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وثیقة تأسیس

االتحاد العربي للغوص واالنقاذ

واالنقاذللغوصالوطنیةاالتحاداتأبدتھاالتيالجماعیةللرغبةتجسیداً
الكلمةلتوحیدعربياتحادتكوینبشأنالماضیةالسنواتخاللالمتعددةلقاءاتھافي

النھوضأجلومنوالدولیةالعربیةالریاضیةالمناسباتفيالعرباألشقاءبینوالرأي
مستواھا.بلعبة الغوص واالنقاذ وسباحة الزعانف وتطویرھا ورفع

واالنقاذللغوصالوطنیةلالتحاداتاجتماععقدتعالىهللابعونتمفقد
للریاضاتاألردنيالملكياالتحادمنكریمةبدعوةالعقبةبمدینةتأسیسيموتمرفي

1997العامفيالبحریة
االتحـادتأسیسعلىالتأسیسيالمؤتمرلھذاجلسةبأولاآلراءبإجماعوافقوقد

العربي لـلغوص واالنقاذ.
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)الھیئة التأسیسیة(

تتكون الھیئة التأسسیة من اآلتي :-

االتحادات الوطنیة.1

األعضاء العرب في االتحاد الدولي والقاري للعبة.2
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النظام األساسي

لالتحاد العربي للغوص واالنقاذ

أعتمد ھذا النظام في اجتماع الجمعیة العمومیة
لالتحاد العربي للغوص واالنقاذ

2015أیار/مایو1الموافق1436رجب13بتاریخ
بمدینة العقبة – المملكة األردنیة الھاشمیة
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المادة األولى
تعاریف

االتحاد العربي لـلغوص واالنقاذ1:1االتحاد
االتحاد الوطني للغوص واالنقاذ1:2االتحاد العضو

الجمعیة العمومیة لالتحاد العربي لـلغوص واالنقاذ1:3الجمعیة العمومیة
اللجنة التنفیذیة لالتحاد العربي لــلغوص واالنقاذ1:4اللجنة التنفیذیة
CMASالماءتحتلـریاضاتالدولياالتحاد1:5االتحاد الدولي

-1:6االتحاد اآلسیوي
-1:7االتحاد األفریقي

اتحاد اللجان األولمبیة الوطنیة العربیة1:8اتحاد اللجان
اللجنة المعاونة الدائمة باالتحاد العربي للغوص واالنقاذ1:9اللجنة المعاونة

األمانة العامة لالتحاد العربي للغوص واالنقاذ1:10األمانة
أعضاء االتحاد الذین لھم حق التصویت1:11األعضاء

النظام األساسي لالتحاد العربي للغوص واالنقاذ1:12النظام
حقلھممن

التصویت
المادةأحكامبموجبالعضویةعلىحصلعضواتحادكل1:13

الخامسة من النظام .
فوقوما)1+(النصفبنسبةالموافقینأغلبیة1:14األغلبیة

لمجموعفوقوما)1+النصف(بنسبةالموافقینأغلبیة1:15االغلبیة المطلقة
األعضاء المطلق الذین لھم حق التصویت .

لمجموعفوقوما)1+النصف(بنسبةالموافقینأغلبیة1:16االغلبیة العادیة
األعضاء الحاضرین لالجتماع .

اجتماعفيالموافقینأصواتمنفوقوما1+النصفأغلبیة1:17األغلبیة البسیطة
بالموافقةالثالثةالتصویتعناصرفیھومورسقانونينصابھ

أواالعتراض أواالمتناع .
.أغلبیة الموافقین بنسبة محددة من مجموع األعضاء المطلق1:18األغلبیة النسبیة

أخذ القرار برفع األیدي .1:19التصویت
أخذ القرار باالقتراع السري .1:20االقتراع

كاملعضو
العضویة

االتحاد العضو في االتحاد الدولي للعبة .

االتحاد الذي لم ینضم لالتحاد الدولي للعبة .عضو مراقب
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المادة الثانیة
ماھیة (شخصیة) االتحاد

غیراعتباریةشخصیةذاتمستقلةریاضیةعربیةھیئةھو2
.ربحیة مرجعیتھ اتحاد اللجان األولمبیة الوطنیة العربیة

المادة الثالثة
أحكام أساسیة

مدینةفيمیالدیة1997الموافقھجریة1417بتاریختأسس3:1التأسیس
واالنقاذللغوص(اتحادالھاشمیةاألردنیةالمملكة–العقبة

وسباحة الزعانف ) في الوطن العربي .
أطلق على ھذا االتحاد اسم : االتحاد العربي للغوص واالنقاذ3:2االسم

وباللغة اإلنجلیزیة اسم :
Arab Diving & Lifesaving Federation

ADLSF:واختصاراً
قراربموجباألردن-العقبةمدینةلالتحادالرئیسيالمقر3:3المقر

–العقبةمدینةفيالمنعقدةاألولىدورتھافيالعمومیةالجمعیة
1997الموافقھجریة1417بتاریخالھاشمیةاألردنیةالمملكة
میالدیة

اللغة الرسمیة لالتحاد ھي اللغة العربیة .3:4اللغة الرسمیة
والوطناألولمبيوالشعارالغواص:مناالتحادشعاریتألف3:5الشعار وألوانھ

العربي
تحتلریاضاتالدولياالتحادالعربیةباللغةالدولياالتحاداسم3:6االتحاد الدولي

الماء
اسم االتحاد الدولي باإلنجلیزي

World Underwater Federation - CMAS
Cmas@cmas.orgاإللیكترونيالبریدایطالیامقره

الھاتف .................   الفاكس .......................
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المادة الرابعة
األھداف

والدولیةالقاریةواالتحاداتاللجاناتحادمعبالتعاونأھدافھتحقیقعلىاالتحادیعمل
:والھیئات ذات االھتمام المشترك لتحقیق األھداف التالیة

وتنشیطنشر
اللعبة

نشر وتنشیط اللعبة في الدول العربیة .4:1

إعداد الكوادر الفنیة واإلداریة .4:2إعداد الكوادر
العمل على رفع المستوى الفني لالعب العربي .4:3التطویر الفني

النصحوتقدیماألعضاءاالتحاداتبینالعالقاتتدعیم4:4تدعیم العالقات
والمشورة، وتسویة ما قد ینشأ بینھا من خالفات .

واإلقلیمیةالقاریةواالتحاداتالدولياالتحادمعالعالقاتتوثیق4:5
.

فيمواقفھاوتوحیداألعضاءاالتحاداتبینالتنسیق4:6تنسیق المواقف
االجتماعات العربیة والقاریة والدولیة .

الدولیةالمناسباتفيمشاركتھاعنداألعضاءاالتحاداتدعم4:7دعم االتحادات
والقاریة.

البحثتشجیع
العلمي والتألیف

بالكتبالعربیةالمكتبةوإثراءوالتألیفالعلميالبحثتشجیع4:8
والمترجمینالمؤلفینودعم،باللعبةالخاصةوالترجمات

العرب .
المسئولیة

االجتماعیة
والمشاركةالوعيمستوىورفعالعربیةالریاضیةالبیئةتطویر4:9

في تنمیة المجتمع .
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المادة

الخامسة
العضویة
ماأوالعربیةالوطنیةاالتحاداتاالتحادھذابعضویةیتمتع5:1حق العضویة

تحتلریاضاتالدولياالتحادمنبلدانھافيالمعتمدةیماثلھا
الماء

بطلباالتحادإلىاالنضمامفيیرغبوطنياتحادكلیتقدم5:2االنضمام
ولوائحھأنظمتھتنفیذفيالتزامھیتضمنالعامةاألمانةإلى

وقراراتھ وتعلیماتھ مرفقاً بالوثائق التالیة :
موافقة من الجھة المختصة5:2:1
اثبات العضویة في االتحاد الدولي للعبة .5:2:2
النظام األساسي أو الالئحة األساسیة .5:2:3
اللوائح الداخلیة5:2:4
.بیان بأسماء ومراكز أعضاء اللجنة التنفیذیة أو ما یماثلھا5:2:5
رسم االنتساب5:2:6

العضوانضماملھااجتماعأولفيالعمومیةالجمعیةتعتمد5:3االعتماد
منالوطنياالتحادتمكنعدمحالوفي،نھائیةبصفةالجدید

الجمعیةحضورلھفیحقالدولیةالعضویةعلىالحصول
العمومیة بصفة مراقب .

حرمان عضو من
بعض الحقوق

بحقاحتفاظھمعالحقوقبعضمنالعضوحرمانیتم5:4
حضور االجتماعات في الحاالت التالیة :-

منوغیرھااالتحادتجاهمالیةالتزاماتمنعلیھماتسدیدعدم5:4:1
الدیون بعد إنذاره بوجوب التسدید خالل ستین یوماً .

الرسمیةاالتحادومسابقاتبطوالتفيالمشاركةعنتخلف5:4:2
لمدة سنتین متتالیتین بدون عذر تقبلھ اللجنة التنفیذیة

خالف األنظمة واللوائح5:4:3
بالعقوبات5:4بالفقرةالواردةالحاالتفيالعضومعاقبةتتم5:5عقوبة الحرمان

التالیة :-
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حرمانھ من الترشح لعضویة اللجنة التنفیذیة5:5:1
حرمانھ من الترشح لعضویة اللجان المعاونة الدائمة5:5:2
حرمانھ من التصویت5:5:3
حرمانھ من التفویض5:5:4
حرمانھ من استضافة أو االشتراك بأي دورات إعدادیة .5:5:5

یتم تجمید عضویة العضو في الحاالت التالیة :-5:6تجمید العضویة
تزویر(علیھقضائيحكمصدوراستوجبمشینبعملقامإذا5:6:1

– اختالس– تالعب .. )
إذا فقد صفتھ كاتحاد معتمد في االتحاد الدولي5:6:2

یتم،5:5المادةفيالواردةالحرمانعقوبةإلىباإلضافة5:7عقوبات التجمید
:-وھي5:6بالفقرةالواردةالحاالتفيالتالیةالعقوباتتنفیذ

الجتماعات االتحادعدم  دعوتھ5:7:1
عدم  دعوتھ لالشتراك  بمسابقات ومناسبات وبطوالت االتحاد5:7:2
المعاونةوللجانالتنفیذیةاللجنةلعضویةبالترشیحأحقیتھعدم5:7:3

الدائمة
حرمانسلطة

وتجمیدالعضو
عضویتھ

العمومیةالجمعیةسلطةمنعضویتھوتجمیدالعضوحرمانإن5:8
التجمیدأوالحرمانقراراتخاذالتنفیذیةللجنةیجوزأنھإال

یعرضأنعلىإعالنھتاریخمنالمفعولساريویصبح
القرار في أول اجتماع للجمعیة العمومیة العتماده .

مراقبكعضوقبولھیتمالدوليلالتحادینضملمالذياالتحاد5:9عضو مراقب
ھذاومنتخباتفرقولكن،التصویتأوالترشیححقلھلیس

ینظمھاالتيوالدوراتالبطوالتفيللمشاركةتدعىاالتحاد
االتحاد .
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المادة السادسة
تكوین االتحاد

الجمعیة العمومیة "وھي السلطة العلیا فیھ"  .6:1
اللجنة التنفیذیة .6:2
لجنة األمور المستعجلة .6:3
األمانة العامة6:4
اللجان المعاونة الدائمة .6:5

المادة السابعة
الجمعیة العمومیة

الجمعیةتكوین
العمومیة

تتكون الجمعیة العمومیة لالتحاد من :7:1

یزیدالبوفداألعضاءاالتحاداتممثلي7:1:1
عن ثالثة أفراد لكل اتحاد عضو .

أعضاء اللجنة التنفیذیة المنتخبین والمعینین .7:1:2

أعضاء الشرف7:1:3
ممثل اتحاد اللجان7:1:4
القاريأوالدوليلالتحادالتنفیذیةالھیئةفيالعربيالعضو7:1:5

للعبة أو كلیھما .
تختص الجمعیة العمومیة لالتحاد بما یلي :7:2االختصاصات

لھا .تحدید السیاسات العامة لالتحاد ووضع البرامج المحققة7:2:1
اعتماد انضمام االتحادات الوطنیة .7:2:2
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التنفیذیةاللجنةمنالمعتمدةالمقبلةللفترةالعملخطةدراسة7:2:3

واعتمادھا .
واالتحاداتالتنفیذیةاللجنةمنالمقدمةالمقترحاتفيالبت7:2:4

األعضاء المعتمدین .
والبتاألساسيالنظامتعدیلبشأنالمقدمةالمقترحاتدراسة7:2:5

الدولياالتحادنظامومضمونمنطوقمعیتعارضالبمافیھا
وأحكام النظام األساسي الموحد .

اعتماد التقریر المالي واإلداري والحساب الختامي .7:2:6
اعتماد مشروع المیزانیة للفترة المالیة المقبلة .7:2:7
تعیین محاسب قانوني لمراجعة حسابات االتحاد .7:2:8
الشاغرةالمراكزوملءالتنفیذیةاللجنةوأعضاءرئیسانتخاب7:2:9

المعینینالمنتخبینغیرالتنفیذیةاللجنةأعضاءعلىوالمصادقة
بحكم النظام .

التقدیریةوالمیدالیاتوالدروعواألوسمةالشرفیةالعضویةمنح7:2:10
لمن قدم خدمات ممیزة للعبة .

نقل مقر االتحاد .7:2:11
اعتماد تجمید عضویة أي من االتحادات األعضاء .7:2:12
أي اختصاصات أخرى غیر منصوص عنھا في ھذا النظام .7:2:13
ألسبابأعضائھاأحدمنأوالتنفیذیةاللجنةمنالثقةسحب7:2:14

تستوجب ذلك
ویجوز.سنتینكلمرةعادیاًاجتماعاًالعمومیةالجمعیةتعقد7:3االجتماعات

دعوتھا الجتماع طارئ ( غیر عادي ) .
رئاسة

االجتماعات
العمومیةالجمعیةاجتماعاترئاسةالتنفیذیةاللجنةرئیسیتولى7:4

.
الجمعیةألعضاءالدعوةتوجیھقراربتنفیذالعاماألمینیقوم7:5توجیھ الدعوة

موعدقبلالعمومیةللجمعیةالعادياالجتماعلحضورالعمومیة
انعقاده بما ال یقل عن أربعین یوماً .

وثائقإرسال
جدول

األعمال

للجمعیةالعادياالجتماعانعقادموعدوقبلالعامةاألمانةتقوم7:6
بجدولالخاصةالوثائقبإرسالاألقلعلىبشھرالعمومیة

األعمال .
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جدول

األعمال
یتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعیة العمومیة ما یلي :-7:7
المناداة على الحضور ( للتأكد من النصاب القانوني ).7:7:1
خطاب الرئیس .7:7:2
تشكیل لجنة صیاغة محضر اجتماع الجمعیة العمومیة .7:7:3
الدولممثليمن)االنتخاباتحالةفي(االقتراعلجنةتشكیل7:7:4

غیر المرشحة .
المصادقة على محضر اجتماع الجمعیة العمومیة السابق .7:7:5
فيالعمومیةالجمعیةقراراتتنفیذمتابعةبیانعلىاإلطالع7:7:6

اجتماعھا السابق .
الفترةفياالتحادأعمالعنالتنفیذیةاللجنةتقریرعرض7:7:7

الماضیة واعتماده .
الماضیةللفترةالختاميوالحسابالماليالتقریرعرض7:7:8

والمصادقة علیھ .
.المقترحات المقدمة من اللجنة التنفیذیة واالتحادات األعضاء7:7:9
المقترحات المقدمة بشأن تعدیل النظام األساسي .7:7:10
اعتماد خطة العمل للفترة المقبلة .7:7:11
دراسة مشروع المیزانیة للفترة المقبلة واعتمادھا .7:7:12
بعدالتنفیذیةاللجنةوأعضاءالرئیسونوابالرئیسانتخاب7:7:13

انتھاء مدة عضویتھم .
االجتماع غیر

العادي
ً)عاديغیر(طارئاًاجتماعاًالعمومیةالجمعیةتعقد7:8 بناًءمسببا

على :
دعوة من رئیس االتحاد7:8:1
قرار من اللجنة التنفیذیة7:8:2
التصویتحقلھمالذیناألعضاءعددثلثعنیقلالماطلب7:8:3

.
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الدعوةتوجیھ
غیرلالجتماع

العادي

لعقدالدعوةتوجیھقراربتنفیذالعاماألمینأوالرئیسیقوم7:9:1
خاللالعمومیةللجمعیة)الطارئ(العاديغیراالجتماع

أعمالجدولبھامرفقاًالطلباستالمتاریخمنأسبوع
توجیھمنیوماًثالثینخاللاالجتماععقدیتمأنعلىاالجتماع
الدعوة .

الجمعیةاجتماعبعقدالدعوةتوجیھقرارالعاماألمینینفذلمإذا7:9:2
أسبوعمضيقبلمقبولعذردونالمسببةالطارئةالعمومیة

بضرورةیخطرهأناالجتماععقدقرارأصدرلمنیحق
صاحبةللجھةذلكبعدیحقآخرأسبوعوخاللالدعوةتوجیھ
والزمانالمكانفياجتماعلعقدالدعوةتوجھأنالقرار

المحددین .
اجتماعمحاضربإعدادالصیاغةلجنةمعالعاماألمینیقوم7:10إعداد محاضر

الجمعیة العمومیة والتوقیع علیھا مع الرئیس .
عقدتثبیت

االجتماعات
علىوافقتإذامثبتاًالعاديغیرأوالعادياالجتماعیكون7:11

المطلقةاألغلبیةالمحددینوالمكانالزمانفيحضوره
لألعضاء الذین لھم حق التصویت ,

انعقادصحة
االجتماعات

حضرهإذاصحیحاًالعاديغیرأوالعادياالجتماعیكون7:12
األغلبیة المطلقة لالتحادات األعضاء الذین لھم حق التصویت.

إكتمالعدم
النصاب

یؤجلالمحددالموعدفيالقانونيالنصابیكتمللمإذا7:12:1
بعدھااالجتماعیكونساعةوعشرینأربع24لمدةاالجتماع
األعضاءعددثلثعنالحاضرینعددیقلأالشریطةصحیحاً

الذین لھم حق التصویت .
مناالنسحاب
االجتماع

أيانسحابانعقادهصحةعلىیؤثرالصحیحاًاالجتماعبدأإذا7:12:2
ثلثعنالحاضرینعددیقلالأنشریطةاألعضاءمنعدد

عدد األعضاء الذین لھم حق التصویت .
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التصویت

(االقتراع)
علىالعمومیةالجمعیةفيواالقتراعالتصویتإجراءاتتكون7:13

النحو التالي :
اتحادهمنمعتمدةرسمیةبوثیقةمفوضاًالعضویكونأنیجب7:13:1

الوطني وال یجوز اإلنابة في التصویت .
بالتصویتاالشتراكبالتزاماتھأوفىعضولكلیحق7:13:2

النتخابات أعضاء اللجنة التنفیذیة
لكل اتحاد عضو صوت واحد فقط .7:13:3
مفوضاًكانإذاإالالتصویتالتنفیذیةاللجنةلعضویحقال7:13:4

بتمثیل اتحاد بلده في االجتماع .
تسدیدعنتخلفإذاواالقتراعالتصویتالعضولالتحادیحقال7:13:5

التسدیدبوجوبإنذارهبعدعلیھالمستحقةوالرسومالمبالغ
60ًخالل .االجتماعانعقادموعدمنیوما

یكون التصویت باالقتراع السري في حالة االنتخابات7:13:6
أقترحإذاإالاألخرىالحاالتفياألیديبرفعالتصویتیكون7:13:7

خالف ذلك ووافقت علیھ الجمعیة العمومیة.
بإبرامیتعلققرارعلىالتصویتعضواتحادأليیحقال7:8:13

لھكانإذاأوالعربياالتحادوبینبینھقضائیةدعوىأواتفاقیة
عدافیماللتصویتالمطروحالقرارفيشخصیةمصلحة

الدائمة.انتخاب اللجنة التنفیذیة أو غیرھا من اللجان المعاونة
اتخاذصحة

القرارات
تتخذ قرارات الجمعیة طبقاً للتالي :7:14
القانونيبالنصابتتمتعالتيباالجتماعاتالقراراتتتخذ7:14:1

األعضاءألصواتالبسیطةاألغلبیةأو،األغلبیةبموافقة
الحاضرین طبقاً لعناصر التصویت .

القانونيبالنصابتتمتعالالتيباالجتماعاتالقراراتتتخذ7:14:2
حقلھمالذیناألعضاءثلثبأغلبیةساعة24لمدةوالمؤجلة

التصویت .
منعددأيمنھاینسحبالتيباالجتماعاتالقراراتتتخذ7:14:3

األعضاء بأغلبیة ثلث األعضاء الذین لھم حق التصویت .
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تحتاجأمور
نسبةإلى

أرباعثالثة
أصوات

األعضاء
بالجمعیة
العمومیة

النسبیةاألغلبیةإلىتحتاجالتيالتالیةالحاالتسبقممایستثنى7:15
العمومیةالجمعیةأعضاءعددأرباعثالثةبموافقةالمحددة

الذین لھم حق التصویت :
تعدیل النظام األساسي .7:15:1
نقل مقر االتحاد .7:15:2
حل االتحاد .7:15:3
سحب الثقة من اللجنةالتنفیذیة أو بعض أعضائھا.7:15:4
تجمید عضویة أي من االتحادات األعضاء .7:15:5
أمرعلىالسريباالقتراعالتصویتحقممارسةطلب7:15:6

معروض على الجمعیة العمومیة .
إضافة موضوع لجدول األعمال لمناقشتھ .7:15:7

المادة الثامنة
اللجنة التنفیذیة

اللجنةتكوین
التنفیذیة

أعضاء)9-5(تسعةإلىخمسةمنالتنفیذیةاللجنةتتكون8:1
وذلك حسب التالي:

أعضـــاء
منتخبــون

الرئیس8:1:1
النائب األول للرئیس8:1:2
النائب الثاني للرئیس8:1:3
دولةمنالرئیسكانإذاالمقردولة(منللرئیسالثالثالنائب8:1:4

أخرى).
للفقرةطبقاًأعضاءخمسةأوأربعة)5أو4(8:1:5

8:1:4
ممثل االتحاد الفلسطیني .8:1:6عضو معین
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غیرأعضاء

منتخبین لیس
لھــم حـق
التصویت

تستكمل اللجنة التنفیذیة أعضاءھا طبقاً للتالي :8:2
التنفیذیةالھیئةلعضویةباالسمالمنتخبونالعرباألعضاء8:2:1

لالتحاد الدولي أوالقاري للعبة
األمین العام / أمین الصندوق8:2:2
األمین العام المساعد  ( في حال تعیینھ) .8:2:3
مرشحة العنصر النسائي للعبة8:2:4

أعضائھاانتخاببعدتبدأسنواتأربعالتنفیذیةاللجنةدورةمدة8:3مدة الدورة
الصیفیةاألولمبیةاأللعابدورةتليالتيالفترةخاللمباشرةَ
دورةالنتھاءالتاليالعاممنمایوشھرنھایةمعوتنتھي
التنفیذیةاللجنةانتخاباعالنمعأو.الصیفیةاألولمبیةاأللعاب

للدورة الجدیدة التالیة أیھما أسبق
المحددةالفترةخاللةجدیدتنفیذیةلجنةانتخابیتملمحالفي8:3:1

أعمالتصریفلجنةتصبحالتنفیذیةفاللجنة8:3الفقرةفي
انتخابیةعمومیةجمعیةبعقدالكفیلةاإلجراءاتاتخاذبھایناط

المحددةخالل ستة أشھر وتسییر أعمال االتحاد خالل ھذه الفترة
تختص اللجنة التنفیذیة بما یلي :8:4االختصاصات

إدارة شئون االتحاد .8:4:1
تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة ومتابعة تنفیذھا .8:4:2
ووضعباالتحادالعملسیرلضمانالتنظیمیةاللوائحوضع8:4:3

البرامج والخطط للنھوض باللعبة .
ینظمھاالتيوالدوراتبالمسابقاتالخاصةاللوائحوضع8:4:4

االتحاد .
علىبناًءالصندوقأمین/العاماألمینتسمیةعلىالمصادقة8:4:5

ترشیحات الرئیس .
المساعدالعاماألمینتسمیةأوتكلیفأوتعیینعلىالمصادقة8:4:6

بناًء على ترشیحات الرئیس .
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التكریمیةوالدروعواألوسمةالشرفیةالعضویةمنحاقتراح8:4:7

لبعض الشخصیات التي قدمت خدمات ممیزة لالتحاد .
اختصاصاتھاتحدیدمعوالمؤقتةالدائمةالمعاونةاللجانتشكیل8:4:8

وصالحیاتھا .
اختالفعلىالوطنیةللمنتخباتوالدوراتالمسابقاتتنظیم8:4:9

فياللعبةمسابقةوعلىعلیھاواإلشرافالعربیةولألندیةفئاتھا
دورة األلعاب الریاضیة العربیة .

.دراسة اقتراحات االتحادات األعضاء وإبداء الرأي حولھا8:4:10
المناسبةالقراراتوإصدارالمعاونةاللجانتوصیاتفيالبت8:4:11

حیالھا.
.إعداد جدول أعمال الجمعیة العمومیة لالتحاد ووثائق بنوده8:4:12
بصورةفیھاوالبتاالتحادلعضویةاالنضمامطلباتدراسة8:4:13

القرارالتخاذالعمومیةالجمعیةعلىلعرضھاتمھیداًمؤقتة
المناسب حیالھا .

والحسابالماليوالتقریرالسنویةالمیزانیةمشروعدراسة8:4:14
الختامي.

.اقتراح تعیین المحاسب القانوني لمراجعة حسابات االتحاد8:4:15
وغیرالعادیةالعمومیةالجمعیةاجتماعاتوزمانمكانتحدید8:4:16

العادیة وإقرار جدول أعمالھا .
انعقاددورة

االجتماع
خطيبقرارأشھرستةكلمرةاجتماعاتھاالتنفیذیةاللجنةتعقد8:5

اجتماعلعقددعوتھاقراراتخاذأیضاًلھیحقالذيرئیسھامن
األمینوعلى.ذلكاألمراقتضىكلما(طارئ)عاديغیر
الرئیسقبلمنالموعدتحدیدبعدالدعوةتوجیھقرارتنفیذالعام

مع إرفاقھ الوثائق الخاصة بجدول األعمال .
رئاسة

االجتماعات
،التنفیذیةاللجنةاجتماعاترئاسةالتنفیذیةاللجنةرئیسیتولى8:6

حالوفي،االجتماعرئاسةاألولالنائبیتولىغیابھحالةوفي
غیابھما  ، یتولى النائب الثاني رئاسة االجتماع  .
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جدول

األعمال
یتضمن جدول أعمال اللجنة التنفیذیة ما یلي :8:7
المناداة على الحضور ( للتأكد من النصاب القانوني )8:7:1
تنفیذوبیانالسابقالتنفیذیةاللجنةاجتماعمحضراعتماد8:7:2

قراراتھ .
الماضیةدراسة تقریر األمین العام عن نشاط االتحاد في الفترة8:7:3
.دراسة تقریر األمین العام / أمین الصندوق اإلداري والمالي8:7:4
دراسة االقتراحات المقدمة من االتحادات األعضاء .8:7:5
اللجانمنالتنفیذیةاللجنةإلىالمرفوعةالتوصیاتدراسة8:7:6

المعاونة.
دراسة خطة عمل االتحاد المقترحة للفترة المقبلة .8:7:7
النظامتعدیلبشأنالعمومیةللجمعیةالمقدمةالمقترحاتدراسة8:7:8

األساسي .
دراسة مشروع المیزانیة للفترة المقبلة .8:7:9
قبلالتنفیذیةاللجنةلمناصبالترشیحاتقوائمقانونیةاعتماد8:7:10

عرضھا على الجمعیة العمومیة التي ستجري فیھا االنتخابات.
ما یستجد من أعمال8:7:11

عقدتثبیت
االجتماعات

علىوافقإذامثبتاًالعاديغیرأوالعادياالجتماعیكون8:8
المطلقةاألغلبیةالمحددینوالمكانالزمانفيحضوره

لألعضاء الذین لھم حق التصویت.
انعقادصحة

االجتماعات
األغلبیةحضرهإذاصحیحاًالتنفیذیةاللجنةاجتماعیكون8:9

المطلقة لألعضاء .
لمدةاالجتماعیؤجلالمحددالموعدفيالنصابیكتمللمإذا8:9:1

شریطةصحیحاًبعدھااالجتماعیكونساعةوعشرینأربع24
حقلھمالذیناألعضاءثلثعنالحاضرینعددیقلأال

التصویت .
أيانسحابانعقادهصحةعلىیؤثرالصحیحاًاالجتماعبدأإذا8:9:2

ثلثعنالحاضرینعددیقلأالشریطةاألعضاءمنعدد
أعضاء الذین لھم حق التصویت .

یكون التصویت علنیاً برفع األیدي ویجوز أن یتم سریاً.8:10التصویت
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التصویت
بالتمریر

یجوز التصویت بالتمریر شریطة الموافقة باإلجماع .8:10:1

ال یجوز اإلنابة عن العضو في التصویت .8:10:2اإلنابة
الرئیسصوتفیھالذيالجانبیرجحاألصواتتعادلحالفي8:10:3

.
إعداد

محاضر
االجتماعات

التنفیذیةاللجنةاجتماعاتمحاضربإعدادالعاماألمینیقوم8:11
والتوقیع علیھا مع الرئیس .

الترشیح
للجنة

التنفیذیة

مناصبألحدفقطواحداًمرشحاًعضواتحادكلیسمي8:12
تسدیدبعدالعضو)–الرئیسنائب–(الرئیساللجنةالتنفیذیة

منألكثرترشیحھیجوزوالاالتحاداتجاهالمالیةااللتزامات
منصب من مناصب اللجنة التنفیذیة .

العامةاألمانةتصلمسجلخطاببموجبالترشیحیكون8:12:1
45ًقبللالتحاد یردترشیحكلویھملاالنتخابتاریخمنیوما

بعد ھذا الموعد .
یتم انتخاب اللجنة التنفیذیة حسب التسلسل التالي :8:13االنتخابات

منعددأكبرعلىحصلمنبالمنصبویفوزالرئیسانتخاب8:13:1
األصوات .

حصلمناألولالنائببمنصبویفوزالرئیسنائبيانتخاب8:13:2
یليالذيالثانيالنائبوبمنصباألصواتمنعددأكبرعلى

النائب األول بعدد األصوات .
أكبرعلىحصلواالذینبالعضویةویفوزاألعضاءباقيانتخاب8:13:3

عدد من األصوات.
مناصبمنمنصببأيالفائزیحصلأنالحاالتكلفيیجب8:13:4

األعضاءلمجموعالعادیةاألغلبیةعلىالتنفیذیةاللجنة
وصحیح(مثبتیكونأنبشرطاالجتماعفيالحاضرین

ومكتمل النصاب).
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إعادة

االنتخابات
عددتساويأوالعادیةاألغلبیةعلىالحصولعدمحالفي8:13:5

بینھمااالقتراععملیةتعاد،اثنینمرشحینبیناألصوات
.لكسر التعادل أو لحصول أحدھما على األغلبیة العادیة

بینالتعادل
أكثر من اثنین

االقتراععملیةتعاداثنینمنأكثربینالتعادلكانحالفي8:13:6
وفيالعادیةاألغلبیةعلىأحدھملحصولأوالتعادللكسربینھم
أقلعلىالحاصلالمرشحیخرجاالقتراعإعادةوجوبحال

عدد من األصوات إلى أن یبقى مرشحین اثنین فقط .
التنفیذیةاللجنةلمناصبالمرشحونأوالمرشحبالتزكیةیفوز8:14التزكیة

عدممعالشاغرةالمناصبعددمعالمرشحینعددتساوىإذا
اإلخالل بما ورد في ھذا النظام

ورقةإھمال
االقتراع

تھمل ورقة االقتراع إذا :8:15
كان عدد المرشحین المنتخبین أقل من عدد المناصب الشاغرة.8:15:1
ھوبمنالشكإثارة(لدرجةالمرشحاسمفيخطأحصل8:15:2

المقصود).
الشاغرةالمناصبعددمنأكثرالمنتخبینالمرشحینعددكان8:15:3

.
إسقاط

العضویة
:تسقط العضویة عن عضو اللجنة التنفیذیة في الحاالت التالیة8:16
الوفاة8:16:1
االستقالة8:16:2
الذيلمنصبھفقدانھحالفيالعضوعنالعضویةصفةزوال8:16:3

رسمياخطاربموجبالتنفیذیةاللجنةلعضویةبموجبھرشح
من اتحاده الوطني وفي ھذه الحالھ تفقد دولتھ منصب العضویة.

إذا قام بعمل غیر مشروع مخالف ألھداف االتحاد8:16:4
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دونمراتثالثاللجنةالتنفیذیةاجتماعاتحضورعنالتخلف8:16:5

عذرمشروع تقره اللجنة التنفیذیة .
منبقرارأعضائھاأحدمنأوالتنفیذیةاللجنةمنالثقةتسحب8:17سحب الثقة

الجمعیة العمومیة لالتحاد ألسباب تستوجب ذلك .
یتم شغل المناصب الشاغرة حسب التالي :8:18شغل الشواغر

قائمةمنالتعویضیتماثنینأومركزشغورحالةفي8:18:1
عددأكبرعلىحصلممنالبدیلإلحاللاألخیرةاالنتخابات

بالتزكیةانتخبتقدالتنفیذیةاللجنةكانتإذاأما.األصواتمن
طبقاًالعمومیةللجمعیةقادماجتماعأولفيالشاغرشغلفیتم

ألحكام ھذا النظام .
مراكزثالثةشغورأوالرئیسمنصبشغورحالةفي8:18:2

طارئاجتماعلعقدالعمومیةالجمعیةتدعىأكثرأو
.خالل ستین یوماً الستكمال العدد
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المادة التاسعة
اختصاصات الرئیس

المحافلوفيوالقضائیةالرسمیةالجھاتأماماالتحادتمثیل9:1
الدولیة .

ولجنةالتنفیذیةواللجنةالعمومیةالجمعیةجلساتجمیعرئاسة9:2
.األمور المستعجلة والتوقیع على محاضرھا مع األمین العام

توقیع العقود واالتفاقیات التي تبرم باسم االتحاد .9:3
حضور اجتماعات أیة لجنة لالتحاد متى رأى ذلك .9:4
كمااالتحادمقردولةمنالصندوقأمین/العاماألمینتسمیة9:5

المقردولةمنالضرورةعندالمساعدالعاماألمینبتسمیةیقوم
أیضاً في أول اجتماع للجنة التنفیذیة المنتخبة .

العامواألمینالصندوق/أمینالعاماألمینتعیینقرارإصدار9:6
المساعد.

اإلشراف على شئون االتحاد .9:7
مھامھموتحدیدالحاجةحسبالعامةاألمانةموظفيتعیین9:8

رواتبھمتحدیدمعالضرورةعنداإلضافيبالعملوتكلیفھم
ومكافآتھم .

معالصرفأذوناتوالبنكیةاالتحادحساباتوالتوقیعفتح9:9
األمین العام / أمین الصندوق .

الجمعیةأوالتنفیذیةللجنةطارئاجتماععقدقراراتخاذ9:10
العمومیة .

التنفیذیةاللجنةأعضاءمنعضوأيأوالرئیسنوابتفویض9:11
بممارسة كل أو بعض اختصاصاتھ .

باللجنةاألعضاءأصواتتعادلحالةفيقراراتخاذترجیح9:12
التنفیذیة على موضوع مطروح للتصویت .
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المادة العاشرة
اختصاصات نائبي/ نواب الرئیس

اختصاصاتجمیعالتسلسلحسبالرئیسنوابیمارس10:1
الرئیس في حالة الغیاب

أواختصاصاتمنبھیفوضونماالرئیسنوابیمارس10:2
صالحیات .

واللجنةالرئیسقبلمنلھمأولھماالموكلةالمھامتنفیذ10:3
التنفیذیة.

المادة الحادیة عشرة
األمین العام

اللجنةأمامالمسئولاالتحادسرأمانةرئیسھوالعاماألمین11:1األمین العام
وانتاجالتزاموعن،بھاالمكلفلألعمالإدارتھفيالتنفیذیة

موظفي األمانة العامة ویتولى االختصاصات التالیة :
األمورولجنةالتنفیذیةواللجنةالعمومیةالجمعیةقراراتتنفیذ11:1:1

المستعجلة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة .
األمورولجنةالتنفیذیةواللجنةالعمومیةالجمعیةجلساتضبط11:1:2

المستعجلة .
واللجنةالعمومیةالجمعیةاجتماعاتلحضورالدعوةتوجیھ11:1:3

لماطبقاًالمعاونةواللجانالمستعجلةاألمورولجنةالتنفیذیة
نص علیھ النظام .
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التنفیذیةاللجنةاجتماعاتأعمالجدولمشروعوضع11:1:4

نطاقفيتعقدالتياألخرىواالجتماعاتالمعاونةواللجان
نشاط االتحاد.

.حضور االجتماعات التي تعقدھا اللجان المختلفة باالتحاد11:1:5
إعداد التقاریر اإلداریة والفنیة .11:1:6
حفظ الملفات والسجالت والمستندات .11:1:7
توقیع جمیع المراسالت التي تصدر عن االتحاد .11:1:8
مؤتمركلقبلالعربیةللمجموعةاجتماعلعقدالدعوةتوجیھ11:1:9

دولي أو قاري وفي مكان انعقاد المؤتمر .
التوقیع مع الرئیس على أذونات الصرف والشیكات .11:1:10

المادة الثانیة عشرة
أمین الصندوق

أمین
الصندوق

الشئونعنالتنفیذیةاللجنةأمامالمسئولھوالصندوقأمین12:1
:-المالیة وحسابات االتحاد ویتولى االختصاصات التالیة

مسك الحسابات .12:1:1
إعداد التقریر المالي والحساب الختامي .12:1:2
إعداد مشروع المیزانیة السنویة .12:1:3
.متابعة تنفیذ القرارات المالیة بحدود اللوائح واألنظمة12:1:4
التوقیع مع الرئیس على أذونات الصرف والشیكات .12:1:5
وتحدیدالحاجةحسبالعامةاألمانةموظفيتعیینیقترح12:1:6

تحدیدمعالضرورةعنداإلضافيبالعملوتكلیفھممھامھم
رواتبھم ومكافآتھم.

.حفظ الملفات والسجالت والمستندات الخاصة بالشئون المالیة12:1:7
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المادة الثالثة عشرة
األمین العام المساعد

العاماألمین
المساعد

األمینواختصاصاتمھامبتولىالمساعدالعاماألمینیقوم13:1
من أعمالالعام في حالة غیابھ وبمساعدتھ وتنفیذ ما یوكل إلیھ

المادة الرابعة عشر
لجنة األمور المستعجلة

(رئیسأعضاءخمسةمنالمستعجلةاألمورلجنةتتكون14:1تكوین اللجنة
إلىباإلضافةاألعضاء)منوأثنینونائبینالتنفیذیةاللجنة

األمین العام.
التيالقضایاجمیعبمعالجةالمستعجلةاألمورلجنةتختص14:2االختصاصات

للجنةاجتماععقدتعذرحالةفيفوريقرارإلىتحتاج
التنفیذیة

لھذایعقداجتماعفيقراراتھاالمستعجلةاألمورلجنةتتخذ14:3االجتماعات
القراراتاتخاذیمكناالستثنائیةالحاالتوفيالغرض

بالتمریر وفي ھذه الحالة تتخذ القرارات باإلجماع .
فورالمفعولنافذةالمستعجلةاألمورلجنةقراراتتكون14:4القرارات

اللجنةتعقدهاجتماعأولفيتعرضأنعلى،صدورھا
التنفیذیة .

لھممناالجتماعلحضوریراهمندعوةاللجنةلرئیسیحق14:5
عالقة بموضوعات جدول األعمال .
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المادة الخامسة عشر
اللجان المعاونة الدائمة

الصفةلھادائمةمعاونةلجانبتشكیلالتنفیذیةاللجنةتقوم15:1اللجان الدائمة
لوائحھاوتضع.واحتیاجاتھالعملمجاالتفياالستشاریة

الداخلیة مع مراعاة ما یلي :
اللجنةتألیف

الدائمة
فیھمبمناألكثرعلىأعضاء7–3منالدائمةاللجنةتتألف15:1:1

والمقررالرئیسونائب،التنفیذیةاللجنةتسمیھالذيالرئیس
اللذین تسمیھما اللجنة في أول اجتماع لھا .

اللجنةدورةونھایةبدایةمعوتنتھيتبدأالدائمةاللجنةدورة15:1:2
التنفیذیة  .

اجتماعات
اللجنة الدائمة

رئیسھامنبقراراألقلعلىسنویاًواحدةمرةاللجنةتجتمع15:1:3
غیر(طارئاجتماععقدقراراتخاذأیضاًلھیحقالذي

عادي ) للجنة إذا اقتضى األمر ذلك .
بینمنعملفریقتشكیلاقتراحالمعاونةللجنةیحق15:1:4

أومھمةالنجازالمختصینالعربالخبراءوقائمةأعضائھا
عمل أو برنامج مقترح من اللجنة .

ینتھيمعینةألمورمؤقتةلجانبتشكیلالتنفیذیةاللجنةتقوم15:2اللجان المؤقتة
عملھا بانتھاء المھمة الموكلة إلیھا .
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المادة السادسة عشر

مالیة االتحاد
تتكون مالیة االتحاد من :

الممتلكات وتشمل ما یلي :16:1الممتلكات
أموال نقدیة وودائع في المصارف16:1:1
المباني والمنشآت واألراضي16:1:2
األجھزة واألدوات واألثاث .16:1:3
وسائل النقل .16:1:4

اإلیرادات وتشمل ما یلي :16:2اإلیرادات
رسوم االنتساب16:2:1
اشتراكات االتحادات األعضاء16:2:2
اإلعانات الحكومیة التي تقررھا دولة المقر16:2:3
التنفیذیةاللجنةعلیھاتوافقالتيواإلعاناتوالھباتالتبرعات16:2:4

.
والنسبینظمھاالتيوالحفالتوالمناسباتالمباریاتإیراد16:2:5

.المحددة من إیراد المناسبات التي یشرف علیھا االتحاد
االتحاداتتنظمھاالتيالمباریاتإیرادمناالتحادحصة16:2:6

.األعضاء فیما بینھا في مجال بطوالت ومسابقات االتحاد
والنقلالرعایةواإلعالنحقوقتسویقمناالتحادحصة16:2:7

التلفزیوني وبیع الحقوق .
اإلیرادات من استثمارات االتحاد .16:2:8
أیة موارد أخرى توافق علیھا اللجنة التنفیذیة .16:2:9

نھایةإلىالثانيكانون/ینایرشھرأولمنالمالیةالسنةتحدد16:3السنة المالیة
شھر دیسمبر / كانون أول من كل عام .

أنشئالتياألغراضغیرفيأموالھینفقأنلالتحادیحقال16:4اإلنفاق
أوالمالیةالمضارباتفيالدخوللھیحقوال،أجلھامن

التجاریة .
المحاسب
القانوني

اللجنةتقترحھأكثرأوقانونيمحاسباالتحادحساباتیراجع16:5
التنفیذیة وتعتمده الجمعیة العمومیة .

تودع األموال في مصرف تعتمده اللجنة التنفیذیة .16:6اإلیداع
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المادة السابعة عشر
أحكام عامة

الفنیةاللوائح
والتنظیمیة

الدوليلالتحادوالتنظیمیةالفنیةاللوائحبتطبیقاالتحادیلتزم17:1
في كل البطوالت التي یشرف علیھا .

أعمالتسییر
االتحاد

فيالتنفیذیةواللجنةالعمومیةالجمعیةاجتماعاتتعقدجمیع17:2
مقر االتحاد ما لم یتقدم أي عضو بطلب استضافتھا .

اجتماعاتعنونائبیھالتنفیذیةاللجنةرئیسغیابحالفي17:3
األكبرالمنتخبالعضواالجتماعاتیترأسالتنفیذیةاللجنة

سناً.
الجمعیةفيسواءاالتحادمكوناتفيالعضوأوللدولة17:4

صوتالدائمةالمعاونةاللجانأوالتنفیذيالمكتبأوالعمومیة
واحد فقط.

أعماللتسییرمؤقتةلجنةتشكیلالعمومیةللجمعیةیحق17:5
قرارإصدارأوالتنفیذیةاللجنةمنالثقةسحبحالفياالتحاد
اجتماعلعقدموعداًتحددأنعلىاألسبابمنسببأليبحلھا

جدیدةتنفیذیةلجنةانتخابإلجراءالعمومیةللجمعیةطارئ
خالل فترة تسعین یوماً .

سحبقرار
منالثقة

التنفیذیةاللجنة
أو حل االتحاد

الجمعیةاجتماععقدالتنفیذیةاللجنةاستطاعةعدمحالفي17:6
النظامتطبیقعدمأوالعربیةالدولانقسامأوالعمومیة
التنفیذیةاللجنةمنالثقةسحباللجانالتحادیحقاألساسي
لعقدالدعوةوتوجھاالتحادعمللتسییرمؤقتةلجنةوتشكیل

اجتماع جمعیة عمومیة طارئة خالل ستة أشھر .
وتسلیماستالم
العھد

لممتلكاتوالتسلیملالستالملجنةتشكیلالتنفیذیةللھیئةیحق17:7
والعھدوالمالیةاإلداریةاالتحادومستنداتوسجالتوملفات

كلما استلزم األمر ذلك .
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مرشحیھحصولطریقةحصراًللعبةالفلسطینياالتحادیحدد17:8

ألحكامطبقاًأوباالنتخابإماالتنفیذیةاللجنةعضویةعلى
.)8:2:1(الفقرة

جمعیتھاجتماعاتلحضوراللجانالتحاددعوةاالتحادیوجھ17:9
لجنتھاجتماعاتلحضورلھالدعوةبتوجیھیقومكماالعمومیة

التنفیذیة كلما استلزم األمر ذلك .
القرارات
األخرى

یردلمماكلفيالمناسبةالقراراتاتخاذالتنفیذیةللجنةیحق17:10
العمومیةالجمعیةمنتعتمدأنعلىالنظامھذافينصبشأنھ

في أول اجتماع لھا .
.یعود  للجنة التنفیذیة حق تفسیر نصوص أحكام ھذا النظام17:11
تلغى جمیع النصوص المخالفة ألحكام ھذا النظام .17:12

االحتكام
لالتحاد
العربي

یتعلقخالفأيفياللجاناتحادلدىاالحتكاملالتحادیجوز17:13
لعدمأوموادهمنأيتفسیرفيأو،النظامھذاأحكامبتنفیذ

إیجاد حل ألمر لم یذكر لھ نص في النظام .
یراھاالتيبالطریقةالتنفیذیةلجنتھیشكلأناتحادلكلیحق17:14أحكام انتقالیة

مناسبة مع مراعاة ما یلي :-
عدد أعضاء الجمعیة

عدد أعضاء التنفیذیةالعمومیة

5–85
9–106

11-127
13–148
15–229

الجمعیةمناعتمادهبعدالمفعولنافذالنظامھذاأصبح17:15اعتماد النظام
المملكة–العقبةمدینةفيانعقادھادورةفيلالتحادالعمومیة
1الموافقھجریة1436رجب13بتاریخالھاشمیةاألردنیة

.میالدیة2015أیار/مایو

والحمد ھلل رب العالمین ؛؛؛
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