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 الفهرس
 املوضوع رقم املادة الفصل

 الفصل األول 

 علم الدورة-األلعاب-الالعباتأهلية -إقامة الدورة -املوعد   -األهداف  -املاهية  -التعاريف

 التعاريف املادة األولى

 ماهية الدورة املادة الثانية

 أهداف الدورة املادة الثالثة

 إقامة دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات املادة الرابعة

 موعد الدورة املادة الخامسة

 أهلية الالعبات املادة السادسة

 الدورة ألعاب املادة السابعة

 علم دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات املادة الثامنة

 الفصل الثاني

 

 املعاونة للجان اإلداريةا
 

 اللجان االدارية املعاونة املادية التاسعة

 اللجنة املنظمة العليا املادة العاشرة

        اللجنة التنفيذية املادة الحادية عشر

 إدارة الدورة املادة الثانية عشر

 الفصل الثالث

 اللجان األساسية

 اللجان األساسية للدورة املادة الثالثة عشر

 لجنة اإلشراف واملتابعة املادة الرابعة عشر

 لجنة أهلية الالعبات املادة الخامسة عشر

 لجنة الرقابة على املنشطات املادة السادسة عشر

 لجنة االنضباط املادة السابعة عشر

 لجنة االستئناف املادة الثامنة عشر

 اللجان الفنية لأللعاب املادة التاسعة عشر

 لجان الحكام والقضاة املادة العشرون

 األمانة العامة التحاد اللجان املادة الواحدة والعشرون

 األساسية   اجتماعات اللجان املادة الثانية والعشرون

 االجتماعات الفنية  املادة الثالثة والعشرون  

 



 

  

Sharjah, UAE, P.O.BOX 55 88   الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، ص ب

Tel. +971 6 501 05 55 | Fax. +971 6 521 15 00| www.awst.ae 

 بـتـنـظـيـم من

Organized By 

والـداعـمـون الـشـركـاء  

Partners and Sponsors 

من بـاعـتـماد  

Certified By 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 االلتزامات

 ضيفةستالتزامات الجهة امل والعشرون الرابعة املادة 

 التزامات األمانة الفنية للمجلس والعشرون خامسة املادة ال

 التزامات الجهات الرياضية الوطنية املختصة والعشرونسادسة املادة ال

 اتحاد اللجان االوملبية الوطنية العربية التزامات والعشرونسابعة املادة ال

 مسؤوليات االتحادات العربية الرياضية والعشرون ثامنة املادة ال

 الفصل الخامس

 مراسم فعاليات الدورة

 مراسم رفع األعالم وفعاليات أخرى  والعشرون تاسعاملادة ال

 حفلي االفتتاح والختام للدورة والتتويج  ثالثون املادة ال

 حقوق الرعاية  الفصل السادس

 الرعاية واإلعالن والتسويق والنقل التلفزيوني والثالثون  الحادية املادة 

 الشؤون املالية للدورة الفصل السابع

 اإليرادات والثالثون انية  املادة الث

 املصروفات والثالثون ثالثة املادة ال

 االنفاق والثالثون  رابعةاملادة ال

 االيداع والثالثون  خامسةالاملادة 

 تسديد الرسوم والثالثون  ادسة املادة الس

 تعهد األندية املشاركة بتحمل األضرار املادة السابعة والثالثون 

 املالية الداخليةوائح الل املادة الثامنة والثالثون 

 الفصل الثامن

 االحكام العامة

 املشاركة االلتزام بأعداد تاسعة والثالثون املادة ال

 حق تفسير اللوائح الفنية ربعون املادة األ 

 حق تفسير احكام الالئحة األساسية واألربعون حادية املادة ال

 تعديل أحكام الالئحة األساسية واألربعون انية املادة الث

 االتحادات الدولية للرياضات األوملبية واألربعون  ثالثة املادة ال

 اعتماد الالئحة واألربعون  رابعةاملادة ال
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 الفصل األول 
 علم الدورة -األلعاب-أهلية الالعبات-إقامة الدورة -املوعد   -األهداف  -املاهية  -التعاريف

 التعاريف األولى:املادة 
 -منها: يقصد بالتعاريف الواردة في هذه الالئحة املعاني املوضحة أمام كل 

 جامعة الدول العربية. 1/1 الجامعة

 مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. 2/1 املجلس

 املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. 3/1 املكتب التنفيذي للمجلس

 األمانة الفنية ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. 4/1 األمانة الفنية للمجلس

 االوملبية الوطنية العربية.اتحاد اللجان  5/1 اتحاد اللجان

 املكتب التنفيذي التحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية. 6/1 املكتب التنفيذي لالتحاد

 األمانة العامة التحاد اللجان األوملبية الوطنية العربية.  7/1 األمانة العامة

 دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات.  8/1 السيدات دورة العاب اندية 

 االتحاد العربي للعبة.  9/1 االتحاد العربي ل..

 اللجنة املنظمة العليا للدورة. 10/1 اللجنة املنظمة العليا

 اللجنة التنفيذية للدورة. 11/1 اللجنة التنفيذية

 األلعاب.لجنة اإلشراف واملتابعة لدورة  12/1 لجنة اإلشراف واملتابعة

  ألعاب الدورة. 13/1 األلعاب

 الالئحة األساسية لدورة األلعاب. 14/1 الالئحة

 أخذ القرار برفع األيدي. 15/1 التصويت

 أخذ القرار باالقتراع السري  16/1 االقتراع

 من يحمل جواز السفر الساري املفعول من دولة محددة 17/1 الجنسية

 تحمل جنسية الدولة املشاركة في الدورة. الالعبة التي ال  18/1 االحتراف

الجهات الرياضية الوطنية 
 املختصة

19/1 
يقصد بها وزارات الشباب والرياضة أو من يقوم مقامها من مجالس 

 أو هيئات رياضية ، وكذلك اللجان االوملبية الوطنية

 20/1 الدورة
األلعاب هي الفترة التي تقع ما بين نهاية ألعاب الدورة ونهاية دورة 

 التالية.

 اللجان املشكلة من قبل اتحاد اللجان. 21/1 اللجان األساسية

  للدورة اللجنة املنظمة العليااللجان املشكلة من قبل  22/1 املختصةاللجان اإلدارية 

 علم الدورة . 23/1 العلم
 

 ماهية الدورة الثانية:املادة  

 1/2 ماهية الدورة

العربية للسيدات تجمع االندية يملكها اتحاد اللجان و هي دورة رياضية 
ات( تنظمها مؤسسة ويطلق عليها )دورة األلعاب لألندية العربية للسيد

أو أي جهة رياضية لرياضة املرأة  باإلمارات العربية املتحدة ) الشارقة 

افقة اتحاد اللجان   وطنية مختصة ( بمو
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 أهداف الدورة الثالثة:املادة 
 -التالية:تهدف الدورة إلى تحقيق األهداف 

 1/3 الرياضة وسيلة تربوية

االهتمام بالرياضة النسوية باعتبارها وسيلة تربوية غرضها إعداد متسابقات 

عربيات  مؤمنات بعروبتهن ودينهن وقادرات على القيام بدورهن في عملية التنمية 

 الوطنية من خالل الرياضة.

 ترسيخ مبادئ الحركة األوملبية العربية في إطار الحركة األوملبية الدولية. 2/3 األوملبيةترسيخ املبادئ 

قيم الاملحافظة على 

 رياضية
3/3 

املحافظة على القيم الرياضية والتسامح والنهوض بالحركة األوملبية في الوطن 

 العربي.

توثيق عرى املحبة بين 
 الشابات

4/3 
في ميدان التنافس الرياض ي الشريف من أجل توثيق جمع رياضيات الدول العربية 

 عرى املحبة واألخوة وزيادة التعارف والتآزر.

ترسيخ وحدة املصير 

 الواحد
5/3 

ترسيخ وحدة املصير الواحد املشترك ونبذ الفرقة والعنصرية بين العبات الدول 

 العربية.

رفع مستوى الرياضة 
 والرياضيين

6/3 
والرياضيات العربيات للوصول بهن إلى مقدمة الصفوف رفع مستوى الرياضة 

 االقليمية والقارية والعاملية.

 7/3 رفع مستوى القيادات
لدى القيادات النسائية  واإلدارية وترسيخ الخبرةرفع مستوى الكفاءة الفنية 

 العربية.الرياضية 

االطالع على الحضارات 

 العربية
8/3 

االطالع على معالم وآثار دولة اإلمارات العربية تمكين رياضيات الدول العربية من 

 املتحدة والتعرف على العادات والتقاليد في الدولة.

تعزيز ثقافة األمن 

 والسلم
 العمل على تعزيز ثقافة األمن والسلم والصداقة بين الشعوب. 9/3

 

 إقامة دورة األلعاب لألندية العربية للسيداتاملادة الرابعة : 

 4/1 إقامة الدورة
تقام دورة األلعاب كل سنتين )في السنوات الزوجية( وتشارك فيها األندية العربية  

 للوائح الفنية أللعاب الدورة.
ً
 في مسابقات ومنافسات برنامج الدورة طبقا

 2/4 تثبيت األرقام السابقة
تثبت أرقام كل دورة العاب )سواء أقيمت أو لم تقم( حسب ترتيبها الذي اقيمت 

 م. 2012فيه بدءا من دورة االلعاب األولى التي اقيمت في الشارقة عام 

 موعد الدورة الخامسة:املادة 

  

 1/5 فترة إقامة دورة األلعاب

تقترح اللجنة املنظمة العليا فترة إقامة دورة األلعاب في السنة املحددة بعد مراعاة 

يومأ بما في  15االرتباطات اإلقليمية والقارية والدولية  , على ان ال تزيد فترتها عن 

 اللجان . اتحادذلك يومي االفتتاح واالختتام ويعتمد املوعد من قبل 
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 املادة السادسة : أهلية الالعبات

 الجنسية

 يجب أن تحمل الالعبة جنسية الدولة التي تمثلها . 1/6 الجنسية

 2/6 التجنس

يشترط في الالعبة التي حصلت على جنسية دولة عربية تمثلها في الدورة ان تكون قد مض ى 

لالعبة  ما لم  على حصولها عليها أربع سنوات ميالدية ويثبت ذلك عن طريق جواز السفر 

يتم الطعن في تجنسها من قبل أي فريق بشكل رسمي ،وأن ال تكون قد شاركت خاللها مع 
 .منتخب اي دولة أخرى 

 3/6 الطعن في التجنس

أو تم الطعن مباشرة من قبل لجنة أهلية الالعبات إذا تم الطعن في تجنس أي العبة وقبلته 

فعلى النادي الذي تتبع له الالعبة اثبات تجنسها حسب الفترة الزمنية لجنة أهلية الالعبات 

 املطلوبة عن طريق شهادة التجنس أو القيد املدني لالعبة .

 4/6 حمل الجنسيةازدواجية 

إذا كانت إحدى العبات اي من الدول العربية املشاركة قد حصلت على جنسية دولة أخرى ، 

يجوز لها أن تمثل دولتها العربية التي تتمتع بجنسيتها األولى على أن ال تكون شاركت مع اي 

لجنسيتها األولى أو دولة أخرى خالل عامين في املنتخب الرسمي ، شريطة إبرازها القيد املدني 

 ما في حكمها إضافة إلى جواز سفرها من بلدها األول.

 5/6 جواز السفر 
الوثيقة هو (يعتبر جواز السفر  لكل مشاركه رياضية  4/6و  3/6على الرغم مما ورد في املواد )

 لجنة أهلية الالعبات  . ااملعتمدة أو أي وثيقة رسمية تعتمدهالرسمية 

 6/6 اثبات الجنسية
يشترط   أو أقل عند انطالق فعاليات الدورة اناذا كان جواز السفر  لم يمض عليه  عام

 احضار ما يثبت حمل الالعبة لجنسية بلدها من الجهات املختصة .

 االحتراف

 7/6 مشاركة املحترفات
في للعبة  املتفق مع نظام االتحاد الدولي لكل لعبة على حده يتم تطبيق نظام االتحاد العربي 

 الجماعية . األلعاباالحتراف في 

 8/6 االختالف في الالئحة
اذا حصل اختالف في الالئحة العربية عن الالئحة الدولية في االحتراف وضوابطه يتم 

 اعتماد الالئحة الدولية .

 الدورة .ال يعتمد االحتراف في االلعاب الفردية في الرياضات املشاركة في  9/6 االحتراف في االلعاب الفردية

 العمر الزمني

 10/6 العمر الزمني
يجب أن يتطابق العمر الزمني لالعبات املشاركات في الدورة كل حسب العمر الزمني املعتمد 

افقة مع االتحاد الدوليفي الالئحة الفنية الصادرة عن االتحاد العر   .بي واملتو

 11/6 العقوبات

االحتراف ، أو العمر الزمني املعتمد للدورة اذا تم مخالفة مواد الجنسية أو التجنس أو 
تستبعد الالعبة من املشاركة وتلغى جميع نتائجها  في االلعاب الفردية ، ويحال النادي الذي 

شاركت معه هذه الالعبة الى لجنة االنضباط ، واذا كانت الالعبة في االلعاب الجماعية : 

 لجنة االنضباط .تستبعد الالعبة ويحال النادي الذي تلعب معه الى 

 12/6 االحالة الى لجنة االنضباط
يتم بقرار من لجنة االشراف  11/6لتنفيذ االحالة الى لجنة االنضباط الوارد في املادة 

 .أو ادارية  أساسيةلجنة لجنة أهلية الالعبات أو أي  بتوصية منمباشرة أو واملتابعة 

  .هذه املواد الى لجنة أهلية الالعباتتعود مسؤولية تطبيق  13/6 مسؤولية تطبيق املواد
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 ألعاب الدورةاملادة السابعة : 
  -يشمل برنامج الدورة ما يلي : 

 1/7 ألعاب السيدات
العاب رياضية على األقل من األلعاب األوملبية , وللجنة املنظمة  تسعةتعتمد 

 للتالي :
ً
 -العليا حق إضافة ما تراه من الرياضات وفقا

 2/7 الفرديةاأللعاب 

 -العاب حصرية فردية على األقل وهي: سبعة

 العاب القوى  -1

 كرة الطاولة -2
 الرماية -3

 القوس والسهم -4

 املبارزة -5
 الفروسية " قفز الحواجز " -6

 الكاراتيه -7

 3/7 األلعاب الجماعية
 -جماعيتان: لعبتان حصريتان 

 كرة السلة -1

 الكرة الطائرة -2

نظام إقامة املباريات 
 واملسابقات

4/7 
شروط إقامة املباريات واملسابقات الجماعية والفردية تخضع للقوانين إن 

 -واللوائح الدولية ,  واللوائح املعتمدة أللعاب الدورة وأهمها :

5/7 
تقام مباريات ومسابقات اي لعبة اذا شارك فيها اربعة اندية عربية على   -

 األقل.

6/7 
العبات من أربعة أندية تمثل  تقام املسابقات الفردية التي يشارك فيها خمس

 أربع دول.

 

 علم دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات الثامنة:املادة 

 

 

 

 

 

 

 1/8 علم دورة األلعاب

 للمواصفات 
ً
 التالية:يوفر اتحاد اللجان علم دورة األلعاب طبقا

 سم( . 300طوله ثالثة أمتار ) .1

 سم( . 200عرضه متران ) .2

إطاره الداخلي مكون من شعارات االتحادات العربية األوملبية وغير  .3

 .سم(  10األوملبية بعرض )

 يتوسط العلم شعار اتحاد اللجان . .4

 يصنع العلم من قماش حرير أبيض . .5

وانزاله  رفع العلم
 وتسليمه 

2/8 

 ملراسم رفع 
ً
يرفع العلم لدى الدولة املستضيفة يوم افتتاح دورة األلعاب طبقا

 حتى نهاية حفل اختتام ألعاب الدورة
ً
يسلم إلى اتحاد و  العلم ويستمر مرفوعا

 
ً
 ملراسم تسليم العلم.اللجان طبقا
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 الفصل الثاني

 اللجان اإلدارية املعاونة
 ادارة الدورة  –اللجنة التنفيذية  –اللجنة املنظمة العليا 

 اللجان االدارية املعاونة :التاسعةاملادة 
اللجنة  –)اللجنة املنظمة العليا  معاونةمختصة لجانا ادارية تشكل الجهة املستضيفة 

( تعمل على تأمين مستلزمات تنفيذ دورة األلعاب بنجاح و  .... ادارة الدورة  –التنفيذية 
لها أن تنسق مع كافة الجهات املعنية كل في مجال اختصاصه داخل الدولة و خارجها بما 

 يكفل نجاح الدورة في تحقيق أهدافها الوطنية والعربية.

 اللجان اإلدارية املعاونة 1/9

 
 

 اللجنة املنظمة العليا املادة العاشرة:

تشكل الجهة  املستضيفة للدورة اللجنة املنظمة العليا قبل سنة على االقل من تاريخ استضافة وتنظيم دورة األلعاب يرأسها احد 

 الشخصيات ذات املكانة الرسمية  املميزة .

 اختصاصاتها 1/10 -تمارس اللجنة املنظمة العليا االختصاصات التالية :

واملالعب والتجهيزات واألدوات الالزمة للدورة واتخاذ متابعة تهيئة جميع املنشآت 
االجراءات املناسبة لنجاح الدورة على ان ال تتعارض مع األنظمة األساسية والقوانين 

 واللوائح الفنية لالتحادات العربية والدولية أللعاب ومسابقات برنامج الدورة.

 متابعة تهيئة املنشآت 2/10

 اعتماد تشكيل اللجان 3/10 صة املعاونة إلدارة الدورة.اعتماد تشكيل اللجان املخت

توفير جميع سبل االقامة املناسبة والتغذية واملواصالت و املالعب للتمارين واملسابقات و 

االمن والراحة لكافة اعضاء الوفود املشاركة )حملة بطاقات التعريف املعتمدة ( باإلضافة 
 تذاكر دخول املالعب إلى الخدمات املختلفة. إلى مسئوليتها تجاه الجماهير من إعداد

4/10 
توفير احتياجات الوفود 

 املشاركة

 متابعة االعداد 5/10 متابعة أعمال اإلعداد والتجهيز املسبق لتنظيم دورة األلعاب قبل وخالل وبعد انتهاء الدورة.

 6/10 شؤونها .تسمية رئيسا للجنة التنفيذية ومهمته تشكيل اللجنة التنفيذية وإدارة 
تسمية رئيس اللجنة 

 التنفيذية

 تعيين مدير الدورة 7/10 تعيين مديرا  للدورة يتولى ادارة شؤون الدورة .

 8/10 اشعار اتحاد اللجان بإضافة العاب جديدة لبرنامج العاب الدورة .
رفع التوصية باعتماد 
 العاب جديدة للدورة

 اعتماد املوازنة 9/10 للدورةاعتماد املوازنة املالية املقترحة 

 10/10 رفع التوصية التحاد اللجان بتحديد الفترة الزمنية لتنظيم دورة االلعاب .
رفع توصية باعتماد 

 فترة التنظيم

 11/10 اعتماد البرنامج الزمني ألعمال الدورة والذي تعده اللجنة التنفيذية .
اعتماد البرنامج الزمني 

 للدورة

 12/10 االشراف واملتابعة في كافة االمور التي تساعد على نجاح الدورة . التنسيق مع لجنة
التنسيق مع لجنة 

 االشراف واملتابعة

تقديم اقتراح للجنة االشراف واملتابعة بتعليق مشاركة أي وفد لم يقم بتسديد رسوم 
 االشتراك املستحقة .

 اقتراح تعليق املشاركة 13/10
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 اللجنة التنفيذية عشر:املادة الحادية 
 واإلدارية.تنظيم دورة األلعاب من الكفاءات الرياضية تشكل اللجنة املنظمة العليا للدورة لجنة تنفيذية قبل عام على األقل من تاريخ 

 

 

 

 

 

 14/10 تودع فيه أموال الدورة .اعتماد املصرف الرسمي الذي 
اعتماد املصرف 

 الرسمي

اصدار كتاب وثائفي عقب انتهاء فعاليات الدورة في مدة اقصاها ستة شهور يتضمن كافة 
النواحي االدارية والفنية للدورة ، ويتم توزيعه بالتنسيق مع اتحاد اللجان على الجهات ذات 

 العالقة داخل وخارج الدولة املستضيفة .

 اصدار كتاب وثائقي 15/10

 اختصاصاتها 1/11 -تمارس اللجنة التنفيذية االختصاصات التالية :

البرامج الزمنية لفعاليات الدورة الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية في إطار اقتراح 

 البرنامج العام لدورة األلعاب
 اقتراح البرامج 2/11

 اقتراح املوازنة 3/11 اقتراح املوازنة املالية لتنظيم دورة األلعاب

والدورات الرياضية اإلقليمية اقتراح فترة تنظيم دورة األلعاب مع مراعاة مواعيد املسابقات 
 والقارية والبطوالت الدولية املهمة لكي ال تتعارض مع فترة تنظيم دورة األلعاب

 اقتراح فترة دورة األلعاب 4/11

تقديم مقترح بعدد ألعاب الدورة قبل سنة من تاريخ تنظيم الدورة وعرضه على اللجنة املنظمة 

 
ً
افقة عليه تمهيدا  من اتحاد اللجان.العليا  للدورة للمو

ً
 العتماده رسميا

5/11 
اقتراح عدد ألعاب برنامج 

 الدورة

تقديم مقترح بشعار الدورة  الى اللجنة املنظمة العليا قبل سنة على األقل من تاريخ الدورة 
افقة عليه سواء من خالل مسابقة تجرى على املستوى الوطني أو تكليف فنانين  للمو

ض التصاميم على اللجنة املنظمة العليا الختيار شعار متخصصين لتصميم الشعار وتعر 

 قبل اعتماده من لجنة االشراف واملتابعة.  الدورة

 اقتراح شعار الدورة 6/11

 
ً
تحديد متطلبات الدورة من األدوات واملعدات الخاصة باملنافسات الرسمية والتدريب وفقا

واإللكترونية الخاصة بالتحكيم  للمواصفات والقوانين الدولية وكذلك األجهزة الكهربائية

 
ً
وتسجيل نتائج املباريات وتوفيرها لتكون جاهزة للتجربة واالستعمال باملنشآت الرياضية طبقا

 للبرنامج الزمني املعتمد في ملف شروط االستضافة

7/11 
تحديد متطلبات 

االستضافة من األدوات 

 واملالعب

املسئولين و الوفود الرياضية من الفئات إعداد اماكن االقامة  الخاصة بكبار الضيوف و 
 -التالية :

 إعداد أماكن اإلقامة 8/11

 .االوملبية و االتحادات الدولية الضيوف الرسميون والشخصيات -

 .رؤساء االتحادات الرياضية أللعاب برنامج الدورة -
 رؤساء الوفود الرياضية.-

 أعضاء اللجان األساسية املشرفة على ألعاب الدورة.-

 وفود الدول املشاركة في الدورة.-

9/11 
الضيوف الرسميون 

 وضيوف الشرف

توفير االمن لكبار الشخصيات املدعوة للدورة والوفود املشاركة في اماكن اإلقامة واملالعب 
 ات واملسابقات الرسمية والتدريب.والقاعات الخاصة باملباري

 توفير االمن 10/11
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 –الصغير واملتوسط والكبير  –الفردية والجماعية من مختلف األحجام توفير وسائل النقل 

 لالئحة
ً
 وتحديد عدد كل منها طبقا

 توفير وسائل النقل 11/11

إعداد الجوائز وامليداليات للفائزات باملراكز )األول والثاني والثالث( لكل لعبة أو مسابقة 
إلى شهادات املشاركة لجميع أفراد وشهادات الترتيب من املركز األول حتى السادس إضافة 

 الوفود املشاركة بالدورة

12/11 
إعداد الجوائز 

 وامليداليات والشهادات

افقة للوفود الرسمية بأسعار مخفضة شريطة  توفير الفنادق املناسبة لألعداد اإلضافية املر

افقين و قبل وقت كاف إلجراء  الحجوزات إبالغ اللجنة املنظمة العليا من قبل بأعداد املر
 الالزمة

13/11 
توفير الفنادق لضيوف 

 الوفود

للوفود املشاركة بالدورة وتحديد أماكن إقامة الالعبات األولية الطبية توفير الرعاية 

وصالحيتها الصحية وذلك قبل الدورة بوقت كاف باإلضافة الى تهيئة العيادات الشاملة التي 

ويمكن للدولة املضيفة ان تستعين بأقرب ، تشمل اإلسعاف األولى وإصابات املالعب 
 . مناسب أولياملستشفيات لعالج من يحول لهم من العيادة الشاملة مع تخصيص غرف عالج 

14/11 

 توفير الرعاية الطبية

 االولية
 

التعاقد مع مختبر معتمد للكشف عن املنشطات معترف به من قبل الوكالة الدولية ملكافحة 

بناء على توصية  لجنة الرقابة على املنشطات الوطنية  وتزويد اتحاد    WADAاملنشطات 
 اللجان  بصورة من العقد.

15/11 

التعاقد مع مختبر معتمد 

 للكشف عن املنشطات

تجهيز مركز إعالمي رئيس ي بالتعاون مع اتحاد اللجان يرتبط تلفزيونيا بفروع له في املالعب 

 الالزمة لإلعالميينالرسمية وتقديم كافة التسهيالت 
16/11 

 تجهيز املركز االعالمي

إعداد مقترح للبرنامج العام وتحديد الفترات الزمنية العتماده من قبل لجنة اإلشراف 
 واملتابعة.

17/11 
 اقتراح البرنامج العام

 فيه املالعب 
ً
إعداد جداول بمواعيد التدريب للفرق املشاركة في مختلف األلعاب موضحا

 وأماكنها
18/11 

 إعداد جداول التدريب

 إصدار النشرة اليومية 19/11 إصدار نشرة يومية تسجل بها أحداث ونتائج األلعاب

التسجيل الوثائقي لوقائع الدورة وتصويرها ثم تزويد األمانة العامة التحاد اللجان بنسخة من 

 أشرطة التسجيل .
20/11 

 توثيق وقائع الدورة

 21/11 ودليل الوفود ودليل بطاقات االعتماد .إعداد استمارات املشاركة 
إعداد دليل الوفود 

 واستثمارات املشاركة

 22/11 تسمية سكرتاريا لجنة االشراف واملتابعة  بالتنسيق مع رئيس لجنة االشراف واملتابعة 
تسمية سكرتاريا االشراف 

 واملتابعة 
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 إدارة الدورة عشر:املادة الثانية 

مدير  وتنظيمية لتمكين بمهام إدارية عدد من املختصين يكلفون تعتبر إدارة الدورة هيئة مكونة من 

 الدورة من القيام باختصاصاته على أكمل وجه: 
 مدير الدورة اختصاصات 1/12 -يمارس مدير الدورة االختصاصات التالية :

تنظيم الدورة وتحديد مسمياتها  بتطلبهااقتراح عدد اللجان املختصة التي 

 واختصاصات كل منها
 اقتراح اللجان املختصة 2/12

اقتراح اسماء رؤساء اللجان املختصة وتشكيلها وعرضها على اللجنة املنظمة  العليا 

 العتمادها
 اقتراح رؤساء اللجان املختصة 3/12

لجنة ومتابعة إصدار قرار تشكيل كل لجنة مختصة بناء على اقتراحات رئيس كل 
 اعمالها والتنسيق فيما بينها

4/12 
إصدار قرار تشكيل اللجان 

 املختصة

 التنسيق 5/12 التنسيق مع اتحاد اللجان واالتحادات املختصة في كل ما يتعلق بشئون الدورة

التعاون مع اللجان األساسية واللجان اإلدارية املعاونة املحددة بهذه الالئحة 

 ير جميع السبل لنجاح اعمالهاوتسهيل مهامها وتوف
6/12 

التعاون مع اللجان األساسية 

 واإلدارية املعاونة

اتخاذ القرارات املناسبة حيال الشكاوى املتعلقة بأمور اإلعداد والتنظيم املحالة 

 من قبل لجنة اإلشراف واملتابعة
 البت في الشكاوى  7/12

 متابعة ما يوكل للجنة التنفيذية 8/12 متابعة األعمال املوكلة للجنة التنفيذية
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 اللجان األساسية للدورة الثالث:الفصل 
لجنة  –لجنة االنضباط  –لجنة الرقابة على املنشطات  –لجنة أهلية الالعبات  –لجنة اإلشراف واملتابعة 

 االمانة العامة –لجان الحكام لكل لعبة –اللجان الفنية لكل لعبة -االستئناف 

 اللجان األساسية للدورة عشر:املادة الثالثة 

  

 اساسية مختلفة ال يتقاطع عملها مع اللجان يشكل 
ً
اتحاد اللجان لجانا

التي تشكلها الجهة املستضيفة  )اإلدارية  املختصة( , بل تعتبر معينة لها 

على نجاح الدورة وتحقيق اهدافها ، ومنها  )لجنة اإلشراف واملتابعة , لجنة 
نية , لجان أهلية الالعبات , لجنة الرقابة على املنشطات , اللجان الف

 الحكام....(

 اللجان االساسية للدورة 1/13

ان ال يكون في عضوية اللجان االساسية للدورة أكثر من  قدر االمكان يراعى
جنسية واحدة باستثناء لجنة االشراف واملتابعة ولجنة  الرقابة على 

 واالمانة العامة . املنشطات 

 عضوية اللجان األساسية 2/13

اللجان األساسية أن يكونوا أعضاء في لجان أخرى ما عدا ال يحق ألعضاء 

 مدير الدورة  إال بقرار  من اتحاد اللجان.
 عدم اإلزدواجية باللجان 3/13

بعد تشكيل اللجان األساسية يصبح ارتباطها املباشر مع اتحاد اللجان 
ويتحمل اتحاد اللجان كافة تكاليف تذاكر السفر  ومصروف الجيب، 

تغطي الدولة املستضيفة نفقات اإلقامة واإلعاشة واملواصالت الداخلية و 

اللجان وال يحق ألعضاء اللجان األساسية رئاسة وفود دولهم لكافة اعضاء 
 للعدالة والنزاهة إال بقرار من اتحاد اللجان.

ً
 وال في أي موقع ضمانا

 تبعية أعضاء اللجان 4/13
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 لجنة االشراف واملتابعة عشر:ادة الرابعة امل
  

 موعد تنظيم دورة االلعاب. ستة أشهر منواملتابعة قبل يصدر رئيس اتحاد اللجان قرار بتشكيل لجنة االشراف 

 1/14 -يكون تشكيل لجنة االشراف واملتابعة  كالتالي :

 تشكيلها

                                           رئيس لجنة رياضة املرأة باتحاد اللجان    
ً
 2/14 رئيسا

 للرئيس              ممثل اتحاد اللجان                                                                 
ً
 3/14 نائبا

                   العربيةممثل إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول 
 
 4/14 عضوا

 5/14 عضوا                                                                                            مدير الدورة 

 6/14 أعضاء           من قبل اتحاد اللجان        ميتم تسميته اثنين من الخبراء 

 و ا عضو 
ً
 7/14 . اتحاد اللجانيتم تسميته من قبل  مقررا

يتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية بالتنسيق مع  –سكرتاريا اللجنة 

 رئيس لجنة االشراف واملتابعة 
8/14  

تعقد اللجنة اجتماعها األول بعد تشكيلها مباشرة وتعقد اجتماعات دورية 
 اثناء 

ً
 العاب الدورة.قبل حفل افتتاح العاب الدورة , ويوميا

 اجتماعاتها 9/14

 اختصاصاتها 10/14 تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

 اإلشراف العام 11/14 اإلشراف العام على شؤون الدورة و متابعة برامجها ومسابقاتها.

 بنجاح تنظيم 
ً
تقديم التوصيات الالزمة للجنة املنظمة حول كل ما تراه كفيال

على جميع االعمال املعدة للدورة وإبداء توصياتها  التخاذ  واالطالعالدورة , 

 املناسب حيالها قبل وقت كاف  

12/14 
تقديم التوصيات بما يكفل نجاح 

 العمل

 

 

  

متابعة جميع اعمال اإلعداد لأللعاب وإبداء رأيها التخاذ اإلجراءات املناسبة 

 حولها قبل وقت كاف  من انطالقها.
 متابعة جميع األعمال 13/14

العمل بموجب احكام اللوائح الفنية لكل لعبة واملعد من االتحادات 

 الرياضية العربية املختصة.
14/14 

العمل بموجب احكام اللوائح 

 الفنية

النظر في الشكاوي واالعتراضات املحالة اليها من اللجان املختصة واتخاذ 
 اإلجراءات املناسبة حيالها.

 واالعتراضاتالنظر في الشكاوي  15/14

استالم تقارير دورية مفصلة عن كافة األمور املتعلقة بالدورة لعرضها على 

 املكتب التنفيذي التحاد اللجان إذا لزم األمر .
 التقارير الدورية 16/14

اعتماد العقوبات على االداريين لفرق الدول املشاركة بالدورة بناء على 
 اقتراح اللجان الفنية او لجان الحكام

 العقوباتاعتماد  17/14

اتخاذ القرارات املناسبة حيال اعتذار أو تخلف أو انسحاب الدول عن 
 املشاركة في الدورة .

18/14 
اتخاذ القرارات حيال االعتذار/ 

 التخلف/ االنسحاب

 املمثل الفني 19/14 تعيين ممثل عنها للحضور واإلشراف على االجتماعات الفنية 

 في كل ما لم يرد ذكره في هذه الالئحة 
ً
يحق لهذه اللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا

األساسية ) الفنية والحكام  كما لها حق التعيين أو التبديل في أعضاء اللجان
إذا ثبت لها غياب أحد أعضائها مرتين قبل فعاليات الدورة وثالث غيابات  (

 أثناء فعاليات الدورة )وكلما اقتضت املصلحة العامة ذلك(.

20/14 
 اتخاذ الالزم حول ما لم يرد ذكره
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 لجنة أهلية الالعبات عشر:املادة الخامسة 

 بتشكيل لجنة أهلية الالعبات قبل بدء الدورة بستة أشهر على األقل. 
ً
 يصدر رئيس اتحاد اللجان قرارا

 1/15 -يكون تشكيل لجنة أهلية الالعبات كالتالي :

 تشكيلها

 
ً
 2/15 ممثل يسميه اتحاد اللجان                       رئيسا

 ممثل اللجنة التنفيذية بالدورة               
ً
 3/15 عضوا

               ممثل يسميه اتحاد اللجان         
ً
 4/15 عضوا

 5/15 مقرر تسميه اللجنة التنفيذية .

 شروط العضوية 6/15 يشترط لعضوية هذه اللجنة الخبرة العلمية والعملية في هذا املجال .

 اختصاصاتها 7/15 -تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

الالعبات من خالل الوثائق املقدمة لها املطابقة ملا ورد في تثبيت أهلية 

 الئحة الدورة وذلك قبل بدء الدورة.
 تثبيت أهلية الالعبين 8/15

النظر في الطعون املقدمة بشأن أهلية بعض الالعبات شريطة إرفاق 

 الوثائق الرسمية الالزمة.
 النظر في طعون األهلية 9/15

 

 

 لجنة الرقابة على املنشطات عشر:املادة السادسة 
تخضعععععععععععععععععع العععععععععععععععععدورة إلعععععععععععععععععى فحعععععععععععععععععص املنشعععععععععععععععععطات معععععععععععععععععن قبعععععععععععععععععل اللجنعععععععععععععععععة اإلمارتيعععععععععععععععععة ملكافحعععععععععععععععععة املنشعععععععععععععععععطات وفقعععععععععععععععععا 

 ، و    (WADA)لقعععععععععععععععععوانين الوكالعععععععععععععععععة الدوليعععععععععععععععععة ملكافحعععععععععععععععععة املنشعععععععععععععععععطات 
ً
يصعععععععععععععععععدر رئعععععععععععععععععيس اتحعععععععععععععععععاد اللجعععععععععععععععععان قعععععععععععععععععرارا

 بتشكيل لجنة الرقابة على املنشطات قبل بدء الدورة بستة أشهر على األقل .
 اختصاصاتها 1/16 -ارس اللجنة االختصاصات التالية :تم

تطبيق املعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 

في كل ما يتعلق بإجراءات الرقابة على تعاطي املنشطات في الدورات 

 الرياضية.

 WADAتطبيق معايير  2/16

طريقة اختيار تحديد اعداد الفحوص التي سيتم جمعها واعتماد 

 الرياضيات املطلوبات للفحص
 تحديد اعداد الفحوص 3/16

التوصية للجنة التنفيذية باعتماد مختبر معتمد رسميا لفحص 

 املنشطات
 التوصية باعتماد مختبر الفحوصات 4/16
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 لجنة االنضباطاملادة السابعة عشر: 
 بتشعععععععععععععكيل لجنعععععععععععععة االنضعععععععععععععباط قبعععععععععععععل

ً
بعععععععععععععدء العععععععععععععدورة بسعععععععععععععتة أشعععععععععععععهر علعععععععععععععى  يصعععععععععععععدر رئعععععععععععععيس اتحعععععععععععععاد اللجعععععععععععععان قعععععععععععععرارا

 األقل.
 -يكون تشكيل لجنة االنضباط كالتالي :

 تشكيلها

       مرشح يسميه اتحاد اللجان                            
ً
 1/17 رئيسا

 2/17 عضوا     خبير فني يسميه اتحاد اللجان                         

               خبير قانوني  تسميه اللجنة التنفيذية   
ً
 3/17 عضوا

 4/17 مقرر تسميه اللجنة التنفيذية

 اختصاصاتها 5/17 -تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

اتخاذ القرارات االنضباطية في كل ما يتعلق باإلخالل بالئحة دورة 

 األلعاب واللوائح الفنية وأنظمة وتعليمات اتحاد اللجان.
 اتخاذ القرارات 6/17

اإلجراءات االنضباطية بالنسبة لألحداث والتصرفات التي لم  اتخاذ

قب أو املختصون الرسميون في املسابقات ايشاهدها الحكم أو املر 
 واملنافسات

7/17 
اتخاذ قرارات حيال أحداث لم 

 يشاهدها الحكم

دراسة قرارات الحكام املخالفة بشكل واضح لالئحة االنضباطية 

 بقانون اللعبة. باستثناء قراراتهم املتعلقة
8/17 

دراسة القرارات املخالفة لالئحة 

 االنضباطية

 اتخاذ عقوبات إضافية 9/17 اتخاذ عقوبات إضافية على قرارات الحكم االنضباطية

 تعتمد اللجنة إلقرار العقوبات السابقة على التقارير املتعلقة باملباراة

 وحسب الالئحة االنضباطية .
 التقاريراالعتماد على  10/17

يحق للجنة االعتماد على تسجيالت املباراة بواسطة الفيديو وكاميرات 

التصوير التخاذ قرارات انضباطية حيال مخالفات لم ترد في التقارير 
 الرسمية للمباراة

 االعتماد على التسجيالت 11/17

تصدر العقوبات من قبل لجنة االنضباط بناء على الئحة مرفقة 

 ة .بالالئحة االساسي
 إصدار عقوبات 12/17

 

 لجنة االستئنافاملادة الثامنة عشر  :  
 بتشكيل لجنة 

ً
 .قبل بدء الدورة بستة أشهر على األقل االستئنافيصدر رئيس اتحاد اللجان قرارا

 

  

 -كالتالي : االستئنافيكون تشكيل لجنة 

 تشكيل لجنة االستئناف
                        مرشح يسميه اتحاد اللجان                            

ً
 1/18 رئيسا

 2/18 أعضاء     اتحاد اللجان                          ميسميه خبراء قانونيين 3

 3/18 مقرر تسميه اللجنة التنفيذية

 اختصاصاتها 4/18 -تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

اتخاذ اإلجراءات املناسبة حيال اعتراضات رؤساء الوفود أو األفراد على 

 قرارات لجنة االنضباط.
5/18 

 اتخاذ القرارات حيال

 االعتراضات

 قراراتها قطعية 6/18 تكون قراراتها نهائية وقطعية.
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 اللجان الفنية لأللعاب عشر:املادة التاسعة 
 بتشعععععععععععكيل لجنعععععععععععة فنيعععععععععععة لكعععععععععععل لعبعععععععععععة 

ً
مدرجعععععععععععة فعععععععععععي برنعععععععععععامج ألععععععععععععاب العععععععععععدورة يصعععععععععععدر رئعععععععععععيس اتحعععععععععععاد اللجعععععععععععان قعععععععععععرارا

 من خبراء بقوانين وأنظمة اللعبة قبل بدء الدورة بستة أشهر على األقل.
 1/19 -يكون تشكيل اللجان الفنية لكل لعبة كالتالي :

 تشكيلها

 
ً
 2/19 ممثل االتحاد العربي للعبة                     رئيسا

     ممثل االتحاد الوطني للعبة                
ً
 3/19 عضوا

أعضاء من الخبراء في مجال اللعبة يرشحون من قبل االتحاد العربي  1-3

 للعبة وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية ، وحسب الحاجة  .
4/19 

 5/19 مقرر يرشح من قبل اللجنة التنفيذية

 اختصاصاتها 6/19 -تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

ومسابقات لعبتها ورفع التقارير الدورية عنها للجنة إدارة وتنظيم العاب 

 اإلشراف واملتابعة.
 تنظيم األلعاب 7/19

اقبي املباريات  اعتماد نتائج املباريات بناء على التقارير املقدمة اليها من مر

 واملسابقات ولجنة الحكام.
 اعتماد نتائج املباريات 8/19

 البت في االحتجاجات 9/19 البت في االحتجاجات املقدمة اليها.

 10/19 التوصية إلى لجنة اإلشراف واملتابعة بإيقاع  العقوبات على  االداريين 
توقيع العقوبات على املدربين 

 والالعبين

 اقتراح تعديل األماكن 11/19 اقتراح تعديل اماكن املباريات واملسابقات في الحاالت الطارئة.

والشكاوي املقدمة اليها حول قانونية الفصل في الطعون واالحتجاجات 

 ومواصفات املالعب او  األجهزة او االدوات.
 الفصل في الطعون واالحتجاجات 12/19

اتخاذ القرارات الالزمة في كل ما يحال اليها من لجنة االشراف واملتابعة او 

 اللجنة التنفيذية في الدورة.
 اتخاذ القرارات في ما يحال اليها 13/19

 التنسيق مع لجنة الحكام 14/19 التنسيق مع لجنة الحكام في كل ما يضمن نجاح مباريات ومسابقات اللعبة

للجنة الحق في حالة االختالف على موضوع معين إحالته الى لجنة االشراف 

 واملتابعة وفي هذه الحالة تلتزم بقرار لجنة االشراف واملتابعة
15/19 

لجنة إحالة االمور الخالفية الي 

 اإلشراف واملتابعة

 لالئحة 
ً
العمل على تسهيل مهام لجنة الرقابة على املنشطات في الدورة طبقا

 WADA الصادرة عن الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات
16/19 

تسهيل مهام لجنة الرقابة على 

 املنشطات

اقبين وتوزيعهم على املسابقات ومتابعتهم وإلزامهم بتطبيق  اعتماد املر

 اللوائح واألنظمة.
اقبين 17/19  اعتماد املر
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 لجان الحكام والقضاة العشرون:املادة 
 بتشكيل لجنة 

ً
القضاة لكل لعبة او مسابقة مدرجة في برنامج العاب الدورة من خبراء بقوانين  الحكام أو يصدر رئيس اتحاد اللجان قرارا

 وأنظمة اللعبة قبل الدورة بستة أشهر على األقل.

 1/20 -او القضاة لكل لعبة كالتالي :/ويكون تشكيل لجان الحكام 

 تشكيلها

             عضو يرشحه االتحاد العربي
ً
 2/20 رئيسا

          عضو يرشحه االتحاد الوطني 
ً
 3/20 عضوا

اعضاء من الحكام او القضاة الخبراء في مجال اللعبة يرشحون من   1-3

وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية  وذلك حسب قبل االتحاد العربي للعبة 
 الحاجة .

4/20 

 5/20 مقرر يرشح بالتنسيق بين اتحاد اللجان واالتحاد العربي للعبة

 اختصاصها 6/20 -تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

التأكد من درجات ومستويات الحكام او القضاة وإجراء اختبارات 
 من هو دون املستوى املطلوب. اللياقة الالزمة واستبعاد كل

7/20 
التأكد من املستوى املطلوب 

 للحكام او القضاة

عقد دورة للحكام او القضاة قبل بدء الدورة إلعدادهم إلدارة منافسات 

اللعبة وتوحيد قرارات التحكيم , وللجنة ان تعقد اي اجتماعات اخرى 

 كل ما اقتض ى األمر ذلك.

8/20 
او  عقد دورة اعدادية للحكام

 القضاة

اقبين الالزمين إلدارة مباريات ومسابقات  تعيين الحكام والقضاة واملر
 اللعبة.

9/20 
تعيين الحكام والقضاة 

اقبين  واملر

اقبين و الحكام  والقضاة واتخاذ القرارات الالزمة  دراسة تقارير املر

 نحوها وإخطار اللجنة الفنية بذلك.
اقبين 10/20  دراسة تقارير املر

اقبتهم وتوجيههم.  متابعة الحكام أو القضاة 11/20 متابعة الحكام أو القضاة ومر

اتخاذ ما يلزم من اجراءات في كل ما يحال اليها من لجنة اإلشراف 

 واملتابعة أو اللجنة الفنية.
 اتخاذ قرارات فيما يحال اليها 12/20

إلداريون أو اقتراح العقوبات التي لم يرد بشأنها نص ملخالفات ارتكبها ا

املدربون أو الالعبات على لجنة اإلشراف واملتابعة إلصدار القرارات 
 املناسبة حيالها

 مخالفات لم يرد بشأنها نص 13/20
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 األمانة العامة التحاد اللجان والعشرون:املادة الواحدة 
 بتشكيل لجنة األمانة العامة التحاد اللجان قبل 

ً
 بدء الدورة بستة أشهر على األقل.يصدر رئيس اتحاد اللجان قرارا

 1/21 -يكون تشكيل لجنة األمانة العامة التحاد اللجان كالتالي :

 تشكيلها

                                                       األمين العام                             
ً
 2/21 رئيسا

 3/21 نائبا للرئيس                                               األمين العام املساعد                   

 4/21 أعضاء  3جهاز إداري يتكون من 

 5/21 مقرر يعينه اتحاد اللجان

 6/21 -تمارس اللجنة االختصاصات التالية :

 اختصاصاتها

 7/21 وأحداثها ورفع تقرير يومي إلى رئاسة اتحاد اللجان الدورة رصد فعاليات

 8/21 تقديم املقترحات التطويرية

تنفيذ قرارات لجنة اإلشراف واملتابعة  واللجان األخرى بالتنسيق متابعة 

 مع اللجنة التنفيذية .
9/21 

 10/21 أرشفة جميع قرارات اللجان .

 11/21 التنسيق بين اللجان األساسية واللجنة املنظمة في كل ما يخص التنظيم

قرارات اللجان األساسية بالتنسيق مع اللجنة اإلعالمية متابعة نشر 

 والجهات املختصة األخرى .
12/21 

 13/21 تسليم أعضاء اللجان األساسية مستحقاتهم املالية .

تسجيل االيجابيات والسلبيات في الدورة بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية 
 للدورة وتقديمها للجنة االشراف واملتابعة .

14/21 

 

 األساسية اجتماعات اللجان والعشرون:املادة الثانية 
 -يراعى في اجتماعات اللجان األساسية األمور التالية : 

 الدعوة لالجتماعات 1/22 . تجتمع أي من اللجان املحددة بهذه الالئحة بدعوة من رئيسها

 للرئيس إن لم يكن
ً
 تختار اللجنة من بين اعضائها في أول اجتماع لها نائبا

 ويتمتع بصالحيات الرئيس في حال غيابه .
ً
 فيها اصال

ً
 هذا املركز محددا

 نائب رئيس اللجنة 2/22

 إذا حضرته )األغلبية املطلقة(
ً
 صحة عقد االجتماع 3/22 يعتبر االجتماع قانونيا

 صحة اتخاذ القرارات 4/22 تتخذ القرارات باألغلبية العادية لألعضاء الحاضرين

بأغلبية ثلثي الحضور إذا كان املوضوع املطروح يخص تتخذ القرارات 

 وفد دولة أحد أعضاء اللجان األساسية .
 االغلبية النسبية من الحضور  5/22
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 والعشرون: االجتماعات الفنية الثالثةاملادة 
بين تعقد االجتماعات الفنية لأللعاب قبل يوم واحد على األقل من املنافسات وذلك حسب جدول يتم تنسيقه 

 اللجنة الفنية للعبة مع املنسق الفني من قبل اللجنة املنظمة العليا  .

 يراعى في اجتماعات اللجان الفنية ما يلي :
 كلمة رئيس اللجنة الفنية .    -

        كلمة املنسق الفني / ممثل لجنة االشراف واملتابعة .  -

 كلمة لجنة أهلية الالعبات    -

 كلمة ممثل لجنة املنشطات    -

 شرح لقانون املسابقات للعبة  -

تثبيت اسماء املشاركين في املنافسات بعد التحقق من  -
 أهليتهم 

 مراسم اجراء القرعة -

 أي بند تقترحه اللجنة املنظمة العليا أو اللجنة الفنية للعبة  -

 جدول األعمال  23/1

     رئيس اللجنة الفنية  -

 رئيس لجنة الحكام  -

 املنسق الفني / ممثل لجنة االشراف واملتابعة  -

 رئيس لجنة املتابعة الفنية  -

 ممثل لجنة املنشطات  -

 ممثل لجنة أهلية الالعبات  -

 أعضاء اللجان الفنية والحكام -

 ممثلي الفرق املشاركة / اداريين . -

 مدربي الفرق املشاركة . -

    االعالم . -

 بحضوره .أي شخص أو جهة تسمح اللجنة املنظمة العليا  -

 املشاركين فيها 2/32
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 الفصل الرابع : التزامات واختصاصات الجهات  املعنية
 االتحادات العربية الرياضية  –اتحاد اللجان  –الجهات الرياضية الوطنية املختصة  –األمانة الفنية للمجلس -الجهة املضيفة 

 التزامات الجهة املستضيفةوالعشرون:  الرابعةاملادة 
 تلغي التزامات املؤسسات التابعة لها . الدورة وال هي املسؤولة عن كل ما يخص  املستضيفةالجهة  

توجه الدعوة الرسمية الي جميع اللجان االوملبية الوطنية للدول األعضاء 

 بجامعة الدول العربية وذلك قبل عام من التاريخ املحدد لتنظيم الدورة.
 توجيه الدعوة 1/24

 تشكيل اللجنة املنظمة 2/24 املنظمة العليا.تشكيل اللجنة 

استقبال ونقل الوفود فور  وصولهم من املطار إلى فنادق اإلقامة  -

 املعتمدة وكذلك نقلهم عند املغادرة.

 توفير سيارة واحدة لكل بعثة رياضية. -
نقل الالعبات واإلداريات أثناء الدورة من أماكن اإلقامة إلى املالعب  -

 صاالت التدريبات(. -االت املبارياتالرياضية )ص

مدة استعمال سيارات الوفود املشاركة وباصات الفرق الرياضية ال  -
 ( ساعة يوميا لتغطية املباريات.12يتجاوز أكثر من )

3/24 
اإلستقبال واملواصالت 

 والنقل

 

 والعشرون : التزامات األمانة الفنية للمجلس الخامسةاملادة 
  

ً
 -:التاليةألن األمانة الفنية للمجلس هي الشريك الفعلي في تنظيم دورات األلعاب العربية فانها تقوم بااللتزامات نظرا

 املشاركة في اإلشراف 1/25 املشاركة في اإلشراف على ألعاب الدورة حسب ما ورد في الالئحة االساسية

 تقديم الدعم 2/25 تقديم الدعم املالي واملعنوي 

 ملا ورد في الالئحة األساسيةتكليف 
ً
 تكليف ممثلين 3/25 ممثليها في اللجان طبقا

 

 الجهات الرياضية الوطنية املختصة والعشرون: السادسةاملادة 
 -التالية:تتولى الجهات الرياضية الوطنية املختصة املهام  

افقة املبدئية باملشاركة في دورة األلعاب إلى اللجنة املنظمة  إرسال املو
 للدورة.

افقة املبدئية 1/26  إرسال املو

تحديد األندية واأللعاب التي ترغب املشاركة بها قبل ستة اشهر من تاريخ 

 افتتاح ألعاب الدورة.
 تحديد األلعاب 2/26

إعادة استمارات املشاركة املبدئية بأسماء الوفد الرسمي اإلداري والرياض ي 

الدورة قبل ثالثة أشهر من تاريخ املتوقع مشاركتهم في مسابقات ومباريات 
 افتتاح ألعاب الدورة.

 

 إعادة استمارات املشاركة املبدئية 3/26
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إرسال االستمارات النهائية املتضمنة أسماء الالعبات ونماذج الجنسية 

لكل مشاركة شريطة  6* 4وفصيلة الدم باإلضافة الى أربع صور ملونة قياس 

 من موعد افتتاح العاب  30املنظمة قبل ضمان وصولها إلى  الدولة 
ً
يوما

الدورة على األقل ويجوز للجنة التنفيذية التعديل على املدة بناء على قرار 

 مبرر .

 إرسال االستمارات النهائية 4/26

حث االتحادات الوطنية على ترشيح بطل الدوري للمشاركة في مسابقات 

دوري ألي سبب ترشح جهة الدورة العربية، وفي حال تعذر مشاركة بطل ال
 االختصاص النادي املشارك في الدورة العربية حسب انظمتها املعتمدة

 مشاركة بطل الدوري 5/26

 تسديد الرسوم 6/26 تسديد رسوم االشتراك املقررة

 تحمل نفقات املشاركة 7/26 تحمل نفقات وتكاليف مشاركة وفدها في األلعاب

 

 الوطنية العربيةالتزامات اتحاد اللجان االوملبية :  السابعة والعشروناملادة 

 

  

 التالية في اطار دورة االلعاب : يتولى اتحاد اللجان املهام

 يتولى اتحاد اللجان اإلشراف العام على دورة األلعاب . 1/27 االشراف على الدورة

 وتحديد اختصاصات كل منها وهي : تشكيل اللجان االساسية  2/27  تشكيل اللجان األساسية

 لجنة االشراف واملتابعة 3/27 

 لجنة أهلية الالعبات 4/27 

 لجنة الرقابة على املنشطات 5/27 

 اللجان الفنية لكل لعبة 6/27 

 لجان الحكام لكل لعبة 7/27 

 لجنة االنضباط 8/27 

 لجنة االستئناف  9/27 

 االمانة العامة 10/27 

تأكيد الدعوة للجان األوملبية 

 الوطنية
11/27 

للدول تأكيد توجيه الدعوة الرسمية الى جميع اللجان االوملبية الوطنية 
االعضاء بجامعة الدول العربية وذلك قبل عام من التاريخ املحدد لتنظيم 

 ألعاب الدورة .

 12/27 اللوائح الفنية
تكليف االتحادات الرياضية العربية املدرجة ألعابها أو مسابقاتها في برنامج 
ألعاب الدورة بوضع اللوائح الفنية لها بالتنسيق مع االتحادات الوطنية 

 املستضيفة .للدولة 

 يتولى اتحاد اللجان  وضع الئحة االنضباط للدورة  13/27 الئحة االنضباط 

عدم وجود اتحاد عربي مختص 
 للعبة

 

14/27 

يتولى اتحاد اللجان تعيين ممثل عنه للقيام بمهام ممثل االتحاد العربي 

املختص في اللجان الفنية والحكام واللجان االخرى للعبة من ألعاب الدورة 
او كان هناك ظروف تمنع االتحاد من ، إذا لم يكن لها اتحاد عربي مختص 

 .االشراف على منافسات لعبته

 15/27 عدم اكتمال العدد
عدم اكتمال أعضاء اللجنة الفنية والحكام ألي سبب كان ، يقوم اتحاد  عند

 اللجان بإكمال العدد وإصدر قرار التشكيل .

 يحدد اتحاد اللجان بداية ونهاية اللجان األساسية في قرارات التشكيل 16/27 مدة تشكيل اللجان
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 مسؤوليات االتحادات الرياضية العربية والعشرون: الثامنةاملادة 
تتولى االتحادات الرياضية العربية األعضاء باتحاد اللجان والتي تضم في عضويتها كافة االتحادات الوطنية ملختلف  

  -: املهام التاليةاأللعاب 
املدرجة في برنامج  إعداد اللوائح الفنية أللعابها أو مسابقاتها

الدورة على ان ال تتعارض مع الالئحة األساسية للدورة واللوائح 

واألنظمة والقوانين الدولية وترفعها الى اتحاد اللجان التخاذ 
اإلجراءات الالزمة نحو اعتمادها قبل ستة شهور من بدء فعاليات 

 الدورة

 إعداد اللوائح الفنية 1/28

األساسية الخاصة بتنظيم اللعبة بناء تسمية ممثليها في اللجان 
 على خطاب من اتحاد اللجان .

 تعيين ممثليهم في اللجان 2/28

اإلشراف على تنظيم العابها التي تخصها بالتعاون مع االتحاد 

 لالئحة الدورة.
ً
 الوطني للعبة طبقا

 اإلشراف على اللعبة 3/28

في برنامج  تحديد مسابقات العابها بالتنسيق مع اللجنة املنظمة

 ألعاب الدورة.
4/28 

 تحديد مسابقات كل لعبة

 5/28 اإلشراف على اجراء قرعة املباريات واملسابقات

التعاون والتنسيق املسبق مع اللجنة التنفيذية حيال تفاصيل 

 –منحهم البطاقات  –تنقالتهم  –إقامتهم  –مشاركة الوفود 

 برنامج التدريب ...... الخ.

6/28 
والتنسيق حيال مشاركة التعاون 

 الوفود
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 الفصل الخامس
 مراسم رفع األعالم وفعاليات أخرى  والعشرون:املادة التاسعة 

يضععععععععععععععع اتحععععععععععععععاد اللجععععععععععععععان مراسععععععععععععععم محععععععععععععععددة لكععععععععععععععل الفعاليععععععععععععععات الخاصععععععععععععععة برفععععععععععععععع أعععععععععععععععالم دول الفععععععععععععععرق املشععععععععععععععاركة 
الالعبعععععععععععععععات الفعععععععععععععععائزات وإنزالعععععععععععععععه وأداء القسعععععععععععععععم وتسعععععععععععععععليم  وحفلعععععععععععععععي االفتتعععععععععععععععاح واالختتعععععععععععععععام ورفعععععععععععععععع علعععععععععععععععم العععععععععععععععدورة

 امليداليات املستحقة وتسليم شهادات املشاركة وتسليم علم الدورة.

 
تقوم اللجنة املنظمة برفع أعالم جامعة الدول العربية واتحاد اللجان 

والدولة املستضيفة وعلم الدورة وأعالم الزينة قبل اسبوع من بدء 

 ألعاب الدورة في األماكن املخصصة لذلك.

  قبل الدورة رفع األعالممراسم  1/29

 رعاية حفل االفتتاح 2/29 يرعى حفل االفتتاح رئيس الدولة او من ينيبه

على جميع الوفود التي وصلت إلى الدولة املنظمة للدورة اإللتزام 
 بالحضور إلى مراسم حفل اإلفتتاح بالزي الرياض ي.

 حضور الوفود لحفل االفتتاح 3/29

  يعزف السالم الوطني للدولة
ً
املضيفة ثم يتخذ الجميع أماكنهم طبقا

 ملراسم وبروتوكول الجلوس املعتمد.
 السالم الوطني 4/29

تدخل فرق األندية املشاركة في ألعاب الدورة حسب الترتيب الهجائي 
ألسماء الدول إلى امللعب الرئيس ي في استعراض يتقدمه علم الجامعة 

وشعار الدورة وعلم اتحاد اللجان يلي ذلك وفود األندية املشاركة 

كل منها الفتة  تحمل اسم الدولة ثم علمها الوطني , ويجب ان  يتقدم
( سم على ان يكون ترتيب  90*  180فتات واألعالم بقياس )تكون الال 

دخول فرق الدولة املستضيفة في نهاية طابور العرض وعلى اللجنة 

 
ً
 املنظمة أن تحدد شكل حفلي االفتتاح والختام تفصيال

 دخول طابور العرض 5/29

يقوم ممثلو اتحاد اللجان واللجنة املنظمة العليا برفع علم الدورة 
 طيلة مدة الدورة ويتوجه الجميع إلى  بامللعب

ً
الرئيس ي ويظل مرفوعا

منصة الخطابة إللقاء الكلمات املحددة في برنامج حفل االفتتاح ثم 

 يعلن راعي الحفل افتتاح ألعاب الدورة.

 في  حفل االفتتاح رفع علم الدورة 6/29

 
ً
 تأدية القسم 7/29 قسم املشاركةوقضاة يؤدي املشاركون بالدورة العبات وحكاما

تؤدي الالعبات املشاركات في ألعاب الدورة عند افتتاحها القسم التالي 

: ))اقسم باهلل العظيم ... أن أشترك في هذه الدورة ... محافظة على 

األخوة العربية ... وعلى الروح الرياضية ... وملتزمة بأنظمة الدورة ... 
 وهللا على ما أقول شهيد(( .

 قسم الالعبات 8/29
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يؤدي الحكام والقضاة املشاركون في إدارة فعاليات الدورة عند 

افتتاحها القسم التالي : ))اقسم باهلل العظيم ... أن أشترك في هذه 

 على األخوة العربية ... وعلى الروح الرياضية ... 
ً
الدورة ... محافظا

 وملتزما بأنظمة الدورة ... وهللا على ما أقول شهيد((

 امقسم الحك  9/29

تتخذ الالعبات الحاصالت على املراكز )األول والثاني والثالث( 

أماكنهن فوق منصة التوسيم بزيهن الرياض ي مواجهات ملقصورة 

 الدرجة التي 
ً
الشرف حيث تقف الفائزة األولى في درجة تعلو قليال

 تتخذها الفائزة الثانية عن يمينها والثالثة عن يسارها.

 الثالثةتوسيم الفائزات  10/29

تمنح الالعبات الحاصالت على املركز األول ميداليات ذهبية 

والحاصالت على املركز الثاني بميداليات فضية والحاصالت على املركز 

الثالث ميداليات برونزية , وتدعو اللجنة العليا املنظمة من تراه من 
 الشخصيات الرياضية لتسليم هذه امليداليات

 الثالثةميداليات املراكز  11/29

تمنح الحاصالت على املراكز من األول إلى السادس شهادات ترتيب , 

ويمنح املشاركون اآلخرون من إداريين وحكام ومدربين والعبات 
 شهادات مشاركة بألعاب الدورة

 الشهادات 12/29

يتم تسليم علم الدورة الى اتحاد اللجان عقب آخر مسابقة أو مباراة 

 العليا .من قبل اللجنة املنظمة 
 إنزال العلم وتسليمه 13/29

 والتتويج حفلي االفتتاح والختام للدورة الثالثون:املادة 
يفضل ان يتميز حفال االفتتاح واالختتام بالبساطة وعدم املبالغة خالل 

مدة ال تزيد عن ساعة واحدة لحفل االفتتاح بما فيها العروض الخاصة ان 

 وجدت.

 تمايز الحفلين بالبساطة 1/30

يطبق قانون الجوائز وامليداليات للفرق والالعبات الفائزات بمنافسات 
 الدورة العربية طبقا للوائح الفنية املعتمدة أللعاب الدورة العربية .

 الجوائز وامليداليات  2/30

سيتم تتويج جميع الفرق الفائزة بعد اإلنتهاء من املسابقة الخاصة بكل 

 لعبة من ألعاب الدورة.
 تتويج الفرق الفائزة 3/30

 كأس التفوق الرياض ي: للنادي الي يحصل على أعلى ترتيب في امليداليات -

كأس التميز الرياض ي: للنادي املشارك بأكبر عدد من األلعاب وإذا تساوت -
 األلعاب بين أكثر من نادي ينظر في أكثر عدد العبات

الفات في الدورة كأس إتحاد اللجان للعب النظيف: يمنح للنادي األقل مخ-

 سواء إدارية أو فنية.

 كؤوس الدورة  4/30
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 الفصل السادس: حقوق الرعاية
 الرعاية واإلعالن والتسويق والنقل التلفزيوني والثالثون:املادة الحادية 

 1/31 االتفاقية
يتم توقيع اتفاقية بين اتحاد اللجان واللجنة املنظمة بشأن الرعاية 

والنقل التلفزيوني قبل ستة أشهر من انطالق واإلعالن والتسويق 

 فعاليات الدورة .

 2/31 الغرامات

في حال ارتداء واحد أو  دوالر ملالك حقوق الرعاية  500يغرم الفريق بغرامة

أكثر من أفراده  الزي الرياض ي و عليه اسم أو شعار راعي بعد اعتماد الزي 
افقة مسبقة منه   . في االجتماع الفني ودون أخذ مو
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 الشؤون املالية للدورة السابع:الفصل 
 اإليرادات :والثالثون املادة الثانية 

 تتكون الشؤون املالية للدورة من النواحي التالية : 
 ما ترصده الدولة من اعتمادات 1/32 ما ترصده الدولة من اعتمادات مالية للدورة

 إعانة املجلس 2/32 الشبابية والرياضيةإعانة املجلس من الصندوق العربي لألنشطة واملنشآت 
حقوق الرعاية واإلعالن والتسويق والنقل التلفزيوني املتفق عليه بين اللجنة 

 املنظمة واتحاد اللجان
 مداخيل الرعاية 3/32

 رسوم اإلشتراك 4/32 رسوم اإلشتراك في الدورة عن كل يوم لكل مشاركة طوال ايام الدورة.
الرياضية واملناسبات والحفالت الي تنظمها الدولة إيراد املنافسات 

 املستضيفة.
 إيراد املنافسات 5/32

 التبرعات 6/32 التبرعات والهبات
افق عليها اللجنة املنظمة العليا  اإلعانات 7/32 االعانات التي تو

 
 املصروفات والثالثون:املادة الثالثة 

 لألنظمة واللوائح املالية في 
ً
الدولة املستضيفة للدورة يتم الصرف طبقا

 والالئحة األساسية بما يتفق مع املستلزمات املالية لتنظيم دورة األلعاب.
 املصروفات 1/33

 
 اإلنفاق والثالثون:املادة الرابعة 

تنفق األموال في األغراض التي من أجلها اقيمت األلعاب وال يحق للجنة 
 املضاربات املالية أو التجارية.املنظمة او اللجنة التنفيذية الدخول في 

 اإلنفاق 1/34

 
 اإليداع والثالثون:املادة الخامسة 

 اإليداع 1/35 تودع األموال في املصرف املعتمد من قبل اللجنة املنظمة.
 

 تسديد الرسوم والثالثون:املادة السادسة 
تقوم األندية املشاركة في الدورة بتسديد ما عليها من رسوم مقررة للجنة 

 ( على النحو التالي :25/5املنظمة الواردة في الفقرة ) 
 % عند إرسال استمارات املشاركة قبل افتتاح الدورة بثالثة أشهر.25 -
 % قبل شهر من بدء فعاليات الدورة.25 -
 % عند وصول الوفد الى الدولة املنظمة.50 -

 تسديد الرسوم 1/36

 
 ورسوم االعتراض املشاركة بتحمل األضرار تعهد األندية املادة السابعة والثالثون: 

 

  

تقوم األندية املشاركة بتقديم تعهد موقع من رئيس وفدها بتحمل 
التكاليف املالية الناتجة عن اي اضرار يلحقها اي من افراد وفدها الرسمي 

ستضيفة أو االنسحاب من طيلة ايام األلعاب في ممتلكات الدولة امل
وحسب ما تقرره اللجان املختصة لدى الجهة البطولة بعدالتسجيل النهائي 

 املستضيفة .

1/37 
تعهد األندية املشاركة بتحمل 

 األضرار

وتوضع في خزينة   رسوم االعتراض االدارية  مائتي دوالر  والفنية مائة دوالر 
 اللجنة املنظمة

 رسوم االعتراض  2/37
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 اللوائح املالية الداخلية املادة الثامنة والثالثون :
ويدرج فيها أي  تقوم اللجنة املنظمة بإعداد اللوائح املالية الداخلية

غرامات تختص بالحكام والفنيين  فيما يتعلق بمخالفة تعلميات االقامة  
 وتوضع في خزينة اللجنة املنظمة .

 اللوائح املالية الداخلية 1/38
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 الفصل الثامن: األحكام العامة
 االلتزام بأعداد املشاركة :التاسعة والثالثون املادة 

تلتزم األندية العربية املشاركة بالعدد املحدد لوفدها وتتحمل نفقات العدد 

افاة اللجنة  املنظمة باستمارات املشاركة كل في وقتها  أإلضافي كما تلتزم بمو

 املحدد وال يعتد بالطلبات او االستمارات التي تصلها بعد انتهاء املدة املحددة.

 االلتزام بأعداد املشاركة 1/39

 

 حق تفسير اللوائح الفنيةاملادة األربعون : 
يعود حق تفسير احكام اللوائح الفنية ملباريات ومسابقات الدورة لالتحاد 

العربي لكل لعبة ويعود تعديلها او اتخاذ اإلجراءات الضرورية في ما لم يرد 
 فيها نص واضح الى لجنة اإلشراف واملتابعة.

 
1/40 

 حق تفسير اللوائح الفنية

 

 حق تفسير احكام الالئحة األساسية واألربعون: الواحدةاملادة 

 تعديل أحكام الالئحة األساسية واألربعون: الثانيةاملادة 
الالئحة من قبل لجنة االشراف واملتابعة كون التوصية بتعديل أحكام هذه ت

 وتصبح نافذة بعد اعتمادها من قبل اتحاد اللجان .
 تعديل أحكام الالئحة األساسية 1/42

 

 االتحادات الدولية للرياضات األوملبيةواألربعون :  الثالثةاملادة 
تعتمد العاب االتحادات الدولية للرياضات االوملبية املعتمدة فقط من 

 لبياناتها الصادرة خالل دورة األلعاب اللجنة
ً
 األوملبية الدولية طبقا

1/43 
االتحادات الدولية للرياضات 

 األوملبية

 

  الالئحةاعتماد  واألربعون : الرابعةاملادة 
 اعتماد الالئحة 1/44 تصبح هذه الالئحة نافذة املفعول بعد اعتمادها من اتحاد اللجان .

 

املكتععععععععععععب التنفيععععععععععععذي  قبععععععععععععل اتحععععععععععععاد اللجععععععععععععان االوملبيععععععععععععة الوطنيععععععععععععة العربيععععععععععععة بقععععععععععععرار اعتمععععععععععععدت هععععععععععععذه الالئحععععععععععععة مععععععععععععن 
 .م 2017مارس  25 بتاريخ: 34التحاد اللجان باجتماعه رقم 

 

 .2019/         08   / 01بتاريخ:تم اعتماد هذه الالئحة من قبل اتحاد اللجان 

 1/41 يعود حق تفسير احكام هذه الالئحة التحاد اللجان
حق تفسير احكام الالئحة 

 األساسية




