
 
  

 

 

 
 

 
 

 ي بالغ حصف 
 

املهين    ،الرابط   ، 2021  يوليوز   8  امخليس والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزير  أ مزازي،  سعيد  الس يد  ترأ س 

ابمس   والتعلمي الرمسي  الناطق  العلمي،  والبحث  ال وملبيورئيس   احلكومة،العايل  الوطنية  املغربيةاللجنة    الس يد   ،ة 

،  املغربية  ال وملبية  الوطنية  واللجنةحفل توقيع اتفاقية ا طار للرشاكة والتعاون بني الوزارة  مرامس    فيصل العراييش،

ل  ا  و   هتدف  املدرس ية  ابلرايضة  قاعدة  الارتقاء  أ جيال  الرايضية  امرسة  املتوس يع  متثيل  لتكوين  عىل  قادرة  رايضية 

 .متثيال مرشفا يف خمتلف املنافسات العربية وادلولية  ية اململكة املغرب 

هذه   توقيع  والتعاونويأ يت  للرشاكة  اال طار  اال طار    االتفاقية  القانون  أ حاكم  تفعيل  مشاريع  تزنيل  ا طار  يف 
حداث مسارات ومساكل  :"     11  املرشوع رمق   املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة   ،51-17 ا 

ودراسة"   متكني  "رايضة  ا ل  ومتوازن    الهادف  مندمج  وثقايف  معريف  راييض  تكوين  من  املمدرسني  الرايضيني 
ة قدراهتم البدنية من هجة، وبني متكيهنم  ومتاكمل حيقق التوفيق بني تطوير هماراهتم الرايضية وصقل مواههبم وتمني

 والثقافية الرضورية من هجة اثنية. من اكتساب املعارف العلمية واللغوية 
 

، وتوس يع جمال رشأاكهتا  كام يأ يت توقيعها يف ا طار الانفتاح اذلي تهنجه الوزارة مع خمتلف الفاعلني واملتدخلني
خالل  وارص التعاونل    ومتتينا ذات أ هداف استرشافية من أ جل الارتقاء    املشرتك من  برامج اسرتاتيجية  تسطري 

والوطنية، املدرس ية  املتعلمني كذا  و   ابلرايضة  ابهامتم  حتظى  أ صبحت  اليت  الرايضات  من  مجموعة  عىل  الانفتاح 
سات الاجامتعية املرجعية  تعزيز دور املدرسة يف تتبع املامر ، فضال عن  واملتعلامت سواء داخل املؤسسات أ و خارهجا

 وتكييفها وتأ طري ممارس هتا تربواي من أ جل تدريسها وفق الغاايت اجملمتعية واملؤسساتية. 
 

التعاون   تمثني  من  كذكل،  ميكن،  أ ن  توقيعها  شأ ن  مبامرسة  ومن  الوطنية  لالرتقاء  وتشجيع  الرايضة  ودمع 
قلمييا وهجواي ووطنيا واكتشاف املتعلامت واملتعلمني املوهوبني عرب تنظمي منافسات رايضية  ،  الثقافة ال وملبية حمليا وا 

ممارسة   تعممي  عن  فضال  الس نوية،  الرايضية  املنافسات  لربجمة  املشرتك  التنس يق  جانب  ا ل  حمدد،  برانمج  وفق 
 ة. الرايضات املعنية ما أ مكن مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم واخلصويص ومؤسسات تكوين ال طر الرتبوي

 
سيمت  اال طار  االتفاقية  هذه  مقتضيات  ورايضة  ومبوجب  دراسة  ومساكل  مسارات  رساء  ابملؤسسات   ا 

الرايضية، التكوين  مبراكز  أ و  جماالت  و   التعلميية  يف  التعلميية  ابملؤسسات  العامةل  واال دارية  الرتبوية  ال طر  تأ هيل 
  ، ملدنيةاملدرس ية وا  مشاريع مشرتكة هتم تطوير الرايضةاجناز  كذا  و ،  التنظمي والتدبري الراييضو   التدريب والتحكمي

ل  والتدريب والتدبري وجماالت أ خرى.  تبادل اخلربات والتجارب يف جمال التحكمي ابال ضافة ا 
 


