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 مھمة الشباب والریاضة القطاع و استراتیجیةتقدیم  -1
 

 مشموالت المھمة: 

في  تتولى وھي تسھر وزارة شؤون الشباب والریاضة على النھوض بقطاعات الشباب والریاضة والتربیة البدنیة

والریاضة والتربیة تجسیم االختیارات الوطنیة في میدان الشباب  والمخططات التنمویةإطار السیاسة العامة للدولة 

 نطاق مشموالتھا تضطلع وزارة شؤون الشباب والریاضة بالمھام التالیة:وفي  .البدنیة

 .إعداد مخططات التنمیة المتعلقة بقطاعات الشباب والریاضة واألنشطة البدنیة والریاضیة 

 .توفیر االعتمادات والتجھیزات الالزمة لقطاعي الشباب والریاضة وإحكام استغاللھا 

 ریاضیة.بناء وتھیئة المنشآت الشبابیة وال 

  دراسة ومتابعة المسائل ذات الصبغة القانونیة وإعداد النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالقطاع الشبابي

 والریاضي.

  .تنمیة الموارد البشریة والمالیة التي تؤمن وظائف التدریس والتكوین والتأطیر والتسییر الریاضي والشبابي 

 تنشیط التربوي االجتماعي الثقافي والریاضي.تشجیع االستثمار الخاص في مجاالت ال 

 .تطویر وظیفة اإلعالم واالتصال واألنشطة التحسیسیة بالتعاون مع الھیاكل المعنیة 

  :استراتیجیة قطاع الشباب والریاضة 
  في مجال الشباب:

المنجزة ألھم تستند الرؤیة االستراتیجیة للشباب إلى نتائج الحوار الوطني للشباب، وكذلك على التقییمات 

، 2014جانفي  27دستور    كما تنطلق من مبادئ  ،السیاسات والبرامج الشبابیة واالستفادة من التجارب المقارنة

). وستنفذ ھذه الخطة ODDوإلى مبادئ الالمركزیة، ومبدأ المساواة بین الجنسین وأھداف التنمیة المستدامة (

تعزیز حق الشباب في  ، وھي:2020-2018ماسیة للشباب للفترة بالتوافق مع األولویات المحددة في الخطة الخ

إدماج الشباب في الحیاة المھنیة واالجتماعیة، وتنمیة قیم الحكم ، المشاركة في الحیاة السیاسیة والشؤون العامة

 حمایتھم من السلوك الخطر.، تنمیة القدرات اإلبداعیة للشباب، الذاتي ومباشرة األعمال الحرة

 :قطاع الشباب ةاستراتیجی تتمثللسیاق، وفي ھذا ا

 شاب مواطن یشارك بصفة فاعلة في الشأن العام على المستویین الوطني والمحلي 

  ھویتھ ومتجذر فيشاب نشط منفتح على العالم 

 على تحیّن الفرص لالندماج في الحیاة النشیطةر شاب مبادر وقاد 



        التقديم العاماألول: ا�حور    
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 لتجدیداشاب مبدع یرنو إلى االبتكار و 

 الریاضة:في مجال 
على اإلیفاء وااللتزام بمحاور الرؤیة االستراتیجیة القطاعیة  قطاع الریاضة استراتیجیةترتكز 

وذلك في إطار البرامج واألنشطة التي تعمل المخطط الخماسي  األولویات المدرجة في وضمن 2018/2020

 . ت عملیاتیةوحدا باعتبارھاوالریاضة على تنفیذھا بالتعاون مع المندوبیات الجھویة للشباب 

وذلك من  الریاضیة على كل الفئات والجھات األنشطةبتوسیع ممارسة وبناءا علیھ، تمثلت استراتیجیة البرنامج 

في  إعطاء األولویة للفئات الشبابیة النسائیة والعمل على تقلیص الفوارق بین الفتیات/النساء والفتیان/الرجالخالل 

في نشر الممارسة الریاضیة بین  مقاربة النوع االجتماعينشر الممارسة الریاضیة ویتبلور ذلك من خالل اعتماد 

 و الجمھوریة لضمان تكافؤ الفرص بین اإلناث والذكورمناطق  وفي جمیع االجتماعیة والعمریةكافة الفئات 

والمتعلق خاصة  EU 4 YOTHبرنامج االتحاد األوروبي   في تنفیذ برنامج التنمیة المحلیة المدرج ضمن الشروع

واتخاذ مجموعة من اإلجراءات التحفیزیة لدعم الریاضة  بنشر الممارسة البدنیة والریاضیة كأداة إلدماج الشباب 

  .النسائیة واألنشطة الموجھة لھذه الفئات الخصوصیة 

 ج والمتمثلة في:للبرنام ةتحدید اھم المحاور االستراتیجیوفي ھذا السیاق، 

  أغلب  االجتماعیة والعمریة وفيالفئات  كافة وتعمیمھا علىتوسیع قاعدة ممارسي األنشطة الریاضیة

 في نشر الممارسة الریاضیة. الجمھوریة باعتماد مقاربة النوع االجتماعي ومبدأ تكفا الفرصمناطق 

  أغلب  االجتماعیة والعمریة وفيالفئات  كافة وتعمیمھا علىتوسیع قاعدة ممارسي األنشطة الریاضیة

 تكفا الفرص. ومبدأباعتماد مقاربة النوع االجتماعي  الجمھوریةمناطق 

 الریاضیین لتشریف تونس في  واالرتقاء بمستوىالریاضیة  تحسین النتائجل النخبة وذلك دعم ریاضیي

 الدولیة واإلقلیمیة  المحافل 

    وعلوم الریاضةفي الطب  والبحث العلميتطویر التكوین. 

    والخدمات الطبیة والمتابعة العلمیة للریاضیین.الرعایة تأمین 

  كافحة تعاطي المنشطاتممن خالل  والحفاظ على صحة الریاضیین اخالقیات الریاضةتعزیز احترام  

  وتكریس الروح الریاضیة والقیم  حد منووضع الیات لل في الفضاء الریاضيظاھرة العنف دراسة

 األولمبیة 

 

 

 



        التقديم العاماألول: ا�حور    
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 :البدنیةفي مجال التربیة 

تطویر منظومة التربیة البدنیة وممارسة قطاع التربیة البدنیة والتكوین والبحث على استراتیجیة  ارتكزت

" جودةمشروع تربیة بدنیة ذات "وذلك بالتفعیل  في الوسط المدرسي والتكوین والبحث األنشطة الریاضیة

 من خالل: البدنیة وذلكللتربیة  وطنیة جدیدةالعمل على بناء استراتیجیا و UNESCOمع  بالتنسیق

 التعلیمیة المراحل بجمیع البدنیة التربیة مادة وتجوید تدریس وتطویر تعمیم 

 والتسییر والتدریب التدریس مھارات من والتمكین الباحثین بالمدرسین الطلبة تأطیر في الترفیع 

 العلمي والبحث

 .الترفیع في نسبة تأطیر المدرسین بمتفقدین حاملي الرتبة وتجوید أداء أعضاء سلك التفقد 

 :في مجال القیادة والمساندة
  .تحسین التصرف في الموارد البشریة  

  .تحسین نوعیة الخدمات اإلعالمیـة  

 وسائـل النقل ترشید التصرف في 

 تقدیم برامج المھمة:  -2
 

 

مھمة شؤون الشباب والریاضة

الشباب: 1برنامج 

التربیة البدنیة: 3برنامج الریاضة: 2البرنامج 

ةالقیادة والمساند: 9برنامج 



        التقديم العاماألول: ا�حور    
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 تقدیم أھداف و مؤشرات أداء المھمة  -3
 

 حوصلة أهداف المهمة ومؤشرات األداء :1جدول عدد 

 البرنامج األھداف المؤشرات

 معدل تطور ال��امج املوجهة للشباب املبدع واملوهوب  :  1.11.مؤشر 
افقة  :1الهدف  اكتشاف ومر

ال��امج واأل�شطة املوجهة للشباب  �سبة مشاركة الشباب التو���ي �� :  1.12.مؤشر   املواهب الشابة

 املبدع

دعم حركية وانفتاح  :2الهدف  معدل اإلقامات :  2.11.مؤشر 

 الشباب

  :1برنامج 
 �سبة مشاركة الشباب �� برامج وأ�شطة السياحة الشبابية  2 :2.1.  مؤشر الشباب

 �سبة مشاركة الشباب �� األ�شطة التطوعية :  3.11.مؤشر 

دعم قيم املواطنة لدى  :3الهدف 

 �سبة مشاركة الشباب �� التكو�ن �� مجال التأهيل القيادي :  3.12.مؤشر   الشباب

 معدل أ�شطة املواطنة املنجزة �� إطار  الشراكة مع ا�جتمع املد�ي :  3.13.مؤشر 

وتطو�ر املمارسة  �شر  :1الهدف  ا�جازات حسب ا�جهاتو  لمجاز�نا�جم�� لعدد التطو�ر    :1.21.مؤشر 

  الر�اضية �� مختلف ا�جهات

باعتماد مقار�ة النوع االجتما�� 

 ومبدأ ت�افا الفرص

 :2برنامج 
 الریاضة

 

 �� مجال الر�اضة تطو�ر ورشات التكو�ن والبحوث املنجزة  : 1.22.مؤشر 

 تطو�ر عدد األ�خاص املعوق�ن الذين يمارسون الر�اضة  :1.23.مؤشر 

 لر�اضية اإلفر�قية أ�ابر وك��ياتالتظاهرات ا : 2.21.مؤشر 
 دعم ر�اضيي النخبة :  2الهدف

 التظاهرات الر�اضية العاملية أ�ابر وك��يات : 2.22.مؤشر 

�عز�ز اح��ام   :3الهدف  �سبة حاالت ا�خرق اإليجابية مقارنة �عدد االختبارات  : 3.21.مؤشر 

اخالقيات  الر�اضة (امليثاق 

وا�حفاظ ع�� �حة  الر�ا��ي)

 الر�اضي�ن

املتا�عة و  �سبة ر�اضيي النخبة ا�خاضع�ن للفحص الط�ي الـتأهي�� : .22.3مؤشر 

 من أجل التألق الر�ا��ي العلمية

 �سبة العنف �� ا�جال الر�ا��ي : 3.23.مؤشر 

 باالبتدائي التغطية حسب الفصول   :1.1.3املؤشر 
�عميم تدريس مادة  1  :الهدف

ال��بية البدنية بجميع املراحل 

 التعليمية

 3برنامج 
 التربیة البدنیة

 التغطية حسب الفصول باإلعدادي    2.1.3املؤشر

 بالثانوي  التغطية حسب الفصول  : 3.1.3املؤشر



        التقديم العاماألول: ا�حور    
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 �سبة اإلنتدابات وال��قيات املنجزة خالل السنة ا�جار�ة :1.1.9املؤشر 

تحس�ن التصرف ��  : 1الهدف 

 املوارد البشر�ة

 9برنامج 
القیادة 

 والمساندة

من مجموع أعوان األسالك  2وأ 1�سبة أعوان الصنف�ن الفرعي�ن أ : 2.1.9املؤشر 

 املش��كة باملصا�ح اإلدار�ة

 �سبة إنجاز ال��نامج السنوي للتكو�ن  :3.1.9املؤشر 

تحس�ن نوعية  : 2الهدف  سعة تدفق األن��نات : 1.2.9املؤشر 

 معدل عمر ا�حواسيب   : 2.2.9 املؤشر  ا�خدمات اإلعالمية

 معدل عمر وسائل النقل : 1.3.9املؤشر 

ترشيد التصرف ��  : 3الهدف 

 وسائل النقل

 �لم 100معدل اس��الك الوقود �� �ل  : 2.3.9املؤشر 

اقبة ع��  : 3.3.9املؤشر  األقمار �سبة سيارات املص�حة ا�جهزة بمنظومة املر

 الصناعية.

 على المدى المتوسط:ة المیزانیة وبرمجة نفقات المھم -4
 

  :1202تقدیم میزانیة المھمة لسنة  1.4
 

 حسب البرامج وطبیعة النفقة 2021 لسنة *المهمةتوز�ع میزانیة  :2جدول عدد 
 (اعتمادات الدفع)

 الوحدة:ألف دینار

 نفقات المجموع
 العملیات المالیة

 نفقات
 اإلستثمار

 نفقات
 التدخالت

 نفقات
 التسییر

 نفقات
 التأجیر

 المشــــاریــــع

 1البرنامج  122090 8563 7791 27000 - 165444

 2البرنامج  20429 4335 54483 40900 - 120147

 3البرنامج  380426 21924 3620 23500 - 429470

   9برنامج  53999 4152 588 4200 - 62939

 المجموع 576944 38974 66482 95600 - 778000
 دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات*

 

 

 



        التقديم العاماألول: ا�حور    
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 حسب البرامج (اعتمادات الدفع) 2021میزانیة الوزارة لسنة  توز�ع :1رسم بیاني عدد 

 

 : ) للوزارة2023-2021تقدیم إطار النفقات متوسط المدى ( 2.4
 

 :للمهمة) 2023-2021النفقات متوسط المدى ( إطار :3جدول عدد 
 (اعتمادات الدفع) التوز�ع حسب طبیعة النفقة 

 الوحدة : ألف دینار
تقدیرات 
2023 

 تقدیرات
2022 

تقدیرات 
2020ق.م  2021 إنجازات  

9201  
إنجازات 
2018 

إنجازات 
 البیان 2017

 نفقات التأجیر 435107 463015 470430 559275 576944 590000 600000

 نفقات التسییر 14135 14135 27775 35112 38974 42000 45000

 نفقات التدخالت 58584 59680 83466 65790 66482 70000 72000

 نفقات اإلستثمار 73346 75000 80756 95600 95600 116000 130000

 نفقات العملیات المالیة - - - - - - -

 بقیة النفقات  - - - - - - -
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450000

البرنامج الشباب البرنامج الریاضة البرنامج التربیة 
البدنیة والتكوین

والبحث

البرنامج القیادة 
والمساندة

165444

120147

429470

62939

)اعتمدات الدفع(حسب البرامج 2021توزیع میزانیة المھمة لسنة 

توزیع میزانیة المھمة لسنة
حسب البرامج 2021

)اعتمدات الدفع(



        التقديم العاماألول: ا�حور    
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847000 818000 778000 755777 662427 613451 581172 
المجموع دون إعتبار 

الموارد الذاتیة 
  للمؤسسات

859300 
 

830220 
 

789984 
 

771185 
 

673377 
 

623629 
 

590883 
 

المجموع بإعتبار 
الموارد الذاتیة 

 للمؤسسات
 

 :للوزارة )2023-2021(المدى إطار النفقات متوسط  :4جدول عدد 
 التوز�ع حسب البرامج (اعتمادات الدفع) 

 دینار الوحدة:ألف
 تقدیرات
2023 

 تقدیرات
2022 

 تقدیرات
2021 

 ق م
2020 

 إنجازات
2019 

 إنجازات
2018 

 إنجازات
 البیان 2017

 1البرنامج  119479 122303 137819 162904 165444 172000 172000

 2البرنامج  110602 115021 131311 120856 120147 141000 172000

 3البرنامج  302734 332696 343569 409914 429470 435000 437000

 9برنامج ال 48357 43431 49728 62103 62939 64000 66000

 المجموع 581172 613451 662427 755777 778000 812000 847000



 

 

 

 المحور الثاني: 

 المھمةتقدیم برامج 



 

 



        برنامج الشباب ا�حور الثا�ي:
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 . 2020جوان 12من  بداية رئيسا لل��نامج ، املدير العام للشبابعي��ىهشام السيد  إسم رئيس ال��نامج:

 تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ: -1
 :خارطة البرنامج

 

لة: 
ّ

 األطراف املتدخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        برنامج الشباب ا�حور الثا�ي:
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 البرنامج: استراتیجیة البرنامج استراتیجیة 
 

مواجھة خطر فیروس كورونا نظراً للظروف االستثنائیة التي تمر بھا تونس كما ھي بقیة دول العالم في 

)، وما نتج عنھ من آثار ھائلة على األنظمة العالمیة، وما تبع ذلك من تأثیر مباشر وغیر مباشر Covid-19المستجد (

 وكبیر على كافة األنشطة سواء االجتماعیة أو االقتصادیة أو الثقافیة أو التربویة وحتى اإلداریة في جمیع أنحاء العالم.

اب تأثر ھو اآلخر بھذه الجائحة التي ساھمت بشكل كبیر في تقلص األنشطة الشبابیة التي كانت مبرمجة فإن قطاع الشب

. ھذا وتعمل اإلدارة العامة للشباب على إجراء بعض التعدیالت والتغییرات في روزنامة أنشطتھا وبرامجھا 2020لسنة 

 تماشیا مع التطورات الظرفیة والرھانات الجدیدة.

بتنفیذ سیاسات تھدف إلى تعزیز حقوق الشباب ودعم مشاركتھم  التزمتا فإن الحكومة التونسیة ورغم كل ھذ 

في إجراء مشاورات وطنیة  2016في عام واالدماج المھني فشرعت وزارة شؤون الشباب والریاضة  .في الشأن العام

شباب وشؤونھ شارك فیھ أكثر من لوضع رؤیة استراتیجیة للشباب. وقد جاء ذلك نتیجة حوار مجتمعي حول قضایا ال

مساھمة، ھذا باإلضافة إلى تنظیم المؤتمر  35000شاب وشابة من جمیع مناطق البالد مّكن من جمع أكثر من  40000

ّمعت في سبعة محاور ، الذي تم خاللھ عرض أھم تطلعات وأولویات الشباب جُ 2016الوطني للشباب في دیسمبر من 

حة والقیم والمواطنة، والتعبیر الثقافي والترفیھي، وتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت، رئیسیة تتعلق بالتنمیة والص

 والھجرة، والوقایة من التطرف العنیف. 

 :اإلشكالیات المتصلة بالبرنامج  
 

فالشاب  .ھا سلبیةلّ جُ  ،لألسف ،إلى نتائجالعامة للشباب  اإلدارةالتي قامت بھا ت اللقاءات والحوارات الشبابیة خصّ  

التونسي ال یزال یعتبر نفسھ ضحیة لإلقصاء والتھمیش، ومن أسبابھ صعوبة النفاذ إلى سوق الشغل والفوارق الجھویة 

ھذا ویواجھ الشباب التونسي الیوم مشكلة كبیرة أال وھي البطالة أو . في التنمیة والتمییز القائم على النوع االجتماعي

ة ال تسمح بالتطور على المستویین الشخصي والمھني، إضافة إلى محدودیة العمل في ظروف سیئة مع آفاق محدود

 مشاركة الشباب في العمل السیاسي والجمعیاتي والشأن العام.

% من الشباب التونسي  60كل ھذه العوامل أدت إلى تنامي أزمة الثقة في المؤسسات لدى الشباب حیث أن   

نحو الھجرة  االنحرافبحیث انّھم أصبحوا ال یثقون في مؤسسات الدولة، الشيء الذي دفع الشاب التونسي عموما إلى 

 أو التشدّد الذي وصل أحیانا إلى حدّ التطرف العنیف.
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 واالقتصادیةعلى ما تقدم واعتبارا للتحدیات سالفة الذكر، تم القیام بالعدید من اإلصالحات السیاسیة وبناء  

 خالل السنوات القریبة الماضیة تلّخصت في النقاط التالیة: واالجتماعیة

 .بأن الشباب "قوة فاعلة في بناء الوطن" 2014ضمنیا في الدستور التونسي الجدید  االعتراف •

انخراط الشباب في الحیاة السیاسیة وضمان تمثیلیتھ في المجالس البلدیة والجھویة مع التأكید على مقاربة تكریس  •

 النوع االجتماعي.

 التزام الحكومة التونسیة بتبني سیاسات تھدف إلى تمكین الشباب ودعم مشاركتھ وحمایة حقوقھ وتعزیزھا. •
  

الحوار المجتمعي حول شؤون "بتنظیم  2016سنة واالدماج المھني  وقد بادرت وزارة شؤون الشباب والریاضة 

شاب  70.000قرابة  ھذا الحوار شارك في .في قطاع الشباب االستراتیجیةإلعداد وضبط الرؤیة  "،الشباب وقضایاه

 مساھمة. 35.000ن من الحصول على أكثر من ومكّ  ،وشابة من مختلف جھات البالد

  لقطاع الشباب: الرؤیة االستراتیجیةمحاور 
 
 

�� ا�حياة العامة و�� مسار التنمية،  بفعالّية �شارك، مبدعو  منتج، مواطن" إعداد إطار مالئم لتنشئة شباب 

 �� خدمة الصا�ح العام." منخرطو  ع�� ذاتھ معتمد

إلى نتائج الحوار الوطني للشباب، وكذلك على التقییمات المنجزة ألھم  "الرؤیة االستراتیجیة للشباب"تستند  

، وإلى 2014جانفي  27كما تنطلق من مبادئ دستور  .السیاسات والبرامج الشبابیة واالستفادة من التجارب المقارنة

ھذه الخطة بالتوافق مع نفذ ). وستُ ODDمبادئ الالمركزیة، ومبدأ المساواة بین الجنسین وأھداف التنمیة المستدامة (

 :والمتمثلة فیما یلي ،2020وسنة  2018 الممتدة بین سنة األولویات المحددة في الخطة الخماسیة للشباب للفترة

 .دعم حق الشباب في المشاركة في الحیاة السیاسیة والشؤون العامة •

 .اشرة األعمال الحرةإدماج الشباب في الحیاة المھنیة واالجتماعیة، وتنمیة قیم الحكم الذاتي ومب •

 .تنمیة القدرات اإلبداعیة للشباب •

 .ات الخطرةیحمایة الشباب من السلوك •
 

على أربع محاور أو أولویات استراتیجیة تستجیب للحاجیات واالنتظارات االستراتیجیة للشباب ترتكز الرؤیة  

مواطن وذلك بھدف تكوین شاب تونسي  "،الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضایاه"التي تم تحدیدھا خالل 

 .ونشط ومبادر ومبدع
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 األولویات الخاصة بالبرنامج: 
 
   شارك بنشاط �� ا�حياة العامة ع�� املستو��ن الوط�ي وا�ح��مواطنشاب� ،:  

 تبني الشباب لمبادئ الدستور التونسي ودعم مشاركتھ وانخراطھ في الحیاة الجمعیاتیة والسیاسیة. 
  المواطنة لدى الشباب وتعزیز ممارستھ لحقوقھ وواجباتھدعم قیم.  
  والمجتمعي االجتماعيالمساھمة في النھوض بالعمل التطوعي في خدمة الصالح العام عبر العمل. 
   متجذر �� هو�تھ ومنفتح ع�� العالم: �شطشاب 

 والدولیة. تشجیع تنقل الشباب وتبادل الخبرات على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة 
  .توفیر فرص للشباب للترفیھ والممارسة الثقافیة والفنیة والریاضیة 
  توعیة الشباب بالقیم الوطنیة ومبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسانیة وتحصینھم ضد كل اشكال التطرف والعنف

 واإلرھاب.
  وقادر ع�� اغتنام الفرص لالندماج االقتصادي: مبادرشباب 

  من خالل برنامج " الشباب رائد األعمال " وتیسیر عالقاتھم مع   تشجیع العمل الحر وإحداث المشاریع
 شبكات دعم المشاریع الشبابیة. 

  تشجیع اإلبداع واالبتكار ومرافقة الشباب في البحث عن بدائل جدیدة عن طریق تعریفھم بمزایا المبادرة
 المھنیة.واالستقاللیة في تصمیم المشاریع 

 بناء قدرات الشباب على اغتنام فرص سوق العمل بشكل أفضل. 
 تزویدھم بالمعلومات ذات الصلة بالبرامج الوطنیة واالمتیازات المخولة لباعثي المشاریع.  
  توجیھ الشباب إلى مجاالت التدریب المتصلة بالتنمیة الشخصیة واكتساب مھارات وقدرات تتماشى مع

 متطلبات سوق العمل.
 ساعدة الشباب على االطالع المتواصل على تطورات الحیاة المھنیة.م 
   يتوق لالبت�ار والتجديد: مبدعشاب 

  اكتشاف المواھب الشابة في مختلف المجاالت ومرافقتھا لصقل ھذه المواھب والتعریف بھا لدى ھیاكل الدعم
 المتخصصة. 

  لمؤسسات الشباب المؤھلة لتأمین إدماج الشباب في یعتمد تفعیل الرؤیة االستراتیجیة على الدور المحوري
وتنمیة المواطنة الفاعلة من خالل برنامج لتطویر مجاالت التدخل الكبرى في قطاع الشباب یعتمد  ،المجتمع

 على:
 تطویر البنیة التحتیة وإعادة ھیكلة مؤسسات الشباب  -
 تطویر منظومة السیاحة الشبابیة -
 وتطلعاتھم مالءمة الخدمات لحاجیات الشباب -
 وضع برنامج متطور للتكوین ودعم القدرات -
 .إنجاز البحوث والدراسات -
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 أھداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج: -2
 البرنامج:أداء  ومؤشرات قیسأھداف  تقدیم 1-2

 شھد برنامج الشباب في السنوات األخیرة حركیة كبیرة باتجاه تطویر البرامج وطرق األداء وتحسین الخدمات 

تعتبر الشباب قوة فاعلة في بناء  . ھذه الرؤیة2020-2018الموجھة للشباب في إطار تنزیل الرؤیة القطاعیة للشباب 

وتقترح إعداد إطار مالئم لتنشئة شباب مواطن، منتج ومبدع، یشارك بفعالیة في الحیاة العامة وفي مسار  .الوطن

 االعتماداتیراھن على حوكمة القطاع وحسن توظیف  ،التنمیة، معتمد على ذاتھ نشط ومنخرط في خدمة الصالح العام

 .ر المیزانیةوّ ضعف نسق تط المخصصة من أجل تحقیق األھداف سالفة الذكر في ضلّ 

 

 

 

  

، يتمتع مواطنشباب  ل��وز بيئة مناسبة  ��يئة

املشاركة االجتماعيةو  االستقاللية واملواطنةب  

:3لهدف ا  

دعم قيم املواطنة 

 لدى الشباب

:2الهدف   

دعم حركية وانفتاح 

   الشباب

  :1الهدف 

افقة  اكتشاف ومر

 املواهب الشابة

:برنامج الشباب  



        برنامج الشباب ا�حور الثا�ي:
 

 
14 

  

 اكتشاف ومرافقة المواھب الشابة :1-1-1الھدف 

 ترتكز الرؤیة القطاعیة على مقاربة شاملة وترابیة تأخذ بعین االعتبار العوامل الداخلیة تقديم الهدف: •

الخاصة بكل جھة وأفقیة تشمل جمیع المجاالت في إطار خطة مندمجة تكرس المساواة بین النساء والرجال 

 وھو اكتشافیتنزل الھدف الثاني لبرنامج الشباب  اإلطاروبین كافة فئات المجتمع دون تمییز، في ھذا 

 ومرافقة المواھب الشبابیة من الجنسین. 

 ابالبرنامج الفرعي الشب الهدف: مرجع •

إلدماج المھني على تنزیل اتعمل وزارة الشباب والریاضة و م��رات اعتماد املؤشرات ا�خاصة بالهدف: •

عنى أبرزھا تلك التي تُ ، الرؤیة القطاعیة للشباب من خالل تنفیذ العدید من البرامج الوطنیة والجھویة والمحلیة

وإتاحتھ مزید الفرص لتحسین قدراتھ  باكتشاف ومرافقة المواھب الشابة، سعیا منھا إلى تمكین الشباب

اإلبداعیة في جمیع المستویات. ولھذا فقد خّصت ضمن برنامجھا القطاعي الشبابي السنوي بجملة من األھداف 

   والمؤشرات التي تصبو إلى تحقیقھا.

 : اكتشاف ومرافقة المواھب الشابة1-1-1لھدف عدد ل ؤشرات قیس األداءم

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
 الوحدة

 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف مؤشرات قیس أداء 

 عدد 20 30 25 30 35 40 45
 :1املؤشر

 عدد ال��امج املوجهة للشباب املبدع

 عدد 4045 4450 4895 5580 6000 6100 6200

 :2املؤشر

عدد املستفيدين من ال��امج 

 واأل�شطة املوجهة للشباب املبدع
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 : دعم حركیة وانفتاح الشباب2-1-1الھدف 

"شباب  2020 -2018ھذا الھدف ضمن المحور الثاني من الرؤیة القطاعیة للشباب  یندرج الهدف:تقديم  •

ویرتكز على تشجیع دینامیكیة الشباب وتبادل الخبرات جھویا  .تھ ومنفتح على العالم"ر في ھویّ تجذّ نشط، مُ 

على مقاربة النوع االجتماعي وتطبیق مبدأ الالمركزیة على أساس التمییز  االعتمادووطنیا ودولیا، مع 

مجموع األنشطة والبرامج التربویة ، من خالل السیاحة الشبابیة وتستھدف اإلیجابي لفائدة الجھات األقل تنمیة.

والشباب  ،داخلیةحیاء ذات الكثافة السكانیة والمناطق الحدودیة والشباب األ ،في نسبة ھامة منھا ،والترفیھیة

وفقا لمقاربة النوع ، وذلك وأبناء العائالت المحدودة الدخل ،العاطل عن العمل والمنقطعین مبكرا عن الدراسة

  االجتماعي.

 البرنامج الفرعي الشباب. الهدف: مرجع •

 .ھدفھذا العلى مؤشران لقیاس اآلداء الخاص ب االعتمادتم  م��رات اعتماد املؤشرات ا�خاصة بالهدف: •

ر عدد المقیمین في مراكز یمكننا من االطالع على تطوّ "، عدد اللیالي المقّضاة بمراكز اإلقامةالمؤشر األول "

لى المنظمات والجمعیات أو الوفود الشبابیة إو المنتمین أاستقبال وسیاحة الشباب من رواد المؤسسات الشبابیة 

تحرص الذي "، �� برامج وأ�شطة السياحة الشبابيةعدد املشارك�ن من ا�جنس�ن "والمؤشر الثاني  األجنبیة.

-2018الرؤیة القطاعیة للشباب  ، وذلك وفقًاعلى تنفیذ البرنامج الوطني "السیاحة الشبابیة"من خاللھ  المھمة

ومبدع، یشارك بفعالیة  ،مالئم لتنشئة شباب مواطن، منتج إطارعداد إتھدف الى االستراتیجیة  . ھذه الرؤیة2020

مكننا ھذا المؤشر على ذاتھ، نشط ومنخرط في خدمة الصالح العام. یُ  افي الحیاة العامة وفي مسار التنمیة، معتمدً 

الرحالت ومن تحدید عدد المستفیدین من مختلف برامج السیاحة الشبابیة على غرار االكادیمیات الصیفیة، 

برامج السیاحة الغابیة وبرامج التأھیل القیادي، وسباحة وتكوین، ولشواطئ، برامج تنشیط اوالداخلیة والخارجیة، 

 ویتم احتساب ھذا المؤشر بجمع عدد المستفیدین من مختلف ھذه األنشطة. .والجبلیة والصحراویة
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 : دعم حركیة وانفتاح الشباب2-1-1لھدف عدد ل ؤشرات قیس األداءم

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
 الوحدة

 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف مؤشرات قیس أداء 

 عدد 205318 217381 249354 - 250000 260000 270000
 :1المؤشر

 معدل اإلقامات

 عدد 154414 180059 211713 160310 200000 210000 220000

 :2المؤشر
�سبة مشاركة الشباب �� برامج 

  وأ�شطة السياحة الشبابية

 

 : دعم قیم المواطنة لدى الشباب3-1-1الھدف 

أوقاتھم في  مامة منعدمة، إذ یكرسون معظعتكاد تكون مشاركة الشـباب التونسي فــي الحیاة ال تقديم الهدف: •

، والذي تجلى واالجتماعیةركة السیاسیة ال التقلیدیة للمشاھذا الغیاب لألشك ممارسة أنشـطة شخصیة، ویعدّ 

في النسـبة الضئیلة النخراطھـم فـي األحزاب السیاســیة، تعبیرا منھم عـن أزمة الثقة الحقیقیة القائمة بینھم 

وبین مؤسسات الدولة، وینبغي الیوم إعادة النظر فـي طریقة مقاربة مشاركة الشباب فـي الحیاة العامة، على 

لتأطیر لم تعد تمثل الشكل الوحید للمشاركة المواطنیة. مما یقتضي اعتبار أن المؤسسات التقلیدیة للمشاركة وا

اقتراح أھداف جدیدة ومستجدة نحو تعزیز قیم المواطنة وانخراط الشباب نحو الحیاة العامة والجمعیاتیة، 

ة للبالد، من ھنا تحتم علینا كوزار واالقتصادیة االجتماعیةوذلك تكریسا ألھمیة دورھم فـي تحقیـق التنمیة 

تسعى إلیھ كل المكونات والمتدخلین في برنامج  استراتیجيإلدراج المواطنة الفاعلة لدى الشباب كھدف 

 الشباب إلى تحقیقھ والوصول إلى نتائج جد إیجابیة.

 البرنامج الفرعي الشباب. :مرجع الهدف •

الشباب في مجال تعمل اإلدارة العامة للشباب على تشجیع  املؤشرات ا�خاصة بالهدف: اعتمادم��رات  •

المواطنة والتطوع وذلك لخدمة المصلحة العامة من خالل العمل االجتماعي والمدني، وفي ھذا اإلطار تسعى 

 الوزارة إلى إعداد البرامج التطوعیة المتنوعة.

ھذا باإلضافة إلى دعم برامج وأنشطة تعزیز قیم المواطنة لدى الشباب وتشجیعھ على ممارسة الفعّالة لحقوقھ  

وواجباتھ بصفتھ مساھما فاعال في التحوالت االجتماعیة، وسیتم تنظیم جملة من البرامج الموجھة على المستوى 

 الدولي والوطني والجھوي. 
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 دعم قیم المواطنة لدى الشباب :3-1-1لھدف عدد ل ؤشرات قیس األداءم

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
 الوحدة

 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف مؤشرات قیس أداء 

 عدد - 6391 10300 10492 11500 12000 12500
 :1المؤشر

مشاركة الشباب �� األ�شطة  عدد

 التطوعية

 عدد 3578 3539 4328 2800 3000 3500 4000
 :2المؤشر

�سبة مشاركة الشباب �� الت�و�ن �� 

 مجال التأهيل القيادي

 عدد 20 16 18 20 25 30 35

 :3المؤشر
معدل أ�شطة املواطنة املنجزة �� 

مع ا�جتمع املد�ي إطار الشراكة  

 

 تقدیم أنشطة البرنامج: -2 .2
وذلك  2018/2020یعتمد تنفیذ برنامج الشباب على اإلیفاء وااللتزام بمحاور الرؤیة االستراتیجیة القطاعیة 

المندوبیات الجھویة للشباب باعتبارھا وحدات عملیاتیة في إطار البرامج واألنشطة التي تعمل على تنفیذھا بالتعاون مع 

 وبالشراكة مع مكونات المجتمع المدني باعتباره خیار استراتیجي.

 بیان األنشطة والتدخالت لبرنامج الشباب :6جدول عدد 
 الوحدة: ألف دینار

تقدیرات المؤشرات  األھداف
تقدیرات االعتمادات  األنشطة التدخالت 2021لسنة 

 2021لألنشطة لسنة 

 :1الھدف 
اكتشاف ومرافقة 
 المواھب الشابة

6035 

 العمل الشبابي التقني. -
 النشاط الشبابي البیئي. -
 التدخل في المجال التحسیسي. -
التدخل في المجال الریاضي والثقافي  -

 والصحي.
إقامة عدد من المھرجانات الجھویة  -

 والوطنیة والدولیة.

 التأطیر، التكوین
 25396 الشبابوسیاحة 

 :2الھدف 
دعم حركیة وانفتاح 

 الشباب
450000 

تطور عدد المستفیدین من البرنامج  -
الخصوصي لشباب الوالیات 

 الحدودیة.
تنظیم مصیف لفائدة الجانحین  -

 بالتعاون مع اإلدارة العامة للسجون.
تطور عدد الفتیات المستفیدات من  -

 .%35البرنامج لتصل إلى 

التنشیط الثقافي 
 والریاضي

 
البحث والرصد 

والمسح في مجال 
 الشباب

اإلقامة وإعاشة  
 الرواد

 

2139 
 
 

1329 
 
 
 

1196 
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 تطور عدد المستفیدین من البرنامج  -
الوطني لتنشیط الشباب على الشواطئ 

 .2018مقارنة بسنة 
برنامج تبادل شبابي مع  35تنفیذ  -

 .2019الخارج خالل سنة 

 
تنفیذ برامج شؤون 

 الشباب

 
108384 

 :3الھدف 
دعم قیم المواطنة 

 لدى الشباب
14525 

 2021نشاط تطوع خالل سنة  أانجاز  -
التوعیة وحمالت و كحمالت التحسیس

والدورات والتضامن التبرع 
 التكوینیة.

تنظیم البرنامج الوطني رحالت  -
لفائدة الناشطین في أنشطة المواطنة 
 المواطنة

إطاریة مع بعض  اتإبرام اتفاقی -
الھیاكل العمومیة ومكونات المجتمع 
المدني بھدف تعزیز البعد التشاركي 

 في مجال الشباب.

بناء وتھیئة وتجھیز 
 27000 مراكز الشباب

 165444 المجموع
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 نفقات البرنامج: .3
 

 میزانیة البرنامج: -1.2
 وتتوزع كما یلي: أ.د 165444تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج الشباب   

 (اعتمادات الدفع) میزانیة برنامج الشباب حسب طبیعة النفقة* :7جدول عدد 
 الوحدة: ألف دینار

 البیان 2019إنجازات  2020ق م   2021تقدیرات  الفارق )%( النسبة

 نفقات التأجیر 98037 120527 122090 1563 1,3

 نفقات التسییر 4821 7757 8563 806 10,4

 نفقات التدخالت 5805 7620 7791 171 2,25

 نفقات اإلستثمار 26756 27000 27000 0 0,0

 نفقات العملیات المالیة - - - - -

 بقیة النفقات  2400 - - - -

 المجموع 137819 162904 165444 2540 1,56
 *دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة.

 

 حسب طبیعة النفقة 2021میزانیة برنامج الشباب لسنة توزیع مشروع   :2رسم بیاني عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفقات التأجیر
74%

نفقات التسییر
5%

نفقات التدخالت
5%

نفقات االستثمار
16%

نفقات التأجیر نفقات التسییر نفقات التدخالت نفقات االستثمار
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 میزانیة برنامج الشباب حسب مآل النفقة :8جدول عدد 
 ""حسب البرامج الفرعیة واألنشطة

 

إنجازات  األنشطة البرنامجبیان 
2019 

قانون المالیة 
2020 )1( 

تقدیرات 
2021 )2( 

 2021-2020نسبة التطور 
 المبلغ

)2(-)1( 
 النسبة

)%( 
البرامج 
الفرعیة 
 المركزیة

التأطیر التكوین والسیاحة 
 -37.8 15468 25396 40864  الشبابیة

برنامج فرعي 
مركزي: شؤون 

 الشباب

 0.017 36- 2139 2103   التنشیط الثقافي والریاضي

البحث والرصد والمسح في 
 مجال الشباب

 
بناء تھیئة وتجھیز مراكز 

 الشباب

 
1374 

 
 

27000 

1329 
 
 

27000 

-45 
 
 
0 

3.27- 
 
 
0 

 34.9 15477 28864 44341  مجموع البرامج الفرعیة المركزیة واألنشطة

 .البرامج الف
  األنشطة الجھویة الجھویة

برنامج  24
فرعي جھوي: 
شؤون الشباب 

 في الجھات

 اإلقامة واالعاشة
 تنفیذ برامج شؤون الشباب

 
 

837 
90726 

 

1196 
108384 

 

359 
17658 

 

 
42.8 
19.4 

 

 %49.4+ 45854.400 136580 118563  مجموع البرامج الفرعیة الجھویة واألنشطة

 1,6 2540 165444 162904 130944 مجموع البرنامج

 

 *دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة.
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 لبرنامج الشباب: 2023-2021إطارات النفقات متوسط المدى  -2.3

 ) لبرنامج الشباب2023-2021إطار النفقات متوسط المدى ( :9جدول عدد 

                                                                                                                                                         )التوزیع حسب طبیعة النفقة (اعتمادات الدفع

 ألف دینار الوحدة:                                                                                                                             

 تقدیرات
 2020 ق م

  إنجازات 
 النفقات

2023 2022 2021 2019 2018 2017 

 التأجیر العمومينفقات  86130 91852 98037 120527 122090 126929 126929

 وسائل المصالح 4704 4743 5287 7757 8563 8902 8902

 التدخل العمومي 4409 5288 5220 7620 7791 8099 8099

 نفقات االستثمار 22846 18000 20000 27000 27000 28070 28070

  نفقات العملیات المالیة - - - - - - -

     النفقاتبقیة  - 2400 2400 0 0 - -

172000 172000 165444 162904 130944 122283 118089 
المجموع دون 
اعتبار الموارد 

 الذاتیة للمؤسسات

179500 179500 172916 170126 137126 127603 - 
المجموع  باعتبار 

الموارد الذاتیة 
 للمؤسسات
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 . 2020جوان 12من  بداية املدير العام للر�اضة رئيسا لل��نامج مكرم شوشان السيد :رئيس ال��نامج

 تقدیم البرنامج و إستراتیجیتھ: -1

عتبر قطاع الریاضة من أھم القطاعات االستراتیجیة التي راھنت علیھا الدول المتقدمة لتنفیذ سیاساتھا الوطنیة، ی

یحققھ من اھداف خاصة على مستوى ابراز ممیزات بلدانھا  أنبمیزانیات متطورة ایمانا منھا بما یمكن  ھحیث خصت

ظل بروز ظاھرة اإلرھاب  في وتأطیرهیة لحمایة شبابھا أو على مستوى نشر الممارسة الریاضیة كآل ودعم اشعاعھا

ووضع وفي ھذا التوجھ تركز حرص مھمة شؤون الشباب والریاضة على صیاغة عدد من المشاریع  .في العالم

بعد الثورة على إیقاع اإلصالح المنھجي وإعادة الھیكلة  خاصة إذ یعیش ھذا القطاع في بالدنا :واألولویات األھداف

مسایرة ومواكبة المتغیرات  ویمكنھا منلكافة الھیاكل الریاضیة بما یعزز دورھا في تنشیط الحركة الریاضیة الشاملة 

 عامة. الكثیرة التي تشھدھا الساحة الوطنیة والدولیة

 خارطة البرنامج: 
ریاضةال: خارطة برنامج 1رسم بیاني عدد
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خارطة التنزیل العملیاتي لبرنامج الریاضة
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 البرنامج: استراتیجیة 
ل الفترة القادمة على مراجعة شاملة لھذه المنظومة الومة الریاضیة، سیتجھ العمل خظعلى مستوى تطویر المن

خذ في اعتبار لخصوصیات ریاضة المواطنة بھدف دفع الریاضة للجمیع وذلك بتوسیع االبمختلف مكوناتھا مع 

إعطاء األولویة للفئات الشبابیة النسائیة والعمل وذلك من خالل  ھاتالریاضیة على كل الفئات والج األنشطةممارسة 

في نشر الممارسة الریاضیة ویتبلور ذلك من خالل اعتماد  على تقلیص الفوارق بین الفتیات/النساء والفتیان/الرجال

مناطق  جمیع وفي االجتماعیة والعمریةكافة الفئات في نشر الممارسة الریاضیة بین  مقاربة النوع االجتماعي

الجمھوریة لضمان تكافؤ الفرص بین اإلناث والذكور واتخاذ مجموعة من اإلجراءات التحفیزیة لدعم الریاضة 

النسائیة واألنشطة الموجھة لھذه الفئات الخصوصیة  ومنھا مجانیة اإلجازات النسائیة في مختلف الریاضات، دعم 

نسائیة لمختلف الجمعیات الریاضیة النسائیة والجمعیات األخرى الجمعیات النسائیة برصد منح خصوصیة للجمعیات ال

. ذات الفروع النسائیة ، مجانیة استغالل المنشآت الریاضیة بالنسبة للجمعیات النسائیة  

الفردیة والریاضة النسائیة وریاضة  األلعاببمختلف اختصاصاتھا وخاصة المدنیة كما سیتواصل دعم الریاضة 

بقدرات  االرتقاء خالللعنایة بریاضة المستوى العالي لتأمین النجاح الریاضي إقلیمیا ودولیا من المعوقین مع تأكید ا

 واإلحاطةمراكز التكوین لا واعادة ھیكلةالقاعدي وتكثیف العنایة بالنخبة الشابة  ودعم العملوأداء النخب الریاضیة 

جعة ا. وبالتوازي ستتم مرالمالئمةالریاضیة  األساسیةمع العمل على توفیر البنیة  األولمبيبالریاضیین ذوي المستوى 

أسالیب تمویل الریاضة عبر تنمیة الموارد الذاتیة للھیاكل الریاضیة وترشید التمویل العمومي وحث الھیاكل الریاضیة 

 ريوالتصرف اإلداعلى تنویع مصادر تمویلھا إلى جانب مساعدتھا على تركیز قواعد الحوكمة الرشیدة في التسییر 

 .والمالي

" توسیع قاعدة ممارسي      في 2023- 2021بین الممتدة  للفترةالبرنامج  استراتیجیةتتمثل وفي ھذا االطار، 

باعتماد مقاربة النوع  مناطق الجمھوریة من خالل نشر وتطویر الممارسة الریاضیة في جمیع الریاضیةاألنشطة 
 ."تطویر ودعم نتائج ریاضیي النخبة وضمان النزاھة في المجال الریاضي معاالجتماعي ومبدأ تكافا الفرص 

 :اھم اإلشكالیات المتصلة بالبرنامج 
 
 :إشكالیات خاصة بالریاضة النسائیة 

 
 دفع عددا من األندیة إلى وقف نشاط الفروع النسویة  مماللریاضة النسائیة  المخصص ضعف الدعم المالي

 .المالیة ألسباب تتعلق أساسا بالصعوبات

  االرتفاع الكبیر في عدد الجمعیات في صعوبات  ساھم منھا:التجھیزات الریاضیة ونصیب الجمعیات النسائیة

كبیرة في توفیر الفضاءات الریاضیة لممارسة الجمعیات والنوادي لنشاطھم الریاضي وخاصة على مستوى 
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النسائیة التي یقل إشعاعھا مقارنة بالجمعیات التمارین. وقد كان حل أغلب اإلشكالیات على حساب الجمعیات 

 .األخرى وخاصة في اختصاصات الریاضات الجماعیة

  من اھم المشاكل التي تساھم في عرقلة الریاضة  توزیع حصص التدریب داخل المنشئات الریاضیةكما یعتبر

على األولیاء  یؤثرء الذي الشي نالحظ ان ھناك توزیع غیر عادل لھا إذ یستأثر الذكور بأغلبیھا اذ النسائیة

  ویجعلھم یمتنعن عن السماح لمنظوریھم بالتدرب في أوقات متأخرة من الیوم.

  االقبال على بعث جمعیات ریاضیة  ان الداخلیة:غیاب شبھ كلي للجمعیات الریاضیة النسائیة في الجھات

جھة سلیانة والقصرین وتوزر  أنإحصائیات نسائیة بالمناطق الداخلیة ال یلقى األولویة المطلقة حیث بینت 

وقبلي وتطاوین على سبیل المثال، یكاد ینعدم فیھا النشاط الریاضي النسائي بعكس مناطق أخرى مثل تونس 

وصفاقس وسوسة ونابل. ورغم تفوق ھذه المناطق الساحلیة على المناطق الداخلیة في عدد المجازات، إال 

ارسة المرأة وممارسة الرجل للنشاط الریاضي ولعل من أھم أنھا ھي األخرى تشھد تفاوتا واضحا بین مم

 ضعفوھذا ما یفسر  الریاضیة النسائیة والكمي للممارسةاإلشكالیات المتسببة في ھذا التفاوت الجغرافي 

 .في مختلف األنشطة الریاضیة النسائیة المشاركة

 والفاعلین   االقتصادیین، الذین یفضلون  غیاب الدعم المالي لفائدة الجمعیات النسائیة من قبل المستشھرین

دعم الجمعیات والنوادي المعروفة باعتبارھا قادرة على ضمان نسب مشاھدة عالیة خالل بث مقابالتھا 

 الریاضیة وبالتالي تساھم بشكل فعال في عملیة إشھار منتوجاتھا. 

 

 :إشكالیات عامة متعلقة بالممارسة الریاضیة ونشرھا 

 النخبة دون بقیة الشبان من ذوي االحتیاجات  ین في ریاضة المعوقین والتركیز علىتراجع عدد المجاز

 .الخصوصیة

  تراجع تّدخل الجماعات العمومیة المحلیة والجھویة والھیاكل العمومیة المحلیة والجھویة من بلدیات

سیة والدعم ومجالس جھویة في دعم األنشطة الریاضیة بمختلف أصنافھا وخاصة في مستوى البنیة األسا

 المالي للنوادي والجمعیات الریاضیة

  صعوبات في إستغالل وتنظیم التظاھرات والمسابقات الریاضیة نظرا للنقائص المسجلة على مستوى

نقص في القاعات الریاضیة المختصة في الریاضات الفردیة تسبب مع  صیانة وتعھد المنشآت الریاضیة

 القاعات المتعّددة اإلختصاصات بصفة مكثفة. في إزدواجیة إستغالل

  المنشئات الریاضیة المتوفرة غیر قادرة على استیعاب العدد المتنامي للھیاكل الریاضیة والممارسین

 لألنشطة الریاضیة.
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  عدم تھیئة وصیانة المالعب الریاضیة الصلبة في الریاضات الجماعیة أّدى إلى نقص في حصص

 .التدریب ألصناف الشبّان

  الجھویة.تفاقم ظاھرة العنف بمختلف أشكالھ المادیة واللفظیة وبروز الفت للتعصب وإثارة النعرات 

 
 للبرنامج: المحاور االستراتیجیة 

ضرورة العمل على تقلیص  إلىالمتعلقة بھ  االشكالیاتأھــم  والوقوف علىأفضــى تشخیص وضع قطاع الریاضة 

الفوارق بین الفتیات/النساء والفتیان/الرجال في نشر الممارسة الریاضیة. وبناءا على ھذا التشخیص تم تحدید اھم 

 للبرنامج والمتمثلة في: ةالمحاور االستراتیجی

أغلب  االجتماعیة والعمریة وفيالفئات  كافة وتعمیمھا علىتوسیع قاعدة ممارسي األنشطة الریاضیة  -1

 في نشر الممارسة الریاضیة. الجمھوریة باعتماد مقاربة النوع االجتماعي ومبدأ تكفا الفرصمناطق 

الریاضیین لتشریف تونس في  واالرتقاء بمستوىالریاضیة  دعم ریاضیي النخبة وذلك لتحسین النتائج -2

 الدولیة واإلقلیمیة.المحافل 

والحفاظ على صحة  اخالقیات الریاضةاحترام  نالنزاھة في المجال الریاضي من خالل ضما تعزیز -3

  الریاضیین

 

 

 :تحدید األولویات الخاصة بالبرنامج 
 

تم تحدید أولویات البرنامج بناءا على اإلشكالیات التي تم التطرق الیھا في مجال الریاضة والعمل على تجاوزھا 

 والمتمثلة في:

  في  على تقلیص الفوارق بین الفتیات/النساء والفتیان/الرجالولویة للفئات الشبابیة النسائیة والعمل األإعطاء

 ویتبلور ذلك من خالل:  نشر الممارسة الریاضیة

o  االجتماعیة والعمریةكافة الفئات في نشر الممارسة الریاضیة بین  مقاربة النوع االجتماعياعتماد 

 بین اإلناث والذكور  لضمان تكافؤ الفرصالجمھوریة مناطق  وفي جمیع

o  اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التحفیزیة لدعم الریاضة النسائیة واألنشطة الموجھة لھذه الفئات

 ومنھا: الخصوصیة

 مجانیة اإلجازات النسائیة في مختلف الریاضات 
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  دعم الجمعیات النسائیة برصد منح خصوصیة للجمعیات النسائیة لمختلف الجمعیات

 الفروع النسائیة  الریاضیة النسائیة والجمعیات األخرى ذات

  مجانیة استغالل المنشآت الریاضیة بالنسبة للجمعیات النسائیة 

    األولویة إعطاء الجھات من خاللجمیع في نشر الممارسة الریاضیة في  مبدا التمییز اإلیجابيتعزیز 

في نشر وتعمیم الممارسة الریاضیة مع تحلیل ودراسة  لشباب األحیاء ذات الكثافة السكانیة والمناطق الحدودیة

 نسب التغطیة   بین جمیع الجھات 

  في نشر الممارسة الریاضیة من خالل دعم ریاضة المعوقین  مبدا تكافا الفرصتعزیز المساواة وضمان

 أصنافھا بجمیعوالعمل على نشر تعاطي الریاضة بمختلف مؤسسات الرعایة الخاصة بالمعوقین 

  دعم التكوین والبحث في المجال الریاضي لتطویر الممارسة الریاضیة 

  التتویج عربیا  والوصول لمنصاتالریاضیین لتشریف تونس  واالرتقاء بمستوىتحسین النتائج الریاضیة

 .وقاریا ودولیا

 دارسة ظاھرة العنف في المجال الریاضي ووضع الیات للحد منھا 

 ونزیھة من خالل الحفاظ على صحة الریاضیین وتكریس الروح ممارسة ریاضیة صحیة  وضمان تعزیز

  الریاضیة والقیم األولمبیة 

 

 

 

 2021 لسنة المشاریع واالنشطة المبرمجةأھم 

 صیاغة وترجمة ھذه األولویات الى برمجة مشاریع وأنشطة فعلیة ذات األولویة: تھذا وقد تم

  رقمنة الھیاكل الریاضیة 

  اصالح المنظومة التشریعیة من خالل التسریع في اصدار 

  واتمام تنقیح  المجال الریاضيالقانون األساسي للھیاكل الریاضیة وقانون مكافحة اعمال العنف والشغب في

 علیھ   النخبة والمصادقةقانون ریاضیي 

 یة وبدعم من التحاد األوروبيالشروع في تنفیذ برنامج تنمیة الریاضة المحلیة بالشراكة مع الجماعات المحل 

  تعمیم اختصاصات الریاضة المدرسیة والریاضة الجامعیة وریاضة المعوقین والریاضات االلكترونیة صلب

 الجامعات الریاضیة 
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 عداد مشروع امر حكومي متعلق باحداث مراكز تكوین واعدا د ریاضیي النخبة ا 

 ر حكومي متعلق بضبطمراجعة التنظیم الھیكلي لإلدارة العامة للریاضة م 

 األولمبي  المشتركة لإلعداداللجنة  الشروع في اشغال 

 اھم المشاریع المبرمجة على مستوى نشر الممارسة الریاضیة 

   الشروع في تنفیذ برنامج التنمیة المحلیة المدرج ضمن برنامج االتحاد األوروبيEU 4 YOTH  والمتعلق

 خاصة بنشر الممارسة البدنیة والریاضیة كأداة إلدماج الشباب 

 تظاھرة ریاضیة محلیة  3500تنظیم ما یقارب 

  بلدیة  350ابرام اتفاقیات شراكة مع 

  للریاضة یعنى بالتنمیةادراج عنوان جدید ضمن میزانیة اإلدارة العامة  

  دعم التكوین والبحث في المجال الریاضي 

  األولویة للفئات الشبابیة والنسائیة والعمل على تقلیص الفوارق بین جمیع الفئات من خالل اعتماد مقاربة إعطاء

 النوع االجتماعي لضمان تكافؤ الفرص

  األخرى:مشاریع مشتركة مع البرامج 

  من  الشبابیةالفضاءات والمركبات للشباب الستغالل  واإلدارة العامةتعمیم اتفاقیات بین الجامعات الریاضیة

    طرف النخب الوطنیة

  متابعة الوضعیة الصحیة للریاضیین ووضع عدد من المؤسسات الشبابیة والریاضیة على ذمة اللجنة الوطنیة

  ،19كوفید  لمجابھة فیروسوالجھویة 

  2021سنة اتفاقیة 30 بلوغبھدف  )14(الشبابیة تعمیم االتفاقیات المبرمة مع المؤسسات                 

  تنفیذ برنامج الشراكة مع االتحاد األوروبي المتعلق بالریاضة كأداة إلدماج الشباب 

  كوبرتان وبشعبة الریاضة بالجھات  بیار ديالحاق ریاضیي النخبة بالمعھد الریاضي 

           الحاق ریاضیي النخبة من الطلبة بالمعھد العالي 

 النخبة: المبرمجة لریاضة أھم األنشطة 

  2021األولمبیة "طوكیو األلعاب " 

  2021األلعاب البرالمبیة "طوكیو " 
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  2021بطولة العالم لكرة الید اكابر مصر  

  2021كاس افریقیا لألمم في كرة القدم "الكامرون " 

 العبین بتونس  7بطولة افریقیا اكابر وكبریات في الرقبي ب 

  كاس القارات لكرة القدم المصغرة بأكرانیا 

  "2021بطولة العالم في القاعات اللعاب القوى "الصین  

  بطولة العالم للجوجتسو باالمارات 

 " بطولة العالم لكرة السرعة "الصین 

  بطولة العالم لبناء االجسام باسبانیا 

  بطولة افریقیا للتایكواندو بتونس 

  بطولة العالم للمالكمة شبان بروسیا 

  بطولة العالم للكیوكشنكاي بروسیا 

 (اكابر) بطولة العالم للوشوكونغ فو بامریكا 

  (أسالیب) بطولة العالم للوشوكونغ فو بالصین 

 

 

  الریاضة:لبرنامج  أھداف ومؤشرات قیس األداء -2

 البرنامج:أداء  ومؤشرات قیسأھداف  تقدیم 1-2

وحدة المركزیة للتصرف بالمیزانیة حسب بالإلى التوصیات المنبثقة عن جلسات العمل الدوریة المنعقدة  استنادا

 ومختلف األطرافمع ممثلي برنامج الریاضة  وجلسات العملالخبراء الفرنسیین  بحضورالمالیة األھداف بوزارة 

أنظر  (التالیةإدخال التعدیالت  الفارطة تقررخالل السنوات  والمؤشرات المعتمدةاألھداف  والمتعلقة بتقییمالفاعلة 

إعادة صیاغة األھداف والمؤشرات مع االخذ بعین االعتبار  مقاربة النوع حیث  انھ تم  االتفاق على  .الجدول التالي)
مؤشرات. 3الى و تقلیص عدد المؤشرات الخاصة بكل ھدف  االجتماعي ومبدا تكافا الفرص
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 األداء قیس مؤشراتتقدیم اھداف وجدول  

 أسباب التعديل املؤشرات االهداف

نشر  الھدف األول:
وتطویر الممارسة 

الریاضیة في مختلف 
باعتماد   الجھات

مقاربة النوع 
االجتماعي ومبدأ تكافا 

 الفرص

 النوع االجتما���ع�ن االعتبار مقار�ة باألخذ  مع إعادة صياغتھ الهدفمواصلة اعتماد 

 حسب ا�جهات وا�جازات مجاز�نلل ا�جم�� عددال : �سبة تطور 1 داملؤشر عد
وذلك بإضافة عبارة  مواصلة اعتماد املؤشر مع إعادة صياغتھ

 وابرازها ل��ك�� ع�� مقار�ة النوع االجتما�� " ا�جازات" 

للتحديد الفوارق ب�ن ا�جنس�ن  املؤشر�ناعتماد  حسب ا�جهات  ا�جاز�ن: �سبة تطور عدد 1مؤشر فر�� عدد 

(الفتيات/النساء والفتيان/الرجال) وتحليل أسبا��ا مع وضع 

 اليات ملعا�ج��ا
 حسب ا�جهات  ا�جازات: �سبة تطور عدد 2�� عدد مؤشر فر 

 �� مجال الر�اضة تطو�ر ورشات التكو�ن والبحوث املنجزة : *2 داملؤشر عد

اعتماده لتطو�ر املمارسة الر�اضية من  يتم مؤشر جديد

دراسات البحوث و الخالل ورشات الت�و�ن و�االستناد ا�� 

  �� ا�جالاملنجزة 

 عدد األ�خاص املعوق�ن الذين يمارسون الر�اضةتطو�ر  : *3 داملؤشر عد
لتعز�ز املساواة وضمان ملبدأ ت�افا يتم اعتماده  مؤشر جديد

 �� �شر املمارسة الر�اضية الفرص

دعم   الھدف الثاني:
 ریاضیي النخبة

 مواصلة اعتماد الهدف 
 مواصلة اعتماد املؤشر التظاهرات الر�اضية اإلفر�قية أ�ابر وك��يات.نتائج  : 1 داملؤشر عد

 مواصلة اعتماد املؤشر التظاهرات الر�اضية العاملية أ�ابر وك��يات نتائج  : 2 داملؤشر عد

تعزیز    :الثالثالھدف 
احترام اخالقیات  

الریاضة والحفاظ على 
 صحة الریاضیین

 ا�� ظاهرة العنف �� ا�جال الر�ا�ىي  بتطرق مواصلة اعتماد الهدف مع إعادة صياغتھ وتطو�ره 

 مواصلة اعتماد املؤشر حاالت ا�خرق اإليجابية مقارنة �عدد االختبارات �سبة  : 1املؤشر عدد 

 مواصلة اعتماد املؤشر من أجل التألق الر�ا�ىي املتا�عة العلميةو  ر�اضيي النخبة ا�خاضع�ن للفحص الط�ي الـتأهي���سبة   : 2عدد  املؤشر 

 لعنف �� ا�جال الر�ا�ىيا�سبة : *3املؤشر عدد 
يتم اعتماده لدراسة ظاهرة العنف �� ا�جال مؤشر جديد 

 الر�ا�ىي ولوضع اليات ل�حد م��ا
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باعتماد مقاربة  الجھاتوتطویر الممارسة الریاضیة في مختلف  نشر :1.1.2الھدف عدد 
 النوع االجتماعي ومبدأ تكافا الفرص

 مرجع الھدف: البرنامج الفرعي ممارسة األنشطة الریاضیة

 بھ: املؤشرات ا�خاصةم��رات اعتماد مع  تقديم الهدف

تحقیق مبدأ التعاون  إلى جانب  تعدیل سلوكھ والذي تلعبھ ممارسة الریاضة في بناء شخصیة الفرد  بالدور إیمانا      

إدراكا لتداعیاتھا اإلیجابیة على المجتمع  و االجتماعیة ھمو التنافس وتنمیة روح الجماعة بین األفراد و تعزیز مكانت

اإلشراف في إطار ھذا البرنامج وزارة  تعمل، حق الجمیع في ممارسة الریاضة على حد السواء ن.و انطالقا معامة 

و تعمیم و نشر ثقافة ممارسة األنشطة الریاضیة و البدنیة بین مختلف الشرائح   الفرعي على توسیع قاعدة المجازین

تقل فیھا الممارسة الریاضیة على المعدل  و في أغلب المناطق والجھات (خاصة منھا تلك التي االجتماعیةالعمریة و 

 .الوطني) في إطار منظم (صلب الجمعیات و النوادي)

باعتماد مقاربة النوع  الجھاتمختلف  في الریاضة وتطویر ممارسة لنشر االستراتیجیةالرؤیة  هھذ بھدف تحقیقو

 وھي:رئیسیة  محاورثالثة تم تحدید  االجتماعي ومبدأ تكافا الفرص
  الریاضة دعم مع  الریاضة الغیر تنافسیةو في الریاضة المدنیة والمجازات لمجازینل الجملي عددالرفع في

 .)1(مؤشر مجازاتالنسائیة من اجل تطویر نتائجھا والترفیع في عدد ال

  مسایرة ومواكبة المتغیرات الكثیرة التي تشھدھا  یمكنھا منبما دعم التكوین والبحث في المجال الریاضي

 ).2(مؤشر  مما یساھم في تطویر الممارسة الریاضیة عامة والدولي الریاضیة على المستوى الوطني الساحة

  من أولویات البرنامج تعزیز المساواة وضمان مبدا تكافا الفرص في نشر الممارسة الریاضیة من خالل دعم

 .)3(مؤشر  اجل تطویر نتائجھامن  المعوقین لألشخاص وتطویر الممارسة الریاضیة

 حسب الجھات والمجازات عدد المجازیننسبة تطور : 1المؤشر عدد  

تحلیل المعطیات اإلحصائیة الخاصة بعدد المجازین والمجازات في الریاضة المدنیة والریاضة الغیر  منیمكن ھذا  

 تنافسیة حسب الجھات. ویساھم ھذا التحلیل في:

حسب الجھات وتحلیل أسبابھا مما یساھم في  والمجازاتعدد المجازین تحلیل ودراسة الفوارق الرئیسیة بین  -

 تحدید التدابیر وااللیات الواجب اتخاذھا لمعالجة ھذه األسباب وبالتالي المساھمة في تحقیق األھداف

 نسبة ممارسة المرأة للریاضة  النسائیة والرفع منتقییم مستوى العنایة بالریاضة  -

ة نسب التغطیة   الممارسة الریاضیة في الجھات من خالل تحلیل ودراستعزیز مبدا التمییز اإلیجابي في نشر  -

 بین جمیع الجھات.
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  في مجال الریاضة : تطویر ورشات التكوین والبحوث المنجزة2مؤشر 

وباالستناد الى البحوث والدراسات  تكوینیھدف ھذا المؤشر الى تطویر الممارسة الریاضیة من خالل اعداد ورشات 

مسایرة ومواكبة المتغیرات الكثیرة التي  یساھم في مما للریاضةالمرصد الوطني من طرف  المجالالمنجزة في 

نشر نتائج المسح  2020سنة  موفيھذا وسیتم في  .عامة والدولي الریاضیة على المستوى الوطني تشھدھا الساحة

 المرصد الوطني للریاضة. اقام بھ التي التونسیینالریاضیة والبدنیة لدى  تللممارسا

 على:المرصد  فترتكز اھداھذا و

 إلى في تصور الخطط والبرامج الرامیة ساھمةملوا جتماعیةالالفئات ا لجمیع الریاضیة األنشطةصد تطور ر 

 مارسة ملاقاعدة  توسیع

 نشطة الریاضیة والبدنیةالا في ممارسة الرامیة إلى تجسیم حق الجمیع متابعة الجھود الوطنیة 

 ئمة ووضع الخطط العملیة لتحسین قدرات الریاضیین ونتائجھم ماللستراتیجیات االمساعدة السلط على تصور ا

 .وتأھیلھا الوطنیة رتقاء بالریاضةواال

 كما یشمل برنامج المرصد الوطني للریاضة على المحاور التالیة:

 العلمیة والدراسات وثالبح 

  میدانیة   الدراسات 

 اآلراء سبـر  

 ملتقیات العلمیة لالتظاھرات والندوات وا 

 شوراتنملا 

  تطویر عدد األشخاص المعوقین الذین یمارسون الریاضة: 3المؤشر عدد 

یھدف ھذا المؤشر الى تعزیز المساواة وضمان مبدا تكافا الفرص في نشر الممارسة الریاضیة من خالل دعم وتطویر 

 یساھم في رفع العدد الجملي للمجازین من اجل تطویر نتائجھا والذي بدوره المعوقین الممارسة الریاضیة لألشخاص

 وتحقیق الھدف من تعمیم ونشر الممارسة الریاضیة.

 ھذه وال تحظىحیث تعاني من قلة اإلمكانیات والدعم  صعبة،بظروف ویجدر اإلشارة الى ان ریاضة المعوقین تمر 

ظم االختصاصات الموجھة لذوي االحتیاجات الخاصة تشكو نقصا فادحا الریاضیین باھتمام كبیر، بل إن معمن فئة ال

مما أدى الى تراجع في عدد الجمعیات وھذا ما یفسر التراجع المسجل في  في الحوافز مقارنة بما یحصل علیھ األسویاء

 عدد المجازین في ھذه الریاضة.
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باعتماد مقاربة النوع  الجھاتوتطویر الممارسة الریاضیة في مختلف  نشر :1.21.لھدف عدد ل ؤشرات قیس األداءم
 االجتماعي ومبدأ تكافا الفرص

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
 الوحدة

 
مؤشرات قیس 

 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف أداء 

 : 1المؤشر عدد  نسبة 2.7% 12.8% 7.67% % 4.41 5.40% 4.52% 7.14%
 العددنسبة تطور 

 الجملي للمجازین
حسب  والمجازات

 الجھات
 عدد 151123 169535 182542 190600 200900 210000 225000

: نسبة 1مؤشر فرعي  نسبة --- 9.95% 6.53% 3.10% 4.68% 2.90% 6.89%
تطور عدد المجازین 

 عدد 111446 122535 130542 134600 140900 145000 155000 حسب الجھات

: نسبة 2مؤشر فرعي  نسبة 26.3% 18.45% 10.63% 7.69% 7.14% 8.33% 7.69%
تطور عدد المجازات  

 عدد 39677 47000 52000 56000 60000 65000 70000 حسب الجھات

تطویر : 2المؤشر عدد  نسبة - -33.3% 25% -2% 6% - -
ورشات التكوین 
في  والبحوث المنجزة

 عدد 12 09 12 04 10 - - مجال الریاضة

 : 3المؤشر عدد  نسبة 1.4% 1.2% 1.0% 0.89% 0.98% 0.95% 0.97%
تطویر عدد األشخاص 
المعوقین الذین یمارسون 

 عدد 2575 2152 1986 1714 1980 2000 2200 الریاضة
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 دعم ریاضیي النخبة: 2.1.2ف عدد الھد
 مرجع الھدف: البرنامج الفرعي ممارسة األنشطة الریاضیة

 بھ: م��رات اعتماد املؤشرات ا�خاصةمع  الهدفتقديم 

التتویج  والوصول لمنصاتالریاضیین لتشریف تونس  واالرتقاء بمستوى للنخبة تحسین النتائج الریاضیةیعتبر 

 ترجمة استراتیجیتھ. فيمن أولویات البرنامج وھدفا رئیسیا ومحوریا  وقاریا ودولیاعربیا 

یتواصل العمل صلب إدارة النخبة من أجل دعم المنتخبات الوطنیة وتوفیر كافة اإلمكانیات وذلك في إطار  لذلك

 أساسیة:ثالثة محاور 

 اإلحاطة بالنخبة الریاضیة. 

 دعم العمل القاعدي والعنایة بالشبان. 

 اإلطارات الفنیةب تعزیز ریاضة النخبة. 

المشاركات في التظاھرات الریاضیة لعناصرنا الوطنیة في  مفي ھذه المحاور ودع وقد ساھم العمل المبذول

إیصالھم لمنصات التتویج إقلیمیا ودولیا وتحقیق األھداف المرسومة، ناھیك أن النتائج الریاضیة ھي محرار تقدم 

، الریاضة وتطورھا بل وفي أغلب األحیان مؤشر على تطور شامل یتعدى البعد الریاضي لیعكس األبعاد االقتصادیة

ونظرا لتعدد التظاھرات الریاضیة وتشعبھا یتواصل االقتصار في قیس األداء لقیاس والسیاحیة. الثقافیة، االجتماعیة 

 :مؤشرینمدى تحقیق ھدف تحسین نتائج ریاضیي النخبة على 

 وكبریاتنتائج التظاھرات اإلفریقیة الرسمیة أكابر  :1 المؤشر عدد .1

 العالمیة الرسمیة أكابر وكبریات: نتائج التظاھرات 2المؤشر عدد  .2

 دعم ریاضیي النخبة :1.22.لھدف عدد ل ؤشرات قیس األداءم

    تقدیرات
2020 

 إنجازات
 الھدف مؤشرات قیس أداء  الوحدة

2023 2022 2021 2019 2018 2017 

 عدد 347 336 372 *51 307 - -
 :1 دالمؤشر عد

التظاھرات الریاضیة اإلفریقیة 
 وكبریات أكابر

 عدد 106 35 75 *12 83 - -
 :2المؤشر عدد 

التظاھرات الریاضیة العالمیة  
 أكابر وكبریات
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 2020 النخبة الریاضیة لسنة تحلیل نتائج 
 مجموع النقاط في البطوالت االفریقیة وكؤوس العالم 

 المجموع برنزیة فضیة ذھبیة الصنف العمري التظاھرة

 بطوالت افریقیة
 16 5 6 5 أكابر

 11 6 2 3 كبریات
 27 11 8 8  مجموع  بطوالت افریقیة

 51 11 16 24  مجموع النقاط

 كؤوس عالم
 3  1 2 أكابر

 4 4   كبریات
 7 4 1 2  مجموع  كؤوس عالم

 12 4 2 6  مجموع النقاط

 
  2020النتائج الریاضیة لعناصر النخبة الوطنیة في أھم التظاھرات الریاضیة الرسمیة لسنة 

 النتائج  المسجلة   
 المجموع برنزیة فضیة ذھبیة الصنف العمري نوعیة التظاھرة الجامعة

 بطوالت افریقیة الكارتي

 1  - 1 أصاغر
 3 1 - 2 أكابر

 2 2 - - أواسط
 1 1 - - صغریات
 1 1 - - كبریات

 - 5 - 3 مجموع  الكارتي

 المبارزة

 بطوالت افریقیة
 2 2 - - سنة 17اقل من 
 7 5 2 - سنة 20اقل من 

 بطوالت متوسطیة
 4 2 2 - سنة 15اقل من 
 3 2 1 - سنة 17اقل من 
 6 4 1 1 سنة 20اقل من 

 كؤوس عالم
 0 - - - أكابر

 0 - - - كبریات

 22 15 6 1 مجموع  المبارزة

 بطوالت افریقیة المصارعة

 12 3 7 2 أصاغر
 12 4 5 3 أكابر

 8 2 3 3 أواسط
 9 2 3 4 صغریات
 8 5 1 2 كبریات

 10 4 1 5 وسطیات
 59 20 20 19 مجموع  المصارعة

 2  1 1 كبریات بطوالت افریقیة المالكمة
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 5 3 2  أصاغر بطوالت عربیة

 7 3 3 1 مجموع  المالكمة

 كؤوس عالم رفع االثقال
 3  1 2 أكابر

 4 4 - - كبریات

االثقالمجموع  رفع   2 1 4 7 

 1 - 1 - أكابر بطوالت افریقیة كرة الید

 1 - 1 - مجموع  كرة الید

 104 47 31 26 المجموع العــــــــــــــــــــــام

  2021 النتائج الریاضیة المتوقعة في البطوالت االفریقیة والعالمیة لعناصر النخبة أكابر وكبریات لسنة

 

  والحفاظ على صحة الریاضیین اخالقیات الریاضةتعزیز احترام  :3.1.2الھدف عدد 
 ممارسة األنشطة الریاضیةالبرنامج الفرعي  مرجع الھدف:

 بھ: م��رات اعتماد املؤشرات ا�خاصةمع  تقديم الهدف

ونزیھة من خالل الحفاظ على صحة الریاضیین ممارسة ریاضیة صحیة  وضمان تعزیزمن أولویات البرنامج 

على تكریس الروح الریاضیة والقیم األولمبیة ودارسة ظاھرة العنف في المجال الریاضي ووضع الیات للحد  والعمل

  :رئیسیة محاورثالثة تحدید تم  االستراتیجیةالرؤیة  هھذ بھدف تحقیقو. منھا

  :على مستوى المراقبة وتأمین ریاضة صحیة 

 من: الوكالة الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطاتتقوم 

 الریاضیین من تعاطي المنشطات وتعرضھم لعقوبات صارمة قد تحرمھم من المشاركة في التظاھراتة حمای 

 .القیام بحصص توعویةمن خالل  الوطنیة، اإلقلیمیة والدولیة

  تكثیف عملیات مراقبة الریاضیین أثناء مختلف المنافسات الریاضیة لتفادي تناولھم للمنشطات من خالل

 .یع االختصاصاتلتشمل جم ختبارات الكشف عن المنشطاتالترفیع في عدد ا
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كلیا على منحة الدولة وذلك من  نجاح وإنجاز برنامجھا الوقائي والتوعوي عتماداإلتعتمد الوكالة  اإلطار،في ھذا و

خالل توفیر دعائم توعویة مختلفة حاملة لشعار الوكالة "من أجل ریاضة نظیفة" لتعمیم وترسیخ ثقافة مكافحة 

المنشطات وتطویر طرق وأسالیب التواصل والتخاطب باستعمال التكنولوجیا الحدیثة ومجاراة التطورات العالمیة في 

الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطات ضمن ھذا المؤشر إلى تعمیم البرامج الوقائیة في  ةوتعمل الوكالھذا المجال. 

 مختلف الجھات سعیا إلى: 

  مكافحة تعاطي المنشطات. وترسیخ ثقافةنشر 

  وغیر الریاضییناإلحاطة بفئة الشباب من الریاضیین . 

  للریاضة. والمبادئ السامیةدعوة الریاضیین إلى إحترام مبادئ التباري الشریف 

  من جمیع السلوكیات المحفوفة بالمخاطر. وغیر الریاضیینالمحافظة على صحة الریاضیین 

  االختصاصات و  (مختلفالریاضیین  خصوصا:و تشمل السیاسة التوعویة مختلف الفئات و الشرائح

 ب، الشبا)البدنیة...، أساتذة التربیة (المدربینالمؤطرین ، طواقم الفنیة و الطبیة للریاضیینال، الفئات)

 ...، طلبة...)(تالمیذ

  وأسالیب متنوعة:التوعیة على جملة من وسائل  ویرتكز برنامج

 المباشر االتصال  

  تقدیم مداخالت علمیة و وندواتتنظیم محاضرات 

 بعث رسائل قصیرةو وضع معلقات 

 نشیط فضاءات توعویةت 

 بث ومضات توعویة في مختلف الوسائل السمعیة البصریة 

 نسبة حاالت الخرق اإلیجابیة مقارنة بعدد االختبارات :1 مؤشر 
 

 مكافحة تعاطي المنشطات

2021 2020  

 عدد الحصص التوعویة 90 95

 ب عینات 215
 عدد تحالیل مراقبة تعاطي المنشطات 186

 عینات د 45
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  الریاضیینعلى مستوى الحفاظ على صحة: 

 بة خاصة.بإسداء خدمات طبیة وعلمیة للریاضیین عامة وللنخ الریاضةالمركز الوطني للطب وعلوم یقوم 

 من خالل:  والخدمات الطبیة والمتابعة العلمیة للریاضیینالرعایة یرتكز نشاطھ باألساس على   تأمین و

  الفحص الطبي التأھیلي الدوري  ومن بینھاریاضیي النخبة الى الفحوصات الطبیة المبرمجة اخضاع

  للحصول على الشھادة التأھیلیة قبل المشاركة في التظاھرات الریاضیة الرسمیة. السنوي

 نسبة ریاضیي النخبة المؤھــلین للتألق الریاضـيمن  مؤشر فعال للترفیعیعتبر الفحص الطبي التأھیلي حیث 

مستھدفة من عموم الریاضیین إلى ریاضیي النخبة لیكون كما تمت مراجعة الفئة ال النتائج الریاضیة وتحسین 

ان الفحص  باعتبارھذا المؤشر  اختیاروقد تم  ارنة باإلمكانیات المتوفرة حالیاالمؤشر أكثر واقعیة وقابل للتحقیق مق

في الوسط الریاضي و تأمین صحة و سالمة  الطبي التأھیلي یعتبر تدخال استراتیجیا للوقایة من الموت الفجئي

و على ھذا األساس یتجھ النظر  ؤھلین للتألق الریاضي و التتویجالریاضیین خاصة ذوي المستوى العالي و الم

ریاضیي النخبة  نسبة :1 مؤشر فرعي( .االستراتیجينحو الترفیع من نسبة الریاضیین المنتفعین بھذا التدخل 

 )التأھیليالطبي  للفحص الخاضعین

  وذلك  برنامج المتابعة العلمیة للتألق الریاضيمن النخبة  ریاضيتمكین یعمل المركز على  اإلطاروفي نفس

على التتویجات الدولیة  والمؤھلین للمنافسةالترفیع من نسبة اإلحاطة بالریاضیین ذوي المستــوى العـالي  بھدف

برنامج المتابعة العلمیة للتألق لالخاضعین  ریاضیي النخبة نسبة :2مؤشر فرعي ( ومساعدتھم على بلوغھا.

 )الریاضي

 نظرا ألن احتسابھا یكون سنویا ومرتبطا بالعدد الجملي لریاضیي  2020یتم التصریح بنسبة مؤشرات لسنة  ھذا ولم

 النخبة المصرح بھ من قبل اإلدارة العامة للریاضة. 

  من أجل التألق  العلمیة لبرنامج المتابعةو الطبي الـتأھیلي ریاضیي النخبة الخاضعین للفحصنسبة  :2مؤشر

 الریاضي

 الموارد المالیة والمصاریف للمركز الوطني والمراكز الجھویة  •

تتكون موارد المركز الوطني للطب وعلوم الریاضة من اعتمادات من میزانیة الدولة ومداخیل ناتجة عن 
 كالتالي: 2020وتتمثل میزانیة الخدمات الطبیة المقدمة، 

  2020التوزیع السنوي لمیزانیة 
مداخیل المركز  منحـــــة الدولـــــــــة

 الوطني
 والمراكز الجھویة

فواضل میزانیات 
 سابقة

مداخیل 
عرضیة 
 مختلفة

 التدخل وسائل المصالح التأجیر

 د49.000,000 د99.860,787 د 165.000,000 د 75.000,000 د 310.000,000 د 33.000,000

  د.  731.860,787المجموع العام للمیزانیة = 
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  08/2020/ 31المصاریف المنجزة حتى 

 مداخیل المركز الوطني التدخل وسائل المصالح التأجیر
 و المراكز الجھویة

 د55.960,829 د43.750,000 د366.792,872  0
 د410.542,872مجموع الصرف =

 خدمات المركز الوطني للطب وعلوم الریاضةمجموع إحصائیات  •
 
  2020جوان -المركز الوطني (جانفي والقدرات البدنیة:جدول مفصل لنشاط مكونات وحدة تقییم الوظائف( 

نوعیة 
 الخدمات

 مسالك الدراسات الریاضیة

ریاضیو 
  النخبة

 الریاضیون المجازون

طواقم 
 التحكیم

مراكز 
النھوض 
 بالریاضة

فئات 
 مختلفة

 المجموع
  حسب الجنس

ین
فع

منت
 ال

وع
جم

م
 

تالمیذ 
شعبة 
 ریاضة

تالمیذ 
المعھد 
 الریاضي

طلبة  
المعاھد 
العلیا 

 للریاضة

العب 
 محترف

التأھیل 
 التصنیفي

حاالت 
 أخرى

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

الفحوصات 
الطبیة 
 التأھیلیة

0 0 3 15 88 142 108 271 0 90 5 14 0 2 0 0 0 24 0 0 204 558 762 

 1888 1352 536 0 0 104 3 5 4 0 0 88 5 0 0 873 373 250 121 35 34 3 6 التغذیــة

التقییم 
النفسي في 

إطار 
 الـتأھیل
الطبي 

والمتابعة 
 النفسیة

0 0 3 4 0 0 123 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 306 432 

التحالیل 
 1241 874 367 38 33 26 1 0 0 7 4 113 0 0 0 344 153 334 165 12 11 0 0 البیولوجیة

 المجموع

6 3 51 66 374 726 757 1790 0 90 10 215 4 9 4 5 1 154 33 38 

1233 3090 4323 
9 117 1001 

2547 
90 225 13 

9 155 71 
1021 328 

 

خدماتھا بسبب توقف النشاط الریاضي اثناء الحجر الصحي  والقدرات البدنیة تقلصتشھد وحدة تقییم الوظائف   

 .العام الى النصف او أكثر

  جدول مفصل حول المتمتعین بتحالیل التقصي حول فیروس كوروناCovid 19 2020 جوان 

إلى جانب نشاطھ العادي قام قسم الطب الریاضي بالتعاون والتنسیق مع وزارة الصحة خالل شھر جوان 

 وقبل استئنافلفائدة ریاضیي النخبة بعد فترة الحجر الصحي  Covid 19روس كورونا لفیالسریع لتقصي بحملة تحالیل ا

 والتي قاربت األلف تحلیلالنشاط الریاضي 

  

 أعوان...) – نومدرب (مختلفةفئات  ریاضیین
 ذكور إناث ذكور إناث
306 662 8 19 

 المجموع
968 27 

995 
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  العلمیةنشاط قسم المتابعة 

  

 اإلعداد البدني إعادة التأھیل البدني   اإلختبارات العلمیة المیدانیة 
ین

فع
منت

 لل
لي

جم
 ال

دد
الع

 

ص
ص

لح
ع ا

مو
مج

 

 عدد المنتفعین

عدد 
 الحصص

 عدد المنتفعین

عدد 
 الحصص

عدد  عدد المنتفعین
 الحصص

  
  
  
 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث  

 المجموع
96 122 

108 
20 13 

620 
46 55 

1610 352 2338 
218 33 101 

على غرار قسم الطب الریاضي تقلصت خدمات قسم علوم الریاضة ولنفس األسباب المتعلقة بانتشار فیروس 

 .العام والحجر الصحيالكورونا 

یرجع ذلك  ویمكن أنریاضیي نخبة  4072ال من مجموع  %2,87المنتفعین من النخبة ضئیال  ویعتبر عدد

والفنیة التحضیرات البدنیة  إطار وذلك فيالى التركیز على النخبة الریاضیة الممتازة بالجامعات الریاضیة الفردیة 

 .ثم األفریقیة والبطوالت العالمیةالدولیة الھامة خاصة األلعاب األولمبیة  للمنافسات

 2020برمجة خالل الثالثي الرابع من سنة المشاریع الم •
 
  مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة إلى مؤسسة  منالصبغة القانونیة للمركز الشروع في إعداد تصور لتغییر

  عمومیة ذات صبغة غیر إداریة

 لإلدارة العامة للمصالح المشتركةالھیكل التنظیمي للمركز الوطني والمراكز الجھویة  حالةإ. 

 الشروط وإعالن االستشارةتم إعداد كراس  ثبالمركز حیموقع واب خاص  تركیز. 

  انطلقت األشغال منذ بدایة شھر جوان وقد شھدت بعض حیث  مشروع إعادة تھیئة للمركز الوطنياستكمال

 التعطیالت خالل شھر جویلیة لتنطلق من جدید في أواخر شھر أوت.

 ن الثاني للمیزانیة.على االعتمادات المتبقیة من العنوا قتناء تجھیزات طبیةالشروع في إعداد صفقة جدیدة ال 

  وضع برنامج للمتابعة الطبیة والعلمیة لریاضیي النخبة في إطار االستعداد للمسابقات الدولیة وخاصة األلعاب

 COVID19األولمبیة وذلك مع األخذ بعین االعتبار التوقي من فیروس كورونا 
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  والقیم األولمبیةعلى مستوى احترام اخالقیات الریاضة وتكریس الروح الریاضیة  

لضمان احترام اخالقیات الریاضة ونشر القیم األولمبیة تعمل اإلدارة العالمة للریاضة على دراسة ظاھرة العنف 
السعي  في القطاع الریاضي ووضع الیات للحد منھا من خالل .)بمختلف انواعھ (المادي، اللفظي، المعنوي ...

مع االء األھمیة للجانب التوعوي والتنسیق والشغب في المجال الریاضي قانون مكافحة اعمال العنف للمصادقة على 
 ).…مع األطراف المتداخلة (اعالم، الجماعات الریاضیة، ھیاكل وزارة الداخلیة

" لدراسة ھذه الظاھرة والوقوف على أسبابھا. حیث یتم لعنف في المجال الریاضيانسبة كما تم اعتماد المؤشر "
وبناءا على ما تم تسجیلھ من ارقام   ألف تظاھرة. 20بعدد حاالت العنف المسجلة بنسبة ل احتساب ھذا المؤشر 

 وتحلیلھا من قبل، نالحظ ان نسبة العنف مرتفعة أكثر في الریاضات الجماعیة مقارنة بالریاضات الفردیة.

  لعنف في المجال الریاضيا نسبة :3مؤشر 

 والحفاظ على صحة الریاضیین اخالقیات الریاضةتعزیز احترام  :1.23.لھدف عدد ل ؤشرات قیس األداءم

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
 الوحدة

 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف مؤشرات قیس أداء 

 نسبة 1.36% %1,2 2,8% - - - -

 : 1المؤشر عدد 

نسبة حاالت الخرق اإلیجابیة مقارنة 
 بعدد االختبارات

 نسبة - 39.18% 27% 28% 30% 34% 35%

 : 2المؤشر عدد 

نسبة ریاضیي النخبة الخاضعین 
للفحص الطبي الـتأھیلي والمتابعة 

 العلمیة من أجل التألق الریاضي

 نسبة - 30.93% 19.67% 20% 21% 24% 24%
نسبة ریاضي النخبة  : 1مؤشر فرعي 

 الخاضعین للفحص الطبي التاھیلي

 نسبة 10% % 8.25 7.34% 8% 9% 10% 11%
نسبة ریاضي النخبة  : 2مؤشر فرعي 

لبرنامج المتابعة العلمیة الخاضعین 
 للتألق الریاضي

  : 3 دالمؤشر عد نسبة 1,80% 1.81% 1.72% - 1.37% 1.17% 0.83%

 نسبة العنف في المجال الریاضي
 العدد 377 352 344 - 250 200 150
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 تقدیم أنشطة البرنامج 2-2
  بقطاع الریاضةمتابعة الوضع الوبائي في عالقتھ  :عامةمالحظة 

ویعود ذلك أساسا للظرف  2020ان المؤشرات الخاصة ببرنامج الریاضة شھدت تراجع ملحوظ خالل سنة 
)، وما نتج عنھ Covid-19االستثنائي التي تمر بھا البالد وجمیع دول العالم في مواجھة خطر فیروس كورونا المستجد (

من آثار ھائلة على األنظمة العالمیة، وما تبع ذلك من تأثیر مباشر وغیر مباشر وكبیر على كافة األنشطة سواء االجتماعیة 
في أو االقتصادیة أو الثقافیة أو التربویة وحتى اإلداریة. فإن قطاع الریاضة تأثر ھو اآلخر بھذه الجائحة التي ساھمت 

 توقف النشاط الریاضي عدة فترات.  مالحظ بسببكل بشتراجع المؤشرات 

في عالقتھ  متابعة الوضع الوبائيومعاضدة مجھود الدولة لمجابھة جائحة كورونا ھذا وقد ساھم قطاع الریاضة في 
 وذلك من خالل: بتنظیم االنشطة الریاضیة

 استئناف األنشطة الریاضیة  -1
  وضع دلیل اإلجراءات الوقائیة 
  اعداد البروتوكول الصحي 
 اعداد المستشفى الطارئ بالحي الوطني األولمبي 

 معاضدة مجھود الدولة لمجابھة جائحة كورونا  -2
  نموذجي للحجر الصحي مركز التربصات ببرج السدریة كمقرتھیئة         
 الیة تونس وجعلھا وضع قاعة الریاضة الكبرى متعددة االختصاصات بالحي الریاضي للشباب على ذمة مصالح و

 كمركز لجمع التبرعات لفائدة الفئات الضعیفة 
 التمویل العمومي واالحاطة بالریاضیین  -3

  اجالء الریاضیین واالطارات الفنیة العالقة بالخارج 
  التمویل العمومي واالحاطة بالریاضیین والھیاكل الریاضیة 
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 تقدیرات
تقدیرات المؤشرات  والتدخالت األنشطة  2021 داتااالعتم

 االھداف 2021

- 

  برمجة ومتابعة تنظیم التظاھرات
 الوطنیة والدولیة

 برمجة التظاھرات الریاضیة 
 برمجة التظاھرات النسائیة 
 برمجة التظاھرات الریاضیة بالجھات 
 تكوین ورسكلة اإلطارات الفنیة 
  البحوث والدراسات العلمیة في المجال

 الریاضي
  والتشریعیةاعداد األطر قانونیة 

- 

وتطویر  نشر  :1الھدف 
الممارسة الریاضیة في 

باعتماد  الجھاتمختلف 
مقاربة النوع االجتماعي 

 ومبدأ تكافا الفرص

- 

  االعداد للتظاھرات الریاضیة االفریقیة
 اكابر وكبریات

  االعداد للتظاھرات الریاضیة العالمیة
 اكابر وكبریات

 إقامة و إعاشة الفرق الریاضیة 

- 
دعم ریاضیي  : 2الھدف 

 النخبة

- 

  الریاضیة وأداء النخبةالمتابعة الطبیة 
  دعم التأطیر واالحاطة الطبیة لریاضي

 النخبة
 اجراء اختبارات بدنیة میدانیة 
 مراقبة تعاطي المنشطات 
 عملیات مراقبة المنشطات 
 تنظیم تظاھرات توعویة وقائیة 

- 

تعزیز احترام  : 3الھدف 
 اخالقیات الریاضة

والحفاظ على صحة 
 الریاضیین

 المجموع -

 
  2021أھم المشاریع المبرمجة بمیزانیة التنمیة لسنة 

مواصلة إنجاز مشاریع البنیة األساسیة والبرامج الخصوصیة لفائدة قطاع الشباب  2021سیتم في سنة 
ـ   لقطاع الریاضة) دفع اعتمادات (م د 40,9والریاضة، وقد تم للغرض تخصیص نفقات ذات صبغة تنمویة بقیمة ب

 وذلك للقیام بالتدخالت التالیة:
  مواصلة برنامج تعھد وصیانة وتوسعة وتنویر وتعشیب المنشآت الریاضیة للمحافظة على جاھزیتھا

 إلحتضان مختلف األنشطة الریاضیة.
 مواصلة بناء مسابح بكل من توزر والقصرین وجندوبة وسلیانة والكاف ومنوبة وقبلي 
 لة إنجاز المسبح األولمبي بسوسةمواص 
 تھیئة وتوسعة الملعب األولمبي بسوسة 
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  تھیئة وتأھیل الملعب األولمبي بالمنزه ودراسة تأھیل الملعب األولمبي برادس وملعب الطیب المھیري
 بصفاقس

 تجھیزات لفائدة المنشآت الریاضیة 
 مواصلة تأھیل مسبحي المنزه وتطاوین 
  مالعب بلدیة بكل من بلطة بوعوان والھبیرة وعمدون والبرارجة ومنزل مھیري ودراسة  5مواصلة إحداث

 مالعب جدیدة 3

 المشــــاریــــع  الكلفــــة المحتـــوى المــادي للمشـــاریع

هتيئة شاملة وأتهيل امللعب األومليب ابملنزه ليعود إىل احتضان التظاهرات الر�ضية احمللية والدولية 
وتشمل أهم التدخالت اهلياكل و املدارج والسقف و حجرات املالبس و امليدان املعشب و السبورة 

 الالمعة و اإل�رة 
 هتيئة وأتهيل امللعب األومليب ابملنزه 52000

إعتمادات إضافية لرتكيز السبورة االلكرتونية و جتهيزات البث التلفزي وتدعيم اال�رة و إعادة رصد 
تعشيب امللعب الرئيسي وامللعب الفرعي و خالص الز�دة يف كميات األشغال املنجزة و تطور 

 األسعار  .
 مواصلة أتهيل امللعب األومليب بسوسة 20000

 1500 لتوسعة طاقة استيعاب ملعب الطيب املهريي بصفاقس.الشروع يف الدراسات الفنية 
 الطيب ملعب الدراسات الفنية لتوسعة

 بصفاقس املهريي

الشروع يف الدراسات الفنية األولية لتهيئة كل من قصر الر�ضة و املسبح األومليب ابملنزه وفقا 
 1000 لالختيارات الفنية املنجزة يف الغرض.

قصر الر�ضة و الدراسات الفنية لتهيئة 
 املسبح األومليب ابملنزه

رصد اعتمادات االختبارات و الدراسات الفنية لتهيئة امللعب األومليب برادس و خاصة السقف و 
 2000 اهلياكل.

الدراسات الفنية لتهيئة امللعب األومليب 
 برادس

مالعب  2الفنية إلحداث ملعبا مبختلف مناطق اجلمهورية والشروع يف الدراسات  30هتيئة و أتهيل 
 املالعب الر�ضية 10900 ر�ضية بكل من بلدية غزالة و بلدية املروج

قاعات ر�ضة إىل جانب  9قاعات لأللعاب الفردية وهتيئة  4إحداث قاعة لأللعاب اجلماعية و
 هتيئة وإحداث القاعات الر�ضية  10100 فردية 2قاعات مجاعية و 2رصد إعتمادات لدراسة بناء 

 تعشيب املالعب  10000 ملعب بلدي. 13تعشيب وإعادة تعشيب 

  2021صعوبات تنفیذ برنامج الریاضة لسنة  

  ا وخاّصة تحضیرات الدعم یعدّ عائقا لتنفیذ البرامج المزمع إنجازھ 2021ضعف المیزانیة المرصودة لسنة

 بتونسصعوبة في احتضان كبرى التظاھرات الدولیة المزمع تنظیمھا و األولمبي

  صعوبة تنفیذ رزنامة التظاھرات الریاضیة الدولیة الرسمیة بسبب تأجیلھا وغیاب رزنامة بدیلة 
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 وصعوبة ضمان استمرار تحضیرات المنتخبات  الغاء التظاھرات الریاضیة جراء انتشار جائحة كورونا

 وتنفیذ رزنامة المسابقات والمباریات الوطنیة   الوطنیة

  الریاضیةضعف نسبة الممارسة 

  الھیاكل الریاضیةنقص الحوكمة في  

 الذاتیة للھیاكل الریاضیة واعتمادھا شبھ الكلي على الدعم العمومي  غیاب الموارد 

   عدم صلوحیة اغلب المنشآت الریاضیة وصعوبة تعھدھا وصیانتھا 

  عدم استقرار المكاتب الجامعیة نتیجة حداثة التجربة الدیمقراطیة 

  ال یستجیب لتطورات القطاع   واداريھیكلي تنظیم 

 تشتت النصوص التشریعیة وعدم مالءمتھا للتحوالت المتسارعة على المستویین لوطني والدولي 

 نـفـقـات البرنامج: -3

 میزانیة البرنامج: 1-3

 وتتوزع كما یلي: دأ    120147 بحدود  في 2021لسنة  برنامج الریاضةضبطت نفقات 

 : 7جدول عدد 
 *الدفع) (إع  برنامج الریاضة حسب طبیعة النفقة میزانیة

 بحساب األلف دینار

تقدیرات  الفارق )%النسبة (
 إنجازات 2020ق م   2021

 البیان 2019

 نفقات التأجیر 15120 20229 20429 200 1.0%

 نفقات التسییر 3017 3368 4335 967 21.89%

 نفقات التدخالت 36054 54459 54483 24 0.0%

 نفقات اإلستثمار 46520 42800 40900 1900- 4.4%-

 نفقات العملیات المالیة - - - - -

 بقیة النفقات  30600 - - - -

 المجموع 131311 120856 120147 709- 0.6%-

 دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة*
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 حسب طبیعة النفقة 2021لسنة  الریاضةتوزیع مشروع میزانیة برنامج   :2رسم بیاني عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفقات التأجیر
17%

نفقات التسییر
4%

نفقات التدخالت
45%

نفقات االستثمار
34%

نفقات التأجیر نفقات التسییر نفقات التدخالت نفقات االستثمار
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 :8جدول عدد 
 واألنشطةالفرعیة  البرامج حسب 2021لسنة میزانیة برنامج الریاضة 

 بحساب األلف دينار

 تقدیرات الفارق  (%)النسبة
2021 

 ق م
2020  

إنجازات 
2019 

 البرنامج بیان االنشطة

 األنشطة المركزیة البرامج الفرعیة المركزیة 

 المتابعة الطبیة و أداء النخبة الریاضیة 2140 2106 3254 1148 35.28%

 :1ب.ف.
الممارسة 
 الریاضیة 

 

 مراقبة تعاطي المنشطات 1000 975 1192 217 18.20%

البحوث و الدراسات العلمیة في  1000 1067 1304 237 18.17%
 المجال الریاضي

 إقامة و إعاشة الفرق الریاضیة 210 423 584 161 27.57%

الرعایة الفنیة والطبیة للریاضیین  750 929 988 59 5.97%
 المقیمین بمراكز العاب القوي

-5.35% 2809- برمجة و متابعة تنظیم التظاھرات  23867 55264 52455 
 الریاضیة الوطنیة والدولیة

 الریاضیةبناء وتھیئة المنشآت  - 42800 40900 1900- 4.64%-

التصرف واستغالل وصیانة المنشآت  11120 15560 16850 1290 7.65%
 الریاضیة الراجعة لھ بالنظر

 مجموع البرامج الفرعیة المركزیة واالنشطة 40087 119124 117527 1597- 1.35%-

الجھویةالبرامج الفرعیة   الجھویةاألنشطة    

33.89% 
الریاضیة على  تطویر الممارسة 1510 1732 2620 888

 المستوى الجھوي

البرنامج  24
الفرعي: الممارسة 

  الریاضیة جھوي

 مجموع البرامج الفرعیة الجھویة واالنشطة 1510 1732 2620 888

 مجموع البرنامج 41795 120856 120147 709- 0.59%-
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  الریاضة لبرنامج 2021/2023 إطار النفقات متوسط المدى 2-3
 ديناربحساب األلف 

  تقدیرات
  2020 ق م

  إنجازات 
 النفقات

2023 2022 2021 2019 2018 2017 

 التأجیر العمومينفقات  14837 13341 15120 20229 20429 25882 32611

 وسائل المصالح 2948 2632 3017 3368 4335 6280 7912

 التدخل العمومي 30710 30191 36054 54459 54483 67360 8479

 نفقات االستثمار 42700 49950 46520 42800 40900 49816 62768

  نفقات العملیات المالیة - - - - - - -

     بقیة النفقات 42700 18908 30600 - - - -

166000 147000 120147 120856 131311 115021 110602 
المجموع دون اعتبار 

الموارد الذاتیة 
 للمؤسسات

170235 151170 124109 125618 135311 118629 114102 
المجموع  باعتبار 

الموارد الذاتیة 
 للمؤسسات
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إعداد  عند �بالضيو�ي ��لسيد حف عوضا عن ا 2020من شهر جوان  ابتداء مر�حماهر السيد  :ئيس ال��نامجر 

 2019املشروع السنوي لألداء 

 تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ: -1
: المعاھد العلیا للریاضة والتربیة البدنیة باإلضافة إلى اإلشراف على إطارات تدریس یضم برنامج التربیة البدنیة

 األساسي واإلعدادي والثانوي وأنشطة البحث في المیدان الریاضي. التربیة البدنیة بمختلف مؤسسات التعلیم

  خارطة البرنامج 

 

 :استراتیجیة البرنامج 
حیث  التعلیمیة المراحل بجمیع البدنیة التربیة مادة وتجوید تدریس تعمیم فيالبرنامج  تلخص استراتیجیة

من القانون   50تعتبر برامج ومناھج تعلیم مادة التربیة البدنیة ذات أھمیة كبرى في تربیة الناشئة مثلما بینھ الفصل 

التوجیھي والذي ینص على أن البرامج تبنى حول التعلمات المتصلة باللغات والعلوم والتكنولوجیا واإلنسانیات 

 لتربیة البدنیة والریاضیة .واالجتماعیات والفنون ، و تشمل برامج التعلیم ا

لذلك تسعى اإلدارة العامة للتربیة البدنیة والتكوین والبحث إلى وضع استراتیجیة وطنیة للنھوض بمادة  

ات الخاصة بالتربیة البدنیة ومھن لمدرسي والترفیع في نسق االنتدابالتربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة في الوسط ا

 الریاضة.

 23المؤرخ في  2002لسنة  80من القانون التوجیھي عدد  55تمثل التربیة البدنیة حسب الفصل كما 

مادة تعلیمیة أساسیة داخل المنظومة التربویة وجزء من العملیة التربویة تساھم في اكتساب المتعلمین  2002جویلیة 
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ى التفوق وتساعد على تنمیة الثقة بالنفس وعلى مغالبة النفس و تنمي لدیھم السعي إل القدرة على المثابرة والمداومة و

تكوین شخصیة الناشئة تكوینا متكامال متوازنا و تتفاعل تفاعال منسجما مع باقي المواد الدراسیة األخرى إلكساب 

 .المتعلمین القدرة على تنمیة روح المبادرة   والحس الوطني وتنمیة مواھبھم وتطویر قدراتھم الذھنیة والبدنیة

على تطویر عمل الخالیا التنمویة للریاضة بالمؤسسات التربویة وتطویر أسالیب  برنامجال رصكما ح
عملھا من خالل دعمھا بالتجھیزات الضروریة وتوفیر اإلطارات المختصة ومزید تفعیل دور ھذه 

والتي  الخالیا في استكشاف المواھب وصقلھا لتكوین قاعدة ریاضیة عریضة بكامل تراب الجمھوریة
دعمت النخبة الوطنیة بالعدید من العناصر والمواھب الریاضیة من خالل تنظـیم االختبـارات  دورھاب

وتوجیھ التالمیذ المتمیزین إلى المسلك الریاضي بالمعاھد الثانویة المحتضنة لشعبة الریاضة لمساعدة 
ة تھیأ لھم أسباب الریاضیین على التوفیق بین الدراسة وممارسة األنشطة الریاضیة في ظروف مالئم

 .التألق الریاضـي والنجاح الدراسي
 

 
االستراتیجیة األھدف الخطوط االستراتیجیة  المؤشرات 

تعمیم تدریس مادة  الخط االستراتیجي:
 التربیة البدنیة ذات جودة

1الھدف االستراتیجي  
تعمیم وتھذیب وتجوید تدریس 
مادة التربیة البدنیة في جمیع 

 المستویات التعلیمیة

مؤشر األداء 1: نسبة التغطیة في مرحلة 
 التعلیم االبتدائي

 
مؤشر األداء 2: نسبة التغطیة في مرحلة 

 التعلیم االعدادي
مؤشر األداء 3: نسبة التغطیة في التعلیم 

 الثانوي
 

 :أھم أولویات البرنامج وأھدافھ 
  إصالح منظومة التربیة البدنیة 

الترفیع في نسبة التغطیة في مادة التربیة البدنیة بالمؤسسات  خاللتعمیم تدریس مادة التربیة البدنیة من  -

 الفوارق بین الجھات والعمل على تقلیص الفوارق بین التربویة وخاصة بالمدارس االبتدائیة.

 باالبتدائي ولخالیا تطویر الریاضة باإلعدادي. الرفع في عدد التالمیذ المنتمین لمراكز النھوض بالریاضة  -

 ممارسة الریاضة بالوسط المدرسي.د تجوی -

 تعمیم األنشطة الریاضیة المالئمة بجمیع المراكز المختصة لذوي اإلحتیاجات الخصوصیة  -

 مدرس تربیة بدنیة) 60( تعمیم النشاط الریاضي بجمیع مراكز التكوین المھني -

 التمكن من مھارات التدریس والتدریب والتسییر والبحث العلمي.  -

 بالمتفقدین.  تحسین نسبة تأطیر إطارات التدریس وإطارات مھن ریاضة  -
 مراجعة مجاالت التكوین والمسالك والتخصصات بمنظومة التعلیم العالي الریاضي  -
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 إرساء مشروع لتطویر جودة التكوین الجامعي والبحث العلمي الریاضي   -

 تجوید ممارسة الریاضة بالوسط المدرسي   -

 المتعلقة بالبرنامج واإلصالحات المنجزة أو المزمع إنجازھا في:أھم اإلشكالیات 
 التدخالت

 خالل سنة 
2020 

 
 الوضع الحالي

 
 الھدف

 االستراتیجي
أھم التوجھات الكبرى 
 على المدى المتوسط

2021 – 2023 

 
 خالل سنة

 2021 

 بلوغ نسبة  تغطیة
بتدریس مادة التربیة 

% بالنسبة  100البدنیة 
لجمیع المرحلة التعلیمیة 

خاصة باإلعدادي 
 والثانوي

 

 
 
 
 
 
 

المحافظة على نسب 
 التغطیة بـ:

 
 * ترشید الموارد البشریة

 
*االنتدابات عن طریق 
االتفاقیات (نیابات على 
غرار ما ھو معمول بھ 

 بوزارة التربیة )
* العمل بنظام ساعات 

 العمل اإلضافیة
 
 

مواصلة العمل 
على تعمیم تدریس 
مادة التربیة البدنیة 

بجمیع المراحل 
 الدراسیة

 

% أي ما یعادل 64.36باالبتدائي 
 47534فصال من جملة  30592
 إطار مختص 2422فصال بـ  

 تعمیم
 وتجوید

تدریس مادة 
التربیة 
البدنیة 
بجمیع 

المراحل 
 التعلیمیة

 

أي ما یعادل  % 94.17باإلعدادي 
 17775فصال من جملة  16739
 إطار مختص 3196فصال بـ  

% أي ما یعادل 98.78بالثانوي   
 16865فصال من جملة  16659

 إطار مختص 2578فصال  بـ  

%  54بمؤسسات التكوین المھني 
حسب متغیر المؤسسات إذ یؤمن 

 37إطار تدریس المادة بـ  50
 68مؤسسة  من جملة 

بالمؤسسات التربویة المختصة  
% حسب متغیر  67.36

إطار  220المؤسسات إذ یؤمن
مؤسسة  من  163تدریس المادة بـ 

 مؤسسة 242جملة 

% من مجموع  26بالتعلیم العالي  
مؤسسة من  54الطلبة أي ما یعادل 

إطار 139مؤسسة بـ   201جملة 
مختص(منتفعین بالتربیة البدنیة فقط 

( 

مركبات ریاضیة إحداث 
مدرسیة بكل معتمدیة 
الستغاللھا في تدریس 
مادة التربیة البدنیة و 

األنشطة الریاضیة 
 المدرسیة.

تجسیم مشروع " صیانة  
المنشآت الریاضیة 

 بالمؤسسات التربویة"

إنجاز مشروع 
اتفاقیة إطاریة 

لصیانة المنشآت 
الریاضیة 

بالمؤسسات 
 التربویة

أو غیاب تھیئة الفضاءات داخل 
 المجاورة للمؤسسات التربویة
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الترفیع في االعتمادات 
المخصصة لشراءات 
 التجھیزات الریاضیة

التسریع في إتمام صفقات 
شراء التجھیزات الریاضیة 
بتحویل اإلعتمادات المالیة 

المخصصة إلقتناء  
الجھیزات واألثاث 

الریاضي لكل جھة من 
 أجل  إقتناء الستلزمات
الخاصة بھا في إطار 

 الالمركزیة

شراء تجھیزات 
ریاضیة وتوزیعھا 
على الجھات بما 

ملیون  2قیمتھ 
 دینار

التأخیر في إتمام صفقات شراء 
التجھیزات الریاضیة الناجم عن 

تعقیدات اإلجراءات مما انجرعنھ 
 2010تراكمات منذ سنة 

العمل على بناء 
استراتیجیا وطنیة  جدیدة 

 نیةللتربیة البد

إحداث لجان إلعادة  
صیاغة برامج تدریس مادة 

 التربیة البدنیة وتطویرھا

إعداد استراتیجیة 
تطویر منظومة 
التربیة البدنیة 

وممارسة األنشطة 
في  الریاضیة

الوسط المدرسي 
 والتكوین والبحث

البرامج الرسمیة المعتمدة لتدریس 
مادة التربیة البدنیة حالیا تعود إلى 

التسعینیات ولم تعد تستجیب بدایة 
إلى أولویات وأھداف وأغراض 

 التربیة البدنیة المعاصرة.

 

 اعتماد مبدأ:
ساعات في المرحلة  02

 االبتدائیة،
ساعات في المرحلة  03

ساعات في  03اإلعدادیة 
 التعلیم الثانوي

 

مراجعة التوقیت الخاص 
بمادة التربیة البدنیة 

بمختلف المراحل التعلیمیة 
إطار إصالح ضمن 

 المنظومة التربویة
 

تنقیح المنشور 
لسنة  26عدد 

الخاص  2014
بتدریس مادة 
التربیة البدنیة 

ومواصلة العمل 
بالخالیا والھیاكل 
التنمویة للنشاط 

الریاضي في 
 الوسط المدرسي

الزمن المخصص لتدریس مادة 
التربیة البدنیة  ال یمكن من تحقیق 

 أھداف المادة

صیاغة برامج ذات 
محتوى مفصل (دلیل 

مرجعي) یعتمده مدرسو 
 التربیة البدنیة .

 

إطالق استشارة وطنیة 
شاملة لجمیع المتدخلین في 

 القطاع.
 

القیام بدورات 
رسكلة إلطارات 
التربیة البدنیة و 

 مھن الریاضة

طرق وأسالیب التدریس مادة  
التربیة البدنیة ال تالقى اھتمام العدید 

میذ في مختلف مراحل من التال
 التعلیم
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  :أھداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج -2
 تقدیم أھداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج: 1-2

تحتل التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة بالوسط المدرسي مكانة ھامة في المنظومة التربویة باعتبارھا مادة 

التعلیمیة األساسیة وبعض مراحل التعلیم الجامعي كما أن األنشطة الریاضیة تساھم في إجباریة في مختلف المراحل 

 االرتقاء بقدرات التلمیذ وإعداده أخالقیا وعقلیا وسلوكیا وریاضیا.

ویتمثل برنامج التربیة البدنیة في تحسین نسبة التغطیة لمادة التربیة البدنیة بمختلف مؤسسات التعلیم األساسي والثانوي 

 واإلعدادي. وكذلك الترفیع في عدد التالمیذ المنتمین للخالیا التنمویة بمؤسسات التعلیم االبتدائي

 وتجوید تدریس مادة التربیة البدنیة في جمیع المراحل التعلیمیة تعمیم :1الھدف 

  تقديم الهدف: •
نظرا للمكانة الھامة التي وذلك  وتجوید تدریس مادة التربیة البدنیة في جمیع المستویات التعلیمیةتحسین وتعمیم 

تساھم  حیث التعلیمیة المراحل مختلف في إجباریة مادة فھي تعتبرتكتسیھا مادة التربیة البدنیة في المنظومة التربویة 

  ،وسلوكیا وبدنیا وعقلیا خلقیا وإعداده التلمیذ بقدرات االرتقاء ھذه المادة في

ستتواصل المجھودات من أجل توفیر عدد كاف من المدرسین   بالمؤسسات التربویة خاصة منھا المحرومة  لذلك

من أجل توسیع خارطة ممارسة التربیة البدنیة أو التي تشكو نقصا فادحا في االنتفاع بھذه المادة التربویة الھامة 

ة في نسبة التغطیة بین الجھات في كامل والیات الجمھوریة وتطویر عدد المنتفعین و تقلیص الفجو

وكذلك تعمل على الرفع في مستوى خریجي المعاھد العلیا للریاضة والتربیة البدنیة وعلى تكوین 

 اإلطارات التربویة وتحسین ظروف عمل المتفقدین.

 مرجع الهدف:  •

طة الریاضیة بالوسط الفرعي قیادة التربیة البدنیة " التربیة البدنیة واألنش المركزي: البرنامج في المستوى -

 والتعلیم العالي والبحث العلمي وتطویر المھارات". المدرسي

 الجھوي: التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة بالمندوبیات الجھویة في المستوى -

 م��رات اختيار املؤشرات: •

 نسبة التغطیة في مرحلة التعلیم االبتدائي :1مؤشر عدد

كمؤشر یمّكن من احتساب عدد الفصول المنتفعین بمادة  التعلیم االبتدائيمرحلة  تم اعتماد نسبة التغطیة في 

ستتواصل اإلصالحات من ، بمعدل ساعة واحدة في األسبوع بالمدارس االبتدائیة التربیة البدنیة بالمؤسسات التربویة
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ق بین الجھات ومن من أجل تقلیص الفوار انتدابات وتوفیر تجھیزات وفضاءات بالمدارس خاصة في المناطق الریفیة

 .2021سنة  % 80العمل على بلوغ نسبة  أجل

 مرحلة التعلیم االعدادي اعتماد نسبة التغطیة في تم :االعدادينسبة التغطیة في مرحلة التعلیم  :2مؤشر عدد 

ساعات ثالث  بمعدل كمؤشر یمّكن من احتساب عدد الفصول المنتفعین بمادة التربیة البدنیة بالمؤسسات التربویة

 %100نسبة  2021وستتواصل المجھودات لتبلغ نسبة التغطیة في سنة  بالمدارس اإلعدادیة

كمؤشر یمّكن من احتساب عاھد الم تم اعتماد نسبة التغطیة في : نسبة التغطیة في التعلیم الثانوي :3مؤشر عدد 

وستتواصل  ساعتین بالنسبة للمعاھد الثانویةبمعدل  عدد الفصول المنتفعین بمادة التربیة البدنیة بالمؤسسات التربویة

 %100نسبة  2021المجھودات لتبلغ نسبة التغطیة في سنة 

 تعمیم وتجوید تدریس مادة التربیة البدنیة في جمیع المراحل التعلیمیة 1 : مؤشرات الھدف عدد

 1الجدول الزمني لمؤشرات الھدف   5عددجدول 

    تقدیرات
2020 

 إنجازات
 الوحدة

 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف مؤشرات قیس أداء 

نسبة التغطیة في مرحلة التعلیم  �سبة 65.36 64.21 62.40 64.36 80 90 100
 االبتدائي

نسبة التغطیة في مرحلة التعلیم  �سبة 93.82 93.71 93.27 94.17 100 100 100
 االعدادي

 .نسبة التغطیة في التعلیم الثانوي �سبة 98.22 98.21 98.40 98.78 100 100 100

 التربیة البدنیة تقدیم أنشطة برنامج 2.2
 : بیان األنشطة والتدخالت6جدول عدد

 الھدف
تقدیرات 
مؤشرات 
2021 

االعتمادات  تقدیرات األنشطة التدخالت
  2021 لألنشطة لسنة

الھدف 
االستراتیجي: 
تعمیم وتجوید 
تدریس مادة 

التربیة 
البدنیة بجمیع 

المراحل 
 التعلیمیة

 1مؤشر عدد
90% 
 
 :2م.عدد

100% 

 3م.عدد

100% 

 المحافظة على نسب التغطیة بـ:
 * ترشید الموارد البشریة

*االنتدابات عن طریق االتفاقیات 
(نیابات على غرار ما ھو معمول 

 بھ بوزارة التربیة )
* العمل بنظام ساعات العمل 

 اإلضافیة
تجسیم مشروع " صیانة  المنشآت 

 الریاضیة بالمؤسسات التربویة"

ة التربیة البدنیة في دتدریس ما -
 الوسط المدرسي

تنظیم التظاھرات الریاضیة في  -
 الوسط المدرسي

لتصرف في اإلطارات ا -
 الجامعیة والمھارات

 التكوین والبحث -
 التفقد البیداغوجي -
تجھیز وبناء المعاھد العلیا  -

 للریاضة والتربیة البدنیة

 
94908 

 
1183 

 
410 
 

12072 
315397 

 
5500 

 429470 مجموع
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 نـفـقـات البرنامج: -3
 میزانیة البرنامج : 1.3

 كما یلي: وتتوزع ألف دینار 430010في حدود  2021لسنة التربیة البدنیة تبلغ النفقات الخاصة  ببرنامج  
 (اعتمادات الدفع) التربیة البدنیة حسب طبیعة النفقة* میزانیة برنامج :7جدول عدد

 لوحدة:ألف دینار                

 النسبة 
)%( 

تقدیرات  الفارق
2021 

 2020ق م  
 

إنجازات 
2019 

 البیان

 نفقات التأجیر 316492 364054 380426 16372 4,50

 نفقات التسییر 17322 20595 21924 1329 6.5

 نفقات التدخالت 5355 3165 3620 455 14,38

 نفقات اإلستثمار 4400 22100 23500 1400 6,33

 نفقات العملیات المالیة - - - - 

 بقیة النفقات - - - - 

 المجموع 343569 409914 429470 19556 %4.6

 دون إعتبار الموارد الذّاتیة للمؤسسات العمومیة. *

 2رسم بیاني عدد 
 حسب طبیعة النفقة  2021لسنة  التربیة البدنیةتوزیع مشروع میزانیة برنامج 

 
 

0

400000

نفقات التأجیر نفقات التسییر نفقات التدخالت نفقات اإلستثمار

2021

2020

2019
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 :8جدول عدد

 "حسب البرامج الفرعیة واألنشطة"  میزانیة برنامج التربیة البدنیة حسب مآل النفقة 
 الوحدة:ألف دینار

 إنجازات األنشطة بیــــــــــــان البرنامج
2019 

قانون 
 المالیة
2020 

)1( 

 تقدیرات
2021 

)2( 

 نسبة التطّور
2020-2021 

 المبلغ
)2(-)1( 

 

 النسبة
) (% 

)2(- )1) /(1( 

      األنشطة المركزیة واإلقلیمیةالبرامج الفرعیة المركزیة 

 1برنامج فرعي 
التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة في 

والبحث  والتعلیم العالي الوسط المدرسي
 العلمي وتطویر المھارات

ربیة البدنیة تالتدریس  1-
ألنشطة الریاضیة في الوسط وا

 .المدرسي

 التظاھرات.تنظیم -2

التصرف في اإلطارت -3
 وتطویر المھارات الجامعیة

 التكوین والبحث-4

 األنشطة اإلقلیمیة

 تجھیز وبناء وتھیئة المعاھد العلیا

308620 

 

12992 

 

1866 

 

 

4400 

105537 

 

4292 

 

371 

13634 

 

6000 

94908 

 

1183 

 

410 

12072 

 

5500 

10629 

 

3109-  

 

39 

-1562 

 

500-  

11.2 

 

72.4-  

 

9.5 

11.45-  

 

8.34-  

-12.14 15761 114073 129834 343569 مجموع البرامج الفرعیة المركزیة واألنشطة  
      األنشطة الجھویة )24البرامج الفرعیة الجھوي (

 9.75 27317 315397 280080  مجموع البرامج الفرعیة الجھویة واألنشطة

 4.77 19556 429470 409914 343569 مجموع البرنامج
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 :التربیة البدنیة لبرنامج 2023-2021إطار النفقات متوسط المدى   -2.3
 :التربیة البدنیة ) لبرنامج2023-2021إطار النفقات متوسط المدى ( :9جدول عدد

 الوحدة : ألف دینار                (اعتمادات الدفع) التوزیع حسب طبیعة النفقة

  تقدیرات
  2020 ق م

  إنجازات 
 النفقات

2023 2022 2021 2019 2018 2017 

 نفقات التأجیر 291687 322734 334976 364054 380426 385327 386599

 نفقات التسییر 4020 4042 4133 21642 22464 22749 22853

 نفقات التدخالت 2227 2420 2973 3165 3620 3666 3683

 نفقات اإلستثمار 2765 2000 4000 22100 23500 23798 23907

 نفقات العملیات المالیة - - - - - - -

 بقیة النفقات  - - - - - - -

437000 435000 429470 409914 - - - 
المجموع دون إعتبار 

الموارد الذاتیة 
 للمؤسسات

437540 435540 430010 410961 346082 331196 - 
المجموع بإعتبار 
الموارد الذاتیة 

 للمؤسسات
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  2019مارس  15ابتداء من  املدير العام للمصا�ح املش��كة عبد املنعم الشعا��السيد  رئيس ال��نامج:

 :وإستراتیجیتھتقدیم البرنامج  -1
 2019فیفري  13المؤرخ في  2019لسنة  15من القانون األساسي عدد  20تطبیقا لمقتضیات الفصل       

 14مؤرخ في  2019لسنة  1067وللفصل السادس من األمر الحكومي عدد  .المتعلق بالقانون األساسي للمیزانیة

المتعلق بضبط مھام رئیس البرنامج في إطار القانون األساسي للمیزانیة، والذي ینص على ضرورة  2019نوفمبر 

قا برمجة إطار األداء ونفقات البرنامج، وذلك بإعداد استراتیجیة وأھداف ومؤشرات قیس األداء واألنشطة وف

الستراتیجیة المھمة، ضمن وثیقة المشروع السنوي ألداء البرنامج، وبالتالي إعداد مشروع المیزانیة انطالقا من 

 األھداف المرسومة واألنشطة المبرمجة مع مراعاة اإلمكانیات المتاحة، على أساس أھداف ومؤشرات محددة سلفا.

برنامج القیادة والمساندة الذي یھدف إلى مساندة ودعم المصالح الخصوصیة لوزارة شؤون  وفي ھذا اإلطار یأتي    

الشباب والریاضة للوصول إلى أھدافھا المبرمجة وذلك عبر مختلف اإلدارات الراجعة بالنظر لإلدارة العامة للمصالح 

 وخاصة:المشتركة، ولبقیة ھیاكل القیادة 

 ة بھ)الدیوان (من خالل المكاتب الملحق -

 التفقدیة العامة -

 وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف -

 المركز الوطني لتكوین ورسكلة إطارات الشباب والریاضة والتربیة البدنیة -
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 خارطة البرنامج: 
 ونعرض فیما یلي مخططا للتنزیل العملیاتي في الغرض بأكثر وضوح:

 
ویسعى ھذا البرنامج إلى حسن التصرف في وسائل النقل وتجدید أسطولھ ومتابعة استھالك المحروقات، وتأھیل 

قدراتھا وكفاءاتھا بالتكوین والرسكلة وتحسین ظروف العمل عبر تھیئة البناءات وتوفیر  وتنمیة البشریةالموارد 

 ت اإلداریة.لغایة الرقي بجودة الخدما الالزمة وذلكالمعدات والتجھیزات 

كما یھدف أیضا إلى تدعیم التراسل اإللكتروني بین مختلف اإلدارات ورقمنة الوثائق اإلداریة وذلك عن 

 طریق التجدید الدوري ألسطول معدات اإلعالمیة وتحسین سرعة ونوعیة الربط باإلنترنات.

على أھدافھا المبرمجة وبصفة عامة إلى تطویر أداء مختلف البرامج الخصوصیة وجودة خدماتھا للوصول 

 وتحسین مؤشراتھا.

 التالیة:ولتحقیق ھذه الغایة سیتم السعي إلى تحقیق األھداف الثالثة 

 تحسین التصرف في الموارد البشریة -

 تحسین نوعیة الخدمات اإلعالمیة -

 ترشید التصرف في وسائل النقل -
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 برنامج الأھداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة ب -2
 البرنامج:أداء  ومؤشرات قیسأھداف  تقدیم 1.2

وتندرج األھداف التي تّم ضبطھا لھذا البرنامج في إطار التوّجھات الوطنیّة للرقّي بجودة الخدمات اإلداریة وذلك 

 بالتركیز على المحاور التالیة:

 األولویات األھداف االستراتیجیة البرنامج/المحاور

:  1البرنامج الفرعي
التصرف في الموارد 

 البشریة
التصرف في  تحسین

 الموارد البشریة

  تغطیة الحاجیات المتأكدة بإعادة توظیف الموارد البشریة
 المتوفرة
  التكثیف من برامج التأطیر والتكوین والتدریب المھني

لألعوان مع األخذ بعین االعتبار الفوارق المسجلة بین النساء 
 والرجال 

 بادئ مزید التحكم في برامج الترقیات وإخضاعھا إلى م
 الجدارة والتمیز

: 2البرنامج الفرعي
األنظمة  المعلوماتیة و 

 االتصال

تحسین نوعیة الخدمات 
 اإلعالمیـة

  الرفع في جودة الخدمات األساسیة  المسداة لبقیة البرامج
 العملیاتیة عبر األنطمة المعلوماتیة في األجال المضبوطة

: 3البرنامج الفرعي
التصرف في المعدات و 

 المنشآت

ترشید التصرف في 
 وسائـل النقل

  اإلسراع بإجراءات التفویت في السیارات التي أصبحت
 غیر قابلة لالستعمال

  إعطاء األولویة المطلقة للمشاریع والبرامج المتواصلة
 والمعطلة  الستكمالھا في أقرب اآلجال

 
 بشریةتحسین التصرف في الموارد ال :1-1-9الھدف األول 

  تقديم الهدف: •
تعتبر الموارد البشریة الركیزة األھم في مفھوم قیاس وإدارة األداء المؤسساتي من خالل تطویر قدراتھم وصقل 

 وضرورةمكتسباتھم لمواكبة التطورات المتسارعة التي یشھدھا عالم الیوم في مجال التكنولوجیا وثورة المعلومات 

شریة إضافة إلى ضرورة تفعیل البرامج الخاصة بالتكوین تطبیق معاییر الجودة والتمیز في التصرف في الموارد الب

تطویر  وذلك مع اعتبار الحد من تقلیص الفوارق بین الجنسین بھدف الذي یعّد أحد أھم محاور تنمیة الموارد البشریة

 . القدرات المعرفیة والمھنیة للفرد، وتقدیم الحلول العملیة للمشاكل اإلداریة والتنظیمیة

 التصرف في الموارد البشریة مرجع الهدف: •

 م��ر اعتماد املؤشرات ا�خاصة بالهدف: •
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  من مجموع أعوان األسالك المشتركة بالمصالح  2أ 1نسبة أعوان الصنفین الفرعیین أ : 2-1-9مؤشر قیس األداء
 اإلداریة:

  
والفنیین بمختلف رتبھم  اإلداریینیبرر اختیار ھذا المؤشر إمكانیة ضبط معدل تطور التدرج المھني لألعوان    

(السلك اإلداري المشترك، مستشاري المصالح العمومیة، المھندسین،التقنیین،الفنیین السامین، اإلطار الطبي وشبھ 

من مجموع األعوان الراجعین بالنظر    %10الطبي، ...) مقارنة باألسالك البیداغوجیة حیث ال تجاوز نسبتھم الـ 

یھدف ھذا المؤشر إلى الترفیع في نسبة التأطیر باألسالك المشتركة، و ). 20257عونا من بین 1987للوزارة (

، إضافة إلى تكثیف 2وأ  1أ برمجة وتفعیل المناظرات المھنیة الداخلیة للترقیة إلى ھذین الصنفین الفرعیینبوذلك 

بات بالوظیفة العمومیة منذ ، خاصة مع قرار رئیس الحكومة القاضي بتجمید اإلنتداوتعمیم برامج التكوین وتفعیلھا

 خمس سنوات.

 مقارنة بعدد الذكور. %  50كما سیتم داخل ھذا المؤشر تحدید نسبة اإلناث ومحاولة الترفیع فیھا للوصول إلى نسبة 

وسیكون بالتالي لھذا المؤشر انعكاس مباشر وإیجابي على تحسین التصرف اإلداري وتجویده وتنفیذ مختلف األھداف 

 لدقة المطلوبة.والبرامج با

 
  نسبة إنجاز البرنامج السنوي للتكوین:  3-1-9مؤشر قیس األداء 
 

یھدف ھذا المؤشر إلى متابعة تفعیل البرنامج السنوي للتكوین بالتنسیق مع إدارة التكوین والبحث والمركز الوطني 

مج اإطارات الشباب والریاضة والتربیة البدنیة، باعتماد عدد البرامج التي تم إنجازھا مقارنة مع البر لتكوین ورسكلة

  التكوینیة المقترحة، باإلستئناس بنسبة استھالك اإلعتمادات المالیة المرصودة.

لف اختصاصاتھم ویبرر اختیار ھذا المؤشر إمكانیة حصر معدل المنتفعین من الدورات التدریبیة والتكوین بمخت

  .تطویر قدرات األعوان بمختلف رتبھم وبالتالي حوكمة وفاعلیة مسكھم بالملفات المناطة بعھدتھمقصد 

وفي إطار مزید متابعة ھذا المؤشر سیتم عند إعداد مشروع التنظیم الھیكلي الجدید للوزارة اقتراح إحداث إدارة 

 وارد البشریة.للتكوین وتطویر الكفاءات صلب اإلدارة العامة للم

 مالحظة 
 16د منشور السید رئیس الحكومة عدلن یتم اعتماد ھذا مؤشر االنتدابات  لھذه السنة  وذلك تنفیذا لما جاء ب

الذي دعا إلى مواصلة الضغط   2021 والمتعلق بإعداد مشروع میزانیة الدولة لسنة 2020ماي  14المؤرخ في 

باستثناء خریجي مدارس التكوین  2021وذلك بتأكیده على عدم إقرار انتدابات جدیدة بالنسبة  لسنة على كتلة األجور 

ودعا في   2020وإرجاء إنجاز برامج جدیدة  للتكوین بھدف االنتداب إلى سنةأوفي بعض االختصاصات الملحة 

 2022إلى سنة  2021رقیات وتأجیل برنامج ت 2021لسنة  2020المقابل التركیز إلى تفعیل ترقیات 
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 الھدف األولمؤشرات الجدول الزمني ل  5جدول عدد  
 : التصرف في الموارد البشریة 1-9البرنامج الفرعي 

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
 الوحدة

 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف مؤشرات قیس أداء 

100 
 نسبة % 75 % 75 % 100 % 75 % 100 % 100 %

اإلنتدابات والترقیات نسبة 
 المنجزة خالل السنة الجاریة

50 
 نسبة 45%  % 45 33.60% % 45 % 45 % 50 %

نسبة أعوان الصنفین 
من مجموع  2وأ 1الفرعیین أ

أعوان األسالك المشتركة 
 بالمصالح اإلداریة

 نسبة - - مؤشر جدید - - - -
نسبة إنجاز البرنامج السنوي 

 للتكوین

 

 تحسین نوعیة الخدمات اإلعالمیة : 2-1-9الھدف الثاني 
 تقديم الهدف: •

 
تطویر نظم المعلومات واالتصال لما لھا من أھمیة بالغة في إطار تحقیق التحوالت الجوھریة التي یكتسي       

تعیشھا البالد اعتبارا لخصوصیات العمل و البرامج وتطویر محیط األعمال وإرساء مبادئ تطویر اإلدارة اإللكترونیة 

األنترنات واالتصاالت الجوالة ومراكز النداء  وتطویر المنظومات والمحتویات الرقمیة والخدمات اإللكترونیة عبر 

ومزید تفعیل وإنجاز خدمات على الخط لفائدة المتعاملین مع اإلدارة. وقصد تفعیل اإلشكالیات المطروحة من 

ن إالضروري العمل على تجدید أسطول المعدات اإلعالمیة من جھة والعمل على توسعة سعة تتدفق األنترنات 

  :وللغرض تم إعتماد المؤشر ین التالیینشبكة . السمحت بذلك 

 سعة تدفق األنترنات  -

  ومعدل عمر الحواسیب -

ا دھذین المؤشرین (سعة تدفق األنترنات ومعدل عمر الحواسیب) ساھما في تجوید العمل اإلداري واإلنتقال رویدا روی

 من اإلدارة الورقیة إلى اإلدارة األلكترونیة حیث تم : 

 تزوید جمیع اإلطارات بعناوین ألكترونیة خاصة  -

 منظومة إنجاز  لمتابعة نسبة تقدم إنجاز المشاریع التنمویة  إرساء -
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البدء فعلیا في اعتماد منظومة علیسة  للتراسل األلكتروني باإلدارة المركزیة في انتظار تعمیمھا على بقیة  -

 المؤسسات العمومیة والمندوبیات الجھویة.   

 تلفزة واب بالمؤسسات الشبابیة من الجیل الثاني.و   بالشبا واب بدورلرادیو  اتضاءإحداث ف -

شبابیة ات مؤسسبعض ال ربطلتم إعداد دراسة فنیة  الشباب، كماألعاب ألكترونیة ببعض نوادي  إحداث قاعات -

 بألیاف بصریة

ط األنترنات بالمؤسسات الشبابیة كما ستتم دراسة إمكانیة تفویض إعتمادات لفائدة الجھات للقیام بتجدید خطو -

 المركزیة.دون حاجة لتدخل اإلدارة 

 األنظمة املعلوماتية واالتصال مرجع الهدف: -

 :املؤشرات ا�خاصة بالهدف اعتمادم��رات  -

 
  سعة تدفق األنترنات : 1-2-2المؤشر 

 
سعة تدفق یرجع اختیار مؤشر سعة تدفق االنترنت كمؤشر لقیس جودة الخدمات اإلعالمیة والمعلوماتیة وتتراوح 

میغابیت كمعدل عام وھي سعة  ال تستجیب للطلبات وخاصة التحمیل أو حتى اإلبحار  20و 16بین األتنرنات حالیا 

ئل اإلتصال الحدیثة وبالتالي على سرعة وجودة بالسرعة والنجاعة المطلوبتین مما یؤثر حتما في استخدام وسا

الخدمات اإلداریة المسداة. وخاصة منھا الخدمات على الخط وكذلك العمل عن بعد بالوسائل الحدیثة والمعتمدة في 

 .المجال وللغرض تم وضع برنامج عمل قصد الزیادة التدریجیة في سرعة التدفق إن سمحت الشبكة بذلك

مع إتصاالت تونس للترفیع في سعة التدفق بكل المندوبیات الجھویة  واإلدارة المركزیة  تم إبرام صفقةوقد    

والمؤسسات الشبابیة والمندوبیات الجھویة  تركیز خطوط أنترنات عالیة الجودة، ولتغطیة بقیة  المؤسسات تم 

  .4Gتجھیزھا بمفاتیح +

وفي إطار تنفیذ برنامج وزارة شؤون الشباب والریاضة في قطاع الشباب والذي یتمثّل في االھتمام باألنشطة 

الثقافیّة واأللعاب الترفیھیّة داخل المؤسسات الشبابیّة لما تقّدمھ من دور ھام في توجیھ سلوك الشباب وتنمیة قدراتھم 

من مختلف االنحرافات التي یمكن أن تھّددھم خالل ھذه المرحلة الذھنیة وتحقیق نوع من التوازن النفسي والحصانة 

العمریة الحساسة شرعت المصالح الفنّیة للوزارة في تنفیذ مشروع تجھیز مائة مؤسسة شبابیة بقاعات ألعاب ألكترونیّة 

)web gaming( ) و إذاعات بّث مباشرweb radio,web TVونظرا ألّن ھذه التجھیزات تتطلّب اعتماد  ( 

تقنیات حدیثة للربط بالشبكة العنكبوتیّة على غرار الخطوط ذات الجودة العالیة التي توفّرھا الشبكة اإلداریّة المندمجة 

)RNIA 2(.  

  معدل عمر الحواسیب:  2-2-9المؤشر 
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أما اختیار مؤشر معدل عمر الحواسیب فإنھ یمكننا من إحصاء عدد الحواسیب المستعملة وقیس عمرھا الذي   

عدد الحواسیب باإلدارات المركزیة و مختلف المؤسسات  دد مدى مواكبة اإلدارة للتطور التكنولوجي  حیث بلغیح

وبفضل الشراءات السنویة الدوریة نزل معدل عمر الحواسیب  . حاسوبا 7807الراجعة لھا بالنظر إلى أكثر من 

سنوات ن وھو مؤشر جید جدا ویؤثر مباشرة على سرعة ونجاعة استعمال االنترنات وكل المنظومات  3على دون 

ى التجدید الدوري ألسطول لالضروري العمل عونھدف إلى التقلیص شیئا فشیئا من ھذا المعدل، لذا  اإلعالمیة .

 .اإلعالمیة  المعدات

 1-1-2الھدف مؤشرات الزمني ل الجدول 5جدول عدد 
 تحسین نوعیة الخدمات اإلعالمیة: :1-1-2الھدف الثاني 

  تقدیرات  
2020 

  إنجازات
مؤشرات قیس 

 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف أداء 

- 
 20إلى  16

میغابیت في 
 الثانیة

 20إلى  16
میغابیت في 

 الثانیة

 20إلى  16 
میغابیت في 

 الثانیة

میغابیت  20إلى  8
 في الثانیة

 20إلى  4
میغابیت في 

 الثانیة

 20إلى  4
میغابیت في 

 الثانیة

سعة تدفق 
 األنترنات

2.43 
 3ال تتجاوز  2.84 2.50 2.45

 سنوات
معدل عمر  3.52 3.16

 الحواسیب  

 
 

 ترشید التصرف في وسائل النقل: 3-1-9 الھدف الثالث

 تقديم الهدف: •

 
یشكو أسطول السیارات بوزارة الشباب والریاضة ومختلف المؤسسات الراجعة لھا بالنظر من القدم وعدم الفاعلیة 

بتجدیده وتطویره. إضافة إلى مراقبة استھالكھ للوقود  وكثرة األعطاب وارتفاع نفقات الصیانة، لذا سیتم اإلھتمام

 وحسن التصرف فیھ بتركیز منظومة مراقبة عبر األقمار اإلصطناعیة.

وھذه الغایة وإن كانت ھدفا ظاھرا فإن الھدف الرئیسي یتمثل في تحسین جودة الخدمات اإلداریة وفاعلیتھا 

 ومساندة بقیة المصالح المختصة لتحقیق برامجھا.

 التصرف في المعدات و المنشآت جع الهدف:مر  •

 م��رات اعتماد املؤشرات ا�خاصة بالهدف:  •

  ترشید التصرف في وسائل النقل : 1-3-9المؤشر 
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من  حصر الحجم الحقیقي للسیارات اإلداریة  و ضبط معدل  عمر وسائل النقل یمكننا اختیار مؤشر معدل

في معدل عمر السیارات على مراحل والمقدر خالل سنة یھدف ھذا المؤشر إلى التخفیض التدریجي عمرھا و

، ، وھو المعدل المطلوب للتجدید الدوري لوسائل النقل2019سنوات سنة  7.35سنة لیصل إلى  7,8بـ  2015

 .2020سنة  7.25كما انخفض ھذا المعدل إلى 

ة، سیارات وللغرض سیتم تدریجیا إنجاز شراءات جدیدة لكل أصناف وسائل النقل (سیارات وظیفی

ألف دینار في الغرض، إضافة إلى التفویت في  400برمجة ت مصلحة، شاحنات، حافالت، ...) حیث تم

 وسائل النقل القدیمة التي زال اإلنتفاع بھا أو التي تتطلب صیانتھا نفقات باھضة.

  كلم 100دل استھالك الوقود في كل مع:  2-3-9المؤشر 

یھدف ھذا كم  لتحدید الكمیات المستھلكة من الوقود و 100اعتمدنا مؤشر معدل استھالك الوقود في كل 

لیصل إلى  2015كلم سنة  100/ %9المؤشر إلى ترشید استھالك الوقود بالنسبة لسیارات المصلحة لینتقل من 

وترشید التصرف فیھا، وإرساء ، وذلك من خالل الصیانة الدوریة لوسائل النقل 2019كلم  سنة  100/ % 7.5

منظومة إعالمیة لمراقبة جوالن العربات ونسبة استھالكھا للوقود وإعتماد منظومة التصرف في العربات المعدة من 

 قبل المركز الوطني لإلعالمیة ومنظومة أجلیس المعدة من قبل الشركة الوطنیة لتوزیع وإستغالل البترول.

  ة المراقبة عبر األقمار الصناعیةبمنظوم المجھزةلحة نسبة سیارات المص: 3-3-9المؤشر 

استھالك  -السرعة-مؤشر مراقبة السیارات اإلداریة ألنھ یمكن اإلدارة من مراقبة المساراتتم اختیار      

مؤشر جدید أكثر فاعلیة یتمثل في "نسبة تجھیز سیارات المصلحة بمنظومة المراقبة عبر األقمار  الوقود وھو

الصناعیة" الذي یھدف إلى حسن التصرف في استعمال وسائل النقل وتتبع مسارھا ومتابعة استھالكھا للوقود ومدى 

تصرف في أسطول النقل عبر األقمار حیث تم اقتناء المعدات الخاصة بمنظومة ال احترامھا للسرعة المحددة... 

وساھم ھذا المؤشر في حوكمة وترشید استعمال عربات المصلحة وأدى إلى التزام  .« GPS/GPRS »الصناعیة 

 السواق بضرورة تتبع المسار المنصوص علیة بدفتر السیارة ومراقبتھم وتوجیھھم حینیا إن اقتضى األمر.

بقیة المؤسسات العمومیة الراجعة لنا بالنظر بضرورة اعتماد نفس التمشي كما تمت مراسلة المندوبیات الجھویة و

 كما تمت موافاتھم بنسخة من كراس الشروط في الغرض لإلستئناس بھا عند اعداد اإلستشارات.
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 الھدف الثالثمؤشرات الجدول الزمني ل  5جدول عدد 

 : ترشید التصرف في وسائل النقل:3-9البرنامج الفرعي 
  تقدیرات  

2020 
  إنجازات

مؤشرات قیس 
 2017 2018 2019 2021 2022 2023 الھدف أداء 

 معدل عمر وسائل النقل 7.12 7.25 7.35 7.25 7 7 7

7 7 7 7.5 8.2 8.5 8.2 
معدل استھالك الوقود في 

 كلم 100كل 

%80 %70  %65 %45 28 % - - 

نسبة سیارات المصلحة 
المجھزة بمنظومة 
المراقبة عبر األقمار 

 الصناعیة.

 
 بیان األنشطة والتدخالت لبرنامج القیادة والمساندة 6جدول عدد 

 األھداف
تقدیرات 

المؤشرات لسنة 
2020 

 األنشطة التدخالت
تقدیرات 

االعتمادات 
 2021 لألنشطة

 
 

: تحسین 1الھدف
التصرف في 

 الموارد البشریة

 نسبة االنتدابات
المنجزة خالل 

 السنة الجاریة.
 متابعة نسق االنتدابات والترقیات -

 
 
 

 القیادة
 
 
 
 
 
 

 المساندة
 
 
 
 
 
 

المساندة على 
المستوى 
 الجھوي

4444 
نسبة أعوان 
الصنفین الفرعیین 

من  2وأ 1أ
مجموع األعوان 

المشتركة 
 بالمصالح اإلداریة

 متابعة المسار المھني لألعوان --

األعوان  معدل
المستفیدین من 
 الدورات التدریبیة

 24163 رسكلة وتأھیل األعوان واإلطارات

: تحسین 2الھدف
نوعیة الخدمات 

 اإلعالمیة

سعة تدفّق 
 األنترنات

المتابعة الحینیة لتدفق المعلومات على الشبكة 
وقیاس مدى استعمال سعة الربط المتاحة لكل 

للترفیع مؤسسة والتدخل لدى مزود االتصاالت 
 في سعة الربط عند الحاجة.

 34332 تركیز منظومات إعالمیة -

معّدل عمر 
 الحواسیب

سعة تدفّق األنترنات على المستوى المركزي 
 والجھوي.

 توفیر المنظومات اإلعالمیة. -
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تأھیل و تدعیم الموارد البشریة المختصة في 
 تطویر برمجیات الواب و على الخط

 
 
 
 
 
 
 

: ترشید 3الھدف
في  التصرف

 وسائل النقل

معّدل عمر وسائل 
 النقل

حصر الحجم الحقیقي للسیارات و ضبط معدل 
 العمر

 
- 
- 
- 

معّدل استھالك 
الوقود في  كّل 

 كم100
 ترشید استھالك الوقود -

نسبة سیارات 
المصلحة المجھزة 
بمنظومة المراقبة 
عبر األقمار 

 الصناعیة

السرعة...) مراقبة السیارات اإلداریة (المسار، 
ومتابعة مدى وجاھة استعمال سیارات اإلدارة 

 وفق مھام مضبوطة

 :نـفـقـات البرنامج  -3
 میزانیة البرنامج: -1.3

وتتوّزع  2020أ د لسنة  62128مقابل   أد 62949في حدود   2021ضبطت نفقات برنامج القیادة والمساندة لسنة 

 كما یلي:

 حسب طبیعة النفقة 2021میزانیة برنامج القیادة والمساندة  لسنة  :7جدول عدد 
 (اعتمادات الدفع)

النسبة 
)%( 

تقدیرات  الفارق
2021 

 البیان 2019إنجازات  2020ق م  

 نفقات التأجیر 41080 54465 53999 - 466 % - 0.9

 نفقات التسییر 2615 3392 4152 760 % 22.5

 التدخالتنفقات  3253 546 588 42 % 7.7

 نفقات اإلستثمار 2780 3700 4200 500 % 13.5

 المجموع 48753 62128 62949 - -

 
 :2عدد  :رسم بیاني

حسب طبیعة النفقة  2021توزیع مشروع میزانیة برنامج القیادة والمساندة لسنة   
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 مأل النفقةحسب   2021 القیادة والمساندة لسنة  میزانیة برنامج  :8جدول عدد 

واألنشطة" البرامج الفرعیة"حسب   
 ألف دينار الوحدة:

إنجازات  األنشطة بیان البرنامج
2019 

قانون 
 المالیة 

2020 )1( 

 2021تقدیرات 
)2( 

 نسبة التطور
2020-2021 

المبلغ 
)2(-)1( 

 )%النسبة (
)2(-)1)/(1( 

البرامج الفرعیة 
 المركزیة

األنشطة 
 المركزیة

     

 1برنامج فرعي 
 القیادة والمساندة 

 

 28.17 977 4444 3467  القیادة

 23.6 -7478 24163 31641  المساندة

مجموع البرامج الفرعیة المركزیة 
 واألنشطة

 35108 28607 6501 18.5 

البرامج الفرعیة 
 الجھویة

األنشطة 
 الجھویة

     

: برنامج فرعي 24
 المساندة

المساندة 
على مستوى 

 جھوي

 26996 34332 7336 0.26 

مجموع البرامج الفرعیة الجھویة 
 واألنشطة

 26996 34332 7336  

 1.36 836 62939 62103 49728 مجموع البرامج

 لبرنامج القیادة والمساندة: 2023 2021إطار النفقات متوسط المدى  – 2.3

 العملیاتیة األخرى ویھتّم بالجوانب التالیة: * برنامج القیادة والمساندة ھو برنامج دعم للبرامج 

االستثمار
7% التدخل

1%
التسییر 

6%

التأجیر 
86%

حسب طبیعة النفقة2021میزانیة برنامج القیادة والمساندة  لسنة 
)اعتمادات الدفع(

االستثمار

التدخل

التسییر 

التأجیر 
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 .تطویر الموارد البشریة بالوزارة 

 .تطویر النّظام المعلوماتي العام بالوزارة 

 .ترشید التصّرف في وسائل النقل 

وس��عیا إلنجاح ھذه المھّمة، تّم إعداد إطار النفقات متوس��ط المدى من قبل اإلدارة العامة للمص��الح المش��تركة 

أجل تحقیق أكثر نجاعة بالمقاربة بین النتیجة المنجزة والنتیجة المنتظرة في إطار تحدید المس�������ؤولیات وذلك من 

 وضبط نفقات المیزانیة العامة للوزارة.

 لبرنامج القیادة والمساندة 2023 -2021إطار النفقات متوسط المدى جدول 
 التوزیع حسب طبیعة النفقة (اعتمادات الدفع)

  تقدیرات
  2020 ق م

  إنجازات 
 النفقات

2023 2022 2021 2019 2018 2017 

 التأجیر العمومينفقات  435107 35088 41080 54465 53999 55000 56000

 نفقات التسییر 24630 4339 2620 3442 4162 3392 5335

 التدخالت 305 454 3253 546 588 588 588

 االستثمارنفقات  -  2780 3700 4200 5020 4077

  نفقات العملیات المالیة -  - - - - -

     بقیة النفقات - - - - - - -

66000 64000 62939 62103 49728 43431 48356 
المجموع دون اعتبار 

الموارد الذاتیة 
 للمؤسسات

66025 64010 62949 62153 49733 43436 48361 
المجموع  باعتبار 

الموارد الذاتیة 
 للمؤسسات

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 المالحق 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات مؤشرات قیس األداء

 الشباب لبرنامج
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 تطور الربامج املوجهة للشباب املبدع واملوهوب : ؤشرامل بطاقة
 

 1-1-1-1: رمز المؤشر

 .تطور ال��امج املوجهة للشباب املبدع واملوهوب: تسمیة المؤشر

 2020: تاریخ تحیین المؤشر

I- :اخلصائص العامة للمؤشر 
 

 الشباب: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1

تھیئة بیئة مناسبة لبروز شباب مواطن، یتمتع باالستقاللیة : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2
 .والمواطنة والمشاركة االجتماعیة

 .اكتشاف ومرافقة المواھب الشابة: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

الترفیھ مكن الشباب من الحق في التظاھرات والبرامج الوطنیة والدولیة التي تُ ھو مجموعة : تعریف المؤشر
وإبراز طاقاتھ اإلبداعیة في عدة مجاالت (الفنون، الریاضة، التطوع...) وتتوزع واالستمتاع بالوقت الحر، 

الداخلیة  مع إعطاء األولویة لشباب المناطق ،مختلف ھذه البرامج بطریقة متساویة بین الجنسین والجھات
 .والحدودیة

 .: مؤشر نتائجنوع المؤشر -4

 .مؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر -5

 الشبابیة المؤسساتاإلدارة العامة للشباب،  :حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) الترفیعات -6
 .للشباب والریاضة العمومیة، المندوبیات الجھویة

II- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

یتم احتسابھ بجمع عدد البرامج والتظاھرات الوطنیة والدولیة الموجھة للشباب : طریقة احتساب المؤشر .1

 سنة كاملة. خاللالمبدع التي تم تنفیذھا 

 كمیة.: وحدة المؤشر .2

 عدد البرامج والتظاھرات.: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

ا وجھویا بالتنسیق مع المندوبیات البرامج المنفذة وطنی: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 الجھویة للشباب والریاضة.

 المندوبیات الجھویة للشباب والریاضة.: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 2021شھر دیسمبر : تاریخ توفر المؤشر  .6
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 .2021برنامج وتظاھرة في موفى سنة  30: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 مدیر التظاھرات الشبابیة.: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
 

III- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر (اإلنجازات) سلسلة النتائج -1

مؤشر قیس 
 الوحدة األداء

 اإلنجازات
2020 

 التقدیرات
2017 2018 2019 2021 2022 2023 

عدد البرامج 
 45 40 35 30 25 30 20 عدد والتظاھرات

 

 وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:تحلیل النتائج  -2
 

 :لتطور المؤشر رسم بیاني -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 

 
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات 
المؤشر 

 2021لسنة 
 األنشطة التدخالت

تقدیرات 
االعتمادات 
لألنشطة 

 2021لسنة 

 :مؤشرال
معدل تطور 

البرامج 
الموجھة 

للشباب المبدع 
 والموھوب

برنامج  30
 وتظاھرة 

 
35 

برنامج 
 وتظاھرة 

 العمل الشبابي التقني.
 النشاط الشبابي البیئي.

 التدخل في المجال التحسیسي.
التدخل في المجال الریاضي 

 والثقافي والصحي.
إقامة عدد من المھرجانات 
 الجھویة والوطنیة والدولیة.

المشاركة في 
التظاھرات 

والمھرجانات 
الوطنیة 
  والدولیة.
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 نسبة مشاركة الشباب التونسي يف الربامج واألنشطة املوجهة للشباب املبدع :ؤشراملبطاقة 

 2-1-1-1: رمز المؤشر

 .�سبة مشاركة الشباب التو���ي �� ال��امج واأل�شطة املوجهة للشباب املبدع: تسمیة المؤشر

 2020: المؤشر تاریخ تحیین

I- :اخلصائص العامة للمؤشر 
 

 الشباب: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 التنشیط التربوي االجتماعي بمؤسسات الشباب.: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 اكتشاف ومرافقة المواھب الشابة.: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

 : تعریف المؤشر .4

 .: مؤشر نتائجنوع المؤشر .5

 .مؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر .6

 العمومیة، المندوبیات الجھویة. الشبابیة المؤسسات :حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) الترفیعات .7

II- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

عدد المنخرطین بالمؤسسات الشبابیة في االنشطة الریاضیة والعلمیة واالبداعیة : طریقة احتساب المؤشر .1
 .والثقافیة والتقنیة

 كمیّة.: وحدة المؤشر .2

 .عدد بطاقات االنخراط: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .تقریر نشاط: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 للشباب والریاضة. دور الشباب والمندوبیات الجھویة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .2021موفى سنة : المؤشرتاریخ توفر   .6

 .2021منخرط مع موفى سنة  5580: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 مدیر المؤسسات الشبابیة.: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر (اإلنجازات) سلسلة النتائج -1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد المستفیدین من 
البرامج واألنشطة 
الموجھة للشباب 

 المبدع

 6200 6100 6000 5580 4895 4450 4045 عدد

 

 :لتطور المؤشر رسم بیاني-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

 
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

حسب البرامج 
 الفرعیة

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات 
االعتمادات 
لألنشطة 

 2021لسنة 

 :مؤشرال
نسبة مشاركة 

الشباب 
التونسي في 

البرامج 
واألنشطة 
الموجھة 

 للشباب المبدع

5580 
منخرط 

ومنخرطة 
شبان من 

سنة إلى  15
 سنة 35

 

6000 
منخرط 

ومنخرطة 
 15شبان من 
 35سنة إلى 
 سنة

 العمل الشبابي التقني.
 النشاط الشبابي البیئي.
التدخل في المجال 

 التحسیسي.
التدخل في المجال 
الریاضي والثقافي 

 والصحي.
إقامة عدد من 

المھرجانات الجھویة 
 والوطنیة والدولیة.

المشاركة في 
التظاھرات 

والمھرجانات 
الوطنیة 
  والدولیة.
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 :معدل اإلقامات ؤشراملبطاقة 
 1-2-1-1: رمز المؤشر

 عدد اللیالي المقضاة بمراكز اإلقامة الشبابیة.: تسمیة المؤشر

 : تاریخ تحیین المؤشر

I- :اخلصائص العامة للمؤشر 
 

 الشباب.: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 الشبابیة.السیاحة : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 دعم حركة وانفتاح الشباب.: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

"عدد اللیالي المقضاة بمراكز اإلقامة" من االطالع على تطّور عدد یمكننا ھذا المؤشر : تعریف المؤشر .4
المقیمین في مراكز استقبال وسیاحة الشباب من رواد المؤسسات الشبابیة أو المنتمین إلى المنظمات 

 ات أو الوفود الشبابیة األجنبیة.والجمعی

 .: مؤشر نتائجنوع المؤشر .5

 .: مؤشر جودةطبیعة المؤشر .6

 الشبابیة المؤسساتاإلدارة العامة للشباب،  :حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) الترفیعات .7
 .للشباب والریاضة العمومیة، المندوبیات الجھویة

II- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

 عدد اللیالي المقضاة بمؤسسات ومراكز اإلقامة الشبابیة.: احتساب المؤشرطریقة  .1

 كمیّة.: وحدة المؤشر .2

 جدول إحصاء المقیمین.: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 التقریر الدوري لإلدارة العامة للشباب.: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 المؤسسات الشبابیة.: الحتساب المؤشرمصدر المعطیات األساسیة  .5

 .2021شھر دیسمبر : تاریخ توفر المؤشر  .6

 .2021سنة 250000: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 مدیر المؤسسات الشبابیة.: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .9
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III- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :بالمؤشروالتقدیرات الخاصة  (اإلنجازات) سلسلة النتائج -1

 الوحدة األداء مؤشر قیس
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد اللیالي المقضاة 

بمراكز اإلقامة 
 الشبابیة

 270000 260000 250000 - 249354 217381 205318 عدد

 

 :لتطور المؤشر رسم بیاني-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة -4
 

 
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

حسب البرامج 
 الفرعیة

تقدیرات 
المؤشر لسنة 

2021 
 األنشطة التدخالت

تقدیرات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2021 

عدد اللیالي 
المقضاة 
بمراكز 
اإلقامة 
 الشبابیة

-  250000 
 مقیم

تحسین جودة خدمات 
مراكز اإلقامة 

 الشبابیة.
 مراكز اإلقامة. تھیئة

اقتناء تجھیزات 
وأثاث ومعدات طبخ 

لتجدید مراكز 
 اإلقامة.

دعم الرحالت 
 الشبابیة.

تنفیذ أكبر عدد 
ممكن من األنشطة 
والبرامج الصیفیة 

 الھادفة.
إعداد أدلة خاصة 
بمراكز اإلقامة 

 الشبابیة.
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 الشبابيةنسبة مشاركة الشباب يف برامج وأنشطة السياحة  : ؤشرامل بطاقة
 2-2-1-1: رمز المؤشر

 .�سبة مشاركة الشباب �� برامج وأ�شطة السياحة الشبابية: تسمیة المؤشر

 : تاریخ تحیین المؤشر

I- :اخلصائص العامة للمؤشر 
 

 الشباب.: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 .حركیة وانفتاح الشبابدعم : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

السیاحة الشبابیة ھي مجموع األنشطة والبرامج التربویة والترفیھیة الموجھة في نسبة ھامة : تعریف المؤشر .4
منھا الى شباب االحیاء ذات الكثافة السكانیة والمناطق الحدودیة والداخلیة والشباب العاطل عن العمل 

 ت المحدودة الدخل وفقا لمقاربة النوع االجتماعيوالمنقطعین مبكرا عن الدراسة وأبناء العائال

 مؤشر نشاطو : مؤشر نتائجنوع المؤشر .5

 .مؤشر فاعلیةومؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6

  :حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) الترفیعات .7

II- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

احتساب ھذا المؤشر بجمع عدد المشاركین في مجموع األنشطة والبرامج  یتم :المؤشرطریقة احتساب  .1

التربویة والترفیھیة التي تنفّذ ضمن مجاالت متنوعة ومضبوطة خاصة خالل العطل، ویشارك فیھا نسبة 

ن ھاّمة من شباب األحیاء كثیفة السكان والمناطق الریفیة والمناطق الحدودیة والّداخلیّة والّشباب العاطلین ع

العمل والمنقطعین مبّكرا عن الّدراسة وأبناء العائالت المحدودة الّدخل وأبناء الّشھداء من األمنیّین والعسكریّین 

 وأبناء التّونسیین بالمھجر

 كمیة.: وحدة المؤشر .2
  .في برامج وأنشطة السیاحة الشبابیةمن الجنسین  المشاركین: عدد المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 بالتنسیق مع المندوبیات الجھویة للشباب والریاضة.: تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرطریقة  .4
 المندوبیات الجھویة للشباب والریاضة.: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 موفّى شھر دیسمبر من كل سنة.: تاریخ توفر المؤشر  .6
 2021سنةمشارك ومشاركة  2000000: القیمة المستھدفة للمؤشر .7
 : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر (اإلنجازات) سلسلة النتائج -1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد المشاركین من 
 الجنسین في برامج
وأنشطة السیاحة 

 الشبابیة.

 220000 210000 200000 160310 211713 180059 154414 عدد 

 

یمكننا ھذا المؤشر من تحدید عدد  تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

الشبابي مع  المستفیدین من مختلف برامج السیاحة الشبابیة على غرار االكادیمیات و الرحالت الداخلیة والتبادل

الخارج و برامج تنشیط الشواطئ وسباحة وتكوین وبرامج التأھیل القیادي وبرامج السیاحة الغابیة والجبلیة 

"شباب نشط، متجذر في ھویتھ 2020-2018والصحراویة ویندرج المحور الثاني من الرؤیة القطاعیة للشباب 

وتبادل الخبرات جھویا ووطنیا ودولیا، مع االعتماد  ومنفتح على العالم"، ویرتكز على تشجیع دینامیكیة الشباب

 على مقاربة النوع االجتماعي وتطبیق مبدأ الالمركزیة على أساس التمییز اإلیجابي لفائدة الجھات األقل تنمیة.

 :لتطور المؤشر رسم بیاني-3
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 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر-4

 
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

حسب البرامج 
 الفرعیة

تقدیرات 
المؤشر 

 2021لسنة 
 األنشطة التدخالت

تقدیرات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2021 

عدد 
المشاركین 
في برامج 
وأنشطة 
السیاحة 
 الشبابیة

160310 
مشارك 
 ومشاركة

 
200000 
مشارك 
 ومشاركة

 برامج
 وأنشطة

الشبابیة برامج السیاحة 
 الشاطئیة

 االكادیمیات الرحالت الداخلیة
 التبادل الشبابي مع الخارج

 برامج التأھیل القیادي
وبرامج السیاحة الغابیة 
 والجبلیة والصحراویة

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 -برنامج الشباب  -مالحق 
  

 
80 

 نسبة مشاركة الشباب يف األنشطة التطوعية :ؤشراملبطاقة 
 

 1-3-1-1: رمز المؤشر

 �� األ�شطة التطوعية. �سبة مشاركة الشباب: تسمیة المؤشر

  : تاریخ تحیین المؤشر

IV- :اخلصائص العامة للمؤشر  
 

 الشباب: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 قیم المواطنة لدى الشاب التونسي: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 دعم قیم المواطنة لدى الشباب: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

من خالل العمل وذلك لمص�حة العامة ل��جيع الشباب �� مجال املواطنة والتطوع خدمة : تعریف المؤشر .4

 .االجتما�� واملد�ي
 مؤشر نشاطو : مؤشر نتائجنوع المؤشر .5

 .مؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر .6

 - :حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) الترفیعات .7
 

V- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

  عدد المشاركین في األنشطة التطوعیة.: طریقة احتساب المؤشر .1

 كمیة.: وحدة المؤشر .2

 التظاھرات والبرامج الشبابیة المنجزة وطنیا ودولیا وجھویا.: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 التقریر الدوري لإلدارة العامة للشباب.: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

اإلدارة العامة للشباب والمندوبیات الجھویة والمؤسسات : الحتساب المؤشرمصدر المعطیات األساسیة  .5

 الشبابیة

 2021شھر دیسمبر : تاریخ توفر المؤشر  .6

 .2021مشارك ومشاركة سنة  11500: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 مدیر المؤسسات الشبابیة.: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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VI- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر (اإلنجازات) النتائجسلسلة  -1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد المشاركین من 

الجنسین في 
 األ�شطة التطوعية

 12500 12000 11500 10492 10300 6391 - عدد 

 :لتطور المؤشر رسم بیاني-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر-4
 

القیمة  
 فة المستھ

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات 
المؤشر لسنة 

2021 
 األنشطة التدخالت

تقدیرات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2021 

عدد 
 المشاركین

من ا�جنس�ن 

�� األ�شطة 

 التطوعية

10492 
مشارك 
 ومشاركة

 
11500 
مشارك 
 ومشاركة

 برامج
 وأنشطة

دعم أنشطة وبرامج  التي تندرج 
 ضمن محور التطوع والمواطنة 
فتح طلب عروض برامج شبابیة 

لفائدة الجمعیات والمنظمات 
تتمحور حول التطوع والمواطنة 

 الفاعلة 
تعزیز مشاركة الشباب في تنفیذ 

 برامج المواطنة الفاعلة 

 



 -برنامج الشباب  -مالحق 
  

 
82 

تعزیز دور المجالس المحلیة 
 ابللشباب بمؤسسات الشب

 

 نسبة مشاركة الشباب يف التكوين يف جمال التأهيل القيادي :ؤشراملبطاقة 
 2-3-1-1: رمز المؤشر

 نسبة مشاركة الشباب في التكوین في مجال التأھیل القیادي.: تسمیة المؤشر

 : تاریخ تحیین المؤشر

I- :اخلصائص العامة للمؤشر 
 

 الشباب: البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 تعزیز قیم المواطنة لدى الشباب التونسي.: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 دعم قیم المواطنة لدى الشباب.: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3

تعزیز قیم المواطنة لدى الشباب وتشجیعھ على الممارسة الفعالة لحقوقھ وواجباتھ بصفتھ : تعریف المؤشر .4
 االجتماعیة.مساھما فاعال في التحوالت 

 .ومؤشر نشاط نتائج: مؤشر نوع المؤشر .5

 مؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر .6

  :حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) الترفیعات .7
 

II- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

 عدد المشاركین في البرامج واألنشطة القیادیة التي تنفذھا المؤسسات الشبابیة.: طریقة احتساب المؤشر .1

 كمیة.: المؤشروحدة  .2

البرامج والتظاھرات التي تنفذھا المؤسسات الشبابیة واإلدارة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 العامة للشباب والتي تندرج ضمن مجال التأھیل القیادي.

التقریر الدوري للتظاھرات والبرامج الشبابیة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 المنجزة.

 التقریر الدوري لإلدارة العامة للشباب.: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .2021شھر دیسمبر : تاریخ توفر المؤشر .6

 .2021مشارك ومشارك سنة  3000: القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :بالمؤشروالتقدیرات الخاصة  (اإلنجازات) سلسلة النتائج -1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد الشباب 

المشارك في أنشطة 
وبرامج التأھیل 

 القیادي 

 4000 3500 3000 2800 4328 3539 3578 عدد 

 :لتطور المؤشر رسم بیاني-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأھم األنشطة -4
 

 
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 فة المستھ

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

عدد الشباب 
المشارك في 

أنشطة 
وبرامج 
التأھیل 
 القیادي

2800 
مشارك 
 ومشاركة

 
3000 

مشارك 
 ومشاركة

أنشطة 
 وبرامج

 

دعم أنشطة مؤسسات الشباب 
التي تندرج ضمن محور 

 القیادة الشبابیة.
تعزیز مشاركة الشباب في 
البرامج القیادیة التي تُنفّذھا 

 اإلدارة العامة للشباب.
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مواصلة تنفیذ برنامج 
 المجالس المحلیّة الشبابیّة.

 

 

 الشراكة مع اجملتمع املدينمعدل أنشطة املواطنة املنجزة يف إطار  :بطاقة املؤشر
 : رمز المؤشر

 أنشطة المواطنة المنجزة في إطار الشراكة مع المجتمع المدني. معدل: تسمیة المؤشر
 : تاریخ تحیین المؤشر

I- :اخلصائص العامة للمؤشر 
 

 : الشبابالبرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 دعم حركية وانفتاح الشباب: یرجع إلیھ المؤشرالھدف الذي  .3
 : دعم العمل التشاركي مع ھیاكل المجتمع المدني في مجال المواطنةتعریف المؤشر .4
 : مؤشر نتائج.نوع المؤشر .5
 .: مؤشر جودةطبیعة المؤشر .6
  :الترفیعات حسب البرامج الفرعیة (المركزیة والجھویة) .7

II- :التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

يتم احتسابھ بإحصاء عدد الشبان املشارك�ن واملستفيدين من مختلف ال��امج املنجزة بالشراكة : المؤشر طریقة احتساب .1

 مع ا�جمعيات واملنظمات الوطنية والدولية �� مجال املواطنة
 : كمیة.وحدة المؤشر .2
 : عدد المشاركینالمعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

یتم احتساب عدد المشاركین بالتنسیق مع المندوبیات : المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب  .4
 .الجھویة وتقاریر النشاط الواردة من قبل الجمعیات

 : المندوبیات الجھویة والجمعیات والمنظمات.مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 .2021: موفى سنة تاریخ توفر المؤشر  .6
 .2021فى سنة نشاط في مو 25: القیمة المستھدفة للمؤشر .7
 : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 

III- :قراءة يف نتائج املؤشر 
 

 :سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر -1
 

 التقدیرات اإلنجازات الوحدة مؤشر قیس األداء
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

معدل أنشطة وبرامج 
المواطنة المنجزة في 

مع  إطار الشراكة
 المجتمع المدني

 35 30 25 20 18 16 20 عدد 

 تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2
اعتبارا ألهمية العمل التشار�ي مع هيا�ل ومنظمات ا�جتمع املد�ي وخاصة م��ا ما يتعلق بتعز�ز قيم املواطنة 

برامج تطوعية وأخرى �� مجال االعالم وال��بية  لدى الشباب، يتم سنو�ا تنفيذ برامج متنوعة بالشراكة، ع�� غرار

 ع�� وسائل االعالم، برامج �� مجال ال��بية ع�� املواطنة.

 :رسم بیاني لتطور المؤشر-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر-4
 

 
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

معدل أنشطة 
وبرامج 
المواطنة 

المنجزة في 
إطار الشراكة 
مع المجتمع 

 المدني

نشاط  20
 وبرنامج

برنامج  25 
 ونشاط

 أنشطة وبرامج

 

- 

 

 

 



 

 

 

 
 

 بطاقات مؤشرات قیس األداء

 الریاضة لبرنامج
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 طـاقة مـؤشــــر قیس أداءب
 

 11//2/1: المؤشر رمز

 الجھاتحسب  والمجازات لمجازیننسبة تطورالعدد الجملي ل :تسمیة المؤشر

 بدایة الموسم الریاضي تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر: .1

 نشطة الریاضیةممارسة األ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

مقاربة النوع باعتماد  الجھاتنشر وتطویر الممارسة الریاضیة في مختلف  المؤشر:الھدف الذي یرجع إلیھ  .3

 االجتماعي ومبدأ تكافا الفرص

 والمجازات حسب الجھات لمجازیننسبة تطورالعدد الجملي ل :تعریف المؤشر .4

 نتائج  رمؤش المؤشر:نوع  .5

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 لإلجازات الریاضیةعدد الجملي النسبة تطور احتساب  ):Formuleطریقة احتساب المؤشر ( .6

 نسبة وحدة المؤشر: .7

 اجازاتالمؤشر:  األساسیة الحتسابالمعطیات  .8

  واألدبیة للجامعات الریاضیةالتقاریر الفنیة ر: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .9

 الجامعات الریاضیة مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: .10

 الریاضي الموسم بانتھاء  : تاریخ توفّر المؤشر .11

 2021لسنة  مجازین ومجازات 200900 :للمؤشر القیمة المستھدفة  .12
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III- قراءة في نتائج المؤشر 

 
 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 

 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
نسبة تطورالعدد 

 لمجازینالجملي ل
حسب  والمجازات

 الجھات

 225000 210000 200900 190600 182542 169535 151123 عدد 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

فیروس كورونا المستجد  جراءلظرف االستثنائي التي تمر بھا البالد عرف ھذا المؤشر تقدم ملحوظ بالرغم ا

)Covid-19 ،(توقف النشاط الریاضي عدة فترات.  بسبب 

 رسم بیاني لتطور المؤشر: 

 

 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 
 

القیمة المستھدفة  االنشطة
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

أنشطة  200900 - - 11//2/1
 وبرامج

 برمجة التظاھرات -
 الریاضیة

 ا.د 52455

 

 

15
11

23 16
95

35

18
25

42

19
06

00

20
09

00

21
00

00

22
50

00

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

لعدد الجملي للمجازین والمجازات حسب الجھات نسبة تطورا
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/1/2 :المؤشر رمز

 في مجال الریاضة عدد ورشات التكوین والبحوث المنجزة :تسمیة المؤشر
 بدایة الموسم الریاضي تاریخ تحیین المؤشر:

  لخصائص العامة للمؤشرا

 الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر: *

 ممارسة األنشطة الریاضیة الذي یرجع إلیھ المؤشر:البرنامج الفرعي  *

مقاربة النوع  باعتماد الجھاتنشر وتطویر الممارسة الریاضیة في مختلف  :المؤشرالھدف الذي یرجع إلیھ  *

  االجتماعي ومبدأ تكافا الفرص

 في مجال الریاضة تطویر ورشات التكوین والبحوث المنجزة :تعریف المؤشر *

 نتائج  مؤشرنوع المؤشر: *

 التفاصیل الفنیة للمؤشر

 ورشات التكوین والبحوث المنجزة في مجال الریاضةاحتساب عدد  ):Formuleطریقة احتساب المؤشر ( *

 نسبة وحدة المؤشر: *

 التكوین والبحوث المؤشر: ورشات األساسیة الحتسابالمعطیات  *

 وورشات التكوین والدراسات المنجزةالبحوث  عدد ر:طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش *

 المرصد الوطني للریاضة مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: *

 بانتھاء الموسم الریاضيالمؤشر: تاریخ توفّر  *

 2021لسنة   (ورشات تكوین ودراسات وبحوث) 10   للمؤشر:القیمة المستھدفة  *
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 قراءة في نتائج المؤشر

  (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج: 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
عدد ورشات التكوین 

في  والبحوث المنجزة
 مجال الریاضة

 - - 10 04 12 09 12 عدد 

 

 
 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

ویعود ذلك أساسا للظرف االستثنائي التي تمر بھا البالد في  2020تراجع ملحوظ خالل سنة  ھذا المؤشر شھد
فرض الحضر  بسببلدورات التكوین )، وما تبع ذلك من توقف Covid-19مواجھة خطر فیروس كورونا المستجد (

 .ومحدودیة اإلمكانیات لوضع خطة بدیلة لتكوین عن بعد عدة فتراتالتجول 

 رسم بیاني لتطور المؤشر: 
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 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 
 

 المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
 2021لألنشطة لسنة 

أنشطة  10 - - 2/1/1/2
 وبرامج

 تكوین ورسكلة -
 اإلطارات الفنیة

البحوث والدراسات  -
العلمیة في المجال 

 الریاضي

 ا.د 1304
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/1/3 المؤشر رمز

 األشخاص المعوقین الذین یمارسون الریاضة نسبة: المؤشرتسمیة 

 بدایة الموسم الریاضي تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر: *

 نشطة الریاضیةممارسة األ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر *

باعتماد مقاربة النوع  الجھاتنشر وتطویر الممارسة الریاضیة في مختلف المؤشر: الھدف الذي یرجع إلیھ  *

  االجتماعي ومبدأ تكافا الفرص
الى تعزیز المساواة وضمان مبدا تكافا الفرص في نشر الممارسة الریاضیة  یھدف ھذا المؤشر المؤشر:تعریف  *

یساھم  من اجل تطویر نتائجھا والذي بدوره المعوقین من خالل دعم وتطویر الممارسة الریاضیة لألشخاص

 وتحقیق الھدف من تعمیم ونشر الممارسة الریاضیة في رفع العدد الجملي للمجازین

  نتائج رمؤش المؤشر:نوع  *

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ) طریقة احتساب المؤشرFormule:(  نسبة المعوقین الذین یمارسون الریاضة مقارنة بالنسبة الجملیة

 للممجازین

  لجامعة الریاضیة للمعوقینا :المؤشرمصدر المعطیات األساسیة الحتساب  

  االجازات المؤشر: األساسیة الحتسابالمعطیات 

  التقاریر الفنیة واألدبیة للجامعة الریاضیة للمعوقین ر:المعطیات األساسیة الحتساب المؤشطریقة تجمیع  

  بانتھاء الموسم الریاضيالمؤشر: تاریخ توفّر 

 2021سنة  1980 : القیمة المنشود ة للمؤشر 
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 قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 
 

 الوحدة قیس األداءمؤشر 
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
األشخاص  نسبة

المعوقین الذین 
 یمارسون الریاضة

 2200 2000 1980 1714 1986 2152 2575 عدد 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 
و�جدر اإلشارة ا�� ان ر�اضة املعوق�ن تمر بظروف صعبة، حيث �عا�ي من قلة شهد هذا املؤشر تراجع مالحظ، 

الر�اضي�ن باهتمام كب��، بل إن معظم االختصاصات املوجهة لذوي من فئة ال هذه وال تحظىاإلم�انيات والدعم 

راجع �� عدد مما أدى ا�� ت االحتياجات ا�خاصة �ش�و نقصا فادحا �� ا�حوافز مقارنة بما يحصل عليھ األسو�اء

 ا�جمعيات وهذا ما يفسر ال��اجع امل�جل �� عدد ا�جاز�ن �� هذه الر�اضة.

 :رسم بیاني لتطور المؤشر 

 
 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 

 

القیمة المستھدفة  المؤشر
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

أنشطة  1980 - 2200 2/1/1/3
 وبرامج

برمجة التظاھرات  -
 الریاضیة

 ا.د 52455
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/2/1 المؤشر رمز

 النتائج الریاضیة المحققة بالتظاھرات الریاضیة االفریقیة :تسمیة المؤشر

  2021نھایة  تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 :الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر 

 نشطة الریاضیةممارسة األ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر 

  دعم ریاضیي النخبةالمؤشر: الھدف الذي یرجع إلیھ  
 :مجموع تتویجات الریاضیین التونسیین بالتظاھرات الریاضیة اإلفریقیة تعریف المؤشر 

  نتائج  رمؤش المؤشر:نوع 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 ) طریقة احتساب المؤشرFormule:( :احتساب مجموع النقاط المتحصل علیھا وذلك كالتالي 

 نقاط 3المرتبة األولى أو المیدالیة الذھبیة  •

 المرتبة الثانیة أو المیدالیة الفضیة نقطتان •

 المرتبة الثالثة أو المیدالیة البرنزیة نقطة واحدة  •

 :عدد وحدة المؤشر 

  اإلفریقیة الریاضیة عدد المیدالیاتالمؤشر:  األساسیة الحتسابالمعطیات 

 :الجامعات الریاضیة مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 

  في آخر السنةالمؤشر: تاریخ توفّر 

 :2021نقطة سنة  307 القیمة المنشودة للمؤشر 
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 قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 
 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
النتائج الریاضیة 

المحققة بالتظاھرات 
 الریاضیة االفریقیة

 - - 307 51 372 336 347 عدد 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

)، وما تبع ذلك من تأث�� مباشر Covid-19ف��وس �ورونا املستجد ( عرف هذا املؤشر تراجع شديد، جراء انتشار

 تتأثر وح�ى األ�شطة الر�اضية ال�ي وغ�� مباشر وكب�� ع�� �افة األ�شطة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية 

و�التا�� توقف التظاهرات الر�اضية االفر�قية  توقف النشاط الر�ا��ي عدة ف��ات �سبب��ذه ا�جائحة  األخرى  ��

   والعاملية.

 رسم بیاني لتطور المؤشر: 
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 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 
 

 المؤشر
القیمة 

 المستھدفة
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

2/1/2/1  - - 307 
أنشطة 
 وبرامج

 

االعداد للتظاھرات  -
الریاضیة االفریقیة اكابر 

 وكبریات
االعداد للتظاھرات  -

الریاضیة العالمیة اكابر 
 وكبریات

 إقامة و إعاشة الفرق -
 الریاضیة

 ا.د 52455
 
 
 
 
 ا.د 584
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/2/2 المؤشر رمز

 النتائج الریاضیة المحققة بالتظاھرات الریاضیة العالمیة :تسمیة المؤشر

 نھایة الموسم الریاضي  تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

  الریاضة المؤشر:البرنامج الذي یرجع إلیھ 

 نشطة الریاضیةممارسة األ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر 

  دعم ریاضیي النخبة المؤشر:الھدف الذي یرجع إلیھ  
 مجموع تتویجات الریاضیین التونسیین بالتظاھرات الریاضیة العالمیة :تعریف المؤشر 

  نتائج  رمؤش المؤشر:نوع 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 احتساب المؤشر ( طریقةFormule:( :احتساب مجموع النقاط المتحصل علیھا و ذلك كالتالي 

 نقاط 3المرتبة األولى أو المیدالیة الذھبیة  •

 المرتبة الثانیة أو المیدالیة الفضیة تقطتان •

 المرتبة الثالثة أو المیدالیة الربنزیة نقطة واحدة  •

 :عدد وحدة المؤشر 

  العالمیة الریاضیة المیدالیات عددالمؤشر:  األساسیة الحتسابالمعطیات 

 :الجامعات الریاضیة مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 

  في آخر كل سنة.المؤشر: تاریخ توفّر 

 :2021نقطة سنة  83 القیمة المنشودة للمؤشر 
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 قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 
 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
النتائج الریاضیة 

المحققة بالتظاھرات 
 الریاضیة العالمیة

 - - 83 12 75 35 106 عدد 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

ومما اثر ع�� مواصلة )، Covid-19ف��وس �ورونا املستجد ( عرف هذا املؤشر تراجع شديد، جراء انتشار

تنفیذ رزنامة التظاھرات الریاضیة الدولیة الرسمیة بسبب تأجیلھا وغیاب  في التظاهرات الر�اضية و�التا�� صعو�ة

المنتخبات وصعوبة ضمان استمرار تحضیرات  ھذه الجائحةالغاء التظاھرات الریاضیة جراء ، كما تم رزنامة بدیلة

 .ة المسابقات والمباریات الوطنیة وتنفیذ رزنام الوطنیة

 رسم بیاني لتطور المؤشر: 
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 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 
 

 المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

2/1/2/2 - - 83 
أنشطة 
 وبرامج

 

االعداد للتظاھرات  -
الریاضیة االفریقیة اكابر 

 وكبریات
االعداد للتظاھرات  -

الریاضیة العالمیة اكابر 
 وكبریات

إقامة و إعاشة الفرق  -
 الریاضیة

 ا.د  52455
 
 
 
 
 ا.د 584
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/3/1 المؤشر رمز

 نسبة حاالت الخرق اإلیجابیة مقارنة بعدد االختبارات :تسمیة المؤشر    

 2021اخر سنة  تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 :الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر 

 نشطة الریاضیةممارسة األ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر 

  والحفاظ على صحة الریاضیین اخالقیات الریاضةتعزیز احترام المؤشر: الذي یرجع إلیھ  الھدف  
 تكثیف عملیات مراقبة الریاضیین أثناء مختلف المنافسات الریاضیة یھدف ھذا المؤشر الى  :تعریف المؤشر

لتشمل جمیع  الترفیع في عدد اختبارات الكشف عن المنشطاتلتفادي تناولھم للمنشطات من خالل 

 .االختصاصات

  100*  سنویا)حاالت الخرق سنویا / عدد التحالیل المخبریة المنجزة  (عدد =طریقة احتساب المؤشر  

 

  نتائج رمؤش المؤشر:نوع 

 :الوكالة الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطات مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 

  آخر السنة المؤشر: تاریخ توفّر 
 
 :2021سنة  %....... القیمة المنشودة للمؤشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
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 قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 
 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
الخرق نسبة حاالت 

اإلیجابیة مقارنة بعدد 
 االختبارات

 - - - - %2.8 %1.2 %1.36  نسبة

 رسم بیاني لتطور المؤشر: 
 

 
 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 

 

 المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

االعتمادات تقدیرات 
لألنشطة لسنة 

2021 

 أنشطة وبرامج - - 0% 2/1/3/1

 مراقبة تعاطي المنشطات 
  عملیات مراقبة

 المنشطات
  تنظیم تظاھرات توعویة

 وقائیة

 ا.د 1192
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/3/2 المؤشر رمز

 للتألق الریاضيلبرنامج المتابعة العلمیة و نسبة ریاضیي النخبة الخاضعین للفحص الطبي التأھیلي :تسمیة المؤشر
 2021نھایة  تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 :الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر 

 :ممارسة األنشطة الریاضیة البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر 

  والحفاظ على صحة الریاضیین اخالقیات الریاضةتعزیز احترام المؤشر: الھدف الذي یرجع إلیھ  

 والخدمات الطبیة والمتابعة العلمیة للریاضیینالرعایة تأمین یھدف ھذا المؤشر الى  :تعریف المؤشر 

 ریاضیي  وعددالتأھیلي جراء الفحص الطبي خضعوا إلریاضیي النخبة الذین  عدد المؤشر: طریقة احتساب

 النخبة الجملي لریاضیي للتألق الریاضي من للعددلبرنامج المتابعة العلمیة خضعوا النخبة الذین 

  نتائج رمؤش المؤشر:نوع 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 
 المركز الوطني للطب وعلوم الریاضة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 

  آخر السنة المؤشر: تاریخ توفّر 

 :2021سنة   %30 القیمة المنشودة للمؤشر 
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 المؤشرقراءة في نتائج 

 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 
 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 
نسبة ریاضیي النخبة 

الخاضعین للفحص الطبي 
لبرنامج المتابعة و التأھیلي

 للتألق الریاضيالعلمیة 

 %35 %34 %30 %28 %27 %39.18 -  نسبة

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

خدماتھا بسبب توقف النشاط الریاضي  والقدرات البدنیة تقلصتشھد وحدة تقییم الوظائف نظرا لجائحة كورونا، 

جانب نشاطھ العادي قام قسم الطب الریاضي بالتعاون والتنسیق  وإلى العام الى النصف او أكثراثناء الحجر الصحي 

لفائدة ریاضیي النخبة  Covid 19روس كورونا لفیمع وزارة الصحة خالل شھر جوان بحملة تحالیل التقصي السریع 

على غرار قسم الطب الریاضي  بعد فترة الحجر الصحي وقبل استئناف النشاط الریاضي والتي قاربت األلف تحلیل

 .العام والحجر الصحيتقلصت خدمات قسم علوم الریاضة ولنفس األسباب المتعلقة بانتشار فیروس الكورونا 

یرجع  ویمكن أنریاضیي نخبة  4072ال من مجموع  %2,87المنتفعین من النخبة ضئیال  یعتبر عددھذا و

والفنیة التحضیرات البدنیة  إطار وذلك فيذلك الى التركیز على النخبة الریاضیة الممتازة بالجامعات الریاضیة الفردیة 

 ثم األفریقیة والبطوالت العالمیةالدولیة الھامة خاصة األلعاب األولمبیة  للمنافسات

 رسم بیاني لتطور المؤشر: 
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 یمة المنشودة للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق الق: 
 

 المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

 أنشطة وبرامج 30% - 100% 2/1/3/2

  وأداء المتابعة الطبیة
 الریاضیة النخبة

  دعم التأطیر واالحاطة
 النخبةالطبیة لریاضي 

  اجراء اختبارات بدنیة
 میدانیة

 ا.د 3254
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 2/1/3/3 المؤشر رمز

 العنف في المجال الریاضينسبة  :تسمیة المؤشر

  2021 السنة نھایة تاریخ تحیین المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 :الریاضة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر 

 :ممارسة األنشطة الریاضیة البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر 

  والحفاظ على صحة الریاضیین اخالقیات الریاضةتعزیز احترام المؤشر: الھدف الذي یرجع إلیھ 

 في القطاع بمختلف انواعھ (المادي، اللفظي، المعنوي ....) ظاھرة العنف  دراسة :تعریف المؤشر

 للحد منھاالریاضي ووضع الیات 

   نتائج رمؤش المؤشر:نوع 

  100*  )الف تظاھرة 20/  العنف المسجلةحاالت  (عدد =طریقة احتساب المؤشر  

 التفاصیل الفنیة للمؤشر
 :اإلدارة العامة للریاضة مع الجامعات الریاضیة مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر 
  آخر السنة المؤشر: تاریخ توفّر 

  2021سنة    الف تظاھرة 20حالة على  250 المنشودة للمؤشر:القیمة 
 

 قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: 
 

 الوحدة مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2020 
 التقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

العنف في نسبة 
 المجال الریاضي

 150 200 250 - 344 352 377  عدد

 %0.75 %1 %1.25 - %1.72 %1.76 %1.18 نسبة
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 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

ظاھرة العنف بمختلف انواعھ (المادي، اللفظي، " لدراسة لعنف في المجال الریاضيانسبة تم اعتماد المؤشر "
أسبابھا. حیث یتم احتساب ھذا المؤشر بعدد حاالت العنف والوقوف على  المعنوي ....) في القطاع الریاضي

   ألف تظاھرة. 20المسجلة بنسبة ل 

وبناءا على ما تم تسجیلھ من ارقام وتحلیلھا من قبل، نالحظ ان نسبة العنف مرتفعة أكثر في الریاضات 
 الجماعیة مقارنة بالریاضات الفردیة.

 :رسم بیاني لتطور المؤشر 

 
 

  المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأھم األنشطة: 
 

 المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة 

تقدیرات المؤشر 
 األنشطة التدخالت 2021لسنة 

تقدیرات االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2021 

 - - أنشطة وبرامج 1.25% - 0.75% 2/1/3/3
 

 

 

1.18%

1.76% 1.72%

0

1.25%
1%

0.75%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

تطور المؤشر

نسبة العنف في المجال الریاضي



 

 

 

 

 

 بطاقات مؤشرات قیس األداء

 دنیة والتكوین والبحثبالتربیة ال لبرنامج
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 3/1/1/1:المؤشر بطـاقة
 

 3/1/1/1:المؤشر رمز

 التغطیة بالتربیة البدنیة حسب الفصول باالبتدائينسبة  تسمیة المؤشر:

 بدایة السنة الدراسیة تاریخ تحیین المؤشر:

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التربیة البدنیةالبرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر: .1

 التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة بالوسط المدرسيالبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر: .2

 الترفیع في نسبة التغطیة بالتربیة البدنیة في المؤسسات التربویة.المؤشر:الھدف الذي یرجع إلیھ  .3

یرمي إلى احتساب نسبة الفصول التي بھا تالمیذ یمارسون مادة التربیة البدنیة من العدد الجملي  :تعریف المؤشر .4

 للفصول بالمدارس االبتدائیة

 مؤشر نتائجنوع المؤشر: .5

 مؤشر فاعلیة طبیعة المؤشر: .6

 مؤشر یشمل كل البرامج الفرعیة المركزیة والجھویةالتفریعات حسب البرامج الفرعیة :  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

نسبة التغطیة في المؤسسات التربویة و ذلك حسب عدد  الفصول  المنتفعة بمادة  : طریقة احتساب المؤشر  -1

 بالمدارس االبتدائیةساعة واحدة في األسبوع :  التربیة البدنیة بمعدل

 نسبة وحدة المؤشر: -2

ساعات تدریس التربیة البدنیة بالمدارس االبتدائیة وعدد الفصول المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: -3

 بالمدارس.

 استمارة  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: -4

 الجھویة المؤشر: المندوبیاتمصدر المعطیات األساسیة الحتساب  -5

  بدایة السنة الدراسیة المؤشر:تاریخ توفّر  -6

  2020/2021لسنة الدراسیة ل  % 80 للمؤشر:القیمة المستھدفة  -7

 2020/2021لسنة الدراسیة ل  %  80حسب البرامج الفرعیة :القیمة المستھدفة -8
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 كریم بنور).مدیر إدارة التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة (السید المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: -9

   III  قراءة في نتائج المؤشر 

  الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات  .1

 

تم اعتماد نسبة التغطیة في المؤسسات  تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -2

التربویة كمؤشر یمّكن من احتساب عدد الفصول المنتفعین بمادة التربیة البدنیة بالمؤسسات التربویة 

وثالث ساعات بالمدارس اإلعدادیة، وذلك بمعدل ساعة واحدة في األسبوع بالمدارس االبتدائیة   

 وساعتین بالنسبة للمعاھد الثانویة.

% بالنسبة للمعاھد 100نسبة  2021وستتواصل المجھودات لتبلغ نسبة التغطیة في سنة 

ستتواصل اإلصالحات من انتدابات  اإلبتدائیةمدارس اإلعدادیة بینما في المدارس وال% 100الثانویة و

 % 80بالمدارس خاصة في المناطق الریفیة والعمل على بلوغ نسبة  وتوفیر تجھیزات وفضاءات

 .2021سنة 

:رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 
 للمؤشر:  القیمة المستھدفة أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق .4

0
20
40
60
80

100
120

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

تطور المؤشر

Série 1 Colonne1 Colonne2

 الوحدة مؤشر قیس األداء: 
 اإلنجازات

2020 
 التقدیـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 التغطیة حسب الفصول  1- 3-1-1
 باالبتدائي

65.36 نسبة
% 

64.21
% 

62.4
0% 

64.36
% 

80% 90% 100% 
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القیمة 
المستھدفة 
 للمؤشر 

القیمة 
 المستھدفة 

 تقدیرات
 المؤشر

سنة ل
2021 

 األنشطة التدخالت

 تقدیرات
 اإلعتمادات
 لألنشطة 

202لسنة  1 

  1.1.3المؤشر
100% 

 
100% 

 
80% 

 

 
العمل على إصدار النصوص 
المنظمة والترتیبیة للتكوین 

المستمر والتكوین عن بعد  
إلطارات التربیة البدنیة و مھن 

 الریاضة
مراجعة التوقیت الخاص بمادة 
التربیة البدنیة بمختلف 

إطار  المراحل التعلیمیة  ضمن
 إصالح المنظومة التربویة

 
إطالق استشارة وطنیة شاملة 

 لجمیع المتدخلین في القطاع.
 

اطار 889انتداب   -
إطار   58باالبتدائي(

متحصل على الشھادة 
الجامعیة في التربیة 

إطار  366البدنیة + 
متحصل على اإلجازة 
األساسیة في التربیة 

 البدنیة)

-  
- 

 بالمؤشر: ) المتعلقةlimitesتحدید أھم النقائص ( .5

البرامج الرسمیة المعتمدة لتدریس مادة التربیة البدنیة حالیا تعود إلى بدایة التسعینیات ولم تعد تستجیب إلى أولویات 

 وأھداف وأغراض التربیة البدنیة المعاصرة.

 غیاب التكوین المستمر 

 یق أھداف المادةالزمن المخصص لتدریس مادة التربیة البدنیة ال یمكن من تحق

 طرق وأسالیب التدریس مادة التربیة البدنیة ال تالقى اھتمام العدید من التالمیذ في مختلف مراحل التعلیم
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 3/1/1/2:مـؤشــــر البطـاقة 
 

 3/1/1/2:المؤشر رمز

 نسبة التغطیة بالتربیة البدنیة حسب الفصول باإلعداديتسمیة المؤشر:

 بدایة السنة الدراسیةتاریخ تحیین المؤشر:

III- الخصائص العامة للمؤشر 

 التربیة البدنیةالبرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر: .1

 التربیة البدنیة و األنشطة الریاضیة بالوسط المدرسيالبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر: .2

 في نسبة التغطیة بالتربیة البدنیة في المؤسسات التربویة. الترفیعالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر : .3

یرمي إلى احتساب نسبة الفصول التي بھا تالمیذ یمارسون مادة التربیة البدنیة من العدد الجملي  :تعریف المؤشر .4

 للفصول بالمدارس اإلعدادیة

 نوع المؤشر:مؤشر نتائج .5

 طبیعة المؤشر: مؤشر فاعلیة .6

 كل البرامج الفرعیة مؤشر یشمل الفرعیة : التفریعات حسب البرامج  .7

IV- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

نسبة التغطیة في المؤسسات التربویة و ذلك حسب عدد  الفصول  المنتفعة بمادة  : طریقة احتساب المؤشر . 1

 ساعات في األسبوع بالمدارس االعدادیة 3:  التربیة البدنیة بمعدل

 نسبة وحدة المؤشر:. 2

 عدد الفصول.وساعات تدریس التربیة البدنیة بالمدارس االعدادیة  المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: .3

 استمارة طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: .4

 المندوبیات الجھویةمصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: .5

 بدایة السنة الدراسیة : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2020/2021السنة الدراسیة   %  100للمؤشر:مستھدفة القیمة ال .7

 2020/2021لسنة الدراسیة ل  % 100حسب البرامج الفرعیة :القیمة المستھدفة -8

 مدیر إدارة التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة (السید كریم بنور).المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: -9
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 قراءة في نتائج المؤشر

  سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر.1

 

 بالمؤشر: تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة .2

 
تم اعتماد نسبة التغطیة في المؤسسات التربویة كمؤشر یمّكن من احتساب عدد الفصول المنتفعین بمادة 

 .التربیة البدنیة بالمؤسسات التربویة وذلك بمعدل ثالث ساعات بالمدارس اإلعدادیة

% بالنسبة للمدارس اإلعدادیة و 100نسبة  2021وستتواصل المجھودات لتبلغ نسبة التغطیة في سنة 

  ستتواصل اإلصالحات من انتدابات وتوفیر تجھیزات وأثاث ریاضي

 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 

 

 

 

 

88
90
92
94
96
98

100
102

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

تطور المؤشر

Série 1 Colonne1 Colonne2

 الوحدة مؤشر قیس األداء: 
 اإلنجازات

2020 
 التقدیـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

التغطیة حس��������ب    3-1-1-2
 الفصول باإلعدادي

 % 100 % 100 % 100 % 94.17 % 93.27 %93.71 %93.82 نسبة
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 للمؤشر:  القیمة المستھدفة أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق .4

القیمة 
المستھدفة 

 للمؤشر

القیمة 
 المستھدفة

 المؤشر تقدیرات
 األنشطة التدخالت 2020سنة ل

 تقدیرات
 اإلعتمادات
 لألنشطة

 2021لسنة 

100% 
 

100% 
 

100% 

تفعیل  "مشروع تربیة بدنیة 
ذات جودة  " بالتنسیق مع 

UNESCO 
العمل على إصدار النصوص 
المنظمة والترتیبیة للتكوین 

المستمر والتكوین عن بعد  
التربیة البدنیة و  إلطارات

 مھن الریاضة
مراجعة التوقیت الخاص 
بمادة التربیة البدنیة بمختلف 
المراحل التعلیمیة  ضمن 
إطار إصالح المنظومة 

 التربویة
 

إطالق استشارة وطنیة شاملة 
 لجمیع المتدخلین في القطاع.

 

انتداب   -
اطار 889
إطار   58باالبتدائي(

متحصل على 
الشھادة الجامعیة 

التربیة البدنیة في 
إطار  366+ 

متحصل على 
اإلجازة األساسیة 
 في التربیة البدنیة)

- 
- 

 

 )المتعلقة بالمؤشر : limitesتحدید أھم النقائص ( .5

البرامج الرسمیة المعتمدة لتدریس مادة التربیة البدنیة حالیا تعود إلى بدایة التسعینیات ولم تعد تستجیب إلى أولویات 

 التربیة البدنیة المعاصرة.وأھداف وأغراض 

 غیاب التكوین المستمر 

 الزمن المخصص لتدریس مادة التربیة البدنیة ال یمكن من تحقیق أھداف المادة

 طرق وأسالیب التدریس مادة التربیة البدنیة ال تالقى اھتمام العدید من التالمیذ في مختلف مراحل التعلیم
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 3/1/1/3بطـاقة مـؤشــــر 
 

 3/1/1/3:المؤشر رمز

 نسبة التغطیة بالتربیة البدنیة حسب الفصول بالثانويتسمیة المؤشر:

 بدایة السنة الدراسیةتاریخ تحیین المؤشر:

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 التربیة البدنیةالبرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر: .1

 البدنیة و األنشطة الریاضیة بالوسط المدرسي التربیةالبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر: .2

 الترفیع في نسبة التغطیة بالتربیة البدنیة في المؤسسات التربویة.الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر : .3

یرمي إلى احتساب نسبة الفصول التي بھا تالمیذ یمارسون مادة التربیة البدنیة من العدد الجملي  :تعریف المؤشر .4

 ثانویةبالمعاھد الللفصول 

 نوع المؤشر:مؤشر نتائج .5

 طبیعة المؤشر: مؤشر فاعلیة .6

 التفریعات حسب البرامج الفرعیة :  مؤشر یشمل كل البرامج الفرعیة .7

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر 

نسبة التغطیة في المؤسسات التربویة و ذلك حسب عدد  الفصول  المنتفعة بمادة   :طریقة احتساب المؤشر . 1

 الثانویةالتربیة البدنیة بمعدل : ساعتان في األسبوع بالمعاھد 

 نسبة وحدة المؤشر:. 2

 .الثانویةساعات تدریس التربیة البدنیة و عدد الفصول بالمعاھد المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر:. 3

 تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: استمارة طریقة .4

 المندوبیات الجھویةمصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: .5

 بدایة السنة الدراسیة : تاریخ توفّر المؤشر .6

 2020/2021السنة الدراسیة   %100للمؤشر:القیمة المستھدفة  .7

 2020/2021للسنة الدراسیة   %   100حسب البرامج الفرعیة :القیمة المستھدفة -8

 مدیر إدارة التربیة البدنیة واألنشطة الریاضیة (السید كریم بنور).عن المؤشر بالبرنامج:  المسؤول-9
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 . III  قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر

 

 تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:

بمادة تم اعتماد نسبة التغطیة في المؤسسات التربویة كمؤشر یمّكن من احتساب عدد الفصول المنتفعین 

 التربیة البدنیة بالمؤسسات التربویة وذلك بمعدل ساعتین بالنسبة للمعاھد الثانویة.

% بالنسبة للمعاھد الثانویة وستتواصل 100نسبة  2021ستتواصل المجھودات لتبلغ نسبة التغطیة في سنة 

 اإلصالحات من انتدابات وتوفیر التجھیزات واألثاث الریاضي الالزمة

 :المؤشر رسم بیاني لتطور
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100.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

تطور المؤشر

Série 1 Colonne1 Colonne2

 الوحدة مؤشر قیس األداء: 
 اإلنجازات

2020 
 التقدیـرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

التغطیة حسب  3-1-1-3
 بالثانوي الفصول

 %100 %100 % 100 %98.78 %98.40 %98.21 %98.22 نسبة
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 للمؤشر: القیمة المستھدفة أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق -3

 

القیمة 
المستھدفة 
 للمؤشر 

القیمة 
المستھدفة 

حسب 
البرامج 
 الفرعیة

تقدیرات 
 المؤشر

سنة ل
2020 

 األنشطة التدخالت
 تقدیرات

اإلعتمادات 
 لألنشطة 

 2021لسنة 

3-1-1-3 
التغطیة حسب 

 الفصول
 بالثانوي

تفعیل  "مشروع تربیة بدنیة  100% 100% % 100
ذات جودة  " بالتنسیق مع 

UNESCO 
العمل على إصدار النصوص 
المنظمة والترتیبیة للتكوین 
المستمر والتكوین عن بعد  
إلطارات التربیة البدنیة و 

 مھن الریاضة
مراجعة التوقیت الخاص 
بمادة التربیة البدنیة بمختلف 
المراحل التعلیمیة  ضمن 

ار إصالح المنظومة إط
 التربویة

 
إطالق استشارة وطنیة شاملة 
 لجمیع المتدخلین في القطاع.

 

انتداب   -
اطار 889

 58باالبتدائي(
إطار  متحصل 
على الشھادة 
الجامعیة في 
التربیة البدنیة + 

إطار  366
متحصل على 
اإلجازة األساسیة 
في التربیة 

 البدنیة)

-  
- 

 

 بالمؤشر : ) المتعلقةlimitesتحدید أھم النقائص ( .8

البرامج الرسمیة المعتمدة لتدریس مادة التربیة البدنیة حالیا تعود إلى بدایة التسعینیات ولم تعد تستجیب إلى أولویات 

 وأھداف وأغراض التربیة البدنیة المعاصرة.

 غیاب التكوین المستمر 

 تحقیق أھداف المادةالزمن المخصص لتدریس مادة التربیة البدنیة ال یمكن من 

 .طرق وأسالیب التدریس مادة التربیة البدنیة ال تالقى اھتمام العدید من التالمیذ في مختلف مراحل التعلیم

 



 

 

 

 

 

 قیس األداءبطاقات مؤشرات 

 القیادة والمساندة لبرنامج
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  بطاقة مؤشر قیس األداء
 رمز المؤشر : 1-1-4-4

والترقیات المنجزة خالل السنة الجاریة: باعتبار أن منشور السید رئیس الحكومة  نسبة اإلنتدابات تسمیة المؤشر : 
قد عدا إلى مواصلة الضغط عبلى كتلة األجور  2020والمتعلق بإعداد مشروع میزانیة الدولة لسنة  2019لسنة  09عدد

اصات الملحة، فقد تم من خالل عدم برمجة انتدابات جدیدة باستثناء خریجي مدارس التكوین أوفي بعض االختص
 4التي تمیزت خاصة بتعیین  2020التركیز خاصة على نسبة انجاز الترقیات المھنیة الداخلیة المنجزة خالل سنة 

 وزراء إضافة إلى جائحة كورونا التي خفضت من نسق تفعیل ھذا المؤشر

 2020سنة  تاریخ التحیین :

I.  الخصائص العامة للمؤشر 
 القیادة والمساندة:  المؤشرالبرنامج الذي یرجع إلیھ  )1
 التصرف في الموارد البشریة:  البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر )2
الحرص على تنفیذ اإلنتدابات والترقیات خالل السنة المبرمج : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر )3

 بعنوانھا قانون المالیة
ترقیات خالل السنة المبرمج بعنوانھا یرمى ھذا المؤشر إلى تنفیذ اإلنتدابات وال: تعریف المؤشر  )4

 قانون المالیة الجاریة 
 مؤشر نتائج:  نوع المؤشر )5
 : مؤشر فاعلیة طبیعة المؤشر )6
 : اإلدارات المركزیة، المؤسسات العمومیة، المندوبیات الجھویةالتفریعات  )7
II.  التفاصیل الفنیة للمؤشر 

المناظرات الخارجیة والداخلیة المنجزة خالل السنة الجاریة / عدد المناظرات  عددطریقة إحتساب المؤشر : -1
 الخارجیة والداخلیة المبرمجة خالل نفس السنة

 نسبة مائویةوحدة المؤشر :    -2
 المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  : -3

 عدد المناظرات المبرمجة بقانون المالیة -
 عدد المناظرات التي تم التصریح بنتائجھا -

 التقریر السنويطریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :     -4
 معطیات توفرھا مصلحة اإلنتدابات والترقیات والترقیةمصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  -5
 شھر دیسمبر من كل سنةتاریخ توفر المؤشر :  -6
 % 100القیمة المستھدفة للمؤشر :  -7
 مدیر الموارد البشریة والمعدات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8

III. :قراءة في نتائج المؤشر 
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 سلسة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر .1

مؤشرات  الھدف
 قیس األداء

إنجازات  إنجازات
2019 

 تقدیرات
2015 2016 2017 2018 2020 2021 

تحسین 
التصرف 

في 
الموارد 
 البشریة

نسبة 
 اإلنتدابات

والترقیات 
المنجزة خالل 
 السنة الجاریة

70 % 87.5 
% 

100 % 100 %   75 %   75 % 100 % 

 رسم بیاني لتطور المؤشر  .2

 

 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: .3

 .إصدار األوامر المتعلقة باألنظمة األساسیة الخاصة إن استوجب األمر -

 

 

 

 

 

 

 

70%

87.50%

100% 100%

75% 75%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

نسبة اإلنتدابات والترقیات 
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 بطاقة مؤشر قیس األداء
 رمز المؤشر :2-1-4-4

 تسمیة المؤشر :  نسبة أعوان الصنفین الفرعیین أ1 وأ2 من مجموع األسالك المشتركة بالمصالح اإلداریة

 الخصائص العامة للمؤشر  •
 : القیادة والمساندة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1
 : التصرف في الموارد البشریة البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2
 : الترفیع في نسبة التأطیر باألسالك المشتركةالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3
 : تعریف المؤشر  -4
 : مؤشر نتائج نوع المؤشر -5
 : مؤشر فاعلیة طبیعة المؤشر -6
 : اإلدارات المركزیة، المؤسسات العمومیة، المندوبیات الجھویةالتفریعات  -7

 التفاصیل الفنیة للمؤشر  •
باألسالك المشتركة / العدد الجملي لألعوان  2وأ 1األعوان من الصنفین الفرعیین أعدد :طریقة إحتساب المؤشر  .1

 باألسالك المشتركة 
 نسبة مائویةوحدة المؤشر :    .2
 المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  : .3

  2وأ 1عدد األعوان من الصنفین الفرعیین أ -
 العدد الجملي لألعوان باألسالك المشتركة  -

 قانون اإلطارطریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :     .4
 معطیات یوفرھا المركز الوطني لإلعالمیةمصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .5
 شھر دیسمبر من كل سنةتاریخ توفر المؤشر :  .6
 % 50القیمة المستھدفة للمؤشر :  .7
 البشریة والمعداتمدیر الموارد  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : .8

 

 قراءة في نتائج المؤشر: •
 سلسة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر )1

إنجازات  إنجازات مؤشرات قیس األداء
2019 

 تقدیرات
2015 2016 2017 2018 2020 2021 

نسبة أعوان الصنفین 
من  2وأ 1الفرعیین أ

مجموع أعوان 
األسالك المشتركة 
 بالمصالح اإلداریة

39.72% 38 % 45 % 41.14 
% 

33.60 
% 45 % 45 % 
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 رسم بیاني لتطور المؤشر  )2

 

الترفیع في اإلنتدابات والترقیات بمختلف الرتب أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: )3

 . 2وأ 1المنتمیة إلى الصنفین الفرعیین أ
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1
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 بطاقة مؤشر قیس األداء
 3-1-4-4: رمز المؤشر

 تسمیة المؤشر :  نسبة إنجاز البرنامج السنوي للتكوین

 الخصائص العامة للمؤشر  •
 : القیادة والمساندة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -8
 : التصرف في الموارد البشریة البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -9

 تفعیل البرنامج السنوي للتكوین: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -10
 : المؤشر تعریف  -11
 : مؤشر نتائج نوع المؤشر -12
 : مؤشر فاعلیة طبیعة المؤشر -13
 : اإلدارات المركزیة، المؤسسات العمومیة، المندوبیات الجھویةالتفریعات  -14

 التفاصیل الفنیة للمؤشر  •
  عدد البرامج التي تم إنجازھا مقارنة مع البرامج التكوینیة المقترحة :طریقة إحتساب المؤشر  .9

 نسبة مائویة  وحدة المؤشر : .10
 المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  : .11

 عدد البرامج المبرمجة بالمخطط السنوي للتكوین  -
 العدد الجملي للبرامج التكوینیة التي تم تنفیذھا  -

 تقریر إدارة التخطیط والتقییم  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :     .12
معطیات یوفرھا المركز الوطني لتكوین ورسكلة إطارات الشباب المؤشر : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب  .13

 والریاضة والتربیة البدنیة
 شھر دیسمبر من كل سنةتاریخ توفر المؤشر :  .14
 % 50القیمة المستھدفة للمؤشر :  .15
 المدیر العام للمركز الوطني لتكوین ورسكلة إطارات الشباب والریاضة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : .16

 والتربیة البدنیة
 

 قراءة في نتائج المؤشر: •
 سلسة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر )4

إنجازات  إنجازات مؤشرات قیس األداء
2019 

 تقدیرات
2015 2016 2017 2018 2020 2021 

نسبة إنجاز البرنامج 
 مؤشر جدید السنوي للتكوین

عدد البرامج التكوینیة  الترفیع فيللمؤشر:أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  )5

 المنجزة فعلیا
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 بطاقة مؤشر قیس األداء

 1-2-4: رمز المؤشر

 : تحسین سعة تدفق االنترناتتسمیة المؤشر

 2020: نھایة سنة تاریخ تحیین المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر: -1
 

 : القیادة والمساندةالبرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1

 : األنظمة المعلوماتیة واالتصالالفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشرالبرنامج  -2

 : تحسین جودة خدمات اإلعالمیةالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

: تحسین سعة تدفق األنترنات مما یرمي إلى سرعة التوّصل إلى المعلومة وتفادي حجم تعریف المؤشر -4
 المراسالت الورقیة

 : مؤشر نتائجنوع المؤشر -5

 : مؤشر جودةرطبیعة المؤش -6

 : اإلدارات المركزیة، المؤسسات العمومیة، المندوبیات الجھویة والمؤسسات الشبابیةالترفیعات -7

 الخصائص العامة للمؤشر: -2
 

 : نسبة التغطیة اإلجمالیة/العدد الفعلي لمستخدمي االنترنات في الثانیةطریقة احتساب المؤشر .1

 Mbits/s: وحدة المؤشر .2

: المعدل العام لسعة التدفق باإلدارة المركزیة والمؤسسات العمومیة الحتساب المؤشرالمعطیات األساسیة  .3
 ودور الشباب التابعة للوزارة

متابعة سرعة تدفق األنترنات بالتنسیق مع شركة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 اتصاالت تونس والوكالة التونسیة لألنترنات

 : إدارة التنظیم واألسالیب اإلعالمیةسیة الحتساب المؤشرمصدر المعطیات األسا .5

 : شھر دیسمبر من كل سنةتاریخ توفر المؤشر  .6

 میغابایت في الثانیة 20   القیمة المستھدفة للمؤشر .7

 : مدیر التنظیم واألسالیب واإلعالمیة.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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 قراءة في نتائج المؤشر: -3
 

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج  -8
مؤشرات 

قیس 
 األداء 

 إنجازات   الوحدة
    

  
2020 

 تقدیرات

 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 

سعة تدفق 
 األنترنات

Mbits/s 4 8 8 16 16  16  16  إلى
20 

میغابیت 
في 

 الثانیة

إلى  16
20 

میغابیت 
في 

 الثانیة

 20إلى  16
في  میغابیت

 الثانیة

 :رسم بیاني8- 

 
 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -3

 ربط كل اإلدارات المركزیة والجھویة باالنترنات وتحسین سرعة التدفق 

 تطویر المنظومة اإلعالمیة لبلوغ النجاعة وسرعة الوصول إلى المعلومة 

  :رقمنة اإلدارة 

 

 

3.53 3.51
3.16 3.14

2.84 2.74
2.5 2.45 2.43

إنجازات 
2015

إنجازات 
2016

إنجازات 
2017

إنجازات 
2018

إنجازات 
2019

2020 تقدیرات 
2021

تقدیرات 
2022

تقدیرات 
2023

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

عددالمؤشر األنترناتتتدفقسعة 01
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 بطاقة مؤشر قیس األداء

 2-2-4: المؤشررمز 

 : التخفیض من عمر الحواسیبتسمیة المؤشر

 2020: نھایة سنة تاریخ تحیین المؤشر

I- :الخصائص العامة للمؤشر 
 : القیادة والمساندةالبرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1

 : األنظمة المعلوماتیة واالتصالالبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2

 : تحسین جودة خدمات اإلعالمیةالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

 سنوات 3: التخفیض من عمر الحواسیب لیبلغ المعدل العمري للحواسیب تعریف المؤشر -4

 : مؤشر نتائجنوع المؤشر -5

 : مؤشر جودةطبیعة المؤشر -6

 اإلدارات المركزیة، المؤسسات العمومیة، المندوبیات الجھویة. :الترفیعات -7

II- :التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 : مجموع عمر الحاسوب*عدد الحواسیب/العدد الجملي للحواسیباحتساب المؤشرطریقة  .1
 : نسبة مائویةوحدة المؤشر .2
 : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 عدد الحواسیب الجملیة -
 عمر الحواسیب -

: تجمیع المعطیات باالعتماد على الشراءات الجدیدة طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 وعلى الجرد السنوي لعدد الحواسیب المستخدمةحواسیب الل

 : إدارة التنظیم واألسالیب اإلعالمیةمصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 : شھر دیسمبر من كل سنةتاریخ توفر المؤشر  .6
 سنوات 3أقل من  : القیمة المستھدفة للمؤشر .7
 واإلعالمیة : مدیر التنظیم واألسالیبالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III- :قراءة في نتائج المؤشر 
 

 :سلسلة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر1- 
مؤشر قیس 

 األداء
 التقدیرات 2020 اإلنجازات الوحدة

2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 
معدل عمر 
 الحواسیب

 2.43 2.45 2.5 2.74 2.84 3.14 3.16 3.51 3.53 السنة
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 :رسم بیاني  -4

 
 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر3-

 تفعیل صفقات شراء المعدات

 

 

 

 

 

 

 

 

3.53 3.51
3.16 3.14

2.84 2.74
2.5 2.45 2.43

إنجازات 
2015

إنجازات 
2016

إنجازات 
2017

إنجازات 
2018

إنجازات 
2019

2020 تقدیرات 
2021

تقدیرات 
2022

تقدیرات 
2023

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

عددالمؤشر الحواسیبعمرمعدل 02
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 بطاقة مؤشر قیس األداء

 رمز المؤشر :-1-3-4-4

 تسمیة المؤشر : معدل عمر وسائل النقل 

 الخصائص العامة للمؤشر  •
 : القیادة والمساندة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 : التصرف في المعدات   البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 : ترشید التصرف في وسائل النقلالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
سنوات مع إعطاء  7.25: التخفیض من عمر السیارات اإلداریة لیبلغ المعدل العمري للسیاراتتعریف المؤشر  .4

 األولویة في التجدید لسیارات المصلحة .
 : مؤشر قیس النتائج  لمؤشرنوع ا .5
 : مؤشر جودة  طبیعة المؤشر .6
 :اإلدارات المركزیة والجھویة التابعة للوزارة لتفریعات ا .7

 التفاصیل الفنیة للمؤشر  •
 المعدل العمري الجملي للسیارات / عدد السیارات : طریقة إحتساب المؤشر  .1
 نسبة وحدة المؤشر :   .2
  عمر السیاراتالمعطیات األساسیة ألحتساب المؤشر  :  .3
  مصدر إداريطریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .4
  اإلدارة الفرعیة للمعداتمصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .5
  نھایة كل سنة إداریةتاریخ توفر المؤشر :  .6
  7القیمة المستھدفة للمؤشر :  .7
 یة والمعدات مدیر الموارد البشر المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : .8

 

 قراءة في نتائج المؤشر: •
 سلسة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: -1

مؤشرات قیس  الھدف
 األداء

إنجازات  إنجازات
2019 

 تقدیرات
2015 2016 2017 2018 2020 2021 

ترشید 
التصرف 

في وسائل 
 النقل

معدل عمر 
 وسائل النقل

7.8 7.48 7.12 7.25 7.35 7.25 7 
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 النتائج والتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:تحلیل  -2
 ترشید التصرف في وسائل النقل 

 رسم بیاني لتطور المؤشر: -3
 معدل عمر السیارات / سنة 

 
 

تجدید األسطول ومزید التكوین والتحسیس لحسن أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر :  -4
 وسائل النقل وتعمیم منظومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة إستعمال

 نقص في اإلعتمادات المالیة المخصصة القتناء السیارات  تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر : -5
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 بطاقة مؤشر قیس األداء

 رمز المؤشر :2-3-4-4

 تسمیة المؤشر : 

 معدل إستھالك الوقود لسیارات المصلحة

  الخصائص العامة للمؤشر 
 : القیادة والمساندة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 : التصرف في المعدات   البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 : ترشید التصرف في وسائل النقلالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
الوقود من قبل سیارات المصلحة مقارنة بعدد الكیلومترات  : تخفیض معدل إستھالكتعریف المؤشر  .4

المقطوعة/ وإرساء منظومة إعالمیة لمراقبة جوالن العربات ونسبة استھالكھا للوقود وإعتماد منظومة 
التصرف في العربات المعدة من قبل المركز الوطني لإلعالمیة ومنظمومة أجلیس المعدة من قبل الشركة 

 تغالل البترولالوطنیة لتوزیع وإس
 : مؤشر قیس النتائج  نوع المؤشر .5
 : مؤشر جودة  طبیعة المؤشر .6
 :حسب قوة محرك السیارات التفریعات  .7

  التفاصیل الفنیة للمؤشر 
 كلم  100كمیة الوقود المستھلكة باللتر/المسافة الجملیة المقطوعة لكل :طریقة إحتساب المؤشر  .8
 كلم 100 /ل 1وحدة المؤشر :   .9

 المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  : .10

 كمیة الوقود المستھلكة باللتر -

 كلم 100المسافة الجملیة المقطوعة بـ  -

إحتساب كمیة الوقود المستھلكة ومقارنتھا بالمسافات طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :     .11
  المقطوعة.

  إلدارة الفرعیة للمعداتامصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .12
  نھایة كل سنة إداریةتاریخ توفر المؤشر :  .13
 7القیمة المستھدفة للمؤشر :  .14
 .كاھیة مدیر المعدات المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : .15
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 :قراءة في نتائج المؤشر 
 سلسة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر: .1

مؤشرات قیس  الھدف
 األداء

إنجازات  إنجازات
2019 

 تقدیرات
2015 2016 2017 2018 2020 2021 

معدل استھالك 
الوقود في كل 

 كلم 100

9 9 8.2 8.5 8.2 7.5 7 

 كلم 100رسم بیاني لتطور المؤشر: معدل إستھالك الوقود في كل  .2

 

 
تجدید األسطول ومزید التكوین والتحسیس لحسن أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر :  .3

 إستعمال وسائل النقل وتعمیم منظومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة
 قدم أسطول السیارات تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر : .4
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 بطاقة مؤشر قیس األداء
 رمز المؤشر :3-1-4-4

 تسمیة المؤشر :  نسبة سیارات المصلحة المجھزة بمنظومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة.

 الخصائص العامة للمؤشر  •
 : القیادة والمساندة البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1
 : التصرف في المعدات   البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2
 ومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة.: تجھیز سیارات المصلحة بمنظالھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3
 : تعریف المؤشر  -4
 : مؤشر قیس النتائج  نوع المؤشر -5
 : مؤشر جودة  طبیعة المؤشر -6
 : اإلدارات المركزیةالتفریعات  -7

 التفاصیل الفنیة للمؤشر  •
عدد سیارات المصلحة المجھزة بمنظومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة / العدد :طریقة إحتساب المؤشر  -8

 الجملي للسیارات المصلحة باإلدارة المركزیة
 نسبة مائویةوحدة المؤشر :    .17
 المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  : .18

 عدد سیارات المصلحة المجھزة بمنظومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة  -
 العدد الجملي للسیارات المصلحة باإلدارة المركزیة  -

تجھیز سیارات المصلحة بمنظومة المراقبة عبر حتساب المؤشر : نسبة طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إل    .19
 األقمار الصناعیة.

 اإلدارة الفرعیة للمعدات مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .20
 شھر دیسمبر من كل سنةتاریخ توفر المؤشر :  .21
 % 50القیمة المستھدفة للمؤشر :  .22
 ارد البشریة والمعداتمدیر المو المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : .23

 

 قراءة في نتائج المؤشر: •
 سلسة النتائج والتقدیرات الخاصة بالمؤشر )6

مؤشرات قیس  الھدف
 األداء

إنجازات  إنجازات
2019 

 تقدیرات
2015 2016 2017 2018 2020 2021 

ترشید 
التصرف 

في وسائل 
 النقل

نسبة سیارات 
المصلحة المجھزة 
بمنظومة المراقبة 
 عبر األقمار

 الصناعیة.

- - - - 28 % %45 %65 
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 رسم بیاني لتطور المؤشر  )7

 

 

 

 

 

 

الترفیع في نسبة سیارات المصلحة المجھزة  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: )8
 بمنظومة المراقبة عبر األقمار الصناعیة.
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