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االرتقاء باإلعالم والتواصل لتغطية 
ية األنشطة املرتبطة بالرياضة املدرس
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السياق 

 أهمية اإلعالم والتواصل في الرياضة املدرسية لتحقيق:
 ؛(البدنية والعقلية) رهانات ذات ارتباط بالحفاظ على الصحة
رهانات تربوية واجتماعية؛
رهانات قيم املواطنة.

 مارسة لتشجيع على مأهمية اإلعالم والتواصل في الرياضة املدرسية
:الرياضة واكتشاف املواهب من خالل 

 برمجة حصص الرياضة املدرسيةASS؛
تنظيم بطوالت في مختلف الرياضات؛
أنشطة تكوينية وتحسيسية وترفيهية؛
اللقاءات والندوات والعروض...
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مرجعيات

 ؛2011دستور اململكة املغربية
 أكتوبر 24يوم امللكية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية للرياضةالرسالة

بصخيرات؛2008
 1431من رمضان 13صادر في 1-10-150ظهير شريف بالتربية البدنية والرياضة رقم

ضة؛والريااملتعلق بالتربية البدنية 30-09بتنفيذ القانون رقم ( 2010أغسطس 24)
 ي؛العلماملتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث 51.17اإلطار رقم القانون
 التقرير العام، اللجنة الخاصة بالنموذج (2021أبريل )النموذج التنموي الجديد ،

التنموي، اململكة املغربية
 البيئياملجلس االقتصادي واالجتماعي و -حول السياسة الرياضية باملغرب دراسة-

26/2019إحالة رقم 
؛2026-2023خطة الطريق 

 املجلس -2022نونبر 17ل7144الجريدة الرسمية -حول اقتصاد الرياضة رأي
.والبيئياالقتصادي واالجتماعي 
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مرجعيات

 في شأن مواصلة إحداث 2021يونيو 30بتاريخ 074* 21املذكرة الوزارية رقم
ة وتدبير حصص أنشطة الرياضوتفعيل أدوار الجمعيات الرياضية املدرسية

املدرسية؛
 بخصوص تشجيع التلميذات 2022شتنبر 29بتاريخ 0897/22املراسلة الوزارية رقم

والتالميذ على ممارسة األنشطة الرياضية املدرسية؛ 
 في شأن إرساء بنيات منظومة 2022أكتوبر 20بتاريخ 080.22املذكرة الوزارية رقم

والرياضة بمؤسسات التعليم املدرس ي؛التربية 
 في شأن إحداث املراكز 2018نونبر 28بتاريخ 1206*18املذكرة الوزارية رقم

الرياضية
 االأنشطةفي شأن برمجة 2022شتنبر 23بتاريخ 066.22املذكرة الوزارية رقم

2023-2022الرياضية املدرسية ملوسم الدراس ي 
 في شأن إدراج األنشطة الحركية 2022شتنبر 30بتاريخ 068-22مذكرة رقم

االعتيادية بمؤسسات التعليم االبتدائي
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مرجعيات

تقارير املنظمة العاملية للصحة؛
 ؛(األمم املتحدة )املستدامةالتنمية أهداف
 البيئياملجلس االقتصادي واالجتماعي و -حول السياسة الرياضية باملغرب دراسة-

26/2019إحالة رقم 
 التقرير العام، اللجنة الخاصة بالنموذج (2021أبريل )التنموي الجديد النموذج ،

التنموي، اململكة املغربية
 املجلس -2022نونبر 17ل7144الجريدة الرسمية -حول اقتصاد الرياضة رأي

.والبيئياالقتصادي واالجتماعي 
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االستراتيجية املعتمدة

، من ممارسة نشاط رياض ي من اختياره طيلة السنة الدراسية( ة)كل متعلميتمكن 
رياضيةباإلضافة إلى اكتشاف مؤهالته الرياضية من خالل املشاركة في املنافسات ال

.لهوتوجيهه إلى البنية الرياضية املناسبة 

الصحة ، التربية، التمييز: تحقيق الرهانات 

، والتربية مبني على مبادئ املساواةرياض ي وتربوي غني ومتنوععرض خدمات و وفير ت
يالدامجة، والعدالة املجالية والحفاظ على البيئة والتعريف باملوروث الثقاف

مأسسة الجمعيات وبرمجة 
.حصص األنشطة الرياضية

ASS  وتنظيم البطوالت
املدرسية واملشاركة فيها

إحداث وتوسيع بنيات
التربية والرياضة

عدة الدعم الرياض ي والعلمي
م، االعال : والتربوي واالجتماعي

، الشراكات، الندوات، الرعاية
...التسويق، املنح، البحوث
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ماالستراتيجية املعتمدة في التواصل واالعال 

مقاربة التعاقد مع 
شركات متخصصة في 
مجال اإلعالم والتواصل

املسموعة الصحافة 
ونيةواملرئية واإلليكتر

مقاربة االقتصار على
خبرات مشهود لها في 

مجال اإلعالم والتواصل

مقاربة االقتصار على
بنيات الوزارة في مجال
اإلعالم والتواصل

موقع وزارة التربية 
لي الوطنية والتعليم األو 

Face bookو / والرياضة 

املوقع االليكتروني 
للرياضة املدرسية 
ومنابر التواصل 

Face bookاالجتماعي 
وقناة الجامعة 

YoutubeوWatshap
عينعدد كبير من املتتب
وجب تطويره 
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لقاء خبراء وفاعلين..... لقاء اليوم

رسيةكيف يمكن االرتقاء باإلعالم والتواصل في مجال الرياضة املد•
؟محليا و إقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا

ما هي اآلليات والوسائل لتحقيق هذا املبتغى؟•
ما هي النتائج واألثر املنتظر؟•

خلةمن أجل بناء خطة يتم تقاسمها مع جميع املتد
في االرتقاء بالرياضة املدرسية

دمبطولة العالم للرياضة املدرسية في كرة الق
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شكرا لكم


