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اقتصاد الرياضة: خزاٌن للنمو 
غل ينبغي تثمينه وفرِص الشُّ

جلنة القضايا االقتصادية 
واملشاريع االستراتيجية

ــذي يحمــل عنــوان: « اقتصــاد الرياضــة: خــزاٌن  ــي اّل ــي والبيئـ ــادي واالجتماعـ يســلط رأي المجلــس االقتصـ
ــغل ينبغــي تثمينــه « الضــوء علــى قطــاع لــه تأثيــر قــوي، ال ســيما علــى فئــة الشــباب، بمــا  للنمــو وفــرِص الشُّ

ــة للبــالد. يمكنهــم مــن المســاهمة فــي ديناميــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصادي
وقــد حــرص المجلــس، مــن خــالل هــذا الــرأي، علــى تحليــل مختلــف عناصــر سلســلة القيمــة المتعلقــة بهــذا 
القطــاع، مــن أجــل اقتــراح المداخــل الكفيلــة بتنظيمــه علــى نحــو أمثــل وهيكلتــه وإضفــاء الطابــع االحترافــي 

عليــه، وجعلــه صناعــًة قائمــَة الــذات، بمــا ينســجم مــع توجهــات النمــوذج التنمــوي الجديــد.
ورغــم مــا يمثلــه الشــباب مــن مؤهــل ديموغرافــي مهــم بالنســبة لبالدنــا كفيــٍل بالنهــوض باقتصــاد الرياضــة، 
فــإن هــذا القطــاع ال يــزال يعانــي مــن العديــد مــن االختــالالت التــي تحــول دون تموقعــه كرافعــٍة لخلــق الثــروة 

وفــرص الشــغل.
صــون إال حيــزاً قليــال مــن الوقــت الُحــرِّ  ُل أنَّ المواطنــات والمواطنيــن ال يخصِّ وفــي مــا يتعلــق بالطلــب، يُســجَّ
للنشــاط الرياضــي، حســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، كمــا أن عــدد الرياضييــن الُمَجازيــن فــي 
بالدنــا يبقــى ضعيفــاً للغايــة، إذ ال يتعــدى 337.400 ُمجــاٍز، أي مــا يمثــل 1 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة.
وعــالوة علــى ذلــك، ال تــزال الرياضــة بالمغــرب تعتبــر علــى نطــاق واســع قطاعــا ذا صبغــة اجتماعيــة محضــة، 
ــى مواردهــا بشــكل أساســي مــن  ــات تتأت ــل جمعي ــب مــن قب ــره فــي الغال ــم تدبي ــب بعــده االقتصــادي ويت يغي

الدعــم العمومــي أو الخــاص.
ولــم تتــح مقتضيــات القانــون رقــم 30.09 المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة، بالقــدر المأمــول، تحــوُّل 
الفاعليــن فــي القطــاع الرياضــي مــن جمعيــات إلــى شــركات خاصــة تتســم بجاذبية أكبر بالنســبة للمســتثمرين. 
كمــا أّن األنظمــة األساســية النموذجيــة المعمــول بهــا بموجــب القانــون ســالف الذكــر ال تعالــج علــى النحــو 

الســليم خصوصيــات مختلــف الفاعليــن فــي القطــاع الرياضــي.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن غيــاب نظــاٍم أساســي ٍخــاٍص بالرياضييــن المحترفيــن والرياضييــن مــن المســتوى 
العالــي، يجعــل مــن مهنــة «الرياضــي» مهنــًة ضعيفــَة االســتقطاب والتثميــن، علمــاً أن مــدة المســار الرياضــي 
قصيــرة، كمــا أن إعــادة توجــه الرياضييــن المحترفيــن نحــو مســارات مهنيــة أخــرى قــد يكــون صعًبــا إذا لــم 

يتــم التخطيــط لذلــك وتيســير مســالكه بشــكل مســبق.
وبنــاَء علــى هــذا التشــخيص، يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إجــراء تحــوالت اقتصاديــة 
واجتماعيــة هيكليــة مــن أجــل جعــل الرياضــة صناعــة قائمــة الــذات، وذلــك عبــر وضــع إطــار تنظيمــي مالئــم 

وهيكلــة النشــاط الرياضــي وإضفــاء الطابــع االحترافــي عليــه. 
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وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس باتخــاذ جملــٍة من 
اإلجــراءات، نذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص مــا يلي: 

علــى المســتوى التشــريعي والتنظيمــي: إجــراءُ . 1
مراجعــٍة شــاملٍة للقانــون رقــم 30.09 المتعلــق 
األنظمــة  وكــذا  والرياضــة،  البدنيــة  بالتربيــة 
األساســية النموذجيــة المعتمــدة بموجــب هــذا 
ــف  ــالءم مــع واقــع مختل ــا تت ــون، بمــا يجعله القان
مــن نــوادي األحيــاء  الفاعليــن المعنييــن، بــدءاً 
ووصــوال إلــى األنديــة االحترافيــة لكــرة القــدم. 

على مستوى الرأسمال البشري:. 2
 وضــع اســتراتيجية للتكويــن والُمَواَكبــة فــي مجــال

ِمَهــن الرياضــة، مــع العمــل علــى إشــراك مجمــوع 
الرياضيــة،  (الجامعــات  المعنييــن  الفاعليــن 
التكويــن  مكتــب  الترابيــة،  الجماعــات  األنديــة، 
الوطنيــة  الوكالــة  الشــغل،  وإنعــاش  المهنــي 

وغيرهــا)؛ والكفــاءات،  التشــغيل  إلنعــاش 
 ،ُمبَِكــَرة ســنٍّ  منــذ  المواهــب  عــن  التنقيــب   

ــز  ــى تعزي ــى الخصــوص عل  مــن خــالل العمــل عل
والجامعيــة؛ المدرســية  المســابقات  برامــج 

 خــاص أساســي  نظــاٍم  إحــداث  علــى  العمــل   
حمايــة  لهــم  يوفــر  المحترفيــن،  بالرياضييــن 

مالئمــة؛ اجتماعيــة 
 ،النهــوض بصــورة المــرأة المغربيــة فــي الرياضــة

علــى  الضــوء  مــن  المزيــد  تســليط  مــن خــالل 
مختلــف  فــي  المغربيــات  البطــالت  إنجــازات 

الرياضيــة. األصنــاف 
على مستوى الحكامة والتمويل:. 3
 إعــادة النظــر فــي الطريقــة المعتمــدة فــي توزيــع

قواعــد  وضــع  خــالل  مــن  العمومــي،  الدعــم 
ومعاييــر أكثــَر إنصافــاً لتوزيــع الدعــم وتمكيــن 
ال  الرؤيــة،  وضــوح  مــن  الرياضيــة  الجامعــات 

الصغــرى؛ الجامعــات  ســيما 
 تحريــر ســوق حقــوق البــث التلفــزي، مــع الحــرص

ــدأ االســتحقاق،  ــق مب ــادل، ووف ــع الع ــى التوزي عل
للعائــدات المحصلــة مــن حقــوق البــث؛

 إعــادة النظــر فــي االســتراتيجية المعتمــدة فــي
مجــال التذاكــر، مــن أجل اســتقطاب فئات جديدة 
مــن الجماهيــر، مــن خــالل اقتــراح مجموعــة مــن 
مختلــف  تراعــي خصوصيــات  التــي  الخدمــات 

الفئــات؛

 ســن إلزاميــة التوفــر علــى المعلومــات الالزمــة
ــة المتوقعــة قبــل تنظيــم  ــار االقتصادي بشــأن اآلث
أي تظاهــرة رياضيــة، وذلــك لتحديــد صبغتهــا 
ذات  التظاهــرات  بيــن  والتمييــز  ونطاقهــا 
الصبغــة االجتماعيــة (التــي تســتفيد مــن الدعــم) 
والتظاهــرات ذات الغايــات االقتصاديــة (تحقيــق 

عائــدات علــى االســتثمار).
على مستوى تدبير البنيات التحتية:. 4
 جعــل أي مســاهمة ماليــة عموميــة فــي إنجــاز

بنيــة تحتيــة رياضيــة مشــروطة بإعــداد دراســات 
التحتيــة،  البنيــة  هــذه  أهــداف  تحــدد  قبليــة 
ولمــاذا وقــع االختيــار علــى حجــم معيــن للمنشــأة، 
واســتغاللها وصيانتهــا  بنائهــا  تكاليــف  وتحــدد 

ونمــط تدبيرهــا؛
 موحــدة تدبيريــة  أنمــاط  وضــع  علــى  العمــل 

دفاتــر  تتضمــن  أن  وينبغــي  القــرب.  لمالعــب 
التحمــالت ذات الصلــة مؤشــرات واضحــة للتتبــع، 
بمــا يمكــن مــن جعــل هــذه البنيــات فــي خدمــة 

األهــداف التــي حــددت لهــا. 
لهــذه  الفعلــي  التنزيــل  عبــر  المجلــس  ويتطلــُع 
التوصيــات مــن الرفــع الملمــوس لحصــة مســاهمة 
التــي  اإلجمالــي  الداخلــي  الناتــج  فــي  الرياضــة 
ــرة  ــات المتوف ــى المعطي ــاًء عل ــدرت ســنة 2020 بن ق
تفعيــل  شــأن  مــن  كمــا  المائــة.  فــي   0.5 بحوالــي 
مقاربــة  بيــن  االلتقائيــة  إرســاء  التوصيــات  تلــك 
وبيــن  ترفيهيــاً،  نشــاطاً  الرياضــة  تعتبــر  جمعويــة 
مقاربــة اقتصاديــة تــرى الرياضــة كقطــاع اقتصــادي 
ــق  ــى خل ــاِدٍر عل يســتقطب االســتثمارات الخاصــة وق

مســتدامة. بكيفيــة  الشــغل  ومناصــب  الثــروة 
منهجيــة  ِوْفــَق  إعــداده  تــمَّ  الــذي  الــرأي،  هــذا  إنَّ 
ــاُج  ــن، هــو نت ــن المعنيي تشــاركية مــع مجمــوع الفاعلي
المكونــة  الفئــات  مختلــف  بيــن  موســعة  نقاشــات 
مــع  المنظمــة  اإلنصــات  وجلســات  للمجلــس، 
الموضــوع،  بهــذا  المعنييــن  الرئيســيين  الفاعليــن 
ــى  ــا عل ــم إطالقه ــي ت ــة الت ــذا االستشــارة المواطن وك
المنصــة الرقميــة الجديــدة «أشــارك». وقــد أبــدى 
كبيــراً  اهتمامــاً  االستشــارة  هــذه  فــي  المشــاركون 
بممارســة الرياضــة، كمــا أن الخالصــات المســتمدة 
ــي  ــم إنجــازه ف ــذي ت ــع التشــخيص ال ــق م ــا تتواف منه
إطــار هــذا الــرأي وكــذا مــع التوصيــات المقترحــة فــي 

هــذا الشــأن.




