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  ـــــــــــةدمـــــاملق

تتمتع  إداريةالوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات مؤسسة عمومية ذات صبغة 

بالشخصية القانونية والاستقالل املالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بامليزانية العامة للدولة 

 .الشباب والرياضةشؤون وتخضع إلشراف وزارة 

ليل اة ملكافحة تعاطي املنشطات املخاطب الرسمي الوحيد ملخابر التحوتمثل الوكالة الوطني

املعتمدة دوليا ولدى الهياكل والهيئات الرياضية الوطنية والدولية في ما يتعلق بمكافحة 

 .تعاطي املنشطات في مجال الرياضة

 النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بالوكالة 

أوت  8املؤرخ في  7002لسنة  45ستنادا للقانون عدد ا هاوصالحيات هاتمارس الوكالة مهام

 .واملتعلق بمكافحة تعاطي املنشطات في مجال الرياضة 7002

الوطنية ملكافحة  التنظيم الهيكلي للوكـالة 7008جانفي  31املؤرخ في  301ويحدد ألامر عدد 

افريل  70خ في املؤر  7030لسنة  878عدد  باألمر وتنقيحه  إتمامهتعاطي املنشطات والذي تم 

7030. 

وتم ضبط شروط إسناد شهادات ختم التكوين والتأهيل ملمارسة مراقبة تعاطي املنشطات 

 .7030جويلية  4املؤرخ في  7030لسنة  3181من خالل ألامر عدد 

عضاء أ تأجيرفقد حدد نظام  7035جانفي  30في املؤرخ  7035لسنة  45عدد  ألامر  أما

عدد الحكومي  نقح باألمرو طي املنشطات في املجال الرياض ي عافرق املراقبة والتفقد لت

 .7031جويلية  38املؤرخ في  7031لسنة  3314

وتم ضبط العدد ألاقص ى للمأموريات التي يمكن أن يقوم بها كل عضو من أعضاء فرق 

 7035أوت  87وزير الشباب والرياضة املؤرخ في صادر عن قرار  املراقبة والتفقد في شكل
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تنقيحه بمقتض ى القرار الصادر عن السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة املؤرخ في م والذي ت

 .7038جانفي  30

والذي تم سن  7038تنفيذ برنامجها الوطني ملكافحة تعاطي املنشطات لسنة  إطار في 

 7038، قامت الوكالة خالل سنة 7038عتمادات املرسمة بميزانيتها لسنة برمجته وفقا لل 

 : ذكرها حسب املحاور التالية  تيآلاباألنشطة 

 هياكل الاستشارة واملساندة أنشطة -3

 واملالية إلادارية ألانشطة -7

 الرقابة على املنشطات أنشطة -1

 املنشطاتمخاطر من  ثقيفالوقاية والت أنشطة -5

 التغطية إلاعالمية ألنشطة الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات -4

 أنشطة مختلفة -1

محددة ، الصعوبات في تنفيذ برامجها تجاوز بعض 7038ل سنة خالالوكالة  وحاولت

 .توجهاتها املستقبلية على املدى القريب واملتوسط
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 أنشطة هياكل الاستشارة واملساندة  .1

  إلاداري املجلس  .1.1

، ونظرا لعدم اكتمال النصاب  7038ديسمبر  38تم تحديد موعد لعقد مجلس إداري يوم 

 .7070جانفي  30م القانوني تم تأجيل عقده إلى يو 

 ملجلس العلميا. 1.1

 . 7038لم يتم عقد مجلس علمي خالل سنة 

 على املستوى إلاداري والقانوني واملالي  .1

 أنشطة الوكالة على املستوى إلاداري  .1.1

 التصرف في املوارد البشرية القارة .1.1.1

 :إطارا وعونا يتوزعون كاألتي 77ضمت الوكالة  7038خالل سنة 

 املراقبة الوقاية والتثقيف دارةإلا  إلاطارات وألاعوان

- -  3 مدير عام 

- -  3 كاتب عام

 3 3-  إطارات فنية

- -  5 اطارات السلك الاداري املشترك

 7 7 1 إطارات من سلك التسيير الرياض ي

-  3-  السلك املشترك للصحافيين 

- -  1 عملة 

 3 4 11 املجموع 
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  حركية املوارد البشرية .1.1.1.1

 :بـ 7038وارد البشرية خالل سنة تم تعزيز امل

 . 7038مسير في الرياضة خالل شهر مارس  −

 .  7038متصرف خالل شهر ماي  −

 . 7038مسير في الرياضة خالل شهر جويلية  −

 . 7038خالل شهر نوفمبر   08عامل صنف  −

 :تم تسجيل نقلة عونين من الوكالة الوطنية ملكافحة املنشطات إلى إدارات أخرى  كما 

 .  7038صرف الى الادارة العامة للرياضة خالل شهر سبتمبر نقلة مت −

 .7038إلى إلادارة العامة للمصالح املشتركة خالل شهر اكتوبر  05نقلة عامل صنف  −

  الترسيم  .1.1.1.1

ترسيم السيدة خولة اليزيدي ، مسيرة  في الرياضة، برتبتها وذلك  7038تم خالل سنة 

 .7038خالل شهر نوفمبر 

 لترقية ا. 3.1.1.1

ترقية كل من السيد محمد علي بن فرج والسيد خذيري  7038ماي  78تم في  −

 .سعدي من رتبة مسير في الرياضة إلى رتبة مسير مستشار ال

السيد أنيس الجلولي من و ترقية كل من السيد رامي الخميري  7038نوفمبر  70تم في  −

 . 1إلى عامل صنف  4رتبة عامل صنف 

 التكوين  4.1.1.1

 :وإطارات الوكالة في عديد الدورات التكوينية في إطار تحسين مردوديتهم شارك أعوان 
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 تاريخ التكوين هيكل التكوين محاور التكوين
عدد 

 املستفيدين

الادارة العامة للتربية البدنية  مقاربة النوع الاجتماعي 

 والتكوين والبحث 

 1  7038سبتمبر  72و 71

ألامراض وحوادث الشغل 

 املهنية 
 3 7038اكتوبر  75و 71 ز الوطني للتكوين والرسكلةاملرك

اكتوبر الى غرة  13من  املركز الوطني للتكوين والرسكلة ترشيد النفقات 

  7038نوفمبر 

4 

 4    7038نوفمبر  8و 2 املركز الوطني للتكوين والرسكلة مفاهيم الجودة الشاملة 

دورة تكوينية حول التصرف 

  في امليزانية حسب ألاهداف
  1 7038نوفمبر  33 املركز الوطني للتكوين والرسكلة

 التصرف في املوارد البشرية املتعاقدة . 1.1.1

وذلك من خالل تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء فرق املراقبة والتفقد مع تأهيلهم 

 .قانونيا من خالل إبرام عقود إسداء خدمات ومتابعة تجديدها

  الدورات التكوينية 1.2.1.2.

نظمت الوكالة دورتين تكوينيتين لفائدة ألاطباء واملرافقين املساعدين بتونس العاصمة 

 :وذلك 

مرافقا مساعدا  38أطباء مراقبين و 30وذلك لفائدة  7038مارس  32و 31يومي  −

 .يتوزعون على كامل جهات الجمهورية

 .اعدامرافقا مس 73وطبيبا مراقبا  32وذلك لفائدة  7038نوفمبر  31و 34يومي  −
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  ابرام عقود استكشاف املنشطات. 1.1.1.1

 بلغ العدد الجملي ألعضاء فرق املراقبة والتفقد الذين ابرموا عقود 2019خالل سنة 

 :متعاقدا يتوزعون كالتالي 78استكشاف منشطات مع الوكالة 

 املرافقون املساعدون  ألاطباء املراقبون  ألاطباء البياطرة املراقبون 

11 7 11 

12 

تجدر إلاشارة إلى أن العدد الجملي لعدد أعوان فرق املراقبة قد شهد تراجعا مقارنة و 

 :بالسنوات املاضية وذلك لعديد ألاسباب من أهمها

اشتراط تسجيل عقد استكشاف املنشطات بالقباضة املالية حسب قانون املالية  −

ات العقد، مما دينار حسب عدد صفح 40إلى  74ودفع معلوم مالي يتراوح من  7038لسنة 

جعل العديد من فرق املراقبة يتراجعون عن التعاقد خصوصا مع تقلص أنشطة الرقابة 

 .املقامة سنويا 

حيث شهدت سنة : استحالة تجديد عقود اطباء بيطريين لترقيتهم لرتبة متفقدين  −

عاطي نقصا في ألاطباء البيطريين املؤهلين واملتعاقدين مع الوكالة الوطنية ملكافحة ت 7038

املنشطات، باعتبار ترقية عدد هام منهم لرتبة متفقدين، وحيث انه وفقا ألحكام القانون 

 4املؤرخ في  7007لسنة  13واملنقح بالقانون عدد  3880ديسمبر  13املؤرخ في  84-80عدد 

واملتعلق بتنظيم مهن الطب البيطري يمنع علهم توقيع اتفاقيات مع مؤسسات  7007مارس 

 .الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطاتأخرى ومنها 

دينار وذلك  340اشتراط إعادة التكوين كل سنتين مع ضرورة دفع معلوم قيمته  −

بمقتض ى القانون، جعل العديد من الاطباء يعزفون عن تجديد عقودهم مع الوكالة 

 .الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات
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  على املستوى القانوني. 1.1

 مراجعة النصوص القانونية :التشريع1.2.2. 

 :واصلت مصالح الوكالة مراجعة املنظومة القانونية املتعلقة بمجال مكافحة املنشطات وذلك

استجابة للمستجدات في هذا املجال املتطور خصوصا مع مطالبة الوكالة العاملية  -

 .  7034ملكافحة املنشطات باحترام مقتضيات املطابقة مع املدونة العاملية لسنة 

 .نتيجة للتغيرات التي يفرضها واقع العمل امليداني -

وضع تصّور في الغرض مع تقديم مشاريع لنصوص تشريعية أو ذات صبغة ترتيبية  حيث تم

 .من قبل الوكالة وعرضها على إدارة الشؤون القانونية بوزارة إلاشراف

 ما تم إصداره من نصوص قانونية 1.1.2.2. 

يتعلق بالعدد الجملي السنوي بحساب الكيلومتر املرخص  7038 جانفي 31قرار مؤرخ في 

 . فيه وفقا لالعتمادات املرسمة سنويا بميزانية الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات

 نصوص قانونية بصدد الانجاز2.1.2.2.

يوضح الجدول التالي مختلف امللفات التي بصدد إلاعداد والدرس أو التي تمت إحالتها 

 .ؤون القانونية بوزارة إلاشراف او رئاسة الحكومةملصالح الش

 املالحظات أسباب التنقيح النص القانوني

 7002لسنة  45القانون عدد 

 7002أوت  8املؤرخ في 

املتعلق بمكافحة تعاطي 

 .املنشطات في مجال الرياضة

ضرورة مزيد توضيح املصطلحات وتحديد -

 .مهام وصالحيات الوكالة بدقة

 جال الوقاية والتثقيفالتوسيع في م-

مراجعة الشروط املستوجبة للتعاقد مع -

  أعضاء فرق املراقبة والتفقد

 تحديدها  الرقابة ومزيد إجراءات تنقيح-

التنصيص على باب جديد يتعلق -

 .بالتصرف في النتائج 

مزيد بلورة ألاحكام املتعلقة بتفقد -

على مستوى 

سيتم و الوكالة 

في وقت  إحالته

قريب إلدارة 

 .الشؤون القانونية
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 .الفضاءات الرياضية

املؤرخ  7008لسنة  301ألامر 

املتعلق  7008جانفي  31في 

بتنظيم وضبط طرق تسيير 

الوكالة الوطنية ملكافحة 

 .تعاطي املنشطات 

العمل على فتح آلافاق أمام أعوان الوكالة 

في الترقية وتقلد الخطط الوظيفية مع 

لألعوان احترام قواعد التصرف الرشيد 

ومبادئ الحوكمة بما يتماش ى مع الحاجيات 

 .الفعلية للدارة

تقديم مشروع في 

الغرض وإحالته 

إلدارة الشؤون 

القانونية بوزارة 

 .إلاشراف

 7030لسنة  3181أمر عدد 

 7030جويلية  4مؤرخ في 

واملتعلق بضبط شروط 

إسناد شهادات ختم التكوين 

والتأهيل ملمارسة مراقبة 

 .شطاتتعاطي املن

 .تحديد املفاهيم بدقة-

اقتراح التخفيض من مبلغ املشاركة في -

الدورة التكوينية نظرا النسحاب عديد 

ألاطباء املتعاقدين مع الوكالة لعدم 

ين نتكل س د340اقتناعهم بدفع معلوم 

خصوصا وان دورة إعادة التكوين تقتصر 

فقط على تقديم أحكام جديدة في مجال 

 .وجدت مكافحة املنشطات إن 

توضيح اللبس بخصوص ضرورة مشاركة أو -

عدم مشاركة املرافقين املساعدين في الدورة 

 .التكوينية ودفع معلوم املشاركة من عدمه

إلاحالة ملصالح 

الشؤون القانونية 

 بوزارة إلاشراف 

لسنة  3314مراجعة ألامر عدد 

 7031جويلية  38الصادر في 7031

املتعلق بضبط نظام تأجير و 

  .ء فرق املراقبة والتفقدأعضا

املرافقين املساعدين و عزوف الاطباء املراقبين 

عن التعاقد مع الوكالة او تجديد عقودهم 

مما استوجب ضرورة الترفيع في املنح 

 .املسندة ألعضاء فرق املراقبة والتفقد 

على مستوى 

 .مصالح الوكالة

استصدار قرار مشترك بين 

ير الوزير املكلف بالرياضة والوز 

املكلف بالصحة بخصوص 

 قائمة املواد املحظورة 

ضرورة استصدار قرار مشترك سنويا 

باعتبار ان الوكالة العاملية ملكافحة 

املنشطات تنشر قائمة محينة سنويا في 

 .قائمة املواد املحظورة 

ى مستوى إدارة عل

 الشؤون القانونية 

مراجعة قرار تسمية أعضاء 

 املجلس إلاداري للوكالة 

على مستوى إدارة  غورات على مستوى املجلس إلاداري ش

 الشؤون القانونية 

على مستوى إدارة التفاقيات مع العمل با:  وجود فراغ تشريعياستصدار نص قانوني يتعلق 
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بضبط الصيغة القانونية 

لخالص الجامعات الرياضية 

لخدمات املراقبة املقدمة من 

 قبل الوكالة

القانونية  الشؤون .الجامعات الرياضية

. 

استصدار نص قانوني يتعلق 

بمنع استيراد مواد محظورة 

من طرف أشخاص طبيعيين 

  .وخاصة الرياضيين منهم

وجود فراغ تشريعي في هذا املجال مع 

ضرورة التنسيق مع املصالح املختصة 

 .في الغرض( وزارة التجارة+ الديوانة )

 

على مستوى 

 .مصالح الوكالة

 حاالت خــرق قانون مكافحة املنشطات  : النزاعات 2.2.2.

 :يوضحها الجدول التالي 7038حاالت خرق قانون مكافحة املنشطات خالل سنة 2تم تسجيل  

 العقوبة الجنس الرياضة الخرق  ر/ع
ارتباط محظور بين  3

مسير و رياض ي سابق 

  رياض ي معاقب

 كمال ألاجسام 

 

 محل أنظار الهيئة التأديبية  للوكالة  ذكر 

 

 كمال ألاجسام  رفض الخضوع للرقابة 7

 

حلول الهيئة التأديبية للوكالة محل  ذكر 

 عة في اتخاذ العقوبة الجام
حلول الهيئة التأديبية للوكالة محل  ذكر كمال ألاجسام رفض الخضوع للرقابة 1

 الجامعة في اتخاذ العقوبة
حلول الهيئة التأديبية للوكالة محل  ذكر كمال ألاجسام رفض الخضوع للرقابة 5

 الجامعة في اتخاذ العقوبة
اف نشاط الرياض ي ملدة شهرين إيق ذكر كرة اليد رفض الخضوع للرقابة  4

( كسر في اليد)باعتبار القوة القاهرة 

 .والتي حالت دون خضوعه للمراقبة
عقوبة إيقاف نشاط رياض ي بسنتين مع  ذكر جيدو مادة محظورة 1

 .إمكانية الترفيع في العقوبة املسلطة
 نظار الجامعة التونسية للمالكمة محل أ ذكر  املالكمة  مادة محظورة 2
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 على املستوى املالي . 3.1

 التقرير املالي للوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات . 1.3.1

 التسيير التأجير البيان

 منحة الدولة

 د48.000.000 التأجير

د720.000.000 التسيير  

د70.000.000 التدخل  

 د10.000.000 موارد ذاتية                      

7038فواضل ميزانيات سنة  د711.315.031   

 د634,134.013 املجموع

  بالوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطاتحسب التحميل صرف امليزانية . 1.3.1

 املداخيل املرصودة البيان
إلاعتمادات 

 املنجزة
 الباقي

نسبة إلاعتمادات املنجزة 

 يزانية املرصودةمقارنة بامل

 %52.70 22,704.08 25,295.92 48,000.00 التأجير 

 %73.53 141,894.55 394,238.51 536,133.06 التسيير  

 %66.42 16,792.85 33,208.11 50,000.95 التدخل  

 %71.40 181,391.48 452,742.54 634,134.01 املجموع
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 الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات  صرف امليزانية حسب البرامج بالوكالة. 3.3.1

امليزانية  البيان

 املرصودة

إلاعتمادات 

 املنجزة

نسبة إلاعتمادات املنجزة  الباقي

 مقارنة بامليزانية املرصودة

 %64.20 111,325.583 199,674.42 311,000.00 التفقد 

 %69.52 21,919.674 50,002.68 71,922.35 تحسيسو توعية 

 %80.83 48,146.219 203,065.44 251,211.66 إلادارة

 %71.40 181,391.476 452,742.537 634,134.013 املجموع

رسم بياني لتوزيع إلاعتمادات املنجزة مقارنة باإلعتمادات املرصودة  لكل برنامج بالوكالة الوطنية 

1112ملكافحة تعاطي املنشطات بالنسبة لسنة   
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 التوجهات املستقبلية  .4.1

تتفرع التوجهات املستقبلية للوكالة إلى توجهات على املدى القريب وأخرى على املدى 

 .املتوسط

 التوجهات املستقبلية على املدى القريب . 1.4.1

 .العمل على بناء مقر قار للوكالة يتالئم مع طبيعة نشاطها:  على املستوى اللوجستي

لقانونية والترتيبية للوكالة الوطنية إتمام مراجعة املنظومة ا:  على املستوى التشريعي

 . ملكافحة تعاطي املنشطات

 التوجهات املستقبلية على املدى املتوسط . 1.4.1

 إعادة هيكلة الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات  .1.1.4.1

أن صبغة الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات باعتبارها مؤسسة عمومية ذات 

مع خصوصيات تسيير العديد من أنشطتها التي تتطلب مرونة في  صبغة إدارية ليس متوافقا

التصرف والتسيير وبذلك أصبحت الحاجة أكيدة ملراجعة املنظومة القانونية والترتيبية 

ملكافحة املنشطات بصفة عامة لتكون أكثر مالئمة ومرونة مع متطلبات العمل امليداني 

 .على الصعيد الدوليللوكالة واملستجدات في قطاع مكافحة املنشطات 

 على مستوى برنامج املراقبة .3

 أنشطة مراقبة تعاطي املنشطات لدى الرياضيين . 1.3

 في إطار البرنامج الوطني ملراقبة تعاطي املنشطات 1.1.3

تطبيقا لألحكام و في إطار تطبيق البرنامج الوطني ملراقبة تعاطي املنشطات للرياضيين 

مة للصفقات العمومّية وخاصّ 
ّ
ق  7007لسنة  1348من ألامر عدد  373ة الفصل املنظ

ّ
املتعل

بتنظيم الصفقات العمومّية تقدمت الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات منذ أواخر 
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بطلب عروض دولي جديد لتحليل العينات البيولوجية 7038وبداية سنة  7038سنة 

 . لتحليل العينات البولية للرياضيين وذلك اثر انتهاء الصفقة التعاقدية مع مخبر أثينا

إبرام صفقة إطارية مع مخبر برشلونة لتحليل العينات و التعاقد  7038 وعليه فلقد تم سنة

 .البولية تمتد على ثالثة سنوات

ألارضية املالئمة ألخذ  7038سنة ملكافحة تعاطي املنشطات  كما وضعت الوكالة الوطنية

ياضات املداومة تطبيقا لتوصيات الوكالة ر و العينات الدموية في الرياضات املستهدفة 

العاملية ملكافحة املنشطات والدي من شأنه التخفيض من عدد العينات البولية والتحاليل 

 .الاعتيادية في هذه الرياضات

ذلك و التعاقد مع مخبر باريس لتحليل العينات الدموية  7038وعليه فلقد تم خالل سنة 

حصول على عروض خدمات ملتابعة الجواز البيولوجي طلب استشارة دولية للو بعد إعداد 

والجواز  GHبما في ذلك التحاليل الخصوصية لهرمون النمو ) التحاليل الدموية للرياضيينو 

وحدات و مع توسيع الطلب على جميع املخابر ( البيولوجي املجرى على العينات الدموية

 APMU (pour les modules stéroïdien et hématologique)متابعة نتائج التحاليل و التصرف 

الذي بدوره و  املصادق عليها من قبل الوكالة العاملية ملكافحة تعاطي املنشطاتو املعتمدة 

 .متابعة نتائج التحاليل بمخبر روما إلايطاليو أضفى إلى التعاقد مع وحدة التصرف 

عينة  12ع عينة بولية تم من خاللها إخضا 114أخذ  7038في هذا إلاطار تم خالل سنة 

عينة لتحاليل خصوصية من  17و GHRFلتحاليل خصوصية إضافية من صنف

 .بمخبر برشلونة GC/IRMSتحاليل إضافية من صنف  11و EPOصنف

عينة في إطار متابعة الجـــواز  11عينة دموية منها  31كما تم خالل نفس السنة أخذ 

وقع تحليلها بمخبر باريس  GHرمون النمو عينة لتحليل ه12و البيولوجــــي لرياضـــات املداومـــة

الوكالة الوطنية ملكافحة و  املعتمد وذلك في إطار سنة تعاقدية واحدة ممضاة بين املخبر

 .تعاطي املنشطات
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كما أمكن للوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات تدعيم البرنامج الوطني للمراقبة خالل 

ت الرياضية إلاقليمية والدولية التي نظمت بتغطية عدد محترم من التظاهرا 7038سنة 

التي كان منها للوكالة و الوطنية داخل املنافسا ت ،و بتونس تحت طلب الاتحادات الدولية 

ذلك في إطار اتفاقيات ملراقبة و  Autorité de prélèvementنصيب سلطة أخذ العينات

ن الجامعات الرياضية اتفاقيات لتحليل العينات أبرمت بيو املنشطات أبرمت بين الطرفين 

 .مخبر معتمد لدى الوكالة العاملية ملكافحة املنشطاتو املعنية 

ويوضح الجدول التالي توزيع عمليات املراقبة املحققة لدى الرياضيين داخل املنافسات 

 :خارجها خالل هذه السنةو 

 7038سنة 
 الدولية الوطنية

 املجموع
 دموية بولية دموية بولية

 141 00 81 00 17 تداخل املنافسا

 117 00 00 14 87 خارج املنافسات

 171 11 11 31 114 املجموع

112 11 

تغطية عدد هام من التظاهرات الرياضية  7038في هذا الصدد فانه تم خالل سنة و

 :هي على النحو التاليو الدولية التي تم تنظيمها بالجمهورية التونسية 

 .7038مارس  13إلى  38من :البطولة إلافريقية للمصارعة −

 .7038ماي  03وأفريل  10البراترياتلون يومي و كاس إفريقيا للترياتلون  −

 .7038ماي  37و 33يومي : بطولة العالم للمبارزة بالسيف  −

 7038جوان  10 - 78امللتقى الدولي املفتوح لذوي الاحتياجات الخاصة أللعاب القوى  −

من :للتجديف  7070البراملبية طوكيو و بية البطولة إلافريقية املؤهلة لأللعاب ألاومل −

 .7038أكتوبر  31إلى  30
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 7038أكتوبر  31و 37البطولة إلافريقية املؤهلة لأللعاب ألاوملبية للرقبي فتيات يومي  −

 7038ديسمبر  03يوم : ماراطون كومار تونس قرطاج  −

 الجودة في امليزان…بين الصعوبات وآلافاق:  واقع برنامج املراقبة 1.1.3

منذ إحداث الوكالة، يعتبر نشاط املراقبة أحد أهم ألانشطة الفنية خصوصا وأنه من أكثر 

ألانشطة املقننة حيث أنه من الواجب على كل منظمة وطنية ملكافحة املنشطات اعتماد 

برنامج متكامل يمكن من التصدي لظاهرة املنشطات في الرياضة وذلك بتطبيق ما جاء في 

 .دولية سارية املفعول وامللحقة للمدونة العاملية ملكافحة املنشطاتاللوائح واملعايير ال

وتجدر إلاشارة أن الوكالة قامت خالل السنة ألاخيرة بعدد من التحسينات على البرنامج 

الوطني ملراقبة املنشطات لدى الرياضيين مكنها من مستوى محترم جدا للمطابقة بين 

 :ث تم التوجه أكثر فأكثر نحو املراقبة الذكية بــالبرنامج الوطني واملعايير الدولية حي

من جملة % 12أكثر من )تغليب عمليات الرقابة على املنشطات خارج املسابقات  −

 .(7038عمليات املراقبة لسنة 

تطبيق برنامج املجموعة الوطنية املستهدفة الذي يحتم تتابع عمليات املراقبة خارج  −

والتصرف فيه ( أساسا من النخبة الوطنية)ين املسابقات على عدد محدد من الرياضي

تحت الرقابة املباشرة للوكالة العاملية ملكافحة )من خالل منظومة دولية على الخط 

  ADAMS   :Anti-Doping Administration and Management System( املنشطات

املخبرية والتحاليل ( مصل الدم/ دم كامل/ بول )تنويع املحامل البيولوجية املعتمدة  −

 املطبقة على العينات قصد استكشاف أكثر ما يمكن من حاالت الخرق املخبرية

  .تعزيز عمليات املراقبة باملعلومة مما يضفي أكثر فاعلية لعمليات الرقابة −

باراملبية ، فقد وجب خاللها مزيد التركيز على / سنة أوملبية  7070وباعتبار سنة  −

صاصات ألاوملبية بوضع وتطبيق برامج املراقبة سواء إلاحاطة برياضيي النخبة من الاخت
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أو في إطار منحة الوكالة العاملية  7070في إطار البرنامج الوطني بما فيه تحضيرات طوكيو 

للمراقبة واملطبقة عن طريق املنظمة الجهوية إفريقيا املنطقة ألاولى وكذلك طلبات 

ية الدولية ومنظمي املسابقات املراقبة الواردة أحيانا عن طريق الجامعات الرياض

 .الرياضية

كل هذه املتطلبات لبرنامج مراقبة مطابق للمعايير الدولية يحتم توفير كل املقومات 

اللوجستية املالئمة حيث من خصوصيات برنامج املراقبة وجوب توفر كل متطلبات البرنامج 

ة للمعدات والتحاليل في نفس الوقت، وهو ما يشكل أحيانا صعوبة بالنظر للكلفة املرتفع

املعتمدة باملقارنة مع محدودية ميزانية الوكالة باإلضافة لطول إلاجراءات إلادارية للشراءات 

 .وتشعبها غير املتالئم أحيانا مع السرعة التي تتطلبها ألانشطة الفنية

ويبقى اعتماد املراقبة الذكية وترشيد التحاليل الخصوصية حسب الرياضة مع وجوب 

إلايجابي مع كل املعلومات الواردة على الوكالة مفاتيح وجب استخدامها متى أمكن  التعامل

 .ذلك ضمانا لجودة البرنامج الوطني للمراقبة

 نشاط مراقبة تعاطي املنشطات لدى خيول السباق 1.3

، واصلت الوكالة 7031في إطار اتفاقية التعاون مع شركة سباق الخيل تونس منذ فيفري 

فحة تعاطي املنشطات توفير معدات مراقبة املنشطات لدى الخيول معتمدة الوطنية ملكا

تم اعتمادهم  VCDمع تأمين عمليات الرقابة من قبل أطباء بياطرة ( Berlinger)دوليا 

 .ملمارسة مهام مراقبة املنشطات لدى الخيول 

تغطية سباقات الخيل حسب برنامج شركة سباق الخيل على  7038وقد تم خالل سنة 

 .ستوى مراكض قصر سعيد، املنستير، املكناس ي وبن قردانم

منها  71مهمة مراقبة تعاطي املنشطات لدى الخيول، دارت  22وعليه فلقد تم القيام بـ

مهمتين بمركض بن و بمركض املكناس ي،  11وبمركض املنستير  11بمركض قصر السعيد و
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 142جميع املراكض منها  عينة على مستوى  171مكنت هذه املهمات من أخذ و هذا . قردان

 .عينة دموية 112وعينة بولية 

 الاستشارات الفنية حول املكمالت الغذائية  3.3

التعاون مع مصالح الديوانة التونسية بإبداء الرأي الفني حول  7038واصلت الوكالة سنة 

املكمالت الغذائية املستوردة لالستهالك الشخص ي والتي هي محل حجز وقتي من قبل 

مباشرة وقد قامت مصالح الوكالة .الديوانة على مستوى مختلف النقاط الحدودية مصالح

طلب في إبداء الرأي الفني من طرف قسم املراقبة، وذلك بنفي أو تأكيد احتواء  141مع 

املكمالت املستوردة لالستهالك الخاص، على مواد أو وسائل محظورة لدى الرياضيين 

 . عاملية ملكافحة املنشطات سارية املفعول حسب قائمة املحظورات للوكالة ال

مختلف )وقد وردت مطالب إبداء الرأي الفني في معظمها من مصالح ديوانة البريد التونس ي 

ومن النقطة الديوانية الحدودية بمطار تونس قرطاج ومطار النفيضة الدولي ( الواليات

 .مطار الحبيب بورقيبة باملنستير ومطار جربة جرجيسو 
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 على مستوى برنامج الوقاية والتوعية. 4

تنفيذا لبرنامجها الوطني واملتعلق بالجانب الوقائي والتوعوي خاصة، قامت الوكالة الوطنية 

بالعديد من املداخالت والبرامج لفائدة العموم  2019ملكافحة تعاطي املنشطات خالل سنة 

 .81ولقد بلغ عدد الحصص . ؤطرينوالرياضيين والطواقم الفنية وامل

وارتكز برنامج التوعية على العديد من املحاور وذلك حسب خصوصيات الفئة املستهدفة 

 :وتتخذ أنشطته أشكاال مختلفة من ...( نوعية الرياضة، العمر، الصفة، )

 حصص توعوية مباشرة مع رياضيي النخبة مختلف الاختصاصات -

 .رينحصص توعوية مع الرياضيين واملؤط -

 .مداخالت وتقديم محاضرات -

 .تنشيط فضاء توعوي خالل التظاهرات الرياضية -

  تنظيم أيام علمية -

وفي ما يلي عرض ملختلف أنشطة الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات املتعلق 

 .بالجانب التوعوي والتثقيفي

 أيام إعالمية وتكوينية . 1.4

حتراما للمبادئ الرياضية وفي إطار املشاركة في من أجل إرساء قيم الرياضة النظيفة وا

مختلف التظاهرات الرياضية الدولية، قامت الوكالة الوطنية بتأمين حصص توعوية 

 :وإعالمية لفائدة العناصر الوطنية 

للتجذيف، لرفع الاثقال،  : حصص توعوية لفائدة عناصر املنتخب الوطني تنظيم −

 ...الجمباز، كرة الطاولة، التنس، املالكمةصارعة، للمللتايكواندو، للكاراتي، للجودو، 

بالحي لفائدة رياضيي النخبة  حول مكافحة تعاطي املنشطاتالقيام بحصص توعوية  −

 (7038أفريل  30")اليوم العالمي للعب النظيف"بمناسبة الاحتفال بــ الوطني الرياض ي باملنزه
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السلة استعدادا ملشاركته لكرة ( -71) حصة توعوية لفائدة املنتخب الوطني تنظيم −

 ببطولة افريقيا

 لفائدة عناصر املنتخب الوطني للكانوي كاياك  ALPHAتأمين دورة تكوينية توعوية  −

 ذكور  الوطني لكرة اليد املنتخبلفائدة عناصر  ADAMSتامين حصة تكوينية  −

وفي إطار تعميم ثقافة مكافحة املنشطات وتقديم آخر املستجدات الدولية في مجال 

 : ملنشطات تم تنظيم حصص توعوية وإعالمية وتكوينية لفائدة املؤطرينا

 .تأمين حصة إعالمية وتوعوية لفائدة املمرنين الوطنيين التابعين للجامعة التونسية لكرة السلة −

تقديم مداخلة لفائدة الرياضيين واملؤطرين وإلاطار الطبي خالل التصفيات التأهيلية  −

 للتجذيف  7070والباراملبية طوكيو  القارية لأللعاب ألاوملبية

 تنظيم يوم علمي إعالمي لفائدة إلاطار الفني للجامعات الرياضية  −

 تنظيم يوم علمي إعالمي لفائدة إلاطار الطبي للجامعات الرياضية  −

 التظاهرات الرياضية .1.4

حفاظا على صحة الرياضيين من مخاطر املنشطات وفي إطار نشر ثقافة مكافحة املنشطات، 

كت الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات في العديد من التظاهرات الرياضية شار 

الوطنية والدولية وذلك من خالل تنشيط فضاء توعوي وتوزيع دعائم تحسيسية وتثقيفية 

أسئلة وأجوبة )حول مخاطر املنشطات وتعليق معلقات ومشاركة الرياضيين في مسابقات 

  :مشاركينوتوزيع جوائز لل( حول املنشطات

 نصف املاراطون العسكري بتونس −

 البطولة الافريقية للتراياثلون بالحمامات −

 بطولة العالم للمبارزة سيدات تونس   −

 كاس افريقيا للترياتلون والبراترياتلون  −

 البطولة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة  −
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 البطولة العربية السابعة للناشئين أللعاب القوى  −

 للتجذيف 7070القارية لأللعاب ألاوملبية والباراملبية طوكيو التصفيات التأهيلية  −

 البطولة الافريقية الثالثة عشرة للتجذيف −

 البطولة العربية للرماية −

 كأس تونس لألشرعة −

 قرطاج –ملارطون كومار تونس  15الدورة  −

 تظاهرات ثقافية في إطار التعاون والشراكة. 3.4

ت املشاركة في مختلف التظاهرات الثقافية وغيرها في إطار نشر ثقافة مكافحة املنشطات تم

في إطار التعاون والشراكة مع املندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة ومختلف 

 :الهياكل من خالل تركيز فضاء إعالمي وتوعوي حول مخاطر املنشطات باستهداف مختلف الفئات

 اناملارطون السنوي لديوان الخدمات الجامعية للشمال بزغو  −

 النبعاث الجيش الوطني 11الاحتفاالت بالذكرى  −

 السباق الوطني للعدو على الطريق بالقيروان −

 حصص توعوية لفائدة رواد بعض القاعات الرياضية  −

في دورتها التاسعة وذلك " من اجل رياضة نظيفة"كما قامت الوكالة بتنظيم تظاهرة 

حيث خصصت الفترة . ة بالكافبالشراكة مع املعهد العالي للرياضة والتربية البدني

الصباحية للمداخالت العلمية حول املستجدات الوطنية والدولية في مجال مكافحة 

  .املنشطات والفترة املسائية ألنشطة رياضية وثقافية تخللتها مسابقات وتوزيع جوائز

حة مللتقى التعاون والشراكة بين الوكالة الوطنية ملكافالسادسة لدورة كما تم انعقاد ا

دعم الجانب "تحت عنوان تعاطي املنشطات واملندوبيات الجهوية للشباب والرياضة 

مشاركة مندوبيين بسوسة بأفريل  70و 38وذلك يومي " الوقائي في مجال مكافحة املنشطات

 . مندوبية 38جهويين وممثلين عن 



22                                                                        9102لسنة  الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات تقرير 

             

اخل الوكالة إنشاء وحدة متابعة مستمّرة دتم  1111ألوملبياد طوكيو وفي إطار التحضيرات 

للحاطة بالرياضيين الذين يستعدون لأللعاب ألاوملبية وذلك من خالل جمع معطيات 

والقيام بزيارات دورية ميدانية ( الهاتف، الفيسبوك، البريد إلالكتروني)لالتصال بالرياضيين 

 .ألماكن التدريب

 7038إحصائيات 

عدد املستهدفين 

 مباشرة
 اطالنش عدد الحصص الفئة املستهدفة

 مؤطرين -رياضيين  1113

  العموم -مسؤولين 

املشاركة في تظاهرات  71

 رياضية وطنية ودولية 

  املشاركة في تظاهرات وطنية 34  العموم -رياضيين 711

 -اساتذة  –طلبة  -تالميذ 1431

  مؤطرين–رياضيين 

حصص توعوية تنشيط  50

  خالل أيام إعالمية وتكوينية

تظاهرة من أجل رياضة  3  اضيينري -طلبة -تالميذ 111

 نظيفة 

رواد  –رياضيي النخبة  111

 القاعات الرياضية

 أخرى  5

 املجموع  81  4111

 التوجهات املستقبلية . 4.4

 على املدى القريب.  1.4.4

والتوعوي خاصة، وبهدف نشر وترسيخ  تنفيذا لبرنامجها الوطني واملتعلق بالجانب الوقائي

شطات في مختلف الجهات، وفي إطار إلاحاطة بفئة الشباب من ثقافة مكافحة املن

الرياضيين وغير الرياضيين ودعوتهم إلى احترام مبادئ التباري الشريف واملبادئ السامية 

للرياضة واملحافظة على صحتهم من جميع السلوكيات املحفوفة باملخاطر، وإيمانا بأن 

لة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات مكافحة املنشطات مسؤولية الجميع، تعتزم الوكا
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النخبة والرياضيين  القيام بالعديد من التدخالت والبرامج لفائدة 7070خالل سنة 

 : والطواقم الفنية واملؤطرين واملتمثلة في 

 برنامج متابعة خاص لفائدة الرياضيين املشاركين واملؤهلين ملختلف التظاهرات الدولية  −

والثقافية املنظمة من ( الوطنية والدولية)رات الرياضية املشاركة في مختلف التظاه −

 قبل مختلف الهياكل في تونس

  برمجة أنشطة تثقيفية في مجال مكافحة املنشطات بالتعاون مع مختلف الهياكل −

 برمجة يوم توعوي لفائدة إلاطار الفني وألاطباء ورؤساء الجامعات −

 .في دورتين" من أجل رياضة نظيفة"تنظيم التظاهرة الرياضية  −

 .تنظيم امللتقى السنوي للتعاون والشراكة مع املندوبيات الجهوية للشباب والرياضة −

التنسيق مع املعاهد العليا للرياضة إلدماج محور املنشطات ضمن مراحل الدراسة  −

  .ملختلف الشعب والاختصاصات

 على املدى املتوسط. 1.4.4

ولوجيا الحديثة وإيجاد الدعائم دعم الجانب التوعوي والتثقيفي باستعمال التكن −

املالئمة وتطوير طرق وأساليب التواصل والتخاطب لنشر ثقافة مكافحة املنشطات ومجاراة 

 .التطورات العاملية في هذا املجال

توطيد أواصر التعاون مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية وتبادل الخبرات في مجال  −

 .مكافحة املنشطات

 مية التغطية إلاعال . 1

استنادا إلى بنود البرنامج الوطني ملكافحة تعاطي املنشطات وخاصة في مجال نشر ثقافة 

مكافحة تعاطي املنشطات من خالل العمل على وضع خطط إلعالم وتوعية جميع شرائح 

املجتمع بمخاطر هذه املواد خاصة فئة الشباب ال سيما الرياضيين، هواة ومحترفين، 
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ين بهم، وذلك عبر مختلف وسائل إلاعالم املكتوبة منها واملسموعة ومؤطريهم وجميع املحيط

 .واملرئية، التقليدية وإلالكترونية

 إلاعالم السمعي والبصري . 1.1

ملكافحة تعاطي املنشطات بعدد من التدخالت في مختلف وسائل قامت الوكالة الوطنية 

كترونية، ومع الصحفيين الذين املكتوبة منها واملسموعة واملرئية، التقليدية وإلال إلاعالم

متها الوكالة أو شاركت فيها، 
ّ
كما قاموا بتغطية بعض أنشطتها بالنسبة للتظاهرات التي نظ

 :يبّينه الجدول التالي

 التغطية إلاعالمية وسائل إلاعالم التاريخ

 5نشر مقال صحفي ص جريدة الشروق 37/05/7038

 "بشائر الصباح"مباشرة خالل برنامج مداخلة إذاعية  إذاعة املنستير 38/05/7038

 إلاعالن عن التظاهرة من خالل البيان الصحفي إذاعة الكاف 38/05/7038

 "صباح تونس ي"مداخلة إذاعية مباشرة خالل برنامج  إذاعة الشباب 38/05/7038

 نشر بيان الصحفي مع صور  "الجديد نيوز "موقع  38/05/7038

 إذاعية مسّجلةمداخلة  إذاعة الكاف 38/05/7038

 مداخلة إذاعية مسّجلة RTCI إذاعة 38/05/7038

 مداخلة إذاعية مسّجلة Ulysse fm إذاعة 38/05/7038

 "كرونوسبور "مداخلة إذاعية مسّجلة خالل برنامج  shems fm إذاعة 38/05/7038

 نشر مقال صحفي مع صور  "Ellyssa tv"موقع  70/05/7038

 نشرة ألاخبار املسائية ألاولى القناة الوطنية 70/05/7038

 71نشر مقال صحفي ص جريدة الصباح ألاسبوعي 77/05/7038

 نشرة ألاخبار الصباحية قناة نسمة 70/33/7038

 مداخلة إذاعية مباشرة إذاعة الكاف 05/37/7038

 تغطية تظاهرة نظمتها الوكالة 7القناة الوطنية 30/37/7038
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 .ونية لبعض املنشوراتوتجدون أسفل هذا، روابط الكتر

https://www.facebook.com/519205968118490/videos/425399218136277/ 

facebook.com/519205968118490/videos/2114909261939089/https://www. 

3&theaterhttps://www.facebook.com/519205968118490/photos/a.519314781440942/2330215477017521/?type= 

https://www.facebook.com/519205968118490/photos/a.519314781440942/2314396265266109/?type=3&theater 

 صفحة التواصل الاجتماعي. 1.1

صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات من تعّد 

ن هذه ألاخيرة من التواصل آلاني مع املنخرطين 
ّ
أهم الوسائل الاتصالية وأنجعها حيث تمك

متها أو 
ّ
مّما يمكنهم من مواكبة وتغطية جميع أنشطتها سواء بالنسبة للتظاهرات التي نظ

 .شاركت فيها الوكالة

 :في ما يلي بعض الرسوم التوضيحية لنشاط الصفحة

 

 عدد متابعي الصفحة

 

 معّدل النشر بالصفحة

 

https://www.facebook.com/519205968118490/videos/425399218136277/
https://www.facebook.com/519205968118490/videos/2114909261939089/
https://www.facebook.com/519205968118490/photos/a.519314781440942/2330215477017521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/519205968118490/photos/a.519314781440942/2314396265266109/?type=3&theater
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 الصعوبات. 3.1

ر على  −
ّ
ص املساحة املخصصة للرياضة وغياب الحصص الرياضية عن البرمجة اث

ّ
تقل

التغطية إلاعالمية التلفزية ألنشطة الوكالة سواء من القناتين الوطنيتين أو من القنوات 

 .لخاصةا

الاقتصار على التدخالت الهاتفية والتسجيالت الصوتية والتسجيالت السمعية البصرية  −

 .إلاخبارية

عدم القدرة على الحصول على اغلب املواد املقدمة في وسائل إلاعالم خاصة إلاذاعية  −

 .الستغاللها كمعارض صحف وذلك لعدم توفر التسجيالت

 التوّجهات املستقبلية. 1.1

 املدى القريب على .1.1.1

العمل على توطيد العالقات مع مختلف وسائل إلاعالم خاصة إلاذاعية وبالتحديد  −

 .إلاذاعات الجهوية واملشاركة الدورية في البرامج الخاصة بها

املشاركة في البرامج الرياضية للحديث عن مكافحة املنشطات أو لتقديم نصائح تتعلق  −

 .قتصار على الحديث عن الحاالت الايجابيةبالبدائل عن استعمال املنشطات وعدم الا

 على املدى املتوسط .1.1.1

العمل على تدعيم الحضور التلفزي من خالل املشاركة في البرامج الرياضية إن وجدت  −

وكذلك البرامج الاجتماعية والصحية حيث أن تعاطي املنشطات يعتبر ظاهرة صحية 

خاطر التي يجب أن تحظى بنسبة واجتماعية ويصنف ضمن السلوكيات املحفوفة بامل

 . تغطية إعالمية اكبر

عدم اقتصار التغطية إلاعالمية على الحاالت الايجابية لتعاطي املنشطات والعمل على  −

 .إرساء منظومة إعالمية تعمل على ترسيخ ثقافة مكافحة هذه الظاهرة
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 أنشطة مختلفة  .1

 املهمات بالخارج  .1.1

التكوين والوقاية والدراسات، والسيد مشاركة السيدة بسمة قاسم كاهية مدير  −

محمد علي بن فرج رئيس مصلحة متابعة نتائج املخبر في أشغال الندوة الدولية لهياكل 

 (7038مارس  34الى  31من :لوزان  –سويسرا )مكافحة املنشطات 

مشاركة الدكتور حليم الجبالي في أشغال الاجتماع السنوي ألعضاء املنظمة الجهوية  −

 (7038أكتوبر  37إلى  30من : وهران  –الجزائر )املنطقة ألاولى -نشطات افريقيا ملكافحة امل

مشاركة الدكتور حليم الجبالي في أشغال مؤتمر الدول ألاطراف املوقعة التفاقية  −

أكتوبر إلى غرة  78من : باريس )اليونسكو املتعلقة بمكافحة املنشطات في املجال الرياض ي 

 (.7038نوفمبر 

دكتور حليم الجبالي املدير العام للوكالة في أشغال املؤتمر العالمي مشاركة ال −

 (. 7038نوفمبر  8الى  5: كاتوفيس ي –بولندا )الخامس حول مكافحة املنشطات 

 مجاالت التعاون والشراكة . 1.1

تفعيل الشراكة بين الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات وإدارة التربية البدنية  −

عسكرية بوزارة الدفاع الوطني من خالل تقديم محاضرات لفـائدة اطارات والرياضة ال

 .ورياض ي املدرسـة العسكرية للرياضة

بات اتفاقية اليونسكو الدولية  −
ّ
في إطار العمل على تطبيق مقتضيات املطابقة ملتطل

ملكافحة املنشطات في مجال الرياضة، سعت الوكالة الوطنية ملكافحة تعاطي املنشطات الى 

وزارة ) لوزارات من بينها تكوين منّصة وطنية ملكافحة املنشطات بالشراكة مع مختلف ا

وزارة  ،وزارة التجارة ،وزارة الصّحة ،وزارة الداخلية ،إلادارة العامة للديوانة ة،التربي

 .اللجنة الوطنية الاوملبيةو ( الرياضة
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 الخــــاتمـــة 

والتي  7038ي قامت بها الوكالة خالل سنة يمثل هذا التقرير عرضا ملختلف ألانشطة الت

يمكن تقييم مستوى تنفيذ أنشطتها باملقبول باعتبار محاولة الوكالة تجاوز مختلف 

الصعوبات التي تعترضها خصوصا في ما يتعلق بتعطل ابرام صفقة اطارية مع مخابر 

البرنامج  اجنبية، وذلك في إطار الالتزام املحمول عليها وطنيا بتطبيق مختلف مكونات

الوطني ملكافحة املنشطات ودوليا باحترام متطلبات املالءمة املفروضة عليها من قبل الوكالة 

العاملية ملكافحة املنشطات، وذلك في إطار اضطالعها بمهمتها ألاساسية املتمثلة في إرساء 

 .رياضة نظيفة دون منشطات

 


