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 2021 السنوي التقرير

 (A0وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير
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 (غسورلين بيترا) الطاولة لكرة الدولي التحادا رئيسة

 (A-01وثيقة )ال    ( 2021ديسمبر  31 -نوفمبر  24) العامة السنوية الجمعية إلى تقرير

 
 

 .االتحاد الدولي لكرة الطاولة كان بالتأكيد عاًما آخر مليئًا بالتحديات في تاريخ 2021

الصحية  19-كوفيدجائحة   االستراتيجيات  ومختلف  البلدان  الوقائية   وتطورها  مختلف  له  هاكل،  في  على   اكان  تأثير 

حيث تمكنا    ،لمحة عن ضوء في نهاية النفق   ى لنا أعط  2021، لكن عام لم ينته 19-كوفيد.  نا على تقويم أحداثومنظمتنا  

.  السنة في الربع األخير من  (  WTT)  نهائيات كأسو  لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  يةبطولة العالم النهائيات    تنظيممن  

الستضافة المزيد من األحداث   لً أم  لكذ، منحنا  2020مع دورة األلعاب األولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو    سوياً 

 . 2022 في واللقاء شخصيًا مرة أخرى 

ل   2021 التنفيذية  للجنة  انتخابيًا  عاًما  أيًضا  لكرة  كان  الدولي  ثقتكوحصال سعدني  أو  الطاولةالتحاد  على   حيث  مل 

اتحادنا.    تصبحأ بياني وأركانه األربعة    -أول رئيسة على اإلطالق في تاريخ   عائلة  توحيد  -لقد حددت من خالل 

الطاولة لكرة  الدولي  واالستدامةاالتحاد  الرشيد،  والحكم  األعمال،  ونمو  بالمشاورات ،  يلمستقبلا   نا رمسا  ، ،   استناداً 

العالم. من   و  ة الكثير التبادالت مع العديد من أصحاب المصلحة والمسؤولين والمدربين والرياضيين من جميع أنحاء 

في سنغافورة خالل   االتحاد الدولي لكرة الطاولة مديريأجل عدم إضاعة أي وقت، سافرت مباشرة من هيوستن للقاء  

المسؤوليات من أجل  ة، قمنا بهيكلالتحاد الدولي لكرة الطاولةالتنفيذية لومع زمالئي في اللجنة (، WTT) نهائيات كأس

 تحقيق جميع خططنا. 

 

 ( غسورلين )بيترا المالية لشؤون للرئيس، تنفيذية نائبة

  ( 2021نوفمبر  24 -يناير  01) العامة السنوية الجمعية إلى تقرير

 

، تم تكليفي بالمسؤولية في بعض مجاالت التركيز باإلضافة إلى مهام  2009منذ انتخابي كنائبة تنفيذية للرئيس في عام 

    لالتحاد الدولي لكرة الطاولةالعامة في اللجنة التنفيذية 

 مجاالت التركيز 

 كرة الطاولة لذوي االحتياجات الخاصة 

لدي   مهامي.  مجال  في  الخاصة  االحتياجات  لذوي  الطاولة  كرة  تكون  أن  األول  اليوم  منذ  دواعي سروري  من  كان 

لديها عالقة عمل  بالكامل أو  قد اندمجت  العديد من الجمعيات  أرى  اإليجابي جًدا أن  بهذا المجال، ومن  اهتمام قوي 

مع   جًدا  في عام  االختصاص جيدة  أكبر ح2019.  منها  ، وضعنا خطًطا  واالستفادة  أقسامنا  جميع  كيفية تطوير  ول 

لكرة الطاولة ا  على مستوى وداخليًا   الدولي  التنفيذي لتحسين    التحاد  المجلس  اتخذ  العمل،  لهذا  نتيجة  لالتحاد   تكاملنا. 

الطاولة لكرة  خطة    الدولي  بوضع  الخاصة  الطاولة  لكرةمخصصة    إستراتيجيةقراًرا  االحتياجات  من لذوي  كان   .

 . 2022أخيًرا في يناير  انطلق لكنه تأخر بسبب الجائحة.  ، 2020أن يبدأ هذا العمل في يونيو ر أصالً المقر

 والموظفين المالية 

كانت كيفية تقليل تأثير الوباء على األعمال ونتائج أدائها واألهم من ذلك كان موظفينا بالنسبة لنا، مثل جميع المنظمات 

وأن  خاصة  للغاية،  زمنية صعبة  فترة  تزال  ال  عام،  بشكل  الوباء.  بداية  في  لنا  األولى  األولويات  من  والشركات، 
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الف مراحل الوباء من حين آلخر، وكما تعلمون، كان الوضع في تقويم  موظفينا منتشرين في جميع أنحاء العالم واخت 

 كرة الطاولة تدريجياً مرحلة بمرحلة. في واستأنفنا  قمنا بتعديالتولكننا  األفضلأحداثنا بعيًدا عن 

التي تؤثر  في اإلشراف على السيناريوهات المختلفة  ، مع فترة الوباء  تحاد الدولي لكرة الطاولةلالاستمر المدير المالي 

ليس فقط خالل عامي   المستقبلية،  الميزانيات والتوقعات  بناًء يليوما    2022ولكن حتى عام    2021و    2020على  ه، 

 األحداث الدولية.  تنظيم والقدرة على 19-كوفيدبسبب جائحة  الريبعلى حالة 

 تحاد الدولي لكرة الطاولة مؤسسة اال

تحاد  اال عن المالية، كنت عضًوا في مجلس أمناء مؤسسة    ة المسؤول  الطاولةتحاد الدولي لكرة  اال رئيس    ةبصفتي نائب

عين مراجع الحسابات خارجي للموافقة على يقوم بت. مجلس األمناء هو الهيئة المراقبة للمؤسسة والدولي لكرة الطاولة

 البيانات المالية السنوية. 

 رة الطاولة لكالفريق العامل المعني باالستدامة التابع لالتحاد الدولي 

، تم إنشاء 2019الذي عقد في تشنغدو، الصين، في أكتوبر    تحاد الدولي لكرة الطاولةالمجلس التنفيذي لالفي اجتماع  

  كرةهدف إلى معالجة القضية الرئيسية لالستدامة في  يي  ذ، والتحاد الدولي لكرة الطاولةفي اال الستدامة  لعمل    فريق

ك لتنفيذ أ الطاولة.  جاهدين  نسعى  أن  الضروري  من  األعضاء،  منظور  من  العالم  في  الرياضية  االتحادات  أكبر  حد 

عًا  وحددنا م الفريقالتفكير المستدام في كل إجراء نتخذه. منذ البداية، عقدنا العديد من االجتماعات عبر اإلنترنت داخل  

من"P  3"أهمية   الرئيسية  التركيز  مجاالت  وتحديد  واألشخاص،  واالزدهار  الكوكب  األحداث   :  نظر  ووجهات 

. لقد كان ب يقرالوفي مستقبل  ، حاالً  اآلن  -أهم المهام التي يمكننا القيام بها    ىحدإ. االستدامة هي  التسيير  و  والمعدات 

 لى تعزيز طموحاتنا في هذا المجال. وأتطلع إ  ةكرئيس الفريق  اهذمع  أبدأشرفًا لي أن 

 المسؤوليات العامة 

اآلن،   جميعًا  نعلم  كما  ثقتكم.  إعطائي  على  أخرى  مرة  جميعا  ألشكركم  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود  الجائحة أخيرا، 

وكذلك   األحداث  وتأجيل  وإلغاء  قرارات صعبة  عدة  اتخاذ  علينا  كان  كامل،  تقويم  من  وبداًل  خططنا،  جميع  غيرت 

إعادة  أيضا  نفيذيالت  المجلسفي  بدأنا  االجتماعات.   مع  ولكن  االفتراضية.  االجتماعات  من  طويلة  سلسلة    انطالق، 

في   يةبطولة العالم اللمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو، وها األلعاب األوتل ااألحداث في الصين وقطر، على التوالي، ت

بطريقة واعدة. شكًرا لجميع أولئك الذين ساهموا في  2021في سنغافورة، انتهى عام  (WTT)  هيوستن ونهائيات كأس

 هم.ي منظمين ورياضيين ومرافقمن الطاولة   كرة انطالقإعادة 

لجميع زمالئي في   امتناني  أعرب عن  أيًضا أن  بيرتون   التنفيذي، وشكر خاص   المجلسأود  تينكا وبروس  لنيستور 

األخيرة، على دعمهم المستمر لرياضتنا وعلى جميع المساهمات المهمة خالل   عهدتهم  أنهوا وجيمس موريس، الذين  

 معكم جميعًا. نواب الرئيس. كان من دواعي سروري أن أعمل التي قضوها ك  سنوات

القارات وفرقهم وأعضاء مجلس   إلى رؤساء  أتوجه بالشكر  اللج  اإلدارةكما  الكريم. وأود  اوأعضاء  تعاونهم  ن على 

 األعضاء؛ كل شيء يبدأ على المستوى المحلي.  الجمعيات  ي مثلم زمالئي أيضا أن أشكر جميع 

 ومراجعة الحسابات على دعمهم والتزامهم. كما أود أن أشكر أعضاء لجنتنا المعنية بالشؤون المالية 

 ! م عمل معكال تشرفت؛  و مسؤولييهموأخيرا، أود أن أعرب عن امتناني لموظفينا الفنيين 

 لبد! ل -الحياة  مدى الطاولة. للجميع.  كرة

 

  غبيترا سورلين

 التحاد الدولي لكرة الطاولة رئيسة ا
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 ( المهندي خليل) لرئيسل التنفيذي نائب

 (A-02) وثيقةال        السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير
 

 

جائحة   استمرار  عمل    الدمارفي    19-كوفيدمع  العالم،  من  كثيرة  أجزاء  الطاولة في  لكرة  الدولي  وجميع   االتحاد 

 جودة عالية. ذات    ،الموظفين بجد حتى يتمكنوا من تنظيم بعض األحداث حول العالم

 

إلصابات أعلى نسب ل  وسطمعظم بلدان العالم صعوبات. استضافت قطر سلسلة من األحداث في بداية العام    تواجه

كبار الالعبين في   مشاركة  لوزيل قاعة  في    WTT Middle East Hub  حدث   في جميع أنحاء العالم. ضمن  19-بكوفيد

القليلة    و العالم   األحداث  أحد  في  العالم   وجود  ذلك   ضمنو .  2021عام  لالمنافسة  في  تنافسية  األكثر   أثناء.  الالعبين 

 . ألولمبية لأللعاب ا العالمية واآلسيوية  ةالمؤهلالمباريات   ،الرياضية العطيةفي قاعة  ،في قطر أيًضا كان لدينا ذلك،

 

إحدى   في طوكيو  األولمبية  األلعاب  المنظممهاميكانت  مع  اإلنترنت  االجتماعات عبر  من  العديد  وقد عقدت   ين، ، 

 لضمان أفضل الظروف لجميع الالعبين والمدربين والمسؤولين والوفود. 

 

إلى ذلك،   بقائمة المسؤوليات الخاصة بي،  ل  و تبعاً باإلضافة  اإلنترنقمت  االجتماعات عبر  ت مع منظمي العديد من 

الطاولة لكرة  العالمية  نهائيات    2021لعام    البطولة  أن  من  العالمية  للتأكد  الوقت البطولة  في  ستنطلق  هيوستن  في 

 المحدد دون أي عقبات. 

 

في هيوستن )الواليات المتحدة األمريكية( بتعليقات إيجابية من   البطولة العالمية لكرة الطاولة   ت كمالحظة أخيرة، تم

 جميع المشاركين على الرغم من حقيقة أن تأشيرتي قد ألغيت ظلماً ولم يكن هناك سبب وجيه لذلك حتى هذه اللحظة. 

 

 :   كانت أهم النقاط في مجاالت مسؤوليتي

 

 في هيوستن أثناء التحضير للحدث مع اللجنة المنظمة  2021 البطولة العالمية لكرة الطاولة متابعة نهائيات  .1

 .(WTTألحداث ) 2021رزنامة عمل بجد إلعداد وإطالق الو (WTT)في مجلس إدارة   عضوبصفتي  .2

اجتماعات   .3 جميع  التنفيذي حضور  الصعبة    المجلس  الثانية  للسنة  حلول  إليجاد  اإلنترنت  الدولي  عبر  لالتحاد 

لالتحاد    يةنتخاباال بسبب إلغاء معظم أحداثنا وإعداد اجتماع الجمعية   المجلس التنفيذيكعضو في   لكرة الطاولة

 في هيوستن.  الدولي لكرة الطاولة

 االتحاد الدولي لكرة الطاولة كنائب لرئيس   مهاميبجميع  االضطالع  .4

 

 مجاالت مسؤولية 

 )اإلدارة(   يةبطولة العالمال •

 )تقنية(   يةبطولة العالمال •

 األلعاب األولمبية )اإلدارة(  •

 (WTT)و   االتحاد الدولي لكرة الطاولةفريق مجلس لاجتماع عبر اإلنترنت   •

 

 الدولي لكرة الطاولة   لالتحاد التنفيذي المجلسحضور اجتماعات  

 في طوكيو  التنفيذي المجلساجتماع   •

 اإلنترنت  عبرالمنظمة   التنفيذي  المجلساجتماعات   •
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منظمتنا   مستقبل  إلى  أتطلع  الشخصي،  الصعيد  العالمية  يشمل،  الكبيرةعلى  الطاولة  التي  كرة  األحداث  في   تميقأ. 

الجديدة   بعد   2021  في  الدوحة  ناقشناه  (  RESTART#  )  االنطالقة  الذي  الجديد  للعصر  إنجاز ضخم  السنة هي    في 

 . ةالماضي

 

 الطاولة.   كرةإللهام التميز في الحياة من خالل  2022األعضاء في عام  الجمعيات نتطلع إلى العمل مع 

 

 خليل المهندي 

 نائب التنفيذي لرئيس االتحاد الدولي لكرة الطاولة 
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 (أزيفيدو بينتو جاسبر أالوار) لرئيسل التنفيذي نائب

 (A-03) وثيقةال    ( 2021 ديسمبر 31  - نوفمبر 24 ) السنوية العامة الجمعية إلى تقرير
 

 

 مقدمة وانتخاب  .1

  24، والذي تم في  التحاد الدولي لكرة الطاولةهدفي هو تقديم تقرير عن العمل المنجز منذ انتخابي نائبًا تنفيذيًا ل 

المرشحين  أكثر  ثالث  كنت  الوقت،  ذلك  في  هيوستن.  مدينة  في  الماضي،  العام  من  على    نوفمبر  حصواًل 

مع  األصوات )تمثل    105،  أوشودي  ٪  77.5أصوات  وحيد  النيجيري  خلف  الممكنة(،  األصوات  إجمالي  من 

أي.  (صوتًا114ليوج وليونج )صوتًا( والصيني    116) التقرير  إلى  يهدف هذا  الشكر  توجيه  إلى  قارة    دولضا 

.  سنة   20كثر من  أل األمريكتين، التي قدمت لي الدعم الكامل لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره، والذي استمر  

ألمريكتين، مما يجعل مهمتي أكثر صعوبة ويزيد من  من الرئيس الوحيد المنتخب  لنائب تنفيذي  الحظكما جعلني  

 مسؤوليتي بشكل كبير. 
 

 االجتماعات  .2

فريق   مع  اجتماعات  عقد  حاولت  مباشرة،  انتخابي  الطاولة ل بعد  لكرة  الدولي  هنا    التحاد  المسؤولين.  وبعض 

 ملخص المحتوى. 

لدبلوماسية    -  1  ة الليلي • الخمسين  بالذكرى  االحتفاالت  في  مختلف  الطاولة  كرة المشاركة  مع  اتصاالت   .

فيرجينيا سونغ، مديرة    -الطاولة    األمريكي لكرةالتحاد  ل  المديرة العامةفي رياضتنا، بما في ذلك    المسؤولين

األولمبية   للجنة  الدولية  المتحدة  لالعالقات  التحاد    -لواليات  السابق  الرئيس  سيوروسالن،    كرةدراغومير 

 شيري سيوروسالن، من بين آخرين -لواليات المتحدة  ل الطاولة 

صينية كبيرة    جلية المشاركة في احتفاالت الذكرى الخمسين. بالنظر إلى أهمية الموضوع ووجود    -  2الليلي   •

ألف(، كان من الضروري تنظيم احتفالين حتى تتمكن من   300في هيوستن )معلومات تفيد بوجود أكثر من  

 ريخ العالم. استيعاب المزيد من الناس وإعطاء المزيد من األهمية للحقيقة المهمة في تا

حيث  جتماع بجدول أعمال واسع النطاق، ا -الطاولة   لكرةالمشاركة في الجمعية العامة السنوية لالتحاد الدولي  •

للرعاة، و  شرف توزيع  حصلنا على  بينتو ل   الشرفية   ويةالعضعلى  موافقة  الجوائز  عروض  و،  كينيا  من  جين 

القارية،  حول   واالتحادات  التنفيذية،  اللجنة  العام  تقارير  تقارير  األمين  و  العام  الدولي  المدير    لكرةلالتحاد 

الحسابات،    الطاولة مراجعة  وتقارير  المالية  والتقارير  اللجان  و والوتقارير  انتخاب  وقرارات،  المقترحات 

تصويت  على  مدينة بوينس آيرس    حصول معكوريا الجنوبية،    -بوسان ،  2024المدينة المضيفة لبطولة العالم 

 نتخابي. ابشكل جيد للغاية. وأخيرا، جرى انتخاب اللجنة التنفيذية، حيث أتيحت فرصة 

منذ    ،الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  االرئيسة المنتخبة وأول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ   -ترا سورلينغ  يب •

 وأهدافها الرئيسية. صل وات. ناقشنا نقاط ال2026عام 

. جمعت الدورة أكثر من  "جنسي،قوتي"دورة    تكرمت بالمشاركة وافتتاح المشروع البرازيلي  -ترا سورلينغ يب •

التحاد  ا  ة امرأة وحققت نجاًحا مطلقًا. ربما كانت هذه أول مشاركة في افتتاح األنشطة منذ انتخاب رئيس  100

 . الطاولة  لكرةالدولي 

براون   • لمجمع    -مايكل  المالي  الدولي  االمدير  الحالي    لالستفسار حول  –  الطاولة   لكرة التحاد  المالي  الوضع 

 . 2022والتحديات الرئيسية لعام  

 . 2022والتحديات الرئيسية لعام  (WTT) لمعرفة المزيد عن منظمة  -(WTT) مدير -مات باوند  •

للمنطقة والتحديات    اإلستراتيجيةلفهم الخطة    -  الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  لمديرة تطوير    -بولونا سيهوفين   •

 للعالم ولألمريكتين.  2022لعام 

، وفهم أفضل  اإلستراتيجية، لمعرفة الخطة    الطاولة   لكرةالتحاد الدولي  المجمع    المدير العام   -ستيف داينتون   •

 ع. لتحديات المجم
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، وخاصة تلك  القارية المختلفة لفهم الجوانب السياسية واتفاقيات    -األعضاء    مع  مدير العالقات  -  حمنير بسا  •

 الخاصة باألمريكتين. 

لفهم الجوانب المختلفة لألمانة العامة، والمشاركة    -  الطاولة   لكرة التحاد الدولي  لاألمين العام    -راؤول كالين   •

 العالقات مع بلدان األمريكتين. جوانب تحليل  في اجتماعات اللجنة التنفيذية و

الطاولة لتحسين    لكرةلفهم الفوائد العديدة    -  الشلل الرعاشيالطاولة لمرضى    هتم بكرةمتعاون وم  -نيناد باخ   •

الرعاشيمرضى   لمرض    الشلل  العالم  كأس  تنظيم  جوانب  الرعاشيومعرفة  تدعمها مؤسسة  الشلل  والتي   ،

 . الطاولة  لكرة التحاد الدولي ا

إدارة   • اجتماع مجلس  في  الدولي  االمشاركة  ، شاركت  رئيسللتنفيذي  نائب    انتخب  بعد.  الطاولة   لكرةالتحاد 

والمفوضين.   الرياضيين  لجنة  تقارير  القضايا.  من  العديد  على  وصوتت  المالية    تحديدبنشاط  لجنة  أعضاء 

والقرارات.   المقترحات  مختلف  النزاهة. صوتنا على  األخالقيات ووحدة  لجنة  وأعضاء  الحسابات  ومراجعة 

،  االحتياجات الخاصةبطولة العالم لذوي   مكان معلومات مستكملة عن األحداث العالمية. انتخاب  وحصلنا على  

 نوفمبر.  12إلى  6في الفترة من  يجرالتي ستو إسبانيا   -فازت بها مدينة غرناطة  التي 

جامب • لشركة  -ير  هميغا  التنفيذي  والرئيس  المشارك  تطور    -(STUPA)  المؤسس  مبتكرة  هندية  وهي شركة 

ال  من  العديد  برامجها  تستخدم  مختلفة.  أخرى  ومقترحات  والبث  األداء  تحليل  ذلك  بلدانبرامج  في  بما   ،

 البرازيل، بنتائج جيدة للغاية. 

الطاولة والترفيه، في الواقع،    كرة مفهوم مبتكر يجمع بين    -(SPIN CLUB HOLDة )مدير  -  مالين بتيرسون •

مدن في الواليات المتحدة. مشروع بمليون    7نوادي في    8رياضتنا. يوجد اليوم    ا تُلعب فيه  هوعبارة عن حانة 

 دوالر ودائًما بأفكار رائعة. 

فكرة أمريكية ثورية أخرى. مشروع قيمته أكثر من    -(PINGPOD)  التنفيذي لشركة الرئيس    -ماكس كوجلر   •

طريقتنا،  حسب  ناديًا في عدة واليات. إنها مساحات لممارسة    30ماليين دوالر، مع إنشاء ما يقرب من    10

)من   المستويات  مختلف  من  مدربين  ويختارون  اإلنترنت،  عبر  موعًدا  األشخاص  يحدد  إلى    المبتدئين حيث 

ساعة في اليوم.    24على مدار    المتاح ذوي المستوى العالي(. تحدد موعًدا وتتلقى كلمة المرور وتفتح النادي  

 . طاوالت 6-4وعادة ما يكون لديها  عمال تحتوي على  ال 

الطاولة في كل العصور ورئيس اللجنة األولمبية    كرةالعبي    أكبرأحد    -عشاء مع جان ميشيل سايف    مأدبة •

 العالم األولمبي ورياضتنا.  عنحرية عن مواضيع مختلفة كل ب ناالبلجيكية حاليًا. تحدث 

  اإلستراتيجيةلفهم خطة االتصاالت    -  الطاولة   لكرةالتحاد الدولي  امنسق االتصاالت لمجمع    -تريستان الفير   •

 تعاون أكبر مع األنشطة في األمريكتين. الوإمكانيات  الطاولة  لكرةالتحاد الدولي المجمع 

فيال   • ا  -خوان  بإدارة  المتعلقة  األمور  مختلف  األمريك  القاري  تحادال مناقشة  مع    تانلبلدان  التحاد  اوعالقته 

  الطاولة   لكرة التحاد الدولي  اطوير والمبالغ التي سيتم توزيعها من قبل  . تقييم مشروع التالطاولة   لكرة الدولي  

إلى  2021لعام   باإلضافة  متزايد.  بشكل  اإلقليمية  المناطق  جميع  مع  العالقة  في  التطور  كيفية  تقييم   .

 الطاولة في األمريكتين.  ةكرل  دائمالتحسين  بهدف الاالجتماعات الرسمية، أجرينا العديد من المكالمات الهاتفية، 

داينتون   • أحداث   -ستيف  عن  وخاصة(  WTT)  تقرير  واجتماع  (  Grand Smash)  الجديدة،  سنغافورة  في 

النُ  على  المدخلة  التحسينات  تقييم  البلد.  ذلك  في  المحتمل  التنفيذية  األساسياللجنة  الدولي  ل  ةظم    لكرةالتحاد 

دور  الطاولة لتوضيح  أساسا  وذلك  الرسمية،    الهيئات،  االجتماعات  إلى  باإلضافة  أفضل.  نحو  على  القارية 

 الطاولة في جميع أنحاء العالم.  لكرةاألفضل من خاللها  أجرينا مكالمات هاتفية عديدة، نبحث دائًما 

 

 أالوار جاسبر بينتو أزيفيدو 

 لرئيس لنائب التنفيذي  
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 ( جيوليانغ  )ليو للرئيس التنفيذي ئبنا
 (A-04) وثيقةال    (2021 ديسمبر 31 - نوفمبر 24) السنوية العامة الجمعية إلى تقرير

 

 

نهائيات  2021في عام   أول  هيوستن  أقامت  الطاولة ،  لكرة  العالمية  أ  بالد في    للبطولة  ت األمريكتين،  خالص يقدود  م 

لفريق   الطاولة التهاني  لكرة  الدولي  الطاولة و    االتحاد  لكرة  األمريكي  ببلدة   و  االتحاد  الرياضة  المسؤولة عن  الهيئة 

النهائيات  هيوستن  -هاريس   الثقة    للبطولة العالمية لكرة الطاولة  على نجاح الحدث. خالل هذه  التي ال تُنسى، بفضل 

للفترة   االتحاد الدولي لكرة الطاولةاألعضاء، تم انتخابي كنائب تنفيذي لرئيس    اتالجمعيوالدعم اللذين قدمهما مندوبو 

أبلغ  كرةفي شؤون    للمساهمةدور جديد  ب  مكلف الجديدة،   أن  أود  الدولية.   24من  أديتها  التي    مهامي عن    كم الطاولة 

 . يليكما  2021نوفمبر حتى نهاية 

 

 ها: شاركت فياالجتماعات التي 

 

 )هيوستن(  2021نوفمبر  24 :  لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 2021االجتماع العام السنوي  ⚫

 )هيوستن(  2021نوفمبر  27 :  التحاد الدولي لكرة الطاولةا  مجلس إدارةاجتماع  ⚫

 )هيوستن(  2021نوفمبر  29  :  التحاد الدولي لكرة الطاولةل  المجلس التنفيذياجتماع   ⚫

 

لمجلس   كرئيس  البيان، ومنصبي  في  قطعتها  التي  االلتزامات  إلى جنب  كنائب رئيس،  انتخابي  وكذلك    ( WTT) منذ 

 تم تلخيص الجوانب الرئيسية لعملي على النحو التالي: لالتحاد الصيني لكرة الطاولة،  رئيس 

 

بمناسبة   البطولة العالمية لكرة الطاولةالصين والواليات المتحدة في    مكونة من العبين من  يةزوجفرق  مشاركة   .1

   كرة الطاولة الذكرى الخمسين لدبلوماسية

جديد   إرث  بمرور  ا  ةمناسببلتغذية  الصين "الطاولة  كرةدبلوماسية  "على    سنة  50الحتفال  بين  الصداقة  وتعزيز   ،

 الزوجي، لين غاويوان في    التحاد األمريكي لكرة الطاولةاو    التحاد الصيني لكرة الطاولةا  رشحوالواليات المتحدة،  

وفاز بالميداليات البرونزية  ةالنهائي المرحلة األخير  الثنائي بلغ حيثا إلى وانغ مانان حمع ليلي تشانغ، وانضم كاناك ج 

نفسه،   الوقت  وفي  لمؤسسة  ال  يناناتهللحدث.  الطاولةاكبيرة  لكرة  الدولي  الموظفين   لجنة و  التحاد  وجميع  اإلعالم 

العالم   أن بطولة  المؤكد  من  الحفل.  لعشاء  التحضير  في  هيوستن صنع  2021المشاركين  جديدة    تفي  في ذكريات 

 أداة لتعزيز التفاهم المتبادل وإنشاء حوارات. خاللها الطاولة    كرة نتكا  حيث، الطاولة كرةدبلوماسية 

 

 (WTT)نهائيات كأس  .2

ديسمبر   كأس  2021في  نهائيات  سنغافورة    (WTT)، حضرت  في  في    رفقةاالفتتاحية  التنفيذي زمالئي  ،  المجلس 

تغطية   األكثر  الحدث  أنها  وتبين  التوقعات  كل  تجاوزت  وسائل   2021عام  ل  (WTT)والتي  على  أعلى عرض  مع 

التقيت بفريق  (WTT)التواصل االجتماعي. بصفتي رئيس مجلس    ،(WTT)   التابع لمكتب سنغافورة، الذي تواصلت

 العمل، وناقشت الهيكل العام لألحداث وخطة األحداث المستقبلية أيًضا.   مستجداتمعه وجًها لوجه بشأن آخر 

 

 تشنغدو  -البطولة العالمية لكرة الطاولة  .3

استضافة نهائيات   الفوز بحق  لكرة الطاولةبعد  العالمية  األحداث ، عقد فريق   2022  البطولة  الصيني ل  تنظيم  التحاد 

لتبادل حول لالعديد من االجتماعات عبر اإلنترنت   التحاد الدولي لكرة الطاولةاو  اللجنة المحلية لشنغدوو لكرة الطاولة

قدم ممثلون  ل  األساسيةمسائل   الكبير.  الحدث  لهذا  اللجنة المحلية لشنغدو لتحضير  التقدم المحرز في   عن  تقريًرا عن 

العال ا  خالل االستعدادات   ا  2021  ام جتماع  اختتام  وعقب  االجتماع.  أعمال  لجدول  العال وفقًا  نوقشامجتماع  من   ت ، 
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النهائية لالتفاق   المجلس التنفيذي مع أعضاء    أخرى  تفاصيل بما في ذلك تواريخ استضافة األحداث، ووضع الصيغة 

 . 19-كوفيد بروتوكولاللجنة المحلية وكذلك  مع

 

األ  الفرصةخيرفي  هذه  أغتنم  أن  أود  رئيسة    ألهنئ  ،  سورلينج،  بيترا  الطاولة االسيدة  لكرة  الدولي  وجميع التحاد   ،

ستيف داينتون، واألمين العام راؤول   التحاد الدولي لكرة الطاولةالمجمع    المدير العام،  التنفيذي  المجلسزمالئي من  

  كرة. جنبًا إلى جنب مع الزمالء وعائلة  2021عام  لشاق  ال   همالموظفين لتعاونهم الكامل و عملكالين، وجميع فرق  

مشتركة من أجل االرتقاء المستمر لرياضتنا المحبوبة على مستوى العالم    كثيًرا إلى بذل جهود طلع  أتالطاولة العالمية،  

 فرقنا المحترفة والمتنوعة بشكل متزايد.  بفضل

 

 غ جيوليان ليو
 التحاد الدولي لكرة الطاولة ل  نائب الرئيس التنفيذي 

2022 ITTF Annual General Meeting 12/105 Amman, Jordan, Tuesday 6th December 2022



 (مساهيرو مايهرا) لرئيسل التنفيذي نائب

 (A-05) وثيقةال        السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير
 

 

الطاولة(  كرة، عائلة  )االتحاد الدولي لكرة الطاولة   . أعتقد أننا 19-كان هذا العام هو الثاني الذي يتأثر فيه العالم بكوفيد 

موجوًدا. مع  19-كوفيد رياضتنا بينما ال يزالاستمرار  و  ةحياال   في  ارستمراال   من  نامكنتطريقة جديدة    وضعبدأنا في  

 و  االتحاد الدولي لكرة الطاولة  خاصة من زمالئنا في و،  الطاولة  كرةعائالت  لالكثير من الفهم والدعم والعمل الجاد  

(WTT)  بعض أن  من  الرغم  على  العالم.  أنحاء  جميع  في  تدريجياً  االنفتاح  في  الدولية  األحداث  بدأت  جمعياتنا  ، 

قفزة ولكن  ،    لعالمبالنسبة ل خطوة صغيرة  ال واجه صعوبات في السفر بسبب اإلغالق أو القيود، إال أن هذه  ت  األعضاء

 .يةلعالم ا  الطاولة لكرةعمالقة 

 

 ها تاالجتماعات التي حضر

 اجتماع     المكان    التاريخ 

 01 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021فبراير  4

 02 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021فبراير  17

 03 #اجتماع المجلس التنفيذي    هجيناجتماع  2021فبراير  28

 1جزء  – 04 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 مارس 14

 2جزء  – 04 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 مارس 20

 3جزء  – 04 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 أفريل 11

 1جزء  – 05 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 ماي 16

 2جزء  – 05 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 ماي 31

 1جزء  – 06 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 جويلية  4

 2جزء  – 06 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 جويلية  12

  07 #اجتماع المجلس التنفيذي    هجيناجتماع   2021 أوت 1

  08 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 أوت 23

  09 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 سبتمبر 16

  10 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 أكتوبر 9

  11 #اجتماع المجلس التنفيذي   اإلنترنت اجتماع عبر  2021 أكتوبر 22

  12 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 نوفمبر 18

  13 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 نوفمبر 22

   السنوي لالتحاد الدولي لكرة الطاولة العام اجتماع     هجيناجتماع  2021 نوفمبر 24

  مجلس إدارة االتحاد الدولي لكرة الطاولةاجتماع    هجيناجتماع  2021 نوفمبر 27

  14 #اجتماع المجلس التنفيذي   اجتماع عبر اإلنترنت  2021 نوفمبر 29

 

 عبر اإلنترنت  والجلساتاألحداث 

 2020األلعاب األولمبية للمعاقين طوكيو  دورة األلعاب األولمبية /

 سبتمبر  5أغسطس إلى  25 / أغسطس 8يوليو إلى  23

أللعاب األولمبية ل     32الدورة    ، تمكنت اليابان من استضافة سنةبعد تأجيل األلعاب األولمبية وأولمبياد المعاقين لمدة  

زيارة  من  الطاولة    كرةعائالت    عدم تمكنللمعاقين. على الرغم من    الصيفية أللعاب األولمبية  ل   16الدورة  و  الصيفية 

مع والصارمة.  19-كوفيدبروتوكوالت  في ضل، إال أن الالعبين قدموا أداًء خياليًا الساحراليابان لحضور هذا الحدث 
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أظهرإدراج   الجديد،  المختلط  الزوجي  السرعة   كرة  تحدث  العالم  أنحاء  جميع  في  والمتفرجين  للجماهير  الطاولة 

 وراء رياضتنا.  المشاعرواإلثارة 

 

، وشاركنا )استضافنا( دورة 2020  البطولة العالمية  هذا العام كان صعبًا بالتأكيد بعد أن ألغينا  أنأخيًرا، أود أن أقول  

طوكيو   في  المعاقين  وأولمبياد  األولمبية  نهائيات 2020األلعاب  ونظمنا  العالمية  ،  و   2020  البطولة  هيوستن،  في 

إدارة مجلس  اجتماع  و  السنوي  العام  الطاولة    االجتماع  لكرة  الدولي  انتخاباالتحاد  الجديد،    مع  وأعضاء الرئيس 

 المجلس التنفيذي و أعضاء المجلس اإلداري

 

االتحاد الدولي وموظفي هيوستن    -الهيئة المكلفة بالرياضة لبلدة هاري و  االتحاد األمريكي لكرة الطاولة  أود أن أشكر  

االجتماع العام السنوي و اجتماع مجلس "و    " البطولة العالميةائيات  نه"الذين عملوا من هيوستن وجعلوا  لكرة الطاولة  

لوجه ألول مرة    " إدارة ممكنة. بعد أن كان هذا الحدث هجينًا، أتيحت للبعض منا الفرصة لمقابلة أفراد عائلتنا وجهاً 

 . 19-كوفيدعالمة على أننا نتعافى من  ذلك . كانت 2019البطولة العالمية منذ 

 

في   كعضو  انتخابي  التنفيذي تم  ب،    ثالثة   لعهدة   المجلس  لي  سيسمح  الخاص  إنجاز  الذي  العرض   بي البيان  )تحسين 

القادمة(. ا ، ونقل معرفي وخبر  رائدة   الطاولة رياضة  كرة بيئة الالعبين، لجعل  ، و التقديمي الرياضي تي إلى األجيال 

 فنا. الس أالطاولة، ال ننسى المسار الذي سلكه  كرةبتحديث   (WTT)و  الطاولة  لكرة  االتحاد الدولي  بينما يقوم

 

 

 مساهيرو  مايهرا

 الرئيس التنفيذي نائب  
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 ( مشرف عالء) لرئيسل التنفيذي نائب

 (A-06) وثيقةال        السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير
 

 

 .2021 ديسمبر إلى 2021 يناير من الفترة  التقرير هذا  يغطي

 

 المسؤولية: مجاالت

 

 قاري  دور -  )االتصاالت( أفريقيا  .1
 ومتابعتها  المعلومات تكنولوجيا  مسائل على اإلشراف .2
 ومتابعتها  بالمعدات المتعلقة  المسائل  على اإلشراف .3
 إقليمي  دور -  الطاولة  لكرة العربي   االتحاد رئيس نائب .4

 

 ها في شاركت التي االجتماعات

 االجتماعات  بعض   عقد   مع   المجموع(،  في   12)  اإلنترنت   عبر  التنفيذي   المجلس   اجتماعات  جميع   في  تقريبًا   شاركت

  التنفيذي   للمجلس  إضافيين  مختلطين  اجتماعين  في  شاركت  أيام.  3  مدار  على   واحد  اجتماع   وعقد  يومين  مدار  على

 .2021نوفمبر بنهاية الطاولة لكرة  العالمية  البطولة  خالل  هيوستن في  لوجه( )وجهاً 

 

 الجمعيات  أشكر  أن  أود   هيوستن.   في  مباشرة   اإلدارة  مجلس  و  السنوية   العامة   الجمعية  اجتماعات  في   أيًضا   شاركت

 ثانية.  عهدة ل الطاولة   لكرة الدولي   لالتحاد  التنفيذي المجلس  في  انتخابي وإعادة  ثقتهم تجديد  على األعضاء

 

 لالجتماعات كان ذلك، ومع العاجلة. للمسائل  سريعة بمناقشة وسمحت والمال لوقتا  اإلنترنت عبر االجتماعات توفر

 بعض   من  الرغم  على   اإلنترنت.  عبر  االجتماعات  من  عامينال  يقرب  ما  بعد  خاص   شعور  هيوستن  في  لوجه  وجهاً 

 لكرة  العالمية   ة البطول  ت كان  هيوستن،  في   االنتخابات   بسبب  السياسية   القضايا   وبعض   بالتأشيرات   المتعلقة   لكاالمش

 كل   من  الرغم  وعلى  عام،  بشكل  المشاركين.  من  كبير  عدد  مع  العالمي  اللقب  ألحداث  جديدة   انطالقة  بمثابة  الطاولة

 للغاية.   ناجًحا حدثًا   كان الصعوبات،

 

 القاري  الدور - أفريقيا مع باالتصاالت المتعلق الدور .1

 مع المتبادلة، والثقة  التعاون من جًدا يعال مستوى إلى  الطاولة  لكرة الدولي   االتحاد و اإلفريقي  االتحاد عالقات وصلت

 . الطاولة  لكرة  الدولي االتحاد   وبين وبينها  بينها فيما األعضاء  األفريقية  الجمعيات  جميع بين والوحدة  التام االنسجام 

 

 كاملة  بمشاركة  أفريقي  حدث   أول  واعتبرت  ،2021  سبتمبر  أوائل  في   الكاميرون  في   بنجاح  األفريقية   البطولة   أقيمت

 وأعضاء  التنفيذية   للجنة   الجدد   أعضاء  أهنئ   أن  وأود   بالحدث.  والفائزين  الجدد   الوافدين  لجميع  تهانينا   الجائحة.   منذ

  وجها  رسمية  اجتماعات  باشروا  و  الحدث،   قبل  اإلنترنت  عبر  تخبواان   الذين  الطاولة،   لكرة  األفريقي  االتحاد  المجلس 

 األفريقي   االتحاد  التنفيذية  للجنة  في  الجدد  الوافدين  ةوإراد  حرص   بوضوح  أرى  أن  تطعتاس  الكاميرون.  في  لوجه

 . واالرتقاء للتغيير ،حديثًا  ةالمنتخب الطاولة  لكرة

 

 دربان   في   الطاولة   لكرة  العالمية  البطولة  احتضان  بفرصة  الظفر   في  أفريقيا   جنوب  نجاح  على  أفريقيا   أهنئ  أن  وأود

 من   التنفيذي  المجلس  في  عضوين  مرة  ولأل   انتخاب   على  األعضاء  األفريقية   الجمعيات   أهنئ  أن  أيضا   وأود  .2023

 أكثر   ومشاركة  دوارأل   بالتأكيد   سيحسب   ، شخصي  مع   أوشودي،  وحيد   السيد  مثل  بارز  مسؤول  انتخاب   إن  .أفريقيا 

   . الطاولة  لكرة الدولي   االتحاد لخدمة ،فريقيةإل 
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 المعلومات  تكنولوجيا .2

 في  والمتفاني،  المهني  لعمله  راماسوبرامانيان(  )السيد  المعلومات  لتكنولوجيا  الجديد  الرئيس  على  الثناء  أعيد  أن  أود

  التحادل   المستقبلية   المعلومات   تكنولوجيا  وأهداف  متطلبات   لجميع   أساس   بمثابة  ليكون  متين  بيانات   قاعدة  هيكل  إنشاء 

 قسم  على تعتمد التي والقطع األجزاء لجميع  التام التكامل إلى تهدف األمام،  إلى كبيرة خطوة  إنها  .الطاولة لكرة  الدولي

 لدينا.   المعلومات تكنولوجيا 

 

 المعدات  .3

 كانو  والقسم،  المعدات  لجنة  بين  األدوار  تحديد   في   لكاالمش  بعض   من  الرغم  وعلى  سريعًا،   نمًوا  المعدات   قسم   يُظهر

 . المعدات لجنة   من المطلوبة  الخبرة  مع سوياً  كبيًرا،  نجاًحا  حقق و  هائالً  المحترفون الموظفون لعبه   الذي الدور

 

 التحاد ل كرئيسة معارض  دون هيرويغ كلوديا انتخاب بعد للقسم  جديد مسؤول تعيين  الطاولة لكرة  الدولي  التحادا توقعي

  أهدافًا  سطرت  قد  كلوديا   بأن  فاعتراال   يجب  (.الطاولة  لكرة  األلماني  التحاد ل  و   لكلوديا  )تهانينا  الطاولة   لكرة  األلماني

  المعدات،  على  الموافقة  مثل  :يجار  كعمل  أو  كامل  بشكل  إما  معظمها،  تحقيق  في  ونجحت  المعدات  لقسم  محددة

 الالحقة  المعالجات  مجال  في  الالعبين  بين  العدالة   تحقيق  في  والتقدم  ، الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد  مخبر  وإنشاء

 من   أعلى   مستويات  وتحقيق  الفنية،  والمنشورات  األدلة،  وتحديث  المطاط،  إلى  جديدة  مبتكرة  ألوان  وإضافة  للمطاط،

 . ةالمنتج المعدات   مختلف في الجودة مراقبة

 

 اإلقليمي  الدور - الطاولة لكرة العربي االتحاد رئيس نائب .4

 . السنوي ماالع  واالجتماع  التنفيذية  اللجنة اجتماع  وحضرت 2021 صيف في األردن  في العربية   ةالبطول حضرت

 

 تنظيم   في  أعلى  مستويات  إلى  الوصول  في  كبيًرا  اهتماًما  الجديد  الطاولة  لكرة  األردني  االتحاد  إدارة  مجلس  أظهر

 . األصعدة جميع على الطاولة   لكرة العربي االتحاد مع والتعاون البالد،  في  الطاولة  كرة وتطوير البطولة

 

  لقد  السابقة.  التنفيذية  اللجنة  عهدة  فترة  نهاية  حتى  معهم  بالعمل  تشرفت  الذين  زمالئي   جميع  كرأش  أن  أود  الختام،  في

 الذين  التنفيذية  اللجنة   أعضاء  أهنئ  أن  أيضا  وأود   السابقين.  التنفيذية   اللجنة   وأعضاء  الزمالء  كبار  من  الكثير  تعلمت

 أعضاء جميع أن من متأكد  أنا سورلينغ(.  )بترا لنا رئيسة لأو  بانتخاب  جدا متفائل إنني الجدد. والوافدين انتخابهم أعيد

 المحبوبة.  لرياضتنا جديدة  وآفاق أهداف لتحقيق  قيادتها تحت  نتعاون سوف شخصيو التنفيذية  اللجنة

 

 مشرف  عالء

 الطاولة  لكرة  الدولي لالتحاد  التنفيذي  الرئيس   نائب
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 (روالند ناتران) لرئيسل التنفيذي نائب

 (A-07) وثيقةال       السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير
 

 

 

 . 2021ديسمبر  31إلى  2021نوفمبر  24يغطي هذا التقرير الفترة من 

 

انتخابي   الع  التنفيذي   للمجلس بعد  الجمعية  اجتماع  الطاولة مة  افي  لكرة  الدولي  في  انعالذي    لالتحاد  نوفمبر   24قد 

في وقت متأخر من العام، كان   جاء. على الرغم من أن تعييني  التحاد الدولي لكرة الطاولةا، تشرفت بتمثيل  2021

التي كانت   2021الطاولة   لكرة  يةبطولة العالمال نهائيات    سمحتمن المهم بالنسبة لي أن أبدأ مهامي من اليوم األول.  

التي أثرت على وجه لوجهفرصة لعقد اجتماعات مختلفة  ال  إعطاء   من  ، جارية ، وهو امتياز بعد قيود السفر المختلفة 

 السابقة.  18العالم خالل األشهر 

 

اجتماع   أول  الطاولة  لالتحاد   التنفيذي   للمجلس عُقد  لكرة  أخر    الدولي  العالمالمن  يوم  في  تلقيت   وقدم   ية بطولة  حيث 

مسؤوليات   عن  عامة  عملية  فيذيالتن  المجلس لمحة  وبدأت  فيها.  نعمل  التي  المختلفة  والمجاالت  أثناء   اإلعداد، 

 العديد من كبار الموظفين.  التعرف على االجتماع، كما تم  

 

الطاولة   التحاد ا  ة رئيس  ت طلب لكرة  أعضاء    الدولي  س   التنفيذي   المجلسمن  خبرتهم، وكيف  في مجاالت   كوننالنظر 

عمل   دعم  على  الطاولة   التحاد اقادرين  لكرة  خالل    الدولي  من  وجه  أفضل  تجربتي مناصبهاعلى  على  بناًء   .

بعد تعييني   الدولي لكرة الطاولة   التحادا  ةقدر ثقة رئيسفرصة جيدة، وأُ   قد يكونالمالية    مجالالمصرفية، شعرت أن  

يناير   من  اعتباًرا  المالية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  فإن  2022كنائب  ذلك،  إلى  باإلضافة  قع ضمن ي   الرواد   مجال. 

 مسؤولياتي. 

 

على الرغم من أن الفترة التي قضيتها كنائب رئيس تنفيذي كانت قصيرة نسبيًا، إال أنني أتطلع إلى تقديم تقرير أكثر 

 . 2022لعام  الدولي لكرة الطاولة  التحادامة ااجتماع الجمعية الع في تفصيالً 

 

 ناتران روالند 

 الدولي لكرة الطاولة  التحاد ل  نائب الرئيس التنفيذي 
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 (أوشودي وحيد) للرئيس تنفيذيال نائب

 (A-08) وثيقةال        السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير
 

 

تنفيذي   انتخابي كنائب  الطاولةرئيس  لعند  الدولي لكرة  المتحدة األمريكية في   االتحاد  الواليات  في هيوستن، تكساس، 

كلف2021نوفمبر    24يوم   الرئيست،  الحوكمة   ة ني  التحديد،  وجه  على  مجاالت،  ثالثة  عن  بالمسؤولية  ذلك   ،بعد 

رئيس داخل اللجنة ل  ونتنفيذيالاب والعامة لجميع ن  المهامباإلضافة إلى    ،والتصنيف العالمي  ،واالتصاالت والبروتوكول

 . لالتحاد الدولي لكرة الطاولةلتنفيذية ا

في   الواجب  النحو  على  التنفيذية  اللجنة  اجتمعت  ذلك  تكساس.    2021نوفمبر    29بعد  هيوستن،  هذا   خصص في 

التنفيذية    جتماع ال ا اللجنة  بأعضاء  وتم  الجددللترحيب  في  يقدت ،  الرئيسيين  الموظفين  الطاولةم  لكرة  الدولي   االتحاد 

 . لالتحاد الدولي لكرة الطاولةمختلف الموظفين واألعمال الداخلية  مهام. تم تحديث األعضاء مع مالتابعة له والفروع 

 مجاالت تركيز محددة 

 الحوكمة 

في هذا المجال، ومن اإليجابي جدًا أن التي امتلكها قوية القانونية الخلفية ال بحكم مجال مهامي حوكمة في الكون ل تسرر

االهتمام  في صدارة  الحوكمة  قضايا  أثارت  قد  األخرى  الرياضية  المنظمات  وجميع  الدولية  األولمبية  اللجنة  أن  نرى 

فرصة للمساهمة ال  ذلك  بالكثير من العمل في هذا الصدد، يمنحني   االتحاد الدولي لكرة الطاولة تطوير الرياضة. لقد قام  ل

من تسعة   ل لمراجعة الحوكمة مكونعم  فريق، تقرر إنشاء  2021مة لعام  انتذكر أنه في اجتماع الجمعية الع  بحصتي.

( لرئاسة  GRWGأشخاص  أيًضا  تعييني  اعتقادًا راسًخا أن    (GRWG)(. تم  كون وسيلة حيوية يس  (GRWG)وأعتقد 

قيام   الطاولةلضمان  لكرة  الدولي  الحوكمة عبر    االتحاد  قضايا  النطاق على  وواسعة  سريعة  تحسينات  اللجنة بإجراء 

 والجمعيات األعضاء لدينا.  التنفيذية

أيضا   الحوكمة  ال  فريقوسيكون  لمراجعة  جانب عمل  من  التحريض  معالجة  ضمان  على  المساعدة  في  جدا  مفيدا 

بوصفنا   الجمعيات ويمكننا،  الدستورية،  بالعمليات  يتعلق  فيما  مع   األعضاء  عملياتنا  مواءمة  نحسن  أن  دوليا،  اتحادا 

 الدولية. األولمبية  عمليات الهيئات العالمية مثل اللجنة  

 

 االتصاالت والبروتوكول 

االتصاالت والبروتوكول   التنفيذية في  تقع مسؤولية  تريستان الفير، رئيس   اللجنة  قابلت  لقد  اختصاصي.  أيًضا ضمن 

، ويسعدني أن هناك بالفعل خطًطا واسعة النطاق لجلب رياضتنا إلى االتحاد الدولي لكرة الطاولة  في مجمع  االتصاالت

جبينا في أن ننظر إلى الطرق المختلفة للتفاعل مع مع  الحسم الوعي العالمي. ال يمكن التقليل من أهمية االتصاالت ومن  

جميع أنحاء العالم مع خلق فرص جديدة للمعجبين الجدد لالنضمام، خاصة مع جيل الشباب. وضع رئيس االتصاالت 

. وسيجري التركيز التابعة له  والفروع   االتحاد الدولي لكرة الطاولةمصممة لتوجيه اتصاالت    إستراتيجيةاألسس لخطة  

 على وجه الخصوص. لكرة الطاولةبدرجة أكبر على أنشطة مؤسسة االتحاد الدولي  

 االتحاد الدولي لكرة الطاولةسائل التواصل االجتماعي الخاصة بسيساعد إطالق مجلتنا الجديدة وإعادة تنشيط حسابات و

أوجه   نروي قصص   التفاعلبشكل كبير في خلق  أننا  التأكد من  أيًضا  يجب علينا  العالم.  أنحاء  مع معجبينا في جميع 

 في رياضتنا.   "النجوم"العبينا حتى يتمكن العالم من التعرف على هؤالء 

االتصال   األولمبية ووسائل   التواصلأعاد فريق  الحركة  اآلخرين في  المصلحة  الدولية وأصحاب  اللجنة األولمبية  مع 

الوعي بشأن مبادرات م  اإلعالم لزيا أيًضا أن أحث  االتحاد الدولي لكرة الطاولةجمع  دة  لدينا   الجمعيات . أود  األعضاء 
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 االتصاالت لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  على ضمان تغطية أنشطتها محليًا والسعي دائًما للحصول على مساعدة فريق

 ير في االتجاه الصحيح. في المساعدة في سرد قصصهم. أؤمن إيمانًا راسًخا بأننا نس 

مجال   هذا  يعد  بالبروتوكول،  يتعلق  الطاولةنمو  في  فيما  لكرة  الدولي  لالتحاد  أي بالنسبة  يكن  لم  قريب،  وقت  حتى   .

 وأدرج في حافظة االتصاالت. "للبروتوكول"موظف يشرف على البروتوكول. وقد أنشئ اآلن مجال وظيفي 

 األولية ما يلي:  المهاموتشمل 

 بأداء واجباتهم في أفضل الظروف كرة الطاولةتحديد مستوى الخدمات التي تسمح للمسؤولين وأسرة  أ.

 تقديم هذه الخدمات وضمان اتباع قواعد البروتوكول ب.

 االجتماعات والمهام واالحتفاالت الرسمية.  سهيلتخطيط وت ج.

 الشخصيات والضيوف المهمين.التخطيط وتقديم الخدمات لكبار  د.

 سيساعد في التعجيل بالتطور المطلوب بوضوح في هذا المجال.   الخاص بالمحيطكما أن إنشاء فريق عامل  .هـ

 

 عالمي التصنيف ال

أهم القضايا بالنسبة لرياضيينا. ال يمكن المبالغة في   ىإحدجوهر رياضتنا. هذه    هيالقضايا المتعلقة بالتصنيف العالمي  

، تقرر إنشاء مجموعة 2021مة لعام  االتأكيد على أهميتها، ونتيجة لذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه في اجتماع الجمعية الع

)لعمل   العالمي  )WRWGلتصنيف  لرئاسة  أيًضا  تعييني  تم   .)WRWG)  ( أن  راسًخا  اعتقادًا  ذات   (WRWGوأعتقد 

ال سيي  ذالعضو  برياضتنا  واسعة  معرفة  التصنيف يمتلك  في  وعادل  عملي  هيكل  إلى  للوصول  ضرورية  أداة  كون 

اإلنصاف  لضمان  المقترحة  التغييرات  بجميع  يتعلق  فيما  مالحظاتهم  على  ونحصل  الالعبين  إلى  سنستمع  العالمي. 

 للجميع. 

االتحاد تحسين برامجه في هذا الصدد لضمان نظام تصنيف سلس عبر  في  أيًضا    االتحاد الدولي لكرة الطاولةيواصل  

 . اتالتطبيقفي و( WTT) ومواقع الدولي لكرة الطاولة

( الذي سرعان ما رفع لالتحاد الدولي لكرة الطاولةيجب أن أقول شكراً جزيالً لخافيير أنجولو )مدير التصنيف العالمي  

)من   نأم  (WRWGسرعة  له مساعدة كبيرة.  الفعلي وكان  اللعب  حقًا مستوى  تعكس  قرارات  إلى  نتوصل  أن  تماًما  ل 

، من المتوقع أن تتاح كوفيدلجميع العبينا. عالوة على ذلك، مع استمرار تزايد أعداد أحداثنا في جميع أنحاء العالم بعد  

 . فوارقلالعبين المزيد من الفرص للعب وكسب النقاط وهذا سيساعد حقًا في الحد من أي 

رئيستم   قبل  من  أيًضا  فرقة عمل  تتعييني  في  الطاولةنا  لكرة  الدولي  مسألة    االتحاد  هذه  أوكرانيا/روسيا.   دقيقةبشأن 

للغاية،   نواصل محاولة نأوحساسة  أن  المهم  ذلك، من  أقرب وقت ممكن. في غضون  إلى حل في  التوصل  يتم  أن  مل 

 لمبية الدولية في هذا المجال. اللجنة األو اتتوجيه مع الحرص على اتباع مساعدة الالعبين 

 

 تقدير 

 ي اللجنة التنفيذية وجميع، السيدة بيترا سورلينغ وزمالئي ف  االتحاد الدولي لكرة الطاولة كما أعرب عن شكري لرئيسة  

المستقبل.   فرق القيام بذلك في  البناءة، وآمل أن يواصلوا  لتقديم مساهماتهم  الوقت  العمل على دعمهم وعلى تخصيص 

كما أتقدم بالشكر لرؤساء القارة على عملنا في المجلس القاري. كما أود أن أشكر جميع زمالئي وأصدقائي عبر جميع 

 .األعضاء لدينا  جمعيات

امتناني أيًضا عن  أعرب  أن  العاموتقديري    يجب  الطاولةل  للمدير  لكرة  الدولي  العام التحاد  واألمين  داينتون  ستيف   ،

في توجيه عمل اللجنة التنفيذية والنهوض به.   والبصيرة، راؤول كالين على وقتهم الثمين  لالتحاد الدولي لكرة الطاولة
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 االتحاد الدولي لكرة الطاولةومؤسسة    لكرة الطاولةاالتحاد الدولي  أخيًرا، أود أن أشكر جميع الموظفين المحترفين في  

 على تقديم الدعم الالزم.  (WTT)و 

. كان الدعم الكبير جدًا الذي تلقيته في إيمانكموأخيرا، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم جميعا على إعطائي ثقتكم و

صلة معالجة القضايا التي تحدثنا عنها جميعًا االنتخابات في هيوستن مذهالً ولحظة خاصة جدًا بالنسبة لي. أتعهد بموا

 وتلك التي أشرت إليها في بياني قبل االنتخابات. 

 

 أوشودي  وحيد
 للرئيس   تنفيذي  نائب
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 سيمونز( )غراهام لرئيسل التنفيذي نائب
 (A-09) وثيقةال       السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير

 

 

 

 في اجتماع الجمعية العامة في هيوستن.  2021نوفمبر  24يوم رئيس لل  ا  تنفيذي ا  تم انتخابي نائب  حيننت محضوض ك

 

هذا   أغلب تم تخصيص  وبعد االنتخابات في اجتماع الجمعية العمومية في هيوستن.    ، التنفيذي لمجلسلقد أول اجتماع ع  

والتطورات في عالم    2022  يةبطولة العالمالوتقديم تحديثات حول نهائيات    المجلس التنفيذيأعضاء    إلعداداالجتماع  

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولةالطاولة ومؤسسة  كرة

 

 مسؤولياتهم.  يحتوضوتم   المجلس التنفيذي إلى   لدولي لكرة الطاولةاالتحاد اتم تقديم كبار موظفي 

 

وهيكله   االتحاد الدولي لكرة الطاولة حول  ، سعيت لسد الثغرات في معرفتي  2021في الشهر المتبقي قبل نهاية عام  

 . ةمساعدلل الذي أبدوه  استعدادهموموظفيه على   التحاد الدولي لكرة الطاولة ل المدير العام . أود أن أشكر وإجراءاته 

 

أعضاء   من  سورلينغ  بيترا  الجديدة  الرئيسة  التنفيذيطلبت  في    المجلس  النظر  حديث ا  قد  الالمنتخبين  التي  مجاالت 

من   فيها كجزء  المساهمة  في  التنفيذيفي    مهامهميرغبون  تخصيص  المجلس  تم  فبراير    المهام.  في  .  2022الحق ا 

 الطاولة للجميع.  وكرةستكون مجاالت مسؤوليتي الخاصة هي المعدات والنزاهة  

 

ا على تقديم تقرير عن التطورات في مجاالت   . 2022خالل عام   مسؤولياتيأتطلع إلى أن أكون قادر 

 

 

 جراهام سيمونز 

 التحاد الدولي لكرة الطاولة ل نائب الرئيس التنفيذي
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 (زوران بريموراك) رئيس لجنة الرياضيين

 (A-10الوثيقة )        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 
 

 تتكون لجنة الرياضيين الحالية لدينا من: 

 ( CROزوران بريموراك ) -الرئيس  •

 ( CZE( ودانا تشيكوفا ) ESPغاليا دفوراك ) -نائبا الرئيس  •

 ( AUS( وتريفور هيرث )SVKألينا كانوفا ) -رياضيو بارا  •

)  -الرياضيون   • )CMRسارة هانفو  ألبرتو مينو   ،)ECUلي ) ك(، وانغ  )CHNين  (،  BEL(، جان ميشيل سايف 

 ( NZLهيثرينتون ) ( وماثيوMEX(، ماركوس مدريد )EGYالسيد الشين )

 ( KORريو سونجمين ) -الدولية  األولمبيةعضو اللجنة  •
 

كوفيد   وباء  يفرضها  التي  التحديات  استمرار  في 2021في  مع  الرياضيين  دعم  على  الرياضيين  لجنة  ركزت   ،

الصعبة.   الفترة  هذه  للعب خالل  التكيف  أ عودتهم  ا  معثبت  بتقويم  التنبؤ  القدرة على  تحديًا  احد أل عدم  يمثل  يًا  بدن ث 

 ً إيصال ه التأثيرات من خالل تقديم المشورة والدعم وهذ حدة جهودنا على التخفيف من ترتكزاوللرياضيين ،  وذهنيا

التحاد الدولي لكرة  . ضمنت الجهود المتضافرة لإلى االتحاد الدولي لكرة الطاولةعن هذه المخاوف والتحديات    سوياً 

في هيوستن في نفس العام، وهو إنجاز   يةبطولة العالم الو 2020الطاولة في طوكيو   كرةناجح لمسابقة    تنظيم   الطاولة

 كان له آثار إيجابية عميقة على رياضيينا. 

عام   طوال  العمل  مجموعات  من  العديد  في  الرياضيين  لجنة  أعضاء  بنشاط  2021ساهم  المشاركة  من  وتمكنا   .

نظام التأهيل األولمبي  لعمل  فوجنفو، هاسارة  هتي مثلذمراجعة الحوكمة اللعمل  فوجصوت الرياضيين في  إعالءو

خالل   من  المعاقين  دفوراكوأولمبياد  هيرث  غاليا  ميشيل  لعمل    فوج،  وتريفور  جان  خالل  من  العالمي  لتصنيف 

 لوقت بين النقاط من خالل ألينا كانوفا وماركوس مدريد.لعمل  فوج سايف ودانا تشيكوفا و

ألينا كانوفا وتريفور هيرث بشكل كبير في   ي  أفواجشارك أعضاؤنا  بينما كانوا  للمعوقين  ون حضرالعمل األولمبية 

ألينا ،  التي حصال عليها لميداليتها الفضية المذهلة  با للمنافسة في األلعاب األولمبية للمعوقين. كنا جميعًا فخورين جدًا  

اب أولمبية للمعاقين. كنا فخورين بنفس القدر برؤية أليكسا سفيتاكس ،  في أول دورة ألعبمشاركته  تريفور  أيضاً    و

التابع لمؤسسة    ايدعمه  ةرياضيأول   الرياضي  الطاولةصندوق الطوارئ  الدولي لكرة  في أولمبياد    تشارك ،  االتحاد 

بتللمعاقين و  2020طوكيو   البرونزيةالفوز  من    عضواً ، كنت  الرياضيين. بصفتي رئيس لجنة  C9 في فئة    ميدالية 

 الطاولة المتحدة.  كرة على العامل  الفوج

الرياضيين بطريقة واضحة من أجل  أراءعلى توحيد من خاللهم ركزنا  2021أجرينا ستة اجتماعات على مدار عام 

في   فعال  بشكل  رياضيينا  صوت  ل   أفواجتمثيل  التنفيذية  اللجنة  وفي  أعاله  المذكورة  الدولي  العمل  لكرة  التحاد 

سعدالطاولة لقاء  ن .  أول  بعقد  للغاية  خالل    حضوريا  العالماللنا  من  يةبطولة  تمكنا  حيث  مع   تبادلنا،  وثيق  بشكل 

الرياضيين على مدار البطولة. كانت هيوستن عالمة فارقة مهمة للجنة الرياضيين ؛ بعد الدعوة إلى تمثيل رياضي  

القرار من   التنفيذية، تم تأكيد  اللجنة  العمزدوج في  الجمعية  التزام    و يعتبر ذلكمة في هيوستن،  اقبل  خطوة تظهر 

الطاولة لكرة  الدولي  القرار    االتحاد  صنع  هيئات  في  الرياضيين  مشاركة  الطاولةبزيادة  لكرة  الدولي  .  لالتحاد 

تم ال إلى ذلك،  الجمعية الع  ةدقاصمباإلضافة  ا  عالنإعلى  مة  امن قبل  للرياضيين  "   الدوليةللجنة األولمبية  رياضيي 

 . "الرياضيينب
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 مع لجنة الرياضيين التابعة للجنة األولمبية الدولية:  ولقاءات مرئية عن بعداجتماعات افتراضية  5كان لدينا 

 2021فبراير  19 •

 2021مارس  25 •

 2021أبريل  21 •

 2021مايو  6 •

 2021يونيو  23 •

افتراضيبحضرنا   ال  شكل  من  ل   10الدولي    منتدىفي  الفترة  في  نظًرا  2021مايو    27إلى    26لرياضيين  ن وكل. 

افتراضي مع  اجتماع  الرياضيين  لجنة  أعضاء  جميع  إلى  الدعوة  توجيه  تم  الرئيس،  المناقشة  نواب  نقاط  كانت   .

، وكيفية  2022، وبكين    2020، طوكيو5+    2020األولمبي  جدول األعمال    في   توصيات الرياضيينالرئيسية هي  

 . أكثراللجان الرياضية وتمكين تجهيز 

 للجنة التنفيذية:  هجيناجتماعا افتراضيا/ 14وشاركنا في 

 ثالثة اجتماعات في فبراير •

 اجتماع واحد من جزأين في مارس وواحد في أبريل  •

 جزأين  فياجتماع واحد في مايو  •

 اجتماع واحد في يوليو في جزأين •

 أغسطس اجتماعان في  •

 اجتماع واحد في سبتمبر •

 اجتماعان في أكتوبر  •

 ثالثة اجتماعات في نوفمبر  •
 

 نوفمبر.ومجلس اإلدارة في  مة اباإلضافة إلى اجتماعات الجمعية الع

 أنوالتأثير الذي يمكن    لجنة الرياضيينفي زيادة وعي الرياضيين بدور  يتمثل    ،أحد التحديات الرئيسية للمضي قدًما

صنع القرار. نحن بحاجة إلى العمل بنشاط أكبر مع الرياضيين من خالل إنشاء قنوات اتصال   فيتحدثه مشاركتهم  

العديد    يشهد حيث  مثير في رياضتنا،    الحالي   وقتالأفضل لتمثيل صوتهم بشكل أكثر فعالية في هيئات صنع القرار.  

ال التطورات، ومن  التطورات  ممن  الرياضيين. بصفتنا لجنة رياضية، من    أن تعكس احتياجاتهم لهذه  واهتمامات 

الرياضية   هيئتنا  تحفيز  القرارل واجبنا  صنع  في  وانخراًطا  نشاًطا  أكثر  و    تكون  الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد  في 

(WTT)    وعلى قدم المساواة لتقديم مالحظات مستمرة إلى الهيئات اإلدارية( لالتحاد الدولي لكرة الطاولة وWTT،)  

 . اآراء رياضيين الحسبانان أن تأخذ القرارات في لضم

البناء على   مواصلة  من أجلاالتحاد الدولي لكرة الطاولة  نتطلع إلى تعاون مستقبلي مع جميع أصحاب المصلحة في  

  االتحادودعم  االتحاد الدولي لكرة الطاولة  العمل الذي تم القيام به حتى اآلن نحو تمثيل الرياضيين بشكل فعال داخل  

 لتطوير وتعزيز رياضتنا.   في مهمتهالدولي لكرة الطاولة 

بيئة مواتية للرياضيين للمشاركة لعلى تعزيز  االتحاد الدولي لكرة الطاولة  أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر مجمع  

 الطاولة.  كرةوالمساهمة في تطوير 

التزامهم ومشاركتهم   الرياضيين على  لجنة  أعضاء  أشكر زمالئي  أن  الطاولة كرياضة    كرةصالح  في  أخيًرا، أود 

 واألهم من ذلك، رياضيينا. 

 زوران بريموراك 

 رئيس لجنة الرياضيين 

 عضو المجلس التنفيذي لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 
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 ( مين-سونج ريو) الدولية األولمبية اللجنة عضو

 (A-11) وثيقةال        السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير
 
 

أول دورة   ومن خالل هذه  19-كوفيد الرغم من صعوبة ظروفب  2021في عام    ةجلالمؤولمبية  ال لعاب  ل أقيمت 

 .العالم رسالة التضامن والسالم القوية وألهمها السالمة ، تعلم و المنبولمبية المتميزة ال اللعاب 

 

تمكنت العديد من الحداث الدولية من االستمرار في التواجد في المكان المناسب للترحيب بالرياضيين ومواصلة دعم  

 . 19-كوفيد بطرق آمنة ومأمونة، باإلضافة إلى بذل كل جهد لدخول حقبة ما بعد  مسارهم

 

اللجنة وعضو في    التحاد الدولي لكرة الطاولةكعضو في اللجنة التنفيذية ل،  2021  لسنة شطتييغطي التقرير التالي أن 

   الدولية  ولمبيةال 

 

 شاركت فيها حدث واالجتماعات التي ألا

 

 للجنة األولمبية الدولية، عبر اإلنترنت  138الدورة  -مارس  12إلى  10

 

اللجنة    19-الكوفيدوسط   دورة  تنظيم  تم  المشاركين   الولمبيةالجاري،  جميع  وحضر  سويسرا  لوزان،  من  الدولية 

الموافقة و  2020  الولمبيمناقشتها مثل التقرير الختامي لجدول العمال  لهناك عدة مواضيع رئيسية  كانت  تقريبًا. و

مبية للجنة الولمبية الدولية والحركة الول  اإلستراتيجية ، وخريطة الطريق  5+    2020مبي  على جدول العمال الول

. في دورة اللجنة الولمبية الدولية، أعيد انتخاب توماس باخ لوالية إضافية مدتها أربع سنوات كرئيس للجنة 2025

 الولمبية الدولية. 

 

 للجنة األولمبية الدولية، طوكيو  138طوكيو والدورة دورة األلعاب األولمبية في  2020 -يوليو  8إلى  23

 

الصيفية   الولمبية  اللعاب  اليابان،  بانتخابي   138والدورة    32استضافت طوكيو،  الدولية. تشرفت  الولمبية  للجنة 

لتمثيل رياضيينا   قدًما  المضي  ويسعدني  الدولية  الولمبية  للجنة  التابعة  الرياضيين  لجنة  لرئيس  إيما    سوياً كنائب  مع 

المنتخبين  الرياضيين  لجنة  وأعضاء  الدولية  الولمبية  للجنة  التابعة  الرياضيين  للجنة  حديثًا  المنتخبة  الرئيسة  تيرهو، 

 حديثًا في اللجنة الولمبية الدولية. 

 

اب مع مختلف أصحاب المصلحة لتقديم ألع 19-لكوفيدعقدت اجتماعات متعددة لمناقشة بروتوكوالت التدابير المضادة 

جلبت المل والثقة كما    19-كوفيد فعالية في حماية الرياضيين من انتشار  ال اعة طوكيو  ق  أولمبية آمنة ومأمونة. تُظهر فُ 

 الصعوبات غير المستقرة.  هذه وحدة وتضامن على الرغم منب ةمكنمالقوية لجعل اللعاب الولمبية 

 

 ، الدوحة 2021 لكرة الطاولة اآلسيوي االتحادبطولة  -أكتوبر  5سبتمبر إلى  28

 

النسخة   قطر،  الدوحة،  بروتوكوالت    25استضافت  بموجب  جيد  بشكل  الحدث  تنظيم  تم  البطولة.   19-كوفيدمن 

 بروتوكوالت لحماية الرياضيين ومسؤولي الفرق من انتشار الفيروس.  تتمثل فيالصارمة 

 

،    لالتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة وعضو في المجلس التنفيذي    لالتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة ة الرياضيين  كرئيس للجن

التنفيذي ل وناقشت   االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولةومؤتمر    التحاد اآلسيوي لكرة الطاولةحضرت اجتماعات المجلس 
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توفير برنامج   تخص .  االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولةالعضاء في    الجمعيات جدول العمال مع    فيمواضيع مختلفة  

 أسبوًعا متتاليًا من فيديو التدريب.   12تدريب اللياقة البدنية والمعدات و 

 

 لجنة أسبوع اللجنة األولمبية الدولية، لوزان -نوفمبر  13إلى  8

 

المستقرة، دعي للصعوبات غير  اللجنة  معظم  نظرا  للمشاركة في   الولمبيةللجنة    التابعة  أعضاء  لوزان  الدولية إلى 

االجتماعات. بصفتي نائبًا لرئيس لجنة الرياضيين التابعة للجنة الولمبية الدولية، حضرت اجتماعات لجنة الرياضيين 

 التابعة للجنة الولمبية الدولية واجتماًعا مشترًكا مع المجلس التنفيذي. 

 

 ، دبيللجنة األولمبية اآلسيوية  40عامة الجمعية ال -نوفمبر  21

 

نوفمبر مع   21العامة الربعين في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في    تها جمعيللجنة الولمبية اآلسيوية  ااستضافت  

الوطنية  اللجان الولمبية  أكثر من نصف  الباقي  حضور  عبر اإلنترنت. وخالل الجمعية   اآلسيوية شخصيًا وانضمام 

التابعة   المرافقين  للجنة  الهامة، وبصفتي رئيساً  التقارير  م عدد من  قُد ِّ الولمالعامة،  قمت بعرض   اآلسيوية، بية  للجنة 

عقد المدينة المضيفة مع   على   كمبوديا لتقرير اللجنة. أيًضا، تم اتخاذ قرارات رئيسية، ووقعت اللجنة الولمبية الوطنية 

المدينة   ، وطلبت الرياض   2021نه في  اللشباب في بنوم ب   5لتنظيم دورة اللعاب اآلسيوية    للجنة الولمبية اآلسيويةا

استضافة دورة 2034لدورة اللعاب اآلسيوية  المضيفة   الموافقة على  العامة  الجمعية  للفنون   السابعة   السيوية   ، من 

 2025القاعة في داخل  القتالية 

 

 ، هيوستن 2021 لالتحاد الدولي لكرة الطاولةالطاولة  لكرةبطولة العالمية ال -نوفمبر  29إلى  23

 

صفتي عضًوا في اللجنة التنفيذية أول بطولة عالمية تقام في الواليات المتحدة. ب  بمثابة  من البطولة   56كانت النسخة  

الطاولة  لكرة  الدولي  الرياضيين  لالتحاد  لجنة  اجتماع  حضرت  الطاولة،  لكرة  الدولي  اللجنة لالتحاد  واجتماعات   ،

. لالتحاد الدولي لكرة الطاولة لسنوي  ، واجتماع مجلس اإلدارة، واالجتماع العام الالتحاد الدولي لكرة الطاولةالتنفيذية  

على وجه الخصوص، ناقشت لجنة الرياضيين مقترحات دعم الرياضيين طوال فترة المنافسة وتعاملت مع العديد من 

 جداول العمال: تحسين حقوق الرياضيين ومنع التالعب بنتائج المباريات. 

 

، لكن تم إلغاؤها 2020الطاولة في مارس    لكرة يةالعالم بطولة  البوسان   مدينة  ستضيفتأن    المر  كان مقرر في بداية 

العضاء خالل االجتماع العام    الجمعياتفي النهاية بسبب الجائحة، بعد ثالث تأجيالت متتالية. بعد القرار الذي اتخذته  

 لكرة  ية لعالمبطولة ا ال، تم انتخاب مدينة بوسان الستضافة نهائيات  2021  لسنة   لالتحاد الدولي لكرة الطاولةالسنوي  

 . 2024 لسنة الطاولة

 

الطاولة. يمكنني   كرةوعائلة    التحاد الدولي لكرة الطاولةافي الختام، أود أن أعرب عن عميق امتناني لجميع أعضاء  

 كرةأن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمواصلة العالقات المتينة مع اللجنة الولمبية الدولية لصالح رياضتنا،  

 الطاولة. 

 

 مين -سونج ريو

 الطاولة  لكرة  الدولي  لالتحاد  التنفيذي  المجلس عضو

 عضو اللجنة الولمبية الدولية 
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 (الصالحي خالد) أفريقيا قارة

 ( B-01وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 كرة ة مع تأثير كبيرعلى جميع أنشط  ،بما في ذلك سالالته 19-كوفيد بسبب جائحة   2021في    ةصعب  سنة جميعًا    نا استأنف

 .في جميع أنحاء العالم  كان الحال أيضاً كما  ، في إفريقيا الخاصة بنا  الطاولة

الطاولة نجح لكرة  اإلفريقي  االستمرار   االتحاد  عام   RESTART# معفي  من  األخير  الربع  بعض   2021في  مع 

 .مخاطر اإلصابة من اإلجراءات االحترازية الصارمة لتقليل 

 : 2021فيما يلي األنشطة األفريقية لعام 

  التحاد اإلفريقي لكرة الطاولةل االفتراضي 2021 االجتماع العام السنوي

، وذلك بفضل 2021في الخامس من يونيو  التحاد اإلفريقي لكرة الطاولةل  افتراضي  ألول مرة أجرينا اجتماع عام سنوي

الطاولة   الدوليالتحاد  ا فني  ب  لكرة  كالينالسيد    مندعم  بساحوالسيد    راؤول  االنتخابي    منير  االجتماع  هذا  مثل  لتنظيم 

شهد الناجح   للفترة    عضو  ة جمعي  32حضور    الذي  جديد  مجلس  فيها  لدينا  كان  لجميع  2024-2021والتي  تهانينا   .

 زمالئي. 

 2021 والشبانللناشئين إفريقيا بطولة 

أبريل    إجراء   مقرركان   من  األول  األسبوع  مدغشقر خالل  في  إلى عام 2021البطولة  أخرى  مرة  تأجيلها  تم  ولكن   ،

بسبب القيود   ،المضيف  اللجنة التنظيم المحلية للبلدبمجرد أن نجد وضعًا أفضل للوباء وتلقي الضوء األخضر من  2023

أعطيناالحكومية،   عام    بينما  نسخة  الستضافة  تونس  عرض  على  تأمين    2022الموافقة  أجل  لمن  لبطولة  التأهالت 

 في تونس. المزمع إجراءها كذلك  2022لعام  العالمية للشباب

 2020طوكيو  األلعاب البرالمبية و ةاأللعاب األولمبي

العبين    7ؤهلين لدينا )طوكيو بالحصة الكاملة للرياضيين الم  ة األلعاب األولمبي  في  2021إفريقيا في أغسطس    تشارك

األولمبيفي    اتالعب  7+   األعضاءيمثلون    ة األلعاب  )  الجمعيات  باإلضافة   (ALG-CMR-EGY-NGR-SEN-TUNلـ 

-EGY-NGR-RSAلـ )  الجمعيات األعضاءيمثلون    األلعاب البرالمبية في أحداث    اتالعب  3+    العبًا  11)  أكثر من إلى  

TUN)  لمرة الثانية لوجود  ا   .الفردي بطولة في  ربع نهائي  الإلى    الذي وصل، وكانت أفضل نتيجة لعمر عصار من مصر

 2016ريو  ة األلعاب األولمبيدري من نيجيريا في اأرونا ق  قبله لكل ذكما فع الربع نهائيالعب أفريقي في  أحسن 

  االجتماع العام السنوي و 2021براكأ إفريقيابطولة 

التحاد الكاميروني  الشكر ل.  جمعية عضو  18في ياوندي، الكاميرون مع    كابرلألالرابعة والعشرون    إفريقياأقيمت بطولة 

 . 19-كوفيد العقبات والترتيبات االحترازية لـ  كلالرغم ب  للغاية جًدا  حدثاً الطاولة ؛ لقد قدموا   لكرة

لهي    إفريقياكانت بطولة   المؤهل  الطاولةالحدث  العالمية لكرة  تأهل   2022  لبطولة  تشنغدو.  )التي ستقام في  -EGYت 

NGR-TUN-MRI-ALG و ( في بطولة الفرق سيدات (EGY-NGR-ALG-TOG-TUNفي ) بطولة الفرق رجال . 

نظم  ل الطاولةاقد  لكرة  اإلفريقي  بين    ورشة  التحاد  العالقات  إدارة  من  بدعم  ياوندي  في  والتنمية  الحوكمة  بشأن  عمل 

األ  والمندوبينالجمعيات  المسؤولين  جميع  بحضور  الطاولةل   المتاحين  عضاء  لكرة  اإلفريقي  إلى  التحاد  باإلضافة   .

أحدهما  لل  2ين  مشروع المشاركينال معسكر  التطوير،  لالعبين  ي األسبوع    خالل  ،تدريبي  كذلك    و   لحدثا سبق  الذي 

تقييم(  AUT/ARE)  دورة/امتحان الزرقاء  يليه  الشارة  حاملي  من  للترويج  كجزء    للحكام  التخطيط  المباراة    لحكاممن 

 ربان، جنوب إفريقيا. و في د البطولة العالمية  2023استضافة  ضلاألفارقة في 
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 . التحاد اإلفريقي لكرة الطاولةاتحديث دستور  اجتماع استثنائي للجمعية العامة بغرض   كان هناك

 جد األفريقي في أنحاء العالم اوتال

وشاركت   • افريقيةجمعي  48سجلت  اجتماع    ة  لفي  العامة  الطاولة  الدوليالتحاد  الجمعية    2021لعام    لكرة 

الواليات المتحدة األمريكية في    -الذي عقد في هيوستن    ، لكرة الطاولة   البطولة العالمية  والهجين( خالل  حضوري)

 .2021نوفمبر 

العام    التي جرت فياالنتخابات    فيحققت أفريقيا خطوة مهمة للغاية إلى األمام   •   الدولي التحاد  ل   2021االجتماع 

التنفيذيالم  في أفارقة    2  لـ   ألول مرة   التواجد  من خالل   لكرة الطاولة وحيد أوشودي والدكتور    هما السيد و،  جلس 

مشرف جميع    .عالء  في  األصدقاء  من  الكاملة  والثقة  األفارقة  مندوبينا  من  الكبير  للدعم  وشكًرا  لكليهما  تهانينا 

 القارات األخرى أيًضا. 

   2021في ( WTTأحداث لـ )ثالثة ل ستضافة بنجاح ال الطاولة على ا لكرة  يةتونس ال للجمعية تهانينا  •

(1WTT Youth Contender + 1 WTT Youth Star Contender + 1 WTT ) 

المصري   • لالتحاد  نتائجه    لكرةتهانينا  العالميةفي    الباهرةالطاولة على  التي  2021  البطولة  أقيمت في   للشباب، 

ذهبية    1في هذا الحدث للقب العالمي )  2  ينتهانا جودا التي حصلت على ميدالي   البرتغال من خالل النجمة الجديدة 

 ( الفردي إناثU15  فضية في 1و إناث   زوجي U15في 

  3مع    2021في ديسمبر    ،الذي أقيم في األردن ،الطاولة  لكرة  الدولي تم تأهيل إفريقيا ألسبوع/تحدي آمال لالتحاد  •

 (EGY + 1 TUN 2) إناث   3( و EGY + 1 RSA + 1 TUN 1) ذكور
 

 الطاولة  لكرة اإلفريقياجتماعات إلكترونية لالتحاد 

بسبب جائحة   المعلقة  المادية  االجتماعات  اإلنترنت بداًل من  اجتماعات عبر  ، وكانت على 19-كوفيد كان علينا عقد 

 النحو التالي: 

 2021أكتوبر( -سبتمبر  -يونيو -مارس -الطاولة في )يناير لكرة  اإلفريقيلالتحاد اجتماعات للجنة التنفيذية  5 •

 2021نوفمبر(  -ماي -/نواب الرئيس اإلقليميين في )أبريل  اإلفريقيلالتحاد للجنة التنفيذية اجتماعات  3 •

 2021الطاولة في أغسطس   لكرة اإلفريقي اجتماع مجلس إدارة لالتحاد  1 •
 

 شكر و تقدير 

عن   التنفيذية  انيابة  عائلة    لكرة  اإلفريقيلالتحاد  للجنة  بيترا    كرةالطاولة وجميع  السيدة  أشكر  إفريقيا،  في  الطاولة 

ل  الطاولة، وجميع  لكرة  الدوليسورلينج، رئيسة الجديدة لالتحاد     لكرة   الدوليالتحاد  امجمع  أعضاء المجلس التنفيذي 

 ومدير العالقات   الطاولة،   لكرة الدولي التحاد ل الطاولة، واألمين العام    لكرة الدولي التحاد امجمع  ل  المدير العام الطاولة، 

الجمعيات   والتنميةا  ةومدير  الطاولة،  لكرة  الدوليالتحاد  لاألعضاء  مع  العالي  الحثيثة   الذين  ألداء  جهودهم  يبذلون 

 ه الفترة الحرجة. في مثل هذ عن كثب إفريقيا   باألخص لمتابعة الوضع في أنحاء العالم ولجميع القارات و

 

 2021عام  لبمشاريع وأنشطة التنمية في إفريقيا ل   واالذين كلفالطاولة    لكرة  الدوليالتحاد  االشكر أيًضا لجميع خبراء  

 بأكمله. 

 

 لعودة إلى الوضع الطبيعي الحقيقي قريبًا. ل علينا أن نحافظ على روح عالية 
 

 

 الصالحي  خالد

 أفريقيا  ي :قارالرئيس ال 
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 ( فيال خوان ) األمريكتان قارة

 ( B-02وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 

 2021تقرير أنشطة 

انتخب  بدأيعصر جديد   نوفمبر    لكرة  األمريكتانتحاد  إ.  له في  تنفيذية  لجنة  أول  اتفاقية  2020الطاولة  التوقيع على  تم   .

المنظمة الجديدة، هناك   ، و معالجديدالطاولة  لكرة األمريكتانالطاولة و اتحاد  لكرة  الدوليتحاد ل قارية رئيسية جديدة بين ا

تن  الحوكمة والشفافية،  العمل.  الجديدة في جميع مجالت  التحديات  العالي والتنمية. جميع الكثير من  األداء  األحداث،  ظيم 

التسويق والترويج. ل يزال وباء   مما يسبب الكثير من اإلزعاج   ،يضرب بقوة كبيرة  19-كوفيداألنشطة بدعم مماثل من 

 حول السفر وتنظيم األحداث ومعسكرات التدريب والشؤون المالية. 

 

 حوكمة ال تنظيم وال

المالية:   ف  بصفتناالصحة  جديدة،  وعملية  النطالق  منظمة  جيد  مالي  التقاريربهيكل    ج اإدم  تم  قدفأمر ضروري.    إعداد 

المجلس التنفيذي لتحاد األمريكتان لكرة سياً لدعم  أساالمالية. تعد الصحة المالية الجيدة عامالً    الشؤون  خبراء فيموظفون  

 مار.فيما يتعلق بالنفقات وإدارة الستث صنع القرارفي  الطاولة

 

 ألول مرة في مارس حضورياً من الجتماع  المجلس التنفيذي : تمكنالجتماع العام السنوي و  المجلس التنفيذياجتماعات 

ب2021 المتعلقة  للقيود  نظًرا  اإلنترنت  أصبحت ،  19-كوفيد.  الع  ،الجتماعات عبر  الجمعية  هي   السنويةمة  ابما في ذلك 

 طبيعتنا الجديدة. 

 

: بدأ العمل بدعم من قسم تكنولوجيا المعلومات الصفحة اللكترونية لتحاد األمريكتان لكرة الطاولة    :  التواصل والشفافية

 .2022سيكتمل في أبريل  لالتحاد الدولي لكرة الطاولة و

 

 األحداث القارية واإلقليمية 

أن   إلى  اإلشارة  جدًا  المهم  ممكن  19-كوفيدمن  يكن  لم  األحداث.  تنظيم  حول  الصعوبات  من  الكثير  بطولة    اً جلب  تنظيم 

الجنوبية في عام   التأهل  2021الكاريبي وأمريكا  الربع األولمبي  ، وكان  تنظيمه في  تم  الذي  المختلط  للفردي والزوجي 

كبير في تنظيم    ة لحدجحان  السنة إنهاء  في كولومبيا    األمريكتان للناشئين  ألعاب  تهو التحدي األكبر. عكس  السنةاألول من  

 ، على النحو التالي: السنةتسع مناسبات دولية خالل  يقاربالحدث. تم تنظيم ما  

 

 ، األرجنتين.2021تأهل القاري الفردي والزوجي. أبريل التصفيات  • 
qualification/-doubles-mixed-and-singles-american-latin-https://ultm.org/2021 

  

 .، كوستاريكا 2021بطولة أمريكا الوسطى، مايو  •
2021/-mayores-de-centroamericano-https://ultm.org/campeonato 

 

 ، كوستاريكا 2021، مايو  األمريكتان للناشئينلعاب التأهل أل   تصفيات •
games/-junior-american-pan-2021-cali-to-qualification-singles-american-https://ultm.org/pan 

 

 .الدومينيك ، جمهورية 2021للشباب، سبتمبر  ناتكاألمريبطولة   •
juvenil/-panamericano-campeonato-ittf-https://ultm.org/2021 
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 .، اإلكوادور2021، أكتوبر U11/U13 ناتكاألمريبطولة   •
championships/-u13-u11-american-pan-ittf-https://ultm.org/2021 

 

 ، اإلكوادور2021، أكتوبر WTT شبابال  ةمنافس •
cuenca/-https://www.ittf.com/tournament/5318/2021/wttyouthcontender 

 

 الدورة الدولية المفتوحة ، نوفمبر، إكوادور •
open/-international-ecu-ittf-https://www.ittf.com/tournament/5321/2021/2021 

 

 ، بيرو 2021بر، نوفمبر اكأللاألمريكتان بطولة   •
championships/-american-pan-ittf-https://ultm.org/2021 

 

 ، كولومبيا 2021 نوفمبراألمريكتان للناشئين، ألعاب   •
games/-junior-american-pan-2021-https://ultm.org/cali 

 

 

 2021هيوستن  يةبطولة العالم ال

أمريكية   جمعية  استضافت  التاريخ،  في  مرة  العالمال ألول  بذلية بطولة  مع    لكرة  ةاألمريكي  الجمعية  ت .  االتحاد  الطاولة 

 بعد الوباء.   ية هذا الجهد الكبير لتنظيم بطولة عالم الدولي لكرة الطاولة

 

 خوان فيال 

 الرئيس القاري : األمريكتان 
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 (المهندي خليل) أسيا قارة

 ( B-03وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 

 ر.تقريهذا ال ، يسعدني أن أقدم لالتحاد األسيوي لكرة الطاولة بصفتي رئيس

 

، لكننا نعتقد أننا نسير على المسار   االتحاد األسيوي لكرة الطاولةال يزال هناك العديد من المهام التي يجب تحقيقها داخل  

إلى جنب مع زمالئي أعضاء    كرةو الجمعيات األعضاء، على تطوير رياضة    المجلس التنفيذيالصحيح، وسنعمل جنبًا 

 في آسيا.  اتيالمستوعلى كافة الطاولة المحبوبة لدينا 

 

 االتحاد األسيوي لكرة الطاولة مع التي تم إبرامها إدارة جميع العقود السابقة  .1

فئات ، مثل عقود الموظفين وعقود الشركات،  المختلفة  ل كانت مهمتنا األولى هي التعامل مع جميع العقود السابقة 

 باإلضافة إلى العقود القديمة األخرى. 

 

 االتحاد األسيوي لكرة الطاولة  الدولي لكرة الطاولة /التحاد لاالتفاق القاري  .2

، عقدنا عدة اجتماعات وعروض تقديمية    التحاد الدولي لكرة الطاولة امن أجل إبرام أفضل االتفاقات الممكنة مع  

مع   مباشرة  العمل  في  والبدء  االتفاق  على  التوقيع  األ وقررنا  الطاولة عضاء  الجمعيات  لكرة  األسيوي    لالتحاد 

 آلسيا.  الفوائدن تحقيق  لضما

 

 الدستور  مراجعة .3

دليل   في  النظر  إعادة  الطاولة اكان  لكرة  األسيوي  من    التحاد  يقرب  ما  منذ  وتحديثه  تغييره  يتم  لم  الذي   ،10  

مهامي  ، سنوات قائمة  دليل  في  داخل  والقواعد  اللوائح  الطاولة ا .  لكرة  األسيوي  عليها    التحاد  وعفا  جًدا  قديمة 

القادم في بانكوك،   األسيوي لكرة الطاولة  لالتحاد  العام السنوي  جتماع ال . في ايةلمستقبل ا الزمن وال تلبي متطلباتنا  

 الجديد.  التحاد األسيوي لكرة الطاولة ادستور ة صادقللم وعرض ستقوم فرقة عمل بمراجعة الدستور 

 

 األسيوي لكرة الطاولة   لالتحادمال اآلأسبوع  .4

  مال العالمي اآل األردن بنجاح أسبوع    تقررنا أن يكون لدينا شيء للجمعيات اآلسيوية األعضاء بعد أن استضاف

ن معسكر  عن في األردن، تم تلقي ردود فعل إيجابية  و. بينما كان الالعبون حاضرالدولي لكرة الطاولة  لالتحاد

 . األسيوي لكرة الطاولة  االتحاد

 

 التحاد األسيوي لكرة الطاولة ل الجديد االلكتروني موقعال .5

من    وغيرها  واألحداث  والصور  والمقاالت  بالمعلومات  دائم  اطالع  على  األعضاء  الجمعيات  إبقاء  أجل  من 

األسيوي لكرة    االتحادالخاص ب  االلكتروني موقع  الالمعلومات المفيدة بطريقة حديثة وجذابة، أردنا إعادة تصميم  

االتحاد األسيوي لكرة    واالتفاق القاري لالتحاد الدولي لكرة الطاولة    وبفضلكأولوية أولى،    وضعهوتم    الطاولة

فريق  الطاولة يعمل  الطاولة ،  لكرة  األسيوي  التابع    االتحاد  المعلومات  تكنولوجيا  فريق  مع  وثيق  لالتحاد  بشكل 

 و عصري.  جديد لكتروني موقع إإلى  الطاولةاالتحاد األسيوي لكرة  تحويل من أجل الدولي لكرة الطاولة 

 

 المستقبلية  االتحاد األسيوي لكرة الطاولةأحداث  .6

 وإنشاء األحداث التالية:  وضع ،مة لتعديلام المقبل، سيتم تقديم اقتراح إلى الجمعية العاجتماع العال في ا

 بطوالت الفرق كل عام  و يةالتناوب بين بطوالت الفردبالبطوالت اآلسيوية كل عام و تنظيم  •
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 كل عام  للروادبطولة آسيا  تنظيم  •

   اآلسيوية  األبطال بطولة دوري األندية  •

 بطولة آسيا    •

 

االتحاد األسيوي لكرة  عضاء  لأل والجمعيات،  الطاولة  لكرة ، أود أن أعرب عن امتناني لالتحاد الدولي  رخيفي األ 

 . 2021خالل عام  ، االتحاد األسيوي لكرة الطاولة، وكذلك زمالئي، لدعمهم ومساهماتهم في   الطاولة

 

 

 المهندي  خليل 

 الرئيس القاري : أسيا 
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 ( بيدرو مورا و ريتشارد سكروتون نيابة عن إقور ليفيتينقارة أوروبا )

 (B-04وثيقة )ال              العامة السنوية الجمعية إلى  تقرير
 

 

 عضوية ال

 . جمعية  58في الوقت الحاضر  األوروبي لكرة الطاولة بلغ مجموع أعضاء االتحاد

 األحداث والمسابقات 

 . 2021أبريل   25إلى  21من  (POR)تم لعب تصفيات الفردي األولمبية األوروبية في غيماريش 

المقرر    2020 ليبهارالطاولة    لكرةبطولة األوروبية  القراًرا بتأجيل    األوروبي لكرة الطاولة  اتخذ المجلس التنفيذي لالتحاد

الطاولة القرار الصعب وقبله. تم االتفاق على   لكرةفهم االتحاد البولندي  ت.  2020سبتمبر    20و    15في وارسو بين    إجرائها

 بنجاح من قبل االتحاد البولندي بقيادة الرئيس داريوس زوماخر. ةالبطول إجراءوتم   2021موعد جديد في يونيو 

، واستضاف 2021عام    الرابع من  الفصلهذا العام إلى العب ل  16وافق المجلس التنفيذي على تأجيل كأس أوروبا ألفضل  

بجوائز  2021سبتمبر  19و  18في سالونيك يومي  العب 16الطاولة كأس الرمان األوروبي ألفضل  لكرةاالتحاد اليوناني  

 .يورو  100.000مالية 

الكرواتي   األوروبية   2021بطولة غازبروم    تنظيمالطاولة، وافق المجلس التنفيذي على    لكرةبناء على طلب من االتحاد 

وتوفير بيئة آمنة  19-كوفيدالوقائية ل. لضمان الحفاظ على إرشادات (CRO) للشباب في أرينا فاراجدين في مدينة فارازدين

البطوللج المشاركين، تم تقسيم    19  أقل من  ثاحدأ  -  2021يوليو    24إلى    18أيام: من    7، مدة كل منهما  إثنينإلى    ةميع 

 . سنة 15 أقل من  ثاحدأ - 2021أغسطس   1يوليو إلى  26من و، سنة

تبدأ   أن  المقرر  من  المجموعة    1مرحلة  الكان  جولة  مع  األوروبية  الفرق  بطوالت  أبريل    )ج(من  من    2020في  وكان 

. تم  2020في أكتوبر    )ب(و    )ا(والبدء في المجموعات    2020المأمول إعادة ترتيب هذه المجموعات في أواخر سبتمبر  

ساءت ظروف   أو  تغيرت  ولكن  المباريات  لهذه  البديلة  الخطط  من  العديد  التنفيذي على 19-كوفيدإعداد  المجلس  وافق   .

فريقًا للسيدات في المرحلة النهائية    24فريقًا للرجال و    26الخطة التالية لضمان الحفاظ على نزاهة المسابقة والترحيب بـ  

؛ وإلغاء   2021إلى أواخر أغسطس    )ب(؛ تأجيل المجموعات    )ج(غاء المجموعات  : إل2021في كلوج نابوكا في سبتمبر

. لعبت 2نابوكا ؛ إلغاء المرحلة    -إلى المرحلة النهائية في كلوج    18فرق  لل   )ا(   ؛ وتأهيل جميع المجموعة  )ا(المجموعات  

 . 2021أكتوبر  3سبتمبر إلى  28كلوج نابوكا من  قاعةالمرحلة األخيرة من بطولة غازبروم األوروبية للفرق في 

. حصل الفائز والوصيف 2021نوفمبر  14إلى    10من    (BEL)في سبا    سنة  21  ألقل منأقيمت بطولة غازبروم األوروبية  

تلقائية في بطولة أوروبا    المنهزمين; النهائي من أحداث الفردي على مراكز  الدور نصف  الفردية(.   2022في  )األحداث 

 . 2021أكتوبر  17إلى   15من  (FRAتور ) في العبين األوربية للشباب تمانفطغاز 10دورة أحسن  أقيمت

يونيو إلى   25من  (ITA) المعارض لريميني مركزوستقام في  2022إلى عام  2021األوروبية لعام  الروادبطولة  تأجيلتم 

 . 2022يوليو  2

مايو   فارازدين 2021في  في  آمنة  فقاعية  بيئات  في  والسيدات،  للرجال  أوروبا،  أندية  كأس  مسابقات  نهائيات  أقيمت   ،

(CRO)ونوفي ساد (SRB) .على التوالي 

 نشاطات التنمية 
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لوجود   عام    19-كوفيدنظًرا  من  األول  الربع  تنفيذها2021خالل  تم  التي  التنموية  األنشطة  كانت  تمت،  عبر   هاجميع  ، 

ما و مست  حلقات دراسية بقيادة أمير زوليتش ويورغ بيتزيجيو وبيتر إنجل وأسكو راسينين ونيفينا كوستوفا    5اإلنترنت:  

 مشارًكا.  853مجموعه 

األوروبي، أحدهما في الجبل   للمواهبمسبق  ال  اثنان لالنتقاء  بمعسكرين  تاً بداي مايو، استؤنفت األنشطة المباشرة،  شهر  في  

أكتوبر(،   10/17نهائي في سلوفينيا )الختيار  لالأغسطس(، معسكر    9/16يونيو( واآلخر في المجر )  2  /مايو  26األسود )

مناألوروبي    للمواهباثنان    معسكرين )سنة  13  ألقل  لوكسمبورغ  في  أحدهما  وواحد في   5  /  أغسطس  29،  سبتمبر( 

أكتوبر( واآلخر    6 /سبتمبر 29، أحدهما في السويد ) سنة 17 ألقل مناثنان أوروبية  معسكرين ديسمبر( و 12/19رومانيا )

نوفمبر(   30-23للشباب في البرتغال )  يةبطولة العالملل  تحضيريأكتوبر(. كما أقيم معسكر    22/29في جمهورية التشيك )

 ديسمبر(.  5/10في سلوفينيا )  23ألقل من  لكرة الطاولة بارا لالتحاد األوروبي لكرة الطاولة معسكرول وتم استضافة أ

ذلك،   إلى  )   نظمتوباإلضافة  رومانيا  في  للتدريب  السنوي  المؤتمر  للمدربين:  السنوية  والحلقة    4/6األنشطة  أكتوبر( 

 نوفمبر(. 8/10في سلوفاكيا ) خاصة بالسيدات ،تدريبفي ال الدراسية 

 المبادرات التسويقية والتجارية 

العام   في  المتخذة  القرارات  زاد  الماضيبعد  تسويق،  مدير  الطاولة  لتوظيف  لكرة  األوروبي  التجاري   نشاطه  االتحاد 

الطاولةفريق تسويق في كل حدث    بتواجدوالتسويقي   أنشأ فريق التسويق هذا 2021خالل عام    لالتحاد األوروبي لكرة   .

  بالتفاعلمما سمح    لالتحاد األوروبي لكرة الطاولةالكثير من المحتوى الذي تم استخدامه في وسائل التواصل االجتماعي  

الرعاية في عام  كما  الطاولة األوروبية.    كرةمع قاعدة مشجعي   اتفاقيات  العديد من  ، والتي تم استخدامها 2021تم توقيع 

ولكن   االتحاد األوروبي لكرة الطاولةحسين العرض والترويج وكذلك لتوفير جوائز مالية في أهم مسابقات  بشكل أساسي لت

 .التحاد األوروبي لكرة الطاولةالذي سيسمح بمستقبل مستدام ل  التحاد األوروبي لكرة الطاولة،أيًضا لدعم التعافي المالي ل

 خالصة 

  و يناير  ابينم، 2 مناسبتين في فعليمناسبات وبشكل  9في عن بعد  رة الطاولةالتحاد األوروبي لكاجتمع المجلس التنفيذي ل

.  2021المؤتمر السنوي في سبتمبر    فيوقدمها للموافقة عليها    2022. اعتمد المجلس التنفيذي ميزانية عام  2021ديسمبر  

يق  التنفيذي إلى عروض وخطط عمل مديري التسو. كما استمع المجلس  2020على البيان المالي لعام  المؤتمر  كما وافق  

 . 2022خطط االستراتيجي والعالقات اإلعالمية لعام موالتطوير والمنافسة، وناقش ال

مع العمل  التنفيذي  المجلس  الرئ   (JTA)  واصل  المجاالت  وفي  االستراتيجي،  للتخطيط  وإدارة    إنشاءيسية  المحتوى، 

 رصد وسائط اإلعالم.، والعالقات مع وسائط اإلعالم، واألعمال

ل  التنفيذي  المجلس  أعضاء  جميع  الطاولةيعمل  لكرة  األوروبي  أداء    التحاد  لتحسين  وبتفاني  لكرة معًا  األوروبي  االتحاد 

 .ةالطاولة األوروبي كرةومواصلة تنفيذ التغييرات لصالح  الطاولة

 . االتحاد األوروبي لكرة الطاولةعلى تفانيهم ووالئهم تجاه   االتحاد األوروبي لكرة الطاولةشكر خاص لجميع موظفي  

 

 

  ( االتحاد األوروبي لكرة الطاولة عام أمين وريتشارد سكروتون ) ( بالنيابة االتحاد األوروبي لكرة الطاولةبيدرو مورا )رئيس 

 نيابة عن إقور ليفيتين 

 الرئيس القاري : أوروبا 
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 (إليرلند قرايم) أوقيانوسيا قارة

 ( B-05وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 

عام   ب  2021استمر  المتعلقة  التحديات  في  كوفيدمع  أحداث  أي  تنظيم  عدم  إلى  أدى  مما  من   اأوقيانوسي،  عدد  وتأثر 

 :2021األنشطة بسبب عمليات اإلغالق والقيود األخرى. فيما يلي بعض النقاط البارزة لدينا من عام 
 

إجراء  • أكثر من    2  تم  فيها  فانواتو وجزر سليمان شارك  االحتياجات  شخصا من ذوي    120مشاريع في 

وأكثر    حصة   69ث تم تنظيم  . ووصل المشروع في فانواتو إلى ثالث جزر خارجية ألول مرة، حيالخاصة

 .االحتياجات الخاصةمنهم من ذوي   69مشارك،  500من 

في جميع مجاالت الرياضة، بما    النسوية مشاركة  المشاريع جنسني قوتي مع التركيز على زيادة  3تم تنفيذ   •

 . نييواإلدارفي ذلك الالعبين والمدربين 

 على اإلطالق في أوقيانوسيا.  بناء الحلمأول مشروع  هذايعتبرفي تونغا.  بناء الحلم تم إطالق مشروع  •

 من سكان جزر المحيط الهادئ 2786  االحتياجات الخاصة ذوي  نا الخاص ببرنامجفي  شارك  •

 اإلستراتيجية استكمال خطتنا   •

 جميع أنحاء منطقة أوقيانوسيا.  حولموظفا   35تم توظيف  •

 الطاولة.  لكرةنشاطا من أنشطة اليوم العالمي   12بلدان في  6شاركت  •
 

الجمعيات  تنمية  تمكنا من تنفيذ برنامج   االتحاد الدولي لكرة الطاولةو (  Team Up)بدعم من الحكومة األسترالية و 

العمليات في فيجي مع إحراز تقدم  ر هذا الدعم التمويلي للرئيس التنفيذي لتونغا ومدير  يوفتم ت(. وقد  DNAالوطنية )

الحوكم تتقدم  كما  الكبير.  يتم  التي  السياسات  تحسين  مع  العام    و أجرتعليها،    ةدقاصمة  اجتماعها  سليمان  جزر 

 .2022فيجي المخطط لها في عام  في السنوي  واالنتخابات 
 

عاًما.    60، عن عمر يناهز  ألوقيانوسيا    لكرة الطاولة   القاري  اتحادوفاة أنتوني هو، رئيس    تلقينا نبأ ببالغ الحزن  

وشغل أيًضا منصب عضو في مجلس  2017في عام ألوقيانوسيا  لالتحاد القاري لكرة الطاولةأصبح أنتوني رئيًسا 

حتى وفاته. حصل أنتوني على ميدالية استقالل فيجي في عام    2004من عام    لالتحاد الدولي لكرة الطاولة إدارة  

الرائع والمساهمة   لالعم( نظير OSFOاالستحقاق لـ )بح أول متلقي بعد وفاته لجائزة  أص  2021وفي عام    2020

 الطاولة في منطقة أوقيانوسيا على مدى سنوات عديدة.   كرة لالتي قدمها 
 

 الطاولة بشكل كبير.  كرةالطاولة وستفتقده عائلة  كرةكان أنتوني عمالقًا في 
 

المؤجلة هي األحداث الرئيسية   2020في طوكيو  االحتياجات الخاصةذوي  كانت دورة األلعاب األولمبية وأولمبياد 

العام فانغ    ، لهذا  السادسة لها، عادلت جيان  األلعاب األولمبية  أستراليا وفيجي وفانواتو. في  أوقيانوسيا  حيث مثلت 

ضيقة أمام  بنتيجة  مباراة  الول إلى الدور الثالث قبل أن تخسر  الي )أستراليا( أفضل نتيجة لها على اإلطالق بالوص

 يينغ هان من ألمانيا.  20 ةالعالمي  ةالمصنف
 

ذلك،   وأولمبياد  فومع  األلعاب  الخاصةذوي  في  حقًا    أين  االحتياجات  ميداليات   ، أوقيانوسيارياضيو  تألق  مع عدد 

 فضية.  4 و ذهبية 2 ميداليات، منها  6 بـقياسي  

 تشيان يانغ )أستراليا( سيدات لفردي  10فئة الفي  ذهبية ال •

 ي )أستراليا( ال لي نا ل  فردي سيدات 9ذهبية في الفئة ال •

 فردي رجال للين ما )أستراليا(  9الفضية في الفئة  •

 فردي رجال لسام فون إينيم )أستراليا(  11• الفضية في الفئة 

 لي نا لي وميليسا تابر )أستراليا( ،  تشيان يانغ ل  سيداتفرق  10 -  9الفضية في الفئة  •

 فرق رجال للين ما وجويل كوغالن )أستراليا( وناثان بيليسير )أستراليا(  10 -  9الفضية في الفئة  •
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. في عام  2015في أكتوبر    وبدأ تنفيذه   االحتياجات الخاصة ذوي  ل  الطاولة   كرة   عن طريق  برنامج تحطيم الحواجز

 :   ، استمر تقديم الدعم إلى البلدان التالية2021

 فيجي  •

 تونغا  •

 فانواتو  •
 

٪( منهم أشخاص تم تحديدهم على أنهم  22فرًدا )  240مشارك،    1100، شمل البرنامج أكثر من  2021في عام  

 . االحتياجات الخاصةذوي من 
 

(Bounce it Back  )  تهدف إلى    حصص يتكون من ثماني    ،في أوقيانوسيا  يشاركتمجتمعي  ،  مدرسيهو برنامج

برنامج   توسيع  من  تمكنا  القيود،  من  الرغم  على  االجتماعي.  اإلدماج  وتعزيز  البدني  النشاط  مستويات  زيادة 

(Bounce it Back)    البرنامج، مثل فانواتو    جمعياتفي تونغا وفيجي مع أعضاء أخرى بدأت أيًضا في استخدام 

 سليمان. وجزر 
 

التأخير    ىلد محدودة، ومع  معدات  الهادئ  المحيط  من دول  كان عام  لالعديد  الوباء،  بداية  ومنذ  الماضية  لسنوات 

المتأخرة إلى البلدان لمس  حيث تمفرصة منعشة    2021 ،  2021اعدتها في تنفيذ أنشطة  شحن العديد من الطرود 

ال أيًضا  تم  يو المساعدة في    بعض بلدا من    17  حوالي . واستفاد  2022  لـ  التنمويةألنشطة  ل للمشاركة و  جيد اإلعداد 

 مجال المعدات. 
 

مرة أخرى عبر اإلنترنت بحضور    2021مة لعام  ا، تم عقد اجتماع الجمعية الع19-بسبب كوفيدنظًرا لقيود السفر  

 ، هيئتنا العالمية. االتحاد الدولي لكرة الطاولةعضًوا، باإلضافة إلى مسؤولين وموظفين من  24من أصل  13
 

 والسياسة المالية  التسييرميثاق لجنة   تحسيننواصل تحديث حوكمتنا من خالل 
 

، لذلك ركزنا  2021ام  ألوقيانوسيا لع  حاد القاري لكرة الطاولة االتبسبب قيود السفر، لم نتمكن من إجراء أحداث  

تشجيع   إجراء    الجمعياتعلى  وتمكنتاألعضاء على  الخاصة.  الوطنية  تنظيم    جمعيات  7  بطوالتهم  من  أعضاء 

البلد   القيود المفروضة في  : جزر كوك وفيجي وجزر مارشال 19-كوفيد   بسبببطوالتها الوطنية على الرغم من 

 ا الجديدة وباالو وبابوا غينيا الجديدة وتاهيتي. وكاليدوني
 

حيث تم تخفيض التمويل وتأجيل جميع األحداث أو إلغاؤها.    ة،ماليمن الناحية العاًما مليئًا بالتحديات    2021كان  

التقدم بنجاح للح المالي المرتبط بنتيجة لذلك، خفضنا تكاليفنا قدر اإلمكان وتمكنا من    19-كوفيدصول على الدعم 

 من الحكومتين األسترالية والنيوزيلندية. 
 

في المحيط الهادئ. يتم    يم الحواجز بكرة الطاولة تحط نحن ممتنون للدعم المستمر من الحكومة األسترالية لبرنامج  

والتجارة  هذا  تمويل   الخارجية  الشؤون  قبل وزارة  من  مكننا    اإلعانات برنامج    عن طريق برنامج  وقد  األسترالي 

 . والمتعاقدين دعمهم من مواصلة األنشطة قدر اإلمكان واالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين
 

، دعم مالي للموظفين. حققت نتيجتنا النهائية في نهاية العام  اد الدولي لكرة الطاولةاالتحكما قدمت هيئتنا العالمية،  

 .وقيود السفر 19-كوفيد فائًضا صغيًرا، والذي كان إيجابيًا للغاية بالنظر إلى التحديات العديدة التي يمثلها 
 

الصعب ونتطلع إلى    2021أن يشكر الجميع على دعمهم خالل عام    ألوقيانوسيا   االتحاد القاري لكرة الطاولة يود  

 . 2022زيادة األحداث واألنشطة في عام 

 

 إليرلند  قرايم

 أوقيانوسيا  ي :قارالرئيس ال
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 ( داينتون ستيف) المدير العام لمجمع االتحاد الدولي لكرة الطاولة 

 ( C-01الوثيقة )ِ     استعراض السنة( - 2021العامة السنوية ) الجمعية إلى تقرير

 
 

 نظرة عامة 

أنشطة   تقريري عن  بدأت  الماضي،  العام  قيادة    قائلا ،  2020في  بمسؤولية  تكليفي  تم  أن  منذ  وتحدياا  تعقيداا  األكثر  أنه 

  . في الوقت الذي كنت أكتبه فيه، لم نكن نعلم أن الوباء سيظل موجوداا في كمدير عام االتحاد الدولي لكرة الطاولةموظفي 

 . 2021أخاطبكم مرة أخرى بتقريري لعام   و أنا كثيرة من العالم أنحاءفي  2022

جديد  االنطلق  بعد نوفمبر    في  #  RESTART  من  في  لـ2020الصين  االفتتاحي  والحدث   ،  (WTT  )  في ماكاو  في 

ا، تمكنا من تقديم ما يصل إلى خمسة أحداث في الدوحة،    لكرة بدعم من االتحاد القطري  و ديسمبر،   الطاولة الموثوق دائما

 2020  والعالمية لطوكيو، وفعاليات التأهيل اآلسيوية (WTT)  قطر: ثلثة أحداث

بعض  بعد  أو  قبل  األولمبي  التأهيل  بطوالت  تنظيم  من  األخرى  القارية  االتحادات  جميع  تمكنت  أوقيانوسيا،  باستثناء 

 . 2021التي استمرت في التأثير على العالم طوال عام   19-كوفيدموجات 

ا رائعة. كان نهائي الزوجي    ةة أخرى، مسجللة مرالطاو   كرةاستمرت األلعاب األولمبية وأولمبياد المعاقين، وتألق   أرقاما

  الجمعية اليابانية لكرة الطاولة  و  2020المختلط الحدث األكثر مشاهدة في اليابان خلل األلعاب األولمبية. تهانينا لطوكيو  

 على تمكينهم من تقديم ألعاب ممتازة في ظروف صعبة للغاية. 

الطاولة في    لكرةالفردية    ية بطولة العالمال من تأمين تنظيم    دولي لكرة الطاولةاالتحاد ال  بعد العديد من الصعوبات، تمكن

(. أظهر الحدث، الذي أقيم  HCHSAهيوستن، تكساس، بدعم ال يقدر بثمن من هيئة هاريس كاونتي هيوستن الرياضية )

األمريكية لديها إمكانات هائلة. أود أن أشكر خلل عطلة عيد الشكر الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية، أن السوق  

 ودعمها الذي جعل الحدث ممكناا.  إصرارها(، على HCHSAبصدق السيدة جانيس بيرك، الرئيس التنفيذي لشركة ) 

على اإلطلق في سنغافورة. كنا فخورين جداا بتقديم حدث  (  WTT)انتهى العام في الجانب التنافسي بأول نهائيات كأس  

ال    في الوقت الذيحشود كبيرة تحضر النهائيات،  حيث شهدنا في هيوستن،  كان الحال   وكما ،  على أرضنابأعلى المعايير  

 األحداث مغلقة أمام المتفرجين في بعض أجزاء العالم.   فيه تزال

يقال    -لسوء الحظ   أن  ال  -ويجب  أن  للغاية و   2021جائحة جعلت عام  في حين  نكن    معقداا  عام    تحقيق على    ينقادرلم 

لتحاد الدولي  عادي، لم تكن هذه هي المشكلة األكثر تعقيداا التي واجهناها. جعلت السياسة داخل اللجنة التنفيذية السابقة ل 

 كرة. بدالا من التركيز على نمو رياضة وجه أفضل    على األداء  فيه  ستحيل  ي في وضعالموظفين المحترفين  ،  لكرة الطاولة

الكثير منا التعامل مع   أثناء استعدادهم للنتخابات. ولهذا السبب، لم يكن   الصراع الطاولة، كان على  الداخلي بين قادتنا 

 . بعض األصدقاء القدامى في تأخيره ؛ على الرغم من رغبة  مةااجتماع الجمعية الع  بإمكاننا التسريع في عقد

 ( WTTولة العالمية )كرة الطا

، وقد كان هذا ممكناا بفضل إدخال  2021رياضتنا قد اتخذ خطوة كبيرة إلى األمام في عام  عرض من الواضح أن مستوى 

(WTT). 

، من مشاهدة لمحة عما نأمله في  2021، وأخيراا تمكنا في عام  2020في نموه في عام    وتعطل،  2019تأسس في عام  

للربح   تكون  الطاولة    كرة رياضة  لتضمن  قد  المستقبل. شركة هادفة  الرياضي، حيث    ياا عالم   ة دائرأن  الترفيه  في مجال 
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ا للدور المهم لتنمية الصناعة التجارية اليستمتع   الطاولة، فقد   لكرةمعجبون، وحيث يتم التعرف على نجوم رياضيينا. نظرا

 العام الذي قضيناه.  بالنظر إلى  اتها، قرار ة في صحيح كانت االتحاد الدولي ثبت بوضوح أن سياسات 

بدالا   و التريث أكثر،  حكمةال توجب علينا  ل األحداث  سهلة. اإللغاء المستمر وتأجيالمهمة  باللم يكن تجميع كل القطع معاا  

 من النهج الجريء والشجاع الذي تحتاجه الرياضة. 

 مؤسسة االتحاد الدولي لكرة الطاولة 

 . 2021عام  خللدعم العالم في مجاالت مختلفة في الطاولة  لكرة  االتحاد الدوليواصلت مؤسسة  

مشاريع العالمي  (  Dream Building Fund)  استؤنفت  اليوم  أول    لكرة وشهد  لمدة    بثالطاولة  لضمان   24له  ساعة 

 . بطريقة افتراضيةالطاولة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من القيام بذلك  بكرة االحتفال 

 . 19-كوفيد مبادرة وأفراد متأثرين ب 127دعم ( ب#  TableTennisUnited Fundقام صندوق )

مؤسسة   به  تقوم  ما  بكل  دراية  على  ليسوا  أو  يعرفون  ال  زالوا  ما  الذين  ألولئك  الطاولةبالنسبة  لكرة  الدولي  ،  االتحاد 

 تقريرها السنوي  أشجعكم على قراءة  

 الحوكمة التنظيم و 

أول رئيس   تعيين  تم  لدينا.  الحوكمة  معايير  تحسين  في  المالية  الموارد  من  الكثير  الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد  استثمر 

للنزاهة في أكتوبر   الدولي لكرة الطاولة، حيث يخدمون حالياا منظمتنا في 2021مستقل  ، وبالتعاون مع محكمة االتحاد 

خلل لجنة الشؤون المالية والتدقيق الخاصة بنا، آليات الرقابة التي تم تنفيذها بالفعل   نموها، ويطورون أيضاا داخلياا من

 ، كما أفاد مدققونا. 2020في عام 

 القادمة الطاولة  لكرة يةبطولة العالمال

الجمعية الع العالم البوسان    2021مة لعام  امنحت  تستطع كوريا    لكرة  ية بطولة  التي لم  للفريق  في عام   تنظيمهاالطاولة 

ببطء، نتطلع    19-كوفيدفي تشنغدو، ومع اختفاء    2022الجديد في عام    بالشكلبسبب الجائحة. سيبدأ حدث الفرق    2020

ا مع إلى تطوير مسار تأهيل مثير،   لفترة التي تسبق النهائيات. حتى ا ضمان سرد كامل مدته ثمانية عشر شهرا

 أهيل المهني واالستدامة الت

، كان لدينا قدر أقل بكثير من النمو في موظفينا المحترفين مما كنا نرغب فيه، ولكن مع بعض األمل 2021في نهاية عام 

 بدأ هناك بعض الضوء في نهاية النفق. حيث أفضل قليلا،  2022في أن يكون عام 

ا   . ال يوجد طريق آخر للمضي االتحاد الدولي لكرة الطاولةمن كل ما نقوم به في  مهماا  أصبحت االستدامة سريعاا جزءا

ا كما   الطاولة   ة قول رئيستقدما لكرة  االهتمام لها في    أحياناا   االتحاد الدولي  نولي مزيداا من  التي  المجاالت  أحد  وسيكون 

 المستقبل. 

 خالصة 

نخب الرياضات الدولية، ولكن هذا يظل هدفنا النهائي وأشعر ال  إحدىالطاولة طريقة هائلة للنمو لتصبح  كرةال يزال أمام 

لقيادة السياسية  على ا  و  لذلكأننا على الطريق الصحيح للوصول إلى حيث نريد أن نكون، نحتاج فقط إلى العوامل البيئية  

 بدعمنا. 

ا قادرين على تجنب األخطاء، لكننا نواصل العمل الجاد    هناك العديد من التحديات على طول الطريق، وقد ال نكون دائما

لتطوير رياضتنا، من خلل تبني تغييرات رمزية، وجلب أشخاص مؤثرين لمساعدتنا على تحقيق النجاح وجعل جميع 

 أحداثنا وعملياتنا أفضل وأكثر احترافية من أي وقت مضى.
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تدعم عائلة   أن  إلى  بأك  كرةنتطلع  السهل الطاولة  من  يكون  قد  أنه  حين  في  الصعبة.  األوقات  في  البعض  بعضها  ملها 

ونكون إيجابيين،   ونحاولنواصل    االتحاد الدولي لكرة الطاولة االنزالق إلى عقلية سلبية في األوقات الصعبة، فإننا في  

لدينا وأصحا الجمعيات األعضاء  جميع  لمواصلة تحسين رياضتنا وسنحاول دعم  حلول  إلى  وسنبحث عن  المصلحة  ب 

أنا متأكد من أن   لدينا من قدرات خلل األزمة.  الطاولة سيخرج أقوى من هذه األزمة، ونحن متحمسون   كرةأفضل ما 

لجعل   أي وقت مضى  من  معاا    كرةأكثر  نبقى  دعونا  تبطئنا.  لن  األزمة  هذه  أكبر رياضة على وجه األرض.  الطاولة 

 وننمو معاا! 

العديد من التحديات، وتشجعنا على إعادة النظر في الطريقة التي نعمل بها وكذلك كيفية تنفيذ   ال تزال البيئة الحالية تطرح

نتصرف  للعالم من حولنا وأن  ا  تماما نكون مدركين  أن  يجبرنا على  نعيش في واقع جديد وطبيعي جديد،  أحداثنا. نحن 

أن    م فضل للتعامل مع الوضع الحالي، ويمكنك، نحن في حالة أ2021عام    وتجربة بطريقة أكثر استدامة. مسلحين بمعرفة  

نحو االحتراف، مع التكيف مع واقع جديد معقد. بينما ال نزال   واصل طريقه ي  االتحاد الدولي لكرة الطاولة  رؤية  واتتوقع

يمكننا تحقيقه  رج عن سيطرتنا، فإننا نشعر باالنتعاش والثقة والتفاؤل بشأن ما  اخ هو  الذي    19-كوفيدمقيدين للغاية بسبب  

 معاا في السنوات القادمة! 

لمجتمع   األنشطة في هذه    كرةشكراا جزيلا  الجديد، وإعادة  العالم  التنقل في  نحاول  الطاولة بأكمله على صبرهم ونحن 

يسة  ورئ   لتحاد الدولي لكرة الطاولة ل األوقات المضطربة. األهم من ذلك أننا متحمسون للغاية مع اللجنة التنفيذية الجديدة  

الطاولة لكرة  الدولي  تنفيذ    االتحاد  من  اإلدارة  تتمكن  حتى  الكامل  دعمكم  على  نعتمد  سورلينج،  بيترا  السيدة  الجديدة 

 الطاولة.   لكرة، من أجل المصلحة الفضلى اا خططنا، مع

ا، إلى فريق اإلدارة بأكمله في مجمع  ل هذه الفترة الصعبة.  . لقد كنتم جميعاا مذهلين خلاالتحاد الدولي لكرة الطاولةأخيرا

بة. دعونا نأمل أن يكون معظم األسوأ وراءنا ونعود  ي صعال  المرحلة اجتياز هذه    اا لوال ثقتك ودعمك الكامل، لما كان ممكن

 إيجابية تجاه مستقبل رياضتنا. ب النمو والتنمية الشاملة  فكرةمرة أخرى إلى 

 

 مدى الحياة كرة الطاولة. للجميع. 

 

 داينتون  ستيف

 المدير العام لمجمع االتحاد الدولي لكرة الطاولة 
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 ول كالين(و)را األمين العام

 ( C-02)ِ وثيقةال        السنوية   ةامالع الجمعية إلى تقرير

 

 

 .العام المديرويكمل تقرير  2021من يناير إلى ديسمبر  االتحاد الدولي لكرة الطاولة يشير التقرير إلى أنشطة 

 19-السنة الثانية من آثار جائحة كوفيد

الدولية )  بكثير من سنة ثانية، مما حد  للأثر الوباء على العالم    والجمعيات الطريقة التي يمكن أن تعمل بها االتحادات 

 األعضاء فيها(. 

منذلك،    ومع )  تنظيم   تمكنا  الدوحة  في  القاري  األولمبي  التأهيل  )QATفعاليات  وروزاريو   )ARG وغيماريش  )

(POR .) 

نشكر   أن  والاألعضاء    الجمعيات نود  والبرتغال  واألرجنتين  للسماح    ها تحاداتقطر  بذلتها  التي  الجهود  على  القارية 

 اللعب.   ساحةللرياضيين بالمنافسة والحصول على مكانهم األولمبي في  

إلى االتحاد القطري    ننوه  )  لكرة بشكل خاص  لأللعاب QTTAالطاولة  العالمي  التأهيل  أيًضا دورة  الذي استضاف   ،)

 وفر ظروفًا من الدرجة األولى وبيئة آمنة لجميع المشاركين.  الذية للفردي، األولمبي

لالتحاد السلوفيني   امتناننا وتقديرنا  األولمبية   لكرةوعلى غرار ذلك، نعرب عن  لأللعاب  السلوفينية  الطاولة واللجنة 

 ى في السكو. للمعاقين الستضافتهما دورة التأهيل العالمية لأللعاب األولمبية للمعاقين ال تنس

 2020األلعاب األولمبية وأولمبياد المعاقين طوكيو 

، أقيمت األلعاب األولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو، ورغم غياب المتفرجين، كان االحتماالتبعد عام واحد من  

، كان نهائي الزوجي المختلط الحدث األكثر من قبل  المدير العام رياضتنا. كما أفاد    استعرضا  ،كالهما حدثين رائعين

  لكرة  ي تلفزيونالبث ال مشاهدة خالل األلعاب األولمبية بأكملها في البلد المضيف، اليابان، ومرة أخرى، تفوقت تقييمات  

 الطاولة. 

 االتحاد الدولي لكرة الطاولةومسؤولي    2020شكًرا لجميع الرياضيين والجمعيات األعضاء واللجنة المنظمة لطوكيو  

مبية الدولية برالة األولمبية الدولية واللجنة الللجن و بالطبع،ممكنًا،  من هذا الحدث والمتطوعين والموظفين الذين جعلوا 

 دًما في خضم الوباء. على إيمانهما الراسخ ومرونتهما للمضي ق

 السنة أحداث نهاية 

 يةبطولة العالمال بطريقة ممتازة، مع االحتفال بنهائيات    السنة  ت أولمبياد المعاقين الناجحة، انتهبعد األلعاب األولمبية و 

(  WTT)  الطاولة للشباب في البرتغال، ونهائيات  لكرة  يةبطولة العالمالالطاولة في الواليات المتحدة األمريكية، و  لكرة

 في سنغافورة. 

 العالقات المؤسسية )الخارجية( 

جمعية االتحادات الرياضية األولمبية استبيان التقييم الذاتي الرابع ل  االتحاد الدولي لكرة الطاولة، أكمل  2021في عام  

الرشيد.    الدولية  الحكم  في  سفي  النتائج  تقدم2022تُعرف  إحراز  استمرار  من  واثقون  لكننا  االتحاد  واصل  يحيث    ، ، 

الطاولة لكرة  نفسه  الدولي  و    مواءمة  الدولية  األولمبية  اللجنة  حددتها  التي  المعايير  الرياضية لمع  االتحادات  جمعية 

 . األولمبية الدولية
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 ( الداخليةالعالقات المؤسسية )

، تمت دعوتنا من قبل الجمعيات األعضاء في أوقيانوسيا وأوروبا واألمريكتين، للمشاركة 2020في عام  هو الحال كما 

في عام   الواردة  الدعوات  اإلبالغ عن  يسعدنا  العامة،  مؤتمراتهم/جمعياتهم  تنظيم    2021في  في  والتعاون  للمشاركة 

 .الطاولة  لكرةة لالتحاد اآلسيوي بيانتخ الطاولة، وفي المؤتمرات اال  لكرة االتحاد األفريقي 

تنظيمه أجواء   اتم  في  جرى  وكالهما  )الهجين(،  آلسيا  أكتوبر  شهر  وفي  اإلنترنت(  )عبر  ألفريقيا  يونيو  شهر  في 

حيث أن إيجابية للغاية، ونود أن نهنئ مجالس إدارة هاتين القارتين على الطرق الحديثة التي عقدت بها مؤتمراتهما،  

الهجين  أ  استعمل  كالهما للمؤتمر  )هجين  اإللكترونية  التصويت  اآلسيوي  نظمة  ذكرنا،  الطاولة   لكرة لالتحاد  (، وكما 

 ضمان المزيد من الشفافية ألعضائها. قصد  الطاولة  لكرة الدولي االتحاد بمشاركة 

فإنتقدم  كمنظمة    الطاولة   لكرة  الدولياالتحاد   ب  ناخدمة،  تكليفنا  يتم  عندما  مضطرون  بأننا  فقط  النشعر  ليس  دعم، 

 تدير  يةكهيئة عالم   الحالي  سبب وجودناهو  األعضاء ولكن اتحاداتنا اإلقليمية والقارية أيًضا. في الواقع هذا    جمعياتنا 

 تك. على ثق  الطاولة  لكرةالتحاد اآلسيوي او   الطاولة  لكرةاالتحاد األفريقي الطاولة. شكرا لكل من  كرة

 العضوية 

جزر فوكالند، وفقًا لالطاولة    كرة ، مع دمج اتحاد  2021عضًوا في عام    227إلى    الطاولة   لكرة   الدولي االتحاد  وصل  

 مة التي عقدت في هيوستن. القرار الجمعية الع

 الحوكمة 

 . الطاولة لكرة  الدولياالتحاد فخر به  يعاًما مضطربًا من وجهة نظر الحوكمة. ال شيء يجب أن  2021كان عام 

االتهامات الشديدة في   األلماني    التي   الخطاب بعد   الدولياالتحاد    اءعضأ( إلى  DTTBالطاولة )  لكرة إرساله االتحاد 

في   (ECة )الطاول  لكرة  الدوليالتحاد  التنفيذية لاللجنة  طالبت  (،  DTTB  خطاب)  2020نوفمبر    18في    الطاولة  لكرة

كوبرز(  اأجرته  ،مستقلة   قضائية  مراجعةب  2020نهاية عام   )برايس ووترهاوس  مفصل   تأسفر  ،شركة  تقرير  عن 

 أنه ال يوجد سبب ألي من االتهامات الشديدة.  فيه ذكر 2021في أوائل  (برايس ووترهاوس كوبرز)أصدرته شركة 

الذي   الضرر  بDTTB)  خطاب   ألحقه كان  ذلك الوقت. عالوة في  كبيًرا بالفعل  ة  الطاول  لكرة   الدولي التحاد  اصورة  ( 

من   عدد  أيّد  ذلك،  هذ   الجمعياتعلى  األخرى  قررالخطاب  ااألعضاء  صالح في  ،  ةالطاول  لكرة  الدوليالتحاد  ا  . 

أن   لتحديد  يالمؤسسة وعضويتها وصورة رياضتنا،  النزاهة،  يدي وحدة  بين  لها  أساس  ال  التي  االتهامات  هذه  ضع 

لحقت ب التي  الذين قرروا  ةالطاول  لكرة   الدولي التحاد  امسؤولية هذه الجمعيات عن األضرار  قبل أولئك  ، خاصة من 

 . ومفتوحةالقيام بهذه االتهامات بطريقة علنية 

تق األفراد، بما في ذلك  (برايس ووترهاوس كوبرز)رير  رغم  قبل بعض  االتهامات من  المزيد من  أنه تم نشر  إال   ،

 . (DTTB  )خطاب " دعمت بالكامل"الطاولة السويسري، أحد االتحادات التي   كرةعضو في مجلس 

مجلس  2021فبراير    28في   عضو  أرسل  إلى    كرة،  آخر  خطابًا  السويسري    لكرة  الدولي التحاد  ا  اءعضأالطاولة 

السويسرية  كرةمخاوف  "،    ةالطاول اللجنة "الطاولة  في  معين  أخرى، ضد عضو  أمور  بين  من  اتهامات،  موجًها   ،

 . ةالطاول  لكرة الدولي التحاد التنفيذية ل 

من   2021فبراير    25في ذلك الوقت، توماس ويكيرت، في   ةالطاول لكرة  الدوليالتحاد  افي غضون ذلك، قرر رئيس  

)اقتباس من رسالته إلى األعضاء( نائب الرئيس، خليل المهندي، من منصبه. تم الطعن في القرار  " إزالة" نب واحد  جا

 . 2021مارس  20من قبل غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية، التي أعادت السيد المهندي إلى منصب نائب الرئيس في 
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آل تطوير  في  الوباء  من  األولى  السنة  في  نعمل  كنا  للحبينما  المعززة  أنةكموياتنا  أبًدا  نتخيل  لم  أمس ن،  في  ستكون  ا 

 الحاجة إليها. 

تاريخها في    ة الطاول  لكرة   الدولي التحاد  ااضطرت محكمة   التصرف ألول مرة في   الدوليالتحاد  ارئيس    ادعاء إلى 

التنفيذية    ة الطاول  لكرة اللجنة  من   ةالطاول  لكرة   الدولي التحاد  ل ضد أعضاء  مهم  وكان جزء  قراره،  في  التي طعنت 

االتحاد  من قبل كل من    ادعائهاالنزاهة التي تم    بالطعن في   ة متعلق  كذلك،وظيفة وحدة النزاهة التي تم إنشاؤها حديثًا  

 . األلماني لكرة الطاولة و االتحاد السويسري لكرة الطاولة 

يؤكد    بالنسبة لالتحاد الدولي لكرة الطاولة ، بل  في الوقت المناسب فقط ي لم يأتاقتناعا بأن فصل السلطات  لك نا ذاعطأ

، وفصل السلطات، وكذلك في مجال االتصاالت ة الخاص بناكموحالأننا بحاجة إلى مواصلة العمل في مجال  أيضاً  

 الطاولة، لتجنب حاالت مماثلة في المستقبل.  كرةمجتمع  في وسط والتعليم والمعلومات 

 لعام السنوي االجتماع ا

 اللجنة التنفيذية قد أرادت أغلبية أعضاء فيجب اإلشارة بشكل خاص إلى االجتماع العام السنوي الذي عقد في هيوستن. 

 القيادة السابقة.  في ضللضمان انتهاء أزمة الحكم   ،االجتماع العام واالنتخابات في أقرب وقت ممكن بتقديم 

التحاد الدولي لكرة  ل   الشرفيقرار طعن فيه الرئيس  ،  في شهر سبتمبر  ءهاوإجرامة  ااجتماع الجمعية الع قرار تقديم  

يعني تمديد أزمة الحكم  ما  .  طوماس ويكيرت   ، االتحاد الدولي لكرة الطاولة، والذي أيده رئيس  أدهم شرارة،  الطاولة

، تحدث األعضاء 2021نوفمبر    24؛ ومع ذلك، مثل كل شيء في الحياة، ينتهي كل ما يبدأ، وفي نوفمبر 24  إلى غاية 

 مستقبل قيادتهم. في وقرروا 

على صبرها، وأتطلع إلى التعلم من ،  2021األعضاء التي عانت من هذا الوضع في عام   ناأود أن أشكر جميع جمعيات

 . ي لكرة الطاولةالتحاد الدولهذه التجربة من أجل مستقبل أفضل ل

 اللجان والمفوضين 

كان   أخرى،  اللجكانت    حيثعاًما    2021مرة  ل  ان فيه  اليومية  للعمليات  كبيرة  قيمة  ذات  الدولي والمفوضون  التحاد 

 ودعًما لموظفينا الفنيين.  لكرة الطاولة 

في عام    قصددون   خالص 2021نسيان أي شخص،  الترشيحات.  لجنة  بارز هي  لديها عمل  لجنة  كانت هناك  إذا   ،

العمل، حيث   بأكملها، على عام رائع من  التهاني لوحيد أوشودي، ولجنة الترشيحات  تم فحص لم يالشكر، وأخلص 

و ،  اإلدارةومجلس    اللجنة التنفيذية  ات أعضاء  حيرشتأيضا، فحص  وبل  ترشيح للجان المختلفة فقط    100أكثر من  

ل ا لمحكمة  المرشحين  فحص  في  المتمثل  اإلضافي  الطاولةلعمل  لكرة  الدولي  لمنصب   التحاد  المرشحين  االفتتاحية، 

مة،  االئحة االنتخابات والتعيين، وحتى استعراض الترشيحات الستضافة اجتماع الجمعية الع و مراجعةرئيس النزاهة، 

عن   النظر  لمفوضينا،    عقدهعلى    المسبقاالتفاق  بفض  أيًضا  شكراً  هيوستن.  كاجي،  في  وهاجيرا  أهليرت،  هايك 

كروتا،  وتينا  المال،  وعبد هللا  مادسن،  وآرني  بسايبس،  شيلتز/ريتا  بول  اآلخرون،  اللجنة  ورؤساء  أيرلندا،  وغرايم 

 وميران كوندريك، يونغ سام ما/فيرنر ثوري، وريتو بازي. 

 الالعبين  ةلجن

، خالل الجائحة، كان هناك عمل إضافي على أكتاف لجنة الرياضيين لدينا. كما نعرب 2020كما هو الحال في عام  

لهم، ال سيما   الرئيس، وممثلي فريق العمل المعني  ا عن شكرنا  نائبي  بريموراك،  ذوي االحتياجات بلرئيس، زوران 

الذين تبادلنا معهم تفاعلالخاصة الرائد في األلكبير  ،  بالدور  فيما يتعلق  األولمبية واأللعاب األولمبية ، ال سيما  عاب 

 للمعوقين. 
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 خالصة 

في هذا القسم األخير: نظًرا للظروف االستثنائية التي   2020يجب أن أكرر تقريبًا نفس الجمل التي استخدمتها في عام 

اني في على عملهم المتف  اللجنة التنفيذية ، أود مرة أخرى أن أشكر أعضاء  2021كان على الجميع العمل فيها في عام  

 . 19 -السنة الثانية من جائحة كوفيد  

 االدعاءالثالثة الذين اضطروا إلى االستمرار في العمل غير السار لمراجعة    اللجنة التنفيذية ألعضاء    ص الخال   شكر ال

رسالة  الالزم نزاهة (DTTB)   بعد  على  الحفاظ  في  لمساعدتهم  مين،  سيونغ  وريو  مشرف،  وعالء  تينكا،  نيستور   :

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة 

لعد كمضيف  لدعمك  المهندي،  خليل  الطاولةأحداث    ةإلى  لكرة  الدولي  الطاولةو    االتحاد  لكرة  اآلسيوي  ،    االتحاد 

 ومرونتك خالل الهجمات غير العادلة التي عانيت منها. 

، إلى مايهارا ماساهيرو، الهتمامك بالتفاصيل الفنية، وإلى م وتوجيهك  ملى بروس بيرتون وجيمس موريس، ألقدميتكإ

، الرئيس الثامن،  حالياً ، ولذوي االحتياجات الخاصة  الطاولة وكرةعن المالية    ةلرئيس المسؤولل ةالتنفيذي السابق ةنائبال

 االتحاد الدولي لكرة الطاولة. األمل إلى   كي، ولكن أيًضا لجلب2021بيترا سورلينغ، ليس فقط لعملك في عام 

أعضاء   التنفيذية إلى  ناتران،   اللجنة  وروالند  أزيفيدو،  وأالور  غوليانغ،  وليو  أوشودي،  وحيد  حديثًا،  المنتخبين 

 فيها. مالتي شرعت  وغراهام سيمونز، أطيب التمنيات للرحلة

كما أعرب عن تقديري لرؤساء القارات على السنة الثانية من العمل الشاق، مع عدم اليقين الذي يعنيه الوباء ألنشطتنا  

األلعاب األولمبية واأللعاب   كل من  المشتركة، ولزمالئي الموظفين، من أجل تنفيذ جميع البرامج، والدعم المقدم لجعل

العالم لا ولمبية للمعوقين،  األ  العالي و التنمية  ، وأنشطة إدارة(WTTوأحداث )،  يةبطولة  ، ومبادرات المؤسسة، األداء 

 . ، كلها ممكنةاليومية  التسيير، واإلدارةاالجتماع العام السنوي، واجتماع مجلس  

،  م األعضاء الذين قرأوا هذا التقرير. نحن موجودون بسببك  الجمعيات ، أتقدم بالشكر األخير لكم، ممثلي هو واجبكما  

 لرياضة التي نحبها.  من أجل ا من أجلهم، و(together#) معًا  . دعونا نواصل العملكمبسبب رياضيي

 

 كرة الطاولة. للجميع. مدى الحياة 

 

 قدم باحترام، م

 ول كالين ورا

 األمين العام 
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 ول كالين( والمجلس القاري )را 

 ( C-03)ِ وثيقةال        السنوية   ةامالع الجمعية إلى تقرير

 

 

في   القاري  المجلس  إنشاء  أو 2021نوفمبر    24مع  المعاقين  وأولمبياد  األولمبية  للجنة  اجتماعات  أي  ، وعدم عقد 

إلى  2022، سيتم تقديم التقرير األول للمجلس القاري بناًء على أنشطة عام  2021المجلس التنموي والقاري في عام  

 .2023الذي سيعقد في عام  السنوياالجتماع العام 

 

 نيابة عن المجلس القاري، 

 

 ول كالين ورا

 األمين العام 
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 ( كاربنتر كيفن) الطاولة لكرة  الدولي لالتحاد  النزاهة وحدة

 (C-04وثيقة )ال              العامة السنوية الجمعية إلى  تقرير
 

 

، السيد مع تعيين أول رئيس للنزاهة  لالتحاد الدولي لكرة الطاولةم لوحدة النزاهة  اهإنجاز  ، كان هناك  2021خالل عام  

 أكتوبر. 4 يومكيفن كاربنتر، الذي بدأ في المنصب 

الع الجمعية  اجتماع  في  النزاهة  وحدة  تطور  في  مهمة  أخرى  خطوة  لعام  اجاءت  النزاهة   2021مة  لوائح  إقرار  مع 

تصاص يعني توسيع نطاق اخمما  .  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمن دليل   8صبح الفصل  ت، للالتحاد الدولي لكرة الطاولة

، لكرة الطاولة   ليوصالحيات وحدة النزاهة إلى حد كبير. في الوقت نفسه، تم حل لجنة األخالقيات التابعة لالتحاد الدو 

 مع إدراج مسؤولياتها في وحدة النزاهة من خالل لوائح النزاهة الجديدة. 

الدافع   النزاهة استقالل   األساسي كان  الرئيسيين هو منح وحدة  التطورين  الدواية أكبر عن مجمع  وراء هذين   ليالتحاد 

نزاهة، وعاد إلى وظيفته كمستشار قانوني. كان ال  مسؤول. وبالتالي، استقال السيد ديالن ماه من منصبه كلكرة الطاولة

النزاهة    حيثهذا ضروريًا،   رئيس  هو   وحيدترك  كما  النزاهة،  وحدة  استقالل  بمركز  يتعلق  فيما  النزاهة.  وحدة  في 

ن أ . ال يمكن القول  عمليةولديه استقاللية    لكرة الطاولة  ليالتحاد الدوال رئيس النزاهة بعيدًا عن مجمع  الحال اآلن، يعم

تماًما النزاهة مستقلة  إدارة  توي   حيث  ،وحدة  النزاهة من  لعمليات وحدة  المالية  الموارد  الدواجب طلب  لكرة   ليالتحاد 

من    الطاولة أجًرا  النزاهة  رئيس  الدواويتقاضى  الطاولة  ليالتحاد  أنه    لكرة  من  الرغم  وليس   متعاقد)على  مستقل 

 موظفًا(. 

 لكرة الطاولة  ليالتحاد الدولمجلس النزاهة 

النزاهة لمجمع   التطورات األخرى في إطار  الدوامن  الطاولة  ليالتحاد  النزاهة  و  لكرة  إنشاء مجلس   ، تمإقرار لوائح 

 . لكرة الطاولة ليالتحاد الدول هة النزا

هو   لكرة الطاولة  ليالتحاد الدو ل، فإن مجلس النزاهة 2021مة لعام  اباختصار، وكما هو موضح في اجتماع الجمعية الع

النزاهة   لوحدة  المستقلة  اإلشرافية  الدو ل الهيئة  الطاولة  ليالتحاد  النزاهة وضمان   لكرة  وحدة  إدارة  مسؤول عن  وهو 

 و لوائح النزاهة.  لكرة الطاولة ليالتحاد الدواقيامها بأدوارها ومسؤولياتها وفقًا لدليل 

. 2021مة لعام اتم تقدم شخصين من المقرر تعيينهما في مجلس النزاهة الجديد كأعضاء مستقلين في اجتماع الجمعية الع

 فقط تولي هذا المنصب، وهو الرئيس السيد إنريك ريبول. همد، قرر اح في النهايةلألسف و

 بالنسبة  رئيس مجلس النزاهة مصدًرا ال يقدر بثمن  و توفر  ح ائنص  ت رئيس النزاهة فقط في وحدة النزاهة، كان  بتواجد 

فإن هذا ذلك،  )أحدها  الوضع  للسيد كاربنتر. مع  أسباب  توظيف حتاج  نالسيد ريبول متطوع( و  أن  ليس مستداًما لعدد 

 للعمل في وحدة النزاهة.آخرين  أفراد متخصصين

لم يتقرر2021بحلول نهاية عام   المستقلين اآلخرين  بعد في  ،  التقدم في تعيين العضوين  في   ةالشاغر  للمناصب  كيفية 

 مجلس النزاهة. 

 التقرير بإيجاز مجموعة مختارة من أعمال وحدة النزاهة في كل مجال رئيسي من مجاالت النشاط *: ويبين باقي هذا  
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 مكافحة منشطات 

مع   النزاهة  وحدة  المنشطاتعملت  لمكافحة  العالمية  لتنفيذ    الوكالة  العام  التحكيم    قرارواألمين  في   يةلرياضامحكمة 

المنشطاتقضية   لمكافحة  العالمية  ) رو  ضد  الوكالة  نهائيات    (CAS 2020/O/6689سادا  العالمال في   لكرة  يةبطولة 

 الطاولة. 

 نزاهة الرهان والتالعب بالمباراة 

المشبوهة   المراهنات  تنبيهات  من  كبير  بعدد  دراية  كانت على  النزاهة  في   فيالطاولة    كرة  في وحدة  العالم، وخاصة 

إلى حد كبير بعد استئناف الرياضة بعد الوباء. وقد انعكس   لوحضتالبطوالت الخاصة )أي غير المصرح بها(، والتي  

الدولية قبل طوكيو   للجنة األولمبية  بالمسابقات  التالعب  تقييم مخاطر  الطاولة على   كرة، حيث صنفت  2020ذلك في 

 . 2022 و نحن متجهين نحو عامهذا التهديد مسألة ذات أولوية قصوى لوحدة النزاهة أنها عالية المخاطر. كان التصدي ل

مايو    بخصوص  تم في  أسترالي سابق  ،  2021بذلك،  طاولة الستخدامه معلومات ال  لكرةتوجيه تهم جنائية ضد العب 

في أوروبا الشرقية. تواصلت شرطة نيو ساوث ويلز، التي أجرت التحقيق، مع   متمركزةالطاولة    لكرة  مبارياتحول  

وعرضت النزاهة  للمالحقة   علينا  رئيس  ضرورية  تكن  لم  والتي  جمعتها  التي  والمعلومات  البيانات  جميع  مشاركة 

 الجنائية. 

مطالب مختلفة حول  مزاعم  باترا  مانيكا  الرائدة  الهندية  الالعبة  بن تها  قدمت  آسيا  تيجةبالتالعب  بطولة  في   لكرة  مباراة 

 الهندي لكرة الطاولةالتحاد  االعام. كانت وحدة النزاهة على اتصال مع    الرأي، والتي شقت طريقها إلى  2021الطاولة  

 في أيدي محكمة دلهي العليا.  2021في نهاية عام كانت المسألة   ،لتقرير ما إذا كانت ستجري تحقيقها الخاص 

الطاولة التحاد  اجدد   لكرة  أحداث كالنزاهة،    في  لتقديم خدمات (  Sportradar)  اتفاقه مع   الدولي  المراهنة على  مراقبة 

(WTT )بشكل أساسي.  يةبطوالت العالمالو 

 خالقيات األ

االتحاد الطاولة  وجه  إلى    الدولي لكرة  الع  جمعيتيناتهامات  بسبب تصريحاتهما  االتحاد لنيأوروبيتين عضوين  بشأن  ة 

 . 2022نهاية عام  إلى غايةالتحقيقات  فيقدم رئيس النزاهة تواللجنة التنفيذية.  الدولي 

 في مهامه، حيثرئيس النزاهة    تنصيبقبل    و ذلك  األفراد إجراء تحقيقاتبعض    األعضاء و  الجمعياتوطلبت بعض  

 ويجري تناول هذه المسائل على أساس كل حالة على حدة.  ،بشكل مستقل اسيستعرضه

 آمنة رياضة 

ومدرب والذي، إذا   ةبين العب  2021، تم إبالغ وحدة النزاهة بحادث يُزعم أنه وقع في يناير  2021في أواخر نوفمبر  

مكافحة التحرش. أجرى رئيس النزاهة تحقيقات ل  الدولي لكرة الطاولة  االتحاد كان صحيًحا، سيشرك سياسة وإجراءات  

عام   نهاية  في  للوائح    2021أولية  وفقًا  الوجاه  ظاهرة  قضية  هناك  كانت  إذا  ما  لكرة   التحادلنزاهة  اللتحديد  الدولي 

 . الطاولة

 

 كيفن كاربنتر 

 وحدة النزاهة لالتحاد الدولي لكرة الطاولة رئيس 

 

 

 

تم جمع   أكتوبر    القضايا*  قبل  المنصب،  2021الناشئة  في  النزاهة  رئيس  بدأ  قبل، عندما  كاربنتر    من  إخطار مجموعة    فيالسيد    بعد 

 integrity@ittf.com لنزاهة ل االلكتروني العنوان مع إمكانية االطالع علىمسؤول النزاهة السابق واألمين العام، 
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 (إيباروال خورخي) الطاولة  لكرة الدولي االتحاد محكمة

 ( C-05وثيقة )ال       العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير
 
 

 .2021تقرير أنشطتها لعام  إليكم  االتحاد الدولي لكرة الطاولة، نيابة عن أعضاء محكمة
 

إنشاء محكمة   الطاولة تم  لكرة  دليل    2020في عام    االتحاد الدولي  لكرة الطاولة وتم تضمينها في  الدولي  ،    االتحاد 

 R39بالمادة    ، وعمالا 2021. في بداية عام  2020لعام   التحاد الدولي لكرة الطاولةل الجمعية العامة  عليه   تالذي وافق

ية ألتاألشخاص ا  لكرة الطاولةالتحاد الدولي  ل   ات ترشيحال ، عينت لجنة    االتحاد الدولي لكرة الطاولةمحكمة    ئحلوامن  

 : االتحاد الدولي لكرة الطاولة أسماؤهم أعضاء في محكمة 
 

 رئيس( يد خورخي إيباروال، من سويسرا )الس •

 السيدة مورينيكي أوبي فاريندي، من نيجيريا )نائبة الرئيس( •

 السيدة آنا سميرنوفا، من روسيا  •

 المتحدة السيدة سالي كالرك، من المملكة  •

 السيد فيصل حسنين، من اإلمارات العربية المتحدة  •

 السيد أوليفييه دوكري من سويسرا  •

 السيد الو كوك كنغ، من سنغافورة •
 

في إنشاء أمانة   االتحاد الدولي لكرة الطاولة، نجحت محكمة  19-كوفيدعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة  

، مما أدى إلى إنشاء منظمة وإدارة فعالة لحل جميع النزاعات المحتملة بكفاءة في إطار   الطاولةاالتحاد الدولي لكرة  

 اختصاصها. 
 

محكمة   استعرضت  أعضائها،  بين  موسعة  مشاورات  الطاولةبعد  لكرة  الدولي  لكرة  قواعد    االتحاد  الدولي  االتحاد 

االتحاد  طبقة على اإلجراءات القضائية واقترحت عددا معينا من التعديالت. تم تقديم هذه المقترحات إلى  نالم  الطاولة

الطاولة  لكرة  العامة ها  تواعتمد  2021يوليو    3في    الدولي  تلك    2021نوفمبر    24في    الجمعية  وفي  هيوستن.  في 

 نيابة عن جميع أعضاء المحكمة.  العامة، الجمعية   االتحاد الدولي لكرة الطاولةالمناسبة، خاطب رئيس محكمة  
 

أصدرت محكمة  2021خالل عام   الطاولة،  لكرة  الدولي  مؤقتة   االتحاد  تدابير  اتخاذ  طلب  بشأن  فقط،  واحداا  ا  قرارا

عن   بقرار صادر  الطاولةل   التنفيذي  المجلستتعلق  لكرة  الدولي  ك  (.EC)  التحاد  الطلب  رفض  إلى   ه نوتم  ا  موجها

. وانتهت اإلجراءات في نهاية المطاف، ولم يصدر أي قرار بحد ذاته   التنفيذي   للمجلس وليس    التنفيذي  المجلسأعضاء  

 بشأن األسس الموضوعية. 
 

اأعلى    االتحاد الدولي لكرة الطاولةمحكمة   بالوفاء بمسؤولياتها وضمان احتفاظ  ال تم  االتحاد الدولي ستعداد وملتزمة 

. أعضاء محكمة ة الرشيدة كمولحل، وااللتزام بقواعد رفيعة المستوى  ةالدولي  ةاألولمبي  اللجنة   بسمعته في   لكرة الطاولة 

لكرة الطاولة بالنس   وندركم  االتحاد الدولي  يمثل تحدياا حقيقياا ومسؤولية كبيرة جداا  لهم جميعاا. إنهم  أنه  لتزمون م بة 

توقعات   تلبية  في  وسيتفوقون  المعايير  بأعلى  العدالة  الطاولةبتحقيق  لكرة  الدولي  رياضياا    االتحاد  اتحاداا  بصفتهم 

بالثقة في التطبيق    الطاولة، من أجل توليد شعور  كرةجميع أعضاء عائلة  توقعات  ، وأيضاا  به  دولياا معترف  اا األولمبي

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة س للوائح السلمي والسل
 

 إلى خدماتهم بأقل قدر ممكن.  االتحاد الدولي لكرة الطاولة ومع ذلك، فإنهم يأملون في أن تحتاج عائلة 
 

   إيباروال خورخي
 الطاولة  لكرة  الدولي االتحاد   محكمة رئيس
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 ( بسايبس ريتا) الطاولة لكرة الدولي لالتحاد المعدات لجنة
 ( D-01وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 األعضاء 

 الرئيس   السيدة ريتا بسايبس 

 عضو كامل العضوية  السيد أتسوشي هاسيغاوا 

 عضو كامل العضوية  السيد تورستن كوينيث 

 كامل العضويةعضو   السيد فيليب ماكالوم 

 عضو كامل العضوية   السيد كاجين لي 

 عضو كامل العضوية  السيدة راشيل راموس 

 عضو كامل العضوية  السيدة تشوي كي وونغ

 عضو كامل العضوية   السيد هوا يوان

 مراسلالعضو   السيد إيان زوبار

 

 عموميات 

المعدات لجنة  منتجات  القسم  و  تعمل  جودة  ضمان  على  توفر   كرةباستمرار  فنية  وتعريفات  األسواق  في  الطاولة 

 ظروف لعب موثوقة وآمنة. 

 

، ولكن في أقسام المعدات المختلفة تم التوصل إلى وضع 19-كوفيد في المعاناة من عواقب جائحة    2021استمر عام  

 مستقر بشكل عام. 

 

 االعتمادات 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (31.12المعدات )

 91 88 97 103 97 86 78 الكرات 

 119 116 130 152 153 159 167 الطاوالت 

 54 52 51 51 50 50 54 الشبكات 

 17 18 19 19 18 18 24 أغطية األرضية 

 1483 1483 1548 1570 1607 1641 1571 أغطية المضرب 
 

 

االنتهاء من تغيير المواد من السيليلويد إلى المواد البالستيكية األخرى وقللت العالمات التجارية من   حاليا  : تم  الكرات

 .مختلفةال ها منتجات

 

 المعتمدة وتم توسيع نطاق اللون إلى األسود والرمادي.   الطاوالت: لوحظت زيادة مستمرة في الطاوالت

 

 : الوضع في هذا القسم مستقر. الشبكات

 

 : تمت زيادة قائمة المنتجات المعتمدة من أجل الحصول على المزيد من الخيارات. األرضيةأغطية 

 

.  أخرى ال يتوقع تخفيضات    غير أنه: في أوقات الجائحة خفضت العالمات التجارية نطاق منتجاتها،  غطية المضربأ

أكتوبر   من  األول  بها  2021منذ  المسموح  األلوان  مجموعة  توسيع  تم  الم  في ،  الجديدة  أغطية  األلوان  مع  ضرب، 

 التالية: األزرق واألخضر والبنفسجي والوردي. 
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 تطوير الرياضة 

 المشاريع الحالية 

 عالج البثور في المطاط  (1

أغطية   بعد معالجة  لكشف ومنع أي عالج  المضرب،  قياس سمك أغطية  المشروع هو  الغرض من هذا 

 . الطاولة  االتحاد الدولي لكرةالمضرب من أجل مراقبة ومنع انتهاكات لوائح 

المعدات فترة اختبار تم فيها قياس أغطية المضرب بأجهزة مختلفة في   ى قسمفي إطار هذا المشروع، أنه

سب لقياس أغطية المضرب المفككة. أظهرت النتائج  ألنة. كان الهدف هو معرفة األجهزة امراحل مختلف

 أنه يجب اختبار ثالثة أجهزة جديدة في مرحلة تجريبية في البطوالت.

 

 ( BBOTارتداد الكرة على الطاولة ) (2

السنت أسطح    2  ينفي  قياس جميع  االحتكاك واالرتداد.    الطاوالت الماضية، تم  باستخدام جهاز  المصنعة 

ا بين األسطح المقاسة. يتبع هذا القياس الموضوعي اآلن سلسلة اختبار   أظهر معامل االحتكاك تباين ا كبير 

. لهذا الغرض، ستخضع  ممتعةعملية مع العبين دوليين حتى يتمكنوا من تصنيف فرق االحتكاك بطريقة  

االحتكاك   قيم  ذات  ستتم  لقياسات  المختلفة  الطاوالت  هذه،  االختبارات  سلسلة  من  االنتهاء  بعد  اللعب. 

 مناقشة تغيير القاعدة. 

 لوحة المضربتحرير مواد   (3

اختبار جديد. سجل    برنامجوقياسها في    لوحة المضربتم تحديد مجموعة عينات من المواد المختلفة في  

الكاميرا الحركات بما في ذلك دوران وسرعة االصطدام . من خالل هذا التقرير، ستتم مناقشة فتح  نظام 

. قبل تغيير أي قاعدة، يجب اإلجابة على أسئلة االستدامة ووضع براءات  لوحة المضربالمواد في إنتاج  

 . المخبرية ات االختراع وهيكل نظام الموافقة وتعريف االختبار

 

 المشاريع المستقبلية 

المقبلة، ستتم مناقشة مواضيع مثل االستدامة في جميع مجاالت المعدات، وتطوير نظام محدث   رسوم، للفي األشهر 

 الطاولة الترفيهية.  كرةوإضافة منتجات   "الشبكة  علوا"ومراجعة وتحليل مشروع 

 

 ريتا بسايبس 

 رئيسة لجنة المعدات لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  
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 (مادسن أرن ) الطاولة لكرة  الدولي  لالتحاد اإلعالم لجنة

 ( D-02) وثيقةال       السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير

 
 

 في هيوستن، الواليات المتحدة األمريكية  يةبطولة العالم ال

المخطط له.   المنافسات برنامجأجزاء كثيرة من العالم ولم يكن من الممكن إكمال  2021في عام  19-كوفيددمر وباء 

من   األولى يةبطولة العالمال   هذه. 2021الفردية في نوفمبر  يةبطولة العالمال هيوستن من استضافة تمكنت ومع ذلك، 

 رائعة. ناجحة للغاية وتمكن مشجعو العالم بأسره من مشاهدة مباريات  كانت في أمريكا نوعها
 

 ستيف داينتون بعد ذلك، كان هناك الكثير من األوائل: المدير العامكم خلص 

 يقام فيها الحدث في الواليات المتحدة األمريكية. األولى التي المرة

 الجديد   بشكلهاالنهائيات    تجرىالمرة األولى 

 ية بطولة العالمفي ال أمريكي -صيني  ينمختلط نأول زوجي

 1959أمريكي منذ عام لالعب   أول ميدالية

 االتحاد الدولي لكرة الطاولة سة  ارئلمنتخبة  امرأة  أول

 مباشرة مع المدينة المضيفة   االتحاد الدولي لكرة الطاولةمل فيها اعتالمرة األولى التي ي 
 

الذهبية في    كانت الصين رائعة مرة أخرى، وفازت بأربع ميداليات ذهبية وفازت السويد بالميدالية -على الطاولة 

الثامنة  تأكيد السيدة بيترا سورلينج من السويد رئيسة   ها، بعدأيام قليلة  ،زوجي الرجال والفضية في فردي الرجال

 . 1926في عام   منذ تأسيسه لالتحاد الدولي لكرة الطاولة،
 

تراكمي و   متابعمليون  334ساعة من العرض.  10.000ساعة من البث و  1325كانت التغطية اإلعالمية ممتازة مع 

 مليون مشاهدة فيديو من هيوستن  75فرد. حصلت وسائل التواصل االجتماعي على حوالي  متمليون مشاهد  210-220
 

 ( WTTكرة الطاولة العالمية )

. تم إطالق تصميم الملعب واأللوان (WTTلـ )الطاولة إلى مستوى جديد في السنة الثانية   لكرةوصل العرض والترويج 

  جميع األحداث المتوقعة فيبالكامل ه تنفيذ لم يتم  (WTT)  والتطبيق الجديد بنجاح كبير. لسوء الحظ، التقديم الجديدة و

 الوباء.  بسبب 2021عام ل
 

 كانت كما يلي:( WTTلـ )وسائل التواصل االجتماعي ل 2021على الرغم من أن التقويم لم يكن ممتلئًا، إال أن أرقام عام 

 مليون متابع  3.7 ي : وسائل التواصل االجتماععلى  (WTTلـ )  ي متابعيإجمال •

مليار مرة على  3.2 شوهد محتوى وسائل التواصل االجتماعي لدينا -مليار  3.2:   إجمالي االنطباعات •

 2021في عام  ( WTT)  لـ مستوى العالم على منصات االجتماعية

 مليون 97.4:  إجمالي المشاركة •

 مليار مشاهدة بالفيديو  •
 

 ( االتحاد الدولي لكرة الطاولة ITTF Illustratedمجلة )

إطالق مجلة   اإل بتنسيق رقمي وس   (ITTF Illustrated)أعيد  السنة وستحتوي اصديتم  أربع مرات في  المستقبل  ر في 

 . تم إصدار في الوقت الحالي الطبعة الثانية. لجميع مكونات االتحاد الدولي لكرة الطاولةعلى قصص وميزات 

 

 

 أرن مادسن 

 لجنة اإلعالم لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 
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 ( أوشودي إينيتان وحيد) الطاولة لكرة  الدولي  لالتحاد الترشيحات  لجنة

 ( D-03) وثيقةال    (24/11/2022 - 01/01) السنوية العامة الجمعية إلى تقرير

 
 

هم   الترشيحات  لجنة  أوشوديالرئيس:    -أعضاء  إنيتان  الرئيس:  NGR)  وحيد  نائب  المال(،  هللا  (، QAT)  عبد 

(. ومن KOR)  كوكهي أن( و  TUN)  لطفي القرفال(،  ENG)  ساندرا ديتون(،  CYP)  أندرياس جورجيواألعضاء:  

بحكم منصبهم اآلخرين واألعضاء  القانونيين  للرئيس    بين األعضاء  التنفيذي  النائب   ، و (JPN)  مساهيرو مايهرا: 

،  ستيف داينتون   ،االتحاد الدولي لكرة الطاولة  لمجمع المدير العام،  بيترا سورلينغرئيسة االتحاد الدولي لكرة الطاولة  

  رؤوال كالينالتحاد الدولي لكرة الطاولة لو األمين العام   رؤساء االتحادات القارية 

اللجان   الجمعيات   مقترحات على    ةدقاصم للجنة بموجب اختصاصاتها في ال  ةالرئيسي  المهمةتمثل  ت األعضاء لمختلف 

والكفاءة،   الجنسين،  تمثيل  مثل  الهامة  المعايير  مراعاة  مع  التنفيذية،  اللجنة  إلى  وإحالتها  الدائمة  الخبرة ووالهيئات 

بكل   الخاصة  الصلة  ذات  والمعرفة  والتنوع  وااللتزام  بين    مجال والمهارات  والمنصف  العادل   االتحاداتوالتوزيع 

ن. كما أن اللجنة مثقلة بالمهمة الهامة المتمثلة اجنة مخولة أيضا باستعراض عمل أعضاء اللجالقارات. اللو  األعضاء

التنفيذية من للجنة  جديرين  بمرشحين  التوصية  تقدمها    بين  في  التي  جوائز   الجمعياتالترشيحات  الستالم  األعضاء 

 . الدولي لكرة الطاولة   التي يقدمها االتحاد  االستحقاق

( من 2األعضاء تقديم أسماء المرشحين لعضوية لجانها لمدة عامين ) الجمعياتمن    ي لكرة الطاولةالدول االتحاد طلب

 46امرأة( من    23رجال و    77ترشيح )   100. في ختام تقديم الترشيحات، تلقت اللجنة ما مجموعه  2023إلى    2021

 . منصب 80التي سيتم ملؤها   الدولي لكرة الطاولة  االتحادالعضوية المتاحة لجميع لجان  عدد مناصب بلدا. كان

مختلف   من  الترشيحات  تلقي  لالتحاد   الجمعيات عند  العام  األمين  الطاولة   األعضاء عن طريق  لكرة  أجرى  الدولي   ،

اللجنة، كالمعتاد،   استنادا إلى المعايير المذكورة    رشحتال  كل  مالئمةاستعراضا صارما لمدى    ،اإلنترنت  عبرأعضاء 

 أعاله. 

نوفمبر   من  السادس  اليوم  في  نهائيا  افتراضيا  اجتماعا  اللجنة  توصياتها    2021عقدت  وتقديم  الترشيحات  لمناقشة 

إلى االجتماع العام السنوي   الدولي لكرة الطاولة   النهائية. وأحيلت التوصيات النهائية من خالل اللجنة التنفيذية لالتحاد

 هيوستن، تكساس، حيث وافق االجتماع العام باإلجماع على توصيات اللجنة بعد عرض قصير.في 

يبين استعراض التوزيع المذكور أعاله لمجموع أعضاء اللجنة أن تشكيل اللجان الجديدة قد شهد انخفاضا هامشيا في 

للوفاء بتوصيات   العضوية النسوية  اللجان ؛ وترى لجنة الترشيحات أنه يجب زيادة عدد  ية فيعضولالنسبة المئوية ل 

 اللجنة األولمبية الدولية وغيرها من الهيئات العالمية. 

أعضاء   إجمالي  خمس  حوالي  من  إال  ترد  ال  الترشيحات  أن  على  أخرى،  مرة  التأكيد  لكرة    التحادايجب  الدولي 

. ويبين ما  الدولي لكرة الطاولة التحاد ا. هذا ال ينعكس بشكل إيجابي لألسف على مشاركة األعضاء في أنشطة الطاولة

  التحاداحتى نضمن أن تكون لجان    ، تقدم أنه يجب علينا أن نكون مبدعين في معالجة أوجه القصور التي لوحظت هنا

 . الدولي لكرة الطاولة   التحاداممثلة تمثيال عادال لمجموع أعضاء  الدولي لكرة الطاولة

التوازن بين الجنسين على النحو   يدعم، مما  الفئة النسوية  رشحبتا يتعلق  لجاننا، ال سيما فيم  ومن األهمية زيادة تنوع 

الذي أوصت به اللجنة األولمبية الدولية وغيرها من الهيئات العالمية، ومن المأمول أن يقدم مفوض الشؤون الجنسانية 

األعضاء في هذه العملية. يجب بذل جهد   الجمعيات شارك  ت مساعدة كبيرة في هذا الصدد. ومن الضروري أيضا أن  

إلى   للوصول  وضع  أفضل  في  القارات  رؤساء  يكون  أن  ويقترح  الوعي  لزيادة  لديهم    الجمعياتمتضافر  األعضاء 

 لتقديم مرشحين مؤهلين. 
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 كما أحيلت المهام اإلضافية التالية إلى لجنة الترشيحات كجزء من اختصاصاتها: 

مدى   . أ االتحاد  لمنصب  للتعيين  المرشحين  طلبات  مالئمةاستعراض  محكمة  وأعضاء  لكرة    رئيس  الدولي 

القضائية   الطاولة  لالتحاد   /   )الهيئة  الطاولة  التحكيمية  لكرة  أنسب  الدولي  طلبات  وتوصية  بما    المرشحين ( 

االتحاد لوائح محكمة  مع  الطاولة   يتماشى  لكرة  االتحاد   الدولي  إدارة  الطاول  إلى مجلس  لكرة  الذين    ةالدولي 

، من الجدير بالذكر أن توصيات اللجنة قد  ضيوقد تم االنتهاء من ذلك بشكل مر  -يقومون بالتعيينات الالزمة  

 الدولي لكرة الطاولة  حظيت بالقبول الواجب من قبل مجلس إدارة االتحاد 

 

  الطلبات وبعد ذلك إحالة أسماء  الدولي لكرة الطاولة لمنصب رئيس النزاهة في االتحاد  الطلباتمراجعة وفرز  .ب

االتحاد  التنفيذية  اللجنة  إلى  الطاولة،  المناسبين  لكرة  التعيين  التي    الدولي  بإجراء  قانونًا  المخولة  الهيئة  هي 

مارس    -النهائي   من  التاسع  اليوم  في  بنجاح  ذلك  من  االنتهاء  قبلت  2021تم  التنفيذية  اللجنة  أن  ويالحظ   ،

 ية اللجنة على النحو الواجب. توص

 

لشغل   . ج األشخاص  انتخاب  أو  تعيين  عند  فيها  سينظر  التي  االنتخابية  والعمليات  للقواعد  استعراض  إجراء 

الطاولة   المناصب الرئيسية في االتحاد  القواعد  الدولي لكرة  التوصيات الواردة في  . وقد أُنجز ذلك وأُرسلت 

عضاء إلى جانب استمارات الترشيح لشغل المناصب الرئيسية في  األ   الجمعياتوالتوصيات نفسها إلى جميع  

الطاولة  االتحاد لكرة  الدولية  الدولي  المنظمات  أفضل  ممارسات  أفضل  مع  القواعد  تتماشى  أن    -.  ويالحظ 

التنفيذي،   الرئيس  نائب  لمنصب  االنتخابات  في  كمرشح  أوشودي،  عن    "تنحيت "وحيد  الواجب  النحو  على 

، وترأس السيد عبد هللا المال االجتماعات المذكورة لتنفيذ ذلك على  مرشحينأجرتها اللجنة ال عملية الفرز التي

 النحو الواجب. 

 

تكليف   . د الختم  بالواجب  أيًضا  الترشيحات  استعراض    ص الجنة  في  من    الترشيحاتتمثل    الجمعيات المقدمة 

الدولي لكرة   األعضاء الستضافة االجتماع العام السنوي وتقديم التوصيات الواجبة إلى اللجنة التنفيذية لالتحاد

األنسب    الجمعيةالختيار    الطاولة المخصصة  -الوطنية  المهمة  هذه  تنحية ضرورة  األمر   تم  تعلق    عندما 

األمريكية  ب المتحدة  المالواليات  سبق  استضافة  ة وافقحيث  السنوي  ا  على  العام  خالل    2021عام  لالجتماع 

 البطولة العالمية. 

 

اللجنة بسبب ظهور جائحة   االتصاالت االفتراضية و  لحسن الحظ، ساعدتنا االجتماعات    . 19-كوفيدوقد تعرقل عمل 

 عبر البريد اإللكتروني بشكل ال يستهان به في تحقيق معظم مهامنا. 

 

 خالصة 

ترشيحات   لجنة  الطاولة  لالتحاد ستواصل  لكرة  المحالة    الدولي  المهام  مع جميع  التعامل  بإنصاف ضمان  لجنتنا  إلى 

 . نحن نعلم أهمية اللجنة وسنواصل أداء واجباتنا بجد. وشفافية

 تقدير 

كرئيس للجنة   مسؤولياتي لألسف إلى إنهاء  نائب تنفيذي لرئيس االتحاد الدولي لكرة الطاولة  لقد أدى انتخابي لمنصب  

 الموقرة، وبالتالي يجب أن أتقدم نيابة عن اللجنة بالشكر الجزيل لراؤول كالين على دعمه الدؤوب لعمل اللجنة. 
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نشكر   أن  أيًضا  علينا  العام يجب  الطاولة  ل   المدير  لكرة  الدولي  والشكرالتحاد  داينتون  ستيف  لنائب لالخا  السيد  ص 

الجزيل على  بالشكر  إليكم  وأتقدم  الممتازة.  مساهماتهم  لتقديم  الوقت  تخصيص  لجنتنا، على  أعضاء  الرئيس وجميع 

رئيساً  بصفتي  تلقيته  الذي  من    الدعم  نتمكن  أن  وآمل  المقبلة  مساعيهم  في  التوفيق  كل  لهم  معاً وأتمنى  في   العمل 

 المستقبل. 

ل لموظفي  العظيم  بشكرنا  أيضا  أتقدم  الطاولة  وأخيرا،  لكرة  الدولي  لجنة التحاد  لعمل  الالزم  الدعم  توفير  على 

 الترشيحات. 

 شكراً 

 أوشودي  إينيتان وحيد

 ( 2021-11-24/  01-01)  لجنة الترشيحات لالتحاد الدولي لكرة الطاولةرئيس 
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 (كروطا كوستانتينا) الطاولة  لكرة الدولي لالتحاد الخاصة  االحتياجات لذوي الطاولة  كرة لجنة
 

 ( D-04وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير
 

 

عام   في  الحياة  من  جديد  نوع  إلى  والرياضة  العالم  ولكن 2021عاد  الطبيعية  حياتنا  إلى  ما  بطريقة  عدنا   .

 .المخاطر  تقديرات و  ببروتوكوالت جديدة

 

الالعبين    اعتبار مع   من    أولوية دائًما سالمة  األولى  الخمسة  األشهر  في  مسابقات  أي  تقام  لم  جائحة   السنة ،  بسبب 

 . 19-كوفيد

 

  ويوني 3-5( : SLO)  دورة التأهيل العالمي للمعاقين، الشكو

على  الحاصلين  إضافة  تمت  يونيو.  في  سلوفينيا،  الشكو،  في  المعاقين  أولمبياد  لتصفيات  عالمية  بطولة  أول  أقيمت 

 . 2020في طوكيو  البرالمبية دورة األلعاب ل  جدول المتأهلينالميداليات الذهبية في كل فئة إلى  

 

 سبتمبر 3 -أغسطس  25 الطاولة، طوكيو )اليابان(: كرةمواعيد  - 2020دورة األلعاب األولمبية للمعاقين طوكيو 

و   مبارة  31األلعاب الرياضية بطوكيو متروبوليتان مع    قاعةفي    2020في طوكيو    البرالمبيةأقيمت دورة األلعاب   

 تطور رياضتنا في العالم.  مدى ظهرأ ة مختلفً  وطنية  برالمبية لجنة  54العبًا، من  280

 

الثالثة في األلعاب    كرةمع ميداليتين أخريين في الفرق، كانت   عدد المشاركين   من حيث  البرالمبيةالطاولة الرياضة 

 . البرالمبيةبعد ألعاب القوى والسباحة، مما يدل على المكانة الجيدة لرياضتنا في الحركة 

 

 لتالية، باإلضافة إلى المسابقتين المذكورتين أعاله. ، أقيمت المسابقات ا2021خالل عام 

 

 

 يو يون 1-3:    (CZE)، أوسترافاITTF Fa202021 بطولة التشيك المفتوحة بارا  •

 أكتوبر   14-16:   (ESP)بالتيا دارو، ITTF Fa202021 المفتوحة بارا  كوستا برافابطولة  •

 نوفمبر  9-11:   (FRA)كانتان ليزيفلينسان ، ITTF 2021 المفتوحة باراسان كانتان بطولة  •

 نوفمبر  19-21:   (ARG)بوينوس ايرس، ITTF 2021 بارا 18 كأس طانقو •

 ديسمبر 2-6:   (BRN)مناما، 2021 للشباب باراألعاب أسيا  •

 ديسمبر 10-10:   (CRC)سان جوزي دي كوستاريكا ، ITTF 2021 كوستاريكاكأس  •

 

في   إستراتيجيةمناقشات  حضورياً    لكرة الطاولة باراولجنة    االتحاد الدولي لكرة الطاولة ، عقد قادة إدارة  نوفمبرفي  

 . البرالمبية الرياضات   بينلزيادة تعزيز مكانتها   لكرة الطاولة بارا قة، إسبانيا، حدد المسار المستقبلي لـ  اال م

 

ة وتصميم دائرة احترافية جديدة. كما تمت مناقشة تقويم الطاول  لكرةمخصصة    إستراتيجية تم االتفاق على وضع خطة  

. 2022الطاولة بارا    لكرة  يةلبطولة العالم لونظام التأهيل    الترشيحات باإلضافة إلى عملية تقديم    2022البطولة لعام  

الف   التغييرات في هيكل األحداث مثل استبدال حدث  نأمل   رق بأحداث الزوجي والزوجي المختلط أيًضا. تمت مناقشة 

 ، في تحقيق المزيد من األهداف بدعم من شركة استشارات خارجية. 2023عام  بداية  مع
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البرالمبية ، أعلنت  بارا    الطاولة   كرة وفقًا القتراح لجنة   الدولية  أن زوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي   اللجنة 

 . 2024المختلط سيحل محل أحداث فرق الرجال والسيدات في دورة األلعاب األولمبية للمعاقين في باريس 

سيتم تحديد فئة األزواج في مسابقات الزوجي بأقصى عدد يتم الحصول عليه عن طريق إضافة أرقام فئات الالعبين.  

 كل من مسابقات زوجي الرجال والسيدات، وفئتان للزوجي المختلط.  ستكون هناك أربع فئات في

 

، ويوفر إمكانيات منافسة البارالمنافسة سيساعد في جذب المزيد من الالعبات إلى دائرة  لهيكل الجديد  هذا النعتقد أن  

 جديدة ومثيرة لفئات اإلعاقات األكثر حدة. 

 

العالملغرناطة بإسبانيا كمدينة مضيفة ل   االتحاد الدولي لكرة الطاولةانتخب مجلس إدارة   لذوي االحتياجات   يةبطولة 

 تكساس، وكانت تايالند وإيطاليا وكرواتيا من بين المرشحين.  -في جولتين من التصويت في هيوستن   2022الخاصة 

 

ألول   ستخص وستشمل الفردي والزوجي وزوجي المختلط.    2022نوفمبر    12إلى    6ستقام البطولة في الفترة من  

 في حدثين مختلفين.  للسيدات 2 و الفئة 1 الفئة مرة

 

 قسم الرعاية 

 الكرة  ،لمدة عام آخر  ، المعدات الرياضية  المختص في  وردهذا الم. سيوفر  729تم اإلعالن عن تمديد الشراكة مع  

 الرسمية لمسابقات بارا. 

 

 المنافسات قسم 

نتائج   إدارة  برنامج  استخدام  الطاولةسيتم  لكرة  الدولي  مسابقات    االتحاد  من عام    البارا،في جميع  .  2022اعتباًرا 

في   المنافسة  خدمات  مدير  بمساعدة  بعد  عن  دورات  عدة  الطاولةوعقدت  لكرة  الدولي  محمد  االتحاد  دوالتلي. ال: 

 ونعرب عن خالص تقديرنا لدعمه. 

 

 مثير القادم!  2022لى عام نتطلع إ 

 

 ا كروط كوستانتينا
 لالتحاد الدولي لكرة الطاولة لجنة كرة الطاولة لذوي االحتياجات الخاصة  رئيسة 
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 (رودي سبورارلجنة القواعد لالتحاد الدولي لكرة الطاولة )

 ( D-05وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 

 التعامل مع  من  نها جنتنا في وضع مك  كان ل، ف19-كوفيدلوباء الالطاولة الدولية ال تزال تتأثر بحالة   كرةرغم أن أنشطة  

 . 2022-2021بل والعاجلة عن طريق البريد اإللكتروني خالل موسم  ة ماهال  القضاياد من يعدال

 المسائل/التفسيرات المتعلقة بالقواعد 

واللوائح  القوانين  حول  واالستفسارات  األسئلة  من  بكثير  أقل  عدد  مع  التعامل  القواعد  لجنة  على  كان  أخرى،  مرة 

(. ومع 168:    2018و  ،  90:    2019،  78:    2020، أوائل  63:    2020/21،  52:    2021/22مقارنة بالسنوات السابقة )

ذلك، فإن معظم هذه الطلبات تتعلق بأهلية الالعبين، ولكن تم طرح بعض األمور المهمة األخرى من قبل لجنة الحكام 

، والجمعيات األعضاء. وكمثال على ذلك  االتحاد الدولي لكرة الطاولة وكذلك من قبل مسؤولي مجمع    العامون  والحكام 

لذوي  الطاولة    لكرة العالمية  لبطولة  با   التحاد الدولي لكرة الطاولة الخاصةلاسمحوا لي فقط أن أذكر القواعد المبسطة  

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة التي تم وضعها مع رامون أورتيغا مونتيس، منسق برامج مؤسسة الشلل الرعاشي  

 2021مة ومجلس اإلدارة لعام ااالجتماعات التحضيرية الجتماع الجمعية الع 

اجتماع الجمعية الع إلى  المقترحات والقرارات  لمناقشة  القواعد  لعام  اتم إعداد لجنة  في هيوستن من خالل   2021مة 

 . مجلس اإلدارةترتيب اجتماع عبر اإلنترنت لمناقشة مقترحات  ا  اجتماعات افتراضية، ولكن لسوء الحظ، لم يكن ممكن

 باستعراض الحوكمة  الفريق العامل المعني

في    ة شاركللم  سررت سيما  ال  حديث ا،  المنشأ  الحوكمة  باستعراض  المعني  العامل  الفريق  معني الفرعي  ال  فوج في 

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة بالمسائل الدستورية برئاسة السيد وحيد أوشودي، نائب التنفيذي لرئيس  

 مسائل أخرى 

(، وهي خطوة رحبت بها لجنتنا باإلجماع ولكن TTR)  "الطاولة  كرة مراجعة  "وافق مجلس اإلدارة على إدخال تقنية  

 من الواضح أنها ال تزال تتطلب بعض أحكام التنفيذ التفصيلية. 

 

 هيكل اللجنة وتكوينها 

عام   في  أخرى  مرة  ترشيحهم  يتم  لم  الذين  لألعضاء  شكري  خالص  عن  أعرب  أن  نفسه،  2021أود  الوقت  في   .

الدكتورة   تقديم خبراتهم: السيدة  الجدد، المستعدين للمساهمة في عملنا من خالل  المقابلين  أحيي أعضائنا  أن  يسعدني 

رأ  لم يط .( TUR( والسيد صفا أفجي )KORهيوك )(، والسيد جو ساي  CHN(، والسيدة يي شينينغ ) HUNزيتا بيدل ) 

كاملي األعضاء  على  تغيير  سبوريرالعضوية     أي  رودولف  السيد   :  ،  ( شان   ;   (AUTالرئيس  البروفسور  السيد 

الرئيسن  كي،-شيونج والسيدةHKG)  ائب   )  ( ريزاي  )   والسيد   (IRIسيمين  هيلر  براند    والسيدة  ( NEDإقور  كاتيه 

(SUI)  إنجريد ب  والسيدة( وجرينSWE ) كي -شان شيونج  ، السيد. شكرا  جزيال  لجميع زمالئنا وخاصة نائب الرئيس  ،

 على مساهماتهم المقدرة للغاية. 

لرئيس المنتخب حديثا السيد وحيد أوشودي، وألميننا العام،  ل لنائب التنفيذي  لاسمحوا لي أن أختتم كلمتي بشكر خاص  

 ولجان االتحاد الدولي على تعاونهم الكريم.  هيئات رؤساء  -السيد راؤول كالين ولزمالئي  

 

 

   رودي سبورار

 لجنة القواعد لالتحاد الدولي لكرة الطاولة رئيس 
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 ( كوندريتش ميران)  الطب و الرياضة  علوم لجنة
 ( D-06) وثيقةال       السنوية  العامة الجمعية إلى تقرير

 

 

عام   )2021في  والطب  الرياضة  العلوم  لجنة  شرعت   ،SSMCل التابعة  الطاولة(  لكرة  الدولي  في   التحاد  العمل  في 

. كان 19-كوفيدال يزال يتميز إلى حد كبير بحالة    2021مجاالت مختلفة من علوم الرياضة والطب الرياضي. كان عام  

لدعم   مكرًسا  األساسي  التنفيذي  هدفنا  الطاولةلالمجلس  لكرة  الدولي  طوكيو   التحاد  في  األولمبية  األلعاب  دورة  خالل 

االتحاد الدولي المضرب(، والتي يعد  اتلمضرب )المجلة الدولية لعلوم رياضا اترياضل، وتطوير مجلة جديدة 2020

الطاولة  ل  لكرة  كما  شركائها.  الرياضة  وأحد  لعلوم  عشر  السابع  المؤتمر  إلغاء  األسف  ببالغ  لكرة ل حظ  الدولي  التحاد 

 ، والذي كان مخطًطا له في هيوستن. الطاولة

 

التحاد الدولي ا، مع مؤتمر  2023، ونتوقع أن نكون أكثر نشاًطا لعام  2021لقد أنجزنا بعض األنشطة منذ بداية عام  

 .2024األلعاب األولمبية القادمة في باريس  ذلك، وبعد ،للعلوم الرياضية لكرة الطاولة

 

  ( SSMC) لجنة  ارك عضوان من. ش2021في عام    2020نجاح كبير، دورة األلعاب األولمبية طوكيو  بتم تنظيم   .1

كموظفين رسميين في األلعاب: البروفيسور ميران كوندريتش والدكتور شيرو ماتسو.    لالتحاد الدولي لكرة الطاولة

تم تنظيم قبل األلعاب، العديد من الندوات عبر اإلنترنت من قبل اللجنة األولمبية الدولية وحضرها الدكتور ماتسو  

 والبروفيسور كوندريتش. 

من   .2 أعضاء  خمسة  الطاولة  (SSMC) لجنةشارك  لكرة  الدولي  الخاصة    لالتحاد  المجالت  إجراءات  في  بنشاط 

، أصبحت المجلة أكثر  2019األول في عام    العددالمضرب. منذ    اتبالعمل التحريري للمجلة الدولية لعلوم رياض

اولة، والتي توضح مدى أهمية أن يكون الط كرة  في  إلى إصدار، المزيد من أوراق أبحاثإصدار  من نتلقى  شيوًعا.  

تحديًا جديدًا للناشرين لبذل  يعني  الطاولة مجلة ذات موضوع مخصص. تلقي األوراق من جميع أنحاء العالم    لكرة

المؤلفون على  يحصل  أن  نأمل  اآلخر،  الجانب  مختلفة. على  بيانات  قواعد  في  المجلة  لتضمين  الجهد  من  المزيد 

 الطاولة.  في كرةدراسات الحاث وألبلالمزيد من األموال 

عقب الزيارات التي قام بها طالب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في بلدان أجنبية، تم تقديم نهج آخر من خالل تبادل  .3

بوريامانيش، بنجاح في جامعة ليوبليانا.    الليمن إيران،  دكتوراه    ة طالب  تتقدم  ،+. في التبادل هذه المرةسوإراسم

الدراسي   الشتوي للعام  الدراسي  الفصل  الرياضة بجامعة ليوبليانا. نود أن يكون   2022/2023ستقضي  في كلية 

بأبحاث   أيًضا في مؤسسات أخرى معروفة. نشكر جامعة جيالن على إظهار اهتمامها  المرشحين  لدينا المزيد من 

 دولي. الطاولة والتعاون ال كرة

الطاولة   ( SSMC) لجنة زال  تال   .4 الدولي لكرة  التنفيذيشطا  اشريكا ن  لالتحاد  الدولي لكرة الطاولة   للمجلس    لالتحاد 

 في العالم.  19 -فيما يتعلق بمتابعة األنشطة المتصلة بحالة كوفيد 

الدولي    12إلى    11من   .5 العلمي  المؤتمر  في  متحدث  كضيف  كوندريتش  ميران  البروفيسور  دعوة  تمت  مارس، 

 في براسوف، رومانيا. "الشباب من منظور الحركة األولمبية"

األمراض   11و    9بين   .6 حول  والكونغرس  الدولية  الطبية  االتحادات  رؤساء  اجتماع  عن  اإلعالن  تم  مارس، 

 إلى نوفمبر. ، تم تأجيله19-كوفيد، ولكن بسبب جائحة واإلصابات في الرياضة

الطاولة  ( SSMC) لجنة زال  تال   .7 الدولي لكرة  نت   لالتحاد  المدربين على    تكوينشًطا في تطوير مشروع  ا لعب دوًرا 

يديره عضو   الجامعي، والذي  المرشحين    ( SSMC) لجنة المستوى  يزال بعض  البروفيسور جوران مونيفرانا. ال 

اللقب االحترافي بكالوريوس علم الحركة   الرياضي )بكالوريوس محترف في   -في طور الحصول على  التدريب 

 الطاولة(.  كرة
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في هيوستن، حضر البروفيسور  نهائيات البطولة العالمية لكرة الطاولةدخول لالمشكلة الحصول على تأشيرة  بسبب .8

ذلك من  بداًل  كوندريتش  األمراض   ،ميران  حول  والكونغرس  الدولية  لالتحادات  الطبية  اللجنة  رؤساء  اجتماع 

 .27 إلىنوفمبر  23واإلصابات في الرياضة في موناكو من 

وإدراجها في شبكة  لتقييمها  (  Clarivate Analytics)  إلى  المضرب  اتعلوم رياضتم إرسال الطبعة السادسة من   .9

و المضرب  رياضة  لعلوم  السادس  العالمي  المؤتمر  نتيجة  هي  العلمية  الدراسة  هذه  الدولي  العلوم.  لكرة    االتحاد 

 زلنا نتوقع القرار النهائي بشأن اإلدراج.  ال هو أحد الناشرين.  الطاولة

  االتحاد الدولي ر لعلوم الرياضة  كنا نعمل على األنشطة المرتبطة بالمؤتمر السابع عش  ،بأكمله  2021خالل عام   .10

. ما زلنا نعمل على 19-كوفيدولكن تم إلغاؤه الحقًا بسبب وضع    2021  لـ، والذي تم اإلعالن عنه  لكرة الطاولة

 . سيتبع المزيد من المعلومات بعد العطلة الصيفية. 2023تنظيم هذا المؤتمر ولكننا سنقدمه في عام 

أعضاء   .11 الطاولة  (SSMC) لجنةجميع  لكرة  الدولي  التدريب    لالتحاد  بمجموعة  وثيقا  ارتباطا  أيضا  مرتبطون 

( وتنظم  S-TRAINING-Indexالخاصة  على    حصص (.  مختلفة  مواضيع  تتناول  اإلنترنت  شبكة  على  دراسية 

 أساس شهري. 

التحاد  اظمها  ن  مرئية عن بعد،في عدة حلقات دراسية    لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  (SSMC) لجنة شارك أعضاء   .12

 . الدولي لكرة الطاولة

ودعمهما  .13 مساهمتهما  على  يوكوتا،  ساشيكو  والسيدة  مايهارا  ماساهيرو  السيد  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود 

لالتحاد الدولي لكرة    ( SSMC) لجنة . شكًرا أيًضا لجميع أعضاء  2020خالل دورة األلعاب األولمبية في طوكيو  

تي تم وضعها أمامهم، من خالل إدارة العمل بنجاح في  الذين أظهروا تفانيًا كبيًرا في إنجاز جميع المهام ال   الطاولة

 علوم الرياضة والتعليم ومكافحة المنشطات والطب الرياضي.

 

 : 2023 نهائيات البطولة العالمية لكرة الطاولةقبل   انجازهاالمهام التي سيتم 

 

 . لالتحاد الدولي لكرة الطاولةإجراء أنشطة المؤتمر السابع عشر لعلوم الرياضة  •

 لمضرب. ا اتتحسين مستوى وعدد األوراق البحثية المنشورة في المجلة الدولية لعلوم رياض •

كرة  االتحاد الدولي لالتي يجب أن تدعمها    على المجلس التنفيذي لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  اقتراح دراسات •

 . الطاولة

 

 

 البروفيسور ميران كوندريتش، دكتوراه 

 لالتحاد الدولي لكرة الطاولة لجنة علوم الرياضة والطبرئيس 
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 (ثوري فيرنر) الطاولة  لكرة  الدولي لالتحاد  العامون الحكام  و  الحكام لجنة
 ( D-07وثيقة )ال        العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

، كنا جميعًا نواجه تحديات بسبب الجائحة ولكن األحداث بدأت، وأتيحت الفرصة لحكام المباراة للعمل 2021في عام  

البطوالت مرة   األولمبية للمعاقينفي  األلعاب األولمبية واأللعاب  أبرز   أيضاً كانت    (WTT) أحداث    ،أخرى. خاصة 

 أحداث هذا العام. 
 

 . 2021تم العمل على األهداف التالية في عام 
 

 صل واالت .1

 مع جميع أعضاء اللجنة  عبر االنترنت ثالثة اجتماعات  •

 مع نواب رئيس اللجنة  عبر االنترنت ثالثة اجتماعات  •

 االتحاد الدولي لكرة الطاولة اجتماع واحد في الموقع في طوكيو مع إدارة   •

 األداء العالي والتنمية  قسم اجتماع واحد في الموقع في طوكيو مع  •

 األداء العالي والتنمية   قسماجتماع واحد عبر اإلنترنت مع  •

 نشر رسالتين إخباريتين •
 

 عامل ال واجفأالمشاركة في  .2

 التالية:  العامل واج فأفي  لجنة الحكام و الحكام العامون شارك أعضاء 

 مطاط )لجنة المعدات( للبعد المعالجة  ما  •

 ( TTR)الطاولة،    كرة استعراض  •
 

 ألحداث إلدارة ااختيار مسؤولي المباريات ل .3

اختيار الحكام والحكام  االختيار    العامون  تم  يتم  الفردي في السنوات الثالث الماضية.  أدائهم  إلى  بالنظر 

 والمضيف.  (ITTF/WTT)دائًما بالتعاون الوثيق مع 
 

 تقييم عمليات الالتعليم ؛ تقييم األداء و .4

 WTT ) في األحداث التالية:    ينالمعين  العامون  ما تقييًما لألداء من قبل فريق الحك  63تم إجراء مجموع  

Hub)    ،األوروبية والبطوالت  العالمي،  األولمبي  والتأهل  اآلسيوي،  األولمبي  والتأهيل  الدوحة،  في 

 والتأهل العالمي لأللعاب األولمبية للمعاقين واأللعاب األولمبية. 
 

حيث تم    ، األفريقية  ة تقييم وهو البطولفيه النظًرا النخفاض عدد األحداث، كان هناك حدث واحد فقط تم  

 تقييمات.   10 القيام بـ
 

 التعليم ؛ امتحان القواعد المتقدمة  .5

لكرة الطاولة  الحكام والحكاملجنة  قدمت   الدولي  لالتحاد  متقدمة )الدوحة  القواعد  لل امتحانات    3  العامون 

 حكًما.   12وياوندي ووارسو( حيث اجتاز االمتحان ما مجموعه 
 

 المباراة إحصائيات مسؤولي  .6

 هو: 2021ط في عام ا نشال وضع  هم في عدد مسؤولي المباراة الذين 

 ( سيدات 4)  متقدم عام حكم 16 •

 ( سيدة 23حكم دولي ) 101 •

 ( سيدة   104حكم شارة الزرقاء ) 305 •

 حكم شارة البيضاء )لكن الكثير منهم لم يعد نشًطا(  7.799 •
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 العام  أدوات الحكم علبة .7

على   تحتوي  أدوات  وتوفر  م وثيقة    16مجموعة  الحكام  بانتظام    لجميعلجميع  تحديثها  توفير  يتم  بهدف 

 إرشادات والمساعدة في توحيد اإلجراءات في جميع البطوالت.
 

 العام  الحكم تقرير .8

تقرير   استخدام  الحكام   ة إلكترونيبطريقة    العام   حكماليتم  جميع  قبل  أحداث    العامون  من  االتحاد  ولجميع 

الطاولة  لكرة  للتعليم.  الدولي  أيًضا  ولكن  فقط  والتحليل  السجالت  لحفظ  البيانات  قاعدة  تستخدم  ال    ي هو. 

بيانات    ةمرتبط بقواعد  الطاولةأيًضا  لكرة  الدولي  مدير    االتحاد  ويتمتع  لذوي  الطاولة    كرةاألخرى. 

الخاصة الطاولة  االحتياجات  لكرة  الدولي  الو  لالتحاد  البيانات،    جولبإمكانية  قاعدة  إلى    هناك   والمباشر 

الخاصةالطاولة    كرةبين    موحد   تعاون االحتياجات  العامون  لذوي  الحكام  و  الحكام  عام    خالل .  ولجنة 

الحكام تقديم مالحظات    يةنا مكإللتأكد من    العام  ، تمت إضافة استبيان إلكتروني إلى تقرير الحكم2021

 عبر اإلنترنت. 
 

 وثيقة دراسات حالة / األسئلة المتكررة /العام  تقرير الحكم .9

  بتقييم جميع تقارير الحكام واستخدم الحاالت  لجنة الحكام والحكام العامون لالتحاد الدولي لكرة الطاولةقام 

التوصيات الواردة في هذه التقارير لضمان الجودة والتدريب. تم تضمين الحاالت في األسئلة الشائعة    /

بانتظامووث تحديثها  يتم  والتي  الحالة،  دراسة  ايقة  يمكن  موقع،  على  عليها  والحكام    لجنة   لعثور  الحكام 

 . العامون لالتحاد الدولي لكرة الطاولة
 

 لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  2021رشاد االفتراضي اإل .10

  ي ذومن  ومسؤولو المباريات    لجنة الحكام والحكام العامون لالتحاد الدولي لكرة الطاولة عمل خبراء من  

  األداء العالي والتطوير لتوجيه الحكام والحكام   قسم   جنبًا إلى جنب مع   ، الخبرة المعينون على وجه التحديد

 الشباب.  العامون

 

 لتفسير القواعد للمدربين  المرئية عن بعدالندوة  .11

الطاولةقدمت   لكرة  الدولي  لالتحاد  العامون  والحكام  الحكام  والتطوير  قسم و  لجنة  العالي  بعرض   األداء 

ندوة عبر اإلنترنت للمدربين لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمدربين ومسؤولي المباريات والعمل على  

 . ةمشترك مقاربة

 

 تقدير  .12

أعضاء   جميع  أشكر  أن  العامون  أود  والحكام  الحكام  وخاصة  لجنة  حقًا  نشطة  بطريقة  شاركوا  الذين   ،

جين  و    باري وموظفيهم    (WTT) و    االتحاد الدولي لكرة الطاولة ا أن أشكر قادة  . أود أيضً أيرلند جرايم  

لعمل    بابلوو    محمد و    ديموس و    كاي الكامل  تقديم دعمهم  العامون  على  يد  لجنة الحكام والحكام  وتقديم 

 والوكاالت األخرى الستضافة البطوالت بنجاح.  ة مفي التنسيق مع الجمعيات والمنظ  المساعدة 

 

 ثوري  فيرنر
 رئيس لجنة الحكام و الحكام العامون لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 
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 ( بازي ريتو) الطاولة لكرة  الدولي لالتحاد  الرواد لجنة
 ( D-08وثيقة )ال       العامة السنوية  الجمعية إلى تقرير

 

 

 ( 2023-2021تشكيل اللجنة )الفترة  .1

سييرا   غودوي  خيراردو  ليونيل  )كوريا/آسيا(،  تشونغ  هيونسوك  ؛  رئيسا  )سويسرا/أوروبا(،  بازي  ريتو 

إيشاكو   )التفيا/أوروبا(،  جوزيبسون  إينا  )أستراليا/أوقيانوسيا(،  هيوستن  سكوت  الالتينية(،  )هندوراس/أمريكا 

 تيكون )نيجيريا/أفريقيا(. 

 

 االتصاالت  / اجتماعات اللجنة .2

إلى   اللجنة  أعضاء  يسافر  لم  الوبائي،  الوضع  العالمالبسبب  المتحدة    2021  ية بطولة  هيوستن/الواليات  في 

نوفمبر    20في    ية لكرة الطاولة بطولة العالمالقبل    مباشرة  ، لجنةل   " افتراضي"  ، تم تنظيم اجتماع   األمريكية. لذلك

2021. 

 

 وتواصل معهم عبر البريد اإللكتروني.  2021رحب الرئيس بجميع األعضاء )الجدد( في ديسمبر 

 

 أنشطة اللجنة  .3

 للرواد  يةبطولة العالمالدعم في تنظيم  .3.1

العالمال ، حضر الرئيس اجتماعات مع منظم  إيطاليا في ريميني/   للرواد خالل بطولة أوروبا   القادمة بطولة    ية 

 في مسقط/عمان. 2023يناير  21إلى   15في الفترة من  للرواد

عن اهتمام سبع دول. الموعد    إبداء الطاولةاالتحاد الدولي لكرة ، تلقى  2024  للرواد   ية لبطولة العالملبالنسبة 

 . 2022يوليو  31النهائية هو  الطلبات النهائي لتقديم 

 . الدولية  لوبك كنيثي اسو  وشاركت أيضا في جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجنة

 

 للرواد الطاولة  كرة تشجيع االتحادات القارية والوطنية على تعزيز أنشطة  .3.2

 في االتحادات القارية.  الروادكان هناك تعاون جيد مع األشخاص المسؤولين عن أنشطة  

 

 دعم االتحادات القارية والوطنية في إعداد قوائم التأثير لالعبين المخضرمين  .3.3

 ". الروادقسم"  فيعلى الموقع اإللكتروني الترتيب العالمي للرواد   الطاولةاالتحاد الدولي لكرة   نشر

 

 االتحاد الدولي لكرة الطاولة على موقع  الروادتحديث أنشطة  .3.4

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولةعلى موقع   للرواد  ية بطولة العالمال تم نشر معلومات حول 

 

العالمية  ال  االتحاد الدولي لكرة الطاولة   استأنف  ألربعة أحداث    اإلعدادمع    "الطريق إلى عمان"للرواد  جولة 

في   WVC 2023مجاني لـ    تسجيل. سيحصل كل فائز من الفئة العمرية على  2022بين سبتمبر وديسمبر  

 عمان.

 

شهري كل  موقع    ،تم  على  الطاولةنشر  لكرة  الدولي  محدث    االتحاد  اللجنة    للروادتقويم  إعداد عضو  )من 

 السابق هانز ويستلينج(. 
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 شكر .4

 ألعضاء اللجنة على أنشطتهم ومساهماتهم خالل األشهر الماضية.  امتناني أعرب عن 

 

ولجنة بطولة    SCIفي االتحادات القارية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ    الرواد كما أشكر األشخاص المسؤولين عن  

SCI  على تعاونهم.  ،  االتحاد الدولي لكرة الطاولةفي   المسؤولين نموظفيالو للروادالعالمية السابقة 

 

 ريتو بازي 

 رئيس لجنة الرواد لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 
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 2021 لعام المعتمدة المالية التقارير

 ( E1) وثيقةال        السنوية   ةامالع الجمعية إلى تقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزع كوثيقة منفصلة ي
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 2022مقترحات للجمعية العامة السنوية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  

 2022ديسمبر  6الثالثاء  -عمان ، األردن  مقترحات و قرارات   -الجمعية العامة لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 

 
 43 من 1 الصفحة

 

 

 

 

 ( المطلوبة  األغلبية 2/3)  2023يناير  1ساري المفعول ابتدءا من  01-المقترح أ

 من قبل اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة ُمقدم 

  ، واستعراض دستور االتحاد الطاولة  لكرةريف العامة وقواعد التفسير في دليل االتحاد الدولي  اجديد من التع  فرعدراج  إل

 وإعادة تنظيمه، مع إدخال التغييرات الرئيسية التالية:الطاولة  لكرةالدولي 

 
  الطاولة العالمية   كرة   ،(ITTF FOUNDATION)  االتحاد الدولي  : االعتراف الرسمي بمؤسسة 1التغيير الرئيسي رقم  

(WTT)  ُاالتحاد الدولي جمعوم (ITTF GROUP ) 
 

التحاد شركتين تابعتين ل  (WTT)  الطاولة العالمية  كرة  و  (ITTF FOUNDATION)  االتحاد الدولي   كانت مؤسسة .1

الطاولة   بينما كرة ، االجتماعية ليةالمسؤو ذو كيانالهي  االتحاد الدولي مؤسسة عدة سنوات، الدولي لكرة الطاولة منذ  

االتحاد الدولي و  مؤسسة من  المكون  علحقوق التجارية. إضافة إلى ذلك، تم تعيين المجمالخاص با كيانها هي العالمية

 ITTF) "االتحاد الدولي جمع"م  تحت االسم التجاري  -قد تنشئها التي مكاتب الأو  الفروع وكل - الطاولة العالمية كرة

GROUP) . 
 

الطاولةل حيوية    فروعبصفتها   .2 لكرة  الدولي  إدراج  التحاد  المناسب  من  الدولي  مؤسسة،    ITTF)  االتحاد 

FOUNDATIONو العالمية  كرة  (  دستور    (WTT)  الطاولة  الطاولةفي  لكرة  الدولي  بها    االتحاد  واالعتراف 

م موجود    -ة  رتبطكمنظمة  مصطلح  دستور    مسبقا  وهو  لكرة  في  الدولي  سيكون  الطاولةاالتحاد  لذلك،    مؤسسة ل. 

االتحاد الدولي لكرة حقوق والتزامات على النحو المنصوص عليه في دستور    الطاولة العالمية  كرة  االتحاد الدولي و

 ، إلى جانب المنظمات المرتبطة األخرى. الطاولة
 

االتحاد الدولي لكرة  ؤسسات مجموعة مإلى  الذي يشار بهمصطلح ال و، وهاالتحاد الدولي لكرة الطاولة جمعم  درج يس  .3

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة، على النحو المحدد في دليل الطاولة

 
 لهيئات الرسمية والشروط الرئيسية الخاصة با تحديثاتال: 2التغيير الرئيسي رقم 

 

بعض   .4 تسمية  إعادة  الطاولةالرئيسية   هيئات اليجب  لكرة  الدولي  وتقليل   لالتحاد  مسؤولياتها  طبيعة  بدقة  لتعكس 

سيعاد   الصدد،  هذا  وفي  الرسمية.  مسؤولياتها  من  أكثر  إلى  أسمائها  تشير  عندما  تنشأ  قد  التي  المحتملة  المسؤولية 

شركة داخل  اإلدارة  لوظائف مجلس  مماثلة  وظائف  تؤدي  التي  التنفيذية  اللجنة  التنفيذي لتصبح    ، تسمية  ،  المجلس 

ستشارية، ليصبح  الوظائف اال، الذي يؤدي أساسا وظائف تشريعية بدال من (BoD) ة مجلس اإلدارةبينما سيعاد تسمي

 .االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس 
 

األولويات   .5 تحديث  الطاولة  اإلستراتيجيةمع  لكرة  الدولي  إنشاء  لالتحاد  سيتم  المستدامة،  التنمية  دائمة    لجنة  كلجنة 

 .مبينما سيتم إلغاء لجنة اإلعال
 

ومفوض المساواة بين   لجنة علوم الرياضة والطببعد توسيع مسؤولياتهم، سيتم تغيير اسم لجنة علوم الرياضة إلى   .6

 .والتنوع ةيانلجنسشؤون ا كمفوض للالجنسين 
 

 .للممارسة الدولية وفقا   لجنة مراجعة الحسابات والماليةسيعاد تسمية لجنة المالية ومراجعة الحسابات لتصبح  .7
 

لجمعية  لالسابقة  جتماعات  ال وفق ا للتغييرات التي تم إجراؤها في ا  لشباب امفوض  ب  الناشئين مفوض    تسميةسيتم إعادة   .8

 .مةاالع
 

ا   .9 الطاولة  ن دليللكونظر  الدولي لكرة  المكتوبة،    االتحاد  للقوانين واللوائح  ا  ،  بسيط  دليلبدال  من  أصبح تجميع ا كبير 

 . لالتحاد الدولي لكرة الطاولة ة األساسي النُظمسيتم تغيير اسمه إلى  
 

 .وصي تهصفعلى وجه الحصر، ب دوينية، ألغراض إدارية وتالدولي لكرة الطاولة يضاف األمين العام لالتحاد .10
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 والقرارات  قترحات الم: عملية استعراض 3الرئيسي رقم التغيير  
 

أو   .11 واضحة  غير  تكون  قد  وقرارات  مقترحات  أحيانا   األمانة  مكتملةتتلقى  بمصالح   غير  خطير  بشكل  تضر  أو 

 .اإلدارة مة أو مجلساحتى دون اعتمادها في اجتماع الجمعية الع  الدولي لكرة الطاولة، التحادا
 

عملية الستعراض   يتم وضعالمؤهلة على تقديم مقترحات وقرارات واضحة وقابلة للتحقيق، س لمساعدة األطراف   .12

 .المقترحات والقرارات، فضال عن مختلف أنواع متابعة المقترحات والقرارات بعد النظر فيها
 

 الدولي لكرة الطاولة  التحاد ا  : معالجة الثغرات في دستور4التغيير الرئيسي رقم 
 

   :التحاد الدولي لكرة الطاولة ا دستور ور التالية في تعالج أوجه القص .13

 ؛  ةحددماألعضاء  الجمعياتشروط األهلية والتزامات  .أ

 ؛  ةحددمواالتحادات القارية األعضاء  للجمعيات ةاألساسي القوانينالمتطلبات الدنيا  . ب

عضو واتحاد   جمعية  في تسيير في إدارة أو    الدولي لكرة الطاولة  تدخل االتحادمن خاللها    الظروف التي يمكن .ج

 ؛  ةحددمقاري 

 ؛  ةحددم االجتماع السنوي للجمعية العامة تنظيم جديدة لتأكيد منحال الزمنيةاآلجال  . د

 ؛   ةحددممة فرض عقوبات على أي جمعية عضو االجمعية العوالشروط التي يجوز بموجبها للجنة التنفيذية  .ه
 

 ؛  ةحددمالمعترف بها  الجمعياتتزامات مجموعات لا .و

 ؛  ةحددمالزمنية  اآلجالالشروط التي يجوز للجنة التنفيذية بموجبها تغيير  . ز 

  ، وكذلك موضحة    مجلس اإلدارةاجتماعات  السنوية و  مةاالجمعية العباالحتفاظ بالمحاضر والوثائق ذات الصلة   .ح

 طفيفة ؛  تعديالتشروط إجراء ب هو الحال

 ؛  ةحددمأي مخالفة بسيطة  تعديلالتي يجوز في ظلها الظروف  .ط

 ؛ ةكتابي عريضةتوقيع مارس سلطاته بعلى م قدرة مجلس اإلدارةينص تحديدا  على  .ي

العالقة مع    المؤكدمن   .ك اللجنة    كرةأن  أعضاء  لتعيين أي عضو من  اللجنة   االولمبيةالطاولة شرط  الدولية في 

 التنفيذية ؛ 

 ؛  ةحددمالشروط التي يجوز للرئيس بموجبها إلغاء تعيين نائب الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية  . ل

ر في منصب نائب الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية من اللجنة التنفيذية  وتنقل سلطة ملء أي شغ . م

 إلى الرئيس ؛ 

الذي . ن والهيئاتي  الترتيب  اللجان  أن  على  ذلك  نص  إلى  لم    وما  ما  الختصاصاتها،    ذلك   يهاعل  يردتخضع 

 ؛  محدد ،صراحة

 و ؛ ة  عام ةصفمحدد بدور األمين العام  . س

يتناولها   مللبت في أي مسألة ل   أخرىحيات  احترازية مع التأكيد على أن للجنة التنفيذية صالت ترتيبات  وضع .ع

 . لةالدولي لكرة الطاو االتحاددليل 

 
 ات ريف وتفسيرا: تع5التغيير الرئيسي رقم 

 

التع .14 تكرار  من  حد  أدنى  إلى  التقليل  دليل  ابغية  في  االستخدام  الشائعة  التفسير  وقواعد  لكرة    االتحادريف  الدولي 

سي    الطاولة ديباجة  ،  من  جديد  فصل  التفسيرنشأ  وقواعد  العامة  التعالتعاريف  بعض  تشمل  الشائعةا.  مثل    ريف 

السنوية" العامة  الطاولة "و  " رسمي  ل مسؤو" و  "الرياضي" و   "الجمعية" و  "الجمعية  وستدخل  .   "أطراف كرة 

 .11التعديالت الالزمة على الفصول األخرى مع إصدار الفصل 
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 .واللغة، إلخ  يح: التنق6التغيير الرئيسي رقم 
 

 :المطبعية األخرى. على سبيل المثالتغييرات غير الجوهرية في اللغة والشكل والمسائل  .15

تنظيم دستور االتحاد .أ الطاولة  إعادة  العامة  5إلى    الدولي لكرة  رئيسية )األحكام  الم،  أجزاء  ،  ةرتبطالمنظمات 

 الحوكمة والمسائل اإلدارية( مع أقسام أخرى في كل جزء ؛ ، الهيئات
 

 ؛  أكثر  استخدام العناوين والعناوين الفرعية من أجل وضوح . ب
 

 ؛ "هو/هي"مصطلح لللتجنب التحيز الجنسي ؛ والتعبير الطويل  "هم"استخدام الضمير المحايد  .ج
 

 ( ؛"3و  2،  1" ال  ة البنود للتوضيح )مثاستخدام الفاصلة العشرية في قائم . د
 

 و   ( ؛"1.2.3 البند")مثل  الدولي لكرة الطاولة االتحادلإلشارة إلى أحكام دليل  "البند"استخدام مصطلح  .ه
 

 " الشباب"إلى  "الناشئين" حديث مصطلحت .و

 

الرئيسية  إضافة إلى التغييرات  مرتبطة   ،أخرى على مجلس اإلدارة  أساسيةتغييرات    (5)  خمس  قترحت  ،  (6الستة )  هذه 

 .الدولي لكرة الطاولة االتحاددليل  فيأقسام أخرى ب

 

 :مبرر ال
 

لالسنوي  ةالعام  يةمعالج  تقرر  الطاولة  التحادة  لكرة  لعام    الدولي  اجتماعها  فريق عمل  2021في  مراجعة   إنشاء    حول 

تراها ضرورية (GTRG) الحوكمة التي  األخرى  اإلجراءات  واتخاذ  تنظيم  وإعادة  دليل  ،الستعراض    التحاد ا  لتحسين 

 .الدولي لكرة الطاولة

 

ن بطريقة مجزأة، فإن الغرض من هذا التنقيح وإعادة  قد تم تعديله على مر السني   الدولي لكرة الطاولة  التحاد ابما أن دليل  

تمكين   هو  الطاولة  التحاداالتنظيم  لكرة  الطاولة  التحادا)ومجمع    الدولي  لكرة  من   الدولي  أكبر  قدر  توفير  من  ككل( 

على التوافق مع الممارسات الدولية    الدولي لكرة الطاولة  التحاد ايساعد  مما  .  هوضوح واالتساق ألصحاب المصلحة فيال

 .ة والترفيهي صناعة الرياضالفي  ينافس تالبقاء كذلك و والمالئمةالحديثة والفعالة 

 

،    " الديباجة"والدستور واالقتراح الداعي إلى اعتماد    1مة التغييرات التي أدخلت على الفصل  االجمعية الععلى  رض  عت

التعديالت على القواعد واللوائح األخرى    ،على مجلس اإلدارةعرض  السير. سيتم  بما في ذلك التعاريف العامة وقواعد التف

 .الطاولة كرةغير المتعلقة بالدستور وقوانين 

 

 .1 رفقالم  يمكن االطالع على النص الكامل للديباجة والدستور الجديد في 
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  التعاريف العامة وقواعد التفسير
 

 

 مقدمة :  Iالجزء 

 .األساسي  القانوناألساسي وقواعد تفسير  القانونيحتوي هذا الفصل على تعاريف للمصطلحات الشائعة االستخدام في  

 األساسي، ما لم ينص أي فصل على خالف ذلك.  القانونتنطبق أحكام هذا الفصل عموما على 

 

 تعاريف عامة :  IIالجزء 

 لها المعاني التالية ما لم يتطلب السياق خالف ذلك بوضوح: باألحرف الطباعية  تبدأالتي لمصطلحات ااألساسي،  القانونفي 
 

 

 المعنى  المصطلح

 األغلبية المطلقة 
ا في  ، بمللتصويت %( من مجموع عدد الناخبين المؤهلين50أغلبية )أكثر من 

 ال يصوتون أو يمتنعون عن التصويت. الذين الغائبون والحاضرون  ذلك

 الجمعية العامة السنوية 
 ( AGM)أو  

، على  للحوكمةوالهيئة العليا  الدولي لكرة الطاولة لالتحاد ةالسنوي ةالعام الجمعية

، وأي إشارة من هذا القبيل تنطبق  1.37.1في المادة  بأكثر تفصيلالنحو المبين 

 . االستثنائيةة العام الجمعيةعلى 

 رتبطةمنظمة م
من   IIبموجب الجزء   الدولي لكرة الطاولة التحاداأي منظمة منتسبة إلى 

 وأي اتحاد قاري.  جمعيةالدستور، بما في ذلك أي 

 جمعية )أو جمعية عضو(

، بصفتها مؤهلة ومعترف بها الدولي لكرة الطاولة التحاداعضو في  جمعيةأي 

من   1، القسم IIبموجب الجزء  الدولي لكرة الطاولة التحاداومقبولة من قبل 

 األساسي.  القانون

 العب(الرياضي )أو ال
أو اتحاد قاري أو أي  جمعيةالطاولة وينتمي إلى  كرةشخص يشارك في  كل

 . الدولي لكرة الطاولة التحاداأو معترف بها من قبل مرتبطة منظمة 

 لرياضيينلدعم ال أفراد
 ( ASP)أو  

أو مدير أو ممثل رياضي أو وكيل أو أحد أعضاء الفريق أو  مكونأي مدرب أو 

الطبي أو أحد أفراد األسرة أو أي   شبهالطبي أو  السلكالموظفون الرسميون أو 

 بالرياضي. ذات صلة شخص آخر يعمل مع رياضي أو المنظمة المرتبطة

 محكمة التحكيم الرياضية
 ( CAS)أو  

مقرها في لوزان،  و محكمة التحكيم الرياضية، وهي مؤسسة تحكيم مستقلة 
 سويسرا. 

 المدير العام
في   بأكثر دقة، على النحو الوارد وصفه  الدولي لكرة الطاولة المدير العام لالتحاد

 1.86المادة 

 . الهيئة الخاصة به  إلدارةالرئيس أو أي شخص آخر يعين أو ينتخب  رئيسال 

 عملة الفرنك السويسري 
 (CHF)أو  

 عملة الفرنك السويسري 

 .ةاألساسي الن ظممن  1، وهو الفصل الدولي لكرة الطاولة د دستور االتحا الدستور 

 االتحاد القاري 
قارة، مؤهلة ومعترف بها ومقبولة من قبل الجمعيات التابعة للأي منظمة تمثل رسميا 

 1.20بموجب المادة   الدولي لكرة الطاولة داالتحا

 . لهرئيسا ليكون الشخص الذي ينتخبه كل اتحاد قاري  الرئيس القاري 

 نائب الرئيس
  نائبا لرئيس االتحاد  الدولي لكرة الطاولة المعيين التحادالتنفيذي ل رئيسالنائب 

 .الدولي لكرة الطاولة
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 الجمعية العامة السنوية 
 ( EGM)أو  

مفصل في المادة  كما هو ،  الدولي لكرة الطاولة تحادلال ةاستثنائي ةعام جمعيةأي 

1.52. 

 التنفيذي المجلس  
 

في المادة   بدقةوارد وصفه كما هو ،  الدولي لكرة الطاولة الهيئة التنفيذية لالتحاد

1.60.1 

 " لرئيسلي تنفيذنائب "يعين  التنفيذي المجلس أي عضو منتخب في  ( EVP)أو  لرئيس ل نائب تنفيذي

 ة األساسي الن ظم
، بما في ذلك الدستور والقوانين وجميع   الدولي لكرة الطاولة لالتحاد ةاألساسي الن ظم

 .القواعد واللوائح

 رئيس شرفي 
هو  حسب ما "، رئيس شرفي"ك  يعين الدولي لكرة الطاولة رئيس سابق لالتحاد كل

 1.71.3موضح في المادة 

 مجلس النزاهة
شرف على  التي ت هيئةال و، وهالدولي لكرة الطاولة الخاص باالتحادالنزاهة  مجلس

 7.11.7مادة وحدة النزاهة، على النحو الوارد وصفه في ال

 وحدة النزاهة
مستقلة   عمليتية، وهي وحدة الدولي لكرة الطاولة الخاصة باالتحادوحدة النزاهة 

 1.69في المادة  اورد وصفه كما، الدولي لكرة الطاولة التحادلالتابعة 

 الدولية اللجنة األولمبية  
 ( IOC)أو  

اللجنة األولمبية الدولية، وهي الهيئة اإلدارية الدولية المسؤولة عن الحركة  

 .األولمبية، بما في ذلك األلعاب األولمبية

 اللجنة الدولية للبرالمبية 
 ( IPC)أو  

لمبية، وهي الهيئة اإلدارية الدولية المسؤولة عن الحركة  للبرااللجنة الدولية 

 .لمبيةالبرالمبية ، بما في ذلك األلعاب البرا

 الدولي لكرة الطاولة   االتحاد
 ( ITTF)أو 

الطاولة، بما  المسيرة لرياضة كرةالطاولة، وهو الهيئة العالمية  لكرةاالتحاد الدولي 

 .اروعهففي ذلك 

الدولي لكرة   مجلس االتحاد 
 الطاولة 

ورد وصفه في المادة حسب ما ،  الدولي لكرة الطاولة التحاداالهيئة التشريعية 

1.52.1 

الدولي لكرة   مؤسسة االتحاد 
 الطاولة 

 

، ةالدولي لكرة الطاول التحادل تابع فرع، وهي الدولي لكرة الطاولة التحاد ا مؤسسة

، بما في  الدولي لكرة الطاولة التحاداالجتماعية ل مسؤولياتال إدارةمسؤولة عن 

 .التابعة لها الفروعذلك 

 الدولي لكرة الطاولة  مجمع االتحاد
الدولي لكرة   التحادا ومؤسسة  الدولي لكرة الطاولة التحاد ا اإلشارة الجماعية إلى

 .التابعة لها الفروع و والكيانات األخرى المعينة على هذا النحو  WTTو الطاولة

الدولي لكرة   التحادمعتمدة ل أحداث
 الطاولة 

من   الرزنامةنشرها في يو التنفيذي المجلسحددها يالتي  المعتمدة جميع األحداث

أو    WTTمن قبل  المسموحةوقت آلخر، بما في ذلك األحداث المعتمدة أو 

 .المؤسسة

الدولي لكرة   محكمة االتحاد
 الطاولة 

الدولي   لالتحاد ، وهي الهيئة القضائية الرئيسيةالدولي لكرة الطاولة التحادا محكمة
 .1.67في المادة  ة بالتدقيقفصلالم،  لكرة الطاولة

 .ةاألساسي الن ظممن  2الطاولة، وهو الفصل  كرةقوانين  القوانين 

 مسؤول رسمي 

، بما هيأته من خالله( يمثل ره)مستقل أو غيعين في منصب نتخب أو ي  أي شخص ي  

، أعضاء المجلس التنفيذي،  الدولي لكرة الطاولة التحادافي ذلك أعضاء مجلس 

، أعضاء   الدولي لكرة الطاولة التحاداأعضاء المجلس القاري، أعضاء محكمة 

، أعضاء اللجنة االستشارية للرئيس، وأعضاء الشرفيونمجلس النزاهة، والرؤساء 

 .جان والهيئات والمفوضينالل

كرة الطاولة لذوي االحتياجات  

 (   PTTالخاصة )أو
، بصيغتها المعدلة والمنظمة بموجب لذوي االحتياجات الخاصة   لطاولةرياضة كرة ا

 .القواعد واللوائح الخاصة بها
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 الرئيس المنتخب لالتحاد الدولي لكرة الطاولة الرئيس 

 لوائح
 مجموعة اللوائح الفرعية للدستور، بصيغتها المعدلة من وقت آلخر من قبل مجلس 

ا ال يتجزأ من الدستور الطاولةاالتحاد الدولي لكرة   . ، والتي تشكل جزء 

 قاعدة
جراءات الفرعية للدستور،  اإلمعايير أو ال توجيهات أوال مبادئ أوالمجموعة 

ي  ت، ال لكرة الطاولة بصيغتها المعدلة من وقت آلخر من قبل مجلس االتحاد الدولي 
 .ةاألساسي الن ظمشكل جزءا  ال يتجزأ من ت

 األمين العام
في المادة  بدقة ، على النحو الوارد وصفه  الدولي لكرة الطاولة  األمين العام لالتحاد

1.86 

 عن االتحاد الدولي لكرة الطاولة.أمانة المجلس التنفيذي، نيابة  األمانة 

 األغلبية البسيطة 
  احتساب، دون تصويلتا األشخاص المشاركين فيفي المائة(  50أغلبية )أكثر من 

 .عن التصويت ينتنعمملا

 كرة الطاولة 
االتحاد    يديرهاالطاولة )بما في ذلك أي شكل معدل مسموح به( التي  كرةرياضة 

ويتم تنظيمها وفق ا للقوانين أو أي قواعد أو لوائح أخرى   الدولي لكرة الطاولة
  .ةاألساسي الن ظمعن  الناجمة

 أطراف كرة الطاولة 

 :أحد العناصر التالية
  ؛االتحاد الدولي لكرة الطاولة .أ
 ؛  جمعية كل . ب
 اتحاد قاري ؛  كل .ج
 منظمة أخرى مرتبطة ؛  كل . د
 ؛  االتحاد الدولي لكرة الطاولة  مؤسسة .ه
 و   ؛ كرة الطاولة العالمية .و
والموظفون  والمسيرون الشرفيونوصناع القرار واألعضاء  المسئولون . ز 

أفراد الدعم   و والرياضيون األخرىومقدمو الخدمات ومندوبو األطراف 
 .وأي شخص آخر يشارك في أنشطة األطراف المذكورة أعاله للرياضيين

 إقليم 

  في التحكممنطقة جغرافية مستقلة في العالم، تتمتع باالستقالل الذاتي في  كل
االتحاد   اللجنة األولمبية الدولية أو من قبل عترف بها على هذا النحومالرياضة، و

 .  الدولي لكرة الطاولة

 ثلثي األغلبية
 ينتنعمملا احتساب، دون تصويلتا األشخاص المشاركين في( 3/2بية )األغلثلثي 

 .عن التصويت

 ة األمريكي   للواليات المتحدة   عملة الدوالر  (  USDعملة الدوالر األمريكي )أو  

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
 (WADA)أو  

أسستها اللجنة األولمبية  الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، المنظمة الدولية التي 
 .الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة

 فوج عمل
مة أو المجلس التنفيذي  االجمعية الع من قبل عينهمتم تمجموعة أشخاص ي كل

 .أو لجان  هيئات ليست، وهي خاصةمشروع أو مشاريع  إلنجاز 

 لقب العالمي الحدث 
 للقب العالمي(ا)أو مسابقة 

البطولة   (WTTCالبطولة العالمية لكرة الطاولة )المرجع الجماعي لنهائيات 
من  وأحداث أخرى  (،WYCللشباب ) (،  البطولة العالميةWVCالعالمية للرواد )
 .التنفيذي المجلس احددهيي تنفس المستوى ال

 البطولة العالمية لكرة الطاولة بارا 
 ( WPTTC)أو 

. )وكيفما كانت "بارا الطاولة لكرة يةبطولة العالمالالحدث المعروف حالي ا باسم "
 تسميته الحقا (

 كرة الطاولة العالمية 
 ( WTT)أو 

مسؤول عن استغالل   لكرة الطاولة،الدولي  لالتحاد فرعكرة الطاولة العالمية، 
 .هعوفر  فرع من، بما في ذلك أي  لكرة الطاولةالدولي  االتحادالحقوق التجارية 

 البطولة العالمية لكرة الطاولة 
 ( WTTC)أو 

البطولة العالمية لكرة  اإلشارة الجماعية إلى سلسلة األحداث التي تتكون من نهائيات
 (أعيد تنسيقها بعد ذلك )وكيفما  لهحا مر  وجميع ( WTTCالطاولة )
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 تفسير القواعد :   IIIالجزء 

 األحكام العامة       .1
إال     1.1 محتويات  أو جدول  عنوان فرعي  أو  أي عنوان  يستخدم  مضمون  للتيسيرال  من  يعتبر جزءا    وال 

 .أو يؤثر بأي شكل من األشكال على لغة األحكام التي يشير إليها ةاألساسي الن ظم
؛ في حالة عدم هجزءا ال يتجزأ من  ةاألساسي  الن ظمي جزء من  ألتذييالت  الو   المرفقات جداول و الشكل  ت     1.2

أحكام   من  أي حكم  بين  أو    ةاألساسي   لن ظملالرئيسي    الهيكلالتوافق  الجداول  أو    المرفقاتو ومحتويات 
 .ةاألساسي  لن ظمل الرئيسيتكون األولوية للهيكل التذييالت، 

إذا تبين أن أحد أحكام المواد باطل أو غير قابل لإلنفاذ أو غير قانوني ألي سبب من األسباب، فيعتبر    1.3
 .بقية المواد سارية المفعول مع ذلك محذوفا وتظل 

 .، تكون الغلبة للدستورة األساسي الن ظموفي حالة التعارض بين الدستور وأي جزء آخر من    1.4
ترجم جزء من الدستور ونشأت  ما تم ، إذا الدولي لكرة الطاولة بغض النظر عن اللغات الرسمية لالتحاد   1.5

 حهي األصالنسخة االنكليزية تكون  المترجمة، فاالنكليزية والنسخ  أوجه عدم اتساق بين اللغة
مخول  أي     1.6 ممثل  أو  يتخذها مسؤول  التي  اإلجراءات  في  انحراف  أي  أو  إغفال  أو  امخالفة    التحاد من 

استنتاج أو إجراء أو قرار، ما لم يثبت أن هذا االستنتاج أو اإلجراء أو  ال يبطل أي    الدولي لكرة الطاولة
 .سوء نية عن  القرار غير موثوق أو

ال  هذا  يمنح سلطة أو يفرض التزاما على شاغل الوظيفة العمومية، ف  ةاألساسي  الن ظمإذا كان أحد أحكام     1.7
 .من تفويض تلك السلطة أو االلتزام إلى شخص مختص، ما لم ينص خالف ذلك صاحبهايمنع ذلك 

  

 طريقة التفسير        .2

أساسا وفقا للمبادئ المقبولة عموما في   اتفسيره قدر اإلمكان،نطبق دوليا، فيجب ت ةاألساسي الن ظمبما أن    2.1
القضائي   واالجتهاد  للرياضة  الدولي  محكمة    المتبعالقانون  ذلك  في  )بما  الرياضة.  مجال  االتحاد في 

الطاولة لكرة  بما  الرياضي  التحكيم  محكمة  و   الدولي  ورهنا  للقوانين   ةاألساسي  الن ظمخضع  ت،  سبق(. 
 (. قواعد القانون تنازعفسر وفقا لها )باستثناء ت  السويسرية و 

على نحو يحمي مقاصد كل منها ويعززها. وإذا نشأت أية مسألة لم تعالج    ةاألساسي  الن ظمفسر أحكام  ت     2.2
 .أو نشأ أي غموض، تعالج هذه المسألة بصورة موضوعية وهادفة ةاألساسي  الن ظمفي أي جزء من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نهائيات البطولة العالمية 

 لكرة الطاولة

 لالتحاد "لةالطاو  لكرة يةبطولة العالم النهائيات "الحدث المعروف حالي ا باسم 
أو   يفردبعد ذلك(، سواء في ال أعيد تسميته لكرة الطاولة )وكيفما الدولي 

أحداث  حل ا مر  الفرق أو أي شكل آخر من أشكال المنافسة، باستثناء جميع 
 لة الطاو  لكرة يةبطولة العالم ال

 يةبطولة العالم الحل حدث امر
 لةالطاو  لكرة

  مابينكحدث في أي من المراحل )اإلقليمية أو القارية أو   محددحدث  كل
  لكرة يةبطولة العالم اللقارات أو أي مرحلة أخرى( المؤدية إلى نهائيات ا

 لة الطاو 

 للرواد البطولة العالمية 
 ( WVC)أو 

لكرة الدولي  لالتحاد "للرواد يةبطولة العالم الالحدث المعروف حالي ا باسم " 
 .أعيد تسميته بعد ذلك( الطاولة )وكيفما

 للشباب البطولة العالمية 
 ( WYC)أو 

لكرة  الدولي  لالتحاد  "للشباب يةبطولة العالم الالحدث المعروف حالي ا باسم " 
 . بعد ذلك( اأعيد تسميته  الطاولة )وكيفما
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 اإلشارات إلى المصطلحات        .3
أي إشارات إلى الفصول والمواد والبنود والفقرات والجداول والمرفقات والتذييالت تشير إلى الفصول       3.1

، ة األساسي  الن ظموالمواد واألحكام والفقرات والجداول والمرفقات والتذييالت في الجزء ذي الصلة من  
 .ما لم يذكر خالف ذلك

الم  3.2 والجنس  العدد  عن  النظر  بغض  تستخدم  كلمات  اعتبارها أي  يجب  التحديد،  وجه  على  ستخدم 
أنها تشمل أي رقم آخر، مفرد أو جمع، وأي   محايد،  مؤ جنس ، مذكر،  الوتفسيرها على   حسب نث أو 

 .السياق
المثال"أو  عل"تشمل"و"و  تلي عبارة "بما في ذلك"كلمة  أي   3.3 مثل "أو"على سبيل  ى وجه الخصوص"و" 

تعبير توضيحي وال تحد من معنى العبارة أو الوصف أو التعريف أو  أي تعبير مماثل تفسر على أنها  
 .العبارة أو المصطلح السابق لتلك المصطلحات

 .من وقت آلخرتطرأ عليه  التي تعديل له بصيغته كلاألساسي تتضمن  القانونفي  فقرةأي إشارة إلى  3.4
 .جديدة من وقت آلخر أي إشارة إلى اتفاق تشمل ذلك االتفاق بصيغته المعدلة أو ال 3.5
 .أو مثل هذه المصطلحات المماثلة تشمل البريد اإللكتروني "مكتوبة"أو   "بةاكت"أي إشارة إلى  3.6
المدمجةالمعنويةاألشخاص الطبيعيين، والهيئات    ،أي إشارة إلى شخص ماتشمل   3.7 في    ، والهيئات غير 

لألصول و  مستقلة أم ال(، وتشمل أيضا الممثلين الشخصيين    قانونية)سواء كانت ذات شخصية    شركة
 .الشخص من قبل هذاالمعينين  الفروع 

 

 الوقتاإلشارات إلى        .4
 .لوقت إلى توقيت أوروبا الوسطىليشير أي تعبير غير محدد  4.1
 .يذكر خالف ذلكأي إشارة إلى "يوم" تعني أي يوم من أيام األسبوع وال تقتصر على أيام العمل، ما لم  4.2
كون فيها  ي، باستثناء الحاالت التي  اآلجال المحددة تدرج أيام العطل الرسمية وأيام عدم العمل في حساب   4.3

اليوم األخير من ذلك   هو   األجل المحددآخر يوم من أي موعد نهائي معلن، وفي هذه الحاالت، يكون 
 .عمل اليوم التالي الذي ال يكون عطلة رسمية أو يوم غير يوم 

 

 اراتعاإلش       .5
قد أ عطي بما فيه الكفاية   ةاألساسي   الن ظمرهنا بأي شرط آخر مذكور ، يعتبر أي إشعار يوجه بمقتضى         5.1

جه كتاب  ( : " المتلقيشعار )"اإلجب توجيه إليه تو وس لم إلى الشخص الذي ي يا  إذا و 
 ؛ أو للمتلقيعن طريق البريد، إلى العنوان المادي المنشور  5.2
 .لمتلقيالخاص با البريد اإللكتروني، إلى عنوان البريد اإللكتروني المنشورعن طريق  5.3
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 دستور االتحاد الدولي لكرة الطاولة  1
 

 : األحكام العامة  Iالجزء 
 

 مرجع ال   1.1 
 االتحاد الدولي لكرة الطاولة هذا الفصل باعتباره دستور   اإلشارة إلىيمكن    1.1.1 
  

 تعاريف    1.2 
لها المعاني التالية ما لم يتطلب السياق  باألحرف الطباعية   التي تبدألمصطلحات ا ، الحالي  الدستوري  ف   1.2.1 

 خالف ذلك بوضوح: 
 

  

 
 االسم والوضع القانوني    1.3 
وما بعدها من  60هو اتحاد غير هادف للربح تحكمه المادة    (ITTF)الطاولة  لكرةاالتحاد الدولي   1.3.1 

 .القانون المدني السويسري
الطاولة، كما تعترف به اللجنة   لكرةالهيئة اإلدارية الدولية الوحيدة   و ه الطاولة  لكرةاالتحاد الدولي   1.3.2 

 .األولمبية الدولية
  

 مبادئ ال    1.4 
 :فيما يلي الطاولة  لكرةتتمثل مبادئ االتحاد الدولي   1.4.1 
وعدم  العمل بوحدة عمل عامة، واالحترام المتبادل للمنظمات المرتبطة في تعاملها مع بعضها البعض،  1.4.1.1 

سس عرقية أو سياسية أو دينية أو جنسانية أو  التمييز ضد المنظمات أو األفراد المرتبطين بها على أ  
 غيرها ؛ 

 باحترام وكرامة ؛   األشخاصيعامل فيها جميع  حيث  توفير بيئة رياضية وعملية 1.4.1.2 
 تكافؤ الفرص وتحظر الممارسات التمييزية ؛   شجعضمان حق كل فرد في المشاركة والعمل في بيئة ت  1.4.1.3 
  
 

 ني المع  لمصطلح ا

 التغيير المنصوح
 المراجعةأي تغيير في أي اقتراح أو قرار تنصح به األمانة في إطار عملية 

 1.44المبينة في المادة 

 1.54.1.5 أي شخص على النحو الوارد في المادة الممثل القاري 

 1.39 أي شخص على النحو الوارد في المادة المندوب 

مجمع االتحاد الدولي  
 لكرة الطاولة 

االتحاد    ، ومؤسسة االتحاد الدولي لكرة الطاولة اإلشارة الجماعية إلى
والكيانات األخرى المعينة على  كرة الطاولة العالمية، و الدولي لكرة الطاولة

 .تابعة لهاال الفروعهذا النحو، وأي 

 1.5 على النحو الوارد في المادة األهداف األهداف 

 .شخص قدم على النحو الواجب أي اقتراح أو قرار وله الحق في ذلك كل المقتِرح 

 اإلقتراح 
أو مجلس   ةالعام  الجمعيةاألساسي يعرض على  للقانونأي تغيير مقترح 

 .الحالة، حسب لكرة الطاولةاالتحاد الدولي 

 1.4 على النحو الوارد في المادة األغراض األغراض 

 اقتراح مقبول 
، كما هو موضح  منصوحأي اقتراح أو قرار يظل دون تغيير بعد أي تغيير  

 1.44في المادة  سابقا

 قرار 
يتم عرضه على الجمعية سليست اقتراح،  و إجراء مقترح يتم اتخاذه، وه كل
 .الحاجة، حسب االتحاد الدولي لكرة الطاولة مة العادية أو مجلساالع 

 1.99 لمادةأي شخص على النحو الوارد في ا الوصي 
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 ؛  ةاألساسي  للنظمدون استثناء ووفقا    مهما كانت،توفير بيئة رياضية خالية من المضايقات  1.4.1.4 
 دارة عملياتها ؛ إل و  التظاهراتستضافة ال حماية البيئة وإدارة الموارد من خالل ممارساتها  1.4.1.5 
، والمدونة العالمية   ةالدولي   اللجنة البرالمبيةمراعاة المبادئ العامة واألساسية للميثاق األولمبي، ودليل  1.4.1.6 

، وعدم اعتبار أي حكم من أحكام هذا الدستور مخالفا  لتلك  ة طبق م لمكافحة المنشطات ولوائحها الفرعية ال
  'المبادئ أو مخالفا  لها ؛

األولمبية الدولية  التحادات وجمعية ا، لمبية برا الالتعاون مع اللجنة األولمبية الدولية، واللجنة الدولية  1.4.1.7 
العالمية لالتحادات الرياضية الدولية، والمنظمات األخرى التي تعترف بها باعتبارها    والجمعيةالصيفية، 
 .الطاولة في جميع أنحاء العالم لكرةوالحاكمة   المديرةالسلطة 

 

 األهداف        1.5 
 فيما يلي:  الطاولة لكرةتتمثل أهداف االتحاد الدولي  1.5.1 
الطاولة وتنمية روح الصداقة والمساعدة المتبادلة فيما بين المنظمات    لكرةالدولي   مبادئ االتحاد دعم 1.5.1.1 

 والرياضيين؛  رتبطةالم 
 وبين المنظمات المرتبطة والمنظمات األخرى ؛ فيما بينها تنظيم عالقات المنظمات المرتبطة  1.5.1.2 
الطاولة في   كرةالمشاركة في  اتساع نطاقالطاولة و  لكرة  ةالتقني  سالمقاييالسعي باستمرار إلى تحسين   1.5.1.3 

 جميع أنحاء العالم ؛ 
تعزيز المنافسة الرياضية الودية والقضاء على الممارسات غير العادلة وغير الرياضية، مثل التالعب   1.5.1.4 

نظمة وغير القانونية، وتعاطي المنشطات، واستخدام المعدات غير  م ، والمراهنات غير البنتائج المباريات 
 القانونية لتحسين األداء ؛ 

 ؛   ةاألساسي الن ظم تطبيقإنشاء ونشر و  1.5.1.5 
،  و البرالمبيةالطاولة في األلعاب األولمبية  كرة ومنافساتتشجيع ومراقبة فعاليات اللقب العالمي،  1.5.1.6 

 ؛   الطاولة  لكرةالطاولة على اللقب القاري لالتحاد الدولي   كرة ومنافسات
الطاولة، وتطوير مصادر جديدة   كرةالمشاركة على جميع المستويات، وتعزيز شعبية    رفعالسعي إلى  1.5.1.7 

 نهجة ؛ م الطاولة من خالل عملية تخطيط م   كرةلإليرادات، وإدارة 
الطاولة بشكل إيجابي بأفضل  كرةلرياضيين والمسؤولين على تقديم ل دعم ال  أفرادتشجيع الرياضيين   1.5.1.8 

 الطرق لتعزيز صورته ؛ 
 الطاولة ؛   كرةجميع مستويات   علىوتعزيز التكافؤ بين الجنسين والتنوع واإلنصاف  .1.91.5 
 ؛  لذوي االحتياجات الخاصة  الطاولة كرةتعزيز  1.5.1.10 
 الدفاع عن الصحة البدنية والعقلية للرياضيين والمسؤولين ؛  1.5.1.11 
 والمنظمات الدولية األخرى ؛  للبرالمبيةلجنة الدولية  الطاولة أمام اللجنة األولمبية الدولية وال  كرةتمثيل  1.5.1.12 
جميع  ب الطاولة   لكرةأي أنشطة ومسابقات افتراضية أو إلكترونية   وإدارةتوجيه وتطوير وتنظيم ومراقبة  1.5.1.13 

 و  أنحاء العالم وتنظيم فعاليات اللقب العالمي التي هي الحائز والمالك الوحيد لها ؛  كلفي  هاأشكال
 تعزيز واحترام إعالن حقوق ومسؤوليات الرياضيين.  1.5.1.14 
 

 السلطة      1.6 
ويمكنه القيام بجميع األعمال الالزمة   المعنويةبجميع سلطات الشخصية  الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  اتمتع  ي 1.6.1 

 أو المرغوبة أو المواتية لتحقيق أهدافه. 
  

 : المنظمات المرتبطة   IIالجزء 
 

 : األعضاء   1القسم  
 

 الجمعيات       1.7 
 لن ظملجمعيات مؤهلة ومعترف بها ومقبولة وفق ا   الطاولة هم عبارة عن لكرةالتحاد الدولي  ا أعضاء  1.7.1 

 .ةاألساسي 
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 وال يجب أن تعتبر نفسها كذلك. الطاولة   لكرةلالتحاد الدولي    يلةال ي نظر إلى الجمعيات على أنها وك   1.7.2 
 

 األهلية        1.8 
لالعتراف  ، يجب على أي منظمة تسعى  الطاولة    لكرةالتحاد الدولي  الكي يتم النظر في عضويتها في   1.8.1 

 أن تثبت ما يلي:   كجمعية بها
 الطاولة في إقليمها ؛   لكرةالوحيدة  المديرةالهيئة   أنها 1.8.1.1 
 إقليمها ؛   مستوى طبق علىوفقا للقانون الم  المعنويةشخصية  أنها تتمتع بال  1.8.1.2 
 ؛ و،   ةمالي أنها موثوقة من الناحية ال 1.8.1.3 
 . ةاألساسي  الن ظمالشروط األخرى المنصوص عليها في  كل  ستوفي أنها ت  1.8.1.4 
الطاولة في جزء من  كرة  مثل ت  أو أكثر أو منظمات   تكون جمعية، عندما  1.8.1النظر عن المادة   بغض 1.8.2 

الطاولة في أي جزء آخر من ذلك اإلقليم أن تتقدم    كرةمثل أو المنظمة التي ت    للجمعية، يجوز  فقط   اإلقليم
 :  بطلب للعضوية، شريطة

 الطاولة والرياضيين المنتسبين إليها ؛   كرةانفصالها إلى ظروف خارج   أن يعود 1.8.2.1 
  تديربوضوح، من حيث الملكية والدستور، على اإلقليم الذي   محددة ها،التي تدعي  أن دائرة اختصاصها 1.8.2.2 

 و  الطاولة ؛  كرةفيه على 
 وبخالف ذلك مؤهلة للعضوية. أنها  1.8.2.3 
عترف تحت  اإلقليم وال ي   ذلك  اتجمعي ال  كل، ينظر في آراء 1.8.2في حالة تقديم طلب بموجب المادة  1.8.3 

 تمارسان السلطة على اإلقليم نفسه.   بجمعيتينأي ظرف من الظروف  
في مجالي   مساعداتلغرض تلقي  بجمعية أخرىيجوز منح أي منظمة تقع خارج أي إقليم إلحاقا مؤقتا   1.8.4 

  إلحاق  هذا ، غير أن الموافقة علىالجمعية التنمية والمنافسة ؛ ويعتبر اإلقليم الموسع خاضعا لسيطرة تلك  
 . ددمح جدد إلى أجل غير ي مة وال  اتستعرض في كل اجتماع من اجتماعات الجمعية الع 

 

 القبول    1.9 
أشهر من انعقاد    6يوافق عليه المجلس التنفيذي، وتقدم في غضون الذي  شكل ال تقدم طلبات العضوية في    1.9.1 

  الجمعيات  قبل للنظر في الطلب، باستثناء الطلبات المقدمة من  ةالمخصص  ةالعام   الجمعية االجتماع
 .السابقة

سابقة بأثر فوري وفقا  لتقدير المجلس التنفيذي، دون الوفاء بالحد    جمعيةيجوز قبول أي طلب من أي   1.9.2 
على أي قبول من هذا القبيل في االجتماع   ةدق ا صم ، ويتم ال1.9.1الزمني المنصوص عليه في المادة 

 .ةالعام   للجمعية المقبل
جميع الطلبات المقدمة ويقدم توصيات بشأن    ،مة انيابة عن الجمعية الع  ،يستعرض المجلس التنفيذي  1.9.3 

 .قبولها
ل بأغلبية ثلثي  و قبيتم الو  1.9.1لمادة  طبقا  ل مة اينظر في طلبات العضوية في اجتماع الجمعية الع  1.9.4 

 .األصوات
آراء ذلك االتحاد  األخذ ب، يتم المرشحةالمنظمة   التي تتواجد فيهفي حالة وجود اتحاد قاري في القارة  1.9.5 

 .القاري عند مراجعة طلب العضوية هذا
التي كانت في السابق منفصلة   الجمعيات  قبل  عند النظر في طلبات العضوية المشتركة المقدمة من 1.9.6 

انقسمت، أو لالعتراف  جمعية    ت كِونكانت في السابق  لجمعياتعضوية ، أو لعضوية منفصلة  ال
خارجة عن  الظروف  يأخذ بعين االعتبار الاإلقليم، ينظر في آراء المنظمات المعنية و بالتغييرات في  

 .ال يشجع االنفصال في ظروف أخرىكما ، إرادتها 
المركز السياسي أو الدبلوماسي أو الوطني لإلقليم    خاللالتورط من    فيه ال يجوزكجمعية، أي انتخاب  1.9.7 

 .الطاولة فيه  كرة إدارةالمعني، بل يجب أن ينظر فقط في 
لم تتقدم بعد بطلب للعضوية، أن  في االتحاد الدولي لكرة الطاولة، و  عضويةليجوز ألي منظمة مؤهلة ل  1.9.8 

،  1 السنة  عدىلمدة ال تت ،في االتحاد القاري المناسب   االتحاد الدولي لكرة الطاولة، درج، بموافقة مجلست  
 .للجمعية العامةقابلة للتجديد في كل اجتماع  
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ولكن في   ،رياضي ال بحقوق  1.9.8منصوص عليها بموجب المادة  المنظمة  من الرياضي  كليتمتع  1.9.9 
 . فقط القارة المعنية

 

 حقوق الجمعية    1.10 

 :ةاألساسي الن ظم حسبلكل جمعية الحقوق التالية،    1.10.1 
 لكل جمعية صوت واحد ؛   فيه مة الذي يكونامندوبا  للمشاركة في اجتماع الجمعية الع  2تعيين إلى    1.10.1.1 
أو اجتماع مجلس   ةالعام   الجمعية  تقديم مقترحات وقرارات إلدراجها في جدول أعمال االجتماع  1.10.1.2 

 ؛ فيها   للبت  الدولي لكرة الطاولة،االتحاد 
 المطبقة ؛  واللوائح وفقا للقواعداالتحاد الدولي لكرة الطاولة، مرشحين لالنتخاب أو التعيين في  اقتراح  1.10.1.3 
وفقا للقواعد واللوائح   ،لكرة الطاولةالتحاد الدولي ل  المعتمدة  الرياضيين للمشاركة في األحداث  تسجيل  1.10.1.4 

 المطبقة على هذه األحداث ؛ 
وفقا للقواعد واللوائح   ،لكرة الطاولة التحاد الدولي ل المعتمدةدارة األحداث  مؤهلين إل ال  الحكام  تعيين  1.10.1.5 

 ؛   المطبقة على هذه األحداث
وفقا للقواعد واللوائح المطبقة على هذه   لكرة الطاولة،التحاد الدولي  ل  المعتمدةاستضافة األحداث   1.10.1.6 

 ؛ األحداث  
 صلة ؛ ال كون عضوا في اتحاد قاري ذي  تأن   1.10.1.7 
  لكرة الطاولة،التحاد الدولي ل التعليمية و ية و التنم البرامج  و  اتبرامج المساعد  المشاركة واالستفادة من  1.10.1.8 

   و  ؛  القاريةة أو من خالل االتحادات  التي ينظمها مباشر 
 .ة األساسي الن ظمممارسة جميع الحقوق األخرى الممنوحة بموجب   1.10.1.9 
  

 التزامات الجمعية    1.11 

 : التالية  االلتزاماتلكل جمعية   1.11.1 
 وجميع القرارات المتخذة وفقا لذلك ؛  ةاألساسي  للنظماالمتثال التام     1.11.1.1 
 الطاولة في إقليمها وفقا للمبادئ واألهداف ؛   كرةإدارة وتعزيز وتطوير   1.11.1.2 
 ؛   ةاألساسي للنظمأساسية )بما في ذلك دستورها ولوائحها الفرعية( تمتثل  قوانيناعتماد  1.11.1.3 
الفوراإل  1.11.1.4  كل  يخطار  الطاولة عن  لكرة  الدولي  أو    هامتغيير    لالتحاد  دستورها  مثل  بها،  يتعلق 

لوائحها أو رئيسها أو أمينها العام أو عنوانها أو تفاصيل االتصال بها، وتقديم المعلومات األخرى  
 ؛   ةاألساسي للنظمالمطلوبة بموجب 

 ؛   ةاألساسي  للنظمضمان امتثال أعضائها   1.11.1.5 
 ؛   كجمعيةالحفاظ على أهليتها   1.11.1.6 
 ؛ التحاد الدولي لكرة الطاولة إلى ارسوم االشتراك ل يالفوردفع ال   1.11.1.7 
 و   ؛  ةديمقراطي ، بطريقة  ب أو تعين مسؤوليها في أعلى هيئتها التنفيذية ا نتخا  1.11.1.8 
 .واحد على األقل في السنة الدولي لكرة الطاولة، لالتحاد معتمد في حدث  المشاركة  1.11.1.9 
  

 إدارة الجمعيات    1.12 
لمبادئ الحكم الرشيد وأن يتضمن   جمعيةاألساسي لكل   القانون، يجب أن يمتثل  1.11.1.3وفقا للمادة   1.12.1 

 : على األقل أحكاما تتعلق بالمسائل التالية
 أن تكون محايدة وتحظر التمييز في المسائل المتعلقة بالعرق والدين والسياسة ونوع الجنس ؛   1.12.1.1 
 تجنب أي شكل من أشكال التدخل السياسي ؛ ت و  ةتقل س أن تكون م   1.12.1.2 
 األساسي ؛   للقانون  ،ضمان امتثال جميع أصحاب المصلحة المعنيين   1.12.1.3 
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ختصاص وسلطة  ال  ، و الخضوع حصريا  جميع أصحاب المصلحة المعنيين   اعتراف الحرص على  1.12.1.4 
االتحاد الدولي لكرة  عترف بها  يوالسلطات القضائية األخرى التي  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمحكمة  
 ؛   الطاولة

 الطاولة والنزاهة الرياضية في اإلقليم ؛   كرةتنظيم المسائل المتعلقة بمسابقات  1.12.1.5 
 و   تحديد مسؤوليات هيئات صنع القرار ؛ 1.12.1.6 
 .مناسبين في هيئتها التنفيذيةالمرشحين ال  ةديمقراطي  بطريقةب أو تعين ا نتخا 1.12.1.7 
  3األساسي وبتفاصيل عن أي تغييرات الحقة في غضون   قانونهااألمانة بنسخة من   الجمعيةتزود   1.12.2 

 .االتحاد الدولي لكرة الطاولةأشهر من انعقاد االجتماع، أو بناء على طلب 
سود  تس   ةاألساسي النظم، فإن    ةاألساسي و النظم للجمعيةاألساسي   القانونبين   عدم االتساقأي في حالة   1.12.3 

 .القائم  عدم االتساق ودإلى حد
يراها المجلس  التي طريقة ال ب  تسييرهاأو   الجمعيةتدخل في إدارة ال   الدولي لكرة الطاولة  يجوز لالتحاد 1.12.4 

لالستماع  للجمعية  فرصة معقولة   تحي ، بعد االستفسار وبعد أن أتالجمعية    تبين أنالتنفيذي مناسبة إذا 
 : ، وإذا وافق عليها المجلس التنفيذييها إل 

 واجه صعوبات كبيرة في الحوكمة أو اإلدارة أو التشغيل أو المالية ؛ ت 1.12.4.1 
 ؛ 1.8.1شرط أو أكثر من الشروط المحددة في المادة   يال تستوف 1.12.4.2 
 حلها ؛   ترمي إلى  أو إجراءات  أعمالأي تواجه   1.12.4.3 
 بفعالية ؛ أو   النشاطفي أي نزاع يمنعها من    مضطلع 1.12.4.4 
 ا. غير قادر على تحقيق أغراضه  1.12.4.5 
 

 العضوية في االتحاد القاري    .131 
قارة تختلف عن القارة الواردة في عنوانها وفق ا لدليل   فيتقع بالكامل   الجمعية، التيجزاء من  يمكن أل   1.13.1 

  تكونأن  ،  الجمعية  وقبول الدولي لكرة الطاولة  التحاداموافقة مجلس  عد ، بالدولي لكرة الطاولة التحادا
الطاولة والترويج    كرةألغراض التنافس في  ،تابعة لالتحاد القاري الذي تقع في منطقته جزاءهذه األ 
 لها. 

أن تكون تابعة    لها  يمكن  محاذية لها،ولكنها  قارة معنية نطاق لجمعيات التي تقع كليا خارج  كما يمكن ل  1.13.2 
واالتحاد القاري الذي هي   الطاولة لكرةموافقة مجلس االتحاد الدولي  بعد لالتحاد القاري لتلك القارة،  

 الطاولة والترويج له. ةكر ألغراض التنافس في  ، و ذلكعضو فيه 
 

 رسوم االشتراك    1.14 
 مة. احدده الجمعية الع تتدفع كل جمعية رسوم اشتراك سنوية الذي   1.14.1 
يناير من   1ت دفع رسوم االشتراك األولى مع طلب العضوية وتكون االشتراكات الالحقة مستحقة في   1.14.2 

 كل عام. 
ديسمبر من السنة    31إذا لم تكن قد سددت رسم اشتراكها بحلول   التسديد،ة عن  تأخر م  عتبر الجمعيةت   1.14.3 

 . مستحق االشتراكيكون فيها التي 
رسوم  مطالبة بسنوات متتالية وال تكون   3 لـتدفع رسوم اشتراكها   مل  جمعيةتلقائيا عضوية أي   تعلق 1.14.4 

 االشتراك خالل فترة التعليق. 
السداد الجزئي أو    طريق  رفع تعليقها عن 1.14.4بموجب المادة   يةالعضو   معلقة جمعيةيجوز ألي   1.14.5 

 لرسوم االشتراك المستحقة، وفقا لتقدير المجلس التنفيذي.  الكلي
  

 االنسحاب  1.15 
تذكر    ،إشعارا خطيا إلى األمانة   االتحاد الدولي لكرة الطاولةترغب في االنسحاب من    جمعيةتقدم أي   1.15.1 

 فيه سبب االنسحاب والتاريخ المقترح لالنسحاب وجميع الجهود المبذولة لالحتفاظ بالعضوية. 
  حوارأوال  في   االتحاد الدولي لكرة الطاولة،التي تسعى لالنسحاب و   الجمعيةقبل أي انسحاب، تدخل   1.15.2 

 . الجمعيةهذه بالعضوية بهدف االحتفاظ   ،مباشر أو بوساطة 
 
 

2022 ITTF Annual General Meeting 75/105 Amman, Jordan, Tuesday 6th December 2022



 2022مقترحات للجمعية العامة السنوية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  
 

 2022ديسمبر  6الثالثاء  -عمان ، األردن  مقترحات و قرارات   -الجمعية العامة لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 

 
 43 من 14 الصفحة

 

 

 
 

  و إلى غاية 1.15.1ب في أي وقت من تلقي اإلشعار المقدم بموجب المادة  اسح انأي    انيجوز سري 1.15.3 
 رسوم االشتراك المستحقة عن تلك السنة. مطالبة ب الجمعيةديسمبر من نفس السنة، ولكن   31

 

 التعليق و العقوبات األخرى للمجلس التنفيذي    1.16 

أي جمعية مؤقت ا أو يعاقبها  عضوية تعليق أعضائه   ثلثييجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر بأغلبية     1.16.1 
 لفترة محددة إذا كان ، في رأي المجلس التنفيذي:   ،ةاألساسي  النظمبطريقة المنصوص عليها في 

االتحاد الدولي  أو أي قرار صادر عن الجمعية العامة أو مجلس    ةاألساسي النظم  تخرق قدأن الجمعية      1.16.1.1 
أو    ةأو متكرر ةخطير   االتحاد الدولي لكرة الطاولة، بطريقةأو المجلس التنفيذي أو محكمة   لكرة الطاولة

 ؛   ةمستمر 
 ؛ أو   1.8.1عن تلبية أي من المتطلبات بموجب المادة   تتوقف قد أن الجمعية      1.16.1.2 
 أن الجمعية تتصرف بطريقة تتعارض مع أي من المبادئ.     1.16.1.3 
، يجب أن يكون هذا التعليق لفترة ووفق ا    1.16.1بموجب المادة    للعضوية  في حالة إصدار أي تعليق   1.16.2 

 مة التالية. ا حتى اجتماع الجمعية الع   ،للشروط التي يقررها المجلس التنفيذي 
 : أن  ، يجب على المجلس التنفيذي  1.16.1قبل معاقبة جمعية بموجب المادة    1.16.3 
األخرى  شروط  الذلك أي فترة مقترحة للتعليق، و وك الجمعية ، كتابي ا بنيته معاقبة تلك   الجمعيةإخطار     1.16.3.1 

 لعقوبة ، وأسبابها ؛ و ل
التنفيذي أن   يوم ا على األقل للرد على العقوبة المقصودة ، ما لم يعتبر المجلس 21 مهلةالجمعية  منح  1.16.3.2 

 مناسب ا. في هذه الحالة يمكن تقليص هذه الفترة حسبما يراه هناك ضرورة ملحة ،  
، سواء    1.16.1إلغاء العقوبة بموجب المادة    األعضاء ثلثييجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر بأغلبية      1.16.4 

بناء  على طلب من الجمعية أو بناء  على قرارها الخاص ، إذا اقتنع بأن أسباب العقوبات المفروضة لم  
 تعد سارية. 

  اتخاذلمراجعة عملية    االتحاد الدولي لكرة الطاولةللعقوبات التقدم إلى محكمة  ةالخاضع   للجمعيةيجوز    1.16.5 
 . 1.16.1القرار في المجلس التنفيذي بموجب المادة  

لتعليق أو   ةاألساسي  النظمبموجب   قائمةإضافة وال تحد من أي صالحيات أخرى    1.16المادة تعد     1.16.6 
 أو معاقبة أي جمعية.  عزل

  

 التعليق والطرد والعقوبات األخرى من قبل الجمعية العمومية    1.17 
تعليق أو طرد أو معاقبة جمعية بالطريقة    أعضائها  يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بأغلبية ثلثي   1.17.1 

 لفترة محددة:  ةاألساسي  النظمالمنصوص عليها في  
بموجب المادة  هعن  تالمجلس التنفيذي بأي عقوبة من هذا القبيل بعد أي عقوبة صدر  ىوص أ  إذا   1.17.1.1 

 ؛   1.16.1
 تنطبق ؛ أو   1.16.1المنصوص عليها في المادة أو أكثر حد األسباب  أ الجمعية العامة أن   تعتبر إذا ا   1.17.1.2 
 جمعية العامة. لم تكن مقنعة لل فرضها المجلس التنفيذي    عقوبةكل   1.17.1.3 
ل  اجاآل ، يجب أن يكون التعليق لفترة )بما في ذلك    1.17.1في حالة إصدار أي تعليق بموجب المادة      1.17.2 

، مع مراعاة أي عقوبة مفروضة من قبل الجمعية الجمعية العامة قررها  ت الشروط التي وب( المحددةغير 
 العامة. 

 : الجمعية، يجب أن تكون    1.17.1جمعية بموجب المادة  أي  قبل معاقبة     1.17.3 
ا على األقل من االجتماع   30كتابي ا قبل   اتم إخطارهقد     1.17.3.1  في  نية عن ال  ذي الصلة  ةالعام  الجمعيةيوم 

 لعقوبة ، وأسبابها ؛ و، لاألخرى  شروط  ال فترة مقترحة للتعليق ، و الذلك وك معاقبة تلك الجمعية ، 
 مة ذي الصلة. ااجتماع الجمعية الع ها خالل الفرصة لسماع  لها  أن ت منح   1.17.3.2 
 :  يجوز للجمعية العامة    1.17.4 
إذا    ،أو بناء  على قرارها   الجمعية، سواء بناء  على طلب من   1.17.1إلغاء العقوبة بموجب المادة    1.17.4.1 

 أو  اقتنعت بأن أسباب العقوبات المفروضة لم تعد سارية ؛
 فرض أي عقوبة إضافية.    1.17.4.2 
لتعليق أو   ةاألساسي النظمإضافة وال تحد من أي صالحيات أخرى موجودة بموجب    1.17المادة تعد      1.17.5 

 إزالة أو معاقبة أي جمعية. 
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 االنسحاب  و أالطرد  و أ التعليقعواقب    .181 

 :  أو مطرودة أو منسحبة  معلقة العضويةجمعية  كل    1.18.1 
تحاد  ال في ا  ويتهاعضإبطال ؛ أو    عضويتها من االتحاد القاري، إذا تم تعليق عضويتها تعليقيجب     1.18.1.1 

 ؛   اأو تم طرده  تالقاري، إذا انسحب 
أو استحقاق أو منفعة كانت ستحصل عليها بخالف ذلك    وقوال يحق لها الحصول على أي حق التنازل   1.18.1.2 

، باستثناء الحاالت    1.10كجمعية ، وال سيما تلك المنصوص عليها في المادة  ةاألساسي  النظمبموجب 
  تم المصادقة عليه لصالح  لالتحاد الدولي لكرة الطاولة معتمد الموافقة على حدث  فيها التي تمت
، يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء هيئة ذات صلة لإلشراف    ةنسحب لم أو ا   ةد و طرالمعلقة أو الم  الجمعية

 لشروط التي يفرضها ؛ و وفقا  ل على تنظيم مثل هذا الحدث 
 أو اتحادها القاري ؛ و   االتحاد الدولي لكرة الطاولةنفسها كعضو في  ب رف تتع   م تعدل    1.18.1.3 
من  فرع القاري أو أي  اأو اتحاده   الدولي لكرة الطاولةاالتحاد م أي ملكية فكرية تتعلق ب ستخد ت عد  لم ت   1.18.1.4 

 . مالتابعة له   الفروع
 يجب على أي مسؤول في أي جمعية موقوفة أو مطرودة أو منسحبة أن:     1.18.2 
 ؛ و   ىخرأ  جمعيةأو اتحاده القاري أو أي   االتحاد الدولي لكرة الطاولةتوقف عن شغل أي منصب داخل ي    1.18.2.1 
  النظمعليها بخالف ذلك بموجب   أو استحقاق أو منفعة قد يحصل حقأي  من يستفيدالتنازل وال     1.18.2.2 

أو اجتماع أو    معتمد بأي صفة في أي حدث  المساهمة، بما في ذلك التمثيل أو المشاركة أو  ةاألساسي 
 . ىخرأ   جمعيةالقاري أو أي  أو اتحاده  لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  أي نشاط آخر

مة للرياضيين المنتسبين إلى االتحاد الموقوف أو المطرود أو المنسحب بالمنافسة  اقد تسمح الجمعية الع     1.18.3 
 محايدة. أخرى   هويةأو أي   االتحاد الدولي لكرة الطاولةالطاولة تحت علم   كرةفي أحداث 

ذلك بموجب المادة مثل  االستثنائية ، يجوز للمجلس التنفيذي أن يسمح بفي الحاالت العاجلة أو     1.18.4 
دق على  ا مة التالية ، والتي يجوز خاللها للجمعية العامة أن تصاانعقاد الجمعية الع   إلى حين،   1.18.3

 . اه يلغ ت أو   ه الرخصةهذ 
  

 : االتحادات القارية   2القسم  
 

 االتحادات القارية    .191 
فريقيا واألمريكتين وآسيا وأوروبا  ألجغرافية   ةكل منطق  عنسيكون هناك خمسة اتحادات قارية، واحدة  1.19.1 

 وأوقيانوسيا. 
، والتي ستتعاون معها في جميع  االتحاد الدولي لكرة الطاولة يتم دعم وتشجيع االتحادات القارية من قبل  1.19.2 

 . ةاألساسي للنظماألساسي لالتحاد القاري    القانون، بشرط أن يمتثل  الميادين 
 نفسها كذلك.   تقدمولن  التحاد الدولي لكرة الطاولةل يلةال تعتبر االتحادات القارية وك  1.19.3 
 

 االنتساب لالتحاد الدولي لكرة الطاولة    .201 
وفق ا للمعايير المعمول بها، والتي يحددها   االتحاد الدولي لكرة الطاولةتنتسب االتحادات القارية إلى  1.20.1 

 بناء  على اقتراح من المجلس القاري.  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس  
سنوات، في السنة التي تلي   4كل  االتحاد الدولي لكرة الطاولةيجدد انضمام االتحاد القاري إلى   1.20.2 

االتحاد الدولي لكرة   محددة كل أربع سنوات مع إستراتيجيةاتفاقية   إمضاء شريطةاأللعاب األولمبية،  
 . الطاولة

 :  يهدف انتساب االتحادات القارية إلى تحقيق األهداف التالية 1.20.3 
 الطاولة بشكل تعاوني ؛   كرةوالتسويق وكذلك لتطوير  األحداثزيادة التعاون في   1.20.3.1 
 ؛   ةاألساسي النظمالتحادات القارية في للقوانين األساسية ل إضفاء الطابع الرسمي   1.20.3.2 
 و  ؛  1.20.2التأهل للحصول على تمويل إنمائي وفقا  لالتفاق المنصوص عليه في المادة   1.20.3.3 
  أحسنر وضمان مشاركة  ثتسويقية أك ال قيمة اللربط األحداث القارية بأحداث اللقب العالمي لتعزيز   1.20.3.4 

 الرياضيين. 
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 االتحادات القارية حقوق    .211 

 : ةاألساسي بالنظميتمتع كل اتحاد قاري بالحقوق التالية، رهنا  1.21.1 
أو اجتماع   ةالعام   الجمعيةاجتماع   إلدراجها في جدول أعمال ،تقديم مقترحات وقرارات للنظر فيها  1.21.1.1 

 ؛  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس  
كجزء من اسمه التجاري أو هويتها    االتحاد الدولي لكرة الطاولةأن يسمح له باستخدام اسم أو شعار   1.21.1.2 

 موافقة المجلس التنفيذي ؛  شريطة و  المؤسسية، بناء على طلبه
 ؛   يمجلس القارالو  الدولي لكرة الطاولة  أن يكون رئيسها القاري عضوا  في مجلس االتحاد 1.21.1.3 
 لبطولة القارية لتلك القارة ؛ 'لالوحيد    اللقب  لقب مسابقة البطولة باعتبارهب عتراف  أن يتم اال 1.21.1.4 
 .ة األساسي النظمممارسة جميع الحقوق األخرى الممنوحة بموجب   1.21.1.5 
  

 التزامات االتحادات القارية    1.22 
 يقع على عاتق كل اتحاد قاري االلتزامات التالية:  1.22.1 
  في الحاالت التي ال يتم  معداالتي يقع إقليمها داخل قارتها   عنيةالم  للجمعياتأن تكون عضويتها مفتوحة   1.22.1.1 

كعضو في االتحاد القاري المناسب، في   الجمعيةالطاولة، قبول   كرة نطاقألسباب خارجة عن  فيها،
في الحصول على   ااعدته لمس   لكرة الطاولةاالتحاد الدولي    مطالبةالحق في   الجمعيةهذه الحالة، لهذه 

 ؛   حاذيإلى اتحاد قاري آخر م  االنتماء  حصولها على ذلك،  العضوية أو في حالة عدم
، رهنا بالقواعد    مرتبطة األعضاء وأي منظمات  الجمعيات فقط لرياضييفتح مسابقة لقب البطولة  1.22.1.2 

 واللوائح المعمول بها في هذا الحدث ؛ 
 الطاولة في قارتها ؛   كرةتنظيم مسابقات  1.22.1.3 
أو   ةديمقراطي   بطريقة  ضمان انتخاب رئيسها القاري والمسؤولين الرئيسيين اآلخرينالحرص على  1.22.1.4 

 ؛   ةاألساسي   لقوانينهاتعيينهم وفقا  
 وجميع القرارات المتخذة وفقا لذلك ؛  ةاألساسي  مللنظ االمتثال التام  1.22.1.5 
 الطاولة في قارتها وفقا للمبادئ واألهداف ؛   كرةإدارة وتعزيز وتطوير  1.22.1.6 
 ؛   ةاألساسي للنظمأساسية )بما في ذلك دستورها ولوائحها الفرعية( تمتثل    قوانيناعتماد  1.22.1.7 
يتعلق بها، مثل دستورها أو لوائحها أو    هامبأي تغيير  لكرة الطاولةالتحاد الدولي  ل  يالفورإخطار   1.22.1.8 

رئيسها أو أمينها العام أو عنوانها أو تفاصيل االتصال بها، وتقديم المعلومات األخرى المطلوبة 
 و ؛   ةاألساسي  النظمبموجب 

 . ةاألساسي  للنظمامتثال أعضائها  الحرص على 1.22.1.9 
  

 إدارة االتحادات القارية    1.23 
األساسي لكل اتحاد قاري لمبادئ الحكم الرشيد،    القانون، يجب أن يمتثل  1.22.1.7وفق ا للمادة  1.23.1 

ا تتعلق بالمسائل التالية:   ويتضمن، على األقل، أحكام 
 الجنس ؛ أن تكون محايدة وتحظر التمييز في المسائل المتعلقة بالعرق والدين والسياسة ونوع   1.23.1.1 
 تجنب أي شكل من أشكال التدخل السياسي ؛ ت ستقال و أن تكون م  1.23.1.2 
 ؛  ةاألساسي  النظمضمان امتثال جميع أصحاب المصلحة المعنيين   1.23.1.3 
لكرة  التحاد الدولي  اضمان اعتراف جميع أصحاب المصلحة المعنيين باختصاص وسلطة محكمة   1.23.1.4 

 ؛   لكرة الطاولةالتحاد الدولي  ابها    يعترفوالسلطات القضائية األخرى التي  الطاولة
 الطاولة والنزاهة الرياضية في قارتها ؛   كرةتنظيم المسائل المتعلقة بمسابقات  1.23.1.5 
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 و  تحديد مسؤوليات هيئات صنع القرار ؛ 1.23.1.6 
 . ةديمقراطي بطريقة   مناسبين في هيئتها التنفيذيةالمرشحين  الب أو تعين ا نتخا 1.23.1.7 
  3األساسي وتفاصيل عن أي تغييرات الحقة في غضون   قانونهيزود االتحاد القاري األمانة بنسخة من   1.23.2 

 . لكرة الطاولةالتحاد الدولي  اأشهر من االجتماع الذي ت جرى فيه، أو بناء على طلب 
  النظمسود  ت س ف ،   ةاألساسي النظممع  األساسي لالتحاد القاري  القانون  عدم االتساقأي في حالة   1.23.3 

 . القائم عدم االتساق ودإلى حد ةاألساسي 
يراها  التي  طريقة الب  تسييرهتدخل في إدارة االتحاد القاري أو ال   لكرة الطاولةالتحاد الدولي ليجوز  1.23.4 

فرصة معقولة    يحت لهستفسار وبعد أن أت ، بعد اال   االتحادن تبين أالمجلس التنفيذي مناسبة إذا  
 المجلس التنفيذي،:  ، وإذا وافق عليهيهلالستماع إل 

 يواجه صعوبات كبيرة في الحوكمة أو اإلدارة أو التشغيل أو المالية ؛  1.23.4.1 
 حله ؛ تهدف إلى    أو إجراءات  أعمالأي   يواجه 1.23.4.2 
 بفعالية ؛ أو   النشاطمن  في أي نزاع يمنعه  مضطلع 1.23.4.3 
 غير قادر على تحقيق أغراضه.  1.23.4.4 
  

 العقوبات الخ. و العواقب المطابقة لها    1.24 
  الجمعياتبشأن التعليق والطرد والعقوبات األخرى التي تنطبق على   1.17و   1.16تنطبق المادتان      1.24.1 

 بشكل مماثل على االتحادات القارية، مع أي تعديل ي عتبر ضروري لمراعاة السياق المختلف. 
بشكل    الجمعياتعلى  تنطبق المتعلقة بعواقب التعليق والطرد واالنسحاب التي  1.18تنطبق المادة     1.24.2 

 المختلف. ضروري لمراعاة السياق  ي عتبر على االتحادات القارية ، مع أي تعديل مماثل 
 

 : مؤسسة االتحاد الدولي لكرة الطاولة   3القسم  
 

 دور ال   1.25 
،  منظمات لل  االجتماعية  مسؤولياتال  إدارةعن  ول هي كيان مسؤ  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمؤسسة      1.25.1 

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولةوجزء من مجمع  التحاد الدولي لكرة الطاولةتابع ل  فرعوهي 
  

 حقوق مؤسسة االتحاد الدولي لكرة الطاولة    .261 
 بالحقوق التالية:   االتحاد الدولي لكرة الطاولةتتمتع مؤسسة      1.26.1 
 ؛   1.25.1تعريف نفسها كما هو مذكور في المادة      1.26.1.1 
 ؛   1.27بموجب المادة   التزاماتها  إلنجازأو أكثر حسب الضرورة فرع  إنشاء     1.26.1.2 
إلدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة أو اجتماع مجلس   ،تقديم المقترحات والقرارات للنظر فيها     1.26.1.3 

 ؛  االتحاد الدولي لكرة الطاولة
 تعيين ممثل أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة ؛ و     1.26.1.4 
 .ة األساسي النظمة بموجب  ممارسة جميع الحقوق األخرى الممنوح    1.26.1.5 
  

 التزامات مؤسسة االتحاد الدولي لكرة الطاولة    .271 
 االلتزامات التالية: االتحاد الدولي لكرة الطاولةمؤسسة  ل    1.27.1 
 ؛   ةاألساسي النظملتأكد من أن قوانينها ال تتعارض مع  ا   1.27.1.1 
 ؛  ي تم تأسيسها فيه ذال   اإلقليملحفاظ على وضعها ككيان قانوني في ا   1.27.1.2 
 الطاولة ؛ و  كرة تعميمتعزيز وضمان     1.27.1.3 
الطاولة بطريقة أخرى لتعزيز السالم والتضامن    كرةتنظيم أحداث أو تنفيذ األنشطة أو استخدام    1.27.1.4 

 . ةاالجتماعي  الراحةوالصحة والدبلوماسية وتنمية المجتمع وغير ذلك من  
  

 ( WTT: كرة الطاولة العالمية )  4القسم  
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 الدور    .281 

التحاد الدولي لكرة  هي كيان الحقوق التجارية ، وهي فرع ربحي تابع ل (WTTكرة الطاولة العالمية )    1.28.1 
 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة  عجم ، وجزء من م    الطاولة

  

 حقوق كرة الطاولة العالمية    .291 
 بالحقوق التالية:   (WTTكرة الطاولة العالمية )تتمتع     1.29.1 
 ؛   1.28.1المنصوص عليه في المادة تعريف نفسها على النحو     1.29.1.1 
االتحاد الدولي  مع  ،ممارسة جميع الحقوق واالستحقاقات والمزايا الممنوحة بموجب اتفاقية الترخيص     1.29.1.2 

 ؛  لكرة الطاولة
 ؛   1.30أو أكثر حسب الضرورة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة فرع  إنشاء     1.29.1.3 
 أكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة ؛ تعيين ممثل أو      1.29.1.4 
إلدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة أو اجتماع مجلس   ،المقترحات والقرارات للنظر فيها عرض   1.29.1.5 

 ؛ و  االتحاد الدولي لكرة الطاولة
 .ة األساسي النظمممارسة جميع الحقوق األخرى الممنوحة بموجب      1.29.1.6 
  

 التزامات كرة الطاولة العالمية    .301 

 االلتزامات التالية:  (WTTكرة الطاولة العالمية )تتحمل    1.30.1 
 ؛  ةاألساسي  النظملتأكد من أن قوانينها ال تتعارض مع    1.30.1.1 
 ي تم تأسيسها فيه ؛ ذال   اإلقليملحفاظ على وضعها ككيان قانوني في ا   1.30.1.2 
  التجارية المرخصة وفق ا التفاقية الترخيص واالتفاقيات األخرى الممنوحة من قبلاستغالل الحقوق      1.30.1.3 

 ؛ االتحاد الدولي لكرة الطاولة 
 تعزيز والحفاظ على االستدامة التجارية لألحداث المرخصة ؛ ال    1.30.1.4 
 الطاولة والترويج لها وإضفاء الطابع المهني عليها ؛ و  كرةتعزيز مكانة وصورة    1.30.1.5 
الطاولة من خالل تطوير مجاالت مشاركة أفضل الرياضيين والجوائز المالية، وإنتاج    كرةنمو ب لدفع ا   1.30.1.6 

عرض وتجربة المعجبين، التسويق والترويج ،  الأحداث ،    تنظيمالمحتوى ، و  اإلذاعي و   البثوتوزيع  
 وإدارة الرياضيين.  اتالمنافس وهيكل   شكل وبرنامج،    إدارة األحداثو  الدوراتواستضافة  

  

 : المنظمات المرتبطة األخرى  5القسم   
 

 المنظمات المرتبطة األخرى    .311 
الطاولة   لكرة، مثل الترويج موحدة، تلك التي تشترك في أهداف   مبدئيا  ، الجمعيات  من مجموعةب ي قصد     1.31.1 

توحدها اللغة والتاريخ و/ أو   مناطقمحددة أو  أللقابفي أي من أشكاله أو فئاته ، وتنظيم مسابقات 
 الثقافة. 

  الجمعياتالحق في تنظيم مسابقات محددة مفتوحة لجميع  معترف بها ال  الجمعيات  من لكل مجموعة     1.31.2 
 فيما يتعلق باللعب مع المنظمات غير المنتسبة.  ةاألساسي  النظملتابعة لتلك المجموعة ، شريطة مراعاة ا

 معترف بها االلتزامات التالية: ال  الجمعيات  من كل مجموعةل   1.31.3 
 وجميع القرارات المتخذة وفق ا له ؛  ةاألساسي النظمالمتثال الكامل  ا   1.31.3.1 
 الطاولة وفق ا للمبادئ واألهداف ؛   كرةإدارة وتعزيز وتطوير    1.31.3.2 
 ؛   ةاألساسي  النظمعتماد القوانين التي تتوافق مع ا   1.31.3.3 
، أو    اأو لوائحه   ا، مثل دستوره  ايتعلق به   هامبأي تغيير   ي لالتحاد الدولي لكرة الطاولةالفورخطار  اإل    1.31.3.4 

، وتقديم المعلومات األخرى المطلوبة    اأو تفاصيل االتصال به  االعام ، وعنوانه   اأو أمينه  ارئيسه 
 األساسي ؛  القانونبموجب 

 ؛ و   ةاألساسي  للنظمامتثال أعضائها  الحرص على   1.31.3.5 
 المتثال ألي متطلبات أخرى مقررة. ا   1.31.3.6 
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 : سلطة الجمعيات   6القسم  

  

 العضوية و التمثيل    .321 
ا في إقليم إذا كان محل إقامته العادي أو الرئيسي أو قاعدته موجودة في      1.32.1    ذلكي عتبر الرياضي مقيم 

 قليم ولكن لن يتم تحديد إقامته فقط بناء  على المدة التي مكثها في ذلك اإلقليم. اإل
بأن هذا الالعب مقيم أو ينوي أن يكون   تتأكدأن   الجمعيةرياضي ، يجب على   أي  قبل قبول عضوية     1.32.2 

 إذا أنهى هذه اإلقامة.   يمكنها إبقائه وال امقيم ا في إقليمه 
ما لم يتم اإلخطار بأي تعليق أو طرد، يحق للجمعيات اعتبار أي رياضي أو منظمة مقيمة في إقليم       1.32.3 

 والمعروف بأنها منتسبة إليها على أنها مؤهلة للمشاركة.  الجمعية
سيطر  ت ما عدا بعد تغيير حقيقي في مكان اإلقامة ، ال يجوز ألي جمعية أن تجعل من مقيم في إقليم       32.41. 

ا أو ممثال    آخري جمعيةعليه    ها دون إذن مسبق من تلك الجمعية األخرى. لعضو 
 إلى المجلس التنفيذي.   1.32يحال أي نزاع بموجب المادة       1.32.5 
  

 السلطة نطاق    .331 
 سلطة على ما يلي: ال  للجمعية، تكون  الخاصة   لدى إدارة وتفسير لوائحها وقراراتها  1.33.1 
 الرياضيون المقيمون في إقليمها، أثناء وجودهم في ذلك اإلقليم أو في أي إقليم آخر ؛  1.33.1.1 
 و ; 1.34.1  دة، أثناء وجودهم في إقليمها، باستثناء ما تنص عليه الما ار الرياضيون الزو  1.33.1.2 
أخرى، ولكن أثناء مشاركتهم  جمعية  قيمون عادة في إقليم  و الم الرياضيون الذين يمثلونها في مسابقة  1.33.1.3 

 في تلك المسابقة فقط. 
  

 ن الزوار و الرياضي   .341 
  الخاص بالروادفي حدث   لالتحاد الدولي لكرة الطاولةإذا كان الرياضي الزائر يمثل رسمي ا جمعيته أو    1.34.1 

التي تمت زيارتها، فال يحق للجمعية التي تمت زيارتها فرض أي عقوبة    الجمعيةبناء  على دعوة من 
 على هذا الرياضي.

المسابقة، ولكن ال يجوز فرض أي عقوبة الحقة على   إدارة فيسلطة ال المسؤولة   التنظيمتكون للجنة    1.34.1.1 
 تلك المسابقة. في   هارتكبيرياضي زائر عن أي مخالفة  

االتحاد  أمام جمعية الرياضي الزائر أو   ،حول أي مخالفةيجوز للجمعية التي تمت زيارتها االحتجاج    1.34.1.2 
جمعية الرياضي الزائر أن تحتفظ   على، بالرواد الخاصة  حداث  األ   حالة  في الدولي لكرة الطاولة

 عليهم والحق في فرض أي عقوبة.  الحصريةبالسلطة  
، سواء كانت  لجمعيتهالطاولة بخالف كونه ممثال  رسميا     كرةإذا شارك رياضي زائر في أنشطة   1.34.2 

التي زارها، والتي    الجمعيةالتي زارها، فإنه يخضع أيض ا لسلطة  الجمعيةزيارته بناء  على دعوة من  
 ارتكبت فيما يتعلق بهذه األنشطة.   مخالفةلها الحق في فرض أي عقوبة على أي 

إخطاره مع سرد جميع الظروف لجمعية    منعلى األقل  1شهر   قبلعقوبة  أي   بدء سريان يمكنال   1.34.2.1 
 الرياضي الزائر. 

 فرض العقوبة.  هاإخطارها، فيمكن من  1الزائر أي استئناف خالل شهر   يالرياض جمعيةإذا لم تقدم   1.34.2.2 
، تحال المسألة إلى المجلس التنفيذي وال يجوز بدء نفاذ العقوبة  1غضون شهر  في م طعنيقد تم ت إذا    1.34.2.3 

 قبل البت في الطعن. 
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 دفع المبالغ لالعبين    .351 

ممثل لها، يجوز للرياضي قبول   الجمعية بصفته قبل عند التصرف بموجب تعليمات مباشرة من معد  1.35.1 
،  و البرالمبية للعب في أي مسابقة بخالف األلعاب األولمبية   عالواتأو مكافآت أو مزايا أو  مبالغأي 

 أو للعرض أو التدريب. 
طلقة لتحديد وتنظيم سياستها الخاصة ألي  بسلطة تقديرية م  جمعية، تتمتع كل  1.35.1رهنا بالمادة   1.35.2 

 . لسلطتهافيما يتعلق بالرياضيين واألحداث الخاضعة  عالواتمدفوعات أو مكافآت أو استحقاقات أو 
  

 : الالعبين و المنظمات غير المنتسبة   7القسم  
 

 الهدف من الالئحة    .361 
اللعب بين الرياضيين المنتسبين وغير  تنظيم وليس منع  الهو   7، القسم IIالهدف من هذا الجزء   1.36.1 

 المنتسبين. 
للفرق والرياضيين المرشحين من   إال   في أحداث للقب العالمي والبطوالت القاريةيمكن المشاركة ال   1.36.2 

 النظممع ذلك   ، عندما ال يتعارضبشكل عام   لرياضيل  به  يسمحبخالف ذلك، و ،  الجمعياتقبل  
 . المناسب  أن يتم تقديم الطلب ةط ي أو الجمعيات، شر  االتحاد الدولي لكرة الطاولةأو مصالح  ةاألساسي 

 :  ض أو تدريباعر استال يجوز للرياضي المنتسب إلى جمعية المشاركة في أي مسابقة أو   1.36.3 
اإلقليم الذي   لجمعية منتسبة ،النشاط تحت رعايتها يجري  أخرى، ما لم تكن الهيئة التي  جمعيةفي إقليم   1.36.3.1 

  لكرة الطاولةأو االتحاد الدولي   الجمعيةبإذن مسبق من تلك  و معها،  قانونيتمت زيارته وفي وضع  
 ؛   عندما يتعلق األمر بأحداث الخاصة بالرواد

، إال  الطاولةلكرة  الدولي   ال تنتمي إلى االتحاد  المسي ِرةمنظمة  أن الأو   جمعيةفي إقليم ال توجد فيه    1.36.3.2 
قد سبق له أن أعطى   لكرة الطاولةالدولي   من المجلس التنفيذي، ما لم يكن مجلس االتحاد بتسريح
 طلب العضوية ؛ 'ب قدم تت مؤقتا في االتحاد القاري المناسب ريثما   المسي ِرةبإدراج المنظمة   التسريح

منصوص عليه   الحاالتتنظمها هيئة غير منتسبة، ما لم يكن المجلس التنفيذي قد أذن بذلك، باستثناء    1.36.3.3 
 . 1.36.7في المادة  

التي تسيطر على اإلقليم الذي يقيم فيه الالعب مسؤولة عن ضمان امتثاله للمادة    الجمعيةتكون   1.36.4 
1.36.3 

الدولي   إلى االتحاد  تنتسبحاكمة ال  ال منظمة أن الأو   جمعيةه مقيم في إقليم ليس ل الالعب  الال يشترك    1.36.5 
من المجلس التنفيذي، ما لم   بتسريح، إال جمعية أخرى في أي منافسة أو التدريب في إقليم  لكرة الطاولة
لمنظمة الحاكمة في  ل   تمؤقال  لالنضمام  سابقتسريح  قد أعطى    لكرة الطاولةالدولي االتحاد  يكن مجلس 

 في انتظار طلب العضوية.   ،االتحاد القاري المناسب
 الطاولة من قبل هيئة غير منتسبة شريطة:  لكرةيجوز للمجلس التنفيذي أن يسمح بتنظيم أي حدث   1.36.6 
 المطبقة ؛   الطاولة لكرةتعهد الهيئة المنظمة باالمتثال للوائح االتحاد الدولي    1.36.6.1 
 ؛   جمعيتهأي رياضي منتسب في الحدث، إال بموافقة    إشراكالهيئة المنظمة بعدم   دعه ت  1.36.6.2 
 منتسب، إال بموافقة المجلس التنفيذي ؛ الرياضي غير ، الفي الحدثتعهد الهيئة المنظمة بعدم إشراك   1.36.6.3 
اإلقليم الذي سيقام فيه  سيطر على  أو الذي ي ، إن وجد،  الجمعية يحظى طلب تنظيم ذلك الحدث بدعم   1.36.6.4 

 الحدث ؛ '
  بالشروط المنصوص عليها في المادةالهيئة المنظمة    التزامضمان  ل الداعمة المسؤولية   الجمعيةقد قبلت    1.36.6.5 

1.36.6 
على استعداد لقبول مسؤولية تنظيم أي حدث تنظمه في إقليمها منظمة غير  الجمعيةعندما تكون   1.36.7 

  الجمعياتجميع    علمر األمانة، التي ست  اخط إ  الجمعية، ولكن على تلك  خاص بذلك   إذن يلزممنتسبة، ال 
 . يستوفي الشروطاألخرى بأن الحدث  
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تخصيص أي    الدولي لكرة الطاولة  مة، يجوز للمجلس التنفيذي لالتحادمنظِ  جمعيةفي حالة عدم وجود    1.36.8 
 الحدث.  الذي يجرى فيه قليماإل التي تسيطر على   الجمعيةتتعاون مع  التي س حدث ألي هيئة غير منتسبة  

 

 : الهيئات  IIIالجزء 
 

 : الجمعيات العمومية   1القسم  
 

 الدور و التشكيل     1.37 
  الجمعياتمن ممثلي  تتكون  الدولي لكرة الطاولة مة هي الهيئة اإلدارية العليا لالتحاداالجمعية الع   1.37.1 

 المجتمعين. 
  

 الصالحيات     1.38 

 األساسي، ال سيما فيما يتعلق بما يلي:   القانونالمنصوص عليها في   بالصالحياتتتمتع الجمعية العامة     1.38.1 
 تعديل هذا الدستور والقوانين ؛    1.38.1.1 
 فيهم نائب الرئيس( ؛ ا الرئيس التنفيذيين أو تعليقهم أو عزلهم )بم انتخاب الرئيس ونواب     1.38.1.2 
 أي رئيس قاري أو ممثل قاري ؛ تعليق أو عزل ال أو   ةدق ا صم ال   1.38.1.3 
 ؛   الدولي لكرة الطاولة التحادا  أعضاء محكمةأو تعليق أو عزل  تعيين     1.38.1.4 
، بناء  في السنوات الفردية  والمراسلون الدائمونأعضاء اللجان والهيئات    عزلأو تعليق أو تعيين     1.38.1.5 

على توصية لجنة الترشيحات ؛ باستثناء لجنة الترشيحات التي يعينها المجلس التنفيذي في السنوات  
 ؛ الزوجية

 ممنوحة ؛  شرفيةإلغاء أي ألقاب      1.38.1.6 
 ؛   البطولة العالمية لكرة الطاولةمنح أو إلغاء استضافة نهائيات      1.38.1.7 
 شتراك الجمعيات ؛ تحديد رسوم ا     1.38.1.8 
أو إلى المجلس التنفيذي، بناء على   الدولي لكرة الطاولة التحاداتفويض أي من سلطاتها إلى مجلس      1.38.1.9 

 ؛   السنوية افي اشتراكاته   غير المتأخرةعلى األقل   (1/ 4) الجمعياتطلب ربع عدد  
والمجلس التنفيذي منذ   الدولي لكرة الطاولة  التحادامجلس  من قبل نجزالم على العمل  ةدق ا ص م ال  1.38.1.10 

 و  ؛  ةالعام للجمعية اجتماع  أخر   انعقاد
 أو تبت فيها هذه الهيئة.  الدولي لكرة الطاولة  التحاداعادة لهيئة أخرى تابعة  ال  في تناول أي مسألة تفوض  1.38.1.11 
  

 ن المندوبي    1.39 
 مة. التمثيلها في اجتماع الجمعية الع  2ين مندوبين  يتع   جمعيةيجوز لكل   1.39.1 
تعيينه، كما يثبت ذلك جواز سفره، أو يكون محل  التي    الجمعية منيكون كل مندوب إما مواطنا  1.39.2 

شهرا قبل    12مدة ال تقل عن منذ تعيينه  التي    الجمعيةإقامته الرئيسي في اإلقليم الذي تسيطر عليه 
ذي الصلة. ويجب على المندوبين الذين ينتمون إلى نفس وحدة الدولة، والذين   العامةاجتماع الجمعية  

في اإلقليم الذي تسيطر عليه   مكان إقامتهم الرئيسي كونيحملون نفس نوع جواز السفر الوطني، أن ي
 . العامةشهرا على األقل قبل اجتماع الجمعية   12م، منذ تعيينه التي   الجمعية

على أساس كل حالة على حدة في ظل   1.39.2يذي أن يمنح استثناءات للمادة يجوز للمجلس التنف  1.39.3 
 ظروف خاصة. 

عن  ة تأخرغير م  جمعيةن كل  عتكاليف سفر وإقامة مندوب واحد   الدولي لكرة الطاولة  التحادايغطي  1.39.4 
المجلس  نتخاب أعضاء  ال ةالمخصص   ة في السنةعام الجمعية ال لحضور اجتماع  اسداد اشتراكاته 

 وفقا للمبادئ التوجيهية التي وافق عليها المجلس التنفيذي. ،التنفيذي 
  

 الحضور     1.40 
 مة مع الحق في الكالم والتصويت. ايجوز للمندوبين حضور اجتماع الجمعية الع  1.40.1 
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  التحادا  مسؤوليوكبار  الدولي لكرة الطاولة التحادايجوز ألعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء مجلس   1.40.2 

الشخصيين وأعضاء اللجنة االستشارية   الشرفيينواألعضاء  الشرفيينوالرؤساء   الدولي لكرة الطاولة
 التصويت.  دون حقمة مع الحق في الكالم ولكن اللرئيس حضور اجتماع الجمعية الع 

اع بصفة مراقب، دون أن يكون لهم حق الكالم  يجوز لجميع أعضاء اللجان والهيئات حضور االجتم  1.40.3 
 . جمعيةأو التصويت، ما لم يكونوا يمثلون  

والمفوضين، بصفتهم   الهيئاتورؤساء اللجان ورؤساء   الدولي لكرة الطاولة  التحادايجوز لرئيس محكمة  1.40.4 
 ويت. التص دون حقمة مع الحق في الكالم ولكن  امستشارين خبراء، حضور اجتماع الجمعية الع 

حضور والتحدث في  ل مناسب ل  ة أي شخصف ا ضباست مة أن يسمح ايجوز لرئيس اجتماع الجمعية الع  1.40.5 
 أي ظرف خاص. فيمة،  ااجتماع الجمعية الع 

 )أو بالوسائل المكتوبة األخرى(.  سلةا ر م ال ي سمح بالتمثيل بالوكالة أو بال 1.40.6 
 

 المكان ، التاريخ و الوقت     1.41 
قبل، وفي   من ثالث سنوات  ةالعام الجمعية اجتماع  في قرر  الم مة في المكان ايعقد اجتماع الجمعية الع  1.41.1 

 ظروف استثنائية في أي مكان وتاريخ ووقت آخر يحدده المجلس التنفيذي. 
 مناسبا. عن بعد )كليا أو جزئيا( إذا اعتبر ذلك ها عقد اجتماعلت ةالعام استدعاء الجمعية  يمكن  1.41.2 

 

 استدعاء الجمعية العامة     1.42 

مة، الذي يعطي تفاصيل عن المكان والتاريخ والوقت واألعمال  اي رسل إشعار اجتماع الجمعية الع  1.42.1 
 التي يتعين التعامل بها، بالبريد أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة مناسبة أخرى إلى: 

 كل جمعية ؛  1.42.1.1 
 المجلس التنفيذي ؛ أعضاء  1.42.1.2 
 ؛   الدولي لكرة الطاولة  التحاداأعضاء مجلس  1.42.1.3 
 ؛  الدولي لكرة الطاولة التحادمسؤولي اكبار  1.42.1.4 
 ؛  نو الشرفيالرؤساء   1.42.1.5 
 ن ؛ و يالشخص  يينعضاء الشرف األ 1.42.1.6 
 أعضاء اللجنة االستشارية للرئيس ؛  1.42.1.7 
 و  ، ومجلس النزاهة ؛  الدولي لكرة الطاولة  التحادارؤساء اللجان، والهيئات، ومحكمة  1.42.1.8 
 المفوضين.  1.42.1.9 
 .العامةمن انعقاد اجتماع الجمعية   2 ينشهر مة في غضون ايرسل إشعار اجتماع الجمعية الع  1.42.2 

 

 اقتراح األعمال     1.43 
يجب أن تصل التفاصيل الكتابية للمقترحات والقرارات التي سيتم النظر فيها في اجتماع الجمعية   1.43.1 

 . العامةأشهر من اجتماع الجمعية    4في غضون  ،إلى األمانة   العامة
يرسل اإلشعار بالموعد النهائي الفعلي لتلقي األعمال والمقترحات والقرارات إلى جميع األشخاص الذين   1.43.2 

 . العامةأشهر من اجتماع الجمعية  6في غضون    ،من قبل األمانة ،م اقتراح مثل هذه المسائل يحق له 
على هذا الدستور أو القوانين، التي لم   المحدثةيجوز قبول المقترحات والقرارات، بخالف التغييرات   1.43.3 

حاالت  ب تقدم على النحو الواجب ولكنها، في رأي المجلس التنفيذي، تتعلق باألعمال قيد النظر أو  
 . العامةفي اجتماع الجمعية   األعضاء  ثلثي، بأغلبية  ة رئاالط 

 

 استعراض المقترحات و القرارات     1.44 
، تقوم األمانة باستعراض هذه الوثيقة بمساعدة أي شخص ذي صلة  قرار ند تلقي أي اقتراح أو  ع 1.44.1 

ا من الموعد النهائي لتقديم   14في غضون  ح  قترم  ومؤهل وإخطار مقدم االقتراح بأي تغيير  يوم 
 المقترحات والقرارات. 

 :  1.44.1 بموجب المادة  ،ح  قترم  تقوم األمانة بإخطار مقدم االقتراح بأي تغيير  1.44.2 
األسباب المنصوص عليها في المادة  ، ألحد  االقتراح أو القرار المستعرضا،  في رأيه   ،ما في حالة  1.44.2.1 

 ؛ أو   1.44.8
 ألي سبب مناسب آخر.  1.44.2.2 
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)سواء  ح قترم  قبول أو رفض أو توضيح أي تغيير االقتراح  ، يجوز لمقدم ح قترم  عند تلقي أي تغيير  1.44.3 
 . 1.44.1 بموجب المادة  ،أيام بعد إخطاره 7بشكل كامل أو جزئي( في غضون  

بحلول الموعد  ح قتر م  على أي تغيير االقتراح مقدم  رد  عدمأو ح  قترم  إذا لم يتم قبول أي تغيير  1.44.4 
ا 1.44.3النهائي المنصوص عليه في المادة   . مؤهال  ، ي عتبر هذا االقتراح أو القرار اقتراح 

،  ة حقتر م  ال، مبينة أسباب إجراء التغييرات  المؤهلة تخطر األمانة المجلس التنفيذي بجميع المقترحات   1.44.5 
  جتماعفي جدول أعمال ا مؤهلإدراج أي مقترح رفض  يلمجلس التنفيذي  ا  ما إذا كان وتوصي
 . ةالعام  الجمعية

مع   المؤهلة، ينظر المجلس التنفيذي في جميع المقترحات 1.44.5ند إخطاره بموجب المادة  ع 1.44.6 
 توصيات األمانة وأي مقترح أو قرار آخر مقدم. 

جدول   قرار آخر مقدم في أو أي مقترح أو مؤهل  إذا قرر المجلس التنفيذي عدم إدراج أي مقترح  1.44.7 
توصية األمانة أو ألي أساس معقول آخر، تقوم األمانة  باألخذ ب ، سواء ة العام الجمعية  جتماع أعمال ا 

من انعقاد أشهر   3بقرار المجلس التنفيذي وأسباب هذا القرار في غضون االقتراح بإخطار مقدم  
 . ةالعام الجمعية   جتماعا

إذا   العامةيجوز للمجلس التنفيذي رفض إدراج أي اقتراح أو قرار في جدول أعمال اجتماع الجمعية   1.44.8 
 رأى أن االقتراح أو القرار: 

 غير مفهوم ؛  1.44.8.1 
 سوء النية ؛  عنفتقر جوهريا إلى األساس المنطقي أو ي 1.44.8.2 
 السابق ؛ أو   العامةالجمعية قرار متخذ في اجتماع   الطعن فيمن المرجح أن يؤدي إلى   1.44.8.3 
، سواء من  بكرة الطاولة  أو   االتحاد الدولي لكرة الطاولةلح  ا من المحتمل أن يضر بشكل كبير بمص 1.44.8.4 

 طريقة أخرى.  بأيالناحية المالية أو من حيث السمعة أو  
أن يقدم طلبا    1.44.7غير راض عن قرار المجلس التنفيذي بموجب المادة  االقتراح يجوز ألي مقدم   1.44.9 

 الستعراض عملية صنع القرار في المجلس التنفيذي.  االتحاد الدولي لكرة الطاولةإلى محكمة 
  

 المواعيد النهائية     1.45 
مة، يجوز للمجلس التنفيذي أن  ابغض النظر عن أي موعد نهائي محدد بشأن اجتماع الجمعية الع  1.45.1 

 ستثنائية. العاجلة أو االظروف  اليغير هذا الموعد النهائي في 
  

 جدول األعمال     1.46 
 مة ما يلي: ايتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية الع  1.46.1 
 تعيين رئيس ؛  1.46.1.1 
 الحاضرة ؛  الجمعياتأسماء  بنداء   1.46.1.2 
 للمدققين ؛ أي تعيين  1.46.1.3 
 مة السابق ؛ المحضر اجتماع الجمعية الع  مصادقةأي  1.46.1.4 
 أي نظر في طلبات العضوية ؛  1.46.1.5 
والتقرير العام السنوي، بما في ذلك تقارير   لكرة الطاولةالدولي   لالتحاد اإلستراتيجيةتلقي الخطة   1.46.1.6 

أعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء القارات، والمجلس القاري، ولجنة مراجعة الحسابات والمالية،  
،  العام ، ومجلس النزاهة، والمدير  لكرة الطاولة ورؤساء اللجان الدائمة، ومحكمة االتحاد الدولي 

 واألمين العام ؛ 
والتقديرات   القادمةالمالي، وبيان الحسابات المراجع للسنة السابقة، والنظر في السنة  تلقي التقرير   1.46.1.7 

 ؛   االتحاد الدولي لكرة الطاولةحسابات   مدققيالرباعية لإليرادات والنفقات، وتعيين 
 النظر في المقترحات والقرارات وتقارير اللجان أو اللجان التي درستها ؛  1.46.1.8 
 اء، انتخاب الرئيس ونواب الرئيس التنفيذيين عند االقتض 1.46.1.9 
 المعنية، عند االقتضاء ؛   لكرة الطاولةاالتحاد الدولي    تعيين أعضاء اللجان والهيئات ومحكمة  1.46.1.10 
 ؛   القادمة  البطوالت العالمية لكرة الطاولةأي نظر في ترتيبات نهائيات   1.46.1.11 
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  والمجلس التنفيذي منذ انعقاد  لكرة الطاولةاالتحاد الدولي  به مجلس   قامعلى العمل الذي   المصادقة  1.46.1.12 

 ؛   ةالعام  للجمعية  األخيراالجتماع 
 و  مة ؛الجمعية الع لالمقبل  جتماع الأي إعالن عن مكان وتاريخ ا   1.46.1.13 
 النظر في أي مسألة أخرى.   1.46.1.14 
 

 الجمعية العامة  اجتماع الكلمة في    1.47 
 الذين سيسمح لهم بالتكلم في كل اقتراح وقرار.   المتدخلينيبت رئيس االجتماع في عدد   1.47.1 
 حق الرد.   الذي لديه  مقدم االقتراحباستثناء تكلم أكثر من مرة عن كل اقتراح وقرار،  ال   متدخلال يجوز ألي  1.47.2 
مة أن يسمح، حسب تقديره،  ا، يجوز لرئيس اجتماع الجمعية الع 1.47.1بصرف النظر عن المادة  1.47.3 

 . ولاأل  تدخلهبأن يتكلم أكثر من مرة للرد على استفسار ناشئ عن  للمتدخل
مة إجراء التصويت على أي اقتراح أو قرار، يجري التصويت عليه فورا ،  اقرر الجمعية الع تندما  ع 1.47.4 

" أو أي  نمر اآلن إلى التصويت"  المسألة للتصويت على النحو التاليطرح  و ، أخرى   دون مناقشة
 . أخرى من هذا القبيل  كلمات

البت فيه، ما لم يقتنع رئيس اجتماع   تم  مسألة قد المناقشة و التصويت مجددا  علىال يجوز إعادة   1.47.5 
 . االتحاد الدولي لكرة الطاولةمة بأن عدم القيام بذلك قد يضر إلى حد كبير بمصلحة االجمعية الع 

قدم بحسن نية يجب أن ي    1.47.5مة بموجب المادة اأي طعن في قرار رئيس اجتماع الجمعية الع  1.47.6 
 تخذ فور اتخاذ ذلك القرار. وأن ي  

  

 التصويت في اجتماع الجمعية العامة     1.48 
 . 1صوت   افي اشتراكاته   غير متأخرة جمعية حاضرة و لكل  1.48.1 
 بسيطة باستثناء : ال غلبية  األبت في المسائل بيتم ال  1.48.2 
أي تغيير في هذا الدستور، أو تعليق أو طرد من العضوية، أو مقترحات أو قرارات بموجب المادة    1.48.2.1 

 ؛   األعضاء  ثلثيأغلبية ب تصويت اليتطلب  البطولة العالمية لكرة الطاولة، وإلغاء منح نهائيات  1.43.3
 و  المدلى بها ؛أي تغيير في القوانين يتطلب أغلبية ثالثة أرباع األصوات    1.48.2.2 
 س األصوات المدلى بها. ا خم أ أغلبية أربعة  االتحاد الدولي لكرة الطاولةيتطلب حل    1.48.2.3 
مة  ارئيس اجتماع الجمعية الع لصوت األصوات في أي مسألة إدارية أو مالية، يكون    يساو ت   في حالة  1.48.3 

إلى   ةالعام الجمعية  ر  تم هذا االقتراح، و  يلغىاألصوات في أي مسألة أخرى،   يساو في حالة ت . الكفة
 . المسألة التالية في جدول أعمالها

يتم التصويت بخالف االنتخابات برفع األيدي أو بالوسائل اإللكترونية أو عبر اإلنترنت أو بنداء   1.48.4 
ح من رئيس مة بناء على اقترا ا الع  قرره الجمعيةتاالقتراع السري، على النحو الذي  ب األسماء أو  

 ة. م ااجتماع الجمعية الع 
مة، لتشكيل  امن قبل الجمعية الع  ممن قارتهم، للموافقة عليه  2 ينشخص يقوم كل رئيس قاري بترشيح   1.48.5 

 . بينقمرا قائمة ال
األسماء من القائمة حسب الترتيب   أخذ، تات االنتخاب خالل ، بما في ذلك  بينق مراكل تصويت يتطلب  1.48.6 

 موضوع التصويت.  بالمسألةلها اهتمام خاص  جمعيةاألبجدي، مع حذف ممثل أي  
  

 االنتخابات     1.49 
في حالة وجود عدد المرشحين لمنصب أكبر من عدد الوظائف الشاغرة، إذا لم يتم الوصول إلى أغلبية   1.49.1 

مثل هذه الحالة، سيتم استبعاد المرشح الحاصل على أقل  بسيطة، فسيلزم إجراء اقتراع إضافي. في 
 عدد من األصوات. 

 يجرى تصويت آخر لتحديد من سيتم استبعاده من بينهم. س إذا كان هناك تعادل ألدنى عدد األصوات،  1.49.2 
 ستجرى اقتراعات متتالية لحين البت في االنتخابات.  1.49.3 
قتراع صحيحة إال إذا كان عدد األصوات المدلى بها في هذا  في أي انتخاب، ال تعتبر أي ورقة ا  1.49.4 

 . ةالشاغر   المناصب  االقتراع مطابقا لعدد
 

 المحاضر و الوثائق     1.50 
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 نشر بطريقة مناسبة. ت و ة العام   الجمعية الجتماعبالمحاضر والوثائق ذات الصلة   يعنى  1.50.1 
شعارات  في اإل تراه ضروريا  الذي    ة،رو نشم لللطبعة ا يجوز لألمانة إجراء أي تصويب طفيف    1.50.2 

 ، مثل تصحيح النحوية والشكل والتنظيم والمراجع. ة  العام   الجمعية  اجتماعب ذات صلة   ثائقو الو 
  

 االختالالت     1.51 
أو خطأ أو إغفال في اإلخطارات وجداول األعمال واألوراق ذات الصلة الخاصة بعمل    اختاللأي   1.51.1 

من النظر في  مة االع أو يمنع الجمعية مة  االع مة وأي خطأ آخر متصل ال يبطل الجمعية االجمعية الع 
 : أن  أعمالها، شريطة

مة  االع الجمعية    أشغال في  مضيلا ممكنتقديره أنه ال يزال   حسبمة  االع يقرر رئيس اجتماع الجمعية   1.51.1.1 
 أو الخطأ أو اإلغفال ؛ أو   االختالل من رغمب

 . األصوات  يبأغلبية ثلث في أشغال الجمعية العامة يكونللمضي   للتصويتاقتراح    مةاالجمعية الع إلى    يتم تقديم  1.51.1.2 
  
 الجمعية العامة االستثنائية     1.52 
أو في غضون    ةالسابق   السنوية  إما بقرار في الجمعية العامة االستثنائية  العامةعقد الجمعية تيجوز أن    1.52.1 

،  اشتراكاتها غير المتأخرة في   الجمعيات  4/1 قبل  أسابيع من استالم األمانة لطلب كتابي مقدم من  10
 على األقل، أو في ظروف استثنائية، بقرار من المجلس التنفيذي.  2 ينتمثل قارت 

من انعقاد   1غضون شهر  االستثنائية في  لجمعية العامةل يرسل اإلشعار المتعلق بأي اجتماع  يجب أن   1.52.2 
 االجتماع. 

من أجلها اجتماع   األعمال التي سيعقداالستثنائية،   لجمعية العامةل عقد اجتماع  ب اإلشعاريجب أن يحدد   1.52.3 
محضر االجتماع السابق   المصادقة علىآخر، باستثناء   مسألةأي دون    االستثنائية  لجمعية العامةل
 . االستثنائية لجمعية العامةا  السنوية أو   لجمعية العامةل

  االستثنائية  العامةلجمعية  ا على اجتماع  تنطبق   السنوية  طبق على اجتماع الجمعية العامةاألحكام التي ت    1.52.4 
األساسي على خالف ذلك )أي مع أي تعديالت تعتبر ضرورية لمراعاة السياق    القانون، ما لم ينص  
 المختلف(. 

األساسي يجب أن    القانونفي   "AGM" السنوية   الجمعية العامةاجتماع   أي إشارات إلى مصطلح  1.52.5 
 . "EGM" االستثنائية  الجمعية العامةاجتماع   جرِ ت د

  

 الدور     1.53 
له   مخول التحاد الدولي لكرة الطاولةتشريعية لال سلطة  ال هو  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس    1.53.1 

، باستثناء هذا الدستور والقوانين، من بين  االتحاد الدولي لكرة الطاولة لتعامل مع جميع لوائح ا
 عليها في هذا الدستور. المسؤوليات األخرى المنصوص 

  

 التشكيل    1.54 
 من:  االتحاد الدولي لكرة الطاولة، يتكون مجلس  1.54هذه المادة حسب   1.54.1 
 الرئيس ؛   1.54.1.1 
 نواب الرئيس التنفيذيين ؛   1.54.1.2 
 هم ؛ مثليرؤساء لجان الرياضيين أو م   1.54.1.3 
 رؤساء القارات ؛ '  1.54.1.4 
 مة. ادق عليهم اجتماع الجمعية الع اممثال  للقارة ينتخبهم أو يعينهم كل اتحاد قاري ويص  32  حتى  1.54.1.5 
ا آخر في    1.54.2  ا في المجلس التنفيذي أن يعين عضو  يجوز ألي اتحاد قاري يكون رئيسه القاري أيض ا عضو 

 .موافقة الجمعية العامةشريطة ،  االتحاد الدولي لكرة الطاولة تنفيذية في مجلس  ال   تهأعلى هيئ 
أو أي اتحاد قاري   جمعيةي أل نالمسؤولي أعضاء اللجنة األولمبية الدولية من الرياضيين أو  يكون  1.54.3 

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولةأعضاء بحكم مناصبهم في مجلس  
 اتحاد قاري :   عن كلعدد الممثلين القاريين  يكون  1.54.4 
 و  ؛  عن اشتراكاتها متأخرةالاألعضاء في ذلك االتحاد القاري وغير  جمعياتال متناسب مع عدد    1.54.4.1 
 . 32ال تتجاوز   1.54.4.2 
 مختلفة.  جمعيةكل ممثل قاري من   1.54.5 
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ا في مجلس   العامة الجمعيةدق  ا صت إذا لم   1.54.6  على تعيين أي ممثل قاري، فلن يكون هذا الشخص عضو 
ا حتى    االتحاد الدولي لكرة الطاولةوسيظل هذا المنصب في مجلس   االتحاد الدولي لكرة الطاولة شاغر 

التحاد القاري ذي الصلة ترشيح شخص مناسب آخر منتخب أو  ا  بإمكان، حيث المقبل االجتماع العام  
 . لجمعية العامةتلك ا   فيه لتبتمعين 

 

 صالحيات ال   .551 
 األساسي، ال سيما:   القانونالمنصوص عليها في    بالصالحيات االتحاد الدولي لكرة الطاولةيتمتع مجلس    1.55.1 
 تلقي التقارير من المفوضين واللجان والنظر فيها ؛   1.55.1.1 
الفردية وبناء على توصية المجلس التنفيذي،  تعيين رؤساء اللجان والهيئات الدائمة في السنوات   1.55.1.2 

باستثناء رئيس لجنة الترشيحات الذي يعينه المجلس التنفيذي في السنوات الزوجية ورؤساء لجان  
 الرياضيين الذين تنتخبهم لجنة الرياضيين ؛ 

 الحسابات والمالية ؛   تدقيقتعيين أعضاء لجنة   1.55.1.3 
 نزاهة الذين لهم حقوق التصويت ؛ تعيين جميع أعضاء مجلس ال   1.55.1.4 
، بخالف هذا  االتحاد الدولي لكرة الطاولة النظر في المقترحات والقرارات المتعلقة بقواعد وأنظمة    1.55.1.5 

 الدستور والقوانين ؛ 
البطولة العالمية لذوي االحتياجات   و  WJTTC البطولة العالمية للشباب  منح أو إلغاء استضافة  1.55.1.6 

 ؛   WVTTC البطولة العالمية للرواد و  WPTTC الخاصة
 ؛   االتحاد الدولي لكرة الطاولةوالموافقة على أي منشورات إدارية وتقنية صادرة عن    1.55.1.7 
 و  في كل لجنة ؛  والمراسلون الدائمونوتحديد عدد األعضاء    1.55.1.8 
 من سلطاتها إلى المجلس التنفيذي. تفويض أي   1.55.1.9 
  

 الدولي لكرة الطاولة  الحق في حضور اجتماعات مجلس االتحاد   .561 
االتحاد الدولي لكرة  ، ورئيس مجلس النزاهة    االتحاد الدولي لكرة الطاولةيجوز لرئيس محكمة   1.57 

االتحاد الدولي لكرة  ، والمفوضين، حضور اجتماعات مجلس والهيئات، ورؤساء اللجان الطاولة 
 كمستشارين خبراء، دون الحق في التصويت ولكن مع الحق في الكالم.  الطاولة

  

 الدولي لكرة الطاولة  اجتماعات مجلس االتحاد مكان و تاريخ   1.58 
في المكان والتاريخ المحددين خالل االجتماع األخير   االتحاد الدولي لكرة الطاولةيجتمع مجلس    1.58.1 

وفي ظروف استثنائية أو إذا لم يتقرر ذلك خالل االجتماع األخير   االتحاد الدولي لكرة الطاولة،لمجلس 
 ن يحددهما المجلس التنفيذي. ا، في المكان والتاريخ اللذاالتحاد الدولي لكرة الطاولة لمجلس 

أعماله بالمراسلة )بما في ذلك عن طريق    االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس وبخالف ذلك، يدير   1.58.2 
 (. عبر األنترنتالوسائل اإللكترونية أو 

 عن بعد )كليا أو جزئيا( إذا اعتبر ذلك مناسبا.  االتحاد الدولي لكرة الطاولةيجوز عقد أي اجتماع لمجلس    1.58.3 
  

 الدولي لكرة الطاولة  مجلس االتحاد  اتاجتماع   1.59 
  1غضون شهر  في إلى جميع أعضائه  االتحاد الدولي لكرة الطاولةيرسل جدول أعمال اجتماع مجلس    1.59.1 

 هذا االجتماع. من 
في اجتماعه جميع المقترحات والقرارات المقدمة إليه   الطاولةاالتحاد الدولي لكرة يستعرض مجلس    1.59.2 

)مع إدخال التغييرات الالزمة لتناسب   1.44في أعقاب عملية االستعراض المنصوص عليها في المادة  
 (، ويحيلها، عند االقتضاء، إلى اللجان للنظر فيها. االتحاد الدولي لكرة الطاولةسياق اجتماع مجلس 

الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه. وإذا تغيب    االتحاد الدولي لكرة الطاولةس اجتماع مجلس أ ري  1.59.3 
 الحاضرون أحد أعضائهم رئيسا لذلك االجتماع.  االتحاد الدولي لكرة الطاولة  كالهما، ينتخب أعضاء مجلس

و في حالة  بسيطة ال غلبية  األب  االتحاد الدولي لكرة الطاولةيتم البت في كل سؤال في اجتماع مجلس    1.59.4 
 . مرجحفي األصوات، يكون للرئيس صوت   يساو الت 

االقتراع،  ب يتم التصويت برفع األيدي أو بالوسائل اإللكترونية أو عبر اإلنترنت أو بنداء األسماء أو   1.59.5 
 الرئيس. بناء  على اقتراح من   االتحاد الدولي لكرة الطاولةعلى النحو الذي يقرره اجتماع مجلس  

االتحاد الدولي لكرة  دفع نسبة من تكاليف سفر أعضاء مجلس   لالتحاد الدولي لكرة الطاولةيجوز   1.59.6 
، على أن يقرر المجلس التنفيذي  االتحاد الدولي لكرة الطاولة اجتماعات مجلس  في   ينرك االمش   الطاولة

 هذه النسبة من وقت آلخر. 
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 1.47  إلى التكلم بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة  االقتراحاتيجوز دعوة مقدمي    1.59.7 
وافق عليه بالبريد االلكتروني أو غيره من وسائل االتصال االلكتروني  م وقع أو م اقتراح كتابي أي   1.59.8 

في اجتماع   تم المصادقة عليهالمقبولة عموما بواسطة األغلبية البسيطة يكون صحيحا كما لو كان قد 
. يمكن أن يتكون أي اقتراح من هذا القبيل من عدة وثائق في شكل  االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس  
االتحاد الدولي  عضو أو أكثر من أعضاء مجلس   اى حد كبير، يوقع كل منها أو يوافق عليه مماثل إل 

 . لكرة الطاولة
  

 : المجلس التنفيذي   3القسم  
  

 الدور    1.60 
 . لالتحاد الدولي لكرة الطاولةالمجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية    1.60.1 
  
 التشكيل    1.61 
 المجلس التنفيذي مما يلي:   كونيت  1.61.1 
 الرئيس ؛   1.61.1.1 
ويعين نائب آخر ليكون مسؤوال عن   ،يعين الرئيس أحدهم نائبا للرئيس  ،نواب تنفيذيون للرئيس 8  1.61.1.2 

 الشؤون المالية ؛ 
 و  من لجنة الرياضيين من جنس مختلف ؛ 2  وينعض  1.61.1.3 
أن يكون عضوا بحكم منصبه    ،تصل بكرة الطاولة م  ،لدولية ا  األولمبيةيجوز ألي عضو في اللجنة   1.61.1.4 

 بقرار من المجلس التنفيذي. 
  
 صالحيات ال   .621 
 : ـ ، ال سيما فيما يتعلق بةاألساسي  النظميتمتع المجلس التنفيذي بالسلطات المنصوص عليها في    1.62.1 
 ؛   المدير العامتعيين    1.62.1.1 
عينها   تالعمل والهيئات األخرى التي ال  أفواجتعيين رئيس لجنة الترشيحات والمفوضين وأعضاء    1.62.1.2 

 ؛   لكرة الطاولةأو مجلس االتحاد الدولي الجمعية العامة  
 ؛   لذوي االحتياجات الخاصة القاريةبطولة ال منح أو إلغاء استضافة    1.62.1.3 
 العمل وأي هيئة أخرى تنشأ من وقت آلخر ؛  واجفأو  والهيئاتتحديد اختصاصات جميع اللجان   1.62.1.4 
، بما في ذلك  لكرة الطاولة الدولي   الموافقة على أي قواعد ووثائق تنظيمية داخلية رئيسية لالتحاد  1.62.1.5 

 السياسات والمبادئ التوجيهية واإلشعارات ؛ 
 ؛   ةالعام   الجمعيةالتي ستقدم إلى   لكرة الطاولةلالتحاد الدولي    اإلستراتيجيةالموافقة على الخطة    1.62.1.6 
 وإغالقها وتعيين الموقعين عليها ؛   لكرة الطاولةلالتحاد الدولي   البنكيةالموافقة على فتح الحسابات    1.62.1.7 
 الطاولة ؛   كرةلمصلحة  حسب الحاجة،  لكرة الطاولة،لالتحاد الدولي  استخدام أموال    1.62.1.8 
  مع كتابيا  هذه القرارات  تدونفي هذه الحالة، و الرئيس أو أي مسؤول منتخب،   عالوةعلى  ةوافق الم   1.91.62. 

 األسماء والمبالغ على وجه التحديد، وتدرج في البيان السنوي للحسابات ؛ 
 استعراض جميع طلبات العضوية الجديدة وتقديم توصيات بشأن القبول ؛   1.62.1.10 
 ؛   لكرة الطاولةالتحاد الدولي اأو إلى مجلس   الجمعية العامةتقديم مقترحات وقرارات إلى   1.62.1.11 
 ؛   لكرة الطاولةالتحاد الدولي  اتحديد استخدام اسم وشعار    1.62.1.12 
 ؛   ةاألساسي   للنظموفقا  العقوباتفرض   1.62.1.13 
األخرى الجارية أو    المسائل، البت في جميع  ة األساسي  النظمبصرف النظر عن أي أحكام أخرى في   1.62.1.14 

ال يمكن أن تقررها الهيئة المختصة على وجه السرعة، واتخاذ جميع   التي  العاجلة في ظروف استثنائية
 اإلجراءات وإصدار جميع األوامر التي تراها ضرورية ؛ 

 و ؛ طبق  م أو القانون ال  ةاألساسي  النظم حسب  خص هيئة أخرىت البت في أي مسألة ال    1.62.1.15 
 
 
 
 
 

2022 ITTF Annual General Meeting 89/105 Amman, Jordan, Tuesday 6th December 2022



 2022مقترحات للجمعية العامة السنوية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  
 

 2022ديسمبر  6الثالثاء  -عمان ، األردن  مقترحات و قرارات   -الجمعية العامة لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 

 
 43 من 28 الصفحة

 

 

 
 

 . لكرة الطاولةالتحاد الدولي  ا  فيجميع الصالحيات التي ال تنسب صراحة إلى هيئة أخرى  تولي    1.62.1.16 
المجلس    قِبلس السلطات المخولة للمجلس التنفيذي عن طريق تصويت باألغلبية البسيطة من تمار    1.62.2 

 التنفيذي. 
يجوز  ، ما لم ينص صراحة على خالف ذلك بموجب هذا الدستور، 1.62.2بالرغم من المادة   1.62.3 

التحاد  ا فيأن يفوض أيا من سلطاته إلى أي من أعضائه أو غيرهم من األشخاص للمجلس التنفيذي 
أو ضمنا، ويجوز للمجلس التنفيذي في أي وقت إلغاء أي تفويض من   تا  صراح  لكرة الطاولةالدولي  

 هذا القبيل )كليا أو جزئيا(. 
 

 المهام    1.63 
 : دائما أعضاء المجلس التنفيذي  يجب على    1.63.1 
 ودفع أهدافه قدما ؛  لكرة الطاولةالتحاد الدولي  اتعزيز مبادئ    1.63.1.1 
  لكرة الطاولةالعمل بحسن نية واالضطالع بمسؤولياتهم بما يخدم المصالح الفضلى لالتحاد الدولي    1.63.1.2 

 ككل ؛  والجمعيات
للقوانين والنظم األساسية وقرارات أي هيئة    لكرة الطاولةالدولي   االمتثال، وضمان امتثال االتحاد  1.63.1.3 

 قضائية ؛ 
 أو سوء السلوك الجسيم أو اإلهمال المتعمد للواجب ؛   النزاهةعدم القيام بأي عمل من أعمال عدم  1.63.1.4 
لكرة  التحاد الدولي ايؤدي إلى تشويه سمعة  قدعدم القيام بأي شيء )عن طريق الفعل أو اإلغفال(   1.63.1.5 

 الطاولة ؛   كرةأو   لكرة الطاولةالتحاد الدولي  الطاولة أو يتعارض مع المصالح الفضلى ل  كرةو أ  الطاولة
قل من أعضاء المجلس التنفيذي  اعيمارسها أي عضو    واالجتهاد والمهارة التي الحذر على الحرص 1.63.1.6 

 في نفس الظروف ؛ 
وحدة النزاهة عن طبيعة ومدى أي مصلحة لهم )أو أي شخص له صلة  لالكشف للمجلس التنفيذي و   1.63.1.7 

  لكرة الطاولة،التحاد الدولي أو تخص ا  لكرة الطاولةلالتحاد الدولي بهم( في معاملة أو معاملة مقترحة 
بمجرد علمهم بهذه المصلحة أو تلك المعاملة واالمتناع عن إبداء الرأي والتصويت على أي قرار ذي  

 صلة ؛ 
الحفاظ على السرية فيما يتعلق باتصاالت المجلس التنفيذي وشؤونه والمعلومات السرية )باستثناء ما   81.63.1. 

يلزم اإلفصاح عنه من خالل محاضر اجتماعاته( وعدم الكشف عنها ألي شخص آخر، ما لم يكن ذلك 
ا يقتضيه القانون  وافق عليه المجلس التنفيذي، أو حسبم  حسب ما، لكرة الطاولة التحاد الدولي  الصالح  

 و ؛   ةاألساسي   النظمأو 
 فيها. الفعلية  بذل جهود معقولة لحضور جميع اجتماعات المجلس التنفيذي والمشاركة    1.63.1.9 
  
 األعمال خارج االجتماعات  وإدارةاجتماعات المجلس التنفيذي  1.64 
عندما   ،وخالف ذلك  البطولة العالمية لكرة الطاولةيجتمع المجلس التنفيذي خالل فترة نهائيات  1.64.1 

 ها الرئيس أو بالتصويت بأغلبية بسيطة. ستدعيي 
من أعضاء المجلس التنفيذي   % 50يكون النصاب القانوني ألي اجتماع للمجلس التنفيذي أكثر من  1.64.2 

 صويت. الذين يشغلون مناصبهم ويحق لهم الت
المرئي عن  التداول  بيجوز عقد اجتماعات المجلس التنفيذي عن بعد، دون قيود، عن طريق الهاتف أو   1.64.3 

 . بعد
لتصويت صوت واحد، شريطة أال  لكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي الحاضرين والمؤهلين ل  1.64.4 

  هذالديه تضارب في المصالح بشأن  الذي  عضو من أعضاء المجلس التنفيذيعلى أي اقتراح،  يصوت
 قتراح. الا

المجلس    قبل منإلقرارها ما لم ينص هذا الدستور على خالف ذلك، تتطلب االقتراحات المقدمة  1.64.5 
مناصبهم ويحق لهم التصويت. وفي حالة تساوي   يشغلونعضائه الذين  ألالتنفيذي أغلبية بسيطة 

 . مرجح األصوات، يكون للرئيس صوت
ن بعد، ويجوز عيجوز تمرير التماسات المجلس التنفيذي بالمراسلة، دون إجراء أي اجتماع مادي أو  1.64.6 

 األغراض. استخدام البريد اإللكتروني وغيره من وسائل االتصال اإللكتروني المقبولة عموما لهذه  
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ق عليه بالبريد اإللكتروني أو غيره من وسائل االتصال  الذي يوقع عليه أو يواف    المدون،يكون االقتراح   1.64.7 
في اجتماع للمجلس   صادق عليهكما لو   صحيحا    ،اإللكتروني المقبولة عموما باألغلبية البسيطة 

عدة وثائق في شكل مماثل إلى حد كبير،   علىمن هذا القبيل  مقترحأي  يحتويالتنفيذي. ويجوز أن  
 منها أو يوافق عليها عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التنفيذي. وثيقة يوقع على كل 

ماعاته وجميع المسائل  يجوز للمجلس التنفيذي، ما لم ينص على خالف ذلك أعاله، أن ينظم سير اجت 1.64.8 
 أو وثيقته ذات الصلة.   صالحياتهاألخرى المتعلقة باجتماعاته من خالل 

 
 المجلس التنفيذي   شغور المنصب في .651 
 من االستمرار في منصبه، يحل محله نائب الرئيس.  هتمكن عدم  الرئيس أو   ةاستقال   في حالة  1.65.1 
 :  نائب الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، شريطة تعيينللرئيس أن يلغي يمكن   1.65.2 
 بسوء نية ؛  اإللغاءال يتم  أن   1.65.2.1 
 و ؛    اإللغاءأسباب هذا   و ، المقصود   لتعيينا  غاءاإلشعار الكتابي بإل  1.65.2.2 
على الرئيس في   الحالةلنائب الرئيس أو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لعرض  الفرصة  إتاحة  1.65.2.3 

 ساعة(.   48غضون فترة معقولة )ال تقل عن 
بناء على   1.65.2ض قرار الرئيس بموجب المادة استعر ا  االتحاد الدولي لكرة الطاولة يجوز لمحكمة  1.65.3 

 ؤون المالية. طلب نائب الرئيس أو نائب الرئيس التنفيذي للش
  وابنمن بين  ،نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليةأو  رئيس النائب أي شغور في منصب   يتم ملئ  1.65.4 

 . الرئيسون، بتعيين من الرئيس التنفيذي
األولى من فترة شغل المنصب   3ي نائب رئيس تنفيذي خالل السنوات أليتم ملء أي منصب شاغر    1.65.5 

 . العهدةللسنوات المتبقية من مدة   ،القادم  ةم ااألغلبية البسيطة في اجتماع الجمعية الع بتصويت 
ا، فسيشغله أحد نواب الرئيس الذين تنتخبهم لجنة   مناصبإذا كان أحد   1.65.6  رئيس لجنة الرياضيين شاغر 

 الرياضيين. 
  
 المجلس التنفيذي  أعضاء فصل تعليق أو   .661 
تعليق عضوية أي عضو من   ، أن يوافق على اقتراحاألعضاء  التنفيذي، بأغلبية ثلثييجوز للمجلس  1.66.1 

 أعضاء المجلس التنفيذي، رهنا بالشروط التي يراها مناسبة، إذا كان ذلك العضو:
أو   الطاولةلالتحاد الدولي لكرة جنائية أو تأديبية، مثل انتهاك مدونة أخالقيات   مخالفةمتهم بارتكاب   1.66.1.1 

أو منظمة مرتبطة، وفي الرأي المعقول للمجلس التنفيذي، هناك خطر حقيقي   جمعيةانتهاك قواعد  
 الطاولة أو ثقة الجمهور؛ أو  كرةنزاهة بشكل خطير  يتمثل في إمكانية تقويض  

 1.63 ةأو أكثر بموجب الماد واجباتهم   إحدى، انتهاك  لمجلس التنفيذيلالمعقول  رأي  ال، في  أنه   1.66.1.2 
، يظل هذا التعليق قائما في انتظار نتيجة هذه التهم أمام  1.66.1في حالة فرض تعليق عمال بالمادة  1.66.2 

 أو أمام هيئة قضائية أخرى.   االتحاد الدولي لكرة الطاولةمحكمة  
أي عضو من أعضاء المجلس   فصلاقتراح   اررإق، أعضائه  يجوز للمجلس التنفيذي، بأغلبية ثلثي 1.66.3 

 التنفيذي قبل انتهاء مدة عضويته، رهنا بالشروط التي يراها مناسبة، إذا كان ذلك العضو: 
أو أكثر من  واجباتهم  ألحدخطير أو متكرر أو مستمر  و انتهاك في  ، لمجلس التنفيذي ا رأي بضح  او أنه   1.66.3.1 

 ؛ أو   1.63بموجب المادة 
 . 1.66.1ال يفي بالشروط التي فرضها المجلس التنفيذي لرفع التعليق المفروض بموجب المادة   1.66.3.2 
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، يزود المجلس التنفيذي  1.66أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي عمال  بالمادة  فصلقبل تعليق أو  1.66.4 
 ذلك العضو بما يلي: 

 و أسباب هذا االقتراح ؛  و ترح، المق   الفصلإشعار كتابي بالتعليق أو   1.66.4.1 
 ساعة(.   48على المجلس التنفيذي في غضون فترة معقولة )ال تقل عن  حالتهعرض  لفرصة  إعطائه ال   1.66.4.2 
  علق تلقائيا  )حسب االقتضاء(ت  1.66عمال  بالمادة  فصله أو   هق ي ل يتم تع   أي عضو في المجلس التنفيذي  1.66.5 

 من أي منصب يشغله بحكم منصبه فيما يتعلق بعضويته في المجلس التنفيذي.  عضويته
  ةاألساسي ظم هي إضافة ال تحد من أي صالحيات أخرى موجودة بموجب الن  الحالية  1.66المادة    1.66.6 

 أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي من منصبه.   فصللتعليق أو  
أن يطعن في هذا التعليق أو    1.66عمال بالمادة  فصلأو ي يعلق  يجوز ألي عضو في المجلس التنفيذي   1.66.7 

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولةأمام محكمة   الفصل
 

 : محكمة االتحاد الدولي لكرة الطاولة   4القسم  
  

 التشكيل الدور و  .671 
  وتتكون لالتحاد الدولي لكرة الطاولةهي الهيئة القضائية الرئيسية   االتحاد الدولي لكرة الطاولة  محكمة 1.67.1 

 . كحد أقصى أعضاء 8من 
 أعضاء آخرين.  6رئيس، ونائب للرئيس، وما يصل إلى   االتحاد الدولي لكرة الطاولة  لمحكمة 1.67.2 
  
 لوائح محكمة االتحاد الدولي لكرة الطاولة  .681 
ئح محكمة  وا واإلجراءات المعروضة عليها من خالل ل االتحاد الدولي لكرة الطاولةيتم تنظيم محكمة  1.68.1 

 . االتحاد الدولي لكرة الطاولة
  

 : وحدة النزاهة   5القسم  
 

 الدور و التشكيل و المسؤولية   .691 
لالتحاد الدولي لكرة مستقلة  عمليتية هي وحدة  الدولي لكرة الطاولة  وحدة النزاهة التابعة لالتحاد 1.69.1 

 وتضطلع بالمسؤوليات التالية:  الطاولة
االتحاد الدولي لكرة  التحقيق في انتهاكات المسائل المتصلة باالمتثال واالنضباط والنزاهة أمام محكمة  1.69.1.1 

 أو أمام أي هيئة قضائية أخرى مختصة ومعترف بها ومقاضاة مرتكبيها ؛   الطاولة
 و الطاولة بشأن مسائل النزاهة ؛  كرةتثقيف أطراف  1.69.1.2 
 . المحافظة عليهاة و الطاول   كرةحماية نزاهة ل 1.69.1.3 
من رئيس النزاهة والموظفين اآلخرين الالزمين  كونتت يشرف مجلس النزاهة على وحدة النزاهة و  1.69.2 

 لوحدة النزاهة لالضطالع بمسؤولياتها. 
 مة. اتكون وحدة النزاهة مسؤولة مباشرة أمام الجمعية الع  1.69.3 
  
 الطاولة لوائح النزاهة لالتحاد الدولي لكرة  .701 
  الدولي لكرة  التحادلوتمارس سلطاتها وفقا للوائح النزاهة   مهامهابتنظم وحدة النزاهة وتضطلع   1.70.1 

 الطاولة. 
  

 : المناصب الشرفية   6القسم  
 

 السوابق مليات التحقق من ع 1.71 
، يجوز إخضاع أي فرد  6 القسم،  IIIبموجب هذا الجزء   الشرفي منصببالاالحتفاظ أو  للحصول  1.71.1 

المصالح، ويظل متاح للتحقق من  في تضارب   أي عن عالناتاإل، بما في ذلك  ةلتحقق السنوي لعملية ا 
 على النحو الذي تطلبه وحدة النزاهة.   السوابق

يجوز  ف أو اإلبقاء عليه ،  شرفيأي فرد يسعى إلى الحصول على منصب  1.71.1إذا لم يمتثل للمادة  1.71.2 
 الطاولة.   الدولي لكرة التحادل عمال بلوائح النزاهة  ،ضده نزاهة أن تتخذ إجراءات أخرىلوحدة ال 
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 الرئيس الشرفي  1.71.3 
  الدولي لكرة  التحادل  شرفيالطاولة تلقائي ا لقب "رئيس   الدولي لكرة  التحادلرئيس سابق   كليمنح  1.71.3.1 

 آلخر.  حينها المجلس التنفيذي من ع مجموعة من االمتيازات التي يقرالطاولة " م 
  التحادامة أو بقرار من محكمة  امن خالل تصويت األغلبية البسيطة للجمعية الع  اللقبيمكن إلغاء هذا  1.71.3.2 

 . الطاولة الدولي لكرة
  
 العضوية الشرفية الشخصية  1.71.4 
الطاولة، أن يتم تعيينه   الدولي لكرة  التحاداشخص قدم خدمة طويلة ومتميزة إلى أي  يجوز عند التقاعد   1.71.4.1 

ا   الدولي   التحادابناء  على توصية من مجلس    الجمعية العامة،ي ا شخصي ا مدى حياته من قبل  شرف عضو 
 الطاولة.   لكرة

، بضيافة مجانية،  لكرة الطاولةالبطولة العالمية  الشخصيين حضور نهائيات    نالشرفيييحق لألعضاء   1.71.4.2 
  صفة التصويت. يمكن إلغاء دونمع الحق في الكالم ولكن  ةالعام للجمعية  وحضور االجتماع السنوي 

 الطاولة.  الدولي لكرة  التحاداالشخصية بقرار من محكمة    الشرفيةالعضوية  
 
 

 اللجان، الهيئات، إلخ. :  7القسم   
 

 اللجان الدائمة  1.72 
، ولجنة القواعد،  لذوي االحتياجات الخاصة   الطاولة  كرةلجنة المعدات، ولجنة الترشيحات، ولجنة  1.72.1 

الرواد كلها  والحكام، ولجنة   العامون  ، ولجنة االستدامة، ولجنة الحكامي علوم والطب الرياض الولجنة  
 لجان دائمة. 

  ،في كل لجنة  المراسلونواألعضاء  الدائمون  األعضاءعدد الطاولة  الدولي لكرة التحادايحدد مجلس   1.72.2 
 قبل سنة من ترشيح أعضاء اللجنة.

 تدير أعمالها بالمراسلة. عدا ذلك،  مة، و اتجتمع اللجان عموما  خالل فترة انعقاد اجتماع الجمعية الع  1.72.3 
ع أي تقارير  لمعالجة مجاالت عمل محددة، وتخض ،أعضائها من يجوز ألي لجنة أن تنشئ لجانا  فرعية  1.72.4 

  الجمعية قبل نشرها أو تقديمها إلى اجتماع ،ها جان الفرعية إلقرار اللجنة بكاملأو توصيات من هذه الل 
 . الطاولة  لكرةأو مجلس االتحاد الدولي    ةالعام 

تنظر كل لجنة في أنشطة االتحادات القارية )وأي من هيئاتها اإلقليمية( في مجال اختصاصها، وتسدي   1.72.5 
إلى االتحادات القارية )وأي من هيئاتها اإلقليمية( عن طريق المجلس التنفيذي بشأن األفكار   التوصيات

 المتعلقة بالمزيد من التطوير. 
بشأن اقتراح    ه، في غضون فترة زمنية معقولة محددة، عن رأي ا  ي كتابيدلي يعتبر عضو اللجنة الذي ال   1.72.6 

 خطي عممه رئيس اللجنة أو نيابة عنه، قد وافق على أي توصية مقدمة باسم اللجنة. 
  مشددا  ، الطاولة   لكرةإلى مجلس االتحاد الدولي    ،تقريرا سنويا عن أنشطة لجنته يقدم رئيس كل لجنة   1.72.7 

قبول هذا التقرير قبوال ألي توصية ال يعتبر االنتباه إلى أي توصية ترغب اللجنة في تقديمها، ولكن 
 مقدمة بموجبه. 

مدى ومدة هذه  ، ولكن الطاولة  لكرةاالتحاد الدولي  نيابة عن مجلس   تصرفلجنة أن ت ي يجوز أل 1.72.8 
االجتماع القادم   خاللويتم استعراضها الطاولة  لكرةاالتحاد الدولي من قبل مجلس  هاتحديديتم  السلطة 
 . الطاولة  لكرةاالتحاد الدولي لمجلس 

من عدد   % 25، يتم اختيار ما ال يقل عن هيئةلجنة أو  أي  في لإلناثشريطة تقديم ترشيحات كافية  1.72.9 
 . اإلناث   من بين المرشحات الهيئةفي تلك اللجنة أو   العضوية األعضاء الكاملي
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 لجنة الرياضيين  1.73 
 : تتكون لجنة الرياضيين من  1.73.1 
 أعضاء منتخبين ؛   10  1.73.1.1 
 و الدولية ؛   األولمبيةلجنة الرياضيين التابعة للجنة   في الطاولة الحالين من كرة  أعضاء  أي  1.73.1.2 
 معينين لضمان التنوع.  2  وينعضحتى   1.73.1.3 
  

 لجنة الترشيحات  1.74 
 :  همأعضاء على األقل يحددهم ويعينهم المجلس التنفيذي، بما في 6لجنة الترشيحات من    كونتت 1.74.1 
 ؛   الفرديةفي سنوات   الجمعيات، قبل  األفراد الذين وردت ترشيحاتهم من  1.74.1.1 
 نائب رئيس تنفيذي ؛   1.74.1.2 
 و  جميع رؤساء القارات ؛  1.74.1.3 
 شخص آخر يرى المجلس التنفيذي أنه مؤهل.أي    1.74.1.4 
 :  تقوم لجنة الترشيحات بما يلي  1.74.2 
التحقق من أهلية وصحة الترشيحات للمناصب وفقا للوائح االنتخابات والتعيين الصادرة عن االتحاد    1.74.2.1 

 ؛   لكرة الطاولةالدولي  
 و اإلشراف على توزيع المرشحين على اللجان والهيئات وغيرها من المناصب الرئيسية ؛   1.74.2.2 
بتكوين اللجان والهيئات والهيئات   لكرة الطاولةاالتحاد الدولي  أو مجلس   الجمعية العامة ةوصي ت  1.74.2.3 

 الرئيسية األخرى. 
  

 الحسابات والمالية  تدقيقلجنة   1.75 
أعضاء مستقلين باإلضافة إلى عضو واحد في   3الحسابات والمالية على األقل من   تدقيقتتكون لجنة   1.75.1 

ونائب الرئيس التنفيذي   لكرة الطاولةيعينه مجلس االتحاد الدولي  لكرة الطاولةمجلس االتحاد الدولي  
)بدون حقوق   لكرة الطاولةإدارة االتحاد الدولي    يموظفعضو من المسؤول عن الشؤون المالية و 

 التصويت(. 
 الحسابات والمالية مع مدة عضوية المجلس التنفيذي.   تدقيقتتطابق مدة عضوية لجنة   1.75.2 
  
 االستدامة لجنة   .761 
 :  أعضاء على األقل، من بينهم  6تتكون لجنة االستدامة من  1.76.1 
 و ؛   لكرة الطاولةالدولي    كل قارة يعينه مجلس االتحاد عنممثل واحد  1.76.1.1 
 التنفيذية.  المجلسعينه  ي  ،مستقل واحد على األقل  عضو  1.76.1.2 
 تتطابق مدة عضوية لجنة االستدامة مع مدة عضوية المجلس التنفيذي.  1.76.2 
  

 النزاهة لجنة   .771 
مستقلين )لكل منهم حق التصويت( يعينهم مجلس  أعضاء  3يتكون مجلس النزاهة على األقل من   1.77.1 

)بدون  لكرة الطاولةالدولي    المجلس التنفيذي االتحاد من، وعضو واحد لكرة الطاولةالدولي   االتحاد
 )بدون حق التصويت(.  لكرة الطاولةالدولي   التحادل لنزاهة ا حق التصويت( ورئيس  

  

 القاري  المجلس .781 
المجلس القاري هو هيئة يعينها المجلس التنفيذي لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة باأللعاب األولمبية   1.78.1 

 ، وأحداث اللقب العالمي، والشؤون القارية. ذوي االحتياجات الخاصةوأولمبياد  
 ن(. نيي هم المع يالمجلس القاري من أعضاء المجلس التنفيذي والرؤساء القاريين )أو ممثل  يتكون 1.78.2 
 :  يضطلع المجلس القاري بالمهام التالية 1.78.3 
ذوي    ادأولمبيو الطاولة في األلعاب األولمبية   كرةسات ف منا على واإلشراف ةمراقب التخطيط و ال  1.78.3.1 

 ؛   االحتياجات الخاصة
، ومنظمي  كرة الطاولة لذوي االحتياجات الخاصة  اختيار الخبراء التقنيين المعنيين، وممثلي لجنة 1.78.3.2 

  اجتماعات أو عدةحد  أ   لحضورودعوتهم   ذوي االحتياجات الخاصة  ادأولمبيو األلعاب األولمبية 
 حسب الحاجة، على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي ؛   ،لمجلس القاري ا
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،  ، واللجان األولمبية الوطنية البرالمبية اللجنة األولمبية الدولية، واللجنة الدولية  مع  صلوا تضمان ال   1.78.3.3 
 ؛   البرالمبية و  جميع المسائل المتعلقة بالمسابقات األولمبية  بخصوص  جمعيات،وال 

 ؛   يةالبرالمب إنفاذ لوائح األهلية وتأكيد أهلية الرياضيين للمشاركة في األلعاب األولمبية واأللعاب    1.78.3.4 
في األلعاب األولمبية  الطاولة  كرةمباريات  حكامفنيين، وجميع الممثلين  ال، و التحكيم تعيين هيئات    1.78.3.5 

 ؛   البرالمبيةواأللعاب  
لنص وروح الميثاق    البرالمبيةاأللعاب األولمبية واأللعاب الطاولة في   كرة أحداثضمان امتثال    1.78.3.6 

 على التوالي ؛  البرالمبيةاألولمبي ودليل اللجنة الدولية  
 ؛   البرالمبيةاأللعاب األولمبية واأللعاب الطاولة في   كرةواستعراض مقترحات ألحداث  إطالق  1.78.3.7 
 لألحداث ؛  ةالدولي الرزنامة   بطض ب  خاصوتوجيه استراتيجي   تمداخال تقديم   1.78.3.8 
  البرالمبيةاأللعاب األولمبية واأللعاب  دخول في ل ا مقترحات لنظم ومسارات التأهيل  صياغة وتقديم  1.78.3.9 

 اللقب العالمي التي تنطبق على جميع االتحادات القارية ومسارات التأهيل المحددة ؛ أحداث  و 
سات اللقب العالمي،  ف الرئيسيين لمنا  المنظمين، وممثلي المؤهلين ستدعاء الخبراء التقنيين ستمالة واا  1.78.3.10 

 لمجلس القاري بناء على طلب المجلس التنفيذي ؛ ل اجتماع أو أكثر   للمشاركة في
اقتراح برامج إنمائية ومبادرات عالية األداء ذات صلة لدعم التوجهات اإلنمائية العامة المستقبلية    1.78.3.11 

لتعزيز المساواة    ةخاص  أهمية، مع إيالء مع االتحادات القارية  بالتعاونلكرة الطاولة،  لالتحاد الدولي  
 و وواجباتها ؛  الجمعياتبين الجنسين وتنمية الشباب وحقوق 

لكرة  مناقشة جميع المسائل األخرى ذات االهتمام المشترك لالتحادات القارية واالتحاد الدولي    1.78.3.12 
 . الطاولة

  ،وفي أوقات أخرى  ،عليه المجلس التنفيذي  يصادق  ،يجتمع المجلس القاري وفق جدول سنوي محدد  1.78.4 
 الرئيس.   بدعوة من

  ،، جميع اجتماعات المجلس القاري ة الطاولة لكر االتحاد الدولي إدارة أو أكثر من   موظفيحضر  1.78.5 
   .جتماعاتالا  ويصوغون محاضر وتقارير ،الرئيس  ميعينه 

 . سنوي  تقريرمرفقة ب ة،العام   الجمعيةقدم إلى  وت  ،ةي جتماعات القار ال امحاضر   تدون 1.78.6 

  
 المفوض التقني  1.79 
 المجلس التنفيذي.  من قبل يعين المفوض التقني 1.79.1 
من نفس القارة التي ينتمي إليها المفوض   ، ال يكونكل اتحاد قاريعن واحدا  ح ممثل تقنييرش تيجوز  1.79.2 

   المجلس التنفيذي.  من قبل عينهويتم تالتقني، 
 تتزامن مدة والية المفوض التقني والممثلين التقنيين مع فترة والية المجلس التنفيذي.  1.79.3 
  
 الجنسانية والتنوع  المساواة مفوض شؤون 1.80  
 الجنسانية والتنوع. المساواة  يعين المجلس التنفيذي مفوض لشؤون 1.80.1 
من نفس القارة   ال يكونالجنسانية والتنوع  المساواة لشؤونيجوز لكل اتحاد قاري ترشيح ممثل واحد  1.80.2 

 المجلس التنفيذي.  من قبل عينهويتم تالجنسانية والتنوع،   المساواة لشؤونا التي ينتمي إليها مفوض 
الجنسانية    المساواة شؤونالجنسانية والتنوع وممثلي    المساواة لشؤونا تتزامن مدة والية مفوض  1.80.3 

 والتنوع مع فترة والية المجلس التنفيذي. 

 
 الشباب مفوض   .811 
 المجلس التنفيذي.  من قبل مفوض الشبابيعين  1.81.1 
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  ،من نفس القارة التي ينتمي إليها مفوض الشباب  ال يكونح ممثال للشباب يش تر يجوز لكل اتحاد قاري  1.81.2 
 المجلس التنفيذي.   من قبل عينهويتم ت

 فترة والية المجلس التنفيذي.تتزامن مدة والية مفوض الشباب وممثلي الشباب مع  1.81.3 
 

 االستشارية للرئيس  الهيئة .821 
 بشأن مختلف المسائل.   سداء المشورة إليهلرئيس إلخاصة بااستشارية    هيئةين ي ع تيجوز للرئيس  1.82.1 
بصفة مراقب، وتكون لهم   الجمعية العامة االستشارية للرئيس لحضور االجتماع الهيئةدعى أعضاء  ست ي   1.82.2 

 مجموعة من االمتيازات يقررها المجلس التنفيذي من وقت آلخر.
 االستشارية للرئيس مع فترة والية المجلس التنفيذي.   الهيئةتتزامن مدة والية   1.82.3 
  
 خرى األتعيينات ال .831 
حسب    ،أخرى  ةهيئ أي أو  أفواج عملين لجانا أخرى أو مفوضين أو  ي ع تيجوز للمجلس التنفيذي   1.83.1 

 الحاجة. 
  
 إلخ. ،إدارة اللجان والهيئات  1.84 
والهيئات   و أفواج العملوالمفوضون  والهيئاتعلى ذلك، تخضع اللجان  ةنص النظم األساسي ت ما لم  1.84.1 

ية وثيقة أخرى ذات صلة يحددها المجلس  ألمنها أو  واحدة المماثلة األخرى الختصاصات كل
 التنفيذي. 

  
 التعيين و االنتخابية  اللوائحتطبيق  1.85 
أو المجلس التنفيذي أو    االتحاد الدولي لكرة الطاولةفي مجلس   األعضاءيخضع انتخاب أو تعيين   1.85.1 

أو أي هيئات رئيسية أخرى    االتحاد الدولي لكرة الطاولةمجلس النزاهة أو محكمة  أو   الهيئاتاللجان أو 
  االتحاد الدولي لكرة الطاولةأو أدوار فردية رئيسية )مثل المفوضين( للشروط المحددة في لوائح 

 لالنتخابات والتعيين. 
  

 : الموظفين اإلداريين.   8القسم  
 

 الموظفين اإلداريين  .861 
ي  ذال  التسيير طخط م ل المجلس التنفيذي موظفي اإلدارة وفقا لألحكام والشروط المتفق عليها ووفقا  يعين   1.86.1 

 من وقت آلخر. االتحاد الدولي لكرة الطاولةعليها مجلس   يصادق
ي الهيئة و البرامج  اإلشراف عل اإلدارة و يكون مسؤول عن  المدير العام، الذي  يعين المجلس التنفيذي  1.86.2 

 . التحاد الدولي لكرة الطاولةالمهنية ل
 . معهاق ي نس، للت موظف لكل لجنة  المدير العاميعين   1.86.3 
موظفين آخرين الذين يعتبرون ضروريين، مع   ،بعد موافقة المجلس التنفيذي  المدير العام،يستخدم  1.86.4 

ووفق ا لسياسة التوظيف المفتوحة الخاصة   لالتحاد الدولي لكرة الطاولة،مراعاة الميزانية السنوية 
 . باالتحاد الدولي لكرة الطاولة

 : عن االضطالع بواجبات األمانة العامة، بما في ذلك مسؤوليكون األمين العام  1.86.5 
 ؛ اإلنكليزي  باللغة   ةاألساسي   للنظمنص الموحد  النشر  1.86.5.1 
 و ؛   النسخبلغات أخرى والتحقق من دقة هذه  ةاألساسي   النظمتشجيع نشر  1.86.5.2 
  اتطلبوفقا  لمت  ،ذات صلة باالجتماعات الرئيسية   والمالحظاتعن نشر أي إشعارات  كون مسؤولي 1.86.5.3 

 المجلس التنفيذي.
  

 : الحوكمة  IVالجزء   
 

 : األهلية للمنصب   1القسم  
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 الترشيحات  .871 
الدولي    الترشح لمنصب الرئيس ونواب الرئيس التنفيذيين وأعضاء مجلس أو لجان االتحاد يمكنال  1.87.1 

 التي يكون المرشح عضوا أو مسؤوال فيها ؛  الجمعية  خاللإال من   لكرة الطاولة
بعد انتخاب المرشح أو تعيينه، فال يجوز عزله من  1.87.1إذا تم سحب الترشيح بموجب المادة  1.87.2 

  ةنظم األساسي النص  ت في الهيئة التي يحق لها انتخابه أو تعيينه، ما لم  األعضاء  منصبه إال بأغلبية ثلثي
 خالف ذلك. 

يم الترشيحات لمنصب الرئيس، ونواب الرئيس التنفيذيين، وأعضاء مجلس ولجان فرقة  ينبغي تقد  1.87.3 
ي ستجري فيه  ذمة ال ايوما  من موعد انعقاد اجتماع الجمعية الع  90قبل  الدولي لكرة الطاولة االتحاد

 االنتخابات أو التعيينات. 
  هالمجلس التنفيذي وال يجوز ترشيح  في عضويةلل  الجمعيةمن   1شخص ال يجوز ترشيح أكثر من   1.87.4 

 لمجلس التنفيذي. في ا   1ألكثر من منصب 
 . يعينأن ينتخب أو   اشتراكاتهامتأخرة في  من جمعية ال يحق لمرشح  1.87.5 
  
 العهدة تحديد  1.88 
لعهدة  )بمن فيهم أعضاء المجلس التنفيذي(  الدولي لكرة الطاولة جميع أعضاء مجلس االتحاد  ينيع  1.88.1 

فترة والية كاملة، يكون    3سنوات، ويجوز تعيينهم في نفس المنصب مرتين على األقل. وبعد   4 تهامد
 عضو فترة انتظار واحدة قبل أن يكون مؤهال لالنتخاب أو التعيين لنفس المنصب.  لكل

وال يجوز أن يشغل   ،في أكثر من لجنة واحدة في نفس الوقت  كعضو شغل ال يجوز ألي شخص أن ي  1.88.2 
 . نفس الجمعيةوظائف مسؤولون ترشحهم   4أكثر من  

 في لجنة دائمة.  شغل منصبال يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن ي  1.88.3 
شار بشأن  مست الطاولة أو   كرةأي شخص متصل بأي شكل من األشكال بصنع أو بيع أو إقرار معدات  1.88.4 

 :  هذه المعدات
 كعضو في المجلس التنفيذي، باستثناء أي رئيس للجنة الرياضيين ؛ لكن  كون مؤهليال  1.88.4.1 
  متنع عن التصويت على مسألةيمن الجلسات أو شريطة أن ينسحب   ،عمل في إحدى اللجان ال  يمكنه 1.88.4.2 

 . ية أعضاء االجتماع الذين يحضرونهما إذا طلبت ذلك أغلب ذات الصلة،
 

 : المنازعات والطعون   2 القسم  
  
 الطاولة  لكرةالهيئات القضائية لالتحاد الدولي  1.89 
 تتمتع الهيئات التالية بسلطات قضائية:  1.89.1 
 ؛   الطاولة لكرةمحكمة االتحاد الدولي  1.89.1.1 
 مة ؛ االع الجمعية  1.89.1.2 
، للجنة الدولية  الطعون في تصنيف   وغرفة الطاولة  لكرةفريق االحتجاج التابع لالتحاد الدولي   1.89.1.3 

 و ؛   في كرة الطاولة لذوي االحتياجات الخاصةتصنيفات اللمسائل المتعلقة ب ا  للبرالمبية، فيما يخص
 . ة، بالقدر المنصوص عليه في النظم األساسي محكمة التحكيم الرياضية  1.89.1.4 
  
 لقرارات والطعون ا 1.90 
  لكرةالتحاد الدولي  اتخذها  ي ما لم يذكر خالف ذلك صراحة، يجوز استئناف القرارات النهائية التي  1.90.1 

التي ستحل النزاع    الطاولة لكرةالتحاد الدولي  اأمام محكمة    حصرا    ة،بموجب النظم األساسي   الطاولة
 . الطاولة لكرةمحكمة لالتحاد الدولي للوائح بشكل نهائي وفقا 

  محكمة التحكيم الرياضية أمام الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  امحكمة   اتطعون في قرارالكون  تيجب أن  1.90.2 
 . الطاولة لكرةالتحاد الدولي ائح محكمة لوا وفق ا ل 

تماع إلى أي استئناف  ال يكون لدى محكمة التحكيم الرياضية أي اختصاص للبت في أي قضية أو االس 1.90.3 
 . الخاصة بكرة الطاولة لذوي االحتياجات الخاصةتصنيف  ال بشأن مسائل  

 

 المصالح  تضارب :   4 القسم  
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 وتفادي تضارب المصالح  التصريحواجب  1.91 
أي تضارب في المصالح )على النحو المحدد في مدونة   تفاديالطاولة   كرةأطراف يجب على   1.91.1 

  في  أي نوع من أنواع تضارب  يجب التصريح عن(.  الطاولة  لكرةتحاد الدولي لال خالقيات األ 
 حالة قد ينشأ فيها تضارب.   أي عن  لالبتعاد  اتيتخذ إجراء أن  كل شخص يجب على المصالح، و 

  و التعامل مع لتعيينلجراءات  اإل ،تضارب المصالح  حول  الطاولة  لكرةتحاد الدولي اال ستحدد سياسة  1.91.2 
ؤثر على جميع األشخاص المشاركين في  ت التي المهاموالتضارب المحتمل في المصالح أو  النزاعات

 . ونشاطاته الطاولة  لكرةتحاد الدولي  اال
  

 تغييرات في القواعد :   5 القسم  
 

 ة األساسي تقديم التعديل المقترح إدخاله على النظم  1.92 
 : إلى  ةساسياأل نظم ال  فيتغيير  لل مقترح   كل ،اقتراح على شكل  يجوز تقديم  1.92.1 
والمجلس التنفيذي،  من قبل الجمعيات،  ،لكرة الطاولة  مة أو مجلس االتحاد الدولياالجمعية الع  1.92.1.1 

، وفريق التجارة العالمي، واللجان،    لكرة الطاولةواالتحادات القارية، ومؤسسة االتحاد الدولي 
 و ؛   لكرة الطاولة، ومحكمة االتحاد الدولي لكرة الطاولة واللجان، ووحدة النزاهة التابعة لالتحاد الدولي 

 . لكرة الطاولةمن قبل مجلس االتحاد الدولي   ةالعام  الجمعيةإلى   1.92.1.2 
  

 ة صالحيات تعديل النظم األساسي          1.93 
 ال يجوز إجراء أي تعديل على هذا الدستور أو القوانين إال من قبل الجمعية العامة.     1.93.1 
،  لكرة الطاولةاالتحاد الدولي  ال يجوز إجراء أي تعديل على أي قواعد أو لوائح إال في اجتماع مجلس    1.93.1.1 

فحة المنشطات )أو أي لوائح  لمكا لكرة الطاولةاالتحاد الدولي  باستثناء أي تعديالت على قواعد  
، والتي يمكن إجراؤها أيض ا من قبل المجلس التنفيذي، إذا لزم األمر، للحفاظ على االمتثال  أخرى( 

التي يكون   ،للرياضة   مسيرة أخرىدولية )أو أي هيئة  الوكالة العالمية لمكافحة المنشطاتلمتطلبات 
ا فيها(.  لكرة الطاولةاالتحاد الدولي    عضو 

 . افي جدول أعمال االجتماع الذي سيتم النظر فيه  ،القواعد   في  تغييراتلل   االقتراحاتتفاصيل جميع ت نشر     1.93.1.2 
  

 ة التغيير على النظم األساسي تحديد سريانتاريخ       1.94 
 . ةكل تغيير في النظم األساسي سريانيجب تحديد تاريخ      1.94.1.1 
، فسيكون التغيير ساري المفعول   ةاألساسي إذا لم يكن هناك تاريخ نفاذ مذكور ألي تغيير في النظم      1.94.1.2 

ا من   التحاد الدولي  ليناير من العام التالي بعد اتخاذ القرار، باستثناء قواعد مكافحة المنشطات   1اعتبار 
الوكالة العالمية  من قبل  حددفي هذا التاريخ الم  ا)أو أي لوائح أخرى( يسري مفعوله  لكرة الطاولة

الطاولة عضو    لكرةلرياضة يكون االتحاد الدولي  ل  مسيرةأخرى دولية  )أو أي هيئة  مكافحة المنشطات ل
 المجلس التنفيذي.  افيها( و/ أو وافق عليه 

  

 ترتيبات تكميلية :   6 القسم  
 

 للمجلس التنفيذي  أخرىصالحيات  1.95 
اد  و وفقا للم  ،يجوز للمجلس التنفيذي ، ة بشأنها في النظم األساسي   ترتيباترد  تحيثما تنشأ مسألة لم   1.95.1 

 حسبما يراه مناسبا.   ،هذه المسألة  في  البت  ،  1.62.1.16 و  1.62.1.15
  

 : مسائل إدارية.  Vالجزء  
 

 : إدارة.   1القسم  
 

 المقر  1.96 
الطاولة ويكون في مكان يعينه مجلس    لكرةالرئيسي االتحاد الدولي  المقريقترح المجلس التنفيذي  1.96.1 

مجلس  ، من قبل أو في ظروف استثنائية   ةالعام  الجمعيةالطاولة بموجب قرار من    لكرةاالتحاد الدولي  
 الطاولة   لكرةاالتحاد الدولي  

2022 ITTF Annual General Meeting 98/105 Amman, Jordan, Tuesday 6th December 2022



 2022مقترحات للجمعية العامة السنوية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  
 

 2022ديسمبر  6الثالثاء  -عمان ، األردن  مقترحات و قرارات   -الجمعية العامة لالتحاد الدولي لكرة الطاولة 

 
 43 من 37 الصفحة

 

 

 
 

 اللغة  .971 
  معينةاإلنكليزية أو باللغات المالئمة للمهام اللغة ب الطاولة    لكرةاالتحاد الدولي  و أعمال تدار مراسالت  1.97.1 

من  الطاولة   لكرةاالتحاد الدولي حسبما يحدده مجلس الطاولة    لكرةاالتحاد الدولي  وفي حدود موارد  
 لإلسبانية.   و  واأللمانية والروسية  والصينية والفرنسية لعربيةل وقت آلخر، مع إيالء اعتبار خاص 

توفير الترجمة لهم إلى إحدى  شريطة  جتماعات بلغتهم الخاصة،  في اال وا  حاضرللممثلين أن ي يحق  1.97.2 
 لغات المحددة الستخدامها في ذلك االجتماع.

  

 : الترتيبات المالية   2القسم  
 

 الحسابات  1.98 
 ديسمبر.  31يناير إلى   1الطاولة من   لكرةالسنة المالية االتحاد الدولي   تمتد 1.98.1 
  مدققو إعداد بيان سنوي للحسابات، يقوم بمراجعة حساباته ب كفل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية تي 1.98.2 

 لإليرادات والنفقات. الرباعية  سنوي و ال  اتتقديرالتقديم  ب، و مختصين حسابات 
 المعينة بقرار من المجلس التنفيذي.  البنوكفي  الطاولة   لكرةالتحاد الدولي ل البنكيةتمسك الحسابات   1.98.3 
التحاد  اوموظفي   على األمناءالطاولة   لكرةالتحاد الدولي ل  البنكيةتقتصر سلطة التوقيع على الحسابات   1.98.4 

  البنكي ويقررها المجلس التنفيذي. يتم تجنب التوقيعات الفردية على أي حسابالطاولة  لكرةالدولي  
 . الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  ل

  

 األمناء  1.98 
يكون الرئيس ونائب الرئيس ونواب الرئيس التنفيذيون أمناء لغرض شراء أو بيع أو تأجير أو التعامل   1.99.1 

أو مجلس   الجمعية العامة بطلب منبأي شكل آخر مع أي ممتلكات حرة أو مستأجرة أو أصول أخرى 
 الطاولة.   لكرةالتحاد الدولي لصالح االطاولة   لكرةاالتحاد الدولي  

فود،    مقاطعةين العام أمينا لغرض التسجيل واإلدارة في مدينة لوزان، وغرفة التجارة في يكون األم  1.99.2 
 1.99.1 المادةأي فرد المدرج في    إلى جانبالسويسرية، مع سلطة التوقيع المشتركة   الفدراليةواإلدارة 

  واستعمالهاشراء هذه الممتلكات واألصول ل الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  ايؤذن لألمناء باستخدام أموال   1.99.3 
التحاد  امجلس   قد يقرهابالطريقة التي  ، الطاولة  لكرةالتحاد الدولي  لوعائدات بيعها بناء  على ائتمان  

 من وقت آلخر.الطاولة  لكرةالدولي  
ن تكون فيها هذه  ألية قوانين أو أنظمة أو متطلبات في البلدان التي يمكن أل امتث االاألمناء  يجب على   1.99.4 

 والتي تتعلق بشراء وبيع وإدارة هذه الممتلكات وواجبات األمناء المتصلة بها.  المؤمنةالممتلكات  
جميع    نظيرالطاولة   لكرةالتحاد الدولي  ايتم تعويض األمناء وممتلكاتهم وآثارهم بالكامل من قبل   1.99.5 

 . ةوفق ا للنظم األساسي المخاطر الشخصية والنفقات الناشئة عن تعيينهم كأمناء، 
تولي منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو    من االنتهاءيتوقف األمناء عن التصرف بهذه الصفة عند  1.99.6 

 نائب الرئيس التنفيذي أو األمين العام. 
يوقعه الرئيس وأحد موظفي اإلدارة دليال قاطعا على قرار صادر عن أي هيئة من  ضر  محأي   يعتبر 1.99.7 

 . الطاولة  لكرةحاد الدولي  التاهيئات  
  

 االتحاد الدولي لكرة الطاولة  : حل   2القسم  
 

 حل االتحاد الدولي لكرة الطاولة    .1001 
يعقد خصيصا    للجمعية العامة االستثنائية، الطاولة إال في اجتماع لكرةالتحاد الدولي احل  يمكنال  1.100.1.1 

 لهذا الغرض. 
  في اشتراكاتها  التي لم تكن متأخرة  الجمعياتوقت حلها بالتساوي بين  ةرصيد األموال المتاح  يوزع 1.100.1.2 

 في ذلك الوقت. 
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 األغلبية المطلوبة(  3/2)  2023يناير  1ساري المفعول ابتدءا من  02-المقترح أ 

          YEMو  SRI, NEP, LBN, JOR, IRI, BRN, BAN من قبل الجمعيات األعضاء لـ ُمقدم 

 في دستور االتحاد الدولي لكرة الطاولة  1.4.2.2إلضافة البند 
 

  

 الرئيس الشرفي  1.4.2 

لكل    منح، يتم    1.4.2.1 آنية،  سابق  بصفة  الطاولة  لالتحادرئيس  لالتحاد لقب "  الدولي لكرة   رئيس شرفي 

إلغاء    يمكنمع مجموعة من االمتيازات التي تقررها اللجنة التنفيذية من وقت آلخر. ال     "الدولي لكرة الطاولة

 .الدولي لكرة الطاولة االتحاد مة أو بقرار من محكمةاهذا اللقب إال بأغلبية أصوات الجمعية الع 

 

ينبغي    1.4.2.2 الدولي    االتحادأن يشغل أي منصب داخل    الدولي لكرة الطاولة  للرئيس الشرفي لالتحادال 
 . الدولي لكرة الطاولة االتحاد و فيعض جمعيةأو داخل  لكرة الطاولة

 

 
 المبرر : 

 
بعيد ا عن أي تضارب في المصالح أو تورط  أن يكون    الرئيس الشرفي لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  على  يجب

أن يشارك في أي   له لسالم وال يمكنل أن يكون صوت   عليه ويجب االتحاد الدولي لكرة الطاولة، في نزاع داخل

 لرئيس الشرفي لالتحاد الدولي لكرة الطاولة هذا المنصب الرفيع   حفاظا علىعملية انتخابية  
.
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 األغلبية المطلوبة(  3/2)   ساري المفعول فورا         03-المقترح أ 

 من قبل اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة الطاولة  ُمقدم 
 

 
الهندي    عضوية  تعليق انتخابات (TTFI) الطاولة  لكرةاالتحاد  إجراء  يتم  لم  الهندي   داخل  إذا   لكرةاالتحاد 

 سلة رسمية تحتوي على أسماء األعضاء الجدد في المجلس التنفيذيارم، وتلقي 2022نوفمبر  15الطاولة قبل 

 .كأقصى حد 2022نوفمبر  16الطاولة بحلول  لكرةالتحاد الهندي ل

 
 المبرر : 

 
 التسييروالتدخل القضائي، فإن لجنة    يتدخل الحكوم اللفرق بين  ل الطاولة  لكرة  الدولياالتحاد   ركاتد  بالرغم من 

أنشأتها   العليا  الالتي  فبراير  ل محكمة  في  تزال  2022دلهي  أشهر،    ال  ثمانية  من  أكثر  منذ  واجبات   تؤديقائمة 

الهندي    صالحيات  منووظائف   لالتحاد  المنتخبين  األولمبية  .  ةالطاول  لكرةالممثلين  اللجنة  مع  التشاور  بعد 

  لكرةلالتحاد الهندي   عضوية  تعليق الجمعية العامة علىاللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لكرة القدم    الدولية، تقترح

حين  ة،الطاول قيام    إلى  لضمان  جديدة،  انتخابات  إلى  الدعوة  أو  التنفيذي  مجلسها  أبإعادة  التحاد  ا  نشطةإدارة 

 . الجمعية العامة عن طريق ةديمقراطي بطريقة الممثلين المنتخبين ةالطاول لكرةالهندي 
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 األغلبية المطلوبة(  4/3)  2023يناير  1ابتدءا من ساري المفعول   04-المقترح أ 

 من قبل اللجنة المعدات لالتحاد الدولي لكرة الطاولة   دمقمُ 
 

 
 االتحاد الدولي لكرة الطاولة : من دليل 2.3.3.تعديل القانون ل

 
 داكنة البالستيك وتكون بيضاء أو برتقالية اللون، و  السليلويد أو ما شابه ذلك من تكون الكرة مصنوعة من   2.3.3

 
 المبرر : 

 
،    3الكرات م  الموافقة عليها في دليل  تتم سبق و أن نية التي تقعكس المواصفات/القيود ال يتحديث صياغة القانون ل

 . 2.2الفصل  
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 األغلبية المطلوبة(  4/3)  2023يناير  1ساري المفعول ابتدءا من  05-المقترح أ 

 

   HKGُمقدم من قبل الجمعية العضو لـ 

 

 من دليل االتحاد الدولي لكرة الطاولة :   2.4.2. قانونالتعديل ل
 
 

يكون    2.4.2 أن  األقل  يجب  تقوية    المضرب  لوحةمن سمك    %85على  يمكن  ؛  الطبيعي  الخشب    لوحةمن 

  بوال يجمواد ليفية مثل ألياف الكربون أو األلياف الزجاجية أو الورق المضغوط،  من  طبقة الصقة  ب  المضرب

من    أن أكثر سمك   أو  7.5تكون  الكلي  السمك  من  األقلملم،    ٪0.35  أن    .و هو  المضرب كون  تيجب    لوحة 

 من طبقة أو أكثر من الخشب الطبيعي أو المواد الصلبة األخرى، بدون تجاويف وغير قابلة للضغط.  ةمصنوع

 

 
 المبرر : 

 

المضرب إلى عدم وجود فرق   لوحةقد أشارت  ف  ،لمواد المختلفةفي ا  لصناعةلحديثة    تقنيةدراسة  حسب   .1

 .أخرىمواد المصنوعة برب االمض لوحةمقارنة بفي األداء  ملموس

 .مصرح بها المعدات من ال حالي ا لوحة المضرب ليست قطعة .2

 .أثناء المنافسة الحالي القانونالكتشاف أو مراقبة  اتال توجد إرشادات أو آلي .3

 .تعسفي لوحة المضربحول النسبة المئوية للخشب الطبيعي على  الحالي القانون .4

السماح   .5 الخشببيشجع  غير  أخرى  مواد  من  اللوحة  مب  طرح   صنع  من  أفكار  المطورين  قبل  تكرة 

 .والمصنعين للبحث عن مواد جديدة قد تكون أقل تكلفة أو أكثر استدامة

استخدام   .6 ا  مادة  شرط  أيض  سيمتثل  األخرى  بالمواد  والسماح  بيئي ا  مناسب ا  ليس  األول  المقام  في  الخشب 

 .اللجنة األولمبية الدولية التي توصي بها لمعدات الرياضيةااستدامة لمتطلبات 

( دون تغيير مع  واالمتداد  مطاط)الشكل والحجم والوزن والللوحة المضرب   األخرىقواعد الجميع ستبقى  .7

 .االقتراح الحالي
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 )مطلوب األغلبية البسيطة(      06-القرار أ 

   IRIُمقدم من قبل الجمعية العضو لـ 
 

 :1النص 

 :اللعبة آثار سلبية لعدة أسباب  أثناء "لشبكةليمكن أن يكون "

 
وفق ا  الوقت تكرار  2.9.1.1  للبند:  يؤدي  يمكنك دون    "إعادة"إلى    " شبكة"،  كما  الفيديو،    م حدود  في   قامرؤيته 

 مرات في الشبكة ، وهذا سيؤثر على مدة اللعبة ويسبب التوتر  5 باإلرسال الالعب
 

على    تشويش   هناك لمباراة وإذا تكرر هذا اإلجراء، فتوقف ل الكرة الشبكة أثناء اإلرسال، فهناك    لمست: إذا  نفسيةال

 .ة الخصمنفسي تركيز و 
 

على   القدرة  عدم  يؤدي  األحيان،  هناك في بعض  أن  من  الالعبين    "شبكة"  التأكد  فقدان  إلى  المناسب  الوقت  في 

ا بين الحكم والالعبتو  ذلكمتابعة المباراة، يمكن أن يسبب   خاللحقوقهم.  ل  .تر 
 

ا على االستقبال الجيد والذكي، قبل إعالن الحكم، يرفع يده لاتالمعنوي  بعد    "إعادة"  طلب: قد ال يكون الخصم قادر 
ا    أيضا  يخلقو قد  مقاطعة. في بعض األحيان ال يرى الحكم والحكم المساعد الشبكة.  اليقوم ب و االستقبال األول   توتر 

 بين الحكم والالعب. 
 

م  يحك ت نائب حكم، مما يجعل ال   يتوفر: إضافة إلى ذلك، في العديد من المسابقات الوطنية والدولية، غالب ا ما ال  بدنيا  
على حكمه    ا  ثر سلب مما يؤ   تقديراتهلدرجة أنه يثير صعوبات في    اإلرسال على  جيدا   صعب ا. يجب أن يركز الحكم  

 المباراة. واصلة في م 
 

 

 :2النص 

 :المباريات في المستقطع إزالة الوقت المستقطع إزالة الوقت  
 

  مدربه في مواقف مختلفة  حائالالعب بشكل غير رسمي من خالل نص إرشادفي الدليل، يمكن  3.4.4. للبندوفقا 

. لذلك، سيكون لمناقشة المستقطعالوقت الدليل بعد قانون  فيالذي تمت إضافته  الكرات تبادلأثناء  في اللعب

 .األفضل إزالة الوقت المستقطعمن . التوقفميزة سلبية ستزيد من وقت اللعب وتسبب المستقطع الوقت 

 
 :  1 المبرر

 

  كما هو الحال في الرياضات األخرى )كرة الريشة والكرة الطائرة(، ي قترح إزالة "شبكة" من المجموعة الفرعية

الطويلة التي تؤدي إلى قاعدة    المباراةألنه بإزالة "شبكة"، سيتم حل العديد من الحاالت المذكورة. وفي  ."إعادة"

 .عدم إطالة وقت اللعبة مهمالتسارع، من 

 
 :  2المبرر 

 

من اللعبة وتقليص دقيقتين من وقت اللعب، حيث يمكن لالعبين الحصول على المساعدة   المستقطعي قترح إزالة الوقت  

 .جذب الجمهورل و  ثو البجذاب ا للتلفزيون ووسائل اإلعالم   اللعب  في أي وقت. نتيجة لذلك، سيكون
 

فعين،  ادم إلى عدم إطالة وقت اللعب )خاصة لالعبين ال  "شبكة"و    األوقات المستقطعة  المباريات من  يؤدي إلغاء  

 (.قاعدة التسارع ون بالمباراة إلىيؤدالذين 
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 )مطلوب األغلبية البسيطة(      07-القرار أ 

 
   ENGُمقدم من قبل الجمعية العضو لـ 

 
أمم من  لاألخرى    بدعم  من  التابعة  وبدعم  وويلز(  اسكتلندا  مان، جيرسي،  العظمى )غيرنسي، جزيرة  بريطانيا 

البريطاني   من   لكرة ، يطلب االتحاد االنكليزي  لذوي االحتياجات الخاصة   الطاولة  لكرة االتحاد  االتحاد  الطاولة 

يمنح  لكرة  الدولي أن  في  "  هالطاولة  تفاضلي  للفرق  " العرضوضع  العالم  العالم    2026  لسنة  لبطولة  وبطولة 

لسنة الخاصة  االحتياجات  و ،  2026  لذوي  األموال  البحث عن  من  تتمكن  أفضل عرض الستضافة حتى  جمع 

 .ها كل شيء، لندنمنفي المدينة التي بدأ الطاولة  لكرة الدوليالتحاد ل هذه األحداث خالل الذكرى المئوية

 
  2023الجمعية العامة   خالل،  السابقة الذكرتحادات األمم  الطاولة، بالتعاون مع ا  لكرة سيقدم االتحاد اإلنجليزي  

لندن. سيشهد العرض أول بطولة عالمية   ترشح  تفاصيل  عنالطاولة عرض للتقييم والقرار    لكرة  الدوليالتحاد  ل

شمولية رياضتنا الرائعة في   بأسره  للعالم  خالله  عرضمستوى عالمي في مدينة لندن، ي  ذات  في مكان    ،متكاملة

 . الطاولة لكرة الدوليالتحاد ا مئوية

 
 

 المبرر : 
 

في  فيه، و   الطاولة  لكرة  الدوليالتحاد  دينة التي نشأ ام في نفس ال،  1926أقيمت أول بطولة عالمية في لندن عام  

 .السنةنفس 
 

عام    يجري اإلنجليزي    2019منذ  عام    لكرةاالتحاد  في  لتأسيسه  المئوية  بالذكرى  احتفل  الذي  الطاولة، 

تأثير بطولة العالم المئوية لعام   لتضخيمحول أفضل السبل ، الطاولة لكرة الدوليالتحاد ا ، مناقشة مع 2021/22

2026. 
 

 .لندنللبطولة في  العرضوضع تفاضلي في  الطاولة  لكرة الدوليالتحاد الجمعية العامة ل نحن نطلب اآلن من
 

وضع   ذلك  الدوليةيعتبر  األولمبية  اللجنة  اعتمدته  الذي  للمبدأ  بريسبان    تجاه  مشابه  والتي  ةسترالياألمدينة   ،

 .2032حصلت على دورة األلعاب األولمبية لعام 
 

اإلنجليزي   لالتحاد  الوضع  هذا  مثل  العالم    لكرة سيسمح  بطولة  لتنظيم  األمثل  العرض  بتقديم    2026الطاولة 

 واالحتفال بالذكرى المئوية في المدينة حيث بدأ كل شيء. 
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