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تحفيز المستفيدين منن في إطار              

برامج التربية غير النظامية الذين حصلوا 

على أعلى معدل باالمتحنااناا اهانينا ينة 

عننلننى الصننعننينند   4102-4102مننو نن  

الوطني ،اظمت وزارة التربية الوطننينة و 

التكوين الميني بشنراةنة منأل ادةنا ينمنينة 

بنولنمناح ،حنفنم النتنمنينز  -الجيوينة فنا 

و الذي ترأ ه السيد يو ف  لفائدة هذه الفئة 

بلقا مي الكاتب العام لوزارة لتربية الوطننينة 

 42و التكوين المنيننني و لنم ينوم النجنمنعنة 

برحاب مرةز البطحاء للتربينة   4102أةتوبر 

الجنينم  -غير النظامية مدر ة الفرصة الثااية

 بفا  - الجديد 

السيد  له بالمنا بة ،أوضح وفي ةلمة          

أح الكاتب العام للوزارة يو ف بنلنقنا نمني،  

هذا الحفم التربوي والفني الكبير يخصص لألطفال والشباب النذينن 

ا تفا وا من برامج التربية غير النظامية وأةملنوا  نلنم النتنكنوينن 

بيا، وأظيروا تفوقا ملحوظا  واء بالنسبة لألطفال الذينن اتنتنازوا 

بنجاح امتحاااا ايم ايا ة الدرو  االبتدائية، أو بالنسنبنة لنلنذينن 

أ مجوا في أ الك التعلي  النننظنامني وتنابنعنوا  را نتنين  بن  نالةنه 

 وحصلوا في النياية على ايا ة الباةالوريا. 

السيد الكاتنب النعنام منرةنز النبنطنحناء لنلنتنربنينة غنينر  واعتبر      

النظنامنينة بنفنا   منفنتناحنا ه منا  ادطنفنال 

والشباب غير الممدر ين والمننقنطنعنينن عنن 

الدرا ة في الحياة العمنلنينة عنبنر النتنعنلنمناا 

اد نننا  وتنننننننمنننينننة النننمنننيننناراا النننذاتنننينننة 

واالتتماعية إلى تااب االافتاح علنى أاشنطنة 

اال نننتنننئنننننننا  والنننتنننكنننوينننن النننمنننينننننننينننينننن،                             

مؤةدا في  اا السياق إمكااية تحقيق الننجناح 

عبنر تنر نينم قنين  النتنعناوح والنعنمنم النمنشنتنرك 

 وتننننكننننريننننل الننننطننننمننننوح وبننننذل الننننجننننينننند 

 

السيد يو ف بلنقنا نمني، أح النمنرةنز وأضاف     

يشكم فضاء لتمكين هذه الشنرينحنة منن الشنبناب، 

المنقطعين عن الدرا ة ويعيشوح ظروفا صنعنبنة، 

من بناء حياتي  النمنسنتنقنبنلنينة منن منالل النتنعنلن  

والتكوين فني منينن حنرفنينة، منبنرزا أح النمنرةنز 

متميزا  03بحضور الكاتب العام للوزارة :أكاديمية فاس بولمان تنظم  حفال فنيا وتربويا لالحتفاء ب

 من التربية غير النظامية على الصعيد الوطني 
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لألطفال غير النمنمندر نينن  يضمن        

من مالل هذه التعنلنمناا اد نا  وأاشنطنة 

اال تئنا  والنتنكنوينن فني منينن حنرفنينة، 

االادما  في المحين  السنو نينو اقنتنصنا ي 

وتنمينة النحنل بنالنمنسنؤولنينة. ةنمنا  نلن   

الكاتب العام الضوء على الجيو  النمنبنذولنة 

من قبم وزارة التربية الوطنننينة والنتنكنوينن 

الميني والمجتمأل المداي وعد  من الييئاا 

والمنظماا الوطنية والدولية هاجاح تجربة 

الننتننربننيننة غننيننر النننننظننامننيننة،  اعننيننا تننمننيننأل 

المتدملين إلى بذل المزيد منن النعنطناء لنتنطنوينر هنذه 

التجربة الطموحة وتعميميا عنلنى الصنعنيند النوطننني، 

لتفتح آفاقا تديدة تستجيب لالاتظاراا الملحة لنلنفنئناا 

المعنية، وفي النوقنت انفنسنه لنلنرتينة اال نتنراتنينجنينة 

 . 4121-4102هصالح منظومة التربية والتكوين 

 

أح هذه المؤ سة الرائدة عنلنى الصنعنيند    وأبرز      

الوطني  تمكنن فنئناا منن ادطنفنال والنينافنعنينن غنينر 

الممدر ين والمنقطعين عن الدرا ة، مصنوصنا منمنن 

يعيشوح في ظروف  و يو ثقافية صعبة، منن تنننمنينة 

ةفاياا تربوية تؤهلي  لولو  أ الك التعلي  النظامي أو 

 التوته إلنى مسنالنم النتنكنوينن النمنيننني.

 

اعتبنر مندينر ادةنا ينمنينة من تيته،     

الجيوية للتربية والتكوين لفا  بولنمناح، 

الدةتور  محمد  الي، حدث االحتفاء بتميز 

ثلة من المتفوقين من تالميذ التربية غنينر 

النظامية حدثا وطنيا بامتيناز  مضنينفنا   

ب ح مرةز البطحاء للتربية غير الننظنامنينة  

بمرافقه وورااا النعنمنم بنه والنعنالقناا 

اهاسااية التي تطبعه منن النحنوافنز النتني 

تدفأل إلى اال نتنمنرار فني هنذه النتنجنربنة 

،وتو يأل قاعدة المستفيدين وإاجاز مراةز ممناثنلنة فني 

اياباا أمرى .ااةرا ةم الساهرينن عنلنى هنذا النقنطنا  

مرةزيا وتيويا واقليميا ومحليا وةذا ارةاء ادةا يمية 

 من النسيج المداي .
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المرةز الذي فتح أبوابه منذ بداية المنو ن  واعتبر         

وبطاقة ا تيعابينة منن   4102-4102الدرا ي المنصرم 

منن اهاناث   21طفال  المو   الحالي ، مني   52الى  01

تجربة فريدة من اوعيا، تتيح للمستفيندينن منن مندمناتنه 

فرصة ثااية لتدارك مسنارهن  الندرا ني واالاضنمنام إلنى 

 لم التكوين الميني ةامتيار معقلن فر ي تنطنبنعنه روح 

المنافسة وادمم في غد أفضم ،مشينرا فني  اا السنيناق  

إلى أح هذه المؤ سة تستقبم عد ا من ادطفال والشنبناب 

المنتمين د ر منعنوزة، وينعنينشنوح ظنروفنا اتنتنمناعنينة 

صعبة،  يت  إ ماتي  في التنعنلنين  االبنتندائني واهعندا ي 

والثااوي ويتلقوح تكويناا في مجاالا الحالقنة وإصنالح 

السياراا والكيرباء المنزلية والطبم والحلوياا  ومنينن 

أمرى. مشيدا بالجيو  التي تبذليا الجمعياا الشريكة فني 

ا ننتننقننطنناب ادطننفننال غننيننر الننمننمنندر ننيننن والننمنننننقننطننعننيننن                          

عن الدرا ة وتحفيزه  بكم الو ائم الاتياز فرصة ثاانينة 

 لنننلنننتنننمننندر  وحنننثنننيننن  عنننلنننى النننننننجننناح والنننتنننفنننوق 

بناهانارة إلنى أح هنذا النمنرةنز االتنتنمناعني تدير        

منن  40والتربوي، الذي يشرف على التكوين به حوالني 

ادطر التربوية الخدماتية ، يض  أربأل  قاعاا لنلنتنحنصنينم 

الدرا ي، وأربأل  حجراا للتكوين في العديد منن النمنينن 

والحرف اليدوية، ووراة   للمطالة   باهضافة إلى قناعنة 

للو ائ  المعلوماتية ومراقند مناصنة بنالنفنتنيناا وأمنرى 

 لنننلنننفنننتنننيننناح، فضنننال عنننن منننكننناتنننب ومنننرافنننق أمنننرى.

مرا ي  هذا الحفم الفنني والنتنربنوي النكنبنينر  حضر       

الذي اشطت فقراته وفاء ااةر رئيسة المنرةنز النجنينوي 

إلى تااب السيد  الكناتنب  -الجيم الجديد  -الفرصة الثااية 

العام ومدير ادةا يمية الجيوية للتربية والنتنكنوينن فنا  

بولماح   ةم من السيد مدير مديرية التربية غير النظامية 

و مندينر النوةنالنة النوطنننينة لنمنحناربنة ادمنينة بنالنننينابنة 

والمديرين الجيويين لمختلف القطاعاا الحكومية   مدينر 

المعيد الفراسي و اواب النوزارة  بنالنجنينة ورت ناء 

أقسام ومصالح مرةزينينن وتنينوينينن ، إضنافنة  إلنى  
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المدينة ورئيل مجلل مقاطعة المدينة بااا          

،وةذلم رت اء تمعياا المجتمأل المداي المحتضنة دقسام 

التربية غير النظامية و الجمعياا الحقوقية وبعض  ادطر 

اه ارة التربوية من مديرين و مفتشين  ورئيل فدرالية 

وأمياا و أولياء التالميذ  وةم العاملين في مجال التربية غير 

النظامية وممثلي بعض و ائم  اهعالم و الييئاا التعليمية 

 والتربوية وأ ر وأولياء  المميزين 

 

تلميذة وتلميذ    ةما  21هذا الحفم ، ت  االحتفاء  بتميزومالل      

قامت مديرية التربية غير النظامية بتكري  ةم من السيد مدير 

ادةا يمية والسيدة رئيسة المرةز الجيوي اعترافا بالمجيو  القي  

الفتتاح أول مرةز للفرصة الثااية على الصعيد الوطني ، ةما ت  تكري  

 رئيل تمعية زالغ لمساهمته في تسيير المرةز.

ةذلم إلى أح السيد الكاتب العام رفقة مدير ادةا يمية  يشار       

ا تمعا إلى معطياا واروحاا تي  براامج العمم الحالي والمستقبلي  

للمرةز من قبم السيدة وفاء ااةر رئيسة المرةز ، قبم أح يقوموا   

بزيارة  تفقدية لمرافقه  واطلعوا على  ير العمم به، ةما وقفوا على 

تجربة الورااا المينية  وورااا اال تئنا  الحرفي ،  ليتوتيوا 

إلى قاعة الندواا الكبرى مرةز البطحاء الفرصة الثااية .   وللتذةير 

فإح المرةز   بق أح حظي بزيارة السيد وزير التربية 

الوطنية والتكوين الميني مالل حفم تداينه المو   

 بيذا المرةز   4102-4102الدرا ي المنصرم  

الفني والتربوي الكبير ةاح قد ااطلق  بتالوة  الحفم      

آياا بيناا من الذةر الحكي  تالها القارئ التلميذ النجيب أمين بريكة 

، متبوعا بتر يد  النشيد الوطني ث   الكلمة الترحيبية للتلميذة زةية 

الناصري  ، قبم أح يستمتأل الحاضروح بوصالا مو يقية من أ اء 

ةورال  تالميذ مجموعة عمر الخيام برئا ة   :عا ل ادايب .   

وتلت إحدى التلميذاا قصيدة اعرية بالمنا بة ، ةما ت  عرض  

مسرحية  بعنواح   باي باي التشر    تجسد واقأل الطفولة المشر ة  

  من أ اء تالميذ المرةز   لتنطلق عملية تتويج  المتميزاا 

 والمتميزين من أبناء التربية غير النظامية .
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