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املشاركة حق للجميع

ضمان تكافؤ الفرص في تنظيم البطىالت املدرسية الجهىية والىطنية 
(العدالة املجالية) 

تىسيع الومثيلية في البطىالت الىطنية

درس يتأمين الزمن امل

الوكافل املالي

عقلنة البرمجة الزمنية السنىية للمنافسات الىطنية

وقليديةاالنفواح على الرياضات الجديدة واأللعاب ال



أنىاع الرياضات؛1.

عدد املنافسات؛2.

الفئات العمرية والوطعيم؛3.

البرمجة الزمنية واملجالية؛4.

عية إعاقة؛رياضة ودراسة، الولميذات والوالميذ في وضات مسار مسالك و السلك اإلبودائي، املراكز الرياضية، 5.

.(مراجعة دليل الىفىد)أدوار ومهام مخولف املودخلين 6.

اإلجراءات الونظيمية



لىطنية الحضىرية؛ت االىطنية عن بعد والبطىال تالخاصة بالبطىال اتتحديد أنىاع الرياض1.

مجة دورية العدو الريفي والرياضات الجماعية و ألعاب القى ، مع بر ) االحوفاظ على أنشطة رياضية قارة 2.

؛(لألنشطة الجديدة 

؛(مديريوين أو أكثر داخل نفس الجهة أو أكثر من جهة حسب األنشطة الرياضية)تنظيم مىاز 3.

.الىطنية ذات الحمىلة الثقافية الجهىية والىطنيةالرياضيةإعطاء األولىية لألنشطة 4.

أنىاع الرياضات املعومدة



:  من أجل الحفاظ على الزمن املدرس ي وترشيد املىارد البشرية واملالية واملادية

لية ؛الونظيم املىازي للمنافسات الرياضية مع اعوماد الكفاءات الونظيمية والودبيرية املح1.

والميذ في وضعية إعاقة؛ ات و الولميذبمشاركة التنظيم بطىالت رياضية دامجة 2.

تىزيع املنافسات الرياضية بشكل موىازن طيلة السنة الدراسية ؛ 3.

.إلغاء بطىلة ما بين الجهات نظرا للكلفة املالية والونظيمية4.

عدد املنافسات



اعوماد سنوين في كل فئة عمرية1.

إعادة االعوبار لفئة الشبان والشابات2.

(طعيمإلغاء الو)الحفاظ على هىية فريق املؤسسة الى غاية البطىلة الىطنية 3.

إمكانية تخصيص بطىالت جهىية ووطنية للمنوخبات اإلقليمية4.

(مشاكل الوأطير والوىاصل)حذف منوخبات األكاديمية 5.

الفئات العمرية و الوطعيم



توزيع املنافسات الرياضية بشكل متوازن طيلة السنة الدراسية•

نهاية شهر يوليوز برنامج النشاط الرياض ي كرة مذإصدار •

برمجة تواريخ التظاهرات الرياضية خالل العطل املدرسية •

وبتوافق مع الجامعات الشريكة

البرمجة الزمنية واملجالية



املراكز 
الرياضية

السلك 
اإلبودائي

الولميذات 
والوالميذ في 
وضعية إعاقة

مسالك 
ات مسار و 

رياضة ودراسة



إعادة النظر في بطىلة الجمنزياد من حيث األنشطة الرياضية املعومدة•
(إعوماد أنشطة رياضية من املمكن ممارستها داخل املؤسسات الوعليمية ) 

.، ألعاب تمهيدية KIDS’ ATHLETICSإعوماد ألعاب بال حدود، ألعاب القى  لألطفال •

.إدماج براعم اإلعدادي في منافسات خاصة بالفئة وليس بالسلك •

السلك اإلبودائي



تعديل املذكرة املنظمة للمراكز الرياضية وتحديد األهداف املسطرة•

إعادة النظر في األنواع الرياضية املبرمجة الخاصة باملراكز •

(البرامج واألدوات واملعدات الرياضية والفضاءات)إعداد دليل خاص باملراكز الرياضية •

توضيح اإلطار القانوني للمراكز الرياضية•

مالئمة فضاءات املنافسة الرياضية الجهوية والوطنية•

ادماج بطولة املراكز الرياضية والبطولة الخاصة بالسلك االبتدائي•

املراكز الرياضية



تنظيم بطولة وطنية خاصة بمسالك ومسارات رياضة ودراسة•

•Championnat d’excellence 

رياضة ودراسةات مسار مسالك و 



والجامعة تحديد نوعية اإلعاقة واألنشطة بتنسيق وبتعاون مع األوملبياد الخاص•
والجمعيات املختصة

ر رياضة تنظيم بطولة لفائدة التلميذات والتالميذ في وضعية إعاقة  في إطا•
دامجة

كة في الحسم في حاالت االعفاء من التربية البدنية والرياضية، وحق املشار •
املنافسات الرياضية الجهوية والوطنية الخاصة بهذه الفئة

الحسم في إشكالية االنخراط والتأمين، واالقتصار على املمدرسين•

الولميذات والوالميذ في وضعية إعاقة



مراجعة دليل الىفىد الرياضية املشاركة في البطىالت املدرسية 

أدوار ومهام مخولف املودخلين



الجانب املالي



يالجانب املال

مساعدة الجهات املنظمة للمنافسات الىطنية في 
تأهيل البنيات الرياضية وبنيات االسوقبال

ة تثبيت الدعم السنىي املالي لجميع الفروع الجهىي
لىطنيةتلبية ملطلب تىسيع الومثيلية في البطىالت ا

دعم الجهات املحوضنة للبطىالت املدرسية وفق 
عة دفتر تحمالت يأخذ بعين االعوبار الكلفة املرتف

الناتجة عن تعدد املشاركات

إحداث حلبات مطاطية أللعاب القى  جهىيا
عقد اتفاقية شراكة مع املكوب الىطني للسكك 
الحديدية وشركات النقل على غرار جامعة ألعاب 

القى  سابقا

إيجاد محوضنين ومسىقين للوظاهرات الرياضية 
الجهىية والىطنية



الوحفيز املادي 
واملالي

الرفع من قيمة الوحفيزات املادية 
ن، واملالية لألبطال الفائزين، املؤطري
والجمعيات الرياضية املدرسية 
املحوضنة لألبطال والفرق الفائزة

تحديد نوعية وقيمة جوائز البطوالت 
الحضورية والدوريات املدرسية عن بعد



التوصيات



اعوماد املنهجية الوصاعدية في األيام الدراسية الوىاصلية•

(حضىر والونسيق مع جميع األطراف املودخلة في العملية )السياسات الوقاطعية •

تعزيز املىارد البشرية •

(مذكرة مشروع األسواذ)إعادة النظر في بعض املذكرات •

أي ضمانات لونزيل •

تىحيد هيكلة املديرية على املسوى  اإلقليمي، الجهىي، واملركزي؛•

إعادة النظر في مذكرة املشروع الرياض ي لألسواذ•

اسوثناء أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية للترشيح ملهام مكوب االرتقاء بالرياضة املدرسية•

تخفيف جداول الحصص لألساتذة أعضاء الفروع اإلقليمية •

ىرية وعن بعدمراجعة النسب املئىية الخاصة بحصص الفروع االقليمية والجهىية ملىاكبة كلفة املنافسات الرياضية الحض•

تحيين دفتر الوحمالت الخاصة بالبطىالت الىطنية وفق املوطلبات الجديدة•



شكرا على حسن تتبعكم
3مع تحيات فريق عمل الىرشة 


