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المحتوى
مقدمة

تشخيص الواقع1. تشخيص الواقع1.

الحلول المقترحة2.

المدنيالمنتظرة من المجتمع  المساهمة3.

خاتمة



 لبناء أساسيا شرطا تعد, الجماهيرية الرياضة أن حين في.......•
 مكوناتها  التباري رياضة منه تنهل خصبا ومشتال,سليم مجتمع مكوناتها  التباري رياضة منه تنهل خصبا ومشتال,سليم مجتمع

 الحياة شرايين في والحيوية النشاط بعت يتعين كما . وعناصرها
 بممارسة لهم المرخص أعداد في والزيادة الرياضية الجمعوية
  الشباب منهم والسيما. بالدنا سكان وعدد يتناسب بشكل, الرياضة

. الغد أبطال باعتبارهم, وفتيات فتيانا,
الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين مقتطف من 

في المناظرة الوطنية للرياضة  

  2008أكتوبر 24بتاريخ 



مقدمة
مجموعة من تحكمها ممارسة الرياضة هي 

تكوين شخصية  منهاالهدف والقيم، يكون القواعد 
.الفرد والمجتمع

الرياضة رافعة قوية في مجال التنمية  
االجتماعية وتخليق الحياة العامة وعامل مؤثر 

.في اإلدماج 



االشكـــــــــــالية او التشــــخيص 

خاصة صنف (على مستوي البنية التحتية    ديناميةوجود •
)كرة القدم  

قلة مالعب مخصصة لكرة السلة وكرة الطائرة •

لممارسة رياضة فنون الحرب  فضاءاتضعف مرافق • لممارسة رياضة فنون الحرب  فضاءاتضعف مرافق •

مدينة سال مؤهلة لأللعاب البحرية •

.بااللقابالتاريخ الحافل  واألبطال مدينة •

مدينة شابة •



االشكـــــــــــالية او التشــــخيص 

الفاعلينغياب التنسيق  والتقاطع بين •

غياب خطة موحدة للبرامج •

نقص الشروط الصحية الرياضية بالمالعب •

  االطرنقص تكوين •  االطرنقص تكوين •

رياضة القرب  تأطيرغياب برامج •



قلة المنافسات الرياضية المحلية •

غياب المواكبة اإلعالمية للرياضة المحلية •

غياب البنية التحتية لدوي االحتياجات الخاصة•

االشكـــــــــــالية او التشــــخيص 

غياب البنية التحتية لدوي االحتياجات الخاصة•

ندرة مراكز اإليواء •

)الخاصة بالتظاهرات ( واللوجستيكقلة وسائل النقل •



الحلــــــول المقــــــترحة 

الرياضية المنشآت وصيانةتدبير •

فعاليات المجتمع المدني في التدبير إشراك •

خلق نخبة قادرة علي التسيير في المجال الرياضي • خلق نخبة قادرة علي التسيير في المجال الرياضي •

.........)اإلسعافات األولية ( التكوين المستمر  •

.التشجيع على االختصاص في المجال الجمعوي•

تقنين استغالل المالعب •



في بينهم خلق جسر للتواصل بين المقاطعات والتنسيق •
.الرياضي التخطيط 

المدى ومتوسطة انجاز مخططات قصيرة •

الحلــــــول المقــــــترحة 

 والفضاءاتالرياضية في محيط الغابات األجهزة صيانة •
الرياضيةالعمومية 

لإليواء  بمناسبة التظاهرات الرياضية مراكز توفير •



الالجئ والمهاجر  ادماج•

جميع الفئات الهشة ودوي االحتياجات الخاصة  ادماج•

.تخصيص وسائل للنقل بكل مقاطعة بشكل مقنن •

الحلــــــول المقــــــترحة 

.تخصيص وسائل للنقل بكل مقاطعة بشكل مقنن •

نشر ثقافة الرياضة بالمؤسسات التعليمية•



المجتمع شرف للرياضة  بين صياغة ميثاق •
المدني والجهات المعنية 

 واالداريفي مجاالت التدبير المالي التكوين •
للجمعيات 

الحلــــــول المقــــــترحة 

للجمعيات 
التعليمية االنفتاح على المؤسسات •
رياضية خاصة بالشباب حصص تخصيص•

صعبة في وضعية 



مســــاهمة المجتــــمع المـــدني 

الرياضة لألطفالحصص تكثيف •

المنشآت الرياضية صيانة  وتدبير المساهمة في •

السليم للطفل  التأطير• السليم للطفل  التأطير•

التربية على المواطنة •



التعاون بين جميع الفئات أواصر خلق •

مناظرة سنوية في بداية الموسم الرياضي عقد •

ميدانية بالمؤسسات التعليمية  تحسيسيةخلق برامج •

مســــاهمة المجتــــمع المـــدني 

ميدانية بالمؤسسات التعليمية  تحسيسيةخلق برامج •

برنامج الرياضة المدرسية المشاركة في •



خاتمة
لتحقيق األهداف المرجوة  في مجال الرياضة  

تقترح مجموعات عمل الرياضة باللحن 
التشاورية خلقالتشاورية خلق

*هيأة التنشيط الرياضي المحلي بسال * •

تجويد ممارسة الرياضة  وللمساهمة في تحسين  
.لدى ساكنة مدينة سال


