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يأتــي إعــداد املجلــس االقتصــادي 
لدراســٍة  والبيئــي  واالجتماعــي 
الرياضيــة  »السياســة  حــول 
ــه بإحالــة مــن  باملغــرب« إثــر توصل
 25 بتاريــخ  املستشــارين  مجلــس 
يوليــوز 2018. وقــد متحــورت هــذه 
الدراســة حــول إجــراء تقييــم ملــدى 
الوطنيــة  »االســتراتيجية  أجــرأة 
للرياضيــة يف أفــق 2020«، وذلــك 
تشــاركية  مقاربــة  علــى  ارتــكازاً 
الرئيســين  الفاعلــن  شــِملت 
يف  العاملــن  اخلبــراء  وأبــرز 

الوطنــي.  الرياضــي  احلقــل 

االســتراتيجية  وضعــت  وقــد 

الوطنيــة رؤيــة سياســية طموحــة 
ــات ومحــاور  ــة وحــددت رافع للغاي
اســتراتيجية واضحــة ومائمــة ال 
تــزال تكتســي راهنيــة. ومــع ذلــك، 
االســتراتيجية  هــذه  تنزيــل  فــإن 
األهــداف  بلــوغ  مــن  ــن  ُيكِّ لــم 
ال  الرياضــة  أن  كمــا  املســطرة، 
حتتــل حتــى اآلن املكانــة اجلديــرة 
بهــا يف إطــار السياســة التنمويــة 

للبــاد.

تســليط  مت  الصــدد،  هــذا  ويف 
مــن  العديــد  علــى  الضــوء 
العوامــل التــي حالــت دون أجــرأة 
االســتراتيجية. فمــن جهــة، لــم يتــم 

تنزيلهــا يف شــكل سياســة عموميــة 
حقيقيــة ولــم يتــم إرســاء آليــات 
تضمــن اإلشــراف عليهــا بكيفيــة 
واجــه  ثانيــة،  ومــن جهــة  فعالــة. 
والتنظيمــي  القانونــي  اإلطــار 
مســتوى  علــى  ــة  جمَّ صعوبــات 
التطبيــق، ال ســيما القانــون رقــم 
30.09 املتعلــق بالتربيــة البدنيــة 
ذلــك،  علــى  وعــاوة  والرياضــة. 
فــإن املــوارد البشــرية واملاليــة التــي 
متــت تعبئتهــا كانــت غيــر كافيــة 
التحديــات  حجــم  مــع  باملقارنــة 

رفعهــا. يتعــن  التــي 

ــمُّ  ــات، تَُه ــة مــن التوصي ــورة جمل ــى بل ــي عل ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــق، حــرص املجل ومــن هــذا املنطل
ــي: باألســاس مــا يل

أواًل، االرتقــاء باالســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة إلــى سياســة عموميــة، يتــم إدراجهــا يف قانــون إطــار، مــع احلــرص  	
علــى احتــرام مبــادئ ومقتضيــات الدســتور، وحتديــد األدوار املنوطــة مبختلــف الفاعلــن بشــكل واضــح، وضمــان قيــادة 

ــى الصعيديــن املركــزي والترابــي. ــة عل مؤسســاتية فعال

ثانيــا، إعطــاء األولويــة، يف غضــون الســنوات املقبلــة، للنهــوض بالرياضــة املدرســية واجلامعيــة، وذلــك مــن خــال العمــل  	
علــى وجــه اخلصــوص علــى إعطــاء التربيــة البدنيــة والرياضيــة مكانــة بــارزة يف البرامــج الدراســية، وتزويــد مؤسســات 

توصيات املجلس



جلنة القضايا االجتماعية 
والتضامن www.cese.ma

التربيــة والتعليــم املدرســي باملؤطريــن املؤهلــن وتوفيــر البنيــات التحتيــة الرياضيــة املائمــة.

ثالثــا، ماءمــة اإلطــار القانونــي والتنظيمــي، ال ســيما القانــون رقــم 30.09، مــع مقتضيــات الدســتور، والعمــل، بالتشــاور  	
ــن مــن جتــاوز العوامــل التــي تعيــق تنفيــذه الفعلــي وضمــان إصــدار جميــع  مــع الفاعلــن املعنيــن، علــى مراجعتــه مبــا ُيَكِّ

املراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة. 

رابعــًا، وضــع نظــام مندمــج للمعلومــات، بالتنســيق مــع مجمــوع الفاعلــن املعنيــن واملندوبيــة الســامية للتخطيــط، وذلــك  	
مبــا يتيــح تتبعــاً وتقييمــاً ُمْحَكَمــْن لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة والنعكاســاتها.

خامســًا، مواصلــة جهــود تطويــر البنيــات التحتيــة الكبــرى والتجهيــزات الرياضيــة للقــرب. ولهــذه الغايــة، ينبغــي رصــد  	
وحتديــد حجــم احلاجيــات بشــكل دقيــق يف مجــال املــوارد البشــرية واملاليــة علــى صعيــد كل جهــة، وذلــك انســجاماً 
مــع مضامــن برامــج التنميــة اجلهويــة. وبخصــوص النهــوض بالبنيــات التحتيــة الكبــرى علــى الصعيــد الوطنــي، يتعــن 
العمــل، مبعيــة اجلهــات، علــى اعتمــاد مخطــط وطنــي خــاص بهــا، مــع احلــرص علــى أن تســتجيب هــذه البنيــات للمعاييــر 
الدوليــة وعلــى أن تؤخــذ بعــن االعتبــار انعكاســاتها البيئيــة، وكــذا القــدرة علــى الولــوج إليهــا، ومردوديــة هــذه البنيــات 

علــى املديــن املتوســط والطويــل.

ــن مــن الوقــوف علــى  	 سادســًا، تعزيــز جهــود تطويــر اقتصــاد الرياضــة، مــن خــال إجنــاز دراســات وطنيــة وجهويــة مُتَكِّ
الفــرص التــي يتعــن اغتنامهــا، وتوجيــه االســتثمارات العموميــة واخلاصــة، وتطويــر املنظومــات التــي يتطلبهــا النهــوض 

باقتصــاد الرياضــة.

ســابعًا، تعزيــز عمــل اجلامعــات الرياضيــة والعصــب اجلهويــة واجلمعيــات الرياضيــة، مــع العمــل علــى مواصلــة اجلهــود  	
الراميــة إلــى النهــوض بحكامتهــا. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي إرســاء قواعــد ومعاييــر موضوعيــة ملنــح اإلعانــات. كمــا يتعــن 
ــة والعصــب  ــي، مــن أجــل متكــن اجلامعــات الرياضي ــي والتقن ــة والدعــم املال ــك وضــع برنامــج للمواكب ــوازاة مــع ذل بامل
اجلهويــة واجلمعيــات الرياضيــة مــن االمتثــال ملختلــف املعاييــر الوطنيــة والدوليــة داخــل أجــل معقــول ومــن ثــم حتســن 

أدائهــا.

ثامنــًا، ويف إطــار تعزيــز وتطويــر رياضــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ينبغــي إنشــاء مركــز باراملبــي مــن املســتوى  	
العالــي، مــع العمــل مبــوازاة ذلــك علــى إحــداث اللجنــة الوطنيــة الباراملبيــة املغربيــة. كمــا يتعــن إدمــاج رياضــة األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة يف مؤسســات التربيــة والتعليــم املدرســي ويف برامــج تكويــن األطــر الرياضيــة.

تاســعًا، ينبغــي دعــم جمعيــات األنصــار واحملبــن وضمــان انخراطهــا، باعتبارهــا شــريكاً، يف جهــود الوقايــة مــن مظاهــر  	
العنــف أثنــاء التظاهــرات الرياضيــة.


