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 اللجنح األوملثيح الفلسطينيح 

 

 

 

 

 

 للجىت الاوإلابُت الفلععُيُت  الجمعُت العمىمُتالعــــادة أعضاء 

 ألحهام القاهىن ألاظــاظــي للجىت الاوإلابُت الفلععُيُت هقّذم لحضشجنم 
ً
 وفقا

ش   الاداسي  ملخص الخقٍش

خ   1/1/2012للفخــشة مً   31/12/2020واإلاىتهُــــت  بخاٍس

1027-1010 
 سطيٍ ـفه
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 : مقذمت
خ 2021-2012شهل مجلغ الاداسة للجىت الاوإلابُت الفلععُيُت للذوسة اإلاىقضُت )ح م، وعلى مذاس 1/4/2012( بخاٍس

هزه الذوسة، بزل وبشئاظت اللىاء الشجىب أقص ى ظاقاجه لخحقُق الاهذاف التي سظمها للجىت الاوإلابُت وللحشلت 

اضُت الفلععُيُت،  خ  وقذالاوإلابُت والٍش خُت م 8/8/2012شهل اوعقاد الجمعُت العمىمُت بخاٍس حشاك لاهعالقت جاٍس

اض ي هحى  اضُت وظىُت مخهاملتوظني ٍس ؤظغ إلاىؽىمت ٍس
ُ
اضت باجذ جمثل عىصش وحذة  بأن ليرظم، نهضت ج الٍش

اضت وفق أظغ ومفاهُم ضشوسة ومفخشة لهافت الفلععُيُين مً خالل سظالتها الىظىُت بامخُاص، و  تإداسة الٍش  عصٍش

اضت الفلععُيُت، الضاسبت جزوسها  خي للٍش وبما بدىاظب مع ألاهذاف الىظىُت، وأهمُت الحفاػ على هزا ؤلاسر الخاٍس

خ أللثر مً    .عام 100في الخاٍس

ق باظتراجُجُت العمل أولها أبعاد تعلى زالزث اللجىت الاوإلابُت اسجنض 
ّ
الُبعذ الىظني الزي ٌشهل ألاظاط  ،جخعل

 عً الفصائلُت والحضبُت
ً
شمل مافت الجغشافُا الفلععُيُت، بعُذا اض ي ،والبعذ الثاوي .والقاعذة، َو  هى الجاهب الٍش

عنى ب ٌُ ش الالزي   البعذ القاهىوي، مً خالل الفني  خعٍى
ً
اللىائح الىاؼمت، والتي حعذ أداة بىاء القىاهين و التزام ، وزالثا

مركزيا وعمى مستوى الوطن انعقد المكتب التنفيذي  وخالل الدورة المنقضية، .ُاط أمام العالمالق
انتظام  بعدمن، وكان لجائحة كورونا أثر بالغ ا( مرت2وعقدت الجمعية العمومية ) ( مرة،11)والشتات

بين كافة االجتماعات وفق المقرر، ولكن ما نفخر بو ىو أن منيج عمل الفريق ولغة االتصال والتواصل 
 بكل األوقات.  السائد كانت ىيمكونات االولمبية 

ش ؤلاداسي ملخصا لفئهىا هضع بين أًذًنم والتزاما بأماهت اإلاعؤولُت،  صىسة مقخضبت عً  نمخضمىاواإلاالي لخقٍش

 والععاءهجاص الا جذًذة مً  ابذاعاثاجتراح وهحى  ،م2020-2012ما بين ألاعىام ألاسبعت  الحاصلت والاهجاصاثالجهىد 

اضُت الشاملت و   .سغم مل الصعاببما ًلُق وعؽمت شعبىا وأظشجىا الٍش

 حمهيب ودونيب. تزسيخ واقغ املؤسست االحرتافيتتطىيز وواجنبساث  يف جمبل جهىد أوال: 
 مع 

ً
اطت عبر زلم البِئت املغؾىم  ألاؾاس يالهضف الغؤٍت الثابخت، و اوسجاما للجىت ألاوملبُت ممثال بغعاًت وخماًت الٍغ

ت وكُم الجزاهت والحىهمت عمل اإلانخب ، اللاهىهُت وجغؾُش الىُان املإؾس ي املحيىم باألهغمت واللىاةذ العصٍغ

  لُخحقق ما ًلي: ظعت،لمأشئِعُت لالحاوس املعلى والجهاص الاداسي الخىفُزي 

  .:وأهوهاكورجعيح لالحتكام والعول األساسيح واللىائح األنظوح واعتواد إجناز  .1
 للجىت ألاوملبُت الفلؿطُيُت، الجضًض الىغام ألاؾاس ي .1

 الىغام ألاؾاس ي املىخض لالجداصاث ألاعظاء، .2

 للجىت ألاوملبُت، الالةدت املالُت .3
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 مضوهت الازالق والؿلىن، .4

 الضولُت وشإون الالعبحن،الةدت املشاعواث  .5

اض ي، .6  الىغام ألاؾاس ي للهُئت الىطىُت للخدىُم الٍغ

 ألاوملبُت الىطىُت، لألواصًمُتالىغام ألاؾاس ي  .7

 ،اعضاص الةدت ومضوهت ميافدت امليشطاث وحعمُمها لالجداصاث .8

 اصضاع العضًض مً الخعامُم بخعلُماث زابخه لالجداصاث ألاعظاء وعىض الظغوعة.  .9

 .للجنح االوملثيحاعتواد اهليكليح التنظيويح اجناز و .2

ت للعمل وطبط الاصاء وفلا للخىححهاث الثابخت،  ت طغوٍع  بمخطلباث املأؾؿت التي حعخبر أولٍى
ً
شيلذ لجان التزاما

واعخماصها مً املىخب  تالخىغُمُ ُتئهجاػ ملترح الهُيلعلُه جم و  لضعاؾت وجلُُم البىاء الاصاعي الضازلي،

  (70) الهُيل الخىغُمي كغابتشغل َوالىصف الىعُفي للمهام في املإؾؿت، م شاملت 12/12/2018الخىفُظي 

عامال مىخضبحن مً الياصع  43واصعا وعُفُا في املحافغاث الشمالُت والجىىبُت للىطً ومً الجيؿحن، مً بُجهم 

مً الهُئاث صاوعت اللغاع،  هملبما ٌشو  ،طوىعا وئهار على اللجىت ألاوملبُت بعلىصعامال مفغغحن  27الحيىمي، و

 على الىدى الخالي:و الىعُفُت  والهُئاث اللظاةُت واللجان الضاةمت والىخضاث والضواةغ والاكؿام
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الستزاتيديخ انىطُيخ تُفيذ اًتطهجبد إلػبدح انُظز وانتحذيث وفقب نانتُظيًي سيخضغ انهيكم يالحظخ: 

يٍ  ثؼذ اإلقزاروانًقتزحخ وخطخ انؼًم وانتي تى إػذادهب ثبنتؼبوٌ يغ انتضبيٍ األونًجي،  2021-2024

 .وهيئتكى انؼبيخ انًكتت انتُفيذي
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  .انذاخهيتؼمم  انبيئت آنيت ووتطىيز   تنظيم .3

لجىت جىصُاث مهىُت مىطىعُت، وعلى أؾاؽ وجلُُم الىاكع إلاصاعي في اللجىت ألاوملبُت مً زالٌ صعاؾت شاملت  بعض مغاحعت

 :واهم مغجىؼاتهائكغاع آلُت عمل زابخت جم  ،مً املىخب الخىفُظي الخلُُم امليلفت

  ص الغةِؿُت مً ألامحن العام وعؤؾاء وخضاث وصواةغ الازخصابدُث جخيىن  العامتهُئت ألاماهت حشىُل اعخماص

 ًىمُت للعمل. واصاعة

  العاملحن بما ًخفم والهُيل الخىغُمي إلاصاعي حؿىحن ئعاصة.  

  ت مع حمُع العاملحن عمل  .احخماعاث شهٍغ

   .ت لإلفغاص والضواةغ ومغاحعتها مع العاملحن غ ألاصاء الشهٍغ  اعخماص جلضًم جلاٍع

 غ امل تالاهخمام بمجاٌ جطٍى  .ليل مجهموئعضاص الخلُُم الؿىىي  ىاعص الششٍغ

  غ البِئت الخىىىلىحُت للعمل وبما ًظمً بىاء كاعضة بُاهاث شاملت وطبط اًلاع )الاجصاٌ والخىاصل الفعاٌ جطٍى

 صازل املإؾؿت ومع وافت الاجداصاث الاعظاء(.

 10/7/1010 لتحكين الرياضيلىطنيح ليةح ااشهار اهل .4

اطُت  شيل ُبعض خماًت اطُت بعُضا عً اللجىء لللظاء املضوي أو العشىاةُت والاحتهاص ومىظ الٍغ بضاًت الوفع املىاػعاث الٍغ

اطُت هدى  هضفا عغُما لخدىُم لىطىُت لهُئت املغ الافخخاح اهجاػ الىغام ألاؾاس ي و وبالخالي جم  ،الىطىُتئكامت املحىمت الٍغ

اض ي ت الجزاعاث لدمؿخللت وهي هُئت شبه كظاةُت  ،الٍغ اطت الفلؿطُيُت، واعخمضث بهُيلها الخىغُمي ؿٍى املخعللت بالٍغ

 هجهاػ كظاتي مؿخلل وعلى الىدى الخالي:
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بما يراعي واالساسي والتحديث عمى نظامها تقرر إعادة التكوين لمجمس إدارتها التأسيسي،  مالحظة:
 .بموافقة مؤتمركم هذا متطمبات التقاضي الرياضي العصري والقانون 

 إشهار األكادمييح األوملثيح الىطنيح  .5

ش  ألاواصًمُت ألاوملبُت الىطىُتواشهاع  جم افخخاح لبرامج الثلافت والخىعُت التي حعخبر الحاطىت و  20/7/2020بخاٍع

اطت الفلؿطُيُت، وخضة املفهىم ججاه اهدى الاؾهام بسلم  للجىت ألاوملبُت الفلؿطُيُتوالخعلُم املىشثلت عً ا  وبمالٍغ

لشىاء زط ئهخاج وطني لياصعب ٌؿهم ؼ الثلافت واللُم ووشغ  ،مإهل وُمدصً ي() فني وئصاعي و ئعالمي وحؿٍى وحعٍؼ

تعلمُت وطىُت وجظم في أحهؼتها شخصُاث وهفاءاث  ،عصغي جىغُمي لهُيل  وحعمل وفلا ،ألاوملبُت وحهاػ  واعخباٍع

ض عً وكض هفظث ومىظ اهطالكها  ،جىفُظي واعض  مشاعن مدلُا وزاعحُا. 2800بمشاعهت اهثر مً  وشاطا  40ما ًٍؼ

وعلض ، واجداص الاواصًمُاث الاؾُىي ، باألواصًمُت ألاوملبُت الضولُت تعظٍىلاهدؿا  ال الاواصًمُت حاهضةحؿعى و 

شهاصة  الاواصًمُت الىطىُت، وبما ًإهل ألن جمىذالاجفاكُاث الخعاوهُت مع الاكغان في الضٌو الشلُلت ومع املإؾؿاث 

 .معترف بها)عزصت( اواصًمُت 

 :1010تدشني هركس الطة الرياضي االوملثي يىليى  .6

اطُحن، جم اؾتراجُجي  واخخُاج في ئطاع الخدضي لجاةدت وىعوها، و  اطت والٍغ جضشحن ملغ في مجاٌ الازخصاص للٍغ

اض ي اطت واخض ججلُاث  الاوملبي ومغهؼ الطب الٍغ  الهخماٌ عىاصغ بىاء الٍغ
ً
إلاعاصة الىطىُت الثابخت لُيىن صغخا

عالوة على الخىعُت للىكاًت مً إلاصاباث  ،ؿاهم في جطبُم بغوجىوىالث وػاعة الصحت الفلؿطُيُتٌ مما، والثاكبت

اطُت ججاه أكامه املىغىمت  ألعوانجهت الغةِؿُت لظبط إلاًلاع الصحي ، واصبذ هى الومليافدت امليشطاث الٍغ

اطُحن وئحغاء الا  افخخاح زمؿت مغاهؼ فغعُت  مً امللغع ، و زخباعاث ومعالجت العبي املىخسباثألاوشطت وخماًت الٍغ

با.جابعت   له على مؿخىي الىطً كٍغ

لخيىن فلؿطحن اللجىت الىطىُت مليافدت امليشطاث  لدشىُل وافت الجهاث طاث العالكتوبالخعاون مع  ؾباكحنهما هىا 

 .مىظ ؾىىاثو ومىغمت غغ  آؾُا ( WADA) الىوالت العاملُت مليافدت امليشطاثفي عامال  اعظى الضٌو أواةل مً 

 مشزوع قبػذة انبيبنبث:إجنبس حىسبت وتكنىنىجيب انؼمم من خالل  .7

البُاهاث  اعضةاللصىي لبىاء كاعضة وهغام جىىىلىجي للعمل وبىاء ك لألهمُتهجاػ هظا املشغوع جم املىافلت على ئ

خابع املخخصىن فىُا ئصزاٌ وافت البُاهاث ال اطت، وكض جم طلً ٍو الخعاون بو الػمت املحىؾبت ملخخلف اعوان املىغىمت الٍغ

اطُت وافت  شاملت ومدضزت وزاصت بعض اؾخىماٌ اؾخىماٌ ما ًخىحب ان ًخىفغ مً بُاهاث  هدىمع الاجداصاث الٍغ

 الاجداصاث الىطىُت ألاعظاء.إؾؿت الاوملبُت و املميىهاث ملخخلف و احغاء الاهخساباث 

في ئطاع الخسطُط والهضف الاؾتراجُجي املخمثل  :تدشني املركس  األوملثي لإلعداد والتأهيل الرياضي  .8

املىافؿت باخترافُت( وان اللغاع أًظا باوشاء  في بىاء زط اهخاج وطني )لالعب ومضع  وخىم مإهل وكاصع على

املغهؼ ألاوملبي لإلعضاص والخأهُل، والظي ؾُسخص بشيل مباشغ في مغاخله ألاولى باهخلاء املىاهب مً الالعبحن 
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بي وجأهُلي هدى جمىُجهم مً  لت املضي وبغهامج جضٍع ومً الجيؿحن في عضص مً ألالعا  ألاوملبُت وطمً زطت طٍى

كغانهم على املؿخىي إلاكلُمي واللاعي والضولي والخأهل بجضاعة للضوعاث ألاوملبُت اللاصمت، وؾُيىن املىافؿت أل

  بالىطً والشخاث.مغهؼ بىجً في مضًىت بِذ لحم ملغا عةِؿا له، وؾُيىن له عضة فغوع 
 

 :إشهار االحتاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي  .9

 مً كىاعت عةِـ 
ً
اطت وكُمها ااهطالكا اض ي ومضي مؿاهمخه في وشغ عؾالت الٍغ للجىت ألاوملبُت بأهمُت إلاعالم الٍغ

اطت  واخخالٌ مياهت الغكُب والىشاف ملىاطً اللىة والظعف بعحن هاكضة، وجلضًم صىعة مشغكت عً الٍغ

جداص الفلؿطُني صاصق املىخب الخىفُظي للجىت ألاوملبُت على ئشهاع الاوبجهىص مىثفت واؾخثىاةُت، الفلؿطُيُت، 

ش  اض ي بخاٍع ، خُث جم ئحغاء العملُت الاهخسابُت لالجداص وأصبذ عظىا باللجىت ألاوملبُت 12/12/2018لإلعالم الٍغ

مثل في حشىُلخه وافت أماهً جىاح  .ض إلاعالم الفلؿطُني في الضازل والشخاثٍو

ججاه وشغ الىعي على املؿخىي املحلي والعغبي والضولي وباث الاجداص بمىغىمخه املهىُت ًمثل وحها مشغكا وفاعال 

اض ي والتروٍج له وبمهىُت عالُت. اض ي الىطني، والاؾهام في صىاعت الحضر الٍغ  الٍغ

 

 احملهً واندويلوانتؼاوٌ انفاػم ػهى انصؼٍد احلضىر ثاٍَا: 
زالٌ هُئت الاماهت العامت  ووخضاث ومً  بغةاؾت اللىاء الغحى  شخصُا وهظلً هاةبه الاٌو  خغصذ اللجىت الاوملبُت

الن جبلى اللجىت الاوملبُت الفلؿطُيُت خاطغة بفعالُت في وافت الللاءاث   والعالكاث الضولُت وصواةغ الازخصاص

ت و ، عالوة على ععاًت والىطىُت واملحافل الضولُت ا وصولُا وابغػ ما خظىع عظٍى وافت اجداصاجىا الاعظاء عغبُا وكاٍع

 لام:هىعصه بهظا امل

 استضبفت بطىنت فهسطني انذونيت نهتبيكىنذو: .1
اطت جم اؾخظافت هظه البطىلت  -2016مغاث     )  4بغعاًت واملت مً اللجىت الاوملبُت واملجلـ الاعلى للشبا  والٍغ

 ( العب والعبت، وجم الخأحُل الؾخظافت400-220( صولت وبخعضاص العبحن ما بحن )18-12(، وبمشاعهت ما بحن )2019

في فلؿطحن، وكض واهذ  2021البطىلت الغابعت ليأؽ الغةِـ لالجداص الاؾُىي بؿشب حاةدت وىعوها، على ان جلام 

 شهاصة الاجداص الضولي واللاعي والعغبي عغُمت بشأن الخمحز والىجاح باالؾخظافت. 

 :يف اجملبل انزيبضي اهت ومكبفحت انفسبداالسرتاتيجيت انىطنيت نهنشتؼشيش  .2
اطت الفلؿطُيُت  هجى خماًتألهمُت جغافغ الجهىص بخىححهاث زابخت وصاةمت، و  ، وكعذ زالُت مً ول شبهاث الفؿاصالٍغ

اطت على مظهغاث جفاهم مع هُئت ميافدت الفؿاص  اللجىت ألاوملبُت الفلؿطُيُت واملجلـ ألاعلى للشبا  والٍغ

ؼ مظامحن الشافُت الفلؿطُيُت،  ت واملالُت واللاهىهُت لضي وجم جىكُع اجفاكُخحن لخعٍؼ والجزاهت في الجىاهب إلاصاٍع

اطُت )زطت باعضاصاملشاعهت حشىُل لجىت صاةمت في هظا املجاٌ و وجم ، اللجىت ألاوملبُت الفلؿطُيُت والاجداصاث الٍغ

ؼ الج زاهت جىفُظًت( للجىت الاوملبُت الفلؿطُيُت للمؿاهمت في جىفُظ الاؾتراجُجُت الىطىُت عبر اللطاعُت لخعٍؼ

 :والتي جخظمً 2022-2020وميافدت الفؿاص 

اطُت مً زالٌ ئعضاص صعاؾاث ملخاطغ  . 1 ؼ كُم الجزاهت واملؿاءلت وجىعُت الاجداصاث الٍغ الفؿاص الخعاون لخعٍؼ

 .طاعصة وماوعت لهظه الغاهغةو لبىاء مىغىمت مدىهمت والخعاون  واشياله،

ؼ مباصب الجزاهت والشفافُت فحهاهدى و  مهىُا اٌ بىاء كضعاث وجمىحن الاجداصاث الخعاون املشترن في مج .2  .حعٍؼ

 الالتزام بها.الاجداصاث وطمان يل مً العمل املشترن إلهخاج واصضاع مضوهاث ؾلىن زاصت ب  .3 
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اطت الفلؿطُيُتوجثلُفُت جىغُم خمالث اعالمُت   .4   .مؿخمغة جسضم اهضاف خماًت الٍغ

 توقيع العديد من اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون الرياضي مع عديد المجان االولمبية عالوة عمى امكانية  .3
اضت.  االستثمار لالتفاقيات اضُت اإلاىقعت مً قبل املجلغ الاعلى للشباب والٍش  والبروجىلىالث الٍش

 

لقب. وقذ وباعخباس انها اول عاصمت ًخم اخخُاسها لهزا ال .اػتمبد انقذص كؼبصمت انزيبضت نهذول االسالميت،4

 ، وجم الخأجُل بعبب جائحت لىسوها.وقبىله إعذاد هزا اإلالفجم 
 
 :بشكم سنىي، وأحيبء املنبسببث انىطنيت، املذرسيوتنظيم االسبىع االوملبي انىطني  .5

الضولُت، فلض باجذ فلؿطحن مً الضٌو املحضوص التي  على كاعضة التزامىا باملُثاق الاوملبي وجىصُاث اللجىت الاوملبُت -

 جىغم وجديي هاجان املىاؾشخان بشيل ؾىىي وشامل على مؿخىي الىطً والشخاث ما أمىً.

وئطالق العضًض مً أؾماء الشهضاء على الفعالُاث  ،باألؾغي املخعللت مع وافت املىاؾباث الىطىُت والخفاعل الخعاطي  -

اطُت وجسلُ ؼ عوح الخطىع وزضمت املجخمع الىطني ،ض طهغي الخالضًً في كلىبىا مً اللاصةالىطىُت والٍغ مً  وحعٍؼ

 مع وافت كظاًا الىطً العاصلت. عاطي باهخماءوالخ زالٌ الاوشطت الخطىعُت،

بدم  اهتهاواث الاخخالٌعصض و  ،ؼًهٍات انتطثٍغ انرٌاضًن وانتصدياتراز املىقف انثاتت  .6

اطت الفلؿطُيُت وفطح هظه املماعؾاث في وافت املىابغ الضولُت لالجداصاث واللجان ألاوملبُت وحؿلُط الظىء  الٍغ

 .زاصت في عل الاهتهاواث املخىغعة على الحم الفلؿطُني
 

 .واستثًار املُح املتاح  انتضايٍ األوملثً  احلثٍث  نربَايجتاتؼ  امل  .7

جخجلى أهمُت اؾدثماع بغامج الخظامً الاوملبي والفغص املخاخت مً مسخلف الجهاث الضولُت وزاصت مً لضًىا معها 

بغوجىوىالث عؾمُت للخعاون للجهىض بىاكع اعوان الاجداصاث املخخلفت وزاصت الاوملبُت مجها، وعغم الظعف في كُام 

ومً زالٌ ومً مىكع اصعاهها ملؿإولُاتها فان اللجىت الاوملبُت  مسخلفت، وألؾبا الاجداصاث باؾدثماع هظا البا  الاهم 

( 20اؾدثماع اهثر مً )ب لجىت ملف الخظامً ووخضة الاجصاٌ والعالكاث الضولُت حهضث زالٌ هظه الضوعة وهجحذ

 طلً:أهم والجضٌو الخالي ًىضح  ، مىدت ومشغوع

 الرقم المنحة المستفيد مالحظات
تكزر انخهم ثبالستجذال وػذو 

 االنتشاو 

اتحبداد  ألرثؼخ ويذرثيهى  الػجيٍ 8

 اونًجيخ

 .1 2020طىكيى  –يُحخ انالػجيٍ 

 2017اتحبد انطبئزح / يُحخ يٍ ػبو  خهم ثؼذو االنتشاو ثبنفئخ انًستهذفخ

 2020نغبيخ 

 .2 يُحخ دػى انفزيق

 .3 يُحخ انذػى انقبري يشبركبد في ثطىالد اسيىيخ 3دػى  يتىاضؼخانُتبئح 

الػجيٍ / يُحخ تذريت قجم انًشبركخ  4 انُتبئح نى تكٍ ثبنًستىي

 2018في انؼبة انشجبة ػبو 

 .4 يُحخ دػى انالػجيٍ انشجبة
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 .5 يُحخ تذريت انًذرثيٍ دونيب   يذرثيٍ / يُحخ دونيخ سُىيخ 4 تى استثًبرهب ثشكم خيذ

انؼبة انقىي  دوراد يحهيخ )سجبحخ، 3 تى استثًبرهب ثتًيش

 وتبيكىَذو(

 .6 يُحخ دوراد انًذرثيٍ / يحهيب  

يُحخ سُىيخ نذػى انًصبريف انتشغيهيخ  --------

 نهدُخ األونًجيخ

 .7 يُحخ انذػى اإلداري

 2017ػبو  اخهشحيُحخ شزاء  -------------------

يُحخ شزاء َظبو يحبسجي ػبو 

2018 

دػى تجبدل انخجزاد / سيبرح انهدُخ 

 2018األونًجيخ انتىَسيخ 

 .8 يجبدراد-يُحخ انذػى اإلداري 

خ سُىيخ ثًُحخ اإلدارح يشبرك  -----------------

 MEMOSانزيبضيخ 

 .9 دوراد في اإلدارح انزيبضيخ

 .10 دوراد انطت انزيبضي انذونيخ 2019انًشبركخ في دورتيٍ ػبو  ----------------

انًشبركخ  – األسجىع األونًجي ---------------

 سُىيب  

 .11 يُح دػى نهُشبطبد األونًجيخ

يشبركبد في ثزايح يختهفخ خالل  5 ---------------------

 انذورح األونًجيخ

 .12 دوراد األكبديًيخ األونًجيخ انذونيخ

 .13 يبخستيز األكبديًيخ انذونيخ 2019يشبركخ ػبو  1 -------------------

 .14 دوراد خبرخيخ في انتسىيق  دوراد 2 --------------

 .15 يُحخ تطىيز االستزاتيديخ األونًجيخ 2020ػبو  -------------

 .16 حهقخ دراسيخ نهًزأح وانزيبضخ 2020ػبو  -------------------

 .COVID-19 17يكبفحخ  يُحخ نذػى  2020ػبو  ---------------

دػى يبني سُىي ثذل يصبريف  ----------------

 إداريخ وتشغيهيخ

 .18 دػى انًدهس األونًجي االسيىي

يبخستيز انقبَىٌ نشهبدح  طالة 3 -----------------

 2021انزيبضي 

 يُحخ دراسيخ و. االونًجي االسيىي

 

19. 

ثؼذ انثبَىيخ/اختصبصبد  طالة 4 سُخ ثبنثخ االٌ

 ريبضيخ

يُحخ دراسيخ وسارح انشجبة 

  2020وانزيبضخ اندشائزيخ

 

20. 

 .21 يُحخ خبيغ اليجشج االنًبَيخ يُحخ تطىيز يذرثيٍ  يىخذ خهم ثبستثًبرهب

 

 اهم الاؾبا  في عضم الاؾدثماع الامثل لهظه الفغص لضي اجداصاجىا جخمثل في :مالخغت: 

 املحضص.الاؾتراجُجي اوعياؾه على الهضف الاهخمام ب الاهخمام بالحصٌى على العىصغ املالي صون جغهحز  -

 املإهالث املطلىبت مثل اللغت اخُاها أو جىاطع املعاًحر والىخاةج الفىُت)الخصيُف الضولي(.عضم جىفغ  -

ق     خ  ة   ال   ك  ه    ه ه     ص  ع م  ال الع        ع       ح        ج          -

 ق           . 

 استقطاب الشركاء والرعاج:. 8

جم اللُام بضوع فاعل للحفاظ على شغواء اللجىت الاوملبُت املحلُحن ؾىاء في اللطاع الخاص عبر الخىاصل الضاةم،  أ(

ؼ العالكاث مع وجم العمل على اؾخلطا   اث مسخلفت مإكخت او صاةمت، و  ةوالغعا واءالعضًض مً الشغ وحعٍؼ بمؿخٍى

 وأبغػ جلً املإؾؿاث:
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اطُت عامت. وشطتبضعم الاشغهت حىاٌ امللضع صوعها صوما  - شغهت  -    بىً فلؿطحن -    البىً الاؾالمي العغبي - الٍغ

 بىً اللضؽ -                  UNDP مإؾؿت -     شغهت فُفُان للمُاه. -    شغهت زلف -     خمىصة

 

 ب( ػهى صؼٍد  انؼالق  يغ انقطاع احلكىيً.

اضت همىرجا ٌعخذ به وخاصت في لقذ مثلذ العالقت مع اإلاؤظعت الشظمُت والحنىمت  وعبر املجلغ الاعلى للشباب والٍش

اضُت املحلُت والخاسجُت وخاصت اإلاشاسماث الشظمُت  مجال الذعم غير اإلاششوط والشعاًت لألوشعت والفعالُاث الٍش

ا ودولُا دىا الشاملت عشبُا وقاٍس ائم مع ظفاساجىا ، عالوة على الخىاصل الذلالجحاداث الاعضاء، واظىاد الحفاػ على عضٍى

اضُت  وممثلُاجىا بالخاسج والاظىاد الذائم مً قبلهم   وفقا للمعلىب.للبعثاث والىفىد الٍش

  :االهتوام تالتوثيل الفاعل للجندر  يف كافح هفاصل املنظىهح الرياضيح  .9

الياصع اليؿىي وبيل  أهمُت كصىي لخىاحضمىطلم الاًمان والاهخماء والاؾخدلاق الىطني جم اًالء  مىظ البضاًاث ومً

اث، طمً العامالث باللجىت ألاوملبُت، أو مجالـ ئصاعاث الاجداصاث ولجانها، عالوة على ئًالء أهمُت كصىي  املؿخٍى

فىق عضص الياصع اليؿىي مً أعظاء مجالـ  ت، ووان لىا الؿبم ملاعهت باألكغان اكلُمُا وصولُا، ٍو اطت اليؿٍى للٍغ

 واصعا، عالوة على عضًض اعظاء اللجان الضاةمت والعامالث املخفغغاث في الضواةغ املهىُت.  90 عً الاصاعة للضوعة الحالُت

 

 االػالو وانؼالقات انؼاي . .01

جمحزث اللجىت الاوملبُت في هظا املجاٌ واخضزذ جطىعا ملحىعا مً زالٌ بىاء وجدضًث املىكع الالىترووي وصفداث 

مسخلف ألاوشطت املغجبطت املخابعحن لها، وهظلً العمل على حغطُت الخىاصل الخاصت باللجىت الاوملبُت واؾخلطا  

والتروٍج لها وزاصت عبر العالكت  مباشغة وجأمحن ؾبل هجاخهاوالاجداصاث الىطىُت باللجىت ألاوملبُت وصواةغها 

ا اطُا خظاٍع اطُت الفلؿطُيُت والتي باجذ حشيل معلما ٍع غ عالوة على           .الخياملُت مع الفظاةُت الٍغ الخلاٍع

اطُت  املصىعة والخعامُم إلالىتروهُت والحمالث إلاعالمُت وئهخاج ألافالم الىزاةلُت ومخابعت أوشطت الاجداصاث الٍغ

اض ي مجلتئصضاع وطبط   واليشغاث الضوعٍت بشيل مىخغم،  فلؿطحن الٍغ

 ببالنتخبببث ورشت تقييم االحتبداث االػضبء وتصىيب أوضبػهب .00
ً
 : وانتهبء

اطُتحغاء جلُُم إل  الؿابلتزالٌ الضوعة  ألاماهت العامت يف املىخب الخىفُظول ب  شامل لالجداصاث الٍغ وبهضف جصٍى

ؼ الاًجابُاث فحها ومعالجت الؿلبُاث  هي:وفلا ملحاوع أؾاؾُت و  أوطاعها وحعٍؼ

 :م ومفهىم الاوسجا غُاب اإلاقشاث، وضعفضعف لذي عذًذ الاجحاداث وخاصت جبين الو  املحىس ؤلاداسي

في  الخىاصل  بين  املحافؽاث   مشاملغالبُتها مان لالاجخماعاث والُت اجخار القشاس و العمل الجماعي واهخؽام 

 ، والخلل في ضبغ آلُاث الاجصال.الشمالُت والجىىبُت عالوة على الخىاصل مع الشخاث
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 :وسقم الحعاب لالئحت اإلاالُت( )اضعف في اعخماد آلالُاث الىؽامُت معؽم الاجحاداث لذيها املحىس اإلاالي

ل والشعاًالبىهي،  وعلى اإلاعخىي املحلي  أي وشاط إقامت ، والبعض ًشهً توفي  مجال اًجاد مصادس الخمٍى

   ألاوإلابُت أي مان.مً اللجىت ذعم بخىفش ال

 :طعف وألاوشطت، مع  خُث اهجاػ البطىالث الصعُض  املحلي مً  معغم الاجداصاث وشُطت على املحىس الفني

غ وجأهُل  وىاصع  جىفغ واضح  في   وإلاعضاص للمىافؿاث الضولُت. اللعبتالياصع املإهل والُاث جطٍى

  :اطُتالاجداصاث  وغُا  ألاهغمت واللىاةذ عً  عمل  الاجداصاثأغلبُت لضي  طعف  واضح   املحىس القاهىوي  الٍغ

 الىغام.كاهىهُت الهُئاث العامت وفم ججاه )طعُف حضا(، وعضم الظبط 

 :معغم  الاجداصاث  حؿعى  لالهدشاع واهجؼث في طلً، الا  اهه ًخطلب  جضزل املجلـ الاعلى   املحىس الىظني

ب اوط اطت  في عملُت اعاصة طبط وجصٍى اطُت ومغاهؼ  اع  الاهضًت  واملغاهؼ، والاهمللشبا   والٍغ الصاالث  الٍغ

اض ي  ب الٍغ ت.  الخاصت وشبه الخضٍع  الخجاٍع

للضوعة لألغلبُت الؿاخلت مً الاجداصاث عملُت الاهخسابُت لهمغحعُت لظبط اجم اعخماص الىغام ألاؾاس ي املىخض وعلُه 

ع وافت مجالـ ئصاعاث الاجداصاث املىخسبت مً كبل حمعُاتها العمىمُت باعاصة الىغغ في  بالخالي، و الحالُت جم جفٍى

 زالٌ املضة امللغعة ختى نهاًت العام الحالي وبما ًخىافم أهغمتها ألاؾاؾُت لخدضًثها وفلا لألصٌى وطلً إلكغاعه
ً
ا عؾمُا

ت والضولُت، بما في طلً ئهجاػ مسخلف اللىاةذ الخىغُمُت واللجان اللظاةُت  .مع اللىاهحن الىطىُت واللاٍع

  .: إجنبس  انؼمهيت االنتخببيت نهمنظىمت االوملبيت رغم حتذيبث جبئحت كىرونب ثبنثب
مغاخل، وأزشذ وافت امليلفحن في  3م فترة اهخسابُت ليل الاجداصاث وعلى 31/12/2020-15/10حن خضصث الفترة ما ب

لجىت الحىهمت واللجىت الاوملبُت واملجلـ الاعلى والاجداصاث الىطىُت مؿإولُت ومهىُت عالُت إلهجاػ املهمت والتي 

 عالوة على  44جمثلذ باجمام الاهخساباث وحشىُل مجالـ إلاصاعة ٌ 
ً
اطُا  ٍع

ً
اجداصاث لم حشملها العملُت  6اجداصا

وان ألاهم بهظه العملُت هى و  (.الاجداص العؿىغي، واملضعس ي، والجامعي، والشغطت هي)هغة اللضم، الاعالم،و امللغعة 

 أهمها:لجىت الحىهمت و  وباشغافالتي عؾمها املىخب الخىفُظي الامخثاٌ وجدلُم حملت ألاؾـ واملعاًحر الثابخت  

 الشمول الوطني والجغرافي بالتمثيل ومركزه )المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات والقدس(. .1
 االىمية القانونية والتزام المعايير والشروط المينية والرياضية بالمرشحين. .2
 التزام القوانين والموائح المرجعية واىميا الميثاق األولمبي. .3
 أخرى بحرية ونزاىة العممية االنتخابية.منع تدخل السياسة أو أية اجندات  .4
 لتمثيل النساء بكل االتحادات وعدم جواز االحالل مكانيا ألي سبب كان.حد ادنى اعتماد  .5
 .إعطاء الصالحية لمجنة العميا لمحوكمة بالتوصية لمفصل أو الدمج في األلعاب وفق مصمحة المعبة .6
          لدولية والقارية واإلقميمية ودفع رسوميا.كافة في المنظومة االوطنية عضوية االتحادات  تعزيز .7

( اتحاد ويمثمون 55المجنة األولمبية ) وبات عدد االتحادات االعضاء فياكتممت العممية االنتخابية وقد 
والجدول وبما في ذلك االتحادات النوعية،  عمى مستوى الوطن والشتات أولمبية ودوليةلعبة  65أكثر من 

 : معطيات عدد كادر مجالس االدارات والتوزيع االحصائي بحيثيشير الى التالي 
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 ع. النساء ع. الشتات ع.الجنوبية القدس م.الشمالية ع.م.االدارة احصائية لالتحادات االعضاء #

 92 75 153 49 265 542 الكادر المنتخب مجموع 

ت الضًملغاطُت للمىغىمت وأزحرا  .8 ألاوملبُت الفلؿطُيُت بالىصٌى إلهجاػ الاعضاص الؾخىماٌ الضوعة الضمٍى

  الاهخساباث للمىخب الخىفُظي للجىت ألاوملبُت وفم الىغام وألاصٌى اللاهىهُت.

 

  ،االحتبداث بشزاكتغري انتنبفسي  اننشبطو تؼشيش مبذأ انزيبضت نهجميغ :رابؼب
 انشطة وبطوالت غير تنافسية: ( أ

 وعدد المشاركين لكل سنة: المحمية جدول يوضح عدد البطوالت
 

       انؼذد   7171  7109  7108   7107 انؼذد/ انسُخ

  25  5 72  07  07 واالَشطخػذد انجطىالد 

 8811 511 3011 7711 7511 ػذد انًشبركيٍ 

 أكدت األولمبيةوالمستفيدين من المشاريع التي نفذتيا المجنة  اإلحصائياتومن خالل دراسة وتحميل ىذه 
 : ايأىماستراتيجية لمرياضة الفمسطينية  أىدافالمشاريع تساىم بشكل أكثر فعالية عمى تحقيق  أنالنتائج 

 .وخاصة في المدارس والفئات الميمشة أكبر شريحة من المجتمع إلىالوصول   -1
 .والترفيو األولمبيةالمساىمة بفعالية في نشر الثقافة   -2
 دعم شرائح ميمة في المجتمع كاألطفال والشباب والمرأة وذوي االحتياجات الخاصة.  -3
 المختمفة. األلعاباالتحادات الرياضية الفردية ومساندتيم لنشر رسالة النيوض ب  -4
  تعزيز قيم االنتماء والتطوع من خالل الرياضة. -5

 لقاءات وزيارات وتكريم رياضيين: اجتماعات و ج( 

 مجموع 2525 2519 2518 2517
32 45 29 26 123 

 : جائحة كوروناد( فعاليات صحية في ظل 

 وأنشطتيم. لرياضة الفمسطينيةا ألقطابالالزمة  صحيةواالحتياجات المسحات توفير ال 
 ومتابعة عالج عديد االصابات الرياضية. تدشين مقر المركز الطبي األولمبي 
 ومتابعة المصابين.رياضي  5555ال كثر من  الطبية االشراف عمى إجراء الفحوصات 
  الطوارئ.التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ولجنة 
  .االعداد والسعي الستقطاب الدعم الفتتاح خمسة مراكز طبية رياضية 
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 :أو بدعم دولي اوندوات وورشات عمل محميالتطويرية دورات ه( تنظيم ال

 نذوراد وػذد انًشبركيٍ نكم سُخخذول يىضح ػذد ا

 

 اخًبني انؼذد 7171 7109 7108 7107 انسُخانؼذد/ 

 57 73 01 8 7  انفؼبنيبدػذد 

 0793 171 311 773 701 ػذد انًشبركيٍ 

 
اجناز خط  انؼًم االسرتاتٍجٍ  الرتغ سُىات قادي  ورزي  يٍ االَظً  خايسا: 

 وانهىائح انرمسٍ  كًؼٍار ويتطهة دويل يف جمال احلىكً  واحلكى انرشٍد أهًها:

ؼ هُان املإؾؿت املهىُت الفاعلت  عالاؾخمغافي ئطاع  ل الغحى  هدى بىاء وحعٍؼ لترؾُش عؤٍت وجىححهاث الار اللىاء  حبًر

طاث الغؤٍت والاهضاف الاؾتراجُجُت،  واملحصىت واملحيىمت باللىاةذ والاهغمت واللُم امليسجمت مع الاهغمت واللىاةذ 

ت والىطىُت الضولُت  جم اعضاص الخالي باهخغاع املصاصكت الغؾمُت: ملُثاق الاوملبي والةدت الازالق،وفي ملضمها ا واللاٍع

a. .اعضاص زطت العمل الاؾتراجُجُت  للجىت الاوملبُت العبع ؾىىاث وعمل ملخص لها وجغحمتها ملصاصكخىم 

b.  صلُل الىغام املالي للجىت الاوملبُتاعضاص 

c.  ت.اعضاص  هغام املىاعص الششٍغ

d.  اث.الةدت هغام اعضاص  املشتًر

e.  همخطلب صولي ًدخاج ملصاصكت هُأجىم املىكغة. ةدت الازالق والامخثاٌ الاوملبُتال اعضاص 

f. اطُت ووخضة الغكابت ب البِئت الىغامُت  اعخماص زطت ػمىُت وهغامُت بالخعاون مع املحىمت الٍغ لخصٍى

غ الىعي واللضعاث اللاهىهُت  ليافت الاجداصاث الاعظاء  . ألعوانهاوجطٍى

 :ملصبدقت اجلمؼيت  انؼمىميت انتىصيبث أهم 
ونحن نطمح لنجاح مؤتمركم هذا ونرى فيه أحد تجميات العظمة واالبداع الوطني الفمسطيني الذي يقاوم كل 

 ، نوصي لمؤتمركم الموقر بالتالي:مستحيال في سبيل تحقيق رسالتنا واهدافنا الساميةالتحديات وال يعرف 

قرارىا لمتنفيذ. 2524-2521ل المجنة األولمبية الفمسطينية ماعتماد الخطة االستراتيجية لع .1  وا 
 لنظام المحكمة الوطنية الرياضية ومجمس ادارتيا. لتعديالت المطموبةالمصادقة عمى ا .2
 ليا وفق الالئحة.مستقمة وانتخاب لجنة  االولمبية، واالمتثال الئحة االخالقيالمصادقة عمى  .3
النظر بإقرار زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجنة االولمبية بما في ذلك تمثيل االتحاد العسكري  .4

 والجامعي والشرطي. 
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 التأكيد عمى أىمية االنعقاد الدوري لمجمعية العمومية لكل من االتحادات األعضاء والمجنة األولمبية.  .5

 اخلبمتت:
بالحكمة واالقتدار والكبرياء الوطني ورغم كل المعيقات الموضوعية والخارجية، ُبذلت أقصى الجيود لرعاية 
وحماية وتطوير وتنظيم الحركة األولمبية الفمسطينية، وترسيخ قواعد المؤسسة المينية المحصنة بالقوانين 

 الصعيد المحمي والعربي والقاري والدولي، وضوابط الحوكمة، وقيادة الحركة الرياضية الفمسطينية باقتدار عمى
خطوات ميمة المست قدرا من النجاح ومثمت إصرار المكتب التنفيذي والمنظومة الوطنية االولمبية لتتحقق 

بالرغم من  مرسومةنحو تحقيق االىداف الوبالتعاون مع كافة إدارات االتحادات الوطنية األعضاء والشركاء، 
جراءاتو التحديات وشح الموارد ومنغصات االحتالل وارتكاب الجرائم اليومية بحقنا في التعسفية  العنصري وا 

 .تجاوز سافر لكافة قوانين ومواثيق العالم والميثاق األولمبي الدولي

القدس وفي بمدة إنشاء المقر الرئيسي لمجنة االولمبية عمى مشارف عاصمتنا االبدية وسيشيد العام الحالي 
، وعمى أمل أن يكون ىناك أيضا مقرا الرام، ليكون عالمة مميزة وأحد أىم رموز االستقالل الوطني والرياضي

 رسميا لكل من اتحاداتنا الوطنية كعنوان ورمز وطني لمعبة الخاصة بيا. 

اتيجية في الدورة األولمبية حريٌّ بنا أن ال نتجاىل وفي سبيل إنجاز ميمتنا وأىدافنا االستر وفي ىذا االطار، 
االرتقاء لمستوى المسؤولية وأداء االمانة وفق آليات وخطط وضوابط  واىداف   2524-2521القادمة 

واضحة، والحفاظ عمى الرياضة كعنصر محوري في بناء المشروع الوطني، والحرص الدائم عمى كسب احترام 
ة األولمبية واالتحادات األعضاء وكافة أركانيا في الوطن شعبنا والعالم، والنيوض بمستوى األداء الشامل لمجن

والقدس والشتات، وضمن استراتيجية وطنية شاممة وخطط عمل قابمة لمتنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري، وتعزيز 
ولمبي الشراكة الوطنية والدولية مع كافة االقران والشركاء، وعمى قاعدة االحترام المتبادل وااللتزام بالميثاق األ

 ومنظومة القوانين واألنظمة والموائح الوطنية والقارية والدولية.

 مغ خبنص انشكز وانتقذيز نهجميغ

 املكتب انتنفيذي                                                                            

 نهجنت االوملبيت انفهسطينيت
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 : يقذيت

معمل لومرجعية مظمة المجنة األولمبية الفمسطينية " ك"في لحظات تاريخية عصيبة لمقضية الفمسطينية، حافظت 
الفيم سسة وتطوير ؤ ترسيخ واقع الممن خبلل واالسرة الرياضية الفمسطينية عمى كينونة الرياضة  الرياضي الوطني

التي شكمت مرشدا وىاديا لكل مكونات وأركان الحركة الرؤية الثاقبة االستثنائية، و لقيمة الرسالة الرياضة واإلدراك 
القيادة من  وبإسناد ،االتحادات األعضاء منظومةوحدات ودوائر االختصاص والمجان و مختمف ب األولمبية الفمسطينية

لمشباب المجمس األعمى  معوبدعم وتناغم خبلق ، رئيس محمود عباسالفمسطينية وعمى رأسيا فخامة السياسية ال
، ولمبية الوطنية الشقيقة والصديقةوالمجان األ ،والمجمس األولمبي االسيوي  ،المجنة األولمبية الدوليةو  ،والرياضة
 حقق األىداف والغايات.حتما سن، الشركاء االوفياءالرعاة و ومختمف 

في ىذا  أمينةمرحمة فاصمة وبوصمة م 8/8/2017لقد شكل انعقاد الجمعية العمومية لمجنة األولمبية بتاريخ 
ىذا المقاء انطبلقة تاريخية تجاه حراك رياضي يقودنا إلى نيضة ُتؤسس لمنظومة رياضية  شكلالتوجو من حيث 

الفمسطينيين في مختمف أماكن تواجدىم من  وأّن الرياضة باتت تمثل عنصر وحدة ومفخرة لكافة ، وطنية متكاممة
إدارة الرياضة وفق أسس ومفاىيم دولية وبما بتناسب مع األىداف الوطنية، ضرورة خبلل رسالتيا الوطنية بامتياز، و 

 .عام 100وأىمية الحفاظ عمى ىذا اإلرث التاريخي لمرياضة الفمسطينية، الضاربة جذورىا في التاريخ ألكثر من  
الُبعد الوطني الذي يشكل األساس والقاعدة،  ،تتعّمق باستراتيجية العمل الرياضي أوليا أبعاد ثبلث عمىمرتكزين 

ويشمل كافة الجغرافيا الفمسطينية، بعيدًا عن الفصائمية والحزبية، والبعد الثاني ىو الجانب الرياضي، الذي ُيعنى 
 ،القوانين والموائح الناظمة، والتي تعد أداة القياس أمام العالم بتطوير مكونات المعبة، وثالثًا البعد القانوني، من خبلل

 رزمة من األنظمة والموائح التي باتت مرجعية ناظمة لمعمل منذ تاريخو. اعتمادوعميو وبإجماع الجمعية العمومية تم 

وبرامج ومبادرات  وانجازاتجيود من  وما تضمنتو م،2020 –2017انقضاء الدورة االنتخابية الحالية وباليوم و  
واألمانة العامة كجياز تنفيذي جيدت ومكتبيا التنفيذي الفمسطينية المجنة األولمبية فإن محمية وداخمية وعربية ودولية، 

والتحديات التي ظل أحمك الظروف في وخاصة  ،ولتحقيق األىداف المرسومة قرارات القيادة الرياضيةلمتنفيذ األمين ل
 .جائحة كورونا خاصةو عاشتيا فمسطين سياسيا واقتصاديا 

 واالنجازاتصورة مقتضبة عن الجيود التقرير اإلداري متضمنا فإننا نضع بين أيديكم بأمانة المسؤولية،  والتزاماً 
بما يميق وعظمة  والعطاء االبداعروائع جديدة من اجتراح ونحو  م2020-2017ما بين األعوام األربعة  الحاصمة

 .رغم كل الصعابشعبنا وأسرتنا الرياضية الشاممة 
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 االسرتاتيجيت:  األهذافانزؤيت و وفقجهىد املأسست أوال: 

رعاية أقصى الجيود ل ذلتبُ ورغم كل المعيقات الموضوعية والخارجية، الوطني الحكمة واالقتدار والكبرياء ب
ترسيخ قواعد المؤسسة المينية المحصنة بالقوانين و ، فمسطينيةوحماية وتطوير وتنظيم الحركة األولمبية ال

 ،الدوليالعربي والقاري و و  المحمي عمى الصعيد باقتدارالفمسطينية  الحركة الرياضيةوقيادة وضوابط الحوكمة، 
معيقات لرغم من ، وىذا باالعادلة في الحرية والكرامة رسالة وحقوق شعبناوالتأثير اإليجابي المتميز وبما يخدم 

جراءاتوو  االحتبلل العنصري   من والى فمسطين وبين جناحيّ  والحركة لمرياضيين حرية التنقل بحقالتعسفية  ا 
 ،عبلوة عمى تدمير كثير من القائم منياومنع إقامة المنشآت الرياضية وتطويرىا  ،الوطن وفي القدس خاصة

، ودون أن الميثاق األولمبي الدوليالعالم و قوانين ومواثيق  نا في تجاوز سافر لكافةاليومية بحق وارتكاب الجرائم
 .عمى جرائمومستحق يجد الرادع أو يمقى الردع ال

جوانب  االستراتيجية وأىدافناميمتنا حريٌّ بنا أن ال نتجاىل وفي سبيل إنجاز وعبلوة عمى معيقات االحتبلل،  
أىمية إن لم يكن تجاه  والواجبات الممقاة عمينا،من قبل البعض ألىمية األدوار ومحدودية االدراك  ضعفال

تطمب ، عبلوة عمى شح اإلمكانات المادية والموجستية وتواضع البنى التحتية، مما يالرياضة بشكل عامرسالة 
وفق آليات  االرتقاء لمستوى المسؤولية وأداء االمانة  2024-2021الدورة األولمبية القادمة في  من الجميع

، والحفاظ عمى الرياضة كعنصر محوري في بناء المشروع الوطني، واضحةوخطط وضوابط  واىداف 
لمجنة األولمبية واالتحادات النيوض بمستوى األداء الشامل و ، والحرص الدائم عمى كسب احترام شعبنا والعالم

وطنية شاممة وخطط عمل قابمة لمتنفيذ وضمن استراتيجية  والشتات،والقدس األعضاء وكافة أركانيا في الوطن 
خاصة البلعبين الموىوبين وا عداد برامج تأىيمية والمتابعة والتقييم الدوري، واالىتمام بالرياضات األولمبية و 

 وتعزيز الشراكة الوطنية والدولية، في األولمبياد الدولية والقارية يوتدريبية ليم ولضمان التأىيل والتمثيل الحقيق
وااللتزام بالميثاق األولمبي ومنظومة القوانين  المتبادل، وعمى قاعدة االحترام القران والشركاءمع كافة ا
 الوطنية والقارية والدولية.والموائح واألنظمة 

  مدورة االنتخابيةل أىم األنشطة والمنجزات أىم المحطات ونمخص  ىذا التقريرمن خاللو ونعرض 
 :وعمى النحو التالي(، 2017-2020)

 :إجراء االنتخاتاخ العاهح لالحتاداخ الرياضيح واللجنح األوملثيح الفلسطينيح 

نتخابات وا عادة التشكيل لمجالس إدارات مختمف االتحادات الوطنية الابعد إنجاز  انطمقت الدورة السابقة
 وفقا لؤلنظمة والموائح السارية وبالتنسيق مع المرجعيات وعمى مستوى الوطن والشتات الرياضية األعضاء 
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از ذلك إنجبعد م، و 2017عمى ثبلثة مراحل امتدت خبلل شيري شباط وآذار  والذي جرى القارية والدولية، 
لمدورة االنتخابات لممكتب التنفيذي لمجنة األولمبية  إلجراءم 1/4/2017تحدد موعد بسبلسة لكافة االتحادات، 

 عمى النحو التالي:التشكيل وأنجز االمر وكان ، 2020-2017ية األولمب

 1010-1022للدورة االنتخابية للجنة األولمبية المكتب التنفيذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وعقدت ( مرة11)مركزيا وعمى مستوى الوطن والشتات انعقد المكتب التنفيذي  وخبلل الدورة المنقضية،
انتظام االجتماعات وفق المقرر، ولكن ما  بعدم، وكان لجائحة كورونا أثر بالغ تين( مر 2الجمعية العمومية )

 نفخر بو ىو أن منيج عمل الفريق ولغة االتصال والتواصل كانت ىي البوصمة بكل األوقات. 

اضة لمجنة األولمبية ممثبل برعاية وحماية الريالمرسوم  والواجب األساسياليدف الرؤية الثابتة، و انسجامًا مع و  
 ،عبر خمق البيئة القانونية وترسيخ الكيان المؤسسي المحكوم باألنظمة والموائح العصرية وقيم النزاىة والحوكمة

 سسة،ممأعمى عدة محاور رئيسية لاألمانة العامة وعبر الجياز التنفيذي ممثال بعمل المكتب التنفيذي  
  ليتحقق ما يمي:
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 ألوملثيحلجنح ااألساسيح لواللىائح األنظوح واعتواد إجناز   .1

 لمجنة األولمبية الفمسطينية خبلللمكتب التنفيذي ، جسد اانين والنظم والمواثيق المرجعيةبتكاممية شاممة مع القو 
الرسمية لضبط اإليقاع الميني النظم والموائح  إليجادخطوات ىامة  2020-2017الدورة المنصرمة 

 م8/8/2017تم المصادقة في واالجتياد، وعميو وعدم االرتيان إلى العشوائية  وكمرجعية لبلحتكام النظامي
وبما يتفق والميثاق األولمبي والقوانين واألنظمة والموائح الوطنية األساسية  األنظمة والموائحالعديد من عمى 

 والقارية والدولية وأىميا:

 النظام األساسي لمجنة األولمبية الفمسطينية، .1
 األساسي الموحد لبلتحادات األعضاء،النظام  .2
 الئحة النظام المالي لمجنة األولمبية، .3
 مدونة االخبلق والسموك، .4
 الئحة المشاركات الدولية وشؤون البلعبين، .5
 النظام األساسي لمييئة الوطنية لمتحكيم الرياضي، .6
 األولمبية الوطنية، لؤلكاديميةالنظام األساسي  .7
 األولمبية الفمسطينية،الييكمية التنظيمية لمجنة  .8
 ،اعداد الئحة ومدونة مكافحة المنشطات وتعميميا لبلتحادات .9
 اصدار العديد من التعاميم بتعميمات ثابتو لبلتحادات األعضاء وعند الضرورة.  .10

 وكل ذلك سار وفقا لآلليات النظامية وباعتماد من الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي وفق األصول.
 للجنح االوملثيح واللجاى الذائوحح التنظيويح اعتواد اهليكلي .2

شكمت لجان التزامًا بمتطمبات المأسسة التي تعتبر أولوية ضرورية لمعمل وضبط االداء وفقا لمتوجييات الثابتة، 
واعتمادىا من المكتب التنفيذي  ةالتنظيمي يةإنجاز مقترح الييكمعميو تم و  لدراسة وتقييم البناء االداري الداخمي،

كادرا   (70) الييكل التنظيمي قرابةشغل ويالوصف الوظيفي لمميام في المؤسسة،  م شاممة12/12/2018
عامبل منتدبين من الكادر  43وظيفيا في المحافظات الشمالية والجنوبية لموطن ومن الجنسين، من بينيم 

ناث عمى المجنة األولمبية بعقودعامبل مفرغين  27الحكومي، و من الييئات صانعة  ومميشبما و  ،ذكورا وا 
 عمى النحو التالي:و الوظيفية  القرار، والييئات القضائية والمجان الدائمة والوحدات والدوائر واالقسام
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ديوا  

 الرئي 
المكتب التنفي  

 المستشارون

نواب الرئيس  

دائمة ن ال لجا ال  

المحكمة الرياضية 

الوطنية

 األمي  العام

األمي   مسا د 

تطوير  ل لعام ل ا

ي  ن لف ا

رياضي وال

األمي   مسا د 

تطوير  لعام لل ا

ا داري 

عامة ل بة ا لر ا وحدة ا

ل  التصا وحدة ا

لدولي و  ا تعا ل وا

ا دارية  الشؤو   وحدة 

لية لما وا

ر وشؤو   لتطوي ا وحدة 

دات اال ضاء االتحا

وكول.د بروت ل األم  وا

 رئي  اللجنة األولمبية

 الجمعية العمومية

المسا د  األمي  العام 

مكتب األمي  

 العام

ية.د نون لقا الشؤو  ا ا

لبرام  .د وا االنشطة 

ية لمب االو

د م . د وال ق  توثي ل ا

ي ن لف ا

الرياضي .د الطب 

المنشطات ومكافحة 

لتخطيط و  وحدة ا

المشاري 

ديمية األولمبية  األكا

الوطنية الفلسطينية 

للرياضة

ال الم  وحدة ا

سويق والت عال ات  وال

 

وانتي تم  0202-0201مالحظت: سيخضغ انهيكم إلػادة انىظز وانتحذيث وفقا نالستزاتيجيت انىطىيت 

 مه انمكتب انتىفيذي. بؼذ اإلقزاروانمقتزحت وخطت انؼمم إػذادها بانتؼاون مغ انتضامه األونمبي، 

المفوضيات واللجا  

 الدائمة

و  تخطيط  ال جنة  ل

يجية االسترات

ونية  قان ل ا جنة  لل ا

والحوكمة 
الرياضة  جنة  ل

يئة ب ل وا

جنة  لل ا

لعلمية  ا

ومكافحة 

المنشطات

جنة  ل

ي  الرياضي
تطوير ل ا جنة  ل

جنة  ل

تسويق ال

األنشطة  جنة  ل

اركات  والمش

الرسمية

الرياضة  جنة  ل

جامعية  ال

سية والمدر

لعامة ا الر ابة  جنة  ل

جنة اال الم  ل

لعامة ا عال ات  وال

لجنة الشتات

ية لمال ا جنة  لل ا

المن   جنة  ل

اري  والمش

الرياضة  جنة  ل

نسوية ال

رئي  اللجنة األولمبية
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  انذاخهيتؼًم  انبيئت آنيت ووتطىيز   تنظيى .3

تم مراجعة وتقييم الواقع اإلداري في المجنة األولمبية من خبلل دراسة ، 2019ع الثالث من العام خبلل الرب
 :إقرار آلية عمل ثابتة لؤلمانة العامة بحيثتم  ،لجنة التقييم المكمفةتوصيات مينية موضوعية، وعمى أساس 

  من األمين العام ورؤساء وحدات ودوائر االختصاص الرئيسية  العامةتشكيل ىيئة األمانة اعتماد
 يومية لمعمل. رةكإدا

  العاممين بما يتفق والييكل التنظيمي اإلداري تسكين إعادة.  
 دورىا.ستقطاب موظفين جدد في دوائر العمل وتعزيز تحديد الشواغر األساسية ال 
 .اعتماد سياسة الباب المفتوح وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع أركان االختصاصات كافة 
 ن اجتماعات شيرية مع جميع العاممي. 
   .اعتماد تقديم تقارير األداء الشيرية لئلفراد والدوائر ومراجعتيا مع العاممين 
 لكل منيموا عداد التقييم السنوي  موارد البشريةاالىتمام بمجال تطوير ال. 
 تشكيل طاقم من دوائر االختصاص لدراسة وا عداد الخطط والتقارير السنوية. 
  األجيزة والمعدات االلكترونية والتقنية ضمن المتاح.تطوير البيئة التكنولوجية لمعمل بتأمين 

 
 02/7/0202 لتحكين الرياضيلىطنيح ليةح ااشهار اهل .2

وفض المنازعات الرياضية بعيدا عن المجوء لمقضاء المدني أو العشوائية واالجتياد الرياضية  حماية ُبعدشكل 
دمحم األحمد بزيارة العديد  وبعد تكميف األخ د. ،الوطنيةإقامة المحكمة الرياضية نحو  اعظيمبداية ىدفا الومنذ 

تم (، CASمن الدول واالطبلع عمى تجاربيا وتوافقا مع النظام األساسي والييكمية العامة لممحكمة الدولية )
ة سويلتمستقمة وىي ىيئة شبو قضائية  ،متحكيم الرياضيلوطنية لييئة امقر الافتتاح انجاز النظام األساسي و 

 ، واعتمدت بييكميا التنظيمي كجياز قضائي مستقل وعمى النحو التالي:الفمسطينية النزاعات المتعمقة بالرياضة
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المحكمة الرياضية الوطنية

 

نائب الرئي 

 
األمي  العام

 

رئي  غرفة التحكيم العادية

 

رئي  غرفة تحكيم االستئناف

 

المحكمي 

 

نائب رئي  غرفة التحكيم 

العادية

 

نائب رئي  غرفة تحكيم 

االستئناف

 

حكم

 

وسيط

 

رئي  المحكمة

 

 

وعمى الرغم من حداثة عيد المحكمة إال أنيا نجحت في تسوية العديد من النزاعات المتعمقة باألنشطة 
ن طريق التحكيم وفق قواعد إجرائية قانونية بحتة، كما نفذت الييئة العديد عالُمحالة ليا الرياضية الفمسطينية 

من الورش والحمقات التعريفية بعمل الييئة تجاه االتحادات واألندية الرياضية، وأصدرت العديد من االستشارات 
ارتيا والتحديث إعادة التكوين لمجمس إد ومن المقرر، القانونية الحاسمة لحل العديد من النزاعات الرياضية

 .بموافقة مؤتمركم ىذا بما يراعي متطمبات التقاضي الرياضي العصري والقانون و عمى نظاميا 

 إشهار األكادمييح األوملثيح الىطنيح  .5

األكاديمية األولمبية الوطنية التي تعتبر الحاضنة  تم افتتاح 20/7/2020 أيضا وبتاريخفي خطوة رائدة 
 ، حيث تشرف عمى تنفيذلمجنة األولمبية الفمسطينيةوالتوعية والتعميم المنبثقة عن ا لبرامج الثقافةالتنفيذية 

 سيمي وبما، لرياضة الفمسطينيةوحدة المفيوم تجاه ااالسيام بخمق الثقافة و الخطط والبرامج المرسومة لتطوير 
داري و إعبلمي وتسويقبناء خط إنتاج وطني لكادرب عزيز الثقافة والقيم وتونشر  ،مؤىل وُمحصن ي() فني وا 

، وتوفير انسب الظروف واإلمكانيات إلعداد وتدريب وتأىيل القيادات والكوادر المينية المتمكنة في األولمبية
عمى رأسو مجمس أمناء ومجمس عصري تنظيمي ل ييكل وتعمل وفقا، جاالت الرياضة واأللعاب المتعددةم

وجياز تنفيذي واعد وعمى النحو  واعتباريةعممية وطنية وتضم في أجيزتيا شخصيات وكفاءات لئلدارة، 
  التالي:
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ة  ديمي مدير عام االكا

االولمبية

مساعد مدير عام 

ديمية  االكا

لجنوبية للمحافظات ا

لعالقات   دائرة ا

واالعالم

دائرة  الش ون 

لمالية ارية وا ا د

ريب دائرة  تد ل ا

االداري تطوير  وال

لتدريب  دائرة ا

لفني التطوير ا و

رئي  اللجنة األولمبية

رئي  االكاديمية األولمبية

تنفي   المدير ال
مساعد مدير عام 

شتات ديمية لل االكا

قسم العالقات الدولية

قسم العالقات العامة 

والتسويق

قسم االعالم

قسم الموارد البشرية

قسم الش ون المالية

قسم الخدمات الطبية 

والت  ية

قسم الحاسوب 

قسم التطوير ا دار 

قسم البرامج الثقافية

قسم الحكام

قسم المدربين

قسم الالعبين الموهوبين

مجلس االمناءمجلس االدارة

 

كافة تخصصات اإلدارة والتسويق والتخطيط وبرامج التطوير  ومنذ انطبلقيا عديد األنشطة وفينفذت د وق
 ومن أىميا:من خبلل خطط ومنياج دليل اإلدارة الرياضية، وبمشاركة عربية ودولية الرياضي الشامل 

 ويف ظم جبئحت كىرونب  0202نظف انؼبو األخري دمييت األوملبيت ببألرقبو خالل حظبد األكب
 عدد المشاركيه عدد األوشطت المحور/ البروامج  رقم

 380 5 برامج اإلدارة الرياضيــة   1
 265 3 برامج الثقافة األولمبية والتشريعات الرياضية 2
 440 6 اإلعالم الرياضي 3
 420 5 والنزاىةمة وكالح 4
 340 5 الطب الرياضي ومكافحة المنشطات 5
 90 4 اعداد خطط تطويربرامج التخطيط و  6
 100 1 التسويق الرياضي 7
 550 10 نشاطات االتحادات الرياضية. 8
 210 1 ندوات ومؤتمرات عربية. 9

 2795 40 المجموع
 5000 50 مقترح خطة لبرامج مستقبمية واستراتيجية بحد أدنى سنويا 
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باألكاديمية األولمبية  ةعضوياالكاديمية األولمبية الوطنية لماكتساب  تسعى المجنة األولمبية الى إنجازو 
ومع المؤسسات  وعقد االتفاقيات التعاونية مع االقران في الدول الشقيقة، االسيوي   واتحاد االكاديميات، الدولية

 .معترف بياشيادة )رخصة( اكاديمية لطبلبيا  االكاديمية الوطنية، وبما يؤىل ألن تمنح

 0202تذشني هركس الطة الرياضي االوملثي يىليى  .6

في مجال االختصاص لمرياضة والرياضيين، تم استراتيجي  كاحتياج في إطار التحدي لجائحة كورونا، و 
اإلرادة ليكون صرحًا الكتمال عناصر بناء الرياضة واحد تجميات  االولمبي الرياضيتدشين مقر ومركز الطب 

والثقافة ساىم في تطبيق بروتوكوالت وزارة الصحة الفمسطينية ونشر القيم يحيث ، الثابتة والثاقبة الوطنية
جية ىو ال، واصبح الصحية لمرياضيين، عبلوة عمى التوعية لموقاية من اإلصابات ولمكافحة المنشطات

جراء ال الرئيسية لضبط اإليقاع الصحي ركان المنظومة الرياضية تجاه أقامو األنشطة وحماية الرياضيين وا 
افتتاح خمسة مراكز فرعية تابعة لو عمى مستوى الوطن قريبا نحو ، و ختبارات ومعالجة العبي المنتخباتاال

 مو الشيخ الفدائي أحمد الفيد الصباح.االسيوي وعمى رأسو س مقدر من قبل المجمس األولمبي وبإسيام

كافة الجيات وبالتعاون مع  كنا سباقين والمرجعيات الدولية،والتعيدات بالموائح  التزام دولة فمسطينإطار ي وف
 الدول الشقيقة والصديقةأوائل لتكون فمسطين من المجنة الوطنية لمكافحة المنشطات  لتشكيل ذات العبلقة

 .منذ سنواتو ومنظمة غرب آسيا ( WADA) العالمية لمكافحة المنشطاتالوكالة في  اعضو 

 يشزوع قبػذة انبيبنبثإجنبس  .2

البيانات  اعدةالقصوى لبناء قاعدة ونظام تكنولوجي لمعمل وبناء ق لؤلىميةنجاز ىذا المشروع إتم الموافقة عمى 
المحوسبة لمختمف اركان المنظومة الرياضة، وقد تم ذلك ويتابع المختصون فنيا إدخال كافة البيانات المتوفرة 

شاممة ومحدثة وخاصة والتعاون مع االتحادات الرياضية كافة بيدف استكمال ما يتوجب ان يتوفر من بيانات 
 دات الوطنية األعضاء.بعد استكمال اجراء االنتخابات لمختمف إدارات االتحا

 بطىنت فهسطني انذونيت نهتبيكىنذواستضبفت  .8

     مرات 4تم استضافة ىذه البطولة لمشباب والرياضة برعاية كاممة من المجنة االولمبية والمجمس االعمى 
( العب والعبة، 400-220ما بين )( دولة وبتعداد العبين 18-12(، وبمشاركة ما بين )2016-2019) 

وتم التأجيل الستضافة البطولة الرابعة لكأس الرئيس لبلتحاد االسيوي بسبب جائحة كورونا، عمى ان تقام 
في فمسطين، وقد كانت شيادة االتحاد الدولي والقاري والعربي عظيمة بشأن التميز والنجاح  2021

 باالستضافة.
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 إشهبر االحتبد انفهسطيني نإلػالو انزيبضي  .9
 

إلعبلم الرياضي ومدى مساىمتو بأىمية اانطبلقًا من قناعة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لمجنة األولمبية 
وتقديم رسالة الرياضة وقيميا واحتبلل مكانة الرقيب والكشاف لمواطن القوة والضعف بعين ناقدة، في نشر 

لدولي لمصحافة الرياضية وبعد جيود كبيرة وبدعم من رئيس االتحاد اصورة مشرقة عن الرياضة الفمسطينية، 
صادق المكتب التنفيذي لمجنة األولمبية عمى إشيار االتحاد الفمسطيني لئلعبلم الرياضي ميرلو،  السيد جياني

في مثل يعضوا بالمجنة األولمبية و تحاد وأصبح ، حيث تم إجراء العممية االنتخابية لبل12/12/2018بتاريخ 
 .الشتاتد اإلعبلم الفمسطيني في الداخل و تشكيمتو كافة أماكن تواج

تجاه نشر عمى المستوى المحمي والعربي والدولي وبات االتحاد بمنظومتو المينية يمثل وجيا مشرقا وفاعبل 
 والترويج لو وبمينية عالية. الوعي الرياضي الوطني، واالسيام في صناعة الحدث الرياضي

 
 اهت ويكبفحت انفسبداالسرتاتيجيت انىطنيت نهنشانشزاكت بتؼشيش  .20

نحو حماية الرياضة الفمسطينية خالية من كل شبيات الفساد،  بتوجييات ثابتة ودائمة، وألىمية تظافر الجيود
وقعت المجنة االولمبية الفمسطينية والمجمس األعمى لمشباب والرياضة عمى مذكرات تفاىم مع ىيئة مكافحة 

انونية الفساد الفمسطينية، وتم توقيع اتفاقيتين لتعزيز مضامين الشفافية والنزاعة في الجوانب االدارية والمالية والق
لدى المجنة االولمبية الفمسطينية واالتحادات الرياضية. كما ونظمت العديد من ورشات العمل واالنشطة 

الذي تم تنفيذه مع  الرياضية والتثقيفية في ىذا المجال، وساىمت بفعالية بمشروع نادي محصن من الفساد
 رياضية الفمسطينية.المجمس االعمى لمشباب والرياضة والذي استيدف اغمبية االندية ال

وتم المشاركة بإعداد )خطة تنفيذية( لمجنة االولمبية الفمسطينية لممساىمة في تنفيذ االستراتيجية الوطنية عبر 
 ، والتي تتضمن التالي:2022-2020القطاعية لتعزيز النزاىة ومكافحة الفساد 

من خبلل اعداد دراسات التعاون لتعزيز قيم النزاىة والمساءلة وتوعية االتحادات الرياضية  .1
 لمخاطر الفساد وأشكالو، والتعاون لبناء منظومة محوكمة طاردة ومانعة ليذه الظاىرة.

التعاون المشترك في مجال بناء قدرات وتمكين االتحادات المستيدفة في ىذا المجال ونحو تعزيز  .2
 مبادئ النزاىة والشفافية فييا.

 من االتحادات وضمان االلتزام بيا.خاصة بكل  العمل المشترك إلنتاج واصدار مدونات سموك .3
 تنظيم حمبلت اعبلمية وتثقيفية مستمرة تخدم اىداف حماية الرياضة الفمسطينية. .4

 . تذشني املركس  األوملثي لإلعذاد والتأهيل الرياضي  .22

التخطيط واليدف االستراتيجي المتمثل في بناء خط انتاج وطني )لبلعب ومدرب وحكم مؤىل وقادر في إطار 
عمى المنافسة باحترافية( كان القرار أيضا بإنشاء المركز األولمبي لئلعداد والتأىيل، والذي سيختص بشكل 

 األلعاب األولمبية وضمن  مباشر في مراحمو األولى بانتقاء المواىب من البلعبين ومن الجنسين في عدد من
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خطة طويمة المدى وبرنامج تدريبي وتأىيمي نحو تمكينيم من المنافسة ألقرانيم عمى المستوى اإلقميمي والقاري 
والدولي والتأىل بجدارة لمدورات األولمبية، وسيكون مركز بوتن في مدينة بيت لحم مقرا رئيسا لو، وسيكون لو 

 وحيث أمكن في الشتات. عدة فروع تشمل جغرافية الوطن 

.اػتًبد انقذص كؼبطًت انزيبضت نهذول االسالييت، وببػتببر انهب اول ػبطًت يتى اختيبرهب 12
 ، ومت انتأجيم بسبب جبئحت كىرونب.وقبىنه إػذاد هذا املهفهقب. وقذ مت هلذا ان

 : وحذاث ودوائز االختظبص نشبطيهخض ن ثبنيب:
 لمجنة األولمبية:(: عمى صعيد تنظيم العمل الداخمي 1

عمى قاعدة االلتزام و األول في المحافظات الجنوبية،  النائبو  ومباشر من رئيس المكتب التنفيذي،دائم  بإشراف
وما يتبعيا من وحدات ودوائر اختصاص لمؤسسة، عممت األمانة العامة لمجنة األولمبية المرسالة و  واالنتماء

وفقا لحالة من النظام واستنادا  الدور المنوط بكل منيا ألداءبروح الفريق وعمى مستوى الوطن  وكوادر عاممة
سواء عمى صعيد العمل داخل المجنة األولمبية أو في ىذا المجال،  تطور ممموس، وانجز سنوية وربعيةلخطط 

من  م بو ومن أبرز ما تم القيا، محميا ودوليا ومختمف الجيات ذات العبلقةاالعضاء االتحادات الرياضية مع 
 قبل ىيئة األمانة العامة ووحدات ودوائر االختصاص:

دارة  يتنفيذ سياسات وخطط وقرارات المكتب التنفيذمتابعة  - لمجنة العمل اليومي والجمعية العمومية وا 
 كل في مجالو وفق الييكل التنظيمي.من قبل كافة وحدات االختصاص  األولمبية 

 والثابتة وكافة القرارات الصادرة عن الرئيس والمكتب التنفيذي. متابعة تنفيذ التوجييات المباشرة -

ضبط إيقاع العمل اليومي والتزام الخطط والحفاظ عمى فعالية مختمف دوائر االختصاص في كل الظروف  -
 .وعمى مستوى الوطن بالتعاون مع األمين العام المساعد وخاصة في ظل جائحة كورونا

، واعداد المحاضر الرسمية والقرارات لممكتب التنفيذي والجمعية العمومية الدوريةتنظيم ومتابعة االجتماعات  -
 .لمجمعية العمومية 2ولممكتب التنفيذي مركزيا اجتماعا  11والتي بمغت 

          االشراف عمى مختمف األنشطة المرتبطة بالمجنة األولمبية ودوائرىا مباشرة وتأمين سبل نجاحيا. -
االجتماعات والمقاءات الدورية مع ىيئة األمانة العامة ومسؤولي االختصاص والعاممين، مع التزام عقد  -

 سياسة الباب المفتوح بشكل ثابت.
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لممراسبلت واالتصاالت الداخمية والخارجية المرتبطة بالمجنة األولمبية وذلك عبر  واليوميةالمتابعة المباشرة  -
التعاون الوثيق مع وحدة االتصال والعبلقات الدولية، ووحدة االتحادات األعضاء، وديوان رئيس المكتب 

 امة.التنفيذي، واألمانة العامة بالمحافظات الجنوبية، والشؤون اإلدارية والمالية والرقابة الع

متابعة الدعوات الرسمية المرتبطة بالمجنة األولمبية ورئيس المكتب التنفيذي ورؤساء االتحادات األعضاء  -
 .والتنسيق مع سفاراتنا وخاصة المتعمقة باالجتماعات الرسمية الدورية لمييئات الدولية ذات العبلقة،

عيا متابعة تقييم وتصويب أوضاع مختمف االتحادات الوطنية األعضاء ودراسة خططيا والتواصل الدائم م -
 ر واالطقم المكمفة.وبالتعاون المباشر مع الدوائ

متابعة التزام االتحادات بضبط وتعزيز جسور التواصل واالنفتاح عمى االتحادات القارية والدولية واإلقميمية  -
 ، وضبط آليات االتصال الداخمي لكافة االتحادات.التطويريةوبرامجيا 

 اسناد ودعم انشطة وبرامج االتحادات المحمية عبلوة عمى تأمين الدعم لممشاركات الرسمية الخارجية المقررة  -
 األعمى. التعاون مع المجمسفقا لقرارات المكتب التنفيذي وبو 

، ونظام إدارة الموارد البشرية. ودليل النظام المالي ،لمدورة القادمة اعداد الخطة االستراتيجية لمجنة األولمبية -
 إلنجازمجنة العميا لمحوكمة والمجمس األعمى وادارات االتحادات الاالشراف المباشر وبالتعاون مع  -

 .2024-2021لمدورة  االنتخابات

 إلنجازاالعداد الستكمال الدورة الدموية الديمقراطية لممنظومة األولمبية الفمسطينية بالوصول وأخيرا   -
 االنتخابات لممكتب التنفيذي لمجنة األولمبية وفق النظام واألصول القانونية.

  ىو ممقى عمى عاتق األمانة العامة خالل الفترة القادمة بشأن االتحادات األعضاء:ومن اىم ما 

 .وفق قرارات الييئات العامة لياواعتماد األنظمة والموائح الداخمية متابعة انجاز وتحديث  .1
اعتماد األمين متابعة انجاز خطة عامة شاممة لبرامج التطوير ورزنامة األنشطة السنوية محميا وخارجيا و  .2

 . لمبيةلؤلو  المكتب التنفيذيقبل من  دقتيااومصات، التحادكل من االعام والمدير الفني ل
 لؤلنشطة واإلنجازات.إداريا وماليا، و التقرير السنوي ضمان اعداد  .3
 ضبط الحسابات البنكية والمجان المالية لجميع االتحادات الرياضية. .4
  وضميا لقاعدة البيانات. لكل اتحادواإلدارية لمبيانات الخاصة بالجوانب الفنية  شاملحصر  .5
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ونظام توثيق، ورقم حساب بنكي، وخطة عمل  مقر وعنوان رسمي،متابعة التزام مختمف االتحادات بإيجاد  .6
 وتطوير مينية وعممية قابمة لمتنفيذ والقياس.

توفير كل أسباب النجاح لممؤسسات والمرافق التابعة لمجنة األولمبية بما فييا المحكمة الوطنية، واألكاديمية  .7
 المقررة.بواجباتيا وفقا لمخطط  األولمبية، والمركز الطبي، ومركز االعداد األولمبي، لمقيام

 يغ اجملتًغ احملهي وانذويل  ىاطم انفبػمانت (2

المجتمع المحمي  2020-2017المجنة األولمبية الفمسطينية وعمى مدار الدورة االنتخابية وشاركت أحيت 
حيث نظمت سنويًا العديد من المناسبات المحمية والدولية  خالصة،رسائل وطنية عديد الفعاليات وبوالدولي 

 ومن اىم ىذه الفعاليات:ورياضي واسع وسط تفاعل شعبي 

إحياء فعاليات متنوعة لمدة أسبوع كامل في كافة محافظات الوطن ليوم األولمبي الدولي من خبلل تنظيم ا -
 االتحاد المدرسي.، وكذلك األسبوع األولمبي المدرسي بالتعاون مع والشتات

طبلق العديد من أسماء الشيداء  المناسبات الوطنيةالتعاطي مع كافة  - كإقامو فعاليات لؤلسرى األبطال وا 
وخدمة  روح التطوع وتعزيزعمى الفعاليات الوطنية والرياضية وتخميد ذكرى الخالدين في قموبنا من القادة 

 .ادلةالمجتمع الوطني والتعاطي مع كافة قضايا الوطن الع
صدار العديد من بيانات االستنكار بذلك. -   ابراز الموقف الثابت من عمميات التطبيع الرياضي وا 
رصد االنتياكات اإلسرائيمية بحق الرياضة الفمسطينية وفضح ىذه الممارسات في كافة المنابر الدولية  -

 .االنتياكات المتكررة  لبلتحادات والمجان األولمبية وتسميط الضوء عمى الحق الفمسطيني خاصة في ظل
  األسبىع األوملبي انفهسطينيOlympic Day: 

ويمثل مناسبة عالمية سنوية ترتبط بذكرى تأسيس المجنة  االولمبية الدولية وتيتم بتنظيميا من قبل 
 كافة المجان االولمبية الوطنية، وتمتزم المجنة االولمبية الفمسطينية بذلك سنويا.

 وعدد المشاركين لكل سنة )شمالية وجنوبية والشتات(: جدول يوضح عدد الفعاليات
 المجموع الكمي  2020 2019  2018 2017 العدد/ السنة

 71 6 22 23 20 عدد الفعاليات 
 24150 3650 7000 8500 5000 عدد المشاركين 

 

 



16 
 

 

 :األسبىع األوملبي املذرسي 
التربية والتعميم وبدعم مباشر من المجنة االولمبية والذي بات يمثل استحقاقا سنويا تقوم بو وزارة ومديريات 

 .كورونا جائحةبسبب  2020 عام الفمسطينية واشرافيا، وتعذر إقامتو

 عاليات وعدد المشاركين لكل سنة: جدول يوضح عدد الف
 المجموع الكمي  2020 2019  2018 2017  العدد/ السنة

 44 0 14 15 15 عدد الفعاليات 
 19200 0 6200 7500  5500 عدد المشاركين 

 

 

 رصد االنتياكات اإلسرائيمية بحق الرياضة: جدول

 وصف الحدث تاريخو االنتياك
أندية ومبلعب في مستوطنات الضفة 

 الغربية
انديو رياضية في الدوري اإلسرائيمي لكرة القدم من المستوطنات  10 2017

 المقامة عمى األرض الفمسطينية
 عدد من المرافق الرياضية أنشئت عمى األرض الفمسطينية 2017 المستوطنات انشاء مرافق رياضية  في

 منع بعثة خدمات رفح وافشال نيائي كأس فمسطين 2017 منع تنقل بين المحافظات
 منع أعضاء المكتب التنفيذي لمجنة األولمبية 2017 منع تنقل بين المحافظات
 التنفيذي التحاد كرة القدم منع أعضاء المكتب 2017 منع تنقل بين المحافظات
 منع أعضاء جمعية الكشافة والمرشدات من التنقل 2017 منع تنقل بين المحافظات
 منع العبين من االتحادات من االنتفال بين شقي الوطن 2017 منع تنقل بين المحافظات

مغادرة منع نائب رئيس المجنة األولمبية الفمسطينية أسعد مجدالوي من  2018 منع من السفر
 المحافظات الجنوبية، لحضور اجتماع الجمعية العمومية لألنوك

 عدة العبين ومنيم حارس المنتخب الوطني )كرة القدم( لمناشئين 2020 اعتقال
 دمحم أبو لبن حارس مرمى فريق شباب األمعري  2020 إطبلق نار
 الحسينياالعتداء واقتحام عدة مالعب ومنيا ممعب فيصل  2017 اقتحام ممعب
 اقتحام عدة اندية ومنيا نادي حوسان الرياضي / بيت لحم وبير زيت... 2017 اقتحام نادي
 اقتحام مقر المجنة األولمبية / البيرة واتحاد القدم عدة مرات 2018 اقتحام

 رفض تصاريح الالعبين من غزة وكذلك من الضفة 2019 منع حركة
 ، واالمعري، واإلسالمي ، وسموانبيرزيت اقتحاممنيا  2020 ناديأكثر من اقتحام 

 خبراء ومحاضرين دوليين من الخارج الى فمسطين متعدد رفض منح تصاريح
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 وجهبث اخزيانتضبين األوملبي املقذيت ين ربايج اننح وامليتببؼت  (3

الدولية وخاصة يؤكد المكتب التنفيذي دوما عمى اىمية تعزيز العبلقة مع لتضامن االولمبي ومختمف الجيات 
من لدينا معيا بروتوكوالت رسمية لمتعاون، وقد تابعت المجنة االولمبية ومن خبلل وحدة االتصال والعبلقات 

( منحة ومشروع خبلل الدورة االولمبية 20الدولية ىذا الجانب بفعالية وتمكنت من استثمار اكثر من )
 ، والجدول التالي يوضح ذلك:2017-2020

 الرقم المنحة المستفيد
 .1 2020طوكيو  –منحة البلعبين  العبين 8

 .2 منحة دعم الفريق 2020لغاية  2017اتحاد الطائرة / منحة من عام 

 .3 منحة الدعم القاري  مشاركات في بطوالت اسيوية 3دعم 

 .4 منحة دعم البلعبين الشباب 2018العبين / منحة تدريب قبل المشاركة في العاب الشباب عام  4

 .5 منحة تدريب المدربين دولياً  مدربين / منحة دولية سنوية 4

 .6 منحة دورات المدربين / محمياً  دورات محمية )سباحة، العاب القوى وتايكوندو( 3

 .7 منحة الدعم اإلداري  منحة سنوية لدعم المصاريف التشغيمية لمجنة األولمبية

 2017منحة شراء معدات الكترونية عام 
 2018عام  نظام محاسبياء منحة شر 

 2018دعم تبادل الخبرات / زيارة المجنة األولمبية التونسية 

 .8 مبادرات-منحة الدعم اإلداري 

 .9 الرياضيةدورات في اإلدارة  MEMOSة سنوية بمنحة اإلدارة الرياضية مشارك

 .10 دورات الطب الرياضي الدولية 2019المشاركة في دورتين عام 

 .11 منح دعم لمنشاطات األولمبية المشاركة سنوياً  –األولمبي األسبوع 

 .12 دورات األكاديمية األولمبية الدولية مشاركات في برامج مختمفة خبلل الدورة األولمبية 5

 .13 ماجستير األكاديمية األولمبية الدولية 2019مشاركة عام  1

 .14 دورات خارجية في التسويق دورات 2

 .15 منحة تطوير االستراتيجية األولمبية 2020عام 

 .16 حمقة دراسية لممرأة والرياضة 2020عام 

 .COVID -19 17 منحة لدعم تأثير 2020عام 

 .18 دعم المجمس األولمبي االسيوي  إدارية وتشغيميةدعم مالي سنوي بدل مصاريف 

 االولمبي االسيوي  م.منحة دراسية  طبلب 3
 2021الرياضي ماجستير القانون 

19. 

 .20 2020منحة دراسية وزارة الشباب والرياضة الجزائرية /اختصاصات رياضيةبعد الثانوية طبلب 4

 .21 جامعة اليبزغ االلمانيةمنحة  تطوير المدربينمنحة 
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 االعالم والتسىيق واستقطاب الشركاء والرعاج:( 2

العديد من التقارير المصورة والتعاميم أعدت الدائرة االعبلمية  ىذا المحور، ألركانضمن النشاط الفاعل 
نتاج األفبلم الوثائقية ومتابعة أنشطة االتحادات الرياضية  إصدار وضبط اإللكترونية والحمبلت اإلعبلمية وا 

من مجبلت  اإصدار  30حيث بمغت اإلصدارات في الدورة السابقة  بشكل منتظم، والنشرات الدورية مةالمج
والصفحة الرسمية عمى والذي تم تحديثو الموقع اإللكتروني اشتمل فيما  ،وأفبلم وثائقية وحمبلت الكترونية

لمزيد ، وال زال االمر بحاجة رياضي عمى مستوى الوطن 20000مواقع التواصل االجتماعي متابعة أكثر من 
 تطوير.من التفعيل وال

أما عمى صعيد العبلقات العامة والتسويق، فقد نجحت المجنة االولمبية بالتواصل والتفاعل مع مختمف 
مناسبات أعضاء االسرة الرياضية ومناسبات العاممين وعديد المناسبات المرتبطة بالشأن االجتماعي الوطني، 

القطاع الخاص أو الحكومي عبر  سواء فيالمحميين وقامت بدور فاعل لمحفاظ عمى شركاء المجنة االولمبية 
، مؤقتة او دائمةاستقطاب العديد من الشراكات والرعايات بمستويات مختمفة التواصل الدائم، وتم العمل عمى 

 :وأبرز تمك المؤسسات

 شركت جوال المقدر دورها دوما بدعم االسرة الرياضيت عامت. -

 البىك االسالمي العربي -

 بىك فلسطيه -

 شركت حمودة -

 شركت خلف -

 شركت فيفيان للمياي. -

 UNDP مؤسست -

 بىك القدس -

  كافح هفاصل املنظىهح الرياضيحيف   االهتوام تالتوثيل الفاعل للجنذر ( 5

وبكل  وي أىمية قصوى لتواجد الكادر النسومن منطمق االيمان واالنتماء الوطني  البداياتومنذ لقد أولينا 
باعتبار المرأة االتحادات ولجانيا،  مجالس إدارات وأاألولمبية، العامبلت بالمجنة المستويات، ضمن 

عبلوة عمى إيبلء أىمية قصوى لمرياضة الفمسطينية شريكة لمرجل في كل محافل ومراحل النضال والتضحية، 
مح طناألدنى لتواجدىا بمستوى الثمث و  الحدعتبر أُ و ، باألقران اقميميا ودوليا مقارنة وكان لنا السبقالنسوية، 

الحتبلليا نسبة النصف ودون أي انتقاص من مكانتيا ودورىا وقدرتيا في ترؤس االتحادات وأي ىيئة رياضية 
كادرا، عبلوة عمى عديد  90ويفوق عدد الكادر النسوي من أعضاء مجالس االدارة لمدورة الحالية  رئيسية،

 اعضاء المجان الدائمة والعامبلت المتفرغات في الدوائر المينية. 
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 تقييى االحتبداث انزيبضيت وتظنيفهب وفقب ملؼبيري شبيهت جهىد ثبنثب: 

جراء حالة من التقييم الشامل لبلتحادات الرياضية إل السابقةخبلل الدورة  األمانة العامة يكمف المكتب التنفيذ
بية لمتابعة تصويب أوضاعيا واعتماد آلية رقالوتصنيفيا من حيث مستوى فعاليتيا و وفقا لمحاور أساسية 

 :يميخالل  عممية  التقييم  اتضح ما  ومن ومياميا األساسية بفعالية، التزاميا بواجباتيا 

 :م ومفيوم العمل الجماعي االنسجاغياب ضعف لدى عديد االتحادات وخاصة تبين ال المحور اإلداري
في  التواصل  بين  المحافظات  الشمالية  مشاكلغالبيتيا كان لاالجتماعات والية اتخاذ القرار و وانتظام 

 ، والخمل في ضبط آليات االتصال.والجنوبية عبلوة عمى التواصل مع الشتات
 :ورقم الحساب )البلئحة المالية( ضعف في اعتماد اآلليات النظامية معظم االتحادات لدييا المحور المالي

وعمى المستوى  أي نشاط إقامة ، والبعض يرىن ةوفي  مجال ايجاد مصادر التمويل والرعايالبنكي، 
 األولمبية أي كان.  من المجنة دعم المحمي بتوفر ال

 :حيث انجاز البطوالت  واألنشطة، مع  الصعيد  المحمي من  معظم االتحادات نشيطة عمى المحور الفني
 د لممنافسات الدولية.واإلعدا المعبةالكادر المؤىل واليات تطوير وتأىيل  كوادر  توفر ضعف واضح  في 

  :وغياب  األنظمة والموائح  عن  عمل   االتحاداتأغمبية لدى  ضعف  واضح   المحور القانوني
 قانونية الييئات العامة وفق النظام.تجاه )ضعيف جدا (، وعدم الضبط  الرياضيةاالتحادات  

 :معظم  االتحادات  تسعى  لبلنتشار وانجزت في ذلك، اال  انو يتطمب  تدخل المجمس  المحور الوطني
االعمى  لمشباب  والرياضة  في عممية اعادة ضبط وتصويب اوضاع  االندية  والمراكز، واالىم  

 واالخطر الصاالت  الرياضية ومراكز التدريب الرياضي التجارية.  
  انت اىم التوصيات المقدمة لممكتب التنفيذي ما يمي:كوبعد عدة مراحل لمتقييم، وعميو   
الناظمة  نظاميا من خبلل انجاز األنظمة والموائح أىمية المساعدة لضبط وتصويب أوضاع االتحادات .1

قرار خطة نشاط شاممة تخضع لممتابعة والمراقبة بالتنفيذ.   لمعمل والنشاط، وا 
رفع مستوى  التخطيط  لدى االتحادات  وا عداد  البرامج  التطويرية الشاممة  ورسم برنامج  لمدورات  أىمية  .2

 والتخطيط والتسويق واإلعبلم الرياضي.   اإلدارةالتأىيمية والتطويرية  في  الجانب الفني، و 
أعمال يشخص السمبيات  الترتيب لعقد الييئات العامة )الجمعية العمومية( لبلتحادات الفاعمة وفقا لجدول .3

 ويعتمد سياسات منيجية لمعمل والتقييم والمحاسبة وبشكل دوري وحسب األصول.
وتصويب يا الرياضية عمى المستوى الوطني متابعو لضبط  ومراقبة  التزام االتحادات برسالتآلية  اعتماد .4

 الشتات.اوضاعيا نظاميا، وترسيخ واقع االتحاد ككيان رياضي وطني عمى مستوى الوطن و 
 )الييئة الوطنية العميا لمتطوير(. اعتماد خطة  تطوير شاممو  تشرف عمى اعدادىا ىيئة مختصة ومتمكنة .5
سناد( ضمن المتاح لبلتحادات الفاعمة والمتطورة .6  )المستوى األول(اعتماد  موازنة  تشغيمية )آلية دعم وا 

 نامة واضحة.ولكن عمى قاعدة خطة مينية تطويرية ورز  بيدف الوصول لممنافسة،
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وباعتماد من المكتب التنفيذي لمتوصيات وااليعاز بالشروع بتنفيذىا تدريجيا وبما يؤىل لموصول لبلستحقاق  

فقد أنجز بصورة أكثر انسجاما مع النظام والمعايير الوطنية والدولية،  2024- 2020   االنتخابي
 ما يمي:وبمتابعة مباشرة من األمانة العامة ودوائر االختصاص باألولمبية 

 .التحادات انصف عدد  ألكثر مناألنظمة األساسية والموائح النظامية مسودات تم اعداد واعتماد  .1
 قية وتعميمو عمى كافة االتحادات.ات المتباسي لبلتحادتم اعداد مسودة نموذجية كإطار عام لمنظام األس .0
 بيدف التصويب.االتحادات  المقرة لبعضاألنظمة األساسية  وضع المبلحظات الضرورية عمىتم  .3
 مساعدة العديد من االتحادات بإعداد خططيا التنفيذية واعداد الرزنامة السنوية لؤلنشطة واعتمادىا. .2
 ا.إجراء عديد الورش وجوالت الرقابة والتقييم والمقاءات مع مختمف االتحادات لتصويب أوضاعي .5
 اعتماد تكميف العديد من العاممين المتفرغين كأمناء عامون لبلتحادات ومدراء تنفيذيين. .6

عمبل بضبط آليات اجراء االنتخابات وتشكيل مجالس اإلدارة لبلتحادات األعضاء لمدورة و       
النظام األساسي  ( وبما يتفق واألنظمة الدولية المرجعية والميثاق األولمبي، تم اعتماد2024-2021األولمبية)
، وعميو تم تفويض لمدورة الحاليةلؤلغمبية الساحقة من االتحادات عممية االنتخابية لكمرجعية لضبط االموحد 

كافة مجالس إدارات االتحادات المنتخبة من قبل جمعياتيا العمومية بإعادة النظر في أنظمتيا األساسية 
ل المدة المقررة حتى نياية العام الحالي وبما يتوافق مع القوانين لتحديثيا وفقا لؤلصول وذلك إلقرارىا رسميًا خبل

والجدول أدناه يوضح الوطنية والقارية والدولية، بما في ذلك إنجاز مختمف الموائح التنظيمية والمجان القضائية، 
 :قبل االنتخابات االخيرة تطور  المسار القانوني نحو  حوكمة االتحادات الرياضية األعضاء

خالل الجدول أعاله وبالرغم من التطور الحاصل، اال ان انجاز البيئة اإلدارية والقانونية لالتحادات يعتبر أولوية قصوى، ومن 
 وىذا ما تم مراعاتو وضبط آليات إنجازه قبل نياية العام الجاري وبإقرار من الجميع.

 2020-2017تطور البيئة القانونية لبلتحادات الرياضية   

 2020 2019 2018 2017 المحور   رقمال
 12 6 6 4 اتحادات أعدت أو حدثت النظام األساسي ليا 1
 14 8 6 4 اتحادات اعتمدت الموائح والتعميمات لمنشاط  2
 15 10 7 2 اتحادات اعتمدت لجانيا القانونية  3
 24 10 5 3 التقرير اإلداري والمالي السنوي   4
 15 8 5 3 ليا اتحادات اعتمدت مقرات مستقمة  5
 25 15 7 5 اتحادات اعتمدت خطط سنوية ورزنامة لمنشاط 6
 25 15 10 7 اتحادات عقدت اجتماعات م. إدارة وج. عمومية بشكل منتظم 7
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 االػضبء االحتبداث بشزاكتغري انتنبفسي  اننشبط انزيبضي تفؼيم :رابؼب
 انشطة وبطوالت غير تنافسية: ( أ
نشر الثقافة الرياضية واألولمبية بين أوساط المجتمع الفمسطيني من خبلل رعاية  ببعدالمجنة األولمبية  اىتمت

بطولة شارك فييا أكثر من  65 أكثر منوتنفيذ العديد من البطوالت الرياضية المحمية والتي بمغ عددىا 
اضية ، مقسمين عمى عدد من الرياضات واالتحادات الريومن كل الفئات ولمجنسين رياضي والعب 3273

منيا ألعاب القوى والسباحة والدراجات واأللعاب القتالية والتراياثمون والشطرنج وكرة الطاولة وكمال األجسام 
 وألعاب كرة المضرب والجمباز والفروسية.

 وعدد المشاركين لكل سنة: المحمية جدول يوضح عدد البطوالت
 

 الكلي العدد   2222  2219  2218   2217 العدد/ السىت

  25  5  12  22  22 عدد البطوالث 
 8800 500 3200 1200 1500 عدد المشاركيه 

 

 :التوضيحي انزسم انبياوي

رسم بياني يوض  التغير في  دد البطوالت 
 في السنوات االربعة:

رسم بياني يوض  التغير في  دد 
 المشاركي  في السنوات االربعة:

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 الرياضة لمجميع:  مشاريع وبرامج ( ب
استطاعت المجنة األولمبية الفمسطينية تنفيذ العديد من المشاريع الرياضية التي ىدفت من خبلليا لنشر  

في الوسط الرياضي بشكل خاص وفي المجتمع الفمسطيني بشكل  األولمبيةوتعزيز القيم  األولمبيةالثقافة 
  UNDP ومنياعام، كما تمكنت من بناء عبلقات ثقة متبادلة مع مؤسسات دولية تعمل في فمسطين 

رياضي وطفل وذوي االحتياجات  5725مشاريع استيدفت حوالي:  7حيث نفذت ما ال يقل عن 
 الخاصة.

 أكدت األولمبيةوالمستفيدين من المشاريع التي نفذتيا المجنة  ائياتاإلحصومن خبلل دراسة وتحميل ىذه 
 : ايأىماستراتيجية لمرياضة الفمسطينية  أىدافالمشاريع تساىم بشكل أكثر فعالية عمى تحقيق  أنالنتائج 

2500 

2700 
3100 

500 

  دد المشاركي 

2017 

2018 

2019 

2020 
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 أكبر شريحة من المجتمع. إلىالوصول   -1
 .األولمبيةالمساىمة بفعالية في نشر الثقافة   -2
 دعم شرائح ميمة في المجتمع كاألطفال والشباب والمرأة وذوي االحتياجات الخاصة.  -3
 المختمفة. األلعابالنيوض باالتحادات الرياضية الفردية ومساندتيم لنشر   -4
 تعزيز قيم االنتماء والتطوع من خبلل الرياضة. -5

 اريع وعدد المستيدفين لكل سنة:جدول يوضح عدد المش
 أسم المشروع م.

 2020طوكيو  1
 
 

 عدد المشاركين المدة تاريخ البدء
6/7/2017-
10/11/2017 

 العبة 230العب/  450 يوم 34

 من االطفال والمسنين 250 ايام 4 4/9/2017-1 حممة فرح 2

 مشارك ومشاركة 3000 يوم 10/11/2017 ماراثون الوحدة الوطنية 3

المخيم الشتوي االول " غزة اقوى  4
 بإرادتيا"

 مشارك 100 اسبوعين 16/1/2019

5 PYSL )العب 525 2019نياية  7/3/2019 ) دعم رياضة الشباب 

 مشارك 1400 يوم 22 22/8/2019-1 المخيمات االبداعية الشتوية 6

الوصول الى نصف مميون فرد  يوم 21 10/2/2020 يوم 21حممة  7
 من المجتمع

 
 لقاءات وزيارات وتكريم رياضيين: عات و ااجتمج( 

لقاء واجتماع وتكريم لمرياضيين توزعت عمى كافة االتحادات  123حوالي  األنشطةبمغ مجموع ىذه 
 كانت كما يمي: األولمبية واألرقامالعاممة في إطار المجنة 

 مجموع 2020 2019 2018 2017
32 40   29 26 123 

 

 

25% 

32% 
23% 

20% 

  العدد
2017 

2018 

2019 

2020 
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 : كوروناجائحة د( فعاليات صحية في ظل 

 وأنشطتيم. لرياضة الفمسطينيةا ألقطابالبلزمة  صحيةواالحتياجات المسحات توفير ال 
 تدشين مقر المركز الطبي األولمبي 
  ومتابعة المصابين.رياضي  1000ال كثر من  االشراف عمى إجراء الفحوصات 
  الطوارئ.التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ولجنة 
  .االعداد والسعي الستقطاب الدعم الفتتاح خمسة مراكز طبية رياضية 

 : اوندوات وورشات عمل محميالتطويرية دورات ه( تنظيم ال

عمى تنفيذ العديد من المجنة االولمبية تطوير أداء وعمل االتحادات من الناحية الفنية، فقد أشرفت بيدف 
وفي المجال الطبي والقانوني وذلك بالتعاون مع االتحادات الدورات في مجال التدريب والتحكيم والتنظيم 

دورة وندوة وورشة عمل  52، حيث بمغ عدد الدورات ما يقارب: االكاديمية االولمبية الفاعل وبإشراف الرياضية
داري  1038منيا دورات دولية أقيمت في فمسطين، وقد استفاد من ىذه الدورات حوالي :  رياضي ومدرب وا 

، عبلوة عمى ما قامت بو تحادات الرياضية التي تعمل في اطار المجنة األولمبية الفمسطينية من كافة اال
 مشارك. 2800 قرابة( نشاطا استيدف 40االكاديمية االولمبية من نشاط في نفس السياق وبعدد )

 

 

 نذوراث وػذد انمشاركيه نكم سىتجذول يىضح ػذد ا

 

 اجمالي العدد 2222 2219 2218 2217 العدد/ السىت  

 51 13 22 8 2 عدد األوشطت 
 2193 220 320 123 120 عدد المشاركيه 

 

 

 بياويا األػذادتىضيح 

رسم بياوي يىضح انتغيز في ػذد انذوراث في 

 انسىىاث االربؼت
رسم بياوي يىضح انتغيز في ػذد انمشاركيه في 

 انسىىاث االربؼت

  

7 
8 

14 

23 

  دد الدورات

2017 

2018 

2019 

2020 

210 

273 340 

470 

  دد المشاركي 

2017 

2018 

2019 

2020 
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 رغى حتذيبث جبئحت كىرونب  نهًنظىيت االوملبيت انؼًهيت االنتخببيت إجنبس :  خبيسب
قرر بإرادة فمسطينية عنوانيا اإلصرار والتحدي لكل المعيقات والمبررات التي اصبغتيا جائحة كورونا عالميا، 

المكتب التنفيذي لمجنة األولمبية برئاسة المواء جبريل الرجوب الشروع بالعممية االنتخابية لبلتحادات الرياضية 
والبروتوكوالت الطبية الرسمية، وشكل لجنة عميا لمحوكمة واالشراف عمى ىذه  إجراءات السبلمةوفق 

لتزامًا باألنظمة والموائح والقوانين الرسمية ذات العبلقة الدولية والقارية والوطنية السارية وأحكام االنتخابات ا
، ديد الدماء والحيوية في المنظومة الرياضيةومبادئ الميثاق األولمبي وتحقيقًا لممصمحة الوطنية الرياضية وتج

مراحل وفق االستعدادية ما لم  3م فترة لكل االتحادات وعمى 31/12/2020-15/10ومنحت الفترة ما بين 
واالتحادات  يكن ىناك ما يبرر تمديد الفترة لمبعض، وأثبت كافة المكمفين في لجنة الحوكمة والمجنة االولمبية

 42 ام االنتخابات وتشكيل مجالس اإلدارة لمالميمة والتي تمثمت بإت إلنجازية عالية الوطنية مسؤولية ومين
ن كان إنجاز العممية االنتخابية غاية باألىمية، فإن األىم كان االمتثال وتحقيق جممة وا   اتحادًا رياضياً 

السامية والشاممة والتي تمثل محورا أساسيا في تكوين رسالتنا التي رسمناىا  ثابتةاألسس والمعايير ال
 واإلبقاء عمى الرياضة الفمسطينية ذات مركز وبعد محوري لممشروع الوطني، ومن أىم تمك األسس:

 الشمول الوطني والجغرافي بالتمثيل ومركزه )المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات والقدس(. .1
 رشحين.االىمية القانونية والتزام المعايير والشروط المينية والرياضية بالم .2
 التزام القوانين والموائح المرجعية واىميا الميثاق األولمبي. .3
 منع تدخل السياسة أو أية اجندات أخرى بحرية ونزاىة العممية االنتخابية. .4
 اعتماد حد ادنى لتمثيل النساء بكل االتحادات وعدم جواز االحبلل مكانيا ألي سبب كان. .5
 .وصية لمفصل أو الدمج في األلعاب وفق مصمحة المعبةإعطاء الصبلحية لمجنة العميا لمحوكمة بالت .6
 الحفاظ عمى عضوية االتحادات كافة في المنظومة الدولية والقارية واإلقميمية ودفع رسوميا. .7

وعمى ىذا األساس اكتممت العممية االنتخابية لكافة االتحادات الرياضية ذات األلعاب األولمبية والدولية 
. ليصبح في المجنة 2024-2020المقرر ليا االنتخاب والتحديث لمجالس اداراتيا لمدورة األولمبية 

 .والشتات لعبة عمى مستوى الوطن 60اتحاد عضوا ويمثمون أكثر من  (50)األولمبية عدد 
 لمجنة األولمبية حاليا ومعطياتيا:والجدول التالي يبين أسماء كافة االتحادات األعضاء با
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 االتحادات االولمبية
 ع. النساء ع. الشتات ع.الجنوبية القدس م.الشمالية ع.م.االدارة اسم االتحاد #
 6 3 9 2 11 25 القدم 1
 1 2 4 1 6 13 السمة 2
 1 2 4 1 5 12 الطائرة 3
 1 ---- 4 1 5 10 اليد 4
 3 3 4 2 4 13 العاب القوى  5
 3 4 4 1 6 15 التايكواندو 6
 2 ---- ---- 2 5 7 السباحة والغوص 7
 2 3 4 2 7 16 الكاراتيو 8
 6 2 8 1 6 17 الفروسية 9
 1 1 4 2 4 11 المالكمة 10
 1 3 2 3 4 12 الرماية والدارتس 11
 2 1 4 1 5 11 اليوائيةالدراجات  12
 3 1 4 2 6 13 الجودو والكوراش 13
 1 2 3 1 5 11 الطاولة 14
 2 1 ---- 1 5 7 المبارزة 15
 3 ---- 4 1 5 10 الجمباز 16
 2 ---- 3 ---- 4 7 الريشة 17
 2 1 3 1 7 12 التنس االرضي 18
 5 1 5 1 2 9 السوفتبول والبيسبول 19
 1 1 4 1 3 9 التراياثمون  20
 1 2 5 1 5 13 رفع االثقال 21
 ---- 1 3 1 5 10 المصارعة 22
 2 1 5 ---- 1 7 الشراع والتجديف 23

 االتحادات الدولية/ و غير االولمبية
 1 ---- 1 ---- 12 13 السيارات والدراجات النارية 24
 1 4 ---- 1 4 9 المواي تاي 25
 1 3 3 1 6 13 الكيك بوكسينغ 26
 2 ---- 4 2 4 10 االسكواش 27
 2 ---- 3 1 4 8 ثني الذراعين 28
 2 1 5 2 4 12 التيك بول 29
 2 1 3 1 5 10 الثقافة الرياضية 30
 4 1 5 1 6 13 االعالم الرياضي 31
 2 ---- 4 1 5 10 الرياضة لمجميع 32
 2 ---- 3 1 6 10 الجوجتسو 33
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 1 ---- 1 1 5 7 االيكيدو 34
 ---- ---- 3 ---- 5 8 والسنوكرالبمياردو  35
 2 1 4 1 6 12 الشطرنج 36
 ---- ---- ---- ---- 6 6 الرياضات الجوية 37
 1 ---- 4 1 6 11 الكونغ فو 38
 3 2 5 1 9 17 الطب الرياضي 39
 1 ---- 6 3 4 13 كمال االجسام 40
 2 1 ---- ---- 12 13 االتحاد الرياضي المدرسي 41
 2 ---- ---- ---- 7 7 الرياضي العسكري االتحاد  42
 ---- ---- ---- ---- 9 9 اتحاد الشرطة الرياضي 43
 1 ---- ---- 1 10 11 االتحاد الرياضي الجامعي 44

 اتحادات بصفة المراقب
 ---- 2 3 ---- ---- 5 سباقات اليجن 45
 ---- 4 ---- 1 1 6 الرجبي 46
 3 4 ---- ---- 3 7 البريدج 47
 3 ---- 2 ---- 7 9 الرياضات االلكترونية 48
االتحاد الرياضي األمريكي  49

 الفمسطيني
15 ---- ---- ---- 15 2 

 1 1 4 ---- 5 10 القوة البدنية 50
 92 75 153 29 125 521 انمجمىع
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 :ملظبدقت اجلًؼيت  انؼًىييت انتىطيبث أهى 
ونحن نطمح لنجاح مؤتمركم ىذا ونرى فيو أحد تجميات العظمة واالبداع الوطني الفمسطيني الذي يقاوم كل 

 ، نوصي لمؤتمركم الموقر بالتالي:مستحيال في سبيل تحقيق رسالتنا واىدافنا الساميةالتحديات وال يعرف 

قرارىا لمتنفيذ. 2024-2021ل المجنة األولمبية الفمسطينية ماعتماد الخطة االستراتيجية لع .1  وا 
 لنظام المحكمة الوطنية الرياضية ومجمس ادارتيا. لتعديبلت المطموبةالمصادقة عمى ا .2
 .كمتطمب دولي اولمبي مستقمة لؤلخبلقوانتخاب لجنة  الئحة السموك االخبلقيالمصادقة عمى  .3
قانونية، والتزام قواعد وأسس التأكيد عمى ضرورة انجاز كافة االتحادات االعضاء ألنظمتيا ولوائحيا ال .4

 النزاىة وتعزيز الحكم الرشيد.
 التأكيد عمى أىمية االنعقاد الدوري لمجمعية العمومية لكل من االتحادات األعضاء والمجنة األولمبية.  .5

 اخلبمتت:
وبالتعاون االولمبية الوطنية المنظومة و خطوات ميمة المست قدرا من النجاح ومثمت إصرار المكتب التنفيذي 

نحو تحقيق االىداف االستراتيجية بالرغم من التحديات مع كافة إدارات االتحادات الوطنية األعضاء والشركاء، 
وشح الموارد ومنغصات االحتبلل التي واجيت الحركة الرياضة كما باقي قطاعات شعبنا العظيم، لكن بسبلح 

تقديم المزيد من الرؤي بالحرة سنبقى ممتزمون رادة االنتماء وااليمان الراسخ والطموح المتجدد واال
واالستراتيجيات لموصول إلى حالة تكاممية من العمل الرياضي واألولمبي عمى حد سواء ونحو االرتقاء 

 .لكل أركانيا ومكوناتياعمى مختمف الصعد ونسج مستقبل واعد وحمايتيا بمنظومتنا الرياضية 

الرئيسي لمجنة االولمبية عمى مشارف عاصمتنا االبدية القدس وفي بمدة إنشاء المقر وسيشيد العام الحالي 
، وعمى أمل أن يكون ىناك أيضا مقرا الرام، ليكون عبلمة مميزة وأحد أىم رموز االستقبلل الوطني والرياضي

 رسميا لكل من اتحاداتنا الوطنية كعنوان ورمز وطني لمعبة الخاصة بيا. 

 ًيغيغ خبنض انشكز وانتقذيز نهج

املكتب انتنفيذي نهجنت االوملبيت انفهسطينيت
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 للجىت الاوملبُت الفلططُيُت  الجمعُت العمىمُتالطــــادة أعضاء 

 ألحيام اللاهىن ألاضــاضــي للجىت الاوملبُت الفلططُيُت هلّذم لحضزجىم 
ً
 وفلا

ز املالــي للبُـــاهاث املالُــــت والحطــاباث الخخامُـــــتملخص   الخلٍز

خ واملىتهُــــت    1/1/2017للفخــزة مً   31/12/2020بخاٍر
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 امفرتة املامية :
 
ّ
ز مل خ خص املٌشمل هذا الخلٍز   31/12/2020زيااهُت العمىمُت هما هى بخاٍر

ّ
خص بُان ومل

ف للفلا  خ  1/1/2017ترة املالُت مً ــــًزاداث واملصاٍر  .   31/12/2020واملىتهُت بخاٍر

 امتقرير املايل الإجاميل نلفرتة املامية من 2 /2 /0222 واملنهتية يف 20/12 /0202

 :  الإيرادات واملرصوفات

      (2,868,849948)             2020/ 31/12واملىتهُت في  2017/ 1/1بلغ إجمالي لاًزاداث خالٌ الفترة مً 

 ( دوالر8,858,482977)      ، هما وبلغ إجمالي املصزوفاث للفترة  دوالر   

 وتمتث  ل بنود الإ يــرادات امعامة نلجنة الاوملبية امفلسطينية مبا يلــــي :

  أ  - الإيرادات : 

اضت .1   اًزاد املجلظ الاعلى للشباب والٍز

 اًزاداث وهباث املجلظ الاوملبي الاضُىي  .2

 اًزاداث وهباث الخضامً الاوملبي .3

 اًزاداث وجبرعاث شزهت مجمىعت الاجصاالث الفلططُيُت .4

 اًزاداث وجبرعاث بىً اللذص .5

 زكتاًزاداث مخف .6

 هما ًلي: 31/12/2020واملىتهُت في  2017/  1/1ًزاداث خالٌ الفترة مً لا  اجمالي 

 :يرادات امعامةالإ 

 دوالر غــــــــــــــاملبل ًزاداثلا  الزكم

 2,868,849948 للفترةًزاداث لا  1

 2,868,849948 جمالي الىلي لا 
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ي :ـــــيل مبا فلسطينيةنلجنة الاوملبية ام وتمتثل بنود املرصوفات امعامة   

  

 ب-  املرصوفات:
ف الزواجب والاجىر وامليافآث .1  مصاٍر

اضُت .2 ف الاجحاداث الٍز ت ومصزوفاث الاوشطت(مصاٍر  )ٌشمل اشتراواث العضٍى

ت .3 ف الدشغُلُت والىثًر  املصاٍر

ف مهماث ضفز اللجىت الاوملبُت الفلططُيُت .4  مصاٍر

ت .5 ٍز ع جطٍى ف بزامج ومشاَر  مصاٍر

ف دوراث و  .6  ورشاث عمل ومىاضباثمصاٍر

اضُت .7 ف عذد وادواث ومالبظ  ٍر  مصاٍر

ف الضُافت .8  مصاٍر

ف ضُاراث اللجىت الاوملبُت .9  مصاٍر

ف ماراثىن فلططزين الذولي .10  مصاٍر

ف املىاصالث والىلل .11  مصاٍر

 مصاٍرف الاضبىع الاوملبي .12

ف فىائذ وعمىالث بىىُت .13  مصاٍر

ف بزامج محاضبُت .14  مصاٍر

ف اضت .15  الن املىجىداث الثابختهمصاٍر

ذ واجصاالث .16 ف بٍز  مصاٍر

ت .17 ف عالج وادٍو  مصاٍر

ف صُاهت اللجىت الاوملبُت .18  مصاٍر

ف مىخبُت وكزطاضُت .19  مصاٍر

ف رضىم حغذًت فزياا اللجىت الاوملبُت الفلططُيُت .20  مصاٍر

الث عمالث .21 ف فزق جحٍى  مصاٍر
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 املصاريف امعامة:

 هما ًلي : 2020/ 12/ 31واملىتهُت في  1/1/2017املصزوفاث خالٌ الفترة مً  اجمالي

ف لا  الزكم ف م تجمالُاملصاٍر  بالذوالربلغ املصاٍر

ف  1  8,858,482977 للفترةاملصاٍر

 

 8,858,482977 إجمالي املصاٍرف

 

 

 12/20/0202املزياهية امعمومية كام يه يف 
 : 31/12/2020املىجىداث املخذاولت 

 بالذوالر املبلغ انـــــــــــــــــالبُ الزكم

 3,822 بلغ رصُذ الىلذ في الصىذوق  1

 275,874984 البىىنفي بلغ رصُذ الىلذ  2

 278,896984 31/12/2020جمالي املىجىداث املخذاولت هما في إ

 

 

 

 املوجودات امثابتة :
 .دوالر(  9,378944 )مبلغ  2020/ 31/12في هى ما ه نهالـــضخلا بلغ صافي كُمت املىجىداث الثابخت بعذ    

 : ل بىىد املىجىداث الثابخت بما ًليوجخمث

 اجهشة همبُىجز 

 وامزيراث 

 ثمعذا 
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  اضت/ دعم حىىمي )اثاث ،اجهشة م املجلظ الاعلى للشباب والٍز مىجىداث ثابخت جم جىفزيرها عً طٍز

 حاضىب، هىاجف، الخ( مزفم هشف جفصُلي باملىجىداث الثابخت.

 

 جـ-  اموفر املتج  مـــــــع :

ن جىسَعه على الفترة مً وكذ وا ( دوالر   288,266958 )مبلغ   31/12/2020في  مع همابلغ صافي الىفز املخّج 

 وآالحي: 31/12/2020واملىتهُت في  2017/ 1/1
 
 

 

 الزكم البُان دوالر املبلغ

 1 رصُذ مذور بذاًت الفترة 78,529987

31/12/2020الي  1/1/2017وفز الفترة مً  286,736978  2 

 31/12/2020ىفز املخجمع في الفترة صافي ال 288,266958
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عىل انلجنة الاوملبية امفلسطينية خالل امفرتة املامية  نلتسديد الامزتامات املس تحقة

 12/20/0202حىت  2/2/0222

الفتـــــــــــــرة  مىسعـــــــــــــت علـــــــــــــىبلـــــــــــــغ اجمـــــــــــــالي الالتاامـــــــــــــاث املطـــــــــــــخحلت علـــــــــــــى اللجىـــــــــــــت الاوملبُـــــــــــــت الفلطـــــــــــــطُيُت 

 -مىسعت وفم الاحي :دوالر ( 399,628مبلغ ) 31/12/2020حتى  1/1/2017املالُت

 املبلغ دوالر البُان الزكم

 387,788 )املحافظاث الشمالُت والجىىبُت(اًجار مباوي 1

 68,928 2020/2021مىحت الالعبزين املؤهلت لطىهُى  2

لالحخُاج الطبي مىحت املجلظ الاوملبي الاضُىي امللذمت  3

 واعذاد املىخخباث لطىهُى

25,888 

 5,888 مطخحلت لعضىٍت الاجحاداثرضىم اهدطاب  4

 399,628 اجمالي الالتااماث
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 ةـــــش باب وامرايضلــ عىل ن س ال  ــــادلمع احلكويم / اجملل ا خصمب
 

الشـــــــــــــــــــزواث واملـــــــــــــــــــىّردًً  )جـــــــــــــــــــذاهز طُــــــــــــــــــــزان وفىـــــــــــــــــــادق ومشـــــــــــــــــــارواث  جـــــــــــــــــــم حغطُـــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــاٍرف

(وأًضـــــــــــــــــــا هىـــــــــــــــــــان دعـــــــــــــــــــم لالجحـــــــــــــــــــاداث فـــــــــــــــــــي خارجُـــــــــــــــــــت واوشـــــــــــــــــــطت ودوراث داخلُـــــــــــــــــــت و زيرهـــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــم املجلــــــــــــــظ ألا الضــــــــــــــفت  و ــــــــــــــشة  اضــــــــــــــت بحُــــــــــــــ  كــــــــــــــام لعلــــــــــــــى مباشــــــــــــــزة عــــــــــــــً طٍز لشــــــــــــــباب والٍز

ـــــــــــــل جلـــــــــــــً املبـــــــــــــالغ مباشـــــــــــــزة مـــــــــــــً حطـــــــــــــاب واملـــــــــــــىّردًً الشـــــــــــــزواث  الـــــــــــــى حطـــــــــــــاب هاملجلـــــــــــــظ بخحٍى

لـــــــــــــــــــذر كُمـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــذعم الحىـــــــــــــــــــىمي خـــــــــــــــــــالٌ الفخــــــــــــــــــــزة  املطـــــــــــــــــــخفُذةوالاجحـــــــــــــــــــاداث   1/1/2017ٍو

ن املبـــــــــــــــــــــــــالغ لـــــــــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــــــذخل ئ. وبالخـــــــــــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــــــــــ( دوالر 8,667,284بــــــــــــــــــــــــــ)  31/12/2020حخــــــــــــــــــــــــــ  

ىـــــــــــــــت  ولـــــــــــــــم جصـــــــــــــــز  مىـــــــــــــــه ولـــــــــــــــم ًــــــــــــــــخم  اللجىـــــــــــــــت الاوملبُــــــــــــــــت اثاو حطـــــــــــــــاب اللجىـــــــــــــــت الاوملبُـــــــــــــــتخٍش

 ًزاداث واملصاٍرف.دخالها في  بُان لا إ
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 الذائزة املالُت                                                 الزكابت املالُت الذاخلُت                                      

 اللجىت الاوملبُت الفلططُيُت                                             اللجىت الاوملبُت الفلططُيُت


