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 قدمةـــــــم
لقد أدركت األمم أن بقاءها وتطورها وقوتها تكمن في قدرة أبنائها العلمية والصحية، والتعي بعدورها سعوف تعؤدى إلعت اإلرتقعاء 

حعد المعدا ل الرئيسعية لتطعوير الجاتعب أ. كمعا أدركعت أن الرياضعة هعي وتقدمها الحضعارى  بسلوك األفراد وتطوير المجتمعات
وأيضععًا تطععوير الجواتععب االقتصععادية والسياسععية واالجتماعيععة ، فة ععبحت الرياضععة أحععد األعمععدة الرئيسععية ، الصععحي والبععدتي 

السياسعات وتنميعة االقتصعاد وادارة التنميعة  التي تعتمد عليها النهضة في العديد معن دول الععالم وا عبك ركيعزة اساسعية لصعن 
المسعتوى المحلعي واالقليمعي والععالمي ، وأ عبك  توتضعمن لعا التفعوي فعي المنافسعة علع، الشاملة التي تكفل الرفاهية للمجتمع 

القعععدرات الصعععحية والعقليعععة  ى لتعععي تسععععي لهععا االمعععم للنهعععو  بمسععتو التوجععا لالرتقعععاء بمنظومعععة الرياضععة معععن أهعععم االهععداف ا
 والبدتية وتحقيق االستثمار االمثل للموارد البشرية لذلك المجتم .

مسعتوى قطعاا البطولعة أو الرياضعة  تالمحفعزة لممارسعة الرياضعة سعواء علعوالدول االسالمية بحاجة لمزيد من اإلرتقاء بالبيئة 
. قيعق للعك، والبحث عن سبل جديدة لمواكبة التقدم العالمي في قطاا الرياضة وتوفير أسعس تح من اجل الصحة المجتمعية

إن اععادة النظعر فععي منظومعة الرياضعة بشععكل ععام ورياضعة البطولععة بشعكل  عات أ ععبك أمعرًا حتميعًا علععت المسعتوى المحلععي 
علعععت عاتقععا وضععع  معععنه  شعععامل  االسعععالميمنظمعععة التعععاون واالقليمععي والععععالمي للعععدول االسععالمية ، وفعععي سعععبيل للععك اتخعععذ 

للتخطععيا االسععتراتيجي للععدول االسععالمية فععي سععبيل تهضععتها الرياضععية مععن  ععالل اسععتثمار طاقتهععا بكفععاءة وفعاليععة مععن مععوارد 
قطععاا الرياضععي. األمععر الععذى يسععتلزم الواسععتلالل للخبععرات االكاديميععة وتطععوير البحععث العلمععي فععي  ومصععادر طبيعيععةبشععرية 

 عذت علعت عاتقهعا أة المستوى الوطني و ا ة ان بعو الدول االسعالمي تمنه  لتخطيا استراتيجي مبدا علي ضرورة تبن
  حة مواطنيها وأيضًا استثمارًا اقتصاديًا وبشريًا. تنه  للمحافظة علمأن تصبك الرياضة أمن قومي لها و 

صعادر ععن المعؤتمر اإلسعالمي الحعادى عشعر ث( ال - 17/11بناءًا علعت القعرار رقعم ) منظمة التعاون االسالميس تةسوقد 
م وعلعت القعرار 1980معايو  22إلعت  17هعع الموافعق 1400رجب  7إلت  2لوزراء الخارجية المنعقد بإسالم أباد في الفترة من 

 22إلععت  19ث( الصععادر عععن مععؤتمر القمععة اإلسععالمي الثالععث المنعقععد بمكععة المكرمععة والطععائ  فععي الفتععرة مععن  - 7/3رقععم )
برفعع  مسععتوى الرياضععة فععي الععدول  تئععة تعنععالقاضععيين بإتشععاء هي، م 1981ينععاير  28إلععت  25هععع الموافععق 1401ول ربيعع  األ

منظمعة التععاون األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي وتنظيم الدورات الرياضية والتدريبية ، وتجسيدًا لهذه الرغبعة تعم تةسعيس 
هععع 1405شعععبان عععام  18ا المملكععة العربيععة السعععودية بالريععا  فععي وللععك فععي المععؤتمر التةسيسععي الععذى استضععافت االسععالمي
لجنععة أولمبيععة وطنيععة . وهععو هيئععة تعنععت برفعع  مسععتوى الرياضععة كةحععد األجهععزة  34م بحضععور ممثلععوا 1985مععايو  8الموافععق 

و المنوط بالشعباب ( دولة إسالمية . ويعتبر االتحاد ه57المنتمية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي تضم في عضويتها اآلن )
والرياضعععة فعععي العععدول اإلسعععالمية وتتكعععون جمعيتعععا العموميعععة معععن اللجعععان األولمبيعععة فعععي العععدول اإلسعععالمية األعضعععاء بمنظمعععة 

 أمريكا ( .  -أوروبا –أفريقيا  –( قارات ) أسيا 4التعاون اإلسالمي وتق  في  )

مسععتوى قطععاا الععدول األعضععاء واسععتجابة  ترياضععة علععتحععاد وهععو تطععوير الحععة لالومععن  ععالل أحععد االهععداف الرئيسععية والطمو 
 "2025لدول منظمة التعاون االسالمي "استراتيجية تطوير الرياضة لهذا التوجا ، كان هذا المقترح لمشروا 

 المجتمعيععة "السعععي لخلععق بيئععة محفععزة وداعمععة لقطععاا الرياضععةوالععذى اتطلععق مععن ضععرورة أن تكععون رسععالة الععدول االعضععاء 
بشكل عام ورياضة البطولة بشكل  ات بما يحقق ريادة رياضية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتم  االسالمي وحيعاة ورفاهيعة 

، وأن يكععون العربا بععين مؤسسععات قطعاا الرياضععة والبحععث العلمعي والععوزارات المعنيعة يمثععل الرؤيععة التعي تسععتند إليهععا اإلتسعان" 
ي منعت  اقتصعادى وسياسعي يلزمعا بنعاء رأس معال بشعرى مسعئول ععن إلعة الرياضعة منشعودة، فتحويعل منظومععملية التطعوير ال

تحقيق ارادة التجديد واالبداا ، كما تةسس هذا المقترح علعت ضعرورة إزالعة الفجعوة بعين ممارسعة الرياضعات الشععبية فعي العدول 
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ة وحتميععة اللجععوء للبحععث العلمععي وليمبيععة وعالميععة ، وأيضععًا تلييععر االتجععاه تحععو ضععرور أاألعضععاء والحصععول علععت ميععداليات 
وأيضععًا سععتفادة معن البحععث العلمعي لتطععوير الرياضعة ، لالن يكععون هنعاك منظععور سياسعي أو ، وتطبيقاتعا فعي القطععاا الرياضعي 

التععي تتناسععب معهععا طبيعععة هععذه عضععاء فععي التميععز الرياضععي فععي األلعععاب ئععة الجلرافيععة والمنا يععة للععدول األاالسععتفادة مععن البي
وأن يكععون هنععاك تنسععيق كامععل بععين مؤسسععات قطععاا البطولععة وقطاعععات الدولععة ، بمععا يوحععد سععواء ماديععة أو بشععرية ،  الععدول

عبر بناء الشراكات االستراتيجية بين مؤسسات ، الجهود ويدعم األداء واالتجاز لخطا التنمية المستدامة في قطاا الرياضة 
تتمععععاء ة المشععععتركة بمععععا يزيععععد مععععن أوا ععععر االتعزيععععز القععععيم الوطنيعععع قطععععاا الرياضععععة واألطععععراف لات الصععععلة ، باإلضععععافة إلععععت

ولتصععبك اللجععان االوليمبيععة فععي الععدول االسععالمية مؤسسععات طموحععة رائععدة فععي تقععديم الخععدمات الرياضععية لتكععون ، والمواطنععة
 مصدر فخر وإلهام للمجتم  االسالمي . 

من  الل وض  تصور للتحليل البيئي الرباعي وتحديعد ، م ويرتكز مشروا اإلستراتيجية علت تقييم الوض  الراهن بشكل عا 
وتتسعق ، يمكعن تطبيقعا فعي أى دولعة معن العدول االعضعاء بمعا الفجوة بين الوض  الراهن واللايعات المنشعودة لقطعاا الرياضعة 

أن تتبعهععا  طععا اسععتراتيجية تنفيذيععة لكعل دولععة مععن الععدول االعضععاء وفععق  تاللجنععة االوليمبيععة الدوليعة ، علعع مع  رؤيععة ورسععالة
ن األهعععداف اإلسعععتراتيجية لقطعععاا طالقعععا معععن للعععك تعععم  عععياغة منظومعععة معععاتوالماديعععة ورؤيتهعععا السياسعععية ، و  مواردهعععا البشعععرية

ياضععة فععي الععدول اقعع  الر رياضععة ، وقععد تبنععت الخطععة عععددًا مععن المقترحععات والمبععادرات بلييععة إفععادة المختصععين فععي تحسععين و ال
تحليل المد الت ، كمعا تناولعت اإلسعتراتيجية  تة لتحديد هذه المبادرات قائمة علمنهجية علمية واضح تاالعضاء مستندة إل

ركائز مهمة إلتتاج مجتم  يعؤمن بقوميعة الرياضعة وضعرورة تطعوير المعوارد البشعرية العاملعة فعي المؤسسعات الرياضعية وتنويع  
وبناء وتطوير البنية األساسية والمعرفية والرقمية، وكذلك إ عدار وتفعيعل التشعريعات ، الستثمار الرياضي مصادر التمويل وا

 .الخطة الزمنية لالستراتيجية ويختتم مشروا الخطة بمقترحات والقواتين التي تحكم تنظيم وإدارة الرياضة . 

يسععتهدف إسععتثارة العقععول الوطنيععة الواعيععة  السععالميمنظمععة التعععاون اإن هععذا المقتععرح لمشععروا تطععوير الرياضععية فععي دول 
لتبنععي العمععل الجععاد واستشععراف المسععتقبل بدراسععات علميععة وعمليععة للنهععو  بالععدول االسععالمية فععي قطععاا الرياضععة حتععت 
 تصبك في مصاف الدول المتقدمة كسبيل للعبور بها إلت آفاي جديدة تضمن الحياة الكريمة وتحقق الرفاهية للمواطن.  

 ولي التوفيق هللاو 
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 منظمة التعاون االسالمياألعضاء بالدول 
  

     
 

 
 

 

 جمهورية أذربيجان
AZE 

 المملكة األردنية الهاشمية 
JOR 

ةيدولة أفغانستان اإلسالم   
AFG 

اجمهورية ألباني   
ALB 

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

UAE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 جمهورية إندونيسيا
INA  

 جمهورية أوزبكستان
UZB  

 جمهورية أوغندا
UGA  

الجمهورية اإلسالمية 
 اإليرانية

IRI 
 

 جمهورية باكستان اإلسالمية
PAK 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 مملكة البحرين
BRN 

 
 بروناي دار السالم

BRU 
 

جمهورية بنغالديش 
 الشعبية
BAN 

 
 جمهورية بنين

BEN 
 

 بوركينا فاسو
BUR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 جمهورية طاجكستان
TJK  

 الجمهورية التركية
TUR  

 تركمنستان
TKM  

 جمهورية تشاد
CHA  

 جمهورية توغو
TOG 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الجمهورية التونسية
TUN  

الجمهورية الجزائرية 
 الديمقراطية الشعبية

ALG 
 

 جمهورية جيبوتي
DJI  

ديةالمملكة العربية السعو  
KSA  

 جمهورية السنغال
SEN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 جمهورية السودان
SUD 

 
العربية السوريةالجمهورية   

SYR 
 

 جمهورية سورينام
SUR 

 
 جمهورية سيراليون

SLE 
 

 جمهورية الصومال
SOM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 جمهورية العراق
IRQ  

 سلطنة عمان
OMA  

 جمهورية الغابون
GAB  

 جمهورية غامبيا
GAM  

 جمهورية غويانا
GUY 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 جمهورية غينيا
GUI 

 
 جمهورية غينيا بيساو

GBS 
 

 دولة فلسطين
PLE 

 
القمر اتحاد جمهورية   

COM 
 

 جمهورية قيرقيزيا
KGZ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 دولة قطر
QAT  

 جمهورية كازاخستان
KAZ  

 جمهورية الكاميرون
CMR  

ركوت دي فوا  
CIV  

 دولة الكويت
KUW 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الجمهورية اللبنانية
LIB  

 ليبيا
LBA  جمهورية المالديف 

MDV  جمهورية مالي 
MLI 

 
 ماليزيا
MAS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ةجمهورية مصر العربي  
EGY  

 المملكة المغربية
MAR  

الجمهورية اإلسالمية 
 الموريتانية

MTN 
 

 جمهورية موزمبيق
MOZ 

 
 جمهورية النيجر

NIG 
 

  
 

   
 

  

  
 جمهورية نيجيريا االتحادية

NGR    الجمهورية اليمنية 
YEM   
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 ةيات إعداد الخطة اإلستراتيجيمنهجية وآل

فعي إععدادها علعت منهجيعة محعددة تراععت كوتهعا  2025منظمة التعاون االسعالمياعتمدت وثيقة استراتيجية الرياضة في دول 
اسععتراتيجية عامععة تعكععس توجهععات االتحععاد فععي الفتععرة القادمععة ، وفععي تفععس الوقععت تعكععس التوجهععات المسععتقبلية العالميععة فععي 
مجععال قطععاا الرياضععة ، وللععك فععي إطععار سعععي الععدول االسععالمية للحععاي بععالثورات العلميععة الرياضععية الحاليععة مثععل تكنولوجيععا 

مع  تقليععل الفجععوة القائمععة بععين  ، لتعدريب والمالعععب والهندسععة الرياضععية والنعاتوتكنولوجي فععي قطععاا التععدريب واالدارة والتحكععيما
وأيضععًا تقليعل الفجعوة بععين قطعاا الرياضععة العالميعة والقطعاا الرياضععي المحلعي. كمععا ، المؤسسعات الرياضعية والععوزارات المعنيعة 

د للجنععة االوليمبيععة الدوليععة واالتحععادات العالميععة للتوفيععق والتععوازن بععين العالميععة واالمكاتععات راعععت اإلسععتراتيجية التوجععا الجديعع
لوضعع  آليععات  SWOT Analysisمععن  ععالل التحليععل الربععاعي وتو ععي  كيعع  يمكععن دراسععة الوضعع  الععراهن  ، المحليععة

تيجية مواجهعة حقيقعة الوضع  العراهن للمجتمع  الخطة التنفيذية وفق االمكاتات البشعرية والماديعة لكعل دولعة . ولعم تلفعل االسعترا
االسالمي من تقلبات سياسية وتحديات اقتصادية وأيضًا عدم االحساس بالعائد االقتصعادى والسياسعي معن الممارسعة العلميعة 

 لقطاا الرياضية .

 

 وقد تم اعداد هذه االستراتيجية وفق الخطوات التالية : 

قطاعععات الرياضععية المختلفععة وأيضععًا مععن المتخصصععين فععي اعععداد التععم تشععكيل فريععق العمععل مععن المتخصصععين فععي  .1
 الخطا االستراتيجية .

 تأو عل لمنظمة التعاون االسالميتطاي الدول االعضاء  تطا االستراتيجية السابقة سواء علتم حصر جمي  الخ .2
 العالمي .ى المستو 

وجمعع  اكبععر قععدر مععن البياتععات والمعلومععات الرياضععية عععن الععدول االعضععاء التابعععة تععم تقسععيم فريععق العمععل لدراسععة  .3
 . لمنظمة التعاون االسالمي

 تم تحليل هذه البياتات واالرقام المستخرجة ومدلولها العلمي الرياضي . .4
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 تعاتبياتات واحصائات من بعو الدول االعضاء تظرًا لضعع  البيا تت هناك  عوبة كبيرة في الحصول علكات .5
 .المحليةمواق  اللجان االوليمبية أو االتحادات الرياضية  تالمعلنة عل

 وض  اإلطار العام للخطة االستراتيجية ليكون الهيكل الذى يتم اإللتزام با.  .6

ة في الدول االعضاء معن  عالل اإلطعالا علعت البياتعات والمعلومعات التعي يم الوض  الراهن بشكل عام للرياضتقي  .7
لالسععتراتيجية وتتطلععب ان يكععون هنععاك مراحععل الحقععة لدراسععة  ت، والتععي تعتبععر المرحلععة االولعع يهععاامكععن الحصععول عل

ضععع  والفععرت والتهديععدات بشععكل الوضعع  الععراهن بشععكل تنفيععذى بكععل دولععة منفععردة ، وللععك لتحديععد تقععاط القععوة وال
 لعامة الحالية . ، وتحديد اإلستراتيجيات المناسبة للدولة والتي ستسهم في تحقيق اإلستراتيجية ادقيق

فععي الععدول االعضععاء ، لتعبععر عمععا تصععبو أن يكععون عليععا قطععاا الرياضععة  ععالل السععنوات  ة ععياغة رؤيععة الرياضعع  .8
 القادمة.  

 ععياغة رسععالة االسععتراتيجية لقطععاا الرياضععة فععي الععدول االعضععاء ، بمععا يضععمن التعبيععر عععن الرؤيععة وتمثععل دور  .9
 تتقال من الوض  الحالي إلت الوض  المستهدف.  ة لاللمناسبالرياضة بالدول واآلليات الكفيلة وا

 .  منظمة التعاون االسالميتحديد القيم الحاكمة لقطاا الرياضية في دول اعضاء  .10

 ة.  اإلستراتيجية التي ترتقي بالرياضتحديد اللايات  .11

 ( .2025-2017قياس الفجوة بين الوض  الحالي والمستهدف تحقيقا  الل سنوات الخطة االستراتيجية ) .12

 تحديد األهداف اإلستراتيجية واإلجرائية التي تساهم في سد فجوة األداء بين الوض  الراهن والمستهدف.  .13

 .اللايات وأهدافها اإلستراتيجية تحديد المبادرات والبرام  القومية لتحقيق .14

 .تحديد مؤشرات األداء .15

 . الجهات المسئولةتحديد  .16

 تحديد آلية المتابعة . .17

 . بعد االعتماد ( لتنفيذ الخطة االستراتيجية للدول األعضاء1الخطوات التالية )شكل  تتم التوافق عل .18
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 يوضك منهجية اعداد استراتيجية تطوير الرياضة في دول  2شكل رقم 
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 لمنظمة التعاون االسالميالدول التابعةالوضع الحالي للرياضة في بعض 

 بي والواليات المتحدة االمريكيةو ومقارنتها بدول االتحاد االور 

، تجم  بشكل متوازن بين مبي فلسفة حياةيو يعتبر الفكر األول ، بناء عالم أفضل وأكثر سالماً  إلتتهدف الحركة األولمبية
عبر المزج بين الرياضة والثقافة والتعليم لخلق أسلوب حياة  تمبي يسعين الفكر األولإاإلرادة والعقل. باإلضافة فو  الجسد

 ت القية العالمية . والا تظرتا اليقوم علت السعادة الناتجة عن بذل الجهد والقيمة التربوية للمثل األعلت واحترام المبادئ األ
الحركة االوليمبية ، فمن جماليات دين  سسهاأقيمت علت أكاتت تحقق هذه القيم التي فالرياضة في عهد الرسول الكريم 

، فوفر للروح حاجتها وأسباب ًا يوعقل اً يوبدت اً ياإلسالم أتا دين الشمولية، ومن دالئل شموليتا أتا اهتم باإلتسان روح
 وعن. ، واأل ذ بةسباب قوتا وأسس بنائا. فدعا لالهتمام بام يهمل البدن وعوامل قواما وقوتاسعادتها، وفي لات الوقت ل
]المؤمن القوى  ير وأحب إلت هللا من المؤمن الضعي  وفي كل  ير[)رواه مسلم(. وقال  قال النبي  لت هللا عليا وسلم

 أيضا: ]وإن لجسدك عليك حقا[)رواه مسلم وغيره(.

 
 ما يةتي: الرياضةمن أتواا  - لي هللا عليا وسلم  -الرسولرف في عهد ع

عنهم يتسابقون، وكان رسول  هللارضي  الصحابةالجرى علت االقدام، فكان  -
 ييقرهم علت للك. هللا

 صلتالنبييقول ، ، وهي رياضة تقوى الذراعين وتحتاج إلت قوة كبيرة الرماية -
، كتاب اإلمارة، باب فضل مسلم حيحهللا عليا وسلم:" أال إن القوة الرمي".)

 الرمي.(

، أن النبي قال: "ال سبق إال في هريرةأبو وركوب الخيل، ففي حديث  الفروسية -
ِ  أو حافر أو تصل". )  ، كتاب الجهاد، باب السبق.(داوودةبيسنن ي

)علموا أوالدكم السباحة والرماية، ومروهم فليثبوا  الخطاببنعمر ، قال السباحة -
 علت ظهور الخيل وثبا(.

زمن الرسول منافسة تظهر قوة الرجال في ، وقد كاتت المصارعة المصارعة -
بحيث يلقي أحد المنافسين اآل ر أرضًا دون إيذاء أو ضرر أو سخرية منا، 

كاتة بن زيد  ارا الرسول كما فعل الرسول م  ركاتة حيث كان رجٌل اسما ر 
 وكان أقوى الرجال في المدينة، فصرعاي النبي.

هي المقاتلة بالسي  الخشبي قصد التدريب، أو المقاتلة "مسايفة " ال، والسي  -
 وهذه األ يرة تعمل علت تقوية الذراعين والجسم. بالسي  م   صم متوهم،

، وهي من أفضل الرياضات في تقوية الجسم م  سهولتها، وقد كان المشي -
 .النبي  لت هللا عليا وسلم من أسرا الناس مشياً 
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ة ودورها في تربية الفرد المسلم ، إال أن مؤشرات همية الرياضإلىةسالم قد أشار في مواض  عديدة وعلت الرغم من أن اال
و اتا با رسولنا الكريم ، وقد أظهرت أطموحات ما  إلتوضعها بين دول العالم ال ترقي الرياضة في الدول االسالمية و 

ة ، فلم تصبك الرياضة تما ي العصر الحالي بممارسة الرياضف العديد من الدراسات الميداتية عدم اهتمام االسرة االسالمية
 العامة للفرد الصحةتحسين قلة الوعي بةهمية ودور الرياضة في  تلإى بالتالي أدوهو ما  ، من أتماط الحياة الطبيعية

لدور الذى تلعبا هذه الرغم من اتتشار وسائل االعالم في الدول االسالمية وا ت، وعلوالعالقات السياسية االقتصاد رتفاا او 
هناك قنوات اعالمية متخصصة في الرياضة إال اتها منشللة بمشكالت وحورات ولقاءات ليس الهدف  ا ة أن القنوات و 

كنما حياة للرقي بصحة الفرد ، مما كان لا التةثير  المجتمعية سواء رياضة البطولة أو الرياضة، منها هو الرقي بالرياضة 
لت أن القاعدة إاالتجاه السلبي ، وهو ما أدى  إلت  االسالمي تحو ممارسة الرياضة هات المجتمالسلبي في تليير اتجا

 رياضة البطولة غير موجودة .  تاالمم االسالمية والو ول ال االساسية التي تستطي  منها النهو  بصحة

، والتي يات المتحدة االمريكية والوالمنظمة التعاون االسالميت في دول ستعرا  بعو الدراسات التي تماوسوف تبدأ ب
جل حياة افضل ، ثم لراهن لوض  دراسات الحقة لزيادة أعداد الممارسة من أمدى اهتمام الدول بدراسة الوض  ا تؤكد علت

دراسات بنفس دقة الدراسات  ن تجدوالتي كاتت من الصعوبة أمنظمة التعاون االسالمي تتبعها بدراسة الوض  لبعو دول 
 دول االتحاد االوروبي أو الواليات المتحدة االمريكية . جريت علتالتي أ

 أواًل : الدراسات التي تمت في دول االتحاد االوروبي والواليات المتحدة االمريكية :

ظهرت مدى اهتمام ، أالممارسين للرياضة في دول االتحاد االوروبي ت عل 2014ها االتحاد االوروبي عام جرا أففي دراسة 
، الصحة أو مستوى البطولةى مستو  تلة والقيمة العائدة عليهم من هذه الممارسة سواء عبممارسة الرياضاالوروبي المجتم  

 ظهرت هذه الدراسة ما يلي :أوقد 

 ٪ 65مستوى االتحاد االوروبي  تعدد الممارسين للرياضة علنسبة متوسط -

من اجمالي عدد  ٪ 75ول االتحاد االوروبي مثل اتجلترا يمثل تسبة عدد الممارسين للرياضة في بعو د -
 .٪ 58وبللاريا ،  ٪ 58وايرلندا ، ٪58وهولندا ،  ٪ 66وفلندا ،  ٪ 68والدتمارك ،  ٪ 70، في السويد السكان

 رياضة في دول االتحاد االوروبي .العام يمارسون  70سن  إلتممن و لوا  ٪ 22 -

 رياضة بين وقت المنزل ولهابهم إلتيمارسون ال % 31الحدائق واالماكن العامة ، يمارسون الرياضة في  % 48 -
 يمارسون الرياضة في االتدية . % 11العمل أو المدرسة ، 

أو ال يمارسون ، تتظام اعدم  وتتظام أالممارسين للرياضة سواء بتسبة ا6، 5، 4،  3رقم  شكال التاليةوضك األتو  -
 ىوهو ما يؤكد مد، في دول االتحاد االوروبي وأماكن الممارسة وتوا الممارسة وأعمارهم السنية ، لرياضة ا

، ة وقياس العائد منها رياضالمجتمعية للمدى الممارسة  تصاءات للوقوف علاهتمام هذه الدول بعمل دراسات واح
 لجماعية والفردية .تتائ  وتفوي دول االتحاد االوروبي في قطاعات الرياضة المختلفة ا تثر بالتالي علأوهو ما 



 

 11 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 
 العالقة بين من يمارسون الرياضة المجتمعية ومن يمارسها بلير اتتظام يوضك 3شكل رقم 

 ومن ال يمارسها في دول االتحاد االوروبي

 

 يوضك تسبة الرياضة المجتمعية في دول االتحاد االوروبي 4شكل رقم 
 



 

 12 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضك العالقة بين المرحلة العمرية وتسب الرياضة المجتمعية في دول االتحاد االوروبي  5شكل رقم 
 
 

 
  تسبة توزي  أماكن ممارسة الرياضة لمجتم  االتحاد االوروبييوضك  6شكل رقم  



 

 13 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

من الشععب االمريكعي ،  ٪61.5إلت2016الممارسين للرياضة بشكل منتظم في تسبة وفي الواليات المتحدة االمريكية و ل 
الدولعة االهتمعام معن  ىومعد، تسبة المشاركة في ممارسة الرياضة وتوا الرياضة الممارسة  8،  7ويوضك الشكل التالي رقم 

لت ارتفعاا تسعبة الممارسعة ىعإمعا حيعاة للفعرد األمريكعي ، ممعا أدتهعي ة حتعت أ عبحت الرياضعة مما حولت من مفهوم الرياضع
 . 2015وحتت  2010للرياضة منذ عام 

 
 في امريكا تسبة المشاركة في ممارسة الرياضة وتوا الرياضة الممارسة7شكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تسبة وتوا الرياضة الممارسة في الواليات المتحدة 8شكل رقم 



 

 14 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 منظمة التعاون االسالميثانيًا : الدراسات التي اجريت في بعض دول 
 : الوضع الحالي للرياضة في السعودية

اظهرت تتائ  مركز اسبار للدراسات والبحوث واالعالم في  -
عن ان تسبة ممارسي  2016مارس  7احد لقاءاتا الشهرية 

 . ٪ 13الرياضة في الشعب السعودى هو 

( استادًا رياضيًا ووجد أتا ربما 11 در قرار بإتشاء عدد ) -
أن يكون البديل هو ن هناك حاجة إلتشاء هذا العدد، و ال تكو 

بعو المنشآت الموجودة، كما أن المنشآت الرياضية في المملكة ربما ال تستلل علت مدار العام سوى   الحا
، وبالتالي فقد وجد أتا من األفضل دراسة وض  المنشآت الموجودة بالفعل لدى الرئاسة %7بنسبة ال تتعدى 

التالي تم تقديم مشروا بديل وب العامة لرعاية الشباب وغيرها من منشآت أ رى بالدولة لدى جهات متعددة.
ت الرياضية جالبة ومهيةة ألن ، والهدف أن تكون هذه المنشآكة  الح كافة المنشآت الموجودة في المملال

 الجمهور فيها أوقاتًا ممتعة ومفيدة. ييقض

الحقيقية تقدر  دمتعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية االولت واالساسية في السعودية ، وتبلغ ميزاتية اتحاد كرة الق -
مليون  100مليون في  ورة إعاتات مباشرة وغير مباشرة من الدولة و 80، موزعة بواق  ريال  مليون  180بنحو 

 من مصادر االتحاد الخات، بينما تتولت الدولة اإلتفاي الكامل علت اللجنة األوليمبية.

 ختلفة:وفيما يتعلق بالرياضة في األحياء، توجد في المملكة ثالث تمالج م  -

النمولج األول: ويعتمد علت القطاا الخات، حيث توفر الدولة األر  ويتكفل الحي بتقديم متطوعين  ●
 لتنظيم دورات رياضية في مختل  األلعاب بل وفي الحاسب اآللي ألبناء الحي.

ساحة شعبية تعمل الرئاسة  11النمولج الثاتي: وهو الموجود اآلن في رعاية الشباب، حيث يوجد تحو  ●
 العامة لرعاية الشباب علت تطويرها برؤية  ا ة لتكون ساحات تاجحة وجالبة في الوقت تفسا.

إتشاء المباتي النمولج الثالث: وهو موجود في الشؤون القروية والبلدية، تتولت الشؤون القروية والبلدية  ●
 واإلشراف عليها.

 .مقاطعة  13 تتادى موزعين عل 170 عدد االتدية الرياضية في السعودية هو -

  



 

 15 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 الوضع الحالي للرياضة في االمارات العربية المتحدة :

تشععتهر دولععة اإلمععارات بممارسععة العديععد مععن الرياضععات التقليديععة بمععا  -
وكالب الصيد والمراكب يد بالصقور وسباقات الخيل والهجنفيها الص

الشراعية الخشبية المعروفة باسم "داو" والتي شكلت بمجموعها جزءا 
أساسععععيًا مععععن أسععععلوب الحيععععاة. ومعععع  مععععرور الوقععععت وتليععععر القععععواتين، 
أ ععععبحت هععععذه الرياضععععات تمععععارس بشععععكل مععععنظم وضععععمن مسععععابقات 

  ا ة تقام لهذا اللر .

مراكعععز  8سعععجل فعععي الهيئعععة العامعععة لرعايعععة الشعععباب والرياضعععة ععععدد  -
تععععععادى  36تععععععادى رياضععععععي ،  35اتحععععععاد رياضععععععي ،  32شععععععباب ، 

 جمعية رياضية . 2مجالس رياضية ،  3تخصصي ، 

ان تسعبة الممارسعين  2014وفق ما اورده مجلس دبي الرياضي فعي  -
ن ، وتعععم تنفيعععذ معععن اجمعععالي السعععكا ٪ 55-44للرياضعععة تتعععراوح بعععين 

الدراسععععة االسععععتطالعية الخا ععععة بقيععععاس رأى المجتمعععع  عععععن متابعععععة 
المرافعق العامععة والخا عة فععي  وممارسعة الرياضعة والتحععديات التعي تواجههععا الرياضعة، باإلضعافة إلععت تقيعيم عععام ععن

المسععتجيبين مععن الععدول  ، فنسععبةات الجنسععيات المتواجععدة فععي الدولععةدبععي عععن طريععق عينععة عشععوائية تمثععل مجموععع
، %26.5، متبععوعين بالمسععتجيبين مععن الععدول العربيععة بنسععبة تخطععت %43.5اآلسععيوية غيععر العربيععة مععا يزيععد علععت 

من عدد المستجيبين اإلجمعالي ، وكشعفت الدراسعة ععن أن كعرة  %7.16فيما شكل المستجيبين من مواطني الدولة 
يمارسععععون  %10.2يمارسععععون الجععععرى، و %17.2و  %18.4القععععدم هععععي أكثععععر الرياضععععات ممارسععععة بنسععععبة بللععععت 

يمارسعون المشعي، وهنالعك تسعب  %5.5يمارسعون بنعاء األجسعام و %6.5يمارسعون السعباحة و %13.7الكريكت، و
الرياضات األ عرى ، وو علت تسعبة رضعا أفعراد المجتمع  عمومعا الممارسعين للرياضعة  أ رى لممارسة مختل  أتواا
، كمععا % 47.4، وو ععلت تسععبة الممارسععين للرياضععة فععي المرافععق الخا ععة إلععت %52.6فععي المرافععق العامععة إلععت 

اقععة ذوى اإلعلععوجععود األتشععطة والفعاليععات الخا ععة كشععفت الدراسععة أن مسععتوى رضععا الجمهععور وأفععراد المجتمعع  عععن 
، فيما بللت النسعبة الخا عة باألتشعطة الخا عة بممارسعة المعرأة للرياضعة بدرجعة كافيعة %65.7بدرجة كافية بللت 

61.2% . 

 255االتحادات الرياضية  ى مستو  تعل 2014دولة االمارات  الل عام  بلغ عدد الميدليات التي حصلت عليها -
 : 9رقم  االقليمي والعربي واالسيوى وجميعها في ألعاب فردية كما بالشكل التالي ى مستو ىالميدالية عل

 
 
 
 
 
 
 

 
 2014عدد الميدليات التي حصلت عليها دولة االمارات  الل عام 9شكل رقم 



 

 16 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 الوضع الحالي للرياضة في قطر :

أعلنت وزارة التخطيا التنموى واإلحصاء تتائ  استطالا الرأى حول ممارسة الرياضعة لعدى السعكان فعي قطعر ععام  -
، والعععذى أجرتعععا بالتععععاون مععع  اللجنعععة األولمبيعععة القطريعععة بمناسعععبة االحتفعععال بعععاليوم الرياضعععي الرابععع  للدولعععة،  2015

رسعة الرياضعة حسعب فئعات أعمعارهم، واألمعاكن ويهدف هذا االستطالا إلعت التععرف علعت حجعم المشعاركين فعي مما
واألوقات المفضلة لديهم، وتوا المشاركة الرياضية في اليوم الرياضعي للدولعة ، وقعد تعم االسعتطالا علعت المعوقعين 

 1.129و %35قطريًا بنسعبة  620مشاركًا من بينهم 1.749 واللجنة األولمبية حيث شارك فيا اإللكتروتيين للوزارة
أفعععادوا أتهعععم ال  %29مقابعععل  %71، وبللعععت تسعععبة ممارسعععي الرياضعععة فعععي االسعععتطالا %65بة غيعععر قطعععرى بنسععع

يمارسون الرياضة، وتساوى القطريعون وغيعر القطعريين فعي تسعبة معن يمارسعون الرياضعة ومعن ال يمارسعوتها ، ومعن 
وجعود أوقعات فعرا  أهم النتائ  التي تو ل إليها المسعك أن أهعم أسعباب ععدم ممارسعة  القطعريين للرياضعة هعي ععدم 

أجابوا أتهم ال يمارسعون لععدم وجعود مرافعق رياضعية قريبعة معن مسعاكنهم ،أمعا سعبب  %18بينما  %43لديهم بنسبة 
مععن  %6لكععل منهمععا ،وأجععاب  %16عععدم تشععجيعهم علععت ممارسععة الرياضععة وعععدم اهتمععامهم بهععا فقععد تسععاويا بنسععبة 

 الذين ال يمارسون أن أسبابًا  حية تمنعهم من للك.

 استضععافةمرموقعة علععت مسعتوى الععالم فععي الحصعول على وقعد اسعتطاعت قطععر  عالل الفتععرة السعابقة أن تحتعل مكاتععة -
لكعرة القعدم ، وأستضعافة بطولعة كعةس الععالم  2015لكرة اليد بطوالت عالمية ، وأهمها أستضافة بطولة كةس العالم 

  2023استضافة بطولة العالم لأللعاب المائية الدوحة ، و  2022

  



 

 17 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 الوضع الحالي للرياضة في مصر :

-15أظهرت تسبة الشباب  فت الفئة العمرية " 2014في دراسة أعدها المركز المصرى لبحوث الرأى العام عام  -
 . ٪55سنة" الممارسين للرياضة هي  29

الرياضي والمنشعععععآت النشرة السنوية إلحصعععععاء النشععاط »وفي دراسة الجهاز المركزى للتعبئعة العامعة واإلحصاء  -
 اظهرت التالي :« 2014،  2013،  2012الرياضيععععععة العوام 

منشععععععةة رياضية عععام  4986مقععابل  2013منشععةة رياضية عععام  5023عععدد المنشععآت العرياضية بلغ  -
منشعةة رياضية  5494ليبلغ  2014، وتراجعت عععدد المنشععآت العرياضية  الل  ٪0.7بزيادة قدرها  2012

إلت تحويل ودم   2014، وأرج  اإلحصاء اتخفا  المنشآت الرياضية لعام  ٪1.6باتخفا  بللت تسبتا 
واستبعاد بعو المنشآت الرياضية لعدم مباشرة األتشطة وعدم إمتالكها لمقومات اإلشهار الدائم بقرار رقم 

 .2015( لسنة 917)

،  ٪ 1.4بزيادة قدرها  2012تاديعًا عععام  810مقععابل  2013ًا عععام تادي 821ععدد األتععدية العرياضية سجل  -
، مشيرا  ٪ 3.5تادًيا باتخفا  بللت تسبتا  792ليسجل  2014وتراجعت ععدد األتععدية العرياضية  الل 
عري ، كما بعلغ ععععدد الفعع 2013أل  فرقة وهو العدد لاتا عام  18إلت أن عدد الفري الرياضية بللت تقريبا 

، ومازال تفس عدد  ٪6.9باتخفا  قدره  2012أل  فريقععا عععام  19مقابل  2013أل  فريقعععًا ععععام  18
أل  211مقععابل  2013أل  العبععًا عععام  218، بلغ عععدد الالعبين باالتدية   2014الفري كما هو في 

أل  العب تقريبععًا عععام  217ليسجل  ، وأتخفو ععدد الالعبين ٪ 3.1بزيادة قدرها  2012العبععًا عععام 
مقععابل  2013مدربععًا عععام  8517، كما بلغ عععدد المععدربين باالتدية  ٪ 0.5باتخفا  بللت تسبتا  2014
 2014مدربععًا في  7540، كما بلغ عععدد المععدربين ٪34.4بزيادة قدرها  2012مدربععًا عععام  6338

 2013أل  مباراة عععام  80غ عدد المباريات التي  اضتها االتدية . بل٪ 11.5باتخفا  بللت تسبتا 
أل  مباراة  81، وارتفعت عدد المباريات حيث بللت  ٪5.6بزيادة قدرها  2012أل  مباراة عععام  76مقعابل 

 .٪1.3بزيادة بللت تسبتها  2014تقريًباعععام 

معركعزًا  384مقعابل  2013معركعزًا ععععام  084وعن مراكز شباب المدن اوضحت النشرة ان عدد المراكعز بلغ  -
فريقععًا 11239مقععابل  2013فريقعععًا عععام  11063، كما بلععغ عععدد الفععري  ٪ 6،3بزيادة قدرها  2012عععام 
 2013أل  العبععًا عععام  128، وبلغ عدد الالعبين بمراكز الشباب  ٪1.6باتخفا  قدره  2012عععام 
 2014.  ارتف  عدد مراكز الشباب  الل عام  ٪ 5.7بزيادة قدرها  2012العبعًا عععام أل   121مقععابل 
ريًبا بزيادة بللت أل  فريق تق 12، كما بلععغ عععدد الفععري ٪ 4.2معركعزا بزيادة بللت تسبتها  425ليسجل 
عب أل  ال 114حيث بلغ  الل تلك الفترة تحو  2014واتخفو عدد الالعبين في ،  ٪ 5تسبتها 

وللك تظًرا لوجود بعو األلعاب الفردية والخماسية ، وبين أن عدد  ٪11.2باتخفا  بللت تسبتا 
باتخفا  بللت تسبتا  2013أل  مباراة عام  42مقابل  2014أل  مباراة تقريًباعام  40المباريات بلغ 

 .% 10للت تسبتا مدرًبا باتخفا  ب 2429مدربا مقابل  2185، كما تراج  عدد المدربين ليبلغ % 4.6

بزيادة قدرها  2012مركعزًا ععام  3792مقابل  2013مركزًا ععام  3794بلغ عدد المعراكز في القرى  -
بزيادة قدرها  2012ال  فريق عام  68مقابل  2013أل  فريقععًا عععام  69، كما بلغ عدد الفري 0.05٪
أل  العب عععام  601مقععابل 2013  أل  العب عععام 575، بلغ عدد الالعبين بالمراكز بالقرى  1,8%

مركًزا باتخفا  بللت  3728، وأظهر اإلحصاء أن مراكز شباب القرى بلغ  ٪ 4.4باتخفا  قدره  2012



 

 18 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

، وأشار إلت أن  %2.3أل  فريق تقريًبا باتخفا  بللت تسبتا  68، كما بلغ عدد الفري ٪ 1.7تسبتا 
، كما تراج  عدد ٪ 7.3باتخفا  بللت تسبتا  2014أل  العب تقريًبا عععام  533عدد الالعبين بلغ 
 .% 8.4آالف مباراة باتخفا  بللت تسبتا  308أل  مباراة مقابل  282المباريات ليبلغ 

اتحاد رياضي في مصر ، وقد  28اللجنة االوليمبية المصرية هي المسئولة عن االتحادات الرياضية وعددها  -
االلعاب التي تتميز بالقوة البدتية مثل  تميدالية تركزت عل 53عدد  تصلت مصر في تاريخها االوليمبي علح

 .وكمال االجسامالمصارعة والمالكمة والجودو وكرة اليد ورف  االثقال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضع الحالي للرياضة في تونس :

وقععععد اوضععععحت جريععععدة الشععععروي التوتسععععية فععععي ععععععددها 
ان تسععععععععععبة الممارسععععععععععين  2016فبرايععععععععععر  25الصعععععععععادر 

معععن تسعععبة السعععكان  ٪3للرياضعععة فعععي تعععوتس ال يتععععدى 
مسععععتوى العععععالم فععععي  تمععععن اقععععل الععععدول علععععوهععععي تعععععد 

 ممارسة الرياضة مقارتة بتعداد السكان.
 
 

 الوضع الحالي للرياضة في ايران :

ال توجد دراسات محددة ومستفيضة في هذا الشةن في دولة 
 - 20ايران وإن تراوحت تسبة الممارسين للرياضة في ايران  

من اجمال السكان وفق ما اورتده عدد من المقاالت  ٪ 30
 ومسئولي الرياضة بدولة ايران .  
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 الوضع الحالي للرياضة في اندونسيا :

كععرة القععدم هععي الرياضععات الشعععبية األولععت فععي إتدوتيسععيا   وتعتبععر تعتبععر تععنس الريشععة و 
أيضععًا رياضععة الفنععون القتاليععة بنشععاك سععيالت مععن الرياضععات الشعععبية عنععد اإلتدوتيسععيين 
األ عععليين   تعععنس الريشعععة أو البعععادمنتون هعععي الرياضعععة الشععععبية األولعععت فعععي إتدوتيسعععيا 

حيععث أتتجععت أفضععل الرياضععيين ،  وتعتبععر إتدوتيسععيا مععن أقععوى الععدول فععي هععذه الرياضععة
فعععي هعععذه الرياضععععة   ومععع  للعععك فإتدوتيسععععيا ليسعععت معععن الععععدول الناجحعععة فعععي األولمبيععععاد 
الصيفية فهي ال تحرز عدد ميداليات كبير مقارتًة مع  بقيعة دول الععالم  هنعاك رياضعات 

رالية بليعارد وكعرة القعدم األسعتأ رى لها شعبية فعي إتدوتيسعيا مثعل البولعو ورفع  األثقعال و ل
بععععي وكععععرة المضععععرب واللولعععع  وكععععرة السععععلة وكععععرة الطععععائرة وتععععنس الطاولععععا وركععععوب كوالر 

 المالكمةالدراجات و 

 

لحصر عدد الميدليات االوليمبية وتوعية  1كما يشير الجدول رقم وفي مؤشر رياضة البطولة تم اجراء دراسة مسحية 
بروتز( ، وفيما يلت لمحة عن الوض  الحالي  -فضة  -االلعاب التي حصلت فيها الدول االسالمية علي ميدليات )لهب 

 وحتت 1896لرياضة البطولة طبقًا لما ورد من تتائ  في عدد الميدليات في تاريخ الدورات االوليمبية منذ تشةتها بدورة اثينا 
 2014دورة االلعاب الشتوية في سوتشي 

  



 

 20 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 منظمة التعاون االسالمييوضح عدد الميدليات التي حصلت عليها دول  1رقم جدول 

 في الدورات االوليمبية
 االجمالي برونزية فضية ذهبية عدد األلعاب المشاركة الدولة م

 26 15 5 6 10 جمهورية ألربيجان 1

 - - - - 9 المملكة األردتية الهاشمية 2

 2 2 - - 13 جمهورية أفلاتستان اإلسالمية 3

 - - - - 10 جمهورية ألباتيا 4

 1 - - 1 8 دولة اإلمعععععارات العربيععة المتحععدة 5

 27 11 10 6 14 جمهورية إتدوتيسيا 6

 21 10 5 6 11 جمهورية أوزبكستان 7

 7 2 3 2 14 جمهورية أوغندا 8

 60 25 20 15 25 اإليراتيةالجمهورية اإلسالمية  9

 10 4 3 3 18 جمهورية باكستان اإلسالمية 10

 1 1 - - 8 مملكة البحرين 11

 - - - - 4 بروتاى دار السالم 12

 - - - - 8 جمهورية بنجالديش الشعبيععععععععععة 13

 - - - - 10 جمهورية بنين 14

 - - - - 8 بوركينا فاسو 15

 3 2 1 - 9 جمهورية طاجكستان 16

 88 24 25 39 37 الجمهورية التركية 17

 - - - - 5 تركمنستان 18

 - - - - 11 جمهورية تشاد 19

 1 1 - - 10 جمهورية توجو 21

 10 4 3 3 13 الجمهورية التوتسية 21

 15 8 2 5 15 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 22

 1 1 - - 7 جمهورية جيبوتي 23

 3 2 1 - 10 العربية السعوديةالمملكة  24

 1 - 1 - 18 جمهورية السنلال 25

 1 - 1 - 11 جمهورية السودان  26

 3 1 1 1 12 الجمهورية العربية السورية 27

 2 1 - 1 11 جمهورية سورينام 28

 - - - - 10 جمهورية سيراليون  29

 - - - - 8 جمهورية الصومال 30

 1 1 - - 13 جمهورية العراي 31

 - - - - 8 سلطنة عمان 32

 1 ٠ 1 ٠ 9 جمهورية الجابون  33

 - - - - 8 جمهورية جامبيا 34

 1 1 - - 16 جمهورية غوياتا 35

 - - - - 10 جمهورية غينيا 36

 - - - - 5 جمهورية غينيا بيساو 37

 - - - - 5 دولة فلسطين 38

 - - - - 5 اتحاد جزر القمر 39

 3 2 1 ٠ 11 جمهورية قيرقيزيا 40

 4 4 - - 8 دولة قطر 41

 59 22 20 17 11 جمهورية كازا ستان 42



 

 21 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 االجمالي برونزية فضية ذهبية عدد األلعاب المشاركة الدولة م

 5 1 1 3 14 جمهورية الكاميرون  43

 1 - 1 - 12 جمهورية كوت ديفوار 44

 2 2 - - 12 دولة الكويععت 45

 4 2 2 - 32 الجمهورية اللبناتية 46

 - - - - 9 ليبيا 47

 - - - - 8 جمهورية المالديف 48

 - - - - 12 جمهورية مالي 49

 6 3 3 - 12 ماليزيا 50

 26 10 9 7 22 جمهورية مصر العربية 51

 22 11 5 6 19 المملكة الملربية 52

 - - - - 8 الجمهورية اإلسالمية الموريتاتية 53

 2 1 ٠ 1 9 جمهورية موزمبيق 54

 1 1 - - 11 جمهورية النيجر 55

 23 12 8 3 15 جمهورية تيجيريا االتحادية 56

 - - - - 6 الجمهورية اليمنية 57

 444 187 132 125 االجمالي

 

دولة من مختل   57لعدد  منظمة التعاون االسالميأن أجمالي الميدليات التي حصلت عليها دول  الجدول السابق يوضك
منذ بدء الدورات االوليمبية وحتي دورة سوتشي بروسيا  187فضية  132لهبية 125ميدالية منها  444م هو قارات العال

اى ميدليات في تاريخ الدورات  تدول االتحاد اشتركت ولم تحصل عل دولة من 21، ويوضك ايضا ان عدد  2014
ية ثم ميدال 60ميدالية تليها دولة ايران بعدد  88ميدليات بعدد  تدولة حصواًل عل تمبية ، وتعتبر دولة تركيا هي اعلاالولي

 ميدالية . 59كاز ستان بعدد 
 

 
 

  



 

 22 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 

 
 يوضك مقارتة بين عدد ميدليات دول االتحاد م  بعو دول االتحاد االروبي وامريكا 10شكل رقم 

 
جميعًا مقارتًا منظمة التعاون االسالمي المقارتة بين عدد الميدليات التي حصلت عليها دول  10رقم ويوضك الشكل السابق 

الفعععاري الكبيععععر فعععي ععععدد الميععععدليات معععدى بعععدول الواليعععات المتحعععدة وفرتسععععا والماتيعععا واتجلتعععرا واالتحعععاد السععععوفيتي ، ويوضعععك 
 .دولة واحدة  دولة واتهم لم يستطيعوا اللحاي بركب 57المتحصل عليها بين دول االتحاد الرياضي مجتمعة 

للدول السالمية ال بد من اجراء دراسعات منفعردة علعت كعل دولعة تظعرًا ال عتالف البيئعة ولكي تستطي  رؤية المنظور الرياضي 
والموارد البشرية ومصادر التمويل والقواتين والتتشريعات بين الدول ، ولهذا فاالستراتيجية المقترحة الحالية وضععت ععدد معن 

ة لتكعون بدايعة وضع  الخطعة التنفيذيعة وفعق االهعداف المعايير لدراسة الوض  الراهن من  الل عنا ر التحليل البيئت االربعع
العامععة المقترحععة والمبععادرات واالجععراءات التنفيذيععة ومسععئولية التنفيععذ ، وكععذلك مععن أكبععر التحععديات التععي وجععدت هععي ضععع  

عيعة عدد وتسعبة ممارسعي الرياضعة المجتم  ا ة الدراسات المسحية للتعرف علتالدراسات في العديد من الدول االسالمية و 
 وتوعية الممارسة واماكن الممارسة.

 تحواللحاي بالركب الرياضي العالمي هت بداية االتطالي  ضرورة وجود استراتيجية تتبعها دول االتحاد لمحاولةولهذاف
العالمية فمعرفتنا لوضعنا الحالي ووض  اهداف تصبو اليها  الل فترة زمنية محددة ، تزيد من الثقة والحافز لدى الدولة 

 تض  القيادات التنفيذية في تظام ثابت وتحت اهداف مشتركة .و 
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 (SWOT ANALYSIS ) التحليل البيئي الرباعي

بعد تو ي  الوض  الحالي للرياضة االسالمية ، تم وض  محاور تحليل المد الت والمخرجات عن طريق التحليل البيئي 
،  Strengths & Weaknessesالرباعي من  الل تحليل البيئة الدا لية الكتشاف مواطن القوة والضع  

، وهو أسلوب متعارف عليا عالمياً  Opportunities & Threats وتحلياللبيئةالخارجيةالكتشافالفر المتاحةوالتهديدات
لتحليل البياتات ، وقد تم تصميم محاور وعنا ر يتم من  اللها تحليل البيئة الدا لية والتي توضك مواطن القوة والضع  

تحليل بحيث يتم  الخطة ات المحتملة ، وقد تم وض  محاوروتحليل البيئة الخارجية والتي توضك الفرت المتاحة والتهديد
هذه المحاور في كل دولة من دول االتحاد الرياضي علت حدة تظرًا ال تالف الظروف السياسية واالقتصادية والرياضية 

محاور اساسية سيتم علت  7والجلرافية وجمي  المحددات التي تتد ل في تطوير واتساا الرياضة ، وقد تم تحديد عدد 
 :  11اساسها تنفيذ التحليل الرباعي كما بالشكل 

 

 
 يوضك العالقة بين تقاط التحليل البيئي ومحاور التحليل 11شكل رقم 

 
 

يةالموارد البشر

يةالبنية التحت

افية البيئة الجغر
والمناخية

السياسة 
والتشريعات

اتجاهات 
المجتمع
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 البيئة الخارجية البيئة الداخلية المحور

 محور الموارد البشرية
 رجال وتساء

 أ حاء ولوى قدرات الخا ة

  عععععععدد الممارسععععععين للرياضععععععة بالنسععععععبة لعععععععدد
 السكان

  العالقععععععة بععععععين المرحلععععععة العمريععععععة والرياضععععععة
 المجتمعية

  توا الرياضات الممارسة للمجتم 

  توقيت ممارسة الرياضة للمجتم 

  اماكن ممارسة الرياضة للمجتم 

 تسبة ممارسة الرياضة بين الرجال والنساء 

  تسعععععععبة ممارسعععععععة الرياضعععععععة لعععععععذوى القعععععععدرات
 الخا ة

  عععععدد الممارسععععين لرياضععععة البطولععععة بالنسععععبة
للممارسعععععععين للرياضعععععععة معععععععن اجعععععععل الصعععععععحة 

 العامة.

  جعععودة بعععرام  تعععدريب واعتمعععاد القعععائمين علعععي
الرياضععععععععة مععععععععن مععععععععدربين واداريععععععععين وحكععععععععام 

 وقيادات .

 القائمين علي الرياضة في المدارس 

  ًعدد المدربين المعتمدين دوليا 

 عدد المدربين بالنسبة لعدد الالعبين 

 ين وتطععععوير القععععائمين اسععععلوب ومنهجيععععة تعيعععع
 حكام( –اداريين  –الرياضة )مدربين  علت

  الميععععععدليات فععععععي البطععععععوالت االوليمبيععععععة عععععععدد
 والعالمية

 الرياضعععة التعععي تعععم الحصعععول فيهعععا علعععت تعععوا 
 ميدليات

  مععععدى االسععععتفادة مععععن القععععوى المخلصععععة
المهعاجرة فعي العدول المتقدمعة فعي قطععاا 

 الرياضة
  اسععععتقطاب  بععععراء مععععن الخععععارج لتطععععوير

 الرياضة 

  الالعبعععين المحتعععرفين فعععي الخعععارج وتعععوا
 الرياضة الممارسة

  وقيمععععععععة الحععععععععوافز المقدمععععععععة مععععععععن تععععععععوا
الحكومعععععععة لالعبعععععععين الحا عععععععلين علعععععععت 

 بطوالت

  ععدد المتطععوعين فععي البطععوالت الرسععمية
 المقامة

  هععععل هنععععاك توجععععا لتوظيعععع  الرياضععععيين
 بالمؤسسات الرياضية

  مععععععايير الحكومعععععة فعععععي تعععععولي القيعععععادات
 المنا ب االدارية في قطاا الرياضة

دقيقعععععععة بالمؤسسعععععععات  تتعععععععوفر قواععععععععد بياتعععععععات  محور البنية التحتية
 المسئولة عن قطاا الرياضة

  ععععدد المؤسسعععات الحكوميعععة وغيعععر الحكوميعععة
 لقطاا الرياضة

 توفر الساحات العامة لممارسة الرياضة 

 توفر المالعب العامة وتوزيعها في المدن 

  تععععععوفر عوامععععععل االمععععععن والسععععععالمة لممارسععععععي
 الرياضة

 الدعم الحكومي 
 التمويل الخارجي من الشركات 

  المرافق التي تخدم الرياضة توفر 
 



 

 25 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 البيئة الخارجية البيئة الداخلية المحور

  االتصعععاالت الدا ليعععة والخارجيعععة للمؤسسعععات
   الرياضية .

 عدد االستادات والمالعب في كل مدينة 

 عدد وتوا المالعب في المدارس والجامعات 

ــــــــة  ــــــــة الج رافي محــــــــور البيئ
 والمناخية

  البيئععععة الجلرافيععععة ومععععدى مناسععععبة الرياضععععات
 الممارسة لهذه البيئة

  ومعععععدى مناسعععععبة الرياضعععععات  المنا يعععععةالبيئعععععة
 الممارسة لهذه البيئة

  ععععععععدد وتعععععععوا الرياضعععععععات الممارسعععععععة والتعععععععي
 تتناسب م  طبيعة جلرافيا المكان والمناخ

  معععععدى االسعععععتفادة معععععن البيئعععععة الجلرافيعععععة
والمنا يعععععة فعععععي اتتقعععععاء وتطعععععوير قطعععععاا 

 رياضة البطولة

 محـــور السياســـة والتشـــريعات
 وتوجه الحكومة للرياضة

  قاتون للرياضةوجود 

  هل يوجد تص في دستور الدولة ععن حقعوي
 ممارسة الرياضة للمجتم 

 اهتمام الدولة بالرياضة المدرسية 

 العالقة بين السياسة والرياضة دا ل الدولة 

 تظرة وتوجا الحكومة للرياضة 

  مدى اهتمام الحكومة برياضة المرأة 

  مععدى اهتمععام الحكومععة برياضععة لوى القععدرات
 الخا ة

  ععععدد البطعععوالت واالحعععداث الكبعععرى الرياضعععية
 التي تم استضافتها 

 االستراتيجية العامة للدولة 

 وجععود  ىالعالقععات الخارجيععة للدولععة ومععد
 اضطرابات سياسية .

 ىالضععطرابات السياسععية الدا ليععة ومععدا 
الرياضععة و ا ععة رياضععة  تتةثيرهععا علعع
 البطولة

  اللععععععععوائك والقععععععععواتين الرياضععععععععية ومععععععععدى
 المعايير الدولية .توافقها م  

  هععععععل هنعععععععاك توافعععععععق بعععععععين قعععععععواتين وزارة
 الشباب والرياضة ووزارة التعليم

محور اتجاهات المجتمـع نحـو 
 الرياضة

  وجعععععععود قعععععععيم معلنعععععععة ومطبقعععععععة مثعععععععل الععععععععدل
 .ة لممارسي الرياضة والمساوا 

  م بقطععععععاا الرياضععععععة وتنوعععععععا هتمععععععام االعععععععالا
 ممارسة الرياضة توالحث عل

  لألسععر لحععث األبنعععاء مععدى التوجععا االيجععابي
 علت ممارسة الرياضة

 لممارسة المرأة للرياضةاتجاهات المجتمع . 

 ؟بالدولة ما هي االلعاب الشعبية 

  هععععل هنععععاك مقيععععاس لرضععععا المسععععتفيدين معععععن
 الرياضة ؟

 مدى متابعة رياضة لوى القدرات الخا ة 

 
 

  االسعععععتفادة معععععن االععععععالم فعععععي هعععععل يعععععتم
تلييععر اتجاهععات المجتمعع  تحععو ممارسععة 

 الرياضة

 عدد البرام  الرياضية وتوجهها 

 عقبات ممارسة المجتم  للرياضة 
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 البيئة الخارجية البيئة الداخلية المحور

 الرياضيةستثمار في النوادى قيمة اال  محور مصادر الدعم والتمويل

  تععوفر التمويععل المععالي التشععاء وتطععوير البنيععة
 للرياضة التحتية

  تععوفر التمويععل المععالي لالسععتعاتة بخبععراء معععن
 الخارج لتطوير الرياضة

  التمويعععععل المعععععالي القامعععععة المعسعععععكرات تعععععوفر
 واللقاءات الدولية للفري القومية

  هععععععععل هنععععععععاك  طععععععععة اسععععععععتثمارية وتسععععععععويقية
 للرياضة؟

  هعععععععل هنعععععععاك دععععععععم وتمويعععععععل معععععععالي وتسعععععععبتا
 للرياضة المجتمعية

  ععععدد الشعععركات المصعععنعة لالجهعععزة واالدوات
 الرياضية

 مدى الدعم الحكومي للرياضة 

  معععععععدى العععععععدعم معععععععن الشعععععععركات الراعيعععععععة
 للرياضة

  امكاتيعععععة استضعععععافة البطعععععوالت العالميعععععة
 واالوليمبية واالحداث الرياضية الهامة

 جودة البحث العلمي في قطاا الرياضة   محور البحث العلمي

 بالمؤسسعات الرياضعية  البحعث العلمعي رتباطا
 ومدى االستفادة منا .

  عععدد البحععوث المنشععورة فععي المجععالت التابعععة
ISI في المجال الرياضي 

 عدد المشروعات البحثية في قطاا الرياضة 

 كليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة 

 مراكز البحث العلمي 

  المكتبات الرقمية 

  تمويعععععععل الشعععععععركات الرياضعععععععية والطبيعععععععة
للبحععععععث العلمععععععي فععععععي قطععععععاا الرياضععععععة 

 والصحة

  وجود تمويل ومشروعات بحثية  ارجيعة
مثعععل مشعععروعات االتحعععاد االوروبعععي فعععي 

 العلمي .قطاا البحث 
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 القيم الحاكمة… الرسالة … الرؤية 
 

 اضة تما حياة للمجتم  االسالمي الري ةــــــالرؤي
 وريادة في قطاا البطولة الرياضية

  
السعععععععي لخلععععععق بيئععععععة محفععععععزة وداعمععععععة 

قطععععععاا و  المجتمعيعععععةلقطعععععاا الرياضعععععة 
بمعععععا يحقعععععق ريعععععادة  ،رياضعععععة البطولعععععة 

رياضعععععععععية وتنميعععععععععة مسعععععععععتدامة ترتقعععععععععي 
بععععععالمجتم  االسععععععالمي وتطععععععوير حيععععععاة 

 ورفاهية و حة اإلتسان.

 الةــــــالرس
 

  

 م الحاكمةـالقي
 

 : أن تصبك دائما في المقدمة في قطاا الرياضة . المبادرة (1

: تمتلك روح التحدى لمواجهة مشكالتنا الرياضية و روح التحدى  التحدي (2
  الل التنفيذ والممارسة .

: تلتزم بالمعايير الدولية في بناء المؤسسات الرياضية  المعايير الدولية (3
 وتنظيم العنصر البشرى .

: التعاون والتكامل بين المؤسسات الرياضية  التعاون والتكامل (4
 و ا ة قطاا البحث العلمي .والمؤسسات الداعمة لها 

: التنمية المستدامة للعنصر البشرى العامل في  احترام المورد البشري  (5
 قطاا الرياضة ، وا تيار الشخص المناسب في المكان المناسب .

: من  الل وض  معايير واضحة ومعلنة ويلزم بها  النزاهة والشفافية (6
 الجمي  .

 .اهداف امام الحكومة والشعب ده من: من  الل تنفيذ ما تحدبناء الثقة (7

ت ية توقعات المجتم  من الحصول عل: تلب المسئولية المجتمعية (8
البطوالت العالمية والميداليات االوليمبية ، وتوفير برام  لتحسين الصحة 

 العامة للمجتم  .

: االستفادة من الرياضة في تحقيق التنمية المستدامة من  الل اإلستدامة (9
 الرياضية واستضافة البطوالت العالمية واالوليمبية. .   االستثمار والسياحة
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االهداف 
يةاالستراتيج

البنية 
التحتية 

المشاركة 
المجتمعية

االستدامة 
المالية

الموارد 
البشرية 

األطفال 
والشباب 

رياضة 
البطولة

األمن 
والسالمة 
والصحة 

العدل 
والمساواة

استضافة
االحداث 
الرياضية

البحث 
العلمي

 األهداف االستراتيجية
 (والمشروعات المقترحةومؤشرات األداء والجهات المسئولة آليات التنفيذ مبادرات و ال)

السعي لخلق بيئة محفزة وداعمة لقطاا إلى منظمة التعاون االسالميتستهدف االستراتيجية القومية للرياضة في دول 
، بما يحقق ريادة رياضية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتم  االسالمي وتطوير حياة  الرياضة المجتمعية ورياضة البطولة

 ورفاهية و حة اإلتسان.

تحديد عدد تم رباعي ، التحليل السابق للوض  الراهن واتطالقًا من رؤية الخطة ورسالتها ومحاور التحليل ال واستنادا إلت
 : 12ترتكز عليهما استراتيجية تطوير الرياضة ، كما يوض  الشكل رقم   أهداف رئيسية 10

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضك االهداف االستراتيجية المقترحة12شكل رقم  

 

المبادرات

آليات التنفيذ

مؤشرات االداء
الجهات 
المسئولة

المشروعات 
المقترحة
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 Infrastructureالبنية التحتية:  األولالهدف 
 

وهعي تعبعر ععن الهياكعل الالزمعة لتشعليل الرياضعة سعواء الرياضعة لقطعاا الرياضعة ، البنية التحتية الهدف الرئيسي األول هو 
المجتمعية أو رياضة البطولة ، فهي مجموعة العنا ر الهيكيلية التي توفر إطار عمل تعاجك ألى دولعة ، وهعي إحعدى وأهعم 

والمرافعق الخدميعة ة يالمنشعآت الرياضع العنا ر للحكم علت قعوة وتقعدم الدولعة ، والبنيعة التحتيعة فعي قطعاا الرياضعة تتمثعل فعي
قطاا الرياضة والبنيعة لخدمية لوالطري والمنشآت ا للرياضة رياضية وحمامات السباحة وأماكن الممارسة العامةاستادات من 

 .التكنولوجية

 

 التحديات :

 تشاء وتطوير البنية التحتية لقطاا الرياضة ؟للحكومة توفير التمويل الالزم ال كي  يمكن .1

 كي  يمكن للحكومة أن تضمن االستثمار األمثل لرأس المال في البنية التحتية للرياضة ؟ .2

 كي  يمكن استثمار البنية التحتية للرياضة بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة التطوير وزيادة رأس المال؟ .3

مسععتوى  الرياضععة سععواء علععتالتحتيععة لممارسععي كيعع  يمكععن تحقيععق أعلععت معععايير الجععودة فععي االسععتفادة مععن البنيععة  .4
 ة البطولة أو الرياضة المجتمعية ، م  مراعاة لوى االحتياجات الخا ة ؟رياض

 كيفية االستفادة من البيئة الجلرافية والمنا ية في تطوير الرياضة ؟ .5

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

فعععي المشعععاري  والمخططعععات التعععي تعععدعم المشعععاركة  ويعععل الحكعععومي الرياضعععي ية عععذ شعععكلين : األول هعععو برتعععام  اسعععتثمارالتم
، الخدميععةفععي المرافععق الرياضععية ومععا هععي المبععادرات الوطنيععة التععي تضعععها علععت عاتقهععا ، والثععاتي هععو االسععتثمار الرأسععمالي 

 فاستثمار الحكومة في البنية التحتية يجب أن يتم بشكل عرضي بمعنت ان يلطي مناطق عديدة من الدولة وال يقتصر علعت
 ة .يمنطقة معينة وللك لتوسي  قاعدة الممارسة الرياض

وال بععد مععن مشععاركة القطععاا الخععات فععي االسععتثمار فععي الرياضععة تظععرًا للتكععالي  العاليععة لبنععاء المشععاري  الرياضععية ، فضععمان 
ضعد للعك يضعمن مشاركة القطاعين العام والخات معًا في اتشاء وتطوير البنية التحتية للرياضعة وازالعة اى عوائعق حكوميعة 

 االستثمار االمثل في المنشآت الرياضية ويضمن االستدامة في التطوير والبناء .
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

ــــة  1.1 االســــتفادة مــــ  البني
ــــــــــة للخــــــــــدمات  التحتي

 األخرى 

وضعععععععععع  الفتععععععععععات محفععععععععععزة  1.1.1
لممارسة الرياضعة فعي امعاكن تعردد 

باسعععععععععععععععتمرار مثعععععععععععععععل المعععععععععععععععواطنين 
المستشععععفيات ومحطععععات القطععععارات 

لمتعععرو والمكتبعععات ، مععع  االشعععارة وا
 الرموز الرياضية الدولية الت

وضعععععع  الالفتععععععات فععععععي االمععععععاكن 
 العامة

تلييععععر سععععلوك المععععواطنين بشععععكل 
ايجعععابي تحعععو ممارسعععة الرياضععععة 
سععععععواء الرياضعععععععة المجتمعيعععععععة أو 

 رياضة البطولة

الععععععععععوزارات المعنيععععععععععة 
 بكل جهة

تطعععععععوير وإتشعععععععاء مالععععععععب  1.1.2
رياضعععععععععععععية متععععععععععععععددة األغعععععععععععععرا  
 بالمدارس والجامعات الحكومية 

إتشعععععععععاء ععععععععععدد معععععععععن المالععععععععععب 
الرياضععععععععية متعععععععععددة األغععععععععرا  
بالمععدارس والجامععععات الحكوميعععة 

زيععادة منهععا ، و  المنشععة، وتطععوير 
المشععععععععععععاركة وتعععععععععععععددها دا ععععععععععععل 

 المدارس والجامعات

 وزارة التعليم

باالسعععععععتفادة معععععععن  السعععععععماح 1.1.3
االمكاتعععععععععات الرياضعععععععععية المتعععععععععوفرة 
بالمعععععدارس والجامععععععات الحكوميعععععة 
الفععععععععراد المجتمعععععععع  بمععععععععا ال يعيععععععععق 

 العملية التعليمية .

 عععععععععععععععدور قعععععععععععععععرار باسعععععععععععععععتلالل 
االمكاتعععععععععععععات الرياضعععععععععععععية معععععععععععععن 
مالععععععب بالمعععععدارس والجامععععععات 

 .بعد الدراسةالفراد المجتم  

 وزارة التعليم

اقامععععععععععععععععععععة المهرجاتععععععععععععععععععععات  1.1.4
فعععي الطعععري والمسعععابقات الرياضعععية 

بشععععععععععكل دورى )مععععععععععارثون العامعععععععععة 
( المشي والجرى وركعوب العدراجات
 .، م  توفير سبل األمن والسالمة

وضعععععععع  وتنفيععععععععذ  طععععععععة سععععععععنوية 
للمهرجاتععععععععععععععععععععات والمسععععععععععععععععععععابقات 
الرياضععية التععي تقععام فععي المرافععق 

 العامة .

زيععععععععععادة المشععععععععععاركة المجتمعيععععععععععة 
 ةللرياض

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب وزارة 
 والرياضة

 

اعطعععععععاء حعععععععوافز لالبطعععععععال  1.1.5
الرياضعععيين العععدوليين معععن الجهعععات 

لالسعععتفادة معععن  الحكوميعععة المختلفعععة
 اسععتخدام، مثععل  المرافععق الحكوميععة

الموا ععالت العامععة بالمجععان مععدى 
 .الحياة والعالج علت تفقة الدولة 

 ععععععدور قععععععاتون يشععععععرا وجعععععععوب 
الحعععوافز معععن الجهعععات الحكوميعععة 

 االبطال الرياضيينتحو 

التوجععععععا االيجععععععابي تحععععععو قطععععععاا 
البطولة وزيعادة اععداد الممارسعين 

 لرياضة البطولة 

 

 الوزارات المعنية
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

مبعععادرة اسعععتخدام العععدراجات  1.1.6
كةحععععد وسععععائل التنقععععل االساسععععية ، 
واالسععتفادة مععن الطععري العامععة معع  
تعععععععوفير الممعععععععرات الالزمعععععععة لعععععععذلك 

 وعوامل االمن والسالمة

وسععائل اسععتخدام الععدراجات كةحععد 
 تنقلال

ظهور شركات  ا عة وحكوميعة 
 لتةجير الدراجات للمواطنين

 الوزارات المعنية

ــــةاالســــتفادة  1.2  مــــ  البيئ
الج رافيـــــــة والمناخيـــــــة 

 للدولة

عمعععععععل دراسعععععععات وبحعععععععوث  1.2.1
حعععععععععول تعععععععععةثير البيئعععععععععة الجلرافيعععععععععة 
والمنا يعععععععععععععة للدولعععععععععععععة وعالقتهعععععععععععععا 

 بالرياضة 

ظهععععور دراسععععات بحثيععععة ميداتيععععة 
ومعمليعععة للتعععععرف علعععت العالقععععة 
بعععين البيئعععة الجلرافيعععة والمنا يعععة 

 وممارسة الرياضة 

 وزارة البحث العلمي

االسعععععععععععتفادة معععععععععععن البيئعععععععععععة  1.2.2
الجلرافيعععععة والمنا يعععععة فعععععي تعظعععععيم 

 السياحة الرياضية . 

االحععععععععععداث تنفيععععععععععذ عععععععععععدد مععععععععععن 
بمعععا يعععتالئم مععع  البيئعععة  الرياضعععية
 ة والمنا ية .الجلرافي

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزاة السياحة

 اللجنة االولمبية

اقامة المسعابقات الرياضعية  1.2.3
 في االماكن السياحية واالثرية

اقامععععععععة عععععععععدد مععععععععن المسععععععععابقات 
الرياضععية فععي االمععاكن السععياحية 

 واالثرية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزاة السياحة

 اللجنة االولمبية

مهيععععععععد ممععععععععرات بالجبععععععععال ت 1.2.4
 –والطععععععععععري الطبيعيععععععععععة )زراعيععععععععععة 

ممارسععععععععة الرياضععععععععة  ععععععععحراوية( ل
سعععععععععععععواء الرياضعععععععععععععة للبطولعععععععععععععة او 

 الرياضة المجتمعية

ظهور ممارسات جديدة للرياضة 
 المجتمعية .

االسعتفادة معن الطبيععة الجلرافيعة 
 والمنا ية في التدريب الرياضي

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 اللجنة االوليمبية

 والوزارات المعنية

ــــــــدد  1.3 االســــــــتخدام المتع
 للمرافق الرياضية

االسعععععععععتفادة معععععععععن المرفعععععععععق  1.3.1
الرياضعععععي الواحعععععد فعععععي أكثعععععر معععععن 
ن اسععتخدام رياضععي ، ممععا يقلععل معع
 .تكالي  االتشاء ألكثر من منشةة

المنشعآت الرياضعية  تطوير وبناء
بمعععا يسعععمك بتععععدد األتشعععطة فعععي 

الت اتفعععععععععععععس المرفعععععععععععععق )الصععععععععععععع
 المتعددة األغرا (والمالعب 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

ذوي االحتياجـــــــــــــــــــــات  1.4
 الخاصة

مراعععاة تععوفير سععبل عوامععل  1.4.1
 اآلمنعةاالمن والسالمة والتحركعات 

 ععععة عنععععد الععععذوى االحتياجععععات الخ
 اتشاء وتطوير المنشآت الرياضية 

وجععععععود ممععععععرات وطععععععري  ا ععععععة 
لعععذوى االحتياجعععات الخا عععة فعععي 

 كل منشةة رياضية

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب وزارة 
 والرياضة
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

المعلومـــــات  تكنولوجيـــــا 1.5
 واالتصال

تظععرًا لتعععدد وسععائل تكنولوجيععا 
ر و المعلومات واالتصال وظه

مسعععتحدثاتها بشعععكل مسعععتمر ، 
فمعععععععععععععععن المهعععععععععععععععم االطعععععععععععععععالا 
واالسععتفادة بكععل مععا هععو جديععد 

 منها في  دمة الرياضة

دععععععم المنشعععععآت الرياضعععععية  1.5.1
 بالوسائل التكنولوجيا الحديثة.  

اسععععتخدام الوسععععائل التكنولوجيععععة  
الحديثعععععة فعععععي التجهيعععععزات للبنيعععععة 

 التحتية للمنشآت الرياضية  

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 االتدية الرياضية

 االتحادات الرياضية

اسعععععتخدام التكنولوجيعععععا فعععععي  1.5.2
االتصعععععععععال االدارى بعععععععععين اللجنعععععععععة 
االوليمبيعععععة واالتحعععععادات الرياضعععععية 

 واالتدية 

بياتعععععات وشعععععبكة تصعععععميم قاععععععدة 
اتصععععععاالت رقميععععععة بععععععين اللجنععععععة 
االوليمبيععة واالتحععادات الرياضععية 

 واالتدية

 اللجنة االوليمبية

اسعععععتخدام التكنولوجيعععععا فعععععي  1.5.3
 حجز تذاكر المباريات 

تظعععععععام حجعععععععز المقاععععععععد  تحويعععععععل
الحجععز الرقمععي  باالسععتادات الععت

 من  الل شبكة االتترتت

جميعععععععععععععع  الهيئععععععععععععععات 
 الرياضية

اسععععععععععععععععععععععععتخدام البععععععععععععععععععععععععرام   1.5.4
فععععععععععععععي  Softwareالتكنولوجيععععععععععععععة 

 العملية التدريبية والتنظيم االدارى 

اسعععععععتخدام المعععععععدربين واالداريعععععععين 
 Softwareالبرام  التكنولوجيعة 

فععععي العمليععععة التدريبيععععة والتنظععععيم 
 االدارى 

االتحععععادات واالتديععععة 
 الرياضية

 التوعيعععععععة االعالميعععععععة ععععععععن 1.5.5
الخا ععععععععععععععععة  Appsالتطبيقععععععععععععععععات 

بالرياضععععععععة المجتمعيععععععععة ، وكيعععععععع  
 يمكن االستفادة منها

 Appsالتطبيقعععععععععععععععات اسعععععععععععععععتخدام
الخا ععة بالرياضععة المجتمعيععة ، 

 وكي  يمكن االستفادة منها

 وزارة االعالم

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 

 المشروعات المقترحة :

: مععن  ععالل الععوزارات المعنيععة يععتم عمععل  طععة اسععتراتيجية لكيفيععة  مشــروع عمــل خطــة اســتثمارية للمنشــةت الرياضــية .1
 االستثمار واتشاء المالعب والمنشآت الرياضية ، م  وض  رؤية لها في امكاتية استضافة االحداث الرياضية الهامة. 

ء وقعت احيث تتحول المدارس والجامعات بعد اتتهع :Use Our Schoolمبادرة استخدام مالعب المدارس والجامعات  .2
 اتدية ممارسة رياضية للمجتم  المحيا بها . الدراسة الت

: حيععث يععتم دراسععة البيئععة الجلرافيععة  مشــروعات بحثيــة حــول االســتفادة مــ  البيئــة الج رافيــة والمناخيــة فــي الرياضــة .3
ضععية وا تيععار والمنا يععة لكععل منطقععة جلرافيععة والمنععاطق السععياحية ، وكيفيععة االسععتفادة منهععا فععي اقامععة المهرجاتععات الريا

 الرياضات التي تمارس فيها وايضًا اتتقاء الالعبين تظرًا لتةثير البيئة علت النما الجسماتي . 
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معن  عالل اسعتخدام جميع  المرافعق العامعة معن محطعات  :مبادرة ت يـر اتجـاه المجتمـع ايجابيـًا نحـو ممارسـة الرياضـة  .4
عليعق الفتعات ععن العائعد تم تيعسعتفادة منهعا ، حيعث نشعةة لالمالقطارات والمترو والمستشفيات والمدارس والجامععات وكعل 

يضععًا  ععور لالبطععال الرياضععيين وتععاريخهم الرياضععي ، وأيضععًا تسععمية  عععدد المنععاطق مععن الرياضععة للصععحة العامععة ، وأ
 تهم .اوالمنشآت بةسماء االبطال الرياضيين لتخليد اتجاز 

حيعث تعم اتشعاء مالععب متععددة االغعرا  واالسعتفادة معن جعزء  :مشروع انشاء مالعب متعددة االغراض في الشوارع  .5
ضًا اتشاءها في الحدائق والمنتزهات ، بما ، وأيرضيات الشوارا بشكل المالعب من اماكن ركن السيارات في تخطيا أ

 يسمك بالممارسة في اى وقت واى مكان .

، بحيعث يعتم حجعز تعذاكر م الهويعة الشخصعيةحيث يتم اتشاء تظام مرتبا برقمشروع احجز مكانك م  خالل االنترنت : .6
المباريععات مععن  ععالل شععبكة االتترتععت وتحديععد رقععم المقعععد ، ممععا يسععهل اجععراءات الحجععز للمععواطنين واالجععراءات االمنيععة 

 حيث سيتم التعرف علت كل شخص دا ل االستاد ومكاتا .

حيعث يعتم تصعميم قاععدة بياتعات تجمع  بعين وزارة الرياضعة  مشروع انشاء قاعدة بيانات الالعبي  )السـجل التـدريبي( : .7
واللجنة االوليمبية واالتحادات الرياضية واالتدية ، لتخزين جمي  بياتات الالعبين منذ التحاقهم بالممارسة بحيث تصعبك 

ممارسععة وضعع  ال ، وايضععًا اجععراء الدراسععات للوقععوف علععتتتععبعهم فنيععًا  جل التععدريبي لالعععب، ممععا يسععاعد علععتمثععل السعع
 وأيضًا يسهل العمل االدارى بين هذه الهيئات . 

جات فععي الطععري العامععة ممععا اتشععاء ممععرات  ا ععة لسععير الععدرا يهععدف المشععروا الععت مشــروع انشــاء ممــرات للــدراجات : .8
 استخدامها وبالتالي تحسين مستوى اللياقة البدتية ، وهذه الممرات لضمان عوامل االمن والسالمة يشج  علت



 

 : المشاركة المجتمعية الثانيالهدف 
 

ن تجعععل الرياضععة تمععا حيععاة للمجتمعع  ، وأن ، هععو أ المشععاركة المجتمعيععة فععي ممارسععة الرياضععةهععو  الثععاتيالهععدف الرئيسععي 
بشععكل يععومي مععن أجععل  ععحتهم ، فلععيس مطلععوب مععن الجميعع  أن يصععبحوا  الرياضععة مثععل اللععذاء يمارسععها األشععخاتتصععبك 

ابطااًل ولكن مطلوب منهم أن يصبحوا ا حاء بلو النظعر ععن العمعر والنعوا ، وعلينعا أن تعطعي فر عة للجميع  للمشعاركة 
 وبذلك سنخلق بيئة  حية وأكثر سعادة الفراد المجتم  .في ممارسة الرياضة 

 

 التحديات :

 المدى البعيد في اعداد الممارسة ؟ لرياضة ، وضمان زيادة مستدامة علتا يكيفية مواجهة اتخفا  اعداد ممارس .1

 ما توا المشاركة الرياضية التي ينبلي تشجيعها ، وكي  يمكن قياسها ؟ .2

 سب لتوفير لوجستيات الممارسة ، وضمان و ولها بشكل  حيك ؟ كي  يمكن ايجاد التمويل المنا .3

ما هو دور القطاا العام والخات والهيئات الرياضعية الحكوميعة وغيعر الحكوميعة للمسعاعدة فعي زيعادة اععداد المشعاركة  .4
 الرياضية ؟

 كيفية دعم ممارسة االتشطة الرياضية الشعبية وغير الشعبية للدولة ؟ .5

 وسي  المشاركة المجتمعية الرياضية .تفهم دور االعالم في ت .6

 تفهم العالقة بين التطور التكنولوجي والمشاركة المجتمعية الرياضية . .7

 كيفية تليير اتجاهات المجتم  بشكل ايجابي تحو ممارسة الرياضة ، وتفهم اهمية الرياضة وقوتها ؟ .8

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

المشاركة المجتمعية المقصود بها حجم مشاركة افراد المجتم  في ممارسة الرياضة وكلما زادت المشاركة كلما ضمنا  حة 
هي تهدف ف ،وكلما ضمنا قاعدة عريضة من الممارسة التي تستطي  من  اللها اتتقاء المواهب الرياضية ، افضل للمجتم  

ارسععة واالسععتمتاا فععالجمي  يمكنععا المم، لرياضععة حععق لكععل األفععراد بععال تمييععزا إلععت تحقيععق القععيم األولمبيععة التععي تععنص علععت أن
مع  اعطعاء وقات اليوم يستطي  كل فعرد الممارسعة وفعق ادارتعا لوقتعا ووفعق اعمالعا الخا عة ، بالرياضة ، وفي أى وقت من أ

م وضع  ععدد معن المبعادرات التعي وفعي اطعار للعك تعأهمية للممارسة المجتمعية لكبعار السعن والمعرأة ولوى القعدرات الخا عة ، 
 التحديات السابق لكرها .  ة المشاركة المجتمعية والتللب علتتستطي  من  اللها توسي  قاعد
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

مراجعــــــــــــة القــــــــــــواني   2.1
والتشــــــريعات الخاصــــــة 
بحقـــــــــوة الممارســـــــــة 
الرياضـــية وفـــق مفهـــوم 

 االوليمبيةالقيم 

وض  تص دستورى  ريك 2.1.1
بحقععععوي المععععواطنين فععععي الممارسععععة 

وفعق مفهعوم الرياضية بعدون تمييعز 
 القيم االوليمبية

بحقعوي الممارسعة  ا دار تشعري 
الرياضية المجتمعية لجمي  افراد 
الشعععب بععدون تمييععز فععي دسععتور 

 الدولة .

الجهعععععات التشعععععريعية 
 الحكومية بالدولة

 وزارة الشباب

مراجعععععععععععععععععععععععععععة اللععععععععععععععععععععععععععوائك  2.1.2
والتشعععععريعات الدراسعععععية فعععععي جميععععع  
مراحععل التعلععيم ، وان تصععبك مععادة 

ة اساسععية والزاميععة يالتربيععة الرياضعع
، ووضعع  تظععم الحععوافز التشععجيعية 

 . للممارسين

 ععععدور قععععرار الزامععععي مععععن وزارة 
التعلععععععععععععيم ان تصععععععععععععبك التربيععععععععععععة 
الرياضية مادة الزامية فعي جميع  

 عي .مراحل التعليم حتي الجام

 وزارة التعليم 

وضععع  حعععوافز )مثعععال دععععم  2.1.3
مالي حكومي( للقطاعات الدراسية 
التي تهعتم بالمشعاركة الطالبيعة فعي 

 ممارسة الرياضة

تحديععععععععععد دعععععععععععم مععععععععععادى سععععععععععنوى 
للمعععدارس والجامععععات التعععي تهعععتم 
بتوسعععععععععععععي  قاععععععععععععععدة المشعععععععععععععاركة 
 الطالبية في الممارسة الرياضية

 وزارة التعليم 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

وضعععععععععع  حععععععععععوافز لقطععععععععععاا  2.1.4
الشععععركات العامععععة والخا ععععة التععععي 
تهعععععععتم بمشععععععععاركة اعضععععععععاءها فععععععععي 

 ممارسة الرياضة

أو جعععععععائزة تحديعععععععد دععععععععم معععععععادى 
التعععععععععععي تهعععععععععععتم  ةللشعععععععععععركاتسنوي

بتوسعععععععععععععي  قاععععععععععععععدة المشعععععععععععععاركة 
 الطالبية في الممارسة الرياضية

الععععععععععععععوزارة المعنيععععععععععععععة 
بالشععععععععركات العامععععععععة 

 والخا ة

إلزامعععععععي لشععععععععركات  قعععععععاتون  2.1.5
اتشععععععععاء  تالمقععععععععاوالت يععععععععنص علعععععععع

مالعععععب رياضععععية للمشععععاركة عنععععد 
 بناء المجم  السكني .

اتشعاء  ت دور قاتون يعنص علع
مالععب رياضعية فعي كعل منطقعة 

 أو حي تاب  للمدينة .

الجهعععععات التشعععععريعية 
 الحكومية بالدولة

وجععععععود  تقعععععاتون يلععععععزم علعععععع 2.1.6
مالعععب رياضععية فععي كععل حعععي أو 

   . منطقة في المدينة

وجعععود  تيلعععزم علععع عععدور قعععاتون 
مالعب رياضية في كل حعي أو 

)تسعععععععععبة نطقعععععععععة فعععععععععي المدينعععععععععة م
 ة من مساحة األر (يتقدير 

الجهعععععات التشعععععريعية 
 الحكومية بالدولة

باالسععععععتفادة مععععععن  السععععععماح  2.1.7
االمكاتعععععععععات الرياضعععععععععية المتعععععععععوفرة 
بالمعععععدارس والجامععععععات الحكوميعععععة 
الفععععععععراد المجتمعععععععع  بمععععععععا ال يعيععععععععق 

 العملية التعليمية .

 عععععععععععععععدور قعععععععععععععععرار باسعععععععععععععععتلالل 
االمكاتعععععععععععععات الرياضعععععععععععععية معععععععععععععن 
مالععععععب بالمعععععدارس والجامععععععات 
الفععععععراد المجتمعععععع  بمععععععا ال يعيععععععق 

 العملية التعليمية .

 وزارة التعليم
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قعععععاتون يلعععععزم محعععععاف  سعععععن  2.1.8
االقلعععععيم بتشعععععكيل مجلعععععس رياضعععععي 
تعععععععععععاب  لعععععععععععا مباشعععععععععععرة ، لتشعععععععععععجي  

ة للمجتمعععععععععع  يالممارسععععععععععة الرياضعععععععععع
 ووض  آليات التنفيذ والمتابعة

تشععععععكيل مجلععععععس رياضععععععي بكععععععل 
 مدينة

 الحكومة

اعطععععععععععاء  عععععععععدور قعععععععععرار ب 2.1.9
حععععععععععععوافز لالبطععععععععععععال الرياضععععععععععععيين 
الععععدوليين مععععن الجهععععات الحكوميععععة 
المختلفععععععععععععععععععة ، مثععععععععععععععععععل ركععععععععععععععععععوب 
الموا ععالت العامععة بالمجععان مععدى 

الدولعععة  الحيعععاة والععععالج علعععت تفقعععة
 والتعليم المجاتي ألبنائهم

 ععععععدور قععععععاتون يشععععععرا وجعععععععوب 
الحعععوافز معععن الجهعععات الحكوميعععة 

 تحو االبطال الرياضيين

 الوزارات المعنية

تخصعععيص جعععزء معععن قاتوت 2.1.10
لحسععععاب دعععععم  ضععععرائب الشععععركات

 المشاركة المجتمعية للرياضة

تحديععد تسععبة مععن ب قععاتون  ععدور 
الشعركات للمسعاهمة فعي  ضرائب

اتشععععاء وتطععععوير أمععععاكن ممارسععععة 
 االتشطة الرياضية

 الحكومة

ــــادة وتطــــوير أمــــاك   2.2 زي
ـــــة  الممارســـــة المجتمعي

 الرياضية

باالسععععععتفادة مععععععن  السععععععماح  2.2.1
االمكاتعععععععععات الرياضعععععععععية المتعععععععععوفرة 
بالمعععععدارس والجامععععععات الحكوميعععععة 

العمليعععععععععة  بععععععععععدالفعععععععععراد المجتمععععععععع  
 التعليمية .

زيادة اعداد الممارسعة المجتمعيعة 
 للرياضة

 وزارة التعليم

مالعب رياضية في  اتشاء 2.2.2
   . كل حي أو منطقة في المدينة

  دور قرار من الجكومعة اتشعاء
مالعب رياضية في كل حعي أو 

سعواء بتمويعل  منطقة فعي المدينعة
 الحكومة 

ممارسععععععععععة مجتمعيععععععععععة رياضععععععععععية 
 المنطقةلسكان هذه 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

إلزامعععععععي لشععععععععركات قعععععععاتون  2.2.3
اتشععععععععاء  تالمقععععععععاوالت يععععععععنص علعععععععع

مالعععععب رياضععععية للمشععععاركة عنععععد 
 بناء المجم  السكني .

لععععععزام شععععععركات أ ععععععدار قععععععاتون ي
المقعععاوالت بتخصعععيص جعععزء معععن 
االر  االتشععععععععععععائية للمالعععععععععععععب 

 والحدائق.

الجهعععععات التشعععععريعية 
 الحكومية بالدولة
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تطعععععععوير االمعععععععاكن العامعععععععة  2.2.4
والمنتزهععععات بمععععا يسععععمك بممارسععععة 

 رياضة المشي والجرى 

اتشعععععاء ممعععععرات ممهعععععدة ومجهعععععزة 
لممارسة رياضعة المشعي والجعرى 
 في االماكن العامة والمنتزهات.

 زيادة اعداد الممارسين للرياضة

 محاف  المدينة

تمهيععععععععععد الطععععععععععري العامععععععععععة  2.2.5
طريعععععععععق آمعععععععععن  عععععععععات لركعععععععععوب ب

 الدراجات 

 وتحديعد ممعر  عات علعت ءاتشا
 الطريق العام لسير الدراجات

 محاف  المدينة

اتشععععاء وتطععععوير المالعععععب  2.2.6
 الرياضية في المدارس والجامعات

زيعععععععععادة اععععععععععداد المالععععععععععب فعععععععععي 
 المدارس والجامعات

زيععادة اعععداد الممارسععة سععواء مععن 
جاتععععععععب الطععععععععالب او المجتمععععععععع  

 الخارجي

 وزارة التعليم

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

بيئــة محفــزة علــ  تنــوع  2.3
 الممارسة

تخطعععععيا المالععععععب بمعععععا يسعععععمك  مالعب متعددة االغرا  2.3.1
 بتعدد االتشطة عليها

الهيئععععععات الرياضععععععية 
 والتعليمية

تعععععععععععوافر عوامعععععععععععل االمعععععععععععن  2.3.2
 والسالمة 

تشعععكيل لجنعععة مسعععئولة معععن وزارة 
 ةالشعععععععععععباب والرياضعععععععععععة لمتابعععععععععععع

 عوامل االمن والسالمة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

اعـــالم هـــادف لتوســـيع  2.4
 قاعدة المشاركة

وجععععععععععود بععععععععععرام  اعالميععععععععععة  2.4.1
هادفعععععة البعععععراز دور الرياضعععععة فعععععي 
تطععععععععوير الصععععععععحة والوقايععععععععة مععععععععن 

 االمرا 

تنفيعععععععذ بعععععععرام  اعالميعععععععة هادفعععععععة 
البععراز دور الرياضععة فععي تطععوير 
 الصحة والوقاية من االمرا  

تلييععر اتجاهععات المجتمعع  بشععكل 
 الرياضةايجابي تحو ممارسة 

 وزارة االعالم

التحفيععز مععن  ععالل وسععائل  2.4.2
االعععععالم عععععن االمععععاكن الجلرافيععععة 

 – عععععحراوية  –جبليعععععة  –)مائيعععععة 
زراعيععة( التعععي تتميعععز بهعععا الدولعععة ، 
ومععا هععي الرياضععات المناسععبة لكععل 

 منطقة

بععععععععععععععععرام  اعالميععععععععععععععععة  ا ععععععععععععععععة 
السععععتعرا  االمععععاكن الجلرافيعععععة 

 – ععحراوية  –جبليععة  –)مائيععة 
زراعية( التي تتميز بهعا الدولعة ، 
ومعععععا هعععععي الرياضعععععات المناسعععععبة 

 لكل منطقة

تنععوا وسععائل الممارسععة الرياضععية 
 وزيادة تسب المشاركة

 وزارة االعالم

 وزارة السياحة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة
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تعععدريب و عععقل االعالمعععين  2.4.3
الععععاملين فعععي البعععرام  الرياضعععية ، 
تحعععععععععو كيفيعععععععععة تلييعععععععععر اتجاهعععععععععات 

 المجتم  تحو ممارسة الرياضة

فععععععععععي  اعالميععععععععععين متخصصععععععععععين
 علعععععت ينالحقععععل الرياضعععععي قععععادر 

تحفيععععععععز المشععععععععاركة المجتمعيعععععععععة 
 للرياضة

 وزارة االعالم

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

بععععرام  دراسععععات عليععععا فععععي  2.4.4
كليععععععععععععععععات التربيعععععععععععععععععة الرياضعععععععععععععععععية 
 متخصصة في االعالم الرياضي

عالميععععععععععععععععين قاعععععععععععععععععدة مععععععععععععععععن اال
 والحا عليين علعتالمتخصصين 

درجعععات علميعععة متخصصعععة فعععي 
 مجال االعالم الرياضي

 وزارة التعليم

 

التنععععععععععععععوا فععععععععععععععي البععععععععععععععرام   2.4.5
الرياضية دون تمييز بين الرياضعة 
المجتمعيععععععععة ورياضععععععععة البطولععععععععة ، 
وايضعععًا دون تمييعععز بعععين اال عععحاء 
والمععععععععاقين ، وايضعععععععًا دون تمييعععععععز 
بععععععععين المععععععععرأة والرجععععععععل ، ولجميعععععععع  

 المراحل السنية

تنفيعععععععذ بعععععععرام  اعالميعععععععة جديعععععععدة 
  ا ععععععة بممارسععععععة كبععععععار السععععععن

ن والمعععععععععععرأة للرياضعععععععععععة والمععععععععععععاقي
 والعائد منها

زيععععادة اععععععداد المشععععاهدة للبعععععرام  
 الرياضية

تلييععر اتجاهععات المجتمعع  بشععكل 
 ايجابي تحو ممارسة الرياضة

زيادة اعداد المشعاركة المجتمعيعة 
 للرياضة

 وزارة االعالم

طبيقعععععععات ععععععععالن ععععععععن تاال 2.4.6
والتعععععععي  Appsالهعععععععات  المحمعععععععول

تقنععععععععين االحمععععععععال  تسععععععععاعد علععععععععت
التدريبية لممارسي الرياضعة بشعكل 
علمعععي ، والتعععي يسعععهل اسعععتخدامها 

 في اى وقت ، ومحفزة لألداء .

تطبيقعععععععععععات الهعععععععععععات  اسععععععععععتخدام 
عنععد ممارسععة الرياضععة  المحمععول
 المجتمعية

 وزارة االعالم

قيــــــــــــاس المشــــــــــــاركة  2.5
 المجتمعية للرياضة

دراسععععععععععة مسععععععععععحية سععععععععععنويًا  2.5.1
لحصعععععععر تسععععععععبة المشعععععععاركين فععععععععي 

 الرياضة المجتمعية م  تحديد:

 توا الممارسة -

زمععععععععن الممارسععععععععة وعععععععععدد ايععععععععام  -
 الممارسة االسبوعية

 مكان الممارسة -

تتعائ  الدراسعة المسعحية سعنوية ، 
واالسعععتفادة معععن تتائجهعععا كمؤشعععر 
تقععععوم لعععععالداء وتصععععحيك الخطعععععة 

 االستراتيجية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة
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التوزيعععععع  الجلرافععععععي بععععععين معععععععدن  -
 الدولعةارتباطهعا بو  الواحعدة الدول
 . ككل

تسعععععععبة الممارسعععععععة بعععععععين الرجعععععععل  -
 والمرأة 

ات تسععععععبة الممارسعععععععة بعععععععين الفئععععععع -
 العمرية المختلفة

تسعععبة الممارسعععة بعععين اال عععحاء  -
 ولوى القدرات الخا ة

قاعععععععدة بياتععععععات احصععععععائية  2.5.2
 عن المشاركة المجتمعية للرياضة

بياتععات احصععائية تصععميم قاعععدة 
عععععععععععععن المشععععععععععععاركة المجتمعيععععععععععععة 

 للرياضة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

دراسعععععععات وبحععععععععوث حععععععععول  2.5.3
الحالة الصحية للمجتمع  وعالقتهعا 
بممارسععة الرياضععة وربطهععا بقاعععدة 

 البياتات االحصائية 

اجراء بحعوث ومشعروعات بحثيعة 
حعععول الحالعععة الصعععحية للمجتمععع  
وعالقتهععععععععا بممارسععععععععة الرياضععععععععة 
وربطهععععععععععععععا بقاعععععععععععععععدة البياتععععععععععععععات 

 االحصائية 

المراكعععععععععععز البحثيعععععععععععة 
باالشعععتراك مععع  وزارة 

 الشباب والرياضة

 

 
 

Every Bady Active Every Day 
 

Get Healthy, Get Active 
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 المشروعات المقترحة :

 : وفق المحاور التالية : قومي للممارسة المجتمعيةمشروع  .1

 
 مشروا الرياضة المجتمعية محاوريوضك  13شكل رقم 

 

 الععب شعوارا المدينعة وال تحتعاج إلعت: حيث تقام مباريات بشعكل مبسعا وقعواتين مبسعطة فعي م الشوارع مبادرة مباريات .2
 .والمراهقينمالعب مجهزة ، وغالبًا يكون المشاركين من االطفال 

  

مشروع 
الرياضة 
ةالمجتمعي

أخالقيات 
الرياضة

رياضة المرأة

ار الرياضة لكب
السن

الرياضة 
لالطفال

الرياضة 
لذوى القدرات

الخاصة

الرياضة من 
اجل الصحة

الرياضات 
الشعبية

الرياضة 
الترويحية

السياحة 
والطبيعة
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 االستدامة المالية:  الثالثالهدف 
 

يمكعن تعريفعا بشعكل و هو أحد المصطلحات المستخدمة في السياسعات الماليعة. االستدامة المالية و  هو الثالثالهدف الرئيسي 
قععادرة علععت االسععتمرار فععي سياسععات اإلتفععاي  الهيئععات والمؤسسععات الرياضععيةعععام علععت أتععا الحالععة الماليععة التععي تكععون فيهععا 

الماليعة أو التععر  لمخعاطر اإلفعالس أو ععدم الوفعاء بالتزاماتهعا  الموازتعةواإليرادات الحالية علت المدى الطويل دون  فعو 
موجععب هععذه الماليععة المسععتقبلية. وتعتمععد االسععتدامة الماليععة علععت توقعععات اإلتفععاي واإليععرادات المسععتقبلية طويلععة األجععل. ويععتم ب

التوقعععات تعععديل السياسععات الحاليععة سععواًء بزيععادة أو  فععو النفقععات أو اإليععرادات. ويلععزم لضععمان اسععتمرار االسععتدامة الماليععة 
تععوافر القععدرة السياسععية والقاتوتيععة واالقتصععادية للحععد مععن تمععو تكععالي  بععرام  اإلتفععاي الحاليععة، أو السععماح لهععا بععالنمو ضععمن 

مصععادر جديععدة لديععرادات أو رفعع  معععدالت اإليععرادات الحاليععة. ويععرتبا مصععطلك االسععتدامة الماليععة معععدالت معينععة، أو إيجععاد 
بمصعطلك آ عر يسعمت الفجعوة الماليعة. وتععرف الفجعوة الماليعة با تصعار علعت أتهعا الفعري بعين القيمعة الحاليعة لجميع  التزامععات 

 .في القطاا الرياضي الدولة وإيراداتها المستقبلية

 

 التحديات :

 لألستثمار في الرياضة ؟كيفية تشجي  روؤس األموال  .1

 غير الشعبية ؟الشعبية و كيفية تحقيق التوازن في الصرف علي األلعاب الرياضية  .2

 استخدام االسلوب العلمي في التسويق الرياضي . .3

 توجيا لمن يحتاجا .التقليل االتفاي الحكومي في الصرف علي االتدية ، و  .4

 ة .يابداعية  لالستثمار في الهيئات الرياضاستكشاف تمالج جديدة  .5

 مواجهة التنظيم االدارى اللير داعم لالستثمار الرياضي . .6

 كيفية استقطاب التبرعات من االفراد والشركات في القطاا الرياضي . .7

 كيفية تلطية الصرف في المشروعات الهادفة للرياضة المجتمعية ؟ .8

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

تشعععجي  االسعععتثمار والتمويعععل فعععي المنشعععآت الرياضعععية وشعععراء االتديعععة إلعععت واالسعععتدامة الماليعععة فعععي القطعععاا الرياضعععي تهعععدف 
فععي ظععل أى ظععروف طارئععة ، ووضعع   طععا تسععويقية اسععتثمارية للمنشعععآت  ، وأيضععًا ضععمان اسععتمرار رأس المععالالرياضععية 

استضعافة االحعداث الرياضعية الكبعرى وتحقيعق عائعد  تثمار فعيواالتدية ، م  ضمان عدم افعالس االتديعة ، وكيع  يمكعن االسع
 ، ويتم تحقيق االستدامة المالية من  الل المبادرات الالحقة . اقتصادى قوى 
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

تحويععععل االتديععععة الرياضعععععية  3.1.1 خصخصة االندية 3.1
ملكية الكبرى إلت أتدية  ا ة لو 

رأس ماليععة مثععل االتديععة االوروبيععة 
،  ممععععا يععععوفر  االتفععععاي الحكععععومي 
عليهعععععا وتوجيعععععا العععععدعم لمصعععععارف 

 رياضية ا رى اكثر احتياجاً 

تليير قواتين الرياضة بما يسعمك 
 بخصخصة األتدية الرياضية

عععععععععععععر  االتديععععععععععععة الرياضععععععععععععية 
للخصخصعععععععة لرجعععععععال األعمعععععععال 

 والشركات

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

ع رأس المــــــــال تشــــــــجي 3.2
 الخارجي

توسععععي  قاععععععدة المشعععععجعين  3.2.1
 والممارسين للرياضة

ازديععععععاد الشععععععركات الراغبععععععة فعععععععي 
 التمويل واالستثمار في الرياضة

 الحكومة 

استضععععععععععععععععععافة االحععععععععععععععععععداث  3.2.2
الرياضععععععية الكبععععععرى ، بمععععععا يجلععععععب 

 روؤس األموال الخا ة 

زيعععادة رأس المعععال المسعععتثمر فعععي 
 الرياضة

 الحكومة

شعععععععج  القطعععععععاا الخعععععععات ت 3.2.3
بتخصععععععععيص جععععععععزء مععععععععن أرباحععععععععا 
لحسعاب دعععم المشعاركة المجتمعيععة 

 للرياضة

تحديعععد تسعععبة معععن  عععدور قعععرار ب
أربععععاح الشععععركات للمسععععاهمة فععععي 
اتشععععاء وتطععععوير أمععععاكن ممارسععععة 

 االتشطة الرياضية

 الحكومة

تسععععععععععععععععععععهيل االجععععععععععععععععععععراءات  3.2.3
الحكومية للدعم واالستثمار لرجعال 

 االعمال في الرياضة 

 عععععععععععععععدور قعععععععععععععععرارات لتسعععععععععععععععهيل 
االسعععععععععتثمار الرياضعععععععععي لرجعععععععععال 

 االعمال

 الحكومة

تتبععععععععععععع  تظعععععععععععععام التمويعععععععععععععل  3.3.1 تمويل الحكومة 3.3
الحكععععععععععععومي للرياضععععععععععععة وجهععععععععععععات 
الصععععععععرف لععععععععا لضععععععععمان و ععععععععولا 

 لمستحقيا .

 و عععول التمويععععل الرياضععععي الععععت
 مستحقيا

 الحكومة

ضععععععععمان و ععععععععول الععععععععدعم  3.3.2
 تالععع الحكععومي والتمويععل الرياضعععي

 .مستحقيا

تشكيل لجنة متابععة ماليعة للعدعم 
 الحكومي المالي  

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

اسععتخدام االسععلوب العلمععي  3.4.1 ضمان االستثمار 3.4
فععي االسععتثمار والتسععويق الرياضععي 
ألتشعععععععععطة االتحعععععععععادات الرياضعععععععععية 

 واالتدية والمنشآت الرياضية 

زيععععععادة التمويععععععل مععععععن الشععععععركات 
 ةضالراعية للريا

 االتحادات الرياضية

 االتدية 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

التوس  في مجعال السعياحة  3.4.2
الرياضعععععية واسعععععتلالل االمكاتيععععععات 
والبيئععععة الجلرافيععععة والمنا يععععة التععععي 
وهبهععا هللا لكععل دولععة ، ممععا يجلععب 
رأس المعععال الخعععات وأيضعععًا زيعععادة 
اعععععععداد السععععععياح والمشععععععاركين فععععععي 

 المهرجاتات الرياضية

مهرجاتات رياضية عالمية  اقامة
مرتبطعععععة بالسعععععياحة الرياضعععععية ، 
وعائعععععععد اسعععععععتثمارى فعععععععي  دمعععععععة 

 قطاا الرياضة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزارة السياحة

تعععععولي المتخصصعععععين فعععععي  3.4.3
االسعععععععتثمار الرياضعععععععي والتخطعععععععيا 
المسئولية في الهيئات والمؤسسات 

 الرياضية

تععععععععععععععولي المتخصصععععععععععععععين فععععععععععععععي 
ئولية االسععععتثمار الرياضععععي المسعععع

فعععععععععععععي الهيئعععععععععععععات والمؤسسعععععععععععععات 
 الرياضية

الهيئات والمؤسسات 
 الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعات المقترحة :

  صخصة االتدية الرياضية وتحويلها الي اتدية استثمارية و ا ة اتدية كرة القدم. .1

 اتشاء شركات استثمارية  ا ة بالرياضة ، ويكون جزء من العائد منها موجا للرياضة المجتمعية . .2

 مشروعات التقدم للحصول علي استضافة االحداث الرياضية الكبرى مثل بطوالت العالم والدورات االولمبية . .3
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 التدريب( -االدارة الرشيدة  -العاملة  ى )القو الموارد البشرية :  الرابعالهدف 
 

إدارة المعوارد البشعرية هعي إدارة القعوى ،ا تيعار وتطعوير المعورد البشعرى العامعل فعي قطعاا الرياضعة  هو الراب الهدف الرئيسي 
ة المععوظفين، وأيضععًا متابعععة قيععادة ةالتقيععيم ومكافععو  التععدريبو  . وتخععتص بجععذب الموظفينواال تيععارالرياضععية  العاملععة للمنظمععات
القيععادات ، وتتمثعل المععوارد البشعرية فععي القطععاا الرياضعي فععي )ن العمععلقععواتيلالتنظيميعة والتةكععد مععن اإلمتثعال  المنظمعة والثقافععة

مدرسعي  –الحكعام –المعدربين –الفنيعين - االداريعين –القيعادات االداريعة  –القيادات التنفيذية  –مجالس االدارات  -الحكومية 
 (التربية الرياضية

 

 التحديات :

 ؟ 2020عام  حتتفي الهيئات الرياضية كيفية ضمان  لق فرت عمل جديدة  .1

 ما هي االجراءات المتبعة الستقطاب القوة العاملة المميزة للعمل في القطاا الرياضي ؟ .2

 مستوى رياضة البطولة أو الرياضة المجتمعية ؟ ة عملية التدريب الرياضي سواء علتي  تضمن كفاءة وفعاليك .3

 في القطاا الرياضي؟ كي  تضمن جودة البرام  التدريبية المقدمة للموارد البشرية العاملة .4

 ؟قياس العائد من التدريب كي  يمكن  .5

 لقيادية دا ل الهياكل التنظيمية ؟تفهم االدوار اكي  تضمن  .6

 كيفية تشجي  التطوا في االتشطة والمهرجاتات الرياضية ؟ .7

 كيفية التةكد من أتنا تتمسك بةعلت معايير الجودة والحوكمة والشفافية في الهيئات الرياضية ؟ .8

 تضمن كفاءة مدرسي التربية الرياضية في المدارس ؟كي   .9

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

او قيمعة ، فكلمعا ضعمنا جعودة ا تيعار وتعدريب اعضعاء مجلعس االدارة  ة لعيس لهعا جعدوى رد البشعرية الفعالعالرياضة بعدون المعوا
والقيععادات التنفيذيععة واالداريععين والمععدربين والمتطععوعين وحتععت اوليععاء االمععور كلمععا ضععمنا االسععتدامة بنجععاح فععي تحقيععق اهععداف 

ة التعيععين وجععذب وفععي اطععار للععك تععم وضعع  عععدد مععن المبععادرات لتحقيععق ضععمان جععودوقععيم الدولععة فععي القطععاا الرياضععي ، 
جععاه القيععادات ايجابيععًا العنا ععر البشععرية المميععزة وتععدريبهم للعمععل فععي القطععاا الرياضععي بمختلعع  اتجاهاتععا ، وايضععًا تلييععر ات

 القيادة واالدارة الرشيدة . للتحول الت
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

التوظيـــــــــــ  وجـــــــــــذب  4.1
المميــزة للعمــل فــي العناصــر 

 القطاع الرياضي

الععععععععععععدل والشعععععععععععفافية فعععععععععععي  4.1.1
 التوظي 

وجعععععععععود تظعععععععععام معلعععععععععن وموثعععععععععق 
 للتوظي  

 الهيئات الرياضية

هياكععععععل تنظيمععععععة وو عععععع   4.1.2
 وظيفي مبني علت أسس علمية 

وجععععود هيكععععل تنظيمععععي وو عععع  
 وظيفي لكل هيئة رياضية

 الهيئات الرياضية

قععععععععاتون المععععععععوارد البشععععععععرية  4.1.3
 للعاملين في قطاا الرياضة

ا عععدار قعععاتون  عععات للععععاملين 
فعععععععي القطعععععععاا الرياضعععععععي يعععععععنظم 
العالقعععة بعععين الهيئعععات الرياضعععية 
الحكوميععععة وغيععععر الحكوميععععة معععع  
المعععععععوارد البشعععععععرية العاملعععععععة بمعععععععا 

 يضمن الحقوي والواجبات

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

وضعععععععععع  تظععععععععععام الرواتععععععععععب  4.1.4
 والمكافآت تحقق الرضا الوظيفي

وجعععود تظعععام للرواتعععب والمكافعععآت 
يحقععق الرضععا الععوظيفي ويتصعع  

 بالعدل والشفافية

 الهيئات الرياضية

معععععععععععععععا هعععععععععععععععي المهعععععععععععععععارات  4.2.5
االكاديميععععععععة والمهنيععععععععة للمتقععععععععدمين 

 للوظيفة ؟

ضععععععمان الكفععععععاءة والمهنيععععععة فععععععي 
 العمل

 قسم الموارد البشرية

مععععا هععععي الخبععععرات السععععابقة  4.1.6
 للمتقدمين للعمل ؟

الكفععععععاءة والمهنيععععععة فععععععي ضععععععمان 
 العمل

 قسم الموارد البشرية

تحديعععد المهعععارات الوظيفيعععة  4.2.1 المهارات الوظيفية 4.2
والمهعععععععارات الشخصعععععععية المتطلبعععععععة 
 لكل وظيفية في القطاا الرياضي

وضعععع  الشعععععخص المناسعععععب فعععععي 
 المكان المناسب

 تحقيق الرضا الوظيفي

 قسم الموارد البشرية

معععععععععععععععا هعععععععععععععععي المهعععععععععععععععارات  4.2.2
 االكاديمية والمهنية للعاملين 

وضعععع  الشعععععخص المناسعععععب فعععععي 
 المكان المناسب

 قسم الموارد البشرية

قياس الفجوة بين المهعارات  4.2.3
الحاليععععععععععععة للعععععععععععععاملين والمهععععععععععععارات 

 المطلوبة للوظيفة

اععععععادة توظيععععع  المعععععورد البشعععععرى 
 في المكان المناسب 

تحديعععععععد الفجعععععععوة يضعععععععمن كفعععععععاءة 
 التدريب

 

 

 قسم الموارد البشرية
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

تحديععععععععععععععععععد االحتياجعععععععععععععععععععات  4.3.1 التدريب 4.3
التدريبيعععععععة للمععععععععوارد البشععععععععرية فععععععععي 

 القطاا الرياضي

 قسم الموارد البشرية تحديد البرام  التدريبية المطلوبة

 التعععدريب يكعععون قعععائم علعععت 4.3.2
 –مهعععععارات  –اضعععععافة )معلومعععععات 

تلييععععر االتجاهععععات بشععععكل ايجععععابي 
 تحو العمل(

 قسم التدريب تطور األداء الوظيفي

قيعععاس العائعععد معععن التعععدريب  4.3.3
 في موق  العمل

التطععور فععي  التعععرف علععت مععدى
األداء بععععععععد التعععععععدريب ، ومعععععععدى 
 جدوى البرام  التدريبية المقدمة

 قسم الموارد البشرية

وجععععععود مععععععدربين محتععععععرفين  4.3.4
تعععععععععدريب المعععععععععوارد  علعععععععععتقعععععععععائمين 
 البشرية 

 قسم الموارد البشرية تطور االداء الوظيفي 

القععععععععائمين بالتععععععععدريس فععععععععي  4.4.1 التدريس 4.4
حصععة التربيععة الرياضععة بالمععدارس 
هععععععععععم  ريجععععععععععي كليععععععععععات التربيععععععععععة 

 الرياضية

 ععععععععععععدور قععععععععععععرار ان القععععععععععععائمين 
بالتععععععدريس فععععععي حصععععععة التربيععععععة 
الرياضععة بالمععدارس هععم  ريجعععي 

 كليات التربية الرياضية 

ضعععععععععمان جعععععععععودة األداء لعععععععععدرس 
 التربية الرياضية

 وزارة التعليم

تحديععععععععععععععععععد االحتياجعععععععععععععععععععات  4.4.2
التدريسعععععععععععععية لمدرسععععععععععععععي التربيععععععععععععععة 

 الرياضية  

 وزارة التعليم تحديد البرام  التدريبية المطلوبة

 التعععدريس يكعععون قعععائم علعععت 4.4.3
 –مهعععععارات  –اضعععععافة )معلومعععععات 

تلييععععر االتجاهععععات بشععععكل ايجععععابي 
 تحو العمل(

 قسم التدريب تطور األداء الوظيفي

قيعععاس العائعععد معععن التعععدريب  4.4.4
 في موق  العمل

التطععور فععي  التعععرف علععت مععدى
األداء بععععععععد التعععععععدريب ، ومعععععععدى 
 جدوى البرام  التدريبية المقدمة

 

 وزارة التعليم
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وجععععععود مععععععدربين محتععععععرفين  4.4.5
 تدريب المدرسين  قائمين علت 

اقععععععد معععععع  مععععععدربين محتععععععرفين التع
تععععدريب المدرسععععين  قععععائمين علععععت

 تطور االداء الوظيفي و 

 وزارة التعليم

ـــــــــــــــــــــادات واالدارة  4.5 القي
 الرشيدة

قواعععععععععععد وتظععععععععععم واضععععععععععحة  4.5.1
 ومعلنة لتعيين القيادات 

 الهيئات الرياضية الرضا الوظيفي

وجععععععععععود رؤيعععععععععععة واضعععععععععععحة  4.5.2
لموا عععععععععععععفات القائعععععععععععععد ومهاراتعععععععععععععا 

 الشخصية واالكاديمية والمهنية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب  تعيين القيادة المناسبة
والرياضعععععععة واللجنعععععععة 

 االوليمبية

تعععععدريب مسعععععتمر للقيععععععادات  4.5.3
 االدارية والتنفيذية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب  تفهم ادوار القيادة وتنفيذها
والرياضعععععععة واللجنعععععععة 

 االوليمبية 

اععععععععععداد قيعععععععععادات الصععععععععع   4.5.4
 الثاتي

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب  ضمان استمرارية تسلسل القيادة
والرياضعععععععة واللجنعععععععة 

 االوليمبية

تمكعععين الشعععباب معععن تعععولي  4.5.5
 القيادات

رؤيععععععة جديععععععدة ومتطععععععورة بشععععععكل 
 مستمر وتتميز بالحماس

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
والهيئععععات والرياضععععة 
 الرياضية

تحديعععد العمعععالء لكعععل هيئعععة  4.6.1 رضا العمالء 4.6
 رياضية

وضععععع  البععععععرام  التععععععي يحتاجهععععععا 
 العمالء 

 الهيئات الرياضية

تحديعععد احتياجعععات العمعععالء  4.6.2
 والخدمات المطلوبة لهم 

 الهيئات الرياضية تحقيق رضا العمالء

قيعععاس رضعععا العمعععالء ععععن  4.6.3
 بشكل مستمرالخدمات المقدمة 

 الهيئات الرياضية اجراءات التصحيك

 نظم المعلومات 4.7

 )الحد االدني لتنفيذ المبادرة(

تظععععععم المعلومععععععات للمععععععوارد  4.7.1
 البشرية العاملة 

االتتهععععععععععاء مععععععععععن اتشععععععععععاء تظعععععععععععم 
المعلومعععععععععات للمعععععععععوارد البشععععععععععرية 

 العاملة

 الهيئات الرياضية

اتشععععععععععاء تظعععععععععععم االتتهععععععععععاء مععععععععععن  تظم معلومات لالعبين  4.7.2
 معلومات الالعبين

 

 الهيئات الرياضية
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تظعععم معلومعععات للممارسعععين  4.7.3
 يةلمجتمعاللرياضة 

االتتهعععععععاء معععععععن تظعععععععم معلومعععععععات 
 الممارسين للرياضة المجتمعية

 الهيئات الرياضية

االتتهعععععاء معععععن تظعععععم المعلومعععععات  تظم معلومات للمتطوعيين 4.7.4
 للمتطوعين

 الهيئات الرياضية

تظعععععععععم معلومعععععععععات اداريعععععععععة  4.7.5
لتنظعععععععععيم العمعععععععععل دا عععععععععل و عععععععععارج 

 الهيئات الرياضية

االتتهعععععاء معععععن تظعععععم المعلومعععععات 
 االدارية

 الهيئات الرياضية

تظم معلومعات تتبع  وتقعويم  4.7.6
 االداء

االتتهعععععاء معععععن تظعععععم المعلومعععععات 
 للتتب  وتقويم االداء 

 الهيئات الرياضية

جععععععععععععععودة تطبيععععععععععععععق تظععععععععععععععم  4.7.7
 المعلومات

جععععععععودة تطبيععععععععق تظععععععععم ضععععععععمان 
 المعلومات

 الهيئات الرياضية

المتطـــوعيي  لطنشـــطة  4.8
 واالحداث الرياضية

تحديععععععععد معوقععععععععات العمععععععععل  4.8.1
 التطوعي

تالفي هعذه المعوقعات عنعد طلعب 
 العمل التطوعي

 الهيئات الرياضية

وجععععود بيئععععة محفععععزة للعمععععل  4.8.2
 التطوعي واستقطاب المتطوعيين

 الهيئات الرياضية زيادة اعداد المتطوعيين 

وجععععععععود معععععععععايير ال تيععععععععار  4.8.3
 المتطوعيين

ا تيععععععار افضععععععل العنا ععععععر مععععععن 
 المتقدمين للعمل التطوعي

 الهيئات الرياضية

وضععععععععوح الععععععععدور الخععععععععات  4.8.4
 بالمتطوعيين 

حسعععععععععن توظيععععععععع  المتطعععععععععوعيين 
 واالستفادة من طاقاتهم

 الهيئات الرياضية

لموا ععععفات  وضععع  تصعععور 4.9.1 الخبراء العالميي  4.9
الخبععععععععععراء الععععععععععدوليين الععععععععععذين يععععععععععتم 

ت ااالسعععععععتعاتة بهعععععععم فعععععععي القطاعععععععع
 الرياضية  المختلفة

االسععتعاتة بةفضععل العنا ععر مععن 
 الخبراء

 االتحادات الرياضية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزارة التعليم

استقطاب الخبعراء العدوليين  4.9.2
للعمععععععععل فععععععععي القطععععععععاا الرياضععععععععي 

تطعوير واالستفادة من  بعراتهم فعي 
 الرياضة

 رؤية تدريبية وتدريسية دولية 

 بطوالت  الحصول علت

 االتحادات الرياضية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزارة التعليم
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لجيعل جديعد  تدريب الخبراء 4.9.3
 من المدربين والمدرسين المحليين

ظهععور جيععل جديععد مععن المععدربين 
والمدرسعععععععععين  يمتلعععععععععك المعرفعععععععععة 
 والمهععععععععععارات الالزمععععععععععة لتطععععععععععوير

 الرياضة

 االتحادات الرياضية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزارة التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعات المقترحة :
ــًا وخاصــة التابعــة للجنــة االوليمبيــة .1 : بمععا يسععمك بضععمان جععودة اعتمــاد مراكــز تــدريب المــدربي  دولي

 مخرجات التدريب واالحترافية في قياس العائد من التدريب . 

: حيث يتم تصميم هيكل ادارى متكامل للرياضة يجم  بين الحكومعة  للرياضةمشروع الهيكل االداري  .2
مععن جهععة واللجنععة االوليمبيععة واالتحععادات واالتديععة واى هيئععات رياضععية ا ععرى بالدولععة ، ويحععدد العالقععة 

 بينهم ، وعمل و   وظيفي ومهارى دا ل الهيكل .

القطععاا الرياضععي و ا ععة مععن طععالب : تشععجي  وتحفيععز العمععل التطععوعي فععي  مبــادرة العمــل التطــوعي .3
 الجامعات ، وعمل قاعدة بياتات للتوا ل المستمر معهم .

تصميم قاعدة بياتات تضم جمي  الععاملين فعي  :مشروع نظم المعلومات الرياضية )السجل الوظيفي(  .4
هعا القطاا الرياضي ، وتحتعوى علعت بياتعات جميع  البعرام  التدريبيعة والشعهادات المهنيعة الحا علين علي

وامععاكن عملهععم و بععراتهم وبياتععاتهم الشخصععية ، ويكععون تحععت اشععراف وزارة الشععباب والرياضععة والتعلععيم 
 واللجنة االوليمبية .

تصميم قاعدة بياتات للمستفيدين من  دمات الرياضة توضك بياتاتا  :مشروع نظم معلومات العمالء  .5
ات المقدمة ، وهو ما يوضك مستوى رضا وتوا الخدمة المقدمة ومكاتها ويمكنا اجراء تقييم عن الخدم

 العمالء .
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 األطفال والشباب:  الخامسالهدف 
 

ا أى أمعة معن طاقعات بشعرية ، فمرحلعة الشعباب هعم أغلعت معا تملكع، فاألطفعال و هم األطفعال والشعبابالخامس الهدف الرئيسي 
لرياضعة واللععب او ععام ،  25وحتت سعن  15عام ، وتبدأ مرحلة المراهقة والشباب من سن  15حتت  3الطفولة تبدأ من سن 

من اتفاقيا حقوي الطفل: ييطلب من الدول "االعتراف بحق الطفل  31حقان من حقوي الطفل، كما ورد بالتفصيل في المادة 
وأوقات الفرا ، ومزاولعة األلععاب، وممارسعة األتشعطة الترفيهيعة المناسعبة لسعن الطفعل، والمشعاركة بحريعة فعي الحيعاة في الراحة 

، ورعايععة طاقععاتهم ، وتنميععة  الهيئععات الرياضععيةمععن  ععالل  الشععباباألطفععال و وإن التفكيععر باسععتيعاب طاقععات الثقافيععة والفنععون".
 ية إن لم توجعا وتوظع قدراتهم وملكاتهم ، مسؤولية الدولة والمجتم  واألسرة ، كما أن طاقة الشباب الجسدية والفكرية والنفس
 .تتحول إلت عمليات هدم وتخريب في المجتم  ، بل وتنعكس علت كيان الفرد تفسا اتعكاسًا سلبياً 

لشباب ، ومخعاطر إهمالهعا ، وععدم توجيههعا ورعايتهعا ، هعي التعي دععت العدول إلعت تةسعيس وزارة إن األهمية الكبرى لطاقة ا.
، وتوجيععا  معن  ععالل الرياضععة رعايععة الشععباب امهعامهأحععد ، تكععون  ودمجهععا بالرياضعة فععي العديععد معن الععدول  ا عة بالشععباب

 . طاقاتهم واالهتمام بمواهبهم وميولهم

 

 التحديات :

 الدور الذى تلعبا المدرسة والجامعة في أتاحة الفر ة لألطفال والشباب لممارسة الرياضة؟كيفية التةكد من  .1

 تشجي  الشباب في ممارسة الرياضة  الل الدراسة الجامعية . .2

 هل تتوفر البنية التحتية واالمكاتات لممارسة الرياضة في المدارس والجامعات ؟ .3

وأتدية ومراكز  عحية لتحقيعق أقصعت أسعتفادة ممكنعة معن طاقعات  كي  تتعاون الهيئات الرياضية من مدارس وجامعات .4
 الشباب ؟

الموهعوبين لممارسعة الرياضعة كي  يمكن االستفادة من حصة التربية الرياضية في المدارس في اتتقعاء وتوجيعا االطفعال  .5
 سبة لقدراتهم ؟المنا

 كي  يمكن تليير اتجاه االطفال بشكل ايجابي تحو ممارسة الرياضة ؟ .6

مكععععن التةكععععد مععععن مشععععاركة االطفععععال والشععععباب لوى االحتياجعععات الخا ععععة فععععي ممارسععععة الرياضععععة فععععي المععععدارس كيععع  ي .7
 والجامعات؟

 كي  توفر مشاركة االطفال والشباب في النشاط الرياضي  ارج المدرسة والجامعة ؟ .8

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

ة باالطفععال والشععباب ، فهععم االسععتراتيجية هععي دمعع  الرياضعع ت فععيدور مععن االدوار االساسععية التععي تلعبهععا المععدارس والجامعععا
ويمكعن االسعتفادة معن حصعص التربيعة البدتيعة ومعن النشعاط الطالبعي ، سعاعات يوميعا للدراسعة  6يقضون وقت قعد يصعل العت 

المواهععب الرياضععية وحسععن فععي المععدارس والجامعععات فععي تلييععر اتجععاههم بشععكل ايجععابي تحععو ممارسععة الرياضععة ، واكتشععاف 
االهتمععام بالرياضععة المجتمعيععة بععدون تميععز بععين اال ععحاء ولوى االحتياجععات فة الععت الرياضععات المناسععبة باالضععا تععوجيهم الععت

 الخا ة أو بين البنين والبنات .
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دوري المـــــــــــــــــــــــــدارس  5.1
 والجامعات

 بنات –بنين 

لوى القعععععععععععععدرات  –أ عععععععععععععحاء 
 الخا ة

أن يعععععتم االعتعععععراف بعععععدورى  5.1.1
المععععدارس والجامعععععات مععععن جاتععععب 
الحكومععععععة ، والتعامععععععل معععععععا مثععععععل 

 دورى األتدية

اعتعععععععععععععراف الحكومعععععععععععععة بعععععععععععععدورى 
 المدارس والجامعات 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 وزارة التعليم

توسعععععععععععي  وتنعععععععععععوا قاععععععععععععدة  5.1.2
المشععععاركة وال يقتصععععر فقععععا علعععععت 

االتديععة الموجععودين اشععتراك العبععي 
 بالمدارس .

زيادة أعداد الالعبعين الممارسعين 
غيعععععععععععععر المشعععععععععععععتركين باالتديعععععععععععععة 
الرياضعععععععة فعععععععي دورى المعععععععدارس 

 والجامعات

 المدارس والجامعات

وضععععععع  حعععععععوافز ماديعععععععة أو  5.1.3
 معنوية من جاتب الحكومة

تحديععععععععععععععععععععد حععععععععععععععععععععوافز ماليععععععععععععععععععععة 
ومعنويعععععةللفائزين فعععععي البطعععععوالت 

 الدراسية

 وزارة التعليم

اقامة الدورى علعت مسعتوى  5.1.4
 المدينة ثم الدولة كلها

تنفيععععععععذ الععععععععدورى علععععععععت مسععععععععتوى 
 المدينة والدولة

 وزارة التعليم

دورى  ععععععععععععععععععات لععععععععععععععععععذوى  5.1.5
القعععععدرات الخا عععععة علعععععت مسعععععتوى 

 المدارس والجامعات

لعذوى إلزامعي اقامة دورى  عات 
القعععدرات الخا عععة علعععت مسعععتوى 

 المدارس والجامعات

 وزارة التعليم

حصة التربية الرياضـية  5.2
 بالمدارس

لتربيعععععععة أن تصعععععععبك معععععععادة ا 5.2.1
جميع   الرياضية معادة إلزاميعة علعت

 الطالب

 دور قرار بإلزامية مادة التربية 
الرياضععية كمععادة اساسععية ضعععمن 

 المنه  الدراسي

 وزارة التعليم

تطععععععععععوير مععععععععععنه  التربيععععععععععة  5.2.2
الرياضععععععية بشععععععكل ابععععععداعي جديععععععد 

بمععا يتمشععت وعلععت أسععس علميععة ، 
معععععععععععععع  توجهععععععععععععععات االسععععععععععععععتراتيجية 

 الموضوعة

تطعععععوير محتععععععوى معععععنه  التربيععععععة 
الرياضعععععععععية بمعععععععععا يتمشعععععععععت مععععععععع  
توجهعععععععععععععععععععععععععات االسعععععععععععععععععععععععععتراتيجية 

 الموضوعة

 وزارة التعليم

الممارســـة خـــار  وقـــت  5.3
 المدارس والجامعات

فممارسعععععة النشعععععاط الرياضعععععي 
دا عععععل المعععععدارس والجامععععععات 
بشععتت  ععوره مععا هععو إال جععزء 
من الصورة الكلية للرياضة ، 

فععععععععتك مالعععععععععب المععععععععدارس  5.3.1
والجامعععععععععات بعععععععععد اتتهععععععععاء اليععععععععوم 
الدراسعععععععي ، للممارسعععععععة الرياضعععععععية 

 كخدمة مجتمعية

علععععيم  ععععدور قععععرار مععععن وزارة الت
بإسعععععتخدام المالععععععب بالمعععععدارس 
والجامعععععععععات لخدمععععععععة المجتمعععععععع  
للممارسععة الرياضععية  ععارج وقععت 

 الدراسة

 

 وزارة التعليم
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فعععال بعععد معععن الممارسعععة أيضعععًا 
  ارج وقت الدراسة .

 

فعععتك روابعععا االتصعععال بعععين  5.3.2
المععععععععدارس واالتديععععععععة الرياضععععععععية ، 
لتشعععععععععععجي  الممارسعععععععععععة المشعععععععععععتركة 
واسععععععتخدام االمكاتععععععات والمالعععععععب 

 بين الطرفين

تنفيعععععذ بروتعععععوكالت تععععععاون بعععععين 
وزارة التعلععععيم واالتديععععة الرياضععععية 

 في المدن المختلفة

 وزارة التعليم

 االتدية الرياضية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 النشاط الجامعي 5.4

وهي االتشطة الرياضية التعي 
تنفععععععععععععذ للشععععععععععععباب بالجامعععععععععععععة 

 بخالف دورى الجامعات 

 شاباتالللشباب و 

زيععععععععععادة المعععععععععععوارد الماليعععععععععععة  5.4.1
للنشععاط المخصصععة مععن الحكومععة 

 الرياضي بالجامعات

 دور قرار زيادة الموارد المالية 
المخصصعععععععععععة معععععععععععن الحكومعععععععععععة 

 للنشاط الرياضي بالجامعات

 وزارة التعليم

التنععععععععععععوا فععععععععععععي االتشععععععععععععطة  5.4.2
الرياضعععععية بمعععععا يناسعععععب متطلبعععععات 
 وميول جمي  الطالب بدون تمييز 

تعععععععدد وتنععععععوا االتشععععععطة المنفععععععذة 
 للشباب

 الجامعات

فتععععععععرة الصععععععععي   اسععععععععتلالل 5.4.3
لعمعععل معسعععكرات رياضعععية للشعععباب 

 بالجامعة

تنفيععععععععععععذ أتشعععععععععععععطة المعسعععععععععععععكرات 
 عالل فتعرة  الرياضية بالجامععات

 الصي 

 الجامعات

االهتمعععععععععععععععععععام باالتشعععععععععععععععععععطة  5.4.4
 الرياضية لذوى القدرات الخا ة

تنفيعععذ االتشعععطة الرياضعععية لععععذوى 
االحتياجات الخا ة بدون تميز 

 عن اال حاء

 الجامعات

تقديم منك دراسية لألبطعال  5.5.1 الدراسيةالمنح  5.5
الرياضععععععععيين الععععععععدوليين بالمععععععععدارس 

 والجامعات

 ععدور قععرار بتقععديم مععنك دراسععية 
لألبطعععععععال الرياضعععععععيين العععععععدوليين 

 بالمدارس والجامعات

 وزارة التعليم

 الجامعات

أن تتعععععععععععععععععاون المععععععععععععععععدارس  5.6.1 عمل سوياً أن ن 5.6
والجامعععات واالتديعععة ووزارة التعلعععيم 

فعععععععي ووزارة الشعععععععباب والرياضعععععععة ، 
تفعيعععععععععل  طعععععععععة تنفيعععععععععذ االتشعععععععععطة 
 ومسئوليات التنفيذ ومتابعة التنفيذ 

تشععععععععكيل لجنععععععععة مععععععععن المععععععععدارس 
والجامععععععععععععععععات واالتديعععععععععععععععة ووزارة 
التعلععيم ووزارة الشععباب والرياضععة 

 ، لمتابعة تنفيذ االستراتيجية

الجامعات المدارس و 
واالتديعععععععععععععععععععععععععععة ووزارة 
التعلععععععععععععععععععععععععععععععععيم ووزارة 

 الشباب والرياضة

 المتسربي  م  التعليم 5.7

لعععيس معنعععت أن هنعععاك أطفعععال 
وشعععععععباب لعععععععم يلتحقعععععععوا أو لعععععععم 

والشعععباب تشعععجي  االطفعععال  5.7.1
المتسععععععععععربين معععععععععععن التعلعععععععععععيم فعععععععععععي 

األتشعععطة الرياضعععية فعععي ك االشعععترا
 تتهاء اليوم الدراسيالمقدمة بعد ا

أشعععععععععععتراك االطفعععععععععععال والشعععععععععععباب 
المتسععععععععربين مععععععععن التعلععععععععيم فععععععععي 
األتشععطة الرياضععية المقدمععة بعععد 

 تتهاء اليوم الدراسيا

 وزارة التعليم

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة
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يكملععععوا التعلععععيم ، أن تحععععرمهم 
مععن الممارسعععة فهعععم لهعععم كافعععة 
الحقعععععععععععوي والواجبعععععععععععات فعععععععععععي 
الممارسععععععععععععة مثععععععععععععل طععععععععععععالب 

 المدارس والجامعات

 

ة وض  حوافز كمنك دراسعي 5.7.2
السععععععععتكمال الدراسععععععععة أو تعلععععععععيمهم 

 للمميزين رياضيًا منهم 

 ععععععععدور قععععععععرار بمععععععععنك دراسععععععععية 
السعععععععععتكمال الدراسعععععععععة أو تعلعععععععععيم 

 المميزين رياضيًا منهم

 وزارة التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعات المقترحة :

: هو اتشاء فروا لألتدية الكبرى في مالعب المعدارس والجامععات Satelite Clubفروع األندية الكبرى  .1
سععنة ، ويكععون العائععد اتتقععاء  25-11ويكععون تحععت اشععراف ادارات االتديععة وتهععدف للمرحلععة العمريععة مععن ، 

الالعبععين الموهععوبين وممارسععة االطفععال والشععباب فععي هععذه المرحلععة العمريععة للرياضععة وغيععر المشععتركين فععي 
 النادى الرئيسي .

تقعععديم معععنك دراسعععية كاملعععة فعععي الجامععععات سعععواء علعععت مسعععتوى مرحلعععة البكعععالوريوس أو  المـــنح الدراســـية : .2
الدراسععات العليععا لألبطععال الععدوليين ، بمععا يضععمن الععربا بععين التعلععيم وممارسععة رياضععة البطولععة ، معع  تقععديم 

 الدعم والرعاية الكاملة لهم  الل الدراسة .

: وهعو مشعروا Not in Education, Employment, or Training NEETلشـبابحمايـة امشروع  .3
سعععنة ، وهعععؤالء الشعععباب لعععيس لعععديهم وظعععائ  وليسعععوا فعععي  24-16لفئعععة الشعععباب فعععي المرحلعععة العمريعععة معععن 

المععدارس او الجامعععات ولععيس لععديهم اى تععدريب ، ويهععدف المشععروا الععي تتبعع   ععلار السععن قبععل و ععولهم 
تعليميعععة ورياضعععية لهعععم لحمعععايتهم معععن  العععي ان يصعععبحوا بعععال ممارسعععة او تعلعععيم او وظيفيعععة ، ووضععع  رؤيعععة

 االتحراف ويكون لهم حقوي ومسئوليات لكي يندمجوا مرة ا رى بالمجتم  ويكون لهم حافز للحياة .

ــادرة أن نعمــل ســويًا  .4 وهععو يهععدف الععي ربععا االتشععطة الرياضععية بععين المععدارس  :Work Togetherمب
والجامعات واالتدية تحت هدف واحد في الممارسة الرياضية من أجعل  عحة االطفعال والشعباب ، ويهعدف 
ايضععًا الععي تنسععيق التعععاون وتبععادل الخبععرات والبياتععات الخا ععة بععالطالب عنععد االتتقععال مععن مرحلععة تعليميععة 

 الي أ رى .

تهدف العت ععدم التمييعز بعين البنعين والبنعات فعي الممارسعة ،  :Sports for Allلجميع مبادرة الرياضة ل .5
حيعععث ان اغلعععب األتشعععطة الرياضعععية تعععتم للبنعععين ويعععتم اهمعععال البنعععات أو أن تعععوا النشعععاط المقعععدم ال يناسعععب 

 البنات او يتوافق م  رغباتهم ، ولهذا فإن هدف المبادرة ان تصل الت تسب متساوية في الممارسة .
 



 

 54 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 



 

 55 2025-2017  منظمة التعاون االسالمي دولاستراتيجية تطوير الرياضة في   

 

 رياضة البطولة:  السادسالهدف 
 

وتحقيععق الهععدف السععادس هععو أكبععر تحععدى امععام دول السععادس هععو رياضععة البطولععة أو الرياضععة االحترافيععة ، الهععدف الرئيسععي 
الميععدليات فععالعبرة دائمععًا ومقيععاس الدولععة  دول االتحععاد عععن مصععاف الععدول فععي حصععدتظععرًا لبعععد  منظمععة التعععاون االسععالمي

دد الميععدليات االوليمبيععة ًا هععو بعععدد الميععدليات التععي حصعدتها فععي الععدورات االوليمبيععة والبطععوالت العالميعة ، فإجمععالي عععيرياضع
فعي حعين ان دولعة واحعدة فقعا  ، ميداليعة منعذ بعدء العدورات االوليمبيعة 444دولة التابعة لالتحعاد هعي  57ت عليها التي حصل

ميداليعة ، وهعو معا يوضعك حجعم التحعدى العذى أمامنعا ، وهعدف تحقيعق  806من دول االتحاد االوروبي مثل اتجلتعرا حصعدت 
البطوالت لن يتحقق إال بتحقيق جمي  أهداف االستراتيجية م  الوض  في االعتبار أن يكون لكل دولة ميزة تنافسعية تتناسعب 

تععوا الرياضععة التععي  ،وبالتععالي تععؤثر علععتطبيعععة البشععر بهععا  تععؤثر علععتحيععث مععن بيئععة جلرافيععة ومنا يععة  معع  مقومععات الدولععة
، واالتحعاد السعوفيتي فعي الجمبعاز ، واليابعان بعالجودو، والبرازيعل بكعرة القعدم ، تتميز بها ، فةمريكا تتميز بكرة السعلة والسعباحة 
ة واحعدة حصعد جميع  الميعدليات فعي جميع  االلععاب ، وأيضعا التوجعا تطي  دولعوللك علعت سعبيل المثعال ال الحصعر ، فلعن تسع

ون هععي الحا ععد للميععدليات و ا ععة تحععو االلعععاب الشعععبية والصععرف عليهععا بميزاتيععات ضععخمة واهمععال العععاب ا ععرى قععد تكعع
ة فكلمعا كبعرت عاب الفردية ، وأيضًا لن تستطي  تحقيق البطوالت إال عنعدما تمتلعك قاععدة ممارسعة معن الرياضعة المجتمعيعاالل

ود مععوارد مععتالك بنيععة تحتيععة ووجععياضععية فععي رياضععة البطولععة ، وبععدون اقاعععدة الهععرم واالتتقععاء كلمععا تععم اكتشععاف المواهععب الر 
الهععدف الععذى تطمععك اليععا  لرياضععي ، ولععذلك تؤكععد أن تحقيععق هععذاالعالميععة فععي تحقيععق التفععوي ا بشععرية محترفععة لععن تصععل الععت

 لالستراتيجية يتحقق بدون تحقيق االهداف اال رى  نلفالدول غافلة عن باقي االهداف 

 

 التحديات :

 سن البطولة ؟نميتها وتطويرها للو ول لرياضية وتأكتشاف المواهب الكيفية  .1

مبيعععة البطولعععة متمثلعععة فعععي اللجعععان االول كيفيعععة تحقيعععق التععععاون والتنسعععيق بعععين الهيئعععات الرياضعععية المسعععئولة ععععن رياضعععة .2
 العوزارات المرتبطعة والمعؤثرة علعت والحكومة متمثلة في وزارتها المعنية بالشباب والرياضة ، وأيضاً واالتحادات الرياضية 
  ا تجاح الرياضي ؟

 كيفية البحث عن الميزة التنافسية للدولة في المجال الرياضي وتحقيقها ؟ .3

 التدريبية التي تقوم بإعداد المدربين ؟ ةما هي المنظمات االحترافي .4

 المساواة بين الرياضيين اال حاء ولوى االحتياجات الخا ة في رياضة البطولة ؟ كي  تضمن تحقيق .5

 كي  تضمن تحقيق االهتمام الرياضي في رياضة البطولة بدون تميز بين الرجال والسيدات ؟ .6

 كي  تحقق الدعم المالي لتحقيق رياضة البطولة ؟ .7

 لتزامهم التدريبي؟والناشئين وامور الالعبين الصلار كيفية تحقيق التعاون بين أولياء ا .8

 هل من الممكن ان تتحول الرياضة الت وظيفة لالعبين ؟ .9

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

في للععك يتطلععب التعععاون والتنسععيق بععين كافععة الجهععات المسععئولة لتحقيععق افضععل بيئععة التطلعع  الععت حصععد الميععداليات واالسععتدامة
لعمععرى بيععنهم  ععالل المسععار ا التكامععلوتحقيععق  المحتععرفين والمبععدعين ، واسععتقطاب افضععل المععدربين ممكنععة ممارسععة رياضععية
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الالعب 
البطل

األسرة

المدرب

المدرسة 
والجامعة

البيئة 
المحيطة

فالمعدرب هعو أحعد المفعاتيك الهامعة فعي الفعوز ، ولهعذا ال بعد ان بالممارسعة وحتعت اتتهائعا منهعا ،  لتحاقعاالتدريبي لالعب منذ ا
غععرس روح ، ومععن عوامععل تحقيععق البطولععة ايضععًا للمععدرب يكععون  هنععاك مسععار مهنععي تعليمععي وتععدريبي واضععك دا ععل الدولععة 

حيعاة معن ال ت بحيعث أن تتحعول حيعاة الالععب العتالمنافسة والبطولة في الالعبين وععدم االكتفعاء بالمشعاركة فقعا فعي البطعوال
االسععتقرار المععالي لالعععب وهععو مععن أجععل الفععوز ، باالضععافة الععت 

قعا فبطولعة  الل تظام احتراف يضمن لا التركيز في رياضة ال
رياضي محترف يبحث ععن  وأن يتحول من رياضي تقليدى إلت

العععععت االحترافيععععععة فالمرحلعععععة القادمعععععة لنعععععا هعععععو التحعععععول الفعععععوز ، 
خصصععععية والحصععععول علععععت الميععععزة التنافسععععية فععععي الرياضععععة والت

المشععاركة االوليمبيعة والعالميعة ، وأن يتحععول مفهعوم الالعععب معن 
 في البطولة إلت الفوز في البطولة .

ولكي تستطي  للك ال بعد معن التشعارك مع  أسعرة الالعبعين لعتفهم 
العععوعي الرياضعععي والعائعععد منهعععا و ا عععة فعععي مرحلعععة الناشعععئين ، 
وأيضععععًا التعععععاون والتكامععععل بععععين االتديععععة والمععععدارس والجامعععععات 

مععن مالعععب  التدريبيععة المالئمععةاب والرياضععة ، وايضععًا تععوفير البيئععة شععبويتحقععق للععك مععن  ععالل تعععاون وزارتععي التعلععيم معع  ال
 .باالضافة لالستقرار النفسي واالجتماعي والمالي لالعبوادوات وعوامل االمن والسالمة 

أ تبعدوالتي قد ، دورة حياة الالعب الرياضي للو ول للبطولة تفهم جيدًا  والتعليمية واالسرة الهيئات الرياضية كما يجب علت
والتععي يجعب ان تتععوفر لالععب  ععالل هعذا المسععار جميع  االمكاتععات ، عمععر البطولعة  سععنوات وحتعت و ععولا العت 6منعذ عمعر 

 حتت يصل إلت مرحلة أتا يعيش من أجل الفوز بالبطوالت .التي تحقق لا النجاح 

األلععععاب ، فParalympicالخا عععة القعععدراتسععععت إليهعععا بعععدون تميعععز بعععين اال عععحاء وبعععين لوى نفل وإلا سععععينا وراء البطعععوالت
بععدرجات إعاقععة متفاوتعة، منهععا ضععع  القععوى  ينالرياضععات، يشععارك فيععا رياضعي يعة هععي ثععاتي أكبعر حععدث دولععي متععددبالبارالم

العضععلية مثععل )الشععلل السععفلي أو النصععفي، الشععلل الربععاعي، الحثععل العضععلي، متالزمععة مععا بعععد شععلل األطفععال(، ومنهععا أيًضععا 
تتيجة عجز في األطراف مثل البتر وكذلك قصر القامة والتوتر العضعلي والعرتك وضعع  البصعر وإعاقعة  ا تالل في الحركة

 النمو.

 

 13شكل رقم 

يوضح محاور 

الالعب نجاح 

 البطل
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 يوضك دورة حياة الالعب 14شكل رقم 

  

الحياة للفوز

(+ 25)العمر من 

التدريب للفوز

(25-19)العمر من 

التدريب للمنافسة

(18-17)العمر من 

تعليم المنافسة 

(16-15)العمر من 

التدريب للتدريب

(14-13)العمر من 

التعلم للتدريب

(12-10)العمر من 

المهارات االساسية

(9-7)العمر من 

بداية النشاط

(6-0)العمر من 

 اساسيات 
 المهارات الحركية

 اساسيات 
 المهارات الرياضية

بناء القدرات 
ةالجسمية والعقلي  

مستوى أداء عالي 
 للبطولة

ط 
شا

لن
 ا
فة

عر
م

ي
ض

يا
لر

ا
 

اة
حي

 لل
ط
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

نتقاء وتطوير المواهب ا 6.1
 الرياضية

علععععععععععععوم  االسععععععععععععتفادة مععععععععععععن 6.1.1
الرياضعععععععة والبحعععععععث العلمعععععععي فعععععععي 

 تتقاء وتدريب المواهب الرياضية ا

ا تيععار واتتقععاء افضععل العنا ععر 
 الرياضية

المحافظععة علععي االسععتمرارية فععي 
 النشاط

 الهيئات الرياضية

تتقععععاء المواهععععب الرياضععععية ا 6.1.2
مبنععي علععت أسععس العععدل والمسععاواة 

مستوى جمي  مراحل األتتقاء  علت
معععن أتتقعععاء الصعععلار حتعععت مرحلعععة 

 المنتخبات القومية

الثقععععة فععععي اال تيععععار ، وضعععععمان 
 تتقاء أفضل العنا را

 الهيئات الرياضية

 االتحادات الرياضية

التعــاون والتنســيق بــي   6.2
الوزارات المعنية بالرياضـة   
وبــــــي  األنديــــــة والمــــــدارس 
والجامعـــات   والتنســـيق مـــع 

 أولياء أمور الالعبي  

وضععععععع  الرياضععععععععة ضععععععععمن  6.2.1
 األهداف األولية للدولة

هتمععععععععععععام الععععععععععععوزارات المختلفععععععععععععة ا 
 بالرياضة 

الرئاسعععععععععععععة العامعععععععععععععة 
 للدولة

 ريطعععععععة واضعععععععحة وضععععععع   6.2.2
ومحعععععددة ألدوار كععععععل وزارة معنيععععععة 
بالرياضية و ا ة وزارتي الشباب 

التعلععععيم ، وأيضععععًا  والرياضععععة ووزارة
تحععاد رياضععي فععي دور كععل هيئععة وا

 المنظومة الرياضية  

تنظععيم وحسععن التوجيععا والمتابعععة 
 لجمي  الهيئات الرياضية 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
والرياضعععععععة واعتمعععععععاد 
الهيكععل واالدوار مععن 

 لس الوزراءمج

التنسععععععععيق والتعععععععععاون بععععععععين  6.2.3
األتديععة والمعععدارس والجامععععات فعععي 
تشعععععارك اسععععععتخدام المالععععععب بعععععععد 
أتتهعععاء الدراسعععة فعععي تعععدريب الفعععري 

 الرياضية 

توفر مالعب تدريبية للفري التي 
 ال تمتلك البنية التحتية

االتديعععععععععععععععععععععععععععععععة ووزارة 
 التعليم

تععععععععدريب المعععععععععدربين علعععععععععت  6.2.4
األمعععور فعععي تربيعععة مشعععاركة أوليعععاء 

الالعبععععععععععععين ومعرفععععععععععععة مشعععععععععععععاكلهم 
ومحاولععععععة حلهععععععا ، وتلييععععععر اتجععععععاه 
أوليععاء االمععور بشععكل ايجععابي تحععو 
رياضعععععة البطولعععععة وللعععععك بتعععععدريبهم 
علت كيفية مراعاة البطل الرياضي 
، والتةكيعععععد أن وقعععععت التعععععدريب لعععععن 

 يعيق الدراسة .

حسععععععن تنسععععععيق وتعععععععاون أوليععععععاء 
 االمور في األلتزام واالتتظام فعي

 التدريبات ، والتلذية السليمة

الجهعععععععات المسعععععععئولة 
عععن اعععداد المععدربين 

 بالدولة
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

التعاون والتنسيق بين وزارة  6.2.5
التعلعععععيم ووزارة الشعععععباب والرياضعععععة 
في حل مشاكل الالعبين التعليمية 
و ا ة االتتظام وقت االمتحاتات 

 في حالة وجود بطولة

لتعععععزام الالعبعععععين باالتتظعععععام فعععععي ا
 واالستقرار النفسي لاالتدريب 

وزارة التعلعععععععععيم ووزارة 
 الشباب والرياضة

ان يسعععععععععتقط  الرياضعععععععععيين  6.3.1 األلهام الرياضي 6.3
األبطععععال بكععععل دولععععة ايععععام معععععدودة 
 عععالل الععععام يقضعععيها بعععين  عععلار 

اضعة الممارسعة ، ممعا وتاشئين الري
لالسعتمرار األكبعر الحافز يكون لا 
 واللعب 

للصعلار زيادة التشجي  والتحفيز 
والناشئين ، وضمان االستمرارية 

 في النشاط

االتحادات الرياضية 
واالتديععععععة والمععععععدارس 

 والجامعات

التركيعععععز األعالمععععععي علععععععت  6.3.2
الرياضععععيين الموهععععوبين والعععععالميين 
وأيضعععا لوى االحتياجعععات الخا عععة 
،  ومعععععععععا حققعععععععععوه معععععععععن اتجعععععععععازات 

 رياضية .

زيععادة قاعععدة المشععاركة الرياضععية 
والتحفيعععز للممارسععععة ، والتشعععجي  

 لوجود المثل األعلت

 وزارة االعالم

 الميزة التنافسية  6.4
تتميز بهعععا كعععل سعععالتعععي  األلععععاب
 ، فعععععالميزة التنافسعععععية هعععععيدولعععععة 

االسععتلالل األفضععل لدمكاتيععات 
والمععوارد الفنيععة والماديععة والماليععة 
والتنظيميعععة المتاحعععة، باإلضعععافة 
إلعععععععععععععت القعععععععععععععدرات والكفعععععععععععععاءات 
والمعرفة وغيرها من اإلمكاتيعات 

، والتعععي الدولعععة التععي تتمتععع  بهعععا 
تمكنهعععععا معععععن تصعععععميم وتطبيععععععق 

 ةيالرياضاستراتيجياتها التنافسية

اسعععععتخدام البحعععععث العلمععععععي  6.4.1
لدراسععععععععععععععة الطبيعععععععععععععععة الجلرافيععععععععععععععة 
والمنا يععععععة وتاثيرهععععععا علععععععت الععععععنما 
 الجسماتي لمناطق ومدن الدولة 

تحديععد االتمععاط الجسععمية المميععزة 
لكععععل منطقععععة ، ووفععععق للععععك يععععتم 
اتتقععاء افضععل العنا ععر مععن كععل 

 منطقة

 وزارة البحث العلمي

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

االسععععععععتفادة مععععععععن الطبيعععععععععة  6.4.2
الجلرافيعععععة والمنا يعععععة فعععععي التميعععععز 
الرياضعععععي فععععععي االلععععععاب ، فمععععععثاًل 
الععععبالد التععععي تتميععععز ببيئععععة سععععاحلية 
يمكنهعععععععععععا اسعععععععععععتلالل للعععععععععععك فعععععععععععي 

 .الرياضات المائية 

التميععز فععي استضععافة والحصععول 
علععععععععععت البطععععععععععوالت التععععععععععي مععععععععععن 
الصعععععععععب اقامتهععععععععا فععععععععي دول ال 
تمتلععك تلعععك المقومعععات الجلرافيعععة 

 ا يةوالمن

 وزارة السياحة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

دراسعععععععععععة مسعععععععععععحية علعععععععععععي  6.4.3
اسعععععتطاعت كعععععل  الرياضعععععات التعععععي

أكبععععر  دولععععة الحصععععول فيهععععا علععععت
ميعععععععدليات سعععععععواء علعععععععت المسعععععععتوى 

 االوليمبي أو العالمي

الوقععععوف علععععت الرياضععععات التععععي 
 تتميز بها كل دولة

 اللجنة االوليمبية

 االتحادات الرياضية
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

ـــي  6.5 الجـــودة واالعتمـــاد ف
هيئــــــــات ومراكــــــــز تــــــــدريب 

 المدربي  

اسععتخدام المعععايير العالميععة  6.5.1
العتمعععععاد مراكعععععز وهيئعععععات تعععععدريب 

 المدربين

ضععععععمان جععععععودة االداء التععععععدريبي 
 ومخرجات التدريب للمدربين

 اللجنعععععععععععة االوليمبيععععععععععععة
 االتحادات الرياضيةو 

 هيئات التدريب

وضعععععععع  معععععععععايير لترقيععععععععات  6.5.2
طبقععا لمعععايير االتحععادات  المععدربين
 الدولية

ضعععمان حصعععول المعععدربين علعععي 
بععععرام  تععععدريب بشععععكل مسععععتمر ، 
والترقيععععات وفععععق اسععععس علميععععة ، 
 وارتفاا مستوى وجودة التدريب

 االتحادات الرياضية

االسعععععتفادة معععععن تكنولوجيععععععا  6.5.3
التعلععععععععيم والتععععععععدريب برفعععععععع  المععععععععواد 

البوابعععات  علعععت والتدريبيعععة الدراسعععية
الرقميععععععععععععععععة للجنععععععععععععععععة االوليمبيععععععععععععععععة 
واالتحععادات بمعععا يسعععمك بالحصعععول 

 .عليها للمدربين في اى وقت 

رفععععع  المقعععععررات التدريبيعععععة علعععععي 
البوابات الرقمية للجنة االوليمبية 

 واالتحادات الرياضية

اللجنعععععععععة االوليمبيعععععععععة 
واالتحععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععادات 

 الرياضية

وضعععععععععععع  آليععععععععععععة ألعتمععععععععععععاد  6.5.4
مسعععععععععععععتوى الشعععععععععععععهادات المهنيععععععععععععععة 

 للمدربين . 

وضععععععععععععع  مععععععععععععععايير للشعععععععععععععهادات 
االكاديمية والمهنية المعترف بها 
مععععععععن قبععععععععل اللجنععععععععة االوليمبيععععععععة 

 واالتحادات الرياضية

 اللجنة االوليمبية
وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 

 والرياضة
 االتحادات الرياضية

 احتراف الالعبي   6.6

يحقععععععععععق االسععععععععععتقرار المععععععععععالي 
واالجتمعععععععععععععععععععاعي والنفسعععععععععععععععععععي 

 لالعبين الدوليين

وضععععععع  تظعععععععام لالحتععععععععراف  6.6.1
بحيادية وعدالة ووفق أسس علمية 
، يضععععععععععععمن االسععععععععععععتقرار المععععععععععععالي 
واالسعععععرى لالعبعععععين العععععدوليين فعععععي 

 المنتخبات الوطنية

تفععععععععععععر  الالعبععععععععععععين الموهععععععععععععوبين 
 لممارسة رياضة البطولة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 االتحادات الرياضية
 الرياضيةاالتدية 

وضععععععععععع  قعععععععععععاتون لتعععععععععععوفير  6.6.2
الرعايعععة الطبيعععة لالعبعععين العععدوليين 

 واسرهم

اعتماد قاتون الرعاية الطبية معن 
 الحكومة

وضععععععععع  قعععععععععاتون تةمينعععععععععات  6.6.3
 أجتماعية لالعبين الدوليين 

اعتمععععععععععععععاد قععععععععععععععاتون التةمينععععععععععععععات 
 االجتماعية من الحكومة

توظيــــــــــ  الالعبــــــــــي   6.7
المحترفي  بعد أعتـزال اللعـب 
فـي وظــاب  بقطــاع الرياضــة 

تحععععععاي ببععععععرام  تععععععدريب لاال 6.7.1
مهنية سواء فعي قطعاا التعدريب أو 

 االدارة أو التحكيم

التحعععاي الالعبعععين بععععد االعتعععزال 
 ببرام  التدريب

 

ةاللجنة االوليمبي  
يةاالتحادات الرياض  
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

توظيععععععععع  الالعبعععععععععين فعععععععععي  6.7.2 لالستفادة م  خبراتهم
التخصصعععععععععات بقطعععععععععاا الهيئعععععععععات 
الرياضععععععية التععععععي تناسععععععب قععععععدراتهم 
وفعععق البعععرام  المهنيعععة التعععي أتمهعععا 

 بنجاح 

اسعععععععععتجابة الهيئعععععععععات الرياضعععععععععية 
 لتوظي  الالعبين

يةالهيئات الرياض  

 

 المشروعات المقترحة :
األلعاب  أسس علمية وتوزيعهم علت ياضية علتتتقاء المواهب الر يهدف المشروا الت ا مشروع رعاية الموهوبي  : .1

وتدريبهم وتطوير قدراتهم وأيضًا الحاقهم بمدارس في المرحلة العمرية المناسبة ، الرياضية وفق الفروي الفردية لهم 
يل الحكومة ورجال تابعة للمشروا ، ويكون لكل مشروا مراكز في كل مدينة ، ويعمل هذا المشروا تحت رعاية وتمو 

( طريقة عمل المشروا وعوامل تجاح و ول 15ر كافة عنا ر تجاحهم ، ويوضك الشكل رقم )االعمال م  توفي
 المواهب الرياضية للبطولة

 
 ( يوضك عوامل تجاح الموهوبين في الو ول للبطولة15شكل رقم )
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وض  معايير ومستويات للشهادات المهنية  : وهو مشروا يهدف الت للمدربي  المؤهالت المهنية الوطنيةمشروع  .2
 الحا ل عليها المدربين ، وأيضًا اعتماد الجهات الماتحة للشهادة ، ويحدد مستوى الشهادة درجة المدرب في العمل

 
 للمدربين ( والذى يوضك مستويات المؤهالت المهنية الوطنية16الشكل رقم )

تعلعيم وتعدريب أوليعاء أمعور الالعبعين المعوهبين كيفيعة التعامعل النفسعي واالجتمعاعي  : وتهعدف العتمبادرة بطل فـي بيتـك  .3
 رتقاء بالمواهب الرياضية .م التشارك والتعاون م  المدرب لالوالتلذية الرياضية الصحيحة ، وكي  يت

م سعنويًا يقضعيها يعااأل: وتهعدف العت تحفيعز الالعبعين الصعلار ، معن  عالل اسعتقطاا ععدد معن  مبادرة األلهام الرياضي .4
 الالعبين االبطال م  الصلار الرياضيين بالتنسيق من  الل االتحادات الرياضية .

: وهععو يهععدف الععي وضعع  أسععس ومتابعععة احتععراف الالعبععين فععي الرياضععات المختلفععة ويععنظم  حتــراف الالعبــي مشــروع ا .5
 العالقة بين الالعبين واالتدية واالتحادات الرياضية .

 –تعليمية  –توفير الرعاية الخدمية لألبطال الرياضيين مدى الحياة )طبية  وتهدف المبادرة الت :طال مبادرة رعاية األب .6
  دمات حكومية (.

ضمان وظيفة للبطل الرياضي بعد اعتزالا من  عالل عملعا فعي  : وهي تهدف الت مبادرة توظي  االبطال بعد االعتزال .7
المؤسسات الرياضية وبعد اعداده مهنيا للعمل بها ، وايضًا ستكون االستفادة متبادلة من جاتعب المؤسسعات معن  بعرات 

 االبطال و ا ة في قطاا التدريب .
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 والصحة األم  والسالمة:  السابعالهدف 
 

،  سعواء لأل عحاء أو لوى القعدرات الخا عة عند ممارسعة الرياضعةاألمعن والسعالمةعوامعل الهدف الرئيسعي السعاب  هعو تعوافر 
المشععاركين فععي تشععاط مععا  حيععاة األفععراد تالوقائيععة التععي تتخععذ للمحافظععة علعع اإلجععراءات تإلععيشععير  مصععطلك األمععن والسععالمةف

، وأيضععًا عوامععل االمععن والسععالمة فععي المنشععآت  أسععوء األحععوال تاإل ععابة علعععرضععهم لد ععابة وتقليععل منعع  ت توالعمععل علعع
 طعععا والمالبععس الرياضععية ، باالضععافة الععت  الرياضععية مععن مالعععب وأسععتادات رياضععية وأيضععًا االدوات واالجهعععزة الرياضععية

محتملععة ومحاولععة الطععوارئ عنععد حععدوث المخععاطر واالزمععات ، ومععدى تععدريب العنصععر البشععرى علععت التعامععل معع  المخععاطر ال
 تقليلها والتعامل معها .

لدوليععة أو االتحععادات الدوليععة عععن فتععوفر عوامععل األمععن والسععالمة أحععد النقععاط الرئيسععية التععي تبحععث عنهععا اللجنععة االوليمبيععة ا
ووجعود  تبار مدى قدرة أى دولة علت أستضعافة األحعداث االوليمبيعة أو العالميعة ، ومعدى تعوفر  طعا اال عالء والطعوارئ ، ا

 أماكن وتسهيالت لذوى القدرات الخا ة في المنشآت الرياضية .

 التحديات :

 كي  تضمن توفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة المجتمعية ورياضة البطولة ؟ .1

 كي  توفر عوامل االمن والسالمة في االستادات والمالعب الرياضية ؟ .2

 .االتشطة بعوامل االمن والسالمة لمام القائمين علت تنفيذضمان ا .3

 التوعية بالممارسات الصحيحة لألمن وسالمة الممارسة المجتمعية للرياضة .  .4

 ذية .ل المكمالت اللذائية بدون طبيب تلالتةكد من عدم تناول الالعبين الرياضيين للمنشطات ، أو تناو  .5

 ة .سين للرياضمن وسالمة و حة الممار دور الحكومة في تقديم الدعم والرعاية أل .6

 كومة في توفير ومتابعة عوامل االمن والسالمة في المالعب واالستادات الرياضية .دور الح .7

علععت التعامععل معع  شعععلب وأجهععزة الشععرطة العاملععة فععي االسععتادات الرياضععية المتطوعععة و كيفيععة تععدريب الكععوادر البشععرية  .8
 المالعب و طا اال الء في حالة حدوث ازمات ؟

الرياضيين من  طر المعوت دا عل المالععب بسعبب ععدم القعدرة علعت التعامعل مع  الحعاالت الطارئعة أو حماية الالعبين  .9
 عدم وجود الطبيب المتخصص .

 مبادرات وآليات التنفيذ :

 بطولعة ، والتعي قعد يكعون سعببها معر ة و ا عة رياضعة الخاطر التعي يواجههعا ممارسعي الرياضعالموت المفاجئ أحد أهم الم
سابق أو موت مفاجئ ألسباب طبية عديعدة ، وععدم قعدرة الطبيعب الموجعود او ععدم تعوفر وسعائل النقعل السعري  للمستشعفت قعد 
يعجل بموت الالعب أو الممارس ، واالمر ال يق  فقعا عنعد للعك فقعد يكعون حعاالت المعوت او اال عابات تتيجعة ععدم تعوفر 

التعامععل معع  الحشععود ، وايضععًا مقاومععة تنععاول المنشععطات ومخاطرهععا  لععتالمنشععآت الرياضععية وعععدم القععدرة ععوامععل االمععن فععي 
المجتمععع  العععدولي ولهعععذا أتشعععئت الوكالعععة الدوليعععة لمكافحعععة المنشعععطات  الالعبعععين وهعععي مسعععئولية مباشعععرة علعععت الصعععحية علعععي

Doping Agency-World Anti1999ة ، وتعععر  االسععتراتيجية عععدد مععن المبععادرات لتععوفير عوامععل األمععن والسععالم
 والصحة في مجال رياضة البطولة والرياضة المجتمعية .
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

خلـــــق بيئـــــة  رياضـــــية  7.1
 ومجتمعية آمنة

شعععععععععور ممارسععععععععي الرياضععععععععة 
رياضعععععيًا وأجتماعيعععععًا باآلمعععععان 
عنععععععععععععد ممارسععععععععععععة الرياضععععععععععععة 

 .والترويك 

وضععععععع   طعععععععة وأجعععععععراءات  7.1.1
الممارسععععععة وفععععععق لتقليععععععل مخععععععاطر 

المنهجيعععة العلميعععة الدارة المخعععاطر 
، وحمايعععة المشعععاركين معععن حعععدوث 

 أى أ ابات

وض   طة تقليل المخاطر عنعد 
 الممارسة

جميعع  الهيئععات التععي 
تقدم  دمعة الرياضعة 
المجتمعيعععععععععععععععععععععععععععععععة أو 

 رياضة البطولة

تععععععععععوفير أمكاتععععععععععات وادوات  7.1.2
مناسععبة ومنظمععة وآمنععة فععي أمععاكن 

 الممارسة 

أمكاتععععات وادوات مناسععععبة وجععععود 
 وآمنة في أماكن الممارسة

توعيعععة أرضعععيات المالععععب  7.1.3
 والممارسة مناسبة وآمنة 

وضعععععععععععع  محععععععععععععددات لنوعيععععععععععععات 
االرضععيات التععي يععتم اسععتخدامها 

 لكل تشاط

مناسبة االتشعطة الرياضعية  7.1.4
الممارسععة وفععق الطبيعععة الجلرافيععة 

 والمنا ية للدولة

توعيععععععة عمععععععل دراسععععععات لتحديععععععد 
االتشعععطة التعععي يمكعععن ممارسعععتها 

 وأفضل توقيتات لها

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 

التوعيعععععععععععععععة بالممارسععععععععععععععععات  7.1.5
الصععععععععععععحيحة لألمععععععععععععن والسععععععععععععالمة 

 والصحة  للممارسة المجتمعية 

وضعععععععع  لوحععععععععات ارشععععععععادية فععععععععي 
امعععععاكن الممارسعععععة ععععععن عوامعععععل 

 األمن والسالمة والصحة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

تدريبيــة مســتمرة دورات  7.2
ـــــــــذ  ـــــــــي تنفي للقـــــــــابمي  عل
االنشـــطة فـــي بـــرام  األمـــ  

 والسالمة

وتععدوات عقععد دورات دوريععة  7.2.1
متابععععععععععة تنفيععععععععععذ  للقعععععععععائمين علعععععععععت

االتشعععععطة و ا عععععة المعععععدربين فعععععي 
بععععرام  االمععععن والسععععالمة والصععععحة 

 المهنية

تنفيذ دورات دورية للقائمين علي 
متابععععة تنفيعععذ االتشعععطة و ا عععة 

م  االمععععععععن المععععععععدربين فععععععععي بععععععععرا
 والسالمة والصحة المهنية

 اللجنة االوليمبية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

لمعععععام المعععععدربين بمخعععععاطر ا 7.2.2
التعععععععععدريبات الخاطئعععععععععة واالحمعععععععععال 
التدريبعععععة غيعععععر المناسعععععبة للمراحعععععل 

 العمرية

تنفيععععععععذ بععععععععرام  تدريبيععععععععة دوريععععععععة 
للمعععععدربين ععععععن أحعععععدث اسعععععاليب 

 التدريب 

 اللجنة االوليمبية 

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب وزارة 
 والرياضة

ـــــــــــ   7.3 ـــــــــــا األم تكنولوجي
 والسالمة

 ععدور قععرار مععن الحكومععة  7.3.1
باسعععععععععععععععتخدام التكنولوجيعععععععععععععععا فعععععععععععععععي 

البوابعععات كاالسعععتادات الرياضعععية ، 
 الرقمية لمواجهة شلب المالعب 

تفعيععل واسععتخدام التكنولوجيععا فععي 
تععععوفير عوامععععل االمععععن والسععععالمة 

 في االستادات الرياضية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 االتدية الرياضية

 وزارة الدا لية
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تصميم تطبيقات الكتروتيعة  7.3.2
APPS الهعععععات  المحمعععععول  علعععععت

بللععععععععععات الععععععععععدول ، لتقنععععععععععين تععععععععععوا 
الممارسععععة والتععععدريبات المسععععتخدمة 

 الصحيحة  

تفعيعععععععععععل تطبيقعععععععععععات الكتروتيعععععععععععة 
APPS الهععات  المحمععول  علععت

 بللات الدول

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

االم  والسـالمة معايير  7.4
 الدولية

اسعععتخدام المععععايير الدوليعععة  7.4.1
الصععععادرة مععععن االتحععععادات الدوليععععة 
واللجنععععععة االوليمبيععععععة الدوليععععععة فععععععي 
معععايير االمععن والسععالمة للمالعععب 

 واالستادات الرياضية

تنفيعععذ المععععايير الدوليعععة الصعععادرة 
معععن االتحعععادات الدوليعععة واللجنعععة 
االوليمبيعععععة الدوليعععععة فعععععي مععععععايير 

ن والسعععععععععععالمة للمالععععععععععععب االمععععععععععع
 واالستادات الرياضية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 اللجنة االوليمبية

 االتحادات الرياضية

متابعععععععة مسععععععتمرة لمعععععععايير  7.4.2
االمععععععععععععععن والسععععععععععععععالمة للمالعععععععععععععععب 

 والمنشآت الرياضية 

ععععععدم اقامعععععة اى مباريعععععات علعععععي 
مالعععب ال تتععوفر فيهععا المعععايير 

 الدولية لألمن والسالمة

 الرياضية االتحادات

تععععدريب األطبععععاء المععععرافقين  7.5.1 السالمة الطبية 7.5
 للفعععععري الرياضعععععية بشعععععكل مسعععععتمر

 التعامل م  الحاالت الحرجة  علت

تصععميم برتععام  تععدريبي لألطبععاء 
المعععععععععععرافقين للفعععععععععععري الرياضعععععععععععية 
للتعامععل معع  الحععاالت الطارئععة ، 
و عععدور قعععرار معععن العععوزارة بععععدم 
الممارسة للطبيب مع  الفريعق إال 

 بعد أ ذ هذا البرتام 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

اللجنعععععععععة االوليمبيعععععععععة 
 واالتحادات 

جميعععععععععععععع  الهيئععععععععععععععات 
 الرياضية

مبععادرة تععدريب وتعلععيم افععراد  7.5.2
المجتمععع  للتعامعععل مععع  االسععععافات 

 االولية حتت و ول االسعاف

 ععععععععدور قععععععععرار بتنفيععععععععذ برتععععععععام  
تعععدريبي للتعامعععل مععع  االسععععافات 

والهيئععات االوليععة فععي الجامعععات 
 الحكومية وغير الحكومية .

 الحكومة

توعيععععععععة مسععععععععتمرة ألطبععععععععاء  7.5.3
ة والمعدربين للتععرف الفري الرياضي

القائمة المعتمدة  من الوكالعة  علت
 الدولية لمكافحة المنشطات 

وريععععة لالطبععععاء  ععععدور تشععععرات د
قائمعععععة  والمعععععدربين تحتعععععوى علعععععت

المنشعععععععععععطات المعتمعععععععععععدة  معععععععععععن 
الوكالعععععععععععععة الدوليععععععععععععععة لمكافحععععععععععععععة 

 المنشطات

 

 

 االتحادات الرياضية
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توعيععععععععععععة اعالميععععععععععععة عععععععععععععن  7.5.4
مخاطر تناول المنشطات لالعبعين 

 و ا ة في االتدية الصحية .

بعععرام  تليفزيوتيعععة وتشعععرات حعععول 
مخعععععععععععاطر تنعععععععععععاول المنشعععععععععععطات 
لالعبعععععين و ا عععععة فعععععي االتديعععععة 

 الصحية .

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب وزارة 
 والرياضة

 وزارة االعالم

مواجهعععة تنعععاول المنشعععطات  7.5.5
 في االتدية الصحية 

 ععععععدور قععععععرار بللععععععق اى تععععععادى 
يععععععععععتم تنععععععععععاول  GYM ععععععععععحي 

 المنشطات بدا لا

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 

 المشروعات المقترحة :

: ويهدف المركز  مركز ادارة المخاطر الرياضية .1
الي اعتماد اى منشآت رياضية والتةكد من 
سالمتها ومدى توفر عوامل االمن والسالمة بها ، 
وأيضًا متابعة عوامل االمن والسالمة والصحة في 
االتدية والمالعب الرياضية العامة والخا ة ، 
وتدريب العاملين في الحقل الرياضي علي 

الممارسة  التعامل م  المخاطر المحتملة  الل
ويكون هذا المركز تاب  الرياضية وطري الوقاية ، 

لوزارة الشباب والرياضة مباشرة ولا الحق في غلق 
 اى منشةة ليس تتوفر فيها عوامل االمن والسالمة

 ( دورة عمل المركز17، ويوضك الشكل رقم )

 يوضك دورة أجراءات ادارة المخاطر 17شكل رقم 

 تدريب وتعليم افراد المجتم  للتعامل م  االسعافات االولية حتت و ول االسعاف: برنام  االسعافات االولية .2
الهات  المحمول لتوضيك  علت App، ويمكن تصميم  و ا ة اال ابات التي تحدث  الل ممارسة الرياضة

 التعامل م  اال ابات لحين الو ول للطبيب .

: هو برتام  لتعريف وتعليم ومساعدة الرياضيين  الل مسارهم الرياضي لعر   برنام  مكافحة المنشطات .3
رتبطة بتناول بمخاطر المنشطات والمسئوليات الم نشطات ولزيادة الوعي لديهم والمعرفةتصائك عملية لمكافحة الم

 ة. المنشطات في الرياض
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 العدل والمساواة:  الثام الهدف 
 

والمساواة ، فالرياضة هي أكبر منظومة تستطي  أن تجم  بين الناس في مكان واحد تحت الهدف الرئيسي الثامن هو العدل 
هدف واحد وقيم مشتركة مهما ا تلفوا في االديان والثقافات والسياسات ، فالعدورات االوليمبيعة والعالميعة يجتمع  الالعبعين معن 

وقعيم رياضعية واحعدة ، والا كنعا تبحعث ععن التفعوي الرياضعي فعال بعد معن تحقيعق هعذه  مختل  دول العالم تحت ميثاي ا القي
معن  يالمسعاهمة فعت بنعاء سعالم ععالمالقيم وااللتزام بمبادئ مشتركة للجنة االوليمبية الدولية والعذى تعنص أحعد مبادئهعا علعت  

مبية التىتتطلب التفاهم المتبادل بعروح االول ا التعصب ، وفت اطار الروحالمثق  بدون أى توا من اتوا  يالرياض الل الشباب
تؤمن اللجنة األولمبية الدولية بةحقية المرأة في المشاركة الفعالة فعي الرياضعة الدوليعة ، و الصداقة والتضامن واللعب النظي  

دوليعة واالرتقععاء علعت كافعة المسعتويات فعي كافعة الهياكععل وبصعفة  ا عة األجهعزة التنفيذيعة فععي الهيئعات الرياضعية والوطنيعة وال
 . برياضة المرأة م  مراعاة تطبيق مبادئ المساواة بين الرجال والنساء

 

 التحديات :

 كي  تستطي  أن تجعل ممارسة الرياضة حق مكتسب لجمي  أفراد المجتم  بدون تمييز ؟ .1

 كي  تلير ثقافة المجتم  بشكل ايجابي تحو االستمتاا الرياضي بدون تعصب أو تمييز ؟  .2

 تحقق المساواة بين الرجال والنساء وبين اال حاء ولوى القدرات الخا ة في الممارسة ؟كي   .3

 كي  تستطي  التةكد من و ول مفهوم العدل والمساواة الي القيادات التنفيذية في الهيئات الرياضية ؟ .4

تسععتطي  تحقيععق الميععدليات كيعع  تضععمن تمويععل الحكومععة المععالي بععين الرياضععات الشعععبية والرياضععات غيععر الشعععبية والتععي  .5
 االولميبية والعالمية .

 كي  تلبي رغبات الممارسين للرياضة بدون تمييز ؟ .6

  تيار المنتخبات القومية ؟منذ مرحلة الصلار وحتت االرياضي كي  تضمن تحقيق مبدأ العدالة في تحقيق االتتقاء  .7

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

لعت هنعاك العديعد معن الرياضة من الممارسة بعدون تمييعز ، إال أتعا فعي عصعرتا الحعالي معا زاعلت الرغم مما تناشد با مبادئ 
م  مبدأ العدل والمساواة في الرياضة ، وهو ما ينعكس سلبيًا علت الممارسة المجتمعية للرياضة أو تحقيعق  الدول ال تتماشت

دد مععن المبععادرات ضععمن االسععتراتيجية لتحقيععق مبععدأ البطععوالت والميععدليات االولمبيععة والعالميععة ، وفععي سععبيل للععك تععم وضعع  ععع
 العدل والمساواة في مفهوم الرياضة في الدول االسالمية .
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

 التمييز 8.1

هذه المبادرة قائمعة علعي ععدم 
التميععز بععين الرجععال والسععيدات 
وبععععععععععععععععععين اال ععععععععععععععععععحاء ولوى 
القعععععععععععععدرات الخا عععععععععععععة فعععععععععععععي 

واالهتمععععععام بكبععععععار الممارسععععععة 
، ايضععععًا عععععدم التمييععععز السععععن 

بععععين الرياضععععيين ممععععا يجعععععل 
العديععععععععد مععععععععنهم يبتعععععععععد ععععععععععن 

 المجال الرياضي 

تعععععععوفير آليعععععععات الممارسعععععععة  8.1.1
المجتمعيعععة للرياضعععة معععن مالععععب 

 وادوات وتجهيزات بدون تمييز 

المسععععععععاواة والعدالععععععععة فععععععععي تنفيععععععععذ 
 االتشطة الرياضية

تعععععوافر أجهعععععزة والمالععععععب لعععععذوى 
القدرات الخا ة معن الممارسعين 

 للرياضة في االمكان العامة 

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

االهتمععععععام برياضععععععة المععععععرأة  8.1.2
دا عععععل المجتمععععع  واعطائهعععععا حقهعععععا 
الكامعععل فعععي الممارسعععة سعععواء علعععت 
مسععععععتوى الرياضععععععة المجتمعيععععععة أو 

 رياضة البطولة

زيععععععععادة تسععععععععبة المشععععععععاركين مععععععععن 
النسععاء فععي الممارسععة المجتمعيععة 

 ورياضة البطولة

 

جميعععععععععععععع  الهيئععععععععععععععات 
الحكوميعععععععععععة وغيعععععععععععر 
الحكوميععععععععععة القئمععععععععععة 

 علي الرياضة

االهتمعععععععععععام برياضعععععععععععة لوى  8.1.3
الخا عععة دا عععل المجتمععع  القعععدرات 

واعطائا حقا الكامل في الممارسة 
سععععععععواء علععععععععت مسععععععععتوى الرياضععععععععة 

 المجتمعية أو رياضة البطولة

زيععادة تسععبة المشععاركين مععن لوى 
القعععدرات الخا عععة فعععي الممارسعععة 

 المجتمعية ورياضة البطولة

 

جميعععععععععععععع  الهيئععععععععععععععات 
الحكوميعععععععععععة وغيعععععععععععر 
الحكوميععععععععععة القئمععععععععععة 

 علي الرياضة

مععععالي محفععععز وجععععود تظععععام  8.1.4
وعععععادل بععععين الرياضععععيين مععععن قبععععل 
الحكومة لالعبين الحا علين علعي 
البطععععععععوالت والميععععععععدليات العالميععععععععة 

 والولمبية

الئحععععععععععة ماليععععععععععة معتمععععععععععدة مععععععععععن 
الحكومعععععععععععة وعادلعععععععععععة لالعبعععععععععععين 
الحا ععععععععععلين علععععععععععي البطععععععععععوالت 

 العالمية واالولمبية

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

 اللجنة االولمبية

االهتمععام االعالمععي بشعععكل  8.2.1 ثقافة المجتمع 8.2
عععععععادل بععععععين الرياضععععععات الشعععععععبية 
وغير الشعبية ، م  تسليا الضوء 
بشعععععكل ايجعععععابي علعععععت الرياضعععععيين 
االبطعععععععال ، ممعععععععا سعععععععيؤثر بشعععععععكل 
ايجابي علي تلييعر ثقافعة المجتمع  

التنعععوا فعععي زيعععادة الممارسعععة و تحعععو 
 ممارسة الرياضة 

 

 

اهتمععععععععععععام اعالمععععععععععععي باالبطععععععععععععال 
الرياضععععععععيين سععععععععواء للرياضععععععععات 

 الشعبية وغير الشعبية

زيادة تنعوا مشعاركة المجتمع  فعي 
 ممارسة الرياضات 

 وزارة االعالم

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب  عععياغة قعععواتين الرياضعععة اععععادة وجععود قععاتون ولععوائك عادلععة  8.3.1القيـــــــــادات التنفيذيـــــــــة  8.3
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ون تمييعععععز، ومتابععععععة وحاكمععععة وبعععععد وتحقيق العدالة والمساواة
تنفيعععذ القعععاتون  معععن الحكومعععة علعععت

 واللوائك

بمعععععععععععا يتمشعععععععععععت مععععععععععع  المفهعععععععععععوم 
مبععععي ويحقععععق مبععععدأ العدالععععة ياالول

 والمساواة 

 والرياضة

 اللجنة االولمبية

متابعة دقيقعة و عارمة معن  8.3.2
قبعععععل االتحعععععادات الرياضعععععية علعععععت 

 اتتقاء المنتخبات القومية 

وجود افضل العنا ر الرياضعية 
 في المنتخبات الرياضية .

 االتحادات الرياضية

متابعععععععععععععة تنفيععععععععععععذ مفهععععععععععععوم  8.3.3
الرياضعععععععة حعععععععق مكتسعععععععب لجميععععععع  
االطفعععععععععععال والشعععععععععععباب بالمعععععععععععدارس 

 والجامعات 

زيعععععععادة اععععععععداد المشعععععععاركين فعععععععي 
 ممارسة الرياضة

 وزارة التعليم

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استضافة المشاركات الدولية واألحداث الرياضية الكبرى :  التاسعالهدف 

 المشروعات المقترحة :
: ويهدف الت تنفيذ حملة توعية من  الل االعالم حول أهمية  المشروع القومي لممارسة المرأة للرياضة .1

 الممارسة الرياضية للمرأة في جمي  مراحل العمر، وأيضًا اقامة مهرجاتات رياضية  ا ة بالمرأة .

: ويهدف المشروا الت اقامة مهرجات رياضية لذوى  مشروع تمكي  ذوى القدرات الخاصة م  الممارسة .2
كد من توافر االمكاتات والوسائل لهم للمارسة في كل مؤسسة رياضية أو في القدرات الخا ة ، والتة

 المدارس والجامعات، م  اقامة حمالت اعالمية وتوعية الحقيتهم وتوعيتهم للممارسة الرياضية .

: ويهدف المشروا الت اقامة مهرجات رياضية لكبار السن ، م   م  الممارسة كبار الس مشروع تمكي   .3
اعالمية وتوعيتهم للممارسة الرياضية ، وتوعية الممارسة المناسبة ، م  تدريب متخصصين  اقامة حمالت
 للعمل معهم.
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لقععد قععدمت تجععارب الععدول فععي استضععافة استضععافة المشععاركات الدوليععة واالحععداث الرياضععية الكبععرى ،التاسعع   الهععدف الرئيسععي
كنتيجعة لهعذه االستضعافة.  ووطنيعاً  الدورات الرياضية العالمية واالولمبية أدلة قوية علت الفوائد العديدة التعي تعم جنيهعا رياضعياً 

 ء علعتبممارسعة الرياضعة سعوا وواحدة من اهم النتائ  التي  رجعت بهعا العدول المنظمعة هعو أزديعاد أععداد المعواطنين المهتمعين
وقدرتعا للو عول  االععالمهعذا التلييعر االيجعابي العت حعد كبيعر لعدور  ى ويععز مستوى الرياضة المجتمعية أو رياضة البطولة ، 

 .تلفزيون للمشاهدينشاشات ال  اللبهذه األحداث من 

الرياضية. فاستضعافة كما وجد أن إقامة تشاطات رياضية علت مستويات عالمية لها تةثير مباشر ومؤثر علت البنية التحتية 
االحداث الرياضية العالمية تساهم في بناء سلسلة من المنشآت الرياضية لات المستوى العالي وبموا فات دولية تجعل من 

 . البلد ماللا لألتحادات الرياضية الدولية في اقامة تشاطاتها علت ارضا

 

 التحديات :

 . الرياضي الجوار وتةثير دولي علي العالمالتواجد كدول اسالمية لها تفول مجتمعي في دول  .1

 كيفية جعل بيئة االستثمار الرياضي جالبة للشركات العالمية ؟ .2

 كيفية زيادة تفول الدول االسالمية في االتحادات الرياضية الدولية ؟ .3

 كيفية تعزيز  ورة الدول االسالمية أمام المجتم  الدولي ، وبيان مدى قدرتها علت استضافة االحداث الرياضية ؟  .4

 .استضافة المشاركات الدولية واألحداث الرياضية الكبرى قناعة الحكومة بةهمية  .5

 

 مبادرات وآليات التنفيذ :

هععو االسععتقرار السياسععي الععدا لي والخععارجي للععدول االسععالمية فععي ظععل التقلبععات أحععد اهععم عوامععل تجععاح تحقيععق االستضععافة 
السياسية علت مستوى العالم، وتحقيعق التنميعة المسعتداملة للفعرد ، وزيعادة تفعود الدولعة علعي المسعتوى العدولي ، وحسعن الجعوار 

 االستقرار السياسعي العدا لي والخعارجيتم وض  عدد من المبادرات لتحقيق النجاح في وفي اطار للك م  الدول المجاورة ، 
مسععتوى العععالم وبالتععالي اعطععاء الثقععة فععي قععدرتها علععت  ثير علععت  ععورة الععدول االسععالمية علععت، ومععا لهععذه المبععادرات مععن تععة

 استضافة االحداث الرياضية الكبرى .
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

المصـادر االستفادة م   9.1
 الطبيعية للدولة

وضععععععععععع  اسعععععععععععتراتيجية لالسعععععععععععتفادة 
بفاعليععععة معععععن المصععععادر الطبيعيعععععة 
للدولة ، وبالتعالي ارتفعاا االقتصعاد 
واالسععععتثمار ومسععععتوى د ععععل الفععععرد 
فععي المجتمعع  االسععالمي ، وهععو مععا 
يععؤثر ايجابيععًا علععت الصععورة العامععة 

 للدولة 

اعتمعععععععععاد اسعععععععععتراتيجية حكوميعععععععععة 
لالسععععععععععععععتفادة مععععععععععععععن المصععععععععععععععادر 

 الطبيعية للدولة

 الحكومة

التمــدد االقتصــادي فــي  9.2
ودول  دول أوروبـــــا وأمريكـــــا

 االتحاد الرياضي

 طعة اسععتراتيجية لزيععادة االسععتثمار 
 ععععارج الععععدول االسععععالمية و ا ععععة 
االسعععععععععتثمار فعععععععععي شعععععععععراء االتديعععععععععة 

 االوروبية 

اعتمعععععععععاد اسعععععععععتراتيجية حكوميعععععععععة 
لالستثمار الخارجي و ا ة فعي 

 قطاا الرياضة

 الحكومة

 رجال االعمال

ـــات شـــراكة  9.3 ـــة عالق إقام
 مع كل األطراف الدوليي 

الشععركات الدوليععة التوسعع  للو وإللى
 م  جمي  اطراف المجتم  الدولي 

عقععد شععراكات دوليععة معع  شععركات 
 كبرى في مختل  دول العالم

 الحكومة

 رجال االعمال

التواجــــد كوســــي  لحــــل  9.4
المنازعــات الدوليــة الرياضــية 

 الرياضية وغير

الحياديععععة كدولععععة فععععي التعامععععل معععع  
القضايا الدوليعة مع  دول الجعوار ، 
والتواجععععععد المسععععععتمر فععععععي القضععععععايا 

 الدولية

كوسععععععيا لحععععععل الفعلععععععي التواجععععععد 
المنازععععععععات الدوليعععععععة الرياضعععععععية 

 وغير الرياضية

 الحكومة

ــــــــــــــوذ  9.5 ــــــــــــــدد والنف التم
 االعالمي الرياضي 

وجععععود قنععععوات اعالميععععة دوليععععة لهععععا 
وتفععول علععت مسععتوى العععالم ، تععةثير 

 وتتمت  بمصداقية دا لية و ارجية

اتشععاء قنععوات اعالميععة دوليععة لهععا 
تعععععععععةثير وتفعععععععععول علعععععععععت مسعععععععععتوى 

 الميالع

 وزارة االعالم

ـــرام  9.6 حســـ  الجـــوار واحت
 دول الجوار

احتععععععععرام الحياديععععععععة فععععععععي القضععععععععايا 
السياسععية المتعلقععة بععدول الجععوار ، 
 واالمان السياسي م  هذه الدول

زيععععععادة العالقععععععات المتبادلععععععة معععععع  
 دول الجوار

 الحكومة

ـــــــــبالد مـــــــــ   9.7 ـــــــــو ال خل
 االضطرابات الداخلية

 طعععععععععععا طموحعععععععععععة معععععععععععن العععععععععععدول 
االسععععععععععالمية السععععععععععتلالل طاقععععععععععات 
المجتمععع  فيمعععا ينفععععا ويرفععع  د عععل 
الفعععرد ، وشععععور المجتمععع  باآلمعععان 

 الدا لي والخارجي 

وضع   طعا طموحعة معن الععدول 
االسعععععععالمية السعععععععتلالل طاقعععععععات 
المجتمعععععع  فيمععععععا ينفعععععععا ، و لععععععو 
 البالد من االضطرابات الدا لية

 الحكومة

القــــــدرة علــــــ  اعــــــداد  9.8
 ملفات االستضافة

وجود كوادر بشعرية تسعتطي  اععداد 
 ملفات استضافة البطوالت 

اععععععععععععععداد ملفعععععععععععععات الستضعععععععععععععافة 
 البطوالت باحترافية

االولمبيععععععععععة اللجنععععععععععة 
 والحكومة
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

االعععععداد الجيععععد لملفععععات استضععععافة  العمل مبكراً  9.9
االحعععداث والبطععععوالت بوقععععت كععععاف 
والتةكععععد مععععن تععععوافر كافععععة الشععععروط 

 المطلوبة

اللجنععععععععععة االولمبيععععععععععة  اعداد جيد لملفات االستضافة
 والحكومة

ان تععععععد الحكومعععععة تفسعععععها بجميععععع   استعداد الحكومة 9.10
السعععععععععععتقبال مرافقهعععععععععععا لألسعععععععععععتعداد 

 البطولة

اعتمععععععععععععاد الحكومعععععععععععععة وتكليععععععععععععع  
العععععععوزارات المعنيعععععععة للعمعععععععل فعععععععي 

 استضافة البطوالت

اللجنععععععععععة االولمبيععععععععععة 
 والحكومة

ـــــالميي   9.11 ـــــي  الع الالعب
 وكبار الشخصيات

االسعععععععععتعاتة بعععععععععالالعبين العععععععععدوليين 
وكبععععععار الشخصععععععيات مععععععن دا ععععععل 

 و ارج البالد للتروي  للملفات

تحديععععععععععععد كبعععععععععععععار الشخصعععععععععععععيات 
والالعبين اللذين سيتم االسعتعاتة 

 بهم في التروي  للملفات

اللجنععععععععععة االولمبيععععععععععة 
 والحكومة

 

 

 

 
 

  

 المشروعات المقترحة :
 للدولةواالماكن السياحية استراتيجية حكومية لالستفادة من المصادر الطبيعية  .1

 االتدية االوروبيةاستراتيجية لزيادة االستثمار  ارج الدول االسالمية و ا ة االستثمار في شراء  .2

 شراكات دولية م  شركات كبرى في مختل  دول العالم مشروعات متعددة م  .3

 التواجد كوسيا لحل المنازعات الدولية الرياضية وغير الرياضية .4

 اتشاء قناة اعالمية دولية متخصصة في الرياضة وتتميز باالحترافية والحيادية. .5

 لفات االستضافة .مشروا اعداد كوادر بشرية محترفة في اعداد م .6
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 البحث العلمي:  العاشرالهدف 
 

يمثععل البحععث العلمياهميععة كبيععرة فععي تحقيععق التقععدم العاشععر هععو البحععث العلمععي فععي القطععاا الرياضععي ، حيععث  الهععدف الرئيسععي
والتعي تسعاعد علعت ، لكافة المستويات ، وللك من  الل االسس والمنعاه  والوسعائل واالدوات الخا عة بعا الرياضي والتفوي 

، لععذا أى مجتمعع  يريععد ان يتطععور ويرغععب فععي تحقيععق تهضععة  الرياضععةحععل المشععكالت التععي تعتععر  أى ميععدان مععن ميععادين 
فعي عتبعاره مصعدر معن مصعادر المعرفعة ، لعذا تعرى العدول المتقدمعة إلبحعث العلمعي ، بعلعت ا، البد لعا معن االعتمعاد  رياضية

ر اجهزتععا ومناهجععا ث العلمععي لجميعع  مجاالتععا ، وتبععذل االمععوال والجهععود فععي سععبيل تطععويتهععتم اهتمامععًا كبيععرًا بالبحععالرياضععة 
 .ا وادواتا ووسائل

 التحديات :

 كي  يمكن زيادة موارد االتفاي علي البحث العلمي في القطاا الرياضي ؟ .1

 كي  يمكن الربا بين البحث العلمي والمشكالت الواقعية للرياضة ؟ .2

 الرياضية المبنية علي اسس علمية في تطاي المدارس والجامعات والمجتم  .زيادة وتشر المعرفة  .3

 كيفية ضمان جودة مخرجات البحث العلمي ومدى تطبيق تتائجا ؟ .4

ثقععة المجتمعع  والعععاملين فععي المجععال الرياضععي فععي مراكععز البحععوث وكليععات التربيععة الرياضععية المسععئولة عععن تنفيععذ البحععوث  .5
 العلمية .

 

 التنفيذ :مبادرات وآليات 

، كان البد لها ان ترتكز وتستند علت البحث العلمي ، وتجعلا طريقها الوحيد لالبداا بحكم تعاملها م  االتسان  الرياضةان 
تحقيق أهداف الرياضة سواء علعت تطعاي الرياضعة المجتمعيعة أو يمكن ، فالبالرياضة والتةلق ، فإلا لم يرتبا البحث العلمي 

للتطعور والتنميعة المسعتدامة فعي القطعاا الرياضعي ،  هعو العذى يفعتك المجعال بالرياضعة. فربا البحعث العلمعي رياضة البطولة 
شععاملة وإتتععاج معرفععة رياضععية تهيئععة بيئععة محفععزة وداعمععة للتميععز واالبتكععار فععي البحععث العلمي،بمععا يؤسععس لتنميععة مجتمعيععة و 

لمبعادرات التعي تسعاهم فعي االرتقعاء بالبحعث العلمعي وارتباطعا وفي تطعاي للعك تعم وضع  ععدد معن ا،  جديدة تحقق ريادة دولية
 بالقطاا الرياضي.
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

مراجعة القواني   10.1
والتشريعات الخاصة بالبحث 

 العلمي 

جععععععععععععععععة وا عععععععععععععععدار القعععععععععععععععواتين مرا
والتشعععععععععريعات الخا عععععععععة بالبحعععععععععث 
العلمععععععععي ، بمععععععععا يحفععععععععز مشععععععععاركة 
القطاا الخات فعي تمويعل البحعث 

 العلمي

ا عععععععععععدار قعععععععععععواتين وتشعععععععععععريعات 
لتحعديث منظومعة علعوم الرياضعة 

 والتكنولوجيا واالبتكار

 وزارة البحث العلمي

 دعم وتنمية الباحثي  10.2
 في المجال الرياضي

البعثات والمعنك باالهتمام  10.2.1
الدراسعية للعدول الرائعدة فعي المجععال 

 الرياضي

البعثععععععععات والمععععععععنك زيععععععععادة عععععععععدد 
الدراسععععععععية للععععععععدول الرائععععععععدة فععععععععي 

 المجال الرياضي

 وزارة البحث العلمي 

 وزارة التعليم

تكععوين مجموعععات بحثيععة  10.2.2
لات قععدرات متميععزة ومتخصصععة ، 
بمعععععا يتععععععيك فععععععرت اجععععععراء بحععععععوث 

 مميزة في المجال الرياضي

تشعععععكيل مجموععععععات بحثيعععععة لات 
 قدرات متميزة ومتخصصة

 الجامعات ، ومراكعز
 البحوث

االتجاه تحو المشعروعات  10.2.3
البحثيعععة واالسعععتفادة معععن مخرجاتهعععا 

 للرياضة

زيعادة اععداد المشعروعات البحثيعة 
 في المجال الرياضي 

 وزارة البحث العلمي

 الجامعات

التوس  فعي جعوائز الدولعة  10.2.4
المقدمععععععععة للبحععععععععوث المميععععععععزة فععععععععي 

 المجال الرياضي

المقدمعة زيادة عدد جوائز الدولعة 
للبحععععععوث المميععععععزة فععععععي المجععععععال 

 الرياضي

 الحكومة

تطوير البنية التحتية  10.3
 البحثية

تطعععوير المعامعععل البحثيعععة  10.3.1
، واسععععععععععععتحداث معامععععععععععععل جديععععععععععععدة 

 تتناسب م  علوم الرياضة

زيععادة عععدد المعامععل البحثيععة بمععا 
يلطععععي متطلبععععات البععععاحثين فععععي 

 علوم الرياضة

 وزارة البحث العلمي

 الجامعات

تطععوير شععبكة المعلومععات  10.3.2
البحثيععععععععععععة وربطهععععععععععععا بالجامعععععععععععععات 

 والهيئات الرياضية الدولية

امكاتيعععة حصعععول البعععاحثين علعععت 
احدث بحوث علوم الرياضة من 

 المجالت والدوريات العالمية

 وزارة البحث العلمي

االستثمار في البحث  10.4
 العلمي والشراكات المتبادلة

ربعععععععا البحعععععععث العلمعععععععي بالهيئعععععععات 
الحكوميععععععععة والخا ععععععععة الرياضععععععععية 

 المستفيدة من  دماتا

عقعععععد شعععععراكات بعععععين الجامعععععععات 
ومراكعععععععععععز البحعععععععععععوث والهيئعععععععععععات 

 الرياضية المختلفة

 وزارة البحث العلمي

 الجامعات

نشر الثقافة العلمية  10.5
 في المجتمع

دععععععععم برتعععععععام  إعالمعععععععي  10.5.1
قععععععععومي يسععععععععتهدف تشععععععععر الثقافععععععععة 

 لدى المواطنين الرياضية  العلمية

برتعععععام  إعالمععععععي اعتمعععععاد تنفيععععععذ 
قععععععومي يسععععععتهدف تشععععععر الثقافععععععة 

 الرياضية  العلمية

 وزارة البحث العلمي

 وزارة االعالم
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 الجهات المسئولة مؤشرات األداء آليات التنفيذ المبادرات

تشر ثقافة البحث العلمي  10.5.2
، مععن  ععالل والجامعععاتبالمععدارس 

قيعععععععععععععععععععام الجامععععععععععععععععععععة والمراكعععععععععععععععععععز 
البحثيعععععععععععععععععععععععععععععةبعمل اتفاقيعععععععععععععععععععععععععععععات 

 وشععراكا مععع )بروتوكععوالت( تععععاون 
مؤسسات التعليم معا قبعل الجعامعي 

. 

اتفاقيععععععععات )بروتوكععععععععوالت( عقععععععععد 
مؤسسعععععات  تععععععاون وشعععععراكا مععععع 

 التعليم ما قبل الجامعي

 وزارة التعليم

برام  الكتشاف المواهعب  10.5.3
ودععععععععععععععم الطعععععععععععععالب المختعععععععععععععرعين 

 في قطاا الرياضة والباحثين

برام  الكتشعاف المواهعب اعتماد 
المختععععععععععرعين ودعععععععععععم الطععععععععععالب 

 في قطاا الرياضة والباحثين

 وزارة التعليم

وزارة الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب 
 والرياضة

تنسيق وتطوير  10.6
التعاون الدولي لخدمة 
 األهداف اإلستراتيجية

 للرياضة

تخصعععععععععععيص اعتمعععععععععععادات  10.6.1
مناسعععععععععبة للتععععععععععاون العععععععععدولي معععععععععن 
 التمويل المخصص للبحث العلمي

 في المجال الرياضي

الماليععععععععععععة زيععععععععععععادة االعتمععععععععععععادات 
 للتعاون الدولي الرياضي

 وزارة البحث العلمي

 وزارة التعليم

رفعع  كفععاءة قععدرات شععباب  10.6.2
البععععععععاحثين عععععععععن طريععععععععق إيفععععععععادهم 
لععبعو الوقععت فععي الععدول المتقدمععة 

وفقععععععععا لخطةإسععععععععتراتيجية رياضععععععععيا 
 للتعاون الدولي

ايفعععععاد بععععععاحثين للععععععدول المتقدمععععععة 
 رياضياً 

وزارة التعلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععيم 
 والجامعات

الشعععععععععععععععععععععععععععععععععباب وزارة 
 والرياضة

 
 
 
 
 
  

 المشروعات المقترحة :
يهدف المشروا الت اتشاء مدينة متكاملة تكون حضاتة لالبطال  مشروع انشاء مدينة لعلوم الرياضة : .1

 والباحثين وايضا اعداد الكوادر البشرية ، وتكون مركز علمي واستشارى رياضي للدولة .

من  الل الجامعات يتم عقد عدد من المشروعات بالتعاون م  الجامعات  مشروعات التعاون الدولي : .2
 العالمية في المجال الرياضي وللك بهدف االستفادة من الخبرات الدولية في حل المشكالت الرياضية .

يهدف المشروا الت ابتعاث المميزين في مجال البحث العلمي الرياضي الي  مشروع االبتعاث الخارجي : .3
 ة علميًا ورياضيًا .دول متقدم

ويهدف الت اتاحة الو ول الت اى معلومة رياضية من  الل شبكة  مشروع بنك المعرفة الرياضي : .4
المعلومات واالشتراك في المجالت الدولية الرياضية ، وفي قواعد البياتات العالمية والصح  والمجالت 

 في القطاا الرياضي.
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 لالستراتيجيةمقترح للخطة الزمنية العامة 

، وتحديد المبادرات وآليات  2025حتت  منظمة التعاون االسالميمن  الل األهداف المقترحة لتطوير الرياضة بدول 
التنفيذ ومؤشرات االداء والجهات المسئولة ، تم وض  تصور عام للخطة الزمنية لالهداف الرئيسية ويتم ترك الخطة الزمنية 

 ة بعد دراسة وضعها الحالي بشكل تفصيلي ودراسة معوقات االداء بها .للمبادرات والمشروعات لكل دول

 

 فترة التنفيذ االهداف االستراتيجية

 2016 اعتماد االستراتيجية

 2017 دراسة الوض  الراهن لكل دولة تفصيلياً 

 2017 وض  الخطة التنفيذية لكل دولة

 2017 اعتماد الخطة التنفيذية

 2025– 2017 التحتيةالهدف األول : البنية 

 2022-2017 الهدف الثاتي : المشاركة المجتمعية

 2020-2017 الهدف الثالث : االستدامة المالية

 2019-2017 التدريب( -االدارة الرشيدة  -الهدف الراب  : الموارد البشرية )القوة العاملة 

 2019-2017 الهدف الخامس : األطفال والشباب

 2025-2018 رياضة البطولةالهدف السادس : 

 2018-2017 الهدف الساب  : األمن والسالمة والصحة

 2018 - 2017 الهدف الثامن : العدل والمساواة 

 2024-2018 الهدف التاس  : استضافة المشاركات الدولية واألحداث الرياضية الكبرى 

 2025-2017 الهدف العاشر : البحث العلمي
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 اإلستراتيجية وتنفيذ متابعة آليات
موضع  التنفيعذ، مع  األ عذ فعي  منظمة التعاون االسعالميللرياضة لدول يمكن اتباا اآللية التالية لوض  الخطة االستراتيجية 

ةساسععية الغنععت فععي مجموعهعا متطلباتالحسعبان اآلليععات التعي تضععمنتها المبعادرات المدرجععة فععي الخطعة، إل تشععكل هعذهاآلليات 
 :لتنفيذ الخطة، وتشمل هذه المتطلبات ما يليعنها 

 وتكون مهامها:،  لجنة توجيهية علياتشكيل  -

  تنفيذ الخطة االستراتيجيةاالشراف علت. 

  رئيس االتحادتحت اشراف اتخال القرارات الالزمةلمعالجة المشكالت التي تبرز أثناء التنفيذ . 

 مراجعة التقدم في الخطة االستراتيجية. 

 :للخطة االستراتيجية الذى يتولت  المكتب التنفيذيإتشاء  -

  ابعة تنفيذ الخطةمتتنظيم و . 

 . توجيا الوحدات التنفيذية بالدول 

 دراسة عقبات التنفيذوالتنسيق بين الوزارات واإلدارات المعنية بالخطة . 

 . تقويم تنفيذ الخطة بشكل مستمر 

 . رف  التقارير الدورية للجنة العليا 

 .للخطة االستراتيجية من الذين يتمتعون بالخبرة ، والقدرة علت القيادة إلدارة المكتب التنفيذيمدير ا تيار  -

مععن الخبععراء فععي هععذا المجععال ، وللععك لمتابعععة إعععداد التقاريرالخا ععة بهععا،  مستشــاري  للخطــة االســتراتيجيةباالسععتعاتة -
 . وتقديم الدعم الفني ، علت أن يتوافر في المستشارين القدرة العالية علت العمل في فريقوتقديم الدعم الفني لآل رين

خطععة البمععا يتفععق معع   الخطععة التنفيذيععة تو ععي فععي جميعع  الععدول تتععولت  وحــدة تنفيذيــة للخطــة االســتراتيجيةتشععكيل  -
، وكععععذلك متابعععععة التنفيععععذ والتنسععععيق معععع  مكتععععب وفععععق ظععععروف وامكاتيععععات كععععل دولععععة التحععععاد االسععععتراتيجية المقترحععععة ل

االسععتراتيجية، ومعع  اإلدارات األ ععرى )الشععركاء( فععي تنفيععذ مبععادرات الجهععة التععي يمثلهععا وتكععون تابعععة بشععكل مباشععر الععي 
 :وتكون مهمتا   الهيكل التنظيمي للوحدة التنفيذية ، ، ويترك لكل دولة وض .الوزير المختص

 كل دولةبشرية(  –مالية  –)مادية ات ق امكاتتو ي  الخطة االسستراتيجية المقترحة وف. 

  باالتحاد مراجعتها م  إدارة المكتب التنفيذى للخطةاالستراتيجية. 

  للدولةم  المنهجية العلمية التةكد من موائمة الخطة االستراتيجية. 

 متابعة تنفيذ المبادرات واألهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء . 

 . تنظيم وتوجيا عمليات التنفيذ دا ل الدولة 

 . تقويم تنفيذ الخطة بالدولة 

 . رف  التقارير الدورية للمكتب التنفيذى 
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، والفرتسعية العربيةواإلتجليزيعة بالللعاتدعم الحملة اإلعالمية والتثقيفية للخطة االستراتيجية عن طريق تشعرها فعي كتعاب  -
( ، فضاًلعن تشر مقاالت  حفية دورية في الصح  المحلية عن الدولوتوزيعا علت كافة األطراف المعنية بالخطة )

الخطة وأهميتها وأهدافها والنتائ  المترتبعةعلت العمعل بهعا، ومعا يتحقعق منهعا، وإتتعاج فعيلم تسعجيلي قصعير يتضعمن وثيقعة 
 . لالتحادطويرها، باإلضافة إلت تشر ملخص الخطة علت الموق  االلكتروتي ت  تماالستراتيجية وكي

سعتخدم أسعلوب بطاقعة األداء البعرام  التيتتوفير برام  إلكتروتية لمتابعة الخطة االستراتيجية ، والتت قعد يكعون معن بينهعا  -
 (Balanced Scorecard BSC) .المتوازن 

 

 Balanced Scorecard( يوضك عمليات التقويم ببطاقة االداء المتوازن 18شكل رقم )
 

توفير الدعم المالي واللوجيستي من الجهات الحكومية المعنية لالدارات التنفيذية العاملعة سعواء باالتحعاد أو العدول وللعك  -
 بالتعاون م  الجهات الراعية لالستراتيجية.

راتيجية كل عام معن  عالل المكتعب التنفيعذى والوحعدات التنفيذيعة بالعدول ، وعمعل أجعراءات التقويم المستمر للخطة االست -
 التصحيك علت الخطة .
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