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اوال املقدمة:

ك ما هو معروف ان ال عالم في ن ها ية القرن ال ثامن عشرررررر كان يعلة

شرررررم يما من الع ورررررر ية والطبر اة ولن اق قال واعرات المنطم عال و كا ن ال
المونلة للمراءا مما

ا لة
را

ما والمبكر البرنسررري القللر دي كوورتان الى محاولة ا ماث

تغللر لهذا الثقافال المطخلبة من خالل فكرا أ لا لأللعاب األولمقلة والطي وضررررر

لها ن ام يسمى ( الملثات االولمقي ) يسعى الى محاروة الطبراة ولن المشاركلن في
االلعاب االولمقلة واي شررررك من األشرررركال المعروفة في تلب الوا و الط كلم
على إشررررراعة روح المحقة والسرررررالم وكسرررررل الورررررمااة وتقادل المعرفة والثقافال
المخطلبة للمول والشعوب .

ثانيا  :احلركة األوملبية الدولية احلديثة :

ا -الملثات األولمقي :

وضررر البرنسررري وللر دي كوورتان الطورررور االول للبكر األولمقي الحمي
وو اء على مقادرته تم عقم المؤتمر الرياضرري المولي في واريش شررهر يونلو ١٨٩٤م ثم
ت سس اللن ة األولمقلة الموللة  IOCوطاريخ  ٢٣يونلو ١٨٩٤م .
المقادئ األولمقلة :
 -١يمث البكر األولمقي فلسرربة

لاتلة تمنم الورربال الراالة للنسررم والعق في

شرررك مطوا،ن ي ويسرررعى البكر األولمقي عن اريا ميا الرياضرررة والثقافة والطعللم

الى اوطكار نمط للحلاا يحطرم المقادئ األخالالة وي خذ والقموا الحس ة .

 -٢يهمف البكر األولمقي الى وضرررر الرياضررررة في خممة تاور االنسرررران وغلة ايناد
منطم يسوده السالم ويحافظ على كرامة االنسان .
 -٣تهمف الحركة األولمقلة الى اإلسرررررهام في و اء عالم اف ررررر عن اريا تعللم
الشقاب ممارسة الرياضة ومون اي نوع من انواع الطمللي وإيناد الطباهم المطقادل وروح
الومااة والط امن .

 -٤يعطقر نشرررا

الحركة األولمقلة الطي يرمي لها وخمش لقال مطشررراوكة نشرررااا

عالملا دائم يغاي القارال الخمش ويوررررر الى أوده ع م الطقاء رياضرررررلي العالم في
المهردان الكقلر ( األولمقلاد ) .
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 -٥تعم ممارسررررة الرياضررررة ا م قوت االنسرررران وينل ان تطوفر لك فرد امكانلة
ممارسطها وما يطبا وا طلاداته .
 -٦الملثررات األولمق ي هو المرد النررام لكررافررة المقررادئ واأل كررام الم
للحركرة األولمقلرة ويحرمد شررررررو

ت

لمها.

مررة

اال طبرال ورمورال االلعراب األولمقلرة وأسرررررش

ب_ اللن ة األولمقلة الموللة :
تعطقر اللن ة األولمقلة الموللة هي السرررررلاة العللا في الحركة األولمقلة ي
ويطعلن على اي م

مة او اي شرررخن ي طسرررل لها االلطيام و ورررو

الملثات األولمقي

وارارال اللن ة األولمقلة الموللة .
ا _ الشعار األولمقي :
يعقر الشرررررعار األولمقي عن (( األسررررررع واألعلى واألاوع )) وهي دعوا لكافة
الم طسقلن للحركة األولمقلة للطبوت والطملي في ااار الروح األولمقلة .
د _ الرمي األولمقي :
يمث الرمي االولمقي و ما القارال الخمش والطقاء الرياضررررللن من شررررطى وقاع

االرض والمطمث في الحلقال الخمش المطشرررررقاوكة تال األلوان الخمسرررررة ( األ،رت
واألصررربر واألسرررود واألخ رررر واأل مر ) وت تي الحلقال الحمرا والسررروداء واليرااء في
االعلى ول ما الحلقطلن الوبراء والخ راء في األسب .
هر_ العلم األولمقي :
للعلم األولمقي خلبلة ول اء يطوساها الرمي األولمقي .
ينو ،للن ة األولمقلة الموللة نشرررررر مقادئ الحركة األولمقلة في العالم من خالل
اللنان األولمقلة الوا لة وهي هلئال او م

مال يرتقط نشرررررااها واللن ة األولمقلة

الموللة ويكون لها الكلان القانوني في دولها .
و -هلك العم األولمقي :
اللن ة األولمق لة ا لمول لة  IOCهي ا مة الهرم االولمقي ويوا،ي ها ات حاد الل نان
األولمقلة الوا لة المولي )  ( ANOCي ثم ت تي المنالش األولمقلة القارية الخمسررة
م قثقة م هما وهي واالتحادال الرياضرررررلة الموللة  IFفي خط موا،ي ي ثم ت تي وعم

تلررب اللنرران األولمقلررة الوا لررة  NOCوهي ترتقط وررالمنلش األولمقي القرراري في
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نشااها القاري وواللن ة األولمقلة الموللة واالنوك في ال شا

المولي ي و ت تي وعم

تلب االتحادال الريا ضلة الوا لة  NFوهي مرتقاة واللن ة األولمقلة الوا لة من
نا لة واالتحادال الموللة والقارية واإلاللملة من نا لة اخرع .
 -،اللنان األولمقلة الوا لة :
تطشك اللن ة األولمقلة من المكونال الطاللة -:
 -١اع رراء اللن ة األولمقلة الموللة ان ودموا وهم وحكم هذا الم وررل اع رراء في
النها ،الط بلذي واللن ة ولهم صول مقرر.
 -٢االتحادال الرياضررلة الوا لة الحاصررلة على اعطراف االتحادال الموللة الممردة
في ورنامج االلعاب األولمقلة ( وحم أدنى خمسة اتحادال ) .

 -٣االتحادال الرياضرررررلة الوا لة االع ررررراء في االتحادال الموللة الطي تعطرف وها
اللن ة األولمقلة الموللة ولم تمرا العاوها في ورنامج االلعاب األولمقلة .
 -٤الم

مال الرياضلة الوا لة الطي تعم في منال االلعاب الرياضلة المطعمدا .

 -٥االفراد الذين امموا خممال دلللة لق ايا الرياضة والبكر األولمقي .
 -٦ينو ،للن ة األولمقلة الوا لة ان ت رررررم في ع رررررويطها االتحادال الرياضرررررلة
الوا ل ة االخرع شرررررر

عمم م خالبط ها للمل ثات األولمقي ولوائح االت حاد ا لمولي

للعقة .

 -٧الوم ألي اتحاد وا ي يرغل والحورررررول على اعطراف اللن ة األولمقلة الوا لة
واقول ع ويطه فلها ان يكون له نشااا رياضلا ملموس في السا ة الرياضلة في
ولمه كما ي قغي علله ممارسة أنشاطه وما يطبا ونوو

الملثات األولمقي والوائح

االتحاد المولي لرياضطه .
 -٨تخ ررررر االتحادال الم

وية في ع ررررروية اللن ة األولمقلة الوا لة الشررررررافها

المقاشر .

 -٩على اللنان األولمقلة الوا لة الحباظ على اسطقالللطها ومقاومة شطى صور ال غط
السررلاسرري او االاطوررادي او ما شرراوه تلب مما ام يعلا الطيامها والملثات األولمقي
ولها ان تحطبظ وعالاال الطعاون والط سرررررلا م الهلئال الحكوملة وغلة اإلسرررررهام
وبعاللة في االرتقاء والرياضة .
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ك  -مرا

تاور الرياضة األولمقلة العالملة :

كان الرياضة في مع م دول العالم طى نهاية الثمانل ال من القرن الماضي
رياضرررة كوملة رغم ودود لنان اولمقلة وا لة اال انها كان وواوة للمشررراركة
في االلعاب األولمقلة للش اال واسرررررطث اء وعو المول ي و كان المول تسرررررعى إلورا،

نم تاورها من خالل الرياضرررة الطي تعطقر اف ررر وسرررللة لاشرررهار والطرويج ي ولهذا

سخرل المول الكقرع إمكانلال كقلرا لق اء الم شاءال وتمريل الرياضللن ورصمل
االعطمادال الماللة الكقلرا من اد ا طالل مواا مطقممة في الرياضرررررة إدماال
واالولمق لة وو ده خا

وتسرررررراو ق

على ت

لم األل عاب األولمق لة رغم الكل بة

الماللة ال خمة .
ووعم ظهور الخالفال ولن المعسررركرين االشرررطراكي والرأسرررمالي في االلعاب
األولمقلة والذي ومء ومقااعة غرولة ألولمقلاد موسررررركو ١٩٨٠م ثم رد المعسررررركر
الشرررررراي ومقااعة أولمقلاد لوس أننلوس ١٩٨٤م شرررررعرل اللن ة األولمقلة الموللة
والخار الكقلر الذي يهمد الحركة األولمقلة اتا اسرررطمر هذا الحال فقماءل واتخات
ارارال تقعم العم األولمقي عن الطمخ الحكومي وتؤكم اسرررررطقالللة الحركة
األولمق لة و كا ن

ال قما ية من ا لمول المط قم مة ر ياضررررر لا ثم اسرررررطمرل في فرض

ا سطقالللة اللنان األولمقلة في وقلة المول االخرع اكثر فاكثر الى ان و ص تلب

الى المول االا تاور مث اللمن ي

ثالثا احلركة األوملبية يف اليمن :

ومال الحركة األولمقلة في اللمن في نهاية السرررررقعل ال وط سرررررلش عمد من

االتحادال في عمد محمود من األلعاب الرياضلة الطي كان تمارس في تلب الوا (
كرا  -القمم كرا  -الاائرا كرا الااولة  -كرا السررلة  -العاب القوع رف االثقال
والمالكمة ) ووعم ورررررول االتحادال اللم لة لهذه االلعاب على االعطراف من اق

االتحادال الموللة وماء المسؤوللن السعي للحوول على االعطراف األولمقي واللن طلن
أالولمقلطلن في الشرررررارين نررذاك

لرر

تم تقررميم الررل االعطراف الى اللن ررة

األولمقلرة الرموللرة عرام ١٩٨٠م اث راء األلعراب األولمقلرة وموسررررركو وتم االعطراف
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واللن طلن األولمقللن ( ص عاء  -عمن ) في شهر اكطوور ١٩٨١م في ممي ة ومن وادن
االلمانلة الغرولة .
ووعم هذا االعطراف األولمقي المولي وشرراري اللمن اام السررلم خوان اناونلو
سمارانة رئلش اللن ة األولمقلة الموللة وال شلخ فهم اال مم ال وقاح ع و اللن ة
األولمقلة الموللة رئلش اللن ة األولمقلة الكويطلة ومعهما وفم رسرررررمي وإعالمي
كقلر خالل شرررررهر مرارس  ١٩٨٢م وييرارا الشرررررارين لقالدنرا  .وارم وصررررربر الييرارا
والطاريخلة على الوررعلمين الشررخورري والرياضرري لقلم الطاريخ والح ررارا العريقة ....

وعلى الورررررعلم الرياضررررري األولمقي فهي اول ،يارا يقوم وها مسرررررئول أولمقي رفل في
ال طاريخ األولمقي وهي و عم ا ا من عام على ان مام اللن ة األولمق لة في شررررراري
الوان اللم ي الى ع وية اللن ة األولمقلة الموللة .
وع مما قا اللمن وشرراريه الع رروية الباعلة في اللن ة األولمقلة الموللة
كان اول اسرررطحقات له والمشررراركة في االلعاب األولمقلة في دورا لوس أننلوس عام
 ١٩٨٤م وكان المشرراركة لشررمال الوان ن را لل روف السررلاسررلة الطي كان اائمة
في تلب الوا ي وفي هذا المورا رف علم اللمن الول مرا ي تاريخ االلعاب األولمقلة
 ..وفي العاصمة الكورية الن وولة سلوؤل عام ١٩٨٨م كان اخر مشاركة تشطرك
فلها اللمن ووفمين شرراريلن ي ل وماءل اول مشرراركة أولمقلة في ظ النمهورية

اللم لة في أولمقلاد ورشرررلونة ١٩٩٢م كاول ظهور مو م وعم ان تم دمج اللن طلن في
االدطمرراع الررذي عقررم ومررمي ررة عررمن وطرراريخ  ٨فقراير ١٩٩٠م اق ر اعالن الو ررما
المقاركة ي ثم دورا أتالنطا ١٩٩٦م  -سرررررمني ٢٠٠٠م  -أثل ا ٢٠٠٤م  -ولنلن ٢٠٠٨م -
ل من ٢٠١٢م .
واا العم األولمقي :
ووعم ظهور الخالف على مشاركة اللمن في أولمقلاد أثل ا ٢٠٠٤م وعم نشر هذا

الخالف في وسررررائ االعالم أومل اللن ة األولمقلة الموللة اسررررطلاء شررررميم من هذا
الطودة الذي كان يارح وإلغاء المشررررراركة في األولمقلاد وحنة ضرررررع

مسرررررطوع

الالعقلن المرشحلن للمشاركة االمر الذي يط افى م االهماف األولمقلة الطي تركي
على الطقاء شرررررقاب العالم في هذه الط اهرا الموللة إلشررررراعة روح المحقة والسرررررالم
وتقادل الثقافال واكطسررررراب الورررررمااة ولن المشررررراركلن في األولمقلاد والطي ي تي
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الط افش على تحقلا ال طائج الرياضرررلة في اخر السرررلم  .ووسرررقل هذا االمر وضرررع
اللن ة األولمق لة ا لمول لة اللن ة األولمق لة اللم لة في ال قائ مة السررررروداء و،ادل
ال غط عللها والق اتخات إدراءال عمللة ال سطقالللة اللن ة األولمقلة عن النهال
الحكوملة وم

الطمخ الحكومي واي شرررررك من االشررررركال في شرررررئون اللن ة

ي وكان المطاوعة الحثلثة اث اء االدطماعال الموللة لالسرررررطبسرررررار عما أنني وهذا
الوررمد ووص ر االمر الى تشرركل لن ة ( من اللن ة االولمقلة الموللة ومن االك و

والمنلش األولمقي االسلوي ) لييارا اللمن اليوال رسالة للمسئوللن في اللمن مبادها
ضررررورا اسرررطقالل اللن ة األولمقلة عن الو،ارا طى ال تطعرض للعقووال الطي تقماء
وطنملم ع رروية اللمن وت طهي وإيقاف المشرراركة الموللة على ك المسررطويال وما
في تلب م

االخرين لقاء البرت اللم لة في الماخ والخارا .

و طى ال نو الى تلب االمر اار النمل االسطناوة الكاملة للالل األولمقي
المولي وادراء انطخاوال لمنلش ادارا اللن ة األولمقلة يشم دمل االع اء وما في
تلب الرئلش وفو م ول الو،ير عن رئاسة اللن ة .
وع ررممررا ودررمل اللن ررة األولمقلررة الررموللررة دررميررة اللمن في هررذا الطودرره
اعطممل ا ل

ام االساسي للن ة األولمقلة اللم لة ووافق على ادراء االنطخاوال .

وفي تاريخ  ١٦اوري  ٢٠٠٦م أدري اول انطخاوال لمنلش ادارا اللن ة األولمقلة
ووهذا انطه مشررررركلة اللمن م النانل المولي ي ووعم هذه االنطخاوال سرررررارل االمور
ووررررروره القة محللا الى

لن تغللر و،ير ا لشرررررقاب والرياضرررررة

ل

ومال اللن ة

األولمقلة تمخ مر لة المعاناا من شحة اإلمكانلال الماللة الطي تمك ها من اداء
المهام الم ااة وها كاتحاد لالتحادال الرياضلة

اللن ة ولم تطمكن اللن ة

طى اللوم من

ل فرض الو،ارا وار مالي على

هذه اإلشررررر كال لة فال الحكو مة

اعطمم ل مليانلة مسرررررطقلة ألنشررررراة وورامج اللن ة الماخللة والخاردلة وال الو،ارا
ااط ع وحطم لة اسرررررطقالل لة اللن ة و ق ها في تولي عمل لة االشرررررراف على اعمال
االتحرادال وفا ال

رام األولمقي الرمولي الرذي يحرم الطرمخر الحكومي في اعمرال

اللن ة واالت حادال و وال طالي تقوم وا ا ل

الخا

في اللمن مقط

دعم االت حادال الى اللن ة وال الق ااع

والمخول وطسويا أنشاة اللن ة ورعاية األواال الرياضللن
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وما يسرراهم في ديء من الموارد رغم انه في كثلر من المول يعطقر الموررمر الرئلسرري
لطموي االنشاة الرياضلة .
نقا

القوا للن ة األولمقلة اللم لة :

ا -اللن ة األولمقلة لن ة أهللة تمعمها المواثلا الموللة .
ب_ وضررررر اللمن الراهن الماعي الى اعادا هلكلة المولة وه ا يمكن االسرررررطبادا
والل اعادا هلكلة المكونال الرياضلة كاملة .
ا_ ودود عمد كقلر من االتحادال الرياضرررررلة الوا لة اع ررررراء واللن ة األولمقلة
معطرف وها من اق االتحادال الموللة وتعم في أار القوانلن واللوائح الموللة .
د_ الطوده العالمي ومعم وضررررر اللمن في ك المناالل وم ها ماهو مرصرررررود لمعم

العم الرياضي لمكافحة النريمة والمخمرال .
نقا

ضع

اللن ة :

ا -عمم ودود اانون للعم الرياضررررري في اللمن ي

م اعمال مخطل

الهل ئال ويو،ع

األدوار ول ها .
ب_ تماخ االخطوررراصرررال ولن الو،ارا واللن ة األولمقلة وعمم وضررروح األدوار ع م
المسرررئوللن وامم الالئحة الط

الطي مث في العالم .
ا_ سررؤ الطوظل

لملة للو،ارا ن را لعمم تحميثها لمواكقة الطغلرال

لموارد ص ر موت رعاية ال شررب والشررقاب والرياضررة وموارد الو،ارا وما

يخمم تاوير العم الرياضي واألولمقي وعمم االلطيام وقانون انشاء الو موت .
د_ ضرررررع

المخورررررورررررال والموارد الماللة لمكونال العم الرياضررررري ( اللن ة -

االتحادال  -األنمية ) وما يط اسل م مهمة ودور ك مكون .
ه _ غلاب الطق ي الكام من المولة للرياضرررررة ك

و مايطهم من القاالة والطارف .
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م المكونال المهمة للشرررررقاب

رابعا  :املقرتحات واملخارج العملية لتفعيل العمل األوملبي :
وو

را الى وض اللنان األولمقلة العرولة س نم امام ا ثالثة نماتا مخطلبة

وهي على ال حو الطالي .:

ال موتا االول  :ل نان أولمق لة ت ح

م لة الهل ئال الحكوم لة م ث السرررررعود ية -

سرررررلا ة عمان  -القحرين  -سررررروريا (.ولك ها تح منهر اللن ة األولمقلة الموللة
فهي تعلم وانها تح االشراف الحكومي المقاشر ) وهي عرضة للمشاك في اي وا
.
ال موتا الثاني  :لنان أولمقلة تعم ووررررورا مسررررطقلة وتشرررررف إشررررراف مقاشررررر على
االتحادال وتمطلب موارد ماللة كافلة تغاي ا طلاا أنشرراة االتحادال ي الى دانل
ودود الهلئال الحكوملة الطي تع ى واألنمية والم شرررررمل  .مث مورررررر  -الكوي -
االردن  -النيائر  -المغرب  -تونش .
ال موتا الثال  :لنان أولمقلة هي المسررئول الو لم على الرياضررة وك تكوي اتها
وال تودم اي هلئة كوملة للرياضرررة مث اار والعرات وتمطلب هذا اللنان موارد
ماللة ضخمة .
ونعطقم ان ال موتا الثاني هو األنسرررررل لللمن النه يقعمنا عن المخول في خالف م

الحركة األولمق لة المول لة وين ق ا اي عقووال دول لة ن را لودود اعالم يثلر اي
خالف وي خمه ويوصله الى أصقاع المعمورا ي واارب الى الواا  .ولكي تعم اللن ة
األولمقلة وورررررورا اقلعلة الوم من توفر الموارد الماللة الكافلة لط بلذ القرامج
واألنشررررراة وتبعل دورها ولن يط تى هذا اال وااط اع الادال المولة ومسرررررئولي و،ارا
الشررقاب والرياضررة و ق اعطمادال االتحاد الرياضررة الى اللن ة وتوفلر المخورروررال
الماللة العماد الم طخقال وتموي المشررررراركال وفي نبش الوا الوم من اصرررررمار

تشررريعال ت ررمن اسررطمرار تلب ومون االرتهان الى ا م ي ولطحقلا هذا الوم من الام
المع للن في اللن ة األولمقلة ووادقهم ومطاوعة دمل النهال المخطوررررة ووإصرررررار
طى يورررررقح هذا االمر قلقة غلر ااولة لالنطكاس ي م الحر

على عمم ادخال

الرياضة اللم لة في نبا الخالفال الطي ال ت تي وخلر على ا م .
وه ا ن اشررم األخوا المشرراركلن في هذا المؤتمر ومعم هذا الطوده طى نسرراهم في
نق العم األولمقي في اللمن الى وض اف
ومهام اللنان األولمقلة الوا لة .
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اسط ادا للملثات األولمقي المولي ورسالة

التوصيات :

-١اصررمار تشررريعال تؤكم اسررطقالللة ارار اللن ة األولمقلة وعمم تمخ اي دهة

في اعمال اللن ة وعمم ترك االمر كما هو علله الن تلب ام يؤدي الى فطح واب
الخالف م النانل المولي الذي يرفو رفو ااا تمخ النانل الحكومي في اعمال
اللن ة األولمقلة واالتحادال الرياضلة وعلل ا أخذ العقرا مما مث في الكوي .

 -٢يوصررررري المؤتمر ان الخاوا النادا القادمة في تاوير العم األولمقي تكمن في

في ت بلذ ال موتا الثاني الوارد في هذا الوراة .
 -٣يوصي المؤتمر النهال الحكوملة المسئولة اعادا ال
ل شررررا

ر في المخووال الماللة

اللن ة االولمقلة واالتحادال واالنمية من الورررر موت وو،ارا الماللة وتقميم

الطسهلالل الطي تساعم على ت دية مهام ك م ها .
 -٤تاملن موادر تموي تاتي من خالل انشاء مشروعال اسطثمارية ومعم من المولة .
 -٥إيالء الم طخقال الوا لة لمخطل

االلعاب البردية والنماعلة ولمخطل

البئال

الس لة االهطمام الكافي وإعمادها وفقا للخاط الب لة وظمان الطموي المالي الال،م
لها وما في تلب ورنامج القا األولمقي .
 -٦اإلسررراع في اسررطكمال إننا ،مق ى مقر اللن ة األولمقلة واالتحادال والذي يحطاا
الى الطشرررالقال للورررقح داهي السرررطخمامه لطمكلن اللن ة واالتحادال من ممارسرررة
أعمالها في مقر الئا يساعم على تاوير العم االداري والب ي .
 -٧اعادا ال

ر في اقلعة عالاة الو،ارا واللن ة األولمقلة واالتحادال الرياضررررر لة

 -٨اعررادا ال

ر في اللررة الرارراوررة والمطرراوعررة والطقللم لمسرررررطوع األداء لالتحررادال

وإصمار الطشريعال الأل،مة لذلب

وااللطيام وط بلرذ االنشرررررارة والقرامج ومرا يكبر االسرررررطبرادا من الموارد المراللرة
وتسخلرها في األغراض المخووة لها .
 -٩تحميم اقلعة عالاة وم سؤوللة الو،ارا م اللن ة األولمقلة وم االتحادال وحل
تطحم ك دهة مسئوللطها وفا اخطواصاتها .
 -١٠اعرررادا ال

ر في لوائح الحوافي والنوائي المررراللرررة للمقرررمعلن واألوارررال ورف

المكافمل لهم م اعطماد المقلغ الماللة الال،مة لذلب .

 -١١توفلر ال مانال لالعقي الم طخقال الوا لة لمخطل

البئال وما يكب عالدهم

ع م اإلصررررراوال الرياضرررررة او تعرضرررررهم لألمراض م توفلر دردال وظلبلة لهم وعم
االعطيال او ت هللهم في منال الطمريل والطحكلم لمن يرغل في تلب .
 | 10العمل األوملبي يف اليمن بني الواقع والطموح

 -١٢توفلر دورال الط هل الوا لة والموللة في الماخ والخارا للممرولن والحكام
الوا للن لرف مسرررررطوع أدائ هم و كذ لب رف أدورهم و ما يسرررررا عمهم على األداء
النلم.
 -١٣و اء مركي إلعماد الم طخقال الوا لة يحطوي على صررررراالل الطمريل ومركي

للقلاسال الرياضلة  -مقر إاامة ( ف مت رياضي ).

رؤية اللجنة األوملبية لتطوير العمل الرياضي واألوملبي يف اليمن :
* العم على دراسة وتحلل الوض الرياضي في اللمن كك من اق دهة مسطقلة
تال خقرا واخطوا

وااطراح الحلول الم اسقة لطحسلن وتاوير األداء وما يط اسل م

اإلمكانال والسلات المنطمعي اللم ي .
*

المولة على ال هوض والواا الرياضررررري ك

م اهم الخلارال والمخارا لح

المشرراك االدطماعلة المطعلقة والشررقاب والقاالة والطارف من خالل رصررم الموارد
الماللة الكافلة لطح رررررلر الالعقلن  -ت هل وتوظل

الكوادر ممرولن -

كام -

إداريلن ي تعمي وتاوير اللوائح .
* العم ر على وضررررر اررانون كمردعلررة اررانونلررة للعم ر الريرراضررررري ي

م عالاررة

المكونال المخطلبة ( الو،ارا  -اللن ة األولمقلة  -االتحادال  -األنمية  -الممرولن

 -الحكام  -الالعقلن ) .

 | 11العمل األوملبي يف اليمن بني الواقع والطموح

اخلامتة :
ان ا في اللن ة األولمقلة نسررررعى ووك إخال

للمسرررراهمة في وضرررر الحلول

والمخارا للعم الرياضررري في والدنا ون ررر ايمي ا م ك أو اء الحركة الرياضرررلة
المخلورررررلن للخروا من األوضررررراع الطي ل اللها الرياضرررررة اللم لة من اخطالالل في
الهلاك واورررور في الطشرررريعال وسرررؤ في االدارا

ال دون تاور األداء الرياضررري .

ولكي يطحقا تلب الوم د من المراسرررررة المط نلة ألورات العم المقممة للمؤتمر
الرياضرري وت

لم ورع عم لك محور للخروا والرؤع والقرارال الطي توررل في

المشررررراك والمعواال للرياضرررررة اللم لة وان ال نكطبي من هذا المؤتمر والنانل
اال طبررالي الررذي لن يييررم االمور اال سررررروء ي ونقطرح ورران تكون االيررام الثالثررة
المخوررررروررررررة للمؤتمر منرد افط طا لة ألع ما له على ان تطلو ت لب فطرا مبطو ة

لط

لم ورع العم ي ثم يقام ب اخططام تعلن فله مخردال هذا المؤتمر .
واهلل ولي الهماية والطوفلا يي

اللجنة األوملبية اليمنية
 2013 - 3 - 27م
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