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اململكة املغربية
وزارة الشباب والرياضة

ET DES SPORTS

بالغ صحفي
يف إطار االستعدادات إلطالق املوسم التخييمي  ،8102احتضن مقر وزارة الشباب والرياضة يومه الثالثاء  01يناير 8102
حفل تقديم العرض الوطين للتخييم وجماالته لسنة  8102برئاسة السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرياضة،
والسيد حممد القرطيطي ،رئيس اجلامعة الوطنية للتخييم ،وحبضور ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية .
ومتاشيا مع اإلسرتاتيجية اجلديدة للوزارة الرامية إىل ترسيخ دعائم احلكامة اجليدة يف جمال التخييم ،مت بنفس املناسبة
التوقيع على اتفاقية إطار بني وزارة الشباب والرياضة واجلامعة الوطنية للتخييم ،وقعها كل من السيد وزير الشباب
والرياضة والسيد رئيس اجلامعة الوطنية للتخييم.
تهدف هذه االتفاقية إىل تأسيس نهج تعاقدي بني الوزارة واجلامعة من أجل توحيد اجلهود لالرتقاء بالشأن الرتبوي عن
طريق تقديم حمتوى بيداغوجي وتربوي متجدد لفائدة املستفيدات واملستفيدين من أطفال ،يافعني وشباب ،وكذا اعتماد
آليات تشاركية يف إجناز وتدبري هذا الربنامج الوطين بغية ضمان توسيع قاعدة االستفادة يف الوسطني القروي واحلضري
على حد سواء.
و للتذكري فقد أعطت وزارة الشباب والرياضة خالل هذه السنة انطالقة أوراش إصالحية مبجموعة من املراكز
التخييمية على مستوى بنياتها التحتية بغية عصرنة جتهيزاتها جلعلها تستجيب أكثر للمعايري املعمول بها يف هذا
الصدد ،على أن تواصل هذه األوراش مرحليا لتشمل مجيع مراكز التخييم التابعة للقطاع.
وخالل هذا احلفل ،مت تقديم العرض الوطين للتخييم وجماالته لسنة  ،8102الذي يضم جمموعة من األنشطة التخييمية،
التكوينية  ،التنشيطية والتأهيلية لفائدة الفئات العمرية اآلتية:

النشاط
خميمات األطفال القارة
جامعة اليافعني
جامعة الشباب و املهارات الثقافية و العلمية والكشفية

الفئة العمرية
ما بني  10سنوات إىل اقل من  01سنة
ما بني  01سنة واقل من  02سنة
من  18سنة إىل  01سنة
من  81سنة فما فوق

تداريب التكوين العام و االختصاص

 81سنة

تدريب املديرين
تدريب تكوين املكونني

من  01سنة فما فوق

دعم القدرات و الكفاءات

من  81سنة فما فوق

فعاليات املهارات و التنشيط السوسيو تربوي والكشفي

( نهاية األسبوع ) أطفال ويافعني

ولإلشارة ،فقد عرفت صبيحة اليوم ذاته تنظيم اجتماع تنسيقي ترأسه السيد وزير الشباب والرياضة حبضور ممثلي
القطاعات احلكومية املتدخلة يف العملية التخييمية بغية تنسيق جماالت التدخل وفق برنامج عمل حمدد ويقيس
خمتلف مراكز التخييم.
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