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الفصل األول

التعاريف – املاهية – األهداف – إقامة الدورة  -أهلية الالعبني– املوعد – األلعاب – قرعة األلعاب – علم الدورة

املادة األوىل  :التعاريف

 يقصد بالتعاريف الواردة يف هذه الالئةة ارمعاني ارموضةة أمام كل منها -: 1/1جامعة الدو العربية
اجلامعـــــــــة
 3/1جملس وزراء الشباب والرياضة العرب
اجملـــــــــلس
املكتب التنفيذي للمجـلس  2/1ارمكتب التنفيذي جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب
 0/1األمانة الفنية جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب
األمانة الفنية للمجــلس
 1/1اللجنة الرياضية ارمعاونة جمللس وزراء الشباب والرياضة العرب
اللجنة الرياضية
 1/1احتاد اللجان األورمبية الوطنية العربية
احتاد اللجان
املكتب التنفيذي لالحتاد  7/1ارمكتب التنفيذي الحتاد اللجان األورمبية الوطنية العربية
 8/1األمانة العامة الحتاد اللجان األورمبية الوطنية العربية
األمانة العامة
 9/1دورة األلعاب الرياضية العربية
دورة األلعاب
 14/1االحتاد العربي للعبة
االحتاد العربـــي لـ..
 11/1اللجنة ارمنظمة العليا للدورة
اللجنة املنظمة
 13/1اللجنة التنفيذية للدورة
اللجنة التنفيذية
 12/1جلنة اإلشراف وارمتابعة بدورة األلعاب
جلنـــة اإلشــراف
 10/1ألعاب الدورة
األلعــــــــاب
 11/1الالئةة األساسية لدورة األلعاب.
الالئحة
 11/1أغلبية ارموافقني بنسبة ( النصفف  ) 1 +جملمفوع األعضفاء ارمطلفق
األغلبية املطلقة
الذين هلم حق التصويت .
 17/1أغلبيفففففة ارمفففففوافقني بنسفففففبة ( النصفففففف  )1 +جملمفففففوع األعضفففففاء
األغلبية العادية
احلاضرين لالجتماع .
 18/1أغلبية ارموافقني بنسبة حمددة من جمموع األعضاء ارمطلق .
األغلبية النسبية
 19/1أخذ القرار برفع األيدي .
التصويت
 34/1أخذ القرار باالقرتاع السري .
االقرتاع
الدورة
 31/1هي الفرتة اليت تقع ما بني نهاية ألعاب الدورة ونهايـة دورة األلعـاب
التالية .
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 33/1اللجان ارمشكلة من قبل احتاد اللجان

اللجان األاسااسية
اللجان اإلدارية املعاونة
اللجان املختصة

 30/1اللجان ارمشكلة من قبل اللجنة التنفيذية للدورة
 31/1علم الدورة

العلم
ماهية الدورة

 32/1اللجان ارمشكلة من قبل الدولة ارمنظمة

3

املادة الثانية  :ماهية الدورة

هي دورة جتمع الشباب العربي من اجلنسني يطلق عليهفا دورة األلعفاب
العربية ينظمها احتاد اللجان بالتعاون مع اجمللس .

املادة الثالثة :أهداف الدورة

تهدف الدورة إىل حتقيق األهداف التالية -:
دعم العالقة بني اجمللس واحتاد اللجان  ،إميانفا بههميفة دور كفل مفن
دعم عالقة املظلـتني 1/2
ارمظلة السياسفية الرياضفية وارمظلفة األهليفة الرياضفية لتطفوير الرياضفة
الرياضـــــــــــــــــــيتني
العربية
السيااسية واألهلية
الرياضــــــة واســــــيلة 3/2
تربوية

االهتمففام بالرياضففة باعتبارهففا وسففيلة تربويففة غرضففها إعففداد الشففباب
القوي ارمؤمن بعروبته ودينه القادر على القيفام بفدوره يف عمليفة التنميفة
الوطنية .
ترسففيم مبففادر احلركففة األورمبيففة العربيففة يف إطففار احلركففة األورمبيففة
الدولية

احملافظــة علــم قــيم 0/2
رياضية
تأكيــد التعــاون بــني 1/2

باحلركفة

تراســـــــيئ املبـــــــاد
األوملبية

2/2

اللجان األوملبية

احملافظة على مبفادر الفروا الرياضفية والتسفامح والنهفو
األورمبية يف الوطن العربي .

تهكيد التعاون بني اللجان األورمبيفة العربيفة مفن خفال تبفاد اخلفاات
وتوحيد ارمواقف يف احملافل اإلقليمية والقارية والدولية .

توثيـ عــرا احملبــة 1/2

مجفع الشففباب العربففي يف ميفدان التنففافس الرياضففي الشفريف مففن أجففل
توثيق عرى احملبة واألخوة وزيادة التعارف والتآزر.

تراســــــــيئ وحــــــــدة 7/2
الشباب العربي
رفـــــــــــع مســـــــــــتوا 8/2

ترسففيم وحففدة الشففباب العربففي وارمصففري الواحففد ارمشففرت ونبففذ الفرقففة
والعنصرية بني أبناء الدو العربية .

بني الشباب

الرياضــــــــــــــــــــــــــة
والرياضيني

رفففع مسففتوى الرياضففة والرياضففيني العففرب للو ففو بهففم إىل مقدمفففة
الصفوف العارمية
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رفـــــــــــع مســـــــــــتوا 9/2
القيادات
بنــاء املنشــدت لــدا 14/2
الدول
االطـــــــــالع علـــــــــم 11/2
احلضارات العربية
تأكيد ثقافـة األمـن 13/2

رفع مستوى الكفاءة الفنية واخلاة لدى القيادات الفنية العربية.
بناء ارمنشآت الرياضية واستكما و يانة ما لفدى الدولفة ارمستضفيفة
من منشآت باإلضافة إىل تهمني كافة ارمستلزمات األخفرى الستضفافة
دورة رياضية كاى إقليميه أو قارية أو دولية
االسفففتفادة مفففن الفففدورات العربيفففة لفففتمكني أبنفففاء الفففدو العربيفففة مفففن
اإلطفففالع علفففى معفففا وآثفففار الفففدو العربيفففة والتعفففرف علفففى العفففادات
والتقاليد يف كل دولة عربية
العمل على تهكيد ثقافة األمن والسلم والصداقة بني الشعوب

والسلم

املادة الرابعة  :إقامة دورة األلعاب

إقامة الدورة

1/0

تثبيـــــــت األرقـــــــا
السابقة

3/0

تقام دورة األلعاب كل أربع سنوات قبل الدورة األورمبيفة بعفام ويشفار
فيها الالعبني ارمرشةني من جلانهم األورمبيفة للمشفاركة يف مسفابقات
ومنافسات برنامج الدورة طبقاً للوائح الفنية أللعاب الدورة .
تثبت أرقام كل دورة العاب حسب ترتيبها الفذي أقيمفت فيفه بفدءا مفن
دورة األلعاب األوىل اليت أقيمت يف اإلسكندرية عام 1912

ترقيم دورة األلعاب 2/0

يعتمفففد تفففرقيم دورة األلعفففاب طبقففاً رمفففا ورد يف ارمفففادة ( )17كفففل أربفففع
سففنوات سففواء أقيمففت أو تقففم ويف حففا عففدم إقامتهففا خففال دورتهففا
ففففان دورة األلعفففاب التاليفففة رقميفففا وفعليفففا ال تقفففام إال بعفففد مفففرور أربفففع
سنوات .
جيوز ألي جلنة أورمبية يف أي بلفد عربفي تنظفيم الفدورة ألحفد اجلنسفني
بناء على تو ية احتاد اللجان وموافقة اجمللس.

تنظــــيم دورة ألحــــد 0/0
اجلنسني

شــــــــــرو
اجلنسية

ــــــــــل 1/1

املادة اخلامسة  -:أهلية الالعبني

جيب أن حيمل الالعب جنسية الدولة اليت ميثلفها ويشفرتط يف الالعفب
الذي حصفل علفى جنسفية دولفة عربيفة ميثلفها يف الفدورة أن يكفون قفد
مضففى علففى حصففوله عليهففا أربففع سففنوات ميالديففة وان ال يكففون قففد
شار خالهلا مع منتخب أي دولة أخرى
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ازدواجيـــــــة ـــــــل 3/1
اجلنسية

اجلواز الفردي

2/1

اســــــنة إقامــــــة دورة 1/1
األلعاب
فــــــرتة إقامــــــة دورة 3/1
األلعاب

إذا كان أحد العيب أي من الفدو العربيفة ارمشفاركة قفد حصفل علفى
جنسية دولفة أخفرى وكانفت األنظمفة يف بلفده تسفمح بفذلق وال تسفق
عنه جنسيته األوىل جيوز لفه أن ميثفل دولتفه الفيت يتمتفع هنسفيتها أوال
شفففريطة إبفففراز هويتفففه الصفففادرة عفففن دائفففرة األحفففوا ارمدنيفففة أو مفففا يف
حكمها إضافة إىل جواز سفره من بلده األو .
يعتففا جففواز السفففر الفففردي لكففل مشففار رياضففي الوثيقففة الرمسيففة
الوحيدة اليت ميكن اعتمادها .

املادة الساداسة  -:موعد الدورة

تعتا السنة اليت تسبق دورة األلعاب األورمبية الصيفية هي السفنة الفيت
تقام خالهلا دورة األلعاب
تقففرتا اللجنففة ارمنظمففة فففرتة إقامففة دورة األلعففاب يف السففنة احملففددة بعففد
مراعاة االرتباطات الدولية والقارية واإلقليمية ،على أن ال تزيد فرتتهفا
عن  11يوم ًا مبفا يف ذلفق يفومي االفتتفاا واالختتفام ويعتمفد ارموعفد مفن
قبل احتاد اللجان ويصادق عليه من قبل اجمللس.

املادة السابعة :ألعاب الدورة

 -7يشمل برنامج الدورة على العاب للجنسني ( رجا وسيدات ) طبقاً للتالي -:
يشففتمل برنففامج العففاب الرجففا علففى اثنتففا عشففرة لعبففة علففى األقففل مففن
1/7
العاب الرجا
األلعاب األورمبية  ،وللجنفة ارمنظمفة حفق إضفافة مفا تفراه مفن الرياضفات
األورمبية وغري األورمبيفة مفع مراعفاة ضفرورة إن يكفون هلفا احتفاد عربفي
بااستثناء بعض الرياضات االاستعراضية اليت تقرتحها اللجنة املنظمة ويواف
عليهــا احتــاد اللجــان مــع مراعــاة مــا ورد الفقــرة  2/7مــن هــذال الالئحــة ،
وذلق وفقاً للتالي - :
 مثانية ألعاب حصرية فرديفة على األقل وهي -:األلعفففففففففففففففففففففاب 1/1/7
 .1العاب القوى
الفردية
 .3التجديف
 .2اجلمباز
 .0الدراجات
 .1الرماية
 .1السباحة
 .7املبارزة
 .8ارمصارعة احلرة والرومانية
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األلعفففففففففففففففففففففاب 3/1/7
اجلماعية

العاب السيدات

3/7

األلعاب الفردية 1/3/7

األلعــــــــــــــــــــاب 3/3/7
اجلماعية
إضافة العاب

2/7

 أربعة ألعاب حصرية مجاعية على األقل وهي -: -1كرة السلة
 -3كرة الطائرة
 -2كرة القدم
 -0كرة اليد
يشتمل برنامج العاب السفيدات علفى مثانيفة ألعفاب رياضفية علفى األقفل
مفففن األلعفففاب األورمبيفففة  ،وللجنفففة ارمنظمفففة حفففق إضفففافة مفففا تفففراه مفففن
الرياضففات األورمبيففة وغففري األورمبيففة مففع مراعففاة ضففرورة أن يكففون هلففا
احتاد عربي وذلق وفقاً للتالي - :
 ستة ألعاب حصرية فرديفة على األقل وهي -: .1العاب القوى
 .3التايكوندو
 .2اجلمباز
 .0السباحة
 .1املبارزة
 .1كرة الطاولة
 لعبتني حصرية مجاعية على األقل وهي -: -1كرة السلة
 -3الكرة الطائرة
حيففق للجنففة ارمنظمففة إضففافة لعبففتني استعراضففيتني مففن غففري األلعففاب
الرياضففية األورمبيفففة وغـــر األوملبيــة دون احتسفففاب نتائجهفففا يف الرتتيفففب
العام للدو ارمشاركة .

نظاميـــة إقامـــة 0/7
املباريـــــــــــــــــات
1/0/7
واملسابقات

3/0/7

إن شــرو إقامــة املباريــات واملســابقات اجلماعيــة والفرديــة ضــع للقــوانني
واللوائح الدولية  ،واللوائح املعتمدة أللعاب الدورة وأهمها -:
 تقففام مباريففات ومسففابقات أي لعبففة إذا شففار فيهففا ثلففي ففسدو علفففى األقفففل يف العفففاب الرجفففا وأربفففع دو علفففى األقفففل يف العفففاب
السيدات .
 تقففام ارمسففابقات الفرديففة الففيت يشففار بهففا العبففان اثنففان مففن كففلدولفففة يف كفففل مسفففابقة إذا اشفففرت بهفففا سفففتة العفففبني مفففن فففس دو
للرجا و س العبات من أربع دو للسيدات .
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التخلــــــــــــــــــــف 1/1/7
واالعتـــــــــــــــذار
واالنسحاب
3/1/7

قرعة األلعاب

1/8

علم دورة األلعاب

1/9

رفع العلم

3/9
2/9

 إذا ختلففف أو اعتففذر أو انسففةب أحففد الفففرق أو أحففد الالعففبني يفارمباريفففات أو ارمسفففابقات عفففن ارمشفففاركة يف الفففدورة طبقف فاً رمفففا ورد يف
الفقففففرتني (  1/0/7و  ) 3/0/7مففففن ارمففففادة السففففابعة تصففففدر جلنففففة
اإلشراف وارمتابعة قراراً بإقامة بطولة هذه اللعبة إذا استمر التخلفف أو
االعتذار أو االنسةاب لفريق واحد أو العب واحد فق .
 فيما عدى ما ورد يف (  ) 1/1/7تقام ارمباريات أو ارمسفابقات بفنيالفففرق أو ارمتسففابقني الففيت و ففلت إىل مقففر الففدورة خففار العففاب دورة
األلعفففاب  ،إال انفففه جيفففوز احتسفففاب األرقفففام القياسفففية إذا سفففجلت يف
األلعاب الفردية .

املادة الثامنة  -:قرعة األلعاب

يتم إجراء قرعة األلعاب اجلماعية قبل افتتاا العاب الدورة بف  1أشهر.

املادة التااسعة -:علم دورة األلعاب العربية

يؤمن احتاد اللجان علم دورة األلعاب طبق ًا للموا فات التالية :
 .1طوله ثالثة أمتار (  244سم )
 .3عرضه مرتان ( 344سم)
 .2إطفففاره الفففداخلي مكفففون مفففن شفففعارات االحتفففادات العربيفففة
األورمبية وغري األورمبية بعر ( 14سم) .
 .0يتوس العلم شعار احتاد اللجان
 .1يصنع العلم من قماش حرير ابيض
يرفففع العلففم لففدى الدولففة ارمستضففيفة طففوا فففرتة الففدورة طبق فاً رمراسففم
يضعها احتاد اللجان .
يرفع العلم يف يوم افتتاا دورة األلعاب طبقاً رمراسم رففع العلفم ويسفتمر
مرفوعاً حتى نهاية حفل اختتام ألعاب الدورة .

إنزال العلم

0/9

تسليم العلم

1/9

ينز العلم يف يوم اختتام ألعاب الدورة طبقاً رمراسم إنزا العلم .
يسلم العلفم مفع نهايفة كفل ألعـاب الـدورة إىل
للدورة التالية طبقاً رمراسم تسليم العلم .

ثفل الدولفة ارمستضفيفة
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الفصل الثاني  -:االاستضافة
توجيه الدعوة لالاستضافة والتنظيم – حمتويات ملف الرتشيح – درااسة امللفات – مؤمتر عرض امللفات  -اسحب
ح االاستضافة  -مسئوليات الدولة املستضيفة

املادة العاشرة  :توجيه الدعوة الاستضافة وتنظيم الدورة

الــــدعوة الر يــــة 1/14
لالاستضافة

تُعففد أمانففة احتففاد اللجففان الدعففوة الرمسفففية موقعففة مففن رئففيس ارمكتففب
التنفيفففذي للمجلفففس ورئفففيس احتفففاد اللجفففان لتوجيههفففا لكاففففة الفففدو
العربيففة األعضففاء باجلامعففة إلعففالن رغبتهففا باستضففافة وتنظففيم دورة
األلعاب وارمتضمنة شعاري اجلامعفة واحتفاد اللجفان ورقفم الفدورة وسفنة
تنظيمها وتاريم آخر موعد الستفالم ملف الرتشيح .
يوجه رئفيس احتفاد اللجفان الفدعوة إىل مجيفع اللجفان األورمبيفة الوطنيفة
للفففدو األعضفففاء باجلامعفففة وذلفففق لتقفففديم طلفففب ترشفففةها الستضفففافة
وتنظيم الدورة ويكون ذلق قبل ست سنوات من تاريم السنفة احملفددة
إلقامتهفففففا مشففففففوعة بالالئةفففففة األساسفففففية للفففففدورة ودففففففرت شفففففروط
االستضافة.
يوجه رئيس ارمكتب التنفيذي للمجلس خطابا مبنيا علفى دعفوة رئفيس
احتففاد اللجفففان إىل كاففففة أ فففةاب السففمو وارمعفففالي أعضفففاء اجمللفففس
لتوجيه جلانها األورمبية بدراسة إمكانية تبنيهم الستضافة الدورة
تعطففى دو اللجففان األورمبيففة الففيت ترغففب يف استضففافة وتنظففيم الففدورة
مهلة سنة من تفاريم توجيفه الفدعوة إلعفداد ملفهفا وإرسفاله  -بالايفد
ارمسفففجل بعلفففم الو فففو قبفففل انتهفففاء التفففاريم احملفففدد السفففتالم طلبفففات
الرتشيح  -إىل أمانة احتاد اللجان على عنوانه الرمسفي ويعتمفد خفتم
مكتب دائرة الايد وتاريم إرساله .
تُبلففأ أمانففة احتففاد اللجففان البلففد ارمرشففح واألمانففة الفنيففة للمجلففس عففن
طريق الايد اإللكرتوني أو الفاكس بتاريم استالم ارملف .

1/14

جيوز لبلد الرتشيح تسفليم ملففه باليفد إىل أمانفة احتفاد اللجفان ويُعطفى
و الً موقعاً يوضح فيه تاريم االستالم هوراً خبتم االحتاد .

توجيـــــــه الـــــــدعوة 3/14
للجان األوملبية

توجيـــــــه الـــــــدعوة 2/14
ألعضاء اجمللس
فــــرتة إعــــداد ملــــف 0/14
الرتشيح

تثبيــــــــت تــــــــاريئ 1/14
ااستال امللف
تسليم امللف باليد
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املادة احلادية عشر :حمتويات ملف الرتشيح

 -11تتقففدم اللجففان األورمبيففة بالففدو األعضففاء باجلامعففة الراغبففة باالستضففافة والتنظففيم مبلففف إىل
ارمكتففب التنفيففذي الحتففاد اللجففان يتضففمن ردودهففا علففى الفقففرات الففواردة بففدفرت شففروط االستضففافة
باإلضافة إىل الوثائق التالية -:
 1/11رسففالة مففن احلكومففة تفيففد مبوافقتهففا علففى استضففافة وتنظففيم الففدورة
املوافقة الر ية
والتزامها مبا جاء يف الالئةة األساسية للدورة.
تســـــــــمية املـــــــــدن  3/11تسففمية ارمدينففة الرئيسففية وارمففدن اجمل فاورة الففيت ستستضففيف مباريففات
ومسابقات برنامج ألعاب الدورة .
املستضيفة
األلعاب املقرتحة

2/11

بيــــان باالحتــــادات 0/11
الوطنية

االقـــــرتاد املبـــــدئي 1/11
للفرتة
بيـــــــان باملنشـــــــدت 1/11
اجلــــــاهزة والــــــيت
حتتاج إىل صيانة

بيان باأللعفاب ارمقرتحفة الفيت سفتدر يف برنفامج الفدورة وفقف ًا للفقفرتني
( )1/7و (  )3/7من ارمادة السابعة بالالئةة األساسية
بيففان باالحتففادات الرياضففية الوطنيففة األعضففاء يف االحتففادات الرياضففية
الدولية األورمبية وغري األورمبية
مقرتا مبدئي بالفرتة الزمنية لتنظيم ألعاب الدورة.

بيففففان تفصففففيلي بارمنشففففآت الرياضففففية اجلففففاهزة الففففيت تتففففوفر إلقامففففة
ارمنافسات الرياضية الرمسية والتفدريب وارمنشفآت الفيت سفتدخل عليهفا
تعديالت أو يانة وتاريم االنتهاء من تلق العمليات

بيـــــــان باملنشـــــــدت 7/11

بيففان بارمنشففآت اجلديففدة مففن مالعففب و ففاالت رياضففية ارمزمففع بناؤهففا
ويذكر تاريم بداية البناء وتاريم االنتهاء منه.

تعهد بوضع املنشدت 8/11
حتــت تصــرف احتــاد
اللجان
تعهـــد بعـــد إقامـــة 9/11

تعهفد بوضففع مجيفع ارمنشففآت حتفت تصففرف احتفاد اللجففان السففتخدامها
لصاحل أ ةاب حقوق الرعاية واإلعالن والتسويق والنقل التلفزيوني.
تعهففد بعففدم تنظففيم أي نشففاط رياضففي (ر ــي أو غــر ر ــي) أثنففاء فففرتة

أنشطة

تنظيم ألعاب الدورة.

املزمع بنائها
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املادة الثانية عشر  -:درااسة ملفات الرتشيح وتقييمها

تشكيل جلنة درااسـة
امللفات

تكــوين جلنــة درااســة
ملفات الرتشيح

درااســــــــة امللفــــــــات
وتقييمها

اإلعـــالن عـــن قبـــول
امللفات

يشكل احتاد اللجان  -بعد قفل باب الرتشيح  -جلنفة لدراسفة
1/13
ملفففات الرتشففيح مففن ذوي اخلففاة يف تنظففيم الففدورات والبطففوالت
الرياضية القارية والدولية بقرار من رئيس احتاد اللجان  ،علفى أن
ال يكون أي من أعضفائها مفن الفدو ارمرشفةة لالستضفافة وأن ال
يكون ألي بلد أكثر من عضو واحد باللجنة .
تتكون جلنة دراسة ملفات الرتشيح من -:
3/13
 1/3/13رئيس اللجنة
 3/3/13نائب الرئيس
ثل عن اجمللس
2/3/13
ثل عن احتاد اللجان
0/3/13
 1/3/13رئيس اللجنة الفنية باحتاد اللجان
ثل عن االحتادات الرياضية العربية.
1/3/13
ثل عن جلنة رياضة ارمرأة باحتاد اللجان
7/3/13
ثل عن جلنة الالعبني اإلبطا باحتاد اللجان
8/3/13
 9/3/13عدد من اخلااء يف هذا اجملا
 14/3/13مقرر اللجنة
تتففوىل اللجنففة دراسففة وتقيففيم ملفففات الففدو ارمرشففةة للتهكففد مففن
2/13
اسفففتيفاءها للوثفففائق والبيانفففات ارمطلوبفففة وفقف فاً رمفففا جفففاء بالالئةفففة
األساسية للدورة وتهخفذ اللجنفة قراراتهفا يف ارموضفوعات ارمعروضفة
عليهفا باألغلبيفة ارمطلقففة لعفدد أعضفائها ويف حالففة تعفاد األ ففوات
يُرجح جانب الرئيس.
ترفع اللجنة تقريرهفا إىل رئفيس احتفاد اللجفان إلعفالن الفدو الفيت
0/13
قُبفففل ملفففف ترشفففيةها شفففكالً لالشفففرتا يف ارمنافسفففة علفففى حفففق

زيارة اللجنـة للـدول 1/13
املرشحة

استضافة ألعاب الدورة .
تعقفففد اللجنفففة اجتماعف فاً لدراسفففة ملففففات الفففدو ارمقبولفففة شفففكالً
الستضافة دورة األلعاب بعد اإلعالن الرمسي عفن أمسائهفا إلعفداد
تقريرها ارمتضمن تهكيد قبو ارملففات شفكالً وموضفوعاً وتتفوىل
األمانة العامة وضع برنفامج زيفارة اللجنفة هلفذه الفدو بالتنسفيق مفع
رئفيس اللجنففة واجلهففات ارمختصففة بالفدو ارمرشففةة لتثبيففت مواعيففد
زيارة كل منها .
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إحالـــــــة التقريـــــــر 1/13
النهـــــائي للجهـــــات
املختصة

يُةفففا تقريفففر اللجنفففة النهفففائي بتقيفففيم الفففدو إىل اجمللفففس واحتفففاد
اللجففان رمناقشففته يف ارمففؤمتر الطففارر اخلففاب باختيففار الدولففة الففيت
ستستضيف العاب الدورة .

املادة الثالثة عشر  -:مؤمتر عرض ملفات الدول املرشحة

عقـــد مـــؤمتر عـــرض 1/12
امللفات

تشـــــــــكيل جلنـــــــــة 3/12
االقرتاع
مـــــــن هلـــــــم حـــــــ 2/12
التصويت

االقرتاع بني دولتني 0/12

االقـــرتاع بـــني أكثـــر 1/12
من دولتني

االقــــرتاع حالــــة 1/12
التعادل

يعقففد جملففس وزراء الشففباب والرياضففة العففرب واحتففاد اللجففان مففؤمترًا
طارئففا جامع فاً ضففور أعضففاء جلنففة التقيففيم ويففدعى لففه أيضففا وفففود
الدو اليت قبل ترشيةها ويتكون وفد كفل منهفا مفن سفة أعضفاء

علـــم األكثـــر وذلفففق لعفففر ملفففف ترشفففيةها وتقفففديم كاففففة البيانفففات
واإلجابففات علففى استفسففارات األعضففاء خففال زمففن حتففدده اللجنففة ،
وذلق طبقاً للتسلسل األهدي ألمساء الدو .
خيتار ارمؤمتر جلنة االقرتاع من رئيس وعضوين من بني أعضائه أو من
خارجه  -من غري الدو ارمرشةة . -
يكففون االقففرتاع سففرياً ألعضففاء اجمللففس واجلمعيففة العموميففة الحتففاد
اللجففان فقفف الختيففار الدولففة ارمستضففيفة لففدورة األلعففاب عففن طريففق
بطاقففففات التصففففويت بففففهلوان خمتلفففففة تُخصففففص لكففففل دور مففففن أدوار
االقرتاع .
إذا كفان االقفرتاع بفني دولفتني تففوز الدولفة الفيت حتصفل علفى األغلبيففة
ارمطلقة أل وات األعضاء الفذين هلفم حفق التصفويت ويف حفا تعادهلمفا
يُعاد التصويت بينهما وإذا أستمر التعاد تُجرى القرعة بينهما الختيار
الدولة الفائزة ق استضافة وتنظيم دورة األلعاب .
يف حالففة وجففود أكثففر مففن دولففتني مرشففةتني وحصففلت إحففدى الففدو
على األغلبية ارمطلقة تفوز باالستضافة ويف حا عفدم حصفو أي دولفة
على األغلبية ارمطلقفة تسفتبعد الدولفة الفيت حصفلت علفى أقفل عفدد مفن
األ وات وتستمر عملية االقرتاع إىل حني حصو أي دولة يف دور مفن
األدوار على األغلبية ارمطلقة أو بقاء دولتني مرشةتني فق
يف حالفففة تعفففاد دولفففتني أو أكثفففر يف عفففدد األ فففوات يُجفففرى هلفففم دور
خاب الستبعاد الدولة اليت ستةصل على أقل عفدد مفن األ فوات ويف
حالفففة اسفففتمرار التعفففاد تُجفففرى القرعفففة لتةديفففد الففففائز باالستضفففافة
والتنظيم .
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البديل

7/12

يفففتم تثبيف فت البفففديل مفففن بفففني الفففدو ارمرشفففةة طبقف فاً لتسلسفففل نتفففائج
االقرتاع ،ويف حا عدم موافقة الدولة البديلة يفتح الباب للمستضفيف
البديل من باقي اللجان األورمبية (املرشحة اليت مل تفز) أو أي وفـد مـن وفـود

مــــــــؤمتر صــــــــحفي 8/12
إلعالن النتائج

اســـــــــــــحب حـــــــــــ ـ

10

الدول العربية .
يف نهاية عمليفة االنتخفاب يعقفد رئيسفا اجمللفس واحتفاد اللجفان مفؤمتراً
ففةفياً مشففرتكاً إلعففالن نتيجففة االقففرتاع واسففم الدولففة الفففائزة ففق
استضافة وتنظيم دورة األلعفاب واسفم الدولفة البديلفة ( إن وجفد ) أمفام
أعضاء ارمؤمتر وضيوفه وأيضا لإلجابة على أسئلة الوفود اإلعالمية .

املادة الرابعة عشر :اسحب ح االاستضافة والتنظيم

االاستضافة

يقففرتا احتففاد اللجففان سففةب حففق استضففافة وتنظففيم دورة األلعففاب علففى
اجمللس مدعوماً بارمارات الداعية لذلق الختاذ القرار ارمناسب .

املادة اخلامسة عشر  -:مسئوليات الدولة املستضيفة

 -11الدولة ارمستضيفة هي الكفيل الغارم يف كل ما خيفص الفدورة وال تلغفي التزامفات ارمؤسسفات
التابعة هلا ( اللجنة األورمبية الوطنية – اللجنة ارمنظمة العليا – اللجنة التنفيذية – إدارة الفدورة –
اللجان ارمختصة ) .
 1/11توجيفففه الفففدعوة الرمسيفففة إىل مجيفففع اللجفففان األورمبيفففة الوطنيفففة للفففدو
توجيه الدعوة
األعضففاء هامعففة الففدو العربيففة وذلففق قبففل عففام مففن التففاريم احملففدد
لتنظيم الدورة .
تشففففكيل اللجنففففة  3/11تشكيل اللجنة ارمنظمة العليا
ارمنظمة
تسفففففففففمية مفففففففففدير  2/11تسمية مدير الدورة
الدورة
تفففففففامني األمفففففففوا  0/11تفففامني الغطفففاء ارمفففالي إلنشفففاء ارمالعفففب و فففيانتها واألدوات واألجهفففزة
الالزمة
الالزمة
االلتفففففففزام بفففففففدفرت  1/11االلتزام مبا ورد يف دفرت الشروط
الشروط
االلتففففزام بشففففروط  1/11االلتففففزام بالشففففروط اخلا ففففة بالرعايففففة واإلعففففالن والتسففففويق والنقففففل
التلفزيوني
الرعاية
سففاحة رفففع أعففالم  7/11حتديفففد سفففاحة أو ميفففدان لرففففع أعفففالم الفففدو ارمشفففاركة يف القريفففة
األورمبية إن وجدت أو يف أي مكان مناسب آخر .
الدو
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الفصل الثالث

اللجان اإلدارية املعاونة

اللجنة املنظمة العليا – اللجنة التنفيذية – إدارة الدورة – اللجان املختصة
اللجــــــان اإلداريــــــة 11
املعاونة

املادة الساداسة عشر  :اللجان اإلدارية املعاونة

تشكل الدولة ارمنظمة جلاناً إداريفة وتنظيميفة معاونفة (اللجنفة ارمنظمفة
العليففا – اللجنففة التنفيذيففة – إدارة الففدورة – اللجففان ارمختصففة ) تعمففل
علففى تففهمني مسففتلزمات تنفيففذ دورة األلعففاب بنجففاا وهلففا أن تنسففق مففع
كاففففة اجلهفففات ارمعنيفففة كفففل يف جمفففا اختصا فففاتها داخفففل الدولفففة
وخارجهففففا مبففففا يكفففففل ففففاا الففففدورة يف حتقيففففق أهففففدافها الوطنيففففة
والعربية.

املادة السابعة عشر  :اللجنة املنظمة العليا
 -17تشففكل الدولففة ارمستضففيفة للففدورة اللجنففة ارمنظمففة العُليففا خففال سففنة علففى األكثففر مففن تففاريم
حصففوهلا علففى قففرار استضففافة وتنظففيم دورة األلعففاب يرأسففها إحففدى الشخصففيات ارمسففئولة ذات
ارمكانة الرمسية ارمميزة يساعده نائب رئيس يعني مبعرفة اللجنة األورمبية الوطنية
يكون تشكيل اللجنة ارمنظمة العليا كالتالي -:
1/17
تشكيلها
الرئيس
1/1/17
نائب الرئيس
3/1/17
ثل للجنة األورمبية الدولية من البلد ارمضيف
2/1/17
ثلفففو االحتفففادات الرياضفففية األهليفففة أللعفففاب الفففدورة مفففن الدولفففة
0/1/17
ارمستضيفة
مدير الدورة
1/1/17
بعض أعضاء اللجنة األورمبية الوطنية
1/1/17
ثلو الدولة من القطاعات ارمختلفة اليت هلا عالقة بتنظيم الدورة
7/1/17
ثلو بعض اهليئات ارمختصة كالقوات ارمسفلةة واجلهفات األمنيفة
8/1/17
والطوارر والسياحة  ،واجلمعيات الفنية والثقافية وغريهم
متارس اللجنة ارمنظمة االختصا ات التالية -:
3/17
اختصاصاتها

متابعــــــة تهيئــــــة 1/3/17
املنشدت

اعتمـــــاد تشـــــكيل 3/3/17

متابعففففة تهيئففففة مجيففففع ارمنشففففآت وارمالعففففب والتجهيففففزات واألدوات
الالزمة للدورة واختاذ اإلجفراءات ارمناسفبة واحملققفة لنجفاا الفدورة
على أن ال تتعار مع األنظمة األساسية والقوانني واللفوائح الفنيفة
لالحتادات العربية والدولية أللعاب ومسابقات برنامج الدورة .
اعتماد تشكيل اللجان ارمختصة ارمعاونة إلدارة الدورة .
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اللجان

تــوفر احتياجــات 2/3/17
الوفود املشاركة

متابعة اإلعداد

0/3/17

ااستضـــــــــــــــــــــافة 1/3/17
املندوبني

توفري مجيع سفبل اإلقامفة ارمناسفبة والتغذيفة وارموا فالت وارمالعفب
للتمفففارين وارمسفففابقات واألمفففن والراحفففة لكاففففة أعضفففاء الوففففود
ارمشففففاركة ( محلففففة بطاقففففات التعريففففف ارمعتمففففدة ) باإلضففففافة إىل
مسفئوليتها جتففاه اجلمففاهري مففن إعفداد تففذاكر دخففو ارمالعففب إىل
اخلدمات ارمختلفة فيها .
متابعة أعما اإلعفداد والتجهيفز ارمسفبق لتنظفيم دورة األلعفاب قبفل
وخال وبعد الدورة
استضافة ثل واحد من كل دولة عربية ترغب يف االطالع علفى
ارمنشآت وارمرافق الرياضية ومكان إقامة الوففود ورففع مقرتحـاتهم
وتوصــياتهم إىل اللجنفففة ارمنظمفففة العليفففا ال ـــاإل اإلجـــراءات املنااســـبة

اجتمــــــاع ر اســــــاء 1/3/17
الوفود قبـل بدايـة
دورة األلعاب

حياهلا .
عقففد اجتمففاع لرؤسففاء الوفففود قبففل بففدء دورة األلعففاب لبةف مجيففع
األمففور ارمتعلقففة بالففدورة وجيففوز عقففد اجتماعففات أخففرى إذا دعففت
الضرورة لذلق.

تعيني مدير الدورة 7/3/17
– رئــــيس اللجنــــة

تع فيني مففدير للففدورة يتففوىل حكم فاً مهففام رئاسففة اللجنففة التنفيذيففة
وتصفففادق علفففى ترشفففيةه ألعضفففاء اللجنفففة التنفيذيفففة ارمكونفففة مفففن
رؤساء اللجان اإلدارية ارمعاونة وبعض اخلااء والفنيني ارمختصني .

اقـــــرتاد برنـــــامج 8/3/17
األلعاب
اعتمــــــاد ألعــــــاب 9/3/17

ارموافقة علفى مقفرتا اللجنفة التنفيذيفة بعفدد ألعفاب الفدورة وفقف ًا رمفا
جاء بالالئةة األساسية للدورة .

التنفيذية

جديدة
اعتماد املوازنة

14/3/17

املوافقــة علــم فــرتة 11/3/17
التنظيم
اعتمـــاد العنـــامج 13/3/17
الزمين

االاســـتئناس بـــرأي 12/3/17
جلنــــــة اإلشــــــراف
واملتابعة

اعتمــاد إضــافة ألعــاب جديــدة لعنــامج ألعــاب الــدورة بنــاء علــم توصــية
اللجنة التنفيذية .
اعتماد ارموازنة ارمالية ارمقرتحة للدورة .
ارموافقففة علففى حتديففد ففرتة تنظففيم دورة األلعففاب متهيففداً العتمادهفا
من احتاد اللجان ومصادقة اجمللس عليه .
اعتماد الانامج الزمين ألعما الدورة .
االستئناس برأي جلنة اإلشراف وارمتابعة كلما احتا األمر ذلق
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إصــــــــدار كتــــــــاب 10/3/17
وثائقي

إ ففدار كتففاب وثففائقي عقففب انتهففاء الففدورة يف مففدة أقصففاها سففنة
يتضمن النواحي اإلدارية والتنظيمية وبيانات ومعلومات عن اللجنفة
ارمنظمففففففة للففففففدورة وجلانهففففففا ارمختلفففففففة واختصا ففففففاتها وأمسففففففاء
الشخصففففيات اهلامففففة الففففيت حضففففرت الففففدورة ونتففففائج ارمسففففابقات
وارمباريففات واألرقففام القياسففية ارمسففجلة العربيففة والقاريففة والدوليففة
الففيت سُففجلت وأمسففاء أ ففةابها وميففداليات الفففوز الففيت تسففليمها
مفففدعوماً بالصفففور ارمهمفففة قفففدر اإلمكفففان ليكفففون مرجعففاً رمسيففاً
متهيدًا لتوزيعه على اجلهات التالية -:
 جامعة الدو العربية جملس وزراء الشباب والرياضة العرب وأمانته الفنية . اللجنة األورمبية الدولية . اجملالس األورمبية القارية . احتاد اللجان األورمبية الوطنية العربية . اللجان األورمبية الوطنية االحتادات الرياضية العربية. االحتاد العربي للصةافة الرياضية . ارمؤسسات اإلعالمية ارمسموعة – ارمرئية – ارمقروءة. اهليئات العلمية واألكادميية ( اجلامعات وارمعاهد ) .تقديم اقرتاا للجنة اإلشراف وارمتابعة بتعليق مشاركة أي وففد
يقم بتسديد رسوم االشرتا ارمستةقة عليه .

11/3/17

قففوق الرعايففة

اقـــــــرتاد تعليــــــ
املشاركة
االلتــــزا
الرعاية

قــــو

11/3/17

إعــــــداد الالئحــــــة 17/3/17

املالية

اعتمـــــاد املصـــــرف 18/3/17
الر ي
تعــــــيني رئيســــــها 2/17
نائبـــــــا لـــــــرئيس
االحتاد

االلتففزام مبففا ورد يف هففذه الالئةففة بكففل مففا يتعلففق
واإلعالن والتسويق والنقل التلفزيوني
إعداد الالئةة ارمالية الداخلية
اعتماد ارمصرف الرمسي الذي تودع فيه أموا الدورة

يصدر رئيس احتاد اللجان قراراً مبنح رئيس اللجنفة ارمنظمفة العليفا
للدورة منصب نائب رئيس ارمكتب التنفيذي الحتفاد اللجفان طفوا
فرتة الدورة وذلفق لتقفديم تقفاريره عفن دورة األلعفاب يف اجتماعفات
ارمكتب التنفيذي واجلمعية العمومية لالحتاد اللجان .
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املادة الثامنة عشر :اللجنة التنفيذية

 -18تشكل اللجنة ارمنظمة العُليا للدورة جلنفة تنفيذيفة خفال سفنة علفى األكثفر مفن تفاريم حصفو
الدولففة علففى قففرار تنظففيم دورة األلعففاب برئاسففة مففدير الففدورة الففذي خيتففار أعضففائها مففن بففني
الكفاءات الرياضية واإلدارية .
يكون تشكيل اللجنة التنفيذية كالتالي -:
1/18
تشكيلها
مدير الدورة رئيساً
1/1/18
مندوب عن اجلهاز الرياضي الرمسي بالدولة
3/1/18
أمني عام اللجنة األورمبية الوطنية
2/1/18
شخصففيات مفففن ذوي اخلففاة يف جمفففا تنظففيم الفففدورات والبطفففوالت
0/1/18
الرياضية
رؤساء اللجان ارمختصة ارمعاونة إلدارة الدورة
1/1/18
مقرر عام يتوىل مهمة الشؤون اإلدارية وتسفجيل حماضفر اجتماعفات
1/1/18
اللجنة التنفيذيفة وتوقيفع ارمراسفالت الفيت يُكلفف بهفا مفن قبفل مفدير
الدورة
مسئو مالي يتوىل الشؤون ارمالية للدورة
7/1/18
متارس اللجنة التنفيذية االختصا ات التالية -:
اختصاصاتها 3/18
اقرتاد العامج

1/3/18

اقرتاد املوازنة

3/3/18

اقرتاا الاامج الزمنيفة لفعاليفات الفدورة الرياضفية والفنيفة والثقافيفة
واالجتماعية يف إطار الانامج العام لدورة األلعاب.
اقرتاا ارموازنة ارمالية لتنظيم دورة األلعاب.

اقرتاد فرتة دورة 2/3/18
األلعاب

اقرتاا فرتة تنظيم دورة األلعاب مفع مراعفاة مفا ورد يف الفقفرة ( 1/1
و  ) 3/1رمواعيففد ارمسففابقات والففدورات الرياضففية اإلقليميففة والقاريففة
والبطففوالت الدوليففة ارمهمففة لكففي ال تتعففار مففع فففرتة تنظففيم دورة
األلعاب .
تقديم مقرتا بعدد ألعاب الدورة قبل ثفال سفنوات مفن تفاريم تنظفيم
الففدورة وعرضففه علففى اللجنففة العُليففا ارمنظمففة للففدورة للموافقففة عليففه
متهيداً العتماده رمسياً من احتاد اللجان ومصادقة اجمللس .

اقـــــرتاد شـــــعار 1/3/18
الدورة

تقديم مقرتا بشعار الدورة إىل اللجنة العُليا ارمنظمة قبل سفنتني علفى
األقل من تاريم الدورة للموافقة عليه سواء من خفال مسفابقة تُجفرى
على ارمستوى الوطين أو تكليف فنانني متخصصني لتصميم الشعار
وتعر التصاميم على اللجنة العليا الختيار شعار الدورة .

اقـــــرتاد عـــــدد 0/3/18
ألعــــاب برنــــامج
الدورة
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حتديد متطلبات 1/3/18
االاستضـــافة مـــن
األدوات واملالعب

إعـــــداد أمـــــاكن 7/3/18
اإلقامة
1/7/3/18

توفر األمن

3/7/3/18
2/7/3/18
0/7/3/18
1/7/3/18
1/7/3/18
7/7/3/18
8/3/18

إعـــــداد قائمـــــة 9/3/18
بأ ـــــــــــــــــــــاء
املشـــــــــــــــــاركني
مبرااسم التواسيم
تـــــوفر واســـــائل 14/3/18
النقل
إعـــداد اجلـ ـوائز 11/3/18
وامليــــــــــــداليات
والشهادات

حتديفففد متطلبفففات الفففدورة مفففن األدوات وارمعفففدات والكفففور اخلا فففة
بارمقففابالت الرمسيففة والتففدريب وفق ف ًا للموا فففات والقففوانني الدوليففة
وكففذلق األجهففزة الكهربائيففة واإللكرتونيففة اخلا ففة بففالتةكيم
وتسفففففجيل نتفففففائج ارمباريفففففات وتوفريهفففففا لتكفففففون جفففففاهزة للتجربفففففة
واالسففتعما بارمنشففآت الرياضففية طبق فاً للانففامج الففزمين ارمعتمففد يف
ملف شروط االستضافة .
إعداد أماكن اإلقامة اخلا ة بكبار الضيوف وارمسفئولني والوففود
الرياضية من الفئات التالية -:
أ ففةاب السففمو وارمعففالي أعضففاء جملففس وزراء الشففباب والرياضففة
العرب وأمانته الفنية
أ ةاب السمو وارمعالي والسعادة أعضاء احتاد اللجان .
ارمدعوين من الشخصيات األورمبية واالحتادات الدولية
رؤساء االحتادات الرياضية أللعاب برنامج الدورة
رؤساء الوفود الرياضية
أعضاء اللجان األساسية ارمشرفة على العاب الدورة
وفود الدو ارمشاركة يف الدورة
توفري األمن لكبفار الشخصفيات ارمفدعوة للفدورة والوففود ارمشفاركة
يف أمفففففاكن اإلقامفففففة وارمالعفففففب والقاعفففففات اخلا فففففة بارمباريفففففات
وارمسابقات الرمسية والتدريب .
إعداد قائمة بهمسفاء القيفادات الرياضفية الرمسيفة واألهليفة املـدعوين
واملشاركني يف الدورة ووضع برنفامج تكلفيفهم بتوسفيم الرياضفيني يف
كل مسابقة من مسابقات الدورة .
تفففوفري وسفففائل النقفففل الفرديفففة واجلماعيفففة مفففن خمتلفففف األحجفففام –
الصفففغري وارمتوسف ف والكفففبري  -وحتديفففد عفففدد كفففل منهفففا طبقف فاً
لالئةة.
إعففففداد اجلففففوائز وارميففففداليات للفففففائزين بففففارمراكز (األو والثففففاني
والثال ) لكل لعبة أو مسابقة وشهادات الرتتيفب مفن ارمركفز األو
حتففى السففادس إضففافة إىل شففهادات ارمشففاركة جلميففع أفففراد الوفففود
ارمشاركة بالدورة .
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13/3/18

تففوفري الفنففادق ارمناسففبة لألعففداد اإلضففافية ارمرافقففة للوفففود الرمسيففة
بهسعار خمفضة شريطة إبالغ الدولفة ارمنظمفة بهعفداد ارمفرافقني قبفل
وقت كاف إلجراء احلجوزات الالزمة .
تفففهمني الو فففلة الصفففاعدة للنقفففل التليفزيفففوني إىل القمفففر الصفففناعي
العربي (عربسات ) بالتنسفيق مفع جهفات االختصفاب جمانفاً علفى أن
تتةمل الدولة ارمستلمة نفقات الو لة النازلة .
تففوفري الرعايففة الطبيففة للوفففود ارمشففاركة بالففدورة وحتديففد أمففاكن
إقامة الالعفبني والالعبفات و فالحيتها الصفةية وذلفق قبفل الفدورة
بوقفففت كفففاف باإلضفففافة إىل تهيئفففة العيفففادات الشفففاملة الفففيت تشفففمل
اإلسعاف األوىل وإ ابات ارمالعب وعيادة األسنان  ،وميكن للدولة
ارمضففيفة أن تسففتعني بففهقرب ارمستشفففيات لعففال مففن حيففو هلففم مففن
العيففففادة الشففففاملة مففففع ختصففففيص حجففففرات عففففال طبيعففففي مناسففففبة
تستخدمها الدو ارمشاركة يف مكفان إقامفة الوففود  ،وجيفب أن ال
تقففل مففدة ففالحية األدويففة ارمتففوفرة يف العيففادات الشففاملة عففن ثففال
أشهر بعد نهاية الدورة
التعاقد مع خمتا معتمد للكشف عن ارمنشطات معرتف به من قبفل
الوكالة الدولية رمكافةة ارمنشطات  WADAبالتعاون مفع جلنفة
الرقابة على ارمنشطات باحتاد اللجان وتزويده بصورة من العقد .

جتهيـــــز املركـــــز 11/3/18
اإلعالمي

جتهيز مركز إعالمي رئيسفي بالتعفاون مفع احتفاد اللجفان للصفةافة
الرياضففية يففرتب تلفزيونيففا بفففروع لففه يف ارمالعففب الرمسيففة وتقففديم
كافة التسهيالت الالزمة لإلعالميني .
إعداد مقرتا للانامج العفام ومواعيفد ارمباريفات وارمسفابقات وحتديفد
أماكنها العتماده من جلنة اإلشراف وارمتابعة .

تـــوفر الفنـــاد
لضيوف الوفود

تــــأمني الوصــــلة 12/3/18
الصاعدة
تـــوفر الرعايـــة 10/3/18
الطبية

التعاقــــــد مــــــع 11/3/18
خمتـــــع معتمـــــد
للكشــــــف عـــــــن
املنشطات

اقرتاد العنـامج 17/3/18
العا
إعــــداد جــــداول 18/3/18
التدريب

إقامــــــة معــــــرض 19/3/18
للفنون والرتاث

إعداد جداو مبواعيد التدريب للفرق ارمشاركة يف خمتلف األلعفاب
موضةاً فيه ارمالعب وأماكنها .
تسففهيل إقامففة معففر للفنففون والففرتا تشففار فيففه الففدو األعضففاء
على أن تتةمل كل دولة نفقات مشاركاتها
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اقـــــرتاد موعـــــد 34/3/18
إجراء القرعة

إصــــدار النشــــرة 31/3/18
اليومية
توثيــ ـ وقــــائع 33/3/18
الدورة

إعـــــــداد دليـــــــل 32/3/18
الوفـــــــــــــــــــــــود

اقففرتاا موعففد إجففراء قرعففة ارمباريففات اجلماعيففة باالتفففاق مففع جلنففة
اإلشراف وارمتابعة مع مراعاة دعفوة الفدو ارمشفاركة حلففل القرعفة
دون أن تتةمفففل اللجنفففة التنفيذيفففة نفقفففات السففففر أو اإلقامفففة للفففدو
ارمشاركة.
إ دار نشرة يومية تسجل بها أحدا ونتائج األلعاب .
التسجيل الوثائقي لوقائع الدورة وتصويرها ثفم تزويفد األمانفة العامفة
الحتاد اللجان بنسخة من أشرطة التسجيل هذه .
إعداد استمارات ارمشاركة ودليل الوفود ودليل بطاقات االعتماد

وااســــــــــــــتمارات
املشاركة

املادة التااسعة عشر  :إدارة الدورة

 -19تعتففا إدارة الففدورة هيئففة ضففمنية مكونففة مففن مكلفففني مبهففام  -إداريففة وتنظيميففة وإعالميففة
ومتابعة  -يف ديوان مدير الدورة لتمكينه من متابعة أحدا الدورة بالكامل .
يكون تشكيل إدارة الدورة كالتالي -:
1/19
تشكيلها
 1/1/19مدير الدورة ( رئيس اللجنة التنفيذية )
 3/1/19مدير مكتب مدير الدورة
 2/1/19مسئو قسم السكرتارية
 0/1/19مسئو قسم اإلعالم
 1/1/19مسئو قسم الرتمجة
 1/1/19مسئو مركز ارمعلومات
 7/1/19بعض اخلااء أو ارمستشارين يتم اختيارهم من قبل مدير الدورة
ميارس مدير الدورة االختصا ات التالية -:
3/19
اختصاصاتها

اقـــــــرتاد اللجـــــــان  1/3/19اقففرتاا عففدد اللج فان ارمختصففة الففيت يتطلبهففا تنظففيم الففدورة وحتديففد
مسمياتها واختصا ات كل منها
املختصة
اقــــــــرتاد ر اســــــــاء  3/3/19اقففرتاا أمسففاء رؤسففاء اللجففان ارمختصففة وعرضففها علففى اللجنففة العُليففا
ارمنظمة العتمادها .
اللجان املختصة
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إصــدار قــرار تشــكيل  2/3/19إ دار قرار تشكيل كل جلنة خمتصة بنفاء علفى اقرتاحفات رئفيس
كل جلنة ومتابعة أعماهلا والتنسيق فيما بينها .
اللجان املختصة
 0/3/19التنسفففيق مفففع احتفففاد اللجفففان واألمانفففة الفنيفففة للمجلفففس واالحتفففادات
التنسي
ارمختصة يف كل ما يتعلق بشئون الدورة .
التعـــاون مـــع اللجـــان  1/3/19التعاون مع اللجان األساسفية واللجفان اإلداريفة ارمعاونفة احملفددة بهفذه
الالئةة وتسهيل مهامها وتوفري مجيع السبل لنجاا أعماهلا
األاسااســـية واإلداريـــة
املعاونة

 1/3/19اختففاذ القففرارات ارمناسففبة حيففا الشففكاوي ارمتعلقففة بففهمور اإلعففداد
البت الشكاوي
والتنظيم احملالة من قبل جلنة اإلشراف وارمتابعة
متابعــــة مــــا يوكــــل  7/3/19متابعة األعما ارموكلة للجنة التنفيذية

للجنة التنفيذية

تكليـــــــف أعضـــــــاء  8/3/19اقرتاا تكليف بعض أعضاء اللجنة التنفيذيفة مبهفام يراهفا ضفرورية
لنجاا الدورة.
اللجنـــة التنفيذيـــة
مبها

املادة العشرون  -:اللجان املختصة

 -34تعتمد اللجنفة التنفيذيفة اللجفان ارمختصفة الفيت يقرتحهفا مفدير الفدورة لتغطيفة جمفاالت حمفدده
ومتعففددة يف تنفيففذ أعمففا الففدورة علففى سففبيل ارمثففا ( جلنففة ارمراسففم – جلنففة ارمالعففب – جلنففة
اإلسكان – جلنة التغذية – جلنة العالقات العامة – اللجنة الطبية – اللجنة األمنية  ...اخل )
يكون تشكيل كل جلنة كالتالي -:
تشـــكيل اللجـــان 1/34
 1/1/34الرئيس ( يقرتا امسه من قبل مدير الدورة )
املختصة
 3/1/34نائب الرئيس
ثل اللجنة التنفيذية
2/1/34
ثل من مجيع اجلهات ارمختصة ذات العالقة
0/1/34
 1/1/34مقرر
حتففدد اللجنففة التنفيذيففة اختصا ففات اللجففان ارمختصففة بدقففة يف ال
االختصاصات 3/34
يكون هنا أي تضارب أو ازدواجية تؤثر على سري أعماهلا
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الفصل الرابع  -:اللجان األاسااسية للدورة
جلنة اإلشراف واملتابعة  -جلنة أهلية الالعبني  -جلنة الرقابة علم املنشطات  -جلنة االنضبا –
جلنة االاستئناف  -اللجان الفنية لكل لعبة  -جلان احلكا لكل لعبة

املادة احلادية والعشرون  :اللجان األاسااسية للدورة

اللجــــان األاسااســــية 1/31
للدورة

يشففكل احتففاد اللجففان جلان فاً أساسففية خمتلفففة ال يتقففاطع عملففها مففع
اللجان اليت تشكلها الدولة ارمنظمة ( اإلدارية ارمعاونفة – ارمختصفة ) ،
بفل تعتففا معينفه هلففا علففى فاا الففدورة وحتقيففق أهفدافها  ،علففى سفبيل
ارمثفففا ( جلنفففة اإلشفففراف وارمتابعفففة  ،جلنفففة أهليفففة الالعفففبني  ،اللجنـــة

جنسية األعضاء

3/31

الطبية والرقابة على ارمنشطات  ،اللجان الفنية  ،جلان احلكام ) ....
يراعى أن ال يكفون يف عضفوية اللجفان األساسفية للفدورة عضفوين مفن
جنسية واحدة بااستثناء جلنة اإلشراف واملتابعة .

املادة الثانية والعشرون  -:جلنة اإلشراف واملتابعة

 -33يصدر رئيس احتاد اللجان قراراً بتشكيل جلنة اإلشراف وارمتابعة قبل سنة من موعد تنظيم
دورة األلعاب .
يكون تشكيل جلنة اإلشراف وارمتابعة كالتالي -:
1/ 33
تشكيلها
1/1/33
رئيس ارمكتب التنفيذي الحتاد اللجان أو من ينيبه رئيساً
3/1/33
رئيس اللجنة الرياضية املعاونة للمجلـس ثـثالً عـن جملـس
وزراء الشباب والرياضة العرب
أمني عام احتاد اللجان
2/1/33
عضواً
ثل األمانة الفنية للمجلس
0/1/33
عضواً
مدير الدورة
1/1/33
عضواً
ثل عن اللجنة ارمنظمة للدورة
1/1/33
عضواً
ثلة عن الرياضة النسائية
7/1/33
عضواً
ثل عن اللجنة الطبية والكشف عن ارمنشطات
8/1/33
عضواً
ثل عن االحتاد العربي للصةافة الرياضية
9/1/33
عضواً
 14/1/33مقرراً من أمانة احتاد اللجان
تغطي كفل جهفة نفقفات سففر ثلفها بينمفا تغطفي الدولفة ارمستضفيفة
تغطيـــــة نفقـــــات 3/33
نفقات اإلقامة واإلعاشة وارموا الت الداخليفة لكاففة أعضفاء اللجنفة
اســـــــفر وإقامـــــــة
.
األعضاء
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تعقففففد اللجنففففة اجتماعهففففا األو بعففففد تشففففكيلها مباشففففرة بالدولففففة

اجتماعاتها

2/33

اختصاصاتها

0/33

متارس اللجنة االختصا ات التالية -:

اإلشراف العا

1/0/33

اإلشراف العام على شؤون الدورة ومتابعة براجمها ومسابقاتها.

ارمنظمة ،وتعقد اجتماعات دورية كل ثالثة أشهر ،ثم قبل  01يومـ ًا
من حفل افتتاا ألعاب الدورة  .ويوميا أثناء ألعاب الدورة .

تقـــــــــــــــــــــــديم 3/0/33
التوصـــيات مبـــا

ال
تقديم التو يات الالزمفة للجنفة ارمنظمفة حفو كفل مفا تفراه كففي ً
بنجففاا تنظففيم الففدورة  .واالطففالع علففى مجيففع األعمففا ارمعففدة للففدورة
وإبداء مرئياتها الختاذ ارمناسب حياهلا قبل وقت كاف .

يكفــــــل ــــــاد
العمل
متابعــــة يــــع 2/0/33
األعمال
العمــــل مبوجــــب 0/0/33
أحكــــا اللــــوائح

متابعة مجيع أعما اإلعداد لأللعاب وإبداء رأيها الختفاذ اإلجفراءات
ارمناسبة حوهلا قبل وقت كاف من انطالقها.
العمفففل مبوجفففب أحكفففام اللفففوائح الفنيفففة لكفففل لعبفففة وارمعفففدة مفففن
االحتادات الرياضية ارمختصة .

الفنية
النظــــــــــــــــــــر

1/0/33

الشــــــــــــــــــــكاوي

النظفففر يف الشففففكاوي واالعرتاضففففات ارمُةالفففة إليهففففا مففففن اجلهففففات
ارمختصة واختاذ اإلجراءات ارمناسبة حياهلا .

واالعرتاضات

إعــداد التقــارير 1/0/33
الدورية
التنســـــي بـــــني 7/1/33
اللجان
توقيع العقوبات 8/0/33
ا ـــاإل القـــرارات 9/0/33

حيــال االعتــذار /
التخلــــــــــــــــــف /
االنسحاب

اسففتالم تقفففارير دوريففة مفصفففلة عففن كاففففة األمففور ارمتعلقفففة بالفففدورة
لعرضففففها علففففى ارمكتففففب التنفيففففذي للمجلففففس وكففففذلق ارمكتففففب
التنفيذي الحتاد اللجان.
التنسففيق بففني اللجففان الفنيففة وجلففان احلكففام وجلنففة أهليففة الالعففبني
واللجنة الطبية
توقيع العقوبفات علفى اإلداريفني لففرق الفدو ارمشفاركة بالفدورة بنفاء
على اقرتاا اللجان الفنية أو جلان احلكام .
اختففاذ القففرارات ارمناسففبة حيففا اعتففذار أو ختلففف أو انسففةاب الففدو
عن ارمشاركة يف الدورة حسب ما تنص عليه الئةة االنضباط .
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اعتماد كشـوفات 14/1/33
أهلية الالعبني
اعتمـــــاد نتـــــائج 11/0/33

اعتماد الكشوفات ارمقدمة من جلنة أهليفة الالعفبني ويعتفا قرارهفا
نهائياً يف كل ما يتعلق بالطعون ارمقدمة هلا .
اعتماد نتائج الفةو ات الطبية اخلا ة بارمنشطات واألنوثة .

الفحوصـــــــــــــــات
الطبية

ا ـــــاإل الـــــالز

13/0/33

حيق هلذه اللجنة اختاذ ما تراه مناسباً يف كفل مفا

يفرد ذكفره يف

هذه الالئةة كما هلا حفق التعفيني أو التبفديل يف أعضفاء اللجفان إذا

حــول مــا مل يــرد

ثبففت هلففا غيففاب أحففد أعضففائها أو عففدم فاعليتففه ( وكلمففا اقتضففت

إلكرال

ارمصلةة العامة ذلق )

املادة الثالثة والعشرون  -:جلنة أهلية الالعبني
 -32يصدر رئيس احتاد اللجان قراراً بتشكيل جلنفة أهليفة الالعفبني قبفل بفدء الفدورة بثالثفة أشفهر
على األقل .
1/32

تشكيلها

يكون تشكيل جلنة أهلية الالعبني كالتالي -:

1/1/32

ثل األمانة الفنية للمجلس

رئيساً

3/1/32

ثل احتاد اللجان

عضواً

2/1/32

ثل اللجنة التنفيذية بالدورة

عضواً

 0/1/32خبرة عن العنصر النسائي

عضواً

 1/1/32مقرر يسميه احتاد اللجان

اختصاصاتها

3/32

متارس اللجنة االختصا ات التالية -:

تثبيـــــــــت أهليـــــــــة  1/3/32تثبيت أه لية الالعبني مفن خفال الوثفائق ارمقدمفة هلفا ارمطابقفة رمفا ورد
يف الئةة الدورة وذلق قبل بدء الدورة .
الالعبني
النظـــــر طعــــــون  3/3/32النظر يف الطعون ارمقدمة بشهن أهلية بعفض الالعفبني شفريطة إرففاق
الوثائق الرمسية الالزمة .
األهلية
االحتكـــا
االختالف

حالـــة  2/3/32يف حالة االختالف على رأي معفني تقفوم هفذه اللجنفة باالحتكفام إىل
جلنة اإلشراف وارمتابعة  ،ويف هذه احلالة تلتزم برأي تلق اللجنة
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املادة الرابعة والعشرون  -:اللجنة الطبية والرقابة علم املنشطات

 -30يصدر رئيس احتاد اللجان قراراً بتشكيل جلنة الرقابة علفى ارمنشفطات يف دورة األلعفاب قبـل
اسنة من بدء ألعاب الدورة .
1/30
تتكون اللجنة من  7إىل  9أعضاء علم النحو التالي -:
تشكيلها
 1/1/30الرئيس يرشحه احتاد اللجان
 3/1/30نائب الرئيس يرشحه االحتاد الوطين للطب الرياضي الدولة املنظمة
 2/1/30النائب الثاني يرشحه احتاد اللجان
 0/1/30مــن  2إىل  0أعضــاء أطبــاء وطبيبــات خمتصــني جمــال الطــب الرياضــي
ترشحهم اجلهة املختصة احتاد اللجان
 1/1/30طبيبة لإلشراف علم ما خيص الرياضة النسوية
 1/1/30خبر شئون وأنظمة الرقابة علم املنشطات .
اختصاصاتها

 7/1/30مقرر خمتص بإدارة برامج اخلدمات الطبية والرقابة علم املنشطات .
متارس اللجنة االختصا ات التالية -:
3/30

تطبيـــــــ معـــــــاير  1/3/30تطبيفففق ارمعفففايري الدوليفففة الصفففادرة عفففن الوكالفففة الدوليفففة رمكافةفففة
ارمنشطات يف كل ما يتعلق بإجراءات الرقابة على تعاطي ارمنشفطات
الوادا
يف الدورات الرياضية .
حتديــــــــد أعــــــــداد  3/3/30حتديففد أعففداد الفةففوب الففيت سففيتم مجعهففا واعتمففاد طريقففة اختيففار
الرياضيني ارمطلوبني للفةص
الفحوص

املادة اخلامسة والعشرون  -:جلنة االنضبا

 -31يصدر رئيس احتاد اللجان قراراً بتشكيل جلنة االنضباط قبل بدء الدورة بثالثفة أشفهر علفى
األقل .
يكون تشكيل جلنة االنضباط كالتالي -:
1/31
تشكيلها
 1/1/31مرشح اهليئة العليا للتحكيم الرياضي

رئيساً

 3/1/31مرشح عربي من احملكمة الرياضية الدولية
 2/1/31خبري قانوني بلوائح األلعاب اجلماعية
 0/1/31خبري قانوني بلوائح األلعاب الفردية

مشرف ًا
عضواً
عضواً
عضواً

 1/1/31خبري قانوني بلوائح العاب ارمنازالت
 1/1/31مرشحة العنصر النسائي

عضواً

 7/1/31مقرر يسمية احتاد اللجان
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اختصاصاتها

3/31

متارس اللجنة االختصا ات التالية -:

 1/3/31اختففاذ القففرارات االنضففباطية يف كففل مففا يتعلففق بففاإلخال بالئةففة دورة
ا اإل القرارات
األلعاب واللوائح الفنية وأنظمة وتعليمات احتاد اللجان .
ا اإل قـرارات حيـال  3/3/31اختاذ اإلجراءات االنضباطية بالنسبة لألحدا والتصرفات الفيت
يشفففففففاهدها احلكفففففففم أو ارمراقفففففففب أو الرمسيفففففففون يف ارمسفففففففابقات
أحداث مل يشـاهدها
وارمنافسات.
احلكم

درااســـــــة القـــــــرارات  2/3/31دراسة قرارات احلكام ارمخالفة بشكل واضح لالئةفة االنضفباطية
املخالفـــــــة لالئحـــــــة
باستثناء قراراتهم ارمتعلقة بقانون اللعبة .
اإلنضباطية

تشـــــــديد عقوبـــــــة  0/3/31تشديد العقوبة ارمتخذة الناجتة عن الطرد إذا لزم األمر ذلق .
الطرد
ا ـــــــاإل عقوبـــــــات  1/3/31اختفففففاذ عقوبفففففات إضفففففافية علفففففى قفففففرارات احلكفففففم االنضفففففباطية
كالغرامات ارمالية .
إضافية

االعتمــــــــاد علــــــــم 2/31
التقارير
االعتمــــــــاد علــــــــم 0/31
التسجيالت
إصــــــدار عقوبــــــات 1/31
بقرارات مالية

تعتمد اللجنة إلقرار العقوبات السابقة على التقارير ارمتعلقفة بارمبفاراة
.

حيفففق للجنفففة االعتمفففاد علفففى تسفففجيالت ارمبفففاراة بواسفففطة الفيفففديو
وكففامريات التصففوير الختففاذ قففرارات انضففباطية حيففا خمالفففات
ترد يف التقارير الرمسية للمباراة .
حيففق للجنففة معاقبففة أي عضففو خمففالف بفدفع غرامففة ماليففة مبففا ال يتجففاوز
سة آالف دوالر ألسباب موجبة .

املادة الساداسة والعشرون  -:جلنة االاستئناف

 -31يصدر رئيس احتاد اللجان قراراً بتشكيل جلنة االستئناف قبل بدء الفدورة بثالثفة أشفهر علفى
األقل .
يكون تشكيل جلنة االستئناف كالتالي -:
1/31
تشكيلها
 1/1/31مرشح اهليئة العليا للتحكيم الرياضي

رئيساً

 3/1/31مرشح عربي من احملكمة الرياضية الدولية
 2/1/31عضو من ذوي اخلاة القضائية
 0/1/31عضو من ذوي اخلاة الرياضية

مشرفاً

 1/1/31عضوه من العنصر النسائي
 1/1/31مقرر يسميه احتاد اللجان
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اختصاصاتها

3/31

متارس اللجنة االختصا ات التالية -:

ا ــــــاإل القــــــرارات  1/3/31اختاذ اإلجراءات ارمناسبة حيا اعرتاضات رؤسفاء الوففود أو األففراد
على قرار جلنة االنضباط احملولة إليها من األمانة العامة .
حيال االعرتاضات
 3/3/31تكون قراراتها فيما يتعلق بارموضوعات احملولة إليها نهائية وقطعية
قراراتها قطعية

املادة السابعة والعشرون  -:اللجان الفنية لأللعاب

 -37يصفدر رئففيس احتفاد اللجففان قفراراً بتشففكيل جلنفة فنيففة لكفل لعبففة مدرجفة يف برنففامج العففاب
الدورة من خااء بقوانني وأنظمة اللعبة قبل بدء الدورة بثالثة أشهر على األقل .
يكون تشكيل اللجان الفنية لكل لعبة كالتالي -:
1/37
تشكيلها
مشرفاً
ثل االحتاد الدولي للعبة
1/1/37

اختصاصاتها

3/1/37

ثل االحتاد العربي للعبة

رئيساً

2/1/37

ثل االحتاد الوطين للعبة

عضواً

 2 0/1/37أعضفففاء مفففن اخلفففااء يف جمفففا اللعبفففة احفففدهم مفففن
العنصففر النسففائي يرشفففةون مففن قبفففل االحتففاد العربفففي
للعبة
 1/1/37مقفففرر يرشفففح بالتنسفففيق بفففني احتفففاد اللجفففان واالحتفففاد
العربي للعبة
متارس اللجنة االختصا ات التالية -:
3/37

 1/3/37إدارة وتنظففيم العففاب ومسففابقات لعبتهففا ورفففع التقففارير الدوريففة عنهففا
تنظيم األلعاب
للجنة اإلشراف وارمتابعة .
اعتمــــــــاد نتــــــــائج  3/3/37اعتماد نتفائج ارمباريفات بنفاء علفى التقفارير ارمقدمفة إليهفا مفن مفراقيب
ارمباريات وارمسابقات وجلنة احلكام .
املباريات
البــــــــــــــــــــــــــــت
االحتجاجات

 2/3/37البت يف االحتجاجات ارمقدمة إليها .

توقيــــع العقوبــــات  0/3/37توقيع العقوبات على ارمدربني والالعبني واقرتاا عقوبفة اإلداريفني إىل
جلنة اإلشراف وارمتابعة .
علـــــــــم املـــــــــدربني
والالعبني
اقـــــــرتاد تعـــــــديل  1/3/37اقرتاا تعديل أماكن ارمباريات وارمسابقات يف احلاالت الطارئة.
األماكن
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الفصـــل الطعـــون  1/3/37الفصففل يف الطعففون واالحتجاجففات والشففكاوي ارمقدمففة إليهففا حففو
قانونية وموا فات ارمالعب أو األجهزة أو األدوات .
واالحتجاجات
ا ــاإل القــرارات  7/3/37اختاذ القفرارات الالزمفة يف كفل مفا حيفا إليهفا مفن جلنفة اإلشفراف
وارمتابعة أو اللجنة التنفيذية بالدورة .
ما حيال إليها
فففاا مباريفففات

التنســـي مـــع جلنـــة  8/3/37التنسفففيق مفففع جلنفففة احلكفففام يف كفففل مفففا يضفففمن
ومسابقات اللعبة .
احلكا
إحالـــــــــة األمـــــــــور  9/3/37للجنففة احلففق يف حالففة االخففتالف علففى موضففوع معففني إحالتففه للجنففة
اإلشراف وارمتابعة ويف هذه احلالة تلتزم بقرار اللجنة.
االختالفيــــة للجنــــة
اإلشراف

تســهيل مهــا جلنــة /3/37
14

الرقابــــــــة علــــــــم
املنشطات

العمففل علففى تسففهيل مهففام جلنففة الرقابففة علففى ارمنشففطات يف الففدورة
طبق فاً لالئةففة الصففادرة عففن الوكالففة الدوليففة رمكافةففة ارمنشففطات
( .) WADA

املادة الثامنة والعشرون  -:جلان احلكا والقضاة

 -38يصففدر رئففيس احتففاد اللجففان قففراراً بتشففكيل جلنففة حكففام أو القضففاة لكففل لعبففة أو مسففابقة
مدرجة يف برنفامج العفاب الفدورة مفن خفااء بقفوانني وأنظمفة اللعبفة قبفل بفدء الفدورة بثالثفة أشفهر علفى
األقل .
يكون تشكيل جلان احلكام أو القضاة لكل لعبة كالتالي :
1/38
تشكيلها
 1/1/38عضو يرشةه االحتاد الدولي للعبفة مفن أعضفاء جلنفة مشرفاً
احلكام لديه
 3/1/38عضو يرشةه االحتاد العربي للعبفة مفن أعضفاء جلنفة رئيساً
احلكام لديه
 2/1/38عضو يرشةه االحتاد الوطين للعبة مفن أعضفاء جلنفة عضواً
احلكام لديه
 2 0/1/38أعضاء من احلكام أو القضاة اخلااء يف جما اللعبة أحـدهم مـن
العنصر النسائي يرشةون من قبل االحتاد العربي للعبة
 1/1/38مقففرر يرشففح بالتنسففيق بففني احتففاد اللجففان واالحتففاد
العربي للعبة
متارس اللجنة االختصا ات التالية -:
3/38
اختصاصاتها
التأكــد مــن املســتوا  1/3/38التهكد مفن درجفات ومسفتويات احلكفام أو القضفاة
وإجراء اختبارات اللياقفة الالزمفة واسفتبعاد كفل مفن
املطلـــوب للحكـــا أو
هو دون ارمستوى ارمطلوب .
القضاة
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عقــد دورة إعداديـــة  3/3/38عقفففد دورة للةكفففام أو القضفففاة قبفففل بفففدء الفففدورة إلعفففدادهم إلدارة
منافسففات اللعبففة وتوحيففد قففرارات التةكففيم  .وللجنففة أن تعقففد أي
للحكا أو القضاة
اجتماعات أخرى كلما اقتضى األمر ذلق .
تعــــــــيني احلكــــــــا  2/3/38تعففففيني احلكفففففام والقضفففففاة وارمفففففراقبني الالزمفففففني إلدارة مباريفففففات
ومسابقات اللعبة
والقضاة واملراقبني
درااســــــــة تقــــــــارير  0/3/38دراسفففة تقفففارير ارمفففراقبني واحلكفففام أو القضفففاة واختفففاذ القفففرارات
الالزمة حنوها وإخطار اللجنة الفنية بذلق .
املراقبني
توقيع العقوبات

 1/3/38توقيع العقوبات على احلكام أو القضاة إذا اقتضى األمر ذلق .

متابعــــة احلكــــا أو  1/3/38متابعة احلكام أو القضاة ومراقبتهم وتوجيههم .
القضاة
ا اإل قـرارات فيمـا  7/3/38اختفففاذ مفففا يلفففزم مفففن إجفففراءات يف كفففل مفففا حيفففا إليهفففا مفففن جلنفففة
اإلشراف وارمتابعة أو اللجنة الفنية .
حيال إليها
خمالفـــــات مل يـــــرد  8/3/38اقفففرتاا العقوبفففات الفففيت يفففرد بشفففهنها نفففص رمخالففففات ارتكبهفففا
اإلداريفففني أو ارمفففدربني أو الالعفففبني علفففى جلنفففة اإلشفففراف وارمتابعفففة
بشأنها نص
إل دار القرارات ارمناسبة حياهلا .

املادة التااسعة والعشرون  -:اجتماعات اللجان

 -39يراعى يف اجتماعات اللجان اإلدارية ارمعاونة واألساسية النقاط التالية -:
الـــــــــــــــــــــــــــــدعوة  1/39جتتمع أي من اللجان احملددة بهذه الالئةة بدعوة من رئيسها .
لالجتماعات
نائب رئيس اللجنة

3/39

صحة عقد االجتماع 2/39
صــــــــــحة ا ــــــــــاإل 0/39
القرارات
االاســـتثناء مـــن حـ ـ
التصويت
اعتماد املقرر

ختتار اللجنة من بفني أفرادهفا يف أو اجتمفاع هلفا نائبفاً للفرئيس إن
يكن هذا ارمركز حمدداً فيهفا أ فال ويتمتفع بصفالحيات الفرئيس يف
حالة غيابه .
يعتا االجتماع قانوني ًا إذا حضرته ( األغلبية ارمطلقة ) .
تتخذ القرارات باألغلبية العادية لألعضاء احلاضرين .

1/39

يسففتثنى أي عضففو مففن اللجففان األساسففية مففن حففق التصففويت إذا كففان
ارموضوع ارمطروا خيص وفد دولته.

1/39

تعتمد كل جلنة مقرراً هلا يف أو اجتماع .
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الفصل اخلامس  -:التزامات واختصاصات اجلهات املعنية
اجلامعة – اجمللس – احتاد اللجان – اللجان األوملبية الوطنية – االحتادات الرياضية – امللح الرياضي

املادة الثالثون  -:التزامات اجلامعة

 -24نظففرا الن جامعففة الففدو العربيففة هففي ارمظلففة الكففاى الففيت ينضففوي حتتهففا كففل شففئون العففا
العربي بكل أطيافه وجماالته مبا فيها اجملا الرياضي  ،فإن اجلامعة تتوىل ارمهام التالية علفى
سبيل ارمثا ال احلصر-:
الرعاية
 1/24الرعاية الرمسية أللعاب الدورة
تقديم الدعم

3/24

إلقاء كلمة اجلامعة 2/24
تسليم علم الدورة 0/24

اإلعالن عـن اختتـا
الدورة
أي مها أخرا

1/24
1/24

تقديم الدعم ارمالي وارمعنوي
إلقاء كلمة اجلامعة يف حفل افتتاا ألعاب الدورة
تسففليم علففم الففدورة بعففد إنزالففه لففرئيس احتففاد اللجففان أو ملمثــل الدولــة
املستضيفة للدورة التالية .
اإلعالن رمسياً عن اختتام دورة األلعاب.
القيفففام بفففهي مهفففام أخفففرى تراهفففا اجلامعفففة ضفففرورية يف حفففدود اللفففوائح
واألنظمة .

املادة احلادية والثالثون  -:التزامات اجمللس

 -21نظرا الن اجمللس هو ارمظلة السياسية للرياضة العربية والساعي لتطويرها  ،والشريق الفعلفي
يف تنظيم دورة األلعاب العربية  ،فانه يقوم بااللتزامات التالية -:
املشاركة اإلشراف  1/21ارمشاركة يف اإلشراف على ألعاب الدورة
تقديم الدعم
تكليف ثثلني
املوعد املقرتد
األلعاب املُدرجة

3/21
2/21

تكليف

0/21

التصديق على ارموعد ارمقرتا بتاريم تنظيم الدورة ألعاب الدورة
التصديق على األلعاب ارمُدرجة بالدورة

1/21

شـــــــــعار األلعـــــــــاب 1/21
والتميمة
الراسو املالية

تقديم الدعم ارمالي وارمعنوي

7/21

ثليه يف اللجان طبقا رما ورد يف الالئةة األساسية

ارمصادقة على شعار دورة األلعاب والتميمة ارمقرتحة
ارمصادقة على اقرتاا الرسفوم ارماليفة اخلا فة بارمشفاركني يف األلعفاب
عن كل يوم من أيام الدورة ألعاب الدورة
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املادة الثانية والثالثون -:التزامات احتاد اللجان األوملبية الوطنية العربية.

 -23حي ف آن احتففاد اللجففان هففو هيئففة عليففا للرياضففة األهليففة يف الففوطن العربففي جتمففع مؤسسففات
رياضية يف عضفويتها كاللجفان األورمبيفة الوطنيفة العربيفة وكاففة االحتفادات العربيفة الرياضفية
والنوعية  ،األمر الذي جيعلفه مسفئوال عفن كاففة األنشفطة الرياضفية ارميدانيفة منهفا والعلميفة ،
فانه يتوىل املهمة التالية يف إطار دورة األلعاب-:
اإلشـــــــراف علـــــــم 1/23
يتففوىل احتففاد اللجففان اإلشففراف العففام علففى دورة األلعــاب بالتعففاون مففع
الدورة

تشـــــكيل اللجـــــان 3/23
1/3/23
األاسااسية
3/3/23
2/3/23
0/3/23
1/3/23
1/3/23
7/3/23
تأكيـــــد الــــــدعوة 2/23
للجـــــان األوملبيـــــة
الوطنية
0/23
املوعد
العاب الدورة

1/23

اللـــــوائح الفنيـــــة 1/23
لأللعـــــــــــــــــــاب أو
املسابقات
ااستمارات املشاركة 7/23

اجمللس
تشكيل اللجان األساسية وحتديد اختصا ات كل منها وهي -:
جلنة اإلشراف وارمتابعة
جلنة أهلية الالعبني
جلنة الرقابة على ارمنشطات.
اللجان الفنية لكل لعبة
جلان احلكام لكل لعبة
جلنة االنضباط
جلنة االستئناف
تهكيففد توجيففه الففدعوة الرمسيففة إىل مجيففع اللجففان األورمبيففة الوطنيففة
للففدو األعضففاء هامعففة الففدو العربيففة وذلففق قبففل عففام مففن التففاريم
احملدد لتنظيم ألعاب الدورة.
اعتمففاد بيففان ارموعففد ارمقففرتا مففن اللجنففة ارمنظمففة بتففاريم تنظففيم ألعــاب
الدورة .
اعتماد بيان األلعاب ارمُدرجة ألعاب الدورة.
تكليف االحتادات الرياضية العربية ارمدرجفة ألعابهفا أو مسفابقاتها يف

برنامج ألعاب الدورة بوضفع اللفوائح الفنيفة هلفا بالتنسفيق مفع االحتفادات
الوطنية للدولة ارمستضيفة .
اعتماد استمارات ارمشاركة ودليل بطاقات االعتماد .
اعتماد الرسوم ارماليفة اخلا فة بارمشفاركني يف األلعفاب عفن كفل يفوم

الراسو املالية

8/23

اللوائح الفنية

9/23

اعتماد اللوائح الفنية لكل لعبة مدرجة

القواعد العامة

14/23

اعتماد القواعد العامة لكل لعبة مدرجة

من أيام ألعاب الدورة مع مراعاة ما ورد املادة . 01
برنامج ألعاب الدورة.
برنامج ألعاب الدورة.
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الشعار والتميمة

11/23

امليـــــــــــــــــــداليات 13/23
والشهادات
12/23
املختع
10/23
العنامج العا
الـــعامج الثقافيـــة 11/23
والفنية
برنـــــــــــــــــــــاجمي 11/23
االفتتــــــــــــــــــــــاد
واالختتا
وضـــــــع الالئحـــــــة 17/23
االنضباطية
عضــــــوية رئــــــيس 18/23
اللجنـة املنظمــة
املكتب التنفيذي

اعتمففاد شففعار األلعففاب والتميمففة بنففاء علففى مقرتحففات اللجنففة ارمنظمففة
للدورة.
اعتمفففاد منفففاذ ميفففداليات وشفففهادات الففففوز وارميفففداليات والشفففهادات
التذكارية .
اعتماد ارمختا الفذي ترشفةه اللجنفة ارمنظمفة لتةليفل العينفات اخلا فة
للكشف عن ارمنشطات وحتديد عددها.
اعتماد الانامج العام ومواعيد ارمباريات وارمسابقات وأماكنها.
اعتماد الاامج الثقافية والفنية اليت تقرتحها اللجنة ارمنظمة.
اعتماد برنامج حفلي االفتتاا واالختتام ونظام التتويج.

وضع الالئةة االنضباطية للدورة
إ ففدار قففرار بضففم رئففيس اللجنففة ارمنظمففة العليففا بصفففته نائب فاً لففرئيس
ارمكتب التنفيذي الحتاد اللجان لتسهيل مهمة تقديم تقريره ومناقشفة
كل متطلبات التنسيق والتعاون مع االحتاد مبا حيقق اا الدورة .

املادة الثالثة والثالثون -:التزامات اللجان األوملبية الوطنية

 -22تتوىل اللجان األورمبية الوطنية العربية األعضاء الحتاد اللجان ارمهام التالية -:
إراســـــــال املوافقـــــــة  1/22إرسا ارموافقة ارمبدئية بارمشاركة يف دورة األلعاب إىل اللجنفة ارمنظمفة
للدورة
املبدئية
 3/22حتديد األلعاب اليت ترغفب ارمشفاركة بهفا قبفل تسفعة أشفهر مفن تفاريم
حتديد األلعاب
افتتاا ألعاب الدورة.
إعـــــادة ااســـــتمارات  2/22إعففادة اسففتمارات ارمشففاركة ارمبدئيففة بالعففدد للعبففة وارمسففابقة قبففل سففتة
أشهر من تاريم افتتاا ألعاب الدورة.
املشاركة املبدئية
إعـــــادة ااســـــتمارات  0/22إعفففادة اسفففتمارات ارمشفففاركة قبفففل النهائيفففة بهمسفففاء الوففففد الرمسفففي
اإلداري والرياضي ارمتوقع مشفاركتهم يف مسفابقات ومباريفات الفدورة
املشــــــــاركة قبــــــــل
قبل ثالثة أشهر من تاريم افتتاا ألعاب الدورة.
النهائية
إراســـال االاســـتمارات  1/22إرسا االستمارات النهائية ارمتضمنة أمساء الالعبني ومنفاذ اجلنسفية
وفصفففيلة الفففدم باإلضفففافة إىل أربفففع فففور ملونفففة قيفففاس  1 × 0لكفففل
النهائية
مشار شريطة ضمان و وهلا إىل الدولة ارمنظمة قبل شهر من موعفد
افتتاا ألعاب الدورة على األقل .
 1/22تسديد رسوم االشرتا ارمقررة
تسديد راسو
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حتمـــــــــل نفقـــــــــات 7/22
املشاركة
ااســـــــــرتداد بعـــــــــض 8/22
الراسو
تزويــد إدارة الــدورة 9/22
بالعلم والنشيد

حتمل نفقات وتكاليف مشاركة وفدها يف األلعاب.
حيق للوفود ارمشاركة اسرتداد ما دفعه مفن رسفوم ماليفة عفن بعفض
ارمشاركني إذا رغبفت يف ترحيلفهم بعفد انتهفاء مهمفتهم الرياضفية وتفتم
احملاسبة على أساس عدد األفراد وعدد أيام اإلقامة الفعلية .
تزويفد إدارة الففدورة بففالعلم الرمسففي والنشففيد الففوطين لففدولتها مسففجل
على شري مسموع أو قرب مدمج (  ) CDقبل شهر مـن بدايـة ألعـاب
الدورة .

املادة الرابعة والثالثون -:واجبات االحتادات الرياضية العربية

 -20تتففوىل االحتففادات العربيففة الرياضففية األعضففاء باحتففاد اللجففان والففيت تضففم يف عضففويتها كافففة
االحتادات الوطنية رمختلف األلعاب ارمهام التالية -:
إعــــــــداد اللــــــــوائح  1/20إعداد اللفوائح الفنيفة أللعابهفا أو مسفابقاتها ارمدرجفة يف برنفامج الفدورة
علففى أن ال تتعففار مففع الالئةففة األساسففية للففدورة واللففوائح واألنظمففة
الفنية
والقوانني الدولية وترفعها إىل احتاد اللجان الختاذ اإلجفراءات الالزمفة
حنو اعتمادها.
طلب إدراج اللعبة  3/20طلففب إدرا لعبتهففا ضففمن برنففامج العففاب الففدورة بالتنســي مــع احتــاد
تعـــيني ثثلــــيهم
اللجان

2/20

اإلشراف علم اللعبة 0/20

اعتماد املالعب

1/20

حتديــــد مســــابقات 1/20
كل لعبة
7/20
التعـــاون والتنســـي
حيــــــــال مشــــــــاركة
الوفود

8/20

اللجان من اللجنة ارمنظمة .
تعففيني ثليهففا يف خمتلففف اللجففان األساسففية والفنيففة اخلا ففة بتنظففيم
اللعبة .
اإلشراف على تنظيم ألعابها اليت ختصها بالتعاون مع االحتفاد الفوطين
للعبة طبقاً لالئةة الدورة.
اعتمففاد ارمالعففب الرئيسففية ومالعففب التففدريب بعففد معاينتهففا قبففل وقففت
كاف من بدء ألعاب الدورة
حتديفففففد مسفففففابقات ألعابهفففففا ( كالعفففففاب القفففففوى والسفففففباحة  ..اخل )
بالتنسي مع اللجنة املنظمة يف برنامج ألعاب الدورة.
اإلشراف علم إجراء قرعة املباريات واملسابقات .
التعاون والتنسيق ارمسفبق مفع اللجنفة ارمنظمفة حيفا تفا فيل مشفاركة
الوفود – إقامتهم – تفنقالتهم – مفنةهم البطاقفات – برنفامج التفدريب
 ......اخل
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امللح الرياضي

21

املادة اخلامسة والثالثون -:امللح الرياضي
تعني اللجنفة األورمبيفة الوطنيفة ارمشفاركة بألعـاب الـدورة ملةفق رياضفي
ختتفاره مبعرفتهفا مفن بفني أعضفاء سففارة بلفدها أو مفن ارمقفيمني بالبلفد
ارمستضففيف للففدورة ويكففون مففن جنسففية بلففده أو مففن غريهففا ويك فون
ارملةق حلقة الو ل بني اللجنة األورمبية الوطنية واللجنفة ارمنظمفة وذلفق
رمتابعفففففة تسفففففهيل مشفففففاركة الوففففففد يف األلعفففففاب و كاففففففة إجفففففراءات
ارمشاركة قبل بدايفة ألعـاب الـدورة وأثنائهفا كمفا حيضفر االجتماعفات
اخلا ة بارملةقني الرياضيني اليت تعقدها اللجنة ارمنظمفة  ،وإذا تعفذر
ذلفففق ففففيمكن االسفففتعانة باللجنفففة ارمنظمفففة الختيفففار أحفففد ارمتطفففوعني
للقيام بهذه ارمهمة مبوافقة اللجنة األورمبية ارمعنية ويكفون عمفل ارملةفق
تطوعاً ويُمنح بطاقة تعريف من اللجنة ارمنظمة لتسهيل القيام مبهمتفه
قبل وأثناء ألعاب الدورة.
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الفصل السادس  -:مرااسم فعاليات الدورة
املادة الساداسة والثالثون -:توجيه الدعوة الر ية للمشاركة ألعاب الدورة

توجيـــــه الـــــدعوة 1/21
الر يــة املبدئيــة
والر ية

1/1/21
3/1/21
2/1/21
تأكيــــــــد دعــــــــوة 3/21
اللجنة املنظمة
تزويـــــد األمانـــــة 2/21
الفنيــــة للمجلــــس
واألمانــــة العامــــة
لالحتاد بصورة مـن
الدعوة

يقوم رئيس اللجنة ارمنظمة للفدورة بتوجيفه الفدعوة ارمبدئيفة إىل مجيفع
اللجان األورمبية الوطنية للدو األعضاء هامعة الدو العربيفة وذلفق
خال عام من تشكيل اللجنة ارمنظمة يؤكدها رمسيا قبل عفام مفن
التاريم احملدد لتنظيم ألعاب الدورة.
حتمفففل الفففدعوة شفففعارات كفففل مفففن اجلامعفففة واحتفففاد اللجـــان ودورة
األلعاب.
يرفق بالدعوة الالئةة األساسفية لدورة األلعفاب واسفتمارة ارمشفاركة
ارمبدئية باأللعاب ارمدرجة برنامج ألعاب الدورة .
توجه الدعوة عن طريق الايد السفريع ارمسفجل بعلفم الو فو أو عفن
طريففق سفففارات الففدو العربيففة بالبلففد ارمففنظم للففدورة أو عففن طريففق
تشكيل وفد يقوم بزيارة الدو العربية لتسليم الدعوات الرمسية .
يقوم اجمللس واحتاد اللجان بتهكيد الدعوة مفن خفال توجيفه دعفوة
مشفففرتكة إىل وزراء الشفففباب والرياضفففة العفففرب واللجفففان األورمبيفففة
الوطنية وذلق قبل عام من التاريم احملدد لتنظيم ألعاب الدورة .
تزود اللجنة ارمنظمة للدورة كل من األمانفة الفنيفة للمجلفس واألمانفة
العامفة الحتفاد اللجففان بصفورة مفن الففدعوة الرمسيفة ارموجهفة لكافففة
اللجففان األورمبيففة الوطنيففة موضففةاً بهففا تففاريم توجيففه الففدعوة وأمسففاء
اللجان األورمبية الوطنية اليت وجهت هلا .

املادة السابعة والثالثون -:مرااسم رفع األعال وفعاليات أخرا

 -27يضففع احتففاد اللجففان مراسففم حمففددة لكففل الفعاليففات اخلا ففة برفففع أعففالم الففدو ارمشففاركة
وحفلففي االفتتففاا واالختتففام ورفففع علــم الــدورة وإنزالففه وأداء القسففم وتسففليم الالعففبني الفففائزين
وارميداليات ارمستةقة وتسليم شهادات ارمشاركة وتسليم علم الدورة .
يقففوم ثففل عففن اللجنففة ارمنظمففة وجلنففة ارمراسففم ورئففيس وفففد الدولففة
رفع أعال الدول 1/27
ارمشففاركة باأللعففاب برفففع علففم الدولففة يف ارمكففان ارمخصففص ألعففالم
الدو ارمشاركة
تقوم اللجنة ارمنظمة برفع أعالم اللجنة األورمبية الدولية وجامعة الدو
مرااسم رفع األعال 3/27
العربيففة واحتــاد اللجــان والدولففة ارمستضففيفة والففدو ارمشففاركة و علــم
الففدورة وأعــال الزينففة قبففل بففدء ألعــاب الــدورة يف األمففاكن ارمخصصففة
لذلق .
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رعاية حفل االفتتاد 2/27
ااســـــتقبال راعـــــي 0/27
احلفل

دخـــــــول طـــــــابور 1/27
العرض

رفع علم الدورة

1/27

تأدية القسم

7/27

قسم الالعبني

1/7/27

قسم احلكا

3/7/27

تواســـيم الفـــائزين 8/27
الثالثة

يرعى حفل االفتتاا رئيس الدولة أو من ينيبه
يقوم ثلون عن األمني العفام للجامعفة وعفن رئفيس ارمكتفب التنفيفذي
للمجلس وعن رئيس احتاد اللجان واللجنة ارمنظمة ورؤساء وفود الدو
ارمشففاركة يف الففدورة باسففتقبا راعففي حفففل افتتففاا ألعــاب الــدورة حتففى
مقصفففورة الشفففرف حيفف يعفففزف السفففالم الفففوطين للدولفففة ارمضفففيفة ثفففم
يتخذون أماكنهم طبقاً رمراسم وبروتوكو اجللوس ارمعتمد .
يدخل وفود الدو ارمشاركة يف ألعاب الفدورة حسفب الرتتيفب اهلجفائي
ألمساء الدو إىل ارملعب الرئيسفي يف اسفتعرا يتقدمفه علفم اجلامعفة
وشففعار الففدورة وعلففم احتففاد اللجففان يلففي ذلففق وفففود الففدو ارمشففاركة
بتقدم كل منها الفتة حتمل اسم الدولة ثم علمها الوطين  ،وجيفب أن
تكففون الالفتففات واألعففالم بقيففاس ( )94 × 184سففم علففى أن يكففون
ترتيففب دخففو وفففد الدولففة ارمستضففيفة يف نهايففة طففابور العففر وعلففى
اللجنة ارمنظمة أن حتدد شكل حفلي االفتتاا واخلتام تفصيالً .
يقوم ثلو اجلامعة واجمللس واحتاد اللجان واللجنة ارمنظمة برفع علفم
الفففدورة بارملعفففب الرئيسفففي ويظفففل مرفوعففاً طيلفففة مفففدة الفففدورة ويتوجفففه
اجلميع إىل منصة اخلطابة إللقفاء الكلمفات احملفددة يف برنفامج حففل
االفتتاا ثم يعلن راعي احلفل افتتاا ألعاب الدورة .
يؤدي ارمشاركون بالدورة العبني وحكاماً قسم ارمشاركة .
يففؤدي الالعبففون ارمشففاركون يف ألعــاب الففدورة عنففد افتتاحهففا القسففم
التالي(( :اقسم بفا العظفيم  ...أن أشفرت يف هفذه الفدورة  ...حمافظفاً
علفففى األخفففوة العربيفففة  ...وعلفففى الفففروا الرياضفففية  ....وملتزمففاً بهنظمفففة
الدورة  ...وا على ما أقو شهيد )) .
يففؤدي احلكففام والقضففاة ارمشففاركون يف إدارة فعاليففات الففدورة عنففد
افتتاحها القسم التالي :
((اقسففم بففا العظففيم  ...أن أشففرت يف هففذه الففدورة  ...حمافظ ف ًا علففى
األخوة العربية  ...وعلى الفروا الرياضفية  ....وملتزمفاً بهنظمفة الفدورة ...
وا على ما أقو شهيد ))
يتخفففذ الالعبفففون احلا فففلون علفففى ارمراكفففز (األو والثفففاني والثالف ف )
أمففاكنهم فففوق منصففة التوسففيم بففزيهم الرياضففي مففواجهني رمقصففورة
ال الدرجففة الففيت
الشففرف حيفف يقففف الفففائز األو يف درجففة تعلففو قلففي ً
يتخذها الفائز الثاني عن ميينه والثال عن يساره .
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تسليم امليداليات

9/27

ميـــداليات املراكـــز 14/27
الثالث

الشهادات

11/27

حفــــــل االختتــــــا

13/27

تسلم ارميداليات عقب انتهفاء مباريفات أو مسفابقات كفل لعبفة مباشفرة
بارمراسم ارمعتادة وترفع أعالم الفدو الفثال الففائزة مفع عفزف السفالم
الوطين للدولة الفائزة بارمركز األو فق .
ميففففنح الالعبففففون احلا ففففلون علففففى ارمركففففز األو ميففففداليات ذهبيففففة
واحلا ففلون علففى ارمركففز الثففاني ميففداليات فضففية واحلا ففلون علففى
ارمركز الثالف ميفداليات برونزيفة  ،وتفدعو اللجنفة العليفا ارمنظمفة مفن
تراه من الشخصيات الرياضية لتسليم هذه ارميداليات .
مينح احلا لون على ارمراكفز مفن األو إىل السفادس شفهادات ترتيفب
 ،ومينح ارمشاركون اآلخرون مفن إداريفني وحكفام ومفدربني والعفبني
شهادات مشاركة بألعاب الدورة .

وإنـــــــزال العلــــــــم
وتسليمه

االحتفــــــا بعلــــــم 28

يففنظم حفففل اختتففام ألعــاب الففدورة عقففب آخففر مسففابقة أو مبففاراة يف
يفدخل حامففل علففم اجلامعفة واحتففاد اللجففان وشفعار الففدورة يعقبففه محلففة
أعففففالم الففففدو ارمشففففاركة بكوكبففففة واحففففدة ثففففم مجيففففع الالعففففبني
ارمشاركني باستعرا واحفد مشفرت متشفابكي األيفدي دون ترتيفب
أهففدي  ،ويقففف اجلميففع وس ف ارملعففب الرئيسففي ويقففوم رئففيس اللجنففة
ارمنظمة حمفوفاً مبمثل عن األمني العفام للجامعفة وعفن رئفيس ارمكتفب
التنفيذي للمجلس وعن رئيس احتاد اللجان بإنزا علم الدورة ليسفلمه
المففني عففام جامعففة الففدو العربيففة أو مففن ميثلففه الففذي يقففوم بتسففليمه
لرئيس واحتاد اللجان أو مفن ميثلفه الفذي يقفوم بفدوره بتسفليمه لفرئيس
وفد الدولة ارمنظمة للدورة التاليفة ويلقفي بعفدها ثفل اجلامعفة كلمفة
يعلن فيها اختتام الدورة .

املادة الثامنة والثالثون -:االحتفا بعلم الدورة

الدورة

حيتفظ احتفاد اللجفان بعلفم الفدورة إذا
ألي دولة عربية أخرى .

يسفند تنظفيم الفدورة التاليفة

املادة التااسعة والثالثون -:متايز احلفلني بالبساطة

متـــــــايز احلفلـــــــني 29
بالبساطة

يفضففل أن يتمففايز حفلففي االفتتففاا واالختتففام بالبسففاطة وعففدم ارمبالغففة
خال مدة ال تزيد عن ساعة ونصف حلفل االفتتفاا مبفا فيهفا العفرو
اخلا ة إن وجدت .
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الفصل السابع  -:حقو الرعاية
املادة األربعون -:الرعاية واإلعالن والتسوي والنقل التلفزيوني

 -04ميلق حقوق الرعايفة مبفهومهفا الشفامل أي مبفنح حقفوق الرعايفة الرمسيفة واإلعفالن والتسفويق
والنقففل التلفزيففوني احتففاد اللجففان بصفففته ارمؤسسففاتية الففيت ينضففم فيهففا كافففة اللجففان األورمبيففة
الوطنيففة العربيففة الففيت يشففار العبوهففا بففدورة األلعففاب علففى اعتبففار أن هففذه احلقففوق رمففن ميلففق
الدورة وليس رمن ينظمها .
تبعيـــــــــة ملكيـــــــــة  1/04تعتففا حقففوق الرعايففة واإلعففالن والتسففويق والنقففل التلفزيففوني ومجيففع
احلقوق التجارية األخرى اخلا ة بالدورة ملكاً الحتاد اللجان
احلقو
3/04

يتففففوىل احتففففاد اللجففففان توقيففففع العقففففود اخلا ففففة بالرعايففففة واإلعففففالن
والتسويق والنقل التلفزيوني يف الدورة .
حيففق الحتففاد اللجففان تفففويض اللجنففة ارمنظمففة هففزء مففن تلففق احلقففوق
وتوقيع عقودها بصورة مباشرة أو عن طريق شركات متخصصة .

توزيـــــــــع عوائـــــــــد 0/04
احلقو

يتم توزيع عوائد حقوق الرعاية واإلعفالن والتسفويق والنقفل التلفزيفوني
ومجيع احلقوق التجاريفة الفيت ميلكهفا احتفاد اللجفان حسفبما جفاء يف
ارمادة ( )1/04وفقاً لالئةة اخلا ة بذلق .
تلتزم اجلهة ارمختصة بالدولة ارمنظمة بفإخالء مجيفع ارمنشفآت الرياضفية
من مالعب وقاعات ومسابح وغريها اليت جترى عليها فعاليات الفدورة

توقيع العقود

حــــــــ التفـــــــــويض 2/04
بتوقيع بعض العقود

إخـــــــالء منشـــــــئات 1/04
الدورة

االلتزا بعد إقامة 1/04
أنشطة رياضية

سفة

من أية إعالنات سابقة ،وذلق قبفل بدايفة ألعـاب الفدورة بفف 11
عشر يوما على األقل .
تلتفففزم اجلهفففة ارمختصفففة بالدولفففة ارمنظمفففة بعفففدم إقامفففة أي مباريفففات أو
بطففوالت أو مسففابقات رياضففية يف ارمففدن الففيت تستضففيف العففاب الففدورة
خال فرتة إقامتها .

اإلعالن علم املالبس 7/04

علففى الوفففود ارمشففاركة بألعــاب الــدورة عففدم اسففتخدام أي إعففالن علففى
مالبس الالعبني واإلداريفني إال بعفد احلصفو علفى موافقفة خطيفة مفن
احتاد اللجان أو من يفوضه .

8/04

علفففى الوففففود ارمشفففاركة بألعـــاب الـــدورة عفففدم القيفففام بفففهي نشفففاط أو
اسففتخدام أي وسففيلة مففن وسففائل الدعايففة واإلعففالن سففواء للرتويففج أو
التوعية دون موافقة خطية من احتاد اللجان أو من يفوضه .

القيـــــــا بنشـــــــا
دعائي وإعالني
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تسهيل مهمة الرعاة 9/04

تسهيل مهمة الرعاة 14/04
إلنتاج وترويج مواد

مساحة اإلعالن علم 11/04
املالبس

مساحة اإلعالن علم 13/04
األجهزة

تــــــــأمني الوصــــــــلة 12/04
الصاعدة

تلتففزم كافففة األطففراف ذات العالقففة بالففدورة بتسففهيل مهمففة منففدوبي
الراعفففي الرمسفففي  /الرعفففاة وارمعلفففنني وأ فففةاب احلقفففوق للفففدورة يف
إجراء اللقاءات التلفزيونية يف كافة ارمواقع .
تلتففزم كافففة األطففراف ذات العالقففة بالففدورة بتسففهيل مهمففة منففدوبي
الراعففي الرمسففي  /الرعففاة للففدورة يف إنتففا مففواد مسعيففة وبصففرية
ومعلوماتية الستخدامها يف الدعايفة والرتويفج للفدورة  .ويلتفزم الرعفاة
بعدم تسويق هذه ارمواد أو استخدامها لغري هذه الغاية .
جيفففب أن ال تتجفففاوز مسفففاحة عالمفففات الشفففركات ارمصفففنعة رمالبفففس
ارمشففاركني يف ألعــاب الففدورة مثففل القمصففان والسففراويل والسففرتات
الرياضية عن  13سم 3أما القبعات واخلفوذات والقففازات واألحذيفة
جيب أن ال تتعدى  1سم. 3
جيففب أن ال تتجففاوز مسففاحة عالمففات الشففركات ارمصففنعة لففألدوات
الرياضية واألجهزة وارمعدات الرياضية األخرى ارمستخدمة يف الفدورة
عن  %14من ارمساحة الكلية لفألداة أو اجلهفاز وان تكفون يف موقفع
واحففد فقف علففى أن ال تتعففدى مسففاحتها يف مجيففع األحففوا عففن 14
سم . 3
تلتزم اجلهة ارمختصة بالدولة ارمنظمة بتهمني الو لة الصفاعدة للنقفل
التليفزيوني إىل القمر الصفناعي العربفي (عربسفات ) جمانفاً علفى أن
تتةمل الدولة ارمستلمة نفقات الو لة النازلة .
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الفصل الثامن  -:الشئون املالية للدورة
املادة احلادية واألربعون  -:اإليرادات

 -01تتكون الشئون ارمالية للدورة من النواحي التالية -:
مــا ترصــدال الدولــة  1/01ما تر ده الدولة من اعتمادات مالية للدورة
من اعتمادات
إعانة اجلامعة

3/01

إعانة اجمللس

2/01

مداخيل الرعاية

0/01

إعانة اجلامعة ارمتمثلفة يف مبلفأ ( )104440444مليفون دوالر أمريكفي
كمسفففففاهمة منهفففففا يف نفقفففففات الفففففدورة علفففففى أن يوجفففففه منهفففففا مبلفففففأ
( )1440444مائففة ألففف دوالر مسففاهمة يف نفقففات سفففر وفففود بعففض
الدو العربية .
إعانفففة اجمللفففس مفففن الصفففندوق العربفففي لألنشفففطة وارمنشفففآت الشفففبابية
والرياضية
نصفيب الدولففة ارمنظمففة مففن حقففوق الرعايففة واإلعففالن والتسففويق والنقففل
التلفزيوني

راسو االشرتاك

1/01

رسففوم االشففرتا ويكففون حففدها األدنففى أربعففون دوالراً أمريكيففاً يف
اليوم عن كل مشار طوا أيام الدورة وال جيوز جتزئة هذه الرسوم

إيراد املنافسات

1/01

التععات

7/01

إيراد ارمنافسفات الرياضفية وارمناسفبات واحلففالت الفيت تنظمهفا الدولفة
ارمستضيفة
التاعات واهلبات

8/01

اإلعانات اليت توافق عليها اللجنة ارمنظمة العليا

اإلعانات

املصروفات

03

اإلنفاق

02

املادة الثانية واألربعون  -:املصروفات

يتم الصرف طبقاً لألنظمة واللوائح ارماليفة يف البلفد ارمستضفيف للفدورة

والالئحة األاسااسية مبا يتفق مع ارمستلزمات ارمالية لتنظيم دورة األلعاب .

املادة الثالثة واألربعون  -:اإلنفا
تنفففق األمففوا يف األغففرا الففيت مففن اجلففها أقيمففت األلعــاب وال حيففق
للجنفففة ارمنظمفففة أو اللجنفففة التنفيذيفففة الفففدخو يف ارمضفففاربات ارماليفففة أو
التجارية .
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اإليداع

00

تسديد الراسو

01

املادة الرابعة واألربعون  -:اإليداع

تودع األموا يف ارمصرف ارمعتمد من قبل اللجنة ارمنظمة

املادة اخلامسة واألربعون  -:تسديد الراسو

تقفوم الففدو ارمشففاركة يف الففدورة بتسففديد مفا عليهففا مففن رسففوم مقففررة
للجنة ارمنظمة الواردة يف الفقرة (  1/01من ارمادة احلادية واألربعفون )
على النةو التالي :
 %31 عند إرسا اسفتمارات ارمشفاركة قبفل افتتفاا الفدورة بفثال
أشهر
 %31 قبل شهر من بدء فعاليات الدورة
 %14 عند و و الوفد إىل الدولة ارمنظمة

املادة الساداسة واألربعون  - :تعهد الدولة املشاركة بتحمل األضرار

تعهـــــــــد الدولـــــــــة 01
املشـــــاركة بتحمـــــل
األضرار

ااسرتجاع الراسو

تقففوم الدولففة ارمشففاركة بتقففديم تعهففد موقففع مففن رئففيس وفففدها بتةمففل
التكاليف ارمالية الناجتة عن أيفة أضفرار يلةقهفا أي مفن أففراد وففدها

الرمسي طيلة أيام األلعاب يف

07

اللـــــــوائح املاليـــــــة 08
الداخلية

تلكات الدولة ارمنظمة .

املادة السابعة واألربعون -:
حيق للدولة ارمشاركة قبل نهاية األلعاب اسرتجاع مفا دفعتفه مفن رسفوم
مشاركة بعض ارمشاركني إذا رغبت يف ترحيلهم بعد انتهاء مهمتهم

املادة الثامنة واألربعون -:

تقوم اللجنة ارمنظمة بإعداد اللوائح ارمالية الداخلية
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الفصل التااسع  -:األحكا
أحكا عامة
عـــد وجـــود احتـــاد 09
عربي خمتص للعبة

دعوة أعضاء اجمللس 14
واالحتاد

االلتـــزا باألعـــداد 11
املشاركة

ح ـ تفســر اللــوائح 13
الفنية

حـ ـ تفســـر أحكـــا
الالئحة األاسااسية

12

تعــــــــديل أحكــــــــا
الالئحة األاسااسية

10

املادة التااسعة واألربعون-:

يتوىل احتاد اللجان تعيني ثل عنه للقيام مبهام ثل االحتاد العربفي
ارمختص يف اللجان الفنية واحلكفام واللجفان األخفرى للعبفة مفن العفاب
الدورة إذا يكن هلا احتاد عربي خمتص

املادة اخلمسون-:

تففدعو اللجنففة العليففا ارمنظمففة أعضففاء اجمللففس و احتففاد اللجففان حلضففور
األلعاب وهلا أن تدعو أيضاً من تراه من الشخصفيات الرياضفية العربيفة
أو غريها .

املادة احلادية واخلمسون-:

تلتزم الدو العربية ارمشفاركة بالعفدد احملفدد لوففدها وتتةمفل نفقفات
العفففدد اإلضفففايف  ،كمفففا تلتفففزم مبواففففاة الدولفففة ارمنظمفففة باسفففتمارات
ارمشففاركة كففل يف وقتهففا احملففدد وال يعتففد بالطلبففات أو االسففتمارات
اليت تصل بعد انتهاء ارمدة احملددة .

املادة الثانية واخلمسون-:

يعففود حففق تفسففري أحكففام اللففوائح الفنيففة رمباريففات ومسففابقات الففدورة
للجنة التنفيذية ويعود تعديلفها أو اختفاذ اإلجفراءات الضفرورية فيمفا
يرد فيها نص واضح إىل جلنة اإلشراف وارمتابعة .

املادة الثالثة واخلمسون-:
يعود حق تفسري أحكام هذه الالئةة الحتاد اللجان .

املادة الرابعة واخلمسون-:
يكففون تعففديل أحكففام هففذه الالئةففة مبصــادقة جملففس وزراء الشففباب
والرياضففة العففرب بنــاء علــم مففذكرات تفسففريية مــعرة هلــذال التعــديالت
مقدمة من احتاد اللجان ويتم اعتماد التعديل من قبل جملس اجلامعة .
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العمل بالالئحة

11

االحتــادات الدوليــة 11
للرياضات األوملبية

اعتمـــــــاد تـــــــرقيم 17
الدورات

اعتماد الالئحة

18

املادة اخلامسة واخلمسون-:

يعمل بهذه الالئةة اعتبفارًا مفن تفاريم إقرارهفا مفن اجمللفس واعتمادهفا
من جملس اجلامعة .

املادة الساداسة واخلمسون-:

تعتمففد ألعففاب االحتففادات الدوليففة الرياضففية ارمعتمففدة فقف مففن اللجنففة
األورمبية الدولية طبق ًا لبياناتها الصادرة خال دورة األلعاب .

املادة السابعة واخلمسون-:

يعتمد ترقيم الدورات اعتبارا من الدورة الثانية عشفر الفيت سفوف تقفام
عام  3411سواء أقيمت أو تقم

املادة الثامنة واخلمسون-:
أ ففبةت هففذه الالئةففة نافففذة ارمفعففو بعففد اعتمادهففا مــن جملــس وزراء
الشــباب والرياضــة العــرب بففالقرار رقففم  14ورقففم  11يف دورتففه رقففم 24
بتاريم  . 3447/2/13ومصادقة جملس اجلامعة بالقرار رقم  1713د.
ع  131بتاريم . 3447/9/1
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وثيقة التأاسيس
تهسست الدورة العربية خال مراحل عده نذكرها بإجياز:
املراحل الثالث األوىل من عا  1901إىل عا 1912
املرحلة األوىل -:
 طرحت فكرة إقامة دورة رياضية عربية عام 1901 إقناع القمة السياسية ( جامعة الدو العربية ) اقتناع معالي عزام باشا ( أمني عام جامعة الدو العربية )املرحلة الثانية -:
 عر معالي عزام باشا لفكرة الدورة العربية عدم جتاوب السلطة السياسية مع الفكرةاملرحلة الثالثة -:
 دور الفكر األورميب ( الدمرداش توني ) تهثري الثورة ارمصرية عام 1913 العمل على دعم الفكر األورميب العربي لتنظيم الدورة إقامة الدورة األوىل  1912يف اإلسكندريةاملرحلة الرابعة -:
 اسففتغرقت  32سففنة  ،أقيمففت خالهلففا الففدورات اخلمففس األوىل مففن عففام ( 1912اإلاســكندرية)وحتى  1971الدورة اخلامسة مدينة دمش بسوريا .
املرحلة اخلامسة -:
 تهسففيس االحتففاد العربففي لأللعففاب الرياضففية  39 – 31مففايو  1971ويف نفففس عففام التهسففيسأقيمت الدورة العربية اخلامسة بسوريا
املرحلة الساداسة -:من  1971إىل 1979
 ارتباط الدورة بالفكر األورميب الرياضي العربي انتظار اإلعالن عن من يستضيف االقتناع بضرورة التةر من خال احتاد اللجان إلجياد من يستضيف.املرحلة السابعة -:
 عقد ارمؤمتر الرياضي العام األو  1979بارمملكة ارمغربية تو ففية ارمففؤمتر بضففرورة إقامففة الففدورات العربيففة ( تو ففية رقففم  2مففن الفقففرة-:العربية )
 البة عن مستضيف للدورة العربية01
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ب الففدورات

 التعاون بني رئيس االحتاد العربي ( احب السمو ارملكي األمري فيصل بن فهفد يرمحفه ا )ونائفففب الفففرئيس ( عبفففد اللطيفففف السفففماللي يرمحفففه ا ) إلقامفففة الفففدورة الرياضفففية العربيفففة
السادسة بارمملكة ارمغربية عام  1981بإشراف وتنظيم االحتاد العربي لأللعاب .
فدور قففرار جملففس وزراء الشففباب والرياضففة العفرب بتهكيففد إقامففة الففدورة السادسففة بففارمغرب
عام  ، 1981وارموافقة أيضا على إقامة الدورة السابعة يف العراق 1989
املرحلة الثامنة -:
 إقامة الفدورات السادسفة (الربـا  -املغـرب) والسفابعة (دمشـ  -اسـوريا) والثامنفة (بـروت -لبنان) والتاسعة (عمان  -األردن) خال الفرتة من عام  1981إىل عام 1999
املرحلة التااسعة -:
 مففن  1999إىل  3442تهمففيش دور االحتففاد العربففي وتنظيمهففا كليفةً بإشففراف وتنظففيم جملففسوزراء الشباب والرياضة العرب بعد أن ثبت االحتاد العربي إقامة الدورة .
املرحلة العاشرة -:
  3442إىل  3441السففعي إلعففادة األمففور إىل نصففابها وذلففق مففن خففال إعففادة ارمظلففة الرياضففيةاألورمبية العربية رممارسة دورها
دور قرار اجمللس رقم (  ) 11دورة (  ) 39القاضفي بتشفكيل جلنفة برئاسفة فاحب السفمو
ارملكففي األمففري نففواف بففن فيصففل بففن فهففد بففن عبففد العزيففز عضففو ارمكتففب التنفيففذي للمجلففس
والنائففب التنفيففذي لففرئيس احتالففد اللجففان وذلففق لتعففديل بعففض مففواد الئةففة الففدورة الرياضففية
العربية الكاى مبا يتفق مع ارميثاق األورميب .
املرحلة احلادية عشر-:
 قفففرار جملفففس وزراء الشفففباب والرياضفففة العفففرب يف دورتفففه رقفففم  24بتفففاريم 13مففارس  3447القاضففي بتبعيففة الففدورات الرياضففية العربيففة إىل االحتففاد العربففي
لأللعاب الرياضية،
املرحلة الثانية عشر :
 وضع الالئحة األاسااسية اجلديدة لدورة األلعاب الرياضية العربية املرحلة الثانية عشر . املوافقة علم أن تنظم الدورة احلادية عشر جبمهورية مصر العربية طبقاً لالئحة القدمية للدورةالعربية بناء علم طلب اللجنة املنظمة العليا للدولة املستضيفة .
 منح اللجنة األوملبية الق طرية بدولـة قطـر حـ ااستضـافة وتنظـيم دورة األلعـاب الرياضـية العربيـةل الالئحة األاسااسية لدورة األلعاب الرياضية العربية املعتمـد مـن اجمللـس واحتـاد
الثانية عشر
اللجان .

07
الالئحة األساسية لدورة األلعاب الرياضية العربية

3412/11/40

