
 

المشاركون خالل اللقاء الجهوي      أوصى  

حول التربية الدامجة تحت شعاار    لا              

نترك اي طفل خلفنا  إلى تأهيل وتجهايا           

قاعات الموارد والتأهيل والادعا و وكا ا          

العمل على تحديد الئحة الموارد البشارياة        

العاملة به ه القاعات لتكون موازية للدخول      

المدرسيو كما دعا المشاركون في اللاقااء        

المنظ  م  قبل األكاديماياة الاجاهاوياة            

للتربية والتكوي  لجهة كلمي  واد ناونو         

بكلمي و إلى  5102دجنبر  52يوم األربعاء  

تنظي  ورشات تكوينية بشكال اساتابااقاي           

لمرافقات الحياة المدرساياةو وتاحايايا            

الشراكات وفق النموذج المرجعي الحديادو      

وتشجيع مشاريع المؤسسة الاتاي تاهاتا            

بالتربية الاداماجاةو فعاال عا  مسا               

المعطيات الخاصة بالتالمي  والتلمي ات فاي      

وضعية إعاقة على مستوى منظومة مساارو        

وتأمي  خدمات اجتماعية ميسرة لولوج ه ه       

الفئة م  التالمي  والتلمي ات إلى الاوسا         

المدرسيو و تشجيع التعلي  األولي الاداما و    

وتفعيل الشراكة المبرمة مع وزارة الصحة      

 في المجال.

السيد موالي عبد العاطي األصفار        وأكى  

مدير األكاديمية في كالاماة ماوجاهاة             

للمشاركات والمشاركي و أن اللقاء ينادرج      

في إطار تفعيل برنام  التعاون القائ  بيا          

وزارة التربية الوطنية والتكوي  الاماهاناي         

والتعلي  العالي والبحث العلمي ومناظاماة        

اليونيسف لرعاية الطافاولاةو وتافاعاياال            

م  القاناون اططاار        52لمقتعيات المادة   

المتعلق بمنظومة التربية والتكوي   05.20

 والبحث العلمي.

السيد المدير أن األكاادياماياة          وأضاف

تسعى م  تنظي  اللقاء إلاى الاتاعارياف             

بالبرنام  الوطني للاتارباياة الاداماجاة            

وتحسيس وتعبئة مختلف الاماتادخالايا و          

وبلورة المخط  الجهوي للتربية الدامجاة      

بتنسيق مع مختلف الشركاءو إضافاة إلاى         

رصد اطكراهات التي تعيق تفعيل مقتعيات      

 التربية الدامجة وتدارس سبل تجاوزها.

المسؤول الجهوي أن ه ا الالاقااء      وأبىز  

يشكل مناسبة لتقاس  أهداف كبرى باياياة         

ضمان تعلي  جيد منصف وشامل للجاماياعو         

مشيرا أن اقتراحات وتوصيات اليوم ستساعد      

ال محالة على تن يل برنام  جهوي ماالئا          

انسجاما مع المقاربة الحقوقية للميرب فاي       

التعاطي مع ه ا الملف بصورة تمكا  ما           

القعاء على الحواج  المجتمعية وتاوفايار        

الظروف المالئمة التي تسمح بإحقاق مابادأ    

 اطنصاف وتكافؤ الفرص.
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 المملكة المغربية 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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قدم السيد فؤاد شفاياقايو    ويف هذا اإلطار،    

مدير مديرية المناه  عرضا مفصال تنااول       

فيه خارطة الطريق م  اطدماج الامادرساي         

الى التربية الدامجةو مبرزا أهمية تاواجاد         

مرافقات الحياة في تفعيل معامي  اططاار        

المنهاجي للتربية الدامجة سواء باقااعاات         

الموارد والتأهيلو والادعا  أو بااألقساام           

 العادية

المسؤول المرك ي الجماعاياات        ودعىا  

العاملة في ه ا المجال الى التفاعل اطيجابي       

مع استراتيجية وزارة التربية الوطنية وفق      

مقاربة تشاركية هدفها األساسي تاماكايا          

األطفال في وضعية إعاقة م  الاحاق فاي           

التمدرسو كما أشاار الساياد الاماديار              

الماركا ي إلاى األدوار الاوةايافاياة               

واطستراتيجية لقطاعي الصحةو والاتاعااون       

الوطني في إرساء برام  التربية الداماجاةو        

مبرزا أهمية اللقاءات الجاهاوياة ودورهاا          

الوةيفي والتكويني لتن يال الابارنااما            

الوطني للتربية الدامجة م  أجل اطنصااف     

 وتكافؤ الفرص في مدرسة مواطنة ودامجة.

فقرات برنام  اللقاء مداخاالت       وتضمنت

وعروض لخبراء تربويي  متخصصي  فاي       

مجال التربية الدامجة همت الامارجاعاياة          

الحقوقية والتشريعية والتنظيميةو واططاار     

المفاهيمي للتربية الدامجةو والاوضاعاياة         

الراهنة لتمدرس األطفال في وضعية إعاقاة       

بالجهةو ليتوج بتقدي  مقترحات وتوصياات      

شكلت أرضية المخط  الجهوي للاتارباياة         

 الدامجة.

اللقاء إلى الاماصاادقاة عالاى             ويهى ف 

المخط  الجهوي للتربية الدامجة وإرسااء      

آليات تنفي ه م  خالل تقدي  الماعاطاياات          

الراهنة المتعلقة بتمدرس األطافاال فاي          

وضعية إعاقة باألقالي  األرباعاة لاجاهاة            

كلمي  وادنونو وتحديد اططار الحاقاوقاي        

والتشريعي والتنظيمي المرتب  بتامادرس      

األطفال في وضعية إعاقة إضافة إلى عرض       

اططار المفاهياماي الاخااص بااطعااقاة             

وبالمقاربة الدامجةو وك ا تحديد اططاار       

التنظيمي م  أجل تفعيل مبادئ الاتارباياة          

 الدامجة بأقالي  الجهة.

أشيال اللقاء التواصلي الجاهاويو        حضىز 

المنعقد بالقاعة الكبرى بمقر األكاديماياةو       

ممثلي المجالس المنتخبة والسياد ماديار         

المرك  الجهوي لمه  التربية والتاكاويا         

والسيدة المكلفة بتسيير المديرية االقليمية     

ألسا ال اك والسادة المديرون االقلياماياون        

لكلمي و طانطان والمكلف بتسيير المديرياة      

االقليمية لسيدي إيفاناي ورئاياس قسا             

الشؤون التربوية وفريق العمل بالقس  ذاته      

وعدد م  الفاعلي  التربوييا و ومادياري         

المؤسسات الدامجة المحاتاعاناة ألقساام          

اطدماج المدرسيو والمنسقون االقلياماياون       

وأععاء اللجنة الجهوية للتربية الداماجاةو       

فعال ع  جمعيات المجتمع المدني الشريكة      

في مجال تمدرس األطفال فاي وضاعاياة           

 إعاقةو وممثلي الصحافة الجهوية.
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