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السيدة جميلة و والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميالتربية الوطنية وزير  ،أمزازيسعيد  السيد ترأس
بمقر الوزارة  ،0202أكتوبر 5االثنين  يوموالمساواة واألسرة،  االجتماعيةتنمية وزيرة   التضامن   وال المصلي،

 .بين القطاعين التعاون المشترك وأولويات االشتغاللتدارس مجاالت  خصصاجتماعا ، رباطبال

 المتعلق 17-51اإلطار القانون  لتنزيل مقتضيات بين الطرفين العمل المشتركفي إطار  جتما ويندرج هذا اال
عية إعاقة، في وض لألطفال مجةبالتربية الدا في الشق المتعلقوال سيما ث العلمي، التربية والتكوين والبح بمنظومة

في وضعية إعاقة، خاصة الباب الثالث المتعلق بحماية حقوق األشخاص  97.13 اإلطار وتفعيل مقتضيات القانون
 المتعلق بالتربية والتكوين.

بلورة استراتيجية للتربية الدامجة  عملت علىأن الوزارة االجتما ، هذا  في مستهل السيد سعيد أمزازي،وأكد  
هذه الفئة من األطفال كيفما كانت إعاقتهم خفيفة أو متوسطة  تسعى من خاللها إلى تمكين، لألطفال في وضعية إعاقة

داخل المدارس المغربية حسب البرامج  اإلدماج المدرسي ذهنية أو حسية من متابعة الدراسة باألقسام العادية أو بأقسام
 المعمول بها رسميا.

العديد ت الوزارة اتخذ 0202يونيو  02للتربية الدامجة في الوطني الرسمية للبرنامج  وأشار أنه منذ االنطالقة 
 في صةخا ،ات التعليميةسالمؤسللتربية الدامجة على مستوى  والتدريجيالفعلي إلى اإلرساء الرامية  التدابير  من 
 ، ووضعاليونسيفبدعم من منظمة  الدامجةقسام التربية ألإعداد اإلطار المرجعي  لبيداغوجي من خاللمجال اال

  .ومصاحبتهم في هذا المجال التربويينالفاعلين لتقوية قدرات ألساس والمستمر للتكوين اعدة وتفعيل 
لى قاعة الموارد  إقسم مدمج سابقا  022تحويل تدريجيا ب تعززت وأضاف السيد الوزير أن هذه المجهودات 

مضامين االمتحانات وعملية   وتكييفتأهيل  كذا ، وة وتلميذالف تلميذآ 8عم  يستفيد من خدماتها  حوالي للتأهيل والد
جروا اختبارات االمتحان الوطني الموحد الذين أ عدد المترشحينأن  مشيرا ،  ومدتها وظروف اجتيازهاالتصحيح 

في هذا  االستحقاق الوطني   النجاح نسبةوبلغت  مترشحا ومترشحة  932  حواليبلغ    0202للبكالوريا دورة 
في الحياة المدرسية  امساعد 092لما يفوق  في المائة، إلى جانب  الترخيص 28.0 بالنسبة لهذه الفئة من التالميذ   

، االجتماعيطفل من الدعم   920آالف و 3حوالي   تمكينوبالمؤسسات التعليمية    في وضعية إعاقة لمرافقة التالميذ
 ،انيةالفرصة الث برنامج  أقسام التربية غير النظامية مراكز لى التمدرس في إطار إ طفال 202إعادة حوالي فضال عن 

 بما فيها الجيل الجديد.
جية الجميع   ويتطلب منه أمام مساهمةفقيا مفتوحا أيعتبر ورشا  التربية الدامجةأن برنامج  وأكد السيد الوزير

يدا المتخصصة، مش يئاتهالسر واألمدني و لفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمعتشاركية فعالة يساهم فيها جميع ا
 العامل في مجال اإلعاقة. مل الميداني الذي يضطلع به النسيج الجمعويوالع هامبالدور ال
ي ف مساهمة وزارة التضامن والتنمية االجتماعي والمساواة واألسرةجميلة المصلي، السيدة  زتأبرمن جهتها،  

، االجتماعي طار خدمات صندوق دعم التماسك، وذلك في إفال في وضعية إعاقةتمدرس األطتحسين ظروف دعم 
 ،درهم كدعم مالي يقدمه هذا الصندوق مليون 020من األسر المعوزة من  امنحدر طفال 03300حيث استفاد حوالي

 بالمؤسسات التعليمية النظامية.ا وتلميذ ةتلميذ 0222جمعية شريكة، منهم  002 عبر
للتنسيق والعمل بين الوزارتين مع التركيز على مجموعة من المحاور    وخلص اللقاء إلى خلق لجنة مشتركة

لتكامل اووضع آليات  شراكة والتنسيقوالسيما مأسسة التعاون بين الوزارتين من خالل إبرام اتفاقية  ،ات األولويةذ
والعمل المشترك على تقنين ومعيرة الخدمات بالوسط المدرسي  فال   في وضعية إعاقةتمدرس األط في مجال دعم

و المؤسسات المتخصصة أالمؤسسات معيات داخل التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية والوظيفية التي تقدمها الج
 والمدعمة في إطار صندوق التماسك االجتماعي. التعليمية 


