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 كعاع امؼومي، وامبحر امؼايل وامخؼومي امليين وامخكوٍن اموظنَة امرتبَة وزارة هظمت
وامثلافة وامؼووم نورتبَة املخحدة الأمم منظمة مع برشاكة اموظنَة، امرتبَة

(UNESCO)اجلامؼة مع وبخؼاون وامثلافة، وامؼووم نورتبَة اموظنَة وانوجنة 
 اموظنَة املناظرة ،2021 فرباٍر 25 امخلُس ًوم املدرس َة نورايضة املغربَة املوكِة

  .الأويل ابمخؼومي احلركَة امرتبَة حول
 اموظنَة، امرتبَة ملعاع امؼام اماكثب ،بولامسي ًوسف امس َد املناظرة أأشغال افذخح
 مرشوع يف حتلِليا مت اميت الؤجيابَة ابمنخاجئ ًذكر أأن كبل ابملشاركني رحب اذلي
 دمحم املكل اجلالةل ضاحب اهعالكذو أأغعى اذلي الأويل امخؼومي وثعوٍر ثؼممي

 أأحدا هرتك من" شؼار حتت 2018 ًومَوز 18 ًوم وأأًده هللا هرصه امسادس
ظار يف ًندرج اذلي املرشوع ىذا ."خوفنا ل اؤ  الؤظار املاهون ملذضَات ثزًن

 لمزتام واحضا جتس َدا ًؼخرب كٌل امؼومي، وامبحر وامخكوٍن امرتبَة مبنظومة املخؼوق
 املخؼوق امرابع اميدف وخاضة ،املس خدامة امخمنَة أأىداف بدنفِذ املغربَة املموكة

 وثؼٍزز نوجمَع وامشامل املنطف اجلَد امخؼومي ضٌلن ًخوىخ واذلي امخؼومي مبجال
ذ .احلَاة مدى امخؼمل فرص  رضورة اميدف ىذا ػوهيا ًنص اميت امخوضَات بني من اؤ
اتحة  وامرػاًة اهمنو من جِدة هوغَة ػىل احلطول أأجل من الأظفال دلَع امفرضة اؤ

.الابخدايئ نوخؼومي لؤػدادمه الأويل وامخؼومي املبكرة امعفوةل مرحةل يف

Alexander امس َد املكمة ثناول ذكل بؼد Schischlik امَووسكو مكذب مدٍر 
 وامخكوٍن اموظنَة امرتبَة وزارة ثبذميا اميت اجليود مثن اذلي ابلؤانبة، امؼريب ابملغرب

ل كعاغَة بني رشااكت مخعوٍر امؼومي وامبحر امؼايل وامخؼومي امليين  أأىداف مخزًن
 وامرتبَة ادلاجمة امرتبَة جمال يفوخاضة الأويل امخؼومي أأظفال مفائدة املس خدامة امخمنَة

 وػىل املنعلة يف اجملال ىذا يف بو حيخذى منوذجا املغرب بذكل مَكون احلركَة،
لي امطؼَد فًر .الؤ

 جشجَع يف احلركَة امرتبَة أأمهَة ػىل كذكل لكمخو يف أأكد امؼام اماكثب امس َد
ػاكة، وضؼَة يف الأظفال فهيم مبن الأظفال،  مبكرة سن يف امبدين امنشاط ػىل اؤ

 احملَط، ومع الآخر مع ػالكاهتم يف وامخحمك والاهدماج الاهفذاح من ومتكِهنم
 ىذا .امبدين امخلول أأو امسمنة أأشاكل لك وحماربة ملأظفال امسومي اهمنو وابمخايل

ػداد أأىدافو بني من اذلي املرشوع  ٌس خجَب ،واملربَني نومربَات مرجؼي دمَل اؤ
ة، املرحةل ىذه يف الأظفال وحاجِات ملخعوبات  ادللئل جملموػة نضافً  امؼمًر

 امَووسكو منظمة الأخري يف وشكر.الأويل امخؼومي جمال يف اموزارة أأػدهتا اميت
جناح يف سامه من ولك يب، املرشوع اؤ  اموظين امطؼَد ػىل ثؼمميو أأفق يف امخجًر

لِة ادلول مع وثلامسو ثلِميو، بؼد فًر  .وامشلِلة امطدًلة الؤ

 وامؼووم نورتبَة اموظنَة انوجنة امؼام الأمني امؼووة ادلٍن جٌلل امس َد بدوره،
 ولك املخدخوني مجَع وشكر احلركَة امرتبَة أأمهَة ػىل لكمخو، يف أأكد وامثلافة

جناح يف سامه من .املرشوع اؤ

امرتبَة احلركَة ابمخؼومي الأويل

أأضداء امرايضة املدرس َة
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ة ػومَة غروض مخلدمي اجملال ذكل بؼد فذح  متحورت وثأأظرًي
 :حول
 ادلكخور كدمو الأويل، ابمخؼومي احلركَة نورتبَة املهنايج الؤظار 

 .املناجه مدٍر ،شفِلي فؤاد
كدمو الأمؼاب، خالل من امعفل دلى احلركَة امليارات حمنَة 

 ابمرايضة الارثلاء مدٍر مًِل، امسالم غبد ٍادلكخور
 .املدرس َة

امخويب حلسن ادلكخور كدمو الأويل، ابمخؼومي ادلاجمة امرتبَة، 
 وامخكوٍن، امرتبَة ملين اجليوي ابملركز مكون أأس خاذ

.سعات امبَضاء ادلارهجة
 ثناومت اميت امورشات لأشغال امزوامَة امفرتة وخططت

 الأمؼاب ثأأزري الأويل، ابمخؼومي احلركَة نورتبَة املؤسسايت الؤظار
 ابمرتبَة ػالكهتا يف ادلاجمة وامرتبَة احلريك احليس امخعور ػىل

.الأويل ابمخؼومي احلركَة
 فهيا شكر بلكمة امورشات ثلاٍرر كراءة بؼد املناظرة مخخخمت
 لك املدرس َة ابمرايضة الارثلاء مدٍر مًِل امسالم غبد امس َد

جناح يف سامه من ولك املشاركني يب املرشوع اؤ .امخجًر

ثوزًع الأدرع امخذاكًرة



اجامتع ثنس َلي مع املخدخوني ػىل 

امطؼَد املركزي نوخؼًرف مبرشوع 

ًناٍر  15امرتبَة احلركَة، ًوم ادلؼة 

مبلر مدًٍرة الارثلاء  2021

ابمرايضة املدرس َة

اجامتع ثنس َلي مع أأظر 

ة نورتبَة  الأاكدميَة اجليًو

وامخكوٍن جلية امرابط سال 

املنَعرة نوخحضري نومرشوع 

 20امخجًريب، ًوم الأربؼاء 

مبلر مدًٍرة  2021ًناٍر 

الارثلاء ابمرايضة املدرس َة

2021ًناٍر   25 الؤزننيواملدًٍرة الؤكوميَة سال ًوم   2021ًناٍر  22زايرات مِداهَة مبؼظ املؤسسات ابملدًٍرة الؤكوميَة امطخريات متارة ًوم ادلؼة  



ورشات معل مع بؼظ الأساثذة اخلرباء لؤػداد وثنلِح دمَل أأمؼاب امرتبَة احلركَة

ورشات معل وجتربة بؼظ أأمؼاب دمَل امرتبَة احلركَة مبدرسة ابن ًزدون الابخدائَة ابملدًٍرة الؤكوميَة امطخريات متارة  

2021فرباٍر  10ومبدرسة س َدي غبد هللا الابخدائَة ابملدًٍرة الؤكوميَة سال ًوم  2021فرباٍر  8ًوم 

2021حكوٍن غن بؼد يف جمال امرتبَة احلركَة مفائدة مربَات امخؼومي الأويل املنمتَات نومؤسسات احملخضنة نومرشوع امخجًريب، فرباٍر 



 ضور من املناظرة اخلاضة ابمرتبَة احلركَة  ابمخؼومي الأويل

نات واملوخلِات اموظنَة ابمرابط 2021فرباٍر  25امخلُس   مبركز امخكًو


