
 

 الداخلي للمجموعات الغنائية من أجل حماية وتعزيز تنوع التعابير الثقافية النظام

 

 

 



توار: الفصل االول   المجموعة الغنائية والريبير

ها.  1المادة   : تحدث مؤسسة سال للثقافة والفنون مجموعات غنائية وتسهر عل تدبير
ي  : يندرج هذا النشاط 2 المادة

 
 طار تحقيق أهداف المؤسسة، وعل الخصوص : إف

ي المادي والالمادي؛  -
 
اث الثقاف  تثمير  الير

 ؛تعزيز تنوع التعابير الثقافية والفنيةو المحافظة   
، وتنمية المواهب لدى الناشئة - ي

ي والفن 
 
ي التكوين الثقاف

 
 ؛المساهمة ف

ي كل مدرسة.  -
 
 احداث مجموعة غنائية ف

الذي يعتير ممارسة فنية جماعية تهدف اىل تحقيق متعة  : تقوم المجموعات بالغناء الجماعي  3 المادة
ي اىل تقديم عروض. 

 فردية وفوائد مجتمعية وفنية وبيداغوجية لدى الممارس، وتفض 
 سنة( 16: فوائد الغناء الجماعي لدى الفئات العمرية الصغرى )أقل من  4المادة 

 : عل المستوى المجتمعي  4-1
 ؛الولوج اىل الثقافة 
  مهارات فنية وأعمار ومستويات دراسية مختلفة...( ،ذكور/إناثطات ) تعزيز االختال 

امه ي تنمية االصغاء لآلخر والتفاعل معه واحير
 
 ؛والمساهمة ف

  ي العمل الجماعي
 
 .االنخراط ف

ي :  4-2
 عل المستوى الفن 

 التعرف عل تنوع األجناس الموسيقية والغنائية؛ 
 ي وتنمية اإلبداع؛

 تطوير اإلحساس الفن 
 ؛ ي

ئ لممارسة فنية متقدمة ولمشوار فن   التهينر
 ؛  اكتشاف مهن العرض الحي والتعرف عل فنانير 

ي  4-3  : عل المستوى البيداغوجر
  ي النفس من خالل االشتغال عل التنفس والصوت والغناء فوق الخشبة أمام

 
تنمية الثقة ف

 الجمهور؛
 تطوير الملكات اللغوية والذاكرة والمعلومات؛ 
  ؛بناء عالقة مع ي

ئ
 الفضاء والزمن عير التموقع والتناسق الغنائ

  .تنمية القدرة عل القراءة والكتابة 
ي ومن قطع مغربية وعربية وأخرى بلغات أجنبية  5المادة 

توار وجوبا من النشيد الوطن  : يتكون الريير

ي تقليدية وعرصية من أجناس موسيقية متنوعة. 
 
 مختارة من  أغائ

 
امات المؤسسة الفصل : الير  ي

 
 الثائ

 : تحدث المؤسسة لجنة للكورال مهمتها :  6المادة 
وضع معايير احداث المجموعات الغنائية، وعل الخصوص، الفئة العمرية المستهدفة، الطابع  -

، الخ.، وضبط عدد الممارسير  فيها؛ ، الوسط المدرخي ي ائر
 المختلط، المجال الير

 وتحيينها؛لوائح المجموعات الغنائية  تحديد -
توار وتعويضات المكونير  وواجبات االنخراط  - اح احداث المجموعات الغنائية ومكونات الريير

اقير
 للمصادقة عل المكتب التنفيذي؛ وعرضها

 المجموعات الغنائية ؛  مسؤوىلي  اختيار المكونير  وتحديد  -



 حرص مدة وعدد الحصص التدريبية االسبوعية ووضع استعماالت الزمان؛ -
 تدبير توطير  التداريب وتتبعها؛ -
 تدبير العروض؛ -
اكات المتعلقة بالمجموعات الغنائية؛ -  تنفيذ مقتضيات اتفاقيات الشر
 أولياء أمور الممارسير  القارصين ؛ومع التواصل مع الممارسير  البالغير   -
 التواصل مع وسائل االعالم؛ -
ي طلبات االنتقال من مجموعة غنائية ألخرى؛ -

 
 النظر ف

ي  -
 
ي انذار تم طرد النظر ف

 
حاالت عدم االنضباط والغيابات المتكررة للممارسير  وتقرر  ف

، وتخير أولياء األمر كتابة بقراراتها؛  المخالفير 
 .الطلبتقديم تقرير نصف سنوي للمكتب التنفيذي وعند  -
ي تقررها المؤسسة.  : 7المادة 

ي الفضاءات النر
 
 توطن هذه المجموعات ف

 .سنة 17تتحمل المؤسسة تكاليف تكوين المجموعات الغنائية ألقل من  : 8المادة 
 .سنة 16بة للفئات العمرية ما فوق : تقرر المؤسسة واجبات االنخراط بالنس 9 المادة

 
امات الممارسير  :  3الفصل   الير 

 

أولياء يتم تسجيل الممارسير  القارصين عير ملء االستمارة المعدة لهذا الغرض من لدن :  11المادة 
وعأمورهم  .، ووضعها لدى المؤسسة، او المؤسسات التعليمية المواكبة للمشر

: يتكفل أولياء األمر بنقل الممارسير  اىل فضاءات التدريب والعروض، وبتمكير  الممارسير  من   11لمادة ا

مجة، وباقتناء اللباس الموحد للمجموعة الغنائية.  ي المير
 
 كلمات األغائ

ي المادة  12مادة ال
 
ي تدعو اليها اللجنة المشار اليها ف

 . 6: يحرص  أولياء األمر االجتماعات النر
 

 

 

 

 

 


