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 حصفيبالغ 

اختتام اشغال املنتدى الإفريقي الثاين للرايضة املدرس ية بطنجة ابملصادقة عىل الاسرتاتيجية 

 الإفريقية لالرتقاء ابلرايضة املدرس ية

 
أ شغال املنتدى الإفريقي الثاين للرايضة املدرس ية، اذلي نظم حتت  اختمتت، اليوم، -2019ابريل  27طنجة    

"الرايضة املدرس ية دعامة لتمنية  حتت شعار:الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، 

  .ابملصادقة عىل الاسرتاتيجية الإفريقية لالرتقاء ابلرايضة املدرس ية الش باب الإفريقي"

فريقيا، الاسرتاتيجية الإفريقية وقد اس تعرض  الس يد يوسف بلقامسي، رئيس اجلامعة ادلولية للرايضة املدرس ية ابإ

ىل تقوية جودة العرض الراييض وجعهل يف خدمة  2022-2019اليت سيمت اعامتدها عىل مدى  ، وهتدف اإ

ىل  تعزيز وموق  الرايضة الش باب الإفريقي، وكذا تعممي املامرسة الرايضية عىل الش باب الإفريقي.كام هتدف اإ

املدرس ية الإفريقية عىل املس توى ادلويل، و توحيد الرؤية والتنس يق يف شأ ن برامج العمل حول الرايضة 

 .املدرس ية، فضال عن تعزيز الرشاكة والتعاون بني ادلول الإفريقية يف هذا اجملال

د أ مزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين وترتكز الاسرتاتيجية الإفريقية، اليت مت تقدميها أ مام الس يد سعي   

املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي والس يد "لوران برتيناك"، رئيس الاحتاد ادلويل للرايضة املدرس ية، وكذا 

ىل جانب مسؤويل وخرباء الاحتاد ادلويل للرايضة  الوزراء املرشفني عىل الرايضة املدرس ية ابلبدلان الإفريقية، اإ

ومسؤويل وأ عضاء اجلامعة الإفريقية للرايضة املدرس ية، حول س بعة حماور أ ساس ية تتجىل يف الرتكزي  املدرس ية

عىل ال نشطة الرايضية ال كرث ممارسة ابدلول الإفريقية وعىل املشاركة الإفريقية لدلول الإفريقية يف البطولت 

املنافسات من خالل تنظمي انشطة رايضية  ادلولية اليت ينظمها الاحتاد ادلويل للرايضة املدرس ية، وكذا عىل

حملية وتشجي  املشاركة فهيا عىل املس توى اجلهوي وادلويل، وذكل من أ جل ومكني فئة عريضة من الش باب 

 .الإفريقي من تطوير خشصيته وانفتاحه عىل ثقافات البدلان ال خرى

ايضية عرب التكوين املس متر احلضوري كام تشمل هذه اجملالت التكوين من خالل تعزيز تأ طري ال نشطة الر   

وعن بعد يف همن الرايضة والتنش يط املدريس، وكذا جعل الرايضة املدرس ية مكوان أ ساس يا يف الربامج 

حداث مسار رايضة ودراسة وتقامس التجارب يف هذا اجملال. ويف اجملال املؤسسايت تعزيز دور  ادلراس ية واإ

ىل خلق مديرية اجلامعة الإفريقية للرايضة املدرس ية ع رب وض  قوانني تؤطر جمال الرايضة املدرس ية، ابلإضافة اإ
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فريقية، فضال عن التنقيب والبحث عن املواهب الرايضية  الرايضة املدرس ية يف النظام الرتبوي دلى لك دوةل اإ

عدادها اجليد ليصبحوا أ بطال املس تقبل م  تقامس الوسائل الكفيةل بذكل  .وتوجهيهها واإ

الاسرتاتيجية كذكل الارتقاء ابلبنية التحتية والتجهزيات الرايضية والمتويل وتعزيز الرشأاكت  وتتضمن حماور

 .فضال عن التواصل وتتب  أ جرأ ة الاسرتاتيجية

، أ لقى 2019أ بريل  27و 26وخالل اجللسة اخلتامية ل شغال هذا املنتدى اليت امتدت عىل مدى يويم    

مضامني الإسرتاتيجية الإفريقية لالرتقاء ابلرايضة املدرس ية، معراب عن الس يد سعيد أ مزازي، لكمة مثن فهيا 

شكره للبدلان الإفريقية عىل مشاركهتا يف هذا املنتدى، كام مثن هبذه املناس بة التنس يق القامئ بني قطاعي الرتبية 

  .ول ال فريقيةالوطنية والش باب والرايضة ابملغرب واذلي يعد منوذجا ميكن الاحتذاء به من طرف ابيق ادل

ىل صاحب  خالص رفعها الس يد الوزير، ابمس املشاركني، اإ وفيي ختام هذه اجللسة، ومت تالوة برقية ولء واإ

 .اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا


