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Jérôme Poivey <jer :من ome.poivey@olympic.or g>
(GMT + 01: 00) التاريخ: 06/09/2018 05:20
<dr.sager@me.com> إلى: صقر المال
Pere Mir :نسخة إلى o <per e.miro@olympic.or g>
االجتماع في 28 أغسطس - موجز - KUW :الموضوع
 
، عزيزي الدكتور الشمري ، عزيزي الدكتور المال
 
 
 
نشكرك على اجتماع العمل الذي عقدناه في 28 أغسطس في لوزان لتنسيق الخطوات التالية بما يتماشى مع قرارالمكتب التنفيذي للجنة األولمبية
.الدولية الصادر في 16 أغسطس 2018
 
 
 
:وكما هو متفق عليه ، يرجى االطالع أدناه على ملخص موجز للنقاط الرئيسية التي نوقشت خالل االجتماع
 
- وضع الهيئات الرياضية في الكويت - عملية / خارطة طريق لالنتخابات الجديدة 1:
 
 
لإلشراف على العملية برمتها المذكورة أدناه: تتكون اللجنة الدائمة من ستة أشخاص (ثالثة أشخاص تقترحهم الحكومة (SC) " تعيين "لجنة اإلشراف
وثالثة أشخاص تقترحهم الحركة األولمبية) تعينهم اللجنة األولمبية الدولية. سترسل الحكومة أسماء األشخاص الثالثة المقترحين بحلول يوم الجمعة 31
أغسطس وستقوم اللجنة األولمبية الدولية بتعيين اللجنة العليا بشكل رسمي في األسبوع الذي يبدأ في 3 سبتمبر. سيعقد االجتماع األول للجنة
. من قبل عدد قليل من الخبراء على مستوى تقني فقط SC " الخاصة في 11 سبتمبر. سوف يتم مساعدة ”لجنة اإلشراف
 
 
اًثيدح * اًعوبتم باالنتخابات (على أساس النظام األساسي المعتمد  .(األندية الرياضية: مراجعة واعتماد النظام األساسي لكل منها 
 
 
على األندية الرياضية (PAS) النظام األساسي: تم صياغة مسودة النظم األساسية النموذجية لألندية الرياضية وتوزيعها من قبل الهيئة العامة للرياضة
تيطعُأ نسخة من المسودة إلى اللجنة األولمبية الدولية خالل االجتماع. ستدرس اللجنة اإلشراف الدائمة مسودة النظم إلبداء المالحظات عليها. 
WADA االساسية النموذجية - في حسب المبادئ األساسية للحركة األولمبية (بما في ذلك النظام األساسية لإلتحادات الرياضية الدولية ومتطلبات
اًضيأ النظم األساسية لعام 2015 - و تقديم مالحظات ، إن وجدت  .ومبادئ التحكيم الرياضي) مع األخذ في االعتبار 
وبمجرد قبول لجنة اإلشراف على المسودة النهائية ، سيتم تعميمها بصورتها النهائية مرة أخرى على األندية الرياضية للنظر فيها واعتمادها من قبل
اًيمازلإ بالنسبة لألندية الرياضية وستكون الجمعيات العامة التابعة لها حرة في تعديلها واعتمادها جمعياتها العامة. لن يكون النظام األساسي النموذجي 
اًمامت للمبادئ األساسية للحركة األولمبية والقوانين السارية في الكويت . يجب إيجاد اًقفو لما تقرره ، شريطة أن يكون النظام األساسي المعتمد ممتثالً 
حل مناسب في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب في النظام األساسي الحالي لألندية الرياضية. وقد تم اقترح أن تقوم لجنة اإلشراف بتعيين
شخص أو عدة أشخاص لإلشراف على سير الجمعيات العمومية لألندية الرياضية وقت النظر و اعتماد النظام األساسي الجديد لحسن سير الجمعية
. العمومية
 
االنتخابات: بمجرد اعتماد النظام األساسي الجديد ، ستجرى انتخابات األندية الرياضية على أساس النظام األساسي الجديد. وتم إقتراح أن تقوم لجنة
.اإلشراف بتعيين شخص أو عدة أشخاص لإلشراف على سير الجمعيات العمومية االنتخابية االنتخاب مجالس إدارات األندية الرياضية أثناء انعقادها
 
 
اًددع من أعضاء األندية الرياضية في عام 2015 لم مالحظة: لم يتم مناقشة عضوية األندية الرياضية على وجه التحديد خالل االجتماع. ومع ذلك ، يبدو أن 
حمسُي لهم بدفع رسوم عضويتهم ، وبالتالي فقدوا عضويتهم ، يجب أن يكون من الواضح أن العضوية يجب أن تكون مفتوحة أو يعاد فتحها لجميع األعضاء
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. المؤهلين ، و يجب التحقق من ذلك من قبل األشخاص الذين سيتم تعيينهم من قبل لجنة األشراف
 
االتحادات الرياضية الوطنية : مراجعة واعتماد النظام األساسي لكل منهما ، المعتمد حسب األصول من كل من االتحادات الدولية ، تليها االنتخابات *

اًثيدح .((على أساس النظام األساسي المعتمد 
 
 
:تم التأكيد على أن العملية ستطبق فقط علىى االتحادات التي ال تزال معلقة بواسطة االتحادات الدولية الخاصة بها ، وهي 14 اتحاد المذكورين أدناه
 
 
كرة سلة
مالكمة
الفروسية
 المبارزة
 الجمباز
كرة يد
الجودو
الكاراتيه
إسكوا ش
سباحة
تنس طاولة
التايكوندو
الكرة الطائرة
رفع االثقال
 
 
اًتقؤم عن االتحادات الوطنية الخاضعة لها ، وفي نفس وقد اقترح أن يتم إرسال توصية إلى 14 إتحاد دولي لكي ينظر كل إتحاد برفع اإليقاف بشكل مشروط 
 :واحدة لكل اتحاد رياضي وطني للقيام بِ (IC) "الوقت يعيين "لجنة مؤقتة
 
 
إدارة الشؤون اليومية واألنشطة األساسية لـ التحادات الوطنية من مقرها الرئيسي ، بما في ذلك إرسال وفد الكويت وتسجيل الرياضيين الكويتيين ألية
.بطوالت و مسابقات تحت مظلة االتحادات الدولية تقام خالل هذه الفترة االنتقالية
 .العمل على مراجعة النظم األساسية لالتحادات الوطنية مع االتحادات الدولية المعنية ، وعقد الجمعية العمومية للنظر واعتماد النظام األساسي الجديد
مالحظة: تستخدم االتحادات الوطنية ، النظم االساسية الحالية المعترف بها من قبل االتحادات الدولية كأساس ، لم يتم ذكر ذلك على وجه التحديد أثناء
االجتماع
عقد وإجراء جمعية العمومية النتخاب االتحادات الوطنية ، على أساس النظام األساسي الجديد لكل اتحاد وطني ، وافقت عليه االتحادات الدولية المعنية
.
 
 
وقد اقترح أن تتكون اللجان المؤقتة من ثالثة أعضاء إلى خمسة أعضاء (و ذالك لسهولة العمل ) ويمكن أن تتكون كل لجنة من األشخاص المعترف بهم من
 .االتحاد الدولي ومن االتحاد اآلسيوي المعني ، واآلخرين تقترحهم الحكومة
مالحظة: و بعد مزيد من النظر في هذه النقطة المحددة عقب اجتماعنا ، يوصى بأن ال تشتمل اللجان المؤقتة على أي ممثل حكومي لتجنب أي تصور لـ
 ، "تدخل الحكومي " في العملية
.SC مع األخذ بعين االعتبار بوجود الحكومة على مستوى لجنة اإلشراف
الترشح ألي منصب في انتخابات االتحادات الوطنية ، فعليه / عليها االستقالة IC باإلضافة إلى ذلك ، اقترح أنه إذا قرر أي عضو من أعضاء اللجان المؤقتة
.بأثر فوري عندما تبدأ عملية االنتخابات االتحادات الوطنية ، لتجنب أي تضارب في المصالح
 
على أي حال ، فإن االتحادات الدولية تحاج لمرونة ،لذالك فإن كل اتحاد دولي سيكون له القول النهائي الفاصل في تكوين وتعيين (وإزالة ) أعضاء اللجان
   .في كل اتحاد وطني معني به IC المؤقتة
 
) KOC مراجعة واعتماد النظام األساسي اللجنه األولمبية الكويتية :(KOC) اللجنة األولمبية الكويتية * ًاعوبتم بانتخابات جديدة .فقط إذا لزم األمر) 
 
 
.سيتم مراجعة العملية التفصيلية في الوقت المناسب
 
طلبت اللجنة األولمبية الدولية إعادة مكاتب اللجنة األولمبية الكويتية الحالية والحساب البنكي المصرفي إلى اللجنة األولمبية الكويتية المعترف بها لدى
اللجنة األولمبية الدولية ، حتى يتسنى للجنة األولمبية الكويتية (المعترف بها لدى اللجنة األولمبية الدولية (برئاسة سعادة الشيخ طالل الفهد الصباح ،
الذي تم انتخابه في 5 يناير 2014) إلدارة الشؤون اليومية و مزاولة و تطبيق المسؤوليات والواجبات األساسية وفقا للميثاق األولمبي وللنظام األساسي
َمْوَيْلا رقم 641/2013) ، بما في ذلك المعتمد للجنة األولمبية الكويتية من اللجنة األولمبية الدولية (المشهر بتاريخ 28 نوفمبر 2013 بالجريدة الرسمية كويت 
إرسال والوفود الرياضية وتسجيل الرياضيون الكويتيين للبطوالت والدورات الدولية الرياضية المجمعة المعتمدة القادمة التي تجري خالل هذه الفترة
.(االنتقالية (خاصة األلعاب األولمبية للشباب في أكتوبر
 
وأوضح الهيئة العامة للرياضة أنه من المستحيل على الحكومة إعادة مكاتب اللجنة األولمبية الكويتية (ألنها ملكية حكومية) وكذالك الحساب مصرفي
البنكي (والذي تم تمويله بشكل أساسي من قبل الحكومة). ومع ذلك ، أكدت الهيئة العامة للرياضية ، من أجل تأكيد و االمتثال اللتزامها الواضح بعدم
:عرقلة العمل والمسؤوليات والواجبات األساسية للجنة األولمبية الكويتية خالل هذه الفترة االنتقالية
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ًارقم منفصالً اًبتكم أو  .أنه يمكن للجنة األولمبية الكويتية المعترف بها لدى اللجنة األولمبية الدولية أن تستأجر 
.أنه يمكن للجنة األولمبية الكويتية المعترف بها من قبل اللجنة األولمبية الدولية فتح حساب مصرفي منفصل
أي تمويل سابق من قبل اللجنة األولمبية الدولية /أو الحركة األولمبية ، إن وجد ، الذي ال يزال موجود في الحساب البنكي للجنة األولمبية الكويتية لن
يتم المساس به ، وإذا تم التصرف بهذا التمويل أي تمويل من اللجنة األولمبية الدولية / أو الحركة األولمبية الموجود بحساب اللجنة األولمبية الكويتية
المعترف به من قبل اللجنة األولمبية الدولية منذ أن قررت اللجنة األولمبية الدولية بأيقاف اللجنة األولمبية الكويتية بأكتوبر 2015 ، سيتم إرجاع هذه األموال
.على الفور إلى اللجنة األولمبية الدولية / أو الحركة األولمبية
 
 
- القانون الرياضي 2 :
 
 
فيما يتعلق بعقوبات السجن. بمجرد قبول IOC كما هو متفق عليه ، سترسل الهيئة العامة للرياضية مقترحات تعديل القانون للجنة األولمبية الدولية
المقترحات من قبل اللجنة األولمبية الدولية ، ستقوم الهيئة العامة للرياضة بتقديم هذه التعديالت من خالل اإلجراء المناسب أمام البرلمان. و يمكن
.االنتهاء من عملية تعديل القانون بنهاية شهر أكتوبر
 
 
فيما يتعلق بالنقاط األخرى التي طلبتها اللجنة األولمبية الدولية و لمزيد من التوضيحات في رسائلها األخيرة ، فإن الهيئة العامة للرياضة ستقوم بصياغة
اًيمسر ، إن أمكن قبل اجتماع المجلس التنفيذي القادم لوائح محددة ، وبمجرد قبولها من قبل اللجنة األولمبية الدولية ، سوف تقوم الهيئة بإصدارها 
 . للجنة األولمبية الدولية
 
- وضع المجلس األولمبي اآلسيوي 3 (OCA):
 
 
المؤرخة في 7 أغسطس 2018 ، بدراسة الخيارات المقترحة OCA تم االتفاق على أن تقوم السلطات المختصة ، بعد رسالة المجلس األولمبي اآلسيوي
إن أمكن قبل اجتماع المجلس التنفيذي للجنة األولمبية الدولية القادم . و لتسهيل ذلك ، ستقوم ، OCA ومناقشتها مع المجلس األولمبي اآلسيوي
.OCA الحكومة بتحديد اسم الشخص المعني من قبل السلطات المختصة باالتصال بالمجلس األولمبي اآلسيوي
 
 
 
.شكرا لك على حسن استماعكم وتعاونكم القيم
 
 
 
،مع أحر تحياتي
 
بير ميرو
 
نائب المدير العام للجنة األولمبية الدولية
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