
 
 

   

 
 

 

 بالغ حصفي
 

 2022-2019 "للجميع فرصة" لربانمجللمرحةل إلثانية إ عطاء الانطالقة إلرمسية 

 

إلتعلمي إلعايل و لرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين ، وزير إإلس يد سعيد أ مزإزي ترأ س  - 2019يونيو  19مرإكش 
ممثل برانمج إل مم إملتحدة  ،Philippe POINSOTإلس يد فليب بوإنسو  إلس يدحبضور لك من وإلبحث إلعلمي 

دة جيوفاان ابربريس إلس ي ،نممة إليونس ي  ابملغربإملقمية مل مثةل إمل و  إملتحدة إملقمي ابملغرب إل منايئ ومنسق إل مم
BARBERIS Giovanna  إلس يد توماس رإييل ،إملتحدة دلى إملغربوسفري إململكةTHOMAS Reilly  ،

بدإع إلفين وإل ديب مبرإكش، إليوم،  ربانمجلة إ عطاء الانطالقة إلرمسية للمرحةل إلثانيحفل   مبركز محمد إلغزوإين لال 
 .2019-2022 "للجميع فرصة"

س نرصه إجلالةل إملكل محمد إلسادأ مام صاحب تندرج هذه إلعملية يف إ طار تزنيل برانمج إلعمل إمللزتم به و 
ويف  2030-2015صالح منمومة إلرتبية وإلتكوين إلرؤية الاسرتإتيجية ل   ومقتضيات 2018ش تنرب  17هللا بتارخي 

طار  .ابملغرب "إليونس ي " ومنممةبني إلوزإرة  خمطط معل إلتعاون إ 

إجملمتع إملدين وإلقطاع  و مبقاربة تشاركية مع قطاع إلتكوين إملهين ،وتطمح إلوزإرة من خالل تبنهيا لهذإ إلربانمج
 ومبقاربة إل نصاف إلقامئة عىل إل دماج وإحرتإم إلنوع إخلاص ومجعيات أ همات وأ ابء وأ ولياء إلتلميذإت وإلتالميذ،

 شهادإت يلإ ىل رفع حتدي إلبطاةل دلى إلش باب وإليافعني وحاموإس هتدإف إليافعني وإلش باب إل كرث هشاشة، 
عية نشطة، مما يسامه جل حياة إقتصادية وإجامتمن خالل تطوير كفاايهتم ومعارفهم وفتح فرص أ ماهمم ل   إلتكوين إملهين
 تسع  إ ىل إليتو م إدلويل " إليت أ طلقها إملنتمجيل بال حدود" حتقيق أ هدإف  إملبادرة إلعاملية يف  بشلك مبارش

إلتعلمي وإلتعمل أ و إلتكوين إملهين أ و الاندماج س نة من  24و 10امرمه ما بني إذلين ترتإوح أ عإس تفادة مجيع إلش باب 
    يف سوق إلشغل.

  إلثانويتعزيز جودة إلرتبية يف إلتعلمي :عىل ثالثة مكوانت أ ساس ية يه ،"للجميع فرصة" برانمجويرتكز 
دماج إملهارإتعرب  إل عدإدي حماربة و ه إملدريستعزيز نمام إلتوجيكذإ و  ،إحلياتية وإملوإطنة يف إملناجه وإل نشطة إملوإزية إ 

تطوير بيئة و  إملعرضني خلطر إلهدر إملدريسمن خالل إلرصد وحتسني نمام لتتبع إلتالميذ  والانقطاع إدلرإيس إلهدر
اعات تشاركية متكن من إخنرإط إلتالميذ وإمجل مكقاربةمن إلطفل إ ىل إلطفل(،) مدرس ية وإقية، وكذإ من خالل معلية

 جلديد ذي جودةإإجليل إلفرصة إلثانية درسة متطوير منوذج  إ ىل جانب  يف إلتحسيس حول إحلد من إلهدر إملدريس،
إل ساس ية  باتمن شأ نه أ ن يعزز دلهيم فرص إلتعمل وإلتكوين وإملكتس   ،منوذج تربوي قامئ عىل لفائدة إليافعني وإلش باب

نطام  الل تعزيز خ منهلهم لالندماج الاجامتعي وإملهين، وذكل قمي إملوإطنة ويؤ  دلهيم رخسإحلياتية، كام ي وإملهارإت
 إلتوجيه وإلرشإكة مع إلقطاع إخلاص.

أاكدمييات هجوية  أ ربعوس تغطي  حكومة إململكة إملتحدة وحتم  إملرحةل إلثانية للربانمج بدمع مايل من طرف 
 . هجة سوس ماسة ومرإكش أ سفي وإلرشق وطنجة تطوإن إحلس ميةللرتبية وإلتكوين يه: 


