
 

 

 بيان صحفي

 إدراج التبوريدة بقائمة اليونسكو للتراث العالمي
 

 

مة اليونسكو عة لمنظّ لتابأقّرت اللجنة الدولية الحكومية التفاقية صون التراث الثقافي الالماّدي ا
رة عش سادسةالرتها في قائمة التراث العالمي خالل دو "ةالتبوريد"فنون الفروسية التقليدية  تسجيل

 في باريس. 2021ديسمبر  15يوم األربعاء التي ُعقدت 

( SOREC) فرسالملكية لتشجيع ال شركةللفروسية والجامعة الملكية المغربية الكل من  رحبت
 . هذااّديالالمي الثقافتراث في قائمة ال "التبوريدةلفنون الفروسية التقليدية "منظمة اليونسكو  بإدراج

ن لمية لفالقيمة العا الذين ساهموا في نقلوميدان الفروسية  فيالمتدخلين  كافةهو شرف ل التسجيل
 .الفروسية

وحد ت. ملكةقديم تتوارثه األجيال، ويشكل عنصرا من الهوية الثقافية للمالتبوريدة هي تقليد 
 ةسلطمية روح احتفالب الفرسان على ميثاق شرف واحد يشكلون جسدا واحدا بتناغم جميل مع الخيول

 ربةص 300أكثر من حاليا في المغرب يوجد  . للمملكة في المناطق المختلفة هاالضوء على تنوع

ة حصان مخصص لفنون الفروسي 5900ولجامعة الملكية المغربية للفروسية ضوية لمن التبوريدة
 التقليدية.

شجيع تعلى ا سيساعد حتممن قبل اليونسكو إدراج التبوريدة في قائمة التراث الثقافي الالماّدي 
 العربيةوبربرية ، تسليط الضوء على سالالت الخيول الالتقليديةالفروسية فنون رية ممارسة استمرا

 التقاليد المغربية.مختلف وتعزيز  البربرية

افة ارة الثقوزانخرطت فيه فعاليات جماعي عمل هذا اإلعالن المهم للمملكة المغربية جاء نتيجة 
جامعة الملكية المغربية للفروسية ال اليونسكو، لدى مغربيةلا والمندوب الدائم للمملكة واالتصال،والشباب 

 .والشركة الملكية لتشجيع الفرس

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجامعة الملكية المغربية للفروسية

 .ويو يرأسها الشريف موالي عبد هللا العل 1958أبريل  24أسست الجامعة الملكية المغربية للفروسية يوم 
ة في ت عظيموريثة تقليد وطني عريق، تحرس الج.م.م.ف منذ تأسيسها، على تنمية و ترويج الفروسية عبر كتابة صفحا

 .قمة مراتب الفروسية على الصعيد الوطني و الدولي
ما كجامعية  جازاتالج.م.م.ف تهتم أيضا بالتنمية المستدامة حيث تدعم التكوين و ذلك بتسليمها لشواهد في الفروسية، إل

داري و تنظم الج.م.ف.ف تقوم أيضا بالتدبير التقني و اإل.أنها تنظم دورات تدريبية لتحسين قدرات الفرسان الشباب
 .مسابقات الفروسية وطنيا و دوليا

 الشركة الملكية لتشجيع الفرس

الصيد حة ووهي شركة عمومية تخضع لوصاية وزارة الفال ،2003تأسست الشركة الملكية لتشجيع الفرس في سنة   
والتي تهدف  الخيول،اع الوطنية لقط االستراتيجيةتقوم بتنفيذ  ،2011البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. منذ سنة 

م الشركة طي مهاإلى تموقع المغرب كبلد للخيول وقطاع الخيول كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. تغ
يول باقات الخسنظيم الوطنية، ت في المرابط جاالت التالية: اإلشراف على التربية وتحسين النسلالملكية لتشجيع الفرس الم

 الخاصة بالخيل. انشاء وتدبير البنيات التحتيةالخيل وكذلك  سباقاتفي حلبات السباق، إدارة ألعاب 

 

 للمزيد من المعلومات المرجو اإلتصال ب

 الشركة الملكية لتشجيع الفرس

 مريم إهراي

06 61 91 64 86 

mihrai@sorec.ma 

 

عة الملكية المغربية للفروسيةالجام  

 نبيلة خويمي

06 30 54 71 46 

nabilakhouimi@frmse.ma 


