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 المقدمة

ؤولیات األجھزة ، فضالً عن سلطات وحقوق ومس)IBA(ینص ھذا القانون األساسي على الھیكل التنظیمي لالتحاد الدولي للمالكمة 

لتي تحكم مالكمة االتحاد إلى جانب اللوائح الصادرة بموجبھ، فإنھ یعكس المبادئ والمعاییر ا. والمكاتب المنشأة بموجبھ أو وفقاً لھ

د داخل االتحاد الدولي باإلضافة إلى ذلك، فإنھ یحتوي على أحكام تھدف إلى تعزیز الحكم الرشی. حول العالم) IBA(الدولي للمالكمة 

 .وتعزیز الشفافیة والمساءلة، من أجل ضمان امتثالھا للمیثاق األولمبي) IBA(للمالكمة 

 شرح المصطلحات .1

 :في ھذا القانون األساسي، تحمل المصطلحات التالیة المعنى المنسوب إلیھا في ھذه المادة 1.1

"AFBC "یعني االتحاد اإلفریقي للمالكمة. 

 .شریعیةیعني جدول أعمال أي اجتماع للھیئة الت" جدول األعمال"

"IBA "یعني االتحاد الدولي للمالكمة. 

طوالت ومسابقات تعني جمیع مباریات المالكمة والمباریات واألحداث والب)" IBA(مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة "

 .أو أذن بھا واعتمدھا على ھذا النحو) IBA(المالكمة األخرى التي بدأھا االتحاد الدولي للمالكمة 

إنشاؤه وفقاً للمادة  الذي تم) IBA(یعني المكتب الرئیسي لـاالتحاد الدولي للمالكمة )" IBA(مقر االتحاد الدولي للمالكمة "

2.2.   

"AMBC" یعني االتحاد الكونفدرالي األمریكي للمالكمة. 

تعني المبلغ الذي تحدده الھیئة التشریعیة والذي یكون مستحقاً وواجباً للدفع من قبل كل اتحاد " رسوم العضویة السنویة"

 .مارس من كل عام 31بحلول ) IBA(وطني إلى االتحاد الدولي للمالكمة 
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"ASBC "یعني االتحاد الكونفدرالي األسیوي للمالكمة. 

 .)أ(37.1المنشأة وفقاً للمادة ) IBA(تعني لجنة االتحاد الدولي للمالكمة " لجنة الریاضیین"

 .)ب(37.1المنشأة وفقاً للمادة ) IBA(للمالكمة تعني لجنة االتحاد الدولي " لجنة المراجعة"

مادة یعني الشخص أو األشخاص المعینین في منصب مدقق الحسابات من قبل مجلس اإلدارة وفقاً لل" مدقق الحسابات"

44.1. 

 ؛25.1الذي تم إنشاؤه وفقاً للمادة ) IBA(یعني مجلس إدارة االتحاد الدولي للمالكمة " مجلس اإلدارة"

 .یعني أي ریاضي مسجل كمالكم في دائرة اختصاص اتحاد وطني"مالكم"

 .36تعني وحدة النزاھة المستقلة المنشأة وفقاً للمادة " BIIU"أو " وحدة نزاھة المالكمة المستقلة"

تعني وحدة االمتثال، كونھا جزءاً من وحدة نزاھة المالكمة )" BIIU(وحدة االمتثال في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة "

 .)أ(36.3، المذكورة في المادة )BIIU(المستقلة 

تعني وحدة التعلیم والتطویر، باعتبارھا جزءاً من )" BIIU(وحدة التعلیم والتطویر في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة "

 .)ج(36.3، المذكورة في المادة )BIIU(وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

تعني وحدة الترشیح، كونھا جزءاً من وحدة نزاھة المالكمة )" BIIU(وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة "

 .)ب(36.3رة في المادة ، المذكو)BIIU(المستقلة 

"CAS "تعني محكمة التحكیم للریاضة ومقرھا في لوزان، سویسرا. 

كمدیر مالي، والذي یتحمل ) IBA(یعني الشخص الذي یعمل من قبل االتحاد الدولي للمالكمة " المدیر المالي"

 ).IBA(المالیة والحسابات الخاصة باالتحاد الدولي للمالكمة المسؤولیة األساسیة عن إدارة الشؤون 

 .وفقاً للوائح) IBA(یعني أي شخص تم تعیینھ في منصب رسمي في مسابقة االتحاد الدولي للمالكمة " مسؤول المنافسة"

كاتحاد ) IBA(مة یعني اتحاد من االتحادات الفیدرالیة الوطنیة المعترف بھا من قبل االتحاد الدولي للمالك" االتحاد"

 .كونفدرالي

 .16.1تعني الھیئة التشریعیة لالتحاد الدولي للمالكمة الذي تم إنشاؤھا وفقاً للمادة " الھیئة التشریعیة"

 .یعني عضو مجلس اإلدارة" مدیر"

وفقاً لھذا القانون  یعني االجتماع العادي للھیئة التشریعیة الذي تُجرى فیھ االنتخابات" اجتماع الھیئة التشریعیة االنتخابي"

 .األساسي

 16.2یعني االتحاد الوطني الذي یفي بمتطلبات المادة " االتحاد الفیدرالي الوطني المؤھل"

"EUBC "یعني االتحاد الكونفدرالي األوروبي للمالكمة. 

 .19.1یعني اجتماع ینعقد وفقاً للمادة " االجتماع االستثنائي "

 .)ج(37.1تعني اللجنة المالیة التابعة لالتحاد الدولي للمالكمة المنشأة بموجب المادة " لجنة المالیة"

 .)د(25.1یعني أعضاء مجلس اإلدارة المشار إلیھم في المادة " المدیرون المستقلون"

 .27.5تعني الشركة المستقلة المشار إلیھا في المادة " شركة التدقیق المستقلة"
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"IOC "الدولیة تعني اللجنة األولمبیة. 

 .)ص(30.1یعني الشخص المعین في منصب المستشار القانوني من قبل مجلس اإلدارة وفقاً للمادة " المستشار القانوني"

یعني الكیان القانوني الذي یحكم المالكمة في بلد معین، والذي تم قبولھ في العضویة الكاملة " االتحاد الفیدرالي الوطني"

 ).أ( 9.4من قبل الھیئة التشریعیة وفقاً للمادة ) IBA(في االتحاد الدولي للمالكمة 

"OCBC "للمالكمة كونفدرالي األوقیانوسيیعني االتحاد ال. 

 :یعني" مسؤول"

أو في اتحاد كونفدرالي أو في اتحاد ) IBA(أي شخص منتخب لمنصب في االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 .فیدرالي وطني

أو اتحاد كونفدرالي أو اتحاد فیدرالي وطني في أي ) IBA(أي شخص یعینھ االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

 .منصب

أو اتحاد كونفدرالي أو اتحاد فیدرالي ) IBA(أي شخص یعمل من قبل االتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 وطني؛ أو

أي مسؤول مسابقة أو أي مسؤول مماثل في مسابقة مالكمة في اتحاد كونفدرالي أو اتحاد فیدرالي  )د(

 وطني؛

 .18.2یعني االجتماع الذي یعقد وفقا للمادة " االجتماع العادي"

 .)أ(25.1الذي تنتخبھ الھیئة التشریعیة وفقاً للمادة ) IBA(یعني رئیس االتحاد الدولي للمالكمة " الرئیس"

یعني الكیان القانوني الذي یحكم المالكمة في بلد معین، والذي تم قبولھ من قبل مجلس اإلدارة كعضو " العضو المؤقت"

 .9.1وفقاً للمادة ) IBA(مؤقت في االتحاد الدولي للمالكمة 

 .یضعھا مجلس اإلدارة وفقاً لھذا القانون األساسي تعني اللوائح التي" اللوائح"

 ؛ و33.1 بل مجلس اإلدارة وفقاً للمادةالمنتخب من ق) IBA(یعني نائب رئیس االتحاد الدولي للمالكمة " نائب الرئیس"

یعني مندوب االتحاد الوطني في اجتماع للھیئة التشریعیة الذي یحق لھ التصویت نیابة عن االتحاد " مندوب التصویت"

 .22.1الوطني وفقاً للمادة 

 :في ھذا القانون األساسي، ما لم ینص على خالف ذلك 1.2

 .إلى المواد ھي إشارات إلى المواد في ھذا القانون األساسياإلشارات  )أ(

على أنھا تشمل أي شخص طبیعي أو عمل تجاري أو شركة أو شخص " شخص"یجب تفسیر اإلشارة إلى  )ب(

اعتباري أو حكومة أو والیة أو وكالة تابعة لدولة أو سلطة محلیة أو بلدیة أو ھیئة حكومیة أو أي مشروع 

سواء كانت لھا شخصیة قانونیة منفصلة أم (مشترك أو جمعیة أو اتحاد فیدرالي أو اتحاد كونفدرالي أو شراكة 

 ).ال

یجب تفسیر اإلشارة إلى أحد اللوائح، أو إلى واحد أو أكثر من أحكام الالئحة، ما لم یقتض السیاق خالف ذلك،  )ج(

 .لتشمل إشارة إلى أي تعدیل أو استبدال یتم إجراؤه علیھا من وقت آلخر
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 .ة في تفسیرهتم إدراج جمیع عناوین ھذا القانون األساسي فقط لتسھیل الرجوع إلیھا وال یمكن اعتبارھا مساعد  1.3

 الوضع القانوني والمكتب الرئیسي .2

وما یلیھا من  60ھو جمعیة غیر حكومیة وغیر ربحیة تأسست في سویسرا وفقاً للمادة) IBA(االتحاد الدولي للمالكمة  2.1

 .القانون المدني السویسري، وتخضع للقانون السویسري

 .لوزان، سویسرا، أو أي مكان آخر تحدده الھیئة التشریعیةفي ) IBA(یقع المكتب الرئیسي لـاالتحاد الدولي للمالكمة  2.2

 المھمة .3

في الترویج لریاضة المالكمة ودعمھا وإدارتھا في جمیع أنحاء العالم وفقاً ) IBA(تتمثل مھمة االتحاد الدولي للمالكمة  3.1

 .لمتطلبات وروح المیثاق األولمبي

 :صوص من خالل تحقیق األھداف التالیةبمھمتھ على وجھ الخ) IBA(یفي االتحاد الدولي للمالكمة  3.2

الترویج للمالكمة كریاضة وروحھا بجمیع أشكالھا في ضوء قیمھا التربویة والثقافیة والریاضیة وتشجیع تنمیة  )أ(

 .المالكمة في جمیع أنحاء العالم

 تعزیز المالكمة بشكل عام كنشاط مالكمة صحي وتعلیمي ولیاقة بدنیة للرجال والنساء، وتعزیز سالمة )ب(

المالكمین ورفاھھم على جمیع المستویات، بما في ذلك من خالل تعزیز ومراقبة الممارسات الریاضیة الجیدة، 

 .ومن خالل برامج للشباب والتنمیة

تعزیز أعلى معاییر التنظیم والحكم والتحكیم والتوجیھ والتدریب والتعلیم والضوابط الطبیة ومكافحة المنشطات  )ج(

 .في ریاضة المالكمة

 ).IBA(م وإجراء مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة تنظی )د(

 .تنظیم ریاضة المالكمة في جمیع أنحاء العالم من خالل اللوائح )ه(

تشجیع ودعم تطویر وتنظیم ونشر المالكمة في جمیع أنحاء العالم من خالل االتحادات الكونفدرالیة واالتحادات  )و(

التحادات الكونفدرالیة واالتحادات الفیدرالیة الوطنیة تتوافق الفیدرالیة الوطنیة، والتأكد من أن قواعد ولوائح ا

 .مع أحكام ھذا القانون األساسي واللوائح المطبقة علیھا

تعزیز التفاھم والتعاون بین االتحادات الكونفدرالیة واالتحادات الفیدرالیة الوطنیة، وتزویدھا بالدعم، وتقویة  )ز(

، واالتحادات الكونفدرالیة واالتحادات )IBA(سلطتھا ومكانتھا، وضمان الوحدة بین االتحاد الدولي للمالكمة 

 .الفیدرالیة الوطنیة

 .ة األولمبیة على النحو المنصوص علیھ في المیثاق األولمبيتعزیز وتطویر المثل العلیا للحرك )ح(

الحفاظ على حق كل فرد في المشاركة في المالكمة كریاضة دون تمییز غیر قانوني من أي نوع، بروح  )ط(

 .الصداقة والتضامن واللعب النظیف

 .تعزیز مشاركة المرأة في ریاضة المالكمة وتحسین برامج المالكمة النسائیة )ي(

 وكذلك. المنشطات وقضایا الفساد التي قد تضر بالریاضة وسمعة المالكمةمحاربة  )ك(

التعاون مع المنظمات والھیئات الریاضیة األخرى لتعزیز مصالح الریاضة بشكل عام، والمالكمة بشكل خاص،  )ل(
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 .في جمیع أنحاء العالم

 عدم التمییز .4

وعة من األشخاص على أساس العرق أو لون یحظر تماما أي شكل من أشكال التمییز ضد بلد أو شخص عادي أو مجم 4.1

البشرة أو اإلثنیة أو األصل القومي أو االجتماعي أو الجنس أو اإلعاقة أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر 

 . أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو توجھ جنسي أو أي سبب آخر

 الصالحیات .5

واالتحادات الفیدرالیة الوطنیة والمسؤولین ومسؤولي المنافسة والمالكمین والمدربین  یجب على االتحادات الكونفدرالیة 5.1

 .وجمیع األشخاص والمنظمات األخرى الخاضعة لھذا القانون األساسي االمتثال ألحكامھ وجمیع اللوائح المطبقة علیھم

حادات الفیدرالیة الوطنیة وجمیع االتحادات یجب أن تعترف القوانین األساسیة لجمیع االتحادات الكونفدرالیة وجمیع االت 5.2

 .5.1األعضاء أو المنتسبة إلى اتحاد وطني صراحة بااللتزامات المنصوص علیھا في المادة 

یتخذ كل اتحاد كونفدرالي جمیع التدابیر التي تكون مفتوحة بشكل معقول لھ للتأكد من امتثال جمیع االتحادات الفیدرالیة  5.3

 .5.2و 5.1الوطنیة التي تشكل جزءاً منھ لاللتزامات المفروضة علیھا بموجب المادتین 

 :معقول لھ لضمانیجب على كل اتحاد وطني اتخاذ جمیع اإلجراءات التي تكون مفتوحة بشكل  5.4

 .جمیع الجمعیات األعضاء أو المنتسبة إلى ھذا االتحاد الفیدرالي الوطني )أ(

 .كل أولئك المنتخبین لمنصب في ھذا االتحاد الفیدرالي الوطني )ب(

 .جمیع األشخاص المعینین في أي منصب داخل ھذا االتحاد الفیدرالي الوطني )ج(

 .الوطني جمیع األشخاص العاملین في ھذا االتحاد الفیدرالي )د(

جمیع األشخاص الذین یشغلون مناصب في ھذا االتحاد الفیدرالي الوطني مماثلة لتلك التي یشغلھا أي مسؤول  )ه(

 منافس؛ وأیضا

جمیع المالكمین والمدربین المسجلین من قبل ھذا االتحاد الوطني وجمیع االتحادات األعضاء أو المنتسبة لھذا  )و(

 .االتحاد الوطني

 .5.2و 5.1المطبقة علیھم والتي تنص علیھا المادتان االمتثال لاللتزامات 

ال یجوز ألي اتحاد فیدرالي وطني أن یصبح عضواً في منظمة مالكمة دولیة أو وطنیة أخرى، وال أن یكون تابعاً لھا بأي  5.5

من  شكل من األشكال، إال في الحاالت المنصوص علیھا في ھذا القانون األساسي أو بخالف ذلك بتفویض كتابي صریح

 .مجلس اإلدارة

 اللغات الرسمیة .6

 .تعتبر اإلنجلیزیة والعربیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة اللغات الرسمیة للھیئة التشریعیة 6.1

، أو إذا قرر مجلس اإلدارة خالف ذلك، فإن اللغة اإلنجلیزیة ھي لغة 6.1باستثناء الحاالت المنصوص علیھا في المادة  6.2

العمل الرسمیة في جمیع اجتماعات جمیع الھیئات التي تم إنشاؤھا بواسطة ھذا القانون األساسي أو وفقاً لھ؛ ولجمیع اللوائح 



8 
 

تحادات الفیدرالیة الوطنیة اال). IBA(وكذلك لجمیع محاضر ومراسالت وإعالنات وقرارات االتحاد الدولي للمالكمة 

 .مسؤولة عن الترجمات من اللغة اإلنجلیزیة إلى لغات بلدھم

لتجنب الشك، یجب تسویة أي نزاع یتعلق بتفسیر ھذا القانون األساسي أو اللوائح بالرجوع إلى النسخة اإلنجلیزیة من ھذا  6.3

 .المستند

 العضویة .7

لمالكمة داخل بلده أو قادر على ذلك، أن یتقدم لیصبح اتحاداً فیدرالیا یجوز التحاد المالكمة، المسؤول عن إدارة ریاضة ا 7.1

 .وطنیا

 .یمكن أن یكون ھناك اتحاد فیدرالي وطني واحد فقط من كل دولة 7.2

 القبول كعضو .8

) IBA(، یجوز التحاد المالكمة التقدم بطلب إلى االتحاد الدولي للمالكمة 7.2و 7.1مع مراعاة تلبیة متطلبات المادتین  8.1

 ً  .للقبول باعتباره اتحاداً فیدرالیاً وطنیا

یجب إرسال طلب قبول اتحاد المالكمة كاتحاد فیدرالي وطني عن طریق البرید أو البرید اإللكتروني إلى المكتب الرئیسي  8.2

 ، ویجب أن یتضمن أو یكون مصحوباً بوثائق وتفاصیل یمكن لمجلس اإلدارة تحدیدھا من)IBA(لالتحاد الدولي للمالكمة 

 .وقت آلخر

 العضویة المؤقتة .9

طلب قبول اتحاد المالكمة كاتحاد فیدرالي وطني، یجب على مجلس اإلدارة ) IBA(بعد استالم االتحاد الدولي للمالكمة  9.1

 .8.2و 7.2و 7.1قبول ھذا الكیان كعضو مؤقت في االتحاد الدولي للمالكمة، بشرط أن یفي بمتطلبات المواد 

 ):IBA(التحاد الدولي للمالكمة یحق لألعضاء المؤقتین في ا 9.2

 وأیضا .لحضور اجتماعات الھیئة التشریعیة ولكن لیس للتصویت خالل ھذه االجتماعات )أ(

ومسابقات المالكمة األخرى مع االتحادات الفیدرالیة ) IBA(المشاركة في مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

. بھا والتي قد یصدرھا مجلس اإلدارة من وقت آلخرالوطنیة، وفقاً ألحكام ھذه األنظمة واللوائح المعمول 

 وأیضا

 .لھم حقوق أخرى قد یقررھا مجلس اإلدارة من وقت آلخر )ج(

، سیتم تقدیم طلب العضو )IBA(بعد قرار مجلس اإلدارة بقبول اتحاد المالكمة كعضو مؤقت في االتحاد الدولي للمالكمة  9.3

 ً  . التخاذ قرار بشأنھ في اجتماع الھیئة التشریعیة بعد قرار مجلس اإلدارةالمؤقت للقبول باعتباره اتحاداً فیدرالیاً وطنیا

 :النظر في مثل ھذا الطلب، یجوز للھیئة التشریعیة بعد 9.4

 .قبول العضو المؤقت كاتحاد فیدرالي وطني )أ(

ھیئة تأجیل النظر في الطلب إلى جلسة الحقة للھیئة التشریعیة بناًء أي الشروط ، إن وجدت، التي قد تراھا ال )ب(

 .التشریعیة مناسبة
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تحدید شرط واحد أو أكثر سیؤدي تحقیقھ إلى تحول العضو المؤقت إلى اتحاد فیدرالي وطني دون اللجوء إلى  )ج(

المحدد قد تم الوفاء بھ أم ) الشروط(الھیئة التشریعیة؛ وتفویض مجلس اإلدارة صالحیة تحدید ما إذا كان الشرط 

 أو. ال

 .رفض الطلب )د(

 الفیدرالیة الوطنیةحقوق االتحادات   .10

 :االتحادات الفیدرالیة الوطنیة المؤھلة لھا الحق في 10.1

 .المشاركة في المناقشات والتصویت في اجتماعات الھیئة التشریعیة )أ(

 .تقدیم مقترحات إلدراجھا في جداول أعمال الھیئة التشریعیة )ب(

 .تعیین المرشحین المؤھلین لالنتخاب في اجتماعات الھیئة التشریعیة )ج(

وفي مسابقات ) IBA(ة في مسابقات المالكمین وتسجیلھم في مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة المشارك )د(

المالكمة األخرى مع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة األخرى، مع مراعاة أحكام ھذا القانون األساسي واللوائح 

 المعمول بھا؛

، وال سیما من خالل تلقي التقاریر والتعامیم )IBA(أن یتم إبالغھا بانتظام بأنشطة االتحاد الدولي للمالكمة  )ه(

والمعلومات الرسمیة، بقدر ما یكون ذلك ضروریاً لممارسة حقھا كاتحادات فیدرالیة وطنیة أو كما ھو محدد في 

 وأیضا. ھذه األنظمة واللوائح

 .أي حق آخر منصوص علیھ في ھذه األنظمة واللوائح ویحدده مجلس اإلدارة من وقت آلخر )و(

 التزامات االتحادات الفیدرالیة الوطنیة .11

 :یتعین على كل اتحاد فیدرالي وطني 11.1

 .االمتثال لمتطلبات ھذا القانون األساسي واللوائح المطبقة علیھ )أ(

، بما في ذلك لجنة التأدیب ولجنة األخالقیات )IBA(االمتثال للقرارات التي سیصدرھا االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

، والتأكد من أن ھذه القرارات واألحكام )CAS(ك أحكام محكمة التحكیم للریاضة في جمیع األوقات، وكذل

 .ملزمة قانوناً وتنفیذھا

أو ) IBA(االمتناع عن أي سلوك یكون، أو یمكن اعتباره بشكل معقول، ضاراً بـاالتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 ).IBA(بمصالحاالتحاد الدولي للمالكمة 

باإلضافة إلى ترجمة إنجلیزیة إذا تمت صیاغة ھذا القانون (ي إلى مجلس اإلدارة تقدیم نسخة من قانونھ األساس )د(

 .في كل مرة یتم فیھا تعدیل ھذا القانون األساسي أو استبدالھا) األساسي بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة

مقراطي والرشید انتخاب أو تعیین مسؤولیھا وھیئتھا التنفیذیة بشكل دیمقراطي وفقاً لقانونھا ومبادئ الحكم الدی )ه(

 .المعترف بھا

 .تقدیم المعلومات التي قد تكون محددة في اللوائح أو التي یتم طلبھا كتابة )و(

إدارة شؤونھا بشكل مستقل والتأكد من أن شؤونھا الخاصة ال تتأثر بشكل مفرط من قبل طرف ثالث أو أطراف  )ز(
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 .ثالثة

 ؛ و)IBA(إلىاالتحاد الدولي للمالكمة ) IBA(دفع جمیع المبالغ المستحقة لـاالتحاد الدولي للمالكمة  )ح(

 .أن یدفع إلى االتحاد الفیدرالي الذي ھو عضو فیھ جمیع المبالغ المستحقة لھذا االتحاد )ط(

 إنھاء العضویة .12

 :إذا)IBA(یتوقف االتحاد الفیدرالي الوطني عن كونھ عضواً في االتحاد الدولي للمالكمة  12.1

 ).IBA(استقال من عضویتھ في االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 أو. بقرار من الھیئة التشریعیة وفقاً لھذا القانون األساسي) IBA(یتم إنھاء عضویتھ في االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

 .تم تصفیتھ أو حلھ كجمعیة مالكمة وفقاً لقوانینھ الوطنیة )ج(

عن طریق إرسال خطاب ) IBA(یجوز لالتحاد الفیدرالي الوطني أن یستقیل من عضویتھ في االتحاد الدولي للمالكمة  12.2

استقالة بالبرید أو بالبرید اإللكتروني، موقعاً من موظف مفوض من االتحاد الفیدرالي الوطني، إلى المكتب الرئیسي 

 ).IBA(لالتحاد الدولي للمالكمة 

 ):IBA(درالي وطني من عضویتھ في االتحاد الدولي للمالكمة استقالة اتحاد فی 12.3

ساریة المفعول فور استالم المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة خطاب االستقالة من االتحاد الفیدرالي  )أ(

 .الوطني

دفع المبالغ لن یكون لھ تأثیر إنھاء أو منع بأي شكل من األشكال االلتزام القانوني لالتحاد الفیدرالي الوطني ب )ب(

 .أو لالتحاد الكونفدرالي الذي ھو عضو فیھ) IBA(المستحقة لـاالتحاد الدولي للمالكمة 

 تعلیق العضویة .13

إذا كان االتحاد ) IBA(یجوز لمجلس اإلدارة تعلیق عضویة أي اتحاد فیدرالي وطني في االتحاد الدولي للمالكمة  13.1

 :الفیدرالي الوطني المعني

 ؛ أو7.1الواردة في المادة ) IBA(عضویة في االتحاد الدولي للمالكمة لم یعد یفي بمتطلبات ال )أ(

ینتھك بشكل خطیر حكماً أو أحكاماً في ھذا القانون األساسي أو في اللوائح، شریطة منحھ الحق في االستماع  )ب(

 .إلیھ وفقاً للوائح

إجراءات ضده، ویمنح االتحاد الفیدرالي  قبل اتخاذ قرار بالتعلیق، یخطر مجلس اإلدارة االتحاد الفیدرالي الوطني بفتح  13.2

الوطني المعني الحق في االطالع على االتھامات الموجھة إلیھ وممارسة حقھ في االستماع إلیھ، وكذلك أي حق آخر تنص 

 . علیھ اللوائح

التشریعیة الذي یلي ھذا ، یُعاد ھذا التعلیق إلى اجتماع الھیئة 13.1بعد تعلیق عضویة االتحاد الفیدرالي الوطني وفقاً للمادة  13.3

 .التعلیق الذي ستبحثھ الھیئة التشریعیة في ذلك االجتماع

خالل أي فترة یظل فیھا االتحاد الفیدرالي الوطني  10.1تسقط الحقوق الممنوحة لالتحاد الفیدرالي الوطني بموجب المادة  13.4

رغم مما سبق، یتخذ مجلس اإلدارة أي على ال.معلقاً بقرار من مجلس اإلدارة ما لم یقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك
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إجراءات یراھا مناسبة لضمان عدم حرمان المالكمین المنتسبین إلى أي اتحاد فیدرالي وطني موقوف من حقھم في 

على الرغم مما سبق، یتخذ مجلس اإلدارة أي إجراءات . المشاركة في المسابقات، وفقاً للشروط التي یحددھا مجلس اإلدارة

من أجل ضمان عدم حرمان المالكمین المنتسبین إلى أي اتحاد وطني موقوف من حقھم في المشاركة في  یراھا مناسبة

 .المسابقات، وفقاً للشروط التي یحددھا مجلس اإلدارة
 

في أي وقت قبل أن تفحص الھیئة التشریعیة قرار مجلس اإلدارة بتعلیق االتحاد الفیدرالي الوطني، یجوز لمجلس اإلدارة  13.5

 .ھذا التعلیق بأي شروط یراھا مناسبة، إن وجدتإلغاء 

 :عند النظر في تعلیق االتحاد الفیدرالي الوطني، یجوز للھیئة الھیئة التشریعیة 13.6

 إلغاء التعلیق )أ(

 :تمدید التعلیق )ب(

)i(  أو وفقاً للشروط التي تراھا الھیئة التشریعیة مناسبة؛ أو /للفترة و 

)ii( التشریعیة؛ أو لمزید من الدراسة في االجتماع القادم للھیئة 

بتصویت المندوبین المصوتین لما ) IBA(إنھاء عضویة االتحاد الفیدرالي الوطني في االتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 ال یقل عن ثلثي االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في اجتماع الھیئة التشریعیة؛

 .من قبل الھیئة التشریعیةشریطة أن یكون لالتحاد الفیدرالي الوطني الحق في االستماع إلیھ 

 االتحادات الكونفدرالیة القاریة .14

 ):IBA(االتحادات الكونفدرالیة التالیة معترف بھا من قبل االتحاد الدولي للمالكمة  14.1

 .AFBC )أ(

 .AMBC )ب(

 .ASBC )ج(

 .؛ وEUBC )د(

 .OCBC )ه(

 :لكل اتحاد كونفدرالي الوظائف والحقوق والواجبات التالیة 14.2

 .أنحاء االتحاد الكونفدراليالترویج لریاضة المالكمة في جمیع  )أ(

تنظیم بطوالت االتحاد الكونفدرالي ومسابقات المالكمة األخرى والدورات التدریبیة للمدربین والحكام والقضاة  )ب(

 ). IBA(والمسؤولین الفنیین وأطباء الحلقات واإلداریین والمدیرین والمروجین مع برامج االتحاد الدولي للمالكمة 

 جبات األخرى التي قد یحددھا مجلس اإلدارة من وقت آلخر؛ وأیضاالوظائف والحقوق والوا )ج(

 ).IBA(الحصول على دعم مالي من االتحاد الدولي للمالكمة  )د(

 :یلتزم كل اتحاد كونفدرالي بما یلي  14.3

 .االمتثال لمتطلبات ھذا القانون األساسي واللوائح المطبقة علیھ )أ(
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بما في ذلك قرارات لجنة التأدیب ولجنة ) IBA(مالكمة االمتثال للقرارات التي اتخذھا االتحاد الدولي لل )ب(

 ).CAS(األخالقیات، وكذلك أحكام محكمة التحكیم للریاضة 

أو ) IBA(االمتناع عن أي سلوك یكون، أو یمكن اعتباره بشكل معقول، ضاراً بـاالتحاد الدولي للمالكمة  )ج(
 ).IBA(بمصالحاالتحاد الدولي للمالكمة 

 .مسؤولیھا وھیئتھا التنفیذیة دیمقراطیاً وفقاً لقانونھا القانون األساسيانتخاب أو تعیین  )د(

 و. إدارة شؤونھا بشكل مستقل والتأكد من أن شؤونھا الخاصة ال تتأثر بشكل غیر مالئم بأطراف ثالثة )ه(

 ).IBA(إلى االتحاد الدولي للمالكمة ) IBA(دفع جمیع المبالغ المستحقة لـاالتحاد الدولي للمالكمة  )و(

 :جب على كل اتحاد أن یقدم إلى مجلس اإلدارةی 14.4

متى تم تعدیل ھذا ) مع ترجمة إنجلیزیة لھ إذا كانت بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة(نسخة من قانونھ األساسي  )أ(

 القانون األساسي أو استبدالھ

 .بیاناتھ المالیة السنویة وتقاریر األنشطة والمیزانیات وخطط األعمال )ب(

 .اللوائح أو تطلب كتابةأي معلومات أخرى تحددھا  )ج(

 )IBA(حوكمة االتحاد الدولي للمالكمة  .15

  :ھي) IBA(الھیئات اإلداریة لـاالتحاد الدولي للمالكمة   15.1

 و. الھیئة التشریعیة )أ(

 .مجلس اإلدارة )ب(

 .التشریعیةالھیئة  16.1 .16

 .الھیئة التشریعیة ھي جمعیة لجمیع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة المؤھلة 16.1

 :الفیدرالي الوطني اتحاداً فیدرالیاً وطنیاً مؤھالً إذا كان االتحاد الفیدرالي الوطنيیعتبر االتحاد  16.2

 .في تاریخ الھیئة التشریعیة 13.4أو المادة  13.1لم یتم تعلیق عضویتھ وفقاً للمادة  )أ(

 .دفع رسوم االنتساب السنویة قبل شھر واحد على األقل من اجتماع الھیئة التشریعیة )ب(

 .اعتباراً من تاریخ الھیئة التشریعیة) IBA(آخر لالتحاد الدولي للمالكمة  ال یدین بأي مبلغ )ج(

 .16.3لم تعلن اللجنة التأدیبیة أنھ غیر مؤھل وفقاً للمادة  )د(

كان لدیھ مالكم أو مالكمون یتنافسون خالل السنوات األربع الماضیة فیما ال یقل عن واحد من بطولة العالم  )ه(

، أو بطولة االتحاد الكونفدرالي، أو أي مسابقة مالكمة أخرى وفقاً لما یحدده )IBA(لالتحاد الدولي للمالكمة 

 .مجلس اإلدارة بموجب اللوائح

بأن اتحاد فیدرالي وطني مدین لھذا االتحاد ) IBA(یجوز لكل اتحاد كونفدرالي أن یخطر االتحاد الدولي للمالكمة  16.3

) IBA(ذا اإلخطار، یقوم األمین العام لالتحاد الدولي للمالكمة ھ عند استالم 11.1 (ط) الكونفدرالي وأنھ ینتھك المادة
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بإحالة األمر على الفور إلى اللجنة التأدیبیة لتقریر ما إذا كان یجب إعالن االتحاد الفیدرالي الوطني المعني على أنھ لیس 

 .ياتحاداً فیدرالیاً وطنیاً مؤھالً بسبب عدم دفع األموال المستحقة التحاده الكونفدرال

یجب أن یكون كل مندوب في الھیئة التشریعیة قد تم تعیینھ بشكل صحیح من قبل االتحاد الفیدرالي الوطني لذلك المندوب  16.4

 .وفقاً للقانون األساسي أو اللوائح أو اللوائح الخاصة بذلك االتحاد الفدرالي الوطني

 .ئة التشریعیةال یجوز للمندوب تمثیل أكثر من اتحاد فیدرالي وطني في اجتماع للھی 16.5

عند الضرورة توفیر تكالیف السفر بالطائرة على الدرجة االقتصادیة واإلقامة ) IBA(یتعین على االتحاد الدولي للمالكمة  16.6

 .والوجبات لمندوب لھ حق التصویت الذي یحضر اجتماعاً عادیاً للھیئة التشریعیة، ویجب، حیثما أمكن، تغطیة تكالیف ذلك

 الصالحیات —الھیئة التشریعیة  .17

 :الھیئة التشریعیة تمتلك الصالحیات، وعند االقتضاء بموجب ھذا القانون األساسي، من واجبھا 17.1

 .كاتحاد فیدرالي وطني أم ال) IBA(تحدید ما إذا كان یجب قبول عضو مؤقت في االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

ني المعلق، أو إنھاء عضویة ذلك االتحاد تحدید ما إذا كان سیتم إلغاء أو تمدید تعلیق االتحاد الفیدرالي الوط )ب(

 ).IBA(الفیدرالي الوطني في االتحاد الدولي للمالكمة 

 .الالزمة وفقاً ألحكام ھذا القانون األساسي انتخاب رئیس ومدیرین لمجلس اإلدارة وإجراء االنتخابات )ج(

ال یقل عن ثلثي جمیع االتحادات بناًء على اقتراح عدم الثقة الذي تم تمریره من قبل المندوبین المصوتین لما  )د(

الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في اجتماع للھیئة التشریعیة، إقالة الرئیس أو المدیر اآلخر المنتخب كعضو في 

 .مجلس اإلدارة

 .انتخاب أعضاء لجنة المراجعة وعزلھم من مناصبھم )ه(

 .ئة التشریعیةتحدید ما إذا كان سیتم الموافقة أم ال على محضر االجتماع السابق للھی )و(

 .أم ال )IBA(تحدید ما إذا كان سیتم الموافقة على التقریر المالي المدقق لـ االتحاد الدولي للمالكمة  )ز(

 .تحدید ما إذا كان مجلس اإلدارة قد أوفى بالتزاماتھ المالیة أم ال )ح(

 .تحدید مبلغ رسم العضویة السنوي الذي یجب أن تدفعھ االتحادات الفیدرالیة الوطنیة )ط(

 .وافقة أو عدم الموافقة على التقاریر األخرى المقدمة إلیھا من قبل مجلس اإلدارةالم )ي(

 .أم ال)IBA(تحدید ما إذا كان ینبغي نقل المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة  )ك(

 .منح جوائز الخدمة المتمیزة )ل(

عضویة ھذا االتحاد تحدید المنطقة الجغرافیة التي یجب أن یمتد فوقھا االتحاد الكونفدرالي ألغراض  )م(

 .الكونفدرالي

 .تعدیل أو استبدال ھذا القانون األساسي )ن(

 ).IBA(حل االتحاد الدولي للمالكمة  )س(

ما لم ینص على خالف ذلك في ھذا القانون األساسي، یضع مجلس اإلدارة اللوائح التي تحكم الطریقة التي تُدار بھا  17.2
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 :اللوائح المتعلقة بما یلي) المثال ال الحصرعلى سبیل (اجتماعات الھیئة التشریعیة، بما في ذلك 

 .تاریخ ومكان ھذه االجتماعات )أ(

 .التحقق من حقوق التصویت للمندوبین الذین یحق لھم التصویت خالل ھذه االجتماعات )ب(

 .إجراءات التصویت للمندوبین المصوتین في ھذه االجتماعات )ج(

 عات في ظلھا؛ والظروف التي یجوز للمندوبین وغیرھم التحدث في ھذه االجتما )د(

 .محاضر ھذه االجتماعات )ه(

 االجتماع العادي للھیئة التشریعیة .18

18.1  ً  .یمكن أن یكون اجتماع الھیئة التشریعیة إما اجتماعا عادیاً أو اجتماعا استثنائیا

مرة كل أربع سنوات، یكون . یعقد االجتماع العادي للھیئة التشریعیة كل عام خالل الربع األخیر من كل سنة تقویمیة 18.2

 .االجتماع العادي للھیئة التشریعیة بمثابة اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة

أو عن طریق االتصاالت السلكیة والالسلكیة،  /یمكن عقد االجتماع العادي للھیئة التشریعیة بحضور مادي للمندوبین و  18.3

 .من خالل رابط سمعي بصري، على النحو الذي یقرره المجلس

إخطار جمیع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة كتابةً قبل أربعة أشھر على األقل من كل اجتماع یجب على مجلس اإلدارة  18.4

 :یجب أن تحدد ھذه الدعوة. عادي للھیئة التشریعیة

 .تاریخ ھذا االجتماع ومكان انعقاده، أو ما إذا كان االجتماع یتم عبر رابط سمعي بصري )أ(

ني الذي یعتزم أن یكون ممثالً في ھذا االجتماع أن یبلغ المكتب التاریخ الذي یجب على االتحاد الفیدرالي الوط )ب(

 بأسماء مندوبھ المصوت وأي مندوب لیس لھ حق التصویت؛) IBA(الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة 

 :إذا كان ھذا االجتماع ھو اجتماع الھیئة التشریعیة االنتخابي )ج(

)i( أو. االجتماع الشواغر التي یتعین القیام بھا عن طریق االنتخاب في 

)ii(   التاریخ الذي یجب أن یتم فیھ إخطار مقر االتحاد الدولي للمالكمة)IBA ( بكل تعیین لمرشح لھذا

 المنصب؛

بأي اقتراح مقترح أو أي ) IBA(التاریخ الذي یجب أن یتم فیھ إخطار المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة  )د(

 .بند مقترح آخر

بل مجلس اإلدارة في الوقت الذي دعا فیھ في األصل إلى االجتماع العادي أو االستثنائي، في الظروف غیر المتوقعة من ق 18.5

 .أو مكان ذلك االجتماع /یجوز لمجلس اإلدارة تغییر تاریخ و 

، یجب على مجلس اإلدارة إخطار جمیع 18.5أو مكان اجتماع الھیئة التشریعیة وفقاً للمادة  /إذا تم تغییر تاریخ و  18.6

 .على الفور) التغییرات(االتحادات الفیدرالیة الوطنیة كتابةً بھذا التغییر 

 االجتماع االستثنائي .19

 :إن االجتماع االستثنائي للھیئة التشریعیة 19.1
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انعقاده من تلقاء نفسھ في أي وقت إذا رأى مجلس اإلدارة أن مثل ھذا االجتماع  یمكن دعوة مجلس اإلدارة إلى )أ(
 أو. االستثنائي ضروري أو مرغوب فیھ

یجب أن ینعقد من قبل مجلس اإلدارة في غضون ثالثة أشھر بعد أن طلب ما ال یقل عن ثلث جمیع االتحادات  )ب(

عقد مثل ھذا االجتماع االستثنائي ) IBA(لدولي للمالكمة الفیدرالیة الوطنیة التي لم تعد مدینة بأموال لالتحاد ا

 .للھیئة التشریعیة

 :یجب أن) ب( 19.1إن طلب عقد اجتماع استثنائي للھیئة التشریعیة مقدم من االتحادات الفیدرالیة الوطنیة وفقاً للمادة  19.2

) المقترحات(الغرض من االجتماع االستثنائي المقترح للھیئة التشریعیة، وأن یحتوي كذلك االقتراح  یحتوي )أ(

 .المقترحة التي سیتم تقدیمھا في ذلك االجتماع

 ).IBA(یتم إرسالھ عن طریق البرید أو البرید اإللكتروني إلى مقر االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

تحادات الفیدرالیة الوطنیة كتابةً قبل شھرین على األقل من كل اجتماع استثنائي یجب على مجلس اإلدارة إخطار جمیع اال 19.3

 :یجب أن تحدد ھذه الدعوة. للھیئة التشریعیة

 .تاریخ ومكان ھذا االجتماع )أ(

التاریخ الذي یجب على االتحاد الفیدرالي الوطني الذي یعتزم أن یكون ممثالً في ھذا االجتماع أن یبلغ المكتب  )ب(

 .بأسماء مندوبھ المصوت وأي مندوب لیس لھ حق التصویت) IBA(الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة 

 جدول أعمال اجتماع الھیئة التشریعیة .20

المحدد لالجتماع العادي للھیئة التشریعیة، یجوز لكل اتحاد فیدرالي وطني مؤھل أن  قبل شھرین على األقل من التاریخ 20.1

، عن طریق البرید أو البرید اإللكتروني، إشعاراً ببند أو أكثر )IBA(یرسل إلى المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة 

. نھ في جدول أعمال اجتماع الھیئة التشریعیة ھذا، بما في ذلك أي اقتراح یتم تضمی.من البنود المدرجة في جدول األعمال

سعي االتحاد ) أسباب(یجب أن یكون كل إخطار عن بند من بنود جدول األعمال مصحوباً بشرح لھذا البند وسبب 

 .الفیدرالي الوطني المعني إلدراجھ في جدول األعمال ھذا

وفقاً للمادة ) IBA(الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة یجب أن یتم تضمین كل إشعار یرسلھ االتحاد الوطني إلى المكتب   20.2

 .في جدول أعمال اجتماع الھیئة التشریعیة 20.1

، یتم تحدید جدول أعمال االجتماع العادي للھیئة التشریعیة من قبل مجلس 20.2و 20.1مع مراعاة متطلبات المادتین  20.3

 .اإلدارة

التشریعیة الذي دعا إلیھ مجلس اإلدارة بمبادرة منھ من قبل مجلس  یتم تحدید جدول أعمال االجتماع االستثنائي للھیئة 20.4

 .اإلدارة

بند ) ب( 19.1أو ) أ( 19.1الذي یُدعى وفقاً للمادتین : یجب أن یتضمن جدول أعمال االجتماع االستثنائي للھیئة التشریعیة 20.5

 .التشریعیةجدول األعمال الذي أدى إلى عقد االجتماع االستثنائي للھیئة ) بنود(

، یجوز لمجلس اإلدارة وضع أي بند آخر أو أي بند آخر یراه مناسباً على جدول أعمال 20.5مع مراعاة أحكام المادة  20.6

 ).ب( 19.1االجتماع االستثنائي للھیئة التشریعیة المنعقد وفقاً للمادة 

رسل المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي قبل شھر واحد على األقل من التاریخ المحدد لبدء اجتماع الھیئة التشریعیة، ی 20.7
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 :إلى جمیع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة المؤھلة عن طریق البرید أو البرید اإللكتروني) IBA(للمالكمة 

 جدول أعمال اجتماع ھذا الھیئة التشریعیة؛ و )أ(

في المسائل  جمیع الوثائق الضروریة بشكل معقول لكي ینظر المندوبون في اجتماع الھیئة التشریعیة ھذا )ب(

 .المدرجة على جدول أعمال ذلك االجتماع

یمكن النظر في بند أو أكثر من البنود غیر المدرجة في جدول أعمال اجتماع الھیئة التشریعیة والتعامل معھ في ذلك  20.8

ل لصالح االجتماع إذا صوت المندوبون المصوتون من ثلثي االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في االجتماع على األق

 .إدراج ھذا البند في جدول أعمال ذلك االجتماع

في ) IBA(لن یتم النظر في أي اقتراح لتعدیل ھذا القانون األساسي أو تنظیم انتخابات أو حل االتحاد الدولي للمالكمة  20.9

 .اجتماع الھیئة التشریعیة إذا لم یكن مدرجاً في جدول أعمال ذلك االجتماع

 ئة التشریعیةنظام إجراء اجتماعات الھی .21

 :21.3و 21.2باستثناء ما ھو منصوص علیھ في المادتین  21.1

 .یترأس الرئیس اجتماعات الھیئة التشریعیة )أ(

إذا كان الرئیس غیر قادر أو غیر راغب في ترؤس اجتماع للھیئة التشریعیة، فإن نائب الرئیس یرأس ذلك  )ب(

 .االجتماع

ترؤس اجتماع للھیئة التشریعیة، یتم تعیین الرئیس من  في حالة عدم قدرة أو رغبة الرئیس أو نائب الرئیس في )ج(

 ).BIIU(قبل وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

تعیین ) BIIU(خالل كل اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة، یجب على وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  21.2

 .ب مجلس اإلدارة التي تتم خالل ذلك االجتماع االنتخابي للھیئة التشریعیةالرئیس لرئاسة إجراء جمیع االنتخابات لمناص

 التصویت .22

كل اتحاد فیدرالي وطني یمثلھ في الھیئة التشریعیة مندوب، لھ حق التصویت، ولھ صوت واحد یجب أن یدلي بھ فقط  22.1

 .مندوب التصویت لھذا االتحاد الفیدرالي الوطني

 النصاب القانوني .23

القانوني الجتماعات الھیئة التشریعیة بحضور ھذه االجتماعات من مندوبي التصویت لما ال یقل عن یتشكل النصاب  23.1

 .نصف زائد واحد من جمیع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة المؤھلة

دارة أن في اجتماع الھیئة التشریعیة، یجوز لمجلس اإل 23.1إذا لم یتم الوصول إلى النصاب القانوني المشار إلیھ في المادة  23.2

یدعو إلى اجتماع جدید للھیئة التشریعیة بنفس جدول األعمال في غضون ثالثة أشھر، في المكان الذي یمكن لمجلس 

یعتبر مثل اجتماع الھیئة التشریعیة ھذا أنھ قد عقد بشكل صحیح، على الرغم من أن النصاب القانوني . اإلدارة تحدیده

 .لم یتحقق 23.1المشار إلیھ في المادة 

 التصویت على القرارات .24
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، یعتبر السؤال المطروح للتصویت في اجتماع للھیئة التشریعیة قد تم 24.2باستثناء ما ھو منصوص علیھ في المادة  24.1

اعتماده إذا صوت المندوبون المصوتون لما ال یقل عن النصف زائد واحد من االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في 

 .االجتماع لصالحھ

بر التصویت لتعدیل أو استبدال ھذا القانون األساسي قد تم اعتماده في اجتماع للھیئة التشریعیة إال إذا صّوت ال یعت 24.2

المندوبون الذین لھم حق التصویت من ثلثي االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في االجتماع لصالح التعدیل أو 

 .االستبدال

 :التشریعیة نافذ المفعول في وقت اعتماده، ما لم یكن ھذا االجتماعیصبح القرار المعتمد في اجتماع للھیئة  24.3

 یحدد وفقاً أو تاریخاً آخر لیصبح نافذ المفعول؛ أو )أ(

یوجھ مجلس اإلدارة إلى تحدید وقت أو تاریخ آخر یدخل حیز التنفیذ، في إطار ممارسة تقدیره، وبالتالي یحدد  )ب(

 .مجلس اإلدارة ذلك الوقت أو التاریخ اآلخر

 مجلس اإلدارة .25

 :مدیراً  18من ) IBA(یتألف مجلس إدارة االتحاد الدولي للمالكمة  25.1

الرئیس، الذي یتم انتخابھ في كل اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة من قبل المندوبین المصوتین من جمیع  )أ(

 .االتحادات الفیدرالیة الوطنیة المؤھلة الحاضرة في االجتماع

من ") الرؤساء القاریون(" OCBCو EUBCو ASBCو AMBCو AFBCیتم انتخاب كل من رؤساء  )ب(

 وقت آلخر وفقاً للقانون األساسي التحادھم؛

في لجنة الریاضیین ینتخبھم أعضاء لجنة الریاضیین، والذین یجب أن یكونوا من ) 1(رئیس لجنة الریاضیین وعضو آخر   )ج(

 و. كل جنس

یئة التشریعیة من قبل المندوبین المصوتین من جمیع عشرة مدیرین، یتم انتخابھم في كل اجتماع انتخابي للھ )د(

بین المرشحین الذین اجتازوا بنجاح عملیة االختیار  االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في االجتماع،

 )."المدیرون المستقلون"(المستقل كما ھو موضح أدناه 

 اختیار المدیرین المستقلین .26

 :یتعین على المدیرین المستقلین أعاله 26.1

 .أن یشملوا خمس نساء على األقل )أ(

 .أن یشملوا مواطن واحد على األقل من كل قارة )ب(

 .أال یشملوا أكثر من ثالثة مدیرین من جنسیة قارة واحدة )ج(

 .أن یتم اختیارھم بشكل أكبر كما ھو موضح أدناه )د(

یتم اختیار المرشحین لالنتخاب بصفتھم المدیرین المستقلین العشرة وفقاً لعملیة اختیار یتم إجراؤھا من قبل وحدة الترشیح  26.2
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یجب وصف اإلجراءات ومعاییر االختیار بمزید من . بدعم من شركة التدقیق المستقلة، إلى الحد المطلوب BIIUفي 

قبل مجلس اإلدارة والموافقة علیھا من قبل وحدة الترشیح في وحدة نزاھة التفصیل في اللوائح التي سیتم اعتمادھا من 

 :، ولكن یجب أن تتضمن على األقل ما یلي)BIIU(المالكمة المستقلة 

 .یجب إصدار دعوة شفافة للمرشحین )أ(

القاریة على االتحادات الوطنیة أو االتحادات ) BIIU(قد تقترح وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )ب(

 27.2و 27.1.مرشحین مناسبین للمنصب، والذین یمكن بعد ذلك ترشیحھم لالنتخابات وفقاً للمواد

 :مرشحاً مع مراعاة) عشرین( 20یجب اختیار ما ال یقل عن  )ج(

)i( تمثیل جمیع القارات 

)ii( التوازن بین الجنسین 

)iii( مھارات محددة في مھنة المالكمة والمالكمة 

)iv( الخبرة المھنیة والریاضیة 

)v(  ،والنجاحات التي صفات أخرى للمرشحین، مثل المعرفة في التسویق أو المحاسبة ، والمھارات اللغویة

تحققت في األعمال التجاریة، والمھنة الریاضیة في ریاضة أخرى غیر المالكمة، والتعلیم، والخبرة 

 كمسؤول في ھیئة إدارة الریاضة ، وما إلى ذلك، و

)vi( في حالة ترشح مرشح إلعادة االنتخاب، وأدائھ وإنجازاتھ كمدیر. 

 التدقیق  –األھلیة  .27

مجلس اإلدارة من اتحاد وطني مختلف، باستثناء المدیرین األعضاء في لجنة  یجب أن یكون كل مدیر یعمل في 27.1

 .الریاضیین

یجب أن یتم ترشیح كل مرشح النتخابھ من قبل الھیئة التشریعیة لمنصب في مجلس اإلدارة لالنتخاب لھذا المنصب من قبل  27.2

لتجنب الشك ، . في نفس القارة التي یحمل جنسیتھااالتحاد الوطني للبلد الذي یحمل جنسیتھ أو من قبل االتحاد الكونفدرالي 

 .االتحادات الكونفدرالیة تسمیة عدة مرشحین لمنصب /یجوز لالتحادات الوطنیة 

یتم ترشیح أعضاء لجنة الریاضیین وفقاً . یتم تعیین الرؤساء القاریین وفقاً للقانون األساسي الخاص باتحادھم الكونفدرالي 27.3

 یاضیینللوائح المنظمة للجنة الر

بغض النظر عن (مسؤولة عن تدقیق جمیع المدیرین ) BIIU(تكون وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  27.4

 ).الصفة التي تم انتخابھم بھا

یجب على مجلس اإلدارة اختیار شركة مستقلة معترف بھا، معتمدة من وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  27.5

)BIIU(بالخبرة في إجراء البحث واالستفسار من أجل إجراء مراجعة كاملة لجمیع المعلومات، التي تم الكشف  ، تتمتع

عنھا من قبل المرشحین، والمتاحة للجمھور أو المتاحة بطریقة أخرى من خالل األبحاث واالستفسارات، من أجل أداء 

على شركة التدقیق المستقلة تقدیم تقاریرھا إلى وحدة  یجب"). شركة التدقیق المستقلة("مھام التدقیق واختیار المرشحین 

 ). BIIU(الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

 :لكي یكون المرشح مؤھالً للترشح لالنتخابات لمنصب في مجلس اإلدارة، یجب 27.6
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 أن یتم ترشیحھ من قبل االتحاد الوطني الخاص بھ كما ھو موضح أعاله؛ )أ(

 ).للمدیرین المستقلین فقط(واللوائح  26.2قاً للمادة أن یتم اختیاره كمرشح وف )ب(

 .29أال یكون قد وصل إلى الحد األقصى لعدد فترات المنصب، كما ھو مفصل في البند )ج(

) BIIU(أن یكون قد اجتاز بنجاح اختبار النزاھة الذي أجرتھ وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة   )د(

 .بدعم من شركة التدقیق المستقلة

 .ي تنطبق على المرشحین لمنصب ماأن یكون ملتزماً بجمیع متطلبات القانون األساسي واللوائح الت )ه(

بدعم من شركة التدقیق المستقلة فحصاً للنزاھة ) BIIU(یجب أن تجري وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  27.7

 :لجمیع المرشحین لیصبحوا مدیراً للتأكد من أن كل مرشح

 .یفي بالمعاییر العالیة للسلوك والسمعة والنزاھة المطلوبة من المدیر )أ(

وخالي من ) IBA(كان وال یزال ملتزماً تماماً بسیاسة تضارب المصالح التي یفرضھا االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

 .أي تضارب مصالح رئیسي حقیقي

أو اتحاد كونفدرالي، ) IBA(ال یشغل أي منصب في أي منظمة مالكمة دولیة بخالف االتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 .أو قد یتسبب في تضارب في المصالح) IBA(مما قد یضر بمنصبھ كمدیر لالتحاد الدولي للمالكمة 

أعاله،  27.7یجب أن تتضمن المعاییر التي سیتم استخدامھا لتقییم ما إذا كان المرشح یفي بالمعاییر المذكورة في المادة  27.8

 :على سبیل المثال ال الحصر، ما إذا كان الشخص

كان أو تمت إدانتھ بارتكاب جریمة جنائیة، أو تمت معاقبتھم لخرق القانون األساسي أو اللوائح أو مدونة األخالق  )أ(

طات المعتمدة وفقًا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات أو الخاصة باللجنة األولمبیة الدولیة أو لوائح مكافحة المنش

أي من مشتقاتھا الوطنیة ، أو یخضع لمقاضاة أو إجراءات جاریة أو معلقة الرتكاب مثل ھذه الجریمة أو االنتھاك 

 .ھ، شریطة أن تؤدي ھذه اإلدانة أو العقوبة إلى نتائج سلبیة حول مصداقیة الشخص أو نزاھتھ أو صدقھ أو سمعت

 .مفلس أو كان مفلساً أو معسراً بطریقة أخرى بموجب قانون مكان إقامة المرشح )ب(

 .ممنوع من ممارسة األعمال التجاریة في أي بلد في جمیع أنحاء العالم )ج(

/  إذا تم تقویض مصداقیتھ أو استقامتھ أو نزاھتھ أو سمعتھ أو تم تشویھ سمعتھ، مما أدى إلى خطر أن ارتباطھ )د(

، أو استمرار ارتباطھ، قد یؤثر أو من المحتمل أن یؤثر على سمعة أو )IBA(ارتباطھا بـاالتحاد الدولي للمالكمة 

 أو). IBA(اھتمامات ریاضة المالكمة أو االتحاد الدولي للمالكمة 

 .غیر راغب أو غیر قادر على التعامل مع أي تضارب محتمل أو فعلي في المصالح )ه(

ما إذا كان كل مرشح لالنتخاب لمنصب في مجلس ) BIIU(ي وحدة نزاھة المالكمة المستقلة ستحدد وحدة الترشیح ف 27.9

، ویجب أن تقدم قرارھا إلى المكتب الرئیسي لـاالتحاد 27.8، 27.7، 27.6اإلدارة یفي بمعاییر األھلیة الواردة في المواد 

أن المرشح لمنصب مدیر ) BIIU(وحدة نزاھة المالكمة المستقلة إذا قررت وحدة الترشیح في ). IBA(الدولي للمالكمة 

یحق . من قبل المرشح المعني) CAS(ال یفي بمعاییر األھلیة، یمكن استئناف ھذا القرار أمام محكمة التحكیم للریاضة 

ام من إصدار أی) خمسة( 5یجب تقدیم االستئناف في غضون . االستئناف) ولیس االتحاد الوطني الخاص بھ(للمرشح فقط 

والمرشح أو ) IBA(القرار ویتم الفصل فیھ من قبل محكم واحد یتم تعیینھ بشكل مشترك من قبل االتحاد الدولي للمالكمة 

بدون (إلصدار حكم ) CAS(یجب تسریع اإلجراء أمام محكمة التحكیم للریاضة ). CAS(محكمة التحكیم للریاضة 
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 .تقدیم االستئناف أیام بعد تاریخ) عشرة( 10في آخر ) أسباب

، خالل فترة عضویة أحد أعضاء مجلس 27.8و  27.7، 27.6إذا لم یعد المدیر یفي بمعاییر األھلیة الواردة في المواد  27.10

، حسب االقتضاء، إما من )BIIU(ة المالكمة المستقلة أو وحدة االمتثال في وحدة نزاھ /اإلدارة، ویمكن لوحدة الترشیح و 

أن تفتح إجراًء ) IBA(تلقاء نفسھا أو بناًء على اإلحالة من قبل مجلس اإلدارة أو المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة 

ر عدم األھلیة ھذا یجوز استئناف قرا. ضد المدیر المعني لتقریر ما إذا كان یجب إعالن عدم أھلیتھ، وإقالتھ من منصبھ

 .27.9من قبل المدیر المعني وفقًا للمادة ) CAS(أمام محكمة التحكیم للریاضة 

إللكتروني أو التسلیم بالید إلى یجب إرسال جمیع الترشیحات للمناصب في مجلس اإلدارة عن طریق البرید أو البرید ا 27.11

 .المكتب الرئیسي للھیئة واستالمھا خالل الموعد النھائي الذي حدده مجلس اإلدارة

یوًما من التاریخ المحدد لبدء اجتماع الھیئة التشریعیة االنتخابي الذي سیتم خاللھ إجراء االنتخابات  20قبل ما ال یقل عن  27.12

لمكتب الرئیسي للھیئة أن یحیل بالبرید أو بالبرید اإللكتروني إلى جمیع االتحادات لمناصب في مجلس اإلدارة، یجب على ا

اإللكتروني عبارة عن قائمة بجمیع المرشحین الذین ) IBA(الوطنیة المؤھلة وینشر على موقع االتحاد الدولي للمالكمة 

االنتخابات وتم ترشیحھم أو اختیارھم  مؤھلین لخوض) BIIU(حددتھم وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

 .بشكل صحیح وفقًا لھذا القانون األساسي

 التصویت في االنتخابات .28

یجب أن یكون جمیع المرشحین لالنتخاب لمنصب في مجلس اإلدارة حاضرین لتلك االنتخابات في اجتماع الھیئة  28.1

التشریعیة عن طریق الفیدیو، یعني الحضور حضور في حالة اجتماع الھیئة . التشریعیة التي تجري خاللھا االنتخابات

 .اجتماع الھیئة التشریعیة

یُنتخب الرئیس من خالل نظام اقتراع شامل یمكن بموجبھ إجراء سلسلة من عملیات االقتراع، بحیث یحصل المرشح على  28.2

مرشح الناجح على أصوات أقل عدد من األصوات في كل اقتراع متتالي یتم استبعاده من االقتراع التالي، حتى یحصل ال

المندوبون المصوتون مما ال یقل عن النصف زائد واحد من جمیع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في اجتماع الھیئة 

ومع ذلك، أثناء ھذا االقتراع، إذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحین معًا على أصوات أقل من المرشح الذي . التشریعیة

إذا تم، بعد استبعاد . من األصوات على الفور، یتم استبعاد ھذین المرشحین أو أكثر من االقتراع التالي حصل على عدد أقل

جمیع المرشحین اآلخرین وفقًا لھذه المادة، تعادل اثنین أو أكثر من المرشحین بعدد متساٍو من األصوات، یتم إجراء اقتراع 

في حالة بقاء اثنین أو أكثر من . ین حصلوا على نفس عدد األصواتجدید، ویبقى في التنافس فقط أولئك المرشحین الذ

المرشحین متعادلین بعدد متساٍو من األصوات، بعد ھذا االقتراع الجدید، یسحب الشخص المعین من قبل وحدة الترشیح في 

 .ن بین المرشحینلرئاسة عملیة االنتخابات بالقرعة اسم المرشح المختار م) BIIU(وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

یتم إجراء اقتراعات منفصلة في كل اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة النتخاب كل من المدیرین العشرة المشار إلیھم في  28.3

ییكون المرشحون الناجحون ھم عشرة مرشحین یحصلون على أكبر عدد من األصوات من المندوبین . )د(25.1المادة 

في حالة تعادل اثنین أو أكثر من . تحادات الفیدرالیة الوطنیة المؤھلة الحاضرة في ھذا االجتماعالمصوتین من اال

المرشحین بأكبر عدد من األصوات، بعد ھذا االقتراع، یجب تنظیم اقتراع ثان، ویبقي المرشحون المتعادلون ھم 

ثر من المرشحین متعادلین بعدد متساٍو من األصوات، في حالة بقاء اثنین أو أك. المرشحون الوحیدون في ھذه الجولة الثانیة

) BIIU(بعد ھذا االقتراع الجدید، یسحب الشخص المعین من قبل وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

حول  یجب أن تقدم اللوائح مزیدًا من التفاصیل. لرئاسة عملیة االنتخابات بالقرعة اسم المرشح المختار من بین المرشحین

 .كیفیة انتخاب المدیرین العشرة من أجل السماح بالتمثیل المناسب للقارات واألجناس
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عندما یكون ھناك مرشح واحد فقط لمنصب في مجلس اإلدارة، یُعتبر ھذا المرشح منتخبًا باإلجماع بالتزكیة في اجتماع  28.4

 .الھیئة التشریعیة ذي الصلة

ألساسي، یضع مجلس اإلدارة اللوائح التي یراھا مناسبة إلجراء االنتخابات ما لم ینص على خالف ذلك في ھذا القانون ا 28.5

 .لمناصب مجلس اإلدارة

 اجتماعات مجلس اإلدارة  .29

یجتمع مجلس اإلدارة عند الضرورة، ولكن في حالة عدم وجود ظروف استثنائیة، یجب أن یجتمع ثالث مرات على األقل   29.1

 .في السنة

 :ارةیمكن تنظیم اجتماعات مجلس اإلد 29.2

 شخصیًا، أو )أ(

 .یمكن عقد اجتماع االتصاالت عن طریق الھاتف أو عن طریق الرابط السمعي البصري. من خالل االتصاالت )ب(

إذا لم یكن الرئیس . ، یترأس الرئیس اجتماعات مجلس اإلدارة28.5و 28.4باستثناء ما ھو منصوص علیھ في المادتین  29.3

في حالة عدم وجود الرئیس أو نائب الرئیس أو رغبتھما . نائب الرئیسمتاًحا أو ال یرغب في ترؤس اجتماع، فسیترأسھ 

 .في ذلك، ینتخب المدیرون اآلخرون الحاضرون في االجتماع أحدھم لرئاسة االجتماع

أو نائب الرئیس،  /في حالة أن اقتراًحا مقدًما في اجتماع مجلس اإلدارة یؤثر بأي شكل من األشكال على موقف الرئیس و  29.4

في ھذه الظروف، ینتخب المدیرون اآلخرون . ألي من االثنین رئاسة المناقشة والتصویت على االقتراح فال یجوز

 .الحاضرون في االجتماع أحدھم لرئاسة االجتماع

 .یتكون النصاب القانوني الجتماع مجلس اإلدارة من خالل حضور ما ال یقل عن نصف المدیرین زائد واحد من المدیرین 29.5

 :اإلدارةاجتماع مجلس  29.6

 أو. یمكن أن یُعقد من قبل الرئیس بمبادرة منھ إذا رأى أن ھذا االجتماع ضروري أو مرغوب فیھ )أ(

ب أن یعقد من قبل الرئیس في غضون أربعة أسابیع بعد أن طلب ذلك ما ال یقل عن ثلث زائد واحد یج )ب(

 .من المدیرین المتبقین

ئل المطروحة للتصویت في اجتماعات مجلس اإلدارة؛ باستثناء أن أي یحق لجمیع المدیرین التصویت على جمیع المسا 29.7

 .مدیر لدیھ تضارب في المصالح بشأن ھذه المسألة ال یحق لھ التصویت علیھ

، تكون مداوالت المدیرین أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة سریة وتظل 29.9باستثناء ما ھو منصوص علیھ في المادة  29.8

 .كذلك

 :یجوز للمدیرین، بأغلبیة أصوات الحاضرین في اجتماع مجلس اإلدارة، األمر باحترام ھذه السریة 29.9

 .محضر االجتماع، أو جزء أو أكثر منھ )أ(

 او /و. تقریر عن مداوالت مجلس اإلدارة خالل ھذا االجتماع )ب(

 .الذي اتخذه مجلس اإلدارة خالل ھذا االجتماع) القرارات(مالحظة بشأن القرار  )ج(
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 .یتم توزیعھا على االتحادات الفیدرالیة الوطنیة أو اإلعالن عنھا بأي طریقة أخرى

 .قرار بشأن أي مسألة عن طریق التصویت عبر البرید اإللكترونيوفقًا لتقدیر الرئیس، یجوز دعوة مجلس اإلدارة التخاذ  29.10

ما لم ینص على خالف ذلك في ھذا القانون األساسي، یجوز لمجلس اإلدارة وضع اللوائح التي یراھا ضروریة أو مناسبة  29.11

 .لتنظیم الوقت والمكان والطریقة التي ستعقد بھا اجتماعات مجلس اإلدارة

 صالحیات مجلس اإلدارة .30

تثناء ما ھو منصوص علیھ بخالف ذلك في ھذا القانون األساسي، فإن السلطة التنفیذیة التي تحكم االتحاد الدولي باس 30.1

دون الحد من عمومیة ما سبق، یتمتع مجلس اإلدارة بالسلطة، وعند االقتضاء . منوطة بمجلس اإلدارة) IBA(للمالكمة 

 :بموجب ھذا القانون األساسي، یجب أن

 .الھیئة التشریعیة وفقًا لمتطلبات ھذا القانون األساسيعقد اجتماعات  )أ(

 .، تحدید جدول أعمال اجتماعات الھیئة التشریعیة)أ( 19.2مع مراعاة أحكام المادة  )ب(

 .تنفیذ القرارات التي تتبناھا الھیئة التشریعیة )ج(

 .تعیین نائب الرئیس وإقالتھ إذا لزم األمر )د(

 .القانون األساسيوضع وتعدیل اللوائح التي یتطلبھا ھذا  )ه(

إنشاء وتعدیل وإلغاء أي لوائح أخرى قد تكون، في رأي مجلس اإلدارة، ضروریة أو مرغوبة إلدارة االتحاد  )و(

 .وریاضة المالكمة في العالم) IBA(الدولي للمالكمة 

 ).IBA(قبول اتحادات المالكمة كأعضاء مؤقتین في االتحاد الدولي للمالكمة  )ز(

، وعند االقتضاء، إلغاء مثل ھذه )IBA(وطنیة في االتحاد الدولي للمالكمة تعلیق عضویة االتحادات ال )ح(

 .التوقیفات

واالتحادات الكونفدرالیة واالتحادات الفیدرالیة الوطنیة فیما ) IBA(تنظیم العالقات بین االتحاد الدولي للمالكمة  )ط(

 ).IBA(لمالكمة یتعلق بمنظمات المالكمة الوطنیة والدولیة غیر التابعة لالتحاد الدولي ل

 .تحدید معاییر إعادة توزیع الموارد على االتحادات الكونفدرالیة لتطویر المالكمة ومشاریعھا )ي(

 .إنشاء وتعدیل اللجان التي یتطلبھا ھذا القانون األساسي )ك(

إنشاء وتعدیل وإنھاء اللجان األخرى التي قد تكون، في رأي مجلس اإلدارة، من وقت آلخر، أو كانت ضروریة  )ل(

 .وریاضة المالكمة في العالم) IBA(أو مرغوبة لتنظیم وإدارة االتحاد الدولي للمالكمة 

 .جان التي أنشأھاما لم ینص على خالف ذلك في ھذا القانون األساسي أو اللوائح، تعیین وعزل أعضاء الل )م(

 ).IBA(إعداد المیزانیة السنویة والحسابات السنویة لالتحاد الدولي للمالكمة  )ن(

والتي لم یتم توقعھا في المیزانیة السنویة والتي تتجاوز ) IBA(الموافقة على نفقات االتحاد الدولي للمالكمة  )س(

 .حدود المبالغ التي یمكن إنفاقھا وفقًا لتقدیر األمین العام

 .مدقق الحسابات، وعند االقتضاء، عزلھ تعیین )ع(
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 .تعیین األمین العام بعد عملیة اختیار موصوفة في اللوائح، وعند االقتضاء، عزل األمین العام )ف(

 تعیین و، عند االقتضاء، عزل المستشار القانوني )ص(

 ).IBA(تحدید مكان وتواریخ جمیع مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  )ق(

 .لمتطلبات ھذا القانون األساسيمراقبة االمتثال  )ر(

بشأن االنتھاكات ) BIIU(تقدیم مثل ھذه الشكاوى إلى وحدة االمتثال في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )ش(

المزعومة لھذا القانون األساسي أو اللوائح من قبل أي شخص أو ھیئة قد یراھا مجلس اإلدارة ضروریة أو 

 .مناسبة

مجلس اإلدارة جدیرین بالحصول على جوائز الخدمة المتمیزة في الھیئة تعیین األشخاص الذین یعتبرھم  )ت(

 .التشریعیة

 .اقتراح تعدیالت أو استبدال ھذا القانون األساسي للنظر فیھا والبت فیھا من قبل الھیئة التشریعیة )ث(

 و. تقریر إقامة عالقات أو التعاون مع المنظمات الریاضیة األخرى )خ(

واألشیاء األخرى المحددة إما في ھذا القانون األساسي واللوائح، أو التي ال تقع ضمن القیام بجمیع األعمال  )ذ(

 .اختصاص ھیئة أخرى بموجب ھذا القانون األساسي واللوائح

 فترة الوالیة .31

، فإن فترة والیة كل مدیر یجب )ج(و ) ب( 25.1، وباستثناء المدیرین المشار إلیھم في المادة 34مع مراعاة المواد من   31.1

  :أن

 وتبدأ في ختام االجتماع االنتخابي للھیئة التشریعیة الذي تم انتخابھ فیھا؛  )أ(

 .تنتھي في ختام االجتماع االنتخابي للھیئة التشریعیة التالي )ب(

 .یكون المدیر بخالف الرئیس مقیدًا بفترتین متتالیتین كحد أقصى في مجلس اإلدارة 31.2

یحق للرئیس أن یخدم ما یصل إلى فترتین في المنصب كرئیس بغض النظر عن أي فترة أو فترة والیة قد یكون قد عمل  31.3

 .رةبھا في مجلس اإلدا

یجب أن تؤخذ أي فترة أو فترة والیة سبق أن خدمھا الرئیس أو أي مدیر آخر كعضو في اللجنة التنفیذیة السابقة لالتحاد  31.4

في االعتبار عند حساب الحد األقصى لعدد فترات المنصب التي قد یخدمھا ھذا الشخص في ) IBA(الدولي للمالكمة 

، یجب أن تقرر وحدة الترشیح في ) ال سیما في حالة وجود شاغر(المنصب في حالة وجود فترة جزئیة من . مجلس اإلدارة

ما إذا كان سیتم احتساب المدة الجزئیة كمدة عضویة لغرض حساب الحد األقصى ) BIIU(وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

 .لعدد فترات المنصب أم ال

 الرئیس .32

 :األساسي، من واجبھ القیام بذلكیتمتع الرئیس بالسلطة، وعندما یتطلب ذلك القانون  32.1

 .للدعوة إلى اجتماعات مجلس اإلدارة )أ(
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 .لرئاسة اجتماعات الھیئة التشریعیة ومجلس اإلدارة )ب(

 ).IBA(لتقدیم تقاریر للھیئة التشریعیة حول أنشطة وشؤون االتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 .اإلشراف على عمل األمین العام )د(

في عالقاتھ مع االتحادات الكونفدرالیة واالتحادات الفیدرالیة الوطنیة  )IBA(تمثیل االتحاد الدولي للمالكمة  )ه(

واللجنة األولمبیة الدولیة والحكومات الوطنیة واالتحادات الریاضیة الدولیة وغیرھا من المنظمات الوطنیة 

 .والدولیة

 )IBA(التصرف بشكل مختلف كمتحدث رئیسي باسم االتحاد الدولي للمالكمة  )و(

 .أو وظیفة أخرى یكلفھ بھا مجلس اإلدارة من وقت آلخرأداء أي مھمة  )ز(

). IBA(یخصص مجلس اإلدارة بدل تمثیل للرئیس لألنشطة التي یقوم بھا الرئیس نیابة عن االتحاد الدولي للمالكمة   32.2

 .ویحدد مبلغ وشروط دفع ھذا البدل التمثیلي من وقت آلخر من قبل مجلس اإلدارة

 نائب الرئیس .33

بعد اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة، ینتخب المدیرون المنتخبون في ھذا االجتماع على الفور من بینھم نائب رئیس  33.1

 ).IBA(االتحاد الدولي للمالكمة 

 :وفقا لھذا القانون األساسي، یتعین على نائب الرئیس  33.2

قتًا أو غیر راغب في ممارسة عند الضرورة، ممارسة أي من صالحیات الرئیس إذا كان األخیر غیر قادر مؤ )أ(

 .ھذه الصالحیة أو الصالحیات

 ؛ و33.1تولي، بصفتھ رئیًسا مؤقتًا، صالحیات وواجبات الرئیس عندما یُطلب منھ ذلك وفقًا للمادة )ب(

 .أداء المھام األخرى التي قد یكلفھا بھا مجلس اإلدارة من وقت آلخر )ج(

على اقتراح بتوجیھ اللوم یعتمده ما ال یقل عن ثلثي أعضاء مجلس  یجوز عزل نائب الرئیس من مھامھ كنائب للرئیس بناءً  33.3

 .اإلدارة في مجلس اإلدارة وقت اعتماد ھذا االقتراح

 المناصب اإلداریة الشاغرة .34

 إذا كان الرئیس 34.1

 .مات خالل فترة والیتھ )أ(

 .استقال من منصبھ كرئیس )ب(

أو ). د( 17.1تم عزلھ من منصبھ بعد تصویت بحجب الثقة تم اعتماده في اجتماع للھیئة التشریعیة وفقًا للمادة  )ج(

 أو. 27.10وفقًا للمادة  BIIUبعد قرار عدم أھلیة صادر عن 

 .غیر قادر أو غیر راغب، لفترة تزید عن ثالثة أشھر، في ممارسة صالحیاتھ كرئیس ألي سبب من األسباب )د(

 .یتولى نائب الرئیس، كرئیس مؤقت، منصب الرئیس وصالحیاتھ حتى االجتماع التالي للھیئة التشریعیة
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 :كان نائب الرئیسإذا  34.2

 .مات خالل فترة والیتھ )أ(

 .استقال من منصب نائب الرئیس )ب(

 :أقیل من منصبھ بعد تصویت بحجب الثقة تم اعتماده )ج(

)i(  17.1في اجتماع الھیئة التشریعیة وفقًا للمادة )أو). د 

)ii(  ؛ أو33.3من قبل مجلس اإلدارة وفقًا للمادة 

وفقًا للمادة ) BIIU(تم عزلھ من منصبھ بعد قرار عدم األھلیة الصادر عن وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )د(

27.10. 

غیر قادر أو غیر راغب، لمدة تزید عن ثالثة أشھر، في ممارسة صالحیاتھ كنائب للرئیس ألي سبب من  )ه(

 .األسباب 

 .34.1یصبح رئیًسا مؤقتًا وفقًا للمادة  )و(

 .الفور نائب رئیس بدیل من بینھمینتخب المدیرون على 

 :إذا كان المدیر 34.3

 .مات خالل فترة والیتھ )أ(

 .استقال أثناء تولیھ منصبھ في مجلس اإلدارة )ب(

؛ أو )د( 17.1تم عزلھ من منصبھ بعد تصویت بحجب الثقة تم اعتماده في اجتماع للھیئة التشریعیة وفقًا للمادة  )ج(

 ؛ أو27.10وفقًا للمادة ) BIIU(بعد قرار عدم أھلیة صادر عن وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

 :انغیر قادر أو غیر راغب لفترة تزید عن ثالثة أشھر ألداء واجبات مكتبھ ألي سبب ك )د(

 عندئذٍ 

ما لم یكن المدیر المعني ھو الرئیس أو الرئیس القاري أو عضًوا في لجنة الریاضیین، فإن منصب ذلك المدیر في  )أ(

 .المجلس یعتبر شاغًرا ویظل شاغًرا حتى اجتماع الھیئة التشریعیة التالي

شاغًرا ویظل شاغًرا حتى  إذا كان المدیر المعني ھو الرئیس القاري، فإن منصب ذلك المدیر في المجلس یعتبر )ب(

 .ینتخب االتحاد الكونفدرالي المعني رئیًسا قاریًا جدیدًا

إذا كان المدیر المعني عضًوا في لجنة الریاضیین، فإن منصب ذلك المدیر في المجلس یعتبر شاغًرا، ویظل شاغًرا  )ج(

 .حتى یتم انتخاب بدیل وفقًا للوائح التي تحكم لجنة الریاضیین

الف ذلك في ھذا القانون األساسي، یجوز لمجلس اإلدارة وضع اللوائح التي یراھا ضروریة أو مناسبة ما لم ینص على خ 34.4

 .لتنظیم الوقت والمكان والطریقة التي ستعقد بھا اجتماعات المجلس

 التوقیع .35

  :ما لم ینص مجلس اإلدارة على خالف ذلك 35.1
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أي مستند، بخالف المستند المتعلق بمعاملة مالیة أو معاملة مالیة مقترحة، یمكن تنفیذه نیابة عن االتحاد الدولي  )أ(
 من قبل الرئیس أو األمین العام) IBA(للمالكمة 

ا وثیقة تتعلق بمعاملة مالیة أو معاملة مالیة مقترحة، عندما یتجاوز المبلغ أو المبالغ المعنیة الحدود التي وضعھ )ب(

مجلس اإلدارة على المبالغ التي یمكن إنفاقھا وفقًا لتقدیر األمین العام، یجب تنفیذھا نیابة عمن االتحاد الدولي 

 :بواسطة اثنین مما یلي) IBA(للمالكمة 

)i( الرئیس. 

)ii( و. نائب الرئیس 

)iii( األمین العام. 

 وحدة نزاھة المالكمة المستقلة .36

وحدة مستقلة عملیا، ومسؤولة عن التعامل مع جمیع القضایا األخالقیة  BIIUیجب أن تكون وحدة نزاھة المالكمة المستقلة أو  36.1

، باإلضافة إلى إجراء فحوصات األھلیة واختیار المرشحین )بما في ذلك القضایا المتعلقة بتضارب المصالح(والتأدیبیة 

 . لالنتخابات وتوفیر خدمات التعلیم والتطویر

أو لوائحھا الخاصة، مما یضمن استقاللیتھا الكاملة  /وفقًا الختصاصاتھا و ) BIIU(تعمل وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  36.2

 .وأجھزتھا) IBA(تجاه االتحاد الدولي للمالكمة 

 :على األقل من الوحدات التالیة) BIIU(یجب أن تتكون وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  36.3

سؤولة عن معالجة جمیع المسائل األخالقیة والتأدیبیة ، الم)BIIU(وحدة االمتثال في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )أ(

 .والتحقیق فیھا ومقاضاة مرتكبیھا

، المسؤولة عن فحص األھلیة وتقییم التعیینات )BIIU(وحدة الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )ب(

 .واالنتخابات

 .لمسؤولة عن تنظیم وتطویر برامج التعلیم، وھي ا)BIIU(وحدة التعلیم والتطویر في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )ج(

أیًضا وحدة لمكافحة المنشطات، إلى الحد الذي لم یتم تفویض ھذه المھام ) BIIU(قد تتضمن وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  36.4

 .بشكل كامل إلى مزود خدمة مستقل

 لجان حوكمة الشركات .37

  ):IBA(مالكمة اللجان التالیة ھي لجان حوكمة الشركات لالتحاد الدولي لل  37.1

 .لجنة الریاضیین )أ(

 .لجنة المراجعة )ب(

 .لجنة المالیة )ج(

 .لجنة اإلستراتیجیة )د(

قبل التعیین في لجنة حوكمة الشركات، یجب أن یكون جمیع المرشحین قد اجتازوا بنجاح اختبار النزاھة وفقًا لآللیة  37.2
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 .27.9إلى  27.4الموضحة في المواد 

لتي یعتمدھا مجلس اإلدارة مالكمین یتم انتخابھم لھذه اللجنة من قبل المالكمین وفقًا للوائح ا 10تتكون لجنة الریاضیین من  37.3

 .لتنظیم مثل ھذه االنتخابات وعمل اللجنة

 :یتمثل دور لجنة الریاضیین في 37.4

 ).IBA(التأكد من سماع وجھات نظر و آراء المالكمین ومراعاتھا ضمن االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

ة وفقًا للمادة التمكین من االنتخاب من بین أعضاء اللجنة لریاضي وریاضیة كأعضاء في مجلس اإلدار )ب(

 ؛27.3و  )ج(25.1

وسیاسات للتواصل مع المالكمین بالمعلومات المتعلقة ببرامج ) IBA(توفیر منتدى للـاالتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 ).IBA(االتحاد الدولي للمالكمة 

 دعم تعیین المالكمین في عضویة لجنة الریاضیین في اللجنة األولمبیة الدولیة ؛ و )د(

ودعمھا لتطویر ریاضة المالكمة والترویج لھا في جمیع أنحاء ) IBA(العمل مع مھمة االتحاد الدولي للمالكمة  )ه(

 .العالم

 .أعضاء أو أكثر مستقلین من ذوي الخبرة المالیة والمحاسبیةتتكون لجنة المراجعة من ثالثة  37.5

 :یتمثل دور لجنة المراجعة في 37.6

التي أعدھا موظفو ) IBA(مراجعة البیانات المالیة والسجالت المحاسبیة بانتظام من االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 ). IBA(االتحاد الدولي للمالكمة 

 و. سب الرغبة االتصال بمدقق الحسابات عند الضرورة أو ح )ب(

تقدیم تقریر إلى مجلس اإلدارة مرة كل ستة أشھر على األقل عن حالة البیانات المالیة والسجالت المحاسبیة  )ج(

 .والمسائل الناشئة عنھا) IBA(لالتحاد الدولي للمالكمة 

أن یتم توظیفھ من أو اتحاد، أو ) IBA(ال یجوز ألي عضو في لجنة المراجعة شغل منصب داخل االتحاد الدولي للمالكمة  37.7

 .أو االنضمام إلیھ بأي شكل من األشكال، باستثناء مشاركتھ في اللجنة) IBA(قبل االتحاد الدولي للمالكمة 

ال یجوز ألي عضو في أي من لجنة المراجعة أن یكون عضًوا أو یشغل مكتبًا أو أن یعمل من قبل أو ینتسب بأي طریقة  37.8

 .أخرى إلى اتحاد وطني

یجب أن یخضعوا لالختیار من قبل وحدة . اء لجنة المراجعة في كل اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیةیتم انتخاب أعض 37.9

تطبق . ، وفقًا لعملیة مماثلة لتلك المطبقة على المدیرین المستقلین)BIIU(الترشیح في وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

قد توضح اللوائح المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة كیفیة انتخاب أعضاء . على انتخاب أعضاء لجنة المراجعة 28المادة 

 .لجنة المراجعة

 :، فإن مدة عضویة كل عضو في لجنة المراجعة یجب أن37.14إلى  37.13مع مراعاة أحكام المادة 37.10

 تبدأ فور تعیین ذلك العضو في تلك اللجنة؛ و )أ(

 .تماع انتخاب الھیئة التشریعیةتنتھي عند الموعد التالي في اج )ب(
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 .ال یجوز ألي عضو في لجنة المراجعة أن یخدم أكثر من فترتین في ھذه اللجنة 37.11

ال یجوز عزل أي عضو في لجنة المراجعة من عضویة ھذه اللجنة إال بناًء على اقتراح بحجب الثقة یتبناه المندوبون  37.12

 .الھیئة التشریعیةالمصوتون من االتحادات الوطنیة الحاضرین في اجتماع 

 :إذا كان أحد أعضاء لجنة المراجعة 37.13

 توفي أثناء تولیھ منصبھ كعضو في ھذه اللجنة ؛ )أ(

 استقال من منصبھ كعضو في ھذه اللجنة ؛  )ب(

 ؛ أو37.12تم فصلھ من عضویة ھذه اللجنة وفقًا للمادة  )ج(

غیر راغب أو غیر قادر لفترة تزید عن شھر واحد ألداء واجبات منصبھ كعضو في ھذه اللجنة ألي سبب من  )د(

 .األسباب

عندئٍذ یتعین على األعضاء المتبقین في ھذه اللجنة تعیین شخص آخر یرونھ مؤھالً بشكل مناسب لملء المنصب الشاغر 

 .دي التالي للھیئة التشریعیةفي ھذه اللجنة حتى االجتماع العا

 :إذا كان جمیع أعضاء لجنة المراجعة، في نفس الوقت أو تقریبًا 37.14

 .توفي أثناء وجودھم في مناصبھم كأعضاء في ھذه اللجنة  )أ(

 .استقالوا من مناصبھم كأعضاء في ھذه اللجنة )ب(

 أو. 37.12تمت إقالتھم من عضویة ھذه اللجنة وفقًا للمادة  )ج(

غیر قادرین أو غیر راغبین لفترة تزید عن شھر واحد ألداء واجبات مناصبھم كأعضاء في ھذه اللجنة ألي  )د(

 .سبب من األسباب

المناصب الشاغرة في ھذه اللجنة عندئٍذ، سیقوم مجلس اإلدارة بتعیین األشخاص اآلخرین الذین یعتبرھم مؤھلین لملء 

 .حتى االجتماع العادي التالي للھیئة التشریعیة

 :تتكون اللجنة المالیة من ثالثة أعضاء أو أكثر على النحو التالي 37.15

 أو محاسبیة؛ و /عضو مجلس اإلدارة الذي یمتلك، حیثما أمكن، خبرة مالیة و  )أ(

 .والمحاسبیةما ال یقل عن عضوین مستقلین من ذوي الخبرة المالیة  )ب(

 :ییتمثل دور لجنة المالیة في 37.16

والشؤون المالیة للھیئة التشریعیة ) IBA(تقدیم المشورة فیما یتعلق بالشؤون المالیة لالتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 . ومجلس اإلدارة

 الستثمار مبالغ أعلى من الحد الذي حدده )IBA(تقییم جدوى أي مشروع یخطط فیھ االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

 و. مجلس اإلدارة

 .أداء الواجبات والمھام األخرى ذات الصلة التي قد یتم تكلیفھ بھا من وقت آلخر من قبل مجلس اإلدارة )د(

، أو في حالة عدم وجود مثل ھذا الموظف من )IBA(یجب أن یلتزم كبیر الموظفین المالیین في االتحاد الدولي للمالكمة  37.17

المسؤول بشكل ) IBA(، فإن موظف االتحاد الدولي للمالكمة )IBA(وقت آلخر في توظیف االتحاد الدولي للمالكمة 
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، یجب أن ینضم إلى جمیع اجتماعات )IBA(أساسي عن البیانات المالیة والسجالت المحاسبیة لالتحاد الدولي للمالكمة 

اجعة و لجنة المالیة ما لم تعفى تلك اللجنة من القیام بذلك ؛ ویحق لھم التحدث دون التصویت في اجتماعات لجنة لجنة المر

 .المراجعة أو لجنة المالیة

 :تتكون لجنة اإلستراتیجیة من ثالثة أعضاء أو أكثر التالیة أسماؤھم 37.18

 لتخطیط والرؤیة؛ وعضو مجلس اإلدارة الذي یمتلك، حیثما أمكن ذلك، مھارات اإلدارة وا )أ(

 .ما ال یقل عن عضوین مستقلین یمتلكان الخبرة اإلداریة )ب(

 :یتمثل دور لجنة اإلستراتیجیة في 37.19

، باالشتراك مع األمین العام، والتي تغطي )IBA(تطویر خطة إستراتیجیة طویلة المدى لالتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

أربع سنوات، وتحتوي على األقل على التطورات التقنیة الرئیسیة في الریاضة، والمسابقات الرئیسیة، والتدابیر 

 الرئیسیة لتعزیز المالكمة دولیًا وخطة مالیة ؛ 

، حول )IBA(تحاد الدولي للمالكمة وضع الخطط السنویة، جنبًا إلى جنب مع األمین العام والمكتب الرئیسي لال )ب(

 .كیفیة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة طویلة المدى من خالل أھداف متوسطة وقصیرة المدى

 تقدیم تقریر ربع سنوي إلى األمین العام عن االستراتیجیة واألھداف المحدثة )ج(

من الموافقة على اإلستراتیجیة  تقدیم تقریر، على األقل مرة واحدة سنویًا، إلى مجلس اإلدارة، حتى یتمكن المجلس )د(

 قصیرة األجل ومتوسطة األجل وطویلة األجل

 .إعداد تقریر للموافقة علیھ من قبل الھیئة التشریعیة )ه(

یتم تعیین أعضاء اللجنة المالیة ولجنة اإلستراتیجیة من قبل مجلس األمن في أقرب وقت ممكن بشكل معقول بعد كل  37.20

ملوا لمدة تنتھي في ختام االجتماع االنتخابي التالي ، یجب أن یع37.22اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة، ووفقًا للمادة 

 للھیئة التشریعیة،

ال یجوز عزل أي عضو في اللجنة المالیة للجنة اإلستراتیجیة إال من عضویة ھذه اللجنة من خالل اقتراح بحجب الثقة یتم  37.21

 .د ھذا االقتراحتبنیھ من قبل ما ال یقل عن ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة العاملین في المجلس وقت اعتما

 :إذا كان أحد أعضاء اللجنة المالیة أو لجنة اإلستراتیجیة 37.22

 توفي أثناء تولیھ منصبھ كعضو في ھذه اللجنة ؛ )أ(

 استقال من منصبھ كعضو في ھذه اللجنة ؛ )ب(

 ؛ أو37.21تم فصلھ من عضویة ھذه اللجنة وفقًا للمادة  )ج(

 إذا كان غیر راغب أو غیر قادر على أداء واجبات منصبھ كعضو في ھذه اللجنة ألي سبب من األسباب ؛ )د(

عندئٍذ، سیقوم مجلس اإلدارة بتعیین أي شخص آخر یراه مؤھالً بشكل مناسب لملء المنصب الشاغر في ھذه اللجنة حتى 

 .للھیئة التشریعیة االجتماع العادي التالي

 المستشار القانوني .38

 :یتمثل دور المستشار القانوني في 38.1
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 و. تقدیم المشورة البنیویة والقانونیة للھیئة التشریعیة ومجلس اإلدارة )أ(

 .أداء الواجبات والمھام األخرى ذات الصلة التي قد یتم تكلیفھ بھا من وقت آلخر من قبل مجلس اإلدارة )ب(

والمستشار القانوني، جنبًا إلى جنب مع مدقق الحسابات، الحضور والتحدث في اجتماعات للھیئة یحق للمستشار المالي  38.2

 .التشریعیة ومجلس اإلدارة، ولكن ال یحق لھم التصویت في ھذه االجتماعات

 )IBA(لالتحاد الدولي للمالكمة  المكتب الرئیسي .39

في المقام األول في المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي ) IBA(یجب أن یتم تنفیذ العمل اإلداري لالتحاد الدولي للمالكمة  39.1

 .تحت إشراف األمین العام) IBA(من قبل الموظفین اإلداریین في االتحاد الدولي للمالكمة ) IBA(للمالكمة 

 األمین العام .40

 :دور األمین العام ھو 40.1

 ).IBA(التحاد الدولي للمالكمة تقدیم المساعدة اإلداریة والدعم للھیئة التشریعیة ومجلس اإلدارة ولجان ا )أ(

المساعدة في تأمین تنفیذ القرارات المتخذة من قبل الھیئة التشریعیة ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لالتحاد  )ب(

 ).IBA(الدولي للمالكمة 

) IBA(الترتیب لتدوین محاضر جلسات الھیئة التشریعیة ومجلس اإلدارة ولجان االتحاد الدولي للمالكمة  )ج(

 .وحفظھا

 ).IBA(إدارة المكتب الرئیسي لالتحاد الدولي للمالكمة  )د(

 ).IBA(توجیھ واإلشراف على عمل الموظفین اإلداریین في االتحاد الدولي للمالكمة  )ه(

، وتقدیم تقریر بھذه الحسابات إلى )IBA(یوجھ ویشرف على إعداد وإدارة حسابات االتحاد الدولي للمالكمة  )و(

 .التشریعیة ومجلس اإلدارةكل اجتماع من اجتماعات الھیئة 

 و ). IBA(اإلشراف على تخزین، وعند االقتضاء، استرداد سجالت وأرشیف االتحاد الدولي للمالكمة  )ز(

 .أداء أي مھمة أو وظیفة أخرى یكلفھ بھا مجلس اإلدارة من وقت آلخر )ح(

 المناصب الفخریة والجوائز .41

 :شریعیة أن تمنح شخًصابناًء على اقتراح مقدم من مجلس اإلدارة، یجوز للھیئة الت 41.1

 أو ریاضة المالكمة في جمیع أنحاء العالم؛ /و ) IBA(قدم خدمة متمیزة الالتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 خالف ذلك یستحق ھذا االعتراف؛  )ب(

 ).IBA(جائزة الخدمة المتمیزة لالتحاد الدولي للمالكمة 

) IBA(كمسؤولین فخریین دون أي سلطة داخل االتحاد الدولي للمالكمة ) أشخاص(یجوز لمجلس اإلدارة تعیین شخص  41.2

 :ألداء المھام الموكلة إلیھ أو إلیھا من قبل مجلس اإلدارة، والتي قد تشمل على وجھ الخصوص، من بین أمور أخرى

 .ھذا االتحادالتعاون مع االتحاد الكونفدرالي الذي ینتمي إلیھ، وكذلك مع االتحادات الوطنیة المنتسبة ل) أ(
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 . والجھات الراعیة) IBA(التعاون مع شركاء االتحاد الدولي للمالكمة ) ب(

 ).IBA(زیارة األحداث المختلفة كممثل لالتحاد الدولي للمالكمة ) ج(

قبل تعیینھ في منصب فخري، یجب أن یكون الشخص المعني قد اجتاز بنجاح فحص النزاھة وفقًا لآللیة الموضحة في  41.3

 .27.9إلى  27.4المواد 

 السیاسة المالیة .42

 .یونیو من العام التالي 30یولیو من كل عام وتنتھي في  1یجب أن تبدأ السنة المالیة لالتحاد الدولي للمالكمة في  42.1

 ).IBA(یجب على مجلس اإلدارة التأكد من االحتفاظ بحسابات صحیحة لالتحاد الدولي للمالكمة  42.2

 :وفقًا لما یلي) IBA(یتم االحتفاظ بحسابات االتحاد الدولي للمالكمة  42.3

 ).IBA(متطلبات المیزانیة لالتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 و. جمیع اللوائح المالیة المعمول بھا )ب(

 .المعاییر المالیة والمحاسبیة المعترف بھا دولیًا )ج(

 الموارد .43

 :بشكل أساسي من) IBA(تنشأ الموارد المالیة لالتحاد الدولي للمالكمة  43.1

بما في ذلك، على سبیل المثال ال ) (IBA(اإلیرادات الناتجة عن استغالل أي من حقوق االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 ).الحصر، حقوقھ في المسابقات والتراخیص وحقوق البث والرعایة

 .الھدایا والتركات والتبرعات المستلمة )ب(

 .رسوم العضویة السنویة المدفوعة )ج(

 .لجنة األولمبیة الدولیةجمیع اإلیرادات الواردة من ال )د(

 دفع غرامات تأدیبیة؛ و )ه(

 .ودورات أخرى) IBA(اإلیرادات المتأتیة من تقدیم شھادة االتحاد الدولي للمالكمة  )و(

 مدققي الحسابات .44

 .من قبل مدقق حسابات مستقل ومؤھل) IBA(یجب تدقیق حسابات االتحاد الدولي للمالكمة  44.1

یجب تقدیم تقریر تدقیق كل عام إلى مجلس اإلدارة لمدة ال تزید عن ستة أشھر بعد تاریخ إغالق حسابات االتحاد الدولي  44.2

 ).IBA(للمالكمة 

 والفعالیات األخرى) IBA(اإلیرادات من مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  .45

وجمیع البرامج األخرى المتعلقة بمالكمة ) IBA(الكمة جمیع الحقوق الناشئة عن أو المرتبطة بمسابقات االتحاد الدولي للم 45.1

تشمل ھذه الحقوق، على سبیل المثال ال ). IBA(مملوكة الالتحاد الدولي للمالكمة ) IBA(االتحاد الدولي للمالكمة 
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 :الحصر

وبرامج اللیاقة البدنیة ) IBA(الحق في تلقي جمیع اإلیرادات الناتجة عن مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  )أ(

 ).IBA(الالتحاد الدولي للمالكمة 

 .جمیع حقوق الرعایة )ب(

 .جمیع حقوق التسویق والترویج واإلعالن )ج(

 .جمیع الحقوق الترویجیة )د(

 .جمیع الحقوق لبیع التذاكر )ه(

 .جمیع حقوق الضیافة وغیرھا من الحقوق المیسرة )و(

 .جمیع حقوق البث والبصریة والسمعیة وتسجیل البیانات )ز(

 جمیع وسائل اإلعالم وحقوق وسائل التواصل االجتماعي األخرى؛ و )ح(

 .جمیع حقوق الملكیة الفكریة األخرى )ط(

 حقوق الملكیة الفكریة .46

العالمات التجاریة والتصامیم (وتتحكم حصریًا في جمیع حقوق الملكیة الفكریة ) IBA(یمتلك االتحاد الدولي للمالكمة  46.1

 ):النشروالنماذج وبراءات االختراع أو حقوق 

 .اسمھا وشعارھا )أ(

وأنشطة ) IBA(أي تصمیم أو رمز أو عالمة أو تعویذة أو شعار آخر یتعلق بمسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  )ب(

 ).IBA(االتحاد الدولي للمالكمة 

أي كوب أو تذكار أو منحوتة أو أي شيء آخر یُراد استخدامھ كجائزة خالل مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  )ج(
)IBA (و 

 ).IBA(أي مواد تدریبیة أو معلومات أخرى عن ریاضة المالكمة ینشرھا االتحاد الدولي للمالكمة  )د(

بأي طریقة یراھا من وقت  45.1و 44.1استغالل أي حق مشار إلیھ في المادتین ) IBA(یجوز الالتحاد الدولي للمالكمة  46.2

 :المالكمة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصرأو ریاضة  /و ) IBA(آلخر مفیدة الالتحاد الدولي للمالكمة 

 بیع أو ترخیص أو تفویض كل أو جزء من ھذه الحقوق لواحد أو أكثر من األطراف األخرى؛ و )أ(

من خالل االنضمام إلى طرف أو أكثر من األطراف األخرى لتشكیل شخصیة اعتباریة أو شراكة أو مشروع  )ب(

 .أو أكثر منھ مشترك من أجل استغالل ھذا الحق أو جزء

 )IBA(مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة  .47

 .یجوز لمجلس اإلدارة وضع لوائح تحكم إجراء مسابقات المالكمة الدولیة 47.1

حیث یكون الغرض الرئیسي  )ل(30.1ال یجوز ألي مدیر أن یكون عضًوا في لجنة أنشأھا مجلس اإلدارة وفقًا للمادة  47.2

 : سبیل المثال ال الحصرللجنة ھو تنظیم األمور الفنیة والتنافسیة المرتبطة بالمالكمة؛ بما في ذلك على 
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 . القواعد الفنیة أو قواعد المنافسة )أ(

 التحكیم والحكم )ب(

 و التدریب؛ )ج(

 .تدریب أو نشر مسؤولي المنافسة )د(

 .ال یمكن ألي مدیر أن یكون مسؤول مسابقة 47.3

 األخالقیات ومحاربة المنشطات وقضایا التأدیب .48

 :لوائح للتعامل مع –) BIIU(بناًء على توصیة من وحدة نزاھة المالكمة المستقلة  -یعتمد مجلس اإلدارة  48.1

الناشئة داخل االتحاد الدولي ) بما في ذلك المسائل المتعلقة بتضارب المصالح(المسائل األخالقیة والتأدیبیة  )أ(
 واالتحادات الكونفدرالیة واالتحادات الفیدرالیة الوطنیة؛ و) IBA(للمالكمة 

 .مكافحة المنشطاتقضایا  )ب(

 محكمة التحكیم للریاضة .49

أي نزاع ینشأ عن القانون األساسي واللوائح وال یمكن تسویتھ ودیًا، سیتم تقدیمھ حصریًا إلى محكمة التحكیم للریاضة  49.1

)CAS (ت ستتألف الھیئة من ثالثة محكمین وستتم اإلجراءا. ویتم حلھ نھائیًا وفقًا لقانون التحكیم في األمور الریاضیة

 .باللغة اإلنجلیزیة

، والتي ستحل النزاع نھائیًا CASحصریًا إلى ) IBA(یجوز تقدیم أي قرار نھائي صادر عن االتحاد الدولي للمالكمة  49.2

یوًما بعد استالم القرار  30ستكون فترة االستئناف . ستكون لغة اإلجراءات ھي اإلنجلیزیة. وفقًا لقانون التحكیم الریاضي

 .یھالذي سیتم الطعن ف

 .تقوم محكمة التحكیم للریاضة بتسویة النزاع وفقًا لھذا القانون األساسي واللوائح، باإلضافة إلى القانون السویسري 49.3

 حل االتحاد .50

ال یُعتبر أي تصویت بحل االتحاد الدولي للمالكمة إال أنھ قد تم إجراؤه في اجتماع للھیئة التشریعیة إذا صّوت المندوبون  50.1

 .التصویت مما ال یقل عن ثالثة أرباع جمیع االتحادات الفیدرالیة الوطنیة الحاضرة في االجتماع لصالحھالذین لھم حق 

یجب توزیع أي فائض في . ، فسیتم تصفیتھا وفقًا ألحكام القانون السویسري)IBA(إذا تم حل االتحاد الدولي للمالكمة  50.2

 .ولھ غرض مماثل أو إلى كانتون فود األصول بعد الحل إلى كیان آخر غیر ربحي معفي من الضرائب

 األحكام االنتقالیة .51

 :ألغراض ھذه األحكام االنتقالیة في ھذا القانون األساسي 51.1

 

 .2020دیسمبر  13، المعتمد في )IBA(یعني القانون األساسي لالتحاد الدولي للمالكمة " 2020القانون األساسي "

، والذي تم تعدیلھ مؤخًرا في موسكو في )IBA(یعني النظام األساسي لالتحاد الدولي للمالكمة " األساسي AIBAنظام "
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 .2018نوفمبر  11

 .للمالكمةمن القانون األساسي لالتحاد الدولي  45.1و 45تعني لجنة الریاضیین المنشأة وفقًا للمادة " لجنة الریاضیین"

 من القانون األساسي لالتحاد الدولي للمالكمة؛ 47.2و 47.1منشأة وفقًا للمادتین تعني اللجنة التأدیبیة ال" اللجنة التأدیبیة"

 .2020 من القانون األساسي وما یلیھا 36.4تعني اللجنة التأدیبیة المنشأة وفقًا للمادتین " اللجنة التأدیبیة"

من القانون األساسي ل االتحاد الدولي  47.2و 47.1تعني لجنة األخالقیات المنشأة وفقًا للمادتین " لجنة األخالقیات"

 ).IBA(للمالكمة 

 .2020 من القانون األساسي وما یلیھا 36.2تعني لجنة األخالقیات المنشأة وفقًا للمادتین " لجنة األخالقیات"

من القانون  34وفقًا للمادة  التي تم تشكیلھا) IBA(الدولي للمالكمة  لالتحادتعني اللجنة التنفیذیة " اللجنة التنفیذیة"

 .)IBA(الدولي للمالكمة  لالتحاداألساسي 

، یدخل ھذا القانون 33.2و 33.1و 32.3و 32.2و 32.1، باستثناء المواد 51.3مع مراعاة األحكام الواردة في المواد  51.2

 .األساسي حیز التنفیذ في ختام اجتماع الھیئة التشریعیة الذي یكون فیھ اعتمد

 .تدخل حیز التنفیذ في ختام االجتماع االنتخابي األول للھیئة التشریعیة 33المواد  51.3

 من القانون األساسي لالتحاد الدولي للمالكمة) ج( 34.1یعتبر عضوا اللجنة التنفیذیة المنتخبان لھذه اللجنة وفقًا للمادة  51.4

)AIBA( لجمیع األغراض، أعضاء مجلس 2020 غل مناصب على ھذا النحو مباشرة قبل اعتماد القانون األساسيوش ،

بموجب القانون األساسي حتى انتھاء االنتخابات النتخاب أعضاء لجنة ) IBA(إدارة وأعضاء من االتحاد الدولي للمالكمة 

 . 51.15یت وفقًا للمادة الریاضیین التي أجر

الذي تم خاللھ  2020المنتخب في اجتماع الھیئة التشریعیة في دیسمبر ) IBA(یتم اعتبار رئیس االتحاد الدولي للمالكمة  51.5

نون األساسي رئیًسا ومدیًرا وعضًوا في مجلس إدارة االتحاد لجمیع األغراض بعد اعتماد القا اعتماد ھذا القانون األساسي

بموجب القانون األساسي حتى اختتام االجتماع االنتخابي األول للھیئة التشریعیة بعد اعتماد ) IBA(الدولي للمالكمة 

 .القانون األساسي

، فإن أعضاء اللجنة التنفیذیة الموجودین في مناصبھم مباشرة قبل اعتماد 51.5و 51.4مع مراعاة متطلبات المادتین   51.6

عملیة مدیرین آخرین وأعضاء مجلس إدارة االتحاد الدولي للمالكمة القانون األساسي یجب اعتبارھم لجمیع األغراض ال

)IBA (بموجب القانون األساسي حتى اختتام االجتماع االنتخابي األول للھیئة التشریعیة بعد اعتماد القانون األساسي. 

ة التشریعیة بعد اعتماد ھذا وانتھاء االجتماع االنتخابي االول للھیئ 2020إذا كان، بین تاریخ اعتماد القانون األساسي   51.7

 :القانون األساسي، فإن الرئیس

 .مات خالل فترة والیتھ )أ(

 .استقال من منصبھ كرئیس )ب(

 .غیر قادر أو غیر راغب في ممارسة سلطاتھ كرئیس ألي سبب من األسباب )ج(

حتى  ینتخب أعضاء مجلس اإلدارة المتبقون واحدًا من عددھم لیتولى، كرئیس مؤقت، منصب الرئیس وصالحیاتھ

 .االجتماع االنتخابي للھیئة التشریعیة بعد اعتماد ھذا القانون األساسي

، یتعین على مجلس اإلدارة إخطار االتحادات الفیدرالیة الوطنیة كتابةً بدعوة المجلس 2021دیسمبر  31في موعد أقصاه  51.8



35 
 

 :اعمع ھذا االجتم. الجتماع استثنائي أو اجتماع عادي للھیئة التشریعیة، حسب الحالة

 و. 2022یونیو  30والتي یجب أن تبدأ في موعد ال یتجاوز  )أ(

 .لیكون بمثابة أول اجتماع انتخابي للھیئة التشریعیة ألغراض القانون األساسي )ب(

من  16.6حتى إذا كان االجتماع االنتخابي األول للھیئة التشریعیة عبارة عن اجتماع استثنائي للھیئة التشریعیة، فإن المادة  51.9

 .ساسي تنطبق على ھذا االجتماع للھیئة التشریعیةالقانون األ

، من أجل أن تصبح جاھزة للعمل بكامل طاقتھا في 2022سیتم تشكیل وحدة النزاھة المستقلة في المالكمة خالل عام  51.10

یحق لمجلس اإلدارة إصدار أي قرار للسماح بتمكین وحدة نزاھة المالكمة المستقلة . على أبعد تقدیر 2022دیسمبر 

)BIIU (على أرض الواقع. 

 :طالما أن وحدة نزاھة المالكمة المستقلة ال تعمل بكامل طاقتھا 51.11

تظل لجنة األخالقیات واللجنة التأدیبیة في مكانھما وستظل تخضعان لجمیع األغراض بموجب القانون األساسي  )أ(

2020 . 

تمارس لجنة األخالقیات واللجنة التأدیبیة جمیع المھام وتتمتعان بجمیع الصالحیات لوحدة االمتثال التابعة لوحدة  )ب(

یجب علیھم االستمرار في ممارسة جمیع المھام . بموجب ھذا القانون األساسي) BIIU(نزاھة المالكمة المستقلة 

 أدیبیة بموجب اللوائح ؛والصالحیات الموكلة إلى لجنة األخالقیات واللجنة الت

، "وحدة ترشیح مؤقتة"من قبل ) BIIU(تتم ممارسة مھام وحدة الترشیح التابعة لوحدة نزاھة المالكمة المستقلة  )ج(

تتكون من ثالثة أفراد مستقلین أو أكثر یعینھم مجلس اإلدارة بعد تعیین ھؤالء األشخاص وتوصیاتھم من قبل 

 .نة دولیة رفیعةخبراء مستقلین مناسبین یتمتعون بمكا

، لجمیع 2020یعتبر أعضاء لجنة األخالقیات الذین یشغلون مناصب على ھذا النحو مباشرة قبل اعتماد القانون األساسي  51.12

األغراض، أعضاء في لجنة األخالقیات ویشكلونھا بموجب القانون األساسي حتى التاریخ الذي تصبح فیھ وحدة نزاھة 

 .للعمل بشكل كامل جاھزة) BIIU(المالكمة المستقلة 

، لجمیع 2020یعتبر أعضاء اللجنة التأدیبیة الذین یشغلون مناصب على ھذا النحو مباشرة قبل اعتماد القانون األساسي  51.13

) BIIU(األغراض، أعضاء في اللجنة التأدیبیة وتشكیلھا حتى التاریخ الذي تصبح فیھ وحدة نزاھة المالكمة المستقلة 

 .جاھزة للعمل بشكل كامل

، لجمیع 2020عتبر أعضاء لجنة الریاضیین الذین یشغلون مناصب على ھذا النحو مباشرة قبل اعتماد القانون األساسي یُ  51.14

األغراض، أعضاء في لجنة الریاضیین وتشكیلھا بموجب القانون األساسي حتى إجراء انتخابات النتخاب أعضاء تلك 

 .اللجنة

 .وفقًا للوائح التي تحكم لجنة الریاضیین 51.16یھم في المادة یتم انتخاب أعضاء لجنة الریاضیین المشار إل 51.15

یتم تعیین أعضاء لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بمناسبة أول اجتماع لمجلس اإلدارة بعد اعتماد القانون األساسي  51.16

یجب أن یظلوا في مناصبھم حتى انتھاء االنتخابات في لجنة المراجعة التي ستتم في االجتماع . 2021المعدل في دیسمبر 

تعتبر الفترة األولى للمنصب حتى االجتماع االنتخابي األول للھیئة التشریعیة فترة  لتجنب الشك، ال. األول للھیئة التشریعیة

 .37.11سابقة للمنصب لتحدید الحد األقصى لعدد فترات المنصب بالمعنى المقصود في المادة 

یتم تعیین أعضاء اللجنة المالیة من قبل مجلس اإلدارة بمناسبة أول اجتماع لمجلس اإلدارة بعد اعتماد القانون األساسي  51.17
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یجب أن یظلوا في مناصبھم حتى اجتماع مجلس اإلدارة الذي سیعقد بعد االجتماع االنتخابي . 2021المعدل في دیسمبر 

لتجنب الشك، قد یكون أول أعضاء . 37.20سیتم تعیین أعضاء اللجنة المالیة وفقًا للمادة  األول للھیئة التشریعیة، حیث

 .لجنة المالیة مؤھلین إلعادة التعیین

یجیة من قبل مجلس اإلدارة بمناسبة أول اجتماع لمجلس اإلدارة بعد اعتماد القانون یتم تعیین أعضاء اللجنة االسترات 51.18

یجب أن یظلوا في مناصبھم حتى اجتماع مجلس اإلدارة الذي سیعقد بعد االجتماع . 2021األساسي المعدل في دیسمبر 

لتجنب الشك، قد یكون . 37.20فقًا للمادة االنتخابي األول للھیئة التشریعیة، حیث سیتم تعیین أعضاء اللجنة االستراتیجیة و

 .األعضاء األوائل في اللجنة االستراتیجیة مؤھلین إلعادة التعیین

 :یجب على كل اتحاد كونفدرالي 51.19

 بما یتوافق مع ھذا القانون األساسي؛ و تعدیل قانونھا األساسي )أ(

انتخاب رئیسھا وفقًا لقانونھا األساسي بصیغتھ المعدلة في موعد ال یتجاوز تاریخ أول اجتماع انتخابي للھیئة  )ب(

 .التشریعیة

رئاسة اتحاده وفقًا لنظامھ األساسي فور انتھاء ھذا  )ب(51.19یتولى رئیس كل اتحاد كونفدرالي منتخب وفقًا للمادة  51.20

بعد االجتماع االنتخابي ) ب( 25.1االنتخاب؛ ومع ذلك، ال یمكنھ أن یأخذ مكانھ كمسؤول في مجلس اإلدارة وفقًا للمادة 

من ) ii) (أ(34.1بمعنى المادة (ھذه القوانین أو في التاریخ الذي یكون فیھ نائب الرئیس  األول للھیئة التشریعیة بعد اعتماد

المنتسب إلى ذلك االتحاد لم یعد في منصبھ، ألي سبب من األسباب، ) IBA(القانون األساسي لالتحاد الدولي للمالكمة 

خب حدیثًا لكل اتحاد كونفدرالي اجتماعات مجلس على الرغم مما سبق، یحضر الرئیس المنت. وفقًا للحالة الطارئة األولى

اإلدارة ویمكنھ التحدث في اجتماعات مجلس اإلدارة قبل أن یتمكن من شغل مكانھ كمدیر، لكن ال یمكنھ التصویت في ھذه 

 . االجتماعات

 

وتم  2020دیسمبر  13، في )IBA(تم اعتماد ھذا الدستور بمناسبة االجتماع االفتراضي للھیئة التشریعیة  لالتحاد الدولي للمالكمة 

 .2021دیسمبر  12، في )IBA(تعدیلھ بمناسبة االجتماع االفتراضي االستثنائي للھیئة التشریعیة  لالتحاد الدولي للمالكمة 
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