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  بطاقة تقنية
تعاونفي شأن اتفاقية 

    
  :يكالشر   .1

 . المغربيةاللجنة الوطنية األولمبية
 : أهداف اإلتفاقية .2

تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة واللجنة الوطنية األولمبية وبين مكونات الرياضة المدنية  -
 ؛والرياضة المدرسية والجامعية

 وخصوصا التعليم ياضة المدرسية والجامعيةإشراك جميع الفعاليات في دعم وتنمية الر -
 االبتدائي بهدف تطوير الرياضة الوطنية وتكوين الشباب؛

 اعتماد إستراتيجية تشاركية موحدة بين جميع المتدخلين  في المجال التربوي الرياضي؛ -
رعاية المسار الرياضي للطاقات الواعدة والعمل على تطوير قدراتها وتحسين إنجازاتها  -

 ة؛الرياضي
 ؛) Lycées d’Excellence ( إحداث ثانويات التفوق في مجال الرياضة المدرسية -
خاصة للتالميذ Brevet Sportif Olympique) (إحداث شهادة اولمبية رياضية  -

 الممدرسين؛
 ماي من كل سنة  الذي يصادف ذكرى ميالد ولي 8االحتفال باليوم األولمبي المدرسي يوم  -

 ن؛األمير موالي الحسالعهد 
 إحداث جائزة ألحسن البحوث الجامعية المتعلقة بالحركة  االولمبية في األوساط الجامعية؛ -
المشاركة الفعالة ألطر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  -

 أللجنلدعم مختلف  من دكاترة ومفتشين ومبرزين في علوم وتقنيات األنشطة الرياضية،
   .قة عن اللجنة الوطنية األولمبية المغربيةالمنبث

 :التنفيذآليات  .3
تكوين لجنة وطنية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن اللجنة 

 الوطنية األولمبية المغربية وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها، الذي
 ممثلي الطرفين، ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنظيم من بين لمدة سنة بالتناوباختياره 
  .أشغالها



 

  
   :مهام اللجنة الوطنية المختلطة .4

 بداية كل موسم رياضي ودراسي تراعى فيه الخصوصيات مشتركة فيوضع خطة عمل  -
 طرف؛وااللتزامات الوطنية والدولية لكل 

 ياضية الوطنية والدولية ؛التنسيق في مجال تنظيم المؤتمرات والمناظرات والتظاهرات الر -
والجهوي والوطني تتبع تنفيذ برنامج الشراكة والتعاون على الصعيد المحلي واإلقليمي  -

 والدولي ؛
 الرياضية المتوفرة وصيانتها  توضع دفتر للتحمالت يحدد شروط استعمال المنشآ -

 .والمحافظة عليها
   :التزامات مشتركة .5

عليه من منشآت ومرافق وتجهيزات ر، ما يتوفر يضع الطرفان كل منهما رهن إشارة اآلخ -
 وخبراء وذلك وفق دفتر للتحمالت ؛

 ضمان التأمين الرياضي لفائدة التالميذ ومؤطريهم ؛ -
 توسيع  قاعدة الممارسين الرياضيين واالهتمام بالفئات الصغرى ؛ -
 ؛"رياضة  ودراسة" وضع إستراتيجية مشتركة إلحداث مؤسسات نموذجية جهوية متخصصة  -
 المساهمة في وضع إستراتيجية للسياسة الرياضية الوطنية ؛ -
 .وغيرهامعادلة الشهادات المحصل عليها في مجاالت التدريب الرياضي والتحكيم  -

   :التزامات وزارة التربية الوطنية .6
البدنية والرياضة المدرسية بمختلف مؤسسات التربية والتعليم وتوفير تعميم ممارسة التربية  -

 ئمة لتطويرها ؛الظروف المال
توفير التأطير والمراقبة التربوية لفائدة األساتذة العاملين بالمراكز التي تحدثها الجامعات  -

 الملكية الرياضية وفق البرنامج والمناهج التعليمية الرسمية ؛
تنظيم منافسات رياضية على مستوى مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي  -

 عات المحلية ومكونات الحركة الرياضية اإلقليمية والجهوية ؛بتنسيق مع الجما
رهن وضع المرافق الرياضية المتوفرة بمؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي  -

إشارة األندية والجمعيات والجامعات الرياضية وفق دفتر للتحمالت يحدد شروط استعمال 
 .محافظة عليها المنشآت الرياضية المتوفرة وصيانتها وال

  :التزامات اللجنة الوطنية األولمبية المغربية .7
استفادة أطر الرياضة  المدرسية من مختلف برامج التكوين وأشكال الدعم التي يقدمها برنامج  -

 التضامن األولمبي وباقي برامج التعاون الرياضي الدولي ؛
لتكوينية التي تشرف عليها ة في التداريب ايتسهيل مشاركة أطر الرياضة المدرسية والجامع -

 اللجنة الوطنية األولمبية أو الجامعات الملكية  الرياضية ؛
لفائدة أطر الرياضة المدرسية والجامعية لتحسين المساهمة في تنظيم دورات التكوين المستمر  -

 . التقنية واإلدارية والتدبيرية ومنحهم الشهادات المناسبة ممردود يته
  :إجراءات عامة .8

 ؛ نشوب نزاعات بين الطرفين يتم اللجوء إلى التراضي في حالة -
 ؛2008 غشت 5تدخل هذه االتفاقية حيز التطبيق ابتداء من  -
  .يمكن مراجعة االتفاقية بطلب من أحد الطرفين -


