
        

 

 

 

 
 

 
 
 

2020شتنبر  22الدار البيضاء في،   
 

 
تيبو المغرب و ليدك لتشجيع االبتكار االجتماعي بواسطة الرياضة جمعية شراكة بين  

 
  على اتفاقية شراكة مع جمعية 2020شتنبر  22الثالثاء  على االبتكار، وقعت ليدك يوم لالنفتاحفي إطار مسعاها 

  ن من أحياء فقيرة.وتحدريمن أجل تشجيع قابلية تشغيل شباب بيضاويين المغرب  تيبو 
  

، طزرياو هذه االتفاقية التي تمتد ألكثر من سنة، تم التوقيع عليها من طرف جان باسكال داريي، مدير عام ليدك، و محمد أمين 

رها أداة لتمكين و استقاللية و قابلية تشغيل الشباب، باعتباجمعية تيبو المغرب. و تهدف إلى استعمال الرياضة المؤسس لرئيس ال

تشغيل من خالل البرنامج لتنمية قابلية تفعيل  تهمالشباب و حول  الشراكةهذه  و تتمحور. صعبةو الفتيات و النساء في وضعية 

  الرياضة عبر التوجيه، التأطير و حضور التظاهرات التي تنظمها جمعية تيبو المغرب.
  

  

 اإلدماج المهني من خالل الرياضةيهدف إلى  برنامجهو  ،)2022-2021( »مبادرة إنطالقة« شعارهذا البرنامج الذي يحمل 

من أحياء فقيرة  و يتحدرونسنة  25و  18بين  متتراوح أعماره ، و الذين)NEET( طلبة أو عاملين أو متدربينليسوا شباب ل

   بالدار البيضاء.

  

  محاور : 3البرنامج على  هذا و يرتكز
  

 ،التكوين بالتناوب و اكتساب الكفاءات التقنية و السلوكية  

  تعالم المقاوال ولوجالرياضة و برامج التربية بالتجربة المهنية في بعض المؤسسات و،  

 قابلية تشغيل الشباب. تستهدف المواكبة لولوج الشغل من خالل فترات تدريبية و ورشات  

  

جمعيتنا فخورة بإشراك ليدك و متعاونيها مع «:قائال  جمعية تيبو رئيس، زرياطو بهذا الخصوص، صرح محمد أمين 

 قناعةلدينا مبادرة انطالقة، األول من نوعه بالمغرب الذي يعزز قابلية تشغيل الشباب بواسطة الرياضة. برنامج من المستفيدين 

بفضل إشراك متعاوني ليدك، و . قدرة الرياضة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يعرفها العالم و بلدنا بشكل خاصب ةكبير

  باألدوات  مؤهالت و ستكون أمامهم فرصة االنفتاح على العالم المهني، و ذلك بتزويدهم ال يتوفرون علىستتم مواكبة شباب 

  .»و الكفاءات الضرورية
  

ليدك و يتواجد في صلب غاية وجودنا.  إحدى قيماالبتكار هو «:إلى أن  ليدكي، مدير عام يشار جان باسكال دارو من جانبه، أ

االبتكار االجتماعي مع أطرافنا المعنية و المساهمة بالتالي في زيادة تنمية و في إطار مسعانا لالنفتاح على االبتكار، نسعى إلى 

هذه الشراكة تتمثل في دعم مبادرة «:  أنو أضاف . »فيه أنشطتنا من خالل أعمال ملموسةالتنمية الشاملة للمجال الذي تترسخ 

. اقتصادياالندماج االجتماعي و اإلدراج السوسيو  فيفاعال  باعتبارهاانطالقة التي تتمحور حول االبتكار االجتماعي عبر الرياضة 

  مهاراتنا المعرفية و خبرتنا معهم، و ذلك بهدف تحرير طاقاتهم أحياء فقيرة، و تقاسم شباب متحدرين من يتعلق األمر بمواكبة 

  .»الشغل بواسطة الرياضة سوقولوج بغاية  و مؤهالتهم
 

 بالغ صحافي



  

مواكبة ستمكنهم من الحصول ، من شابا و شابة من غير الطلبة و المتدربين و العاملين 60بفضل دعم و التزام ليدك، سيستفيد 

إمكانية هؤالء الشباب لالمفوض له البيضاوي  و سيتيحعلى الكفاءات الالزمة الندماجهم في سوق الشغل بواسطة الرياضة. 

  تبادل اآلراء مع أطر بالمقاولة و عيش تجربة التحدي،  و بالفعل، سيمكنهم .المعرفية متعاونيه و مهارات من كفاءات االستفادة

  التعاون و تجاوز الذات.و 
  

دجنبر  06المتوقع تنظيمه يوم  »Run4Neet« السباق االجتماعيمن خالل هذه الشراكة، ستكون ليدك أيضا شريكا في 

  لعيش داخل المقاولة، و سيعرف مشاركةراحة امن أجل بالرياضة باعتبارها فاعال يرمي إلى النهوض  المقبل، و الذي

  .شخص 1.500 
 

نية و مواكبة تنمية المجال الترابي عباالبتكار المستمر لتلبية انتظارات أطرافها الم، تؤكد ليدك التزامها الجديدة االتفاقيةعبر هذه 

 لترسخ أنشطتها مع المساهمة في فعالية المقاولة و تطور مهنها.

  
  : TIBUنبذة عن تيبو المغرب 

مبتكرة في و حلول اجتماعية  يجادقوة الرياضة إل تستخدم. و هي جمعية 2011منظمة مغربية غير حكومية تأسست سنة تيبو المغرب هي 
. و تختص الجمعية في تربية و إدماج الشباب من مجال التربية، االستقالل الذاتي و اإلدماج السوسيو إقتصادي للشباب بواسطة الرياضة

، النوعيةحتياجات اال يذومن  ا، نساء و أشخاصا، شبابما للممارسين، أطفاالاتحوال مستدياضة تتيح و تدرك أن قوة الرخالل الرياضة، 
  بينها الصحة الجيدة، مجتمعات متماسكة، إنجازات رياضية أكثر و هوية أكثر قوة. 

 

 نبذة عن ليدك :
عمومية ليدك هي فاعل في مجال الخدمات العمومية يقوم بتدبير توزيع الماء و الكهرباء، و تجميع المياه العادمة و المطرية و تدبير اإلنارة ال

 9719سنة  تم توقيعهلتدبير المفوض لالدار البيضاء الكبرى. و تم إسناد هذه المهام إليها في إطار عقد مليون نسمة من ساكنة  4,2لفائدة 
من طرف السلطة المفوضة (الجماعات الحضرية للدار البيضاء، المحمدية و عين حرودة)، سلطة الوصاية (وزارة الداخلية) و المفوض له 

(ليدك). و تتمثل مهمتها و غاية وجودها في القيام كل يوم بتقديم خدمات أساسية ذات جودة للمواطنين و الفاعلين االقتصاديين في إطار 
تها.طلية، اإلبتكار و الشراكة للمساهمة في التنمية المستدامة للمجال الترابي الذي تترسخ فيه أنشالفعاروح   

 
 

  

: االتصااللصحافي  

 سعيد مسكاري :
 مكلف بالعالقات مع وسائل اإلعالم

 05 22 54 91 72الهاتف : 
 24 16 91 61 06المحمول :

said.meskari@lydec.co.ma 

Notre actualité est diffusée en continu  
sur les réseaux sociaux : 
 

 

: بشرى صبيب  
 مكلفة بالعالقات مع وسائل اإلعالم

05 22 54 90 47الهاتف :   
06 20 38 53 98المحمول :   

bouchra.sabib@lydec.co.ma 


