محضراجتماع:
 28يوليوز2021
املكان :
الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى
الساعة 11:س00
املوضوع  :لقاء تنسيقي مع الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى
رئاسة االجتماع:
السيد :عبدالسالم ميلي مديراالرتقاء بالرياضة املدرسية
السيد محمد غزالن الكاتب العام للجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى
ـ الحاضرون:
عن مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية:
 عبد اللطيف الشرافي رئيس قسم تنظيم املنافسات الرياض ى املدرسية عبد هللا ماهر رئيس مصلحة العالقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية الكاتب العام للجامعة امللكيةاملغربية للرياضة املدرسية
 فؤاد توفيقي رئيس مصلحة تتبع النخبة ليلى حيان مكلفة بمصلحة ننبع األنشطة الرياضية زينب وكاد محاسبة الجامعة حسين إطارباملديريةلجنة التنسيق الوطنية املدرسية:
 سيدي حيدا محمد عبد البرالحسناويعن الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى:
 وهاب محمد -الخويعلي أحمد

النقط املتداولة

املجريات والقرارات
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مالحظات

تفعيل بنود اتفاقية
الشراكة والتعاون بين
وزارة التربية الوطنية
املنهي
والتكوين
العالي
والتعليم
العلمي
والبحث
امللكية
والجامعة
أللعاب
املغربية
القوى

افتتح االجتماع السيد الكاتب العام للجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى بكلمة رحب من
خاللها بالحضور والسياق العام الذي ينعقد فيه هذا االجتماع ،مبرزا األهمية البالغة التي
تكتسيها مثل هذه اللقاءات في في تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الطرفين حيث قدم نبذة
حول املراحل التي مر منها توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون واملحطات األساسية التي يجب
التركيز عليها لتنزيل أهم بنودها حيث أكد على ضرورة التركيز على أربعة محاور أساسية طبقا
التفاقية الشراكة والتعاون وهي:
1ـ توسيع قاعدة املمارسين والتنقيب عن املواهب
 2ـ التنسيق بين الطرفين في ما يخص املنافسات
 3ـ آليات واإلجراءات لتوفيرظروف مالئمة للتالميذ في املراكزالرياضية
 4ـ تنظيم تكوينات مشتركة في التحكيم والتدريب
باإلضافة إلى تانفيذ التزامات الجامعة والتي تتمثل في إخبار الوزارة بالبرنامج السنوي
للجامعة وكذلك املساهمة في تنظيم دورات تكوينية.
تقدم السيد عبدالسالم ميلي مديراالرتقاء بالرياضة املدرسية بدوره حيث شكرالسيد رئيس
الجامعة على التواصل البناء الذي ر افق االعداد لتوقيع اتفاقية الشراكة .
و أبرز السيد املدير أن األدوار األساسية للوزارة موجهة بالخصوص للمتعلمات واملتعلمين
نظرا لألهمية البالغة التي تكتسيها الرياضة املدرسية في تكوين التالميذ تكوين متكامل
ومتوازنا ،حيث أكد السيد املدير أن املحاور التي ذكرها السيد الكاتب العام تشكل أهم
املرتكزات واملداخل إلنجاح هذه االتفاقية.
و قدم السيد املديربعد ذلك نبذة عن مسارات ومسالك رياضة ودراسة واألهمية البالغة التي
يمكن أن تكتسيها في تكوين النخب الرياضة وتمكينهم من املزاوجة بين التكوين الرياض ي
والتكوين الدراس ي.
كما ركز السيد املدير على أهمية التكوين وسبل التنسيق بين الجانبين في مجالي التدريب
والتحكيم والتدبير الرياض ي واالستفادة من خبرة الجانبين .وأشار إلى الصيغ واألنماط التي
يمكن أن تتخدها هذه التكوينات والفئات املستهدفة وسبل تشجيع هذه األطر واالرتقاء
بالرياضة املدرسية عموما وألعاب القوى خصوصا
و اقترح املجتمعون مناقشة كل محورعلى انفراد:
 1ـ توسيع القاعدة واكتشاف املواهب:
كتقديم لهذا املحور أوضح السيد الكاتب العام استراتيجية الجامعة في هذا املجال
وضرورة مأسسة العملية والعمل على مضاعفة املمارسين كميا إلى خمس مرات مع ضرورة
تجاوز اإلكراهات املرتبطة بهذه العملية .في نفس السياق أكد السيد املدير على ضرورة
صياغة بطاقة تقنية تشكل برنامج عمل مشترك ينظم هذه العملية بين الطرفين وتعميمها
وتوزيعها على حميع هياكل الجامعة والجهات واملديريات اإلقليمية حتى يتم التنسيق
بالشكل املطلوب لهذا املحور.
وتقررتشكيل لجنة من الجانبين لصياغة برنامج عمل سنوي عملي وتحديد االختصاصات
وااللتزامات والتواريخ والذي يحدد بوضوح التزامات جميع األطراف املتدخلة املخرجات
 2ـ التنسيق بين الطرفين في ما يخص املنافسات:
صياغة برنامج يتماش ى مع متطلبات الجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى و أنشطة
الرياضة املدرسية والتنسيق بين الطرفين خاصة في النقط املتعلقة ببرمجة املسابقات على
الصعيد الوطني والدولي.
 3ـ مسارات ومسالك رياضة ودراسة (اآلليات واإلجراءات لتوفيرظروف مالئمة للتالميذ في
املراكزالرياضية):
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مختلفات

في هذه النقطة أكد السيد املدير على أهمية وأهداف مشروع مسارات ومسالك رياضة
ودراسة حيث تم اقتراح خلق مسارات ومسالك رياضة ودراسة باملراكز الجهوية للتربية
والتكوين .
وقدم السيد املديراإلطارالعام والنظام العام للمسارات باإلضافة إلى أهداف املشروع .
مشيرا أنه يمكن إدراج هذا املشروع على املستويات املحلية اإلقليمية الجهوية والوطنية
 4تنظيم تكوينات مشتركة في التحكيم والتدريب :
ونظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها التكوين في تأهيل املوارد البشرية للجانبين تم االتفاق
على :
ـ صياغة برنامج سنوي للتكوين
ـ تحديد الجدولة الزمنية وإدماج املشاريع الجهوية.
ـ مساهمة الجامعة في تسليم الشواهد مشاركة
ـ صياغة مضامين للتكوين في التدريب والتحكيم وفق الضوابط املسطرة من طرف االتحاد
الدولي؛
ـ تحديد ساعات التكوين والحاجيات واملواصفات
ـ تنويع أساليب التكوين في التحكيم والتكوين
ـ إعداد قاعدة لجميع املدربين والحكام مع تحديد مستوياتهم وتخصاصتهم في التحكيم
والتدبيرمن أجل تحديد الحاجيات واملواصفات .
في ختام االجتماع :
تقرر القيام بالتدابير املستعجلة كصياغة برامج األنشطة الرياضية واستمرار العمل
مستقبال في تنزيل األهداف املسطرة والقيام بلقاءات مشتركة لتنزيل مضامين اتفاقية
االطارللشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجامعة امللكية املغربية أللعاب القوى في إطار
اللجنة املشتركة على الصعيد الوطني
مناقشة سبل وآفاق التعاون املشترك لتدعيم دور الريادة الذي تحتله اململكة املغربية على
الصعيد اإلفريقي والدولي من خالل املشاركة الفعالة في مختلف التظاهرات القارية والدولية
وتنظيم التظاهرات والتكوين .

رفع االجتماع على الساعة 2 :س00
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