الجدول الزمني المقترح
لألحكام االنتقالية واإلنتخابات التحاد العاب القوى

اإلجــــــــــراء

1

تبت (لجنة النظر في طعون رفض طلبات االنتساب لعضوية الهيئة العامة) في الطعون في ق اررات
رفض طلبات اإلنتساب.

(خالل يومين من تاريخ إنتهاء مدة تقديم الطعون)
2

تاريخ تنفيذ االجراء
5/4-3

تقرر اللجنة اإلنتقالية :
أ .إعالن قائمة بأسماء أعضاء كل رابطة من روابط فئات المراكز والالعبين المعتزلين والمدربين
المعتزلين والحكام المعتزلين.
للروبط لفئات المراكز والالعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين
ب .الدعوة لإلجتماع اإلنتخابي ا

5/8

والحكام المعتزلين .
(يجب أن يتم هذا اإلجراء قبل اسبوع من موعد اإلجتماع اإلنتخابي للروابط)
3

عقد اإلجتماع اإلنتخابي للروابط وإعالن النتائج
(يجب أن يتم هذا اإلجراء خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ سريان نظام اإلتحادات الرياضية
 ،أي يجب أن يتم قبل تاريخ ) 2017/3/16

4

تقوم اللجنة اإلنتقالية بما يلي:

5/15

5/15

أ .اعادة هيكلة الهيئة العامة حسب النظام األساسي الجديد  ،بحيث تقوم بما يلي :
 .1تثبيت االندية .
 .2تثبيت االعضاء المنتخبين من الروابط كاعضاء عاملين وتثبيت االعضاء الباقين كاعضاء
مراقبين.
 .3تحديد القائمة النهائية للهيئة العامة (االعضاء العاملين واالعضاء المراقبين).
ب .إعالن القائمة النهائية ألسماء اعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين .
(يجب أن يتم هذا اإلجراء خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ اعتماد النظام األساسي الجديد)
5

تقوم اللجنة اإلنتقالية بما يلي:
أ .االعالن عن موعد ومكان إجتماع الهيئة العامة اإلنتخابي ودعوة أعضاء الهيئة العامة
واللجنة األولمبية لهذا اإلجتماع .
ب .اإلعالن في مقر االتحاد (أو على الموقع اإللكتروني) كشف ًا باسماء االعضاء الذين يحق لهم
الحضور وجدول االعمال المقترح.

ج .االعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس االدارة واستقبال طلبات الترشح لدى األمانة
العامة للمدة التي يحددها النظام األساسي الجديد .
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د .اإلعالن عن فتح الباب أمام اعضاء الهيئة العامة العاملين لتقديم طلبات ترشيح األعضاء
الداعمين لدى األمانة العامة للمدة التي تحددها اللجنة اإلنتقالية.
يجب أن يتم هذا اإلجراء خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ إكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديدة.
ويجب أن يتم هذا اإلجراء قبل اسبوعين من موعد إجتماع الهيئة العامة اإلنتخابي.
6

آخر موعد إلستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وطلبات ترشيح األعضاء الداعمين.

5/24-16

7

طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

طلبات ترشيح األعضاء الداعمين

أ .تدقيق طلبات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أ .تدقيق طلبات ترشيح األعضاء الداعمين من
من قبل لجنة اإلنتخابات.

قبل أمين السر.

ب .إعالن قرار لجنة اإلنتخابات في طلبات الترشيح ب .إعالن قرار أمين السر في طلبات ترشيح
لعضوية مجلس اإلدارة.
ج .إعالم المرشحين بقرار لجنة اإلنتخابات.
(خالل يومين من تاريخ إنتهاء تقديم طلبات
الترشح)
8

9

األعضاء الداعمين.
ج .إعالم المرشحين بقرار أمين السر.
(خالل يومين من تاريخ إنتهاء تقديم طلبات
الترشيح)

إستقبال الطعون في قرار لجنة اإلنتخابات

إستقبال الطعون في قرار أمين السر (لدى األمانة

(لدى األمانة العامة).

العامة) .

(خالل ثالثة أيام من تاريخ قرار لجنة اإلنتخابات)

(خالل ثالثة أيام من تاريخ قرار أمين السر)

أ .تدقيق الطعون من قبل لجنة اإلستئناف.

أ .تدقيق الطعون من قبل لجنة النظر في طعون

ب .إعالن قرار لجنة اإلستئناف النهائي في
الطعون.

(خالل يومين من تاريخ انتهاء تقديم الطعون)

5/26-25

5/29-28-27

رفض طلبات اإلنتساب لعضوية الهئية
العامة.

ب .إعالن قرار لجنة النظر في طعون رفض
طلبات اإلنتساب لعضوية الهئية العامة

النهائي في الطعون.

5/31-30

(خالل يومين من تاريخ انتهاء تقديم الطعون)
10

نشر اسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة والمرشحين من األعضاء الداعمين على لوحة االعالنات
في مقر اإلتحاد

11

موعد إجتماع الهيئة العامة وإجراء إنتخابات مجلس اإلدارة
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