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 :  توطئــــــــــــة
تتّوج اليوم اللّجنة الوطنية األولمبية التونسية بمناسبة جلستها العاّمة التقييميّة الّسنة الثانية من 

وفق خّطة إستراتيجيّة الذي وضع  2020 – 2017درج في إطار المخّطط الّرباعي ننشاطها الم

هيكلة كانت من نتائجه وضع  2016 – 2013ة تقييم شامل ومدقّق للفترة النّيابيّ بُنيت على أساس 

 جديدة للجنة ترتكز على ثالث محاور:

  التنافسيّة خصوًصاواأللعاب الرياضيّة عموًما الرياضة 

  الثقافة والقيم األولمبية 

 الحوكمة 

 وبعد سنة أولى من النّشاط وفق الهيكلة الجديدة، قامت الهيئة التنفيذيّة بتقييم عمل اللّجان واإلدارة

 :للمعطيات التالية ديالت الاّلزمة على المنظومة مع األخذ بعين االعتبارإدخال التعو

ي لبرامج لجنتنا الوطنية على المستويات الثالثة للجنة الدوليّة األولمبية المتناماستحسان ا -

 ؛لمبي المستمر لبرامجنا)الرياضة والقيم األولمبية والحوكمة( ودعم إدارة التّضامن األو

ومكّونات  والجمعيّاتالرياضيّة الشراكة المسؤولة مع مؤّسسات الدّولة والجامعات مبدأ  -

 ؛المجتمع المدني

اللّجان الفرعيّة ودعم منهج الالمركزية بتنويع  في إطارمواصلة العمل بمنظومة النّشاط  -

الحركة لة التي تحملها البرامج وإقامتها في جميع أنحاء الجمهوريّة لمزيد نشر الّرسالة النّبي

 .األولمبية

 بالتّعديالتا منها على تطوير أدائها وفق اإلعتبارات اآلنف ذكرها، قامت الهيئة التنفيديّة حرصً و

 : التالية الهيكليّة

 :، قامت الهيئة بـ على مستوى قطب الرياضة واأللعابف .1

 ليميّة إحداث خليّة تعنى بمتابعة ملفّات المشاركات التونسية في األلعاب الرياضيّة اإلق

 والجهويّة واألولمبيّة على مستوى اإلعتماد واإلعداد اللّوجستي.

  البحث عن مصادر تمويل الرياضة التونسية على المستويات الوطنيّة واإلقليميّة والقاريّة

 والدولية.

 .إحداث لجنة متابعة وتأطير الرياضيين ذوي المستوى العالي 

 

 :هيئة التنفيذيّة بـ ، قامت العلى مستوى قطب القيم األولمبيةو .2

 ؛لهاايدة الخلصي الدّغري رئيسة إعادة هيكلة لجنة المرأة في الرياضة بتعيين السيدة ز  
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 حمد سفيان إعادة هيكلة لجنتي التضامن األولمبي واإلتّصال والتّسويق بتعيين السيد م

  ؛لهاالشّواشي رئيسا 

 ؛صالحياتها عوسيأعضاء جدد و تب تطعيمهاإعادة هيكلة لجنة الرياضيين ب  

 .إعادة تعيين السيد عبد الكريم بوجمعة رئيسا للجنة التربية والثقافة واإلرث األولمبي 

 

 :قامت الهيئة التنفيذيّة بـ فقد ، على مستوى الحوكمةوأّما  .3

  ؛الهحمد العادل زهرة رئيسا الحوكمة واإلصالح اإلداري وتعيين السيد ملجنة إحداث 

  الوطنية األولمبيّة.اعادة هيكلة ادارة اللجنة 

 

 التّوجهات: .4

 : دعت الهيئة التنفيذيّة رؤساء اللّجان واإلدارة الى ضرورةإعادة الهيكلة المحدثة، في ظّل 

 ؛اإلستراتيجيّة في برامجها ةالرؤي اعتماد  

 مع كافة األطراف المعنية من وزارات ومنظمات وطنية مبدأ الّشراكة في تنفيذها  واعتماد

 ؛وسلط حكومية ومكّونات المجتمع المدنيوجامعات رياضية 

 الثقافة و ة األولمبية في أنشطتها )الرياضةالّسعي إلى تكريس األبعاد الثالثة للحركو

 ؛األولمبية والتنمية المستدامة(

 المبادئ الكونيّة للحوكمة في المنّظمات الرياضيّة المصادق عليها من قبل اللجنة  واعتماد

 الدوليّة األولمبيّة.

في األنشطة هذه التعديالت الهيكليّة مزيد النّجاعة على عمل اللّجان وتجّسم ذلك أدخلت  وقد

  ما يلي تفصيله.وفق  2018واإلنجازات المحقّقة على امتداد سنة 

I-   الرياضة واأللعابفي  : 
وتنّوع البرامج المنجزة في مجاالت إعداد الرياضيين  مضاعفةتجلّت هذه النّجاعة من خالل 

لمدّربين وتطوير المنظومة الرياضيّة عاّمة بدعم متزايد من إدارة التضامن األولمبي وتكوين ا

للجنة الدوليّة األولمبية وجمعيّة اللّجان الوطنية األولمبيّة اإلفريقيّة واللجنة الدوليّة أللعاب البحر 

 األبيض المتوّسط.

 .2018لسنة  صاتاالختصاكما حقّق رياضيونا نتائج معتبرة في األلعاب المتعدّدة 

 : وفيما يلي تفاصيل هذه اإلنجازات

 : برامج التضامن األولمبي (1

 كما سيأتي بيانه.وهي برامج متنوعة 
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 برنامج منح الرياضيين : .أ

 التالية:تسند لجنة التضامن األولمبي منحا للرياضيين عبر البرامج 

 2017من سبتمبر ف والتي تصر 2020منحة الرياضيين المعنيين باأللعاب األولمبية طوكيو  -1

 .دينار( 647.643,990)حوالي  دوالر 235.440 وجملتها 2020إلى أوت 

دينار( للرباعية  257.122دوالر )حوالي 100.000منحة للرياضات الجماعية تقدر بـ  -2

 األولمبية.

 )حوالي دوالر 100.000قدرها  المستوى اإلقليمي والجهويذوي منحة للرياضيين  -3

 لرباعية األولمبية.ل دينار( 252.249,971

 فرعية:ثالث برامج  موّزعة علىمنحة للرياضيين الشبان  -4

  :دينار(. 50.400,100 حواليدوالر ) 20.000االنتقاء 

  :دينار(. 116.112,200دوالر )حوالي  40.000الترشح 

 :دينار(. 116.300دوالر )حوالي  40.000 التحضير 

نفيذية على ضوء مقترحات اللجان المختصة في وفيما يلي جدول توزيع المنح من قبل الهيئة الت

 :ية واأللعاب الجماعيةاأللعاب الفرد

 

 

 بالدينار التونسي 2020طوكيو األلعاب األولمبية منحة الرياضيين المعنيين ب -1

 الموازنة
الى غاية  النفقات

 2018 ديسمبر
 االسم واللقب الميزانية المخصصة

 شيخ روحو )جودو(نهال  49.519,630 16.927,690 32.547,000

 إيناس بو بكري )مبارزة( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 مروى العامري )مصارعة( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 سارة بسباس )مبارزة( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 مروى بو زياني )ألعاب قوى( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 نهى األندلسي )رفع األثقال( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 ألفة الشارني )رماية( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 فارس الفرجاني )مبارزة( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 محمود أسامة السنوسي)جودو( 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 رم بن هنية ) رفع األثقال(كا 54.947,790 22.400,790 32.547,000

 عمر بن يحيى )ألعاب قوى( 54.947,790 22.400.790 32.547,000

 بالل المحمدي )مالكمة( 54.947,790 10.671.300 32.547,000

 أسامة الوسالتي  000, 5.425 5.425,000 0

 * وقع تعويض أسامة الوسالتي بنهال شيخ روحو 

 رنامجبالمجوع العام للمنحة حسب ال 659.370,320 336.600,830 311.040,000
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 سارة بسباس           إيناس بوبكري                           مروى العامري                                      

   
                نهى األندلسي               ألفة الشارني                      محمود أسامة السنوسي           

 

                     نهال شيخ روحو                زياني          مروى بو                    كارم بن هنية             

 

 فارس الفرجاني        بالل المحمدي              عمر بن يحيى                                           
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في تحقيق النتائج المتميزة لفريق أكابر كرة السلة بفوزه ببطولة إفريقيا  وقد ساهم هذا الدعم

 ".2020وترشحه لكأس العالم في انتظار ترشحه لأللعاب األولمبية "طوكيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنتخب الوطني لكرة السلة

 ات الجماعيةمنحة الرياض -2

وقع اسناد منحة الرياضات الجماعية للجامعة التونسية لكرة السلة على امتداد أربع سنوات حسب االهداف المبرمجة 

 257.122,00:    المنحة بـرت من قبل اإلدارة الفنية وقد

 وحصلت الجامعة على منحة تقدر بـ

 2018دينار بالنسبة لسنة  100.300,000

 198.029,000:  2018، 2017ات المجموع العام لسنو

 59.093,000الرباعية األولمبية:  عن كاملالمتبقي من المنحة 
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 (2018 ذهبية األلعاب المتوسطية)الرفاعة غفران بالخير            

 

 (2018 ذهبية األلعاب المتوسطية)عبد العزيز بن عمار  الجودو         

 

 

 

                

               

                                                                                            

 (      2018المتوسطية األلعاب المبارزة عزة بسباس )ذهبية                                                                                   

 

 

 منحة الرياضيين ذوي المستوى اإلقليمي والجهوي -3

 15.986ودينار  7.500ة بينالمنح المسند المنحة وتراوحت نتفعت العديد من الجامعات الرياضية بهاتها

  واإلمكانيات المتوفرة. حسب طلب الجامعاتينار د

 ياتلونوالتر المبارزة والقولف والجودو والكاراتي والمصارعة والتايكواندو والكاياك التوالي:وهي على 

 وتنس الطاولة وألعاب القوى والكرة الحديدية والتنس واألشرعة والتجديف والدراجات ورفع األثقال

 .والسباحة

 وكانت كما يلي:

 المنحة الجامعة

 15.047,226 المبارزة

 15.763,702 القولف

 15.532,355 الجودو

 15.427,928 الكارتي

 15.137,949 المصارعة

 15.137,400 التايكواندو

 15.158,649 الكاياك

 7.559,664 الترياتلون

 15.968,625 تنس الطاولة

 15.720,220 ألعاب القوى

 13.449,970 الكرة الحديدية

 15.763,730 األشرعة

 15.430,733 التجذيف

 15.135,000 جاتاالدر

 15.114,820 رفع األثقال

 15.135,000 السباحة

 15.767,000 التنس

 مالمجموع العا

 للمنحة

252.249,971 
 

file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/SUB%20NIV%20CON.xlsx
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 الترشح:                                                                     :          75%التحضير                                      :النتقاءا            

  

 

 

 

 

 

      

          

 

 

 محمد خليل الجندوبي برونزية                   غفران بالخير ذهبية                               مريم الخليفي فضية                           

 2018 باألولمبية للشبااأللعاب                               2018 باأللعاب األولمبية للشبا                 2018 باأللعاب األولمبية للشبا  

 منحة الرياضيين الشبان -4

 ان من رياضات فردية وجماعية بمنح البرامج الثالث:فع العديد من الرياضيين الشبانت

بها الجامعات التالية: ألعاب القوى والمبارزة والجودو  توانتفع ؛دينار 50.400,100 االنتقاء: -

 والكاراتي والمصارعة والرقبي والتنس والتجديف وتنس الطاولة

عاب القوى والمبارزة والجودو بها الجامعات التالية: أل توانتفع ؛دينار 116.112,200الترشح:  -

 .رياتلونوالكاراتي والمصارعة والرقبي والتنس والتجديف وتنس الطاولة والجمباز والسباحة والت

وانتفعت به الجامعات  ؛ من المنحة المرصودة %75وتمثل  دينار 83.300,000التحضير:  -

 التالية:

تنس  وألعاب القوى  واألشرعة  والتجذيف  ورفع األثقال  والسباحة  و الرقبيوالرماية  والجمباز 

 .الجودووالمصارعة  والتايكواندو و الكاياكو الترياتلونوالطاولة 

 دينار249.812,300 
دينار ستوزع   33.000من منحة التحضير والتي تساوي تقريبا  %25دوالر تمثل   10.000ويضاف الى هذا المبلغ 

 282.812,300 تقريبا يكون المبلغ الجملي للمنحة قدرهف أدناه جامعة المذكورة بالجدول 14بالتساوي على 

 المنحة الجامعة

 5.093,300 المبارزة

 5.868,000 ودوالج

 5.263,500 الكارتي

 5.238,800 المصارعة

 5.074,000 تنس الطاولة

 5.999,800 ألعاب القوى

 5.189,000 التجذيف

 7.122,700 الرقبي

 5.551,000 التنس

 المنحة الجامعة

 5.950,000 الجودو

 5.950,000 المصارعة

 5.950,000 التايكواندو

 5.950,000 الكاياك

 5.950,000 تلونالتريا

 5.950,000 تنس الطاولة

 5.950,000 ألعاب القوى

 5.950,000 األشرعة

 5.950,000 التجذيف

 5.950,000 رفع األثقال

 5.950,000 السباحة

 5.950,000 الرقبي

 5.950,000 الجمباز

 5.950,000 الرماية

 المنحة الجامعة

 6.779,000 الجودو

 9.984,600 المصارعة

 23.091,700 راتيالكا

 8.396,500 المصارعة

 5.129,100 الترياتلون

 10.287,600 تنس الطاولة

 13.222,700 ألعاب القوى

 10.249,300 التجذيف

 14.405,000 السباحة

 7.787,700 الرقبي

 6.779,000 الجمباز

file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/CALCUL%20OPTION%20I%20ET%20II.xlsx
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 :البرامج الخاصة بالممرنين .ب

برمجت لجنة التضامن األولمبي المنح التالية لفائدة اإلطارات الفنية للجامعات الرياضية وهي 
 على التوالي :

 :يوما تحت اشراف خبير  15إلى  10وهي تربصات تدوم من  التربصات الفنية للممرنين
دينار( تقريبا لكل  24.000دينار الى  18.800دوالر )من  8000أجنبي بمنحة تقدر بـ 

 ربص.ت
 وهي تربصات متوسطة المدى تدوم من شهرين إلى ثالثة أشهر  المنحة األولمبية للممرنين

 دوالر 25.000إلى  20.000في أحد المراكز الدولية المتخصصة وتتراوح المنحة من 
 دينار( لكل تربص. 58.750الى  47.000) أمريكي

 تراوح بين ثالث وستة أشهر عبر استقبال خبير لمدة ت تطوير المنظومة الرياضية الوطنية
 .( لكل تربصدينار 90.000الى  دينار 70.500دوالر )من  30.000بمنحة جملية تقدر بـ 

 ما يلي تفصيله :وقد تّم توزيع هاته البرامج ك

 دينار 103.135,500 المجموع العام =

 

 

 نمرنيالتربصات الفنية للم -1

 2018لسنة  ن تحت اشراف خبراء دوليين أو محليينمرنيتنظيم تربصات للم
 الجامعات المنتفعة: الميزانية المرصودة أو المقترحة

 منحة إضافية (2018* الجودو ) اردين 29.103

 منحة إضافية (2018* ألعاب القوى ) (%75دينار ) 29.755

 (2018* القولف ) دينار 18.240

 (2018*الرماية ) دينار 14.269,800

 (2018*الدراجات ) دينار 11.767,700

 2018المنحة الجملية لسنة  دينار103.135,500 
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  2018المجموع العام لسنة 

 دينار  105.750
 

 

 

  
 

 )بالدينار( نمرنيالمنحة األولمبية للم  -2

تسند منح لفائدة اإلطارات الفنية التونسية لمتابعة تربصات تكوين ورسكلة في المعاهد العليا المختصة 

 بها:الدولية وقد انتفع  االتحاداتتحت اشراف 

 )سويسرا( 2018( لسنة تجديف) ابتسام تريمش دينار  58.750

 )كندا( 2018( لسنة الرقبي)حمزة عمروني  دينار 47.000 

 :الرياضية الوطنيةتطوير المنظومة   -ت

 إلطارات الفنية:استقبال خبير أجنبي لتطوير المنظومة الرياضية للجامعة ودعم تكوين ورسكلة ا

 من المنحة(75%)دينار 53.662 (2018كرة اليد )

 دينار  53.662المجموع العام :  
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 :برنامج تطوير اإلدارة  -هـ 

دينار( كل  105.750 حواليدوالر ) 45.000تمنح لجنة التضامن األولمبي منحة إدارية تقدر بـ 

دروس في اإلدارة الرياضية بمنحة تقدر بـ  04دارة وتقدم دعما لتنظيم سنة لخالص مستلزمات اإل

دينار( لكل درس كما يقع تنظيم درس سنوي معمق في التسيير الرياضي  8.225دوالر ) 3.500

 .دينار( لكّل درس 32.900)دوالر  14.000بمنحة تقدر بـ 

 المنحة اإلدارية : -1هـ. 

  

 

 

 132.935=  2018لسنة المجموع العام 

 

 

 

 

 
 تصرف منحة إدارية سنوية لفائدة اإلدارة لخالص مستلزماتها:

 دينار 108.495 : 2018

 دينار 24.440دعم اإلدارة:
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 دروس في اإلدارة الرياضية : -2هـ.

 

 الدروس المعمقة في التسيير الرياضي : -3هـ.

فنية ومالية وتصرف منح لتنظيم دروس في اإلدارة الرياضية لتكوين ورسكلة اإلطارات )إدارية 

مين للمعاهد العليا للرياضة وكل من يريد والطلبة المنت والنوادي الرياضيةمتطوعين...( بالجامعات و

 متابعة هذه الدروس طبقا لشروط معدة للغرض.

 5=2018لسنة عدد الدروس 

 دينار   6.701,034=    بزغوان  4/16الى  4/6من 

 دينار  7.742,256بباجة  =    30/9الى 21/9من     

 دينار  9.911,199بجندوبة  =   10/28الى   10/19من 

 دينار 6.987,880بسوسة  =   11/18الى  11/9 من   

 دينار  7.652,856بصفاقس  =    12/16الى 12/7من 

 دينار 38.995,225=    2018المنحة المخّصصة لسنة 

 طارات العاملة بالجامعات والنواديدة اإلينظم درس سنوي معمق في التسيير الرياضي لفائ

 الرياضية

 طارات العاملة بالجامعات والنواديينظم درس سنوي معمق في التسيير الرياضي لفائدة اإل

 الرياضية

عشر يوما في الفترة  18محاور يتم تدريسها على مدى  06قسم برنامج الدروس الحالي على 

 28/4/2019و  22/12/2018الممتدة بين 

 من المنحة(% 75دينار) 31.132,500: 2018المنحة المخّصصة لسنة 
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 المنحة السنوية لجمعية اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية:  (2
   100.000,00تسند جمعية اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية منحة دعم سنوية تقدر بـ 

 : 2018 ضية التالية سنةدينار(  استفادت منها الجامعات الريا 288.200 حوالي) دوالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنحة السنوية للجنة الدولية أللعاب المتوسط :  (3

كما استفادت الجامعة التونسية للتجذيف بالمنحة السنوية المخصصة للرياضيين و المقدرة بـ   

من طرف اللجنة الدولية أللعاب  صرفهادينار على ان تصرف باقي المنحة اثر  27.650

 المتوسط. 

 

 

 مقدار المنحة الجامعة المعنية

 دينار 10.000 القولف 

 دينار 7.700 الكاراتي

 دينار 22.500 المصارعة

 دينار 32.500 الجودو

 دينار 8.500  الترياتلون

 دينار 10.000 تنس الطاولة

 دينار 5.000 العاب القوى 

 دينار 10.000 الكرة الحديدية

 دينار 10.000 األشرعة

 دينار 5.000 الدراجات

 دينار 17.500 رفع األثقال

 دينار 10.000 السباحة

 دينار 12.500 الرقبي

 دينار 25.000 الجمباز

 دينار 7.000 الرماية

 دينار 10.000 الووشوكونغ فو

 دينار 20.000 رياضة الفروسية

 دينار 10.000 الكيك بوكسينغ

 دينار 5.000 الغوص
ستثنائي لتجهيز قاعة تقوية العضالت التابعة لجامعة دعم ا

الجودو والمبرم في شأنها اتفاقية بين هاته األخيرة واللجنة 
الوطنية األولمبية التونسية تقضي باستعمال هاته القاعة من 

 طرف جميع الرياضيين ذوي المستوى العالي. 

 دينار 50.000

  288.200 2018المجموع العام لسنة  
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 ية في مختلف األلعاب :في نتائج االمشاركات التونس (4

 

 :"2018تاراقونا "المشاركة التونسية في األلعاب المتوسطية في  .أ

 غّرةجوان إلى  22طاراغونا في الفترة الممتدة من بمدينة  دارت األلعاب المتوسطية بإسبانيا 

 عضو الهيئة التنفيذية بمساعدةالسيد محمد العادل زهرة البعثة الرسمية  ترأسقد و 2018جويلية 

شمام على أشرفت الدكتورة نائلة ووزارة شؤون الشباب والرياضة السيد سامي القصيري عن 

 المرافق للبعثة الرسمية. الوفد الطبي والشبه طبي

 امدرب 38رياضية و 50و ارياضي 89 منهم عنصرا 215المشاركة التونسية بوفد يضم وتّمت 

رياضة وهي  22حكما يمثلون  12و ةوشبه طبي ةطبي اتإطار 5 فنيا وإداريا و 21ومدربة و

المبارزة و الفروسيةو الكاياكو المالكمةو الكرة الحديديةو 3X3كرة السلة و كاآلتي: ألعاب القوى

 كرة المضربو السباحةو الرمايةو الكاراتيو الجودوو كرة اليدو القولفو الجمبازو بالسيف

 المصارعة.و رفع األثقالو لطائرةالكرة او كرة الطاولةو تلوناالترو جديفالتو التايكواندوو

وقد برونزية.  13فضية و 13و ةذهبي 06 منهاميدالية  32وتمكنت بالدنا من الحصول على 

 لإلناث.ميدالية  13ميدالية مقابل  19كان نصيب الذكور 

 .بلدا مشاركا 26من بين  المركز العاشر في الترتيب العام احتلت تونسو 

 :"2018الجزائر "لعاب اإلفريقية للشباب المشاركة التونسية في األ في .ب

في الفترة الممتدة  العاصمة دارت األلعاب اإلفريقية للشباب بالجزائر واحتضنتها مدينة الجزائر

ساعده السيد السيد حسن القربي والبعثة الرسمية  ترأسقد و 2018جويلية  20إلى  18من 

الدكتورة لبنى يحيى شمام على أشرفت وعن وزارة شؤون الشباب والرياضة سامي القصيري 

 .المرافق للبعثة الرسمية الوفد الطبي والشبه طبي

 امدرب 50رياضية و 92و ارياضي 111منهم عنصرا  278المشاركة التونسية بوفد يضم وتّمت 

رياضة وهي  23يمثلون  كامح 04و ةوشبه طبي ةطبي اتإطار 04فنيا وإداريا و 17ومدربة و

 الجمبازو المبارزة بالسيفو الفروسيةو الكاياكو المالكمةو لكرة الحديديةاو كاآلتي: ألعاب القوى

كرة و تلوناالترو التجديفو التايكواندوو كرة المضربو السباحةو الرمايةو الكاراتيو الجودوو

 7الدراجات الرقبي و المصارعةو فع األثقالوالكرة الطائرة الشاطئية ور الكرة الطائرةو الطاولة

 .األشرعةالكونغ فو وو

وكان برونزية.  54فضية و 46و ةذهبي 35 منهاميدالية 135وتمكنت بالدنا من الحصول على 

 .ميداليات في االختصاصات المختلطة 08و ناثميدالية لإل 61ميدالية مقابل  66 نصيب الذكور

 .بلدا مشاركا 44من بين  احتلت تونس المركز الثالث في الترتيب العاموقد 
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 :"2018س آيريس بيون"ة في األلعاب األولمبية للشباب لتونسيالمشاركة ا في .ت

آيرس في الفترة الممتدة من  بيونس دارت األلعاب األولمبية للشباب باألرجنتين واحتضنتها مدينة

البعثة الرسمية السيد حسن القربي وساعده السيد حاتم ترأس قد و 2018أكتوبر  18إلى  06

 لرياضة.عن وزارة شؤون الشباب واالعوني 

 امدرب 19رياضية و 25و ارياضي 13من بينهم عنصرا 70المشاركة التونسية بوفد يضم  وتّمت

ى : ألعاب القووهي رياضة  15يمثلون  عنصرا فنيا وإداريا وطبيا وشبه طبيا 13ومدربة و

 والتايكواندو كرة الطاولةو السباحةو الرمايةو الجودوو الجمباز اإليقاعيو الكاياكو المالكمةو

 .سيدات 7األشرعة والرقبى و المصارعةو رفع األثقالو تلوناالترو لتجديفو

غفران البطلة  لبفض الميدالية الذهبية في رياضة رفع األثقالوتمكنت بالدنا من الحصول على 

مروى الخليفي والميدالية البرونزية في  بفضل البطلة دالية الفضية في رياضة الجودويخير والملب

 محمد خليل الجندوبي.بفضل البطل واندو رياضة التايك

 .بلدا مشاركا 80من بين  احتلت تونس المركز الرابع والخمسين في الترتيب العاموقد  

 

II-   األولمبية    والقيم  الثقـافة: 
بيّة في مختلف تعّزز حرص اللجنة على تكثيف وتنويع برامجها الهادفة لنشر الثقافة والقيم األولم

ا منها واألصناف العمريّة إيمانً  االجتماعيةالل استهداف مختلف الفئات من خأنحاء الجمهوريّة 

بالمسؤوليّة الجسيمة الموكولة للحركة الرياضيّة واألولمبيّة عاّمة في ردّ اإلعتبار لدور الرياضة 

 ضامن ونبذ الكراهيّة والتّعّصب والعنف.ربية والتّحابب والتّ تّ لكوسيلة ل

  األولمبية.ل برامج اللّجان الفرعيّة التي تنشط صلب قطب نشر القيم ويتجلّى هذا التّمّشي من خال

 .2018يلي عرض لمجمل أنشطتها المنجزة على إمتداد سنة وفيما 

 : الرياضةفي لجنة المرأة  .1

ابقة في مجال الرياضة النّسائيّة منذ الفترة م مجمل األنشطة السّ يعلى إثر إعادة هيكلتها وبعد تقي

بلوغ أهداف سامية وانجازات  بغاية، اعتمدت اللّجنة مقاربة إستشرافيّة 2016 – 2013النّيابيّة 

في سلّم  ةدائمة تدفع بالرياضة النّسائيّة الى المراتب التي هي بها جديرة وبالمرأة الى مكانة مرموق

 القيادة الرياضيّة. 

ب والرياضة وبناءا على ذلك، اختارت اللّجنة أن تعمل بالتّنسيق مع وزارة شؤون الشبا

وبعد  .الرياضة والمرأة والفكر األولمبيومندوبياتها الجهويّة على وضع إستراتيجيّة وطنيّة حول 

من العمل اإلستشاري مع كافّة األطراف المعنيّة والكفاءات النسائيّة في كافّة ربوع ستة أشهر 
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تمشي اإلستراتيجية اإلستراتيجيّة أثمر هذا ال ساتاالدّربراء في بالتعاون مع خالجمهوريّة 

تبرم بين اللجنة الوطنية األولمبية موضوع إتفاقيّة  2019خالل سنة ستكون المنشودة والتي 

 .لتنفيذها وتجسيمها على أرض الواقعالوزارات والمنظمات المعنيّة و

وتتضّمن اإلستراتيجيّة بعث صندوق وطني للنّهوض بالرياضة النّسائيّة رصدت له اللجنة الوطنيّة 

مات منها على أن تسهم فيه الوزارات والمنظّ أولية ألف دينار كمساهمة  100ولمبيّة مبلغ األ

 ضة النّسائيّة.تطوير الريال ئمةوالدا والمؤّسسات العموميّة والخاّصة ليكون بمثابة اآلليّة الفاعلة

منتصف سنة  منبداية وأعدّت لجنة المرأة في الرياضة برنامجا عمليّا لتفعيل االستراتيجيّة ينطلق 

 الجارية. 2019
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 لجنة التربية والثّقافة واإلرث األولمبي: .2

عوي خالل تميّز نشاط هذه اللجنة بالتّنّوع وذلك بالمزج بين الّطابع اإلحتفالي والتّو   .أ

جويلية  7الذي أقيم يوم  األولمبي المنجزة وخاّصة بمناسبة اإلحتفال باليوم التظاهرات

ياضات تّعريف بالحركة األولمبيّة وبالرّ لوالذي كان مناسبة ل بأريانة منتزه النّحليب 2018

حيث تّم بالمناسبة التّوقيع على  ؛التّنمية المستدامة وبأهّمية الرياضة في تحقيق التّقليديّة
ة لجنة الوطنية األولمبيإتفاقيّة شراكة في هذا المجال بين الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط وال

 التونسية لتعزيز التعاون في مجال التنمية المستدامة.

 

جنة الوطنية األولمبية التونسية ووزارة شؤون لّ هذا وتكّون فريق عمل يجمع ممثّلين عن ال .ب
ن في إطار نشر التربية األولمبيّة الشباب والرياضة ووزارة التربية إلنجاز مشروعين إثني  

 في الحقل المدرسي وهما:
 التربية األولمبية  إصدار دليل -
 إطالق مشروع المدرسة األولمبيةو -
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 لجنة الرياضة للجميع: .3

تواصل انجاز مشروع حومتنا األولمبية حيث وقع إحداث نواتات جديدة بواليتي سليانة والقيروان 
 .بكّل من وادي العرعار والمساعيد

ء الشعبيّة مع تمكينها القرب بإحداث فضاءات رياضيّة صلب األحياسياسة ويرتكز المشروع على 
في ظروف  ونيعيش نمن أبسط التّجهيزات البيداغوجيّة والرياضيّة لتحسيس األطفال والشباب الذي

 .ةيالرياض بأهمية الممارسةقاسية 

مع وزارة  بالتعاون كما إرتأت اللجنة في نطاق التقييم المستمّر ألنشطتها استهداف دور الشباب 
 بلديّة تونسمثل  البلديات مع بالتعاون مالعب األحياءداف استهشؤون الشباب والرياضة و

 .في هاتين الواليتين "حومات أولمبية"إلحداث  وسوسة

 

 
 

 لجنة الرياضة والتنمية المستدامة: .4

التي بادرت بإنجازها اللجنة تراتيجيّة الوطنية للرياضة والتنمية المستدامة في نطاق تنفيذ اإلس
مجمل التظاهرات المنجزة من قبل ت لجنة الرياضة والتنمية المستدامة الوطنية األولمبية واكب

الممارسات السليمة في الفضاءات التي اللجان الفرعيّة األخرى لتحسيس المشاركين فيها بأهميّة 
  التظاهرات الرياضيّة.تحتضن 
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 لجنة الطب الرياضي: .5

 تين قيّمتين حول: تميّزت اللجنة بنشاطها المستمّر حيث بادرت بتنظيم ندو

- L’évaluation cardio-vasculaire dans le sport de haut niveau 
 ؛2018أكتوبر  26وذلك يوم 

- Femme, Sport et Santé 
 تناولت خصوصيّات المرأة في الممارسة الرياضيّة. 2018ديسمبر  21وذلك يوم 

   

الدوليّة األولمبيّة حول "العالج الطبّي ديبلوم اللجنة ن في جنة بتسجيل مختّصين إثني  كما بادرت الل

 ليتواصل على إمتداد سنتين. 2018الرياضي" الذي إنطلق يوم غّرة أكتوبر 

ووفقًا للتقييم المستمّر لعمل اللّجان الذي إعتمدته الهيئة التّنفيذيّة وحرصا على إضفاء مزيد من 

وذلك على  ّشهريّة للطب الرياضيالنّجاعة على عمل اللّجان، تقّرر إطالق برنامج اللّقاءات ال

 .2019إمتداد سنة 

 وفيما يلي رزنامة هذه اللّقاءات والمواضيع المدرجة:

Date Thème Intervenants Fédération Cibles 

23 mars 

2019 

Prévention des blessures de 

l’épaule dans les sports d’armes 

et la natation 

Dr Hedi Ben Ahmed Natation, aviron, boxe, 
escrime, golf, 

haltérophilie, tennis, tir 
sportif, baseball 

4 mai 2019 Alimentation du Sportif  Dr. Ridha Mokni De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 
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18 mai 

2019 

 Hygiène du Sportif Mme Besma Gacem De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

18 juin 

2019 

Premiers Soins d’urgence en 

milieu sportif 

 De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

20 juillet 

2019 

Les Signes du surentrainement 

chez le sportif 

Dr Hedi Ben Ahmed De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

24 Aout 

2019 

Prévention des blessures Mme Amel 

Hammouda 

De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

21 

Septembre 

2019 

Actualités sur le dopage Mme Besma Gacem De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 
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De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

19 Octobre 

2019 

La gestion du poids dans les 

sports à catégorie de poids 

Dr. Ridha Mokni Les sports à catégorie de 
poids 

27 

Novembre 

2019 

Les Techniques de récupération  De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

21 

Décembre 

2019 

La préparation Mentale  De 9h à 11h : 
Athlétisme, Boxe, Judo, 

Lutte, Taekwondo, Karaté, 
Haltérophilie, Natation, 

Escrime, Cyclisme, T.Table, 
Tennis, Subaquatique 

De 11h15 à 13h15 : 
Pétanque, Aviron, Voile, 
Gym, Sport Equestre, Tir, 

Golf, wushu kung fu, Canoë 
kayak, Triathlon, Automobile 

 

 لجنة الرياضيين: .6

ادة النّظر في عمل ألولمبيّة قام السيد هيكل مقنّم بإعفي إطار دعم مكانة الرياضيين في الحركة ا
برنامًجا ثريًّا  قترحوااألعمال  مجالمن قدماء الرياضيين النّاجحين في  بعدد   تطعيمهااللّجنة و

 .2020و 2019سيتّم تطبيقه خالل سنتي صادقت عليه الهيئة التنفيذية 

 بالخصوص في:هذا البرنامج  ويتمثّل
 المؤّهلين للمشاركة في األلعاب ار لرياضيي النّخبة وخاّصة الواعدين وإعداد ملف اإلستشه

 ،2024األولمبية باريس 
 ،إعداد ميثاق رياضيي المستوى العالي 
 تكوين الرياضيين في ميدان اإلتصال. 
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 خليّة الرياضات التراثيّة: .7

 (2018الدّورة األولى للمهرجان األولمبي لأللعاب والرياضات التراثيّة )أفريل 

قوم عليها الحركة األولمبية التي توالقيم والتقاليد الرياضية العالقة بين  يتنزل هذا المشروع ضمن
 . نافي بالد

ريانة، في أبمدينة  2018أفريل  19و 18الذي أقيم يومي  للمهرجاناألساسي  ويتمثل الهدف

ن بين عناصر الثقافة التراث الرياضي واأللعاب التقليدية التي صنفتها اليونسكو م نشرصون و
 االندماج االجتماعي والتواصل الثقافي بين األجيال.  مفرزاتة لإلنسان باعتبارها من الكونيّ 

مؤسسة ثقافية من  12ة و مدرسة ابتدائية ريفيّ  12طفل ينتمون إلى  300 هاساهم في تنشيط وقد

 والية أريانة. 

ذات األلعاب والرياضات التقليدية  دماجإهرجان على تنظيم ندوة علمية حول كما اشتمل الم

 .والثانوي واإلعدادي ياإلبتدائبرامج التعليم العالقة بالتربية األولمبية ضمن 

  

الحفاظ على ذاكرة التراث الرياضي وكذلك في تكريس ونتيجة للنجاح التي حققه المهرجان 

لرياضات التقليدية ( في مجال األلعاب وا2015ترويجه عبر األجيال وفق معاهدة اليونسكو )

 .2019تقّرر أن يصبح هذا المهرجان سنويّا وستقام النّسخة الثّانية منه في ماي 

 اللجنة الوطنية األولمبية في هذا الخصوص إلى : وترنو

  حسب تقاليد التقليدية متعددة االختصاصات  أللعابخاصة باإعداد مقاربة وطنية نموذجية

 .ونسيةواليات الجمهورية الت كل والية من

 ثية من عهد تنظيم الملتقيات العلمية والمهرجانات والمعارض الوثائقية حول األلعاب الترا

بأهمية  والمسموع يعية رجال اإلعالم المكتوب والمرئحسيس وتوالرومان إلى اليوم لت

 .الموضوع

  للنشر وتوزيع المؤلفات والمطبوعات عبر  وفسح المجالنشر البحوث والمخطوطات

 .البصرية والرقميةولسمعية الوسائط ا
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 لجنة اإلتصال والتّسويق: .8

إضافة تنفيذ عقد الشراكة مع كل من إتصاالت تونس والبنك الوطني الفالحي،  هاته اللجنة تواصل

 يستهدف الرياضيين الواعدين. الذي BNA challenge teamبرنامج  إلى

عض من برامج اللجنة وخاّصة دعم الّشركة التونسية للمشروبات للبالحفاظ على  تواصل كما 

 منها برامج الحومات األولمبية والمشعل األولمبي.

شعل األولمبي ة والتّرويجيّة وخاّصة منها حفل المتصاليّ اإلكما واصلت اللجنة تنفيذها لبرامجها 

 الذي يتزايد إشعاعه من سنة إلى أخرى.

 

 :2018 سنةل تّوجين بجائزة المشعل األولمبيوفيما يلي قائمة الم

 

 فائزال الصنف

 وليد كتيلة رياضة المعوقين ذكور

 مروى البراهمي رياضة المعوقين سيدات

 جمعية كرتاغو الرياضة للجميع

الجمعيات الهياكل والمؤسسات الناشطة في 

 ميدان الثقافة األولمبية والرياضة والمحيط

جمعية الرياضات الفردية 

 بالتضامن

الرياضية الجمعيات، الهياكل والمؤسسات 

 والنسائية المتميزة

كرة  -النجم الرياضي الساحلي

 -السلة

 الجامعة التونسية لكرة السلة التسيير الرياضي

  محمود الديماسي )كرة السلة( التطوع الرياضي

 أنور ذياب )الجيدو( التأطير الفني ذكور

 هدى ميالد )الجيدو( التأطير الفني سيدات

 -كرة السلة–الهادي العنابي  التأطير الطبي وشبه الطبي

 -مصارعة–محمد بوصالحي  الحكام

 كرة اليد–مكرم الميساوي  اإلمتياز الرياضي ذكور

 أنيس البدري الحذاء الذهبي

 المبارزة–إيناس البوبكري  اإلمتياز الرياضي سيدات

 التايكواندو– خليل الجندوبي المواهب الواعدة ذكور

 رفع األثقال–ن بلخير غفرا المواهب الواعدة سيدات

 الجامعة التونسية للكرة الحديدية الجائزة الخاصة للجنة الوطنية األولمبية

 الجيدو-مريم الخليفي  الجائزة التشجيعية للجنة الوطنية األولمبية

 رفع األثقال–نهى األندلسي  جائزة لجنة التحكيم
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 لجنة العالقات الدوليّة: .9

 : وفق التفصيل التالي  تميّز نشاط هذه اللجنة بتعدّد المحاور

  التبادل بين اللّجان الوطنية األولمبية حيث احتضنت اللجنة تربّصات تكوينيّة لممثّلين

الفلسطينيّة وذلك اعتبارا لما بلغته لجنتنا من حسن  اللّجنة الوطنيّة األولمبيةعن 

 .واداري يم هيكليوتنظ استغالل برامج التضامن األولمبي

 في مؤتمر جمعيّة حيث شاركت اللّجنة في المؤتمرات والملتقيات األولمبيّة  ةالمشارك

في مؤتمرات جمعيّة و 2018طنية األولمبية العالميّة بطوكيو في نوفمبر اللّجان الو

وفي اجتماع جمعية اللجان الوطنية األولمبية  طوكيوب اإلفريقيّة اللّجان األولمبيّة

وفي اجتماع الكتّاب العاّمين لجمعيّة اللّجان  في نفس الفترة كفونية بطوكيوالفرن

 .2018في سبتمبر  األولمبية اإلفريقيّة بالماالوي

 األولمبيّة بطوكيو سواء األلعاب لكلّ  الرسمية في اجتماعات رؤساء البعثات ةالمشارك 

 .باب بالجزائراإلفريقيّة للشّ واإلفريقيّة الّشاطئيّة بسال أو 

  المشاركة في الملتقى األولمبي« L’olympisme en Action »  يرس آببيونس

 .2018 باألرجنتين على هامش األلعاب األولمبيّة للشباب
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  ّجنة الدوليّة األولمبية المشاركة في اإلجتماع الّسنوي للجنة الثّقافة واإلرث األولمبي لل
فته عضوا بها وكذلك مشاركته في إجتماع لجنة من قبل السيد محرز بوصيان بص

 .العالمية بوصفه عضوا بها جان األولمبيةالخارجيّة لجمعيّة اللّ  الدولية العالقات
  ّمن طرف السيد كمال  باب لألكاديميّة الدوليّة األولمبية باليونانالمشاركة في دورة الش

 .دقيش
  األبيض المتوّسط حول مستقبل هذه المشاركة في ملتقى اللجنة الدولية لأللعاب البحر

 .من طرف السيد ماهر بوشماوي األلعاب

 : لجنة الحوكمة .10

بالتّوجهات العاّمة للجنة الدولية األولمبية وتجسيما إلحدى محاور الخّطة اإلستراتيجيّة  اقتداء

 للجنة الوطنية األولمبية وحرصا منها على مرافقة الجامعات الوطنية الرياضيّة 2020 – 2017

مبادئ الحوكمة الّرشيدة ويضفي مزيدا من النّجاعة ظومتها اإلداريّة بما يستجيب لفي تطوير من
على تسيير دواليبها باعتماد التّخطيط اإلستراتيجي والبرمجة الّرشيدة وحسن التصّرف، دعت 

ة شهر اللجنة بالتّنسيق مع إدارة التضامن األولمبي خبيرا دوليّا في الحوكمة الرياضيّة قام لمدّ 

كّل منها على رياضية جامعة  13بتشخيص طريقة عمل  2018خالل شهر أفريل وماي  ونصف

مع الفنيين واإلداريين صلب كّل جامعة المحاور اإلستراتيجيّة التي يمكن إعتمادها في  ضبطحده لي
  .رسم رؤاها المستقبليّة وخطط عملها

استأنست بها الهيئة التنفيذيّة للجنة الوطنية ضية رياتقارير خاّصة بكّل جامعة بهذا العمل  تُّوجوقد 
الجامعات الوطنية الرياضيّة حول كيفيّة إعداد الخطط كافة األولمبية لوضع برنامج تكويني لفائدة 

 في المجال الرياضي.اإلستراتيجيّة وإرساء قواعد الحوكمة الّرشيدة 

ة في المجال الرياضي من خالل وضع رتأت اللجنة التّركيز على تجذير مبادئ الحوكمة الّرشيدوا
في  برنامج تكويني لفائدة الجامعات الرياضيّة يهدف خاّصة إلى إعتماد المقاربة اإلستراتيجيّة

 التّخطيط والبرمجة والتّصّرف.

 وفق المحاور التالية : 2019وسيقع تنفيذ هذا البرنامج على امتداد سنة 

 والبرمجة صلب  ستراتيجيّة والتّخطيطاالالخّطة ويتضمن  محور التّخطيط والبرمجة
 .االدارة الفنيّة ومنظومة االتصال والتّسويق

 التصرف اإلداري والتصّرف المالي ويتضّمن  محور التصّرف االداري والمالي
 .والتصرف المحاسباتي

  برنامج اإلختتام ويتضّمن وضع دليل اإلجراءات وعرضه واإلختبار التطبيقي وتوزيع
 شهائد النجاح.

 
 شاط لجنة القيم :ن .11

إلى جانب نشاطها النظامي والتأديبي حيث عالجت الملف التأديبي للرياضي أسامة الملولي الذي 

ختم بتسليط عقوبة تقضي بإيقافه عن النشاط لمدة ستة أشهر فإن لجنة القيم منكبة على وضع 

قبل عرضه  نقاش واستشارة مع كافة األطراف المعنية مشروع مجلة القيم الذي سيكون مدار

 على المصادقة.
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 : 2022ترشح تونس الحتضان االلعاب األولمبية للشباب لسنة  .12
حيث تمكنّا  2022بتقديم ترّشح بالدنا لتنظيم األلعاب األولمبية للشباب  2018كما تميّزت سنة 

من خالل لجنة قيادة تحت إشراف رئاسة الحكومة متكّونة من سبعة عشر وزارة من تقديم ملف  
نال إستحسان اللجنة الدولية األولمبية وخاّصة لجنة التقييم الدوليّة التي زارت بالدنا للغرض دسم  

 حيث أّكدت على توفّر كافّة اإلمكانيات والمستلزمات إلحتضان األلعاب األولمبية بتونس. 

الدولية  ولّما كان اإلختيار النّهائي على السينغال من ضمن الدّول األربع المترّشحة، أوصت اللجنة
 األولمبية بضرورة اإلقتداء بملف تونس لتحقيق النّجاح ألّول أولمبياد إفريقي.

 

 

 :2018لسنة  نشاط األكاديمية الوطنية األولمبية التونسية .13

 حلقات التكوين 

 2017نظمت األكاديمية خالل السنة المنقضية ثمانية دروس في التسيير الرياضي بعنوان سنتي 

وشرعت  2017دروس المعمقة السادسة في التسيير الرياضي بعنوان سنة كما نظمت ال .2018و

وستتواصل إلى  2018ديسمبر  22التي انطلقت في  2018في تنظيم الدورة السابعة بعنوان سنة 

 .2019أفريل  28غاية 

 الدروس في التسيير الرياضي 

ما ال يقل  2018ة ب من الجهات نظمت األكاديمية خالل سنسياسة القرفي إطار الالمركزية و

 : 2018و 2017( دروس في التسيير الرياضي داخل الجمهورية بعنوان سنتي 8عن ثمانية )

 بوالية أريانة، 2018جانفي  21إلى  12من  13الدورة  -
 بوالية بن عروس، 2018فيفري  4جانفي إلى  26من  14الدورة  -
 بوالية بنزرت، 2018فيفري  25إلى  16من  15الدورة  -
 بوالية زغوان، 2018أفريل  22إلى 13من  16الدورة  -
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 بوالية باجة، 2018ماي  18إلى  9من  17الدورة  -
 بوالية جندوبة، 2018سبتمبر  16إلى  7من  18الدورة  -
 بوالية سوسة، 2018نوفمبر  25إلى  16من  19الدورة  -
 بوالية صفاقس. 2018ديسمبر  25إلى  16والدورة العشرون من  -

تنظيم دروس مماثلة في بقية واليات الجمهورية بمجرد إبداء المندوبيات  وتجدر اإلشارة أنه سيتم
 الجهوية للشباب والرياضة رغبتها في ذلك. 

 الدروس المعمقة في التسيير الرياضي 

التي تم خاللها  (CAMS)بعد نجاحها في تنظيم الدروس المعمقة الخامسة في التسيير الرياضي 

ضية والنوادي في مجال التنظيم والتسيير الرياضي وتم على إطار من الجامعات الريا 22تكوين 

إثرها إسنادهم شهادات من اللجنة الدولية األولمبية، نظمت األكاديمية الدروس المعمقة السادسة 

 .2018سبتمبر  7أفريل إلى  28في التسيير الرياضي من 

 التالية: االختصاصاتمكن الدروس المعمقة المتربصين في وتُ 

 المنظمات الرياضية االولمبية " "هيكلة -

 " التصرف بطريقة استراتيجية " -

 " التصرف في الموارد البشرية " -

 "التصرف المالي " -

 "التصرف في التسويق " -

 "تنظيم حدث رياضي هام " -

 

 المشاركة في التظاهرات الدولية 

مبية اإلفريقية التي التأمت ساهم رئيس األكاديمية في الدورة الرابعة لألكاديميات الوطنية األول

وحضر بالمناسبة في الدورة المشتركة  .2018مارس  17إلى  13بياوندي بالكاميرون من 

 .لجمعية األكاديميات الوطنية األولمبية اإلفريقية واللجنة الوطنية األولمبية والرياضية بالكاميرون

 كما حضر ندوة علمية حول الحركة األولمبية اإلفريقية. 

اءة وإيجابية حيث قدم مشاركة اللجنة الوطنية األولمبية التونسية في هذه التظاهرات بنّ  وكانت

السيد كمال دقيش عضو الهيئة المديرة للجنة الوطنية األولمبية التونسية ورئيس األكاديمية 

 ع.الوطنية األولمبية التونسية مداخلة متميزة حول أنشطة اللجنة واألكاديمية القت استحسان الجمي
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 خليّة حفظ الذّاكرة: .14

محمد القّمودي أّول األولمبي  باإلحتفال بالذّكرى الخمسين إلحراز البطل  2018تميّزت سنة 

حفل تكريم على شرف البطل حضره  االحتفاالتميدالية ذهبيّة أولمبية لتونس وتضّمن برنامج 

 األولمبي البطل الرياضيون القدامى وعدد كبير من عائلة ألعاب القوى والرياضة وكذلك

الحفل بتوزيع نسخة من الميدالية الذهبية على  وتميّز .صديق القّمودي األمريكي بيلي ميلس

 . البطولية مسيرة القّمودي دخلّ يُ معرض للّصور . وأقيم المشاركين في الحفل

تحت  كما بادرت اللجنة بإنجاز مؤلّف باللّغتين العربيّة والفرنسية حول مسيرة القّمودي هو اآلن

 الّطبع.

وتتنّزل هذه اإلحتفاالت في إطار ردّ الجميل لرّواد وأبطال الرياضة والحركة الوطنية األولمبية 

 وإحياء الذّكرى الوطنيّة في المجال الرياضي.
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 : إعتراف دولي .15

الذي أحرزته هو اإلعتراف الدّولي المضاعف أنشطة اللجنة الوطنية األولمبية خير ما نختتم به 
 :  من خاللالتونسية ياضة والحركة الوطنيّة األولمبية الرّ 

وتسلّم الجائزة الّرئيس  إسناد اللّجنة الوطنية األولمبية الجائزة الكبرى لبيار دي كوبرتان .أ
محرز بوصيّان من لدن رئيس اللّجنة الدولية األولمبية السيد توماس باخ ببيونس آيرس 

 .2018ألولمبيّة على هامش األلعاب األولمبية للّشباب في أكتوبر في القّمة اباألرجنتين 

 

لجمعيّة اللّجان الوطنية األولمبية  إسناد البطل محمد القّمودي جائزة اإلستحقاق األولمبي .ب
وسلّمه الجائزة كّل من توماس باخ رئيس اللجنة الدولية األولمبية والشيخ أحمد الفهد 

ورئيس اللجنة الوطنية األولمبية اليابانية  الوطنية األولمبية الصُّباح رئيس جمعيّة اللّجان

 .2018في نوفمبر  وكان ذلك بطوكيو على هامش مؤتمر جمعيّة اللّجان الوطنية األولمبية
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III- : نشاط الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي 
ول المحكمة الرياضية تمثل نشاط الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في محورين أساسيين، األول ح

 والثاني حول نشاط مجلس التحكيم الرياضي.

مجلس  نشاطعلى البّت في عديد القضايا التحكيميّة وأّما المحكمة الرياضية  فقد ترّكز نشاط

إعداد مشروع لمراجعة منظومة التحكيم  يهمّ و األولمحورين إثنين، ب قد تعلّق التحكيم الرياضي

ويتمثل في إعداد مشروع نظام إجراءات التحكيم  الثانية، والرياضي والوساطة والمصالح

الرياضي والوساطة والمصالحة وهو ما سيشكل موضوع حوار بنّاء بين كافة األطراف المعنية 

في قادم األيام بهدف لّم شمل العائلة الرياضية واألولمبية الوطنيّة في منظومة تحكيم ووساطة 

 دوليّة في المجال.ومصالحة واحدة تستجيب للمعايير ال

ومن أهداف هذا المشروع المحافظة على وحدة مؤسسة التحكيم الرياضي مع المحافظة على 

 خاصيات كل عضو من أعضاء المنظومة. 

المجال بالتعرض إلى تفاصيل محتوى مشروع نظام التحكيم الرياضي والوساطة  وال يسمحهذا 

ية القانون باعتبار الدور األساسي والفعلي والمصالحة، وغاية ما في األمر هو الحرص على علو

الذي يلعبه التحكيم الرياضي إلشاعة قيم االحتكام للهياكل والتنافس النزيه على أن تكون هذه 

المنظومة رافدا من روافد السلم االجتماعي والمواطنة المسؤولة علما وأن تونس في أمس الحاجة 

الية الدقيقة والتي مازالت تتحسس فيها الطريق لبناء إلى مثل هذه المبادئ في خضّم الفترة االنتق

 دعائم دولة القانون والمؤسسات. 

مشروع نظام التحكيم الرياضي في بالخصوص ّن أهم المحاور التي تجدر اإلشارة إليها إو

 تتعلق بــــ:والوساطة والمصالحة 

  ؛رقمنة إجراءات التحكيم -1

هيئات التحكيمية وذلك باإللتزام بعدم اإلسراع في تلخيص القرارات الصادرة عن ال  -2

 ؛التصريح بالقرار إالّ بعد تلخيص القرار

 إصالح الخطأ البين الذي قد يتسّرب للقرار التّحكيمي في الحاالت التالية:  -3

 ،انبناء قرار الرفض شكال على غلط واضح في احتساب أجل تقديم مطلب التحكيم 

 و تنقيحه،اعتماد القرار على نّص قانونّي سبق نسخه أ 

  صدور القرار التحكيمي بناء على وثيقة ثبت زورها بحكم جزائي بات أو بأكثر مما طلبه

 األطراف، 

  صدور القرار التحكيمي عن هيئة تحكيمية تنطوي على خلل في تركيبتها أو سبق ألحد

 أعضائها النظر في الموضوع.

 
 



39 
 

 ،وفي الختام

لّشكر الجزيل لكافّة المسؤولين بالجامعات ال يسع الهيئة التنفيذيّة إال أن تتقدّم با 

وأعضاء مجلس التّحكيم   الّرياضية الوطنيّة من رؤساء و أعضاء و فنييّن  وإداريين

الرياضي وكافّة المحّكمين ومختلف اللجان المنتخبة في نطاق اللجنة الوطنيّة 

الوطنيّة األولمبيّة وجميع الوزارات والمؤّسسات الوطنية التي تعاونت مع اللجنة 

األولمبيّة والمستشهرين وعلى رأسهم البنك الوطني الفالحي واتصاالت تونس و 

أيضا الشركة التونسية للمشروبات وكافّة العاملين باللّجنة الوطنيّة األولمبيّة ووسائل 

الحركة  مسيرة إلنجاح اإلعالم على كل المساعدة والتجاوب والتّعاون الذي أبدوه

 رياضيينا وأبطالنا وخدمتهم إعالء للّراية الوطنية.تألق و الوطنيّة األولمبيّة

 

 

 الكاتب العام 

 اسكندر حشيشة
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 2018لسنة  الماليالتقرير 
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و على هذا األساس  45 أن حسابات الّلجنة تخضع للـمعيار الـمحاسبي عـدد الى أشير في البداية
 قائمة، ولهذا يشّرفني أن أقدم إليكم  ديـسمبر 31 بتاريخ 2018 و 2017السنة المحاسبية ل قـفتم 

 التدقيق فيها من قبل مراقب الـحسابات. متالتي  قائمة اإليرادات و األعباء و الوضعية المالية
 الوضعية الماليةقائمة 

 ديسمبر)بالدينار(  31السنة المحاسبية المختومة في 
   2018 2017   

I. األصول                             

 السيولة و ما يعادل السيولة:   
 (1)   28.283  253.931  الحيفحساب جاري بالبنك الوطني ال

  (1)   254.890 32.437 حساب جاري بالبنك العربي لتونس
 13.048   3.238 حساب جاري بالبريد

 AFC 155  155حساب جاري ب 
 2.488.687 2.499.180 بالبنك الوطني الفالحي SICAVسندات 

 333 442 رصيد خزينتي مقر اللجنة و األكاديمية
 2.785.396 2.789.383 مجموع  السيولة و ما يعادل السيولة          

  أصول جارية أخرى:   
 660 570 انخراطات أعضاء اللجنة األولمبية 

 22.800 31.000 المستحقة الجامعاتانخراطات 
 12.536 13.098 أعباء مسجلة مسبقا

 (2)  40.545 57.665 منح مرتقبة
 2.250 0 أخرى أصول جارية 

 78.791 = =102.334       أصول جارية أخرى مجموع   
 10.950 - 13.950 -                                             تطرح المدخرات

 
  67.841 = =88.384  طرح المدخرات بعدأصول جارية أخرى  مجموع

ا على تغيّرت المبالغ على مستوى الحسابين البنكيين المفتوحين بالبنك العربي التونسي والبنك الوطني الفالحي بناء   (1)

 أساسا مع البنك الوطني الفالحي باعتباره المساند الرئيسي للجنة.قرار الهيئة بالتّعامل 

تّم منح تسبقه استثنائية من اللجنة الدولية األولمبية الى اللجنة الوطنية األولمبية التونسية بمناسبة ستينيّة  2017في  (2)

 .اللّجنة
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 المستحقات و الحسابات المرتبطة بهم :   

     المستحقات
 

9.645 
 

9.645 

 9.645 - 9.645 - تطرح المدخرات
 0 0 

 :األصول المالية 
 الكفاالت

 
2.765 

 
2.765 

         0 0 
 األصول الثابتة المادية:   

 48 48 أرض بيضاء
 2.823 2.823 معدات نقل

  41.545 47.356 تهيئة و منشئات
   178.001 192.001 إعادة تهيئة المقر
 105.983 113.497 معدات معلوماتية

 112.313 123.177 معدات مكتبية
 95.027 95.027 إنشاءات جارية

               573.928 535.740 
   استهالكات األصول الثابتة  المادية

 2.304 2.823          معدات نقل
 37.819 40.172 تهيئة و منشئات

 105.167 106.659    معدات مكتبية
 92.127 104.573 معدات معلوماتية

 108.912 126.662 إعادة تهيئة
 -380.888 -346.329 

 189.411 193.040 أصول الثابتة المادية مجموع            
  :األصول الثابتة غير المادية 

 )منظومة إعالمية(                                                                               
 

19.282 
 

 
1.282   (3) 

 1.282- 6.782- استهالكات األصول الثابتة غير المادية     
 0 12.500 المادّية مجموع أصول الثابتة غير        

 3.045.414 3.086.071 مجموع األصول
  .عمل اإلدارة تطويرل ظفي  ' SAGE ' للجنة ة اقتناء منظومة اعالمية جديد ( 3) 

 

 

 



43 
 

II. الخصوم و األصول الصافية   
 439.761مقابل    2018 ديسمبر  31الى غاية  من غرة جانفي د 355.135الخصوم  بلغ مجموع .1

  2017ديسمبر  31غاية  الى جانفيد من غرة 
مقابل ) 2018ديسمبر 31الى غاية  د من غرة جانفي 2.724.621 األصول الّصافية بلغ مجموع .2

 (2017ديسمبر  31غاية  الى من غرة جانفي د 2.605.653

 :خصوم جارية أخرى   
 316.380 201.120           دائنون اخرون    
 9.646 17.071 خصوم جارية أخرى    
 3.256 5.845 االجتماعيصندوق الضمان    
 71.194 32.862 إرادات مسجلة مسبقا   
 9.000  المضافةأداء على القيمة    

 (4)  8.098 76.316 منح للدفع     
 0 1.334 ديون مدخرة إلجازات   

  417.574 334.548 خصوم جارية أخرى  مجموع       
  المرتبطة بهمالمزودون و الحسابات  :   

 7.201 6.903      االستغالل ن مزودو    
 14.987 20.000 فواتير مزودون مرتقبة   

 26.903 مجموع المزودون و الحسابات المرتبطة بهم                   
 

22.187 

 439.761 361.451 مجموع الخصوم

 

 2.564.313 2.720.795 ةالفوائض المؤجل    

  السنة المحاسبية فائض     
      

3.825  41.340    
 

 2.605.653 2.724.621 مجموع األصول الصافية                 

   

  3.045.414 3.086.071 مجموع الخصوم و األصول الصافية   
 

اللجان الوطنية مردّه  المنح المسندة من قبل جمعية  2017مقارنة بسنة  2018إن االرتفاع الحاصل في مجموع المنح للدفع في سنة  (4) 

  .لصالح الجامعات األولمبية اإلفريقية
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 قائمة اإليرادات و األعباء

 ديسمبر 31جانفي إلى  01السنة المحاسبية من 

I. اإليرادات: 
د 1.325.074مقابل  2018ديسمبر 31د من غرة جانفي الى غاية  2.234.857  اإليرادات بلغ مجموع 
 موزع كما يلي : بالدينار  2017ديسمبر 31من غرة جانفي الى غاية  

     2017 2018 اإليرادات  

 يلخالمدا   
 510 510 اشتراكات أعضاء المكتب التنفيذي

 34.000 34.000 اشتراكات الجامعات
 األنشطة و التظاهرات )استشهار( مدا خيل
 يلخالمدا مجموع                    

193.333 
227.843 

238.806   (5) 
273.316 

  مختلفةمنح:   
 (6)   548.597 1.421.345 منحة التضامن األولمبي

 34.266 43.207 منحة لجنة ألعاب البحر األبيض المتوسط
 A C N O A 314.390 250.100منحة  
 A C N O   7.344 5.143منحة  

 CIO  89.100 75.000مناب اللجنة األولمبية من منحة داعمي 
 1.583 0 منحة الجمعية الفرنكفونية لألكاديميات األولمبية

 0 12.290 منح أخرى 
   أرباح أخرى 
 1.887.676  مختلفةمجموع منح                    

 
914.689 

 إيراادات التوظيفات     
 S I C A V       105.577 107.695مداخيل 

 2.505 3.261 فوائد توظيف الحسابات البنكية
 110.200 108.838 مجموع إيرادات التوظيفات                

 10.500 26.870 (CNASمتأتية من  مدا خيلأرباح  أخرى )  

 1.325.074 2.234.857 مجموع اإليرادات                           
 

لسنين المنصوص عليها في على عدد ا المتعاقد عليه ا و انه وقع تقسيم المبلغ الجمليعلم  'اتصالت تونس'مداخيل من قبل المستشهر(5)

 2017ـانخفاض في مداخيل األستشهار مقارنة ب 2018لك سجلت سنة العقد لذ

 لفائدة الجامعات  مضاعفة مداخيل اللجنة الوطنية األولمبيةبفضل عمل اللجنة واإلستراتيجية الجديدة الموضوعة في الغرض تمت  (6)

 تحت عنوان " المنح المدفوعة". باألعباء ل الحقاة مثلما هو مفصّ دفوعوهذا ما يفسر ارتفاع مبالغ المنح الم
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II. : األعـباء 
د 1.283.734   مقابل  2018ديسمبر 31من غرة جانفي الى غاية  د 2.231.032 أعباءبلغ مجموع  -

 كما يلي : موزع  2017ديـسمبر   31 الى غاية غرة جانفي من
   األعباء           

  مشتريات مستهلكة للوازم و تموينات أخرى   
 4.389 6.719 الوقود

 10.418 10.248 لوازم إدارية
 14.807  16.967 مشتريات مجموع                        

 أعباء األعوان :   
 165.003 163.981 األجور  

 12.003 14.021 أعباء اجتماعية
  1.334 ديون مدخرة إلجازات

  177.006  179.336 أعباء األعوان مجموع                           
  51.817  43.060 :مخصصات اإلستهالكات و المدخرات  
 : أعباء جارية أخرى   

 (7)  546.813 1.324.747  منح  مدفوعة للجامعات 
 9.748 4.343 اشتراكات مدفوعة

 276.945 340.609 مصاريف الندوات و الملتقيات
 (8)    68.052 165.281  سفرات و تنقل

 6.057 6.021 تأمينات
 45.047 47.122 كراءات

 3.792 5.941 صيانة و إصالح 
 26.163 48.054 أتعاب الوسطاء
 48.898 32.085 أعباء مختنلفة 

 8.000 16.000 منح أخرى 
         (9)مجموع أعباء جارية أخرى                            

               أعباء األنشطة الـجارية       مجموع                         
1.990.204 
2.229.567 

1.039.516  
1.283.146 

   منح الدعم لفائدة الجامعات الرياضية  الدولية األولمبية تمت مضاعفةز عالقاتها مع اللجنة تميّ نشاط اللجنة الوطنية األولمبية و بفضل( 7)

ن وإ .ن الوطنية األولمبية العالميةكذلك جمعية اللجاواألولمبية  اللجنة الدولية لدن ن المقدار األكبر من هاته المصاريف وقع استرجاعها منإ( 8)

لت خاللها د األلعاب التي مثّ تعدّ الي  إضافةولي حضورها الدّ التونسيّة واألولمبية ة الوطنية ر بكثافة نشاط اللجننقل مبرّ السفر و التّ رتفاع مصاريف إ

بيونس " واأللعاب األولمبية للشباب "2018الجزائر "فريقية للشباب و األلعاب األ "2018قونا اتار"البالد التونسية )األلعاب المتوسطية اللجنة 

لجمعية اللجان الى رئيس اللجنة الدولية األولمبية و الجمعية العمومية  التونسية األولمبيةالوطنيّة لوفد اللجنة ة يارة الرسميّ والزّ  "(2018أيرس 

طوكيو "ة المضيفة أللعاب األولمبية إلى عديد المدن اليابنيّ  التونسية زيارة وفد اللجنة الوطنية األولمبيةوالوطنية األولمبية العالمية بطوكيو 

 ".2020معها على احتضان تحضيرات رياضيينا لأللعاب األولمبيّة "طوكيو  لإلتفاق "2020

وتنظيم  مّما نتج عنه توفير مبالغ دعم كبيرة للجامعات الرياضيّة للجنة الوطنية األولمبيةأنشطة ايُفّسر هذا االرتفاع الهام لألعباء بتضاعف  (9) 

 الرياضيين والمسؤولين المتميزين على المستويين القاري والدولي.وتكريم والندوات  عديد التظاهرات والملتقيات
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   581  965  أعباء مالية
  6 500 رى خأ األعباء

  األعباءمجموع      
 

  مجموع األعباء          

1465                 
 

2.231.032 
 

587 
 

1.283.734 

   
 

 األعباءو اإليرادات بين  لسنة المحاسبيةا نتيجة
 

3.825 
 

41.340 
 

 


