
1 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

  

2019 

 التقرير األدب   



2 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

 

 المملكة المغربية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير األدب   

2019 
 

  



4 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"...إننا بالفعل أمة محبة للرياضة ومعبأة إجامعا لتشجيع ومتجيد أبطالها.  

العىل بفضل أمة تستمد فخرا كبريا من رؤية العلم املغريب مرفوعا يف 

حافل االنجازات العديدة التي يحققها األبطال املغاربة يف مختلف امل

 الدولية..."

 

 

  2008 الصخريات للرياضة الوطنية الندوة يف املشاركني إىل املوجه السامي املليك الخطاب من مقتطف

2008أكتوبر  24و  23يومي   
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 كلمة السيد الرئيس

 

 
 
أ ،  بداية أن  ورئيسات الشكر  ب  توجهأود  رؤساء  إىل 

أعضاء   الوطنية،  الرياضية  الملكية  الجامعات 

   
مؤسستنا، لما يقدمونه من مجهودات من أجل الرق 

 بالرياضة المغربية. 

من    2019بفضل انخراطكم جميعا، تمكنا خالل سنة   

  جاء بها الفريق الجديد للجنة 
تعزيز المكتسبات الت 

  صلب أولوياته  
  اإلعداد األولمت   التنفيذية الذي يضع ق 

والتكوين المستمر من أجل مواكبة الجامعات الملكية 

 الرياضية الوطنية. 

  هذا اإلطار و
ة المغربية من توقيع اتفاقية إطار مع الوزارة  ، تمكنت اللجنة الوطنية األولمبيق 

ة برامج التحضت     تمرارية دعمأجل ضمان اس  من  2028و  2019ما بي      المكلفة بالرياضة للفت 

ت   
الت  الدولية  وع  للجنةالقانونية    صالحياتالضمن    دخللأللعاب  مشر تفعيل  وكذلك   ،

المغربية    28/ 24جيل المواهب  تحضت   أجل  لال من      يةاألولمب  اتستحقاق الشابة 
لسنت 

 . 2028و  2024

  تطوير  واصلت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية عملها للمساهمة  كما  
الرياضة الوطنية ق 

 . اإلدارية الوطنيةلفائدة األطر التقنية و  كويناتمن خالل تنظيم سلسلة من الندوات والت

اإلجراءات المتخذة من طرف اللجنة خالل هذه  يوضح التقرير األدب   التاىل  جودة ونوعية  

  رؤية  
  تندرج ق 

.  وأغتنم هذه الفرصة لشكر كل الذين  طة وطويلة المدىمتوسالسنة والت 

 عملوا من قريب أو بعيد من أجل إنجاح تنفيذ هذه الرؤية. 

  
 السيد فيصل العرايشر

 رئيس اللجنة الوطنية األولمبية المغربية 
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الرياضيي    جميع  إىل  بالتهنئة  أتقدم  أن  أود  المغاربة  كما  خال  والرياضيات  وا  تمت   ل الذين 

خال مجة  المت  الرياضية  سنة  األلعاب  نظمت    2019ل    
الت  اإلفريقية  األلعاب  وخاصة 

 الرباط. ب

ام  الراسخ  و 
  تحسي   ظروف استعداد هملمسا من أجل اأكرر الت  

بهدف  نخبتنا الرياضية    ة ق 

 . عىل التمت    ساعد يمناخ إنشاء 

لكم جميعا.  شكرا  و     

 

  
   السيد فيصل العرايش 

 رئيس اللجنة الوطنية األولمبية المغربية
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 مقدمة 

الوطنية األولمبية المغربية عملها من أجل تنفيذ التوجهات ، واصلت اللجنة 2019خالل سنة 

  حددتها لجنتها التنفيذية من خالل: 
اتيجية الت   الست 

األطر التقنية كوين دعم الجامعات الرياضية الوطنية من أجل إعداد النخبة الرياضية المغربية وت  -

 واإلدارية. 

 الحكامة؛ إعادة هيكلة اإلدارة والحرص عىل تطبيق مبادئ  -

 

 ولهذا الغرض تم القيام باإلجراءات التالية: 

  إلعداد الرياضيي    -
توقيع اتفاقيات مع الجامعات الرياضية الوطنية بهدف تقديم دعم ماىل  إضاق 

  تدخل ضمن الصالحيات القانونية للجنة الوطنية األولمبية 
المغاربة للتظاهرات الدولية الت 

 المغربية؛ 

؛  وضع أنظمة معلوماتية من -  أجل مواكبة وتتبع عمل الجامعات الوطنية والرياضيي  

، مواضيع محددة ل لمديرين تنظيم ندوات وورشات حول  - واألطر  المدربي   الوطنيي   التقنيي  

  ؛الدارية

  تعمل عىل التحضت  المسبق  -
إنشاء لجنة التنسيق الداخىل  للجنة الوطنية األولمبية المغربية الت 

التنفيذية من اجل تسهيل اتخاذ القرارات. وتسهر بعد ذلك عىل تتبع مختلف لجتماعات اللجنة 

امج المسطرة من طرف اللجنة التنفيذية؛  المشاري    ع والت 

امج الموضوعة لتطوير الحركة الرياضية  - كاء الدوليي   لالستفادة من الت  تكثيف التبادل مع الشر

 الوطنية؛ 

الوطنية األولمبية المغربية من خالل اعتماد دليل اإلجراءات للجنة اإدارة ليات عمل آ طوير ت -

ونية لتتبع كل مصاريف اللجنة  .واستخدام منصة إلكت 

 

   التمويل و  تدبت  ب 2019قامت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية خالل سنة كما 
مشاركة المغربية ق 

  هذه السنة: 
مجة ق   جميع األلعاب الرياضية المت 

 (؛ األلعاب اإلفريقية الشاطئية بسال )الرأس األخض    -

 (؛األلعاب األفريقية بالرباط )المغرب -

 (؛س )اليونانا األلعاب الشاطئية المتوسطية بباتر   -

  الدوحة)قطر(  -
 . األلعاب العالمية الشاطئية ق 
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اتيجيتها القائمة عىل    نهج المغربية  للجنة الوطنية األولمبية  واصلت اللجنة التنفيذية     لحكامة الجيدة تطبيق مبادئ ااست 

ت هذه السنة بالرياضية.  الجامعات    ودعم   تإنشاء  وتمت  
التحضت  المسبق لجتماعات عىل  عمل  لجنة التنسيق الداخىل  الت 

القرارات. وتسهر بعد ذلك  اتخاذ  التنفيذية من اجل تسهيل  المسطرة من    اللجنة  امج  المشاري    ع والت  عىل تتبع مختلف 

 طرف اللجنة التنفيذية. 
 

 الجمع العام للجنة الوطنية األولمبية المغربية:  .1

ي   برسم الموسمي    العاديي    امها العيجمعبمقرها،    2019دجنت     24الثالثاء    المغربية، يوم  األولمبية  عقدت اللجنة الوطنية

، رئيس اللجنة الوطنية األولمبية المغربية    ،هذه الجموع العامة  ترأس أشغال    . 2018و  2017  
وعرف  السيد فيصل العرايشر

 .والرياضةوزارة الثقافة والشباب ممثىل  اىل جانب رؤساء الجامعات الملكية المغربية أغلبية  حضور 

 عىل:  المصوتي    المغربية األولمبية اللجنة الوطنيةأعضاء المصادقة باإلجماع من قبل  ي   الجمعين هذ خالل  وتمت  

 ؛ 2018و 2017  لسنتي    األدب   التقرير  -

 ؛ 2018و 2017 لسنتي     التقرير الماىل   -

 النظام الداخىل  للجنة الوطنية األولمبية المغربية؛  -

 كما تمت المصادقة كذلك عىل: 

 الوطنية األولمبية المغربية؛ نة جلجنة الرياضيي   لل -

انية اللجنة الوطنية األولمبية المغربية.  -  مت  

كة  - عن تدقيق البيانات المالية  برئاسة السيد أنس أبو المقياس كمدقق حسابات والمسئول  FINACSتعيي   شر

 . للجنة

 

 ات الشهرية للجنة التنفيذية: عاالجتما   .2
 

التنفيذية للجنة الوطنية األولمبية المغربية    تقوم تتبع مختلف األنشطة   قصد   متواصلعقد اجتماعاتها بشكل  باللجنة 

 التدبت  الجيد للجنة. وأخذ التدابت  الالزمة لضمان 

    المغربيةعقدت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية األولمبية ، 2019خالل سنة 
 اجتماعات: ( 8) ثماب 

 االجتماعات  االجتماعات مواعيد 

2019يناير   17   الجتماع الحادي عشر  

اير    21 2019فت    عشر  
 الجتماع الثاب 

2019أبريل  19  الجتماع الثالث عشر  

2019ماي    16  الجتماع الرابع عشر  

2019  يونيو   24  الجتماع الخامس عشر  

2019أكتوبر   1 الجتماع السادس عشر     

2019  نت  نو   21  الجتماع السابع عشر  

2019ديسمت    9  الجتماع الثامن عشر  

 

 

: اجتماعات اللجنة التنفيذية 1جدول   
 للجنة الوطنية األولمبية المغربية 

 سنة  2019
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 اللجان الدائمة للجنة الوطنية األولمبية المغربية:  .3

 األساسية الجاري بها العمل:  ةألنظملتم خلق مختلف اللجان الدائمة للجنة الوطنية األولمبية المغربية، وذلك وفقا  

 اللجان  الرؤساء 

  
 لجنة اإلعداد األولمت   والرياضة ذات المستوى العاىل   السيد فيصل العرايشر

 لجنة الرياضة للجميع  السيد عمر بالىل  

المتوكل السيدة نوال   لجنة المرأة والرياضة  

 لجنة التكوين  السيد عبد اللطيف إدمحمة 

 اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات  السيد يوسف فتح  

بن الماح  ا السيد محمد   اللجنة التأديبية والقانونية واألخالقية  

 لجنة التصال والتسويق والعالقات العامة  السيد حميد لحلو كمال 

بوجوال السيد طاهر   لجنة الرياضة والبيئة  

 لجنة المالية والتدقيق  السيد  ادريس حصا  

 لجنة الرياضيي    السيد عبد اللطيف نصت  

اللجن الدائمة التابعة للجنة الوطنية األولمبية المغربية : 2جدول   

 

  عضاء اللجنة التنفيذيةأل  الدولية اتتعيينال .4

الدورة    - الدولية خالل  األولمبية  للجنة  التنفيذي  المجلس    
ق  المتوكل عضًوا  نوال  السيدة  نة  للج  134انتخاب 

  عقدت بمدينة
  يونيو  السويشية لوزان  األولمبية الدولية الت 

 . 2019ق 

  لجنة التسويق التابعة للتعيي   ا  -
نة األولمبية  جلسيد حميد كمال لحلو من قبل اللجنة األولمبية الدولية كعضو ق 

  
  لجنة التسويق بجمعية اللجان الوطنية األولمبية منذ  . 2019 ماي  13الدولية ق 

  08باإلضافة إىل كونه عضًوا ق 

اير   .2019فت 

 

5.  :  إنشاء لجنة التنسيق الداخل 

  إطار 
 : بهدفللجنة الوطنية األولمبية المغربية التنسيق الداخىل  لجنة  ، تم إنشاءتطبيق مبادئ الحكامة الجيدةق 

 التحضت  لجتماعات اللجنة التنفيذية من أجل تسهيل اتخاذ القرارات  -

 نية. ل الالزمة لإلنجاز المشاري    ع ا  تحديد اإلجراءات -

اتيجية اللجنة التنفيذية تعزيز تماسك الفريق حول قيم اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  -  واست 

 خلق مساحة لتبادل المعلومات ومشاركتها -

 ذات أولوية معالجة المراسالت والطلبات -

 تحسي   اإلدارة  طرق البحت عن  -

  ومدير العالقات الخارجية  الرئيس، الكاتب العام، أمي   المال، المدير ا منوتتكون هذه اللجنة 
لعام، المدير التفت 

 . كما تجتمع أسبوعيا. والتواصل
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 إدارة اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  رقمنة .6

ا للتوجيهات
ً
اتيجية للجنة التنفيذية للجنة الوطنية األولمبية المغربية فيما يتعلق بإعادة هيكلة اإلدارة    وفق   ، ورقمنتها الست 

هدف من هذا النهج هو تحسي    ال ية. نظمة المعلوماتالمغربية بتطوير ودمج العديد من األ قامت اللجنة الوطنية األولمبية 

 الوطنية. الرياضية لجامعات مختلف ا ل  المتابعة الجيدة وكذلكة غربيالداخىل  للجنة الوطنية األولمبية الم العمل
 

 الصفوة ورياضي    الرياضيةالجامعات  منصة تتبع

ا  ذه. يتيح  والجامعات الوطنية  األولمبية المغربية  الوطنيةبهدف تحسي   عمل اللجنة    الرقمية   ه المنصة ذهتم تصميم  

 . ورياضيت   الصفوةالوطنية البيانات المتعلقة بالجامعات اإلدارة الجيدة  النظام،

المنصة    تمكن من    ةجامع  كلهذه  البياناتجمع  وطنية  الصفوة   ومعالجة  برياضت    منظمة   ،عملية  بطريقة  المتعلقة 

 نهجة. موم

 

 

 

 

 

 

E-CNOM

تدبير معلومات 
الجامعات

تدبيرمعلومات 
الرياضيين

تدبير معلومات 
المدربين

تدبيرالنتائج 
الرياضية

اتفاقيات تدبير
اللجنة الوطنية 
ة األولمبية المغربي
و الجامعات 

الوطنية

عملية تدبير
التسجيل  في 

األلعاب الرياضية

      يحتوي النظام عىل واجهة سهلة الستعمال. 
آب    

 

طرف اللجنة الوطنية األولمبية  يمكن الطالع عىل البيانات وتحديثها من 

 المغربية وكذلك الجامعات الوطنية
  تشارك  

 

 

 .  
ا ألعىل المعايت  الدولية لألمن المعلوماب 

ً
ن آ م     تم تطوير النظام وفق   
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  للمراسالت  التدبي  
وب      والوثائقاإللكير

تكنولوجيا  ذيعتت  ه  النظام حال  والمراسالت    الملفات  توزي    ع و  ،المراسالت  تدبت  وتحسي   إجراءات    رقمنةيهدف إىل  ا 

 وآمنة.   سلسة بطريقة وخارجًيا،داخلًيا   اللجنة،عىل  الوافدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

من آ     آ   تشارك   
ب   

  معايت  األم 
ن المعلوماب   

 

  واجهة سهلة الستعمال التخزين والمشاركة 

  

 هيكلة الوثائق 

  منصة رقمية مخصصة  يقوم هذا النظام بتخزين الملف
ات ق 

و  و تنظيلهيكلة  المغربية  ثا م  األولمبية  الوطنية  اللجنة     ئق 
ق 

  أمن
 . مجال معلوماب 

 ا النظام بعدم محدودية سعة تخزينه للبيانات. ذكما يتمت   ه  
 

وط الولوج   التسيي  الدقيق لش 

ات والمراسالت  ملفالالوصول لكل  ا التطبيق إمكانية  ذهيتيح  

ل ا 
ً
وط  وفق شر وتختلف  البيانات  حفض  من  قواني    الولوج 

  مستخدم ألخر حسب المتطلبات. 
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 ةينظام المعلومات الجغراف

 

الوطنية األولمبية نظاما معلوماتيا جيوغرافيا   اللجنة  التابعة يمكن من  ابتكرت  الرياضية  التحتية  البنيات  إحصاء جميع 

  العمومية، الشبه العمومية،  للمؤسسات
   والخصوصية ق 

اب الوطت   .أرجاء الت 

 

  من أجل   لك ذ نياتها التحتية و ب ب  معرفتها تحسي    عىل    الرياضية  المؤسسات  مساعدة  إىل  ةيهدف نظام المعلومات الجغرافي 

 التحتية.  اتوالبني التنمية اإلقليمية وإدارة المؤسساتالمتعلقة بات عملية اتخاذ القرار  سهيلت

 

   

وعرضهم  إصدار الخرائط  

 ذك    بشكل 

 والمكونات   تخزين البيانات 

 

المعلومات  الحصول عىل  

 المكانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  1 البنيات التحتية المحصاة حير اآلن    رسم توضيح 
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  اإلل التدبي  
وب   لجنة الوطنية األولمبية المغربيةللإلدارة المالية   كير

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اء؛ طلبات  الموافقة وتتبع ،إنشاء  -  الشر

 ؛عليه الختيار الذي وقع   ورد الم مصادقة عىل لل جمع عروض أسعار متناقضة -

اء وإرسالهميل تح  - ؛د ور الم إىل  طلب الشر  
وب  يد اإللكت   عت  الت 

ا ور الم طرف تدبت  الطلبات المسلمة من  -
ً
 التسليم؛إليصال د وفق

 ؛ وتدبت  الفواتت  تسجيل  -

اء  حميلت -   أو اما الدفع  ، وإجراء عمليةمستندات الشر
 أو الشيك؛ بنكيةبطاقة الالعن طريق التحويل المضق 

 الموردين؛ توفت  قاعدة معلومات موسعة عن  -

 .الوطنية األولمبية المغربية للجنةامخزون  وتدبت   مراقبةوظيفة   عىل  كذلك  النظام ويتوفر هذا   -

 

 

 

 

 
 

نظام 
االدارة 
المالية

إدارة طلبات الشراء 

المصادقة اإللكترونية 
للخطوات من قبل 
األشخاص المعتمدين

األرشفة اإللكترونية 
عروض )للوثائق 

(األسعار ، الفواتير 

دليل المزودين ومقدمي 
الخدمات واللجامعات  
والرياضيين مع بيانات 

التعريف البنكي

القدرة على الحصول 
على ملفات كاملة لكل 

معاملة دفع

اإلدارة اإللكترونية 
للمخزون

التدبت    يتم    حاليا، 
وب  اللجنة    اإللكت  لمصاريف 

ونية، نظام   الوطنية األولمبية المغربية عت  منصة إلكت 

ومعالجة   جمع  عىل  تعمل  ية  بشر وموارد  خاص 

)اإلجراءات،   يات  بالمشت  المتعلقة  المعلومات 

 والموردين، والمخزون، ...(. 

 

بوابة   خالل  ونية"من  اإللكير يات  المشير ،  "إدارة 

  القسم الماىل  للجنة الوط
نية األولمبية  يمكن لموظف 

المغربية من الولوج بسهولة إىل جميع وظائف النظام.   

 ا النظام من: ذبفضل بعض النقرات يمكن ه
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ية  .7  الموارد البش 

 التوظيف: 

ا ل ،2019خالل سنة 
ً
التوظيف  مساطر قامت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بإعادة هيكلة فريقها اإلداري وفق

 المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية: 

ة  -  ؛ 2018تدريبة سنة ضم اطارين مكلفي   بتتبع المشاري    ع كانوا قد قضوا فت 

 ؛ مسؤول عن المراقبة الطبية للرياضيي   ضم  -

 .مسؤول عن المحاسبةضم  -

ا 
ً
 2019 خالل األلعاب اإلفريقية الرباط اللوجستيك  لدعم من اجل ا  ثالثة متدربي    ادماجتم أيض

 

لجنة الوطنية األولمبية المغربية ل الطاقم اإلداري   

  الجدول أسفله    3من    2019تكون الطاقم اإلداري للجنة الوطنية األولمبية المغربية خالل سنة  
مجموعات محددة ق 

 موظف: حسب نوع التعاقد الموجود مع كل 

عقد مباش  الموظفون ب 12  

الموضوعون رهن إشارة اللجنة الوطنية األولمبية المغربية من طرف وزارة   الموظفون  4
 الشباب والرياضة 

 المتدربي    3

قود الموظفي   اإلداريي   عأنواع  : 3جدول   

 

: تغطية الصحية واالجتماعيةال  

األولمبية  قامت   الوطنية  التضيحاتاللجنة  بتقني    موظفيها  المغربية  جميع  للضمان  ى  لد  لصالح    
الوطت  الصندوق 

للتقاعد التغطية الجتماعية لدى    كما مكنت موظفيها من الستفادة من  (CNSSالجتماع  ) المغرب      
المهت  الصندوق 

(CIMR) . 

 

 ظروف العمل  .8

  األمت  مولي عبد هللا عىل جميع   يتوفر 
  المركب الرياض 

المقر الجديد للجنة الوطنية األولمبية المغربية المتواجد ق 

  تتيحليات وال  وسائلال
  أحسن الظروف. للموظفي   وأعضاء المكتب التنفيذي  الت 

العمل ق   

 

 االجتماعات األسبوعية

مج اجتماعات مختلف المصالح والفرق بشكل  ، حيث يتم خاللها وضع المخططات الخاصة باألسبوع، تبادل  تت  أسبوع 

  تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية. 
 المعلومات، اتخاذ القرارات، والعمل عىل انخراط الجميع ق 
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 المطعم 

  اللجنة الوطنية   استمر ،  المرافق الحيويةعن    للجنة الوطنية األولمبية المغربيةانظرا لبعد مقر  
تقديم وجبة الغذاء لموظف 

  أجواء جد لئقة ومحفزة عىل خلق روابط اجتماعية
  مقر العمل.  بي   الموظفي    األولمبية المغربية داخل المقر ق 

 ق 

 تدبي  المراسالت الرسمية:  .9

يدية الرسمية المرسلة من طرف اللجنة الوطنية األولمبية المغربية   (: 2019)سنة عدد الرسائل الي 

 الفاكس  المسلمة باليد  ايميل 

 

 الشهر العدد 

 يناير 112 0 17 95

اير 173 0 27 146  في 

 مارس  296 0 24 272

 ابريل 213 0 11 202

 مايو 184 0 40 144

 يونيو  291 0 18 273

 ز يوليو  370 0 25 345

 غشت 303 0 11 292

 سبتمي   205 0 18 187

 أكتوبر  222 0 39 183

 نوني   195 0 21 174

 دجني   346 0 46 300

 المجموع  2910 0 297 2613

يدية المرسلة: 4جدول  عدد الرسائل الي   

يدية الرسمية الواردة عل اللجنة الوطنية األولمبية المغربية )سنة   (: 2019عدد الرسائل الي 

 الفاكس  المسلمة باليد  ايميل 

 

 الشهر العدد 

 يناير 274 4 47 223

اير 239 2 35 202  في 

 مارس  285 2 9 274

 ابريل 307 2 55 250

 مايو 278 4 35 239

 يونيو  447 4 49 394

 ز يوليو  455 7 58 390

 غشت 432 0 51 381

 سبتمي   362 5 36 321

 أكتوبر  329 2 39 288

 نوني   310 4 58 248

 دجني   438 12 64 362

 المجموع  4156 48 536 3572

يدية الرسمية الواردةلرسائل ا عدد ا : 5جدول  لي   
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الوطنية ات العالق  

 ب 



29 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

 

كثفت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية محادثاتها مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وكذلك الجامعات الوطنية. حيت  

 مكنت هذه المحادثات من تحسي   دعم اللجنة الوطنية األولمبية المغربية للجامعات الوطنية وذلك عن طريق  

 ي    ع الرياضية. الستماع المستمر والمراقبة الدقيقة لجميع المشار 

 العالقة مع وزارة الشباب والرياضة  .1

 
  أبريل  وزارة الشباب والرياضة   األولمبية المغربية والوطنية  وقعت اللجنة  

نامج متعدد  ،  2019ق  اتفاقية تتعلق بتنفيذ الت 

  األحداث الرياضية الدولية
  اختصاصات اللجنة األولمبية.  السنوات إلعداد الرياضيي   ومشاركتهم ق 

  تدخل ق 
 الت 

امج     ال  الالزمةالغرض من هذه التفاقية هو تحديد تمويل وإدارة الت 
الدولية    تظاهراتإلعداد ومشاركة الرياضيي   المغاربة ق 

ى    تندرج ضمنالكت 
ة  الت   . 2028و 2019ما بي   اختصاصات اللجنة الوطنية األولمبية المغربية، للفت 

حة،جميع المشاري    ع    استمراريةضمان    ومن أجل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية األولمبية    اتفقت كل من  المقت 

انية الالزمة للسنة المواليةعىل الجتماع المغربية  امج والمت    . سنويا لتحديد الت 

أجرته فرق اللجنة الوطنية األولمبية  شامل  وتشخيص    بحث معمق  نتجت عنهذه التفاقية  كما تجدر اإلشارة إىل أن  

:  ذي سمحالجامعات الملكية المغربية البمشاركة جل المغربية، منذ انتخاب لجنتها التنفيذية الجديدة    بما يىل 

  مختلفنتائج وأداء الرياضيي   المغاربة إحصاء  -
 التخصصات الرياضية.  عىل المستوى الدوىل  ق 

  مختلف ترتيب المغرب   -
 . التخصصات الرياضيةق 

  والذين تمكنوا   2020طوكيو  من أجل التحضت  لأللعاب األولمبية  ين تم انتقاءهم  ذالتحديد الرياضيي   المغاربة   -

وط المطلوبة للتأهل.  وط التأهل المطلوبة أو تتوفر فيهم الشر  من تحقيق شر
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 وزارة الشباب والرياضة  اجتماعات مع

  الجدول أسفله ملخص لهذه اللقاءاتوالرياضةتم تنظيم عدة لقاءات وجلسات عمل مع وزارة الشباب 
 : ، تجدون ق 

 

مع  االجتماعات الموضوع    

نامج متعدد السنوات لإلعداد والمشاركة   - إعداد التفاقية الخاصة بتنفيذ الت 

  ألعاب  
 
2028/ 2019ق  

  اجتماعات اللجنة  -
 
الوطنية لرياضة المستوى العاىل  المشاركة ق  

 السيد الوزير 

مجة خالل سنة  - .  2019التحضت  لأللعاب المت   

حفل توزي    ع الجوائز عىل الرياضيي   الفائزين   -  
 مديرية الرياضة 

  األلعاب  -
 
تمويل اإلعداد والمشاركة ق  

وع تعداد البنية التحتية الرياضية  - مشر  

مكافآتحفل توزي    ع ال -  

العامة الكتابة   

دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة برياضة المستوى العاىل   -  

تحديث منهجية العمل لتحديد معايت  اختيار رياضت   الصفوة  -  

 ذوي المستوى العاىل   -
تحديد معايت  الختيار للرياضيي    

 

ذات المستوى العاىل    للرياضة  اللجنة الوطنية   

والرياضة العالقة مع وزارة الشباب : 6جدول   
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العالقة مع وزارة الشباب 

 والرياضة 
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 العالقة مع الجامعات الوطنية  .2
 

اللجنة الوطنية األولمبية المغربية عالقاتها مع جميع الجامعات الرياضية المغربية بهدف تهيئة مناخ يشجع عىل    كثفت

 .  تطوير الرياضة ذات المستوى العاىل 

الرياضية الوطنية عن جامعات  عىل إضفاء الطابع الرسم  عىل عالقاتها مع الاللجنة الوطنية األولمبية المغربية  حرصت  

 . المراسالت الرسميةطريق 

  هذا اإلطار 
مناقشة المشاري    ع الرياضية    إىل   باألساس   هدف تعدة اجتماعات    المغربيةبرمجت اللجنة الوطنية األولمبية    ،وق 

   اتيتفاقال  من أجل بلورة
  تندرج ضمن الصالمقبلة  تحضت  لأللعابالدعم و  تهم الت 

حيات القانونية للجنة الوطنية  ال الت 

 األولمبية المغربية. 

 المنظمات 

 

 المنظمات 

 

  االجتماعات  المكان    التاري    خ  المواضيع 

شباب الجامعات  

 الوطنية 

رياضيي    ال ة لفائدةم المفتوحا ياأل 

جامعات الملكية  لل المنتمونالشباب 

 المغربية 

2019أبريل  06    
مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

يوم العالم   

 للرياضة 
 

رياضت   الجامعات  

 ذوي المستوى العاىل  

رياضيي   المختارين من    العشر لقاء مع 

قبل الجامعات الملكية المغربية  

  التضامن األولمت    لالستفادة من منحة

2020طوكيو    

2019أبريل  16    
مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

منح طوكيو  

2020 
 

الجامعات المشاركة  

  هذه األلعاب 
 ق 

ف، معايت  الختيار، قوائم  هذا األ

، خطة   الرياضيي   واألشخاص المرافقي  

حات   اإلعداد، مقت 

2019يونيو    10    
مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

األلعاب  

األفريقية  

ل  صا ل الشاطئية 

2019 

 

الجامعات المشاركة  

  هذه األلعاب 
 ق 

ف، معايت  الختيار، قوائم  هذا األ

، خطة  الرياضيي    واألشخاص المرافقي  

حات  ، مقت   التحضت 

2019 غشت   08    
مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

األلعاب  

األفريقية الرباط  

2019 

 

الجامعات المشاركة  

  هذه األلعاب 
 ق 

ف، معايت  الختيار، قوائم  هذا األ

، خطة   الرياضيي   واألشخاص المرافقي  

حات  ، مقت   التحضت 

2019 غشت   08    
مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

ألعاب شاطئ  

البحر األبيض  

باتراس المتوسط 

2019 

 

الجامعات المشاركة  

  هذه األلعاب 
 ق 

ف، معايت  الختيار، قوائم  هذا األ

، خطة   الرياضيي   واألشخاص المرافقي  

حات   اإلعداد، مقت 

2019أكتوبر  01    
مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

األلعاب  

الشاطئية  

العالمية الدوحة  

2019 

 

الجامعات المشاركة  

  ه
   ذق 

ه األلعاب والت 

  لديها إمكانية التأهل

2020اىل طوكيو   

تقييم دورة األلعاب األفريقية الرباط 

والتحضت  ألولمبياد طوكيو    2019

2020 

خالل شهر نونت   

2019 
  

مقر اللجنة الوطنية  

 األولمبية المغربية 

تقييم دورة  

األلعاب  

األفريقية الرباط  

والتحضت     2019

ألولمبياد طوكيو  

2020 

 

2019سنة   االجتماعات المنعقدة مع الجامعات الوطنية: 7جدول  
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 الجموع العامة للجامعات الرياضية  .3
  مختلف الجموع العامة 

  حض  ممثلو اللجنة الوطنية األولمبية المغربية ق 
ليكم  إا . 2019للجامعات الوطنية المنعقدة ق 

 : ذه التمثيليات ملخص ه

اللجنة الوطنية األولمبية المغربية ممثلي    التاري    خ  األماكن  الجامعات الرياضية    

بالىل  عمر السيد   27/01/2019 مراكش  الجمباز  

ية   السيد ادريس حصا  01/02/2019 الدار البيضاء  الرياضات الحض 

الكرة الحديدية رياضة   السيد مجد شقرون  02/02/2019 الرباط  

   ليىل  السيدة 03/03/2019 الرباط  فول كنتاكت 
العمراب   

 السيد عمر بالىل   22/02/2019 الدار البيضاء  الدراجات

 09/03/2019 العرائش  تراياثلون 

 
 السيد عمر بالىل  

 السيد عمر بالىل   30/03/2019 العيون  كرة اليد 

 السيد أمي   اقوام 26/03/2019 الرباط  الكولف 

بن الماح  ا السيد محمد  23/03/2019 سال  التجديف   

فتح  يوسف السيد  07/04/2019 الدار البيضاء  السباحة   

 السيد ادريس حصا  28/04/2019 الدار البيضاء  الغوص

 السيد يوسف فتح   04/05/2019 الدار البيضاء  السباحة 

بن الماح  ا السيد محمد  28/05/2019 سال  التكواندو   

 المسايفة 

 
 السيد عمر بالىل   17/05/2019 سال 

 رفع األثقال

 
 ادمحمة  عبد اللطيف  السيد  21/05/2019 سال 

 السيد ادريس حصا  18/05/2019 الرباط  اإلنقاذ

 الجمباز

 
 السيد يوسف فتح   15/06/2019 الدار البيضاء 

 الكياك

 
 السيد ادريس حصا  08/06/2019 الرباط 

 السيد عمر بالىل   15/06/2019 الرباط  التنس 

 السيد عبد اللطيف ادمحمة  22/07/2019 الرباط  ألعاب القوى 

الرياضية الرماية   

 
لحلو كمال 28/11/2019 الرباط   السيد  

 السيد يوسف فتح   17/11/2019 الدار البيضاء  الكرة الطائرة 

الدار البيضاء   الصمبو   السيد عمر بالىل   24/11/2019 

 الجمباز

 
 السيد عمر بالىل   1/12/2019 مكناس 

 ن الماح  اب  محمد  السيد  10/12/2019 الرباط  الرياضة الجامعية 

 اقوامالسيد أمي    15/12/2019 سال  الدراجات

 المصارعة 

 
 السيد يوسف فتح   27/12/2019 الجديدة 

الحديدية رياضة الكرة   السيد ادريس حصا  28/12/2019 الرباط  

 السيد عمر بالىل   28/12/2019 القنيطرة  الت  يتلون 

 الجمباز

 
 السيد عمر بالىل   27/01/2019 مراكش 

ية  الدار البيضاء   الرياضات الحض  ادريس حصا  السيد  01/02/2019   

2019سنة  الجموع العامة للجامعاتتمثيل اللجنة الوطنية األولمبية المغربية خالل مختلف  :  8جدول    
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 العالقات مع الجامعات

الوطنية    
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العالقات مع اللجنة 

يةاألولمبية الدول  
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الدولية اللجنة األولمبية  المغربية مناقشاتها مع  الوطنية األولمبية  اللجنة  ال،  كثفت  تعزيز دورها    وسيط ك  فعالوبالتاىل  

امج ا لتوصيات أجندة   ،المتوفرة أولمت   من خالل الت 
ً
 األولمبية.   2020وفق

 العالقات مع اللجنة األولمبية الدولية  .1

 :مع مختلف أقسام اللجنة األولمبية الدوليةواصلها ت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية عززت

: تفعيل  - امج من أجل دعم الحركة الرياضية الوطنية؛التضامن األولمت    العديد من الت 

  جميع األلعاب الرياضية الدولية تحت رعاية اللجنة األولمبية   -
  المغرب   ق 

: مشاركة الوفد الرياض   
الجانب الرياض 

 الدولية؛ 

المنتظم   - اإلخبار  والتصالت:  جميعبالتسويق  وتوقيع  المغربية  األولمبية  الوطنية  اللجنة  التفاقيات    أنشطة 

نامج  كاء الرسمي   للجنة األولمبية الدولية (TOP)المتعلقة بت    ؛الشر

-   NOCnet  نت لتقديم جميع الطلبات   للجنة األولمبية الدولية عت  اإلنت 
: الستخدام المنتظم للنظام المعلوماب 

  يتم مشاركتهاإىل التضامن األولمت   واإلجابة عىل جميع الستبيانات والطالع عىل 
 .المعلومات الت 

 التضامن األولمي    .2

انية مدته أرب  ع سنوات لكل أولمبياد من أجل دعم   يضع قسم التضامن األولمت   التابع للجنة األولمبية الدولية برنامج مت  

ة الفنية لدعم الرياضة الوطنية   206  وتطويرها. لجنة أولمبية وطنية. الهدف الرئيش  هو توفت  الوسائل المالية والخت 

وي    ج  أربعة مجالت، تم توفت   2020-   2017خالل األرب  ع سنوات     للقيم األولمبية وتنظيم مشاري    ع خاصة؛   للتنمية: الت 

التقنية الوطنية  تدبت  اللجنة الوطنية األولمبية المغربية ونشاطاتها؛ البنيات    وإعداد الرياضيي     تكوين المدربي   وتطوير 

 .  
 وتحويل مسارهم المهت 

اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بشكل وطيد مع قسم التضامن األولمت   خالل األرب  ع سنوات الممتدة من    وقد عملت 

امج الممن أجل انجاز  2020اىل   2017    أسفله:  وضحةالت 

2.1 :  . إعداد الرياضيي  

 :"2020المنح األولمبية للرياضيي   "طوكيو 

تبلغ    10استفاد   وحت  بداية    2019مايو    1دولر أمريك  شهرًيا اعتباًرا من    600رياضيي   مغاربة من منحة استعدادات 

 . األلعاب األولمبية

 الرياضيون الرياضة

 أسماء نيانغ   الجيدو     

 سارة فرنكار   التجديف 

 مها حديوي  الغولف 

 بدر سوان تراياثلون 

 عماد باسو   الجيدو

 حسام الكرد   المسايفة

وي كاياك نكا  ماتيس سودي  

    السباحة
 ادريس لحريشر

 زياد أيت أوكرام  المصارعة

   الجمباز 
 حمزة الحسيت 

" 2020: المنح األولمبية "طوكيو  9جدول   
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 اإلفريقية: جمعية اللجان الوطنية األولمبية من طرف   للرياضيي   أولمبية منح 

 : 2019أبريل  1داء من بتدولر أمريك  شهرًيا ا 1000رياضيي   مغاربة من منحة قارية بقيمة   6استفاد 

 الرياضيون  الرياضة 

   ألعاب القوى
 رباب عراق 

 فاطمة الزهراء أبوفارس  التيكواندو

   الكراط  
 ابتسام ساديت 

 عبد السالم أمكناس   الكراط  

 عبد العاط  إكيدر  ألعاب القوى

القوىألعاب   سفيان بقاىل   

: المنح األولمبية للرياضيي   من طرف جمعية اللجان الوطنية األولمبية اإلفريقية 10لجدول ا  

 

 . تكوين المدربي    2.2

 دورات تكوينية للمدربي   

فنظمت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بتعاون وثيق مع الجامعات المعنية، أربعة دورات تقنية للمدربي     عليها    أشر

اء دوليون    خت 

اير    20إىل   11الرماية: من  -  .مشاركا 10 – بالرباط  2019فت 

 مشاركا. 17 –بالدار البيضاء    2019شتنت   27إىل  16التنس: من   -

 مشاركا  34  -بالرباط  2019أكتوبر 21إىل   17كرة الطائرة: من  -

: من   -  مشاركا 20-بالرباط   2019دجنت   28إىل  21الهوك 

 

 المنح األولمبية للمدربي   

)CISELتكوين   - البكوش  رضوان  الملكية  :  للجامعة    
التقت  لالمدير  من  المغربية  اياثلون(  إىل    20ت    18شتنت  

 بلوزان 2019نونت  

 

 تطوير البنية التقنية الوطنية 

 دولر أمريك  وذلك من أجل تنظيم:  25,000استفادت الجامعة الملكية المغربية للركت   من منحة قدرها  

-  .)  تدريب األطر التقنية )المدربي   والحكام والمدربي   البدنيي  

ية ل  - . معسكرات تحضت   
  النسابئ

 لمنتخب الوطت 

-  .  أيام تمهيدية للركت   السباع 

 . تدبي  اللجان الوطنية األولمبية2.3

 الدعم المال  اإلداري

المغربية دعما ماديا قدره   الوطنية األولمبية  اللجنة  التسيت     04500تلقت  تكاليف  دولر أمريك  من أجل تغطية بعض 

 اإلداري. 
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 :  
 التكوين الدول  والتدبي  الرياض 

    
  إدارة المنظمات  ال  إطار ق 

لفائدة  (، المقدم من طرف اللجنة األولمبية الدولية  MEMOSالرياضية )ماجستت  التنفيذي ق 

   الوطنية،طر اللجان األولمبية أ

 قبوله من طرف الهيئة المنظمة.  والذي تم السيد أمي   اقوام  وضع طلب مديرها بالجنة الوطنية األولمبية المغربية  قامت

   وتتطلب المشاركة  2019من شتنت   ابتداءا تنطلق هذه الدورة التكوينية 
 محطات تكوينية تبتدئ بلوزان.   4ق 

 

 (: ACNOAاإلفريقية )دعم جمعية اللجان الوطنية األولمبية 

 مكنتها من:  2019دولر أمريك  خالل  100،000توصلت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بمنحة قدرها 

  العام    المغربية منالمعدات الرياضية الممنوحة للوفود  جزء من  اقتناء   -
  نظمت ق 

  األلعاب الت 
أجل المشاركة ق 

2019 . 

مجة خالل عامبعض تنظيم   -  . 2019 الندوات المت 

 

  األلعاب: 
 
 الدعم المخصص للمشاركة ف

 دولر أمريك   10،000: 2019األلعاب األفريقية الرباط 

ملخص   نفذتهااليكم    
الت  امج  المغربية الت  األولمبية  الوطنية  ال الجنة  السنوات  برنامج    الماضية  ثمانيةخالل  إطار    

ق 

 .  التضامن األولمت  

 

امج المنجزة من طرف  سنوات المنرصمة 8 خالل اللجنة الوطنية األولمبية المغربية تنمية الي 

 السنوات  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12 12 7 7 6 5 5 8 
 عدد المنح والمساعدات والدورات التكوينية

امج المنجزة من طرف اللجنة الوطنية األولمبية المغرب11جدول   المنرصمة  ثمانيةية خالل السنوات ال: الي 

 

 

امج المنجزة من طرف اللجنة الوطنية األولمبية المغربية خالل 2رسم توضيح     إطار برنامج التضامن سنوات المنرصمة 8: الي 
 
 األولمي    ف
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امج   إطار برنامج التضامن   2019خالل المغربية  األولمبية الوطنية اللجنة  طرف من المنفذة الت 
: ق   األولمت  

 2019التضامن األولمي    منح: ملخص 12جدول 

 

ة  نامج المستفيدين الفير  الي 

 - لجيدوا -أسماء نيانغ   دجنت  -ماي

 2020طوكيو   المنح األولمبية
 

 - فالتجدي -سارة فرنكار  دجنت  -ماي 

 - الغولف  - مها حدوي  دجنت  -ماي 

 - تراياثلون-  بدر سوان دجنت  -ماي 

 - الجيدو- عماد باسو  دجنت  -ماي 

 - المسايفة- حسام الكرد  دجنت  -ماي 

 -كاوي كاياك- ماتيس سودي  دجنت  -ماي 

   دجنت  -ماي 
 - السباحة-ادريس لحريشر

 - المصارعة- زياد أيت أوكرام دجنت  -ماي 

   غشت - ماي 
 -الجمباز- حمزة الحسيت 

   يوليوز -أبريل
 -ألعاب القوى- رباب عراق 

 

 

اللجان   رابطة  األولمبية  منح 

 الوطنية اإلفريقية 

 
 

  - يوليوز -أبريل
 - الكراط  -ابتسام ساديت 

 -التيكواندو- فاطمة الزهزاء أبوفراس- يوليوز -أبريل

 - ألعاب القوى- سفيان بقاىل   يوليوز -أبريل

 - ألعاب القوى- عبد العاط  إكيدر - يوليوز -أبريل

 - الكراط  - عبد السالم أمكناس  - يوليوز -أبريل

اير  20إىل  11من    الجامعة الملكية المغربية الرماية   فت 

 دورات تقنية للمدربي   
 الجامعة الملكية المغربية التنس  شتنت   27إىل  16من  

 الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة  أكتوبر  21إىل  17من  

 للهوك  الجامعة الملكية المغربية   دجنت   28إىل  21من  

   الجامعة الملكية المغربية للركت    من مارس إىل دجنت  
 تطوير الهيكل التقت 

 نونت   18شتنت  إىل  20من  
 رضوان البكوش 

ياثلون   الجامعة الملكية المغربية للت 
   CISèL  تكوين   

 2019ابتداء من شتنت  
 الجنة الوطنية األولمبية المغربية مدير أمي   اقوام 

 الوطنية األولمبية المغربية اللجنة 
       MEMOSتكوين      

 الدعم اإلداري  اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  2019

 اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  2019
األولمبية   اللجان  رابطة  دعم 

  إفريقيا 
 الوطنية ق 

 2019الرباط  -دعم  اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  2019غشت  



41 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

ة من قبل التضامن األولمت   
 *بالنسبة للتكوين المنظم خارج المغرب يتم وتمويله مباشر

 

  

 التضامن األولمي   
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اكات والعالقات الدولية  الش 

 د
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  عدد اللقاءات   المغربية بزيادةأعضاء وفرق اللجنة الوطنية األولمبية  قام
الهيئات الدولية من أجل عقد  والتبادلت معق 

اكات لدعم الحركة الرياضية الوطنية بشكل أفضل  .شر

 

 2019يلخص الجدول أدناه جميع أنشطة اللجنة الوطنية األولمبية المغربية المتعلقة بالمنظمات الدولية خالل  

 

 اللقاء التاري    خ  المكان  الموضوع 

بوية للرياضة وتنظيم بطولة   لقاء مع سيادته لمناقشة القيم الت 

  المغرب  كرة الماء 
 ق 

 

اير  07 الرباط  سفت  هنغاريا فت 

جمعية اللجان األولمبية الوطنية اإلفريقية للجنة    أعضاء زيارة

 الوطنية األولمبية المغربية
اير  26 الرباط  فت 

جمعية اللجان األولمبية  

 الوطنية اإلفريقية

 الندوة السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

رئيس اللجنة الطبية و مكافحة   -السيد يوسف فتح  -

 المنشطات 

 مارس  14و 13 لوزان
الوكالة العالمية لمكافحة  

 المنشطات 

 الدوىل  بمشاركة السيدة خديجة عبودة
 الرياضيي  

عضو   ملتف 

 لجنة الرياضيي   
 لوزان

  15إىل  13من 

 أبريل
 اللجنة األولمبية الدولية 

  دورة األكاديمية الدولية األولمبية 
 األكاديمية الدولية األولمبية 2019 ماي أثينا  بمشاركة السيدة ليىل العمراب 

  المدارس 
  المغرب وخاصة ق 

 غشت 27 الرباط تشجيع ممارسة الشطرنج ق 
السيد رئيس الجامعة الدولية  

 للشطرنج 

زيارة عىل هامش دورة التنظيم واإلدارة تحت شعار "سالمة 

  المغرب من المنشآت الرياضية" 
أكتوبر   11إىل  5المنعقدة ق 

2019 

 أكتوبر  9 الرباط
اتحاد اللجان الوطنية  

 األولمبية العربية

  برامج التضامن األولمت   
 الدوحة  تبادل ق 

  15إىل  13من 

 أكتوبر 

 اللجنة األولمبية الدولية 

 أكتوبر  16 الدوحة  السنوي  الجمع العام
جمعية اللجان الوطنية 

 األولمبية الفرنكوفونية 

 أكتوبر  18و 17 الدوحة  الجمع العام السنوي 
جمعية اللجان الوطنية 

 األولمبية 

 أكتوبر  18 الدوحة  الجمع العام السنوي 
جمعية اللجان الوطنية 

 األولمبية اإلفريقية

  النسخة الخامسة من ألعاب أندية 
مشاركة األندية النسائية ق 

   
 2020ستقام بالشارقة عام المرأة العربية الت 

 نونت    07 الرباط
مؤسسة الشارقة لرياضة  

 المرأة

  دورة  
استضافة المنتخبات المغربية لالستعداد للمشاركة ق 

 لأللعاب األولمبية    2024باريس  
 نونت    13 الرباط

رئيس منطقة نورماندي،  

  مورين 
ق   السيد  هت 
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 زنجبار  2020طوكيو المنتدى القاري حول التحضت  ألولمبياد 

 

 اللجنة األولمبية الدولية  نونت   15و 14

 ندوة الكتاب العامي   للجان الوطنية األولمبية األفريقية

 

 زنجبار 

 

 18و 17

 نونت  

جمعية اللجان الوطنية 

 األولمبية اإلفريقية

 اللقاءات الدولية :  13جدول 
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 العالقات الدولية  
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  األلعاب 
 
 المشاركة ف

 الدولية الرياضية

 ه
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  مختلف األلعاب الرياضية
 
 المشاركة ف

  جميع األلعاب الرياضية الدولية المقررة خالل  
استطاعت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية أن تضمن مشاركة المغرب ق 

  كانت تفصل بي   هذه  كي، وذلك عىل الرغم من الصعوبات اللوجستي2019  سنة
ة الت  ة المرتبطة بالمدة الزمنية الوجت  

 األلعاب. 

ا اللجنة  رغبة  المشاركات  هذه  الرياضات  وتثبت  وخاصة  الوطنية  الجامعات  جميع  دعم    
ق  المغربية  األولمبية  لوطنية 

ى.    جميع التظاهرات الرياضية الكت 
 الشاطئية من أجل ضمان تمثيلية المغرب ق 

  نظمت بالرباط، حيث نجحت اللجنة الوطنية األولمبية  
كت   بشكل واضح عىل األلعاب اإلفريقية الت 

المغربية وقد كان الت 

  هذه األلعاب. 
  مشارك ق 

  التدبت  الجيد ألكت  وفد رياض 
 ق 

 

 2019األلعاب الشاطئية األفريقية سال 

 2019يونيو  23إىل  14من 

 الرأس األخض   - جزيرة سال 
 

 2019األلعاب األفريقية الرباط  

 2019غشت  31إىل  19من 

 المغرب –الرباط 

 

 2019المتوسط الشاطئية باتراس ألعاب البحر األبيض 

 2019غشت  31إىل  25من 

 اليونان – باتراس 
 

 2019األلعاب الشاطئية العالمية الدوحة 

 2019أكتوبر  16إىل  10من 

 قطر  - الدوحة 
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   2019الشاطئية األفريقية سال  األلعاب  .1

   
  الرأس األخض  من  أقيمت النسخة األوىل من األلعاب الشاطئية األفريقية ق 

بمشاركة   2019يونيو    23إىل    14جزيرة سال ق 

 .دولة أفريقية 43

  رياضات من أصل  
  ثماب 

رة الطائرة الشاطئية، ، منها كرة اليد الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وك11شارك الوفد المغرب   ق 

  
الشاطتئ الحرة،  وتنس  القدم  ، وكرة  اع  الشر المفتوحة والكاراط  والسباح، وركوب األمواج  المياه    

المغرب ،  ة ق  واحتل 

تيب العام     الير
 
ميدالية    16بمجموع    2019نسخة األول من دورة األلعاب األفريقية الشاطئية سال  لل المركز األول ف

 . برونزية 4فضية و 3ذهبية و 9منها  

 معلومات عامة 

 المعلومات األرقام 

يونيو   23إىل  14من  2019  التاري    خ  

الرأس األخض   -سال  البلد  -المدينة    

األلعاب نسخة الوىل   

 المشاركون المغاربة  63

 المشاركات إناث 9

 المشاركون ذكور 54

 التخصصات الرياضية  8

26   
 التأطي  التقي 

 الميداليات  16

تيب  1  الير

2019األلعاب الشاطئية األفريقية سال معلومات عامة حول  : 14جدول   

 

 حسب الرياضاتالمغرب ميداليات 

 

  األلعاب الشاطئية األفريقية سال  : 51جدول 
 
2019ميداليات المغرب ف  

 

تيب   الير

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ونز المجموع   الرياضة  الذهب  الفضة الي 

 تنس الشاطئ  3 1 0 4 1

 الكاراط   3 0 0 3 1

 كرة الطائرة الشاطئية  1 0 1 2 1

 كرة القدم الحرة  1 0 1 2 2

  المياه المفتوحة  1 0 1 2 2
 السباحة ق 

 كرة القدم الشاطئية  0 1 0 1 2

اع   0 1 0 1 2    ركوب األمواج الشر

 كرة اليد الشاطئية  0 0 1 1 3

 المجموع  9 3 4 16 
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تيب العام   الير

  األلعاب الشاطئية األفريقية سال : 61جدول 
 
تيب العام للمغرب ف 2019الير  

 النتائج المفصلة للفريق المغرب   توجد بالمرفقات

  

ونز المجموع  تيب  البلد  الذهب  الفضة الي   الير

 1 المغرب  9 3 4 16

 2 الجزائر  5 6 5 14

 3 تونس  3 3 1 7

 4 الرأس األخض   3 2 5 10

 5 جزر موريس  2 2 0 4

 6 ماىل   2 1 1 4

يا  1 2 4 7  7 نيجت 

 8 أوغندا  1 0 1 2

 9= موزمبيق  1 0 0 1

 9= السنغال 1 0 0 1

 11 ناميبيا  0 4 0 4

 12 طوغو  0 2 0 2

 13 بوتسوانا  0 1 3 4

 14 كينيا  0 1 2 3

 15 غانا  0 1 0 1

 16 الكوت دفوار 0 0 3 3

 17= بوروندي  0 0 1 1

1 1 0 0   
 17= جيبوب 
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 2019األلعاب األفريقية الرباط  .2

ة لأللعاب اإلفريقية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، حفظه  اقيمت الدورة الثانية عشر

   
   ق 

  هذه النسخة بوفد مكون من 409 رياض 
ة من  19 إىل 31 غشت 2019. وشارك المغرب ق    الفت 

  الرباط ق 
هللا، ق 

 .  
  26  تخصص رياض 

وبمجموع 107 ميداليات )29 ذهبية و32 فضية و46  برونزية(، احتل المغرب المرتبة الخامسة من بي   54 دولة  

 مشاركة 

 معلومات عامة 

 المعلومات األرقام 
 التاري    خ  من 19 إىل 31 غشت 2019

البلد -المدينة الرباط، المغرب   
  عشر 

 دورة األلعاب  الثاب 
 المشاركي   المغاربة  409
 المشاركات إناث 181
 المشاركون ذكور 228
 التخصصات الرياضية  26

124   
 التأطي  التقي 

 الميداليات 107
تيب الخامس    الير

2019معلومات عامة عن دورة األلعاب األفريقية الرباط : 71ل جدو   

 

حسب الرياضات  2019نتائج األلعاب اإلفريقية الرباط    

ونز المجموع  تيب   الرياضة الذهب  الفضة   الي   الير

ط  الكارا  9 4 2 15  1 

 2 التكواندو  5 2 4 11

 3 مالكمة  3 2 1 6

 4 سنوكر  3 1 2 6

 5 الجيدو  2 5 4 11

 6 الرماية  2 3 2 7

 7 الفروسية  2 1 1 4

 8 المسايفة  1 2 4 7

 9 التنس  1 2 2 5

اياثلون  1 1 0 2  10 الت 

 11 العاب القوى  0 6 5 11

الثقال رفع  0 1 4 5  12 

 13 المصارعة  0 1 3 4

 14 الكرة الطائرة الشاطئية  0 1 0 1

 15 السباحة  0 0 4 4

 16 الجمباز 0 0 2 2
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2019 األلعاب اإلفريقية الرباطالرياضات خالل تائج : ن81جدول   

 

  األلعاب اإلفريقية الرباط 
 
  للمغرب ف

تيب النهاب  2019الير  

  األلعاب اإلفريقية الرباط : 19جدول 
 
تيب العام للمغرب ف (الألوائل دولة 20) 2019الير  

  

 17 كإنوي كياك  0 0 1 1

 17 التجديف  0 0 1 1

 17 كرة اليد  0 0 1 1

طائرة داخل القاعة  الكرة  0 0 1 1

 داخلية 

17 

 17 الدراجات  0 0 1 1

القدمكرة  0 0 1 1  17 

  مجموع  29 32 46 107

ونز المجموع  تيب  البلد  الذهب  الفضة الي   الير

 1 مض  102 98 73 273

يا  46 33 48 127  2 نيجت 

 3 إفريقيا الجنوبية  36 26 25 87

 4 الجزائر  33 32 60 125

 5 المغرب  29 32 46 107

 6 تونس  26 36 35 97

 7 كينيا  11 10 10 31

 8 جزر موريس  6 6 12 24

 9 أثيوبيا  6 5 12 23

 10 مدغشقر  6 4 2 12

ون  5 14 9 28  11 الكامت 

 12 الكوت ديفوار 5 5 8 18

وتسوانا ب 5 3 6 14  13 

 14 بوركينا فاسو  4 2 2 8

 15 غانا  2 2 9 13

 16 أنغول  2 2 4 8

 17 ناميبيا  2 2 4 8

 18 سيشيل  2 1 1 4

 19 غامبيا  2 1 0 3

 20 الغابون  2 0 4 6

 النتائج المفصلة للفريق المغرب   توجد بالمرفقات

 

https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-maurice.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-maurice-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-maurice-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-maurice-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ethiopie.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ethiopie-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ethiopie-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ethiopie-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-madagascar.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-madagascar-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-madagascar-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-madagascar-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cameroun.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cameroun-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cameroun-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cameroun-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cote-d-ivoire.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cote-d-ivoire-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cote-d-ivoire-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-cote-d-ivoire-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-botswana.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-botswana-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-botswana-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-botswana-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-burkina-faso.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-burkina-faso-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-burkina-faso-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-burkina-faso-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ghana.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ghana-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ghana-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-ghana-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-angola.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-angola-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-angola-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-angola-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-namibie.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-namibie-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-namibie-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-namibie-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-seychelles.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-seychelles-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-seychelles-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-seychelles-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-gambie.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-gambie-argent.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-gambie-or.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-gabon.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-gabon-bronze.htm
https://www.jar2019.ma/resultats/fra/zz/frazz_general-cno-medailles-par-sport-gabon-or.htm
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 2019البحر األبيض المتوسط الشاطئية باتراس  ألعاب .3

الثانية من ألعاب البحر األبيض المتوسط  2019غشت    31إىل    25استضافت مدينة باتراس )اليونان(، من   ، النسخة 

   
  هذه األلعاب ق 

مج: تخصص    11ل  صمن أ  تخصصات رياضية  4الشاطئية. شارك المغرب ق  تنس الشاطئ وكرة القدم    مت 

  المياه المفتوحة
 . الشاطئية وكرة اليد الشاطئية والسباحة ق 

 معلومات عامة 

 

 المعلومات األرقام 
غشت   31إىل  25من  2019  التاري    خ  

اليونان -باتراس  البلد  -المدينة    

 دورة األلعاب الثانية 

 المشاركون المغاربة  26

 الفتيات المشاركات  2

 المشاركون األوالد  24

 التخصصات الرياضية  4

9   
 التأطي  التقي 

 الميداليات  -

تيب 14   الير
   2019األبيض المتوسط الشاطئية باتراس معلومات عامة حول ألعاب البحر : 20 جدول

 

2019ألعاب البحر األبيض المتوسط الشاطئية باتراس  نتائج    

   النتيجة
 تخصصات رياضية صنف رياض 

16مقصيي   من الدور    مزدوج الرجال 

 

 تنس الشاطئ 

 

16مقصيي   من الدور    مزدوج السيدات  

16مقصيي   من الدور    مزدوج مختلط  

16الدور  مقصيي   من   مزدوج مختلط  

 كرة اليد الشاطئية  فريق الرجال السادس

 كم   5المياه المفتوحة  التاسع 

 

 السباحة 

 كرة القدم الشاطئية  فريق الرجال الرابع

2019نتائج ألعاب البحر األبيض المتوسط الشاطئية باتراس : 21جدول    
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 2019األلعاب الشاطئية العالمية الدوحة  .4

 

ة     الفت 
، النسخة األوىل من األلعاب الشاطئية العالمية. 2019  أكتوبر   16و  10ما بي    استضافت مدينة الدوحة )قطر( ق 

   
  هذه األلعاب ق 

مج:   14من أصل  تخصصات رياضية    4شارك المغرب ق      كرة القدم  تخصص مت 
 الشاطئية وتنس الشاطتئ

  المياه المفتوحة. والكاراط  
 والسباحة ق 

لك بعد انسحاب مدينة سان  ذ ىل من األلعاب الشاطئية العالمية لمدينة الدوحة القطرية و النسخة األوتنظيم  اسناد  تم  

 دييغو األمريكية.  

 معلومات عامة 

 المعلومات   األرقام

2019أكتوبر   16إىل  10من    التاري    خ  

قطر   - الدوحة البلد  -المدينة    

 النسخة  األوىل

 المشاركون المغاربة  18

 الفتيات المشاركات  03

 الذكور المشاركون  15

 التخصصات الرياضية  04

07   
 التأطي  التقي 

 الميداليات  -
2019معلومات عامة حول األلعاب الشاطئية العالمية الدوحة : 22جدول   

 

 نتائج األلعاب الشاطئية العالمية 

رتبةال    
 تخصصات رياضية صنف رياض 

 12   

 

 فريق الرجال

 

القدم الشاطئية كرة   

 ج السيدات المزدو  9 

 

  
 تنس الشاطتئ

 21 

 ط  الكارا  كاتا فردي 
17 

25 

 كم   5المياه المفتوحة  12

 

 السباحة 

2019األلعاب الشاطئية العالمية الدوحة  المغرب خالل نتائج: 23جدول   
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 كافآت توزي    ع الم .5

اف والتحفت    توزي    ع المكافآت عىل  ب  ، قامت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية2018سنة    وذلك منذ  تطبيقا لثقافة العت 

ىفائزين بالالرياضيي   ال   تدخل ضمن الصالحيات القانونية للجنة الوطنية    ميداليات خالل الستحقاقات الدولية الكت 
الت 

ة المغربية،األولمبية     . كل بطولةفور انتهاء    مباشر

 

اإلفريقية الشاطئيةاأللعاب   

 داليات خالل األلعاب اإلفريقية الشاطئية ساليحفل تتوي    ج الرياضيي   الحائزين عىل م  2019يوليوز   26يوم   نظم

: حسب السلم  2019 التاىل   

  

ونزية  يةالذهب الميدالية   الميدالية الفضية   الميدالية الي   المستفيدون   

د.م   5.000,00 د.م د.م   7.500,00   فردي   10.000,00

د.م  د.م   3.000,00  د.م   5.000,00  ( 4إىل   2المجموعات )  8.000,00   

د.م  3.000,00 د.م د.م  5.000,00  ( 5فرق )أكتر من   7.500,00   

2019األفريقية سال  يةلعاب الشاطئاأل خالل المكافآت الممنوحة للحائزين عل ميداليات : 24جدول    

 

2019األفريقية الرباط  األلعاب   

  
ف كافة الرياضيي   المتوجي     اقيم 2019نونت    23يوم ق  حسب    2019الرباط  اإلفريقيةخالل األلعاب  حفل عىل شر

: السلم  التاىل   

 

ونزية  الميدالية الذهبية  الميدالية الفضية   الميدالية الي  ونزية     الميدالية الي 

د.م  د.م   15.000,00  د.م   30.000,00   فردي   50.000,00 

د.م  د.م   5.000,00  د.م   10.000,00  (4إىل 2المجموعات )  20.000,00  ) 

د.م  د.م   3.000,00  د.م   6.000,00  ( 5فرق )أكتر من   15.000,00  ) 

  األلعاب اإلفريقية الرباط  : المكافآت52جدول 
 
2019الممنوحة ألصحاب الميداليات ف  

 

  العرفاب قامت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية باإلضافة إىل ذلك، 
  2018  خالل سنة هاعتمادالذي تم  لستمرار ق 

  و  اىل مكافأة والذي يرم  
   ال الرياضية  الجمعياتكذلك الطاقم التقت 

  تأطت  مختلف األبطال المتوجي   ق 
لذين ساهموا ق 

  
  القانونية للجنة الوطنية األولمبية المغربية.  صالحياتالتدخل ضمن   األلعاب والبطولت الت 

: توزي    ع التاىل  لل ا ميداليات وفقال عىل  الحاصلي   الممنوحة للرياضيي    مجموع المكافآت  ٪ من50ويمتل هذا الدعم   

  التابع للجامعة المسؤولة عن العداد لهذه األلعاب؛٪ للتأطت  30
التقت   - 

؛ 20   ينتم  اليها البطال المتوجي  
٪ لألندية والجمعيات الرياضية الت   - 

  داخل األندية والجمعيات الرياضية. 50
٪ للتأطت  التقت   - 
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 وزعة خالل األلعاب للم  الرياضية المعدات  .6

كات  من العديدمع    واصلاألولمبية المغربية بالتالوطنية  قامت اللجنة    ضمان أجل من الرياضية  للمعدات المصنعة الشر

  نفس   قررت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية استمرار بالتعاون مع  وبعد ذلك األثمنة.   وبأحسن  مثىل  جودة  عىل الحصول 

  عام لا
  تم تنظيمها ق 

  األلعاب الت 
  . 2019عالمة التجارية ق 

  األلعاب المقررة لعام  بتوزي    ع  األولمبية المغربية    الوطنية  فرق اللجنة   وقامت
حسب   2019حزم كاملة عىل المشاركي   ق 

 :  التوزي    ع التاىل 

 

 األلعاب عدد الحزم الموزعة  مكونات الحزمة 

 2019سال  53 14

 2019الرباط  565 14

 2019باتراس  37 14

 2019الدوحة   27 14

  682 المجموع 

   : 62جدول 
 
2019توزي    ع معدات المنافسة ف  

 

 تتكون الحزم الموزعة عىل المشاركي   من العنارص األربعة عشر التالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األلعاب: 3رسم توضيح   
 
حزمة الموزعة عل الرياضيي   المشاركي   ف  

 

 

 

 

 

 قيبة ظهر ح -

 الجوارب  2 -

 صندال  -

 اء الرياضة  ذح -

 قيبة ح -

 سترة  -

 
 

 بدلة رياضية  -

 T-shirtأقمصة   2 -

 Poloأقمصة   2 -

 سراويل  2 -

 قبعة -
 



63 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

 

 المعدات الرياضية للتدريب  .7

 

  إطار دعمها اللوجست 
ف عليها اللجنة الوطنية األولمبية المغربية،   المنافسات إلعداد يك  وق    تشر

الدولية المختلفة الت 

  عام 
 .لصالح مختلف الفرق الوطنية  2019تم إطالق عملية توزي    ع حزم تدريبية ق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ت72جدول 
 
2019وزي    ع معدات التدريب ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مكونات الحزمة  عدد الحزم الموزعة 

حمراء  حقيبة 633  

 بدلة رياضية  633

 قميص أحمر  633

 قميص أسود  633

أحمر  قميص بدون اكمام  633  

أسود  بدون اكمام قميص  633  

 شوال قصت  أزرق  633

 شوال قصت  أسود  633

ة  633  ست 
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   حزمة تدريب الموزعة عل الرياضيي    : 4رسم توضيح   

 

 

 

 

 

 

 

 

   عدد: 82جدول      
 
حسب الجامعات 2019الحزم التدريبية الموزعة ف  

زعة و عدد الحزم الم   الجامعات الوطنية  

 ألعاب القوى  56

 كرة القدم 46

 مالكمة  39 

اليد كرة  38   

 الدراجات 34 

 الكرة الطائرة  33

 تنس الريشة  29 

 رفع الثقال  28 

 المسايفة  28 

 تنس  28

ط  الكرا  27   

جتسو  ح    26  

 الجيدو  22

 التايكوندو  21

 سباحة  19 

ياتلون  17   الت 

 تجديف  15 

 كرة الطاولة  15 

 الفروسية  15 

 الركت    15

 كإنوي كاياك  13

 المصارعة  13 

 الجمباز 11

 الرماية  10

 الرماية الرياضية  10

 كرة سلة  10

 شطرنج  6 

 البيار و سنوكر  5 

الكرة الطائرة   2

 الشاطئية 

 

ية  1  الرياضات الحض 

 ركوب األمواج  1 

 المجموع  633
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 المعدات الرياضية
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  الندوات

 و
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، قامت اللجنة     المغرب  
اتيجيتها الرامية اىل دعم التكوين والتكوين المستمر لفائدة مكونات الحقل الرياض    إطار است 

ق 

مختلفة تهم الرياضة المغربية وخصوصا  حول مواضيع    2019بتنظيم عدة ندوات خالل سنة  الوطنية األولمبية المغربية  

 .  رياضة المستوى العاىل 
 

 2019الل سنة الندوات المقامة خ .1

 

 الندوات  التاري    خ  المشاركي    المتدخلي   

 ندوة الثقة بالنفس وتماسك الفريق  15/01/2019 116 1

2 
88 

67 

10/01/2019 

11/01/2019 

  للرياضيي    
  والنظام الغذابئ

أيام تدريبية حول الستعداد البدب 

 ذوي  المستوى  العاىل  

ل-سويشا - رياضة السباحة   09/02/2019 30 1  حصة تعريفية بتكوين ست  

 20/02/2019 51 3 جامعات رياضية 
ات حول دورة األلعاب األولمبية للشباب   تبادل التجارب والخت 

  بوينس آيرس 2018
 ق 

  النهوض بالرياضة  19/03/2019 98 2
 اإلعالم والرعاية و دورهما ق 

3 111 05 /12/2019   
  واألداء الرياض 

 التدريب الذهت 

 جدول 29: الندوات المنظمة من طرف اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  سنة 2019

 

 تنظيم الندوات  .2

 

مجة:   تتكلف اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بالتنظيم الشامل للندوات المت 

؛ - مجة والبحث عن المتدخلي    الت 

 ؛ التحقق من صحة المحتوى -

 والعتمادات؛ الشارات و  بعث الدعوات -

 تجهت   القاعة )ديكور نظام الصوت حيثيات تقنية أخرى...(؛  -

 استقبال المدعوين؛ -

 إنشاء تقرير للتقييم(؛ قصد جمع المعلومات بفضل استمارات للتقييم )يتم التقاط المعلومات  -

 ؛ تقييم التدريب / الندوة من قبل المشاركي    -

احات شاي -  ؛ أكل واست 

امنة  -  بالنسبة لبعض الندوات. ترجمة مت  
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 الندوات 
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 الندوات 
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 اليقظة الرياضية

 ز



71 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

 

   
المغربية، من خالل خلية   األولمبية الوطنية تواصل اللجنةالمغاربة وكذلك الجامعات الرياضية،  مواكبة األبطال    إطار ق 

    تتبع  ، ذي الجديد المحدثة من طرف المكتب التنفي  اليقظة
المنافسات الوطنية   مختلف  نتائج وأداء الرياضيي   المغاربة ق 

 والدولية. 

  يعتمد الفريق  
  المغربية عىل هذه الخلية لتقديم دعم أفضل للجامعات الرياضية الوطنية  األولمبية الوطنية لجنةل   التقت 

  عىل حدلك شخصنة الدعم المقدم لكل ذوك
 ة. رياض 

 

 فريق اليقظة الرياضية  .1

 المغاربة الرياضيي    كافة ونتائج أداء تتبع عىل السهر  منها المفاد لليقظة خلية المغربية األولمبية  الوطنية اللجنة شكلت

 المراقبة خلية عىل المغربية الوطنية األولمبية للجنة التقنية اإلدارة وتعتمد .والدولية الوطنية المسابقات مختلف خالل

 .الوطنية الجامعات لمواكبة هذه

النتائج المحصل عليها من طرف الرياضيي   الرياضية  يحرص فريق اليقظة   عىل المستوى    و منافسيهم عىل تتبع جميع 

 .   والدوىل 
: اىل جانب  الوطت   ذلك يقوم هذا الفريق بما يىل 

المغربية  دراسة   - األولمبية  للرياضة  العامة  ذوي  الوضعية  الرياضيي    نتائج  يخص  ما    كل 
ق  المعمق  والبحث 

  مختلف التظاهرات الرياضية الدولية. 
 المستوى العاىل  ق 

-  .  المغاربة ذوي المستوى العاىل 
 ضمان تتبع الرياضيي  

   .دراسة أنظمة التأهل لأللعاب -

 البحث عن نتائج المشاركات المغربية وتحليلها.  -

 باللجنة الوطنية األولمبية المغربية. تحديث قاعدات البيانات الخاصة  -

إحصاء مختلف األجهزة/المنظمات الرياضية المرتبطة بالحركة الرياضية واألولمبية من أجل خلق قاعدة للبيانات   -

  هذه المنظمات. العنارص الوقياس مدى تواجد 
 مغربية ق 

   والدولية المغربية الرياضية المنشآت رصد -
 .الوطنية رقالف إعداد تستضيف أن يمكن الت 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

نتائج المشاركات 

أنظمة التأهل لأللعاب 

تتبع الرياضيين
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 ح
 

 المرافقة الطبية
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 المغاربة من تأطت  طت    
،  ي ذحرصا منها عىل تمكي   الرياضيي   بادرت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بعدة    مستوى عاىل 

  األلعاب الدولية خالل 
   . 2019إجراءات لتحسي   المراقبة الطبية للرياضيي   المشاركي   ق 

وع جديد يهدف باألساس اىل  ، تعمل أدناهاإلجراءات المذكورة ذه اىل جانب ه اللجنة الوطنية األولمبية المغربية عىل مشر

  األلعاب ليشمل ك
ة العداد والتداريب. لك  ذتوفت  متابعة طبية شاملة لنخبة الرياضيي   ليس فقط خالل المشاركات ق   فت 

 

 لعابالتغطية الصحية أثناء األ .1

بحضور  الرياضية اللجنة الوطنية األولمبية المغربية تغطية صحية شاملة لرياضييها خالل مشاركتهم باأللعابضمن ت

  كل تظاهرة. 
 فريق طت   ق 

 

 األلعاب الرياضية   الفريق الطي   

 سال 2019 3

 الرباط 2019   36

 باتراس 2019 2

 الدوحة  2019 1

  األلعاب  1جدول 
 
 : الفريق الطي   المشارك ف

  حالة اإلصابة أثناء األلعاب وتوفر المتابعة الطبية لبعض  
كما تضمن اللجنة الوطنية األولمبية المغربية التغطية الطبية ق 

 الرياضيي   المصابي   بعد األلعاب. 

 

2019التغطية الصحية خالل األلعاب اإلفريقية الرباط   

و المؤطرين   الرياضيي   عدد  الفحوصات  قامة اال   

 الجامعة الدولية بالرباط  420  204

 بيت المعرفة )الدار البيضاء(  109 116

  مولي رشيد )سال(  46 66
 المركز الوطت 

 دار السالم )الرباط(  07 07

 إبيس )الجديدة(  23 36

2019األلعاب األفريقية الرباط -: عدد الفحوصات لكل موقع إقامة 31جدول   
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2019األلعاب األفريقية الرباط  -: توزي    ع الفحوصات حسب موقع اإلقامة 5رسم توضيح    

 نوع اإلصابة 

 

 المجموع  %
دار 

 السالم 

المركز 

   
الوطي 

 موالي رشيد 

 الجديدة 
الجامعة 

 الدولية 
 نوع اإلصابة الدار البيضاء 

 التهاب األوتار 22 35 4 8 0 69 17%

 إلتواء  28 25 0 7 0 60 15%

 إصابة العضالت  20 39 5 5 3 67 17%

13% 51 0 6 5 29 11 
األنف واألذن   اصابة

 والحنجرة 

  الظهر  8 27 3 10 7 55 14%
 ألم ق 

 صداع الراس 7 14 4 5 0 30 8%

 التهاب المعدة والمعاء  5 29 2 6 0 42 11%

يا  4 0 0 0 0 4 1%  أزمة الهستت 

 عش الطمث  5 0 0 0 0 5 1%

 بوبالجيا  4 3 0 1 0 8 2%

0% 1 0 1 0 0 0   
 داحوس مرض 

 التهاب الملتحمة  0 0 0 2 0 2 1%

 عي   جافة  0 0 0 1 0 1 0%

 التهاب األوتار 0 0 2 0 0 2 1%

2019األلعاب األفريقية الرباط  -: توزي    ع األمراض حسب الموقع 32جدول   

 

 

0 50 100 150 200 250

الجامعة الدولية بالرباط

(الدار البيضاء)بيت المعرفة 

(سال)المركز الوطني موالي رشيد 

(الرباط)دار السالم 

(الجديدة)إبيس 

توزيع االفحوصات حسب موقع اإلقامة 

توزيع االفحوصات حسب موقع اإلقامة 
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2019األفريقية الرباط األلعاب -: توزي    ع األمراض 6رسم توضيح    

 

 استعادة اللياقة البدنية

 

  هذه األلعاب
استعادة اللياقة البدنية بشكل أفضل، تم تنظيم   من من أجل تمكي   الرياضيي   المغاربة المشاركي   ق 

ة المنافسة كما عملت اللجنة الوطنية الولمبية المغربية عىل تخصيص مساحات لهذه  من حمام الثلج   حصص طوال فت 

 العملية باإلضافة اىل القتناء اليوم  لكميات كافية من الثلج.  

 

   البدنية اللياقة العالج الطبيع  واستعادة

حمام الثلج  التدليك + حصص  العالج الطبيع    

373 1180 

2019األلعاب األفريقية الرباط -ة البدنية  لياقواستعادة ال : العالج الطبيع  33جدول   

 

 تتبع لحالة اإلصابات

لجنة  ال إصابة ستة رياضيي   مغاربة، وتم عالج كل هذه الحالت من قبل 2019عرفت دورة األلعاب اإلفريقية الرباط 

ة. عىل حد لكل حالةالوطنية الولمبية المغربية مع توفت  تتبع دقيق    

 

 نوع الرياضة  اإلصابة  تتبع الملف الطي   

 الجمباز كش التواء ليفرانك تم عالجه 

 الجمباز تمزق الرباط الصليت   األمام   تم عالجه 

  الكاحل  تم عالجه 
 كرة سلة  التواء ق 

وف  تم عالجه  المفصىل  آفة الغض   كرة سلة  

  المشط  تم عالجه 
 مالكمة  كش ق 

 مالكمة  OPN كش)األنف(  تم عالجه 

ة 34جدول  2019األلعاب األفريقية الرباط -: اإلصابات الخطي   

التهاب األوتار

17%

التواء

15%

إصابة العضالت

17%
حنجرة .أدن.اصابة أنف

13%

لمبالجيا

14%

صداع الرأس

7%

االم المعدة و األمعاء

11%

غير ذلك

6%
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2019الدوحة -التغطية الطبية خالل دورة األلعاب الشاطئية العالمية    

  إطار النسخة األوىل من األلعاب الشاطئية 
  الدوحة ق 

  أقيمت ق 
، تم  2019أكتوبر   16إىل  12قطر من   – العالمية الت 

  مكان اإلقامة ومواقع المنافسات. 
 توفت  التغطية الطبية والعالج الطبيع  للوفد المغرب   بأكمله، ق 

  

  لإلصابة  عدد اإلصابات 
 
 الموقع الطبوغراف

 كتف  3

 الفخذ والساق  35

 العنق  3

 الركبة 4

 - ر ج د- الرباط الجانت   الداخىل   1

 البلعوم  2

 ذراع 2

 المعصم  7

 الرأس 6

 قصبة الساق  1

2019الدوحة -: طبوغرافيا اإلصابات 35جدول   

 

 

2019الدوحة  -: طبوغرافيا اإلصابات 7رسم توضيح    

 

 

الكتف

5%

المعصم

11%

الرأس

9%

قصبة الساق

1%

الفخد و الساق

55%

العنق

5%

الركبة

6%

د.ج.ر

2%

البلعوم

3%

الذراع

3%



77 
 

 التقرير األدب    2019

2019 

 

  

 الجزء المصاب   عدد الحاالت 

 مفصىل   9

 عضىل   35

 وتري  3

 رباط   5

يح  المصاب : 36جدول      2019الدوحة –توزي    ع اآلفات حسب الجزء التش 

 

  

يح  المصاب ي     : توز 8رسم توضيح   2019الدوحة  -ع اآلفات حسب الجزء التش   

 

2019سال   –تغطية طبية خالل دورة االلعاب الشاطئية االفريقية   

  دورة األلعاب   التغطية الطبية للوفد المغرب   قامت اللجنة الوطنية الولمبية المغربية عىل عادتها بتوفت  
المشارك ق 

  سال من 
  أقيمت ق 

.   2019يونيو   23اىل   14الشاطئية الفريقية الت    احتضنتها دولة الرأس األخض 
والت   

  األلعاب:  هذه اليكم أسفله بعض المعلومات عن التدخالت الطبية خالل 

 الجزء المصاب   عدد الحاالت 

 مفصىل   23

 عضىل   7

 وتري  9

 رباط   18

يح  المصاب 37جدول  2019سال  -: توزي    ع اآلفات حسب الجزء التش   

 

 

 

 

 

مفصلي
17%

عضلي 
67%

وتري
6%

رباطي

10%
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2019سال  -نوع اإلصابة: توزي    ع الرضوض حسب 9رسم توضيح    

 

 

  لإلصابة  عدد اإلصابات 
 
 الموقع الطبوغراف

 الكتف  6

 الركبة 7

 المعصم  3

 الكاحل  9

 الورك  3

 العمود الفقري  9

 المرفق  2

 الحجاب الحاجز  2

 عضالت البطن  2

2019سال  –: طبوغرافيا اإلصابات 38جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عضلي 

12%

وتري

16%

رباطي 

32%

مفصلي 

40%
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2019سال  -: تواتر توطي   اإلصابة 10رسم توضيح    

 

      2019التغطية الطبية خالل دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط الشاطئية باتراس

  استنفرت جل األطر الطبية من أجل توفت  التتبع  األلعاب   هذهرغم تزامن 
مع تنظيم المغرب لأللعاب الفريقية والت 

   كان أكت    الذيالمطلوب للوفد المغرب   
 ولمبية المغربية بضمان، قامت اللجنة الوطنية األاأللعاب هذهوفد مشارك ق 

  ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 
  التتبع الطت   للوفد المشارك ق 

  16و 10تنظيمها بباتراس باليونان ما بي     تموالت 

.  2019أكتوبر   

 الفحوصات  العالجات 

70 23 

باتراس  -: عدد االستشارات والرعاية 39جدول   

2019 

 األمراض  العدد 

 ألم المعدة  1

الرأس  صداع 3  

 التواء  1

 ألم أسنان  1

  الظهر  1
 ألم ق 

 كدمة  1

 اعتالل األوتار  1

الفم قرحة  1  

 حساسية  1

 ألم أسفل القدم  1

2019باتراس  –: توزي    ع األمراض 40جدول   

الكاحل 

21%

الركبة

16  ℅

الورك

7%
…الكتف

المرفق

4%

…المعصم

الحاجب الحاجز

5%

عضالت البطن

5%

يالعمود الفقر

21%
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اء األدوية  .2  ش 

  1600بالتشاور مع األطباء المسؤولون عن الوفود المغربية، قامت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية باقتناء أزيد من  

   نوع من األدوية والمنتجات الصيدلنية من أجل ضمان تتبع طت   من  
المستوى الرفيع لكافة الرياضيي   المشاركي   ق 

مجةاأللعاب األرب  ع الم  .  2019سنة   ت 

 األلعاب الرياضية  األدوية 

2019سال  405  

 

1241 

 

2019الرباط   

اس  2019بت   

2019الدوحة   11  

اة أللعاب 41جدول  2019: األدوية المشير  
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 مكافحة المنشطات

 
 

 

 

 

 

 

 ط  
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  ضل غياب تكوين اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خالل سنة  
تتوىل اللجنة الوطنية األولمبية المغربية  ،  2019ق 

مع   بالتعاون    
الوطت  المستوى  المنشطات عىل  مكافحة  الشباب والرياضة  مسؤولية  الجهويةوزارة    الفريقية  والمنظمة 

 . 1المنطقة  لمكافحة المنشطات

  الرياضة، عىل 
  تهدف إىل مكافحة تعاط  المنشطات ق 

  إطار الجهود الت 
.  يتجىل هذا التعاون ق   

الصعيد الوطت   

  ه
: بما   المغربيةاللجنة الوطنية األولمبية ، تقوم اإلطار ا ذوق  يىل    

مجة أو الغت  المعلنة  -  . أثناء او خارج المنافسة الرياضية القيام بالفحوصات المت 

 . تنفيذ خطة العمل السنوية لمكافحة المنشطات -

  مجال مكافحة المنشطات -
 . تشجيع البحث العلم  ق 

 .تخطيط وتنفيذ برنامج التوعية والوقاية لمختلف الفئات المستهدفة -

  لمكافحة .1
نامج الوطت   2019المنشطات  الت 

نامج السنوي اىل تنفيذ عدد كبت  من الفحوصات لمراقبة المنشطات،    هذا يهدف   داخل وخارج المسابقة، فضال عن الت 

 ة والتقنية بالجامعات الرياضية. دورات التدريب والتوعية لفائدة الرياضيي   واألطقم الطبي

مع   بالتعاون  المغربية  األولمبية  الوطنية  اللجنة  والرياضة  قامت  الشباب  الجهويةوزارة  لمكافحة    الفريقية  والمنظمة 

  لمكافحة المنشطات وفقا لتوجيهات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.   1المنطقة  المنشطات
 بوضع برنامج وطت 

ضد المنشطاتالفحوصات   

2019  

  المنافسة  114
 
 ف

 خارج المنافسة 176

 مجموع  290

2019و   2017ة والمحددة بي   عام  : الفحوصات المعياري42جدول   

  إطار منحة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
 
 الفحوصات المنفذة ف

  
،  إطار ق  ، منحة  تمنح الوكالة العالمية  التعاون الدوىل   

نامج الوطت    لتعزيز الت 
لمكافحة المنشطات سنوًيا، كدعم إضاق 

نامج، استفاد المغرب من    إطار هذا الت 
عملية مراقبة خالل عام   16تغط  تكاليف المراقبات اإلضافية للمنشطات. وق 

2019 .  

 حصص التوعية

  لمكافحة المنشطاتعتت  
نامج الوطت  ت. الهدف الرئيش  منها هو زيادة الوع  بمخاطر  التوعية إحدى الركائز األساسية للت 

 تعاط  المنشطات بي   أكت  عدد من الرياضيي   والمؤطرين. 

 

ا ل
ً
  هذا الصدد، يتم جدولة حصص التوعية وفق

نامجق  ا أو بناء  عىل طلبات الجامعات الرياضية.   ت 
ً
  محدد مسبق

زمت   
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مجةيوضح الجدول أدناه عدد الحصص الم السنوات الثالث الماضية: والمستفيدين خالل   ت   

2019 2018 2017  

 المستفيدين  عدد
 عدد

 الحصص

 عدد

 المستفيدين 

 عدد

 الحصص

 عدد

 المستفيدين 

 عدد

 الحصص

370 9 140 3 764 2 
  لمكافحة 

نامج الوطت    إطار الت 
ق 

 المنشطات

2510 23 350 11 630 15 
  لمكافحة  

نامج الوطت  خارج الت 

 المنشطات

2019-2017الحصص المجدولة والمستفيدين : عدد 34لجدول ا  

قانون العالم  لمكافحة المنشطاتالمطابقة مع ال  

  
  مجال مكافحة المنشطات، تعمل  إطار ق 

اللجنة الوطنية األولمبية  المطابقة مع القواني   الدولية الجاري بها العمل ق 

عىل   ووزارة الثقافة والشباب والرياضة  1المنطقة  لمكافحة المنشطات الفريقية المنظمة الجهويةالمغربية بالتعاون مع 

  
نامج الوطت  مكافحة المنشطات. لالوكالة العالمية   مع توصيات مطابقة الت   

 أيام تكوينية   .2

   
التكوينق  مع  المستمر والتكوين    إطار  اكة  بشر المغربية  األولمبية  الوطنية  اللجنة  قامت  الجهوية،    الفريقية   المنظمة 

 مكافحة المنشطات.  ت   مراقبتكوينية لفائدة  دورة  بتنظيم  1المنطقة  لمكافحة المنشطات

2019 2018 2017  

 التكوين  0 1 1

2019-2017المنشطات مراقي   لتكوينية : أيام 44جدول   

مكافحة المنشطات مراقي    عدد   

2019 2018 2017 
 

10 10 10 
 مراقت   مكافحة المنشطات 

20و 10بي    20و 10بي     20و 10بي      
 المرافقي   

2 2 2 
ن التوعيةاأعو   

1 à 2 1 à 2 1 à 2 
 جامع  العينات

مكافحة المنشطات : عدد مراقي   54جدول   

 التمثيليات الرسمية  .3

ة من  عرفت     عقدت    لمية لمكافحة المنشطاتاالندوة السنوية للوكالة العالنسخة الخامسة عشر
  لوزان ما بي   الت 

  13  ق 

اللجنة الوطنية األولمبية  بومكافحة المنشطات    رئيس اللجنة الطبيةبصفته  مشاركة السيد يوسف فتح     2019مارس    14و

 . المغربية
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 مكافحة المنشطات
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 مكافحة المنشطات
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 ي

 التواصل
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  تنهجها اللجنة الوطنية األولمبية المغربية، تم العمل عىل تطوير كل وسائل  
اتيجية التواصل والنفتاح الت    إطار است 

ق 

 التصال الممكنة التقليدية منها وكذلك الرقمية. 

ونية  -إطالق أداة جديدة لتبادل المعلومات   2019شهدت سنة  ة اإلخبارية اإللكت    يتم إرسالها بشكل دوري    -النشر
والت 

. وتتكون     لكل المنخرطي  
وب  يد اإللكت  ة اإلخ هذهعت  الت  جع أخبار الرياضة  النشر   تست 

ونية من المقالت الت  بارية اإللكت 

ية. نية األولمبية المغربية والجامعات الرياضالمغربية وكذلك أنشطة اللجنة الوط  

 للمزيد من التفاصيل ندعوكم لكتشاف العمل التواصىل  للجنة الوطنية األولمبية المغربية عت  الصفحات الموالية. 

 

 العالقة مع الصحافة  .1

مجة خالل سنة    مختلف األلعاب المت 
سهر عليها المكلف  بتغطية إعالمية واسعة  2019حظيت المشاركة المغربية ق 

بالعالقات مع وسائل اإلعالم التابع اللجنة الوطنية األولمبية المغربية رفقة مختلف الفرق الصحفية المسخرة لهذا  

 الغرض. 

 365عدد المقالت الصحفية:  -

ونية:  •  280الصحافة اإللكت 

 65الصحافة المكتوبة:   •

 20(: MAPوكالة المغرب العرب   لألنباء ) – الصحافة الرسمية  •

 60: اعةذعدد المراسالت عىل أثت  اإل  -

 15عدد الربورتاجات التليفزيونية:   -

 10عدد الربورتاجات عىل الشبكة العنكبوتية:  -

 

 

 

: مقاالت صحفية 11رسم توضيح    
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تروي    ج القيم الرياضية  

  األولمبية
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تروي    ج القيم الرياضية  

  األولمبية
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 األولمبية للجنة الوطنية األولمبية المغربية الزيارات  .7

 

ئ قامت اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بمواصلة وتطوير برنامج     نشر روح القيم األولمبية بي   الجيل الناسر
سعيا منها ق 

اوحة أعمارهم ما بي    ذالزيارات األولمبية. يهدف ه
نامج اىل منح الفرصة لألطفال المت  لتابعي   لمختلف  سنة ا  14و  9ا الت 

المؤسسات التعليمية من التعرف عىل تاري    خ الرياضة األولمبية المغربية وكذلك استحضار  الجامعات الرياضية وكذلك  

ام، التمت   والصداقة. 
  جو يسوده الحت 

 روح القيم األولمبية ق 

 

 : الهدف من الزيارات األولمبية12رسم توضيح  

 

وي    ج القيم الرياضية األولمبية عند األجيال الصاعدة.    تهدف مختلف أنشطة الزيارات األولمبية لت 

: وهو السع  نحو بلوغ األفضل وتحقيق التطّور بحيث ل تكون الغاية من المشاركة فقط ألجل تحقيق الفوز.  -
 ّ  التمت 

 إلقامة جسور من الصداقة بي   األمم  -
 
 وشعوب  ها وإزالة كل خالف وتفرقة. الصداقة: جعل المشاركة مدخال

 .االلتزام بالمبادئ األخالقية والتعامل مع اآلخرين دون تمييز في الجنس أو العرق واعتماد اللعب النظيف: االحترام -

يط   يدوم برنامج الزيارات األولمبية ساعتي   ويتضمن، زيارة المتحف األولمت   ومركز الدراسات والوثائق مع عرض شر

  مختلف التظاهرات األولمبية متبوعا بحصة سؤال/جواب. فيديو حول  
 تاري    خ المشاركة المغربية ق 

  ختام الزيارة، تقدم  
 للمشاركي   مع أخذ صور تذكارية.   هدايا وق 

 

( 13رسم توضيح    : برنامج الزيارات األولمبية )ساعتي  

 

الزيارات 
األولمبية 

للجنة الوطنية 
األولمبية 
المغربية

الجيل الناشئ

النهوض 
بالقيم 
األولمبية

رياضة 
ضيف شرف

تاريخ المغرب 
في األلعاب 
األولمبية

1

استقبال 
الزوار 

2

زيارة 
المتحف 
األولمبي

3 

زيارة 
المكتبة

4

شريط فيديو حول 
تاريخ المشاركة 

المغربية في مختلف 
التظاهرات 
الألولمبية

5

أجوبة و / أسئلة 
توزيع الجوائز

6

صور 
تدكارية
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2019الزيارات المنظمة ف  

 

 التاري    خ  المستفيدين العدد 

2019ابريل   06 الرياضيي   التابعي   للجامعات   230  

2019ابريل   08 مدرسة اندري مالرو  96  

2019ابريل   22 مدرسة رياض الفتح   66  

2019ابريل   27 عصبة الرباط القنيطرة للتكواندو  30  

2019ابريل   28 جمعية الوداد للسباحة  38  

2019أكتوبر   المؤسسة التعليمية الحسنية  50 19 

2019أكتوبر  22 المؤسسة التعليمية الحسنية   50  

2019أكتوبر  24 المؤسسة التعليمية الحسنية  38  

2019نونت     22 المؤسسة التعليمية الحارص   26  

2019نونت     26 المؤسسة التعليمية هاي طيك  41  

2019نونت     28 المؤسسة التعليمية هاي طيك  40  

المعرفة  المؤسسة التعليمية رياض  59 2019ديسمت    17   

2019ديسمت    19 المؤسسة التعليمية رياض المعرفة  50  

كس  56 2019ديسمت    19 المؤسسة التعليمية است   

  المجموع  870
 

  : ا46جدول 
 
 2019لزيارات المنظمة ف
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 ت حديت الم  تح  ف األول  مي    .8

  الطابق السفىل  لمقر اللجنة الوطنية الولمبية المغربية ويعت  بالمحافظة عىل مختلف  
يتواجد المتحف األولمت   ق 

  منذ نشأة  
  الوطت 

  تكون الموروث الرياض 
معروضاته )الميداليات، البدلت الرياضة، الوثائق الرسمية، الصور...( الت 

الرياضيي   والجامعات الرياضية الوطنية.  اللجنة الوطنية األولمبية المغربية بتعاون مع  

  وضمان انتقاله لألجيال الصاعدة. 
  الوطت 

  المحافظة عىل الموروث الرياض 
 يتمثل دور المتحف ق 

. حيت تمت إضافة المعروضات التالية   تسهر اللجنة الوطنية الولمبية المغربية عىل التحديث الدائم لمتحفها األولمت  

 خالل هذه السنة: 

   2016نحاسية/ المالكمة/ريو   – محمد الربيع  صورة 

   2012م/لندن 1500نحاسية/   –صورة عبد العاط  اكيدر 

   2018صور المتوجي   خالل األلعاب األولمبية للشباب بوينس إيرس  

   2012أللعاب األولمبية لندن ا  شعار

2016شعار األلعاب األولمبية ريو   

2018بوينس إيرس   لمبيةشعار األلعاب األو  للشباب      

2020شعار األلعاب األولمبية طوكيو    

 . وع رقمنة المتحف األولمت     مشر
 باإلضافة إىل ذلك، يجري العمل ق 
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  الم  تح  ف األول  مي   
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 مرفقات 
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الرسوم التوضيحية قائمة   

: المؤسسات والبنيات التحتية1رسم توضيح       

امج المنجزة من طرف اللجنة الوطنية األولمبية المغربية خالل  2رسم توضيح   سنوات المنضمة 9: الت   

  األلعاب3رسم توضيح   
: حزمة جوما الموزعة عىل الرياضيي   المشاركي   ق   

: حزمة تدريب جوما الموزعة عىل الرياضيي     4رسم توضيح     

2019ألفريقية الرباط األلعاب ا - : توزي    ع الفحوصات حسب موقع اإلقامة 5رسم توضيح     

2019األلعاب األفريقية الرباط -: توزي    ع األمراض 6رسم توضيح     

2019الدوحة  -: طبوغرافيا اإلصابات 7رسم توضيح     

يح  المصاب : توزع الفات حسب 8رسم توضيح    2019الدوحة   -الجزء التشر  

2019سال  - نوع اإلصابة: توزي    ع الرضوض حسب 9رسم توضيح     

2019سال   -: تواتر توطي   اإلصابة 10رسم توضيح     

: مقالت صحفية 11رسم توضيح     

:  الهدف من الزيارات األولمبية12رسم توضيح    

(13رسم توضيح    : برنامج الزيارات األولمبية )ساعتي    
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