
خطة وزارة الشباب والرياضة 
لعودة النشاط الرياضي



لوزراءرؤية القيادة السياسية وتنفيذا لقرارات جملس ايف إطار 

األهداف

يف بدء اعدداد الععبدا اهدنيهلا للرشدار ة
.2021دورة األلعاب األوهبية طو يو

يددة اسددماراا اهنااسددات واهسددابقات  الرم
.وخاصة  رة القدم 

حتديددد ارتاددتاطات العاوددة  و ارت ددراءات 
ريد  المنفيذية لعودة النشاط الرياضدي ج
ادات  اهليئات الرياضية و الشدبابية   و ارتحتد

.اثناء المدريب و  اهنااسات الرمية 

ود  تشجي  ممارسة النشاط الرياضى ها لد 
. اثار اجيابية على   صحة اهواطنا

ثدار عودة احلياة للرنظووة الرياضدية  و ففيدا اآ
ي ود  ارتقمصادية الناجتة ع  توقا النشاط الرياض

بدة األخذ يف ارتعمبار  ااة اإل راءات ارتحتازيدة وا 
.ارتتباع
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الدليل اإلراادي
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س هذه المعليرات يسمرر العرل بها أو تعديلها واقًا لقرارات جمل
الوزراء وتعليرات وزارة الصحة والساان



1 ود 
لضوابط عودة النشاط اإلراادىالدليل 
ابباألندية الرياضية  وورا ز الشبالرياضى



1

يونيو 30يونيو إىل 15األندية الرياضية وورا ز الشباب و  امح 

المجهيز اإلداري لعودة العاولا، وافاذ إ راءات المعقيم والمطهري وحتصيل ارتاتا ات
.و  ااة المجهيزات اخلاصة بهاالرياضىاعداد اهنشاة لعودة النشاط •

 على قرار جملس ادارة اهليئة واقًا لقرارا•
ً
ت جملس العودة المدرجيية للعاولا بال هيئة بناء

.هذا الشأناىالوزراء 

ة اهعبس وأوا   ممارستغييريتطهري وتعقيم  ااة الغرف والقاعات ودورات اهياه وغرف •

.النشاط الرياضي

.تطهري وتعقيم  ااة ارتدوات و المجهيزات الرياضية•

رارتتاإلحميف  ااة اإلحتازيةتدريب وتأهيل العاولا على تطبيق اإل راءات •



.رور حتديد ممرات الدخوا وحتديد وسارات اخلروج والدخوا لمقليل المزاحم  ووض  ااارات المباعد  واسهم اجتاهات اه•

.و وب اسمخدام مجي  األعضاء الاراوات الواقية عند دخوا اهليئات الرياضية والشبابية وتواريها إن أوا •

.حتديد الشخص اهسئوا او اللجنة اهسئولة  ع  تنفيذ ارت راءات ارتحتازية باهنشاة •

.تنفيذ برناوج تدريىب على مجي  العاولا ع   يفية اداء  ارت راءات ارتحتازية•

لدا  اعداد وسائل تانولو ية  لمقديم اخلدوات و بدء بعض اخلدوات اللو سمية و حتصيل ارتاتا ات بأحد وسائل ا•

.ارتلاتونى أو بالطريقة المقليدية و  افاذ  ااة اإل راءات والمدابري ارتحتازية والوقائية
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يونيو 30يونيو إىل 15األندية الرياضية وورا ز الشباب و  امح 

.ا و  آثاروسئولية تطبيق المدابري ارتحتازية ووا ينمج عنه ل هيئة رياضية وابابية ويق  على 



2 ود 
اضيةالدليل اإلراادي لضوابط عودة النشاط بارتحتادات الري
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2020يوليو 1بدءا و  اخلريطة الزونية لعودة النشاط الرياضي بارتحتادات الرياضية 

2020يوليو 31يوليو  حىت 1و  بدءاً تعوسيةبدء النشاط المدريبي والرياضات الغري 

:ويلاهرحلة األ

اتحاد التنس •

اتحاد الدراجات •

اتحاد القوس والسهم•

اتحاد رفع األثقال•

اتحاد الرماية•

اتحاد الجولف•

الكياكو الكانوىاتحاد •

اتحاد العاب القوى•

اتحاد الشراع•

اتحاد الفروسية•

وععب وفموحة -تعوسيةألعاب غري 

ووا يشابها و  احتادات 
(باراهبي–غري أوهبي –أوهبي )

المدريبات واهنااسات 

http://www.egypttennis.com/ETF/Default.aspx
http://www.egycycling.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/Archery.html
http://egyptianolympic.org/Arabic/Weightlifting.html
http://www.egyptianshooting.org/news.aspx
http://www.egyptiangolffederation.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/kayak.html
http://eaf-egy.com/
https://www.facebook.com/Egyptian-Sailing-and-Water-Ski-Federation-502347319896929/
http://www.eefegypt.org/


2020يوليو 1بدءا و  بارتحتادات الرياضية اخلريطة الزونية لعودة النشاط الرياضي 

2020يوليو 1المدريب بداية و  

تعوسيةألعاب :لثانيةاهرحلة ا
صارتت وغلقة 

ألعاب وموسطة المعوس 
وععب وفموحة او صارتت وغلقة 

اتحاد الجمباز•

اتحاد تنس الطاولة•

اتحاد الريشة الطائرة•

االسكواشاتحاد •

اتحاد السباحة•

اتحاد الثالثى•

اتحاد التجديف•

اتحاد الخماسى الحديث•

اتحاد الهوكى•

اتحاد الكرة الطائرة•

اتحاد السالح •

اتحاد كرة اليد•

اتحاد كرة السلة•

اتحاد المالكمة•

التيكواندواتحاد •

اتحاد المصارعة•

اتحاد الجودو•

الباراليمبيةالعاب اللجنة •

ري وتمضر  تلك الفتة المداب
وا بة اإلتباع ويق  اإلحتازية

ق وسئولية تطبيعلى  ل احتاد 
ينمجالمدابري ارتحتازية ووا 

.عنها و  آثار
ووا يشابها و  احتادات 

(غري أوهبي –أوهبي )

2020أغسطس 1اهنااسات بداية و  

http://www.egyptgymnastics.com/
http://www.ettf.org/
http://www.facebook.com/AlathadAlmsryLlryshtAltayrt
http://www.esf-eg.org/
https://www.facebook.com/EgyptianTriathlon
http://egyptianolympic.org/Arabic/kayak.html
http://www.pentathlonegypt.org/
https://www.facebook.com/Egyptian-Hockey-Federation-Competitions-Committee-285603421557478/info/?tab=overview
http://www.egyptvbf.com/
http://www.ehf.com.eg/
http://www.ebbfed.com/
http://www.boxegy.com/
http://egyptianolympic.org/Arabic/taekwondo.html
http://egyptianolympic.org/Arabic/Wrestling.html
https://www.facebook.com/EgyJudoFed
http://egyptianolympic.org/Arabic/Para.html


3 ود 
الدليل اإلراادي لضوابط عودة نشاط الفرق

األوهىبالقووية واإلعداد 
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2020بدءًا و  يوليو األوهىبنشاط الفرق القووية واإلعداد اخلريطة الزونية لعودة 

2021إعداد الفرق القووية اهنيهلة لطو يو 

إعداد ارق اهنمخبات القووية

نيهلا ميا  بددء اهعسدارات أو المددريبات لععبدي اهنمخبدات اهد
م أو اجلدداري 2021للرشددار ة يف دورة األلعدداب األوليربيددة طو يددو 

ات بدا تأهيلهم ويمم المنسيق يف ووعد بدء اهعسدار أو المددريب
اللجندة  ع و  اللجندة الطبيدة بارتحتداد اهعندي واللجندة الطبيدة ب

اضددة ارتوليربيددة اهصددرية واللجنددة الطبيددة بددوزارة الشددباب والري
.لمحديد اهوعد واخميار واان وااتاطات اهعسار

رتت ويسري علدى بداقي اهنمخبدات األخدرى و اهشدار ون يف البطدو
تك حتديدد القارية أو العاهية وا يطبق على اهنمخبات األوهبية، وي

صدرية ووعد العودة رتحتاداتهم تنسيقًا ود  اللجندة ارتوليربيدة اه
.باعوا بة ارتتاإلحتازيةومبا رت يمعارض و  المدابري واإل راءات 

اعمبارا و 
2020يوليو 

ج عنها ويق  على  ل احتاد وسئولية تطبيق المدابري ارتحتازية ووا ينم
.و  آثار



4 ود 
ندية الدليل اإلراادي لضوابط عودة النشاط باأل

الصحية وصارتت اللياقة البدنية
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بدنيةاخلريطة الزونية لعودة النشاط باألندية الصحية وصارتت اللياقة ال

:ويلاهرحلة األ

:اهرحلة الثانية

ارتعداد والمجهيز وافاذ إ راءات المعقيم والمطهري

عةواق ارتاتاطات والضوابط اهوضوالفعلىالمشغيل 

2020يوليو 1و  

2020يوليو 15و  



5 ود 
دمالدليل اإلراادي لضوابط عودة نشاط احتاد  رة الق



مت ارتسمعانة بهاالىتاهصادر والدراسات و اخلربات 

الطب الوقائي–وزارة الصحة والساان 

"2020وايو "إراادات وتعليرات الفيفا ونظرة الصحة العاهية

دليل ارتراادات الوقائية والطبية واهعد و  قبلتعليرات وإراادات وقرارات جلنة األزوات مبجلس الوزراء
اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة 

خربات عدد و  الدوا بالدوريات األوربية

لارة القدم اهصرىتشايل جلنة طبية عليا يف الوزارة تضم رئيس اللجنة الطبية بارتحتاد 
ورئيس اللجنة الطبية باللجنة األوهبية وممثل و  وزارة الصحة والساان 



5

نشاط احتاد  رة القدماخلريطة الزونية لعودة 

بدء النشاط المدريبي

ة القدمإتاحة بدء اهنااسات الرمية ألنشطة احتاد  ر

2020يونيو 20و   

2020يوليو 25و  

:ويلاهرحلة األ

:اهرحلة الثانية

"  األندية"يق  على ارتحتاد اهصري لارة القدم واهليئات اهشار ة باهسابقات 
.واإل راءات الوقائية ووا ينمج عنها و  آثاراإلحتازيةوسئولية تطبيق المدابري 



الضوابط العاوة لعودة نشاط احتاد  رة القدم 
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07 الععبددا و ارت هددزة راد  الددوعي بدا 
ارتداريددة و الفنيددة و مجيدد  العدداولا 

باهنظووة

باهععدددب القواعدددد اخلاصدددة بالعددداولا 
وارتسمادات

رة المباعد اجلسدي لاااة عناصر ونظووة  
ىالعدووانمقاا لحد و  انمشارالقدم ل

قدداا اااحددة انمهالموعيددة بالمدددابري ارتحتازيددة 
.النظااةالعدوى اخلاصة بعراا

الطبددي ودد  خددعا اهراقددب صددد تال
.الطبي واللجنة اهخمصة بارتحتاد

اه اخلطددوات اهمبعددة يف حدداا ارتاددمب
ًا وطرق نقل احلالة والمعاول وعها واق

.رتاتاطات وزارة الصحة والساان

المخلص اآو  و  اهخلفات و  وراعاة 
والوقائيةاإلحتازيةالمدابري 



(تللرنااساإسمعداداً )مبععب المدريب واهباريات إفاذهاإ راءات يمم 

قبل اهبارياتإفاذهاإ راءات يمم 

إ راءات وصوا الفرق إىل وععب اهباريات

(ارق وحاام)إ راءات اسمخدام غرف خل  اهعبس 

إ راءات دخوا الفريقا للرلعب

داخل "قطاعات 3يمم تقسيرة إىل )ارتإسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –ارتسماد 

إ راءات أثناء اهباراة

إ راءات وا بعد اهباريات

إراادات خاصة بأطقم المصوير واإلععم

اإل راءات اخلاصة بإقاوة الفرق بالفنادق

إ راءات تمب  يف حالة رصد حالة إجيابية أو عارض ألحد عناصر
...(  إخل–ودرب –إداري –رتعب )اهنظووة الرياضية 

اهرتبطة بعودة نشاط احتاد  رة القدمارت راءات المنظيرية

إسمعداداً )مبععب المدريب واهباريات إفاذهاإ راءات يمم 
(للرنااسات

3يمم تقسيرة إىل )ارتسماداتإ راءات الموا د داخل 
"خارج اهلعب–اهدر ات –داخل ارتسماد "قطاعات 

إ راءات أثناء اهباراة
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