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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم على رسول هللا وآله األكرمين

 

 السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث  السيد كاتب الدولة لدى وزير

 العلمي املكلف بالتكوين املنهي 

 السيدة الكاتبة العامة لوزارة الشباب والرياضة

السيد املمثل املقيم لبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي واملنسق املقيم ملنظومة ألامم 

 املتحدة باملغرب 

  الصديقات وألاصدقاء الرياضيين

 السيدات والسادة النواب

 ،الحضور الكريم 

يشرفني أن نلتقي في هذه الاحتفالية الرمزية باليوم العالمي للرياضة في خدمة 

أرحب بكم و بكن جميعا  التنمية و السالم، داخل مجلس النواب، و يسعدني كثيرا أن

 أرى وجوهـا طيبة من الحقل الرياض ي الوطني، في هذا الحدث الرياض ي الكبير ، و أن

إلى جانب فاعلين من الحقل السياس ي والبرملاني مسؤولين و فاعلين على السواء، 

في الاحتفال الكوني بهذا اليوم بالقوة و بالفعل  تعبيرا عن كون املغرب منخرطا الوطني 

ى اقتراح اعتماد ، إل3102العالمي، ليس فقط ألن املغرب كان هو من بادر، في سنة 

نائب القيدوم  أن يشهـد بذلك إلاعالمي الرياض ي الكبير  يوم عالمي للرياضة كما يمكن
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البطلة و النائبة كذا الصديق س ي كمال لحلو و و رئيس اللجنة الاوملبية الوطنية، 

هنا و -املحترمة السيدة نوال املتوكل و آخرون من أهل الاختصاص، و لكننا نحتفي 

ة في ـــبهذا اليوم ألن بالدنا أعطت دائمـا املثال تلو املثال على قيمتها النوعي -آلان تحديدا

الحقل الرياض ي، و على حجم إسهـامها في واجهة املمارسات الرياضية عبر العالم، 

ألاخالقي للمملكة املغربية في عدد وافر من  الرمزي و وكذا الرصيد الرياض ي و

وحجم ياضات الجماهيرية و رياضات النخبة، الر  الرياضات الفردية والجماعية،

ربية و املغاربية و العربية و ألابطال، إنـاثا و ذكورا، الذين واللواتي يعززون الذاكرة املغ

 .بمنجزهم الاستثنائي الذي ال ينس ى فريقية  العامليةإلا 

غشت  32العالم يعرف اليوم أن املنتظم الدولي أقر و أعلن ، في  تلقد با

أبريل يوما عامليا للرياضة من أجل التنمية و السالم و في خدمتهـا، وذلك  6، يوم 3102

غرب الشعبي باقتراح مغربي كما هو الشأن بالنسبـة أليام عاملية أخرى اقترحها امل

دة للتربية ليونسكو، منظمة ألامم املتحوالرسمي على منظمة ألامم املتحدة و على ا

و هذا ما يدل على أن .م و الثقافة أو على غيرها من املنظمات ألاممية املوازيةوالعل

و أن يقتسموا مع املغاربة كانوا دائما مهتمين بأن يكون لبالدهم امتداد رمزي كوني، 

في هذا السياق أن ، و نذكر إلابداعيةنسانية الرفيعة و التعبيرات العالم القيم إلا

فالسفة املغرب من الجيل الجديد هم من اقترحوا إقرار يوم عالمي للفلسفة، وأشهد 

أنني كنت قريبا من هذا الاقتراح و دعمته عندما كنت مسؤوال حكوميا على رأس وزارة 

كما نذكر أن شعراء املغرب هم من اقترحوا إلاعالن .التربية الوطنية و التعليم العالي
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عالمي للشعر على منظمة اليونسكو، و تبنته ودعمته حكومة صاحب عن يوم 

 .نذاكآن اليوسفي كوزير أول ان يشرف عليها ألاستاذ عبد الرحماالجاللة التي ك

و اليوم، و تطبيقا لبرنامج ألامم املتحدة و اللجنة الدولية ألاوملبية، و بتعاون مع 

ثرنا آ ائبة املحترمة السيدة نوال املتوكل،الفرق النيابية، وكذا مع البطلة املغربية و الن

أن نغتنم املناسبة الكونية لنجمع في أفق واحد بين الفاعلين الرياضيين في بالدنا و 

الفاعلين في املؤسسة التشريعية و كذا لنقتسم جميعا أفق إلاسهام الجماعي في 

الحيوي التنمية الرياضية و الوطنية، و لنؤكد كبرملانيين بالخصوص على الدور 

للممارسات الرياضية في حقول التربية و التعليم و الثقافة والبحث العلمي و 

 .ألاكاديمي، و أيضا عالقات الرياضة باملجاالت الاقتصادية وإلاجتماعية والسياسية

ة ــــــة الساميــــة امللكيــــتزاز الرسالــر باعــا إال أن نستحضــــار، ال يمكننــــذا إلاطــــو في ه  

)  تيراــة في الصخــة للرياضــــانيــــــة الثــــرة الوطنيــــــا إلى املناظــــه أن وجههــــق لجاللتــــالتي سب

اع الرياض ي لدى صاحب ـــــــانة القطـ، و التي أبرزت مك( 3102مارس  32بتاريخ 

ى تجاوز كل اع، و السعي الحثيث إلــالجاللة، و حرص جاللته على النهوض بالقط

نذاك، و العمل على جعل الرياضة آمظاهر الاختالل و النقص التي كانت سائدة 

 .م و خالقــكممارسة و كثقافة و كأفق لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي سلي

لهوية الجماعية نذاك عن مدى ارتباط الرياضة باآو لقد عبرت الرسالة امللكية 

معبأة  ألامة املغربية أمة شغوفة بالرياضة، رها في نفوسهم، و عن كون للمغاربة و تجذ

بكل جماهيرها لنصرة و تشجيع أبطالها و بطالتها و معتزة باالنجازات الباهرة التي 

وها في مختلف الرياضات، و في مختلف القارات، ورفعوا راية املغرب خفاقة قحق
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عد الحقوقي عالية في العديد من امللتقيات الدولية ، كما ألح جاللة امللك على الب

للممارسة الرياضية كحق من الحقوق ألاساسية لإلنسان، و كرافعة قوية للتنمية 

 .شـــالبشرية و لالندماج و التالحم الاجتماعيين ومحاربة إلاقصاء و التهمي

ل نصا مرجعيا ملختلف الفاعلين و املتدخلين ــتظوالواقع أن الرسالة امللكية 

يا، لكونها رصدت الواقع الرياض ي في بالدنا رصدا نقدواملعنيين بحقلنا الرياض ي 

د ــا بعــــق يومــا تتحقــا و ثمارهــــائجهــرى نتــن نــة و قوية، و ها نحوقدمت مقترحات جريئ

عرفته املؤسسة  يوم، سواء من حيث التوجه الاستراتيجي الوطني في هذا القطاع، و ما

تها، و ما تشهده من حكامة و اأطرها و قيادرياضية الوطنية من تجديد لهياكلها و لا

شفافية و سلوك ديمقراطي و تنظيم حداثي فعال، و كذا ما اتخذ من تدابير 

 .مؤسساتية و قانونية مالئمة

لرياض ي ة وطنية قوية إلى املشهد ادار و ها هي بالدنا أيضا تعود بمنهجية  إ

ني لكرة القدم من حيث مي، سواء من خالل ما حققه أبطالنا في الفريق الوطالعال

أرضية  ىو نوعية الانجاز الباهر عل 3102التأهيل إلى كأس العالم في روسيا في صيف 

من خالل ترشح اململكة املغربية، مرة أخرى وبإصرار إلى و املالعب الكروية ألافريقية، أ

 .3136احتضان كأس العالم سنة 

نهائيات هذه الكأس س على تنظيم فوكما يعرف الجميع، فاملغرب سبق و تنا

، و كان أقرب إلى تحقيق هذه 3116، و 0992، و 0991الكروية العاملية في دورات 

ولنا .لوال بعض املالبسات التي تداولها إلاعالم العالمي فيما بعد 3101في دورة  الرغبة

اليوم ملف أقوى، و ظروف و شروط مالئمة، و إمكانيات ملموسة لتحقيق هذا 
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شروع، و لعل إخوتنا مسؤولي لجنة ترشي  املغرب لتنظيم كأس الحلم املغربي امل

مي وزير ـــــ، خصوصا السيد راشيد الطالبي العل3136العالم لكرة القدم لسنة 

رئيس الجامعة يظ العلمي و موالي حفالوزير السيد رئيسها الشبيبة والرياضة و 

ديم املعطيات الوافية السيد فوزي لقجع ألقدر على تقامللكية املغربية لكرة القدم 

املغرب يمتلكها إلنجاح هذه املبادرة الوطنية الكبيرة التي  تعن نقط القوة التي با

 .نثمنها في مجلس النواب و ندعمها الدعم كله

و الذي يبعث على الفرح و الثقة أيضا أن ترشح املغرب أصب  ترشحا باسم 

رب و ألاصدقاء في جهات العالم القارة إلافريقية كلها، و يدعمه عدد من ألاشقاء الع

كما أن بالدنا تنعم باالستقرار و ألامن و ألامان، و لها موقع جغرافي استراتيجي،  .عــــألارب

كما نتوفر على بنيات . و من مختلف القاراتبالخصوص و قرب زمني من أوروبا 

رية تحتية رياضية و تواصلية و صحية و سياحية متعددة و جيدة، و لنا خلفية حضا

فضال عن أسباب وأسس و نقط تقنية  ،اه العالمــــة جديرة بانتبــــو ثقافية وتاريخي

  -لجنة الترشي  كما سبــــق و عبر عن ذلك مسؤولو-ل امللف املغربي ــــأخرى تجع

منطقيا و متكامال و قابال للتنفيذ، و يستجيب لدفاتر التحمالت التي يضعها الاتحاد 

 (.الفيفا )الدولي لكرة القدم 

 -ةــــذه املناسبــــواب، و بهــــس النــــا في مجلــــنــــادة، فإنــــــــدات و الســــا السيــــو إذن ، أيه 

ة املعنيين ــــل لنتعاون مع كافــــعدادنا الكامــــد استــــؤكــــلن -الــــواملناسبة شرط، كما يق

نعمل على تطوير و تحديث الترسانة القانونية  لكيواملتدخلين في الشأن الرياض ي 
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و الثقافي والتربوي  ي الداعمة للحياة الرياضية املغربية، و ذلك إليماننا بالدور الحضار 

 .و الاجتماعي و الاقتصادي و السياس ي و الشعبوي للممارسة الرياضية

 .و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته


