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 بالغ صحفي
 

 

ث التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحوزير  س الس يد سعيد أ مزازي،أ  تر ، 3532يناير  32 السبت -طنجة 
م حفل توقيع مراس ،اليوم  دية، والي جهة طنجة تطوان الحس يمة، يمحمد مه  بمعية الس يد الناطق الرسمي ابسم الحكومة، العلمي،

لى تهدفان (628)المنطقة  أ سماء للصم وجمعية اندي ليونس المغرباتفاقيتي ا طار للشراكة والتعاون مع مؤسسة لال  هوض  الن  " ا 
 .التّربية  الّدامجة  والطفولة المبكرة" ال  ج  م  ب  

داريكافة تقديم ب  س تقوم الوزارة ،الموقعة مع مؤسسة لالأ سماء للصماالتفاقية اال طار وبموجب  ة الضرورية التسهيالت اال 
دارية والتربوية  تقوية، وكذا أ سماء للصممؤسسة لاللتنظيم أ نشطة  عاقة أ سر ال طفال في وض و  والصحيةقدرات ال طر اال  في و عية ا 
عاقة  .كيفية التكفل والوقاية منهاحول  السمعية مجال اال 

عاقة  أ سماء للصم علىسة لالتعمل مؤس س  من جهتها  ، كما س تقوم معيةس تأ هيل الفضاءات المس تقبلة لل طفال في وضعية ا 
دارية والتربوية العاملة في مجال التربية الدامجة ابلمؤسسات التعليمية أ و فكذا و ال رااد والتوجي  ال بوي، اب ي تقوية قدرات ال طر اال 

س ال طفال في تنظيم لقاءات تحسيس ية وتواصلية لتشجيع تمدر ، فضال عن الجهوية لمهن التربية والتكوينطور التكوين ابلمراكز 
عاقة سمعية   .وضعية ا 

اديميات بوضع برانمج عمل للتنس يق مع ال ك تلتزم الوزارةاندي ليونس المغرب،  جمعية ووفق بنود االتفاقية الموقعة مع
 .رالتدابير موضوع االتفاقية اال طا لالجهوية للتربية والتكوين بشأ ن تنزي

 تمدرس ظروف وتحسين وتطوير دعملمساهمة في اب (628المنطقة )  المغرب اندي ليونس جمعية لتزمت ، هامن جانب 
عاقة، أ و هشااة وضعية في ال طفال  الحياة وأ نشطة لدامجةا للتربية الوطني البرانمج دعم مع مس توايت  بجميع العمومي ابلتعليم ا 
 .المدرس ية

لمس تمر في ا سهامهاعلى ا  السمو الملكي ال ميرة لالأ سماء،  عرب الس يد الوزير عن اكره لصاحبةأ  وفي كلمة ابلمناس بة، 
، الس يما شااةه المبادرات المتعددة ذات الطابع االجتماعي والرعاية الخاصة التي ما فتئت سموها توليها للفئات االجتماعية ال كثر 

لى رئيس  جمعية ال طفال  لى مدير مؤسسة لالأ سماء للصم، وكذا ا  عاقة، كما تقدم ابلشكر ا  المغرب على  ليونساندي في وضعية ا 
 .دعمهما المتواصل

ّ ق  بتنزيل   ونوه الس يد سعيد أ مزازي، ل ان ًة أ ساس يًة للنّجاح  في الورش  الوطني الهاّم  الُمت ع  م  بهذه الشراكة البناءة التي اعتبرها ض 
 ة  برانمج  الوطني للتربية  الّدامجة  والبرانمج الوطني لتعميم وتطوير التعليم ال ولي اللذين أ عطيت انطالقتهما الّرسمية  تحت  الرعايال 

 السامية  لصاحب  الجاللة  الملك محمد السادس نصره الل .

ٍي الحقوق العلمي، مكسب عزز اال طار والبحث والتكوين التربية بمنظومة   المتعلُق  02.27اال طار -ن القانونُ أ  واعتبر 
ان  الحقوق  ال ساس ية  ال طفال  في والتشريعيٍ  م  عاقةٍ  وضعية   في ض  ه ا  ا  ي، حيث كرس وتأ هيل  اع  ق  لالندماج  االجت م   هذه الفئة في ح 

ل م   ة   والكفاايت   المهارات   واكتساب   الت ع  ئ م  ات ه ْم، مس تعرضا الُمال  على مس توى  ،ق، المكتس بات التي تحققت، في هذا الس يال ُقُدر 
عاقة. المنظومة التعليمية،   في مجالي تعميم وتطوير التعليم ال ولي والتربية الدامجة لفائدة ال طفال في وضعية ا 

عاقٍة، ورش قطاعي مشترك بين جميع القطاعات الحكومية الوزيرالس يد  أ كدو  ، أ ن التربية  الّدامجة  لل طفال  في وضعية  ا 
ّص   ة  تمثيليات  المجتمع  المدني وال سر  والهيئات  الُمت خ  م  ْفتُوٌح أ مام  مساه  ة  ووسائل  ومسؤوليٌة وطنيٌة مشتركة وورٌش ُأفُق ي مجتمعي م  ص 

لى االنخراط الكامل  في هذا الورش  الوطني لترس يخ مغرب  الديموقراطية  ، داعيا اال عالم  وغير ها من هيئات المجتمع    الجميع ا 
 .تحت  القيادة  الرا يدة  لصاحب  الجاللة  الملك محمد السادس نصرُه اللُ  وأ يدهُ بنائ ، بين جميع بنات  وأ  والمساواة  


