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 التغییرات التي تم إجراؤھا في إصدار یولیو 2020
 العناصر  ملف القرار  تمت الموافقة علیھ من قبل

 2019/3  اجتماع مجلس اإلدارة
 ,DF Nr 2019/REG/01 1.11, 2.8, 2.9, 2.20, 3.1, 3.4 ووھان / الصین  

3.5, 4.4, 4.10, 6.5, 7.6, 10.1 
 2020/1 اجتماع مجلس االدارة

 برازیلیا / البرازیل 
DF Nr 2020/SPD/01a 
DF Nr 2020/SPD/2 

4.10 
7.11 

 
 

 
 التغییرات التي تم إجراؤھا في إصدار نوفمبر 2020 

 العناصر  ملف القرار  تمت الموافقة علیھ من قبل

 الجمعیة العمومیة الخامسة والسبعون
(VTC ) DF Nr 2020/REG/01 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 5.9, 6.2 

 الجمعیة العمومیة الخامسة والسبعون
(VTC ) 

DF Nr 04a/SD/20 
DF Nr 04b/SD/20 8.30 

2020/3اجتماع مجلس اإلدارة   
(VTC) DF Nr 2020/GDP/01 2.13 E 

8.12 K.2 
2020/3اجتماع مجلس اإلدارة   

(VTC) DF Nr 2020/GDP/03 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 

 

 التغییرات التي تم اجراؤھا في اصدار مارس 2021
 العناصر  ملف القرار  تمت الموافقة علیھ من قبل  

  2021/1اجتماع مجلس اإلدارة  
 (باالتصال المرئي)

DF 2021/GDP/01 –  

 الفئات الریاضیة 
ب  7.13  المادة  

  2021/1اجتماع مجلس اإلدارة  
 (باالتصال المرئي)

DF Nr 2021/GDP/02 –  

العالمیة للسیزمتنظیم األلعاب العسكریة   

 المواد

 ,ب 7.5 ,ب 7.4 ,ب 7.3
  ب  7.7  ,ب 7.6

 

 التغییرات التي تم اجراؤھا في اصدار یولیو 2021
 العناصر ملف القرار  تمت الموافقة علیھا من قبل

2021/2اإلدارة اجتماع مجلس   

 النزاروتا (اسبانیا) 

DF 2021/SGA/01   

  األمین العام
د 4.8المادة    

2021/2اجتماع مجلس اإلدارة   

 النزاروتا (اسبانیا) 
DF 2021/SD/04   

  أفضل العب ریاضي في العام
6.10المادة   

2021/2اجتماع مجلس اإلدارة   

 النزاروتا (اسبانیا) 
DF 2021/SD/05   
السیزم  تقویم اجتماع رئیس اللجان الریاضیة في   

ج 2.16المادة   
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 التغییرات التي تم اجراؤھا في اصدار دیسمبر 2021
 العناصر ملف القرار  تمت الموافقة علیھا من قبل

 

2021/3أجتماع مجلس اإلدارة   

 اولمبیا القدیمة (الیونان) 
 

DF Nr 2021/SD/001  

 بطولة السیزم العسكریة عبر االنترنت في لوائح السیزم  
و ھـ،د،  7.8المادة    

DF Nr 2021/SD/002   

  إرشادات لمنظمي البطولة العسكریة العالمیة في لوائح السیزم
ج 7.8ة الماد  

DF Nr 2021/SD/005  
   السیزملوائح برنامج حوافز الدولة المضیفة في 

  5.11المادة 

 

 2023التغییرات التي تم اجراؤھا في اصدار ینایر 

 العناصر  ملف القرار تمت الموافقة علیھا من قبل 

عن  أجتماع مجلس اإلدارة االستثنائي 
 طریق االتصال المرئي 

2022یونیو،  21  

DF 01/SD/2022-3 
 اختیار وانتخاب الرؤساء الجدد للجان الریاضیة 

  4.10المادة 

الریاضیة في  رئیس اللجنة 
 السیزم

 

 

 

 

   2022/3جتماع مجلس اإلدارة أ

قبرص -الرنكا   

 

 

DF 004/SD/2022-3  

 تغییر اللوائح للفرق المختلفة  

  7.8المادة 

    بطولة العالم

  7.9المادة 

 البطولة القاریة  

7.10المادة   

 البطولة االقلیمیة

7.11المادة   

 البطولة  

DF 002/SD/2022-3  

تغییر اللوائح على معاییر الریاضیین ذوي االحتیاجات  
 الخاصة  

7.23المادة   

الوضع العسكري –المشاركة   
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 جدول المحتویات

 السیاسة والتنظیم االول الجزء 

 المقدمة

 السیاسة العامة   الفصل األول:  

 والمسؤولیات األدوار   -الھیاكل والصالحیات   الفصل الثاني:  

 المؤتمر والجمعیة العامة   الفصل الثالث:  

 التصویت واالنتخابات والتعیینات   الفصل الرابع:  

 المالیة  الفصل الخامس:  

 األوسمة والجوائز    الفصل السادس: 

 الجزء الثاني احداث المجلس الدولي للریاضة العسكریة  

 للریاضة العسكریة المجلس الدولي  مسابقات   :  السابعالفصل 

 الریاضیة  حداث اال  :  الثامنالفصل 

 مكافحة المنشطات  لوائح   :  التاسعالفصل 

 أنشطة أخرى     : شراعالالفصل 
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 السیاسة والتنظیم االول الجزء 

 مقدمة ال

 : المجلس الدولي للریاضة العسكریة

" ھو اتحاد ریاضي دولي یتكون من القوات  CISMالمعروف باسمھ المختصر "  . المجلس الدولي للریاضة العسكریة

المسلحة للدول األعضاء التي وافقت علیھا الجمعیة العامة. المجلس الدولي للریاضة العسكریة مفتوح أمام القوات  

لس الدولي للریاضة  ) الھدف األساسي من المجUNالمتحدة (  االمم المسلحة لجمیع الدول المعترف بھا رسمیًا من قبل  

العسكریة ھو تعزیز النشاط الریاضي والتربیة البدنیة بین القوات المسلحة كوسیلة لتعزیز السالم العالمي. تم تغلیف  

 ھذا النموذج المثالي في شعار اتحاد الجمھوریات الدولیة "الصداقة من خالل الریاضة" 

 :  خلفیة

كانت الدول الخمس المؤسسة ھي    في نیس فرنسا   1948فبرایر    18في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة تأسس  

أدرك الجنرال األمریكي جون    األولى.بلجیكا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورغ وھولندا. في أعقاب الحرب العالمیة  

الحلفاء. ونتیجة  بیرشینج الحاجة إلى كسر الحواجز اللغویة والثقافیة وتعزیز الصداقة والروح المعنویة بین جنود قوات  

وھو ألعاب   . ونظم أول حدث ریاضي عسكري دولي    1919أسس المجلس الریاضي للقوات المتحالفة في عام    .لذلك

ریاضة. بعد الحرب    24ریاضي في    1500دولة من القارات الخمس    18في فرنسا. شارك في ھذه األلعاب    .الحلفاء

في    1946ات المتحالفة وأقیمت دورة ألعاب الحلفاء الثانیة في عام  تم إحیاء المجلس الریاضي للقو  . العالمیة الثانیة 

وئام   في  والشرقیة  الغربیة  أوروبا  من  الحلفاء  تنافس  الخصوص  وجھ  وعلى  الخالف  وبرلین.  بسبب  الحظ  لسوء 

الي مع  في العام التالمجلس  . ومع ذلك تم إحیاء  1947المجلس الریاضي للقوات المتحالفة في عام    ایقافتم    .السیاسي 

 تأسیس المجلس الدولي للریاضة العسكریة وظھور رؤیة عالمیة. 

 :النطاق والنشاط

دولة    140إلى أكثر من    المجلس الدولي للریاضة العسكریة  ا نم  .مع خمس دول أوروبیة   1948منذ تأسیسھ في عام  

المجلس الدولي    ینظم  . عضو من أوروبا وأفریقیا وآسیا وأمریكا. باإلضافة إلى العدید من البطوالت القاریة واإلقلیمیة

العسكریة العسكریة الصیفیة والشتویة كل أربع سنوات    20أكثر من    للریاضة  العالم  بطولة عالمیة سنویًا وألعاب 

المش  من  آالف  عدة  یوفر  بحوالي  العالم.  وأبطال  األولمبیة  المیدالیات  ذلك  في  بما  للریاضة  اركین  الدولي  المجلس 

المجلس  ینظم    . أیًضا العیادات والمساعدة الفنیة والتضامنیة لألعضاء فیما بینھم. من أجل تحقیق ھذه األھداف  العسكریة

العسكریة  للریاضة  العلمیة والطبیة والریاضیة   الدولي  للریاضة  . یشارك  العادیة  والندوات   الندوات  الدولي  المجلس 

 في تعزیز السالم من خالل األنشطة الریاضیة وغیرھا من أحداث "الریاضة والسالم".  العسكریة
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 الفصل األول السیاسة العامة 

 تعریفات ال       .1.1المادة 

 : النشطة الدولة

  الدولة النشطة ھي دولة عضو تفي بمسؤولیاتھا المالیة ما لم تقرر الجمعیة العامة خالف ذلك (شرط إلزامي).    الدولة

أحداث   تنظیم  في  ممكن  حد  أقصى  إلى  تساھم  التي  الدولة  أیًضا  ھي  العسكریة النشطة  للریاضة  الدولي    المجلس 

 مرغوب فیھ).  شرطوالمشاركة فیھا (

 ) AFالقوات المسلحة ( 

أو البحریة أو القوات الجویة أو غیرھا من الخدمات النظامیة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر قوات  الجیش  

الدفاع الوطنیة / الفیدرالیة (الذاتیة) وقوات األمن الوطنیة / الفیدرالیة المعترف بھا رسمیًا من قبل دولة عضو كجزء  

 من قواتھا المسلحة وتوافق علیھا الجمعیة العامة. 

 ) BoDمجلس اإلدارة (

منح السلطات من قبل الجمعیة العامة التخاذ قرار بشأن  یتم  منتخبین    (تسعة عشر) عضًوا  19یتألف المجلس من  

 في حدود نظامھا األساسي ولوائحھا.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةجمیع التدابیر المتعلقة بإدارة وإدارة 

 . )CoDرئیس الوفد (

لوفده / وفدھا من قبل السلطات المسؤولة في بلده / بلدھا ویتمتع بصالحیة اتخاذ القرارات نیابة  یعین الضابط رئیًسا  

 عن تلك السلطات. 

 ) CoMرئیس البعثة (

 ضابط معین كرئیس للبعثة من قبل السلطة المناسبة للدولة العضو. 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة سلطات 

یتم انتخابھم من قبل الجمعیة العامة أو الجمعیات القاریة (التي تعقد في إطار الجمعیة العامة) أو یتم تعیینھم من قبل  

 معینة .   أو ریاضة  دولتھم أو قارتھم أو   المجلس الدولي للریاضة العسكریةمجلس اإلدارة أو حكومتھم لتمثیل 

 ھي:   مجلس الدولي للریاضة العسكریةالسلطات 

 . لرئیسا -

   . أمین عام -
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 . نواب الرئیس -

 . أعضاء مجلس اإلدارة -

 . أمین الصندوق  -

 . رؤساء الوفود  -

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةرئیس اللجان الریاضیة ب -

 . مجلس الدولي للریاضة العسكریة ممثل عن رؤساء اللجان الریاضیة بال -

 . رؤساء اللجان -

 للریاضة العسكریة المجلس الدولي أحداث 

 : المجلس الدولي للریاضة العسكریةتشمل أحداث 

 أ. المسابقات الریاضیة 

 الدورات والندوات ب. 

 االجتماعات الرسمیة على النحو التالي:  ج.

 . المؤتمر والجمعیة العامة  -

 . اجتماع مجلس اإلدارة -

 . اجتماع قاري  -

 . اجتماع لجنة  -

 . لمجلس الدولي للریاضة العسكریةلاجتماع لجنة الریاضة  -

 العمل.  فریق اجتماع  -

 :اللجنة

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة وتعمل في منطقة معینة من نشاط  اإلدارةلجنة أنشأھا مجلس ھي 

 : مؤتمر 

للتخطیط االستراتیجي    مخصص االجتماع السنوي لمندوبي الدول األعضاء مباشرة قبل انعقاد الجمعیة العامة. المؤتمر  

 والمناقشات والعروض التقدیمیة وتبادل المعلومات.   والتجاري
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 : مندوب 

السلطات    ضابط أو ضابط صف أو مدني من وزارة الدفاع یتم تعیینھ على ھذا النحو من قبل حكومتھ أو من قبل

أن یكون في الخدمة  و  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  فيالمختصة في بلده / بلدھا لیكون عضًوا في وفد الدولة  

 . التي یمثلھا  الدولة في الفعلیة 

 : )Del( الوفد

 . الدولالعدد اإلجمالي لمندوبي 

 : المسائل التأدیبیة

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ولوائح    المجلس الدولي للریاضة العسكریةانتھاكات قوانین  شاملة وال تقتصر على  

السیئ   السلوك  أو  السلوك  أو غیره من أشكال  عامة  سوء  الجنسي  التحرش  لیشمل  أو خارجھ  الملعب  داخل  سواء 

 التحرش ؛ والنشاط اإلجرامي لیشمل االعتداء الجنسي. 

 : مجلس الطوارئ

 .   مجلس اإلدارة جلسات اتخاذ قرارات اللجنة المؤقتة في حالة الطوارئ بین 

 : )GAالجمعیة العامة ( 

 وتتألف من وفود الدول األعضاء.  مجلس الدولي للریاضة العسكریة لالسلطة العلیا ل

 :العام) مین األمانة العامة (اال

. یدار من قبل األمین العام ویتألف من أفراد المجلس الدولي للریاضة العسكریة المكتب الدائم الذي یوفر استمراریة  

المجلس الدولي  من میزانیة    یدفع رواتبھم عسكریین من قبل الدول األعضاء على نفقتھا الخاصة وموظفین مدنیین  

 للریاضة العسكریة 

 : االزعاج او المضایقة

ھو سلوك غیر    االزعاجأو یعرضھ للخوف على سالمتھ.  ذر  ك یزعج الشخص أو یھدده أو یرھبھ أو ین ھو مسار سلو

بیئة   مرغوب فیھ وغیر مرحب بھ وغیر مرغوب فیھ یحط من قدر الضحیة أو یھددھا أو یسيء إلیھا وینتج عنھ 

سلوك   یشمل  قد  للضحیة.  الحصر   االزعاج معادیة  ال  المثال  سبیل  والتعلی   على  واالفتراءات الصفات  المھینة  قات 

اإلھانات البصریة مثل الملصقات    واالفتراضات البذیئة أو إعاقة أو منع الحركة أو اللمس العدواني أو أي تدخل جسدي

 أو الرسوم الكرتونیة المھینة. 
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 : الدولة المضیفة

العسكریة دولة عضو نشطة في   للریاضة  الدولي  تنظیم حدث    المجلس  للریاضة  توافق كتابیًا على  الدولي  المجلس 

المعمول بھا. سیتم تناول الشروط واألحكام المحددة   المجلس الدولي للریاضة العسكریةوفقًا لجمیع لوائح    العسكریة

في    كریة المجلس الدولي للریاضة العسوالتوقعات والحقوق وااللتزامات المتبادلة للدولة المضیفة والمقر الرئیسي لـ  

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة أو مسؤول    المجلس الدولي للریاضة العسكریةعقد مكتوب موقع من قبل رئیس  

 مختص آخر ووزیر دفاع الدولة المضیفة أو أي سلطة مختصة أخرى. او 

 : دولة غیر نشطة

 ر الجمعیة العامة خالف ذلك. الدولة غیر النشطة ھي دولة عضو فشلت في الوفاء بمسؤولیاتھا المالیة ما لم تقر

 : )L Oمكتب االتصال (

ویكون مسؤوالً داخل منطقة    . بالتشاور مع الدول األعضاء في قارتھ    .كیان اختیاري تم إنشاؤه من قبل نائب الرئیس  

في منطقتھ وتشجیع الدول غیر األعضاء في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة معینة عن تعزیز وتنسیق أنشطة  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةمنطقتھ على االنضمام إلى 

 :دولة العضوال

وفقًا للنظام األساسي واللوائح. الدول األعضاء تشمل الدول    المجلس الدولي للریاضة العسكریة في    الدولة تم قبول  

 النشطة وغیر النشطة. 

 :الوفد

 . مجلس الدولي للریاضة العسكریة للفي حدث  الدولة یق فر من المشاركون 

 :الدولة

سواء كانت عضًوا أم ال على أنھا تعني فقط دولة    .الدولةیجب تفسیر    المجلس الدولي للریاضة العسكریة في سیاق  

 المتحدة بما في ذلك الدول التي منحت وضع "دولة مراقب غیر عضو".  االمم معترف بھا رسمیًا من قبل 

 : مراقب 

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة دولة عضو أو غیر عضو أو فرد یمثل نفسھ أو منظمة تمت دعوتھ لحضور حدث  

 بشكل عام.   المجلس الدولي للریاضة العسكریة بغرض الحصول على المعرفة بحدث معین أو 
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 : )OCRالرسمي ( المجلس الدولي للریاضة العسكریةممثل 

تعیینھفرد   لتمثیل    یتم  من أعضائھ  اإلدارة عادةً  قبل مجلس  العسكریةمن  للریاضة  الدولي  البطوالت  في    المجلس 

 األخرى.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةأو أحداث  العالمیة

 : شریك

 . لمجلس الدولي للریاضة العسكریةلمھتم بالریاضات العسكریة ومستعد للترویج  . منظمة أو فرد لھ دور دولي 

المالیة    بالتزاماتھ ي  قد أوف   یكون ویجب أن    المجلس الدولي للریاضة العسكریة بواسطة    الشریك رسمیا   یفوض یجب أن  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة تجاه 

 : الرئیس

بالمسؤولیات  تنتخب  ضابط  ھ الجمعیة العامة ویترأس المؤتمر والجمعیة العامة واجتماعات مجلس اإلدارة ویضطلع 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةوفقًا للنظام األساسي ولوائح 

 :(PCSC)  مجلس الدولي للریاضة العسكریة في الرئیس لجنة الریاضة 

 . ضابط یدیر ویطور الریاضة

 :)PCSCR( في المجلس الدولي للریاضة العسكریة ة  یلریاضا لجانال ي رؤساء ممثل

 في مجلس اإلدارة.  PCSCsالممثل الرسمي ل 

 : اللوائح

 النظام األساسي واللوائح الریاضیة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة تضم لوائح 

 : )SGاألمین العام (

میزانیة    ویدیر ویدیر األمانة العامة    . تنتخبھ الجمعیة العامة یضمن تنفیذ قرارات الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة    ضابط 

 المعتمدة من الجمعیة العامة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 : جنسيالعتداء اال

إساءة استخدام السلطة أو عندما ال توافق    الجنسي المتعمد الذي یتسم باستخدام القوة أو التھدید أو التخویف أو   االعتداء

الضحیة أو ال تستطیع الموافقة. یشمل االعتداء الجنسي االغتصاب واللواط القسري أو محاولة ارتكاب ھذه الجرائم  

 واالتصال الجسدي غیر المرغوب فیھ وغیر الالئق مثل التحرش أو المداعبة. 
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 : التحرش الجنسي

وغیر ذلك من السلوك اللفظي أو غیر اللفظي أو الجسدي أو السلوك ذي    . ھا  تتضمن خدمات جنسیة غیر مرحب ب

الطبیعة الجنسیة الذي یخلق بیئة مخیفة أو معادیة أو مسیئة. التحرش الجنسي ھو شكل من أشكال التمییز وبالتالي فھو  

 . ضة العسكریة المجلس الدولي للریاسلوك غیر مقبول لن یتم التسامح معھ في أي حدث أو نشاط من أنشطة 

 :(CSC) لمجلس الدولي للریاضة العسكریةلة یلجنة الریاضال

المجلس الدولي  اللجنة المسؤولة عن اإلدارة والتطویر والجوانب الفنیة لكل ریاضة یتم قبولھا كریاضة من فئة  ھي  

 ). 1األولى (  للریاضة العسكریة 

 : )TGأمین الصندوق العام (

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة تنتخبھ الجمعیة العامة یكون مسؤوالً عن اإلدارة المالیة لـ  ضابط 

 : نائب الرئیس

ضابط یمثل قارة واحدة تم التصویت علیھ من قبل الدول النشطة التي تنتمي إلى قارتھ / قارتھا ویعمل في مجلس  

 اإلدارة.

 : فریق العمل

 موضوع معین أو تنفیذ مھمة محددة لفترة محدودة. لدراسة التي أسست المجموعة 

 . الوثائق الرسمیة     .  1.2المادة 

 ھي:  المجلس الدولي للریاضة العسكریة الوثائق التي تحكم أنشطة 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة النظام األساسي الذي ینشئ األساس القانوني والمؤسسي التفاقیة  -أ 

 . وتحدد القواعد المتعلقة بتطویر األنشطة الرئیسیة    المجلس الدولي للریاضة العسكریةاسة اللوائح التي تقنن سی - ب 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة في ریاضة اللوائح الریاضة التي تنظم ال -  ج

 . خطط العمل االستراتیجیة والسنویة التحاد نظم إدارة المعلومات  - د 

 . التقویم العالمي. ھــ
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 تعدیل اللوائح       .1.3المادة 

 

  االنتخابیة. جمیع التعدیالت على النظام األساسي وكذلك جمیع تعدیالت اللوائح المتعلقة بالمسائل المالیة والعملیة  أ.  

والوضع النھائي للدول غیر النشطة أو المعلقة أو التغییرات في السیاسة ذات الصلة    .وقبول الدول األعضاء الجدیدة

لتعدیالت األخرى على اللوائح تخضع للسلطة التي فوضتھا الجمعیة  تخضع للسلطة الوحیدة للجمعیة العامة. جمیع ا

 العامة لمجلس اإلدارة. تحتفظ الجمعیة العمومیة بحق تعدیل أي سیاسة وأنظمة. 

بینما تتطلب التعدیالت على اللوائح األغلبیة المطلقة  المجلس   تتطلب تعدیالت النظام األساسي أغلبیة ثالثة أرباع ب. 

 . ال تؤثر على النظام األساسي بأي شكل من األشكالفقط طالما أنھا  

ج. تتطلب التغییرات في النظام األساسي أیًضا الموافقة بموجب مرسوم ملكي والنشر الواجب كما ھو منصوص علیھ  

 . 1919أكتوبر  25من القانون البلجیكي الصادر في  3 الالئحة في 

 بموجب سلطة الجمعیة العامة: یجب ان تتم  جمیع مقترحات تعدیل اللوائح   -د 

 . . یقدم من قبل رئیس الوفد أو مجلس اإلدارة1

 . . تقدیم التبریر 2

 . . أن تكون مكتوبة 3

. أن تكون موجھة إلى األمانة العامة قبل أربعة أشھر على األقل من بدء الجمعیة العمومیة. تقوم الھیئة المختصة  4

دراسة االقتراح ورفع توصیتھ إلى مجلس اإلدارة. وتقوم األخیرة بدورھا برفعھا مع توصیتھا إلى الجمعیة العامة.  ب

 االقتراح والتوصیات جزء من الوثیقة التحضیریة للجمعیة العامة. 

بأغلبیة أصوات  یجوز إدراج المقترحات المتأخرة لتعدیل اللوائح بموجب سلطة الجمعیة العامة في جدول األعمال    -   ھـ

 الجمعیة العامة. 

 القضایا غیر المنصوص علیھا في اللوائح    .  1.4المادة 

 أ. جمیع المسائل غیر المنصوص علیھا في النظام األساسي واللوائح تقررھا الجمعیة العامة. 

لمجلس اإلدارة أو مجلس الطوارئ سلطة اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي یقدم تقاریر عنھا    . في الحاالت العاجلة   -ب 

 إلى الجمعیة العمومیة القادمة. 
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 الملكیة وحقوق التلفزیون                                       1.5المادة 

للمادتین   الح  11و  10وفقا  المالك  ھو  المجلس  یكون  األساسي،  المجلس  قانون  المتعلقة  من  الحقوق  لجمیع  صري 

 بأحداثھ. 

 حقوق الملكیة: أ. 

المجلس  1 الى  الى ذلك)  الشعارات، وما  الدبابیس،  الكتیبات،  المجلس (المطبوعات،  . تنتمي حقوق ملكیة منتجات 

 والتي قد تتنازل عن الحقوق للدولة المنظمة فقط وفقا للشروط التالیة: 

 القوات المسلحة للدولة المنظمة. لالستخدام داخل أ.              

 ب. استخدامھا داخل المجتمع المدني الوطني.              

تجسد شارة أو شعار المجلس رموز المجلس الدولي للریاضة العسكریة. تعتبر الشارة أو الشعار من ممتلكات  .  2

او شعار المجلس لألغراض التجاریة  استخدام شارة  قانونآ وال یجوز تعدیلھا بأي شكل من االشكال.  المجلس المحمیة  

 یجب ان تنظم عن طریق مجلس اإلدارة. 

 : ب. حقوق التلفزیون

العسكریة یشجع   للریاضة  الدولي  واضح   المجلس  أحداث    بشكل  العسكریة منظمي  للریاضة  الدولي  على    المجلس 

بالظھور على    اضة العسكریةالمجلس الدولي للریالدخول في اتفاقیات مع الرعاة وشبكات التلفزیون للسماح ألنشطة  

والدولة المنظمة. بناء   المجلس الدولي للریاضة العسكریة التلفزیون. ومع ذلك فإن نقل الحقوق ھذا سیخضع لعقد بین 

 على ذلك: 

العسكریة.  1 للریاضة  الدولي  البث    المجلس  لجمیع  الحصریة  الطبع والنشر  بحقوق  یتمتع  الذي  الوحید  الكیان  ھو 

 . التلفزیوني لبطوالتھ بما في ذلك األلعاب العسكریة العالمیة

حقوق الطبع والنشر لشبكة تلفزیون وطنیة طالما یتم البث على   المجلس الدولي للریاضة العسكریة . یمكن أن یمنح 2

 . أسس وطنیة أو محلیة 

إرسال نسخ من جمیع اللقطات األولیة والمحررة التي تم تصویرھا في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة ب  . یتطل3

 . تلك البطوالت إلى مقره

یمتلك حقوق التألیف والنشر الحصریة للبث الدولي    .بصفتھ صاحب البطولة   . المجلس الدولي للریاضة العسكریة .  4

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةیجب أن یمر عبر  . ى شبكة دولیةألحداثھ. أي منظم یرغب في بث بطولتھ عل
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   الرسمیة اللغات     .  1.6المادة 

ھي اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والعربیة. یتم طباعة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة أ. اللغات الرسمیة التحاد  

 طباعة جمیع المستندات األخرى باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة فقط. النظام األساسي واللوائح فقط بھذه اللغات. تتم  

 النص اإلنجلیزي. ب  ینشر . النص الفرنسي. لتفسیر اللوائحب  ینشر . ب. ألي تفسیر للنظام األساسي

 والعربیة أثناء اإلجراءات.   واإلسبانیة ستتاح ترجمة فوریة إلى اإلنجلیزیة والفرنسیة    . في المؤتمر والجمعیة العامة  -ج

 سیتم توفیر الترجمة الفوریة إلى اإلنجلیزیة والفرنسیة.  .خالل اجتماعات مجلس اإلدارةد. 

اھـ العسكریة للالرسمیة األخرى  جتماعات  ال. في  للریاضة  الدولي  العالم  مجلس  اإلنجلیزیة    . وبطوالت  اللغة  تعتبر 

 الفرنسیة اختیاریة. ، واجباري

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة شروط االنضمام إلى                  .  1.7المادة 

 یجب أن تستوفي الدولة الشروط التالیة:  . المجلس الدولي للریاضة العسكریةأ. من أجل االنضمام إلى 

 . حدةالمت  االمم. االعتراف رسمیا من قبل 1

 . "تعریفات". 1.1المادة ، المجلس الدولي للریاضة العسكریة. لدیھا قوات مسلحة على النحو المحدد في لوائح 2

المتحدة   االمم المتحدة" تلك الدول التي منحتھا    االممیشمل مصطلح "المعترف بھ رسمیًا من قبل    ه االحكام ألغراض ھذ 

 وضع "دولة مراقب غیر عضو". 

یُعرض الترشیح الذي یوقعھ وزیر الدفاع أو أعلى سلطة عسكریة وطنیة على الجمعیة العمومیة. یتم اتخاذ قرار  -ب 

 المجلس.  لتكون عضوا خالل اقتراع سري یتطلب تصویت أغلبیة ثالثة أرباع  الدولة قبول 

 ن تفي الدولة بالتزاماتھا المالیة. یجب أ   .للحصول على وضع الدولة عضو نشط  -ج

 إجراءات العضویة      .  1.8المادة 

یجب تقدیم الدولة التي تتقدم بطلب العضویة إلى مجلس اإلدارة من قبل دولة عضو أو عضو في مجلس اإلدارة.  أ.  

حزمة تحتوي على المعلومات    . ) أشھر من تاریخ الجمعیة العامة6یجب أن تقدم تلك الدولة لألمانة العامة قبل ستة (

 التالیة: 

  . حرس الحدود   . خفر السواحل  .مشاة البحریة   .القوات الجویة   .الجیش   .التنظیم العام لقواتھا المسلحة (البحریة   -  1

 إلخ).  .الشرطة
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ریاضة  لجنة ال  .البطولة   .(الجمعیة العامة   المجلس الدولي للریاضة العسكریة. تقییم قدرتھا على المشاركة في أنشطة  2

 . ...)   المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 قائمة بأھم الریاضات التي تمارسھا قواتھا المسلحة.  - 3

تتعھد فیھ باحترام النظام    .. إعالن رسمي موقع من سلطة مسؤولة (وزیر الدفاع أو أعلى سلطة عسكریة وطنیة) 4

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة األساسي ولوائح 

یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ملف الترشیح وإدراج الترشح على جدول أعمال الجمعیة العمومیة القادمة في  .  1ب.  

 حال عدم وجود معارضة. 

. یجوز لمجلس اإلدارة تقدیم ترشیح إلى الجمعیة العامة بغض النظر عن اكتمال حزمة الترشیح بشرط وجود إفصاح  2

 ر في حزمة الترشیح. كامل وإبالغ الجمعیة العامة بأوجھ القصو

. باإلضافة إلى ذلك قد یقدم مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة الدول المقترحة التي لم تقدم بعد حزم الترشیح أو  3

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةالدول التي لم تعرب بعد عن اھتمامھا باالنضمام إلى 

مشروطة بتزوید األمین العام    الدولةفإن عضویة    . مت الموافقة . یجوز للجمعیة العامة التصویت على الترشیح وإذا ت 4

 عضًوا  الدولةتعتبر   .بالحزمة الكاملة. عند استالم الحزمة المكتملة والموافقة علیھا 

یجب تقدیم    . . إذا لم یتم تقدیم حزمة كاملة من قبل الدولة المقترحة في غضون عامین بعد تصویت الجمعیة العامة5

 إلى الجمعیة العامة للتصویت علیھا.  الدولة المقترحة

  . سیقدم األمین العام المشورة لتلك الدولة    .المجلس الدولي للریاضة العسكریة ج. مباشرة بعد انضمام دولة ما إلى  

المجلس الدولي  كما یقوم بإبالغ جمیع الوفود وسلطات    المجلس الدولي للریاضة العسكریة معترفًا رسمیًا بعضویتھا في  

 األخرى.  العسكریة للریاضة 

 أن ترسل إلى األمین العام:  .یجب على الدولة العضو الجدیدة في موعد ال یتجاوز شھر واحد بعد االعتراف بھا -د 

 الزامي .1

  ) مندوبین) من وفدھا مع سیرة ذاتیة قصیرة 4قائمة الضباط (رئیس الوفد وما یصل إلى أربعة ( .أ

 . وصورة حدیثة 

 البرید اإللكتروني والھاتف والفاكس. عنوان الوفد مع أرقام  .ب 

 . النسخ ذات المقیاس الدقیق للعلم الوطني وشعار النبالة وشارات القوات المسلحة  . ج

 من نشیدھم الوطني.  MP3نسخة ھـ.  
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 اختیاري .2

لیكونوا جزًءا من لجنة   للریاضة  لأو لجنة ریاضیة  عادیة  أ. مقترحات لبعض الضباط  الدولي  لمجلس 

 .   العسكریة

 . اختیاره لمكتب اتصال في حالة قربھ من مكتبي اتصالب. 

ج. إذا لزم األمر حزمة أكثر اكتماال حول تنظیم الریاضة العسكریة (الوكالة المسؤولة مدرسة الریاضة  

 ...). المجلس الدولي للریاضة العسكریةالعسكریة الوحدات الخاصة توافر منشآتھا لعقد أحداث 

 لعام بتزوید الدولة العضو الجدیدة بالمجان: ھـ. في المقابل یقوم األمین ا 

 . األساسي  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . نظام 1

 . اللوائح  - 2

 . اللوائح الریاضیة. 3

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. دلیل 4

المجلس الدولي  . معلومات تسجیل الدخول وكلمة المرور الخاصة بھم للوصول إلى قسم الشبكة الخارجیة لموقع  5

 . للریاضة العسكریة 

 ما یلي: المجلس الدولي للریاضة العسكریة تشمل حقوق الدولة العضو في االستفادة من و. 

 : والعیادات والندوات المعنیةإذا كانت دراسات المجلس الدولي للریاضة العسكریة  .1

 . أ. االشتراك في جمیع العیادات وأیام الدراسة

 . الكتیبات الفنیة استالمب. 

 ج. المشاركة في جمیع الجلسات. 

 . إذا كان برنامج المساعدة الریاضیة الفنیة معنیًا: 2

 . أ. شراء المعدات الریاضیة بأسعار مناسبة 

 . الریاضیة  ب. نصیحة من الخبراء بشأن بناء المنشآت 

 . إلخ)  . التدریب  -ج. تدریب العاملین (الطب الریاضي 

 د. تخطیط برنامج لتطویر الریاضة على المستوى الوطني و / أو العسكري. 
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(ز.   أرباع  ثالثة  إدارة  ال)  4/ 3بأغلبیة  لمجلس  یجوز  العسكریة تصویتات  للریاضة  الدولي  تقدیم عضویة    المجلس 

 مشروطة إلى أي دولة تلبي وتفي بجمیع متطلبات العضویة بما في ذلك التزاماتھا المالیة في أي لحظة من السنة. 

فإن العضویة المشروطة تمنح    . لمجلس الدولي للریاضة العسكریةباستثناء حق التصویت في الجمعیة العامة المتعاقبة ل

حتى الجمعیة    المجلس الدولي للریاضة العسكریةمثل أي دولة عضو نشطة في  مؤقتًا حقوق العضویة الكاملة    الدولة

 العامة التالیة التي یتم فیھا دعوة الجمعیة العامة للتصویت على العضویة الدائمة لألمة. 

یمكن منح أمة عضویة مشروطة مرة واحدة فقط لفترة تنتھي في نھایة الجمعیة العامة بغض النظر عن نتیجة تصویت  

 . ویة الدائمةالعض

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  االستقالة أو اإلنھاء من    .  1.9المادة 

بإرسال إشعار رسمي مكتوب باالنسحاب  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  یجوز ألي دولة عضو االستقالة من    أ.

 بالبرید المسجل.   المجلس الدولي للریاضة العسكریة موقع من وزیر الدفاع أو أعلى سلطة عسكریة وطنیة إلى رئیس  

المجلس الدولي للریاضة العسكریة  في ھذه الحالة یجب على األمین العام إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة وسلطات    .ب 

 .  ر على الفوربھذا اإلخطا المعنیة 

یقر األمین العام باالستقالة. یخطر الدولة العضو المستقیلة بالتاریخ الرسمي لدخولھ حیز التنفیذ عن طریق البرید    . ج

 المسجل. یقوم بإدخال قراءة ھذا اإلخطار كبند في جدول أعمال الجمعیة العامة التالیة. 

فإن األمانة العامة ستبلغ الدولة المعنیة بإنھائھا عن طریق  د. إذا تم إلغاء عضویة أي دولة بسبب وضعھا غیر النشط  

 البرید المسجل. 

ألن ھذه أصول     المجلس الدولي للریاضة العسكریة ھـ. ال یمكن للدولة العضو المستقیلة المطالبة بأي جزء من أصول  

 مشتركة. 

  مجلس الدولي للریاضة العسكریة الو. بعد عامین (عامین) من حالة عدم النشاط سیتم مراجعة عضویة أي دولة في  

 والبت فیھا من قبل مجلس اإلدارة. 

 . عضوالدولة الحقوق      .  10-1المادة 

 للدول األعضاء النشطة الحق في:  -أ

 المشاركة مع حق التصویت في الجمعیة العمومیة.  1

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةأن تتم دعوتك إلى جمیع بطوالت  2

 . أو غیرھا من األحداث المجلس الدولي للریاضة العسكریة تنظیم بطوالت  3
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 . والعیادات والندوات   المجلس الدولي للریاضة العسكریةاالستفادة من دراسات  4

 االستفادة من برنامج المساعدة الریاضیة الفنیة.  5

 الدول األعضاء النشطة باستثناء ما یلي: ب. تتمتع الدول األعضاء غیر النشطة بنفس الحقوق التي تتمتع بھا 

 ال یحق لھم التصویت في الجمعیة العامة.   - 1

 . المالیة  م بالتزاماتھحتى یفوا  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . أنھم ال یشاركون في أي حدث من أحداث 2

جزًءا من أي ھیكل / كیان قاري    ال تلعب"). بھذا المعنى قد ال تكون الدول غیر النشطة   - االلتزامات (مبدأ "ال أجر  

 إلخ.)  . مكاتب إقلیمیة . (مكاتب قاریةالمجلس الدولي للریاضة العسكریة إقلیمي  /

فیجب دفع رسوم العضویة قبل الموعد    المجلس الدولي للریاضة العسكریةإذا كانوا یرغبون في المشاركة في مسابقات  

 . المعنیة النھائي المحدد إلعادة اإلدخال النھائي للمسابقة 

 . ال یخضعون لرسوم العضویة السنویة. 3

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. مرشحوھم غیر مؤھلین ألي وظیفة من وظائف 4

 . یتم إنھاء والیات المسؤولین المنتخبین أو المعینین على الفور. 5

 بالتزاماتھا المالیة. تستعید الدولة المذكورة مكانتھا كدولة نشطة عندما یتم الوفاء    -ج

 .  عضو الدولة الواجبات      .  1.11المادة 

 الدولة العضو علیھا االلتزامات التالیة: 

 . من النظام األساسي)  3(المادة المجلس الدولي للریاضة العسكریة احترام مبادئ  -أ

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةاالمتثال للوائح  -ب 

 . یة في غضون المھلة المحددةالوفاء بالتزاماتھا المال - ج 

 . االستجابة في الوقت المناسب لجمیع مطالب األمین العام التحاد الدول المستقلة  -د 

 احترام المواعید واإلجراءات المحددة في جمیع ملفات الدعوات الرسمیة  -ھـ

 العقوبات     .  12-1المادة 

للسلطات المذكورة أدناه أن تفرض عقوبات في حالة عدم احترام أي دولة عضو أو أي مھمة أو فریق  یجوز   .أ

الروح غیر السیاسیة التحاد الدول المستقلة أو التصرف بطریقة  ال یحترم  أو شخص ینتمي إلى دولة عضو  
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أشكال المضایقة   التحرش الجنسي أو غیره من  . غیر ریاضیة أو االنخراط في سلوك إجرامي أو سوء سلوك

أو عدم االمتثال  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  أو عدم احترام االلتزامات التعاقدیة التي تم التعھد بھا تجاه  

 . أو أشكال أخرى من األنشطة التأدیبیة المجلس الدولي للریاضة العسكریة ألي لوائح 

 في مثل ھذه الحاالت یجوز فرض العقوبات القصوى التالیة:  -ب 

) في البطولة تعلیق أي ریاضي أو مسؤول أو  OCRالرسمي (  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . یجوز لممثل  1

 . فریق أو مھمة من المشاركة اإلضافیة في تلك البطولة 

 . یجوز لألمین العام:2

 . ) CoDأ. إصدار خطاب لوم لرؤساء الوفود (

 مسؤوًال أو فریقًا في انتظار قرار لجنة االنضباط. ب. في ظل ظروف استثنائیة أوقف مؤقتًا ریاضیًا أو 

 . إصدار خطاب لوم إلى رؤساء األركان و / أو االتحادات المدنیةالمجلس الدولي للریاضة العسكریة  . یجوز لرئیس  3

التالیة.  یحق  )  EB) أو مجلس الطوارئ (BoD. لمجلس اإلدارة ( 4 تعلیق مؤقت لدولة عضو حتى الجمعیة العامة 

جلس اإلدارة / المجلس التنفیذي بمراجعة جمیع نتائج لجنة االنضباط المتعلقة بفرض عقوبة مالیة. قد یخفض سیقوم م 

مجلس اإلدارة / مجلس اإلدارة من مبلغ الغرامة المالیة أو یقرر أن العقوبة المالیة غیر مناسبة ولكن ال یجوز لمجلس  

 . مة المالیةاإلدارة / مجلس اإلدارة التنفیذیة زیادة مبلغ الغرا

  . المجلس الدولي للریاضة العسكریةتعتبر العقوبات المذكورة أعاله غیر مناسبة من قبل أي سلطة تابعة لـ    عندما . ج

 یحیل األمین العام القضیة إلى لجنة االنضباط التي قد تفرض العقوبات القصوى التالیة: 

 . إصدار كتاب لوم إلى وزیر الدفاع و / أو رئیس األركان - 1

 . وقف العضو مدى الحیاة  - 2

 . تعلیق عمل فریق لمدة تصل إلى أربع سنوات  -3

 . لعامة التالیة التعلیق المؤقت لدولة عضو حتى انعقاد الجمعیة ا - 4

 . . فرض غرامة مالیة ولكن فقط بموافقة مجلس اإلدارة / مجلس اإلدارة5

 یتم البت في جمیع حاالت المنشطات من قبل لجنة االنضباط. سیتم تطبیق لوائح مكافحة المنشطات.   - -د 

تجاوز ما ورد أعاله  وأي عقوبات مقترحة ت   المجلس الدولي للریاضة العسكریةتعلیق أو استبعاد دولة عضو من  -ھـ

 ال یجوز إال أن تفرضھا الجمعیة العامة. 
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 . الجمعیة العامة سنویا ھ  لدول األعضاء یجب أن تراجعا لعضویة و. أي تعلیق

 . األسبقیة في البروتوكول     .  1.13المادة 

 یكون ترتیب األسبقیة كما یلي:   أ.

 . الرئیس  - 1

 . نائب رئیس القارة المضیفة   - 2

 . األمین العام - 3

 . نواب الرئیس اآلخرون بترتیب األقدمیة   - 4

أو في حالة تساوي الخدمة    . . أعضاء مجلس اإلدارة بترتیب األقدمیة على أساس تاریخ انتخابھم لمجلس اإلدارة  5

 . العسكریة

 . . أمین الصندوق العام6

 . یمثلونھا   استناداً إلى الترتیب األبجدي الفرنسي للدول التي  . رؤساء الوفود  - -7

الریاضیة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  ورؤساء لجان  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . رؤساء ممثلي لجان  8

 أو في حالة الخدمة المتساویة رتبة عسكریة.  PCSCبترتیب األقدمیة بناًء على تاریخ انتخابھم كـ 

 . . رؤساء اللجان (من غیر أعضاء مجلس اإلدارة) 9

 . المندوبون استناداً إلى الترتیب األبجدي الفرنسي للدول التي یمثلونھا  -10

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. أعضاء اللجان الریاضیة 11

المجلس الدولي  الرسمي في حدث معین من قبل مجلس اإلدارة یمثل  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . ممثل  ب 

األخرى ما لم یكن رئیس    المجلس الدولي للریاضة العسكریةولھ األسبقیة على جمیع سلطات  للریاضة العسكریة  

 . حاضًراالمجلس الدولي للریاضة العسكریة  
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 الفصل الثاني التنظیم 

 للمجلس الدولي للریاضة العسكریة الھیكل التنظیمي     .  2.1المادة 

 .   مبین أدناهكما ھو الھیكل التنظیمي  -

 

 

 

 

  

  

 الجمعیة العامة 
 الدول االعضاء 

التدقیق    لجنة االنضباط    

 لجنة االستئناف  
 الرئیس 

 أعضاء مجلس االدارة

 مجلس مراجعة الطلبات  

PCSCR 

 الخزانة العامة  نائب الرئیس  األمین العام  اللجان   

PCSC   األمانة العامة 
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 :ھمالعسكریة المجلس الدولي للریاضة  الھیئات التوجیھیة واإلداریة الرئیسیة وموظفو - ب 

 الضباط  الھیئات
 الرئیس   الجمعیة العامة  
 نواب الرئیس   مجلس اإلدارة 
 األمین العام األمانة العامة  

 أعضاء مجلس اإلدارة  الوفود 
 امین الصندوق   اللجان الریاضیة  

 رؤساء الوفود   اللجان 
 رؤساء اللجان الریاضیة  مجلس مراجعة الطلبات 

 PCSCاأللعاب الریاضیة  لین ممثل 

 رؤساء اللجان  
  

 الجمعیة العمومیة                         .  2.2المادة 

 تجتمع الجمعیة العمومیة النظامیة مرة في السنة تحت سلطة الرئیس. یتم تحدید المكان والتاریخ مقدًما بعامین.  -أ

 یتم تحدید المكان بحیث یتناوب بین القارات.  -ب 

 في المنطقة.  للریاضة العسكریةالمجلس الدولي سیستخدم تنظیم الجمعیة العامة لبسط نفوذ  - ج 

ویجب أن یفعل ذلك إذا طلب ذلك على    یجوز لمجلس اإلدارة دعوة جمعیة عامة غیر عادیة إذا رأى ذلك ضروریًا   -د 

 األقل ثلث الدول األعضاء النشطة. 

) أربعة  التجمع في غضون  ھذا  أن یصل جدول  4ھـ. یجب عقد  استالم طلب االجتماع. یجب  أعمال  ) أشھر من 

) واحد  قبل شھر  الوفود  إلى  العادیة  العامة غیر  في حاالت  1الجمعیة  لالجتماع.  المحدد  التاریخ  من  األقل  على   (

 استثنائیة قد یتم إعطاء إشعار أقصر. 

 على الجمعیة العمومیة غیر العادیة. المجلس الدولي للریاضة العسكریة  تنطبق لوائح  . و
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 المسؤولیات والسلطات -الجمعیة العامة    .2.3المادة 

 فیما یلي صالحیات ومسؤولیات الجمعیة العامة: 

 أ. یوافق على: 

 . وخطة العمل السنویة خطط العمل االستراتیجیة   - 1

 الحسابات والمیزانیة.  -2

 . . قبول الدول األعضاء الجدیدة والتغییرات في السیاسات ذات الصلة3

 . المعلقة والتغییرات في السیاسات ذات الصلةالوضع النھائي للدول غیر النشطة أو  - 4

 األساسي. . جمیع التعدیالت على النظام 5

 . واالنتخابیةجمیع التعدیالت على اللوائح المنظمة للشؤون المالیة  - 6

 . االقتضاءیستعرض نتائج خطط العمل االستراتیجیة والسنویة ویقدم التوجیھ حسب   -ب 

 . تشریعیةإجراء انتخابات   - ج 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  من قبل ھیئة  نظر في المسائل األخرى التي تعرضھا علیھات -د 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  یقرر حل   ھـ.

   التشكیل.  –الجمعیة العامة     .2.4المادة 

 تتألف الجمعیة العامة من:    –أ 

 . األعضاء وفود الدول   - 1

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة رئیس اتحاد  - 2

 . اإلدارة. أعضاء مجلس 3

 . األمین العام وموظفو األمانة العامة الذین یعینھم األمین العام. 4

 . أمین الصندوق. 5

 . رؤساء ممثلي اللجان الریاضیة باالتحاد ورؤساء اللجان الریاضیة باالتحاد  - 6

  . رؤساء اللجان وأعضاؤھا المعینون7
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 . الضیوف . 8

 . المراقبون. 9

كحد أقصى. السلطات الدائمة األخرى التفاقیة    2ب. یتألف كل وفد في الجمعیة العامة من رئیس وفد واحد ومندوبین  

 . ال تعتبر جزًءا من وفدھا الوطني 1.1كما ھو موضح في المادة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 مجلس اإلدارة                                                  2.5المادة 

الصالحیات    مجلس   أ. اإلدارة  لمجلس  سنوي.  أساس  على  تقاریره  ویقدم  العامة  الجمعیة  أمام  مسؤول  اإلدارة 

 والمسؤولیات التالیة: 

 تنفیذ قرارات الجمعیة العامة.  -1

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةمراقبة عمل ھیئات  -2

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یطور وینفذ خطط العمل االستراتیجیة والسنویة لـ 3

   .تضع وتنفذ اللوائح باستثناء تلك التي تخضع للسلطة الوحیدة للجمعیة العامة   - 4

 . . یحل أي خالفات قد تنشأ بین الدول األعضاء 5

وافق على تنظیم وجدول أعمال المؤتمر والجمعیة  ویالمجلس الدولي للریاضة العسكریة  . یصوغ والیات ھیئات  6

 . العامة

 . . یؤسس / یحل اللجان 7

 .   للعامین القادمین المجلس الدولي للریاضة العسكریة یوافق على الجدول الزمني لألحداث العالمیة التحاد   - 8

 . . یضمن الرقابة المالیة الشاملة واإلدارة المالیة السلیمة -9

تقترح على  10 للمرشحین  .  الذاتیة  السیر  لجمیع  متعمق  تحلیل  بعد  العام  األمین  لمنصب  العامة مرشحھا  الجمعیة 

   4.8وإجراء مقابالت مع جمیع المرشحین الذین یستوفون المعاییر المنصوص علیھا في المادة 

 . یصادق على قرارات مجلس الطوارئ. 11

 العامة القادمة.  . تعلیق وإعادة دمج دولة عضو بشكل مؤقت حتى الجمعیة 12

 وینتخب لھ / لھا   PCSC. یؤكد تعیین 13

 . . یصادق على انتخاب مجلس النواب 14
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 . 1.8. یمنح لدولة غیر عضو "عضویة مشروطة" وفقًا للمادة 15

 یشترط على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة في أعمال الھیئة التي عین فیھا.  -ب 

  . المجلس الدولي للریاضة العسكریة) عضًوا على النحو التالي: رئیس  19شر (یتألف مجلس اإلدارة من تسعة ع  -ج

 ) عضًوا. 14ونواب الرئیس األربعة للقارات وأربعة عشر (

) في مجلس اإلدارة مقسمة بین القارات األربع لضمان التوازن الجغرافي على النحو  19د. المقاعد التسعة عشر (

أفریقیا   الت 5وأوروبا    . 4وآسیا    . 4  واألمیركتان   . 5التالي:  لرئیس  ا. والمقاعد  الدولي  سع عشر مخصصة  المجلس 

 المنظومة كلھا.  الذي یمثل  للریاضة العسكریة 

 تصرفات مجلس اإلدارة كالتالي:ھـ.  

العامة   .1 للجمعیة  التحضیر  یمثل االجتماع األول  السنة.  األقل في  اإلدارة عادة مرتین على    . یجتمع مجلس 

 واختتامھا. والثاني ھو التحضیر الفوري للجمعیة العامة  

األعضاء  تتكون   -2 من  اإلدارة  مجلس  العام   . جلسة  العام  . واألمین  الصندوق  اللجان    . وأمین  ممثل  ورؤساء 

وأعضاء معینین من األمانة    .الدول المستقلة عند الطلب من قبل مجلس اإلدارة واألمین العام   الریاضیة التحاد 

 ومساعدین ضروریین آخرین. یمكن تقیید الجلسة أو توسیعھا بناًء على توجیھ من الرئیس.   .العامة

  األقل ى شھر علقبل  .دورات مجلس اإلدارة یعدھا األمین العام. یجب على أعضاء مجلس اإلدارة تزویده لھا  -3

 بأي بنود من جدول األعمال. 

 یجوز للرئیس دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد في دورة غیر عادیة.  -4

 یتم عقد اجتماع إذا طلب ذلك عشرة أعضاء على األقل. -5

 .  ٪ على األقل من أعضائھ 50یعتبر أي قرار صادر عن مجلس اإلدارة صحیًحا إذا تم اتخاذه عند حضور  -6

تطلب قرارات مجلس اإلدارة األغلبیة المطلقة لألصوات الصحیحة لألعضاء الحاضرین. كل عضو لدیھ  . ت 7

 صوت واحد. 

 للرئیس صوت الفصل.  . . في حالة التعادل8

فإن قراراتھ تكون ملزمة على الفور ولكن یمكن    .. إذا قام مجلس اإلدارة بحل الخالفات بین الدول األعضاء 9

 استئنافھا في الجمعیة العامة 
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المجلس  ومھمة الممثل الرسمي    . . یُعتبر عضو مجلس اإلدارة المتغیب عن التزامین متتالیین (أي اجتماع لجنة 10

ناًء على اقتراح من  ب   . والجمعیة العامة) قد استقال. ومع ذلك  .ودورة مجلس اإلدارة  . العسكریةالدولي للریاضة  

یجوز لمجلس اإلدارة إعفاء العضو من الغیاب    .ووفقًا لتقدیر مجلس اإلدارة المطلق  .عضو مجلس اإلدارة الغائب 

إذا تقرر أن الغیاب كان بسبب حدث قاھر خارج نطاق السیطرة تماًما من عضو مجلس اإلدارة الغائب. تشمل  

الھجمات اإلرھابیة أو اإلضرابات أو إغالق الحكومة  وأوامر عسكریة  أحداث القوة القاھرة أحداثًا مثل الحرب أو  

 .  علیا مؤقتة 

اللجان 11 رؤساء  دعوة  اإلدارة  لمجلس  یجوز  الریاضة    ..  لجنة  العسكریة ورئیس  للریاضة  الدولي    .المجلس 

 . ورئیس الوفود وأي خبراء آخرین للمساعدة في دوراتھ 

 الطوارئ مجلس    .  2.6المادة 

 حالة الطوارئ یمكن اتخاذ القرارات من قبل مجلس الطوارئ. . في أ

ونواب الرئیس واألمین العام وأمین الصندوق    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتألف ھذا المجلس من رئیس  ب.  

 العام. إن عقد مجلس الطوارئ من اختصاص الرئیس. 

ي قرار یتخذه مجلس الطوارئ. القرارات المتخذة  یجب إبالغ جمیع أعضاء مجلس اإلدارة كتابیًا على الفور بأ ج.  

 یتم المصادقة علیھا في الدورة التالیة لمجلس اإلدارة.   .على ھذا النحو 

 رئیس ال    .  2.7المادة 

العسكریةرئیس   للریاضة  الدولي  تمثل    المجلس  فردیة  سلطة  أعلى  العسكریة ھو  للریاضة  الدولي  .  المجلس 

 صالحیاتھ ومسؤولیاتھ ھي: 

 . وفقًا لنظامھا األساسي ولوائحھا  المجلس الدولي للریاضة العسكریة یقود منظمة  -أ

 مراقبة حسن تنفیذ قرار الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة من قبل األمین العام.  -ب 

 . یترأس المؤتمر والجمعیة العامة - ج 

 یرأس مجلس اإلدارة ومجلس الطوارئ  -د 

 . الجمعیة العامة یتضمن أنشطتھ / أنشطتھا وأنشطة مجلس اإلدارةتقدیم تقریر سنوي إلى   -ھـ

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة یرأس مجلس وسام االستحقاق من و. 

بشكل صحیح مع المنظمات    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یطور جمیع العالقات الالزمة ألداء وتأثیر    -  ز

 . الدولیة األخرى 
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 . لطة عسكریة وطنیة للدول األعضاء في القضایا المتعلقة باالفتقار الشدید لالنضباطالتواصل مع أعلى س - ح 

    المجلس الدولي للریاضة العسكریةمع األمین العام على جمیع الوثائق المتعلقة بالسیاسة العامة التفاقیة  ع. یوقع 

 یوقع على جمیع الوثائق المتعلقة بالسیاسة المالیة.  العام. مع أمین الصندوق  ك.

 الرئیس: نائب    .  2.8المادة 

المجلس الدولي للریاضة  عن الرئیس / قارتھ داخل    نیابةالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  نائب الرئیس یمثل    .أ

 نائب الرئیس مسؤول أمام مجلس اإلدارة. صالحیاتھ ومسؤولیاتھ ھي:  العسكریة. 

 في قارتھ   المجلس الدولي للریاضة العسكریةأنشطة  وجمیع العسكریة المجلس الدولي للریاضة . یروج لمبادئ 1

 . یترأس االجتماع القاري ویعمل كمتحدث رسمي بشأن المسائل المتعلقة بالقارة ككل  - 2

معتمدة من الدول األعضاء في قارتھ والتي تكمل الخطة  القاریة  الستراتیجیة  االخطة  الى  یضع ویحافظ عل  .3

المجلس  وتقدم نسخة من الخطة إلى المقر الرئیسي لـ    المجلس الدولي للریاضة العسكریة اإلستراتیجیة التفاقیة  

 . الدولي للریاضة العسكریة

 . في قارتھ  لس الدولي للریاضة العسكریةالمج. یحل القضایا القاریة ویضمن االلتزام بلوائح 4

 . . ینسق المساعدة التقنیة والعلمیة وأعمال التضامن في قارتھ / قارتھا ویقرر أولویاتھا5

مع التركیز    . المجلس الدولي للریاضة العسكریةیساعد في وضع وتنفیذ خطط األعمال االستراتیجیة والسنویة    -   6

 . تھا بشكل رئیسي على قارتھ / قار

. تقدیم تقریر سنوي للجمعیة العمومیة عن طریق مجلس اإلدارة مع نسخة لألمین العام. یتضمن ھذا التقریر  7

 . المحة عامة ووجھات نظر النشاط لقارتھم / قارتھ 

 . إجراء انتخابات أولیة بین وفود الدول األعضاء النشطة. 8

 . أمانة قاریة أو مكتب اتصالینشئ ویدیر  -9

 . یوافق على إنشاء مكاتب اتصال داخل قارتھ بالتشاور مع األعضاء القاریین   - 10

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةیحدد التقویمات القاریة واإلقلیمیة ویرسلھا للعلم إلى المقر الرئیسي التحاد    -11

والبطوالت   المجلس الدولي للریاضة العسكریةطوالت  . مخول بدعوة الدول غیر األعضاء للمشاركة في ب12

 . اإلقلیمیة 
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یوافق على األوسمة ویكرم    .المجلس الدولي للریاضة العسكریة. بصفتھا عضًوا في مجلس وسام االستحقاق لـ  13

 . الفائزین

 . مع ھیئات إدارة الریاضة القاریة األخرى  االتصال  ینسق   - 14

الضروریة للتشغیل السلیم والتأثیر الكامل التفاقیة خدمات الدعم الدولیة على المستوى  یُنشئ جمیع العالقات    -15

 القاري. 

مع استخدام تاریخ االنتخاب لمجلس    .ب. تستند أقدمیة نائب الرئیس إلى سنوات خدمتھ / خدمتھا كنائب للرئیس 

 اإلدارة لتحدید األقدمیة إذا لزم األمر. 

 یتولى نائب الرئیس األقدم دور الرئیس.   لدولي للریاضة العسكریةالمجلس اج. في حالة غیاب رئیس 

 األمین العام   .  2.9المادة 

أ. األمین العام مسؤول أمام مجلس اإلدارة عن األمور اإلداریة واإلدارة المالیة وعن اإلشراف على رؤساء اللجان  

 الجمعیة العامة عن أنشطتھ. الریاضیة التحاد ألعاب القوى الدولیة. كما أنھ مسؤول أمام 

 صالحیات ومسؤولیات األمین العام ھي كما یلي:  -ب 

 . . إعداد المؤتمرات والجمعیات العامة ودورات مجلس اإلدارة 1

. یمارس السلطة على منظمي المؤتمرات والجمعیات العامة ودورات مجلس اإلدارة واأللعاب العسكریة العالمیة  2

 . بشأن مسائل البروتوكول وااللتزام باللوائح  ولي للریاضة العسكریةالمجلس الد وغیرھا من أحداث 

 . یشارك في جلسات الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة دون أن یكون لھ حق التصویت. 3

 . أخذ محضر جلسات الجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة أو سجل قراراتھا واالشتراك مع الرئیس 4

 .جلس اإلدارة ولجان التأدیب واالستئناف تحت سلطة الرئیس. تنفذ قرارات الجمعیة العامة وم 5

 . . یمارس اإلشراف على رؤساء اللجان الریاضیة التحاد الدول المستقلة 6

تنفیذ أعمال المساعدة الفنیة والعلمیة والتضامن ضمن الحدود التي تحددھا المیزانیة ووفقاً لقرارات مجلس    -7

 اإلدارة.

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . ینفذ اإلجراءات المتعلقة باالتصاالت والتسویق لضمان أفضل صورة لـ  8

 . ضمن حدود المیزانیة ووفقًا لقرارات مجلس اإلدارة

 ضمان حسن تنظیم وإدارة األمانة العامة بما في ذلك سیاسات الموارد البشریة المدنیة.  -9
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 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة وأصول  یدیر ویدیر ویصون میزانیة  -10

المجلس  جمیع الوثائق المتعلقة بالسیاسة العامة التفاقیة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یوقع مع رئیس    -11

 . الدولي للریاضة العسكریة

 )  1ئة األولى (ضمان اإلنشاء السلیم للجان الریاضیة التابعة التحاد ألعاب القوى للریاضات الجدیدة من الف - 12

 . عضو لجنة التحقق من وثائق التفویض   - 13

 . . یساعد لجنة االنضباط دون حق التصویت 14

 . یتعاون بشكل وثیق مع جمیع الھیئات التأسیسیة التحاد خدمات الدعم الدولیة وال سیما مع رؤساء الوفود  -15

 . جلس اإلدارةعلى مالمجلس الدولي للریاضة العسكریة  . یقترح التقویم العالمي 16

 الرسمیین. المجلس الدولي للریاضة العسكریة یعین بدالء لممثلي  -17

بموافقة مسبقة من الرئیس یقیم ویحافظ على االتصاالت الالزمة من أجل حسن تنفیذ مھمتھا مع السلطات   -18

 ). إلخ الیونسكو.  .الجامعیةاالتحاد الدولي لأللعاب  .اللجنة الدولیة االولیمبیةالعامة والمنظمات الدولیة (

 . یقیم ویحافظ على اتصاالت مع االتحادات الریاضیة الدولیة على مستواه. 19

(المؤتمر   الرئیس. بموافقة    -20 والریاضة  بالسیاسة  المتعلقة  الرئیسیة  الدولیة  األحداث  في  والجمعیة    . یشارك 

 االتحاد. والمسابقات) لتمثیل   واالجتماعات.  العامة.

 االنضباط. مع رؤساء الوفود في األمور المتعلقة بعدم یتواصل  -21

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة . یعمل كمستشار "مجلس مرتبة الشرف من 22

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة . یؤدي أي واجبات أخرى یكلفھ بھا رئیس 23

 تتكون األمانة العامة من:   -ج

من قبل حكومتھم لمدة محددة ال    والمدعومون العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  عن مقر    المستقلون. األفراد  1

 سنوات. ) 3تقل عن ثالث (

 . الكوادر الفنیة واإلداریة المدنیة. 1

 الخزانة العامة    .  2.10المادة 

 أمین الصندوق العام مسؤول أمام مجلس اإلدارة. صالحیاتھ ومسؤولیاتھ ھي كما یلي: 
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نفقات    -أ جمیع  تكون  أن  العسكریة  یكفل  للریاضة  الدولي  لوائح  المجلس  مع  للریاضة  متسقة  الدولي  المجلس 

 اإلجمالیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة   والمیزانیة العسكریة  

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة مسؤول عن مراقبة االستخدام الصحیح للموارد المالیة وخصائص  -ب 

 العامة. حافظة االستثمار ضمن المعاییر التي حددتھا الجمعیة إدارة  -ج

 المالیة. د. توقیع مع رئیس اتحاد خدمات الرقابة الداخلیة على الوثائق المتعلقة بالمسائل 

 التصویت. یشارك في جلسات المؤتمر والجمعیة العمومیة ومجلس اإلدارة دون أن یكون لھ حق   -ھـ

 إعداد المیزانیة واقتراحھا على مجلس اإلدارة العتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة.  -و

 المالیة. تقدیم المشورة لمجلس اإلدارة بشأن المسائل  - ذ 

 تماد. یساعد لجنة التحقق من أوراق االع  -  ح

 رئیس الوفد    .  2.11المادة 

أمام سلطتھ الوطنیة. في سیاق أحداث    الرئیسي.بصفتھ الممثل الوطني  ا.   المجلس  یكون رئیس الوفد مسؤوالً 

أیًضا أمام الجمعیة العامة لـ  و  العسكریة. الدولي للریاضة   المجلس الدولي للریاضة  یكون رئیس الوفد مسؤوالً 

 مسؤولیاتھ وصالحیاتھ ھي كما یلي: حیث ان  العسكریة  

یتخذ موقفا وطنیا بشأن جمیع المسائل المتعلقة باتفاقیة خدمات المعلومات واالتصاالت ولھ سلطة التصویت   -   1

 . العامة في الجمعیة 

األخرى الصادرة عن   والتوجیھات ریة العسكالمجلس الدولي للریاضة یضمن احترام مھامھ / مھامھا للوائح  - 2

 . ومنظمیھالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة سلطات 

 . التأكد من أن أعضاء بعثاتھ یتصرفون بروح ریاضیة جیدة وانضباط جید داخل وخارج میدان المنافسة. 3

 الوطنیة. القوات المسلحة   في العسكریة المجلس الدولي للریاضة یرّوج لُمثُل   - 4

 . فیھا والمشاركةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة قواتھ المسلحة الوطنیة في تنظیم أحداث یقود   - 5

العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . یتعاون مع نائب الرئیس لقارتھ / مكتبھا واالتصال في الترویج ألحداث  6

 . المنطقة والقارة المنتسبة لھ في

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یتعاون مع األمین العام في تلبیة المتطلبات اإلداریة لـ 7
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یتعاون مع رؤساء اللجان الریاضیة التحاد الدول المستقلة للریاضة البدنیة في تنظیم المسابقات وتقدیم أعضاء   -  8

 . للجان الریاضیة باالتحاد 

 . اء اللجنة . یتعاون مع رؤساء اللجان لتوفیر أعض9

 . یحضر المؤتمر والجمعیة العامة واالجتماعات القاریة واإلقلیمیة  -10

 . الجوائز  على یسلم الحاصلین  . 11

 في الحصول على التأشیرات.  اإلمكان.عند الطلب وبقدر  الدول. . یساعد 12

 یشھد رئیس الوفد على أن:   .ب. بتوقیع االلتزام (المرفق مع الدعوة الرسمیة) 

 • یمتلك جمیع المنافسین والموظفین في البعثة الخبرة الفنیة الریاضیة المناسبة. 

 • جمیع المنافسین أعضاء في قواتھ المسلحة في الخدمة الفعلیة. 

بما في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة • تم إبالغ رئیس البعثة وجمیع أعضاء البعثة اآلخرین بلوائح وتقالید  

 ذلك أھمیة اللعب النظیف والسلوك الجید. 

 ال یمكن للملحق العسكري تولي ھذه الوظیفة.   -ج

 مكاتب االتصال    .  2.12المادة 

أ. یقرر كل نائب رئیس إنشاء مكتب (مكاتب) اتصال واحد أو أكثر في نھایة المطاف في إحدى الدول األعضاء 

مع الدول األعضاء في قارتھ. مكاتب االتصال مسؤولة    بالتشاورالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  النشطة في  

 مباشرة أمام نائب رئیس القارة التي توجد فیھا. 

 ب االتصال داخل المنطقة ھي: مسؤولیات مكت -ب 

 . العسكریة المجلس الدولي للریاضة . مساعدة نائب الرئیس على تعزیز مبادئ 1

 اإلقلیمي. . تنظیم التقویم 2

 . نشر واعتماد وتطبیق التعلیمات العامة لنائب الرئیس. 3

 . وتعزیز استخدامھا الحقا الدراسة. وأیام  والمؤتمرات. العیادات. . تنظیم 4

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة الدول غیر األعضاء في منطقتھا على االنضمام إلى . تشجیع 5

 یحدد نائب الرئیس الدول التي تقع ضمن اختصاص مكتب االتصال.   -ج
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یجوز لرئیس مكتب االتصال أن یحضر الجمعیة    العام.بناًء على طلب نائب الرئیس إلى مجلس اإلدارة واألمین  د.  

 : التالیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة العامة ویحضر أحداث 

 . المؤتمر  -1

 . االجتماع القاري و / أو اجتماع مكتب االتصال القاري. 2

 ر ألعضائھ.فإن الدولة التي قبلت مسؤولیة مكتب االتصال یجب أن تغطي نفقات التشغیل والسف  . ھـ. كقاعدة عامة

و. یتعین على مكاتب االتصال عقد اجتماع عام سنوي واحد على األقل للدول األعضاء فیھا. یجب تقدیم تقریر  

 یوًما.  30عن ھذا االجتماع إلى نائب رئیس القارة في غضون 

 ) سنوات. یمكن تمدید ھذه الفترة. 4تستضیف الدولة مكتب اتصال لمدة أربع ( -ز

من جمیع المسؤولیات المدنیة أو المالیة لمكاتب االتصال بما في    ي معفالعسكریة  یاضة  المجلس الدولي للر ح.  

 ذلك الموظفین واألثاث والمباني. 

 ممثل الرابطة الرسمیة     .  2.13المادة 

بطولة العالم العسكریة من قبل مجلس اإلدارة    فيالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . یتم تعیین الممثل الرسمي  أ

المجلس الدولي  یجوز لمجلس اإلدارة تعیین شخص آخر لتمثیل    خاصة. في حاالت    ذلك. من بین أعضائھ. ومع  

  العمل العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  في بطولة العالم. ال یجوز للممثل الرسمي    رسمیًا العسكریة  للریاضة  

الوقت. یعین نائب الرئیس ممثلین للبطوالت القاریة. یفضل التمثیل الرسمي في البطوالت كرئیس للبعثة في نفس  

 اإلقلیمیة. 

المستقلة   الدول  التحاد  الرسمي  الممثل  بتعیین  المضیفة  والدولة  المعین  الممثل  رسمیًا  العام  األمین  یخطر  ب. 

اریة. مكتب االتصال یخطر أولئك للبطوالت لبطوالت العالم. یخطر نائب الرئیس الممثلین المعینین للبطوالت الق

 اإلقلیمیة. 

) أشھر على  3رسمیًا قبل ثالثة (  المجلس الدولي للریاضة العسكریةج. تدعو الدولة المضیفة الممثل الرسمي  

األقل من بطولة العالم. یوجھ الممثل الرسمي رسالة إلى الدولة المضیفة (مع نسخة إلى األمانة العامة) لتأكید  

 تھ / مشاركتھا. مشارك

  .غیر قادر على الوفاء بالتزامھ   البطولة أنھ الرسمي قبل    المجلس الدولي للریاضة العسكریة إذا أعلن ممثل  د.  

 فعلیھ إبالغ األمین العام مباشرة الذي سیختار شخًصا مؤھًال آخر. 

من حضور    األخیرة. في اللحظة    العسكریة. المجلس الدولي للریاضة  ھـ. إذا لم یتمكن الممثل الرسمي المعین  

فعلیھ إخطار الدولة المنظمة واألمین العام. في ھذه الحالة سیتم تنفیذ وظیفتھ من قبل عضو آخر في    البطولة.
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     المجلس الدولي للریاضة العسكریةمن قبل عضو في األمانة العامة التحاد    .مجلس اإلدارة حاضر إذا لم یكن كذلك

 من قبل رئیس الوفد األعلى رتبة الحاضر إذا لم یكن كذلك من قبل أعلى مندوب حاضر.  .إذا لم یكن كذلك

ج أي مندوب  غیر متوفر ولم یتم إدرا  المجلس الدولي للریاضة العسكریةو. إذا كان الممثل الرسمي المعین التحاد  

تحت قیادة رئیس    .فسیختار رؤساء البعثات   .ضمن البعثات الحالیة   المجلس الدولي للریاضة العسكریةآخر لـ  

 " من الرؤساء من المھمة الحالیة. المجلس الدولي للریاضة العسكریة  "ممثل  . الوفد من الدولة المنظمة

 . جلس الدولي للریاضة العسكریةالم. سیتولى ھذا الممثل جمیع مسؤولیات الممثل الرسمي ھــ

 . بالنسبة للممثلین القاریین واإلقلیمیین یمكن اتخاذ تدابیر مماثلة  -  ح

 ممثل االتحاد الرسمي     .2.14المادة 

 المھمة  

في بطولة العالم    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یمثل    الرسمي العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . ممثل  أ

ا من  ینظًرا لكونھ دائًما ما یمنح مكانًا شرفً   العسكریة.المجلس الدولي للریاضة  العسكریة أو غیرھا من أحداث  

باستثناء    .اآلخرین المجلس الدولي للریاضة العسكریة  فإنھ یكون لھ األسبقیة على جمیع مسؤولي    المنظمین.قبل  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةرئیس 

یجب أن یكون الممثل    .معلومات)  .مسائل ریاضیة   . انضباط  -للوفاء بمھمتھ / مھمتھا الثالثیة (بروتوكول    -ب 

على درایة تامة بالقواعد التي تحكم تنظیم البطولة وواجبات   المجلس الدولي للریاضة العسكریة الرسمي التحاد  

ورئیس لجنة التحكیم الفنیة ورئیس    . المجلس الدولي للریاضة العسكریةمسؤولیھا الرئیسیین (رئیس لجنة الریاضة  

 إلخ)  . اللجنة المنظمة

لمساعدة    یاضة العسكریة المجلس الدولي للرج. دون التعدي على صالحیات الدولة المنظمة یسعى الممثل الرسمي  

رئیس اللجنة المنظمة لحل أي مشاكل ذات طبیعة تأدیبیة أو بروتوكولیة. یحكم في أي قضیة ویتخذ جمیع القرارات 

 الالزمة بروح الموضوعیة والتعاون والتفاھم. وھو السلطة التأدیبیة النھائیة في أي حوادث تقع أثناء البطولة

 داخل أو خارج میدان المنافسة. 

 : لمسؤولیاتا

الرسمي ھي كما یلي (قابلة للتكیف أیًضا مع الممثلین    المجلس الدولي للریاضة العسكریة سلطات ومسؤولیات ممثل  

 القاریین واإلقلیمیین): 

 بروتوكول االنضباط:   -أ 

 . . یتحقق من حالة العضویة لجمیع الدول المشاركة قبل االجتماع التمھیدي 1
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 االفتتاح والختام للبطولة برئاسة ھو / ھي أو أحد كبار الشخصیات من الدولة المنظمة. . یحضر حفلي 2

نصب تذكاري    في العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یقود البعثات في المراسم التذكاریة التي قد تجریھا    -  3

 . كوما إلى ذل تذكاریة. ونصب   وطني. 

 ودبلوماسیة. تمثیل االتحاد في زیارات رسمیة   - 4

 یختار ممثلین من البعثات الذین سیتحدثون في مناسبات رسمیة مختلفة.   - 5

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یقدم األلقاب وجوائز 6

 . في المأدبة الختامیة  الرسمیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة . یقدم ھدیة 7

 . إلقاء الخطاب الختامي في حفل الختام. 8

 .   المجلس الدولي للریاضة العسكریةالمشاركین یتوافق مع قواعد ومثل  . یضمن أن موقف جمیع 9

. یحقق في جمیع الحوادث التأدیبیة بما في ذلك المزاعم الجنسیة وغیرھا من أشكال التحرش واالعتداء الجنسي  10

(المادة   الظروف  بالعقوبات حسب  یوصي  أو  الدول1.ب.1.12ویفرض  مع  المدنیة  الحقوق  مكتب  ة  ). سیعمل 

 المنظمة فیما یتعلق بجمیع سوء السلوك ذي الطبیعة اإلجرامیة لتشمل مزاعم االعتداء الجنسي. 

 الریاضیة   االقضای -ب

  اللجنة المنظمة أو من ینوب عنھ   ورئیسالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  مع رئیس لجنة الریاضة    .. یراجع1

 برنامج البطولة وإسناد المھام  

 . إقامة اتصاالت مع البعثات والحكام. 2

 یحضر االجتماع التمھیدي:   - 3

 . أ. یشجع الفرق على الحفاظ على موقف وسلوك مثالي

 . ب. یشكل ھیئة محلفین االستئناف

 .ج. یشرف على التكوین الصحیح للجنة الفنیة

 للمشاركین. یشرف على ضبط الھویة العسكریة   - 4

 .. یحضر األحداث الریاضیة5

 .. یحیط علما بأي احتجاجات تحال إلى لجنة التحكیم الفنیة6



 الصفحة |  35
 

 . . یدعو ویترأس ھیئة محلفین االستئناف 7

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. قد یحضر اجتماع لجنة الریاضة 8

 یرأس لجنة مكافحة المنشطات.   - 9

 لمراقبة المنشطات إلى األمانة العامة. یرسل السجالت الرسمیة  -10

   . یحضر الیوم الدراسي. 11

 وسائل اإلعالم:   -ج

 یرأس اإلعالم والمؤتمرات الصحفیة.  -

   ر: تقری 

ممثل   للریاضة  سیضمن  الدولي  العالم    الرسميالعسكریة  المجلس  بطولة  نھایة  في  المشترك  التقریر  استكمال 

 ) للتوزیع المناسب. 2وإرسالھ إلى األمین العام في غضون أسبوعین (

 

 الریاضیة  المجلس الدولي للریاضة العسكریةلجنة                              . 2.15المادة 

لكل ریاضة    (CSC)  للریاضة العسكریة المجلس الدولي  یجب على األمین العام ضمان إنشاء لجنة الریاضة   .أ

على المستوى العالمي. تمتد والیة اللجنة الریاضیة إلى ما بعد بطولة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یقبلھا  

 العالم الواحدة. 

 تتألف لجنة الریاضة من: -ب

 . . رئیس 1

 .. سكرتیر 2

 تتم الموافقة على تعییناتھم من قبل وفودھم.  . ویفضل عضو واحد على األقل من كل قارة  . . عدة أعضاء3

ویقبل األمین أو العضو    العسكریة. المجلس الدولي للریاضة  ج. رئیس الوفد الذي یقبل تعیین رئیس لجنة الریاضة  

مراجع كل عضو    الریاضیة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  التزاماتھم القانونیة والمالیة. یرسل رئیس لجنة  

 (الرتبة واالسم والجنسیة والمؤھالت والعنوان الكامل) مع التقریر السنوي إلى األمانة العامة. 

  . ). في حالة التعادل 1واحد (  صوت العسكریة  ي للریاضة  المجلس الدول. یحق لرئیس وأعضاء لجنة الریاضة  د 

 التصویت  حقالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة یكون لرئیس لجنة الریاضة  
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 العسكریة مجلس الدولي للریاضة الریاضیة لل لجنة الرئیس                   . 2.16المادة 

 مسؤول أمام األمین العام.   (PCSC)العسكریة  المجلس الدولي للریاضة رئیس لجنة الریاضة . أ

 سلطاتھ ومسؤولیاتھ العامة ھي كما یلي: 

 وإناثا. ذكورا  العسكریین.یدیر ویطور إحدى ریاضات رابطة الدول المستقلة للریاضیین   - 1

السلطة النھائیة التحاد الدول المستقلة للریاضة وتشرف على اإلدارة الفنیة لبطولة عسكریة عالمیة في    یكون  -  2

 . ریاضة معینة 

 الریاضة.  ح للوائابالخاص  التداول . یحافظ على 3

 . . یروج لریاضتھ في جمیع أنحاء العالم 4

) سنوات مقدًما. من أجل  5تى خمس (. یشرف على وضع التقویمات العالمیة والقاریة واإلقلیمیة لریاضتھ ح 5

الكاملة لطلب الوفود    بالسلطة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یتمتع رئیس لجنة الریاضة    التقویمات. إنشاء ھذه  

البطوالت  العالم    .لتنظیم  بطولة  باستضافة  بلدھا   / بلده  السلطة إللزام  لدیھ  فقط  الوفد  بأن رئیس  مع االعتراف 

 والمسابقات العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . لتجنب تعارض التواریخ بین  اضة العسكریةالمجلس الدولي للری

  األوقات. في جمیع  . على درایة  الریاضیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة یجب أن یكون رئیس لجنة  . المدنیة

 . ید تواریخ البطولة الخاصة بھبالتواریخ المخصصة لألحداث الدولیة الھامة من قبل االتحاد الدولي عندما یتم تحد 

 یحافظ على االتصال مع االتحاد الدولي الذي یحكم ریاضتھ.   - 6

  مقاالت.   كتب. وتوثیق حدیث (   جدیدة. ومواد ومعدات    جدیدة.. یحدد الطرق المناسبة لتحقیق أسالیب تدریب  7

 . كتیبات...) 

 . الجوائز (إن وجدت) . یوافق على لوائح كأس التحدي / الكأس الدائمة / 8

 . إقامة أیام دراسیة وعیادات ودورات. 9

 .    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . توزیع المھام بین أعضاء لجنة الریاضة 10

والبطوالت    .واالجتماع السنوي الذي دعا إلیھ األمین العام    .ویشارك في المؤتمر    . . یحضر الجمعیة العامة11

 ویجوز لھ حضور االجتماعات القاریة.   العسكریة العالمیة لریاضتھ

 الریاضیة:  المجلس الدولي للریاضة العسكریة تكون سلطات ومسؤولیات رئیس لجنة  . ب. في البطوالت

 . ) ویقیم اتصاالت مع اللجنة المنظمة والحكام CSC(یمكن تفویضھ لعضو    موقعھ. یحضر االجتماعات األولیة في  1
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 . س لجنة التحكیم الفنیة . یحضر االجتماع التمھیدي حیث یؤس 2

 . یحضر اجتماعات القسم الفني للجنة المنظمة. 3

 . ة. یحضر األحداث الریاضی 4

 . الرسمي (خاصة أثناء اجتماع لجنة االستئناف) المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . یعمل كمستشار تقني لممثل  5

 . . یتم إبالغھ بأي شكوى محالة إلى لجنة التحكیم الفنیة 6

 التعاون مع اللجنة المنظمة في أیام الدراسة خالل البطولة. . 7

 . عضو في لجنة مكافحة المنشطات. 8

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة یرأس اجتماع (اجتماعات) لجنة الریاضة التابعة التحاد تدابیر   - 9

 . . قد یرأس لجنة التحكیم الفنیة 10

 الختامي. قد یلقي كلمة في الحفل  -11

 . یكمل الجزء الخاص بھ من التقریر المشترك. 12

 . حضور المؤتمر اإلعالمي والصحفي 13

ج. یجتمع األمین العام ورئیس اللجان الریاضیة مرتین في السنة مع األمانة العامة (أدارة الریاضة). ووفقآ لتقدیر  

األخرى للمشاركة. یشكل االجتماع األول  ات  األمین العام، قد تتم دعوة اللجنة الریاضة في السیزم وكذلك السلط

الذي یعقد في بدایة العام التحضیر للتقویم الریاضي الجدید في السیزم والمناقشات والنتائج الناتجھ من اجتماع  

یجوز   والكونغرس.  العامة  الجمعیة  أعمال  الثاني كجزء من جدول  االجتماع  یأتي  كما  السابق.  اإلدارة  مجلس 

وذلك اذا تطلب االمر لمناقشة الموضوعات الرئیسیة الجتماع    VTCا عقد اجتماع ثالث بواسطة  لالمین العام أیض

   الجمعیة العامة واجتماع مجلس اإلدارة الثاني لبدء االستعدادات للتقویم التالي وتبادل الدروس المستفادة.  

   اللجان لأللعاب الریاضیة  ي ممثلو رؤساء                              2.17المادة 

 . PCSCsمن قبل غالبیة  ین منتخبو  PCSCھم   مجلس الدولي للریاضة العسكریةللاضیة رؤساء اللجان الری أ.

 ب. تصرفات لجنة تنسیق المجتمع المدني على النحو التالي: 

 . الذي یكون مسؤوالً أمامھ  PCSCs. یمثل 1
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یشارك في جلسات مجلس اإلدارة دون أن یكون    .. عندما یطلب ذلك من قبل لجنة الدراسات / مجلس اإلدارة2

 . لھ حق التصویت 

. یجوز لھ التدخل في جلسات مجلس اإلدارة بشأن المسائل الریاضیة أو بناًء على طلب محدد من مجلس اإلدارة  3

 أو األمین العام أو لجان التدریب المھني. 

 . لعرضھا في جلسات مجلس اإلدارة  PCSCs. ینسق ویطور مقترحات  4

 بعد جلسات مجلس اإلدارة.  PCSCs. تحدیث 5

في جلسات مجلس اإلدارة مثل تكالیف سفر موظفي األمانة العامة    PCSCrتعتبر التكالیف المتعلقة بمشاركة    .ج

 الرسمیة التي تقع على عاتقھم. المجلس الدولي للریاضة العسكریة الذین یحضرون أحداث 

 اللجان    .  2.18المادة 

 في منطقة معینة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ارة اللجان لنشاط أ. ینشئ مجلس اإلد 

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ب. یتمثل الدور األساسي للجان في إجراء دراسات في األنشطة الرئیسیة لـ  

 لمساعدة مجلس اإلدارة. كل لجنة مسؤولة عن: 

 . نوط بھا  إدارة وقیادة وتطویر النشاط في مجال المسؤولیة الم - 1

 .. اقتراح سیاسة أو إجراءات 2

 . تقدیم التقاریر إلى الجمعیة العمومیة كما یقررھا مجلس اإلدارة. 3

 یتم إنشاء اللجان وحلھا حسب الحاجة. یتم توفیر تفویضات محددة من قبل مجلس اإلدارة. .  ج

یتم اختیار أعضاء اللجنة من قبل رئیس اللجنة من بین المندوبین أو الخبراء الذین أوصتھم الوفود. إذا لزم    د.

 یمكن لمجلس اإلدارة تعدیل تكوین اللجنة. وتتحمل وفود الدول المساھمة جمیع التكالیف ذات الصلة.  . األمر

وأمین الخزانة العام لـ   العام.واألمین    الرئیس. ونواب    العسكریة. المجلس الدولي للریاضة  . ال یجوز لرئیس  ھـ

یجوز ألي عضو من أعضاء   ذلك. لجنة أو أن یكونوا أعضاء فیھا. ومع    رئاسةالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  

 بصفة استشاریة.  مجلس اإلدارة واألمین العام وأمین الصندوق العام المشاركة في اجتماعات اللجنة 

 ال تتمتع اللجان بسلطة اتخاذ القرار ما لم یتم تفویضھا من قبل مجلس اإلدارة. و. 

وصیاغة المحاضر والمحافظة    .ح. رئیس الھیئة مسؤول أمام مجلس اإلدارة ومسؤول عن توجیھ أعمال الھیئة  

 وتقدیم التقاریر المكتوبة.   .علیھا 
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جلس اإلدارة الجمعیة العامة ویشاركون في المؤتمر. ستتم دعوتھم  . یحضر رؤساء اللجان من غیر أعضاء مز

إلى جمیع اجتماعات مجلس اإلدارة ویجب أن یكونوا حاضرین مرة واحدة على األقل في السنة في االجتماع  

 السنوي األول الذي یعد الجمعیة العمومیة. 

 مكتوباً. ي. یقدم رؤساء اللجان المتغیبون عن اجتماع مجلس اإلدارة تقریراً 

ك. تجتمع اللجان على النحو الذي یحدده الرئیس المعني بموافقة مجلس اإلدارة واألمین العام. وترسل المحاضر  

 التي یوقعھا رئیس الھیئة إلى األمین العام لتوزیعھا بالشكل المناسب. 

 ) بدون سبب. 2ل. یعفى عضو اللجنة الذي یتغیب عن اجتماعین متتالیین (

 لجنة االنضباط   .  2.19المادة 

بما    ،التأدیبیةفي اتخاذ قرار بشأن المسائل    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیتمثل دور لجنة االنضباط في    أ.

  ،التحرشوالتحرش الجنسي وغیره من أشكال    ،السلوكوسوء    ،الجنائیةواالنتھاكات    ،المنشطات في ذلك قضایا  

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة تبلغ عنھا سلطات   وحوادث االعتداء الجنسي التي

) سنوات.  4) أعضاء مع عضوین مناوبین یتم تعیینھما لمدة أربع (3تتكون لجنة االنضباط من رئیس وثالثة (ب.  

یعین مجلس اإلدارة رئیس لجنة االنضباط    . تجتمع المفوضیة عادة في بروكسل. بناًء على اقتراح من األمین العام 

واألعضاء والمناوبین من الخبراء العسكریین والمدنیین في الریاضة والقانون في البلدان القریبة من األمانة العامة  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةالتحاد 

ترات إضافیة مدتھا أربع سنوات.  یجوز لمجلس اإلدارة إعادة تعیین نفس الشخص لف   .بعد والیة مدتھا أربع سنوات 

یجوز لمجلس اإلدارة إعفاء الرئیس أو أي عضو لسبب في أي وقت. أمین اللجنة ھو عضو في األمانة    .ومع ذلك

 العامة یعینھ األمین العام. 

ستختار اللجنة أحد أعضائھا لیكون "الرئیس    . في حالة عدم تمكن الرئیس المعین من الوفاء بوالیتھ / تفویضھا

 " إلى أن یعین مجلس اإلدارة رسمیًا رئیًسا جدیًدا. المجلس الدولي للریاضة العسكریة  لنیابة للجنة االنضباط با

 تخضع الجھات التالیة لسلطة لجنة االنضباط:   -ج

رفع األمر عن    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیجوز لسلطات    .. في حاالت المخالفات التأدیبیة الجسیمة1

بإجراء تحقیق كامل وعند   . العامة إلى لجنة االنضباط للبت فیھ. تقوم اللجنة بمساعدة األمین العامطریق األمانة  

تمنح موضوع التحقیق فرصة لتقدیم نقض أو أدلة أخرى قبل اتخاذ قرار نھائي. یجوز للمفوضیة أن    .االقتضاء 

 مة بالنظر فیھا. . ج) أو أن توصي الجمعیة العا1.12تفرض عقوبات في نطاق سلطتھا (المادة 
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إذا طلب موضوع التحقیق أن تنظر الھیئة في نظرھا تجتمع اللجنة. یقرر رئیس المفوضیة في جمیع المسائل   -2

 األخرى إذا كان یمكن اتخاذ القرار عن طریق المراسلة. 

 التصویت. یكون للرئیس حق  األصوات. . یتخذ القرار باألغلبیة النسبیة لألصوات المدلى بھا. في حالة تعادل 3

وتعمل بجد من أجل حل المسألة في أسرع وقت   القضیة.تبدأ اللجنة تحقیقھا في غضون ثالثة أسابیع بعد تقدیم    -د 

 ممكن بالنظر إلى تعقید القضایا المعروضة. 

إلى    . من خالل األمین العام  . ھـ. سیتم رفع تقریر بالقرارات النھائیة للجنة االنضباط من قبل رئیس المفوضیة

 الوفد المعني. سیقدم رئیس الھیئة تحلیالً سنویًا للجمعیة العامة من خالل مجلس اإلدارة.  رئیس 

 

 ھیئة االستئناف    .  2.20المادة 

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتمثل دور لجنة االستئناف في فحص أي استئناف لقرارات لجنة االنضباط  أ.  

باستثناء جمیع القضایا المتعلقة بالمنشطات (على النحو المبین في    .العسكریة المجلس الدولي للریاضة  أو سلطات  

 .). E.9.2المادة  التاسع. الفصل 

ملزمة. من    وقراراتھا العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ب. لجنة االستئناف ھي المستوى النھائي لالستئناف من  

 سویسرا.   . حق أي طرف متضرر االستئناف أمام محكمة التحكیم الدولیة للریاضة في لوزان

اإلدارة  -ج اقتراح من رئیس    .یقوم مجلس  على  للریاضة  بناًء  الدولي  لجنة    . العسكریةالمجلس  بتعیین رئیس 

الع المندوبین  المأخوذة من  المرشحین  قائمة  الثالثة من  التعیین لمدة  االستئناف واألعضاء   4سكریین. سیستمر 

سنوات  أربع  والیة  اكتمال  بعد  سنوات    . سنوات.  أربع  لمدة  الشخص  نفس  تعیین  إعادة  اإلدارة  لمجلس  یجوز 

یجوز لمجلس اإلدارة إعفاء الرئیس أو أي عضو من أعضاء لجنة االستئناف ألي سبب في    .إضافیة. ومع ذلك

ال تخضع    .نة العامة یعینھ األمین العام. لجنة االستئناف ھیئة مستقلة أي وقت. أمین ھذه اللجنة ھو عضو في األما 

لتوجیھات مجلس اإلدارة أو الجمعیة العمومیة. یجب أن یكون الرئیس واألعضاء المعینون في اللجنة مستقلین  

 عن القضیة قید النظر. 

ائھا لیكون "الرئیس بالنیابة للجنة  ستختار اللجنة أحد أعض  . في حالة عدم تمكن الرئیس المعین من الوفاء بوالیتھ

 " حتى یقوم مجلس اإلدارة بتعیین رئیس جدید رسمیًا. المجلس الدولي للریاضة العسكریة  استئناف 

 د. فیما یلي عملیة التوظیف لقضایا االستئناف: 

 . . تعقد لجنة االستئناف بدعوة من رئیس اللجنة1
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یجب تقدیم االستئناف في موعد ال یتجاوز ثالثة أسابیع بعد استالم قرار لجنة    .. من أجل النظر في االستئناف 2

   . المجلس الدولي للریاضة العسكریةاالنضباط التابعة التفاقیة 

 ویجب إرسالھا إلى األمین العام في بیان استئناف مكتوب یتضمن: 

 . أ. طلب المستأنف المحدد 

 . ب. نسخة من القرار المستأنف

 . مع التبریر  . التنفیذ من القرار المستأنف إن وجد ج. طلب وقف 

 . د. أي بیان أو مستندات أو أشرطة فیدیو أو أي دلیل آخر یدعم االستئناف

 . . بیان بأن الوفد سیقبل التبعات المالیة لقرار اللجنةـھ

 . التوقیع الشخصي لرئیس الوفد. و

 . ركة. یكون كل استئناف منفصل. ال یجوز للوفود تقدیم طعون مشت3

.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةیورو یدفع إلى    1000. یجب أن یكون كل استئناف مصحوبًا بإیداع مبلغ  4

عدم إیداع ھذا المبلغ یبطل االستئناف. إذا ربح المستأنف الدعوى یعاد الودیعة. إذا تم رفض االستئناف تسقط  

 . كبدة من الودیعةفسیتم خصم أي تكالیف مت .الودیعة. إذا تم سحب االستئناف

. یتم تجاھل أي استئناف یرى رئیس لجنة االستئناف أنھ ال یتوافق مع أحكام ھذه اللوائح أو یعتبر غیر مبرر  5

 بشكل واضح. 

قد تطلب لجنة    . . تتوصل اللجنة عادة إلى قرارھا بناء على الوثائق واألدلة األخرى المقدمة إلیھا. ومع ذلك6

 . تسجیالت الفیدیو) وقد تطلب المشورة القانونیة  االستئناف أدلة إضافیة (مثل 

) أسابیع بعد تسجیل االستئناف في األمانة العامة. سیؤدي فشل  8. یتم اتخاذ القرار عادة في غضون ثمانیة (7

) أسابیع إلى عكس تلقائي لقرار لجنة االنضباط الذي تم  8لجنة االستئناف في إصدار قرارھا في غضون ثمانیة (

 استئنافھ  

 . یكون للرئیس صوت الفصل  . ى بھا. في حالة التعادل. یتخذ القرار باألغلبیة النسبیة لألصوات المدل8

 . یحق للوفد المعني عقد جلسة استماع إذا طلب ذلك  - 9

سیتم تحمیل    . . لجنة االستئناف ھي المسؤولة عن تحدید تخصیص التكالیف بعد انتھاء القضیة. بشكل عام 10

 . التكالیف التي یتكبدھا إجراء االستئناف على الطرف الخاسر
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لجنة االستئناف بإخطار األمین العام كتابة بقراراتھا النھائیة. یقوم األمین العام بعد ذلك بإبالغ رئیس    . تقوم11

 الوفد المعني، وفي النھایة، إبالغ مجلس اإلدارة والجمعیة العامة. 

 مجموعات العمل    .  2.21المادة 

 تنفیذ مھمة محددة. قد یتم إنشاء مجموعات عمل لدراسة قضیة معینة أو أ.      

 تحدد السلطة الداعیة لالجتماع الوالیة. تنتھي الوالیة عند تقدیم التقریر النھائي. . ب 

 الفریق العامل مسؤول أمام السلطة الداعیة لالجتماع.  .ج

 

 

 الفصل الثالث المؤتمر والجمعیة العامة 

. وھي تتألف من وفود المجلس الدولي للریاضة العسكریةالجمعیة العامة ھي السلطة العلیا في  التعریف والتكوین:  

المجلس الدولي  من الدول األعضاء. تتمتع الجمعیة العامة بصالحیة كاملة للعمل في نطاق النظام األساسي التفاقیة  

 واللوائح. للریاضة العسكریة 

رئاسة الرئیس أو نائب الرئیس    تجتمع الجمعیة العامة مرة واحدة على األقل في السنة تحت   جلسة الجمعیة العامة:

 األول في حالة عدم وجود الرئیس. 

یتم تحدید موعد ومكان انعقاد اجتماعات الجمعیة العمومیة واإلعالن عنھا قبل عامین. یجب أن تقدم األمانة العامة  

انعقاد قبل ستة أسابیع على األقل من    المجلس الدولي للریاضة العسكریةجدول األعمال لجمیع وفود وھیئات  

 الجمعیة العامة. 

 دعوة  – استدعاء   .  3.1المادة 

 یجب التمییز بین االستدعاء والدعوات التي تتم على النحو التالي:  -أ

 . إلى جمیع وفود ووكاالت االتحاد  . إلى جانب ملخص جدول األعمال . . ترسل األمانة العامة االستدعاء1

لسلطات  2 العامة  والجمعیة  للمؤتمر  المنظم  الوفد  قبل رئیس  الدعوة من  توجیھ  تم  للریاضة  .  الدولي  المجلس 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةالوفود والوكاالت على النحو الوارد في دلیل  ورؤساءالعسكریة  

ي. إذا لم یكن لدولة ما عالقات  ترسل نسخة من الدعوة عبر القنوات الدبلوماسیة. ھذا اإلجراء شكلي ضرور   -ب 

 یتم إرسال الدعوة من خالل األمانة العامة.  . دبلوماسیة مع دولة أخرى
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 ) أشھر على األقل وتتضمن ما یلي: 6یجب إرسال الدعوة قبل ستة (ج.  

 . شعار اتحاد االتصاالت الدولیة وشعار الدولة المنظمة على الغالف - 1

 . . نص الدعوة القیاسي 2

 . ج العامالبرنام  - 3

 . شروط اإلقامة -4

 . . استمارة الرد على االتفاق المبدئي 5

 . نموذج اإلجابة عن اإلدخال النھائي. 6

 المراقبون د. 

یجوز للدولة المنظمة دعوة مراقبین من الدول غیر األعضاء بإذن مسبق من مجلس اإلدارة. المراقب لیس   .1

 ال یجوز لھ التصویت.  وبالتالي العسكریة  المجلس الدولي للریاضة سلطة 

 . یعتبر ممثلو السفارات والملحقون العسكریون المعتمدون لدى الدولة المنظمة "مراقبین". 2

الریاضیة على اتصال مع  3 المنظمات  العسكریة . یجوز دعوة ممثلین من  الدولي للریاضة  بإذن من    المجلس 

 مجلس اإلدارة. 

 الصحافة واإلعالم  .ھـ

وذكر االجتماعات واالحتفاالت التي تم    یجب على الدولة المنظمة دعوة ممثلین من الصحافة الوطنیة والدولیة.

 قبولھم فیھا في الدعوة. 

 شروط اإلقامة    .  3.2ة الماد

 ستحدد الدعوة النقاط التالیة: 

 تكالیف المشاركة   -أ 

سیتم تحدید تكالیف الوجبات وأماكن اإلقامة بعملة قابلة للتحویل في السوق الدولیة. سیتم أیًضا سرد العقوبات  

 المفروضة في حالة اإللغاء المتأخر / عدم الحضور. 

 األزواج  -ب 

 إذا دعتھم الدولة المنظمة.  المرافقین.ستشیر الدعوة إلى شروط اإلقامة لألزواج 
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 المساعدون  - ج 

 إلخ).  . الملحق الصحفي  .سیتم تحدید شروط اإلقامة للمساعدین المحتملین (مساعد 

 التكلیف  د. 

 . التأشیرات الالزمة. 1

 التطعیمات المطلوبة.  -2

 الدولة المنظمة. . جمیع اإلجراءات األخرى التي تطلبھا 3

 الزي الرسمي ھـ.  

 . الزي (الزي العسكري أو الزي المدني المناسب) لكل حدث  تحدید .  1

 . حدد الزي الشتوي أو الصیفي. 2

 العامة  والجمعیةالتحضیر للكونغرس    .  3.3المادة 

ورؤساء  أ.   واللجان  الوفود  جمیع  یشارك  بحیث  العامة  والجمعیة  المؤتمر  إعداد  التحاد یتم  الریاضیة  اللجان 

الدوالرات الدولیة في التحضیر لھ. والھدف من ذلك ھو تعزیز الفھم الكامل لجدول األعمال والدراسة المتأنیة  

 فھي عملیة طویلة ذات وجھین:  .للقضایا والقرارات المطلوبة ألكبر عدد من المشاركین. وبالتالي 

 التجھیزات  ب. 

 والزیارات والمناسبات الثقافیة.  وتنظیم الغرف وتنظیم االحتفاالت  ویشمل ھذا الجانب: السكن والنقل 

 ثقافي الجانب  –  ج

 . تحضر وفود الدول األعضاء إلى االجتماعات مصحوبة بوثائق تحضیریة سبق لھا دراستھا.  1

 . أ. وفد مكاتب االرتباط لدى األمانة العامة 

 ب. األمانة العامة للوفود ومكاتب االرتباط. 

 ینقسم إعداد جدول األعمال إلى مرحلتین:  العملیة. في الممارسة  -2

یتم إرسالھا إلى    المجلس الدولي للریاضة العسكریةأ. المقترحات المقدمة من الوفود وأي ھیئات فنیة أخرى لـ  

جمیع الوثائق    ) أشھر من المؤتمر والجمعیة العامة باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة مع4األمانة العامة قبل أربعة (

 المشمولة
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ب. یقوم األمین العام بوضع جدول األعمال على أن یشمل جمیع المقترحات. یتم اعتماد جدول األعمال من قبل  

 مجلس اإلدارة. 

 البرنامج العام   .  3.4المادة 

 الوثائق التالیة: أ. بمجرد التعیین یجب أن تمتثل اللجنة المنظمة للدولة المضیفة لجمیع الوصفات الواردة في 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة • إرشادات الجمعیة العامة والكونغرس 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة • دلیل بروتوكول 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة • دلیل أعالم 

 ام كحد أقصى. المدة اإلجمالیة الجتماع الكونغرس والجمعیة العامة في الدولة المضیفة ثمانیة أی  -ب 

 یكمل رؤساء الوفود االعتماد من خالل تزوید األمانة بما یلي:  . قبل بدء المؤتمر والجمعیة العامة - ج 

 . قائمة المندوبین الحاضرین مع ذكر اسم رئیس الوفد. 1

عن    تتعلق برئیس الوفد الذي لم یتم اإلعالن رسمیا   . . وثیقة تنصیب موقعة من وزیر الدفاع أو رئیس األركان 2

. أي مندوب غیر قادر على تقدیم مثل ھذه الوثیقة سوف یعتبر فقط  المجلس الدولي للریاضة العسكریة تعیینھ إلى 

 كمراقب.

 لكل مؤتمر وجمعیة عامة تنظیمھ. عادة یكون البرنامج كالتالي: د. 

 . اجتماع مجلس اإلدارة -1

 . حفل االفتتاح  -2

 . مؤتمر صحفي  - 3

 . فرق العاملة التابعة التحاد الدول المستقلة للریاضة لاللجان أو اللجان أو ااجتماعات رؤساء  - 4

 . االجتماعات القاریة  -5

 . المؤتمر  -6

 . یوم ثقافي واحد أو أنشطة ثقافیة. 7

 . إن الجمعیة العامة النظامیة -8

 حفل الختام.  -9



 الصفحة |  46
 

 . اجتماع مجلس اإلدارة. 10

العامة بشكل عام إلى دورات. تستغرق كل جلسة عادة نصف یوم. الجلسات ینقسم برنامج المؤتمر والجمعیة . ـھ

 العادیة ھي: 

مخصصة لبدء المؤتمر رسمیاً. إنھ مخصص للمحاضرین الذین تمت دعوتھم من قبل مجلس    الجلسة االفتتاحیة  .1

 القضایا ذات األھمیة الدولیة.  العسكریة لمعالجةالمجلس الدولي للریاضة إدارة 

 تمر . جلسات المؤ 2

(الرئیس ونواب الرئیس    المجلس الدولي للریاضة العسكریةأ. جلسة واحدة مخصصة للتقاریر المختلفة لسلطات  

واألمین العام وأمین الصندوق العام) ورؤساء اللجان اختیاًرا. یمكن أن یتبع كل تقریر جلسة أسئلة وأجوبة یدیرھا  

 . العسكریة المجلس الدولي للریاضة األمین العام لـ 

جلسة واحدة مخصصة للتخطیط االستراتیجي وتخطیط األعمال والمناقشات حول المقترحات المنبثقة عن    .ب 

 مجلس اإلدارة (ملفات القرار) والعروض التقدیمیة وتبادل المعلومات. 

لـ  3 العلیا  القیادة  لتقاریر  مكرسة  العامة  الجمعیة  العسكریة .  للریاضة  الدولي    . القانونیة والمسائل    المجلس 

 وتقدیم المؤتمر / الجمعیة العامة المقبل ونقاط وأسئلة متنوعة.   واالنتخابات.   والموافقات. 

 . تجتمع لجنة التحقق من أوراق االعتماد أمام الجمعیة العامة. و

 تقدم العروض من قبل الشركاء أثناء المؤتمر. ز.  

 جدول أعمال الجمعیة العامة                                        .  3.5مادة ال

 التسلسل الزمني والنقاط الرئیسیة لجدول األعمال ھي: أ. 

 . كلمة ترحیب من الرئیس - 1

 . . استدعاء الدور (الحضور)2

 تقدیم األعضاء الجدد والمسؤولین الجدد.  - 3

 إقرار جدول األعمال.  -4

 اجتماع الجمعیة العمومیة السابق.  الموافقة على محضر -5

 . ترشیحالتقریر لجنة التحقق من وثائق التفویض و  - 6

 . اعتماد ملفات القرار. 7
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 االنتخابات النظامیة.  -8

 . . معلومات عن المؤتمر القادم والجمعیة العامة 9

 . بنود متنوعة. 10

 یتم التصویت على كل اقتراح یقدم كملف قرار مرقّم رسمیًا وتسجیل القرار من قبل األمانة العامة.  .ب 

 حفل االفتتاح    .  3.6المادة 

 تقام جمیع االحتفاالت قبل بدایة المؤتمر / الجمعیة العامة وتشمل عادة: ا.  

 . احتفال عسكري .1

 زیارات البروتوكول.  .2

 تذكاري. تحیة في نصب .  3

من   األدنى  الحد  تتبع  أن  یجب  ذلك  ومع  المحلیة  واإلجراءات  للعادات  وفقًا  العسكریة  المراسم  إجراء  یتم  ب. 

 تتكون بشكل رئیسي من:  المجلس الدولي للریاضة العسكریة متطلبات 

س الدولي  المجلونائب رئیس  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . استقبال أعلى السلطات المحلیة برفقة رئیس 1

    المجلس الدولي للریاضة العسكریةللقارة المضیفة واألمین العام التحاد  للریاضة العسكریة 

 رفع علم البلد المضیف مصحوبا بنشیده (نسخة مختصرة)   - 2

 . یتم رفع علم اتحاد الجمھوریات الدولیة مصحوبًا بنشیده (نسخة مختصرة)  3

 وفقا لقرار اللجنة المنظمة)  . كلمة ترحیب من أعلى سلطة محلیة (أو  4

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. كلمة ترحیب لرئیس 5

. یلفظ أھم حاضر مرموق العبارة التقلیدیة: "أُعلن افتتاح ... الكونغرس والجمعیة العامة (أو مجلس اإلدارة)  6

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةالتحاد 

التي تتناولھا ھذه  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . یجب على الدولة المضیفة أن تحترم أسبقیة بروتوكول  7

 . اللوائح 

ریاضة االستحقاق خالل حفل    /   المجلس الدولي للریاضة العسكریة. إذا لزم األمر یمكن تقدیم وسام االستحقاق  8

 . االفتتاح
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 . قد تعقب حفل االفتتاح مأدبة ترحیب. 9

 اختیار زیارات البروتوكول متروك لمبادرة السلطات المضیفة. عادة ما تشمل:  .ج

 . لقاء رئیس الجمھوریة مع رئیس الدولة أو أعلى سلطة وطنیة  -1

 إلخ).  .رئیس األركان   .. زیارة مجلس اإلدارة واألمین العام للسلطات المدنیة والعسكریة (وزیر الدفاع 2

 الم المختارة مع احتمال وضع إكلیل من الزھور. احتفال تذكاري في أحد المع. د 

 

 

 الحفل الختامي    .  3.7المادة 

ومع ذلك یجب أن یتبع الحد األدنى من متطلبات    . یتم إجراء الحفل الختامي وفقًا للعادات واإلجراءات المحلیةأ.  

 . تتكون بشكل رئیسي من: المجلس الدولي للریاضة العسكریة

المجلس الدولي  رئیس  ونائب العسكریة المجلس الدولي للریاضة . استقبال أعلى السلطات المحلیة برفقة رئیس 1

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةللقارة المضیفة واألمین العام التحاد  للریاضة العسكریة 

 . كلمة ختامیة من أعلى سلطة محلیة (أو وفقًا لقرار اللجنة المنظمة)  2

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. الكلمة الختامیة لرئیس 3

 من حفل االستحقاق (إذا كان ھناك شخص یجب منحھ) المجلس الدولي للریاضة العسكریة . وسام 4

 ) مصحوبا بنشیده (نسخة مختصرة)المجلس الدولي للریاضة العسكریة إنزال علم ( - 5

 (نسخة مختصرة)   إنزال علم البلد المضیف مصحوبا بنشیده - 6

 . إلى البلد المضیف التالي  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . تسلیم علم 7

المجلس  . أھم حاضر مھم ینطق العبارة التقلیدیة: "أعلن إغالق ... والكونغرس والجمعیة العامة (أو مجلس إدارة  8

 )" الدولي للریاضة العسكریة

 تتناولھا ھذه اللوائح.   التيالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  توكول  . على الدولة المضیفة أن تحترم أسبقیة برو 9

یجوز أن یسبق ھذا االحتفال حفل استقبال أو أن یتبعھ عشاء رسمي. یمكن أیًضا تعزیزھا من خالل العروض  .  ب 

 الثقافیة والفنیة من الدولة المنظمة. 
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 مجلس اإلدارة باإلجراءات المتبعة في الحفل الختامي: ) على األقل یقوم الوفد المنظم بإبالغ  2قبل یومین (ج. 

 .. حضور كبار الشخصیات 1

 . األزواج المدعوون أم ال - 2

 . بروتوكول خاص إلخ ... 3

خالل الحفل الختامي لن یتم تبادل الھدایا التذكاریة من قبل الوفود المشاركة. یتم تنظیم حفل منفصل لتبادل    .د 

   لة المضیفة واألمین العام.الھدایا بشكل مشترك بین الدو

 

 . عامةالعالقات ال    .3.8المادة 

 أ. األھداف 

المنظم واتحاد   الوفد  للریاضة  یجب على  الدولي  المؤتمر    اغتنام العسكریة  المجلس  افتتاح  التي یتیحھا  الفرصة 

 والجمعیة العامة من أجل: 

 للدولة المنظمة والمشاركین. إقامة اتصال رسمي بین السلطات العسكریة والمدنیة  - 1

 . خالل جذب انتباه وسائل اإلعالم   منالعسكریة المجلس الدولي للریاضة . تعزیز مكانة 2

 . فلسفتھا  وفضحالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة . تقدیم تقییم واسع ألنشطة 3

 ریاضییھا.   ونجاح العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . تكریم الدولة المنظمة من خالل التأكید على مشاركتھا في  4

 النموذج ب. 

األمین العام ونائب    بمساعدةالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  قد یتخذ ھذا شكل مؤتمر صحفي یعقده رئیس  

 آخرین.  الرئیس المعني ورئیس الوفد المنظم ومسؤولین كبار 

 الضیوف ج. 

 ینبغي دعوة من یلي إلى الحفل والعشاء: 

 . السلطات العسكریة رفیعة المستوى  - 1

 السفراء والملحقون العسكریون المعتمدون.  - 2

 أعضاء اللجنة األولمبیة واالتحادات الریاضیة.  - 3
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 التلفزیون).  .الصحف  . ممثلي وسائل اإلعالم (اإلذاعة -4

 مشاھیر الریاضیین الذین شاركوا في بطوالت اتحاد الجمھوریات الدولیة   -5

 األنشطة الثقافیة    .  3.9المادة 

. یجوز للوفد المنظم أن یخطط ألنشطة اجتماعیة وثقافیة تھدف إلى تعزیز العالقات ومشاركة العادات التقلیدیة  أ

 والمواقع النموذجیة مع المشاركین. 

تنفیذ ھذه األنشطة بدرجة معینة من ضبط النفس (نصف یوم أو مساء) حتى ال تتدخل في المھام  ب. یجب أن یتم  

 الھامة التي یتعین على المؤتمر والجمعیة العامة إنجازھا. 

 النقاشات                                   . 3.10المادة 

 لطول والتكرار. مع تجنب اإلفراط في ا .ستكون النقاشات فعالة وسھلة المتابعة أ. 

 ینبغي تجھیز الوفود بالوثائق التالیة:   - ب 

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة لوائح  - 1

 محضر الجمعیة العامة السابقة.  -2

 اإلداریة. التقریر السنوي التحاد نظم المعلومات  - 3

 العامة. الوثائق التحضیریة للمؤتمر والجمعیة  -4

 لتلك الریاضات المعنیة. . تقویمات وطنیة ودولیة 5

 ج. رؤساء الوفود على استعداد التخاذ قرار بشأن المسائل الھامة التالیة: 

 . . التقویم والتنظیم والمشاركة1

 . االنتخابات  -2

 . رسوم العضویة السنویة 3

 . المقترحات المقدمة في الوثائق التحضیریة. 4

  . اإلدارة ستقدم إلى المؤتمر العام وأمانة الجمعیة العامة  د. جمیع الوثائق التي یعدھا الوفد أو أحد أعضاء مجلس  

 التي ستتخذ الترتیبات الالزمة لتوزیعھا. ال یجوز للوفود توزیع وثائقھم الخاصة. 

 تطبق اإلجراءات البرلمانیة على النحو التالي:   . أثناء المناقشات  -ھـ
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 . یطلب اإلذن بالكالم من الرئیس الذي سیقرر ترتیب األولویة  - 1

یؤیدھا وفد آخر.    - باستثناء االقتراحات المدرجة في جدول األعمال    - . جمیع االقتراحات التي یتقدم بھا أي وفد  2

 .یجوز للرئیس أن یطلب ذلك  .إذا لزم األمر 

. توضع اقتراحات تعدیل النص الصادر وتقرأ ویعلق علیھا أمام الجمعیة العامة قبل تسلیمھا إلى الرئیس. توزع  3

 . ة باللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة على جمیع رؤساء الوفود نسخ كافی 

 . . یقدم كل اقتراح للتعدیل لتصویت الجمعیة العامة قبل الشروع في التصویت على النص نفسھ4

وستتم    .یقطع الرئیس أي اقتراح أو تدخل ذي طابع سیاسي أو یلقي بظالل من الشك على أمة غیر ممثلة   -  5

 صحتھا. ة بشأن مدى استشارة الجمعیة العام

 . المتحدثون سیكونون واضحین ومختصرون. یجوز للرئیس في أي لحظة وضع حد زمني للكلمة. 6

 التقاریر    .  3.11المادة 

ومجموعات    المستقلة. ولجان الریاضة التابعة التحاد الدول    اللجان. أ. یتم التوقیع على التقاریر المقدمة من قبل  

 العمل من قبل رئیسھا. 

 یجوز ألي عضو إرفاق تقریر "األقلیة" إذا لم یوافق على بیان أو اقتراح.  .ب 

 ال یجوز إصدار ھذه التقاریر للوفود إال بموافقة مجلس اإلدارة. .  ج

 وقائع االجتماعات     .  3.12المادة 

ن العام وتحال إلى الدول األعضاء. یتم االحتفاظ  تسجل قرارات الجمعیة العامة في محضر یوقعھ الرئیس واألمی   .أ

 والتي تحتفظ بھا إلى أجل غیر مسمى تحت تصرف الدول األعضاء.  العامة. بالنسخة األصلیة في أرشیفات األمانة  

 تسري ھذه القرارات من تاریخ نشر المحضر ما لم ینص على خالف ذلك.  .ب 

 

 والتعیینات الفصل الرابع التصویت واالنتخابات 

 الحق في التصویت    .  4.1المادة 

  . ). عادة 1فقط وفود الدول األعضاء النشطة لھا الحق في التصویت في الجمعیة العامة. لكل وفد صوت واحد (  أ.  

 یمارس رئیس الوفد حق التصویت نیابة عن وفده. 
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ب من بلده / بلدھا بالتصویت یجوز لرئیس الوفد أن یأذن لمندو   . التصویت بالوكالة غیر مقبول. ومع ذلك  -ب 

  . نیابة عن الوفد. إذا لم یغادر الجمعیة العامة في وقت مبكر بسبب ظروف ال یمكن تجنبھا (مثل حالة الطوارئ  

 . D.2.4فسیتم ممارسة حقھ في التصویت وفقًا للمادة  . وترتیب السفر)

في أي وقت أن یطلب توضیًحا ألي نشاط    ج. یجوز ألي تفویض لدولة عضو نشطة أو عضو في مجلس اإلدارة

إذا كان مثل  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  بھ أي سلطة    تقوم العسكریة المجلس الدولي للریاضة  من أنشطة  

قد یؤدي إلى التصویت على الثقة    ھذا الطلب یشیر إلى عدم الثقة فیجب أن یكون كتابیًا ویتضمن مبرًرا دقیقًا 

 لجمعیة العمومیة المقبلة على النحو الذي یحدده مجلس اإلدارة. (االقتراع السري) في ا

 من منصبھ.  المعنیة العسكریة المجلس الدولي للریاضة یؤدي التصویت بحجب الثقة إلى تقاعد سلطة  -د 

 إجراءات التصویت    .  4.2المادة 

تتضمن الوثیقة التحضیریة للجمعیة العامة قائمة بالمرشحین للمناصب على النحو المنصوص علیھ في النظام  أ.  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة األساسي التفاقیة 

یتم إقرار الترشیحات في الجمعیة العمومیة. في حالة عدم وجود مرشحین ألي منصب شاغر یحق لمجلس    -ب 

 یحات إلى الجمعیة العمومیة. اإلدارة تقدیم الترش

 تتم االنتخابات خالل الدورة العامة األخیرة للجمعیة العامة على النحو التالي:  -  ج

) أعضاء) لیكونوا "صرافین". ھؤالء  3) رئیس وثالثة (1) مندوبین (واحد (4. یعین مجلس اإلدارة أربعة (1

األصوات. في نھایة كل فرز یعطي رئیس فرز  األشخاص األربعة ھم الوحیدون المخولون بالمشاركة في فرز  

 . األصوات لألمین العام ورقة اقتراع تشیر إلى نتیجة التصویت 

 یقوم األمین العام بإعداد بطاقات االقتراع.   - 2

. تتم عملیة التصویت ورفع تقریر بالنتائج إلى األمین العام تحت إشراف رئیس فرز األصوات. في نھایة الجلسة  3

 أوراق االقتراع. یتم إتالف   .

إذا كان رئیس الوفد یعتزم مغادرة الجمعیة العامة في وقت مبكر دون تفویض حقھ في التصویت إلى أحد  د.  

 المندوبین فلن یُسمح لبلده / بلدھا بالتصویت. 

 لوائح التصویت    .  4.3المادة 

 التعاریف  -أ 

 . ورقة اقتراع فارغة 1
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 الناخب شیئًا تعتبر "بطاقة فارغة". ھذا االقتراع ھو تصویت صحیح یعد امتناًعا. أي بطاقة اقتراع لم یكتب فیھا 

 . اقتراع الغ وباطل 2

أي بطاقة اقتراع تحتوي على إدخال أو عالمة مكتوبة بخالف تلك المنصوص علیھا في القواعد تعتبر "اقتراًعا  

 فارًغا وباطالً". 

 . أوراق االقتراع الصحیحة3

البطاقات "البطاقات الصالحة"   الفارغة والباطلة" من إجمالي عدد  بعد خصم "البطاقات  المتبقیة  البطاقات  ھي 

 المستلمة. 

 50الدول النشطة التي یحق لھا التصویت الحاضر   - مثال: 

 2تشمل األصوات بطاقات االقتراع الباطلة والباطلة  -

 48 48=  2-50أوراق االقتراع الصحیحة  -

 األغلبیة  3/4. 4

من الدول النشطة الحالیة. في حالة الرقم الكسري یتم تقریب ھذا الرقم إلى الرقم    4/ 3تتوافق مع    3/4األغلبیة  

 التالي. 

                                               50الدول النشطة الحالیة  - مثال: 

     50x3 / 4 = 37,5                                 38                    األغلبیة 3/4 -

 . األغلبیة المطلقة 5    

 ). 1األغلبیة المطلقة تعادل نصف مجموع الدول النشطة الحالیة زائد (+) واحد (

 50الدول النشطة الحالیة  - مثال: 

 26=   1) + 2:50الحد األدنى لألغلبیة المطلقة المطلوبة ( -

 . األغلبیة النسبیة 6

 األغلبیة النسبیة تقابل الدرجة األعلى بین األصوات المؤیدة أو المعارضة. 

 ب. القواعد 
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التصویت برفع األیدي ھو كما یلي: مع  1 التصویت برفع األیدي أو باالقتراع السري. تسلسل  یتم    - ضد    - . 

 االمتناع عن التصویت. 

یدعو األمین العام الوفود بالترتیب األبجدي الفرنسي. یضع رئیس الوفد صوتھ في    . . من أجل التصویت السري2

وسیصوت    .االمتناع   - ضد    -صندوق االقتراع عند استدعاء أمتھ. ستحتوي ورقة االقتراع على ثالثة صنادیق: مع  

 ). 1رئیس الوفود واحًدا (

الثقة باالقتراع السري ما لم تتم الموافقة    . یتم التصویت على قبول الدول وانتخاب األشخاص والتصویت على 3

 على طلب التصویت برفع الید من قبل الجمعیة العامة باألغلبیة البسیطة. 

. تجري عملیات التصویت األخرى برفع األیدي ما لم توافق الجمعیة العمومیة على طلب التصویت السري  4

 تیب األبجدي الفرنسي. یتم إجراء نداء بالتر . باألغلبیة البسیطة. في ھذه الحالة

 . یجب الوصول إلى األغلبیة المطلوبة العتماد اقتراح أو انتخاب مرشح. 5

 أغلبیة التصویت المطلوبة ھي:  -6

 األغلبیة من أجل:  3/4أ. 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةقبول االنضمام إلى  -

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةاالستبعاد من  -

 . النظام األساسيتعدیالت على  -

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  حل  -

 ب. األغلبیة المطلقة لـ:

 تعدیالت على اللوائح أو أي مسائل أخرى طالما أن النظام األساسي لیس كذلك -

 . تتأثر بأي شكل من األشكال   

 جمیع الحاالت األخرى ما لم ینص ھذا الفصل على خالف ذلك. -

 النتائج التفصیلیة لجمیع األصوات على المأل. . تُعلن 7

 ھیئة التحقق من وثائق التفویض    .  4.4المادة 

 أ. لجنة التحقق من أوراق االعتماد مسؤولة عن: 
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 . . التحقق من وظائف ومؤھالت المندوبین الحاضرین 1

 التحقق من أھلیة المرشحین لالنتخابات.  - 2

 العمومیة. . المصادقة على دستور الجمعیة 3

  . نائب رئیس   . ) أعضاء3من ثالثة (  . المعینة من قبل مجلس اإلدارة  . تتألف لجنة التحقق من أوراق االعتماد   -ب 

وعضو مجلس اإلدارة واألمین العام. ویساعدھم أمین الصندوق العام ورئیس لجنة اللوائح الذي    .یترأس الھیئة 

 یأخذ المحضر. 

وماتھم أو السلطات المختصة في بلدانھم بصفتھم ھذه. یجب تقدیم دلیل  یكون المندوبون موظفین تعینھم حك   -ج

یمكنھم حضور جمیع االجتماعات    . وإال فسیتم اعتبار الضباط المعنیین كمراقبین. على ھذا النحو   . على ھذا التعیین 

 دون المشاركة في المناقشات.

 التحقق من مھام ومؤھالت الوفود الحاضرة. قد تمثل الوفود:  -د 

 . الدول األعضاء النشطة (مع حق التصویت). 1

 . . الدول األعضاء غیر النشطة (بدون حق التصویت) 2

 . الدول المدعوة لحضور الجمعیة العامة بصفة مراقب (دون أن یكون لھا حق التصویت). 3

خطاب من خالل    . بما في ذلك تلك الدول التي سمحت   .ھـ. تحدد اللجنة المصادقة على الدول المؤھلة للتصویت 

 للمندوب بالتصویت في غیاب رئیس الوفد الرسمي.  .رسمي صادر إلى األمین العام التحاد الدول المستقلة 

 4.9إلى  4.6على الھیئة التحقق من استیفاء جمیع الشروط المنصوص علیھا في المواد   -و

من النظام األساسي الشروط المطلوبة للمصادقة على الجمعیة العامة. ال یمكن للجمعیة    16و  15تحدد المادتان  ز.  

 العامة اتخاذ أي قرار إذا لم یتم استیفاء ھذه الشروط. 

اللجنة مخولة بإجراء جمیع عملیات التحقق الالزمة فیما یتعلق بالمندوبین والوفود والمرشحین وتكوین الجمعیة    -ح

 ھ إلى الجمعیة العامة. العامة. ویبلغ نتائج

 االنتخابات النظامیة     .4.5المادة 

تنتخب الجمعیة العامة الرئیس واألمین العام وأمین الصندوق العام. یتم    . )  15وفقًا للنظام األساسي (مادة   .أ

انتخاب نواب الرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة من قبل الدول األعضاء في القارة في االجتماع القاري خالل  

 یة العامة. یجوز للدول األعضاء النشطة تقدیم ترشیحات مندوبیھا لجمیع المناصب. الجمع



 الصفحة |  56
 

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتم التصدیق على المرشحین الذین تم اختیارھم لشغل وظائف أخرى في   .ب 

المجلس الدولي  ویتم تعیینھم أو انتخابھم من قبل سلطات    . ) من قبل الجمعیة العامة4.12إلى    4.10(المواد  

 وفقًا للفصل الثاني.  للریاضة العسكریة 

 فبرایر من عام االنتخابات.   15یجب تقدیم جمیع الترشیحات للمناصب المنتخبة كتابة إلى األمین العام بحلول    -ج

  .أو األمین العام أو أمین الصندوق العام   ) أو أكثر من المرشحین لرئاسة الجمھوریة 2إذا كان ھناك اثنان (  -ھـ

استبعاد  التصویت األول فسیتم  ناجح من  تحدید مرشح  یتم  لم  إذا  المطلقة.  باألغلبیة  الناجح  المرشح  یتم تحدید 

المرشح الذي حصل على أقل األصوات وتكرر عملیة التصویت واإللغاء حسب الضرورة. إذا بقي مرشحان في  

 لمطلقة المطلوبة یتم تحدید المرشح الناجح في تصویت نھائي باألغلبیة النسبیة. النھایة بدون األغلبیة ا

لقارة    -و المنصب  تخصیص  یجوز  فال  أغلبیة األصوات  اإلدارة على  لعضویة مجلس  المرشح  یحصل  لم  إذا 

إن الوظیفة  ). إذا لم یكن األمر كذلك ف1أخرى. یجوز لمجلس اإلدارة في ھذه الحالة اختیار مرشح لمدة عام واحد (

 تظل شاغرة حتى الجمعیة العامة القادمة. 

) سنوات. قد یترشحون إلعادة انتخابھم حیث ال توجد قیود زمنیة.  4یتم انتخاب جمیع المسؤولین لمدة أربع (ز.  

 سیتم إنھاء تعیینھم إذا أصبحت دولتھم غیر نشطة أو معلقة. 

عیة العامة في الجمعیة العامة التي تنتخبھم وتنتھي في  تبدأ والیة جمیع المسؤولین المنتخبین من قبل الجم  - ح  

نھایة الجمعیة العامة المنعقدة خالل العام األخیر من الوالیة. إذا تعذر عقد تلك الجمعیة العامة تمدد الوالیة حتى  

 الجمعیة العامة القادمة. 

 الرئیس ونائب الرئیس    .  4.6المادة 

 الشروط التالیة التي تم التصدیق علیھا من قبل لجنة التحقق من أوراق االعتماد: یجب أن یستوفي المرشحون أ.  

 من اللوائح).   1.1(المادة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. للرئاسة أن تكون سلطة دائمة 1

 . . بالنسبة لنائب الرئیس یجب أن یكون مندوبًا على األقل2

 . أن یرشحھ وفده - 3

رئیس األركان) الذي سیصدق    . وكیل وزارة الدولة  .  من قبل سلطة عسكریة مسؤولة (وزیر  . یتم تقدیمھا رسمیًا 4

على أن حكومتھ / حكومتھا ستمول جمیع النفقات المطلوبة ألداء الوظیفة والتي ستصدق بتوقیعھ على أن المرشح  

 سیكون في الخدمة الفعلیة طوال مدة الوالیة 

 . یاضة . أن یكون من ذوي الخبرة في مجال الر5
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 . أن یجید اللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة. 6

ب. یتم انتخاب نواب الرئیس من قبل الدول األعضاء القاریة في كل منھم في االجتماع القاري الذي یعقد خالل  

 الجمعیة العامة 

 . E.4.5في حالة تعدد المرشحین یتم تنفیذ اإلجراءات الموضحة في المادة  -ج

الرئیس الحالي مرشًحا إلعادة انتخابھ فسیتم رئاسة االنتخابات في االجتماع القاري من قبل عضو  إذا كان نائب  د.  

في مجلس اإلدارة من المنطقة القاریة وھو لیس مرشًحا لمنصب نائب الرئیس والذي تم تعیینھ باإلجماع من قبل  

ن العام التحاد الجمھوریات الدولیة  مجلس اإلدارة. في حالة غیر محتملة فإن ھذا التعیین غیر ممكن فإن األمی

 ) سیرأس االنتخابات.المجلس الدولي للریاضة العسكریة(

ھـ. عند انتخاب عضو أو نائب رئیس یكون المرشحون من قارتھ / قارتھم مؤھلین للترشح لالنتخاب كعضو جدید 

 أو نائب رئیس. 

) ھو الرئیس  C.2.9لرئیس األول (المادة  یصبح نائب ا  .و. في حالة وجود منصب شاغر دائم في منصب الرئاسة  

 بالنیابة حتى الجمعیة العامة التالیة التي یتم فیھا انتخاب رئیس جدید. 

ال یمكن أن یكون انتخاب نائب الرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع قاري خالل الجمعیة العامة صحیًحا  

 نشطة الحاضرة. إال إذا تم الوصول إلى النصاب القانوني للدول األعضاء ال

 عضو مجلس اإلدارة                                            .  4.7المادة 

 یجب أن یستوفي المرشحون الشروط التالیة التي تم التصدیق علیھا من قبل لجنة التحقق من أوراق االعتماد: أ.  

 . تنتمي إلى قارة یوجد لھا مقعد شاغر وقت االنتخاب   - 1

 . مفوًضا على األقلیكون .  2

 . أن یرشحھ وفده - 3

رئیس األركان) الذي سیصدق    .وكیل وزارة الدولة   . یتم تقدیمھا رسمیًا من قبل سلطة عسكریة مسؤولة (وزیر    -4

نفقات المطلوبة ألداء الوظیفة ویصادق بتوقیعھ على أن المرشح أن  العلى أن حكومتھ / حكومتھا ستمول جمیع  

 . الفعلیة (عسكریًا أو مدنیًا) لمدة عامین إضافیین على األقلیكون في الخدمة 

 . . أن یكون من ذوي الخبرة في مجال الریاضة 5

 . أن یجید اللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة أو یرافقھ مترجم إنجلیزي. 6
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الل الجمعیة  ب یتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الدول األعضاء القاریة في االجتماع القاري الذي یعقد خ

 العامة. 

ینظم نائب   . إذا زاد عدد المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة لقارة عن عدد المناصب الشاغرة المخصصة لھا   -ج

 .ھـ. 4.5الرئیس المعني االنتخابات طبقًا لإلجراءات الموضحة في المادة 

صحیًحا إال إذا تم الوصول إلى  د. انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع قاري خالل الجمعیة العامة ال یكون  

 النصاب القانوني للدول األعضاء النشطة الحاضرة. 

المجلس  ھـ. یجوز ألي مندوب منتخب في مجلس اإلدارة االستمرار في منصبھ كرئیس لوفد بالده باستثناء رئیس  

 العسكریة. الدولي للریاضة 

یحق لمجلس    . أو إذا حدث شاغر لسبب آخر    خدمتھ.إذا استقال أحد أعضاء مجلس اإلدارة قبل انتھاء مدة    -و

(د) من الالئحة التنفیذیة حتى الجمعیة العمومیة    2.5اإلدارة ملء الشاغر وفقاً للتوازن الجغرافي المحدد في المادة  

 القادمة (اختیار). 

 األمین العام   .  4.8المادة 

 لى المرشحین استیفاء الشروط التالیة: یجب ع

 . ) على األقل1أ. كن مندوبًا لمدة عام واحد (

 . أن یرشحھ وفده -ب 

ج. یتم تقدیمھا رسمیًا من قبل سلطة عسكریة مسؤولة (وزیر وكیل وزارة رئیس أركان) الذي سیصدق بتوقیعھ  

 كملھا. على أن المرشح سیكون في الخدمة الفعلیة خالل والیتھ / والیتھا بأ

 ة باإلضافة الى أي لغة من اللغات الرسمیة في السیزم (الفرنسیة، االسبانیة، العربیة). اإلنجلیزیة د. أن یجید اللغ

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةتوافق على اإلقامة في المدینة التي یوجد بھا مقر   - ــھ

 و. أن یكون لدیھ معرفة جیدة بإدارة الریاضة. 

 . مھارات وخبرات إداریة جیدة ز. لدیھم 

 یفضل رتبة عقید أو ما یعادلھا. ح.  

مؤھالت ومعرفة جمیع المرشحین    المجلس الدولي للریاضة العسكریة سیقیم مجلس إدارة  .  A.10.2.5وفقًا للمادة  ع.     

وتقدیم مرشح واحد فقط  المعتمدین على أنھم "مؤھلین" من قبل لجنة التحقق من أوراق االعتماد من خالل المقابالت 

   إلى الجمعیة العامة 
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 الخزانة العامة     4.9المادة 

 یجب على المرشحین استیفاء الشروط التالیة: 

 أن یكون في الخدمة الفعلیة (عسكري أو مدني) أ. 

 . أن یقترحھا وفده -ب 

/ حكومتھا   أن حكومتھ  أركان)  العسكریة (وزیر وكیل وزارة رئیس  النفقات  ج. ستشھد سلطتھ  ستمول جمیع 

 .المطلوبة ألداء الوظیفة

 . أن یكون من ذوي الخبرة والمتعلمین أو المدربین على مستوى اإلدارة العلیا في مجال التمویل د. 

 .یجید اللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیةھـ.  

   للریاضة العسكریةمجلس الدولي في ال  الریاضیة لجنة الرئیس                      . 4.10المادة 

 " ھي كما یلي: CSCمعاییر اختیار رئیس "أ. 

في الخدمة الفعلیة في القوات المسلحة لمدة   المجلس الدولي للریاضة العسكریة ھو ضابط من دولة عضو في  .1

 . ) على األقل بعد تعیینھ / تعیینھا2سنتین (

 . لدیھ معرفة دقیقة بالریاضة المحددة 2

 .لتلك الریاضة   CSCویفضل أن یكون من    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیجب أن یكون لدیھ خبرة سابقة في    3

 . لدیھ إمكانیة جیدة لبناء اتصال مع االتحادات الریاضیة الدولیة والوطنیة ومع وفود اتحاد الجمھوریات الدولیة   4

جمیع االجتماعات الرسمیة وأي نشاط آخر لتعزیز مھمتھ  مدعوًما مالیًا بالكامل من قبل وفده / وفدھا لحضور   5

للقیام بزیارة أولیة إلى الدولة المنظمة    العسكریة. المجلس الدولي للریاضة  ال سیما بطوالت    مھمتھا.   /  وكذلك 

 البطولة. لریاضتھ / لھا بطولة العالم العسكریة قبل أشھر قلیلة من انطالق 

 . یجید اللغة اإلنجلیزیة  6

تتناول جمیع الموضوعات السابقة وتحدید مشروع تطویر    .  22یرة ذاتیة وفقًا للنموذج الوارد في الملحق  تقدیم س   7

 الریاضة لتلك الریاضة في التفویض المستقبلي (الرؤیة والمشروع والوضع النھائي المرغوب). 

من قبل مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات. ستبدأ المدة وتنتھي في إطار الجمعیة    CSCیتم تعیین جمیع رؤساء لجنة  ب.  

 سیتم التسلیم. یجوز للرئیس الحالي الترشح إلعادة انتخابھ.   حیث العسكریة المجلس الدولي للریاضة العامة التفاقیة 
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ا عن الترشیح لخالفتھ / لھا / لھا من  یتم اإلعالن رسمیً   تفویضھا. انتھاء والیتھ /    قبلفي األول من ینایر من العام  .  ج

، سیقدم األمین العام المرشحین  ربعد االختیار من قبل لجنة االختیا  . مجلس الدولي للریاضة العسكریة للقبل األمین العام  

وعلى  الجمعیة العمومیة  عبر    الجدید   رئیس اللجنة الریاضیةسیتم اإلعالن عن  وللموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة.  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة الصفحة الرئیسیة لـ 

 تتكون لجنة االختیار من: د. 

 (رئیس)للسیزم   األمین العام  -

 اللجان الریاضیة في السیزم  رئیس  -

 ) مجلس االدارة(عندما یكون رئیس اللجنة الریاضیة لیس عضًوا في  و من مجلس اإلدارةعض -

 الحالي للریاضة المعنیة رئیس اللجنة الریاضیة  -

 في السیزم  ة یالریاضاإلدارة مدیر  -

 (سكرتیر)  مدیر  -رئیس اللجنة الریاضیة  -

یجوز لألمین العام أن یطلب تمدید    . الخاصة. تقدیراً لإلنجازات البارزة أو بالنظر إلى وجھات النظر الریاضیة  ھـ

اللجنة رئیس الوفد المعني. یتم اإلعالن عن تأكید  رئیس اللجنة الریاضیة المعنیة الى لجنة االختیار وبموافقة  والیة  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةلمزید من التفویض خالل الجمعیة العامة التفاقیة  PCSCلجنة 

المجلس  إرسال ملف طلب إلى األمین العام لـ    . یستوفي معاییر االختیار المدرجة  .مھتم . یجب على أي موظف  و

 من خالل وفده / وفدھا.   . الدولي للریاضة العسكریة

 یقوم األمین العام بتحدیث قائمة التعیینات وھو مكلف بنشر الوظائف الشاغرة في الوقت المناسب.  -ز

أو اجتماع اللجنة    .) أحداث متتالیة تتعلق بواجباتھ (بطولة العالم العسكریة 3الذي یتغیب عن ثالثة (  PCSCح. یُعفى  

  CSCأو الجمعیة العامة) تلقائیًا من وظیفتھ. یقوم األمین العام بتعیین السكرتیر أو العضو األكثر خبرة في  . الریاضیة 

 باإلنابة" حتى یتم اختیار خلف لھ.   PCSCكـ "

بناًء على توصیة من    المجلس الدولي للریاضة العسكریةلمجلس اإلدارة إنھاء تعیین رئیس لجنة الریاضة  . یجوز  ع

 األمین العام. 

 في المجلس الدولي للریاضة العسكریة ممثلو رؤساء اللجان الریاضیة       11-4المادة 

ویتم تقدیمھا إلى    PCSCs) من قبل غالبیة لجان PCSCRأ. یتم انتخاب رؤساء اللجان الریاضیة التحاد ألعاب القوى (

 . SGمجلس اإلدارة من قبل  
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 . PCSC(أربع) سنوات وتتزامن مع والیة كل منھا من  4لمدة  PCSCRتستمر والیة ب. 

 ج. یجوز لغالبیة الدوائر االنتخابیة الدائمة أن تنھي بشكل مسبق تفویض المجلس. 

 الریاضیة أعضاء اللجنة      4.12المادة 

یتم تعیینھم من قبل رئیس لجنة الریاضة    مختلفة. الذین یمثلون من حیث المبدأ دوًال وقارات    الریاضة. أ. أعضاء لجنة  

من الخبراء الذین یقترحھم رؤساء وفودھم الذین تشارك دولھم عادة في بطولة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة

ع یكون  أن  یجب  المعنیة.  العسكریة  الریاضة  العالم  لجنة  مھام  مع  متناسبًا  األعضاء  للریاضة  دد  الدولي  المجلس 

 . العسكریة

 یعین رئیس لجنة الریاضة باالتحاد الدولي للریاضة البدنیة سكرتیًرا من بین أعضاء اللجنة.  -ب 

لجنة  ج.   العسكریةیُعفى عضو  للریاضة  الدولي  (  المجلس  متتالیین  یتغیب عن حدثین  الذي  متعل 2الریاضیة  قین  ) 

 ) تلقائیًا من وظیفتھ. المجلس الدولي للریاضة العسكریةبواجباتھ (بطولة العالم العسكریة اجتماع لجنة الریاضة  

المجلس الدولي  الریاضیة إنھاء تعیین عضو لجنة الریاضة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یجوز لرئیس لجنة د 

 . للریاضة العسكریة 

 اللجان رئیس      4.13المادة 

  4الذي قد یكون أو ال یكون عضًوا في مجلس اإلدارة. سیستمر التعیین لمدة    . أ. یعین مجلس اإلدارة رئیس اللجنة 

یجوز لمجلس اإلدارة إعادة تعیین نفس الشخص لفترات إضافیة مدتھا   . سنوات. بعد اكتمال والیة مدتھا أربع سنوات 

اء الرئیس ألي سبب في أي وقت. أمین اللجنة ھو عضو في األمانة  یجوز لمجلس اإلدارة إعف  .أربع سنوات. ومع ذلك

 العامة یعینھ األمین العام. 

یجوز لمجلس    .سنوات   4ب. في حالة كون رئیس المفوضیة عضًوا في مجلس اإلدارة وشغل ھذا المنصب بالفعل لمدة  

 اإلدارة إعادة تعیین الشخص نفسھ لفترات إضافیة مدتھا أربع سنوات. 

 یجب علیھ:   .ل لم یكن رئیس المفوضیة عضوا في مجلس اإلدارةج. في حا

أ. أن تكون إما ضابًطا (الحد األدنى من الرتبة الرئیسیة) في الخدمة الفعلیة لمدة ال تقل عن عامین في القوات المسلحة  

العسكریةلدولة عضو في   للریاضة  الدولي  ف  المجلس  المسلحة لدولة عضو  القوات  المجلس  ي  أو مدنیًا یعمل لدى 

 . الدولي للریاضة العسكریة

 . ب. أن یكون لدیھ معرفة وافیة بالمجال المحدد لمسؤولیات المفوضیة التي یتقدم بطلب للحصول على الرئاسة
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ویفضل أن یكون ذلك من المفوضیة التي    . المجلس الدولي للریاضة العسكریةج. یجب أن یكون لدیھ خبرة سابقة في 

 . یتقدم بطلب للحصول على رئاستھا

رئیس األركان) الذي سیصدق على    .وكیل وزارة الدولة  د. یتم تقدیمھا رسمیًا من قبل سلطة عسكریة مسؤولة (وزیر

 أن حكومتھ / حكومتھا ستمول جمیع نفقات السفر المطلوبة ألداء الوظیفة طوال مدة التفویض 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة لدیھم إمكانیة جیدة لبناء اتصال مع الدول األعضاء في  .ــھ

 . أن یتقن اللغة اإلنجلیزیة على األقل. ج

 

 

 

 الالئحة المالیة التحاد الدول المستقلة  -الفصل الخامس 

 إنشاء اللوائح المالیة      5.1المادة 

المجلس الدولي للریاضة  تم إنشاء    . المجلس الدولي للریاضة العسكریةكما ھو موضح في النظام األساسي التفاقیة    أ.  

 بموجب القانون البلجیكي كمنظمة دولیة ذات وضع غیر ربحي.   العسكریة

لقواعد    -ب  العسكریة امتثاالً  للریاضة  الدولي  أقر  . المجلس  التي  المالیة  اللوائح  الفصل  اإلدارة یحدد ھذا  ھا مجلس 

 وتوافق علیھا الجمعیة العامة. تخضع ھذه اللوائح المالیة للتعدیل وقد تتطور حسب الحاجة. 

یجوز لألمین العام أیًضا تطویر    . ج. للمساعدة في تنفیذ األنشطة الیومیة والمعامالت المالیة والسفر ونشاط المیزانیة

التي سیتم وضعھا واستخدامھا في المقر الرئیسي لشركة    . ائح المالیةمسترشدة بمبادئ اللو  . واعتماد اإلجراءات المالیة

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  لجنة تمویل                               5.2المادة 

في   محددة  وظائف  إلى  الثاني  الفصل  في  الموكلة  المالیة  المسؤولیات  إلى  باإلضافة  للریاضة  أ.  الدولي  المجلس 

 عن:   مسؤولة العسكریة المجلس الدولي للریاضة  فإن اللجنة المالیة لـ  . العسكریة

 اءات أو اإلجراءات المالیة. . النظر في القضایا واقتراح التوصیات إلى مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالسیاسة أو اإلجر1

 . إدارة وقیادة وتطویر األنشطة في مجال المسؤولیة المنوطة بھ - 2

 قبل إقفال السنة المالیة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. مراجعة األمین العام لوضع المیزانیة الداخلیة لـ 3
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مراجعة جمیع مقترحات المیزانیة السنویة وتقدیم المدخالت قبل اجتماعات مجلس اإلدارة التي    . . مع األمین العام4

 . ستعرض فیھا

 . تقدیم التقاریر إلى الجمعیة العمومیة كما یقررھا مجلس اإلدارة. 5

من نواب   على النحو المحدد من قبل كل  . تتألف اللجنة المالیة من رئیس وأعضاء یمثلون كل من القارات األربع -ب 

 . أمین الخزانة العام ھو أیًضا ممثل لیس لھ حق التصویت في لجنة المالیة المجلس الدولي للریاضة العسكریةرئیس 

 مجلس مراجعة العقد     5.3المادة 

المجلس الدولي  أ. معظم أنشطة العقود لھا آثار مالیة. الھدف من مجلس مراجعة العقود ھو التأكد من أن سلطات  

 تتخذ إجراًء معقوالً للحكم وأن إجراءات العقد موثقة بشكل صحیح وكاف لدعم اإلجراء المتوخى.   لعسكریة للریاضة ا

 ب. یجتمع مجلس مراجعة العقود حسب الحاجة وینظر في: 

 . یورو  50 000جمیع إجراءات العقود المقترحة المقدرة بما یتجاوز  - 1

 واالستشارات بغض النظر عن قیمتھا الدوالریة. . جمیع عقود الرعایة التجاریة  2

 .   ریة. جمیع اإلجراءات عالیة المخاطر أو المثیرة للجدل أو السابقة بغض النظر عن القیمة الدوال3

 . . جمیع إجراءات إنھاء العقد المقترحة4

األمین العام أو أمین الصندوق  . جمیع إجراءات العقود التي تم تكلیفھا / طلبھا من قبل مجلس اإلدارة أو الرئیس أو  5

 العام. 

 سینظر مجلس مراجعة العقود فیما إذا:  .ج. كحد أدنى 

 .وضع یتحمل مسؤولیة غیر خاضعة للسیطرة  فيالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یمكن أن یضع العقد المقترح    -   1

 . ضة العسكریة المجلس الدولي للریابھا بموجب العقد مع قیم   المضلعقد تتعارض األنشطة  - 2

 . . أي تكالیف مرتبطة بالعقد تمثل القیمة السوقیة العادلة3

 . األطراف في العقد أخالقیة ویتصرفون بطریقة أخالقیة - 4

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة . یسمح العقد بمراقبة إیجابیة للملكیة الفكریة 5

المجلس الدولي للریاضة  ؤولیات قانونیة على أعضاء  . من المحتمل أن یفرض العقد عبئًا مالیًا غیر مبرر أو مس 6

 اللجان المنظمة لأللعاب.  /  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  العسكریة
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المجلس  ونائب رئیس    .ورئیس لجنة اللوائح   . یتألف مجلس مراجعة العقود من رئیس وھو رئیس اللجنة المالیة   -د 

 بالتناوب. یتم تعیینھ    الدولي للریاضة العسكریة

 عملیة إعداد الموازنة والتقاریر المالیة      5.4المادة 

  31ینایر وتنتھي في    1تبدأ السنة المالیة في    . المجلس الدولي للریاضة العسكریة من قانون    31أ. بموجب المادة  

میزانیة   تتضمن  العام.  نفس  من  العسكریةدیسمبر  للریاضة  الدولي  المتعلقة  المجلس  المصروفات  بتشغیل    جمیع 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةواستثمارات وتطویر 

العام وإلى مجلس اإلدارة یوضح    -ب  إلى األمین  بیان مالي  بتقدیم  العام على فترات منتظمة  یقوم أمین الصندوق 

 الوضع العام ووضع المیزانیة للسنة المالیة الحالیة. 

سیطلب األمین العام تقدیمات من المقر الرئیسي لـ    ضة العسكریة المجلس الدولي للریاج. استعداًدا لتطویر میزانیة  

للمتطلبات المالیة المتعلقة باألنشطة التي    المجلس الدولي للریاضة العسكریة ولجان    المجلس الدولي للریاضة العسكریة

أمین الصندوق العام  تمت الموافقة علیھا ضمن الخطط اإلستراتیجیة وخطط األعمال لكل من سنوات المیزانیة. یقوم  

إلقرارھا   اإلدارة  لمجلس  األولیة  المیزانیة  ویقدم  المالیة  اللجنة  مع  المقترحة  المیزانیة  ومراجعة  بإعداد  ذلك  بعد 

 وعرضھا على الجمعیة العامة للموافقة علیھا. 

لمیزانیة العمومیة للسنة  تسمح مقترحات تخطیط المیزانیة والتقاریر المالیة لمجلس اإلدارة والجمعیة العامة بدراسة ا  -د 

التالیة في آن واحد. لذلك عند التخطیط للموازنة األولیة یجب على أمین    . المالیة السابقة والمیزانیة المقررة للسنة 

 الصندوق العام تقدیم البیان المالي متضمنًا میزانیة السنة السابقة والسنة الحالیة وكذلك السنة التالیة. 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  نفقات إیرادات و    5.5المادة 

من أنشطة متعددة ومشتتة إلیھا على النحو المحدد في    المجلس الدولي للریاضة العسكریةتأتي إیرادات ونفقات    -ألف  

المیزانیات السنویة والمتوقعة التي أقرتھا الجمعیة العامة التفاقیة خدمات المعلومات واالتصاالت ووافقت علیھا. في  

إذا كانت األموال مخصصة إلدارة  إطا التمییز فیما  یتم  المیزانیة  العسكریة ر  للریاضة  الدولي  أو ألنشطة    المجلس 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةتطویر 

 صندوق التضامن                                          5.6المادة 

المجلس الدولي  یعد التضامن وسیلة لتعزیز الدول األعضاء األقل حًظا في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . ضمن  ا

للمشاركة في أحداث   المجلس الدولي للریاضة العسكریة من أجل توفیر فرص متساویة لجمیع دول    للریاضة العسكریة 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة
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في "الصداقة من خالل الریاضة" تقوم الدول األعضاء    المتمثل العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ب. تمشیا مع شعار  

للریاضة  في   الدولي  والمنافسة    بمجموعةالعسكریة  المجلس  التدریب  لتعزیز فرص  المستقلة  األنشطة  متنوعة من 

الزمیلة في   للدول  العسكریةالریاضیة  للریاضة  الدولي  الفرص لآلخرین    المجلس  إتاحة  األنشطة مثل  وتشمل ھذه 

ي فرص التدریب وحضور عیادات التدریب ومشاركة وسائل النقل الوطنیة للمسابقات وحتى توفیر األموال  للمشاركة ف

 للنقل التجاري لآلخرین. 

إجراءات ھذه الدول الفردیة من خالل اقتراح وتشجیع فرص جدیدة   المجلس الدولي للریاضة العسكریة یعزز    - ج  

المجلس الدولي  ا أمكن بما في ذلك إنشاء واستخدام صندوق التضامن  لتقدیم الدعم المتبادل والمشاركة القصوى حیثم

المجلس الدولي للریاضة  یتم توفیر الموارد لصندوق التضامن وتجدید موارده من خالل إیرادات  للریاضة العسكریة  

لة نفقات السفر  على النحو الذي تحدده وتوافق علیھ الجمعیة العامة سنویًا. یتم استخدامھ بشكل أساسي لتكم العسكریة

 للدول األعضاء األقل حًظا للمشاركة في األلعاب العسكریة العالمیة. 

د. یتم توقع المصروفات مقابل صندوق التضامن والموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة من خالل عملیة الموافقة  

 على المیزانیة السنویة. 

 صندوق برنامج تطویر الریاضة العالمیة     5.7المادة 

الریاضة عن طریق الممارسة على جمیع المستویات    لتطویر العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  شیا مع مبدأ  اتم  - أ  

مثل دعم وتحفیز تطویر برامج    مبادرات العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  والبحث في التربیة البدنیة والتدریب یتخذ  

الری والتطویر  التدریب  العلمي  البحث  بالتحسینات في  المعرفة  وتبادل  التقنیین  المدربین والمسؤولین  اضي وتثقیف 

    الریاضي.

العسكریةب   للریاضة  الدولي  المالي    المجلس  الدعم  لتقدیم بعض  العالمیة  الریاضة  أنشأت صندوق برنامج تطویر 

إیرادات   لھذا الصندوق وتجدید موارده من خالل  الموارد  توفیر  یتم  للریاضة  لمبادرات مثل ھذه.  الدولي  المجلس 

 على النحو الذي یتم إنشاؤه والموافقة علیھ سنویًا من قبل الجمعیة العامة.   العسكریة

وقع المصروفات على صندوق برنامج تطویر الریاضة العالمیة والموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة من  یتم ت  - ج 

 خالل عملیة الموافقة على المیزانیة السنویة. 

 عملیات التدقیق      5.8المادة 

لحسابات  أ إجراء مراجعة سنویة  یتم  العسكریة .  للریاضة  الدولي  بلجی  المجلس  قبل شركة مراجعة  كیة مستقلة  من 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة معتمدة بناًء على طلب األمین العام لـ 

یتمثل دور شركة المراجعة في فحص والتأكد من اتباع ممارسات المحاسبة المقبولة بشكل عام. یجوز للجمعیة    ب.

 یزانیة. العامة توجیھ مجلس اإلدارة لجعل المراجعین یركزون أكثر على مجاالت معینة من الم
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 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتم دفع التكالیف المتعلقة بعملیة المراجعة من میزانیة إدارة المقر الرئیسي لـ ج. 

 االلتزامات المالیة للدول األعضاء     5.9المادة 

یتم إرسال فواتیر رسوم العضویة بالبرید فقط إلى الدول األعضاء النشطة في األول من ینایر بدایة السنة المالیة    أ.

 التحاد الدول المستقلة. 

یونیو من السنة    30قبل    المجلس الدولي للریاضة العسكریةب. تُدفع الرسوم سنویًا إلى الحساب المصرفي لشركة  

 تُدفع إلى أمین الصندوق العام في الجمعیة العامة ما لم یأذن مجلس اإلدارة بخالف ذلك.  المالیة التي تستحق فیھا أو

لـ   المستحقة  المدفوعات  جمیع  سداد  یجب  العسكریة ج.  للریاضة  الدولي  المصرفي    المجلس  الحساب  إلى  بالیورو 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةلمنظمة 

دیسمبر ما لم یأذن مجلس    31على رسوم العضویة التي لم یتم تسویتھا قبل  ٪  10د. سیتم فرض رسوم إضافیة بنسبة  

 اإلدارة بخالف ذلك. 

المجلس  یونیو سیرسل األمین العام تذكیًرا أوًال لرئیس الوفد. إذا لم یكن ھذا اإلجراء كافیًا سیرسل رئیس    30ھـ. بعد  

 إلى وزیر الدفاع المعني.  خطابًا العسكریة  الدولي للریاضة 

  المستقلة. لدول مسؤولة عن دفع أي فاتورة تقابل شراء أي زینة / معدات / سلع من األمانة العامة التحاد الدول  و. ا

 في غضون المھل المحددة.

لن تتم معالجة شحنة البضائع / المواد المطلوبة إال بعد تأكید الدفع. سیؤدي اإلخفاق في دفع ثمن البضائع / المواد  ز.  

 غاء الطلب.في وقت الطلب إلى إل

ألیة تكالیف    المجلس الدولي للریاضة العسكریةھي المسؤولة عن دفع أي فاتورة صادرة عن األمانة العامة    دولالح.  

 وتكالیف التمثیل).  . Bمرتبطة باختبارات أو إجراءات استثنائیة لمكافحة المنشطات (مثل عینات  

ومسابقات    ع.  أحداث  للریاضة  في  الدولي  الشخصیة    العسكریة المجلس  النفقات  دفع جمیع  الدول مسؤولیة  تتحمل 

المتكبدة والتي لم یتم تحدیدھا على أنھا مغطاة من قبل الدولة المضیفة في ملفات الدعوة المحددة. سیشمل ذلك أیًضا  

 . 8.18النفقات على النحو المحدد في المادة 

أو أي    . على دولة عضو  س الدولي للریاضة العسكریة المجلالدول مسؤولة عن دفع أي غرامة مالیة قد تفرضھا    غ. 

 . 1.12كجزء من عقوبة رسمیة وفقًا للمادة  . أو شخص ینتمي إلى دولة عضو  .مھمة أو فریق 

ك. الدولة العضو النشطة التي لم تتخذ خطوات للوفاء بالتزاماتھا المالیة للسنة المالیة یتم وضعھا في وضع غیر نشط  

 المالیة. دیسمبر من السنة  31في 
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ستبلغ األمانة العامة الدول المعنیة بوضعھا غیر النشط عن طریق التسلیم المسجل وسیتم إبالغ الدول التي تستضیف  .  ل

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة أحداث 

  م. الدولة العضو التي یتم وضعھا في وضع غیر نشط ألنھا لم تف بالتزاماتھا المالیة تفقد حقھا في التصویت في 

فإن الدولة العضو في حالة عدم النشاط    . ال تلعب"  - الجمعیة العامة التالیة. باإلضافة إلى ذلك بموجب مبدأ "ال أجر  

 الریاضیة حتى یتم سداد دیونھا بالكامل. المجلس الدولي للریاضة العسكریة غیر مؤھلة للمشاركة في مسابقات 

تتحمل الدول األعضاء مسؤولیة تمویل جمیع النفقات المطلوبة للوفاء بالمھام المرتبطة بمشاركة    عامة. كقاعدة  .  ن

العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  باستثناء نفقات األمین العام لـ    . دولھا   من العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  سلطات  

علیھ الجمعیة    ووافقت العسكریة  لمجلس الدولي للریاضة  االعامة على النحو المحدد في المیزانیة السنویة لـ    واألمانة 

 العمومیة. 

یحق لمجلس اإلدارة إجراء استثناءات والموافقة على تمویل نفقات    وحده. ووفقًا لتقدیره    استثنائیة. س. في ظروف  

توفیر ھذه  أن تكون الجمعیة العامة قد وافقت على میزانیة تتضمن    بشرط العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  مسؤولي  

 النفقات. 

 االلتزامات المالیة للشركاء      5.10المادة 

سنویًا متفاوًضا علیھ وفقًا لما یحدده مجلس اإلدارة. سیؤدي    مبلغًاالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  سیدفع شركاء  أ.  

المنظمة أو    لتلكالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ینایر إلى سحب اعتراف    31عدم الدفع قبل الموعد النھائي في  

 الفرد كشریك. 

 المستقلة االعتبارات المالیة الستضافة أحداث رابطة الدول                     5.11المادة 

ستحسب تكالیفھا بناًء على الشروط    المجلس الدولي للریاضة العسكریة فإن الدولة التي تنظم حدثًا    عامة. أ. كقاعدة  

 التالیة: 

 . یتحمل المشاركون نفقات السفر (ذھابًا وإیابًا). 1

الطعام المشروبات المصاحبة للوجبات    . ستتحمل الدولة المضیفة المصاریف الیومیة (الطعام واإلقامة النقل المحلي 2

 العادیة) لجمیع المسابقات الریاضیة (باستثناء األلعاب العسكریة العالمیة) 

 یمكن طلب مساھمة مالیة من المشاركین الذین یحضرون االجتماعات.   . . بالنسبة لجمیع االجتماعات الرسمیة3

 یالتھا على النحو التالي: تسري ھذه الشروط على البعثات أو الوفود التي تكون تشك  -ب 

 . في حالة انعقاد الجمعیة العامة أو دورة مجلس اإلدارة . المجلس الدولي للریاضة العسكریة . لوائح 1
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 . اللوائح الریاضیة للمسابقة الریاضیة. 2

 البعثات أو الوفود التي ال تتفق تكوینھا مع اللوائح المناسبة ستخضع اللتزامات مالیة إضافیة.  - ج 

یتوفر قدر محدود من المساعدة المالیة وفقآ لتقدیر مجلس إدارة السیزم لدول معینة تنظم بطوالت العالم العسكریة  قد    -د 

في السیزم. یمكن العثور على المعاییر االھلیة والمعلومات حول عملیة التقدیم في إجراءات التشغیل المعیاریة في  

 ). SOPالسیزم لبرنامج حوافز الدولة المضیفة (

 الفصل السادس التكریم والجوائز 

 تعامیم        6.1المادة 

 نظام من األوسمة والجوائز لالعتراف بالمساھمات الكبیرة لمثلھا وأھدافھا.  لدیھ العسكریة  لمجلس الدولي للریاضة  اأ.  

 ھي:   المجلس الدولي للریاضة العسكریةب. جوائز وأوسمة 

 . عضو فخري  - 1

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة . وسام االستحقاق 2

 . نجمة الجدارة الریاضیة المجلس الدولي للریاضة العسكریة . 3

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. میدالیات 4

 . كأس الفارس. 5

 . كأس التضامن. 6

 . كأس اللعب النظیف "ویلي فالیشر". 7

 . العب العام في رابطة الدول المستقلة. 8

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة A. جائزة القائد راؤول مولیت في علوم الریاضة من مادة 9

 مجلس الدولي للریاضة العسكریة الرئیس الفخري وسفیر ال .عضو فخري                   .  6.2المادة 

ألي فرد أثبت إخالصھ واحترامھ    . بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  . أ. لقب "عضو فخري" تمنحھ الجمعیة العامة 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةللقیم واألھداف التي أشاد بھا 
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العامة  الجمعیة  الفخري من قبل  الرئیس  یُمنح لقب  اقتراح من مجلس اإلدارة  .ب.  المجلس  إلى رؤساء    . بناًء على 

المجلس الدولي  السابقین الذین أثبتوا بطریقة استثنائیة إخالصھم واحترامھم لقیم وأھداف    الدولي للریاضة العسكریة

 . للریاضة العسكریة 

یجوز منح لقب "العضو الفخري" بشكل مشترك أو مستقل إلى سلطة ُمزینة بكوردون جراند من وسام االستحقاق  ج.  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة

بحضوره /  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  للمشاركة في حدث رئیسي التفاقیة  د. یجوز دعوة "عضو فخري"  

سیتم تحدید شروط  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  حضورھا سیُظھر ارتباطھ / ارتباطھا بالریاضة العسكریة و  

 الدعوة من قبل مجلس اإلدارة. 

تم منح لقب "سفیر   العسكریة  ھـ.  للریاضة  الدولي  اقتراح من مجلس  " من  المجلس  بناًء على  العامة  الجمعیة  قبل 

ومثل   قیم  تعزیز  خالل  من  نفسھا   / نفسھ  میّز  فرد  ألي  للریاضة  اإلدارة  الدولي  ھم    العسكریة.المجلس  السفراء 

المجلس الدولي للریاضة  متطوعون بدون أجر ولیس لدیھم ارتباط حالي بالوفد ومع ذلك یمكن تعیین ضباط ومندوبي  

سابقین الذین لم یعودوا في الخدمة الفعلیة (عسكریًا أو مدنیًا). یمكن لألعضاء الفخریین والرؤساء الفخریین  ال  العسكریة

  بالمساعدة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  تعھد سفراء    المجلس الدولي للریاضة العسكریةالعمل كسفراء التحاد  

المجلس الدولي للریاضة  عند القیام بذلك ال یمكن لسفراء    المجلس الدولي للریاضة العسكریةفي تعزیز وتعزیز قضیة  

 في أي نشاط یخدم مصالحھم الذاتیة أو یخلق تضاربًا في المصالح أو یقدم منفعة مالیة شخصیة.  االنخراط العسكریة 

العسكریةتتمثل واجبات ومسؤولیات سفراء   للریاضة  الدولي  المقام األول في مساعدة وتعزیز جھود    المجلس  في 

المجلس الدولي  في العالقات العامة والعمل كحلقة وصل ومناصرة بشأن قضایا    المجلس الدولي للریاضة العسكریة

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة وفقًا لتقدیر مجلس اإلدارة وحده قد یتم أیًضا تكلیف سفراء    للریاضة العسكریة

  . الفرد. سیتم تحدید شروط المھمة من قبل مجلس اإلدارة. ومع ذلكبأداء واجبات محددة فریدة للمواھب التي یمتلكھا 

تحت أي ظرف من الظروف على أي أموال أو أي شيء ذي    المجلس الدولي للریاضة العسكریةلن یحصل سفراء  

المھام باستثناء أن   العسكریةقیمة ألداء ھذه  للریاضة  الدولي  قد یدفع مصاریف سفر معقولة وبدل یومي    المجلس 

 طة أن توافق الجمعیة العامة على میزانیة سنویة لنفقات سفر السفیر. شری

لكن لیس لدیھم الحق في التصویت.    . المشورة إلى مجلس اإلدارة  تقدیمالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یحق لسفراء   

. سیتم  ضة العسكریةالمجلس الدولي للریافي أحداث    للمشاركةالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  قد تتم دعوة سفراء  

أي    تحت العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  تحدید شروط الدعوة من قبل مجلس اإلدارة. ومع ذلك لن یحصل سفراء  

أن   باستثناء  المھام  أو أي شيء ذي قیمة ألداء ھذه  أموال  أي  الظروف على  للریاضة  ظرف من  الدولي  المجلس 

ي شریطة أن توافق الجمعیة العامة على میزانیة سنویة لنفقات  قد یدفع مصاریف سفر معقولة وبدل یوم  العسكریة

 السفیر. 
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بصفتھم الفردیة ولیس لدیھم سلطة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یعمل األعضاء الفخریون / الرؤساء وسفراء  و

أي دیون أو أعمال  مسؤوالً عن    المجلس الدولي للریاضة العسكریة لن یكون    المجلس الدولي للریاضة العسكریة إلزام  

المجلس الدولي  إھمال أو سوء سلوك أو أي إجراءات أخرى یقوم بھا أي عضو فخري أو رئیس فخري أو سفیر  

 ما لم یكن مجلس اإلدارة قد أذن بھذا اإلجراء على وجھ التحدید.  للریاضة العسكریة 

مدى الحیاة ومع    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتم تعیین األعضاء الفخریین والرؤساء الفخریین وسفراء  ع.  

وفقًا لتقدیره الخاص یجوز لمجلس اإلدارة إلغاء أي لقب ألي فرد إذا قرر مجلس اإلدارة أن الفرد ال یدعم مھمة    .ذلك

المجلس  د أو شارك في أي سلوك یؤدي إلى تشویھ سمعة  إذا انخرط الفر  المجلس الدولي للریاضة العسكریةوقیم  

 أو ألي سبب آخر.  العسكریة ؛ الدولي للریاضة 

 وسام االستحقاق     .  6.3المادة 

  .من قبل مجلس اإلدارة ألي شخص من خالل أفعالھ  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یجوز منح وسام االستحقاق  أ

 . بشكل عام سیكون المستلم: المجلس الدولي للریاضة العسكریة قد أظھر المثل العلیا واألھداف الخاصة بـ 

 . شخص لھ مكانة مرموقة في مجال التربیة البدنیة أو الریاضة  - 1

ة  قدم خدم  . . الفرد الذي من خالل األداء الشخصي أو من خالل المساھمة في تطویر الریاضة في القوات المسلحة2

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة استثنائیة لقضیة 

 ) درجات: 6من ستة ( المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتكون وسام االستحقاق من ب. 

 . جراند كوردون   - 1

 . القائد  – 2

 ضابط كبیر.  - 3

 . الضابط. 4

 . فارس كبیر. 5

 . فارس. 6

 یفوض مجلس اإلدارة:   -ج

المسؤولیة والسلطة لمنح الدرجات "فارس" و  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  • مستشار وسام االستحقاق من  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة" و "ضابط" من وسام االستحقاق فارس كبیر "
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ت األخرى من  سلطة منح جمیع الدرجا  المجلس الدولي للریاضة العسكریة • وسام االستحقاق لمجلس االستحقاق من  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة وسام االستحقاق 

والمستشار ھو األمین    . المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتكون المجلس من ستة أعضاء: السید األكبر ھو رئیس  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة العام؛ األربعة الباقون ھم نواب رئیس 

أو السید    .المجلس الدولي للریاضة العسكریة سام االستحقاق إلى المستلم من قبل رئیس  یتم تقدیم میدالیة وشھادة ود.  

 أو من قبل الممثل المعین التالي:  . الكبیر للوسام 

 . األمین العام 1

 . نواب الرئیس 2

 . أعضاء مجلس اإلدارة3

 استثنائي.  بشكلالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة . أي سلطة أخرى یعینھا رئیس 4

 یتم اإلعالن التالي:   التقدیم.في حفل  -ھـ

باسم    ................. العسكریة"السید (رتبة)  للریاضة  الدولي  الریاضة   . المجلس  لقضیة  وُمثُل    .تقدیراً إلخالصك 

المجلس الدولي  أجعلك ...................................... في وسام االستحقاق من    . المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 ".  للریاضة العسكریة 

 .13و. یرد وصف الشارات واألشرطة المتنوعة في الملحق  

المجلس  كبیر إمكانیة منح علم بروتوكول  المجلس الدولي للریاضة العسكریة تُعرض على أي دولة منظمة لحدث ع.  

بأوسمة وطنیة / عسكریة وفقًا    المجلس الدولي للریاضة العسكریة و / أو بعض سلطات    الدولي للریاضة العسكریة 

 لعاداتھا العسكریة وعاداتھا. 

 التكلیف  -وسام االستحقاق     .  6.4المادة 

 یمكن تقدیم الطلب األولي مع بیان األسباب وتوجیھھ إلى األمانة العامة من قبل الجھات التالیة:  -أ

 . . عضو مجلس اإلدارة1

 . رئیس الوفد  - 2

 . باالتحاد رئیس لجنة الریاضة  - 3

 . رئیس المفوضیة. 4
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 یراجع المستشار الطلب ویوصي بما یلي: ب. 

 . الدرجة التي قد تكون أعلى بشكل استثنائي مما تسمح بھ اللوائح - 1

 . أو السلطة الطالبة) المجلس الدولي للریاضة العسكریة . من سیمول تكلفة المیدالیة (سواء كانت 2

 توجیھھ. . رفض الطلب أو إعادة  3

المجلس الدولي للریاضة  تبعًا لدرجة وسام االستحقاق یتخذ المستشار أو المجلس القرار نیابة عن مجلس إدارة  ج.  

 . العسكریة

 طلبات الزخرفة تتم عادة:  -د 

 . . بمناسبة تنظیم حدث رئیسي التفاقیة خدمات الدعم الدولیة1

 . . إذا تم استیفاء متطلبات دولة عضو نشطة 2

المجلس الدولي  ) بعد الحدث أو مغادرة المستلم لـ  2ولكن لیس أكثر من عامین (  . استثنائیة أخرى  . في ظروف 3

 . للریاضة العسكریة 

قد    .یجوز للدولة المنظمة أن تطلب أكبر عدد من األوسمة على نفقتھا الخاصة. باإلضافة إلى ذلك  . بشكل عامھـ.  

. یعتمد الحد األقصى  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ممولة من  تطلب الدولة المنظمة الحد األقصى لعدد األوسمة ال

 لعدد المیدالیات على األحداث المرتبطة بھا. یتم تحدید عدد المیدالیات واألحداث المرتبطة بھا في الجدول أدناه. 

المجلس الدولي  عدد المیدالیات المدفوعة من قبل   من قبل المنظم   المدفوعةعدد المیدالیات   االحداث الرئیسیة  
    للریاضة العسكریة

 5 5 االلعاب العسكریة العالمیة 

 3 3 الجمعیة العامة 

 3 3 بطولة العالم العسكریة 

 2 2 اجتماع مجلس االدارة 

 2 2 االجتماع القاري

 2 2 بطولة قاریة 

 1 1 ندوة 

 1 1   لاجتماع مكتب االتصا
 

 الطاولة دلیالً للمجلس الذي یمكنھ أن یقرر تقدیم زخارف أكثر أو أقل. تشكل 
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المجلس الدولي  تُمنح ھذه األوسمة للسلطات السیاسیة والعسكریة و / أو الریاضیة في الدولة التي تنظم حدثًا رئیسیًا لـ  

 . للریاضة العسكریة 

(أعضاء    HQ  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  یتم تمویل تكلفة األوسمة الممنوحة للموظفین المعینین من قبل و.  

أمین الصندوق    . األمین العام   . المجلس الدولي للریاضة العسكریةالرؤساء و / أو أعضاء لجان الریاضة    . مجلس اإلدارة

التكلفة. عندما یكون  . وإال فإن الھیئة الطالبة أو الوفد المعني یمول  المجلس الدولي للریاضة العسكریة العام.) من قبل  

  فاتورة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ستصدر    .مكتب االتصال المعني أو الوفد المعني مسؤوالً عن تكلفة المیدالیة 

 ویجب استالم الدفعة قبل شحن المیدالیة 

كدلیل على الزخرفة    . إلى المستلم "شھادة"  المجلس الدولي للریاضة العسكریة یقدم مستشار وسام االستحقاق من  ع.  

 ھذه الزخرفة على الزي العسكري.  . وفقًا لقانون الزي الوطني للفرد  . المستلمة. سوف یرتدي المتلقي

 یتم تحدیث قائمة الجھات الممنوحة من قبل األمانة العامة.  - ح 

 قواعد األھلیة   -وسام االستحقاق     .  6.5المادة 

 وسام كبیر  أ.  

 رئیس الدولة  -

 القائد ب. 

 . رئیس الحكومة 1

 سنوات)  8رئیس االتحاد الدولي لالتصاالت (بعد  - 2

 سنوات) 8. األمین العام (بعد 3

 ضابط كبیر ج.  

 . وزراء الحكومة ومن في حكمھم 1

 سنوات)  4رئیس االتحاد الدولي لالتصاالت (بعد  - 2

 سنوات) 4. األمین العام (بعد 3

 سنوات)  6. نائب الرئیس (بعد 4

 سنوات)  6ین الصندوق العام (بعد . أم5

 سنوات)  8. عضو مجلس اإلدارة (بعد 6
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 سنوات) 8. رئیس الوفد (بعد 7

 سنوات)  8. رئیس مكتب االتصال (بعد 8

 سنوات)   8. رئیس المفوضیة (بعد 9

 سنوات)  8(بعد  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. رئیس لجنة الریاضة 10

 سنوات من الخدمة) 8التحاد إدارة خدمات المعلومات (بعد موظفو المقر الرئیسي   -11

عند إتمامھ مھنة عسكریة أو تقاعده من المنافسة یجب أن یحسب لھ أو لھا سجل أولمبي    . . أي ریاضي عسكري12

 سنوات.  6في مسابقة فردیة أو جماعیة لم یتم تجاوزه في فترة  المجلس الدولي للریاضة العسكریةعالمي أو   أو

 بط ضا د. 

 . قائد القوات المسلحة الوطنیة 1

 رئیس االتحاد الدولي لالتصاالت (بعد سنتین)  - 2

 . األمین العام (بعد سنتین) 3

 سنوات) 4. نائب رئیس (بعد 4

 سنوات)  4. أمین الصندوق العام (بعد 5

 سنوات)  6. عضو مجلس اإلدارة (بعد 6

 سنوات) 6. رئیس الوفد (بعد 7

 سنوات)  6االتصال (بعد . رئیس مكتب 8

 سنوات)   6. رئیس المفوضیة (بعد 9

 سنوات)  6(بعد  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. رئیس لجنة الریاضة 10

 سنوات من الخدمة)   6(بعد  المجلس الدولي للریاضة العسكریةموظفو المقر الرئیسي التحاد إدارة  -11

 سنوات)  8. مندوب دولة عضو (بعد 12

 سنة)   12(بعد  CSC. عضو 13

 سنوات)  8. عضو اللجنة (بعد 14
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 سنوات)  8. عضو مكتب اتصال (بعد 15

یجب أن یحسب لھ أو لھا سجل أولمبي   .عند إتمامھ مھنة عسكریة أو تقاعده من المنافسة   .. أي ریاضي عسكري16

 سنوات.  4م یتم تجاوزه في فترة في منافسة فردیة أو جماعیة ل المجلس الدولي للریاضة العسكریةأو عالمي أو 

)  8یجب أن یُحسب لھ / لھا ثماني (  . عند إتمامھ مھنة عسكریة أو تقاعده من المنافسة  .. أي ریاضي عسكري 17

 میدالیات فاز بھا خالل البطوالت العسكریة العالمیة أو األلعاب األولمبیة أو بطوالت العالم المدنیة. 

 فارس كبیر   ھـ.

 . رئیس األركان 1

 نائب الرئیس (بعد سنتین)   - 2

 . أمین الصندوق العام (بعد سنتین) 3

 سنوات)  4. عضو مجلس اإلدارة (بعد 4

 سنوات) 4. رئیس الوفد (بعد 5

 سنوات)  4رئیس مكتب االتصال (بعد  -6

 سنوات)   4. رئیس المفوضیة (بعد 7

 سنوات)  4(بعد   المجلس الدولي للریاضة العسكریة. رئیس لجنة الریاضة 8

 سنوات من الخدمة) 3موظفو المقر الرئیسي التحاد إدارة خدمات المعلومات (بعد  -9

 سنوات)  6(بعد . مندوب دولة عضو 10

 سنوات) 8(بعد  CSC. عضو 11

 سنوات)  6. عضو اللجنة (بعد 12

 سنوات) 6. عضو مكتب االتصال (بعد 13

)  6یجب أن یحسب لھ أو لھا ست (  .عند إتمامھ مھنة عسكریة أو تقاعده من المنافسة   . . أي ریاضي عسكري 14

 میدالیات فاز بھا خالل البطوالت العسكریة العالمیة أو األلعاب األولمبیة أو بطوالت العالم المدنیة. 

 فارس و. 

 رئیس مكتب االتصال (بعد سنة واحدة)  - 1
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 . رئیس المفوضیة (بعد سنة واحدة) 2

 (بعد عامین)  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. رئیس لجنة الریاضة 3

 (بعد سنة واحدة من الخدمة)  المجلس الدولي للریاضة العسكریةموظفو المقر الرئیسي التحاد  - 4

 . رئیس الوفد ومندوب الدولة العضو (بعد عام واحد) 5

 سنوات)  4. أعضاء لجنة الخدمة المدنیة (بعد 6

المجلس الدولي  أو    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . األفراد أو المنظمات األخرى المساھمة في تطویر ریاضة  7

 بناًء على توصیة من مجلس اإلدارة.   .للریاضة العسكریة 

 نجم الریاضة  جائزة      .6.6المادة 

تم منح نجمة الجدارة الریاضیة من قبل األمین العام للریاضیین العسكریین الذین شاركوا في بطولة العالم العسكریة  ا.  

 . للریاضة العسكریة المجلس الدولي

كبیر في تطویر   التي ساھمت بشكل  العسكریة  الریاضیة  لألندیة  الریاضیة كلقب فخري  الجدارة  یجوز منح نجمة 

 الریاضة العسكریة على المستوى الوطني. 

تدل    . مم مطلیة بالذھب أو الفضة أو البرونز  45تتكون نجمة الجدارة الریاضیة من نجمة من خمس نقاط قیاس    .ب 

مم مع شریطین أزرق.    40بألوانھ الرسمیة. وھي متصلة بشریط أبیض    المجلس الدولي للریاضة العسكریةعلى شعار  

مم مع شریطین    40تة على شریط شریطي قطره  تتكون الشارة المصاحبة من نجمة ذھبیة أو فضیة أو برونزیة مثب 

 ). 15باللون األزرق. یتم تقدیم الجائزة في قضیة (الملحق 

 تتألف نجمة االستحقاق الریاضي من أربع درجات:   -ج

 . نجمة ذھبیة مزدوجة. 1

 . النجمة الذھبیة. 2

 . النجمة الفضیة 3

 . النجمة البرونزیة 4

 تكون إجراءات اإلسناد كما یلي:  -د 

 فراد والریاضات الجماعیة: . لأل1
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 أ. یوجھ رئیس وفد دولة عضو نشطة طلبًا متحمًسا إلى األمانة العامة. 

 التصنیفات  الریاضات  الجوائز 

 

 كل الفرق الریاضیة  نجمة ذھبیة مزدوجة

 ینظم كل عامین 

 بعد المسابقة القاریة 

 .الدور التمھیدي 

 اربع مشاركات 

 مشاركات ثالث  النجمة الذھبیة 

 مشاركتان النجمة الفضیة 

 مشاركة واحدة  النجمة البرونزیة 

 التصنیف  الریاضات  الجوائز 

 

 سنوات  9المشاركة لمدة   جمیع أنواع الریاضة العالمیة األخرى نجمة ذھبیة مزدوجة 

 سنوات  6المشاركة لمدة   النجمة الذھبیة 

 سنوات  4المشاركة لمدة   النجمة الفضیة 

 سنوات  2المشاركة لمدة   النجمة البرونزیة 

 

 یوافق األمین العام على الجائزة. وسیبلغ رئیس الوفد بقراره النھائي.   .ج. بعد التحقق من شروط الترسیة 

المجلس الدولي للریاضة  د. تقع تكالیف المیدالیات ورسوم الشحن على عاتق الوفد الذي یقترح المرشحین. ستصدر  

 ویجب استالم الدفعة قبل شحن المیدالیة.  فاتورة العسكریة 

 . تحتفظ األمانة العامة بقائمة الریاضیین الحاصلین على میدالیات مصنفة حسب الریاضة. ــھ

وال یجوز للریاضي الحاصل على الجائزة    .تقدیم نجمة الجدارة الریاضیة بدرجة معینة إال مرة واحدة. ال یجوز  و

 سوى ارتداء أعلى درجة. 

 . بالنسبة للنوادي الریاضیة العسكریة: 2

أ. یوجھ رئیس وفد دولة عضو نشطة و / أو عضو في مجلس اإلدارة طلبًا متحمًسا إلى األمانة العامة. یجب أن یقدم  

 لطلب أمثلة محددة عن سبب االعتراف بالنادي الریاضي المرشح. ا

یتم إرسال الدرجة    . نجمة االستحقاق الذھبیة  علي العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ب. إذا وافق األمین العام على  

 الذھبیة المزدوجة (تلقائیًا) إلى الوفد الطالب. 
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 لوفد المتقدم للنادي الریاضي المرشح. ج. تكالیف المیدالیات ورسوم الشحن ھي من مسؤولیة ا

 د. سیحتفظ األمین العام بقائمة محدثة لألندیة الریاضیة العسكریة الحائزة على جوائز. 

سیستخدم رئیس الوفد   .ھـ. سیتم تقدیم نجمة االستحقاق الریاضي للریاضي الفائز خالل حفل خاص. في حفل التقدیم 

 االقتباس التالي: 

  / السیدة   / واللقب    المرتبة "السید  الریاضة)  . )والعناوین(االسم  (اسم  في  الواضح  وتفوقك  المتمیز  ألدائك    . تقدیراً 

أنا أمنحك (المستوى    . باسم المجلس الدولي للریاضة العسكریة  .المجلس الدولي للریاضة العسكریة وإخالصك لمثل  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة وسام االستحقاق الریاضي من  المناسب) في 

 كاس الفارس        .6.7المادة 

أو لمؤسسة تمیزت    . أو لمجموعة من األشخاص   .أ. تُمنح جائزة الفارس لشخصیة عسكریة أو مدنیة رفیعة المستوى 

بالتزامھا االستثنائي تجاه عالم الریاضة العسكریة أو الدوائر القریبة من الریاضة العسكریة والتي تم نشرھا. ُمثُل  

 في جمیع أنحاء العالم: الصداقة والوالء والتضامن.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 تقدیم مقترحات الترشیح.   سكریةالمجلس الدولي للریاضة العیجوز ألي سلطة تابعة لـ  -ب 

 یتم تقدیم أي ترشیح مقترح لموافقة المستشاریة   -ج

 إجراءات اإلسناد  -د 

 على قاعدة الكأس.   .كل عام   .. یتم تقدیم الكأس مرة واحدة في السنة. یتم تثبیت لوحة منقوشة باسم المستلم  1

. یتم إعطاء صورة مصغرة مع  لي للریاضة العسكریة المجلس الدو. یتم االحتفاظ بالكأس في األمانة العامة التحاد 2

 . للمستلم دبلوم 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . یتم تسلیم الكأس مساء العشاء الختامي خالل الجمعیة العامة التحاد 3

 یتضمن االقتباس التالي:   المجلس الدولي للریاضة العسكریةاحتفال كأس الفارس  -ھـ

المجلس  تقدیراً إلجرائك الفعال الخاص من أجل الترویج لـ    .سیدة / الرتبة" (اللقب واالسم واللقب)"السید / السیدة / ال

أمنح لك كأس    .باسم المجلس الدولي للریاضة العسكریة   .وتضامنك  كووالئ  كولصداقت  الدولي للریاضة العسكریة

 ".   المجلس الدولي للریاضة العسكریةفارس 

 التضامن جائزة     .  6.8المادة 

التضامن    أ. كأس  العسكریةیُمنح  للریاضة  الدولي  والوالء    المجلس  الصداقة  بروح  أظھرت  نشطة  عضو  لدولة 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةأعمال تضامن استثنائیة لصالح دولة أو أكثر من الدول األعضاء في    .والمساعدة 
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سیتم منح الكأس بشكل دائم    . رات إسناد إلى نفس الدولة العضوب. یُمنح كأس التضامن عادة كل عام. بعد ثالث م

 تقدیم مقترحات للترشیح إلى األمین العام.   المجلس الدولي للریاضة العسكریةلتلك الدولة. یجوز ألي سلطة 

المستشاریة ھي المسؤولة عن تحلیل المقترحات وتحدید الدولة العضو التي ستحصل على كأس التضامن. یتم    -ج

إلى رئیس وفد الدولة العضو    المجلس الدولي للریاضة العسكریةتقدیم ھذا الكأس خالل الجمعیة العامة من قبل رئیس  

 المعنیة. 

 ر جائزة اللعب النظیف "ویلي فلیش     .  6.9المادة 

بـ    أ. الخاص  الشامل  النظیف  اللعب  للریاضة  یُمنح كأس  الدولي  ریاضي أو فریق أو دولة    إلىالعسكریة  المجلس 

للریاضة  خالل إحدى بطوالت    .أظھرت  الدولي  الصداقة والروح    األخرى. العسكریة  المجلس  نموذجیة من  روًحا 

 مقترحات للترشیح إلى األمین العام.  تقدیم العسكریة  المجلس الدولي للریاضة الریاضیة. یجوز ألي سلطة 

المستشاری  تقوم  وتحدد  ن  ب.  المقترحات  لـ  ب  الفائز بتحلیل  الشامل  النظیف  اللعب  للریاضة  كأس  الدولي  المجلس 

أساس الجدارة االستثنائیة ولیس تلقائیًا كل عام. یتم تقدیم الكأس خالل الجمعیة العامة    تُمنح ھذه الكأس على  العسكریة. 

 رئیس وفد الریاضي أو الفریق أو الدولة المعنیة.  إلىالعسكریة المجلس الدولي للریاضة من قبل رئیس 

 لدولیة للعب النظیف. ج. یمكن التوصیة بالریاضي أو الفریق أو الدولة الحائزة على ھذه الكأس إلى اللجنة ا

 مجلس الدولي للریاضة العسكریة  في الم أفضل العب في العا   .  6.10المادة 

لھذا العام كل عام إلى ریاضي وریاضي متمیز واحد    الریاضي العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  تُمنح جائزة    أ.

العام روح   أداؤه في ذلك  للریاضة  یجسد  الدولي  الریاضیة واإلنجاز. تشمل    المتمثلةالعسكریة  المجلس  في الروح 

  القواعد. واحترام    واالنضباط.   الشخصي. والتعاطف    النظیف.واللعب    األداء. على سبیل المثال ال الحصر:    .العوامل

غیر   رؤیة    األناني. والسلوك  للریاضة  وتعزیز  الدولي  قیم    . العسكریة  المجلس  للریاضة  وتعزیز  الدولي  المجلس 

 العسكریة. 

العام في أحداث  ب  تنافسوا خالل  الذین  الفعلیة  الخدمة  العسكریین في  الریاضیین  للریاضة  . جمیع  الدولي  المجلس 

المجلس الدولي للریاضة  العالمیة العسكریة أو    س الدولي للریاضة العسكریة المجلخالل بطولة   1من الفئة  العسكریة  

 مؤھلون للترشیح.  العسكریة

 دیسمبر.  31ینایر إلى   1ج. فترة النظر ھي السنة التقویمیة من 

السیزم مع بطولة عسكریة عالمیة في ذلك العام ترشیح ریاضي واحد مؤھل لكل  فيیجب على كل لجنة ریاضیة  د.

للسیزم ومرفقة  جنس،   الرئیسي  المقر  في  الریاضیة  اإلدارة  الى  الترشیحات  تدعم  التي  الالزمة  المعلومات  وتقدیم 

    بالتقریر السنوي.
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التفصیلیة الختیار  ھـ.   العملیات  وستنظم  السیزم  موقع  على  العام  لریاضي  القیاسیة  التشغیل  إجراءات  توفیر  سیتم 

التصویت فتره تصویت عام عبر االنترنت وترشیحا إضافیا من قبل رئیس اللجان  الریاضیین. وستشمل إجراءات  

الریاضیة واختیارا نھائیا من قبل مجلس اإلدارة. سیتم نشر الجدول الزمني ومنصة التصویت سنویا بواسطة األمانة  

 العامة في السیزم (اإلدارة الریاضیة). 

خالل الجمعیة العامة والكونغرس في العام    للریاضیین   ة العسكریة المجلس الدولي للریاض. سیقام حفل توزیع جائزة  ع

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة سیتم دعوة الفائزین للحضور بتكالیف  التالي. 

 

 

 

 جائزة القائد راؤول مولیت للعلوم الریاضیة     .  11-6المادة 

إلى باحث جامعي أو طالب    المجلس الدولي للریاضة العسكریةلعلوم الریاضة من    القائد راوؤل مولیت تُمنح جائزة    أ.

  . (بما في ذلك الوفود)  المجلس الدولي للریاضة العسكریة (عسكري أو مدني) من مؤسسة أكادیمیة بشراكة رسمیة مع  

 . ولي للریاضة العسكریةالمجلس الد والتي أنتجت أعماًال علمیة ذات صلة وثیقة الصلة بالموضوع ومتوافقة مع مھمة  

إلخ)    .األطروحة   .األوراق   .االتصاالت   .ب. القصد من ذلك ھو تحفیز إنتاج الدراسات والوثائق العلمیة (الملخصات 

حول موضوعات الریاضة العسكریة واألنشطة البدنیة للقوات المسلحة في نطاقھا الواسع وأیًضا من أجل التعرف  

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ویعزز رؤیة    مجلس الدولي للریاضة العسكریةالعلى أبحاث تأثیر كبیر یعزز قیم  

 في عالم الریاضة. 

المؤلفة من    .المجلس الدولي للریاضة العسكریة   Aج. یتم اختیار العمل العلمي الذي سیتم منحھ من قبل لجنة تحكیم  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة Aخبراء أنشأھا لھذا الغرض  

المجلس الدولي للریاضة  Aفي البحث الحالي المقدم للتقییم من قبل لجنة تحكیم    . ظر الجائزة التي تُقدم كل عامینستند.

 الدولیة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةدیسمبر من العام السابق لندوة  31بحلول  العسكریة

ومن خالل التواصل    . المجلس الدولي للریاضة العسكریةسیتم اإلعالن عن قواعد األھلیة المحددة على موقع  ھـ.  

قبل عام واحد على األقل من    المجلس الدولي للریاضة العسكریة الرسمي مع المؤسسات األكادیمیة الشریكة ووفود  

 الدولیة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ندوة 

خالل الحفل    المجلس الدولي للریاضة العسكریة  Aلعلوم الریاضة من    القائد راوؤل مولیت سلیم جائزة  . سیقام حفل تع

 لھذا العام.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةالختامي للندوة الدولیة 
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   فعالیات المجلس الدولي للریاضة العسكریة : الجزء الثاني

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة في  الفصل السابع المسابقات الریاضیة 

 اللوائح العامة      .7.1المادة 

 . الریاضیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة . یحكم ھذا الفصل ویقدم إرشادات لجمیع مسابقات أ

وفقًا للوائح    العسكریة)المجلس الدولي للریاضة  ب. یتم تنظیم جمیع مسابقات اتحاد الجمھوریات الدولیة لكرة القدم (

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 اللوائح الریاضیة لریاضاتھا المعترف بھا على المستوى العالمي.  العسكریة تنشرالمجلس الدولي للریاضة  ج.

تخضع    العسكریة) المجلس الدولي للریاضة  . معظم األلعاب الریاضیة التي یمارسھا اتحاد الجمھوریات الدولیة (1

 نیة لالتحاد الدولي. للوائح الف

من لوائح    التحقق العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . یجب على الدولة المضیفة للمسابقة ورئیس لجنة الریاضة  2

 واالتحادات الدولیة التي بحوزتھا.   المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 تسود األخیرة.   . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. في حالة وجود تناقضات بین لوائح الریاضة ولوائح  3

سیتم تحدیدھا وإصدارھا من    . بخالف مواءمة المواد مع اللوائح الدولیة  .. جمیع التعدیالت على اللوائح الریاضیة 4

 . دولي للریاضة العسكریةالمجلس القبل األمین العام بالتشاور مع رئیس لجنة الریاضة 

لوائح  ،  المنشطات   د. في  ومعالجتھا  ھو محدد  العسكریةكما  للریاضة  الدولي  ممنوع  المجلس  أحداث   ھ الحالیة  في 

المجلس الدولي للریاضة  . في حالة التناقضات الناشئة عن تفسیر الئحة الریاضة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

المجلس    ات دة في تلك الالئحة. یجب إجراء ضوابط مكافحة الشوائب في كل مسابقیتم تحدید اللغة السائ  . العسكریة

 . الدولي للریاضة العسكریة

 المسابقات الریاضیة     .  7.2المادة 

 ھي:   المجلس الدولي للریاضة العسكریة الریاضیة في  مسابقات المستویات 

 . لعاب العالم / بطولة العالم اأ.

 . البطوالت القاریةب. األلعاب القاریة / 

 . البطوالت / البطوالت اإلقلیمیة  - ج 

 المنافسات الثنائیة. د. 
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 ألعاب الصیف العالمیة العسكریة     .  7.3المادة 

العالمیة العسكریة    یة الصیف  عاب ل األ  المجلس الدولي للریاضة العسكریة تسمى األلعاب العسكریة العالمیة "(عدد)    أ.

 على سبیل المثال ألعاب الصیف الخامسة للعالم العسكري.   . العسكریةالمجلس الدولي للریاضة 

(أربع) سنوات وجمیع    4كل    مجلس الدولي للریاضة العسكریةللیتم تنظیم األلعاب الصیفیة العالمیة العسكریة  ب.  

وفي حال وجود أي ضرف غیر متوقع او أي حدث خارج عن سیطرة المجلس    الدول األعضاء مدعوة للمشاركة.

 الدولي للریاضة العسكریة او الدولة المضیفة فانھ یمكن تأجیل تنظیم األلعاب الصیفیة العالمیة وذلك حسب الضرورة. 

(شعار  لعاب الصیفیة  تظھر التفاصیل المتعلقة بالمنظمة في وثیقة منفصلة بعنوان "معلومات عامة تتعلق بتنظیم األج.  

" متاحة في األمانة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  العسكریة العالمیة التحاد  )"  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 العامة

 ألعاب الشتاء العالمیة العسكریة     .  7.4المادة 

"(عدد)  ا العالمیة  العسكریة  الشتویة  األلعاب  تسمى  الدولي  .  العسكریةالمجلس  العالمیة    للریاضة  الشتویة  األلعاب 

 )" على سبیل المثال ألعاب الشتاء األولى في العالم. المجلس الدولي للریاضة العسكریة (شعار  العسكریة

(أربعة) سنوات وجمیع    4كل    المجلس الدولي للریاضة العسكریة ب. یتم تنظیم األلعاب الشتویة العالمیة العسكریة  

وفي حال وجود أي ضرف غیر متوقع او أي حدث خارج عن سیطرة المجلس    عوة للمشاركة.الدول األعضاء مد 

 الدولي للریاضة العسكریة او الدولة المضیفة فانھ یمكن تأجیل تنظیم األلعاب الشتویة العالمیة وذلك حسب الضرورة. 

علق بتنظیم األلعاب الشتویة العسكریة  ترد التفاصیل المتعلقة بالمنظمة في وثیقة منفصلة بعنوان "معلومات عامة تت  - ج  

 " المتاحة في األمانة العامة. المجلس الدولي للریاضة العسكریة العالمیة التحاد 

   العالم للطلبة العسكریین ألعاب    .  7.5المادة 

المجلس  باسم "(عدد)  االلعاب العالمیة العسكریة لقلیلي الخبرة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة أ. تسمى ألعاب  

 )"  المجلس الدولي للریاضة العسكریة (شعار  االلعاب العالمیة لقلیلي الخبرة الدولي للریاضة العسكریة

تین)  كل سنتین (سن  العالمیة العسكریة لقلیلي الخبرة  االلعاب العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . یتم تنظیم ألعاب  ب 

وفي حال وجود أي ضرف غیر متوقع او أي حدث خارج عن سیطرة    وجمیع الدول األعضاء مدعوة للمشاركة. 

المجلس الدولي للریاضة العسكریة او الدولة المضیفة فانھ یمكن تأجیل تنظیم العاب العلم للطلبة العسكریین وذلك  

 حسب الضرورة. 

المجلس الدولي  منفصلة بعنوان "معلومات عامة تتعلق بتنظیم ألعاب  ج. ترد التفاصیل المتعلقة بالمنظمة في وثیقة  

 " المتاحة في األمانة العامة. لقلیلي الخبرة  العالمیة العسكریة للریاضة 
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 لكرة القدم كأس العالم العسكري    .  7.6المادة 

(عدد) كأس كرة القدم العسكریة  “ العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  أ. یُطلق على كأس العالم لكرة القدم العسكریة  

العسكریة  للریاضة  الدولي  العسكریة(شعار    المجلس  للریاضة  الدولي  العالم    .)" المجلس  كأس  المثال  سبیل  على 

 العسكري األول. 

(أربع) سنوات وجمیع الدول   4  كلالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  سكریة  . یتم تنظیم كأس العالم لكرة القدم العب 

وفي حال وجود أي ضرف غیر متوقع او أي حدث خارج عن سیطرة المجلس الدولي    األعضاء مدعوة للمشاركة.

 لضرورة. للریاضة العسكریة او الدولة المضیفة فانھ یمكن تأجیل تنظیم كاس العالم العسكري لكرة القدم وذلك حسب ا

تظھر التفاصیل المتعلقة بالمنظمة في وثیقة منفصلة بعنوان "معلومات عامة تتعلق بتنظیم كأس العالم لكرة القدم    -ج

 " المتاحة في األمانة العامة. المجلس الدولي للریاضة العسكریة  العسكریة 

 ألعاب أبطال العالم العسكریین   .  7.7المادة 

العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  "(عدد)    العالم العسكري   أبطالالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  تسمى ألعاب  أ.  

)" على سبیل المثال أول ألعاب أبطال العالم  المجلس الدولي للریاضة العسكریة(شعار    العالم العسكري  أبطالالعاب  

 العسكریین. 

مرة كل سنتین (سنتین) وجمیع الدول  العالم العسكري  أبطالالعسكریة المجلس الدولي للریاضة . یتم تنظیم ألعاب ب 

وفي حال وجود أي ضرف غیر متوقع او أي حدث خارج عن سیطرة المجلس الدولي    األعضاء مدعوة للمشاركة.

 وذلك حسب الضرورة.   سكریینالعاب ابطال العالم الع للریاضة العسكریة او الدولة المضیفة فانھ یمكن تأجیل تنظیم 

العالم    -ج   أبطال  ألعاب  بتنظیم  تتعلق  بعنوان "معلومات عامة  وثیقة منفصلة  بالمنظمة في  المتعلقة  التفاصیل  ترد 

 " المتاحة في األمانة العامة. المجلس الدولي للریاضة العسكریة  العسكریة 

 بطولة العالم      7.8 ةالماد

بطوالت   تُسمى  للریاضة  أ.  الدولي  (الریاضیة) (شعار    العالمیةالعسكریة  المجلس  العسكریة  العالم  بطولة  "(عدد) 

العسكریة للریاضة  الدولي  (المجلس  والثالثین  الرابعة  العسكریة  العالم  بطولة  المثال  الدولي  )" على سبیل  المجلس 

 ). للریاضة العسكریة

 تستوفي الشروط التالیة:  -ب 

 . ظیم سنوي أو نصف سنوي حسب الریاضة. تن1

 . 7.22. بند . دعوة للمشاركة الموسعة وفقا لل2
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بالنسبة  .  ) على األقل 2) للنساء من قارتین (4للرجال و / أو أربع (  دول )  8. المشاركة الفعالة لما ال یقل عن ثماني (3

 . ) إلزامي 2من قارتین ( دول) 6للفرق المختلطة ، فإن المشاركة الفعالة بستة (

 تنظیم االحتفاالت الرسمیة.   - 4

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. تعیین ممثل رسمي لـ 5

 . منح المیدالیات. 6

السیزم للمنظمین المتاح على  یمكن العثور على توصیات بشأن تنظیم بطولة عالمیة ناجحة في دلیل أرشادات    -ج

 موقع السیزم. 

 البطوالت العسكریة في السیزم عبر االنترنت مصرح بھا وفقا للشروط التالیة:  -د 

المقرره ستھ اشھر او قبل ذلك من تاریخ بدایتھا بسبب ظروف  عندما یتم الغاء بطولة العالم العسكریة للسیزم   -1

 خارجة عن سیطرة الدولة المضیفة.  

 یتم االحتفاظ بھا دون تكلفة على السیزم.  -2

 تدعم اللجان الریاضیة في السیزم البطوالت وھي مسؤولھ عن ادارتھا.  -3

العسكریة   -4 للبطوالت  القیاسیة  التشغیل  إجراءات  في  الواردة  واإلجراءات  المتطلبات  جمیع  اتباع  عبر  یتم 

 ) التابعة للسیزم و؛ SOPاالنترنت ( 

 یوافق مجلس إدارة السیزم.  -5

ھـ، تسمى البطوالت عبر االنترنت (السنة) (الریاضة) بطولة عسكریة عبر االنترنت (شعار السیزم)، على سبیل  

 بطولة نافال بنتاثلون العسكریة في السیزم عبر االنترنت (شعار السیزم).  2021؛ لالمثا

 للبطوالت العسكریة عبر االنترنت في السیزم على موقع السیزم او في مقر األمانة العامة.   SOPیتوفر    -و

 البطولة القاریة      7.9المادة 

  . )المجلس الدولي للریاضة العسكریة(شعار    البطولة العسكریة الریاضیة البطوالت القاریة تسمى "(سنة) (قاریة)  أ.  

 ). المجلس الدولي للریاضة العسكریةبطولة كرة الید العسكریة األوروبیة (  2010على سبیل المثال 

 تستوفي الشروط التالیة:  -ب 

 . للریاضة العسكریةالمجلس الدولي تنظیم متوافق مع لوائح  -1

 دعوة للمشاركة موجھة إلى جمیع الدول األعضاء في القارة.  - 2
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 . ) للنساء3و / أو ثالث (  ،  ) للفرق المختلطة4أربعة (،  ) دول على األقل للرجال6المشاركة الفعالة من قبل ست (  -  3

 تنظیم االحتفاالت الرسمیة.   - 4

 تعیین ممثل قاري.  -5

 المیدالیات . منح 6

 البطولة اإلقلیمیة       7.10.المادة 

  . )المجلس الدولي للریاضة العسكریةشعار    البطولة العسكریة الریاضیة . البطوالت اإلقلیمیة تسمى "(سنة) (منطقة)  أ

 ). المجلس الدولي للریاضة العسكریةبطولة الشرق األوسط لكرة السلة العسكریة (  2010على سبیل المثال 

 تستوفي الشروط التالیة:  -ب 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةتنظیم متوافق مع لوائح  -1

إلى أي دولة عضو    . ي ذلكوإذا رغبت ف  اإلقلیمي. . دعوة للمشاركة موجھة إلى الدول األعضاء في مكتب االتصال  2

 المنطقة. خارج 

 . ) للنساء2و / أو دولتین (  ،  ) للفرق المختلطة3ثالثة (،  ) دول على األقل للرجال4. المشاركة الفعالة من قبل أربع (3

 . تنظم االحتفاالت الرسمیة ومنح المیدالیات. 4

ولة قاریة. یجب أن یتم ذلك بالتعاون مع  یمكن تعیین حدث إقلیمي على أنھ بط  . بناء على طلب الدولة المنظمة   -ج

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  الوفد المنظم ونائب الرئیس والرئیس المختص للجنة الریاضة 

 البطولة      7.11المادة 

العسكریة (شعار  أ البطولة  البطوالت تسمى "(السنة) (ریاضیة)  العسكریة.  للریاضة  الدولي  على سبیل    )المجلس 

 ). المجلس الدولي للریاضة العسكریةبطولة السور العسكري (  2010المثال 

 تستوفي الشروط التالیة:  -ب 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةتنظیم متوافق مع لوائح  -1

 . ) على األقل 2یھ دعوة للمشاركة إلى دولتین أخریین (. تم توج 2

 . والفرق المختلطة   ) للنساء2) دول على األقل للرجال و / أو دولتین (3. المشاركة الفعالة من قبل ثالث (3

 . یجوز منح المیدالیات. 4
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 المنافسة الثنائیة     .  7.12المادة 

یُطلق على ھذه المسابقات    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یتم تشجیع المنافسات الثنائیة بین الدول األعضاء في  

) على سبیل المثال مسابقة  المجلس الدولي للریاضة العسكریةاسم "(سنة) مسابقة عسكریة ثنائیة (ریاضیة) (شعار  

 2010) لعام العسكریة المجلس الدولي للریاضة المالكمة الثنائیة العسكریة ( 

 الفئات الریاضیة     .  7.13المادة 

المستویات العالمیة    :ذلكحسب المستوى الذي تلعبھ بما في    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیتم تصنیف ریاضات  أ.  

 والقاریة واإلقلیمیة. 

والفردیة.    ،والجماعیة  ،والقتالیة  ، والتشغیلیة  ب. تشمل قائمة الریاضات على المستوى العالمي الریاضات العسكریة

(موقع الویب) ومراجعتھا على    HQ  المجلس الدولي للریاضة العسكریةفي    الریاضات وفئتھا   سیتم االحتفاظ بقائمة 

 . PCSCو  CSC. سیكون للریاضات ذات المستوى العالمي  دورة العالم لأللعاب العسكریة  بناًء على سنة  . سنوات   4مدار  

سیتج في  .  القاري  المستوى  على  الریاضیة  األلعاب  بقائمة  االحتفاظ  أیًضا  العسكریة م  للریاضة  الدولي    المجلس 

فقط. سیتم االحتفاظ بقائمة األلعاب الریاضیة على المستوى اإلقلیمي على المستوى القاري (مكتب    ع ألغراض التتب 

 نائب الرئیس). 

كحد أدنى للرجال و    دول )  8ھناك شرط لمشاركة ثمانیة ( .المستوى العالمي من أجل الحفاظ علیھا كریاضة على  د.  

یجب أن تجري الریاضة / االنضباط بطولتین    .) على األقل. باإلضافة إلى ذلك2) نساء من قارتین (4أو أربع (  /

 ). MWGسنوات (بما في ذلك  4على مستوى العالم خالل دورة مدتھا 

صات جدیدة على المستوى العالمي إذا ثبت أن ھناك قدرة على امتالك إمكانات  قد یتم إضافة ریاضات / تخص ھـ.  

) سنوات متتالیة  3كافیة لممارستھا على المستوى العالمي. سیتم تقییم الریاضات الجدیدة المقترحة على مدار ثالث (

 تبدأ في العام الذي أقیمت فیھ أول مسابقة تفي بجمیع المعاییر. 

 اءات التالیة: سیتم تطبیق اإلجر - و 

من    . تبدأ عندما تتصل دولة عضو    -   cat.1 sport  - . النیة إلدخال ریاضة / تخصص جدید في التقویم العالمي  1

خالل رئیس الوفد المعني بنائب الرئیس المعني الذي تتمثل مسؤولیتھ في تنسیق التقویم القاري وتقدیم تقریر لمجلس  

 اإلدارة.

استیفاء  2 یجب  على  .  للریاضة  مرشحة  اعتبارھا  یتم  حتى  الجدیدة  التخصصات   / الریاضات  في  التالیة  المعاییر 

 المستوى العالمي: 
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) متتالیة 3أ. خالل ثالث  المستوى    . ) سنوات   / الدعوة  أو  القاري  المستوى  األقل على  تنظیم مسابقتین على  یجب 

مظلة    - المفتوح   العسكریةتحت  للریاضة  الدولي  قبل  المجلس  في    من  األعضاء  للریاضة  الدول  الدولي  المجلس 

 ال یتم احتسابھا أو تقییمھا في عملیة الترقیة.   MWGالبطوالت التي یتم تنظیمھا خالل  العسكریة

دولة من قارتین    12ب. تتطلب المسابقات لكل من الریاضات / التخصصات الفردیة والجماعیة مشاركة ما ال یقل عن  

 دول من قارتین على األقل للنساء.  8قل عن على األقل للرجال وما ال ی

 ج. یجب إجراء المسابقات في قارات مختلفة. 

. اسم المنافسة على الریاضات / التخصصات الجدیدة ھو: (العدد) التحدي العسكري (الریاضة / االنضباط) (السنة).  3

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةسیتم نشر ملفات الدعوة والنتائج على موقع 

المسابقات  4 تقریر  ذلك  بما في  النتائج  بتقییم  اإلدارة  تبلغ ثالث سنوات سیقوم مجلس  التي  التقییم  فترة  . في ختام 

  . / ریاضة عالمیة المستوى. إذا تمت الموافقة  1وسیصوت على الموافقة على الریاضة / التخصصات الجدیدة كقط.  

. سیتم تقدیم المعلومات الرسمیة حول الریاضة الجدیدة من خالل  CSCفإن مجلس اإلدارة سوف یأذن بإنشاء لجنة  

 وأثناء الجمعیة العامة التالیة.   المجلس الدولي للریاضة العسكریةموقع 

 الریاضیة في المجلس الدولي للریاضة العسكریة  لجنة المسؤولیات         .  7.14المادة 

المجلس الدولي للریاضة  وال سیما رئیس لجنة الریاضة    . (CSC)  المجلس الدولي للریاضة العسكریة الریاضة  أ. لجنة  

 یمارس اإلشراف على السلوك الفني لبطولة عالمیة عسكریة.  . العسكریة

  . یة ب. بخصوص تكوین لجنة الریاضة وكذلك مسؤولیات وسلطة رئیس لجنة الریاضة باالتحاد الدولي للمواد الكیمیائ

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة من لوائح  2.17. و 2.16مادة. 

المجلس الدولي للریاضة  من لوائح  4.11و 4.10مادة  .لتعیین وحضور وتقاعد رئیس وأعضاء اللجنة الریاضیة  -ج

 تنطبق.   العسكریة

 فسیتم تطبیق ما یلي:   . تعیین بدیل مسبقًا الریاضیة ولم یتم    المجلس الدولي للریاضة العسكریةد. إذا تغیب رئیس لجنة  

 . تعین لجنة الریاضة من بین أعضائھا رئیًسا مؤقتًا للجنة الریاضة باالتحاد   - 1

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة یقوم ممثلو البعثات بتشكیل لجنة فنیة. سیقوم ممثل    . . في حالة عدم وجود أعضاء2

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة ة الرسمي بتعیین رئیس مؤقت للجنة الریاض 

 االجتماعات -  اللجنة الریاضیة للمجلس الدولي للریاضة العسكریة      .  7.15المادة 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  أ. االجتماع المقید للجنة الریاضة 
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عادة قبل وبعد    . ة العالمخالل بطول  .من حیث المبدأ  . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. تجتمع لجنة الریاضة  1

یجوز لرئیس    . لم یتم إجراء بطولة عسكریة عالمیة  . في غضون عام أو أكثر   . االجتماع التمھیدي والفني المقابل. إذا

أن یدعو إلى اجتماع غیر عادي للجنتھ. الغرض من االجتماع ھو    المجلس الدولي للریاضة العسكریةلجنة الریاضة  

 . األساسیة ألنشطة العام المقبلإعداد التوجیھات 

مكان وتاریخ ووقت االجتماع (االجتماعات). یوزع    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . یحدد رئیس لجنة الریاضة  2

 .CSCالمھام بین أعضاء لجنة 

یاضة  االجتماع الذي یحضره جمیع أعضاء لجنة الر  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یترأس رئیس لجنة الریاضة  3

 ).د  7.14.ة . وفي حالة غیابھ یترأس االجتماع عضو (ماد المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  ب. االجتماع الموسع للجنة الریاضة 

الریاضة  1 لجنة  لرئیس  یجوز  العسكریة ل.  للریاضة  الدولي  الرسمي التحاد    لمجلس  الممثل  الدولي  دعوة  المجلس 

لمجلس الدولي  لورؤساء البعثات المشاركة وكذلك الخبراء المدنیین لحضور اجتماع لجنة الریاضة    ة العسكریةللریاض

 . للریاضة العسكریة 

یرسل سكرتیر اللجنة الریاضیة    . . للسماح للدول المشاركة بتكوین رأي حول البنود المدرجة على جدول األعمال  2

 . ) على األقل من البطولة / االجتماع  2د قبل شھرین (جمیع المقترحات الواردة إلى رؤساء الوفو

 ینبغي أن یتضمن جدول األعمال ما یلي:   - 3

 . أ. تعدیل اللوائح الریاضیة 

 . ب. یعني زیادة تطویر الریاضة المعنیة 

 . ) سنوات القادمة5ج. التقویمات الریاضیة حتى الخمس (

 . د. تجارب البطولة الحالیة 

 البرنامج العام للبطولة القادمة. . معلومات عن ــھ

المجلس الدولي للریاضة  . یتم جمع جمیع المقترحات المقدمة من الدول المشاركة من قبل سكرتیر لجنة الریاضة  4

قبل بدایة البطولة / االجتماع. یجب إرسال ھذه المعلومات إلى جمیع المشاركین على النحو الوارد أعاله    العسكریة

 الوصول. أو عند 
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 تقریر   - اللجنة الریاضیة للمجلس الدولي للریاضة العسكریة    .  7.16المادة 

یحیل رئیس لجنة الریاضة باالتحاد إلى األمین العام تقریره السنوي عن قرارات ومقترحات لجنة الریاضة لتطویر    -أ

 ومستقبل ریاضتھ. 

یقدم الجزء الخاص بھ    المجلس الدولي للریاضة العسكریةفإن رئیس لجنة الریاضة    . ب. إذا تم تنظیم بطولة عالمیة

المجلس  ) في نھایة بطولة العالم إلى الممثل الرسمي  5الملحق    . من التقریر المشترك (التقریر الریاضي) (اللوائح

 . الدولي للریاضة العسكریة

 التقویم العالمي      .  7.17المادة 

ھو وثیقة رسمیة تصدر بعد الموافقة النھائیة من قبل مجلس اإلدارة. یتم استعراض جمیع أحداث . التقویم العالمي  أ

 الرئیسیة فیھ.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 یتضمن التقویم المعلومات التالیة:   . بالنسبة للمسابقات  -ب 

 . تقام خالل السنة التالیة للجمعیة العامة  .الجدول الزمني النھائي (مع المكان والتاریخ المحددین) للمسابقات التي س 1

 . الجدول الزمني المؤقت للمسابقات التي ستقام بعد سنتین أو أكثر من الجمعیة العمومیة. 2

 التقویم القاري واإلقلیمي     .  7.18المادة 

 العامة. تمت مناقشة جدول السنة القادمة وتعدیلھ واعتماده خالل االجتماع القاري أمام الجمعیة 

 االعداد   –التقویمات     .  7.19المادة 

لـ  ا.   فإن وضع التقویمات ھو مھمة    . المجلس الدولي للریاضة العسكریة بما أن المسابقات تمثل األنشطة الرئیسیة 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة أساسیة لسلطات 

لتطویر    -ب  المعلومات  لجمع  الرئیسیة  الھیئة  العامة  األمانة  اللجان  تشكل  یساعدھا  العامة  األمانة  العالمي.  التقویم 

 ونواب الرئیس.   المجلس الدولي للریاضة العسكریة الریاضیة 

تنظیم أحداث عالمیة وقاریة وإقلیمیة    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیجوز فقط للدول األعضاء النشطة في    -ج  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةلـ 

 بطلب الستضافة بطولة عسكریة عالمیة: التقدم  -د 

المجلس  باستخدام "نموذج طلب    MWCباستضافة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . تتقدم الدول األعضاء في  1

)  المجلس الدولي للریاضة العسكریةمن لوائح    23" (الملحق  WMCالرسمي الستضافة    الدولي للریاضة العسكریة 
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من رئیس الوفد إلى األمین العام. یجب أن یحتوي الخطاب على جمیع المعلومات  أو عن طریق إرسال خطاب موقع 

 إلخ) . الوصول والمغادرة . التواریخ . األساسیة الالزمة لتقییم الترشح (مكان الریاضة

إلى األمین العام في أسرع وقت ممكن ولكن في موعد ال    MWC. یجب أن یصل نموذج / خطاب طلب استضافة 2

 . MWCر قبل بدء  أشھ 10یتجاوز 

المجلس الدولي  یجب على مقدم الطلب استشارة الرؤساء المعنیین للجنة الریاضة    .MWC. قبل التقدم الستضافة  3

 . للریاضة العسكریة 

بناء على مشورة لجنة  4 . یجوز للوفود اقتراح مواعید لبطوالت العالم التي تم االتفاق علیھا من قبل األمین العام 

PCSC  .المعنیة 

یقوم األمین العام بتلخیص ھذه المعلومات وإرسالھا إلى جمیع الوفود كجزء من الوثیقة التحضیریة للجمعیة    -  ھـ

 العامة. 

تمثل الوثیقة التحضیریة مشروًعا للتقویم العالمي تمت مناقشتھ وربما تعدیلھ أثناء المؤتمر. یجب أن یكون لدى  و.  

 الوفود تقویم أمتھم في ذلك الوقت. 

مناقشة التقویم النھائي للسنة التالیة واعتماده من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماعھ النظامي الثاني ثم عرضھ  تمت    -ز

 على الجمعیة العمومیة للعلم. یتم تسجیل الترشیحات للسنوات الالحقة إما كتأكیدات أو خیارات. 

 االنسحاب –التقویم      .7.20المادة 

یجب على أي وفد مرشح لتنظیم بطولة عالمیة ولدیھ مشاكل في تولي ھذه المسؤولیة إبالغ األمین العام واللجنة    أ.

 أشھر على األكثر من بدایة البطولة.  6الدائمة على الفور. یجب تقدیم إشعار اإللغاء قبل 

علیھ إبالغ نائب الرئیس المعني    ب. أي وفد مرشح لتنظیم بطولة قاریة ولدیھ مشاكل في تولي ھذه المسؤولیة یجب 

 على الفور. 

  1.12قد یخضع الوفد الذي ینسحب من تنظیم بطولة عالمیة أو قاریة بعد تأكید تنظیمھ إلجراءات تأدیبیة (المادة   -ج

 من اللوائح). 

 معلومات أولیة      .  7.21المادة 

تزود األمین العام بمعلومات مفصلة عن  أ. یجب على الدولة العضو التي تطلب تنظیم بطولة عسكریة عالمیة أن  

البرنامج المقترح والمرافق الریاضیة وأماكن اإلقامة التي سیتم استخدامھا كشرط أساسي للحصول على الموافقة على  
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الریاضیة عملیات التفتیش في الموقع. لتقاسم    المجلس الدولي للریاضة العسكریة تنظیم البطولة. یقرر رؤساء لجنة  

 من اللوائح.  7.29.جع را التكلفة. 

ب. یجب أن تشمل البطولة العالمیة أو القاریة مسابقات لكال الجنسین وفقًا للوائح الریاضیة ذات الصلة باتحاد الدولي  

 للمواد الكیمیائیة. موافقة مجلس اإلدارة مطلوبة إذا كانت المسابقة للرجال فقط أو للنساء فقط. 

العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یجب أن تفي جمیع المرافق الریاضیة المستخدمة في بطولة العالم والقاریة  ج.  

/    بمتطلبات  الدولیة  الریاضیة  العسكریة  اللوائح  للریاضة  الدولي  للسماح  المجلس  كافیة  المرافق  تكون  أن  یجب   .

 بالتدریب المناسب لجمیع المتنافسین. 

  الدولة لة عالمیة عسكریة من قبل دولة لم تشارك بعد في مثل ھذه البطولة إال إذا نظمت ھذه  ال یمكن تنظیم بطو  -د 

بطولة إقلیمیة أو بطولة دولیة مدنیة على نفس المستوى أو أرسلت مراقبًا إلى سابق. بطولة العالم العسكریة. في ھذه  

 . إلزامیًاالعسكریة المجلس الدولي للریاضة  یكون التفتیش في الموقع من قبل رئیس لجنة الریاضة  . الحالة األخیرة

 دعوةال      .7.22المادة 

 أ. الدول األعضاء 

لمستوى    وفقًا العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یحق لجمیع الدول األعضاء النشطة أن تتم دعوتھا إلى أي بطولة   -

 . الصلة. وما إلى ذلك) واستناداً إلى اللوائح الریاضیة ذات  واإلقلیمیة.  والقاریة.   العالمیة. المنافسة (

 ب. الدول غیر األعضاء

  إال العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . ال یجوز دعوة دولة غیر عضو للمشاركة في حدث عالمي أو قاري لـ  1

ة باإلجماع خالل انعقاد  بموافقة إجماع الدول األعضاء التي أشارت رسمیًا إلى مشاركتھا. یجب تسجیل ھذه الموافق

الجمعیة العامة التي تسبق الحدث. ستقوم الدولة المنظمة بإبالغ الممثل الرسمي التحاد الدول المستقلة للدول غیر  

 األعضاء المدعوین لحضور الحدث كمشاركین أو مراقبین. 

یوافق مجلس    المنظمة. ة العضو  عندما ال یتم إبالغ الجمعیة العامة وبناًء على طلب الدول  العاجلة.. في الحاالت  2

للمشاركة    . الدولةأو فرد یمثل مثل ھذه    عضو.اإلدارة أو الدول المشاركة في البطولة على دعوة / مشاركة دولة غیر  

 سیتم ذكر ھذه الموافقة في تقریر البطولة الرسمي.  العسكریة. المجلس الدولي للریاضة في أحداث 

اإلقلیمیة خالل فترة    والبطوالت العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . یجوز دعوة الدول غیر األعضاء إلى بطوالت  3

 عامین تحت سلطة نائب الرئیس القاري. 
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 الوضع العسكري - المشاركة     .  7.23المادة 

المجلس  یین في الخدمة الفعلیة في القوات المسلحة المشاركة في المسابقات التي تنظمھا  . یجوز فقط لألفراد العسكرأ

 . باستثناء العاب ذوي االحتیاجات الخاصة (اقرا فاألسفل النقطة ج)  العسكریةالدولي للریاضة 

المجلس الدولي  ب. ال یجوز استدعاء أي شخص إلى الخدمة الفعلیة في القوات المسلحة لغرض المشاركة في مسابقة  

ال یجوز للریاضیین الذین یتم استدعاؤھم بانتظام المشاركة   المتقطعة. في حالة الخدمة العسكریة    العسكریة. للریاضة  

شھًرا بین    18إذا انقضت أكثر من    .تحت أي ظرف من الظروف   . العسكریةالمجلس الدولي للریاضة  في مسابقات  

باستثناء العاب ذوي االحتیاجات الخاصة (اقرا فاألسفل النقطة    حمل السالح   ھذا االستدعاء ونھایة دعوتھم األخیرة إلى

 ج). 

والمشاركة   الدولة جنود المخضرمین الجرحین أو المصابین أثناء الخدمة الفعلیة كجزء من مھمة  القد یتم تضمین  ج.  

 العاب ذوي االحتیاجات الخاصة في السیزم. في مسابقة/حدث 

 لما ورد أعاله من قبل الجمعیة العامة بناء على توصیة من مجلس اإلدارة.  . یجوز السماح باستثناءات د 

المناسبة    الوثائقالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یجب أن یكون لدى جمیع المشاركین العسكریین في حدث  .  ھـ

 التي تدل على الخدمة العسكریة الفعلیة للدولة العضو التي یمثلھا. یمكن أن تكون الوثائق: 

 بطاقة ھویة عسكریة ساریة المفعول للریاضیین المخولین بإبراز بطاقات الھویة العسكریة في الخارج.   - 1

 وبة بجواز سفر. استمارة تحقق (باإلنجلیزیة و / أو الفرنسیة) من الحالة العسكریة مصح .2

بالنسبة إلى الفقریین المخضرمین ، یجب على رئیس الوفد المعني أن یشھد كتابیًا أن الجندي المخضرم أصیب   .3

 أو أصیب في الخدمة الفعلیة. 

یؤكد رئیس الوفد الوضع العسكري للریاضیین المشاركین. إذا كانت ھناك تغییرات    النھائي. اإلدخال    على   توقیع ال. بو

ولكن یجب تأكیده من    .فیجوز توقیع ملف التحقق من قبل رئیس البعثة    الریاضیین.األخیرة في مشاركة  في اللحظة  

 قبل رئیس الوفد برسالة رسمیة. 

 یتم رفض المشاركة.   الوثائق.. في حالة عدم توفر إحدى ھذه ع

  . األلعاب العالمیة  . العالم العسكریة (بطولة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة الالعب الذي مثل دولة في مسابقات  .  غ

أو في أي مسابقة على المستوى العالمي    .البطولة القاریة واإلقلیمیة) في األلعاب األولمبیة   العالمیة. األلعاب الشتویة  

كة  فیمكنھ المشار  . أو القاري أو اإلقلیمي المعترف بھا من قبل إذا قام المتسابق بتغییر جنسیتھ أو اكتساب جنسیة جدیدة  

تمثل بلده / بلدھا الجدید بشرط مرور عامین على األقل منذ أن   التي العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  في مسابقات  

 مثل المتسابق آخر مرة مثل بلده / بلدھا السابق. 
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 مھمة ال تشكیل      .  7.24المادة 

 "البعثات".   تسمىالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة أ. الفرق التي ترسلھا دولھم للمشاركة في حدث 

ذات الصلة ویتم تضمینھا    الریاضیة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ب. یتم تحدید تكوین مھمة للبطولة في لوائح  

 ز لألمین العام تغییر تكوین البعثة. یجو  .في ملف الدعوة المقدم من قبل الدولة المنظمة. في حاالت خاصة 

إضافیین    كأعضاءالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  یجب على المنظمین قبول الرئیس وأعضاء لجنة الریاضة  ج. 

 في البعثة. 

یجب على الوفود أن تحترم بدقة التكوین القیاسي للبعثة المشاركة. ال یجوز تضمین أي عضو إضافي آخر في  د.  

تتحمل البعثات تكالیف    .إذن خاص من الدولة المنظمة. في جمیع الحاالت التي ال یحترم فیھا التكوین البعثة دون  

اإلقامة اإلضافیة. الدول المضیفة لیس لدیھا التزامات مالیة أو تنظیمیة تجاه األشخاص غیر المشاركین في المھمة  

 المتفرجون ...).  .(األقارب 

بقواعد االتحادات الدولیة ولكن ال یمكن ألي شخص   دولي للریاضة العسكریة المجلس الیلتزم    .ھـ. من حیث العمر 

 تحت أي ظرف من الظروف.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة عاًما المشاركة في أحداث  17أقل من 

 مشاركة دولة عضو نشطة     .  7.25المادة 

بالمشاركة الكاملة في أي    اضة العسكریةالمجلس الدولي للرییُسمح للریاضیین أو الفرق من دولة عضو نشطة في  

. تم ذكرھم في قائمة النتائج الرسمیة ویمكنھم الحصول على  المجلس الدولي للریاضة العسكریةبطولة تحت رعایة  

 الرسمیة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة میدالیات 

 مشاركة دولة عضو غیر نشطة     .  7.26المادة 

المجلس الدولي للریاضة  ال یجوز للریاضیین أو الفرق من دولة عضو غیر نشطة المشاركة في أي حدث من أحداث  

 من اللوائح).  1.10(المادة العسكریة

 مشاركة دولة غیر عضو     .  7.27المادة 

یین أو الفرق المشاركة  ال یجوز للریاض  . المجلس الدولي للریاضة العسكریة من لوائح    7.22  . بند إذا تمت دعوتھ وفقًا لل

المشاركة  حیث ال یُتوقع استبعادھا. لذلك ال یمكن لدولة غیر عضو  المجلس الدولي للریاضة العسكریة إال في أحداث 

. لم یتم ذكر الدول غیر األعضاء في قائمة النتائج  المجلس الدولي للریاضة العسكریةدولة عضو في    على حساب 

 قد تقدم الدولة المنظمة الھدایا التذكاریة والھدایا أو جائزة فخریة.   .نتائج إضافیة. ومع ذلكالرسمیة ولن یتم عمل قائمة  

 االنسحاب من المشاركة      .  7.28المادة 
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إخطار المنظمین كتابیًا قبل    .یجب على أي دولة تنسحب من المشاركة في المسابقة التي أرسلتھا في المشاركة النھائیة 

قل من افتتاح المسابقات مع إرسال نسخة إلى األمین العام. أي دولة ال تبلغ الدولة المضیفة  ) على األ1شھر واحد (

 ). المجلس الدولي للریاضة العسكریةمن لوائح  1.12بذلك سوف تخضع إلجراءات تأدیبیة (المادة 

 

 سفرال      .  7.29المادة 

تتحمل وفودھم نفقات سفر البعثات المشاركة إلى موقع المسابقة (أقرب مطار دولي). النقل المحلي    .كقاعدة عامة   أ.

 على حساب الدولة المضیفة. 

 نفقات السفر  ب.

األشخاص المدعوین خالل    وجمیعالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . نفقات سفر الرئیس وأعضاء لجنة الریاضة  1

في    CSCالریاضة یتحملھا وفودھم. ستوفر اللجنة المنظمة اإلقامة الكاملة لجمیع أعضاء البطولة و / أو اجتماع لجنة  

 بطولة العالم. 

لزیارة الموقع التي    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . یتحمل الوفد الطالب مصاریف سفر رئیس لجنة الریاضة  2

ذ  المحلي  النقل  المنظمة مثل  الدول  بناًء على طلب من  إجراؤھا  واإلقامة یتم  والطعام  الصلة  اللوائح    .ي  بناًء على 

 الریاضیة ذات الصلة. 

 األلقاب      .  7.30المادة 

إال للریاضیین الذین یمثلون الدول   المجلس الدولي للریاضة العسكریة ال یجوز منح األلقاب والجوائز الرسمیة لـ    أ.

تنص لوائح كل بطولة على العدد الدقیق للمیدالیات التي سیتم    المجلس الدولي للریاضة العسكریةاألعضاء النشطة في  

 منحھا. یجب اتخاذ كل تدبیر لضمان إمكانیة التصدیق على السجالت. 

 ب. العناوین 

 . بطولة العالم 1

ألقابًا فردیة وجماعیة "(عام) بطل العالم العسكري    المجلس الدولي للریاضة العسكریة یمنح   . أ. في كل بطولة عالمیة 

المجلس الدولي  في (الریاضة / االنضباط)" و / أو "(عام) بطل العالم العسكري    المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 في (حدث الفریق)".  للریاضة العسكریة 

المجلس الدولي  متر أسلوب.    100  .في السباحة  دولي للریاضة العسكریةالمجلس ال  2010مثال: بطل العالم العسكري  

 .2010  بطل عسكري عالمي في كرة السلة  للریاضة العسكریة 
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على   في    ذلك. ب. عالوة  قیاسیاً  رقماً  یكسر  فریق  أو  ریاضي  أي  إعالن  العسكریة یتم  للریاضة  الدولي    المجلس 

 " المجلس الدولي للریاضة العسكریة  "صاحب الرقم القیاسي العالمي (الریاضة / االنضباط) 

 . البطولة القاریة 2

المجلس الدولي  ألقاب فردیة وجماعیة لـ "(سنة) بطل    المجلس الدولي للریاضة العسكریة أ. في كل بطولة قاریة یمنح  

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة نضباط)" و / أو "(العام)  العسكري (القارة) في (الریاضة / اال  للریاضة العسكریة

 العسكري (القارة) بطل في (حدث الفریق). 

"صاحب     المجلس الدولي للریاضة العسكریةب. عالوة على ذلك یتم إعالن أي ریاضي أو فریق یكسر رقماً قیاسیاً في  

 الرقم القیاسي (مستوى) (الریاضة / االنضباط)". 

 قلیمیة . البطولة اإل3

ألقاب فردیة وجماعیة لبطل (عام) عسكري (منطقة)    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیمنح  .في كل بطولة إقلیمیة 

 العسكري (المنطقة) في (حدث جماعي)   المجلس الدولي للریاضة العسكریةفي (ریاضة / حدث) "و / أو (عام) بطل  

 . البطولة 4

البطولة  لـ    .في  ألقاب رسمیة  أي  منح  یتم  للریاضة  ال  الدولي  الذھبیة    ولكنالعسكریة  المجلس  المیدالیات  منح  یتم 

 والفضیة والبرونزیة فقط. 

 جوائز البطولة      .  7.31المادة 

 . العسكریةالمجلس الدولي للریاضة أ. تشمل جوائز بطولة 

 . الرسمیة العسكریة المجلس الدولي للریاضة . میدالیات 1

 . الرسمیة العسكریة المجلس الدولي للریاضة . شھادات 2

 . (الكأس الدائمة) الرسميالعسكریة المجلس الدولي للریاضة . كأس تحدي 3

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. جوائز أخرى وفقًا للوائح الریاضیة المقابلة لـ 4

 المقابلة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة وفقًا للوائح الریاضة   . كأس اللعب النظیف5

 الفصل.  .وفقًا للوائح المجلس الدولي للریاضة العسكریة  یجب أن یكون وصف وإسناد جوائز بطولة  -ب 

 رئیس البعثة      .  7.32المادة 

 أ. رئیس البعثة 
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 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یجب أن یكون رؤساء البعثات على درایة بأنظمة 1

بل یتعین علیھا أیًضا المشاركة في    .. یجب أال تشارك البعثات أو تكون حاضرة في األحداث الریاضیة فحسب 2

حول   اإلعالمیة  العسكریةالمؤتمرات  للریاضة  الدولي  والفعالیات    المجلس  الدراسة  التذكاریة  وأیام  واالحتفاالت 

 والثقافیة التي تنظمھا الدولة المضیفة. 

   المھام. إجراء ب 

بعثتھ  1 أعضاء  أن  التأكد من  یجب علیھ  العام.  واالنضباط  الریاضة  في  فریقھ  البعثة مسؤول عن سلوك  . رئیس 

ومنظمي البطولة. یعد    العسكریةالمجلس الدولي للریاضة  یحترمون القواعد والتوجیھات المنصوص علیھا من قبل  

 احترام الجداول الزمنیة أمًرا مھًما بشكل خاص ألنھا تشكل األساس للتسییر الفعال للمسابقات واالحتفاالت. 

ومنظمي البطولة. یعد احترام الجداول الزمنیة أمًرا   المجلس الدولي للریاضة العسكریةالمنصوص علیھا من قبل  

 األساس للتسییر الفعال للمسابقات واالحتفاالت. مھًما بشكل خاص ألنھا تشكل 

. یقوم رئیس البعثة أیضا بتطبیق القواعد المتعلقة بالسلوك واللباس أثناء االحتفاالت. یلعب دوًرا مھًما في تعزیز  2

وھي روح تتمثل في الموقف الودي تجاه المھمات    .بین مھمتھ / مھمتھا   المجلس الدولي للریاضة العسكریةروح  

 والمجاملة تجاه المنظمین واللعب النظیف في المنافسة.   .رى األخ

 . الھدایا 3

 أ. یجوز لرئیس البعثة أن یقدم ھدایا إلى سلطات ومنظمي الدولة المضیفة والبعثات األخرى. 

ب. یجب على رئیس البعثة استشارة عضو مھم في اللجنة المنظمة (الرئیس أو مساعده) حول توزیع الھدایا. ما لم  

 یجب تقدیم الھدایا بحذر ویفضل قبل مأدبة االختتام.  . لى خالف ذلك من قبل الدولة المضیفةینص ع

 . بعد الحدث ج

 توجیھ خطاب مجاملة للوفد المنظم من خالل رئیس الوفد.   . یجب على رئیس البعثة عند عودتھ إلى بلده / بلدھا

 تقریر اللجنة المنظمة      .  7.33المادة 

 المنافسة (المستوى العالمي / القاري) أ. أثناء 

المجلس  ) إلى الممثل الرسمي  5الملحق    . یجب على اللجنة المنظمة استكمال وتقدیم جزء من التقریر المشترك (اللوائح 

 . الدولي للریاضة العسكریة

 مباشرة بعد المنافسة  -ب 

 األمانة العامة. ترسل اللجنة المنظمة خالل یومین فاكس أو برید إلكتروني بالنتائج إلى 
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 خالل شھرین بعد المنافسة -ج

ترسل اللجنة المنظمة لألمانة العامة ملفاً نھائیاً یتضمن كتیب النتائج الرسمیة وتقریر عام عن البطولة وتقریر إعالمي  

 بالمقاالت الصحفیة والصور والفیدیو وغیرھا. 

 

 الفصل الثامن األحداث الریاضیة 

 عوةإجراءات الد     .  8.1المادة 

 بطولة العالم .  أ

 على النحو التالي:   WMCیجب أن تكون إجراءات الدعوة إلى 

المجلس الدولي للریاضة  سترسل اللجنة المنظمة مسودة الدعوة إلى قسم الریاضة    .) أشھر من الحدث 9. قبل تسعة (1

 المسؤول عن الریاضة المھتمة  PCSCوإلى   العسكریة

الریاضة    PCSC. سیقوم  2 العسكریة بالتعاون مع قسم  للریاضة  الدولي  الدعوة وتقدیم مدخالت   المجلس  بمراجعة 

 للمنظم 

سترسل اللجنة المنظمة النسخة النھائیة والرسمیة للدعوة (النسخة اإللكترونیة) إلى    .) أشھر من الحدث 6. قبل ستة (3

یس الوفد أو سلطة علیا أخرى. یجب أن یكون ملف  موقعة من رئ   المجلس الدولي للریاضة العسكریةإدارة الریاضة  

 . الدعوة بتنسیق ال یمكن كسره

 . مع التقویم  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . سیتم وضع ملف الدعوة على موقع 4

  . تقوم الدولة المنظمة بإبالغ جمیع سفاراتھا الموجودة في البلدان المدعوة بتنظیم الحدث لتسھیل إجراءات التأشیرات 5

 . للدول المشاركة

العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . سیتم تخصیص الصفحة الثانیة من ملفات الدعوات إلدراج الدول األعضاء في  6

 . العسكریة المجلس الدولي للریاضة . مما یعني أن جمیع الدول األعضاء قد تصل إلى الدعوة من موقع المدعوین

  PCSCستزود لجنة  . یكون عدد المشاركین فیھا محدوًدا بموجب اللوائح الریاضیة. بالنسبة لأللعاب الریاضیة التي 7

 . وسیُسمح فقط لتلك الدول بالمشاركة  .المعنیة اللجنة المنظمة بقائمة التأھیل في الوقت المناسب 

 . سیتم إرسال الدعوة إلى الضیوف التالیة أسماؤھم: 8

 . العسكریة المجلس الدولي للریاضة أ. رئیس 
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 . الرسمي العسكریة المجلس الدولي للریاضة ثل ب. مم

 القاري. ج. نائب الرئیس 

 العام. د. األمین 

 باالتحاد. . الرئیس المعني وأعضاء لجنة الریاضة  ــھ

 . االتحاد الدولي المعني من خالل األمین العام: و

اعتماًدا على متطلبات    .العام   یجوز للدولة المضیفة دعوة االتحاد الدولي المعني لبطولة العالم من خالل األمین ع.  

تكالیف اإلقامة والنقل   المضیفة  الدولة  تتحمل  بینما  السفر  نفقات  المعني  الفرد أو االتحاد  المحددة. یتحمل  الریاضة 

 المحلي. یرسل األمین العام الدعوة في العام السابق للسماح بوضع الحدث في التقویم الرسمي الخاص بھ. 

 الراعیة:  والجھات العسكریة  ولي للریاضة المجلس الد ز. ممثل شركاء 

الدولي   المجلس  لـ  الشریكة  الشركات  إلى ممثلي  أن توجھ دعوة رسمیة  تنظم بطولة عالمیة عسكریة  لدولة  یجوز 

 للریاضة العسكریة. سیتحمل الفرد (األفراد) أو الشركات الشریكة المعنیة نفقات السفر واإلقامة. 

 اتصال باإلنترنت   بدون العسكریة المجلس الدولي للریاضة ح. أي عضو 

إمكانیة الوصول    المجلس الدولي للریاضة العسكریة إذا لم یكن لدى أي عضو من أعضاء    .ألي سبب من األسباب 

 والذي سیرسل نسخة من الدعوة بالبرید.   .فقد یعلن في أي وقت للمنظم المعني  .إلى اإلنترنت 

 البطولة القاریة ب. 

) أشھر على  4على أي دولة تنظم بطولة قاریة توجیھ الدعوات إلى جمیع الدول األعضاء في القارة قبل أربعة (یجب  

 األقل من التاریخ المحدد للبطولة. یتم إرسال الدعوات اإلضافیة إلى: 

 . األمین العام التحاد الدول المستقلة  - 1

 . نائب الرئیس القاري المعني  - 2

 . الدول المستقلة القاري (إن وجد)ممثل رابطة  - 3

 . رئیس لجنة الریاضة باالتحاد  - 4

 . االتحاد القاري المعني (إن وجد). 5

 البطولة اإلقلیمیة ج. 
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یجب على أي دولة تنظم بطولة إقلیمیة توجیھ الدعوات إلى الدول األعضاء في مكتب االتصال في المنطقة وإلى أي  

 ) على األقل من التاریخ المحدد للبطولة. یتم إرسال الدعوات اإلضافیة إلى: 2شھرین (دولة عضو خارج المنطقة قبل  

 . األمین العام التحاد الدول المستقلة  - 1

 . نائب الرئیس القاري المعني  - 2

 . الممثل اإلقلیمي التفاقیة خدمات الدعم الدولیة - 3

 . رئیس لجنة الریاضة باالتحاد  - 4

 (إن وجد).  . االتحاد الوطني المعني 5

 د. البطولة 

) عضوین آخرین على األقل. یجب إرسال دعوة إضافیة  2یجب على أي دولة تنظم بطولة توجیھ دعوات إلى دولتین (

 إلى األمین العام. 

 المسابقات الثنائیة  -ــ ھ

إضافیة إلى األمین  یجب على أي دولة تنظم مسابقة ثنائیة توجیھ دعوات إلى دولة عضو أخرى. یجب إرسال دعوة  

 العام. 

 ملف الدعوة      .  8.2المادة 

 بطولة العالم أ.  

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة في مقر    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیتوفر نموذج لملف الدعوة لبطولة العالم  

 ویجب استخدامھ. یجب أن یتناول ملف الدعوة النقاط التالیة: 

 . ن رئیس وفد الدولة العضو المنظمة أو سلطة وطنیة أعلى  . خطاب دعوة رسمي موقع م 1

 . أحكام خاصة تنطبق على البطولة. 2

 ومراسم االفتتاح والختام    .بما في ذلك الیوم المحدد ووقت االجتماع التمھیدي    .. برنامج اإلقامة والجدول الزمني  3

 المدعوة. . الدول 4

 معلومات عملیة تتعلق بما یلي: . 5

 . إلخ)  . الوصول إلى موقع المسابقة (أقرب مطارأ. 
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 . إلخ)  . ذخیرة .ب. اللوائح الجمركیة (أسلحة

 . إلخ)  . التأشیرة . ج. أنظمة الشرطة (جواز السفر

 . إلخ) . اختبار مكافحة اإلیدز .د. اللوائح الصحیة (التطعیمات 

 . إلخ)  . . لوائح اللباس (الزي الرسميـھ

 . . احوال الطقس و

 . عناوین البرید اإللكتروني للصفحة الرئیسیة  . الفاكس .الھاتف . العنوان البریديز. 

 . ح. النفقات التي یتعین على المشاركین الوفاء بھا 

 المطبقة. الساریة والخصائص التقنیة  الریاضیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة إصدارات لوائح ع. 

 وال سیما الفصل التاسع بشأن مكافحة المنشطات. صلة. ذات  أخرىالعسكریة المجلس الدولي للریاضة أي لوائح  غ. 

 استمارات التسجیل وتشمل:  -6

 أ. اتفاق مبدئي: 

 یعطي االتفاق األولي لمحة عامة عن المھمة المشاركة مع تفاصیل مشاركة الرجال والنساء لكل تخصص. 

 ب. اإلدخال النھائي: 

مع المعلومات األخرى ذات الصلة والضروریة    . نموذج اإلدخال النھائي أسماء ورتب أعضاء البعثات المشاركةیحدد  

 وكمیة الذخیرة و / أو أفضل العروض.  . وأرقام األسلحة   .حسب االقتضاء مثل تاریخ المیالد 

 . التزام رئیس البعثة. 7

 البطولة القاریة ب. 

 اط التالیة: یحتوي ملف الدعوة على األقل على النق

 أحكام خاصة بالبطولة.  - 1

 . . برنامج اإلقامة والجدول الزمني2

 المدعوة   دول ال - 3

 . والعنوان   .وأحوال الطقس  . . إذا لزم األمر: المعلومات المتعلقة بالجمارك والشرطة والصحة واللباس 4

 . استمارات التسجیل وتشمل: 5
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 أ. اتفاق مبدئي 

 ب. الدخول النھائي. 

 ئیس البعثة. التزام ر -6

 البطولة اإلقلیمیة ج. 

 یحتوي ملف الدعوة على األقل على النقاط التالیة: 

 أحكام خاصة بالبطولة.  - 1

 . . برنامج اإلقامة والجدول الزمني2

 . المدعوة  دول ال - 3

 . . إذا لزم األمر معلومات تتعلق بالجمارك والشرطة والصحة واللباس وظروف الطقس والعنوان 4

 استمارات التسجیل متضمنة القید النھائي. . 5

 د. البطولة 

 یحتوي ملف الدعوة على األقل على النقاط التالیة: 

 أحكام خاصة بالبطولة.  - 1

 . . برنامج اإلقامة والجدول الزمني2

 المدعوة.  دول. ال3

 الثنائیة  المنافسة  ــھ

 یحتوي ملف الدعوة على األقل على النقاط التالیة: 

 . خاصة تنطبق على المسابقة . أحكام  1

 . برنامج اإلقامة والجدول الزمني. 2

 الرد على الدعوة      .8.3المادة 

 بطولة العالم أ.  
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. یتم الرد على دعوة من دولة منظمة لبطولة العالم فقط عن طریق االتفاق األولي المقدم في الوقت المناسب والدخول  1

 النھائي. 

التي تُعلم الدولة المنظمة بالعدد الدقیق للدول المشاركة وبالتالي تمثل أساًسا تشغیلیًا    األولیة. . یجب إعادة االتفاقیة  2

 قبل ثالثة أشھر على األقل من الحدث.  مھًما.

 . یجب على اللجنة المنظمة تقییم وضع الدول المشاركة بمجرد تلقي الردود على الدعوات. 3

تقوم الدولة المنظمة بإرسال نسخة    االستالم. دخال النھائي قبل شھر على األقل من الحدث. عند  . یجب إرجاع اإل4

بحیث یمكن تقییم مستوى الحكام المرافقین لكل مھمة.    المجلس الدولي للریاضة العسكریةإلى رئیس لجنة الریاضة  

دم الدخول النھائي المكتمل على النحو الواجب لن یكون على الدولة المنظمة أي التزام تجاه الدول األعضاء التي لم تق

 خالل الموعد النھائي المحدد في ملف الدعوة. 

. ینبغي على الوفود أن تضع في اعتبارھا تأخیر اإلرسال بحیث تصل ھذه الوثائق إلى الدولة المنظمة في الوقت  5

 المطلوب. 

 البطولة القاریة / البطولة اإلقلیمیة  -ب 

 لبطولة قاریة / إقلیمیة عن طریق اتفاق مبدئي ودخول نھائي. لمنظمة الدولة ال. یتم أیًضا الرد على دعوة من 1

 المبدئیة قبل شھرین على األقل من بدایة البطولة.  االتفاقیة  یتم اعداد .  2

 . یجب إرجاع اإلدخال النھائي قبل شھر على األقل من بدایة البطولة. 3

 . البطولة ج

 على دعوة دورة ما عن طریق إدخال نھائي یتم إرجاعھ قبل أسبوعین على األقل من بدء البطولة.   یتم الرد 

 المنافسة الثنائیة  -د 

یتم الرد على الدعوة إلى مسابقة ثنائیة عن طریق الدخول النھائي الذي یتم إرجاعھ قبل أسبوعین على األقل من بدء  

 المسابقة. 

 المتوقعة  المھمة  - الوصول      .  8.4المادة 

 أ. الوصول المبكر للبعثة المتوقعة 

یجب أن تدفع البعثات التي تصل مبكًرا    الحاالت.. یجب على الدول المضیفة أن تحدد في الدعوة أنھ في جمیع  1

 تكالیف اإلقامة اإلضافیة للدولة المنظمة عند وصولھا. 
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 . في حالة عدم قدرة البعثة على دفع تكالیف اإلقامة ھذه لن یسمح للبعثة بالمشاركة في البطولة. 2

 ینطبق ما یلي:  . تأخر وصول بعثة متوقعة. ما لم ینص على خالف ذلك في لوائح الریاضة ذات الصلة -ب 

 . قبل االجتماع التمھیدي: سیكون للبعثات المتوقعة مشاركة عادیة  - 1

 بعد االجتماع التمھیدي (سحب القرعة)   - 2

 أ. قبل المسابقات 

یتم وضع الریاضیین والفرق عن طریق القرعة    التمھیدي. سیكون للبعثات المتوقعة مشاركة عادیة. خالل االجتماع  

 باتباع نفس اإلجراءات المتبعة في الدول الحاضرة. 

 ب. بعد بدء المسابقات 

قد یُسمح للبعثات المتوقعة بالمنافسة وفقًا للبرنامج المخطط لھ. ال یجوز تكرار أو المساومة على األحداث الجاریة    -

 أو تلك المكتملة بالفعل. 

في   .بما یناسب لجنة التحكیم الفنیة   .لألحداث القادمة لن یعاد. یتم وضع فرق وأفراد البعثات المعنیة سحب القرعة  -

 تلك المناصب التي لن تؤثر على سحب القرعة. 

 یتم مصادرة جمیع المباریات أو األحداث التي لم یتم لعبھا.  . بالنسبة للفرق  -

 تشارك فیھا.   جمیع األحداث التي لم  مشاركة  .بالنسبة لألفراد  -

 مھمة غیر متوقعة   -وصول     .  8.5المادة 

 أ. قبل االجتماع التمھیدي 

. البعثات غیر المتوقعة التي تصل قبل االجتماع التمھیدي (قبل سحب القرعة) ال یجوز قبولھا إال في المسابقة إذا  1

 قبلت الدولة المضیفة تقدیم الدعم اللوجستي. 

 ). 1.12سیتم فرض عقوبة (اللوائح المادة  .. في أي حال 2

 ینطبق ما یلي:  . بعد االجتماع التمھیدي. ما لم ینص على خالف ذلك في لوائح الریاضة ذات الصلة -ب 

ال یجوز قبولھا في المسابقات إال    . . البعثات غیر المتوقعة التي تصل بعد االجتماع التمھیدي (بعد سحب القرعة) 1

 . فة تقدیم الدعم اللوجستيإذا قبلت الدولة المضی 

) بجمع  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. في ھذه الحالة یقوم الممثل الرسمي التحاد إدارة خدمات المعلومات (2

٪ من  50كل رؤساء البعثات. یجب قبول المشاركة في األحداث التي لم تبدأ بعد من قبل رؤساء البعثات (أكثر من  
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ابل للتطبیق. ال یجوز تكرار أو المساومة على األحداث الجاریة أو تلك التي تم االنتھاء  األصوات). البرنامج المخطط ق

 . منھا بالفعل 

حسب ما یناسب ھیئة المحلفین    . . سحب القرعة لألحداث القادمة لن یعاد. یتم وضع فرق وأفراد البعثات المعنیة 3

  . عند االنتھاء من سحب القرعة  .یاضات الجماعیةفي تلك المناصب التي لن تؤثر على سحب القرعة. في الر  .الفنیة 

 . ال یُسمح ألي فریق آخر بالمشاركة

 ). 1.12سیتم فرض عقوبة (اللوائح المادة  .. في أي حال 4

 عدم وجود مھمة بدون إخطار     .  8.6المادة 

فسیتم    . الدولة المضیفة في الوقت المناسب إذا كانت البعثة التي تقدم اتفاقًا أولیًا و / أو دخوًال نھائیًا غائبة دون إخطار  

 ). 1.12فرض عقوبة (اللوائح المادة 

 مغادرة ال      .8.7المادة 

 یتعین على البعثات التقید الصارم بتاریخ (تواریخ) المغادرة المحددة في الدعوة.   . كقاعدة عامة -أ 

 ب. المغادرة المبكرة 

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ھمة البطولة بموافقة ممثل  . لن یتم تطبیق أي عقوبات إذا غادر ریاضي أو م1

أحد  وموت  بالطائرة  االتصال  ومشاكل  اإلصابات  (مثل  الطوارئ  حالة  في  أو  المطلقة  الضرورة  بسبب  الرسمي 

 فراد...). اال

 ). 1.12سیتم فرض عقوبات (اللوائح المادة  . . في جمیع الحاالت األخرى2

 المغادرة المتأخرة  -

یجب على البعثات التي تغادر بعد الموعد المحدد   الحاالت. یجب على الدول المضیفة أن تحدد في الدعوة أنھ في جمیع  

أن تدفع تكالیف اإلقامة اإلضافیة. ال یوجد التزام على الدولة المضیفة بتقدیم أي دعم لوجیستي لتلك الدول الراحلة  

 المتأخرة. 

 الرعایة لجنة       .8.8المادة 

یمكن وضع المسابقات تحت رعایة سلطة علیا أو لجنة رعایة إذا رغبت الدولة المنظمة في ذلك. وتتكون بشكل عام  

 من السلطات الحكومیة والعسكریة والریاضیة للدولة المضیفة. 

 الوفد المضیف      .  8.9المادة 
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 المدى الطویل للمسابقة : رئیس الوفد مسؤول عن جمیع جوانب اإلعداد والتنفیذ واإلبالغ على 

 وضع خطة مالیة.  -أ

 . ب. إنشاء تقویم دقیق (مع المكان والتاریخ)

 . ج. إنشاء برنامج محدد یومیًا

 . إنشاء الھیكل التنظیمي  -د 

 تعیین اللجنة المنظمة (دعوة الشخصیات المھتمة).   -ھـ

 الجوانب الفنیة الریاضیة. استشارة لجنة رئیس االتحاد الدولي للریاضة والعلوم في كافة  -و

 . الحالیة العسكریة المجلس الدولي للریاضة إنشاء وإرسال الدعوات وفقًا للفصل الثامن من الئحة ع. 

 . والدبلومات  والشارات العسكریة المجلس الدولي للریاضة طلب شھادات  -ح

 . األخرى   والجوائز العسكریة  المجلس الدولي للریاضة . شراء ھــ

 إلخ.  اإلعالمیة. مرات تنظیم المؤت - ي 

 التكوین  - اللجنة المنظمة     .  8.10المادة 

لـ   اتصال  كنقطة  مسؤول  موظف  بھا  یُزود  تنظیمیة  لجنة  المضیفة  الدولة  تُنشئ  تبادل    PCSCأ.  تسھیل  أجل  من 

 المعلومات الفنیة. 

 تتكون اللجنة المنظمة بشكل عام من األقسام التالیة:  -ب 

 بما یلي: . القسم الفني ویختص  1

 . أ. تنظیم األمانة الفنیة 

مراقبة مكافحة    . صرف صحي   . بوفیھ  . أعمدة وأعالم  .معدات   . صوت  . ب. تنظیم المرافق والمعدات التقنیة (منصات 

 . رعایة صحیة ...) . المنشطات 

 . ...)   . وحدات تحكم  .ج. تعیین ومھمة الكوادر الفنیة (كھربائیین 

 . یم والمنافسیند. التسھیالت وخدمة النقل للجنة التحك

 . ه. لوحة التسجیل (النتائج المحددة والعامة والفردیة والجماعیة) وفقًا للوائح الریاضة المقابلة 

 . . إصدار أرقام بدایة المنافسج
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 . ز. طباعة وإرسال النتائج

 فقد یكون ھناك عدة أقسام فرعیة للمنافسة.  . ح. إذا كانت المسابقة المعنیة تتضمن عدة أحداث 

 ویختص بما یلي:   .. قسم العالقات العامة 2

 . أ. البروتوكول العام 

 . ب. تنظیم حفلي االفتتاح والختام

 . ج. موسیقى 

 . متنوعة  . كتیبات إرشادیة  . خرائط . د. كتیبات سیاحیة

 . . التغطیة الصحفیة قبل وأثناء وبعد المسابقة ـھ

 . واالتصاالت مع المراسلین   .النتائج للصحافة . نشر و

 . ز. المعلومات واالتصاالت 

 . ح. تنظیم أنشطة سیاحیة مبادرة (مبادرات) ثقافیة

 . تنظیم المأدبة الختامیة ع. 

  . ي. مركز المعلومات (بما في ذلك معارض الجوائز والملصقات والصور وأكشاك بیع الصحف والھدایا التذكاریة  

 . وفتحات البرید ...)   .ة والمرافق المصرفی

 . ك. تقدیم الجوائز والھدایا 

 ل. تجمیع ألبوم تذكاري أو فیدیو لرؤساء البعثات واألمانة العامة. 

 القسم المالي ویختص بما یلي:  - 3

 . أ. وضع المیزانیة 

 . ب. تخصیص األموال

 . ج. إدارة األموال 

 د. دفع الفواتیر. 

 ویختص بما یلي:  . . القسم اللوجستي4

 . أ. تنظیم النقل المحلي واإلشراف على حركة المرور وسیارات الموظفین والوقود ومواقف السیارات 
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 . ب. األمان 

 . ج. استقبال واستقبال المسؤولین والبعثات 

 . د. السكن والوجبات للمسؤولین ورؤساء البعثات والفرق واألعضاء اإلضافیین للجنة المنظمة 

 ات األولیة والخدمات الطبیة (وحدات متنقلة وثابتة). ه. تنظیم اإلسعاف

 . یمكن إنشاء أقسام أخرى مثل للشراكة والرعایة. 5

 الواجبات - اللجنة المنظمة      8.11 المادة

 :اللجنة المنظمة ھي المسؤولة عن التحضیر الفوري للمسابقة والتي تشملأ. 

 . تنظیم األقسام المطلوبة .1

 .األمانة العامة للمسابقة تنظیم  -2

 .تدفق المعلومات إلى الدول المشاركة .3

 :یجب على وفد الدولة المنظمة التحقق من النقاط التالیة  .قبل افتتاح البطولة  -ب 

 فیجوز لھا أن تطلب من األمانة العامة أو رئیس لجنة الریاضة  . إذا كانت الدولة المضیفة تفتقر إلى موظفین أكفاء .1

 .) 7.29أو وفد آخر أو االتحاد الوطني مساعدة الكوادر الفنیة المؤھلة (المادة  دولي للریاضة العسكریةالمجلس ال

تولي مھام رسمیة    .الذین لم ترد أسماؤھم مع االتحاد الدولي الذي یحكم الریاضة المعنیة   . ال یجوز للقضاة والحكام .2

 .االستثناءات منصوص علیھا في اللوائح الریاضیة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة في حدث 

یجب على اللجنة المنظمة التأكد من احترام اللوائح وأن جمیع المشاركین یستوفون متطلبات تحدید    . . قبل المسابقات 3

 الھویة 

 ھیئة التحكیم الفنیة      .  8.12المادة 

 كل ریاضة (انظر اللوائح الریاضیة).  یمكن أن یختلف االسم والمھام الممنوحة لھذه الھیئة باختالف  أ.

یعین رئیس اللجنة الریاضیة باالتحاد رئیس وأعضاء لجنة التحكیم الفنیة خالل االجتماع التمھیدي من الفنیین    -ب 

 الحاضرین للبطولة ممن لدیھم معرفة خاصة بالمسائل واللوائح الریاضیة المناسبة. 

 . ام الرسمي یتم حل لجنة التحكیم الفنیة بعد حفل الخت  -ج

 ال یجوز بأي حال من األحوال أن ینتمي أي عضو من أعضاء لجنة التحكیم الفنیة إلى اللجنة المنظمة. د. 
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. لجنة التحكیم الفنیة ھي المسؤولة عن التقدم المرضي للمسابقة. یضمنون تقییم أداء الریاضي بشكل صحیح. ھم  ھـ 

 مسؤولون عن: 

 . ضاة وحراس الوقت ... . اإلشراف على أداء المراقبین والق1

 . تحدید النتائج. 2

تتأكد لجنة التحكیم الفنیة من أن المعدات والمرافق الریاضیة تتوافق مع المعاییر المطلوبة من قبل   . و. قبل المسابقات 

المجلس الدولي  و / أو لوائح االتحاد الدولي. ویبلغون نتیجة سیطرتھم إلى ممثل    المجلس الدولي للریاضة العسكریة 

 الرسمي.  للریاضة العسكریة 

تحرص لجنة التحكیم الفنیة على اتباع اللوائح الفنیة بشكل صحیح أثناء المسابقة وھي تحكم كمالذ أول في جمیع  ع. 

 االحتجاجات الواردة. 

المجلس الدولي للریاضة  النتائج وتصدق علیھا. یسلم إلى الممثل الرسمي التحاد    ح. لجنة التحكیم الفنیة تسیطر على 

 إلرسال جمیع النسخ األصلیة لالحتجاجات إلى األمانة العامة وكذلك القرارات المتخذة.   العسكریة

 واجباتھا التكمیلیة المحددة منصوص علیھا في كل الئحة ریاضیة معینة.   ز.

یكون للرئیس حق    . ) والذي یتم عن طریق االقتراع. في حالة تعادل األصوات 1(یحق لكل عضو صوت واحد   - ي  

 التصویت. 

 ك. إجراءات التعامل مع االحتجاجات من قبل ھیئة المحلفین الفنیة ھي: 

یت  . یجب تقدیم أي احتجاج إلى رئیس لجنة التحكیم الفنیة كتابةً وموقعًا من قبل رئیس البعثة أو قائد الفریق وفقًا للتوق1

 المحدد في الالئحة الریاضیة المحددة. یجب أن یشیر كل احتجاج إلى مواد ھذه القواعد التي قام علیھا. 

فسیتم    . یورو. إذا رفضت ھیئة المحلفین الفنیة االحتجاج ولم یتم تقدیم استئناف    100. یتطلب كل احتجاج إیداع  2

العام أو أحد     المجلس الدولي للریاضة العسكریة یورو وإرسالھ أو تسلیمھ إلى أمین صندوق    100مصادرة مبلغ  

 الحاضر في الحدث.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةأعضاء األمانة العامة لـ 

المجلس الدولي للریاضة  . تحكم لجنة التحكیم الفنیة كمالذ أول في االحتجاجات التي یتم تلقیھا وفقًا للوائح الریاضیة  3

 الدولیة. / أو االتحادات    والعسكریة  

 لرسمي. ا المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یتم إبالغ القرارات كتابةً إلى اللجنة المنظمة وممثل 4
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 ھیئة االستئناف      .  8.13المادة 

 التكوین أ. 

 تتكون ھیئة محكمي االستئناف من: 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة) ھو الممثل الرسمي التحاد 1. رئیس واحد (1

 . بحد أقصى واحد لكل دولة   . ) أعضاء یتم اختیارھم من بین مندوبي البعثات المشاركة3. ثالثة (2

بعثة  یجوز للممثل الرسمي دعوة رؤساء ال  .. في حالة حضور أقل من ثالثة مندوبین من دول مختلفة في البطولة 3

واألعضاء   الرئیس  یكون  أن  یجب  المطلوبین.  الثالثة  األعضاء  األقل  على  تضم  بحیث  التحكیم  لجنة  الستكمال 

 فإن سحب القرعة یختارھم.  . المختارون من جنسیات مختلفة. إذا كان ھناك أكثر من المرشحین المطلوبین  

 التعیین  - ب 

 تنتھي مھمتھا بعد الختام الرسمي للبطولة. یتم تعیین لجنة االستئناف خالل االجتماع التمھیدي.  

 . القیود ج

وجمیع    المجلس الدولي للریاضة العسكریة ورئیس لجنة الریاضة    . ورئیس القسم الفني  . ال یجوز لرئیس اللجنة المنظمة

  .االستئنافأعضاء لجنة التحكیم الفنیة أن یخدموا في لجنة االستئناف. یحضر أعضاء لجنة التحكیم فقط اجتماعات لجنة  

المجلس الدولي  باإلضافة إلى المترجمین الفوریین المعینین من قبل الدولة المنظمة إذا لزم األمر. یحضر رئیس لجنة  

الریاضیة ھذا االجتماع كمستشار لرئیس لجنة االستئناف ولكن دون أن یكون لھ حق التصویت.    للریاضة العسكریة 

 ع إلى أي شخص یعتقد أنھ قد یكون مفیًدا. یجوز لرئیس لجنة االستئناف دعوة لالستما

 الواجبات  -د 

 تتدخل ھیئة االستئناف فقط في الحاالت التالیة: 

 نتیجة احتجاج مكتوب قدمتھ دولة غیر راضیة عن القرار الذي توصلت إلیھ ھیئة المحلفین الفنیة    - 1

 . . عند استدعائھا من قبل الممثل الرسمي التحاد نظم المعلومات الدولیة2

أو رئیس    .للریاضة العسكریة أو رئیس لجنة الریاضة باالتحاد الدولي    .بناء على طلب من رئیس اللجنة المنظمة  -  3

 . الوفد المضیف



 الصفحة |  110
 

والذي یتم    . ) 1صوت واحد (  . المجلس الدولي للریاضة العسكریةبما في ذلك الممثل الرسمي    . . یحق لكل عضو4

 التصویت الحاسم.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةیكون للممثل الرسمي   . عن طریق االقتراع. في حالة التعادل

 . إجراءات التعامل مع االعتراضات أمام ھیئة محلفین االستئناف. ھـ

یمكنھ    .. عندما یرى رئیس البعثة (أو قائد الفریق) أن قرار ھیئة المحلفین الفنیة لم ینصف احتجاجھ / احتجاجھا1

 قرار لجنة التحكیم الفنیة إلى لجنة االستئناف.  تقدیم احتجاج كتابي على 

. یقدم ھذا االستئناف إلى رئیس لجنة االستئناف في غضون ساعتین بعد اإلخطار الكتابي بالرفض من قبل ھیئة  2

 التحكیم الفنیة. 

ات التي  . تحكم ھیئة االستئناف كحل أخیر. قرارھا ال یعتمد على أي سابقة وھو نھائي. یتم إرسال جمیع القرار3

في جمیع    . تتخذھا لجنة االستئناف كتابة إلى اللجنة المنظمة إلرسالھا وإلى األمانة العامة للعلم. سیقبل رئیس البعثة

القرار الذي اتخذتھ ھیئة محلفین االستئناف ولن یتسامح مع ردود الفعل غیر السارة تجاه القضاة والحكام أو    . األحوال

 تجاه الدولة المضیفة. 

یورو لھیئة محلفین االستئناف. إذا    100م یتم إجراء أي إیداع مسبق إلى لجنة التحكیم الفنیة فسیتم إیداع مبلغ . إذا ل 4

 فسیتم مصادرة الودیعة ودفعھا إلى األمانة العامة.  .رفضت ھیئة التحكیم االستئناف اعتراًضا 

 الشكاوى ع.  

إلى الجمعیة العامة. ال یمكن للشكوى أن تنقض القرار   .مروإذا لزم األ  . یجوز إحالة جمیع الشكاوى إلى مجلس اإلدارة

 النھائي للجنة االستئناف. 

 ھیئة مكافحة المنشطات     .  8.14المادة 

ووفقًا ألحدث  المجلس الدولي للریاضة العسكریةیتم إجراء مراقبة المنشطات وفقًا لألحكام الواردة في فصل لوائح  أ.  

 . WADAأنظمة  

(عدد   ریاضة  لكل  العملیة  اإلجراءات  تحدید  یتم  مكافحة    االختبارات. ب.  لجنة  قبل  من   (... الریاضیین  اختیار 

 المنشطات. 

التفاصیل المتعلقة بسلوك ضوابط مكافحة    جمیع العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  ج. یتناول الفصل التاسع من لوائح  

 تصاالت. المنشطات في بطولة العالم التحاد الدولي لال 

 الحكام / القضاة     .  8.15المادة 

 أ. اإلجراءات 
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المجلس  . یجب على كل دولة مشاركة إحضار واحد أو أكثر من الحكام / القضاة وفقًا للقواعد الموضحة في لوائح  1

 المقابلة.  الریاضیةالعسكریة الدولي للریاضة 

یجوز لھا أن تطلب المساعدة   المؤھلین. . في حالة عدم قدرة الدولة على توفیر العدد المطلوب من الحكام / القضاة  2

أو أن تدفع للدولة المنظمة تكلفة الحصول على الحكام / القضاة التكمیلیین. تم إصالح    . من دولة أخرى للحصول علیھا

 ھذا المبلغ في ملف الدعوة. 

أن تطلب من االتحاد الریاضي الدولي المعني تعیین "حكم رئیسي". ال یجوز   CSCمنظمة أو لجنة . یجوز للدولة ال3

 أن یأتي الحكم الرئیسي من إحدى الدول المشاركة. 

 المؤھالت ب. 

وأن یكونوا معتمدین حالیًا من قبل االتحاد الدولي أو یستوفون    . یجب أن یكون الحكام / القضاة على مستوى دولي  

 ذات الصلة  المجلس الدولي للریاضة العسكریةالمحددة المنصوص علیھا في لوائح الریاضة  المعاییر 

 الدفع ج. 

كل وفد مسؤول عن رواتب الحكام / القضاة. المبلغ یتم التفاوض علیھ من قبل االتحاد الدولي أو الوطني أو الطرف  

الحكام الخاصین بھا وللحكم الرئیسي المطلوب من االتحاد  أو األطراف المعنیة. تدفع الدولة المنظمة مقابل الحكام /  

 الدولي. 

 العقوبات  -د 

سواء من حیث عدد الحكام / القضاة أو مستوى كفاءتھم    . البعثات التي ال تمتثل لإلجراءات المنصوص علیھا أعاله

 لن تشارك في البطولة. 

 . السكن ھـ

 ضاة عن الفرق. یجب على الدولة المنظمة التأكد من فصل الحكام / الق

 برنامج اإلقامة      .  8.16المادة 

 یقوم البرنامج بإعالم البعثات بما یلي: 

 . التقویم العام  -أ 

 .الجدول الزمني المفصل وجدول المسابقات والتدریب  -ب 

 . مكان وتاریخ حفلي االختتام واالفتتاح -ج
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 . مكان ومواعید االجتماعات المختلفة  -د 

 الختامیة. مكان وتاریخ المأدبة  -ھـ

 قواعد اللباس في المناسبات المختلفة.  -و

 . المسائل األمنیة  -ز 

 عناوین وأرقام ھواتف السفارات والملحقین العسكریین المختلفین ... إلخ.   -ح

وما إلى ذلك) للتزلج والتزلج الریفي على    . والغطاء النباتي  .والنباتات   .الوصف األرضي لبعض األحداث (الطبیعة   ع. 

 الثلج والتسلق وما إلى ذلك ... قد یكمل المرشدون السیاحیون والمعلومات في المنطقة الملف. 

 قواعد اإلقامة      .  8.17المادة 

 عام  -أ

 .اث رؤساء البعثات مسؤولون عن انضباط مھمتھم. تقع البعثات ضمن اختصاص الدولة المنظمة. خالل األحد   -   1

جمیع الریاضیین الحاضرین في المالعب متساوون أمام لجنة التحكیم والحكام وأمام أنفسھم. ال یجوز ألي شخص أن  

 یستخدم رتبتھ لفرض آرائھ على األمور الریاضیة. 

 . یجب على أعضاء البعثات المدنیین االمتثال للنظام المقبول من قبل جمیع المشاركین اآلخرین. 2

 الزي العسكري  -ب

یجب على جمیع المشاركین    .على خالف ذلك  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . ما لم یوافق الممثل الرسمي  1

المیدالیات. لن یُسمح   الرسمیة مثل مراسم االفتتاح والختام وحفالت منح  العسكري خالل االحتفاالت  الزي  ارتداء 

المجلس الدولي للریاضة  سیقوم رئیس  . لألفراد الذین لیس لدیھم الزي الرسمي بالمشاركة في البطولة. في ھذه الحالة

 كان القوات المسلحة للدولة برسالة مع نسخة إلى رئیس الوفد. رئیس أر بإبالغالعسكریة  

إذا لم یكن من    الریاضي.خالل حفل الختام. قد یتم تقدیم المیدالیات بالزي    المبدأ.من حیث    المیدالیات.. یتم تسلیم  2

مباشرة حدثًا  الممكن ارتداء الزي العسكري ألسباب تنظیمیة. ھذا ھو الحال على سبیل المثال عندما یتبع العرض  

إلخ.) یُحظر   ریاضیة. أحذیة  تدریب. ریاضیًا للبطولة. یجب أن یحترم الزي الریاضي المعاییر الوطنیة المقابلة (بدلة  

عرض العلم الوطني على المنصة من قبل المتلقي (ریاضي أو فریق) في حفل توزیع المیدالیات. ال یجوز لألفراد 

 میدالیاتھم (میدالیاتھم) خالل االحتفاالت الرسمیة.  الذین ال یحترمون ھذه الوصفات استالم 

 األفعال المحرمة  -ج
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المجلس  یُحظر تماًما أي دعایة سیاسیة أو دینیة أثناء حدث    العسكریةالمجلس الدولي للریاضة  . وفقًا لقوانین وتقالید  1

 ا إلى ذلك. وال سیما نشر الوثائق والصور والكتیبات والمراجعات وم  العسكریة. الدولي للریاضة 

. یجب أن یؤدي أي مخالفة إلى استبعاد البعثة من المنافسة األخرى وقد یؤدي إلى عقوبات إضافیة (اللوائح المادة  2

1.12 .( 

تتسامح على اإلطالق مع جمیع أشكال التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي    الالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  .  3

في جمیع مزاعم التحرش واالعتداء الجنسي بشكل سریع وكامل واتخاذ العقوبات    واالعتداء الجنسي. سیتم التحقیق 

 المناسبة. 

 الزي المدني  -د 

 یمكن ارتداء الزي المدني في الرحالت التي تنظمھا الدولة المضیفة. 

 . أعضاء الطاقم / سائقي الحافالت ھـ

یتم منح أعضاء طاقم الطائرة وسائقي الحافالت الدخول المجاني إلى    مھمة. على الرغم من عدم اعتباره جزًءا من  

 جمیع األحداث ویتم إرسال دعوات إلى مختلف االحتفاالت. 

 ظروف مالیة      .  8.18المادة 

 أ. نفقات استضافة البطولة تنقسم بشكل عام إلى قسمین: 

 ). 7.29بطولة (مادة . تكالیف السفر إلى ال1

یتم إصدار معلومات مكتوبة    . . النقل المحلي واإلقامة (الطعام والسكن) التي تغطیھا الدولة المضیفة. فور الوصول  2

للبعثات فیما یتعلق بجمیع النفقات الشخصیة مثل المشروبات والمكالمات الھاتفیة والغسیل والمشروبات التي لم یتم  

 تناولھا مع الوجبات. 

على    . من بین أمور أخرى  . تنطبق ھذه الشروط على البعثات المؤلفة وفقًا للوائح للمدة العادیة للبطولة وتنطبقب.  

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ورئیس لجنة الریاضة    المجلس الدولي للریاضة العسكریةالممثل الرسمي التحاد  

 وممثل االتحاد الدولي. 

فإن    .المغادرة المتأخرة)   -أو بقیت لفترة أطول من الوقت (الوصول المبكر    .المتوقع ج. إذا كانت البعثة أكبر من  

 التكالیف اإلضافیة ستتكفل بھا الدولة. وكذلك األمر بالنسبة ألطقم الطائرات وسائقي الحافالت الذین ینقلون المھمات. 

 اإلقامة      .  8.19المادة 
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اعتماًدا على اإلمكانیات المتاحة للمنظمین واستناًدا إلى فئات الضیوف   األفضل.ستكون أماكن اإلقامة للبعثات ھي أ. 

بغض    متساویة..ج. جمیع رؤساء البعثات ھم ضباط ویعاملون على ھذا النحو معاملة  8.19مع اإلشارة إلى المادة  

 النظر عن رتبتھم. 

 یعامل ممثلو االتحادات الریاضیة والمراقبون بلطف خاص.  -ب 

 ستیعاب المشاركین في فئتین: یفضل أن یتم ا - ج 

المجلس الدولي للریاضة  والرئیس وأعضاء لجنة الریاضة    الرسميالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . ممثل  1الفئة  

الدولي وممثلي    العسكریة القضاة وممثلي االتحاد  البعثات والحكام /  الحاضرین وجمیع رؤساء  وكبار الشخصیات 

 . نفقتھم الخاصة) الشركات الشریكة (على  

 إلخ ...).  . المدربین . ضباط الصف .الفرق (سواء الضباط  قائدي. 2فئة 

في ثكنات أو فنادق. یجب أن تتوافر   . الضباط من أعضاء الفریق إما في مجموعات أو بشكل فردي  اسكانقد یتم  د.  

 في الثكنات الحد األدنى من الراحة وأن تكون مرافق حدیثة. 

البعثات یتم استیعاب جم   -   ــھ المضیفة   . یع  الدولة  بعثات  إذا كانت الظروف    . بما في ذلك  في ظل نفس الظروف. 

العسكریةمتوافقة مع قواعد ومعاییر   للریاضة  الدولي  التي توفرھا    . المجلس  البعثات اإلقامة  تقبل  المتوقع أن  فمن 

 الدولة المنظمة. 

الرسمي بفحص أماكن اإلقامة للتأكد من    العسكریة المجلس الدولي للریاضة  سیقوم ممثل   . و. عند وصولھ / وصولھا 

 قبولھا. 

ھي توصیة بشأن الحد األدنى من المعاییر المقبولة الستضافة البعثات الزائرة    21المعاییر المحددة في الملحق    - ز  

قدم  على  واإلناث  الذكور  للمشاركین  الترتیبات  عمل  یجب  المستقلة.  الدول  رابطة  بطوالت  مختلف  في    المشاركة 

 المساواة. 

ممثل   یعتبرھا  والتي  المنظمة  الدولة  من  المقدمة  الترتیبات  تقبل  ال  مھمة  یُسمح ألي  للریاضة  لن  الدولي  المجلس 

 على أنھا كافیة بالمشاركة في البطولة.  الرسمي العسكریة 

 وجبات ومشروبات      .  8.20المادة 

  . وأن تلبي متطلبات النظم الغذائیة الریاضیة. بقدر اإلمكان    وقیمة یجب أن تكون الوجبات والمشروبات متوازنة  أ.  

 یجب مراعاة النقاط التالیة: 

 . التقالید الخاصة بالعرق والدین  - 1
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 المتطلبات والوصفات الطبیة.  -2

 . جدول األحداث.3

 نیة أثناء الوجبات. تقدم الدولة المضیفة مشروبات غیر كحولیة مجا -ب 

 یجب توفیر المیاه طوال مدة البطولة.   -ج

 وسائل النقل      .  8.21المادة 

یتم اتخاذ الترتیبات الالزمة لنقل البعثات من قبل الوفد المنظم. ومع ذلك فإن األخیر غیر ملزم بتوفیر وسائل النقل  

إذا    . اسم وعلم دولھم. ستحمل المركبات الرسمیة  .إن أمكن   .الخاصة. ستحمل جمیع المركبات التي تستخدمھا البعثات 

   . المجلس الدولي للریاضة العسكریة أمكن علم 

 الرعایة الطبیة            .8.22المادة 

المجلس الدولي للریاضة  تقع على عاتق الدولة المضیفة مسؤولیة معالجة المشكالت الصحیة التي تحدث أثناء أحداث    -أ

 یقة ممكنة. بأفضل طر  العسكریة

یتم تنظیم خدمة اإلخالء واإلسعافات األولیة في موقع (مواقع) المسابقة وسیتم توفیر مركز طبي لرعایة الحاالت    -ب 

الالعب   كاملة. یجب رعایة  األكثر خطورة في مستشفى مجھز إلجراء فحوصات  الحاالت  الصغیرة. سیتم عالج 

 إعادتھ إلى وطنھ. المصاب بجروح خطیرة أو المرض حتى یمكن 

عادة ما تكون تكالیف الرعایة الطبیة وتقدیمھا من مسؤولیة الدولة المضیفة. في حالة عدم توفرھا أو توفیرھا    -ج

یجب توضیح الترتیبات البدیلة في الدعوة ویجب إعداد البعثات لضمان الریاضیین والمسؤولین أو دفع تكالیف    .مجانًا 

 أي رعایة طبیة قد تكون مطلوبة. 

فإن    . الترتیبات الطبیة التي اقترحتھا الدولة المضیفة   . ألي سبب من األسباب   . د. إذا رفض وفد الریاضي المصاب 

 تكالیف االستشفاء في منشأة أخرى ستكون على عاتق الوفد. 

 مناأل      .  8.23المادة 

 والبعثات والضیوف.   االفراد الدولة المنظمة مسؤولة عن أمن جمیع 

یجب على الدولة المنظمة اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحقیق في جمیع االنتھاكات    . ب الحقوق المدنیةبالتنسیق مع مكت

 الجنائیة المزعومة لتشمل مزاعم االعتداء الجنسي. 

 تأمینال      .  8.24المادة 
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المضیفة النظر في الحصول على  للوقایة من المسؤولیة الناشئة عن الحوادث أو المخاطر الصحیة یجب على الدولة  أ.  

 تأمین ضد المسؤولیة والتأمین الصحي خالل فترة البطولة. 

 على البعثات المشاركة التأكد من توفر المسؤولیة والتأمین الصحي خالل فترة البطولة.  -ب 

 

 نادي المجلس الدولي للریاضة العسكریة    -نقطة التجمع    .  8.25المادة 

ھو تعزیز العالقات بین الریاضیین العسكریین من    الرئیسیةالعسكریة  لس الدولي للریاضة  المجنظًرا ألن أحد أھداف  

 ستسعى الدولة المنظمة لتوفیر مكان یمكن للریاضیین فیھ االلتقاء وتبادل المعلومات بما في ذلك:  . جمیع الدول

 . إلخ ...) . ھترفی . بنكیةأ. مركز معلومات (نقل تسھیالت 

 . مكتب برید ب. 

 مجالت ... الخ)  . كشك صحف (صور -ج

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةلوحة إعالنات ألخبار  -د 

 عرض الجوائز والتذكارات المرتبطة بالمسابقة.   -ھـ

 . و. ركن اإلنترنت 

 غرفة الترفیھ.  -ز

 المراسم والبروتوكول      .  8.26المادة 

أحداث  أ.   تكون جمیع  أن  الدولي  یجب  العسكریة المجلس  تعزز    للریاضة  احتفاالت  ذات طابع عسكري وتتضمن 

الغرض  التالیة ھذا  والتوصیات  القواعد  تدعم  تنظم حدثًا التفاقیة    . ھیبتھا.  التي  الوفود  الدولي  ویطلب من  المجلس 

تشغیلي   تطبیقھا العسكریة  للریاضة   كأساس  العسك   . واستخدامھا  والتقالید  للبروتوكول  الواجب  االحترام  ریة  مع كل 

 لدولھم. 

 حفل االفتتاح والختام  -ب 

 . حفل االفتتاح یتكون بشكل رئیسي من: 1

أ. مدخل الملعب حسب الترتیب األبجدي الفرنسي واستعراض الفرق إلى مسیرة اتحاد الجمھوریات الدولیة. یجب أن  

 .  لملعب یلیھم حامل اللواء. منتخب الدولة المضیفة ھو آخر من یدخل ا . فرقھم  قائديیقود البعثات 

 . ب. رفعت أعالم الدول المشاركة بنفس الترتیب 
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 یرفع علم البلد المضیف مصحوبًا بالنشید الوطني (نسخة مختصرة)  . ج. بعد دخول البعثات 

(نسخة    المجلس الدولي للریاضة العسكریةأصوات نشید    علىالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة  د. یتم رفع علم  

 قصیرة)  

 ترحیب من أعلى سلطة محلیة (أو وفقًا لقرار اللجنة المنظمة) . كلمة  ــھ

 (OCR)  المجلس الدولي للریاضة العسكریة . كلمة ترحیب من الممثل الرسمي ح 

 ز. أھم حاضرین یلفظ العبارة التقلیدیة: "أعلن افتتاح ... (حدث) ... المجلس الدولي للریاضة العسكریة"  

خالل حفل    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیمكن تقدیم وسام االستحقاق / ریاضة  . ح. وفقًا للجنة المنظمة المحلیة

 االفتتاح. 

 . حفل الختام2

ولكن یشمل توزیع المیدالیات والجوائز (إذا   االفتتاح.أ. یتم إجراء الحفل الختامي للبطولة بنفس الطریقة العملیة لحفل  

 لم یكن قد تم بالفعل). تتكون بشكل رئیسي من: 

یلیھم حامل    . الفرق   قائدي ) العرض العسكري. یجب أن تتم مواءمة المھام وفقًا للترتیب األبجدي الفرنسي بقیادة  1

 اللواء منتخب الدولة المضیفة ھو األخیر. 

 .ركة مرفوعة بنفس الترتیب ) أن تكون أعالم الدول المشا2

 . للسلطات العسكریة المجلس الدولي للریاضة ) توزیع الجوائز على األبطال وتقدیم نجمة االستحقاق 3

 ) كلمة ختامیة من قبل أعلى سلطة محلیة. 4

 . (OCR)  المجلس الدولي للریاضة العسكریة) الكلمة الختامیة للممثل الرسمي 5

(نسخة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة أصوات نشید    إلىالعسكریة  للریاضة    المجلس الدولي) یتم إنزال علم  6

 مختصرة) 

 ) إنزال علم البلد المضیف مصحوبًا بالنشید الوطني (نسخة مختصرة)  7

 البلد المضیف التالي (إذا كان قد حضر الحدث) إلىالعسكریة المجلس الدولي للریاضة ) تسلیم علم 8

 ) أھم حاضر مھم ینطق العبارة التقلیدیة: "أعلن إغالق ... (حدث) ... المجلس الدولي للریاضة العسكریة". 9

 األبطال. ب. فیما یتعلق بتوزیع المیدالیات والجوائز على 
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ندما تتعلق الجائزة بفوز الفریق. یتم توزیع الجوائز  یتم عزف النشید الوطني ورفع العلم الوطني فقط ع   عامة. كقاعدة   

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة من قبل الشخصیة الوطنیة التي تترأس الحدث ومن قبل الممثل الرسمي 

 الممثلون الدبلوماسیون ج. 

أحداث   على  أكثر  طابع رسمي  إضفاء  أجل  للریاضة  من  الدولي  بین    وتشجیعالعسكریة  المجلس  الودیة  العالقات 

 یوصى بشدة بدعوة الممثلین الدبلوماسیین من جمیع الدول المشاركة.   .حكومات الدول األعضاء 

 المأدبة الختامیة  -د

التقلید أن یحضر جمیع أعضاء اللجنة المنظمة والمشاركین في البطولة المأدبة الختامیة. یتكلم الممثل  1 . یقتضي 

نیابة عن اتحاد خدمات المعلومات الدولیة    العسكریة)المجلس الدولي للریاضة  المعلومات الدولیة (الرسمي التحاد نظم  

 وبالتالي نیابة عن جمیع رؤساء البعثات الحاضرین. 

 للجنة المنظمة.  التقلیدیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة . یقدم ھدیة 2

ة في سیاق خطابھ األخیر (األخیر الذي یلقي) بالتشدید على  یُنصح الممثل الرسمي التحاد نظم المعلومات الدولی  -3

 النقاط التالیة: 

 . عام (أھدافھ وإنجازاتھ وروحھ ومستقبلھ)    بشكلالعسكریة  المجلس الدولي للریاضة أ. دور 

 العسكریة. المجلس الدولي للریاضة ب. مساھمة الدولة المضیفة في 

 التھاني للریاضیین والمنظمین. تقدیم ج.  

أحداث  یتوف في  المطبق  للبروتوكول  كامل  دلیل  للریاضة  ر  الدولي  الدولي  موقع    علىالعسكریة  المجلس  المجلس 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةعلى الویب ویمكن طلبھ إلى األمین العام لـ  للریاضة العسكریة 

 الجلسات الرسمیة      .  8.27المادة 

التي تُعقد خالل البطولة ضروریة للتنظیم السلیم وھي مسؤولة إلى حد كبیر عن  تعد االجتماعات الرسمیة المختلفة  

 اإلدارة الفعالة للمنافسة. ھم انھم: 

 . االجتماع التمھیدي -أ 

 . اجتماعات لجنة االستئناف -ب 

 . اجتماعات لجنة التحكیم الفنیة -  ج

 اجتماع (اجتماعات) لجنة الریاضة باالتحاد  -د 
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 . افحة المنشطات اجتماع لجنة مك - ــھ

 اجتماعات محددة      .  8.28المادة 

 االجتماع التمھیدي  -أ 

 . التكوین 1

 یعقد رئیس اللجنة المنظمة اجتماعاً تمھیدیاً قبل بدء المسابقة. یجب على األفراد التالیة أسماؤھم المشاركة: 

 . الرسميالعسكریة المجلس الدولي للریاضة أ. ممثل 

 للمسابقة. ب. رئیس اللجنة المنظمة المكلفة باإلعداد والتوجیھ الفني 

 باالتحاد. ج. رئیس وأعضاء لجنة الریاضة 

 ممثلیھم؛د. رؤساء بعثات الدول المشاركة أو 

 الفریق. / مدربي  قائدي . ـھ

 . . الحكام / القضاةو

 ز. ممثل طبي. 

أعضاء آخرین من البعثات المشاركة واللجنة المنظمة    یجوز لرئیس اللجنة المنظمة دعوة مراقبین ولھ حریة دعوة 

 لھذا االجتماع. 

 . جدول األعمال 2

 . كلمة الترحیب أ. 

 ب. مقدمة عن: 

 . الرسمي العسكریة المجلس الدولي للریاضة ممثل  -

 . العسكریةالمجلس الدولي للریاضة رئیس لجنة الریاضة  -

 المنظمة. رئیس اللجنة  -

 سلطات أخرى.  -

 للمسابقة. ج. إحاطة عن التنظیم العام  

 . د. نظرة عامة على تقویم أحكام التدریب والمسابقات وما إلى ذلك
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 . . نظرة عامة على التقویم لالجتماعات واالحتفاالت والمؤتمرات الصحفیة ویوم الدراسة واألنشطة االجتماعیة ـھ

 . تعدیالت مؤقتة على اللوائح الریاضیة   .. إذا لزم األمر و

 . التحقق من مؤھالت الحكام والحكامز. 

 . ح. تعیین ھیئة محلفین االستئناف 

 . . تعیین لجنة التحكیم الفنیة ع

 . ي. معلومات عن لوائح مكافحة المنشطات 

 . ك. اإلدخال النھائي ألسماء المنافسین والتحقق من وضعھم العسكري

 . ل. سحب القرعة وضع قوائم البدایة

 م. متنوع. 

 من اللوائح)  8.12التحكیم الفنیة (المادة اجتماع لجنة  -ب 

 من اللوائح)  14-8اجتماع لجنة مكافحة المنشطات (المادة  - ج 

 من اللوائح)  8.13ھیئة محلفین االستئناف (المادة  ع د. اجتما

 من اللوائح)  7.15اجتماع (اجتماعات) لجنة الریاضة باالتحاد الدولي للمواد الكیمیائیة (المادة  ـ.ھ

 نشاطات أخرى     .  8.29المادة 

 أ. أنشطة أخرى: عام 

 یتم تنظیم األنشطة الرسمیة األخرى التالیة:  البطولة. خالل 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة المؤتمر اإلعالمي (الصحفي) بشأن  - 1

 . . یوم دراسي 2

 . األنشطة الثقافیة. 3

 أنشطة أخرى: التفاصیل -ب 

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . مؤتمر إعالمي (صحفي) حول 1
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أ. یجب على الدولة المضیفة أن تُدرج في برنامج البطولة مؤتمراً إعالمیاً (صحفیاً) مخصصاً التحاد أنظمة الدفاع  

سع. الغرض على نطاق وا  المجلس الدولي للریاضة العسكریةالدولیة وأنشطتھا. الغرض من ھذا االجتماع ھو تعزیز  

 منھ ھو إفادة جمیع الشخصیات والسلطات الحاضرة وكذلك الصحافة. 

 الممثل الرسمي الذي یترأس االجتماع.  - ب. یتم إجراؤھا باالشتراك بین: 

 رئیس اللجنة المنظمة.  -

 مسؤول العالقات العامة باللجنة المنظمة.  -

ب أو حفلة كوكتیل. إنھا واحدة من الطرق العدیدة ج. یجب أن تھدف إلى إحداث تأثیر كبیر ویفضل أن یتبعھا مشرو

بما في ذلك    .أن تسبقھا وتتبعھا حملة عالقات عامة مناسبة   ویجب العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  للترویج التفاقیة  

 المقاالت الصحفیة واإلعالنات التلفزیونیة والبث اإلذاعي والملصقات واللوحات والصور الفوتوغرافیة. 

 دراسي . یوم 2

أ. قد یتم التخطیط لعقد جلسات خاصة بغرض دراسة الجوانب المختلفة للریاضة المعنیة خالل كل بطولة عالمیة. تم  

الریاضة   لجنة  رئیس  مع  الوثیق  بالتعاون  المنظمة  اللجنة  قبل  من  مقدًما  الموضوع  للریاضة  ذكر  الدولي  المجلس 

 . الجمھور المعني محدد بوضوح. العسكریة

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة ستعدادات من قبل اللجنة المنظمة بالتنسیق مع رئیس لجنة الریاضة  ب. تتم اال

مالي محتمل من   العسكریة وبدعم  للریاضة  الدولي  للبطولة من    المجلس  العام  البرنامج  كتابة). في  ذلك  (إذا طلب 

 المقرر أن تعقد ھذه الجلسات أثناء أو بعد األحداث. 

 قافیة . األنشطة الث 3

. تقع على عاتق الدولة المنظمة مسؤولیة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة  یتم التعرف على الجانب الثقافي لحدث  

 تضمین نشاط ثقافي أو سیاحي واحد على األقل في البرنامج العام. 

 المیدالیات الرسمیة      .  8.30المادة 

 أ. اإلسناد 

 إلى:  الرسمیةالعسكریة للریاضة المجلس الدولي یتم منح میدالیات   .كدلیل

 . میدالیة واحدة لكل عضو) - برونزیة  . فضیة . ) فرق (ذھبیة3. أول ثالثة (1

 البرونزیة).  .الفضیة  .) الفردیین (الذھبیة 3. المنافسین الثالثة (2

 یتم تحدید المیدالیات ألعضاء الفریق اآلخرین في اللوائح الریاضیة. 
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 المعاییر ب. 

سیتم منح المیدالیات فقط إذا تم استیفاء معاییر الحد األدنى من المشاركة المحددة في الجدول التالي (سیتم النظر في  

العالمیة   العسكریة  األلعاب   / العسكریة  العالم  لبطولة  النھائي  الترتیب  في  میدالیات  للریاضة  عدد  الدولي  المجلس 

 : العسكریة)

 

   غیر قادر  قادر  

  والمشاركات   الرجال 
والمش  نساء  المختلطھ    اركات الرجال 

 نساء  المختلطھ 

  الفرق الریاضیین  الفرق الریاضیین  الفرق الریاضیین  الفرق الریاضیین الحدث 

العسكریة   العالم  العاب 
العالم    – بطوالت 

 العسكریة 

فضة    –ذھب  
 برونز   –

او اكثر    4 او اكثر   6 او اكثر   6 او اكثر   6  او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   5 او اكثر   5 

 3 3 4 4  5 5 5 فضة    –ذھب 

 2 2 3 3  4 4 4 ذھب  

 بطولة قاریة  

فضة    –ذھب  
 برونز   –

 او اكثر  4 او اكثر  5 او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   5 او اكثر   5 او اكثر   5

 3 3 3 3 3 4 4 4 فضة    –ذھب 

 2 2 2 2  3 3 3 ذھب 

 البطولة االقلیمیة 

فضة    –ذھب  
 برونز   –

 او اكثر   4 او اكثر   5 او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   4 او اكثر   4

 3 3 3 3 3 3 3 3 فضة  -ذھب 

 2 2 2 2 2 2 2 2 ذھب  

 

میدالیات  ج.   الحجم والجودة مع  تتوافق من حیث  أن  المنظمة ویجب  الدول  قبل  المیدالیات من  تقدیم  یتم  أن  یجب 

في المقدمة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة أي یجب أن تكون شارة    . التقلیدیة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  

 ) 17الجانب الخلفي (الوصف في الملحق ویكون اللقب الرسمي وسنة البطولة ُمسجلین على 

مم. والمیدالیة    40فیبلغ قطرھا    . أما بالنسبة ألحداث الفریق  . مم  50یبلغ قطر المیدالیة    . بالنسبة لألحداث الفردیة  -د 

 متصلة بشریط نصف أزرق ونصف شریط أبیض. 

 الشھادات       .  8.31المادة 

 الشھادات: أ. األلقاب الممنوحة خالل البطولة تأخذ شكل 

. یقدم األمین العام ھذه  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. شھادة تمنح للریاضیین الذین كسروا رقما قیاسیا في  1

 . ) بمجرد تسجیل السجل 11الوثیقة (الملحق 
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 ) 10. شھادة البطل (فردي أو جماعي) (الملحق 2

 ) 9. شھادة المشارك (الملحق 3

 على طلب وعلى نفقة الدولة المنظمة الشھادات. تقدم األمانة العامة بناء   -ب 

 

 كأس التحدي     .  8.32المادة 

تبرعت العدید من الجھات بكأس أو كأس التحدي للعدید من البطوالت. یتم تسلیم ھذه الكأس في كل بطولة عالمیة    أ.

 املھا السابق. وبالتالي یجب نقلھا إلى الدولة المنظمة من قبل ح  . وفقًا للوائح الریاضیة ذات الصلة

  . (الملحق العسكري  الدولةمن قبل ممثل عن تلك    .كقاعدة عامة  .یُمنح الكأس أو كأس التحدي الذي تقدمھ الدولة   -ب 

 رئیس البعثة). 

الریاضیة    المجلس الدولي للریاضة العسكریة ال یجوز إنشاء كؤوس / كؤوس التحدي الجدیدة إال بعد موافقة لجنة    -ج

التي ستضع القواعد المحددة لكأس الكأس / التحدي وستتحقق من أنھا ال تحتوي على عناصر تتعارض مع لوائح  

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریة

 جوائز أخرى     .  8.33المادة 

 یجوز للدولة المنظمة تقدیم جوائز من اختیارھا.   .باإلضافة إلى المیدالیات 

 أس اللعب النظیف ك     .  8.34المادة 

المجلس  یوصى برؤساء لجان    .ضد العنف وتشجیع الروح الریاضیة   المجلس الدولي للریاضة العسكریة لفرض حملة  

للتأكد من أن التنظیم المحدد لریاضتھم یتضمن مادة تتعلق بإسناد جائزة اللعب   الریاضیةالعسكریة  الدولي للریاضة  

 من أجل معین. العمل من أجل اللعب النظیف خالل البطولة.   .إلى فرد أو فریق  . النظیف

 الجوائز.   توزیع     .  8.35المادة 

حالة یتم ذلك خالل البطولة أو المأدبة  وفي ھذه ال  . یتم تسلیم الجوائز خالل الحفل الختامي. قد تحدث استثناءات   أ.

 وبالتالي یتم التخطیط لھا خالل الحفل الختامي.   .یجب أن یتم ذلك في األماكن العامة . ولكن كلما أمكن  . ة الختامی

المجلس الدولي للریاضة  یتم تقدیم الجوائز من قبل الشخصیة الوطنیة التي تترأس الحدث ومن قبل الممثل الرسمي  ب.  

 وكذلك من قبل أي سلطة رفیعة المستوى حاضرة.  . العسكریة

 یحتفظ بمركزه في قائمة الفائزین بالجوائز.   . ج. عند غیاب الحاصل على المیدالیة
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 السجالت      .  8.36المادة 

 : المجلس الدولي للریاضة العسكریةیمكن إنشاء الفئات التالیة من السجالت داخل .  أ

 . أنثى)  -ذكر   -فریق   -. الرقم القیاسي العالمي (فردي 1

 انثى).  - ذكر  - فریق   -. السجل القاري (فردي  2

 إنشاء السجالت -ب

والبطوالت العالمیة    . العسكریة العالمیةفقط في األلعاب    المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یمكن إنشاء سجالت  1

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةوالقاریة المنظمة تحت غطاء 

إقلیمیة 2 إنشاؤه خالل بطولة أو بطولة  تم  اتحاد دولي بسجل  إذا اعترف  یقوم    . .  للریاضة  فسوف  الدولي  المجلس 

 أیًضا بتسجیلھ كسجل عسكري.  العسكریة

 المنشطاتمراقبة مكافحة   -ج

  . أو السجل القاري لمراقبة المنشطات   المجلس الدولي للریاضة العسكریةیجب أن یخضع الریاضي الذي یحقق   .1

 لمكافحة المنشطات واللوائح الریاضیة المحددة.  الحالیة العسكریة المجلس الدولي للریاضة وفقًا لقواعد 

  وستُضاف العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . تُقدَّم نتیجة اختبار مكافحة المنشطات إلى األمانة العامة التفاقیة  2

التصدیق على سجل   "طلب  العسكریة  إلى  للریاضة  الدولي  لالنضباط  المجلس  بالنسبة  كذلك  األمر  كان  إذا   "

 ) e/   151.6الریاضي ذي الصلة (النموذج 

 ة اإلجراءات العام -د

ال یجوز للریاضي أن یُنسب لھ سجل لجزء من    . . یمكن للریاضي إنشاء رقم قیاسي في حدث واحد. ومع ذلك1

 الحدث إذا لم یكن قد أنجز الحدث بالكامل. 

. یجب أن تتأكد اللجنة المنظمة للبطولة من أن الحكام / القضاة والتركیبات والمعدات تتوافق مع القواعد ذات  2

اقبة مكافحة المنشطات یجب أن تتم وفقًا لخطة التوزیع السنویة الختبارات مكافحة المنشطات الصلة وتضمن أن مر

)TDP.یجب أن یكون بحوزتھ العدد الالزم من استمارات الطلب .( 

على قائمة السجالت العالمیة والقاریة في ریاضتھا    الریاضیة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . تصادق لجنة  3

 ). CSCوتقوم بتحدیثھا (قائمة سجالت 
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المجلس الدولي  . تحتفظ األمانة العامة بقائمة السجالت العالمیة والقاریة لجمیع األلعاب الریاضیة (قائمة سجل  4

 . CSC) بناًء على قوائم سجالت للریاضة العسكریة

 ھادة السجل إلى رئیس الوفد المختص. . ترسل األمانة العامة ش5

 ویفضل أن یكون ذلك خالل الحفل.   . . یقوم وفد الالعب / الفریق بتسلیم الشھادة للریاضي / الفریق6

 اإلجراء عندما یكون الالعب / الفریق قد سجل رقما قیاسیا  -ھـ

لریاضیة في إجراءات االعتماد ا  المجلس الدولي للریاضة العسكریةیبدأ رئیس لجنة    .. في حالة كسر رقم قیاسي 1

 عن طریق ملء نموذج الطلب. ثم یتم تسلیم ھذا النموذج إلى اللجنة المنظمة. 

ستطلب اللجنة المنظمة من الالعب و / أو الفریق الخضوع    . وإذا لزم األمر  .. وفقًا للوائح الریاضیة المحددة2

ل النموذج. ثم یتم إرجاع ھذا النموذج إلى رئیس  الختبار مكافحة المنشطات. اللجنة المنظمة مسؤولة عن استكما

 قبل نھایة البطولة.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة لجنة الریاضة 

إذا كان الطلب   .أیًضا قبل نھایة البطولة   .الریاضیة   المجلس الدولي للریاضة العسكریة. سیتحقق رئیس لجنة  3

 یتوافق مع القواعد ویؤكد ذلك بتوقیعھ / توقیعھا. 

إلى    المجلس الدولي للریاضة العسكریة. ثم یتم تقدیم نموذج الطلب مع الملحقات من قبل رئیس لجنة الریاضة  4

 الذي سیرسلھ مع تقریره إلى األمین العام.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةالممثل الرسمي التحاد 

وإرسال شھادة   لي للریاضة العسكریة المجلس الدو. یقوم األمین العام بملء جزء التحقق وتعدیل قائمة سجل  5

 السجل.

 و. االعتراف بسجل من قبل اتحاد وطني أو دولي (مدني)

الریاضة  1 لجنة  رئیس  من  یُطلب  العسكریة .  للریاضة  الدولي  المعني    المجلس  الدولي  االتحاد  من  یطلب  أن 

واألرقام القیاسیة التي قد یتم وضعھا في    . القاریةالعالمیة أو    المجلس الدولي للریاضة العسكریة االعتراف ببطولة  

 نھایة المطاف. 

المجلس الدولي للریاضة  یقوم رئیس لجنة    .. إذا تم اتباع شروط االعتراف بسجل وجمیع اللوائح الخاصة بھ 2

 الریاضیة بإرسال نسخة طبق األصل من نموذج الطلب إلى االتحاد الوطني و / أو الدولي.  العسكریة

وز تقدیم الطلبات إال نیابة عن ریاضي عضو وخاضع لسلطة االتحاد الوطني العضو في االتحاد الدولي  . ال یج 3

 المعني. 

 أنظمة مكافحة المنشطات  -الفصل التاسع 
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 سیاسة المجلس الدولي للریاضة العسكریة     .  9.1المادة 

)  WADCبالقانون العالمي لمكافحة المنشطات (بشكل أساسي وصریح    المجلس الدولي للریاضة العسكریةتلتزم    -أ  

 وتسعى جاھدة من أجل ما یلي: 

 . الحفاظ على الریاضة والدفاع عنھا من منظور أخالقي. 1

 . حمایة السالمة الجسدیة والنفسیة للریاضیین 2

 . دعم تكافؤ الفرص والمساواة في اللعب بین كل متنافس. 3

مكافحة المنشطات إلى أقصى حد ممكن. لھذا الغرض   اختبارات   العسكریةالمجلس الدولي للریاضة  ب. سیجري  

  العالمیة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  فإن إجراء ضوابط مكافحة المنشطات إلزامي في جمیع بطوالت    .

  العالمیة. تم تحدید عدد الضوابط اإللزامیة التي یتعین تنفیذھا على ھذه  المجلس الدولي للریاضة العسكریة وألعاب  

 التي تحكم كل ریاضة.  الریاضیةالعسكریة المجلس الدولي للریاضة األحداث في لوائح 

یتم تشجیع الدول األعضاء في اتحاد الدول المستقلة بشدة على إجراء ضوابط لمكافحة المنشطات في جمیع    - ج

 األحداث الریاضیة العسكریة واختبارات الخروج من المنافسة في مناطق نفوذھا. 

 : التالیة العسكریة المجلس الدولي للریاضة  مكافحة المنشطات  سیاسة  -د 

 . تتكون لوائح الوكالة العالمیة لمكافحة المنشطات من: 1

 )  WADC. أحدث مدونة عالمیة لمكافحة المنشطات (1.1

 الدولیة لالختبار   WADAمعاییر  1.2

 ألفضل الممارسات والمبادئ التوجیھیة   WbDAنماذج  1.3

 قائمة بالمواد والممارسات المحظورة. . أحدث 1.4

المجلس الدولي للریاضة  من لوائح    04لمكافحة المنشطات الملحق    المجلس الدولي للریاضة العسكریة قواعد    1.5

 . العسكریة

 . لوائح االتحاد الدولي ذات الصلة. 2

 المجلس الدولي للریاضة العسكریة  . لوائح 3

 الریاضیة لكل ریاضة.  ریة المجلس الدولي للریاضة العسك. لوائح 4
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 ) TDP( المنشطات . خطة التوزیع السنویة الختبارات مكافحة 5

 المسؤولیات     .  9.2المادة 

 ھیئات.   4للمسؤولیة المشتركة بین  المجلس الدولي للریاضة العسكریةتخضع سیاسة مكافحة المنشطات 

 . لجنة الریاضة المجلس الدولي للریاضة العسكریة  أ

العسكریة المجلس  لجنة   للریاضة  المنشطات في    الدولي  أنشطة مكافحة  أعلى سلطة في  المجلس  للریاضة ھي 

  . . تعمل ھذه اللجنة بتعاون وثیق مع رؤساء اللجان الریاضیة التحاد الدول المستقلة الدولي للریاضة العسكریة

 وبشكل رئیسي مع مدیر الریاضة في االتحاد ومدیر مكافحة المنشطات.   .واألمانة العامة التحاد الدول المستقلة 

یجب أن تعمل لجنة إعفاء االستخدام العالجي    . المجلس الدولي للریاضة العسكریة. تحت رعایة لجنة الریاضة 1

)TUEC( .  ) التي ستكون مسؤولة عن تحلیل جمیع إعفاءات االستخدام العالجيTUEs  والموافقة علیھا أو رفضھا (

 معین.  المجلس الدولي للریاضة العسكریةالتي یقدمھا ریاضي أو وفده لحدث 

 أحدھم یعمل كرئیس واآلخرون كأعضاء.  .. تتكون ھذه اللجنة من ثالثة أعضاء (یفضل من دول مختلفة) 2

أو یجب أن یكون لدیھم معرفة وفھم عمیقین لعلم األدویة    .من أطباء الطب   TUECأن یكون جمیع أعضاء    . یجب 3

 والحركیة الدوائیة والمجاالت ذات الصلة. 

 . المجلس الدولي للریاضة العسكریةعضوا في لجنة االنضباط  TUEC. ینبغي أن یكون رئیس 4

 لجنة مكافحة المنشطات.  -ب

یتم تعیین لجنة "مخصصة" لمكافحة المنشطات وھي مسؤولة عن التنظیم والتنفیذ السلیم    . ه في كل حدث تم اختبار

 لالختبارات خالل البطولة. تتكون ھذه اللجنة دائًما من: 

الذي یعمل كرئیس للجنة والمسؤول عن التأكد من    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . الممثل الرسمي التحاد  1

 قبل وأثناء وبعد المنافسة. عملیات مكافحة المنشطات 

الذي یعمل كمستشار تقني لممثل    .للریاضة المحددة  المجلس الدولي للریاضة العسكریة. رئیس لجنة الریاضة  2

 الرسمي.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة

المعتمد  WADA. ممثل اللجنة المنظمة الذي قد یتم إعارتھ من قبل السلطة المسؤولة عن االختبارات. (ضابط 3

 لمكافحة المنشطات). یجب تعیین ھذا الممثل من قبل رئیس اللجنة المنظمة. 

 ج. األمین العام التحاد الدول المستقلة 



 الصفحة |  128
 

العسكریةسیضمن   للریاضة  الدولي  اإل  SG  المجلس  بنتائج  المتابعة  یتعلق  محتمل  إجراء  ألي  المناسبة  داریة 

لمكافحة المنشطات. وسیضمن أن تكون    المجلس الدولي للریاضة العسكریةأو أي انتھاك آخر لقواعد    .االختبارات 

. في حالة وجود انتھاك خطیر ومثبت ألي مادة WADAإدارة النتائج متسقة مع األحكام المنصوص علیھا في  

المجلس  أن یطلب من لجنة االنضباط    المجلس الدولي للریاضة العسكریةز لألمین العام لـ  یجو  . WADAمن مواد  

 عقد االجتماع والتحلیل والبت في القضیة.   الدولي للریاضة العسكریة

 . لجنة االنضباط المجلس الدولي للریاضة العسكریة  د

اذ قرار بشأن أي عقوبة یتم تطبیقھا على  مسؤولیة اتخ   المجلس الدولي للریاضة العسكریةتتحمل لجنة االنضباط  

 . WADCأو أي شخص آخر ینتھك أحد أحكام  . ریاضي 

 االستئناف     .  9.3المادة 

یجوز للریاضي (أو أي شخص آخر    المجلس الدولي للریاضة العسكریة أ. الحق في استئناف قرار لجنة االنضباط  

  . ) في لوزان CASمباشرة إلى المحكمة الدولیة للتحكیم الریاضي (تمت الموافقة علیھ من قبل اللجنة المذكورة)  

 سویسرا. 

على الفور برسالة رسمیة في حالة قیام    المجلس الدولي للریاضة العسكریةب. یجب إخطار األمین العام التحاد  

ستئناف  ) بتقدیم االمجلس الدولي للریاضة العسكریةریاضي (أو أي شخص آخر معاقبة من قبل لجنة االنضباط  

 . CASإلى 

 TUEفیجب سماع القضیة والبت فیھا من قبل لجنة استئناف  . TUEج. إذا كان االستئناف یتعلق بمسألة 

 مع مكونات مختلفة.  TUEC. یجب أن یتبع تكوین ھذه اللجنة نفس 1

 اإلجراءات     .9.4المادة 

وإجراءات االختبار والعینة والمختبرات المعتمدة وعقوبات  یتم تناول جمیع اإلجراءات المتعلقة بسلطات االختبار  

 . 04إدارة النتائج والطعون في الملحق 

 لمكافحة المنشطات قواعد المجلس الدولي للریاضة العسكریة   .9.5المادة 

 . 04تم تعریفھا بالتفصیل في الملحق 

 الفصل العاشر: أنشطة أخرى في مجال المواد السمكیة 
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الدول األعضاء النشطة بتنظیم الدورات والعیادات والندوات لصالح    المجلس الدولي للریاضة العسكریةیكلف  

عدد كبیر من المشاركین. یتم تنظیم ھذه الدورات والندوات بما یتوافق مع اإلرشادات الموضوعة في وثیقة متاحة  

 لدى األمین العام 

 الدول المستقلة الندوة الدولیة التحاد     10.1المادة 

 تعریف: أ. 

المجلس الدولي  الدولیة ھي مؤتمر مفتوح لجمیع البلدان األعضاء في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . ندوة  1

. یتم تنظیمھ من  المجلس الدولي للریاضة العسكریة وكذلك للمؤسسات الدولیة بالشراكة مع    للریاضة العسكریة

 باالشتراك مع القوات المسلحة إلحدى الدول األعضاء فیھا.  یة المجلس الدولي للریاضة العسكرقبل 

الدولیة ھو تكوین ھیئة فكریة تتألف من محترفین معروفین    المجلس الدولي للریاضة العسكریةالھدف من ندوة    -2

علیھ    في المجاالت الریاضیة والعسكریة والعلمیة لتقدیم ومناقشة التحلیالت المتعلقة بموضوع معین تمت الموافقة 

 المدراء. المجلس الدولي للریاضة العسكریةمسبقًا من قبل مجلس 

 متطلبات التنظیم: ب.  

حیث یتم تقسیم كل منھا إلى ورش    . لتستمر عدة أیام  الدولیة العسكریة  المجلس الدولي للریاضة  . یتم تنظیم ندوة  1

المجلس  تستمر ندوة    . عمل تركز على موضوع محدد للغایة مأخوذ من الموضوع العام الذي تم تناولھ. بشكل عام

 أیام.  4إلى  3الدولیة من  الدولي للریاضة العسكریة

إدارة  2 إلى مجلس  الندوة  العسكریة . یجب تقدیم موضوع  للریاضة  الدولي  المجلس  أكادیمیة    من قبل   المجلس 

قبل عام واحد على األقل من تاریخ الندوة في الیوم األول. یجب    الطلب للموافقة على    .العسكریة الدولي للریاضة  

.  المجلس الدولي للریاضة العسكریة إلخ) بالتنسیق مع لجنة علوم الریاضة    .أن یتم التخطیط للندوات (الموضوعات 

ة عبرت عنھا الدول األعضاء في اتحاد الجمھوریات الدولیة من أجل  یجب أن یستند الموضوع إلى حاجة معین

المجلس  سیقوم مجلس اإلدارة بتعیین مدیر الندوة من مقر    . ضمان نجاح المؤتمر. في حالة الموافقة على الموضوع

 . الدولي للریاضة العسكریة

والموضوع3 التاریخ  تحدید  بمجرد  ال  . .  التقویم  في  الندوة رسمیًا  بأحداث  سیتم عرض  الدولي  خاص  المجلس 

عندما یتعین على المنظمین تقدیم كل من متطلبات المنظمة ومسودة أولیة للمحتویات    .العالمیة   للریاضة العسكریة

 ذلك. الندوة.  قبلالعسكریة المجلس الدولي للریاضة إلى الجمعیة العامة التحاد 
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ت4 التي  تلك  باللوجستیات وكذلك  المتعلقة  التفاصیل  قبل  . جمیع  المالي من  الدعم  الدولي  حدد شروط  المجلس 

وصفھا في وثیقة رسمیة یمكن أن یقدمھا األمین العام على أنھا "مبادئ توجیھیة لتنظیم    یجب العسكریة  للریاضة  

 الدولیة" عند الطلب. المجلس الدولي للریاضة العسكریة ندوة 

 ندوة المجلس الدولي للریاضة العسكریة      10.2المادة 

 تعریف: أ. 

للریاضة  ندوة   الدولي  في    ھيالعسكریة  المجلس  األعضاء  الدول  من  یتألف من متخصصین  المجلس  اجتماع 

ومن المؤسسات الوطنیة والدولیة. یتم تنظیمھ على أساس دعوة وبمبادرة من مجلس    الدولي للریاضة العسكریة 

 . ریاضة العسكریةالمجلس الدولي للإدارة 

ندوة   العسكریة تركز  للریاضة  الدولي  بأسس    المجلس  اإلدارة  لتزوید مجلس  للغایة  دقیق  على تحلیل موضوع 

 التخاذ قرارات استراتیجیة في نھایة المطاف بشأن المسائل المتعلقة بموضوع المناقشة. 

 متطلبات التنظیم: ب.       

المجلس  في إحدى الدول األعضاء أو إحدى لجانھا أو مقر    للریاضة العسكریةالمجلس الدولي  قد یثق مجلس إدارة  

بالتنظیم اللوجستي واإلداري للندوة. سیتم تعیین مدیر واحد من بین رؤساء اللجان    الدولي للریاضة العسكریة

ا إلى مجلس اإلدارة.  لیقوم بدور إدارة المناقشات خالل الندوة وتقدیم االستنتاجات الرئیسیة التي سیتم رفعھا الحقً 

العام التحاد   األمین  العسكریة سیقوم  للریاضة  الدولي  بین أعضاء مقر    المجلس  للندوة من  بتعیین منسق واحد 

والذي سیكون المساعد الرئیسي لمدیر الندوة. سیھتم المخرج والمساعد معًا    المجلس الدولي للریاضة العسكریة 

متطلبات موضوع الموضوع. سیقرر مجلس اإلدارة المیزانیة التي ستتاح    بالعثور على الخبراء الذین یمكنھم تلبیة

 لمنظمي الندوة. 

 تدریب المجلس الدولي للریاضة العسكریة       10.3المادة 

 : تعریفأ. 

فترة إما دورة أو تعلم أو ترقیة قد تستمر من بضعة أیام إلى    المجلس الدولي للریاضة العسكریة. یشمل تدریب  1

أسابیع  في    .عدة  األعضاء  البلدان  أحد  بمبادرة من  تنظیمھ  العسكریة ویتم  للریاضة  الدولي  أن  المجلس  یجب   .

 یستھدف التدریب فقط الریاضیین ومدیري الریاضة والمدربین. 

  المجلس الدولي للریاضة العسكریة مفتوح لجمیع الدول األعضاء في    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . تدریب  2

 اھتماًما وتقدم المتقدمین للتدریب الذین یستوفون الشرط األساسي الذي حدده المنظمون. التي تبدي 
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على دورة أو تعلم أو ترقیة في مجال ریاضي محدد سواء   المجلس الدولي للریاضة العسكریة . قد یركز تدریب  3

 إلخ).  .الطب التصحیحي  .ارةإلخ) أو العلوم الریاضیة (اإلد  . الحكام . كان ذلك في التقنیات الریاضیة (المدربین

 ب. تنظیم المتطلبات 

ستقدم المشورة إلى األمین العام    المجلس الدولي للریاضة العسكریة . الدولة العضو التي تعتزم تنظیم تدریب  1

المستھدف الجمھور  المطلوبة. یمكن توجیھ تدریب    . لتحدید  المساعدة  التنظیم ونوع  الدولي  ومتطلبات  المجلس 

العسك الواقعة في منطقة جغرافیة محددة مثل  ریةللریاضة  البلدان األعضاء  إلى  المثال  .فقط  تلك    .على سبیل 

المجلس الدولي  الموجودة تحت مكتب اتصال معین أو دول البلطیق. یجب أال یكون عدد المشاركین في تدریب  

المجلس  یمكن تنظیم تدریب    . أقل أو أعلى من الحد األدنى والحد األقصى على التوالي. لذلك  للریاضة العسكریة 

 إما على المستوى الثنائي أو اإلقلیمي أو القاري.  الدولي للریاضة العسكریة

سیشرك األمین العام اللجان / اللجان الریاضیة التابعة التحاد ألعاب القوى    . . وفقًا لخصائص التدریب المقترح2

المدربین   من طلب  االحتیاجات  ھذه  تتراوح  قد  المنظم.  عنھا  عبر  التي  لالحتیاجات  لالستجابة  المعنیة  الدولي 

زانیة السنویة المعتمدة  یراقب األمین العام المی  . الخبراء إلى المساعدة اللوجستیة. في حالة طلب المساعدة المالیة

 من قبل الجمعیة العامة والمخصصة لھذا النوع من األحداث.

یجب على المنظم تقدیم تقریر إلى األمین العام یعرض    . المجلس الدولي للریاضة العسكریة . في نھایة تدریب  3

 األنشطة والمشاركین والتفاصیل المالیة التي تم التعامل معھا أثناء التدریب. 

 المساعدة الفنیة.      10.4المادة 

 أ. متطلبات التعریف والتنظیم

 تالیة: ال بالطرق العسكریة  المجلس الدولي للریاضة یمكن صیاغة المساعدة الفنیة داخل 

 . . التدریب (انظر أعاله)1

 توفیر المعدات والمواد الریاضیة.  -2

 . المساعدة في إرسال األفراد إلى أماكن المنافسة-3

 أي نوع من أنواع االستشارات التي تھدف إلى تحدید وتنفیذ المشروع.  -4

والمساعدة الفنیة من قبل دولة  یجب تقدیم أي حاجة للمساعدة الفنیة إما إلى األمین العام أو إلى لجنة التضامن  
. سوف یتعاون األول من أجل االستجابة على أفضل وجھ مع األخذ  المجلس الدولي للریاضة العسكریة عضو في  

في االعتبار المیزانیة المخصصة للطلبات المقدمة رسمیًا. یمكن للجنة التضامن والمساعدة الفنیة أن تطلب من  
بالوسائل الالزمة لالستجابة    . وفقًا لقدراتھا   .تزوید اللجنة  للریاضة العسكریةالمجلس الدولي  الدول األعضاء في  

 لطلب المساعدة الفنیة. 
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