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  ٢٠٢٠لسنة  )٣٥رقم (صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين قرار . 

 ٢٠٢٠) لسنة ١رقم ( النظام الداخلي للجنة االولمبية الوطنية العراقية. 
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  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قرارات  

  ١  قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ٣٥

    انظمة داخلية  

  ١١  للجنة االولمبية الوطنية العراقية النظام الداخلي   ١
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 )٣(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٠) لسنة ٣٥رقم (
  

  

) ٢١٢٧استنادًا الى ما اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس االمن المرقم (   

فحة غسل األموال وتمويل ، وأحكام قانون مكا افريقيا الوسطىبشأن جمهورية  ٢٠١٣سنة ل

، ووفقًا ٢٠١٦) لسنة ٥( ، ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم٢٠١٥) لسنة ٣٩( اإلرهاب رقم

  للصالحيات المخولة إلى اللجنة .

لجنة  بحسب طلبالقائمة الموحدة  التعديالت على إعمامقررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  : ، بحسب اآلتي عقوبات مجلس االمن
  

  ادخال التعديالت على االسماء : أوًال: 

، والرقم  رئيس جمهورية افريقيا الوسطى) ، فرانكويس يانغو فوندا بوزيزه . اسم المدعو (١

) ، والذي سبق وان تم تجميد أمواله المنقولة وغير المنقولة .CFi ٠٠١المرجعي له : (

  .  )٢٠١٩لسنة  ٩( يد اموال االرهابيينمموجب قرار لجنة تجب

 ، والرقم المرجعي له :افريقيا الوسطى ) ، الجنسية : جمهورية الفريد ياكاتوم. اسم المدعو (٢

)٠٠٤ CFi. (المنقولة وغير المنقولة بتاريخ  ه، والذي سبق وان تم تجميد أموال

٢٠/٨/٢٠١٥ .  

 الرقم المرجعي له :. اسم المدعو (حبيب سووسو) ، الجنسية : جمهورية افريقيا الوسطى ، و٣

)٠٠٥ CFi.ة وغير المنقولة بتاريخ ) ، والذي سبق وان تم تجميد أمواله المنقول

٢٠/٨/٢٠١٥.  

 . اسم المدعو (هارون غايا) ، الجنسية : جمهورية افريقيا الوسطى ، والرقم المرجعي له :٤

)٠٠٧ CFi. بتاريخ ) ، والذي سبق وان تم تجميد أمواله المنقولة وغير المنقولة

١٧/١٢/٢٠١٥ .  

. اسم المدعو (عبد الليا عبد اهللا حسين) ، الجنسية : جمهورية افريقيا الوسطى ، والرقم ٥

) ، والذي سبق وان تم تجميد أمواله المنقولة وغير .CFi ٠٠١٢( المرجعي له :

  . ١٧/٥/٢٠١٧المنقولة بتاريخ 
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افريقيا الوسطى ، والرقم المرجعي . اسم المدعو (مارتن كومتامادجي) ، الجنسية : جمهورية ٦

اله المنقولة وغير المنقولة بموجب ) ، والذي سبق وان تم تجميد أمو.CFi ٠٠١٣( له :

  ) .٢٠٢٠لسنة  ٢٤يد اموال االرهابيين (ملجنة تج قرار
  

  

  ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره . ثانيًا:
  

غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة  ثالثًا: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات

والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ اإلجراءات المالئمة 

  االسماء المشار اليهم آنفًا . التعديالت على بشأن
  

القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل  هذا نشريًا: رابع

  ال وتمويل اإلرهاب .األمو
  

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٤/٩/٢٠٢٠  
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) لسنة ٢٩) من قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية رقم (١٥المادة ( احكام استنادا الى  

  االتي :النظام الداخلي  ناصدرا ٢٠١٩

   ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (

  العراقيةالنظام الداخلي للجنة االولمبية الوطنية 
 

  الباب االول

  اساسية ئمباد
  

 ):١المادة (

يعمل هذا النظام الداخلي على ضبط وتنظيم وعمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية، العضوية 

والسلطات وواجبات اعضائها، حماية واستخدام شعارات اللجنة االولمبية الدولية واللجنة 

الشؤون ذات الصلة المتعلقة بعمل والتزامات اللجنة األولمبية الوطنية العراقية كذلك كل 

  االولمبية الوطنية العراقية.

  

  

 ):٢المادة (

ه وهو نفس العام الذي تم في ١٩٤٨تم تاسيس اللجنة االولمبية الوطنية العراقية في عام 

  االعتراف بها من قبل اللجنة االولمبية الدولية.

منظمة مستقلة غير حكومية، ليست ألغراض الربح تعد اللجنة االولمبية الوطنية العراقية 

  التجاري وملتزمة بتطوير وحماية الحركة االولمبية في العراق وفقا للميثاق االولمبي.

  

  

  

 ):٣المادة (
  

 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية مستقلة في انشطتها.. ١

ق االولمبي والقوانين تعمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية وفقا لمباديء الميثا. ٢

 واالنظمة المماثلة والسارية في العراق.



  مرا
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ال تعد اللجنة االولمبية الوطنية العراقية جمعية الغراض الربح في شكلها الشخصي . ٣

 االعتباري وتتمتع باستقاللية مالية وادارية.

ارض موم تمارس اللجنة االولمبية الوطنية العراقية مهامها وتمتد سلطاتها على ع. ٤

 العراق من خالل مقرها الموجود في بغداد.

العرق،  ال تسمح اللجنة االولمبية الوطنية العراقية باي تمييز عنصري على اساس. ٥

 ان.الوطنية، الدين، السياسة، الجنس او اي شكل من اشكال انتهاك حقوق االنس

ا وفقا للقوانين اماتهتكون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية مسؤولة عن ديونها والتز . ٦

 واالنظمة المماثلة والسارية المفعول في العراق.

من قبل المكتب التنفيذي  هتملك اللجنة االولمبية الوطنية العراقية شعار وعلم مصادق علي. ٧

 للجنة االولمبية الدولية.

  تملك اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ختم قانوني.. ٨
  

 ):٤المادة (
 

، يمثلها نواب الرئيس بحسب هالرئيس اللجنة االولمبية الوطنية العراقية، وفي حال غيابيمثل 

رئيس اللجنة لهذا الغرض. في حال عدم  عضاء المكتب التنفيذي والذي يعينهترتيبهم او احد ا

  المهمة.ه ، يقوم المكتب التنفيذي للجنة بهذفي مكانهقدرة الرئيس على تعيين ممثل للجنة 

  

  لثانيالباب ا

  المهام

 ):٥المادة (
  

مهمة اللجنة االولمبية الوطنية العراقية هي تطوير وحماية الحركة االولمبية في العراق . ١

 وفقا للميثاق االولمبي.

من اجل انجاز مهمتها، من الممكن ان تتعاون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية مع . ٢

ان ال تشرك اللجنة االولمبية الوطنية هيئات حكومية او غير حكومية، مع ذلك، يجب 

  العراقية نفسها باي نشاط يتعارض مع الميثاق االولمبي.



  مرا
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  الباب الثالث

  الدور

 ):٦المادة (

  يكون دور اللجنة االولمبية الوطنية العراقية:

االساسية والقيم للفكر االولمبي في العراق، بصورة خاصة، في مجاالت  ئتعزيز المباد. ١

الرياضة والتعليم من خالل البرامج التثقيفية االولمبية في كل المراحل الدراسية ومعاهد 

وجامعات التربية الرياضية. باالضافة الى تشجيع تأسيس المعاهد المختصة بالتعليم 

االولمبية، المتحف االولمبي وبرامج اخرى تشمل  االولمبي. مثل االكاديمية الوطنية

 المؤسسات الثقافية ذات العالقة بالحركة االولمبية.

 ضمان االلتزام بالميثاق االولمبي في العراق وقرارات اللجنة األولمبية الدولية.. ٢

 تشجيع تطوير رياضة االداء العالي لكال الجنسين فضال عن الرياضة للجميع.. ٣

في تدريب االداريين الرياضيين من خالل تنظيم الدورات التدريبية وضمان ان  المساعدة. ٤

 االساسية للفكر االولمبي. ئ الدورات تساهم في نشر المباده مثل هذ

 اتخاذ االجراءات ضد اي شكل من اشكال التمييز والعنف في الرياضة.. ٥

ن قوانين وسياسة مكافحة اعتماد وتنفيذ القانون الدولي لمكافحة المنشطات، حيث تكو. ٦

المنشطات للجنة االولمبية الوطنية العراقية وعضويتها ومتطلبات التمويل واجراءات 

ادارة النتائج متوافقة مع القانون الدولي لمكافحة المنشطات واحترام كل ادوار 

 ومسؤوليات اللجان االولمبية الوطنية المذكورة في القانون الدولي لمكافحة المنشطات.

تشجيع ودعم اإلجراءات المتعلقة بالرعاية الصحية والطبية للرياضيين من خالل  .٧

 التنسيق مع المؤسسات الصحية بهذا الشأن، 

العمل للحفاظ على عالقة تعاونية وتناغمية مع الهيئات الحكومية المناسبة، مع ذلك، . ٨

ا وتقاوم كل الضغوطات يجب ان تحافظ اللجنة االولمبية الوطنية العراقية على استقاللياته

من اي شكل، من ضمنها وليس على سبيل الحصر، الضغوطات السياسية، القانونية، 

 الدينية او االقتصادية والتي قد تمنعها من ان تعمل وفق الميثاق االولمبي.

  القيام بمهام اخرى متوافقة مع القوانين واالنظمة المماثلة والسارية المفعول في العراق.. ٩
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  الرابعالباب 

  الواجبات والسلطات التنفيذية

  ):٧المادة (

ة من خالل ارسال يجب ان تشارك اللجنة االولمبية الوطنية العراقية في االلعاب االولمبي. ١

 ها.يرياضي

تقوم اللجنة االولمبية الوطنية العراقية باعداد وتنظيم وقيادة وفدها الرياضي المشارك . ٢

لعاب االقليمية، االلعاب القارية وكذلك مسابقات االلعاب في دورة االلعاب االولمبية، اال

المتعددة الدولية والتي تجري تحت رعاية اللجنة االولمبية الدولية. كما تكون مسؤولة 

 عن سلوك اعضاء وفدها.

للجنة االولمبية الوطنية العراقية السلطات الحصرية في تمثيل العراق في دورات االلعاب . ٣

واالقليمية والقارية ومسابقات االلعاب المتعددة الدولية التي ترعاها اللجنة االولمبية 

 االولمبية الدولية.

للجنة االولمبية الوطنية العراقية الصالحية في تسمية المدينة في العراق والتي ترغب . ٤

في تنظيم دورة االلعاب االولمبية، و كما هو الحال مع االلعاب االقليمية والقارية 

 ابقات االلعاب المتعددة الدولية والتي ترعاها اللجنة االولمبية الدولية.ومس
  

  الباب الخامس

  العضوية

 ):٨المادة (

  تتالف الجمعية العامة للجنة االولمبية الوطنية العراقية من:

كل االتحادات الوطنية والمنتمية الى اتحادات دولية تدير العاب هي ضمن برنامج االلعاب . ١

االولمبية. يجب ان ال تعترف اللجنة االولمبية الوطنية العراقية باكثر من اتحاد وطني 

 لكل لعبة يديرها اتحاد دولي.

 عضو او اعضاء اللجنة االولمبية الدولية من العراق ان وجدوا.. ٢



  مرا
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 )١٥(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

ن المنتخبين. يجب ان يكون هؤالء الممثلين كانوا قد شاركوا يممثلي الرياضيين االولمبي. ٣

دورة االلعاب االولمبية. مع ذلك، يجب ان يتركوا منصبهم بعد دورة االلعاب االولمبية  في

 الثالثة والتي تعقب اخر مشاركة لهم في دورات االلعاب االولمبية.

عاب رياضية، عدد محدد من ممثلي المؤسسات الرياضية او ممثلي المنظمات التي تدير ال. ٤

الوطنية  ور في تعزيز فعالية اللجنة االولمبيةفضال عن مواطني البلد الذين لهم د

 كر االولمبي.العراقية، او الذين كان لهم ادوار جليلة في خدمة الحركة الرياضية والف

من اجل تحقيق المساواة في الجمعية العمومية، يجب تشكيل لجنة الرياضة النسوية . ٥

ضية الوطنية والمنتمية والتي يكون أعضاؤها من النساء العضوات في االتحادات الريا

الى اتحادات دولية تدير ألعاب ضمن برنامج دورة األلعاب األولمبية، أو من النساء 

العضوات في اتحادات وطنية منتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة 

 األولمبية الدولية ال تكون ألعابها ضمن برنامج دورة األلعاب األولمبية.

األولمبية الوطنية العراقية لتحقيق المساواة بين كال الجنسين وان تضمن  تحرص اللجنة. ٦

  على األقل. %٣٠تحقيق  نسبة تمثيل العنصر النسوي في هيئاتها اإلدارية إلى 

من الممكن ان تشتمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية على اتحادات وطنية منتمية الى . ٧

ج برنامج دورة االلعاب االولمبية اال ان هذه االتحادات اتحادات دولية تدير العاب هي خار

الدولية معترف بها من قبل اللجنة االولمبية الدولية، يجب ان ال تعترف اللجنة االولمبية 

 الوطنية العراقية باكثر من اتحاد وطني لكل لعبة يديرها اتحاد دولي.

يين فضال عن االداريين اعضاء فخريين: الرياضيين المميزين والرياضيين االولمب. ٨

الرياضيين والمواطنين الذين كان لهم ادوار جليلة في خدمة الرياضة والفكر االولمبي، 

من الممكن ان يكونوا اعضاء فخريين في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية بناء على 

قرار من قبل الجمعية العامة. من الممكن ان يحضر االعضاء الفخريين االجتماعات 

االحداث التي تنظمها اللجنة االولمبية الوطنية العراقية اال انهم ال يملكون حق و

  التصويت. 
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 )١٦(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

 الباب السادس

  شروط العضوية
  

 ): ٩لمادة (ا

  :يجب ان تنطبق الشروط التالية على اعضاء اللجنة االولمبية الوطنية العراقية

اما من ع ٧٥واليزيد عن عام  ١٨ان يكونوا عراقيي الجنسية وان ال يقل عمرهم عن . ١

 تاريخ االنتخاب.

يجب ان ال ينتهكوا الميثاق االولمبي، القانون الدولي لمكافحة المنشطات، مدونة اللجنة . ٢

 االولمبية الدولية للخلق الرياضي وبنود هذا النظام الداخلي.

ن يجب ان ال يكونوا قد حكم عليهم بجنحة (مخلة بالشرف) او جناية، شريطة ان يكو. ٣

 الحكم الصادر ضدهم نهائي.

االعضاء، واالعضاء الفخريين واعضاء الشرف المطرودين من عضوية اللجنة . ٤

  االولمبية الدولية، ال يكونوا اعضاء في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.
  

 ):١٠المادة (

الوطنية العراقية، ال يمكن ان تعين الحكومة او اي سلطات عامة اي اعضاء في اللجنة االولمبية 

يه اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ان تنتخب أكن ان تقرر وبحسب ما ترتممع ذلك، من الم

  السلطات. هذهممثلين اعضاء من 

  

  الباب السابع

  واجبات االعضاء

  ):١١المادة (

 من اجل تحقيق المصالح المشتركة التي تنص عليها القوانين المماثلة واالنظمة النافذة في

العراق وهذا النظام الداخلي والميثاق االولمبي، يجب ان يلتزم اعضاء اللجنة االولمبية الوطنية 

  العراقية بالواجبات والحقوق االتية:
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 )١٧(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

المشاركة في عمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية وهيئاتها وتقديم المقترحات التي . ١

 لعراقية.تعمل على تحسين اداء اللجنة االولمبية الوطنية ا

التصويت  انتخاب الرئيس، نواب الرئيس، واعضاء المكتب التنفيذي من قبل أصحاب حق. ٢

 وفقا لبنود هذا النظام الداخلي.

 نظام الداخلي.القيام باالنشطة من اجل انجاز الواجبات والمهام المحددة وفقا لهذا ال. ٣

 اركة فيها.المشاركة في تحديد برامج االحتياجات العامة للرياضة في العراق والمش . ٤

 ضمان تنفيذ قرارات اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ٥

 االلتزام بتنفيذ الحقوق المترتبة على االعضاء  وفقا لهذا النظام الداخلي.. ٦
  

  

 ): ١٢المادة (

فيذي المنتخبون اي راتب او مخصصات لقاء اداء ال يتقاضى رئيس واعضاء المكتب التن

واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر واالقامة واي نفقات اخرى عن االعمال الموكلة 

  اليهم.

  الباب الثامن

  انهاء العضوية

  ):١٣المادة (

  يتم انهاء العضوية من الجمعية العامة وفقا للحاالت التالية:

 المؤسسة المعنية والتي يمثلها.شطب تسجيل العضو من . ١

 التعليق عن العمل بسبب الموت، االستقالة او فقدان جنسية البلد.. ٢

 عندما ال يستوفي العضو شروط العضوية للجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ٣

  الطرد من الجمعية العامة.. ٤
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 )١٨(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  ):١٤المادة (

  ي:لالجراءات والعقوبات عندما يفشل فيلزم هذا النظام الداخلي العضو بان يخضع 

نة االولمبية الوطنية او اللج هاالساسية التحاد ئالقيام بالواجبات والمهام التي تمثل المباد. ١

 العراقية.

للجنة األولمبية ااحترام الميثاق األولمبي، وقرارات اللجنة األولمبية الدولية، وقانون . ٢

 نظام الداخلي.الوطنية العراقية، إضافة الى هذا ال

  اداء وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ٣
  

  ):١٥المادة (

تنتخب الجمعية العامة لجنة االخالقيات الرياضية (خمسة اعضاء كحد اقصى) غالبيتهم من 

في أي الشخصيات القانونية وعدد من الخبراء في الرياضة على ان يكونوا مستقلين عن العمل 

مؤسسة رياضية (حكومية وغير حكومية)، وتعمل هذه اللجنة وفقا لالئحة تعدها بنفسها بما 

يتوافق مع مدونة االخالقيات الصادرة عن اللجنة األولمبية الدولية. وتصادق عليها الجمعية 

  العامة.

 ):١٦المادة (

  بناء على توصيات لجنة االخالقيات، تتخذ اإلجراءات االتية:

ان يقرر المكتب التنفيذي سواء ان كان القرار تحذير او انذار، يتم اعتماد القرار يجب . ١

على اغلبية ثلثي العدد الفعلي العضاء المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب  هعند حصول

 التنفيذي باعالم الجمعية العامة في اول اجتماع يعقب اتخاذ القرار.

على  هد العضو. يتم اعتماد القرار عند حصولتتخذ الجمعية العامة قرار تعليق او طر. ٢

اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية أصحاب حق التصويت الحاضرين في االجتماع. النصاب 

القانوني للجمعية العامة هو ثلثي اعضاء الجمعية أصحاب حق التصويت على االقل. 

 ى القرار.يجب ان تستمع الجمعية العامة للعضو المعني قبل الشروع بعملية التصويت عل

في الحاالت الطارئة، من الممكن ان يتخذ المكتب التنفيذي قرار التعليق على ان تتم . ٣

 .ًامن قبل الجمعية العامة في اول اجتماع لها في موعد اقصاه ستون يوم هالمصادقة علي
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 )١٩(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  

  الباب التاسع

  هيئات اللجنة االولمبية الوطنية العراقية

  لمكتب التنفيذي.العراقية من هيئتين هما الجمعية العامة واتتالف اللجنة االولمبية الوطنية 

  

  الباب العاشر

  الجمعية العامة

  ):١٧المادة (

  تعد الجمعية العامة هي السلطة العليا في اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.

  ):١٨المادة (

  تقوم الجمعية العامة للجنة االولمبية الوطنية العراقية بالمهام التالية:

 االستماع والمصادقة على تقرير الرئيس.. ١

 االمين العام. هالفحص والمصادقة على تقرير االنشطة للمكتب التنفيذي والذي يقدم. ٢

 هالفحص والمصادقة على التقرير المالي والقوائم الحسابية للسنة المالية الماضية، يقدم. ٣

 امين الصندوق.

بناء على مقترح مقدم من قبل المكتب التنفيذي، يتم تعيين مدقق خارجي مستقل، يعمل . ٤

على  تدقيق البيانات المالية سنويا. وفق معايير التدقيق الوطنية والدولية وتقديمها الى 

 الجمعية العامة.  

وية المصادقة على الميزانية التخمينية للسنة المالية القادمة والخطة المالية السن. ٥

 وبرنامج الصرف.

 وائح الداخلية االخرى فضال عن التعديالت.لاعتماد القوانين وال. ٦

 تحديد استراتيجية الرياضة وسياسة تطويرها.. ٧

اعتماد القرارات المتعلقة باالنتماء الى االتحادات الدولية والجمعيات االخرى غير . ٨

 نية العراقية.الحكومية والمنظمات التي تهم اللجنة االولمبية الوط
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 )٢٠(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

 دراسة ومصادقة اقامة العالقات مع اللجان االولمبية الوطنية االخرى.. ٩

ب االولمبية في للجمعية العامة السلطة لتسمية المدينة التي ترغب بتنظيم دورة االلعا. ١٠

عددة الدولية العراق، ونفس الشيء لاللعاب االقليمية والقارية ومسابقات االلعاب المت

 ا اللجنة االولمبية الدولية.التي ترعاه

اعضاء واتخاذ قرار في التحقق عن اعضائها، وانتخابات الرئيس، ونواب الرئيس، . ١١

 المكتب التنفيذي. 

للجمعية العامة السلطة التخاذ القرار حول وضعية اعضائها : انتمائهم، العقوبات . ١٢

 وانهاء العضوية.

 االولمبي في العراق.انشاء االكاديمية االولمبية والمتحف . ١٣

 تشكيل لجان خاصة النجاز مهام محددة.. ١٤

اعتماد االستراتيجية المتوسطة والطويلة االمد والبرامج لالحتياجات العامة في . ١٥

البرامج والمصاريف  هالرياضة على المستوى الوطني. وتجهيز التقاريرعن تنفيذ هذ

 المالية المتعلقة بها.

كة في االلعاب االولمبية، االقليمية، القارية ومسابقات االلعاب تحديد معايير المشار. ١٦

 المتعددة التي ترعاها اللجنة االولمبية الدولية.

من اجل نشر الرياضة والحركة األولمبية في العراق، تقوم اللجنة األولمبية الوطنية . ١٧

ليات) في األقاليم العراقية وبعد موافقة جمعيتها العامة بتشكيل لجان اولمبية محلية (ممث

والمحافظات العراقية، إذ تعمل هذه الممثليات تحت مظلة وتوجيهات اللجنة األولمبية 

الوطنية العراقية فيما يتعلق بتشكيالتها، كما تحدد اللجنة األولمبية الوطنية العراقية 

 طبيعة واجبات ودور هذه الممثليات.

) من هذا النظام ٤٢ضي وفقا للمادة (إنتخاب أعضاء مركز التسوية والتحكيم الريا. ١٨

 الداخلي والمواصفات المذكورة في قانون اللجنة األولمبية الوطنية العراقية.

 تحدد الجمعية العمومية هيئة مستقلة رسمية تشرف وتراقب انتخابات اللجنة االولمبية.. ١٩

 اتخاذ القرارات بجميع بنود جدول اعمالها.. ٢٠
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 )٢١(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  الباب الحادي عشر

  تشكيل الجمعية العامة

 ):١٩المادة (

ولمبي وهذا النظام تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة كما محدد لها في الميثاق األ. ١

م حق الداخلي. وتتشكل من كال الجنسين، وتتألف من األعضاء اآلتيين والذين له

 الترشيح والتصويت:

 العراق إن وجدوا.عضو (أعضاء) اللجنة األولمبية الدولية في  -أ

رؤساء االتحادات المنتمية إلى اتحادات دولية تدير ألعاب ضمن البرنامج األولمبي  -ب 

والذين يجب ان يشكلوا اغلبية األصوات المقترعة في الجمعية العامة. إذا لم يستطيع 

 رئيس االتحاد الحضور، تقوم الهيئة االدارية لالتحاد المعني بتسمية عضوا منها.

اضيان (رجل وامرأة) ممن مثلوا العراق في واحدة من دورات األلعاب األولمبية ري - ت

الثالث األخيرة، ويتم انتخابهما من قبل المشاركين في هذه الدورات الثالث األخيرة، 

 شريطة اال يزيد عن اثنين (رجل وإمراة) يتم ترشيحهم من كل اتحاد.

نها من لجنة الرياضة النسوية في حال رئيسة لجنة الرياضة النسوية او من ينوب ع - ث

  عدم تمكنها من الحضور. 
 

للجمعية العامة إنتخاب عشرة أعضاء آخرين كحد اقصى، لهم حق الترشيح والتصويت . ٢

 وكما يأتي:

خمسة اشخاص من بين المرشحين عن مجاميع األلعاب والمنظمات والشخصيات  -أ

والفكر األولمبي، على ان ال يكونوا حاليا الرياضية التي قدمت خدمات جليلة للرياضة 

أعضاء في هيئات إدارية التحادات رياضية منتمية الى اللجنة األولمبية وال يتم ترشيحهم 

 . من قبل  االتحادات الرياضية، اذ لهم حق الترشيح من تلقاء انفسهم

مبي على ان تي قدمن خدمات للرياضة والفكر االولاوثالث من العناصر النسوية من الل -ب 

ال يكونن حاليا عضوات في هيئات إدارية التحادات رياضية منتمية الى اللجنة األولمبية 

 وال يتم ترشيحهن من قبل  االتحادات الرياضية، اذ لهن حق الترشيح من تلقاء انفسهن.
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 )٢٢(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

ممثالن اثنان عن االتحادات غير األولمبية والمنتمية الى اتحادات دولية معترف بها  - ت

  قبل اللجنة األولمبية الدولية، من بين المرشحين الذين رشحتهم هذه االتحادات.من 
  

 ):٢٠المادة (

  تنتهي صالحية العضو في الجمعية العامة في الحاالت التالية:

 تخابه من اجله.في حال انتهاء المدة القانونية لشغل المنصب من قبل العضو والذي تم ان. ١

 بسبب جناية. كعراقي او يحكم عليهه عندما يفقد العضو جنسيت. ٢

 بصورة نهائية. اذا قدم العضو استقالته. ٣

 اذا تم طرد العضو.. ٤

 للجمعية العامة. عندما يفقد العضو تمثيله للمنظمة التي رشحته. ٥

  .بها ال يستطيع العضو اداء واجباتهروف بموجتحت ظ. ٦
  

  ):٢١المادة (

) من هذا النظام ٢٠من المادة  ٦و ٥و ٣و ٢و ١( بنودفي الحاالت التي تم ذكرها في ال. ١

 الداخلي، تعد عضوية العضو ملغية تلقائيا وبمصادقة الجمعية العامة.

 يتم طرد العضو في الحاالت التالية:) ٢٠/٤في حالة المادة (. ٢
  

القانون الدولي لمكافحة في حال قيام العضو باهمال او خرق مباديء الميثاق االولمبي،   -أ

 االولمبية الدولية. مدونة الخلق الرياضي للجنهو المنشطات

اذا كانت افعال العضو ال تتناسب مع اللجنة االولمبية الوطنية العراقية والحركة   -ب

 االولمبية.

إذا تغيب العضو عن حضور االجتماعات او لم يشارك في اي نشاط من انشطة اللجنة   -ت

 االولمبية الوطنية العراقية لمدة سنة واحدة.

او مصالح اللجنة االولمبية  ي حماية مصالح االتحاد الذي يمثلهفشل العضو ف اذا -ث

 الوطنية العراقية.

يمثل اتحاد رياضي يمكن للجمعية العامة للجنة االولمبية الوطنية العراقية ان تقيل العضو الذي 

  في الفقرات اعاله. ما وكما تم ذكره
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 )٢٣(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  الباب الثاني عشر

  التصويت في الجمعية العامة

 ):٢٢المادة (

كل عضو. ل) لهم حق التصويت بصوت واحد ١٩اعضاء الجمعية العامة المذكورين في المادة (

من خالل  . يجب اعتماد القرارات في الجمعية العامةنظامما لم ينص خالف ذلك في هذا ال

  االغلبية البسيطة لالصوات المدلى بها.

  

 ):٢٣المادة (

المنتمية الى اتحادات دولية تدير العاب هي ضمن برنامج يجب ان تشكل االتحادات الوطنية 

  ) في الجمعية العامة.١دورة االلعاب االولمبية اغلبية التصويت (على االقل النصف +

  

 ):٢٤المادة (

عندما يتم التعامل مع قضايا متعلقة بدورة االلعاب االولمبية، تؤخذ بنظر االعتبار فقط اصوات 

المنتمية الى اتحادات دولية تدير العاب ضمن برنامج دورة االلعاب االولمبية االتحادات الوطنية 

  وكذلك اصوات اعضاء المكتب التنفيذي.

  الباب الثالث عشر

  اجتماعات الجمعية العامة

 ):٢٥المادة (

  أن تكون اجتماعات الجمعية العامة اعتيادية، استثنائية او انتخابية.

 يجب ان يتم عقد االجتماع االعتيادي مرة واحدة في السنة على االقل. . ١

يستطيع الرئيس ان يدعوا لعقد االجتماعات االستثنائية او تحت طلب من ثلثي الجمعية  . ٢

العامة من أصحاب حق التصويت على االقل. يجب ان يكون طلب عقد االجتماع االستثنائي 

 االجتماع ومقترحات جدول االعمال.بموجب طلب خطي موضح فيه سبب عقد 
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 )٢٤(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

يتم عقد االجتماع االنتخابي للجمعية العامة النتخاب المكتب التنفيذي كل اربع سنوات . ٣

تقويمية. يجب ارسال المحضر االنتخابي المتعلق بانتخاب اعضاء  المكتب التنفيذي الى 

مصادقة على كل الوثائق اللجنة االولمبية الدولية. يجب ان يقوم الرئيس واالمين العام بال

  على النحو الصحيح.
  

 ):٢٦المادة (

 يجب اشعار االعضاء بموعد االجتماع قبل ثالثين يوم على االقل.. ١

ل. يجب ان ايمكن للجمعية العامة ان تحدد صالحية البنود التي تظهر في جدول االعم. ٢

على االقل من انعقاد يستلم االمين العام مقترحات جدول االعمال قبل ثمانية عشر يوم 

 االجتماع.

يجب ان يستلم اعضاء الجمعية العامة كل الوثائق الضرورية لالجتماع (من ضمنها . ٣

وليس حصرا جدول االعمال النهائي، التقارير او وثائق العمل المتعلقة ببنود جدول 

 االعمال) في موعد اقصاه ثمانية ايام قبل عقد االجتماع.

س الى عقد اجتماعات الجمعية العامة كذلك يجب ان يقوم بترأسها. يجب ان يدعوا الرئي. ٤

في حال غياب الرئيس، يدعوا نائب الرئيس وحسب السياقات الى عقد االجتماعات 

 وتراسها.

ما لم ينص خالف ذلك في هذا النظام الداخلي، يكون النصاب القانوني لعقد اجتماع . ٥

حق التصويت) الجمعية العامة الكلي  الجمعية العامة هو نصف عدد أعضاء (أصحاب

زائد واحد. في حال تاجيل عقد اجتماع الجمعية العامة لعدم اكتمال النصاب القانوني، 

يجب ان يتم عقد االجتماع الالحق بعد سبعة ايام. ويحتاج هذا االجتماع الالحق فقط 

هذا  ) منب-١٩/١تصويت المشار إليهم في المادة (اغلبية األعضاء أصحاب حق ال

 النظام الداخلي.

 تتخذ الجمعية العامة القرارات على كل القضايا في االجتماعات بموجب سلطتها.  . ٦

يجري التصويت بطريقة االقتراع السري عندما يكون هناك تصويت على األشخاص . ٧

(مثل االنتخابات) او تحت طلب من قبل ثلث االعضاء المقترعين للجمعية العامة على 

 الحاالت االخرى من الممكن ان يجري التصويت عن طريق رفع االيدي.االقل. في 
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 )٢٥(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

) من هذا النظام الداخلي. ال يتم ٢٤،٢٣، ٢٢يجب ان يتم االخذ بالقرارات وفقا للمواد (. ٨

االخذ بنظر االعتبار االمتناع عن التصويت. في حالة تعادل االصوات، يكون صوت 

  الرئيس هو المرجح، فقط في االنتخابات.
  

 ):٢٧المادة (

تعد القرارات التالية استثنائية ومن الممكن اتخاذها في حال حضور ثلثي اعضاء الجمعية العامة 

أصحاب حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة وكذلك في حال الحصول على ثلثي االصوات 

  من اصوات االقتراع.

 تغيير مقر اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ١

 او تعديل على قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية. اعتماد. ٢

 تعليق او طرد عضو من اعضاء اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ٣
    

 ):٢٨المادة (

يشرف على انتخابات اللجنة األولمبية الوطنية العراقية هيئة قضائية او قانونية مستقلة، 

تحديدها حسب االصول من قبل الجمعية العامة، ومجازة رسميا، تتالف من سبعة اعضاء، يتم 

والتي تدقق طلبات المرشحين لعضوية الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. وادارة اإلجراءات 

  االنتخابية على النحو االتي:

يجب ان يتم ارسال استمارات الترشيح من قبل الهيئة المشرفة على االنتخابات الى االعضاء . ١

للجنة االولمبية الوطنية العراقية بموعد اقصاه عشرون يوما قبل اصحاب حق التصويت 

 اجتماع الجمعية العامة.

يمتلك اعضاء اللجنة االولمبية الوطنية العراقية، الذين لهم حق التصويت، الحق في تقديم . ٢

 ترشيحاتهم.

 ال يمكن للمرشح ان يرشح ألكثر من منصب في المكتب التنفيذي.. ٣

رشيحات الى الهيئة المشرفة على االنتخابات بموعد أقصاه عشرة ايام من تاريخ يتم تقديم الت. ٤

) حيث ١٩/٢اجتماع الجمعية العامة. يستثنى من ذلك االشخاص الذين تم ذكرهم في المادة (
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 )٢٦(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

يمكن لهم ان يقدموا ترشيحهم خالل اجتماع الجمعية العامة حال انتخابهم كاعضاء في الجمعية 

 بانتخاب اعضاء المكتب التنفيذي.العامة قبل الشروع 

 .انتخابات اعضاء المكتب التنفيذي بطريقة االقتراع السري لكل منصب يتجر. ٥

شح الذي في حال وجود اكثر من مرشح لنفس المنصب في المكتب التنفيذي، يفوز المر. ٦

 يحصل على نسبة االصوات االعلى.

المكتب التنفيذي، يفوز المرشح في حال وجود (مرشح أو مرشحة) واحد لمنصب في . ٧

) من مجموع األصوات الصحيحة. وفي ١إذا حصل على نسبة أكثر من النصف (نصف+

حال عدم حصول المرشح على النسبة المحددة، يتم تنظيم جولة ثانية من التصويت، 

وإذا فشل المرشح بعد هذه الجولة الثانية في تحقيق األغلبية المطلوبة، يتم الغاء 

  تحديد موعد جديد وفقا لهذا النظام الداخلي لترشيح عضو آخر.ترشيحه و
  

  الباب الرابع عشر

  المكتب التنفيذي

 ):٢٩المادة (

بتنفيذ  هيعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة االولمبية الوطنية العراقية حيث يلتزم اعضاء

  المهام والواجبات الصادرة عن الجمعية العامة او الرئيس.

 ):٣٠المادة (

  يكون المكتب التنفيذي مسؤول عن القيام بالمهام التالية:

 تقديم مقترحات تغيير هذا النظام الداخلي او اي تعديل ممكن على االنظمة االخرى.. ١

 المساهمة في تحديد سياسة تطوير الرياضة في العراق.. ٢

الدولية او الجمعيات غير تقديم مقترحات لالنتماء الى عضوية االتحادات الرياضية . ٣

 الحكومية او المؤسسات التي تهم اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.

 سيس عالقات مع اللجان االولمبية الوطنية االخرى.أالمبادرة بت. ٤

 تقديم مقترحات لتنظيم االحداث الرياضية الدولية في العراق.. ٥
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 )٢٧(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

االلعاب االولمبية وكذلك االلعاب االقليمية تقديم ترشيح المدينة الراغبة بتنظيم دورة . ٦

 والقارية ومنافسات االلعاب المتعددة التي ترعاها اللجنة االولمبية الدولية.

ت العامة في تحديد الخطة المتوسطة االمد والبرنامج السنوي وكذلك برنامج االحتياجا. ٧

 المجال الرياضي.

ا من قبل الجمعية موازنة بعد الموافقة عليهمتحديد الميزانية المالية السنوية ومشروع ال. ٨

 العامة.

 تحديد مجاالت استخدام ميزانية اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ٩

تحديد معايير رعاية ودعم اللجنة االولمبية الوطنية العراقية وحسب ما يتم االتفاق . ١٠

 مع الجهة الراعية. هعلي

 باالنتماء الى االتحادات الدولية.تقديم المقترحات المتعلقة . ١١

 تقديم مقترحات لترشيح االعضاء الفخريين.. ١٢

تقديم المقترحات المتعلقة بترشيح اعضاء من اللجنة االولمبية الوطنية العراقية في . ١٣

اللجنة األولمبية الدولية او اي منظمة اخرى تنتمي اليها اللجنة االولمبية الوطنية 

 العراقية.

المشاركين في دورة االلعاب االولمبية وكذلك الحال مع االلعاب االقليمية والقارية  تحديد. ١٤

 ومنافسات االلعاب المتعددة والتي تجري تحت رعاية اللجنة االولمبية الدولية.

 اختيار اعضاء ورؤساء اللجان الدائمة التابعة الى المكتب التنفيذي.. ١٥

وطنية العراقية لحضور االجتماعات والدورات اختيار ممثلي اللجنة االولمبية ال. ١٦

 واالحداث الدولية المختلفة.

 ادارة ممتلكات اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ١٧

 ) من هذا النظام الداخلي.١٦و ١٥( تيناتخاذ االجراءات والعقوبات وفقا للماد. ١٨

لهذا النظام الداخلي والميثاق تحديد نظام نشاط اللجنة االولمبية الوطنية العراقية وفقا . ١٩

 االولمبي.

 تحديد كافة المهام وااللتزامات االخرى الصادرة عن الجمعية العامة.. ٢٠

  يكون المكتب التنفيذي محاسب امام الجمعية العامة.. ٢١
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 )٢٨(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  الباب الخامس عشر

  تأليف المكتب التنفيذي

 ):٣١المادة (

  ي:منتخبا ومن كال الجنسين وكما يأتيتالف المكتب التنفيذي من ثالثة عشر عضوا 

 الرئيس.. ١

 النائب االول للرئيس.. ٢

 النائب الثاني للرئيس.. ٣

 النائب الثالث للرئيس. ٤

 سبعة اعضاء.. ٥

يجب ان تكون غالبية (نصف + واحد) أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن اتحادات وطنية  

  تنتمي الى اتحادات دولية تدير العابا ضمن برنامج األلعاب األولمبية.

  كما يجب ان يشتمل المكتب التنفيذي على:

يت عضو (أعضاء) اللجنة األولمبية الدولية في العراق إن وجدوا. ولهم حق التصو. ٦

 بحكم منصبهم في المكتب التنفيذي للجنة االولمبية الوطنية العراقية. 

رشادات اللجنة لجنة الرياضيين (التي يتم تاسيسها وفقا ال ممثل عن الرياضيين تنتخبه. ٧

 األولمبية الوطنية، ويصدق انتخابهالمتعلقة بلجان الرياضيين للجان األولمبية الدولية) 

 من قبل الجمعية العامة بصفته عضوا في المكتب التنفيذي مع حق التصويت.

الرياضة النسوية تنتخب من قبل لجنة الرياضة النسوية في اللجنة االولمبية (التي  ممثلة. ٨

يتم تاسيسها وفقا الرشادات اللجنة االولمبية الدولية) ، ويصدق على انتخابها الجمعية 

  المكتب التنفيذي مع حق التصويت.العامة بصفتها عضوا في 
  

  ):٣٢المادة (

يجب ان يتم انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضاء الجمعية العامة وفقا . ١

 ) من هذا النظام الداخلي.٢٨في المادة ( هلإلجراء المنصوص علي
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 )٢٩(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

الجهود ضمن توليفة المكتب التنفيذي تمثيل كال الجنسين. ويجب بذل أقصى تيجب ان ت. ٢

 . ٪ لكال الجنسين٣٠لتحقيق حد أدنى من التمثيل بنسبة 

 يجب ان تضمن توليفة المكتب التنفيذي تمثيل الرياضيين.. ٣

 ) ادناه.٣٤يجب ان تضمن كذلك توليفة المكتب التنفيذي االذعان للمادة (. ٤

من  )٩( يجب ان يذعن اعضاء المكتب التنفيذي للمعايير المنصوص عليها في المادة. ٥

لمكتب اهذا النظام الداخلي. ال يجوز انتخاب أي شخص أو إعادة انتخابه كعضو في 

 عاًما في تاريخ االنتخابات. ٧٥التنفيذي إذا كان قد بلغ من العمر 

يجب ان يحمي اعضاء المكتب التنفيذي مصالح اللجنة االولمبية الوطنية العراقية، . ٦

  الدوام.الرياضة بشكل عام والفكر االولمبي على 
  

 ):٣٣المادة (

الفترة الرسمية لعضوية المكتب التنفيذي هي أربع سنوات، اعضاء المكتب التنفيذي . ١

يكونوا مؤهلين العادة انتخابهم، بشرط استمرار توافقهم مع شروط االهلية المحددة في 

أكانت هذا النظام الداخلي. مع ذلك، ال يجوز انتخاب الرئيس ألكثر من ثالث دورات سواء 

متعاقبة او منفصلة. بالنسبة لالعضاء االخرين للمكتب التنفيذي، فمن الممكن انتخابهم 

لنفس مناصبهم المعنية كحد اقصى دورتين متعاقبتين، وبعد انتهاء الدورتين من الممكن 

ان يكونوا مؤهلين لالنتخاب لدورة اخرى واحدة لكن بعد فترة انتظار لمدة اربع سنوات 

 كحد ادنى.

عند وجود منصب شاغر في المكتب التنفيذي الي سبب كان، بصورة خاصة الطرد من  .٢

هذا المنصب، حيث  ئالجمعية العامة، االستقالة او الوفاة، يجب ان يتم تقديم ترشيح لمل

يتم اجراء االنتخابات المتعلقة بهذا المنصب الشاغر في اول اجتماع للجمعية العامة 

  الزمنية المتبقية من الدورة.الشغال هذا المنصب للفترة 
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 )٣٠(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  الباب السادس عشر

  التصويت في المكتب التنفيذي

  ):٣٤لمادة (ا

لوطنية المنتمية يجب ان يمثل االغلبية المقترعة في المكتب التنفيذي ممثلي االتحادات ا. ١

 ة.الى اتحادات دولية تدير العاب هي من ضمن برنامج دورة االلعاب االولمبي

 المكتب التنفيذي لهم حق التصويت بصوت واحد لكل عضو.كل اعضاء . ٢

االغلبية البسيطة في التصويت هي كافية التخاذ القرار، في حالة التعادل في االصوات، . ٣

 يجب ان يكون الرئيس صاحب الصوت المرجح.
  

  

  الباب السابع عشر

  اجتماعات المكتب التنفيذي

  ):٣٥المادة (

الرئيس بالدعوة الى عقد اجتماعات المكتب التنفيذي، كحد وفقا للحاجة، يجب ان يقوم . ١

أدنى ستة اجتماعات في السنة، كما من الممكن للرئيس ان يدعوا الى اجتماع المكتب 

 التنفيذي بناء على طلب خطي مقدم من ثلث اعضاء المكتب التنفيذي على االقل.

وفي حال غياب الرئيس، يجب ان يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي، . ٢

 يتولى نائب الرئيس وحسب السياقات رئاسة االجتماع.

 النصاب القانوني الجتماعات المكتب التنفيذي هو سبعة اعضاء.. ٣

تنتهي عضوية العضو في المكتب التنفيذي عندما يخالف شروط الترشيح او يتغيب عن . ٤

قبة او خمسة اجتماعات منفصلة حضور اجتماعات المكتب التنفيذي لثالثة اجتماعات متعا

 خالل العام دون عذر مقبول من قبل المكتب التنفيذي.
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 )٣١(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

  الباب الثامن عشر

  الهيئات العاملة واللجان

 ):٣٦المادة (

  يقوم المكتب التنفيذي بما ياتي:

ة العراقية من اجل اختيار الهيئات العاملة واللجان التابعة الى اللجنة االولمبية الوطني. ١

نطاق عمل وانجاز عدد من المهام، كما يقوم المكتب التنفيذي بتحديد تشكيلة وسلطات 

 اللجان. ههذ

عدم اعطاء سلطة اتخاذ القرار الى هذه اللجان او اي من السلطات التي يتمتع بها . ٢

 المكتب التنفيذي.

 تعيين رؤساء واعضاء الهيئات العاملة واللجان وفقا لمقترحات اعضاء المكتب. ٣

الهيئات والمصادقة على  هالتنفيذي، حيث يقوم المكتب التنفيذي بمتابعة برامج عمل هذ

 تقارير ومقترحات تلك الهيئات.

يجب ضمان تشكيل لجنة الرياضيين للجنة األولمبية الوطنية العراقية بشكل صحيح وأن . ٤

المكتب تجري انتخاباتها وعملها بموجب شروط محددة خاصة يتم وضعها من قبل 

 التنفيذي لتكون متوافقة مع إرشادات اللجنة األولمبية الدولية.
  

  الباب التاسع عشر

  الرئيس

 ):٣٧المادة (

  يقوم الرئيس بالمهام التالية:

 تمثيل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية داخل وخارج العراق.. ١

 االولمبية الوطنية العراقية.اللجنة يمتلك حق التصرف والتوقيع  كممثل قانوني عن . ٢

 يدعوا الى عقد اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وترأسها.. ٣

 العمل على متابعة وتنفيذ الميثاق االولمبي.. ٤
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 )٣٢(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

 االرتقاء بالمباديء واالخالق االولمبية للرياضة في العراق.. ٥

 تطوير ودعم مختلف االلعاب في العراق.. ٦

تحديد مهامها والكوادر العاملة في اللجنة، (الفنية واإلدارية والمالية) التعاقد مع . ٧

 واجورها وانهاء خدماتها.

نفيذي يمكن للرئيس ان يقوم بعدد من الوظائف االخرى والتي يحددها المكتب الت. ٨

  أوالجمعية العامة من وقت الى اخر.
  

  الباب العشرون

  نواب الرئيس

 ):٣٨المادة (

االول والثاني والثالث للرئيس وحسب السياقات، بأداء مهام الرئيس،  في حال يقوم النواب 

  غياب الرئيس او عدم تمكنه من القيام بالمهام.

يحل النائب االول او الثاني أو الثالث وحسب السياقات محل الرئيس في حالة استقالة . ١

عقد انتخابات  الرئيس او عدم قدرته على االستمرار في اداء مهامه الى حين موعد

 .ةاعضاء المكتب التنفيذي للدورة القادم

 يتمتع النائب الذي يتولى مهام الرئيس بكافة الصالحيات واالمتيازات للرئيس.. ٢

  لتوجيهات الرئيس. ًايمكن لنواب الرئيس ان يقوموا بأداء مهام اضافية طبق. ٣
  

  الباب الحادي والعشرون

  االمين العام

 ):٣٩المادة (

يقترح رئيس اللجنة األولمبية الوطنية العراقية على المكتب التنفيذي لتعيين امين عام للجنة 

كموظف  والمؤهالت، والذي يجب ان يتم تعيينهمن خارج الجمعية العامة ومن ذوي الخبرة 

وفق عقد عمل للقيام بالمهام ادناه وكذلك حضور اجتماعات المكتب التنفيذي بدون حق 

  التصويت.
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 )٣٣(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.اتخاذ االجراءات المناسبة من اجل حماية مصالح . ١

 الحفاظ على السياق القانوني لعمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ٢

 العمل على احترام وتنفيذ هذا النظام الداخلي والميثاق االولمبي.. ٣

قرارات المتخذة والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ الالتحضير الجتماعات الجمعية العامة . ٤

 خالل تلك االجتماعات.

ص تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي وأعالم االشخا. ٥

 المسؤولين عن القرارات واالستنتاجات المتخذة وضمان تنفيذها.

مكتب التنفيذي على قرارات تنسيق عمل اللجان التابعة للمكتب التنفيذي وضمان اطالع ال. ٦

 تلك اللجان.

 المساهمة في عمل المكتب التنفيذي.. ٧

 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.العمل على تنفيذ مهام اعضاء . ٨

تنسيق العمل مع اللجنة االولمبية الدولية والمنظمات االخرى التي تنتمي اليها اللجنة . ٩

 األولمبية الوطنية العراقية.

 ان التعاون مع اللجان االولمبية الوطنية االخرى.ضم .١٠

تمثيل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية ضمن وفد اللجنة المشارك في دورة االلعاب . ١١

 األولمبية والمنافسات الرياضية االخرى. 

 االهتمام بالشؤون العامة االخرى لعمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ١٢

 اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.ادارة . ١٣

تقديم المقترحات الى المكتب التنفيذي بخصوص تعيين مدراء االقسام االدارية (االقسام . ١٤

 ).الرياضية، قسم العالقات، قسم االدارة، قسم التسويق وكذلك الحال مع االقسام االخرى

ية الوطنية العراقية والمتخذة تنفيذ القرارات، البرامج والخطة المالية للجنة االولمب. ١٥

 .من قبل المكتب التنفيذي

 اقتراح الحلول لتحسين عمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية.. ١٦

  يمكن لالمين العام القيام بمهام اضافية طبقا لتوجيهات الرئيس والمكتب التنفيذي.. ١٧
  



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

 ):٤٠المادة (

  الى المكتب التنفيذي. يكون االمين العام مسؤوال عن التقارير المقدمة

  الباب الثاني والعشرون

  امين الصندوق

 ):٤١المادة (

يقترح رئيس اللجنة األولمبية الوطنية العراقية على المكتب التنفيذي لتعيين امين صندوق ذو 

كموظف وفق عقد  يجب ان يتم تعيينهخبرة ومؤهل ومن خارج الجمعية العامة للجنة، والذي 

  عمل للقيام بالمهام ادناه وكذلك حضور اجتماعات المكتب التنفيذي بدون حق التصويت.

لمرسلة الى اللجنة االولمبية الوطنية العراقية، كذلك ل ااستالم كل المنح واالموا. ١

يل الممتلكات العائدة الى اللجنة االولمبية الوطنية العراقية، كما يقوم امين الصندوق بتسج

 قوائم الصرفيات الصحيحة والعائدة للجنة االولمبية الوطنية العراقية.

ايداع االموال المستحصلة في حساب مصرفي معتمد بـأسم اللجنة االولمبية الوطنية . ٢

 العراقية.

تقديم التقرير المالي السنوي وتقارير اخرى كل أربعة اشهر الى المكتب التنفيذي ومرة . ٣

الى الجمعية العامة حيث يتم ذكر الوضع المالي للجنة، او يتم تقديم واحدة على األقل 

 التقارير عند الطلب.

التأكد من أن البيانات المالية السنوية للجنة قد تم تدقيقها بشكل صحيح من قبل مدقق . ٤

خارجي مستقل معين من قبل الجمعية العامة ورفع تقرير المدقق الى المكتب التنفيذي 

 امة.والجمعية الع

 المشاركة في التوقيع على كافة المدفوعات مع الرئيس واالمين العام.. ٥

يمكن المين الصندوق ان يقوم بأداء مهام اضافية طبقا لما يراه الرئيس والمكتب . ٦

  التنفيذي.
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  الباب الثالث والعشرون

  مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق

  ):٤٢المادة (

والتحكيم الرياضي، يتمتع بالشخصية المعنوية واستقالل مالي وإداري سس مركز للتسوية يؤ

ومتخصص في المنازعات الرياضية وفقًا للميثاق األولمبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي 

والقوانين العراقية. يجب أن يخضع اختصاص المركز وعملياته وقواعده اإلجرائية للوائح 

نسيق مع اللجنة األولمبية الوطنية العراقية والسلطات ذات داخلية محددة يضعها المركز بالت

الصلة في الدولة، والتي يجب أن توافق عليها الجمعية العامة. يجب أن تضمن اللوائح الداخلية 

للمركز أن يكون المركز مستقًال ومحايًدا وأن قواعد إجراءاته تتوافق مع المعايير األساسية 

والتحكيم. يتكون المركز من شخصيات مستقلة عن العمل في والمعترف بها دولًيا للوساطة 

  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والذين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة كما في ادناه:

) عشر سنوات في ١٠خبرة ال تقل عن ( هرئيس حاصل على شهادة عليا في القانون ولدي. ١

 المجال الرياضي.

األلعاب الرياضية من الحاصلين على الشهادات العليا في التربية البدنية ممثلين اثنين عن . ٢

 )  عشر سنوات في المجال الرياضي.١٠وعلوم الرياضة ولديهم خبرة ال تقل عن (

) عشر ١٠ثالثة أعضاء حاصلين على شهادة جامعية اولية ولديهم خبرة ال تقل عن (. ٣

 سنوات في المجال الرياضي.

اعات ذات صلة بالرياضة أو مؤسساتية تؤثر على اللجنة األولمبية الوطنية يمكن إحالة أي نز

العراقية واالتحادات األعضاء واألندية (وفًقا لقوانين كل منها ولوائح االتحادات الدولية الخاصة 

بها)، والتي ال يمكن حلها ودًيا من خالل هيئات اللجنة األولمبية الوطنية العراقية واالتحادات 

 ية إلى المركز التخاذ القرار.واألند

يمكن تقديم أي قرار يتخذه المركز حصرًيا عن طريق االستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية 

في لوزان ، سويسرا ، والتي ستحل النزاع بشكل نهائي وفًقا لقانون التحكيم المتعلق بالرياضة. 

  الستئناف.يوًما بعد استالم القرار المتعلق با ٢١مهلة االستئناف هي 
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  الباب الرابع والعشرون

  االموال والتمويل

 ):٤٣المادة (

اموال، ممتلكات  أن من الممكن ان تتألف ممتلكات اللجنة االولمبية الوطنية العراقية من .١

 منقولة، موجودات ثابتة وممتلكات اخرى.

من المحافظة يجب ان تبحث اللجنة االولمبية الوطنية العراقية عن مصادر مالية تمكنها . ٢

على استقالليتها في كل المجاالت. مع ذلك، يجب ان تكون عملية جمع االموال متوافقة 

 مع الميثاق االولمبي وبطريقة ال تسمح بأي مساس بسيادتها واستقالليتها.

يجب ان تستخدم الميزانية واالموال فقط النجاز مهام وأغراض اللجنة االولمبية الوطنية . ٣

يجب ان تكون االموال التي تحصل عليها  اللجنة االولمبية الوطنية العراقية العراقية. كما 

من مختلف انشطتها في خدمة ترقية وتطويرانشطتها وفقا للوائح الداخلية المعتمدة من 

 قبل الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.

للبرامج تستخدم االموال المخصصة من مساعدات وبرامج التضامن االولمبي فقط . ٤

 المعينة مسبقا والتي يوافق عليها التضامن االولمبي.

يجب ان يتم تقسيم االموال الالزمة لسير االنشطة المخطط لها من خالل الخطة المالية . ٥

 من قبل الجمعية العامة. هالسنوية والبرنامج المصادق علي

العراقية وفقا للقوانين يجب ان يجري وينظم العمل المالي للجنة االولمبية الوطنية . ٦

المماثلة واالنظمة المعمول بها في العراق كما ويجب ان يجري تدقيقه سنويا بطريقة 

 مستقلة بواسطة مدقق خارجي معين من قبل الجمعية العامة.

يقترح رئيس اللجنة نظام مالي، وبالتنسيق مع امين الصندوق، الدارة الشؤون المالية . ٧

  تب التنفيذي.للجنة ويصادق عليه المك
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  الباب الخامس والعشرون

  التنظيم االداري

 ):٤٤المادة (
 

قة بالمجاالت يجب ان يتم تشكيل مختلف االقسام االدارية من اجل انجاز المهام المتعل. ١

 االدارية والفنية للرياضة والشؤون الخارجية.

بل المكتب معتمدة من قيجب ان يتم تحديد العمل والتنظيم االداري في وثائق ولوائح . ٢

 التنفيذي.
  

  الباب السادس والعشرون

  وقف النشاط / حل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية

 ):٤٥المادة (

عتمد من قبل يتم وقف عمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية او حلها بموجب قرار م. ١

ء الجمعية الكلي ألعضاالجمعية العامة عند تصويت ثالثة ارباع االغلبية من المجموع 

 العامة أصحاب حق التصويت على هذا القرار.

امل مع ممتلكات في حال وقف عمل اللجنة االولمبية الوطنية العراقية او حلها، يتم التع. ٢

لمعمول بها في العراق اللجنة االولمبية الوطنية العراقية وفقا للقوانين المماثلة واالنظمة ا

  الولمبية الدولية.ووفقا لتوجيهات اللجنة ا
  

  الباب السابع والعشرون

  االحكام النهائية

 ):٤٦المادة (
 

) والمادة ٢٧مادة (يجب التعامل مع التغييرات والتعديالت على هذا النظام الداخلي وفقا لل. ١

 ) من هذا النظام الداخلي.٤٧/٣(
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 )٣٨(                  ٤٥٩٧العدد  –الوقائع العراقية  ٢٨/٩/٢٠٢٠           

تعتمد اي  تفسير هذا النظام الداخلي هو من اختصاص الجمعية العامة التي يجب ان. ٢

 تعديالت تدخل على هذا النظام الداخلي.

لعراقية، يجب ااي لوائح خاصة او داخلية او وثائق تعتمدها اللجنة االولمبية الوطنية . ٣

 هفسير هذان تكون متوافقة مع الميثاق االولمبي. في حال وجود اي شك ضمنا او في ت

خاصة او اللوائح الخاصة او الوثائق، او في حالة وجود تناقض بين هذه اللوائح ال

 ثاق االولمبي.  الوثائق مع هذا النظام الداخلي، يؤخذ ويعتمد هذا النظام الداخلي والمي

يجب ان يكون النظام الداخلي للجنة االولمبية الوطنية العراقية متوافق مع الميثاق . ٤

االوقات وتشير صراحة الى الميثاق االولمبي. في حال وجود اي شك  االولمبي في جميع

ضمنا او في تفسير النظام الداخلي للجنة االولمبية الوطنية العراقية او في حال وجود 

  تناقض مع الميثاق االولمبي، يؤخذ ويعتمد الميثاق االولمبي.
  

 ):٤٧المادة (
 

م الداخلي، تعالج وفقا لتقديرالجمعية العامة اي قضية تنشأ وال يتناولها بنود هذا النظا. ١

 خالل اجتماع عام او استثنائي للجمعية العامة.

حال صدور هذا  ١٩٨٨يلغى النظام الداخلي للجنة االولمبية الوطنية العراقية  لسنة . ٢

من الجمعية العامة وموافقة اللجنة االولمبية  هالنظام في الجريدة الرسمية بعد اعتماد

 الدولية.

من قبل اللجنة االولمبية الدولية، ه اي تعديل الحق على هذا النظام الداخلي المصادق علي. ٣

 يجب ان يتم اعالم اللجنة االولمبية الدولية من اجل الحصول على موافقتها.

  يجب تقديم هذا النظام الداخلي إلى السلطات المختصة في العراق للتسجيل.. ٤
  

الداخلي من قبل الجمعية العامة في بغداد بتاريخ  تمت المصادقة على هذا النظام

  .وينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  ، ٢٦/٨/٢٠٢٠
  

  رعد حمودي سلمان

  رئيس اللجنة االولمبية الوطنية العراقية
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