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 إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل يان، رئيس الدولة               مع
القاً من دعم  صاحب        عاماً للقراءة، وانط    2016بتخصيص العام    "  حفظه اهللا "

السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس جملس                  
حتدي القراءة  "، للقراءة من خالل إطالق مشروع        "رعاه اهللا "الوزراء حاكم ديب    

حرصت مؤسسة حممد بن راشد آل      .  ؛ لتشجيع القراءة لدى فئة الطالب     "العريب
ال تعزيز مسارات نشر ونقل املعرفة،       مكتوم على ترسيخ دورها الرائد يف جم       

وإتاحتها لفئات اتمع كافة مبا فيها فئة ذوي اإلعاقة اليت تعد جزءاً ال يتجزأ                
 . من جمتمعنا

ومن خالل شراكتها مع نادي ديب للمعاقني، تسعى املؤسسة إىل تأكيد              
يت تدعم  دورها اتمعي، واملسامهة بتنفيذ توجيهات قيادة دولتنا الرشيدة، ال        

فئات ذوي اإلعاقة، وتوفِّر  هلم كلَّ التسهيالت يف ااالت كافة، مبا يسهم               
وجتسد الشراكة جزءاً من مشاريع املؤسسة      .  يف دجمهم مع بقية أفراد اتمع      

لتعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم احملتوى العريب يف الفضاء اإللكتروين                 
إضافة إىل أنَّ هذا     .  نون اللغة اإلجنليزية  وخاصة لدى األشخاص الذين ال يتق       

التعاون يؤكِّد على التزام مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم  بدورها اتمعي               
 . حنو فئات اتمع كافة
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واليوم نضع بني أيديكم حصيلة هذا التعاون من الكتب املترمجة لقوانني            
لى أن تقدم لكم       األلعاب الباراملبية الصيفية؛ حيث حترص املؤسسة ع            

مطبوعاتٍ مبسطةً ودقيقةً ومصممةً بعناية، لتطلعكم على قوانني االحتادات               
الرياضية العاملية يف عددٍ من رياضات ذوي اإلعاقة، وتعرفكم  بقوانني األلعاب            
الباراملبية الصيفية باللغة العربية، بشكلٍ يوفِّر املعلومات اخلاصة بقوانني هذه             

 . آملني أن تعم الفائدةُ على اجلميع. األلعاب

ونشكر نادي ديب للمعاقني على دوره الكبري والداعمِ للرياضات                   
والرياضيني من ذوي اإلعاقة، ونعدكم أن يتوسع التعاون مع النادي؛ ليشملَ               

 . مبادراتٍ أخرى متعلقة باملعرفة والتنمية والتدريب يف املستقبل القريب

 

 مجال بن حويرب                               

 ؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم ملالعضو املنتدب
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يشجع االحتاد الدويل لتنس الطاولة على إعادة نسخ املعلومات الواردة            
  هذا الدليل شريطة ذكر املصدريف

، اهليئةَ العاملية   1926يعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة، املؤسس عام          
 . احتادا222ً حول العامل البالغ عددها ةتنس الطاولجلميع احتادات املنظِّمة 

يشرف االحتاد الدويل لتنس الطاولة على انطالق البطوالت العاملية سنوياً          
 بطولة عاملية   120وعلى العديد من فعاليات لقب بطولة العامل ويعتمد حوايل             

سنوياً، وتعد مهمته األساسية تنظيم وتطوير الرياضة لصاحل أكثر من ثالثني                 
 . العب يف مجيع أحناء العاململيون

تعد تنس الطاولة رياضةً أوملبية وباراملبية، وتدرج يف برنامج دورة                
  املتنوعةاأللعاب األوملبية والباراملبية الصيفية باإلضافة إىل دورة مجيع األلعاب 

 :نشر الدليل اإلرشادي لالحتاد الدويل لتنس الطاولة

 1927عام :   اإلصدار األول

 و 1946 و 1937 و 1936 و 1935 و 1934 و 1932 و 1930 و 1928  :   أخرى إصدارات

 و 1987 و 1985 و 1983 و 1981 و 1979 و 1967 و 1959 و 1956 و 1954 و 1951 و 1948 و 1947

 و 2005 و 2004 و 2003 و 2002 و 2001 و 2000 و 1999 و 1997 و 1995 و 1993 و 1991 و 1989

 2014 و2013 و2012 و2011 و2010 و2009 و2008 و2007 و2009

 2016:  صدار الرابع واألربعوناإل

 :نشره

/  رنينس 1020،   شيمان دي ال روش     11،  االحتاد الدويل لتنس الطاولة   
 سويسرا، لوزان
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تدرج الفقرات اليت يتم إدخاهلا أو تعديلها بدرجة كبرية نتيجة لقرارات              
 أو يف اجتماع جملس اإلدارة عام       2015صدرت يف االجتماع العام السنوي عام       

 . بصورة منفصلة بصفتها امللحق2015

يحدد تاريخ التنفيذ املتعلق بكل تغيري؛ ويف حالة عدم وجود حتديد                
 . يناير من العام القادم مبجرد صدور القرار1يسري التغيري اعتباراً من 

 )ITTF.com(موقع االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

 الطاولة بالكامل على    يتاح الدليل اإلرشادي احلايل لالحتاد الدويل لتنس       
 .املوقع اإللكتروين لالحتاد للطباعة والتحميل
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  االسم1-1

 يطلق على االحتاد اسم االحتاد الدويل لتنس الطاولة، ويشار          1-1-1
 ".ITTF"إليه فيما بعد يف هذا النظام األساسي باالختصار 

  التكوين1-2

 يتكون االحتاد الدويل لتنس الطاولة من منظمات تنس الطاولة          1-2-1
، واليت  "االحتادات"التابعة له، واملشار إليها فيما بعد يف القواعد بـ          

تنظم رياضة التنس وفقاً ملبادئه يف أي إقليم ينظر إليه عادةً بصفته                 
 .ممثالً لوحدة وطنية أو تارخيية أو غري ذلك

ويل لتنس الطاولة منظمة غري رحبية تنظمها          يعد االحتاد الد    1-2-2
ومشتقاا من القانون املدين السويسري؛ يمنح االحتاد        )  60(املادة  

 .صفة قانونية وال يتحمل أعضاؤه ومسؤولوه وموظفوه مسؤولية ديونه

 ال ينظر لالحتادات بصفتها ممثلة لالحتاد الدويل لتنس                1-2-3
 .الطاولة

  القواعد1-3

اعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة وحدة عمل عامة            تعد قو   1-3-1
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، وترفض  اًوحتظى باحترام متبادل للجمعيات يف تعامل بعضهم بعض        
التمييز ضد االحتادات أو األفراد ألسباب عِرقية أو سياسية أو دينية أو            

 .غري ذلك من األسباب األخرى

ياضية  يلتزم االحتاد الدويل لتنس الطاولة بتوفري بيئة عمل ر            1-3-2
يعامل فيها مجيع األفراد باحترام وتقدير وحيق لكل فرد املشاركة              

 .والعمل يف بيئة تعزز تكافؤ الفرص وحتظر املمارسات التمييزية

 يلتزم االحتاد الدويل لتنس الطاولة بتوفري بيئة رياضية خالية             1-3-3
 .من التحرش على أي أساس دون استثناء

 عقوبات تأديبية مناسبة من خالل         تفرض اللجنة التنفيذية    1-3-3-1
إصدار حتذيرات باالستبعاد من مجيع أنواع النشاطات باالحتاد               
الدويل لتنس الطاولة، وذلك عند إثبات صحة أي من شكاوى                 

 .التحرش

 يراعي االحتاد الدويل لتنس الطاولة القواعد العامة واألساسية         1-3-4
لباراملبية الدولية، وال    للميثاق األومليب والدليل اإلرشادي للجنة ا       

يعارض أي من أحكام هذا النظام األساسي هذه القواعد أو حييد                
 .عنها

 يتعاون االحتاد الدويل لتنس الطاولة مع اللجنة األوملبية               1-3-5
االحتادات الدولية األوملبية الصيفية ومنظمة سبورت      مجعية  الدولية و 

ك من املنظمات األخرى     أكورد واللجنة الباراملبية الدولية وغري ذل       
اليت تعترف باالحتاد بصفته هيئة منسقة ومنظمة لتنس الطاولة حول             

 .العامل
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 األهداف  1-4

 : فيما يلي أهداف رياضة تنس الطاولة1-4-1

 التمسك بقواعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة وتنمية روح          1-4-1-1
 .الصداقة واملساعدة املتبادلة بني االحتادات والالعبني

 .تنظيم العالقات بني االحتادات وبني االحتادات واملنظمات 1-4-1-2

 لتنس  -على حنو مستمر  - السعي لتحسني املعايري الفنية        1-4-1-3
 .الطاولة ونطاق املشاركة يف الرياضة حول العامل

 تعزيز املنافسة الرياضية الودية والقضاء على املمارسات          1-4-1-4
 مثل التالعب يف نتائج املباريات وفسادها، غري العادلة وغري الرياضية   

واملراهنات غري املنظمة وغري القانونية، واستخدام املنشطات لتعزيز        
 .األداء

 التمسك بقوانني تنس الطاولة واللوائح اخلاصة باملنافسات        1-4-1-5
 .الدولية واحلفاظ عليها

 لقواعد رياضة تنس     -باللغة اإلجنليزية - نشر نص موحد      1-4-1-6
 .لطاولة يتكون من النظام األساسي والقوانني واللوائحا

 تشجيع نشر القواعد باللغات األخرى والتحقق من دقة              1-4-1-7
 .تلك املنشورات

 التعزيز واإلشراف على منافسات لقب كأس العامل العاملية          1-4-1-8
 .واألوملبية والباراملبية
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على النحو   توظيف أموال االحتاد الدويل لتنس الطاولة            1-4-1-9
 .املناسب لصاحل رياضة تنس الطاولة الدولية

 العمل على زيادة نسبة املشاركة على مجيع املستويات           1-4-1-10
وتعزيز شعبية الرياضة وإجياد مصادر جديدة للدخل وإدارة الرياضة           

 .من خالل عملية ختطيط منهجية

 تشجيع الالعبني واملدربني واملسؤولني على متثيل             1-4-1-11
ضة تنس الطاولة بصورة إجيابية وبأفضل الطرق وذلك لتعزيز               ريا

 .صورا

 تشجيع ودعم تعزيز دور املرأة يف رياضة تنس الطاولة             1-4-1-12
على مجيع املستويات والتأكد من التمثيل املهم هلا يف اللجان                 

 .وجمموعات العمل باالحتاد الدويل لتنس الطاولة

  اإلدارة 1-5

ةُ املنظمة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة اجلمعيةَ          تكَون اهليئ  1-5-1
 .العمومية اليت تتكون من املمثلني اتمعني لالحتادات

 حيق لكل احتاد انتداب ممثِّلَينِ يشار إليهما فيما يلي يف              1-5-1-1
 .يف اجلمعية العمومية" املندوبان"النظام األساسي بـ

ار إليها فيما يلي يف        تعقد مجعية عمومية سنوية، ويش        1-5-1-2
 ".اجلمعية العمومية"النظام األساسي بـ

 وخالل الفترات بني اجلمعيات العمومية يدار عمل االحتاد            1-5-2
الدويل لتنس لطاولة وفقاً للسياسة اليت تقِرها اجلمعية العمومية برئاسة 



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 21

جملس "جملس اإلدارة، املشار إليه فيما يلي يف النظام األساسي بـ            
، والذي جيوز للجمعية العمومية أن تفَوضه يف أي من                 "رةاإلدا

االحتادات اليت ليس لديها     )  1/4(بناءً على طلب ربع      .  صالحياا
متأخرات على األقل، جيوز للجمعية العمومية أن تقرر التعامل بطريقة 
طبيعية لتفويض هيئة أخرى باالحتاد الدويل لتنس الطاولة أو تقررها            

 .ه اهليئةتبعاً هلذ

 يتكون جملس اإلدارة من الرئيس، ونائبيه التنفيذيني،             1-5-2-1
ورؤساء االحتادات القارية أو املعينني من جانبهم، ورئيس جلنة              

 . ممثالً قاريا32ًالالعبني أو الشخص املعني من جانبه، و

 تتم دعوة رؤساء اللجان واملفوضني الرياضيني من الفنيني          1-5-2-2
ضور اجتماعات اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة         والنساء بغية ح   

 .بصفتهم مستشارين خرباء دون امتيازات تصويت

 جيتمع جملس اإلدارة عندما يقتضي األمر خالل فترة انعقاد 1-5-2-3
اجلمعية العمومية اليت تباشر أعماهلا من خالل املراسلة فيما عدا هذه           

 .الفترة

ا سلطة التعامل مع مجيع         تكون هناك جلنة تنفيذية لديه         1-5-3
األعمال احلالية والعاجلة، وتقدم بشأا تقارير لس اإلدارة يف            

 .اجتماعه املقبل

 نواب له يعني الرئيس     8 تتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس و      1-5-3-1
. واحداً منهم بصفته نائباً للرئيس، وآخر بصفته مسؤوالً عن التمويل           
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 عضواً  -أو الشخص املُعين من جانبه    -ني  يكون رئيس مجعية الرياضي   
 .سابقاً للجنة التنفيذية دون تصويت

 جتتمع اللجنة التنفيذية خالل فترة انعقاد اجلمعية العمومية          1-5-3-2
 .وجتتمع خبالف ذلك عندما يدعو الرئيس لعقدها

 حتدد اللجنة التنفيذية اختصاصات مجيع اللجان                  1-5-3-3
ن اليت ميكن أن يؤسسها جملس اإلدارة        وجمموعات العمل أو اللجا   

 .من حني آلخر

 االنتخابات والتعيني  1-6

 يتم انتخاب مجيع أعضاء جملس اإلدارة والرئيس ونوابه               1-6-1
التنفيذيني يف مجعية عمومية تعقد يف العام التايل لعام األلعاب                 
األوملبية وتكون فترة واليتها أربع سنوات، على أن يكونوا مؤهلني             

 .ادة انتخامإلع

 يتناسب عدد املمثلني القاريني مع عدد االحتادات اليت ليس           1-6-2
 32يف هذه القارة وال يتجاوز عددهم        )  3-3-16-1(لديها متأخرات   

 .ممثالً

 األعضاء  -يف السنوات الفردية    - تعني اجلمعية العمومية         1-3-6
بناءً على توصية جلنة        -املناسبني كاملي العضوية باالحتادات          

 باستثناء جلنة الترشيحات اليت يتم تعيينها يف سنوات             -الترشيحات
 .فردية منتظمة من خالل اللجنة التنفيذية

- رؤساء اللجان    -يف السنوات الفردية  - يعني جملس اإلدارة     1-6-4
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 باستثناء رئيس جلنة الترشيحات       -بناءً على توصية اللجنة التنفيذية      
نفيذية يف سنوات فردية منتظمة      الذي يتم تعيينه من جانب اللجنة الت        

 .وجلنة الالعبني اليت يتم انتخاب رئيسها من خالل اللجنة

 جيوز للرئيس تعيني جملس استشاري ملشاورته يف املسائل           1-6-5
املختلفة، ويتم دعوة أعضاء الس حلضور اللجنة العمومية               

 .بصفتهم مراقبني

الطاولة لقب   يمنح أي رئيس سابق لالحتاد الدويل لتنس              1-6-6
باإلضافة إىل جمموعة " الرئيس الفخري لالحتاد الدويل لتنس الطاولة"

من االمتيازات اليت تقررها اللجنة التنفيذية من حني آلخر وميكن               
 .إلغاء هذا اللقب بأغلبية أصوات اللجنة العمومية

 :ب اللجنة العمومية رئيساًخ تنت1-6-7

 .تنفيذية يتم تعيينه من خالل اللجنة ال1-6-7-1

 . تتزامن مدة واليته مع مدة والية اللجنة التنفيذية1-6-7-2

 . جيوز إعادة انتخابه1-6-7-3

 املناصب الشاغرة  1-7

 إذا استقال الرئيس أو مل يعد قادراً على االستمرار يف منصبه              1-7-1
 .يتم استبداله حينها بنائب الرئيس

رئيس تنفيذي   يتم شغل منصب نائب الرئيس الشاغر بنائب            1-7-2
 .يعينه الرئيس
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 يتم شغل منصيب نائيب الرئيس التنفيذيني الشاغرين بأغلبية             1-7-3
 .تصويت بسيطة يف اجلمعية العمومية

 جيوز شغل املقاعد الشاغرة يف عضوية جملس اإلدارة من             1-7-4
خالل أغلبية تصويت يف اجتماع جملس اإلدارة، ولكن ال يسمح               

ع جملس اإلدارة أو إجراء أعمال          باستبدال مؤقت حلضور اجتما     
 .جملس اإلدارة بدالً من عضو غائب أو مصاب بوعكة

  جملس اإلدارة 1-8

 يرسل جدول األعمال اخلاص مبجلس اإلدارة إىل مجيع              1-8-1
األعضاء قبل موعد أقصاه شهر تقوميي واحد من تاريخ عقد                    

 .االجتماع

القتراحات  يستعرض جملس اإلدارة يف اجتماعاته مجيع ا            1-8-2
 إىل  -عندما يقتضي األمر   -والقرارات املقدمة للمجلس وحييلها        

 .اللجان بغية النظر فيها

 نائب  -خالل غيابه - يرأس اجتماع جملس اإلدارة الرئيس أو         1-8-3
الرئيس، ويف حالة غياب كليهما ينتخب األعضاء احلاضرون عضواً           

 .منهم بصفته رئيساً هلذا االجتماع

ت يف أي مسألة تعرض يف اجتماع جملس اإلدارة              يتم الب   1-8-4
بأغلبية األصوات املُدلَى ا ويف حالة تساوي األصوات يكون                

 .للرئيس حق اإلدالء بصوت مرجح

 يتم التصويت برفع األيدي أو بنداء األمساء أو باالقتراع، على 1-8-5
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 .النحو احملدد لالجتماع بناءً على اقتراح الرئيس

الحتاد الدويل لتنس الطاولة نسبة من نفقات سفر             يسدد ا   1-8-6
أعضائه حلضور اجتماعات جملس اإلدارة، ويتم حتديد النسبة من            

 .حني آلخر من جانب اللجنة التنفيذية

 تتم دعوة مقترح النسبة أو القرار بغية التحدث بنفس الطريقة             1-8-7
 .2-4-19-1املشار إليها يف اجلمعية العمومية مبوجب املادة 

 اللجنة األوملبية والباراملبية  1-9

 تتكون اللجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس االحتادات            1-9-1
القارية أو األشخاص املعينني من خالهلم ورئيس إدارة تنس الطاولة           
لذوي اإلعاقة، أو الشخص املعني من خالله، وممثل اللجان                 

 .ةاملنظمة لأللعاب األوملبية والباراملبية القادم

 : تكون اللجنة مسؤولة عما يلي1-9-2

 التخطيط والرقابة واإلشراف على فعاليات تنس الطاولة يف         1-9-2-1
 .األلعاب األوملبية والباراملبية

 التواصل مع اللجان الدولية األوملبية والباراملبية واللجان          1-9-2-2
سائل واالحتادات الوطنية األوملبية والباراملبية فيما يتعلق جبميع امل         

 .ذات الصلة باملنافسات األوملبية والباراملبية

 تطبيق لوائح التأهيل والتأكيد على أهلية التسجيل يف                1-9-2-3
 .الفعاليات األوملبية والباراملبية
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 صياغة وتقدمي االقتراحات لس اإلدارة املتعلقة بنظام         1-9-2-4
 .التأهيل للتسجيل يف الفعاليات األوملبية والباراملبية

 تعيني هيئة حتكيم ومندوبني فنيني ومجيع املوظفني               1-9-2-5
 .املسؤولني عن فعاليات لعبة تنس الطاولة

 التأكد من أن فعاليات تنس الطاولة يف األلعاب األوملبية             1-9-2-6
والباراملبية تتوافق مع نص وروح امليثاق األومليب والدليل اإلرشادي         

 .ترتيبلالحتاد الدويل لتنس الطاولة على ال

 بدء واستعراض االقتراحات اخلاصة بفعاليات تنس الطاولة        1-9-2-7
 .يف األلعاب األوملبية والباراملبية

 جتتمع اللجنة خالل فترة اجتماع اجلمعية العمومية السنوية،           1-9-3
 .ويف األوقات األخرى عندما يدعو الرئيس لذلك

 -ئيسمعني من جانب الر    - حيضر عضو من موظفي اإلدارة         1-9-4
 .مجيع اجتماعات اللجنة ويصوغ حماضرها وتقاريرها

 . تقدم اللجنة تقريراً كتابياً للجمعية العمومية السنوية1-9-5

  جملس التطوير والشؤون القارية1-10

 يتكون جملس التطوير والشؤون القارية من الرئيس ونائبه             1-10-1
 أو   التنفيذي املسؤول عن التنمية ورؤساء االحتادات القارية               

 .األشخاص املعينني من خالهلم

 يقترح جملس التطوير والشؤون القارية مبادرات برنامج تنمية    1-10-2
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وتوجهات للتنمية املستقبلية لالحتاد الدويل لتنس الطاولة، مع إيالء          
اهتمام خاص لتعزيز املساواة بني اجلنسني، بالتعاون مع االحتادات           

 األخرى ذات االهتمام املشترك     القارية، ويناقش أيضاً مجيع املسائل    
 واملتعلقة باالحتادات القارية واالحتاد الدويل لتنس الطاولة

 جيتمع جملس التطوير والشؤون القارية يف نفس الظروف            1-10-3
 .اليت تعقد فيها اللجنة األوملبية والباراملبية

  اللجان1-11

 يحدد عدد األشخاص الذين يعملون بصفتهم أعضاء                1-11-1
بني وكاملي العضوية يف كل جلنة من خالل جملس اإلدارة وذلك مناس

 .قبل عام من تعيني أعضاء اللجنة

 جتتمع اللجان بصورة طبيعية خالل فترة انعقاد اجلمعية               1-11-2
 .العمومية السنوية وتباشر أعماهلا فيما عدا ذلك من خالل املراسلة

ئها للتعامل   جيوز أن تؤسس أي جلنة جلاناً فرعية من أعضا           1-11-3
مع جماالت العمل احملددة وختضع أي تقارير أو توصيات من هذه             
اللجان الفرعية ملوافقة اللجنة كاملة العضوية قبل نشرها أو تقدميها            

 .للجمعية العمومية السنوية أو جملس اإلدارة

 تم كل جلنة بأنشطة االحتادات القارية واإلقليمية يف                1-11-4
طر االحتادات من خالل اللجنة التنفيذية يف         جماالا املتعددة وخت  

 .االحتاد الدويل لتنس الطاولة باألفكار ملزيد من التطوير

 يعد عضو اللجنة الذي ال يعرب عن رأيه كتابة حول اقتراح                1-11-5
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كتايب عممه رئيس هذه اللجنة أو مت تعميمه بالنيابة عنه موافقاً على أي         
 .نةتوصية ناجتة ومقدمة باسم اللج

 يقدم رئيس كل مجعية إىل جملس اإلدارة تقريراً سنوياً وإىل            1-11-6
اللجنة التنفيذية تقريراً شبه سنوي خاصاً بأنشطة اللجنة، الفتاً االنتباه           
ألي توصيات تريد اللجنة إضافتها وال يعين قبول التقرير املوافقة               

 .على تلك التوصيات بصورة تلقائية

تصرف بالنيابة عن جملس اإلدارة ولكن      جيوز تفويض جلنة لل   1-11-7
يتم حتديد نطاق وفترة هذا التفويض من جانب جملس اإلدارة وتتم             

 .مراجعته خالل االجتماع املقبل لس اإلدارة على األكثر

 حيق جلميع أعضاء اللجان حضور اجلمعية العمومية ولكن           1-11-8
 .دون تصويت باستثناء متثيل االحتاد

ع اجتماعات اللجنة ملندويب اجلمعية العمومية          تفتح مجي   1-11-9
 .بغية حضورهم بصفتهم مراقبني

 تتكون جلنة الترشيحات من ستة أعضاء على األقل                  1-11-10
حتددهم وتعينهم اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك التمثيل الكبري للجنسني          
من الترشيحات الواردة من االحتادات الوطنية يف السنوات الفردية            

مة باإلضافة إىل نائب رئيسي تنفيذي ومجيع رؤساء االحتادات          املنتظ
 .القارية بصفتهم أعضاء حبكم مناصبهم

 تتحقق جلنة الترشيحات من أهلية وصحة الترشيحات              1-11-11
للمنصب وتشرف على حتديد املرشحني للجان وتوصي اجلمعية            



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 29

العمومية السنوية بتكوين جلان، شريطة تكوين عدد كافٍ من                  
على األقل من عدد     %  25حات النسائية للجنة، يتم اختيار         الترشي

 .األعضاء كاملي العضوية للجنة من غري الترشيحات

  أهلية الترشح للمناصب1-12

 جيوز إجراء الترشيحات ملنصب الرئيس ونائبيه التنفيذيني           1-12-1
وأعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء اللجنة فقط مبوافقة االحتاد الذي             

ح عضواً به، ويف حالة إلغاء املوافقة بعد تعيني املرشح            يعد املترش 
 .ال جيوز إقالته من منصبه إال بأغلبية تصويت ثلثي جملس اإلدارة

 ال يتم ترشيح أكثر من شخص واحد من أي احتاد للجنة                1-12-2
التنفيذية وال يتم ترشيح شخص واحد ألكثر من منصب باللجنة                 

 .التنفيذية

ن املمثلني القاريني يف جملس اإلدارة من        يكون كل ممثل م    1-12-3
 .احتاد خمتلف

-1( ال يؤهل لالنتخابات أي عضو بأي احتاد لديه متأخرات           1-12-4
16-3-3.( 

 ال يعمل شخص يف نفس الوقت بصفته عضواً باللجنة                 1-12-5
 .التنفيذية أو رئيساً لالحتاد القاري

  ال يعمل شخص يف نفس الوقت بصفته عضواً كامل                  1-12-6
 مناصب من أعضاء    4العضوية يف أكثر من جلنة وال يتم تويل أكثر من           

 .باحتاد واحد
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 ال يعمل عضواً باللجنة التنفيذية يف جلنة دون تصريح حمدد           1-12-7
 .من جملس اإلدارة

 الشخص الذي يتابع بأي شكل من األشكال تصنيع وبيع أو             1-12-8
 :اعتماد معدات تنس الطاولة أو يتشاور بشأا

 . ال يؤهل بصفته عضواً للجنة التنفيذية1-8-12-1

 يعمل يف اللجنة أو ميثل بطريقة أخرى احتاداً معيناً ولكنه             2-8-12-1
ينسحب من االجتماع أو ميتنع عن التصويت على مسألة ما إذا طلب             

 .ذلك أغلبية احلاضرين يف االجتماع الذي حيضره

  تعيينات أخرى13-1

 تعيني جلان أخرى وجمموعات أو          جيوز لس اإلدارة     1-13-1
 .جلان عمل حسبما يقتضي األمر من حني آلخر

 : تعني اللجنة التنفيذية ما يلي2-13-1

 مندوباً فنياً، تتزامن مدة منصبه مع مدة اللجنة التنفيذية،             1-2-13-1
باإلضافة إىل تعيني ممثل فين واحد يعينه االحتاد القاري وليس من              

وب الفين لالحتاد الدويل لتنس الطاولة،         نفس القارة بصفته املند    
 .ليصبح اموع ستة أشخاص

 تتزامن فترة منصب أي سيدة بلجنة الرياضة مع فترة اللجنة            2-2-13-1
 .التنفيذية

 مندوباً حديث العهد تتزامن فترة منصبه مع فترة اللجنة               3-2-13-1
ن التنفيذية، باإلضافة إىل مندوب قاري حديث العهد يعينه أي م               
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االحتادات القارية وال يكون من نفس القارة بصفته مندوباً حديث               
 .العهد باالحتاد الدويل لتنس الطاولة، ليصبح اموع ستة أشخاص

 عضواً بالس االستشاري اخلاص بالرئيس بغية تنظيم           4-2-13-1
 .لوحة الشرف بدعم من موظفني معينني

 . اللجنة التنفيذية جلنة مالية تتزامن فترا مع فترة5-2-13-1

  موظفو اإلدارة1-14

 تعني اللجنة التنفيذية موظفي اإلدارة بناءً على شروط                 1-14-1
وأحكام متفق عليها ووفقاً خلطة اإلدارة املعتمدة من جملس اإلدارة            

 .من حني آلخر

 يعين الرئيس التنفيذي من اللجنة التنفيذية ويكون مسؤوالً            2-14-1
 على اهليكل املهين والربامج اخلاصة باالحتاد       عن التوجيه واإلشراف  
 .الدويل لتنس الطاولة

 يعين الرئيس التنفيذي أحد املوظفني ليعمل بصفته منسقاً            3-14-1
 .لكل جلنة

  اإلدارة1-15

  املقر1-15-1

 يكون املقر الرئيسي لالحتاد الدويل لتنس الطاولة يف مكان          1-1-15-1
لعمومية السنوية أو جملس اإلدارة، يف يتم حتديده بقرار من اجلمعية ا

 .حالة الطوارئ
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  اللغات2-15-1

 تجرى املراسالت واإلجراءات اخلاصة باالحتاد الدويل          1-2-15-1
لتنس الطاولة باللغة اإلجنليزية أو غريها من اللغات األخرى املناسبة           
للمهام املناسبة وتكون ضمن نطاق موارد االحتاد الدويل لتنس               

ى النحو الذي حيدده جملس اإلدارة من حني آلخر، مع             الطاولة عل 
 .إيالء اهتمام خاص للغة العربية والفرنسية واألملانية والروسية واإلسبانية

 تكون مجيع لغات أعضاء االحتاد الدويل لتنس الطاولة             2-2-15-1
رمسية على حد سواء وحيق للممثلني إدارة اجتماعات االحتاد بلغتهم         

للتفسري إىل إحدى لغات العمل احملددة لالستخدام       اخلاصة، القابلة   
 .يف هذا االجتماع

  اإلصدارات3-15-1

 يصدر االحتاد الدويل لتنس الطاولة من حني آلخر دليالً             1-3-15-1
إرشادياً رمسياً وغريه من الوثائق اإلرشادية األخرى باللغة اإلجنليزية، 

 . نسخ من كل إصدار جمانا10ًويمنح كل احتاد 

 يصدر االحتاد الدويل لتنس الطاولة جملة رمسية ويزود كل          2-3-15-1
 .احتاد بنسخة من كل إصدار جماناً

 يعني كل احتاد ممثالً، مع إخطار السكرتارية بامسه                 3-3-15-1
 .وعنوانه، بغية التعاون مع السكرتارية يف إمدادها باألخبار

من االحتاد   ترسل نسخة من كل إصدار من الة الرمسية          4-3-15-1
الناشر إىل السكرتارية ولغريه من االحتادات األخرى اليت تزوده               

 .بعنوان هلذا الغرض



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 33

  التمويل1-16

  احلسابات1-16-1

 31 تنتهي السنة املالية لالحتاد الدويل لتنس الطاولة يف              1-1-16-1
 .ديسمرب

 يتأكد نائب الرئيس التنفيذي املسؤول عن التمويل من               2-1-16-1
ان احلسابات، اليت يجرى تدقيقها من خالل خرباء تدقيق            إعداد بي 

 .سنوي كل أربع سنواتتقرير حمترفني، كما يتأكد من تقدمي 

 تودع احلسابات املصرفية لالحتاد الدويل لتنس الطاولة يف         3-1-16-1
بنوك تحدد بقرار من جملس اإلدارة بناءً على توصية من اللجنة                  

 .التنفيذية

  األوصياء2-16-1

 يكون الرئيس ونائب الرئيس ونائبا الرئيس التنفيذيان أوصياءً 1-2-16-1
ألغراض تتعلق بالشراء والبيع والتأجري أو للتعامل خبالف ذلك مع             
أي ممتلكات ذات حيازة إجيارية أو حيازة حرة أو غري ذلك من                  
األصول األخرى املطلوبة من اجلمعية العمومية السنوية أو جملس            

 .اض ختص االحتاد الدويل لتنس الطاولةاإلدارة ألغر

 يفوض الوصي الستخدام أموال االحتاد الدويل لتنس              2-2-16-1
الطاولة يف شراء مثل هذه املمتلكات واألصول وحيازا وبيعها بناءً           
على توصية االحتاد بالطريقة اليت حيددها جملس اإلدارة من حني              

 .آلخر
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 ومتطلبات خاصة بالدول اليت قد  يلتزم األوصياء بأي قوانني3-2-16-1
توجد ا املمتلكات املؤمتن عليها واليت تتعلق بشراء وبيع وإدارة             

 .هذه املمتلكات وواجبات األوصياء بصددها

 يعوض االحتاد الدويل لتنس الطاولة األوصياء وأصوهلم           4-2-16-1
وممتلكام ضد مجيع املخاطر الشخصية والنفقات النامجة نتيجة           

 .م بصفتهم أوصياءلتعيينه

 يتوقف األوصياء عن التصرف ذه الصفة عند عدم شغل            5-2-16-1
 .املنصب بصفتهم الرئيس ونائب الرئيس ونائبيه التنفيذيني

 يكون احملضر املُوقَّع من الرئيس وعضو من موظفي               6-2-16-1
 .اإلدارة دليالً شامالً لقرار جملس اإلدارة

  االشتراكات3-16-1

 دوالراً أمريكياً أو    150ع كل احتاد اشتراكاً سنوياً قيمته         يدف 1-3-16-1
 .ما يعادله بالفرنكات السويسرية

 يدفع االشتراك األول مع طلب العضوية، وتدفع                   2-3-16-1
 . يناير من كل عام1االشتراكات الالحقة يف 

 يكون االحتاد متخلفاً عن الدفع يف حالة عدم سداد                  3-3-16-1
 .سمرب من العام املقرر سدادها خالله دي31اشتراكاته يف 

  العضوية1-17

  األهلية1-17-1
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1-1-17-1             جيوز انتخاب أي منظمة متثل رياضة تنس الطاولة يف أي 
من األقاليم وتراقب قواعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة بصفتها               
عضواً ولكن يعترف ا بصفتها ممثالً فقط لإلقليم الذي تراقب وتنظم           

 . داخلهالرياضة

 عند متثيل احتاد واحد أو أكثر لرياضة تنس الطاولة يف جزء         2-1-17-1
واحد من إقليم ينظر إليه عامة بصفته وحدة وطنية، جيوز ألي احتاد             
ميثل الرياضة يف أي من أجزاء الوحدة التقدم للحصول على عضوية،           

 :شريطة أن

نس الطاولة وال    يرجع انفصاله لظروف ال تتعلق برياضة ت       1-2-1-17-1
 .بالالعبني ذوي الصلة

يف لقب البطولة    - يقتصر االختصاص الذي يطالب به          2-2-1-17-1
 على اإلقليم الذي يراقب رياضة تنس الطاولة             -والنظام األساسي 

 .بداخله

 . يؤهل بطريقة أخرى للحصول على العضوية3-2-1-17-1

هات نظر أي    بالنظر إىل هذا الطلب، تؤخذ يف االعتبار وج         3-1-17-1
احتاد يعد عضواً بالفعل يف نفس الوحدة الوطنية وال يتم االعتراف يف 

 .أي حال من األحوال باحتادين ميارسان سلطة على نفس اإلقليم

 جيوز منح أي منظمة تقع خارج إقليم أي احتاد إحلاقاً مؤقتاً            4-1-17-1
ليم باالحتاد بغرض تلقي مساعدة يف التطوير واملنافسة ويعد اإلق             

املمتد ضمن نطاق سيطرة العضو، ولكن جيب استعراض املوافقة            
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على اإلحلاق يف كل مجعية عمومية سنوية وال يتم جتديده إىل أجل              
 .غري مسمى

  طلبات احلصول على العضوية واالنتخابات 2-17-1

 . تجرى مجيع طلبات التقدمي يف منوذج يقره جملس اإلدارة1-2-17-1

 أشهر تقوميية قبل    6الطلبات خالل مدة أقصاها      تقدم مجيع    2-2-17-1
 .تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية اليت يتم خالهلا النظر يف الطلب

 تستعرض اللجنة التنفيذية مجيع الطلبات بالنيابة عن جملس         3-2-17-1
 .اإلدارة وتصدر التوصيات املتعلقة بقبوهلا

يف اجلمعية   يتم النظر يف طلبات احلصول على العضوية            4-2-17-1
العمومية التالية ويتم قبوهلا يف حالة تلقيها ثلثي األصوات املُدىل ا            
على األقل وفيما يتعلق بالطلب اخلاص مبنطقة يوجد ا احتاد قاري            

 .معترف به، تؤخذ حينها وجهات نظر هذا االحتاد يف االعتبار

 فيما يتعلق بطلبات احلصول على عضوية مشتركة من               5-2-17-1
ادات احلاصلة على عضوية منفصلة سابقاً، أو طلبات احلصول          االحت

على عضوية منفصلة من االحتادات اليت كانت سابقاً عناصر يف احتاد           
جرى تقسيمه، أو طلبات للحصول على اعتراف بالتغيريات يف                
اإلقليم الذي راقب أي احتاد الرياضة بداخله يؤخذ يف االعتبار حينها            

ت الصلة وأي ظرف من الظروف اخلارجة        وجهات نظر املنظمات ذا   
 .عن إرادا

 حيق ملمثلي أي احتاد يتم انتخابه للعضوية يف اجلمعية              6-2-17-1
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 .العمومية حضور االجتماع والتصويت لالنتخابات

 ال حتمل انتخابات وعضوية أي احتاد يف طياا أي                  7-2-17-1
وطنية للمنطقة  تلميحات تتعلق باحلالة السياسية أو الدبلوماسية أو ال         

 .ذات الصلة، بل ما يتعلق فقط بأعماهلا املتعلقة بتنس الطاولة

  التعليق واالنتهاء3-17-1

 يقدم أي احتاد يرغب يف االستقالة من االحتاد الدويل               1-3-17-1
لتنس الطاولة إخطاراً كتابياً للسكرتارية وجيوز نفاذ االستقالة يف أي            

 ديسمرب من نفس العام ولكن ال       31وقت من تسلُّم هذا اإلخطار حىت       
 .يتحمل االحتاد مسؤولية االشتراك املستحق هلذا العام

 3 تعلق عضوية أي احتاد يعجز عن دفع اشتراكه ملدة                 2-3-17-1
سنوات متتالية تلقائياً وال يتحمل مسؤولية دفع االشتراكات خالل فترة          

شتراكات تعليقه، وجيوز إعادة عضويته عند دفعه جزءاً من مجيع اال           
املستحقة سابقاً وفقاً لتقدير جملس اإلدارة، ويكون التعليق يف هذه            

 .احلالة كامالً

على سبيل املثال ال    - ال حيق ألي احتاد يتم تعليق عضويته         3-3-17-1
 ترشيح أو تسجيل العبني يف أي فعالية يتم عقدها مبوجب             -احلصر

ه احلضور أو   اختصاص االحتاد الدويل لتنس الطاولة، كما ال حيق ل         
التمثيل يف أي مجعية عمومية، وال ترشيح أي شخص النتخابات              
اللجنة التنفيذية أو جملس اإلدارة أو أي جلنة أو جمموعة عمل، وال             
حيق ألي شخص يرشحه االحتاد املشاركة يف أنشطة اللجنة التنفيذية          

 :وعالوة على ذلك. أو جملس اإلدارة أو أي جلنة أو جمموعة عمل
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 ال يتوىل أي مسؤول فين يرشحه االحتاد منصباً يف فعالية           1-3-3-17-1
 .يقرها االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 ال حيق لالحتاد تلقي أي مساعدة من االحتاد الدويل              2-3-3-17-1
 املشاركة  -على سبيل املثال ال احلصر     -لتنس الطاولة مبا يف ذلك       

الدويل لتنس  يف أنشطة التطوير، وال تلقي أي منح من االحتاد                
 .الطاولة

 ال حيق لالحتاد استضافة فعالية يقرها االحتاد الدويل             3-3-3-17-1
لتنس الطاولة باستثناء الفعاليات اليت متت املوافقة عليها قبل التعليق، 
وجيوز أن تؤسس اللجنة التنفيذية جلنة تراقب املنظمة اخلاصة ذه            

نة التنفيذية، وفقاً    الفعالية املعترف ا مبوجب شروط تقرها اللج         
 .لتقديرها

 أي احتاد يعجز جدياً وباستمرار عن مراعاة قواعد االحتاد            4-3-17-1
الدويل لتنس الطاولة أو احترام نظامه األساسي وقراراته يتم توبيخه             
رمسياً أو تغرميه أو تعليقه أو عزله من خالل األخذ بأغلبية ثلثي                  

ء التعليق من خالل األخذ      األصوات باجلمعية العمومية، وجيوز إلغا     
ويف حالة التعليق جيوز أن     .  بأغلبية ثلثي األصوات باجلمعية العمومية    

تسمح اجلمعية العمومية لالعبني التابعني لالحتاد املعلق باملنافسة يف         
 .الفعاليات حتت اختصاص وعلم االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 جيب إرسال إخطار     قبل تعليق اجلمعية العمومية ألي احتاد      5-3-17-1
كتايب لالحتاد بالتعليق املقترح وذلك قبل شهر واحد على األقل من            
انعقاد اجلمعية العمومية اليت يتم النظر يف التعليق خالهلا، ويمنح              
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 .االحتاد فرصة لعرض حالته على اللجنة العمومية

 جيوز أن تقوم اللجنة التنفيذية مبهمة تعليق أي احتاد ينتظر            6-3-17-1
 :نعقاد اجلمعية العمومية، شريطة أنا

 .5-3-17-1 تطبق املادة رقم 1-6-3-17-1

 تقرر اللجنة التنفيذية تعليق أي احتاد من خالل التصويت          2-6-3-17-1
 .باإلمجاع

 ختطر اللجنة التنفيذية مجيع االحتادات بالتعليق مع إبداء         3-6-3-17-1
 .األسباب

 أو استبعاده تقدمي استئناف       جيوز لالحتاد الذي مت تعليقه       7-3-17-1
 .حملكمة التحكيم الرياضية

  العضوية الشرفية الشخصية4-17-1

 جيوز تعيني موظف أدى خدمات طويلة ومتميزة لالحتاد            1-4-17-1
 بصفته عضواً شرفياً شخصياً       -عند تقاعده -الدويل لتنس الطاولة      

يات طوال حياته من خالل اجلمعية العمومية السنوية بناءً على توص            
 .جملس اإلدارة

 حيق لألعضاء الشرفيني الشخصيني حضور البطوالت             2-4-17-1
العاملية باستضافة جمانية، وحضور اجلمعيات العمومية مع احلق يف          

 .التحدث ال التصويت
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  االحتادات واملنظمات18-1

  االحتادات القارية1-18-1

ة بغرض   جيوز لالحتادات جتميع أنفسها يف احتادات قاري         1-1-18-1
تعزيز وتنظيم رياضة تنس الطاولة داخل املنطقة القارية، ويدعم               
االحتاد الدويل لتنس الطاولة هذه االحتادات ويشجعها ويتعاون معها          
يف مجيع املسائل، شريطة أن يتوافق كلٌّ من االحتاد القاري واالحتاد           

 .الدويل لتنس الطاولة يف النظام األساسي واملبادئ العامة والقواعد

 يزود كل احتاد قاري السكرتاريةَ بنسخة من نظامه األساسي          2-1-18-1
 أشهر تقوميية عقب    3وبتفاصيل التغيريات الالحقة خالل مدة أقصاها       
 .االجتماعات اليت أُجريت خالهلا هذه التغيريات

 بناءً على طلب االحتاد القاري وموافقة اللجنة التنفيذية،            3-1-18-1
حتاد قاري باستخدام اسم وشعار االحتاد الدويل       ميكن السماح ألي ا   

 .لالحتاد القاري" االسم التجاري"لتنس الطاولة بصفته جزءاً من 

 يتم فتح عضوية االحتاد القاري لالحتادات اليت يقع عنواا          4-1-18-1
بدليل االحتاد الدويل لتنس الطاولة يف نطاق املنطقة القارية املناسبة           

 مل يقبل االحتاد يف       -ة عن نطاق الرياضة    ألسباب خارج -إال إذا    
نع بالضرورة  مياليت ال   -احتاده القاري املناسب ويف هذه احلاالت         

 يكون لالحتاد الذي عجز      -من االعتراف باالحتاد القاري ذي الصلة      
عن تأمني العضوية احلق يف مناشدة االحتاد الدويل لتنس الطاولة بغية           

 االلتحاق  -يف حالة العجز عن ذلك    -املساعدة يف تأمني العضوية أو      
 .باحتاد قاري آخر جماور
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 جيوز إدراج املنظمات املؤهلة لعضوية االحتاد الدويل            5-1-18-1
مبوافقة -لتنس الطاولة ولكنها مل تقدم للحصول على العضوية                

 يف االحتاد القاري املناسب ملدة ال تتجاوز عاماً             -جملس اإلدارة 
 من خالل اجلمعية العمومية السنوية،          واحداً ولكن يتم جتديدها     

ويتمتع العبو هذه املنظمة باالمتيازات اخلاصة بالالعبني التابعني             
 .لالحتاد العضو ولكن فقط يف القارة ذات الصلة

 جيوز ألي من أجزاء أي احتاد يقع بالكامل داخل منطقة              6-1-18-1
د يف دليل    قارية خبالف املنطقة القارية اليت يقع ا عنوان االحتا            

بإذن من جملس اإلدارة وموافقة        -االحتاد الدويل لتنس الطاولة        
 أن يلتحق باالحتاد القاري الذي تقع مبنطقته             -االحتاد التابعة له   

األطراف بغرض املنافسة والتشجيع يف رياضة تنس الطاولة وجيوز            
كذلك، بنفس اإلذن ولنفس األغراض، إحلاق االحتادات اليت تقع           

ج املنطقة القارية ولكنها تكون جماورة للمنطقة القارية          بالكامل خار 
 .ذات الصلة، مبوافقة احتاد القارة الذي ميثلون جزءاً منه

 ال تتاح املنافسات اخلاصة ببطوالت لقب كأس العامل               7-1-18-1
لالحتاد القاري إال لالعبني األعضاء باالحتاد واالحتادات امللحقة،          

 الطاولة ذه املنافسات بصفتها         ويعترف االحتاد الدويل لتنس      
 .بطوالت لقب كأس العامل القارية الوحيدة هلذه القارة

  اموعات اإلقليمية األخرى2-18-1

 جيوز لالحتادات أن جتمع نفسها إىل منظمات إقليمية غري           1-2-18-1
عندما تعقد منافسة للقب كأس       -قارية بغرض املنافسة شريطة أن         
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ة جلميع االحتادات املوجودة باإلقليم مع مراعاة        تتاح الفعالي  -إقليمي
النظام األساسي فيما يتعلق باللعب مع منظمات أو العبني غري تابعني            

 .لإلقليم

  اجلمعيات العمومية19-1

  املكان والوقت1-19-1

 تعقد أي مجعية عمومية يف مكان عقد البطوالت العاملية،           1-1-19-1
إذا مل تعقد البطوالت العاملية يف       -  وخالل الفترة اليت تعقد ا، أو      

 يف غري ذلك من األماكن واملواعيد األخرى         -الوقت املوافق لعقدها  
 .على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة

املشار إليها باسم     ( تعقد اجلمعية العمومية االستثنائية           2-1-19-1
ارية  أسابيع من تسلُّم السكرت     10خالل  )  اجلمعية العمومية االستثنائية  

طلباً كتابياً مقدماً مما ال يقل عن ربع اجلمعيات اليت ليس عليها                  
 .واليت متثل قارتني على األقل) 3-3-16-1(متأخرات 

  إخطار انعقاد اجلمعية2-19-1

يرد به تفاصيل مكان وتاريخ        - يرسل إخطار االجتماع        1-2-19-1
 إىل منوذج   ووقت انعقاد االجتماع واألعمال املقرر تناوهلا، باإلضافة      

 بالربيد إىل كل احتاد، ويخطِر كل احتاد يف النهاية                     -توكيل
 .السكرتارية بالشخص والعنوان املُرسل إليهما اإلخطار

 فيما يتعلق باجلمعية العمومية السنوية، يرسل اإلخطار قبل          2-2-19-1
 .شهرين على األكثر من تاريخ انعقاد اجلمعية
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لعمومية االستثنائية، يرسل اإلخطار      فيما يتعلق باجلمعية ا     3-2-19-1
 .قبل شهرين على األكثر من تاريخ انعقاد اجلمعية

  إخطار بأعمال اجلمعية3-19-1

 جيب توصيل البيانات اخلاصة باألعمال واالقتراحات             1-3-19-1
املتناولة يف اجلمعية العمومية السنوية كتابةً إىل السكرتارية قبل مدة            

 .انعقاد اجلمعية أشهر من تاريخ 3أقصاها 

 يرسل إخطار التاريخ اخلتامي الفعلي يف كل عام املتعلق             2-3-19-1
بتسلُّم األعمال واالقتراحات من السكرتارية إىل مجيع االحتادات قبل         

 . أشهر تقوميية من تاريخ انعقاد اجلمعية6مدة أقصاها 

 جيوز إقرار األعمال واالقتراحات، خبالف التغيريات             3-3-19-1
ة بالنظام األساسي أو القوانني، اليت مت إصدار إخطار مناسب            اخلاص

 تتعلق باألعمال قيد      -كما ترى اللجنة التنفيذية     -مبوجبها ولكنها    
التحضري دون إصدار قاعدة جديدة أو تتعلق حبالة الطوارئ من خالل           
إجراء تصويت لصاحل ثلثي األصوات املدىل ا يف اجلمعية                  

 .العمومية

طلب اجلمعية العمومية االستثنائية األعمال اليت يعقد        حيدد   4-3-19-1
االجتماع من أجلها وال يجرى تناول أي أعمال أخرى عدا التأكيد               

 .على حماضر اجتماع اجلمعية العمومية السابقة يف هذا االجتماع

  إجراءات اجلمعية العمومية السنوية4-19-1

 :سنوية ما يلي يتضمن جدول أعمال اجلمعية العمومية ال1-4-19-1
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 : املالحظات االفتتاحية للرئيس1-1-4-19-1

 التصويت بنداء أمساء االحتادات احلاضرة أو اليت ميثلها         2-1-4-19-1
 ) . 7-19-1(وكالء عنها 

 . تعيني مدققني3-1-4-19-1

 . التأكيد على حماضر اجلمعية العمومية السابقة4-1-4-19-1

 .ى العضوية النظر يف طلبات احلصول عل5-1-4-19-1

 جيب منح إيصال تسلُّم التقارير من الرئيس ونائبه ونائبيه           6-1-4-19-1
التنفيذيني ورؤساء االحتادات القارية، مع إمكانية استثناء الرئيس             

 .لذلك، كتابة

 إيصال تسلُّم التقارير من اللجان واللجنة األوملبية                7-1-4-19-1
 .والباراملبية

 احلسابات املنقح اخلاص بالعام          إيصال تسلُّم بيان      8-1-4-19-1
 .املاضي

 النظر يف االقتراحات والتقارير اخلاصة بأي جلان قامت           9-1-4-19-1
 .بدراستها

 عندما يقتضي األمر، انتخاب الرئيس ونائبيه التنفيذيني         10-1-4-19-1
 .وتعيني املدققني

 . النظر يف الترتيبات اخلاصة ببطوالت العامل املستقبلية11-1-4-19-1

 ال يتكلم متحدث واحد ألكثر من مرة بشأن اقتراح إال إذا              2-4-19-1
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 -وفقاً لتقديره -كان للمقترح احلق يف الرد، وجيوز أن يسمح الرئيس          
للمتحدث بأن يتحدث ألكثر من مرة بغية اإلجابة عن استفسار ناجم             

 .عن حديثه األصلي

راء  يقرر الرئيس عدد املتحدثني املسموح هلم بطرح اآل            3-4-19-1
وجوب طرح  "بشأن اقتراح ووقت إجراء التصويت، باستثناء اقتراح          

فإنه يتم التصويت عليه بشكل فوري، دون املزيد من           "  السؤال اآلن 
املناقشات، وإذا نفذ هذا االقتراح يتم التصويت بشكل فوري عليه أو           
أي تعديل قبل االجتماع، دون املزيد من املناقشات، عمالً حبق              

 .ب مقدم االقتراح املوضوعيالرد من جان

 ال جيوز إعادة املسألة اليت مت الفصل فيها بغية إعادة                  4-4-19-1
على وجه   -مناقشتها أو التصويت عليها ما مل يقرر الرئيس                    

 أنه ميكن تربير ذلك الفتراض أن القرار املتخذ قد يهدد           -االستعجال
عارضة مصلحة االحتاد الدويل لتنس الطاولة، وجيب قبول اقتراح م          

قرار الرئيس بأن املسألة ليست ملحة بشكل كافٍ لتربير إعادة النظر              
 .مبجرد إثارته

  التصويت5-19-1

 . يكون لكل احتاد ليس عليه متأخرات صوت واحد1-5-19-1

 تحدد األسئلة باألغلبية البسيطة لألصوات املُدىل ا              2-5-19-1
 :باستثناء ما يلي

ام األساسي أو سحب العضوية أو قبول        التغيريات يف النظ   1-2-5-19-1
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األعمال املتأخرة والطارئة أو االقتراحات ويتطلب خيار إلغاء                 
 .بطوالت كأس العامل أغلبية ثلثي األصوات املُدىل ا

 تتطلب التغيريات يف قوانني تنس الطاولة ثالثة أرباع              2-2-5-19-1
 .األصوات املُدىل ا

ويل لتنس الطاولة أغلبية أربعة        يتطلب حل االحتاد الد      3-2-5-19-1
 .أمخاس األصوات املُدىل ا

 يف حالة تساوي األصوات بشأن مسألة إدارية أو مالية يكون           3-5-19-1
صوت الرئيس هو الصوت املرجح، ويف حالة تساوي األصوات              
بشأن أي من املسائل األخرى يتم إسقاط االقتراح ويشرع االجتماع            

 .ةيف تناول األعمال التالي

 بنداء أمساء    -إال يف حالة االنتخابات    - يجرى التصويت     4-5-19-1
االحتادات وفقاً للترتيب األجبدي، وذلك بالبدء يف سحب األمساء           
بصورة عشوائية إال إذا اكتفى الرئيس بعدم التصويت من خالل رفع              

 .األيدي على أن هذا اإلجراء ال يعد ضرورياً

ري شخصني من قارته للتصديق       يرشح كل رئيس احتاد قا      5-5-19-1
 .من جانب اجلمعية على تشكيل قائمة مدققني

 بالنسبة لكل تصويت يتطلب مدققني، مبا يف ذلك                  6-5-19-1
االنتخابات تسحب األمساء من القائمة بالترتيب األجبدي، مع إسقاط 
ممثل أي احتاد لديه اهتمام خاص بالبند الذي ميثل موضوع                    

 .التصويت
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 تخابات االن6-19-1

 يف حالة وجود عدد من املرشحني ملنصب واحد أو عدة             1-6-19-1
مناصب يزيد على عدد املناصب الشاغرة، تجرى حينها انتخابات،           
يفوز ا املرشح أو املرشحون احلاصلون على أكرب عدد من                  

 .األصوات

 يف حالة تساوي األصوات يف االنتخابات األوىل تجرى             2-6-19-1
ثانية بني املرشحني املتساوين، ويف حالة استمرار         حينها انتخابات   

تساوي األصوات تمنح األفضلية حينها لتعيني ممثل االحتاد الذي ال           
يمثل بطريقة أخرى، ويف حالة عدم وجود حسم تقرر النتيجة من               

 .خالل القرعة

  الوكالء7-19-1

 إذا رغب االحتاد يف تعيني وكيل أو احتاد آخر أو عضو                1-7-19-1
جلس اإلدارة، بغية متثيله يف اجلمعية العمومية، جيب إرسال              مب

 أيام من تاريخ انعقاد     3إخطار التعيني إىل السكرتارية قبل مدة أقصاها        
 .اجلمعية

 ال مينح أي احتاد توكيالً الحتاد آخر إذا كانت األقاليم اليت            2-7-19-1
 .ةميثل االحتادان سلطة عليها تشكل جزءاً من نفس وحدة الدول

 ال يعني أي احتاد أكثر من وكيل واحد نيابة عن االحتادات             3-7-19-1
 .األخرى

 جيوز أن يعني عضو جملس إدارةٍ وكيالً واحداً نيابةً عن               4-7-19-1
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احتاد آخر ولكن ال جيوز له تعيني وكيل بصفته مندوباً عن أي احتاد               
 .يف الوقت نفسه

  التغيريات الطارئة على القواعد1-20

ال جيوز تقدمي مقترحات أو قرارات بإدخال تغيريات على               1-20-1
القواعد إىل اجتماع اجلمعية العمومية السنوي أو جملس اإلدارة من            
قبل االحتادات أو اللجنة التنفيذية أو االحتادات القارية أو اللجان              

 .األخرى أو من جملس اإلدارة إىل اجلمعية العمومية السنوية

راحات اخلاصة بإحلاق تغيري يف القواعد        جيب توصيل االقت    2-20-1
واليت يتم النظر فيها من جانب اجلمعية العمومية السنوية أو جملس              

 أشهر من تاريخ انعقاد       3اإلدارة إىل السكرتارية قبل مدة أقصاها          
 .اجلمعية

 تطرأ تعديالت على النظام األساسي وقوانني تنس الطاولة فقط 3-20-1
ومية، وكذلك على اللوائح األخرى فقط       خالل اجتماع اجلمعية العم   

خالل اجتماع جملس اإلدارة املنعقد مباشرةً عقب اجتماع اجلمعية            
 .العمومية السنوي

 تنشر التفاصيل اخلاصة جبميع املقترحات اخلاصة بتغيري             4-20-1
 .القواعد يف جدول أعمال اجلمعية اليت تنظر يف هذه البيانات

ع التغيريات، ويف حالة عدم وجود        يحدد تاريخ تطبيق مجي     5-20-1
 . يناير من العام القادم فور اختاذ القرار1حتديد يسري اعتباراً من 
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  اختصاص االحتادات21-1

  العضوية والتمثيل1-21-1

 يعد أي العب مقيماً يف إقليم ما إذا كانت إقامته العادية أو              1-21-1-1
 .الستمرارية أو املدةاألساسية يف هذا اإلقليم، وال تحدد اإلقامة با

 قبل قبول عضوية أي العب جيب أن يتأكد االحتاد من أن              2-1-21-1
الالعب مقيم يف إقليم االحتاد أو ينوي اإلقامة فيه، وأنه لن يبقي هذا             

 .الالعب إذا أى إقامته

 ما مل يتم اإلخطار بأي تعليق أو طرد حيق لالحتادات أن               3-1-21-1
ب أو منظمة مقيمة يف إقليم االحتاد            تأخذ يف اعتبارها أي الع       

 .ومعروفة بأا تابعة له بصفتها مؤهلة للمشاركة

إال - ال يسمح احتاد ملقيم يف إقليم بأن حيكمه احتاد آخر             4-1-21-1
 وال عضو الحتاد آخر أو عضو أو           -بعد إجراء تغيري فعلي لإلقامة      

يرد يف  ممثل لشخصه دون إذن مسبق من االحتاد اآلخر، باستثناء ما            
 .5-1-21-1املادة 

 جيوز ألي احتاد ترشيح شخص مقيم يف اإلقليم الذي تعقد       5-1-21-1
به اجلمعية بصفته ممثالً له يف اجلمعية العمومية، شريطة أال يكون              

جيوز االعتراف ذا املرشح بصفته ممثالً من        .  عضواً يف احتاد آخر   
 . هلاخالل أغلبية التصويت يف اجلمعية العمومية املرشح

 . تحال أي نزاعات حول هذه اللوائح إىل جملس اإلدارة6-1-21-1

  نطاق االختصاص2-21-1
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 ميارس االحتاد عند إدارة وتفسري لوائحه وقراراته اختصاصه           1-2-21-1
 :على ما يلي

 الالعبني املقيمني يف إقليمه، حال وجودهم يف إقليمه           1-1-2-21-1
 .أو غريه من األقاليم األخرى

 الالعبني الزائرين، حال وجودهم يف إقليمه، باستثناء ما          2-1-2-21-1
 .1-3-21-1يرد يف املادة رقم 

 الالعبني املمثلني له يف أي منافسة املقيمني بصورة               3-1-2-21-1
طبيعية يف إقليم احتاد آخر، ولكنهم مقيمون فقط يف إقليم هذا                  

 .االحتاد للمشاركة يف هذه املنافسة

ص املقيم يف إقليم تعقد به اجلمعية العمومية              الشخ 4-1-2-21-1
والذي يتصرف بصفته ممثالً له يف اجلمعية العمومية، على النحو               

 .5-1-21-1الوارد يف املادة رقم 

 نون الزائرو الالعب3-21-1

 إذا مثل أي من الالعبني الزائرين رمسياً االحتاد التابع له              1-3-21-1
ي زيارته ال يطلب حينها هذا االحتاد        نتيجة لدعوة من االحتاد اجلار     
 .حقوقاً خاصة بفرض عقوبات

 يكون للجنة اإلدارة املسؤولة اختصاص على سلوك             1-1-3-21-1
املنافسة ولكن ال تفرض عقوبات الحقة على الالعب الزائر جراء أي           

 .خمالفة مت ارتكاا يف هذه املنافسة

يعترض على تقدمي     جيوز لالحتاد اجلاري زيارته أن           2-1-3-21-1
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شكوى ذه املخالفة ضد احتاد الالعب الزائر، ولكن حيتفظ احتاد           
 .الالعب باختصاصه الوحيد عليه كما حيتفظ حبق فرض العقوبة

 إذا شارك الالعب الزائر يف أنشطة تنس الطاولة ولكن ليس            2-3-21-1
د سواء أكانت زيارته نامجة عن دعوة من االحتا-بصفته ممثالً الحتاده 
 ال خيضع هذا الالعب الختصاص االحتاد           -اجلاري زيارته أم ال     

اجلاري زيارته والذي حيق له فرض عقوبة جراء ارتكاب أي خمالفة             
 .تتعلق ذه األنشطة

 ال تدخل أي عقوبة حيز التنفيذ إال بعد شهر تقوميي                1-2-3-21-1
 من إخطار احتاد الالعب      - مع مراعاة مجيع الظروف       -واحد فقط   

 .ائر االز

 إذا مل يقدم احتاد الالعب الزائر أي استئناف خالل شهر            2-2-3-21-1
 .تقوميي من إخطاره بالعقوبة جيوز حينها فرض العقوبة

 يف حالة تقدمي االستئناف خالل شهر واحد تحال املسألة          3-2-3-21-1
 .إىل جملس اإلدارة وتدخل العقوبة حيز التنفيذ قبل البت يف االستئناف

  املبالغ املدفوعة لالعبني4-21-1

 باستثناء التصرف مبوجب تعليمات مباشرة من احتاده              1-4-21-1
بصفته ممثالً له، جيوز لالعب قبول مبلغ أو مكافأة أو منحة أو                   
بدالت نظري اللعب يف أي منافسة خبالف األلعاب األوملبية أو                 

ملسبق الباراملبية أو نظري االستعراض أو التدريب، شريطة حصوله ا          
 :على إذن مبا يلي
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 دفع مثل هذه النفقات، من االحتاد الذي تجرى                  1-1-4-21-1
 .املنافسات يف منطقته

 تلقي مثل هذه النفقات، من االحتاد الذي ميارس                 2-1-4-21-1
 .اختصاصاً على الالعب

، يكون لكل   1-4-21-1 وفقاً ألي أحكام جوهرية للمادة         2-4-21-1
حتديد وتنظيم سياسته اخلاصة بدفع املبالغ      احتاد التقدير املطلق يف     

واملكافآت واملنح والبدالت املتعلقة بالالعبني والفعاليات املنعقدة        
 .مبوجب اختصاصه

  الالعبون واملنظمات غري التابعني لالحتاد22-1

 على ممارسة   -وليس يف املنع  - يكمن اهلدف يف السيطرة        1-22-1
تابعني، وال يشارك سوى الفرق      اللعب بني الالعبني التابعني وغري ال      

والالعبني املرشحني من االحتادات يف البطوالت العاملية والقارية،         
ما مل يتعارض ذلك مع قواعد        -وخبالف ذلك يسمح ذا اللعب        

 بصفة عامة شريطة     -االحتاد الدويل لتنس الطاولة ومصاحل أعضائه       
 .تقدمي طلب مناسب بذلك

 احتاد يف أي منافسة أو استعراض         ال يشارك العب تابع ألي      2-22-1
 :أو تدريب

 يف إقليم احتاد آخر، إال إذا كانت اهليئة اليت يعقد النشاط             1-2-22-1
حتت رعايتها تابعة هلذا االحتاد وتتمتع بعالقة طيبة مع احتاد اإلقليم            

 .اجلاري زيارته، إال بإذن مسبق من هذا االحتاد
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و ال تنتمي منظمته اإلدارية إىل       يف إقليم ال يوجد به احتاد أ       2-2-22-1
االحتاد الوطين لتنس الطاولة، إال بإذن من اللجنة التنفيذية، إال إذا             
أصدر جملس اإلدارة إذناً مسبقاً للمنظمة اإلدارية بغية االنضمام مؤقتاً          
إىل االحتاد القاري املناسب حلني البت يف طلب احلصول على                

 .العضوية

 غري تابعة لالحتاد، إال يف حالة صدور إذن           منظَّم من هيئة   3-2-22-1
 .6-22-1بعقد الفعالية من اللجنة التنفيذية، باستثناء ما يرد يف املادة 

 يتحمل االحتاد املسيطر على اإلقليم الذي يعد الالعب مقيماً          3-22-1
 .1-22-1فيه مسؤولية التأكد من امتثال الالعب ملتطلبات املادة رقم 

ي العب مقيم يف إقليم ال توجد به منظمة إدارية            ال يشارك أ   4-22-1
أو ال تنتمي منظمته اإلدارية لالحتاد الدويل لتنس الطاولة يف أي                
منافسة أو استعراض أو تدريب يف إقليم االحتاد، إال بإذن من اللجنة            
التنفيذية، وبصدور إذن مسبق من جملس اإلدارة إىل املنظمة اإلدارية          

إىل احتاد قاري مناسب حلني البت يف طلب           بغية االنضمام مؤقتاً     
 .احلصول على العضوية

 جيوز للجنة التنفيذية إصدار إذن لتنظيم منافسة تنس الطاولة            5-22-1
 :بواسطة هيئة غري تابعة لالحتاد شريطة ما يلي

 تتعهد اجلهة املنظمة باالمتثال للوائح املناسبة اخلاصة             1-5-22-1
 .باالحتاد الدويل لتنس الطاولة

 تتعهد اجلهة املنظمة بعدم إدراج أي العبني غري تابعني              2-5-22-1
 .لالحتاد ما مل مينح االحتاد إذناً بذلك
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 تتعهد اهليئة املنظمة بعدم إدراج العبني غري تابعني لالحتاد          3-5-22-1
 .يف الفعالية ما مل متنح اللجنة التنفيذية إذناً بذلك

 -إن وجد -ن جانب االحتاد      يدعم طلب تنظيم الفعالية م       4-5-22-1
 .املسيطر على اإلقليم الذي تعقد فيه الفعالية

 يقبل االحتاد الداعم مسؤولية التأكد من أن اهليئة املنظمة            5-5-22-1
 .3-1-5-22-1تراعي متطلبات املادة رقم 

 عندما يجهز االحتاد لتقبل مسؤولية إجراء احلدث الذي تنظمه 6-22-1
يمه، ال يتطلب حينها احلصول على إذن خاص،        هيئة غري تابعة يف إقل    

ولكن خيطر االحتاد السكرتارية اليت ستخطر بدورها االحتادات              
 .األخرى بأن هذه الفعالية مطابقة للوائح

  احلل1-23

 ال جيوز حل االحتاد الدويل لتنس الطاولة إال جبمعية عمومية           1-23-1
 .تعقد خصيصاً هلذا الغرض

 األموال احلاضرة يف وقت حل االحتاد           يتم تقسيم رصيد    2-23-1
 ).3-3-16-1(بالتساوي بني االحتادات اليت ليست عليها متأخرات 
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 الطاولة   1-2

 جيب أن يكون سطح الطاولة العلوي واملعروف بسطح اللعب           1-1-2
 م، وأن يكون مرتفعاً عن         1.525 م وعرضه      2.74مستطيالً طوله    

 . سم76رض مبقدار األ

 . ال يشمل سطح اللعب اجلوانب العمودية ألعلى الطاولة2-1-2

 جيوز أن يكون سطح اللعب من أي مادة، وأن حيقق ارتداداً              3-1-2
 سم عند إسقاط كرة قانونية عليه من ارتفاع          23منتظماً مقداره حوايل    

 . سم30

اً وغري   جيب أن يكون سطح اللعب موحد اللون وداكناً وباهت           4-1-2
 سم على طول كل حافة       2المع ولكن مع خط جانيب أبيض بعرض         

 سم على طول كل حافة      2 م وخبط اية أبيض بعرض        74-2والبالغ  
 . م1.525والبالغ 

 جيب أن يقسم سطح اللعب إىل ملعبني متساويني بشبكة                 5-1-2
عمودية متتد موازية خلط النهاية على أن يكون امتدادها متصالً فوق             

 .امللعبنيكال 

 يف الزوجي، جيب أن يقسم كل ملعب إىل نصفني متساويني             6-1-2
 ملم وميتد موازياً خلَطَّيِ اجلانبني        3خبط وسط أبيض يبلغ عرضه        

 .ويعد خط الوسط جزءاً من النصف األمين لكل ملعب
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  جمموعة الشبكة  2-2

  تتألف جمموعة الشبكة من الشبكة ورباطها واألعمدة الساندة،        1-2-2
 .مبا يف ذلك املشبكني املثبتني هلا بالطاولة

 تعلق الشبكة حببل متصل من كل طرف بقائم عمودي ارتفاعه            2-2-2
 سم خارج    15.25 سم وحدوده اخلارجية عن العمود تبلغ            15.25

 .اخلط اجلانيب

 بارتفاع  -وعلى طول امتدادها  - جيب أن يكون أعلى الشبكة         3-2-2
 . سم فوق سطح اللعب15.25قدره 

 -وعلى طول امتدادها  - جيب أن يكون الطرف السفلي للشبكة        4-2-2
مالصقاً قدر اإلمكان لسطح اللعب، وجيب أن تلتصق ايات الشبكة          

 .بقائميها من أعلى ألسفل

  الكرة  3-2

 . ملم40 جيب أن تكون الكرة كروية بقطر 1-3-2

 . غم2.7 يكون وزن الكرة 2-3-2

ة السليلوز أو من مواد بالستيكية         جيب صناعة الكرة من ماد       3-3-2
 .مشاة ويكون لوا أبيض أو برتقالياً وباهتاً، غري عاكس للضوء

  املضرب4-2  

 جيوز أن يكون املضرب من أي حجم أو شكل أو وزن ما عدا              1-4-2
 .جسم املضرب فإنه جيب أن يكون مستوياً وصلباً
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ل من مسك جسم املضرب على األق       %  85 جيب أن يكون       2-4-2
مصنوعاً من اخلشب الطبيعي وجيوز تقوية الطبقة الالصقة اليت                
يتضمنها جسم املضرب مبادة ليفية مثل األلياف الكربونية أو األلياف           

من %  7.5الزجاجية أو الورق املضغوط على أال يزيد مسكها على             
 . ملم، أيهما أقل0.35السمك اإلمجايل أو 

يف ضرب الكرة بطبقة     يغطى جانب جسم املضرب املستخدم       3-4-2
من املطاط احملبب العادي ذات حبيبات بارزة إىل اخلارج ال يزيد              

 ملم، أو تكون    2مسكها اإلمجايل مبا يف ذلك املادة الالصقة على          
هذه الطبقة من املطاط الساندويتش ذي احلبيبات املتجهة إىل الداخل 

مبا ال يزيد   أو البارزة إىل اخلارج بسمك إمجايل مع املادة الالصقة و          
 . ملم4على 

 املطاط احملبب العادي هو طبقة واحدة مصنوعة من مطاط           1-3-4-2
غري سليلوزي وقد يكون طبيعياً أو صناعياً وذا حبيبات موزعة بانتظام            

 حبيبات للسنتيمتر املربع وال تزيد      10على سطحه وبكثافة ال تقل عن       
 . حبيبة لكل سنتيمتر مربع30على 

اندويتش هو طبقة واحدة مصنوعة من مطاط             مطاط الس   2-3-4-2
سليلوزي مغطاة بطبقة واحدة خارجية من مطاط حمبب عادي، حبيث 

 . ملم2ال يزيد السمك اإلمجايل للمطاط احملبب على 

 متتد املادة املُغطِّية حىت اية جسم املضرب وال تتعداه                4-4-2
ض عليه  باستثناء ذلك اجلزء الذي ميتد إىل املقبض والذي تقب               

 .األصابع فيمكن أن يترك عارياً أو يغطى بأي مادة
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 يكون جسم املضرب وأي طبقة تدخل يف تركيبه من مادة                5-4-2
الغطاء أو مادة اللصق املتماسكة وذات سمك متساوٍ للوجه                   

 .املستعمل لضرب الكرة

 يكون سطح مادة الغطاء جلانب جسم املضرب أو سطح جسم           6-4-2
 غري عاكس للضوء، ويكون باهتاً وذا - بدون تغطيةإذا ترك -املضرب  

 .لون أمحر زاهٍ على أحد اجلانبني وأسود على اجلانب اآلخر

 جيب استعمال أغطية املضرب دون أي مواد طبيعية أو كيماوية           7-4-2
 .أو معاجلات أخرى

 يسمح باالختالفات الطفيفة الستمرارية سطح املضرب أو           1-7-4-2
رر عرضي بشرط أال تتغري خصائص السطح         لونه املوحد بسبب ض    

 .بشكل ملحوظ

 على الالعب عند بداية املباراة وكذلك عندما يغري مضربه أثناء           8-4-2
املباراة أن يمكِّن منافسه واحلكم من رؤية مضربه الذي يوشك أن               

 .يستخدمه وأن يسمح هلما بفحصه

 تعريفات   5-2

 .خالهلا الكرة يف امللعب تداول الكرة هو الفترة اليت تكون 1-5-2

 تعد الكرة يف اللعب منذ آخر حلظة استقرت فيها على راحة               2-5-2
اليد احلرة قبل الشروع يف قذفها عمداً باإلرسال حىت يتم تقرير نتيجة            

 .لعب الكرة إما معادة أو احتساب نقطة

 . الكرة املعادة هي انتهاء تداول الكرة بدون احتساب نتيجتها3-5-2
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 .النقطة هي انتهاء تداول الكرة مع احتساب نتيجتها 4-5-2

 . يد املضرب هي اليد اليت حتمل املضرب5-5-2

 اليد احلرة هي اليد اليت ال حتمل املضرب، والذراع احلرة هي   6-5-2
 .ذراع اليد احلرة

 يضرب الالعب الكرة إذا ملس الكرة وهي يف اللعب مبضربه             7-5-6
 .ة باملضرب أسفل املعصماملمسوك باليد أو بيده املاسك

 يعترض الالعب الكرة إذا ملس هو أو أي شيء يرتديه أو                  8-5-2
حيمله الكرةَ وهي يف اللعب وخالل وجودها فوق أو مرورها باجتاه             

 .سطح اللعب ومل تالمس ملعبه منذ آخر ضربة للمنافس

 . املرسِل هو الالعب الذي يضرب الكرة أوالً أثناء تداول الكرة9-5-2

 املستقبِل هو الالعب الذي يضرب الكرة ثانياً أثناء تداول               10-5-2
 .الكرة

 . احلكم هو الشخص املعين إلدارة املباراة11-5-2

 احلكم املساعد هو الشخص املعني ملساعدة احلكم                 12-5-2
 .بقرارات معينة

 يشمل أي شيء يرتديه الالعب أو حيمله أي شيء محله أو               13-5-2
 .ا الكرة عند بداية تداوهلاارتداه الالعب عد

 . يعد خط النهاية ممتداً بال حدود من كلتا اجلهتني14-5-2
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 اإلرسال   6-2

 يبدأ اإلرسال بالكرة املستندة حبرية على راحة يد املرسل               1-6-2
 .احلرة املفتوحة املستقرة

 يقوم املرسل عندئذٍ بقذف الكرة لألعلى باجتاه رأسي تقريباً             2-6-2
 سم بعد تركها لراحة     16 دوراناً حبيث ترتفع على األقل       دون إعطائها 

 .اليد احلرة مث تسقط دون أن تلمس أي شيء قبل ضرا

 عند سقوط الكرة، يضرا املرسل لتلمس أوالً ملعبه مث بعد             3-6-2
عبورها فوق أو حول جمموعة الشبكة تلمس ملعب املستقبل                  

ف األمين مللعب    مباشرة، ويف الزوجي تلمس الكرة بالتتابع النص         
 .املرسل واملستقبل

 منذ بداية اإلرسال حىت ضرب الكرة، تكون الكرة يف مستوى            4-6-2
سطح اللعب وخلف خط اية املرسل وال تكون حمجوبة عن                 
املستقبل من املرسل أو الشريك يف الزوجي أو بأي شيء يلبسه أو               

 .حيمله

 واليد من الفراغ  حاملا تقذف الكرة، تحرك ذراع املرسل احلرة       5-6-2
 .الواقع بني الكرة والشبكة

 تقع مسؤولية اإلرسال على الالعب حبيث يقتنع احلكم أو               6-6-2
مساعده من مطابقته ملتطلبات القانون، وجيوز لكلٍّ من احلكم أو              

 .مساعده تقرير أن ذلك اإلرسال غري صحيح

وز له   إذا مل يتأكد احلكم أو مساعده من قانونية إرسال ما جي            1-6-6-2
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يف املناسبة األوىل يف املباراة إعادة املباراة وحتذير املرسل، ولكن           
يعد أي إرسال غري واضح التطبيق قانونياً فيما بعد لذلك الالعب أو              

 .زميله يف الزوجي إرساالً غري صحيح

 جيوز للحكم بصفة استثنائية أن خيفف من متطلبات اإلرسال            7-6-2
يق اإلرسال السليم بسبب العجز         السليم عندما يقتنع بعدم تطب        

 .اجلسدي

  الرد  7-2

 يتم ضرب الكرة اليت مت إرساهلا أو ردها حبيث متر فوق أو                1-7-2
حول جمموعة الشبكة لتلمس سطح ملعب املنافس مباشرة أو بعد             

 .ملسها موعة الشبكة

  نظام اللعب  8-2

ستقبل رداً   يف الفردي، يؤدي املرسل أوالً إرساالً مث يؤدي امل         1-8-2
 .وبعدها يؤدي كلٌّ من املرسل واملستقبل رداً بالتناوب

، يؤدي  3-8-2 يف الزوجي، وباستثناء املنصوص عليه يف            2-8-2
املرسل أوالً إرساالً مث يؤدي املستقبل رداً، مث يؤدي شريك املرسل           
رداً مث يؤدي شريك املستقبل رداً وبعدها يؤدي كل العب يف دوره              

 . التناوبرداً بنفس نظام

 يف الزوجني إذا كان هناك العب واحد على األقل من الثنائي              3-8-2
جالساً على كرسي متحرك بسبب إعاقة بدنية فإن املرسل يؤدي                 
اإلرسال أوالً مث يؤدي املستقبل رداً لكن بعد ذلك ميكن ألي من                
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الالعبني املعاقني تأدية الرد على أي حال، ومع ذلك، ال جيوز ألي             
لكرسي املتحرك لالعب وال قدمه الواقفة يف الثنائي أن             جزء من ا   

ويف حالة حدوث    .  يتخطى االمتداد الومهي خلط منتصف الطاولة       
 .ذلك، مينح احلكم النقطة للزوج املقابل

 اإلعادة   9-2

 : يعد تداول الكرة معاداً يف احلاالت التالية1-9-2

ثناء عبورها   إذا ملست الكرة يف اإلرسال جمموعة الشبكة أ          1-1-9-2
فوقها أو حوهلا على أن يكون اإلرسال صحيحاً أو إذا اعترضت الكرة            

 .من قِبل املستقبل أو شريكه

 يف حالة توجيه اإلرسال إىل الالعب أو الثنائي املستقبل غري           2-1-9-2
 .املستعد، شريطة أال حياول املستقبل أو شريكه ضرب الكرة

ال أو االستقبال أو غري ذلك        إذا كان العجز عن أداء اإلرس        3-1-9-2
بطريقة تعذَّر معها االمتثال للقوانني بسبب اضطراب خارج عن إرادة            

 .الالعب وسيطرته

 . إذا مت إيقاف اللعب من قِبل احلكم أو مساعده4-1-9-2

 إذا كان املستقبل يف كرسي متحرك بسبب اإلعاقة احلركية            5-1-9-2
 .إلرسال صحيحاًوالكرة خالل اإلرسال، شريطة أن يكون ا

 . إذا اجتهت الكرة إىل الشبكة بعد ملسها مللعب املستقبل1-5-1-9-2

 . استناد الكرة إىل نصف ملعب املستقبل2-5-1-9-2
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 يف الفردي، ترك الكرة لنصف ملعب املستقبل بعد ملسها          3-5-1-9-2
 .أحد خطوط جوانبه

 : جيوز إيقاف اللعب يف احلاالت التالية2-9-2

يح خطأ يف ترتيب نظام اإلرسال أو االستقبال أو               لتصح 1-2-9-2
 .جهيت الطاولة

 . لتطبيق نظام التعجيل2-2-9-2

 . لتحذير أو معاقبة العب أو مستشار3-2-9-2

 . إذا وجد خلل يف ظروف اللعب بطريقة تؤثر يف تداوله4-2-9-2

  النقطة10-2

 إذا مل يكن تداول الكرة معاداً يكسب الالعب نقطة يف                  1-10-2
 :حلاالت التاليةا

 . إذا فشل منافسه يف أداء إرسال صحيح1-1-10-2

 . إذا فشل منافسه يف أداء رد صحيح2-1-10-2

 إذا ملست الكرة بعد اإلرسال أو الرد أي شيء عدا                    3-1-10-2
 .جمموعة الشبكة قبل ضرا من قبل منافسه

 إذا عربت الكرة فوق ملعبه أو خط ايته دون أن تلمس                4-1-10-2
 .عبه بعد ضرا من قِبل منافسهمل

 إىل الشبكة   -بعد ضرا من جانب منافسه    - إذا مرت الكرة     5-1-10-2
 .أو عربت بني الشبكة وقائمها أو بني الشبكة وبني سطح امللعب
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 . إذا اعترض منافسه الكرة6-1-10-2

 . إذا ضرب منافسه الكرة متعمداً مرتني على التوايل7-1-10-2

منافسه الكرة جبانب جسم املضرب غري            إذا ضرب       8-1-10-2
 4-4-2 و 3-4-2املستويف سطحه للشروط املنصوص عليها باملواد        

 .5-4-2و

 إذا حرك منافسه، أو أي شيء يرتديه أو حيمله، سطح                9-1-10-2
 .امللعب

 إذا ملس منافسه، أو أي شيء يرتديه أو حيمله، جمموعة           10-1-10-2
 .الشبكة

 .سه احلرة سطح امللعب إذا ملست يد مناف11-1-10-2

 إذا ضرب منافسه الكرة يف الزوجي خارج نظام الدور               12-1-10-2
 .املتعاقب ألول مرسل وأول مستقبل

15-2( وفقاً للشروط الواردة يف نظام التعجيل وفقاً للمادة          13-1-10-2

-2:( 

 إذا كان كال الالعبني أو الزوجني املتنافسني على كرسي            14-1-10-2
 .عاقة احلركيةمتحرك بسبب اإل

 إذا مل حيقق منافسه عند ضرب الكرة أدىن اتصال                1-14-1-10-2
 .بني اجلزء اخللفي من الفخذ ومقعد الكرسي أو الوسادة) مالمسة(

 . ملس منافسه الطاولة بأي من اليدين قبل ضرب الكرة2-14-1-10-1
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 لَمس قدم أو حامل قدم منافسه املوجود على الكرسي           3-14-1-10-1
 .رضيةَ أثناء اللعباأل

 بشرط أن يكون ضمن ترتيب اللعب املنصوص عليه يف            15-1-10-2
 ).3-8-2(املادة 

  الشوط11-2

 نقطة أوالً،   11 يفوز بالشوط الالعب أو الزوجي الذي يسجل         1-11-2
 نقاط يفوز حينها بالشوط      10وعند تسجيل كال الالعبني أو الزوجي        
 نقطتني متتاليتني قبل الالعب     الالعب أو الزوج الذي يسبق يف تسجيل      

 .أو الزوجي املنافس

  املباراة2-12

 تتكون املباراة من أي عدد فردي من األشواط يفوز فيه أحد              1-12-2
 .الالعبني

  اختيار اإلرسال واالستقبال وجهيت اللعب13-2

 يتقرر حق االختيار املبدئي لإلرسال واالستقبال وجهيت              1-13-2
وز للفائز اختيار اإلرسال واالستقبال أوالً أو       الطاولة بواسطة قرعة وجي   

 .البدء من جهة حمددة

 إذا اختار الالعب الثنائي اإلرسال واالستقبال أوالً أو البدء من 2-13-2
جهة حمددة من الطاولة يعطَى الالعب أو الزوج اآلخر االختيار                

 .اآلخر
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تقبل  بعد تسجيل كل نقطتني، يصبح الالعب أو الزوجي املس         3-13-2
مرسالً وهكذا حىت اية الشوط إال إذا سجل كال الالعبني أو                   
الزوجني عشر نقاط أو مت استخدام نظام التعجيل، فعندها يبقى                 
تسلسل اإلرسال واالستقبال كما هو ولكن سريسل كل العب نقطة             

 .واحدة يف دوره

 يف كل شوط من مباراة الزوجي، خيتار الزوجي صاحب حق           4-13-2
الً يف أول شوط من املباراة أياً منهما ليقوم بأداء اإلرسال            اإلرسال أو 

فيما خيتار الزوجي املستقبل أياً منهما ليستقبل أوالً، ويف األشواط            
التالية من املباراة، فإن املرسل األول يتم اختياره ويكون املستقبل             

 .األول هو الالعب الذي أرسل له يف الشوط السابق

ي، وعند كل تغيري لإلرسال، فإن املستقبل         يف مباراة الزوج   5-13-2
 .يصبح مرسالً فيما يصبح شريك املرسل السابق مستقبالً

 يصبح الالعب أو الزوجي املرسل أوالً يف أي شوط مستقبالً           6-13-2
يف الشوط التايل للمباراة ويف الشوط األخري احملتمل ملباراة                 

 بتغيري ترتيب    الزوجي، ويقوم الزوجي الذي عليه االستقبال التايل         
 .دوره يف االستقبال عندما يسجل أي من الزوجني مخس نقاط

 يبدأ الالعب الزوجي الذي يبدأ اللعب يف إحدى جهيت                7-13-2
الطاولة اللعب يف اجلهة األخرى يف الشوط التايل مباشرة ويف آخر             
أشواط املباراة يقوم الالعبان أو الزوجان بتغيري جهات اللعب عندما            

 . منهما مخس نقاط أوالً يف الشوط الفاصل للمباراةحيرز أي
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  اإلخالل بنظام اإلرسال أو االستقبال أو جهة اللعب14-2

 إذا أرسل الالعب أو استقبل خرج دوره احملدد، يقوم                 1-14-2
احلكم بإيقاف اللعب مبجرد اكتشاف اخلطأ مث يستأنف اللعب بعد             

بناءً على تسلسل    ترتيب الالعبني من نفس عدد النقاط احملتسبة             
أماكنهم عند بدء املباراة، ويف الزوجي، حسب ترتيب اإلرسال الذي          
اختاره الفريق الذي له حق اإلرسال يف الشوط الذي اكتشف فيه                 

 .اخلطأ

 إذا مل يغري الالعبون وجهيت الطاولة عند وجوب ذلك،                2-14-2
يوقف احلكم اللعب مبجرد اكتشاف اخلطأ مث يستأنف اللعب بعد              

ادة الالعبني للجهات اليت ينبغي أن يتخذوها، من نفس النقاط               إع
 .احملتسبة، وحسب التسلسل الذي مت يف بداية املباراة

 يف مجيع األحوال، جيب اعتماد مجيع النقاط احملتسبة قبل           3-14-2
 .اكتشاف أي خطأ

  نظام التعجيل15-2

م ، يطبق نظا   2-15-2 فيما عدا املنصوص عليه يف املادة            1-15-2
 دقائق من اللعب أو يف أي وقت          10التعجيل ما مل ينتهِ الشوط بعد        

 .بناءً على طلب كال الالعبني أو الزوجني

 . نقطة18 ال يطبق نظام التعجيل يف شوط سجلت فيه 2-15-2

 إذا كانت الكرة يف اللعب عند الوصول للوقت احملدد جيب            3-15-2
ال من قبل الالعب الذي     على احلكم إيقاف اللعب مث استئنافه باإلرس      
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إذا مل تكن الكرة يف اللعب        .  أرسل خالل تداول الكرة عند إيقافها       
عند بدء تطبيق نظام التعجيل يستأنف الالعب الذي استقبل يف آخر              

 .تداول للكرة السابقة مباشرة اللعب باإلرسال

 بعد ذلك، يؤدي كل العب اإلرسال لنقطة واحدة طبقاً لدوره    4-15-2
 ردة،  13 الشوط، وإذا رد الالعب أو الزوجي املستقبل           حىت اية 

 .يفوز املستقبل حينها بنقطة

 ال يغري تطبيق نظام التعجيل نظام اإلرسال واالستقبال يف               5-15-2
 .6-13-2املباراة كما هو حمدد يف املادة 

 ومبجرد تطبيق نظام التعجيل يظل التطبيق قائماً حىت اية              6-15-2
 .املباراة
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  نطاق القوانني والقواعد1-3

  أنواع املنافسات1-1-3

 املنافسة الدولية هي املنافسة اليت ميكن أن تضم العبني من           1-1-1-3
 .أكثر من احتاد

 . املباراة الدولية هي املباراة اليت تقام بني فرق متثل احتادات2-1-1-3

صر االشتراك فيها على        البطولة املفتوحة هي اليت يقت          3-1-1-3
 .جمموعات حمددة من الالعبني خبالف فئات العمر

 بطولة الدعوة هي اليت يقتصر االشتراك فيها على احتادات أو           5-1-1-3
 .العبني حمددين بناءً على دعوة فردية

  جمال التطبيق2-1-3

الفصل (، تطبق القوانني    2-2-1-3 باستثناء ما ورد يف املادة       1-2-1-3
 يف املنافسات العاملية والقارية واألوملبية والدورات                 )الثاين

والبطوالت املفتوحة وتطبق كذلك يف املباريات الدولية ما مل يتم              
 .االتفاق على خالف ذلك بني االحتادات املشاركة يف تلك املباريات

 يكون لس اإلدارة الصالحية والسلطة الالزمة لتفويض           2-2-1-3
 املفتوحة بغية وضع تغيريات جتريبية للقانون        اللجنة املنظمة للدورة  
 .حتددها اللجنة التنفيذية

 : تطبق قواعد املنافسات الدولية على ما يلي3-2-1-3
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 املنافسات على اللقب العاملي واألومليب باستثناء ما يقرره     1-3-2-1-3
 .جملس اإلدارة ويتم إخطار االحتادات املشاركة مسبقاً

قارية الرمسية باستثناء ما ختول به االحتادات         البطوالت ال  2-3-2-1-3
 .القارية املناسبة ويتم إعالم االحتادات املشاركة مسبقاً

باستثناء ما ختول   )  3-7-1-3( البطوالت الدولية املفتوحة     3-3-2-1-3
(به اللجنة التنفيذية بطريقة أخرى ويوافق عليه املشاركون وفقاً للمادة      

3-1-2-4.( 

 .4-2-1-3ت املفتوحة عدا ما ورد باملادة  البطوال4-3-2-1-3

 عندما تكون إحدى البطوالت املفتوحة غري خاضعة ألي             4-2-1-3
قاعدة من هذه القواعد تحدد طبيعة ونطاق التغيريات يف منوذج                
االشتراك، حبيث يعد ملء وتقدمي هذه االستمارة موافقة ضمنية من            

 .املشارك على شروط املنافسة والتغيريات

 يوصى باتباع قوانني وقواعد مجيع املنافسات الدولية،              5-2-1-3
بشرط التقيد بالنظام األساسي والقوانني املراعية للمنافسات املقيدة          
والبطوالت بدعوة والبطوالت الدولية املعتمدة واليت تنظمها هيئات          

 .غري أعضاء وذلك حسب قوانني ختص هذه اهليئات

قوانني وقواعد املنافسات الدولية      يتم اعتبار تطبيق مجيع        6-2-1-3
بصفتها أمراً مفترضاً ومسلماً به إال إذا كان هناك تغيريات مت االتفاق              
عليها مقدماً أو إذا جرى توضيح لتلك التغيريات يف قواعد املنافسة             

 .املطبوعة
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 يجرى نشر التفسريات والتوضيحات املفصلة اخلاصة              7-2-1-3
املعدات بصفتها مالحق فنية      بالقواعد، مبا يف ذلك مواصفات          

باعتماد جملس اإلدارة وتنشر أيضاً يف الدليل اإلرشادي ملسؤويل             
 .املباراة وحكام البطولة

  املعدات وظروف اللعب  2-3

  املعدات املعتمدة واملصرح ا3-2-1

 تجرى املوافقة على معدات اللعب والتصريح ا من جانب           1-1-2-3
ن جملس اإلدارة، وجيوز تعليق املوافقة أو         اللجنة التنفيذية نيابة ع    

التصريح من جانب اللجنة التنفيذية يف أي وقت وبالتايل جيوز سحب           
 .املوافقة أو التصريح من جانب جملس اإلدارة

 تحدد استمارة املشاركة أو النشرة التمهيدية ألي بطولة               2-1-2-3
ة مفتوحة نوع ولون الطاولة وجمموعة الشبكة والكرة املخصص              

للعب، ويكون اختيار املعدات على النحو الذي يقرره االحتاد الذي           
تقام املنافسة على أرضه، وجيرى االختيار من املاركات واألنواع             

 .املعتمدة حديثاً من االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 تكون املادة املغطية لوجه املضرب املخصص لضرب             3-1-2-3
دويل لتنس الطاولة، وتتصل جبسم     الكرة معتمدة حديثاً من االحتاد ال     

واسم املورد   )  إن وجد  (املضرب بطريقة جتعل شعار ورقم            
والعالمات التجارية لالحتاد الدويل لتنس الطاولة مرئياً بصورة                

يتم إصدار قوائم املعدات        .واضحة بالقرب من مقبض املضرب      
واملواد املعتمدة واملصرح ا من مكتب االحتاد الدويل لتنس               
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 .ة وتتوافر على املوقع اإللكتروين لالحتاد الدويل لتنس الطاولةالطاول

 سم على األقل من اخلط النهائي          40 تكون قوائم الطاولة       4-1-2-3
 .للطاولة اخلاصة بالالعبني على الكراسي املتحركة

  املالبس2-2-3

 تتكون مالبس اللعب عادة من قميص ذي أكمام قصرية أو              1-2-2-3
قصري أو تنورة وجوارب وأحذية لعب وال يسمح بدون أكمام وسروال 

بارتداء مالبس أخرى أثناء اللعب مثل أي من أجزاء حلة التدريب أو             
 .كلها إال بتصريح من احلكم

 يكون اللون الرئيسي للقميص أو الشورت أو السروال القصري 2-2-2-3
اء أو التنورة خمتلفاً اختالفاً واضحاً عن لون الكرة املستخدمة باستثن           

 .ياقة القميص والكُمينِ

 جيوز أن حتمل املالبس أرقاماً أو حروفاً على ظهر القميص            3-2-2-3
للتعريف بالالعب، أو احتاده أو بناديه وتكون اإلعالنات مطابقة              

وإذا كان ظهر القميص حيمل اسم الالعب يكون        .  10-5-2-3للمواد  
 .ذلك االسم حينها حتت الياقة مباشرة

رقام يطلبها املنظمون للتحقق من شخصية الالعب            أي أ   4-2-2-3
يكون هلا األولوية عن اإلعالنات يف اجلزء األوسط من ظهر                   

 600القميص، وتندرج هذه األرقام ضمن لوحة مبساحة ال تقل عن             
 .2سم

 أي عالمات أو الصق على اجلزء األمامي أو اجلانيب من               5-2-2-3
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 اليت يرتديها الالعب    ثياب اللعب وأي مواد أخرى مثل اوهرات       
 .ال تكون الفتة للنظر أو عاكسة للضوء بشكل يشتت رؤية املنافس

 ال حتمل املالبس أي تصميمات أو حروف من شأا أن               6-2-2-3
 .تسبب إساءة أو مسعة سيئة للعبة

 يرتدي العبو الفريق املشاركون يف مباراة للفرق والعبا              7-2-2-3
 احداً يف املنافسات األوملبية والباراملبية     الزوجي اللذان ميثالن احتاداً و     

مالبس موحدة مع إمكانية استثناء اجلوارب واألحذية     على لقب العامل    
واألرقام وحجم ولون وتصميم اإلعالن على املالبس وجيوز لالعبني         
الذين ميثلون احتاداً واحداً يف الزوجي يف املنافسات الدولية األخرى          

نيع إذا كانت األلوان األساسية هي نفس         ارتداء مالبس خمتلفة التص    
 .األلوان ووافق االحتاد الوطين على هذا اإلجراء

 يرتدي العبو الفريق املنافس أو العبا الزوجي قمصاناً ذات           8-2-2-3
 .ألوان متباينة تمكِّن املتفرجني من التمييز بينهما بسهولة

مصاناً متشاة   يف حالة ارتداء الالعبني أو الفرق املنافسة ق          9-2-2-3
وال ميكن االتفاق على أي منهم يقوم بالتغيري يصدر احلكم القرار               

 .حينها بواسطة القرعة

 يرتدي الالعبون املتنافسون على أي لقب عاملي أو أومليب          10-2-2-3
أو بطولة دولية مفتوحة قمصاناً أو سراويل قصرية أو تنورات معتمدة             

 .من احتادهم

  ظروف اللعب3-2-3
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 7 متراً طوالً و   14 يكون نطاق اللعب مستطيالً وال يقل عن           1-3-2-3
 أمتار ارتفاعاً، ولكن ميكن تغطية األركان األربعة            5أمتار عرضاً و   

 .حبواجز تزيد على متر ونصف طوالً

:  تعد املعدات واألجهزة التالية جزءاً من كلتا منطقيت اللعب          2-3-2-3
الت احلكام وكراسيهم    الطاولة مبا يف ذلك جمموعة الشبكة وطاو         

والعدادات وصناديق املناشف واألرقام املطبوعة اليت متيز الطاولة           
واحلواجز واألرضيات واأللواح على احلواجز اليت تشري إىل أمساء           

 .الالعبني أو االحتادات

 سم، تكون   75 تحاط ساحة اللعب حبواجز بارتفاع حوايل          3-3-2-3
ون الداكن حبيث تنفصل عن      مجيع احلواجز بنفس اخللفية ذات الل      

 .ساحة اللعب ااورة وأيضاً عن املشاهدين

 يف البطوالت الدولية واألوملبية والباراملبية، ال تقل قوة             4-3-2-3
 لكس على األقل من ارتفاع سطح اللعب، وتكون         1000اإلضاءة عن   

موزعة بانتظام على سطح اللعب بأكمله، وال تقل يف أي مكان آخر              
 لكس، وال تقل قوة اإلضاءة يف املنافسات        500لعب عن   يف منطقة ال  

 لكس يف أي مكان      400 لكس فوق سطح اللعب و      600األخرى عن   
 .آخر من منطقة اللعب

 يف حال استخدام عدد من طاوالت اللعب يكون مستوى              5-3-2-3
اإلضاءة واحداً فوقها مجيعاً، وال يكون مستوى اإلضاءة يف أي مكان           

 أشد أو أقل يف املستوى من ساحة اللعب             آخر من منطقة اللعب    
 .ذاا
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 . أمتار فوق أرضية امللعب5 ال يقل ارتفاع مصدر الضوء عن 6-3-2-3

 ال تكون املنطقة اخللفية ملكان اللعب معتمة بصفة عامة،             7-3-2-3
وال حتتوي على أي مصادر إضاءة قوية أو ضوء اري من خالل                 

 .نوافذ غري مغطاة أو منافذ أخرى

 ال تكون أرضية امللعب فاحتة اللون أو عاكسة للضوء أو               8-3-2-3
مرتلقة، وال يكون سطح األرض من الطوب أو السرياميك أو احلجر، 
وتكون األرضية يف البطوالت األوملبية والباراملبية على لقب العامل           
مصنوعة من اخلشب أو من أي مادة صناعية معروفة ومعتمدة من                

 .طاولةاالحتاد الدويل لتنس ال

  رقابة املضرب4-2-3

 يتحمل الالعب مسؤولية التأكد من أن األغطية ملتصقة على           1-4-2-3
جسم املضرب باستعمال مواد الصقة ال حتتوي على مذيبات عضوية          

 .متطايرة

 يتشكل مركز الرقابة على املضارب يف كل بطوالت اللقب            2-4-2-3
د الدويل لتنس الطاولة      العاملي األوملبية والباراملبية التابعة لالحتا      

باإلضافة إىل اختيار عدد من بطوالت االحتاد الدويل لفعاليات                
احملترفني وجلوالت الناشئني، وجيوز تشكيله يف املنافسات القارية         

 .واإلقليمية

 خيتار مركز الرقابة املضارب طبقاً للسياسة واإلجراءات           1-2-4-2-3
نة املعدات، للتأكد من أن     اليت تضعها اللجنة التنفيذية بتوصية من جل      
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املضارب مستوفية لكافة تعليمات االحتاد الدويل لتنس الطاولة وغري          
) استواء سطح املضرب  (حمصورة بسمك غطاء املضرب وتسطُّحه        

 .ووجود املواد املتطايرة الضارة

 جيري اختبار رقابة املضارب عقب املباراة بصورة                2-2-4-2-3
العب املضرب يف االختبار السابق       عشوائية فقط عندما ال يقدم ال       

 .للمباراة

 ال ميكن استعمال املضارب اليت ال تنجح يف اختبار رقابة املضرب            
يف املنافسات املذكورة أعاله ويكون الالعب عرضة لعقوبات وفقاً           

 .للسياسة واإلجراءات املطبقة يف ذلك الوقت

  حيق جلميع الالعبني اختبار مضارم طوعاً دون              3-2-4-2-4
 .تعرضهم ألي عقوبات قبل املباراة

 خمالفات متراكمة تتعلق بأي من جوانب اختبار           4 عقب   3-2-4-3
املضرب خالل فترة مدا أربع سنوات، جيوز لالعب استكمال              
الفعالية ولكن حيق للجنة التنفيذية بناءً على ذلك تعليق الالعب                

 . شهرا12ًاملخالف ملدة 

ويل لتنس الطاولة الالعب املعلَّق         يخطر االحتاد الد     3-2-4-3-1
 .كتابةً ذا التعليق

 جيوز لالعب املعلق تقدمي تظلم هليئة التحكيم الرياضية         3-2-4-3-2
 يوماً من تسلُّم خطاب التعليق؛ ويف حالة تقدمي هذا التظلم            21خالل  

 .يظل تعليق الالعب سارياً
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ل مجيع   حيتفظ االحتاد الدويل لتنس الطاولة بسجل يشم         3-2-4-4
 1املخالفات املتعلقة باختبار مراقبة املضرب النافذة اعتباراً من               

 .2010سبتمرب 

 توفَّر منطقة معزولة عن مكان اللعب للصق أغطية                   3-2-4-5
املضارب حبيث ال تستخدم األصماغ السائلة يف أي مكان آخر يف              

 .مكان إقامة املباراة

بىن مستخدم إلقامة     جزء من امل    "  مكان انعقاد املباراة    "يقصد بـ  
 .فعاليات تنس الطاولة واألنشطة املتعلقة ا واملرافق واملنطقة العامة

  اإلعالنات والعالمات3-2-5

 تعرض اإلعالنات داخل منطقة اللعب فقط على األجهزة           3-2-5-1
 وال يسمح بإضافة أي إعالنات      2-3-2-3أو املعدات الواردة باملادة     

 .خاصة أخرى

3-2-5-1-1 منع وجود إعالنات أو عالمات يف منطقة اللعب أو             ي
بالقرب منها ملنتجات التبغ أو املشروبات الكحولية أو العقاقري                
الضارة أو ملنتجات غري قانونية أو ذات متييز سليب أو داللة سلبية                
على العِرق أو كره األجانب أو اجلنس أو الدين أو اإلعاقة أو غري                 

 .رىذلك من أشكال التمييز األخ

 تكون اإلعالنات يف األلعاب األوملبية على معدات اللعب         3-2-5-2
وعلى مالبس اللعب ومالبس احلكام وفقاً لتعليمات اللجنة األوملبية          

 .الدولية
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 باستثناء اإلعالنات ذاتية اإلضاءة على احلواجز اجلانبية            3-2-5-3
ملنطقة اللعب، ال تستخدم ألوان الفلورسنت أو الليومنسنت أو                
األلوان الالمعة أو الرباقة يف أي مكان داخل منطقة اللعب، ويظل               

 ).3-3-2-3(اللون اخللفي للحواجز داكناً 

 ال تتبدل اإلعالنات على احلواجز أثناء املباراة من اللون 3-2-5-3-1
 .الداكن إىل اللون الفاتح والعكس

 ال تكون اإلعالنات ذاتية الضوء على احلواجز زاهيةً             3-2-5-3-2
بالدرجة اليت تزعج الالعبني أثناء املباراة وال تتبدل عندما تكون                

 .الكرة يف اللعب

 ال تستخدم اإلعالنات ذاتية اإلضاءة دون موافقة مسبقة          3-2-5-3-3
 .من االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 تكون احلروف والرموز املكتوبة على اجلوانب الداخلية           3-2-5-4
ة عن لون الكرة املستخدمة يف          للحواجز خمتلفة بصورة واضح     

اللعب؛ وال تكون بأكثر من لونني ويتم حصرها بارتفاع إمجايل قدره            
 .سم. 4

 إعالنات حبد أقصى على أرضية امللعب         4 ميكن وضع     3-2-5-5
حبيث يوضع إعالن واحد على كل جانب وإعالن واحد على كل               

عد عن  متر مربع ويب2-5اية للملعب وضمن مساحة إمجالية تساوي     
 متر عن حواجز    2 متر ويبعد     1حواجز اجلوانب مبسافة ال تقل عن         

 .النهاية
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 جيوز وضع إعالن واحد مؤقت يشمل اسم أو شعار املورد 3-2-5-6
أو الشركة املصنعة ووضع إعالن واحد مؤقت على أعلى جانب من             
مجيع جوانب الطاولة وإعالن واحد على مجيع حواف اجلوانب،             

تفصل اإلعالنات  .   سم 60 بطول إمجايل قدره      ويتم حصرها مجيعاً  
املؤقتة بوضوح عن أي إعالنات دائمة؛ وال تكون اإلعالنات املؤقتة          
ملُوردي معدات تنس الطاولة اآلخرين وال يوضع اسم وشعار الطاولة          
أو اسم مصنع ومورد الطاولة على اهليكل السفلي، إال إذا كان مصنع            

 .ب العامل للبطولةأو مورد الطاولة هو راعي لق

 تكون اإلعالنات على الشبكة بلون خمتلف عن لون الكرة           3-2-5-7
 سم من الشريط 3املستخدمة يف اللعب، وتكون على بعد ال يقل عن 

 .على امتداد حافتها العليا وال ختفي الرؤية من خالل فتحات الشبكة

 تنحصر اإلعالنات على طاولة احلكام أو أي قطع أثاث              3-2-5-8
 . على أي واجهة2 سم750رى داخل منطقة اللعب مبساحة إمجالية أخ

 : تنحصر اإلعالنات على مالبس الالعبني فيما يلي3-2-5-9

 العالمة التجارية العادية للمصنع أو االسم أو الرمز               3-2-5-9-1
 .2 سم24مبساحة إمجالية قدرها 

  إعالنات منفصلة انفصاالً واضحاً      6 ما ال يزيد على         3-2-5-9-2
 على الواجهة أو اجلوانب أو كتف        2 سم 600مبساحة إمجالية قدرها    

 . إعالنات على الواجهة4القميص، على أال تزيد على 

  ما ال يزيد على إعالنني وضمن مساحة إمجالية قدرها            3-2-5-9-3
 . على ظهر القميص2 سم400
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 على  2 سم 120 ما ال يزيد على إعالنني مبساحة إمجالية         3-2-5-9-4
 .هة األمامية وجوانب السروال القصري أو التنورةالواج

 تحدد اإلعالنات على أرقام الالعبني مبساحة إمجالية            3-2-5-10
 .2 سم100قدرها 

 تحدد اإلعالنات على مالبس احلكام مبساحة إمجالية            3-2-5-11
 .2 سم40قدرها 

 ال يسمح بأي إعالنات على مالبس أو أرقام الالعبني عن           3-2-5-12
 .ات التدخني أو املشروبات الكحولية أو العقاقري الضارةمنتج

  رقابة املنشطات3-2-6

 خيضع مجيع الالعبني املشاركني يف املنافسات الدولية           3-2-6-1
مبا يف ذلك منافسات الناشئني الختبارات داخل البطولة مبعرفة               
االحتاد الدويل لتنس الطاولة واالحتاد الوطين لالعب وأي هيئة               

افح تعاطي املنشطات ومسؤولة عن إجراء هذه االختبارات         أخرى تك 
 .يف البطوالت اليت يشتركون فيها

  مسؤولو املباراة3-3

  احلكم العام3-3-1

 يعين حكم عام لكل بطولة ويعلن عن هويته وأماكن وجوده 3-3-1-1
 .للمشاركني وإعالم رؤساء الفرق أيضاً، عندما يقتضي األمر

 :العام مسؤوالً عما يلي يكون احلكم 3-3-1-2
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 . إجراء القرعة3-3-1-2-1

 . جدولة املباريات من حيث الوقت والطاولة3-3-1-2-2

 . تعيني احلكام3-3-1-2-3

 . شرح موجز حلكام املباراة قبل بدء الدورة3-3-1-2-4

 . التدقيق على أهلية الالعبني للمباراة3-3-1-2-5

 .ث الطارئة البت يف تعليق اللعب يف احلواد3-3-1-2-6

 البت يف إمكانية مغادرة الالعبني منطقة اللعب أثناء أي           3-3-1-2-7
 .مباراة

 . البت يف إمكانية متديد فترات التمرين القانونية3-3-1-2-8

 البت يف إمكانية ارتداء الالعب حللل التدريب أثناء أي           3-3-1-2-9
 .مباراة

ني والقواعد مبا    البت يف أي مسألة تتعلق بتفسري القوان       3-3-1-2-10
 .يف ذلك قانونية املالبس وأدوات وظروف اللعب

 البت يف إمكانية ومكان التدريب لالعبني أثناء فترة             3-3-1-2-11
 .التعليق الطارئ للعب

 اختاذ اإلجراءات التأديبية لسوء السلوك أو أي خرق            3-3-1-2-12
 .للقوانني

إدارة مبوافقة جلنة    - عند تفويض أي أشخاص آخرين           3-3-1-3
 لتأدية أي من واجبات احلكم العام يتم اإلعالن عن هذه              -املنافسة
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املسؤوليات احملددة وأماكن وجود هؤالء األشخاص للمشاركني           
 .وإعالم رؤساء الفرق كذلك، عندما يقتضي األمر

أو نائبه املفوض ملمارسة صالحياته      - يكون احلكم العام      3-3-1-4
 . اللعب موجوداً طوال وقت-أثناء غيابه

 عند اقتناع احلكم العام بتغيري احلكم جيوز له حينها                  3-3-1-5
استبدال حكم املباراة بغريه يف أي وقت، ولكن ال جيوز له تغيري أي             
قرار اختذه احلكم املستبدل حيال أي مسألة واقعية خالل فترة                  

 .حتكيمه

 خيضع الالعبون لسلطة احلكم العام من وقت وصوهلم             3-3-1-6
 .لعب وحىت وقت مغادرم لهملوقع ال

  حكم املباراة واحلكم املساعد وعداد الضربات3-3-2

 . جيب تعيني حكم وحكم مساعد لكل مباراة3-3-2-1

 جيلس احلكم أو يقف على امتداد خط الشبكة وجيلس              3-3-2-2
 .احلكم املساعد يف مواجهة احلكم على اجلانب اآلخر من الطاولة

 : مسؤوالً عما يلي يكون حكم املباراة3-3-2-3

 التأكد من استيفاء الشروط الواجب توافرها يف معدات          3-3-2-3-1
 .وظروف اللعب وإبالغ احلكم العام بأي خمالفة

 اختيار الكرة بصورة عشوائية على النحو املوضح يف            3-3-2-3-2
 .2-1-1-2-4-3املادة 
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هة  إجراء قرعة الختيار اإلرسال واالستقبال أو اختيار ج         3-3-2-3-3
 .الطاولة

 تقرير مدى إمكانية التغاضي عن املتطلبات القانونية            3-3-2-3-4
 .اخلاصة باإلرسال لذوي اإلعاقة البدنية

 مراقبة نظام اإلرسال واالستقبال وجهيت اللعب                3-3-2-3-5
 .وتصحيح أي خطأ بشأم

 . البت يف تداول الكرة الحتساا نقطة أو إعادة3-3-2-3-6

 .على النتيجة مبا يتفق مع اإلجراء اخلاص بذلك النداء 3-3-2-3-7

 . تطبيق نظام التعجيل يف الوقت املناسب3-3-2-3-8

 . احملافظة على استمرار اللعب3-3-2-3-9

 اختاذ إجراء نظري أي انتهاكات لقوانني النصيحة أو              3-3-2-3-10
 .السلوك

ديل  إجراء القرعة بني الالعبني أو األزواج أو الفرق لتب          3-3-2-3-11
قمصام، ويف حالة تشابه قمصان الالعبني أو الفريقني املتنافسني            

 .وعدم اتفاقهم على أي منهم سيقوم بالتبديل

 التأكد من وجود األشخاص املصرح هلم فقط يف              3-3-2-3-12
 .منطقة اللعب

  احلكم املساعد3-3-2-4

 تقرير إذا ما ملست الكرة أثناء اللعب حافة سطح اللعب           3-3-2-4-1
 .لى جانب الطاولة القريبة منه أم الع



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 84

 إبالغ حكم املباراة خبروقات قوانني النصيحة أو                3-3-2-4-2
 .السلوك

 : جيوز حلكم املباراة أو مساعده ما يلي3-3-2-5

 . البت يف عدم قانونية حركة إرسال الالعب3-3-2-5-1

 البت يف ملس الكرة موعة الشبكة أثناء عبورها فوق          3-3-2-5-2
 .كة أو حوهلا بعد اإلرسال السليمالشب

 . تقرير أن الالعب اعترض الكرة3-3-2-5-3

 البت يف اختالل ظروف اللعب لدرجة تؤثر يف نتيجة             3-3-2-5-4
 .تداول الكرة

 . مراقبة توقيت التمرين وزمن اللعب وفترات التوقف3-3-2-5-5

 جيوز للحكم املساعد أو مسؤول آخر منفصل التصرف             3-3-2-6
ه عداد الضربات وحيتسب ضربات املستقبل أو الزوجي                بصفت

 .املستقبل عند تطبيق نظام التعجيل

 ال جيوز حلكم املباراة نقض القرار الذي يتخذه احلكم              3-3-2-7
 .6-5-2-3-3املساعد أو عداد الضربات استناداً ألحكام املادة 

 خيضع الالعبون لسلطة حكم املباراة منذ وقت وصوهلم           3-3-2-8
 .ة اللعب وحىت مغادرم هلالساح

  التظلمات3-3-3

 ال ميكن ألي اتفاق بني الالعبني، يف املباريات الفردية،            3-3-3-1
أو بني رؤساء الفريق، يف مباريات الفرق أن يغري قراراً يتعلق مبسألة              
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واقعية اختذه احلكم املسؤول عن إدارة املباراة، أو قراراً اختذ                 
وانني والقواعد أو أي قرار آخر اختذته         احلكم العام حول تفسري الق     

اللجنة املنظمة املسؤولة حول مسألة ختص سري الدورة أو إدارة               
 .املباراة

 ال جيوز تقدمي تظلم للحكم العام على قرار اختذه حكم              3-3-3-2
املباراة حيال مسألة واقعية أو إىل اللجنة املنظمة على قرار اختذه               

 .لقوانني أو القواعداحلكم العام حيال مسألة تفسر ا

 جيوز تقدمي تظلُّم للحكم العام ضد قرار اختذه حكم                3-3-3-3
املباراة حيال مسألة تتعلق بتفسري القوانني أو القواعد ويكون قرار              

 .احلكم العام ائياً

 جيوز التقدم باعتراض إىل اجلنة املنظمة للمنافسة ضد             3-3-3-4
ق بسري البطولة أو املباراة ما      قرار اختذه احلكم العام حول مسألة تتعل      

 .مل ترد يف القواعد أو القوانني ويكون قرار اللجنة املنظمة ائياً

 يف البطوالت الفردية، جيوز تقدمي التظلم فقط من الالعب         3-3-3-5
املشارك يف املباراة اليت حدث فيها االعتراض، ويف منافسة الفرق            

شارك يف املباراة اليت     جيوز تقدمي التظلم فقط من رئيس الفريق امل         
 .حدثت فيها املشكلة

 فيما يتعلق مبسألة تفسري القوانني أو القواعد الصادرة بقرار          3-3-3-6
من احلكم العام أو مبسألة سري البطولة أو املباراة الصادرة عن قرار              

 ممن اللجنة املنظمة للمباراة جيوز لصاحب املسألة سواء أكان العباً أ          
مي تظلم من خالل االحتاد التابع له للنظر فيه من قبل           رئيساً للفريق تقد  

 .جلنة قواعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 86

 تصدر جلنة القواعد قاعدة إرشادية للقرارات املستقبلية،          3-3-3-7
وجيوز أن تكون هذه القاعدة حمل اعتراض من أي احتاد لس               

 القرار النهائي   اإلدارة أو أي مجعية عمومية، إال أن ذلك ال يؤثر يف            
 .للحكم العام املسؤول أو جلنة إدارة املنافسة

  سري املباراة  3-4

  إعالن النتيجة3-4-1

 يعلن احلكم النتيجة فور التوقف عن اللعب بعد إمتام                3-4-1-1
 .تداول الكرة أو أي حلظة ممكنة بعدها

 عند إعالن النتيجة خالل الشوط، يعلن احلكم أوالً              3-4-1-1-1
قاط اليت سجلها الالعب أو الزوجي صاحب احلق يف أداء             عدد الن 

ضربة اإلرسال يف فترة التداول التالية من الشوط مث يعلن عدد النقاط             
 .اليت سجلها الالعب أو الزوجي املنافس

 يف بداية الشوط وكذلك حينما يتعني تغيري املرسل،             3-4-1-1-2
 .عالن عن امسهيشري احلكم إىل املرسل التايل وجيوز له أيضاً اإل

 يعلن حكم املباراة يف اية أي شوط اسم الالعب أو             3-4-1-1-3
الزوجي الفائز مث بعد ذلك عدد النقاط اليت سجلها الالعب أو                  

 .الزوجي الفائز مث عدد نقاط الالعب أو الزوجي اخلاسر

 وعالوة على ذلك، جيوز للحكم اإلشارة بيديه للتعبري عن          3-4-1-2
 .قراراته

 يف حالة تسجيل نقطة، جيوز للحكم أن يرفع ذراعه              3-4-1-2-1
األقرب إىل الالعب أو الزوجي الفائز بالنقطة حبيث يكون اجلزء               
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 .العلوي لذراعه أفقياً واجلزء األمامي عمودياً واليد مقبوضة ألعلى

 عندما يتقرر إعادة اللعب، جيوز للحكم رفع يديه إىل            3-4-1-2-2
 . مدة اللعبأعلى رأسه إشارة إىل انتهاء

 جيب توضيح النتيجة وعدد الضربات يف نظام التعجيل             3-4-1-3
باللغة اإلجنليزية أو بأي لغة أخرى تكون مقبولة لكال الالعبني أو                

 .الزوجني وكذلك حلكم املباراة

 تعرض النتيجة على لوحات أو عدادات يدوية أو كهربائية           3-4-1-4
 .حبيث تكون واضحة لالعبني واملتفرجني

 يف حالة إنذار العب رمسياً بسبب سوء السلوك، يوضع             3-4-1-5
 .الكارت األصفر جبانب العداد ومن جهة الالعب املخالف

  املعدات3-4-2

 . ال يسمح لالعبني باختيار الكرات داخل ساحة اللعب3-4-2-1

 باختيار كرة واحدة    -حيثما كان ممكناً  - يسمح لالعبني    3-4-2-1-1
 إىل ساحة اللعب ويتم لعب املباراة بكرة من هذه          أو أكثر قبل الدخول   

 .الكرات يتناوهلا حكم املباراة عشوائياً

 يف حالة اختيار كرة قبل دخول الالعبني إىل ساحة                3-4-2-1-2
اللعب تلعب املباراة بكرة يتناوهلا احلكم بطريقة عشوائية من صندوق          

 .الكرات املخصص للمنافسة

الل املباراة يتم استبداهلا بأخرى من        إذا تلفت الكرة خ    3-4-2-1-3
الكرات املختارة قبل املباراة، ويف حالة عدم توافر كرات خيتار               

 .احلكم عشوائياً كرة من صندوق الكرات املخصصة للمنافسة
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 تستخدم أغطية املضارب على النحو املصرح به من                3-4-2-2
يائية أو  االحتاد الدويل لتنس الطاولة دون أي تغريات عضوية أو كيم           

أي تغريات أخرى خلصائص اللعب واالحتكاك واملظهر واللون              
 .واهليكل والسطح وما شابه

 جيب أن جيتاز املضرب بنجاح مجيع املعايري اخلاصة             3-4-2-3
 .باختبارات الرقابة عليه

 ال يستبدل املضرب خالل املباراة الفردية إال إذا حتطم             3-4-2-4
كن استخدامه، ويف حالة حدوث      عرضياً وبصورة سيئة حبيث ال مي      

ذلك يتم استبداله فوراً مبضرب آخر أحضره الالعب معه إىل ساحة             
 .اللعب أو بأي مضرب يسلم إليه داخل ساحة اللعب

 باستثناء ما يصرح به حكم املباراة، يترك الالعبون                  3-4-2-5
 .مضارم فوق الطاولة خالل فترات الراحة

  التمرين3-4-3

عبني املران على طاولة املباراة ملدة دقيقتني            حيق لال   3-4-3-1
مباشرة قبل بدء املباراة ولكن ال حيق هلم ذلك خالل وقت الراحة               
يف املباراة، وال جيوز متديد فترة التمرين احملدد إال بتصريح من              

 .احلكم العام

 أثناء التعليق الطارئ للعب، جيوز للحكم العام السماح             3-4-3-2
 .لى أي طاولة مبا فيها طاولة املباراةلالعبني بالتمرين ع

 يمنح الالعبون فرصة معقولة للفحص أو التمرن على أي            3-4-3-3
معدات سوف يستخدموا، ولكن ال مينحهم ذلك احلق تلقائياً يف            
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أكثر من بضع فترات تدريبية قبل استئناف اللعب عقب استبدال كرة أو      
 .مضرب تالف

  فترات الراحة3-4-4

تمر اللعب خالل املباراة الفردية عدا احلاالت اليت حيق         يس 3-4-4-1
 :ألي العب فيها ما يلي

 التوقف ملدة دقيقة واحدة بني األشواط املتتالية للمباراة         3-4-4-1-1
 .الفردية

  توقف بسيط للتنشيف بعد كل ست نقاط من بداية كل             3-4-4-1-2
باراة شوط، وكذلك عند تغيري جهيت اللعب يف الشوط الفاصل للم            

 .الفردية

 جيوز لالعب أو الزوجي املطالبة بوقت مستقطع ملدة              3-4-4-2
 .دقيقة واحدة خالل املباراة الفردية

 يف الفعاليات الفردية، جيوز تقدمي طلب بوقت مستقطع         3-4-4-2-1
من الالعب أو الزوجي أو املدرب املُعني، ويف فعاليات الفرق جيوز        

 .ي أو رئيس الفريقتقدمي الطلب من الالعب أو الزوج

 إذا اختلف الالعب أو الزوجي مع املدرب أو رئيس               3-4-4-2-2
الفريق حول طلب الوقت املستقطع، يكون القرار النهائي حينها لالعب          

 .يف الفعاليات الفردية ولرئيس الفريق يف فعاليات الفرقأو الزوجي 

عب  ميكن املطالبة بالوقت املستقطع فقط بني تداول الل        3-4-4-2-3
خالل الشوط عندما تكون الكرة خارج اللعب وتكون اإلشارة باليدين          

 ".T"على شكل حرف 
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 يعلق احلكم املباراة يف حالة املطالبة بالوقت املستقطع         3-4-4-2-4
برفع الكارت األبيض باليد اليت باجتاه الالعب أو الزوجي الذي طلب           

خرى مناسبة ويوضع الكارت األبيض أو أي عالمة أ  .  الوقت املستقطع 
 .على ملعب ذلك الالعب أو الزوجي

 يعاد الكارت األبيض ويستمر اللعب حاملا استعد               3-4-4-2-5
الالعب أو الزوجي الذي طلب الوقت املستقطع الستمرار اللعب أو           

 .يف اية الدقيقة، أيهما أسبق

 إذا طُلب وقت مستقطع نيابة عن كال الالعبني أو                  3-4-4-2-6
الهلما يف نفس الوقت يستأنف اللعب بعد انتهاء          الزوجني أو من خ    

دقيقة واحدة، أو عندما يستعد كال الالعبني أو الزوجني، أيهما                 
أسبق، وال حيق لالعب أو الزوجي حينها احلصول على وقت                  

 .مستقطع آخر خالل تلك املباراة الفردية

ل  ال جيوز إيقاف اللعب بني املباريات الفردية املتتالية خال         3-4-4-3
مباريات الفرق إال إذا طلب الالعب املطلوب منه اللعب يف مباراتني            

 . دقائق بني تلك املباريات5متتاليتني التوقف ملدة تصل إىل 

 جيوز للحكم العام تعليق اللعب ألقصر فترة ممكنة على أال 3-4-4-4
تزيد بأي حال من األحوال على عشر دقائق إذا تعرض الالعب حلادث                

 على اللعب بصفة مؤقتة، شريطة أال يكون مثل هذا التوقف يف            يسلبه القدرة 
 .تقدير احلكم العام مضراً بالالعب أو الزوجي املنافس

 ال يسمح بتعليق اللعب يف حالة وجود عجز متوقع حدوثه            5-4-4-3
منذ بداية املباراة أو نتيجة لإلجهاد الطبيعي من اللعب، وفيما يتعلق             

العضلي أو اإلرهاق بسبب لياقة الالعب        بالعجز الناتج عن التقلص      
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البدنية وقتئذٍ أو الطريقة اليت جرى ا اللعب فإن ذلك ال يربر منح                
فترة راحة طارئة؛ إذ ال يسمح ا إال عند فقد القدرة على اللعب                 

 .نتيجة حلادث، كاإلصابة اليت حتدث لالعب نتيجة سقوطه

عب يعلق اللعب    إذا تعرض أي شخص لرتيف يف منطقة الل        6-4-4-3
على الفور وال يستكمل إال بعد تلقي هذا الشخص العالج الطيب                

 .وإزالة مجيع آثار الدماء من منطقة اللعب

 يبقى الالعبون داخل ساحة اللعب أو بالقرب منها خالل             3-4-4-7
املباراة الفردية ودون تصريح من احلكم العام، وأثناء فترات الراحة            

املستقطعة يظل الالعبون موجودين يف حدود      بني األشواط واألوقات    
 .ثالثة أمتار من ساحة اللعب، حتت إشراف حكم املباراة

 اإلجراءات التأديبية  3-5

  املشورة3-5-1

 . يف فعاليات الفرق، جيوز تلقي املشورة من أي شخص3-5-1-1

 يف الفعاليات الفردية، جيوز لالعب أو الزوجي تلقي               3-5-1-2
احد فقط حيدده حكم املباراة قبل املباراة، إال        املشورة من شخص و   

إذا كان الالعبون أو الزوجي من احتادات خمتلفة حيث حيق هلم                
، 2-5-3و1-5-3حينها تعيني مستشار له، ولكن فيما يتعلق باملادتني         

يعامل هذان املستشاران بصفتهما وحدة واحدة، وإذا قام أي شخص          
حلكم حينها البطاقة احلمراء     غري مصرح له بتقدمي املشورة يرفع ا         

 .ويبعده عن ساحة اللعب

 جيوز لالعبني تلقي املشورة فقط أثناء فترات الراحة بني             3-5-1-3
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األشواط أو أثناء تعليق اللعب املصرح به، ولكن ليس بني اية فترة             
التمرين وبداية املباراة، وإذا قام الشخص املصرح له بإعطاء مشورة           

موح ا فعلى احلكم أن يرفع كارتاً أصفر لينذره يف غري األوقات املس
بأن أي تكرار ملثل تلك املخالفة سيؤدي إىل طرده من ساحة اللعب             

 ).2016 سبتمرب 30سارٍ حىت (

 جيوز لالعبني تلقي املشورة يف أي وقت إال أثناء التداول وبني اية            
عطاء فترة التمرين وبداية املباراة، وإذا قام الشخص املصرح له بإ             

مشورة بصورة غري قانونية فعلى احلكم أن يرفع كارتاً أصفر لينذره بأن            
أي تكرار ملثل تلك املخالفة سيؤدي إىل طرده من ساحة اللعب                

 ).2016 أكتوبر 1سارٍ حىت (

 بعد منح اإلنذار، إذ قام أي شخص بتقدمي مشورة يف نفس     3-5-1-4
 قانونية، يظهر احلكم    مباراة الفريق أو نفس مباراة الفردي بصورة غري       

حينها الكارت األمحر وخيرجه من ساحة اللعب، سواء أكان هذا               
 . كان شخصاً غريهمالشخص هو الذي سبق إنذاره أ

 يف مباريات الفرق، ال يسمح للمستشار املستبعد بالعودة          3-5-1-5
لساحة اللعب إال إذا كان مطلوباً للعب، ويستبدل بغريه حىت انتهاء              

ويف املباريات الفردية، ال يسمح له بالعودة حىت انتهاء             املباراة،  
 .املباراة الفردية

 إذا رفض املستشار املستبعد املغادرة أو عاد قبل اية              3-5-1-6
 .املباراة، يعلق احلكم املباراة ويبلغ احلكم العام

 تطبق هذه القوانني فقط على املشورة أثناء اللعب وال متنع           3-5-1-7
 من تقدمي احتجاج     -حسبما يقتضي األمر  -رئيس الفريق   الالعب أو   
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رمسي وال تعوق التشاور مع مترجم أو ممثل لالحتاد لتفسري القرار              
 .القضائي

  سوء السلوك3-5-2

 ميتنع الالعبون واملدربون وغريهم من املستشارين               3-5-2-1
اآلخرين عن أي سلوك قد يؤثر يف املنافس بصورة غري منصفة أو                

ملتفرجني أو مسعة الرياضة مثل التلفظ بألفاظ غري مهذبة          يسيء إىل ا  
أو إتالف الكرة عن عمد أو رميها خارج منطقة اللعب أو ركل الطاولة             

 .أو احلواجز أو عدم احترام مسؤويل املباراة

 إذا ارتكب الالعب أو املدرب أو غريمها من املستشارين           3-5-2-2
يعلق احلكم اللعب ويبلغ    اآلخرين خمالفة بالغة اخلطورة يف أي وقت        

احلكم العام على الفور، أما يف املخالفة األقل خطورة فيجوز للحكم         
يف املرة األوىل رفع الكارت األصفر لينذر املخالِف بأن أي تكرار              

 .سيعرضه لتكبد العقوبات

، إذا  5-2-5-3 و 2-2-5-3 باستثناء ما ورد يف املادتني         3-5-2-3
ه خمالفة ثانية يف نفس املباراة الفردية      ارتكب الالعب الذي سبق إنذار    

أو مباراة الفرق مينح احلكم حينها نقطة واحدة لصاحل املنافس، وإذا           
صدرت خمالفة أخرى مينح احلكم نقطتني، ويف كل مرة يرفع                 

 .الكارتني األمحر واألصفر معاً

 نقاط جزاء يف     3 إذا استمر الالعب الذي احتسب ضده           3-5-2-4
 املباراة الفردية أو مباراة الفرق يف سوء سلوكه يوقف          نفس املباراة أو  

 .احلكم اللعب ويبلغ احلكم العام على الفور
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 إذا بدل الالعب مضربه خالل مباراته الفردية ومل يكن               3-5-2-5
 .مضربه قد حتطم يعلق احلكم املباراة ويبلغ احلكم العام على الفور

يب الثنائي الزوجي على     ينطبق اإلنذار أو العقوبة ألحد الع       3-5-2-6
الثنائي بأكمله، ولكن ليس على الالعب غري املخالف يف مباراته               
الفردية التالية يف نفس مباراة الفرق، ويف بداية مباراة الزوجي يعد              
الثنائي الزوجي حاصالً على أعلى عقوبات أو حتذيرات تلقاها يف              

 .نفس مباراة الفريق

، إذا ارتكب     2-2-5-3تني    باستثناء ما ورد يف املاد          3-5-2-7
املدرب أو غريه من املستشارين اآلخرين الذين سبق إنذارهم خمالفة          
ثانية يف نفس املباراة الفردية أو مباراة الفرق يرفع احلكم الكارت               
األمحر ويطرده بعيداً عن ساحة اللعب حىت اية مباراة الفرق أو                

 .اية مباراة الفردي يف املباراة الفردية

 للحكم العام سلطة استبعاد الالعب من املباراة أو الفعالية           3-5-2-8
أو املنافسة بسبب سلوك عدواين أو خطأ جسيم، سواء مت إبالغه من             

 .قبل احلكام أم ال، وعندما يقرر ذلك يرفع الكارت األمحر

 إذا حرم الالعب مباراتني يف منافسة الفرق أو الفردي                3-5-2-9
 . فعاليات الفرق أو املنافسات الفرديةيستبعد حينها من اللعب يف

 جيوز للحكم العام استبعاد أي شخص من باقي املنافسة          3-5-2-10 
 .إذا مت طرده من ساحة اللعب مرتني يف تلك املنافسة

 يف حالة استبعاد الالعب من مباراتني يف مسابقة الفرق أو           3-5-2-11
لفردية أو فعاليات    الفردي يستبعد تلقائياً من اللعب يف الفعاليات ا          

 .الفرق
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 يتم اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك اجلسيم إىل االحتاد           3-5-2-12
 .التابع له الالعب املخالف

واليت - تقرر اللجنة التأديبية اليت تعينها اللجنة التنفيذية            3-5-2-13
 العقوبات املناسبة للمخالفات اليت يبلغ      - أعضاء ورئيس  4تتكون من   

 يوماً من اية الفعالية، وتصدر       14 للفعالية خالل    عنها احلكم العام  
 .اللجنة التأديبية قراراا وفقاً للتوجيهات الصادرة من اللجنة التنفيذية

 جيوز تقدمي تظلم ضد قرار اللجنة التأديبية من الالعب             3-5-2-14
 يوماً إىل اللجنة    15اخلاضع للعقوبة أو مستشاره أو املسؤول خالل          

حتاد الدويل لتنس الطاولة اليت يكون قرارها يف هذه             التنفيذية باال 
 .املسألة ائياً

  التمثيل اجليد3-5-3

 يدعم الالعبون واملدربون واملسؤولون هدف التمثيل            3-5-3-1
اجليد لرياضة تنس الطاولة ومحاية نزاهتها من خالل االمتناع عن أي            

قيات حماولة للتأثري يف عناصر املنافسة بطريقة ختالف األخال                
 :الرياضية

 جيب على الالعبني بذل أقصى جهدهم للفوز بأي مباراة 3-5-3-1-1
 .وعدم االنسحاب إال ألسباب تتعلق مبرض أو إصابة

 ال يشارك الالعبون واملدربون واملسؤولون يف أي             3-5-3-1-2
شكل من أشكال املراهنة أو املقامرة املتعلقة باملباريات واملنافسات         

 .اخلاصة م

 يعاقب أي العب يعجز عن االمتثال هلذه القواعد عن عمد           3-5-3-2
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باستبعاده من اجلائزة املالية كلياً أو جزئياً يف حفل توزيع اجلوائز أو              
 .يعاقب بتعليقه من فعاليات االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 إذا ثبتت حالة تواطؤ ضد أي مستشار أو مسؤول فإنه من              3-5-3-3
 .حتاد الوطين أن يعاقب هذا الشخصاملتوقع أيضاً من اال

 تقرر اللجنة التأديبية املعينة من جانب اللجنة التنفيذية              3-5-3-4
 أعضاء والرئيس ما إذا مت ارتكاب انتهاك، وإذا ما كان            4املكونة من   

من الضروري فرض عقوبات مالئمة، وتصدر هذه اللجنة قرارها وفقاً          
 .ةللتوجيهات الصادرة عن اللجنة التنفيذي

 جيوز تقدمي تظلم ضد قرار اللجنة التأديبية من الالعب              3-5-3-5
 يوماً إىل اللجنة    15اخلاضع للعقوبة أو املستشار أو املسؤول خالل         

التنفيذية باالحتاد الدويل لتنس الطاولة اليت يكون قرارها بشأن هذه             
 .املسألة ائياً

 قرعة املنافسات اإلقصائية  3-6

 ملؤهلون للتصفيات املستبعدون وا3-6-1

 يكون عدد املراكز يف اجلولة األوىل املناسبة لفعالية               3-6-1-1
 .اإلقصاء مركزين

 إذا كان عدد املقيدين أقل من عدد املراكز تشمل                3-6-1-1-1
اجلولة األوىل على األقل عدداً كافياً من املستبعدين لتكوين العدد             

 .املطلوب

من عدد املراكز تعقد منافسة  إذا كان عدد املقيدين أكثر     3-6-1-1-2
تصفية حبيث يشكل عدد املؤهلني للتصفية وعدد املقيدين املباشرين 
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 .الرقم املطلوب

- يوزع الالعبون املستبعدون بالتساوي على اجلولة األوىل         3-6-1-2
 . على حسب التصنيف-املوجودون يف املراكز املصنفة أوالً

األنصاف واألرباع واألمثان    يوضع املؤهلون باملساواة بني      3-6-1-3
 .واألسداس بالقرعة، عندما يقتضي األمر

  التصنيف باملرتبة3-6-2

 يصنف املقيدون األعلى مرتبة يف أي فعالية حبيث ال                3-6-2-1
 .ميكنهم االجتماع قبل اجلوالت اخلتامية

 ال يتعدى عدد املقيدين املُصنفني عدد املقيدين يف                3-6-2-2
 .ناسبة هلذه الفعاليةاجلولة األوىل امل

 يتم وضع املقيد صاحب الترتيب األول أعلى النصف              3-6-2-3
األول من القرعة واملقيد صاحب الترتيب الثاين على النصف اآلخر،          
ولكن ال يوضع املقيدون اآلخرون املصنفون يف أماكن حمددة يف             

 :القرعة، على النحو التايل

الثالث والرابع بني     يوضع املقيدون أصحاب الترتيب        3-6-2-3-1
 .اجلزء السفلي من النصف األول من القرعة وأعلى النصف اآلخر

 بني  8 إىل    5 يوضع املقيدون أصحاب الترتيب من           3-6-2-3-2
األماكن السفلية لألرباع املرقمة بأرقام فردية واألماكن العلوية من             

 .األمثان املرقمة بأرقام زوجية

 بني  16 إىل    9ترتيب من     يوضع املقيدون أصحاب ال      3-3-2-6-3
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األماكن السفلية لألمثان املرقمة باألرقام الفردية بالقرعة واألماكن            
 .العلوية لألمثان الزوجية

 بني  32 إىل   17 يوضع املقيدون أصحاب الترتيب من         3-6-2-3-4
األماكن السفلية من األماكن السداسية املرقمة بأرقام فردية بالقرعة            

 .ألماكن السداسية املرقمة بأرقام زوجيةواألماكن العلوية يف ا

 يف الفعاليات اإلقصائية، ال يؤهل سوى الفريق األعلى             3-6-2-4
 .مرتبة من أي احتاد للتصنيف من خالل الترتيب

 يتبع التصنيف من خالل الترتيب نظام قائمة الترتيب                 3-6-2-5
 :ياألحدث اليت أصدرها االحتاد الدويل لتنس الطاولة باستثناء ما يل

 إذا كان مجيع املقيدين املؤهلني للتصنيف تابعني              3-6-2-5-1
الحتادات تنتمي لنفس االحتاد القاري تكون األولوية للقائمة                 

 .احملدثة اليت أصدرها ذلك االحتاد

 إذا كان مجيع املقيدين املؤهلني للتصنيف تابعني لنفس         3-6-2-5-2
 .رها ذلك االحتاداالحتاد تكون األولوية للقائمة احملدثة اليت أصد

  التصنيف من خالل ترشيحات االحتاد3-6-3

- يفصل الالعبون والزوجي الذين رشحهم نفس االحتاد           3-6-3-1
 وبالتايل ال ميكنهم املقابلة قبل اجلوالت اخلتامية من          -قدر اإلمكان 

 .أي فعالية

 تدرِج االحتادات العبيها املرشحني والزوجي بترتيب             3-6-3-2
وة اللعب، بدءاً بأي العبني مدرجني يف قائمة الترتيب         تنازيل حسب ق  

 .املستخدمة للتصنيف، وفقاً لترتيب هذه القائمة
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 يف أنصاف خمتلفة    2 و 1 يوضع املقيدون أصحاب الترتيب      3-6-3-3
 يف أرباع ختتلف عن األرباع      4 و 3ويوضع املقيدون أصحاب الترتيب     
 .اليت يشغلها الترتيب األول والثاين

 بالتساوي قدر   8 إىل   5يوضع املقيدون أصحاب الترتيب من         3-6-3-4
 .اإلمكان يف أمثان ختتلف عن اليت تشغلها الترتيبات األربعة األوىل

 بالتساوي  16 إىل   9 يوضع املقيدون أصحاب الترتيب من        3-6-3-5
قدر اإلمكان يف املراكز السداسية اليت ختتلف عن املراكز اليت                

ي األعلى رتبة، وهكذا، حىت يتم حتديد        يشغلها الالعبون أو الزوج   
 .مجيع املقيدين

 يعد زوجي الرجال أو السيدات املكون من العبني من              3-6-3-6
احتادات خمتلفة زوجاً باحتاد الالعب األعلى مرتبة يف قائمة الترتيب           

 يف قائمة الترتيب     -ما مل يكن الالعب يف هذه القائمة        –العاملية أو   
 كان الالعب غري مدرج يف القائمة العاملية أو           القارية املناسبة، وإذا  

القارية يعد الزوجي عضواً باالحتاد الذي يأيت فريقه يف الترتيب                
 .األعلى يف قائمة ترتيب الفرق العاملية املناسبة

 يعد الزوجي الثنائي املختلط الذي يتكون العبوه من                3-6-3-7
 .إليه الشخصاحتادات خمتلفة زوجياً تابعاً لالحتاد الذي ينتمي 

 بدالً من ذلك، جيوز اعتبار أي زوجي ثنائي يتكون العبوه           3-6-3-8
 .من احتادات خمتلفة زوجياً من هذه االحتادات على حد سواء

 يف منافسات التصفيات املؤهِلة، يوضع املقيدون أصحاب     3-6-3-9
حىت عدد من جمموعة       -الترتيب الواردون من نفس االحتاد            
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-ت منفصلة بطريقة يتم فيها فصل املؤهلني          يف جمموعا  -التصفيات
 .5-3-3-6-3 وفقاً لقواعد املادة -قدر اإلمكان

  التعديالت3-6-4

 ال جيوز تعديل القرعة املكتملة إال بتصريح من اللجنة              3-6-4-1
 ممثلي االحتادات   -عندما يقتضي األمر  –اإلدارية املسؤولة ومبوافقة    
 .ذات الصلة بصورة مباشرة

جيوز تعديل القرعة إال لتصحيح األخطاء ونقاط سوء           ال   3-6-4-2
الفهم احلقيقية الواردة باإلخطار واملوافقة على قيد الالعب ولتصحيح 

 إلدراج  5-6-3اخللل اخلطري، على النحو املنصوص عليه يف املادة         
3الالعبني أو األزواج اإلضافية على النحو املنصوص عليه يف املادة           

-6-6. 

ى أي تعديالت خبالف احلذف الضروري على           ال تجر   3-6-4-3
قرعة الفعالية عقب انطالقها وألغراض تتعلق ذا القانون، جيوز             

 .اعتبار املنافسة املؤهِلة للتصفية فعالية منفصلة

 ال يتم شطب أي العب من القرعة دون إذنه، إال إذا كان               3-6-4-4
ضراً أو  مستبعداً وجيب أن يصدر هذا اإلذن عن الالعب إذا كان حا            

 .عن ممثله املفوض إذا كان غائباً

 ال يتم تغيري الزوجي الثنائي إذا كان الالعبون حاضرين               3-6-4-5
وجاهزين للعب، ولكن جيوز قبول أعذار مرض وإصابة وغياب               

 .الالعب كتربير للتغيري

  إعادة القرعة3-6-5
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، ال يتم   2-5-6-3 و 2-4-6-3 باستثناء ما يرد يف املادة         3-6-5-1
 أي العب من مركز يف القرعة إىل مركز آخر، وإذا أصبحت                 نقل

القرعة غري متوازنة بصورة خطرية دون أي أسباب يتم حينها إعادة               
 .ترتيب الفعالية بالكامل، حيثما كان ذلك ممكناً

 بصورة استثنائية، إذا كان اخللل نتيجة لغياب العديد من             3-6-5-2
لقسم اخلاص بالقرعة، ال     الالعبني أو األزواج املصنفني من نفس ا        

جيوز للمتبقي من الالعبني أو األزواج املصنفني أن يعاد ترقيمهم يف            
ترتيب تسلسلي وإعادة ترتيبهم إىل أقصى حد ممكن بني األماكن               
املصنفة، مع األخذ يف االعتبار بقدر اإلمكان املتطلبات اخلاصة             

 .بالتصنيف من خالل ترشيحات االحتاد

  اإلضافات6-6-3

 جيوز إضافة الالعبني غري املقيدين يف القرعة الرئيسية              1-6-6-3
 .الحقاً وفقاً لتقدير اللجنة اإلدارية املسؤولة ومبوافقة احلكم العام

بترتيب - يتم ملء األماكن الشاغرة يف املراكز املصنفة             2-6-6-3
 من خالل وضع الالعبني أو الزوجي األقوى اجلدد ا،             -تسلسلي

من الالعبني أو الزوجي يف األماكن الشاغرة بسبب        ويتم وضع املزيد    
الغياب أو االستبعاد مث وضعهم يف أماكن الالعبني املستبعدين                

 .خبالف األماكن املقابلة لالعبني أو الزوجي املصنف

 يتم وضع أي من الالعبني أو الزوجي املصنفني على                3-6-6-3
ط يف األماكن   حسب الترتيب يف حالة إدراجهم يف القرعة الرئيسية فق        

 .الشاغرة باملراكز املصنفة
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 تنظيم املنافسات   3-7

  التفويض3-7-1

 تنظيم  -شريطة مراعاة النظام األساسي    - جيوز ألي احتاد      3-7-1-1
بطوالت مفتوحة أو مقيدة أو دعوة داخل إقليمه أو التصريح بعقدها             

 .أو تنظيم املباريات الدولية

ادات أعضاء باالحتاد الدويل      ميكن لالعبني التابعني الحت     3-7-1-2
 املشاركة فقط يف فعاليات        -يف املنافسة الدولية   -لتنس الطاولة    

االحتاد املعتمدة واملسجلة واملقيدين ا من خالل احتادهم                
الوطين، باإلضافة إىل املشاركة يف فعاليات االحتاد املعترف ا             

لجنة الباراملبية  واملقيدين ا من خالل اللجنة األوملبية الوطنية أو ال         
يسمح فقط باملشاركة يف أي نوع من أنواع           .  الوطنية على الترتيب   

الفعاليات بإذن كتايب صريح من االحتاد الوطين لالعب أو االحتاد             
الدويل لتنس الطاولة، ويؤخذ يف االعتبار التصريح الصادر لالعبني           

ب أو  ما مل يتم تقدمي إخطار عام أو حمدد من االحتاد الوطين لالع              
االحتاد الدويل لتنس الطاولة مينعه من املشاركة يف أي فعالية أو                

 .جمموعة من الفعاليات

 ال جيوز ألي العب أو فريق املشاركة يف أي منافسة دولية            3-7-1-3
 .إذا كان موقوفاً من احتاده الوطين أو االحتاد القاري

ي دون  جيوز يف أي فعالية استخدام لقب كأس العامل العامل  3-7-1-4
إذن من االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو لقب كأس العامل القاري دون          

 .إذن من االحتاد القاري املناسب
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  التمثيل3-7-2

 حيق ملمثلي مجيع االحتادات اليت يشارك العبوها يف             3-7-2-1
فعالية البطوالت الدولية املفتوحة حضور القرعة وتتم مشورم يف           

 أي قرارات تتعلق بالتظلم الذي قد يؤثر         أي تعديالت على القرعة أو    
 .العبيهميف مباشرة 

  طلبات املشاركة3-7-3

 ترسل مناذج طلبات املشاركة يف البطوالت العاملية               3-7-3-1
املفتوحة إىل االحتادات خالل مدة أقصاها شهران قبل بدء املنافسة            

 .وخالل مدة أقصاها شهر واحد قبل تاريخ إغالق التسجيل

3-7-3-2 قبل مجيع املقيدين املرشحني من االحتادات للبطوالت         ي
املفتوحة ولكن للمنظمني سلطة حتديد املقيدين للمنافسات املؤهِلة         

عند حتديد هذا التخصيص سيؤخذ يف االعتبار االحتاد          .  للتصفيات
الدويل لتنس الطاولة املعين، وقوائم الترتيب القارية، وأي نظام              

 .ن االحتاد املرشحترتيب للمقيدين احملددين م

  الفعاليات3-7-4

 تشمل البطوالت الدولية املفتوحة فردي الرجال وفردي           3-7-4-1
السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات، وجيوز أن تشمل               
الزوجي املختلط وفعاليات الفرق الدولية للفرق اليت متثل                   

 .االحتادات

عبني يف   يف فعاليات لقب العامل الدولية، جيب على الال          3-7-4-2
 و 18 و 15فعاليات الشباب والناشئني واملبتدئني أن يكونوا حتت سن         
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مباشرة قبل العام امليالدي الذي     ديسمرب    31 عاماً على الترتيب يف      21
يوصى بتلك القيود العمرية للفعاليات املتماثلة يف       .  تعقد فيه املنافسة  
 .املنافسات األخرى

البطوالت الدولية    يوصى بلعب مباريات الفرق يف               3-4-7-3
. 6-7-3املفتوحة وفقاً ألي من األنظمة املنصوص عليها يف املادة            
 .ويوضح منوذج أو نشرة التسجيل أياً من األنظمة مت اختيارها

 يتم لعب الفعاليات الفردية املناسبة على أساس إقصائي،          4-4-7-3
ولكن ال جيوز لعب فعاليات الفرق واجلوالت املؤهلة للتصفيات             

 .أساس إقصائي أو مجاعيعلى 

  منافسات اموعة3-7-5

 round" فيما يتعلق مبنافسات اموعة أو جمموعة               3-7-5-1
robin"         موعة ضد بعضهم البعض وحيرزونيتنافس مجيع أفراد ا ،

نقطتني يف املباراة للفوز، وتكون نقطة عوضاً عن خسارة املباراة              
ات اليت مل تجر أو مل تنتهِ        اليت أُجريت وال شيء للخسارة يف املباري       

بعد، وحيدد الترتيب التسلسلي يف املقام األول بناء على عدد النقاط           
وإذا ختلف الالعب بعد االنتهاء من املباراة ألي سبب         .  اليت أحرزت 

من األسباب يكون قد خسر املباراة اليت تسجل بعد ذلك كخسارة يف          
 .مباراة مل يتم خوضها

راز عضوين أو أكثر من أفراد اموعة العدد         ويف حال إح   3-7-5-2
نفسه من نقاط املباراة حيدد مركز كل منهم فقط مبوجب نتائج                  

ىل عدد نقاط املباراة ونسب     إاملباراة بينهما، من خالل النظر بالتتابع       
عدد مرات الفوز إىل عدد مرات اخلسارة للمرة األوىل يف املباريات            
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لعاب والنقاط بقدر ما هو ضروري         واأل)  لفعاليات الفرق (الفردية  
 .حلسم هذا األمر

 إذا حتدد يف أي خطوة يف مراحل احلسابات مركز عضو             3-7-5-3
أو أكثر من اموعة بني بقية املشاركني فإنه جيب استبعاد نتائجهم            
من أي حسابات الزمة الحقة حلسم مراكز بقية املتعادلني وفقاً                 

 .2-5-7-3  و1-5-7-3لإلجراءات الواردة يف املادتني

 إذا مل يكن من املمكن حل مسألة التساوي بأي جزء من               3-7-5-4
 فإنه يتم عمل الترتيب      3-1-5-7-3اإلجراءات املنصوص عليها يف      

 .بواسطة القرعة

 ما مل يصرح خبالف ذلك من هيئة التحكيم، إذا كان                 3-4-5-5
ة يف اموعة    مؤهالً للمباراة النهائي   1الالعب أو الفريق املرقم برقم      

 املكرر  2 و 1فإنه يكون بني الالعبني، وإذا كانت الفرق املرقمة برقم         
مؤهلة خلوض املباراة النهائية فإم يكونون بني الالعبني أو الفرق             

 . وهكذا3و2املرقمة برقم 

  أنظمة منافسات الفرق3-7-6

 اجلديد،   نظام كأس سوايثلينج   ( أفضل مخس مباريات        3-7-6-1
 )ت فرديةمخس مباريا

 . يتألف الفريق من ثالثة العبني3-7-6-1-1

 :  ويكون ترتيب اللعب هو3-7-6-1-2

 خ× أ ) 1
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 ذ× ب ) 2

 ض× ج ) 3

 ذ× أ ) 4

 خ× ب ) 5

نظام كأس كوربيلون، أربع       ( أفضل مخس مباريات          3-7-6-2
 )مباريات فردية ومباراة زوجية

 .عة يتألف الفريق من العبين أو ثالثة أو أرب3-7-6-2-1

 : ويكون ترتيب اللعب هو3-7-6-2-2

 خ× أ ) 1

 ذ× ب ) 2

 زوجي) 3

 ذ× أ ) 4

 خ× ب ) 5

 فيما يتعلق بفعاليات تنس الطاولة لذوي اإلعاقة يكون            3-7-6-2-3
 باستثناء  2-2-6-7-3إصدار أمر اللعب على النحو الوارد يف الفقرة           

 .املباريات الزوجية فإا تلعب يف النهاية

النظام األومليب، أربع مباريات    (ل مخس مباريات     أفض 3-7-6-2-3
 ).فردية ومباراة واحدة زوجية

 يتألف الفريق من ثالثة العبني، خيوض كل العب              3-7-6-3-1
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 .املنافسة على األقل يف مباراتني فرديتني

 :  ويكون ترتيب اللعب هو3-7-6-3-2

 خ× أ ) 1

 ذ× ب ) 2

 زوجي ج ضد أ، أو ب ضد ض، أو خ ضد ذ ) 3

 خ× ب أو أ ) 4

 ذ أو خ× ج ) 5

ست مباريات فردية ومباراة واحدة      ( أفضل سبع مباريات      3-7-6-4
 )زوجية

  يتألف الفريق من ثالثة العبني أو أربعة أو مخسة3-7-6-4-1

 : يكون ترتيب اللعب هو3-7-6-4-1

 ذ× أ ) 1

 خ × ب ) 2

 ض× ج ) 3

 زوجي ) 4

 خ× أ ) 5

 ذ× ج ) 6

 ض× ب ) 7
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 )تسع مباريات فردية(سع مباريات  أفضل ت3-7-6-5

 . يتألف الفريق من ثالثة العبني3-7-6-5-1

 : يكون ترتيب اللعب هو3-7-6-5-2

 خ× أ ) 1

 ذ× ب ) 2

 ض× ج ) 3

 خ× ب ) 4

 ض× أ ) 5

 ذ× ج ) 6

 ض× ب ) 7

 خ× ج ) 8

 ذ× أ ) 9

  إجراءات سري مباريات الفرق3-7-7

ن الالعبني املُسمين    جيب أن يتم اختيار مجيع الالعبني م        3-7-7-1
 .لذات البطولة

 . يسمي املراقب قائد الفريق مسبقاً، سواء لعب أم ال3-7-7-2

و )  خ(و  )  ج(و  )  ب(و  )  أ( يبت يف حق اختيار احلروف        3-7-7-3
عن طريق القرعة قبل بدء مباراة الفريق، ويسمي القادة          )  ض(و  )  ذ(

 .عبالعيب فرقهم للحكم أو ممثله بتخصيص حرف لكل ال
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 ليس هناك حاجة إىل حتديد العيب الزوجي إال بعد مباراة            3-7-7-4
 الفردي السابقة هلا مباشرة 

 تنتهي مباراة الفريق عندما يفوز أحد أعضائه بأغلبية                   3-77-5
 .املباريات الفردية املمكنة

  النتائج3-7-8

 جيب على االحتاد املنظم مبجرد انتهاء البطولة وخالل             3-7-8-1
زيد على سبعة أيام أن يرسل إىل سكرتارية االحتاد الدويل             مدة ال ت  

لتنس الطاولة وإىل سكرتارية االحتاد القاري املعين التفاصيل والنتائج     
متضمنة النقاط املسجلة للمباريات الدولية وجلميع أدوار البطوالت          
القارية والبطوالت الدولية املفتوحة ولألدوار النهائية للبطوالت             

 .الوطنية

  التلفاز والبث التدفقي3-7-9

 أي منافسة غري العاملية أو القارية أو األوملبية جيوز أن تبث 3-7-9-1
 .تليفزيونياً فقط بتصريح من االحتاد الذي يتم البث من أرضه

 يلزم يف املنافسات الدولية احلصول على موافقة االحتاد           3-7-9-2
 يف حني يلزم يف     املسؤول عن الالعبني الزائرين لتلفزة هذا احلدث،      

املنافسات ذات الصفة العاملية أو القارية أو األوملبية املوافقة على             
أو البث املسجل طوال     )  على اهلواء مباشرة  (البث التلفزيوين احلي     

 .أيام البطولة وملدة شهر تقوميي بعدها يف أي مكان

 خيضع البث التدفقي لفعاليات االحتاد الدويل لتنس               3-9-7-3
لالمتثال لعملية التصديق على البث التدفقي       )  يع الفئات مج(الطاولة  
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لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة، ويتم حتصيل رسوم التصديق             
 . على البث التدفقي لصاحل صاحب احلقوق املتعلقة بالفعاليات

 :أمهية التمثيل الدويل  3-8

بياد  تنظم اللجنة الباراملبية الدولية التأهيل للتمثيل يف األومل          3-8-1
، كما تنظم منافسات لقب الدورة       1-5-4بشكل منفصل طبقاً للمادة      

، وتطبق لوائح التأهيل اإلضافية يف         1-6-4الباراملبية طبقاً للمادة     
 ).3-4-4، 6-3-4، 3-2-4، 3-1-4(فعاليات بطوالت العامل 

 يتأهل الالعب لتمثيل احتاد ما فقط إذا قبل احتاده أن يرشحه             3-8-2
 أو البطوالت اإلقليمية       3-2-1-3اردة يف املادة       للبطوالت الو  

 .باإلضافة إىل املسابقات الفردية يف البطوالت الدولية املفتوحة

 يتأهل الالعب لتمثيل احتاد ما فقط إذا كان حيمل جنسية البلد         3-8-3
الذي ميارس فيه احتاده سلطاته، باستثناء الالعب الذي قد مثل                 

 وال حيمل جنسيته طبقاً للقواعد السابقة بالفعل احتاداً ما بشكل قانوين
 .فيحق له االحتفاظ ذه األهلية

 الالعبون الذين ميثلون أكثر من احتاد واحد وحيملون              3-8-3-1
جنسيام جيوز لالعب منهم أن ميثل أحد هذه االحتادات شريطة أن           
 .يقع ميالده أو إقامته األساسية داخل منطقة يشرف عليها ذلك االحتاد

 الالعب املؤهل لتمثيل أكثر من احتاد واحد له احلق يف              3-8-3-2
 .اختيار االحتاد املعين الذي سيمثله

يف مسابقة  )  1-18-1( أي العب مؤهل لتمثيل احتاد قاري           3-8-4
الفرقِ القاريةِ فقط إذا كان مؤهالً لتمثيل احتاد عضو يف هذا االحتاد              
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 .3-8-3القاري طبقاً للمادة 

 ألي العب بتمثيل احتادات خمتلفة خالل ثالث            ال يسمح   3-8-5
 .سنوات

 جيوز الحتاد ما تسمية العب خيضع لواليته القضائية طبقاً              3-8-6
للمشاركة يف املسابقات الفردية والزوجية للبطوالت       )  21-1(للمادة  

الدولية املفتوحة، وجيوز اإلشارة إىل هذه التسمية يف قوائم النتائج            
 لتنس الطاولة، ولكن ال تؤثر يف أهلية هذا           ونشرات االحتاد الدويل  

 .2-8-3الالعب طبقاً للمادة 

 جيب على الالعب أو احتاده تزويد احلكم العام بأي دليل               3-8-7
 .مستندي يتعلق بأهلية الالعب فضالً عن جواز السفر اخلاص به

 يقدم أي اعتراض على أي سؤال حول األهلية إىل جلنة                  3-8-8
 اللجنة التنفيذية ورئيس جلنة القواعد ورئيس جلنة        التأهيل املؤلفة من  

 .الالعبني واليت يكون هلا القرار النهائي
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 بطوالت العامل  4-1

  صالحية املنظمة4-1-1

–لعاملية   متنح اجلمعية العمومية السنوية لقب البطوالت ا        4-1-1-1
 يف فعاليات البطوالت يف     –املشار إليها يف القسم املتعلق بالبطوالت     

 .دورات األلعاب املنظمة من االحتاد املكلف بذلك

 حتدد اللجنة التنفيذية املوعد النهائي لتقدمي الطلبات              4-1-1-2
املتعلقة بتنظيم البطوالت، كما ختطر مجيع االحتادات عن طريق             

 .ة أشهر على األقلإرسال إخطار مدته ست

 تعد اللجنة التنفيذية مجيع الطلبات، كما حتيلها إىل                4-1-1-3
-اجلمعية العمومية السنوية فضالً عن إرسال تقرير إىل جلنة االختيار            

 . بشأن موقع لعب هذه الفعالية املعنية–إذا كان ذلك ممكناً

 عند الضرورة، جيوز للجمعية العمومية السنوية واللجنة           4-1-1-4
التنفيذية طلب زيارة واحد من أعضاء اجلمعية املعنية أو أكثر لبلد               
االحتاد للمطالبة حبق تنظيم البطوالت لتوفري الراحة النفسية ألنفسهم          
من حيث مدى مالءمة اللعب املقترح وغري ذلك من الترتيبات                 

 .األخرى؛ ويتحمل االحتاد املاثل تكلفة هذه الزيارة

 بطريقة حيتمل أن    –بعد منح خيار  –وف   يف حال تغري الظر    4-1-1-5
ختل بالسلوك املُرضي يف البطوالت جيوز إلغاء اخليار بتصويت              
أغلبية ثلثي اجلمعية العمومية السنوية قبل بدء البطوالت، ويكون              
لس اإلدارة بني اجلمعيات العمومية السنوية سلطة نقل البطوالت          

 .أو اختاذ أي إجراء مناسب آخر
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 ت املنظمني مسؤوليا4-2-1

– يلقى على عاتق االحتاد الذي مينح حق تنظيم البطوالت           4-1-2-1
 مسؤولية تنظيم البطوالت طبقاً       -"املنظمني"املشار إليه فيما يلي بـ      

لقوانني تنس الطاولة واللوائح اخلاصة باملنافسات الدولية واللوائح           
و اخلاصة مبنافسات لقب كأس العامل العاملية بصيغتها املعدلة أ              

 . املضاف إليها بعض التوجيهات املعتمدة من جملس اإلدارة

 يوفر املنظمون أماكن اإلقامة ووجبات الطعام من املساء           4-1-2-2
وذلك قبل بدء البطوالت وحىت الصباح وذلك بعد انتهاء البطوالت            

 : إىل

 ما ال يزيد على ثالثة العبني مرشحني من احتادٍ ما من              4-1-2-2-1
 .يداتالرجال ومن الس

 مندوب واحد للجمعية العمومية من كل احتاد إذا مل              4-1-2-2-2
 .يدرج بالفعل يف قائمة الالعبني املرشحني املذكورة أعاله

 أعضاء اللجنة التنفيذية، وجملس اإلدارة واللجنة              4-1-2-2-3
األوملبية والباراملبية، وأعضاء كاملي العضوية يف اللجان فضالً عن           

 . من الفنيني والسيداتاملفوضني الرياضيني

 تصل إىل ثالثة أعضاء من جلنة مكافحة املنشطات               4-1-2-2-4
 .املعينني من جلنة العلوم الرياضية والطبية

 . تصل إىل مثانية أعضاء من جلنة الالعبني4-1-2-2-5

 . أعضاء الشرف الفرديني4-1-2-2-6
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 احلكام واملراقبني الدوليني من االحتادات األخرى            4-1-2-2-7
 .املدعوة طبقاً للتوجيهات الصادرة عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 يصل إىل سبعة أعضاء من موظفي االحتاد الدويل لتنس          4-1-2-2-8
 .الطاولة مبا يف ذلك عضو واحد ملساعدة جلنة مكافحة املنشطات

 إذا كان عمل االحتاد الدويل لتنس الطاولة ميتد إىل فترة ما            4-1-2-3
البطولة فإن فترة ضيافة املشاركني يف مثل هذه األعمال            بعد انعقاد   

 .متتد تبعاً لذلك

 يوفر املنظمون الرعاية الطبية ويصرف الدواء جماناً جلميع          4-1-2-4
املشاركني، ولكن من املستحسن أن يؤمن كل احتاد حياة العبيه              

 .ومسؤوليه ضد األمراض واإلصابات طوال مدة البطولة

ظمون تكاليف التنقل بني مكان اإلقامة ومنطقة         يتحمل املن  4-1-2-5
 .اللعب

 جيوز للمنظمني طلب الصالحيات الوطنية اخلاصة م            4-1-2-6
 .للتنازل عن رسوم التأشريات جلميع املشاركني

 يضمن املنظمون حرية الوصول إىل منطقة اللعب وحرية           4-1-2-7
جة أمساؤهم  التنقل فيها جلميع الالعبني واملسؤولني واألعضاء املدر      

 وجلميع الالعبني اإلضافيني وأعضاء اللجنة          2-2-1-4يف املادة    
فضالً عن مجيع املترمجني واألطباء واملستشارين الطبيني املعينني           

 .من االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 يوفر املنظمون ترمجة ممتازة بأربع لغات على األقل،              4-1-2-8
 .تعانة باألجهزة املناسبةويفَضل الترمجة الفورية وذلك باالس
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 يوفر املنظمون لالحتاد الدويل لتنس الطاولة املكاتب يف          4-1-2-9
أماكن انعقاد البطوالت وجيعلوا حتت تصرفه للحصول على               
خدمات الترمجة واحلاسب اآليل واإلنترنت وإجراء املكاملات             

 .وإرسال الفاكس فضالً عن خدمات آالت التصوير

مون النشرة التمهيدية اليت توضح التفاصيل          ينشر املنظ   4-1-2-10
 :الرئيسية لتنظيم البطوالت مبا يف ذلك

 . مواعيد البطولة وأماكن انعقادها4-1-2-10-1

 . الفعاليات املقرر انعقادها4-1-2-10-2

 . املُعدات املستخدمة4-1-2-10-3

 إجراءات املشاركة والرسوم ذات الصلة والتعهدات          4-1-2-10-4
 .املطلوبة

 . تاريخ إجراء القرعة ومكاا4-1-2-10-5

 مواعيد اجتماعات هيئة التحكيم وجلسات اجلمعية           4-1-2-10-6
 .العمومية السنوية

 . مدى الضيافة لالعبني واملسؤولني4-1-2-10-7

 . التوجهات املعتمدة من جملس اإلدارة للبطوالت4-1-2-10-8

ألعضاء  يتيح املنظمون خالل البطوالت بشكل فوري            4-1-2-11
اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة، وأعضاء جملس         
اإلدارة وقادة الفرق، تفاصيل النتائج مبا يف ذلك النقاط احملرزة،             
ويف أقرب وقت ممكن بعد االنتهاء من البطوالت، ينشر املنظمون             
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نتائج املنافسة مبا يف ذلك النقاط احملرزة فضالً عن توزيعها على              
 .مجيع االحتادات

  األهلية4-1-3

-1( ال يؤهل سوى االحتاد غري املتأخر يف سداد الديون             4-1-3-1
يف البطولة  )  االشتراك(واملشارك بالعب واحد أو فريق        )  16-3-3

القارية السابقة، مبا يف ذلك بطوالت التأهيل أو األلعاب القارية                
 .للمشاركة بفريق أو العبني فرديني يف البطوالت

 يسجل الالعبون احلاصلون 8-3 باإلضافة إىل أحكام املادة 4-1-3-2
على جنسية جديدة ويرغبون يف متثيل االحتاد املطابق جلنسيتهم              
اجلديدة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة من خالل هذا االحتاد              

 اجلديد 

 : ال ميثل هذا الالعب االحتاد اجلديد قبل4-1-3-3

تاريخ التسجيل يف حال كون الالعب       ثالث سنوات بعد     4-1-3-3-1
حتت سن اخلامسة عشرة عند التسجيل، أما إذا كان الالعب ال ميثل             
أي احتاد آخر على اإلطالق فيكون قبل سنة واحدة فقط من تاريخ                

 .التسجيل

 مخس سنوات بعد تاريخ التسجيل، يف حالة كون               4-1-3-3-2
مره مخس  الالعب حتت سن الثامنة عشرة، ولكن جيب أن يكون ع           

 .عشرة سنة على األقل عند التسجيل

 سبع سنوات بعد تاريخ التسجيل يف حالة كون الالعب           4-1-3-3-3
حتت سن الواحد والعشرين، ولكن جيب أن يكون عمره على األقل            
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 .مثاين عشرة سنة عند التسجيل

 ال يسجل الالعب الذي عمره واحد وعشرون عاماً أو أكرب            4-1-3-4
اد الدويل لتنس الطاولة وال يؤهل لتمثيل االحتاد        من ذلك لدى االحت   

 .اجلديد يف بطوالت العامل

  رسوم التسجيل والضرائب ذات الصلة4-1-4

 دوالر أمريكي عن كل تسجيل      100 تقدر رسوم التسجيل بـ    4-1-4-1
 دوالراً أمريكياً عن كل زوج يف الفعاليات          50يف فعاليات الفرق، و    

 .ياً عن كل تسجيل يف الفعاليات الفردية دوالراً أمريك25الزوجية، و

 تدفع رسوم التسجيل إىل املنظمني وقت التسجيل ويتم             4-1-4-2
 .تقامسها بالتساوي بني املنظمني واالحتاد الدويل لتنس الطاولة

 تكون رسوم التسجيل مستحقة من احتاد ما، وفضالً عن             4-1-4-3
إلدارة التنازل عنها يف    كوا واجبة الدفع دائماً إال أنه جيوز لس ا        

حالة منع االحتاد من املشاركة يف البطوالت بسبب ظروف خارجة             
 .عن إرادته

  تقدمي مناذج التسجيل 4-1-5

 خيطر االحتاد الدويل لتنس الطاولة بنية مشاركة الفرق أو            4-1-5-1
الالعبني يف شكل إخطار متهيدي مقدم من السكرتارية، وجيب أال            

ائي لتسلُّم هذا اإلخطار أربعة أشهر تقوميية قبل          يتجاوز املوعد النه  
 .بدء البطولة

 توزع إدارة املنافسة املعلومات فضالً عن النشرات                4-1-5-2
 .التمهيدية، كما تقدم مناذج التسجيل على النحو املطلوب
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 جيب أال يتجاوز آخر موعد للتسجيل النهائي شهرين               4-1-5-3
 .تقومييني قبل بدء البطوالت

 جيوز لالحتاد أن يسمي ما يصل إىل مخسة العبني وكذلك           4-1-5-4
قائد فريق الفعالية غري املشارك، ويف حالة عدم تعيني قائد الفريق               

 .يعني أحد العيب الفريق بصفته قائداً

 يصنف االحتاد العبيه الفرديني والزوجيني املرشحني             4-1-5-5
 .حسب قوة اللعب اليت تتسق مع تصنيفهم العاملي احلايل

 ال يقبل االحتاد الدويل لتنس الطاولة سوى الترشيحات             4-1-5-6
الرمسية املقدمة من أي احتاد مؤهل واليت تسلمها املمثل املسؤول            
لدى االحتاد القائم بالتعيني كما ذَيلها بالتوقيع بشكل صحيح يف                

 .املوعد النهائي أو قبله

  تعديل مناذج التسجيل4-1-6

عدلة يف حال إخطار ممثل االحتاد القائم         تقبل النماذج امل   4-1-6-1
بالترشيح يف أي وقت حىت اليوم الذي يسبق أول قرعة رمسية يف                

 ).للفعاليات الفردية(بطوالت العامل 

 يقبل تغيري تشكيل الفريق يف حالة إخطار ممثل االحتاد              4-1-6-2
القائم بالترشيح حىت وقت اجتماع هيئة التحكيم الذي جيرى قبل بدء            

ت العامل للفرق، ولن تقبل أي تغيريات أخرى بعد هذا املوعد            بطوال
 .النهائي

 وفور وصوله إىل مكان انعقاد البطوالت، خيطر ممثل              4-1-6-3
االحتاد املطالب بتغيري القرعة نتيجة ألي خطأ أو غياب احلكم أو من            
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ينوب عنه أو يقر بأي تغيري مت اإلخطار به فعلياً، بشأن النموذج املقدم 
 .ا الغرضهلذ

 ال ميكن اعتبار طلب تعديل أي منوذج تسجيل ما مل                 4-1-6-4
يطلب ذلك أو يقر ممثل االحتاد يف احلال، باستثناء الطلب املقدم              
الحقاً فور حدوث حالة طوارئ بناءً على غياب العب واحد من                 

 .العيب الثنائي الزوجي أو مرضه أو إصابته

يالت املصرح ا يف       يخطَر قادة الفرق جبميع التعد         4-1-6-5
 .احلال، كما خيطر ممثلو االحتاد عندما يقتضي األمر

  التزامات التسجيل4-1-7

 يتضمن منوذج التسجيل بياناً موقعاً من املمثل املسؤول            4-1-7-1
عن االحتاد القائم بالترشيح نيابة عن الالعبني املرشحني وقادة الفرق          

بالبطوالت ويقبلوا، كما   يفيد بأم موافقون على الشروط املتعلقة       
أم مستعدون خلوض املنافسة ضد مجيع الفرق األخرى وضد              

 .ويعد النموذج ملْغى إال إذا أُرفق به هذا البيان. املشاركني الفرديني

 يف الفعاليات الفردية، يقبل مجيع املشاركني بصفتهم             4-1-7-2
 منافسني فرديني، ويلتزم كل منهم ببذل قصارى جهده للفوز                  

بالفعاليات اليت يشاركون فيها، بغض النظر عما إذا مت قبول                    
املشاركني اآلخرين من نفس االحتاد خلوض املشاركة أم ال، وال             

 .جيوز هلم االنسحاب من املشاركة إال ألسباب املرض أو اإلصابة

  هيئة التحكيم4-1-8

 تتألف هيئة التحكيم من املفوض الفين ورؤساء فنيني،             4-1-8-1
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القواعد وجلان املراقبني واحلكام وممثل إدارة املنافسة وممثل وجلان 
 .اللجنة املنظمة واحلكم، وللحكم احلق يف املناقشة وليس التصويت

 يف حالة عجز أي من الرؤساء املرشحني عن حضور                4-1-8-2
له حق املناقشة   -اجتماع هيئة التحكيم جيوز له ترشيح عضو آخر            

 .ل حمله من جلنته حي-وليس التصويت

 . يعين رئيس هيئة التحكيم من قِبل أعضائها4-1-8-3

 حيق ألي احتاد تضرر بشكل مباشر من مسألةٍ قيد النظر              4-1-8-4
خالل اجتماع هيئة احملكمني أن يمثل يف االجتماع املاثل ولكن ال             

 .حيق له التصويت

 هليئة التحكيم سلطة البت يف أي مسألة طعن يف نطاق                4-1-8-5
 .اص جلنة تنظيم البطولة، فضالً عن السماح بتغيريات الفريقاختص

 تعقد هيئة التحكيم اجتماعاً قبل بدء البطوالت لتكون على           4-1-8-6
دراية جبميع تعديالت القرعة املطلوبة حىت ذلك احلني، وللبت يف           

كما يبت املفوض الفين يف     .  أي طلب يتعلق بتغيريات تشكيل الفرق      
يل القرعة بالتعاون مع ممثل إدارة املنافسة، وال        أي مسائل تتعلق بتعد   

جتتمع هيئة التحكيم جمدداً إال عندما يعقد الرئيس هذا االجتماع               
 .للنظر يف الطعون املقدمة ضد قراراته اإلدارية أو قرارات احلكم

  الفعاليات4-9-1

 يف السنوات ذات األرقام الزوجية، تشمل البطوالت              4-9-1-1
جال والسيدات، يف حني تشمل البطوالت يف           فعاليات الفرق للر   

السنوات ذات األرقام الفردية فعاليات فردي الرجال وفردي السيدات         
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وزوجي الرجال وزوجي السيدات فضالً عن فعاليات الزوجي                
 .املختلط

 فيما يتعلق بفعاليات الزوجي، جيوز أن يكون كال الالعبني          4-1-9-2
 .من احتادين خمتلفني

لس اإلدارة يف نظام اللعب يف فعاليات الفرق             يبت جم   4-1-9-3
والفعاليات الفردية وكذلك نظام التأهيل يف فعاليات الفرق ومواعيد           

 . تنفيذها بناءً على توصية من املفوض الفين وبرنامج املنافسة

 تتشكل مباريات الفرق من مخسة العبني فرديني على               4-1-9-4
 .1-6-7-3النحو املنصوص عليه يف املادة رقم 

 ال جيوز أن يكون هناك أكثر من مائة ومثانية وعشرين مكاناً            4-1-9-5
يف اجلولة األوىل اخلاصة بفعاليات الفردي والزوجي املختلط وال            
أكثر من ستة وأربعني مكاناً يف اجلولة األوىل اخلاصة بفعاليات                 
الزوجي للرجال والسيدات، ما مل يؤذن خبالف ذلك من اللجنة               

 .التنفيذية

 حيق ألي احتاد تسجيل ثالثة العبني من الرجال وثالث             4-1-9-6
من السيدات يف كل فعالية فردية فضالً عن العب واحد إضايف                 
مصنف من أفضل مائة العب، والعب آخر إضايف مصنف من أفضل           
عشرين العباً على رأس قائمة االحتاد الدويل لتنس الطاولة الصادرة            

علقة بالبطوالت املشكلة من مخسة       يف شهر يناير هلذا العام واملت        
 .العبني من الرجال ومخسة من السيدات حبد أقصى

 جيوز لالحتاد املضيف تسجيل ما يصل إىل ستة العبني          4-1-9-6-1
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من الرجال وستة من السيدات يف كل فعالية فردية، وثالثة العبني من            
 الرجال وثالثة من السيدات يف الفعاليات الزوجية فضالً عن تسجيل           
 .ثالثة العبني يف فعاليات الزوجي املختلط بغض النظر عن الترتيب

-3،  1-3-6-3 يفصل بني العيب نفس االحتاد طبقاً للمادة         4-1-9-7
 فقط يف اجلوالت واموعات        3-6-3-5،  3-6-3-4،  6-3-3

التمهيدية ويف اجلولة األوىل من القرعة وال يفصل بينهم يف اجلوالت           
 .األخرى

 فات املخال4-1-10

 قد خيضع االحتاد الذي سجل يف القرعة ولكنه عجز عن           4-1-10-1
خوض املنافسة دون تقدمي تربير كافٍ إلجراءات تأديبية تفرضها               

 .اجلمعية العمومية السنوية

 ال يبدأ الفريق مباراة الفرق ويستمر فيها وخيوضها إال              4-1-10-2
لية، إال أنه   مبجموعة كاملة من الالعبني احملددين خلوض هذه الفعا       

جيوز للحكم حسب سلطته التقديرية أن يسمح للفريق باللعب عند             
تغيب العب واحد أو حذف املباراة الفردية من التسلسل، يف حال             
اقتناع احلكم بأن الالعب قد تغيب بسبب حادث أو مرض أو إصابة              
أو أي ظروف أخرى خارجة عن إرادة الالعب أو االحتاد املعين، مبا        

 .استبعاد احلكم لالعب وفقاً لسلطتهيف ذلك 

 يكون االحتاد الذي يشارك فريقه يف خوض الفعالية ولكنه 4-1-10-3
عجز عن إمتام اجلدول الزمين للمباريات عرضة ملصادرة حقه يف             
ضيافة ممثليه يف البطوالت، وجيوز تقدمي طعن ضد هذه املصادرة            

 .إىل هيئة التحكيم اليت يكون قرارها ائياً
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  مكافحة املنشطات4-1-11

 تطبق إجراءات مكافحة املنشطات وفقاً لقواعد مكافحة          4-1-11-1
 ).الفصل اخلامس(املنشطات لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

  اجلوائز ومراسم االحتفال4-1-12

 : تتألف جوائز البطوالت الدائمة من4-1-12-1

 ل كأس سوايثلينج لفعاليات الفرق من الرجا4-1-12-1-1

  كأس كوربيلون مارسيل لفعاليات الفرق من السيدات4-1-12-1-2

  زهرية سانت برايد لفردي الرجال4-1-12-1-3

  جائزة جايست لفردي السيدات4-1-12-1-4

  كأس إيران لزوجي الرجال4-1-12-1-5

  جائزة وليام جاكسون بوب لزوجي السيدات4-1-12-1-6

  كأس هيدوسك للزوجي املختلط4-1-12-1-7

 حيق لالحتاد الذي فاز فريقه يف فعالية الفرق والفائز يف             4-1-12-2
 ديسمرب يف   31الفعاليات الفردية االحتفاظ بالكأس املخصص حىت        

السنة التالية اليت فاز فيها الفريق، ويوافق الثنائي الفائز يف الفعاليات             
الزوجية أو يقر بنتيجة القرعة حيث حيتفظ كل منهما بالكأس لنصف             

 .ة احملددةاملد

 يتلقى الالعب الفائز يف فعاليات الفردي للرجال أو                4-1-12-3
السيدات ثالث مرات على التوايل أو أربع مرات يف مجيع الفعاليات            
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من االحتاد الدويل لتنس الطاولة نسخة طبق األصل من نصف حجم            
 .الكأس املخصص بصفته ملكية دائمة

وفعاليات الفرق، حيصل    يف كلٍّ من الفعاليات الفردية         4-1-12-4
الفائز على امليدالية الذهبية، يف حني حيصل اخلاسر املؤهل                 
للنهائيات على امليدالية الفضية، وحيصل اخلاسر املؤهل لشبه               

 .النهائيات على امليدالية الربونزية

 ترفع األعالم الوطنية للفائزين بامليدالية الذهبية والفضية         4-1-12-5
حتفال كلٍّ من فعاليات الفرق والفعاليات          والربونزية يف مراسم ا     

 .الفردية، ويعزف النشيد الوطين للفائز بامليدالية الذهبية

 يقر االحتاد الذي فاز فريقه أو العبه بالكأس بتسلُّم                 4-1-12-6
الكأس كتابة ويف اية املدة احملددة يرسله يف غضون أربعة عشر              

ارية يف الوقت احملدد    يوماً من اإلخطار الرمسي املقدم من السكرت       
 .وإىل اجلهة املتفق عليها

 يلقى على عاتق االحتاد الذي أقر بتسلُّم الكأس حفظه يف           4-1-12-7
مكان آمن مبا يف ذلك ترتيبات التأمني، ولكن يتحمل االحتاد يف               
نفس الوقت تكاليف التأمني وتكاليف نقش أمساء الفائزين املشاركني         

 .قادة الفرق غري املشاركنييف فعاليات الفرق اليت تضم 

 إذا فُقد الكأس وهو يف حوزة االحتاد يتحمل االحتاد              4-1-12-8
 .مسؤولية توفري بديل مماثل

 ويف احلفل اخلتامي لكأس مصر، يتم تسليم رمز الصداقة  4-1-12-9
إىل ممثل املدينة اليت ستقام فيها البطولة املقبلة، وهلذه املدينة حق            

 . حني عقد البطوالت التاليةاالحتفاظ بكأس مصر إىل
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  احلقوق التجارية4-1-1-3

 ميلك االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويسيطر بشكل               4-1-13-1
حصري على مجيع احلقوق التجارية اخلاصة بالبطوالت أو ما يتعلق           
ا وتشمل هذه احلقوق دون حصر ويف كل حالة على نطاق عاملي              

 :ما يلي

واملرئية واحلقوق السمعية املرئية     احلقوق املسموعة    4-1-13-1-1
 حىت تاريخ    اًيف كل وسط، سواءً أكان موجود        (وحقوق البيانات    

 ).صدور هذه اللوائح أم ال

 حقوق الرعاية واإلعالن والترويج والتسويق وغريها          4-1-13-1-2
 .من أشكال احلقوق األخرى املتعلقة باالحتاد

ا من حقوق     حقوق صرف التذاكر والضيافة وغريه         4-1-13-1-3
 .االمتياز

مبا يف ذلك على     ( حقوقاً أخرى لتسويق البطوالت        4-1-13-1-4
وأي حقوق أخرى   "  حقوق الفعالية "سبيل املثال ال احلصر ما يسمى بـ      

 ).تجيز الرهان على البطوالت

 حيق لالحتاد الدويل لتنس الطاولة االستفادة من احلقوق          4-1-13-2
اسبة، مبا يف ذلك منح التراخيص         التجارية بالطريقة اليت يراها من      

إىل االحتاد املعين أو إىل الغري      )  أو جزء منها  (املتعلقة باحلقوق ذاا    
 .من وقت آلخر

املسؤولني والالعبني   ( يضمن كل احتاد أن أعضاءه             4-1-13-3
 :سيلتزمون مبا يلي) واملندوبني واجلهات التابعة األخرى
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ائح والتوجيهات املتعلقة    التقيد جبميع القواعد واللو     4-1-13-3-1
باالستفادة من احلقوق التجارية اليت قد يصدرها االحتاد الدويل لتنس 

 .الطاولة من حني آلخر أو نيابة عنه

 توفري هذه احلقوق والتسهيالت واخلدمات املطلوبة          4-1-13-3-2
أو األطراف األخرى ذات     /لتمكني االحتاد الدويل لتنس الطاولة و       

االلتزامات مبوجب مجيع الترتيبات اخلاصة          الصلة من الوفاء ب      
باالستفادة من مجيع احلقوق التجارية وال جيوز فعل أي تصرف أو              
إغفال أي تصرف مينع انتهاك أي من احلقوق احلصرية املمنوحة               
بسبب حدوث أي خرق ألي منها أو مبقتضاها، ولدرء الشك ال                

القاعدة على  جيوز إال لالحتاد الدويل لتنس الطاولة تطبيق هذه               
 .االحتاد، وال حيق للغري القيام بذلك

 بطوالت العامل للناشئني  4-2

  صالحية املنظمة4-2-1

 متنح اجلمعية العمومية السنوية لقب البطوالت العاملية            4-2-1-1
 يف فعاليات   –املشار إليها يف القسم املتعلق بالبطوالت       –للناشئني  

 .االحتاد املكلف بذلكالبطوالت يف دورات األلعاب املنظمة من 

 حتدد اللجنة التنفيذية املوعد النهائي لتقدمي الطلبات              4-2-1-2
املتعلقة بتنظيم البطوالت، كما ختطر مجيع االحتادات عن طريق             
إرسال إخطار مدته ستة أشهر على األقل وتقبل الطلبات فقط خالل             

 .مدة البطولتني املقبلتني

 الطلبات، كما حتيلها إىل         تعد اللجنة التنفيذية مجيع       4-2-1-3
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جملس اإلدارة فضالً عن إرسال التفاصيل املتعلقة مبكان انعقاد               
 .الفعالية املعنية

 عند الضرورة، جيوز لس اإلدارة واللجنة التنفيذية            4-2-1-4
طلب زيارة أحد أعضاء جلنة الالعبني الناشئني لبلد االحتاد للمطالبة           

ة النفسية ألنفسهم من حيث مدى       حبق تنظيم البطوالت لتوفري الراح     
مالءمة اللعب املقترح وغريها من الترتيبات األخرى ويتحمل االحتاد         

 .املاثل تكلفة هذه الزيارة

 بطريقة حيتمل أن    –بعد منح خيار  – يف حالة تغير الظروف      4-2-1-5
تخل بالسلوك املُرضي يف البطوالت جيوز إلغاء اخليار بتصويت              

 العمومية السنوية قبل بدء البطوالت، ويكون          أغلبية ثلثي اجلمعية   
لس اإلدارة بني اجلمعيات العمومية السنوية سلطة نقل البطوالت          

 .أو اختاذ أي إجراء مناسب آخر

  مسؤوليات املنظمني4-2-2

– يلقى على عاتق االحتاد الذي مينح حق تنظيم البطوالت           4-2-2-1
لية إجراء البطوالت طبقاً      مسؤو -"املنظمون"املشار إليه فيما يلي بـ     

لقوانني تنس الطاولة واللوائح اخلاصة باملنافسات الدولية واللوائح           
اخلاصة مبنافسات لقب كأس العامل العاملية بصيغتها املعدلة أو               

 .املضاف إليها بعض التوجيهات املعتمدة من جملس اإلدارة

ساء  يوفر املنظمون أماكن اإلقامة ووجبات الطعام من امل          4-2-2-2
 :قبل بدء البطوالت وحىت الصباح بعد انتهاء البطوالت إىل

 ما ال يزيد على العبني من البنني املرشحني من االحتاد           4-2-2-2-1
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 .املؤهل لفعاليات الفرق للبنني

 ما ال يزيد على العبتني من البنات املرشحات من                4-2-2-2-2
 .االحتاد املؤهل خلوض فعاليات الفرق للبنات

 ما ال يزيد على مدرب واحد من االحتاد املشارك يف              4-2-2-2-3
 .فعالية أو اثنتني من فعاليات الفرق

 أعضاء اللجنة التنفيذية لدى االحتاد الدويل لتنس               4-2-2-2-4
 .الطاولة وجلنة الالعبني الناشئني

 ما يصل إىل عضوين من جلنة مكافحة املنشطات                4-2-2-2-5
 .املعينة من جلنة العلوم الرياضية

 ما يصل إىل جلنتني من االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو           4-2-2-2-6
 .رؤساء اللجنة املعينني من اللجنة التنفيذية

 احلكام واملراقبني الدوليني من االحتادات األخرى            4-2-2-2-7
 .املدعوة طبقاً للتوجيهات الصادرة عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة

عضاء من موظفي االحتاد الدويل       ما يصل إىل ثالثة أ       4-2-2-2-8
 .لتنس الطاولة

 يوفر املنظمون الرعاية الطبية ويصرف الدواء جماناً جلميع          4-2-2-3
املشاركني، ولكن من املستحسن أن يؤمن كل احتاد على حياة                

 .العبيه ومسؤوليه ضد األمراض واإلصابات طوال مدة البطولة

 مكان اإلقامة ومنطقة     يتحمل املنظمون تكاليف التنقل بني      4-2-2-4
 .اللعب
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 جيوز للمنظمني طلب الصالحيات الوطنية اخلاصة م            4-2-2-5
 .للتنازل عن رسوم التأشريات جلميع املشاركني

 يضمن املنظمون حرية الوصول إىل منطقة اللعب وحرية           4-2-2-6
التنقل فيها جلميع الالعبني واملسؤولني واألعضاء املدرجة أمساؤهم        

 وجلميع الالعبني اإلضافيني ومسؤويل االحتاد        2-2-2-4يف املادة   
فصالً عن مجيع املترمجني واألطباء واملستشارين الطبيني املعينني           

 .من االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 يوفر املنظمون لالحتاد الدويل لتنس الطاولة املكاتب يف          4-2-2-7
 أماكن انعقاد البطوالت وجيعلوا حتت تصرفه للحصول على              

خدمات الترمجة واحلاسب اآليل واإلنترنت وإجراء املكاملات             
 .وإرسال الفاكس فضالً عن خدمات آالت التصوير

 ينشر املنظمون النشرات التمهيدية اليت توضح التفاصيل           4-2-2-8
 :الرئيسية لتنظيم البطوالت مبا يف ذلك

 . مواعيد البطولة وأماكن انعقادها4-2-2-8-1

 . املقرر انعقادها الفعاليات4-2-2-8-2

 . املعدات املستخدمة4-2-2-8-3

 إجراءات التسجيل والرسوم ذات الصلة والتعهدات            4-2-2-8-4
 .املطلوبة

 . تاريخ إجراء القرعة ومكاا4-2-2-8-5

 . مواعيد اجتماعات هيئة التحكيم4-2-2-8-6
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 . مدى الضيافة لالعبني واملسؤولني4-2-2-8-7

 .دة من جملس اإلدارة للبطوالت التوجهات املعتم4-2-2-8-8

 خالل البطوالت، يتيح املنظمون بشكل فوري ألعضاء            4-2-2-9
اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة، وأعضاء جملس         
اإلدارة وقادة الفرق، تفاصيل النتائج مبا يف ذلك النقاط احملرزة،             

ملنظمون نتائج  ويف أقرب وقت ممكن بعد انتهاء البطوالت ينشر ا            
املنافسة مبا يف ذلك النقاط احملرزة فضالً عن توزيعها على مجيع              

 .االحتادات

  األهلية4-2-3

-1( ال يؤهل سوى االحتاد غري املتأخر يف سداد الديون             4-2-3-1
 .للمشاركة بفريق أو العبني فرديني يف خوض البطوالت) 16-3-3

عاليات الفرق أو     حيدد جملس اإلدارة نظام التأهيل لف           4-2-3-2
الفعاليات الفردية يف موعد ال يتجاوز مثانية عشر شهراً من بداية                 

 .البطولة

 جيب أن يكون مجيع الالعبني من الناشئني طبقاً للمادة              4-2-3-3
 .2-4-7-3رقم 

 يسجل الالعبون احلاصلون 8-3 باإلضافة إىل أحكام املادة 4-2-3-4
حتاد املطابق جلنسيتهم    على جنسية جديدة ويرغبون يف متثيل اال         

اجلديدة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة من خالل هذا االحتاد              
 .اجلديد

 ال ميثل هذا الالعب االحتاد اجلديد قبل ثالث سنوات بعد        4-2-3-5
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تاريخ التسجيل، يف حال كون الالعب حتت سن اخلامسة عشرة عند           
 إذا كان    التسجيل، ولكن قبل سنة واحدة فقط من تاريخ التسجيل            

 .الالعب ال ميثل أي احتاد آخر على اإلطالق

  رسوم التسجيل 4-2-4

 دوالراً أمريكياً عن كل تسجيل       50 تقدر رسوم التسجيل بـ     4-2-4-1
 دوالراً أمريكياً عن كل زوج يف الفعاليات          30يف فعاليات الفرق، و    

 . دوالراً أمريكياً عن كل تسجيل يف الفعاليات الفردية15الزوجية، و

 تدفع رسوم التسجيل إىل املنظمني وقت التسجيل ويتم             4-2-4-2
 .تقامسها بالتساوي بني املنظمني واالحتاد الدويل لتنس الطاولة

 تكون رسوم التسجيل مستحقة من احتادٍ ما فضالً عن كوا 4-2-4-3
واجبة الدفع دائماً، إال أنه جيوز لس اإلدارة التنازل عنها يف حالة            

 من املشاركة يف البطوالت بسبب ظروف خارجة عن             منع االحتاد 
 .إرادته

  التأهيل وطلبات التسجيل4-2-5

 يخطَر االحتاد الدويل لتنس الطاولة واملنظمون بنية االحتاد      4-2-5-1
املؤهل لتسجيل الفرق أو الالعبني يف شكل إخطار متهيدي مقدم من           

م هذا اإلخطار   السكرتارية، وجيب أال يتجاوز املوعد النهائي لتسلُّ        
 .أربعة أشهر تقوميية قبل بدء البطولة

 توزع إدارة املنافسة املعلومات فضالً عن النشرات                4-2-5-2
 .التمهيدية، كما تقدم مناذج التسجيل على النحو املطلوب

 يعاد إىل املنظمني جمموعتان من مناذج التسجيل، كما            4-2-5-3
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 يتجاوز املوعد    تعاد جمموعة واحدة إىل السكرتارية، وجيب أال          
 .النهائي لتسلُّم هذه النماذج شهرين تقومييني قبل بدء البطولة

 جيوز لالحتاد أن يسمي ما يصل إىل أربعة العبني مؤهلني            4-2-5-4
 .من الناشئني وما يصل إىل أربع العبات مؤهالت من الناشئات

 يصنف االحتاد العبيه الفرديني والزوجيني املرشحني             4-2-5-5
 .اللعب اليت تتسق مع تصنيفهم العاملي احلايلحسب قوة 

 ال يقبل االحتاد الدويل لتنس الطاولة سوى الترشيحات             4-2-5-6
الرمسية املقدمة من أي احتاد مؤهل واليت تسلمها املمثل املسؤول            
لدى االحتاد القائم بالتعيني كما ذَيلَها بالتوقيع بشكل صحيح يف                

 .املوعد النهائي أو قبله

 تعديل مناذج التسجيل 4-2-6

 جيوز لالحتاد القائم بالترشيح تغيري تشكيل الفريق عن              4-2-6-1
طريق إخطار املنظمني حىت وقت اجتماع جلنة التحكيم الذي يسبق            

 .البطوالت وال ميكن ذلك بأي حال من األحوال بعد بدء الفعالية

 وفور وصول االحتاد إىل مكان انعقاد البطوالت، خيطر            4-2-6-2
ل االحتاد املطالب بتغيري القرعة نتيجة ألي خطأ أو غياب احلكم            ممث

أو من ينوب عنه أو يقر بأي تغيري مت اإلخطار به فعلياً، بشأن النموذج              
 .املقدم هلذا الغرض

 ال ميكن اعتبار طلب تعديل أي منوذج تسجيل ما مل                 4-2-6-3
 املقدم  يطلب ذلك أو يقر به ممثل االحتاد يف احلال، باستثناء الطلب          

الحقاً فور حدوث حالة طوارئ بناءً على غياب العب واحد من                 
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 .العيب الثنائي الزوجي أو مرضه أو إصابته

 خيطر قادة الفرق جبميع التعديالت املصرح ا يف                 4-2-6-4
 .احلال، كما خيطر ممثلو االحتاد عندما يقتضي األمر

  التزامات التسجيل4-2-7

 بياناً موقعاً من املمثل املسؤول        يتضمن منوذج التسجيل    4-2-7-1
عن االحتاد القائم بالترشيح نيابة عن الالعبني املرشحني وقادة الفرق          
يفيد بأم موافقون على الشروط املتعلقة بالبطوالت ويقبلوا، كما          
أم مستعدون خلوض املنافسة ضد مجيع الفرق األخرى وضد              

 . إذا أُرفق به هذا البياناملشاركني الفرديني، ويعد النموذج ملغى إال

 يف الفعاليات الفردية، يقبل مجيع املشاركني بصفتهم             4-2-7-2
منافسني فرديني، ويلتزم كل منهم ببذل قصارى جهده للفوز                   
بالفعاليات اليت يشاركون فيها، بغض النظر عما إذا مت قبول                    
املشاركني اآلخرين من نفس االحتاد خلوض املشاركة أم ال، وال             

 .م االنسحاب من املشاركة إال ألسباب املرض أو اإلصابةجيوز هل

  هيئة التحكيم4-2-8

 تتألف هيئة التحكيم من رئيس جلنة الالعبني الناشئني لدى          4-2-8-1
االحتاد الدويل لتنس الطاولة وممثل إدارة املنافسة وممثل برنامج             

كم، الناشئني لبطولة العامل لدى االحتاد وممثل اللجنة املنظمة واحل          
 .وللحكم احلق يف املناقشة وليس التصويت

 يف حالة عجز رئيس جلنة الالعبني الناشئني لدى االحتاد            4-2-8-2
الدويل لتنس الطاولة عن حضور اجتماع هيئة التحكيم جيوز له                 
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 . حيل حمله-له حق املناقشة وليس التصويت-ترشيح عضو آخر 

نة الالعبني   يعني رئيس هيئة التحكيم من قبل رئيس جل             4-2-8-3
الناشئني لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويف حالة غيابه يعني من             

 .قبل ممثل برنامج الناشئني لبطولة العامل لدى االحتاد

 حيق ألي احتاد تضرر بشكل مباشر من مسألةٍ قيد النظر              4-2-8-4
خالل اجتماع هيئة احملكمني أن يمثل يف االجتماع القائم ولكن ال              

 . التصويتحيق له

 هليئة التحكيم سلطة البت يف أي مسألة طعن يف نطاق                4-2-8-5
 .اختصاص جلنة تنظيم البطولة

 تعقد هيئة التحكيم اجتماعاً قبل بدء البطوالت لتكون على           4-2-8-6
دراية جبميع تعديالت القرعة املطلوبة حىت ذلك احلني، كما تبت             

لب ذي صلة بذلك     جلنة الالعبني الناشئني لدى االحتاد يف أي ط          
األمر، وال جتتمع هيئة التحكيم جمدداً إال عندما تعقد اللجنة املاثلة            
هذا االجتماع للنظر يف الطعون املقدمة ضد قراراا اإلدارية أو                

 .قرارات احلكم

  الفعاليات4-2-9

  تشمل البطوالت فعاليات الفرق للناشئني البنني والبنات            4-2-9-1
بنني وفردي وزوجي للبنات فضالً عن         وفعاليات فردي وزوجي لل     
 .فعاليات الزوجي املختلط

 باستثناء فعاليات الزوجي املختلط، جيوز أن يكون كال          4-2-9-1-1
 .الالعبين يف منافسات الزوجي من نفس االحتاد
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 يبت جملس اإلدارة يف نظام اللعب يف فعاليات الفرق               4-2-9-2
 بناءً على توصية من جلنة       -اجلماعية واملرحلية –والفعاليات الفردية   

الالعبني ويتم إخطار مجيع االحتادات يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر           
 .تقوميية قبل بدء البطوالت

  املخالفات4-2-10

 قد خيضع االحتاد الذي سجل يف القرعة ولكنه عجز عن           4-2-10-1
خوض املنافسة دون تقدمي تربير كافٍ إلجراءات تأديبية تفرضها               

 .لعمومية السنويةاجلمعية ا

 ال يبدأ الفريق مباراة الفرق ويستمر فيها وخيوضها إال              4-2-10-2
مبجموعة كاملة من الالعبني احملددين خلوض هذه الفعالية، إال أنه           
جيوز للحكم حسب سلطته التقديرية أن يسمح للفريق باللعب عند             
تغيب العب واحد أو حذف املباراة الفردية من التسلسل، يف حال             

قتناع احلكم بأن الالعب قد تغيب بسبب حادث أو مرض أو إصابة              ا
أو أي ظروف أخرى خارجة عن إرادته أو االحتاد املعين، مبا يف                

 .ذلك استبعاد احلكم لالعب وفقاً لسلطته

 يكون االحتاد الذي يشارك فريقه يف خوض الفعالية ولكنه 4-2-10-3
ملصادرة حقه يف   عجز عن إمتام اجلدول الزمين للمباريات عرضة          

ضيافة ممثليه يف البطوالت، وجيوز تقدمي طعن ضد هذه املصادرة            
 .إىل هيئة التحكيم اليت يكون قرارها ائياً

  مكافحة املنشطات4-2-11

 تطبق إجراءات مكافحة املنشطات وفقاً لقواعد مكافحة          4-2-11-1
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 ).الفصل اخلامس(املنشطات لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

  اجلوائز ومراسم االحتفال4-2-12

 يف كلٍّ من الفعاليات الفردية وفعاليات الفرق، حيصل            4-2-12-1
الفائز على امليدالية الذهبية، يف حني حيصل اخلاسر املؤهل                 
للنهائيات على امليدالية الفضية، وحيصل اخلاسر املؤهل لشبه               

 .النهائيات على امليدالية الربونزية

م الوطنية للفائزين بامليدالية الذهبية والفضية        ترفع األعال  4-2-12-2
والربونزية يف مراسم احتفال كلٍّ من فعاليات الفرق والفعاليات                

 .الفردية، ويعزف النشيد الوطين للفائز بامليدالية الذهبية

  احلقوق التجارية4-2-13

 ميلك االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويسيطر بصورة               4-2-13-1
احلقوق التجارية اخلاصة بالبطوالت أو ما يتعلق        حصرية على مجيع    

ا وتشمل هذه احلقوق دون حصر ويف كل حالة على نطاق عاملي              
 :ما يلي

 احلقوق املسموعة واملرئية واحلقوق السمعية املرئية        4-2-13-1-1
 حىت تاريخ    اًيف كل وسط، سواءً أكان موجود        (وحقوق البيانات    

 ).صدور هذه اللوائح أم ال

 حقوق الرعاية واإلعالن والترويج والتسويق وغريها          4-2-13-1-2
 .من أشكال احلقوق األخرى املتعلقة باالحتاد

 حقوق صرف التذاكر والضيافة وغريها من حقوق             4-2-13-1-3
 .االمتياز
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مبا يف ذلك على     ( حقوقاً أخرى لتسويق البطوالت        4-2-13-1-4
وأي حقوق أخرى   "  حقوق الفعالية "سبيل املثال ال احلصر ما يسمى بـ      

 ).جتيز الرهان على البطوالت

 حيق لالحتاد الدويل لتنس الطاولة االستفادة من احلقوق          4-2-13-2
التجارية بالطريقة اليت يراها مناسبة، مبا يف ذلك منح التراخيص               

إىل االحتاد املعين أو إىل الغري      )  أو جزء منها  (املتعلقة باحلقوق ذاا    
 .من وقت آلخر

املسؤولني والالعبني   (يضمن كل احتاد أن أعضاءه             4-2-12-3
 :سيلتزمون مبا يلي) واملندوبني واجلهات التابعة األخرى

 التقيد جبميع القواعد واللوائح والتوجيهات املتعلقة         4-2-13-3-1
باالستفادة من احلقوق التجارية اليت قد يصدرها االحتاد الدويل لتنس 

 .بة عنهالطاولة بنفسه من حني آلخر أو نيا

 توفري هذه احلقوق والتسهيالت واخلدمات املطلوبة          4-2-13-3-2
لتمكني االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو األطراف األخرى ذات الصلة          
من الوفاء بااللتزامات مبوجب مجيع الترتيبات اخلاصة باالستفادة من         
مجيع احلقوق التجارية وال جيوز فعل أو إغفال أي تصرف مينع                 

ي من احلقوق احلصرية املمنوحة بسبب حدوث أي خرق            انتهاك أ 
ولدرء الشك ال جيوز إال لالحتاد الدويل          .  ألي منها أو مبقتضاها    

لتنس الطاولة تطبيق هذه القاعدة على االحتاد، وال حيق للغري القيام            
 .بذلك
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 كأس العامل  4-3

  التشكيل4-3-1

ت سنوياً أو كل     تعقد فعاليات كأس العامل للرجال والسيدا       4-3-1-1
عامني يف السنوات ذات األرقام الزوجية، وتعد فعاليات كأس العامل           
القارية أو ما يعادهلا تصفيات مؤهلة لبطولة كأس العامل، ويشكل نظام 
اللعب والتصفيات املؤهلة جزءاً ال يتجزأ من برنامج املنافسة لدى             

 .االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 اإلقامة ووجبات الطعام من وجبة العشاء         يتم توفري أماكن   4-3-1-2
مساءً وذلك قبل بدء البطوالت إىل وجبة اإلفطار صباحاً وذلك بعد             
انتهائها، كما يتم توفري تذاكر جمانية للممثلني القاريني للعودة إىل              

 .مكان انعقاد البطولة

  الصالحيات4-3-2

لقب  االحتاد الدويل لتنس الطاولة هو املالك الوحيد ل             4-3-2-1
 .كأس العامل والبطوالت ذات الصلة

 جيوز منح أي احتاد إذناً لتنظيم البطوالت، ويعد تقدمي              4-3-2-2
طلب لفعل ذلك إقراراً ضمنياً وقبوالً هلذه اللوائح وغريها من اللوائح           

 .املعمول ا

دون احلصول على موافقة مسبقة من       – ال جيوز للمنظمني     4-3-2-3
 تفويض أي من الصالحيات أو إبرام         –طاولةاالحتاد الدويل لتنس ال    

أي عقد أو اتفاقية مع أي هيئة أخرى مثل االحتاد اإلقليمي أو سلطة               
 .البلدية أو اجلهة الراعية
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 ال تتعارض أي اتفاقية مربمة بني املنظمني أو أي هيئة                 4-3-2-4
أخرى مع مبدأ هذه اللوائح وال تتنصل منه ويف حال وجود أي نزاع               

كما متارس من خالل     –ة االحتاد الدويل لتنس الطاولة        تكون سلط 
 . هي الراجحة-ممثليه

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة إبرام العقود مع                 4-3-2-5
 .اجلهات املروجة والراعية

  التعيينات4-3-3

 تقوم إدارة املنافسة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة              4-3-3-1
 .نافسة لكل بطولةبتعيني مدير البطولة ومدير امل

 يعد مدير البطولة مسؤوالً عن ضمان مراعاة الشروط               4-3-3-2
املنصوص عليها املتعلقة بالبطولة إلدارة املنافسة لدى االحتاد               
الدويل لتنس الطاولة، مبا يف ذلك اعتماد الترتيبات اليت حيددها              
املنظمون املتعلقة باالحتفاالت واملراسم والربوتوكوالت وترتيب         

 . قاعد يف االحتفاالت واملناسبات االجتماعية وعروض اللعبامل

 يعد مدير املنافسة مسؤوالً عن ضمان كفاية املعدات               4-3-3-3
ومالءمة الظروف للعب يف منافسات االحتاد الدويل لتنس الطاولة             

 .فضالً عن اإلشراف على القرعة وحتديد مواعيد املباريات

  مكافحة املنشطات4-3-4

ق إجراءات مكافحة املنشطات وفقاً لقواعد مكافحة           تطب 4-3-4-1
 ).الفصل اخلامس(املنشطات لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة 
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  نظام اللعب4-3-5

 حتدد اللجنة التنفيذية نظام اللعب بناء على توصيات إدارة           4-3-5-1
وخيطر الالعبون املختارون واحتادام بنظام اللعب الوارد       .  املنافسة
 . رات التمهيدية يف نفس وقت صدور الدعوات للمشاركنييف النش

  األهلية4-3-6

 يسجل الالعبون احلاصلون 8-3 باإلضافة إىل أحكام املادة 4-3-6-1
على جنسية جديدة ويرغبون يف متثيل االحتاد املطابق جلنسيتهم              
اجلديدة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة من خالل هذا االحتاد              

 .اجلديد

 : ال ميثل هذا الالعب االحتاد اجلديد قبل4-3-6-2

  ثالث سنوات بعد تاريخ التسجيل، يف حال كون                4-3-6-2-1
الالعب حتت سن اخلامسة عشرة عند التسجيل، أما إذا كان الالعب            
ال ميثل أي احتاد آخر على اإلطالق فيكون قبل سنة واحدة فقط من               

 .تاريخ التسجيل

خ التسجيل، يف حالة كون         مخس سنوات بعد تاري       4-3-6-2-2
الالعب حتت سن الثامنة عشرة، ولكن جيب أن يكون عمره مخس             

 .عشرة سنة على األقل عند التسجيل

 سبع سنوات بعد تاريخ التسجيل يف حالة كون الالعب           4-3-6-2-3
حتت سن الواحد والعشرين، ولكن جيب أن يكون عمره على األقل            

 .مثاين عشرة سنة عند التسجيل

 ال يسجل الالعب الذي عمره واحد وعشرون عاماً أو             4-3-6-2-4
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أكرب من ذلك لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة وال يؤهل لتمثيل               
 .االحتاد اجلديد يف بطوالت العامل

  هيئة التحكيم 4-3-7

 تتشكل هيئة التحكيم من نائب الرئيس التنفيذي لدى                4-3-7-1
ل عن بطوالت كأس      االحتاد الدويل لتنس الطاولة وهو املسؤو         

العامل، ومدير املنافسة لدى االحتاد وممثل اللجنة املنظمة واحلكم،         
 .وللحكم احلق يف املناقشة وليس التصويت

ويف حالة عجز نائب الرئيس التنفيذي أو مدير املنافسة لدى              4-3-7-2
االحتاد الدويل لتنس الطاولة عن حضور اجتماع هيئة التحكيم جيوز له              

 . حيل حمله-له حق املناقشة وليس التصويت-خر ترشيح عضو آ

 يعين رئيس هيئة التحكيم من قبل نائب الرئيس التنفيذي             4-3-7-3
 .املسؤول عن بطوالت كأس العامل

 حيق ألي احتاد تضرر بشكل مباشر من مسألةٍ قيد النظر              4-3-7-4
خالل اجتماع هيئة احملكمني أن يمثل يف االجتماع القائم ولكن ال              

 .ق له التصويتحي

 وهليئة التحكيم سلطة البت يف أي مسألة طعن يف نطاق              4-3-7-5
 .اختصاص جلنة تنظيم البطولة

 تعقد هيئة التحكيم اجتماعاً قبل بدء البطوالت لتكون على           4-3-7-6
دراية جبميع تعديالت القرعة املطلوبة حىت ذلك احلني، وال جتتمع           

عليها النظر يف الطعون املقدمة     هيئة التحكيم جمدداً إال عندما جيب        
 . ضد قراراا اإلدارية أو قرارات احلكم
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  احلقوق التجارية4-3-8

 ميلك االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويسيطر بشكل حصري         4-3-8-1
على مجيع احلقوق التجارية اخلاصة بالبطوالت أو ما يتعلق ا                

ي ما  وتشمل هذه احلقوق دون حصر ويف كل حالة على نطاق عامل            
 :يلي

 احلقوق املسموعة واملرئية واحلقوق السمعية املرئية          4-3-8-1-1
 حىت تاريخ    اًيف كل وسط، سواءً أكان موجود        (وحقوق البيانات    

 ).صدور هذه اللوائح أم ال

 حقوق الرعاية واإلعالن والترويج والتسويق وغريها من         4-3-8-1-2
 .أشكال احلقوق األخرى املتعلقة باالحتاد

 حقوق صرف التذاكر والضيافة وغريها من حقوق               4-3-8-1-3
 .االمتياز

مبا يف ذلك على سبيل ( حقوقاً أخرى لتسويق البطوالت 4-3-8-1-4
وأي حقوق أخرى جتيز    "  حقوق الفعالية "املثال ال احلصر ما يسمى بـ     

 ).الرهان على البطوالت

  حيق لالحتاد الدويل لتنس الطاولة االستفادة من احلقوق          4-3-8-2
التجارية بالطريقة اليت يراها مناسبة، مبا يف ذلك منح التراخيص               

إىل االحتاد املعين أو إىل الغري      )  أو جزء منها  (املتعلقة باحلقوق ذاا    
 .من وقت آلخر

املسؤولني والالعبني   ( يضمن كل احتاد أن أعضاءه              4-3-8-3
 :سيلتزمون مبا يلي) واملندوبني واجلهات التابعة األخرى
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 التقيد جبميع القواعد واللوائح والتوجيهات املتعلقة           4-3-8-3-1
باالستفادة من احلقوق التجارية اليت قد يصدرها االحتاد الدويل لتنس 

 .الطاولة بنفسه من حني آلخر أو نيابة عنه

 توفري هذه احلقوق والتسهيالت واخلدمات املطلوبة           4-3-8-3-2
طراف األخرى ذات الصلة    لتمكني االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو األ      

من الوفاء بااللتزامات مبوجب مجيع الترتيبات اخلاصة باالستفادة من         
مجيع احلقوق التجارية وال جيوز فعل أو إغفال أي تصرف مينع                 
انتهاك أي من احلقوق احلصرية املمنوحة بسبب حدوث أي خرق             
ألي منها أو مبقتضاها، ولدرء الشك ال جيوز إال لالحتاد الدويل               
لتنس الطاولة تطبيق هذه القاعدة على االحتاد، وال حيق للغري القيام            

 .بذلك

  كأس العامل  4-4

  التشكيل 4-4-1

 تنظم بطوالت كأس العامل كل عامني يف السنوات ذات              4-4-1-1
األرقام الفردية ويتم دعوة أبطال الفرق القارية للمشاركة ويشكل نظام          

 يتجزأ من برنامج املنافسة لدى       اللعب والتصفيات املؤهلة جزءاً ال     
 .االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 إذا تأهل فريق االحتاد املضيف حسب ترتيبه يف بطوالت            4-4-1-2
الفرق العاملية السابقة فسيشارك الفريق احلاصل على املركز الثامن            

 .يف بطوالت الفرق العاملية املاثلة

عام للمشاركني وذلك    يتم توفري أماكن اإلقامة ووجبات الط      4-4-1-3
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من وجبة العشاء مساءً قبل بدء املنافسة إىل وجبة اإلفطار صباحاً                
 .وذلك بعد انتهائها

  الصالحيات4-4-2

 االحتاد الدويل لتنس الطاولة هو املالك الوحيد للقب              4-4-2-1
 .كأس العامل والبطوالت ذات الصلة

يعد تقدمي   جيوز منح أي احتاد إذناً لتنظيم البطوالت، و           4-4-2-2
طلب لفعل ذلك إقراراً ضمنياً وقبوالً هلذه اللوائح وغريها من اللوائح           

 .املعمول ا

دون احلصول على موافقة مسبقة من       – ال جيوز للمنظمني     4-4-2-3
 تفويض أي من الصالحيات أو إبرام         –االحتاد الدويل لتنس الطاولة    

قليمي أو سلطة   أي عقد أو اتفاقية مع أي هيئة أخرى مثل االحتاد اإل            
 .البلدية أو اجلهة الراعية

 ال تتعارض أي اتفاقية مربمة بني املنظمني أو أي هيئة                 4-4-2-4
أخرى مع مبدأ هذه اللوائح وال تتنصل منه ويف حال وجود أي نزاع               

كما متارس من خالل     –تكون سلطة االحتاد الدويل لتنس الطاولة          
 . هي الراجحة-ممثليه

 الدويل لتنس الطاولة إبرام العقود مع              جيوز لالحتاد    4-4-2-5
 .اجلهات املروجة والراعية

  التعيينات4-4-3

 تقوم إدارة املنافسة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة              4-4-3-1
 .بتعيني مدير البطولة ومدير املنافسة لكل بطولة
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 يعد مدير البطولة مسؤوالً عن ضمان مراعاة الشروط               4-4-3-2
تعلقة بالبطولة إلدارة املنافسة لدى االحتاد           املنصوص عليها امل    

الدويل لتنس الطاولة، مبا يف ذلك اعتماد الترتيبات اليت حيددها              
املنظمون املتعلقة باالحتفاالت واملراسم والربوتوكوالت وترتيب         

 .املقاعد يف االحتفاالت واملناسبات االجتماعية وعروض اللعب

ن ضمان كفاية املعدات       يعد مدير املنافسة مسؤوالً ع        4-4-3-3
ومالءمة الظروف للعب يف منافسات االحتاد الدويل لتنس الطاولة             

 .فضالً عن اإلشراف على القرعة وحتديد مواعيد املباريات

  مكافحة املنشطات4-4-4

 تطبق إجراءات مكافحة املنشطات وفقاً لقواعد مكافحة           4-4-4-1
 ).فصل اخلامسال(املنشطات لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

  نظام اللعب4-4-5

 حتدد اللجنة التنفيذية نظام اللعب بناءً على توصيات إدارة           4-4-5-1
وخيطر الالعبون املختارون واحتادام بنظام اللعب الوارد       .  املنافسة

 . يف النشرات التمهيدية وقت صدور الدعوات للمشاركني

  األهلية4-4-6

 يسجل الالعبون احلاصلون 8-3  باإلضافة إىل أحكام املادة4-4-6-1
على جنسية جديدة ويرغبون يف متثيل االحتاد املطابق جلنسيتهم              
اجلديدة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة من خالل هذا االحتاد              

 .اجلديد

 : ال ميثل هذا الالعب االحتاد اجلديد قبل4-4-6-2
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 ثالث سنوات بعد تاريخ التسجيل، يف حال كون                4-4-6-2-1
عب حتت سن اخلامسة عشرة عند التسجيل، أما إذا كان الالعب            الال

ال ميثل أي احتاد آخر على اإلطالق فيكون قبل سنة واحدة فقط من               
 .تاريخ التسجيل

 مخس سنوات بعد تاريخ التسجيل، يف حالة كون               4-4-6-2-2
الالعب حتت سن الثامنة عشرة، ولكن جيب أن يكون عمره مخس             

 .د التسجيلعشرة سنة على األقل عن

 سبع سنوات بعد تاريخ التسجيل يف حالة كون الالعب           4-4-6-2-3
حتت سن الواحد والعشرين، ولكن جيب أن يكون عمره على األقل            

 .مثاين عشرة سنة عند التسجيل

 ال يسجل الالعب الذي عمره واحد وعشرون عاماً أو أكرب            4-4-6-3
هل لتمثيل االحتاد   من ذلك لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة وال يؤ         

 .اجلديد يف بطوالت العامل

  هيئة التحكيم4-4-7

 تتشكل هيئة التحكيم من نائب الرئيس التنفيذي لدى                4-4-7-1
االحتاد الدويل لتنس الطاولة وهو املسؤول عن بطوالت كأس                
العامل، ومدير املنافسة لدى االحتاد وممثل اللجنة املنظمة واحلكم،         

 .شة وليس التصويتوللحكم احلق يف املناق

 ويف حالة عجز نائب الرئيس التنفيذي أو مدير املنافسة              4-4-7-2
لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة عن حضور اجتماع هيئة التحكيم            

 حيل  -له حق املناقشة وليس التصويت     -جيوز له ترشيح عضو آخر       
 .حمله



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 147

  يعني رئيس هيئة التحكيم من قبل نائب الرئيس التنفيذي            4-4-7-3
 .املسؤول عن بطوالت كأس العامل

 حيق ألي احتاد تضرر بشكل مباشر من مسألةٍ قيد النظر              4-4-7-4
خالل اجتماع هيئة احملكمني أن يمثل يف االجتماع القائم ولكن ال              

 .حيق له التصويت

 هليئة التحكيم سلطة البت يف أي مسألة طعن يف نطاق                4-4-7-5
 .اختصاص جلنة تنظيم البطولة

 تعقد هيئة التحكيم اجتماعاً قبل بدء البطوالت لتكون على           4-4-7-6
دراية جبميع تعديالت القرعة املطلوبة حىت ذلك احلني، وال جتتمع           
هيئة التحكيم جمدداً إال عندما يتوجب عليها النظر يف الطعون                  

 .املقدمة ضد قراراا اإلدارية أو قرارات احلكم

  احلقوق التجارية4-4-8

 االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويسيطر بشكل حصري         ميلك 4-4-8-1
على مجيع احلقوق التجارية اخلاصة بالبطوالت أو ما يتعلق ا                
وتشمل هذه احلقوق دون حصر ويف كل حالة على نطاق عاملي ما               

 :يلي

 احلقوق املسموعة واملرئية واحلقوق السمعية املرئية          4-4-8-1-1
 حىت تاريخ    اًأكان موجود يف كل وسط، سواءً       (وحقوق البيانات    

 ).صدور هذه اللوائح أم ال

 حقوق الرعاية واإلعالن والترويج والتسويق وغريها من         4-4-8-1-2
 .أشكال احلقوق األخرى املتعلقة باالحتاد
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 حقوق صرف التذاكر والضيافة وغريها من حقوق               4-4-8-1-3
 .االمتياز

ك على سبيل مبا يف ذل( حقوقاً أخرى لتسويق البطوالت 4-4-8-1-4
وأي حقوق أخرى جتيز    "  حقوق الفعالية "املثال ال احلصر ما يسمى بـ     

 ).الرهان على البطوالت

 حيق لالحتاد الدويل لتنس الطاولة االستفادة من احلقوق           4-4-8-2
التجارية بالطريقة اليت يراها مناسبة، مبا يف ذلك منح التراخيص               

االحتاد املعين أو إىل الغري     إىل  )  أو جزء منها  (املتعلقة باحلقوق ذاا    
 .من وقت آلخر

املسؤولني والالعبني   ( يضمن كل احتاد أن أعضاءه              4-4-8-3
 :سيلتزمون مبا يلي) واملندوبني واجلهات التابعة األخرى

 التقيد جبميع القواعد واللوائح والتوجيهات املتعلقة           4-4-8-3-1
اد الدويل لتنس باالستفادة من احلقوق التجارية اليت قد يصدرها االحت

 .الطاولة بنفسه من حني آلخر أو نيابة عنه

 توفري هذه احلقوق والتسهيالت واخلدمات املطلوبة           4-4-8-3-2
لتمكني االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو األطراف األخرى ذات الصلة          
من الوفاء بااللتزامات مبوجب مجيع الترتيبات اخلاصة باالستفادة من         

رية وال جيوز فعل أو إغفال أي تصرف مينع             مجيع احلقوق التجا   
انتهاك أي من احلقوق احلصرية املمنوحة بسبب حدوث أي خرق             
ألي منها أو مبقتضاها ولدرء الشك ال جيوز إال لالحتاد الدويل لتنس            
 .الطاولة تطبيق هذه القاعدة على االحتاد، وال حيق للغري القيام بذلك



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 149

 املنافسات األوملبية   4-5

 ألهلية  ا4-5-1

 للتأهيل للمشاركة يف األلعاب األوملبية، ميتثل كلٌّ من             4-5-1-1
الالعب واملدرب واملسؤول للميثاق األومليب فضالً عن قواعد              
االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويتعني على األشخاص املذكورين             

 :أعاله ما يلي

 . التسجيل من قبل اللجنة األوملبية الوطنية4-5-1-1-1

 احترام روح اللعب الرتيهة ونبذ العنف، والتصرف وفقاً         4-5-1-1-2
 .لذلك يف ميدان اللعب

 احترام مدونة السلوك العلمية املتعلقة مبكافحة                4-5-1-1-3
 .املنشطات والتقيد جبميع جوانبها

 ال يسمح باستخدام األشخاص التابعني هلم أو أمسائهم         4-5-1-1-4
عائية خالل دورة     أو صورهم أو عروضهم الرياضية ألغراض د            

األلعاب األوملبية، باستثناء ما هو مسموح به من قبل الس                 
 .التنفيذي للجنة األوملبية الدولية

 ال يكون تسجيل أي العب أو مشاركته يف دورة األلعاب             4-5-1-2
 .األوملبية مشروطاً بأي اعتبار مادي

 جيوز ألي العب أن حيمل جنسية البلد التابع للجنة                 4-5-1-3
 .وملبية الوطنية اليت يتم تسجيل الالعب فيهااأل

 جيوز لالعب الذي حيمل جنسية اثنني أو أكثر من                4-5-1-3-1
 . البلدان يف نفس الوقت متثيل أي منها، كما جيوز له االختيار
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 بعد متثيل الالعب أحد البلدان يف األلعاب األوملبية أو          4-5-1-3-2
عاملية واإلقليمية املعترف ا من     اإلقليمية والقارية أو يف البطوالت ال     

االحتاد الدويل لتنس الطاولة ال جيوز له متثيل بلد آخر إال إذا استوىف 
 .3-3-1-5-4الشروط املنصوص عليها يف املادة 

 جيوز لالعب الذي مثل أحد البلدان يف األلعاب                 4-5-1-3-3
قليمية األوملبية أو اإلقليمية والقارية أو يف البطوالت العاملية واإل            

املعترف ا من االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو الالعب الذي غري              
جنسيته أو محل أخرى جديدة، املشاركة يف األلعاب األوملبية               
لتمثيل بلده اجلديد شريطة أن تنقضي ثالث سنوات على األقل منذ              

 .آخر متثيل قام به الالعب لبلده السابق

نة األوملبية الدولية تقليل      جيوز للمجلس التنفيذي للج     4-5-1-3-4
 أو  3-3-1-5-4املدة اليت قوامها ثالث سنوات واملذكورة يف املادة         

حىت إلغاؤها، وذلك مبوافقة اللجنة األوملبية الوطنية املعنية واللجنة          
التنفيذية لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة اليت تأخذ بعني االعتبار             

 .ظروف كل حالة

لدولة املعنية أو احملافظة، أو األقاليم أو           إذا كانت ا    4-5-1-3-5
املستعمرات أو البلدان الواقعة فيما وراء البحار مستقلة، أو يف حال            
دمج بلد ما يف بلد آخر بسبب تغيري احلدود، أو يف حال اعتراف                 
اللجنة األوملبية الدولية باللجنة األوملبية الوطنية اجلديدة، جيوز             

بلد الذي ينتمي إليه أو كان منتمياً إليه          لالعب املواصلة يف متثيل ال     
 اختيار متثيل بلده أو أن        –حال تفضيله –ومع ذلك، جيوز لالعب      

تسجله جلنته األوملبية الوطنية اجلديدة يف دورات األلعاب األوملبية          
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 .حال وجودها وال يمنح هذا االختيار املعني سوى مرة واحدة فقط

لجنة األوملبية الدولية يف      يبت الس التنفيذي لدى ال       4-5-1-4
الرتاعات املتعلقة بتحديد البلد الذي قد ميثله الالعب يف األلعاب             
األوملبية وبوجه خاص املتطلبات احملددة باملسألة املعينة املتعلقة         
باجلنسية واملواطنة ومكان السكن أو اإلقامة لالعب، مبا يف ذلك             

 .مجيع مدد االنتظار

  الفعاليات4-5-2

تشمل البطوالت األوملبية على األقل فعاليات فردي رجال          4-5-2-1
 .وفردي سيدات وفعاليات الفرق للرجال والفرق للسيدات

 حيدد جملس اإلدارة نظام مباريات الفرق يف فعاليات               4-5-2-2
الفرق ونظام اللعب يف كلٍّ من الفعاليات الفردية واجلماعية مبا يف              

م ذلك بناءً على توصيات      ذلك أي منافسات مؤهلة للتصفيات، ويت       
من اللجنة الباراملبية واللجنة األوملبية، ويتم إخطار مجيع االحتادات         

 .وفقاً للجدول الزمين الذي حتدده اللجنة األوملبية الدولية

  مكافحة املنشطات4-5-3

 تطبق إجراءات مكافحة املنشطات وفقاً لقواعد اللجنة             4-5-3-1
 .ويل ملكافحة املنشطاتاألوملبية الدولية والقانون الد

 املنافسات الباراملبية  4-6

  األهلية4-6-1

 لكي يتسىن لالعب أو املدرب أو املسؤول املشاركة يف            4-6-1-1
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األلعاب الباراملبية يتعني عليه االمتثال للنظام األساسي التابع للجنة            
الباراملبية الدولية فضالً عن االمتثال لقواعد االحتاد الدويل لتنس             

اولة ويتعني على وجه اخلصوص على األشخاص املذكورين             الط
 : أعاله ما يلي

 . التسجيل من جانب اللجنة الباراملبية الدولية4-6-1-1-1

 احترام روح اللعب الرتيه ونبذ العنف والتصرف وفقاً             4-6-1-1-2
 .لذلك يف امللعب

 احترام مدونة السلوك العلمية املتعلقة مبكافحة                4-6-1-1-3
 . والتقيد جبميع جوانبهااملنشطات

 ال يسمح باستخدام األشخاص التابعني هلم أو أمسائهم         4-6-1-1-4
أو صورهم أو عروضهم الرياضية ألغراض دعائية خالل دورة                 
األلعاب الباراملبية، باستثناء ما هو مسموح به من قبل الس                

 .التنفيذي للجنة الباراملبية الدولية

عب أو مشاركته يف دورة األلعاب        ال يكون تسجيل أي ال      4-6-1-2
 .الباراملبية مشروطاً بأي اعتبار مادي

 جيوز ألي العب أن حيمل جنسية البلد التابع للجنة                 4-6-1-3
 .الباراملبية الوطنية اليت يتم تسجيل الالعب فيها

 جيوز لالعب الذي حيمل جنسية اثنني أو أكثر من                4-6-1-3-1
 .نها، كما جيوز له االختيارالبلدان يف نفس الوقت متثيل أي م

 بعد متثيل الالعب ألحد البلدان يف األلعاب الباراملبية          4-6-1-3-2
أو اإلقليمية والقارية أو يف البطوالت العاملية واإلقليمية املعترف ا           
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من االحتاد الدويل لتنس الطاولة، ال جيوز له متثيل بلد آخر إال إذا               
 .3-3-1-6-4ملادة استوىف الشروط املنصوص عليها يف ا

 جيوز لالعب الذي مثَّل أحد البلدان يف األلعاب                 4-6-1-3-3
الباراملبية أو اإلقليمية والقارية أو يف البطوالت العاملية واإلقليمية             
املعترف ا من االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو الالعب الذي غري              

بية لتمثيل  جنسيته أو محل أخرى جديدة املشاركة يف األلعاب البارامل        
بلده اجلديد شريطة أن تنقضي ثالث سنوات على األقل منذ آخر                

 .متثيل قام به الالعب لبلده السابق

 جيوز للمدير التنفيذي للجنة الباراملبية الدولية تقليل            4-6-1-3-4
 أو  3-3-1-5-4املدة اليت قوامها ثالث سنوات املذكورة يف املادة          

ة الباراملبية الوطنية املعنية واللجنة     حىت إلغاؤها، وذلك مبوافقة اللجن    
التنفيذية لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة كما ختضع لتأكيد املدير           

 .التنفيذي مع األخذ يف االعتبار ظروف كل حالة

 إذا كانت الدولة املعنية أو احملافظة، أو األقاليم أو              4-6-1-3-5
مستقلة، أو يف حال    املستعمرات أو البلدان الواقعة فيما وراء البحار         

دمج بلد ما يف بلد آخر بسبب تغيري احلدود، أو يف حال اعتراف                 
اللجنة الباراملبية الدولية باللجنة الباراملبية الوطنية اجلديدة جيوز             
لالعب املواصلة يف متثيل البلد الذي ينتمي إليه أو كان منتمياً إليه،              

 بلده أو أن      اختيار متثيل  –حال تفضيله –ومع ذلك، جيوز لالعب      
تسجله جلنته الباراملبية الوطنية اجلديدة يف دورات األلعاب                  
الباراملبية حال وجودها وال يمنح هذا االختيار املعني سوى مرة               

 .واحدة فقط
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 يبت الس التنفيذي لدى اللجنة الباراملبية الدولية يف           4-6-1-4
 األلعاب  الرتاعات املتعلقة بتحديد البلد الذي قد ميثله الالعب يف           

األوملبية وبوجه خاص املتطلبات احملددة باملسألة املعينة املتعلقة         
باجلنسية واملواطنة ومكان السكن أو اإلقامة لالعب، مبا يف ذلك             

 .مجيع مدد االنتظار

  الفعاليات4-6-2

 تشمل املنافسات الباراملبية على األقل فعاليات فردي             4-6-2-1
رق للرجال والفرق للسيدات وأي     رجال وفردي سيدات وفعاليات الف    

فعاليات أخرى تدرج من جانب الس التنفيذي التابع للجنة                
 .الباراملبية الدولية بناءً على توصية من اللجنتني األوملبية والباراملبية

 حيدد جملس اإلدارة نظام مباريات الفرق يف فعاليات               4-6-2-2
ية واجلماعية مبا يف     الفرق ونظام اللعب يف كلٍّ من الفعاليات الفرد         

ذلك أي منافسات مؤهلة للتصفيات، ويتم ذلك بناءً على توصيات             
من اللجنة الباراملبية واللجنة األوملبية، ويتم إخطار مجيع االحتادات         

 .وفقاً للجدول الزمين الذي حتدده اللجنة الباراملبية الدولية

  مكافحة املنشطات4-6-3

نشطات وفقاً لقواعد اللجنة       تطبق إجراءات مكافحة امل       4-6-3-1
 .الباراملبية الدولية والقانون الدويل ملكافحة املنشطات

 بطوالت العامل لتنس الطاولة  4-7

  صالحيات املنظمة4-7-1

املشار إليها  – متنح اللجنة التنفيذية لقب البطوالت العاملية        4-7-1-1
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اليات  يف فع  –يف القسم املتعلق ببطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة        
 .البطوالت يف دورات األلعاب املنظمة من االحتاد املكلف بذلك

 حتدد اللجنة التنفيذية املوعد النهائي لتقدمي الطلبات              4-7-1-2
املتعلقة بتنظيم بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة، كما ختطر مجيع  

 .االحتادات عن طريق إرسال إخطار مدته ستة أشهر على األقل

لجنة التنفيذية مجيع الطلبات فضالً عن إرسال تقرير         تعد ال  4-7-1-3
 بشأن أماكن لعب هذه       –إذا كان ذلك ممكناً     -إىل جلنة االختيار      

 .الفعالية املعنية

 عند الضرورة، جيوز للجنة التنفيذية طلب زيارة عضو أو            4-7-1-4
أكثر من أعضاء اللجنة املعنية لبلد االحتاد للمطالبة حبق تنظيم                 

الطاولة لذوي اإلعاقة لتوفري الراحة ألنفسهم من حيث         بطوالت تنس   
مدى مالءمة اللعب املقترح وغريها من الترتيبات األخرى ويتحمل            

 .االحتاد املاثل تكلفة هذه الزيارة

 بطريقة حيتمل أن    –بعد منح خيار  – يف حالة تغري الظروف      4-7-1-5
ة جيوز  تخل بالسلوك املُرضي يف بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاق         

للجنة التنفيذية إلغاء اخليار قبل بدء بطوالت تنس الطاولة لذوي                
 .اإلعاقة

  مسؤوليات املنظمني4-7-2

– يقع على عاتق االحتاد الذي يمنح حق تنظيم البطوالت            4-7-2-1
 مسؤولية إجراء البطوالت طبقاً      -"املنظمون"املشار إليه فيما يلي بـ     

اصة باملنافسات الدولية واللوائح     لقوانني تنس الطاولة واللوائح اخل     
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اخلاصة مبنافسات لقب كأس العامل العاملية بصيغتها املعدلة أو               
 . املضاف إليها بعض التوجيهات املعتمدة من جملس اإلدارة

 يوفر املنظمون أماكن اإلقامة ووجبات الطعام من املساء           4-7-2-2
 : إىلوذلك قبل بدء البطوالت وحىت الصباح وذلك بعد انتهائها

 أعضاء اللجنة التنفيذية لدى االحتاد الدويل لتنس               4-7-2-2-1
 .الطاولة وقسم تنس الطاولة الباراملبية

 املراقبني واحلكام الدوليني من االحتاد املدعو طبقاً            4-7-2-2-2
 .للتوجيهات الصادرة عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 الصادرة عن     مخسة مصنفني دوليني وفقاً للتوجيهات       4-7-2-2-3
 .االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 ما يصل إىل ثالثة أعضاء من موظفي االحتاد الدويل              4-7-2-2-4
 .لتنس الطاولة

 إذا كان عمل االحتاد الدويل لتنس الطاولة ميتد إىل فترة ما            4-7-2-3
بعد انعقاد بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة فإنه يتم متديد فترة               

ن حيق هلم املشاركة يف مثل هذه األعمال تبعاً             ضيافة أولئك الذي   
 .لذلك

 يوفر املنظمون الرعاية الطبية ويصرف الدواء جماناً جلميع          4-7-2-4
املشاركني، ولكن من املستحسن أن يؤمن كل احتاد حياة العبيه              
ومسؤوليه ضد األمراض واإلصابات طوال مدة بطوالت تنس الطاولة         

 .لذوي اإلعاقة

 املنظمون تكاليف التنقل بني مكان وصوهلم إىل            يتحمل 4-7-2-5
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 .البالد واإلقامة ومنطقة اللعب

 جيوز للمنظمني طلب الصالحيات الوطنية اخلاصة م            4-7-2-6
 .للتنازل عن رسوم التأشريات جلميع املشاركني

 يضمن املنظمون حرية الوصول إىل منطقة اللعب وحرية           4-7-2-7
املسؤولني واألعضاء املدرجة أمساؤهم    التنقل فيها جلميع الالعبني و    

 وجلميع الالعبني اإلضافيني وأعضاء اللجنة          2-2-7-4يف املادة    
فضالً عن مجيع املترمجني واألطباء واملستشارين الطبيني املعينني           

 .من االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 . يوفر املنظمون ترمجة ممتازة على األقل باللغة اإلجنليزية4-7-2-8

 يوفر املنظمون لالحتاد الدويل لتنس الطاولة املكاتب يف          4-4-2-9
أماكن انعقاد البطوالت وجيعلوا حتت تصرفه للحصول على               
خدمات الترمجة واحلاسب اآليل واإلنترنت وإجراء املكاملات             

 .وإرسال الفاكس فضالً عن خدمات آالت التصوير

ح التفاصيل   ينشر املنظمون النشرات التمهيدية اليت توض       4-7-2-10
 :الرئيسية لتنظيم بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة مبا يف ذلك

 مواعيد بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة وأماكن           4-7-2-10-1
 .انعقادها

 . الفعاليات املقرر انعقادها4-7-2-10-2

 . املعدات املستخدمة4-7-2-10-3

هدات  إجراءات التسجيل والرسوم ذات الصلة والتع         4-7-2-10-4
 .املطلوبة
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 . موعد إجراء القرعة ومكاا4-7-2-10-5

 . مواعيد اجتماعات هيئة التحكيم4-7-2-10-6

 مدى الضيافة للمسؤولني الفنيني لدى االحتاد الدويل         4-7-2-10-7
 .لتنس الطاولة

 إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ألماكن السكن        4-7-2-10-8
 .والنقل وأماكن انعقاد الفعاليات

 . احلد األقصى املسموح به من الالعبني واملسؤولني4-7-2-10-9

 التوجهات املعتمدة من جملس اإلدارة لبطوالت            4-7-2-10-10
 .تنس الطاولة لذوي اإلعاقة

 خالل بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة، يتيح                 4-1-2-11
 املنظمون بشكل فوري ألعضاء اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الدويل   

لتنس الطاولة، وقسم تنس الطاولة لذوي اإلعاقة ومديري الفرق،             
تفاصيل النتائج مبا يف ذلك النقاط احملرزة، ويف أقرب وقت ممكن            
بعد االنتهاء من بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة ينشر املنظمون            
نتائج املنافسة مبا يف ذلك النقاط احملرزة فضالً عن توزيعها على              

 .تمجيع االحتادا

  األهلية4-7-3

-1( ال يؤهل سوى االحتاد غري املتأخر يف سداد الديون             4-7-3-1
للمشاركة بفريق أو العبني فرديني يف خوض بطوالت تنس         )  16-3-3

 .الطاولة لذوي اإلعاقة

  رسوم التسجيل ورسوم األشخاص 4-7-4
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 حيدد املنظمون رسوم التسجيل وتعتمد من قسم بطوالت          4-7-4-1
 .اإلعاقةالتنس لذوي 

 تدفع رسوم التسجيل إىل املنظمني وقت التسجيل وتشمل          4-7-4-2
رسوم األشخاص اليت حيددها قسم تنس الطاولة لذوي اإلعاقة من             

 .حني آلخر

 وتكون رسوم التسجيل مستحقة من احتاد ما فضالً عن              4-7-4-3
كوا واجبة الدفع دائماً، إال أنه جيوز لس اإلدارة التنازل عن              

وم يف حالة منع االحتاد من املشاركة يف بطوالت تنس الطاولة             الرس
 .لذوي اإلعاقة بسبب ظروف خارجة عن إرادته

  تقدمي طلبات التسجيل4-7-5

 حيدد املنظمون املوعد النهائي للتسجيل ويعتمده قسم            4-7-5-1
تنس الطاولة لذوي اإلعاقة وجيب أال يتجاوز شهرين تقومييني قبل             

 .لطاولة لذوي اإلعاقةبدء بطوالت تنس ا

 يقدم املنظمون مناذج التسجيل املذكور فيها رقم الالعب          4-7-5-2
 .وامسه يف شكل مناذج موزعة مع النشرات التمهيدية

 جيوز لالحتاد تسجيل ما يصل إىل ثالثة العبني يف كل               4-7-5-3
 .فئة، وفريق واحد يف كل فئة لكل بلد

اللعب اليت تتسق مع      يصنف االحتاد العبيه حسب قوة          4-7-5-4
 .تصنيفهم العاملي احلايل

 ال يقبل االحتاد الدويل لتنس الطاولة سوى الترشيحات             4-7-5-5
الرمسية املقدمة من أي احتاد مؤهل واليت تسلَّمها املمثل املسؤول            
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لدى االحتاد القائم بالتعيني كما ذَيلَها بالتوقيع بشكل صحيح يف                
 .املوعد النهائي أو قبله

  تعديل مناذج التسجيل 4-7-6

 جيوز لالحتاد تعديل مناذج التسجيل مبوافقة املندوب            4-7-6-1
 .الفين

 جيوز للحكم تعديل مناذج التسجيل بناءً على مشورة               4-7-6-2
 .املصنف الرئيسي

  التزامات التسجيل4-7-7

 يتضمن منوذج التسجيل بياناً ملزماً ألعضاء الفريق بقواعد          4-7-7-1
طات لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة بغية توقيعه من         مكافحة املنش 

املمثل املسؤول عن االحتاد القائم بالترشيح ومجيع الالعبني                
واملسؤولني يفيد بأم موافقون على الشروط املتعلقة ببطوالت تنس         
الطاولة لذوي اإلعاقة، كما يوضح أم مستعدون خلوض املنافسة           

شاركني الفرديني، ويعد منوذج     ضد مجيع الفرق األخرى وضد امل       
 .التسجيل ملغى إال إذا أُرفق به هذا البيان

 يف الفعاليات الفردية، يقبل مجيع املشاركني بصفتهم             4-7-7-2
منافسني فرديني، ويلتزم كل منهم ببذل قصارى جهده للفوز                   
بالفعاليات اليت يشارك فيها، بغض النظر عما إذا مت قبول املشاركني            

فس االحتاد خلوض املشاركة أم ال، وال جيوز هلم            اآلخرين من ن  
 .االنسحاب من املشاركة إال ألسباب املرض أو اإلصابة

  هيئة التحكيم4-7-8
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 تتألف هيئة التحكيم من ثالثة ممثلني معينني من قبل قسم             4-7-8-1
 .بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة

قيد النظر   حيق ألي احتاد تضرر بشكل مباشر من مسألةٍ             4-7-8-2
خالل اجتماع هيئة احملكمني أن يمثل يف االجتماع القائم ولكن ال              

 .حيق له التصويت

 هليئة التحكيم سلطة البت يف أي مسألة طعن يف نطاق                4-7-8-3
اختصاص جلنة تنظيم البطولة، فضالً عن السماح بتغيريات الفريق             

 .وتغيريات التصنيف

 قبل بدء البطوالت لتكون على       تعقد هيئة التحكيم اجتماعاً    4-7-8-4
دراية جبميع تعديالت القرعة املطلوبة حىت ذلك احلني، جتتمع هيئة          
التحكيم جمدداً للنظر يف الطعون املقدمة ضد قراراته اإلدارية                 

 .والتصنيفية أو قرارات احلكم

  الفعاليات 4-7-9

 تشتمل بطوالت تنس الطاولة لذوي اإلعاقة على األقل              4-7-9-1
دي من فئات الرجال والسيدات، وفعاليات الفرق للرجال            على فر 

والسيدات وأي فعاليات أخرى يشتمل عليها قسم تنس الطاولة لذوي           
 .اإلعاقة

 حيدد قسم تنس الطاولة لذوي اإلعاقة نظام اللعب يف               4-7-9-2
 .الفعاليات وموعد تنفيذها بناءً على توصيات املفوض الفين

  مكافحة املنشطات4-7-10

 تطبق إجراءات مكافحة املنشطات وفقاً لقواعد مكافحة          4-7-10-1
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 ).الفصل اخلامس(املنشطات لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

  اجلوائز ومراسم االحتفال4-7-11

 يف كلٍّ من الفعاليات الفردية وفعاليات الفرق، حيصل            4-7-11-1
 الفائز على امليدالية الذهبية، يف حني حيصل اخلاسر املؤهل                

للنهائيات على امليدالية الفضية، وحيصل الفائزون اخلائضون للمباراة 
 .الفاصلة على امليدالية الربونزية

 ترفع األعالم الوطنية للفائزين بامليدالية الذهبية والفضية         4-7-11-2
والربونزية يف مراسم احتفال كلٍّ من فعاليات الفرق والفعاليات                

 .لفائز بامليدالية الذهبيةالفردية، ويعزف النشيد الوطين ل

  احلقوق التجارية4-7-12

 ميلك االحتاد الدويل لتنس الطاولة ويسيطر بشكل               4-7-12-1
البطوالت أو ما يتعلق    بحصري على مجيع احلقوق التجارية اخلاصة        

ا وتشمل هذه احلقوق دون حصر ويف كل حالة على نطاق عاملي              
 :ما يلي

رئية واحلقوق السمعية املرئية     احلقوق املسموعة وامل   4-7-12-1-1
 حىت تاريخ    اًيف كل وسط، سواءً أكان موجود        (وحقوق البيانات    

 ).صدور هذه اللوائح أم ال

 حقوق الرعاية واإلعالن والترويج والتسويق وغريها          4-7-12-1-2
 .من أشكال احلقوق األخرى املتعلقة باالحتاد

ن حقوق   حقوق صرف التذاكر والضيافة وغريها م           4-7-12-1-3
 .االمتياز
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مبا يف ذلك على     ( حقوقاً أخرى لتسويق البطوالت        4-7-12-1-4
وأي حقوق أخرى   "  حقوق الفعالية "سبيل املثال ال احلصر ما يسمى بـ      

 ).جتيز الرهان على البطوالت

 حيق لالحتاد الدويل لتنس الطاولة االستفادة من احلقوق          4-7-12-2
، مبا يف ذلك منح التراخيص         التجارية بالطريقة اليت يراها مناسبة      

إىل االحتاد املعين أو إىل الغري      )  أو جزء منها  (املتعلقة باحلقوق ذاا    
 .من وقت آلخر

املسؤولني والالعبني   ( يضمن كل احتاد أن أعضاءه             4-7-12-3
 :سيلتزمون مبا يلي) واملندوبني واجلهات التابعة األخرى

والتوجيهات املتعلقة   التقيد جبميع القواعد واللوائح        4-7-12-3-1
باالستفادة من احلقوق التجارية اليت قد يصدرها االحتاد الدويل لتنس 

 .الطاولة من حني آلخر أو نيابة عنه

 توفري هذه احلقوق والتسهيالت واخلدمات املطلوبة          4-7-12-3-2
لتمكني االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو األطراف األخرى ذات الصلة          

امات مبوجب مجيع الترتيبات اخلاصة باالستفادة من       من الوفاء بااللتز  
مجيع احلقوق التجارية وال جيوز فعل أو إغفال أي تصرف مينع                 
انتهاك أي من احلقوق احلصرية املمنوحة بسبب حدوث أي خرق             

ولدرء الشك ال جيوز إال لالحتاد الدويل          .  ألي منها أو مبقتضاها    
اد، وال حيق للغري القيام     لتنس الطاولة تطبيق هذه القاعدة على االحت       

 .بذلك
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 املقدمة 

 التمهيد

يف اجتماع جملس اإلدارة لدى االحتاد الدويل لتنس الطاولة املنعقد               
 يف طوكيو قَبِلَ االحتاد الدويل لتنس الطاولة قانونَ مكافحة           2014 مايو   2بتاريخ  

مت تنفيذه اعتباراً   و")  قانون"ا يلي بـ  واملشار إليه فيم  (املنشطات العاملي املنقح    
 وتعتمد هذه القواعد وتنفذ طبقاً ملسؤوليات االحتاد الدويل           .2015 يناير   1من  

لتنس الطاولة يف إطار القانون، كما أا تعزز اجلهود املتواصلة لالحتاد الدويل            
 .للقضاء على املنشطات يف رياضة تنس الطاولة

قواعد رياضية تنظِّم شروط لعب رياضة        تعد قواعد مكافحة املنشطات      
ودف إىل إعمال مبادئ مكافحة املنشطات بطريقة شاملة              .  تنس الطاولة 

ومتناسقة، فهي ختتلف يف طبعتها عن الدعاوى اجلنائية واملدنية، وليس                 
املقصود منها اخلضوع إىل أو التقيد بأي من املتطلبات الوطنية واملعايري                  

 هذه اإلجراءات، وعند استعراض الوقائع والقوانني            القانونية املطبقة على   
اخلاصة حبالة معينة جيب أن حتترم مجيع احملاكم وهيئات التحكيم وهيئات              
الفصل، وتكون على دراية بالطابع املميز لقواعد مكافحة املنشطات املاثلة              
املطبقة للقانون، وأن هذه القواعد متثل توافق آراء طائفة عريضة من أصحاب              

 .صلحة يف مجيع أحناء العامل ملا يعد ضرورياً حلماية الرياضة الرتيهةامل

التعليل املنطقي األساسي لتطبيق القانون وقواعد مكافحة املنشطات لدى         
 االحتاد الدويل لتنس الطاولة

دف برامج مكافحة املنشطات إىل احلفاظ على ما هو قيم يف                •
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يشار إىل هذه القيمة      جوهرها فيما يتعلق بالرياضة، وغالباً ما            
وذلك هو جوهر الروح األوملبية،        "  بالروح الرياضية "اجلوهرية  

والسعي للتميز البشري عن طريق الكمال املكرس للمواهب                
وتعد الروح  .  الطبيعية لكل شخص وكيفية اللعب بشكل صحيح         

الرياضية احتفاءً بالروح البشرية واجلسد والعقل، وينعكس ذلك           
 :ها يف الرياضة أو من خالهلا، مبا يف ذلكعلى القيم اليت جند

 األخالقيات واللعب الرتيه واألمانة •

 الصحة •

 التميز يف األداء •

 الصفات الشخصية والثقافية •

 املتعة والبهجة  •

 العمل اجلماعي  •

 التفاين وااللتزام •

 احترام القواعد والقوانني •

 احترام الذات واملشاركني اآلخرين •

 الشجاعة •

 ضامينالنشاط اتمعي والت •

 .يتعارض تعاطي املنشطات جذرياً مع الروح الرياضية
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 النطاق

تسري مجيع قواعد مكافحة املنشطات على االحتاد الدويل لتنس الطاولة          
وكل احتاد وطين تابع لالحتاد الدويل فضالً عن الالعبني، وفريق الدعم الفين              

اد الدويل  اخلاص بالالعبني وغريهم من األشخاص املشاركني يف أنشطة االحت         
لتنس الطاولة أو أي من احتاداته الوطنية استناداً إىل عضوية املشارك أو االعتماد             
أو املشاركة يف االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو االحتادات الوطنية أو األنشطة              
والفعاليات اليت تقام به، ويعد التزام هؤالء األشخاص وقبوهلم لقواعد مكافحة            

م إىل سلطة االحتاد إلعمال قواعد مكافحة املنشطات            ولقد قُد (املنشطات  
 13-5 و 8-5املاثلة والدفع بعدم اختصاص هيئة احملكمة احملددة يف املادتني           

) لسماع وحتديد القضايا والطعون املرفوعة مبوجب قوانني مكافحة املنشطات          
 : شرطاً حلصوهلم على عضوية أو اعتمادهم أو مشاركتهم يف الرياضة

الالعبني وفريق الدعم الفين اخلاص بالالعبني األعضاء يف          مجيع    -أ
االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو يف االحتاد الوطين أو أي عضو أو             

مبا يف ذلك مجيع النوادي والفرق      (جهة منظمة يف أي احتاد وطين       
 ).واالحتادات والبطوالت

كني مجيع الالعبني وفريق الدعم الفين اخلاص بالالعبني املشار             -ب
ذه الصفة يف الفعاليات واملنافسات وغريها من األنشطة املنظمة          
واملنعقدة واملعتمدة واملعترف ا من االحتاد الدويل لتنس               

مبا (الطاولة أو أي احتاد وطين أو أي منظمة تابعة ألي احتاد وطين             
، أينما  )يف ذلك مجيع النوادي والفرق واالحتادات والبطوالت          

 .عقدت

لالعبني اآلخرين أو فريق الدعم الفين اخلاص بالالعبني أو          مجيع ا   -ج
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مبوجب اعتماد أو رخصة أو غريها من          –غريهم من األشخاص     
 اخلاضعني للوالية القضائية      -الترتيبات التعاقدية أو خالف ذلك      

التابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة أو ألي من االحتادات الوطنية           
مبا يف ذلك مجيع    ( ألي احتاد وطين     أو ألي عضو أو منظمة تابعة     

ألغراض مكافحة   )  النوادي والفرق واالحتادات والبطوالت        
 .املنشطات

كل الالعبني غري األعضاء املنتظمني لدى االحتاد الدويل لتنس                -د
الطاولة أو لدى أحد احتاداته الوطنية ولكنهم يرغبون يف التأهل              

وز لالحتاد الدويل لتنس    للتنافس يف الفعاليات الدولية املعنية، وجي     
الطاولة أن يضم هؤالء الالعبني املسجلني ألداء الفحص حبيث يتم          
مطالبتهم بتوفري معلومات حول حمل إقامتهم ألغراض الفحص يف          
إطار قواعد مكافحة املنشطات ملدة ثالثة أشهر على األقل قبل بدء           

 . الفعالية الدولية املعنية

طين ليضمن أن إجراء الفحوصات على       وتعد هذه مسؤولية كل احتاد و      
املستوى الوطين املتعلقة بالعيب االحتاد الوطين متتثل لقواعد مكافحة                  

يف بعض البلدان، يطبق االحتاد الوطين بنفسه قواعد مكافحة . املنشطات املاثلة
املنشطات على النحو الوارد فيها ويف غريها من البلدان، ويفوض العديد من               

 املنشطات ويتم إسنادها مبوجب قانون أو اتفاق املنظمة            مسؤوليات مكافحة 
ويف تلك البلدان، تنطبق املراجع الواردة يف           .  الوطنية ملكافحة املنشطات   

قواعد مكافحة املنشطات التابعة لالحتاد الوطين على املنظمة الوطنية ملكافحة           
 .املنشطات
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ول تطبق قواعد مكافحة املنشطات املاثلة على مجيع حاالت تنا                  
املنشطات احملددة من االحتاد الدويل لتنس الطاولة، واحتاداته الوطنية اليت             

 .هلا اختصاص قضائي

يف إطار مجيع الفحوصات الواردة أعاله املتعلقة بالالعبني امللزمني              
باالمتثال لقواعد مكافحة املنشطات املاثلة ينظر إىل الالعبني املسجلني إلجراء           

ني ألغراض قواعد مكافحة املنشطات، ومن ثَم         الفحص بصفتهم العبني دولي    
فيما يتعلق  (تطبق عليهم األحكام احملددة يف قواعد مكافحة املنشطات                

بالفحص، وشهادات اإلعفاء، ومعلومات حمل اإلقامة، واإلدارة القائمة على           
 ).النتائج، والتظلمات

  تعريف املنشطات5-1

ة أو أكثر لقواعد     يتم تعريف املنشطات عند حدوث حالة خرق واحد           
 من خالل املادة رقم     1-2-5مكافحة املنشطات املنصوص عليها يف املادة رقم        

 . من قواعد مكافحة املنشطات5-2-10

  انتهاكات قواعد مكافحة املنشطات5-2

الغرض من هذه املادة هو حتديد الظروف والتصرفات اليت تشكل انتهاكاً           
واصل جلسات االستماع بناءً على       ت.  من انتهاكات قواعد مكافحة املنشطات      

 . التأكد من أن واحدة أو أكثر من هذه القواعد قد مت انتهاكها

يلقى على عاتق الالعبني وغريهم من األشخاص مسؤولية معرفة ما يشكل           
خرقاً لقواعد مكافحة املنشطات واملواد والوسائل اليت أدرجت يف قائمة                 

 . احملظورات
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 :رقاً لقواعد مكافحة املنشطاتتشكل احلاالت التالية خ

 وجود مادة حمظورة أو األيض الناجم عنها أو ومستها يف               5-2-1
 العينة املسحوبة من الالعب

 من املهام الشخصية امللقاة على عاتق الالعب ضمان عدم          5-2-1-1
وجود أي مادة حمظورة داخل جسمه، ويكون الالعب مسؤوالً عن            

م عنها أو ومستها يف العينة           املادة احملظورة أو األيض الناج        
املسحوبة منه، وبناءً عليه فإنه ليس من الضروري إثبات التعمد أو              
ارتكاب خطأ أو إمهال أو معرفة طرق االستخدام من جانب الالعب            

 .1-2-5من أجل إحداث خرق ملكافحة املنشطات مبوجب املادة 

ة يرتكب انتهاك قواعد مكافح     :  1-1-2-5تعليق على املادة رقم       (
املنشطات يف إطار هذه املادة دون النظر إىل خطأ الالعب وأُشري إىل            
هذه القاعدة يف قرارات حمكمة التحكيم الرياضي بصفتها مسؤولية            
حمددة، ويؤخذ خطأ الالعب يف االعتبار فيما يتعلق بتحديد النتائج            

-5.  املترتبة على خرق قاعدة مكافحة املنشطات مبوجب املادة رقم          
 )كمة التحكيم الرياضية بصفة مستمرة على هذا املبدأ وتقر حم10

 يتم إثبات وجود خرق لقواعد مكافحة املنشطات مبوجب         5-2-1-2
:  بدليل كافٍ عن طريق أي من اإلجراءات التالية          1-2-5املادة رقم   

) أ(وجود مادة حمظورة أو األيض الناجم عنها أو ومساا يف العينة             
، وال يتم   )ب(لغى الالعب حتليل العينة      املسحوبة من الالعب إذا أ     

، وأكد حتليل العينة    )ب(، أو إذا مت حتليل العينة        )ب(حتليل العينة   
وجود مادة حمظورة أو األيض الناجم عنها أو ومستها يف العينة           )  ب(
يف زجاجتني وإجراء حتليل    )  ب(أو إذا مت تقسيم العينة       .  لالعب)  أ(
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حمظورة أو األيض الناجم عنها أو       الزجاجة الثانية يؤكد وجود مادة       
 .ومساا يف الزجاجة األوىل

جيوز ملنظمة مكافحة املنشطات تبعاً      :  12-2-5تعليق على املادة     (
احملللة حىت ) ب(ملسؤولية إدارة النتائج حسب تقديرها اختيار العينة 

 .))ب(لو مل يطلب الالعب حتليل العينة 

حتديد الكمية القصوى منها      باستثناء تلك املواد اليت مت         5-2-1-3
على وجه التحديد يف القائمة احملظورة، فإن وجود أي كمية من               
املواد احملظورة أو األيض الناجم عنها أو ومستها يف العينة                   

 .املسحوبة من الالعب يشكل خرقاً لقواعد مكافحة املنشطات

، ترسي القائمة   1-2-5 باستثناء القاعدة العامة للمادة رقم        5-2-1-4
احملظورة واملعايري الدولية معياراً خاصاً لتقييم املواد احملظورة اليت         

 .تنتج بشكل ذايت النشوء

 استخدام املواد احملظورة أو الشروع يف استخدامها من قبل           5-2-2
 الالعب أو ممارسة الوسائل احملظورة

إن حماولة استخدام املواد احملظورة أو      :  2-2-5تعليق على املادة    (
ستخدامها قد يثبت بأي طريقة متعارف عليها، كما هو مشار           حماولة ا 

على عكس األدلة املطلوبة      .  2-3-5يف التعليق على املادة رقم         
، قد  1-2-5إلثبات خرق قواعد مكافحة املنشطات مبوجب املادة          

يثبت استخدام املواد احملظورة أو حماولة استخدامها من خالل              
 أو إفادات الشهود أو األدلة        مثل اعتراف الالعب   :  الطرق املوثوقة 

الوثائقية أو االستنتاجات املستخلصة من تشخيص الطريقة الطولية يف         
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دراسة النمو اللغوي أو املعلومات التحليلية األخرى اليت ال تليب               
املواد احملظورة وفقاً   "  وجود"مجيع املتطلبات بطريقة أخرى إلثبات      

ثبات استخدام املواد    وعلى سبيل املثال، قد يتم إ        1-2-5.للمادة  
احملظورة اعتماداً على البيانات التحليلية اليت يعول عليها الناجتة عن          

أو حتليل  )  ب(دون احلصول على تأكيد من العينة        )  (أ(حتليل العينة   
مبفردها إذا وفرت منظمة مكافحة املنشطات تفسرياً           )  ب(العينة  

خدام املواد   مرضياً بشأن افتقار العينات األخرى إىل تأكيد است              
 )احملظورة أم ال

5-2-2-1             من الواجب الشخصي لالعب تأكده من عدم دخول أي 
من املواد احملظورة إىل جسمه وعدم استخدام أي وسيلة من                  
الوسائل احملظورة، وبناءً على ذلك، فإنه ليس من الضروري إثبات           
التعمد أو ارتكاب خطأ أو إمهال أو معرفة طرق االستخدام من جانب           
الالعب من أجل إثبات خرق لقواعد املكافحة املتعلقة باستخدام             

 .املواد أو الوسائل احملظورة

 النجاح يف استخدام املواد احملظورة أو الفشل يف حماولة          5-2-2-2
استخدامها ليس أمراً جوهرياً، ويكفي أن استخدام املواد احملظورة          

حة املنشطات  أو حماولة استخدامها الذي أدى إىل خرق قواعد مكاف         
 .قد ارتكب

يتطلب إثبات حماولة استخدام     :  2-2-2-5تعليق على املادة رقم       (
املواد احملظورة أو أداء فعل حمظور إثبات النية من جانب الالعب،           
مع مراعاة أن اشتراط توافر النية إلثبات خرق قاعدة مكافحة                    
املنشطات املاثلة ال ميس مبدأ املسؤولية احملددة اليت تثبت                 
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 املتعلقة باستخدام املواد       2-2-5 و  1-2-5انتهاكات املادة رقم       
 .والوسائل احملظورة

ويشكل استخدام الالعب للمواد احملظورة خرقاً لقواعد مكافحة             
املنشطات ما مل تكن هذه املواد حمظورة أو حتدث خارج إطار                 
املنافسة، ومع ذلك يعد وجود املواد احملظورة أو األيض الناجم             

ومساا يف العينة احملتسبة خالل فترة املنافسة خرقاً للمادة          عنها أو   
وجود املواد احملظورة أو األيض الناجم عنها أو               (1-2-5رقم  

  ).بغض النظر عن وقت تناول املادة املنشطة) ومساا

  حاالت التهرب والرفض والعجز عن اخلضوع جلمع العينات 5-2-3

 مربر قوي لرفضها أو العجز       التهرب من مجع العينات أو عدم إبداء       
عن اخلضوع جلمع العينات بعد تقدمي إخطار على النحو املعتمد يف            
قواعد مكافحة املنشطات املاثلة أو قواعد مكافحة املنشطات                

 .املعمول ا

على سبيل املثال قد يعد من خرق قواعد        :  3-2-5تعليق على املادة    (
 حالة إثبات أن     يف"  التهرب من مجع العينات    "مكافحة املنشطات    

الالعب جتنب عمداً مسؤول مكافحة املنشطات ليتهرب من اإلخطار         
" العجز عن اخلضوع جلمع العينات     "أو الفحص، وقد يكون خرق        

معتمداً على تصرف متعمد أو إمهال من جانب الالعب، يف حني أن            
جلمع العينة يوضح السلوك املتعمد من           "  الرفض"أو   "  التهرب"

 )الالعب

 خفاقات ذات صلة بأماكن اإلقامة إ5-2-4
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املسجل –أي مزيج مؤلف من ثالثة اختبارات مل جيرِها الالعب               
 أو عجز عن التقدمي على النحو احملدد يف              -إلجراء الفحوصات 

املعيار الدويل إلجراء االختبارات والفحوصات اليت أجريت خالل          
 .فترة اثين عشر شهراً

 جزء من قواعد مكافحة        التالعب أو حماولة التالعب بأي        5-2-5
 املنشطات

السلوك الذي يفسد عملية مكافحة املنشطات ولكن ال يدرج إال يف             
تعريف الوسائل احملظورة، ويشمل التالعب على سبيل املثال ال             
احلصر التدخلَ عمداً أو حماولة التدخل يف مهام مسؤول مكافحة              

ملنشطات أو  املنشطات أو توفري املعلومات املزورة ملنظمة مكافحة ا       
 . التخويف وحماولة ترهيب الشهود احملتملني

على سبيل املثال فإن هذه املادة حتظر        :  5-2-5تعليق على املادة    (
تغيري أرقام تعريف اهلوية على منوذج مكافحة املنشطات أثناء إجراء           

أو )  ب(يف وقت حتليل العينة     )  ب(االختبار كما حتظر كسر الزجاجة      
ق إضافة مادة غريبة، وجيوز تناول السلوك            تغيري العينة عن طري     

اهلجومي جتاه مسؤول مكافحة املنشطات أو أي شخص آخر مكلف           
مبكافحة املنشطات والذي ال يشكل سوى تالعب يف القواعد                

 )التأديبية للمنظمات الرياضية 

 حيازة املواد والوسائل احملظورة   5-2-6

ازة املواد احملظورة    يحظر على الالعب أثناء املنافسة حي       5-2-6-1
أو القيام بالوسائل احملظورة أو حيازة أي من املواد أو القيام                    
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بالوسائل احملظورة خارج املنافسة، إال إذا أثبت الالعب أن حيازته           
هلذه املواد تتسق مع إعفاء االستخدام العالجي املمنوح طبقاً للمادة           

 . أو غريها من املربرات املقبولة4-4-5رقم 

 حيظر على فريق الدعم الفين الرياضي حيازة أي من املواد           5-2-6-2
احملظورة أو القيام بالوسائل احملظورة يف مدة املنافسة أو خارجها،          
فيما يتعلق بالالعب أو املنافسة أو التدريب إال إذا أثبت فريق الدعم             
الفين الرياضي أن حيازة هذه املواد تتسق مع إعفاء االستخدام                 

 أو غريها من املربرات     4-4-5منوح لالعب طبقاً للمادة     العالجي امل 
 .املقبولة

ال يشمل التربير    :  2-6-2-5 و 1-6-2-5تعليق على املادة رقم        (
املقبول على سبيل املثال شراء أو حيازة املواد احملظورة لغرض              
منحها لصديق أو قريب إال يف الظروف الطبية املربرة إذا كان                   

على سبيل املثال شراء األنسولني ألطفال      الشخص لديه وصفة طبية،     
 )مرضى السكر 

تشمل التربيرات املقبولة على     :  2-6-2-5تعليق على املادة رقم       (
سبيل املثال محل طبيب الفريق للمواد احملظورة بغية استخدامها يف          

 ) احلاالت الشديدة وحاالت الطوارئ 

أو الوسائل    االتجار أو حماولة االجتار بأي من املواد                 5-2-7
 احملظورة 

 يحظر على الالعب تعاطي أي من املواد احملظورة أو                 5-2-8
حماولة تعاطيها أو القيام بالوسائل احملظورة أثناء املنافسة أو                 

 .خارجها
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  التواطؤ5-2-9

املساعدة أو التشجيع أو املعاونة أو التحريض أو التآمر أو التستر أو              
الذي ينطوي على خرق قواعد       أي نوع آخر من التواطؤ املتعمد           

 1-12-10-5مكافحة املنشطات أو حماولة خرقها أو خرق املادة رقم 
 . من جانب أي شخص

  االحتادات احملظورة5-2-10

خيضع احتاد الالعب أو أي شخص لسلطة منظمة مكافحة املنشطات          
 :بصفتهما املهنية أو الرياضية مع فريق دعم رياضي

طة منظمة مكافحة املنشطات، فإنه       إذا كان خيضع لسل     5-2-10-1
 .يقضي فترة عدم األهلية

 إذا كان غري خاضع لسلطة منظمة مكافحة املنشطات ومل           5-2-10-2
يتم تناول عدم األهلية يف عملية إدارة النتائج طبقاً للقانون، وكان قد             
متت إدانته أو تورطه يف دعوى جنائية أو تأديبية أو مهنية وذلك                  

من شأنه أن يشكل انتهاكاً لقواعد مكافحة املنشطات        ملمارسته سلوكاً   
إذا كانت القواعد املمتثلة للقانون تسري على هذا الشخص، وتكون           
حالة إسقاط أهلية هذا الشخص سارية ملدة تزيد على ست سنوات              
من القرار اجلنائي أو املهين أو التأدييب أو فترة العقوبة اجلنائية أو                

 .فروضة عليهاملهنية أو التأديبية امل

 خيدم بوصفه واجهة أو وسيطاً عن فرد ما على النحو                5-2-10-3
 2-10-2-5 أو 1-10-2-5املبني يف املادة 

أن ختطر منظمة مكافحة    )  أ(لتطبيق هذه األحكام، فإنه من الضروري       
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املنشطات الالعب أو أي شخص آخر بشكل مسبق كتابة يف إطار               
خص آخر أو عن طريق الوكالة      واليتها القضائية على الالعب أو أي ش      

العاملية ملكافحة املنشطات بشأن حالة عدم التأهيل لفريق الدعم              
جيوز )  ب.  (الفين الرياضي والنتيجة احملتملة لالحتاد احملظور         

لالعب أو أي شخص آخر إلغاء العضوية مع االحتاد على حنو                  
معقول، وتبذل منظمة مكافحة املنشطات اجلهود املعقولة إلسداء           

ملشورة لفريق الدعم الفين الرياضي الذي هو موضوع اإلخطار أو             ا
لالعب أو ألي شخص آخر حبيث جيوز لفريق الدعم الفين الرياضي            
التقدم إىل منظمة مكافحة املنشطات يف غضون مخسة عشر يوماً               

 مل  2-10-2-5 و   1-10-2-5إليضاح أن املعيار الوارد يف املادتني        
 تنطبق حىت عندما     17-5 أن املادة رقم       على الرغم من   (يسرِ عليه    

حيدث السلوك اإلقصائي لفريق الدعم الفين الرياضي قبل تاريخ              
 ).7-20-5السريان املنصوص عليه يف املادة 

يقع على الالعب أو أي شخص آخر عبء إثبات أن أي احتاد فضالً               
5 أو   1-10-2-5عن فريق الدعم الفين الرياضي الواردين يف املادتني         

 . مل يكن موجوداً بصفته املهنية أو الرياضية2-10-2-

تقدم منظمة مكافحة املنشطات اليت تكون على دراية بفريق الدعم             
-2-5، و 1-10-2-5الفين الذي يليب املعايري الواردة يف املواد رقم          

 املعلومات إىل الوكالة العامة ملكافحة              3-10-2-5، و  10-2
 .املنشطات

 يعمل الالعبون واألشخاص اآلخرون مع      ال:   10-2 تعليق على املادة  (
املدربني أو أخصائيي اللياقة أو األطباء أو غريهم من فريق الدعم               
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الفين الرياضي غري املؤهلني نتيجة خلرق قواعد مكافحة املنشطات           
أو الذين أُدينوا جنائياً أو خضعوا إلجراءات تأديبية بشكل مهين فيما             

ض األمثلة املتعلقة بأنواع      يتعلق بتعاطي املنشطات، وتشتمل بع       
احلصول على التدريب      :  االحتادات احملظورة على ما يلي          

واإلستراتيجية والطرق التقنية واملشورة الطبية واحلصول على               
املعاجلة والعالج أو الوصفات الطبية، وتوفري املنتجات للتحليل أو          

من وليس  .  السماح لفريق الدعم الفين باخلدمة بصفته وكيالً وممثالً         
الضروري أن يتحمل االحتاد احملظور أي شكل من أشكال                   

 )التعويض

 إثبات تعاطي املنشطات  5-3

  مسؤوليات ومعايري اإلثبات5-3-1

يتحمل االحتاد الدويل لتنس الطاولة مسؤولية إثبات ارتكاب خرق            
قواعد مكافحة املنشطات ويكون معيار اإلثبات سواء أثبت االحتاد            

 خرق قواعد مكافحة املنشطات أم ال على حنو          الدويل لتنس الطاولة  
مرضٍ هليئة جلسات االستماع مع األخذ يف االعتبار خطورة املزاعم           
املقدمة، ويكون معيار اإلثبات يف مجيع احلاالت أكرب من جمرد              
موازنة االحتماالت ولكن أقل من دليل يدع جماالً للشك، وإذا ألقت           

لى الالعب أو شخص آخر يزعم         هذه القواعد مسؤولية اإلثبات ع      
ارتكاب خرق لقواعد مكافحة املنشطات لدحض افتراض ما أو إثبات          

 .الوقائع والظروف املعينة حتدد موازنة االحتماالت معيار اإلثبات

يقارن معيار اإلثبات املطلوب الذي يتيحه   :  1-3-5تعليق على املادة    (
 معظم الدول على     االحتاد الدويل لتنس الطاولة باملعيار املطبق يف        
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 )احلاالت اليت تنطوي على سوء السلوك املهين 

  طرق إثبات احلقائق والقرائن5-3-2

يتم إثبات احلقائق املتعلقة خبرق قواعد مكافحة املنشطات عن طريق 
الطرق املعتمدة مبا يف ذلك االعترافات، وتطبق قواعد اإلثبات               

 :التالية يف حاالت تعاطي املنشطات

يثبت االحتاد  :  على سبيل املثال   :  2-3-5 املادة رقم     تعليق على (
 2-2-5الدويل خرق قواعد مكافحة املنشطات مبوجب املادة رقم            

على أساس اعتراف الالعب أو شهادة موثوقة من الغري أو أدلة وثائقية            
) ب(أو  )  أ(موثوقة أو البيانات التحليلية اليت يعول عليها من العينة             

 أو  2-2-5ه يف التعليقات على املادة         على النحو املنصوص علي     
االستنتاجات املستخلصة من امللف التعريفي موعة من عينات           

 . )الدم والبول اخلاصة بالالعبني

  يفترض أن األساليب التحليلية والقرارات املعتمدة من             5-3-2-1
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات بعد التشاور داخل اتمع              

لة واليت كانت موضوع استعراض النظراء صحيحة         العلمي ذات الص  
من الناحية العلمية، وعلى كل رياضي أو أي شخص آخر يسعى إىل             
دحض هذا االفتراض بصحة هذه األساليب والقرارات من الناحية             

 أن يخطر الوكالة العاملية ملكافحة -كشرط مسبق هلذا الطعن-العلمية 
 عليه هذا الطعن، وجيوز     املنشطات ذا الطعن واألساس الذي بىن      

حملكمة التحكيم الرياضية من تلقاء نفسها أن ختطر الوكالة العاملية            
ملكافحة املنشطات مبثل هذه الطعون، وبناءً على طلب الوكالة               
العاملية ملكافحة املنشطات تعني هيئة حمكمة التحكيم الرياضية             



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 179

ويف .  ا الطعن تقييمها هلذ على  خبرياً عاملياً مناسباً ملساعدة اهليئة        
 أيام من تسلُّم الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات هذا             10غضون  

اإلخطار، وكذلك تسلُّمها اإلخطار اخلاص مبلف حمكمة التحكيم           
الرياضية حيق للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات التدخل إما كطرف         

 .أو كصديق للمحكمة أو غري ذلك من تقدمي أدلة يف هذه الدعوى

 يفترض أن يجرى حتليل العينات واإلجراءات الوقائية يف           5-3-2-2
املختربات املعتمدة لدى الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات وغريها        
من املعامل املعتمدة من الوكالة طبقاً للمعيار الدويل املتعلق                 
باملختربات، وقد يدحض الالعب أو الشخص اآلخر هذا االفتراض          

روج على املعيار الدويل للمختربات       عن طريق إثبات حدوث اخل      
الذي ميكن أن يتسبب بشكل منطقي يف نتيجة حتليلية سلبية، ويف              
حال حدوث ذلك يتحمل االحتاد الدويل لتنس الطاولة مسؤولية              

 .إثبات أن ذلك اخلروج مل يتسبب يف نتيجة حتليلية سلبية

يقع على الالعب أو الشخص       :  2-2-3-5تعليق على املادة رقم       (
آلخر عبء إثبات اخلروج على املعيار الدويل للمختربات الذي              ا

ميكن أن يتسبب يف نتيجة حتليلية سلبية عن طريق موازنة                       
االحتماالت، ويف حال قيام الالعب أو الشخص اآلخر بذلك ينتقل            
العبء إىل االحتاد الدويل لتنس الطاولة لكي يثبت بشكل مرضٍ هليئة           

عن املعيار الدويل مل يتسبب يف نتيجة       جلسات االستماع أن اخلروج     
 ) حتليلية سلبية 

 ال يبطل هذه األدلةَ أو النتائج اخلروج على أي من املعايري            5-3-2-3
الدولية األخرى أو قواعد مكافحة املنشطات األخرى أو السياسية             
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املنصوص عليها يف القانون أو هذه القواعد اليت ال تسبب أي نتيجة             
 أو خرق قواعد مكافحة املنشطات، ويف حال إثبات            حتليلية سلبية 

الالعب أو الشخص اآلخر أن اخلروج على املعيار الدويل أو قواعد            
مكافحة املنشطات أو السياسة من املمكن أن يتسبب بشكل معقول            
يف خرق هذه القواعد القائمة على النتائج التحليلية السلبية أو غريها             

مل االحتاد الدويل لتنس الطاولة عبء     من انتهاكات لتلك القواعد يتح    
إثبات أن هذا اخلروج مل يتسبب يف نتيجة حتليلية عكسية أو أساس              

 .وقائعي خلرق قواعد مكافحة املنشطات

 تعد الوقائع اليت تنشأ مبوجب قرار من حمكمة ما أو هيئة              5-3-2-4
تأديبية مهنية ذات اختصاص قضائي واليت مل تكن موضوع التظلم              

ليالً قابالً للطعن ضد الالعب أو الشخص اآلخر الذي ينسب          املعلق د 
إليه هذا القرار املتعلق بتلك الوقائع إال إذا أثبت الالعب أو الشخص             

 .اآلخر أن القرار ينتهك مبادئ العدالة الطبيعية

 جيوز هليئة جلسات االستماع يف جلسة استماع بشأن               5-3-2-5
ل بشكل معادٍ لالعب أو      انتهاك قواعد مكافحة املنشطات االستدال     

الشخص اآلخر الذي يتم التأكيد على أنه قد ارتكب انتهاكاً لقواعد              
وذلك -مكافحة املنشطات بناءً على رفض الالعب أو الشخص اآلخر 

 -بعد تقدمي طلب خالل فترة زمنية معقولة قبل جلسة االستماع                
سواء بصورة شخصية أو عن طريق اهلاتف        (حضور جلسة االستماع    

واإلجابة عن األسئلة املوجهة من     )  بما توعز هيئة جلسة االستماع    حس
 .هيئة جلسة االستماع أو االحتاد الدويل لتنس الطاولة
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 قائمة احملظورات  5-4

  إدراج قائمة احملظورات5-4-1

تدرج قواعد مكافحة املنشطات املاثلة يف قائمة احملظورات اليت            
نشطات وتنقحها على النحو      تصدرها الوكالة العاملية ملكافحة امل       

 من القانون ويتيح االحتاد الدويل لتنس         1-4املبني يف املادة رقم      
الطاولة قائمة احملظورات احلالية جلميع االحتادات الوطنية وتضمن         
مجيع االحتادات إتاحة قائمة احملظورات جلميع األعضاء واهليئات          

 .املكونة

ظورات احلالية متاحة على قائمة احمل :  1-4-5تعليق على املادة رقم     (
املوقع اإللكتروين للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات                     

www.wada-ama.org( 

 املواد احملظورة واألساليب ذات الصلة احملددة يف قائمة            5-4-2
 احملظورات

  املواد احملظورة واألساليب ذات الصلة5-4-2-1

 على خالف ذلك يف قائمة احملظورات أو نسختها               ما مل ينص   
املنقحة تدخل قائمة احملظورات ونسختها املنقحة حيز التنفيذ               
مبوجب قواعد مكافحة املنشطات بعد ثالثة أشهر من إصدار الوكالة           
العاملية ملكافحة املنشطات قائمة احملظورات دون احلاجة إىل اختاذ     

يد من اإلجراءات، ويلتزم مجيع      االحتاد الدويل لتنس الطاولة املز     
املشاركني بقائمة احملظورات ومجيع نسخها املنقحة اعتباراً من             
تاريخ دخوهلا حيز التنفيذ دون أي شكليات أخرى، وعلى املشاركني          



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 182

االطالع على نسخة قائمة احملظورات األكثر حداثة فضالً عن                 
 .نسختها املنقحة

  املواد احملددة5-4-2-2

مواد "، تعد مجيع املواد احملظورة      10-5املادة رقم   ألغراض تطبيق   
باستثناء املواد املتعلقة بالفئات والعوامل االبتنائية               "  حمددة

واهلورمونات ومنبهاا ومضاداا ومغرياا على النحو املبني يف            
                قائمة احملظورات، وال تشمل فئة املواد احملظورة األساليب

 .احملظورة

ال تعد املواد احملددة يف املادة      :  2-2-4-5م  تعليق على املادة رق   (
 بأي حال من األحوال أقل أمهية أو خطورة من املواد           2-2-4-5رقم  

وباألحرى، فإن هذه املواد البسيطة اليت من            .  املنشطة األخرى 
املرجح أن يتناوهلا الالعبون ألغراض أخرى خبالف تعزيز األداء             

 )الرياضي 

  لدى الوكالة العاملية ملكافحة املنشطاتتعريف قائمة احملظورات 5-4-3

يعد تعريف املواد والوسائل احملظورة لدى الوكالة العاملية ملكافحة         
املنشطات اليت تدرج يف قائمة احملظورات، وتصنيف املواد إىل             
فئات يف القائمة احملظورة، وتصنيف مادة ما بصفتها حمظورة يف             

         ائياً وغري قابل للطعن من     مجيع األوقات أو يف وقت املنافسة فقط
قبل الالعب أو الشخص اآلخر بناءً على حجة أن املواد أو الوسائل              
مل تعد عامالً خفياً، أو أا ليس لديها القدرة على تعزيز األداء، أو               

 .صحة الالعب، أو تؤدي إىل خرق الروح الرياضيةيف هلا تأثري سليب 
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  االستخدام العالجي5-4-4

جود أي من املواد احملظورة أو األيض الناجم           ال يعد و    5-4-4-1
عنها أو ومساا أو استخدامها أو حماولة استخدامها أو حيازا أو              
تعاطيها أو حماولة تعاطيها خرقاً لقواعد مكافحة املنشطات إذا كان             
ذلك يتسق مع أحكام إعفاء االستخدام العالجي املمنوح طبقاً للمعيار 

 .م العالجيالدويل إلعفاءات االستخدا

 إذا كان الالعب على مستوى دويل يستخدم املواد                  5-4-4-2
 :والوسائل احملظورة ألسباب عالجية

 إذا كان لدى الالعب إعفاء االستخدام العالجي                 5-4-4-2-1
املمنوح من املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا فيما يتعلق          

 يسري تلقائياً يف       باملواد والوسائل املعنية، فإن ذلك اإلعفاء           
ومع ذلك جيوز لالعب تقدمي        .  املنافسات على الصعيد الدويل     

اإلعفاء إىل االحتاد الدويل لتنس الطاولة لالعتراف به طبقاً للمادة رقم 
ويف .   من املعيار الدويل املتعلق بإعفاءات االستخدامات العالجية        7

يه يف  حال تلبية إعفاء االستخدام العالجي للمعيار املنصوص عل            
املعيار الدويل املتعلق بإعفاءات االستخدامات العالجية يقر به              
االحتاد الدويل لتنس الطاولة ألغراض املنافسات على الصعيد               
الدويل، ويكون أمام الالعب واملنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات          
واحد وعشرون يوماً من تاريخ هذا اإلخطار ليحيل األمر إىل الوكالة             

. 6-4-4-5كافحة املنشطات ملراجعته طبقاً للمادة رقم          العاملية مل 
ويف حالة إحالة األمر إىل الوكالة العاملية إلعادة النظر فيه يظل إعفاء             
االستخدام العالجي املمنوح من املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات        



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 184

يف )  ولكنه ليس سارياً يف املنافسات على الصعيد الدويل           (سارياً  
ة إىل حني صدور القرار من الوكالة يف املنافسات          الفحوصات املعلق 

الوطنية وخارجها، وإذا مل يتم إحالة األمر إليها إلعادة النظر فيه                 
يصبح إعفاء االستخدام العالجي ملْغى ألي سبب من األسباب عند            

 .انتهاء مهلة املراجعة احملددة اليت قوامها واحد وعشرون يوماً

7-5 و 6-5-5باإلضافة إىل املادتني    :  1-2-4-4-5تعليق على املادة    (

املتعلقتني باملعيار الدويل إلعفاءات االستخدامات العالجية،      )  أ  (1-
 لتنس الطاولة نشر إخطار على موقعه اإللكتروين         جيوز لالحتاد الدويل  

doping_anti=category?asp.4ittf/page_front_/com.ittf.www://http   يفيد
أو فئات هذه القرارات مثل     (تنفيذ قرارات إعفاء االستخدام العالجي      

. الصادرة عن منظمة مكافحة املنشطات     )  املواد والوسائل احملددة  
ويف حال إدراج إعفاء االستخدام العالجي لالعب يف فئات إعفاءات           

 املعتمدة بصورة تلقائية ال يكون الالعب           االستخدامات العالجية 
ملزماً بتقدمي إعفائه إىل االحتاد الدويل لتنس الطاولة لغرض اإلقرار            

 .به

ويف حال رفض االحتاد اإلقرار بإعفاء االستخدام العالجي املمنوح           
فقط من منظمة مكافحة املنشطات بسبب فقد السجالت الطبية أو              

بات التوافق مع املعيار الوارد يف        غريها من املعلومات الالزمة إلث      
املعيار الدويل إلعفاءات االستخدامات العالجية ال حيال األمر إىل           
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات، وبدالً من ذلك يستكمل امللف         

 )ويعاد تقدميه إىل االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

الجي  إذا مل يكن لدى الالعب إعفاء االستخدام الع             5-4-4-2-2
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املمنوح من منظمة مكافحة املنشطات املسجل لديها فيما يتعلق              
باملواد والوسائل املعنية فإنه يتعني عليه تقدمي اإلعفاء مباشرة إىل              
االحتاد الدويل لتنس الطاولة طبقاً للعملية الواردة يف املعيار الدويل           
إلعفاءات االستخدامات العالجية باستخدام النموذج املنشور على          

 ملوقع اإللكتروين ا

doping_anti=category?asp.4ittf/page_front_/com.ittf.www://http. 
ويف حال رفض االحتاد طلب الالعب يتعني إخطاره بشكل فوري مع           

ه ال يخطَر الالعب فقط بل      وإذا قبل االحتاد طلب   .  إبداء أسباب الرفض  
وإذا رأت  .  تخطَر املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا           

املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات أن إعفاء االستخدام العالجي مل          
يلبِّ املعيار الوارد يف املعيار الدويل إلعفاءات االستخدامات               

اريخ هذا اإلخطار   العالجية متهل املنظمة واحداً وعشرين يوماً من ت        
لتحيل هذا األمر إىل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات للنظر فيه              

، وإذا أحالت املنظمة األمر إىل الوكالة         6-4-4-5طبقاً للمادة رقم     
 يظل إعفاء االستخدام العالجي     6-4-4-5للنظر فيه طبقاً للمادة رقم       

ال يكون سارياً يف    و(املمنوح من االحتاد الدويل لتنس الطاولة سارياً        
يف الفحوصات املعلقة إىل حني صدور قرار           )  املنافسات الوطنية 

الوكالة يف املنافسات الدولية، وإذا مل يتم إحالة األمر إىل الوكالة               
إلعادة النظر فيه يصبح إعفاء االستخدام العالجي ملْغى ألي سبب من 

مها واحد  األسباب عند انتهاء مهلة املراجعة احملددة واليت قوا             
 .وعشرون يوماً

جيوز لالحتاد الدويل لتنس      :  2-4-4-5التعليق على املادة رقم        (
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الطاولة االتفاق مع املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات على أا              
 )ستعد طلبات إعفاء من االستخدام العالجي نيابة عن االحتاد 

  يف حال اختيار االحتاد إجراء الفحص لالعب غري الدويل          5-4-4-3
يقر االحتاد بإعفاء االستخدام العالجي املمنوح لذلك الالعب من            

ويف حال اختيار    .  املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا         
االحتاد إجراء الفحص لالعب غري الدويل أو الوطين يسمح االحتاد            
لذلك الالعب باستخدام إعفاء االستخدام العالجي بأثر رجعي فيما           

والوسائل احملظورة اليت يستخدمها الالعب ألسباب        يتعلق باملواد   
 .عالجية

 جيب تقدمي طلب إىل االحتاد الدويل لتنس الطاولة ملنح            5-4-4-4
إعفاء االستخدام العالجي أو اإلقرار به حاملا يلزم ذلك، ويف مجيع            

باستثناء احلاالت الطارئة أو االستثنائية أو احلاالت اليت            (األحوال  
 من املعيار الدويل إلعفاءات االستخدام      3-4دة رقم   تسري عليها املا  

قبل ثالثني يوماً على األقل من املنافسة املقبلة لالعب،            )  العالجي
وتعني اللجنة التنفيذية لدى االحتاد هيئة للنظر يف الطلبات ملنح إعفاء 

جلنة إعفاء  "املشار إليها فيما يلي بـ    (االستخدام العالجي أو اإلقرار به      
وتتوىل جلنة إعفاء االستخدام العالجي بشكل      ").  م العالجي االستخدا

فوري تقييم الطلب والبت فيه طبقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف              
املعيار الدويل فيما يتعلق بإعفاءات االستخدامات العالجية                 
والربوتوكوالت املعينة املنشورة على املوقع اإللكتروين لالحتاد           

عد قرارها ائياً لالحتاد ويتم إخطار الوكالة       الدويل لتنس الطاولة، وي   
العاملية ملكافحة املنشطات ومنظمات مكافحة املنشطات ذات الصلة 
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مبا يف ذلك املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات لالعب من خالل             
نظام إدارة وتنظيم مكافحة املنشطات طبقاً للمعيار الدويل املتعلق            

  .بإعفاءات االستخدامات العالجية

قد يؤدي تقدمي املعلومات غري      .:  4-4-4-5تعليق على املادة رقم      (
مبا (الوافية أو املزورة أو املضللة لدعم إعفاء االستخدام العالجي             

العجز عن اإلخطار بالنتائج غري     :  يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر      
الناجحة للطلب املسبق للحصول على إعفاء االستخدام العالجي            

إىل )  منظمة أخرى من منظمات مكافحة املنشطات          املاثل إىل     
 .5-2التالعب أو حماولة التالعب مبوجب املادة رقم 

وال يفترض الالعب قبول طلبه املقدم للمنح أو اإلقرار للحصول               
على إعفاء االستخدام العالجي، ويتحمل الالعب املسؤولية بالكامل        

ل احملظورة قبل   عن أي استخدام أو حيازة أو تعاطٍ للمواد والوسائ          
 .)اإلقرار على الطلب

  انتهاء إعفاء االستخدام العالجي أو إلغاؤه أو سحبه أو               5-4-4-5
 إبطاله

 إعفاء االستخدام العالجي املمنوح وفقاً لقواعد مكافحة        5-4-4-5-1
االنتهاء التلقائي يف اية أي مدة ممنوحة دون احلاجة ) أ: (املنشطات

جيوز إلغاؤه إذا مل    )  ب.  ( من الشكليات  إىل أي إخطار آخر أو غريها     
ميتثل الالعب بشكل فوري للمتطلبات والشروط املفروضة من جلنة          

جيوز للجنة إعفاء   )  ج.  (إعفاء االستخدام العالجي عند منح اإلعفاء      
االستخدام العالجي وسحبه إذا ثبت يف وقت الحق عدم تلبية املعيار           

له عند نظر الوكالة العاملية      جيوز إبطا )  د.  (يف الواقع ملنح اإلعفاء    
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 .ملكافحة املنشطات فيه أو يف مرحلة تقدمي التظلمات

 املراجعات والتظلمات املتعلقة بقرارات إعفاء االستخدام        5-4-4-6
 العالجي

 تراجع الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات مجيع              5-4-4-6-1
 بإعفاء  القرارات الصادرة عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة وال تقر           

االستخدام العالجي املمنوح من املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات        
احملال إىل الوكالة من جانب الالعب أو املنظمة الوطنية ملكافحة             
املنشطات التابع هلا، وباإلضافة إىل ذلك، تراجع الوكالة مجيع              
القرارات الصادرة عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة ملنح إعفاء                

ام العالجي احملال إليها من جانب الالعب أو املنظمة               االستخد
الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا، كما تراجع الوكالة أي قرارات          
أخرى تتعلق بإعفاء االستخدام العالجي يف أي وقت سواء ما إذا كان            

ويف .  بناءً على طلب من املتضررين أو بناءً على مبادرة خاصة منها             
فاء االستخدام العالجي الذي مت النظر فيه للمعيار          حال تلبية قرار إع   

املنصوص عليه يف املعيار الدويل املتعلق بإعفاءات االستخدامات          
العالجية ال تتدخل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات يف ذلك               

وإذا مل يلب قرار إعفاء االستخدام العالجي ذلك املعيار تبطله  .  القرار
 .الوكالة 

جيوز لالعب أو املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات            5-4-4-6-2
التابع هلا املقصورة على حمكمة التحكيم الرياضية التظلم على أي             

أو عن املنظمة الوطنية    (قرار صادر عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة        
ملكافحة املنشطات إذا وافقت على النظر يف الطلبات نيابة عن                 
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مل تتم مراجعته من الوكالة العاملية        )  االحتاد الدويل لتنس الطاولة    
ملكافحة املنشطات أو متت مراجعته من جانبها ولكن مل يتم إبطاله             

 .13عند املراجعة طبقاً للمادة رقم 

ويف مثل هذه احلاالت يعد القرار       :  2-6-4-4-5تعليق على املادة    (
الذي يتم الطعن عليه هو قرار إعفاء االستخدام العالجي الصادر عن             

الحتاد الدويل لتنس الطاولة وليس قرار الوكالة العاملية ملكافحة             ا
املنشطات وذلك لعدم النظر يف قرار إعفاء االستخدام العالجي أو             

لعدم إبطاله، وعلى أي حال سواء راجعت الوكالة            )  املنظور فيه (
القرار أم ال يتعني عليها النظر إىل إخطارات التظلمات حىت يتسىن               

 )إذا ما رأت الوكالة ذلك مناسباًمشاركة الالعب 

 جيوز لالعب أو اللجنة الوطنية ملكافحة املنشطات أو           5-4-4-6-3
االحتاد الدويل لتنس الطاولة حصراً مبحكمة التحكيم الرياضي الطعن       
على القرار الصادر عن الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات الذي يفيد          

 .13-5قاً للمادة رقم إبطال قرار إعفاء االستخدام العالجي طب

 يعد العجز عن اختاذ إجراء يف غضون فترة زمنية معقولة         5-4-4-6-4
إقرار إعفاء االستخدام    /  يف الطلب املقدم بشكل صحيح ملنح         

 .العالجي أو للنظر فيه رفضاً للطلب

 إجراء الفحوصات والتحقيقات  5-5

  الغرض من إجراء الفحوصات والتحقيقات5-5-1

وصات والتحقيقات فقط ألغراض مكافحة املنشطات      يتم إجراء الفح  
وجيب أن يتم ذلك وفقاً ألحكام املعيار الدويل املتعلق بإجراء                 
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الفحوصات والتحقيقات والربوتوكوالت املعنية لالحتاد الدويل            
 .املكمل للمعيار الدويل

 تجرى الفحوصات للحصول على أدلة حتليلية فيما يتعلق           5-5-1-1
حلظر القانون الصارم لوجود أو       )  أو عدم امتثاله   (بامتثال الالعب    

ويتسق برنامج توزيع     .  استخدام املواد أو الوسائل احملظورة         
الفحوصات وإجرائها ونشاط ما بعد إجرائها ومجيع األنشطة ذات             
الصلة اليت يباشرها االحتاد الدويل لتنس الطاولة مع املعيار الدويل            

، ويتعني على االحتاد لدويل     املتعلق بإجراء الفحوصات والتحقيقات   
لتنس الطاولة حتديد عدد اختبارات حتديد املستوى النهائية                  
والفحوصات العشوائية والفحوصات املستهدفة اليت يتعني القيام ا         
وفقاً للمعيار الذي حدده املعيار الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات،         

 والتحقيقات  اتوتسري مجيع أحكام املعيار الدويل إلجراء الفحوص         
 .بشكل تلقائي على مجيع الفحوصات املاثلة

 : تجرى التحقيقات على5-5-1-2

 ما يتعلق بالنتائج غري النمطية ونتائج جواز السفر غري              5-5-1-2-1
 على   5-7-5 و  4-7-5املنطقية وكذلك السلبية، وفقاً للمادتني           

ذلك على  مبا يف   (التوايل، ومجع املعلومات أو األدلة االستخباراتية       
من أجل حتديد ما إذا كان قد حدث        )  وجه اخلصوص األدلة التحليلية   

 أو  1-2-5خرق لقاعدة مكافحة املنشطات أو ال يف إطار املادة رقم            
 . 2-2-5املادة رقم 

 ما يتعلق بالبيانات األخرى املتعلقة بانتهاكات قواعد            5-5-1-2-2
ع ، ومج  7-7-5 و  6-7-5مكافحة املنشطات وفقاً للمادتني            
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مبا يف ذلك على وجه اخلصوص       (املعلومات واألدلة االستخباراتية    
من أجل حتديد ما إذا كان قد حدث خرق             )  األدلة غري التحليلية   

-2-5 إىل   2-2-5لقاعدة مكافحة املنشطات أو ال يف إطار املواد من          
10. 

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة احلصول على                 5-5-1-3
متعلقة مبكافحة املنشطات من مجيع املصادر       معلومات استخباراتية   

املتاحة وتقييمها ومعاجلتها لالسترشاد ا يف وضع برنامج لتوزيع            
الفحوصات املسببة والفعالة، ولوضع خطة لالختبارات املستهدفة أو        
 .لتشكيل أساس للتحقيق يف احتمالية انتهاك قواعد مكافحة املنشطات

  سلطة إجراء الفحوصات5-5-2

 مع مراعاة القيود القضائية املتعلقة بإجراء اختبارات               5-5-2-1
 من القانون، ميلك    3-5-5الفعاليات املنصوص عليها يف املادة رقم       

االحتاد الدويل لتنس الطاولة سلطة إجراء الفحوصات داخل املنافسة         
وخارجها على مجيع الالعبني املنصوص عليهم يف مقدمة قواعد             

 ").النطاق"ان حتت عنو(مكافحة املنشطات 

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة أن يطالب الالعب              5-5-2-2
مبا يف ذلك أي العب يقضي فترة عدم        (الذي له سلطة االختبار عليه      

 .بأن يقدم عينة يف أي وقت ويف أي مكان) األهلية

 دقيقة من   60إذا مل حيدد الالعب     :  2-2-5-5تعليق على املادة رقم     (
جراء الفحوصات بني الساعة احلادية عشرة مساءً         الفترة احملددة إل  

والسادسة صباحاً، أو إذا مل يوافق على إجراء الفحص خالل تلك               
الفترة فإن االحتاد الدويل لتنس الطاولة ال جيري الفحص على                 
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الالعب خالل تلك الفترة إال إذا كان لديه شكوك خطرية وحمددة بأنه            
اءً ما إذا كان االحتاد الدويل       يتعاطى املنشطات، وال يعد الطعن سو      

لتنس الطاولة لديه شكوك كافية إلجراء الفحص يف تلك املدة أم ال              
دفاعاً عن خرق قواعد مكافحة املنشطات القائم على إجراء هذا                

 )الفحص أو حماولة إجرائه 

 متلك الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات أثناء املنافسة           5-5-2-3
فحوصات على النحو املبني يف املادة رقم        وخارجها سلطة إجراء ال   

 . من القانون20-7-8

 ويف حال تفويض االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو تنازله             5-5-2-4
عن جزء من سلطة إجراء الفحوصات إىل املنظمة الوطنية ملكافحة             

جيوز )  يف شكل مباشر أو من خالل االحتاد الوطين           (املنشطات  
نشطات أن جتمع العينات اإلضافية أو        للمنظمة الدولية ملكافحة امل    

توجهها إىل املخترب إلجراء أنواع إضافية من التحليل على نفقة                 
ويف حال مجع العينات       .  املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات      

اإلضافية أو إجراء أنواع إضافية من التحليل جيب إخطار االحتاد               
 .الدويل لتنس الطاولة

  فحوصات الفعاليات5-5-3

 من القانون،   3-5 باستثناء ما هو منصوص عليه يف املادة          5-5-3-1
ال تكون سوى منظمة واحدة هي املسؤولة عن إجراء الفحوصات              

ويف .  ومباشرا يف أماكن انعقاد الفعالية خالل مدة هذه الفعالية             
أو أي منظمة   (الفعاليات الدولية، يباشر االحتاد الدويل لتنس الطاولة        

 .عملية مجع العينات) ئة حاكمة يف هذه الفعاليةدولية أخرى تعد هي
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 إذا كانت منظمة مكافحة املنشطات هي اليت متلك سلطة            5-5-3-2
إجراء الفحوصات بطريقة أخرى ولكنها ليست مسؤولة عن الشروع            
يف إجرائها أو مباشرا يف الفعاليات وترغب يف إجراء الفحوصات            

 مدة الفعالية، فإنه يتعني       لالعبني يف أماكن انعقاد الفعاليات خالل       
عليها يف املقام األول خماطبة اهليئة احلاكمة للفعالية للحصول على           
إذن إلجراء هذه الفحوصات وتنسيقها، وإذا كانت املنظمة غري راضية 
عن رد اهليئة احلاكمة للفعالية، فإنه جيوز هلا أن تطلب من الوكالة               

سيق هذه الفحوصات   تصرحياً إلجراء الفحوصات ولتحديد كيفية تن       
وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املعيار الدويل إلجراء                  
الفحوصات والتحقيقات، وال جيوز للوكالة منح موافقة فيما يتعلق            
بإجراء هذه الفحوصات قبل التشاور مع االحتاد الدويل لتنس الطاولة          

ذه أو أي من املنظمات الدولية األخرى اليت تعد هيئة حاكمة يف ه             (
يعد قرار الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ائياً     .  وإخطاره)  الفعالية

وغري خاضع للطعن، وما مل ينص على خالف ذلك يف تصريح إجراء            
الفحوصات تعد هذه الفحوصات خارج املنافسة، وتعد إدارة النتائج          
هلذه الفحوصات مسؤولية منظمة مكافحة املنشطات اليت تشرع يف           

، ما مل ينص على خالف ذلك يف قواعد اهليئة احلاكمة                 إجرائها
 .للفعالية

  برنامج توزيع الفحوصات5-5-4

متاشياً مع املعيار الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات، وبالتنسيق        
مع منظمات مكافحة املنشطات اليت جتري الفحوصات على نفس            

امج توزيع  الالعبني يطور االحتاد الدويل لتنس الطاولة وينفذ برن            
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الفحوصات التناسبية االستخباراتية الفعالة الذي حيدد األولوية بشكل        
مالئم بني األنظمة وفئات الالعبني وأنواع الفحوصات وأنواع العينات         
اليت مت مجعها وأنواع حتليالت العينات، كل ذلك مبا يتسق مع                 
متطلبات املعيار الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات، وميد             

اد الدويل لتنس الطاولة الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات عند         االحت
 .الطلب بنسخة من برنامج توزيع الفحوصات الصادر عنه

  تنسيق إجراء الفحوصات5-5-5

حيثما كان ممكناً بشكل معقول، يتم تنسيق إجراء الفحوصات من              
خالل نظام إدارة وتنظيم مكافحة املنشطات أو غريها من األنظمة              

عتمدة من الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات لتعظيم فاعلية جهود         امل
إجراء الفحوصات املشتركة لتجنب الفحوصات املكررة غري                

 .الضرورية

  معلومات أماكن إقامة الالعبني5-5-6

 حيدد االحتاد الدويل لتنس الطاولة هؤالء الالعبني                5-5-6-1
تثال ملتطلبات أماكن    املسجلني إلجراء الفحص مطالباً إياهم باالم        

إقامتهم املتعلقة باملعيار الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات،          
كما يتيح القائمة اليت يحدد فيها هؤالء الالعبون ليتم تسجيلهم                 
بأمسائهم أو حسب معيار حمدد وواضح إلجراء الفحص، وينسق             

ع االحتاد مع منظمات مكافحة املنشطات حتديد هؤالء الالعبني ومج        
املعلومات املتعلقة بأماكن إقامتهم، ويتعني عليه مراجعة املعيار             
التابع له وحتديثه عند الضرورة لتسجيل الالعبني يف قائمة إجراء               
الفحوصات، وكذلك إعادة النظر يف عضوية الالعب املسجل إلجراء 
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الفحص من حني آلخر وفقاً للمعيار املنصوص عليه، وخيطِر                 
م يف قائمة إجراء الفحوصات وحال حذفهم          الالعبني قبل تسجيله   

منها، ويتعني على كل العب مسجل يف قائمة إجراء الفحوصات               
القيام مبا يلي، يف كل حالة طبقاً للمعيار الدويل إلجراء الفحوصات            

إخطار االحتاد الدويل لتنس الطاولة مبعلومات          )  أ:  (والتحقيقات
املعلومات كما  حتديث هذه    )  ب.  (أماكن إقامته كل ثالثة أشهر       

) ج.  (تقتضي الضرورة لتبقى دقيقة ووافية يف مجيع األوقات               
 .االستعداد إلجراء الفحوصات يف أماكن إقامته املاثلة

، يعد عجز الالعب عن        4-2-5 ألغراض املادة رقم        5-5-6-2
االمتثال ملتطلبات املعيار الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات           

على النحو املبني يف املعيار     ( مل يرد عليه     عجزاً عن التقدمي أو فحصاً    
يف حالة تلبية الشروط     )  الدويل إلجراء الفحوصات أو التحقيقات      

املنصوص عليها يف املعيار الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات         
 .لكشف العجز عن التقدمي أو الفحص الذي مل يرد عليه

صات  يواصل الالعب املسجل يف قائمة إجراء الفحو             5-5-6-3
الصادرة عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة مراعاته لاللتزام مبتطلبات          
أماكن اإلقامة الواردة يف املعيار الدويل إلجراء الفحوصات                  

يقدم الالعب إخطاراً كتابياً إىل االحتاد      )  أ(والتحقيقات إال إذا وحىت     
) ب(الدويل لتنس الطاولة يفيد بأنه تقاعد عن خوض املنافسات أو             

يعد يليب املعيار املتعلق بتسجيل الالعب يف قائمة إجراء                 مل   
 . الفحوصات

من خالل نظام   ( تتم مشاركة معلومات أماكن إقامة الالعب        5-5-6-4
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مع الوكالة العاملية ملكافحة       )  إدارة وتنظيم مكافحة املنشطات      
املنشطات واملنظمات األخرى ملكافحة املنشطات اليت لديها سلطة         

 لالعبني، كما تظل هذه املعلومات يف طي الكتمان يف           إجراء الفحوصات 
 لألغراض املنصوص   مجيع األوقات، ويتم استخدامها بشكل حصري       

 من القانون، وحتذف طبقاً للمعيار الدويل        6-5عليها يف املادة رقم     
حلماية خصوصية الالعب فضالً عن معلوماته الشخصية إذا مل تعد             

 . مناسبة هلذه األغراض

 عبون املتقاعدون العائدون إىل ميدان املنافسة  الال5-5-7

 ال جيوز لالعب املسجل يف قائمة إجراء الفحص والذي            5-5-7-1
أرسل إخطاراً إىل االحتاد الدويل لتنس الطاولة يفيد بتقاعده عن                
خوض املنافسات يف الفعاليات الدولية والوطنية العودةُ للعب إىل أن          

ولة كتابة بنيته استئناف خوض         خيطر االحتاد الدويل لتنس الطا        
املنافسات ويستعد إلجراء الفحوصات ملدة ستة أشهر على األقل             

) إذا كان ذلك مطلوباً    (قبل العودة إىل ميدان املنافسة مبا يف ذلك            
االمتثال ملتطلبات أماكن اإلقامة الواردة يف املعيار الدويل إلجراء             

ة ملكافحة املنشطات   وجيوز للوكالة العاملي  .  الفحوصات والتحقيقات 
بالتنسيق مع االحتاد الدويل لتنس الطاولة واملنظمة الوطنية ملكافحة          
املنشطات منح إعفاءٍ من قاعدة اإلخطار الكتايب الذي مدته ستة أشهر           
لالعب املسجل فيها إذا كان تطبيق هذه القاعدة على الالعب غري               

املادة عادل بشكل واضح، وجيوز الطعن على هذا القرار مبوجب             
5وتستبعد أي نتائج تنافسية حمرزة نتيجة خرق املادة رقم    .  13-5رقم  

-5-7-1. 
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 يف حالة تقاعد الالعب عن خوض املنافسات أثناء                 5-5-7-2
خضوعه لفترة عدم األهلية فإنه ال يستأنف خوض املنافسات يف               
الفعاليات الدولية أو الوطنية حىت يقدم إىل االحتاد الدويل لتنس               

 أو املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا إخطاراً               الطاولة
أو إخطاراً يعادل مدة عدم األهلية املتبقية اعتباراً من تاريخ              (كتابياً  

مدته ستة  )  تقاعد الالعب إذا كانت تلك الفترة أطول من ستة أشهر            
أشهر يفيد بنيته استئناف خوض املنافسات واستعداده إلجراء                 

) إذا كان مطلوباً   (رة اإلخطار مبا يف ذلك          الفحوصات خالل فت   
 من املعيار   1االمتثال ملتطلبات أماكن اإلقامة الواردة يف امللحق رقم         

 .الدويل إلجراء الفحوصات والتحقيقات

 ال جيوز لالعب غري املسجل إلجراء الفحص التابع                5-5-7-3
 التقاعد  لالحتاد الدويل لتنس الطاولة والذي قدم إخطاراً لالحتاد يفيد        

استئناف املشاركة يف املنافسة إال إذا أخطر االحتاد أو املنظمة                 
وذلك قبل ستة أشهر على       -الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا        
 وإذا كان جاهزاً للفحص       –األقل من عودته للمشاركة يف املنافسة       

 االمتثال ملتطلبات )  إذا لزم األمر  (الذي يتعلق باملنافسة، مبا يف ذلك       
حمل اإلقامة بناءً على املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أثناء            

 .فترة ما قبل العودة الفعلية للمنافسة

  برنامج مراقب مستقل5-5-8

يفوض كلٌّ من االحتاد الدويل لتنس الطاولة واللجان املنظمة                 
للفعاليات التابعة له إىل جانب فعاليات اجلمعية الوطنية، برنامج               

 .الً حسبما يسمح به يف مثل هذه الفعالياتمراقب مستق
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 حتليل العينات  5-6

 :تحلل العينات وفقاً للمبادئ اآلتية

  التعامل مع املختربات املعتمدة واملوافق عليها5-6-1

 ال تجرى التحاليل على العينات إال يف              1-2-5ألغراض املادة    
لعاملية املختربات املعتمدة أو املوافق عليها من قبل الوكالة ا                 

ملكافحة املنشطات، ويحدد االحتاد الدويل لتنس الطاولة على وجه          
احلصر اختيار املعامل اليت صدقتها الوكالة العاملية ملكافحة                 

 .املنشطات ووافقت عليها واليت يجرى فيها حتليل العينة

 االنتهاك  1-2-5يستثىن من انتهاك املادة     :  1-6-5تعليق على املادة    (
حتليل العينة اليت أجراها املخترب املعتمد أو اليت وافقت          الناشئ عن   

عليها الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات، وفيما يتعلق بانتهاكات            
املواد األخرى جيوز أن تكون االنتهاكات ناشئة عن النتائج التحليلية           

 )من املختربات األخرى ما دامت النتائج موثوقاً ا

  غرض حتليل العينات5-6-2

 يجرى حتليل العينات للكشف عن املواد واألساليب              5-6-2-1
احملظورة باإلضافة إىل مواد أخرى على النحو الذي قد توجهه                 
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات عمالً بربنامج املراقبة الوارد يف           

 من القانون؛ أو ملساعدة االحتاد الدويل لتنس الطاولة            5-4املادة  
 املتغرية ذات الصلة يف بول الالعب أو دمه أو          تشخيص العوامل على  

يف مصدر آخر، مبا يف ذلك تشخيص احلمض النووي أو اجليين؛             
أو ألي غرض آخر من أغراض مكافحة املنشطات القانونية، كما               
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 .جيوز جتميع عينات وختزينها بغية إجراء حتليل يف املستقبل

ز استخدام  جيو:  على سبيل املثال   :  1-2-6-5تعليق على املادة      (
معلومات ملف التعريف الشخصي ذات الصلة إلجراء الفحوصات           
اليت جترى ألغراض معينة أو لدعم انتهاك قاعدة مكافحة املنشطات           

 ) أو كليهما2-2-5املشروعة مبوجب املادة 

 يطلب االحتاد الدويل لتنس الطاولة من املختربات حتليل          5-6-2-2
 من املعايري   7-4ن وكذلك املادة     من القانو  4-6العينات وفقاً للمادة    

 . الدولية للفحوصات والتحقيقات

  إجراء األحباث على العينات5-6-3

ال جيوز إجراء أحباث على أي عينة من العينات دون احلصول على              
موافقة كتابية من الالعب، وفيما يتعلق بالعينات، تستخدم ألغراض           

 حتديد اهلوية   ، وتزال وسائل  2-6-5أخرى خبالف أغراض املادة      
 .ألنه ال جيوز أن تشري إىل العب معني

 املعايري اليت تتعلق بتحليل العينات وإعداد التقارير ذات               5-6-4
 الصلة ا

تحلِّل املختربات العينات وتقدم تقريراً بالنتائج وفقاً للمعيار الدويل           
ومن أجل ضمان فاعلية الفحوصات ستقرر الوثيقة الفنية         .  للمختربات

 من القانون تقييم اخلطر على أساس         1-4-5ملُشار إليها يف املادة      ا
قائمة حتليل العينة املالئمة لرياضة معينة أو االت الرياضة، إىل            
 :جانب حتليل املختربات للعينات وفقاً هلذه القوائم، باستثناء ما يلي

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة طلب حتليل                   5-6-4-1
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نات الالعبني التابعني له باستخدام قوائم أكثر مشوالً          املختربات لعي 
 .وتوسعاً من تلك الواردة يف الوثيقة الفنية

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة طلب حتليل                   5-6-4-2
املختربات لعينات الالعبني التابعني له باستخدام قوائم أقل مشوالً            

تناع الوكالة العاملية من تلك الواردة يف الوثيقة الفنية، وذلك شريطة اق
ملكافحة املنشطات بأنه بسبب الظروف املعينة اليت تتعلق بالرياضة           

 ستكون  –على النحو الوارد يف خطة توزيع الفحص       -التابعة لالحتاد   
 .التحليالت األقل مشوالً مالئمة

على النحو الوارد يف      - جيوز للمختربات إجراء حتليل         5-6-4-3
بناءً على مبادرة منها وعلى نفقتها            املعيار الدويل للمختربات       

 على العينات فيما يتعلق باملواد واألساليب احملظورة غري           -اخلاصة
املدرجة يف قائمة حتليل العينة الواردة يف الوثيقة الفنية أو اليت                  
حددا هيئة الفحص، وتقدم تقارير بنتائج هذا التحليل وتكون هلذه           

 تكون ألي من النتائج التحليلية      النتائج نفس الصالحية والعواقب اليت    
 .األخرى

 يكمن اهلدف من هذه املادة يف إحلاق           4-6-5تعليق على املادة     (
بقائمة حتليل العينات وذلك للكشف عن         "  فحوصات الذكاء "مبدأ  

ومن املعترف به أن املوارد      .  املنشطات بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية     
أن الزيادة يف قائمة      املتاحة ملكافحة املنشطات تعد حمدودة، و        

حتليل العينات قد حتد من عدد العينات اليت يمكن حتليلها بالنسبة              
 )لبعض الرياضات والدول

   إجراء حتليالت إضافية على العينات5-6-5
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جيوز ختزين أي عينة وإجراء حتليالت إضافية عليها الحقاً لألغراض           
ملية ملكافحة  عن طريق الوكالة العا    )  أ:  (2-6-5الواردة يف املادة     

عن طريق االحتاد الدويل لتنس الطاولة      )  ب.  (املنشطات يف أي وقت   
" أ"يف أي وقت قبل إبالغ االحتاد الالعب بالنتائج التحليلية للعينتني             

مت "  ب"يف حني تكون نتائج العينة       "  أ"أو نتائج العينة    (كليهما  "  ب"و
    جراليت تتعلق بانتهاك    1-2-5استناداً إىل املادة    )  التنازل عنها أو مل ت 

قواعد مكافحة املنشطات، على أن جترى هذه التحليالت اإلضافية           
على العينات وفقاً ملتطلبات املعيار الدويل للمختربات إىل جانب             

 .املعايري الدولية للفحوصات والتحقيقات

  إدارة النتائج 5-7

  مسؤولية القيام بإدارة النتائج5-7-1

اليت تقع فيها مسؤولية القيام بإدارة النتائج       - تحدد الظروف    5-7-1-1
على عاتق االحتاد الدويل لتنس الطاولة فيما يتعلق بانتهاك قاعدة               
مكافحة املنشطات اليت تشمل الالعبني وأشخاصاً آخرين خاضعني           

 . من القانون ووفقاً هلا7 بالرجوع إىل املادة -هلذه القاعدة

 ملراجعة املنشطات تتألف من       تعني اللجنة التنفيذية جلنةً     5-7-1-2
رئيس وعضوين آخرين من ذوي اخلربة يف مكافحة املنشطات، على          
أن خيدم كل عضو يف هذه اللجنة ملدة أربعة أعوام، ويف مجيع                 

جيوز أن  (األحوال يعين الرئيس عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة               
اليت تتعلق    7-5إلجراء املراجعة اليت تناولتها املادة       )  يشمل الرئيس 

بأي انتهاكات حمتملة لقواعد مكافحة املنشطات على النحو الذي قد          
 .يلزمه االحتاد الدويل لتنس الطاولة
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  مراجعة النتائج التحليلية السلبية املتعلقة بالفحوصات اليت            5-7-2
 بادر ا االحتاد الدويل لتنس الطاولة 

 ا االحتاد الدويل    تجرى إدارة النتائج اخلاصة بالفحوصات اليت بادر      
مبا يف ذلك الفحوصات اليت أجرا الوكالة العاملية          (لتنس الطاولة   

ملكافحة املنشطات مبوجب االتفاقية اليت أُبرمت مع االحتاد الدويل          
 :على النحو اآليت) لتنس الطاولة

 جيب إرسال نتائج مجيع العينات لالحتاد الدويل لتنس             5-7-2-1
ة يف تقرير موقع من قبل ممثل مفوض من            الطاولة بالصورة املشفر  

املخترب كما جيب إجراء مجيع االتصاالت وفقاً لنظام إدارة وتنظيم             
 .مكافحة املنشطات

 يف حال تسلُّم نتائج سلبية، جيري االحتاد الدويل لتنس             5-7-2-2
قد منح إعفاء ألغراض      )  أ:  (الطاولة مراجعة لتحديد ما إذا كان        

نحه على النحو الوارد يف املعيار الدويل الذي        عالجية أو من املقرر م    
يوجد احنراف واضح من    )  ب.  (يتعلق بإعفاءات األغراض العالجية    

قبل املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أو املعيار الدويل               
 .للمختربات نتج عنه النتائج التحليلية السلبية

5 املادة    إذا كشفت إحدى النتائج التحليلية السلبية مبوجب       5-7-2-3

 تطبيق إعفاء ألغراض عالجية أو وجود احنراف من قبل               7-2-2-
املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أو من قبل املعيار الدويل            
للمختربات تسبب يف التوصل إىل نتائج غري منوذجية يعد الفحص             
بأكمله سالباً، ويتم إعالم املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع           

 .عب وكذلك الوكالة الدولية ملكافحة املنشطاتهلا الال
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 اإلخطارات الالحقة للمراجعة فيما يتعلق بالنتائج التحليلية           5-7-3
 السلبية

 إذا مل تكشف مراجعة إحدى النتائج التحليلية السلبية               5-7-3-1
 تطبيق إعفاء ألغراض عالجية أو استحقاق        2-2-7-5مبوجب املادة   

نحو الوارد يف املعيار الدويل          إعفاء ألغراض عالجية على ال         
إلعفاءات األغراض العالجية أو وجود احنراف من قبل املعيار                
الدويل للفحوصات والتحقيقات أو املعيار الدويل للمعامل الذي            
تسبب يف التوصل إىل نتائج سلبية يخطر االحتاد الدويل لتنس الطاولة      

كافحة الالعب على وجه السرعة إىل جانب املنظمة الوطنية مل               
املنشطات التابع هلا الالعب والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات            

النتائج )  أ:  ( باآليت 1-14-5بالطريقة املنصوص عليها يف املادة          
) ج.  (قاعدة مكافحة املنشطات اليت انتهكت     )  ب.  (التحليلية السلبية 

حق الالعب يف تقدمي طلب على وجه السرعة يتعلق بتحليل العينة              
 حالة العجز عن تقدمي هذا الطلب جيوز اعتبار احلق الذي           ب، أو يف  

املواعيد الزمنية احملددة،   )  د.  (يتعلق بتحليل العينة ب متنازالً عنه      
الوقت واملكان إلجراء حتليل العينة ب، إذا اختار الالعب أو االحتاد           

فرصة الالعب أو ممثله ) ه. (الدويل تقدمي طلب بشأن حتليل العينة ب
فض العينة ب وحتليلها وفقاً للمعيار الدويل للمختربات،        يف حضور   

حق الالعب يف   )  و.  (وذلك يف حالة تقدمي طلب إلجراء هذا التحليل       
" ب"و  "  أ"طلب نسخ من حزمة وثائق املخترب اليت تتعلق بالعينتني             

واليت تشمل املعلومات املطلوبة من قبل املعيار الدويل للمختربات، 
دم املُضي قُدماً بشأن النتائج التحليلية السلبية          وإذا قرر االحتاد ع    

         الالعب خطِر االحتادالعتبار ذلك انتهاكاً لقاعدة مكافحة املنشطات ي
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واملنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا والوكالة الدولية              
 .ملكافحة املنشطات

 يف حالة تقدمي طلب من قبل الالعب أو من االحتاد                  5-7-3-2
 لتنس الطاولة تجرى ترتيبات بشأن حتليل العينة ب وفقاً                 الدويل

للمعيار الدويل للمختربات وجيوز ألحد الالعبني قبول النتائج                
التحليلية للعينة أ عن طريق التنازل عن احلق يف طلب حتليل العينة               
ب، وعلى الرغم من ذلك جيوز لالحتاد اختيار املُضي قُدماً إلجراء            

 .حتليل على العينة ب

 يسمح لالعب أو ممثله حبضور حتليل العينة ب كما يسمح           5-7-3-3
ملندوب من االحتاد الدويل لتنس الطاولة إىل جانب اجلمعية الوطنية          

 .التابع هلا الالعب باحلضور

 يف حال عدم تطابق نتائج حتليل العينة ب مع نتائج حتليل             5-7-3-4
 الطاولة ذلك انتهاكاً لقاعدة     ما مل يعد االحتاد الدويل لتنس     (العينة أ،   

يعد الفحص بأكمله    )  2-2-5مكافحة املنشطات مبوجب املادة        
سالباً، ويبلغ الالعب واملنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا          

 .والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات بذلك

 يف حالة تطابق نتائج حتليل العينة ب مع نتائج حتليل العينة            5-7-3-5
، يقدم تقرير بالنتائج إىل الالعب واملنظمة الوطنية ملكافحة                  أ

 .املنشطات التابع هلا والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات

  مراجعة النتائج غري النموذجية5-7-4

 بناءً على املنصوص عليه يف املعيار الدويل للمختربات،          5-7-4-1
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د وجود مواد    توجه املختربات يف ظروف معينة إلعداد تقرير يفي           
حمظورة، وجيوز إعداده بصورة ذاتية مثل النتائج غري النموذجية،             

 .النتائج اخلاضعة لتحقيقات إضافية: على سبيل املثال

عند تسلُّم  - يجري االحتاد الدويل لتنس الطاولة مراجعة           5-7-4-2
قد منح إعفاء    )  أ:  ( لتحديد ما إذا كان       -النتائج غري النموذجية   

 أو من املقرر منحه على النحو الوارد يف املعيار             ألغراض عالجية 
يوجد احنراف  )  ب.  (الدويل الذي يتعلق بإعفاءات األغراض العالجية     

واضح من قبل املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أو املعيار             
 .الدويل للمختربات نتجت عنه النتائج التحليلية غري النموذجية

 املتعلقة  2-4-7-5 املادة     إذا كشفت املراجعة مبوجب      5-7-4-3
بالنتائج غري النموذجية عن تطبيق إعفاء األغراض العالجية أو وجود            
احنراف من قبل املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أو املعيار            
الدويل للمختربات تسبب يف النتائج التحليلية غري النموذجية يعد              

وطنية ملكافحة  الفحص بأكمله سلبياً، ويبلغ الالعب واملنظمة ال           
 .املنشطات التابع هلا والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات

املتعلقة بالنتائج غري    - يف حال عدم كشف املراجعة            5-7-4-4
 عن تطبيق إعفاء األغراض العالجية أو وجود احنراف من          -النموذجية

قبل املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أو املعيار الدويل               
 يف النتائج التحليلية غري النموذجية جيري االحتاد         للمختربات تسبب 

الدويل لتنس الطاولة التحقيقات الالزمة أو يدعو إىل إجرائها، وبعد            
االنتهاء من التحقيقات سواءً ستقدم النتائج غري النموذجية على أا             

 أو خالف ذلك، يخطر       1-3-7-5نتائج حتليلية سلبية وفقاً للمادة        
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لوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا الالعب          الالعب واملنظمة ا   
والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات بأنه من املقرر عدم تقدمي النتائج   

 .غري النموذجية على أا نتائج حتليلية سلبية

 لن يقدم االحتاد الدويل لتنس الطاولة إخطاراً بشأن النتائج          5-7-4-5
يت يجريها والقرار بشأن      غري النموذجية حىت اكتمال التحقيقات ال        

النتائج غري النموذجية عما إذا كانت ستقدم على أا نتائج حتليلية               
 :سلبية إال يف احلاالت التالية

 إذا قرر االحتاد أنه ينبغي إجراء حتليل على العينة ب               5-7-4-5-1
قبل انتهاء التحقيقات اليت يجريها جيوز له إجراء التحليل على العينة             

ار الالعب، على أن يتضمن هذا اإلخطار وصفاً للنتائج           ب بعد إخط  
 1-3-7-5غري النموذجية باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف املادة           

 ).ه(إىل ) د(من 

إحدى املنظمات الرئيسية للفعالية    )  أ( إذا طلب أي من       5-7-4-5-2
) ب.  (قبل انعقاد إحدى الفعاليات الدولية التابعة لالحتاد بوقت قصري        

إحدى املنظمات الرياضية املسؤولة عن اختيار أعضاء الفريق                
من -للمشاركة يف الفعالية الدولية قبل املوعد النهائي الوشيك                

-االحتاد الدويل لتنس الطاولة اإلفصاح عما إذا كان أي من الالعبني            
املدرجة أمساؤهم يف قائمة قدمتها املنظمة الرئيسية للفعالية أو               

 لديه نتائج غري منوذجية معلقة يخرب االحتاد              -يةاملنظمة الرياض 
املنظمةَ الرئيسية للفعالية أو املنظمة الرياضية بعد اإلخطار األول              

 .املقدم لالعب بشأن النتائج غري القياسية

 مراجعة نتائج جواز السفر غري القياسية ونتائج جواز السفر               5-7-5
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ر غري القياسية ونتائج     تجرى املراجعة على نتائج جواز السف        السلبية
جواز السفر السلبية على النحو الوارد يف املعيار الدويل للفحوصات           

يقدم االحتاد الدويل لتنس    .  والتحقيقات واملعيار الدويل للمختربات   
يف الوقت الذي يقتنع فيه حبدوث خمالفة لقاعدة           -الطاولة إخطاراً   

كافحة واملنظمة الوطنية مل     ( إىل الالعب        -مكافحة املنشطات  
املنشطات التابع هلا والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات يف آنٍ               

يفيد املخالفة املؤكدة لقاعدة مكافحة املنشطات إىل جانب          )  واحد
 .أساس هذا التأكيد املزعوم

  مراجعة املخالفات اليت تتعلق مبحل اإلقامة5-7-6

ة اليت تتعلق   يراجع االحتاد الدويل لتنس الطاولة أنواع العجز احملتمل       
بالتقدمي إىل جانب الفحوصات الفائتة بناءً على النحو احملدد يف               
املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات، ذات الصلة بالالعبني الذين        
قدموا املعلومات اليت تتعلق مبحل إقامتهم إىل االحتاد وفقاً للملحق           

-اراً  ط للمعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات، ويقدم االحتاد إخط       
 إىل  -4-2-5يف الوقت الذي يقتنع فيه حبدوث خمالفة تتعلق باملادة           

واملنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا والوكالة           (الالعب  
يفيد املخالفة املؤكدة    )  الدولية ملكافحة املنشطات يف آنٍ واحد        

 . إىل جانب أساس هذا التأكيد املزعوم4-2-5للمادة 

الفات األخرى اليت تتعلق بقاعدة مكافحة            مراجعة املخ    5-7-7
  6-7-5-2-7-5املنشطات ومل تتناوهلا املادة 

يجري االحتاد الدويل لتنس الطاولة أي حتقيقات مطلوبة للمتابعة فيما  
-5يتعلق بانتهاك حمتمل لقاعدة مكافحة املنشطات، مل تتناوله املادة     
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فيه حبدوث  يف الوقت الذي يقتنع       -ويقدم إخطاراً    .  7-2-5-7-6
 إىل الالعب أو أي شخص آخر            -4-2-5خمالفة تتعلق باملادة      

واملنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات التابع هلا الالعب والوكالة            (
يفيد املخالفة املؤكدة    )  الدولية ملكافحة املنشطات يف آنٍ واحد        

 .لقاعدة مكافحة املنشطات إىل جانب أساس هذا التأكيد املزعوم

 املخالفات السابقة فيما يتعلق بقاعدة مكافحة املنشطاتحتديد  5-7-8

قبل تقدمي إخطار ألحد الالعبني     -يرجع االحتاد الدويل لتنس الطاولة      
يفيد املخالفة املؤكدة لقاعدة مكافحة املنشطات على النحو الوارد           

 إىل نظام إدارة وتنظيم مكافحة املنشطات وإىل الوكالة العاملية          -أعاله
نشطات إىل جانب منظمات مكافحة املنشطات األخرى        ملكافحة امل 

ذات الصلة ويتواصل معها لتحديد ما إذا كانت هناك أي خمالفات               
 .مسبقة تتعلق بقاعدة مكافحة املنشطات

  اإليقاف املؤقت5-7-9

  اإليقاف املؤقت اإللزامي5-7-9-1

إذا أظهر حتليل العينة أ نتائج حتليلية سلبية تتعلق بوجود مواد                   
ظورة قد تكون مادة غري حمددة أو وجود أحد األساليب                    حم

احملظورة، إىل جانب عدم االكتشاف من قبل املراجعة اليت أُجريت           
 تطبيق اإلعفاء ألغراض عالجية أو وجود           2-2-7-5وفقاً للمادة    

احنراف عن املعيار الدويل للفحوصات والتحقيقات أو املعيار               
التحليلية السلبية تفرض عقوبة     الدويل للمختربات تسبب يف النتائج       

-5 و 2-7-5اإليقاف املؤقت عند اإلخطار املنصوص عليه يف املواد         
 .، أو فور تقدميه5-7-5 و7-3
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  اإليقاف املؤقت االختياري5-7-9-2

يف حالة النتائج التحليلية السلبية اليت تتعلق مبادة حمددة أو منتج               
، 1-9-7-5هلا املادة   فاسد، أو يف حالة وجود أي خمالفات، مل تتناو          

تتعلق بقاعدة مكافحة املنشطات، جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة     
فرض عقوبة اإليقاف املؤقت على الالعب أو أي شخص آخر ثبتت             
خمالفته لقاعدة مكافحة املنشطات، وذلك يف أي وقت بعد إجراء             

-5 و2-7-5املراجعة وتقدمي اإلخطار املنصوص عليهما يف املادتني 
 وقبل جلسة االستماع النهائية على النحو املنصوص عليه يف              7-7

 .8-5املادة 

 أو  1-9-7-5 يف حالة فرض إيقاف مؤقت مبوجب املادة            5-7-9-3
) أ:  ( يعطى الالعب أو أي شخص آخر أياً من اآليت            2-9-7-5املادة  

فرصة لعقد جلسة استماع مؤقتة سواءً قبل أو يف وقت مناسب بعد فرض 
فرصة لعقد جلسة استماع ائية عاجلة       )  ب.  (يقاف املؤقت عقوبة اإل 

 .، يف وقت مناسب بعد فرض عقوبة اإليقاف املؤقت8-5وفقاً للمادة 

عالوة على ذلك، حيق لالعب أو أي شخص آخر االستئناف ضد               
 .2-13-5فرض عقوبة اإليقاف املؤقت وفقاً للمادة 

يف حالة تقدمي    جيوز عدم رفع عقوبة اإليقاف املؤقت،        5-7-9-3-1
الالعب أو الشخص اآلخر إىل جلنة جلسة االستماع الربهان الذي              
يفيد احتمالية مشول املخالفة على منتج فاسد، وال يكون قرار جلنة            
جلسة االستماع بعدم رفع عقوبة اإليقاف املؤقت قابالً لالستئناف،           

عب أو  نظراً للتأكيد املتعلق بأحد املنتجات الفاسدة، الذي قدمه الال        
 .أحد األشخاص اآلخرين
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يف جلسة  )  أو ال ترفع  ( تفرض عقوبة اإليقاف املؤقت       5-7-9-3-2
االستماع املؤقتة، شريطة تقدمي الالعب أو أي شخص آخر إثباتاً               

عدم وجود دليل معقول يثبت خمالفة قواعد            )  أ:  (يتعلق باآليت 
 يتعلق  بسبب وجود خطأ جلِي   :  فعلى سبيل املثال  .  مكافحة املنشطات 

) ب.  (بالقضية املرفوعة ضد الالعب أو أحد األشخاص اآلخرين           
يكون لدى الالعب أو الشخص اآلخر قضية قوية قابلة للجدل تتعلق            
بعدم ممارسته خلطأ أو إمهال يؤدي إىل خمالفة مؤكدة لقاعدة                  
مكافحة املنشطات، وعليه، فمن املرجح رفع أي فترة تتعلق بعدم             

) ج. (4-10-5راء هذه املخالفة، عمالً باملادة     األهلية جيوز فرضها ج   
-هناك بعض احلقائق األخرى اليت تظهر بوضوح أنه ليس من العدل             

 فرض عقوبة اإليقاف املؤقت مسبقاً جللسة           -يف مجيع األحوال   
ويفسر هذا األساس على نطاق      .  8-5االستماع النهائية وفقاً للمادة      

ال :  ئية حقاً، فعلى سبيل املثال    ضيق، وال يطبق إال يف ظروف استثنا      
تقبل حقيقة فرض عقوبة اإليقاف املؤقت على الالعب أو على أي              
شخص آخر ضمن املشاركني يف منافسة معينة أو فعالية، على أا              

 .ظروف استثنائية هلذه األغراض

 يف حالة فرض عقوبة اإليقاف املؤقت بناءً على النتائج              5-7-9-4
تعلقة بالعينة أ إىل جانب عدم مطابقة نتائج              التحليلية السلبية امل   

التحليل الالحقة اليت تتعلق بالعينة ب مع نتائج حتليل العينة أ ال                  
خيضع الالعب ملزيد من عقوبات اإليقاف املؤقت جراء خمالفة              

أو (وفيما يتعلق باحلاالت اليت يستبعد فيها الالعب          .  1-2-5املادة  
 قواعد االحتاد الدويل لتنس        فريق الالعب على النحو الوارد يف        

 1-2-5من إحدى املنافسات على أساس خمالفة املادة            )  الطاولة
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باإلضافة إىل عدم مطابقة نتائج التحليل الالحق للعينة ب مع نتائج              
حتليل العينة أ جيوز استمرار الالعب أو الفريق يف املشاركة يف                 

لالعب أو  إذا كان ال يزال من املمكن إعادة مشاركة ا             -املنافسة  
 دون التأثري يف املنافسة، وعالوة على ذلك، جيوز بعد ذلك           -الفريق

 .لالعب أو للفريق املشاركة يف منافسات أخرى يف نفس الفعالية

 فيما يتعلق جبميع احلاالت اليت أُبلغ فيها الالعب أو أي              5-7-9-5
شخص آخر مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات ولكن مل تفرض عليه           

يقاف املؤقت، يقترح على الالعب أو أي شخص آخر قبول          عقوبة اإل 
 .العقوبة طوعاً ريثما تحل هذه املسألة

يتلقى الالعب أو أي من األشخاص         :  9-7-5تعليق على املادة      (
اآلخرين ائتماناً مقابل عقوبة اإليقاف املؤقت ألي فترة من فترات               

نصوص عليه عدم األهلية مت فرضها بشكل ملزم وائي على النحو امل
 )4-11-10. و3-11-10-5يف املادتني 

  القرار دون انعقاد جلسة استماع5-7-10

الذي ثبتت عليه   -  قد يعترف الالعب أو الشخص اآلخر          5-7-10-1
 ذه املخالفة يف أي وقت،         -خمالفة قواعد مكافحة املنشطات     

ة ويتنازل عن انعقاد جلسة االستماع ويقبل العواقب اليت فرضتها قاعد         
حيث يوجد بعض التقديرات فيما يتعلق       (مكافحة املنشطات هذه أو     

اليت قدمها االحتاد   )  بالعقوبات اليت تشملها قواعد مكافحة املنشطات     
 .الدويل لتنس الطاولة

  ويف املقابل، يف حال عجزِ الالعب أو الشخص اآلخر            5-7-10-2
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بات عدم   عن إث  -الذي ثبتت عليه خمالفة قواعد مكافحة املنشطات       -
ارتكاب هذه املخالفة يف غضون املوعد النهائي احملدد يف اإلخطار          
الذي أرسله االحتاد الدويل لتنس الطاولة تصديقاً على هذه املخالفة           
يعد معترفاً باملخالفة اليت ارتكبها ومتنازالً عن جلسة االستماع وقابالً          

 بعض  حيث توجد (للعواقب اليت أوجبتها قواعد مكافحة املنشطات        
التقديرات فيما يتعلق بالعقوبات اليت تشملها قواعد مكافحة                  

 .اليت قدمها االحتاد الدويل لتنس الطاولة) املنشطات

-5 أو املادة    1  10-7-5 فيما يتعلق حباالت تطبيق املادة       5-7-10-3
، ال يلزم انعقاد جلسة استماع أمام جلنة جلسة االستماع،             7-10-2

حتاد الدويل قراراً مكتوباً يؤكد ارتكاب        وبدالً من ذلك، يصدر اال     
خمالفةٍ لقواعد مكافحة املنشطات إىل جانب العواقب اليت فُرضت            
نتيجة لذلك، ويبني فيه مجيع األسباب اليت تتعلق بأي من فترات               

تربير لسبب عدم   )  إن وجد (عدم األهلية اليت فُرضت، مبا يف ذلك         
، ويرسل االحتاد الدويل     تطبيق أقصى فترة ممكنة من عدم األهلية         

لتنس الطاولة نسخاً من هذا القرار إىل منظمات مكافحة املنشطات             
، 3-2-13-5األخرى مع اإلبالغ باحلق يف االستئناف مبوجب املادة         

 .2-3-14-5كما يعلن هذا القرار وفقاً للمادة 

  اإلخطار بنتائج القرارات اإلدارية5-7-11

ث يثبت االحتاد ارتكاب خمالفة لقاعدة فيما يتعلق جبميع احلاالت حي
مكافحة املنشطات، أو يسحب االحتاد اإلثبات الذي يتعلق مبخالفة          
قواعد مكافحة املنشطات، أو يفرض عقوبة اإليقاف املؤقت، أو             
يتفق االحتاد مع الالعب أو أي شخص آخر على فرض العقوبة دون             



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 213

ك ملنظمات   انعقاد جلسة االستماع، يرسل االحتاد إخطاراً بذل            
، مع اإلبالغ    1-2-14-5مكافحة املنشطات األخرى وفقاً للمادة          

 .3-2-13-5باحلق يف االستئناف مبوجب املادة 

  اعتزال الرياضة5-7-12

يف حال اعتزال أحد الالعبني أو أي شخص آخر أثناء قيام االحتاد                
 بعملية إدارة النتائج حيتفظ االحتاد بالوالية القضائية إلمتام عملية             

إدارة النتائج اليت يقوم ا، ويف حالة اعتزال أحد الالعبني أو أي                
شخص آخر قبل بدء عملية إدارة النتائج وكان لالحتاد سلطة إدارة               
النتائج على الالعبني أو على أي شخص آخر يف أي وقت ارتكب فيه             
الالعب أو أي شخص آخر خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات يكون            

مارسة إدارة النتائج ذات الصلة مبخالفة قواعد           لالحتاد السلطة مل   
 .مكافحة املنشطات هذه

ال يعد تصرف أحد الالعبني أو أي          :  12-7-5تعليق على املادة     (
شخص آخر قبل أن خيضع للوالية القضائية التابعة ألي من منظمات            
مكافحة املنشطات خمالفةً لقاعدة مكافحة املنشطات، ولكن جيوز          

ساً مشروعاً إلنكار عضويته يف منظمة من املنظمات             أن تعد أسا   
 ).الرياضية

 احلق يف جلسة استماع عادلة  5-8

  مبادئ جلسة االستماع العادلة5-8-1

 يف حالة إرسال االحتاد الدويل لتنس الطاولة إخطاراً يفيد           5-8-1-1
إثبات خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات ومل يتنازل الالعب أو أي             
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-10-7-5ن احلق يف انعقاد جلسة استماع وفقاً للمادة         شخص آخر ع  
، تحال القضية إىل جلنة جلسة االستماع اليت        2-10-7-5 أو املادة    1

 .تتعلق بقضايا املنشطات التابعة لالحتاد لسماع القضية والبت فيها

 تدرج جلسات االستماع يف جدول زمين وتكون مكتملة            5-8-1-2
وجيوز انعقاد جلسات االستماع اليت      يف غضون مدة زمنية معقولة،       

تتعلق بالفعاليات بطريقة عاجلة حسبما تسمح به قواعد منظمة مكافحة 
 .املنشطات ذات الصلة إىل جانب جلنة جلسة االستماع

جيوز أن تكون    :  على سبيل املثال   :  2-1-8-5تعليق على املادة     (
ثما يكن  جلسة االستماع معجلة وتنعقد يف عشية الفعالية الرئيسية حي         

القرار بشأن خمالفة قواعد مكافحة املنشطات ضرورياً لتحديد أهلية           
الالعب فيما يتعلق مبشاركته يف الفعالية، أو تنعقد أثناء الفعالية حيثما   
يكن القرار بشأن هذه القضية له تأثري يف أهلية نتائج الالعب أو على               

 ).استمراره يف املشاركة يف الفعالية

نة جلسة االستماع اليت تتعلق بقضايا املنشطات         تحدد جل  5-8-1-3
والتابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة اإلجراءات اليت من املقرر              

 .اتباعها يف جلسة االستماع

 جيوز للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات واللجنة الوطنية         5-8-1-4
التابع هلا الالعب أو أي شخص آخر حضور جلسة االستماع بصفتهم           

قبني ويف مجيع احلاالت، يحافظ االحتاد الدويل لتنس الطاولة            مرا
على أن تكون الوكالة على اضطالع تام فيما يتعلق حبالة القضايا                 

 .املُعلقة وكذلك بنتائج جلسات االستماع كافة



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 215

 تتصرف جلنة جلسة االستماع اليت تتعلق بقضايا املنشطات         5-8-1-5
ة بطريقة عادلة وحمايدة جتاه       والتابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاول      

 .مجيع األطراف يف مجيع األوقات

  القرارات5-8-2

 تصدر جلنة جلسة االستماع اليت تتعلق بقضايا املنشطات           5-8-2-1
يف اية جلسة االستماع أو      -والتابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة       

قة  قراراً كتابياً يشمل مجيع األسباب املتعل       -يف وقت مناسب بعدها    
بالقرار وفترة عدم األهلية اليت فُرضت، مبا يف ذلك تربير سبب عدم             

 ).إن وجد(تطبيق أقصى فترة ممكنة من عدم األهلية 

 جيوز استئناف القرار أمام حمكمة التحكيم الرياضية على           5-8-2-2
وتقدم نسخ منه إىل الالعب     .  13-5النحو املنصوص عليه يف املادة       

ة إىل أي من منظمات مكافحة املنشطات        أو أي شخص آخر باإلضاف    
 .3-2-13-5مع إبالغهم باحلق يف االستئناف مبوجب املادة 

إذا كان  )  أ:  ( يف حالة عدم االستئناف ضد القرار مبا يلي          5-8-2-3
القرار يفيد ارتكاب خمالفة أي من قواعد مكافحة املنشطات يكشف           

) ب.  (2-3-14-5ة  عن القرار علناً على النحو املنصوص يف املاد          
ولكن إذا كان القرار بعدم ارتكاب خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات           
فال يكشف عنه علناً إال بعد احلصول على موافقة الالعب أو أي                 

يبذل االحتاد الدويل لتنس الطاولة      .  شخص آخر خيضع هلذا القرار     
جهوداً معقولة للحصول على هذه املوافقة، ويف حال احلصول عليها          
يكشف القرار علناً بشكل كامل أو جزئي، حسبما يوافق الالعب أو             

 على  6-3-14-5أي شخص آخر، وتطبق املبادئ الواردة يف املادة          
 .احلاالت اليت تشتمل على قاصر
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  انعقاد جلسة استماع واحدة أمام حمكمة التحكيم الرياضية5-8-3

فات قاعدة  جيوز انعقاد جلسة االستماع للقضايا اليت تتعلق مبخال           
مكافحة املنشطات مباشرةً يف حمكمة التحكيم الرياضية دون احلاجة          
إىل انعقاد جلسة استماع مسبقة مبوافقة الالعب واالحتاد الدويل              
لتنس الطاولة والوكالة العاملية ملكافحة املنشطات إىل جانب أي              
منظمة من منظمات مكافحة املنشطات يفترض أن يكون هلا احلق يف           

ستئناف يف حمكمة التحكيم الرياضية ضد القرار االبتدائي              رفع ا 
 .الصادر عن جلسة االستماع

يف حالة اقتناع مجيع األطراف بأن مجيع       :  3-8-5تعليق على املادة    (
حقوقهم ستكون حمفوظة يف حالة انعقاد جلسة استماع واحدة ال               

، يكون هناك حاجة لتكبد نفقات إضافية تتعلق بانعقاد جلسيت استماع         
وفيما يتعلق مبنظمة مكافحة املنشطات اليت ترغب يف املشاركة يف            
جلسة االستماع املنعقدة يف حمكمة التحكيم الرياضية بصفتها عضواً          
أو مراقباً جيوز رهن موافقتها اليت تتعلق بانعقاد جلسة استماع واحدة            

 .)على منحها هذا احلق

 ديةاالستبعاد التلقائي املتعلق بالنتائج الفر  5-9

تؤدي خمالفة قاعدة املنشطات يف الرياضات الفردية ذات الصلة              
بالفحص التلقائي الذي يجرى خارج املنافسة إىل استبعاد النتائج اليت          
مت احلصول عليها يف هذه املنافسة، إىل جانب مجيع العواقب                 
النامجة عن ذلك، مبا يف ذلك التجريد من أي ألقاب وميداليات                

 . أجراها الكمبيوتر باإلضافة إىل اجلوائزونقاط التصنيف اليت
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فيما يتعلق بأنواع الرياضة اليت ال تعد           :  9-5تعليق على املادة       (
مجاعية ولكن تمنح اجلوائز املتعلقة ا للفرق يكون االستبعاد أو              
اإلجراءات التأديبية األخرى ضد الفريق، يف حالة ارتكاب عضو أو            

قاعدة مكافحة املنشطات على النحو     أكثر من أعضاء الفريق خمالفة ل      
 ).الوارد يف قواعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة املعمول ا

  العقوبات املفروضة على األفراد 5-10

 استبعاد النتائج يف الفعالية اليت حدث أثناء انعقادها خمالفة           5-10-1
 قواعد مكافحة املنشطات 

ملنشطات أثناء الفعالية جيوز أن يؤدي ارتكاب خمالفة قواعد مكافحة ا
أو فيما يتعلق ا بناءً على قرار اهليئة احلاكمة للفعالية إىل استبعاد                
مجيع النتائج الفردية اليت حصل عليها الالعب يف هذه الفعالية إىل              
جانب مجيع العواقب النامجة عن ذلك، مبا يف ذلك التجريد من               

جراها الكمبيوتر  مجيع األلقاب وامليداليات ونقاط التصنيف اليت أ         
-10-5باإلضافة إىل مجيع اجلوائز باستثناء املنصوص عليه يف املادة  

1-1. 

 تستبعد النتائج يف    9-5ملا كانت املادة    :  1-10-5تعليق على املادة    (
، حيث  )الفعالية الفردية :  على سبيل املثال  (إحدى املنافسات الفردية    

لذلك جيوز أن   كانت نتيجة الفحص ذات الصلة بالالعب إجيابية،           
تؤدي هذه املادة إىل استبعاد مجيع نتائج الفعاليات املنعقدة أثناء              
املنافسة، وستدرج العوامل عند األخذ يف االعتبار ما إذا كان من               
املقرر استبعاد النتائج يف إحدى الفعاليات، وجيوز أن تشمل، على           

د مكافحة تعصب الالعب املتعلق بارتكابه خمالفةً لقواع     :  سبيل املثال 
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املنشطات أو ما إذا كانت نتيجة فحص الالعب سلبية يف املنافسات            
 ).األخرى

 يف حالة ثبوت عدم اقتراف الالعب أي خطأ أو إمهال              5-10-1-1
فيما يتعلق باملخالفة ال تستبعد النتائج الفردية لالعب اليت حصل              

افسة خبالف املن -عليها يف املنافسات األخرى ما مل تكن هذه النتائج          
 قد تأثرت    -اليت ارتكب فيها خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات           

 .مبخالفة الالعب لقاعدة مكافحة املنشطات

 عدم أهلية احلضور أو استخدام املواد أو األساليب                  5-10-2
 احملظورة أو حماولة استخدامها أو حيازا

 أو  1-2-5تكون فترة عدم األهلية اليت فُرضت بسبب خمالفة املادة            
 قابلة للتخفيف احملتمل فيما يتعلق       6-2-5 أو املادة     2-2-5ملادة  ا

على :  6-10-5 و 5-10-5 و 4-10-5بعقوبة اإليقاف مبوجب املواد      
 :النحو اآليت

أعوام يف احلاالت    )  4( تكون فترة عدم األهلية أربعة          5-10-2-1
 :اآلتية

 عدم مشول خمالفة قواعد مكافحة املنشطات مادة            1  5-10-2-1
 ما مل يستطع الالعب أو أي شخص آخر إثبات أن خمالفة               حمددة،

 .قواعد مكافحة املنشطات مل تكن مقصودة

 إذا مشلت خمالفة قواعد مكافحة املنشطات مادة             5-10-2-1-2
حمددة واستطاع االحتاد الدويل لتنس الطاولة إثبات أن خمالفة قواعد          

 .مكافحة املنشطات كانت مقصودة
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، تكون فترة عدم     1-2-10طبيق املادة     يف حالة عدم ت      5-10-2-2
 .األهلية عامني

 2-10-5املستخدم يف املادة     "  مقصود" يعين مصطلح     5-10-2-3
وعليه، .   حتديد الالعبني الذين يقومون بالتدليس        3-10-5واملادة  

يقتضي املصطلح أن الالعب أو شخصاً آخر قد مارس سلوكاً يعلم              
طات أو لديه علم بوجود خطر      أنه يشكل خمالفة لقاعدة مكافحة املنش     

كبري جراء ممارسة هذا السلوك الذي قد يشكل أو يؤدي إىل خمالفة              
تعد .  قواعد مكافحة املنشطات، وجتاهل هذا اخلطر بشكل واضح         

خمالفة قواعد مكافحة املنشطات النامجة عن النتائج التحليلية السلبية         
 انعقاد املنافسة ملغاة     اليت تتعلق مبادة ال يحظر استخدامها إال أثناء         

وغري مقصودة إذا كانت املادة حمددة واستطاع الالعب إثبات أن               
استخدام هذه املادة كان خارج املنافسة، وال تعد خمالفة قواعد               
مكافحة املنشطات النامجة عن النتائج التحليلية السلبية اليت تتعلق            

مقصودةً إذا كانت   مبادة ال يحظر استخدامها إال أثناء انعقاد املنافسة          
املادة غري حمددة ويف إمكان الالعب إثبات أن استخدام املادة                 
 .احملظورة كان خارج املنافسة يف سياق منفصل عن األداء الرياضي

 عدم أهلية املخالفات األخرى اليت تتعلق بقاعدة مكافحة            5-10-3
 املنشطات

-   املنشطات تكون فترات عدم األهلية املتعلقة مبخالفات قاعدة مكافحة       
 على النحو التايل، ما مل      -2-10-5خبالف املنصوص عليه يف املادة      

 :6-10-5 و5-10-5تطبق املادتان 

، 5-2-5 أو املادة     3-2-5 فيما يتعلق مبخالفات املادة        5-10-3-1
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تكون فترة عدم األهلية أربعة أعوام، إال يف حالة العجز عن اخلضوع             
عب قدرة على إثبات أن ارتكاب       جلمع العينات أو إذا كان لدى الال       

على النحو الوارد   (خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات مل يكن مقصوداً        
، وتكون فترة عدم األهلية يف هذه احلالة            )3-2-10-5يف املادة    

 .عامني

 تكون فترة عدم     4-2-5 وفيما يتعلق مبخالفات املادة         5-10-3-2
 إىل احلد األدىن وهو     األهلية عامني، وختضع العقوبة للتخفيف وصوالً     

يتوقف هذا على درجة اخلطأ الذي تسبب فيه الالعب،             .  عام واحد 
وتكون املرونة اليت متنحها هذه املادة املتعلقة بفترة عدم األهلية اليت             
تتراوح بني عام واحد وعامني غري متاحة لالعبني، حيث يوجد سلوك             

 يثري الشك    وهوآخر يتعلق بتغيري حمل اإلقامة يف اللحظة األخرية،             
 .البالغ حول حماولة الالعب جتنب احلضور من أجل إجراء الفحص

، 8-2-5 أو املادة    7-2-5 وفيما يتعلق مبخالفات املادة       5-10-3-3
تكون فترة عدم األهلية أربعة أعوام على األقل وصوالً إىل عدم                  

 7-2-5وتعد خمالفة املادة    .  األهلية مدى احلياة حبسب قوة املخالفة     
وإذا ارتكب  .   املتعلقة بقاصر خطرية بشكل كبري        8-2-5و املادة    أ

فريق الدعم الفين خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات خبالف املخالفة         
املتعلقة باملواد احملددة يترتب على ذلك فرض عقوبة عدم األهلية            

باإلضافة إىل ذلك، يقدم تقرير      .  مدى احلياة على فريق الدعم الفين      
، اليت  8-2-5 أو املادة    7-2-5 البالغة ذات الصلة باملادة      باملخالفات

جيوز أن تخالف القواعد واللوائح غري املتعلقة بالرياضية، إىل                
 .السلطات اإلدارية أو املهنية أو القضائية املختصة
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ينبغي خضوع األشخاص املتورطني    :  3-3-10-5تعليق على املادة    (
رين على إعطاء املنشطات     يف إعطاء املنشطات لالعبني أو املتست        

للعقوبات اليت تكون أشد من العقوبات اليت تفرض على الالعبني              
ونظراً الحنصار سلطة . الذين كانت نتيجة الفحص املتعلق م إجيابية

املنظمات الرياضية يف العموم على عدم األهلية فيما يتعلق باالعتماد           
إلبالغ عن فريق   والعضوية إىل جانب امتيازات رياضية أخرى، فإن ا         

الدعم الفين لدى السلطات املختصة يعد خطوة مهمة للردع عن               
 ).تعاطي املنشطات

، تكون فترة عدم     9-2-5 فيما يتعلق مبخالفات املادة        5-10-3-4
األهلية من عامني حبد أدىن وصوالً إىل أربعة أعوام، حبسب خطورة           

 .املخالفة

، تكون فترة عدم     10-2-5 فيما يتعلق مبخالفات املادة        5-10-3-5
األهلية عامني وختضع للتخفيف وصوالً إىل احلد األدىن وهو عام             
واحد حبسب درجة اخلطأ الذي ارتكبه الالعب أو أي شخص آخر              

 .وحبسب ظروف أخرى تتعلق باحلالة

املُشار إليه  "  الشخص اآلخر "إذا كان   :  5-3-10-5تعليق على املادة    (
 وليس فرداً جيوز أن ختضع هذه        شخصية اعتبارية  10-2-5يف املادة   

 )12-5الشخصية االعتبارية للعقوبة بناءً على النحو الوارد يف املادة 

 إلغاء فترة عدم األهلية أو إنقاصها يف حالة عدم اخلطأ أو                5-10-4
 .اإلمهال

يف حالة إثبات أحد الالعبني أو أي شخص آخر يف حالة فردية عدم               
 .ترة عدم األهلية األخرى املُطبقةاقترافه خطأً أو إمهاالً تلغى ف
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 2-5-10-5ال تطبق هذه املادة واملادة      :  4-10-5تعليق على املادة    (
إال فيما يتعلق بفرض العقوبات؛ ال تطبق من أجل حتديد ما إذا كانت             

 .قد حدثت خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات

ة يف حال :  وسيتم التطبيق يف حاالت استثنائية، على سبيل املثال           
استطاعة الالعب إثبات أنه بالرغم من بذل العناية الواجبة كاملة إال أنه            

وعلى خالف ذلك؛ من املقرر      .  مت ختريبه من قبل أحد املنافسني       
نتيجة فحص  )  أ:  (عدم تطبيق اخلطأ أو اإلمهال يف احلاالت اآلتية         

إجيابية بسبب فيتامني غري مصنف أو فاسد أو بسبب مكمل غذائي               
، وقد مت   )1-1-2-5املادة  (بون مسؤولني عما يتناولونه     يكون الالع (

إعطاء املادة  )  ب).  (حتذيرهم من احتمال حدوث تلوث الحق         
احملظورة لالعب من قبل طبيبه الشخصي أو مدربه دون اإلفصاح عن 

يكون الالعبون مسؤولني عن اختيارهم فيما يتعلق       (هذه املادة لالعب    
كونون مسؤولني عن إبالغهم بعدم      بالعاملني يف اال الطيب كما ي      

إفساد طعام الالعب من    )  ج).  (جواز تناوهلم أياً من املواد احملظورة     
يكون (قبل الزوج أو املدرب أو شخص آخر داخل دائرة معارفه                

الالعبون مسؤولني عما يتناولونه ومسؤولني أيضاً عن تصرف هؤالء           
حبسب ).  األشخاص الذين كلفوهم بتوصيل الطعام والشراب هلم          

الوقائع الفريدة اليت تتعلق حبالة خاصة، جيوز أن يؤدي أي من                 
 اعتماداً  5-10-5النماذج املرجعية إىل عقوبة خمففة مبوجب املادة          

 ).على عدم وجود خطأ أو إمهال كبري

 ختفيف فترة عدم األهلية اعتماداً على عدم وجود خطأ أو              5-10-5
 إمهال كبري
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اليت تتعلق باملواد احملددة أو املنتجات       ختفيف العقوبة    5-10-5-1
 6-2-5 و2-2-5 و1-2-5الفاسدة ذات الصلة مبخالفة املواد 

  املواد احملددة5-10-5-1-1

إذا كانت خمالفة قواعد مكافحة املنشطات تشتمل على مادة حمددة،          
وكان يف إمكان الالعب أو أي شخص آخر إثبات عدم اقتراف خطأ              

م األهلية يف حدها األدىن، وهي التوبيخ مع       أو إمهال، تكون فترة عد    
عدم فرض عقوبة عدم األهلية، ويف حدها األقصى عامني من عدم             
 .األهلية، حبسب درجة اخلطأ الذي اقترفه الالعب أو أي شخص آخر

  املنتجات الفاسدة5-10-5-1-2

فيما يتعلق باحلاالت اليت يكون يف إمكان الالعب إثبات عدم اخلطأ            
اإلمهال وأن املواد احملظورة املُكتشفة جاءت من منتج         اجلسيم أو   

فاسد تكون فترة عدم األهلية يف احلد األدىن، وهي التوبيخ مع عدم             
فرض أي فترة من فترات عدم األهلية، ويف احلد األقصى عامني من             
عدم األهلية، حبسب درجة اخلطأ الذي اقترفه الالعب أو أي شخص           

 .آخر

فيما يتعلق بتقدير درجة اخلطأ       :  2-1-5-10-5تعليق على املادة     (
سيكون من املناسب إذا     :  الذي اقترفه الالعب، فعلى سبيل املثال       

أعلن الالعب عن املنتج الذي حدد الحقاً أنه فاسد يف استمارة                 
 ).مكافحة املنشطات اخلاصة به

 سريان قاعدة عدم ثبوت اخلطأ اجلسيم أو اإلمهال                5-10-5-1
 .1-5-10-5ة يتجاوز سريان املاد
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إذا -يف حالة إثبات أحد الالعبني أو أي شخص آخر يف حالة فردية               
 عدم اقترافه خطأ جسيماً أو        - غري سارية  1-5-10-5مل تكن املادة     

إمهاالً خيضع ملزيد من التخفيف أو اإلعفاء فيما يتعلق بالعقوبة على           
 ، وجيوز ختفيف عقوبة فترة  6-10-5النحو املنصوص عليه يف املادة      

عدم األهلية املطبقة على خالف ذلك حبسب درجة اخلطأ الذي               
اقترفه الالعب أو أي شخص آخر، ولكن ال جيوز ختفيف عقوبة فترة            
عدم األهلية فيما يقل عن نصف فترة عدم األهلية املُطبقة على خالف            
ذلك، وإذا كانت فترة األهلية املُطبقة على خالف ذلك هي العقوبة             

ز أن تقل فترة العقوبة مبوجب هذه املادة عن            مدى احلياة فال جيو    
 .مثانية أعوام

 على  2-5-10-5جيوز تطبيق املادة    :  2-5-10-5تعليق على املادة    (
أي خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات، باستثناء املواد اليت يكون             

على سبيل  (الغرض منها هو عنصر خمالفة قواعد مكافحة املنشطات          
أو عنصر  )  9-2-5 أو    8-2-5 أو    7-2-5   أو 5-2-5املواد  :  املثال

أو نطاق عدم   )  1-2-10-5املادة  :  على سبيل املثال  (عقوبة حمددة   
األهلية املنصوص عليه بالفعل يف إحدى املواد ويعتمد على درجة            

 ).اخلطأ الذي ارتكبه الالعب أو أي شخص آخر

ية  اإلعفاء أو التخفيف أو التعليق فيما يتعلق بفترة عدم األهل           5-10-6
 .أو عواقب أخرى تتعلق بأسباب خالف اخلطأ

 املساعدة احلقيقية فيما يتعلق باكتشاف أو إثبات خمالفات 5-10-6-1
 .قاعدة انتهاك املنشطات

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة، قبل صدور قرار          5-10-6-1-1
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 أو انقضاء وقت االستئناف      13-5االستئناف النهائي مبوجب املادة      
 من فترة عدم األهلية املفروضة يف حالة فردية واليت يوجد  تعليق جزء 

فيها سلطة إدارة النتائج، حيث قدم الالعب أو أي شخص آخر                  
مساعدة حقيقية ملنظمة مكافحة املنشطات أو لسلطة جنائية أو هليئة            

اكتشاف منظمة مكافحة املنشطات خمالفةً     )  1(تأديبية جنائية نتج عنها     
طات اليت ارتكبها شخص آخر أو التوصل إىل         لقواعد مكافحة املنش  

اكتشاف هيئة تأديبية أو جنائية جرميةً جنائية أو خمالفةً          )  2.  (اكتشافها
لقواعد مهنية ارتكبها شخص آخر أو التوصل إىل اكتشافها، وكانت            
املعلومات اليت قدمها الشخص الذي قدم املساعدة احلقيقية متاحة           

 .لالحتاد الدويل لتنس الطاولة

بعد صدور قرار االستئناف     -ال جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة         
 تعليق جزء   - أو انقضاء وقت االستئناف    13-5النهائي مبوجب املادة    

من فترة األهلية املُطبقة إال مبوافقة الوكالة الدولية ملكافحة                   
املنشطات، ويعتمد مدى جواز تعليق فترة عدم األهلية املُطبقة على           

فة قواعد املنشطات اليت ارتكبها الالعب أو أي شخص          خطورة خمال 
آخر إىل جانب أمهية املساعدة احلقيقية اليت قدمها واليت تتعلق                

وإذا .  باجلهود الرامية إىل القضاء على تعاطي املنشطات يف الرياضة         
كانت فترة عدم األهلية املُطبقة خبالف ذلك هي مدى احلياة فال تقل             

مبوجب هذه املادة عن مثانية أعوام، ويف حالة         فترة العقوبة املُطبقة    
عجز الالعب أو الشخص اآلخر عن االستمرار فيما يتعلق بالتعاون             
وتقدمي مساعدة حقيقية كاملة وموثوق ا استند إليها تعليق عقوبة              
فترة عدم األهلية يعيد االحتاد تطبيق الفترة األصلية لعدم األهلية،              

راً بشأن إعادة تطبيق فترة عدم األهلية اليت        ويف حالة اختاذ االحتاد قرا    
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كانت معلقة أو اختاذه قراراً بشأن عدم إعادا جيوز استئناف هذا               
 .13-5القرار من قبل أي شخص حيق له االستئناف مبوجب املادة 

 من أجل تشجيع املزيد من الالعبني أو األشخاص             5-10-6-1-2
فحة املنشطات، بناءً   اآلخرين لتقدمي مساعدة حقيقية ملنظمات مكا       

على طلب االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو بناءً على طلب الالعب أو            
خمالفةً لقواعد مكافحة     )  أو ثبت ارتكابه    (شخص آخر ارتكب       

املنشطات، جيوز للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات املوافقة يف           
أي مرحلة من مراحل عملية إدارة النتائج، مبا يف ذلك بعد صدور               

، على ما تعده تعليقاً       13-5قرار االستئناف النهائي مبوجب املادة        
مالئماً فيما يتعلق بفترة عدم األهلية املُطبقة باإلضافة إىل غري ذلك              

 -يف حاالت استثنائية   -من العواقب األخرى، كما جيوز للوكالة           
املوافقة على تعليق فترة عدم األهلية باإلضافة إىل غري ذلك من                 

خرى اليت تتعلق باملساعدة احلقيقية اليت تكون أكرب من           العواقب األ 
تلك املنصوص عليها يف هذه املادة، أو حىت املوافقة على عدم               
فرض أي عقوبة تتعلق بفترات عدم األهلية أو استعادة اجلوائز املالية            
أو دفع غرامات أو تكاليف، على أن تكون موافقة الوكالة العاملية               

عدم اإلخالل بإعادة فرض العقوبة، فيما عدا       ملكافحة املنشطات مع    
، ال  13-5وبغض النظر عن املادة     .  ما تنص عليه املادة خالفاً لذلك     

جيوز ألي منظمة أخرى من منظمات مكافحة املنشطات استئناف             
 .القرارات اليت تصدرها الوكالة يف سياق هذه املادة

ولة أي جزء    يف حالة تعليق االحتاد الدويل لتنس الطا        5-10-6-1-3
من العقوبات املطبقة نتيجة لتقدمي مساعدة حقيقية فإنه يرسِل إخطاراً           
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يتضمن أسباب اختاذ هذا القرار إىل منظمات مكافحة املنشطات              
 على  3-2-13-5األخرى مع احلق يف االستئناف مبوجب املادة             

-ويف حاالت غري عادية     .  2-14-5النحو املنصوص عليه يف املادة      
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات أن ذلك سيخدم           حيث تحدد    

 جيوز للوكالة تفويض االحتاد العاملي        -مصاحل مكافحة املنشطات   
لتنس الطاولة إلبرام اتفاقيات سرية مالئمة من شأا حتديد أو تأجيل            
اإلفصاح عن اتفاق املساعدة احلقيقية أو اإلفصاح عن طبيعة                  

 .املساعدة احلقيقية املقدمة

يعد تعاون الالعبني وفريق الدعم       :  1-6-10-5يق على املادة     تعل(
الفين واألشخاص اآلخرين الذين يعترفون بأخطائهم والذين هم على          
استعداد للكشف عن خمالفات أخرى لقواعد مكافحة املنشطات             

 .مهماً لتطهري الرياضة

تعد هذه هي احلالة الوحيدة مبوجب القانون اليت يرخص فيها بتعليق            
 ).ترة عدم األهلية املُطبقةف

 االعتراف مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات يف ظل             5-10-6-2
 :غياب األدلة األخرى

إذا اعترف أحد الالعبني أو أي شخص آخر طواعيةً بارتكابه خمالفةً             
لقواعد مكافحة املنشطات قبل تلقيه إخطاراً يفيد مجع العينات الذي           

أو يف حالة وجود خمالفة     (ملنشطات  قد يثبت خمالفة قاعدة مكافحة ا     
، قبل تلقي اإلخطار    1-2-5لقواعد مكافحة املنشطات خبالف املادة      

وإذا كان هذا    )  7-5األول للمخالفة املعترف ا مبوجب املادة           
االعتراف هو الدليل الوحيد املوثوق به فيما يتعلق باملخالفة يف وقت           
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ة، على أال تزيد على     االعتراف جيوز ختفيف عقوبة فترة عدم األهلي       
 .نصف فترة عدم األهلية املُطبقة خبالف ذلك

يقصد ذه املادة عندما يتقدم أحد       :  2-6-10-5تعليق على املادة    (
الالعبني أو أي شخص آخر ويعترف بارتكابه خمالفة لقواعد مكافحة           
املنشطات، يف احلاالت اليت ال تعلم فيها منظمة مكافحة املنشطات           

د مكافحة املنشطات اليت قد تكون ارتكبت وال يكون           مبخالفة قواع 
الغرض منها التطبيق يف احلاالت اليت تتعلق باالعتراف بعد معرفة              
الالعب أو الشخص اآلخر أن القبض عليه قد أوشك وينبغي أن                 
تخفف عقوبة عدم األهلية حبسب احتمال كون الالعب أو أي شخص 

م لالعتراف باملخالفة اليت  تقد-الذي من املفترض القبض عليه -آخر  
 ).ارتكبها طواعية

 االعتراف العاجل مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات بعد         5-10-6-3
أو   1-2-10-5التعرض ملخالفة يفرض عقوبة عليها مبوجب املادة          

 .1-3-10-5املادة 

يحتمل خضوع أي العب أو أي شخص آخر لعقوبة مدا أربعة                 
بسبب التهرب من     (1-3-10أو املادة     1-2-10أعوام مبوجب املادة    

ويف حالة  ).  مجع العينات أو رفض مجع العينات أو التالعب ا            
االعتراف فوراً مبخالفة تلك القواعد املُثبتة بعدما تصدى هلا االحتاد           
الدويل لتنس الطاولة، وأيضاً يف حالة احلصول على موافقة الوكالة            

فقاً لتقديرمها، جيوز هلذا     العاملية ملكافحة املنشطات واالحتاد وو     
الالعب أو الشخص اآلخر تلقي ختفيف فيما يتعلق بعقوبة فترة عدم             
األهلية تصل إىل عامني حبد أدىن، حبسب قوة املخالفة ودرجة               
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 .اخلطأ الذي ارتكبه أي منهما

 يف حالة إثبات أي العب أو أي شخص آخر استحقاقه              5-10-6-4
 أو  4-10-5من أحكام املواد    ختفيف العقوبة مبوجب أكثر من حكم        

 .6-10-5 أو 5-10-5

5 و 2-10-5تحدد فترة عدم األهلية املُطبقة خبالف ذلك وفقاً للمواد          

، قبل تطبيق أي ختفيف أو تعليق             5-10-5 و  4-10-5 و  10-3-
ويف حالة إثبات أي العب أو أي        .  6-10-5للعقوبة مبوجب املواد     

ترة عدم األهلية    شخص آخر استحقاقه ختفيف أو تعليق عقوبة ف            
، جيوز ختفيفها أو تعليقها، على أال تكون          6-10-5مبوجب املادة   

 .أقل من ربع فترة عدم األهلية املُطبقة خبالف ذلك

تحدد العقوبة املناسبة يف أربع        :  4-6-10-5تعليق على املادة      (
تحدد جلنة جلسة االستماع أياً من      :  اخلطوة األوىل :  خطوات مسلسلة 

10-5 أو   4-10-5 أو   3-10-5 أو   2-10-5املادة  (ساسية  العقوبات األ 

اخلطوة .  تنطبق على املخالفة املعينة لقواعد مكافحة املنشطات       )  5-
يف حالة تقدمي العقوبة األساسية نطاقاً من العقوبات جيب على         :  الثانية

جلنة جلسة االستماع حتديد العقوبة القابلة للتطبيق من هذا النطاق             
أ الذي ارتكبه الالعب أو الشخص اآلخر، ويف            وفقاً لدرجة اخلط   

تقرر جلنة جلسة االستماع ما إذا كان يوجد أساس            :  اخلطوة الثالثة 
5-10-5 من خالل 1-5-10-5املواد (لإلعفاء من العقوبة أو ختفيفها     

ال تتعلق مجيع األسس على إعفاء أو تعليق أو ختفيف          :  مالحظة).  4-
 جلسة االستماع القرار بشأن بدء        تصدر جلنة :  العقوبة، ويف النهاية  

توجد أمثلة عديدة على    .  11-10-5فترة عدم األهلية مبوجب املادة       
 ).2 يف امللحق 10-5كيفية تطبيق املادة 
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  خمالفات متعددة5-10-7

 فيما يتعلق باملخالفة الثانية لقواعد مكافحة املنشطات،          5-10-7-1
عدم األهلية أكثر   اليت ارتكبها العب أو أي شخص آخر، تكون فترة           

 :من

 .ستة أشهر )  أ(

نصف فترة عدم األهلية اليت فُرضت بسبب املخالفة األوىل      )    ب(
لقواعد مكافحة املنشطات، دون األخذ يف االعتبار أي            

 .6-10-5ختفيف مبوجب املادة 

ضعف فترة عدم األهلية املُطبقة خبالف ذلك للمخالفة             ) ج(
كما لو أا املخالفة      الثانية لقواعد مكافحة املنشطات        

األوىل، دون األخذ يف االعتبار أي ختفيف مبوجب املادة         
5-10-6. 

جيوز بعد ذلك ختفيف فترة عدم األهلية املقررة أعاله، عمالً باملادة           
5-10-6. 

 وتؤدي ثالث خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات دائماً إىل         5-10-7-2
ت املخالفة الثالثة تفي     عقوبة عدم األهلية مدى احلياة، إال إذا كان          

بالشرط الذي يتعلق بإعفاء أو ختفيف فترة عدم األهلية مبوجب املادة      
-2-5 أو إذا كانت املخالفة تتعلق باملادة        5-10-5 أو املادة    5-10-4
تكون فترة عدم األهلية يف هذه احلاالت اخلاصة من مثاين سنوات           .  4

 .إىل فترة عدم األهلية مدى احلياة

يما يتعلق مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات اليت أثبت         وف 5-10-7-3
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العب أو شخص آخر عدم ارتكابه خطأً أو إمهاالً يتعلق ا فإا ال               
 .تعد خمالفة ألغراض هذه املادة

  قواعد إضافية لبعض املخالفات اإلضافية احملتملة5-10-7-4

-5 فيما يتعلق بأغراض فرض العقوبات مبوجب املادة 5-10-7-4-1
، ال تعد خمالفة قواعد مكافحة املنشطات املخالفةَ الثانية، إال          10-7

إذا كان يف إمكان االحتاد الدويل لتنس الطاولة إثبات ارتكاب الالعب 
املخالفة الثانية لقواعد مكافحة املنشطات بعد تلقي الالعب أو أي             

أو بعدما بذل االحتاد      .  7-5شخص آخر إخطاراً مبوجب املادة          
هوداً معقولة إلرسال اإلشعار الذي يتعلق باملخالفة األوىل؛        الدويل ج 

إذا مل يكن يف إمكان االحتاد إثبات ذلك، تعد كلتا املخالفتني                  
خمالفة واحدة أوىل، وتعتمد العقوبة املفروضة على املخالفة اليت            

 .حتمل العقوبة األشد

د بع- يف حالة اكتشاف االحتاد الدويل لتنس الطاولة           5-10-7-4-2
 -فرض عقوبة تتعلق باملخالفة األوىل لقواعد مكافحة املنشطات            

حقائق تشمل خمالفة قواعد مكافحة املنشطات ارتكبها الالعب أو أي         
شخص آخر وقد حدثت قبل إرسال اإلخطار الذي يتعلق باملخالفة             
األوىل يفرض االحتاد عقوبة إضافية بناءً على العقوبة اليت كان من               

 كان مت الفصل بشأن املخالفتني يف آنٍ واحد،           املفترض فرضها إذا  
وسوف تستبعد النتائج اليت تتعلق جبميع املنافسات اليت يرجع                
تارخيها إىل املخالفة السابقة لقواعد مكافحة املنشطات على النحو           

 .8-10-5املنصوص عليه يف املادة 

 خمالفات متعددة لقواعد مكافحة املنشطات خالل فترة          5-10-7-5
 .أعوامعشرة 
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، جيب حدوث كل خمالفة لقواعد مكافحة        7-10-5ألغراض املادة   
املنشطات خالل فترة األعوام العشرة ذاا حىت تعد هذه املخالفات           

 .خمالفات متعددة

 استبعاد النتائج اليت تتعلق باملنافسات الالحقة جلمع                5-10-8
 .العينات أو الرتكاب خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات

إىل االستبعاد التلقائي لنتائج املنافسة اليت كانت نتائج العينة            إضافةً  
 تستبعد مجيع النتائج      9-5اليت تتعلق ا إجيابية مبوجب املادة           

التنافسية اليت حصل عليها الالعب من تاريخ مجع العينات اإلجيابية            
، )سواءً أكانت يف وقت انعقاد املنافسة أو مل تكن يف وقت انعقادها           (

لفة قواعد مكافحة املنشطات اليت ارتكبت أثناء بدء أي من             أو خما 
اإليقاف املؤقت أو فترة عدم األهلية، مع تطبيق مجيع العواقب                
النامجة، مبا يف ذلك مصادرة أي ميداليات أو نقاط أو جوائز، ما مل              

 .تقتضِ العدالة خالف ذلك

حة ال مينع أي شيء يف قواعد مكاف         :  8-10-5تعليق على املادة     (
املنشطات الالعبني أو األشخاص اآلخرين األبرياء الذين تضرروا من         
تصرفات الشخص الذي ارتكب خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات           
من املطالبة بأي حق، الذي لواله لكانت املطالبة بتعويضات من هذا           

 ).الشخص

 توزيع التكاليف اليت حتكم ا حمكمة التحكيم الرياضية             5-10-9
 . املالية املصادرةواجلوائز

تكون أولوية تسديد التكاليف اليت حتكم ا حمكمة التحكيم                 
دفع :  أوالً:  الرياضية واجلوائز املالية املصادرة على النحو التايل          
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إعادة :  ثانياً.  التكاليف اليت حكمت ا حمكمة التحكيم الرياضية          
تسديد :  اًثالث.  توزيع اجلائزة املالية املصادرة على الالعبني اآلخرين       

 .النفقات اليت تكبدها االحتاد الدويل لتنس الطاولة

  العواقب املالية5-10-10

يف حالة ارتكاب العب أو أي شخص آخر خمالفة لقواعد مكافحة              
وفقاً لتقديره ووفقاً   -املنشطات جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة         

مبخالفة استعادة التكاليف اليت تتعلق        )  أ( اختيار    -ملبدأ التناسب 
قواعد مكافحة املنشطات من الالعب أو من أي شخص آخر ارتكب            

تغرمي )  ب.  (املخالفة، بغض النظر عن فترة عدم األهلية املفروضة         
 دوالر أمريكي، ال 500.00الالعب أو أي شخص آخر مبلغاً يصل إىل 

تفرض هذه الغرامة إال يف احلاالت اليت فُرضت فيها بالفعل العقوبة             
 .  فترة عدم األهلية املُطبقة خبالف ذلكالقصوى من

ال يعد فرض العقوبة املالية أو استعادة االحتاد الدويل لتنس الطاولة            
التكاليف أساساً لتخفيف فترة عدم األهلية أو أي عقوبة أخرى تطبق             

 .خبالف ذلك مبوجب قواعد مكافحة املنشطات أو القانون

  بدء فترة عدم األهلية5-10-11

 ما هو منصوص عليه أدناه، تبدأ فترة عدم األهلية من تاريخ              باستثناء
صدور قرار جلسة االستماع النهائية الذي ينص على عدم األهلية، أو           
يف حالة التنازل عن انعقاد جلسة االستماع، أو عدم انعقادها، يف               

 .تاريخ املوافقة على عقوبة عدم األهلية أو فرضها بطريقة أخرى

 غري منسوبة لالعب أو ألي شخص آخر تأخريات 5-10-11-1
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يف حالة وجود تأخريات كبرية تتعلق بانعقاد جلسة االستماع أو تتعلق           
جبوانب أخرى من مكافحة املنشطات غري املنسوبة لالعب أو ألي            
شخص آخر، جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة بدء فترة عدم                

ذي يتعلق جبمع   األهلية يف تاريخ سابق ويبدأ مع التاريخ السابق ال           
العينة أو يف تاريخ ارتكاب آخر خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات،            
وتستبعد مجيع النتائج التنافسية احملققة أثناء فترة عدم األهلية، مبا            

 . يف ذلك عدم األهلية ذات األثر الرجعي

يف حاالت خمالفات قواعد مكافحة     :  1-11-10-5تعليق على املادة    (
، جيوز أن    1-2-5ملنصوص عليها يف املادة       املنشطات خبالف ا   

يكون الوقت الذي حتتاج إليه منظمة مكافحة املنشطات الكتشاف             
وتطوير حقائق كافية بغية إثبات خمالفة قواعد مكافحة املنشطات              
مطوالً وخصوصاً يف حالة اختاذ الالعب أو أي شخص آخر عمالً               

 ينبغي تطبيق    إجيابياً بغية جتنب التحري، ويف هذه احلاالت، ال            
املرونة املنصوص عليها يف هذه املادة اليت تتعلق ببدء العقوبة يف              

 ).تاريخ سابق

  االعتراف يف الوقت املناسب5-10-11-2

يعين يف مجيع   (يف حالة اعتراف الالعب أو أي شخص آخر فوراً             
بارتكابه خمالفة  )  احلاالت، بالنسبة لالعب قبل املنافسة مرة أخرى        

املنشطات بعدما واجهه االحتاد الدويل لتنس الطاولة        قواعد مكافحة   
بتلك املخالفة جيوز بدء فترة عدم األهلية مسبقاً مع تاريخ مجع العينة        
أو مع تاريخ حدوث آخر خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات،                 

 -يف حالة تطبيق هذه املادة      -وبالرغم من ذلك، خيضع الالعب         
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وتبدأ من تاريخ قبول الالعب أو    لنصف فترة عدم األهلية على األقل،       
أي شخص آخر العقوبة اليت فُرضت أو من تاريخ صدور قرار جلسة             

 . االستماع بشأن فرض العقوبة أو من تاريخ فرضها بطريقة أخرى

على أال تطبق هذه املادة إذا مت ختفيف فترة عدم األهلية مبوجب                
 .3-6-10-5املادة 

اف املؤقت أو فترة عدم األهلية        االئتمان املتعلق باإليق   5-10-11-3
 اليت أمتها الالعب

 يف حالة فرض اإليقاف املؤقت واحترامه من قبل             5-10-11-3-1
الالعب أو أي شخص آخر يتلقى الالعب ائتماناً يتعلق بفترة اإليقاف            
املؤقت عن أي فترة من عدم األهلية جيوز فرضها بشكل ملزم                   

 .وائي

ية مبوجب قرار قُدم ضده استئناف         يف حالة إمتام فترة عدم األهل        
الحقاً يتلقى الالعب أو أي شخص آخر ائتماناً لفترة عدم األهلية هذه            
اليت أمتها الالعب عن أي فترة من عدم األهلية اليت قد تكون فُرضت             

 .بشكل ملزم وائي

 يف حالة قبول العب أو أي شخص آخر طواعية اإليقاف         5-10-11-4
اد الدويل لتنس الطاولة واحترامه بعد ذلك         املؤقت كتابياً من االحت    

لإليقاف املؤقت يتلقى الالعب أو أي شخص آخر ائتماناً هلذه الفترة            
من اإليقاف املؤقت التطوعي عن أي فترة من عدم األهلية اليت قد               

وترسل نسخة من املوافقة الطواعية . تكون فُرضت بشكل ملزم وائي
اف املؤقت فوراً إىل أي طرف      لالعب أو أي شخص آخر بشأن اإليق       
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حيق له تلقي إخطار بشأن املخالفة املؤكدة لقواعد مكافحة                   
 .1-14-5املنشطات مبوجب املادة 

ال يعد قبول الالعب طواعية       :  2-3-11-10-5تعليق على املادة      (
لإليقاف املؤقت اعترافاً منه، وال يستخدم يف أي حال من األحوال             

 ).د الالعبللتوصل إىل استنتاج سليب ض

 عدم إعطاء أي ائتمان عن فترة عدم األهلية ألي فترة            5-10-11-3-5
قبل تاريخ السريان املتعلق باإليقاف املؤقت أو اإليقاف املؤقت              
طواعية، بغض النظر عما إذا كان الالعب رجح عدم املشاركة يف               

 .املنافسة أو قام فريقه بإيقافه

ماعية، يف حالة فرض       وفيما يتعلق بالرياضة اجل       5-10-11-3-6
 تبدأ  -ما مل تقتضِ العدالة خالف ذلك     -عقوبة عدم األهلية على فريق      

فترة عدم األهلية يف تاريخ صدور قرار جلسة االستماع النهائية الذي            
ينص على عدم األهلية، أو يف حالة التنازل عن جلسة االستماع يف              

قة أخرى، على   تاريخ املوافقة على عقوبة عدم األهلية أو فرضها بطري        
 مسواءً أكانت مفروضة أ   (أن يقدم ائتماناً ألي فترة لإليقاف املؤقت          

مقابل إمجايل فترة عدم األهلية اليت من املقرر             )  مقبولة طواعية 
 .إمتامها

 أن التأخريات   11-10-5توضح املادة   :  11-10-5تعليق على املادة    (
ناسب والتعليق  اليت ال تعزى إىل الالعب واالعتراف يف الوقت امل           

املؤقت ليست إال تربيرات لبدء فترة عدم األهلية قبل تاريخ صدور              
 ).قرار جلسة االستماع
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  الوضع أثناء عدم األهلية5-10-12

  احلظر املفروض على املشاركة أثناء عدم األهلية5-10-12-1

، )مبا يف ذلك فريق الدعم الفين     (ال جيوز لالعب أو أي شخص آخر         
 املشاركة بأي صفة يف      -أثناء فترة عدم األهلية    -ؤهل  أعلن أنه غري م    

خبالف التعليم املعتمد املتعلق مبكافحة        (منافسة أو نشاط معتمد        
ينظمه االحتاد الدويل لتنس الطاولة     )  املنشطات أو برامج إعادة التأهيل    

أو أي مجعية وطنية أو نادٍ أو أي منظمة عضو يف االحتاد، أو املشاركة               
ملعتمدة اليت ينظمها أي من دوري احملترفني أو أي            يف املنافسات ا  

منظمة تتعلق بالفعاليات الدولية والوطنية أو أي خنبة أو يف النشاط                 
 .الرياضي على املستوى الوطين الذي متوله إحدى الوكاالت احلكومية

جيوز ألي العب أو أي شخص آخر خيضع لفترة عدم األهلية اليت               
 -عد إمتام أربعة أعوام من عدم األهلية      ب-تكون أطول من أربعة أعوام      

املشاركة بصفته العباً يف الفعاليات احمللية الرياضية غري املفروض           
عليها عقوبة أو غري اخلاضعة للوالية القضائية من قبل املنظمات                
الرياضية املوقعة على القانون أو العضو يف املنظمات الرياضية                

لفعالية الرياضية احمللية    املوقعة على القانون، شريطة أن تكون ا          
ليست باملستوى الذي يؤهل الالعب أو أي شخص آخر بطريقة                
مباشرة أو غري مباشرة للتنافس أو تراكم النقاط بغرض التنافس يف               
البطولة الوطنية أو الفعاليات الدولية، وال جيوز عمل الالعب أو أي             

 . شخص آخر بأي صفة مع القُصر

 خاضعٍ لفترة عدم األهلية يف إجراء       يستمر الالعب أو أي شخص آخر     
 .الفحوصات
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ال جيوز لالعب   :  على سبيل املثال  :  1-12-10-5تعليق على املادة    (
 املذكورة أدناه،   2-12-10-5يف فترة عدم األهلية، مبوجب املادة         

املشاركة يف معسكر تدريب أو معرض أو مترين ينظمه االحتاد                
اء يف هذا االحتاد الوطين أو      الوطين التابع له أو أحد النوادي األعض       

األنشطة اليت متوهلا إحدى الوكاالت احلكومية، وعالوة على ذلك،         
ال جيوز لالعب غري املؤهل التنافس يف دوري احملترفني غري املوقع           

دوري اهلوكي الوطين والرابطة الوطنية لكرة         :  على سبيل املثال   (
عاليات الدولية أو   ، باإلضافة إىل عدم املشاركة يف الف      )السلة وخالفه 

الوطنية التابعة للمنظمات غري املوقعة دون تفعيل العواقب املنصوص         
على "  نشاط"ويشمل أيضاً مصطلح     .  3-12-10-5عليها يف املادة     

األنشطة اإلدارية مثل أداء اخلدمة بصفة مسؤول أو مدير         :  سبيل املثال 
ها أو موظف رمسي أو عامل أو متطوع تابع للمنظمة املنصوص علي            

 .يف هذه املادة

سوف يعترف بعدم األهلية املفروضة يف إحدى الرياضات من قبل             
 ))1-15-5راجع املادة (الرياضات األخرى 

  العودة من أجل التدريب5-10-12-2

، العودة من أجل    1-12-10-5جيوز لالعب، بناءً على استثناء للمادة       
 أي منظمة   التدريب مع فريق أو من أجل استخدام مرافق النادي أو            

عضو يف منظمة عضو أخرى من املنظمات األعضاء التابعة لالحتاد            
الشهرين )  أ(الدويل لتنس الطاولة، ذلك يف غضون فترة أقل من               

الربع )  ب(اآلخرين من فترة عدم األهلية املفروضة على الالعب             
 .األخري من فترة عدم األهلية املفروضة على الالعب
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فيما يتعلق بالعديد من الرياضات      :  2-12-10-5تعليق على املادة     (
القفز التزجلي  :  على سبيل املثال  (اجلماعية وبعض الرياضات الفردية     

، ال يكون يف إمكان الالعب التدريب بشكل فعال مبفرده          )أو اجلمباز 
حبيث يكون جاهزاً للمنافسة يف اية فترة األهلية املفروضة عليه،             

رة التدريب املنصوص عليها يف     فال جيوز لالعب غري مؤهل، أثناء فت      
ادة، املنافسة أو املشاركة يف أي نشاط منصوص عليه يف املادة            ـامل

 ). خبالف التدريب5-10-12-1

 انتهاك احلظر املفروض على املشاركة أثناء فترة عدم            5-10-12-3
 األهلية

أعلن أنه غري    -يف حالة انتهاك أحد الالعبني أو أي شخص آخر               
روض على املشاركة أثناء فترة عدم األهلية              احلظر املف    -مؤهل

، يكون االستبعاد هو نتيجة      1-12-10-5املنصوص عليها يف املادة      
هذه املشاركة باإلضافة إىل فرض فترة جديدة من عدم األهلية                  
تتساوى مدا مع فترة عدم األهلية األصلية وتضاف يف اية فترة               

 فترة عدم األهلية اجلديدة     عدم األهلية األصلية، على أنه جيوز تعديل      
حبسب درجة اخلطأ الذي ارتكبه الالعب أو ظروف أخرى تتعلق ذه  

يحدد االحتاد الدويل لتنس الطاولة ما إذا كان الالعب انتهك           .  احلالة
احلظر املفروض على املشاركة وما إذا كان التعديل مناسباً، وجيوز           

 .13-5التظلم بشأن هذا القرار مبوجب املادة 

م العب لشخص أو مساعدة شخص لشخص آخر           ـة دع ــ حال يف
على انتهاك احلظر املفروض على املشاركة أثناء فترة عدم األهلية              
يفرض االحتاد الدويل لتنس الطاولة العقوبات اليت تتعلق بانتهاك              
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 . على هذه املساعدة9-2-5املادة 

  حجب الدعم املايل أثناء فترة عدم األهلية5-10-12-4

فة إىل ذلك، فيما يتعلق مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات             باإلضا
اليت ال تشمل العقوبات املخففة على النحو املنصوص عليه يف                

، سوف حيجب االحتاد الدويل       5-10-5 أو املادة     4-10-5املادة  
لتنس الطاولة واالحتادات الوطنية التابعة له بعض الدعم املايل                

 .متيازات األخرى املتعلقة بالرياضةاملتعلق بالرياضة أو مجيعه أو اال

  إعالن العقوبة تلقائيا5-10-13ً

يعد اإلعالن التلقائي جزءاً إلزامياً من أي عقوبة، على النحو املنصوص             
 .3-14-5عليه يف املادة 

يعد تنسيق العقوبات من أكثر جماالت         :  10-5تعليق على املادة     (
ويعين التنسيق تطبيق   مكافحة املنشطات تعرضاً للجدل واملناقشة،        

نفس القواعد واملعايري بغية تقييم الوقائع الفريدة لكل حالة، وتستند           
احلجج الناشئة ضد طلب تنسيق العقوبات إىل االختالفات بني                

يكون الالعبون يف بعض      :  الرياضات مبا يف ذلك األمثلة اآلتية         
الرياضات حمترفني وحيصلون على دخل كبري من الرياضة، يف حني           

كون الالعبون يف بعض الرياضات األخرى هواة حقيقيني؛ وفيما             ي
يتعلق بالرياضات اليت تكون حياة الالعب املهنية فيها قصرية تؤثر              
فترة عدم األهلية القياسية على الالعب أكثر من الرياضات اليت تكون            

تستند احلجة األساسية اليت     .  حياة الالعبني املهنية فيها عادة أطول       
ق العقوبات إىل أنه ببساطة من اخلطأ فرض عقوبات               تفضل تنسي 
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خمتلفة على العبني من نفس البلد كانت نتائجهم التحليلية إجيابية              
فيما يتعلق بنفس املادة احملظورة ويف ظل ظروف مماثلة بسبب               

باإلضافة إىل ذلك، تعد دائماً     .  مشاركتهم يف رياضة خمتلفة فحسب    
 مقبولة لبعض املنظمات الرياضية     املرونة يف فرض العقوبة فرصة غري     

لتكون أكثر تساهالً مع املدمنني، يف حني كان عدم وجود تنسيق                
العقوبات أيضاً يف كثري من األحيان مصدراً للرتاعات القضائية بني              

 ).االحتادات الدولية واملنظمات الوطنية ملكافحة املنشطات

  عواقب تفرض على الفرق5-11

) خارج الفريق الرياضي  (حد أعضاء الفريق     يف حالة إخطار أ    5-11-1
 ذات الصلة   7-5مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات مبوجب املادة         

بإحدى الفعاليات تقوم اهليئة احلاكمة للفعالية بإجراء فحوصات              
 على مجيع أعضاء الفريق      -اليت تكون مالئمة  -األغراض احملددة   

 .أثناء فترة الفعالية

 لفرق عواقب تفرض على ا5-11-2

 تؤدي خمالفة قواعد مكافحة املنشطات تلقائياً اليت              5-11-2-1
ذات الصلة بالفحص الذي يجرى أثناء          -ارتكبها عضو يف فريق        

 إىل استبعاد النتائج اليت حصل عليها الفريق يف هذه                  -املنافسة
املنافسة باإلضافة إىل حتمل الفريق وأعضائه مجيع العواقب النامجة، 

 .درة أي ميداليات أو نقاط أو جوائزمبا يف ذلك مصا

 تؤدي خمالفة قواعد مكافحة املنشطات اليت ارتكبها             5-11-2-2
 إىل استبعاد مجيع     -أثناء أو ذات الصلة بالفعالية     -العب يف فريق     

النتائج اليت حصل عليها الفريق يف هذه املنافسة باإلضافة إىل حتمل            
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 يف ذلك مصادرة أي      الفريق وأعضائه مجيع العواقب النامجة، مبا       
5ميداليات أو نقاط أو جوائز باستثناء ما هو منصوص عليه يف املادة              

-11-2-3. 

 -عضو يف فرقة ثنائية أو فريق      - يف حالة ارتكاب العب       5-11-2-3
خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات أثناء أو ذات صلة مبنافسة واحدة            

خرون للفريق  األعضاء اآل /  من منافسات الفعالية؛ إذا أثبت العضو       
الثنائي أو الفريق عدم ارتكام خطأ أو إمهاالً يتعلق ذه املخالفة              
فمن املرجح تأثري خمالفة الالعب لقواعد مكافحة املنشطات على            
نتائج الفريق املتعلقة بأي منافسة أخرى خبالف املنافسة اليت ارتكب           

 .خالهلا خمالفة قواعد مكافحة املنشطات

 تكاليف املقررة على اهليئات الرياضية  العقوبات وال5-12

 تتمتع اللجنة املنظمة التابعة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة            5-12-1
بصالحية حجب بعض األموال أو مجيعها أو غري ذلك من وسائل               
الدعم األخرى غري املالية لالحتادات الوطنية، اليت ال متتثل لقواعد           

 .مكافحة املنشطات هذه

حتادات الوطنية بسداد مجيع التكاليف لالحتاد           تلتزم اال   5-12-2
مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر رسوم         (الدويل لتنس الطاولة    

اليت تتعلق  )  املخترب ومصاريف انعقاد جلسة االستماع ونفقات السفر      
مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات هذه، اليت ارتكبها العب أو أي             

 .طينشخص آخر تابع هلذا االحتاد الو

 جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة تفضيل اختاذ إجراء              5-12-3
وأهلية -تأدييب ضد االحتادات الوطنية فيما يتعلق باالعتراف                 
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 بالغرامة  -املسؤولني والالعبني لديه للمشاركة يف الفعاليات الدولية        
 :املفروضة بناءً على ما يلي

ن تابعني   يف حالة ارتكاب العبني أو أشخاص آخري             5-12-3-1
الحتاد وطين أربع خملفات أو أكثر هلذه القواعد املتعلقة مبكافحة             

يف غضون  )  4-2-5خبالف املخالفات اليت تشمل املادة      (املنشطات  
فترة االثين عشر شهراً املتعلقة بالفحص الذي أجراه االحتاد الدويل            
لتنس الطاولة أو منظمات مكافحة املنشطات خبالف االحتاد الوطين          

منظمة مكافحة املنشطات التابعة له جيوز لالحتاد الدويل يف هذه           أو  
منع مجيع املسؤولني التابعني هلذا االحتاد الوطين       )  أ:  (احلالة تفضيل 

من املشاركة يف أي من النشاطات اليت يقيمها االحتاد الدويل لتنس             
فرض غرامة على االحتاد الوطين     )  ب.  (الطاولة لفترة تصل إىل عامني    

تقيد :  ألغراض هذه املادة  .  ( دوالر أمريكي  500.00 يصل إىل    مببلغ
 كرصيد دائن مقابل أي      2-3-12-5الغرامة املدفوعة مبوجب املادة      

 ).غرامة مقررة

 يف حالة ارتكاب أربع خمالفات أو أكثر هلذه القواعد            5-12-3-1-1
خبالف املخالفات اليت تشمل املادة     (اليت تتعلق مبكافحة املنشطات     

12-5، باإلضافة إىل املخالفات املنصوص عليها يف املادة          )5-2-4

 من قبل العبني أو أشخاص آخرين تابعني لالحتاد الوطين، يف           3-1-
غضون فترة االثين عشر شهراً املتعلقة بالفحص الذي أجراه االحتاد            
الدويل لتنس الطاولة أو منظمات مكافحة املنشطات خبالف االحتاد          

افحة املنشطات التابعة له جيوز لالحتاد الدويل        الوطين أو منظمة مك   
 .تعليق عضوية هذا االحتاد الوطين لفترة تصل إىل أربعة أعوام
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 إذا ارتكب أكثر من العب أو شخص آخر من االحتاد               5-12-3-2
الوطين خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات أثناء انعقاد إحدى                 

لطاولة يف هذه احلالة    الفعاليات الدولية جيوز لالحتاد الدويل لتنس ا       
 دوالر  500.00فرض غرامة على هذا االحتاد الوطين تصل قيمتها إىل          

 .أمريكي

 يف حالة عجز أحد االحتادات الوطنية عن بذل اجلهود             5-12-3-3
املستمرة لتبقي االحتاد الدويل لتنس الطاولة على علم مبحل إقامة             

لى هذه  الالعب بعد تلقي طلب من االحتاد الدويل للحصول ع              
املعلومات جيوز له فرض غرامة على االحتاد الوطين مببلغ يصل إىل           

 دوالر أمريكي لكل العب، باإلضافة إىل مجيع التكاليف             500.00
اليت حتملها االحتاد الدويل لتنس الطاولة املتعلقة بإجراء فحص              

 .لالعب التابع هلذا االحتاد الوطين

  التظلمات5-13

 عة للتظلمات القرارات اخلاض5-13-1

جيوز التظلم ضد القرارات الصادرة مبوجب هذه القواعد املتعلقة             
13-5مبكافحة املنشطات على النحو املنصوص عليه أدناه من املادة          

 أو ما هو منصوص عليه يف قواعد مكافحة            7-13-5 إىل املادة     2-
املنشطات أو القانون أو املعايري الدولية، وتظل هذه القرارات سارية           

قبل بدء  .  ل فترة التظلم ما مل تأمر هيئة التظلم خبالف ذلك               خال
-التظلم، جيب استنفاد أي مراجعة أجريت قبل إصدار القرار                  

 شريطة احترام   -منصوص عليها يف قواعد منظمة مكافحة املنشطات       
 أدناه  2-2-13-5هذه املراجعة للمبادئ املنصوص عليها يف املادة          
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 ).3-1-13-5 املادة باستثناء ما هو منصوص عليه يف(

  عدم اقتصار نطاق املراجعة5-13-1-1

يشمل نطاق املراجعة بشأن التظلم مجيع املسائل ذات الصلة ذا             
املوضوع، وال تقتصر صراحةً على مسائل املراجعة أو نطاقها أمام             

 .صاحب القرار األصلي

 عدم تأجيل حمكمة التحكيم الرياضية النتائج اليت يجرى          3-13-1-2
 :ظلم بشأاالت

 بإعطاء إذعان   -عند اختاذ قرارها  -ال تلتزم حمكمة التحكيم الرياضية      
للتقدير الذي مارسته اهليئة اليت أصدرت القرار الذي يجرى التظلم             

 .بشأنه

تبدأ إجراءات حمكمة التحكيم       :  2-1-13-5تعليق على املادة       (
دلة أو ال   إذا كانت اإلجراءات السابقة ال حتدد األ       .  الدولية من جديد  

 ).حتظى بأمهية يف جلسة االستماع أمام هيئة التحكيم الدولية

 ال تكون الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ملزمة               5-13-1-3
 باستنفاد سبل االنتصاف الداخلية

 وإذا مل   13-5يف حالة متتع الوكالة باحلق يف التظلم مبوجب املادة            
 نطاق اإلجراء الذي اختذه يتظلم أي طرف آخر بشأن القرار النهائي يف    

االحتاد الدويل لتنس الطاولة جيوز للوكالة تقدمي التظلم مباشرةً               
حملكمة التحكيم الدولية، دون احلاجة إىل استنفاد سبل االنتصاف           

 .األخرى فيما يتعلق باإلجراء الذي اختذه االحتاد

يف حالة صدور قرار قبل املرحلة          :  2-13-5تعليق على املادة      (
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على (ئية من اإلجراء الذي يتخذه االحتاد الدويل لتنس الطاولة             النها
وعدم تفضيل أي طرف التظلم     )  جلسة االستماع األوىل  :  سبيل املثال 

ضد هذا القرار حىت املرحلة الثانية من اإلجراء الذي يتخذه االحتاد             
جيوز للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات جتاوز اخلطوات املتبقية           

جراء الداخلي الذي يتخذه االحتاد باإلضافة إىل تقدمي           املتعلقة باإل 
 ).التظلم مباشرةً حملكمة التحكيم الرياضية

 التظلمات ضد القرارات والعواقب واإليقاف املؤقت                5-13-2
 قواعد  واالعتراف بالقرارات واالختصاص القضائي املتعلق مبخالفات     

 .مكافحة املنشطات

5استثناء املنصوص عليه من املادة جيوز التظلم ضد القرارات اآلتية ب

القرار الذي يفيد ارتكاب خمالفة قواعد       :  7-13-5 إىل املادة    13-2-
مكافحة املنشطات، أو القرار الذي تفرض مبوجبه عواقب على               
خمالفة قواعد مكافحة املنشطات أو ال تفرض، أو القرار الذي يفيد             

القرار الذي يفيد   عدم ارتكاب خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات، و       
عدم جواز املُضي قُدماً بشأن اإلجراءات اليت تتعلق مبخالفة قواعد            

، والقرار  )مبا يف ذلك، التقادم   (مكافحة املنشطات ألسباب إجرائية     
الصادر عن الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات الذي يفيد عدم منح            

هر بشأن رجوع   استثناء يتعلق باإلخطار الذي يلزم إرساله قبل ستة أش         
، والقرار الذي   1-7-5-5الالعب املعتزل للمنافسة مبوجب املادة        

تتخذه الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات بشأن تعيني إدارة النتائج            
 من القانون، باإلضافة إىل القرار الصادر عن            1-7مبوجب املادة    

تيجة االحتاد الدويل لتنس الطاولة بعدم اختاذ إجراء يتعلق باعتبار ن            
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حتليلية سلبية أو نتيجة حتليلية غري منوذجية خمالفة لقواعد مكافحة            
املنشطات، أو القرار الذي يفيد عدم اختاذ إجراء ضد خمالفة قواعد            

، والقرار  7-7-5مكافحة املنشطات بعد التحقيق مبوجب املادة           
الذي يفرض مبوجبه تعليق مؤقت نتيجة انعقاد جلسة االستماع                

لذي يفيد عجز االحتاد الدويل لتنس الطاولة عن االمتثال          املؤقتة أو ا  
، باإلضافة إىل القرار الذي يفيد عدم متتع االحتاد              9-7-5ملادة  

بالسلطة القضائية للحكم بشأن خمالفة قاعدة مكافحة املنشطات              
املزعومة أو عواقبها، والقرار الذي يفيد تعليق فترة عدم األهلية أو              

عادة فترة عدم األهلية املعلقة أو عدم إعادا             عدم تعليقها أو إ     
-10-5، والقرار الصادر مبوجب املادة       1-6-10-5مبوجب املادة   

، والقرار الصادر عن االحتاد الدويل لتنس الطاولة بعدم                 12-3
االعتراف بقرار ثانٍ صادر عن منظمة مكافحة املنشطات مبوجب              

 .15-5املادة 

لالعبني ذوي املستوي الدويل أو      التظلمات اليت تشمل ا    5-13-2-1
 الفعاليات الدولية

جيوز التظلم ضد القرار املتعلق باحلاالت النامجة عن املنافسة يف             
الفعاليات الدولية أو املتعلق باحلاالت اليت تشمل الالعبني ذوي              
املستوى الدويل حصرياً أمام هيئة التحكيم الرياضية وفقاً لألحكام            

 .مةاليت تطبقها هذه احملك

تعد القرارات الصادرة عن هيئة        :  1-2-13-5تعليق على املادة      (
التحكيم الرياضية ملزمة وائية، باستثناء أي مراجعة يلزم ا قانون            

 ).مطبق تتعلق باإللغاء أو تنفيذ قرارات التحكيم
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  التظلمات اليت تشمل العبني أو أشخاصاً آخرين5-13-2-2

 جيوز رفع   1-2-13-5تطبق فيها املادة    فيما يتعلق باحلاالت اليت ال       
التظلم ضد القرار أمام هيئة تظلم على املستوى الوطين، لكوا هيئة           
مستقلة وحمايدة أُنشئت وفقاً لقواعد منظمة مكافحة املنشطات               
الوطنية وتتمتع بالسلطة القضائية على الالعب أو أي شخص آخر،             

تنعقد جلسة استماع   :  تيةعلى أن حتترم قواعد التظلم هذه املبادئ اآل       
يف الوقت املناسب؛ وتكون جلنة االستماع عادلة ونزيهة؛ وحيق             
للشخص أن ميثله حمامٍ على نفقته اخلاصة؛ يصدر القرار يف الوقت            

ويف حالة عدم تأسيس منظمة         .  املناسب ويكون مكتوباً ومعلَّالً      
قرار مكافحة املنشطات الوطنية هذه اهليئة جيوز رفع التظلم ضد ال            

أمام حمكمة التحكيم الرياضية وفقاً لألحكام املُطبقة أمام هذه                 
 .احملكمة

  األشخاص الذين حيق هلم التظلم5-13-2-3

، حيق  1-2-13-5فيما يتعلق باحلاالت املنصوص عليها يف املادة          
) أ:  (لألطراف التالية رفع التظلم أمام حمكمة التحكيم الرياضية             

. للقرار الذي يرفع التظلم ضده     الالعب أو أي شخص آخر خاضع         
االحتاد )  ج.  (الطرف اآلخر يف القضية اليت صدر القرار بشأا        )  ب(

منظمة مكافحة املنشطات الوطنية التابعة      )  د.  (الدويل لتنس الطاولة  
للبلد الذي يقيم فيه الشخص أو البالد اليت يكون الشخص مواطناً فيها 

اللجنة األوملبية الدولية أو اللجنة     )  ه.  (أو حامالً لترخيص اإلقامة فيها    
الباراملبية الدولية، حسبما يقتضي احلال، حيث جيوز أن يكون القرار 
له تأثري فيما يتعلق باأللعاب األوملبية أو األلعاب الباراملبية، مبا يف             
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ذلك القرارات اليت تؤثر يف أهلية األلعاب األوملبية أو األلعاب                
 .إىل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطاتباإلضافة ) و. (الباراملبية

 يكون  2-2-13-5وفيما يتعلق باحلاالت املنصوص عليها يف املادة         
األشخاص الذين يتمتعون باحلق يف التظلم أمام هيئة التظلم ذات               
املستوى الوطين على النحو الوارد يف قواعد منظمة مكافحة                  

ألطراف اآلتية، املنشطات الوطنية، على أن يشمل هؤالء األشخاص ا
الالعب أو أي شخص آخر خاضع للقرار الذي يرفع          )  أ:  (حبد أدىن 

. الطرف اآلخر يف القضية اليت صدر القرار بشأا       )  ب.  (التظلم ضده 
منظمة مكافحة املنشطات    )  د.  (االحتاد الدويل لتنس الطاولة    )  ج(

ية اللجنة األوملب )  ه.  (الوطنية التابعة للبلد الذي يقيم فيه الشخص         
الدولية أو اللجنة الباراملبية الدولية، حسبما يقتضي احلال، حيث             
جيوز أن يكون القرار له تأثري فيما يتعلق باأللعاب األوملبية أو                   
األلعاب الباراملبية، مبا يف ذلك القرارات اليت تؤثر يف أهلية األلعاب 

عاملية باإلضافة إىل الوكالة ال    )  و.  (األوملبية أو األلعاب الباراملبية    
وفيما يتعلق باحلاالت املنصوص عليها يف          .  ملكافحة املنشطات 

 حيتفظ كلٌّ من الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات        2-2-13-5املادة  
واللجنة األوملبية الدولية واللجنة الباراملبية الدولية باإلضافة إىل             

م االحتاد الدويل لتنس الطاولة باحلق يف رفع تظلم أمام هيئة التحكي            
الرياضية فيما يتعلق بالقرار الصادر عن هيئة التظلمات ذات املستوى           
الوطين، كما حيق ألي طرف يرفع تظلماً تلقِّي مساعدة من هيئة                 
التحكيم الرياضية بشأن احلصول على مجيع املعلومات ذات الصلة           
من منظمة مكافحة املنشطات اليت يرفع التظلم ضد قرارها، وتقدم             

 . أقرت اهليئة ذلكاملعلومات إذا
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بغض النظر عن أي حكم وارد يف هذه املواد، ال حيق ألي شخص               
التظلم ضد التعليق املؤقت إال الالعب أو أي شخص آخر فُرضت              

 .عليه عقوبة التعليق املؤقت

  التظلمات املقابلة والتظلمات الالحقة املسموح ا 5-13-2-4

التظلمات الالحقة  يسمح على وجه اخلصوص بالتظلمات املقابلة و        
اليت يرفعها املدعى عليه املذكور يف القضايا املرفوعة أمام حمكمة            
التحكيم الرياضية، وجيب على أي طرف يتمتع حبق رفع التظلم               

 رفع التظلم املقابل أو التظلم الالحق يف الوقت         13-5مبوجب املادة   
 .النهائي مع الرد الذي يتعلق بالطرف

يعد هذا احلكم ضرورياً ألنه منذ عام       :  4-2-13-5تعليق على املادة    (
 مل تعد حمكمة التحكيم الرياضية تسمح لالعب برفع تظلم               2011

مقابل يف حني ترفع منظمة مكافحة املنشطات تظلماً ضد قرار بعد              
انقضاء وقت الالعب احملدد للتظلم، يف حني يسمح هذا احلكم              

 ).بعقد جلسة استماع كاملة جلميع األطراف

  العجز عن إصدار قرار يف الوقت املناسب5-13-3

يف حالة معينة، إذا عجز االحتاد الدويل لتنس الطاولة عن إصدار               
قرار فيما يتعلق مبا إذا كانت خمالفة قواعد مكافحة املنشطات                 
ارتكبت خالل املوعد النهائي املعقول الذي حددته الوكالة العاملية           

الة رفع التظلم مباشرةً أمام      ملكافحة املنشطات جيوز أن تفضل الوك      
حمكمة التحكيم الرياضية كما لو أصدر االحتاد الدويل لتنس الطاولة           
قراراً توصل إىل عدم ارتكاب خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات،             
وإذا توصلت جلنة جلسة االستماع إىل أن خمالفة قواعد مكافحة               
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عقول إزاء  املنشطات ارتكبت بالفعل وأن الوكالة تصرفت بشكل م          
تفضيل رفع التظلم مباشرةً أمام هيئة التحكيم الدولية يسدد االحتاد             

 .التكاليف باإلضافة إىل أتعاب احملاماة اليت حتملتها الوكالة إليها

نظراً للظروف املختلفة لكل حتقيق أو       :  3-13-5تعليق على املادة    (
ت، فإنه  عملية إلدارة النتائج تتعلق مبخالفة قواعد مكافحة املنشطا         

ليس معقوالً حتديد فترة زمنية حمددة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة            
من أجل إصدار قرار قبل تدخل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات            

ومع ذلك،  .  عن طريق تقدمي تظلم مباشرةً أمام هيئة التحكيم الرياضية        
ضافة وقبل اختاذ هذا اإلجراء، سوف تتشاور الوكالة مع االحتاد باإل           

 ).إىل إعطائه فرصة لتوضيح السبب وراء عدم إصداره قراراً حىت اآلن

  التظلمات اليت تتعلق باإلعفاءات ألغراض عالجية5-13-4

جيوز رفع التظلم ضد القرارات اليت تتعلق باإلعفاءات ألغراض               
 . أعاله4-4-5عالجية على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  إخطار قرار التظلم5-13-5

من منظمات مكافحة املنشطات           ت سِل أياليت تكون طرفاً يف      -ر
 على الفور إخطاراً يفيد قرار التظلم إىل الالعب أو أي                  -التظلم

شخص آخر أو غري ذلك من منظمات مكافحة املنشطات األخرى،            
 على النحو   3-2-13-5اليت كان من حقها رفع تظلم مبوجب املادة           

 .2-14-5املنصوص عليه يف املادة 

 12-5 التظلم ضد القرارات مبوجب املادة 5-13-6

جيوز لالحتاد الوطين رفع تظلمات ضد القرارات الصادرة عن                
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 حصرياً أمام هيئة    12-5االحتاد الدويل لتنس الطاولة مبوجب املادة        
 .التحكيم الرياضية

  وقت رفع التظلمات5-13-7

  التظلم أمام هيئة التحكيم الرياضية5-13-7-1

يوماً من تاريخ   )  21(وقت رفع التظلم هليئة التحكيم الرياضية        يكون  
تسلُّم الطرفِ الذي يرفع التظلم القرار، وبالرغم من املنصوص عليه            
أعاله، يطبق ما يلي فيما يتعلق بالتظلمات املرفوعة من قبل الطرف             
الذي حيق له التظلم، ولكنه مل يكن طرفاً يف اإلجراءات اليت أدت               

 : املرفوع ضده التظلمإىل القرار

يوماً من اإلخطار بالقرار طلب     )  15(حيق هلذا الطرف، خالل     )  أ(
 .نسخة من ملف القضية املرفوعة من اهليئة اليت أصدرت القرار

يوماً يكون لدى   )  15(يف حالة تقدمي هذا الطلب خالل فترة        )  ب(
يوماً من تاريخ تسلُّم     )  21(الطرف الذي قدم هذا الطلب مهلة          

 .ف حيق له خالهلا رفع تظلم أمام هيئة التحكيم الدوليةاملل

على الرغم من املنصوص عليه أعاله، يكون الوقت النهائي لرفع          
التظلم من قبل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات يف وقت               

 : الحق من

واحد وعشرين يوماً بعد آخر يوم، قد يكون أي طرف من              )  ج(
 .تظلماً فيهاألطراف األخرى يف القضية رفع 

واحد وعشرين يوماً بعد تلقي الوكالة العاملية ملكافحة              )  د(
 .املنشطات امللف الكامل الذي يتعلق بالقضية
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 2-2-13-5 التظلمات املرفوعة مبوجب املادة 5-13-7-2

يحدد الوقت الذي يتعلق برفع التظلم هليئة مستقلة وحمايدة تأسست           
اليت وضعتها املنظمة الوطنية     على املستوى الوطين وفقاً للقواعد         

 . ملكافحة املنشطات يف قواعد املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات

وعلى الرغم من املنصوص عليه أعاله، يكون الوقت النهائي لرفع             
التظلم أو التدخل من قبل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات يف              

 :وقت الحق من

قد يكون أي طرف من      واحد وعشرين يوماً بعد آخر يوم،         )أ(
 .األطراف األخرى يف القضية رفع تظلماً فيه

يوماً بعد تلقي الوكالة العاملية ملكافحة         واحد وعشرين   )  ب(
 .املنشطات امللف الكامل الذي يتعلق بالقضية

  السرية وتقدمي التقارير5-14

 املعلومات اليت تتعلق بالنتائج التحليلية السلبية والنتائج غري         5-14-1
 نموذجية وغري ذلك من خمالفات قواعد مكافحة املنشطات املُثبتةال

 إرسال إخطار يفيد خمالفات قواعد مكافحة املنشطات           5-14-1-1
 إىل العبني وأشخاص آخرين

يرسل إخطار إىل الالعبني أو األشخاص اآلخرين الذين ثبت عليهم            
ص ارتكاب خمالفات قواعد مكافحة املنشطات، على النحو املنصو        

 من هذه القواعد اليت تتعلق مبكافحة          14-5 و 7-5عليه يف املواد     
املنشطات، جيوز أن يتحقق إرسال اإلخطار إىل العب أو أي شخص 
آخر، يكون عضواً يف أحد االحتادات الوطنية، بتسليم اإلخطار إىل            

 .االحتاد الوطين
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 إرسال إخطار يفيد خمالفات قواعد مكافحة املنشطات           5-14-1-2
املنظمات الوطنية ملكافحة املنشطات والوكالة العاملية ملكافحة        إىل  

 املنشطات

يرسل اإلخطار الذي يفيد إثبات خمالفة قواعد مكافحة املنشطات إىل          
املنظمات الوطنية والوكالة العاملية ملكافحة املنشطات وفقاً ملا هو           

 من قواعد خمالفة      14-5 واملادة    7-5منصوص عليه يف املادة        
شطات هذه، بالتزامن مع اإلخطار املُرسل إىل الالعب أو أي              املن

 .شخص آخر

 حمتوى اإلخطار الذي يفيد ارتكاب خمالفة لقواعد               5-14-1-3
 مكافحة املنشطات

يشتمل اإلخطار الذي يفيد ارتكاب خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات         
اسم الالعب، والبلد،     :   على ما يلي       1-2-5مبوجب املادة     

، واإلجراءات التأديبية املتعلقة ذه الرياضة، واملستوى          والرياضة
التنافسي لالعب، باإلضافة إىل وقت إجراء الفحص سواءً أكان أثناء            
انعقاد املنافسة أو مل يكن أثناء انعقادها، وتاريخ مجع العينة،                  
والنتيجة التحليلية اليت أعلنها املخترب، وغري ذلك من املعلومات             

 هو مطلوب من ِقبل املعيار الدويل للفحوصات            األخرى وفقاً ملا   
 .والتحقيقات

خبالف -وفيما يتعلق بإخطار خمالفة قواعد مكافحة املنشطات               
 فإنه يشمل القاعدة اليت انتهكت       -1-2-5املنصوص عليه يف املادة      

 .باإلضافة إىل أساس إثبات هذه املخالفة
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  تقارير احلالة5-14-1-4

قات اليت مل ينتج عنها إخطار يفيد خمالفة          باستثناء ما يتعلق بالتحقي    
، تقوم املنظمات    1-1-14-5قواعد مكافحة املنشطات مبوجب املادة         

 جتديدات بصورة    الوطنية والوكالة العاملية ملكافحة املنشطات بإجراء        
دورية على احلالة ونتائج أي مراجعة أو إجراءات أُجريت مبوجب              

تقدم على الفور مع تفسري      ، على أن     13-5 أو   8-5 أو   7-5املواد  
 .كتايب معقول أو قرار يفسر حل املسألة

  السرية5-14-1-5

ال تكشف املنظمات املتلقيةُ املعلوماتِ ألي أشخاص خبالف               
تشمل (األشخاص االعتباريني الذين هم يف حاجة إىل املعرفة                

ف املوظفني املعنيني التابعني للجنة األوملبية الوطنية املصرح هلا بالكش         
إىل أن يكشف االحتاد    )  واالحتادات الوطنية والفريق يف الفرق الرياضية      
 يعجز عن إعالا على     الدويل لتنس الطاولة عن هذه املعلومات علناً أو       

 . أدناه3-14-5النحو املنصوص عليه يف املادة 

 يتأكد االحتاد الدويل لتنس الطاولة من بقاء املعلومات            5-14-1-6
ج التحليلية السلبية والنتائج غري النموذجية وغري ذلك اليت تتعلق بالنتائ  

من املخالفات املؤكدة األخرى لقواعد مكافحة املنشطات سريةً             
كما يشمل أحكاماً   .  3-14-5حىت يتم الكشف عنها علناً وفقاً للمادة         

تتعلق حبماية هذه املعلومات السرية والتحقيق واإلجراءات التأديبية          
أو غري املصرح به عن هذه املعلومات السرية        من الكشف غري الالئق     

يف أي عقد مربم بني االحتاد الدويل لتنس الطاولة وبني أي من                   
 .ومقاوليه ووكالئه ومستشاريه) سواء دائم أو خبالف ذلك(موظفيه 
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 إخطار القرارات املتعلقة مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات         5-14-2
 وطلب ملفات القضايا

8-5 أو   11-7-5القرارات الصادرة مبوجب املواد      تشمل   5-14-2-1

 5-13-5 أو   3-12-10-5 أو   6-10-5 أو   5-10-5 أو   4-10-5أو  2-
اليت تتعلق مبخالفة قواعد مكافحة املنشطات األسباب الكاملة هلذا           

 تربير يتعلق بسؤال بعدم     -حسبما يقتضي األمر  -القرار، مبا يف ذلك     
كان القرار مكتوباً بلغة غري      فرض أقصى العقوبات احملتملة، وإذا        

اللغتني اإلجنليزية أو الفرنسية يقدم االحتاد الدويل لتنس الطاولة              
ملخصاً للقرار باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية باإلضافة إىل أسبابه                

 .الداعمة

 جيوز ملنظمة مكافحة املنشطات اليت تتمتع باحلق يف            5-14-2-2
(يف غضون   -  1-2-14-5ادة  التظلم ضد القرار املُرسل مبوجب امل      

 طلب نسخة من امللف الكامل للقضية -يوماً من تلقيها هذا القرار) 15
 .اليت تتعلق بالقرار

  اإلفصاح العلين5-14-3

 ال جيوز لالحتاد الدويل لتنس الطاولة اإلفصاح علناً عن           5-14-3-1
هوية أي العب أو أي شخص آخر أثبت االحتاد أنه ارتكب خمالفة               

مكافحة املنشطات إال بعد إرسال اإلخطار إىل الالعب أو أي          لقواعد  
، بالتزامن مع إرسال    7-7-5 إىل   3-7-5شخص آخر وفقاً للمواد من      

إخطار إىل املنظمة العاملية واملنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات            
 .2-1-14-5التابع هلا الالعب أو الشخص اآلخر وفقاً للمادة 

الدويل لتنس الطاولة إعالن حسم هذه       جيب على االحتاد     5-14-3-2
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املسألة مبا يف ذلك الرياضة واملخالفة املرتكبة بشأن قاعدة مكافحة           
املنشطات واسم الالعب أو اسم الشخص اآلخر الذي ارتكب هذه             

) إن وجدت  (املخالفة واملادة احملظورة أو الوسيلة احملظورة             
وز عشرين يوماً   باإلضافة إىل العواقب املفروضة، يف موعد ال يتجا         

أو 1-2-13-5بعد صدور قرار بشأن التظلم النهائي مبوجب املادتني          
، أو يف حالة التنازل عن هذا التظلم أو التنازل عن جلسة             5-13-2-2

 أو يف حالة عدم التظلم ضد القرار            8-5االستماع مبوجب املادة     
 الذي يفيد ارتكاب خمالفة قواعد مكافحة املنشطات، كما جيب أيضاً         
على االحتاد الدويل لتنس الطاولة اإلعالن عن نتائج قرارات التظلم            
النهائي املتعلق مبخالفات قواعد مكافحة املنشطات، يف غضون            

 .عشرين يوماً، مبا يف ذلك املعلومات املنصوص عليها أعاله

بعد جلسة  - وفيما يتعلق بالقضايا اليت يتوصل فيها              5-14-3-3
دم ارتكاب الالعب أو الشخص اآلخر         إىل ع   -االستماع أو التظلم   

خمالفة لقواعد مكافحة املنشطات، ال جيوز اإلفصاح عن القرار علناً          
إال مبوافقة الالعب أو الشخص اآلخر، الذي يعد موضوع هذا                 
 القرار، ويبذل االحتاد الدويل لتنس الطاولة اجلهود املعقولة للحصول           

فصح االحتاد علناً عن    على هذه املوافقة، ويف حالة احلصول عليها ي       
القرار بأكمله أو بشكل منقح، على النحو الذي قد يوافق عليه الالعب 

 .أو الشخص اآلخر

 يتحقق هذا اإلعالن على األقل بنشر املعلومات املطلوبة         5-14-3-4
على املوقع اخلاص باالحتاد أو بنشره من خالل الوسائل األخرى              

 .ر أو أثناء فترة عدم األهليةوترك هذه املعلومات لفترة تزيد على شه
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 ال يعلق االحتاد الدويل لتنس الطاولة وال أي من                   5-14-3-5
االحتادات الوطنية التابعة له وال أي من اهليئات الرمسية علناً على               

على نقيض الوصف   (الوقائع احملددة اليت تتعلق بأي قضية معلقة           
عليقات العامة اليت    ، باستثناء الرد على الت      )العام للعملية أو للعلوم    

تعزى إىل الالعب أو أي شخص آخر أُثبت ارتكابه خمالفة لقواعد               
 .مكافحة املنشطات، أو ممثليهما

 ال يشترط حتقيق اإلفصاح العلين اإللزامي مبوجب املادة         5-14-3-6
، إذا كان الالعب أو الشخص اآلخر الذي أُثبت ارتكابه            5-14-3-2

ت قاصراً، ويكون أي إفصاح علين       خمالفة لقواعد مكافحة املنشطا    
 .يتعلق بقضية تشمل قاصراً اختيارياً ومناسباً حلقائق وظروف احلالة

  التقارير اإلحصائية5-14-4

ينشر االحتاد الدويل لتنس الطاولة تقريراً إحصائياً كل عام على األقل            
يتعلق بأنشطة مكافحة املنشطات اليت يجريها باإلضافة إىل إرسال             

 الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات، وجيوز لالحتاد نشر         نسخة إىل 
تقارير توضح أمساء الالعبني الذين مت فحصهم باإلضافة إىل تاريخ             

 .كل فحص
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ADAMS:          نظام إدارة وتنظيم مكافحة تعاطي الرياضيني املنشطات املمنوعة 
لويب إلدخال البيانات وختزينها       هو أداة إلدارة البيانات، وتعتمد على شبكة ا              

ومشاركتها ورفع تقارير ا، وصممت هذه األداة ملساعدة املسامهني والوكالة                 
العاملية ملكافحة املنشطات يف عملياا املعنية مبكافحة املنشطات مبا يتسق مع                

 .تشريعات محاية البيانات

ركة بصورة أخرى يف     التوفري أو اإلمداد أو اإلشراف أو التسهيل أو املشا         :إدارة
استخدام أي شخص آخر أو حماولة استخدامه مادة أو وسيلة حمظورة، ومع ذلك ال               
يندرج حتت هذا التعريف إجراءات العاملني يف اال الطيب اليت تتم حبسن نية                  
واليت تشتمل على استخدام مادة أو وسيلة حمظورة ألغراض عالجية صحيحة وقانونية            

ا ال يندرج حتت هذا التعريف اإلجراءات اليت تشتمل على             أو ألي مربر معقول كم     
استخدام مواد حمظورة لكنها غري حمظورة خارج إطار اختبار املنافسة ما مل تكن                   
الظروف يف جمملها تبني أن هذه املواد ال ترمي إىل أغراض قانونية وصحيحة ولكن                

 .إىل حتسني األداء الرياضي

ن املعمل املعتمد من الوكالة العاملية         تقرير صادر ع   :  نتيجة حتليل سلبية   
ملكافحة املنشطات أو أي كيان تعتمده الوكالة، مبا يتسق مع املعيار الدويل للمعامل              
والوثائق الفنية ذات الصلة اليت تثبت وجود مادة حمظورة أو عناصرها األيضية أو آثار               

الكبرية من املواد   مبا يف ذلك الكميات      (دالة عليها يف العينة املأخوذة من الالعب          
 .أو األدلة اليت تثبت استخدام وسيلة حمظورة) الداخلية املنشأ

تقرير يرِد يف صورة نتيجة سلبية مسجلة يف جواز         :  نتيجة سلبية يف جواز السفر    
 .السفر على النحو املبني يف املعايري الدولية املعمول ا
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لة عن اعتماد قواعد    إحدى اجلهات املوقعة املسؤو   :  منظمة مكافحة املنشطات  
البدء يف أي جزء من عملية الرقابة على املنشطات أو تنفيذه أو تطبيقه، ويندرج حتت               
هذا التعريف اللجنة األوملبية الدولية واللجنة الباراملبية الدولية وغريها من منظمات             

ية الفعاليات الرئيسية اليت جتري االختبار أثناء انعقاد الفعاليات، والوكالة العامل                 
 .ملكافحة املنشطات، واالحتادات الدولية، ومنظمات مكافحة املنشطات الوطنية

حسبما يعرفه كل احتاد     ( أي شخص ينافس على املستوى العاملي           :العب
) حسبما تعرفه كل منظمة وطنية ملكافحة املنشطات      (أو على املستوى احمللي     )  دويل

يرية يف تطبيق قاعدة مكافحة        للمنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات السلطة التقد         
املنشطات على أي العب ال ينافس على املستوى الدويل أو احمللي، وعليه جيوز                

وفيما يتعلق بالالعب الذي ال       ".  الالعب"هلا إدراج هؤالء الالعبني حتت تعريف          
ينافس على املستوى احمللي أو الدويل جيوز ملنظمة مكافحة املنشطات اختيار إجراء         

دود أو عدم إجراء اختبار على اإلطالق؛ أو حتليل العينات لعدد أقل مما                اختبار حم 
ورد يف القائمة الكاملة للمواد احملظورة؛ أو طلب املعلومات احملدودة أو الشافية؛            

 .أو عدم طلب تقدمي االستثناءات لالستخدام العالجي

 ومع ذلك، إذا خالف الالعب قاعدة مكافحة املنشطات املنصوص عليها يف            
 وكان ملنظمة مكافحة املنشطات     5-2-5، أو املادة    3-2-5، أو املادة    1-2-5املادة  

سلطة على من ينافس على املستوى احمللي أو املستوى العاملي فحينها جيب تطبيق              
وألغراض املادة ). 2-3-14-5باستثناء املادة (العقوبات املنصوص عليها يف املدونة  

ية، يدخل أي شخص ينافس حتت سلطة أي            وألغراض املعلومات والتوع    5-2-8
جهة موقعة، أو حكومة، أو غريها من املنظمات الرياضية اليت تعترف باملدونة حتت             

 .تعريف الالعب

 يبني هذا التعريف أن مجيع الالعبني على املستوى احمللي والدويل             :تعليق(
اضة خيضعون لقواعد مدونة مكافحة املنشطات، جبانب التعريفات الدقيقة لري                
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املستوى احمللي أو رياضة املستوى الدويل اليت سينص عليها يف قاعدة مكافحة                 
املنشطات لالحتادات الدولية أو املنظمات احمللية ملكافحة املنشطات، على                

حال رغبتها يف القيام    -جييز التعريف لكل منظمة حملية ملكافحة املنشطات         .  التوايل
كافحة املنشطات بعدم اقتصاره على املنافسني        متديد برناجمها للرقابة على م      -بذلك

على املستوى احمللي والدويل بل ميتد إىل املنافسني يف املنافسات األقل مستوى أو             
إىل األفراد الذين ميارسون أنشطة اللياقة البدنية عموماً، وعليه، جيوز ألي من                    

ء اختبار    اختيار إجرا    -على سبيل املثال    -منظمات مكافحة املنشطات احمللية         
للمنافسني يف املستوى التأهيلي لكنها ال تطلب تقدمي االستثناءات لالستخدام                   
العالجي، غري أن خمالفة أي قاعدة من قواعد مكافحة املنشطات اليت تتضمن ظهور               
نتيجة حتليل سلبية أو تالعباً يفضي إىل مجيع العواقب املنصوص عليها يف املدونة                

والقرار املتخذ خبصوص ما إذا كانت العقوبات تسري         .  )3-2-14-5باستثناء املادة   (
على العيب املستوى التأهيلي املشاركني يف أنشطة اللياقة البدنية لكنهم ال ينافسون فيه 
متروك ملنظمة مكافحة املنشطات احمللية، وجيوز بنفس الطريقة ألي من منظمات              

ستوى األساتذة فحسب أن     الفعاليات الرئيسية اليت تقيم أي فعالية للمنافسني يف م            
ختتار إجراء اختبار للمنافسني دون حتليل القائمة الكاملة للعقاقري احملظورة، وينبغي            
للمنافسني يف مجيع املستويات االستفادة من املعلومات والتوعية بشأن مكافحة                

 ).املنشطات

 برامج وطرق مجع وترتيب البيانات على النحو          :جواز السفر احليوي لالعب   
ني يف املعيار الدويل إلجراء االختبارات والفحوصات واملعيار الدويل                     املب

 .للمختربات

أي مدرب، أو موجه، أو مدير، أو وكيل، أو طاقم              :  أفراد الدعم لالعب   
فريق، أو مسؤول، أو املوظفني يف اال الطيب، أو الوالد والوالدة أو أي شخص               

 . منافسة رياضية أو يستعد هلاعلىشارك آخر يتعاون مع أو يعاجل أو يساعد الالعب امل
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 االشتراك عن عمد يف فعلٍ يشكل خطوة جوهرية يف           :حماولة ارتكاب خمالفة  
تصرف ينتهي إىل ارتكاب خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات؛ شريطة أنه،          /  أي إجراء 

على الرغم من ذلك، ال تكون هناك خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات اليت تستند إىل              
شروع يف ارتكاب أي خمالفة إذا تراجع الالعب عن حماولة ارتكاب املخالفة قبل                ال

 .اكتشافها من أي طرف خارجي غري مشارك يف تلك احملاولة

تقرير صادر عن خمترب معتمد من الوكالة العاملية ملكافحة               :  نتيجة شاذة 
لفحوصات املنشطات أو خمترب آخر مصدق عليه من الوكالة يتطلب إجراء املزيد من ا            

على النحو الذي ينص عليه املعيار الدويل للمختربات أو يتطلب الوثائق الفنية ذات                
 .الصلة قبل الفصل يف أي نتيجة سلبية للتحليل

CAS:هيئة التحكيم الرياضية  

  املدونة العاملية ملكافحة املنشطات:مدونة

لى سبيل  سباق فردي أو مباراة أو شوط أو منافسة رياضية فردية، ع             :  منافسة
 يف ألعاب   100مباراة كرة السلة أو النهائيات األوملبية لسباق اجلري ملسافة            :  املثال
وبالنسبة للسباقات املرحلية وغريها من املنافسات الرياضية اليت تمنح فيها             .  القوى

اجلوائز على أساس يومي أو أساس مرحلي آخر سينص على التمييز بني أي منافسة                 
املنافسة هي فعالية فردية أو مزدوجة      (  .االحتاد الدويل املعمول ا   وفعالية يف لوائح    

 ).أو فعالية فرق

قد تفضي خمالفة   ):  العقوبات(عقوبات املخالفات لالئحة مكافحة املنشطات       
الالعب أو أي شخص آخر لقاعدة مكافحة املنشطات إىل عقوبة أو أكثر من العقوبات              

لنتائج اليت أحرزها الالعب يف منافسة معينة باطلة،        االستبعاد؛ ومعناه أن ا   )  أ:  (التالية
باإلضافة إىل مجيع العقوبات املترتبة على هذه املخالفة مبا فيها إسقاط امليداليات،             

عدم األهلية؛ ومعناها حرمان     )  ب.  (والدرجات املسجلة على الكمبيوتر واجلوائز      
ي منافسة أو نشاط آخر     الالعب أو الشخص اآلخر ملدة زمنية معينة من املشاركة يف أ          
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 بسبب  12-12-5أو احلصول على متويل على النحو املنصوص عليه يف املادة                 
اإليقاف املؤقت؛ ومعناه أن الالعب أو         )  ج.  (خمالفته لقاعدة مكافحة املنشطات    

الشخص اآلخر سيحرم مؤقتاً من املشاركة يف أي منافسة أو نشاط قبل اختاذ القرار                 
العقوبات املالية؛ ومعناها    )  د.  (8-5نعقدة مبوجب املادة      النهائي يف اجللسة امل     

احلكم اخلاص بالتكاليف أو الغرامة املالية املفروضة من هيئة التحكيم الرياضية                 
ملخالفة قاعدة مكافحة املنشطات أو السترداد التكاليف املرتبطة بأي خمالفة لقاعدة             

 ومعناه اإلفصاح عن املعلومات     اإلفصاح العام ورفع التقارير؛   )  ه.  (مكافحة املنشطات 
5املرتبطة مبخالفات قاعدة مكافحة املنشطات على النحو املنصوص عليه يف املادة             

كما ختضع الفرق اليت تنافس يف رياضات الفرق للعقوبات املنصوص عليها يف            .  14-
 . من املدونة11-5املادة 

 .وضحة أعاله راجع عقوبات خمالفات قاعدة مكافحة املنشطات امل:االستبعاد

مجيع اخلطوات والعمليات بدءاً من التخطيط لتوزيع        :  الرقابة على املنشطات  
االختبار وصوالً إىل التصرف النهائي يف أي التماس مبا يف ذلك مجيع اخلطوات                  
والعمليات املتخللة مثل تقدمي املعلومات الشافية، ومجع العينات وفحصها، وحتليل         

 .خدام العالجي، وإدارة النتائج وعقد جلسات االستماعاملخترب، واالستثناءات لالست

 جمموعة تتألف من العبني يف رياضة تنس الطاولة للمنافسة           :الفرق املزدوجة 
 .معاً طبقاً لقواعد تنس الطاولة لفعاليات الفرق املزدوجة

 سلسلة من املنافسات الفردية جترى مع بعضها حتت سلطة هيئة حاكمة        :فعالية
ورة األلعاب الباراملبية، أو بطوالت العامل لالحتاد الدويل لتنس               مثل د (واحدة  

 ).الطاولة، أو بطولة دول العموم األمريكية

الفترة الزمنية املتخللة لبداية الفعالية وايتها، حسبما أقرا            :  فترة الفعالية 
 .اهليئة احلاكمة للفعالية
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سب وضعاً معيناً،    اخلطأ هو خمالفة للواجب أو عدم العناية مبا ينا             :  خطأ
وتشمل العوامل اليت جيب أخذها يف االعتبار عند تقييم درجة اخلطأ املقترف من أي               

 خربة الالعب، وما إذا كان الالعب           -على سبيل املثال   -العب أو شخص آخر       
قاصراً، باإلضافة إىل اعتبارات أخرى مثل اإلعاقة، ودرجة اخلطورة اليت كان على               

ى العناية والتقصي الذي ميارسه الالعب فيما يتعلق مبستوى          الالعب استيعاا ومستو  
اخلطورة الذي كان عليه أن يستوعبه، وعند تقييم درجة اخلطأ الذي يقترفه الالعب أو               
الشخص اآلخر جيب أن تكون الظروف املأخوذة يف االعتبار حمددة وذات صلة                 

وبناءً .   املنتظر منه  لتفسري سبب عزوف الالعب أو الشخص اآلخر عن التصرف السليم         
عليه، على سبيل املثال، قد تكون حقيقة أن الالعب قد خيسر الفرصة يف نيل مبالغ                 
مالية كبرية خالل مدة عدم األهلية، أو حقيقة أنه لدية فترة قصرية يف عمله، أو                       
املواعيد يف اجلدول الرياضي، من العوامل اليت ال صلة هلا وال يلزم أخذها يف                    

 10-5 تقليل مدة عدم األهلية مبوجب املادة االعتبار عند

 .2-5-10-5 أو املادة 5-1

املعايري اخلاصة بتقييم درجة خطأ الالعب هي نفس األخطاء                  :  تعليق(
املنصوص عليها يف املواد اليت جيب أخذ اخلطأ بعني االعتبار فيها، ومع ذلك،                  

نتيجة عند تقييم   ، ال جيوز ختفيف العقوبة ما مل تكن ال           2-5-10-5مبوجب املادة   
درجة اخلطأ هي خطأ أو إمهال غري ملحوظ من جانب الالعب أو الالعب اآلخر                    

 ).املشترك

الفترة اليت تبدأ قبل اثتين      "  خالل املنافسة " يقصد باملصطلح    :خالل املنافسة 
عشرة ساعة من بدء املنافسة اليت من املقرر أن يشارك فيها الالعب خالل اية هذه                 

 .لية مجع العينات املرتبطة ااملنافسة وعم

" خالل املنافسة "تعليق جيوز ألي احتاد دويل أو هيئة حاكمة إقرار أي فترة               (
 ).ختتلف عن فترة الفعالية
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 فريق من املراقبني، خيضع إلشراف الوكالة العاملية        :برنامج املراقب املستقل  
لى املنشطات يف    ملكافحة املنشطات، يراقبون ويقدمون التوجيه لعملية الرقابة ع           

 .فعاليات معينة ورفع التقارير مبالحظام

 . أي رياضة ال تمارس بفريق:رياضة فردية

 .راجع عقوبات خمالفات قاعدة مكافحة املنشطات أعاله: عدم األهلية

 فعالية أو منافسة تكون فيها اللجنة األوملبية الدولية، أو اللجنة              :فعالية دولية 
 أي من االحتادات الدولية، أو أي من منظمات الفعاليات                الباراملبية الدولية، أو   

الرئيسية، أو غريها من املنظمات الرياضية الدولية هي اهليئة احلاكمة للفعالية أو هي               
 .من تعني املسؤولني الفنيني عن الفعالية

 العب يشارك يف إحدى الرياضات على مستوى           :العب على مستوى دويل    
    رفه أي من االحتادات الدولية، مبا يتسق مع املعيار الدويل          دويل، على النحو الذي ع

إلجراء االختبارات والفحوصات، وبالنسبة لالعبني على املستوى الدويل يف رياضة            
تنس الطاولة فقد مت تعريفهم على النحو املنصوص عليه يف مقدمة قاعدة مكافحة                  

 .املنشطات هذه

 االختبارات والفحوصات، يتمتع      اتساقاً مع املعيار الدويل إلجراء      :  تعليق(
االحتاد الدويل باحلرية يف حتديد املعايري اليت سيستخدمها يف تصنيف الالعبني                 
كالعبني على مستوى دويل، على سبيل املثال عن طريق تصنيفهم، حبسب                     
مشاركتهم يف فعاليات دولية معينة، ونوع الترخيص، وما إىل ذلك، ومع ذلك جيب              

نشر هذه املعايري يف منوذج واضح ودقيق، كي يسهل على               على االحتاد الدويل     
 .الالعبني التعرف عليها بسرعة عند تصنيفهم كالعبني على مستوى دويل

وعلى سبيل املثال، إذا تضمنت املعايري املشاركةَ يف فعاليات دولية معينة                
 ).فحينها جيب على االحتاد الدويل نشر قائمة ذه الفعاليات الدولية
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 معيار معتمد من الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات دعماً                :ويلمعيار د 
على عكس أي معيار أو ممارسة      (وجيب أن يكون االمتثال ألي معيار دويل        .  للمدونة

كافياً إلثبات أن اإلجراءات اليت يعاجلها املعيار الدويل مت تنفيذها    )  أو إجراء بديل آخر   
يري الدولية على أي من الوثائق الفنية         على النحو الصحيح، وجيب أن تشتمل املعا        

 .الصادرة طبقاً للمعيار الدويل

االحتادات القارية للجان األوملبية الوطنية         :  منظمات الفعاليات الرئيسية    
واملنظمات الدولية املتعددة الرياضات اليت تقوم بوظيفة اهليئة احلاكمة ألي فعالية               

 .قارية أو إقليمية أو دولية أخرى

ن أو جمموعة من املكونات أو املتغريات احليوية اليت تشري إىل              مكو :مؤشر
 .استخدام مادة أو وسيلة حمظورة

 . مادة ناجتة عن عملية التحول احليوي:العنصر األيضي

 . عاما18ً شخص طبيعي مل يبلغ :قاصر

تنشئها كل دولة لتتمتع      )  كيانات( كيان    :منظمة وطنية ملكافحة املنشطات     
ية وتتوىل مسؤولية اعتماد قوانني مكافحة املنشطات وتنفيذها                 بالسلطة الرئيس  

               رجواإلشراف على مجع العينات وعقد اجللسات على املستوى احمللي، وإذا مل ي
العامة املختصة جيب أن يكون الكيان هو        )  السلطات(هذا التأسيس على يد السلطة       

 .اللجنة األوملبية الوطنية أو الشخص الذي تعينه

 كيان حملي أو إقليمي يشكل عضواً يف االحتاد الدويل لتنس               :طيناحتاد و 
الطاولة أو معترفاً به من االحتاد ذاته بصفته كياناً حاكماً للرياضة التابعة لالحتاد الدويل              

 .لتنس الطاولة يف هذه الدولة أو هذه املنطقة

وى  فعالية أو منافسة رياضية يشارك فيها العبون على املست               :فعالية وطنية 
 .الدويل والوطين لكنها فعالية غري دولية
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 تنظيم معترف به من اللجنة األوملبية الدولية، وقد يندرج           :جلنة أوملبية وطنية  
حتت مصطلح اللجنة األوملبية الوطنية االحتاد الرياضي الوطين يف الدول اليت يتوىل             

 .املنشطاتفيها االحتاد الرياضي الوطين املسؤوليات املرتبطة مبجال مكافحة 

 حيدث ذلك إذا أثبت الالعب أو الشخص اآلخر         :عدم ارتكاب خطأ أو إمهال    
أنه مل يكن يعلم أو يشك أو مل يكن من املفترض أن يعلم أو يشك حىت يف ظل                        
ممارسته ألقصى درجات احلذر أنه مل يتعاطَ أو يعطَ له مادة حمظورة أو استخدم أو                  

فحة املنشطات بطريقة أخرى، وباستثناء      خضع لوسيلة حمظورة أو خالف قاعدة مكا       
، جيب على الالعب أيضاً أن يثبت        1-2-5حالة القاصر، بالنسبة ألي خمالفة للمادة        

 .الكيفية اليت أدخل ا املادة احملظورة يف نظامه

إذا أثبت الالعب أو الشخص اآلخر أن         :  عدم ارتكاب خطأ أو إمهال جسيم      
لظروف وأخذ معايري عدم ارتكاب اخلطأ أو          بالنظر إىل جممل ا    -خطأه أو إمهاله     

 غري جسيم فيما يتعلق بانتهاك قاعدة مكافحة املنشطات، فيما            -اإلمهال يف االعتبار  
، وجيب على الالعب أيضاً أن      1-2-5عدا حالة القاصر، بالنسبة ألي خمالفة للمادة         

 .يثبت الكيفية اليت أدخل ا املادة احملظورة يف نظامه

بة ملركبات كانابينويد، جيوز لالعب أن يثبت عدم ارتكابه خطأ            بالنس:  تعليق(
أو إمهاالً جسيماً عن طريق توضيحه أن سياق استخدامه ليس له صلة باألداء                       

 ).الرياضي

 .أي فترة خبالف الفترة املقتطعة خالل املنافسة: خارج املنافسة

 . أي العب أو أي فرد من أفراد دعم الالعب:مشارك

 .عي أو منظمة أو كيان آخر شخص طبي:شخص

ال جيب إثباا إال إذا كان يتمتع          ( حيازة واقعية أو فعلية أو مقدرة           :حيازة
حبيازة حصرية أو كان يعتزم حيازة مادة أو وسيلة حمظورة أو مكان يوجد فيه املادة أو                
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 إذا مل يكن الشخص يتمتع باحليازة           -مع ذلك -؛ شريطة أنه      )الوسيلة احملظورة 
لمادة أو الوسيلة احملظورة أو املكان الذي يوجد فيه أي منهما جيب عدم              احلصرية ل 

إثبات احليازة املقدرة إال إذا كان الشخص على علم بوجودمها واعتزم حيازا،                 
 عدم وجود خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات استناداً          -مع ذلك -وشريطة أنه جيب     

ساً يثبت عدم اعتزامه احليازة قبل      إىل احليازة فحسب، إذا اختذ الشخص إجراءً ملمو        
تلقي إخطار من أي نوع بأن الشخص قد ارتكب خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات                 
وأنه قد تراجع عن احليازة مبوجب اعترافه الصريح ألي من منظمات مكافحة                     

مبا يف  (املنشطات، وبغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذا التعريف يشكل شراء             
أي مادة حمظورة أو وسيلة حمظورة        )  لكتروين أو بأي وسيلة أخرى     ذلك الشراء اإل  

 .حيازةً هلا من جانب الشخص الذي يقوم بالشراء

مبوجب هذا التعريف، تشكل السترويدات املكتشفة يف سيارة الالعب         :  تعليق(
خمالفة للقواعد ما مل يثبت الالعب أن شخصاً آخر هو من كان يستخدم السيارة، ويف               

الة جيب على منظمة مكافحة املنشطات إثبات أنه بالرغم من أن الالعب             مثل هذه احل  
السترويدات   مل يكن يتمتع باحليازة احلصرية للسيارة إال أنه كان على علم بوجود                

وكان يعتزم حيازا، وباملثل، يف حالة السترويدات املكتشفة يف خزانة األدوية                 
            ا، جيب على منظمة مكافحة         املرتلية اليت يشترك الالعب وزوجته يف حياز

املنشطات إثبات أن الالعب كان على علم بوجود السترويدات يف اخلزانة وأنه كان                
ويشكل جمرد شراء أي مادة حمظورة حيازة هلا، وحىت وإن مل يصل              .  يعتزم حيازا 

 أو تسلَّمه شخص آخر، أو أُرسل إىل عنوان طرف                -على سبيل املثال   -املنتج  
 ).خارجي

 . القائمة املدرج فيها املواد والوسائل احملظورة:ظوراتقائمة احمل

 . أي وسيلة مدرجة يف قائمة احملظورات:وسيلة حمظورة

 . أي مادة، أو صنف من املواد، مدرج يف قائمة احملظورات:مادة حمظورة
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، تنعقد جلسة معجلة موجزة قبل أي         9-7-5ألغراض املادة   :  جلسة مؤقتة 
 اليت يزود الالعب فيها باإلخطارات وتتاح له فرصة         8-5  جلسة منعقدة مبوجب املادة   

 .االستماع إليه يف صورة كتابية أو شفهية

اجللسة املؤقتة هي إجراء متهيدي ال يتضمن املراجعة الشاملة لوقائع           :  تعليق(
الدعوى، وبعد انعقاد اجللسة حيتفظ الالعب باحلق يف عقد جلسة تالية بشأن وقائع               

، كاملصطلح املستخدم يف     "اجللسة املعجلة "اجللسة املؤقتة   الدعوى وعلى نقيض     
 ).، وهي جلسة شاملة للوقائع اليت حدثت بناءً على جدول زمين معجل9-7-5املادة 

 . راجع خمالفات قاعدة مكافحة املنشطات أعاله:إيقاف مؤقت

 راجع عقوبات خمالفات قاعدة مكافحة          :اإلفصاح العلين والتقرير العلين     
 .املنشطات

كيان إقليمي تنشئه الدول األعضاء للتنسيق      :  منظمة مكافحة املنشطات اإلقليمية   
وإدارة املناطق املكلفة بالربامج الوطنية ملكافحة املنشطات، اليت قد تشتمل على               
اعتماد قواعد مكافحة وتنفيذها، والتخطيط ومجع العينات، وإدارة النتائج، ومراجعة           

، وعقد اجللسات، وبرامج التوعية على املستوى         االستثناءات لالستخدام العالجي   
 .اإلقليمي

قائمة الالعبني املصنفني كالعيب القمة        :الالعبون املسجلون إلجراء الفحص    
والذين يتم حتديدهم بصورة منفصلة على املستوى الدويل بواسطة االحتادات الدولية           

ت والذين خيضعون   وعلى املستوى الوطين بواسطة املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطا       
إلجراء فحص مركز يف املنافسة وخارجها كجزءٍ من برنامج توزيع االختبار اخلاص               

وبناءً عليه، فإما    .  بذلك االحتاد الدويل أو املنظمة الوطنية ملكافحة املنشطات           
 من املدونة ويف     6-5يطلبان تقدمي املعلومات الشافية على النحو املبني يف املادة             

 . إلجراء االختبارات والفحوصاتاملعيار الدويل

 . مادة بيولوجية مت جتميعها بغرض الرقابة على املنشطات:عينة
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أحياناً ما يدعى بأن مجع عينات الدم أمر ينتهك تعاليم بعض                     :  تعليق(
 ).اجلماعات الدينية أو الثقافية وتقرر أنه ال أساس يستند إليه هذا االدعاء

 هذه املدونة واليت توافق على االمتثال هلذه           الكيانات املوقِّعة على   :موقعون
 . من املدونة23املدونة، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 .2-2-4-5 راجع املادة :حاالت حمددة

5 واملادة   1-2-5 القاعدة اليت تنص على أنه مبوجب املادة         :مسؤولية صارمة 

 اخلطأ أو اإلمهال    ، من الضروري ألي من منظمات مكافحة املنشطات إثبات          2-2-
 .املتعمد من جانب الالعب أو العلم به إلثبات خمالفته لقاعدة مكافحة املنشطات

، أي شخص يقدم مساعدة     1-6-10-5 لغرض تنفيذ املادة     :املساعدة الكبرية 
يوقع تصرحياً واضحاً مكتوباً حيوي مجيع املعلومات اليت ميلكها         )  1(كبرية جيب أن    

يتعاون بشكل كامل مع املسؤولني عن        )  2.  ( املنشطات عن خمالفة قواعد مكافحة    
على سبيل  -التحقيق والتحكيم فيما يتعلق باملعلومات اليت هلا عالقة، ومن ضمنها              

 عرض الشهادات يف جلسة االستماع إذا طلبت منه منظمة مكافحة املنشطات             -املثال
ملقدمة أو جلنة االستماع ذلك، عالوة على ذلك، جيب أن تكون املعلومات ا                   

صحيحة وحتتوي على جزء مهم من القضية ميكنه البدء به، أو يف حالة عدم البدء                   
 .جيب أن توفر أساساً كافياً لالستناد إليه يف أي دعوى كان من املمكن رفعها

 جمموعة تتألف من العبني لتنس الطاولة أو أكثر يشكلون            :فريق تنس الطاولة  
 .لة اخلاصة بفعاليات الفرقوحدة للمنافسة طبقاً لقواعد تنس الطاو

 التغيري لغرض غري قانوين أو بطريقة غري قانونية؛ جللب تأثري غري                 :تالعب
قانوين من القدرة على التحمل، أو التدخل بطريقة غري مشروعة؛ أو اإلخفاء أو                    

 .التضليل أو ارتكاب سلوك احتيايل لتغيري النتائج أو ملنع سري اإلجراءات املعتادة

 اختيار العب إلجراء االختبار بناءً على املعايري املنصوص           :دفاختبار مسته 
 .عليها يف املعيار الدويل إلجراء االختبارات والفحوصات
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 هو عملية من عمليات مكافحة املنشطات تتضمن التخطيط              :إجراء اختبار 
 .لتوزيع االختبار ومجع العينات ونقلها إىل املخترب وحتليلها

يع، أو النقل، أو اإلرسال، أو التوصيل، أو التوزيع             هو عملية الب    :االتجار
بواسطة الالعب أو أفراد دعمه أو      )  أو حيازا هلذا الغرض   (ملادة أو وسيلة حمظورة     

سواء بطريقة مباشرة أو باستخدام أي وسيلة إلكترونية أو غريها من             (أي شخص آخر    
نشطات؛ ومع  ممن خيضعون الختصاص أي منظمة من منظمات مكافحة امل        )  الوسائل

ذلك يستثىن من هذا التعريف اإلجراءات اليت تتم على يد العاملني يف جمال الطب                 
اليت تتضمن استخدام أي مادة حمظورة حبسن نية ألغراض عالجية حقيقية وقانونية أو             
ملربر مقبول آخر، كما يستثىن من هذا التعريف اإلجراءات اليت تتضمن استخدام مواد          

ست كذلك يف إجراء االختبار خارج املنافسة ما مل تثبت الظروف يف            حمظورة لكنها لي  
جمملها أن املواد احملظورة مل تكن تستخدم ألغراض عالجية حقيقية وقانونية وإمنا              

 .استخدمت من أجل حتسني األداء الرياضي

 االستثناء لالستخدام العالجي على       ):TUE(  االستثناء لالستخدام العالجي   
 .4-4-5يف املادة النحو املبني 

 االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة              :اتفاقية اليونسكو 
 أكتوبر  19املعتمدة يف اجللسة الثالثة والثالثني للمؤمتر العام لليونسكو املنعقد بتاريخ           

 املشتملة على مجيع التعديالت املعتمدة من الدول األطراف يف االتفاقية                 2005
 .االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضةومؤمتر أطراف 

هو استعمال أو تناول أو حقن أو استهالك بأي وسيلة كانت ملادة             :  االستخدام
 .أو وسيلة حمظورة

WADA:الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات . 
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Ðv×¹]2 Iì^¹]ÐéfŞjÖí×nÚ_ 5-10 

 

 1مثال 

ن اكتشاف عقار سترويد منشط يف اختبار          نتيجة حتليل سليب ناجتة ع      :وقائع
؛ وفور اعتراف الالعب مبخالفته لقاعدة          )1-2-5املادة  (يجرى خالل املنافسة      

 يقدم الالعب    -يثبت أنه مل يرتكب خطأً أو إمهاالً جسيماً            -مكافحة املنشطات    
 .املساعدة الكبرية

 :تطبيق العقوبات

 الالعب يعد غري مرتكب     ألن.  2-10-5 ستكون نقطة االنطالق هي املادة        -1
2-10-5 و 1-1-10-5املادتان  (خلطأ جسيم مما يشكل دليالً مؤيداً كافياً         

على أن خمالفة قاعدة مكافحة املنشطات كانت عن غري عمد، وبناءً             )  3-
-5املادة  (عليه ختفض فترة عدم األهلية إىل عامني، بدالً من أربعة أعوام            

10-2-2.( 

لل جلنة التحقيق مدى سريان التخفيفات املرتبطة         يف اخلطوة الثانية، ستح    -2
بناءً على عدم ارتكاب اخلطأ أو        )  5-10-5 و 4-10-5املادتان  (باخلطأ  

ألن عقار السترويد املنشط مادة غري      )  2-5-10-5املادة  (اإلمهال اجلسيم   
حمددة، وسيتم ختفيف نطاق تطبيق العقوبات من عامني إىل عام واحد               

، وللجنة التحقيق بعد حتديد مدة      ) عقوبة العامني  حبد أدىن نصف عام من    (
عدم األهلية املطبقة يف ظل هذا النطاق بناءً على درجة اخلطأ الذي يرتكبه             

لنفترض هذا املثال جدالً لتوضيح أن جلنة التحقيق جيوز هلا أن           .  (الالعب
 ). شهرا16ًتفرض بصورة أخرى أي مدة عدم أهلية قوامها 
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 جيوز للجنة التحقيق تقييم إمكانية اإليقاف أو التقليل            يف اخلطوة الثالثة،    -3
ويف هذه احلالة ال    ).  التقليل غري املرتبط باخلطأ     (6-10-5مبوجب املادة   

10-5ال تسري املادة    ).  املساعدة الكبرية   (1-6-10-5تسري سوى املادة    

ألن مدة عدم األهلية تقل بالفعل عن مدة احلد          )  االعتراف الفوري   (6-3-
 وجيوز إيقاف مدة     6-10-5(( لعامني املنصوص عليها يف املادة         األدىن

ويكون احلد  *  عدم األهلية لتصل إىل ثالثة أضعاف مدة الستة عشر شهراً          
لنفترض هذا املثال جدالً    .  (األدىن ملدة عدم األهلية على ذلك أربعة أشهر       

هلية لتوضيح أن جلنة التحقيق علَّقت املدة لعشرة أشهر فتكون مدة عدم األ           
 ).على ذلك ستة أشهر

، تبدأ فترة عدم األهلية، عموماً، بتاريخ صدور         11-10-5 مبوجب املادة    -4
القرار النهائي جللسة االستماع، ومع ذلك، ونظراً ألن الالعب أقر على              
الفور مبخالفته لقاعدة مكافحة املنشطات، ميكن أن تبدأ فترة عدم األهلية           

مجع العينات، غري أنه على الالعب       يف أسرع وقت ممكن حبلول تاريخ        
قضاء نصف واحد من مدة عدم األهلية على األقل بأي حال من األحوال               

بعد تاريخ صدور القرار النهائي جبلسة        )  على سبيل املثال ثالثة أشهر      (
 ).2-11-10-5املادة (االستماع 

لجنة  بسبب نتيجة التحليل السلبية املكتشفة أثناء انعقاد أي منافسة جيوز ل              -5
التحقيق استبعاد النتيجة اليت حصلت عليها أثناء تلك املنافسة تلقائياً                 

 ).9-5املادة (

، جيوز أيضاً استبعاد مجيع النتائج اليت مت احلصول           8-10-5 وفقاً للمادة    -6
عليها من الالعب عقب تاريخ مجع العينات حىت بداية مدة عدم األهلية ما             

 .مل تتطلب العدالة خالف ذلك

، 2-3-14-5ب اإلفصاح عالنية عن املعلومات املشار إليها يف املادة            جي -7



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 274

-5املادة  (ما مل يكن الالعب قاصراً، ألن هذا اجلزء إلزامي يف كل عقوبة             
10-13.( 

 ال يسمح لالعب باملشاركة بقدر استطاعته يف أي فعالية أو غري ذلك من                 -8
ات املوقعة أو من     األنشطة املرتبطة بالرياضة حتت سلطة أي من اجله           

ومع ذلك،  ).  1-12-10-5املادة  (يتبعها خالل فترة عدم أهلية الالعب         
جيوز لالعب العودة للتدريب مع أي فريق أو استخدام املنشآت التابعة               
ألي من األندية أو غري ذلك من املنظمات األعضاء أو أي جهة موقعة أو                

مدة عدم أهلية    آخر شهرين من      )  أ:  (من يتبعها خالل مدة أقصر من        
-5املادة  (آخر ربع من مدة عدم أهلية الالعب املفروضة          )  ب.  (الالعب

وعليه، جيوز لالعب العودة إىل التدريب خالل شهر ونصف         ).  10-12-2
 .قبل اية مدة عدم األهلية

 2املثال 

 نتيجة حتليل سلبية ناجتة عن اكتشاف عقار منبه ضمن املواد احملددة            :الوقائع
؛ وبإمكان منظمة مكافحة املنشطات     )1-2-5املادة  (يجرى خالل املنافسة    يف اختبار   

إثبات أن الالعب ارتكب خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات عن قصد بتعاطيه مادة                
حمظورة خارج املنافسة يف سياق غري ذي صلة باألداء الرياضي؛ ومل يعترف الالعب              

 .ا ادعى، وقدم مساعدة كبريةعلى الفور مبخالفته لقاعدة مكافحة املنشطات كم

 :تطبيق العقوبات

ألن منظمة مكافحة املنشطات    .  2-10-5 ستكون نقطة االنطالق هي املادة       -1
جيوز هلا إثبات ارتكاب خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات عن قصد وأن             
الالعب تعذَّر عليه إثبات أن املادة كان مسموحاً بتعاطيها خارج املنافسة              

10-5املادة  (هلا مل يكن على صلة باألداء الرياضي لالعب         وأن استخدامه   
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-2-10-5املادة  (، وجيوز أن تكون مدة عدم األهلية أربع سنوات          )2-3-
1-2.( 

 وألن املخالفة كانت عن قصد فال جمال لتقليل املدة استناداً إىل اخلطأ                 -2
 واستناداً إىل املساعدة   ).  5-10-5 واملادة    4-10-5عدم تطبيق املادة     (

الكبرية املقدمة جيوز إيقاف العقوبة لتصل إىل ثالثة أرباع مدة السنوات               
 .ويكون احلد األدىن ملدة عدم األهلية على ذلك عاماً واحداً. * األربع

  أن تبدأ مدة عدم األهلية بتاريخ صدور            11-10-5   جيوز مبوجب املادة      -3
 .القرار النهائي يف جلسة االستماع

قيق استبعاد النتيجة اليت توصلت إليها خالل املنافسة، ألن  جيوز للجنة التح-4
 . نتيجة التحليل السلبية اكتشفت خالهلا

 استبعاد مجيع النتائج اليت مت احلصول         8-10-5   جيوز أيضاً وطبقاً للمادة       -5
عليها من الالعب عقب تاريخ مجع العينات حىت بداية مدة عدم األهلية ما             

 .ف ذلكمل تتطلب العدالة خال

، 2-3-14-5 جيب اإلفصاح عالنية عن املعلومات املشار إليها يف املادة            -6
-5املادة  (ما مل يكن الالعب قاصراً، ألن هذا اجلزء إلزامي يف كل عقوبة             

10-13.( 

 ال يسمح لالعب باملشاركة بقدر استطاعته يف أي فعالية أو غري ذلك من                 -7
ي من اجلهات املوقعة أو من        األنشطة املرتبطة بالرياضة حتت سلطة أ       

ومع ذلك، جيوز    ).  1-12-10-5املادة  (يتبعها خالل فترة عدم أهليته        
لتدريب مع أي فريق أو استخدام املنشآت التابعة ألي          إىل ا لالعب العودة   

من األندية أو غري ذلك من املنظمات األعضاء أو أي جهة موقعة أو من                 
. رين من مدة عدم أهلية الالعب      آخر شه )  أ:  (يتبعها خالل مدة أقصر من     
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2-12-10-5املادة  (آخر ربع من مدة عدم أهلية الالعب املفروضة          )  ب(

وعليه، جيوز لالعب العودة إىل التدريب خالل شهر ونصف قبل اية            ).  
 .مدة عدم األهلية

 3املثال 

نتيجة حتليل سليب ناجتة عن اكتشاف عقار سترويد منشط يف اختبار يجرى                 
؛ ويثبت الالعب أنه مل يرتكب خطأً أو إمهاالً               )1-2-5املادة  (افسة  خارج املن 

 .جسيماً؛ كما يثبت أن نتيجة التحليل السلبية ناجتة عن منتج ملوث

 تطبيق العقوبات

ألن الالعب جيوز له إثبات      .  2-10-5 ستكون نقطة االنطالق هي املادة         -1
 –األدلة الكافية   عدم ارتكابه خمالفة لقاعدة مكافحة املنشطات عن قصد ب         

1-2-10-5املادة  (فهو مل يرتكب خطأً جسيماً عند استخدامه منتجاً ملوثاً          

وستكون مدة عدم األهلية على ذلك عامني           )  3-2-10-5 واملادة    1-
 ).2-2-10-5املادة (

 يف اخلطوة الثانية، جيوز للجنة التحقيق حتليل االحتماالت املرتبطة بتقليل           -2
وألن الالعب جيوز له     ).  5-10-5 و 4-10-5ادتان  امل(مدة عدم األهلية     

إثبات أن خمالفة قاعدة مكافحة املنشطات نامجة عن منتج ملوث وأنه مل              
، سيخفف  2-1-5-10-5يرتكب خطأً أو إمهاالً جسيماً استناداً إىل املادة         

نطاق تطبيق مدة عدم األهلية إىل عامني على سبيل الزجر، وجيوز للجنة              
دة عدم األهلية استناداً إىل درجة اخلطأ املرتكب من             التحقيق حتديد م   

لنفترض هذا املثال جدالً لتوضيح أن جلنة التحقيق جيوز هلا أن           .  (الالعب
 ). أشهر4تفرض بصورة أخرى أي مدة عدم أهلية قوامها 

، جيوز أيضاً استبعاد مجيع النتائج اليت حصل عليها          8-10-5 وفقاً للمادة    -3
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ع العينات حىت بداية مدة عدم األهلية ما مل تتطلب الالعب عقب تاريخ مج 
 .العدالة خالف ذلك

، 2-3-14-5 جيب اإلفصاح عالنية عن املعلومات املشار إليها يف املادة            -4
-5املادة  (ما مل يكن الالعب قاصراً، ألن هذا اجلزء إلزامي يف كل عقوبة             

10-13.( 

أي فعالية أو غري ذلك من        ال يسمح لالعب باملشاركة بقدر استطاعته يف           -5
األنشطة املرتبطة بالرياضة حتت سلطة أي من اجلهات املوقعة أو من                

ومع ذلك، جيوز    ).  1-12-10-5املادة  (يتبعها خالل فترة عدم أهليته        
لتدريب مع أي فريق أو استخدام املنشآت التابعة ألي          إىل ا لالعب العودة   

 أو أي جهة موقعة أو من        من األندية أو غري ذلك من املنظمات األعضاء         
. آخر شهرين من مدة عدم أهلية الالعب       )  أ:  (يتبعها خالل مدة أقصر من     

2-12-10-5املادة  (آخر ربع من مدة عدم أهلية الالعب املفروضة          )  ب(

وعليه، جيوز لالعب العودة إىل التدريب خالل شهر ونصف قبل اية            ).  
 .مدة عدم األهلية

 4املثال 

تكن نتيجة حتليله سلبية أو مل يكن يتعرض ملخالفة قاعدة            العب مل    :الوقائع
مكافحة املنشطات يعترف بعفوية بأنه استخدم عقار سترويد منشطاً لتحسني أدائه،               

 .كما يقدم الالعب مساعدة كبرية

 :تطبيق العقوبات

 وتكون مدة   1-2-10-5 ألن املخالفة ارتكبت عن قصد جيوز تطبيق املادة          -1
 .ساسية أربعة أعوامعدم األهلية األ
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عدم تطبيق  ( ال يوجد جمال للتقليل املرتبط باخلطأ يف مدة عدم األهلية                -2
 ).5-10-5 و4-10-5املادتني 

جيوز تقليل مدة عدم    )  2-6-10-5املادة  ( بناءً على اعتراف الالعب بعفوية       -3
األهلية لتبلغ نصفاً واحداً من مدة األعوام األربعة، وبناءً على مساعدة                

جيوز إيقاف مدة عدم األهلية لتصل إىل           )  1-6-10-5املادة  (العب  ال
بأخذ -  4-6-10-5ومبوجب املادة    .  *  ثالثة أرباع مدة األعوام األربعة      

 جيوز ختفيف   -االعتراف العفوي واملساعدة يف االعتبار يف نفس الوقت         
ن معظم العقوبة أو إيقافها لتصل إىل ثالثة أرباع مدة األعوام األربعة، ويكو           

 .احلد األدىن ملدة عدم األهلية عاماً واحداً

 تبدأ مدة عدم األهلية حبلول اليوم الذي يصدر فيه القرار النهائي جللسة                 -4
وإذا مت األخذ باالعتراف العفوي يف تقليل        ).  11-10-5املادة  (االستماع  

. 2-11-10-5مدة عدم األهلية فلن يسمح بأي بداية مبكرة مبوجب املادة           
ا الشرط إىل منع الالعب من استغالل الظروف مرتني، ومع               يهدف هذ 

ذلك، إذا مت تعليق مدة عدم األهلية باالستناد إىل املساعدة الكبرية جيوز              
، وتبدأ املدة يف أسرع وقت         2-11-10-5االستمرار يف تطبيق املادة       

 .ممكن من آخر استخدام للسترويد املنشط من قبل الالعب

 جيوز أيضاً استبعاد مجيع النتائج اليت مت احلصول            8-10-5 وفقاً للمادة     -5
عليها من الالعب عقب تاريخ مجع العينات حىت بداية مدة عدم األهلية ما             

 .مل تتطلب العدالة خالف ذلك

، 2-3-14-5 جيب اإلفصاح عالنية عن املعلومات املشار إليها يف املادة            -6
-5املادة  (يف كل عقوبة    ما مل يكن الالعب قاصراً، ألن هذا اجلزء إلزامي          

10-13.( 

 ال يسمح لالعب باملشاركة بقدر استطاعته يف أي فعالية أو غري ذلك من                 -7
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األنشطة املرتبطة بالرياضة حتت سلطة أي من اجلهات املوقعة أو من                
ومع ذلك، جيوز    ).  1-12-10-5املادة  (يتبعها خالل فترة عدم أهليته        

و استخدام املنشآت التابعة ألي من      لالعب العودة للتدريب مع أي فريق أ       
األندية أو غري ذلك من املنظمات األعضاء أو أي جهة موقعة أو من يتبعها               

) ب.  (آخر شهرين من مدة عدم أهلية الالعب        )  أ:  (خالل مدة أقصر من    
). 2-12-10-5املادة  (آخر ربع من مدة عدم أهلية الالعب املفروضة             

ريب خالل شهر ونصف قبل اية مدة وعليه، جيوز لالعب العودة إىل التد     
 .عدم األهلية

 5املثال 

أحد أفراد الدعم يساعد الالعب يف التحايل على فترة عدم األهلية              :  الوقائع
املفروضة عليه بإدراجه يف املنافسة باسم مزيف، ويستمر الالعب بطريقة تلقائية يف              

ره مبخالفته لقاعدة    قبل إخطا ).  9-2-5املادة  (خمالفته لقاعدة مكافحة املنشطات       
 .مكافحة املنشطات من قِبل منظمة مكافحة املنشطات

 :تطبيق العقوبات

، تبدأ مدة عدم األهلية من عامني لتصل إىل أربعة           4-3-10-5 طبقاً للمادة    -1
لنفترض هذا املثال جدالً لتوضيح  .  (أعوام بناءً على درجة خطورة املخالفة     

م أهلية قوامها ثالثة أعوام بصورة       أن جلنة التحقيق هلا أن تفرض مدة عد         
 ).أخرى

 ال يوجد جمال للتقليل يف املدة املرتبط باخلطأ ألن النية تشكل أحد                    -2
راجع   (9-2-5عناصر خمالفة قاعدة مكافحة املنشطات الواردة يف املادة          

 ).2-10-5التعليق املدرج حتت املادة 

هو الدليل الوحيد    ، شريطة أن يكون االعتراف        2-6-10-5 طبقاً للمادة     -3



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 280

لنفترض هذا  .  (املستند إليه، جيوز تقليل مدة عدم األهلية إىل نصف واحد         
املثال جدالً لتوضيح أن جلنة التحقيق هلا أن تفرض مدة عدم أهلية قوامها             

 ). شهرا18ً

، 2-3-14-5 جيب اإلفصاح عالنية عن املعلومات املشار إليها يف املادة            -4
-5املادة  ( ألن هذا اجلزء إلزامي يف كل عقوبة         ما مل يكن الالعب قاصراً،    

10-13.( 

 6املثال 

 العب فُرضت عليه عقوبة ملخالفته األوىل لقاعدة مكافحة املنشطات          :الوقائع
 شهراً، مت تعليق أربعة أشهر من هذه املدة بفضل تقدمي              14مبدة عدم أهلية قوامها      

ة أخرى لقاعدة مكافحة     مساعدة كبرية، ويف الوقت احلايل يرتكب الالعب خمالف           
املنشطات نتيجة اكتشاف تعاطيه أحد العقاقري املنبهة اليت ال تشكل مادة حمددة يف                

؛ ويثبت الالعب عدم ارتكابه للخطأ      )1-2-5املادة  (االختبار اجلاري خالل املنافسة     
أو اإلمهال اجلسيم؛ ويقدم املساعدة الكبرية، ويف حال ما إذا كانت هذه هي خمالفته              

 شهراً وتعليق مدة    16وىل جيوز للجنة التحقيق فرض مدة عدم أهلية عليه قوامها              األ
 .ستة أشهر للمساعدة الكبرية

 :تطبيق العقوبات

 على املخالفة الثانية لقاعدة مكافحة املنشطات           7-10-5 تسري املادة      -1
 .5-7-10-5 واملادة 1-4-7-10-5لسريان املادة 

 :مدة عدم األهلية على، تزيد 1-7-10-5 مبوجب املادة -2

 .ستة أشهر)  أ(

نصف واحد من مدة عدم األهلية املفروضة ملخالفة قاعدة مكافحة           )    ب(



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 281

 6-10-5املنشطات دون أخذ أي تقليل للمدة يف االعتبار مبوجب املادة            
 ).  شهراً هو سبعة شهور14يف هذا املثال، النصف الواحد ملدة (

ي بصورة أخرى على املخالفة الثانية       ضعفي مدة عدم األهلية اليت تسر      )    ج(
لقاعدة مكافحة املنشطات، دون أخذ أي تقليل للمدة يف االعتبار مبوجب                

 ). شهرا32ً شهراً هو 16يف هذا املثال ضعف مدة  (6-10-5املادة 

 32، ومدا   )ج(، و )ب(، و )أ(وعليه، تكون مدة عدم األهلية أكرب من         
 .شهراً

ة التحقيق تقييم إمكانية إيقاف أو تقليل املدة           يف خطوة تالية، جيوز هليئ       -3
ويف ).  تقليل املدة املرتبط بعدم ارتكاب اخلطأ        (6-10-5مبوجب املادة   

 1-6-10-5حالة ارتكاب الالعب خمالفة ثانية ال تسري سوى املادة                
وبناءً على تقدمي املساعدة الكبرية جيوز إيقاف          ).  تقدمي مساعدة كبرية   (

 ويكون احلد األدىن ملدة عدم األهلية على        1.  * شهراً   32ثالثة أرباع مدة    
لنفترض هذا املثال جدالً لتوضيح أن جلنة التحقيق           .  (ذلك مثانية أشهر  

جيوز هلا إيقاف مثانية أشهر من مدة عدم األهلية لتقدمي املساعدة الكبرية،            
 ).وتكون مدة عدم األهلية املفروضة على الالعب على ذلك عامني

تيجة التحليل السلبية املكتشفة خالل املنافسة، جيوز للجنة               ونظراً لن   -4
 .التحقيق استبعاد النتيجة احملرزة خالل املنافسة

، جيوز أيضاً استبعاد مجيع النتائج اليت حققها            8-10-5 وطبقاً للمادة      -5
الالعب عقب تاريخ مجع العينات حىت بداية مدة عدم األهلية ما مل تتطلب  

 .العدالة خالف ذلك
                                                                                       

عند موافقة الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات يف ظل الظروف االستثنائية، جيوز أن يزيد               *  1
 .باع، وجيوز تأجيل اإلبالغ واإلعالناحلد األقصى إليقاف مدة عدم األهلية على ثالثة أر
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، 2-3-14-5 جيب اإلفصاح عالنية عن املعلومات املشار إليها يف املادة            -6
-5املادة  (ما مل يكن الالعب قاصراً، ألن هذا اجلزء إلزامي يف كل عقوبة             

10-13.( 

 ال يسمح لالعب باملشاركة بقدر استطاعته يف أي فعالية أو غري ذلك من                 -7
هات املوقعة أو من     األنشطة املرتبطة بالرياضة حتت سلطة أي من اجل           

ومع ذلك، جيوز    ).  1-12-10-5املادة  (يتبعها خالل فترة عدم أهليته        
لالعب العودة للتدريب مع أي فريق أو استخدام املنشآت التابعة ألي من             
األندية أو غري ذلك من املنظمات األعضاء أو أي جهة موقعة أو من يتبعها               

) ب.  (م أهلية الالعب  آخر شهرين من مدة عد     )  أ:  (خالل مدة أقصر من    
). 2-12-10-5املادة  (آخر ربع من مدة عدم أهلية الالعب املفروضة             

وعليه، جيوز لالعب العودة إىل التدريب خالل شهر ونصف قبل اية مدة      
 .عدم األهلية
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 مقدمة

لناجتة عن الفعاليات     تعتمد الرتاهة يف جمال الرياضة على احملصلة ا                
واملنافسات الرياضية اليت تقوم يف جمملها على الفضائل اليت يتحلى ا املشاركون              
يف هذه الفعاليات واملنافسات، وينايف أي شكل من أشكال الفساد الذي قد يقوض               
من ثقة اجلمهور يف نزاهة أي من املنافسات الرياضية الروح الرياضية وقد يفضي                  

 .بد التكاليفعموماً إىل تك

وقد اعتمد االحتاد الدويل لتنس الطاولة هذه القواعد بوصفها وسيلة لضمان              
حظر أي تصرف قد يسفر عن نتيجة غري           )  1(نزاهة رياضة تنس الطاولة عن طريق         

وضع آلية للتنفيذ ومعاقبة من       )  2(صحيحة يف فعاليات أو منافسات تنس الطاولة            
 .فة اخلطر بتصرفام الفاسدةيضعون نزاهة هذه الرياضة على حا

ويلتزم االحتاد الدويل لتنس الطاولة باختاذ مجيع اخلطوات العملية يف حدود             
سلطته ملنع املمارسات الفاسدة اليت تقوض نزاهة رياضة تنس الطاولة، ويشمل هذا              

 :االلتزام ما يلي

ام الربامج  زيادة الوعي ذه القواعد على كافة املستويات، مبا يف ذلك استخد            )    أ(
واألدوات املوجودة والتوعوية املعدلة على النحو املناسب لتقدمي املعلومات          

 .واملواد التعليمية على أوسع نطاق ممكن للجمهور املستهدف

استخدام أفضل الوسائل ملراقبة املراهنات الرياضية على املنافسات              ) ب(
يف ذلك  الدولية حتت اختصاص االحتاد الدويل لتنس الطاولة، مبا              

 .أمناط املراهنات غري املشروعة اليت قد حتدث

استخدام أفضل الوسائل لتلقي املعلومات عن الغري على أساس يعتمد             )    ج(
 .لتلقي املعلومات" خط ساخن"على السرية، بإنشاء 
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استخدام قنوات فعالة مناسبة واالستفادة منها لتبادل االستخبارات                )  د(
ي أو ارتكاب املخالفات املنصوص عليها       واملعلومات املرتبطة بالتقص  

 .يف هذه القواعد

التعاون مع السلطات الوطنية والدولية املختصة؛ إذ قد ترقى املعلومات          )    ـه(
اليت تقع يف حوزا إىل أن تكون انتهاكات للقوانني أو اللوائح األخرى              

 .املعمول ا أو تثبتها

أللعاب األوملبية والباراملبية    تبادل املعلومات مع الشركاء يف دورة ا          )  و(
عرب مجعية االحتادات الدولية األوملبية الصيفية، ومنظمة سبورت              (

أكورد، أو اللجنة األوملبية املنظمة، أو اللجنة الباراملبية الدولية، أو             
املقامة يف املناطق املعترف ا فيما يتعلق مبكافحة       )  غريهم من الشركاء  

 .الفساد يف جمال الرياضة

غي للجمعيات الوطنية واالحتادات القارية أن تضع القواعد واللوائح املماثلة          ينب
 .يف نصاا للحفاظ على نزاهة املنافسات املقامة حتت اختصاصاا

جيوز إرسال أي إخطار مبوجب هذه القواعد ألي مشارك حتت اختصاص أي             
طنية املسؤولية  مجعية وطنية بتسليمه لالحتاد الوطين املعين، وتتحمل اجلمعية الو           

 .عن إجراء االتصال الفوري باملشارك املعين ذا اإلخطار

 النطاق والتطبيق   1-6

 تسري هذه القواعد على مجيع املشاركني ومن يساعدوم يف هذه           1-1-6
املنافسات ويلتزم كل مشارك بصورة تلقائية ويشترط عليه االمتثال هلذه              

 .عدةالقواعد مبوجب هذه املشاركة أو املسا

 يتحمل كل العب املسؤولية بصفة شخصية عن درايته ذه القواعد           2-1-6
 معرفة السلوك الذي يشكل خمالفة      -على سبيل املثال ال احلصر    -مبا فيها   
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هلذه القواعد واالمتثال هلذه املتطلبات، كما ينبغي للمشاركني أن يكونوا            
 يشكل أيضاً   على دراية بالسلوك احملظور مبوجب هذه القواعد والذي قد         

جرمية جنائية أو انتهاكاً للقوانني واللوائح املعمول ا، وجيب على                 
 .املشاركني االمتثال جلميع القوانني واللوائح املعمول ا يف كافة األحيان

 خيضع كل مشارك لالختصاص احلصري ألي من جلان االستماع             3-1-6
امات املقدمة  اليت تنعقد مبوجب هذه القواعد لالستماع والفصل يف اال         

من االحتاد الدويل لتنس الطاولة ولالختصاص احلصري هليئة التحكيم             
 .الرياضية للفصل يف أي طعن على أي من قرارات جلنة االستماع

 أشهر عقب مشاركته أو     6 يلتزم كل مشارك ذه القواعد حىت تاريخ         4-1-6
ق مبشاركته أو   مساعدته يف املنافسة، ويواظب على التزامه ا فيما يتعل           

 .مساعدته خالل املنافسات اليت حتدث قبل ذلك التاريخ

 خمالفات القواعد   2-6

يف كل حالة تؤثر فيها       (تشكل السلوكيات التالية خمالفة هلذه القواعد           
 ):بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

  املراهنات1-2-6

ت  املشاركة يف، أو دعم، أو الترويج ألي صور من املراهنا               1-1-2-6
ذات صلة بأي فعالية أو منافسة مبا يف ذلك املراهنة مع شخص آخر على               
النتيجة أو إحراز التقدم، أو حمصلة، أو تصرف أو أي جانب آخر من                  

وتسري هذه القاعدة على أي من صور        .  جوانب هذه الفعالية أو املنافسة     
 املراهنة اليت يقوم ا املشارك بصورة مباشرة، أو اليت حتدث بصورة               

أخرى يف الرياضة اليت ميارسها املشارك، أو اليت حتدث يف رياضة                 
أخرى متارس يف منافسة دولية تستضيفها إحدى منظمات الفعاليات                

 .الرئيسية اليت يكون فيها املشارك
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 حث أو توجيه أو تسهيل أو تشجيع أي مشارك على خمالفة                  2-1-2-6
 .6-2-1القاعدة 

  التالعب بالنتائج2-2-6

تعديل أو تزوير بأي طريقة أو التأثري بطريقة غري صحيحة أخرى،             1-2-2-6
يف أو االشتراك يف تعديل أو التزوير أو التأثري بطريقة غري صحيحة أخرى،             

النتيجة، أو التقدم احملرز، أو احملصلة، أو التصرف، أو أي جانب آخر             
 .للفعالية أو املنافسة

حادثة معينة يف إحدى       التستر أو حماولة التستر على وقوع             2-2-2-6
الفعاليات أو املنافسات اليت وصل إىل علم املشارك أا تشكل موضوع             
مراهنة يتوقع هو أو أي شخص حصوله على منفعة أو قد حصل على منفعة              

 .مقابل وقوعها

التوقع املشروع باحلصول على املنفعة،     ( اإلخفاق يف رد املنفعة      3-2-2-6
لبذل الشخص كل ما    )  تقدميها أو تسلُّمها  بصرف النظر عما إذا كان قد مت         
 .يف وسعه يف الفعالية أو املنافسة

 حث أو توجيه أو تسهيل أو تشجيع أي مشارك على خمالفة                  4-2-2-6
  6-2-2القاعدة 

  السلوك الفاسد3-2-6

 قبول أو عرض، أو املوافقة على عرض أو طلب، أي رشوة أو               1-3-2-6
حلصول على املنفعة، بصرف النظر      أو التوقع املشروع با    (منفعة أخرى    

للتعديل أو التزوير بطريقة أخرى      )  عما إذا كان قد مت تقدميها أو تسلُّمها         
للتأثري بصورة غري صحيحة على النتيجة، أو التقدم احملرز، أو احملصلة،           

 .أو التصرف أو على أي جانب آخر من جوانب املنافسة أو الفعالية
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أو (و طلب أو تسلُّم أي عطية أو منفعة           تقدمي أو عرض أو منح أ       2-3-2-6
التوقع املشروع باحلصول على املنفعة، بصرف النظر عما إذا كان قد مت              

يف ظل ظروف كان من املتوقع أن تسيء إىل مسعة            )  تقدميها أو تسلُّمها  
 .املشارك

 حث أو توجيه أو تسهيل أو تشجيع أي مشارك على خمالفة                  3-3-2-6
 6-2-3القاعدة 

 ءة استعمال املعلومات الداخلية إسا4-2-6

 استعمال املعلومات الداخلية ألغراض املراهنة أو ألغراض             1-2-4-6
 .أخرى على صلة باملراهنة

 اإلفصاح عن املعلومات الداخلية مقابل احلصول على منفعة أو          6-2-4-2
دون مقابل يف حني أن املشارك يتوقع على النحو املعقول أن يكون على               

 .ل استغالل هذا اإلفصاح يف ظل هذه الظروف يف املراهنةدراية باحتما

 حث أو توجيه أو تسهيل أو تشجيع أي مشارك على خمالفة                  3-4-2-6
 .6-2-4القاعدة 

 خمالفات أخرى 5-2-6

 تعامل أي حماولة من املشارك، أو اتفاقه مع أي شخص آخر،              1-5-2-6
خالفة املرتكبة،  الرتكاب تصرف يصل إىل خمالفة هذه القاعدة معاملةَ امل         

سواء جنمت هذه املخالفة عن هذه احملاولة أو االتفاق أم ال، ومع ذلك،             
إذا تراجع الالعب عن حماولته أو اتفاقه فلن يشكل ذلك خمالفة قبل                   

 .اكتشافه من قبل طرف خارجي غري مشترك يف احملاولة أو االتفاق

 أخرى يف أي      املساعدة عن علم، أو التستر أو التواطؤ بصورة          2-5-2-6
 . من جانب املشارك6-2األعمال أو املخالفات من النوع املبني يف املادة 
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 اإلخفاق يف اإلفصاح لالحتاد الدويل لتنس الطاولة أو السلطة              3-5-2-6
عن كامل التفاصيل اخلاصة بأي النهج أو  )  بدون تأجيل غري مربر   (املختصة  

 إجراء أو حوادث ترقى إىل       الدعوات املتسلَّمة من املشارك لالشتراك يف      
 .أن تكون خمالفة هلذه القاعدة

 اإلخفاق يف اإلفصاح لالحتاد الدويل لتنس الطاولة أو السلطة              4-5-2-6
عن كامل التفاصيل اخلاصة بأي حادثة،      )  بدون تأجيل غري مربر   (املختصة  

أو واقعة أو أمر يصل إىل علم املشارك أنه قد يدل على خمالفة مبوجب                 
مبا يف ذلك على سبيل املثال ال        -عدة من جانب طرف خارجي       هذه القا 
 النهج أو الدعوات اليت تلقاها من أي طرف خارجي لالشتراك يف            -احلصر

 .إجراء يرقى إىل أن يكون خمالفة هلذه القاعدة

 اإلخفاق بال مربر مقنع يف التعاون يف أي استقصاء معقول جيريه             5-5-2-6
أو السلطة املختصة األخرى فيما يتعلق         االحتاد الدويل لتنس الطاولة        

باحتمال املخالفة هلذه القاعدة، مبا يف ذلك اإلخفاق يف تقدمي أي                   
معلومات أو وثائق يطلبها االحتاد أو السلطة املختصة رمبا ال يكون هلا                

 .صلة ذا االستقصاء

 فيما يلي البنود اليت ال صلة هلا بالفصل يف أي خمالفة هلذه                      6-2-6
 :القواعد

 سواءً أكان املشارك يشارك أم ال، أو كان يساعد مشاركاً آخر يف              1-6-2-6
 .الفعالية أو املنافسة احملددة

 . طبيعة ونتيجة أي مراهنة يف هذا الصدد2-6-2-6

أو (أم مل تتأثر     )  إن وجد ( سواء تأثرت جهود الالعب أو أداؤه          3-6-2-6
 . أو املخالفاتيف هذا الصدد بالتصرفات) كان من املتوقع أن تتأثر



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي  رالاتحاد الدو

 289

 سواء تأثرت النتائج اليت حتققت أثناء الفعالية أو املنافسة أم ال               5-6-2-6
 .يف هذا الصدد بالتصرفات أو املخالفات) أو كان من املتوقع أن تتأثر(

 عبء اإلثبات واملعيار املتبع فيه   3-6

 يتحمل االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو السلطة املختصة األخرى            1-3-6
بء تقدمي األدلة اليت تثبت ارتكاب املخالفة مبوجب هذه القواعد،               ع

ويكون املعيار املتبع يف اإلثبات سواءً أكانت املخالفة مثبتة من االحتاد أو            
من اهليئة املختصة باحلد الذي يرضي جلنة االستماع معياراً يتخطى جمرد            

 . ةترجيح االحتماالت وال يصل إىل اإلثبات بالقرائن املنطقي

 وألن هذه القواعد تضع عبء اإلثبات على عاتق املشارك املتهم              2-3-6
بارتكاب أي خمالفة من أجل إثبات الوقائع واملالبسات فيجب أن يكون              

 .معيار اإلثبات هو رجحان األدلة

 لن تلتزم جلنة االستماع بالقواعد القضائية اليت حتكم قبول األدلة،            3-3-6
 بأي وسيلة موثوق    6-2ملرتبطة مبخالفة القاعدة    وجيوز هلا إثبات الوقائع ا    

االعترافات، واألدلة  :  ا، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر              
املقدمة من أطراف خارجية، وإفادات الشهود، وتقارير اخلرباء، واألدلة           

 .املوثوق ا، وغريها من املعلومات والبيانات التحليلية

طة التقديرية يف قبول الوقائع املثبتة         ختتص جلنة االستماع بالسل      4-3-6
مبوجب قرار صادر من حمكمة أو حمكمة تأديبية مهنية خمتصة ال ميكن               
الطعن على قراراا كأدلة دامغة ضد املشارك الذي يتعلق القرار به ما مل               

 .يثبت املشارك أن القرار خيالف مبادئ العدالة الطبيعية

ىل استدالل معاكس ضد أي        حيق للجنة االستماع أن ختلص إ          5-3-6
مشارك يتهم بارتكاب خمالفة إذا أخفق يف املثول أمام جلنة االستماع حال            
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طلبها القيام بذلك قبل انعقاد جلسة بوقت معقول، أو إذا أخفق يف تلبية                
 .أي طلب للمعلومات مت تقدميه مبا يتفق مع هذه القواعد

 التحري عن املخالفة   4-6

 لالحتاد  6-2 أي ادعاء أو شك يف خمالفة القاعدة          جيب اإلبالغ عن   1-4-6
الدويل لتنس الطاولة مبا يتفق مع هذه القواعد، وجيوز لالحتاد التحري              
عن األنشطة اخلاصة بأي مشارك يعتقد أنه ارتكب خمالفة هلذه القواعد               
وجيوز له تعيني شخص أو أكثر هلذا الغرض، وجيوز إجراء هذا التحري              

مبا فيها السلطات اجلنائية       (ات الوطنية والدولية       بالتنسيق مع السلط    
وجيب على مجيع املشاركني التعاون الكامل      )  واإلدارية واملهنية والقضائية  

يف إجراء هذه التحريات، وخيتص االحتاد، حيثما يكن ذلك مالئماً،               
 .بتعليق نتيجة هذه التحريات اليت جتريها السلطات املختصة األخرى

ا التحري، إذا شك االحتاد يف ارتكاب أي مشارك            وكجزء من هذ   2-4-6
أي خمالفة هلذه القواعد جيوز له تقدمي طلب كتايب للحصول على                    
املعلومات املرتبطة باملخالفة املتهم ا وأن يطلب حضور هذا املشارك           
للمراجعة، أو للجمع بني األمرين، وجيب أن تتم املراجعة يف التوقيت أو            

حتاد ويقدم إخطار كتايب معقول للمشارك ذي           املكان الذي حيدده اال     
الصلة مبتطلبات احلضور، وتسجل املقابالت وحيق للمشارك االستعانة          

 .مبستشار قانوين ومترجم فوري

 من خالل املشاركة يف املنافسة، يعد كل مشارك موافقاً على                  3-4-6
ن األغراض املتعلقة بقوانني محاية البيانات املعمول ا وغري ذلك م               

القوانني األخرى وعلى مجيع األغراض األخرى، وموافقاً على اجلمع              
واملعاجلة واإلفصاح أو غري ذلك من االستخدامات األخرى للمعلومات           

مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املعلومات          (املتعلقة بأنشطته   
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للحد املسموح به مبوجب هذه القواعد ويؤكد على موافقته            )  الشخصية
 .كتابةً عند الطلبهذه 

 إصدار إخطار االام   5-6

 إذا قرر االحتاد الدويل لتنس الطاولة عقب أي من التحقيقات أن                1-5-6
 فإنه يصدر إخطاراً    2-6هناك قضية تطلب من املشارك الرد مبوجب املادة         

 :كتابياً بالتهم للمشارك يرِد فيه ما يلي

 .ن املشارك ارتكبها االنتهاكات احملددة املزعوم أ1-1-5-6

 . الوقائع اليت تستند إليها هذه االدعاءات2-1-5-6

 نطاق العقوبات املعمول ا مبوجب القواعد اخلاصة ذه                3-1-5-6
 .االنتهاكات

 البيانات اخلاصة برد املشارك على إخطار االام يف نطاق                 4-1-5-6
 .املوعد النهائي احملدد

 .ألة من خالل جلسة استماع حق املشارك يف حتديد املس5-1-5-6

 حيدد إخطار االام أيضاً أنه إذا رغب املشارك يف ممارسة حقه يف             2-5-6
عقد جلسة االستماع جيب عليه حينها تقدمي طلب كتايب لعقد جلسة                  
استماع ومن ثَم يتسلمها االحتاد يف أسرع وقت ممكن، ويكون يف أي                

ر االام، وجيب أن حيدد      يوماً من تسلُّم إخطا    14حال من األحوال خالل     
األساس )  باختصار(اإلخطار كيف رد املشارك عليه وجيب أن يوضح              

 .الذي استند إليه هذا الرد

 إذا عجز املشارك عن تقدمي طلب كتايب لعقد جلسة استماع حبلول            4-5-6
 :املوعد النهائي احملدد، يعد حينها
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 . متنازالً عن حقه يف عقد جلسة استماع1-3-5-6

 . معترفاً بأنه ارتكب هذه االنتهاكات احملددة يف إخطار االام2-3-5-6

 موافقاً على نطاق العقوبات املعمول ا احملددة يف إخطار               3-3-5-6
 .االام

، تنتقل  1-6 إذا طلب املشارك عقد جلسة استماع وفقاً للمادة               4-5-6
ار املشارك  ويف حال اعتب  .  3-6املسألة حينها إىل جلسة استماع وفقاً للمادة          

متنازالً عن حقه يف عقد جلسة استماع واعترافه بارتكاب االنتهاكات وفقاً للمادة            
 لتقدير االحتاد الدويل لتنس     ، تقتصر حينها أي جلسة استماع تعقد وفقاً        6-2

 .الطاولة على حتديد العقوبات املعمول ا فقط

ب هذه القواعد    وإذا قرر االحتاد اام مشارك بارتكاب انتهاك مبوج        5-5-6
يكون لالحتاد الدويل لتنس الطاولة سلطة التقدير، وذلك يف احلاالت اليت 
يرى فيها االحتاد أن نزاهة رياضة تنس الطاولة قد يتم تشويهها بصورة                  
خطرية ويكون التعليق املؤقت سارياً من تاريخ إخطار املشارك وفقاً هلذه             

 التعليق الطوعي من      القواعد، وبدالً من ذلك، جيوز للمشارك قبول           
املنافسة شريطة التأكيد على ذلك كتابة لالحتاد، ويكون التعليق الطوعي            

 .سارياً من تاريخ تسلُّم التأكيد الكتايب بذلك من املشارك لالحتاد

 . ال خيضع قرار فرض التعليق املؤقت على املشارك للتظلُّم6-5-6

تأديبية مبوجب هذه     يف حالة تقاعد املشارك وكون اإلجراءات ال          7-5-6
القواعد قيد التنفيذ حيتفظ حينها االحتاد الدويل لتنس الطاولة بسلطته يف             
استكمال اإلجراءات ذات الصلة، ويف حالة تقاعد املشارك قبل بدء اختاذ           
اإلجراءات التأديبية يكون لالحتاد بالرغم من ذلك سلطة القيام باإلجراءات          

 .ذات الصلة
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 ة استماع نزيهة احلق يف عقد جلس  6-6

 إذا ادعى االحتاد الدويل لتنس الطاولة أن املشارك قام بانتهاك هذه             1-6-6
القواعد وأنكر املشترك االدعاء أو احتج على فرض العقوبات اخلاصة               
 .ذه االنتهاكات تحال حينها املسألة إىل جلسة استماع أمام جلنة االستماع

-3-6اً للقواعد الواردة يف املادة       يعني االحتاد جلسة االستماع وفق     2-6-6
 أدناه، ال يكون ألعضاء جلنة االستماع أي تدخل مسبق يف القضية وال               3

 من نفس الدولة اليت ادعى         -باستثناء ما يتفق عليه األطراف      -يكونون  
 .املشارك الذي ينتمي إليها انتهاكه هلذه القواعد

جلسة استماع يف الوقت عقد :  تراعي عملية االستماع املبادئ التالية   3-6-6
املناسب، وتعيني جلنة استماع عادلة ونزيهة، واحلق يف أن ميثل املشترك           

، واحلق يف الرد على انتهاك قاعدة مكافحة           )على نفقة املشارك   (حمامٍ  
الفساد املثبتة ونطاق العقوبات الناجتة؛ وحق كل طرف يف تقدمي دليل،             

وفقاً لتقدير جلنة    (م  مبا يف ذلك احلق يف استدعاء شهود واستجوا            
، وحق املشارك   )االستماع بقبول دليل من خالل اهلاتف أو مذكرة كتابية          

فضالً عن جلنة االستماع    (يف االستعانة مبترجم فوري يف جلسة االستماع         
وقرار كتايب مربر يف الوقت      )  بغية حتديد هوية ومسؤولية نفقات املترجم      

تفسري أسباب العقوبات     املناسب وعلى وجه التحديد مبا يف ذلك               
 .املفروضة

 ومبجرد تقدمي األطراف ملذكرام، حتدد جلنة االستماع إذا ما مت            4-6-6
ارتكاب انتهاك، وإذا حددت جلنة االستماع ارتكاب انتهاك وأن هذه                 
القواعد حتدد نطاق العقوبات املتعلقة ذا االنتهاك، حتدد أيضاً اللجنة             

ذا النطاق عقب النظر يف أي من املذكرات         حينها العقوبة املناسبة ضمن ه    
 .املتعلقة ذا املوضوع واليت يرغب األطراف يف تقدميها
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 تصدر جلنة االستماع قرار كتابياً ترد به األسباب، يف أسرع وقت               5-6-6
 :ممكن عقب انتهاء جلسة االستماع، على أن يوضح القرار ويفسر ما يلي

جلنة االستماع حول ما إذا كان قد مت          النتائج اليت توصلت إليها       1-5-6-6
 .ارتكاب انتهاك

 النتائج اليت توصلت إليها جلنة االستماع حول العقوبات املقرر            2-5-6-6
 .فرضها، إن وجدت

 . التاريخ الذي تبدأ فيه أي فترة من فترات عدم األهلية3-5-6-6

 .8-6 حقوق التظلم الواردة يف املادة 4-5-6-6

  العقوبات  7-6

 يرتكبه الالعب خالل أي فعالية يشارك       2-6 يؤدي أي انتهاك للمادة      1-7-6
فيها إىل استبعاده وإلغاء مجيع نتائجه اليت حصل عليها يف هذه الفعالية                
فضالً عن مجيع العواقب، مبا يف ذلك مصادرة مجيع األلقاب                      

 .وامليداليات ونقاط الترتيب وأموال اجلوائز واملشاركة

واً من أعضاء الزوج الثنائي أو الفريق ارتكب انتهاكاً          إذا تبني أن عض    2-7-6
، يتم حينها استبعاد الزوجي أو الفريق تلقائياً من              2-6مبوجب املادة    

 .الفعالية املعنية وسحب مجيع األلقاب وامليداليات ونقاط الترتيب واجلوائز

  عدم األهلية والعقوبات املالية3-7-6

دير يف فرض فترة عدم أهلية على           يكون للجنة االستماع التق      1-3-7-6
وعند فرض أي فترة    .  2-3-7-6املشاركني وفقاً للقيود الواردة يف املادة        

أهلية حيق للجنة االستماع النظر فيما إذا كان يتعني اختاذ أي عوامل مشددة 
 .أو خمففة يف االعتبار
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 : ترد الفترة املعنية بعدم األهلية اخلاصة باالنتهاك فيما يلي2-3-7-6

 .عامان حبد أدين وأربعة أعوام حبد أقصى) املراهنة (1-2-6القاعدة 

عامان حبد أدىن وأربعة أعوام حبد       )  التالعب يف النتائج    (2-2-6القاعدة  
 .أقصى

عامان حبد أدىن وأربعة أعوام حبد         )  السلوك الفاسد   (3-2-6القاعدة  
 .أقصى

 . عامان حبد أدىن وأربعة أعوام حبد أقصى4-2-6القاعدة 

 . عامان حبد أدىن وأربعة أعوام حبد أقصى6-2-5القاعدة 

 تبدأ فترة عدم األهلية اعتباراً من تاريخ إصدار قرار جلنة االستماع            3-3-7-6
وتنتهي اعتباراً من التاريخ احملدد يف القرار الصادر، وجيوز للجنة                  
االستماع حبسب تقديرها املطلق أن تقلص فترة عدم األهلية املفروضة             

 .جب أي فترة تعليق مؤقت قضاها املشترك بالفعل قبل صدور القرارمبو

 ال يشارك أي مشارك بأي صفة يف أي فعالية أو منافسة خالل فترة              4-3-7-6
 .عدم األهلية املفروضة عليه من جلنة االستماع

 إذا انتهك املشارك أي قانون مينع املشاركة ومفروضٍ وفقاً                5-3-7-6
 هذا املشترك على الفور من الفعالية أو املنافسة           يستبعد 6-7-3-2للمادة  

ذات الصلة وتبدأ فترة عدم األهلية يف األصل وفقاً هلذه القواعد اعتباراً من             
 .تاريخ هذا االنتهاك

 يستمر تطبيق هذه القواعد على أي مشارك غري مؤهل وتتم معاملة            6-3-7-6
نتهاكاً واضحاً،  أي انتهاك مت ارتكابه خالل فترة عدم األهلية بصفته ا                

 .ويجرى اختاذ إجراءات منفصلة ضده وفقاً هلذه القواعد
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 باإلضافة إىل فرض فترة عدم أهلية كما هو موضح أعاله، يكون             7-3-7-6
للجنة االستماع التقدير يف فرض غرامة تصل إىل مبلغ بقيمة أي فائدة                  

 .، أو فيما يتعلق ا2-6حصل عليها املشارك عقب انتهاك املادة 

  العوامل املشددة واملخففة4-7-6

 لتحديد العقوبة املناسبة املقرر فرضها يف هذه احلالة، تقوم جلنة          1-4-7-6
االستماع بتقييم درجة خطورة االنتهاك مبا يف ذلك حتديد مجيع العوامل             
ذات الصلة اليت يتم اعتبارها لتشديد أو ختفيف طبيعة االنتهاك الذي مت                

 .ارتكابه

العوامل املشددة اليت جيوز للجنة االستماع اعتبارها ما            تشمل   2-4-7-6
 ):على سبيل املثال ال احلصر وحسبما ينطبق ذلك(يلي 

 . العجز عن تعاون أي مشارك مع أي حتقيق أو طلب معلومات1-2-4-7-6

 . أي انتهاكات سابقة للمشارك2-2-4-7-6

 .لق باالنتهاك تسلُّم املشارك أو عزمه تسلُّم فائدة كبرية تتع3-2-4-7-6

 االنتهاك الذي يتمتع بإمكانية التأثري يف مسار الفعالية أو                  4-2-4-7-6
 .املنافسة أو النتائج املتعلقة ا

مبا يف ذلك، على سبيل       ( عدم إبداء أي ندم من املشارك           5-2-4-7-6
رفض املشاركة يف برنامج مكافحة الفساد التعليمي الذي ينظمه            :  املثال

 ).تنس الطاولةاالحتاد الدويل ل

 غري ذلك من العوامل املشددة األخرى اليت تراها جلنة                  6-2-4-7-6
 .االستماع ذات صلة

على ( تشمل العوامل املخففة اليت جيوز للجنة االستماع اعتبارها          3-4-7-6
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 ):سبيل املثال ال احلصر وحسبما ينطبق ذلك

 .لومات تعاون املشارك مع أي حتقيقات وطلبات تتعلق باملع1-3-4-7-6

 . اعترافاً بالذنب يف حينه من املشارك2-3-4-7-6

 . سجالً تأديبياً نظيفاً للمشارك3-3-4-7-6

 . حداثة املشارك وعدم خربته3-3-4-7-6

 انتهاكاً غري مؤثر أو ليس لديه إمكانية التأثري يف سري الفعالية أو              5-3-4-7-6
 .املنافسة أو النتائج املتعلقة ا

مبا يف ذلك، على سبيل املثال، املوافقة (ملشارك الندم  إبداء ا6-3-4-7-6
على املشاركة يف برامج مكافحة املنافسة التعليمية اليت ينظمها االحتاد              

 ).الدويل لتنس الطاولة

 غري ذلك من العوامل املشددة األخرى اليت تراها جلنة                  7-3-4-7-6
 .االستماع مناسبة

  إعادة الالعب إىل منصبه5-7-6

مبجرد انتهاء فترة عدم األهلية لالعب يصبح حينها تلقائياً مؤهالً             1-5-7-6
 :مرة ثانية للمشاركة شريطة أن يكون

 أجنز أي مراهنة رمسية بصورة تنال رضا االحتاد الدويل لتنس            1-1-5-7-6
الطاولة وبرنامج مكافحة الفساد أو والربنامج التأهيلي الذي قد يكون مت              

 .فرضه عليه

 أي غرامات مفروضة مبوجب هذه القاعدة       -بالكامل–ىف   استو 2-1-5-7-6
 .أو مبوجب قرار بالتكاليف صادر عن أي حمكمة

 وافق على خضوعه ألي رقابة منطقية ومناسبة على أنشطته               3-1-5-7-6
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املستقبلية على النحو الذي يراه االحتاد ضرورياً بصورة منطقية مع األخذ             
 .ي ارتكبهيف االعتبار طبيعة ونطاق االنتهاك الذ

  التظلمات  8-6

 جيوز التظلم ضد القرارات التالية الصادرة مبوجب هذه القواعد من           1-8-6
جانب االحتاد الدويل لتنس الطاولة أو املشارك الذي خيضع للقرار                 

 :بصورة حصرية على جلنة التحكيم الرياضية) حسبما ينطبق(

 استناداً إىل   2-6   جيب رفض أي قرار يفيد اامه بانتهاك املادة          1-1-8-6
 .أسباب إجرائية أو قضائية

 .2-6 قرار يفيد ارتكاب انتهاك للمادة 2-1-8-6

 .2-6 قرار يفيد عدم ارتكاب انتهاك للمادة 3-1-8-6

 قرار بفرض أي عقوبة، مبا يف ذلك عقوبة ال تتوافق مع هذه                  4-1-8-6
 .القواعد

 . قرار بعدم فرض عقوبات5-1-8-6

لقرارات األخرى اليت تعد خاطئة أو غري سليمة من          غري ذلك من ا    6-1-8-6
 .الناحية اإلجرائية

 يكون الوقت املتاح لتقدمي تظلم إىل جلنة التحكيم الرياضية واحداً            2-8-6
 .وعشرين يوماً اعتباراً من تاريخ تسلُّم القرار من الطرف الذي قدم التظلم

ء عملية التظلم ما     يستمر سريان أي قرار وأي عقوبات مفروضة أثنا         3-8-6
 .مل تقرر جلنة التأهيل الرياضية غري ذلك

 يكون قرار جلنة التأهيل الرياضية ائياً وملزماً جلميع األطراف               4-8-6
ومجيع االحتادات الوطنية واالحتادات القارية ولن يكون هناك حق للتظلم          
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كمة على قرار جلنة التأهيل الرياضية، وال جيوز رفع أي مطالبة أمام أي حم            
 .أخرى أو بواسطة آلية أو إجراء حلل الرتاع

 االعتراف بالقرارات   9-6

 من شروط العضوية واالنتماء لالحتاد الوطين لتنس الطاولة أن                1-9-6
متتثل االحتادات الوطنية واالحتادات القارية وتعترف وتأخذ مجيع                

 ومجيع  اخلطوات املنطقية يف نطاق سلطتها بغية تطبيق وإنفاذ هذه القواعد         
 .القرارات والعقوبات املطبقة مبوجبها

 تدخل القرارات النهائية الصادرة من منظمة الفعالية الرئيسية املتعلقة          2-9-6
باملشارك ضمن نطاق سلطة منظمة الفعالية الرئيسية وتستند إىل نفس                
قواعد مكافحة الفساد واملراهنة غري القانونية أو القواعد املشاة هلا حيث           

ى االحتاد االعتراف ذه القواعد واحترمها عند تسلُّمه إخطاراً            جيب عل 
حىت اآلن حيث هناك اهتمام       -تحدد أي عملية تأديبية       .  ذه القرارات 

بالعقوبة املفروضة على املشارك خبالف العقوبة اليت فرضتها منظمة               
 . من خالل االحتاد وفقاً هلذه القواعد-الفعالية الرئيسية

 قادم قانون الت10-6

 ال جيوز الشروع يف اختاذ أي إجراء مبوجب هذه القواعد ضد أي             1-10-9
مشارك فيما يتعلق بانتهاكها إال إذا مت الشروع يف هذا اإلجراء خالل مثانية              

 .أعوام اعتباراً من التاريخ الذي حدث فيه هذا االنتهاك

  املذكورة أعاله، جيوز لالحتاد الدويل        1-10-6 عمالً باملادة     2-10-6
لتنس الطاولة أن يعلق بصورة مؤقتة أي حتقيقات مبوجب القواعد بغية                
جتنب املساس أو منح األولوية للتحقيقات اليت جتريها اهليئات ذات                

 .الصلة يف نفس املسائل أو فيما يتعلق ا
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  التعديالت والتفسري11-6

 . جيوز لس اإلدارة تعديل هذه القواعد من حني آلخر1-11-6

2-11-6 هي قواعد   -بطبيعتها-عد قواعد املراهنة ومكافحة املنشطات         ت 
املنافسة اليت تنظم الشروط اليت تعقد رياضة تنس الطاولة مبوجبها، وال             
دف هذه القواعد إىل اخلضوع أو التقييد مبتطلبات ومعايري قانونية مطبقة           
على اإلجراءات اجلنائية أو املسائل اخلاصة باالستخدام، ومتثل                  

ياسات واملعايري الواردة ذه القواعد إمجاعاً واسع النطاق من هؤالء            الس
املعنيني بالرياضة الرتيهة وجيب احترامها من جانب مجيع احملاكم وليس           

 .باإلشارة إىل القوانني القائمة

 يكون الغرض من العناوين والعناوين الفرعية يف هذه القواعد               3-11-6
ن جوهر هذه املواد وال تؤثر بأي شكل         املالءمة فقط، وال تشكل جزءاً م     

 .لغة األحكام اليت تشري إليهايف من األشكال 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه         1 تعد التعريفات الواردة يف امللحق           4-11-6
 .القواعد

 إذا كان أي من القواعد أو األحكام الواردة ملْغى أو غري سارٍ أو                 5-11-6
د حمذوفاً، وخبالف ذلك تظل        غري قانوين ألي سبب كان فحينها يع          

 .القواعد سارية ونافذة

 يونيو  1 تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ وتكون سارية اعتباراً من             6-11-6
2013. 
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أي العب يشارك يف أي فعالية أو منافسة أو يتم اختياره                "  العب"تعين كلمة    
 .لالشتراك فيها

أي رئيس فريق أو مدرب أو مدير أو        "  عم الفين لالعب  مسؤول الد "يعين مصطلح   
العب أو ممثل أو وكيل أو عضو موظف بالفريق أو مسؤول أو أي مسؤول طيب أو                    
شبه طيب أو من أفراد العائلة أو غري ذلك من األشخاص الذين يستعني م الالعب أو                

 .يعملون مع االحتاد الوطين املشارك يف املنافسة

خبالف (التسلُّم املباشر أو غري املباشر لألموال أو قيمتها            "  دةالفائ"تعين كلمة   
اجلوائز املالية والدفعات التعاقدية اليت يتم دفعها مبوجب التأييد أو الرعاية أو غري                 

 ).ذلك من العقود األخرى

 .رهان األموال أو غري ذلك من املضاربات املالية" الرهان"تعين كلمة 

على سبيل املثال ال    -ء أو قبول أو رهان ويشمل ذلك         إجرا"  املراهنة"تعين كلمة   
 األنشطة املشار إليها بصورة شائعة بصفتها مراهنة رياضية مثل الفوائد اجلارية            -احلصر

والثابتة وألعاب ماكينة الرهان املشترك واملراهنة احلية ومراهنة التبادل واملراهنة على            
روضة من جانب مشغلي املراهنة      فرق النتائج وغري ذلك من األلعاب األخرى املع          

 .الرياضية

 .حمكمة التحكيم الرياضية يف لوزان بسويسرا" حمكمة التحكيم الرياضية"تعين 

فعالية أو سلسلة من الفعاليات تجرى على مدار يوم واحد أو               "  املنافسة"تعين  
 ).البطوالت الدولية: مثال(أكثر حتت سلطة هيئة حاكمة واحدة 
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 . أي سباق أو مباراة أو مسابقة فردية"فعالية"تعين كلمة 

اللجنة اليت يعينها االحتاد الدويل لتنس الطاولة بغية القيام          "  جلنة االستماع "تعين  
 .باملهام املسندة إليه يف هذه القواعد

أي معلومات تتعلق بأي منافسة أو فعالية ميلكها            "  املعلومات الداخلية "تعين  
على سبيل املثال ال      -ل هذه املعلومات      وتشم.  املشارك حبكم منصبه الرياضي     

 املعلومات احلقيقية املتعلقة باملنافسني والظروف واالعتبارات التكتيكية أو           -احلصر
غري ذلك من النواحي األخرى اخلاصة باملنافسة أو الفعالية، ولكنها ال تشمل تلك                 

وجه السرعة  املعلومات اليت نشرت بالفعل أو مسألة السجل العام، اليت يطلبها على              
أو يفصح عنها عضو مهتم من اجلمهور وفقاً للقواعد والقوانني اليت تنظم املنافسة أو               

 .الفعالية ذات الصلة

 من الدليل    3-2-1-3أي منافسة مذكورة يف البند          "  املنافسة الدولية "تعين  
 .اإلرشادي لالحتاد الدويل لتنس الطاولة

 الذي ينتمي إليه أي مشارك مبوجب هذه          عضو االحتاد الدويل  "  االحتاد الوطين "يعين  
 .القواعد بصورة مباشرة أو من خالل النادي أو غري ذلك من اهليئات التابعة للعضو

أي منظمة رياضية متعددة تتصرف بصفتها هيئة         "  منظمة الفعالية الرئيسية   "تعين  
 .حاكمة خاصة بأي منافسة قارية أو إقليمية أو دولية

أو مسؤول دعم فين لالعب أو حكم املباراة أو احلكم العام            أي العب   "  املشارك"يعين  
أو املندوب أو املفوض أو هيئة حتكيم العضو املتظلم أو مسؤول املنافسة أو فريق االحتاد                 

 .الوطين أو عضو وفد االحتاد وغري ذلك من األشخاص اآلخرين املعتمدين

حتادات غري   األشخاص العاديني واهليئات االعتبارية واال        "  الشخص"يشمل   
 ).سواء أكان أي منهم لديه شخصية اعتبارية منفصلة أم ال(املسجلة والشراكات 

 .7-6 أي عقوبات حيق للجنة االستماع فرضها وفقاً للمادة" العقوبة"تعين 

 .2-6 أي انتهاك هلذه القواعد على النحو احملدد يف املادة" االنتهاك"يعين 
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7{†vjÖ]ívÊ^ÓÚl]ð]†qcæí‰^é‰ 

بصفته هيئة دولية، يضم االحتاد الدويل لتنس الطاولة أعضاء من خمتلف                    
الثقافات واخللفيات واخلربات، وينظر إىل التحرش بصورة خمتلفة يف الثقافات                 
املتنوعة، ومع ذلك، يلتزم االحتاد بتوفري بيئة آمنة وداعمة تقوم على االحترام وجيب             

 .لقواعد السلوكية اليت تشكل جمتمع االحتادعلى أعضائها مراعاة الثقافات املختلفة وا

يقر االحتاد الدويل لتنس الطاولة بتقدمي مجيع األشخاص الذين يتعرضون                  
للتحرش شكوى رمسية، ولكن هذا ال يقلل من احلاجة إىل توفري بيئة داعمة يتمكن                 

 .اجلميع فيها من حتقيق كامل إمكانيام

عرض للتحرش، ويشري مصطلح     إىل الشخص الذي يت    "  الشكوى"يشري مصطلح   
 .إىل الشخص الذي توجه ضده الشكوى" املدعى عليه"

 بيان السياسة   1-7

يلتزم االحتاد الدويل لتنس الطاولة بتوفري بيئة يتم فيها معاملة مجيع             1-1-7
األفراد باحترام، وحيق لكل فرد املشاركة والعمل يف بيئة تشجع تكافؤ               

ييزية، ويعيد االحتاد مبوجب ذلك التزامه       الفرص وحتظر املمارسات التم   
 .بامليثاق األومليب وخاصة يف مبادئه األساسية

يعد التحرش شكالً من أشكال التمييز، ويحظر التحرش يف                1-1-1-7
 .تشريعات حقوق اإلنسان، ويعد غري قانوين يف كثري من دول العامل

ياضة خالية من    يلتزم االحتاد الدويل لتنس الطاولة بتوفري ر             2-1-1-7
 .التحرش استناداً إىل أي أساس دون استثناء

 تطبيق السياسة   2-7

اجلمعيات واالحتادات  (تنطبق هذه السياسة على مجيع األعضاء           7-2-1
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فضالً عن املسؤولني والالعبني والوفد املرافق لالعبني                 )  القارية
 .واألشخاص املشتركني يف عمليات االحتاد الدويل لتنس الطاولة

تنطبق هذه السياسة على التحرش الذي قد حيدث أثناء سري مجيع               2-2-7
أعمال وأنشطة وفعاليات االحتاد، كما تنطبق أيضاً على التحرش بني                
األفراد املنتمني إىل االحتاد ولكنهم ليسوا على عالقة بعمل وأنشطة                 
وفعاليات االحتاد، حيث يؤثر هذا التحرش بصورة سلبية على العالقات             

 .ل العمل والبيئة الرياضية لالحتادداخ

بغض النظر عن هذه السياسة، حيق لكل شخص يتعرض للتحرش             3-2-7
 .أن يلجأ إىل القضاء، حىت يف حالة اختاذ خطوات يف إطار هذه السياسة

 التعريفات   7-3

يأخذ التحرش النفسي أو اجلسدي أشكاالً كثرية ولكن ميكن تعريفه            1-3-7
 التعقيب املستمر أو السلوك أو اللفتة املوجهة إىل            بصورة عامة على أنه    

فرد أو جمموعة من األفراد، وهو تصرف يعد مهيناً أو ختويفياً أو خمزياً أو              
ضاراً أو هجومياً، ويعد اهلدف أو األثر من هذا السلوك التدخل يف أداء                
 الفرد وإحلاق الضرر بسمعته وكرامته وروحه املعنوية، وقد ينشأ عنه إجياد          

 .بيئة ترهيبية أو معادية أو هجومية

ألغراض تتعلق ذه السياسة، يعرف أي شكل من أشكال التحرش            2-3-7
على أنه سلوك غري مرحب به، مستمر يف كثري من األحيان، ويهدف إىل               

 -على سبيل املثال ال احلصر     -جذب االنتباه، وقد يشمل بصفة خاصة         
 :خللفية الدينية أو العِرقالتمييز أو التحرش على أساس اجلنس أو ا

  االعتداء اللفظي أو املكتوب أو التهديدات1-2-3-7

  التعليقات املقصودة غري املالئمة2-2-3-7
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  النكات والتعليقات أو التلميحات البذيئة3-2-3-7

  التهكم على اجلسد أو اللباس أو احلالة االجتماعية أو اجلنس4-2-3-7

  الصراخ أو اإلرهاب5-2-3-7

  السخرية أو تقويض األداء أو احترام الذات6-2-3-7

 الشعارات التمييزية اجلنسية أو اجلنسية املثلية أو العِرقية وغريها           7-2-3-7
 من الشعارات األخرى

  النكات العملية8-2-3-7

  املالحظات التخويفية واإلغراءات واحلفالت اجلنسية9-2-3-7

 قرص أو التقبيل االتصال اجلسدي أو املالطفة أو ال10-2-3-7

  التخريب املتعمد11-2-3-7

  املكاملات اهلاتفية أو الصور املسيئة12-2-3-7

 السرية   4-7

 يتفهم االحتاد الدويل لتنس الطاولة أنه قد يكون من الصعب التقدم             1-4-7
بشكوى التحرش وكذلك اام أحد أو إدانته ظلماً بالتحرش، ويقر                  

 . احلفاظ على سرية األمرمبصاحل مجيع األطراف املعنيني يف

 وعليه، ال يفصح االحتاد ألطراف خارجية عن اسم صاحب                  2-4-7
الشكوى أو اسم املدعى عليه ما مل يتم طلب ذلك من خالل أي من                     
اإلجراءات التأديبية أو القانونية أو غري ذلك من اإلجراءات العالجية                 

 .األخرى
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 جلنة مسؤويل التحرش   5-7

مسؤولني -د الدويل لتنس الطاولة شخصني على األقل          يعني االحتا  1-5-7
 للعمل بصفتهما مسؤويل التحرش مبوجب هذه         -أو موظفني يف االحتاد    

 .السياسة، شريطة أال يتم تعيني أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية

 يعد دور مسؤويل التحرش هو العمل حبيادية وبصفة مستقلة وغري             2-5-7
 الشكاوى الرمسية واحلفاظ    على حل ملساعدة  متحيزة وتلقي الشكاوى وا   

على السجالت والتحقيق فيها وتقدمي املشورة بشأن اخلطوات اليت ينبغي           
اختاذها يف حالة تلقي شكاوى رمسية مكتوبة، وعند القيام بواجبام                
مبوجب هذه السياسة، يكون مسؤولو التحرش مضطلعني بذلك بصورة             

 .مباشرة أمام اللجنة التنفيذية

 يتأكد االحتاد من أن مسؤويل التحرش تلقوا التدريب والدعم                 3-5-7
 .املناسبني لتنفيذ مسؤوليام مبوجب هذه السياسة

 إجراءات الشكوى   6-7

 يتم تشجيع الشخص الذي يتعرض للتحرش على احلصول على              1-6-7
 .مشورة أولية من مدير البطولة أو مسؤول التحرش

 -حسبما تكون احلالة   -سؤول التحرش     خيطر مدير املنافسة أو م       2-6-7
 :صاحب الشكوى مبا يلي

 : خيارات التوصل إىل حل رمسي لشكواه من خالل ما يأيت1-2-6-7

) أو املسؤولون  ( الوساطة حيث يتعامل مسؤول التحرش             1-1-2-6-7
 .مباشرة مع املدعى عليه بغية إجياد احلل املناسب

) أو املسؤولون    ( التحكيم حيث يستمع مسؤول التحرش          2-1-2-6-7
 .للشكوى وللمدعى عليه وتيسري احلصول على حل مناسب
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 احلق يف تقدمي شكوى رمسية مكتوبة مبوجب هذه السياسة             3-1-2-6-7
 .عندما يكون القرار الرمسي غري الئق أو ممكن

 15خالل  - يف حالة تقدمي شكوى رمسية، يقدم مسؤول التحرش            3-6-7
 تقريراً إىل اللجنة التنفيذية مع          -ةيوماً من تلقي شكوى رمسية مكتوب         
 .التوصية باختاذ املزيد من اإلجراءات

 اإلجراءات التأديبية   7-7

 جيوز اختاذ إجراءات تأديبية حبق أي شخص تثبت ضده شكوى               1-7-7
 .التحرش استناداً إىل النتائج والتوصيات اليت قدمها مسؤولو التحرش

ميكن التغاضي عن االنتقام ضد      وألغراض تتعلق ذه السياسة، ال       2-7-7
 :أي شخص حبجة

 . أنه قدم شكوى مبوجب هذه السياسة1-2-7-7

 . شارك يف أي إجراء مبوجب هذه السياسة2-2-7-7

 تواصل مع الشخص الذي قدم الشكوى أو شارك يف أي إجراء               3-2-7-7
 .مبوجب هذه السياسة

عن التوصية   ستستعرض االامات الكاذبة مبنتهى اجلدية فضالً            3-7-7
 .باختاذ اإلجراءات التأديبية ضد األفراد الذين يلقون االامات الكاذبة

 ميكن للجنة التنفيذية فرض عقوبات تأديبية مناسبة تتراوح بني                4-7-7
التحذيرات والغرامات والتعليق واالستبعاد يف حالة إثبات شكوى                  

ات االام  التحرش، وميكن فرض نفس العقوبات التأديبية يف حالة إثب            
 .الكاذب
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 التظلمات   8-7

 حيق لكلٍّ من صاحب الشكوى واملدعى عليه التظلُّم ضد القرار               1-8-7
 إىل اللجنة التنفيذية     -فضالً عن أسباب التظلم    -وجيب تقدمي إخطار نية      

 يوماً من تقدمي الشكوى أو من تلقي املدعى عليه إخطاراً رمسياً            14خالل  
 .بنتائج القضية

 .ل اللجنة التنفيذية التظلم إىل هيئة التحكيم الرياضية حتي2-8-7

 إبالغ مسؤويل التحرش   9-7

 يؤدي كل عضو من األعضاء دوراً للتأكد من أن البيئة الرياضية                  1-9-7
 .خالية من التحرش

 يشجع االحتاد الدويل لتنس الطاولة اإلبالغ عن مجيع حوادث               2-9-7
 .التحرش، بغض النظر عن هوية اجلاين

  املسؤولية10-7

 تتحمل اللجنة التنفيذية مسؤولية تطبيق هذه السياسة، وعالوة على          1-10-7
 :ذلك تتحمل مسؤولية ما يلي

 إحباط ومنع حماوالت التحرش داخل االحتاد الدويل لتنس             1-1-10-7
 .الطاولة

 التحقيق يف شكاوى التحرش الرمسية بطريقة مسؤولة وحساسة          2-1-10-7
 .ويف الوقت املناسب

 فرض إجراءات تأديبية مناسبة أو إجراءات تصحيحية يف حالة             3-1-10-7
ثبوت شكوى التحرش استناداً إىل نتائج التحقيق يف التحرش اليت توصل             

 .إليها املسؤولون، بغض النظر عن منصب اجلاين أو سلطته
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 . تقدمي املشورة لألشخاص الذين تعرضوا للتحرش4-1-10-7

ا لدعم ومساعدة أي موظف أو عضو             بذل قصارى جهده     5-1-10-7
باالحتاد يتعرض للتحرش من جانب شخص ليس موظفاً أو عضواً                   

 .باالحتاد

 إطالع مجيع األفراد األعضاء باالحتاد على املشاكل املتعلقة            6-1-10-7
 .جبميع صور التحرش واإلجراءات املدرجة يف هذه السياسة

عليهم باإلجراءات   إخطار كلٍّ من أصحاب الشكوى واملدعى          7-1-10-7
املدرجة يف هذه السياسة وحبقوقهم اليت تكْفُلُها هلم هذه السياسة                   

 .والقانون

 املراجعة املنتظمة لشروط هذه السياسة للتأكد من أا تستويف           8-1-10-7
 .بصورة كافية االلتزامات القانونية للمنظمة واألهداف العامة للسياسة

لتدريب واملوارد اليت حيتاجون إليها       تعيني مسؤولني وتوفري ا     9-1-10-7
 .بغية الوفاء مبسؤوليام مبوجب هذه السياسة

 إعادة التأهيل علناً لألشخاص الذين كانوا ضحايا للتحرش أو           7-10-1-9
 .كانوا ضحايا الام كاذب
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 التعريفات

 منافسة تنس   -على سبيل املثال ال احلصر    -تشمل منافسات لقب العامل الدولية      
الطاولة يف املنافسات األوملبية الصيفية الرباعية، والتصفيات األوملبية الدولية،               

 وبطوالت الفرق   واأللعاب األوملبية الشبابية، واأللعاب الباراملبية الصيفية الرباعية،        
الدولية، والبطوالت الفردية الدولية، والبطوالت الرئيسية الدولية، وبطوالت تنس            
الطاولة الدولية لذوي اإلعاقة، وكأس العامل للرجال، وكأس العامل للفرق، وغري                
ذلك من الفعاليات األخرى اليت حتددها اللجنة التنفيذية باالحتاد الدويل لتنس                   

 .الطاولة

على سبيل املثال ال    -عاليات املعتمدة لالحتاد الدويل لتنس الطاولة        تشمل الف 
 مجيع الفعاليات اليت حتددها اللجنة التنفيذية لالحتاد وتصدر يف اجلدول              -احلصر

 .الزمين له من حني آلخر

 اللجنة املنظمة بالبلد املضيف، االحتاد، البلد املضيف، هيئة              :املضيف
 .تنظيم االستضافة

 جلنة احملكمني وحكام املباراة باالحتاد         :ني وحكام املباراة   جلنة احملكم 
الدويل لتنس الطاولة، رئيس جلنة احملكمني وحكام املباراة باالحتاد، أي من                   

 .املسؤولني املعينني بلجنة احملكمني وحكام املباراة باالحتاد

 . احلكم العام الدويل املعتمد باالحتاد الدويل لتنس الطاولة:احلكم الدويل
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 احلكام من   –احلكم العام الدويل املتقدم باالحتاد      ):  املتقدم(احلكم الدويل   
ذوي الكفاءة العالية احملددون من جانب جلنة احملكمني وحكام املباراة الذين                  
أجروا، أو جيرون، برنامج التقييم والتدريب املناسب، وتشمل أي إشارة إىل احلكم             

 . املتقدمالدويل أيضاً إشارة إىل احلكم الدويل

 الفرد  –احلكم العام الدويل املعتمد باالحتاد      ):  املعتمد(احلكم العام الدويل    
الذي جيتاز فحص احلكم العام، ولكن مع مستوى غري كافٍ يف اللغة اإلجنليزية؛                 
ميكنه التصرف بصفته حكماً عاماً أو نائباً للحكم العام يف الدول اليت تكون لغتهم                   

 .ليزيةاألصلية هي اللغة اإلجن

 أي فرد أجنز بنجاح برنامج شهادة التحكيم الداخلي أو            :احلكم العام الوطين  
 .دورة احلكم العام الوطين املعتمد باالحتاد

 .حكم املباراة الدويل املعتمد باالحتاد: حكم املباراة الدويل

حكم املباراة الدويل باالحتاد الذي حضر الدورة       ):  BB(حكم املباراة الدويل    
ية حلكم املباراة املتقدم واجتاز امتحان القواعد املتقدم وتلقى العدد املطلوب           التدريب

 .من التقييمات اإلجيابية من املقيمني املعتمدين بلجنة احملكمني وحكام املباراة

 الفرد الذي ينجز بنجاح برنامج شهادة احلكم الداخلي املتفوق  :احلكم الوطين 
 .وطين املعتمد باالحتاد الدويل لتنس الطاولةباالحتاد أو دورة حكم املباراة ال

احملكمون وحكام املباراة واملقيمون ومديرو الدورات          :  مسؤولو املباراة 
 .ومنسق حكام املباراة

 عدد احملكمني

 16حكم عام باإلضافة إىل نائيب حكم لقاعة لعب واحدة ا           =  عدد احملكمني   
 16 إذا كانت قاعة اللعب ا أكثر من         طاولة أو أقل، وفيما يتعلق بكل قاعة إضافية أو        

طاولة يكون وجود نائب احلكم العام ضرورياً حينها، وقد تكون هناك حاجة إىل زيادة              
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هذه األعداد يف املنافسات العاملية، خاصة يف أيام التصفيات حيث ميكن تعيني                  
اوالت  ط 4احلكم العام الدويل واحلكم العام الوطين، ويف الفعاليات اليت تتكون من            

 .أو أقل جيب حضور نائب واحد للحكم العام

 16 حكام لقاعة واحدة تتكون من           4إذا كان هناك مربر، ميكن استخدام           
 . أيام أو أكثر4طاولة، وبصفة خاصة إذا كانت الفعالية تستمر ملدة 

 عدد حكام املباراة

 .4 + 4 ×عدد الطاوالت=  أقل عدد من حكام املباراة :منافسات لقب العامل الدولية

يام األيف البطوالت العاملية حيث يستخدم العديد من الطاوالت يف اليومني أو             
 .الثالثة األوىل، جيوز استخدام حكام املباراة فقط خالل هذه األيام

 :الفعاليات املعترف ا يف االحتاد الدويل لتنس الطاولة

 .4 + 3,5× اوالت رقم الط=  أقل عدد من حكام املباراة :سلسلة السوبر العاملية

 .4 + 3× عدد الطاوالت = غري ذلك من الفعاليات املعترف ا باالحتاد 

 يف حالة عدم التمكُّن من توفري العدد املوصى به ال يكون يف مباريات اجلولة               
األوىل سوى حكم مباراة واحد ليتوىل املهام ولكن مع وجوب االمتثال للتوجيهات               

طول مدة خدمته، ويف الفعاليات اليت جيرى فيها اختبار          املتعلقة بفترات االستراحة و   
الرقابة على املضرب جيب إدراج مركز الرقابة على املضرب بصفته طاولة إضافية                

 .لغرض حتديد عدد حكام املباراة الالزم وجودهم يف الفعالية

 ترشيح وقبول ورفض مسؤويل املباراة

راة، أو رفضها، من     جيب قبول مجيع ترشيحات احلكم العام وحكم املبا           
 .جانب احتاد املرشح

 .لن يؤخذ يف االعتبار العمر عند اختيار احلكم العام وحكام املباراة
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 احلكام ونوام

فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

ًيجب أن يكون حك عاما دوليا أو  ً ً

ًحك عاما دوليا  ً  ً)عتمدام(ً

ًيجب أن يكون حك عاما دوليا  ً  الحكم ً)متقدما(ً

ًيجب أن يكون حك عاما دوليا عىل  ً ً

ًاألقل أو حك عاما دوليا  ً ) ًمعتمدا(ً

باإلضافة إىل ما ال يزيد عىل حكم 

 .عام وطني واحد

ًيجب أن يكون حك عاما دوليا مع  ً ً

االستثناء املذكور أعاله الخاص بأيام 

 . البطوالت الدوليةالتصفية يف

نائب الحكم 

 العام

من خالل البلد املضيف بالتعاون مع 

لجنة الحكام وحكام املباراة الخاصة 

 .بجميع الحكام الدولي

من خالل لجنة الحكام وحكام املباراة 

 بالتعاون مع البلد املضيف

 اختيار الحكام

يجب أن يكون الحكم العام ونوابه 

غة قادرين عىل التواصل بالل

اإلنجليزية أو أي لغة أخرى شائعة 

ب الالعب وحكام املباراة والحكام 

 .والبلد املضيف

ن  من مسؤولية البلد املضيف ض

إتاحة مرتجم فوري للحكم العام 

كن أحدهم  ُّونوابه يف حالة عدم 

 .من التواصل باللغة اإلنجليزية

يجب أن يكون الحكم العام وجميع 

واصل باللغة نوابه قادرين عىل الت

 .اإلنجليزية

 اللغة

يكون ثلث الحكام عىل األقل من 

 .االتحادات بخالف حكام البلد املضيف

يكون ثلثا الحكام عىل األقل من 

 .االتحادات بخالف حكام البلد املضيف

 تشكيل الحكام

وافقة لجنة -يرشح البلد املضيف 

ً حك عاما -الحكام وحكام املباراة ً

ًترشح لجنة الحكام وحكام املباراة حك 

ًعاما دوليا كفئا ومؤهالً ومطلعا ويحظى ً ً ً

 العامالحكم 
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فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

ًو حك عاما دوليا ًدوليا مؤهالً أ ً ً

من البلد املضيف أو من ) ًمعتمدا(

 .القارة نفسها بصفتها البلد املضيف

يف حالة عدم وجود حكام دولي 

مؤهل ولديهم خربة من نفس القارة 

ًيرشح البلد املضيف حك عاما دوليا  ً ً

ًمؤهالً وحك عاما دوليا يتمتع بالخربة  ً ً

من قارة أخرى بغية الحصول عىل 

 .موافقة لجنة الحكام وحكام املباراة

بخربة سابقة يف الفعاليات الرئيسية 

ًبصفته حك عاما ن الحيادية يف . ً ولض

جميع نواحي املنافسة ال يكون الحكم 

 .العام الدويل من البلد املضيف

يجب أن يكون النائب األول للحكم 

ًالعام حك عاما دوليا أو حك عاما  ً ً ً ً

من أي اتحاد بخالف ) ًمعتمدا(ًدوليا 

ويخطر البلد . اتحاد البلد املضيف

املضيف لجنة الحكام وحكام 

املباراة بشأن الحكم العام الدويل 

 أشهر عىل األقل 4املوىص به خالل 

 .قبل الفعالية

 النائب الثا للحكم العام قد يكون

ًحك عاما دوليا أو حك عاما دوليا  ً ً ً ً ً

ًأو حك عاما وطنيا من ) ًمعتمدا( ً ً

 .البلد املضيف أو من اتحاد آخر

قد يكون النواب الالحقون للحكم 

ًالعام حكاما دولي أو حكاما دولي  ً

ًمن أي قارة أو حك عاما ) معتمدين( ً

ًوطنيا واحدا من الب  .لد املضيفً

ًترشح لجنة الحكام وحكام املباراة عددا 

ًإضافيا من الحكام املؤهل وذوي 

ن أن  الخربة حسب الطلب، مع ض

يكون أحد الحكام أو النواب من البلد 

املضيف واآلخر من البلد املضيف لنفس 

الفعالية التالية، إذا تم تحديد ذلك 

 .بالفعل

نواب الحكم 

 العام
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 احلكام املساعدونحكام املباراة و

فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

يجب أن يكون نصف العدد 

يل عىل األقل من حكام  اإلج

املباراة الالزم حضورهم 

 .ًللفعالية حكاما دولي

 :األلعاب األوملبية

يجب أن يرتدي جميع حكام املباراة والحكام 
املساعدين الالزم حضورهم بالفعالية الشارة 

 .الزرقاء لحكام املباراة الدولي

 :األلعاب األوملبية الشبابية

يجب أن يكون جميع حكام املباراة والحكام 
ًاملساعدين الالزم حضورهم بالفعالية حكاما 
ًدولي أو حكاما تم اختيارهم بناء عىل برنامج  ً

 وحكام التدريب املنفصل للجنة الحكام
عىل األقل من % 30املباراة، ويجب أن يرتدي 

 .حكام املباراة الشارة الزرقاء

 :األلعاب الباراملبية

يجب أن يكون جميع حكام املباراة والحكام 
ًاملساعدين الالزم حضورهم بالفعالية حكاما 
، ويجب أن يرتدي الحكام الذين تم  دولي
اختيارهم بواسطة لجنة املحكم وحكام 

 .باراة الشارة الزرقاء للحكام الدوليامل

 :منافسات لقب العا الدولية األخرى

عىل األقل من العدد % 75يجب أن يكون 
يل لحكام املباراة الالزم حضورهم  اإلج

 .ًبالفعالية حكاما دولي

كن استخدام الحكام الوطني للمباريات 
يفضل (يف املراحل األولية من املنافسة 

وال ) ً بصفتهم حكاما مساعديناستخدامهم
يجوز استخدامهم يف مباريات الدور ربع 

 .النها ونصف النها والنها

 حكام املباراة
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فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

عىل األقل من حكام % 25يكون 

املباراة من االتحادات بخالف 

حكام البلد املضيف، الذي 

 .ثل عىل األقل ثالثة اتحادات

 :األلعاب األوملبية

كم مباراة دويل واحد يجب أن يكون هناك ح

عىل األقل من كل اتحاد، فضالً عن االستثناء 

بالبلد املضيف، ويكون ما يزيد عىل سدس 

لي من البلد املضيف  .الحكام اإلج

 :األلعاب األوملبية الشبابية

عىل األقل من حكام املباراة من % 50يكون 

 االتحادات بخالف حكام البلد املضيف

 :األلعاب الباراملبية

يجب أن يكون هناك حكم دويل واحد من كل 

اتحاد فضالً عن االستثناء الخاص بالبلد 

املضيف، ويجوز اختيار ما يصل إىل ثلث 

لي بواسطة البلد املضيف  .الحكام اإلج

البطوالت الدولية وبطوالت العا للناشئ 

والتصفيات األوملبية الدولية وبطوالت تنس 

 :اقةالطاولة الدولية لذوي اإلع

عىل األقل من حكام املباراة من % 50يكون 

 .االتحادات بخالف حكام البلد املضيف

تكون نسبة تحديد الحكم الدويل يف كل قارة 

عىل أساس نسبة تحديد عضوية االتحاد 

الدويل لتنس الطاولة لبطوالت العا وتوزيع 

 .الفريق املشارك لبطوالت العا للناشئ

 :دولية األخرىمنافسات لقب العا ال

عىل األقل من حكام املباراة من % 30يكون 

االتحادات بخالف حكام البلد املضيف، الذي 

ثل عىل األقل خمسة اتحادات ويتضمن عىل

حكام املباراة 

الدوليون 

 األجانب
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فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

األقل ثالثة حكام دولي من القارات بخالف 

 .حكام البلد املضيف

يل للحكام الحارضين ال  إذا كان العدد اإلج

 حينها لجنة الحكام يدعم هذا التحديد تقرتح

وحكام املباراة التوزيع النسبي لحكام دولي 

 .ًمؤهل بناء عىل التنوع الجغرايف

يختار البلد املضيف االتحادات 

دون -لدعوة وتحديد املعاي 

ء  التي يجب أن -تحديد أي أس

يستوفيها كل حكم دويل مرشح 

 .ضيفل يقبله البلد امل

يدعو البلد املضيف جميع 

ُالحكام الدولي وتحدد 
املعاي التي يجب أن يستوفيها 

كل حكم دويل ل يقبله البلد 

 .املضيف

يكون للجنة الحكام وحكام 

املباراة خيار تعي ما يزيد عىل 

يل للحكام  ربع العدد اإلج

األجانب بغية توف فرص 

تقييم وتدريب للحكام الدولي 

 تم اختيارهم الستيفاء الذي

األهداف العاملية لالتحاد 

الدويل لتنس الطاولة فضالً عن 

التنوع الجغرايف يف جميع 

 .أنحاء العا

تخطر لجنة الحكام وحكام 

ف املض ل ال اة ا َامل

 :األوملبيةاأللعاب 

تختار لجنة الحكام وحكام املباراة مبارشة  •

جميع الحكام الدولي األجانب، ويختار 

البلد املضيف حكامه، ويجب أن يرتدي جميع 

 .حكام املباراة الدولي الشارة الزرقاء

 :األلعاب األوملبية الشبابية •

تختار لجنة الحكام وحكام املباراة جميع  •

ويختار البلد الحكام الدولي األجانب 

 .املضيف حكامه

 :األلعاب الباراملبية •

تختار لجنة الحكام وحكام املباراة مبارشة  •

جميع الحكام الدولي األجانب، فضالً 

 حكام دولي للبلد 6ع يصل إىل 

ويجب أن يرتدي جميع حكام . املضيف

املباراة الدولي الشارة الزرقاء، ويختار 

 الحكام البلد املضيف ما يصل إىل ثلث

لي  .اإلج

البطوالت الدولية وبطوالت العا 

للناشئ والتصفيات األوملبية الدولية 

وبطوالت تنس الطاولة الدولية لذوي 

 :اإلعاقة

الدعوات واختيار 

 حكام املباراة
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فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

َاملباراة البلد املضيف 
لالتحادات املستهدفة املقرر 

استضافتها خالل شهرين عىل 

ًاألقل مسبقا قبل تنفيذ هذا 

 . الخيار

تدعو لجنة الحكام وحكام املباراة  •

االتحادات لرتشيح أي حكم مباراة يستويف 

املجموعة املحددة من املعاي 

تيار باستخدام أي من عمليات االخ

 .الداخيل لالتحاد

تختار جمعية الحكام وحكام املباراة  •

جميع الحكام الدولي األجانب بالتنسيق 

مع البلد املضيف وتحدد املعاي التي يجب 

عىل الحكم العام املرشح استيفاؤها ل 

 .تقبله لجنة الحكام وحكم املباراة

سوف تعتمد ترشيحات لجنة الحكام  •

يفة من املستويات وحكام املباراة عىل تول

الخاصة بشهادة الحكم الدويل 

والنشاطات الحالية للحكم الدويل 

ت الشخصية والنتائج الخاصة  والتقيي

باالمتحانات التحريرية، فضالً عن الجنس 

والتوزيعات الجغرافية؛ وفي يتعلق 

م  بفعاليات الناشئ يجوز إيالء اهت

 ً.خاص للمسؤول املؤهل مؤخرا

بلد املضيف جميع الحكام يرشح ال •

 ، الدولي املحلي والحكام الوطني

بالتنسيق مع لجنة الحكام وحكام -وتحدد 

 املعاي التي يجب الوفاء بها ل -املباراة

 .يقبله البلد املضيف

يحدد البلد املضيف جميع 
املعاي الخاصة باستضافة 

زائرين، مسؤويل املباراة ال

يتم تزويد جميع مسؤويل الزائرين بسكن 
ان عىل نفس ووجبات ومواصالت محلية باملج

األساس وبنفس املعاي مثل الالعب الزائرين

 الضيافة
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فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

ويجب أن يدرجهم بصورة 
واضحة يف خطاب الدعوة 

 .لالتحادات األخرى

يفرتض أن يكون أي إغفال 
عاي االستضافة التي  يتعلق 
ها عىل مستوى  سيتم توف
معادل ملستوى منافسات لقب 

 .العا الدولية، أو أفضل

يزود جميع مسؤويل املباراة 
ً دوالرا 25الزائرين ببدل قدره 

 أو ما يعادله يف كل يوم ًأمريكيا
 .من أيام املنافسة

ُويجب أن يدفع البدل ملسؤويل 
املباراة بحلول اليوم الثا 

 .للبطولة

ويدفع البلد املضيف أقل تكلفة 
معقولة للسفر الجوي بالدرجة 

 السياحية للحكم العام ونوابه 

ً دوالرا أمريكيا أو ما يعادله 30ومع بدل قدره  ً
يف كل يوم من أيام املنافسة، ويجب أن 
ُيدفع البدل ملسؤويل املباراة بحلول اليوم 

 .الثا للبطولة

ويدفع البلد املضيف أقل تكلفة معقولة 
ية للحكم العام للسفر الجوي بالدرجة السياح

 .ونوابه

يجوز للبلد املضيف أن يطلب 
من لجنة الحكام وحكام 
املباراة توف مديري دورة أو 
ِّمَقيم معتمدين من االتحاد  ُ
الدويل لتنس الطاولة بغية 
ت  القيام بالتدريبات والتقيي

 .قبل الفعالية أو خاللها

يوفر البلد املضيف بالقرب من 
ًمكتبا أو مكانا ميدان اللعب  ً

للعمل فضالً عن الكمبيوتر 
واإلنرتنت ملديري الدورة أو 

يجوز للجنة الحكام وحكام املباراة تعي 
جل التنظيم منسق خاص بحكام املباراة من أ

سؤويل  املناسب لإلجراءات الخاصة 
 .املباراة واملنافسة

يجوز للجنة الحكام وحكام املباراة دعوة 
مديري الدورات املعتمدة باالتحاد الدويل 
لتنس الطاولة أو املقيم بغية إجراء تدريبات 
ت للحكام قبل الفعالية أو خاللها،  وتقيي

 .اراملبيةباستثناء األلعاب األوملبية والب

يل ملديري الدورة  ال يتعدى العدد اإلج
يل لحكام1/16واملقيم  من العدد اإلج

مسؤولون آخرون 

 عن املباراة
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فعاليات االتحاد الدويل لتنس 

 الطاولة املعرتف بها

 املوضوع منافسات كأس العا الدولية

 املقيم ومنسق حكام املباراة 

يوفر البلد املضيف االستضافة 
والبدل عىل نفس األساس 
ثل ألساس مسؤويل  امل

 .املباراة الزائرين

ًاملباراة الذي يعملون بالفعالية مقربا إىل ثا 
 .أكرب عدد صحيح

يوفر البلد املضيف بالقرب من ميدان اللعب 
ًمكتبا أو مكانا للعمل فضالً عن الكمبيوتر  ً

و املقيم ومنسق واإلنرتنت ملديري الدورة أ
 . حكام املباراة

يوفر البلد املضيف االستضافة والبدل عىل 
ثل ألساس مسؤويل  نفس األساس امل

 .املباراة الزائرين

ينفذ البلد املضيف إجراءات 
ميدان اللعب الحالية الصادرة 

الطاولة عن االتحاد الدويل لتنس 
إلصدار عىل النحو املب يف ا

األخ من كتيب االتحاد املتعلق 
 .سؤويل املباريات

ينفذ البلد املضيف إجراءات ميدان اللعب 
الحالية الصادرة عن االتحاد الدويل لتنس 
الطاولة عىل النحو املب يف اإلصدار األخ 
سؤويل املباريات  .من كتيب االتحاد املتعلق 

إجراءات ميدان 
 اللعب

باراة أك من ال يعمل حكام امل
ا ساعات يف اليوم ولهم 
عرشون دقيقة اسرتاحة كل ثالث 

 .ساعات يف وقت العمل

 

ا ساعات  ال يعمل حكام املباراة أك من 
يف اليوم، ولهم عرشون دقيقة اسرتاحة كل 

 .ثالث ساعات يف وقت العمل

ويكون لكل حكم مباراة زائر يف البطوالت 
 الدولية يوم إجازة واحد

ساعات العمل 
 اليومية

ّيرتدي حكام املباراة الدوليون من نفس االتحاد زيا موحدا أو زي الحكام  ً ً
 الدولي املوىص به من االتحاد الدويل لتنس الطاولة

ّزي حكم 
 املباراة

ء واتحادات جميع مسؤويل املباريات يف الربنامج الرسمي  .تدرج أس

 .ء حكام املباراة يف كل مباراةويف املباريات املنظمة يعلن جميع أس

 ُّإشعار بالتسلم

يوفر البلد املضيف ملسؤويل املباريات مناطق آمنة للتغي والتخزين قريبة من 

 .ميدان اللعب للحفاظ عىل ممتلكاتهم الشخصية أثناء أداء مهامهم

منطقة التخزين 

والتغي الخاصة 

 باملسؤول
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 الطاولة ينبغي إيالء اهتمام خاص الختيار       ولتحقيق أهداف االحتاد الدويل لتنس    
سيدات يتقلدن منصب احلكم العام وحكم املباراة يف الفعاليات الدولية والباراملبية              

 .واألوملبية

ويكون لدى جلنة احلكام وحكام املباراة صالحية اإلعفاء من الشروط املعينة             
ولة، وجيوز لقسم تنس    يف فعاليات الناشئني املعتمدة من االحتاد الدويل لتنس الطا          

الطاولة لذوي اإلعاقة اإلعفاء من الشروط املعينة يف فعاليات تنس الطاولة لذوي                  
 . اإلعاقة

باالستعانة –وعالوة على ذلك، يكون لدى جلنة احلكام وحكام املباراة                  
 .  صالحية عدم االمتثال هلذه التوجيهات يف الظروف االستثنائية-بربنامج املنافسة

 د السلوك بشأن املراهنات الرياضية لالعبني واملسؤولنيمدونة قواع

تنص مدونة قواعد السلوك على املبادئ التوجيهية لالعيب ومسؤويل تنس                
فيما يتعلق بالقضايا اليت تدور حول نزاهة الرياضة              )  الفنيني واإلداريني (الطاولة  

 .واملراهنات

 املبادئ التوجيهية

  ملعرفة القواعد – كن ذكياً -1

  ال تراهن على تنس الطاولة–كن آمناً  -2

  ال تشارك املعلومات احلساسة – كن حريصاً -3

  ال تعق أي فعالية– كن نزيهاً -4

 أخطِر أحد املسؤولني إذا حاول أحدهم االقتراب منك:  كن صرحياً-5
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  ملعرفة القواعد– كن ذكياً -1

 الصادرة عن االحتاد الدويل     معرفة قواعد السالمة املتعلقة باملراهنات الرياضية     
لتنس الطاولة واحتادك الوطين وفريقك وناديك وجلنة الالعبني واملنافسة اليت                  
ختوضها وقوانني بلدك قبل بداية كل موسم حبيث تكون على دراية بأغلب مواقف                 
االحتاد الدويل لتنس الطاولة األخرية املتعلقة باملراهنات، وتطور املراهنات أو                

تعلقة باملراهنات الرياضية يف العديد من الرياضات والبلدان، وجيب أن             اللوائح امل 
تكون على دراية ا حىت لو مل تشارك فيها، ويف حالة خرقك هلذه القواعد يتم                      
القبض عليك وتعد خماطرة من جانبك ومن مث يتم توقيع عقوبة صارمة عليك مبا يف                

فسات تنس الطاولة بل      ذلك وجود احتمال إيقافك مدى احلياة عن خوص منا               
 .وإخضاعك للتحقيق اجلنائي

  ال تراهن على تنس الطاولة– كن آمناً -2

ال تراهن على نفسك أو منافسك أو تنس الطاولة، ويف حالة مراهنتك أو مراهنة 
عليك أو على   )  املدرب وأفراد األسرة وما شابه     (أي شخص يف الوفد املرافق لك         
ومن األفضل اللعب   .  يع عقوبة شديدة على الالعب    منافسك أو تنس الطاولة، يتم توق     

 :بشكل آمن وال تراهن مطلقاً على الفعاليات يف تنس الطاولة مبا يف ذلك

ال تراهن أو تقامر على املباريات أو أي من املنافسات اليت ختوضها مبا                 •
املراهنة على نفسك أو فريقك للفوز أو اخلسارة أو التعادل               (يف ذلك    

 ). نات اجلانبية املختلفةفضالً عن املراه

ال تعطِ تعليمات أو تشجع أو تيسر ألي طرف آخر املراهنة على تنس                    •
 . الطاولة

ال تضمن وقوع حدث بعينه يكون موضوع رهان وتتوقع أن حتصل أو                   •
 .تكون قد حصلت بالفعل من خالله على جائزة
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 الظروف اليت   ال تعطِ أو تتلق أي هدية أو مبلغاً أو أي منفعة أخرى يف ظل               •
قد يتوقع بشكل معقول أن تؤدي إىل تشويه مسعتك أو تشويه مسعة تنس               

 .الطاولة

 ال تشارك املعلومات احلساسة:  كن حريصاً-3

بصفتك العباً أو مسؤوالً ميكنك الوصول إىل املعلومات غري املتاحة لعامة               
 متاحة لعامة   اجلمهور، وبصفتك العباً أو مسؤوالً ميكنك االطالع على معلومات غري         

اجلمهور مثل العلم بإصابة العب بارز أو التشكيلة اليت يضعها املدرب، وتعد هذه                
املعلومات حساسة أو سرية أو داخلية، وقد يسعى بعض األشخاص للحصول على               
هذه املعلومات ومن مث يستخدموا للحصول على مزية غري عادلة ولتحقيق مكاسب             

 . مادية

 يف احلصول على املعلومات احلساسة، ولكن          وال يوجد أي حرج عليك      
املشكلة تكمن يف طريقة استخدامك هلا فمعظم الالعبني على دراية بأنه ال ينبغي هلم               

مبكافأة أو  (مناقشة املعلومات املهمة مع أي شخص من خارج النادي أو الفريق الفين             
اح عن هذه   حيث يتوقع بشكل معقول أن يكون الالعب على دراية بأن اإلفص            )  دوا

 .املعلومات قد يستخدم يف املراهنات، ويسري األمر ذاته على املسؤولني

  ال تعق أي فعالية– كن نزيهاً -4

ينبغي لالعب أن خيوض املنافسة ويؤدي مهامه بشكل نزيه، ويتسم باألمانة وال   
وم بأي  يعوق على اإلطالق أياً من الفعاليات أو جزءاً منها، وأياً ما كان السبب ال يق                 

وجيب أن تكون    .  سري فعالية تنس الطاولة وأي جزء منها         يف  حماولة للتأثري سلباً     
املنافسات الرياضية جتربة تتسم باألمانة واملهارة والقدرة، وتظل النتائج غري مؤكدة،            
وتعد إعاقة الفعالية أو جزء منها خمالفاً للقواعد واألخالقيات الرياضية، وعند طردك             

 .ة جنائية أو يتم إيقافك مدى احلياة عن خوض تنس الطاولةقد تتلقى حماكم
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 :ال تضع نفسك يف املخاطر من خالل اتباع هذه املبادئ البسيطة

استغل قدراتك وافصل يف الرتاع بشكل         (قدم دائماً أفضل ما لديك          •
 ).نزيه

وال .  ال تقبل التالعب يف نتيجة املباريات، وأَعرِب عن رفضك فوراً              •
بأن تكون حتت وطأة األطراف املتالعبني عدميي الضمري        تسمح لنفسك   

حملاولة تطوير عالقتهم معك، تلك العالقة املبنية على املخاوف                
واامالت واليت من احملتمل أن يستغلوها لصاحلهم يف إعاقة أي              
فعالية، وميكن أن يشمل ذلك تقدمي اهلدايا واألموال وغريها من أشكال           

 .الدعم

درات أو الغرق يف الديون اليت تكون نقطة انطالق           جتنب تعاطي املخ   •
 .لألفراد عدميي الضمري الستهدافك يف إعاقة املنافسات

 -أخطِر أحد املسؤولني إذا حاول أحدهم االقتراب منك:  كن صرحياً-5

إذا مسعت شيئاً مريباً أو حاول أي شخص االقتراب منك لكي يسألك بشأن                 
إخطار جلنة الالعبني أو االحتاد الدويل لتنس          عرقلة أي جزء من املباراة فعليك          

) إذا كنت مسؤوالً فنياً (أو جلنة املراقبني أو احلكام      )  مدير املنافسة أو حكمها   (الطاولة  
أو أي شخص تثق به على الفور، وإذا عرض عليك شخص ما أمواالً أو مزايا                        

الالعبني، للحصول على املعلومات احلساسة يتعني عليك إخطار االحتاد أو جلنة               
وجيب عادة اإلبالغ عن مجيع التهديدات أو شبهات السلوك الفاسد، وتكون مجيع              
القوانني الشرطية والوطنية هناك حلمايتك، وسيقوم مبساعدتك كلٌّ من النادي                   

وإذا ارتبت فيمن توجه له االتصال، فقم بزيارة        .  واالحتاد وجلنة الالعبني اخلاصة بك    
 . com.ittfmail@ittf  الدويل لتنس الطاولةاملوقع اإللكتروين لالحتاد
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تظلل الفقرات املعروضة واملعدلة إىل حد كبري كنتيجة للقرارات اليت                 
 اإلدارة   أو اجتماع جملس   2015اختذت يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوية لعام         

 .كما تشطب العناصر احملذوفة. 2015لعام 

 املفوض الفين الذي تتزامن مدة وظيفته مع مدة وظيفة اللجنة                 1-13-2-1
التنفيذية، باإلضافة إىل ممثل فين واحد معني وليس من نفس القارة بصفته                 

 .مفوضاً فنياً لالحتاد، ويسري ذلك على ستة أشخاص

تزامن مدة وظيفته مع مدة وظيفة اللجنة          املفوض اجلديد الذي ت     1-13-2-3
التنفيذية، باإلضافة إىل مفوض واحد جديد من كل قارة معني من كل احتاد                
قاري وليس من نفس القارة بصفته مفوضاً فنياً لالحتاد، ويسري ذلك على ستة             

 .أشخاص

 حيدد تاريخ تنفيذ كل تغيري؛ إذا مل يكن هناك مثل هذه املواصفات،              1-20-5
 يناير من العام التايل فور اختاذ        1ذا التغيري ساري املفعول اعتباراً من        ويعد ه 
 .القرار

 تكون مالبس اللعب من قمصان ذات أكمام قصرية أو دون أكمام                3-2-2-1
وسراويل أو تنورة أو جزء واحد من املالبس الرياضية، واجلوارب وأحذية               

احللة الرياضية بالكامل اللعب، وغريها من املالبس األخرى، وال جيوز ارتداء 
 .أو أجزاء منها خالل اللعب إال بعد احلصول على إذن من احلكم

 ال يجرى اختبار الرقابة على املضرب إال بعد املباراة العشوائية              3-2-4-2-2
 .إذا مل يقدم الالعب املضرب الختبار ما قبل املباراة
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ر الرقابة على     ال ميكن استخدام املضرب الذي ال جيتاز اختبا            3-2-4-2-3
املضرب قبل املباراة ولكن جيوز استبداله مبضرب ثانٍ ميكن إخضاعه                  
لالختبار إذا كان الوقت يسمح بذلك، وإذا مل يكن كذلك فإنه خيضع لالختبار              
بعد املباراة؛ وإذا مل تجتزِ املضارب االختبار العشوائي للرقابة على املضارب            

 .يف املشكلة عرضة للعقوباتبعد املباراة يكون الالعب املتسبب 

 باستثناء الصمام الثنائي الباعث للضوء وإعالنات األجهزة املماثلة            3-2-5-3
على جانيب منطقة اللعب، واأللوان الفلورية أو املضيئة أو الالمعة، ال جيوز              
استخدام أي مكان يف منطقة اللعب وال ألوان خلفية احلواشي اليت تظل                    

 .مظلمة

ء املصابيح واألجهزة املماثلة بشكل قوي يف حميط             ال تضي   5-2-5-3-2
امللعب حىت ال تزعج الالعبني أثناء املباراة وال تغري عندما تكون الكرة خارج              

 . امللعب

 ال تعرض اإلعالنات على شاشات إل إي دي واألجهزة املشاة            3-2-5-3-3
 .دون موافقة مسبقة من االحتاد الدويل لتنس الطاولة

صل الالعب على املشورة إال يف الفواصل الزمنية بني                 ال حي   3-5-1-3
األشواط أو أثناء التعليق اآلخر املعتمد عن اللعب، وليس بني اية اللعب أو              
بدايته، وعند إسداء الشخص املخول النصيحةَ يف أوقات أخرى يتعني على               
املراقب إشهار بطاقة صفراء اللون إلنذاره بأن حدوث أي خمالفة أخرى سوف             

 ).2016 سبتمرب 30نافذ حىت (يستوجب طرده من منطقة اللعب 

ال حيصل الالعب على املشورة يف أي وقت إال أثناء التمارين، وليس بني                  
وعند إسداء الشخص املخول النصيحةَ يف أوقات أخرى        .  اية اللعب أو بدايته   

فة يتعني على املراقب إشهار بطاقة صفراء اللون إلنذاره بأن حدوث أي خمال              
 ).2016 أكتوبر1نافذ اعتباراً من (أخرى سوف يستوجب طرده من منطقة اللعب 
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 للحكم صالحية استبعاد الالعب من امللعب أو املباراة أو الفعالية             3-5-1-4
أو املنافسة بسبب ممارسة سلوك هجومي أو غري عادل على حممل اجلد،                 

ليه أن يشهر البطاقة    سواء أخطر املراقب احلكم أم ال؛ ومبجرد قيامه بذلك ع           
احلمراء نتيجة لذلك، أما يف املخالفات األقل خطورة اليت ال تربر اإلقصاء                

-2-5-3(فيجوز للحكم أن يقدم تقريراً إىل اللجنة التأديبية يتعلق ذه املخالفة   
13.( 

املعينة من اللجنة التنفيذية املُشكَّلة من         - حتدد اللجنة التأديبية       3-5-2-13
 العقوبات املناسبة ملخالفات الفعاليات اليت يقوم            –ء ورئيسها أربعة أعضا 

احلكم باإلبالغ عنها يف غضون أربعة عشر يوماً من اية الفعالية، وحتدد                  
 .اللجنة التأديبية ذلك وفقاً للتوجيهات املقدمة من اللجنة التنفيذية

 ضد   جيوز لالعب املعاقَب أو املستشار أو املسؤول تقدمي تظلم           3-5-2-14
قرار اللجنة التأديبية يف غضون مخسة عشر يوماً إىل اللجنة التنفيذية لدى                   

 .االحتاد، اليت يعد قراراها ائياً

 أعضاء من جلنة مكافحة املنشطات 4 3 يكون من بني ما يصل إىل       4-1-2-2-4
 . معينون من اللجنة الطبية والعلوم الرياضية

 أعضاء من موظفي االحتاد الدويل      7  6  يكون من بني ما يصل إىل         4-1-2-2-8
 .لتنس الطاولة شامالً مساعداً واحد للجنة مكافحة املنشطات

 بعد ثالث سنوات من تاريخ التسجيل إذا كان الالعب حتت                 4-1-3-3-1
مخسة عشر عاماً عند تسجيله، وبعد سنة واحدة من تاريخ التسجيل إذا كان مل              

 .ميثل مطلقاً أي احتاد آخر

ميثل هذا الالعب االحتاد اجلديد قبل ثالث سنوات من تاريخ              ال   4-2-3-5
التسجيل إذا كان حتت مخسة عشر عاماً عند التسجيل، وبعد سنة واحدة فقط              
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 .من تاريخ التسجيل إذا كان مل ميثل مطلقاً أي احتاد آخر

 بعد ثالث سنوات من تاريخ التسجيل إذا كان الالعب أقل من                4-3-6-2-1
ند التسجيل، وبعد سنة واحدة من تاريخ التسجيل إذا كان            مخسة عشر عاماً ع   

 .مل ميثل مطلقاً أي احتاد آخر

 بعد ثالث سنوات من تاريخ التسجيل إذا كان الالعب أقل من                4-4-6-2-1
مخسة عشر عاماً عند التسجيل، وبعد سنة واحدة من تاريخ التسجيل إذا كان               

 .مل ميثل مطلقاً أي احتاد آخر
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Œ†ãÊÝøÂù] 

 
 5-2-4-4-3،  4-2-4-4-3 البطاقة البيضاء

 3-5: إثبات تعاطي املنشطات
4،    6-10-2-1-4:  اجتماعات هيئة التحكيم  

-1-6-2 
 4-19-1: إجراءات اجلمعية العمومية السنوية
 4-19-1: إجراءات اجلمعية العمومية السنوية

 7-7-3: إجراءات سري مباريات الفرق
 2-4-2-3: اختبار املادة الالصقة

1-6-2-3:  اختبار املنافسة واختبار املنشطات   
  ،5-5-1 

 21-1: اختصاص االحتادات
 2-19-1: إخطار انعقاد اجلمعية
 3-19-1: إخطار بأعمال اجلمعية

 7-5: إدارة النتائج،  مكافحة املنشطات
 4-2-6: إساءة استعمال املعلومات الداخلية

 5-1-3-3: استبدال حكم املباراة
 9-5): قابة املنشطاتر(استبعاد النتائج 

 1-1: اسم االحتاد الدويل لتنس الطاولة
 2-1-4-3: إشارات اليد

 6-6-3: إضافات القرعة
 5-6-3: إعادة القرعة
 8-5-2: إعاقة الالعب
 1-4-3: إعالن النتيجة
 2-1-2: أعلى الطاولة

 1-1-1: االحتاد الدويل لتنس الطاولة
 1-18-1: االحتادات القارية

 5-3: يبيةاإلجراءات التأد
-10-2-4،    1-10-1-4:  اإلجراءات التأديبية 

1 
 14-2: اإلخالل بنظام اإلرسال

 15-1: اإلدارة
 5-1: اإلدارة

 7-2-1-3: األدلة اإلرشادية
 6-2: اإلرسال

 2-3-2-3: األرضيات
 8-3-2-3: األرضيات

-3،    2-3-2-1،3-3-2-3:  األركان األربعة 
2-3-3 ، 

-5-3    ،8-2-5-3،    3-4-2-3:  االستبعاد  
2-9 

 2-4-5-5: االستبعاد من اختبارات املنافسة
-5): مكافحة املنشطات(االستخدام العالجي 

4-4 
 10-5-2: االستقبال

 3-16-1: االشتراكات
 2-2-4-3: اإلضافات
 9-2،  3-5-2: اإلعادة

2-2-3،    4-2-2-3،    3-2-2-3اإلعالنات  
-8  ،3-2-5 

،  4-2-2-3:  اإلعالنات على أرقام الالعبني       
3-2-5-11 

 5-2-3: اإلعالنات والعالمات



ي لتنس الطاولة ــــــ الدليل ٕالاشادي   رالاتحاد الدو

 330

 1-2-9-1: األلعاب الباراملبية
 2-4-2: األلياف الكربونية 

 6-19-1،  6-1: االنتخابات والتعيني
-1-4،    1-3-5-3:  االنسحاب من املشاركة    

7-2  ،4-2-7-2 
االنسحاب من املشاركة،  املوافقة أو التصريح       

  تشجيع ودعم تعزيز دور املرأة يف        3-2-1-1
 12-1-4-1: رياضة تنس الطاولة

 4-1: األهداف 
 WJTTC :4-2-3األهلية،  
 WPTTC :4-7-3األهلية،  

 6-4-4: األهلية،  بطوالت كأس العامل
 3-1-4: األهلية،  بطولة العامل لتنس الطاولة

 6-3-4: األهلية،  كأس العامل
مكافحة (اإليقاف املؤقت االختياري               

 6-7-5): املنشطات
3،    4-1-5-3،    2-1-5-3:  مراءالبطاقة احل 

-5-2-3 ، 
3،    2-2-5-3،    3-1-5-3:  البطاقة الصفراء 

-5-2-3 
 2-8-3: البطوالت اإلقليمية

 3-3-2-1-3: البطوالت العاملية املفتوحة
3-2-1-3،    3-1-1-3:  البطوالت املفتوحة 

-4 
 1-5-4،  1-8-3: التأهيل لألوملبياد 

-6-4،  1-8-3: التأهيل للمباريات الباراملبية 
1 

 WJTTC :4-2-3-2  ،4-2-5التأهيل، 
-2-5-3،    4-1-5-3،    3-1-5-3:  التحذير

6 
 3-3-1: التحرش

 1-5-2: التداول
 8-2-1-4: الترمجة الفورية

 1-12-1،  11-11-1: الترشيحات للمناصب
 WPTTC :4-7-7التزامات التسجيل،  

: التزامات التسجيل،  بطولة العامل لتنس الطاولة      
4-1-7 
1-6-4:  سجيل يف دورة األلعاب الباراملبية      الت
-2 

 2-1-5-4: التسجيل،  األلعاب األوملبية
 1-4-4: التشكيل،  بطوالت كأس العامل

 2-6-3: التصنيف باملرتبة
 3-6-3: التصنيف من خالل ترشيحات االحتاد

 5-19-1،  5-8-1،  4-8-1: التصويت
،  8-8-3،     3-3-3،     3-4-2-3التظلمات  

4-1-8-5  ،4-1-8-6 ، 
 13-5: التظلمات،  تناول املنشطات

 1-2-1-3-3: التعادل
 4-18-5،  5-2: التعريفات

 2-3-4-3: التعليق الطارئ للعب
 3-17-1: التعليق واإلاء

 1-3-4: التعيينات،  كأس العامل
 3-3-4: التعيينات،  كأس العامل
 3-4-4: التعيينات،  كأس العامل

 20-1: دالتغيريات الطارئة على القواع
 1-7-3: التفويض،  تنظيم املنافسات

 2-2-6: التالعب يف النتائج
 4-1-4-1: التالعب يف نتائج املباريات

4،  13-1-4،   9-7-3التلفاز والبث التدفقي    
-2-13 

 3-5-3: التمثيل اجليد
 2-7-3،  1-21-1: التمثيل
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 16-1: التمويل
 2-3-1،  1-3-1: التمييز

 2-1-4-4-3: التنشيف
-2-2-3،    2-2-2-3،    1-2-2-3:  ةالتنور

11 :  ،3-2-5-10-4 
 2-1-4-4-3: التوقف للتنشيف

1،    4-12-1:  اجلمعيات اليت عليها متأخرات   
-16-3-3 

1:  اجلمعيات العمومية السنوية املكان والوقت     
-19-1 

-1:  ،  2-1-5-1:  اجلمعيات العمومية السنوية  
15  ،1-19 

 19-1: اجلمعيات العمومية
 3-2-1،  1-2-1: اجلمعيات

 2-1-19-1: اجلمعية العمومية االستثنائية
-WJTTC  :4-2اجلوائز ومراسم االحتفال،      

12 
-WPTTC  :4-7اجلوائز ومراسم االحتفال،      

11 
اجلوائز ومراسم االحتفال،  بطولة العامل لتنس        

 12-1-4: الطاولة
،  6-2-2-3،    3-2-2-3:  احلروف املكتوبة 

3-2-5-4 
اد الدويل لتنس      احلسابات املصرفية لالحت     

 3-1-16-1: الطاولة
 1-16-1: احلسابات

 9-12-1-4: احلفل اخلتامي لكأس مصر
-4،    13-2-4،    13-1-4:  احلقوق التجارية 

3-8 
 1-3-3: احلكم
 23-1: احلل

 2-2-2،  6-1-2،  4-1-2: اخلط اجلانيب

: الدليل اإلرشادي لالحتاد الدويل لتنس الطاولة     
1-15-3-1 

3-1:  لجنة الباراملبية الدولية  الدليل اإلرشادي ل  
-4  ،1-9-2-6 

 7-2-1-3: الدليل اإلرشادي
 5-6-2،  6-5-2: الذراع احلرة

 7-2: الرد
 WJTTC :4-2-2-3الرعاية الطبية،  

-4:  الرعاية الطبية،  بطولة العامل لتنس الطاولة      
1-2-4 

 3-14-1،  2-14-1: الرئيس التنفيذي
 3-8-1: الرئيس يف اجتماع جملس اإلدارة

 3-8-2: الزوجي مع العيب الكراسي املتحركة
-2،    2-8-2،    3-6-2،    6-1-2:  الزوجي

13-4 
 4-4-2-3: السجل،  خمالفات رقابة املضرب

2-2-3،    2-2-2-3،    1-2-2-3:  السراويل
-11 :  ،3-2-5-10-4 

 3-2-6: السلوك الفاسد
 1-1-16-1: السنة املالية

 3-5-2-3: الصمام الثنائي الباعث للضوء
 WJTTC :4-2-2-8-7الضيافة اانية،  

: الضيافة اانية،  بطولة العامل لتنس الطاولة        
4-1-2-2 

 2-3-2-3،  1-2: الطاولة
1-4-3،  4-1-4-3،   2-3-2-3:  العدادات

-5 
 4-17-1: العضوية الشرفية الشخصية

 1-21-1،  17-1: العضوية
مكافحة (العقوبات املفروضة على األفراد           

 10-5): املنشطات
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مكافحة (العقوبات املفروضة على الفرق            
 11-5): املنشطات
 4-7-3: الفعاليات

 WJTTC :4-2-9الفعاليات،  
 WPTTC :4-7-9الفعاليات،  

 9-1-4: الفعاليات،  بطولة العامل لتنس الطاولة
 2-2-1: القانون املدين السويسري 

 3-1-2: الكرة املعتمدة
 2-5-2: الكرة يف اللعب 

 1-2-4-3  ،3-2: الكرة
-2،  5-1-9-2،  3-8-2: الكرسي املتحرك

10-1-13 ، 
 3-21-1: الالعبني الزائرين

 11-1: اللجان
2-5-2-3،    5-3-1:  اللجنة األوملبية الدولية  

  ،4-5-1-1-4  ،4-5-1-3-4 
5-4،    1-1-1-5-4:  اللجنة األوملبية الوطنية  

-1-3 
 9-1: اللجنة األوملبية والباراملبية

-1-6-4،    5-3-1:  بية الدولية اللجنة البارامل 
1  ،4-6-1-3-5  ،4-6-2-2  ،4-6-3-1 

-4،    1-1-1-6-4:  اللجنة الباراملبية الوطنية  
6-1-3 

5،    5-3-5-3،    4-3-5-3:  اللجنة التأديبية 
-8-2-1 : 

 3-5-1: اللجنة التنفيذية
 2-13-1: اللجنة،  التمويل

-2-4-2-3،    1-1-2-3:  اللجنة،  املعدات  
1 

 1-4-4-3: اصلاللعب املتو
 2-15-1: اللغات

 املادة الالصقة
4-2،    4-4-2:  املادة املغطية لوجه املضرب   

-7  ،3-4-2-2 
4-2،    4-4-2:  املادة املغطية لوجه املضرب   

-5  ،2-4-6  ،3-2-1-3 
 11-2: املباراة
 12-2: املباراة

 2-1-1-3: املباريات الدولية
املبالغ واملكافآت واملنح والبدالت املتعلقة        

 4-21-1: الالعبنيب
-4:  الس التنفيذي للجنة الباراملبية الدولية     

6-1-1-4  ،4-6-1-4 
 2-18-1: اموعات اإلقليمية األخرى

 املخالفات املتعددة لقواعد مكافحة املنشطات
 10-2-4،  10-2-4: املخالفات
1،    5-5-19-1،    3-1-4-19-1:  املدققني

-19-5-6 
 1-4-2-3: املذيبات املتطايرة

 1-2-15-1: ملراسالتا
1-4-1:  املراهنة،  غري النظامية وغري القانونية     

-4  ،3-5-3-1-2 
 9-5-2: املرسل

 2-10-1: املساواة بني اجلنسني
 1-6-3: املستبعدون واملؤهلون للتصفيات

1-5-3،    2-1-5-3،    3-2-9-2:  املشورة
-5  ،3-5-1-6 

 1-5-3: املشورة
 2-1-5-3: املشورة،  الفعاليات الفردية
 1-1-5-3: املشورة،  فعاليات الفرق

 3-2-4-3،  1-7-4-2: املضرب التالف
-3،    2-2-4-3،    5-5-2،    4-2:  املضرب
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4-2-3  ،3-5-2-5 
 1-2-3: املعدات املصرح ا

 1-2-3: املعدات املعتمدة واملصرح ا
 2-4-3،  2-3: املعدات

 املفوض الفين والسيدات
 6-8-1-4،  1-8-1-4: املفوض الفين

 7-1: ملقاعد الشاغرة يف اللجنة التنفيذيةا
 1-1-15-1،  2-14-1: املقر الرئيسي

،  2-2-2-3،    1-2-2-3:  املالبس الرياضية 
3-2-2-3  ،3-2-2-4 

 2-5-2-3،  2-2-3: املالبس
 3-4-3،  2-3: املمارسة

 3-12-1: املمثلني القاريني
 2-3-2-3: املناشف

 5-4: املنافسات األوملبية
 6-4،  2-2-9-1: باراملبيةاملنافسات ال

 املنافسات العاملية واألوملبية والباراملبية
 4-1-1-3: املنافسات املقيدة
 1-1-1-3: املنافسة الدولية

 1-1-5-1: املندوبان يف اجلمعية العمومية
 7-2-1-3: املنشورات اإلدارية
 7-2-1-3: املنشورات التقنية

 3-15-1: املنشورات
 18-1: املنظمات املعنية

WJTTC  :4-1-2-1    ،4-1-2املنظمون،    
-2-8 

WJTTC  :4-2-2-1    ،4-2-2املنظمون،    
-2-7 

 2-5): مكافحة املنشطات(املواد احملظورة 
-4-5):  مكافحة املنشطات (املواد احملظورة   

2 

-4،    6-2-9-1،    4-3-1:  امليثاق األومليب 
5-1-1 

 9-2-2-4: 11-2-1-4،  8-7-3: النتائج
4،    3-4-7-3،    2-1-2-3النشرة التمهيدية   

-1-2-10  ،4-1-5-2 ، 
 2-3-15-1: النشرة

 3-6-2،  6-1-2: النصف األمين للملعب
 1: النظام األساسي
 3-6-7-3: النظام األومليب

 10-2،  4-5-2: النقاط
 2-4-4-3: الوقت املستقطع

 7-19-1: الوكالء
-1-10-2،    1-6-2،    6-5-2:  اليد احلرة 

10 
 2-1-3: ات الدوليةإمكانية التطبيق،  املنافس

 6-19-1: انتخابات اجلمعيات العمومية
 7-2-17-1: انتخابات العضوية

 2-5: انتهاكات قواعد مكافحة املنشطات
 6-7-3: أنظمة سري مباريات الفرق

 1-1-3: أنواع املنافسة
 12-1: أهلية الترشح للمناصب

 1-17-1: أهلية احلصول على العضوية
 8-3،  5-2-1-3-3: أمهية التمثيل الدويل

 2-9-2: إيقاف اللعب
 ب

 5-1-1-3: بطولة الدعوة
 ت

 5-20-1: تاريخ التنفيذ
 3-2-4-3: تبديل املضرب

 2-1: تشكيل االحتاد الدويل لتنس الطاولة
 7-6-2: تعديل قواعد اإلرسال
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 WJTTC :4-2-6تعديل مناذج التسجيل،  
 WPTTC :4-7-6تعديل مناذج التسجيل،  
  بطولة العامل لتنس        تعديل مناذج التسجيل،   

 6-1-4: الطاولة
 4-6-3: تعديالت القرعة
 3-4-2-3: تعليق الالعب
11-2-1-3-3،    6-2-1-3-3:  تعليق اللعب 

 ، 
 13-1: تعيني اللجان

 3-2-1-3-3: تعيني مسؤويل املباراة
 2-2-1-3: تغيريات جتريبية للقانون 

 1-3-3-3،  10-2-1-3-3: تفسري القوانني
 WPTTC :4-7-5جيل،  تقدمي مناذج التس

تقدمي مناذج التسجيل،  بطولة العامل لتنس            
 5-1-4: الطاولة

 7-3: تنظيم املنافسات
 ج

 2-2-1-3-3: جدولة املباريات
3-4-2،    2-4-2،    1-4-2:  جسم املضرب 

  ،2-4-4 ، 
3-4-2،    2-4-2،    1-4-2:  جسم املضرب 

  ،2-4-4  ،2-4-5  ،2-4-6 
5):  املنشطاتمكافحة  (جلسة االستماع العادلة    

-8 
-1:  مجعية االحتادات الدولية األوملبية الصيفية    

3-5 
 3-1-5-4: جنسية البلد

 ح
 2-3-4: حق التنظيم،  كأس العامل

 WJTTC :4-1-1حق تنظيم البطوالت،  
 WJTTC :4-2-1حق تنظيم البطوالت،  

 WPTTC :4-7-1حق تنظيم البطوالت،  
4:  حق تنظيم البطوالت،  بطوالت كأس العامل      

-4-2 
-WJTTC  :4-2حقوق اإلعالن والترويج،       

13-1 
حقوق اإلعالن والترويج،  بطولة العامل لتنس         

 1-13-1-4: الطاولة
 9-2-1-3-3،  1-2-2-3: حلة التدريب

 خ
 15-5-2: خط النهاية
 6-1-2: خط الوسط

 ر
4-1-4:  رسوم التسجيل والضرائب ذات الصلة    

  ،4-2-4 
 4-7-4: رسوم التسجيل ورسوم األشخاص
 3-9-7-3: رسوم التصديق على البث التدفقي

 4-2-3: رقابة املضرب
 1-5): التعريف(رقابة املنشطات 
 6-2-3: رقابة املنشطات

11-1،    4-6-1،    2-2-5-1:  رؤساء اللجان 
-6 

 -1-4-19-1: رئيس اجلمعية العمومية
 3-2-13-1: رئيس الس االستشاري 
 س

 1-1-2: سطح اللعب
 6-1-3-3: سلطة احلكم

 8-2-3-3: سلطة حكم املباراة
 5-1-4-3: سوء السلوك
 2-5-3: سوء السلوك
 4-3: سري املباراة

 ش
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 3-3-5-1: شروط الرجوع اخلاصة باحلكام
 ص

5-5):  املنشطات(صالحية إجراء الفحوصات    
-1 

 ض
 7-5-2: ضرب الكرة

 ط
 1-3-4-2: طبقة املطاط احملبب
 5-4-2،  2-4-2: طبقة جسم املضرب

-3،  5-1-5-3،    3-1-5-3:  رطرد املستشا 
5-1-6 

 2-17-1: طلب العضوية
 3-7-3: طلبات املشاركة

 ظ
 3-2-3: ظروف اللعب

 ع
 6-2-3-3: عداد الضربات

-4:  عدد املقيدين،  بطولة العامل لتنس الطاولة      
1-9-6 

 ف
-3،    1-3-4-3،    4-2-4-3:  فترات الراحة 

4-4  ،3-5-1-3 
 4-1-4-1: فساد املباراة
 2-5-4: اب األوملبيةفعاليات األلع

 2-6-4: فعاليات األلعاب الباراملبية
 WJTTC :4-2-9-1فعاليات الفرق،  

،  1-2-5-4فعاليات الفرق،  األلعاب األوملبية    
4-5-2-2 

 2-6-4: فعاليات الفرق،  األلعاب الباراملبية
4:  فعاليات الفرق،  بطولة العامل لتنس الطاولة       

-1-9-1 

 ق
 4-5):  املنشطاتمكافحة(قائمة احملظورات 

 4-2-2،  2-2-2،  1-2-2: قائميت الشبكة
 6-3: قرعة املنافسات اإلقصائية

 3-1: قواعد االحتاد الدويل لتنس الطاولة
 5: قواعد مكافحة املنشطات

 التعديالت     -قواعد مكافحة املنشطات        
 والتفسريات

 3: قوانني املنافسات الدولية
 2: قوانني تنس الطاولة

 4-3-2-3: قوة اإلضاءة
 ك

 9-12-1-4: كأس مصر
 ل

 8-8-3: جلنة التأهيل
-11-1،    4-6-1،    3-6-1:  جلنة التعيينات 

10 
 جلنة احلكام وحكام املباراة
 جلنة العلوم الرياضية والطبية

 7-3-3-3،  6-3-3-3: جلنة القواعد
 8-8-3،  1-3-5-1: جلنة الالعبني

 5-7: جلنة مسؤويل التحرش
 3-13-1: لوحة الشرف

 م
4:  يات الفرق،  بطولة العامل لتنس الطاولة       مبار

-1-9-4 
 4-7-1،  1-6-1،  2-5-1: جملس اإلدارة

 10-1: جملس التطوير والشؤون القارية
3-6-2،    14-5-2،    2-2:  جمموعة الشبكة 

  ،2-7-1 ، 
-5-2،    6-1-2،    5-1-2:  حمكمة التحكيم 
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8  ،2-6-3  ،-7-1 
 WJTTC :4-2-12-2مراسم االحتفال،  

-4-4:  الحتفال،  بطوالت كأس العامل    مراسم ا 
3-2 

: مراسم االحتفال،  بطولة العامل لتنس الطاولة        
4-1-12-5 

 2-3-3-4: مراسم االحتفال،  كأس العامل
 2-3-2-3: مربع الكرة

 5-3-2-3: مستوى اإلضاءة
 3-3: مسؤولو املباراة

 WJTTC :4-2-2مسؤوليات املنظمني،  
 WPTTC :4-7-2مسؤوليات املنظمني،  

مسؤوليات املنظمني،  بطولة العامل لتنس            
 2-1-4: الطاولة

 7-3-2-3،  6-3-2-3: مصدر اإلضاءة
 2-3-4-2: مطاط الساندويتش
 2-5-2-3،  1-5-2-3: معدات الالعبني

 5-5-5: معلومات أماكن إقامة الالعبني
 5-5-2: مقبض املضرب
 8-7: مكافحة التحرش

-4،    11-1-4،    6-2-3:  مكافحة املنشطات 
2-11 

 3-4-2-3: مكان انعقاد اللعب
-2-3،    2-5-2-3،    2-2-3:  مالبس اللعب 

5-10 
 5-7-3: منافسات اموعة

 2-3-2-1-3: منافسات لقب العامل القارية
 1-3-2-3: منطقة اللعب

 2-3-2-3،  1-3-2-3: منطقة اللعب
 5-3-1: منظمة سبورت أكورد

 6-2-16-1،  14-1: موظفو اإلدارة
 ن

-1-9-2،    6-6-2،    12-5-2:  نائب احلكم 
4  ،3-3-2 

 2-1-16-1،  1-3-5-1نائب رئيس التمويل
 2-21-1: نطاق االختصاص

 1-3: نطاق القوانني والقواعد
 13-2: نظام اإلرسال
 15-2،  12-1-10-2: نظام التعجيل
 8-2: نظام اللعب

 WJTTC :4-2-9-2نظام اللعب،  
 2-2-5-4: نظام اللعب،  املباريات األوملبية

 2-2-6-4: ام اللعب،  املباريات األوملبيةنظ
 5-4-4: نظام اللعب،  بطوالت كأس العامل

1-4:  نظام اللعب،  بطولة العامل لتنس الطاولة      
-9-3 

 5-3-4: نظام اللعب،  كأس العامل
 1-6-7-3: نظام كأس سوايثلينج
 2-6-7-3: نظام كأس كوربيلون

 6-2-5-3،  4-2-5-3: نقاط اجلزاء 
 8-1-10-2: ب نقل سطح اللع

3-7-3،    2-1-2-3:  مناذج طلبات املشاركة  
-1 :4-1-7-1  ،4-1-5-2 

 ــه
-2-4،    3-10-1-4،    8-1-4هيئة التحكيم   

2-8-6 :
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