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اكة والتعاون  حفل توقيع اتفاقية الشر
بية الوطنية والتعليم االوىل والرياضة بسال  ن المديرية االقليمية لوزارة التر بي   

بية الشبيبة فرع سال   و الجمعية المغربية لتر

 
ف الس بية والتعليم االوىلي والرياضة،  يد سعيد حيان أشر

  بسال المدير االقليمي لوزارة التر
ي -االجتماعية  لألطفال ةبالمركز المؤقت للرعاي بسال  4244ماي  42الثالثاءيوم   –سعيد حج 

اكة وتعاون بسال المريسة  ببمقاطعة با ن المديرية  عىل مراسم حفل توقيع اتفاقيات شر بي 
بية االقليمية   بية الشبيبةبسال و  والتعليم االوىلي والرياضةلوزارة التر  الجمعية المغربية لتر
ي كانت فرصة مواتية للسيد المدير االقليمي  (AMEJSALEفرع سال)

المركز مرافق لزيارة ،والتر
ي كانت الطالع عىل توا

اكجربته والتر ة مع قسم العمل االجتماعي لعمالة سال  ةتمر الشر ن     المتمت 
ية  ي اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشر

ن
 ف

 

 

ي إطار انفتاح 
ن
ي توقيع هذه االتفاقيات ف

ر
ن وتوسيع المديرية ويأت ن والمتدخلي  عىل مختلف الفاعلي 

اتيجية ذات أهداف  ك من خالل تسطت  برامج استر
ن أوارص التعاون المشتر اكاتها وتمتي  مجال شر

افية من أجل االرتقاء  تعكس التوجهات وخيارات الجمعية  أانها ،كمبالمدرسة  العمومية استشر
بية الشبيبة                                                                                                                     الطفولة والشباب . للدفاع والمرافعة عىل قضايا المغربية لتر

ن التعاون اىل  ، االتفاقيةوتروم هذه  ن تثمي  ن الطرفي  بالمؤسسات بالحياة المدرسية  لالرتقاءبي 
ي دعم شخصية ،التعليمية 

ن
عب دور اعداده للوصيانة ذهنه و وتفتح مداركه  التلميذ والمساهمة ف

ي الحياة العامة 
ن
هم عىلف ن وتدعيم  االبداع والمبادرات االيجابية والتواصل المجتمعي  وتحفت 

ي والحد من الهدر المدرسي 
ن
  السلوك المدت
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ي كلمة بمناسبة مراسيم التوقيع عىل هذه االتفاقيات، و  
ن
 فرع رئيسة طبط رجاء ةالسيد تقدمتف
بية المغربية للجمعية  سال  طر ا خالله ومن االقليمي  المدير للسيدالجزيل  بالشكر  الشيبة لتر

ي  تفاعله عىل المديرية وع االيجات  بوي التأهيىلي  بالمشر ي  ةللمساهم تقدم به فرع سال  الذي التر
ن
 ف

ي 
ر
  الجمعية به تقدمت الذي الطفل وحقوق المواطنة قيم وترسيخ المدرسية الحياة ودعم الرف
ي   االتفاقية هده نتاجه كان والذي

 تحت لتاسيسها66 الذكرى تخلد والجمعية، توقيعها تم التر
. االنسان حقوق عن مدافع جيل اجل من معا :شعار  
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ي مستهل  
ن
 الفعىلي  التجسيد عىل تعمل المديرية  نأ عىل كدأ  لسال االقليمي  المدير السيد كلمةوف

بية منظومة لالنفتاح ن  بمختلف المحيط عىل والتكوين التر  المجتمع جمعيات وخاصة فيه الفاعلي 
ي 
ن
ي   سال بمدينة والفاعلة الجادة المدت

ن
بية مجال ف ب بالنظر والشبا الطفولة وقطاع  والتكوين التر

ي  لألدوار
ي  لمساهمةول العمومية للمدرسة الفعىلي  للدعم بها يقموا ان يمكن التر

ن
 الحياة  دعم ف

 تعليمية منظومة دلك يمكن احداث فمن خالل  ، بسال التعليمية المؤسسات بمختلف المدرسية
بية  وثوابت المجتمعية القيم ترسيخ اساسها متوازنة    نأ عىل  تأكيده مع المواطنة عىل التر

 والحاملة والهادفة الجادة  والجمعوية المدنية المبادراتكل    عىل منفتحة  بسال المديرية
وع ي  اساسه مجتمعي  لمشر

ر
بية بمنظومة الرف  يمكن نموذج االتفاقية هده ومقومات والتكوين التر

به االحتذاء  

 

   

 ومدراء بسال االجتماعية للرعاية المؤقت المركز طرأو  طفالأ النوعي  االحتفال هدا حضن  وقد
ن  التعليم رجالنساء  من وثلة التعليمية المؤسسات بعض  الجمعيات بعض وممثىلي  الجمعويي 

ي  عيةمج الجادة الصديقة  وشبكة القراءة شبكة معيةج، المستقبل سال معيةج، رقراق ات 
  بسال تابريكت الشباب دار مجلس معيةوج العتيقة المدينة جمعيات

ي  
ن
 عىلشاي  حفلو االقليمية االطفال للسيد المدير  بداعات إمن  تذكار تقديم  تم اللقاء ختام وف
ف  .الكريم الحضور شر

   


