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للجامعة الملكية المغربية للكراطي  االساسيالقانون 

 وأساليب مشتركة
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 األهـــــــداف 
 

يوليوز  25ساس المصادق عليه بالجمع العام االستثنائي المنعقد يوم طبقا للقانون األ          

الكراطي نشر رياضة  إلىب مشتركة  المغربية للكراطي وأساليالملكية تهدف الجامعة  ،2013

طانك باندو،  كوشيكي،، نكاييوهي كالتالي :كيوكوش)تحت لوائها  المنضوية مشتركةالساليب األو

، الكينبو، طاكيدابيدو، كانكفوسايالف، كراطي كونطاكت، كراطي شيدوكان، هانكاركانكفو

و، الكراطي الدفاعي، ، طايشي شوان، كراطي جيتس body karatèالكراطي الفني فيتنيس ، 

 ماكا،  كراف

 تينه بودا       tinh bouda       

  بينه دينهbinhe dinhe           

 مينه لوكه  minhe loukh   )    

المناسبات الوطنية وباللقاءات الجهوية بواسطة العروض في  ،المملكةلمناطق بجميع ا         

 ؛والمحلية ودية كانت أم رسمية

  ؛القانونفي نصوص عليها مات رياضية طبقا للشروط التشجيع فتح قاع 

   ؛باب المغربيعلى التكوين والتربية الصالحة للشتشجيع الجمعيات التي تعمل 

  ضمن صفوف ممارسي رياضة الكراطي؛ بكثرة تشجيع على المشاركة النسوية ال 

 ؛وأساليب مشتركة

  ؛ارسة رياضة الكراطي تشجيع الجمعيات على استقطاب ذوي االحتياجات الخاصة لمم 

  ار في تكوين وتربية شباب مساعدة الجمعيات التي توجد بالمناطق القروية على االستمر

 .المنطقة

 عدم التمييز 
 

 والتي من قانونها األساسي ، 6يق المادة تطبالى الجامعة  على جميع الجمعيات المنتسبة  يجب - 

 ؛يز في أي شيءيتهدف إلى عدم التم

 . ؛وممارسيهاأخوية داخل فضائها وبين أطرها ء خلق أجوا -

 خلق أجواء تناسب ممارسة الكراطي للصغار واألطفال والمراهقين والشبان والكبار والمسنين -

 ؛بدون تمييز بين الذكور واإلناث ،او دوي الحاجات الخاصة

 باختالف أجناسها. ممارسة الكراطي لجميع الفئات العمرية

 

 التكوين 
دعت الضرورة  متىمختصة  تكوين لجن مؤقتة الأو  الدائمة اهنالجالى جانب  ةعللجام يمكن -

   ؛لذلك 

 .يمكن ان يقدم خدمة للكراطي شخص انها كل يحق للجامعة أن تقبل ضمن لج -
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 لمنخرطين بالجامعة اشروط قبول 

 وعصب أفراد، جمعيات ، أساليب

 
 :الجمعيات واألساليب

لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها مطابقة للقانون و  الجمعيات ب والين األسوكت نأ

 :30.09م القانون أحكا ةخاص

 ؛شواهد ودبلومات المدرب  

  ؛مديرها التقني  جمعية والوثائق اإلثبات لكل من رئيس األسلوب أو 

 ؛ومستوفيا للشروط المطلوبة لذلك  فضاء الممارسة للجمعية يكون مالئما 

 ؛بارياتأمين الممارسين إج 

 . تأمين قاعة الجمعية إجباريا  

 : ملف االنخراط  يتكون من
 طلب خطي موجه لرئيس الجامعة 

 ؛لسلطة المحليةا لدىووصل  اإليداع  ، لشبيبة والرياضةلدى ا اإليداع وصل  

 ؛لمدرب شواهد ودبلومات ا 

 ؛لبطاقة الوطنية لكل من رئيس الجمعية والمدرب نسخة من  ا 

  ؛ ( ةبطاقة سوابق خالي)الرئيس والمدرب حسن السيرة لكل من 

  ؛للرئيس والمدرب  صورتان شمسيتان 

  ؛شهادة الكفاءة للمدرب أو ما يعادلها 

  ؛القانون األساسي للجمعية 

  ؛الئحة أعضاء المكتب المسير 

 ؛محضر االجتماع التأسيسي أو العادي 

  ؛شهادة الصالحية من الصحة بالبلدية ومن الوقاية المدنية 

  االنخراط المتفق عليه من طرف المكتب المديري .واجب 

  في صالح الكراطي المغربي . عيتهوض التأكد من أن 

على األساليب المشتركة شريطة ممارستها لرياضة معترف بها و بجامعتها  وينطبق ذلك       

 هذا بالنسبة للجمعيات واألساليب . الدولية،

 .أما بالنسبة لألفراد كأعضاء   
 ما ذكر بالقانون األساسي للجامعة .فة إلى إضا*    

 التي ستناط به . ماأن يكون على دراية بالمهيجب على الفرد *    

 * يجب أن ال يكون من ذوي السوابق .  

 .* يجب  أن ال يكون ممن سبق وأن  صدر في حقهم توقيف من الجامعة.  

 .منوعات* يجب أن ال يكون منتميا لجماعة محظورة أو يتجر في الم  

 العمل داخل المكتب المديري . ةأن يكون مقتنعا بمجاني * يجب   

على   اإلحرازمن أجل ه لصالح الكراطي وليس فقط أن يعرف أنه سيضحي من وقت * يجب   

 .امتيازات
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ؤدي رسالته من أي و ي ،تخدم الكراطي  ،أنيطت به داخل المكتب المديري القبول بكل مهمة *  

 ق بين المهام داخل المكتب إال بالعمل الجاد . عملي ال فر موقع

 

 حقوق األعضاء والجمعيات واألساليب و العصب
 

 .التقليدية تبالمناسبات الوطنية والمهرجانا ، تنظيم التظاهرات المحلية والعروض :الجمعيات 

 التي توجد بها بالطرق القانونية. نشر رياضتها بالمدينة أو القريةتوسيع قاعدة  -

 . ا على أحسن وجهلكي تقوم بأعماله ، لمساعدتها ينتبرعوم ينعن ممولالبحث  -

 نفس الهدف . معيات أخرى لهاشراكة مع ج عقد -

 نحة المخصصة للجمعيات الرياضية والثقافية .مالالحصول على  -

بالمناسبات الوطنية ،  ةالحق في تنظيم التظاهرات المحلي أسلوبأن يكون لكل   األساليب :

 ةترخيص من الجامعة والعصب والسلطات المحلي، ب ض بالفضاءات العموميةوتنظيم العرو

 ومندوبيات وزارة الشباب والرياضة .

 ؛ االحتياجاتهدة من إعانات تخصص لالستفاالتمويل  البحث عن  -

 ؛التي تستفيد منها الجمعيات الرياضية والثقافية  ةطلب المنح -

 ؛نفس الهدفأخرى تحمل  ات أو لجانأن تعقد شراكة مع جمعي -

 .ئر الجمعيات الرياضية والثقافية سا أن تستفيد مما تستفيد منه -

القوانين الجاري بها تسهر على تطبيق  ، الجامعة في اساسياعنصرا العصبة  تعتبر : العصب

 العمل بالجامعة.

 :ومراقبتها في تطبيق القوانين الجاري بها العمل مكوناتها  بالتنسيق بينتقوم العصب 

 ؛تظاهرات الرسمية وغير الرسمية لبتنسيق مع الجامعة  ا تنظيم  -

   ؛لالتي تخالف القوانين الجاري بها العم ،عدم الترخيص بأي نشاط للجمعيات -

 ؛انجاز برامجها السنوية  -

 ؛تحت اشراف الجامعة ،ن وجلب خبراء وطنيين ودوليينيتكوين األطر والممارس -

 ؛بمداخليها  االحتفاظمع ترخيص من الجامعة ،تنظم تداريب دولية ب -

 ؛الترخيص لها بذلك تمثيل الجامعة بمنطقتها بعد -

 ؛الجاري بها العمل رللمساطي، طبقا قوانين التأديب من يخالف  -

 ؛ محذورهمن ينتمي لجمعيات كل القضائية ل متابعةالالحق في  -

 إلىممنوعات أو ينتمي في ال ف كل من تبين أنه يتعاطى المنشطات أو يتاجريتوق فيالحق  -

  ؛منظمات محدورة

ومندوبية وزارة الشباب والرياضة للدفاع عن مصالح  المحلية  اتالسلط لدىالتدخل  -

 ؛طرف الجمعيات الممارسة أو غيرها، سواء من  هانقوانيلخرق في حالة  ،الكراطي

 أو تفتيشية . صبغة وديةذا سواء كانت  إلداراتهالجمعيات المنتمية ل اتزيارالقيام ب -
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 تزامــــــــــــات االل

 ، العصب الجمعيات، األساليباألعضاء، 
 

 األعضاء :
 ؛يجب على كل عضو أن يلتزم بالقوانين األساسية والداخلية للجامعة -

  ؛يجب على األعضاء أن يكونوا منخرطين بجمعيات رياضية تمارس رياضة الكراطي  -

 ؛ مكتب المديرية به داخل اليجب على كل عضو أن يحترم المهمة المناط -

 ؛المديري يجب على العضو أن يكون غيورا على رياضته وجامعته ومهمته داخل المكتب -

 ؛إخالصبداخل الجامعة  همهامبيجب على كل منخرط أن يقوم  -

 ؛القوانين الجاري بها العمل احتراميجب على كل عضو  -

ال تحمل نفس الهدف ونفس أن ينتمي إلى جمعية أخرى  ال يمكن ألي عضو بالمكتب المديري -

 ؛الرياضة

 .صالح الكراطيمال يمكن ألي عضو أن ينتمي إلى جهة ال تخدم  -

 الجمعيات :
والرياضة أن تنخرط بالجامعة طبقا لقانون التربية البدنية  الممارسة يجب على الجمعيات - 

 كل القوانين الجاري بها العمل بالجامعة  مع احترام . 30.09

 ؛)تأديبية  ، يةداخل ، أساسية(

 ؛في األنشطة المنظمة من طرف العصبة أو الجامعة ةشاركالم -

 :م طريقة المشاركة في التظاهرات الرسمية طبقا للقوانين الجاري بها العملاحترإ -

 .(لبطولة الوطنيةل والتي تؤهلالبطولة الشطرية  -3البطولة المديرية  -2البطولة الجهوية  - 1) 

المستوى التقني من رفع ب الجهوية والوطنية للعلى المشاركة  في التداري ع الممارسينيتشج -

 ؛سينللممار

، التحكيم اإلدارةتشجيع الممارسين على المشاركة في التداريب الجهوية والوطنية في ميدان  -

 ؛والتقنية نظرا ألهميتها القصوى 

 ؛ري بها العملالجاالقوانين ق طبقا يالجامعة وتطباحترام الجمعيات لتوجهات  -

 فان تخلفت أي جمعية على ، المخصص ألداء واجب االنخراط من كل سنة المواعد احترام  -

 ل بقوة القانون.حالنخراط لمدة سنتين متتاليتين تا

 األساليب : 
مهام زيادة على  ، الجمعياتباقي طبق على النصوص والقوانين التي ت يطبق على األساليب كل 

 . سلوب هداف واألنفس األ ات التي لها بين الجمعيالتنسيق 

دون التمييز بين الذكور بجميع مناطق المملكة  معلى األساليب أن يجتهدوا في نشر رياضته -

 واإلناث .

 العصب : 
 ؛ ،طبقا للقوانين الجاري بها العملبالتنسيق بين الجمعيات التي تنتمي إليهاتقوم 

 ؛ترابهااجدة تحت ن الجمعيات المتوالتنافس بيمن خلق جو   -

مستوى التقني يرفع من ال من شانه أن وكل ما ، التحكيموم التداريب الجهوية في التقنية يتنظ -

 ؛للممارسين 
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 ؛المشار اليها في القانون االساسي م مواعيد الجموع العامة وقوانينها وشروطهااحترإ -

 ؛والواجبات وممارسيها في الحقوق يز بين الجمعيات والمنخرطين يعدم التم -

على المدى  تسيطرهاالبرامج التي على انجاز  ةمساعدالو ةمساهملل ينحث عن ممولالب -

 . المتوسط والبعيد

 

 فقدان العضوية 

  والجامعة  للمنخرط ،للعضو، للجمعية ، لألسلوب ، للعصب
 العضو:

 يفقد العضو صفة العضوية ب :

 ؛االستقالة  

  ؛اإلقالة من طرف المكتب الجامعي 

 ؛النتماء إلى جهات متطرفة أو محذورها 

  ؛في الممنوعات أو المخدرات  المتاجرة  

 ؛لمخدرات والمنشطات التعاطي ل 

 ؛لجماعة مشبوهة االنتماء 

  بفتح الجامعة  اجتهاد بعد ،هذا القانونب مشار اليه لشيء غيرإذا تبين أنه يشغل أو ينتمي

 . في الموضوعتحقيق 

 الجمعية : 
 في الحاالت التالية:يتها داخل العصبة والجامعة الجمعية عضوتفقد 

  ؛متتاليتينعدم انخراطها بالجامعة سنتين 

 ؛ ين رياضيين متتاليينلموسمكتها باألنشطة الجهوية والوطنية عدم مشار 

 ؛لجمعية مشبوهةها انتمائ  

 ؛أو إرهابية أو إجرامية  محظورةها لجماعة انتمائ 

  ؛واجب تأمين ممارسيها عدم انخراطها بالجامعة وعدم تأدية 

  ؛ مجهولة االهدافمشاركتها مع جمعيات 

 ؛والتمييز بين ممارسيها ةتشجيعها للتفرقة والعنصري 

 نين الجاري بها العمل في الجامعة.عدم احترامها للقوا 

 األساليب : 
  ؛العمل  المطلوب طبقا للقانون الجاري به واجبهاالقيام بتأدية  عدم 

 ؛أو مشبوهةوفة ها لجهة غير معرانتمائ 

  ؛عدم التنسيق بين الجمعيات المنتمية لها 

  ؛عدم تطبيق برنامجها السنوي 

 سواء كانت بطوالت أو تداريب أو ت الرسمية بدون ترخيص من الجامعةتنظيم التظاهرا ،

 ؛غيرها 

 . عدم المشاركة في البطوالت والتداريب الوطنية 
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 : العصب 
 ؛ساليب عدم التنسيق فيما بين الجمعيات واأل 

 ؛ ةعدم تطبيق برامجها السنوي 

 بين الجمعيات التابعة لها وكذا الممارسين ذكورا ة والتفرقة تشجيعها علي التمييز والعنصري

 ؛و إناثا 

  في حقمن طرف السلطات المحلية بسبب خرق سافر ارتكبته هذه العصبة عليها  الشطب 

 ؛الوطن أو المواطن مس كرامة ي كل من شانه أن أو ،الممارسين و الجمعيات

 أو مشبوهةها لجهات مجهولة ئانتما. 

 :الجامعة
  30 - 09طبقا للقانون األساسي للجامعة وقانون التربية البدنية والرياضة 

 

 كونةألجهزة الما

 للجمعية واألساليب والعصبة 
 

ت الهيئا ، المكتب المديري من الجمع العام،: من تتكون أجهزة الجمعية واألساليب والعصبة

 التأديبية  واألجهزة المركزية .

 جامعة .قانون األساسي لللا 13من : طبقا للمادة  جمع العامال

 

 لجمع العام العاديااختصاصات 
 لقانون األساسي للجامعة .من ا 16لمادة طبقا ل

فللمكتب المديري الحق في االجتهاد في نقط اخرى بجدول األعمال  البد من إضافة  هتبين أن وإذا

 .ذلك 

 

من القانون األساسي للجامعة .  17: ينعقد هذا الجمع طبقا للمادة انعقاد الجمع العام العادي

 لمديري الحق في االجتهاد في ذلك.وان تبين أن يضاف شيئا فللمكتب ا

 

 

 جدول األعمال
 

 جدول األعمال : الجمع العام العادي 
 من القانون األساسي للجامعة . 18طبقا للمادة يجتمع 

 ذلك .كلما دعت الضرورة االجتهاد  فتح باب للمكتب المديري الحق في كن يم
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 لجمع العام الغير العادياختصاصات ا
 نعقد الجمع العام الغير العادي طبقا للقانون األساسي للجامعة .ي     

 

؛ ألعضائهويمكن ان يكون مختلفا  القانون األساسي  يتكون طبقا لمقاضيات:المكتب المديري   

 بين كل من الجامعة ،العصبة،األسلوب،المديرية والجمعية. 

 

 التكوين ، االنتخابات ، التداول ، الشغور 
 التكوين:

 ؛لقانون االساسيلمقتضيات اطبقا :الجامعة  -

 ؛ 13و  11العصبة : يتكون عدد المكتب المديري للعصبة ما بين  -

 ؛من األعضاء  11و  9ين ألسلوب : يتكون المكتب المديري لكل أسلوب ما با -

 .أعضاءمن  9و  7المديرية والجمعية : يتكون المكتب المديري ما بين  -

 االنتخابات:
 طبقا للقانون األساسي للجامعة ؛  تنظم 

مؤمن صوت واحد  25كيفية تقسيم األصوات بانتخابات العصب تأتي على الشكل التالي:لكل 

 ى زاد العدد زادت األصوات.فمت أصوات 4له الحق في  مؤمنا 100؛مثال 

 طبقا للقانون األساسي. يكونا ورغالتداول والش

 

 اللجن الدائمة أو المختصة 
 : إليهاللجامعة م.م.ك.و.أ.م ويضاف بالقانون األساسي كما هو مشار اليه  

 ؛اللجنة التقنية   -1

 ؛لجنة البحث العلمي   -2

 ؛اللجنة الرياضية   -3

  ؛لجنة تكوين األطر   -4

 ؛رد لجنة الموا  -5

 ؛لجنة اإلعالم   -6

 ؛لجنة التنسيق   -7

 ؛لجنة تفتيش القاعات  -8

 ؛لجنة التنقيب عن األبطال  -9

 لجنة اختيار الفريق الوطني .10

 

 واجب االنخراط 
 .للتغيير قابلنويا،س درهم( 800بالنسبة للجمعيات ثمان مائة درهم ) نخراط االواجب 
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 ألنظمة العامةا
 

 ان بمختلف أنواعهاوالمالية وقوانين اللج ة، والداخلية والتأديبييةتحتوي على القوانين األساس    

 ، والمديريات والجمعيات . ةالسير العادي للجامعة والعصب واألساليب المشترك تنظم

 

 لجنة التنظيم
 

تقوم رة في هذا الميدان،وسهم أحد من ذوي الخبمجموعة من األعضاء يرأ منالتنظيم لجنة تتكون 

 لبطوالت واألنشطة على مختلف أنواعها.لتدبير الو تسييرلعلى ا ظ افحالب

األمن االستعانة ب يمكنو، ستة أفراد على األقلعن أعضاء اللجنة  عدديجب أن ال يقل   (1

 ؛ذلكالى  دعت الضرورة إدا المساعدة اتوالشرطة أو القوأ  ،لخاصا

 ؛طبيق القانون والنظام داخل القاعة ت (2

 ؛رورة لذلكما دعت الضالحق في التدخل كل (3

التوقيت المحدد لكل فئة على  في وبين لجنة الرياضية؛ التنسيق بين لجنة المنظمين  (4

 والحلبات المخصصة لكل فئة .حدة،

 على المنظمين أن يقوموا بدورهم على أحسن وجه،  (5

 ؛ةموحد   بذلة  رتداءإ  (6

  ؛ناء القيام بمهامهمثاالنضباط ا  (7

 ؛أخرى واألطر والمسيرين بجهة كن الحكامأماتعيين ماكن الجمهور بجهة، وتحديد أ (8

 ؛تعيين مكان منصة التتويج  (9

 ؛وضع الحاجز الوقائي بين الحلبات وباقي المتبارين االحتياطيين (10

منع الدخول إلى القاعة ومحيط الحلبات إال لألبطال المنادى عليهم ـ  الحكام ــ المنظمين  (11

 من اللجنة التنظيمية. بإذنلكن وــ ورجال الصحافة أو لسبب رياضي آخر 

 

 لجنة اللوجيستيك
 

عالم القاعة بالالفتات واألحيث األبسطة وتزيين الظروف المالئمة للبطولة من  تهيئبتقوم  -

 ؛ساعة على  األقل  12ب  ةواإلعالنات وصور صاحب الجاللة قبل التظاهر

 أمتعة الجامعة المستعملة في البطوالت واألنشطة .تسهر على سالمة  -

 

 ة الرياضية اللجن
 تقوم ب:

  ؛تسجيل حضور المتبارين 

 ؛د وقت دخول كل فئة وكل وزن إلى الحلبات يتحد 

  ؛تتكلف بكتابة الشواهد وتوزيع الميداليات 

  ؛وثائق المقابالت تهيئ 
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 ؛سهر على القرعة ال 

 ؛ن من يرافق األبطال إلى الحلبات المخصصة لكل فئة يتعي 

 ؛لجنة التنظيم  ق في تعاملها داخل القاعة معيتنسال 

 التعريف بطاقته  هتأخذ من أن  بعدما ، القاعةالى دخول الللكوتش شارة الترخيص ب إعطاء

 ؛له آخر النهار عند إعادة الشارة الوطنية التي ترجع

 ؛إلى رؤساء العصب والجمعيات لتوضع بالموقع االلكتروني للجامعة إرسالها تهيئ النتائج و 

  ؛االحتفاظ بأرشيف النتائج 

  وزنه، يكون بترخيص من الكاتب العام أو من هو لمباريات أو زيادته أوسم بورقة اإتغيير

 ؛مكلف بتنظيم التظاهرة 

 تحت إشراف الكاتب العام .ج.م.م.ك.و.أ.مهذه اللجنة  وتكون كل أعمال. 

 

 لجنة التحكيم
وط لتزم بالشرأن ت يجب  اذلتقوم بدور اساسي وفعال في انجاح التظاهرات الرياضية 

 اآلتية :  

 ؛ول عن اللجنة أو من ينوب عنه في كل تظاهرة ؤإجبارية تواجد المس -

في الصباح و تؤخذ  توزع عليهم التييجب أن يفرض على الحكام شارة الحكم اليومية  -

  ؛منهم مساءا

 ؛بنزاهتهم ممن يعرفون  رؤساء األبسطةتعيين  -

و تحيز من أ غشكل المقابالت  المسئولية في اختيار حكام على رئيس الحلبة أن يتحمل  -

  ؛على اللجنة التأديبيةحالة ملفه فورا إوجب يتم  طرف احد الحكام 

 ؛ال يضيع مجهود متبار يطمح للتألقو ،والصرامةيتحلى بالنزاهة  على الحكم أن -

 ؛يكون أهال لها  يجب انو، هبالمهمة التي أنيطت بخطورة الوعي  -

 ؛التحكيم  ةوباألخص نزاهة وحياد،الرفع من المستوى التقنيعمل على ال -

 ؛التقني واألخالقي والماديالتكويني و جانبمن ال، حكامالباء االعتن -

تكون  ثحي،لجنة المراقبة للمستوى التقني للحكم ونزاهته ثتحدعلى لجنة التحكيم أن  -

في  ن تبين أن أحد الحكام تبتإو، رات لتصحيح وتوضيح األخطاءيمجهزة بكامالقاعة 

في حقه العقوبة الالزمة  ود فيجب على لجنة التحكيم أن تتخذرق بندا من هذه البنحقه أنه خ

 ؛ملفه على اللجنة التأديبية أ و تحيل

  .النظر في كيفية تحسين مستوى التحكيم الوطني من الناحية التقنية والنزاهة -

 

 اللجنة التقنية 

 التأطير والتكوين
 

المستوى  يجب ان تكون في ى التقني لألبطال .ستوقنية هي المرآة التي تعكس الماللجنة الت

جود الكفاءات أ لذا يجب على المكتب المديري اختيار،ألبطال لترفع مستوى االمطلوب 

 ؛للقيام بهده المهمة
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لتقنية تكوين الفرق الوطنية بمختلف فئاتها وجنسها. وهي المسئولة عن االلجنة تتولى 

المكتب  مسئولة امام  هيية.أو السلب ةائج االيجابيالمستوى التقني بالجامعة ، وعلى النت

  ؛لمديريا

 ؛سهر على اختيار المدربين الوطنيين والجهويين ت 

 ؛تكوين المدربين الجهويين والوطنيين في كيفية التلقين المفيد 

 ؛ار الطرق السهلة للوصول إلى المبتغىيختتقوم با  

 ؛نتقائية اللقاءات الام التربصات ويتنظ 

  للقاءات الدولية التي تشارك فيها الفرق الوطنية شريطة أن تستفيد منها.ااختيار 

 ؛تنسق مع الخبراء الدوليين الذين اختارتهم الجامعة للتأطير والتداريب الدوليةالالقيام ب 

 ال أنويستحسن لمديري.تشاور مع المكتب ابتعاون و ين لجنة اختيار الفرق الوطنيةيتع 

 . ومن ذوي الكفاءات والخبرة  الطاقم التقني،بل من خارجه فقط من هذه اللجنة تتكون 

 ؛تحدد السن والوزن والفئة طبقا للقوانين الدولية 

 ؛م تداريب خاصة بالمدربين الجهويين والمديريين كل سنة يتنظ 

 ؛م تداريب لمدربي الجمعيات بالعصب مرة في السنةيتنظ 

 ؛م تداريب وطنية بيداغوجية للمدربينيتنظ 

  ؛بالفئات الصغرىاالعتناء 

 ؛إقصائهفي مستوى عال، ودون ظهر  كلما، م األبطال ضمن الفريق الوطنياقحإ  

  يجب على األطر والحكام والمدربين المشاركة في التداريب التكوينية،سواء منها التقنية

 ؛واإلدارية  والبيداغوجية وغيرها

   مدرب تباري ،عالية  اءةوكفاللجنة التقنية من: مدير تقني وطني يكون ذو خبرة تتكون

مدرب ،  إناثمدرب تباري ، مدرب تباري صغار ، مدرب تباري فتيان وشبان  ،كبار

أكثر من ناخب ، مسعفين، طبيب رياضي ، بدني  مهيئنفسي، مهيئ ، تباري احتياط 

  ؛األخالق الحسنة الكفاءة و من ذوي مرافق ومرافقة ،  إجتماعي  مشرف   ، وطني

 وفي التباري والبيداغوجية وي الكفاءات العالية في التقنية ير التقني من ذيجب أن يكون المد

  ؛، سبق له أن شارك في بطوالت دولية

  ؛مدرب الفريق الوطني على األقل حاصال على لقب وطني في التباري أو التقنية يجب على 

 ؛جهويةاللجن التقنية اليجب على اللجنة التقنية الوطنية أن تكون على اتصال دائم ب  

 ؛تشبيب الفريق الوطني بتعاون مع المكتب المديري 

  ؛مرافقي الفريق الوطني من الناحية التربوية واألخالقيةمسؤولية 

  يجب على اللجنة التقنية أن تكون دائمة االستشارة مع المكتب ألمديري للجامعة أو على

 األقل المكتب التنفيذي.
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 عالقات الجامعة 

 يب والجمعيات األسال و العصبمع 
 

طموحة يجب ات تكون  ،في بناء الجامعة األساسية الركيزة والجمعيات تعتبر ، األساليبالعصب

:والرقي بمستواهم التقني حافزا مهما لممارسي الكراطيليكون و الجامعةمع قة في تعاملها دصاو  

اعلى العصب ، األساليب والجمعيات أن تحرص على المصلحة العليـــ  1  

؛لجامعة الملكية م.ك.و.أ.م بقوانينها، طبقا لما سطرته اي المغربيللكراط  

ومصالحها األساليب والجمعيات أن تكون بجانب الجامعة في جميع أعمالها ،على العصبـــ  2

والمساعدة في تنظيم التظاهرات الدولية والقارية واإلقليمية.ولو بالمشاركة  كالمشاركة ، الرياضية

؛اعدة في التنظيم وجلب الجمهور واإلعالم وكل ما يرفع من شأن الكراطيالمعنوية ، مثل المس  

ـــ على العصب،األساليب والجمعيات أن توحد مراسلتها مع الجامعة ، وطريقة موعد إرسال   3

؛النتائج وكيفيتها  

كتروني ، كلما دعت الضرورة بالبريد االلمعة وعناصرها االج بين  يجب أن تكون المراسلةـــ  4

؛ذلكل  

لبطولة ين لولة عن المراقبة الالزمة للمشاركين المؤهلؤهي المس واألساليبـــ العصب،  5

لبطل في من امن حيث:العدد المقرر ، الفحص الطبي ، الوزن ، السن وكل ما يتطلب  الوطنية

؛المشاركة الوطنية  

ية المشاركة في عدد التأمينات التي تخول للجمع األساليب أن تحترمـــ  يجب على العصب و 6

  ؛الحقا وقد يتغير هذا العدد ،مؤمنا كحد أدنى 40البطوالت الرسمية.وهو 

الجاري بها العمل على  ق القوانينيتطب تسهرعلى يجب على العصب ،األساليب أنـــ  7 

؛أبطالها إلى الجامعة هلالجمعيات بالبطوالت الجهوية لتؤ  

في البطوالت الجهوية ،الجواز الرياضي العصب واألساليب على المشاركين  تفرضـــ  8

بهذه الوثائق  مطالب باالدالء مرفقا بعقد االزدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية.ألن المتباري

؛قبل دخوله حلبة التباري  

العصب واألساليب قوانين المشاركة في البطوالت الوطنية ، من حيث عدد احترام ـــ  9

؛ا يتعلق بقوانين المشاركةالمشاركين ،عدد التأمينات وكل م  

 منخرالفريقها من غير  يب ، المديريات والجمعيات أن تكونللعصب ، األسال يمكنـــ ال  10

  ؛ن والمنتسبين لهاممارسيالو نطي

مساهمة في المشاركة أو المساعدة أو ال األساليب والجمعيات ، لعصبيمنع منعا كليا ا ـــ 11

؛ن والوزن والسن كالتأمي تزوير لوائح المشاركين،  

على الجامعة و العصب واألساليب أن تهتم باألطر واألبطال من الناحية التقنية -12

؛والبيداغوجية   

للجمعيات  ةبزيارات ميداني تقومالعصب واألساليب،المديريات  أن  ، على الجامعة-13

؛المنخرطة للجامعة م.م.ك.و.أ.م  

جو من ت والجمعيات أن تهتم بوضع على الجامعة والعصب واألساليب والمديريا-14

؛والتآزر والتواصل بهدف تحقيق النتائج المتوخاة ثقة ال  
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، ستعرض لقوانينذه اتخالف ه ـــ كل عصبة ، مديرية ، أسلوب أو جمعية  تبين أنها 51

؛إحالة ملفها إلى اللجنة التأديبية أونفسها لالستفسار،  

لمديريات إرسال لوائح المشاركين في ـــ يجب على رؤساء العصب ، األساليب  وا 61

أيام على األقل، وطبقا لقوانين تنظيم التظاهرات.  8البطولة الوطنية  قبل موعدها ب   

 

 

 الجمعيات ، المديريات والعصب
 

لمديريات والعصب  البحث عن الدعم المادي والمعنوي يجب على الجمعيات وا -

اضتها ومستوى أبطالها العتبارها ية لتطوير ريالذات إمكانياتهاواالعتماد على 

  ؛الركيزة األساسية للكراطي المغربي

الجمعيات النشيطة التي تخدم الصالح العام  اشارة على الجامعة أن تكون رهن -

  ؛طيرأالجانب التقنية والتحكيم والت خاصة الجمعيات المتواجدة بالقرى النائية من

على دراية ب: وايكون ين ان سممارللالجمعيات والمديريات والعصب توعية  -  

 ،والعصبة ومحيطها ،هاوالمديرية ومحيط ، * العالقة بين الجمعية ومحيطها

؛ناتها والجامعة ومكو  

* على الجمعيات والعصب واألساليب احترام القوانين الجاري بها العمل داخل 

عية التي مثال تأهيل اثنين من كل فئة من الجم : الجامعة . و كذلك قوانين البطوالت

التي تتوفر  مؤهلين  في كل وزن للجمعيات 4من ومؤ 100تتوفر على أقل من 

  ؛مؤمن 100على أكثر من 

جمعية  تتوفر على أقل  لكل ا،واحد اك ال تتعدى فريق* أما بطوالت الفرق فهي كذا

 100ات التي تتوفر على أكثر من ، وفريقين اثنين للجمعيمنمؤ 100من  

 4هله العصبة واألساليب للجامعة فال يتعدى . أما من تؤلعصبةهذا بالنسبة ل،منمؤ

فرق . 4و ،مشاركين من كل وزن بالفردي  

شريطة أن تتوفر  ،لكل جمعية الحق بالمشاركة فيه بفريق واحد أو فريقين :* كأس العرش

فريق  مؤمن100إلى  40الجمعية على العدد المطلوب من التأمينات هو : من 

  فما فوق فريقين اثنين.مؤمن 100ومن  واحد

 الصحافة المرئية والمكتوبةتتواصل مع  *على الجمعيات والمديريات والعصب أن

مختلف مع  التواصلووتتعود على ثقافة التعامل معها  و المسموعة و االلكترونية ،

  ،الشرائح االجتماعية

م يظتنب تقوم  األساليب والعصب والجامعة أن ، المديريات ، * على الجمعيات

أنشطة رياضية تحفز بها األبطال وتهتم بهم وتعد لهم برامج هادفة مع االهتمام 

؛حدة  ىبكل فئة وجنس عل  

* للعصب واألساليب والمديريات فتح باب االجتهاد في كل ما يصب في مصلحة 

؛ستشارة الجامعةمع احترام القوانين الجاري بها العمل واالكراطي الوطني   

ى الجمعيات والمديريات واألساليب والعصب التي تمارس * يمنع منعا كليا عل

رياضة الكراطي االشتغال بالمسائل السياسية والدينية، بل تهتم بتخصصها 

  ؛الرياضي



 

14 

 

* للعصب واألساليب الحق في جلب الخبراء األجانب المعتمدين من الجامعة 

؛.م.م.ك.وأ.م وكذا الجمعيات المرخص لها من طرف الجامعة  

جمعيات والمديريات والعصب واألساليب التي ترغب في جلب خبير على ال*  

أول السنة  عليها أن تبرمج ذلك .أجنبي للتأطير،من الذين اعتمدتهم الجامعة

؛الجامعة والعصبة  الرياضية وأن تشعر به  

* تمنع الجمعيات والمديريات واألساليب والعصب  على نفسها أن تسمح باجتياز 

اللجنة الوطنية لالمتحانات وبطبيعة  اريبها الدولية إال بإذنلسوداء بتداألحزمة ا

؛ترخيص من الجامعة م.م.ك.و.أ.مالالحال ب  

* على الجمعيات والمديريات واألساليب والعصب التي ترغب في جلب خبير 

أن تستدعي مراقبا من الجمعية والعصبة للوقوف على كيفيته وتنظيمه  ،أجنبي

 وتسييره وتمويله . 

 

  االمتحانات لجنة 
 

يفقد الحزام األسود و  ،وبدونها تفقد األحزمة مستواها وقيمتهاتقوم بدور أساسي وفعال، 

، وله لنوع من االمتحاناتا ايجب أن تكون هذه اللجنة مرؤوسة بخبير متمرن في هذ .مصداقيته

ارهم  حسب يكامتحان القضاة واخت ،المعروفة لذا الدول المتقدمة الحق في اختيار قضاته بالطرق

 كفاءاتهم .

 

        دفتر التنقالت
 

جمعية أخرى إال بالشروط اآلتي جمعية ما أن ينتقل إلىال يمكن ألي منخرط ب  

؛الترخيص من قبل الجمعية األم - 1  

  ؛بمبرر مقبول  -2

  ؛تغيير السكن -3

؛عدم تفاهمه مع ممارسي جمعية األم  -4  

؛بسبب خرقه لقوانين الجمعية  -5  

؛أو شيئا من هذا القبيلين أنه يتعاطى المنشطات تب -6  

يستوفي سنة كاملة بيضاء ، وبالتالي ال يمكنه المشاركة في أي تظاهرة رسمية أن  -7

.بها سواء كانت جهوية أو وطنية  

 

 في خدمة ادارة الجامعة 
ثم  أوال،تلبي طلبات الجمعيات و المديريات واألساليب والعصب الية  اإلدارة هي - 1

لجامعة ثانيا.ا  

  خراطات وكل ما يحتاجونه منها.فيما يخص التأمينات والمراسالت واالن

 ،بها أن يهيئوا الوثائق الخاصة بالجمعيات في وقتها المسؤولين الجامعة و إدارة* على 

؛فور توصلها بواجبات المتطلبات  ،مثل التأمين وبطاقات االنخراط وغيرها  
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ليساعد في حل مشاكل  ،واحد يوم التظاهرة موظفن * على اإلدارة أن تعين أكثر م

؛وفيما يحتاجونه في تسيير شؤونهم الجهوية ،العصب والجمعيات واألساليب  

ريات واألساليب على اإلدارة أن تلبي جميع طلبات الممارسين والجمعيات المدييتوجب * 

؛والعصب   

كة التأمين فيما يخص ملفات مع شر االدارية والمالية  مشاكلال على حل  االدارة  تقوم* 

؛أشهر 3لمعطوبين في أجل ال يتعدى ا  

مشاركة في التظاهرات قبل موعدها .اإلدارة هي المسئولة عن حجز القاعات لل تكون*  

 

 مختلفات
1)  

اليجاد  فللمكتب الحق في االجتهاد ،طارئ لم تتم االشارة اليه في هده القوانين إذا طرأ -1

  ؛الحل المناسب

والجمعيات  نقانون الداخلي بجانب القوانين األساسية على جميع الممارسييطبق ال -2

.  2013يوليوز  25المنعقد يوم .والمديريات واألساليب والعصب والجامعة م.م.ك.و.أ.م   
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