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 هللا الرحامن الرحمي بسم

 والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 يةالس يدات والسادة مفتشات ومفتشو مادة الرتبية البدنية والرايض 

 الس يدات والسادة امللكفات وامللكفون مباكتب الارتقاء ابلرايضة املدرس ية

 الس يد ات والسادة مسؤولو وأ طر مديرية الارتقاء ابلرايضة املدرس ية 

 

الفتتاح اللقاء التنسعع يقا الوطح حوا الرايضععة املدرسعع ية ارج ي در  يف  يطيب يل يف البداية أ ن أ عرب لمك عن سععدادي

طار سععدا الو  زارة ادلامئ ا ىل مد جسععور التوا عع  مل  تلف الفاعلني الرتبويني و ا ععة مل ايت ة التت طرش واال رشاف الرتبوج ن را ا 

 ل دواراا الطالئدية يف جماا التت طرش و التتبل و التكوين و لق دي امية عىل املسعع توا اال ميل ا واويوج يف جماا الرايضععة املدرسعع ية

ميل يا وهجواي دون أ ن ننىس ادلور امليم والفداا  .ارج تلدبه الاطر امللكفة مباكتب الارتقاء ابلرايضة املدرس ية ا 

ابملامرسة الرايضية  السامية لصاحب اوالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، ادلاعية ا ىل الارتقاء لتوجهيات امللكيةومعال اب

ع اية  ا عععة  التكوين امليح والتدلمي الدايل والبحث الدلماوالرفل من مسععع توااا و سعععني مردودييلا، تويل وزارة الرتبية الوط ية و 

حداث ال  ام التدل ا املغريب ، املدرس ية  للرايضة احلفاظ  يف ن را ل مهييلاوتضديا مككون رئييس يف من ومة الرتبية والتكوين منذ ا 

عا عرب  تلف أ نشعععطة الرايضعععة املدرسععع ية ارا ية والتفتح والادما  الاجامتو الليامية والرشعععامية البدنية والصعععفة ال فسععع ية عىل 

لك أ نواع الاحنراف وم اار  حصععا الرتبية البدنية والرايضععة،  ام أ ن  ارسعع يلا قر  القمي الاجامتعية والسععلوقية الراميية و  بو 

ىلالد ف، واستنادا   ة وأ عراض مرضية انميوس اخلطر بسبب بروز ظاارة السم تدق نتاجئ ال حباث والتقارير الوط ية وادلولية اليت  ا 

امخلوا ، واملامرسعععععات البدنية اليومية اليت يطبديا منط احلياة غرش الصعععععحانوع التغذية و أ خرا دلا ال طفاا واملرااقني ال ا ة عن 

 واولوس املفرط أ مام الشاشات مبختلف أ نواعيا. 

املتدلق مب  ومة الرتبية  51-17ار ر  اال ط اخلاص ابالرتقاء  ابلرايضععة املدرسعع ية لتاي  القانون 11وجيسععد املعععوع ر  

والارتقاء ابلرايضعععة املدرسععع ية من  الا لظاء ال روف توجه الوزارة مضن امل  ور اوديد لال  عععالح  ،والتكوين والبحث الدلما

ساس ية، فبالنس بة لل خبة الرايضية املدرس   ية يشلك والعوط الالزمة ملامرسة ال نشطة الرايضية املدرس ية ، عرب ثالثة مدا   أ 

انسعععااما مل االتفاميية اال طار للععععا ة بني وزارة الرتبية مععععوع ضرايضعععة ودراسعععة ض أ حد ال ورال امليمة اليت انطلق الدم   ا 

مليح والتدلمي الدايل والبحث الدلما ووزارة الشععع باا والرايضعععة املوميدة أ مام أ ن ار  عععاحب اوالةل املكل محمد الوط ية والتكوين ا
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حداث مسععارات ومسععااي ضرايضععة ودراسععةض2018شعع تنرب  17السععادس نرصععه هللا بتار   ىل قكوين  واملتدلقة اب  وارج هيدف ا 

ضيا قكوي ا مندجم س بالم املتدلامت واملتدلمني املواوبني راي ضية وقمنية مكت ا ومتوازان ميكهنم يف نفس الوميت من تطوير همارالم الراي

 املدرفية والدلمية.

حداث  ويف نفس التوجه ودعام لتشجيل  ارسة ال نشطة الرايضية املدرس ية مبختلف املس توايت فقد معلت الوزارة عىل ا 

رسععاء املرا ا الرايضععية ابلنسعع بة لسععكل التدلمي الابتدا  اب ىل تدايا أ دوار وأ نشععطة ا دية الرايضععية املدرسعع ية  وا  دعامة ال ضععافة ا 

 .لرايضة الوط يةلتدايا اأ ساس ية 

طار التدابرش الاحرتازية،  ويدترب اذا اللقاء مد ال لتقامس ال فاكر والتاارا و رجات اللقاءات اليت اكنت تمت عن بدد يف ا 

طار حصا الرايضة للجميل، و ذا  واليدف منه  ديد  يغ وأ ليات ميصد متكني لك تلميذة وتلميذ من  ارسة رايضته املفضةل يف ا 

طار  ميل ية وهجوية ووط ية ودولية يف ا  ضية حملية وا  شطة راي ضية و ق  همارلا و ويد أ داهئا من  الا أ ن شاف املوااب الراي ا ت

 لتداون مديا لتوس يل مياعدة  ارس هيا. تشاريك مل اوامدات امللكية املغربية الوط ية من أ ج  الاس تفادة من  ربالا وا

 الس يدات والسادة،

حداث وتفدي  أ دوار وأ نشطة ا ديات ىل بذا املايد من اويود ملوا ةل ا  ذ أ نوه بروح الدم  واملثابرة اليت عيدلا فيمك، أ دعومك ا  ين ا   ا 

الرتبية الوط ية والتكوين امليح والتدلمي الدايل  زارةأ ن و  لمكأ غتمن اذه امل اس بة ل ؤ د الرايضية املدرس ية وتت اي  الد رص البعج،  ام 

ليلئي ال روف امل اس بة للمامرسة الرايضية املدرس ية  عىل اكم  الاس تدداد والبحث الدلما واوامدة امللكية املغربية للرايضة املدرس ية

رساء أ ليات التتبل بغية الارتقاء ابلرايضة من حيث ليئة وا  الح املالعب الرايضية وتقدمي ادلمع اللوجستييك وا   املطلواابلشلك 

 املدرس ية، 

ويف اخلتام، أ ميدم لك الشكر والامت ان للس يدات والسادة ال ساتذة وال طر اال دارية وأ طر ايت ة التت طرش واملراميبة الرتبوية ومجيل 

 املتد لني والفاعلني يف جماا الرايضة املدرس ية.

الرش يدة  القيادةوفقنا هللا مجيدا ملا فيه  رش انش ئتنا  ت  ال اداف املسطرة ليذا اللقاء،و قيق  ل ااح والتوفيقممت ياي لمك اب 

 لصاحب اوالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده.

 والسالم عليمك ورمحة هللا تداىل وبراكته.

 


