
 القانون الجديد بين صيغة "المشروع" والصيغة "النهائية"
الرياضةتفعيل قانون من أجل  والقرارات الوزارية المراسيم التطبيقية إتمامحتمية   

 
 

  منصف اليازغي. د •
 

خروجه من السلطة الحكومية  بينما  30- 09قانون التربية البدنية  مضامينتغير تمن الطبيعي أن 
من أجل مراجعته  المكلفة بالشبيبة والرياضة آمشروع قانون، وبين مروره بالبرلمان واألمانة الحكومة

تجب اإلشارة  ،والمالحظ أن التغييرات لم تغير الكثير من النص األصلي، لكن مع ذلك. والمصادقة عليه
رة عن النقاشات التي دارت داخل لجنة القطاعات إلى بعضها على سبيل المثال ال للحصر لتشكيل صو

على الخصوص النسب التعديالت همت و .وزارة الشبيبة والرياضةاألخيرة و مكونات بينجتماعية اال
المئوية التي تخص نسبة المحترفين داخل الجمعية الرياضية من أجل التحول إلى شرآة رياضية، وأيضا 

لرياضية من أجل تفويض جامعة رياضية إلى عصبة احترافية نسبة الرياضيين المجازين والشرآات ا
تنظيم تظاهرات رياضية، وفي هذه النقطة، تم تخفيض مدة العقد بين الجامعة والعصبة االحترافية من 

  .سنوات 5سنوات إلى  10
 المتعلقة 22، وهي المادة 87-06الذي لحق أشهر مادة في إطار القانون السابق  ذاكويظل أبرز تعديل 

بإعالن الوزارة الوصية تطبيق المؤقت داخل الجامعات الرياضية، ففي الصيغة التي وردت في مشروع 
القانون الفرنسي، إذ تم منح اإلدارة إمكانية التقدم إلى القضاء ما ورد في ، تم األخذ نوعا ب30-09قانون 

- 09 لصيغة النهائية لقانونبطلب حل جهاز إدارة الجامعة وتعيين لجنة مؤقتة لمدة أقصاها سنة، لكن ا
 3أشارت فقط إلى توجيه إعذار إلى الجهاز اإلداري المعني لتصحيح الوضعية في أجل ال يتعدى  30

وفي ما يلي . أشهر 3إلى حل الجامعة المعنية وتعيين لجنة مؤقتة ال يتعدى زمنها  المبادرةأسابيع، قبل 
  :ة التي تمت المصادقة عليهاآما وردت في مشروع القانون، ثم الصيغ بعض النماذج

 
المادة الصيغة الواردة في مشروع القانون الصيغة الواردة في الصيغة النهائية

:يجب على آل جمعية رياضية لديها فرع رياضي
في المائة من المحترفين  50يتوفر على نسبة تفوق -
؛لمجازين البالغين سن الرشدا 

 يجب على آل جمعية رياضية لديها فرع
:رياضي  

في المائة من  30يتوفر على نسبة تفوق  -
؛المحترفين المجازين المنتمين إلى فئة الكبار  

15 

ألنظمتها  خطيرا خرقا الجامعة ارتكاب حالة في
 التي أو بالنظم بالتشريعات إخاللها أو ةاألساسي
 نشاطها أو الجامعة سير أصبح إذا أو عليها تسري
يوجه إعذار إلى  المعني، اضييالر بالنشاط مضرا

لتصحيح الوضعية موضوع  الجهاز اإلداري المعني،
  .اإلعذار في أجل ال يتعدى ثالثة أسابيع

 جهاز حل لإلدارة يجوزوفي حالة عدم االستجابة  
 الالزمة اإلجراءاتأو اتخاذ  المعنية الجامعة إدارة

 لجنة تعيين والسيما المعني الرياضي النشاط لمصلحة
 حين إلى الجامعة إدارة تولي مأمورية بها تناط مؤقتة
 تاريخه المؤقتة اللجنة تحدد يذال العام الجمع انعقاد
 جهاز حل تاريخ من ثالثة أشهر أقصاه أجل في

 .المعنية الجامعة إدارة

 لنظامها خطيرا خرقا الجامعة ارتكاب حالة في
 التنظيماتو بالتشريعات إخاللها أو األساسي

 عمل سير أصبح إذا أو عليها تسري التي
 الرياضي بالنشاط مضرا نشاطها أو الجامعة
 القضاء من تطلب أن لإلدارة يجوز ،المعني

 تتخذ وأن المعنية الجامعة إدارة حل جهاز
 النشاط لمصلحة الالزمة اإلجراءات جميع

 مؤقتة لجنة تعيين والسيما المعني الرياضي
 حين إلى الجامعة إدارة تولي مأمورية بها تناط
 المؤقتة اللجنة تحدد التي العامة الجمعية انعقاد

 من يحتسب أقصاه سنة أجل في تاريخها
 بحل الصادر القضائي المقرر تبليغ تاريخ
  .المعنية الجامعة إدارة جهاز

31 

يجب على آل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة 
احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات 

 التي ذات الصبغة االحترافيةوالتظاهرات الرياضية 

 إلى تفوض أن رياضية جامعة آل على يجب
 تنظيم الغاية تحدثها لهذه احترافية عصبة

 الصبغة ذات الرياضية والتظاهرات المنافسات
36 



 وآذا هاوتنسيق هايرسيوت اختصاصها ضمن تدخل
 والتظاهرات لمنافساتل التجاري االستغالل حق

  :المذآورة إذا
 في نوالمشارآالمجازون  آان الرياضيون-

يمثلون  ،البالغين سن الرشد للنخبة الوطنية المنافسات
 ؛نيمحترفال نيرياضيال من األقل على% 50

من المشارآين في  األقل على %50آانت نسبة أو -
البالغين سن الرشد  للنخبة الوطنية المنافسات

 .شرآات رياضية

 اختصاصها ضمن التي تدخل االحترافية
 االستغالل حق وآذا وتنسيقها وتسييرها

 إذا المذآورة التجاري للمنافسات والتظاهرات
 :آان
 في المشارآون المجازون الرياضيون -

 يمثلونالكبار،  فئة للنخبة الوطنية المنافسات
 المحترفين؛ الرياضيين من األقل على % 30

 في المشارآين من األقل على % 30 أو -
 شرآات الكبار، فئة للنخبة الوطنية المنافسات
  .رياضية

 المادة في عليه المنصوص التفويض كونييجب أن 
ة الجامع بين تبرم ةاتفاقيمن هذا القانون محل  36

والتي يجب  المعنيتين االحترافية ةوالعصب الرياضية
ويجب أن تتضمن  .اإلدارة أن يصادق عليها من قبل

  : االتفاقية المذآورة على الخصوص ما يلي
-............. 
مدة االتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم -

  سنوات؛ 5تتجاوز رياضي دون أن 

 في عليه المنصوص التفويض يكون أن يجب
 تبرم اتفاقية محل القانون هذا من 36 المادة
 االحترافية والعصبة الرياضية الجامعة بين

 قبل من عليها يصادق أن يجب التي المعنيتان
 المذآورة االتفاقية تتضمن أن ويجب  اإلدارة
 :يلي ما الخصوص على

-.................  
 نهاية عند تنتهي أن يجب التي االتفاقية مدة -

  سنوات؛ 10تتجاوز  أن دون رياضي موسم

38 

آانت تحمل التي  58تم حذف هذه الفقرة من المادة 
. 59الرقم 

 الشخص بالمساند القانون هذا مدلول في يراد
 معهم الجمعيات ترتبط الذين األشخاص أو

 باتفاقية الرياضية الشرآات أو الرياضية
  .احتضان
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عبر المراسيم التنظيمية والقرارات  30- 09من جهة أخرى، يبرز تطبيق فصول قانون التربية البدنية 

الوزارية آإجراء ال محيد عنه إذا آان المشرع والوزارة الوصية يرغبان في عدم تكرار تجربة قانون 
- 1989(بع سنوات لم تصدر إال بعد حوالي أر السابقفإذا آانت المراسيم التطبيقية للقانون . 87- 06

فإن فاصل  بشكل أدخل الحرآة الرياضية في جمود حقيقي رغم وجود قانون للتربية البدنية، ،)1993
رغبة الدولة  بخصوصمنح إشارة طيبة  الخاصة به سنة تقريبا بين القانون الجديد والمراسيم التنظيمية

  .انون آعدمهصدور ق آانت سببا في أن يصبحفي تجاوز اإلشكاليات السابقة التي 
 انص 22الذي يتضمن إحالة على  30- 09لكن ذلك ال يمنع من اإلشارة إلى أن القانون الجديد رقم  

السابقة، فرغم أن المرسوم التطبيقي صدر سيعاني، وإن بحدة أقل، من بعض اإلشكاليات  اتنظيمي
من أجل "على أنه  بخصوص العديد من المواد المنصوص عليها في القانون، فإن مادته األولى تحيل

بسن " يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام 30.09تطبيق القانون المشار إليه أعاله رقم 
أنظمة أساسية والمصادقة عليها ومنح التأهيل ووضع نماذج العقود ومنح االعتماد والتأشير 

ط أي أن األمر مرتب...على االتفاقيات وتحديد معدل المداخيل وإعداد دفاتر التحمالت
بقرارات صادرة عن الجهاز الوصي الذي سبق أن تلكأ في إصدار قرار لتفعيل مرسوم 

من المرسوم  5و 4المحدث لشهادة المدرب الرياضي المتخصص رغم أن المادتين  2002
  . قرار لتطبيق المرسوم ملزم بإصدارالمذآور تشير إلى أن الوزير الوصي 

مرفوقة بموقعها في ، 30- 09في ما يلي مجمل النصوص التنظيمية المشار إليها في قانون 
 :2.10.628المرسوم التطبيقي 

  
 



2.10.628ومرسوم  30-09النصوص التنظيمية في قانون   
 
اإلشارة في المرسوم 

2.10.628التطبيقي  رقم المادة في  المضمون 
30-09قانون  الترتيب 

3المادة   
األساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات النظام 

التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي 
 يوالتكوين المهني العمومي أو الخصوص يالخصوص

 1 4المادة 

4المادة   
النظام األساسي النموذجي للجمعيات الرياضية 
بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي 

 والخصوصي
 2 6المادة 

5و  1المادتان   3 9المادة  األنظمة األساسية النموذجية للجمعيات الرياضية  

7و 6و 5المواد  ات الرياضية وتجديده عيشروط منح االعتماد للجم 
 4 11المادة  وسحبه

1المادة  مواسم  3المبلغ األدنى لمداخيل الجمعية الرياضية خالل  
 5 15المادة  رياضيةمتتالية من أجل التحول إلى شرآة 

1المادة  مواسم متتالية من  3المبلغ األدنى لكتلة األجور خالل  
 6 15المادة  أجل التحول إلى شرآة رياضية

1المادة  شروط ومواصفات اإلجازات المسلمة لألشخاص الذاتيين  
 7 23المادة  من أجل االنضمام إلى إحدى الجامعات الرياضية

1المادة   8  23المادة   األساسية للجامعات الرياضيةاألنظمة  

78إلى  38المواد من  تكوين وتنظيم والقواعد المسطرية الخاصة بغرفة التحكيم  
 9  44المادة   الرياضي داخل اللجنة األولمبية

13و 12 المادة   

لتصريح المعدل له واآلجال التي التصريح المسبق وا
التصريحان والوثائق المرفقة  نهذا جب أن يودع داخلهاي

لهما في حالة توسيع أو تفويت مؤسسة خاصة للرياضة 
  وللتربية البدنية

 10  49المادة 

3المادة  قواعد التسيير اإلداري والتربوي والبيداغوجي للمؤسسة  
 11  51المادة   الخاصة للرياضة والتربية البدنية

18و 1المادتان  التكوين الرياضي وتجديده شروط منح االعتماد لمراآز  
 12  52المادة   وسحبه

1المادة  شروط االتفاقية النموذجية المبرمة بين مراآز التكوين  
 13  54المادة   53والرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 

3و 1المادتان   

للتعليم المدرسي والبرنامج  البرنامج البيداغوجي
بمراآز التكوين البيداغوجي للتعليم المهني الملقن 

الرياضي، وآذا تنظيم مراآز التكوين المذآورة وآيفية 
  تسييرها من طرف اإلدارة المختصة

 14  55المادة 

37إلى  19المواد من   
تكوين اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي وقواعد 

من ) ة(تنظيمها وتسييرها وشروط منح صفة رياضي 
  المستوى العالي وشروط سحبها

 15  57المادة 

17المادة  شهادة دبلوم الدولة أو دبلوم معترف  تسليم شروط 
 16  63المادة   بمعادلته

1المادة   

شروط الترخيص للمدرسين واألطر التابعين للسلطة 
الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو 
بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة 

بالجمعيات  63إحدى المهام المشار إليها في المادة 

 17  65ادة الم



الرياضية أو الشرآات الرياضية أو مراآز التكوين 
  الرياضي

89إلى  81المواد من  حق تفويت استغالل منافسة أو تظاهرة  شروط تطبيق 
 18  77المادة   رياضية إلى مصلحة لالتصال السمعي البصري

1المادة   
القواعد الخاصة بسالمة المنافسات والتظاهرات 
الرياضية وآذا اإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل 

  تنظيمها
 19  78المادة 

1المادة  تكوين وصالحيات لجنة يستطلع رأيها قبل إخضاع  
 20  79المادة   المنشآت الرياضية إلى مصادقة اإلدارة

1المادة  شروط منح المصادقة وسحبها لتصاميم إنجاز التجهيزات  
 21  80المادة   الرياضية وتوسيعها وإصالحها قبل تنفيذها

11 و 1المادتان  ومسطرة البث في شروط وشكليات اتفاقيات االحتضان  
 22  90المادة   .النزاعات بين األطراف المتعاقدة

 
 

التأهيل واالتفاقيات واألنظمة والنماذج ودفاتر التحمالت الواردة في 
2.10.628المرسوم التطبيقي   

 
في  رقم المادة

رقم المادة  المضمون المرسوم التطبيقي
قانونالفي  الترتيب 

8المادة  ألجل  اإلدارة من تأهيل علىشروط حصول الجامعات الرياضية  
 1 25المادة  الفائدته المقررة بالمزايا والتمتع صالحيتها ممارسة

9المادة   
 والشرآات الرياضية الجمعياتاطالع الجامعات لإلدارة بالئحة 

 المنافسات في المغرب لتمثيل والرياضيين الرياضية
 الدولية الرياضية والتظاهرات

 2 29المادة 

1المادة   
المصادقة على االتفاقية المبرمة بين الجامعات الرياضية 

والعصب االحترافية المعنية وآذا تلك المبرمة بين الجمعيات 
  الرياضية والشرآات الرياضية التي تحدثها

 19المادتان 
 3  38و

1المادة   
والعصب شرآات الرياضية للالمصادقة على األنظمة األساسية 

االحترافية وآذلك النظام األساسي لكل من اللجنة الوطنية 
  البارالمبية المغربية األولمبية المغربية واللجنة  الوطنية

 15المواد من 
ومن  21إلى 
  48إلى  36

4 

1المادة   25المواد  منح التأهيل للجامعات الرياضية وسحبه عند االقتضاء 
 5  31و 26و

1المادة   60المواد   الدفتر الطبي للرياضي المجازتحديد نموذج  
 6  62و 61و

1المادة  ء الرياضيين بكل واحد من آالاالتفاقية النموذجية التي تربط الو 
 7  69المادة   الرياضيين واألطر الرياضية

1المادة  الذي يسمح للشرآات الرياضية من االستفادة من  إعداد دفتر التحمالت 
 8  83المادة   الترابية والمؤسسات العموميةالدولة والجماعات ات عانإ

10المادة   التسهيالت الممنوحة للرياضيين من أجل التغيب عن العمل 
 86المواد 

 88و 87و
 89و

9 

16و 15المادتان  معاينة األفعال المخالفة ألحكام القانون بواسطة محضر األعوان  
 10 92المادة  اإلدارةالمحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن 



1المادة   

 تعيين ممثلي اإلدارة باألجهزة المديرية للجامعات الرياضية
والعصب االحترافية واللجنة الوطنية  الجهوية والعصب

واللجان األولمبية الجهوية، عن االقتضاء، المغربية  األولمبية 
  .رالمبية المغربيةاواللجنة الوطنية الب

 27المواد 
 39و 35و
  46و 41و
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الموجودة حاليا في االسواق تحت عنوان  Booksportصدر المقال في العدد األول من مجلة  
  "loi de sport –قانون الرياضة "


