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التعليم و زير التربية الوطنية والتكوين المهني ، و وقع كل من الس يد سعيد أ مزازي -0101فبراير 01 الرابط،
دعم   تهم اتفاقية شراكة  اليوم،  ،TIBU MAROC رئيس جمعية، تمحمد أ مين زرايوالس يد ي ي والبحث العلمالعال

 في المؤسسات التعليمية. كرة السلة عبر ممارسة التربية

لى   التأ طيرعزيز عملية تكذا و ابلمؤسسات التعليمية  كرة السلةممارسة  دعم التربية عبروتهدف هذه االتفاقية ا 
البشري نصر ابلع  االرتقاءفضال عن تروم تحقيق ال هداف المسطرة،  بين الطرفيننجاز برامج مشتركة ا  عداد و ا  و 
 .جهات المملكة عبر مختلفتعميم النموذج البيداغوجي للجمعية العمل على و 

لى  التعليمية مؤسسات الداخل  لتنمية المهارات الحركية، الفكرية واالجتماعية "تيبو"مراكز توس يع  كما تهدف ا 
ين بين جنس تكافؤ الفرص والمساواة بين ال ، مع ضمانلوسطين الحضري والقروياب ةوالخصوصي ةالعمومي االبتدائية

جميع التالميذ والتلميذات ومن شأ ن هذه الشراكة أ ن تساهم في تحسين التحصيل الدراسي والحد من الهدر 
 المدرسي وكذا التشجيع على التمدرس.

ضا لى تكوين نخبة مدرس ية من رايضيين ومؤطرين تساهم في تطوير كرة السلة ا  لى ذلك، ترمي االتفاقية ا  فة ا 
 التنش ئة االجتماعية. في والرايضةعداد وتنفيذ أ نشطة مشتركة للتحسيس بمزااي التربية البدنية ا  من خالل  الوطنية

س نوات  مدة ثالثل، التي س تدخل حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ التوقيع عليها وتدوم وبموجب هذه االتفاقية 
شارة الطرفالطرفان بأ   يلتزم، قابلة للتجديد آتو  ما يتوفر عليه من فضاءات الآخر، ن يضع كل منهما رهن ا   منشأ

 ومرافق وتجهيزات ومؤطرين وخبراء.

 كين بفضل قوة الرايضة، التوجيه نحو التم  ،المس تفيدينجميع تتيح ل يضا، أ ن أ   ومن شأ ن هذه الشراكة،
لى ونقل هذه القيموالنجاح الدراسي،   المس تقبل. في لتمكينهم من االندماج المهنيضرورية لتصبح  ،ال طفال ا 

 4أ ايم  "ةضمن خالل الراي ال ولى حول التربيةاال فريقية القمة " أ ن الوزارة والجمعية سينظمان، وتجدر اال شارة
للتأ كيد  ، من خالل الرايضة" ال فريقي" تحرير طاقات الش باب ابمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: أ بريل  6و 5و

أ همية الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة الوطنية واال قليمية والعالمية التي تشارك من قريب  وعلىالرايضة  على قوة
فرص للتربية والتعليم واال دماج االقتصادي واالجتماعي وتكافؤ الأ و من بعيد في تعزيز وتطوير الرايضة كوس يلة 

 .والتنمية المس تدامة

المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث  50.05مقتضيات القانون اال طار ل أ ن هذه االتفاقية تأ تي تفعيال  يذكر
صالح و  العلمي  .ابلمراكز الرايضيةجراء المتعلق وخاصة اال   0101-0105للرؤية االستراتيجية لال 

 


