
 
 

 

 

 

 بالغ صحفي
 2023يناير  19الخميس 

 

ي وضعيات خاصة 
 
اكة وتعاون لمحاربة الهدر المدرسي لدى األطفال ف ي شر

 توقيع اتفاقيت 
بية الدامجة لفائدة األطفالو  ي وضعية إعاقة النهوض بالت 

 
 ف

 

الوطنية والتعليم األولي والرياضة، والسيدة عواطف حيار،   بية 
التر السيد شكيب بنموىس، وزير  وقع 

يومه   التضامن واإلدماج االجتماعي واألرسة،  الرئيسي   ،2023  يناير   19الخميس  وزيرة  لبالمقر  بية    وزارة  التر

اكة وال  الوطنية والتعليم األولي والرياضة ي إطار للشر
تهدفان إىل محاربة الهدر المدرسي    تعاون،بالرباط، اتفاقيتر

بية الدامجة لفائدة  ي وضعيات خاصة، والنهوض بالت 
 
ي وضعية إعاقة.  األطفاللدى فئات األطفال ف

 
   ف

ي توقيع   
نامج الحكومي  ،  االتفاقيتي     هاتي   ويأتر امات التر تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيال اللتر 

اتيجية لإلصالح  ، و 2021-2026 يال لمضامي   الرؤية االستر  
-2022  وكذا خارطة الطريق،    2030-2015تت 

ي شقها المتعلق بمحور "ال  ،  2026
الهادف إل تحقيق إلزامية التعليم المدرىسي وضمان مسار  التلميذ"،  سيما ف 

جالي الذي ينحدرون ، كيفما كان الوسط االجتماعي والم16تعليمي لكل التلميذات والتالميذ إل غاية السن  

لديهم، التعلم  الفردية لتجاوز صعوبات  تتبعهم ومواكبتهم  اتيجية جش    منه، وكذا ضمان  يال الستر تت   وكذا 

ي تروم محاربة تزوي    ج القارصات عتر محاربة الهدر المدرىسي  مع  
للتنمية  االجتماعية الدامجة والمستدامة التر

ي     عن تعزيز إدماج األطفالفضال ،  لهن  ةجتماعياال   توفت  الدعم والمواكبة  
وضعية إعاقة، من خالل توفت  ف 

يكة وفعاليات المجتمع    ، وتأمي   المقاربة البيداغوجية المالئمةالمختصة   الموارد   بتعاون مع القطاعات الشر

 . ي
 المدت 

ك  ،   وألجل محاربة الهدر المدرىسي   ي ولوج    لتحقيق  سيتم التعاون المشتر
وإلزامي  أساىسي  تعليم  اإلنصاف ف 

مع رصد    ،تعبئة كل الوسائل واإلمكانيات المتوفرةمن خالل    وذلك  ،االستمرار بنجاح فيهتأمي    و   ذي جودة

اضية  ،  من جهة  ذلكواعتماد برامج وقائية للحيلولة دون  ،  حاالت االنقطاع    ، من جهة أخرى   وخلق أقسام افتر

ي تعذر عليهن االلتحاق بالمقا
مع تقديم  دراستهن  عىل استكمال    ، عد الدراسيةلتشجيع خصوصا الفتيات اللواتر

النفسي  ا ل  لهن و   الدعم  الدراسةجميع  المهددين باالنقطاع عن  ،    وخاصة    ،  لتالميذ  القروي  الوسط  ي 
إل  ف 

المواكبة االجتماعية  جانب   المنقطعي   وأرسهمتعزيز  ي وضعية صعبة  لألطفال 
الطفل إل    ف  عتر عملية من 

ي تنجزها المساعدات االجتماعياتالطفل والبحوث  
ي هذا اإلطار.     االجتماعية التر

يتعلق بالشق غت     وفيما ف 

ي  
، يتم العمل عىل إسناد رمز موحد لألطفال بمؤسسات الرعاية االجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه ف  النظامي

 منظومة مسار. 

سيتم  إعاقة،  ي وضعية 
ف  األطفال  لفائدة  الدامجة  بية  التر مجال  ي 

بوي    وف  التر العرض  وتطوير  توسيع 

ي الخاص بهذه الفئة الخدمات  وكذا توفت    األقسام الموارد للدعم والتأهيلخلق  وتعزيز  ،النموذج البيداغوجر

ي وضعية إعاقة، إل جانب دعم إدماج برامج   األطفالالطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة 
ف 

التع المناهج  ي 
ف  الصحة  وتعزيز  وطنية  الوقاية  برامج  وضع  عن  فضال  المدرسية،  والحياة  لتكوين  ليمية 

بويي   واإلداريي   واألرس والجمعيات
التر ي  كذا  و ،  المتدخلي   

ف  توعية  المساهمة  المجتمعية من خالل  التعبئة 

بية الدامج ي وضعية إعاقةوتحسيس جميع المتدخلي   بأهمية التر
   . ة لفائدة األطفال ف 


