
 

 
 
 
 

 

 756/21:  عـدد

  محضر اجتماع المكتب المديري المنعقد
  2021نونبر  25بتاريخ 

  
 2021نونبر  25  :  التاريخ  
 مقر الجامعة   :  المكان  
 الحادية عشر صباحا   :  الساعة.  

  
 مصطفى  - رضوان الحداد  - نور الدين لبار -  وقواقحميد عبد  -بشرى حجيج :    الحاضرون  

    - رشيد التوكاني  - دمحم حبيب - ادريس بخي -الرفاعي  عبد الكريم -بولبرس       
  حميد  - )ستئنافلجنة اال( سعيد جداد -  )مدير تقني(حسن اإلدريسي العلمي                

  )وضعية الرياضيينلحنة (اليداري                
 خالد التوير -عبد الوهاب بلقايد -  أحمد لخريف:   الغائبون بعذر  
  عبد الرحيم حادر  - راهيم بوالمي اب:   ممثلي إدارة الجامعة.  

 
انطلق االجتماع على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة برئاسة السيدة الرئيسة بشرى 

الرئيس المنتدب للجامعة عبد الحميد وقواق وبحضور السادة أعضاء المكتب المديري، حجيج والسيد 
وبعد الكلمة الترحيبية للسيدة الرئيسة، ذكر السيد الرئيس المنتدب للجامعة عبد الحميد وقواق بنقط 

  :اآلتية األعمالجدول 

 .استعراض تقارير ومشاريع اللجن الجامعية الدائمة -1
 2021/2022-2020/2021 إشكالية تجديد الرخص -2
 .اإلفريقيتدشين مقر االتحاد  -3
سنة في بطولة العالم بدولة  21مشاركة المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية ألقل من  -4

 .التايالند
 .السن القانوني للفئات العمرية -5
 .مواعيد انطالق مختلف البطوالت الوطنية -6
 .واألندية مراجعة الملفات اإلدارية والقانونية لبعض العصب -
 .لكرائية لمقر الجامعة مراجعة السومةا  -

  تدشين مقر االتحاد اإلفريقي
  .مختلفات

1/7  



 

  
  
  
  

ذكر السيد ، وجماع األعضاء الحاضروناإلب األعمالجدول  وافق السادة الحاضرون على 
أكتوبر  30الكاتب العام باالجتماعين التواصليين، األول مع رؤساء اللجن المركزية الدائمة بتاريخ 

معا في إطار  ، ويدخالن2021نونبر 5والثاني مع رؤساء العصب الجهوية المنعقدة بتاريخ ، 2021
بين  الديناميكية المتواصلة المنبثقة عن الحكامة الجيدة المرتكزة بدورها على التواصل والتكامل

تفترض التكامل  وخصوصا بين العصب الجهوية واللجن الجامعية الدائمة التي األجهزة الجامعية
لك شرع األعضاء في ذ وبعد والتنسيق بينهما لتفادي حاالت التنافي والتداخل بين اختصاصاتهما،

  .استعراض التقارير والمشاريع الخاصة باللجن التي يشرفون عليها
 
 

 لجنة وضعية الرياضيين واعتماد الوكالء 
  

 واإلداريينتم التأكيد على ضرورة وضع برامج التكوينات الجهوية الخاصة بالحكام والمدربين  
حسب االحتياجات الخاصة بكل عصبة على حدة، كما تم التأكيد على ضرورة توحيد  واإلحصائيين

تمت  العمرية الصغرى وبالمناسبة منهجية التدريب وخصوصا تلقين المبادئ األساسية للعبة لدى الفئات
  :اآلتيلهده اللجنة وجاءت على الشكل  إعادة هيكلة التشكيلة البشرية

 

  حبيبدمحم  - قايد لبعبد الوهاب  -الحداد رضوان  - اليادري جميد  :  السادة
 
 

 لجنة البنيات التحتية 
المتنوعة التي تشمل عملية إحصاء المنشآت الرياضية  وأدوارها تم التأكيد على أهمية هده اللجنة

وتقييم الوضعية والحالة التي تتواجد  الموضوعة تحت تصرف الفرق،والمالعب والقاعات والمرافق 
كما تم التأكيد على ضرورة إشعار  عليها ومدى استجابتها للمعايير والمقاييس الخاصة بالكرة الطائرة

  .إلى هذه اللجنة قصد البث فيها ومرافقهاعن المالعب الحكام بتوجيه تقارير مفصلة 
 
  

  لجنة تنظيم األحداث الرياضية الدولية والوطنية 
 

معززا بالصور وبجدول زمني لألحداث  أنشطتهاعن  تقدمت هده اللجنة بتقرير مفصل  
بكل احترافية  أشرفتوالتظاهرات الرياضية وسجل الحاضرون بكل ارتياح فعالية هده اللجنة التي 

الوطنية والدولية رغم إكراهات الجائحة وحالة  واالستحقاقات جميع التظاهرات إنجاحوساهمت في 
 .الطوارئ التي تعيشها البالد
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 لجنة الكرة الطائرة المدرسية 
  

التي عرفت األقاليم قدمت هده اللجنة عرضا عبر الشاشة التفاعلية استعرضت من خالله 
  :تالي كالانطالقة فعلية لمشروع رياضة ودراسة، وهي 

  

 الرشيدية -المضيق -مكناس -فاس -الدار البيضاء - طنجة -تازة  -  أكادير  
  

  :التي في طريق اإلنجاز قاليماألأما 
  

 خنيفرة -خريبكة -فقيه بن صالح  -بني مالل - الداخلة -بركان  - كلميم -مراكش - أسفي - 
  .ازيالل

  
وقد تم ، كما عرضت الئحة األعضاء المكونين لهده اللجنة وتقرر ضم السيد عبد الرحيم حادر

التأكيد على ضرورة انخراط األندية والعصب الجهوية وتوسيع قاعدة انتشار هدا المشروع الذي يفتح 
والمنطلق الصحيح  على اعتبار أن الرياضة المدرسية هي المشتل أفاق واسعة للكرة الطائرة المغربية

على ضرورة التنسيق والتواصل بين الوزارة  أخرىكما تم التأكيد من جهة  لإلقالع واالرتقاء باللعبة ،
تم بمباركة من صاحب  الذيالوصية و الجامعة لتحديد األسس الصحيحة إلنجاح هدا المشروع الطموح 

التي تم نفعيلها يع بين الوزارتين الوصيتين مراسيم التوق بترأسهالجاللة الملك  دمحم السادس، نصره هللا 
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  عقدة الشراكة بينمن خالل توقيع 

تقرر ضرورة عقد اجتماعات تواصلية وتنسيقية ، وفي هذا الباب الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة
وبالخصوص تحديد مصادر تمويل هده الورشة  الصالحيات واالختصاصاتبين الطرفين لتحديد 

  .الوطنية الكبرى
  

 اللذيناللجنة على إلزامية وضع برامج مكتفة للتكوين والتكوين المستمر لصالح المدربين  وأكدت
السيدة  أوصتا اإلطار ذلك لتوحيد مناهج التدريب والتلقين، وفي هذسيشرفون على الجانب التقني و

  المدرسة البرازيلية الخبرات األجنبية لالستفادة من تجاربها الناجحة خصوصا إلىرئيسة باللجوء ال
، بعد تلقي الجامعة دعوة تعاون بين الجامعتين الفرنسية والمغربية من طرف السيد المدرسة الفرنسيةو

االستفادة من تواجد  وكذاوفقا لالتفاقية الوقعة بينهما،  (BERTRAND LEYS)بيرترووند لسز 
مناهج وه العملية في إطار توحيد طرق ذوتدخل ه بالمغرب، ) JIBAجيبا،(البرازيلي الدولي والالعب المؤطر 

  .التدريب على مستوى الفئات الصغرى
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 الشاطئية لجنة الكرة الطائرة 

 

واالولمبي  واإلفريقيالمغربية على الصعيد العربي  الشاطئية بإنجازات الكرة الطائرة تم التذكير
على إشعاع  وحفاظا وهي المكاسب التي يجب المحافظة عليها بتوفير وإعداد الخلف من العناصر الشابة،

  :الشاطئية المغربية تم التأكيد على عزم الجامعة على الكرة الطائرة
  

 على لقب  األندية ألول مرة بمشاركة ثنائيات تتنافس من خاللها تنظيم البطولة الوطنية الشاطئية
 ؛2022بطولة صيف 

  تنظيم دوريات متنقلة بين الشواطئ المغربية وكدا في المدن الداخلية غير الساحلية كمدينة
  ؛مراكش والرشيدية وفكيك وغيرها

 ؛الحرص على ممارسة الكرة على مدار السنة 
  المركزين  الشاطئية وخصوصاالعمل على صيانة وتجهيز مراكز جهوية ووطنية للكرة الطائرة

الجديدة والرباط ودالك بشراكة مع اللجنة االولمبية المغربية والجهات  المتواجدين بمدينتي
  ؛المحلية

  االستمرار في تمكين المنتخبات الوطنية من التحضير واإلعداد الجيد داخل وخارج الوطن

 .العالميةلضمان االستمرارية والمشاركة المشرفة في البطوالت القارية و
  

 19أربع فئات عمرية من بينها فئة أقل من  وقد تمت اإلشارة إلى أن المغرب تمكن من تأهيل
وتمت  2021دجنبر  19و 06سنة إناث وذكور للمشاركة في بطولة العالم المقامة بالتايالند مابين  21و

  .البطولة ذكور في هذه 21Uاقل من  مشاركة منتخب المصادقة على االقتصار على
 
 اللجنة التقنية 

  

الناتجة عن  اإلشكالياتفي موضوع السن القانوني للفئات العمرية طرح المدير التقني للجامعة 
تداعيات وباء كورونا التي أحدثت خلال وتداخال بين الموسمين وبالتالي طرح مشكل تصنيف الفئات 

مع تصنيف  ليتماشى ويتالءم 2022-2021حسب السن القانوني الذي سيعتمد خالل الموسم الرياضي 
فسات المحلية وعليه الجامعة الدولية وهو قرار يخدم صالح المنتخبات الوطنية ولو على حساب المنا

  :اآلتية تقرر اعتماد التصنيفات 
  

 الصغارU16 2008/2007مواليد 
 سنة  19من أقل الفتيان)U19 (2006/2005/2004مواليد 
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  18(سنة  18الفتيات أقل منU (2005/2006/2007مواليد     
 21(سنة 21من  الشبان أقلU ( 2002/2003مواليد  
  20(سنة  20الشابات أقل منU ( 2003/2004مواليد     
  سنة وما فوق 21الكبار رجال  
  وما فوق 2002سنة موالد  20السيدات كبيرات. 

  
  لجنة المسابقات الرياضية 

  

رغم تداعيات وباء كرونا التي تسببت في تداخل بين استحقاقات الموسمين الرياضيين 
الموسم  ما تبقى من  إجراء، وبالتالي ضيق الفترة الزمنية التي حتمت )2021/2022(، )2020/2021(

كراهات باعتماد برمجة خاصة تم التغلب على هده اإلط وإطالق منافسات الموسم الموالي، رالفا
  .بطوالت مصغرة ومختصرة في المكان والزمن إجراءواستثنائية اعتمادا على 

  
بخصوص البرنامج العام للمسابقات برسم الموسم الرياضي المقبل المقررة بعد عقد الجمع  أما

لضمان انطالقة العام السنوي تم تعديل موعد انطالق بطولة الشبان بالتزامن مع انطالق فئة الكبار 
مبكرة تسمح للمنتخب الوطني للشبان من لعب أكبر عدد ممكن من المقابالت خصوصا انه في حاجة 

  .والدولية اإلفريقية لعامل التنافسية خالل االستحقاقات
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التاريخ  الفئة  سم الق

  الممتاز
  رجال

  سيدات  2022يناير  29

 رجال  األولالقسم 

  2022فبراير  06 سيدات

2022فبراير  06  رجال  القسم الثاني   

U18 / U19   2022يناير  23  الفئتين  

U16 2022يناير  09  الصغار  

U20 / U21  2022يناير  29  الفئتين  
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  2021/2022و  2020/2021إشكالية تجديد الرخص  
  

مما يسمح ، 2022-2021برسم الموسم الرياضي مؤخرا  تقرر اعتماد الرخص الجامعية المنجزة
  . وذلك الرتباط الرخص يالتأمين الالعبين الجدد الملتحقين باألندية بإشراك

  
  

  لجنة القوانين واألنظمة 
 

تم التذكير بقرار المكتب المديري األخير برفع حالة االستثناء التي فرضتها تداعيات كورونا وتم 
تفعيل مضامين القوانين  إلىخاللها التساهل مؤقتا في تطبيق بعض اإلجراءات والقوانين وتقرر الرجوع 

 بعدد الفئات المطلوبة لكل قسم وطني على حدة األنديةالجاري بها العمل وبالخصوص االلتزام بمشاركة 
العمل على تعديل القوانين واألنظمة الجامعية  كذلكوبالمناسبة تقرر وسيتم مراسلة األندية بهذا الشأن، 

  .الوطنية والعصب الجهوية بطريقة تشاركية بين األندية
  

واألنظمة باستثناء عدد قليل  ولألسف تم تسجيل عدم تقديم جل األندية باقتراحاتها لتعديل القوانين
  .منها التي تجاوبت بإرسال بعض االقتراحات

  
  اللجنة الطبية 

 

وهو مكسب  اإلفريقيةفي البداية تم اإلعالن عن انتخاب السيد وقواق كرئيس للجنة الطبية     
السنوية وما تقوم به من  أنشطتهابعد دالك تقدمت هده اللجنة بتقرير مفصل عن   مغربي، وإشعاع

  :مهام فيما يخص
  
 ،المراقبة الطبية الدورية والسنوية خصوصا لالعبين الذين يعانون مشاكل صحية  
 ،تتبع وإصدار الشواهد الطبية لالعبي المنتخبات الوطنية من أجل المشاركات الدولية 
 ر حول التدابير والتذكير المستم 19بخصوص حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد األخبار

  الوقائية وتدابير السالمة المعتمدة من طرف السلطات الحكومية،
  التتبع الدوائي والوقوف على  -كوفيد  اختبار( اإلفريقيةتحسيس ومرافقة الالعبين خالل البطولة

  ،...)خصوصيات التغذية
 لفائدة المنتخبات الوطنية، األدويةالحصول مجانا على بعض  إمكانية  
  عملية التلقيح لفائدة المنتخبات الوطنية المشاركة في االستحقاقات المقبلة،برمجة 
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 2021/2022كما تقدم السيد رئيس اللجنة بمشروع برنامج عمل بخصوص الموسم الرياضي 
  .ت تتبعهايتمحور حول مجموعة من األنشطة المراد القيام بها وأهدافها ومؤشرا

 
  لجنة تكوين الرياضيين الصغار 

 

رئيس هذه اللجنة على  اريس بخي بخصوص لجنة تكوين الرياضيين الصغار، فقد أكد السيد    
الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه العصبة الرياضية باعتبارها جامعة رياضية مصغرة، كما أكد على 

ال المستقبل، كما أشار السيد رئيس ضرورة االهتمام ودعم هذه العصب باعتبارها مشتال لتكوين أبط
اللجنة إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجهات والمجالس المنتخبة في دعم وإبرام عقود أهداف مع 

  .والمصداقية لذا رؤسائها العصب الرياضية شريطة توفر اإلرادة
  

يحتم مشاركة جميع األندية وفي كل األقسام بما فيها األندية  الذيوتم التمسك بالقرار الجديد     
  .الجديدة الراغبة في االنخراط

  
  العصب الجهوية 

 

وبإلحاح على ضرورة  حظيت الوضعية اإلدارية والقانونية للعصب باهتمام كبير وتم التأكيد    
همية القصوى لعنصر بطوالت جهوية منتظمة تمر إلزاميا بمرحلتي الذهاب واإلياب نضرا لأل إجراء

وفي موضوع العصب المتعثرة وبالخصوص عصبة الشمال، وعصبة سوس  التنافسية لهده الفئات،
ماسة، تم تكوين لجنة مصغرة للسهر والدفع بها لعقد جموعها العامة االنتخابية ودلك في أقرب اآلجال 

  .طبقا للقوانين الجاري بها العمل
  

   : ه اللجنة من السادةذوتتكون ه    
  

  الرفاعي عبد الكريم-بخي  ادريس - لبار نور الدين  - وقواق عبد الحميد.  

رطها الوزارة الوصية وتعتبرها على ضرورة اإلدالء بشهادة االعتماد التي تشت اإللحاح كذلكتم     
  .الجامعة للف القانوني الكتساب العضوية داخامية الكتمال المرال
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 تدشين مقر االتحاد االفريقي 
  

 فريقي للكرة الطائرة فقد ذكرت السيدة الرئيسة بموعد افتتاحاإل االتحادفيما يخص تدشين مقر 
 أعضاء لكل الدعوة وجهت كما ،2021 دجنبر 13 يوم تدشينه المزمع والالئق المشرف المقر هدا

 هذه مثل في عادة بها القيام دئبوا التي باألدوار القيام منهم وطلبت الدار أهل باعتبارهم المديري المكتب
  .المناسبات

  
 الكرائية لمقر الجامعة  السومة 

 

عقود قانون الطبقا ل %10الكرائية بنسبة  تقرر االستجابة لطلب الرفع من قيمة السومة    
  .وااللتزامات

  
 للكرة الطائرة وضعية نادي مولودية وجدة 

  

ار الجمع العام ظنأحين عرض هده النازلة على  إلىتقرر تجميد نشاط نادي مولودية وجدة     
، 2021أكتوبر  7الصادرة بتاريخ  لمراسلة الجامعة، النادي المقبل للجامعة لعدم استجابت السنوي

لقرار التشطيب الصادر في حق رئيسه السيد دمحم بوشتة، من  بخصوص عقد جمع عام، واالستجابة
  .طرف الجمع العام للجامعة

  
  .غال هذا االجتماع على الساعة السابعة مساءتهت أشنوا        
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