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املصيل،ترتأ س   مجيةل  وال رسة   الس يدة  واملساواة  الاجامتعية  والتمنية  التضامن  مراس مي  وزيرة  للرشاكة ،  اتفاقيتني  يف    توقيع 

وضعية   يف  ال شخاص  حبقوق  الهنوض  بجمال  عاقة  ذوي    رصيةا  الصمموال شخاص  عاقة  يوم  ا  وذكل  يوليوز    28ال ربعاء  ، 

 الاكئن بشارع عالل الفايس مبدينة العرفان ابلرابط.  مبقر واكةل التمنية الاجامتعية ، الساعة العارشة صباحا، عىل 2021

الصمال اتفاقية    وتتعلق  لل طفال  أ سامء  لال  مؤسسة  مع  والاجامتعية ب ،  رشاكة  الطبية  للخدمات  الولوج  رشوط  تحسني 

عاقة مسعيةوالرايضية لل شخاص يف وضعية   والاقتصادي   ،ا  خالل    ؛همام اكن وضعهم الاجامتعي  حداث مؤسس تني  من  ا 

الاجامتعية من    للرعاية  بلك  الصم  ال طفال  ورعاية  يواء  اب  وفاسقصبة  تتكفل  عىل    ،اتدةل  الرعاية والعمل  خدمات  توفري 

 .ونواحهيام ابملدينيتني املذكورتنيواملساعدة الاجامتعية لل طفال الصم 

عاقة  ب،  لرعاية املكفوفني ابملغرب  ة مع املنظمة العلوي   طار للرشاكة ا  فاقية  ات  وتتعلق وضع برامج ملواكبة ال شخاص يف وضعية ا 

دماهجم يف احلياة املدرس ية واملهنيةبرصية من أ جل   جتويد قابلية اخنراط ال شخاص ؛ وذكل عن طريق العمل عىل  تسهيل ا 

عاقة برصية يف ورش الرتبية   حتسني  و ،  ادلاجمة من أ جل الارتقاء مبس توايت متدرسهم ابملؤسسات التعلميية ادلاجمةيف وضعية ا 

سيمت   . من أ جل هذا، ومواكبهتم ل حداث مقاولت صغرية  عرب تيسري الاس تفادة من املشاريع املدرة لدلخل  قابلية تشغيلهم

طار هذه التفاقية   سهام والتعاون مع املنظمة العلوية   التمنية الاجامتعيةمؤسس يت التعاون الوطين وواكةل  تعبئة لك من  يف ا  لال 

وتوس يع أ فاق ال شخاص   ، لرعاية املكفوفني قصد انفتاح معاهدها واملراكز الاجامتعية والرتبوية التابعة لها عىل العامل اخلاريج

برصية؛ عاقة  ا  وضعية  عىل    يف  البرشيةوالعمل  املوارد  قدرات  الاجامت  دمع  املراكز  يف  للمنظمة العامةل  التابعة  والرتبوية  عية 

 . العلوية لرعاية املكفوفني ابملغرب تقنيا ومعرفيا ابس تحضار البعد احلقويق والاجامتعي يف جمال ال عاقة

طار تزنيلهاتني التفاقيتني  تندرج  و  عاقة    ال وراش الاسرتاتيجية والربامج  يف ا  املنصوص املوهجة لل شخاص يف وضعية ا 

عاقةلس ياسة اايف    علهيا - 2017وخمططها التنفيذي     2021-2015  لعمومية املندجمة للهنوض حبقوق ال شخاص يف وضعية ا 

املتعلق حبامية    97.13  رمق القانون ال طارو   ،2030-2015الرؤية الاسرتاتيجية ل صالح منظومة الرتبية والتكوين  ، و 2021

هبا والهنوض  عاقة  ا  وضعية  يف  ال شخاص  رمق    القانونو   ،حقوق  والبحث   51.17ال طار  والتكوين  الرتبية  مبنظومة  املتعلق 
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