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 هام تعميم

 

 االحتادات الرياضية العربيةاحتاد  : من 

 احملرتمني  االحتادات الرياضية العربية األعضاء : إىل 

 

 احملرتمني  نسخة إىل :  اللجان األوملبية الوطنية العربية 

 

 .تأجيل انتخابات اللجان التنفيذية لالحتادات الرياضية العربية ملدة عاماملوضوع:  

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، وبعد ؛؛؛

، وتهنئكم مبناسبة حلول  ا وأصدقهاأطيب حتياتهتهديكم األمانة العامة الحتاد االحتادات الرياضية العربية 

 شهر رمضان املبارك داعني اهلل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصاحل األعمال .

رئيس اجمللس الرياضي ر صاحب السمو امللكي األمري طالل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز اقر نرفق لكم

تأجيل القاضي باد االحتادات الرياضية العربية رئيس احتالعربي ورئيس احتاد اللجان األوملبية الوطنية العربية و

عام د انتهاء دورة األلعاب األوملبية لتعقد بع اجتماعات اجلمعيات العمومية االنتخابية لالحتادات الرياضية ملدة عام

2021 . 

حيفظنا  واإلسالمية والعامل أمجع وأن داعيًا اهلل جلت قدرته أن يرفع هذا الوباء عنا مجيعًا بالدول العربية

 وحيفظكم حبفظه .

 حتياتي ؛؛؛؛؛ أطيبولسعادتكم 
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ار وباء فريوس كورونا املستجد ، والذي أثر على مناشط احلياة يف ملا يعانيه العامل كافة من انتش نظرًا -

مجيع دول العامل ومنها النشاط الرياضي مما دعى اللجنة األوملبية الدولية إىل تأجيل أهم نشاط رياضي على 

 . 2021لتقام يف شهر يوليو  2020مستوى العامل وهي دورة األلعاب األوملبية الدولية بطوكيو عام 

ن انتخابات االحتادات الرياضية الدوليةوالقارية والعربية مرتبط بدورة األلعاب األوملبية باإلضافة إىل وحيث أ -

 . 2020تأجيل أو إلغاء العديد من األنشطة الرياضية خالل عام 

 -:واليت تنص على التالي ( دورة اللجنة التنفيذية 36)وبناًء على ما جاء يف النظام األساسي املوحد باملادة   -

 مدة دورة اللجنة التنفيذية أربع سنوات تبدأ خالل ستة أشهر من انتهاء دورة األلعاب األوملبية الصيفية.  -1

تصبح اللجنة التنفيذية احلالية   -خالل الستة اشهر  –يف حال مل يتم انتخاب جلنة تنفيذية جديدة  -2

عمومية انتخابية خالل ثالثة جلنة تسيري أعمال يناط بها اختاذ اإلجراءات الكفيلة بعقد مجعية 

 اشهر.

 .وملا تقتضيه املصلحة العامة  -

 -فقد قررنا ما يلي :

مبا فيها احتاد اللجان األوملبية تأجيل اجتماعات اجلمعيات العمومية االنتخابية لالحتادات الرياضية العربية أواًل :  

 األوملبيةبعد انتهاء دورة األلعاب  لتعقد ملدة عام الوطنية العربية واحتاد االحتادات الرياضية العربية 

 .من النظام األساسي املوحد ( 36) حسب املادة  2021

 رنا هذا إىل مجيع االحتادات الرياضية العربية للعمل مبوجبه .ايبلغ قرثانيًا:  

 واهلل املوفق ؛؛؛؛؛

President's office مكتب الرئيس 


