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السياق التشريعي والقانوني املؤطر 1

مادة التربية 
البدنية 
والرياضية

املذكرات الوزارية
ذات الصلة

م.ر.م.م.جاألساس ي ل النظام 

املتعلق 17. 51القانون اإلطار 
بمنظومة التربية والتكوين 

العلميوالبحث 

09-30القانون 

ر .ب.التوجيهات التربوية ملادة ت
2007

2009ر .ب.التوجيهات التربوية ملادة ت

2011دستور  

املقرر الوزاري 
للموسم الدراس ي 

2021-2022

أجل نهضة تربوية من 
رائدة لتحسين جودة 

التعليم



31الفصل : 2011دستور 

كل ئة تعبعلى الترابية والجماعات العمومية واملؤسسات تعمل الدولة 
:يفالحق من املواطنات استفادة لتيسير اسباب املتاحة وسائل 

 والعناية الصحية؛العالج

 او والتضامن التعاضديالحماية االجتماعية والتغطية الصحية
املنظم من لدن الدولة؛ 

 ميسر الولوج وذي جودة؛على تعليم عصري الحصول

 ية الراسخة؛بالهوية املغربية، والثوابت الوطنعلى التشبث التنشئة

 والفنيةالتربية البدنية من واالستفادة التكوين املنهي

.........................................





البحث املتعلق بمنظومة التربية والتكوين و 17. 51القانون اإلطار 
العلمي



املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث17. 51القانون اإلطار 
العلمي

ديباجة



البحث املتعلق بمنظومة التربية والتكوين و 17. 51اإلطار القانون 
العلمي

أحكام عامة

2املادة 



القانون اإلطار

الباب الثاني

3املادة 

مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها



العالي والبحث مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العلمي 

الناطق الرسمي باسم الحكومة
21-084رقم 

2021شتنبر 21بتاريخ 
2022-2021بشأن تنظيم السنة الدراسية 

قطاع التربية الوطنية 
:تحت شعار

«من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم»



9املادة 

تعليم إلزامية مأسسة الجمعيات الرياضية املدرسية بال
العمومي والخصوص ي

اقي ضمان إلزامية حصص التربية البدنية على غرار ب
ع املواد الدراسية وبرمجتها ضمن استعماالت الزمن م

لتربية تشجيع التلميذات والتالميذ على االستفادة من ا
تغالل البدنية وعلى ممارسة الرياضة املدرسية وذلك باس

ة ملا كافة الفضاءات املدرسية من ساحات ومالعب رياضي
على لهذه الحصص واألنشطة من أهمية كبرى في الحفاظ

يةصحتهم الجسدية والنفسية وتنشئتهم االجتماع



9املادة 

ية توفير الظروف املالئمة ملمارسة األنشطة الرياض
يص املدرسية من خالل تهيئة املرافق الرياضية وتخص

كذا أنصاف األيام املعمول بها ملمارسة هذه األنشطة، و 
تتبع عملية تأطيرها على امتداد السنة الدراسية

لية تنظيم واملشاركة في املنافسات الرياضية املح
مج واإلقليمية والجهوية والوطنية والدولية وفق برنا

ية مسطر لهذه الغاية من أجل اكتشاف املواهب الرياض
يات وإعطاء الفرصة للرياضيين املتمدرسين والرياض
املتمدرسات إلبراز مهاراتهم في مختلف الرياضات



2021يونيو 30بتاريخ الصادرة 074/21رقم املذكره

ت وتفعيل ادوار الجمعيامواصلة إحداث في شان : املوضوع
درسيةانشطة الرياضة املوتدبير حصص الرياضية املدرسية 

:املرجع

كوين والتالتربية املتعلق بمنظومه 1751االطار رقم القانون -
العلميوالبحث 

ة بالتربية البدنية والرياضاملتعلق 3009القانون رقم -



مارس 10الصادرة بتاريخ 21/ 0228املذكرة الوزارية رقم 
2021

مؤسسات بالرياضية املالعب واملرافق شأن تهيئة في : املوضوع
املدرس يالتعليم 

:املرجع

وين التربية والتكبمنظومة املتعلق 1751القانون االطار رقم -
والبحث العلمي

ة املتعلق بالتربية البدنية والرياض3009القانون رقم -



السياق

11إحصائيات املشروع 1.

2021/2022املوسم الدراس ي  املوسم الدراس ي 
2020/2021

08 05 رياضة ودراسة
31 24 ةاملراكز الرياضي

952 931 ة الجمعية الرياضي
املدرسية



الواقع واملقترحات

املراكز الرياضية1.

مسلك دراسة ورياضة2.

م تتبع إحداث الجمعيات الرياضية بالتعليم العمومي والتعلي3.
الخصوص ي



الواقع

املراكز الرياضية1.
:عدة تساؤالت تطرح نفسها

هل يتم احترام ماهية هذه املراكز؟-
إلى أي حد تم حصر املمارسات التي يتم اعتمادها داخل املراكز؟ سواء على-

ا كل جهة؟ كل مستوى تدبير املوارد البشرية؟ املوارد املادية؟ الصيغ التي تعتمده
....؟.مديرية إقليمية؟ تنقل التالمذة وإشكالية التأمين املدرس ي من إلى

لك هل تعتمد هذه التجربة مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بين كل تالمذة س-
االبتدائي بروافد املركز؟

تدريس مادة لاملؤطرةكيف يمكن حل إشكالية عدم تفعيل املقتضيات القانونية -
بسلك التعليم االبتدائي؟ر.ب.ت

لفئة ملاذا ال يتم التعامل مع هذه املراكز كمدارس للتكوين الرياض ي لهذه ا-
العمرية؟



املقترحات

:املراكز الرياضية1.

مراقبة تدريس املادة في السلك االبتدائي-

التكوين املستمر يجب أن يشمل أساتذة التعليم االبتدائي-

رر الوزاري املق)تهيئة وتأهيل املالعب الرياضية باملؤسسات االبتدائية -
(                                      9املادة 

دارس إعادة النظر في الهدف املتوخى من املراكز الرياضية وتحويلها مل-
طة البدنية التكوين الرياض ي مع احترام الفئة العمرية ومبدأ تنويع األنش

والرياضية



الواقع

مسلك دراسة ورياضة2.

ويضها حذف مادة التربية البدنية والرياضية من استعماالت الزمن لتع-
بحصص التكوين الرياض ي

(واقعللتقييم والاملؤطرةالتناقض بين املذكرة )إشكالية التقويم -



املقترحات

مسلك دراسة ورياضة2.

لشهادة الحاملين« التلميذات والتالميذ الرياضين»تمكين -
الرياضة )البكالوريا من ولوج املراكز واملؤسسات التخصصية

اد مبدأ ذات االستقطاب املحدود دون اعتم( والتربية البدنية
(سيرورة املشروع)العتبة 

تعدى التربية البدنية والرياضية مادة إجبارية أهدافها ت-
ل مخرجات التكوين الرياض ي لذا وجب توطينها في جداو 

حصص التلميذات والتالميذ



الواقع

مومي مالحظات حول تتبع إحداث الجمعيات الرياضية بالتعليم الع3.
(11املشروع )والتعليم الخصوص ي 

عدم تأسيس الجمعية الرياضية املدرسية بالتعليم الخصوص ي--

ةحركية أطر اإلدارة التربوية تحول دون تأسيس الجمعية الرياضي--

شكال تطرح إر.ب.تتكليف أطر تربوية غير تخصصية لتدريس مادة --
قانوني وإداري 



املقترحات

م تتبع إحداث الجمعيات الرياضية بالتعليم العمومي والتعلي3.
الخصوص ي

استثمار تقارير السيدات والسادة مفتش ي املادة -



السياق

ع التربية واقع تفويت وتدبير الفضاءات الرياضية لقطا2.
(إشكالية دفتر التحمالت)الوطنية 

آت أغلبية املديريات اإلقليمية ترفض تدبير املنش
بير الرياضية في غياب تصور للوزارة الوصية حول التد

(  ة)جانب الصيانة وراتب فريق العمل من مدير: املفوض
كهرباء ومستخدمي ومستخدمات الصيانة وفواتير املاء وال

أو املفوضوالجهة التي ستتكفل بالتدبير املباشر



السياق

إشكالية )ة التدبير املباشر للمديرية اإلقليمي: الصيغة األولى
(التمويل

إشكالية )التدبير املفوض للفرع اإلقليمي : الصيغة الثانية
وتعتبر كذلك صيغة جمعية الدعم(/التمويل

الية إشك)التدبير املفوض لجمعية الدعم : الصيغة الثالثة
أحدثت فيه التمويل واملجانية التي تفرضها بنود البرنامج التي

عامة مبادرة التنمية البشرية/ هذه املنشآت
التدبير املفوض للقطاع الخاص : الصيغة الرابعة



املقترحات حول املنشآت الرياضية التابعة للوزارة

 لية تنظيم يوم دراس ي لفهم اإلشكالية والخروج بصيغة أو
ة، الجماعات املديريات اإلقليمي: مشاركة كل املتدخلين)للتدبير 

....(الترابية، املصالح الخارجية، الفروع اإلقليمية
اضية من االشتغال على دفتر التحمالت لتدبير املنشآت الري

ية مالعب القرب وكذا القاعات الرياضية واملركبات الرياض
واملسابح وغيرها حسب خصوصية الجهة

شكيلة تنظيم يوم دراس ي وطني حول قطاع الرياضة في ظل الت
الحالية



اقع  بجهة الدار البيضاء سطاتالرياضة املدرسية أنشطة و 1

ن في على مستوى املنخرطات واملنخرطي
الجمعيات الرياضية املدرسية



ثانوي 
اعدادي

ثانوي 
تأهيلي

على مستوى املوارد البشرية هيئة التدريس1

640556 321677 208296
1170529

1170529

تعليم
ابتدائي

املجموع 
/ عمومي

خصوص ي

249167 321677 41508 352687

عمومي

خصوص ي

املجموع



السياق

الجمعيات الرياضية بجهة الدار البيضاء سطاتعدد 2.

100% 1170529 عدد التالمذة

0,45% منهم أعداد )437

املشاركين الحقا في
(مدينة افران

عدد التالمذة املشاركين في
جميع البطوالت الوطنية

0,03% 5329 املشاركين فيالتالمذة عدد 
البطوالت الجهوية

بطوالت 2مع احتساب 
في بطولة واحدة

5حاليا و14) 19

(الحقا بمدينة افران

عدد البطوالت الوطنية 
املشارك فيها        



البشرية هيئة التدريسعلى مستوى املوارد  1

1496: املجموع



ةما هي العوائق التي تقف في وجه الرياضة املدرسي



ة ميزانية الفروع اإلقليميث
الجهوي والفرع  . 

 .ت

ب
على حصص 
مادة التربية 
البدنية 

والرياضية 

1

املدرس ي سواء الزمن 
التالمذة املشاركين أو 

واألساتذةاألستاذات 
. 

البرنامج الرياض ي السنوي 

كثرة البطوالت 
والتي اثرت 
: سلبا على

عمل السيدات والسادة 
بصفتهم رؤساء )املفتشين 

( منتدبين . 

أ



البرنامج الرياض ي السنوي 



املؤسسات العمومية

حاليالبطوالت الرياضية املدرسية للموسم الدراس ي ال2.

 ن في مبدأ تكافؤ الفرص بين التالمذة املنخرطيتغييب
ماليين تؤدي للمشاركات 8الجمعيات الرياضية املدرسية، 

والدوليةوية واملشاركين في البطوالت املدرسية اإلقليمية والجه

 ن بعض الرياضات التي تهم الجامعات املدنية دو برمجة

ية تخول نظيرتها املدرسية في غياب تكوين أولي وممارسة عمل
ما عدا )لألطر التربوية االنخراط الفعلي في هذه البطوالت 

(ملركزي بعض التجارب األولية كتلك املنظمة على املستوى ا



املؤسسات العمومية

حاليالبطوالت الرياضية املدرسية للموسم الدراس ي ال2.

 ت امللكية املغربية للرياضة املدرسية  فوضالجامعة
غياب تام للجامعات الرياضية املدنية القيام بمهام تخصها في

الطرفينملبدأ الشراكة التي تربط 

 الة بطوالت مدرسية غير مختلطة وتعليلها بالعداعتماد
(ة الدامجةضرب شعار املساواة بين الجنسين والتربي)املجالية 



مقترحات لتجويد البرنامج الرياض ي السنوي 

البطوالت الرياضية املدرسية 2.

يات الرياضية استحضار مبدأ تكافؤ الفرص بين التالمذة املنخرطين في الجمع
ياضة الكم ر /املدرسية، التقسيم العادل ألنشطة وميزانية الجمعية الرياضية 

النخبةورياضة 

 يع األنشطة الرياضية الجديدة مرتبط بمقاربة شمولية تهم جمبرمجة
لتالمذة في نشاط رياض ي يعتمد لتطوير كفايات ا)مكونات الرياضة املدرسية 

ملستمر من حصص التربية البدنية والرياضية، التكوين األساس والتكوين ا
كة مع تأطير وتحكيم وإعداد بدني ومرافقة التالمذة، توسيع قاعدة املشار 

ي املتشبع اعتماد مقاربة النوع، الصحافة الرياضية، الجمهور الرياض ي املدرس 
...بقيم املواطنة



مقترحات لتجويد البرنامج الرياض ي السنوي 

البطوالت الرياضية املدرسية 2.

 عة امللكية مبدآ العمل املشترك املبني على النتائج بين الجاماعتماد
املدنيةاملغربية للرياضة املدرسية والجامعات الرياضية 

 ع بطوالت مدرسية مختلطة وأنشطة رياضية مختلطة ماعتماد
العمل على تأطير املرافقين واملرافقات 



التكوين والتكوين املستمر
:تدبير التكوين والتكوين املستمر1.

تكوين تدبير أحادي ال يراعي احتياجات الجهة من التكوين وال
املستمر

 اعتماد كل من الفرع الجهوي والفروع اإلقليمية وذلك بتجاوز
برنامج التواصل املباشر مع األستاذات واألساتذة في ما يخص

ية في رياضة املذكرة التأطيرية لكل من الدورة التكوين. )التكوين
ناك ، علما أن بكل مديرية إقليمية ه(ألعاب القوى والسباحة

ين قاعدة معطيات تخص رغبات األطر التربوية في التكو 
الرياض ي 



التكوين والتكوين املستمر
:تدبير التكوين والتكوين املستمر1.

 مديرية االرتقاء التنسيق القبلي بين الوحدة املكلفة بالتكوين بغياب
بالرياضة املدرسية والفروع الجهوية يحول دون استثمار هذه

التكوينات على املستوى الجهوي واإلقليمي 



التكوين والتكوين املستمر
:املقترحات1.
شاركي اعتماد دفتر تحمالت للتكوين والتكوين املستمر في إطار عمل ت

مان ض/وتعاقدي بين وحدة التكوين والفرع الجهوي والفروع اإلقليمية 
الرياض ي استثمار واستمرار مخرجات التكوين من نتائج على مستوى الفعل

املدرس ي
نهج تصور نسقي يراعي احتياجات الجهة يستهدف الجودة والتميز:
فروع اإلقليمية نسج شراكة استراتيجية للتكوين والتكوين املستمر ما بين ال

ت التي والفرع الجهوي والعصب الرياضية من خالل تفعيل مجموع الشراكا
ات الرياضية تربط الجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية وباقي الجامع
ملزمة لجميع مع اعتماد املقاربة املبنية على النتائج بمؤشرات كمية وكيفية

.  األطراف وخاضعة لنظام يخص التتبع والتقييم
االشتغال على بلورة مؤشرات التتبع والتقييم



املؤسسات العمومية

مارسة إعداد تصور لنموذج التكوين والتكوين املستمر  من أجل تطوير امل
ية التي لها الرياضية املدرسية كما وكيفا مع اعتماد مبدأ التخصصات الرياض

(.12)قاعدة كبيرة في كل جهة 

كوين اعتماد نظام املطابقة لدبلوم التخرج من املراكز الجهوية ملهن الت
املغربية يتضمن التخصص الرياض ي مصادق عليه من طرف الجامعة امللكية

ة خاصة وأن قطاع الرياضة أصبح تابعا لوزارة التربي)لذات التخصص 
(الوطنية

 لفائدة ( مممارسة جيدة هذا املوس)اعتماد مقاربة التكوين والتكوين املستمر
الت التي منشطات ومنشطي التربية البدنية والرياضية باملوازاة مع البطو 

تخص سلك التعليم االبتدائي



الرياضة املدرسية بجهة الدار البيضاء سطات

سسات النتائج املحصل عليها من طرف تلميذات وتالميذ املؤ 
التعليمية العمومية والخصوصية

الدراس ي للموسم الوطنية املدرسية برسم البطوالت 
2020/2021



الرياضة املدرسية بجهة الدار البيضاء سطات

سسات النتائج املحصل عليها من طرف تلميذات وتالميذ املؤ 
التعليمية العمومية والخصوصية

الدراس ي للموسم الوطنية املدرسية برسم البطوالت 
2020/2021



التاريخ
نوع الرياضة

مجموع 

لميداليات

ذه

بية

فضي

ة

نحا

سية

31الى 25من 

2021دجنبر 

بني مالل

آسفي/ 

العدو الريفي
6321

10الى 7من 

2022فبراير 
مكناس

312البادمينتون

22الكرة الحديدية

22الكرة الطائرة

13الى 10من 

2022فبراير 
11كرة السلةأكادير

27الى 26من 

2022فبراير 

الرباط
6321تنس الطاولة

06الى 03من 

2022مارس 

العيون
11كرة اليد ذكور

28الى 25من 

2022مارس 

ورززات
11كرة اليد إناث

ةالقنيطر17الى 14من 
11كرة القدم



التاريخ
نوع الرياضة

مجموع 

لميداليات

ذه

بية

فضي

ة

نحا

سية

17الى 14من 

2022أبريل 

ةالقنيطر
11كرة القدم

09الى 06من 

2022ماي 

السباق على الداخلة

الطريق
11

05الى 02من 

2022يونيو 

الروكبيةالسعيدي
413

30الى 28من 

2022يونيو 

الدار 

ءالبيضا

11السباحة

8251الجيدو

14الى 12من 

يوليوز 

الكرة الطائرة مارتيل

الشاطئية 

20الى 17من 

2022يوليوز 
إفران

ائي التعليم االبتد

/ ألعاب القوى 

كرة القدم

المراكز 



مجموع الميداليات

ميدالية74
26: ذهبية
28: فصية 

20: نحاسية





التقييم

رية املوارد البش)عدد البطوالت املنظمة جهويا : املعيار األول 
(واملادية

اركةالرياضات التي تلقى أكبر عدد من املش: املعيار الثاني

3معدل الرياضات التي تحصد نتائج وطنيا ب: املعيار الثالث
(مبدأ استمرارية اإلنجاز)سنوات متتالية 

ائجا الرياضات الجديدة والتي حققت الجهة نت: املعيار الرابع
(كرة الطاولة مثال)وطنيا 





1

1

4

3

رياضة الجيدو
الريكبيرياضة 

-ةالطاولرياضة تنس 
البادمينتون 

الربفيالعدورياضة

2



كن/شكرا على انتباهكم


