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مقـ ـدمـة
إنها مرحلة وفرصة جديدة نلتقي من خاللها جمي ًعا لتقييم الموسم الرياضي -602
 ،6102هذه المحطة رغم طابعها القانوني إالّ أنها تسمح ألعضائها اإلدالء بكل حرية
ومسؤولية عن أرائهم و اقتراحاتهم وتسليط الضوء على كل الجوانب لسير اإلتحادية .هذا
التفاعل بين كل أعضاء الجمعية العامة من شأنه أن يعزز األداء اإليجابي ،لكل الهيئات
سواء على مستوى اإلتحادية  ،الرابطات أو مختلف اللّجان الوطنية.

 -0تسييـر االتحاديـ ـة
تخضع اإلتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية في تسييرها إلى مواد القانون
األساسي والنظام الداخلي المصادق عليهما من طرف وزارة الشباب والرياضة.
فالطاقم اإلداري لإلتحادية يعمل جاه ًدا وبقدر اإلمكان إلى تنفيذ المهام اإلدارية
المنوطة له مع جميع الهيئات سواء وزارة التربية الوطنية أو وزارة الشباب والرياضة وكذا
الرابطات الوالئية .فالطاقم العامل مكون من األمين العام وأمين المال ومديران فنيان
وطنيان وكاتبتان ومكلف بالعالقات الخارجية.
رغم اإلمكانات المتواضعة سعى هذا الطاقم إلى أداء مهامه بصورة ج ّد معقولة.

 -6المكت ـب التنـفيذي لالتحاديــة
من خالل اجتماعاته الثمانية( )10سعى المكتب التنفيذي لمسايرة أنشطة اإلتحادية
في جميع مراحلها ،مباشرة بعد تنصيبه ُ
شكلت لجان فدرالية وطنية يرأسها كل عضو كما
ينص عن ذلك القانون األساسي ،كما عين رئيس اإلتحادية عضوا لكل جهة من الجهات
الثمانية لإلطالع ومتابعة كل جهة في نشاطاتها الميدانية ومعرفة الصعوبات التي تواجهها
وإيجاد الصيغ لحلولها.
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واستنا ًدا إلى تقييم موضوعي حول أداء المديرية الفنية الوطنية ،أتخذ المكتب
قرارات بإعادة هيكلتها إلى مديرتين لأللعاب الجماعية واأللعاب الفردية وإشراك كل
الكفاءات التقنية المتواجدة عبر الواليات المقترحين من الجهات.
كما شارك أعضاء المكتب في اللقاءات الجهوية الثالث بمقترحات بناءة معززة
بتجارب ميدانية معايشة.

قام أعضاء المكتب بمعاينة مختلف التظاهرات الوطنية كمنتدبين مما سهل على
المكتب اإلطالع على مجريات كل المنافسات الوطنية.
وحضر بعض من أعضاء المكتب اجتماعات في مقر وزارة التربية ،رئاسة
الديوان ومديرية األنشطة الثقافية والرياضية ،محاور هذه اللقاءات كانت كلها تصُبُ في
كيفية إيجاد إجراءات كفيلة بالتكفل بالنشاطات الرياضية بجوانبها المادية والبشرية.

 -3اللقاءات الجهوية
نظمت اإلتحادية ثالث لقاءات جهوية ضمت جهة الشرق والوسط والغرب في
كل من قسنطينة يوم  ،6102/01/62البليدة يوم  6102/00/00و مستغانم يوم
 ، 6102/06/60شاركت فيها  33والية.
سمحت هذه اللقاءات بتسليط الضوء على مجمل الصعوبات التي تواجه الرابطات
الوالئية التي تتلخص في مجملها حول:
 -1ضبببببببط إجببببببراءات بببببببين اإلتحاديببببببة ومديريببببببة األنشببببببطة الثقافيببببببة والرياضببببببية
للتكفل بالجوانب المالية للتظاهرات الوطنية المدرسية.
 -2اعتماد نمط المنافسة األكثر مالئمة يستجيب ألكثر الفئات العمرية.
 -3إعادة النظر في التقسيم الجغرافي الحالي.
 -4التنسيق مع االتحادات المختصة فيما يخص النخب الوطنية.
 -5هيكلة الرابطات المنسقة للجهات ومنحها إطارا قانونيًا.
 -6مستحقات االتحادية التي لم ُتصب من طرف الرابطات.
 -7تحسبببببببببي الوصببببببببببيتان بضببببببببببرورة االهتمبببببببببام الجببببببببببدي للتكفببببببببببل بالنشبببببببببباط
الرياضي المدرسي.
والجدير بالذكر ومن خالل هذه اللقاءات ،جدد ممثلو الرابطات الوالئية دعمهم
لإلتحادية والوقوف بجانبها.
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 -3التجمع الوطني التقني
احتضنت والية مستغانم التجمع التقني الوطني يوم  ،2122/22/22ضم ك ّل من
التقنيين المقترحين من طرف الجهات في األلعاب الجماعية أو الفردية باإلضافة إلى أسماء
أخرى استدعيت بحكم كفاءتها من طرف المديرين الفنيين الوطنيين.

سمح هذا اللقاء للمديرية الفنية الوطنية بتشكيل اللّجان الوطنية المختصة وإصدار
الدليل التقني للعهدة  2121/2122و اقتراح بعض التعديالت التقنية العامة.
ونظرً ا إلدراج أصناف أخرى من الرياضات الفردية من طرف اإلتحاد الدولي
وهذا تحسبًا للجمنازياد التي ستقام بالمغرب من  10إلى  21ماي  2120سيتم توسيع التشاور
مع التقنيين ذوي االختصاص لضبط إجراءات المشاركة من عدمها في بعض
االختصاصات.
مجمل هذه التوصيات التقنية ستعرض على الجمعية العامة بعد الموافقة عليها من
طرف المكتب التنفيذي لإلتحادية.

 -5التنظيــم الريــاضي
توطين المنافسات الوطنية المدرسية ال يزال ينحصر على الواليات التقليدية ولعل
الهاج المالي للتكفل بها هو ما جعل قلة اإلقبال من طرف الواليات األخرى .وللعلم ،فإن
اإلتحادية بالتنسيق مع مديرية األنشطة الثقافية والرياضية قد بادرت بإعداد ملّفات التنظيم
بجوانبها المالية مبكرا مما سهل مهمة المديرية وهذا ما الحظناه حيث تم تمويل جميع
التظاهرات الوطنية اإلثنى عشرة المقررة في الموسم .2122-2122

 -2سيــر التظاه ـرات الوطنيـة
بغببببببببض النظببببببببر عببببببببن الصببببببببعوبات التببببببببي واجهتهببببببببا المديريببببببببة الفنيببببببببة
الوطنيببببببة بمعيببببببة الرابطببببببات الوالئيببببببة المتوهلببببببة لمختلببببببف التظبببببباهرات الوطنيببببببة فببببببي
األلعبببببباب الجماعيببببببة التببببببي تببببببم توجيلهببببببا ،جببببببرت ببببببباقي التظبببببباهرات فببببببي ظببببببروف
مقبولة حسب ما تتوفر عليه الرابطات المنظمة من إمكانات.
للعلم فإن توجيل هذه البطوالت كان خارج إرادة االتحادية.
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أمبببببببا فيمبببببببا يخبببببببص تعبببببببداد المجبببببببازين فقبببببببد سبببببببجلنا إرتفا ًعبببببببا مقارنبببببببة
بالموسم الفارط و كذا عدد الجمعيات المنضمة إلى الرابطات.
عدد المجازين :إنــاث =  87509ذكور=  195143المجموع252.282 :
و الجببببببدير بالببببببذكر أن التنظببببببيم التببببببام للمراحببببببل بببببببين الجهببببببات تببببببم مببببببن
طرف الواليات المعنية سواء من ناحية التحكيم أو التنظيم العام.

كما حصل الشرف لوالية عنابة إحتضان فعاليات الجمنازياد المدرسي األول ،مطاب ًقا
لالئحات االتحاد العربي تحسبًا لمشاركة النخبة الوطنية المدرسية في الجمنازياد العربي
المدرسي في طبعتها األولى التي جارت بمدينة بيروت في لبنان.
و بالتشاور مع القاعدة تم إلغاء عدة تظاهرات وطنية نظرً ا للتكاليف التي تترتب عنها
من المراحل الوالئية ،المنطقة و الجهة و كذا الوطنية في غياب أي مشاركة دولية.

 -2المشـاركـة الـدوليـة
من ضمن  4تظاهرات دولية ،شاركت االتحادية في اثنان و غابت في إثنتين ،
العدو الريفي المغاربي أين كانت مشاركة النخبة الوطنية المدرسية مشرفة حيث تحصل
فريق األشبال على المرتبة الثانية و تحصلت العداءة رزيق غنية من والية الشلف على
المرتبة األولى و لقب بطلة الدورة ،وفرت االتحادية كل اإلمكانيات للرياضيين.
أما بالنسبة للجمنازياد المدرسي الذي احتضنته لبنان من  2إلى ،2122/10/22
شاركت النخبة الوطنية المدرسية في ثالث اختصاصات من ضمن األربعة المعتمدة من
طرف االتحاد العربي :ألعاب القوى – السباحة – الجمباز الفني و غابت في الجمباز
اإليقا ي بوفد تعداده  22فر ًدا منهم  12رياض ًيا و رياضية.
أما النتائج كانت ممتازة و هذا حسب المراتب المتحصل عليها.
 ألعـــــــاب القوى  :المرتبة األولى :المرتبة األولى
 الجمبـــــاز :المرتبة الثالثة.
 السبـــاحةتحصلت النخبة الوطنية المدرسية على المرتبة الثانية بعدد إجمالي للميداليات
قدر بـــ  09و هذا بعد مصر بفارق ميدالية واحدة.
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عدد الدول المشاركة ستة (.)92
أما فيما يخص مشاركة النخبة المدرسية في البطولة العالمية أللعاب القوى التي
جرت بفرنسا ،فبالرغم من جهود االتحادية لتهيئة جميع الظروف إال أنه تعذرت هذه
المشاركة.
أما فيما يخص المصارعة التي كانت مقررة في الهند ،فإن النخبة الوطنية
المدرسية لم تتمكن من المشاركة ألسباب مالية بحتة.

 -0التكويــن
تب ًعا لالتفاقية المبرمة ما بين االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية واالتحادية
الجزائرية لكرة القدم تم تنظيم أيام تكوينية و انتقائية لصالح الرياضيات المتمدرسات
الممارسات لكرة القدم ،األول بوالية وهران و الثاني بوالية ورقلة.
أما عملية التكوين درجة  2و بعد إيداع ملفات المترشحين لوالية البليدة -الشلف-
عين تيموشنت على مستوى المديرية المركزية للتكوين بوزارة الشباب و الرياضة لم
يتحصل المعهد على توشيرة إجراء هذا التربص و عليه قد تم توجيله إلى تاريخ الحق.
على مستوى االتحادية سجلنا تواجد  011مل ًفا في مختلف االختصاصات
وبرمجت تنظيمها على ثالثة جهات كبرى:
شرق -وسط وغرب.
و الجدير بالمالحظة اإلقبال الكبير من طرف األساتذة لهذا التكوين.
و ناتج هذا التكوين  ،ثم استغالله من طرف الرابطات الوالئية و كذا االتحادية
من خالل لجانها التقنية الوطنية.
كما ستسعى االتحادية لحل مشكلة األساتذة الحاصلين على شهادة ليسان
العاملين في المتوسطات لتمكينهم من المشاركة في هذه التربصات.

 -9عالقة االتحادية بالهيئات الوطنية و الدولية
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تربط االتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية و وزارة الشباب و الرياضة عالقة
وطيدة عبر عقد برنامج ممضي من الطرفين.
ولحد كتابة هذا التقرير ،فإن ميزانية  2122لم تصب إلى االتحادية ،فتمويل
المشاركة في الجمنازياد كان من طرف الصندوق الوطني لتطوير نشاطات الشباب بعد
موافقة وزارة الشباب والرياضة.
ومبببن خبببالل االجتماعبببات التبببي حضبببرتها االتحاديبببة فبببي البببوزارة ،تبببم إعالمنبببا
بضبببرورة اسبببتكمال ملبببف اإلعانبببة مبببن الناحيبببة اإلداريبببة خاصب ً
ببة وثيقبببة االعتمببباد و تجديبببد
الهيئة المنتخبة.
كما تربط االتحادية عالقة باالتحاد الدولي للرياضة المدرسية و تقتصر مشاركة
الفرق الوطنية في العدو الريفي ،ألعاب القوى وبحضور أشغال الجمعية العامة عندما تسمح

به إمكانيات االتحادية ،أما باقي النشاطات خاصة في األلعاب الجماعية و الفردية فتبرمج
في أماكن بعيدة يستحيل على االتحادية التكفل بها.
أما بالنسبة لالتحاد العربي للتربية البدنية و الرياضية  ،فتشارك االتحادية في
أنشطته بصورة طبيعية مثلما كان األمر في جمنازياد لبنان األخيرة و يالحظ في اآلونة
األخيرة نق ً
صا في أنشطة االتحاد و هذا راجع إلى أوضاع التي يمر بها الوطن العربي.
أما فيما يخص وزارة التربية الوطنية فتربطها باالتحادية عالقة وطيدة ،خاصة
فيما يتعلق بتطبيق برنامج المنافسات الوطنية و تمويله.
و قد اقترحت اإلتحادية على مديرية األنشطة الثقافية والرياضية والنشاط
االجتماعي إجراءات من شونها أن تسهل عملية التكفل بهذه المنافسات.

-01اإلعالم واالتصال
عملت االتحادية كل ما في وسعها لترقية المشهد اإلعالمي من خالل صفحتها
الخاصة ،كما لعبت الرابطات من خالل مواقعها اإللكترونية بتغطية نشاطاتها عبر المراحل
المحلية والوالئية و هذا طوال الموسم الرياضي.
كما حظيت مختلف التظاهرات الوطنية بتغطية إعالمية محلية و وطنية.
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و حظيت مشاركة الوفد الرياضي المدرسي للجمنازياد لبنان أكبر قسط من
اهتمام وسائل اإلعالم (الصحافة – اإلذاعة – التلفزة) نظرً ا للنتائج المتحصل عليها خالل
هذه الطبعة األولى للجمنازياد.
ً
مقارنة بحجم النشاطات المبرمجة سواء على مستوى
و تبقى هذه التغطية ناقصة
االتحادية أو الرابطات.

 -00االعتمادات المـالية
االعتمادات المالية الممنوحة من طرف وزارة الشباب و الرياضة المسجلة في
عقد برنامج لسنة  2122عرفت بعض التوخير .فمشاركة االتحادية في الجمنازياد
العربي في لبنان تكفل بها الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب  ،و يبقى هذا المبلغ
بصيغة اإلعارة ليسترجع إلى الصندوق فور تسلم االتحادية لميزانية .2122
أما التكفل بالمنافسات الوطنية كان من طرف مديرية األنشطة الثقافية والرياضية
والنشاط االجتماعي بالتنسيق مع االتحادية.
و الجدير بالذكر أن التنسيق بين المديرية و االتحادية كان دائمًا و مستمرً ا مما
سهل في نظرنا عملية التمويل.
و تبقى مستحقات االتحادية تشكل عائ ًقا كبيرً ا ،إذ اقتصر تسديدها إال على بعض
الرابطات مما ستضطر االتحادية إلى أخذ تدابير لتفادي هذه اإلشكالية.

 -06الخ ـاتمــة
نود من خالل هذه الحوصلة المتواضعة أن نشكر جميع الرابطات الوالئية و
الرابطات المنسقة للجهات على مجهوداتها المتواصلة لتجسيد برنامج االتحادية ،كما
نشيد بجهود مديرية األنشطة الثقافية والرياضية و النشاط االجتماعي لوزارة التربية
الوطنية التي بذلتها خالل هذا الموسم.
كما نوجه شكرنا الجزيل إلى مصالح وزارة الشباب والرياضة للعالقة والشراكة
البناءة التي تجمع الهيئتين.
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وفقن ـا اهلل و إيـاكم في كـل خطوة نخطـوها
بالرياضـة المدرسيـة

و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
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