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 ةالعام األهداف -1

ين من رص التربية والتكو توفير ففي مجال ربط التعليم العام بالتكوين املنهي و  ،2030-2015 االستراتيجيةرؤية ال في سياق تنزيل

رص تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفباملتعلقة  17.51، ومضامين القانون االطار باب املنقطعين عن الدراسةأجل اإلدماج لليافعين والش

أسمال لكسب رهان مجتمع املعرفة وتنمية الر  ،يسير شروطهتأمين فرص التعلم والتكوين مدى الحياة وت"وبمنطوق املادة الثالثة 

ى راسة في إحدين بكل الوسائل املتاحة، وإعادة إدماج املتعلمين املنقطعين عن الدواالنقطاع املدرسي  الهدر محاربة " " و  البشري وتثمينه

  ؛"مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أو إعدادهم لالندماج املنهي

اث اص بإحدوالخ 2018شتنبر  17حب الجاللة يوم امج العمل املقدم أمام صافي إطار تنفيذ التزامات الوزارة املتضمنة في برنو

ث إحداأجرأة التدبير املتعلق بتوسيع ، املندرجة في 2021مركز في أفق سنة  80شبكة مراكز مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد 

املنهي الستئناس او لتربوي التأهيل اأجل التوجيه و ن م الجديد على مستوى املديريات اإلقليمية لالجي-ةالثانيوتعميم مراكز الفرصة 

 ؛لشباب واليافعين املنقطعين عن الدراسةلفائدة ا

ين يافعدة المن أجل "إنجاز برامج التأهيل التربوي واالستئناس املنهي والتكوين بالتدرج املنهي لفائالتشاركي  اإلطار واستفادة من 

 ؛ 2016وليوز ي 29ت املغرب يوم كوين املنهي واالتحاد العام ملقاوال نية وقطاع التلتربية الوطبين قطاع ا املبرموالشباب غير املمدرسين 

طراف األ املنهي التي تقوم بها الجمعيات عبر شراكات متعددة التكوين بالتدرج و التكوين التربية األساس بتجارب دمج ل اتثمينو 

 ودعم الفاعلين املحليين؛ ياملحل اإلنتاجيمع النسيج املنقطعين عن الدراسة بتنسيق والشباب  عينالياف لفائدة

الجيل الجديد -الفرصة الثانية كز امر إحداث تصور ملشروع مجدد يتمثل في  بتنفيذ الوزارةلتجربة التي شرعت فيها ل ومواصلة

 ن:ج بيتزاو و  برامج التكوين، التي توفر للتربية والتكوين

  ي فلنظامي أو رضة الضرورية لإلدماج في التعليم اعالكفايات األساس واملست من أجل اكساب املستفيدين التربوي التأهيل

 .التكوين املنهي

  من أجل مواصلة التكوين أو االدماج  على إكسابهم املهارات األساسية ةساعدللماملنهي التكوين الحرفي و االستئناس

 السوسيو منهي؛

 افق  .في سوق الشغلدماج ن أجل اال املواكبة موالتوجيه و ستفيدين في بناء املشروع الشخص ي ة املمر
 

تنسيق على عقد شراكات مع جمعيات املجتمع املدني لتدبير هذه املراكز وتنفيذ برامج التكوين بها. ب نموذجالويعتمد تصور هذا 

دعم مالي ب األكاديميةف حيث تتكلاملراكز، و ا اإلقليمية املحتضنة لهذ ةريواملديللتربية والتكوين وإشراف مباشر لألكاديمية الجهوية 

عية شراكات تربط الجم(، و 2ة أسفله )الفقرةوتتكلف الجمعية باألدوار املبينالتكوين وتدبير املركز، جل املساهمة في توفير لجمعية من أل

القات عز املرك ويربط إدماج الشباب،ي مجال محاربة الهشاشة ودعم ومجموع الفاعلين املحليين ف التكوين املنهيالفاعلين في مجال مع 

افقةوالوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات  اإلنتاجي املحلي مع النسيج ج جل اإلدماأمن  ملستفيدينا لتوفير التدريبات ومر

 .السوسيو منهي

في اركة شباب امل ،2020برسم السنة املالية  بيضاء سطاتال دار ال للتربية والتكوين جهة األكاديمية الجهويةتفتح  اإلطار في هذا 

اصفات القادرة على تنفيذ مشروع يزاوج بين التأهيل التربوي واالستئناس الحرفي واملنهي باملو أمام الجمعيات توح املف طلب العروض

حي بالكائن  "خدمة الشباب ابن امسيك"د الفرصة الثانية الجيل الجديكز مر ب املديرية االقليميةشراف وبتنسيق مع املطلوبة تحت إ

 .امسيك وذ مقاطعة ابنجوادي بنف
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 الدعم املالي للمشروع: -2

حسب مكونات  االستئناس املنهيب التأهيل التربوي و في تغطية مصاريف تسيير املركز خاصة جوان األكاديمية الجهويةتساهم 

 .تهانيواالعتمادات املتوفرة في ميزا قدم للمستفيديناملقترح في املشروع والخدمات التي ستالعرض التربوي التكويني 

 

 مكونات ملف املشروع: -3

لف ، يشترط أن يتضمن موالجمعياتاملنظمة للشراكة بين الدولة  2003-07عدد بناء على مضامين دورية السيد الوزير األول 

 :الترشيح على الخصوص

 طات؛ضاء سالدار البي األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهةيد مدير املالي موجه إلى الس طلب الحصول على الدعم 

  الئحة  ساس ي، وصل اإليداع، محضر آخر جمع عام،)القانون األ  مصادق عليه امللف القانوني للجمعيةنسخة من

 التقرير األدبي واملالي للجمعية...(؛ كتب،عضاء املأ

  ؛(1م رق) وذلك وفق املرفق املشاريع والتجارب التي تقوم بها في امليادين ذات الصلةأهدافها و بالجمعية،  يتعريفملف 

  ات املساهم ومبالغمع بيان مبلغ الدعم املرصود لكل مشروع  الئحة مشاريع الجمعية املنجزة أو التي في طور اإلنجاز

 ؛العمومية والئحة الشركاء

  يبوالتبو والفئات املستهدفة به  وآجال االنجاز دافه ان مكوناته وسياقه وأهمن طرف الجمعية مع بي حاملشروع املقتر 

صادر املللوجيستية املخصصة لذلك، وبيان وااملوارد املالية والبشرية مع تبيان  ،للمشروعزانية املقترحة ميللاملالي 

 (2للتمويل ونسبة التمويل الذاتي للجمعية وذلك وفق النموذج املرفق )رقم  رى خاأل 

  ملبرمة لية اات واالتفاقات األو )مع نسخ من التعهد تمت تعبئتهم للمشاركة في املشروع املحتملين والذين ئحة الشركاءال

 نجزتها الجمعية، وتلك التي في طور اإلنجاز.املشاريع التي أ، إضافة إلى معهم(
 

 من الدعم ايير املعتمدة لالستفادةعامل -4

افقالتسيير املالي واإلداري وانتظام فافية سالمة الوضعية القانونية للجمعية؛ وش -1 أهداف الجمعية املشروع مع  وتو

  األساس ي؛لقانون افي املتضمنة 

 املشروع؛توطين الجمعية باملدينة مقر املركز موضوع  -2

 ا أو فيقطة باملشروع من خالل نتائج املشاريع املنفذة ساباء بجوانب التدخل املرتبومدى مساهمتها في االرتقتجربة الجمعية  -3

 في:خاصة تجربة مماثلة 

 ي، و جال التربامل 

  التأهيل الحرفي وأنشطة اقتصادية، مجال التكوين املنهي أو بالتدرج و 

 ،تسيير وتدبير مراكز مماثلة 

 ؛عليم النظامي أو التكوين املنهي والحياة العمليةدماج املستفيدين من التربية غير النظامية في التإ 

  نظامي واملتدربين بالتكوين املنهي والحياة العملية؛املدمجين في التعليم التتبع ومواكبة التالميذ 

 ين غير املمدرسين والتواصل معهم ومع أوليائهم،اليافع استقطاب 

 قارير والوفاء بالتزاماتها؛راكات السابقة وخاصة من حيث االنتظام في وضع التتدبير للش 

 ض؛استجابته لألهداف املرجوة من إعالن طلب العرو البناء املتكامل للمشروع، وانسجام مكوناته، و  -4

 .شروع املقترحنفيذ الناجع ملختلف مراحل املتيكية والبشرية واملادية لضمان التتوفر الجمعية على اإلمكانات اللوجس -5

 ومساهمين من أجل إنجاحه. للمشروع وإبرام شراكات مع متدخلينقدرة الجمعية على استقطاب داعمين  -6
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 شاريع:آجال وضع امل -5

 ملتقىب الكائنة سطات البيضاء الدار  لجهة والتكوين للتربية الجهوية األكاديمية لدى تودع الترشيح ملفات أن إلى اإلشارة تجدر 

 عةلساا على 2020 يونيو  15 يوم هو  امللفات إليداع أجل وآخر  البيضاء، الدار  الحسني، الحي سينا، وابن الرحمان عبد سيدي شارعي

 .الزوال بعد الرابعة

ة محدثنتقاء امن طرف لجنة  تبارية في إطار هذا اإلعالناملاملشاريع في كما أنه وطبقا لدورية الوزير األول املذكورة، فسيتم النظر 

 .املقدمة املشاريعمكلفة بالبث في لهذا الغرض 
  ومات:لالتصال واملزيد من املعل -6

بن اإلقليمية أو باملديرية الجهة الدار البيضاء سطات ية والتكوين االتصال باألكاديمية الجهوية للترب يرجى للمزيد من املعلومات

مكنها يائق التي الوث كافةوللحصول على  من أجل االطالع على معطيات مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد املتبارى حول تدبيره مسيكا

 مساعدة الجمعية في بلورة املشروع التربوي والتكويني باملركز. 

لبوابة الشراكات مع  االلكتروني على نماذج الوثائق املكونة للملف، يرجى سحب هذه األخيرة من املوقع الحصول ومن أجل  

 بموقع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار و أ association.ma-www.charaka املجتمع املدنيجمعيات 

 .ابن امسيكنية طقليمية لوزارة التربية الو اإلباملديرية املصلحة املعنية االتصال بأو  GOV.MAMEN.CS.-AREF ء سطاتالبيضا

 

https://www.charaka-association.ma/
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 ملحق إعالن طلب العروض

 العروض:النتائج املرتقبة من طلب  -1

 مستوى التكوين: على

  ع من اليافعين والشباب املنقطعين املستهدفين من هذا املشرو  دينيتسجيل املستفو تنظيم الحمالت التحسيسية الستقطاب

أجل  سنة، من اجل توفير تأهيل تربوي واستئناس منهي وتداريب مهنية ومواكبة من 20و 13بين عن الدراسة املتراوحة أعمارهم 

 ؛تمكينهم من الغالف الزمني السنوي عبر ، لسوسيو منهياالدماج ا

  ي ومتابعة حصص االستئناس املنه لتأهيل التربوي ومهارات الحياةا دروسمواظبتهم على : لمستفيدينل املسار التكوينيتتبع

ترات ففي درج املنهي لتداريب، وتغطيتهم بتأمين مزدوج للضمان املدرس ي بالنسبة للتأهيل التربوي والتأمين وفق محددات التوا

  التكوين والتدريب؛

 توفير تكوين حرفي ومنهي للشباب املستفيد من البرنامج؛ 

 لتداريب العملية داخل الورشات الحرفية واملقاوالت املهنية؛توفير فرص ا 

 للتفتح لفائدة املستفيدين؛ورياضية ر أنشطة ثقافية وفنية توفي 

  اقتصادي؛-ماج السوسيواملركز لإلدتوجيه ومواكبة املستفيدين املتخرجين من 

  ربوية رية والتنهي، وعدة تدبير املشروع )الوثائق اإلداعدة التكوين للتأهيل التربوي وعدة االستئناس والتدرج املااللتزام بتنفيذ

افق مع توجيهات الوزارة ومستلزمات االستئناس والتكوين املنهي؛واملالية   واملادية لتدبير املشروع( بتو

  ي والحرف يمن منشطين للتأهيل التربوي ومكوني االستئناس املنه لضرورية لتأطير وتنفيذ البرنامجالتربوية ا طر تعبئة األ و  توفير

يتم انتقاؤهم بمعية األكاديمية الجهوية للتربية  د اجتماعيمساعحسب التخصصات املعتمدة في املشروع ومشرف تربوي و 

 ة وفق قانون الشغل.معهم الجمعيوالتكوين واملديرية االقليمية وتتعاقد 
 

 

 على مستوى التدبير:
 

 ات املركز املعني(؛تدبير التغذية لفائدة املستفيدين )ان توفرت حسب معطي 

  هاية اليوم؛نضمان نقل املستفيدين املحتاجين لوسيلة نقل 

  باألدوية املناسبة؛قاعة للفحص والعالجات األولية  تجهيز 

 تمكين املستفيدين من معايدة طبية دورية بتنسيق مع املركز الصحي األقرب للمركز؛ 

 ة للنفقات املرتبطة بتدبير املركز وفق نظام املحاسبة املعمول به؛حاسبة منتظممسك م 

  وط نجاح املشروع؛وفير شر وشركاء لتتعبئة موارد إضافية 

  افق املركز أو تجهيزاته من طرف الجمعية أو املتعاملين  ال ة أو إشراف األكاديمية الجهوي تحت إال معها يمكن التصرف في مر

افقة التامة والصريحة لإلدارة.مية وفق التنظاملديرية االقلي  يمات الجاري بها العمل وباملو

 

 

 لثانية الجيل الجديد لفائدة اليافعين املنقطعين عن الدراسة الفرصة ا مشاريعللمشاركة في طلب العروض  -2

 يتعين على الجمعية الراغبة في املشاركة، أن تعمل على: 

 

 تحضير املشروع:

  لتكوين ن الجمعية والفاعلين واملتدخلين في مجال التدريب املنهي واإلدماج السوسيو منهي وااكة مبدئية بيإبرام اتفاقيات شر

 جاالت املتاحة باإلقليم من اجل ضمان نجاح اإلدماج املنهي املستفيدين؛ج في املبالتدر 
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  ي ي والحرفني االستئناس املنهالتربوي ومكو  من منشطين للتأهيل لضرورية لتأطير وتنفيذ البرنامجالتربوية ا تعبئة األطر و  توفير

انتقاء جميع هذه . وذلك عبر اجتماعي مساعدن و التكوي حسب التخصصات املعتمدة في املشروع ومشرف تربوي لتتبع تنفيذ

 روع.ي املشللعمل ف هااملعنية، والتعاقد مع واملديرية االقليمية املوارد البشرية من طرف لجنة مشتركة بين الجمعية واألكاديمية

 ى مستوى التكوين:عل

 يههم؛القيام بحمالت تحسيسية الستقطاب اليافعين والشباب املستهدفين من املشروع وتوج 

 بناء  عمل على تفعيل االتفاقيات املبدئية مع الشركاء خاصة في مجال االعالم والتوجيه والتعرف على املهن واملساعدة علىال

ين، وتفعيل جوانب الدعم االجتماعي والصحي واألنشطة املوازية مع علين في التكوين واملهنياملشروع الشخص ي مع الفا

 القطاعات ذات الصلة؛

 وفق ة قاوالتيواالستئناس املنهي وتطوير املهارات الحياتية واملهارات اململسجلين باملركز من التأهيل التربوي ا دينيتفاملس تمكين

د املحدالغالف الزمني السنوي ومراعاة محددات هذا النموذج ) ،صة الثانية الجيل الجديدالنموذج البيداغوجي ملدرسة الفر 

 يلي التكويني، التقويم املستمر...(؛ار التأهلكل مجال، التنظيم البيداغوجي للمس

  و في مركز ل املركز أداخ في الورشات املحدثةوالتكوين املنهي(  منهي للمستفيدين )تمرس حرفي أو التكوين بالتدرجاستئناس توفير 

  ع ألحد الشركاء في التكوين؛تاب

 نية؛توفير فرص التداريب العملية داخل الورشات الحرفية واملقاوالت امله 

 ومتابعة االستئناس املنهي والتداريب املهنية؛ لمستفيدين ومواظبتهم على الدروسل املسار التكوينيع تتب 

  

 دين؛لفائدة املستفيوالتفتح  ورياضية توفير أنشطة موازية ثقافية وفنية 

 املشروع الشخص ي  تحقيق عقتصادي في إطار بناء وتتبا-توجيه ومواكبة املستفيدين املتخرجين من املركز لإلدماج السوسيو

 لالدماج الخاص بكل مستفيد.
 

 على مستوى التدبير والتتبع:

 

  ؛لتدبير خدمات املركزتعبئة املوارد البشرية واألطر الضرورية و  توفير 

  املوازية بما في ذلك قاعة متعددة الوسائط؛تجهيز فضاءات األنشطة 

 سيير املركز؛بتكفيلة العلوماتية واملكتبية توفير جميع املعدات والوسائل امل 

  تجهيز فضاء لتقديم اإلسعافات األولية وتمكين املستفيدين من معايدة طبية دورية؛ 

 ية ستئناس املنهي وكذا التدريب في الورشات الحرفروع من تأهيل تربوي واال تأمين املستفيدين في الجوانب املتعلقة باملش

 واملهنية؛

 ادية املحاسباتية للمشروع وفق القواعد الجاري بها العمل؛الية واملمسك الوثائق اإلدارية والتربوية وامل 

 تعيين ممثلي الجمعية في لجنة التتبع املحدثة بموجب االتفاقية؛ 

  افاة األكاديمية الل خملستجدات تقارير الدورية املشار إليها في االتفاقية واالخبار والتواصل حول كل ابال االقليمية ديريةاملو مو

 ة؛االتفاقيسير تنفيذ 

 بع والوفاء بااللتزامات املعقودة؛املشاركة في أشغال لجنة التت 

  ملسار املطلوبة لتتبع والعمليات ا ةمو نظامله ذالخاصة باملستفيدين في منظومة مسار تبعا للمراحل الضابطة لهااللتزام بمسك

 .التكويني


