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الشراكة المبرمة بين وزارة  إطار اتفاقية في

التربية الوطنية والتكوين المهني وشركة 

الصناعات المغربية الحديثة، في مجال التربية 

على الصحة اإلنجابية، وتنفيذا لبرنامج العمل 

بين الطرفين، وخاصة الشق المتعلق المشترك 

بدعم المؤسسات التعليمية، تم إعادة تأهيل 

باجة التابعة للمديرية  الثانوية التأهيلية داخلية

 .سطاتب اإلقليمية

هذه لتم تنظيم حفل تدشين السياق  هذاوفي 

حضره السيد ، 6132ماي  31 يومالداخلية 

مدير األكاديمية الجهوية سماعيلي، محمادين ا

سطات  ـ هة الدار البيضاءللتربية والتكوين لج

ية الوطنية والتكوين نيابة عن السيد وزير الترب

الرئيس المدير عمر الشناوي، والسيد المهني ،

العام لشركة الصناعات المغربية الحديثة 

والسيد المدير اإلقليمي بسطات وممثلي 

النقابات والمجلس البلدي والسلطات المحلية 

باإلضافة إلى أطر تربوية ومديري بعض 

المؤسسات التعليمية وممثلين عن جمعية آباء 

بعض التالميذ وفاعلين جمعويين و لياءوأو

 فضال عن بعضوسائل اإلعالم الوطنية، 

شريكة لشركة الصناعات المغربية الجمعيات ال

 .الحديثة

ن بتقديم السيد استهل حفل التدشيو

لمعطيات  باجةالتأهيلية ثانوية المدير 

اإلدارية  البنيتينإحصائية حول 

د اعدألمؤسسة، ول والتربوية

 ،فيمابها والمتمدرسين المتمدرسات

قدمت الدكتورة وفاء بنزاوية فوزي، 

رئيسة مصلحة الصحة المدرسية وتتبع 

البرامج الوطنية للوقاية، حصيلة 

االتفاقية المبرمة بين المنجزات في إطار 

شركة الصناعات المغربية الوزارة و

تطور وسائل الدعم  ولمحة عنالحديثة، 

ن طرف الشركة للمؤسسات الممنوحة م

 .التعليمية

متعددة القاعة ال بتفقدالوفد  قامو

قدم  ، حيثتأهيلها جرىالوسائط التي 

التأهيلية باجة  السيد  مدير الثانوية 

كلمة أكد فيها أن التحديات التي تواجه 

محاربة الهدر  خاصةالمدرسة العمومية 

المدرسي، وتعزيز بنيات اإلستقبال 

وتجويد الفضاء المدرسي، ودعم 

تمدرس الفتاة والتشجيع على التمدرس 

بية وجمالية الفضاء ذجاواإلهتمام ب

تتطلب من الجميع، كل  تحديات التعليمي،
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واجبه الوطني، أن ينخرط موقعه و حسب

لمواطنة الفاعلة واإليجابية لبنكران ذات وحس 

الرؤية  في إطاري ورش اإلصالح، ف

التي تجعل من  ،2030 -6132اإلستراتيجية 

يد بنيات توسيع العرض التربوي وتجو

 .اإلستقبال أحد رهاناتها

لكل  وامتنان شكر ووجه السيد المدير كلمة

ما بذلوه من جهود حثيثة في على الفاعلين 

صيانة وإصالح مرافق القسم الداخلي، آمال أن 

المبادرات اإليجابية التي تعزز  تتواصل هذه

البنيات المادية في الوسط المدرسي وتربية 

 .قيم المواطنة والمبادرة الفاعلةالناشئة على 

م المراحل التي مرت منها عمليات يقدتم ت كما

لخاصة بالفضاء الخارجي للمؤسسة التأهيل ا

 .المرافق الصحية والمراقد الخاصة بالفتياتو

مت  حصص تحسيسية نظ وفي نفس السياق 

تم ال التربية على الصحة اإلنجابية في مج

تنشيطها من طرف طبيبتين  لفائدة تلميذات 

السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي 

وتلميذات السنة األولى من التعليم الثانوي 

 .التأهيلي

، ت الفترة المسائية للعمل التطوعيخصصو

 حيث قام بعض المتطوعين بغرس حديقة

الفضاء الخارجي للثانوية إضافة إلى أنشطة 

يئية تتعلق بعمليات إعادة تدوير النفايات وكذا ب

توزيع بعض الهدايا على التلميذات والتالميذ 

 الداخليين

 
 

 


