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3 March 2015 

 
 
 
 

  االرئيیس سيیديي
 

ً  عقد فقد تعلمونن كما  بحملة تعرفف االفيیفا في إإصالحيیة حملة إإلى االحاجة حولل برووكسل في االماضي االشهھر ااجتماعا
#NewFIFANow .اانجلتراا من ماكالرريین إإيیما وواالسيیدةة بلجيیكا من بيیليیت إإيیفو االسيید ااألووررووبي االبرلمانن عضويیة في ززميیلي مع  .  

 
ً  ااالجتماعع ضم ووقد  االقدمم كرةة ووإإددااررااتت االبرلماناتت مختلف في أأعضاء من وومجموعاتت باللعبة االمهھتميین ااألشخاصص من تحالفا

 لكرةة االدوولي ااالتحادد ااتحاددااتهھا تتبع االتي االست االقاررااتت جميیع في االمقيیميین االتجارريي االقطاعع في االعامليین وومن ااألكادديیميیيین وواالخبرااء
.  االفيیفا – االقدمم  

 
 حولل االمزيید قرااءةة يیمكنكم. االفيیفا في إإصالحيیة لجنة تشكيیل إإلى االحاجة هھھھو NewFIFANow# حملة لتحالف االرئيیسيیة االقاعدةة
    . www.newfifanow.org موقعنا على االتوجيیهھيیة وواالمباددئئ للفيیفا ااإلصالحي االميیثاقق بيینهھا وومن أأهھھھداافنا

 
 كانت أأنهھا باعتبارر إإليیهھا ننظر لكننا االماضيیة٬، ااألرربع االسنوااتت خاللل ااإلصالحيیة االمحاووالتت من االعديید هھھھناكك كانت بأنهھ نقر وونحن
 االثقافي وواالتغيیيیر االمنظومي االتغيیيیر عنهھا يینتج وولم تؤددِ  لم حدثت االتي ااإلصالحاتت فإنن هھھھذاا وومع. سطحيیة محاووالتت أأغلبهھا في

 بأعلى تتمتع االتي وواالعشريین االحادديي االقرنن في االمعاصرةة االحديیثة االمؤسساتت إإحدىى إإلى تتحولل ووهھھھي االفيیفا ررؤؤيیة أأجل من االالززمانن
.  وواالمسئوليیة وواالمصدااقيیة وواالشفافيیة االديیمقرااططيیة معايیيیر  

 
ً  هھھھناكك ووإإنما ووحسب االعالم حولل االشعوبب لدىى االعديید لدىى االفيیفا مصدااقيیة في كبيیرةة فجوةة توجد ال كما  أأوو االثقة من االقليیل أأيیضا

.  بنفسهھا نفسهھا إإصالحح على قاددررةة االفيیفا بأنن ااإلططالقق على كليیهھما يیوجد ال أأوو االجدااررةة  
 

 أأكبر تمثيیل للفيیفا االعموميیة االجمعيیة وومنهھا االفيیفا لدىى االمصلحة ألصحابب يیكونن أأنن ووجوبب بيینهھا من كثيیرةة أأمورر في يیقيین لديینا نحن
  .  فيیهھا وواالتحكم االلعبة إإددااررةة في

 
 منذ تشكيیلهھا تم االتي االدووليیة ااألوولمبيیة للجنة ااإلصالحيیة االلجنة كبيیرٍ  حدٍ  إإلى تشبهھ االتي – للفيیفا ااإلصالحيیة االلجة تحظى أأنن يیجب
 في بما – االقدمم لكرةة االدوولي ااالتحادد – االفيیفا في وواالحكم ااإلددااررةة لنظامم شاملة مرااجعة إلجرااء بتفويیض – مضت عامم 15 من أأكثر
ً  لجانهھا ووهھھھيیكل ووقواانيینهھا ددستوررهھھھا ذذلك .   االلجانن في ااألفراادد تعيیيین أأوو/وو اانتخابب ططريیقة ووأأيیضا  

  
 

 سوفف االلجنة هھھھذهه أأنن هھھھو االماضيیة ااألرربع االسنوااتت خاللل أأعمالهھا تؤدديي كانت االتي ووااللجانن للفيیفا ااإلصالحيیة االلجنة بيین االفاررقق
.  االفيیفا عن بالفعل مستقلة االوااقع في تكونن  

 
 كما االيیونسكو٬، مثل االمستقلة االدووليیة االهھيیئاتت إإحدىى إإبالغغ في بدووررهه سيیقومم االذيي االباررززيین ااألشخاصص أأحد االلجنة يیترأأسس ووسوفف
مم سوفف  أأعمالهھا بإكمالل االلجنة هھھھذهه تقومم أأنن وويیجب. وومستقلة خبيیرةة أأخرىى وومؤسساتت هھھھيیئاتت من ممثلونن االلجنة لهھذهه االمشوررةة يیقدِّ

ً  قصيیر ززمني إإططارر خاللل منهھا ووااالنتهھاء . بهھ االميیزاانيیة ووددووررةة االفيیفا في االتخطيیط أأعمالل تعطيیل من للحد نسبيیا  
 

 االلعباتت أأكثر إإددااررةة ضمانن منهھا االهھدفف ووإإنما" حكومي تدخل" ططلب هھھھذهه حملتنا من االهھدفف ليیس االرئيیسة٬، سيیدتي/  االرئيیس سيیديي
. االعالم مستوىى على االكبرىى مؤسساتنا من االمتوقعة ااالستقامة مستويیاتت أأعلى مع تتفق بطريیقة االعالم مستوىى على شعبيیة االريیاضيیة



 عمليیة في االمصدااقيیة ووتضمن االهھاوويیة٬، في االسقوطط من سمعتهھا االفيیفا بهھا تنقذ أأنن يیمكن االتي االوحيیدةة االطريیقة هھھھي هھھھذهه أأنن نعتقد فنحن
. االلعبة في االمصلحة أأصحابب كافة تُرضي إإصالحيیة  

 
ً  اانتخابهھ يیتم سوفف االذيي االشخص االنظر بصرفف تعرفواا أأنن هھھھو االيیومم لكم ررسالتي من االهھدفف  نعمل سوفف فإننا مايیو٬، شهھر في ررئيیسا
  .  االدوولي االمجتمع من بدعمٍ  للفيیفا ااإلصالحيیة االلجنة تأسيیس من ااالنتهھاء على

 
ً  نحن نحظى أأنن أأتمنى ً  منكم ترحيیب موضع هھھھذاا يیكونن ووأأنن وومساندتكم بدعمكم أأيیضا   . أأيیضا

 
 يیستحق كما. بالفيیفا تحيیط االتي االفسادد ووااتهھاماتت ااددعاءااتت سلسلة من أأفضل هھھھو ما يیستحقونن االقدمم كرةة ووالعبي وومشجعي محبي
 أأنن في االثقة وويیمنحهھم لهھم يیوفر بشكل ممثَّليِین يیكونواا أأنن ااحتراافي أأوو تطوعي بشكل سوااءً  االلعبة في االمشارركيین ااألشخاصص ماليیيین

.  االبعيید االمدىى على شعبيیتهھا ووززيیاددةة االلعبة تطويیر مصالح يیحقق بما تُتخذ االقرااررااتت  
 

 
 حملة على أأعرفهھم كي ااألرربعة للمرشحيین كتبت وولكني االقاددمة االرئاسيیة ااالنتخاباتت في بعيینهھ لمرشح للتصويیت ندعو ال نحن

#NewFIFANow.  
 

 أأنن يیمكن أأنهھ في نحن نعتقد إإصالحي٬، برنامج – االرئيیس هھھھو عمَّن االنظر بصرفف جرييء إإصالحي برنامج إإلى ندعو نحن ووإإنما
ليیة ررؤؤيیة إإلى بنا يیؤدديي  االمنظماتت نوعيیة من منظمة أأيي ووااالحتراامم؛ بالثقة جديیرةة مباددئئ ووصاحبة ملتزمة كمنظمة االفيیفا في تحوُّ
.   االعالم مستوىى على رريیاضيیة لعبة ووأأفضل ألكبر إإددااررتهھا ررؤؤيیة في االعالم يیرغب االتي  

 
. االرؤؤيیة هھھھذهه تشارركونني أأنكم في ثقة كلي ووأأنا. ذذلك من أأقل هھھھو ما تستحق ال االقدمم كرةة أأنن يیقيین على وونحن  

 
 ااألمر هھھھذاا مناقشة في االرغبة لديیكم كانت إإذذاا+ 44 207 219 7072 االرقم على بي ااالتصالل في بالحرجج االشعورر عدمم أأررجو
. االتفصيیل من بمزيید  

 
 

  ووااالحتراامم االتحيیة فائق بقبولل ووتفضلواا
 

 
 
 

  كوليینز ددميیانن
  ووهھھھيیث فوكستونن عن االبرلمانن عضو

 
 


