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 الوطنية األولمبية التونسية اللجنة نشاط
 1122افريل  11إلى   1122 مارس 21من 

 
 

I- ــوطئــت  ةـ

اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة التونسيّة جلستها العاّمة التقييميّة للفترة  اليوم تعقد

و ذلك بعد سنة من  1122 افريل 11و  1122مارس  21المتراوحة بين 

الذي تّم وضعه على اثر   1111 – 1122النّشاط في إطار البرنامج الّرباعي 

   دراسة تقييميّة شاملة لعمل اللّجنة بجميع مكّوناتها و بالتّحديد اللّجنة التنفيذيّة 

اإلدارة، تضّمنها المؤلّف التّوثيقي الذي أصدرته اللّجنة و اللّجان الفرعية و

 .1122 – 1122ة األولمبيّة التونسيّة مع انقضاء الفترة النيابيّة الوطنيّ 

التي ميّزت عمل اللّجان   الديناميكيةو لئن افرز التّقييم نقلة نوعيّة معتبرة بفضل 

سياسة الالّمركزيّة والمقاربة التّشاركيّة المعتمدة مع كافّة األطراف ذات و

لجامعات الّرياضية و مكّونات النّسيج العالقة و خاّصة منها الّسلط العمومية و ا

الجمعيّاتي و كذلك بفضل إعادة االعتبار للّجنة الوطنيّة األولمبيّة التّونسيّة لدى 

اللّجنة الدّولية األولمبيّة و خاّصة إزاء إدارة التّضامن األولمبي مّما وفّر 

    ّرياضيّة اعتمادات هامة لتمويل كافّة األنشطة و المساهمة في إعداد النّخبة ال

معاضدة الجامعات في تنفيذ و اإلداريّةإلطارات الفنيّة ورسكلة او تكوين و

برامجها، فاّن التّقييم تضّمن أيضا جملة من النّقائص وجب التّنصيص عليها 

 .1111-1122ة العمل للفترة النّيابيّة طّ ية أخذها بعين االعتبار في رسم خبغا

تلك المتعلّقة بهيكلة  أبرزها المؤلّف التّقييمي و لعّل من أهّم نقاط الّضعف التي

 جملة من المقترحات إدخالالتّصرف اإلداري مّما أفضى إلى اللّجنة و

التّنقيحات على النّظام األساسي للّجنة وقعت المصادقة عليها في الجلسة العامة و

 . 1122فيفري  5الخارقة للعادة ليوم 

تسمية الدّكتور لهيئة التنفيذيّة المنتخبين وء االمسؤوليّات بين أعضا توزيعو بعد 

على وضع الهيئة التنفيذيّة  عملتالهادي بن احمد على رأس اللّجنة الطبيّة 

 .1111-1122الخطوط العريضة لخّطة العمل للفترة النيابيّة 
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II-  7171-7102الخطة اإلستراتجيّة 

 المنعقد التّنفيذيّةتم استعراض مشروع اإلستراتّجية في ثاني اجتماع للهيئة 

ول ذلك من قبل الّسيد صالح الدّين بوذينة المسؤو 1122مارس  21بتاريخ 

 الّسيد عبد المجيد الّسنوسي المسؤول على قطبو" القيم األولمبيّة"على قطب 

 ."الّرياضة"

والمتضمنة قسما  تمت المصادقة على الخّطة اإلستراتجيّة المقترحة برّمتها و 

اإلصالح اإلداري و ب يتعلّقوقسما ثانيا ( 2)لمحاور اإلستراتيجيّة أّوال يتعلّق با

  (. 1) إعادة الهيكلة

 :خّطةالمحاور اإلستراتجيّة لل .0

 يرياضة المستوى العال . أ

 :على هذا المحور حتويو ي 

 رياضيي النّخبة -

 المواهب الواعدة  -

 الّرياضات الّشاطئيّة و البحريّة -

 

 الّرياضات المجتمعيّة  . ب

اهمة كافّة وضع أسس المجتمع الّرياضي بمس إلى هذا المحور يهدف و

 .جمعيّاتيسيج نسلط عموميّة ومجتمع مدني ومن األطراف 

 :يستهدف هذا المحورو 

 الّرياضة النّسائيّة  -

 رياضة األسرة -

 الّرياضة للجميع -

 الّرياضة االستكشافيّة -

 رياضة المؤّسسة -

 الّرياضة للّصحة  -

 رياضات الّطبيعة -

 الّرياضات الشاطئيّة  -

 الّرياضة لألطفال -

 والمسنّينالّرياضة للمتقاعدين  -
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 التّربية األولمبيّة . ج

انتشارها  وتوسيع رقعةالمحور إلى النّهوض بالقيم األولمبيّة  ويهدف هذا

والتّسامح والتّضامن التّواصل االحترام وحابب وتّ الريس الّروح الّرياضية ولتك

والتّطرف والعنف والتعّصب إطار مقاومة الكراهيّة  وذلك في ...ومغالبة النّفس

 ...وتعاطي المخدرات

 :و يتجّسم هذا المحور من خالل اآلليّات التّالية

 األكاديميّة األولمبيّة  -

 المدرسة األولمبيّة  -

 أكاديميّات األحبّاء -

 البالي األولمبي -

 حومتنا األولمبيّة  -

 "األولمبيّةالنّخبة "برنامج  تأطير اتّصالي لفائدة  -

 الجمعيّات الجهويّة األولمبيّة -

 .المتطّوعون األولمبيّون -

  

 العالقات الدوليّة . د

ة التونسيّة على المستوى حرصا على تثبيت إشعاع اللّجنة الوطنيّة األولمبيّ 

وقع اعتبار العالقات الدّولية كمحور جوهري للخّطة اإلستراتجيّة  الدّولي

 :بهدف 1122-1111

الهيئات  في والّرياضية تواجد الحركة الوطنيّة األولمبّية تدعيم -

 األولمبيّة و الّرياضية العالميّة

الهيئات خالل التمثيليّات الدبلوماسيّة وتطوير التّعاون الدّولي من  -

 .األمميّة و مع اللّجان الوطنيّة األولمبيّة في كافّة أنحاء العالم
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 االتّصال . ه

ذلك و ورة تطوير وسائل االتّصال للّجنةضرب االستراتيجيةالخّطة  يقضو ت

 :عبر

 موقع الواب -

 شبكات التّواصل االجتماعي و -

 االتّصال الّرقميو -

 .النّشريّات و الّرسائل االلكترونيّةو -

  

 الموارد . و

 :المحور إلى ويتفّرع هذا

 الموارد البشريّة بتدعيم اإلدارة بالكفاءات  -

 التّضامن األولمبيب في عالقةالموارد الماليّة بمواصلة المجهود المثمر و -

 .أكثر حرفيّة ضرورة وضع إستراتجيّة للتّسويق  -

 

 الرياضي واألولمبي اإلرث . ز

 : هذا المحور إلى ويهدف 

 االعتناء بالذّاكرة الوطنيّة الّرياضية و األولمبيّة -

 حفظ األرشيف الوطني الّرياضي واألولمبيو -

 .إحداث الجمعيّة الوطنيّة لألولمبيّينو -

 

 الحكومة . ذ

التّي تسعى  الحكومةخّصصت الخّطة اإلستراتجيّة المرسومة محورا أفقيّا يهّم 

 .كافّة الهياكل الّرياضية على مستوياللّجنة إلى تكريس مبادئها األساسيّة 

 

 :اإلصالح اإلداري و إعادة الهيكلة .7

الق في اإلصالح كان البدّ من االنط في هذا المجال لتنفيذ الخّطة اإلستراتجيّة

 .اآلتي بيانهإعادة هيكلتها على النّحو اإلداري للّجنة و

 :تقسيم عمل اللّجنة و نشاط اللّجان إلى قطبين . أ

 :على والذي يحتوي واأللعابقطب الّرياضة  -
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إعداد رياضيي النّخبة 

تكوين و رسكلة اإلطارات الفنيّة و اإلداريّة 

 الجامعات في تنفيذ برامجها الّسنويّةمعاضدة 

 المساهمة في اإلعداد اللّوجستي لمختلف األلعاب اإلقليميّة و الدوليّة

 و األولمبيّة

 :على والذي يحتوي قطب النّهوض بالقيم األولمبيّة -

 نشر التّربية و الثّقافة األولمبيّة 

 تكريس العالقة بين الّرياضة و الّتنمية المستدامة 

للجميع الّرياضة 

 حفظ الذّاكرة الّرياضيّة  واألولمبي معالعناية باإلرث الّرياضي 

 واألولمبيّة الوطنيّة

 

 :إعادة الهيكلة و تطوير الموارد البشريّة و ذلك من خالل . ب

 إحداث خّطة المدير التّنفيذي 

الدّفع ة بالتّفرقة بين اإلذن بالّصرف ويّ الهيكلة اإلدارة الم 

 واألولمبيانتداب مساعدين للمديَرْين الّرياضي 

ير وسائل العمل بإتمام انجاز المكتبة الّرقمية تعصMédiathèque 

 وضع منظومة معلوماتيّة متكاملة  في والّشروع

"système d’information." 

 

III- االنجازات 

في وضع و انجاز  الفرعيّة شرعت اللّجان آنفة الذكرا للمحاور اإلستراتجيّة وفق

 .اثر إتمام عمليّة هيكلة اللّجنة مباشرة 1122و  1122برامجها لسنتي 

ة ـــقد اتّسمت البرامج بتجسيم األبعاد الثاّلثة للحركة األولمبيّة و هي الّرياضو 

التي أضحت من  الحكومةالتّنمية المستدامة عالوة على و الثّقافة األولمبيّةو

 . الوطنية األولمبيّة ويّات اللّجنةأول

 .  من أنّشطة الفرعيّة يم هذه األبعاد من خالل ما أنجزته اللّجانويتجلّى تجس

 :األلعابالرياضة و  .0

لقد تمّكنت اللّجنة من مضاعفة الدّعم الموّجه لرياضيي النّخبة و اإلطارات 

الفنيّة و اإلداريّة و الجامعات الوطنية الرياضية من خالل تطوير عالقتها 

جمعيّة المتمثلة في التّضامن األولمبي ومع مؤسسات التّمويل األولمبيّة 
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الدّوليّة أللعاب البحر األبيض  اللّجنةلوطنيّة األولمبيّة اإلفريقّية واللّجان ا

بصفة معتبرة في إعداد الّرياضيين  هذه المؤسسات المتوّسط حيث تسهم

نا لمختلف احتضان بالداأللعاب المتعدّدة االختصاصات و لمختلف

الدوليّة و أيضا في اإلعداد اللّوجستي للمواعيد القادمة و التّظاهرات اإلقليميّة

العاب البحر مثل  1122الّرزنامة الدّوليّة لسنة  و بالتّحديد المدرجة منها في

الجزائر "األلعاب اإلفريقيّة للّشباب و" 1122طارقونا "األبيض المتوّسط 

 ".1122بيونس آيرس "و األلعاب األولمبيّة للّشباب " 1122

هذا الدّعم مبالغ هاّمة كما تبّينه الجداول الالّحقة فإنّه يتعيّن  أدركو لئن  

التّأكيد على الّصعوبات التّي تعترض أبطالنا و جامعاتنا لإلعداد لهذه 

المواعيد خاّصة من جّراء عدم تفعيل اللّجنة المشتركة لإلعداد األولمبي منذ 

ب األولمبّية ريو سنتين بالّرغم نجاحها في اإلعداد و المشاركة في األلعا

 .على جميع المستويات 1122

كما تعتّز اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة التّونسيّة بتتويج دعمها للنخبة الّشابة 

بيونس آيرس "رياضيّا إلى حدّ اآلن لأللعاب األولمبيّة للّشباب  22ح بترشّ 

 .وهو عدد مرّشح الي بلوغ الضعف" 1122

وتكوين للّجنة في إعداد الّرياضيين مساهمة ا مفّصل عنكشف  وفيما يلي

 :التّمويلحسب مصادر  ودعم الجامعات اإلطارات
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 7171-7102التضامن األولمبي  . أ

 برنامج منح الرياضيين 2.أ

 :تسند لجنة التضامن األولمبي منحا للرياضيين عبر البرامج التالية

منحة ب 7171إلى أوت  7102تمتد من سبتمبر  7171األولمبية طوكيو  باأللعابين نيمنحة الرياضيين المع -0

 (دينار 440.051حوالي ) دوالر 704.511جملية تقدر ب 

 .للرباعية األولمبية (دينار 704.111 حوالي ) دوالر 011,111منحة للرياضات الجماعية تقدر بـ  -7

 (دينار  704.111 حوالي )دوالر 011,111منحة للرياضيين من المستوى اإلقليمي والجهوي بمبلغ يقدر بـ  -0

 .للرباعية األولمبية

 :منحة للرياضيين الشبان حسب ثالث برامج فرعية مبوبة كالتالي -5

 .(دينار 52.111 حوالي ) دوالر 71,111: االنتقاء - أ

 .(دينار 55.111 حوالي )  دوالر 51,111: الترشح - ب

 .(دينار 55.111 حوالي ) دوالر 51,111التحضير  -ج

 

منحة الرياضيين 

 الشبان

 

الرياضيين ذوي  منحة

المستوى اإلقليمي 

 والجهوي

 

منحة الرياضات 

 الجماعية

 بالدينار التونسي 7171منحة الرياضيين المعنيين بطوكيو 

 النفقات الموازنة
الميزانية 

 المخصصة
 االسم واللقب

العديد من  انتفع

الرياضيين الشبان من 

رياضات فردية 

وجماعية بمنح البرامج 

 52:االنتقاء-:   الثالث

وانتفعت بها . ينارألف د

ألعاب : الجامعات التالية

القوى والمبارزة 

والجودو والكاراتي 

والمصارعة والرقبي 

والتنس والتجديف 

 -وتنس الطاولة 

ألف 55: الترشح

وانتفعت بها .ينارد

ألعاب : ات التاليةالجامع

القوى والمبارزة 

والجودو والكاراتي 

والمصارعة والرقبي 

والتنس والتجديف 

وتنس الطاولة 

والجمباز والسباحة 

 -.           رياتلونوالت

 55,111:  التحضير

 .ينارد

سيقع اسناد المنح إثر 

االنتهاء من المرحلة 

التأهيلية لأللعاب 

 األولمبية للشباب

من انتفعت العديد 

الجامعات الرياضية بهاته 

المنحة وهي على التوالي 

المبارزة والقولف : 

والجودو والكاراتي 

والمصارعة والتايكواندو 

 ياتلونوالتر والكاياك

وتنس الطاولة وألعاب 

القوى والكرة الحديدية 

والتنس واألشرعة 

والتجديف والدراجات 

ورفع األثقال والسباحة 

ح المسندة وتراوحت المن

آالف  2.411بين

حسب ينار ف دلآ05.011و

 طلب الجامعات

وقع اسناد منحة 

الرياضات الجماعية 

للجامعة التونسية 

لكرة السلة على 

امتداد أربع سنوات 

حسب االهداف 

المبرمجة من قبل 

الفنية  اإلدارة

:     المنحة بـرت وقد

 دينارألف  704

04..50 ,11 4.070,11 51.5.5,11 
نهال شيخ روحو 

 (جودو)

04..50,11 
01.755,11 55.012,11 

إيناس بو بكري 

 (مبارزة)

مروى العامري  55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (مصارعة)

 (مبارزة)سارة بسباس  55.012,11 01.755,11 50,11..04

ألعاب )زياني مروى بو 55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (قوى

رفع )نهى األندلسي  55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (األثقال

04..50,11 01.755,11 55.012,11 
 (رماية)ألفة الشارني 

فارس الفرجاني  55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (مبارزة)

محمود أسامة  55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (جودو)السنوسي

رفع ) كارم بن هنية  55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (األثقال

ألعاب )عمر بن يحيى  55.012,11 01.755,11 50,11..04

 (قوى

04..50,11 01.755,11 55.012,11 
 (مالكمة)بالل المحمدي 

وقع صرف 

 ينارد 55,111

 7102بعنوان سنة 

 ينارد 21,411و

.710بعنوان سنة   

  أسامة الوسالتي  4.070,11 

 قع تعويض أسامة الوسالتي بنهال شيخ روحوو*  

ينارد 704,111  704.000,00 704.000,00 501.007,11 077.547,11 440.7.5,11 
المجوع العام للمنحة 

 رنامجبحسب ال

file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/CALCUL%20OPTION%20I%20ET%20II.xlsx
file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/CALCUL%20OPTION%20I%20ET%20II.xlsx
file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/CALCUL%20OPTION%20I%20ET%20II.xlsx
file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/SUB%20NIV%20CON.xlsx
file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/SUB%20NIV%20CON.xlsx
file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/SUB%20NIV%20CON.xlsx
file:///C:/Users/MajidSNOUSSI/AppData/OICE_15_974FA576_32C1D314_CB3/SUB%20NIV%20CON.xlsx
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 برنامج منح الممرنين 7.أ

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

يوما تحت اشراف خبير أجنبي بمنحة تقدر بـ  01إلى  01وهي تربصات تدوم من : التربصات الفنية للممرنين -0

 .تقريبا لكل تربص( دينار 008011)دوالر  0111
أحد المراكز المنحة األولمبية للممرنين وهي تربصات متوسطة المدى تدوم من شهرين إلى ثالثة أشهر في  -7

لكل ( دينار 108211الى  028111)دوالر  710111إلى  710111الدولية المتخصصة وتتراوح المنحة من 

 .تربص
تطوير المنظومة الرياضية الوطنية عبر استقبال خبير لمدة تتراوح بين ثالث وستة أشهر بمنحة جملية تقــــدر  -3

 .لكل تربص( دينار 218111 حوالي )دوالر  310111بـ 

تطوير المنظومة 

 الرياضية الوطنية
 نمرنيالمنحة األولمبية للم

 (بالدينار)

 نمرنيالتربصات الفنية للم

 (بالدينار) 

استقبال خبير أجنبي لتطوير 

المنظومة الرياضية للجامعة 

ودعم تكوين ورسكلة 

 :اإلطارات الفنية

تسند منح لفائدة اإلطارات الفنية 

تكوين  التونسية لمتابعة تربصات

ورسكلة في المعاهد العليا المختصة 

تحت اشراف اإلتحادات الدولية وقد انتفع 

 :بها 

 

لسنة  ن تحت اشراف خبراء دوليين أو محليينمرنيتنظيم تربصات للم

7102 

 النفقات
الميزانية المرصودة 

 أو المقترحة 
 :الجامعات المنتفعة

(          7102)كاياك  الكانوي

 دينار  00, 70.138
دينار 008011 دينار 008011  (7102)الرقبي *  

( 7100)كرة اليد 

 58.750,00 دينار 70.500,00
 دينار

ابتسام تريمش  

 7102لسنة ( تجديف)

 (7102)القولف *  دينار 008011  

 (7102) رياتلونالت*  دينار  18.797,65 دينار18.797,65   

    47.000,00 
 دينار

 

حمزة عمروني 

7102لسنة ( الرقبي)  

  

 دينار 708711 دينار 70871
منحة  (7100)الجودو * 

 إضافية

 دينار  37.517,75 دينار 28.138,90   
منحة  (7100)ألعاب القوى * 

 إضافية

 دينار 122.115,40 دينار 77.488,90 7102لسنة  105.750,00 دينار 140.638,00
      المنحة الجملية حسب البرنامج

 7102لسنة 
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 : المنحة السنوية لجمعية اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية . أ
 دوالر 0118111011 تسند جمعية اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية منحة دعم سنوية تقدر بـ 

 : 7102استفادت منها الجامعات الرياضية التالية سنة (  دينار 73181110111 حوالي)

–الجودو  –كرة اليد  –الكاياك  –الكرة الطائرة  –المصارعة  –كرة السلة  –التنس  –تنس الطاولة 

.البيزبول –تلون التريا –الدراجات  –البريدج  –القولف  –الكاراتي  –الكونغ فو  –التجديف   

 :المنحة السنوية للجنة الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط . ب
تسند اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط منحة سنوية لفائدة جامعة رياضية لكل سنة تسمح 

رياضيين وممرن مع توفير منحة يومية  10يوما لفائدة  01باجراء تربص دولي بأوروبا لمدة تدوم 

لكل يوم ولكل فرد من البعثة مع ضمان  (دينار 731 حوالي) دوالر 011لإلعاشة واإلقامة تقدر بـ 

لكل مشارك وقد أسندت المنحة لجامعة  (دينار 702 حوالي) دوالر 071النقل الجوي المقدر بـ 

 .التجديف

 برنامج تطويراإلدارة 0.أ

كل سنة ( دينار 0118211 حوالي )دوالر  010111تمنح لجنة التضامن األولمبي منحة إدارية تقدر بـ      

دوالر  3111دروس في اإلدارة الرياضية بمنحة تقدر بـ  10لخالص مستلزمات اإلدارة وتقدم دعما لتنظيم 

 000111معمق في التسيير الرياضي بمنحة تقدر بـ لكل درس كما يقع تنظيم درس سنوي ( دينار 08771)

 (.دينار 378711)دوالر

الدروس المعمقة في التسيير 

 الرياضي
 المنحة اإلدارية دروس في اإلدارة الرياضية

ينظم درس سنوي معمق في التسيير 

طارات العاملة الرياضي لفائدة اإل

 بالجامعات والنوادي

تصرف منح لتنظيم دروس في اإلدارة 

 إدارية)ين ورسكلة اإلطارات الرياضية لتكو

بالجامعات ...( متطوعينو فنيةو ماليةو

والطلبة المنتمين للمعاهد  والنوادي الرياضية

العليا للرياضة وكل من يريد متابعة هذه 

 .الدروس طبقا لشروط معدة للغرض

تصرف منحة إدارية سنوية لفائدة 

 :اإلدارة لخالص مستلزماتها

 10قسم برنامج الدروس الحالي على 

 00محاور يتم تدريسها على مدى 

عشر يوما في الفترة الممتدة بين 

  7100/17/00و  7100/10/70

 دينار 105.750,00:   7102  13 :حالياعدد هذه الدروس 

 دينار 08771: 7102/10/70إلى  10/07من 

 بأريانة
 دينار  105.750,00: 7100

 دينار 08771: 7100/17/10إلى  10/70من 

 بن عروسب
 دينار24.440,00 :دعم اإلدارة

 دينار 08771: 7100/17/71إلى  17/00من 

   ببنزرت

 دينار 708021 دينار 378711المنحة المخصصة 
 إجمالي الدعم حسب البرنامج 

 دينار   235.940,00
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 :ولمبيةنشر الثقافة و القيم األ .7

 

 ولمبيةمشروع حومتنا األ إطالق . أ

في خاّصة ولمبيّة في كافّة ربوع البالد وحرصا منها على نشر القيم اال

المناطق الشعبيّة أطلقت اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة التّونسيّة مشروع حومتنا 

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للّرياضة في خدمة  1122افريل 2األولمبيّة يوم 

نواتات لهذه الحومات وقع تجميعها في تظاهرة ( 2)التّنمية و الّسلم ببعث سبع  

برى بملعب حي هالل و بمشاركة ما ال يقّل تنشيطيّة و احتفاليّة و تحسيسيّة ك

طفل من األحياء المجاورة بحضور والي تونس و رئيس بلديّة  511عن 

و قد كان لهذه . متساكني المنطقةس اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة والعاصمة و رئي

البادرة الّصدى الّطيب لدى أهالي حي هالل و أطفال وشباب دوار هيشر وباب 

 .لجلود و الماّلسين و غيرهملعسل و جبل ا

لبات من مختلف أنحاء و تبعا لنجاح هذه التّجربة و تجاوبا مع عديد الطّ 

قّررت اللّجنة بعد التّشاور مع إدارة التّضامن األولمبي للّجنة  الجمهوريّة

الدوليّة األولمبيّة برمجة إحداث اكبر عدد ممكن من الحومات األولمبيّة خالل 

 .مع توزيعها على كافة مناطق الجمهوريّة 1111-1122الفترة النّيابيّة 

  :واليات 4حومة اولمبيّة في  21وقد تّم إلى حد األن انجاز 

 حّي و حي هاللو باب العسلو جبل جلودودوار هيشر : تونس

 .التّضامن

 حي و ّشبابحي الو حي البريدو حي نفزةو وادي الّزرقة: باجة

 .قريش

 سيدي عيادو الحجاّجو بوجليدةو وادي العرعار: سليانة. 

 العال المساعيدو أوالد عمرو حفوز: القيروان. 

 

 االحتفال بستينية اللجنة  . ب

االحتفال بالذّكرى الّستين لميالد اللّجنة  1122النّشاط لسنة  تّضمن برنامج

الى ايالء الحدث أهميّة  ةالتنفيذي هيئةال تو قد سع. ة األولمبيّة التونسيّةالوطنيّ 

الّرياضيّة في ر إلى رّواد الحركة األولمبيّة وكبرى حرصا على ردّ االعتبا

ة الوطن منذ االستقالل و جميع بالدنا والّرياضيين المتألّقين الذّين رفعوا راي

ريو "الى " 2121روما "األولمبيّين الذين شاركوا في األلعاب األولمبيّة من 

1122". 



12 
 

و هو ما دفع إلى تخصيص أسبوع كامل لالحتفال بهذا الحدث تحت شعار 

 . "ةتينيّ األسبوع األولمبي للس"

 

 :و قد احتوى هذا األسبوع على التّظاهرات التّالية

 :ينولمبيّ يوم األ *

   األولمبيّين حيث خالدا في ذاكرة الّرياضيين و 1122نوفمبر  14سيبقى يوم 

في " 2121روما "كافّة المشاركين في األلعاب األولمبيّة منذ  لّم شملو قع 

رئيس سيادة بإشراف  2الّرياضي للّشباب بالمنزه حفل بهيج بالمركز الثّقافي و

 اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة الميداليّة الّشرفيّةالجمهوريّة الذي أسنده رئيس 

ميداليّة االمتياز األولمبي تسليم سيادة رئيس الجمهوريّة  تولّي ثمّ  .للّستينية

محّمد و ولمبيّين وهم المرحوم حبيب قلحيةللّستينية إلى كافّة المتّوجين األ

 .ريــموى العمرو إيناس البوبّكريو حبيبة لغريبيو أسامة الملّوليو القّمودي

إلى مؤّسس اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة المرحوم مصطفى  كما سلّم نفس الميداليّة

صاحبي الّرقم نة المرحوم محمد بن عبد القادر وأّول رئيس للّج اليثريّا و

 .روعة تليليت البرالمبيّة ذكور واناث وهما ماهر بوعالّق والقياسي للميداليّا

 

 :األولمبيّينكما تضّمن يوم 

  ّاستعرض نشأة و مسيرة اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة منذ  ورمعرضا للص

ميالدها و كذلك أهّم إنجازات الّرياضيين في مختلف الدّورات األولمبيّة 

 ."1122ريو "إلى " 2121روما "منذ 

 ستّون ": من انجاز اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة بعنوان عرض شريط فيديو

 ."القيم االولمبيّة و التّألق الّرياضي سنة في خدمة

  

 :إصدار مؤلّف تاريخي *

بمجهود توثيقي استثنائي  بمناسبة الّستينية قامت اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة

بالتّعاون مع اللّجنة الدّولية األولمبيّة و الجامعات الوطنيّة الّرياضية و عدد من 

الّرياضيين و المسيّرين القدامى تّوج بإصدار مؤلّف تاريخي شامل تحت 

استعرض  "ستّون سنة في خدمة القيم األولمبيّة و التّألق الّرياضي"عنوان 

نة و المشاركات التونسيّة في مختلف األلعاب األولمبيّة منذ نشأة و تطّور اللّج

حصيلة هذه المشاركات إضافة إلى قائمة و" 2121روما "أّول مشاركة في 

 .اسميّة مفّصلة لجميع األولمبيّين
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و يندرج هذا المجهود في إطار تجسيم محور جوهري للخّطة اإلستراتيجيّة 

حفظ الذّاكرة لمتعلّق بإحياء اإلرث األولمبي واو الوطنيّة األولمبيّة للّجنة

 .الّرياضيّة األولمبيّة

 

 :انجاز شريط فيديو  *

و في نفس هذا الخيار و بمناسبة الّستينية وقع انجاز شريط فيديو حول مسيرة 

بث هذا  تمّ و قد  .الحركة الّرياضيّة و األولمبيّة خالل ستّين سنة من العطاء

 .سيادة رئيس الجمهوريّة في حضرةاألولمبيّين  الّشريط ألّول مّرة في حفل

اقتنت  قدو يندرج هذا المجهود في إطار مشروع حفظ الذّاكرة الّرياضيّة و

بدعم من التّضامن األولمبي تجهيزات سمعيّة بصريّة  الوطنيّة األولمبيّة اللّجنة

من أعلى طراز بغاية تصوير و تسجيل الّرياضيين و الفنيّين و المسيّرين 

القدامى و انجاز أقراص مضغوطة حول مسيرتهم للتّأسيس إلى مكتبة رياضيّة 

 .أولمبيّة أصبحنا في أمّس الحاجة لهاو وطنيّة رياضيّة 

 

  :ةولمبيّ الفسحات األ *

عيت جمعيتي د   للبعد البيئي للحركة األولمبيّة بمناسبة الّستينية و تجسيما 

الّرياضة للجميع بزغوان و أصدقاء الفّوارة بالحّمامات إلى تبادل فسحات 

ميذ من تل 111قد أمكن تجميع نوفمبر و 12و  15أولمبّية بيئية يومي 

      تحسسيهم بدور الّرياضة رتين وين التّظاهتالتّعليم األساسي خالل ها

 .التّنمية المستدامة تحقيقالّرياضيين في المحافظة على الّطبيعية وو

 

 :ملتقى المربين األولمبيّين *

و مثّلت الّستينية أيضا مناسبة لتجميع المربيّين األولمبّيين الجهويّين الذّين و قع 

الملتقى تاريخ الحركة تناول قد و .1122-1122ل الفترة النّيابيّة تكوينهم خال

ذي سامة الملّولي الأن بين المحاضرين البطل األولمبي الوطنيّة األولمبيّة و كان م

هللا ابنة المرحوم  أيضا الّسيدة سميرة ثّريا حرزاستعرض مسيرته االستثنائيّة و

 . مصطفى ثريّا مؤّسس اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة

ظ الذّاكرة الّرياضيّة ضمن جمع المشاركون على ضرورة و ضع حفأو 

 .أولويّات اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة

  

 ملتقى الحومات األولمبّية *

هيًجا بالمعهد األعلى كما تضّمن برنامج األسبوع األولمبي للّستينية ملتقًى ب

شباب الحومات األولمبية دنيّة بقصر السعيد بين األطفال والتّربية البللّرياضة و
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بحضور رئيس و اعنصر 121وادي الزرقة بمشاركة بمنطقة حي هالل و

 .وثلّة من أعضاء الهيئة التنفيذيّة الوطنيّة األولمبيّة اللّجنة

 

 

  :حفل المشعل األولمبي *

ولمبي في نسخته الّرابعة التي فاالت بالّستينية بحفل المشعل األو تّوجت االحت

 .اكتست طابعا متميّزا في قيمة الذّكرى الّستين للّجنة

 22ولمبي من عدد األصناف المتّوجة بالمشعل األو كانت مناسبة للتّرفيع في 

ر للنّاشطين في الحقل حرصا من الهيئة التّنفيذية على توفير حظوظ أكث 11إلى 

           .والتكريمخاّصة منهم العنصر النّسائي من حق االعتراف بالجميل الّرياضي و

 

 :1122ولمبي المتّوجين بالمشعل األ يلي قائمة و فيما
 الصنف المتوجون

 رياضة المعوقين سيدات 0 روعة التليلي

 رياضة المعوقين رجال 7 وليد كتيلة  

 التطوع الرياضي 3 فؤاد الغنوشي  

 المواهب الواعدة ذكـور 0 أسامة السنوسي

 المواهب الواعدة إنـاث 1 نهى األندلسي 

 الرياضة للجميع Run In Monastir  0نادي 

رياضة )الجمعيات والهياكل المتميزة  2 (الرئيس غازي الـجربي)جمعية نوران 

 (وثقافة وبيئة
 التأطير الطبي 0 الدكتور منذر مبارك

الدكتورة )الجمعية الرياضية النسائية بجمال 
 (عـزيزة بن صـالح

 الجمعيات المتميزة في الرياضة النسائية 7

رياضات )الحوكمة في الـمجال الرياضي  01 لكرة السلةالجامعة التونسية 

 (جماعية
 التأطير الفني سيدات 00 فائزة البجاوي

 (رياضات فردية)التأطير الفني رجال 07 أحمد الخضري

 (رياضات جماعية)التاطير الفني  03 نبيل معلول    

 رمزي الخنيسي
 الحكام 00

 إسماعيل بوعلوشة

رياضات ) الحوكمة في الـمجال الرياضي 01 للتجديفالجامعة التونسية 

 (فردية
 التأطير العلمي  00 الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات

 الحذاء الذهبي  02 يوسف المساكني 

 البنك الوطني الـفالحي
 اإلستشهار الرياضي00

 اتصاالت تونس
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الرياضي في الرياضات  اإلمتياز 07 مكرم بن رمضان

 الجماعية رجال
اإلمتياز الرياضي في الرياضات الفردية 71 محمد الطيب 

 رجال
اإلمتياز الرياضي للسيدات في الرياضات 70 منى شباح

 الجماعية
اإلمتياز الرياضي للسيدات في الرياضات 77 مروى العامري 

 الفردية

 
 :إحداث ثالثة لجان جديدة . ج

استخالصا للعبر من االحتفاالت بالّستينية و تنفيذا للتّوصيات المنبثقة عن 

قّررت الهيئة التنفيذيّة  يوم األولمبيّين ةمختلف التّظاهرات المنجزة و خاصّ 

 :كاآلتي إحداث ثالثة لجان جديدة

 

  لجنة حفظ الذّاكرة الّرياضيّة و األولمبيّة *
  :تتكّون من الّسيدات و الّسادةو

 (رئيس)بوشناق  مصطفى -

 توفيق بن عثمانو ليليا بن ميالدو محمد الوحشيو سلوى ابّةواألعضاء  -

 .احمد بوساقو احمد العواديو امينة مكادةو المنصف الوسالتيو

 (للمتابعة اإلدارية و اإلعالم)الطاهر ساسي و -

 .(ينشرفي ينعضو)الدكتور لطفي بن عبد القادر وسميرة ثريا حرز هللا و -

 

 وقتيّة للجمعيّة الوطنيّة لألولمبّيين لجنة *

  :تتكّون من الّسيدات و الّسادةو

 (رئيس)اسكندر حشيشة  -

أسامة و حبيبة لغريبيو فوزي الّصبابطيو محمد القموديواألعضاء  -

 .ابتسام تريمشو عبد العزيز دربالو فاتن الغّطاسو الملّولي

 .(مقرر عام)صالح الدين بوذينة و -

 

 .برئاسة الّسيد عزالدّين بوزيد  و الّرياضات التقليديّةلجنة إحياء األلعاب  *
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 أنشطة اللّجان . د

اّصة صلب لجنة بخليّة خ يشروع حومتنا األولمبيّة الذي يحضإضافة إلى م

األسبوع األولمبي للّستينية الذي تضافرت من أجله جهود الّرياضة للجميع و

 الوطنية األولمبيّــة اللّجنةكافة اللّجان و أيضا كفاءات و متطّوعين من خارج 

واصلت مختلف  اضيين الذين يستحقون كل التّقديرو خاّصة منهم قدماء الّري

اللّجان الفرعية تنفيذ برامجها بصفة مستمّرة تجسيما للخّطة اإلستراتجيّة 

 .1111- 1122المرسومة منذ انطالق الفترة النّيابية 

 

  الرياضة  فيلجنة المرأة 

 األجندة"حرصا من اللّجنة على تفعيل دور المرأة في الّرياضة وفقا لتوصيات 

بتنظيم ملتقى الّرياضة في  المرأة لجنةبادرت  األولمبيّة للجنة الدوليّة" 1111

كان مناسبة لجمع شمل  "مكانة المرأة في الحقل الّرياضي"وطنيّا تحت عنوان 

الّرياضيات والمسيرات القدامى مّمن لعبن دورا هاّما في مسار الّرياضة النّسائيّة 

عضوة اللّجنة الدوليّة األولمبيّة رئيسة لجنة  الملتقى بحضور والتأم. في بالدنا

وكان الملتقي فرصة لتناول . المساواة بين األجناس واالختالف الّسيدة ليديا نسيكرا

عديد اإلشكاالت التّي تعيق الّرياضة النّسائية والدّور الموكول للمرأة في مختلف 

 .الّرياضي في الحقلمواقع التّسيير 

إحداث صندوق دعم الّرياضة النّسائية مع و بهذه المناسبة وقع اإلعالن عن 

تخصيص مبلغ مائة ألف دينار لفائدة الّصندوق اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة  قرار

نة تأمل اللّجو" الّرياضة النّسائية" لذي فتح في شانه حساب خاص تحت عنوانا

غيرها من المتبّرعين في تمويل هذا والخاصة و أن تساهم المؤّسسات العموميّة

يتّم حينها الّشروع في توزيعها على لألف دينار  511الصندوق لبلوغ سقف 

 .الجمعيّات و الّرياضات المستهدفة

 

  ّياضيلجنة الّطب الر 

إيمانا منها بأهميّة الّطب وعلوم الّرياضة في إعداد النّخبة الوطنيّة بادرت اللّجنة 

 :بتنظيم ملتقيين إثنين

خر المستجدّات في الطب آ"تحت عنوان  1122ديسمبر  25يوم األّول  -

     في علوم الّرياضة ائناوخبر بّائنابمشاركة ثلّة من خيرة أط "الّرياضي

 .و بمساهمة دوليّة من الدكتور فيليب لوفون والّسيد جون روبرفييار

التّحسيس بأهميّة اإلضافات "حول  1122جانفي  21يوم والثاني  -

 ."الغذائيّة
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  لجنة الّرياضة و التّنمية المستدامة 

لقد تّوج نشاط لجنة الّرياضة والتّنمية المستدامة بإعداد الميثاق الوطني للّرياضة والتّنمية المستدامة 

الذي يحتوى على المدّونة الوطنيّة للّرياضة المستدامة ودليل الممارسات السّليمة من أجل رياضة 

ود كبير انطلق سنة ثمرة مجه ذلك جاءو. مستدامة و المحاور العمليّة من أجل رياضة مستدامة 

 .بهدف وضع استراتيجيّة وطنيّة للّرياضة والتّنمية المستدامة 1124

ندوة وطنيّة للتّعريف بالميثاق الوطني للّرياضة والتّنمية  1122ديسمبر   12ونظّمت اللّجنة يوم 

طالق في المستدامة بمشاركة كافّة الجامعات الّرياضية وعديد الجمعيّات وكانت النّدوة بمثابة االن

 . برنامج تكوين حول فحوى الميثاق لفائدة مختلف مكّونات المجتمع الّرياضي

 

  لجنة األلعاب الّشاطئيّة و الّرياضات المائيّة 

رات الكبرى التي تشهدها الّرياضة في العالم وتجسيما غيّ رص على مواكبة التفي إطار الح

خاصّة من خالل إحداث لجنة النّهوض باأللعاب  الوطنيّة األولمبيّة للتّوّجهات االستشرافية للّجنة

ورشة عمل خّصصت للتّفكير في وضع اللّجنة  نّظمت والّرياضات البحريّةالشّاطئيّة 

بمشاركة  استراتيجيّة وطنيّة للنّهوض باأللعاب الّشاطئية والّرياضات البحريّة

 .الجامعات المعنيّة والوزارات ذات العالقة

تضّمن المحاور االستراتيجيّة المقترحة من قبل  يضافّوجت الورشة بتقرير وقد ت  

المشاركين تّم توجيهه إلى وزارة شؤون الّشباب والّرياضة ووزارة الّسياحة 

االستراتيجيّة تلك والصناعات التقليديّة ودعوتهما إلى إحداث فريق عمل إلنجاز 

عداد للمواعيد اإلقليميّة والدوليّة من أجل نشر النّشاط الّرياضي في الّسواحل واإل

تحتوى  1121نة الكبرى المرتقبة ناهيك وأّن الّرزنامة الدوليّة الّرياضية لس

الّشاطئيّة األولى واأللعاب العالميّة الّشاطئيّة األولى واأللعاب  األلعاب اإلفريقية

 .المتوّسطية الّشاطئية الثّانية

 

 التّربية األولمبية 

       ت المبذولة في الفترة النيّابية الّسابقة لنشر الثّقافة مواصلة للمجهودا 

ة و في نطاق سياسة الالّمركزية والّشراكة مع مختلف و التربيّة األولمبيّ 

الوطنيّة  أولت اللّجنة التّي انتهجتهاالمحليّة الجامعات والّسلط الجهويّة و

من خالل لجنة الثّقافة و التربّية و اإلرث األولمبي أهميّة كبرى  األولمبيّة

لليوم األولمبي حيث أخرجته من طابعه البروتوكولي البحت ليصبح 

 . مناسبة للتّحسيس بفوائد الّرياضة و نشر القيم األولمبيّة

 1122 جويلية 1يوم  بالحّمامات 1122انتظم اليوم األولمبي لسنة و 

النّهوض باأللعاب "بالتّنسيق مع جملة من الجامعات الّرياضية تحت شعار 

قد القى اليوم األولمبي نجاحا جماهريّا و. "الّرياضات البحريّةالّشاطئيّة و
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ة كبيرا بفضل المجهودات المبذولة من الجامعات المشاركة و الّسلط المحليّ 

تفال مناسبة للتّعريف ببرنامج كما كان االح .و الجمعيّات الّرياضية بالجهة

 .« OVEP »اللّجنة الدوليّة األولمبيّة لتعليم القيم األولمبيّة 

 

  األكاديمية الوطنية االولمبية 

حلقات التدريب: 

نّظمت األكاديمية خالل الّسنة المنقضية الدّروس المعّمقة الخامسة في التّسيير 

كما تقّرر بداية من الّسنة الحاليّة وفي إطار الالّمركزية االقتراب من  .الّرياضي

 .الجهات وتنظيم دروس التّسيير الّرياضي داخل الجمهوريّة

وفي هذا اإلطار نّظمت األكاديميّة الدّورة الثّالثة عشرة في التّسيير الّرياضي من 

جانفي إلى  12شرة من والدّورة الّرابعة ع بوالية أريانة 1122جانفي  12إلى  21

فيفري  15إلى  22والدّورة الخامسة عشرة من  بوالية بن عروس 1122فيفري  4

بوالية  1122أفريل  11إلى 22والدّورة الّسادسة عشرة من  بوالية بنزرت 1122

 .زغوان

كما تجدر اإلشارة أنّه سيتّم تنظيم دروس مماثلة في بقيّة واليات الجمهوريّة بمجرد 

دوبيّات الجهويّة للّشباب والّرياضة رغبتها في ذلك علما أن األكاديّمية إبداء المن

مندوبيّة وهي أريانة وبن عروس وبنزرت  22بطلبات من  الي حدّ اآلن اتّصلت

 . وزغوان وباجة وجندوبة وسوسة وصفاقس وتوزر وقابس ومدنين

الدّروس المعّمقة في التّسيير الّرياضي: 

 (CAMS)بعد نجاحها في تنظيم الدّروس المعّمقة الخامسة في التّسيير الرياضي 

إطار من الجامعات الّرياضية والنّوادي في مجال التّنظيم  22التي تّم خاللها تكوين 

 من اللّجنة الدّولية األولمبيّة والتّسيير الّرياضي وتّم على إثرها إسنادهم شهادات

اد لتنظيم الدّروس المعّمقة الّسادسة في التّسيير شرعت األكاديميّة في اإلعد

دروس شهريّة  حتويوت .1122سبتمبر  2أفريل إلى  12م من الّرياضي التّي ستلتئ

 :التّالية االختصاصاتفي 

 المنّظمات الّرياضية االولمبيّة هيكلة  -

 التّصرف بطريقة استراتيجيّة   -

 التّصرف في الموارد البشريّة   -

 التّصرف المالي   -

 التّصرف في التّسويق  -

  .ضي هامّ تنظيم حدث ريا -

 



19 
 

المشاركة في التّظاهرات الدوليّة: 

شاركت األكاديميّة في الجلسة العاّمة العاديّة االنتخابيّة لجمعيّة األكاديميّات  -

مارس  22إلى  22الوطنيّة األولمبيّة اإلفريقيّة التّي التأمت بتونس من 

1122 . 

ساهم رئيس األكاديميّة وعدد من األولمبيّين الّشبان والّشابات في فعاليّات  -

الدّورة الثاّلثة لألكاديميّات الوطنيّة األولمبيّة اإلفريقيّة التّي نّظمتها جمعيّة 

مارس  22إلى  22األكاديميّات الوطنيّة األولمبيّة اإلفريقيّة بتونس من 

1122 . 

 25ية األولمبيّة التونسيّة في الدّورة الدوليّة شارك رئيس األكاديميّة الوطنّ  -

 2لرؤساء ومديري األكاديميّات الوطنيّة األولمبيّة التي التأمت باليونان من 

وذلك استجابة للدّعوة " القيم األولمبّية"تحت عنوان  1122ماي  22إلى 

 .التي وجهت له من األكاديميّة األولمبيّة الدوليّة

ساهم رئيس األكاديّمية في الدّورة الرابعة لألكاديميّات الوطنيّة األولمبيّة  -

 1122مارس  22إلى  22اإلفريقيّة التي التأمت بياوندي بالكاميرون من 

وحضر بالمناسبة في الدّورة المشتركة لجمعيّة األكاديميّات الوطنيّة 

الّرياضية بالكاميرون وحضر األولمبيّة اإلفريقيّة واللّجنة الوطنيّة األولمبّية و

 . ندوة علّمية حول الحركة األولمبيّة اإلفريقيّة

مشاركة اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة التّونسيّة في هذه التّظاهرات  كانتوقد  -

بنّاءة وإيجابّية حيث قدّم الّسيد كمال دقيش عضو الهيئة المديرة للّجنة 

ديّمية الوطنيّة األولمبيّة التّونسيّة الوطنيّة األولمبيّة التّونسية ورئيس األكا

 . مداخلة متميّزة حول أنشطة اللّجنة واألكاديميّة القت استحسان الجميع

 

  ة العالقات الدوليّ لجنة 

صورة العمل على تدعيم صورتها و الوطنية األولمبيّة للّجنةواصلت ا 

الحركة األولمبيّة التونسيّة لدى الهياكل اإلقليميّة و الدوليّة األولمبيّة حيث 

ة للّجنة الدوليّ المكتب التنفيذي وقع انتخاب الّسيد ماهر بوشماوي عضوا ب

د العادل زهرة بصفة خبير الّسيد محمّ و أللعاب البحر األبيض المتوّسط

طوكيو "ر حشيشة عضو بلجنة باتّحاد التّضامن اإلسالمي و الّسيد اسكند

الّسيدة سلمى المولهي لوطنيّة األولمبيّة اإلفريقيّة ولجمعية اللّجان ا" 1111

كما أعيد تعيين رئيس . عضوه بلجنة المرأة و الّرياضة التابعة لنفس الهيكل

باللّجنة  اللّجنة الّسيد محرز بوصيان عضو بلجنة الثّقافة و اإلرث األولمبي
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بلجنة العالقات الدوليّة بجمعية اللّجان الوطنيّة  بيّة وعضوالدوليّة األولم

 .األولمبيّة العالميّة

و تسعى اللّجنة مع مختلف الجامعات الوطنيّة إلى تدعيم الحضور التّونسي 

 .في مختلف الهياكل اإلقليميّة و الدوليّة

 

  االتّصاللجنة 

يل سعت اللّجنة الوطنيّة األولمبيّة إلى تفع مع تنامي نشاط مختلف اللّجان

جعلها وسيلة االتّصال الرسمية للّجنة كما صفحة الفايسبوك الخاّصة بها و

أحدثت اللّجنة صفحة فايسبوك خاّصة بمشروع حومتنا األولمبيّة إضافة 

 .إلى الّصفحات الخاّصة بكل حومة

و تسجيالت  وحرص مكتب االتّصال على انجاز ريبورتاجات فوتوغرافيّة

إلى اللّجنة الدوليّة األولمبيّة مّما  آليّةفيديو لكّل األنشطة تم إرسالها بصفة 

. كان له األثر الّطيب على العالقة المتميّزة مع إدارة التّضامن األولمبي

اء التّجهيزات اقتنو « Médiathèque »وبفضل إحداث المكتتبة الّرقميّة 

عالم اإلعالم الّرقمي من الباب الكبير  ستدخل اللّجنة الّسمعية البصريّة

 .1122بداية من سنة 

 

  تشهاراالسلجنة 

الّشريكين  في نطاق تطوير سياسة التّسويق للّجنة تواصلت العالقة مع 

اللّذين التقليديّين للّجنة وهما البنك الوطني الفالحي واتّصاالت تونس و

لهما في النّسخة  سندأ  ة من خالل المشعل األولمبي الذي ا تقدير اللّجناستحقّ 

إنّما كانا م الّشريكين على العقد الّرسمي وولم يقتصر دع .الّرابعة للحفل

 .دائما في الموعد لإلسهام لوجيستيّا في إنجاح مختلف التّظاهرات المنجزة

شروع تمّر لمكما يّسر اللّجنة و يشّرفها التّأكيد على ما لقيت من دعم مس

لدن شركة صنع المشروبات  لالحتفاالت بالّستينية منحومتنا األولمبيّة و

نخّص بالتّقدير الّرئيس المدير العام للّشركة الّسيد حّمادي بوصبيع بتونس و

     المشعل األولمبي اعترافا لما قدّمه للّرياضة  اليوم الذي يشّرفنا إسناده

 .للحركة االولمبيّة من خدمات جليلةو

التّي كانت أيضا داعما   SNACK Tunisie  الّشكر أيضا لشركة كلّ 

قاّرا لتظاهرات حومتنا االولمبيّة في وادي الّزرقاء من والية باجة و وادي 

 . العرعار من والية سليانة و المساعيد من والية القيروان
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 الهيئة الوطنيّة للتحكيم الرياضي طانش - ه

 

 :نشاط مجلس التحكيم الرياضي .0

 من  42عمال بأحكام الفصل :مجلسالأعضاء  بينتوزيع المسؤوليات  إعادة

النظام األساسي للجنة الوطنية األولمبية التونسية تّم توزيع المسؤوليّات 

 :بين أعضاء مجلس التحكيم الرياضي على النحو التالي
 .رئيس: األستاذ ياسين عطاء هللا-

المجلس مكلف بالعالقة مع ناطق رسمي باسم : األستاذ أكرم الزريبـي -

 .اإلعالم

 .مكلف بالعالقة مع الهيئات التحكيمية الدولية: األستاذ الشاذلي الرحماني -

 .مكلف بالعالقة مع الهياكل الرياضية: األستاذ بهاء الدين البكاري -

 .مكلفة بالدراسات والتكوين: األستاذة سلمى خالد -
 تجديد قائمة المحكمة الرياضية: 

جلس ضبط قائمة المحّكمين أعضاء المحكمة الرياضية إلى جانب تولى الم

أعضاء المجلس عدا الرئيس وفقا لترتيب الحروف الهجائيّة للقب على 

 :النحو التالي

األستاذ أكرم الزريبـي، األستاذ الشاذلي الرحماني، األستاذ بهاء الدين 

البجار األستاذ  البكاري، األستاذة سلمى خالد، األستاذ األرقط لطفي،

الجادوي ، األستاذ البوراوي بثينة، األستاذة البلعابي سنية، األستاذة حسان

الحامدي ، األستاذ الجريبي سفيان، األستاذ الجربي محمد، األستاذ عمر

الدريسي ، األستاذة الدخلي معطي، األستاذ الخماري هيفاء، األستاذة زياد

، األستاذ السعسوقي الزعنوني محمد، األستاذ الذيب حسن، األستاذ إيمان

الصيد ، األستاذة ني جابراالشقر، األستاذ السميري حاتمبلقاسم، األستاذ 

، العبيدي الطاهر، األستاذ العباسي علي، األستاذ الصيد ماهر، األستاذ زينة

لقاسمي ، األستاذة امحمدالهادي الفوشالي، األستاذ العنابي سميراألستاذ 

الكراي عبد ، األستاذ القروي محمد، األستاذ الحبيب راميالق، األستاذ هندة

، األستاذ بالحاج سالم نجيب، األستاذ اليحياوي عصام، األستاذ اللطيف

بن ، األستاذ بن حسين إدريس، األستاذ بشر أنور، األستاذ بدري مالك

، بن عاشور رافع ، األستاذبن ضياء ماهر، األستاذ حسين محمد الصالح

، محجوب الهاشمي، األستاذ جراد هدى، األستاذة يسى الحبيببن عاألستاذ 

 .ونة هاجر، األستاذة مقطوف عبد الكريماألستاذ 
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  بثمانية عشره ملفا 1122وقد تعهدت المحكمة الرياضيّة خالل سنة. 

 صدد وضع اللمسات األخيرة وان الهيئة الوطنيّة للتحكيم الرياضي ب

لمنظومتها اإلعالميّة ولنظامها الداخلي واإلستعداد لتنظيم ملتقي دوليّا حول 

 .التحكيم الرياضي
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 و في الختام

ة المسؤولين كر الجزيل لكافّ م بالشّ تتقدّ  أن إال تنفيذيّةال يسع الهيئة ال 

  إداريينو  نو فنييّ  أعضاءة من رؤساء و ياضية الوطنيّ بالجامعات الرّ 

مختلف اللجان كافّة المحّكمين وووأعضاء مجلس التّحكيم الرياضي 

 جميع الوزاراتو اللجنة الوطنيّة األولمبيّة المنتخبة في نطاق

التي تعاونت مع اللجنة الوطنيّة األولمبيّة  سات الوطنيةالمؤسّ و

 البنك الوطني الفالحي واتصاالت تونس رأسهمعلى والمستشهرين و

على كل  اإلعالموسائل و العاملين باللّجنة الوطنيّة األولمبيّةكافّة و

ة الحركة الوطنيّ  إلنجاح أبدوهعاون الذي التجاوب و التّ و المساعدة

 .للّراية الوطنية إعالءمسيرة رياضيينا و أبطالنا و خدمتهم و ةاألولمبيّ 

 

 

 

 

 الكاتب العام 

 اسكندر حشيشة
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   أمين المال

 الشواشيسفيان 
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