ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
الرياض ٢٩-٢٧:ذو الحجة ١٤٣٠ھـ
 ١٦- ١٤ديسمبر/كانون األول ٢٠٠٩م

ﻣﻘﺪﻣﺔ

االتحاد العربي لكرة القدم ومنذ أن تأسس ف ي ع ام ١٩٧٤م ق ام عل ى مب دأ وح دة
الصف العربي وجمع الكلمة والعمل يداً واحدة ومناقشة كل أموره بھدوء وعقالنية تحت
شعار الحفاظ على المصلحة العامة دون شق صف التضامن العربي.
ومن ھذا المنطل ق أعل ن ص احب الس مو الملك ي األمي ر س لطان ب ن فھ د ب ن عب د
العزيز رئيس االتحاد العربي لكرة القدم عن إجماع عربي على تأجيل انتخاب ات اللجن ة
التنفيذية لالتحاد العربي لكرة لقدم في الجمعية العمومية العادية الثالثة عشر الت ي عق دت
في  ٢٥ربيع الثاني ١٤٣٠ھـ الموافق  ٢٠ابريل/نيسان ٢٠٠٩م على أن تق ام بع د ع ام
.
ة
ة المكرم
ي مك
ف
وكما وعد سموه فق د عق د م ؤتمر عرب ي رياض ي ع ام احتض نته مدين ة الري اض
بالمملك ة العربي ة الس عودية خ الل الفت رة م ن ١٢/٢٩-٢٧م١٤٣٠ھ ـ المواف ق -١٤
٢٠٠٩/١٢/١٦م حضره مندوبو واحد وعشرون دولة عربية وعدد من الخبراء ت م في ه
دراسة وضع االتحاد وإعادة النظر في نظامه األساسي ولوائحه وتحديثھا وتطوير العمل
داخ ل أس رة االتح اد ،م ن خ الل المش روع ال ذي تق دمت ب ه اللجن ة التحض يرية برئاس ة
األستاذ/محمد روراوة النائب الثاني لرئيس االتحاد  ,وعض وية ك ل م ن :األس تاذ/عثم ان
محم د الس عد -األس تاذ/مج دي ش مس ال دين-ال دكتور/احم د الجب ان – األس تاذ/محم د

الرميثي-الشيخ/حسين بن ناصر -األستاذ/محمد سالم بو خريص-اللواء/جبريل الرجوب-
األس تاذ/ھاش م حي در ،واتخ ذ الم ؤتمر العدي د م ن التوص يات ت م رفعھ ا إل ي الجمعي ة
العمومي ة غي ر العادي ة الت ي عق دت عق ب انتھ اء أعم ال الم ؤتمر حي ث أق رت جمي ع
التوصيات..
أن عقد مثل ھذه المؤتمرات العلمي ة الرياض ية ف ي عالمن ا العرب ي ت أتي اس تجابة
لمتطلب ات ك ل مرحل ة تم ر بھ ا أي مؤسس ة أو اتح اد ،واس تجابة للتوجھ ات اإليجابي ة
الداعمة للحركة الرياضية بوجه عام وللعبة كرة القدم بشكل خاص من قبل قادة االتح اد
العربي ولجانه المتخصصة وتجسيد ھذه الرؤى في حياة شريحة كبيرة من لشباب يستند
عليھا مستقبل ورفعة الشعب العرب ي ،والقط اع الرياض ي وھ ؤالء ھ م مص در اإلش عاع
والصحة والتصحيح والتن وير واإلب داع واإلنت اج الت ي يتوس مھا ك ل الع الم العرب ي بھ ذه
الشريحة في شتى المجاالت.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
*****
احتضنت الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر
تطوير االتحاد العربي لكرة القدم الذي دعا إليه صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن
فھد بن عبد العزيز رئيس االتحاد العربي لكرة القدم وأقرته الجمعية العمومية لالتحاد
في اجتماعھا العادي الثالث عشر الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
بتاريخ  ٢٥ربيع الثاني ١٤٣٠ھـ الموافق  ٢٠ابريل/نيسان ٢٠٠٩م ،وذلك خالل الفترة
من  ١٧-١٥يوليو/تموز ٢٠٠٩م ،وقد جرى حفل افتتاح أعمال اللجنة بحضور السادة
ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم وأعضاء اللجان المعاونة باالتحاد العربي للكرة القدم
ووسائل اإلعالم المختلفة ،وألقى األستاذ/محمد روراوه رئيس اللجنة التحضيرية كلمة
رحب فيھا بالسادة الحضور ونقل لھم تحيات صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن

فھد بن عبد العزيز رئيس االتحاد العربي لكرة القدم ،وأعرب نيابة عن إخوانه أعضاء
اللجنة التحضيرية عن شكرھم وتقديرھم الحتضان الجامعة التونسية لكرة القدم
اجتماعات اللجنة ،ولحسن االستقبال والحفاوة البالغة التي قوبلوا بھا ،ووجه الشكر
للسادة أعضاء اللجنة الذين لبوا الدعوة ،وتمنى أن تتوصل اللجنة لتوصيات تحقق
الھدف وتخدم مصالح االتحاد العربي وكرة القدم العربية.
وباسم الجامعة التونسية لكرة القدم ألقى األستاذ/فاروق الغربي كلمة رحب فيھا
بالسادة رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية ،وشكر االتحاد العربي لكرة القدم على
اختياره تونس لعقد العديد من الدورات والندوات واالجتماعات ،وأعرب عن استعداد
الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم كافة التسھيالت واالمكانات إلنجاح أنشطة االتحاد
العربي لكرة القدم والمشاركة الفعالة فيھا ،ونوه بالجھود الكبيرة التي يبذلھا االتحاد
العربي لكرة القدم لتطوير كرة القدم في الوطن العربي من خالل البطوالت والمسابقات
والدورات التدريبية لمختلف الكوادر العربية ،وتمنى للمجتمعين التوفيق والتوصل إلى
نتائج ايجابية تخدم كرة القدم العربية.
وعلى مــدى ثالثة أيــــام من االجتمــــاعات التي بـــــدأت صبـــاح يــوم
 ٢٢رجب ١٤٣٠ھـ الموافق  ١٥يوليو/تموز ٢٠٠٩م وترأسھا
األربـــعاء
األستاذ/محمد روراوه النائب الثاني لسمو رئيس االتحاد ورئيس اللجنة التحضيرية
وبحضور أعضاء اللجنة :األستاذ/عثمان محمد السعد واألستاذ/ھاشم حيدر واللواء
/جبريل الرجوب
واألستاذ /محمد الرميثي ،ومقرر اللجنة األستاذ/وليد كردي
األمين العام المساعد لالتحاد العربي لكرة القدم ،وأيضا ً بحضور كل من األستاذ /سعيد
جمعان األمين العام المساعد لالتحاد العربي لكرة القدم واألستاذ/عبد ﷲ الشايع األمين
العام المساعد للشئون اإلدارية والمالية باالتحاد العربي لكرة القدم ،اتخذت اللجنة العديد
من التوصيات الخاصة بالموضوعات والمحاور التي سيناقشھا مؤتمر تطوير االتحاد
العربي لكرة القدم و التوصيات ھي:
أوﻻً

 :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 -١ترى اللجنة ضرورة تصفية أجواء كرة القدم العربية وتوحيد
المواقف وخاصة فيما يتعلق بدعم القيادات العربية التي تحتل
مواقع في االتحاد الدولي واالتحادين اآلسيوي واإلفريقي،
وتقترح اللجنة في ھذا الخصوص أن يتولى صاحب
السمو الملكي األمير سلطان بن فھد بن عبد العزيز رئيس
االتحاد العربي لكرة القدم مبادرة لتوحيد الصف ولم الشمل
والعمل الموحد لما فيه خدمة المصالح الرياضية العربية.
 -٢تشكيل لجنة استشارية من األعضاء العرب في االتحاد الدولي
واالتحادين اآلسيوي واإلفريقي ،لالستفادة من مواقعھم في
تلك االتحادات لدعم العالقة والتعاون بين االتحاد العربي
وتلك االتحادات.

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ

 :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﺤﺎد

 -١تعديل مواد النظام على النحو الموضح في المرفق رقم ).(١
 -٢تعديل بنود الالئحة المالية على النحو الموضح في المرفق
رقم ).(٢
 -٣وضع الئحة داخلية لالتحاد تحدد آلية تنفيذ أحكام النظام
األساسي ،وخاصة فيما يتعلق باالنتخابات ومھام اللجان
واألمانة العامة.
 -٤إحالة لوائح البطوالت والمسابقات التي ينظمھا االتحاد العربي
لكرة القدم إلى اللجنة المختصة إلعادة النظر فيھا بما
يتمشى مع سياسة التطوير والتحديث التي يسعي إليھا
االتحاد.
:

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

اﻟﺒﻄﻮﻻت

واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت

واﻟﺒﺮاﻣﺞ

 -١برمجة البطوالت العربية في مواعيد محدده حتى يتسنى
لالتحادات المشاركة فيھا وكذلك ترشيح األندية التي لھا
األحقية بالمشاركة في بطولة دوري أبطال العرب ،وحتى
ال تتعارض مع البطوالت األخرى القارية والدولية.
 -٢إعداد وثيقة تلتزم بموجبھا االتحادات العربية بالمشاركة في
البطوالت التي ينظمھا االتحاد ،لضمان نجاح البطوالت
وبالتالي نجاح تسويقھا بما يضمن عائدات مالية لالتحاد
واالتحادات األعضاء ،وتحقق الفائدة الستمرارية أنشطته.
 -٣التركيز على البطوالت العمرية نظراً ألھميتھا في تطوير كرة
القدم العربية وفي التحضير واإلعداد للمشاركات القارية
والدولية ،وضرورة وضع األسس الكفيلة بمشاركة جميع
االتحادات األعضاء فيھا من خالل التعاقد مع شركات
متخصصة في مجال تسويق الحقوق التجارية ،إذا لم ترغب
شبكة راديو وتلفزيون العرب في تمويلھا.
 -٤دعم وإعانة االتحادات غير القادرة ماليا ً وفنياً ،حتى تستطيع
المنافسة في المستقبل ،وبالتالي تزداد القوة والمنافسة
وتقارب المستويات بين الفرق العربية المتنافسة في
البطوالت العربية.
 -٥العمل على أعلى مستوي في االتحاد العربي لكرة القدم وشبكة
راديو وتلفزيون العرب لتصفية ملف الرعاية ومواصلة
تنظيم دوري أبطال العرب.

ً
راﺑﻌﺎ

:

ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ

ً :
ﺳﺎدﺳﺎ

ً :
ﺳﺎﺑﻌﺎ

ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 -١البحث عن شركات كبيرة ومعروفة لتمويل بطوالت االتحاد
العربي لكرة القدم وتخصيص مكافآت مجزية للفرق التي
تحقق المراكز األولى.
 -٢اتخاذ تشريعات وإجراءات واضحة وحازمة عند التعاقد مع
الشركات الممولة للبطوالت العربية يضمن حقوق االتحاد
العربي عند تخلي تلك الشركات عن تنفيذ ما عليھا من
التزامات ،ومن ضمن ھذه اإلجراءات تقديم ضمان بنكي.
 -٣تخصيص موظف في األمانة العامة مختص في شئون
االستثمار يتولى متابعة األمور المتعلقة بالرعاية واإلعالن
مع اللجنة المختصة.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻹﻋﻼم
 -١ضرورة إعادة تشغيل موقع االتحاد العربي لكرة القدم على
اإلنترنت بأسلوب احترافي وتكليف خبير في مجال
المعلوماتية واإلعالم لإلشراف عليه.
 -٢ضرورة رسم خطة إعالمية تبرز نشاط االتحاد وتوفر لوسائل
اإلعالم المختلفة األخبار والمعلومات.
 -٣إجراء تقويم شامل لمجلة االتحاد العربي لكرة القدم.
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎور ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم
 -١االقتراح بأن تكون مدة المؤتمر ثالثة أيام ويعقد بعد عيد
األضحى المبارك ،على أن تقوم األمانة العامة باستطالع
رأي سمو رئيس االتحاد واالتحادات األعضاء بالموعد
المناسب مع مراعاة االرتباطات القارية والدولية.
 -٢االقتراح بأن تكون محاور المؤتمر على النحو التالي:
النظام األساسي واللوائح
المحور األول :
ھيكلة األمانة العامة
المحور الثاني :
المحور الثالث  :البطوالت والمسابقات
المحور الرابع  :الدورات والندوات
المحور الخامس :تنمية الموارد المالية
المحور السادس :اإلعالم وموقع االتحاد على االنترنت
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ

 -١تثنى اللجنة على قرار الجمعية العمومية لالتحاد العربي لكرة
القدم القاضي بإقامة حفل سنوي لتكريم الشخصيات التي قدمت
خدمات مميزة لالتحاد ولكرة القدم العربية وتقديم األوسمة لھم،
وتفويض األمانة العامة باتخاذ الخطوات التنفيذية إلقامة ھذا
الحفل ،وتكليف األستاذ/سعيد جمعان األمين العام المساعد لالتحاد
العربي لكرة القدم إلعداد ملف خاص بھذه المناسبة.
 -٢التأكيد على وجوب دراسة األسباب والمعوقات التي تحول دون
قيام االتحاد بدوره على أكمل وجه في تحقيق األھداف
والطموحات التي حددھا النظام األساسي وإيجاد السبل لتذليلھا.
 -٣تغيير شعار االتحاد العربي لكرة القدم ) (UAFA LOGOوتصميم
نموذج جديد يواكب التطور الحاصل في عالم كرة القدم.
 -٤ترى اللجنة أن البلد المضيف لمقر االتحاد العربي لكرة القدم يقع
عليه الجزء األكبر من مسئولية تطوير االتحاد ،ولذا البد من
تقديم التسھيالت وتوفير اإلمكانيات الالزمة لتسيير العمل في
األمانة العامة وتسھيل مھام أداء العاملين فيھا من أجل رفع
الكفاءة اإلنتاجية ضمن خطة تطوير االتحاد.
وفي ختام أعمال اللجنة رفع المجتمعون برقية شكر وتقدير لفخامة الرئيس زين
العابدين بن علي رئيس الجمھورية التونسية على احتضان تونس الشقيقة
األستاذ/محمد
الجتماعات اللجنة وتقديم التسھيالت إلنجاح أعمالھا ،كما وجه
روراوه الشكر الجزيل للسادة أعضاء اللجنة على روح التعاون والتفاھم والمصلحة
العامة التي سادت المناقشات ،وتمنى أن تكون التوصيات التي صدرت عن اللجنة
والتي سترفع للمؤتمر لدراستھا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا ،قد تناولت جميع
النواحي التي تھدف إلي تطوير االتحاد العربي لكرة القدم.

وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
*******
اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
افتتح ت أعم ال م ؤتمر تط وير االتح اد العرب ي لك رة الق دم ب تالوة آي ات م ن الق رآن
الكريم للمقرئ عبد اإلله الشنار وبحضور ورئاسة سمو رئيس االتحاد خ الل الفت رة م ن
١٤٣٠\١٢\٢٩-٢٧ھـ الموافق ٢٠٠٩\١٢\١٦-١٤م حسب الجدول الزمني التالي:
اليوم

الـتـاريـخ

الساعة

االثنين

١٤٣٠/١٢/٢٧ھـ
٢٠٠٩/١٢/١٤م

الثالثاء

١٤٣٠/١٢/٢٨ھـ
٢٠٠٩/١٢/١٥م

األربعاء

١٤٣٠/١٢/٢٩ھـ
٢٠٠٩/١٢/١٦م

١٠:٠٠

١٣:٠٠

١٧:٣٠
١٠:٠٠
١٧:٣٠
١٠:٠٠
١٢:٣٠
١٤:٠٠

الـــنـــشـــاط
الـتـسـجـيـل
اجـتـمـاع الـلـجـنـة الـتـحـضـيـريـة
استقبال أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة التنفيذية
والمشاركين في المؤتمر .
الـجـلـسـة االفـتـتـاحـيـة لـلـمـؤتـمـر :
• تالوة آيات من القرآن الكريم .
• كلمة سمو رئيس االتحاد العربي لكرة القدم .
• كلمة سعادة رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر التطوير .
أعـمـال الـمـحـاور
الـتـسـجـيـل
أعـمـال الـمـحـاور
أعـمـال الـمـحـاور
اجـتـمـاع أعـضـاء الـمـؤتـمـر
الـجـلـسـة الـخـتـامـيـة لـلـمـؤتـمـر :
• تكريم معالي رئيس المراسم الملكية .
• افتتاح الموقع االلكتروني لالتحاد العربي .
اجـتـمـاع الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة
حــفــل الــغــداء

وحضره:

اوﻻً -اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:
م

اﻻﺳﻢ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺼﻔﺔ

١

ص احب الس مو الملك ي األمي ر ن واف ب ن
فيصل بن فھد بن عبد العزيز.

السعودية

النائب التنفيذي رئيس
االتحاد

٢

معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة.

البحرين

النائب األول لرئيس

االتحاد
٣

سعادة األستاذ /محمد روراوه

الجزائر

النائب الثاني لرئيس
االتحاد

٤

سعادة األستاذ /عثمان محمد السعد

السعودية

األمين العام وعضو
اللجنة التنفيذية

٥

سعادة األستاذ /سليم علولو

تونس

عضو اللجنة التنفيذية

٦

سعادة األستاذ /مجدي شمس الدين

السودان

عضو اللجنة التنفيذية

٧

سعادة األستاذ /طالب ازمقنا

األردني

عضو اللجنة التنفيذية

٨

سعادة األستاذ /غانم احمد غانم

اإلمارات

عضو اللجنة التنفيذية

٩

سعادة األستاذ /حسين سعيد

العراق

عضو اللجنة التنفيذية

ﺛﺎﻧﻴﺎً -ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻻﺗﺤﺎدات اﻷﻋﻀﺎء:

اﻻﺗﺤﺎد

اﻟﺼﻔﺔ

م

اﻻﺳﻢ

األمين العام

١

سعادة األستاذ /خليل سالم

األردني

٢

سعادة األستاذ /يوسف محمد عبدﷲ

اإلماراتي

األمين العام

٣

سعادة الدكتور /سليم بن سرور الشامسي

اإلماراتي

عضو االتحاد

٤

سعادة الشيخ /علي بن خليفة الخليفة

البحريني

نائب الرئيس

٥

سعادة األستاذ /عبد العزيز حسين اليحيه

البحريني

عضو االتحاد

٦

سعادة األستاذ/المنصف بن الغربية

التونسي

نائب الرئيس

٧

سعادة األستاذ /عبد القادر شعبان

الجزائري

نائب الرئيس

٨

سعادة األستاذ /وليد صادي

الجزائري

عضو االتحاد

٩

سعادة األستاذ /حسين فضول دبر

الجيبوتي

رئيس االتحاد

 ١٠سعادة األستاذ /فيصل عمر العبدالھادي

السعودي

األمين العام

 ١١سعادة األستاذ /عبد ﷲ محمد العذل

السعودي

عضو االتحاد

 ١٢سعادة األستاذ /صالح احمد بن ناصر

السعودي

عضو االتحاد

 ١٣سعادة البروفيسور /كمال حامد شداد

السوداني

رئيس االتحاد

 ١٤سعادة الدكتور /معتصم جعفر سر الختم

السوداني

نائب الرئيس

 ١٥سعادة الدكتور /معتصم غوتوق

السوري

رئيس اللجنة المؤقتة

 ١٦سعادة األستاذ /سعيد محمد نور

الصومالي

رئيس االتحاد

 ١٧سعادة األستاذ /صالح عبدﷲ الفارسي

العماني

أمين السر العام

 ١٨سعادة األستاذ /محمد حسن الموسوي

العماني

عضو مجلس إدارة

 ١٩سعادة الشيخ /نائف المرھون

العماني

عضو مجلس إدارة

الفلسطيني

عضو مجلس إدارة

 ٢١سعادة األستاذ /محمد مبارك المھندي

القطري

عضو االتحاد

 ٢٢سعادة األستاذ /فيصل موسى

القمري

عضو االتحاد

س عادة الش يخ /احم د اليوس ف الس عود
٢٣
الصباح

الكويتي

رئيس اللجنة االنتقالية

* ٢٤سعادة األستاذ /مبارك محمد المعصب

الكويتي

عضو اللجنة االنتقالية

 ٢٥سعادة األستاذ /ھاشم حيدر

اللبناني

رئيس االتحاد

 ٢٦سعادة األستاذ /محمود الربعة

اللبناني

أمين الصندوق

اﻻﺗﺤﺎد

اﻟﺼﻔﺔ

 ٢٠سعادة األستاذ/محمد مصطفى ابو سرور

م

اﻻﺳﻢ

 ٢٧سعادة األستاذ/صالح الدين محمد العربي

الليبي

رئيس االتحاد

 ٢٨سعادة األستاذ /احمد علي اليزيدي

الليبي

عضو االتحاد

المغربي

نائب الرئيس

 ٣٠سعادة األستاذ /محمد سالم بوخريص

الموريتاني

رئيس االتحاد

 ٣١سعادة األستاذ /احمد محمد سالم

الموريتاني

مدير االتحاد

اليمني

----

* ٢٩سعادة األستاذ /عبد ﷲ غالم

 ٣٢سعادة األستاذ/محمد مسعد الصالحي

ﺛﺎﻟﺜﺎً -أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ:
م

اﻻﺳﻢ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺼﻔﺔ

الجزائر

رئيس اللجنة
عضو

١

األستاذ /محمد روراوه

٢

األستاذ /ھاشم حيدر

لبنان

٣

األستاذ /عثمان السعد

السعودية

عضو

٤

األستاذ /مجدي شمس الدين

السودان

عضو

٥

األستاذ /سليم علولو

تونس

عضو

٦

األستاذ /محمد الرميثي

اإلمارات

عضو

٧

الشيخ /حسين بن ناصر الشريف

اليمن

عضو

٨

الدكتور /احمد جبان

سوريا

عضو

٩

األستاذ /محمد سالم بو خريص

موريتانيا

عضو

راﺑﻌﺎً -اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:

اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﺼﻔﺔ

اﻻﺳﻢ

م

١

سعادة األستاذ /محمد جميل عبد القادر

األردن

رئيس االتحاد العربي
للصحافة الرياضية – نائب
رئيس اللجنة اإلعالمية
باالتحاد

٢

سعادة الدكتور /حسن ابوجبل

السودان

أمين عام االتحاد السوداني
لكرة القدم

٣

سعادة األستاذ /عبد ﷲ سعد الزھراني

السعودية

األمانة العامة لالتحاد
السعودي لكرة القدم

٤

سعادة الدكتور /حافظ المدلج

السعودية

عضو االتحاد السعودي لكرة
القدم

كما حضر المؤتمر:
 .١سعادة األستاذ /وليد كردي
 .٢سعادة األستاذ /عبد ﷲ الشايع
 .٣سعادة األستاذ /سعيد جمعان

األمين العام المساعد
األمين العام المساعد
األمين العام المساعد

آﻠ ﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟ ﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠ ﻜﻲ اﻷﻣ ﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻓ ﻬﺪ
رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الحم د ﷲ رب الع المين..والص الة والس الم عل ى أش رف األنبي اء والمرس لين..نبين ا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
أصحاب السمو ..والمعالي..والسعادة..
أعضاء مؤتمر تطوير االتحاد العربي لكرة القدم ..المحترمين
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،
يشرفني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد ﷲ بن عب د العزي ز وس يدي
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عب د العزي ز ول ي العھ د ونائ ب رئ يس مجل س
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ..وسيدي صاحب السمو الملك ي األمي ر
نايف بن عبد العزيز النائ ب الث اني ل رئيس مجل س ال وزراء ووزي ر الداخلي ة أن أرح ب
بك م أجم ل ترحي ب..ف ي بل دكم الث اني المملك ة العربي ة الس عودية الت ي تحتف ل ھ ذه األي ام
بعودة سمو سيدي ولي العھد صاحب السمو الملكي األمي ر س لطان ب ن عب د العزي ز إل ى
أرض الوطن بعد أن من ﷲ عليه بالشفاء.
كم ا يش رفني ف ي مس تھل ھ ذا اللق اء المب ارك أن أرف ع باس مكم جميع ا ً أس مى آي ات
الشكر والعرفان..لس يدي خ ادم الح رمين الش ريفين المل ك عب د ﷲ ب ن عب د العزي ز عل ى
مكرمته ببناء المقر الجديد لالتحاد العرب ي لك رة الق دم واتح اد اللج ان االولمبي ة الوطني ة
العربية بالرياض وق د ب دأت الجھ ات المختص ة بالرئاس ة العام ة لرعاي ة الش باب بإع داد
المخططات الالزمة لتنفيذ المشروع قريبا ً بإذن ﷲ.
وال يفوتني ونح ن نجتم ع الي وم لت دارس أوض اع االتح اد العرب ي لك رة الق دم وس بل
تط ويره والنھ وض بك رة الق دم العربي ة أن نھن ئ أنفس نا جميع ا ً بتأھ ل منتخبن ا العرب ي
الجزائري لنھائيات كأس العالم ٢٠١٠م بجنوب أفريقيا معلنين وقوفنا جميعا ً خلفه ليكون
خير سفير لكرة القدم العربية في ھذا المحفل العالمي مع تمنياتنا لجميع منتخباتنا العربية
المشاركة في بطولة كأس األمم األفريقية لعام  ٢٠١٠بانجوال بالتوفيق والنجاح.
أيھا اإلخوة األعزاء.

حين دعوت في االجتماع األخير للجمعية العمومية لالتحاد العربي لك رة الق دم لعق د
م ؤتمر ع ام لدراس ة تط وير االتح اد بع د ھ ذه الفت رة الطويل ة الت ي م رت عل ى تأسيس ه
وإيج اد الس بل الكفيل ة بتط وير العم ل ف ي ھيئات ه ولجان ه المختلف ة لمواكب ة التط ورات
الحديث ة الت ي ط رأت عل ى مجم ل معطي ات ك رة الق دم العالمي ة وعم ل وأنظم ة االتح اد
ال دولي واالتح ادات القاري ة لك رة الق دم وم ا وجدت ه ھ ذه ال دعوة م ن حم اس ش ديد م ن
اإلخوة أعضاء الجمعية ورغبة صادقة في عقد المؤتمر ،فان ھذا الحماس يجعلن ي أكث ر
تفاؤالً بأن اجتماعنا ھذا سيكون أكثر عمقا ً وتشخيصا ً للمشاكل والمعوقات التي تعت رض
كرة القدم العربية مما يجعلنا نتوصل إلى خارطة طريق جديدة تقود اتحادكم ف ي النھاي ة
إلى ما نتطلع إليه جميعا ً في تحقيق التطور الفعلي في عم ل جمي ع ھيئات ه المختلف ة ب إذن
ﷲ وإذا كان ھذا يتطلب كما تعلمون الكثير من التعاون إدراكا منا للمسئولية ف إنني عل ى
ثقة ويقين بأنكم أيھا اإلخوة تملكون الكفاءة العالية والخب رة الطويل ة الت ي س تقود اتحادن ا
العربي بإذن ﷲ إلى أكثر مما نتطلع إلي ه م ن اجتماعن ا ھ ذا وم ا يرم ي إلي ه م ن أھ داف
بناءة.
وقب ل الخت ام أود أن ان وه واق در عالي ا ً الجھ ود الت ي ب ذلتھا اللجن ة التحض يرية لھ ذا
المؤتمر برئاسة سعادة األخ محمد روراوة رئ يس االتح اد الجزائ ري لك رة الق دم النائ ب
الثاني لرئيس االتح اد العرب ي لك رة الق دم كم ا أش كركم أيھ ا اإلخ وة جميع ا ً عل ى تلبي تكم
لل دعوة ومش اركتكم ف ي أعم ال الم ؤتمر راجي ا ً م ن الم ولى ع ز وج ل أن يكل ل أعمالن ا
بالتوفيق والسداد.
وآخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين..

والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

آﻠﻤﺔ ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ /ﻣﺤﻤﺪ روراوﻩ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن فھد بن عبد العزيز رئيس االتحاد العربي
لكرة القدم – رئيس مؤتمر تطوير االتحاد العربي لكرة القدم،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المؤتمر.
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،،
لقد شرفني صاحب الس مو الملك ي األمي ر س لطان ب ن فھ د ب ن عب د العزي ز رئ يس
االتح اد العرب ي لك رة الق دم برئاس ة اللجن ة التحض يرية للم ؤتمر ال ذي دع ا إلي ه س موه
الكريم في االجتماع العادي الثالث عش ر للجمعي ة العمومي ة لالتح اد العرب ي لك رة الق دم
الذي عقد في مدينة الري اض خ الل ش ھر ابري ل/نيس ان ٢٠٠٩م بھ دف دراس ة أوض اع
االتحاد العربي لكرة القدم بعد مرور خمسة وثالثين عاما ً عل ى تأسيس ه وتق ويم مس يرته
الطويل ة ورس م الخط ط والب رامج التطويري ة م ن مختل ف الجوان ب اإلداري ة والفني ة
المحققة ألھداف االتحاد والمواكبة للتنظيمات القارية والدولية المماثلة.
وقد عقدت اللجنة التحضيرية اجتماع ات مطول ة بالعاص مة التونس ية خ الل الفت رة
من /٢٤-٢٢رجب١٤٣٠/ھـ الموافق من  ١٧-١٥يولي و/تم وز ٢٠٠٩م ،واطلع ت عل ى
النظام األساسي لالتحاد والالئحة المالية وھيكلة األمانة العامة باستثناء لوائح المسابقات
والبط والت الت ي رأت اللجن ة أن تق وم اللجن ة المختص ة بدراس تھا مس تقبالً ف ي ض وء
ق رارات الجمعي ة العمومي ة الحق ا ً فيم ا يتعل ق ب البطوالت والمس ابقات الرس مية الت ي
سينظمھا االتحاد ،كما اطلعت على اآلراء والمالحظ ات واألفك ار الت ي تق دم بھ ا الس ادة
أعضاء اللجنة.
وقد انتھت اجتماعات اللجنة إلى العديد من التوصيات أھمھا:
اوالً:

التأكيد على وجوب رسم سياسة واض حة لالتح اد العرب ي لك رة الق دم تح دد المالم ح لم ا
يجب عليه االتحاد ودوره في المساھمة في تطوير كرة القدم العربية ،وترس يخ وجودھ ا
على الساحة القارية والدولية.

ثانيا ً:

ض رورة تص فية أج واء ك رة الق دم العربي ة وتوحي د المواق ف وخاص ة فيم ا يتعل ق ب دعم
القي ادات العربي ة الت ي تحت ل مواق ع دولي ة وقاري ة ،وتوص ي اللجن ة بتف ويض ص احب
السمو الملكي األمير سلطان بن فھد بن عبد العزيز للقي ام بھ ذه المب ادرة لتوحي د الص ف
ولم الشمل العربي لما فيه خدمة لمصالح الرياضة العربية.

ثالثا ً :

تع ديل النظ ام األساس ي بم ا يتمش ى م ع أنظم ة االتح اد ال دولي واالتح ادين الق اريين
األفريقي واآلسيوي.

رابعا ً :

وضع الئحة داخلية خاصة باالنتخابات متمشية مع الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم.

خامسا ً :

تعديل الالئح ة المالي ة لتتمش ى م ع التط ورات الت ي ح دثت عل ى م دى الس نوات األخي رة
السيما في ضوء التسويق التج اري لبط والت االتح اد ،والس عي لتنمي ة م داخيل وم وارد
االتحاد المالية.

سادسا ً:

إعادة ھيكلة األمانة العامة وتطوير عملھا ،ودعمھا بالخبرات والكفاءات الت ي تس ھم ف ي
االرتق اء باالتح اد كمنظم ة ال يق ل مس توى األداء فيھ ا ع ن ب اقي المنظم ات الدولي ة
والقارية.

سابعا ً:

اعتبار البطوالت والمسابقات العص ب الحس اس لالتح اد ،ول ذا يج ب إعطاءھ ا األولوي ة
في أنشطة االتحاد ،وعلى االتحادات دعم ھذا الجانب وااللتزام بالمش اركة الفعال ة فيھ ا،
وت رى اللجن ة ض رورة برمج ة بط والت االتح اد لفت رات زمني ة ثابت ة والتركي ز عل ى
البطوالت للفئات العمرية.

ثامنا ً:

البحث عن مص ادر لتنمي ة الم وارد المالي ة لالتح اد ،ول ذا الب د م ن البح ث ع ن ش ركات
متخصصة ف ي مج ال اإلع الن والرعاي ة والبح ث التلفزي وني ،لتموي ل بط والت االتح اد
وأنشطته األخرى.

تاسعا ً:

توثي ق العالق ات م ع االتح اد ال دولي واالتح ادين األفريق ي واآلس يوي ،وبھ ذه المناس بة
نب ارك الخط وات العملي ة والزي ارات المتبادل ة ب ين االتح اد العرب ي واالتح اد األفريق ي،
وقبلھا زيارة وفد من االتحاد العربي إلى االتحاد الدولي من ذ س نوات قليل ة بھ دف توثي ق
العالقة والتنسيق.
وتوصي اللجنة بھ ذا الش أن ض رورة تش كيل لجن ة استش ارية م ن األعض اء الع رب ف ي
االتحاد الدولي واالتحادين األس يوي واألفريق ي لالس تفادة م ن م واقعھم ف ي دع م العالق ة
والتعاون مع تلك االتحادات.

عاشراً:

تثني اللجن ة عل ى ق رار الجمعي ة العمومي ة بإقام ة حف ل س نوي لتك ريم الشخص يات الت ي
قدمت خدمات مميزة لالتحاد.

وقد قامت األمانة العامة مشكورة بتزويد السادة أعض اء اللجن ة التنفيذي ة واللجن ة
التحضيرية واالتحادات األعضاء بكافة الوثائق التي أعدتھا اللجن ة التحض يرية للم ؤتمر
قبل وقت كاف ،وھي اآلن بين أيديكم عندما ستتوجھون لمناقشتھا في محاور المؤتمر.
أيھا اإلخوة األعزاء…
أشكركم جميع ا ً عل ى الثق ة الغالي ة الت ي اوليتم وني إياھ ا وزمالئ ي أعض اء اللجن ة
التحضيرية ،آمالً أن تك ون اللجن ة ق د قام ت بالمھم ة عل ى أكم ل وج ه ،وأش كر زمالئ ي
أعض اء اللجن ة التحض يرية ال ذين أمض وا وقت ا ً ط ويالً ف ي اجتماع ات متواص لة تمكن وا
بعدھا من انجاز المھمة ،متمنيا ً لكم كل التوفيق في أعمالكم.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

وقب ل اختت ام حف ل افتت اح الم ؤتمر توج ه س مو رئ يس الم ؤتمر للس ادة الحاض رين
بتوصية تتعلق بمنصب النائب التنفيذي لرئيس االتحاد قائالً:
أود وبمنتھي الشفافية أن أشير إلى منصب النائب التنفيذي لرئيس االتحاد
وأوضح أنه من منطلق الحفاظ على النظام األساسي وعدم المساس بما نص عليه،
ونظراً للمناصب الرسمية والرياضية التي أشغلھا التي تضطرني في بعض األحيان
للتغيب عن بعض اجتماعات لجان االتحاد العربي لكرة القدم ولثقتي الكاملة في
صاحب السمو الملكي األمير نواف بن فيصل بن عبد العزيز وبما يتمتع به من مقدرة
وكفاءة كبيرة ،فإنني أرشحه لشغل ھذا المنصب ،وعليه فإنني اقترح على المؤتمر
والجمعية العمومية الموافقة على تعديل في النظام األساسي يسمح لرئيس االتحاد تسمية
النائب التنفيذي ومصادقة الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية
والجمعية العمومية وينوب عنا في أثناء غيابنا والتصويت في الحاالت التي تتطلب
التصويت للحفاظ على أن يكون لبلد الرئيس صوت واحد فقط.

أﺷﻐﺎل ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
بعد انتھاء حفل افتتاح المؤتمر باشر السادة أعضاء الم ؤتمر طبق ا ً للبرن امج الزمن ي
المحدد أشغالھم ضمن ورشات عمل لمحاور المؤتمر الست وھي:
 .١محور النظام األساسي ولوائح االتحادات برئاسة سعادة األستاذ سليم علولو.
 .٢محور ھيكلة األمانة العامة لالتحاد برئاسة سعادة األستاذ حسين سعيد.
 .٣محور البطوالت والمسابقات برئاسة سعادة األستاذ مجدي شمس الدين.
 .٤محور الدورات التدريبية والندوات برئاسة سعادة األستاذ طالب ازمقنا.
 .٥مح ور تنمي ة الم وارد المالي ة برئاس ة س عادة ال دكتور معتص م جعف ر نائ ب
رئيس اللجنة المالية.
 .٦محور اإلعالم وموقع االتحاد على االنترنت برئاسة معالي الشيخ عيسى ب ن
راشد الخليفة.
وعل ى م دى ي ومين م ن االجتماع ات اطل ع خاللھ ا الس ادة األعض اء ف ي مح اور
المؤتمر على توصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر في اجتماعھا الذي عقد ف ي العاص مة
التونس ية ح الل الفت رة م ن  ٢٢إل ى  ٢٤رج ب ١٤٣٠ھ ـ المواف ق م ن  ١٥إل ى ١٧
يولي و/تم وز ٢٠٠٩م برئاس ة س عادة األس تاذ /محم د روراوة ،وأص درت التوص يات
التالية:

اوﻻً -ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﺤﺎد:
السادة المشاركون في المحور:
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
7
8
9

اﻷﺳﻢ

أ.سليم علولو
أ.عثمان محمد السعد
د.صالح بن ناصر
د.م..سليم بن سرور الشامسي
أ.المنصف بن غريبة
د.كمال شداد
الشيخ/نايف بن سالم المرھون
أ.ھاشم حيدر
أ.أحمد على اليزيدي

اﻟﺪوﻟﺔ

تونس
السعودية
السعودية
اإلمارات
تونس
السودان
عمان
لبنان
ليبيا

اﻟﺼﻔﺔ

رئيس المحور

١٠
١١
١٢
١٣

موريتانيا
سوريا
السعودية
السعودية

أ.محمد سالم بوخريص
أ.وليد كردي
أ.مبارك الضفيان
أ.سعد الشويعر

المقرر
األمانة العامة
األمانة العامة

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 -١تعديل النظام األساسي لالتحاد على النحو التالي:
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ –
ﺗﻌﺎرﻳﻒ -
االتحاد

١:١

االتحاد العربي لكرة القدم )يوافا(UAFA

عضو االتحاد

٢:١

االتحاد الوطني لكرة القدم أو ما يماثله.

اتحاد اللجان

٦:١

اتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية.

اللجنة المعاونة

٧:١

اللجنة المعاونة الدائمة.

األغلبية المطلقة ١١:١

أغلبي ة النص ف  ١+لمجم وع األعض اء ال ذين لھ م ح ق
التصويت.

األغلبية العادية

١٢:١

أغلبي ة )النص ف  (١+لمجم وع األعض اء ال ذين لھ م ح ق
التصويت الحاضرين لالجتماع.

األغلبية النسبية

١٣:١

أغلبية النسبة المحددة في ھذا النظ ام م ن مجم وع األعض اء
الذين لھم حق التصويت.

الجمعي
العمومية

ة ١٤:١

الجمعية العمومية لالتحاد العربي لكرة القدم.

اللجنة التنفيذية

١٥:١

اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي لكرة القدم.

الرئيس

١٦:١

رئ يس االتح اد العرب ي لك رة الق دم ورئ يس اللجن ة التنفيذي ة
لالتحاد العربي لكرة القدم.

األمين العام

١٧:١

األمين العام لالتحاد العربي لكرة القدم.

ھيئة التحكيم

٤:١٤

ھيئة التحكيم العربية

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-ﻣﺎهﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ماھية االتحاد

١:٢

االتحاد ھيئة مستقلة ذات شخصية اعتباري ة مرجعيت ه اتح اد
اللجان يعمل بموجب أحك ام ونظ ام وق وانين ول وائح االتح اد
الدولي لكرة القدم ،ويلتزم بكل قراراته وتعليماته.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-أﺣﻜﺎم أﺳﺎﺳﻴﺔ

المادة
المقر

٣:٣

المق ر الرئيس ي لالتح اد مدين ة الري اض بالمملك ة العربي ة
السعودية.

الشعار وألوانه

٥:٣

يت ألف ش عار االتح اد م ن  :ش كل ھرم ي يرم ز للثب ات
والديموم ة  ،يحتض ن خارط ة ال وطن العرب ي ويب رز م ن
الھرم الخط وط األربع ة الت ي ترم ز للمجموع ات الجغرافي ة
األربع ة لالتح اد وعل ى قمتھ ا ك رة ق دم ب اللونين األص فر
واألسود وعلى ضلعي الھرم كتابة اسم االتح اد واالختص ار
لالسم باللغة الفرنسية.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ-اﻷهﺪاف

المادة
نشر اللعبة

١:٤

نشر وتطوير اللعبة في الدول العربية.

إعداد الكوادر

٢:٤

المساھمة في تطوير الكوادر اإلدارية والفنية والطبية.

تدعيم العالقات

٤:٤

ت دعيم العالق ات ب ين االتح ادات األعض اء والمس اھمة ف ي
تسوية ما قد ينشأ بينھا من خالفات.

٥:٤

توثي ق وتط وير العالق ات م ع االتح اد ال دولي واالتح ادات
القارية واإلقليمية

تش جيع البح ث ٨:٤
العلمي والتأليف

تشجيع البحث العلمي والتأليف في ما يخص اللعبة
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ-اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

المادة
حق العضوية

١:٥

يتمت ع بعض وية االتح اد االتح ادات الوطني ة العربي ة أو م ا
يماثلھا المعتمدة من االتحاد الدولي لكرة القدم.

البت

٣:٥

تبت الجمعية العمومية بطلب انضمام العضو الجديد في أول
اجتماع لھا.

 ٢:٤:٥خالف النظام األساسي لالتحاد العربي.
 ٣:٤:٥فقد صفته كاتحاد معتمد في االتحاد الدولي.
 ٤:٤:٥تخلف عن المشاركة ف ي جمي ع بط والت ومس ابقات االتح اد
الرسمية لمدة سنتين متتاليتين دون ع ذر مقب ول تق ره اللجن ة
التنفيذية.
س لطة تجمي د ٥:٥
العضوية

إن تجمي د العض وية م ن س لطة الجمعي ة العمومي ة إال أن ه
يج وز للجن ة التنفيذي ة اتخ اذ ق رار التجمي د ويص بح س اري
المفعول من تاريخ إعالن ه عل ى أن يع رض الق رار ف ي أول
اجتم اع للجمعي ة العمومي ة )العادي ة أو غي ر العادي ة(
العتماده.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ-ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺤﺎد

٢:٦

اللجنة التنفيذية  :وھي السلطة التنفيذية

 ١:٧تك
العمومية

وين الجمعي

أعضاء لھم ح ق ١:١:٧
التصويت

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ة تتكون الجمعية العمومية من:
االتح ادات األعض اء ممثل ة بوف د ال يزي د ع ن ثالث ة أف راد
لكل اتحاد عضو.

أعضاء ليس لھم ٢:١:٧
حق التصويت
 ١:٢:١:٧أعضاء اللجنة التنفيذية.
 ٢:٢:١:٧أعضاء الشرف.
 ٣:٢:١:٧ممثل اتحاد اللجان.
 ٤:٢:١:٧األعض اء الع رب ف ي اللجن ة التنفيذي ة باالتح اد ال دولي
واالتحادين اآلسيوي واألفريقي.
٥:٢:٧

دراس ة المقترح ات المقدم ة بش أن تع ديل النظ ام األساس ي
والبت فيھا.

٩:٢:٧

انتخ اب رئ يس وأعض اء اللجن ة التنفيذي ة وم لء المراك ز
الشاغرة والمصادقة عل ى مرش ح ال رئيس لمنص ب النائ ب
التنفيذي.

 ١٠:٢:٧منح العضوية الشرفية واألوس مة لم ن ق دم خ دمات ممي زة
للعبة.
 ١٣:٢:٧اسقاط العضوية عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية.

 ١٤:٢:٧أي ة اختصاص ات أخ رى غي ر منص وص عليھ ا ف ي ھ ذا
النظام وغير ممنوحة ألية جھة أخرى في االتحاد بموج ب
أحكام ھذا النظام.
االجتماعات

٣:٧

رئاس
االجتماعات

ة ٤:٧

جدول األعمال

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا ً عاديا ً مره كل سنة ويج وز
دعوتھا الجتماع غير عادي.
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية.

١:٧:٧

المن اداة عل ى الحض ور واإلع الن ع ن ت وفر النص اب
القانوني وتثبيت صحة اتخاذ القرارات.

٢:٧:٧

كلمة الرئيس.

٣:٧:٧

تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية من
ثالثة أعضاء.

٤:٧:٧

تش كيل لجن ة االقت راع م ن ثالث ة أعض اء )ف ي حال ة
االنتخابات(.

 ١٣:٧:٧انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.
 ١٤:٧:٧م ا يس تجد م ن اعم ال الت ي يتق دم باقتراحھ ا ام ا اللجن ة
التنفيذية واما أحد األعضاء شريطة موافقة ثلثي األعض اء
الحاضرين.
االجتم اع غي ر ٨:٧
العادي

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي مسببا ً بناء على
:

توجي ه ال دعوة ٩:٧
لالجتم اع غي ر
العادي

يق وم ال رئيس أو األم ين الع ام بتنفي ذ ق رار توجي ه ال دعوة
لعقد االجتماع غير العادي للجمعية العمومية خالل أس بوع
من تاريخ استالم الطلب مرفقا بھا جدول أعم ال االجتم اع
على أن ي تم عق د االجتم اع خ الل ثالث ين يوم ا ً م ن توجي ه

الدعوة.
تثبي ت عق د ١١:٧
االجتماعات

يكون االجتماع العادي أو غير عادي مثبتا ً إذا وافقت على
حضوره في الزمان والمك ان المح ددين األغلبي ة المطلوب ة
للنصاب.

ص حة انعق اد ١٢:٧
االجتماع

يكون االجتماع العادي أو غير العادي صحيحا ً إذا حض ره
األغلبي ة المطلق ة لالتح ادات األعض اء الت ي لھ ا ح ق
التص ويت إال إذا ك ان الموض وع يتطل ب األغلبي ة النس بية
لالتحادات األعضاء الت ي لھ ا ح ق التص ويت فيج ب ت وفر
الحضور الذي يمثل النسبة.

١٣:٧

إذا لم يكتم ل النص اب الق انوني ف ي الموع د المح دد يؤج ل
االجتماع  ٢٤ساعة أربع وعشرين س اعة يك ون االجتم اع
بع دھا ص حيحا ً ف ي المك ان عين ه ش ريطة أال يق ل ع دد
الحاض رين ع ن ثل ث ع دد األعض اء ال ذين لھ م ح ق
التصويت.

 ٣:١٥:٧ال يحق لعضو اللجنة التنفيذية.
 ٤:١٥:٧يكون التصويت باالقتراع السري في حالة االنتخابات.
 ٥:١٥:٧يكون التصويت برفع األي دي ف ي الح االت األخ رى إال إذا
اقترح خالف ذلك ووافقت عليه الجمعية العمومية بواسطة
االقتراع السري.
٤:١٦:٧

تلغى ھذه الفقرة

المادة الثامنة
اللجنة التنفيذية

تكوين اللجنة ١ :٨
التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من :

مدة الدورة

الرئيس

 :وتنتخبه الجمعية العمومية

النائب التنفيذي
للرئيس

 :المرشح الذي يختاره الرئيس
وتصادق عليه الجمعية العمومية،
ويحق له التصويت في حال ترأسه
لالجتماع.

النائب األول
للرئيس

 :وتنتخبه اللجنة التنفيذية من بين
أعضائھا.

النائب الثاني
للرئيس

وتنتخبه اللجنة التنفيذية من بين
أعضائھا.

ستة أعضاء

منتخبين من الجمعية العمومية.

رئيس االتحاد
الفلسطيني

 :بحكم منصبه.

عضو نسائي بدون
حق التصويت

 :يعين من قبل اللجنة التنفيذية.

٢ :٨

تنعقد الجمعية العمومية العادية االنتخابية للجنة التنفيذية خالل
شھر مايو في السنة التالية لأللعاب األولمبية ،وأي انتخابات
في غير ذلك التاريخ تكون إستكمالية.

٦ :٣ :٨

المصادقة على تسمية األمين العام بنا ًء على ترشيحات الرئيس
.

١٣ :٣ :٨

إصدار قرار تعيين األمين العام ونائب األمين العام المقترح من
رئيس االتحاد.

 ١٧ :٣ :٨إقرار جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية العادية.
١٨:٣:٨

يحدد االجتماع غير العادي من قبل الجھة التي طلبت االجتماع
ويقر من قبلھا الموضوع الذي من أجله سيعقد االجتماع.

١ :٨ :٨

إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل االجتماع لمدة
 ٢٤أربع وعشرين ساعة يكون االجتماع بعدھا صحيحا ً في
المكان عينه شريطة أال يقل عدد الحاضرين عن ثلث األعضاء
الذين لھم حق التصويت .

التصويت

٩ :٨

يكون التصويت علنيا ً برفع األيدي ويجوز أن يتم سريا ً إذا رأت
األغلبية العادية من األعضاء ذلك.

الترشيح

١١ :٨

يس مي ك ل اتح اد عض واً مرش حا ً واح داً فق ط م ن ب ين أعض اء
ھيئت ه اإلداري ة الحالي ة أو عض واً س ابقا ً أمض ى دورة واح دة
عل ى األق ل ف ي ھيئت ه التنفيذي ة بع د تس ديد االلتزام ات المالي ة
تج اه االتح اد ويج وز ترش يحه ألكث ر م ن منص ب م ن مناص ب
اللجنة التنفيذية.

٢ :١٢ :٨

انتخ اب ب اقي األعض اء الثماني ة مناص فة ب ين مرش حي ال دول
التابعة لك ل م ن ق ارتي آس يا وأفريقي ا ويف وز بالعض وية ال ذين
حصلوا على األغلبية المطلقة.
وف ي ح ال ل م يف ز بأح د المقاع د أي م ن المرش حين لع دم نيل ه
األغلبي ة المطلق ة فتع اد االنتخاب ات ف ي دورة ثاني ة لم لء ھ ذه
المقاعد بعد استبعاد المرشح الذي نال أقل عدد م ن األص وات،
وھكذا حتى ينال أحد المرشحين األغلبية المطلقة.

التزكية

١٣:٨

إلغاء المادة

١٤ :٨

يفوز بالتزكية المرشح أو المرشحين لمناصب اللجنة التنفيذي ة
إذا تساوى أو قل عدد المرش حين م ع ع دد المناص ب الش اغرة
ويتم شغل الشاغر حسب ما تقره الجمعية العمومية .

سقوط
العضوية

١٦ :٨

يقوم الرئيس المنتخب بتس مية األم ين الع ام م ن المقيم ين ف ي
دول ة مق ر االتح اد كم ا يق وم بتس مية نائ ب األم ين الع ام عن د
الضرورة من المقيمين ف ي دول ة المق ر أيض ا ً ف ي أول اجتم اع
للجنة التنفيذية المنتخبة .

١٧:٨

تسقط العضوية عن عضو اللجنة التنفيذية في الحاالت التالية:

٣:١٧:٨

أذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة بحكم نھائي.

٤ :١٧ :٨

إذا قام بعمل غير مشروع أو خالف النظام األساسي.

٥ :١٧ :٨

إذا تخلف عن حضور االجتماعات ثالثة مرات دون ع ذر تقبل ه
اللجنة التنفيذية .
وف ي الح االت ال ثالث األخي رة ترف ع اللجن ة التنفيذي ة االقت راح
بتجميد العضوية للجمعية العمومية للبت فيه.

شغل الشواغر ١٨ :٨

يتم شغل المناصب الشاغرة إذا كانت المھلة المتبقية للجنة
التنفيذية تزيد على ستة أشھر حسب التالي :

٣:١٨:٨

تعتبر والية المنتخب أو المنتخبين لملء الشواغر
إستكمالية تنتھي بانتھاء والية اللجنة التنفيذية.

١٩:٨

إذا فقد عضو اللجنة التنفيذية منصبه في الھيئة اإلدارية التحاده
الوطني تستمر عضويته في اللجنة التنفيذية في االتحاد العربي
حتى انتھاء دورته.

المادة التاسعة
اختصاصات الرئيس

٣ :٩

رئاس ة جمي ع جلس ات الجمعي ة العمومي ة واللجن ة التنفيذي ة
والتوقيع على محاضرھا مع األمين العام.

٥ :٩

تسمية األمين العام ونائب األمين العام.

١١ :٩

تفويض نواب الرئيس أو أي عضو من أعضاء اللجن ة التنفيذي ة
بممارس ة بع ض اختصاص اته بم ا ال يتع ارض م ع الص الحيات
الممنوحة لآلخرين بموجب أحكام ھذا النظام.

١٢:٩

الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

المادة الحادية عشر
األمين العام  -نائب األمين العام

١ :٢ :١١

تنفي ذ ق رار الجمعي ة العمومي ة واللجن ة التنفيذي ة باتخ اذ كاف ة
اإلجراءات الالزمة .

٣ :٢ :١١

توجيه ال دعوة لحض ور اجتماع ات الجمعي ة العمومي ة واللجن ة
التنفيذية واللجان المعاونة حسب أحكام ھذا النظام.

١٢ :٢ :١١

حض ور االجتماع ات الت ي تعق دھا الجمعي ة العمومي ة واللجن ة
التنفيذية واللجان المختلفة باالتحاد.

١٧:٢:١١

أي أعمال أخرى يتم تكليفه بھا من الجمعية العمومية.

١٨:٢:١١

تعيين مقرري اللجان المعاونة.

نائب األمين
العام

٣ :١١

يتولى نائب األمين العام مھام واختصاصات األم ين الع ام ف ي
حالة غيابه ومساعدته وتنفيذ ما يوكل إليه من أعمال.

٤:١١

تش طب الفق رة وتض اف متفرعاتھ ا ال ى اختصاص ات األم ين
العام

المادة الثانية عشرة
اللجان المعاونة الدائمة
تش كيل اللج ان ١ :١٢
الدائمة

تقوم اللجنة التنفيذية بالتشاور مع رؤساء االتحادات بتش كيل
لجان معاونه دائمة استشارية متخصصة في مجاالت العم ل
واحتياجاته  ،كما تقوم بتشكيل لج ان قض ائية وتض ع اللجن ة
التنفيذية لوائح جميع اللجان مع مراعاة ما يلي :

ت أليف اللجن ة  ١ :١ :١٢تتألف اللجنة المعاونة م ن ع دد م ن األعض اء وبح د أقص اه
الدائمة
سبعة أعضاء ،وتتم تسمية الرئيس بواس طة اللجن ة التنفيذي ة
ويس مى نائ ب ال رئيس بواس طة اللجن ة المعاون ة ويس مى
المقرر من ممثلي األمانة العامة بواسطة األمين العام.

٢ :١ :١٢

دورة اللجن ة المعاون ة تنتھ ي م ع انتھ اء دورة اللجن ة
التنفيذية.

اجتماعات اللجنة ٣ :١ :١٢
الدائمة

تجتم ع اللجن ة م رة واح دة س نويا ً عل ى األق ل بق رار م ن
رئيسھا الذي يحق له أيض ا ً اتخ اذ ق رار عق د اجتم اع غي ر
عادي للجنة إذا اقتضى األمر ذلك .

مدة دورة
اللجنةالدائمة

اللجان المعاونة

٤:١:١٢

يحق للجنة التنفيذية مراجعة تك وين اللج ان وتعي ين إدارتھ ا
وإجراء أي تعديالت تراھا مناسبة.

٢ :١٢

اللجان المعاونة ھي :

الدائمة
٤ :٢ :١٢

-اللجنة اإلعالمية والتعليق الرياضي.

٧ :٢ :١٢

-لجنة كرة الصاالت )فوتسال( والشاطئية.

٨ :٢ :١٢

-لجنة كرة القدم النسائية.

٩ :٢ :١٢

-اللجنة القانونية وشئون الالعبين.

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
٣:١٢

اللجان القضائية.

١:٣:١٢

لجنة االنضباط.

٢:٣:١٢

لجنة االستئناف.

المادة الثالثة عشرة
مالية االتحاد
تتكون مالية االتحاد من :
٨ :٢ :١٣

اإليرادات من تسويق الحقوق التجاري ة للبط والت والمنافس ات
الت ي ينظمھ ا االتح اد ،وأي م وارد أخ رى تواف ق عليھ ا اللجن ة
التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
أحكام عامة

تسيير أعمال ١ :١٤
االتحاد

يح ق للجمعي ة العمومي ة تش كيل لجن ة مؤقت ة لتس يير أعم ال
االتح اد ف ي ح ال س حب الثق ة م ن اللجن ة التنفيذي ة أو إص دار
قرار بحلھا ألي سبب من األسباب عل ى أن تح دد موع داً لعق د
أجتم اع غي ر ع ادي للجمعي ة العمومي ة إلج راء انتخ اب لجن ة
تنفيذية جديدة خالل فترة تسعين يوما ً.

قرار سحب
الثقة من
اللجنة
التنفيذية أو
حل االتحاد

٢ :١٤

ف ي ح ال ع دم قي ام اللجن ة المؤقت ة بعق د أجتم اع الجمعي ة
العمومية خالل فترة تس عين يومي اً ،يق وم األم ين الع ام بتوجي ه
الدعوة لعقد أجتماع جمعية عمومية غير عادية خالل شھرين.

ھيئة التحكيم

٤ :١٤

يجوز االحتكام لدى ھيئة التحكيم العربية.

القرارات
األخرى

٧ :١٤

يوجه االتحاد دعوة التحاد اللجان لحضور أجتماع ات جمعيت ه
العمومية كما يمكن توجيه الدعوة له لحضور أجتماعات لجنته
التنفيذية كلما استلزم األمر ذلك .

٨:١٤

تعتب ر ق رارات االتح اد ناف ذة ف وراً م ا ل م ي نص الق رار عل ى
خالف ذلك.

٩:١٤

عند احتساب عدد األصوات يجبر الكسر إذا كان النص ف وم ا
فوق ،ويلغى إذا كان أقل من النصف.

١٠ :١٤

تعقد جميع أجتماع ات الجمعي ة العمومي ة واللجن ة التنفيذي ة ف ي
مقر االتحاد ما لم يتقدم أي اتحاد عضو بطلب استضافتھا.

١١ :١٤

تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام ھذا النظام.

١٢ :١٤

يحتوي ھذا النظام على أربع ة عش ر م ادة وتحت وي عل ى مائ ة
وخمسة عشر فقرة في ثمانية وعشرون صفحة حسب ما يلي :

محتويات
النظام

المادة األولى ) (١٧فقرة

المادة الثانية ) (١فقرتان

اعتماد النظام

المادة الثالثة ) (٥فقرات

المادة الرابعة ) (٨فقرات

المادة الخامسة ) (٥فقرات

المادة السادسة ) ( ٤فقرات

المادة السابعة ) (١٧فقرة

المادة الثامنة ) (١٩فقرة

المادة التاسعة ) (١٢فقرات

المادة العاشرة ) (٢فقرتان

المادة الحادية عشرة ) (٣فقرات

المادة الثانية عشرة ) (٣فقرتان

المادة الثالثة عشرة ) (٦فقرات

المادة الرابعة عشرة ) (١٣فقره

١٣ :١٤

أص بح ھ ذا النظ ام ناف ذ المفع ول بع د اعتم اده م ن الجمعي ة
العمومية غير العادية لالتحاد في دورة انعقادھ ا الرابع ة عش ر
في مدينة الرياض بالمملك ة العربي ة الس عودية بت اريخ  ٢٩ذي
الحج ة  ١٤٣٠ھجري ة المواف ق  ١٦ك انون األول /ديس مبر
 ٢٠٠٩ميالدية .

 .١العم ل بالالئح ة المالي ة المقترح ة م ن اللجن ة التحض يرية للم ؤتمر باس تثناء رس وم
االنتساب واالشتراك لمناقشته ضمن أعمال المؤتمر العام.
 .٢تأيي د اقت راح اللجن ة التحض يرية للم ؤتمر بإحال ة ل وائح البط والت والمس ابقات إل ى
اللجن ة المختص ة لدراس تھا ف ي ض وء ق رارات اللجن ة التنفيذي ة والجمعي ة العمومي ة
بخصوص تحدد البطوالت والمسابقات التي سينظمھا االتحاد.
 .٣تف ويض األمان ة العام ة إلع ادة ص ياغة الالئح ة الداخلي ة الخاص ة بانتخ اب اللجن ة
التنفيذية لتتمشى مع النظ ام األساس ي ال ذي س تعتمده الجمعي ة العمومي ة ،وم ع الئح ة
االتحاد الدولي لكرة القدم.
ً -ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻮر هﻴﻜﻠﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد:
ﺛﺎﻧﻴﺎ
وقد شارك في ھذا المحور:
م

١
٢
٣
٤

اﻷﺳﻢ

أ.حسين سعيد
أ.حسين فضول طبر
أ.على كامل على
أ.فيصل عبد الھادي

اﻟﺪوﻟﺔ

العراق
جيبوتي
جيبوتي
السعودية

اﻟﺼﻔﺔ

رئيس المحور
عضو

٥
٦
٧
٨

.١

.٢
.٣
.٤
.٥

موريتانيا
السودان-خبير
السعودية
فلسطين

محمد سالم أمبيرك
د.حسن أبو جبل
أ.سعيد جمعان
.أ.لطفي األخرس

المقرر
األمانة العامة

وض ع ھيكل ة األمان ة العام ة ب م يتواف ق م ع النظ ام األساس ي لالتح اد ويتمش ى م ع ھيكل ة
األمانة العامة المعمول بھ ا ف ي االتح ادين الق اريين اآلس يوي واألفريق ي واالتح اد ال دولي
بھ دف تط وير وتجدي د وتحس ين مس توى العم ل وس رعة انج از وأداء الع املين ،وبحي ث
يكون قابالً للتوسع النوعي ألعمال وأنشطة ومسابقات االتحاد.
استحداث وظيفة مستشار قانوني من أجل تقديم االستشارات وإع ادة الص ياغات القانوني ة
في جميع العقود سواء على صعيد الشركات الراعية والموظفين والمرافع ة ل دى الجھ ات
القضائية.
ض رورة اس تحداث قس م خ اص عن ي بمج ال التس ويق واس تثمار م ن اج ل تنمي ة م وارد
االتحاد المالية.
توصيات اللجان المعاونة ترفع للجنة التنفيذية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
تقوم األمانة العامة باتخاذ اإلجراءات اإلدارية المطلوبة.
بن ا ًء عل ى م ا تق دم ت م تقس يم ھيكل ة األمان ة العام ة إل ى أربع ة أقس ام أساس ية وھ ي
)الش ئون الفني ة -الش ئون اإلداري ة والخ دمات – الش ئون المالي ة والتس ويق – مرك ز
المعلومات واإلعالم(.

ً -ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﻄﻮﻻت واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت:
ﺛﺎﻟﺜﺎ
السادة المشاركون في المحور:
م

١
2
٢
٣
٤
٥

اﻷﺳﻢ

أ.مجدي شمس الدين
الشيخ على بن خليفة
أ.عبد القادر شعبان
أ.سيد محمود نور
أ.مبارك محمد المعصب
أ .صالح الدين العربي

اﻟﺪوﻟﺔ

السودان
البحرين
الجزائر
الصومال
الكويت
ليبيا

اﻟﺼﻔﺔ

رئيس المحور

٦
٧
٨

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

أ.عبدﷲ سعد الزھراني
أ.فتحي قاسم
أ.سعود غنيم

السعودية
مصر
سوريا

المقرر
األمانة العامة

وضع برامج منافس ات وبط والت االتح اد العرب ي لك رة الق دم وفق ا ً لرزنام ة االتح اد
الدولي واالتحادين اآلسيوي واألفريقي بعد دراسة دقيقة ووضع فت رات زمني ة ثابت ة
ومحددة بحيث ال تتعارض ارتباطات االتحادات الوطنية القارية والدولية م ع ب رامج
االتحاد العربي وذلك حرصا ً على مشاركة االتح ادات األعض اء ف ي أنش طة االتح اد
العربي لكرة القدم بصورة فاعلة ومنتظمة  ،واعتماد أسس ومع ايير واض حة وثابت ة
للتصنيف العربي حسب المشاركات والنتائج لألندية في البطوالت العربي ة العتم اده
كوسيلة تساعد على وضع البرامج وتشجيع االتحادات على المش اركة  ،ام ا بالنس بة
للمنتخبات فيتم االعتماد على التصنيف الدولي لكرة القدم.
مراجع ة ل وائح البط والت والمس ابقات ووض ع ص يغة إلل زام االتح ادات األعض اء
بالمش اركة ف ي المس ابقات الت ي ينظمھ ا االتح اد العرب ي ،وااللت زام بوض ع الب رامج
الثابتة والمحددة ،وتنظيم الحوافز بأسس جديدة لجذب األندي ة واالتح ادات للمش اركة
المستمرة في بطوالت ومسابقات االتحاد العربي لكرة القدم.
حسم ملف رعاية بطولة دوري أبط ال الع رب م ع ش ركة  ARTعل ى أعل ى مس توى
ف ي االتح اد ومواص لة تنظ يم بطول ة دوري أبط ال الع رب واالس تعداد لمواجھ ة
الظروف والتحديات والبحث عن عدة بدائل وخط ة واض حة لتف ادي أي ة عقب ات ف ي
المس تقبل واالس تعانة بالش ركات المتخصص ة ف ي التس ويق الرياض ي عل ى مس توى
العالم.
دراسة الصيغة الحالية لنظام بطول ة دوري أبط ال الع رب ل دعم اإليجابي ات وتف ادي
الس لبيات م ا أمك ن لض مان المش اركة الكامل ة لالتح ادات األعض اء بأفض ل األندي ة
ل ديھا عل ى أن يك ون ھن اك اس تعداد إذا واجھ ت لجن ة المس ابقات ص عوبة م ن حي ث
ال زمن والبرن امج أن ي تم اللج وء إل ى ص يغ بديل ة  ،وف ي ھ ذا الخص وص نتق دم
باالقتراحين التاليين :
أ .إقامة تصفيات أولية حسب التصنيف على أساس جغراف ي عل ى أن يق ام ال دور
نصف النھائي وما يليه بنظام الذھاب واإلياب.
ب .بطولة مجمعة.
التركيز على تنظيم بط والت الفئ ات العمري ة بانتظ ام وال ربط بينھ ا وب ين البط والت
اآلسيوية واألفريقية من أجل تھيئ ة المنتخب ات الوطني ة العربي ة وإع دادھا للتص فيات
القارية وكأس العالم م ع التأكي د عل ى ض رورة تنظ يم البطول ة القادم ة للناش ئين ع ام
 ٢٠١١لموالي د ) ١٩٩٤عل ى أن يراع ى ف ي حال ة تنظ يم البطول ة س نويا ً مواعي د
النھائي ات اآلس يوية واألفريقي ة  ،وف ي ح ال إقامتھ ا ك ل س نتين تج رى ف ي الس نوات
الفردية قبل نھائيات كأس العالم(.

 .٦فيما يختص ببطولة كأس العرب لمنتخبات نتقدم بالمقترحين التاليين:
أ .اعتبار مسابقة كرة القدم في الدورة الرياضية العربية التي تقام كل أربع ة
سنوات بمثابة كأسا ً للعرب أس وة بم ا ت م تطبيق ه ع ام  ١٩٩٢بالجمھوري ة
العربية السورية.
ب .إقامة البطولة كل أربعة سنوات اعتباراً من عام .٢٠١٣
 .٧االستمرار في تنظيم بطوالت كرة القدم النسائية والشاطئية وكرة الصاالت واقت راح
إقام ة بطول ة ك رة الق دم النس ائية داخ ل الص االت عل ى أن ي تم تثبي ت مواعي د ھ ذه
البطوالت قبل وقت كاف لتتمكن االتحادات الوطنية من اإلعداد الجيد للمشاركة.
 .٨يج رى س نويا ً تش كيل منتخ ب عرب ي بقي ادة م دير فن ي عرب ي وذل ك للمش اركة ف ي
بعض األعمال الخيرية.
 .٩اقتراح بترشيح سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لتمثيل المحور في أول اجتماع
للجن ة المس ابقات باالتح اد العرب ي لك رة الق دم أثن اء مناقش ة ب رامج البط والت
والمسابقات وتوصيات المحور.
 .١٠تفعي ل نش اط لجن ة المس ابقات باالتح اد العرب ي لك رة الق دم وض رورة اختي ار
العناصر ذات الخبرة والكفاءة من االتح ادات الوطني ة والتركي ز عل ى رؤس اء لج ان
المسابقات في ھذه االتحادات.
ً -ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺪورات واﻟﻨﺪوات:
راﺑﻌﺎ
السادة المشاركون في المحور:
اﻷﺳﻢ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺼﻔﺔ

م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

أ.طالب أزمقنا
أ.غانم احمد غانم
أ.وليد صادي
أ.محمد مبارك المھندي
أ.إبراھيم فھد الربدي
د.احمد الجبان
أ.محمد احمد الموسوي
د.محمد الخير الشيخ
أ.فھد التميمي

١١.

في مجال تدريب كرة القدم

األردن
اإلمارات
الجزائر
قطر
السعودية
سوريا
عمان
السودان
السعودية

رئيس المحور
المقرر

المقرر
األمانة العامة

التأكيد على استمرار إقامة دورات التدريب والصقل للمدربين.
إيجاد ھوية عربية في مجال التدريب بمستويات مختلفة.
االستعانة بالخبراء في مجال التدريب للمساھمة في التخطيط ووضع
البرامج التدريبية.
وضع خطط عمل في مجال التدريب طويلة األمد للعناية بالمدربين
الذين حصلوا على دورات تدريبية من االتحاد العربي لكرة القدم.
وضع آليات لتقييم المدربين العرب وفق معطيات التأھيل التي حصلوا
عليھا وتصنيفھم والمساھمة في ترقية أدائھم بالعمل على مواصلة
تأھيلھم عبر دورات االتحاد العربي وإصدار التوصيات بالعناية بھم
لدي االتحادات األھلية و االتحاد الدولي واالتحادات القارية.
التركيز على عقد دورات تدريب متخصصة سنوية في المجاالت
التالية:
•
•
•
•
•
•
•
تكاليف دورات التدريب:

دورات مدربي اللياقة البدنية.
دورات مدربي حراس المرمي.
دورات مدربي الفئات العمرية.
دورات لمدربي كرة القدم داخل الصاالت.
دورات لمدربي كرة القدم الشاطئية.
دورات لمدربي ومدربات كرة القدم النسائية

• دورات يتكفل فيھا االتحاد العربي بتكاليف اإلقامة واإلعاشة
للمدربين والمحاضرين والمشرفين على الدورة.
• المساھمة مع االتحادات األعضاء في حال عقد دورات في
دولھا على أن يلتزم االتحاد العربي بتوفير المحاضرين
ووضع البرامج الفنية لھذا الدورات وان يتكفل االتحاد
األھلي بباقي التكاليف.
البرنامج الزمني للدورات
يوصي فريق العمل بوضع برنامج زمني لدورات التدريب ال يتعارض
مع برامج وارتباطات االتحادات األعضاء ومدربيھا ومشاركاتھم

الدولية والقارية ،وان يكون مقسم لبرنامج قصير المدى لمدة عام
وطويل المدى ألربعة أعوام حسب مدة عمل اللجنة التنفيذية المنتخبة.
ثانيا ً

في مجال دورات التحكيم
نظراً ألھمية تأھيل وصقل الحكام ،وبدراسة متأنية للدورات التي
أقامھا االتحاد العربي خالل السنوات الماضية فقد تبين أن االتحاد
العربي أقام عدد من دورات صقل وتأھيل الحكام العرب وقد أسھم في
إبراز عدد من الحكام وساعد في تطوير ھذا القطاع الھام ،فقد أوصت
مجموعة العمل باالتي:
 عقد ورشة عمل لمراقبي المباريات ومقيمي الحكام مرة كل عام. دورة واحدة للحكام الجدد على القائمة الدولية في قارتي آسيا وإفريقيا دورة للمحكمات في كرة القدم النسائية. دورة لحكام كرة القدم داخل الصاالت دورة حكام كرة القدم الشاطئية.كما أوصت مجموعة محور الدورات والندوات بالتركيز على عقد
دورات وندوات مخصصة في دول كل من  :جزر القمر-جيبوتي-
الصومال-موريتانيا لتأھيل وصقل الحكام في ھذه الدول.

ثالثا ُ :

دورات الطب الرياضي
 وحيث أن التعامل مع مجال الطب الرياضي يعتمد على الدراسةالعلمية وبدراسة برنامج الدورات التي أقامھا االتحاد العربي خالل
السنوات الماضية فقد اتضح أن االتحاد العربي أقام عدد من الدورات
في مجال الطب الرياضي وعليه توصى مجموعة العمل بعقد ندوة
واحدة كل عام متخصصة في الطب الرياضي والمنشطات.

رابعا ً:

توصيات عامة
توصي اللجنة بعقد دورات وندوات لإلداريين العاملين في األمانةالعامة لالتحاد العربي لكرة القدم في المجاالت التالي:

 دورات في التخطيط والتنظيم والقيادة واإلشراف الرياضي والرقابة.دورات في نظم المعلومات.تتم ھذه الدورات بالتعاون مع الجامعات والمعاھد اإلدارية المختصةفي الوطن العربي لما لھا من أھمية لرفع الكفاءة األدائية المھنية وفق
أسس علمية.
 التأكيد على إقامة ھذه الدورات وفق البرامج الموضوعة من اللجانالمختصة.
ﺧﺎﻣﺴــﺎ -ﺗﻮﺻــﻴﺎت اﻟﻤﺤــﻮر اﻟﺨــﺎﻣﺲ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤــﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
السادة المشاركون في المحور:
اﻷﺳﻢ

م

 ١دمعتصم جعفر
 ٢أ.خليل حاتم السالم
 ٣أ.محمود الھمامي
 ٤أ .عبد ﷲ محمد العذل
 ٥صالح بن عبدﷲ الفارسي
 ٦أ،محمود الربعة
 ٧أ.عبد ﷲ محمد غالم
 ٨د.حافظ ابراھيم المدلج
 ٩أ.عبد ﷲ العلي الشايع
 ١٠أ.سعود القديري
 ١١أ.محمود غنيم

اﻟﺪوﻟﺔ

السودان
األردن
تونس
السعودية
عمان
لبنان
المغرب
السعودية
السعودية
السعودية
سوريا

اﻟﺼﻔﺔ

رئيس المحور

المقرر
األمانة العامة
األمانة العامة

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
•
•
•
•

ضرورة التزام االتحادات األعضاء بالمشاركة في بطوالت االتحاد العربي لك رة
القدم فيما يختص ببطولة دوري أبطال العرب لع ام  ٢٠١٠والت ي يمك ن إقامتھ ا
وفق التصور بتقليص األنشطة لعام . ٢٠١٠
ضرورة مواصلة االتحاد العربي لكرة القدم بإقامة أنشطته وبطوالته .
االستعانة بشركة متخصصة في مجال التسويق الرياضي للتخطيط المستقبلي .
دعوة االتحادات األعضاء الستضافة أنشطة االتحاد العربي لكرة القدم .

• االستعانة بالدكتور /حافظ المدلج للتعاون مع األمانة العامة لالتحاد العرب ي لك رة
القدم في مجال تنمية الموارد المالية لما له م ن خب رة واس عة وأفك ار ممت ازة ف ي
مجال التسويق الرياضي في االتحادين اآلسيوي والسعودي .

ً -ﺗﻮ ﺻﻴﺎت اﻟﻤ ﺤﻮر اﻟ ﺴﺎدس اﻹ ﻋﻼم وﻣﻮ ﻗﻊ اﻻﺗ ﺤﺎد
ﺳﺎد ﺳﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم:
السادة المشاركون في المحور:
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

اﻷﺳﻢ

الشيخ عيسى بن راشد الخليفة
أ.محمد خالد عليان
أ.محمد مصطفي أبو سرور
أ .فيصل موسى
أ.محمد جميل عبدالقادر
.عبد المجيد عبد الرازق
أ.خالد عزالدين
أ.إبراھيم الماجد
أ.عبيد عبيد

اﻟﺪوﻟﺔ

البحرين
األردن
فلسطين
جزر القمر
األردن-خبير
السودان
السودان
السعودية
مصر

اﻟﺼﻔﺔ

رئيس المحور

المقرر
األمانة العامة

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
أوالً

تقوي ة الموق ع اإللكترون ي لإلتح اد بحي ث يص بح منب راً ومرجع ا ً
:
حقيقي ا ً لك ل ش ؤون االتح اد الت ي يج ب أن تص ل إل ى ال رأي الع ام
بسرعة العصر  ،وبحيث يكون صلة الوصل السريعة بين االتحاد العربي
واالتح ادات الوطني ة العربي ة وكاف ة االتح ادات األخ رى الدولي ة
والقاري ة وك ل المتع املين م ع االتح اد أي إن ھ ذا الموق ع ھ و أمان ة
عام ة حقيقي ة يج د اإلنس ان أو الجھ ة المتعامل ة م ع االتح اد ض التھا

وك ل م ا تري د معرفت ه أو االط الع علي ه وھ و أس رع وس يلة إليص ال
واستقبال كل المعلومات والبيانات التي يتعامل بھا االتحاد .
يجب أن يتوفر للموقع ما يلي -:
 -١قيادة فنية وإدارية متخصصة مواكبة لكل شؤون ھذا العمل ولھا خلفية جيدة عن
اللعبة واالتحاد .
 -٢توفير إمكانات مالية مناسبة إلنجاح عمل الموقع دون اختصار لنفقات نجاحه
ألن نجاح الموقع اإللكتروني سيسھم كثيراً في إحداث نقلة نوعية لإلتحاد .
 -٣البد من وضع أسس سليمة وصحيحة حتى يكون الموقع قوى وفني ودقيق ،
حيث أن الموقع ھو الصوت الحضاري لالتحاد العربي .
ثانيا ً
اللجنة اإلعالمية لإلتحاد
:
أ .ال بد من تشكيل لجنة إعالمية عملية فاعلة ومؤثرة ليس من الضرورة بأن تتم من
خالل ترشيحات االتحادات الوطنية العربية لكرة القدم بل من الكفاءات والشخصيات
اإلعالمية التي تستطيع حمل رسالة االتحاد ومن المشھود لھم بالخبرة واإلبداع
واإلنجاز والرغبة في العمل واإلنتاج وبحيث تتكون من  ٥ــ  ٧أعضاء فقط وعلى أكثر
تقدير بحيث تتابع وتتواجد أو يتواجد بعض أعضائھا أو عضو منھا في النشاطات
الحيوية الرئيسية لإلتحاد وبحيث يكون ناطقا ً إعالميا ً فيھا باسم االتحاد ويتعامل مع
اإلعالميين ووسائل اإلعالم المختلفة خالل ھذه النشاطات )قبلھا وبعدھا( .
ونظراً ألھمية الفضائيات الرياضية في نشر الرياضة العربية وكرة القدم بشكل خاص
يفضل أن يكون ھناك عضوين أو عضو واحد من أصحاب القرار أو اإلعالميين
المؤثرين فيھا .
ب .يجب ان يكون ھناك اعالمي متخصص قادر على قيادة الجانب االعالمي باالمانة
العامة.
ثالثا ً :

مجلة الكرة العربية

زيادة االھتمام بالمجلة حيث أنھ ا اللس ان الن اطق باس م االتح اد  ،وھ ي األرش يف
الصادق لكل نشاطاته .
لقد أصبحت مجلة الكرة العربية معلما ً من معالم االتحاد العرب ي ومرجع ا ً حقيقي ا ً
للكرة العربية والعالمية والقارية  ،وبحيث تصدر ش ھريا ً  ،وإذا ك ان ال ب د م ن اختص ار
نفق ات المجل ة الت ي تعتب ر تكاليفھ ا الحالي ة عادي ة ج داً نوص ى ب أن تص در المجل ة ك ل

شھرين مرة واحدة على األقل مع إصدارھا أكثر من مره كل شھرين عندما تكون ھناك
بطوالت أو نشاطات مكثفه لالتحاد إلى تغطيه متميزة وسريعة.
إن تواج د المجل ة بثوبھ ا الح الي وض رورة تطويرھ ا ف ي المرحل ة القادم ة م ن
األھمية بمكان .
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة مع الجھات المعنية باإلعالم
رابعا ً :
الرياضي العربي سواء مع وزراء اإلعالم العرب من خالل الجامعة العربية وإذاعات
الدول العربية واالتحاد العربي للصحافة الرياضية أو اتحادات اإلعالم الرياضي
الموجودة في كل دولة عربية والفضائيات الرياضية المتخصصة شركات اإلعالن
المتخصصة وفق إمكانات االتحاد بحيث ال يتحمل االتحاد العربي لكرة القدم تكاليف
مثل ھذه النشاطات  ،بل اإلسھام بھا ضمن الممكن .

ﺧﺘﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
وفي الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء  ٢٩ذي الحجة  ١٤٣٠ھـ الموافق ١٦
ديس مبر/ك انون األول  ٢٠٠٩م عق دت الجلس ة الختامي ة للم ؤتمر برئاس ة مع الي الش يخ
عيس ى ب ن راش د الخليف ة النائ ب األول ل رئيس االتح اد وحض ور س عادة األس تاذ محم د
روراوه النائب الث اني ل رئيس االتح اد وس عادة األس تاذ عثم ان محم د الس عد األم ين الع ام
والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية والتحضيرية والخبراء وأعضاء الجمعية العمومية .

وفي بداية الجلسة رحب معالي الش يخ عيس ى ب ن راش د الخليف ة بالس ادة الحاض رين
ووج ه لھ م الش كر عل ى انج از العم ل ف ي فت رة قص يرة مم ا ي دل عل ى محب تھم وأخالقھ م
وحرص ھم عل ى االتح اد وق ال إن النق اش ف ي ورش ات العم ل ك ان ممت ازا وتج اوز
المح اورون ك ل الخط وات نح و تط وير ودع ا الس ادة رؤس اء المح اور لتق ديم التوص يات
التي توصلوا إليھا.
وبع د ذل ك اس تعرض الس ادة رؤس اء المح اور التوص يات الت ي توص ل إليھ ا
المشاركون في كل محور من المحاور الست التالية :
 .١محور النظام األساسي واللوائح الداخلية .
 .٢محور ھيكلة األمانة العامة .
 .٣محور البطوالت والمسابقات .
 .٤محور الندوات والدورات .
 .٥محور تنمية الموارد المالية .
 .٦محور اإلعالم وموقع االتحاد على االنترنت .
وبعد االستماع إلى مداخالت بعض السادة أعض اء الم ؤتمر تم ت الموافق ة عل ى
جمي ع التوص يات ال وارد ذكرھ ا ف ي ھ ذا المحض ر وتق رر رفعھ ا إل ى الجمعي ة
العمومية للبت فيھا .

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

عقدت الجمعية العمومية لالتحاد العربي لكرة القدم اجتماعھ ا الراب ع عش ر
)غي ر الع ادي( بمدين ة الري اض بت اريخ  ٢٩ذي الحج ة ١٤٣٠ھ ـ المواف ق
١٦ديسمبر/كانون االول٢٠٠٩م برئاسة صاحب السمو الملك ي األمي ر س لطان
بن فھد بن عبد العزيز وحضور ممثلي عشرون اتحاداً بجانب ضيوف المؤتمر
وتخلف عن الحضور األستاذ سمير زاھر عض و اللجن ة التنفيذي ة رغ م وص وله وإقامت ه
مع باقي الوفود في قصر المؤتمرات في الرياض حي ث مق ر االجتم اع ،وق د غ ادر دون
أن يدخل قاعة االجتماع.
افتتح االجتماع بتالوة آيات من القران الكريم للمقرئ عبد اإلله الشنار.
بعد ذل ك ت م تك ريم مع الي األس تاذ عب د ﷲ الطبيش ي رئ يس المراس م الملكي ة تق ديراً
لجھوده الكبي رة والمخلص ة ف ي تق ديم ك ل التس ھيالت الستض افة م ؤتمرات واجتماع ات
االتحاد العربي لكرة القدم على أعلى المستويات وإنجاحھا.
في بداية االجتماع رح ب س مو رئ يس االتح اد بأص حاب الس مو والمع الي والس عادة
أعضاء الجمعي ة العمومي ة ،ون وه بأعم ال الم ؤتمر ،واعتب ر س موه الم ؤتمر نقل ه نوعي ة
ھامة لالتحاد وللكرة العربية للوصول إلى األفضل إداريا وتنظيميا ً ،ووجه سموه الش كر
لجميع السادة ال ذي ش اركوا ف ي الم ؤتمر بك ل جدي ة وأس ھموا ف ي إثرائ ه مم ا ي دل عل ى
المحبة والحرص على االتحاد ،ثم أعلن سموه عن بدء أعمال الجمعية العمومية.
ثم بدأت اعمال الجمعية العمومية والتي كانت قاصرة على دراسة توص يات م ؤتمر
تطوير االتحاد العربي لكرة القدم التي توصل إليھا في جلسته الختامي ة وبع د الم داوالت
وم داخالت الس ادة أعض اء الجمعي ة العمومي ة ف ي مختل ف التوص يات الت ي طرح ت
أصدرت القرارات والتوصيات التالية.

اوالً :المصادقة على توصيات مؤتمر تطوير االتحاد العربي لك رة الق دم ال ذي عق د ف ي مدين ة
الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن فھد بن عبد العزي ز ف ي الفت رة
من  ٢٩-٢٧ذي الحجة ١٤٣٠ھـ الموفق  ١٦-١٤ديسمبر/كانون األول ٢٠٠٩م وھي:
 .١محور النظام األساسي:
اعتماد التعديالت الت ي أوص ى بھ ا الم ؤتمر باس تثناء الم ادة الثاني ة )ماھي ة االتح اد(
حيث يصبح نصھا كما يلي:
)االتح اد ھيئ ة مس تقلة ذات شخص ية اعتباري ة مرجعيت ه اتح اد اللج ان االولمبي ة
الوطنية العربية ،ويعمل بموجب أحكام ونظام وقوانين ولوائح االتحاد الدولي لكرة الق دم،
ويلتزم بكل قراراته وتعليماته(.
ثانيا ً:

مباركة مبادرة االتحاد القطري لكرة القدم بطلب استضافة نھائيات كأس الع الم ،٢٠٢٢
ومساندة ملفه للثقة الكاملة بقدرته ،على التنظيم ولما تمتلكه دولة قطر الش قيقة م ن بني ة
تحتية ومنش ات ومالع ب تؤھلھ ا الستض افة مث ل ھ ذا الح دث الع المي الھ ام ،وتف ويض
االتح اد العرب ي لك رة الق دم التخ اذ الخط وات واإلج راءات الت ي يراھ ا مناس بة لتحقي ق
الحلم العربي الذي يجعل من الوطن العربي مركز ثقل رياضي ،وحدث ھام ف ي ت اريخ
رياضة كرة القدم العالمية.

ثالثا ً:

إعادة مخاطبة االتحادات األعضاء لتسمية مرشحيھا النتخاب ات اللجن ة التنفيذي ة المق رر
إجراؤھ ا ف ي االجتم اع غي ر الع ادي الق ادم ف ي المملك ة العربي ة الس عودية خ الل ش ھر
ابريل .٢٠١٠

رابعا :تثبيت الموعد المحدد لالجتماع غير العادي للجمعية العمومية االنتخابية بمك ة المكرم ة
وھو الفترة من  ١٤-١٢جمادى األول ١٤٣١ھـ الموافق  ٢٨-٢٦ابريل/نيسان.٢٠١٠
خامسا ً :عقد اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد سنويا ً ويق دم التقري ر الفن ي واإلداري والم الي
للجنة التنفيذية عند عقد كل اجتماع.
سادساً◌ُ  :مبارك ة تدش ين موق ع االتح اد عل ى االنترن ت والتوص ية بتفعيل ه باللغ ات األجنبي ة عن د
توفر اإلمكانيات.

سابعا ً :رفع برقية شكر وتقدير وامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين للتوجيه الكريم ببناء مقر
االتحاد العربي لكرة القدم.
ثامنا ً:

رفع برقية تھنئة بسالمة العودة لصاحب الس مو الملك ي األمي ر س لطان ب م فھ د ب ن عب د
العزي ز ول ي العھ د والنائ ب األول ل رئيس مجل س ال وزراء ووزي ر ال دفاع والطي ران
والمفتش العام بعد أن من ﷲ عليه بالشفاء.

