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 مبياد الخاصاألول

 

 2102القوانين العامة لعام  تعديالت

 مقدمة

وكان آخر تعديل في القوانين  التنقيح والتحديث من حين آلخر. تتطلب كل الوثائق الُمنِظَمة

"اإلعاقة  إلى "التخلف العقليتغيير مصطلح "تم ، و4002العامة لألولمبياد الخاص في عام 

. وقد نمت حركة 7991عام  تعديل أكبر في سبقه ،4002في عام  . كما تم تعديل بسيطالذهنية"

 .األولمبياد الخاص منذ ذلك الحين حتى أصبحت منظمة عالمية

 انتشارنا ومدى ما وصلنا إليه.يعكس  4074وتعديل القوانين العامة لعام 

 األولمبياد الخاصإدارة  تمتسل   وقد. تعاونية عملية من جزءا   التعديل يكون أن على فقاتُ  وقد

(SOI )  االستشارية واللجنة ،مكاتب القيادة اإلقليمية من أعوام ةخمس عن زيدخالل ما ي عروضا 

 .هاوأعضاء خرى،أُ  هيئات   لجان ومن الرياضية، للقوانين

ا تقابلوحيث  إقليم، كل من مندوبين من عمل مجموعة( SOI) إدارة األولمبياد الخاص شكل ت وقد

 توصيات العمل مجموعة تأعد   وقد. 4077 مارس إلى 4070 نوفمبر شهر من أسبوع كل في

 .4074 فبراير في التعديل الرياضية األلعاب لجنة اعتمدت وقد( SOI) الخاص ألولمبيادا دارةإل

 :4074 تعديل على طرأت التي الرئيسية للتغيرات ملخص هو يلي وما

 2102 تعديل ملخص

 والقوانين ، الخاص األولمبياد من الرئيسي الغرض ليوضح جديد قانوني بند إضافة تم: قانونيا   •

 اللجنة الدولية لأللعاب األولمبية أمثال من شركائنا مع نملكها التي الرئيسية والعالقات المرشدة،

(IOC )الرياضية واالتحادات. 

 ستراتيجيةاإل الخطط إطار لتعكس الخاص لألولمبياد الرسمية العامة القواعد تنظيم تم: هيكليا   •

 :يلي كما 4072 -4077 من الخاص لألولمبياد

 رقم البند الجديد رقم البند السابق المحتوى

 1بند رقم  1بند رقم  المهمة، والهدف، و القوانين التأسيسية

 2بند رقم  2بند رقم  تعريفات

 3بند رقم  3بند رقم  ُسلطة إدارة األولمبياد الخاص

 4بند رقم  4بند رقم  الُمعتمدةإدارة وفعالية البرامج 

 5بند رقم  5بند رقم  البرامج اعتماد

 6بند رقم  6بند رقم  ألولمبياد الخاصالعبي قوي ا

 7بند رقم  7بند رقم  سابقةالتدريبات والم



 8بند رقم  8بند رقم  والتطوير جمع التبرعات

 9بند رقم  9بند رقم  الترتيبات والحسابات المالية، والتأمين

 11بند رقم  11بند رقم  القوانين العامة تفسير

 

 الواليات من الُمعتمدة للبرامج الخاصة القوانين ضم  حاليا   تم :ةالمتحد الوالياتب الخاصة القواعد

 عليه وبناء  . أجمع للعالم مناسبة العامة القوانين أن على لنؤكد العامة، لقوانينبا ملحق في المتحدة

 ال لكي" البرنامج" أو عتمد"المُ  البرنامج"  محله وحل  " قومي" الوصفي التعبير حذف تم فقد

 .األخرى الدول وبرامج المتحدة الواليات برامج بينالقوانين  في تفرقة هناك يكون

 ثالث ألعاب رسمية أو أكثر. " تشير إلى مسابقة مناأللعاب"األلعاب الرياضية الرسمية: 

اإلقليمية، ذات اللغة اآلتية  مكاتب القيادةباسم  حاليا  والمعروفة  الهيئات االستشارية اإلقليمية:

 المضافة:

 ؛إلقليم الذي يتبعهل اإلستراتيجية التنمية خطط...  عن مسئول إقليمي مكتب قيادة كل -

 بالصفات يتمتعوا أن اإلقليمية ةالقياد مكاتب لعضوية منتخبينال األشخاص على يجب -

برنامج/ ال هيئة لجنة في عضوا يكون أن أو تنفيذي،/ برنامج مدير يكون أن :اآلتية

 ؛ُمعتمدال للبرنامج ،المديرين

أن الحق في  -مكاتب القيادة اإلقليمية بالتشاوة مع  -( SOI) داةة األولمبياد الخاصإل -

 ( للعملSRLCة دون اإلقليمية )مكاتب القيادبشكل دوةي تكوين واحد أو أكثر من  تُجيز

 اإلقليم. دون

  

، جيدا  القيمة المحتملة للتبرعات المادية( SOI) إدارة األولمبياد الخاصُتدرك : المنح التمويلية

إدارة األولمبياد يخضع تشكيلها وقبولها لموافقة  والتي، منحا تمويلية البرامج تنشئوربما 

 .(SOI) الخاص

 

 على التشديد على تحتوى السابقة القوانين كانت :ثم السماح بها حظر عرض أعالم البلدان

 أن وال قومي، علم أي ُيعرض بأال القانون نص على مشتمال   الجزء لهذا التعديل فجاء ، حظرال

 من عضو أي أو مدرب أو قوي العب أي من أداء أو عرض أي أو وطني، نشيد أي ُيعزف

 متعددة األلعاب أو إقليمي أو عالمي، حدث أي في ،المعتمدة للبرامج الرسمي الوفد أعضاء

 األلعاب في المسابقة في المشاركة الدول أعالم تعرض أن( GOC) لـ فيمكن ذلك ومع.  البرامج

 في و الجوائز، تسليم ومراسم والختام، االفتتاح، عند المضيفة الدولة وعلم اإلقليمية، أو الدولية

 .األلعاب إقامة أماكن

 في المشاركين والمتطوعين والمدربين القوى العبي على يحظر: الوجوه على الرسم تحريم

 الختام، أو االفتتاح حفل أو األلعاب، أو المسابقات، أثناء وجوههم يرسموا أن الخاص األولمبياد



 أي عرض منع على اآلن اشتمل قد الحظر وهذا. النصر مآدب أو الجوائز، تسليم أماكن في أو

 .الوجوه على الدول أعالم رسم أو دعائية رسالة

 وسيجب. الخاص األولمبياد مسابقات منزلة لتعزز أُضيفت جديدة شرطية فقرة وهذه: المهرجون

 حظر من تتأكد أن عليه المصدق البرنامج و( GOC) و( SOI) إدارة األولمبياد الخاص على

 في المشاركة أو الظهور من وممنوعين األولمبية المدينة حفالت في المهرجون وجود

 أماكن ومن الجوائز، تسلم أماكن ومن الختام، أو االفتتاح حفل أو األلعاب، أو المسابقات،

 .النصر مآدب أو الرياضية، األلعاب

إدارة األولمبياد  من كل على فيجب: أيضا   جديدة الشرطية الفقرة هذه: للحظ الجالبة شياءاأل

 أن يجب للحظ الجالبة األشياء أن من وايتأكد أن المعتمد البرنامج أو( GOC) و( SOI) الخاص

 وضوء األعالم، ورفع اليمين، حلف متضمنة واأللعاب، المسابقات أثناء معينة أحداثب تلتزم

 تسلم حفالت في للحظ الجالبة األشياء تشارك أن يجب فال. الختام أو االفتتاح حفل في المرجل

 .الجوائز تسليم عرض متبعين القوة لالعبي تبارك ذلك من وبدال الجوائز

 أي لو: العامة القوانين في قبل من ُيسد لم فراغا   تسد الشرطية الفقرة وهذه :الفرعية البرامج

 سلطة إلى سيؤول البرنامج من ُمعتمد فرعي برنامج أي صالحية فإن صالحياته، فقد برنامج

 سلطة الخاص ألولمبيادا دارةإل كونتوس. التصنيفي هيكلها أو( SOI) إدارة األولمبياد الخاص

 وتصدق آخر، برنامج اعتماد يتم حتى فرعي برنامج ألي الصالحية مد أو تجديد أو إلغاء

 .عتمدالم بالبرنامج الملحقة الفرعية البرامج على السلطة

 في التصديق أو) التفويض إلغاء جراءاتإ في الحياد من نتحقق لكي: باإللغاء األخير اإلنذار

 عينته ما شخص مع سيتشاور فإنه إللغائها، أسبابا الخاصإدارة األولمبياد  وجد ما حالة/  قضية

 .اإللغاء إجراءات في ترغب ال التي اإلقليمية القيادة هيئة

 خاص بشكل القوى العبي صغار برنامج على الضوء إلقاء تم لقد :القوي العبي صغار برنامج

 .المشاركة أحقية بند في حاليا  

 .الفرد إعاقة مستوى أو درجة بخصوص محدد بند إلغاء تم: المشاركة أحقية

 الفرصة تعطى التي الرياضية األلعاب تنقسم :الخاص باألولمبياد الرياضية األلعاب تصنيف

 من مكونة عامة، أقسام ثالثة إلى يتسابقواو يتدربوا بأن الخاص باألولمبياد القوي لالعبي

 المحبوبة الرياضية واأللعاب بها، المعترف الرياضية واأللعاب الرسمية، الرياضية األلعاب

 .الرياضية األلعاب قوانين في تعريفها تم كما محليا

 كان مهما القوي لالعبي والمنافسة للتدريب فرصا المعتمدة البرامج ستقدم :المشاركة فرص

 لتناسب تشكيلها الممكن من والمنافسات األلعاب أن يوضح فالتعديل اآلن أما. قدراتهم مستوى

 .المسابقة من فقط واحد مستوى

 مر على التقنية التطورات ليعكس التبرعات جمع بند تحديث تم :إلكترونيا   التبرعات جمع

 التي التبرعات لكل الثابتة المستويات نساند ولكي. العامة القوانين على تعديل آخر منذ السنين



 األولمبياد الخاصإدارة  وستزوده الخاص، األولمبياد لصالح أو باسم تصل إلكترونيا   تجمع

(SOI )و المعتمدة البرامج لكل المكتوبة باإلرشادات (GOCs )يتم التي بالظروف المتعلقة 

 .رقميا   التبرعات جمع في يشترك ربما( GOC) أو معتمد برنامج أي خاللها

 للبرامج أصول أية يستخدموا أن( GOC) و المعتمدة البرامج على يحظر :األصول استخدام

 أن حيث الخاص، األولمبياد لصالح أو باسم تبرع أي ذلك في بما ، GOC أصول أو المعتمدة

 .الخاص لألولمبياد جائز غير والمسابقات البرامج في المشاركة تمويل

 اإلستراتيجية الخطة مع المعتمدة البرامج تماشي أهمية يعكس جديد شرط :السنوية الخطط

 االستراتيجية الخطط لتالئم العام مدار على خطط لتطوير المعتمدة البرامج وستسعى. للحركة

 مالية سنة لكل مكتوبة عمل خطة تعد وأن وأولوياته، الخاص، لألولمبياد الرئيسي للمركز

 واألنشطة المعتمدة، بالبرامج الرياضية لأللعاب الشاملة األهداف محددين ،(السنوية الخطة)

 .التبرعات وجمع واإلدارة بالبرامج المتعلقة

 

 :  من للتعديل تفصيلي وصف على الحصول يمكنكم

resources.specialolympics.org 

 

 سيكولو أنجيال/ السيدة ،(SOI) ل القانوني المكتب لرئيس االستفسارات توجه

http://sp.therosettafoundation.org/Community/Lists/Projects/Attachments/153/resources.specialolympics.org

