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 المقدمة 

الخاص و تجديدها من أجل تقديم توجه حالي وموحد لكافة برامج األولمبياد الخاص المعتمدة و لألولمبياد الرسمية العامة  القوانينتمت مراجعة هذه 
تشمل وصف ت. و2012فبراير  14بياد الخاص في عتمدت نسخة مراجعة القوانين العامة هذه من قبل مجلس إدارة األولمإأللعاب. ل المنظمة لجانال

. ويرد النص المعدل و www.specialolympics.org الموقع اإللكتروني:  كامل للتعديالت في ملخص مكتوب و يتوفر توضيح التعديالت على
 . على الموقع د إعادة تنظيم الموا

 .ألولمبياد الخاصل  اإلصدار الرسميالعامة  القوانينتعتبر هذه 

 األولمبياد الخاص من العامة قوانين المقدمة 

، مما يخلق فكريةالاإلعاقات الكاملة لالعبين من ذوي إمكانيات ر والفرح في األلعاب الرياضية للكشف عن ييطلق األولمبياد الخاص العنان لقوة التغي
 في سائر أنحاء العالم. تقبألً يوميًا، مجتمعات أكثر 

 ذلك عبر مجموعة من القيم التي توجه تصرفاتنا وسلوكياتنا في تنفيذ مهمتنا.  يتم

ة  رياضي ل ا لروح  لمرحة ا   ا
تحطم ية مذهلة وفردة األلعاب الرياضية على كافة المستويات كما نشهد انتصارات رياضي صفاءاأللعاب الرياضية. ونحتضن  عبرنؤمن بقوة التغير 
 القوالب النمطية. 

دة ا ق ل ا  الالعبون 
 عب. القادة داخل وخارج المال الالعبين نمكن الالعبين من أن يكونوا أعضاء مساهمين ومحترين في األولمبياد الخاص والمجتمع. وندعم

لوحدة    ا
: أسر محبة وموظفين ملهمين ومدربين ومتطوعين ومشجعين. نحن دامجةنحن نبني مجتمعات  م بالتضامن واالحترام و الكرامة.نحن متحدون في االلتزا

 حركة واحدة في كل مجتمع وكل دولة. 

 الشجاعة 
 " إن لم أستطع دعني أكون شجاعاً في المحاولة!ف. زوأف:" دعني العبينا  قسم نعيشنحن 

ابرة  مث ل  ا
  بعضنا البعض.. ال نستسلم و ال نتخلى عن نون وصامدون ، متحدونحن أقوياء، متماسك

 :ضح أدناههو موّ هيئات ومنظمات متنوعة كما مع عالقات  األولمبياد الخاصمؤسسة ل

لعالقة  لجنة ا ل ا ة مع  ي دول ل ا ة  ي مب  األول
ع األولمبياد باألولمبياد الخاص و وافقت على التعاون م 1988فبراير عام  15ق الموقع في تفامن خالل بروتوكول اإلعترفت اللجنة األولمبية الدولية إ

اللجنة األولمبية الدولية معه واجبًا ومسؤولية والتي ينبغي تحملها عتراف إ. يحمل فكريةالاإلعاقات بإعتباره ممثالً إلهتمامات الالعبين من ذوي  الخاص 
ولمبية الدولية، وحماية و األولمبياد الخاص وفقًا  للمثل العليا للحركة األ مسابقاتالو التدريبات إلجراءمن قبل األولمبياد الخاص و كافة برامجه المعتمدة، 

تفاقية اللجنة األولمبية الدولية إويمنع بروتوكول  ستغالل.ستخدام أو اإلوحماية كلمة "األولمبياد" من اإل الخاص"،األولمبياد  ستخدام مصطلح "إحراسة 
األولمبياد الخمس أو النشيد األولمبي أو شعار حلقات ستخدام شعار إمن  لعابلألاللجنة المنظمة و  الخاص برامج األولمبياد الخاصاألولمبياد مع 

، كما هو منصوص في رخصة عتماد من األولمبياد الخاصهذه المسؤوليات بالموافقة على اإلتوافق كافة البرامج المعتمدة على إتمام  األلعاب األولمبية.
 العامة.  القوانينمن  5عتماد و المادة اإل
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كية   ة األمري ي مب األول جنة  ل ل ا ب لعالقة   ا
  حصرية ال السلطة  الكونغرس األمريكي باللجنة األولمبية األمريكيةأناط ، 8380الكونغرس األمريكي   -36من خالل إقرار قانون رياضات الهواة، 

 لتياللجنة األولمبية منح صفة العضوية لمنظمات أخرى وايخول قانون رياضات الهواة عبارة" األولمبياد" داخل الواليات المتحدة.  ستخدامإ لمراقبة كافة
. و وفقًا لهذه السلطة، مددت اللجنة األولمبية األمريكية عضوية "اللجنة إي" في الذهنية  اإلعاقاتلألفراد من ذوي  سابقةالبرامج التدريب والم نظمت

"أولمبياد"  ستخدام مصطلحإخاص. وفي إطار هذه العضوية، رخصت اللجنة األولمبية األمريكية لألولمبياد الخاص اللجنة األولمبية األمريكية لألولمبياد ال
وطنية و برامج تنافسية داخل الواليات المتحدة رياضية محلية وإقليمية ودولية و تدريبات كجزء من مصطلح  "األولمبياد الخاص"  في تنظيم وإجراء

رسمي للجنة األولمبية األمريكية، في كل من إدارة لتزام إلدى األولمبياد الخاص وكل برنامج في الواليات المتحدة  .الفكرية تاإلعاقامن ذوي  فرادلأل
برنامج  إدارةالخاص" و األولمبياد مناسب لمصطلح "المخول أو غير الستغالل غير األطراف الثالثة، للحماية من اإل شؤونها الخاصة وفي التعامل مع

 عتماد مناإل علىبالموافقة  هذه المسؤولياتى إنجاز واليات المتحدة الموافقة علفي ال و على كل برنامج األولمبياد الخاص العليا. قيمأولمبياد خاص وفقًا ل
 العامة.  القوانينمن  5ها والمادة دعتماإكما هو منصوص في ترخيص  ،الدولي األولمبياد الخاص 

لعالقة  لجنة ا ل ا ية مع  وطن ل ا ة  ي مب  االول
ياضة لالعبين رالخاصة ب منظمةالهيئة اإلدارية الوطنية/سم الإب، األولمبية األمريكيةتم تعيين األولمبياد الخاص في داخل الواليات المتحدة من قبل اللجنة 

الخاص األولمبياد األمريكية. كما يحافظ األولمبية ءات اللجنة . يتولى األولمبياد الخاص هذه المسؤوليات وفقاً لقوانين وإجراالفكريةعاقات من ذوي اإل
 الوطنية للدول خارج الواليات المتحدة. األولمبية مع اللجنة فّعالة على عالقات 

لعالقة  اإلا ية تحادات مع  وطن ل ا ة  لرياضي ا ة  ري اإلدا هيئات  ل ا ة و  ي دول ل ا ة  رياضي ل  ا

نين ا ة اإل قو ي دول ل ا ة  رياضي ل ا  تحادات 
دات تحااإلتشكل هذه  .خاصةعالمية لرياضاتها الالدولية كهيئة إدارية األولمبية تحادات الرياضية الدولية منظمات معترف بها من قبل اللجنة تعد اإل

 هبرامجمن الخاصاألولمبياد طلب ت معينة ضمن بلدانهم المعنية.  يتنظم وتشرف على رياضا الرياضية الدولية في المقابل هيئات إدارية رياضية وطنية 
 قبلو الوطنية الرياضية اإلدارية هيئات الأللعاب رياضية معينة والتي تعرض من حين آلخر من قبل  القوانينتباع إلأللعاب اللجنة المنظمة و معتمدة ال

( والتي تأخذ  الخاص لألولمبياد الرياضية   القوانينهذه القوانين مع فيها تعارض ت حاالت ستثاء إ، بسابقاتالمعند تنظيم تحادات الرياضية الدولية اإل
 ). خالفاألولوية إذا كان هنالك مثل هذا ال

نين ا اإل قو هيئات  ل ة ا ي لوطن ا ة  لرياضي ا ة  ري  دا
الرياضية لألولمبياد الخاص  األولية)، يجب على  القوانينأخذت الرياضية لألولمبياد الخاص ا ( في حالة  القوانينحاالت وجود تعارض مع ستثناء إب

الرياضية اإلدارية من قبل الهيئات  صادرةالرياضية ال قوانينمتثال للعبر البرامج الفرعية المعتمدة اإلكافة األلعاب المنعقدة من قبل البرامج المعتمدة أو 
 . )تحادات الرياضية الدوليةالعالمية لإل القوانينتوى الوطني، على المس تعدل في بعض األحيانالوطنية في بلدانهم المعنية ( والتي 

ات  هيئ ل ا لمساعدة من  تعاون وا ل ة ا ري ة اإلدا ي لوطن ة وا ي دول ل ا ة  لرياضي  ا
 لمعلوماتللحصول على اسعى يالرياضية الوطنية، واإلدارية تحادات الرياضية الدولية والهيئات على تواصل منتظم مع اإلالخاص األولمبياد يحافظ 

مساعدة البرامج المعتمدة في توسيع نطاق ل وتعزيز وإدارة السياسات الرياضية لألولمبياد الخاص  ،تنمية، ءوالمساعدة والدعم من هذه المنظمات إلنشا
  .الرياضية لألولمبياد الخاص  القوانينمعينة، كما هو منصوص عليه في  اترياضوالمسابقات الرياضية في تدريباتهم الرياضية 

كيندي  لعالقة مع مؤسسة   ا
 الفكريةعاقات ذوي اإل ألفرادفي مساعدة ا ندي ) مؤسسة خاصة تشارك أهداف األولمبياد الخاص ايمؤسسة ك (كينيدي جونيور . تعد منظمة جوزيف ب

 كبير إلنشاء األولمبياد الخاص. . قدمت مؤسسة كينيدي تمويل اتهمنإمكاإلى أقصى للوصول 

لعالقة مع  متحدة األمم ا ل  ا
 حولألولمبياد الخاص مسؤولية العمل مع الدول حكومية، ل عتباره منظمة غيرألمم المتحدة. وإلفي االخاص منظمة غير حكومية مسجلة األولمبياد يعتبر 

 . الفكريةاإلعاقات ذوي فراد العالم لمساعدة تطوير التدريبات الرياضية والبرامج التنافسية لأل
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 األخرى مع المنظمات العالقة 

أنشأ دارة و توسيع حركة األولمبياد الخاص. على سبيل المثال، خرى لغايات مرتبطة باإلعالقات مع المنظمات األاألولمبياد الخاص بشكل دوري ينشئ 
عتماداً طبيعة العالقة إو الشعلة.إضاءة انون لغاية تخطيط و تنفيذ القإنفاذ الخاص عالقات مع جمعيات مختلفة من المهنيين العاملين في األولمبياد 

مع تلك المنظمة المتعاونة في التخطيط أو تنفيذ برامج التعاون البرامج المعتمدة يطلب من لمبياد الخاص ، قد التنظيمية المحددة المعترف بها من قبل األو
وموجهة للبرامج  دونةاألولمبياد الخاص في أي سياسة مأي متطلبات من قل الى اإلشارة سيتم  الخاص.األولمبياد لمصلحة نشاطات وفعاليات معينة أو 

 طرف ثالث.الخاص مع أي األولمبياد المعتمدة، مبينة الغرض وطبيعة تعاون 
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 1المادة 

 المهمة و الهدف و المبادىء األساسية لألولميبياد الخاص

 1/1قسم  

 المهمة

رياضية في مجموعة متنوعة من الرياضات األولمبية على مدار السنة لألطفال والبالغين  مسابقاتتقديم تدريبات و  على اصتقوم مهمة األولمبياد الخ
لتطوير اللياقة البدنية، وإظهار الشجاعة، والخبرة الفرح والمشاركة في تبادل الهدايا والمهارات و  ، ومنحهم فرص مستمرةالفكرية اإلعاقات ذوي

 لخاص اآلخرين والمجتمع.الصداقة مع أسرهم، العبي األولمبياد ا

 1/2قسم  

 هدف األولمبياد الخاص

 حترام المجتمع كافة عنإمنتجين يحظون ب فرادالمشاركة كأ في الفكريةذوي االعاقة االفراد ساسي لألولمبياد الخاص في مساعدة يتمثل الهدف األ
وزيادة الوعي العام بقدراتهم و  من خالل التدريب الرياضي و المنافسة و إظهارها مهاراتهم و مواهبهمثبات إو  طريق منحهم فرصة عادلة لتطوير

 حتياجاتهم.إ

 1/3قسم  

 المبادىء التأسيسية لألولمبياد الخاص

 ولمبياد الخاص و التي يجب أن توجه عمل حركة األولمبياد الخاص العالمية و توسعها تتضمن مايلي: (يشارالمبادىء التي تأسس من أجلها األ نإ
 )المبادئ التأسيسية"ليها ب"إ

 (أ) 1/3

لعاب الفردية و ستفادة من المشاركة في األاإل التدريبستمتاع واإلالتوجيه المالئم والتشجيع و ، عن طريقالفكريةعاقة اإل يذواألفراد يستطيع 
 .المحدودةة الجسديوالفكرية  القدراتاألفراد ذوي حتياجات إكما هو مطلوب لتلبية  التي تالئمية، الجماع

 (ب) 1/3

، كما أن المنافسة بين لتنمية المهارات الرياضية مرًا اساسياً أ ، الصحي الوضعمع التركيز على  شراف مدربين مؤهلينإتحت و المستمرلتدريب يعد ا
 ية. فردال للتنميةختبار هذة المهارات وقياس التطور وتوفير الحافز الالزم ية تعد الوسيلة األكثر مالئمًة إلذوي القدرات المتساواالفراد 

 (ج)  1/3

سرة، بل األدعم ويتم تعزيز المنافسة كما  من خالل التدريبات الرياضية و روحياً و جتماعياً إو و عقلياً  اً جسدي الفكريةعاقة اإلي ذواالفراد يستفيد 
  .لتقبالحترام واإل ،المساواة تسودهافي بيئة  قكريةلعاقة اذوي اإلاالفراد مع ، المشاركة والمراقبة عبر ،يكون متحداً  ككلوالمجتمع 

 (د)  1/3

القسم  2نظر المادة إالعامة ( القوانينص عليها في المنصو هليةاألشروط  الذي يكون مستوفياً و فكريةعاقة المن ذوي اإل فردينبغي أن يحصل كل 
 الرياضية التي يقدمها األولمبياد الخاص. المسابقاتبرامج ستفادة من التدريبات الرياضية والمشاركة و اإل) على الفرصة في 2/1
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 (ذ)  1/3

التدريب  ية حواجز خاصة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الجغرافيا أو الفلسفة السياسية مقدماً أولمبياد الخاص يجب أن يتجاوز األ
 .عالمياً المطبقة  للمعايير  ذلك وفقاً و الفكريةعاقة ذوي اإل لألفرادافسة الرياضي و فرص المن

 (ر)  1/3

 ،تحقيق ذلكولذاتها. بحد تنمية  حب المشاركة في الرياضة تنميتها وعلى  جاهداً  عملالروح الرياضية و ي نشر ولمبياد الخاص علىاأل يحتفل و يسعى
مكاناته إ منه كافة تطلبالتي تو الرياضية والمسابقاتتوفير الفرصة لكل العب حتى يتسنى له المشاركة في التدريبات الى يهدف األولمبياد الخاص 

تتناسب مع رياضات و نشاطات ، األلعاب و البطوالت التي ينظمها لذلك يتطلب من األولمبياد الخاص أن يوفر فيقدراته. ن مستوى بغض النظر ع
  في حالة األلعاب الجماعية عليه أن يوفر فرصة لكل العب ليشارك في كل مباراة.ت الالعبين بمختلف مستوياتها . وقدرا

 (ز)  1/3

بما في ذلك المدارس) كوسيلة للوصول الى أكبر عدد على المستوى المحلي و المجتمعي (التنافس رياضي واألولمبياد الخاص التدريب الشجع يُ 
 ممكن من الالعبين المؤهلين.  

  1/4قسم 

 ولمبياد الخاص األ يةهيكل

 فراد التالي ذكرهم:ولمبياد الخاص من المنظمات و األيتكون األ

 (أ) 1/4

  األولمبياد الخاص الدولي

المالك  الكيان الدولي المؤسس و الُمنظم لحركة األولمبياد الخاص التي قامت بتأسيسها يونيس كنيدي شرايفر المؤسس األولمبياد الخاص الدولييعد 
 كافةيقوم األولمبياد الخاص الدولي بوضع  –كونه الكيان العالمي المنظم لألولمبياد الخاص  -اضطالعًا منه بمسؤلياته و .لألولمبياد الخاص الدولي

ى أنحاء العالم و عل كافة، كما يشرف على ادارة البرامج المعتمدة لالولمبياد الخاص في يدعمهامتطلبات األولمبياد الخاص وة وميالسياسات الرس
توفير التدريب و المساعدة الفنية و جميع أنواع الدعم األخرى الى البرامج المعتمدة و اللجان المنظمة لأللعاب. على عملية انتشارها، و يقوم أيضا 

في شركة غير هادفة للربح تعمل بموجب قوانين مقاطعة كولومبيا بالواليات المتحدة األمريكية كما يقع مكتبها الرئيسي  ان األولمبياد الخاص الدولي
 الواليات المتحدة االمريكية.في  ،واشنطن دي سي

 (ب) 1/4

 البرامج المعتمدة

التابعة  سابقاتالتدريبات و الم تأمينعتمادها وذلك لإنحاء العالم وبأبرامج المعتمدة المؤهلة في جميع يقوم األولمبياد الخاص الدولي بترخيص ال
بصورة ن البرامج المعتمدة، بدورها، قد تعمل إالعامة ف القوانينذي تسمح به هذه الللمدى   . ووفقاً التي تُقام به نطاق الجغرافياللألولمبياد الخاص في 

خرى المؤهلة لعمل برامج فرعية محلية (مثل البرامج الخاصة بمدينة أو بمحافظة) داخل النطاق عتماد المنظمات األإمباشرة أو  تقوم بترخيص و 
 الجغرافي الخاص بكل منها.

 مسؤوليات البرامج المعتمدة :سلطة و ) 1(

بياد األولم ومسابقات، لكل برنامج معتمد الصالحية و المسؤلية الكاملة لتنظيم و إجراء برامج تدريب ما تنص عليه هذه القوانين العامةبإستثناء 
، رخصة إعتماد البرامج المعتمدة ، معايير اإلعتماد و المعايير الموحدة الخاص داخل حدوده الجغرافية، مع مراعاة تطبيق متطلبات القوانين العامة

 األخرى.
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  البرامج المعتمدة في إتخاذ القرارالتي تدخل ضمن صالحية  النقاط )2(

، لكل برنامج معتمد المعتمد من قبل األولمبياد الخاصطبقًا لهذه القوانين العامة و للمعايير الموحدة األخرى، ووفقًا إلستمرارية إعتماد البرنامج 
، إختيار الالعبين  منطقته وضمن  أو من قبل فروعهنطاق األلعاب التي ستجرى من قبل البرنامج المعتمد عمله، وتيرة والصالحية لتحديد: نطاق 

؛ السياسات المتعلقة بالموظفين التي لعاب الواليات المتحدة اإلقليميةأفي ، في األلعاب اإلقليمية أو تطلب األمر واذااب العالمية في األلعالذين سيمثلوه 
يب ؛ األسالالقضائية تهسلطج الفرعية و اإلشراف عليها ضمن ؛ متطلبات إنشاء البراممل البرنامج المعتمد و المتطوعينعستُطبق على فريق 

؛ و بشكل عام أي مواضيع أخرى تتعلق القضائية حدودهضمن مجه الفرعية لجمع التبرعات أو براستُتبع من قبل البرنامج المعتمد و/ التي والطرق
(بإستثناء األلعاب العالمية، األلعاب اإلقليمية و ألعاب  الجغرافية للسلطة القضائيةحدود ال، إجراء و تمويل برامج األولمبياد الخاص ضمن بتنظيم

بات عتمدة و متطلالواليات المتحدة اإلقليمية)، طالما ال يوجد تعارض في أي حالة سواء بشكل إجرائي أو بشكل موضوعي بين قرارات البرامج الم
 .ماد البرنامج، والقوانين العامة، ومعايير موحدة أخرى، و رخصة إعتمعايير اإلعتماد

 اإلقليمي للبرامج المعتمدة  التوزيع ) 3(

 تشكيل كيفية إنشاء و : من المناطقالهدف  3.1

، و تسهيل تبادل األفكار و األولمبياد الخاصحركة يحدد األولمبياد الخاص الدولي المناطق بشكل دوري، لهدف تسهيل فّعالية اإلدارة و توسع 
 .ضمن نطاق إقليم او أكثرالمعتمدة التي تقع  محليةالمعلومات بين األولمبياد الخاص الدولي و البرامج ال

 التقسيمات اإلقليمية للبرامج المعتمدة  3.2

إلعتراف بإقليم يقرر األولمبياد الخاص الدولي اإلعتراف بمنطقة / إقليم معين، و كيفية تحديد األقاليم المعترف بها، و يحتفظ بنفسه بحق التراجع عن ا
 قرار األولمبياد الخاص الدولي لتلبية إحتياجات األولمبياد الخاص.(أو برامج فرعية ) إذا تطلب األمر في 

 مج الفرعية تقسيمات البرا 3.3

(المناطق الفرعية). يجب على األولمبياد الخاص  اقع ضمن منطقة معترف بهي،  بفرع لالقليم، بناًء على إختياره، د يعترف األولمبياد الخاص الدوليق
  البرامج الفرعية المعترف بها من قبله. لمعتمدة بإنتظام بتعريف و تكوين كافةالدولي إعالم البرامج ا

 (ج) 1/4

 اللجان المنظمة لأللعاب 

 األلعابلتنظيم بترخيصها من وقت آلخر  تعد اللجان المنظمة لأللعاب منظمات منفصلة غير هادفة للربح أو جمعيات يقوم األولمبياد الخاص الدولي
فقط كما  من قبل األولمبياد الخاص الدوليمهام كل لجنة من اللجان المنظمة لأللعاب . يتم تحديد صالحيات وتنظيمهاقليمية و تمويلها والعالمية أو اإل

ة في عقود تُبرم بينه و بين كل لجنة مرخصة. تحدد العقود المبرمة بين األولمبياد الخاص الدولي و كل لجنة متطلبات هذة اللجن ياً يتم صياغة ذلك كتاب
 و المعايير الموحدة اآلخرى.العامة  القوانينعن تلك المتطلبات التي تفرضها هذة  قليمية فضالً العالمية أو اإلاأللعاب  تنظيمل

 (د) 1/4

 منظمات آخرى يؤسسها األولمبياد الخاص الدولي أو يعترف بها

ممثلي البرامج  تضم ولجانمختلفة  قامة مجالسبإ منحها ترخيصاً يأو أو يأذن أو يفوض البرامج المعتمدة  األولمبياد الخاص الدولي قرريأحيانا،ً 
ودعم تنمية على لدولي لى األولمبياد الخاص وذلك في سبيل مساعدة األولمبياد الخاص اإالمنتمين  فرادالمشاركين أو غيرهم من األمدة أو المعت

يقتصراألمر  من غير أنأنحاء العالم، بما في ذلك ( كافةالمعتمدة في  هتبادل المعلومات بينه و بين برامج و وإنتشارهدارة برامجه إسياسته و
ستشارية"). تقوم اللجان ليها ب "اللجان اإلإحددة في الالئحة العامة (المشار ستشارية األخرى المواللجان اإل القيادية لك) المجالسة على ذبالضرور

إنشاء في حال ، العامة القوانينليها في هذه إستشارية بالمهام الموكلة إكل لجنة  تقوم مبياد الخاص. كماداخل حركة األول هاماً  ستشارية بأداء دوراً اإل
د الخاص المهام المحددة في وثيقة السياسة العامة الصادرة عن األولمبيا ، تتبعمن قبل األولمبياد الخاص الدولي الحقاً ستشارية آخرى إأي لجنة 

 .سؤولياتهاستشارية و تحديد مإلجنة أي نشاء عند إالدولي 
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 2مادة  
 ولمبياد الخاصالعبي األ

 
  2/1قسم 

 المشاركة في األولمبياد الخاصهلية أ

 (أ) 2/1
 البيان العام لألهلية

 قل.من سن ثمان سنوات على األ ولمبياد الخاص اعتباراً للمشاركة في األ مؤهالً  فكريةذو إعاقة  فرديُعد كل 

 (ب) 2/1
 عمرمتطلبات ال

و يقوم دنى للمشاركة في المسابقات هو ثمان سنوات. األ العمر ال أن حدإولمبياد الخاص ، فيما يخص المشاركة في األ عمرليس هناك حد أقصى لل
لتدريبات األولمبياد الخاص  تحضيرهملى عالم الرياضة و ذلك بهدف إلى سبعة أعوام إطفال من عمر عامين دخال األإبالسن صغار برنامج الالعبين 

،ممن اليقل عمرهم عن ست سنوات، أحد البرامج المعتمدة لألطفالمح ستلى ذلك، قد إضافة بقات عند بلوغهم سن الثامنة. باإلالرياضية و المسا
اجتماعية أو  نشاطاتو بالمشاركة في أالبرنامج المعتمد بالمشاركة في برامج األولمبياد الخاص التدريبية المالئمة لفئتهم العمرية و التي يوفرها 

طفال لمشاركتهم في و يمكن أن يُعترف بهؤالء األ ولمبياد الخاص.األ نشاطاتلتي يتم تقديمها خالل ) و اعمريةثقافية محددة (تتناسب مع المرحلة ال
عتراف معتمدة من كة، أو من خالل أنواع أخرى من اإلاألخرى غير التنافسية من خالل شهادات مشار النشاطاتمثل هذه التدريبات أو في 

ك في مسابقات األولمبياد في مسابقات األولمبياد الخاص. و مع ذلك ال يستطيع أي طفل أن يشار األولمبياد الخاص الدولي و ال ترتبط بالمشاركة
 الثامنة.سن أو أن يحصل على ميداليات أو أوشحة ترتبط بالمسابقات) قبل أن يبلغ الخاص (

 (ج) 2/1
 درجة االعاقة

السن المذكورة الذين يستوفون شروط و فكريةعاقة المن ذوي اإل فراداأل كافةل توفرةم ن فرصة المشاركة في تدريبات و مسابقات األولمبياد الخاصإ
مسجلون للمشاركة في األولمبياد الخاص على النحو المطلوب في هم خرى طالما أنأعاقة جسدية أو ذهنية إلو كان لديهم حتى و  2/2في قسم 
 العامة. القوانين

 (د)2/1
 فكريةذوي اإلعاقة ال فرادتعريف األ

 من المتطلبات التالية: أيتوفر فيه إذا  فكريةمن ذوي اإلعاقة ال فرديعتبر هذا ال ،لمشاركة في األولمبياد الخاصعلى ا فردلتحديد مدى أهلية الو

 ؛ أوفكريةمن ذوي اإلعاقة الفرد مؤهل على أنه  فردتم توصيفه من قبل وكالة متخصصة أو  -

"، أو غيرها من IQختبارات معدالت الذكاء "إذي حددته اإلجراءات المعيارية، كعلى النحو ال / مدرسيتأخر معرفي أنه لديهثبت  -
وساط العلمية المتخصصة في بلد البرنامج المعني و المعترف بها كونها أداة  موثوقة قادرة المقبولة والمعتمدة على صعيد األ اإلجراءات

 على قياس وجود التأخر المعرفي؛ أو 

الترفيه أو العمل لتوافقية (، أو المهارات اIQفي مهارات التعلم العام  وظيفياً  في النواحي التطورية"، وهو مايعني قصوراً  "عجزاً  ثبت لديه -
الذين تنحصر أوجه القصور الوظيفي لديهم في  فرادية). ومن ناحية أخرى، فإن األفردستقاللية المعيشة أو التوجيه الذاتي أو العناية الإأو 

ولمبياد خاص، ولكن ن في األالنواحي الجسدية أو السلوكية أو العاطفية أو التعليمية أو الشعورية ال يعتبروا مؤهلين للمشاركة كالعبي
  يمكنهم التطوع في األولمبياد الخاص 

 (ذ) 2/1
 الالعبينالحفاظ على قدر من الليونة في تحديد أهلية 

ليها في القسم الفرعي (د) إعن متطلبات األهلية المشار  تغاضيمن األولمبياد الخاص الدولي لل محدوداً  قد يطلب أحد البرامج المعتمدة تصريحاً 
األولمبياد الخاص الدولي بذلك كتابًة، و سوف يقوم األولمبياد  علمثم يُ  تغاضيستثنائية تبرر مثل هذا الإعاله في حال أنه يرى وجود حاالت المذكور أ

 ستثناء مناسب أم ال.إفي تحديد ما إذا كان أي خروج أو الخاص الدولي بدراسة هذه الطلبات على وجه السرعة و لكنه يحتفط بالسلطة النهائية 
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  2/2قسم 
 تسجيل الالعبين

 
 (أ) 2/2
 جراءات المطلوبةاإل

التسجيل للمشاركة في أي من البرامج المعتمدة.  2/2للقسم  المؤهل وفقاً  الفرد ، يجب علىولمبياد الخاصتدريبات أو مسابقات األ مشاركة فيقبل ال
يل العبي و قد يوافق األولمبياد الخاص الدولي على السياسات واإلجراءات ونماذج التسجيل والمواد المستخدمة من قبل كافة البرامج المعتمدة لتسج

 ما يلي: وفراألولمبياد الخاص، و يجب أن يشمل هذا التسجيل ت

 ات الالعبنموذج بيان -1

 ستمارة الطبية لالعباإل -2

 التفويض الرسمي لالعب   -3

 ضافية ما يلي:و قد تشمل النماذج اإل

 ستمارة المحظورات الدينية أوإ -1

 عبين الذين يعانون من إعوجاج العمود الفقريالستمارة تفويض خاصة بالإ -2

 (ب) 2/2
 نموذج بيانات الالعب

ستمارة معيارية خاصة بالمشاركة في األولمبياد إستكمال إاألولمبياد الخاص  ن فيسمائهم كالعبيالمؤهلين الراغبين في تسجيل أ فراديجب على األ
ستمارة المعيارية لتسجيل العبي األولمبياد لومات المتعلقة بالالعب. تخضع اإلحدد كافة المعلخص و تُ الخاص وتقديمها ألحد البرامج المعتمدة تُ 

" نموذج بيانات تحت عنوانينبغي أن تكون مطابقة للنموذج وافقة األولمبياد الخاص الدولي والمستخدمة من قبل البرامج المعتمدة لمالخاص 
توى الالعب". يجوز للبرامج المعتمدة أن تستحدث نموذج بيانات خاص بها يُستخدم في نطاق حدودها القانونية، على أن يتضمن هذا النموذج المح

العامة أو المعايير الموحدة  القوانينضافة أي مواد تتعارض مع هذه إولمبياد الخاص الدولي و اليجوز في النموذج المعتمد من قبل األالمحدد 
 األخرى. 

 (ج) 2/2
 ستمارة الطبية لالعب اإل

لطبيب أو األطباء في األولمبياد الخاص، كما تحتوي على تقرير ا هستمارة  تفاصيل الخلفية الطبية لالعب المتعلقة بمشاركتتتضمن هذه اإل
 ) المذكورة أدناه.1المبدئي المطلوب بموجب المادة الفرعية (ر) ( لجسديلى الشهادات المتعلقة بنتائج الفحص اإضافة األخصائيين باإل

 (د) 2/2
 التفويض الرسمي للالعب 

سم كل العب إلى البرنامج المعتمد كجزء من عملية إع بشكل صحيح بالرسمي لالعب و الُموقيجب تقديم النموذج المعياري الخاص بالتفويض 
اللجنة المنظمة  سوف يمنح النموذج المعياري كيانات األولمبياد الخاص المالئمة (مثل البرامج المعتمدة أو األولمبياد الخاص الدولي أو التسجيل.

متالزمة داون  لديهي العب أكما يقر بالتأثير المحتمل على   )،2/3للقسم  (وفقاً  سمعتهسم الالعب وود إلستخدام المحدللتأكد من اإل لأللعاب) إذناً 
لي أو اللجنة األولمبياد الخاص (مثل البرامج المعتمدة أو األولمبياد الخاص الدو هيئاتل جراء المشاركة في بعض األلعاب الرياضية، كما يأذن أيضاً 

تخاذ الترتيبات الالزمة لتلقي العالج الطبي عند الضرورة في حاالت الطوارئ.  ينبغي أن يوافق األولمبياد الخاص الدولي على إالمنظمة لأللعاب) ب
لى أي ملحق أو ولمبياد الخاص" و عب" التفويض الرسمي لالعب الأل درج تحت عنوانشكل و مضمون النموذج المطابق بالضرورة للنموذج الم

لى هذا النموذج. ومن أجل ضمان التماثل في مضمون النماذج التي يطلبها العبي األولمبياد الخاص أو أولياء أمورهم للتوقيع إتعديل يتم إضافته 
األولمبياد الخاص  سمح لمبياد الخاص الدولي إال في حال ستخدام نموذج التفويض الموصوف من قبل األوإيجب على جميع البرامج المعتمدة  عليها،

والدين أو ولي الدولي لهم بخالف ذلك كتابًة (بما في ذلك أي تعديالت يتطلبها القانون). يتم التوقيع على نموذج التفويض من قبل الالعب البالغ أو ال
 أمر أي العب يُعد قاصرًا من الناحية القانونية.
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 (ذ) 2/2
 إستمارة المحظورات الدينية 

في نموذج التفويض الرسمي عتراضات دينية على العالج الطبي في حاالت الطوارئ على النحو المبين إى أي العب أو ولي أمر العب قاصر اذا أبد
بحذف أو شطب أحكام نموذج التفويض الذي يحتوي على إذن تلقي العالج الطبي  مرد قد يسمح لهذا الالعب أو ولي األن البرنامج المعتمإلالعب ف
ت الطوارئ (ولكن اليتم حذف أو شطب أي أحكام أخرى من نموذج التفويض). و في حال أن تم شطب العالج في حالة الطوارئ فسوف في حاال

نموذج المحظورات "(يوقع الالعب أو ولي األمر على نموذج تفويض منفصل ويقوم بتقديمه لتوضيح كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ الطبية 
 وقيع على نموذج المحظورات الدينية من قبل الالعب البالغ أو الوالدين أو ولي أمر أي العب يُعد قاصرًا من الناحية القانونية.يتم التالدينية"). 

 (ر) 2/2

 جسديالمتطلبات الفحص 

ن أة في األولمبياد الخاص ألول مرة الالعبين الراغبين في التسجيل للمشارك كافةيجب على فحص مطلوب كجزء من التسجيل المبدئي:  -1
على ترخيص أو  نما حاصالً إو  ال يكون طبيباً   -مهني قيد التدريب في المجال الطبي  وأالتسجيل لفحص طبي يقوم به طبيب  يخضعوا قبل

ليه ب إمة (المشار تشخيصات الطبية الالزتصريح للعمل بموجب قوانين سلطات البرنامج المعتمد لمزاولة الفحوصات الطبية و عمل ال
 ستمارة الطبية لالعب.خصائي على اإلو الحصول على توقيع الطبيب األ - ")متدرب"طبيب 

ستكمل عملية التسجيل إالمعتمد المعني من الالعب الذي  يطلب البرنامجالفحوص الطبية الالحقة المطلوبة من قبل البرنامج المعتمد.  -2
ستشارة طبية قبل متابعة إلى إواحد، أن يلجئ ستمرت هذة المشاركة لفترة تزيد عن عام إمشاركة في األولمبياد الخاص، ثم المبدئية لل

لى تغير ملحوظ في حالة الالعب الصحية منذ إلى  اسباب مقبولة تشير إكان هذا البرنامج المعتمد يستند ذا إخاص مشاركته في األولمبياد ال
لجنة البرنامج شروط أكثر صرامة على الالعبين دارة البرنامج المعتمد/إي. إضافة إلى ذلك، قد يفرض مجلس خضوعه آلخر فحص طب

) المذكور أعاله. ولكن  ال 1المسجلين في هذا البرنامج بشأن تكرار الفحوص الطبية المطلوبة غير تلك التي يفرضها القسم الفرعي (
دربين كجزء تخصائيين أو المحدة على األقل من قبل األطباء األاء فحص لكل العب مرة واجرإع أي برنامج معتمد أن يتنازل عن يستطي

 من عملية التسجيل المبدئي لالعب في األولمبياد الخاص.

يجب على كل برنامج معتمد أن يطور اإلجراءات ويستخدم نماذج معيارية للتأكد  جراءات و النماذج التي تستخدمها البرامج المعتمدة.اإل -3
خصائيين بشأن نتائج أي حصول أيضًا على تقارير من قبل األعبين المسجلين حصلوا على الفحص الطبي المطلوب، وللالمن أن جميع ال

فحوصات مطلوبة بعد الفحص األولي المطلوب للتسجيل. يجب أن تخضع هذه اإلجراءات والنماذج لمراجعة و موافقة األولمبياد الخاص 
 الدولي بصورة مستمرة.

/و أو الواليات المتحدةفي  اإلقليمية األلعاب، اإلقليمية األلعابعب يشارك في . يجب على كل الاإلقليمية والعالمية األلعاب اجراءات -4
إنطالق تلك التي تسبق مباشرة تاريخ ) 1ولى (خصائيين خالل السنة األيثبت أنه قد خضع للفحص من قبل األأن  العالمية، األلعاب
نماذج التقارير الطبية المعتمدة لهذا  هذه األلعاب. سوف يوفر األولمبياد الخاص الدولي أو اللجنة المنظمة لأللعاب المسؤولة عن األلعاب

 الغرض للبرامج المعتمدة.

 (ز) 2/2

و  C-1ضطراب خلقي بين الفقرة العنقية إفراد من ذوي متالزمة داون لديهم ٪ من األ15في ضوء األبحاث الطبية التي تشير إلى أن ما يصل إلى 
C-2 إعوجاج العمود متالزمة داون و  الذين لديهم ن مشاركة األفراد إ، فتالنتو المحوري)أسم إعوجاج العمود الفقري (إفي الرقبة المعروف ب

التي تتطلب تمديد مفرط أو مرونة جذرية للعنق أو العمود  النشاطاتصابة بضرٍر في حال مشاركتهم في مكانية اإلالء األفراد إلؤالفقري تعرض ه
نشاطات متالزمة داون المشاركة في  لديهمحتياطات التالية قبل السماح لالعبين الذين على كل برنامج معتمد أن يتخذ اإل الفقري العلوي، ويجب

 معينة: جسدية

ة في ولمبياد الخاص و لكن اليُسمح لهم بالمشاركاأل مسابقاتالرياضية و  التدريباتمتالزمة داون المشاركة في أغلب  لديهم يُمكن لالعبين )1
أو على العمود الفقري العلوي ،  رقبةعلى ال نثناء شديد أو ضغط مباشرإلى تمديد مفرط في العضالت أوإتؤدي ، بطبيعتها،  نشاطاتأي 

و التدريبات الرياضية غير  المسابقاتن إ) المذكوره أدناه. 3)  و  (ز) (2ستيفاء شروط و متطلبات األقسام الفرعية (ز)   (إال بعد إ
والجودو  التزلج األلبييقاعية و   كرة القدم و الوثب العالي و والرياضات اإل الفروسيةالرفع القرفصاء وو  المسموح بها تشمل: الخماسي

 .تحدث ضغوطًا مفرطة على الرأس والرقبة تحميةو أي تمرينات 
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) المذكور أعاله إذا تم فحص ذلك الالعب (بما في 1المبينة في القسم الفرعي ( األلعابمتالزمة داون المشاركة في  لديهيُسمح لالعب اقد  )2
اج العمود الفقري ، والذي الطبيب الُملم بطبيعة حالة إعوج نثناءاتها) من قبلإمتداد الكامل للرقبة والسينية التي توضح اإل ذلك صوراألشعة

 الالعب  مصاب بإعوجاج العمود الفقري أم ال. ذا كانإإلى نتائج هذا الفحص،  ستناداً إيحدد، 

إعوجاج في العمود الفقري من قبل الطبيب بالمشاركة في لديه  أنهو مع ذلك قد يُسمح لالعب من ذوي متالزمة داون و الذي يتم تشخيصه  )3
) المذكور أعاله إذا قام الالعب أو الوالد أو ولي أمرالالعب القاصر بالتأكيد كتابًة على قراره 1المبينة في القسم الفرعي ( النشاطات

ثنان إلى قيام إضافة صابة بإعوجاج العمود الفقري، باإلاجمة عن اإلعلى الرغم من المخاطر الن النشاطات في ممارسة هذه بالمضي قدماً 
لرأيهما،  ين بالتصريح كتابًة بأنهما قد أوضحا هذه المخاطر لالعب و للوالد أو لولي األمر، وبأن حالة الالعب، وفقاً خصائي) من األ2(

لى البرامج المعتمدة عن طريق إالشهادات و من ثم تقديمها  البيانات وه تحول دون مشاركته في األولمبياد الخاص. يجب أن يتم توثيق هذ
عوجاج العمود الفقري" إ لديهملنسخة الخاصة لالعبين "ا تحمل عنوانمعتمدة من قبل األولمبياد الخاص الدولي، ستمارة موحدة إستخدام إ

عوجاج العمود إخاصة ب ستمارةإوأي مراجعات آخرى قد تتم على هذا النموذج و تكون معتمدة من قبل األولمبياد الخاص الدولي ("
 ").الفقري
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 (س) 2/2
 ® ولمبياد الخاص الموحدةالمشاركة في ألعاب األ

هو موضح في (كما ® الراغب في المشاركة في األولمبياد الخاص كشريك في الرياضات الموحدة  فرديجب على كل برنامج معتمد أن يطلب من ال
ستمارة المعيارية الخاصة بنموذج الطلب و المعتمدة من قبل األولمبياد الخاص الدولي وتوقيعها، والتي يجب أن تستوفي ) تعبئة اإل3/11القسم 

ستمارة المشاركة في األولمبياد الخاص إ"تحت عنوان مارة و نموذج التفويض ستتطوعين كما يجب أن تكون مطابقة إل(أ) من الم Aمتطلبات فئة 
نموذج طلب "، أو أي تعديل أو ملحق لهذا النموذج المعتمد من قبل األولمبياد الخاص الدولي (" ®األولمبياد الخاص الموحدة اضات كشريك في ري

ذا إ® ضات األولمبياد الخاص الموحدة ") . ويوقع على هذا النموذج كل شريك في ريا كشريك® المشاركة في رياضات األولمبياد الخاص الموحدة 
 يوقع والديه أو ولي أمره إذا كان قاصراً.كان بالغًا أو 

 (ش) 2/2
 تقديم النماذج المطلوبة

إن  2/2ستمارات و أوراق التسجيل، بما في ذلك  التقارير الطبية والشهادات التي يتطلبها هذا القسم المعتمدة بالتأكد من أن جميع اإل و تلتزم البرامج
العب، أو من قبل والده أو ولي أمره، وذلك قبل السماح له بالمشاركة في أي تدريبات أو  وجدت، تم تعبئتها بشكل صحيح وتقديمها من قبل كل

 خاصة باألولمبياد الخاص. سابقاتم

  2/3قسم 
  ماشابهالالعبين وإستخدام أسماء 

 
 (أ) 2/3

 ؛ الموافقات المطلوبةالمسموح به خداماإلست
ألي شركة راعية أو منظمة أخرى داعمة أو جهة مانحة ألي برنامج معتمد أو للجنة منظمة ال يحق ألي برنامج معتمد أو للجنة منظمة لأللعاب أو 
سم أي إرض أو بث أو إعادة إنتاج أو نشر ستخدام أوعإمج معتمد أو لجنة منظمة لأللعاب لأللعاب أو ألي طرف آخر يتصرف تحت سلطة برنا

ستمارة التفويض إالمصرح بها و المنصوص عليها في  النقاطستثناء تلك إكان، ب ألي غرض / صورتهسمعتهالعب من العبي األولمبياد الخاص أو 
(د)) و الذي تم توقيعها من قبل الالعب أو نيابة عنه  عند بدء عملية التسجيل المبدئي الخاصة به في األولمبياد  2/2للقسم  الخاصة بالالعب (وفقاً 

 نفصلة من جانب هذا الالعب أو والده أو ولي أمره اذا كان قاصرًا.الخاص، دون الحصول على موافقة كتابيًة إضافية و م
ستمارة التفويض إغراض المسموح بها في يتجاوز األ سوفما شابه  أوسم الالعب ستخدام المقترح إلبت هذه الموافقة المنفصلة ألن اإلاذا طُل

دد طبيعة النشاط تح كما شابه وماالالعب ستخدام إسم إن وكيف سيتم بالالعب، فينبغي أن تحدد هذة الموافقة المنفصلة بوضوح متى وأيالخاصة 
، بما في ذلك تحديد ما إذا كان النشاط ينطوي على تسويق أو بيع منتجات أو خدمات تجارية وتحديد قيمة العائد ستخدام والغرض منهالمتعلق بهذا اإل

  من هذا النشاط.ربح الحصول على  لأللعابللجنة المنظمة  لبرنامج المعتمد أوا يتوقعإن وجدت، النقدي، 

تتجاوز تلك  طريقةفي  ما شابهالالعب أو من إستخدام إسم  لجنة منظمة لأللعابيحتفظ األولمبياد الخاص الدولي حقه في منع أي برنامج معتمد أو 
ستخدام المقترح يتعارض مع المصالح العليا اإلبالالعب و ذلك إذا رأى األولمبياد الخاص الدولي أن  ستمارة التفويض الخاصةإالمسموح بها في 

ن تصريح إألغراض تجارية. ف / صورتهسمعتهستغالل إسم العب األولمبياد الخاص أو إيجوز ألي برنامج معتمد أن يسمح بلألولمبياد الخاص. و ال 
ستخدام إسم الالعب إالخاص الدولي فيما يخص السماح ب على األولمبياد بالالعب يقتصر عمداً  الخاصة ستمارة التفويضإالدعاية الواردة في 

لدعم برامج  التبرعاتفيما يتعلق بالتقدم بطلب أو جمع ا وصوته وكلماته لغرض الترويج والنشر لصالح األولمبياد الخاص وأيضاً  /صورتهسمعتهو
 التوقيع على منتجات أو خدمات تجارية. التجارية أو التسويق أو النشاطاتيشمل أيضًا األولمبياد الخاص كما أن التصريح ال 
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 (ب) 2/3
 ستخدامطريقة اإل

أو الداعمين اآلخرين بطرق  ةأو صوته أو كلماته من قبل برنامج معتمد أو من قبل أي من الرعا سمعتهصورته/ سم أي العب أوإعند إستخدام 
ستخدام سوف يحترم ج المعتمد أن يتأكد من أن هذا اإلبالالعب، يجب على البرنام ستمارة التفويض الخاصةإتتوافق مع التصريحات الممنوحة في 

، أن يتم نشر الخاص. كما ينبغي أن يشترط البرنامج المعتمد، حيثما كان ذلك ممكناً  لألولمبياد عالميةاإلالصورة كرامة الالعب ويحافظ على  دائماً 
 وفقاً  وما شابهسم الالعب إوإذا قد ُسمح بنشر أو بعرض إلى جنب مع صورة له إذا كانت الصورة تشبه الالعب بشكل واضح،  سم الالعب جنباً إ

 وذج الطلب النافذ الخاص بالالعب.لنم

 2/4قسم 
 الالعبين  تنازلطلب 

من الوالدين أو من أولياء أمور العبي األولمبياد الخاص  قد ال تطلب البرامج المعتمدة أو اللجان المنظمة لأللعاب من العبي األولمبياد الخاص (أو
أو تدريبات األولمبياد  مسابقاتالمشاركة في أي من  هستمرار هذازل كشرط لمشاركتهم األولية أو إل) التوقيع على أي بيان أو على تنينصراالق

ستمارة ، إستمارة التحفظات الدينية و اإلقتضاءبالالعب، وعند اإلستمارة التفويض الخاصة إالمنصوص عليها في  االعفاءاتالخاص فيما عدا 
ال يحق ألي برنامج معتمد أو ألي لجنة منظمة لأللعاب أو ألي طرف يتصرف نيابة عنهم أو تحت سلطتهم أن . وعوجاج العمود الفقريإالخاصة ب

بياد ذا وافق األولمإال إالعب من العبي األولمبياد الخاص يطلب أو يحصل على أي نوع من التنازل عن الحقوق القانونية أو إخالء المسؤولية من أي 
التنازل العامة" أو اإلعفاء من المسؤولية  نسخةستخدام ما يسمى ب "إة السابقة تحظر على وجه التحديد . ان الجملالخاص الدولي على هذا األمر

أو ترعاها  المقدمة من جانب الالعب فيما يخص اإلصابات التي يعاني منها الالعب أثناء مشاركته في األولمبياد الخاص أو في الفعاليات التي تعقدها
 المنظمات الداعمة لالولمبياد الخاص.

 2/5قسم 
 عن طريق الدم حاملي األمراض المعدية فرادمشاركة األ

إستبعاد أو عزل أي العب حامل للعدوى المنقولة عن طريق الدم أو حامل لفيروس معد من  لجنة منظمة لأللعابال يجوز ألي برنامج معتمد أو ألي 
يجب على البرامج   .ةيهؤالء الالعبين بسبب الحالة الطباألولمبياد الخاص ،و إال سوف يعد ذلك تمييزًا ضد  سابقاتالمشاركة في تدريبات أو م

إلى  عند التعرض "ات  العالمية للدم و سوائل الجسمحتياطاإل "أو  "حتياطات العالميةاإل" تباع ما يسمى بإ اللجان المنظمة لأللعاب المعتمدة وعلى
لمخاطر وجود العب أو أكثرممن قد يحملون العدوى المنقولة عن طريق الدم أو قد  وذلك نظراً  فردخرى خاصة بأي أدم أو لعاب أو سوائل جسدية 

 البرامج المعتمدة علماً  أن يحيط  األولمبياد الخاص. كما يجب على األولمبياد الخاص الدولي سابقاتيحملون أي فيروس أثناء إجراء تدريبات وم
 .2/5  شروط هذا القسم تستوفيحتياطات العالمية كتابًة والتي باإل

 2/6قسم 
  إعداد التقارير عنهمو إحصاء الالعبين المشاركين

العامة؛ ويتدرب في  القوانينلهذه  الذي: يكون مؤهالً للمشاركة و يتم تسجيله للمشاركة وفقاً  فردعلى أنه ال حالياً يتم تعريف العب األولمبياد الخاص 
، ويتنافس على المستوى المحلي أو الدولي أوعلى مستوى مسابقات برامج ثمانية أسابيع خالل السنة تقل عنرياضة رسمية أو معترف بها لمدة ال 

األولمبياد الخاص الدولي على الحركية.  النشاطاتلمعايير األولمبياد الخاص أو يشارك في أي من البرامج التدريبية الخاصة ب األولمبياد الخاص وفقاً 
(ج) والتي يجب أن توضح المعايير واألساليب المستخدمة من قبل كافة البرامج المعتمدة إلحصاء أعداد  5/6للقسم  قاً منهجية موحدة وفعلى  الموافقة

الخاص  وعدد الشركاء الذين يشاركون في رياضيات األولمبياد إعداد التقارير عنهم والالعبين المسجلين والمشاركين في األولمبياد الخاص 
حصاء عدد بالطرق المعتمدة إل بإنتظامعتمدة األولمبياد الخاص الدولي البرامج الم يبلغأن  . يجبمعايير القانونية الخاصة بهمللالتابعة ® الموحدة

 و قد يقوم البرامج المعتمدة. كافةمن خالل إرسال توجيهات السياسة العامة كتابًة و بصورة دورية ل إعداد التقرير عنهاو الالعبين المشاركين
تجاهات التي يراها مناسبة (بما في ذلك تعريف العب األولمبياد الخاص) من وقت ات و اإلاألولمبياد الخاص الدولي بمراجعة التعريفات والتوضيح

لبرامج المعتمدة في حاالت معينة قد يمنح األولمبياد الخاص الدولي إذنًا خاصًا لو العامة.  القوانين على آلخر. و ال تعد مثل هذه المراجعات تعديالً 
جمعها  للخروج عن المنهجية الموحدة المعتمدة من قبل األولمبياد الخاص الدولي، و ذلك إذا رأى األولمبياد الخاص الدولي أن البيانات التي تم

 .لسلطتهم القضائيةالتابعة عدد  الالعبين المؤهلين المشاركين في البرامج المعتمدة  ظهرترنامج المعتمد موثوق بها ومن قبل هذا الب اإلبالغ عنهاو
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 3مادة 
 األولمبياد الخاص مسابقاتالتدريبات الرياضية و

 3.01قسم 
 ألولمبياد الخاصا مسابقاتف األساسية للتدريبات الرياضية واألهدا

 و نشاطات األولمبياد الخاص بغية تحقيق األهداف التالية:  سابقاتالتدريبات الرياضية و برامج ال يجب أن يتم التخطيط  إجراء

 (أ) 3.01
أو فعالية  مسابقاتلكل تدريب أو برنامج  ساسيالعمل على تعزيز األولمبياد الخاص كحركة تتمحور حول الالعبين حيث يكون الالعبون المحور األ

 اإلضافية التي تدعم برامج األولمبياد الخاص. النشاطاتلالعبين و ذلك للمشاركة في   معنىذو و حيث يتم توفير فرص 

  (ب) 3.01
 جتماعية والنفسية والفكرية والروحية لكل العب.واإل لجسديةات اتنمية المؤهالت و القدر

  (ج) 3.01
التأكيد و الثناء على أهمية الرياضة و التحقيق الذاتي الذي تتيحه عن تعزيز الروح الرياضية و حب المشاركة في الرياضة لذاتها و ذلك عن طريق 

كان مستوى هذا الالعب بالمقارنة مع اآلخرين أو نتائج مشاركته فى  ي الذي يقدمه، أياً فردطريق مشاركة الالعب في األولمبياد الخاص و المجهود ال
   منافسة ما.

 
 (د) 3.01

و ذلك عن طريق توفير الفرص لالعبين للقيام بذلك و مساعدة مدربيهم ،تشجيع الالعبين على تحقيق أعلى  مستويات التقدم الرياضي في رياضة ما 
 و توفير الدعم و التشجيع لهم بصورة كبيرة. أسرهمو 

  (ذ) 3.01
لألولمبياد الخاص، من خالل تشجيع المشاركة في  مجتمعيوزيادة الدعم ال فكريةذوي اإلعاقة ال فرادحتياجات وقدرات األإزيادة الوعي العام ب

دمي األولمبياد الخاص من قبل اآلباء واألمهات والمعلمين والمدارس ومنظمات المجتمع المدني والشركات والمتنزهات واإلدارات الترفيهية ومق
، والدوائر فكريةذوي اإلعاقة ال فرادلمستقل التي تقدم الرعاية أو الدعم لألالخدمات الطبية وخدمات الصحة العقلية والمؤسسات ومراكز العيش ا

 جتماعية أو المهتمة بالشأن الرياضي داخل المجتمع كافة.ألخرى المدنية أو الحكومية أو اإلا

  (ر) 3.01
لخاصة باألولمبياد الخاص و ضمان المسابقات ا كافة فيالعمل على تعزيز القيم والمعايير والتقاليد التي تجسدها الحركة األولمبية القديمة والحديثة 

وذلك فكرية عاقة الذوي اإل لألفرادالجسدية والروحية  القدراتلتشمل  هذه التقاليد تقويةو شر ننعكاسها على المجتمعات على أن يتزامن ذلك مع إ
 حفظ كرامتهم.و ثقتهم بنفسهملزيادة 

 
                        3.02قسم 
  فرض الرسوممنع 

لرسوم ال يجوز ألي برنامج معتمد أو ألي لجنة منظمة لأللعاب مطالبة العبي األولمبياد الخاص أو أسرهم  بدفع أو حتى الوعد بدفع أي نوع من ا
كشرط للقبول في أي من فعاليات أو  اريفأو أي نوع آخر من الرسوم أو المص مسابقةالخاصة بالقبول أوالتسجيل أوالتدريب أوالمشاركة أو ال

الخاصة باألولمبياد الخاص (يشار إليها بـ"رسوم  سابقاتاألولمبياد الخاص أو رسوم خاصة بمشاركة الالعبين في األولمبياد الخاص أو في المنشاطات
 ").ممنوعة

 الفرعية للمساعدة في تحمل تكاليف إدارة تلك البرامج الفرعية وفقاً عتماد على البرامج البرنامج المعتمد فرض رسوم اإل تمنعإن الجملة السابقة ال 
مقبولة وتمت الموافقة عليها من قبل األولمبياد الخاص الدولي، وطالما أن  عتماد تعد رسوماً رسوم  متعلقة باإل ا أن قيمة أيالعامة، طالم القوانينلهذه 

 أو أسرهم. العبينالبرنامج الفرعي الذي طُلب منه دفع هذا الرسم ال يتقاضى أو يقبل أي نوع من أنواع الرسوم الممنوعة من ال
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          3.03قسم 
   ألولمبياد الخاص لالرياضية  لمسابقاتاو تدريباتالالمتطلبات العامة المتعلقة ب

 
 (أ)  3.03

 السلطة 
ولمبياد الخاص إال من خالل أو تحت رعاية وإشراف مباشر من جانب األولمبياد الخاص الدولي أو ألل رياضية ومسابقات تدريبات ال يتم إجراء

 برنامج معتمد أو لجنة منظمة لأللعاب.
تحادات الرياضية بإجراء أو تنظيم أية ألعاب أو بطوالت أو رف ثالث أو غيره من األندية و اإلط أيأو إشراك ال يجوز  ألي برنامج معتمد أن يسمح 

 تدريبات أو أية فعاليات خاصة بتدريبات األولمبياد الخاص  لصالح هذا البرنامج المعتمد أو بالنيابة عنه.
 (ب)  3.03

  المعايير
األولمبياد الخاص الدولي و المعايير  نينالعامة و لقوا قوانينال هلهذ وفقاً  سابقاتمالرياضية و اليجب أن تعقد جميع فعاليات األولمبياد الخاص 

 .ىالموحدة اآلخر
المعدات و تسهيالتالتي تلبي أعلى المعايير الممكنة من حيث ال سابقاتميجب على البرنامج المعتمد أن يوفر برامج خاصة بالتدريبات الرياضية و ال

 أسرهم.يات األخرى المتعلقة بالالعبين والرياضية و التدريب و التحكيم و اإلدارة و الفعالو المالبس 
 .ن المنافسةعادلة و منصفة مشروط لهم  توفرطريقة تحمي الالعبين المشاركين وب المسابقاتاألولمبياد الخاص الرياضية و يجب أن تعقد تدريبات

 على حساب منافس آخر. أفضلية غير عادلةختبارات الخاصة بالالعبين بحيث ال يحصل أي منافس على كما تعزز من توحيد اإل

 (ج)  3.03
 لالعبيننطاق البرامج التي يتم توفيرها 

المناسبة لسن وقدرة كل العب متضمنة لعبة واحدة أو أكثر من  النشاطاتيجب على كل برنامج معتمد أن يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات و
األولمبياد  قوانينمع  تتناسقالمقدمة من جانب كل برنامج معتمد  المسابقاتاأللعاب الرسمية. كما ينبغي أن تكون مجمل برامج التدريبات الرياضية و 

 ن للمشاركة الكاملة.الخاص الرياضية  و أن تكون قادرة على تشجيع جميع الالعبين المؤهلي
شديدي اإلعاقة وبرامج ® الموحدة  الرياضات وتتضمن هذه البرامج ،على سبيل الذكر ال الحصر، برنامج األولمبياد الخاص لأللعاب التقليدية و 

MATP   على التوالي) 3.12و  3.11(الوارد وصفها في أقسام. 
 

 (د)  3.03
  رويج وتوعية المجتمعالت

 األولمبياد الخاص الرياضية في العلن.  ومسابقات تدريبات يجب أن تعقد
تكثيف لعمل على ا و النشاطاتجهدهم لجذب المشاهدين لحضور هذا النوع من  أقصىيجب على كل برنامج معتمد و لجنة منظمة لأللعاب أن يبذلوا و

 دعمهم.و االعاقة الذهنيةذوي األفراد حتياجات و قدرات إالى  ذلك من أجل زيادة الوعي العام  وسائل اإلعالم المحلية و تغطية
 

 (ذ)  3.03
 األسرمشاركة المتطوعين و

إقامة التدريبات تطوعين وأسر الالعبين في تخطيط ومن المممكن ينبغي على البرامج المعتمدة و اللجان المنظمة لأللعاب إشراك أكبر عدد 
 .والمسابقات الرياضية

وفوائد  حول أهداف المجتمع تثقيفلية في بذل الجهود عالتطوعين واألسر على المشاركة بفتشجيع المالمعتمدة و اللجان المنظمة  وعلى البرامج
 األولمبياد الخاص.

 
 (ر)  3.03

 عامة نظرة -متطلبات الصحة و السالمة 
، الممكنة التدابيرفي بيئة آمنة وتتخذ جميع  المسابقاتو  ةالرياضي اتيجب على البرامج المعتمدة و اللجان المنظمة لأللعاب أن تقوم بإجراء التدريب

إلدارة المخاطر من أجل حماية صحة وسالمة الالعبين والمدربين والمتطوعين والمتفرجين وجميع الحاضرين  التطبيق جيدةبما في ذلك الممارسات 
 األولمبياد الخاص. نشاطات كافةفي 
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بالسالمة المرتبطة  بالمتطلبات الطبية ومتطلبات السالمة سواء بصورة عامة أو لتزام أيضاً المنظمة لأللعاب اإلعلى البرامج المعتمدة واللجان و
متثال مدة و اللجان المنظمة لأللعاب اإلكما يجب على البرامج المعت الرياضية لألولمبياد الخاص الدولي. القوانينالمنصوص عليها في بالرياضة و

 الرياضية ذات الصلة.تحادات اإل قوانينل
 

                         3.04قسم 
 المتطلبات الخاصة بألعاب األولمبياد الخاص

 
 (أ)  3.04

 تصنيف ألعاب األولمبياد الخاص
إلى ثالث فئات عامة، تتكون من األلعاب الرسمية المحددة في التنافس يتم تقسيم األلعاب التي تعطى لالعبي األولمبياد الخاص الفرصة للتدريب و 

 ة.يقوانين الرياضالفي  ةمحدد يكما ه (د)، واأللعاب الشعبية محلياً  3.04في القسم  المحددة(ب)، واأللعاب المعترف بها  3.04القسم 
 علىاب رسمية أو ألعاب معترف بها، و الرياضية إلى ألعتصنيف األلعاب  متى يتمكيف ولتحديد  المطلقةالسلطة األولمبياد الخاص الدولي لدى 

 األلعاب الرياضية. لكافةعتراف بالمستوى الحالي الالزمة لإل توضيحاتالديم البرامج و تق إعالمعن  والً ؤمسأن يكون األولمبياد الخاص الدولي 
 

 (ب)  3.04
 األلعاب الرسمية
 .األولمبياد الخاص مسابقاتومن البرنامج الخاص بتدريبات  وتكون جزء بها األولمبياد الخاص الدولي هي األلعاب التي يعترفاأللعاب الرسمية 

 .البرامج المعتمدة كافةل الخاصة باأللعاب الرسميةصنيفات تالاألولمبياد الخاص الدولي يلزم 

 األلعاب الرسمية:  تشمل 

 لتصنيف األولمبياد الخاص الدولي تتضمن مايلي: ) "األلعاب الصيفية الرسمية" و التي وفقاً 1

 األلعاب المائية (السباحة) .1
 الغولف .2
 ألعاب القوى .3
 كرة يد .4
 كرة السلة .5
 الجودو .6
 الطائرة الريشة .7
 الجمباز الفني .8
 الجمباز اإليقاعي .9

 بوتشي .10
 رفع األثقال .11
 البولينج .12
 رولر سكايتنغ  .13
 الدراجات .14
 األشرعة .15
 الفروسية .16
 كرة المضرب .17
 كرة القدم  .18
 الطاولةكرة  .19
 األرضي  تنسال .20
 الكرة الطائرة .21

 
 

 



  ألولمبياد الخاص العامة الرسمية ل قوانينال

/7622   Special Olympics 

 لتصنيف األولمبياد الخاص الدولي تتضمن مايلي: التي وفقاً ) "األلعاب الرياضية الشتوية"  و2
 األلبيالتزلج  .1
 السريع  التزلج .2
 الفني التزلج  .3
 الجري على الجليد .4
 الهوكي األرضي .5
 التزلج على االلواح  .6
 التزلج الفني  .7

 
 لتصنيف األولمبياد الخاص الدولي تتضمن مايلي: بها"   التي وفقاً ) "األلعاب المعترف 3

 الصيفية:
 كريكيت
 التجديف
 الشتوية:

 الهوكي على العشب
 

 (ج)  3.04
 تغيرات في تصنيفات األلعاب الرسمية

ستخدام اإلجراءات المنصوص إ(ب)، وذلك ب 3.04للقسم  وفقاً  قد يغير األولمبياد الخاص في الرياضات المصنفة أو يزيدها على الرياضات الرسمية
 عتراف بها كل ثمان سنوات بعد تقديم طلب إلىرسمية أو اإل عتماد األلعاب كألعابإاد الخاص الدولي الخاصة بتنصيف واألولمبي قوانينعليها في 
 األلعاب والموافقة عليها. قوانينولة عن ؤستشارية  المساللجنة اإل

 (د)  3.04
 المعترف بها الرياضات 
رسمية و لكنه سمح بإدراجها في برامج  رياضاتلم يقم األولمبياد الخاص الدولي بتصنيفها كهي الرياضات التي المعترف بها "  الرياضات 

للمعايير و  معترف بها" وفقاً  رياضات"ك لرياضاتالتابعة لألولمبياد الخاص. يصنف األولمبياد الخاص الدولي ا المسابقاتالتدريبات الرياضية و 
 األلعاب لألولمبياد الخاص الدولي. قوانيناإلجراءات المنصوص عليها في 

 (ذ)  3.04
 األلعاب الرسمية قوانين

 القوانين. يجب نشر هذة معينةالتي ستحكم إجراء التدريب و التنافس في رياضة رسمية  القوانينلتحديد  الصالحية المطلقةلألولمبياد الخاص الدولي 
 توزيعها على البرامج المعتمدة.و األولمبياد الخاص الدولي الرياضية  نينقواالفي 

 (ر)  3.04
 تحادات الرياضيةاإل قوانين

تحادات الرياضية تم نشرها من وقت آلخر من قبل اإل لعاب و التياألالخاصة ب القوانين إتباعاللجان المنظمة لأللعاب يجب على البرامج المعتمدة و
 .صياغةلما ذكر في ال الدولية و ذلك وفقاً 

 (ز)  3.04
 الرياضات التي يجب أن تقدمها البرامج المعتمدة 

األلعاب المعترف بها كما ينبغي أن تشمل الرسمية و رياضاتمحلي لالعبين من بين الالبرامج المعتمدة أن توفر فرص تدريب و تنافس  يجب على
 ب عادة معهم.رمع فرق أو أفراد آخرين غير هؤالءالذين يقوم الالعب بالتدافس هذه الفرص التنافسية فرص للتن

 (س)  3.04
 المحظورة الرياضات  

ستشارية الطبية، و التي ال تلبي الحد اص الدولي بالتشاور مع اللجنة اإلالمحظورة" تعني تلك األلعاب التي حددها األولمبياد الخ الرياضات "إن 
قد تهدد  كبيرة األولمبياد الخاص الدولي للسالمة الصحية  أو التي من الممكن أن تعرض العبي األولمبياد الخاص إلى مخاطراألدنى من معايير 
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التدريب أو المنافسة في أي رياضة قام األولمبياد الخاص الدولي نشاطاتألي برنامج معتمد أن يوفر أي نوع من  حقصحتهم أو سالمتهم. ال ي
حظورة. و قد قام األولمبياد الخاص الدولي بتصنيف المالكمة والمبارزة والرماية والكاراتيه، وفنون الدفاع عن النفس األخرى بتصنيفها كألعاب م
 كألعاب محظورة.

 قوانينستخدام اإلجراءات المحددة في إأللعاب المحظورة بأو إضافات إلى هذه التصنيفات من ا عديالتلألولمبياد الخاص الدولي إضافة تو يجوز  
 األولمبياد الخاص الدولي لأللعاب.

 
               3.05قسم 

 المتطلبات الخاصة بتدريب األولمبياد الخاص
للقوانين الرياضية  مدربين مؤهلين و ذلك وفقاً  على أن يتم إجرائه من ِقبل قدم  تدريب رياضي شامل  على مدار السنة  يأن  برنامج معتمدعلى 

نافسون في  إحدى ألعاب األولمبياد الخاص خالل تالتابعة لألولمبياد الخاص الدولي. كما يجب على كل العب من العبي األولمبياد الخاص الذين ي
. و التربية الغذائيةلجسدي والبدني والتكيف ا. و قد يشمل التدريب رياضةالمباريات و الدورات الرياضية أن يحصل على التدريب الالزم في هذة ال

يقدمها  يجب على األولمبياد الخاص الدولي أن يحدد الحد األدنى من متطلبات تدريب المتنافسين في كل لعبة رسمية أو معترف بها من األلعاب التي
راغبين في المنافسة في األلعاب اإلقليمية أو الرياضية الخاصة باألولمبياد الخاص الدولي. ينبغي أن يتم تدريب الالعبين ال قوانينلل البرنامج وفقاً 

على متتالية  أسابيعألدنى معايير التدريب المقبولة أو التدريب في الرياضة المالئمة  لمدة ثمان  وفقاً  عالميةاأللعاب متعددة البرامج أو األلعاب ال
في  الذين يتحضرون للتنافسفرص متعددة للتنافس خالل هذة الفترة. و يجب أن توفر البرامج المعتمدة الالعبين بكما يجب أن يحظى الالعبون  ،األقل

) نفس فرص التدريب و المجتمعمحلياً، مناطقيًا أو على مستوى أو ألعاب البرنامج الفرعي ( المحليةمثل ألعاب  على الصعيد المحليمستويات أخرى 
  في ألعاب إقليمية أو عالمية أو في ألعاب البرامج المتعددة. ينلمشاركارامج المعتمدة لالعبين لبالتنافس التي تقدمها ا

  3.06قسم 
 األولمبياد الخاص سابقاتالمتطلبات الخاصة بم

لعاب أن ينبغي على جميع األلعاب والبطوالت التي يعقدها  أو يرعاها األولمبياد الخاص الدولي أو أحد البرامج المعتمدة أو اللجان المنظمة لأل
األولمبياد الخاص الدولي أن يقدم بعد المتطلبات  بعض هذه على تعديالتتستوفي المتطلبات العامة التالية، إال في حال ُسمح للبرنامج المعتمد بإضافة 

 تنازل أو تصريح بذلك.

 (أ)  3.06
 فرص المشاركة

أن يتم تنظيم األلعاب أو  سمحعلى الرغم من ذلك يُ .كان مستوى قدراتهم  يجب على البرامج المعتمدة أن توفر التدريب و فرص التنافس لالعبين أياً 
فينبغي أن يحصل كل فريق على فرص متنوعة من المشاركة في  األلعاب الجماعيةفي مسابقات ، أما على مستوى واحد من المنافسة بطوالتال

 المنافسة.

 (ب)  3.06
 فرص التفوق

يجب أن يُنظم بحيث  معين نشاط. كل تقسيم مسابقة ضمن ل المنافسةالبطوالت فرص متساوية لكل العب ليتفوق خالاأللعاب و  كافةأن تقدم يجب 
، و يتم ذلك من خالل تقسيم الالعبين و الفرق أو إختبارهم وفقًا رصة معقولة للتفوق خالل المنافسةالتقسيم على ففريق خالل يحصل كل العب/

ه و مطلوب للسجالت الدقيقة ألدائهم السابق. و حيثما يكون ذلك مناسبًا، من خالل تقسيم الالعبين و الفرق وفقًا للعمر و الجنس كما هو منصوص علي
 اضية لألولمبياد الخاص الدولي. في القوانين الري

 (ج)  3.06
 البرامج المعتمدة في لعاب تنظيم األووتيرة  نطاق
 .فرص التنافس المقدمة عملياً  نطاق إحترام مع كل برنامج معتمد األلعاب بشكل دوري ومتكرر  ينظم

 (د)  3.06
  األولمبياد الخاص الدولي ولنشاطات اخرى معرضة لعقوبات األلعاب العالمية المشاركة في حصص 

المدربين و األفراد اآلخرين الذين تنظيم الحجم اإلجمالي للوفود والالعبين ولمنفردة في تحديد حصص المشاركة وثثبيتها ولألولمبياد الخاص السلطة ا
على النحو ، االولمبياد الخاص الدولي قرهاي التي األحداث من غيرها أو ألعاب أي إلىسيرسلون من قبل البرامج المعتمدة إلى األلعاب العالمية أو 

 (د). 3.08المنصوص في القسم 
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 (ذ)  3.06
 سابقاتالالعبون خالل الم التقدم 
ألولمبياد الخاص الدولي فيما يخص تحديد الظروف ل القوانين الرياضيةالمعايير واإلجراءات المنصوص عليها في بالبرامج المعتمدة  تلتزم أن يجب 

داخل األولمبياد إلى المستوى التالي من المنافسة األعلى التقدم من مستوى في المنافسة  لالعبي األولمبياد الخاص  التي يتمكن من خاللهامالئمة ال
أو من مرحلة ألعاب متعددة  النشاطاتالخاص الدولي مثل التقدم  من مرحلة المشاركة في ألعاب البرنامج الفرعي إلى مرحلة األلعاب متعددة  

معايير التقدم في األلعاب المنصوص عليها في  أن تطبقالبرامج المعتمدة  علىإلى مرحلة األلعاب اإلقليمية أو األلعاب العالمية. كما ينبغي  النشاطات
األعلى التالي متساويًة  تمكنهم من التقدم إلى المستوى  فرصاً  لقدراتاألولمبياد الخاص الدولي الرياضية بطريقة تمنح الالعبين من مختلف ا قوانين

 األولمبياد الخاص. فيمن المنافسة 

  3.07قسم 
 الجوائز

 
 (أ)  3.07
 توزيع الجوائز قوانين

األولمبياد الخاص الدولي الرياضية، و يتم تقديم الميداليات  نين العامة وقوا القوانينلهذه  يجب أن توزع الجوائز خالل األلعاب والبطوالت فقط وفقاً 
 النشاطاتو األلعاب اإلقليمية واأللعاب العالمية وغيرها من األلعاب أو  النشاطاتعلى المراكز األولى والثانية و الثالثة في  كل من األلعاب  متعددة 

 شرائطيتم منح الرابع حتى المركز الثامن. وكز لالعبين الذين حصلوا على المر طشرائالتي يقرها األولمبياد الخاص الدولي كما يجب أن تقدم ال
األولمبياد الخاص  قوانينالخاصة ب قسيمنتهاكات لمتطلبات التإب المشاركة لالعبين الذين لم يؤهلوا (ألسباب ال تتعلق بالسلوك غير الرياضي أو

 .لنشاطالدولي) أو الذين لم ينهوا ا

 (ب)  3.07
 توزيع الجوائزمراسم 

المشاركة في حد و ايحرزونه تيال اتالالعببين واإلنجاز تكريم علىخالل األلعاب والبطوالت  تجرىمراسم توزيع الجوائز التي  كافةتركز يجب أن 
 األولمبية. المسابقاتحتفاالت تسليم الجوائز التي تجرى  خالل إومبهجة  تشبه قدر المستطاع  ويجب أن تجرى بطريقة رسمية  .ذاتها

   3.08قسم 
 األلعاب العالمية إدارة

 تجرى األلعاب العالمية وفقاً األلعاب العالمية ويجب أن  إجراءالمسائل المتعلقة بتنظيم و كافةيجب على األولمبياد الخاص الدولي أن يقوم بتحديد 
 ذلك:رر األولمبياد الخاص الدولي خالف ق  اآلتي ذكرها إال إذا لسياسات العامة ل

 (أ)  3.08
 تواتر االلعاب

حيث تقام األلعاب الصيفية واأللعاب الشتوية مرة كل أربع سنوات لعاب الصيفية واأللعاب الشتوية، تعقد األلعاب العالمية كل عامين، بالتناوب بين األ
 .1977من عام  واأللعاب العالمية الشتوية بدءاً  1975مع األلعاب العالمية الصيفية بدءًا من عام 

 (ب)  3.08
 المكان

لها سيكون للجنة  لجنة منظمة والتعاقد معها بشأن الشروط التي وفقاً ال ختيارإاأللعاب العالمية، و كافة مكاناألولمبياد الخاص الدولي  يحدديجب أن 
ختيار المكان الذي ستعقد فيه إولمبياد الخاص الدولي وينبغي على األ. وتمويلها وإجرائها المنظمة الحق والمسؤولية في تنظيم األلعاب العالمية 

 المعايير المحددة في ميثاق األلعاب العالمية و اإلقليمية.لإلجراءات و المباريات وفقاً 
 

 (ج)  3.08
 المتبعة  القوانين
 المسابقاتلميثاق  األولمبياد الخاص الدولي الرياضية و نينلقوا األولمبياد الخاص الدولي و وفقاً قبل المباريات العالمية فقط بتصريح من  كافةتجرى 

 المعايير الموحدة األخرى.قليمية والعالمية و اإل
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 (د)  3.08
 الوفودو المشاركة حصصالبرامج المشاركة و

قتضاء كما هو الحال في الواليات اإلقليمية، وعند اإل لمسابقاتلى ا،بإرسال وفد من الالعبين والمدربين إ أيضاً  لتزامللبرامج المعتمدة الحق، و اإل
م يتنظالمشاركة و تثبيتها وحصص في تحديد  مطلقةلألولمبياد الخاص الدولي السلطة ال .المتحدة، إلى المباريات المتعددة البرامج واأللعاب العالمية 

بعد أن يقوم األولمبياد العالمية. و للمسابقاترسالها بواسطة البرامج المعتمدة ليتم إ فرادالحجم الكلي وتكوين وفود الالعبين والمدربين وغيرهم من األ
النسب المحددة مع العالمية التي تتوافق  مسابقاتيجب أن تقوم البرامج المعتمدة بإرسال الوفود إلى ال، المشاركة هذهالخاص الدولي بتحديد حصص 

 التكوين.ياد الخاص الدولي من حيث الحجم ومن قبل األولمب

 (ذ)  3.08
  الالعبون المؤهلون

المتعلقة بتحديد ولمبياد الخاص الدولي الرياضة واأل نينمعايير التقدم الذي يحرزه الالعب والمحددة في قوا كافةإتباع  البرامج المعتمدة  على
ألولمبياد الخاص الدولي) لالرياضية  نينقوااللتلك المعايير (المذكورة بالتفصيل في  وفقاً . ولعابالالعبين المؤهلين لتمثيل برامجها المعتمدة في األ

 سابقاتأو مفرعية و/البرامج ال مسابلقاتفي  يجب على الالعبين الراغبين في تمثيل برامجها المعتمدة في األلعاب اإلقليمية أو العالمية التنافس أوالً 
اإلقليمية أو العالمية.  مسابقاتأو ترعاها داخل نطاق البرامج المعتمدة من أجل أن يكونوا مؤهلين للمشاركة في ال نظمهاالبرامج المعتمدة التي ت

اإلقليمية و العالمية   مسابقاتاألمريكية متعددة البرامج و ال المسابقاتعلى العبي البرامج األمريكية الراغبين في المشاركة في  نفسهينطبق األمر 
 أو ترعاها البرامج الفرعية و/أو البرامج األمريكية. نظمهاالتي ت  سابقاتفي الم أوالً  تنافسال ينبغي عليهم

   3.09قسم 
  المصدق عليها من قبل األولمبياد الخاص الدولي تنظيم االلعاب 

البرامج  (التي يشار إليها، المتعددة  سابقاتاإلقليمية و الم لعاباأل جراءإالمسائل المتعلقة بتنظيم و  كافةينبغي على األولمبياد الخاص الدولي تحديد 
قرر األولمبياد الخاص الدولي خالف ذلك فتصبح حينها ا ) إال إذ3.09ي هذا القسم " فألعابستخدام المصطلح  العام"إ، وذلك بوجماعياً  فردياً 

 .لعابمثل تلك األ لتنظيمت العامة هي الجهة المنظمة السياسا

 (مراجعة قوانين محددة في الواليات المتحدة)(أ)  3.09
 تواتر االلعاب 

 نظممصلحة لألولمبياد الخاص، إال أنه يجب أن تفي ألي جدول زمني يحدده األولمبياد الخاص الدولي و يكون ذلك  وفقاً  االلعابمثل هذه  تنظيميجوز 
) أشهر من تاريخ 6العالمية، أو  في غضون ستة ( أللعاب) أشهر قبل تاريخ بدء أي من ا6البرامج المتعددة خالل ستة ( ألعاباإلقليمية و لعاباأل

 اإلغالق الرسمي ألي من األلعاب العالمية.

 (مراجعة قوانين محددة في الواليات المتحدة)(ب)  3.09
 المكان

ح لها األولمبياد الخاص التي يصرِ و ختيار أو التعاقد مع أي من اللجان المختصةإو يقوم ب االلعاب هذهنعقاد إد األولمبياد الخاص الدولي مكان يحد
أو تنظميها بشكل مبدئي.  االلعابستضافة مثل تلك إ أعطيت مسؤوليةالتي لبرامج المعتمدة وأو مع أي من ا أللعابمثل تلك ا بتنظيم و تمويل و إجراء

 العالمية أو اإلقليمية.االلعاب  لإلجراءات و المعايير المحددة في ميثاق  وفقاً  األلعابهذة  مكانالدولي يجب أن يختار األولمبياد الخاص 

 (ج)  3.09
 معتمدةال القوانين

 األلعاباألولمبياد الخاص الدولي الرياضية و ميثاق  نينلقوا فقط بتصريح من األولمبياد الخاص الدولي ووفقاً  سابقاتهذة الم كافةيجوز أن تعقد 
 المعايير الموحدة األخرى.العالمية واإلقليمية و

 (مراجعة قوانين محددة في الواليات المتحدة)(د)  3.09
 البرامج المشاركة و الالعبون المؤهلون

غير تلك  المشاركيندة و يقوم بوضع متطلبات األهلية لالعبين محد ألعابيحدد األولمبياد الخاص الدولي البرامج المعتمدة المؤهلة للمشاركة في 
د وفو تكوين و  الحجم النهائي و تثيتهالتي تحدد  المشاركةحصص الخاص الدولي الحق الوحيد لوضع يكون لألولمبياد و .2المذكورة  في المادة 

 .(د) 3.08لما تم ذكره في قسم  وفقاً  االلعابالذين ترسلهم البرامج المعتمدة لمثل هذة  فراداأل كافةالمدربين والالعبين و
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   3.10قسم 
 األلعاب التجريبية و البطوالت

 
 (أ)  3.10

 االلعاب تنظيمسلطة البرامج المعتمدة فيما يخص 
العبين من برامج معتمدة أخرى لحضورها كمباراة  تم دعوةوت تجريبيةألعاب كوتعتمدها  ألعابها المتعددة النشاطاتتنظم ال يجوز للبرامج المعتمدة أن 

 األولمبياد الخاص الدولي عتمدهاي التيالمدونة للسياسات  األولمبياد الخاص الدولي أو وفقاً قبل من  مسبقخطي الحصول على تصريح  دون تجريبية
 ىعل 3.10فيجب أن يتم تطبيق متطلبات هذا القسم  تجريبية كألعاب ألعابه تنظيمب ةمن وقت آلخر. إذا صرح األولمبياد الخاص الدولي لبرنامج معتمد

الخاصة به التي يرسلها إلى البرامج المعتمدة  المدونة إال إذا أشار األولمبياد الخاص الدولي إلى غير ذلك في التوجيهات  األلعابمثل هذا النوع من 
 .ه األلعابمثل هذ تنظيمللسلطة التي يتمتع بها في  و ذلك وفقاً 

 (ب)  3.10
 البرامج الفرعية

إال إذا وافق األولمبياد الخاص على خالف ذلك لفترة محددة. ال يجوز توزيع دعوات  األلعاب التجريبيةستضافة  تكون البرامج المعتمدة مؤهلة إلال
 من قبل األولمبياد الخاص الدولي.  كتوبم حتى قبولها دون الحصول على تصريح أي برنامج فرعي أومن قبل حضور هذة المباريات 

 (ج)  3.10
 التجريبيةاأللعاب هدف 

وذلك من أجل تعزيز المزيد من التعاون وتبادل المعلومات بين البرامج المعتمدة  تجريبية ألعاببشكل دوري كألعاب للبرامج  المعتمدة أن تعقد  سمحيُ 
 ةبرنامج معتمد ألعابستفادة من المشاركة في للتعلم واإلفرصًا  التي هي قيد التطورالجديدة و لبرامج المعتمدة اإلعطاء  داخل منطقة معينة، وسعياً 

ن فرصة المشاركة في إقة، فالخاصة به. وبغض النظر عن الجملة الساب االلعاب إجراء منهذا البرنامج المعتمد الجديد  يتمكن، حتى أكثر تطوراً 
 الخاصة به. سابقاتإجراء المعلى لتزام البرنامج المعتمد الضيف إعن  عتبارها  بديالً إيمكن  والرنامج المعتمد ال يجوز الب فيأخرى  جريبيةتمباراة 

 (د)  3.10
 أو قبول الدعوات إرسالنين لها المشاركة، قوا حقيالتي برامج ال

لم يتم خالف ذلك ما .تجريبيةال لعابمشاركة في األالإلرسال أو قبول دعوات  بياد الخاص الدولي أن يحدد إذا كان البرنامج المعتمد مؤهالً معلى األول
  األولمبياد الخاص الدوليمن قبل 

 ) البرامج المضيفة 1
يمكن و ية داخل نطاق منطقة هذا البرنامج،اإلقليمية أو العالم االلعابفي أي عام تقام فيه   جريبيةالت لعاباأليستضيف البرنامج المعتمد يُسمح أن ال 

وافق األولمبياد الخاص الدولي على  إال إذا) برامج معتمدة أخرى 5أن تصدر دعوات من قبل البرنامج المعتمد المضيف إلى ما ال يزيد عن خمس (
  توجيه دعوات إضافية إلى البرامج المعتمدة.

إدارة البرامج المعتمدة  األخرى وفقط إلى البرامج المعتمدة  ولين عن ؤمدراء البرنامج  المسدعوة فقط إلى المدراء التنفيذيين/يجب توجيه ال
 باإلضافة إلى البرامج المعتمدة التي توجد في نفس المنطقة كبرنامج معتمد مضيف.

 ) البرامج المدعوة 2
التي يعقدها برنامج آخر (على النحو الذي يحدده تاريخ  جريبيةالت لعابللبرامج المعتمدة أن تقبل دعوة واحدة فقط  كل عام للمشاركة في األمكن ي
) إال إذا وافق األولمبياد الخاص الدولي على غير ذلك. وإذا صرح األولمبياد الدولي الخاص لبرنامج معتمد بحضور أكثر من  جريبيةالت أللعابا

ستفادة لك في سبيل تحقيق أقصى قدر من اإلوذ جريبيةكل مباراة تالبرنامج أن يرسل العبين مختلفين إلى هذا لمدة عام واحد فعلى  جريبيةت ألعاب
 .جريبيةالت لعابلالعبين عن طريق حضور األ

 
 معتمدة) دعوات خاصة لمنظمات غير  3

من قبل األولمبياد الخاص الدولي  معتمداً  مثل برنامجاً تال  هيئةقد ال تقوم البرامج المعتمدة بتوجيه الدعوة ألي برنامج فرعي أو أي ناد أو منظمة أو 
في دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جانب األولمبياد الخاص الدولي. و قد يسمح األولمبياد الخاص الدولي في بعض الحاالت لمنظمة ما 

 للعمل نحو إنشاء برنامج معتمد. التابعة للبرنامج المعتمد كوسيلة  جريبيةال لعابلمشاركة في األا ي ليس لديها برنامج معتمدالدولة الت
تضيف مسلبرنامج المعتمد الا وفي الحاالت التي يجيز فيها األولمبياد الخاص الدولي مثل هذه المشاركة سيقوم األولمبياد الخاص الدولي بإخطار

 ألعابالبنود والشروط الخاصة بمشاركة تلك المنظمة في  كافةبهذا األمر كما سيقوم بتحديد بعض األمور للمنظمات التي ستحضر و المتضمنة  خطياً 
 ضيف.البرنامج المعتمد الم
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 (ذ)  3.10
  جريبيةالت لعاباأل اليفتك

و ال يجوز فرض مثل هذة التكاليف على أي  جريبيةالت األلعاببإقامة التكاليف المرتبطة  كافةعن  هو المسؤول الوحيدالبرنامج المعتمد المضيف 
مدعو و كتابة. ومع ذلك، يكون كل برنامج معتمد  دون موافقة األولمبياد الخاص الدولي أو موافقة البرنامج المعتمد الضيف مسبقاً  دعوبرنامج معتمد م

. ويتم تشجيع البرامج المعتمدة التي ترغب في حضور التجريبيةاأللعاب  مكان تنظيمه من وإلى تكاليف سفر الوفد الخاص بكافة  عنوحده  مسؤوالً 
من األموال التي  لهذا الغرض، بدالً  األموال التي تم جمعها خصيصاً  عتمادإالمشاركة ب هبهذ تعلقةتكاليف المدفع العلى بقوة  جريبيةالت األلعاب

 السنوية المتعلقة بالبرنامج المعتمد. موازنة النشاطاتتستخدم لدعم 

 (ر)  3.10
 إجراءات الحصول على موافقة األولمبياد الخاص الدولي

ستضافة أو وافقة األولمبياد الخاص الدولي إلأن يمتثال لإلجراءات التالية في سبيل الحصول على م دعوالمضيف وملى كل من البرنامج المعتمد الع
 :جريبيةالت لعابحضور األ

 ) البرنامج المضيف: 1
لممثل األولمبياد الخاص الدولي في المنطقة للسماح له  خطي  أن يتقدم بطلب  جريبيةالت لعابستضافة األإعلى البرنامج المعتمد الراغب في يجب 

عدد و تهاالتي سيتم دعو و هوية البرامج المعتمدة اآلخرى ضافة إلى عددباإل لعابتلك األ كام إقامةتاريخ وم محدداً  تجريبية ألعابك األلعاببإجراء
ا األولمبياد الخاص الدولي ستمارة موحدة وافق عليهإدام ستخإت إلى األولمبياد الخاص الدولي بستضافتهم. وتقدم كل هذه المعلوماإالالعبين المتوقع 

 تحديد  ستة أشهر من تاريختجاوز تال  في مدةيقدم هذا النموذج إلى األولمبياد الخاص الدولي  ").جريبيةالت لعابالخاص باأل فويضنموذج الت(في "
و يجب على البرنامج المعتمد المتقدم بالطلب أن يشير على وجه التحديد في طلب الموافقة إذا كان يسعى عن طريق هذا التصريح إلى  األلعاب تنظيم

األولمبياد على و إذا كان األمر كذلك، فليذكر األسباب. يجب  3.10المنصوص عليها في القسم  جريبيةالت األلعاب عن أي من متطلبات تغاضيال
 .خطياً بقراره البرنامج المعتمد المتقدم بالطلب  يُعلمالطلبات كما يجب عليه أن  هحيال هذ أن يتصرف بسرعةالخاص الدولي 

 
 :مدعو) البرنامج ال 2

األولمبياد  فويض منأن تطلب ت  جريبيةالت لأللعابت الدعوة والتي ترغب في قبول دعوات الحضور تلقالبرامج المعتمدة التي  كافةعلى يجب 
وتقديمها إلى المكتب اإلقليمي التابع لألولمبياد الخاص الدولي  التجريبية باأللعاب الخاص التفويض نموذجكمال إمن خالل  للمشاركةالخاص الدولي 

. يجب على األولمبياد الخاص الدولي التصرف على وجه السرعة في كل جريبيةالتاريخ المقرر لبدء األلعاب التبل في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر ق
 .خطياً بقراره مدعو كل برنامج   علموي مماثلطلب 

 
 (ز)  3.10

   التجريبية االلعاب 
" التي يتم فيها دعوة الالعبين من البرامج األخرى المعتمدة ضمن منطقة   التجريبية االلعاب" إقتراح إقامةعلى  أيضاً  3.10تطبق أحكام هذا القسم 

 .معينة مضيف في رياضةبرنامج معتمد معينة لحضور بطولة أو بطوالت 

  3.11سم ق
 ألولمبياد الخاص لالموحدة رياضات برنامج ال

الرياضية. و  المسابقاتبين العبي األولمبياد الخاص و أقرانهم من الالعبين األسوياء (الشركاء) في فرق موحدة في التدريبات و  هو برنامج يجمع
شريك على أساس رياضي بحت ركاء ونسب العب األولمبياد الخاص/يتم تعريف العمر ومستوى القدرة المطابق بين العبي األولمبياد الخاص والش

ر فرص أخرى أو البرامج التي توف  األولمبياد الخاص من الموحدةرياضات الللقوانين الرياضية. ويجب على البرامج المعتمدة أن تقوم بتطوير  وفقاً 
من الموحدة رياضات الألحكام   األولمبياد الخاص وفقاً من  رياضات الموحدةكافة نشاطات ال نظمكما يجب أن ت .القوانين المتبعةالالعبين ضمن  لدمج

 األولمبياد الخاص الدولي.من  الرياضية نينقواال ضمنصوص عليها مناألولمبياد الخاصة ال
  3.12قسم 

 عاقة في األولمبياد الخاص الدوليبرنامج تدريب شديدّي اإل
ألولمبياد ل الرياضيةنين والمتطلبات التي تم تحديدها في القوا ألولمبياد الخاص البرنامج الذي يتضمن المحتوىمن اشديدّي اإلعاقة يعد برنامج 

ستفادة من تدريب األولمبياد الخاص وبرامجه الشديدة الذين ال يستطيعون اإل الفكريةلألفراد ذوي اإلعاقة  تم تصميمه خصيصاً و. الخاص الدولي
ختبارها من قبل خبراء لديهم خبرة عملية في العمل مع إومتنوعة تم تطويرها ويبية عديدة تدر نشاطاتو يشمل هذا البرنامج  .نموذجيةالتنافسية ال
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ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة و غير القادرين على التنافس في برنامج  فرادالبرامج مناسبة لأل هذوي المشاكل الحادة  في التعلم كما تعد هذ فراداأل
 الرياضة العالمية و الموضوعية. نينستخدام القواإيبي صارم و ذلك عن طريق تدر

األولمبياد الخاص الدولي إلى البرامج المعتمدة المبادئ التوجيهية   يرسلو  .مناطقهاهذا البرنامج داخل  على توفير ويتم تشجيع البرامج المعتمدة 
شديدّي التدريبية والمكونات واإلجراءات األخرى المعتمدة لبرنامج  النشاطات المعتمدة و الموضوعة من قبل األولمبياد الخاص الدولي محدداً 

  لمبادئ األولمبياد الخاص الدولي التوجيهية المكتوبة.  هذا البرنامج وفقاً  تنظيمعلى البرامج المعتمدة  و، اإلعاقة
 

  3.13قسم 
 المتطوعين

 (أ)  3.13
إلى أقصى حد ممكن، بما يتفق مع متطلبات  نشاطات برنامجها كافةالمتطوعين في  ستخدمتاللجان المنظمة لأللعاب أن البرامج المعتمدة و كافةعلى 

إجراءات  تطبيقو تحديد على كل برنامج معتمد وجبلضمان رفاهية وسالمة الالعبين ونزاهة وسمعة األولمبياد الخاص، يتالعامة. و نينهذه القوا
تدريب و تجنيدخاص بإجراءات وضع نموذج على تشجيع البرامج والبرامج الفرعية ويتم  المتطوعين. مراقبةوتدريب و تعود الى إختيار دونةم

العامة، إذا كان  القوانينالخاصة بالواليات المتحدة و الملحقة ب نينمن القوا 3.13لتلك المنصوص عليها في القسم  واإلشراف على المتطوعين وفقاً 
 .محلياً  المتبعةالقوانين  بموجب ذلك ممكناً 

 (مراجعة قوانين محددة في الواليات المتحدة)(ب)  3.13
 اإلشراف

تخاذ اإلجراء إ، وو الئق المتطوعين بشكل صحيح كافةعلى على البرامج المعتمدة أن تقوم باإلشراف  ،األولمبياد الخاص كافة نشاطاتخالل 
 التي وضعها البرنامج المعتمد.متثال للسياسات واإلجراءات إلعلى اوالسريع في حال فشل المتطوعين المناسب 

 ث) 3.13ت  3.13محددة في الواليات المتحدة لقسم القوانين ال(مراجعة 

 4المادة 
 الولمبياد الخاصمج اابرولمبياد الخاص لاأل إدارة 

 
 4.01القسم 
  األولمبياد الخاص الدولي مسؤولياتو مهام، سلطة

إسم او تحت   الفكرية اتعاقاإل ذويفراد لى األإالمقدمة  سابقاتوالم ةالرياضي التدريبات كافة أن ضمان في مسؤوليةالالحق و لألولمبياد الخاص الدولي
ولمبياد جودة وسمعة األسلوب يحافظ على أالدولية الموحدة، وب معاييرمع ال وافقبما يت يتم إدارتهامنظمة، ممولة، وهي  ،ولمبياد الخاص"" األ رعاية

السلطة لتفسير ال األولمبياد الخاص الدولي  يملكالغاية، هذه لتحقيق  رجاء العالم. أ كافةفي  ةالذهني اتعاقاإل ذوياألفراد الخاص ويخدم مصلحة 
 ادولمبيحركة األفيما يغطي كافة مجاالت لى قوانين مدونة اخرى إ ضافةباإل، بشكل دوريخرى أيث هذه القوانين العامة ومعايير و تحدأصدار وتعديل إو

 علىالتي تؤثر مور األ كافةالنهائي في  القرار عمل البرامج المعتمدة.دارة إبـ تتعلقمور ألمناسبًا،  األولمبياد الخاص الدولي اهفي ذلك ما يرما بالخاص، 
مؤسس، ونه ك  األولمبياد الخاص الدولي تحت سلطةتكون خرى ولمبياد الخاص األوبرامج األ دارة البرامج المعتمدة إعتماد، التمويل و، اإلالتنظيم

 .لالولمبياد الخاص ةالعالميو الهيئة االدارية  ومطور 

 (أ) سلطات و مسؤليات األولمبياد الخاص الدولي 4.01
أنحاء العالم، و لديه  كافةبرامج األولمبياد الخاص في  نظيم و إدارةتبالسياسات و المتطلبات التي تتعلق  كافة ولمبياد الخاص الدولي و يفرضاأل يحدد

األولمبياد  سلطة و مسؤولياتدون التقيد بالجملة السابقة بشكل عام، تتضمن  . األمور التي تتعلق باألولمبياد الخاص كافةالنهائية و المطلقة في  السلطة
 الخاص ما يلي:

 كيات الفكرية لألولمبياد الخاص:المل كافةترخيص إستخدام (ب) حماية و 4.01
ألولمبياد الخاص ، يتم الترخيص التجارية األخرى لعالمات ال كافةرسمي لحركة األولمبياد الخاص ، و، الشعار اللوحيد إلسم "األولمبياد الخاص"ا المالك

و أي لها و فرضها من قبل األولمبياد الخاص الدولي ، ووضع الشروط التي وفقها يمكن السماح ألي طرف آخر بإستخدام إسم "األولمبياد الخاص" أ
 .عائدة لهعالمة تجارية 
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 المعايير الموحدةوضع  (ج)  4.01
النشاطات التي تُعقد  كافةالبرامج المعتمدة و  كافةاألولمبياد الخاص الدولي معايير موحدة، لو يفرض  ضعخاص، يلاألولمبياد ا ةمصداقيعلى  للمحافظة

، معايير اإلعتماد، المتطلبات لرخصة إعتماد كل برنامج لمنصوص عليها في القوانين العامةشمل المعايير اتبإسم األولمبياد الخاص أو تحت رعايته، و 
وسياسات أخرى محددة في القسم ، دليل معايير الرسومضية لألولمبياد الخاص الدولي، ميثاق األلعاب اإلقليمية و األلعاب العالمية، معتمد، القوانين الريا

 التي بجمعها سويًا تُشكل المعايير الموحدة.، و1.2
 

 (د) إعتماد برامج األولمبياد الخاص 4.01
، يُرخص األولمبياد الخاص الدولي لبرنامج مؤهل لإلعتماد و يعتمده، إلقامة برامج داخل 5عملية اإلعتماد المذكورة بالتفصيل في المقال  بناءاً على

 المعايير الموحدة األخرى.تلتزم بالقوانين العامة و حدوده الجغرافية القانونية، و يحرص على أن هذه البرامج المعتمدة 
 

 ألولمبياد الخاصفي ا المسابقاتو وانين التدريبوضع ق(هـ)   4.01
األولمبياد الخاص ، بما في ذلك السياسات المتعلقة بأهلية  مسابقات تنظيمالسياسات التي تدير ي القوانين واألولمبياد الخاص الدولو يفرض يضع 

، الرياضات المعترف بها و الرياضات الرياضات الرسميةتعريف المتطوعين، و المشاركة في األولمبياد الخاص ، متطلبات المدربين، الوفود 
 األولمبياد الخاص. مسابقاتتمويل و إقامة االجراءات المتبعة لتنظيم وير التدريب في رياضات محددة، والمحظورة، أدنى معاي
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 (و)   4.01
 العالميةتنظيم األلعاب اإلقليمية و 

األلعاب  كافةاأللعاب اإلقليمية و العالمية ، أو يُرخص للجان المنظمة لأللعاب و المؤهلة لتنظيم و إقامة  كافةيُنظم األولمبياد الخاص الدولي أو يُقيم 
 اإلقليمية و العالمية.

 
 (ز)   4.01

 إدارة حركة األولمبياد الخاص حول العالم
، اللجان و الهيئات اإلستشارية يستشير المجالس المناسبةيُعين و يُشرف األولمبياد الخاص الدولي على إدارة حركة األولمبياد الخاص حول العالم، 

النشاطات الدعائية العالمية التي  كافة األولمبياد الخاص ، و يتعامل مع ) فيما يتعلق بسياسات و إدارة 3 ن تم وصفهم في قسماألخرى (تشمل أولئك الذي
 تتعلق باألولمبياد الخاص.

 
 (ح)  4.01
 األولمبياد الخاص الدوليلحة البرامج والنشاطات لمصإقامة 

يرعى رياضات محددة، نشاطات دعائية و تسويقية في مواقع مختلفة حول العالم، بما في وولمبياد خاص محددة لأليُقيم األولمبياد الخاص الدولي برامج 
 الخاص الدولي و حركة األولمبياد الخاص.ذلك المواقع داخل الحدود الجغرافية الشرعية للبرنامج المعتمد، وذلك لمصلحة و فائدة األولمبياد 

 
 (ي)    4.01

  من قبل البرامج المعتمدة القانونيةمختلفة خارج الحدود إقامة نشاطات  الموافقة على
للبرنامج المعتمد ، برامج أو نشاطات أخرى لألولمبياد الخاص و التي تتخطى حدود القانونية ر األولمبياد الخاص الدولي و يُحدد المتطلبات ألي مسابقةيق

الواليات المتحدة المتعددة المقاطعات، أو النشاطات المتعددة الواليات التي يقترح البرنامج  إلقليمية، األلعاب المتعددة الواليات، ألعاب، مثل األلعاب ا
 المعتمد إقامتها.

 
 (ك)    4.01

   تطوير النشاطات اإلشراف على جمع التبرعات و
و التي تسعى  البرنامج المعتمد أو برامجه المرخصة المعنية ينظمها النشاطات التي  كافةد الخاص الدولي المتطلبات التي تتعلق باألولمبياو يفرض يضع 

 ، أو لمصلحة "األولمبياد الخاص".لجمع التبرعات بإسم
 

 (ل)    4.01
 فرض سياسات األولمبياد الخاص

 لأللعاب ، لجنة منظمةأي برنامج معتمد ، لجنة تأسيسية أو فرض حظر دائم ألي مسؤول ، متطوع ،مدرب أو تعليقولمبياد الخاص الدولي الحق في لأل
ج معتمد كما أو برنامج معتمد في األولمبياد الخاص من المشاركة في أي نشاط تابع لألولمبياد الخاص ، و يفرض األولمبياد الخاص العقوبات على برنام

مدرب أو  ، متطوع ،ولأو إلغاء إعتماد البرنامج المعتمد ، أو إتخاذ أي إجراءات تأديبية أو وقائية أو تنفيذية بحق أي مسؤ ، تعليق 5 القسممذكور في هو 
مل ، في أي حالة تشر إلى الحد الذي يسمح به القانونأو برنامج معتمد، أو بحق أي طرف آخ لأللعاب أي برنامج معتمد ، لجنة تأسيسية ، لجنة منظمة

 إنتهاك للقوانين العامة أو أية معايير موحدة أخرى.
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 4.02القسم 
 ط التواصل داخل األولمبياد الخاص خ
 

04.02 ( أ ) 
 اعمومً 

تم بشكل يولمبياد الخاص سفي األ التقاريروتقديم  التواصل ن إخرى، فأو في اي معايير موحدة أفي القوانين العامة  ما ال ينص على خالف ما ذكر
 األولمبياد الخاص الدوليلعاب، وما بين واللجان المنظمة لأل األولمبياد الخاص الدولي ما بينو برامج المعتمدة، والـ األولمبياد الخاص الدوليبين  مباشر

 .ستشاريةاللجان اإلوعبر  ما بين البرامج المعتمدة جانبيةتصاالت با يستكمل مباشرالا التواصل هذ. لألولمبياد الخاص الدوليستشارية تابعة إلجنة  يأو
 

 (ب) 4.02
   لى البرامج المعتمدة إ صنع السياساتبيان 
و أالتغييرات  كافةبيفيد عاب) ببيان خطي لاللجان المنظمة لأل،كون قابلة للتطبيق البرامج المعتمدة (وحين ت كافةبتزويد   األولمبياد الخاص الدولي يقوم

معايير ي أ) يومأ ب30عالن خطي مسبق قبل (إعطاء إب. سيقوم األولمبياد الخاص الدوليجهة  نكان ممكناً م ذاإ. المعايير الموحدةالمتعلقة ب الملحقات
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 ( ج) 4.02

 البرامج المعتمدة على مستوى  التواصل
الموحدة، معاييروال القوانين العامة المنصوص عليهافيلتزامات المفروضة محتوى واإلالب برامجها الفرعية كافةبالغ إالبرامج العتمدة هي المسؤولة عن 

 .واردة فيهاو الملحقات أي تغييرات أبالغهم إو
 

 4.03القسم 
 األولمبياد الخاص الدوليتخاذ القرارات من قبل إ

أ) 4.03 ) 
 األولمبياد الخاص الدوليسلطة مجلس 

األولمبياد الخاص السياسات التي تحكم  كافةوضع في المسؤول النهائي إنه ."). األولمبياد الخاص الدوليولمبياد الخاص (" مجلس األدارة إمجلس  يدير
 المعايير الموحدة. في الرئيسية المدرجةالسياسات  كافةعلى و ةن العامانيوالقعبر الموافقة على المسؤولية تظهر هذه   .ولمبياد الخاصوحركة األ الدولي

 (ب) 4.03
 لألولمبياد الخاص الدوليالتنفيذيين  المدراءسلطة 

 ةسؤولية صنع السياسات في حركم وتولي  لألولمبياد الخاص الدوليالمهام اليومية لتنفيذ  يس والمدير التنفيذيالرئالى السلطة  ،دارةمجلس اإلقد يفوض 
يجب ان تكون ي تغييرات الحقة لها أوالعامة القوانين  إال أن )،األولمبياد الخاص الدوليفي تشريعات  حددخر مآمسؤول أي و أولمبياد الخاص ( األ

 .األولمبياد الخاص الدولي مجلس إدارة من قبل ة دقمص
ن المدير التنفيذي إ،  األولمبياد الخاص الدوليتشريعات  بناءاً على  لمدى المسموح به وا األولمبياد الخاص الدوليعلى السلطة المطلقة لمجلس  بناءاً 

تفويضات السلطة يجب ان تتم  كافة .و عدة مدراء تنفيذيونأحد ألى إولمبياد الخاص تخاذ قرارات الألإيعطي سلطة الحق أن  لألولمبياد الخاص الدولي
 بالتوافق مع تشريعات األولمبياد الخاص الدولي.

 (ج) 4.03
 الخاص الدولياألولمبياد هوية صناع القرار في  عن عتمدةملى البرامج الاإلعالن إ

 الموظفين المسموح لهم و أبهوية  المدراء التنفيذيين  و اللجان المنظمة لأللعاب ة عالم البرامج المعتمدإبشكل دوري ب األولمبياد الخاص الدولي يقوم
.) كذلك يقوم األولمبياد الخاص الدوليمجلس تعود الى   اإلشراف و السلطة المطلقة، عند االقتضاءمور محددة (الموضوع، أتخاذ القرارات  في إب

األولمبياد الخاص مور تقديم طلبات التصديق ألتباعها لإجراءات الواجب لعاب باإلالبرامج المعتمدة ولجان تنظيم األعالم إب األولمبياد الخاص الدولي
 خرى.األموحدة المعايير الو أ القوانين العامةوالمدرجة تحت  بشكل دوري الدولي
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 4.04 القسم
  القوانين العامةالتعديالت على 

أ) 4.04 ) 
 التعديالت المقترحة

األولمبياد لسلطة مجلس   ويخضعولمبياد الخاص، ن التعديل هو من مصلحة األأ حينما يحدد ةالعام القوانينبحق تعديل  األولمبياد الخاص الدولييحتفظ 
ي برنامج ألجنة برنامج  \دارة مدير مجلس اإل (i)قتراحها من قبل إقد يتم  القوانين العامةديالت على ن التعإ. تعديالتهذه اللتصديق على ل الخاص الدولي

ستشارة لقوانين لجنة اإل (v)ة الطبية، يشارتسنة اإللجال (iv)دارة قيادي، إي مجلس أ (iii)ي برنامج معتمد، مدير البرنامج أل \لمدير التنفيذيا (ii)معتمد، 
 .للقوانين العامةستشارية اللجنة اإل (vi)الرياضة، 

 (ب) 4.04
 صيغة التعديالت المقترحة

والهدف قتراح طبيعة التعديل اإل و أن تُعرفبشكل خطي،  األولمبياد الخاص الدوليلى إ أن تُقدمعلى القانون العام التعديالت المقترحة  كافةيجب على 
قواس ستخدام األإزالة (بالتي قد يخضع لإل القوانين العامةن بصيغة توضح النص من القسم المتأثر ممكن، يفضل تقديم التعديل أذا إضح. ومنه بشكل وا

لتعديل في مكانها في حالة التصديق على ا إعتمادهاسيتم صياغة ) واية بوضع عالمة لضمان أن الصياغة التي ستخضع لإلزالة ال تزال قابلة للقراءةو أ
 حرف المائلة لتحديد النص الجديدة).ألو اأ الخطوطستخدام إالمقترح (ب
ن تعطي أمكان تلك الجهة إكجزء من التعديل المقترح، ب ةلعاما قوانينلى الإضافته قتراح نص جديد إلإلجهة المقترحة للتعديل ال ترغب بكانت افي حال 

خيرة على . ( في هذه الحالة األإلضافتها في القوانين العامةمسودة صياغة جديدة مقترحة  من التعديل بدالً  النتيجة المرجوةلخالصة ووصفاً مفصالً 
ي أخذ أرفض بحق ال األولمبياد الخاص الدوليقتراح). يحتفظ د اإلاعتمإتم من القانون العام فيما لو  ازالتهإسيتم  الصيغة التيان يشرح بوضوح  قتراحاإل

من تقييم  األولمبياد الخاص الدوليو ينقصه التفاصيل الالزمة لتمكن أغير واضح  قتراحن اإلأ األولمبياد الخاص الدوليقرر يعتبار عندما اإلب إقتراح
 و تأثيره.أهدفه 

 (ج) 4.04
 للتعديل المقترح يولاألالعرض 

البرامج بإستشارة  األولمبياد الخاص الدولي. قد يرغب  األولمبياد الخاص الدوليمن قبل  ةالعام قوانينلى العالتعديالت المقترحة  كافة ةسيتم مراجع
قد تساعد في تقييم  خالت كهذه ان مدأب األولمبياد الخاص الدوليذا قرر إي تعديل مقترح، أق و تطبيأقليمية فيما يخص جوهر المعتمدة والقيادات اإل

ي أوالتعليق على التعديل المقترح.  عةمدة معقولة للمراجالمتأثرة  ى البرامج المعتمدة إل األولمبياد الخاص الدولي. في هذه الحالة، سيوفر قتراحاإل
 .األولمبياد الخاص الدوليإدارة مجلس لوغير ملزمة  ستشارية فقط إمن قبل البرامج المعتمدة ستعتبر مالحظات مقدمة 

 
 (ء) 4.04

 تعديالت المقترحة المصادقة على ال
من ة ومعتمدة  مصدق موافقةكون التن أشرط ، ةالعاممتعلق بالقوانين تعديل  يأ علىصالحية الموافقة  ألولمبياد الخاص الدوليلرئيس التنفيذي لـلسيكون 

قبل  حد التعديالت نافذاً أوجوب جعل  ألولمبياد الخاص الدوليذا قرر المدير التنفيذي لـإ. منظمجتماعه الدوري الإفي  األولمبياد الخاص الدوليقبل مجلس 
األولمبياد الخاص لى مجلس إسيتم تقديمه بشكل عاجل  ةالعامالقوانين ن هذا التعديل على إف  الخاص الدولياألولمبياد لمجلس  منظمجتماع الدوري الاإل

مجلس إدارة األولمبياد الخاص الدولي في  يقوم بصالحيات(الذي من قبل المدير التنفيذي.  وافقة عليهمالبعد  هعتمادإو عليه قةالمصاد بهدف الدولي
 التي تتعلق ألولمبياد الخاص الدوليواللجنة التنفيذية لـ األولمبياد الخاص الدوليلجنة  اتحإقتراجتماعات واإل كافة.  إجتماعاته المقررة من المجلس)

 األولمبياد الخاص الدولي.عتبار بالتوافق مع تشريعات اإل بعينخذ ؤست ةالعام وانينالق علىالتعديالت المقترحة ب

4.04 (  (هـ
 تاريخ تفعيل التعديالت المقترحة: 

قل أليصبح نافذاً في  ألولمبياد الخاص الدوليمن قبل المدير التنفيذي لـ اعليه وافقةمقد يتم ال ةالعامالقوانين ي تعديل على أالتعديالت غير الطارئة.  )1(
األولمبياد ما لم يقوم مجلس  4.04قسم   بما يتفق مع األولمبياد الخاص الدوليعتماده من قبل مجلس إبعد المصادقة على التعديل و ) يوماً 90من ( 

 تفعيل الحق. بتحديد تاريخ  الخاص الدولي
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 ) يوماً 90قل من (أليصبح نافذاً في  الخاص الدوليولمبياد ألمن قبل المدير التنفيذي لـ ةالعام وانينالقعلى التعديالت الطارئة  ىعل قد يتم المصادقة )2(
الحفاظ على صحة وسالمة  )iن التطبيق المبكر للتعديل هومطلوب لغرض  (إ ألولمبياد الخاص الدوليذا قرر المدير التنفيذي لـإعتماد بعد اإل

و أولمبياد الخاص، و األأ لألولمبياد الخاص الدوليمالية و المصداقية الأ، سمعة، صورة)الحفاظ على iiولمبياد الخاص. (ركين في األافراد المشاأل
)iii( ي من برامجها المعتمدة.أو أ ألولمبياد الخاص الدوليلذى فوري كبير أ إلحاق منع 

أساسه على ذي على بتمديد وبصورة خطية الموعد النهائي ال ألولمبياد الخاص الدوليلالمدير التنفيذي قد يقوم  ستثناءات لمتطلبات التطبيق.إ )3(
يل ظروف محددة تواجه البرانامج المعتمد تجعل من المستح وجود ذا قرر المدير التنفيذي إ. القوانين العامة تعديل على اإللتزام بالالبرنامج المعتمد 

تعديالت ب اإللتزاممعتمدة البرامج ال كافةى ن علإخطي  تفويضوفي حالة غياب  تاريخ التفعيل المحدد للتعديل.ب لتزامعلى البرنامج المعتمد اإل
 المحدد في ذلك التعديل. تطبيقتاريخ البحلول  القوانين العامة

 

 (و) 4.04
 عالن الى البرامج المعتمدةإ

و   القوانين العامة. الموافق عليها علىالتعديالت  كافة عن ستشارية ن اإلالبرامج المعتمدة واللجا كافةلى إ عاجالً  األولمبياد الخاص الدولي سيعلن
 تعديل.العمل بكل تاريخ عالن الخطي سيحدد في هذا اإل

 4.05القسم 
 المعايير الموحدة االخرىعلى تعديل ال
 

4.05  ( أ ) 
 لألولمبياد الخاص الدوليالقوانين الرياضية 

بالتوافق مع األولمبياد الخاص عليها من قبل  يُصدقومن ثم بعين اإلعتبارستؤخذ  ألولمبياد الخاص الدوليعلى قوانين الرياضية الرسمية لـ التعديالت
 .لألولمبياد الخاص الدوليفي القوانين الرياضية الرسمية  نصوص عليهالتعديل الم

 (ب)  4.05
 معايير موحدة اخرى

ولى من قبل ستحكم بالدرجة األ لألولمبياد الخاص الدوليو القوانين الرياضية الرسمية أمعيار موحد غير القوانين العامة ي أجراءات الخاصة بتعديل اإل
األولمبياد الخاص ن إجراءاتها الخاصة بالتعديل ، فإذا كانت تلك الوثيقة ال تتضمن إالذي يتم تعديله.  القوانين العامةي بند مختص بالتعديالت موجود في أ

 .ةالعام القوانينالخاص بتعديل  4.04حددة في قسم  جراءات المتباع اإلإالموحدة ب معاييرال علىقد يعتمد تعديالت  الدولي
 

 4.06القسم 
 دوليةستشارية الاللجنة اإل

 
أ) 4.06 ) 

 المسؤوليات
    تقديم مسؤولة عن  الدوليةستشارية هذه اللجنة اإلستكون . الدوليةستشارية اإل لجنةال هي األولمبياد الخاص الدوليحدى اللجان التابعة لمجلس إ

اللجنة البرامج المعتمدة. ستكون   كافة و التي تتأثر بهاالخاص  ولمبيادمور المتعلقة بحركة األفي األ األولمبياد الخاص الدوليإدارة مجلس ل المشورة
و من قبل أ)  4.07في قسم  سبق تعريفه لذيا( قليمياإل المجلس االستشاريالمقدمة من قبل  قتراحاتإلمراجعة ا لىع يضاً أمسؤولة  الدوليةستشارية اإل
  األولمبياد الخاص الدولي إدارة جتماعات مجلس إجتماع من إفي كل  ولمبياد الخاص. حركة األ على تؤثرمور أب تتعلقنفرادي إمج معتمدة بشكل برا

 بما في ذلك  الدولية ستشاريةاللجنة اإل إقتراحات كافة ي يتضمناألولمبياد الخاص الدوللى مجلس إتقرير  حضيرتعلى  الدوليةستشارية اللجنة اإلستقوم 
و من برامج معتمدة أ قليميةمجالس إستشارية إقبل   من هاستلمتإ قتراحاتإلستشارية العالمية اللجنة اإلو الناتجة عن مراجعة أ قبلها منالصادرة  تلك

 منفردة.

 (ب) 4.06
 الحجم والتكوين
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ممثلها  كافة المجالس االستشارية االقليمية  تنتخب .األولمبياد الخاص الدولي مجالس فيسابقين ناخبين  عضاءأ همالدولية ستشاريةاإلاللجنة عضاء أ
  ستشارياإل المجلستكون يدناه) بحيث أكورة في قسم (ج) (بما يتوافق مع متطلبات العضوية المذ  العالمي  ستشارياإل الذي سينضم الى المجلس

 قليمي.المجلس االستشاري اإل من خالل  منطقةعضاء، كل منهم يمثل أمن سبعة   العالمي

 (ج) 4.06
 متطلبات العضوية

 عايير التالية: بالم  اإلستشاري الدولي يتمتع األفراد المنتخبين في المجلس
 .ةمعتمدالامج برال إلحدى لجنة \دارةو عضو من مجلس اإلأو مدير برنامج أن يكون مدير تنفيذي أ )1(
 ولمبياد الخاص.األ حركة / عن واسعةوخبرة  مهمةمعلومات  ديهن يكون لأ )2(
 ي العالم  ستشارياإللمجلس ادور ومهام على علم ب )3(
 ولمبياد الخاص والمبادئ التأسيسية لها.ن يكون ممثل فعال لمهمة األأ )4(
 ستشاري العالمياإل المجلسمن قبل  نظمةجتماعات والمؤتمرات المفي اإل بإنتظاميحضرويشارك  )5(

 
 4.07القسم 

 قليميةاإل المجالس االستشارية
 

أ) 4.07 ) 
 التكوين
موافقة مجلس إدارة األولمبياد الخاص الدولي. عند بناءاً على  ، (أو لفرع منطقة) أو أكثر ة وحد االستشارية اإلقليمية لمنطقة  مجالس التأليف يمكن 

 إستشاريس لكل مجل الممثلة ، المنطقة الجغرافية اإلدارةمن قبل مجلس المتخذ القرار  بناءاً على ، د األولمبياد الخاص الدولي خطياً الموافقة ، سيحد
  والغير منفصل عن القوانين المعتمدة.   إقليمي

 
 (ب) 4.07

 التشغيلية جراءات والمعاييراإل
العامة، والتي يجب نين تتوافق مع هذه القواة والمعايير المدونة، والتي داريجراءات اإلقليمية شؤونها بما يتوافق مع اإلاإلالمجالس االستشارية  ديرت

المجالس االستشارية على تكوين  األولمبياد الخاص الدوليصادق مجلس يفي الوقت الذي   األولمبياد الخاص الدوليمن قبل  المصادقة عليها مسبقاً 
المجالس االستشارية جتماعات إعضاء، وجدولة وعقد ختيار األإمور من ضمنها حجم العضوية، أعدة دارية والمعايير جراءات اإلاإل. تحدد هذه قليميةاإل
 . قليميةاإل
 

 (ج) 4.07
 الهدف

مور األ كافةفي  لألولمبياد الخاص الدوليبداء النصح إمناطقها الفرعية في و أالبرامج المعتمدة في مناطقها  كافة قليميةاإل المجالس االستشارية تمثل 
دارة إمع التبرعات، العالقات العامة، والتقنية، ج ساعدةمور المتعلقة بالرياضة، المك البرامج المعتمدة، من ضمنها األالمتعلقة بالسياسات المؤثرة في تل

باألولمبياد تصاالته إينظم   ، فسوف قليم فرعيإلتأليف  قليمياإلالمجلس االستشاري   وافقذا إدناه. أخرى المذكورة في القسم (ء) مور األاألوالبرامج، 
 . لمنطقته قليمياإلالمجلس االستشاري  عبر الخاص الدولي

 (ء) 4.07
 البنية
لذلك جراءات العمل إقليم الفرعي بما يتفق مع او اإل قليم اإلضمن  وجودةالبرامج المعتمدة الم من قبل قليمياإلالمجلس االستشاري  عضاء أ نتخابإيتم 

مدير ال، ه العمليةجراءاتإ معتمداً على قليمي اإلالمجلس االستشاري حدد ي . دناهأالمذكورة في القسم الفرعي (هـ)  وبما يتفق مع شروط العضوية المجلس
يضم عضاء غير ناخبين. أ عملال حسب متطلباتوقد يشمل  قليمياإلأو مساعد رئيس المجلس االستشاري  عضو  سابقاالقليمي  الذي يجب أن يكون 

 .قلعلى األ واحد العب قليميمجلس استشاري إ كل
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 (هـ) 4.07
 المسؤليات نطاق 

 :، كل مجلس مسؤول عن: ،االقليميمجلس االستشاري لل دارية اإلجراءات لم يتم ذكرها في اإل في حال
مدراء البرامج المعتمدة  \نجتماعات للمدراء التنفيذييقليمية، اإلقليمية، المؤتمرات اإللعاب اإلقليمية، كاألاإل نشاطاتمد للتأسيس خطة طويلة األ )1(

 .و الدورات التدريبيةقليم، ستراتيجي لأل، خطة النمو اإلمنطقتهفي 
قبل ت من قليمية، ومقترحالعاب اإلص التواريخ والمواقع المقترحة لأل.  فيما يخاألولمبياد الخاص الدوليلى إمراجعة وتقديم المقترحات  )2(

 قليمية.لعاب اإلقليم  الذي سيستظيف األمن ضمن اإلالبرامج المعتمدة 
قليمية، اإل /البطوالتواقع المقترحة لعقد المسابقاتفيما يخص التواريخ والم األولمبياد الخاص الدوليلى إمراجعة وتقديم المقترحات  )3(

 كهذه. /بطوالتستضافة مسابقاتقليم إلضمن األ والمقترحات من البرامج المعتمدة
 و األولمبياد الخاص الدولي قليمية والتخطيط لها بالتعاون مع المؤتمرات اإلعقد  )4(
قاليم محددة، أولمبياد الخاص ضمن حركة األ نشرساليب أولوية البرامج وأحول  لألولمبياد الخاص الدوليقليمية المشورة للمكاتب اإلعطاءإ )5(

 .اإلقليمية و إحتياجات التدريب، التواصلالرسمية، مبادرات جمع التبرعات، العالقات العامة  اتضمنها مقترحات تخص تطوير الرياض
   

 (و) 4.07
 معايير العضوية

 :في المجلس االستشاري االقليميعضاء المنتخبون األ في التالية المعايير توفرت أن  يجب

اإلستشاري  مجلس الحالة عضوية في و في ألجنة برنامج من برنامج معتمد،  \دارةو عضو من مجلس اإلأبرنامج، للتنفيذي مدير  نن يكوأ )1(
 قليمي.اإلا برنامج كند في برنامج  لجنة \رةدااإل في مجلس مريكا الشمالية، عضو أل

  ولمبياد الخاص حركة األ مهمة فيخبرة  ون ذات معلومات يكو )2(
 المجلس االستشاري االقليمي و مسؤليات  مدرك لدور ومهام  )3(
 ،ولمبياد الخاص وحركة األلمبادئ التأسيسية و الن يكون ممثل فعال لمهمة أ )4(
 لعضويتها. هتخابإنالتي تم  المجلس االستشاري االقليمي مؤتمراتجتماعات وإفي  بإنتظام ويشارك  يحضر )5(

  

 4.08القسم 
 المجالس االستشارية االقليمية  الفرعية

المجالس االستشارية االقليمية  من كثر أو أتكوين واحد على بشكل دوري وبالتشاور مع المجلس االستشاري االقليمي  قد يقوم األولمبياد الخاص الدولي 
المجلس االستشاري بخصوص التكوين، العضوية وعمل  4.07نفس الشروط التي تم تحديدها في قسم  متبعاً قليم الفرعي للعمل ضمن اإل الفرعية

 االقليمي.
   

 4.09القسم 
 الرياضية لقوانين الخاصة باستشارية اللجنة اإل

 (أ) 4.09
 الهدف

قترحات وتقديم اإل الولمبياد الخاص الدوليلعاب الرياضية لألاقوانين ل مستمرة هو مراجعة لقوانين الرياضيةالخاصة  بال ستشاريةالهدف من اللجنة اإل
 البرامج المعتمدة.من قبل  و أ اللجنة المقترحة من قبل و  الدولي األولمبياد الخاص الرياضية في قوانين لالتعديالت لب المتعلقة

 
 (ب) 4.09

 الهيكلية
مج ابر اءمدر\ينيتنفيذ راء، مدحكام، الالعبونمور، ولياء األأء خبراء في الرياضة، مدربون، عضاأمن  رياضية قوانين اللستشارية لاللجنة اإلتتكون 

ضمن حدود  ودولياً  العالم و متنوعون جغرافياً  حولتم اختيارهم من برامج معتمدة ي  .األولمبياد الخاص الدوليإدارة عضاء مجلس أو أللبرامج المعتمدة 
 .الرياضيةقوانين لستشارية لحجم اللجنة اإل األولمبياد الخاص الدولي مجلس إدارة حددت  .عمليا المعقول
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 (ج) 4.09 
 العضوية  مدةوعضاء األ ختيارإ

يتخذ  خالل التعيين لعاب. ستشارية للقوانين األعضاء اللجنة اإلأ كافةقالة إتعيين أو  ،ينوب عنهو من أالدولي   لألولمبياد الخاصلمدير التنفيذي يمكن ل
ستشارية اللجنة اإلكل عضو من يخدم ولمبياد الخاص. ألل تابعينو أمشاركين خرين آ أفرادو من أتوصيات البرامج المعتمدة ألولمبياد الخاص الدولي ا
 4كمال مدة الـ إعلى  راغب غير و أي عضو لجنة غير قادر بديل أل لألولمبياد الخاص الدوليالمدير التنفيذي  يعين سنين.  4لمدة  الرياضية قوانينلل

 سنين.
  

 (ء) 4.09

 اللجان الفرعية
  رفي حال لم يقر. المعروفة اترياضال رسمية وال اترياضبال انين الخاصة القولجان فرعية لمراجعة  بتاليف رياضيةلقوانين اللستشارية اللجنة اإل ستقوم

في هذه يخدم كل عضو ولجنة فرعية لكل رياضة معروفة. ، ة يلجنة فرعية لكل رياضة رسم يتم تأليفخالف ذلك من قبل االولمبياد الخاص الدولي 
 ما لم يحدد خالف ذلك من قبل الرئيس التنفيذي لألولمبياد الخاص الدولي. سنين 4مدة  الفرعية  نااللج

ي وقت، لضمان أاللجان الفرعية في في عضاء أستشارية، بترشيح عضاء اللجان اإلأ ضمناً ولمبياد الخاص، ركين في األابرامج المعتمدة والمشالقد يقوم 
 .قصى حد ممكنألى إ للمعاييرعضاء مطابقين أناصب اللجان الفرعية بم كافة إمالء 

 

 (هـ) 4.09

  لألولمبياد الخاص الدوليتطلبات القوانين الرياضية م
الرياضية واللجان الفرعية التابعة لها والمسؤولة عن   ستشارية لقوانينجان اإلللافقرات خاصة ب لألولمبياد الخاص الدوليالقوانين الرياضية  تتضمن

والجدول  الزمني   لألولمبياد الخاص الدوليعتماد وتحديث القوانين الرياضية جراءات إلاللجان الرياضية الفرعية ، اإلام المهام الوظيفية للجان، ومه
جرائية لى هذه الفقرات اإلإة يقوانين الرياضلستشارية لإلاللجنة ا لتزمت. لألولمبياد الخاص الدولي لمراجعة التعديالت المقترحة للقوانين الرياضية 

 شؤونها. إلدارة لألولمبياد الخاص الدولية في القوانين الرياضية ضافياإل
 

 4.10القسم 
 ةالعامللقوانين  ةستشارياإل اللجنة

 (أ) 4.10
 الهدف 
 تتعلق  فيما  الدولي ولمبياد الخاصلى األإ إقتراحاتعطاء إهو مراجعة هذه القوانين العامة و ةالعامللقوانين  ةستشارياإل اللجنةتشكيل  من  الهدف 

 خر.بين الحين  واآل.لألولمبياد الخاص الدوليالتنفيذي  من الرئيسطلب  بناءًا على ، ةن العاميانوتعديالت على القب
 

 (ب) 4.10
 عضاءختيار األإو الهيكلية

لجان  مجلس إدارة/عضاء أمدراء برامج،  /ص كمدراء تنفيذيينولمبياد الخافي حركة األ عضاء فعالين حالياً أمن  ةن العامينواللق ةستشارياإل لجةالتكون ت
 اللجنةعضاء أيتم تعيين   من العالم.مختلفة  قاليمأة  أعضاء يمثلون ن العامينواللق ةستشارياإل تضم اللجنة المدربونأو  سراأل فرادأ العبين، البرامج، 

مدة  لألولمبياد الخاص الدوليالتنفيذي  يحدد الرئيس. الخاص الدوليلألولمبياد التنفيذي  الرئيس قالتهم من قبل إويمكن  العامة للقوانين ةستشارياإل
  جديد. عضو تعيين عندالعضوية 

 (ج) 4.10
 يةجراءات العملاإل

التعديالت مراجعة  ، اهجتماعاتإلجدولة وعقد  للجنةاجراءات المتبعة من قبل اإل كافةبشكل غير رسمي.  ااعماله للقوانين العامة  ةستشارياإل للجنةا ديرت
الدولي المتعلقة بحقوق  لألولمبياد الخاصوتكوين التوصيات  خاص ولمبياد الخرين في األآركين امع البرامج المعتمدة ومش ةمن العايانوالمقترحة على الق

 . المستمرة الدولي ألولمبياد الخاصل موافقةل تكون خاضعة  للقوانين العامة ةستشارياإل اللجنة
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 4.11القسم 
 ستشارية الطبيةاللجنة اإل

 (أ) 4.11
 الهدف

لألولمبياد التنفيذي  الرئيس و بطلب من أة سواء كمبادرة من اللجنة نفسها مور الطبياأل كافةمعالجة هو ستشارية الطبية اإل اللجنةتشكيل من  هدفال
صحة وسالمة على مور التي تؤثر األ كافة، االخرى ستشاريةي من اللجان اإلأو بطلب من أ األولمبياد الخاص الدوليإدارة و مجلس أ الخاص الدولي

 ولمبياد الخاص.خرين في األشاركين اآلالمدربين، المتطوعين، المسؤولين والم،نالعبيال

 (ب) 4.11

 الهيكلية

، ومهنيون صحيون، كما ةالذهنياإلعاقة  مجاليعملون في  فرادأالطبية (ضمنها الطب الرياضي)،  عضاء من المهنأمن ستشارية الطبية اإل تتكون اللجنة
عملي ممكن، ويجب قصى حد ألى إ،  من العالممختلفة  قاليمأعضاء يمثلون أ ستشارية الطبيةاإل اللجنة تتضمن  .األولمبياد الخاص الدولييحدد من قبل 

 مج الصحي.ناعن البرالمسؤول  األولمبياد الخاص الدولين تتضمن عضو أ

 (ج) 4.11
 العضوية

 يُعين الرئيس .وات) سن4يخدمون في المنصب لمدة (و لألولمبياد الخاص الدولي التنفيذي  الرئيس من قبلستشارية الطبية اإل اللجنةعضاء أ تعيين يتم
 علىراغب غير غير قادر او وسبق تعيينه ي عضو ألما تبقى من مدة ستشارية الطبية اإل اللجنةبديل للخدمة في   لألولمبياد الخاص الدوليالتنفيذي 

 ربعة.كمال خدمته للسنين األإ

 (ء) 4.11
 داريةجراءات اإلاإل
جراءات المتبعة اإل كافةقل مرة كل سنتين. فرادها على األألي فردرسمي، لكنها ستجتمع  بحضور بشكل غير  شؤونها  ستشارية الطبيةاإل اللجنة تدير 

مور التي هي ضمن األالمتعلقة ب  األولمبياد الخاص الدوليلى إتكوين التوصيات جتماعات، وجراء هذه اإلإة ولجدولستشارية الطبية اإل اللجنةمن قبل 
 . المستمرةالدولي  لموافقة لألولمبياد الخاص خاضعة   ستشارية الطبيةاإل اللجنةنطاق سلطة 

  

  4.12القسم 
 الشعلة ضاءة اللجنة التنفيذية إل

 (أ) 4.12

 الهدف و الهيكلية
ويج، تحاد الدولي لرؤساء الشرطة لغرض تشجيع، ترمن قبل اإل  ومدعوم  األولمبياد الخاص الدوليمن قبل   ة الشعلة مخولضاءإل  التنفيذيالمجلس 

الشعلة على نطاق عالمي،  إضاءةالشعلة من ناحية التخطيط وتنظيم فعاليات  إضاءة ة علىالمعتمد برامجال نلى متطوعيإدعم وتوفير التوجية التقني 
 المجلسحجم وتكوين  على يتم المصادقة. الشعلة ضاءةجديدة إلو نشاطات الشعلة، والتخطيط لتطوير فعاليات  ضاءةتسهيل توسيع الفعاليات الحالية إل

  التنفيذي المجلستضمن يالشعلة.  ضاءةإل  يالتنفيذالمجلس بالتشاور مع   لألولمبياد الخاص الدوليالشعلة من قبل المدير التنفيذي  إلضاءة  التنفيذي
المنظمة ( ضمناً  تحاد رؤساء الشرطةإ و جمعياتهاأمن مؤسسات فرض القانون  لى ممثلينإضافة معتمدة باإلالبرامج الممثلين من الشعلة  ضاءةإل

بناءًا  اختيارهإ الشعلة ، والتي سيتم إضاءة نشاطاتو و تشارك في فعالياتأولمبياد الخاص)، والتي تدعم  الشعلة (عالمة مسجلة) لأل ضاءةالمؤسسة إل
 (ب). في الجزء دناهالمشار اليها أ يةجراءات العملعلى اإل
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 (ب) 4.12
 والمعايير يةجراءات العملاإل

العامة،  نينن تتوافق مع القواأجراءات العامة والمعايير المدونة والتي يجب الخاصة بما يتوافق مع اإل  شؤونهالشعلة  ضاءةإل  التنفيذي المجلسدير ي
عتمدة مختيار الممثلين للبرامج الإاءات جرإكمتعددة اءات العمل هذه مواضيع  جرإتناقش . األولمبياد الخاص الدوليوالمصادق عليها مسبقاً من قبل 

تعلق في فعاليات و فيما ي الخاص الدوليلألولمبياد التوصيات والمقترحات لوضع جراءات واإل الفرعية، وعمل اللجان تشكيل ،الشرطةومؤسسات 
 الشعلة. إضاءةبرامج  نشاطات

 4.13القسم 
 خرىأستشارية إلجان 

 بدالً من و ألى إضافة خرى) باإلأ إستشارية مجالسلستشارية اخرى بشكل دوري (ضمنها وليست محددة إبتكوين لجان األولمبياد الخاص الدولي قد يقوم 
ختار إ في حال  ياد الخاص.بولميكون من مصلحة األ قد شكيلهان تأ األولمبياد الخاص الدولي قرر  ، في حالالعامة القوانينذكورة في هذه تلك الم

حينئذ، سيحدد  غير جغرافية)، نقاطأو تقنية لى مهام إ وفقاً  يمكن تنظيمهاخرى ( والتي قد أستشارية إلجان بتأليف  يسمحن األولمبياد الخاص الدولي أ
 .4.07في جزء  الجديدة و المحددة  ستشارية دارية من قبل اللجنة اإلجرائية واإلإلمور اكيف سيتم معالجة األ األولمبياد الخاص الدولي

 4.14القسم 
 قليمية والعالميةلعاب اإلاأل
وسيقوم   ،قليميةلعاب اإلتخاذ قرارات تخص األإبقليمية والعالمية. لعاب اإلقامة األإعن السماح ب الوحيدالمسؤول ااألولمبياد الخاص الدولي كون يس

عن المراجعة  الوحيدالمسؤول  األولمبياد الخاص الدولي لعاب. سيكون األ فيهستجرى قليم الذي لإل قليمياإل االستشاريمجلس القترحات إ بدراسة 
لمراجعة  الوحيدالمسؤول  األولمبياد الخاص الدوليقليمة. سيكون لعاب اإلقاليم التي ستقام فيها األاأل فيلعاب تنظيم األ لجان يق على مقترحاتوالتصد

 على أساسها يتمالشروط التي  كافةاألولمبياد الخاص الدولي  يضاً أحدد يس. كل إقليمالعالمية في لعاب ظيم األوالتصديق على المقترحات لجان تن
 قليمية والعالمية.عاب اإللاأل إقامةل ويط، تمويتخطال

 4.15القسم 
 ستعراضاتواإل الدورات
 الدوراتجراء إو البرامج المعتمدة لتنظيم وألعاب لجان تنظيم األل السماحو أجراء، إتنظيم و الوحيد  فيالمسؤول  األولمبياد الخاص الدولي سيكون

ي أبتخويل  األولمبياد الخاص الدوليذا قام إ. إقليمياً أو دولياً السلطة،  تعددساس أعلى  تُقامولمبياد الخاص والتي األ بيالعستعراضات التي تتضمن واإل
 حينها األولمبياد الخاص الدوليستعراضات، سيقوم او اإل الدوراتي من هذه أة من البرامج المعتمدة) للقيام بو مجموعألعاب ( من اللجان المنظمة لأل

 ستعراض.و اإلأ هذه الدوراتجراء حكام والشروط إلاأل افةك كتابياً بتحديد 

  4.16القسم 
 البرامج المعتمدة نشاطاتعلى  وافقةالم

تستوجب  األولمبياد الخاصو لمصلحة أسم إو تحت سلطة البرامج المعتمدة بأالمقامة من قبل  لنشاطاتا كافةو، المعتمدةالبرامج  كافةوعمليات  هيكليةن إ
السياسات المحددة في  مراجعة اإلعتماد وتجديده وتطبيقمن خالل حقه الدائم االولمبياد الخاص الدولي سيمارس  . ولمبياد الخاصموافقة مستمرة من األ

ل الروتيني ي وقت، وخارج الجدوأالتصديقية في حاالت محددة في  هبالحق في ممارسة سلطاتاألولمبياد الخاص الدولي حتفظ ي . ومع ذلك،6المادة 
  عملية يجب إتباعها فيوهي األولمبياد الخاص الدولي ، وذلك لمعالجة الطلبات المتعددة للحصول على تصديق من عتمادو تجديد اإلأوالنظام المتبع لمنح 

  لألولمبياد الخاص الدوليفي القانون العام، والتي تقع تحت السلطة العامة  غير مدرجةحاالت الى ستجابة دة في القوانين العامة، واإلالمعتم البرامج كل
 .9.03و 9.02قسم كما ذكر في 
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 4.17القسم 
 مسائل البث و التسجيل 

 (أ) 4.17
 األولمبياد الخاص الدولي سلطة 

لألولمبياد قليمية، وبذلك سيكون لعاب العالمية واإلاأل كافة العائدة الى نشر والملكية الفكرية حقوق ال افةلك  حصريالالمالك  هو األولمبياد الخاص الدولي
شارات صوتية، إي أ، و مسجل مسبقاً أ مباشرالتسجيل والبث، سواء على نحو فالم، جازات لغرض تسجيل األفي منح اإل الحصريالحق  الخاص الدولي

كون يلعاب"). ستسجيالت األ": (مجتمعة مي والرس الختامو تاحتف، كحفل اإلباأللعابعالقة ي من الفعاليات ذات و ألألعاب، و رقمية لألأصورية، 
ن قاموا إو مؤدين سبق أولمبياد الخاص من قبل فنانين ات موسيقية تم تأليفها لمصلحة األحقوق النشر في عدة مؤلف كافةملكية ولمبياد الخاص الدولي ألل

 )."األولمبياد الخاص الدوليعة "موسيقى و(مجم األولمبياد الخاص الدوليلى إمؤلفاتهم حقوق نشر  كافةبنقل 
 

 (ب)4.17
 لعابالبرامج المعتمدة ولجان تنظيم األالتاثير على 

ي منتج، مخرج، مذيع أ ،ي جهة (ضمنها وليست محصورة بـو تدعي منح حقوق نشر الأن تمنح، ألعاب و لجنة تنظيم األأبرنامج معتمد  يأل حقال ي
و توزيع ألم، تسجيل، بث، يفي نوع لتسجيل أي حق من أنترنت) اإل ي مزود لخدمةأو شبكة التلفازأو أ، كابلالبث التلفازي عبر ال وأذاعة، على الهواء، إ
األولمبياد الخاص قبل من  ةمسبق ةخطي موافقةمن دون الحصول على األولمبياد الخاص الدولي و موسيقى أقليمية لعاب العالمية واإلي تسجيل لألأ

شارات الحاسوب سواء كان رقمي إو من خالل أالحاسوب على  الخاص الدولياألولمبياد و موسيقى ألعاب و بث تسجيالت األأو لنشر، عرض أ ،الدولي
تصاالت خر من اإلآي شكل أو أ ، الشبكاتشبكات اإلتصال العالميةنترنت، شارة المرئية، مواقع اإللياف الزجاجية لإلسالك األأو عبر أ بالمشاهدة

 .األولمبياد الخاص الدولي قبل و التحميل بدون الموافقة الخطية المسبقة من أو بدونها أت نترنستخدام اإلإب
 

 (ج) 4.17
 حقوق التسجيل

و تسجيل أي موسيقى أنتاج، ترويج، بيع إن تقوم بأمسبقة خطية ن الحصول على موافقة لعاب بدوي لجنة منظمة لألو ألأي برنامج معتمد ال يجوز أل
سطوانة، شريط، بث عبر االنترنت، أي قرص مدمج، أب ،كانت وتشمل وليست محددة خرى مهماأي جهة بترخيص ألو أي نوع لنفسها أصوتي من 

ي لجنة أو أي برنامج معتمد أولمبياد الخاص، لمصلحة حركة األ و يعد مستقبالً ألكتروني، سواء في الوقت الحاضر إي وسط أو أقرص مرئي رقمي، 
 لعاب.منظمة لأل

 4.18القسم 
 التجارية  وحماية عالمات االولمبياد الخاصتسجيل 
 (أ) 4.18

 األولمبياد الخاص الدولي  مسؤوليات
ستخدام عالمات إحقوق الملكية فيما يخص  كافةفرض هو المسؤول عن تسجيل، حماية و األولمبياد الخاص الدوليولمبياد الخاص، كمالك لعالمة األ

العالمات  كافةو التسجيل لأتسجيل المدون العن  الوحيدهو المسؤول  األولمبياد الخاص الدولي وعليه،والقيمة المتعلقة بهم.  شهرةوال صولمبياد الخااأل
اص مع الجهة القانونية ولمبياد الخة تؤثر  على عالمة األي ملكية فكريأخرى قابلة للتسجيل في أية مصالح أ، حقوق النشر، وعالمات الخدمةة، التجاري

و أختالس والتعدي خرى بغرض اإلأفعال المتخذة من قبل جهات األ كافةالحقة القانونية لالعالم، ولرفع القضايا والم حولو الكيانات الحكومية أالمناسبة 
 ولمبياد الخاص.األأخرة تعود الى فكرية  وملكية أ ص ولمبياد الخاستخدام لعالمة األإي سوء أ

 )(ب 4.18
 التأثير على البرامج

لجنة أشتشارية دولية، أو أي لجنة مكونة من قبل برنامج ، لمنطقة فرعية إستشاريفرعي معتمد من قبل برنامج، مجلس و برنامج أي برنامج، أل يحقال
ي أمبياد الخاص أو لوعالمة من عالمات األي أتسجيل قليم أو االولمبياد الخاص الدولي أو من قبل جهة مسؤولة مذكورة في القواين العامة اإلمعتمد ، او 

و أر حكومي، غي كياني أولمبياد الخاص مع األ من قبل ستخدامها  إو ليتم أو مرتبطة بالعالمة أ األولمبياد الخاص الدوليعالمة مسجلة مملوكة من قبل 
حق النشر دون  وأو تطبيق العالمات التجارية أعن تسجيل، فهرسة  ةالجنسيات مسؤول ةمتعدد هيئةي أو أو دولية أمحلية حكومية ي سلطة أمع 

 األولمبياد الخاص الدولي.قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من 
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حق لب ان تطأ  السابقةفي الجملة  مذكورةلجان مجالس   يألو أعي قليم فرإو أقليم إمج، برنامج فرعي معتمد من قبل برنامج، ي برنا، ال يجوز ألضافةً إ
ولمبياد الخاص و حركة األأولمبياد الخاص متالك فكري مرتبط باألإي حق  أو أولمبياد الخاص خر لعالمة األآستخدام إي سوء أو أختالس، التعدي  اإل

 األولمبياد الخاص الدولي.قبل خطية مسبقة من  موافقةبدون 

 وأسم إبمعين   يطلب من خاللها اإلذن أو التفويض في فرضمحددة برامج قبل من مقدمة  في طلبات  األولمبياد الخاص الدولي مع ذلك، سوف ينظر 
، لحماية عالمة عينةعة، في حالة مكثر كفاءة وسرأسلوب أحق إعتماد   األولمبياد الخاص الدوليفي حال منح  األولمبياد الخاص الدولينيابة عن 

 مريكية.خارج الواليات المتحدة األتقع مجاالت ولمبياد الخاص في خر متعلق باألآمتالك فكري إي حق أولمبياد الخاص واأل

 4.19القسم 
 اللغات الرسمية

رامج بال كافةوالخاصة بتنظيم االلعاب اللجان  كافةو األولمبياد الخاص الدوليالمراسالت بين  افةفي ك عتمدة الم اللغة الرسميةنكليزية اللغة اإلستكون 
ما يعرف (اد الخاص مبيولمج األابر بعمل وزيع المواد المطبوعة الخاصة عن ترجمة وتمسؤولة البرامج المعتمدة  . الرسمية")(" لغة العمل المعتمدة 

المشاركين في  العبينوزيادة عدد ال التوعية االجتماعية جهود البرنامج المعتمد، لغرض تسهيل  بلدكثر اللغات السائدة في ألى إ"مواد البرنامج") ب:
األولمبياد الخاص طلب من البرنامج المعتمد تزويد الأو  ةترجممالالمواد تلك  مراجعةق ح األولمبياد الخاص الدولي ، يحتفظذلكبياد الخاص. ومع ولماأل

للتأكد من مطابقة تلك المواد المترجمة مع المواد نفسها المتوفرة في اللغة االنكليزية  مواد البرنامج المعتمد كافةو أنكليزية لبعض بنسخة باللغة اإل الدولي
 عندها  تعتمدالنسخة اإلنكليزية  و مواد البرنامج  أي معايير أخرى أوو أي تضارب بين الترجمة  في حال وجود. صادرة عن االولمبياد الخاص الدولي

 األولوية. لها اللغة اإلنكليزية و تكون النسخة المتوفرة ب
       

 المادة الخامسة
 إدارة وتشغيل البرامج المعتمدة

  1-5قسم 
 المتطلبات الهيكلية

 ( أ)1  -5
 بشكل عام

 لحكم   ومناسبمتكافئ و  تنظيمي بنىستمراره تحت المادة الخامسة، إعتماده وإ، كشرط للحصول على  كل برنامج معتمد حافظيجب أن يمتلك و ي
 العامة والمعايير الموحدة األخرى. القوانين عتماد ومتطلبات لتزامات اإلإتلبية من  لتمكين البرنامج المعتمد الدولي  األولمبياد الخاص

 ( ب) 1 -5
 البرامج

 .الدولي من قبل األولمبياد الخاص خالفًا لذلكإال إذا تم التصريح تشريعيةاليجب أن يُنظّم كل برنامج ككيان خيري مستقل يتماشى مع قوانين سلطته 
، أو كأي كيان غير ال تبغى الربحكجمعية أو شركة  وفاعالً  ) قائماً 1: (يكون البرنامجبه في ظل القانون المطبق يجب أن  ومسموحاً  حيثما كان ممكناً 

اإلعفاءات الضريبية المتاحة  كافةعلى  ومحافظاً  ) حاصالً 2(/ لجنة البرنامج؛ و مدراءمجلس ، يدار ويعمل من قبل هادف للربح ومستقل قانونياً 
أثناء  على شكل ونوع المنظمة لكل برنامجالدولي وافق األولمبياد الخاص يوللحدود القصوى التي تجيزها قوانين السلطة القضائية للبرنامج. يجب أن 

عتبار المتطلبات القانونية للسلطة القضائية لبرنامج محدد، والدور، إذا وجد، اإل ، آخذين بعينعتماد جديد أو تجديده لذلك البرنامجإقيام المؤسسة بمنح 
 جات خاصة لبرنامج جديد أو متطور.حتياإ، وأي أو تشغيل البرنامج خلقالذي ستلعبه الحكومة الوطنية في السلطة القضائية في 

 (ج) 5-1
 البرامج الفرعية
 ضمنعلى نحو مخالف  منظمة أو بشكل منفصلوهي غير مدرجة للبرامج  تشريعيةتعمل البرامج الفرعية المعتمدة ضمن السلطة ال ضمن البرامج.

بل . الدولي األولمبياد الخاص قبل موافقة  مكتوبة منمن غير  البرنامج المعتمدمختلفة عن أو هوية  مستقل  قضائي وضع أو كيانات لها  جمعيات
وأعمال  ممتلكاتعلى  الكامل التحكميمتلك  عتمدد على أن البرنامج المي، للتأكقسم أو فرع للبرنامج المعتمدعلى أنه  برنامج فرعيكل  يجب إدارة 

 برامجه الفرعية.
 

 (د) 5-1
 كيانات تابعة غير مرخصة إنشاءالحظر على 

شركة  ع،فر ،منفصالً  يقوم أي برنامج من الواليات المتحدة بشكل منفصل بدمج أو بطريقة أخرى، بتنظيم، كياناً  يمكن أن الواليات المتحدة، الفي 
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وع آخر أو أي ن دامجة( حيث أن هذا الشرط معرف في قانون اإليرادات الداخلية للواليات المتحدة)، جمعية غير  مرخص لهم، منظمة داعمة تابعة،
، ال يقوم أي برنامج بشكل منفصل وبالمثل. الدولي األولمبياد الخاصمن قبل موافقة خطية مسبقة من غير الحصول على من الكيانات التابعة 

ع، المرخص لهم، صندوق منح، جمعية أو نادي أعمال غير مرخص، أي كيان في فر  أي ، مستقالً  كياناً كونه عتراف، بشكل آخر اإلبترخيص أو 
ل" منظمة داعمة" تحت قانون اإليرادات الداخلية في الواليات المتحدة، أو أي نوع من الكيانات  وظيفياً  برنامج ، يكون مرادفاً للالوطنية قوانين الظل 

 .الدولي األولمبياد الخاص قبل موافقة  مكتوبة منمن غير التابعة 

 دارةمتطلبات اإل 5-2
 ( أ) 5-2
  ةيسلطة اإلدارال

لتسيير الدولي ألولمبياد الخاص لكلية ، ومسؤولية شاملةمسؤولية قانونية ب ويتمتعشؤون كل برنامج معتمد، مجلس المدراء/لجنة البرنامج  يدير 
  األولمبياد الخاص، على هياكل إدارية مختلفة لبرنامج معتمد معين أثناء قيام  لتقديره ، وفقاً الدولي األولمبياد الخاص وافقيالبرنامج المعتمد. قد 

 نشاطات كانت  في حالظل القوانين المطبقة.  على مرحلة تطور البرنامج وبما يسمح به في ناءاً ب جديد ترخيص البرنامج المعتمدت منح أوالدولي على 
د، عتماعلى اإل ةظفاحمللحصول وال، كشرط الدوليألولمبياد الخاص اطلب ي  عادةتحاد رياضي، إمن قبل وكالة حكومية أو  تدارس البرنامج المعتمد

برامج األولمبياد الخاص ضمن السلطة القضائية للبرنامج  إدارة تحاد الرياضي لجنة تنفيذية تركز بشكل محدد على أن يشكل الكيان الحكومي أو اإل
 .المعتمد

 
 ( ب) 5-2

 مساءلة مجلس اإلدارة/لجنة البرنامج
 يفوضعمال البرنامج. قد أمراقبة تسيير  لىق تنظيمية أخرى عحسب لوائح البرنامج أو أي وثائ مسؤوالً  يكون مجلس المدراء/لجنة البرنامج المعتمد

، ولين أو موظفين في البرنامج المعتمدؤمسالى و مسؤولية  لوظائف محددة للجان أو لجان فرعية، أو أ سلطة محددة  مجلس المدراء/لجنة البرنامج
بشكل كلي ويخضع  /لجنة برنامج معتمد مسؤوالً االدارةمجلس ومع ذلك يكون والقانون المطبق. بناءًا على قوانين البرنامج  في حال كان التفويض 

تلك رى. (العامة والمعايير الموحدة األخ القوانينالمتطلبات  كافةلتأكيد على أن برنامجها المعتمد يلتزم ب الدولي  األولمبياد الخاص  لمساءلة 
والبرامج المعتمدة الدولي  العامة والمعايير الموحدة، التواصل بين   األولمبياد الخاص القوانيننه بمقتضى هذه ألغي واقع ت المساءلة الوولية ؤالمس

 .)مذكورال لبرنامج الفرعيا، ادارةيوجه بشكل عام أو يصدر عن المدير التنفيذي للبرنامج، وليس عن مجلس 

 ( ج)  5-2
 مجلس/لجنة البرنامجتكوين وعضوية 

ويجب أن يضم  ،ةالمسؤولإتخاذ القرارات اإلشراف وح للبرنامج يجب أن يكون مجلس مدراء/لجنة البرنامج المعتمد كاف من حيث الحجم ليتي
هتمام في إلديهم ، أو ذهنيةاألولمبياد الخاص أو اإلعاقات ال عن متنوعة ومن خلفيات مهنية متنوعة يمتلكون خبرة وخلفيةجغرافية  أماكنأعضاء من 

عتماد. وكجزء معايير اإل بناءًا علىأعضاء  نوعتطوير وتوسيع برامج األولمبياد الخاص. يجب أن يضم كل مجلس مدراء/لجنة برنامج  معتمد عدد و
خبيرًا في مجال ، واحداً  اضياً ري ضمن هيكلية المجلس أو اللجنة، خبيراً  وذلك ، يجب أن يضم كل مجلس مدراء/لجنة برنامج معتمد المتطلباتمن هذا 

من األولمبياد  العب، وعلى األقل أحد أقارب في المشاركة في مجلس/لجنة البرنامج من األولمبياد الخاص، تلقى تدريباً  واحداً  العباً ، ذهنيةاإلعاقة ال
  .الدولياألولمبياد الخاص  د تكون حددت تلك الشروط من قبلالخاص، كما ق

 ( د)  5-2
 مجلس/لجنة البرنامجالأعضاء  تناوب

قيود الفي عضوية مجلس مدراء/لجنة البرنامج، بما يتوافق مع  منتظماً  أو الوثائق التنظيمية األخرى لكل برنامج معتمد تناوباً  اللوائح تتضمنيجب أن 
يجب أن ، في القوانين المحلية بوضوح ذلكفي حال لم يحدد من األعضاء. عضو المدة الزمنية لخدمة أي حول القانون المحلي   التي ينص عليها

/لجنة البرنامج بتسع سنوات متتالية كحد أقصى، االدارةمجلس  فيأي عضو  ةمدة خدم اللوائح أو الوثائق التنظيمية األخرى لكل برنامج معتمدتحدد 
، عندها يجب ةالسابق النقطةالقانون المحلي فترة زمنية مختلفة عما حدد في  نصفي حال القانون المحلي المطبق. ( فيخالف ذلك  ذكر في حالإال 

 المنصوص عليها في الزمنية  المدةعتمد إ في حال د)الفرعي ( البندة في هذا اأن يعامل البرنامج المعتمد على أنه يتوافق مع متطلبات العضوي
 إعتماده. على كل برنامج معتمد أن يوثق الدولي األولمبياد الخاص ناسبقانونه المحلي بما يومتطلبات اإللتزام  هذاالمحلي المطبق، ووثق  قانونال

 لإلستمرار في إعتماده، كشرط الدولي األولمبياد الخاص مع ما يتوافقبالعملية هذه جهوده المتواصلة إلنجاز  من خالل، المنصوص عليهاللمتطلبات 
 .)1( واحدةالسنة ال هعتمادإفترة ، ال يجوز أن تتجاوز االعضاءتناوب  شروط أو قوانين تطبيقعتمد الملبرنامج ا كملأن يحين ه. إلى أو تجديد

ستثناء للتسع سنوات من الخدمة كحد أقصى ألحد أعضاء مجلس مدراء/لجنة ذلك البرنامج حيث يمتلك ذلك العضو سجل إ معتمداً  قد يطلب برنامجاً 
ه خدمات ستثناء، واصفاً المعني باإل العضوفيه  محدداً (خطياً  طلباً بقدم البرنامج المعتمد تستثناء، يجب أن يت نموذجي. للحصول على هذا اإلخدما

زمنية  فترة عضوبأنه تحت أي ظرف ال يمكن أن يخدم أي  لمجلس المدراء/لجنة البرنامج، مبررات التمديد، وطول المدة الزمنية للتمديد، علماً 
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في منطقة البرنامج المعتمد، الذي الدولي ألولمبياد الخاص قليمي لمدير اإلالى ال/ لجنة البرنامج) االدارةلية في مجلس تتجاوز ثمانية عشر سنة متتا
يدرس الذي س ،التنفيذي لألولمبياد الخاص الدولي المديرالى   الدوليألولمبياد الخاص قليمي لمدير اإلال بتوصيات بدوره يقوم بإرسال الطلب مرفقاً 

تخذ القرار يبدوره   ذي، ال) IACالى المجلس االستشاري الدولي ( ، يوصي بالموافقة بوجوب الموافقة عليه التنفيذي المديرالطلب، وإذا ارتأى 
اإلرشادات والمعايير حيث هذه الدولي واألولمبياد الخاص  الدولي االستشاري المجلستبنى يقد .  التنفيذي همديروالبرنامج المعتمد  ويتم ابالغالنهائي 

%) من 20ستثناء العشرين في المائة (تجاوز نسبة األعضاء الممنوحين اإلتكون كل واحدة مناسبة لتنفيذ العملية المذكورة أعاله. ال يجب أن ت
 أعضاء مجلس مدراء/لجنة البرنامج.

 
 ( ه)  5-2

 تفويض الصالحيات لمدير البرنامج التنفيذي والمدير الرياضي
لجنة من قبل مجلس مدراء/ ومعيناً  لبرنامج ، والذي يجب أن يكون مؤهالً لالتنفيذي مدير الالعمليات اليومية للبرنامج المعتمد من قبل  يتم إدارةيجب أن 

في هذه  منصوصلبرنامج المعتمد كما هو ل اليومية شؤونالولية إلدارة ؤ.  يجب أن يمتلك المدير التنفيذي للبرنامج السلطة والمسينالبرنامج المعتمد
مجلس مدراء/لجنة البرنامج المعتمد، وعليه  إشرافالعامة والمعايير الموحدة األخرى. يجب أن يخضع المدير التنفيذي للبرنامج لتوجيهات و القوانين

فوع األجر، ولكن ال أو مد التنفيذي بدوام كامل أو جزئي، متطوعاً عتماد. من الممكن أن يعمل مدير البرنامج معايير اإلأن يلبي المتطلبات المحددة في 
الى المدير الرياضي. تفوض إدارة البرامج الرياضية لكل برنامج معتمد  هو نفسهالبرنامج أو أن يكون  ادارةرئيس مجلس  هو نفسه يجوز أن يكون
أو  لبرنامج المعتمد ومن الممكن أن يعمل بدوام كامل أو جزئي، متطوعاً ل /التنفيذي مديرال إشرافيخضع المدير الرياضي لتوجيهات وو مدير رياضي

قوم يمدير البرنامج التنفيذي. سهو نفسه رئيس مجلس إدارة مجلس مدراء /لجنة البرنامج أو نفسه  فردالألجر ولكن ال يجوز أن يكون مدفوع ا
المتعلقة تزويدها بالمعلومات على توظيف المدير التنفيذي للبرنامج و المدير الرياضي عبر  بمساعدة البرامج المعتمدةالدولي األولمبياد الخاص 

 .عالقة بالمرشح المناسب المحتمل ذات في حال وجدت، ،، ومعلوماتبالمؤهالت المرغوبة للوظيفة

 ( و)  5-2
 الوثائق التنظيمية

 صالحياتالالتي تحدد  و/أو الوثائق التنظيمية األخرى  ،/ أو النصوص العامةالقوانينعماله بما يتفق مع عقد التأسيس، أ كل برنامج معتمدسيري
على الوثائق التنظيمية لكل برنامج الدولي وافق األولمبياد الخاص ي). يجب أن " الوثائق التنظيمية"مجتمعة (لبرنامج ل واإلجراءات العملية القانونية

على الوثائق التنظيمية لبرنامج معتمد، الدولي . ما إن وافق األولمبياد الخاص 6عليها في المادة السادسة منصوص معتمد كجزء من عملية االعتماد ال
  .الدولي لبرنامج المعتمد إجراء تغييرات على مواد الوثائق التنظيمية بدون موافقة األولمبياد الخاصهذا اال يحق ل

 (ز)  5-2
 المرونة في حاالت محددة

مرونة أكبر فيما يخص هيكلية  ،عتمادهإحصول على أو تجديد ال،  يسعى ، لبرنامج معتمدراه مناسباً ي، حسب ما الدولي األولمبياد الخاصسمح يقد 
ص األولمبياد الخا  ، إذا أقر2-5القسم  فيعن المتطلبات المحددة  التغاضيالبرنامج المعتمد  هذاسمح لي، واالداريةالبرنامج، الوثائق التنظيمية 

بأن ترتيبات الدولي األولمبياد الخاص   قتنعإ في حال ،أن مثل هذه المرونة مضمونة في ضوء الظروف المحددة التي تواجه البرنامج المعتمدالدولي 
، وفي ضوء عتماديير اإلفي ظل معاالدولي األولمبياد الخاص  تجاهلتزاماته إ لتحقيقتقدم ضمانات كافية  المقترحة للبرنامج المعتمدإلدارية الهيكلية وا

 . هذه العامة القوانينعتماد، وفي ضوء ترخيص اإلة من قبل البرنامج في ذلتزامات المتخاإل

  3-5قسم 
 األسماء المستخدمة من قبل البرامج المعتمدة

عند  إسم " األولمبياد الخاص" استخدام يةعلى كل برنامج معتمد ولجنة تأسيس عتماد،د اإليعلى منح أو تجد، تمت موافقة االولمبياد الخاص في حال
وثائقه  كافةالبرنامج القانوني التشغيلي في  سمإكجزء من  سم " األولمبياد الخاص"إ بهما وأن يُدرج دائماً  خاصاً  وتشغيلياً  قانونياً  سماً إ، تحديد 

سم الدولة أو إيجب أن يتكون فقط من  اللجنة التأسيسيةسم البرنامج المعتمد أو إ). ما تبقى من 19-4عرفة في قسم م( التنظيمية ومواد البرنامج
ى سم مباشرة بعد الكلمات " األولمبياد الخاص." عل، ويجب أن يأتي ذلك اإلمحددة قضائية ةسلطذات سم أي منطقة جغرافية أخرى إالوالية، أو 

الواليات ، وبرنامج  الواليات المتحدة لوالية ماساتشوستس أيرلندا يجب أن يسمى " األولمبياد الخاص أيرلندا،"سبيل المثال، البرنامج الوطني 
سم البرنامج المعتمد أو اللجنة التأسيسية أي كلمات أخرى إيحتوي المتحدة األمريكية يجب أن يسمى " األولمبياد الخاص ماساتشوستس." ال يجب أن 

) من قبل البرنامج المعتمد أو اللجنة 7-5في قسم  معرفاً ( الرسمي تماداإلعخدام ستإ. بهدف الدولي بدون موافقة خطية مسبقة من األولمبياد الخاص
سم " األولمبياد الخاص" وماركات األولمبياد الخاص األخرى: (أ) يجب أن تعرف اللجنة التأسيسية نفسها كبرنامج معترف به إستخدام إوب التأسيسية

؛ و (ب) يجب على البرامج المعتمدة أن الدولي من األولمبياد الخاص معتمداً  برنامجاً وأن ال تعرف نفسها كونها الدولي   من قبل األولمبياد الخاص
ذات  7-5. يجب على البرامج المعتمدة واللجان التأسيسية أن تلتزم بمتطلبات قسم الدولي األولمبياد الخاص تعرف نفسها كونها معتمدة من قبل

 األخرى. األولمبياد الخاص عالمات ستخدام شعار وإالعالقة ب
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  4-5قسم 
 حدود السلطة القضائية للبرامج المعتمدة

 ( أ ) 5-4
 عامةالتحديدات ال

 لمعتمديمنع أي برنامج معتمد من تنفيذ أي عمليات أو أن يشارك في نشاطات من أي نوع خارج الحدود الجغرافية للسلطة القضائية لذلك البرنامج ا
  ). 6عليها في المادة السادسة عتماد، والمنصوص المعرفة أثناء عملية اإل(

 ( ب )   5-4
   التجريبية  للمشاركة في األلعابستثناءات إ

ن تستضيف برامج معتمدة من أو تجريبية  البرامج المعتمدة ألعاباً  نظمبالرغم  من القاعدة العامة المنصوص عليها في القسم الفرعي (أ) أعاله، قد ت
متعددة البرامج، ألعاب مفد مشارك في هذه االلعاب التجريبية، الإرسال وتقوم بيها، وقد تقبل بمثل تلك الدعوات سلطات قضائية أخرى للمشاركة ف

في المادة الثالثة  ابه ةالمصرح الدولي، بناءاً على النقاط ألولمبياد الخاصوا، لجنة المنظمة لأللعاب برامج معتمدة من قبلنظم إقليمية،ألعاب عالمية ت
3.   

  5-5قسم 
 متطلبات عامة تتعلق بالتدريب والمنافسة

ولمبياد الخاص، لألالرياضية والتدريب  بطوالتال تنظيم يها في المادة الثالثة فيما يخص نصوص علميجب أن يخضع كل برنامج معتمد للمتطلبات ال
 كافةلتزامات تشمل، ولكنها ال تقتصر على، االلتزام بهذه اإل .للمعايير الموحدة األخرى التي تتعلق بالتدريب، البطوالت واأللعاب وان يخضع أيضاً 

  لمتطوعين. االستفادة بالطرق المناسبة من، ولمبياد الخاصاأل العبي اإلجراءات المطلوبة لذلك البرنامج المعتمد فيما يخص تسجيل 

  6-5قسم 
 مجال البرنامج؛ متطلبات النمو

 (أ)  5-6
 المطلوب للبرنامج إطار عمل

ولمبياد خاص والتي أمبادرات برامج  باالضافة الى  نطاقه الجغرافيرياضية ضمن  مسابقاتوبرامج  رياضياً  أن يقدم تدريباً  كل برنامج معتمدعلى 
 حالياً  المطبقةشمل تلك لت الدعوة  ومجتمعاتهم المحلية في مجال الرياضة، الصحة، و سرهم، ألالعبينلالداعمة ولمبياد الخاص األ بنية تشكل

 في المستقبل.  خلقهاوالمحتمل 
المقدمة  اتالتدريبو مسابقاتالاألولمبياد الخاص المشاركين في  العبيعدد على زيادة كل برنامج معتمد  يعملأن الدولي األولمبياد الخاص  إن هدف

، على كل الدولي مع األولمبياد الخاص بالتوافق. نموهعلى الدولي األولمبياد الخاص  بأستمرار طالعإ على كل برنامج معتمد .من البرنامج المعتمد
المقترحة للبرنامج المعتمد لتحقيق  الطريقة الجدد الذين سيخدمهم البرنامج ويحدد العبينعدد الب علقمحددة تتإنمائية   برنامج معتمد أن يضع أهدافاً 

 األهداف الموضوعة. 
  

 ( ب)  5-6
 المعتمدة لقياس النموالطرق 

، على كل برنامج معتمد  بها الدولي وإعالم األولمبياد الخاصمعتمد البرنامج الالذين يشاركون في نشاطات  العبينأعداد الإحصاء  في عملية 
 سمحالبرامج المعتمدة، إال إذا  كافةمذكرة مكتوبة لعبروذلك  الدولي وموافق عليها من قبل األولمبياد الخاص وضوعةم موحدة منهجية  استخدام 

على جميع البرامج أن تلتزم وفقًا لما هو منصوص عليه في القسم  ،موحدةالمنهجية ال هذه عدم إتباع  محدد معتمد رنامجبالدولي ل األولمبياد الخاص
إلى  المرسلةوبرنامج معتمد  لمن قبل ك إن المعلومات المستخدمة ذلك،إلى . إضافة 6-2منصوص في قسم  الجميع ملتزم بناءًا على ما هو2-6

 و موافقةللمشاركة في األولمبياد الخاص تخضع لمراجعة  ،المؤهلين تحت سلطته القضائية فرادمجموع األوالتي تحدد  ،األولمبياد الخاص الدولي
 .الدولي األولمبياد الخاص

  7-5قسم 
 األخرى عالماته التجاريةسم األولمبياد الخاص وإستخدام ا

سم إن سم" األولمبياد الخاص" كجزء مإستخدامه إاألخرى في  العامة والمعايير الموحدة القوانينبمتطلبات هذه يلتزم أن  معتمدبرنامج على كل 
 سمح األولمبياد الخاصيوالتي  تخص األولمبياد الخاصالتي  تجاريةالعالمات من ال ستخدامه لشعار األولمبياد الخاص أو أيإالخاص، و البرنامج

العامة والمعايير الموحدة  القوانينبالضوابط المفروضة من قبل هذه ا على البرامج المعتمدة أن تلتزم أيضاً  ستخدامها.إعلى  لبرنامج معتمد الدولي
لدعم أو لمصلحة ذلك  المقررة النشاطاتما يتعلق ب ألولمبياد الخاص فيل العالمات التجاريةستخدام أي من باطرف ثالث ل السماحاألخرى عند 

 ،األولمبياد الخاص"سم "إبالمتطلبات التالية الخاصة ب السابقة، تلتزم البرامج المعتمدةمشار اليه في العبارةال التعميم تحديد من غيرالبرنامج المعتمد. 
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  :ستخدامهااب لبرنامج معتمد الدولي سمح األولمبياد الخاصيوالتي  تخص األولمبياد الخاص عالمات تجاريةشعار األولمبياد الخاص، أو أي 

 ( أ ) 5-7
 شعار األولمبياد الخاص ستخدام ا

يظهر  سم البرنامج المعتمد.إل اً مع، أو مجاور أو ظاهراً  ستخدام شعار األولمبياد الخاص فقط عندما يكون الشعار مستخدماً إ كل برنامج معتمديحق ل
سم البرنامج، بالشكل الذي إفوق أو بجوار  الشعار فوراً سم البرنامج المعتمد عندما يستخدم إ بجوارإلى جنب مع، أو  شعار األولمبياد الخاص جنباً 

أن  من غيرحده،لو ستخدام أو عرض شعار األولمبياد الخاصإحق في لك أي برنامج معتمد ال. ال يمالشعاراتدليل معايير  المحدد فيصور به أو 
طرف ثالث آخر للقيام بمثل أو أي  تفويض أي برنامج فرعي، وكذلك ال يحق ألي برنامج معتمد يكون بجوارإسم البرنامج المعتمد كما هو مطلوب

 كافةتستخدم ، والخاصة بهاأسمائها  معستخدام القائم بذاته لشعار األولمبياد الخاص. تستخدم البرامج المعتمدة شعار األولمبياد الخاص هذا اإل
للبرامج المعتمدة استخدامها من حين آلخر، فقط بما يتوافق مع دليل  الدولي صرح األولمبياد الخاصيولمبياد الخاص التي العالمات التجارية لأل

ستخدام أي شعار، عالمة تجارية، ماركة خدمة، تصميم، شارة، ختم ا العامة، والمعايير الموحدة األخرى. ال يجوز هذه القوانين،  الشعاراتمعايير 
  .الدولي ألولمبياد الخاصلالخطية المسبقة موافقة من غيرال شعار األولمبياد الخاص من قبل البرنامج المعتمد غيرأو رمز 

 ( ب )  5-7
 بتسجيالت العالمات التجارية الدولي عتراف األولمبياد الخاصا

لذلك دونت من قبل  ولمبياد خاص والتي سجلت أو خالفاً لأل عالمة تجاريةيجب على البرامج المعتمدة أن تميز شعار األولمبياد الخاص وأي 
 ، بعرضها دائماً الدولي ألولمبياد الخاصلخدمة الفي هيئات العالمات التجارية المناسبة كعالمة تجارية مسجلة أو عالمة  الدولي األولمبياد الخاص

كانت تلك  في حال،العالمات التجاريةبالكيفية المطلوبة من قبل دليل معايير  (®)لعالمة األولمبياد الخاص مصاحبة لرمز العالمة التجارية المسجلة 
أو أي عالمة تجارية غير مسجلة  عاماً  لذلك، إذا كانت عالمة األولمبياد الخاص المعنية قانوناً  . خالفاً الدولي ألولمبياد الخاصلالعالمة عالمة مسجلة 

في دليل معايير الرسومات أو من خالل  الدولي األولمبياد الخاص، كما هو مبين من قبل الدولي تخص األولمبياد الخاص عام خدمة قانونالأو ماركة 
عالمة األولمبياد الخاص تلك مصاحبة إلشعار العالمة التجارية  يجب على البرامج المعتمدة أن تعرض دائماً  ،أي إشعار خطي للبرامج المعتمدة

دليل  بناءًا علىالمعايير المحددة في، )SM( عامة الخاصة بخدمة قانون أو، إن أمكن، مصاحبة إلشعار العالمة التجاري (™) عامالخاصة بالقانون ال
ستخدام المصرح به وعرض تلك العالمة فيما يتعلق باإل للبرامج المعتمدة الدولي معايير الرسومات أو إشعار خطي آخر من األولمبياد الخاص

  الخاصة باألولمبياد الخاص.

 ( ج ) 5-7
 متطلبات الموافقة

سم األولمبياد ميمات، الحقوق، العروض وأي نسخ إلالتص كافةعلى الشكل، المحتوى، ومظهر  وخطياً  ، مسبقاً أن تصدّق البرامج المعتمدةيجب على 
تخصه من المحتمل أن تستخدم من قبل برامجها الفرعية أو من قبل أي طرف ثالث بتفويض من البرنامج  عالمة تجاريةالخاص، شعاره، أو أي 

هذه االستخدامات أو النسخ من قبل البرامج الفرعية أو أطراف ثالثة يجب أن تتوافق مع دليل معايير الرسومات والمعايير الموحدة  كافةالمعتمد. 
 األخرى.

 ( د ) 5-7
 شعار األولمبياد الخاص   ستخدامإ

مواد البرامج المعتمدة الرسمية، على سبيل المثال  كافةسم البرنامج المعتمد في إل على كل برنامج معتمد أن يستخدم شعار األولمبياد الخاص مصاحباً 
 ، العبينالبيانات الصحفية، برامج األلعاب، الكتب السنوية، األعالم والالفتات، أرقام الب المراسالت المتعلقة، العملالحصر، القرطاسية، بطاقات ال 

الموزعة على المشاركين في األولمبياد الخاص،  عالميةالمواد الترويجية واإل كافةاإلعالنية، و، الملصقات، النشرات العبينل اللباس الموحد
 الممولين، أو إلى الجمهور العام. 

 ( ه )  5-7
 ئتمان الرسميستخدام اإلا

 : ة التاليةالعبار كون منيت )"ةالرسمي ات الترخيص عبار(" البرامج المعتمدة كافةستخدم من قبل ي الذي  الترخيص الرسمي مصطلح 

  ندييجوزيف ب. كمؤسسة من قبل أنشأت 
 مؤسسة األولمبياد الخاصمرخص ومعتمد من قبل 

 ]"مؤسسة األولمبياد الخاصمعترف به من قبل ستخدم "إ اللجنة التأسيسيةأو في حالة [
 الفكريةذوي اإلعاقات  فراداأل مصلحةل
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بشكل بارز على القرطاسية، النشرات اإلعالنية، التقارير السنوية، البيانات الصحفية، والمطبوعات األخرى،  عبارات الترخيص الرسمية عرض ت
سطر الشكر  يجب أن يحتوي . وفي األفالم، عروض الفيديو والشرائح، التي تنتج وتوزع من قبل البرامج المعتمدة شبكة اإلنترنتعلى مواقع 

بالبرامج المصورة والتي تبث  ةمرتبطوتكون عرض ت تيال التلفزيونية رات الترخيص الرسمي في االعتمادات تعرض عبا، متاحاالرسمي، إذا كان 
ر من قبل المحطات المحلية ضمن السلطة القضائية للبرنامج المعتمد. المواصفات الخاصة بنسخ سطر الشكر الرسمي منصوص عليها في دليل معايي

ة " إعاقة ، تستبدل الكلمات "تخلف عقلي" بالعبار البرامج المعتمدة خارج الواليات المتحدةمن قبل ستخدام سطر الشكر الرسمي إعند الرسومات. 
 .1-9به في قسم  ستبدال مسموحاً إذا كان هذا اإل "ذهنية

 ( و ) 5-7
 متثال للسياسات األخرىاإل

العامة والمعايير الموحدة األخرى، على  القوانينمتطلبات  كافةمعتمد يجب أن تمتثل لستخدامات ماركات األولمبياد الخاص من قبل برنامج إ كافة
األلعاب، وحظر الجمع  خالل بالرسائل التجاريةذو العالقة، على التوالي،   9-5و  8-5سبيل المثال ال الحصر، السياسات المنصوص عليها في قسم 

 التبغ. خاص والمشروبات الكحولية ومنتجاتبين ماركات األولمبياد الخاص أو برامج األولمبياد ال
   

  8-5قسم 
 األعالم الوطنية رفعاأللعاب وحظر  خاللعرض الرسائل التجارية 

 ( أ) 5-8
 المسابقاتوأرقام  العبينال اللباس الموحد  الرسائل التجارية على

يمنع وضع أسماء تجارية أو  عاب متعددة البرامج،لاأللعاب العالمية، اإلقليمية أو أأل خالل ذهنية ذوي اإلعاقات ال فرادلألستغالل التجاري لتجنب اإل
فتتاح، إ، خالل أي سابقةأثناء الم األولمبياد الخاص العبي ، يلبسها مسابقاتتحمل أرقام   ملصقاتالمرايل أو أي ، اللباس الموحد رسائل تجارية على

وحفالت  المسابقاتناء والمدربين أث العبينل اللباس الموحدالجوائز ألي ألعاب. الماركات التجارية الوحيدة التي قد تعرض على  توزيعختام، حفالت 
 تي:التجارية العادية" محصورة في اآل الماركات)، "(أ 8-5نِّع.  ألغراض هذا القسم فتتاح والختام هي الماركات التجارية العادية للمصاإل

 مربعاً  سنتمتراً  38.7سم أو الشعار ال يتجاوز ما مساحته ست بوصات مربعة أو لكل قطعة إذا كان اإل تجارياً  أو اسماً  بشعار واحداً يسمح )   1( 
 X 7.62سم  5.08" أو x 3"2مساو لعرض قياسه (ونات، الباليز، السترات، على السلع المصنوعة من القماش، مثل القمصان، الجاكيتات، البنطل

 )؛سم

إذا لم  ، القفازات واألحزمة،وارب، الجالقبعاتعلى القطع الصغيرة المصنوعة من القماش، مثل  واحد لكل قطعةسم تجاري إيسمح بشعار أو )   2( 
 سنتمتر مربع؛ وكذلك 19.35مربعة أو  )Inchإنشات(ثالث  ةمساحسم أو العرض يتجاوز اإل

ستثناء األسماء والشعارات التي ضمنها المصنِّع على األحذية الرياضية إمح بأي شعارات أو أسماء تجارية بألحذية الرياضية، ال يسبالنسبة ل)  3( 
 والتي تباع للجمهور العام.

 ( ب ) 5-8
  العبينلاألخرى العالمات التجارية على مالبس وإكسسوارات 

األلعاب غير تلك  مكانفي  ،ماستخدإ، حمل أو يستطيعون لبسفتتاح/الختام أو حفالت اإل المسابقاتشاركون في األولمبياد الخاص الذين ال ي العبو
)، الرياضية (مثل الحقائب اليدوية أدواتهم غير مشمولة ضمن) مالبس وسلع ودورات التمرين التدريب أماكنمثل ( المسابقاتاقع التي تقام عليها المو

 . وي تعريفات صغيرة وجذابة التصميم للشركات الراعيةتالتي تح

 ( ج ) 5-8
 عروض الرسائل التجارية من قبل المتطوعين

، ما لم تتجاوز المسابقاترتداء مالبس تحمل أسماًء أو شعارات صغيرة ذات تصميم جذاب تعرف الشركات الراعية أثناء حضور إيسمح للمتطوعين 
  .بالمترمربعة أو ما يساويها   )Inch/ إنشات(هذه العروض ما مساحته ست بوصات

 ( د)  5-8
 الحكامعروض الرسائل التجارية من قبل 

للشركات أو شعارات  ستخدام المالبس المصنوعة من القماش أو أي سلع أخرى مصنوعة من القماش تضم أسماءً إمل أو رتداء، حإب للحكامال يسمح 
فتتاح أو ختام أي ألعاب، في مواقع أي إ) أعاله) أثناء حفالت لفرعي (أتحت القسم ا عنهاستثناء العالمات التجارية العادية المصرح إبالراعية (
ستخدام مالبس إرتداء، حمل أو إب للحكام)، يسمح ودورات التمرين التدريب أماكنمثل أو عروض. ( مسابقاتثناء تحكيم أي أو عروض، أ مسابقات
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من قبل المتطوعين تحت  مصنوعة من القماش أو سلع أخرى تضم أسماء أو شعارات الرعاة إذا كانت تلك العروض تمتثل لما هو مصرح بعرضه
  ).(ج 8-5قسم 

 ( ه ) 5-8
 فتتاحوض الرسائل التجارية في حفالت اإلعر

األولمبياد الخاص في أجواء حافلة بالكرامة والفرح  العبياأللعاب بالمهارات الرياضية، إنجازات، وشجاعة  كافةفتتاح إحفالت  إحياءيجب أن 
تقضي بأن ال تعرض أي الفتات أو عالمات تحمل أسماء الرعاة الدولي تنسجم والروح األولمبية ومبادئ التأسيس. إن سياسة األولمبياد الخاص 

فتتاح ألي ألعاب عالمية، إقليمية أو ألعاب متعددة ن أو منتجاتهم في مواقع حفالت اإللذلك تدعم الرعاة التجاريي التجاريين أو منتجاتهم أو خالفاً 
 رونق     تعكس كانت مثل هذه الالفتات في حالتتاح فالتجارية والعالمات في حفالت اإل الالفتاتإظهارالبرامج. قد تسمح البرامج المعتمدة ب

  في أقصى حدود الذوق الرفيع.  هي، و 8-5تهك أي شرط من هذا القسم ال تنوألولمبياد الخاص، ا

 ( و )  5-8
 عروض الرسائل التجارية في مواقع األلعاب األخرى

الفتات أو عالمات تشير إلى المموليين  بعرضآلخرين سمح  يأو  معتمداً  ، اللجنة المنظمة لأللعاب، أو برنامجاً الدولي األولمبياد الخاصعرض يقد 
فتتاح، ما زالت هذه الرياضية غير مواقع حفالت اإل النشاطاتالتجاريين في مواقع األلعاب، في المواقع التي تعقد فيها حفالت الختام، وفي مواقع 

 .العامة والمعايير الموحدة األخرى قوانينلل العروض تخضع

 ( ز ) 5-8
 الوطنيةحظر وعرض األعالم 

األعالم الوطنية  رفععلى األصل الوطني والفلسفة السياسية، يُحظر  األولمبياد الخاص كون األولمبياد الخاص يسمولكي تتوافق مع مبادئ تأسيس 
في ألعاب عالمية، إقليمية أو مشارك  ، مدربين، أو أي منتدبين رسميين لبرنامج معتمد العبينمن الذلك من قبل أي  األناشيد الوطنية أو خالفاً  اداءو

تعرض األعالم الوطنية لتلك األمم المتنافسة في ألعاب عالمية أو إقليمية أن  للجنة المنظمة لأللعابيمكن رياضي أللعاب متعددة البرامج.  أي نشاط
 األلعاب. أماكنفي  تويجالتمنصة فتتاح، الختام وعلم الدولة المضيفة في حفالت اإل

 ( ح ) 5-8
 طالء الوجهحظر 

منصة  فتتاح والختام، في مواقع ، األلعاب، حفالت اإلالمسابقاتاء األولمبياد الخاص، المدربين والمتطوعين طالء وجوههم أثن العبييحظر على 
 . هذا الحظر يشمل حظر عرض الرسائل التجارية وعرض األعالم الوطنية المطلية على الوجه.إحتفاالت الفوزاو خالل  التتويج

 
 ( ط ) 5-8

 المهرجون
التواجد فقط الترفيهية  بالنشاطات، اللجنة المنظمة لأللعاب، أو أي برنامج معتمد التأكيد على أن يلتزم المهرجين الدولي يجب على األولمبياد الخاص
 .إحتفاالت الفوزالجوائز، المواقع الرياضية أو  منصةفتتاح والختام، إل، األلعاب، حفالت الالمسابقات تواجدهم خالل في القرية األولمبية و يحظر 

 
 ( ي ) 5-8

  التميمة أو جالب الحظ
المحددة أثناء  النشاطات، اللجنة المنظمة لأللعاب، أو أي برنامج معتمد التأكيد على أن تحفظ التمائم  هيبة الدولي يجب على األولمبياد الخاص

يجب أن ال تشارك التمائم في حفالت  وفتتاح األلعاب والختام.إفي حفالت  إضاءة الشعلة ألعالم، والَقَسم، رفع ا تالوةواأللعاب، بما فيها  المسابقات
 بعد تقديم الجوائز. العبينإال لتحية ال التتويج

 
  9-5قسم 

 سياسة الكحول والتبغ
 

 ( أ ) 5-9
 ستخدام المشروبات الكحولية ومنتجات التبغإ

 لألولمبياد الخاص. المسابقاتأو  تدريبن مواقع ستخدام أي كحول أو منتجات تبغ في أي موقع مإال يسمح ب هأن معرفة برنامج معتمديجب على كل 
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 ( ب ) 5-9
 رتباط اسم أو ماركات األولمبياد الخاص بالمشروبات الكحولية ومنتجات التبغإ حظر

 علنياً ًا كون مصاحبيأو أن  "عالمة أولمبياد أخرى"أو أي  "األولمبياد الخاص"األولمبياد الخاص،" شعار "سم إ أن يربط  ي برنامج معتمدألال يسمح 
 تجارية ألي من الشركات أو المنتجات التالية: أو عالمة  تجاري سمإأو بشكل واضح ب

 ع أو الموزع لمنتج تبغ) أي منتج تبغ، أو المصنّ  1( 
 أو   
 مصنع أو موزع لمنتج كحولي.) أي مشروب كحولي، أو  2( 
 

 ( ج ) 5-9
 النشاطات المصرح لها

 تي:ن المشاركة أو تفويض أي من اآلم معتمداً  برنامجاً ( ب ) ال يجب أن تمنع  9-5المحظورات المنصوص عليها في قسم 

ستثناء وجوب إبأي شكل ( ب البرنامج المعتمدل قب  يروج لها وغير معلن عنها من، التغطى إعالمياً ال ) قبول ما يسمى بالتبرعات " العمياء" التي  1( 
 متوفرة للتفتيش العام)؛ إيداعات تتم مع السلطات الحكومية، والتي تكون الحقاً  أو أيتبرع في العائدات الضريبية اإلبالغ عن مصدر ال

علنا مصاحبة ألسماء منتجات غير  أن تظهرأخرى  شعار األولمبياد الخاص، و/أي عالمة أولمبيادأو األولمبياد الخاص،" "سم السماح إل)  2( 
 منتجات التبغ أو المشروبات الكحولية، حتى إذا كانت مصنعة أو توزع من قبل شركات تصنع التبغ وتوزعه أو المشروبات الكحولية؛

 مصاحبة ألسماء المصنعين أو  علناً  أن تظهرعالمة أولمبياد أخرى  واألولمبياد الخاص،" شعار األولمبياد الخاص، و/أ"سم ) السماح إل 3( 
 أو العنوان العام لمنتج كحولي أو منتج تبغ. سم العالمة التجارية إأسماء تلك الشركات ال تتضمن  عن المنتجات أو أسماء المنتجات نفسها، إذا كانت

 
 ( د ) 5-9

 الدولي األولمبياد الخاص من اإلرشادات المطلوبة طلب 
متأكد من  غيرمعتمد البرنامج ال فيهاكون يمن التفويض في أي حالة  لإلرشاد ومزيداً  طلباً  الدولي األولمبياد الخاصب المعتمدةالبرامج  يجب أن تتصل

 وملزماً  يكون نهائياً الدولي هنا آخر من شركة مرتبطة بمنتجات التبغ أو المشروبات الكحولية. قرار األولمبياد الخاص  أو دعماً  تمويالً  صحة تقبل 
 للبرنامج المعتمد.

  10-5قسم 
 لتزام بالقوانيناإل

القوانين واألنظمة التي تحكم أو  كافةالقضائية بما يتوافق مع  على كل برنامج معتمد تسيير شؤونه وإدارة برامج األولمبياد الخاص ضمن سلطته
ربحة أو أي هيئة تنظيمية أو إدارية؛ م: (أ) الشركات غير الالقوانين واألنظمة التي تتعلق ب كافةتطبق على نشاطاته، على سبيل المثال ال الحصر، 

ستبقاء اإلعفاءات الضريبية على إلضرائب، والمتطلبات للحصول على ولتزامات التي تتعلق بالدخل، كشوف الرواتب واألنواع األخرى من ااإل (ب)
المساعدات الخيرية و/أو  طلبجمع األموال، بما فيها القوانين واألنظمة التي تحكم  نشاطاتالدخل؛ (ج) اإلفصاح عن اإليرادات والمصروفات؛ (د) 

مالية األخرى المطلوبة للسلطات الحكومية؛ (و) ؛ (ه) التدقيق، تحضير و/أو تقديم البيانات المالية والتقارير الالترويجية المرتبطة بقضية النشاطات
ختيار الموظفين؛ (ط) المحظورات ضد التمييز وشروط إطلبات السالمة؛ (ح) توظيف، فصل وومت وظيفيةكشف المعلومات للعموم؛ (ز) الصحة ال

 ستخدام المتطوعين.إيتعلق بوالسياسات فيما  البرنامج المعتمد؛ (ك) اإلجراءاتالفرص المتساوية في التوظيف وفي تسسير شؤون 

  11-5قسم 
 مراجعة القوانين الخاصة بالواليات المتحدة)( االلتزام بمعايير التطوع

ة وجمع األموال الصادرة في الواليات المتحدة من وقت آلخر من قبل مجموعات ربحمبمعايير اإلدارة غير ال طوعياً الدولي لتزم األولمبياد الخاص ي
 the Better Business Bureau Wise Givingئتالف العطاء الحكيم التابع لمكتب األعمال الفضلى [إمراقبة خيرية هامة معينة، مثل 

Alliance) [ضل جهودها لتلتزم بأي معايير تطوعية موازية صادرة عن منظمات مجتمعة، "معايير تطوعية"). يجب أن تبذل البرامج المعتمدة أف
تشجع سياسة األولمبياد . ة ضمن سلطتها القضائيةربحمأخالقية للمنظمات غير الوفاعلة وتعزيز إدارة  رشادد خارج الواليات المتحدة بهدف االجاوتت

لتزام ال ينتهك المعايير الموحدة ما دام مثل هذا اإلات المتحدة (المعايير التطوعية المشابهة داخل وخارج الوالي كافةلتزام الكامل باإل الدولي الخاص
 كافةة العامة، والممارسات األخالقية في جمع األموال من قبل ولية المالية، المحاسبؤولة، المسؤمن قبل البرنامج المعتمد)، لتشجيع اإلدارة المس

  اد الخاص.برامج األولمبي
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5-12  
 التعاقد مع األطراف الثالثة

جب متطلبات المادة السابعة فيما يتعلق بنشاطات البرامج المعتمدة في جمع األموال والمعايير والشروط الوا كافةيجب أن تلتزم البرامج المعتمدة ب
 أو خدمات للبرنامج المعتمد. مالياً  الثالثة األخرى التي توفر دعماً تفاقيات مع الشركات الراعية أو األطراف اإل كافةفي  وثيقها ووضعهاقها أو تيتحق
ه تكون مدته سم األولمبياد الخاص أو شعارإستخدام إللطرف الثالث ب أن يدخل أي برنامج معتمد في عقد مع أي طرف ثالث يتضمن ترخيصاً  يمنع

 لعقد أن فسخه سيكون بدون عقوبات أو تكاليف أخرى للبرنامج ويكون ذلك نافذاً عتماد البرنامج المعتمد في حينه إال إذا حدد اإالزمنية تتجاوز مدة 
إذا ألغي، منع، أو أوقف البرنامج المعتمد ألي سبب من قبل  الدولي من البرنامج المعتمد أو األولمبياد الخاص خطياً  ستالم الطرف الثالث إشعاراً إب

 . الدولي األولمبياد الخاص

  13-5قسم 
 المصالحتجنب تضارب 

البرامج المعتمدة، بمن فيهم أعضاء مجالسها،  كافةوالدولي ألولمبياد الخاص لمن أجل المحافظة على هيبة وسمعة حركة األولمبياد الخاص، ال بد 
ية والمالية، فردمصالحهم المحتملة، بين أو  ةواقعيالمدراء التنفيذيين للبرامج، أعضاء اللجان والموظفين، أن يتجنبوا بدقة تضارب المصالح، سواء 

في مجلس  ، عضواً تنفيذياً  ،مديراً والً ؤأو مصالح الشركات واألعمال التي لهم فيها مصلحة، ومصلحة منظمة األولمبياد الخاص كونهم فيها مس
 نزاعًا◌ً الحقيقية في األحوال التي يكون فيها  مشاكلالالبرامج المعتمدة تجنب ليس فقط  كافةلزم ت ةالسابق الجملة. مدراء/لجنة برنامج، أو موظفاً 

لألولمبياد  عاماً  غير الئق، وبذلك تسبب إحراجاً  المحتملة" حيث أنها قد تخلق مظهراً " النزاعات بين مصالح متنافسة، ولكن أن تتجنب أيضاً  حقيقياً 
 المحتملة كاملة وفوراً  النزاعات كافةيجب أن تكشف . لتلبية هذا المطلب، نزاعم يكن هناك  مخالفة فعلية أو لسمعته، حتى لو ل الخاص أو ضرراً 

مجلس األولمبياد قبل حيثما ينطبق ذلك، من  ،أو( لمجلس المدراء/لجنة البرنامج الخاصة بالبرنامج المعتمد المتأثر لتحل من قبل المجلس/ اللجنة
 سيشكل خاصاً  فيما إذا كان وضعاً  األولمبياد الخاص شكول أو موظف في ؤأي مس لدىكان في حال  .سانحة فرصة أقرب) في الدولي الخاص

 في هذا القسم. محددالمحتمل كما هو  النزاعالحاالت، بكشف  كافة، في الشك حل يجبتضارب مصالح محتمل، 

  14-5قسم 
 المتطلبات المالية ومتطلبات التأمين

 . 8ومتطلبات التأمين في المادة  عتمادرسم اإلبالتمويل، التقارير المالية،  البرامج المعتمدة كافةيجب أن تلتزم 

5-15  
 السلوك قوانين

بنشاطات  ةالمكتوبة المتعلق سلوك قوانينبتبني أو تطوير  حتفظ بحقهيالمدربين وو عبينالسلوك لال قوانينالدولي  األولمبياد الخاص  وتبنّ   لقد كتب
 قوانينالبرامج المعتمدة بإشعار خطي فوري بمثل  كافةزود األولمبياد الخاص يس وأعمال أنواع محددة من المشاركين في حركة األولمبياد الخاص.

دة. طول تلك بأعمال، سياسات أو خطوات البرامج المعتم وتتعلقأي أحكام بحاجة لتغيير   لترتيبتلك، وبفرصة زمنية معقولة  المكتوبة السلوك
السلوك  قوانينلتزام بتطبيق على اإل ، سيكون كل برنامج معتمد مجبراً الدولي األولمبياد الخاص المحددة من قبل، الترتيبالفترة الزمنية لإلشعار و

 . والمحافظة عليه عتماداإلكشرط للحصول على الدولي  ها األولمبياد الخاصاالتي تبن

  6المادة 
 األولمبياد الخاصعتماد برامج إ
 

  1-6قسم 
 هدف االعتماد

                ياد الخاص. حركة األولمب تطورل وبشكل جوهريالعالميةالجودة  أمينبرامج األولمبياد الخاص لت الدولي عتمد األولمبياد الخاصي
دارية اإلمتطلبات الاألولمبياد الخاص وكذلك الحد األدنى من  مهمةل األساسيةأن كل برنامج معتمد قد لبى المتطلبات  عتماد هو أسلوب يؤكد اإل
 مالية.الو
 

  2-6قسم 
 والمسؤوليات الحقوق

قد: (أ) يعلنون أنفسهم  6عترف بها كلجان تأسيس كما نص عليه في هذه المادة إنحت مكانة البرامج المعتمدة أو فقط تلك المنظمات والكيانات التي مُ 
ياد الخاص؛ (ج) سم األولمبإتجمع، تستقبل أو تنفق األموال ب ؛ (ب)الدولي ألولمبياد الخاصلأو لجان تأسيس تابعة أو برامج   للعموم كمنظمات

سم البرنامج أو أي عالمات أولمبياد خاص إنفيذ برامجها ونشاطاتها كجزء من األولمبياد الخاص" في تسم "إستخدام إخرين بتستخدم أو تخول آل
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 ستخدامها في تنفيذ برامجها أو نشاطاتها.إللبرامج المعتمدة بالدولي لمبياد الخاص وبترخيص من األ

 3 -6قسم 
 صالحيات منح االعتماد

سلطة منفردة لتعليق أو الخاص الدولي األولمبياد متلك ي عتماد للجنة تأسيس أو برنامج آخر.مخول بمنح أو منع اإلالدولي بياد الخاص فقط األولم
(د). البرامج المعتمدة  21-6و  15-6لقسم  عتماد برنامج فرعي وفقاً الغي يعلق أو يقد الدولي ولمبياد الخاص عتماد ألي برنامج معتمد. األإلغاء اإل

بحق مؤسسة األولمبياد الخاص  لتزاماً إعتماد برامجها الفرعية، إ، فيما إذا ستمنح أو ستجدد 6ولة عن تقرير، بما يتوافق مع متطلبات هذه المادة ؤمس
 (د). 22-6هو منصوص عليه في قسم  عتماد برنامج فرعي كماإفي تعليق أو إلغاء 

 4-6قسم 
 توثيق االعتماد

عتماد من قبل األولمبياد الخاص عتماد للبرنامج المعتمد. اإلإشهادة الدولي صدر األولمبياد الخاص يعتماد، اال الدولي منح األولمبياد الخاصيعندما 
 العامة. القوانين مع متطلبات هذه ، ومتوافقاً يجب أن يكون خطياً الدولي 

 5-6قسم 
 عتمادمعايير اإل

ل التحقق يلتزام والموضوعية ولتسهإثبات االكي يكون سهل للبرنامج عتماد ومن وقت آلخر معايير اإل، الدولي األولمبياد الخاص قد يقرر أو يعدّل
 عتماد لتعكس النمو والتطور لحركة األولمبياد الخاص.من وقت آلخر معايير اإلالدولي ياد الخاص دل األولمبيع. قد الدولي من قبل األولمبياد الخاص

 6-6قسم 
 عتمادالتغييرات على معايير اإل

تعتبر هذه المراجعة كتعديل على األحكام العامة. فيما عدا ال عتماد من وقت آلخر. يجب أن ولمبياد الخاص بمراجعة معايير اإلقد تقوم مؤسسة األ
عتماد، إلعطاء ستة أشهر بأي مراجعات لمعايير اإلالبرامج المعتمدة بإشعار خطي مسبق بالدولي زود األولمبياد الخاص يالحاالت غير العادية، س

ستثنائية، على لتي تمت مراجعتها. في الحاالت اإللتحقيق المعايير ا تخاذ أي خطوات ضروريةإل البرامج المعتمدة المتأثرة بالتغييرات فرصة كافية
 الدولي قوم األولمبياد الخاصيتطبيق تعديل سريع، سالدولي أن من مصلحة األولمبياد الخاص  الدولي قرر األولمبياد الخاصيالعكس من ذلك، عندما 

البرامج المعتمدة مطالبة بتطبيق المعيار/المعايير التي تمت  كافةالتاريخ الذي ستكون بموجبه والبرامج المعتمدة، محددة في ذلك اإلشعار  كافةبإعالم 
ض النظر عن طول الفترة البرامج المعتمدة بغ كافة، على الدولي من قبل األولمبياد الخاص مراجعتها. التاريخ المحدد قد يطبق، إذا تقرر بأنه مناسباً 

 .عتمادهالزمنية إل

 7-6قسم 
 عتمادأو مدة اإل فترة

 ( أ ) 6-7
  البرنامج السنويقاعدة 
-6يخضع لقسم  معتمداً  . قد يمنح برنامجاً البرنامج السنويلبرنامج على أساس  عتماداً ا طبيعيبشكل والدولي األولمبياد الخاص  ممكن أن يمنحمن ال

ساري المفعول في أي وقت خالل التقويم السنوي، ولكن ستنتهي عتماد قد يكون رعي على أساس التقويم السنوي. اإللبرنامج ف عتماداً إ(د)،  7
 صالحيته مع نهاية التقويم السنوي.

 
 (ب) 6-7

 مدة االعتماد
عتماد) لفترات تتراوح بين سنة، أو بتعليق أو إنهاء اإلالدولي لمبياد الخاص األو لحق ستناداً اعتماد (جدد اإليأو  الدولي األولمبياد الخاصمنح يقد 

 عتماد الجديد أو تجديده.في وقت اإل خطياً الدولي األولمبياد الخاص يجب أن تحدد من قبل عتماد لمدة الزمنية لإلا منها، وسنتين. جزءاً 

 (ج) 6-7
 عتماد المشروطاال
بموجبه تكون الشروط قد تحققت. إذا  محدداً  عتماد المشروط") ويجب أن يتضمن تاريخاً اإل(" على أساس مشروط تماداً اعمنح األولمبياد الخاص يقد 

ة قستئناف، إال إذا تمت الموافبحلول ذلك التاريخ، بدون حق اإل عتماد الغياً يصبح اإل ،ط مطلوب في الوقت المحددفشل برنامج معتمد في تلبية شر
 .الدولي من قبل األولمبياد الخاص
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 (د) 6-7
 عتماد للبرامج الفرعيةمدة اإل

هيئتها المعينة. ستكون لأو  الدولي عتماد أي برنامج فرعي معتمد من قبل البرنامج، سوف يعود لسلطة األولمبياد الخاصإده، فإن عتماإإذا فقد برنامج 
وتستعاد  جديداً  عتماد أي برنامج فرعي إلى أن يحين وقت يعتمد فيه برنامجاً إفي إلغاء، تجديد، أو تمديد  الدولي لخاصألولمبياد الالصالحيات تابعة 

 عتماد البرامج الفرعية للبرنامج المعتمد.إسلطة 

  8-6قسم 
 عتمادإعتماد جديد أو تجديد تقديم الطلبات إل

 (أ) 6-8
 المتطلبات لتقديم الطلب الخطي

األولمبياد الخاص الدولي  وفرهايالتي  الموحدة النماذجمستخِدماً  خطياً  عتماد طلباً و البرنامج المعتمد الذي يسعى لإليجب أن تقدم لجنة التأسيس أ
سم اللجنة المؤسسة أو إعتماد بإاد مكتملة. يجب أن يُوقع كل طلب عتمإعتماد")، والذي يجب أن يضم رخصة "طلب تقديم اإل( لتقديم الطلب المعتمد

منح  في حالرحت تبنيها قتإوثائق التنظيمية التي تبنتها أو عتماد المقدم من اللجان التأسيسية الجنة البرنامج. يجب أن يضم طلب اإلمجلس مدراء/ل
سم مجلس مدراء/لجنة البرنامج إب خطياً  عتماد المقدم من البرامج المعتمدة تأكيداً . يجب أن يضم طلب اإلالدولي لمبياد الخاصعتماد من قبل األواإل

 عليها من قبل األولمبياد الخاصتم مراجعتها و تم الموافقة خر مرة آبأنه لم تجر أي تغييرات على المواد في الوثائق التنظيمية لذلك البرنامج منذ 
 .الدولي

 (ب) 6-8
 الوقت

عتماد عتماده عليه أن يسلم نسخة مكتملة من طلب اإلإ، كل برنامج معتمد يسعى لتجديد الدولي ما لم يسمح بخالف ذلك من قبل األولمبياد الخاص
خالل التقويم السنوي الذي ينتهي فيه  الدولي األولمبياد الخاصمن قبل من وقت آلخر  تم تحديدهليس بعد التاريخ الذي  ،وليدال لألولمبياد الخاص

للتقويم السنوي التالي. أي برنامج يكون غير  /ينايرعتماد نافذ في األول من كانون الثانيإعتماد البرنامج المعتمد الحالي، من أجل الحصول على إ
. قد البرنامج عتمادإمن تاريخ  ) يوماً 30( قبل ثالثينالدولي ألولمبياد الخاص ه أن يسلم طلب تمديد خطي للتزام بالموعد النهائي عليقادر على اإل

 .، في حال كان السبب وجيهاً بديالً  نهائياً  موعداً الدولي حدد األولمبياد الخاص ي

 (ج) 6-8
 الفشل في تقديم الطلب

عتماد فترة البرنامج أو أي إمع نهاية  تلقائيبشكل  عتماد البرنامج منتهياً إ، يصبح 8-6عتماد مكتمل حسب هذا القسم إإذا فشل برنامج في تسليم طلب 
األولمبياد  سمح بخالف ذلك من قبلستئناف، إال إذا (ب)، بدون الحق في اإل 8-6مع قسم بما يتوافق  الدولي من قبل األولمبياد الخاص صدرتمديد 

 نتهى.إعتماد البرنامج قد إيفيد بأن الدولي ستئناف إشعار من قبل األولمبياد الخاص إللبرنامج المعتمد ا ال يحق . الدولي الخاص
 

 9-6قسم 
 عتماد رخصة اإل

 
 (أ) 6-9

 ستكمالمتطلبات اإل
العامة.  قوانينلتزامه بالإيشهد فيها مقدم الطلب بموافقته وعتماد إبرخصة  عتماد، يجب أن يكون مرفقاً أو تجديد إل جديداً  عتماد، سواء طلباً إكل طلب 
ألي مقدم  عتماداً ا الدولي جدد األولمبياد الخاصيأو منح يعتماد من قبل رئيس مجلس مدراء/ لجنة برنامجه. لن إرخصة مقدم طلب وق�ع كل ييجب أن 

 عتماد.ستكمال وتوقيع رخصة اإلاطلب لم يستوف 

 (ب)  6-9
 عتمادالتغييرات على رخصة اإل

التغييرات. فيما عدا  كافةالبرامج المعتمدة بإشعار خطي فوري ب يزودعتماد في أي وقت كان إ رخصةبمراجعة أي  الدولي قوم األولمبياد الخاصيقد 
ه، عملياته عتماد بإجراء تغييرات على بنيتلإل عتمد ملتزم بخالف ذلك برخصتهمن برنامج مالدولي طلب األولمبياد الخاص يستثنائية، لن الحاالت اإل

من  عادة  الدولي طلب األولمبياد الخاصيالتي تمت مراجعتها. باألحرى، سعتماد اإللكي يلبي متطلبات رخصة  عتمادهإأو برامجه خالل فترة 
رخصة التي ال الدولي بعد تبني األولمبياد الخاص المقبل عتمادلتي تمت مراجعتها كجزء من طلب اإلعتماد ارخصة اإل قديمج المعتمدة توقيع وتالبرام

   تمت مراجعتها.



  ألولمبياد الخاص العامة الرسمية ل قوانينال

/7651   Special Olympics 

  10-6قسم 
 الدولي األولمبياد الخاص عتماد من قبلمراجعة طلبات اإل

 (أ)  6-10
 عتماد من قبل لجنة تأسيساإل مراجعة طلبات 

عتماد المقدمة من اللجان التأسيسية وقد تمنح أو تمنع مثل هذه الطلبات بإشعار خطي طلبات اإل كافةبمراجعة  فوراً الدولي قوم األولمبياد الخاص يس
ئناف، وستتم قبل أو خالل دورة ستتماد ستكون نهائية وغير قابلة لإلعطلبات لمثل هذا اإلال كافةفي  الدولي خاصلمقدم الطلب. قرارات األولمبياد ال

عتماد، بترخيص خطي مسبق من قبل لجنة التأسيس التي حرمت من اإليمكن ل. الدولي صعتماد التالية المخطط لها من قبل األولمبياد الخااإل
    بمعلومات جديدة أو إضافية. االولمبياد الخاص الدوليمعدلة في وقت الحق لتزويد عتماد إم نسخة طلب تسلأن ، الدولي اد الخاصاألولمبي

 (ب) 6-10
 عتمادمنح اإل

لفترة زمنية  عتماداً ا الدولي منح األولمبياد الخاصي. س(ج)7-6بما يتوافق وقسم  مشروطاً  عتماداً إ، ، وفقا لتقديرهالدولي ولمبياد الخاصنح األيمقد 
 .23-6و إعفاءات بما يتوافق وقسم (ب)، أ 7-6محددة بما يتوافق وقسم 

 
  11-6قسم 

 عتمادحدود اإل
لبرنامج معتمد حدود السلطة القضائية تكون الحاالت، السلطة القضائية اإلقليمية لكل برنامج معتمد. في معظم الدولي قرر األولمبياد الخاص ي

فة ألمة   قوم األولمبياد الخاصيأو إقليم، أو لوالية أو مدينة. سجغرافية وسياسية، وستعكس الحدود الجغرافية السياسية القائمة، مثل الحدود المعّرِ
 الدولي حتفظ األولمبياد الخاصيمناسبة، سعتماده. في حاالت اجدد يُ منح أو يُ في الوقت الذي  بتحديد السلطة القضائية لكل برنامج معتمد خطياً  الدولي
تخاذها مثل هذه إمج واحد لدولة أو والية واحدة. ببتعيين أكثر من برنامج معتمد واحد في منطقة جغرافية أو سياسية معينة، مثل أكثر من برنا الحق

امج نمنح البريعمل في نطاق تلك السلطات القضائية، وسي  قائم  امج معتمدنعتبار آراء أي بربعين اإل الدولي األولمبياد الخاص أخذيالقرارات، س
لتلك السلطة  امج معتمد جديدنبرلزيادة  الدوليمن قبل األولمبياد الخاص  أي قرار وتنفيذ هعيد خاللها هيكلة أعماليفترة زمنية كافية   المعتمد

  أو أكثر. قائماً  ضم برنامجاً يقائم إلى برنامج معتمد جديد واحد أو أكثر أو لالمنفرد المعتمد البرنامج الأو أكثر، لتقسم عمليات  اً القضائية، لتضم برنامج

 12-6قسم 
 معتمدالبرنامج اللتزامات ا

 على أن األولمبياد الخاص ة البرنامجلجنعتماد، يوافق أي برنامج معتمد ومجلس مدرائه/عتماد، وبتوقيع رخصة اإلالتقدم بالطلب وقبول اإلعند 
ج المعتمد بما يتوافق مع تنفيذ عمليات البرنام لىولية الكاملة عؤالمس لشؤون األولمبياد الخاص ويقب كافةالسلطة القضائية النهائية في  وه الدولي

 العامة والمعايير الموحدة األخرى. القوانينعتماد، هذه رخصة اإل

 13-6قسم 
 حقوق البرنامج المعتمد

 
 العامة: القوانينعتماد، خاضعة لهذه متيازات التالية خالل فترة اإلرنامج المعتمد يتمتع بالحقوق واإلالب

 (أ) 6-13
 الخاص ولمبيادلال العالمة التجاريةستخدام إرخصة 

 االخرى العالمات التجارية  وسم البرنامج وشعار األولمبياد الخاص، إل سم "األولمبياد الخاص" مصاحباً إستخدام يمنح كل برنامج معتمد رخصة إل
لألولمبياد  ية الرياضو المسابقات  الرياضي  التدريب تنظيم، في تنظيم، تمويل والدولي حدد من وقت آلخر األولمبياد الخاصيألولمبياد الخاص كما ل

 .ضمن سلطته القضائية ،الخاص

 (ب) 6-13
 صالحيات تشغيل برامج األولمبياد الخاص

ضمن  الدوليمن قبل األولمبياد الخاص له كل برنامج معتمد بأن يعتبر نفسه برنامج األولمبياد الخاص المخول  الدولي األولمبياد الخاص يسمح
يخضع ألي حقوق قضائية قد يكون البرنامج المعتمد منحها لبرنامج فرعي.) هذه السلطة تمنح كل برنامج معتمد الحقوق ( سلطته القضائية

 العامة:اقوانين القضائية، ليمارسها بما يتوافق وضمن سلطته التالية والصالحيات 

سم البرنامج المعتمد إ خستخدام أو نسإد الخاص، ومنح اآلخرين صالحيات ولمبياأل  العالمات التجارية وسم البرنامج المعتمد إستخدام ) رخصة إل1(
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 ولمبياد الخاص؛األ عالماتو

 لألولمبياد الخاص؛ ةالرياضي مسابقاتال و اتلتدريبلوالترويج  تنفيذ) تنظيم،  2( 

 ، التدريب على القيادة؛إعداد القادة من الالعبين، بما يشمل مبادرات الدولي بالبرامج المرخصة من األولمبياد الخاص المتعلقة) تنفيذ النشاطات 3(

 سم البرنامج المعتمد؛إلهذه األهداف ب التبرعات) جمع 4(

 في نطاق سلطته القضائية؛ القائمة كلياً عتماد البرامج الفرعية إ) تنظيم و5(

من قبل البرنامج  المنظمةتسجيل األلعاب أو واألطراف الثالثة األخرى بتصوير  ة المرخصةالمحلي المحطات التلفزيونيةإلذاعة ول) السماح 6(
في  ةعلى محطات الراديو والتلفاز المحلي(أ)) 17-4 كما هي محددة في قسم( المعتمد في نطاق سلطته القضائية، وبث تسجيالت مثل تلك األلعاب

 ؛المعتمدامج نلبرلالقضائية سلطة النطاق 

 ؛سلطته القضائيةن فين لبرامج األولمبياد الخاص ضمنظام شؤون موظ ينشئالموظفين و يعينلبرنامج، لتنفيذي ر/ختيار مديا) 7(

األولمبياد الخاص، إمكانية  برامج وتنفيذعلى شكل نصيحة وتدريب ذات عالقة بتطوير الدولي ) الحصول على مساعدة من األولمبياد الخاص 8(
حصول على مساعدات ال آهليةمؤتمرات األولمبياد الخاص، و ، فرص لحضورالدولي ألولمبياد الخاصمواد والمنشورات الرسمية للالحصول على ا

 الدولي مالية من األولمبياد الخاص
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 (ج) 6-13

 حقوق البرامج خارج سلطتها القضائية
 العامة:  القوانينبما يتوافق مع  هامارسييمنح البرنامج المعتمد الحقوق والصالحيات التالية خارج سلطته القضائية، ل

 أللعاب اإلقليمية؛ األلعاب العالمية ولالحصول على حصة إلرسال وفد (رسميًا أو مراقبًا) ) 1(•

وفق  التي انشأت ستشارية األخرىلية في مجالس القيادة واللجان اإلتطوير المعايير الموحدة من خالل مشاركة تمثي التعليق والمشاركة في) 2(•
 العامة. القوانين هذه ا

  14-6قسم 
 لتزامات البرنامج المعتمد إنتهاكات وبات نتيجة إلعلى فرض عقالدولي قدرة األولمبياد الخاص 

على أي برنامج معتمد، أو ضد أي طرف آخر مناسبة  اهارييحية الحق والصالحية في فرض عقوبات أو إجراءات تصح الدولي ولمبياد الخاصألل
القوانين في تطبيق  الدولي العامة أو المعايير الموحدة األخرى. صالحيات األولمبياد الخاص القوانيننتهاكات دود مايسمح به القانون، نتيجًة إلفي ح

ات أخرى نُص وفي فرض أي عقوب ،عتماد أي برنامج معتمدإ رفضصالحيات تعليق، إلغاء أو  لموحدة األخرى تشمل، بدون قيود،العامة والمعايير ا
  العامة). القوانين أو في مكان آخر من هذه ( 6عليها في المادة 

 15-6قسم 
 عتمادس لفرض عقوبات أو إلغاء/حرمان اإلأس

 

 (أ) 6-15
 أسس للعقوبات

  إذا قرر 20-6العقوبات الواردة في قسم  كافةأي من أو  الدولي فرض األولمبياد الخاصيستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب) قد إب
عتماد إ). أي األخرى ("أسس للعقوبات"العامة أو المعايير الموحدة  لقوانينغير ملتزم بمتطلبات هذه ا معتمداً  أن برنامجاً  الدولي األولمبياد الخاص

 .18-6إلى  15-6ستئناف تحت قسم يعتبر عقوبة وال يجب أن يخضع لإل يسقط أو ينتهي تحت هذه المادة ال

 (ب) 6-15
 عتماد برنامج معتمدإرفض  أسس إللغاء أو

الدولي ألولمبياد الخاص لغي اي ال، يجب أن 6على معاقبة برنامج معتمد كما هو منصوص عليه في المادة الدولي بالرغم من قدرة األولمبياد الخاص 
 "أسس لإللغاء"):د أو أكثر من القرارات التالية (واحاالولمبياد الخاص الدولي  تخذإعتماد برنامج معتمد إال إذا إتجنب تجديد يأو 

عتماد ورخصة االعتماد العامة، معايير اإل القوانيني هذه لم يلتزم البرنامج المعتمد بمواده كبرنامج معتمد، والمنصوص عليها ف في حال )1(
 للبرنامج المعتمد المتأثر، أو المعايير الموحدة األخرى.

) وجود مؤشرات بأن البرنامج 2تعرض صحة وسالمة األفراد المشاركين في برنامج األولمبياد  للخطر؛ ( )1(  الحاالت التي تظهر : في    )2(
المعتمد قد تصرف بطريقة تعرض السالمة المالية أو سمعة البرنامج المعتمد، ) أن البرنامج 3المعتمد قد تورط في نشاطات غير قانونية؛ (

األولمبياد الخاص،  العبي، لالدولي لألولمبياد الخاص ، في هذه الظروف إلى ضرر بالغالدولي حركة األولمبياد الخاص أو األولمبياد الخاص
 المعتمدة إذا لم يتم القضاء عليها أو تصحيحها بأسرع وقت ممكن؛  دوليال لحركة األولمبياد الخاص، أو ألي من برامج األولمبياد الخاص

 عتماد.رنامج المعتمد ال يلبي معايير اإلأن الب )3(

 16-6قسم 
 الخطوات لفرض العقوبات

 
 (أ) 6-16

 إشعار النية لفرض عقوبات
"إشعار النية (البرنامج المتأثر  الدولي علم األولمبياد الخاصيإللغاء، يجب أن  لعقوبات/ أو أساساً  بأن هناك أساساً  الدولي األولمبياد الخاص إذا قرر

إشعار النية بفرض عقوبات إلى مسؤول مجلس مدراء/لجنة البرنامج المتأثر المعتمد ونسخة إلى المدير التنفيذي يوجه ويرسل لفرض عقوبات"). 
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ستالم البرنامج المعتمد إ من يوماً  30بأن البرنامج المعتمد قد يرد على التهم خالل  للبرنامج. يجب أن يتضمن إشعار النية بفرض عقوبات إشعاراً 
 الرد على التهم قد ينتج عنه فرض عقوبات فورية. رد البرنامج") وأن عدم("إلشعار النية بفرض عقوبات

اس نتهاكات األخرى للمعايير الموحدة والتي تشكل أسنامج المعتمد، فشل األداء، أو اإلإشعار النية بفرض عقوبات يجب أن يلخص أوجه قصور البر
مع ذلك، . فرضهاي، بإعالم  البرنامج المعتمد بالعقوبات المحددة التي قد لخياره ، تبعاً أيضاً الدولي قوم األولمبياد الخاص يالعقوبة/أو أساس اإللغاء. قد 

أو  رفضاء وتنوي تعليق، لإللغ األولمبياد الخاص بأن هناك أساساً  بشكل محدد، فيما إذا قد قررت مؤسسةإشعار النية بفرض عقوبات سيوضح 
 عتماد البرنامج المعتمد.إإلغاء 

 
 (ب) 6-16

 عواقب عدم رد البرنامج المعتمد 
 وقراراً تلقائيًا  ، يصبح مثل هذا اإلشعارنهائياً بفرض عقوبات بعد تسلمه إشعار النية رد البرنامج خالل ثالثين يوماً  قديم إذا فشل برنامج معتمد في ت

العقوبات التي ستتخذ يكون  ،للرد. إذا لم يحدد إشعار النية بفرض عقوبات نتهاء فترة الثالثين يوماً إبعد  إشعار عقوبات نهائي")(" عقوباتبفرض 
ستئناف للبرنامج المعتمد المتأثر لإلغير قابل  إشعار عقوبات نهائيللرد، أن تصدر  نتهاء فترة الثالثين يوماً إالحق، بعد الدولي ألولمبياد الخاص ل

 على إشعار النية بفرض عقوبات فشل البرنامج المعتمد في توفير رد البرنامج في حالفرضها.  الدولي محددة العقوبات التي قرر األولمبياد الخاص
عتماد إ رفضالتعليق، اإللغاء أو في   يفكر الدولي األولمبياد الخاصأساس لإللغاء وأعلم البرنامج المتأثر المعتمد بشكل محدد بأن الى  أشارالذي 

باإللغاء،  نهائياً  إشعاراً  تلقائياً  الرد من قبل البرنامج المعتمد، يصبح اإلشعار بنية فرض عقوباتغياب و للرد  نتهاء فترة الثالثين يوماً إالبرنامج، بعد 
 . 17-6للعواقب المنصوص عليها في القسم  مصاحباً 

 (ج) 6-16
 المحتويات المطلوبة في رد البرنامج

. رد الدولي ألولمبياد الخاصإليها قبل تسليمه ل وباللغة اإلنجليزية أو مترجماً  أي رد برنامج على إشعار نية بفرض عقوبات يجب أن يكون خطياً 
بين األسباب المحددة التي ي(أ) وأن  16-6في قسم  للرد كما تم توضيحه خالل فترة الثالثين يوماً  الدولي ألولمبياد الخاصيجب أن يسلم لالبرنامج 

) يجزم بأن األسس للعقوبات أو األسس لإللغاء 2)ان ينكر األسس للعقوبات المزعومة أو األسس لإللغاء، و/أو (1بموجبها البرنامج المعتمد إما (
القريب خالل فترة معقولة من الزمن أو ال يجب، لألسباب  المقرة قد تم إما تصحيحها أو إزالتها، من الممكن تصحيحها أو إزالتها في المستقبل

تخذ البرنامج المعتمد أي إجراءات تصحيحية، إ. إذا الدولي بل األولمبياد الخاصالموضحة من قبل البرنامج المعتمد، أن ينتج عنها أي عقوبات من ق
في وجود أسس لعقوبات  . قد يطعن رد البرنامج  أيضاً االالزم لتحقيقه للوقت معقوالً  رد البرنامج يجب أن يشمل خطة مفصلة لذلك التصحيح وتقديراً 

  نتهاكات والعقوبات المقترحة. عقوبات مقترحة، أو يطعن في كل اإلمزعومة، يطعن في مالئمة أي 

 )د( 6-16
 البرنامج مراجعة األولمبياد الخاص الدولي لرد

 البرنامج، لألولمبياد الخاص الدولي أن يراجع ردّ البرنامج وتقديم جواب خطي للبرنامج المعتمد.يوما من تلقي األولمبياد الخاص الدولي رد  30بعد 
 :الدولي قد يكون ردّ االولمبياد الخاص

 ولي أنتخاذ قرار نهائي لمالحظة نوايا فرض العقوبات، وفي هذه الحالة على األولمبياد الخاص الد) إ2؛(سحب مالحظة نوايا فرض العقوبات )1( 
في  اصدار اشعار نهائي من العقوبة بموجب القسم الفرعي (ه) أدناه. أو) 3( أو؛ يحدد في كتابه طبيعة و تاريخ االنتهاء من هذا اإلجراء التصحيحي

لتقديره، بأن يقبل أي يجب على األولمبياد الخاص الدولي أن يحدد، وفقا  ادناه. 6.16نهائي لإللغاء بموجب القسم (و)  اً اشعارحال كان ذلك ممكنًا، 
 مقترحة من قبل البرنامج المعتمد. إجراءات تصحيحية أو

 
 (ه) 6-16

 اإلشعار النهائي للعقوبات
عتبار،(وعند اإلقتضاء، بعد تقييم االجراءات التصحيحية التي اتخذها اجعة ردّ البرنامج وأخذه بعين اإلحدد األولمبياد الخاص الدولي، بعد مر في حال

على االولمبياد الخاص  ن اسباب العقوبة مستمرة في الوجود.و) أعاله، أ 16.6ولي بموجب القسم (المعتمد بإذن من االولمبياد الخاص الدالبرنامج 
/ اإلدارةومرسالً الى رئيس مجلس إن االشعار النهائي للعقوبات يجب أن يكون موجهًا  امج المعتمد.نشعار نهائي للعقوبات الى البرإالدولي أن يرسل 

على اإلشعار النهائي للعقوبة أن يصف طبيعة وسبب فرض هذه  التنفيذي.نامج المعتمد المتأثر ونسخها الى مدير البرامج/لبرالتابعة للجنة البرامج 
يوم حيث يمكن للبرنامج  30 يوم من إقرار من قبل األولمبياد الخاص الدولي، اال في فترة ال 30اإلشعار النهائي للعقوبة يعتبر ساريًا بعد  العقوبات.

 .6.16الشعار النهائي للعقوبات لألولمبياد الخاص الدولي بموجب القسم ل خطي إستئنافدم قالمعتمد المتأثر أن ي
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 (و) 6.16
 اإلشعار النهائي لإللغاء

ار وبعد استشارة في حال وجد األولمبياد الخاص الدولي أسبابًا لإللغاء، اذا حدد األولمبياد الخاص الدولي بعد مراجعة ردّ البرنامج وأخذه بعين اإلعتب
تصحيحية والتي اتخاذها عند اإلقتضاء، بعد تقييم أية تدابير ي (اإلقليم االستشاريمجلس الذو صلة وليس لديه مصلحة في اجراءات اإللغاء يعينه  فرد

على االولمبياد الخاص الدولي أن يرسل  ،أسباب اإللغاءفي حال إستمرار  د أعاله).6.16البرنامج بإذن من األولمبياد الخاص الدولي بموجب القسم 
لغاء يسقط أسباب االولمبياد الخاص اشعار نهائي لإللغاء. اإلشعار النهائي لإل /لجنة البرنامجالى مدير البرنامج / التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة

نوايا  الدولي لإللغاء أو انكار االعتماد، وأسباب استجابة أي برنامج وعند اإلقتضاء أي اجراءات تصحيحية متخذة من البرنامج الذي أصدر اشعار
امج المعتمد. إشعار االولمبياد الخاص الدولي نلبراإللغاء لم تكن كافية في حكم األولمبياد الخاص الدولي لتبرير الحفاظ على اإلعتماد او تجديده ل

يوم حيث يمكن للبرنامج  30يوم من تاريخ اقرار األولمبياد الخاص الدولي اإلشعار النهائي لإللغاء، اال في فترة ال  30لإللغاء يعتبر ساريًا بعد 
 .6.17المعتمد المتأثر أن يقدم نداء خطي بموجب القسم 

 17-6قسم 
 ستئنافخطوات اإل

تباع الخطوات التالية ابالدولي على قرار األولمبياد الخاص  ستئنافاً إالبرنامج المعتمد تحت إشعار نهائي للعقوبة أو إشعار نهائي لإللغاء قد يرفع 
 .17-6المنصوص عليها في هذا القسم 

 (أ)6-17
 ستئنافاإلتسليم 

ستئناف البرنامج إستئناف برنامج"). من الممكن أن ال يقدم إ(") فيما يتعلق بأي عقوبة أو عملية إلغاء 1( واحداً  ستئنافاً إتقديم  يمكن للبرنامج المعتمد
باإلنجليزية) وأن ( ستئناف البرنامج مكتوباً إيجب أن يسلم  .إشعار نهائي للعقوبة أو إشعار نهائي لإللغاءالدولي إال بعد إصدار األولمبياد الخاص 

. قد ينقض هولرئيسالدولي ألولمبياد الخاص للبية أعضاء مجلس مدراء/لجنة البرنامج المعتمد، وأن يسلم إلى المدير التنفيذي يكون قد وافق عليه غا
األولمبياد الخاص  إشعارإللغاء، مالئمة العقوبات المحددة في اأسس لعقوبة أو اأسس نتهاكات أو عوامل أخرى ذكرت في إوجود  ستئناف برنامجإ

 للعقوبة أو إشعار نهائي لإللغاء، أو كل من أسس اإللغاء والعقوبة المحددة في اإلشعار النهائي للعقوبة أو اإللغاء.الدولي 

 (ب) 6-17
 ستئنافتكوين وحجم لجنة اإل

آخرين يعينون من  أفرادوأربعة  الدولي ، تتألف من رئيس األولمبياد الخاصأفرادستئناف برنامج من قبل لجنة من خمسة إكل  يتم مراجعةيجب أن 
من قبله)،  معيناً  اً فردأو (الدولي  األولمبياد الخاص رئيسستئناف، باإلضافة إلى لجنة اإلستئناف"). يجب أن تضم لجنة اإل("قبل المدير التنفيذي 

قليمي، المجلس االستشاري اإلأو في المجلس االستشاري الدولي  أو سابقاً  حالياً  ، على األقل عضواً الدولي األولمبياد الخاص من مجلس عضواً 
ألولمبياد المدير التنفيذي ل، أو مدرب. على أسري أولمبياد خاص، عضو العبضمن حركة األولمبياد الخاص، مثل  ألصحاب الشأن وعلى األقل ممثالً 

ستئناف البرنامج، وأن يعلم البرنامج المعتمد المتأثر إستالم إبعد ) أيام 10ن ال يتجاوز عشرة (ستئناف في زملجنة اإلأن يشكل الدولي الخاص 
ستئناف إعين لجنة يالخاصة، من خالل مديره التنفيذي، فيما إذا س عتباراتهإل وفقاً  الدولي قرر األولمبياد الخاصيسستئناف. لجنة اإلبهويات أعضاء 

 .معينامج نستئناف برإلمعالجة مختلفة  ستئنافإلجان عين ي، أو فيما إذا س17-6ألهداف هذا القسم  دائمة وفقاً 

 (ج) 6-17
 ستئنافالمراجعة من قبل لجنة اإل

ستئناف، لجنة اإلستئناف. يجب أن تُعطي للجنة اإللألعضاء الخمسة  البسيطةالبرنامج من قبل األغلبية المقدم من  ستئنافإفي  يجب أن يتخذ قراراً 
ستئناف، إذا طلب البرنامج المعتمد مثل هذه الفرصة لجنة اإلمع  ياً فردستئناف مناقشة اإللالمتأثر فرصة  البرنامج ادارةقبل أن تتخذ قرارها، مجلس 

تكبدها ممثلوه لحضور مثل هذا  أخرى اريفسفر أو مص اريفعن أي مص والً ؤستئناف البرنامج خاصته، على أن يكون البرنامج المعتمد مسإفي 
ستئناف البرنامج، أو الرد على أسئلة معينة إستئناف، حسب ما تراه، من البرنامج المعتمد توفير معلومات تكميلية لدعم لجنة اإلجتماع. قد تطلب اإل

 .ستئناف البرنامجإبستمرار لتلبية مثل هذه المطالب كشرط لإل قرارها. يجب على البرنامج المعتمد المتأثر التعاونب للبتستئناف اإل مهمة للجنة

 (د) 6-17
 ستئنافقرار لجنة اإل

ستئناف البرنامج، ما لم يوافق كل إ الدولي األولمبياد الخاصستالم إبعد  ) يوماً 60ستئناف البرنامج خالل ستين (إفي  ستئناف قراراً لجنة اإلستصدر 
لجنة . يجب أن تصدر تصدر خالله قراراً  إضافياً  ستئناف وقتاً لجنة اإلعلى إعطاء  والبرنامج المعتمد المتأثر خطياً  الدولي من األولمبياد الخاص

 الدولي ألولمبياد الخاصالمدير التنفيذي للكل من  تخاذ قرارها، ويجب أن تبلغ القرار فوراً إألسباب  مختصراً  يتضمن بياناً  مكتوباً  ستئناف قراراً اإل
 الدولي ألولمبياد الخاصلستئناف النهائية لجنة اإلستئناف بمثابة توصية لجنة اإل/لجنة البرنامج المعتمد المتأثر. سيكون قرار إدارة ولمجلس
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ستئناف لجنة اإل . إذا رفضتالدولي ستئناف البرنامج واإلجراء النهائي الذي سيتخذ من قبل األولمبياد الخاصإبخصوص حسم مناسب ألمر 
خالل  النهائي للعقوبة أو اإلشعار النهائي لإللغاء، أيهما قابل للتطبيق، نافذاً  الدولي إشعار األولمبياد الخاص  سيكون حينها، ستئناف البرنامج، إ

 ستئناف البرنامج، وتوصي تبعاً إمع  ستئناف متوافقاً قرار لجنة اإلستئناف. إذا كان، على العكس ذلك، لجنة اإلمن تاريخ قرار  محددة) 10عشرة (
لذلك يمتنع عن فرض العقوبات المقترحة على  إما بسحب إشعارها النهائي بالعقوبة أو إشعار اإللغاء أو خالفاً  الدولي لذلك األولمبياد الخاص

ستالم قرار لجنة االستئناف، إ) أيام من 5، خالل خمسة (أن يقرر خطياً لألولمبياد الخاص الدولي البرنامج المعتمد المتأثر، يجب على المدير التنفيذي 
ستئناف، سيعتبر إشعار العقوبة لجنة اإلتوصيات الدولي قبل األولمبياد الخاص  في حالقبل أو سيرفض توصيات لجنة االستئناف. فيما إذا كان سي

توصيات لجنة  الدولي رفض األولمبياد الخاص ،ذلك من بدالً  في حال،. ، ويعلم البرنامج المعتمد بذلك خطياً اً فور النهائي أو اإللغاء مسحوباً 
للبرنامج المعتمد بذلك القرار، وفي هذه الحالة يجب أن يكون إشعار العقوبة  باً مكتو إشعاراً  فوراً االولمبياد الخاص الدولي عطي ياالستئناف، يجب أن 

 .ستئنافلجنة اإلالخطي برفض توصية  الدولي بعد قرار األولمبياد الخاص محددة) أيام 10خالل عشرة ( النهائي أو اإللغاء نافذاً 

  18-6قسم 
 عتمادالتعليق الطارئ لإل

أن مثل هذا  االولمبياد الخاص الدولي إذا قرر خطياً  اً مؤقت اً طارئ تعليقاً  الدولي صدر األولمبياد الخاصي، قد 6من أي حكم في هذه المادة  بالرغم
لبرنامج لالقضائية سلطة ال، ألي من برامجها المعتمدة، أو إلنفاذ برامج األولمبياد الخاص ضمن لهلمنع ضرر فوري وجوهري  القرار ضرورياً 
عتماد على أساس طارئ سيتخذه المدير التنفيذي أو رئيس األولمبياد الخاص اإل إشعار تعليق طارئ"). القرار فيما إذا سيتم تعليق("المعتمد المتأثر 

/لجنة البرنامج المعتمد المتأثر. يجب أن يحدد االدارةستالمه من قبل مدير البرنامج التنفيذي ورئيس مجلس إ فور  ويجب أن يصبح نافذاً الدولي 
. 19-6بقسم  لتزام فوراً اإل ستالم برنامج متأثر إلشعار التعليق الطارئ، على البرنامج المعتمدإعند األسباب الخاصة للتعليق.  إشعار التعليق الطارئ

أو لحين صدور إشعار نهائي باإللغاء من قبل  الدولي يجب أن تبقى إشعارات التعليق الطارئ نافذة إلى أن يتم سحبها من قبل األولمبياد الخاص
ية خالل العمل . قد تستأنف البرامج المعتمدة المتأثرة إشعار التعليق الطارئ من16-6كما هو منصوص عليه في قسم  االولمبياد الخاص الدولي

إال  شرعياً  اً عتمادإالمتأثر  باإللغاء. يجب أن ال يستعيد البرنامج المعتمد نهائياً  ستالم البرنامج المعتمد المتأثر إشعاراً إفقط بعد  16-6في قسم  المحددة
 التعليق الطارئ بإشعار خطي للبرنامج المعتمد المتأثر.الدولي إذا  سحب األولمبياد الخاص 

6-19  
 عتمادنتهاء صالحية اإلإتأثير إنهاء أو 

 العامة القوانين، ألي سبب كان، بما يتوافق وهذه عد البرنامج معتمداً يعتماد برنامج معتمد على أساس طارئ، أو إذا لم إإذا ألغي،  رفض  أو علق 
 لتزام بالتالي:المتأثر اإل والبرنامجالدولي عتماد")، يكون على األولمبياد الخاص إإلغاء " أو بشكل جماعي، فردياً (

 (أ) 6-19
 األولمبياد الخاص عالماتستخدام إإلغاء رخصة 

، بما في ذلك عتماد البرنامجإرخصة  ،الدولي ، وبدون إشعار آخر أو إجراء من قبل األولمبياد الخاصعتماد تلغى فوراً إلغاء اإلعلى تاريخ  بناءاً 
حقوق التأليف والنشر أو الملكية  كافةولمبياد خاص، ولأل ماركةاألولمبياد الخاص،" شعار األولمبياد الخاص، أي سم "إستخدام إحقوق وصالحيات 

من الوفاء بأي  عتماد، ال تعفي البرنامجرخصة اإل. إلغاء الحقوق والصالحيات الممنوحة بناء على الدولي األولمبياد الخاصبالفكرية الخاصة 
 العامة. القوانينقانونية قائمة ألطراف ثالثة والتي أدخلت من قبل البرنامج المعتمد بما يتوافق ولتزامات تعاقدية إ

 (ب) 6-19
 وبرامج األولمبياد الخاص تنظيم نشاطاتإلغاء صالحيات 

ونشاطات البرنامج باسم أو لصالح  التبرعاتجمع  نشاطات كافةعلى تاريخ أي إلغاء اعتماد، يجب على البرنامج المعتمد المتأثر أن يوقف  بناءاً 
أنها ضرورية ومناسبة، تحت إشراف وموافقة  الدولي األولمبياد الخاص واإلجراءات التي قرر النشاطاتك األولمبياد الخاص، وأن ينفذ فقط تل

 .الدولي األولمبياد الخاص

 (ج) 6-19
 الدولي التعاون مع األولمبياد الخاص

للتسهيل الدولي  مطلوبة من قبل األولمبياد الخاص تخاذ أي خطوات قد تكون منطقياً إبناءا على إلغاء االعتماد، يجب على البرنامج المعتمد المتأثر 
، التبرعات  النقديه للتأكيد على أن منطقياً  محددة عتماد برنامج معتمد آخر في سلطته القضائية. مثل هذه الخطوات يجب أن تشمل إجراءاتإ عليه

كتسبت من قبل إوجودات األخرى من أي نوع , التي الم كافةية، الملكية الفكرية والممتلكات غير الملموسة األخرى، وفردالعينية، الممتلكات ال
مبياد البرنامج المعتمد المتأثر من خالل تحالفه مع األولمبياد الخاص، ستكون موجودة ضمن تلك السلطة القضائية بما يتوافق مع توجيهات األول

 األولمبياد الخاص. تصرفولتنظيم الدولي الخاص 
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 (د) 6-19
   الدولي ألولمبياد الخاصالتنفيذ لخيارات 

خاص، بأمر قضائي عند الضرورة،  حوز على أداءيعتماد، في أن إلغاء اإلالحق، سواء قبل أو بعد الدولي ألولمبياد الخاص ليجب أن يكون 
بحث عن مساعدة قانونية عادلة مقارنة والتي قد تكون يالعامة والمعايير الموحدة األخرى، أو أن  القوانينلتزامات البرنامج المعتمد تحت هذه إل

 القانون المطبق.  ي إطارفالدولي  ألولمبياد الخاصلمتوفرة 
، أو الخاصولمبياد لألعائدة أخرى األولمبياد الخاص،" أي ماركة "سم إستخدام إالحق بفرض قيود على  الدولي ألولمبياد الخاصل يملكإضافة لذلك، 

في ظل  الدولي ألولمبياد الخاصل متوفرتعويض  تطبيق أي عن طريق ، الدولي ملكها األولمبياد الخاصيأي حقوق تأليف ونشر أو أي ملكية فكرية 
 القانون المطبق.

من الدولي  فرض عقوبات أخرى، األولمبياد الخاصلعتماد ألي برنامج معتمد أو اإل رفض بعدم إلغاء أو  الدولي يمنع، قرار األولمبياد الخاص ال
ظروف تبرر مثل وجود في ظل  الدولي على ذلك، قرار األولمبياد الخاص عالوةتاريخ الحق.عتماد أو أي عقوبات أخرى في إ رفضإلغاء، تعليق أو 

عن أي حق قد تسعى المؤسسة وراءه، أو أن  الدولي األولمبياد الخاص من قبل  تنازالً هذا العمل بأن ال تفرض أي عقوبات بعينها، ال يجب أن يشكل 
 القانون المطبق. في ظل الدولي  األولمبياد الخاص عند عادلة أو قانونية أخرى متوفرة إصالحسبل بمن مالحقته، في أي وقت، ها يمنع

 
 6.20الفقرة 

 ألولمبياد الخاص الدوليل وفرةالعقوبات الم
 (أ) 6.20

 قدرة األولمبياد الخاص الدولي على وضع وفرض العقوبات
يمكن لألولمبياد التي لتحديد مدة وطبيعة العقوبة  المطبقة،العامة والقوانين  القوانينواسعة، محددة فقط ب حرية تصرفلألولمبياد الخاص الدولي 

 العقوبات.لمثل هذه وجود  سحدد األولمبياد الخاص الدولي أسإذا  6معتمدة عمالً بهذه المادة البرامج على ال يفرضهاالخاص الدولي أن 
) قوة ومدة أعمال أو 1( خرى التي يراها ذات صلة، ما يلي:أي من العوامل األ ضافة إلىإعتبار، بعين اإلاالخذ لخاص الدولي يحق لألولمبياد ا

) مدى تأثير العقوبة والمخاطر التي قد تحدثها وتؤثر على 3) درجة التعاون (أو عدم التعاون) المقدمة من البرنامج المعتمد؛ (2تقصيرات البرامج؛ (
ستثنائية التي ال يمكن تأثير العقوبة في حالة الظروف اإلمدى ) 4امج المعتمدة للخطر؛ (للبر شرعيةأو تعرض المصالح ال العبينسالمة وصحة ال

، نتهاكات المذكورة) التقدم، إذا كان هناك أي تقدم، ُحقق عن طريق البرنامج المعتمد وفقًا لجهوده الجيدة لعالج اإل5؛ (بها امج المعتمد التحكمنالبر
رتكاب أخطاء في إمن لردع البرنامج المعتمد  ) الحاجة إلى رٍد قوي6على العمليات المستمرة للبرنامج المعتمد؛ (والتأثير المحتمل للعقوبة المقترحة 

 في المستقبل.مماثلة رتكاب أخطاء إ من ) الحاجة إلى رٍد قوي لردع البرامج المعتمدة األخرى 7المستقبل؛ و (

 (ب) 6.20
 الدوليأنواع العقوبات المتاحة لألولمبياد الخاص 

التي و البرنامج المعتمد على العقوبات التالية افة أي أو ك إعتماد ، وليس على سبيل الحصر،يمكن لألولمبياد الخاص الدولي فرض بمحض إرادته
  :عند الحاجة لتطبيق مثل هذه العقوبات ألولمبياد الخاص الدولي حددها

األولمبياد الخاص  إشعارتصحيح األخطاء الواردة في ه طلب منالالوقت وختبار لمدة محددة من إفي فترة  ) وضع برنامج معتمد1(
 بالعقوبات التي توجد نية لفرضها أو العقوبات المستقبلية خالل تلك المدة الزمنية؛ 

 
تغيير أو إلغاء أسباب يتم حتى أو لفترة محددة ، الدولي حصول على منح من األولمبياد الخاص على الامج المعتمد نهلية البرآ) إيقاف 2(

 العقوبة؛ 
 
 أسباب، حتى يُصحح البرنامج المعتمد أو يُلغي الدولي ي تمويل يحصل عليه البرنامج المعتمد من األولمبياد الخاصأأو إلغاء  خفيض) ت3(

 العقوبة؛ 
 
 ؛المعتمد التدقيق المالي الشامل والمستقل لعمليات البرنامج بعلى نفقة البرنامج المعتمد، القيام ) 4(
 
 أصحاب الشأن ألو المستفدين من خدمات   تضم ممثلين عن مختلف "هيئة مراجعة للحاالت الطارئة،" جمع و إنشاء العمل على) 5(

عن عمليات البرنامج شامل للمشاركة في تقييم محلي والمدربين)    ، أفراد األسر، الجهات الراعيةالعبين(مثل ال البرنامج المعتمد المعني
 تقديم تقارير بصورة منتظمة لألولمبياد الخاص الدولي تتعلق بهذه العمليات حتى تُصحح أو تُلغى هذه العقوبة؛المعتمد، و

ستبدالهم على إرتكبوا أخطاء تستدعي العقوبة، وإمج المعني تسريح الموظفين الذين ) مطالبة أعضاء مجلس اإلدارة/لجنة إدارة البرنا6(
 وذوي خبرة أو مؤهلين بما يتناسب مع ما تتطلبه المعايير الموحدة؛الفور بأفراد مؤهلين 
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البرنامج المعتمد حضور دورات تدريبية خاصة تتوالها برامج معتمدة موظفينبعض يذي/مدير البرنامج المعني و/أو ) مطالبة المدير التنف7(
 لبرامج المعتمد؛ و/أو من قبل ا مستقبلالفي أخطاء تفادي ل مهمة األولمبياد الخاص الدولي أنها مفيدة و رىأخرى ي

 . 6عتماد البرنامج المعتمد المعني طبقًا لهذه المادة إ) رفض أو إلغاء 8(
 

 أو األولوية. الخطورة وفقًا لترتيب معين من ليسأعاله  القائمةترتيب 
 
 

  6.21الفقرة 
 عتماد البرامج الفرعية  إ
 

 (أ) 6.21
 مسؤوليات البرامج المعتمدة 

لبرامج الفرعية ل يعتمد الهيكل التنظيميعمليات البرامج الفرعية.  ىعلومستمر  مناسب إشراف مراقبة والبرامج المعتمدة على يجب أن تحافظ 
 القوانينبرنامجه الفرعي مع  إمتثالالعامة والمعايير الموحدة. عدم قدرة البرنامج المعتمد على ضمان  القوانينتشغيلها وفقًا لهذه كيفية المعتمدة و 

 عتماد البرنامج المعتمد عن طريق األولمبياد الخاص الدولي.إأو إنهاء  لرفضة أو اإللغاء، اللعقوب سببالعامة والمعايير الموحدة األخرى قد يشكل 
 

 (ب) 6.21
 عتماد  معايير وإجراءات اإل

المعايير  نفسعتمادها وفقًا لإأو يُعاد  لبرامج الفرعية اكافة  تعتمد ،بحاالت محددة ةالخطياألولمبياد الخاص الدولي  ةوافقبناءًا على م فقط
فترة صالحية  تتعدىأن  مكنال يامج الفرعي نعتماد البرإفترة إن ، وعليه، 6.07لفقرة في ا مذكورلبرامج المعتمدة. كما هو لواإلجراءات المتبعة 

برامجها  ستعملها عتماد لتإعتماد محدد ورخصة إطلب  صياغةرامج فرعية ضم بأو تنوي  تضم المعتمدة التيالبرامج على امج المعتمد.  نعتماد البرإ
 عتماد. ألولمبياد الخاص الدولي ورخصة اإلاعتماد اإل طلبفعليًا مع  تتطابقلتي الفرعية وا

 
 (ت) 6.21

  عتماد البرنامج الفرعيإ اجعةرم
  جراء مراجعات سنويةأن يُنشىء نظام فعال إل ضمن سلطته القضائيةالبرامج الفرعية عتمد برنامجًا واحدًا أو أكثر من إكل برنامج معتمد على 
 العبين، برامج التدريب، األلعاب والدورات، مدى التقدم في زيادة عدد الةدارالتنظيم واإلجوانب عمليات البرنامج الفرعي، تتضمن  لكافة

المبذولة والمتطوعين، فعاليات جمع التبرعات، السالمة المالية والمساءلة، العالقات العامة والجهود  سربذولة إلشراك األالمشاركين، الجهود الم
يراها ضرورية  امج المعتمدنعتماد البرإمع المعايير الموحدة ولكن  تتعارض لتزام بالمعايير الموحدة، والمعايير األخرى التي ال،  مدى اإلللتوعية

 إلتمام عمليات البرامج الفرعية بصورة مناسبة. 
 

  (ث) 6.21
 اإللغاء، الرفض أو تعليق اإللغاء

في  مذكورعتماد أي من برامجها الفرعية متى وجد سبب لإللغاء كما هو إإلغاء، رفض أو إيقاف خاذ خطوات تإبرامج المعتمدة مسؤولة أوالً عن ال
  األولمبياد الخاص  وجدحال،  في. عتمادهاإ، كشرٍط للحفاظ على بطريقة جدية وفعالة  قبة وفقاً ارمبرنامج معتمد تنفيذ هذه الكل على .  6.15الفقرة 

 القوانينعتماد هذا البرنامج الفرعي وفقًا لهذه إالدولي الحق، في إيقاف أو إلغاء سبب للعقوبة أو اإللغاء في برنامج فرعي معين، لألولمبياد الخاص 
جراءات لتعليق أو إلغاء ، كل العمليات واإلراء أم ال. في أي حالتخاذ ذلك اإلجإعلى أو راغبًا عتمده قادرًا إسواء كان البرنامج المعتمد الذي العامة، 

جب أن تتطابق مع عتمد البرنامج الفرعي، يإالذي  عتمده األولمبياد الخاص الدولي أو البرنامج المعتمدإعتماد برنامج فرعي،  سواء إأو رفض 
 .  6المتطلبات في هذه المادة 

 
  6.22الفقرة 

 العامة  القوانينوثيقة التنازل التي ال تتطابق مع 
قاعدة إلتزامه بمعتمد، وثيقة تنازل مكتوبة بعدم البرنامج هذا الستالمه طلب خطي من إ، بناًء على معتمد برنامج  مبياد الخاص الدولياألوليمنح  قد

إذا قرر األولمبياد الخاص الدولي، ") االلتزام ("وثيقة عتماد المحددة معيار واحد أو أكثر من معايير اإلالعامة أو مع  القوانينواحدة أو أكثر من هذه 
عتماد أو معايير اإل المنصوصة لعامة ا قوانينمتثال للأو اإل االلتزامالمعتمد ال يستطيع : (أ) البرنامج مناسبة بسبب اإللتزامبمحض إرادته، أن وثيقة 

عتماد العامة أو معايير اإل القوانينروط لش االلتزام  المحددة دون أن يخرق قوانين محلية معينة تنطبق على عمليات هذا البرنامج المعتمد. (ب) 
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ألسباب مبررة مع  االلتزام كان غير قادر على  في حالحدوث صعوباٍت معينة للبرنامج المعتمد، و/أو (ت) البرنامج المعتمد،الى المحددة سيؤدي 
 هذا االمتثال مع الحكم ذي الصلة، أو أنه قادر ويريد تحقيق  االلتزام عتماد، ومع ذلك فإنالعامة المعنية أو معايير اإل قوانينالمتطلبات الضرورية لل

األولمبياد الخاص الدولي يجب أن تكون خطية  من قبلتصدر  التزام  عن طريق سلوك بديل مقبول من قبل األولمبياد الخاص الدولي. أي وثيقة
ال يقصد بها أن  االلتزامللحصول على وثيقة  6.22وصالحة لمدة زمنية معلنة يحددها األولمبياد الخاص الدولي.  العملية الموصوفة في هذه الفقرة 

العامة أو أي من المعايير المحددة  القوانينستثناء من فرض إوسيلة للحصول على ، أو لتكون 6ة تكون وسيلة لتجنب فرض العقوبات وفقًا لهذه الماد
الخاص الدولي وحدها كطريقة يجب أن تتم عن طريق األولمبياد  االلتزامالتي يمكن أن ال يوافق عليها برنامج معتمد. باألحرى، عملية إصدار وثيقة 

العامة بالقوة أو معايير  القوانينستثناءات محدودة للبرامج المعتمدة في قضايا نادرة ومنفصلة عندما يكون التطبيق محدد وصارم أو فرض هذه إلمنح 
، أو تتطلب األولمبياد الخاص الدوليقبل عتماد ستكون عبئًا ال حاجة لها على البرامج المعتمدة أو أن ينتج عنها عدة نتائج أخرى غير مقصودة من اإل

 للقوانين الوطنية أو المحلية.  االلتزامللمعايير المحددة أو  االلتزامبين  أن يختار البرنامج المعتمد 
 

   7المادة 
 جمع التبرعات والتنمية 

 
 7.01الفقرة 

 مسؤوليات قسم جمع التبرعات داخل األولمبياد الخاص الدولي 
جمع كل برنامج معتمد مسؤول وحده عن جمع التبرعات الالزمة ليدفع لبرنامجه الخاص وعملياته اإلدارية . األولمبياد الخاص الدولي مسؤول عن 

األولمبياد  منالتبرعات المطلوبة لبرامج األولمبياد الخاص الدولي وعملياته اإلدارية، ولدعم نمو البرامج المعتمدة حاليًا (من خالل المنح المقدمة 
أو  الخاص الدولي ومن الطرق األخرى) وكذلك التوسع العالمي لألولمبياد الخاص الدولي. لألولمبياد الخاص الدولي الس�لطة الحصرية للتصرف،

على   المنظمة تلك النشاطات )،جمع التبرعات، باإلضافة إلى (ليس بالضرورة حصرًا على نشاطاتالموافقة على ترتيبات، مجموعة واسعة من 
 .  تخضع للسلطة الحصرية لألولمبياد الخاص الدولي7.02في الفقرة  مذكور، كما هو متعددة برامج / مستوىمستوى عالمي، إقليمي، أو على أسس

جمع التبرعات  نشاطاتمعينة من  نشاطاتالعامة، البرامج المعتمدة لها سلطة المشاركة في أو اإلشراف على  القوانينفي هذه  مذكوركما هو 
 . 7الواقعة بالكامل تحت نطاقها الجغرافي، كما هو موضح سابقًا في المادة 

 
  7.02الفقرة 

 السلطة الحصرية لألولمبياد الخاص 
التالية بهدف جمع  النشاطاتاألولمبياد الخاص الدولي له حق وسلطة حصرية للتصرف (أو للسماح ألطراف ثالثة بالتصرف) في أي أو كل من 

 .الدولي. و/أو األولمبياد الخاص  التبرعات لصالح األولمبياد الخاص
 

 (أ)  7.02
  يةلعاب العالماألأنحاء العالم و كافةالجهات الراعية من 

المساعدة من الشركات والجهات الراعية من المنظمات األخرى (بشكل جماعي، تأمين متعددة من أجل قضائية   وترتيباتتفاقيات إلدخول في ا
للجنة المنظمة قد يسمح األولمبياد الخاص الدولي  ؛األلعاب اإلقليمية والعالمية افةومن أجل ك ) لحركة األولمبياد الخاص الدولي""رعاية الشركات

اللجنة  الىوالموجه ألولمبياد الخاص الدولي ل الخطي عقدالترتيب رعاية شركة معينة لأللعاب العالمية، وفقًا لشروط توضع مسبقًا في  لأللعاب 
  المتعلق بهذه األلعاب العالمية.المنظمة لأللعاب 

 
 (ب)  7.02

 سم "األولمبياد الخاص" إستخدام إالسماح ب
سم "األولمبياد الخاص" سواء إستخدام إتصريح بية أو أي طرف ثالث على الشركة الراعحصول توقع أو تتطلب تتفاقيات التي دخول في كافة اإلال

المنتج  بالتحديد هذا في التسويق لمنتجاتها أو خدماتها الخاصة (مثل حالة متعلقة بتسويق أو ترويج منتج ويتعين خاللها إبالغ الجمهور أن شراء 
ألولمبياد الخاص (مثل عندما يعلن عتراف بدعمها الخاص لحركة ااص)، خالل رعاية حدث معين، أو اإلسيدخل ضمن جمع التبرعات لألولمبياد الخ

 ي بأنه يرعى األولمبياد الخاص). الراع
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 (ت)  7.02
  قضائية متعددة  شروطذات  نشاطات

جمع التبرعات، من ضمنها  نشاطات افة) كب والتي تعنى البرامج المعتمدة ة من قبلذتفاقيات المتخاإل افةل (أو الموافقة مسبقاً على كالترتيب من أج
) على أسس عالمية 1الدعائية التي ستعتمد سواء ( النشاطاتولكن ليس حصراً، رعاية الشركات، الترويج التسويقي المتعلق و/أو جمع التبرعات أو 

 العالمية.  الشبكة ) عن طريق اإلنترنت أو3لبرنامجين أو أكثر. أو ( جغرافيةتغطي حدود  نشاطاتمن خالل أكثر من بلد ) على أسس 2(
 

 (ث)  7.02
  الجهات الراعية اإلقليمية والجهات الراعية لأللعاب اإلقليمية

 اً ءالشركات لأللعاب اإلقليمية، رعاية الشركات لمنطقة معينة، و/أو رعاية الشركات لبرنامجين أو أكثر من البرامج، سوا افةموافقة على رعاية كال
قد يسمح لبرامج المتعددة، منظمة ألعاب األلعاب اإلقليمية، أو  ةاأللعاب. في حالفي هذه الشركات الراعية تتضمن رعاية أو مساعدة  ترتيباتكانت 

أو لبرنامج ُمضيف بالترتيب لرعاية شركة معينة لمثل هذه األلعاب، على أن يُتفق على الشروط  للجنة المنظمة لأللعاباألولمبياد الخاص الدولي 
 أو مع البرنامج المعتمد الُمضيف المعني بهذه األلعاب. اللجنة المنظمة لأللعاب  األولمبياد الخاص الدولي معمن قبل المكتوب عقد  ضمنبقًا مس

 
 (جـ) 7.02

 الشعلة حملمن أجل متعددة  جغرافيةضمن مناطق  و اً عالمي جمع التبرعات
تعنى  التيالبرامج المتعددة األخرى، افةمتعددة، الشركات الراعية اإلقليمية والعالمية، و كترخيص مسبقًا لبرامج  الحصول على ترتيب من أجل لا
الشعلة. قد يسمح األولمبياد  مسيرة حملأو ألجل  التبرعات من خاللع لجمُخصصت التي  النشاطاتاإلقليمية والعالمية أو  التبرعاتجمع  نشاطاتب

 جهودها الذاتيهالشعلة، سواء من خالل إضاءة  أجل منالتبرعات جمع معين ل نشاطالتخطيط ل الشعلة بحملي للمجلس التنفيذي الخاص الخاص الدول
   الشعلة. حملشارك أعضاؤها في يالتي  الشرطةبمساعدة البرامج المعتمدة) أو بالتنسيق مع  (
  
  7.02(حـ)   

  عبر منحة او هبةجمع األموال 
ست أو ُوجهت لتنمية صندوق األموال  نشاطات افةبإدارة) ك لطرف ثالثإلدارة (أو للتصريح  بهدف تمويل حركة  الهبات جمع األموال التي ُكّرِ
 األولمبياد الخاص. 

 
 (خـ) 7.02

 منح المؤسسة 
أخرى من الدعم المالي للمنظمات التي  طرقمن المؤسسات، أي كان مكان وجودها، والتي تقدم منح مالية أو  خرآتمويل  نوع طلب منح مالية أو أي

 (هـ).  7.03ما ذُكر في الفقرة بناءًا على ال تهدف إلى الربح، ماعدا ذلك يمكن للبرامج المعتمدة أن تطلب التمويل 
 

 (د)  7.02
 جمع التبرعات الرقمية 

يوفر من أجل تعزيز المعايير الموحدة لجمع التبرعات الرقمية التي تُجمع لصالح األولمبياد الخاص الدولي، على األولمبياد الخاص الدولي أن 
رقميًا. بحسب الظروف التي قد يواجهها أي برنامج معتمد عندما يجمع التبرعات  لجنة منظمة لأللعابالبرامج المعتمدة ولكل  كافةلإرشادات مكتوبة 

، األولمبياد الخاص الدولي، أو أي برنامج جل تمويل األولمبياد الخاصالتي تُجمع من أ برعاتجمع الت نشاطاتيجب أن يتضمن التبرع الرقمي كافة 
ستخدام الحاسوب في إة أو محلية تعتمد على تكنولوجيا جتماعي أو أي وسيلة عالمياإل التواصل ترنت،تخدم اإلنيس لجنة منظمة لأللعابمعتمد أو 
تطور في المستقبل، والتي تتضمن جمع التبرعات أو تلقي المساهمات من خالل التسويق وف وليس فقط الهاتف، سواء موجودة حالياً أو س التواصب

تماعية، رسائل جاإل واصلالتلكتروني، قنوات اإللكتروني لبضائع أو لخدمات، رسائل البريد اإللكتروني إلى أو من المانحين أو من خالل أي موقع إ
   معتمدةاللبرامج ال يحق ل،"جمع التبرعات الرقمية"). مجتمعةً و وسائل اإلعالم الرقميه (تصال أخرى على شبكة اإلنترنت أإنصية أو أي وسائل 

المكتوبة لألولمبياد  رشاداتالعامة و مع اإل القوانينتتطابق مع هذه  النشاطاتال إذا كانت هذه إالمشاركه في أي نشاط لجمع التبرعات الرقمية 
 الخاص الدولي.

 
 (ذ) 7.02 

 رياضية هاوية أو محترفة أو وكاالت جمعياتجمع التبرعات مع 
تحاد أو جمعية رياضية هاوية أو رابطة رياضية إأو مدعوم أو مشارك فيه من قبل،  جمع التبرعات أو نشاط دعائي يُرعى من، لتصريح ألي نشاط ا

الهوكي الوطنية أو  إتحاد، كرة القاعدة إتحاد تحاد كرة السلة الوطنية، إفة أو رابطة رياضية محترفة، مثل (غير محترفة)، مؤسسة رياضية محتر
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رياضية أو تحادات أو الروابط فرق ف للمحترفين، عندما يكون لهذه اإلتحاد الجولإالعالمي لمؤسسات كرة القدم، أو  تحادالهوكي العالمي، اإل إتحاد
مقتصر على موقع محدد أو  النشاطاتجمع التبرعات أو  حدثفي نطاق التخصص ألكثر من برنامج معتمد، بغض النظر عما إذا كان  تنظم نشاطات

منع وفقًا لهذا القسم (ص)، أي برنامج معتمد منفرد ال ي 7.03في الفقرة  مذكوريعتمد على برنامج متعدد، على أسس إقليمية أو عالمية. (كما هو 
أي قبل أو من  الجغرافيةحدوده ق هاوي أو محترف موجود ضمن الدعم المادي من أي فري طريقة منلتماس أو قبول الرعاية أو أي إالفرعي من 

  .)الجغرافيةحدوده  أو رابطة تقع بالكامل ضمن إتحاد
 

 (ر)  7.02
 وسائل األولمبياد الخاص الدولي األخرى لجمع التبرعات 

، فإن لألولمبياد الخاص الدولي أيضًا سلطة التصريح ألي نشاٍط آخر 7.02باإلضافة إلى سلطة األولمبياد الخاص الدولي الحصرية وفقًا لهذه الفقرة 
تفاقيات إيع الترويج التسويقي ذات الصلة، وليس الحصر مشار ، وتتضمن على سبيل المثال7.02لجمع التبرعات غير تلك المذكورة في الفقرة 

أن سلطة األولمبياد الخاص الدولي في هذه المجاالت ليست حصرية  إالبات، الخاصة، ومكان العمل والخصم من المرتً  ألنشطةية، اعارالالشركات 
 الجغرافي. ها مع التبرعات التي تقع داخل نطاقج نشاطاتلتولي أنواع معينة من  7.03حيث أن البرامج المعتمدة لها سلطة واضحة في الفقرة 

 
 7.03الفقرة 

 سلطة البرامج المعتمدة 
) كل 1، ولكن فقط ووفق نطاق: (7.03في هذه الفقرة  جمع التبرعات المحددة  نشاطاتكل برنامج معتمد له الحق في المشاركه في أي نشاط من 

لبرنامج ل الجغرافيةالحدود  تجري كليًا ضمنلجمع التبرعات  النشاطات، وحمالت التريوج المرتبطة بمثل هذه لنشاطاتلمناسبات، االبرامج، ا
سم، أو فقط من أجل تقديم المساعدة للبرنامج المعتمد (مثل "األولمبياد الخاص األرجنتين")، وليس تحت إتُقام فقط تحت  النشاطات) 2(المعتمد، 

هي العامة، بما فيها متطلبات تقدير الرعاية كما  القوانينتكون متوافقة مع متطلبات  درجة والمطبقة الم النشاطات) 3مسمى "األولمبياد الخاص"، و (
 . كل برنامج معتمد له الحق في: 7.06في الفقرة واردة 

 
 (أ)  7.03

 الشركات الراعية 
 لبرنامج المعتمد. ل الحدود القضائيةتي لها مكاتب أو عمليات تقع ضمن مع الشركات أو المؤسسات األخرى ال لبناء الشراكةالترتيب 

 
 (ب)  7.03

 التسويق الترويجي 
والتي خدمات للجمهور اللمنتجات أو ابيع بتسويق و ةالمرتبطو المساهمات المعدة للبرنامج المعتمد تتم  هامن خاللالتي الحمالت الترويجية  يصترخ

  .لبرنامج المعتمدالحدود القضائية لتقع ضمن 
  

 (ت)7.03
 الخاصة  النشاطات

العامة والمعايير المحددة  القوانينمتوافقًا مع النشاط على أن يكون  لبرنامج المعتمد الحدود القضائية لضمن جمع التبرعات  تنظيم نشاط بالسماح 
، أو بأي النشاط، بيع طعام أو مرطبات خالل نشاطمن خالل بيع تذاكر لدخول  ،من العامة، مثالً  جمع المساهمات للبرنامج المعتمد بهدف األخرى، 

 وحدة.لقانون المطبق والمعايير الما يسمح بهاطريقه أخرى 
  

  (ث)7.03
 التسويق المباشرة  نشاطات

شرة لحث المستهلكين و/أو لتصريح لطرف ثالث حسن السمعه وذي خبرة في جمع التبرعات لكي يوجه، رسائل إلكترونية جماعية مباا، أو تنظيم
(إال إذا كان لدى البرنامج عقد مكتوب مع األولمبياد  لبرنامج المعتمد القضائية لالحدود ضمن سويقية لألعمال أو للجمهور تصاالت هاتفية جماعية تإ

محلي، على الصعيد الاألولمبياد الخاص الدولي  يقام من قبلبريد مباشر عملية المشاركة بصورة حصرية في أي يوافق من خالله الخاص الدولي 
 ).عالميالقليمي أو اإل
   

 (جـ) 7.03
 تلقي المساعدة من المؤسسات 

 .لبرنامج المعتمد الحدود القضائية لضمن للمؤسسات التي تقع  الرئيسي الدعم المالي من المقر نوع آخر منطلب المنح أو أي 
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 (حـ) 7.03

 كهبةالرواتب من حسم مكان العمل وال
 متواجدينال في المجال الخاص والعامأصحاب العمل  من قبلالتي تدار  لرواتبمن ا حسمأو في برامج ال هبةيقدم  المشاركة في أي مكان عمل 

 األخرى التأهيل متطلباتأي الجغرافي أو  هنطاقج المعتمد مؤهل للمشاركة وفقًا لكان البرنام في حال، لبرنامج المعتمد ل الجغرافيةالحدود ضمن 
 .هذا البرنامج المعين المسؤول عن -عملمن قبل صاحب الالمحددة 

     
 (خـ)  7.03

 الحسابات الخاصة بجمع التبرعات 
استقرار أو  إستمراريةعلى  خلق والمحافظةمن قبل المتبرع ل المخصصةواحد محدود أو أكثر من أجل ايداع المساهمات  مصرفيإنشاء حساب 

 يتم انفاقهامعها البرنامج المعتمد كأصول للبرنامج، وطويل المدى للبرنامج المعتمد، طالما كانت كل األموال في هذه الحسابات مسجلة ويتعامل مالي 
 العامة. القوانينهذه فقا للمتطلبات القانون المطبق، ووغبة المتبرع، وفقًا لر

   
 (د) 7.03

 سم البرنامج المعتمد إستخدام إالترخيص ب
سم إ مخولة إستخداممعايير المحددة األخرى، العامة وال القوانينمع متطلبات هذه  تتوافق ومرخصة، ناسبةمجمع التبرعات عن طريق أطراف ثالثة 

 الترويج لمنتجات أو خدمات الطرف الثالث، أو لإلعالم بمساهمة ورعاية الطرف الثالث للبرنامج المعتمد. فيالبرنامج المعتمد 
 

 (ذ)7.03
 للحصول على موافقة األولمبياد الخاص الدولي  عروضتقديم 
و أخرى ي أقليمعلى الصعيد اإل تجمع التبرعا بمشاريع ألولمبياد الخاص الدولي، من امسبقة خطية للحصول على، مراجعة وموافقة  عرضتقديم 

يجب أن يكون خطيًا، و يجب أن يُقد�م لألولمبياد الخاص  العروضبرنامج معتمد. أي من هذه  من متعددة متعلقة بأكثر جغرافيةضمن حدود تتواجد 
 ميعاد بدء المشروع.  من) أشهر على األقل 3دولي خالل (ال
  

 (ر)  7.03
 جمع تبرعات البرنامج الفرعي 

هذا البرنامج يكون على نفس األسس التي يتبعها البرنامج  صالحيةجمع التبرعات التي تقع ضمن  نشاطاتللبرنامج الفرعي المعتمد بتولي  لسماحا
برامج الفي  نشاطاتال ومراقبة لمثل هذهالئق  القيام بإشرافلتزام البرنامج المعتمد إ، والتي تنص على 7وفقاً للمادة  النشاطاتالمعتمد لمزاولة هذه 

 (ذ).  7.04والفقرة  6.21الفقرة الفرعية، كما هو مطلوب في 
  

 (ز) 7.03
 التمويل الحكومي 

دد قدرة البرنامج المعتمد على التمويالت العامة ال يه على الموافقةطالما أن  ةا القضائيصالحيتهل من السلطات الحكومية وفق نطاق طلب التموي
 أخرى. العامة أو معايير محددة  القوانينوفقًا لهذه  لتزام بواجباتهاإل
 

 (س)  7.03
 المساعدة من الفرق الرياضية الهاوية والمحترفة 

 نتماءات داعمة أخرى مع، فرق رياضية هاوية أو محترفةإرعاية أو أي  الحصول على من، أو  المساعدات المالية أو العينية الموافقة علىطلب و
 كافةلبرنامج المعتمد وتدار الحدود القضائية لضمن  ة بالكاملواقع هواة او اتحادات رياضية او جمعياتالبرنامج المعتمد أو أي  نطاقضمن  تتواجد

المضرب المساعدات من "وكالة تورنتو بلو جايز" لكرة ا الكندي يمكن أن يقبل األولمبياد الخاص ،.(على سبيل المثالضمن هذه الحدود أنشطتها
 .) لمضربلكرة ا األساسياإلتحاد للمحترفين، ولكن ليس من 
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 7.04الفقرة 
  مسؤوليات جمع التبرعات للبرامج المعتمدة 

 (أ)  7.04 
 متثال للقوانين ومعايير التطوع اإل

 تنظمالقوانين التي  جمع التبرعات، بما في ذلك نشاطاتالقوانين واللوائح التي تحكم  بكل لجنة منظمة لاللعاب اإلمتثالكل برنامج معتمد ويجب على 
مع المشاركين بالمشروع وكل المتطلبات المتعلقة بكتابة أو والتحضيرات اإلعالنية للتسويق الهادف الى دعم قضية معينة ل الخيرية جمع األموا

ية تسجيل العقود مع السلطات الحكومية المعنية. كل برنامج معتمد يجب عليه أن يتاكد أن أنشطته لجمع التبرعات تتوافق مع المعايير التطوع
 هذا البرنامج.  نطاق ال تهدف للربح الواقعة ضمنالتي ، حيث أن هذه المعايير التطوعية تحكم المنظمات 5.11المذكورة في الفقرة 

 
 (ب) 7.04

 متثال مع سياسات عقد األولمبياد الخاص الدولياإل
معايير التعاقد مع  وافقتت ، ويجب أنخطيةوبين أي طرف ثالث  اللجنة المنظمة لأللعابتفاقيات جمع التبرعات بين البرامج المعتمدة أوإ تكون كافة

 .7.07في الفقرة  المنصوص عليها
  

 (ت) 7.04
 األولمبياد الخاص الدولي لجمع التبرعات  نشاطاتالتعاون مع 
جمع  نشاطاتللتعاون مع األولمبياد الخاص الدولي  فيما يتعلق بأحداث و الجهودتقديم أفضل ولجنة منظمة لأللعاب كل برنامج معتمد يجب على 

هذه األحداث، سواء  تمت، حتى إن 7.02التبرعات والتي يحددها األولمبياد الخاص الدولي وتتوافق مع سلطة األولمبياد الخاص الدولي في الفقرة 
ة جهودها لمساعدة لبرنامج المعتمد. علي سبيل المثال، على البرامج المعتمدة أن تتعاون مع، وأن تقدم كافلالجغرافية ضمن الحدود  كليًا أو جزئيًا، 

نطاقها  ضمنولمبياد الخاص الدولي وتقع أو األحداث الخاصة التي يشرف عليها األ اإلعالنات التسويقية الهادفة األولمبياد الخاص الدولي في
حدودها  تقع ضمن لجمع التبرعات المصرح بها والتي نشاطاتهاامج المعتمدة على علم بكل البر افةقي األولمبياد الخاص الدولي ك. َسيُبالجغرافي

 (ت). 7.04هذه الفقرة  البرامج المعتمدة مع متطلبات متثالبهدف تسهيإل  الجغرافيةا
     

 (ث) 7.04
 األولمبياد الخاص العالمات التجارية ستخدام إالتصريح ب

خر مشارك في مشاريع جمع آ، أو ألي طرف ثالث الجغرافيةحدوده سلطة لمؤسساته الراعية ضمن أو ال رخيصمنح الت حقال  برنامج المعتمدلل
، مثل"األولمبياد الخاص ةالجغرافي الحدود سم البرنامج المعتمد الكامل، باإلضافة إلىإستخدام إيستطيع ت لصالح هذا البرنامج المعتمد، التبرعا

كل هذه تمتثل . الرسوم البيانية لمعاييروفقاً   األولمبياد الخاص مع شعارأو  كان ذكر االسم جنوب أفريقيا"، أو "األولمبياد الخاص مين"، سواء 
ريح ألي طرٍف ثالث التصأو ص يرختاألخرى. ال يحق للبرنامج المعتمد أن يمنح ال وحدةالعامة والمعايير الم القوانينمتطلبات هذه بكافة   التراخيص 

سم البرنامج إص عندما ال يكون مستخدمًا بجانب سم األولمبياد الخاص الدولي، شعار األولمبياد الخاإسم "األولمبياد الخاص الدولي". إستخدام إآخر ب
 ولمبياد الخاص.لالاألخرى  العالمات التجاريةالمعتمد، أو أي من 

  
 (جـ)  7.04

 الموحدة متثال للمعايير اإل
 كافةيجب أن تكون متوافقة مع  اللجنة المنظمة لأللعابجمع التبرعات المرتبطة مع أو المصرح لها من قبل البرنامج المعتمد أو نشاطات كافة

 5.08مسبقًا في الفقرة  المدرجة، السياسات الحصراألخرى، و من ضمنها، دون  وحدةالعامة أو المعايير الم القوانينالمتطلبات األخرى لهذه 
، وحظر التعاون مع المسابقات خالل المسابقات وأرقام  العبينالترويجية على مالبس ال الرسائلعرض ، التواليالمتعلقة  على ، 5.09والفقرة 

 إن، حتى الجغرافيةضمن حدوده رح ألي نشاط لجمع التبرعات أن يشارك في أو يصوكاالت بيع الكحول ومنتجات التبغ. ال يحق ألي برنامج معتمد 
 معايير الموحدة. ال د من بنودي بنبناءًا على أ في حال كان النشاط  ممنوع، 7البرنامج المعتمد وفقًا للمادة  حدود مدرج ضمنكان هذا النشاط 

  
 (حـ) 7.04

 تحدية هوية الرعاة جمع التبرعات:  أحداثأسماء البرامج و 
" أو مانحةمن قبل البرامج المعتمدة "كجهات راعية"، " تعرفالمؤسسات الراعية أو أي منظمات تساند البرامج المعتمدة ) هوية الرعاة. 1(

سم إسم "األولمبياد الخاص"، ستخدام اإلإسسات الحق في تلك المؤ البرامج المعتمدة ال تمنح " للبرنامج المعتمد، أو أي مصطلح آخر مشابه. داعمة"
 . اأو خدماته االبرنامج المعتمد، أو أي عالمة أخرى من عالمات األولمبياد الخاص في أسمائها الخاصة أو على اسماء منتجاتهم
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سم إأو  اتيالمؤسس سمهاإللبرامج المعتمدة أن تضع  داعمةالبرامج المعتمدة ألي مؤسسة راعية أو منظمةال تسمح  البرنامج.  نشاطات ) أسماء2(
 خر.آتنافسي أو تدريبي  نشاطأو أي العروض  سم ألعاب األولمبياد الخاص، الدورات،إمنتجاتها بجانب 

 
التي تنظم لحدث دعائي لجمع التبرعات لصالح   معتمدامج نلبر الداعمةالمؤسسات الراعية أو المنظمات  علىجمع التبرعات.  نشاطات) أسماء 3(

برنامج المعتمد، سم منتجاتها، مع توضيح أن هذا الحدث هو لصالح الإسم مؤسستها أو إستخدام إأن تعرف عن الحدث الخاص بها بالبرنامج المعتمد 
، ووفقًا ألي متطلبات خاصة أخرى مقدمة من قبل البرنامج المعتمد موحدةفقط بالتوافق مع المعايير السم البرنامج المعتمد إستخدام إولكن يجب عليها 

من قبل هذه المؤسسات، أو من قبل  عالماتها التجارية من ستخدام أي إدائم في الموافقة على طريقة الحق ال ألولمبياد الخاص الدولي لي. معنال
 . عن دعمها لألولمبياد الخاصالبرامج المعتمدة، خالل اإلعالن والترويج 

 
 (خـ)  7.04

 متطلبات الرعاية االمتثال ل
 . 7.05الرعاية في الفقرة  تسمياتمع مج المعتمدة البرا تمتثل كافة 

 
 (د) 7.04

 االسرمساهمات 
 . األولمبياد الخاص العبي أو الوصي القانوني على االسربنفسها من  تطلبها البرامج المعتمدة مساهمات لميمكن توافق أو تطلب 

 
 (ذ)  7.04

 لجمع التبرعات البرامج الفرعية نشاطات
خطية، ويجب أن تتوافق مع متطلبات هذه  الجغرافينطاقه  ضمنجمع التبرعات نشاط لتنظيم  التصاريح الممنوحة ألي برنامج فرعي افةكتكون 

جمع التبرعات التي يقوم بها برنامجه  نشاطاتكافة  يشرف وبراقباألخرى. يجب على كل برنامج معتمد أن  وحدةالعامة والمعايير الم القوانين
العامة. يكون البرنامج المعتمد مسؤول أمام األولمبياد الخاص الدولي عن  القوانينيلتزم بمتطلبات هذه  همباشرة، وذلك لكي يضمن أنالفرعي بصورة 

 جمع التبرعات. لتنظيم نشاطاتبرنامجه الفرعي الطريقة التي يتبعها 
   

 (ر)  7.04
 منفصلة هيئةحظر تشكيل 

 ألولمبياد الخاص الدولي.لدون الموافقة الخطية  ى منخرأ هيئة أو أيشركة، شراكة، مؤسسة، ائتمان ال يجوز للبرنامج المعتمد أن يقيم 
 

 (ز)  7.04
 عتبارات اإلعفاء الضريبيإ

للحصول على اإلعفاء  الجغرافيةحدوده الواقعة ضمن جمع التبرعات بطريقة تتوافق مع المتطلبات  نشاطات ينظمعلى كل برنامج معتمد أن 
جمع التبرعات بطريقه يتفادى بها أو على األقل يقلل من دفع نشاطات  يعد هيكلة  الضريبي. حيث يجوز ويمكن تنفيذه، كل برنامج معتمد يجب أن 

  ضريبة مماثلة. أي المبيعات، الفائدة،  رسم دفع أو
 

  7.05الفقرة 
 تسمية األولمبياد الخاص الدولي للجهات الراعية الحصرية وغير حصرية  

 
 (أ) 7.05

 التعريفات
 : التاليتعني ، المصطلحات المدرجة أدناه 7هداف المادة أل
 
صالحيات راعية ذات الجهة ال، أو للجنة المنظمة لاللعابراعية الجهة الراعية لألولمبياد الخاص الدولي، الجهة التعني جهة راعية حصرية" ) "1(

ف 7.05، بالتوافق مع متطلبات هذه الفقرة اللجنة المنظمة لاللعابوافق عليها األولمبياد الخاص الدولي و/أو و سبق ةمتعدد جغرافية ، لكي تُعر�
، أي ألعاب إقليمية أو ألعاب عالمية، اللجنة المنظمة لاللعابحصريًا وفقًا لصنٍف معين من البضائع والخدمات كجهٍة راعية لألولمبياد الخاص الدولي، 

  .ةمتعدد جغرافيةصالحيات ذات  أو إقليمي، أو جهة راعية للبرنامج المعتمد 
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تعني الصنف المعين أو أصناف البضائع و/أو الخدمات التي تقدمها الجهة الراعية الحصرية عن طريق األولمبياد الخاص ) "صنُف المنتج" 2(
 والتي ُمنحت تعريف حصري.اللجنة المنظمة لأللعاب الدولي أو 

 
صالحيات أو ذات ، اقليميي، عالمداعم ، أو للجنة المنظمة لأللعاب داعم، الخاص الدولي لألولمبيادداعم تعني ) "جهة راعية غير حصرية" 3(

  ) بخصوص صنف منتجه أو خدماته.المنظمة لأللعاباللجنة األولمبياد الخاص الدولي (أو  معبصورة حصرية يتفق  والذي لم  ة متعدد جغرافية
 
تعني جهة راعية محتملة أو جهة راعية فعلية لبرنامجين أو أكثر من البرامج المعتمدة، و/أو أي " الجغرافيةالصالحيات "جهة راعية متعددة ) 4(

عدة   ،أكثر من دولة جهة راعية محتملة أو فعلية تعرض أو تقدم دعم مالي أو عيني من أجل صالح أكثر من برنامج معتمد، سواء على مستوى 
 أو بناًء على أسس إقليمية. جغرافيةأسس 

 
الى درجة عدم ارتباطها بنوع منتج تعني جهة راعية مشاركة في عدٍد مختلف ومتنوع من األعمال التجارية، "جهة راعية متعددة الصناعات"  )4(

 أو خدمة معينة.

 (ب)  7.05
 متعددة جغرافيةسلطة االولمبياد الخاص الدولي في تعيين داعم حصري أو داعم ذات صالحيات  
 واجبات البرامج المعتمدة 

ختيار والتحكم في إبلجنة المنظمة لأللعاب لرية (أو التصريح ختيار والتحكم في الجهات الراعية الحصبياد الخاص الدولي الحق المطلق إللألولم
ختيار والتعاقد مع كافة الجهات إفي الفقرة الفرعية (ت) في  أدناهالجهة الراعية). يجب على األولمبياد الخاص الدولي أن يتبع اإلجراءات المذكورة 

سواء  هالتعيينو  الجغرافيةالصالحيات متعددة التعاقد مع جهات راعية ختيار وإاص الدولي أيضاً الحق المطلق في الراعية الحصرية. لألولمبياد الخ
ن األولمبياد الخاص الدولي جهة متى عيّ .أو كجهات راعية غير حصرية، )(ت) 7.05 فقرةلتابعة للمتطلبات اإلجرائية لكجهات راعية حصرية (ا

لتزام األولمبياد الخاص الدولي الحصري مع هذه الجهة الراعية الحصرية وأن تعترف إأن تحترم  المعتمدة كافة  رية،  يجب على البرامجراعية حص
(أ). كما يجب على البرامج المعتمدة أن تعترف  7.06هو موضح في الفقرة  بمساعدة هذه الجهة الراعية الحصرية لألولمبياد الخاص الدولي، كما

 (ت). 7.06بالمساعدات المقدمة من الجهات الراعية غير حصرية المعنية من قبل األولمبياد الخاص الدولي، كما هو موضح في الفقرة 
 

 (ت) 7.05
 إجراءات تعيين الجهة الراعية الحصرية 

 التعاقد مع الجهات الراعية الحصرية: ختيار وإلالحقة عند الخاص الدولي التقيد باإلجراءات ايتعين على األولمبياد 
 
لبرامج المعتمدة. كما الى كافة اإشعاٍر خطي بالجهات الراعية الحصرية  كافةعلى األولمبياد الخاص الدولي تحديد )  إعالم البرامج المعتمدة. 1(

لجنة منظمة الجهات الراعية الحصرية المعينة من قبل أي  كافةيتضمن يجب على األولمبياد الخاص الدولي أن يُزود البرامج المعتمدة بإشعاٍر خطي 
، للجنة المنظمة لأللعابات راعية .  يمكن أن تكون الجهات الراعية الحصرية جهات راعية لألولمبياد الخاص الدولي، جه7.05لفقرة لطبقًا لأللعاب 

، أو جهات راعية متعددة الصناعات. عند تعيين متعددة  جغرافية صالحياتذات  اإلقليمية، جهات راعيةجهات راعية أللعاب العالم أو لأللعاب 
 بفئةالبرامج المعتمدة  علم) أن يلأللعاباللجنة المنظمة ، كان قابل للتطبيق في حالجهات راعية حصرية، يجب على األولمبياد الخاص الدولي (أو، 

و حصري (إال إذا كانت الجهة الراعية المعنية هي جهة راعية متعددة الصناعات،  بإعترافبالجهة الراعية الحصرية التي حصلت  المنتج الخاص
 منتجات محددة).فئة لديها بالتالي ليس 

 
الجهات الراعية  كافةالخاص الدولي الحرية المطلقة لتحديد هوية، عدد وأصناف المنتجات لألولمبياد لختيار الجهة الراعية الحصرية. إ) معايير 2(

ألي راعي حصري، سوف  ةالعالمي الحصريةالحصرية والنطاق الجغرافي الحصري الممنوح لكل جهة راعية حصرية. على أي حال قبل منح 
معرفة آراء ، بهدف و المجالس االستشارية االقليميةالمجلس االستشاري الدولي مع  راء البرامج المعتمدة ويتشاورآاألولمبياد الخاص الدولي يطلب 

. سيشارك األولمبياد الخاص الدولي أيضًا بصورة وأخذها بعين اإلعتبار باإلجراءات الحصرية مع جهات راعية معينةالبرامج المعتمدة المتعلقة 
ركة األولمبياد حأكبر لستفادة إامكانية لتحديد إجراءات الرعاية مع  االستشارية االقليميةالمجلس االستشاري الدولي و المجالس مع  فعالة مع 

. عمومًا، لألولمبياد الخاص الدولي السلطة النهائية في تقرير الشروط التي تعين على أساسها الجهة الراعية أكثر من مستوى الخاص الدولي على
ألي راعي حصري، المدى الذي يستطيع ذلك  ةالعالمي الحصريةعتباره أيضًا، قبل تعيين ومنح ميزة إاألولمبياد الخاص الدولي في الحصرية، سيضع 

 ، باإلضافة إلى المساعدة التي يعرضها لدعم األولمبياد الخاص الدولي،م المساعدة للبرامج المعتمدة، سواء إقليميًا أو عالمياً يقدت خاللهمن الراعي 
بات في الفقرة ، بحكم المتطلالبرامج المعتمدة وبال مبرر ةبشدّ  داإلتفاق الحصري قد يقيأو أللعاب إقليمية أو عالمية، ومدى  للجنة المنظمة لأللعابا

 تفاقيات رعاية مع المنافسين في صنف المنتج المعني والذي سيوفر دعم مالي أو عيني محدد للبرنامج المعتمد. إ(أ)، من عقد  7.06
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 7.06الفقرة  

 متطلبات تعيين الجهة الراعية 
تفاقها الحصري مع األولمبياد الخاص الدولي أو إهات الراعية الحصرية (وأن تحترم المساعدة المقدمة من الج عن اإلبالغالبرامج المعتمدة على 

(بشكٍل  7.06في هذه الفقرة مدرج حصرية كما هو الالراعية غير  المساعدة المقدمة من الجهاتب تعترف)، واللجنة المنظمة لأللعاب
 "). عتراف بالجهة الراعية،"متطلبات اإلجماعي

 
 (أ) 7.06

 عتراف بالجهة الراعية الحصرية اإل
، لأللعاب اللجنة المنظمةقبل األولمبياد الخاص الدولي أو من قبل الجهات الراعية الحصرية المعينة من  كافةعتراف ب) على البرامج المعتمدة اإل1(

) إال إذا صرح لها مقدمًا وكتابًة من 2(ب)، و ( 7.06عتراف العام المفروض في الفقرة تزويد هؤالء الرعاة الحصريون باإل) 1عن طريق: (
طرق ، أو أي طريقة أخرى من الهادف لدعم قضية مااألولمبياد الخاص الدولي، دون الدخول مع أي طرف ثالث في الرعاية، الترويج التسويقي 

عتراف العلني بالمساعدة للبرنامج المعتمد من قبل هذا الطرف الثالث (أو أي طرف الدعائية التي تتوقع أو تتطلب اإلتفاقات التبرعات أو اإل جمع
 ثالث آخر) و الذي يعد منافسًا للجهة الراعية الحصرية في صنف منتجها. 

 
 (ب) 7.06

 عتراف الممنوحة للراعي الحصري أنواع اإل
عتراف، ومساعدة األولمبياد الخاص الدولي في الترويج، للمساعدة المقدمة لألولمبياد الخاص الدولي من قبل الرعاة المعتمدة اإل كل البرامجعلى 

 بالرعاة الحصريون:  عامرأي العتراف للريق توفير األنواع التالية من اإلالحصريون، عن ط
 
عي عالمي"، "شريك ستخدام مسميات الرعاية وهي" راإًا للجهات الراعية الحصرية بتشير علن . يجب على البرامج المعتمدة أنتسميات )1(

كالطريقة  ياً عند مخاطبة برامجه المعتمدة كتاباألولمبياد الخاص الدولي  اقليمي"، أو أي من المسميات األخرى الذي يعتمدهإعالمي"، "راعي 
 المعتمدة للتعريف عن راعي حصري معين. 

 
األولمبياد الخاص على على البرامج المعتمدة أن تشير علنًا للجهات الراعية الحصرية من خالل الالفتات الدعائية، والتي الالفتات الدعائية .  )2(

مواقع في كل على األقل،  هذه الالفتات،يجب أن تُعرض على نفقته الخاصة أو على نفقة الجهة الراعية الحصرية ذات الصلة.  يؤمنهاأن الدولي 
عرض أو جعل اآلخرين يعرضون الالفتات الدعائية  المعتمدةتتطلب من البرامج السابقة  ملةجالإن الخاصة بالبرامج المعتمدة .  لنشاطاتاأللعاب وا

مالعب ختتام األلعاب ذات الصلة وفي إم مراس له خاللأق والنشاطاتالخاصة بالتعريف عن الرعاية في أكبر عدد ممكن من مواقع االلعاب 
البرامج المعتمدة أن تطلب من برامجها الفرعية أن تعرض على . إلى أقصى حد ممكن، العبينالمسابقات التي يتوقع أن يتنافس عليها عدد كبير من ال

 الخاصة بالبرنامج الفرعي.  والنشاطاتمثل هذه الالفتات في المالعب خالل األلعاب 
 
لجهات الى ا (ب)، على البرامج المعتمدة أيضًا أن تشير علناً  7.06الالفتات التي ُوصفت في الفقرة باإلضافة إلى عتراف أخرى. إوسائل  )3(

مقدمة موحدة كتابة صيغة تصاميم و ستخدام إأخرى، ب طرقات اإلخبارية، وأي الراعية الحصرية من خالل مواد العالقات العامة الخاصة بها، النشر
عتراف بالجهات الراعية المعتمدة أيضاً اإلاألولمبياد الخاص الدولي مسبقًا لكل جهة راعية حصرية. يتعين على البرامج وموافق عليها من قبل 

منح موظفيها ومدراؤها الفرصة للمشاركة كمتطوعين في عبر و  امج المعتمدنالبرونشاطات دعوتها للحضور أو للمشاركة في ألعاب  عبرالحصرية 
 البرنامج المعتمد. 

 
 (ت)  7.06

 حصرية العتراف بالجهات الراعية غير اإل
يجب عليها أن  ،مع الجهات الراعية في صنف المنتج أو الخدمة للجهة الراعية غير حصرية سابقاً البرامج المعتمدة التي ليس لديها ترتيبات متضاربه 

تقديم الرعاية أو ل) خيار أول معقول لجنة المنظمة لأللعابالدولي أو لية لألولمبياد الخاص تقدم للجهات الراعية غير حصرية (سواء كانوا جهات راع
حصرية. أي خيار الللبرنامج المعتمد قبل أن يدخل هذا البرنامج المعتمد في رعاية منافس للجهة الراعية غير  التسويق الدعائي الهادف لدعم قضية ما

لمساعدة  أو الترويج التسويقي المخصص فرصة رعاية خطي مسبق بوجود) إشعار 1لراعي: (هذا ا يعطي للراعي غير الحصريمقدم  أول
) على األقل خالل واحد للجنة المنظمة لأللعابالبرنامج المعتمد، مع تقديم نسخة من هذا اإلشعار لألولمبياد الخاص الدولي (و، إذا كان مقبوالً، 
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يجب على البرامج المعتمدة توثيق تقديم هذه المساعدة.  فورمعقولة ومقبولة  )  شروط2و ( ،تقديمه للجهة الراعية موعد ) يومًا قبل21وعشرون (
البرامج على ، ة التنظيمية األخرى. إضافةً حتملة ومع الجهات الراعيممتثالها لهذه المتطلبات في كافة التعامالت مع الجهات الراعية الحالية والإ

، بالمساعدة التي قُدِّمت لألولمبياد الخاص من قبل الجهة الراعية ضمن حدودها القضائيةأن تشير علناً، المعتمدة التي ليس لديها ترتيبات متضاربة 
الجهة الراعية غير  هذهخاصة مع  ةرعاي تفاقياتقد وقعت إ(ب)، سواء كانت هذه البرامج المعتمدة  7.06غير حصرية، كما هو موضح في الفقرة 

(ت) ال تطبق على البرامج المعتمدة التي، في الوقت الذي قدم فيه األولمبياد الخاص الدولي إشعار  7.06فقرة متطلبات هذه الإن حصرية أم ال. ال
مع رعاتها في صنف  مسبقتضارب ، لديها بالفعل للجنة المنظمة لأللعابخطي بهوية أي جهة راعية غير حصرية لألولمبياد الخاص الدولي أو

(ث) المتعلق "بالجهات الراعية متعددة  7.06ستثناء المدى الموضح أدناه في الفقرة إللجهة الراعية غير حصرية، بائعة المنتج أو الخدمة التي تعد ش
 الصناعات". 

 
 (ث)  7.06

 عتراف بالجهات الراعية متعددة الصناعات اإل
تفاقية رعاية مع جهات راعية متعددة الصناعات، إما على أسس حصرية إالحق في الدخول في للجنة المنظمة لأللعاب لألولمبياد الخاص الدولي و/أو 

األولمبياد الخاص  أعلممن أجل تعيين جهات راعية حصرية). إذا  7.05في الفقرة  والمحددةاإلجراءات المطلوبةبناءًا على وإما غير حصرية (
عتراف ناعات، فعلى البرنامج المعتمد اإلعينا جهة راعية متعددة الصة لأللعاب اللجنة المنظمالدولي البرنامج المعتمد أن األولمبياد الخاص الدولي أو 

إذا كان لهذا  كداعمين لألولمبياد الخاص الدولي واألولمبياد الخاص، بغض النظر الجغرافيةضمن حدوده  ة الراعية متعددة الصناعاتبهذه الجه
نفس المنتجات أو يقدمون نفس الخدمات التي تقدمها الجهة  يصنعونهات راعية أخرى متعددة الصناعات رتباط رعاية مع جإالبرنامج المعتمد 

. سيشجع األولمبياد الخاص الدولي جهته الراعية اللجنة المنظمة لأللعابالراعية متعددة الصناعات المعترف بها من قبل األولمبياد الخاص الدولي أو 
الحدود  ضمنالراعية متعددة الصناعات وتقع للبرنامج المعتمد في المكان الذي يوجد به مكاتب أو عمليات للجهة متعددة الصناعات تقديم الدعم 

   برنامج المعتمد.لل الجغرافية
 

  7.07قسم 
   الدولي التعاقد لألولمبياد الخاص/نهج  سياسات

 وافقمكتوبة وأن تتضمن الحد األدنى من حماية العقد، إال إذا أن تكون من قبل البرامج المعتمدة  التبرعات المبرمةتفاقيات جمع إ كافةيجب على 
 على ذلك مسبقًا وخطيًا. الدولي األولمبياد الخاص 

 )أ( 7.07
 ستخدام طرف ثالث لعالمة األولمبياد الخاص إة على وافقالم

المواد (مثل المواد  كافةعلى المسبقة خطية ال وافقةمالعلى ممارسة الحق، ، في الحصول على  دائماً يجب أن يمتلك البرنامج المعتمد وأن يكون قادرًا 
عار األولمبياد سم البرنامج المعتمد وشإحمل تس التي، وتم تطويرها أو توزيعها من قبل أي طرف ثالثالتي ي أو التسويقية) جيةالترويالمعنوية /األدبية

أجاز األولمبياد الخاص العالمي  ولمبياد خاصلأل أخرى سم البرنامج المعتمد) أو أية عالمةإ وازي معبالتستخدامه فقط إالخاص (المسموح ب
حقوق ملكية ب االلتزام  ، التأكيد على الطرف الثالثهذه لموافقةعملية اوبناءًا على على البرنامج المعتمد، يجب  . لبرنامج المعتمدل  ستخدامهاإ

 ولدليل معايير الرسوم البيانية وألية شروط تتعلق بالمعايير الموحدة. الدولي عالمات األولمبياد الخاص كافةل األولمبياد الخاص العالمي
 

 )ب( 7.07
 البرنامج المعتمد  لملكية أصو

 طوراألصول التي ستستخدم أو ت كافةالملكية الحصرية للبرنامج المعتمد لب بشكل صريحو يعترف الطرف الثالث  يجب أن يحافظ البرنامج المعتمد 
الحاليين والقدامى للبرنامج المانحين الئحة بضم ي ذيال األرشيفالمانحين و لوائحمن قبل طرف ثالث ألي من عالمات األولمبياد الخاص، مثل ملكية 

 .المعتمد
 

 )ت( 7.07
  مالياألرشيف التفتيش 

 والتي لها معقول إشعار  عبرللطرف الثالث المختلفة اتر والتقارير والوثائق المالية الدف كافة في والتدقيق يمتلك البرنامج المعتمد الحق في التفتيش
ستالم تقارير مالية موثقة بشكل مالئم من الطرف الثالث تتعلق إالحق في  يمتلكوكذلك ،  المبرمةتفاقية بناءًا على اإل عالقة بأداء طرف ثالث

 لمصلحة البرنامج المعتمد.الذي نفذ بالعائدات المتحققة من المشروع 
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 )ث( 7.07
  الرسوم والمصاريف

ما إذا سيكون البرنامج المعتمد مسؤوالً عن دفع أية رسوم أو مصاريف ترتبط بالمشروع، بما في ذلك تلك  تفاقية بشكل واضح فيإليجب أن تحدد ا
برنامج المعتمد، ويجب أن تحمي للطرف الثالث الذي يتعاقد مباشرة مع الؤدي خدمات يأو أية أطراف أخرى س فرعيين متعهدين التي يتكبدها 

 من أي مسؤولية أو تبعات تجاه أي طرف ثالث لدفع مثل هذه الرسوم أو المصاريف. دولياألولمبياد الخاص ال بشكل صريحتفاقية اإل
 

 )س( 7.07
 تغطية التأمين

بالمشروع،  التي تتعلقمالئمة لنشاطاته  بالحصول على تغطية تامينيةتفاقية طلبًا من الطرف الثالث الذي يتعاقد مع البرنامج المعتمد يجب أن تشمل اإل
لوائح : تغطية تحمي مصالح البرنامج المعتمد ذات العالقة بإمكان وصول الطرف الثالث لفيوال تنحصر  ،تشمل ،لبرنامج المعتمدل مقبولة قيمةوب

 للبرنامج المعتمد أو أية أصول مادية أو غير مادية للبرنامج المعتمد. النقديةالمانحين أو التبرعات 
 

 )ح( 7.07
 لتزام بالقوانين ومعايير العمل التطوعياإل

تفاقية مع البرنامج المعتمد التي تتطبق على نشاطاته في ظل اإلالقوانين والتعليمات  كافةلتزام بتفاقية صراحة من الطرف الثالث اإليجب أن تطلب اإل
معايير  كافة بما في ذلك، ودعم قضية ماالتي تالتسويقية  عقودللترويج الخيري والالسائدة للبرنامج المعتمد  القضائية قوانينال، أمكنبما في ذلك، إذا 

 القضائية للبرنامج المعتمد. الحدود)، إذا توفرت، وتطبق ضمن 5.11العمل التطوعي (كما هي معرفة في قسم 
 

 )خ( 7.07
 التعويض

بناءًا مصاريف ورسوم المحاماة التي تنشأ ، تكاليف،تفاقية أن يتم تعويض البرنامج المعتمد من قبل الطرف الثالث عن أي ضرريجب أن تطلب اإل
ستخدامه غير إتفاقية أو لتزاماته المنصوص عليها في اإلإعة عن فشل الطرف الثالث في أداء مطالبات للبرنامج المعتمد من قبل أي طرف نابعلى 

 المصرح به ألي من عالمات األولمبياد الخاص.
 

 )د( 7.07
 لعقد ونهاية االمدة الزمنية 

لبرنامج المعتمد إنهاء العقد بموجبها يمكن من خاللها امع الطرف الثالث والتوقيت والظروف التي  المهلةالفترة الزمنية أو  مدةتفاقية يجب أن تحدد اإل
لتزاماته بموجب إداء أ من حال فشل الطرف الثالث وأن تسمح للبرنامج المعتمد بإنهاء العقد فورًا فيبذلك وذلك بتزويد الطرف الثالث إشعار خطي 

 تفاقية.اإلهذه 
 

 7.08قسم 
 التبرعاتلتزامات اللجنة المنظمة لأللعاب في جمع إ

 الدوليمبياد الخاص تفاقية خطية بين األولإفي  التبرعاتجمع نشاطات ما يتعلق ب عاب فيظمة لأللمنصالحيات ومسؤوليات اللجنة الدد يجب أن تح
في جهودها لجمع  7.06ردة في قسم عتراف بالرعاية الوامتطلبات اإل كافةظمة لأللعاب بمنلجنة ظمة لأللعاب. يجب أن تلتزم كل منوكل لجنة 
 ذلك. عكستفاقية خطية إنصت  في حال، إال لدولياد الخاص األولمبيل لدعم أية ألعاب إقليمية أو ألعاب عالمية أو أية ألعاب أخرى تخضع التبرعات

 7.09قسم 
 لتزامات البرنامج المعتمدإتوثيق 

بناءًا  أو ألي وقت أطول  اأو إلغائه اصالحياتهنتهاء إ) سنوات بعد 3ة ال تقل عن ثالث (لمدالتبرعات تفظ البرنامج المعتمد بعقود جمع يجب أن يح
الى االولمبياد الخاص  رنامج المعتمد ، يجب أن يقدم الباألولمبياد الخاص الدوليطلب خطيًا من قبل  في حالالقضائية المعنية.  حدودهقوانين  على 

عتمدت من قبل إالتي  التبرعاتي نوع من عقود جمع باشر أو أتفاقيات الرعاية أو حمالت الترويج التسويقيه أو التسويق المإنسخًا من  الدولي 
تفاقية بين البرنامج والطرف سرية إلمعلومات تنتهك شروط كانت هذه ال في حالكان ذلك ممنوعًا بحكم القانون أو  في حالالبرنامج المعتمد إال 

لتزام إبل برنامج معتمد بهدف التأكد من عتمد من قإالتبرعات  عقد جمعيش في أي وقت ألي الحق التفتالدولي متلك األولمبياد الخاص ي  المتعاقد. 
 وبالمعايير الموحدة األخرى. 7لمادة االبرنامج المعتمد ب
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 7.10قسم 
 الدوليتنشر من قبل األولمبياد الخاص  التبرعاتمعلومات جمع 

ومشاريع الترويج  الدوليألولمبياد الخاص ل بشكل منتظم بالرعاية التجاريةدة البرامج المعتم كافةعلى إعالم الدولي عمل األولمبياد الخاص ييجب أن 
عتراف بالرعاية لتزام بمتطلبات اإلظمة لأللعاب من اإلمنكن البرامج المعتمدة واللجان الوالجهود المستمرة األخرى لتتم ذات صلةالتسويقية 

 ).c( 7.04 بناءًا على الفقرةنامج المعتمد وتوفير التعاون المطلوب من البر 7.06المنصوص عليها في القسم 

 7.11قسم 
 دوليألولمبياد الخاص اللالخاص والملكية الفكرية التابعة  التعاون في حماية عالمات األولمبياد

خدام ستإظمة لأللعاب منالبرامج المعتمدة واللجان ال كافةيجب على ، 7المادة في المصرح بها  التبرعاتكافة نشاطات جمع لو التنفيذ أثناء التخطيط 
ستخدام غير المصرح به من قبل أطراف ثالثة ألي من عالمات األولمبياد الخاص والتأكد من أن عالمات األولمبياد أفضل جهودهم لتحديد ومنع اإل

حقوق الطبع  كافةة والتي تنسجم مع صورة وسمعة األولمبياد الخاص و تحمي قيمة وملكي التبرعاتالخاص تستخدم فقط فيما يخص نشاطات جمع 
 .الدولي والنشر والعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألشكال األخرى للملكية الفكرية المملوكة من قبل األولمبياد الخاص

 7.12قسم 
 من قبل أطراف ثالثة ممتلكةستخدام عالمات إتجنب 

طرف ثالث أن يستخدم أو يختلس ألي راع أو  علمأنها ال تستخدم أو تختلس أو أن تسمح عن وتضمن على  يجب أن تكون البرامج المعتمدة مسؤولة 
 سم أو شعار أو عالمة تجارية أو عالمة خدمة أو أي شكل من الملكية الفكرية (فرديًا أو جمعياً) عالمة/عالمات مملوكة لطرف آخر إال إذاإأي 

 ،مباشرةلجملة السابقة باالعمومية المقصودة  تقييد ومن غيربقة من المالك لمثل هذه العالمة. حصل البرنامج المعتمد على موافقة علنية خطية مس
 كية في مكتب العالماتستخدام أية عالمة تم تسجيلها من قبل اللجنة األولمبية األمريإمج معتمد أو يسمح ألي طرف ثالث بيجب أال يستخدم أي برنا

العالمات التي تم  تحديدالبرامج المعتمدة في  لدوليساعد األولمبياد الخاص اسوف ي الواليات األمريكية المتحدة.ختراع في وبراءات اإل المسجلة 
 تسجيلها من قبل اللجنة األولمبية األمريكية.

 
 8المادة 

 ة المالية، التأمينالترتبات المالية، المحاسب
 8.01قسم 

 إلدارة الماليةامعايير 
فيما يتعلق باإلدارة المالية الجيدة، مع العلم أن  8.01اللجان المنظمة لأللعاب والبرامج المعتمدة بالمعايير المنصوص عليها في هذا القسم  كافةتلتزم 

إذا سمحت لتزام بواحد أو أكثر من هذه المتطلبات والجديدة في اإل قيد التطور لمعتمدةمنح مرونة أكبر للبرامج ايقد  الدولياألولمبياد الخاص 
 .بذلك الظروف

 )أ( 8.01
 الممتلكاتحماية 

 ، وإن كان ممكنًا، ومحاسبةلبرنامج لحماية يتم المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة/لجنة ارنامج معتمد خطوات إجرائية خطية يجب أن يمتلك كل ب
 .رى للبرنامج المعتمداألخ االصول األموال السائلة و كافةستثمار إ

 )ب( 8.01
 الممتلكاتستخدام إ

القضائية بما ينسجم مع المعايير الموحدة.  حدودهفقط بهدف تشغيل وتنفيذ برامج األولمبياد الخاص ضمن  ممتلكاتهيجب أن يستخدم كل برنامج معتمد 
األولمبياد الخاص لمصلحة أية هيئة أو مصلحة سم إأخرى جمعت ب متلكاتن أرصدته أو مأو لجنة منظمة لأللعاب أيًا م معتمد يستخدم أي برنامج ال

أي  ممتلكاتستخدام إمعتمدة واللجان المنظمة لأللعاب خيرية أخرى أو برنامج تجاري أو نشاط أو منظمة. تحظر الجملة السابقة على البرامج ال
لغرض تمويل مشاركات في برامج أو  سم أو لمصلحة األولمبياد الخاص،إاب، بما في ذلك أية أرصدة جمعت ببرنامج معتمد أو لجنة منظمة لأللع

 برنامج األولمبياد الخاص.قبل غير مجازة من  مسابقات

 

 )ت( 8.01
 لمراقبةالمحاسبة وا
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أن تكون هذه في أرصدته. يجب  اريفوالمص يراداتداخلية موثوقة لتوثيق وبيان الحسابات لإلمراقبة كل برنامج معتمد أنظمة  يضعيجب أن 
ختالس، ويجب أن تمكن مجلس اإلدارة/لجنة البرنامج والمدير التنفيذي للبرنامج تخدام غير المصرح به أو أعمال اإلساألنظمة فعالة ضد اإل

 تخاذ القرارات.إظمة بثقة بهدف اإلدارة المالية وعتماد على هذه األنلخارجيين للبرنامج المعتمد من اإلوالمدققين ا

 )ث( 8.01
 ةلتزام بمعايير المحاسباإل

 المحاسبة القابلة للتطبيقمبادىء 
ولة التي تعلن يجب أن يمتلك كل برنامج معتمد ولجنة منظمة لأللعاب نظام محاسبة معترفًا به قانونيًا ينسجم مع معايير ومبادئ المحاسبة العامة المقب

 .الرسميينعنها بين حين وآخر مجالس المراجعة الوطنية والعالمية أو جمعيات ترخيص المحاسبين 

 )س( 8.01
 منفصلة مصرفية حسابات
في حساب  عن برنامج معتمد نيابةً المالية المقبوضة أو المجموعة  الودائع كافةتودع  دولي،سمح بخالف ذلك من قبل األولمبياد الخاص ال في حال

. لجنة البرنامجومصرح بفتحه لذلك الغرض كتابيًا من قبل مجلس إدارة البرنامج المعتمد/ المعتمد سم ذلك البرنامجإمفتوح ومدار فقط ب مصرفي 
 يجب أن توضح الوثائق التنظيمية للبرنامج المعتمد أن إمكانية صرف األرصدة في تلك الحسابات هي فقط في أيدي مسؤولين محددين أو موظفين

الشيكات وأوامر الصرف من تلك الحسابات بتوقيعاتهم بناًء على تعليمات خطية من  صرفو بتابعين للبرنامج المعتمد مخولين بالسحب أو الصرف أ
لمحاسبة العامة من هذه الحسابات بشكل مناسب بما يتماشى مع مبادئ ا المصاريفواإليداعات  كافةمجلس إدارة/لجنة البرنامج. يجب أن توثق قبل 

معتمدة أن البرنامج المانح  فرعية للبرنامج المعتمد. يجب أن تؤكد البرامج المعتمدة التي لها برامج ة الماليةالمعمول بها في دفاتر وتقارير المحاسب
تزام للى هذه الحسابات للتأكيد على اإلعتماد بالوصول إن أجل السماح للبرنامج المانح لإلالحسابات، م كافةلالعتماد يحتفظ بصالحية التوقيع على 

 البرامج الفرعية.  عملياتوالمعايير الموحدة األخرى التي تتعلق ب) ز( 7.04 بالمتطلبات الواردة في قسم

      
 )ح( 8.01

 لتزام بالقوانيناإل
تحكم  التي  واالنظمة: القوانين على سبيل المثال ال الحصرالقضائية، المتبعة ضمن حدودها  االنظمةوالبرامج المعتمدة بالقوانين  كافةيجب أن تلتزم 

  .التبرعاتجمع وطرق  األعمال التجارية ونشاطاتللقيام بالتفويض  ،المالي التوثيق ،اإلعفاءات الضريبية ،الضرائب

 )خ( 8.01
 تضارب المصالح

 .5.13في قسم  إليها شارالم تضارب المصالحلتزام بسياسات تجنب البرامج المعتمدة اإل كافةعلى 

 )د( 8.01
 معلومات البرنامج الفرعي

   الواقعة ضمن الحدودالبرامج الفرعية  كافةعن ، موحد تقريرك تظهرالتي كل برنامج معتمد النتائج الموحدة،  أرشيفتقارير ويجب أن تحتوي 
 .دوليبخالف ذلك من قبل األولمبياد الخاص المسبقًا القضائية للبرنامج، إال إذا صرح 

 8.02قسم 
 السنة المالية

بخالف ذلك من قبل األولمبياد  مسبقاً  ، إال إذا صرحالميالديةالسنة يجب أن تكون السنة المالية المعترف بها من قبل البرامج المعتمدة والفرعية هي 
 .دوليالخاص ال

 8.03قسم 
 ستراتيجية سنوية وميزانية برنامجإتطوير خطة 

 )أ( 8.03

وأولوياتها وتحضير  الدولي   ألولمبياد الخاصل يةستراتيجاإل خطةال مع تتماشى ،سنوية متعددة يجب أن يسعى كل برنامج معتمد إلى تطوير خططاً 
مية واإلدارية واألهداف التنظي يةرياضتتعلق باالهداف البرنامج المعتمد للأهدافاً شاملة  تحدد ،(الخطة السنوية)لكل سنة مالية  مكتوبة خطة عمل

بالشكل  التي تتعلقستراتيجية سنوية بالتماشي مع الخطوط اإلرشادية العامة إ. يجب أن تحضر كل خطة النمو ططوخ التبرعاتوأهداف جمع 
 . االولمبياد الخاص الدوليحدده يتاريخ  إليه فيمن حين آلخر وأن تسلم  دوليوفره األولمبياد الخاص اليوالمضمون الذي قد 
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 )ب( 8.03
للسنة المالية القادمة (ميزانية البرنامج). يجب أن تقر كل المتوقعة  اريفالعائدات والمص كافةمفصلة ليجب أن تشمل كل خطة سنوية ميزانية خطية 

بداية السنة التي  قبل دولياألولمبياد الخاص الالى سلم ت ولبرنامج/لجنة البرنامج، ميزانية برنامج قبل تبنيها من قبل مجلس إدارة اوخطة سنوية 
 يراهلمدى الذي ا الىتطوير خطة سنوية بديلة وميزانية برنامج وبمراجعة أو حق ال لنفسه الدولياألولمبياد الخاص احتفظ ي. ُخصصت ألجلها

 لبرنامج المعتمد.لهذا اعتماد إجيدة للبرنامج المعتمد أو كشرط لإلدارة المالية الضرورياً  دولياألولمبياد الخاص ال
 

 8.04قسم 
 البيانات المالية

 نشاطاتهيجب أن يطور كل برنامج معتمد بيانات مالية دقيقة تتماشى مع مبادئ المحاسبة المعمول بها وبعملة البلد الذي ينفذ البرنامج المعتمد 
انات مالية . يجب أن يجهز كل برنامج معتمد بيكل ثالثة أشهر بميزانيته على األقل الرئيسية فيه. يجب أن يقارن كل برنامج معتمد بياناته المالية

 دوليخاص السنوية، بما يتماشى مع مبادئ المحاسبة المعمول بها، لكل سنة مالية. يجب أن توثق مثل هذه البيانات المالية السنوية في األولمبياد ال
  .8.06كجزء من متطلبات التوثيق المنصوص عليها في قسم 

 8.05قسم 
 متطلبات التدقيق

 )أ( 8.05
 بشكل عام

ي مستقل معترف به في مستقل ومجاز أو من قبل محترف مهن قانونييجب أن تدقق البيانات المالية السنوية لكل برنامج معتمد من قبل محاسب 
 القضائية للبرنامج. الحدودالمهنة ضمن 

 )ب( 8.05
 نتائج التدقيق

المالية  الرقابةمجلس إدارة البرنامج المعتمد/لجنة البرنامج. يجب أن تكون الى مكتوبة  8.05يجب أن تسلم نتائج التدقيق المطلوبة في هذا القسم 
بأن تلك  بموضوعيةرأيهم وأنظمة المحاسبة المستخدمة من قبل البرنامج المعتمد مالئمة لتمكن المدققين الخارجيين للبرنامج المعتمد من إعطاء 

ستمرارية إبمراجعة  دوليال قوم األولمبياد الخاصيالمعتمد. س لمصادر، الوضع المالي للبرنامجا بناءًا على كافة، الية تعكس بشكل مقبولالبيانات الم
المتعلق بمراجعة البيانات المالية للبرنامج المعتمد لسنة مالية  بموضوعيةعتماد أي برنامج معتمد إذا لم يتمكن مدققوه المستقلون من إعطاء رأيهم إ

فورية  تخذت إجراءاتإرنامج المعتمد/لجنة البرنامج قد بأن مجلس إدارة الب لدوليقتنع األولمبياد الخاص ايأن معينة. في مثل هذه الحاالت، يجب 
. إذا أصدر مدققو البرنامج المعتمد الخارجيين رأيًا متحفظًا فيما بحريةالذي حال دون قيام مدققي البرنامج من إصدار رأيهم وفعالة لتصحيح التقصير

بهذه الحقيقة  دوليلبرنامج المعتمد ، يجب على مجلس إدارة البرنامج/لجنة البرنامج أن تقوم فورًا بإعالم األولمبياد الخاص اللالمالية بيانات اليتعلق ب
 الى الرأي المشروط للمدققين. خطيًا ووضع إطار خطة عمل مفصلة وبرنامجًا زمنيًا للحد من التقصير الذي قاد 

 )ت( 8.05

قد يقوم برنامج معتمد بترتيبات لمراجعة بياناته المالية على شكل مراجعة مالية من دولي، األولمبياد الخاص ال قبل على موافقة خطية مسبقة من اً بناء
%) من مجموع عائدات ومصادر 4رسوم التدقيق أعلى من أربعة في المائة ( حال كانتمدقق، إذا عوضًا عن مستقل مرخص،  رسميقبل محاسب 

 .التدقيق أو المراجعةفي عم األخرى للبرنامج المعتمد للسنة المالية المعنية الد

 

 8.06قسم 
 الدولي األولمبياد الخاصالى إرسال التقارير 

 )أ( 8.06
 التقارير الدورية

من  نهموارده أو نشاطاته المالية، لتمكبتقارير دورية، على فترات زمنية معقولة، تتعلق ب ج معتمد تزويدهمن برنام دوليطلب األولمبياد الخاص اليقد 
 عتماد.لتزم بمعايير اإلمالعامة وأنه  بناءًا على القوانينلتزاماته إلبرنامج المعتمد قادر على تنفيذ التأكد من أن ا
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 )ب( 8.06
 التقارير السنوية

 نقضاء السنة المالية)) التالية إل6نقضاء األشهر الست (إ في حال(المحدد التاريخ  علىو نتهاء كل سنة مالية، أإخالل ما ال يزيد عن ستة أشهر من 
بناءًا على قوانين  ن التقارير المالية المفروضةيتوجب على البرنامج المعتمد تسليم أية عائدات ضريبية سنوية أو بيانات مالية أو أشكال أخرى م

يشمل هذا  ور طلبه من حين آلخيرير سنوي، بالشكل الذي قد بتق وليديجب على كل برنامج معتمد تزويد األولمبياد الخاص ال، القضائيةالسلطات 
 التقرير نسخ من الوثائق التالية:

وبيان التغيرات في أرصدة الميزانية وبيان  نفقاتعم والعائدات والادمل على الميزانية العامة وبيان ) البيانات المالية للبرنامج المعتمد، تشت1(
 التغيرات في الوضع المالي وبيان التكاليف التشغيلية و

أو أية معلومات تفسيرية تطلبها مبادئ المحاسبة سارية المفعول بهدف فهم وتفسير البيانات المالية بشكل مناسب  الهامشية المناسبةبيانات اال) 2(
 دارة الخاص بالمدقق، إذا توفر أي منها.إضافة لكتاب اإلحالة وكتاب اإل

وفقًا لما هو منصوص عليه  دولياألولمبياد الخاص ال أرسلت الىلحقيقية بالميزانية التي ) ميزانية نهاية السنة، التي تقارن العائدات والمصاريف ا3(
 أعاله قبل بداية السنة المالية، 8.03في قسم 

من البرنامج المعتمد  الممتلكات كافةبعلى اللوائح شمل المصادقة يلبرنامج/لجنة البرنامج ول مجلس إدارة ا) جردًا خطيًا مصادق على دقته من قب4(
تدخل ضمن  أصول أخرىوأية  الثابتهاالصول ، العقارات، يةفردال الملكية، العقود، عقود اإليجار مصرفية،سابات الالح حصرالالعلى سبيل المثال (

 )،للبرنامج القضائية ضمن الحدودة مبادئ المحاسب

 مع ستراتيجية والسنوية،في خطته اإل الواردة لتبرعاتاإلدارة وجمع ابالبرامج، قيق أهدافه المتعلقة ) تقريرًا خطيًا حول نجاح البرنامج في تح5(
 توضيح يبين األسباب وراء عدم تحقيق أي هدف محدد، و

القضائية  الحدودج المعتمد والسلطات الحكومية ضمن مالعائدات الضريبية أو معلومات عن العائدات الضريبية صادرة عن البرنا عن) نسخة 6(
 والتي تنظم أمور الضريبة أو أية أمور مالية أخرى.

 8.07قسم 
 اإلدارة المالية للبرامج الفرعية

برامجه الفرعية أعمالها بما يتوافق  كافةعتماده الخاص، عن التشديد على أن تنفذ إؤوالً، كشرط للحصول والحفاظ على يعتبر كل برنامج معتمد مس
لشؤون المالية ا مستقلبشكل في مراجعة  بحقه الدولي حتفظ األولمبياد الخاصي. 8في هذه الفقرة  كتابة التقارير المدرجة مع معايير اإلدارة المالية و

تخاذ التدابير المناسبة وفقًا لنتائج تلك المراجعة، سواًء أجريت المراجعة بناًء على مبادرة األولمبياد إالمحاسبة لبرنامج فرعي معين وط ضوابو
 صدر لالعتماد.المعتمد المُ الخاصة أو بناًء على طلب من البرنامج  دوليالخاص ال

 8.08قسم 
 عتمادرسوم اإل

طلب من كل برنامج معتمد أن يدفع مثل هذه يعتماد") وأن إرسوم البرامج المعتمدة (" كافةعتماد على إرسوم دولي األولمبياد الخاص ال فرض يقد 
عتماد رسوم اإل كافة جمعوتحضير فواتير حساب وب االولمبياد الخاص الدولي قوم ي. هعتمادإحتفاظ بعلى أساس زمني كشرط للحصول أو اإلالرسوم 

المصادق عليها من المكتوبة وعتماد بما يتوافق مع المعايير الموحدة بنود نظام رسوم اإل كافةقوم بفرض وتطبيق يمن البرامج المعتمدة، وخالفًا لذلك 
 البرامج المعتمدة. كافةعلى  اوالذي سيتم توزيعه دوليقبل مجلس إدارة األولمبياد الخاص ال

 

 8.09قسم 
 متطلبات التأمين

)aمتطلبات التأمين العامة ( 
حتفاظ بتأمين مالئم لحمايته/ها من مخاطر المسؤولية تجاه أطراف ثالثة وللحماية من واإل يطلب من كل برنامج معتمد ولجنة منظمة لأللعاب الحصول

البرامج المعتمدة واللجان المنظمة الخاصة ب ترتيبات التأمين كافةالخسائر واألضرار في ممتلكات البرنامج المعتمد أو اللجنة المنظمة لأللعاب. 
 .8.09ولمتطلبات هذا القسم  ستمرةالمدولي األولمبياد الخاص ال وافقةلأللعاب تخضع لم
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 9المادة 
 العامة القوانينتفسير 

 9.01قسم 
 المصطلحات البديلة

مثل "التخلف العقلي" أو "البطء  تعابيرالعامة، يستبدل أي برنامج معتمد  القوانين" في هذه إعاقات فكرية " أو "فكرية"إعاقة ت عبارة حيثما ظهر
كانت مثل تلك العبارة البديلة مطلوبة أو معترفاً بها من في حال  دوليعليها األولمبياد الخاص ال وافقيأخرى  عابيرالعقلي" أو "العجز العقلي" أو أية ت

تمد. قد يستخدم أي برنامج معتمد أو لجنة منظمة لأللعاب مثل هذه العبارات البديلة (سواًء كانت لبرنامج المعلالقضائية ضمن الحدود الحكومة قبل 
خطيًا،  لدوليص االعبارة مدرجة في الجملة السابقة أو في عبارة أخرى) فقط إذا قام البرنامج المعتمد واللجنة المنظمة لأللعاب بإعالم األولمبياد الخا

   .الدوليألولمبياد الخاص لالخطية المسبقة موافقة الستخدام أية مصطلحات أخرى يتطلب إان  طلبه المؤسسة من حين آلخر. تقد  وهو ما

 9.02قسم 
 عناوين األقسام

الى المرجع  اللجوءو والتنظيمتوضيح العامة لكل مادة وقسم وللعديد من األقسام الفرعية هي فقط بهدف ال القوانين العناوين المشمولة في هذهان 
 تغيير معنى أي نص تتعلق به.الى . هذه العناوين ال تهدف المناسب

 9.03قسم 
 حقوق األطراف الثالثة

، الدولي لحركة األولمبياد الخاص التنظيم االداري لتأمينقوم بتعديلها بين حين وآخر، فقط يالعامة، وقد  القوانينهذه  دوليصدر األولمبياد الخاص الأ
لتشغيل وتنفيذ برامج األولمبياد الخاص  دولياألولمبياد الخاص ال بات حيازة والحفاظ على تفويض منإشعار خطي للبرامج المعتمدة بمتطل وفيرولت

هذه قد تم تأكيد أطراف ثالثة، سواًء ة ية حقوق أليالعامة ال تهدف، بأية حال، إلى خلق أو تقديم أ القوانين. هذه الجغرافية ضمن حدودهاالمرخصة 
 أو مسؤول. أو موظف أولمبياد خاص أولمبياد خاصمن قبل مصرح لها أو أي برنامج معتمد أو أية منظمة  دولياألولمبياد الخاص التجاه الحقوق 

 9.04قسم 
 ال تنازل عن الحقوق

األولمبياد  لعامة في حاالت محددة. ال يشكل تقصيرا القوانيناألسئلة المتعلقة بتطبيق وتعزيز هذه  كافة، لتقديره، وفقًا دوليقرر األولمبياد الخاص الي
ابعة التدابير ضد برنامج عتماد أو متتمد في موقف معين أو في إلغاء اإللتزام الصارم من قبل البرنامج المعفي اإلصرار على اإل دوليالخاص ال
الواردة  دولياألولمبياد الخاص ال ل أي جهة كتنازل عن أية من حقوق العامة خالفًا لذلك أو يفسر من قب القوانيننتهاكه بنودًا محددة من هذه معتمد إل
 أو في تلك الحالة المحددة. اً عمومالعامة، سواًء القوانين في هذه 

 9.05قسم 
 ةالترجم

اك تناقض في العامة ألية لغة غير اللغة اإلنجليزية. على كل األحوال، إذا كان هن القوانينقد تقوم البرامج المعتمدة، على نفقتها الخاصة، بترجمة هذه 
لنسخة اإلنجليزية لوالمرجعية العامة، تكون األولوية  القوانينأو التفسير في النسخة اإلنجليزية من  يناأية من الترجمات والمعالمعنى أو في تفسير

 العامة. القوانينمن 

 9.06قسم 
 للتطبيق، المؤثرات المبطلة القوانين العامةقابلية 

، وعلى سبيل المثال ال الحصرضمنًا ولها األولوية على النسخ السابقة من القوانين العامة لألولمبياد الخاص،  فّعال محولالعامة  القوانينتعتبر هذه 
   ".الدوليةالعامة  القوانينذلك " ، وك  "العامة للواليات المتحدة القوانين"تلك المعرف بها سابقًا 
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 10المادة 
 التعريفات

 10.01قسم 
 تعريفات

(للنسخة  القياس  العامة وابتدأت بأحرف كبيرة القوانينفي هذه  أينما استعملتتحمل الكلمات والعبارات المدرجة في القائمة أدناه المعاني التالية 
 اإلنجليزية):

كجزء من متطلبات التقدم  دوليألولمبياد الخاص اللمن كل برنامج معتمد أن يكملها ويسلمها التي يطلب تعني الرخصة المكتوبة  عتماد""رخصة اإل
 من قبل األولمبياد الخاص. معتمدكبرنامج  هتجديدتماد أو علإل

األولمبياد قوم يعتماد البرامج المعتمدة، والتي قد إلمنح أو تجديد  دولياد الخاص التعني المعايير المكتوبة والمقرة من قبل األولمبي عتماد""معايير اإل
 آخر.الى بمراجعتها من حين  دوليالخاص ال

لتنظيم وتنفيذ  الدولي عتُمدت من قبل أو من خالل األولمبياد الخاصإج أو برنامج فرعي أو منظمة أخرى تعني أي برنام "البرنامج/البرامج المعتمدة"
العامة، يعتبر التعبير "برنامج  القوانينحدد خالف ذلك في قسم معين من هذه  حال . فيمعينةقضائية حدود  ضمنضمن  مسابقاتبرامج تدريب و

يتضمن أيضًا  إن تعبير "برنامج معتمد" المضمون،ينص عليه  ما  يثح .وبرامج الواليات المتحدة العالم  حولالبرامج الى  عام عمعتمد" مرج
 البرامج الفرعية. 

الجمعية التي تتمتع بكامل الصالحيات  أوجنة ل أماتعني مجلس إدارة أي برنامج معتمد يعمل ككيان قانوني مستقل  "مجلس اإلدارة/لجنة البرنامج"
 شؤون أي برنامج ال يدار ككيان قانوني مستقل. إلدارة 

هو مطلوب في  الذي يتمتع بالصالحية والمسؤولية إلدارة الشؤون اليومية للبرنامج المعتمد، وفقًا لما فردتعني ال التنفيذي/مدير البرنامج" مدير"ال
 ).e( 5.02، قسم 5المادة 

 برنامج معتمد سابق.عادة تنظيم إل إمابرنامج معتمد  يتوفر فيهاقضائية لم  حدودتعني لجنة شكلت إليجاد برنامجًا معتمدًا ضمن  "اللجنة التأسيسية"

 دوليمن قبل األولمبياد الخاص الظمة أو من قدمةخاص مالولمبياد لأل شتوية خاص و/أو ألعابالولمبياد لأل صيفية ، أية ألعابعامةتعني،  "األلعاب"
سم أو رعاية إلتنفيذ ألعابًا تحت  الدولي مبياد الخاصأو اللجنة المنظمة لأللعاب أو برنامج معتمد أو أية منظمة أخرى أو كيان مرخص من قبل األول

 ) رياضات أو أكثر.3في ثالث ( مسابقاتاألولمبياد الخاص حيث تنظم 

 دوليتعني، بشكل فردي وجماعي، اللجنة/اللجان المنظمة لأللعاب المرخصة والمخولة من قبل األولمبياد الخاص ال  "اللجنة/اللجان المنظمة لأللعاب"
 .االولمبياد الخاص الدوليمن قبل  معتمدةنشاطات أو أية ًا عالمية محددة و/ألعاب إقامةبتنظيم وتمويل و

تستخدم الدولي األولمبياد الخاص من قبل تعني النشرة المعنونة "دليل معايير الرسوم البيانية" الصادرة بشكل دوري  "دليل معايير الرسوم البيانية"
 .دوليمن قبل األولمبياد الخاص ال الحقاً  عليه وافقلدليل معايير الرسوم البيانية يوأي تعديل أو ملحق ، البرامج المعتمدة كافةمن قبل 

 ، وأن تعتبر مرادفة للعبارة2.01يجب، ألغراض األولمبياد الخاص، أن تحمل المعنى المنصوص عليه في قسم  "فكرية" و "إعاقات  فكرية"إعاقة 
بما  دوليعليه من قبل األولمبياد الخاص ال وافق"إعاقة عقلية" كما هي مستخدمة تقليديًا في األولمبياد الخاص. يجب أن يحمل أي مصطلح بديل م

 بمعنى "تخلف عقلي) ألغراض األولمبياد الخاص." (ذهنيةنفس المعنى لمصطلح "إعاقة ، 9.01يتوافق مع قسم 

 .3.12معرفة في قسم  " MATP/برنامج االنشطة الحركية لشديدي االعاقة "

، وليس على أساس إقليمي أو عالمي من قبل لمجموعة من البلدان منظمةأو  قدمةتعني أية ألعاب صيفية و/أو ألعاب شتوية م ""ألعاب متعددة البرامج
 األولمبياد ر يحمالن تفويضًا مسبقًا من قبل من قبل برنامجين معتمدين أو أكث أومن قبل ممثل مرخص له من قبله  أو  دولياألولمبياد الخاص ال

 .دوليالخاص ال

 .10.01"مجلس اإلدارة/لجنة البرنامج" في هذا القسم  عبارة" معرفة تحت "لجنة البرنامج

 .برنامجال من قبل متعددة جغرافيةلمحافظات  ظمةمنأو  قدمةتعني أية ألعاب صيفية و/أو ألعاب شتوية م "ألعاب البرنامج"

 ).d( 3.04معرفة في قسم "الرياضات المعترف بها" 
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العامة إلدارة برامج  لقوانينكما هو وارد في هذه االدولي  تعني البرنامج المعتمد المرخص والمخول به من قبل األولمبياد الخاص  "برنامج"
 مدينة معينة. أو ، منطقةدولةاألولمبياد الخاص ضمن حدود 

 تعني، بشكل فردي وجماعي، الرياضات الصيفية الرسمية و/أو الرياضات الشتوية الرسمية. "الرياضات الرسمية"

 ).b( )1( 3.04" معرفة في قسم "الرياضات الصيفية الرسمية

 ).b( )2( 3.04معرفة في قسم  "الرياضات الشتوية الرسمية"

 ).h( 3.04معرفة في قسم  "الرياضات الممنوعة"

 دولي، وليس على أساس عالمي، من قبل األولمبياد الخاص الظمة لعدة بلدانأو من قدمةتعني أية ألعاب صيفية و/أو ألعاب شتوية م "األلعاب اإلقليمية"
 تلكالبرامج المعتمدة في  كافة، والتي تعتبر دوليمن قبل برنامجين معتمدين أو أكثر مخولين مسبقًا من قبل األولمبياد الخاص ال أو أو ممثل عنه

 مدعوة للمشاركة فيها. لمنطقةا

األولمبياد الخاص  من قبل تعرفمن العالم التي  مساحة جغرافية البرامج المعتمدة في المناطق أو المناطق الفرعية لعدد من  تعني منطقة/مناطق""
 .1.07كما هو وارد في قسم من حين آلخر  دوليال

 .1في قسم ة بها و المحددة المعرف العبارة، دوليتعني األولمبياد الخاص ال "SOIاالولمبياد الخاص الدولي/"

 الدولي. األولمبياد الخاصرئيس تعني رئيس مجلس إدارة  " الدولي األولمبياد الخاص رئيس"

من  اً لتي تنشر دوري"القوانين الرياضية الرسمية لألولمبياد الخاص" ا المعنونة المنفصلة تعني الوثيقة  "الدوليألولمبياد الخاص ل "القوانين الرياضية
في كل رياضة رسمية،  المسابقاتالتدريبات ولتنظيم البرامج المعتمدة واللجان المنظمة لأللعاب  كافةمن قبل  وتستخدمالدولي  األولمبياد الخاصقبل 

 .الدولي األولمبياد الخاصوالتي تعدل وتحدّث من حين آلخر من قبل 

، وهو الشعار ورموزهاته ر عالمعناص كافةو واألولمبياد الخاص الدولي  ألولمبياد الخاصتعني الشعار الرسمي لـ "االولمبياد الخاص "شعار
الرسمي  الدولي األولمبياد الخاصالبيانية والمسجل في مكتب البراءات والعالمات التجارية للواليات المتحدة كشعار  مالرسوالمصور في دليل 
 وعالمته التجارية.

سم أو لخاص" بغض النظر عن طريقة عرض اإلسم "األولمبياد اإ) العالمة و1(كل فردي وجماعي:تعني، بش " األولمبياد الخاص"عالمة/عالمات 
سم إشعار اللجنة المنظمة لأللعاب أو سم أو إسم البرنامج المعتمد أو إأو  األولمبياد الخاص الدوليسم ستخدم لوحده أو مصاحبًا إلإستخدامه، سواًء إ

األولمبياد ) أية ألعاب أو شعار لجنة منظمة لأللعاب أو شعار أو فكرة مستخدمة من 3(؛) شعار األولمبياد الخاص2( ؛األولمبياد الخاص نشاط
) أية 6(؛®بمواكبة الشرطةلألولمبياد الخاص  شعلةالجري بال) 5(؛®الموحدة الرياضة) 4(؛ة منظمة لأللعاب أو برنامج معتمدأو لجن الخاص الدولي

سم أو إأو أخرى ) أية عالمة 7عاب الرسمية، و(أو لجنة منظمة لأللعاب كرمز لألل األولمبياد الخاص الدولي رموز أو شعارات مستخدمة من قبل 
باألولمبياد له عالقة ما  ستخدام فيلإل لدولي األولمبياد الخاص اعليه  وافقيزة أو رسم أو أي تعبير آخر شعار أو رمز أو شارة أو عالمة مم

تسجيل أو سلطة حكومية أو  هيئةملكيته في مكتب العالمات والبراءات للواليات المتحدة و/أو أي  األولمبياد الخاص الدولي  الخاص، والذي سجل
خالل  والمعتمدة برامج االستعمال المتكرر من قبل المن خالل ألولمبياد الخاص و محددة با تبطةأنها أصبحت مر األولمبياد الخاص الدولي قرر 

   ختلفة.مال النشاطات

 أكيد ،مرجعالعامة بدون أي تعديل أو حصر القوانينهذه  ضمنستخدمت إيقصد بها، حيثما  ولمبياد الخاص""حركة األ "األولمبياد الخاص" أو
        .التي أنشأها و يديرها األولمبياد الخاص الدوليمبياد الخاص العالمية وحركة األول المسابقاتالتدريبات الرياضية وولبرنامج األولمبياد الخاص 

برنامج القضائية لبرنامج معتمد، وهو  موجود ضمن الحدود محلي مجتمعتعني برنامجًا إقليميًا أو محلياً أو  /البرامج الفرعية"الفرعي "البرنامج
العامة  القوانين، بما يتماشى مع هذه األولمبياد الخاص الدولي من قبل برنامج معتمد أو من قبل له المعتمد والمخول ضمن المجتمع المحليفرعي 
 الجغرافية للبرنامج المعتمد. الحدودكليًا ضمن تتواجد ضمن منطقة محددة  اً وتنفيذ برامج األولمبياد الخاص محليلتنظيم 

 ًا. قضائيله  المحددة المنطقة الجغرافية  ضمنأو منفذة من قبل برنامج فرعي  منظمةتعني أية ألعاب صيفية أو شتوية  "ألعاب البرنامج الفرعي"

تُحمل فيه شعلة  حيث دللباسباق  يتضمن، الذي ®بمواكبة الشرطةلألولمبياد الخاص  شعلةالجري بال) ) 1تعني، فرديًا وجماعيًا: ( "سباق الشعلة"
منظمة من قبل برنامج معتمد ألية ألعاب  حفل االفتتاح ع(من أثينا، اليونان في حال األلعاب العالمية) إلى موق سابقاً محدد  مكاناألولمبياد الخاص من 
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الجري   والتوعية االجتماعية لدعم التبرعات) نشاطات جمع 2(,إقليمية أو عالمية أو عند االقتضاء/حيث ينطبق، الى مكان حفل االفتتاح أللعاب 
 .بمواكبة الشرطةلألولمبياد الخاص  شعلةبال

 أللعاب أو برنامج معتمد في واحدة أوا تنظيمأو لجنة  األولمبياد الخاص الدولي من قبل نظمة أو ممقدمة أولمبياد خاص  مسابقاتتعني أية  "البطولة"
 الرسمية. الرياضاتثنتين) من إ(وليس أكثر من  إثنين

 .3.11في قسم  حددةم ®""األلعاب الموحدة

يثاق األلعاب م  ،ألولمبياد الخاص الدوليباالقوانين الرياضية الخاصة ، العامةالقوانين تعني، فرديًا وجماعياً، هذه  "المعايير الموحدة"
عتماد وأية تغييرات أو إضافات الحقة ألية من هذه الوثائق وأية سياسات رخصة اإل ،عتمادمعايير اإل ،معايير الرسوم البيانيةدليل ، العالمية/اإلقليمية

 معني.لبرنامج معتمد   خطياً  األولمبياد الخاص الدوليتبناها ي

 لأللعاب.منظمة اللجنة الأو  األولمبياد الخاص الدولي من قبل  اً عالمي ظمةأو من قدمةتعني أية ألعاب صيفية و/أو شتوية م "األلعاب العالمية"

والمعنونة "ميثاق األلعاب العالمية/اإلقليمية لألولمبياد  األولمبياد الخاص الدولي تعني الوثيقة الصادرة من قبل  "ميثاق األلعاب العالمية/اإلقليمية"
األولمبياد الخاص  عليهاادق وأية تعديالت أو ملحقات أو نسخ منقحة لتلك الوثيقة التي ص 1993 إعتبارًا من أكتوبر المؤرخة والمنقحة، الخاص"

 .وليالد
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