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 تقديم -1

 كاتهة بر هللا تعالى  ورحمة وعليكملسالم ا

 .الحضور الكريم أيها

تسيرية وتنظيمية  ال يختلف اثنان أن الرياضة الوطنية عامة وكرة السلة خاصة تعيش واقعا صعبا وكبوات

لجنة مؤقتة أولى ثم ثانية لتولي قبل وزير الشباب والرياضة وتعيين  قبل وبعد إقالة رئيس املكتب املديري للجامعة من  

 شأن كرة السلة الوطنية في انتظار عقد جمع عام النتخاب مكتب مديري جديد.  

املتواصلة بين أعضاء أسرة كرة السلة ن بسبب الخالفات واليتين متتاليتيشلل املكتب املديري السابق ل

الوطنية، واملتابعات الفضائية بين أطراف هذا املكتب أزم من الوضعية االدارية واملالية لعصب اململكة التي التجأت 

ملواكبة ومسايرة أنشطتها لواليتين متتاليتين إلمكانياتها املالية الذاتية في ظل غياب املنحة التي تخصصها الجامعة 

طيرية والتكوينية، وضمان تنظيم البطولة املحلية للفئات العمرية الصغرى. االعتماد على االمكانيات املالية التأ

ومراكمة عجز مالي مهم سيكون له بالغ األثر على املواسم   الذاتية جعل جل إن لم نقل كل العصب تقترض مبالغ مالية

صبة درعة تافياللت لكرة السلة باملنحة السنوية التي فخالل خمسة سنوات كاملة لم تتوصل ع الرياضية املقبلة

بفضل مجهودات أعضاء مكتبها التنفيذي و تخصصها لها الجامعة امللكية املغربية لكرة السلة، وعلى الرغم من ذلك  

 ولجوئها الى االقتراض ضمنت استمرارية عملها.

 العصبة  أنشطة -2

حول ما هو  خالل املوسمين الرياضيين السابقين انصب املكتب التنفيذي لعصبة درعة تافياللت عملن إ

بقاعة فلسطين  2018أكتوبر  14في الجمع العام املنعقد بتاريخ  تطعيم هياكله والزيادة في عدد أعضاءهبتنظيمي 

املشاركة في اللقاءات التواصلية التي و بفعل ارتفاع عدد الجمعيات الرياضية املنضوية تحت لواءه،  بالرشيدية،

االشتغال ارتكز كذلك على ها املكتب الجامعي السابق ورؤساء العصب الوطنية مع وزارة الشباب والرياضة، عقد

البحث على موارد مالية، وعلى هذا األساس تم وضع طلب لدى جهة درعة تافياللت حظي بالقبول حيث خصص 

إال أن عدم  2019/،2018ملوسم ونفس املبلغ  2017/2018درهم للعصبة برسم املوسم الرياض ي  70000.00مبلغ 

املصادقة على القانون األساس ي للعصبة من قبل وزارة الشباب والرياضة وبالتالي قبول طلب تأهيلها حال دون 

توقيع وزير الشباب على اتفاقية الشراكة الثالثية بين العصبة والجهة والوزارة، وقد تولى رئيس العصبة شخصيا 

 دى مصالح الوزارة بالرباط واتفاقية الشراكة الثالثية. وضع طلب التأهيل واالعتماد ل

الوضعية الشاذة التي تعيشها كرة السلة الوطنية وتوقف املمارسة الرياضية بعد قرار تجميد أنشطة الجامعة 

يذي للعصبة لعقد لقاء عاجل امللكية املغربية لكرة السلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، دفع باملكتب التنف
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نة تنغير لتدارس هذا املستجد وتوحيد الرؤى بين مختلف مكونات العصبة واتخاد ما يلزم من قرارات لضمان بمدي

استمرارية ممارسة كرة السلة على صعيد ترابها، ووضع برنامج للبطولة املحلية للفئات العمرية الصغرى بعد تقسيم 

رفوف الجامعة امللكية املغربية لكرة بين حبيسة  الفرق إلى مجموعات رياضية، وايجاد حل عملي ملشكل رخص الالع

 السلة. 

أكيد أن العصب الوطنية تأثرت كثيرا بعدم االستقرار الذي عرفته الجامعة امللكية املغربية لكرة السلة، وجاء 

قرار الوزارة الوصية بتوقيف أنشطتها ليزيد من تأزم وضعية كرة السلة الوطنية، ويجعل من ممارسة هذه اللعبة 

ملكتب التنفيذي للعصبة وتواصلهم الدائم مكن من تغيب عن القاعات واملالعب الوطنية، إال أن يقظة أعضاء ا

ضمان ولو لحدود معينة نشاط العصبة واللجن املوازية العاملة تحت إمرتها ومعها الفرق املنضوية تحت لواءها 

التي تمكنت كلها من نيل شهادة االعتماد التي تسلمها الوزارة الوصية على القطاع بعد املصادقة واعتماد قوانينها 

سية كجمعيات ذات نشاط واحد أو متعددة األنشطة؛ حيث سهر املكتب التنفيذي على تسليمها شواهد األسا

مأمورية االعتماد والتأهيل عليها واالنخراط في الجامعة على الرغم من عدم أداء االنخراط في العصبة لتسهيل 

بامللف القانوني، هذا التجاوز الغاية منه ربح الوقت العديد منها ملبلغ االنخراط في العصبة وعدم موافاة هذه األخيرة  

. عمل العصبة هم برمجة كأس الجامعة ذكور وإناث وإتاحة الفرصة للفرق واألندية لالستفادة من منحة الجهة

ت كأس العرش، ويبين الجدول أسفله جانب من الثاني إناث، ومقابال ومباريات القسمين الوطنيين الثالث ذكور و 

والت التي أشرف مكتب العصبة واللجن املوازية والفرق الرياضية على تنظيمها خالل املوسم الرياض ي نتائج البط

2018/2019 : 

 الفريق الفائز  نوع النشاط

 باملرتبة األولى

 مالحظات املكان التاريخ

نهايات البطولة املحلية للفئات  

 العمرية الصغرى 

 )الصغار+الفتيان+ الشبان( 

الرشيدية لكرة  نادي 

 السلة، 

غياب فرق: اتحاد الرشيدية،   - كلميمة 2019يونيو  30

تفاحة ميدلت، جمعية أوفوس لكرة 

، جمعية فرسان كرة السلة السلة

 ورزازات 

  2019فريق أمل ورزازات بطل موسم   القسم الوطني الثالث ذكور 

إال أنها لم تجر بعد توقيف   2019إلى غاية شتنبر  وأمل ورزازات تم تأجيل مباراة وفاق تنجداد   القسم الوطني الثاني إناث 

 نشاط الجامعة. 

التي كانت ستجع بين نادي الرشيدية لكرة السلة وجمعية كلميمة لكرة  تم تأجيل املباراة  كأس الجامعة 

الية لفرق  نزوال عند رغبة الفريقين ونظرا للظروف امل 2019 السلة لغاية شهر شتنبر 

 العصبة، إال أنها بعد توقف نشاط الجامعة. 
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على مستوى نشاط اللجن املوازية العاملة تحت إمرة عصبة درعة تافياللت لكرة السلة، عملت لجنة 

التحكيم كاملعتاد على  مواصلة أنشطة مدارسها األربعة ومن تم ضمان التكوين املستمر للسادة الحكام ومن 

تنغير من إشراف ذ لحسن،  ذ دادى تأطير استقطاب حكام شباب، وتتوزع مدارس التحكيم على مدن تنجداد تحت 

سعيد أشكوك، مدينة الرشيدية من تأطير ذ لحسن عبيدي، وأخيرا مدينة أرفود التي يشرف عليها ذ يونس خير، 

اللجنة حاولت توسيع مجال اشتغالها بانفتاحها على مدن جديدة داخل تراب العصبة؛ حيث تمكنت من إحداث 

التحكيم بمدينة ورزازات إال أن كثرة الغيابات حال دون وضع برنامج مدرسة للحكام بمدينة ميدلت، وملحقة ملدرسة  

زمني وخطة عمل للتكوين وهذا ما سيتم تداركه خالل املواسم الرياضية املقبلة، األساس أنه تم وضع لبنات في 

ف استقطاب حكام مبتدئين بمختلمناطق جديدة لتوسيع عرض العصبة ليشمل فئة الحكام، األمر الذي نتج عنه 

إال أن طلبها قوبل  2019يوليوز  16هذه املدارس وسعت لجنة التحكيم لتنظيم امتحان نيل الدرجة األولى بتاريخ 

بالرفض من قبل رئيس اللجنة املؤقتة أنداك ذ. عبد املجيد بورة تحت ذريعة عدم مالئمة القوانين األساسية 

حيث  2019غشت  18صب أخرى.، ليتأجل لغاية في حين سمح بتنظيم نفس االمتحان بع 09-30للعصب مع قانون 

 تم تنظيم امتحان نيل الدرجة األولى والجهوي لحكام العصبة. 

مساهمة من عصبة درعة تافياللت في األنشطة الرياضية الوطنية والدولية التي تنظمها العصب األخرى، 

مثل فريق فتيان أمل ورزازات ى، إلتاحة الفرص لالعبي املنطقة لصقل مواهبهم واالحتكاك مع أندية وفرق أخر 

، في انتظار تقييم هذه 2018نونبر  01أكتوبر و  31  عصبة في الدوري السنوي الذي تنظمه عصبة سوس بأكادير يوميال

طاب الفريق ملزيد قاملشاركة فإنه من املؤكد أن لها وقع كبير على مستوى مدينة ورزازات وستساهم ال محالة في است

 من الالعبين. 

املدربين والسادة أعضاء املكاتب املسيرة للفرق تكوين العرض الرياض ي للعصبة هم كذلك جانب  توسيع

تنظيم يوم تكويني لفائدة مدربي العصبة وأساتذة مادة التربية البدنية تحت لوائها؛ حيث تم  الرياضية املنضوية

، 22/02/2020يوم  قرواش عزيز  والسيداالستاذين واحيدي هاشم  تأطير مدرب من  150 حواليحضور ب والرياضة

لفائدة األطر  خاصة بعدتنظيم عدة تكوينات عن تم   ZOOMوباستعمال تطبيق خالل الحجر الصحي كما وأنه 

 :االدارية واملالية للجمعيات

  ،سابق للعصبة معا وكاتبريح ناشط جمعوي امحمد فذ. لفائدة الكتاب العامين من تأطير  يةتكوينحصة   -

ناشط   والحاجمحمد    .طير ذة املنضوية تحت لواء العصبة من تأحصص تكوينية لفائدة أمناء الجمعيات الرياضي  4  -

  سابق للعصبة، ورئيسمحاسباتي  وخبير قي وحق

   اطرها خبراء وطنيين و دوليين، والرياضةالتربية البدنية  وأساتذةصبة حصص تكوينية لفائدة مدربي الع 06 -

  . FIBAن من العصبة و ووطنيين و دوليين و خبراء يحصص تكوينية لحكام العصبة اطرها مكون 07 -
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رؤساء األندية   السادة  عن بعد معتواصلي عقد اجتماع  الحجر الصحي لم يحل دون اشتغال املكتب التنفيذي حيث  

طر األندية في التكوينات أملناقشة نقطة واحدة وهي مدى مشاركة  ZOOMاملنضوية تحت لواء العصبة عبر تطبيق 

 التي تنظمها العصبة لفائدتهم وتقييم الوضع.

توقيع عقد شراكة وتعاون بين العصبة والجمعية املغربية ملدربي كرة السلة عمل املكتب التنفيذي توج ب

MBCA األمر الذي سيسر مستقبال عمل األطر التقنية وسيجعلها في اتصال دائم مع أكبر هيأة وطنية تمثل هذه ،

ي مجال كرة الفئة. توقيع هذه الشراكة وانخراط العصبة في سلسلة من التكوينات التي همت مختلف املتدخلين ف

وتمكينها من مهارات ومعارف توازي املستوى السلة، الغاية منه هو تأهيل األطر العاملة في مجال كرة السلة جهويا 

الجيد للفرق على مستوى العصبة؛ وعليه فإن الدورات التكوينية التي همت األطر االدارية واملالية ركزت على جوانب 

االستراتيجي، مالية الجمعيات الرياضية والنظام املحاسباتي... وهي لبنات من قبيل: التدبير االداري والتخطيط 

إلرساء تسيير عصري مسؤول وحديث داخل الجمعيات الرياضية املنضوية تحت لواء العصبة تماشيا مع متطلبات 

رورة رفع الوضع الكروي الحالي حيث فرق تمارس في مستويات وطنية عالية وتصرف مبالغ مالية هامة، وبالتالي ض

 من قدرات مواردها البشرية. 

التكوين هم كذلك فئة مركزية داخل منظومة كرة السلة أال وهي السادة مدربي الفرق الرياضية الذين 

حصص من تأطير خيرة خبراء كرة السلة، والعصبة ملزمة في السير على نفس هذا النهج خالل املواسم   6استفادوا من  

العبي الفرق الرياضية ويضمن استمرارية التنافس القوي ألندية  ثير مباشر على مستوى املقبلة ملا سيكون له من تأ

  العصبة على املستوى الوطني.

حصص تكوينية من تنشيط حكام وطنيين ودوليين وشكلت  7نشاط ودينامية لجنة التحكيم توجت بتنظيم  

ال لسنوات عديدة، كما أن هذه التكوينات فرصة لكسب مزيد من الخبرة والتجربة لدى حكام اشتغلوا في هذا املج

 تحفيز للمبتدئين بضرورة مواصلة مسيرتهم وعدم االنسحاب.

ايمانا من املكتب التنفيذي للعصبة بالدور األساس ي لوسائل االعالم والتواصل، وهو ما اتضح بشكل أكبر 

للعصبة للمهندس السيد أحمد أفقير خالل فترة الحجر الصحي أوكلت مهمة إعادة تصميم وهيكلة املوقع االلكتروني  

لجعله واجهة إعالمية تليق باملكانة التي تحتلها كرة السلة في نفوس ساكنة الجهة، وتترجم املجهود الذي تبذله 

لتصل بطرق أكثر عصرية وسريعة ملتصفح املوقع وتثير  الجمعيات واألندية الرياضية املنضوية تحت لواء العصبة

 اهتمامه وانشغاله. 

أكيد أن هنالك غياب لظروف االشتغال في تنظيمات وأجهزة كرة السلة ألسباب وأخرى خالل السنوات  

وتداول لجنتين مؤقتين في ظرف وجيز  األخيرة، نورد منها للمثال ال الحصر توقيف أنشطة املكتب املديري للجامعة

ملدة خمسة   تهامالي  وصلحيث لم تتالية:  ، عدم توصل العصبة بمستحقاتها املشؤون كرة السلة الوطنية  على تسيير 

.. على الرغم من كل ذلك استطعنا انخراطات بعض الجمعيات املنضوية تحت لواءها وليس كلهاب  إال سنوات متتالية  
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والفضل  ،من انجازه والقيام به فخورين مما تمكنامن رفع التحدي وتجاوز الصعاب ونحن املكتب التنفيذي في 

 طراف عصبة درعة تافياللتأذه االنجازات يعود بالدرجة األولى إلى تالحم وتعاون مكونات و الكبير في تحقيق كل ه

إداريين، ومدربين وحكام... ونكرانهم لذواتهم وسعيهم للصالح العام، وما يبرز ذلك بشكل كبير قدرة العديد من فرق 

التي تتطلبها مثل هذه املشاركة في ظل  العصبة التي تمارس في مستويات وطنية عليا على مواكبة املصاريف الباهظة

ها يهزالة وضعف املنح املخصصة من قبل املجالس الترابية وغياب لجمهور مساند وداعم لهذه الفرق، ونجاح مسير 

في رفع التحدي ومواصلة تمثيل الجهة وطنيا لخير دليل أننا سنحقق املستحيل إذا ما استمرينا في تشجيع التفاعل 

ل البناء بين مختلف أعضاء كرة السلة الجهوية. في الختام وسيرا على نفس التفاؤل الذي عبرنا االيجابي والتواص

 عنه من خالل هذا التقرير نوص ي السادة أعضاء الجمع العام بما يلي: 

 العمل املشترك والتواصل الدائم بين مختلف مكونات كرة السلة،  روح إذكاء -

 تنظيم دورات تكوينية مباشرة أو عن بعد، ب الرفع من قدرات املوارد البشرية العاملة في مجال كرة السلة -

رفع من تشجيع انفتاح كرة السلة الجهوية على باقي عصب اململكة باملشاركة في امللتقيات الوطنية والدولية، لل -

 مستوى تنافسية فرق العصبة، 

 ، في فئة معينة على األقل وطني أو دولي واحد تنظيم العصبة مللتقى -

 ، ايالء العناية الالزمة لإلعالم الرياض ي وتكوين صحافيين محلين وجهويين في هذا الجانب -

 ، قريبا املقرر تشكيله تمثيل العصبة على مستوى املكتب املديري للجامعة امللكية لكرة السلة -

 فتح مدارس للتحكيم في مختلف تراب العصبة،  -

 ،مدن وقرى العصبة تعملتشجيع تأسيس جمعيات كرة السلة  -

 تفعيل اتفاقية الشراكة مع جمعية املدربين والتفكير في توقيع شراكات أخرى، -

كينها من املوارد الالزمة ألداء مهامها على أحسن تقوية دور اللجن املوازية العاملة تحت إمرة املكتب التنفيذي وتم -

 وجه،

التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون مع األكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية تهم التعاون والتنسيق في  -

 مجاالت التدخل املشتركة وتنظيم ملتقى جهوي في كرة السلة للمدارس االبتدائية،

لجمعيات كرة السلة بعقد لقاءات تواصلية مباشرة  املجالس الترابيةاملرافعة من أجل رفع املنح التي تخصصها   -

 القطاع الخاص، اضافية لدىمع السادة رؤساءها، والبحث على موارد مالية 

 تأسيس جمعيات املحبين وقدماء الالعبين وتشكيل قوى الضغط املوالي لكرة السلة داخل املجتمعات املحلية. -

سميع مجيب و السالم  نصره انهللسدة العالي باهلل امللك محمد السادس  اإلخالصو في الختام نرفع برقية الوالء و 

 عليكم و رحمة هللا.

 امضاء الرئيس
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