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 بالغ حصفي 
 

 ،نظمت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي - 2017دجنرب  15الرابط 
هناجية  لفائدة املرجعي  للهندسة امللتقدمي وتقامس الإطار لقاء وطنيا خصص  ،"اليونس يف"بتعاون مع منظمة  ،اليوم

عاقة عاقة.ابليوم ، وذكل احتفال الأطفال  يف وضعية اإ  العاملي للأشخاص يف وضعية اإ

بية لإصالح منظومة الرت  2015-2030تفعيال للرؤية الاسرتاتيجية  ،هذه الوثيقة عدتأأ قد  ،واكنت الوزارة
ىل الرتبيةلقة بضامن احلق يف املتع ةوخصوصا الرافع ،والتكوين عاقة، وكذا والتكوين للأشخاص يف و  الولوج اإ ضعية اإ

طار برانمج معل الوزارة ىل حتقيق تربية عادةل يف اإ التعاون بني قطاع  لربانمجكذكل  ، وتنفيذا ومنصفة وداجمةالرايم اإ
ىل حتقيق  مشاريع تتوىخيتضمن اذلي  نس يف"اليو "الرتبية الوطنية ومنظمة   جودة مجليع الأطفال.  تعلمي ذيالولوج اإ

رساء مقاربة تربوية فعاةل وانىل اإ  هيدف هذا الإطار املرجعيكام   والاكسساب التعمل سريورات ريجعة لتدباإ
ة وجودة خدمات عيف الرفع من جناان الاسرتاتيجي للوزارة الرهلتحقيق مع حاجيات هذه الفئة من الأطفال املتالمئة 

عاقا املؤسسة التعلميية ماكاندجمهم يف املسارات املدرس ية مبا يناس ة من أأجلملقدمة لفائدة الأطفال يف وضعية اإ هتم ب اإ
دماهجم ب من عمل والاكسساب، ومبا ميكن كذكل توقدراهتم يف ال   ي والاجعامييس شلك فعال ومنتج يف حميطهم الأ اإ

دارية منطلقاتعرب ، وذكل واملهين  .هنايجاملنطلق املعرب وكذا  ة،وتنظميية وتربوي حقوقية وترشيعية واإ

ىل ذكل    الرتبية نيوب تفصل بني الرتبية املتخصصة/ التخصصيةهمي اومف ارتكزت هذه الوثيقة عىل نظرايتاإ
عاقة ابملدارس العموميةطفال يف مة مضن العرض املؤسسايت لفائدة الأ املدرس ية املقد هندسة مهناجية  يةمرس   ،وضعية اإ

عاقة مضن مقاربة الرتبية ادلاجمة ومتجاوزةبلك أأصنافها الفريية   ايدمدت مضن مقاربة التجربة الرتبوية اليت اخلاصة بلك اإ
 .CLISأأقسام الإدماج

ىل  "لن نرتك أأحدا خلفنا"،، اذلي حيمل شعار: وهيدف هذا اللقاء   الأطفال  التعريف ابلهندسة املهناجية لفائدةاإ
عاقة  والإدارية والتنظميية ةاحلقوقياملرجعية لها ومداخلها املؤسساتية ت واملوهجااملنطلقات ، وذكل من خالل يف وضعية اإ

 مكوانت ، فضال ينجيةغو والبيدامقارابهتا الس يكولوجية الرتبوية و تنظاميهتا و مرجعياهتا العلمية ، وكذا املؤسساتية
ىل  ةالفريي املهناجيةس هتا هند عاقات، كام هيدف اإ يف لأطفال امن أأجل متدرس  التعبئة والتواصلحسب أأصناف الإ

عاقة   .وضعية اإ

متزي بتقدمي احلقيبة التحسيس ية يف جمال الرتبية ادلاجمة ويرض كبسولت حتسيس ية حولها، وأأيقبه يرض كام 
عاقة.  رشيط تضمن شهادات حية لدمدرس أأطفال يف وضعية اإ

 منظامت غريفضال ين  ،دولية منظامتكذا قطاعات حكومية و ممثلون ين شارك يف هذا اللقاء و هذا،   
  .الإعاقةو  الإنسان حقو  العامةل يف جمايلمجعيات اجملدمع املدين حكومية و 


