






بسم هللا الرحمن الرحيم
قيمنا وغاياتنا من وحي وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني

 علــى أرض الرســاالت الســماوية إلــى البشــر، علــى أرض فلســطين ولــد الشــعب العربــي الفلســطيني، نمــا وتطــور، 
وأبــدع وجــوده اإلنســاني والوطنــي عبــر عالقــة عضويــة التــي ال انفصــام فيهــا وال انقطــاع بيــن الشــعب واألرض 

والتاريــخ.

بالثبــات امللحمــي فــي املــكان والزمــان، صــاغ شــعب فلســطين هويتــه الوطنيــة، وارتقــى بصمــوده فــي الدفــاع عنهــا إلــى 
مســتوى املعجــزة، وعلــى خطــى األنبيــاء املتواصلــة علــى هــذه األرض املباركــة، أعلــى علــى كل مئذنــة صــالة الحمــد 

للخالــق، ودق مــع جــرس كل كنيســة ومعبــد ترنيمــه الرحمــة والســالم.

إن احتــالل القــوات اإلســرائيلية األرض الفلســطينية هــو انتهــاك صــارخ ملبــادئ الشــرعية ومليثــاق األمــم املتحــدة 
ولقراراتهــا التــي تعتــرف بحقــوق الشــعب العربــي الفلســطيني الوطنيــة، بمــا فيهــا حــق العــودة، وحــق تقريــر املصيــر 

واالســتقالل والســيادة علــى أرض وطنــه.

إن دولــة فلســطين هــي للفلســطينيين أينمــا كانــوا فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون باملســاواة 
الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي 
برملانــي يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة األغلبيــة حقــوق األقليــة واحتــرام األقليــة 
قــرارات األغلبيــة، وعلــى العــدل االجتماعــي واملســاواة وعــدم التمييــز فــي الحقــوق العامــة علــى أســاس العــرق أو 
الديــن أو اللــون أو بيــن املــرأة والرجــل، فــي ظــل دســتور يؤمــن ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل وعلــى أســاس 

الوفــاء الكامــل لتــراث فلســطين الروحــي والحضــاري فــي التســامح والتعايــش الســمح بيــن األديــان عبــر القــرون.

وتعلــن دولــة فلســطين التزامهــا بمبــادئ األمــم املتحــدة وأهدافهــا وباإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والتزامهــا 
كذلــك بمبــادئ عــدم االنحيــاز وسياســته.

وإذ تعلــن دولــة فلســطين أنهــا دولــة محبــة للســالم ملتزمــة بمبــادئ التعايــش الســلمي، فإنهــا ســتعمل مــع جميــع 
الــدول والشــعوب مــن أجــل تحقيــق ســالم دائــم قائــم علــى العــدل واحتــرام الحقــوق، تتفتــح فــي ظلــه طاقــات 
البشــر علــى البنــاء، ويجــري فيــه التنافــس علــى إبــداع الحيــاة وعــدم الخــوف مــن الغــد، فالغــد ال يحمــل غيــر 

األمــان ملــن عدلــوا أو ثابــوا إلــى العــدل.

وفــي ســياق نضالهــا مــن أجــل إحــالل الســالم علــى أرض املحبــة والســالم، تهيــب دولــة فلســطين باألمــم املتحــدة 
التــي تتحمــل مســؤولية خاصــة اتجــاه الشــعب العربــي الفلســطيني ووطنــه، وتهيــب بشــعوب العالــم ودولــه املحبــة 
للســالم والحريــة أن تعينهــا علــى تحقيــق أهدافهــا، ووضــع حــد ملأســاة شــعبها، بتوفيــر األمــن لــه، وبالعمــل علــى 

إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي لألرا�ضــي الفلســطينية.

 
ً
 رمــزا

ً
إننــا ندعــو شــعبنا العظيــم إلــى االلتفــاف حــول علمــه الفلســطيني واالعتــزاز بــه والدفــاع عنــه ليظــل أبــدا

 لشــعب مــن األحــرار.
ً
 حــرا

ً
 وطننــا

ً
لحريتنــا وكرامتنــا فــي وطــن ســيبقي دائمــا
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"سـتـبـقـــى دولـــة فـلـسـطـيـــن مـلتـزمـــة بـأحـكـــام ومـبـــادئ الـمـيـثـــاق األولـمـبـــي 
وكـــافة الـقـوانـيـــن واألنـظـمـــة الـدولـيـــة الـريـاضـيـــة ذات الـصـلـــة"
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اللواء جبريُل الّرجوب  
وملبية الفلسطينّيِة

ُ
جنِة األ

ّ
رئيُس الل

وملبيــة الفلســطينّيِة إلــى تطويــِر 
ُ
جنــِة األ

ّ
نســعى فــي الل

األداِء مــن خــالل أســلوِب عمــٍل واضــِح املعالــم علــى 
القائمــِة  باملهنيــِة  مقــروٍن  الّرياضّيــة،  اتحاداتنــا 
الحوكمــة  معاييــر  وتطبيــق  املؤس�ضــي  البنــاء  علــى 
الســامية، ضمــَن  الوطنيــة  نحــو تحقيــِق رســالتنا 
قيــاٍس  أداِة  إلــى  املســتندِة  لرؤيِتنــا  املفهــوِم  وحــدِة 

ملراكمــِة اإلنجــاِز الــذي نصبــوا إليــه.

األرِض  صعيــِد  علــى  القــدراِت  وبنــاِء  التحتيــِة  بالبنيــِة  االهتمــاِم  إلــى  يدفعنــا  وهــذا 
تواجــِده،  أماكــِن  ــِة 

ّ
كاف فــي  أبنــاِء شــعِبنا  مــع  التواصــِل واالمتــداِد  إطــاِر  فــي  واإلنســان، 

النبيلــِة للحفــاِظ علــى  وملبيــة 
ُ
ولتأميــِن فــرِص املنافســِة الحّقــِة القائمــِة علــى القيــِم األ

التمييــز. وعــدِم  والعدالــِة  املســاواِة  مبــادِئ 

وملبية في هذا الّسياِق الذي نسعى من 
ُ
جنِة األ

ّ
ويأتي تطويُر اإلستراتيجيِة الوطنّيِة لعمل الل

 املســتقبِل الــذي يســاهُم 
َ
خالِلــِه إلــى رؤيــٍة أكثــَر شــموليٍة ورســالٍة واضحــٍة لنبنــَي عليهــا خطــط

ِ للعاملّيِة ولتطويِر برامِجَنا، بحيث 
ّ
في بناء خط انتاج وطني، ولنقل الرياضِة الفلســطينّية

نكوَن قادريَن على املنافسِة والشراكِة العاملّيِة في املياديِن الّرياضّيِة الّدولّية.

نا نعمُل بجهٍد لضماِن مشاركِة كافِة شرائِح املجتمِع الفلسطينّيِ في املسيرِة الرياضّية، 
ّ
إن

، ورعايِة املوهوبيَن في إطاٍر ديمقراطّيٍ تعّددّي. 
ً
ونسعى إلى دمِج الفئاِت األقّل حظا

والرياضييــن  الرياضــة  إرادة  بكســر  العنصريــة  وممارســاته  لالحتــالل  نســمح  ولــن 
فــي انجــاز مشــروعنا الوطنــي التحــرري  الفلســطينيين، وال بتحجيــم دورهــم املحــوري 

الشــريف. القــدس  وعاصمتهــا  املســتقلة  الفلســطينية  دولتنــا  وإقامــة 

ــا 
َ
 جــذِر التاريــخ، علينــا أن نــؤّدَي دوَرن

ُ
مــن هــذِه األرِض ... التــي تعيــُش فينــا ... ونحيــا عليهــا منــذ

َق بحرّيٍة وكفاءٍة في الفضاِء الدولّيِ باملمارسِة والجّدِ واالجتهاد.
ّ
بمسؤولّيٍة وطنّيٍة حتى نحل
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املختصرات Acronyms ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جــدول املالحــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفصل األول: منهجية تطوير اإلستراتيجية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محددات اإلســتراتيجية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنشــطة تطوير اإلســتراتيجية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فريق اإلعداد اإلســتراتيجي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني: تحليل اإلطار اإلستراتيجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحليــل البيئــة الخارجية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SWOTـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والخارجيــة  الداخليــة  البيئــة  تحليــل 
تحليل شــجرة املشــاكل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحليــل البدائــل - تحويــل اآلثــار إلــى نتائــج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املصلحــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صحــاب 
ٔ
وا املســتهدفة  الفئــات  الشــركاء،  تحليــل  الثالــث:  الفصــل 

تحليل الفئات املســتهدفة الرئيســة للجنة األوملبية الفلســطينيةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحليــل أصحــاب املصلحــة / العالقــات مــع مجموعــات التأثيــر وقيــادات  املجتمــعـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشركاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحليــل العالقــات والتطلــع املرصــود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحليــل إنجــازات اللجنــة األوملبيــة الفلســطينية وأبــرز التحديــاتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد وتحليل التحديات الرئيســة لعمل اللجنة األوملبية الفلســطينيةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصــل الرابــع: األولويــات الوطنيــة نظــرات ثاقبــة نحــو املســتقبلـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األولويــات الوطنيــة للرياضــة األوملبيــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلنجليزيةالرمزالتعريفاالختصارالرقم

وملبية الوطنية1
ُ
وملبية الفلسطينيةاللجنة األ

ُ
POCPalestine Olympic Committeeاللجنة األ

وملبي 2
ُ
وملبية امليثاق األ

ُ
OC Olympic Charterدستور عمل الحركة األ

وملبية الدولية3
ُ
وملبية الدوليةاللجنة األ

ُ
IOCInternational Olympic Committeeاللجنة األ

وملبي اآلسيوي 4
ُ
وملبية االسيوية املجلس األ

ُ
OCAOlympic Council of Asiaاتحاد اللجان األ

وملبية الدوليةاتحاد اللجان الوطنية5
ُ
ANOCاتحاد اللجان األ

 Association of National Olympic
Committees

6
االتحاد الريا�ضي للتضامن 

االسالمي
االتحاد الريا�ضي للتضامن 

االسالمي
ISSFIslamic Solidarity Sport Federation

وملبية العربّية7
ُ
جاِن األ

ّ
اتحاُد الل

وملبية الوطنية 
ُ
جاِن األ

ّ
اتحاُد الل

العربّية
UANOC

 Union of Arab national  Olympic
Committees

HCYSHigher Council for Youth and Sportاملجلس األعلى للشباب والرياضةاملجلس األعلى8

LSFLocal Sport Federationsاالتحادات الرياضية في فلسطيناالتحادات9

ISFInternational Sport Federationsاالتحادات الرياضية في العالماالتحادات الدولية10

وملبي الدوليبرنامج التضامن11
ُ
OSOlympic Solidarityبرنامج التضامن األ

محكمة الكأس12
محكمة التحكيم الريا�ضي 

الدولية
CASCourt of Arbitration for Sport

13
 الّتحكيِم الّريا�ضّيِ 

ُ
هيئة

الفلسطينّية
 الّتحكيِم الّريا�ضّيِ 

ُ
هيئة

الفلسطينّية
PBSA

Palestinian Sports Arbitration
Commission

وملبية الدولية 14
ُ
وملبية الدوليةاألكاديمية األ

ُ
IOAInternational Olympic Academyاألكاديمية األ

وملبية الفلسطينّيِةاالكاديمية الفلسطينية15
ُ
POAPalestine Olympic Academyاألكاديمّيِة األ

وملبي16
ُ
POMCPalestine Olympic Medicine Centerاملركز الطبي الريا�ضيمركز الطب األ

17
املنظمة العاملية ملكافحة 

املنشطات
املنظمة العاملية ملكافحة 

املنشطات
WADAThe World Anti-Doping Agency

18
اللجنة الوطنية ملكافحة 

املنشطات
اللجنة الوطنية ملكافحة 

املنشطات
PADCPalestine Anti-Doping Agency

الشتات الفلسطيني19
األندية واالتحادات الرياضية في مخيمات الالجئين الفلسطينية في الشتات

Palestinian Diaspora

Acronyms املختصرات
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جدول املالحق

الصفحةامللحقالرقم

وملبية الفلسطينيةملحق رقم )1(
ُ
73االتحادات املنطوية تحت إشراف اللجنة األ

وملبية الفلسطينيةملحق رقم )2(
ُ
75الهيكل اإلداري الحالي للجنة األ

76املفوضيات واللجان الدائمةملحق رقم )3(
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حول هذه الوثيقة ...
الالعــبــون .. هــم األصول الثابتــة نحو مسيرة تحقيق مشروعنا الريا�ضي الوطـني 

اللجنة  رئيس  الرجوب  اللواء  وتوجيهات  رؤية  من  انطالقا 

ملستقبل  واالستشرافية  الثاقبة  الفلسطينية  األوملبية 

وملبية 
ُ
واعد تم تطوير هذه الوثيقة لتحدد مسار اللجنة األ

عن  ومنبثقٍة  معتمدٍة  وطنّيٍة  هيئة  باعتبارها  الفلسطينية، 

لتنظيم  القانونية  املرجعية  وهي  الّدولّيِة،  وملبية 
ُ
األ جنِة 

ّ
الل

 للقوانين الرياضية الدولية 
ً
وإدارة الرياضة الفلسطينية وفقا

وحماية  وتطوير  نشر  إلى  تسعى  حيث  وملبي، 
ُ
األ وامليثاق 

مستوى  ورفع  والشتات  الوطن  في  الفلسطينية   الرياضة  

عامة،  هيئات  من  ومكوناتها  الرياضية  اإلتحادات   أداء 

ترسيخ  عبر  والعبين،  فنية  عمل  طواقم  إدارية،  هيئات  

اللجنة  تستطيع  بحيث  الوطنية،  املهنية  املؤسسة  واقع 

الرياضية  االتحادات  توجيه  بذلك  الفلسطينية  وملبية 
ُ
األ

نحو الوصول إلى العاملية وتحقيق النتائج املرجوة التي تليق 

واألهداف  الغايات  ولتكون  الفلسطيني.  الشعب   بتاريخ 

بمستوى طموح الرياضيين الفلسطينيين للوصول إليها من 

نشطة واقعيه سيتم قياس نتائجها من خالل 
َ
خالل برامج وأ

ادوات تقييم عملية وواقعية، وبنيت الوثيقة على إنجازات 

منذ  املاضية  السنوات  خالل  الفلسطينية  وملبية 
ُ
األ اللجنة 

تأسيسها وحتى لحظة تطوير هذه الخطة. 

توضيح  إلى  بالحاجة  مرتبطة  لتطويرها  الحاجة  وكانت 

رسالتها،  نشر  نحو  اللجنة  خطى  سيرسم  الذي  املسار 

التراكمي  البناء  يضمن  بما  أهدافها  وتحقيق  قيمها  وتعزيز 

دورات  في  الّنجاحاِت  لتحقيَق  والتأسيس  سبق،  ما  على 

هذه  تطوير  وفي   .2024/2028 القادمة  وملبية 
ُ
األ األلعاب 

إلى استشارة  الفلسطينية  وملبية 
ُ
األ اللجنة  الخطة، شرعت 

وأصحاب  الشركاء  وملبية، 
ُ
األ اللجنة  في  اإلختصاص  جهات 

املسؤولية، اإلتحادات واألندية حول أفضل املمارسات التي 

سترفع من األداء على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

ستعمل  التي  اإلستراتيجية  األهداف  الوثيقة  هذه  قسمت 

اللجنة الوطنية على تحقيقها في إطارين:

2021-( للسنوات  القادمة  وملبية 
ُ
األ الدورة  إطار  األول: 

على  املستمر  التطوير  في  اللجنة  رغبة  وتظهر   .)2024

جل 
َ
املستويات اإلدارية والفنية والعالقات مع الشركاء من أ

الوطن  في  الفلسطينية  الرياضة  وتقوية  اإِلنجازات  تحقيق 

والشتات وتحقيق اإِلستدامة لعملها.

2021-( للسنواِت  القادمِة  وملبية 
ُ
األ الدورات  إطار  الثاني: 

طويلة  اإلنجازاِت  تحقيِق  في  جنِة 
ّ

الل  
َ
رغبة وتظهُر   )2028

التطوير  جل 
َ
أ من  تاِت  والشَّ الوطِن  في  املستدامة  املدى 

املتواصل ومن أجل حصد الجوائز العاملية. 

وضعت الخطة بصماتها على مواطن القوة، وشخصت الفرص، 

وطورت سيناريوهات متعددة ملواجهة التحديات واملخاطر.

الفئات املستهدفة وتحلل أصحاب  وتغطي الخطة مختلف 

املسؤولية والشركاء املحتملين على املستوى الوطني والدولي. 

تقود هذه الخطة الجهد الوطني باتجاه نشر وتعزيز القيم 

واعتماد  لدعم  الفلسطيني  املجتمع  وتحفيز  الرياضية، 

واقعنا،  لتحسين  كفلسفة  تبنيها  ليم   
ً
منهاجا الرياضة، 

وتنمية مجتمعاتنا وامل�ضي نحو األفضل.

تعنى اإلستراتيجية أساسا بتطوير أركان األلعاب الرياضية 

عبر  املحترفين  وحتى  الهواة  من  الالعبين  خاصة  كافة 

سياسات الدمج املختلفة، لتعزيز املشاركة الفاعلة وتحقيق 

الفوز وتعميم مبدأ ... الرياضة تغني حياتنا وتلهمنا إلحداث 

التغيير الذي نصبو إليه. 

من  أشخاًصا  النشط  والترفيه  الرياضة  قطاع  يشمل 

جميع مناحي الحياة ومن مختلف شرائح املجتمع. بالنسبة 

مهنتهم،  هو  لآلخرين  وبالنسبة  وقتهم،  هو  هذا  للبعض، 

القوة  هو  الشغف  هذا  شغفهم،  فهو  ملعظمهم،  وبالنسبة 

الوثيقة  هذه  في  املفصلة  املستنيرة  األولويات  وراء  الدافعة 

الـــتي ستـــوجه االتجاه املستقبلي للرياضة والترفيه في فلسطين



وملبياد 
ُ
فـــلـــســـطـــيـــن فـي قلب األ

تـــنـــافـــس  وتـــحـــصـــد

الـــــــريـــــــاضـــــــــة الـــــــفـــــــلـــــــســــــطـــيـــنـــيـــة
نـــهـــج يـــعـــزز الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة 
ويـــســـهــــــــــــم بالتـــنمـــيــــــــــــة والتـــمـــيـــز

رؤيــتــنــا

11
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وملبيــة 
ُ
اإلرتقــاء بالرياضــة الفلســطينية لتكــون منهــاج حيــاة، تلهــم نحــو احتــرام القيــم األ

وملبــي، وصــوال إلــى مجتمــع ريا�ضــي يتمتــع 
ُ
املســتمدة مــن القيــم اإِلنســانية وامليثــاق األ

علــى  اإِلنجــازات  وتحقيــق  للمنافســة  فلســطين  وصــول  فــي  تســاهم  رياضيــة  ببيئــة 
املســتويات. مختلــف 

رسالتنا

املشاركِة، املنافسِة، النزاهِة واالنفتاِح، التمّيِزواالحتراِم والصداقة

 على أكثرِ من صعيد، 
َ

 واملواطنين
َ

 الى رفِع أداِء الّرياضّيين
ُ

وملبية تهدف
ُ
قيُمنا الوطنية: نؤمُن بأنَّ القيَم األ

ّي، املالّي، النف�ضي، االجتماعي، وتعزيزِ روِح العمِل الجماعّي والتطوعي.
ّ
عيِد اإلداري، الفن على الصَّ

قيمنا االساسية:
• االنتمــاء الوطنــي: فالرياضــة معــول بنــاء، قيمنــا وإرثنــا الحضــاري هــو املحــرك الــذي يدفعنــا الــى 

التقــدم باســتمرار.
• املشــاركة واملنافســة: املشــاركة مــن حــق الجميــع، والفئــات املختلفــة تســاهم فــي تعزيــز الرياضــة 

الفلســطينية
• العدل واملساواة: اللجنة األوملبية الوطنية تحرص على تحقيق العدل واملساواة بين الجميع 

• املــرح: يســتحق شــعبنا املناضــل أن يحظــى بلحظــات يتحقــق معهــا املــرح وتحديــدا فــي اطــار العائلــة 
الفلســطينية بكل أفرادها.

الرياضــة حــق للجميــع والــكل لديــه الحــق فــي التميــز، وألجــل ذلــك نعمــل علــى ترويــج القيــم الخاصــة 
باملســاواة والنزاهــة للجنســين.

• االحتراُم: نحُن نؤمُن بأنَّ اإلحتراَم هو أنجُع طريقٍة للتواصِل والشفافية. 
 أساٌس للتطويِر البدنّي والفكرّيِ والسلوكّي نحَو إنساٍن أفضل. 

َ
• التطويُر: نحُن نؤمُن بأنَّ الرياضة

قيمنا

• رفــع مســتوى العمــل الريا�ضــي فــي فلســطين وبنــاء منظومــة رياضيــة رائــدة، تؤمــن 
بالتنــوع وتســعى للتميــز ودعــم الوصــول الــى العامليــة.

• تحفيــز املجتمــع الفلســطيني ليكــون حاضنــة الرياضــة، وتعزيــز مشــاركاته فــي تنميــة 
الرياضــة باملمارســة واملشــاركة والتنافــس. 

• ترسيــــخ دور الرياضــــة فــــي تحــــقيق التنميــــة املستدامــــة، وتعزيــــز الصمــــود وحــــمــــايــــة 
الهويــة الوطنيــة.

مهمتنا
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الخلفية والنشأة:

)IOC( وملبية الدولية
ُ
اللجنة األ

الحياة،  فلسفة  هي  ألجله  رت  ِوّ
ُ
ط الذي  باملفهوم  وملبية 

ُ
األ

تمجد وتجمع بشكل متوازن صفات الجسم واإلرادة والعقل، 
وملبية إلى خلق 

ُ
وتمزج الرياضة بالثقافة والتعليم، تسعى األ

والقيمة  الجهد  في  املوجود  الفرح  على  قائم  حياة  أسلوب 
األخالقية  املبادئ  واحترام  الحسنة،  للقدوة  التعليمية 

األساسية العاملية.

غير  مستقلة  دولية  منظمة  هي  الدولية  وملبية 
ُ
األ اللجنة 

ربحية ملتزمة ببناء عالم أفضل من خالل الرياضة. تأسست 
1894، وتعد السلطة  23 يونيو  وملبية الدولية في 

ُ
اللجنة األ

وملبية.
ُ
العليا للحركة األ

الدولية  وملبية 
ُ
األ اللجنة  تعمل  وملبية، 

ُ
األ للحركة  وكقائد 

من  وملبية 
ُ
األ األسرة  أطراف  جميع  بين  للتعاون  كمحفز 

وملبية الوطنية، واالتحادات الدولية، والرياضيين 
ُ
اللجان األ

وملبيين العامليين.
ُ
والشركاء األ

وملبية يعملون مًعا على:
ُ
أعضاء الحركة األ

وملبية الصيفية 
ُ
- ضمان االحتفال املنتظم بدورة األلعاب األ

والشتوية والحفاظ على تميزها.
وملبية، ال سيما من خالل ممارسة الرياضة.

ُ
- تشجيع الترويج للقيم األ

وملبية.
ُ
- وضع الرياضيين في قلب الحركة األ

)OCA( وملبي اآلسيوي
ُ
املجلس األ

هو منظمة رياضية دولية غير حكومية مستقلة غير هادفة 
وملبية 

ُ
للربح ملدة غير محدودة، معترف بها من قبل اللجنة األ

 )ANOC( الوطنية  وملبية 
ُ
األ اللجان  ورابطة   ،)IOC(الدولي

.)NOCs( وملبية الوطني
ُ
واألعضاء الـ 45 اآلسيويين اللجنة األ

على  الرياضات  متعددة  رياضية  ألعاب  أول  تنظيم  تم 
املعروفة  بالفلبين  مانيال  في   1913 عام  في  آسيا  في  اإلطالق 

باسم »األلعاب الشرقية«. 

وملبية اآلسيوية، توحيد جميع األلعاب 
ُ
قرر رؤساء اللجنة األ

آسيا(  غرب  ألعاب  ودورة  األق�ضى  الشرق  )ألعاب  آسيا  في 
اللجان  لجميع  اآلسيوية  األلعاب  تسمى  واحدة،  لعبة  في 
تم  فصاعًدا،  الحين  ذلك  ومنذ  آسيا.  في  الوطنية  وملبية 

ُ
األ

تنظيم األلعاب مرة كل أربع سنوات.

في عام 1981، قرر قادة الرياضة في آسيا تغيير اسم »اتحاد 
وملبي اآلسيوي«.

ُ
األلعاب اآلسيوية« إلى »املجلس األ

يخص  فيما  الدعم  بتقديم  اآلسيوي  وملبي 
ُ
األ املجلس  يقوم 

واإلدارية،  الفنية  والطواقم  لالعبين  التدريبية  املعسكرات 
وملبية 

ُ
األ األلعاب  بدورة  املشاركة  قبيل  األداء  تطوير  بهدف 

الدعم  الى  إضافة  رياضية،  صاالت  ألنشاء  الدعم  وتقديم 
فيما يخص تطوير الكوادر من الناحية الفنية والتسويقية 
واإلعالمية، وغيرها من املجاالت من خالل الدعم فيما يخص 
لعقد دورات ومعسكرات  واملدربين  الخبراء  الدورات وإرسال 

داخلية أو استضافة الالعبين في املعسكرات الخارجية.
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)POC( وملبية الوطنية - فلسطين
ُ
اللجنة األ

وملبية 
ُ
األ للجنة  امتدادا  الفلسطينية  وملبية 

ُ
األ اللجنة  تشكل 

العاملية،  وملبية 
ُ
األ للحركة  الوطني  املكون  فهي  الدولية، 

تستعين  حيث  الدولية،  وملبية 
ُ
األ اللجنة  لضوابط  وتخضع 

اللجنة الدولية باللجان الوطنية )NOC(لتكون مسؤولة عن 
وملبية، وعن تعزيز تطوير 

ُ
تنظيم مشاركة شعبها في األلعاب األ

الرياضيين وتدريب املدربين واملسؤولين على املستوى الوطني 
داخل مناطقهم الجغرافية.

بغرض  العالمي  وملبي 
ُ
األ للنشاط  فلسطين  انضمت  وعليه 

تنظيم ورعاية النشاط الريا�ضي في فلسطين، ضمن املنظومة 
الدولية لأللعاب األولومبية كعضو فاعل في اللجنة الدولية 
ويسعى  وملبية 

ُ
األ بالقيم  يؤمن  اآلسيوي،  وملبي 

ُ
األ واملجلس 

لتحقيق أهدافها. 

ولكن في إطار السياسات العامة التي تضعها دولة فلسطين 
واملجلس األعلى للشباب والرياضة، وفي إطار البرامج والخطط 
املعنية؛  الرياضية  واالتحادات  وملبية 

ُ
األ اللجنة  تقّرها  التي 

وتنظيمها،  وتطويرها،  الرياضية  األلعاب  نشر  إلى  والهادفة 
وحمايتها، وإعداد اإلنسان الفلسطيني في ضوء القّيم واملبادئ 
وملبية، والدور املنوط واملتوقع منها في مسيرة 

ُ
واألخالقيات األ

التحّرر واإلبداع الوطني.

 لفلسطين 
ً
 لتكون ممثال

ُ
وملبية الفلسطينّية

ُ
 األ

ُ
جنة

ّ
تأّسست الل

في املنظومة الدولية، وبهدِف نشِر الرياضِة وقيمها بين أبناِء 
لأللعاِب  املمارسيَن  قاعدِة  وتوسيِع  الفلسطينّيِ  الشعِب 

وملبي.
ُ
 للميثاق األ

ً
الّرياضّيِة وحماية مصالحهم وفقا

وهي منظمة أهلية وطنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، 
تأسيسها  تم  أو تجاري؛  أو ديني  لها أي طابع سيا�ضي  وليس 
وملبية الدولية عام 1934م 

ُ
واالعتراف بها أول مّرة من اللجنة األ

االنتداب  بسبب   
ً
قسريا نشاطها  توقف  ثم  أثينا،  دورة  أثناء 

أن  إلى  لفلسطين،  اإلسرائيلي  االحتالل  ثم  ومن  البريطاني 
بتاريخ  موناكو(  101)في  الدورة  في  بها   

ً
رسميا االعتراف  عيد 

ُ
أ

وملبي.
ُ
18/9/1993 بموجب امليثاق األ

ة 
ّ
وملبية الدولية، ومسجل

ُ
اللجنة معتمدة من قبل اللجنة األ

للشباب  األعلى  املجلس  لدى  الداخلية ومرخصة  لدى وزارة 
وملبية 

ُ
والرياضة وفق القوانين الوطنية، وعضو في اللجنة األ

وملبية 
ُ
األ اللجان  واتحاد  األسيوي  وملبي 

ُ
األ واملجلس  الدولية 

 
ُ
العربية، واالتحاد الريا�ضي للتضامن اإلسالمي. وهي املرجعّية

جنِة 
ّ

ها رئيُس الل
ُ
ل

ّ
العليا للحركِة الرياضّيِة الفلسطينّية، ويمث

وملبية 
ُ
األ الحركِة   

ُ
رعاية واجباِتها  ومن  الفلسطينّيِة.  وملبية 

ُ
األ

في دولِة فلسطيَن، وحمايُتها وتطويُرها، ونشُر وترسيُخ قيِمها 
وملبي، وبما ينسجُم وقيِم 

ُ
بما يتوافُق وامليثاِق األ ياِتها 

ّ
وأخالق

العدالِة واملساواِة وحقوِق اإلنسان. 

جميعها  ورمٌز  وشعاٌر  علٌم  الفلسطينّيِة  وملبية 
ُ
األ للجنِة 

جنِة املختصِر )P .O.C(. والقدُس هي املقرُّ 
ّ

، ورمُز الل
ٌ
ة

ّ
مسجل

في  مقّران فرعّياِن  ولها  الفلسطينّيِة،  وملبية 
ُ
األ للجنِة  الدائُم 

مدينتْي رام هللا وغّزة، وآخر بالشتات في لبنان. ينضوي تحت 
 
ً
 رياضيا

ً
وملبية الفلسطينية قرابة 38 اتحادا

ُ
مظلة اللجنة األ

( على مستوى الوطن، وتشمل رياضات 
ً
 ونوعيا

ً
 وفرديا

ً
)جماعيا

وملبية وعاملية ودولية.
ُ
وألعاب أ

 ،1986 عام  اآلسيوي  وملبي 
ُ
األ للمجلس  اللجنة  انضمت 

وشاركت في اجتماعاته منذ عام 1984، كما شاركت في الدورات 
اآلسيوية )دورة بانكوك – تايالند 1998، دورة بوسان – كوريا 
2002، دورة أسياد الدوحة – قطر 2006 -الصين 2010 – 
وملبية الفلسطينية 

ُ
كوريا الجنوبية 2014 ). كما أن اللجنة األ

حيث  وملبية، 
ُ
األ لأللعاب  العربي  االتحاد  في  مؤسس  عضو 

شاركت اللجنة في جميع الدورات واملناسبات العربية.

وملبية الفلسطينية
ُ
دور ومسؤولية اللجنة األ

تؤمن اللجنة الوطنية بأن مهمتها تتلخص في نشر وتطوير وحماية 
مستوى  رفع  وفي  والشتات،  الوطن  الفلسطينية في  الرياضة 
هيئات إدارية،  عامة،  هيئات  ومكوناتها من  االتحادات الرياضية 
نشطة محلية 

َ
طواقم عمل، العبين، وفنيين من خالل تنفيذ برامج وأ

 عبر:
ً
وخارجية وترسيخ واقع املؤسسة املهنية الوطنية. وتحديدا

وملبية في املجتمِع الفلسطينّي.
ُ
قافِة الرياضّيِة والقيِم األ

ّ
- نشِر الث

- زيادِة االهتماِم في الرياضِة املدرسّيِة والجامعّية. تهيئة بيئة مواتية 
ألداء متميز بالتعاون مع أصحاب العالقة والشركاء
- تنمية الرياضة في فلسطين لتمكينها من التنافس 

وملبي.
ُ
- تطوير سياسات الحماية وفًقا للميثاق األ

وملبية 
ُ
األ املحافل  في  الفلسطينيين  الرياضيين  ورعاية  املشاركة   -

اإلقليمية والقارية والدولية.
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تطوير اإلستراتيجية 

وملبيــة 
ُ
األ للجنــة  اإلســتراتيجية  )الخطــة  وثيقــــة  تســــعى 

وملبية الوطنية
ُ
الفلسطينية( الى تحديد مسار عمل اللجنة األ

وملبيــة القادمــة )2024-2021(، فمــع 
ُ
وربطــه بــدورة األلعــاب األ

انتهاء االطار اإلستراتيجي السابق )الخطة االستراتيحية للجنة 
الضــروري  مــن  كان   )2017-2020( الفلســطينية  وملبيــة 

ُ
األ

اللجنــة  خطــوات  يرســم  جديــد  اســتراتيجي  إطــار  تطويــر 
املســتقبلية ويســاهم فــي تحقيــــق أهدافهــا وفــي االســتفادة املثلــى 
مــن الشــركاء الوطنييــن والدولييــن لهــا، ويعمــل علــى تعزيــز دور 
أصحــاب املســؤولية وعلــى تنميــة قــدرات اللجنــة واالتحــادات 
واالســتفادة مــن اإلمكانيــات التــي تزخــر بهــا دولتنــا الفلســطينية، 

وتوظــف مكامــــن طاقاتهــــا علــــى الوجــــه األمثــــل.

محددات اإلستراتيجية 
وملبية الدولية.

ُ
- تطورت الخطة منسجمة مع ميثاق اللجنة األ

وملبيــة القادمــة ألربــع ســنوات 
ُ
- تغطــي الخطــة فتــرة الــدورة األ

.)2021-2024(
- تستمد الخطة خصوصيتها عبر اتباعها النهج التشاركي.

إلــى  وســعت  الوطنيــة  املرجعيــات  علــى  الخطــة  اســتندت   -
الوطنيــة. السياســات  جنــدة 

َ
أ هــداف 

َ
أ تحقيــق 

- جــاءت هــذه الوثيقــة فــي الفتــرة التــي تعمــل بهــا اللجنــة الدولية 
وملبية القادمة.

ُ
على تطوير خطتها للدورة األ

بــرز 
َ
أ حــول  الشــركاء  توافــق  علــى  اإلســتراتيجية  تحــرص   -

العمــل  آليــات  االســترتيجية،  ســتعتمدها  التــي  ولويــات 
َ
األ

تســعى  التــي  والنتائــج  دوار 
َ
األ توزيــع  التدخــل،  وسياســات 

تحقيقهــا. إلــى  الخطــة 

نشطة تطوير االستراتيجة ومنهجية العمل
َ
أ

 ،2020 آب  شــهر  فــي  االســتراتيحية  تطويــر  علــى  العمــل  بــدأ 
التاليــة:  املنهجيــة  تبنــي  علــى  الخطــة  إعــداد  فريــق  واعتمــد 

املرحلة األولى: مراجعة األدبيات
مــن  جملــة  الــى  الرجــوع  تــم  اإلســتراتيجية،  تطويــر  إطــار  فــي 
 املرجعيات الوطنية املتعلقة 

ً
الوثائق ذات العالقة، وتحديدا

بالواقــع الريا�ضــي الفلســطيني، كذلــك تمــت مراجعــة لبعــض 

اإلســتراتيجيات العربيــة والدوليــة، واالطــالع علــى مرجعيــات 

وملبيــة الدوليــة. ملحــق رقــم )1(.
ُ
اللجنــة األ

املرحلــة الثانيــة: تطويــر املنهجيــة وتحديد األولويات 
والتــي كانــت عبر

أ- تنفيذ سلسلة من اللقاءات واالجتماعات
اللجنــة  مــع  اللقــاءات واالجتماعــات  مــن  تــم عقــد سلســلة   -

املنهجيــة،  علــى  االتفــاق  بهــدف  الفلســطينية  وملبيــة 
ُ
األ

التالــي: النحــو  علــى  وكانــت  العمــل.  وخطــة  األولويــات 

- لقاء أولي ملناقشة تطوير اإلستراتيجية واألهداف.

فــي  اإلداري  والتطويــر  التخطيــط  وحــدة  مــع  اجتماعــات   -

وملبية الوطنية بهدف ترتيب التحضيرات ومناقشة 
ُ
اللجنة األ

الهــدف مــن تطويــر اإلســتراتيجية واعتمــاد للمنهجيــة.

- اجتمــاع مــع الســيدعبد املجيــد حجــة/ األميــن العــام للجنــة 

وملبية الفلسطينية )POC( ومساعدية لشؤون التخطيط 
ُ
األ

الوحــدات  وورؤســاء  الفنــي  والتطويــر  اإلداري،  والتطويــر 

وملبيــة.
ُ
ومديــري الدوائــر فــي اللجنــة األ

وملبيــة واألميــن 
ُ
- االجتمــاع عــن بعــد مــع نائــب رئيــس اللجنــة األ

العــام املســاعد فــي املحافظــات الجنوبيــة.

ب- تنظيم ورش عمل
فريــق  عقــد  التشــاركي،  العمــل  ونهــج  مبــدأ  تحقيــق  إطــار  فــي 

التخطيط سلسلة من ورش العمل مع الكادر الفني واإلداري 

اإلســتراتيجية،  أهــداف  ملناقشــة  اللجنــة،  داخــل  والتقنــي 

هداف 
َ
الرؤيــة والرســالة واالهــداف والقيــم، الهــدف العــام واأل

املتوقعــة. والنتائــج  التدخــالت  اإلســتراتيجية، 

العالقــة  ذات  املختلفــة  اإِلدارات  بمشــاركة  األولــى:  الورشــة 
التفصيليــة،  الخطــة  مناقشــة:  تمــت  حيــث  اللجنــة  فــي 
ولويــات، 

َ
تحليــل الواقــع، التخطيــط اإلســتراتيجي، تحديــد األ

تطويــر  فريــق  وتشــكيل  لالســتراتيجية  الرئيســية  هــداف 
َ
األ

اإلســتراتيجية.
الورشــة الثانيــة: بحضــور ومشــاركة فريــق التخطيــط وكان 
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تمــت  وفيهــا  والرســالة،  الرؤيــة  تشــكيل  إعــادة  منهــا  الهــدف 
هــداف والقيــم الخاصــة 

َ
مناقشــة تطويــر الرســالة، الرؤيــة، األ

باللجنــة.

داخــل  العالقــة  ذات  اإِلدارات  بمشــاركة  الثالثــة:  الورشــة 
تــم: وخاللهــا  الفلســطينية،  وملبيــة 

ُ
األ اللجنــة 

- اعتماد الرؤية والرسالة.
.SWOTتطبيق تحليل -

- تحليل شجرة املشاكل.
هداف االستراتيجة.

َ
- تحديد الهدف العام واأل

صحــاب املصلحــة عبــر 
َ
مــع االتحــادات وأ الرابعــة:  الورشــة 

ممثلــي  مــع  عقــدت  حيــث  لقــاءات،  ثالثــة  وبمعــدل  الــزووم، 
تــم  زوم،  عبــر  أيــام  ثالثــة  مــدار  علــى  الرياضيــة  االتحــادات 
اإلســتراتيجية  طورتهــا  التــي  هــداف 

َ
األ اســتعراض  خاللهــا 

الشــمولية  للنظــرة   
ً
وفقــا وتعديلهــا  ومناقشــتها  بالتفصيــل، 

)2( رقــم  ملحــق  االتحــادات.  مــع  الفاعلــة  والشــراكة 

الورشــة الخامســة: بحضــور الســيد محمــد العم�ضــي أميــن 
الجنوبيــة  املحافظــات  فــي  وملبيــة 

ُ
األ اللجنــة  مســاعد  عــام 

رئيــس وحــدة  نائــب  طيــر  ابــو  االســتاذ محمــد  عليهــا  وأشــرف 
فــي  واألقســام  الدوائــر  ومســؤولو  واملعلومــات  التخطيــط 

غــزه  فــرع  وملبيــة 
ُ
األ اللجنــة 

ج- عقد اجتماعات دورية عبر تطبيق زوم

املرحلــة الثالثــة: التنســيق مــع الشــركاء الدولييــن فــي 
إطــار دعــم عمليــة التخطيــط

املرحلة الرابعة: إعداد وصياغة اإلستراتيجية 
- رفع النسخة االولى ومناقشة التعديالت بتاريخ 2020/11/20.
- رفع النسخة الثانية ومناقشة التعديالت بتاريخ2020/11/25.

وملبيــة 
ُ
خيــرة واعتمادهــا مــن قبــل اللجنــة األ

َ
- رفــع النســخة األ

.2020/12/25 بتاريــخ  الفلســطينية، 

املرحلة الخامسة: إخراج اإلستراتيجية
- اعتماد اإلستراتيجية بصيغتها النهائية.

- ترجمة الوثيقة، ترجمة االستراتيحية للغة اإلنجليزية.

- إعداد ملخص باللغتين. 

- طباعة اإلستراتيجية بنسختيها العربية واإلنجليزية.

- تصميم وطباعة 500 نسخة.

 إطالق اإلستراتيجية وتعميمها
ً
وأخيرا

عــــــــن  تنـــظـــــيم حفـــــل إلطـــــالق اإلستراتيـــجيـــــة واإِلعــــــــالن  عبـــــر 

وأصـــــحاب  الشـــــركاء  كافـــــة  ومشـــــاركة  بحـــــضور  أهدافـــــها، 

. ملصلحــة ا
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هنيــة 
ّ

امل االختصــاص  ودوائــر  الرياضيــة ووحــدات  باالتحــادات  املختصــة  دوائرهــا  خــالل  مــن  وملبيــة عملهــا 
ُ
األ اللجنــة  تباشــر 

املجــاالت. ومختلــف   
ً
ورياضيــا  

ً
وماليــا  

ً
إداريــا املحــددة،  املهــام  ملتابعــِة  واملتفرغــة 

أقسام اللجنة األوملبية الفلسطينية

املكتب التنفيذي

النزاهة والحوكمة

األمانة العامة

الطب الريا�ضي

الشؤون الفنية واالتحادات

الشؤون اإلدارية واملالية

اللوجستيات والخدمات

اإلعالم والتسويق

التخطيط واملعلومات

وملبية
ُ
املرافق األ

العالقات املحلية والدولية

نطاق عمل اللجنة األوملبية الفلسطينية

املقُر الرئي�ضي
القدِس

تحَت التجهيِز

فرُع املحافظاِت 
الشماليِة:

راَم هللا والِبيِرة

فرُع املحافظاِت 
الجنوبيِة:

غزة

فرُع الشتاِت:
بيروت
لبنان

برامج اللجنة األوملبية الفلسطينية

املتابعات الدولية 
لشؤون االتحادات 
واملشاركات الدولية

توفير البيئة القانونية 
وفض النزاعات عن طريق 

املحكمة الرياضية

بناء القدرات وتأهيل 
الالعبين والعبي 

النخبة

دعم وتطوير الكوادر 
وملبية 

ُ
في اللجنة األ

االتحادات الرياضية

تنظيم وتغطية املشاركات 
نشطة الرياضية الرسمية 

َ
واأل

الداخلية والخارجية

التغطية اإلعالمية 
عبر الفضائية 

وملبية
ُ
األ

الرعاية الطبية وتوفيِر 
األمِن للبطوالِت 

الرياضية

تقييم األداء
اإلداري والفني

واملالي
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 التحكيِم الريا�ضِي
ُ
أوال: هيئة

الرياضيــِة  النزاعــاِت  حــّلِ  علــى  تعمــُل   
ٌ
مســتقلة  

ٌ
هيئــة وهــَي 

 اختصــاٍص وتعتمــد فــي مرجعّيِتهــا إلــى محكمــِة 
َ
وتعتبــُر محكمــة

الدوليــِة.  )CAS( الريا�ضــِي  التحكيــِم 

وملبي
ُ
ثانيا: مركُز الطِب األ

 
ً
 املركز على الجانِب الطبّيِ الذي يتمثل )وليس حصرا

ُ
يشرف

علــى( توفيــِر الخدمــاِت الطبيــِة لالعِبــي املنتخبــاِت الرياضيــِة 
والبطــوالِت الدوليــِة.

 الوطنية ملكافحة املنشطات
ُ
ثالثا: اللجنة

تعمــُل علــى محاربــِة آفــِة املنشــطاِت بيــَن الرياضييــن بالتنســيق 
. WADA مــع اللجنــة الدوليــة ملكافحــة املنشــطات وادا

ُ
وملبية الفلسطينية

ُ
 األ

ُ
رابعا: األكاديمية

وملبيــِة 
ُ
 بمثابــِة الــذراِع التعليمــّيِ فــي اللجنــِة األ

ُ
تعتبــر األكاديميــة

وتعمُل على توفيِر التدريِب والدوراِت اإلدارية والتثقيفيِة لقطاِع 
.)IOA( وملبيــِة الدوليــِة

ُ
الرياضــِة ومرجعّيِتهــا األكاديميــِة األ

وملبي - تحت التأسيس
ُ
خامسا: مركُز اإلعداِد األ

املميزيــَن  لالعبيــَن  الكاملــِة  والرعايــِة  التدريــِب  توفيــر  مهمتــُه 
فــي  املنافســِة  أجــِل  مــن  الرياضيــِة وإعداِدهــم  االتحــاداِت  فــي 

القادمــِة. وملبيــة 
ُ
األ األلعــاِب 

سادسا: الفضائية الرياضية
ومهمتهــا تغطيــة النشــاطات الرياضيــة فــي فلســطين والشــتات 

ونشــر الثقافــه الرياضيــة. 

وملبية الفلسطينية
ُ
املراكُز التابعة والداعمة لعمِل اللجنِة األ
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ثانيا: أصحاب املصلحة / العالقات مَع مجموعاِت التأثيِر وقياداِت املجتمِع

عالقــاٍت  بنــاَء  أولوياِتهــا  ُســلِم  علــى  وملبيــة 
ُ
األ  

ُ
اللجنــة تضــُع 

والقاريــِة  الدوليــِة  الرياضيــِة  املنظومــِة  مــَع  وقويــٍة  راســخٍة 
واإلقليميــِة، وتترســُم نفــَس الخطــى مــَع القطاعيــِن الحكومــِي 
بقطــاِع  تهتــُم  الســيما  الفلســطينِي  الصعيــِد  علــى  واألهلــّي، 
 
ُ
الرياضــة تصبــَح  ـكـي  الرياضيــِة  املجالــُس  وأبرزهــا  الرياضــِة 

األفــراِد. حيــاِة  فــي   
ً
رئيســا  

ً
مكونــا

نشــطة 
َ
 مــَع الشــركاِء فــي العديــِد مــن األ

ُ
وملبيــة

ُ
 األ

ُ
تعاونــِت اللجنــة

وأوريــدو  وجــوال  والرياضــِة  للشــباِب  األعلــى  املجلــس  مــع 
لالتصــاالِت وبنــِك فلســطيَن وبنــِك القــدِس وغيرهــا مــَن الجهــاِت 

فــي  دوليــة  ومؤسســات  هيئــات  فيهــا  بمــا  والراعيــِة  الداعمــِة 
شــراكاٍت  بنــاِء  فــي   

ً
واعــدا  

ً
شــوطا  

ُ
اللجنــة قطعــِت  فلســطين. 

ناجحــٍة مــَع املجتمــِع املحلــِيّ واألصدقــاء الدولييــن بهــدِف نشــِر 
الطابــِع  ذاِت  والفعاليــاِت  النشــاطاِت  مــَن  الثقافــِة  وتعميــِم 

والوطنــِي.  والتثقيفــِي  والترفيهــِي  الرســمِي  التناف�ضــّيِ 

• املجلس االعلى للشباب والرياضة
• االتحادات الرياضية
• املجتمع الفلسطيني

• القطاع الخاص

ثالثا: الشركاء

• الحكومة الفلسطينية
• املجلس األعلى للشباب والرياضة

• االتحادات الوطنية والقارية والدولية
• القطاع الخاص واملجتمع الـمدني

• اإلعالم الرسمي واملجتمعي
• االتحاد الريا�ضي للتضامن االسالمي

وملبية الدولية
ُ
• اللجنة األ

• اتحاد اللجان الوطنية االوملبية
• التضامن االوملبي

وملبي األسيوي
ُ
• املجلس األ

• املؤسسات الدولية ذات البرامج الرياضية
• اتحاد اللجان االوملبية العربية

وملبية الفلسطينية
ُ
أوال: الفئات املستهدفة الرئيسة للجنة األ

وملبيــة الفلســطينية 
ُ
وملبــي تحكــم اللجنــة األ

ُ
 للميثــاِق األ

ً
وفقــا

محــددات للعالقــة مــع الفئــات التــي تســتهدفها بشــكٍل مباشــٍر، 
هدافهــا، ومأسســِة العالقــِة 

َ
فــي إطــاِر تعزيــِز عمِلهــا وتحقيــق أ

الكفــاءِة  رفــِع  إطــاِر  فــي  القــدراِت  وبنــاِء  األنظمــِة  وحوكمــِة 
لترســيخ الكيــان املؤس�ضــي ولتحقيــِق املنافســاِت الدولّيــة. أمــا 

أبــرز الفئــات التــي تســتهدفها اللجنــة:
• االندية واالتحادات

• الالعبون/ الرياضيون
• املوهوبون

• املدربون، الحكام والكوادر الرياضية
• املجتمع الفلسطيني

• القطاع الخاص

ابرز  التوقعات من اللجنة  
وملبية.

ُ
- توفير مرجعية إدارية وإشرافية واضحة ورسمية للرياضة األ

- توفيـــــــر بنيــة تحتيــة موائمــة ومناســبة للممارســة النشــاطات 

الرياضيــة.

وملبية كافة.
ُ
- توفير املعلومات الخاصة بالرياضة األ

- توفير الحماية.

- توفير الدعم الفني لبناء القدرات.

- التنسيق للمشاركات املحلية واإلقليمية والدولية.

وملبية في فلسطين وتوسيع نطاقها.
ُ
- تطوير وتنمية الرياضة األ
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الشركاء

الشريك
طبيعة 
الشراكة

التزامات الشريكاستراتيحيات تعزيز الشراكة

.1
الحكومة 

الفلسطينيه

املرجعية 
الوطنية 
شريك 
مباشر

- عقد اجتماعات دورية 
- رفع تقارير دورية 

- مصدر رسمي يرفد الحكومة 
وملبية في 

ُ
بكل ما يخص الرياضة األ

فلسطين 

- دعم اللجنة من خالل استصدار قرارات 
وسياسات داعمة لعمل اللجنة

- توفير الدعم املالي عبر تخصيص موازنات 
محددة

- توفير الدعم السيا�ضي والفني واللوجستي 
بما يسهل املشاركات الرياضية

.2

املجلس 
األعلى 

للشباب 
والرياضة

استراتيجية 
شريك 
أسا�ضي 

املرجعية 
اإلشرافية 
والرقابية 
تنسيقية، 
تفاعلية 

- تأطير العالقة
- التنسيق املستمر حول الرياضات 

وملبية
ُ
األ

- الدعم املالي واللوجستي 

- التنسيق املستمر والحلقة الرسمية ما 
بين اللجنة الدولية والحكومة لتعديل 
القوانين وتطوير السياسات الوطنية 

الداعمة للرياضة
- توفير كادر مختص يسد احتياجات 

وملبية 
ُ
التطوير في اللجنة األ

- توفير الدعم املالي واحتياجات تطوير 
وملبية

ُ
البنية التحتية للرياضة األ

- توفير الدعم الفني من مدربين وحكام 

.3
اللجنة 

وملبية 
ُ
األ

الدولية

استراتيجية 
ومباشرة 

- االلتزام بامليثاق الخاص باللجنة 
وملبية 

ُ
األ

- تطوير خطة للعالقات العامة 
وتجنيد األموال

- تفعيل النشاطات املشتركة
- االلتحاق بمختلف برامج اللجنة 

الدولية
- رفع التقارير اإلدارية واملالية 

الدورية
- الشفافية واملصداقية

- رفد اللجنة الوطنية باملعلومات الحديثة
- إشراك اللجنة الوطنية بأنشطتها وتسهيل 

مشاركة اللجنة الوطنية الفلسطينية
- توفير الدعم الفني لتطوير قدرات اللجنة 

الوطنية
- توفير الدعم املالي واللوجستي الضروري 

لتعزيز دور اللجنة الوطنية
- توفير املدربين والخبراء الدوليين 

- توفير الحماية

.4

اتحاد 
اللجان 

الوطنية 
األوملبية

استراتيجية 
ومباشرة

عضو معتمد وفاعل 
- تشبيك مع اللجان الدولية 

- تبادل خبرات  

رابعا: العالقات والتطلع املرصود
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الشريك
طبيعة 
الشراكة

التزامات الشريكاستراتيحيات تعزيز الشراكة

.5
املجلس 
األوملبي 
االسيوي

استراتيجية 
ومباشرة

عضو معتمد وفاعل
املشاركة في االنشطة املختلفة 

- توفير الدعم والرعاية املالية واملعنوية  
- تسهيل املشاركات الدولية واالسيوية 

- العمل سويا على مشاريع رياضية  

 .6
التضامن 

األوملبي
استراتيجية 

ومباشرة

- مشاركة التقارير واالحصائيات 
الرياضية  

- ضمان الشفافية والنزاهة في 
العمل الريا�ضي االوملبي في فلسطين  
- تقديم مقترحات النشطة وبرامج 

تساهم في تعزيز ونشر الرياضة 

- توفير الدعم املطلوب من خالل مشاريع 
رياضية  

- تقديم املساعدة لجميع اللجان األوملبية 
الوطنية

- دعم الرياضة الفلسطينية 
تطوير قدرات اللجنة االوملبية الفلسطينية 

.7

االتحاد 
الريا�ضي 
للتضامن 
اإلسالمي

استراتيجية 
ومباشرة

عضو معتمد وفاعل
املشاركة في االنشطة املختلفة 

- توفير الدعم والرعاية املالية واملعنوية  
- تسهيل املشاركات الرياضية   

- العمل سويا على مشاريع رياضية  

.8

اتحاد 
اللجان 
األوملبية 
العربية

استراتيجية 
ومباشرة

عضو معتمد وفاعل
املشاركة في االنشطة العربية 

توفير الدعم والرعاية املالية واملعنوية  
تسهيل املشاركات الرياضية العربية  

.9
االتحادات 

الوطنية

شركاء في 
التنفيذ 

والتطوير 
الريا�ضي

- تأطير العالقة من خالل تطوير 
أنظمة وتعليمات واضحة

- بناء خطة تنفيذية مشتركة في 
وملبية

ُ
إطار تعزيز الرياضة األ

- العمل على مأسستها بالشراكة 
والتعاون مع االتحادات، تلبية 

احتياجاتها، تعزيز البنية التحتية
- االشراف واملتابعة والتقييم 

وملبية 
ُ
- االلتزام بمرجعية اللجنة األ

الفلسطينية وأنظمتها وتعليماتها في كل ما 
وملبية

ُ
يخص الحركة األ

- املساهمة في تنفيذ الخطة املشتركة
- تسهيل تعزيز عالقة اللجنة مع فئاتها 

املستهدفة التي تتابعها االتحادات مباشرة
-مسؤولون عن تطوير االداء

- نشر الرياضة وحمايتها وتطوير اركانها 
- تنظيم املسابقات والبطوالت الرياضية  

.10
االتحادات 

الدولية 
والقارية

 
 من خالل 
االتحادات 

الوطنية 

- املساعدة في نشر وحماية االلعاب 
الرياضية  

- حماية االتحادات الوطنية 
- ضمان النزاهة والشفافية  

- ضمان تطبيق قوانين االتحادات 
الدولية والقارية

- املساعدة في تطوير االتحادات 
- تقديم الدعم املالي والتجهيزات 

- سن قوانين االلعاب الرياضية والشروط 
املرجعية 

- اشراك االتخادات الفلسطينية في 
البطوالت الدولية والقارية   
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الشريك
طبيعة 
الشراكة

التزامات الشريكاستراتيحيات تعزيز الشراكة

.11
املؤسسات 

الدولية

شركاء 
في تنفيذ 
األهداف
داعمين

- تطوير خطة عالقات عامة 
وتواصل 

- خطة تجنيد اموال
تقديم مقترحات مشاريع رياضية  

ضمان النزاهة والشفافية 

- برامج التطوير والدعم الالزم
- دعم انشطة رياضية  
- دعم البنية التحتية  

اإلعالم12.
عالقة 

اساسية 
ومستدامة

- استهداف املؤسسات اإلعالمية 
وتعزيز العالقات

- تطوير خطة اعالمية
- بناء عالقات استراتيجية مع 

اإلعالم الرسمي والخاص وتوقيع 
مذكرات تقاهم

وملبية 
ُ
- تطوير الفضائية األ

- تسهيل عمل االعالم بما يخص 
الرياضة  

- تسهيل الحصول على املعلومات

وملبية
ُ
- الترويج للرياضة األ

- تغطية نشاطاتها املختلفة 
- تطوير برامج إعالمية رياضية متخصصة

وملبية و
ُ
الترويج للرياضة األ

- تعميم أهدافها وقيمها في املجتمع 
الفلسطيني

الفئات املستهدفة

الفئة
الجهة 

التنسيقية
مالحظاتاستراتيجيات االستهداف

األطفال1.
املدارس 
األندية

- تطوير مذكرات تفاهم مع وزارة 
التربية والتعليم

- تطوير خطط تدخل مع االتحادات 
نشطة وااللعاب 

َ
- تكثيف األ

واملهرجانات الرياضية
- التركيز على تعميم الرياضات 

وملبية منذ الطفولة
ُ
األ

االستثمار في األطفال لبناء جيل يحب 
الرياضة ولديه مهارات عالية بالتعاون 
مع اتحاد الرياضة املدر�ضي واالتحادات 

النوعية االخرى 

.2
الشباب 
والهواة

املدارس
الجامعات

األندية
املجلس 
االعلى 

للشباب 
والرياضة

- تطوير خطط الستكشاف الهواة 
وتطوير قدراتهم/ن 

 - تطوير مذكرات تفاهم مع وزارة 
التربية والتعليم

- تطوير خطط تدخل مع 
االتحادات 

نشطة واأللعاب 
َ
- تكثيف األ

واملهرجانات الرياضية

تنفيذ برامج استكشاف وتبني الهواة 
وملبية 

ُ
والعمل على تأهيلهم للوصول الى األ

االستثمار بهم في إطار تجنيد العبين 
محترفين للمستقبل  
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األهالي 3.

اإلعالم 
األندية 

واالتحادات
املدارس 

والجامعات

- تنظيم املهرجانات 
- تطوير البرامج الرياضية 

التلفزيونية واإلذاعية
- تنظيم حمالت التوعية واملناصرة

لديهم دور مباشر في تحفيز مشاركة األبناء 
وملبية ليهم

ُ
وتعزيز ثقافة الرياضة األ

الفتيات4.

املدارس 
والجامعات
املؤسسات 

النسوية

ربط برامج استهداف الفتيات 
ببرامج الحكومة العبر قطاعية 

ومؤسسات املجتمع املدني 

تعزيز مشاركة الفتيات محوري يتسم 
واجندة السياسات الوطنية وأهداف 

التنمية املستدامة 

املجتمع5.
اإلعالم

واملؤسسات

وملبية، 
ُ
رفع الوعي حول اللجنة األ

تفعيل نشاطاتهم اتجاه الرياضة، 
وملبية

ُ
تعميم القيم األ

التطلع لدور فاعل للمجتمع في تطوير روح 
وملبية في فلسطين وعلى قاعدة 

ُ
األلعاب األ

الرياضة حق للجميع 

.6
الكادر الفني 
واإلداريون 
والرياضيون

األندية 
واالتحادات

املجلس 
األعلى 

للشباب 
والرياضة

تنفيذ برامج تبادل الخبرات 
تطوير برامج بناء القدرات

تطوير التخصصات الرياضية في 
الجامعات والكليات 

أصحاب العالقة

املؤسسة
طبيعة 
العالقة

الدور املتوقعالدور الحالي 

االتحادات 1.

ال يوجد 
فهم واضح 

لألدوار 
واملسؤوليات

تطوير وإدارة أركان اللعبة املختص 
بها االتحاد والعمل على تعميمها 

ونشرها وتوفير الحماية
االرتقاء باللعبة وأركانها للمستوى الدولي 

.2
القطاع 
الخاص

دور محدوداستراتيجية 

تتحمل مسؤوليتها اتجاه الرياضة 
الفلسطينية عبر برامجها املختلفة

- تعزيز الشراكات لتكون جهات داعمة 
ومساندة. 

املجتمع 3.
تبادلية غير 

مباشرة 

ال يوجد عالقة مباشرة
املجتمع ال يتحمل مسؤولية اتجاه 

الرياضة الفلسطينية
وملبية 

ُ
املجتمع دينمو الرياضة األ
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االنجازات:
الدوليــة  الســاحة  فــي  نفســها  فرضــت  الوطنيــة  اللجنــة   •
الرياضــة  تهميــش  فــي  اإلســرائيلية  للمحــاوالت  وتصــدت 

. لفلســطينية ا
وملبية الدولية.

ُ
• اللجنة عضو قانوني وفاعل في اللجنة األ

فــي  وملبيــة 
ُ
األ لأللعــاب  الرســمية  املرجعيــة  اللجنــة  تشــكل   •

. فلســطين
• يوجــد لــدى اللجنــة مقــر رســمي وطواقــم عمــل متخصصــة، 

ولديهــا فــروع فــي غــزة والشــتات.
• ينتسب للجنة 50 اتحادا، يمارسون ٦٠ لعبة رياضية.

علــى  وميداليــات  جوائــز  حصــدت  االتحــادات  بعــض   •
والدولــي. اآلســيوي  وملبــي 

ُ
األ املســتوى 

وملبيــة تشــكل بيئــة ديمقراطيــة، تتمتــع بمشــاركة 
ُ
• اللجنــة األ

واســعة وانتخابــات دوريــة.
• اللجنــة الوطنيــة تصنــف كلجنــة ملتزمــة باملعاييــر الدوليــة 

وملبيــة.
ُ
األ للرياضــة 

وملبيــة 
ُ
• نجحــت اللجنــة فــي تعزيــز توفيــر الحمايــة للرياضــة األ

فــي فلســطين.
املســتوى  علــى  متميــزة  وشــراكات  بعالقــات  اللجنــة  تتمتــع   •

والدولــي. والعربــي  اإلقليمــي 
لإلنجــاز  داعمــة  مؤسســات  تأســيس  فــي  اللجنــة  نجحــت   •

فلســطين.  فــي  وملبــي 
ُ
األ

• نجحــت اللجنــة فــي تعزيــز الوحــدة الوطنيــة مــن خــالل العمل 
الريا�ضي تحديدا في ظل االنقســام.

خامسا: إنجازات اللجنة األوملبية الفلسطينية وأبرز التحديات
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وملبية الفلسطينية
ُ
التحديات الرئيسة لعمل اللجنة األ

أوال: ضعــف ثقافــة الرياضــة الوطنيــة ومحدوديــة 
انتشــارها

 
ً
تلعــب دورا ثقافــة املجتمــع وعاداتــه وتقاليــده ومفاهيمــه  إن 

 في نشر الرياضة بأشكالها املختلفة، وهي مرتبطة ارتباطا 
ً
هاما

بــأن الرياضــة الفلســطينية   بالتربيــة والتعليــم. فنــرى 
ً
عضويــا

تعانــي مــن ضعــف انتشــار فــي املحافظــات الفلســطينية بشــكل 
عام، ويعود هذا الضعف وقلة االنتشار ألسباب عدة ثقافية 
واقتصاديــة وأمنيــة، أو بســبب شــح املــوارد التــي تغــذي هــذه 

الرياضــات وتســاهم فــي بقائهــا ونمــو انتشــارها.

ثانيا: العادات والتقاليد
انتشــارها  ومحدوديــة  الرياضيــة  الثقافــة  فــي  الضعــف  يظهــر 
، عند الحديث عن املشاركة النسوية، فما زالت مشاركة 

ً
جليا

، وتعــزى قلــة املشــاركة 
ً
نشــطة الرياضيــة محــدودا

َ
املــرأة فــي األ

لعدة أسباب منها ثقافة املجتمع والعادات والتقاليد السائدة 
فيــه التــي تحــد مــن املشــاركة الفعالــة للمــرأة خاصــة فــي القــرى 

واملخيمــات الفلســطينية واملناطــق املهمشــة.

ثالثا: الرياضة املدرسية
تعتبــر املــدارس مصــدر اإللهــام وتعميــق الثقافــة الرياضيــة، 

إال  الرياضيــة.  لألنديــة  لالعبيــن  األسا�ضــي  الرافــد  وهــي 

غيــاب  بســبِب  األداء،  فــي  ضعــف  مــن  تعانــي  لألســف  أنهــا 

الرياضــة كمتطلــب أسا�ضــي فــي املناهــج وقلــة أعــداد املعلميــن 

بيــن  التنســيق  وضعــف  الرياضيــة،  التربيــة  فــي  املتخصصيــن 

وزارة التربيــة والتعليــم وبيــن مؤسســات الرياضــة الفلســطينية 

وملبيــة واملجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
ُ
وخاصــة اللجنــة األ

املختلفــة. واالتحــادات 

وهناك حاجة لبلورة رؤية استراتيجية واضحة لرفع مستوى 

الرياضــات  أنــواع  بكافــة  املــدارس  لتهتــم  املــدارس،  فــي  األداء 

فيــه  ملــا  الجماعيــة،   الرياضــات  علــى  التركيــز  فقــط  وليــس 

املختلفــة  لهواياتهــم  وتلبيــة  الطلبــة  لحاجــات  اســتجابة  مــن 

والــذي فــي املحصلــة النهائيــة ســينعكس إيجابــا علــى الرياضــة 

عــام.  بشــكل  الفلســطينية 
الفلســطينية  االتحــادات  بعــض  بــان  التنويــه  يجــدر  وهنــا 
علــى  مدرســية  بطــوالت  وأقامــت  الحاجــز،  هــذا  كســرت  قــد 
املبــادرات  هــذه  إن  والقتاليــة.  الفرديــة  األلعــاب  مســتوى 
والتجــارب يجــب تعميمهــا ومأسســتها، وجدولتهــا علــى برامــج 

املدر�ضــي. وملبــي 
ُ
األ اليــوم  مثــل  والتعليــم  التربيــة  وزارة 

 كمــا يجــب أن تهتــم املــدارس بكافــة أنــواع الرياضــات وليــس 
مــن  فيــه  ملــا  الجماعيــة،  الرياضــات  علــى  التركيــز  فقــط 

املختلفــة. لهواياتهــم  وتلبيــة  الطلبــة  لحاجــات  اســتجابة 

رابعا: املعيقات االقتصادية وضعف التمويل
كمــا ذكرنــا فــي تحليــل الواقــع االقتصــاي وتأثيــره علــى الرياضــة 
الفلســطينية، فال يتوفر في العديد من املناطق الفلســطينية 
البنيــة التحتيــه املناســبه لتنشــيط بعــض األلعــاب الرياضيــه 
ملمارســة  األساســية  املرافــق  مــن  األدنــى  الحــد  واملطلــوب 
معــدات  مــن  املــوارد  قلــة  إن  كمــا  الرياضيــة،  األلعــاب 
وتجهيــزات وصــاالت رياضيــة وأدوات للســالمة العامــة وعــدم 
االهتمــام باأللعــاب الفرديــة، يدفــع الرياضييــن واملدربيــن الــى 

االعتــزال. نحــو  التوجــه 

 للتركيــِز علــى األلعــاِب 
ُ
 العامــة

ُ
لذلــك تتجــُه األنديــة الرســمية

 
ً
انتشــارا األكثــَر  تعتبــُر  والتــي  القــدِم  كــرِة   

ً
تحديــدا الجماعيــِة 

يتــُم  فــال   
ُ
الفرديــة الرياضــاُت  أمــا  فلســطيَن.  فــي   

ً
وشــيوعا

ُنهــا. احتضا

خامسا: الشتات
 الكلَّ الريا�ضي الفلسطينَي 

ُ
وملبية الفلسطينية

ُ
 األ

ُ
تمثُل اللجنة

فــي كافــِة أماكــِن تواجــدِه فــي املحافظــاِت الشــماليِة والجنوبيــِة 
بيــَن   

ً
مزيجــا تكــوَن  الرياضيــِة  املنتخبــاِت  أنَّ  وبمــا  والشــتاِت. 

مــن  لذلــَك  ملــا  والشــتاِت،  والشــماليِة  الجنوبيــِة  املحافظــاِت 
عــِب الفلســطينّيِ فــي الشــتاِت 

ّ
أبعــاٍد وطنيــة وكحــق، يعانــي الال
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مــن محدوديــة الفــرص وقلــة البرامــج، وهــو بحاجــة إلعطائــِه 
 للمشاركِة باسِم فلسطيَن ألسباٍب أهُمها 

ً
 ومحوريا

ً
 مركزيا

ً
دورا

تثبيــُت الهويــِة الفلســطينية.

هــؤالِء  مهــاراِت  مــن   
ُ
االســتفادة إلــى  وملبيــة 

ُ
األ اللجنــة  تتطلــع 

ومبدعــوَن،  متميــزوَن  الغالــِب  فــي  هــم  الذيــن  الشــباِب 
وتســعى لذلــك عبــر إيجــاُد آليــاٍت رســميٍة للتواصــِل مــَع هــؤالِء 
خــالِل  مــن  لالتحــاداِت  الرســميِة  املواقــِع  مثــَل  الرياضييــَن 
وتحديــِد  التســجيِل  مــَن  لتمكيِنهــم  العنكبوتيــِة،  الشــبكِة 
والتواصــُل  إحصاؤهــم  يســهَل  ـكـي  يمارســوَنها  التــي  الرياضــِة 

. معُهــم

سادســا: غيــاب الخطــط الرياضيــة املنســجمة مــع 
تعزيــز األداء علــى املســتوى الدولــي

وتأتــي هــذه الخطــة فــي إطــار تجــاوز هــذا التحــدي وتوفيــر إطــار 
اســتراتيجي شــمولي يشــخص التحديــات ويحولهــا الــى فــرص. 

سابعا: القدرات واملهارات 
فلســطين  وصــول  يعيــق  الــذي  الجوهــري  التحــدي  تشــكل 
واالتحــادات  والفنــي  اإلداري  فالــكادر  الجوائــز،  حصــد  إلــى 
واألنديــة والالعبيــن كلهــم بحاجــة الــى برامــج متخصصــة لبنــاء 
قدراتهــم وتعزيزهــا بمــا يصــب فــي دعــم التفــوق الفلســطيني فــي 

والدوليــة. اإلقليميــة  املشــاركات 
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وفــي الســياق ذاتــه نســعى مــن خــالل الرياضــة لتحقيــق الوحـــدة 
مـــع  الفلســـطيني،  والشـــعب  الوطنيـــة، وتعزيـــز وحـــدة األرض 
اهتمـــام خـــاص بنشــر مبــاديء الدميقراطيـــة وتعزيــز تطبيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة عبــر الفكــر واملمارســة الرياضيــة.

ونحو جهودنــا املستمرة نحــو التنميــة واإلصالح، تســعى اللجنة 
الوطنيــة مــن خــالل تطبيــق هــذه اإلســتراتيجية إلــــى تحســين 
وملبيــة، 

ُ
جــــودة الخدمــات املقدمــة فــي إطــار تعزيــز الرياضــة األ

ملتطلبــات  والدوليــة  الوطنيــة  املؤسســات  اســــتجابة  وتعزيــــز 
دعــم الرياضــة الفلســطينية وإطــالق قدراتهــا إلــى أعلــى مســتوى 
دون ان تقييــده ايــة شــروط، مــــع ضمــــان املســــاواة والعدالــــة فــي 

الوصــــول والحصــــول علــــى هـــذه الخدمـــات.

ونتطلــع لتعزيـــز فعاليــة أداء اللجنــة القائمـــة علـــى املســـاءلة 
والشـفافية واالسـتثمار األمثـل للمـوارد ااملتاحـة لنـا. ولضمـان 
وخــالل  القادمــة  املرحلــة  فــي  ســنركز  التنميـــة  فــي  االســـتدامة 

فتــرة هــذه اإلســتراتيجية علــى تحقيــق:

أوال: التركيز على أن الالعب الفلسطيني أوال: 
علــى   )2021-2028( لألعــوام  اإلســتراتيجية  الخطــة  ســتركز 
تعزيــز كافــة الجهــود التــي مــن شــأنها تطويــر قــدرات الالعــب 

الــى أعلــى مســتوى.  الفلســطيني وتعزيــز مهاراتــه وتنميتهــا 

وملبية: 
ُ
ثانيا: توسيع دائرة الرياضات األ

الرياضيــة  نشــطة 
َ
األ ومحدوديــة  التقليديــة  مــن  الخــروج 

ونوعهــا، والتركيــز علــى الرياضــات الفرديــة وكذلــك الجماعية، 
عبــر نشــر الثقافــة الرياضيــة وتطويــر الشــراكات التــي تتضمــن 

 جديــة مــن الرياضــات الفلســطينية.
ً
انواعــا

ثالثا: تطوير البنية التحتية ورفع مســتوى مواءمتها 
وملبية الدولية:

ُ
مع املســتوى الدولي لأللعاب األ

املشــاركات  وتطويــر مســتوى  الالعبيــن  قــدرات  رفــع  يمكــن  ال 
الدولية دون تهيئة بيئة وبنية تحتية مالئمة، ومسهلة لتطوير 
والقاعــات  للمالعــب  العــادل  التوزيــع  وتحقيــق  القــدرات، 
فــي مختلــف أرجــاء الوطــن وفــي الشــتات. واملرافــق الرياضيــة 

رابعا: تحقيق األمن والحماية للرياضة الفلسطينية: 
الضامنــة  والصحيــة  القانونيــة  البيئــة  توفيــر  عبــر  وذلــك 
لحـــــقـــــوق الـــــمـــــجتـــــمع الـــــريـــــاضـــــي والـــــحـــــاميـــــة لـــــه مـــــن األمـــــراض 

واإلصابــات.  واملنشــطات 

 فــي برنامــج 
ً
وملبيــة كذلــك باملســاهمة وطنيــا

ُ
ســتهتم اللجنــة األ

الحــد مـــن الفقـــر، وتوفيـــر نظـــم مالئمــة ومتكاملـــة للحمايـــة 
االجتماعيـــة للفقـــراء واملهمشيـــن، عبر تعزيز القيم الرياضية 
واســتثمار دور الرياضــة فــي تنميــة الواقــع االقتصــادي وتعزيـــز 
وصـــول الجميـــع للعدالـــة، مـــع العمـــل علـــى تعزيـــز املسـاواة بـين 

الجنســين وتمكيــن الفتــاة واملــرأة الفلســطينية.

فيــه  تتوفــر  الفلســــطيني  للشــــباب  أفضــــل  بمســتقبل  نحلــم 
احتياجــــاته األساســــية، والنهــــوض بقدراتــه واســتثمارها علــى 
أفضــل وجــه، وحمايــــة الهويــــة والتــــراث الثقــــافي الفلســــطيني، 
نحــن نضــع نصــب أعيننــا التحديــات التــي تواجههــا الرياضــة 
اإلســتراتيجي  اإلطــار  هــذا  خــالل  مــن  وعملنــا  الفلســطينية، 
علــى تحليــل التحديــات والفــرص، ونحــن عازمــون علــى تحويــل 
الرياضــة  تنقــل  قــوة  نقــاط  إلــى  والتحديــات  الضعــف  نقــاط 

إلــى املســتوى الدولــي وتحصــد الجوائــز. الفلســطينية 

وملبيــة 
ُ
فــي إطــار مشـــروعنا الوطنــي نحــو الحريــة واالســتقالل، نســـعى إلــى تجســيد الرياضــة األ

الفلســطينية لتكــون مســتقلة، قويــة، ومنتشــرة علــــى كامــــل أرض دولــــة فلســــطين بمــا فيهـــا 
الشــتات  مناطــق  وفــي مختلــف  املســتقلة  فلســـطين  لدولـــة  الشـــرقية كعاصمـــة  القـــدس 
الفلســطيني، كمــا نســعى إلــى تطويــر آليــات مســاءلة االحتــالل اإلســرائيلي عــن جرائمــه التــي 
يرتكبهــا فــي محاولــة منــه لطمــس قطــاع الرياضــة الفلســطينية ملــا لهــا مــن دور حيــوي فــي دعــم 

الحــراك الوطنــي لنيــل حقــوق شــعبنا الثابتــة.
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األولويات الوطنية
وملبية

ُ
للرياضة األ

األولوية األولى: 
وملبية الوطنية ويحقق فعالية األداء.

ُ
تطوير إطار استراتيجي يحكم ويمأسس عمل اللجنة األ

السياسات:
- تطوير خطة استراتيجية مدعومة بخطط تنفيذية ترسم عمل اللجنة لألربع سنوات القادمة.

وملبي الفلسطيني.
ُ
- تطوير قاعدة بيانات شاملة عن قطاع الرياضة األ

وملبية بما يخدم رفع األداء وتحقيق النتائج.
ُ
- تطوير هيكلية اللجنة األ

- تحقيق االستدامة املالية لعمل اللجنة واألطر املساندة لها من اتحادات وأندية وخالفه.
- تحديث اللوائح املنظمة للعمل وتوضيح املرجعيات.

األولوية الثانية:
تطوير األداء الريا�ضي وتعزيز فعالية الرياضة الفلسطينية.

السياسيات:
- برامج بناء القدرات، تبادل الخبرات وتعزيز املشاركات الوطنية واإلقليمية والدولية.

- تحسين نوعية الخدمات املقدمة.
- تعزيز دور الرياضة املدرسية في تطوير األداء الريا�ضي.

- دعم مؤسسات العمل الريا�ضي وتمكين كوادرها.
- توفير الحماية وتعزيز البيئة القانونية الناظمة للعمل الريا�ضي الفلسطيني.

األولوية الثالثة:
تعزيز الشراكات الوطنية والدولية بما يحقق تطور اللجنة واستدامة عملها. 

السياسات:
- اعتماد الحكومة الفلسطينية للرياضة كمحور عبر قطاعي في أجندة السياسات.

- تطوير آليات التواصل وبناء الشراكات مع الشركاء.
- استهداف القطاع الخاص وتعزيز دوره الوطني نحو الرياضة الفلسطينية.

- تطوير آليات الرقابة، املساءلة والشفافية عند اللجنة واألطر املساندة لها من اتحادات وأندية وغيره.
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النتيجة األولى
وملبيــة الفلســطينية لديهــا إطــار اســتراتيجي يحــدد 

ُ
• اللجنــة األ

مســار عملهــا للســنوات 2021-2028

سياسات التدخل
وملبيــة الوطنيــة 

ُ
- تطويــر خطــة اســتراتيجية لعمــل اللجنــة األ

وملبيــة القادمــة(
ُ
لألعــوام 2024-2021 )تغطــي الــدورة األ

- تطوير وتعديل الهوية العامة )الرؤية والرســالة، األهداف، 
القيم( وتعميمها على الشــركاء وأصحاب العالقة. 

النتيجة الثانية
وملبيــة الوطنيــة طــورت أنظمتهــا اإلداريــة واملاليــة 

ُ
• اللجنــة األ

وفــق املعاييــر الدوليــة  

سياسات التدخل
اللجنــة  ومتطلبــات  ملعاييــر  مســتجيب  مالــي  نظــام  تطويــر   -

الدوليــة. وملبيــة 
ُ
األ

- تطويــر الهيكليــة اإلداريــة والفنيــة لتكــون موائمــة الحتيــاج 
كفــاءة  تعزيــز  فــي  وتســاهم  فلســطين،  فــي  وملبــي 

ُ
األ العمــل 

اللجنــة. فــي  والفنــي  اإلداري  الطاقــم 

النتيجة الثالثة
مــع  منســجمة  فلســطين  فــي  للرياضــة  القانونيــة  البيئــة   •
متطلبــات اللجنــة الدوليــة وتشــكل حاضنــة لتعزيــز وحمايــة 

فلســطين فــي  الرياضيــة  الحقــوق 
إجرائيــة  وجوانــب  تشــريعات  تتبنــي  العدالــة  مؤسســات   •

جديــدة وسياســات 

األهداف االستراتيجة 2021 - 2024

طورت الخطة اإلستراتيجية أربعة أهداف استراتيجية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وكانت:

الهدف اإلستراتيجي األول

وملبية الفلسطينية
ُ
تعزيز عملية املأسسة في اللجنة األ

وملبية الدولية  
ُ
وتطوير األداء لينسجم ومعايير اللجنة األ

سياسات التدخل
قوانيــن  منظومــة  ملراجعــة  متخصصــة  دراســة  تطويــر   -

الدوليــة.  املعاييــر  مــع  ومواءمتهــا  املحليــة  الرياضــة 
_ تطوير ملخص حول التعديالت املطلوبة.

الرياضيــة  واملحكمــة  العــدل  وزارة  مــع  الشــراكة  تعزيــز   _
اليــات واجــراءات داعمــة  واملجلــس االعلــى للرياضــة لتنفيــذ 

وملبيــة. 
ُ
األ للرياضــة  القانونيــة  للبيئــة 

_ بناء قدرات الكوادر القانونية في القوانين الرياضية.

النتيجة الرابعة
وملبية منتشرة على نطاق واسع.  

ُ
نشطة اللجنة األ

َ
• أ

سياسات التدخل 
وملبية.

ُ
_ تطوير خطة إعالمية لتعزيز أداء اللجنة األ

أكثــر  لتكــون  وتطويرهــا  اإللكترونيــة  الصفحــة  تحديــث   _
اللجنــة. نشــطة 

َ
أل الترويــج  فــي  احترافيــة 

_ تفعيل استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
_ تحديث مستمر لصفحات التواصل االجتماعي.   

نشــطة الالتنافســية الرياضيــة علــى 
َ
_ تنظيــم الفعاليــات واأل
نطــاق واســع فــي املجتمــع.

النتيجة الخامسة
• مأسسة العالقة مع الشركاء.

الريا�ضــي  للنشــاط  الرســمية  املظلــة  هــي  وملبيــة 
ُ
األ اللجنــة   •

فلســطين. فــي  وملبــي 
ُ
األ

• العالقة محوكمة مع االتحادات واألندية  وأصحاب العالقة.
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سياسات التدخل
املحلييــن  الشــركاء  كافــة  مــع  وتشــبيك  اتصــال  خطــة  تطويــر   -
واالقليمييــن والدولييــن، ومــع أصحــاب العالقــة والفئــات املســتهدفة.

- إصــدار تعميــم مــن قبــل املجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
وملبيــة وعالقتهــا مــع االتحــادات 

ُ
خــاص بتحديــد دور اللجنــة األ

فــي  وملبــي 
ُ
األ العمــل  مرجعيــة  الوطنيــة:  وملبيــة 

ُ
األ )اللجنــة 

فلســطين وأي مســاهمات فــي املجــال تكــون بالتنســيق معهــا(.
بروتوكــوالت  يصــدر  والرياضــة  للشــباب  االعلــى  املجلــس   -

واالتحــادات. األنديــة  عمــل  ملأسســة  ضوابــط 
- االتحــادات وأطــر املؤسســات الرياضــة تعمــل وفــق الخطــة 

وملبيــة.
ُ
اإلســتراتيجية للجنــة األ

- تطوير قاعدة بيانات خاصة باللجنة، الشركاء، االتحادات 

واألنديــة، الالعبيــن، الرياضــات الفاعلــة، املالعــب والقاعــات 
الرياضية...( تغذى بشــكل مســتمر ودوري.

النتيجة السادسة
وملبية الفلسطينية موائمة. 

ُ
• البنية التحتية للرياضة األ

سياسات التدخل 
- صيانة وتطوير املنشآت الرياضية.

-  بناء منشآت رياضية جديدة وتطوير وتحديث املوجودة.
-  االستعمال األمثل للمنشآت الحالية.
- التعاون بين املجتمع املحلي واللجنة.

-  تفعيل دور االتحادات وتطوير آليات التنسيق معها.
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تطوير القدرات الفنية واإلدارية بما يعزز املهارات الرياضية
وملبية القادمة 2024 - 2028

ُ
ويساند حصد جوائز أوملبية في الدورة األ

الهدف اإلستراتيجي الثاني

النتيجة األولى
وملبيــة يتمتــع بمهــارات 

ُ
• الــكادر اإلداري واملنهــي فــي اللجنــة األ

متخصصــة.  وقــدرات 
• االتحادات الرياضية طورت قدراتها اإلدارية والتنظيمية.

قــدرات  وعــززت  التحتيــة  بنيتهــا  طــورت  الرياضيــة  األنديــة   •
والفنــي. اإلداري  طاقمهــا 

سياسات التدخل
- تعزيز الشراكة مع املؤسسات الرياضية اإلقليمية والدولية 

بهــدف رفــع الكفاءة.
- تنفيــذ سلســلة مــن التدريبــات فــي القضايــا اإلداريــة، املاليــة، 

تجنيــد األمــوال، التخطيــط، املتابعــة والتقييــم.
- استقطاب الكوادر املتخصصة لتنفيذ برامج رفع القدرات.

- توفير االدوات والتجهيزات التخصصية.
الداخليــة  األنظمــة  ملناقشــة  وتدريبــات  عمــل  ورش  تنظيــم   -

اإلداري. العمــل  وتطويــر 
- تطوير دراسة احتياج خاصة بحصر االحتياجات التدريبية 

لكل اتحاد بحسب خصوصيته.
- تطوير نظام متابعة داخل اللجنة خاص بمتابعة االتحادات 

معزز بآليات تقييم ومراجعة.
- التنسيق والتواصل مع االتحادات لتحديد احتياجاتها.

- التنسيق مع التربية والتعليم لتكون حصة الرياضة أساسية 
ولها عالمات حقيقية.

النتيجة الثانية
مدربــون،  )رياضيــون،   

ً
واناثــا  

ً
ذكــورا الرياضيــة،  الطواقــم   •

الالزمــة وقدراتهــم  التدريبــات  تلقــوا  رياضيــة(  كــوادر  حــكام، 
وطنــي(. انتــاج  )خــط  تطــورت  الرياضيــة 

سياسات التدخل
- تطوير دراسة احتياج قطاعية تراعي الفروقات. 

- تطوير خطة لبناء قدرات الطواقم الرياضية وفق أولويات 
الخطة اإلستراتيجية.

- التعاقد مع مدربين محليين محترفين.
- استقطاب مدربين عرب ودوليين.

- تشــجيع املدربيــن املحلييــن للحصــول علــى شــهادات تدريــب 
احترافيــة دوليــة.

النتيجة الرابعة
• الهواة انخرطوا في برنامج وطني ومهارتهم تم تعزيزها.

سياسات التدخل
-  تعزيز الرياضة املدرسية.

الرياضيــة  قدراتهــم  وتطويــر  الهــواة  لحصــر  خطــة  تطويــر   -
وملبيــة.

ُ
األ

- املناهــج املدرســية والجامعيــة تنســجم واحتياجــات تطويــر 
وملبيــة.

ُ
الرياضــة األ

الخطــة  ألولويــات  وفقــا  الرياضييــن  الكشــافين  عــدد  رفــع   -
وملبيــة.

ُ
األ للجنــة  اإلســتراتيجية 

النتيجة الخامسة 
وملبيــة طــورت أنظمتهــا 

ُ
• املؤسســات املســاندة لعمــل اللجنــة األ

اإلداريــة، ورفعــت قــدرات طواقــم العمــل فيهــا وأصبحــت أقــدر 
علــى مســاندة عمــل اللجنــة.

سياسات التدخل
واملجلــس  الدوليــة  وملبيــة 

ُ
األ اللجنــة  مــع  العالقــة  تعزيــز   -

اآلســيوي.  وملبــي 
ُ
األ

اللجنــة  فــي  والخبــرات  املتخصصــة  البرامــج  مــن  االســتفادة   -
واالتحــادات  اآلســيوي  وملبــي 

ُ
األ واملجلــس  الدوليــة  وملبيــة 

ُ
األ

العربيــة. املنطقــة  وفــي  والقاريــة  الدوليــة 
- االستفادة من البرامج التمويلية املساندة.
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- تطويــر دراســة احتيــاج املؤسســات املســاندة وتقاطعهــا مــع 
عمــل اللجنــة.

وملبية والدوائر املساندة.
ُ
- تفعيل حركة الوصل بين اللجنة األ

النتيجة السادسة
• تعزيز الرياضة النسوية. 

وملبيــة 
ُ
• مشــاركة نســوية واســعة فــي تطويــر قطــاع الرياضــة األ

فــي فلســطين.

سياسات التدخل 
- تطويــر تدخــالت مناســبة لزيــادة عــدد الفتيــات امللتحقــات 

وملبيــة.
ُ
األ بالرياضــة 

الرياضــة  فــي  للفتيــات املشــاركات  تأميــن سياســات الحمايــة   -
وملبيــة.

ُ
األ

- توعيــة وتشــجيع النســاء لتكــون مبــادرة ومشــاركة فــي تطويــر 

وملبيــة الفلســطينية.
ُ
الرياضــة األ

-  توعيــة املجتمــع حــول مشــاركة فاعلــة لإلنــاث فــي الرياضــة 
وملبيــة.

ُ
األ

النتيجة السابعة
• الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة فـــــي الـــــكـــــلـــــيـــــات والــجـــــامـــــعـــــات 
للجنــة  االســتراتيحية  الخطــة  مــع  منســجمة  الفلســطينية 

وملبيــة.
ُ
األ

سياسات التدخل
- زيادة عدد املنح الدراسية الخاصة بالرياضة.

- تطوير التخصصات الرياضية بما ينسجم مع الخطة.
- رفع معايير القبول في الجامعات وتحديد التخصصات.

- تعزيــز الشــراكات مــع املؤسســات االكاديميــة الفلســطينية 
لتطويــر تخصصــات جديــدة.
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تعميم ونشر الوعي والفكر الريا�ضي
  Mobilization - في املجتمع الفلسطيني

الهدف اإلستراتيجي الثالث 

النتيجة األولى:
الرياضــة  مــع  وتفاعــال  وعيــا  أكثــر  الفلســطيني  املجتمــع   •

   . لفلســطينية ا

سياسات التدخل
نشطة توعية ومناصرة.

َ
- تنفيذ أ

مختلــف  فــي  دوريــة  حواريــة  ولقــاءات  عمــل  ورش  تنفيــذ   -
الفلســطينية.  املناطــق 

كثر تفاعال وشمولية – يغطي جميع الرياضات.
َ
- إعالم ريا�ضي أ

- تنفيذ حمالت إعالمية.
- تطوير سياسات إعالمية تفاعلية.

وملبية.
ُ
- تعزيز دور الفضائية الرياضية في تعميم الرياضة األ

- تعزيز استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

النتيجة الثانية
• االنتماء الوطني معزز لدي الرياضيين لتمثيل ونشر الثقافة 

الوطنية.

سياسات التدخل
- نشر القيم الخاصة باللجنة وتعميمها على االتحادات.

- تطوير آليات لتعزيز الدور الوطني للرياضة.

النتيجة الثالثة
• أولياء االمور يشجعون ابنائهم على املشاركة في النشاطات 

الرياضية.

سياسات التدخل
- استهداف مجالس أولياء األمور.

- تطوير برامج تستهدف الرياضة العائلية.   
- تشكيل لجان رياضية مجتمعية في البلديات ومؤسسات املجتمع.  
- تطوير استراتيجيات تواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي.

- زيادة عدد النشاطات والفعاليات الرياضية وتنوعها.

النتيجة الرابعة
• الرياضة محور عبر قطاعي في الخطط والبرامج الوطنية.

سياسات التدخل
- دمج الرياضة في الخطط واالستراتيجيات الوطنية كمحور 

يتقاطــع مــع مختلــف القطاعات األخرى.
- تطويــر سياســات خاصــة لتعميــم وتعزيــز العمــل الريا�ضــي 

فــي فلســطين.
الرياضيــة  الحركــة  لدعــم  إضافيــة  ميزانيــات  تخصيــص   -

. لفلســطينية ا
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النتيجة األولى
• نظام متابعة وتقييم مستجيب للمعايير الدولية.

سياسات التدخل
- تطوير دليل ِإجراءات مالي -ِإداري -مدونة سلوك.

- تطوير مؤشرات لقياس األداء.
- رفع تقارير مالية وإدارية دورية.

النتيجة الثانية
• وجود منهجية واضحة ومعتمدة لتجنيد األموال.

سياسات التدخل
- تطوير دليل اجراءات لتنفيذ األهداف. 

.Donor Mapping - وجود قاعدة بيانات للداعمين والشركاء -
- توظيف كادر مختص بتجنيد األموال واملتابعة.

النتيجة الثالثة
• وجــود شــراكات معــززة وفاعلــة مــع القطــاع الخــاص واملجتمــع 

املدنــي.

سياسات التدخل 
- توقيــع اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم مــع الشــركاء مــن القطــاع 

الخــاص واملجتمــع املدنــي.
ولويات واالتفاق على منهجية عمل.

َ
- تحديد األ

وملبية لالستدامِة
ُ
بّني األهداِف األ

َ
ت

واستثماِرها للّنهوِض بالّرياضِة الفلسطينّية

 الهدف اإلستراتيجي الرابع

النتيجة الرابعة
الرياضيــة  املؤسســات  مــع  وفاعلــة  معــززة  شــراكات  وجــود   •

والدوليــة.    االقليميــة 

سياسات التدخل
الرياضيــة  املؤسســات  كافــة  حــول  بيانــات  قاعــدة  تطويــر   -

والدوليــة. والعربيــة  الفلســطينية 
- االستثمار في البرامج املقدمة من قبل املؤسسات الرياضية.

-  تعزيز العمل املشترك وبرامج تبادل الخبرات.

النتيجة الخامسة
• مســاهمة املســؤولية املجتمعيــة وتنميــة الشــباب علــى وجــه 

الخصــوص.

سياسات التدخل
للنهــوض  األعمــال  وقطــاع  الرياضيــة  األنديــة  همــم  شــحذ   -

والبيئــي. االجتماعــي  بالــدور 
املعاييــر  وتطبيــق  املجتمعيــة  االســتدامة  برامــج  احتضــان   -

تنفيذهــا. فــي  الدوليــة 
جائــزة  رصــد  طريــق  عــن  األنديــة  بيــن  التنافــس  روح  تعزيــز   -

الشــبابية. االســتدامة 
هلية والخاصة 

َ
- تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية واأل

في تنفيذ مبادرات رياضية تخدم املجتمع.
- مســاعدة االتحــادات فــي تقليــل النفقــات وزيــادة الجهــد نحــو 

مبــادرات تســاهم فــي تحقيــق االســتدامة.
- تعزيز دور املرأة في االنخراط في العمل الريا�ضي.
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ملحق رقم )1( االتحادات الفلسطينية املسجلة في املجلس األعلى
وملبية الفلسطينية

ُ
وتشرف عليها اللجنة األ

Federation Name اسم االتحاد الرقم

Palestine Football Association االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 1

Palestine Basketball Federation االتحاد الفلسطيني لكرة السلة  2

Palestinian Handball Federation االتحاد الفلسطيني لكرة اليد  3

Palestine Volleyball Federation االتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة  4

Palestine Karate Federation االتحاد الفلسطيني للكاراتيه  5

Palestine Taekwondo Federation االتحاد الفلسطيني للتايكواندو 6

Palestine Athletics Federation االتحاد الفلسطيني أللعاب القوى 7

Palestine Swimming Federation & Aquatic  sport االتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات املائية )مدمج( 8

Palestinian Table Tennis Federation االتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة 9

Palestinian Cycling Federation االتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية 10

Palestine Equestrian Federation االتحاد الفلسطيني للفروسية والتقاط االوتاد )مدمج( 11

Palestinian Shooting Federation االتحاد الفلسطيني للرماية والسهام والدارتس )مدمج( 12

Palestinian Triathlon Federation )االتحاد الفلسطيني للترايثلون )مدمج 13

Palestinian Weightlifting Federation االتحاد الفلسطيني لرفع االثقال 14

Palestinian Fencing Federation االتحاد الفلسطيني للمبارزة 15
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Palestine Boxing Federation االتحاد الفلسطيني للمالكمة 16

Palestine Tennis Federation االتحاد الفلسطيني للتنس االر�ضي 17

Palestinian Gymnastic Federation االتحاد الفلسطيني للجمباز 18

Palestine Judo Federation  االتحاد الفلسطيني للجودو 19

Palestine Badminton Federation االتحاد الفلسطيني للريشة الطائرة 20

Palestine Sailing & Rowing Federation االتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف )مدمج( 21

Palestine Wrestling Federation االتحاد الفلسطيني للمصارعة 22

Palestine Baseball and softball Federation االتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول )مدمج( 23

Palestine Rugby Federation االتحاد الفلسطيني للرجبي 24

Palestine Chess Federation االتحاد الفلسطيني للشطرنج  25

Palestine Federation of Kick Boxing )االتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ وقوة الرمي )مدمج 26

Palestine Muay Thai Federation االتحاد الفلسطيني للمواي تاي 27

Palestine Aikido FEDERATION االتحاد الفلسطيني لآليكيدو 28

Palestine Air-Sport Federation االتحاد الفلسطيني للرياضات الجوية 29

Palestinian Motor Sport & Motorcycle Federation االتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية )مدمج( 30

The Palestinian Body Building & Fitness Federation  االتحاد الفلسطيني لبناء االجسام واللياقة البدنية 31

Palestine Arm Wrestling Federation االتحاد الفلسطيني لثني الذراعين  32

Palestinian Wushu Kung Fu Federation االتحاد الفلسطيني للووشو كونغ فو 33
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Palestinian Sport Culture Federation االتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية 34

Palestinian Federation of Camel Racing االتحاد الفلسطيني لسباقات الهجن 35

Palestinian Federation Of Sport For All & Traditional 

Games

االتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع واأللعاب الشعبية 

)مدمج(
36

Palestine Sport Medical Federation االتحاد الفلسطيني للطب الريا�ضي 37

Palestinian Federation For Billiard & Snooker االتحاد الفلسطيني للبلياردو والسنوكر )مدمج( 38

Palestine TeqBall Federation االتحاد الفلسطيني للتيك بول 39

Palestine Jiu-Jitsu Federation االتحاد الفلسطيني للجوجيتسو 40

Palestine Squash Federation االتحاد الفلسطيني للسكواش 41

Palestinian Physical Power Lifting Federation االتحاد الفلسطيني للقوة البدنية 42

Palestine Esports & Mind Games Federation
االتحاد الفلسطيني للرياضات االلكترونية والذهنية 

)مدمج(
43

Palestine Sport Media Federation االتحاد الفلسطيني لإلعالم الريا�ضي 44

Palestine Bridge Federation االتحاد الفلسطيني للبريدج 45

Palestine School Sport Federation االتحاد الفلسطيني للرياضة املدرسية 46

Palestinian University Sports Federation االتحاد الفلسطيني للرياضة الجامعية 47

General Federation of Military Palestinian Sport  االتحاد العام الفلسطيني للرياضة العسكرية 48

Palestine Police Sport Federation االتحاد الفلسطيني للشرطة 49

Palestinian American Athletic Association االتحاد الريا�ضي الفلسطيني االمريكي 50
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ملحق رقم ) 2( 
وملبية الفلسطينية

ُ
الهيكل اإلداري الحالي للجنة األ
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امللحق رقم ) 3( 
املفوضيات واللجان الدائمة

اللجنة القانونية والحوكمة

ية
ين

ط
س

فل
 ال

ية
وملب

األ
ة 

جن
لل

ي ا
ة ف

ام
لع

ن ا
جا

لل
 وا

ت
ضيا

فو
امل لجنة التخطيط واالستراتيجية

لجنة الرقابة العامة
اللجنة العلمية

ومكافحة املنشطات

لجنة األنشطة
واملشاركات الرسمية

لجنة الرياضة
الجامعية واملدرسية

لجنة االعالم والعالقات العامة

لجنة الرياضة والبيئة

لجنة الشتات

لجنة املنح واملشاريع

لجنة الرياضيين

لجنة التطوير

لجنة التسويق

اللجنة املالية

لجنة الرياضة النسوية
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