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 املحتوى فهرس 

 الصفحة املحتوى 

 4ص  مقدمة 

I.  5ص  البحوث والدراسات 

املسح الوطني الثاني حول املمارسات الرياضية   .1

 والبدنية لدى التونسيين

 5ص 

 6ص  الخارطة الرياضية للمجازين .2

 7ص  منظومة إعالمية حول الرياضة  .3

II.  8ص  ورشات العملامللتقيات و 

 8ص  امللتقيات العلمية 

 8ص  في علوم الرياضة  السادسعلمي الملتقى   

 9ص  ورشات العمل 

مشروع تقييم املشاركة التونسية في األلعاب األوملبية  

 . 2024وأفق باريس  1+2020والبراملبية طوكيو 

 9ص 

III.  14ص    يةالتكوينالدورات 

IV. 15ص  النشر والتوثيق 

النشاط االتصالي للوحدة السمعية البصرية باملرصد الوطني 

 للرياضة  

 

 15ص 

 16ص  منشورات املرصد الوطني للرياضة 

V.  املرصد الوطني للرياضة وعالقات التعاون والشراكة

 وطنيا ودوليا 

 17ص 

VI.  لنشاط املرصد   واالتصالمتابعة وسائل اإلعالم

 الوطني للرياضة. 

 18ص 

VII.  19ص  2021برنامج عمل املرصد الوطني للرياضة لسنة 
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 مقدمة: 

 19جائحة كوفيد    وانتشار   يتالءمتوجيه برنامج عمل املرصد الوطني للرياضة بما    2021تم سنة  

الرياضية   األنشطة  تتمحور حول رصد تطور  والتي  واملشموالت  للمهام  وفقا  والعمل  من جهة 

إلى   الرامية  والبرامج  الخطط  رسم  في  واملساهمة  االجتماعية  الفئات  قاعدة  لجميع  توسيع 

الوطني حول    الرياضية.املمارسة   للمسح  التأليفية  الوثيقة  بلورة  تم  البحيث    دنية املمارسات 

التونسيين   لدى  الوضع    انتظار  في والرياضية  يسمح  حاملا  النتائج  لنشر  وطني  ملتقى  تنظيم 

 الصحي بذلك. 

الرامية   املهام  تفعيل  إطار  ووضع إوفي  املالئمة  اإلستراتيجيات  تصور  على  السلط  لى مساعدة 

ونتائجهم   الرياضيين  قدرات  لتحسين  العملية  الوطنية    واالرتقاء الخطط  تأهيلها،  و بالرياضة 

سبتمبر   منذ  للرياضة  الوطني  املرصد  في    2021انطلق  التونسية  املشاركة  "تقييم  برنامج  في 

 ". 2024وأفق باريس  1+ 2020األلعاب األوملبية والبراملبية 

حلقات التكوين التي تندرج في إطار حوكمة التسيير داخل الهياكل    استكمال  2021كما تم سنة  

إلى   هذا  الرياضية  الجامعات  داخل  واملالي  اإلداري  التسيير  دليل  بنشر  توجت  والتي  الرياضية 

 املؤتمر الدولي السادس لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية. جانب تنظيم 

ا األنشطة  مختلف  التالي  التقرير  سنة  ويعرض  تنظيمها  تم  املرصد    2021لتي  عمل  وبرنامج 

 .2022الوطني للرياضة لسنة 
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I.  البحوث والدراسات 

 البدنية والرياضّية لدى التونسيين ات مارساملحول املسح الوطني الثاني  .1

 

 األهداف:  ▪

 2009ومقارنتها بـ نسبة ممارسة األنشطة الرياضية والبدنية لدى التونس ي تحديد ×

 معرفة الظروف التي تمارس فيها األنشطة الرياضية والبدنية  ×

البدني   × للنشاط  التونس ي  ممارسة  دون  تحول  التي  والحواجز  اإلشكاليات  تحديد 

 والرياض ي 

وال × والبدنية  الرياضية  األنشطة  ممارسة  بين  الالعالقة  )نظام  ،  التغذيةصحي 

 التدخين واالدمان( 

    

 : عينة البحث ▪

فرد( موزعة على كل واليات   18000أسرة )بمعدل  5000يشمل املسح عينة تضم قرابة  ×

الجمهورية بمدنها وقراها وأريافها تم سحبها باالعتماد على طرق العينة الطبقية  

   العشوائية 

         

 : مراحل اإلنجاز ▪



( 2021تقرير نشاط املرصد الوطني للرياضة )   

 

 6 

 

 

 للمجازين:الخريطة الرياضية  .2

 

   
     

ـــــمة   التاريخ املهـ

 2020جانفي العمل امليداني  ▪

 2020سبتمبر-فيفري  القراءة اإلحصائية للمعطيات من قبل املعهد الوطني لإلحصاء  ▪

 2020أكتوبر  تسلم النتائج ▪

 2021 جوان-2020أكتوبر تحليل املعطيات من طرف لجنة الخبراء  ▪

 2021 جويلية لنتائج املسح خالل أشغال املجلس العلمي عرض أولي  ▪

 2021 نوفمبر  عرض لنتائج املسح  ▪

 2021نوفمبر  تعددةاإلعالم واالتصال املوسائل نتائج املسح باعتماد عرض  ▪
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 :إعالمية حول الرياضة نظومةم .3

  الرياضة تضمفي إطار تفعيل مقترح املرصد الوطني للرياضة حول إنجاز منظومة إعالمية حول 

 من أجل تحقيق األهداف التي تم تحديدها: مختلف الهياكل الرياضية 

 الرياضية على املستوى اإلداري والفني واملالي. رقمنة أنشطة الهياكل  ▪

 إرساء مبدأ الشفافية  ▪

 تكريس حق النفاذ إلى املعلومة وفقا لإلجراءات القانونية املعمول بها.  ▪

 تحقيق نقلة نوعية على مستوى التنظيم والتسيير الرياض ي.  ▪

ة التي  املساهمة في رسم اإلستراتيجيات والتوجهات من خالل االستئناس بهاته املنظوم ▪

 ستوفر املعلومة الحينية والدقيقة.  

وفقا    استغالل حسن   ▪ املعطيات  كافة  تخزين  ضمان  مع  الوقت  وربح  البشرية  املوارد 

 للتسلسل الزمني مما يساهم في حسن التصرف في األرشيف.

   عقد جلسات عمل من طرف سلطة اإلشراف كما تم    2021وفي هذا اإلطار تم سنة

ستنجز  التي  الشركة  وأن    إختيار  علما  املتابعة  لجان  تركيبة  وضبط  املشروع  هذا 

للرياضة   الوطني  هذا املشروع  املرصد  تصور  امليزانية  قدم  ورصد  تفعيله  أجل  من 

 .2020نوفمبر   4مراسلة بتاريخ  اإلشراف ضمنله إلى سلطة املخصصة 
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II.  امللتقيات العلمية وورشات العمل 

 امللتقات العلمية: ▪

السادس لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية  املؤتمر الدولي  

 . 2021نوفمبر  19و 18بالحمامات يومي 
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 ورشات العمل:  ▪

تقييم املشاركة التونسية في األلعاب األوملبية والبراملبية طوكيو   

2020 +1   

أفق األلعاب األوملبية والبراملبية باريس  2024و  

 

 التحضيرية: املرحلة  املرحلة األولى  -1

الجهة   املهمة

 املتدخلة 

 التاريخ اإلنجاز

املعطيات   ▪ تجميع 

الرياضيين  حول 

األلعاب  في  املشاركين 

والبراملبية   األوملبية 

فنية   جذاذات  وصياغة 

مشارك   بكل  خاصة 

من  مجموعة  تتضمن 

 البيانات العلمية 

 

 

 

 

 

 

املرصد   

الوطني  

 للرياضة 

لثالث   ✓ نماذج  صياغة  تم 

لجمع   تكون مصدرا  جذاذات 

الجامعات   من  املعطيات 

 الرياضية 

لجلسات   ✓ روزنامة  وضع  تم 

التمهيدية مع مختلف   العمل 

 الجامعات الرياضة  

الجلسا ✓ في  االنطالق  ت  تم 

املرصد   بمقر  التمهيدية 

مع   اليوم  في  بمعدل جلستين 

في   شاركت  التي  الجامعات 

 األلعاب األوملبية 

العامة   ✓ اإلدارة  مراسلة  تم 

من   مناسبتين  في  للرياضة 

أجل الحصول على املعطيات  

21  

- سبتمبر  

نوفمبر    17

2021 
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تكوين لجنة تقييم تضم   ▪

من   األطراف  جميع 

عن  ممثلين  خالل 

)اإلدارات والهياكل ذات  

أطباء،   خبراء،  العالقة، 

فنيين،  مديري  العبين، 

 ).... 

النخبة   برياض ي  الخاصة 

 وعقود األهداف 

 

من   ✓ مجموعة  تحديد  تم 

تزكية   انتظار  في  األسماء 

ا ودعوة  للجنة  املقترح 

 لالنعقاد 

 

 

 

 

 

 

 

نوفمبر/  

 ديسمبر 

 : ورشات عمل تشاركية املرحلة الثانية  -2
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 جلسات العمل التنسيقية:  

الفنيين للجامعات الرياضية التي شاركت    املديرين  حوار تنسيقية بحضور جلسات    10تنظيم  تم  

وذلك ملزيد ضبط املعطيات املطلوبة ومراجعة    1+2020والبراملبية طوكيو    ة األوملبيفي األلعاب  

 التالية: الجذاذات التي تم تطويرها للغرض وذلك حسب الروزنامة 

 تاريخ الحضور  الجامعة الرياضية

 2021نوفمبر  8 الجامعة التونسية أللعاب القوى  1

الجامعة التونسية للمصارعة والجامعة التونسية   2

 للتجديف 

)الحصة   2021نوفمبر  9

 الصباحية( 

)الحصة   2021نوفمبر  9 الجامعة التونسية للمالكمة  3

 املسائية( 

 2021نوفمبر  10 الجامعة التونسية للكانوي كاياك  4

والجامعة الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف  5

 التونسية لرفع األثقال 

 2021نوفمبر  11

 2021نوفمبر  12 الجامعة التونسية للسباحة   6

الجامعة التونسية للرماية والجامعة التونسية   7

 لألشرعة  

 2021نوفمبر  15

الجامعة التونسية للتايكواندو والجامعة التونسية   8

 لتنس الطاولة  

 2021نوفمبر  16

 2021نوفمبر  17 الجامعة التونسية للكرة الطائرة   9

 2021نوفمبر  30 اللجنة الوطنية البراملبية  10

 

   ورشات العمل التقييمية:  

بمقر املرصد الوطني للرياضة جلسة عمل ضمت أعضاء لجنة التقييم تم على إثرها    تالتأم

 تحديد روزنامة عمل الورشات مع الجامعات الرياضة والتي انعقدت في التواريخ التالية: 
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 الورشة   التاريخ ع

 2021ديسمبر  6 1

 

 

انتظم بمقر املرصد الوطني للرياضة   

املكلفة  جلسة عمل ألعضاء اللجنة 

بتقييم األلعاب األوملبية والبراملبية طوكيو  

عملها   جوالتي وضعت برنام 2020+1

 وتواريخ مختلف الورشات. 

 2021ديسمبر  15 2

 
 

 

ورشة العمل التقييمية الخاصة باملشاركة   

التونسية في األلعاب األوملبية في رياضة  

 الجودو ورياضة املصارعة. 

 2021ديسمبر  20 3

 
 

ورشة العمل التقييمية الخاصة باملشاركة   

التونسية في األلعاب األوملبية في رياضة  

 التايكواندو. 

 2021ديسمبر  22 4

 
 

 

ورشة العمل التقييمية الخاصة باملشاركة   

التونسية في األلعاب األوملبية في رياضة  

 املالكمة ورياضة الكانوي كاياك 
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 2021ديسمبر  27 5

 

 

ورشة العمل التقييمية الخاصة باملشاركة   

التونسية في األلعاب األوملبية في رياضة  

 والتجديف.  القوى ألعاب  

 2021ديسمبر  28 6

 

 

ورشة العمل التقييمية الخاصة باملشاركة   

التونسية في األلعاب األوملبية في رياضة  

 كرة الطائرة ورياضة السباحة. 

 2021ديسمبر  29 7

 

 

العمل التقييمية الخاصة باملشاركة  ورشة  

التونسية في األلعاب األوملبية في رياضة  

 رفع األثقال ورياضة كرة الطاولة. 

 2021جانفي  12 8

 

 

ورشة العمل التقييمية الخاصة باملشاركة   

 التونسية في األلعاب البراملبية. 
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III.  الدورات التكوينية 

  

دورة   ▪ للرياضة  الوطني  املرصد  نظم 

الجامعات   اطارات  لفائدة  تكوينية 

الرياضية حول إعداد دليل إجراءات  

بالهياكل   واملالي  االداري  التسيير 

حاتم   السيد  إشراف  تحت  الرياضية 

عاشور مدير عام بوزارة املالية بتاريخ  

 2021مارس  9
  

  3نظم املرصد الوطني للرياضة بتاريخ  ▪

لفائدة    دورة  2021جوان   تكوينية 

طلبة وحدة البحث باملرصد خصصت  

التكنولوجية   املعدات  الستعمال 

االداء   بتطوير  الخاصة  والعلمية 

 . الرياض ي
 

 
 

بتاريخ   ▪ للرياضة  الوطني  املرصد  نظم 

تكوين لفائدة    2021جوان    24 ورشة 

حول   الرياضية  الجامعات  اطارات 

وتنظيم   الرياضية  الهياكل  حوكمة 

 التظاهرات الرياضية في تونس. 
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IV. النشر والتوثيق 

 

 النشاط االتصالي للوحدة السمعية البصرية باملرصد الوطني للرياضة   

   2021فيفري  11

املرصد الوطني للرياضة في 

متابعة ألنشطة مالعب  

 األحياء 

 

 

 

 

 2021افريل  1

للرياضة  الوطني  املرصد  قام 

مع   مشترك  عمل  بإنجاز 

ملكافحة   الوطنية  الوكالة 

لإلعداد  املنشطات  تعاطي 

 العاملي للعب النزيه. لليوم 

  
 2021جويلية 

االتصال  عمل  فريق  أنجز 

للرياضة  الوطني  باملرصد 

شهر   خالل  إعالمي  فيديو 

البطلة   ملسيرة  يؤرخ  جويلية 

 التونسية أنس جابر. 
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 املنشورات:   

 دليل اإلجراءات داخل الهياكل الرياضية:  ▪

  

 الخريطة الرياضية للمجازين: ▪
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V.  الوطني للرياضة وعالقات التعاون والشراكة  املرصد

 وطنيا ودوليا 

 

 العالقات الدولية:  ▪
مجال  في  الدولي  التعاون  برامج  إطار  في 

يوم   أدى  وزير   2021جوان    12الرياضة 

الكنغو   بجمهورية  والترفيه  الرياضة 

زيارة  الديمقراطية "سارج شامبو نكوندي" 

للرياضة   الوطني  املرصد  مقر  إلى  عمل 

الدولي   مرفوقا التعاون  مدير  بالسيد 

 والعالقات الخارجية بالوزارة.  

 

 
 : العالقات الوطنية ▪

يوم   تنظيم  جلسة عمل   2021نوفمبر    3تم 

املصور  نجل  املنوبي،  حسني  السيد  مع 

املنوبي،  البشير  الراحل  الفوتوغرافي 

عمل  برنامج  ضبط  في  للنظر  خّصصت 

الى حفظ وتثمين األرشيف   الرياض ي يهدف 

البشير  الفنان  خالله  من  أثث  الذي  الثري 

 املنوبي جزءا هاما من الذاكرة الوطنية 
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VI.   متابعة وسائل اإلعالم واالتصال لنشاط املرصد الوطني

 للرياضة  

  

 تغطية وكالة تونس افريقيا ألنشطة املرصد الوطني للرياضة ×

 (2021 ماي)

 
 (2021 ماي 21) مستجدات ودراسات املرصدحوار لجريدة الصباح حول أبرز  ×

 ( 2021 نوفمبر  26) للرياضةاملرصد الوطني   دراساتتغطية وكالة تونس افريقيا ل ×

 متابعة موزاييك لدراسة املرصد الوطني للرياضة   ×
 ( 2021نوفمبر  23تحقيق من إنجاز مجلة العربي الجديد )  ×

 ( 2021نوفمبر  22أم )موزاييك أف   ×

 2021نوفمبر  21الوطنية )ربورتاج(: التلفزة   ×
 

 (2021نوفمبر  19تغطية القناة الوطنية ) ×

 ( 2021نوفمبر  18في )التاسعة تي  ×

 (2021نوفمبر  18إذاعة شمس أف أم ) ×

 ( 2021نوفمبر  18متابعة راديو جوهرة أف أم ) ×

 ( 2021نوفمبر  18) وكالة تونس إفريقيا لألنباء  ×
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   2022برنامج نشاط املرصد الوطني للرياضة 

 

 
   

 أهداف البرنامج  

رصد تطور األنشطة الرياضية لجميع الفئات االجتماعية واملساهمة في تصور الخطط  

 والبرامج الرامية إلى توسيع قاعدة املمارسة 

متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تجسيم حق الجميع في ممارسة األنشطة الرياضية   

 والبدنية. 

لتحسين    العملية  الخطط  ووضع  املالئمة  اإلستراتيجيات  تصور  على  السلط  مساعدة 

 قدرات الرياضيين ونتائجهم واالرتقاء بالرياضة الوطنية وتأهيلها. 

 

 امج ـــــــــــــــــــــــــــــالبرن

 ة البحوث والدراسات العلمي 1
 دراسات ميدانية ال 2
 سبـــــــــــــــر األراء  3
 وين ــــــــــــــــــــالتك 4
 التظاهرات والندوات وامللتقيات العلمية 5
 املنشورات 6
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 البحوث والدراسات 

تأثيرات املمارسة الرياضية على املصاريف املوجهة واملنفقة لعالج األمراض املزمنة   .1

 التي يمكن تالفيها باملمارسة الرياضية. 

استهالك   الهدف:  ترشيد  خالل  من  الفرد  ورفاه  صحة  حماية  في  الرياضة  دور  إبراز 

 األدوية

الثاني حول املمارسات الرياضية  .2 مخطط عمل لتطبيق مخرجات املسح امليداني 

 والبدنية لدى التونسيين

 الهدف: تفعيل مخرجات املسح الوطني الثاني

الخاص   .3 القطاع  في  الرياضة  مهن  األكاديميات دراسة  الرياضية،  )النوادي 

 والقاعات الخاصة(. 

 

 

 دراسات ميدانية

املستهدفة الجهة  الدراسة  املحتوى  

املندوبات الجهوية  

 للرياضة.
املسح امليداني للمنشآت  -4 تطبيقه إعالمية  ✓

 الرياضية في تونس

 

.  

 

 سبـــــــــــــــر اآلراء                            
 

وضع سبر أراء على الخط في بداية كل شهر وستتعلق املواضيع بمسائل مستجدة وذات 

 عالقة بالشأن الرياض ي على املستوى الوطني.
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 ويتم نشر النتائج على إثر كل قراءة إحصائية لها. 

. ............/املواضيع: متابعة التظاهرات الرياضية/ الرهان الرياض ي/الرياضة النسائية. أمثلة عن   

 

 

     وينــــــــــــــــــــالتك
 

 البرنامج: 

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو املح املكون   الفئة املستهدفة  تاريخ االنجاز   

2022جانفي   للجامعات  اإلطارات الفنية   

 والجمعيات الرياضية 

السيد محمد  

 عياش ي

التكنلوجيا في خدمة  

 تطوير األداء الرياض ي 

1 

2022 فيفري  الطلبة والباحثين في مجال   

 الرياضة والتربية البدنية 

 2 اإلحصاء ................ 

2202 أفريل الطلبة والباحثين في مجال   

 الرياضة والتربية البدنية 

شطارةمختار         منهجية البحث في علوم   

 الرياضة 

3 

2202 ماي  رياض ي النخبة  

 

السيد وليد  

 املاجري 

رياض ي النخبة ووسائل  

االتصال والتواصل  

 االجتماعي

4 

 

 

 التظاهرات والندوات وامللتقيات العلمية
 

 
2202 فيفري    ورشات تفكير مع جميع األطراف املتدخل • 

 .لتقنين إجراءات تنظيم هذا النشاط

أيام دراسية لتطوير النشاط البدني في  

 الطبيعة. 

2022 مارس  تقديم التقرير  • 

 التوصيات املنبثقة عن اللجان •

يوم إعالمي لتقديم مخرجات مشروع  

تقييم املشاركة التونسية في األلعاب  

  1+2020األوملبية والبراملبية طوكيو 
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االنطالق في وضع إستراتيجية عمل على   •

 ضوء املخرجات 

أفق األلعاب األوملبية والبراملبية   و

2024باريس   

سيتم ضبط   

  الروزنامة الحقا

وبالتنسيق مع الهياكل  

 الجهوية واملحلية 

 )أفريل/ سبتمبر( 

 تقديم نتائج املسح على مستوى جهوي  •

تنظيم ورشة عمل جهوية لتقديم   •

 مقترحات عملية لتطوير املمارسة 

االنطالق في وضع إستراتيجية عمل على   •

 ضوء املخرجات 

تظاهرات إقليمية حول:   (7)تنظيم  

شاط البدني  ناأليام الجهوية لتطوير ال 

أقاليم(  7والرياض ي )  

2202أكتوبر   مداخالت علمية                                                        • 

 ورشات تكوين  •

امللتقى العلمي الدولي السابع في علوم  

 الرياضة 

2202نوفمبر   مداخالت   • 

 حلقات نقاش •

- ةالقمة الثامنة عشرة للفرنكوفوني

.2021ربة ج  

- Un congrès scientifique : 

Activités   physiques et sportives, 

santé et intégration sociale 

  

 

 

 

 

 

 النشر:  

 1 مخطط عمل حول مخرجات املسح امليداني الثاني 

 2 الرياضة التونسية: أرقام ومؤشرات 

"2"الجزء  دليل اإلجراءات في التصرف املالي  3 

 4 دليل املهن الرياضية في القطاع الخاص 

 

 

 

 النشر والتوثيق  


