بالغ صحفي
ا ألربعاء  82أأبريل  ،8282الرابط ،وقع الس يد سعيد أأمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي ابسم الحكومة ،اليوم ،ثالث اتفاقيات اطار للشراكة والتعاون مع الس يدتين،
سميرة لغريب ،رئيسة الجمعية المغربية للديسليكس يا ،واندية عطية ،رئيسة االتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال
االعاقة الذهنية ابلمغرب ،والس يد محمد ا ألزمي ،عضو المجلس االداري لمؤسسة تس يير المركز الوطني محمد السادس
للمعاقين ،تهم النهوض ابلتربية الدامجة لفائدة ا ألطفال في وضعية اعاقة.
ويندرج توقيع هذه االتفاقيات االطار الثالث في اطار تنزيل المشاريع االستراتيجية لتفعيل أأحكام القانون
االطار رقم  ،51-17المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،وخاصة المشروع  :4تمكين ا ألطفال في وضعية
اعاقة أأو وضعيات خاصة من التمدرس .كما يأأتي تفعيال للبرانمج الوطني للتربية الدامجة الذي تم اعطاء انطالقته ،تحت
الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله و أأيده تحت شعار" :لن نترك أأي طفل خلفنا" بتاريخ
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وبموجب االتفاقية االطار الموقعة بين الوزارة والجمعية المغربية للديسليكس يا س تقوم الوزارة بتوفير الفضاءات
وتهيئتها من أأجل تيسير تمدرس التلميذات والتالميذ ذوي اضطراابت التعلم ،مع العمل على تقوية قدرات ا ألطر االدارية
والتربوية والصحية في مجال استراتيجيات التدخل التربوي والبيداغوجي الميسرة لتربية وتعليم هذه الفئة من التالميذ،
فيما س تعمل الجمعية على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية الممكنة لتوفير تكوين جيد للمس تفيدين من مختلف
البرامج المسطرة ،وتنظيم دورات تكوينية لفائدة ا ألطر التربوية واالدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية وتمكينها من
العدة البيداغوجية الالزمة ،مع تنظيم حمالت تحسيس ية وتوعوية لفائدتها ولفائدة ا ألسر ،عند بداية كل س نة دراس ية،
للتحسيس بخطورة الهدر المدرسي الناتج عن اعاقة الديسليكس يا ،وكذا حمالت طبية مجانية للكشف ،فضال عن
مواكبة وتتبع الحاالت المرصودة من خالل فريق متعدد االختصاصات.
وبمقتضى بنود االتفاقية االطار الموقعة مع مؤسسة تس يير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ،تلتزم الوزارة
بتوس يع العرض المدرسي للتالميذ في وضعية اعاقة ،كيفما كانت درجتها خفيفة أأو متوسطة ،الذين بلغوا سن التمدرس
والمتكفل بهم من طرف هذا المركز ،وتمكينهم من االس تفادة من مختلف ا ألنشطة والحمالت الهادفة الى مواكبتهم
ودعمهم ،فيما سيساهم المركز في عمليات التشخيص التربوي الطبيي وش به الطبيي لفائدة هذه الفئة من التالميذ،
التحسيس
وفي
واذكاء الوعي وتقوية قدرات ا ألطر التربوية واالدارية العاملة في مجال التربية الدامجة ،وكذا في تنظيم ملتقيات تكوينية
و أأنشطة تربوية في مجال االعاقة ،فضال عن قيامه ابلمواكبة والتتبع والتقييم.
من جانبه ،سيساهم االتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال االعاقة الذهنية ابلمغرب ،بموجب هذه االتفاقية
االطار ،في تأأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية الدامجة وفي االرشاد والتوجيه ا ألسري بهذه المؤسسات .كما سيساهم
في نمذجة وتوس يع التعليم ا ألولي الدامج وتطوير البحث العلمي في مجال االعاقة الذهنية ،وكذا تكوين ا ألطر العاملة
في مجال التربية الدامجة ابلمؤسسات التعليمية أأو في طور التكوين ابلمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ،ابالضافة
الى وضع ش بكة للمراكز الشريكة للمؤسسات التعليمية الدامجة.
ومن جهتها ،س تقوم الوزارة ،كذلك ،بتوفير الفضاءات وتهيئتها من أأجل تيسير تمدرس وتعليم ا ألشخاص ذوي
االعاقة الذهنية ،واالشراف على التدبير التربوي واالداري لبرامج الدمج التعليمي ،الى جانب تقوية قدرات ا ألطر التربوية
واالدارية والصحية و أأسر هؤالء التالميذ في مجال استراتيجيات التربية والتعليم لفائدة ا ألطفال ذوي االعاقة الذهنية.
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