بالغ حصفي
توقيع اتفاقية رشاكة لإعطاء الانطالقة الرمسية
لـ "مركز الفرصة الثانية-اجليل اجلديد  18نونرب" مبدينة صفرو
صفرو 12،نونرب - 2018ترأس الس يد حمسن الزواق مدير الاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة فاس-
مكناس ،اإىل جانب لك من الس يد احساين اجور مدير الرتبية غري النظامية والس يدة وفاء شاكر املديرة الاقلميية
للوزارة بصفرو يوم الثنني  12نونرب  2018مبدينة صفرو ،حفل توقيع اتفاقية رشاكة لإعطاء الانطالقة الرمسية لـ "مركز
الفرصة الثانية-اجليل اجلديد  18نونرب" مبدينة صفرو.
ويأيت اإحداث هذا املركز يف اإطار تنفيذ الزتامات الوزارة املتضمنة يف برانمج العمل املقدم أمام صاحب اجلالةل
املكل محمد السادس نرصه هللا وأيده ،يوم الثنني  17ش تنرب  ،2018وخاصة فامي يتعلق بتوس يع ش بكة مدارس
"الفرصة الثانية-اجليل اجلديد" لفائدة الش باب واليافعني ( 18-13س نة) ،من خالل اإحداث  80مركزا يف أفق س نة
 ،2021مبعدل مركز واحد بلك اإقلمي.
وسيس تفيد من خدمات هذا املركز احملدث ،خالل هذه الس نة 125 ،من اليافعني والش باب غري املمدرسني،
وذكل عرب توفري التأهيل الرتبوي ومتكيهنم من الاس تئناس املهين ومصاحبهتم عىل مس توى التوجيه والإدماج
السوس يوهمين ،وخاصة يف جمالت الفندقة واخلياطة الصناعية وصناعة النس يج.
ولهذا الغرض مت ،يف نفس اليوم ،توقيع اتفاقية رشاكة بني لك من مديرية الرتبية غري النظامية والاكدميية اجلهوية
للرتبية والتكوين جلهة فاس-مكناس واملديرية ا إلقلميية للوزارة بصفرو ،من هجة ،و"مجعية جيرب للتمنية القروية والبيئية"
احلامةل للمرشوع ،من هجة أخرى.
ومن أجل الارتقاء ابلتكوين يف املركز احملدث ،مت اإبرام اتفاقيات رشاكة مع لك من مركب التكوين املهين
بصفرو ومجعية " "MORROCAN YOUTH UKومندوبية الصناعة التقليدية ،هتدف اإىل املساةمة يف تأطري
املس تفيدين وا إلشهاد عىل تكويناهتم عرب توفري "ديبلوم التأهيل املهين" ابلنس بة لشعبة املطعمة و"ديبلوم التخصص
املهين" ابلنس بة لشعبة اخلياطة الصناعية.
وجتدر الاشارة أن الاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جبهة فاس-مكناس اكنت س باقة اإىل اإحداث مركز الفرصة
الثانية-اجليل اجلديد مركز "البطحاء" بفاس اذلي انطلق العمل به ،منذ مومس  .2014/2015كام س بق ملديرية الرتبية
غري النظامية أن أبرمت رشأاكت لتوفري مراكز مماثةل اتبعة للجمعيات جبهة فاس-مكناس .ويتعلق المر بلك من مركز
"المل للتكوين والإدماج" املتواجد بـ "قرية ابمحمد" بتاوانت ،ومركز "أزرو للتمنية الاجامتعية" ،وكذا مركزي "أولدي
لتكوين وإادماج الش باب" بعني هارون ،و"مجعية أفاق مفتوحة" ببنسودة مبدينة فاس.
كام تعزتم الاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جبهة فاس-مكناس ،خالل هذه الس نة ،تأهيل  3مؤسسات تعلميية
ببايق املديرايت ا إلقلميية التابعة للجهة من أجل افتتاح مراكز الفرصة الثانية-اجليل اجلديد هبا مع انطالقة املومس الرتبوي
املقبل.
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