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اعامة(ااا)نظرةاامقدمة

 مالعال أنحاء جميع في الرياضة هذه وترويج وتنميتها التايكوندو، رياضة إدارة في للتايكوندو الدولي االتحاد مهمة تتمثل 1.1

 الجنس أو العمر عن النظر بغض بالتايكوندو واالستمتاع ومشاهدة ممارسة فرصة للجميع تتاح حتى األعلى المستويات إلى للمبتدئين
 القدرة. أو العرق أو

 "(.GMS" :باسم بعد فيما إليه يشار) الدولية العضوية نظام للتايكوندو الدولي االتحاد أنشأ ته،مهم لتعزيز 1.2

1.3 GMS – لجميع بيانات قاعدة (1 الوظائف: من لعدد للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من المستخدم الرسمي النظام وه 

 الرسمية الفعاليات في المشاركات تنسيق خاللها من للتايكوندو الدولي تحادال يمكن إلكترونية منصة (2 اإلنترنت، عبر األعضاء

 األعضاء، إدارة المثال: سبيل على الشاملة، لإلدارة أدوات مجموعة (3و أخرى، وسجالت واإلنجازات بالشهادات االحتفاظ وأيضا  

 .والمزيد واألحداث والتعليم

 المجاالت جميع في (GMS) منصة استعمال تحكم آلخر وقت من تحديثها يتم التي اللوائح( )هذه (GMS) لوائح .41

 مباشر. غير أو مباشر بشكل وأعضائه للتايكوندو الدولي اتحادب المتعلقة

 

اوفوائدهااااالدوليةاللتايكوندواااالدوليااتحادالارخصة

 سبيل على ذلك في بما بالتايكواندو صلة ذات فعالية أي إلى لإلشارة يلي فيما "الفعاليات" المصطلح يستخدم .الفعاليات 2,1

 من وغيرها التدريبية والمعسكرات والندوات االجتماعات غيرها، أو اإلنترنت عبر الدورات المسابقات، على تقتصر وال المثال
 األشكال من شكل بأي أو مستضافة، أو لها، مروج بها، معترف كانت سواء الصلة ذات التعليمية أو الرياضية األنشطة أو الفعاليات
 .للتايكوندو العالمي االتحاد ينظمها

 أية في للمشاركة (WT) رخصة لديهم يكون أن والفنيين الرياضيين من المشاركين كل على يجب .الدولية WT رخصة .22

 .(WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من بها المعترفة الفعاليات من

 محتوى إلى الوصول لتسهيل جاهدة تسعى إلكترونية منصة عن عبارة (GMS) منصة ،الرخصات إدارة إلى باإلضافة .32

WT سيوفر الدولية، العضوية نظام في كعضو أعضائها. جميع قبل من (GMS) لألعضاء وفوائد إضافية خدمات آلخر وفت من 

 لألعضاء. ضافيةاإل خدماتال لتقديم البائعين مع يشترك قدو المسجلين

 

ا(اsMNA)اااألعضاءاالوطنيةااالتحاداتا

 مطلوب هو كما آلخر وقت من تحديثها يتم التي اللوائح هذه تطبيق (sMNA) األعضاء الوطنية االتحادات على يجب 3.1

 (.WT للتايكوندو الدولي االتحاد قوانين من 8,4,3,4,2 المادة )انظر (WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قوانين بموجب

 للتايكوندو الدولي االتحاد بلوائح األعضاء الوطنية االتحادات جميع تلتزم أن يجب .23

 تعيين الوطني االتحاد لرئيس يمكن وطني". GMS "مشرف تعيين به معترف عضو وطني اتحاد رئيس كل على يجب .33

 .(GMS) فريق مع االتصاالت عن مسؤوال   فقط الوطني" GMS "مشرف سيكون ولكن الوطني، GMS لمشرف "مساعد

 أعضاء تسجيل/تجديد عن مسؤوال   وسيكون (GMS TW) فريق بين االتصال نقطة الوطني" GMS "مشرف سيكون .43
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 كان ذاإ اإلنجليزية. اللغة إتقان النظام مشرفي من يتطلب ،(WT) لدى العمل لغة هي اإلنجليزية اللغة أن إلى نظرا   الوطني. االتحاد

 تقدير حسب اللغة بهذه التواصل فيمكنهم (MNA) العضو الوطني لالتحاد الرسمية اللغة يتحدث (GMS WT) فريق فراد أحد

 (.GMS WT) فريق

 الدولي االتحاد سياسة فهم الوطني" GMS نظام مشرف "مساعد وأي الوطني" GMS نظام "مشرف على يجب .53

 بها. وااللتزام للتايكوندو

 يمكن الوطني". GMS نظام "مشرف بصفة )مؤقتا ( التصرف (GMS WT) فريق من الطلب الوطني لالتحاد يمكن .63

 الوطني. (GMS) نظام مشرفك العمل عن كتعويض اإليرادات من نسبة حجز للتايكوندو الدولي تحادالل

 لوائح مخالفة أو تطبيق عدم حول شكوك أو يلقيها شكاوى أي في التحقيق أو لمتابعة مخول (GMS WT) فريق .73

(GMS) منصة يمشرفل اإلدارية األدوات بتوقيف للتايكوندو الدولي االتحاد يقرر قد التحقيق انتظار في .للتايكوندو الدولي تحاداال 

(GMS) ةالوطني. 

 نظام مشرف يظل أن يمكن (،WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من (MNA) عضو وطني اتحاد إيقاف تم إذا .83

(GMS) عن وبدال   .للتايكوندو الدولي االتحاد تقدير حسب الوطني لالتحاد الدولية العضوية نظام عن مسؤوال   المخصص الوطني 

 تقدير حسب فقط ثالث طرف تعيين أو مؤقتا   الوطني لالتحاد (GMS) نظام مشرف بصفة العمل (GMS WT) لفريق يمكن ذلك

 .(WT) للتايكوندو الدولي االتحاد

 تسجيالت إلى باإلضافة التالية التسجيل طرق من أكثر أو طريقة استخدام (MNA) عضو وطني اتحاد كل على يجب 3.9

 الوطني: GMS نظام مشرف

 معينة. منطقة في األفراد تسجيل عن مسؤول الشخص هذا للمحافظة/للمنطقة: (GMS) نظام مشرف)ي( 3,9,1

 معين. نادي في األفراد تسجيل عن مسؤول الشخص هذا للنادي: (GMS) نظام مشرف)ي( 3,9,2

 (.GMS) للتايكوندو الدولي االتحاد نظام عبر الدولية رخصته تسجيل شخص ألي يمكن األفراد: 3,9,3

 رخص لتسجيل/تجديد (3) المادة هذه في أعاله المذكورة التسجيل طرق إحدى بفتح العضو الوطني االتحاد سيسمح لم إذا 3.10

 لألفراد. التسجيل فتح تقديرها حسب (WT) للتايكوندو الدولي تحادلال يمكن الدولية، للتايكوندو الدولي االتحاد

 أن الضروري من أنه الوطني االتحاد ىرأ إذا توفرها. عند األخرى واللغات اإلنجليزية باللغة (GMS) منصة توفير سيتم 3.11

 في اإلنجليزي النص سيترجم والذي لغة،ل مترجم توفير االتحاد ةيمسؤول فستكون أخرى، بلغة األساسي النظام لديك يكون

 .(GMS) منصةب الترجمة أداة باستخدام اللغة بهذه نص إلى النظام

 المناسب. الوقت في المستحقة الدولي االتحاد رخصا منصة استخدام رسوم جميع دفع العضو الوطني التحادا على يجب 3.12

 الوطني االتحاد موظفو سيحاول (،GMS) منصة استخدام كيفية حول أسئلة الوطني االتحاد أعضاء لدى يكون عندما 3.13

 على قادر غير العضو الوطني لالتحاد (GMS) منصة على مسؤولال كان إذا فقط اإلمكان. بقدر األسئلة هذه حل العضو

 الذي الدولي لالتحاد (GMS) مسؤول إلى األسئلة تصعيدب الوطني لالتحاد (GMS) نظام مشرف فسيقوم األسئلة، حل

 األعضاء الوطنية االتحادات ستقوم .سئلةاأل هذه حل كيفية حول الوطني لالتحاد (GMS) مسؤول إلى المساندة سيقدم
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 التي األسئلة تكرار لتقليل (GMS) منصة توفرها التي الشائعة األسئلة أداة باستخدام المتداولة واألجوبة األسئلة ةبمتابع

 األسئلة تتعلق عندما الدولي لالتحاد (GMS) مسؤول مع الوطني لالتحاد (GMS) مسؤول سيتواصل أعضاؤها. يطرحها

 دعملل واحد طلب بإنشاء فسيقوم ،بالمنصة خلل الوطني لالتحاد (GMS) مسؤول يحدد عندما .WT وإجراءات بسياسات

 في الخلل تقرير بتقييم الدولي لالتحاد (GMS) مسؤول سيقوم .WT الدولي لالتحاد GMS مسؤول إلى وإرساله بالخلل

 موفري من المقدم العمالء دعم اكرتذ نظام باستخدام اإلنجليزية باللغة (GMS) بائع إلى يحيله سوف مناسبال الوقت

 لتقدير وفق ا آلخر وقت من يتغير قد برمجي تذاكر إصدار نظام أو خاص ا إلكتروني بريد عنوان يتضمن قد والذي المنصة

 .(GMS) بائع

 واألحكام الشروط إلى باإلضافة بها، المعمول والدولية الوطنية القوانين لجميع األعضاء الوطنية االتحادات تمتثل أن يجب 3.14

 .(GMS) بائع قبل من عليها المنصوص

 محتوى ومنشئي ورعاة معلنين على الحصول الخاص لتقديره وفق ا WT الدولي لالتحاد يجوز بها، المعمول للقوانين امتثاال   3.15

 اإليرادات لتوليد (GMS) منصة على أخرى ومحتويات إعالناتهم وعرض تابعين وشركاء

 الوطنية لالتحادات إضافية خدمات وتقديم بتطوير الخاص لتقديره وفق ا WT الدولي االتحاد قومي قد آلخر، وقت من 3.16

 تكلفة بدون الخدمات هذه بعض ستتوفر (.GMS) منصة خالل من التايكوندو ممارسي وكذلك واألندية والمناطق األعضاء

 .إضافية بتكلفة أخرى خدمات توفير يتم وقد إضافية،

 إلى الوصول أجل من (GMS) لمشرفي مطلوبين اإلنترنت عبر (GMS) نظام في والشهادات التعليمية الدورات ستكون 3.17

 آلخر. وقت من معينة وحدات

 لمهام شامل ليمتس هناك يكون أن يجب ،العضو الوطني االتحاد في اإلدارة تغييرات/تغيير و/أو (GMS) مشرف كان إذا 3.18

(GMS) منصة تشغيل كيفية حول كامل بشكل الجدد المصلحة أصحاب إبالغ يتم حتى الوطني االتحاد من المقدم والتعليم 

(GMS). 

 

ا(اCUs)ااالقاريةاالتحاداتا

 وقت من تحديثها يتم التي (GMS WT) لوائح جميع تطبيق القارية االتحادات على يجب "(:CU)" القارية االتحادات 4.1

 .آلخر

 بها. المعترف الفعاليات لجميع (GMS) منصة استخدام القاري االتحاد على يجب 4.2

 

ا(اGMS)ااالدوليةاالعضويةااانظاماتطبيقاسياسةا

 االتحاد لوائح تطبيق تحتها جهة وأية (،sMNA) األعضاء الوطنية االتحادات (،CUs) القارية االتحادات على يجب 5.1

 :أدناه الواردة للمبادئ وفق اآلخر وقت من تحديثها يتم كما (Bylaws GMS WT) الدولية العضوية لنظام للتايكوندو الدولي

 تهدف أن يجب .الرخصة على معقولة غير قيود ا (GMS) تسياسا تطبيق يضع أال يجب :تمييزية وغير عادلة معايير (أ

 (.GMS) في األفراد من ممكن عدد أكبر تسجيل إلى السياسات هذه
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 أن يجب .للرخصة رفض أي لمواجهة عملية (GMS) تطبيق سياسات تتضمن أن يجب :متحيزة غير استئناف عملية (ب

 اتخذت قد تكون الرخصة رفضت التي الجهة على يجب وجيها   سببا   ليكون .الرخصة لرفض وجيه سبب هناك يكون
 .للتايكوندو الدولي تحادلال النزاعات حل عملية مع المتماشية الرسمية العقوبات فرض عملية

 

 (اOCs)ااالمنظمةاااللجانا

 عليه تنطبق كيان و/أو (WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من المنظمة الفعاليات من ألي المنظمة اللجان من يتطلب 6.1

 التالي: (GMS) لوائح

 و الفعالية، بداية مع فعالة (GMS) رخصة يحملون فعالياتها في المشاركين األفراد جميع أن ضمان (أ

 وقائمة الرسمية النتائج تسليم يجب (،WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من لها والمروج بها المعترفة للفعاليات بالنسبة (ب

 بالصيغة الفعالية انتهاء من (1) واحد يوم غضون في (WT) وللتايكوند الدولي تحادلال الفني المندوب إلى المشاركين

 (.WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من المطلوبة

 للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من مروجة أو عليها موافق بها، معترف فعالية في المشاركين الرياضيين جميع على يجب 6.2

(WT) رخصة حاملي يكون أن WT. 

 أو/ويسجل يجدد فرد أي على غرامة رسوم فرض يتم قد – الفعالية موقع في (WT) رخصة تسجيل غرامة رسوم 6.3

 بها. المعمول (WT) رخصة رسوم إلى باإلضافة الفعالية موقع في (WT) لرخصة

 أن الوطني المنتخب يمثل فني أو لالعب إصدارها يتم التي (WT) رخصة أية على يجب .للرخصة المصدرة الدولة 6.4

 المنتخب مع المشاركين الرياضيين على يجبتمثيلها. الالعب/الفني يود التي الدولة في (MNA) العضو الوطني االتحاد من تصدر

 للتايكوندو الدولي االتحاد مسابقات لقواعد وفق ا المفعول، ساري سفر بجواز الجنسية إثبات يتم الدولة. جنسية من يكون أن الوطني

(WT.) الدولي االتحاد من موافقة بشرط المفعول ساري آخر إثبات تقديم يجب ،المفعول ساري سفر جواز الرياضي لدى يكن لم ذاإ 

 حدة. على حالة كل للتايكوندو

 الدولي االتحاد قبل من المروجة الفعاليات عن غير أخرى فعاليات في اختيارهم من نادي تمثيل للرياضيين يمكن 6.5

 الوطني. المنتخب فريق في اءعضأ يكونوا أن المشاركين على يجب التي الفعاليات أو (CU) القاري واالتحاد (WT) للتايكوندو

 مشرف على يجب (،WT) لرخصة المصدرة الدولة غير (MNA) وعض وطني اتحاد – دولة في النادي كان إذا 6.6

(GMS) أعاله. المذكورة الفعاليات في الرياضي تسجيل للنادي 

 (.GMS) فريق إلى (WT) اتعضوي تسجيلب تتعلق شكاوى أي إرسال جبي الشكاوى. .76

 

االتسعيرا

7.1  
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 شخص، لكل سنويا   ألوروبا( يورو 30) أمريكية دوالرات 30 هي (WT) رخصة تكلفة :الدولية (WT) رخصة (أ

 يورو 35) أمريكية دوالرات 35 تتجاوز أال يجب والتي (MNA) الوطني االتحاد قبل من المحددة التكلفة إلى باإلضافة

 ألوروبا(.

 المحلي الناتج ترتيب على بناء   لها الرخصة رسوم عن التنازل يتم الوطنية االتحادات بعض المجانية: الوطنية االتحادات (ب
 ".رسوم" إضافة المجانية التحاداتل يمكن ال بهم. الخاص اإلجمالي

االرخصةاااعلىاالحصولا

 التحقق (MNA) العضو الوطني االتحاد على يجب .المطلوبة الشخصية والوثائق المعلومات توفير المتقدمين على يجب 8.1

 كاملة. تكون وأن المقدمة المعلومات تفاصيل دقة من

 رخصة من فعالة واحدة رخصة من أكثر استعمال للرياضي يمكن ال ولكن رخصة من ألكثر التسجيل لألفراد يمكن 8.2

 الوقت. نفس في (LGA) الدولية الرياضي

 ال (.WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من مروجة و/أو بها المعترف الفعاليات في للمشاركة مطلوبة (WT) رخصة 8.3

 من أي في المشاركة أو التسجيل من فعالة (WT) رخصة حامل فرد أي منع أو تقييد (MNA) عضو وطني اتحاد ألي يسمح

 معايير لتحديد كاملة تقديرية بسلطة (MNA) العضو الوطني االتحاد يتمتع بها. المعترف (WT) للتايكوندو الدولي االتحاد فعاليات

 .الوطني المستوى لىع المحلية الفعاليات في المشاركة

 (WT) لرخصة والتسجيل التقدم الفرد على يجب األعضاء. الوطنية االتحادات بين للتحويل قابلة غير (WT) رخصة 8.4

 منها. العضوية على الحصول يودو التي الجديدة للمنطقة جديدة

 (WT) رخص حاملي عن والموجودة الجديدة المعلومات على العمل أو تغيير وتسجيل، بإضافة مخول (GMS) فريق 8.5

 (.MNA) العضو الوطني االتحاد موافقة بدون

 

االرخصةااإلغاء/إيقافا

 نطبقت الحالة، هذه في (.WT) رخصة سحب طلب (CU) قاري اتحاد و/أو (MNA) عضو وطني اتحاد ألي يمكن 9.1

 لها. التابعة واللوائح القوانين اتباع ويجب (WT) للتايكوندو الدولي التحادل االنضباط قواعد

االبياناتااخصوصيةا

 القوانين لجميع االمتثال ضمان (CU) قاري اتحاد وكل (MNA) عضو وطني اتحاد كل على يجب .البيانات خصوصية 10.1

 بموجب معها التعامل يتم والتي عضو لكل الحساسة و/أو الشخصية المعلومات حماية غرضها والتي بها المعمول واألنظمة والقواعد
  .اللوائح هذه شروط

 من طلبال في بالحق حتفظي الخاص، لتقديره وفق ا الدولي االتحاد رخص لجميع البيانات نظام مزود كونه (GMS) بائع 10,2

 (GMS) بائع مع مكملة أو معدلة أو جديدة بيانات معالجة اتفاقية يف الدخول وعضو نادي منطقة، قاري، اتحاد وطني، اتحاد كل

 بها. المعمول للقوانين وفق ا
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ا(اGMS)ااسياساتااتطبيقااعدماعقوباتا

 ال الذين األعضاء القارية واالتحادات األعضاء الوطنية التحاداتل لالمتثال زمني جدول مع تحذير رسالة إصدار سيتم 11.1

 .(GMS WT) بلوائح يلتزمون

 عالقات لجنة تحدده الذي النحو على التالية العقوبات من أكثر أو واحد إلى سيؤدي الزمني الجدول بهذا االلتزام عدم 11,2

 (:MRD) األعضاء

  

 من أي أو (G تصنيف من )بطولة المصنفة (WT) للتايكوندو الدولي االتحاد بطوالت من أي باستضافة السماح عدم (أ

 (.WT) للتايكوندو الدولي االتحاد قبل من بها المعترف الدورات أو االجتماعات

 (.WT) للتايكوندو الدولي االتحاد لدى التنمية لصندوق لتأهلل القدرة عدم (ب

 WT) الدولي االتحاد مجلس موافقة مع (WT) للتايكوندو الدولي االتحاد من كعضو الوطني االتحاد وتعليق إيقاف (ت

Council). 

 

امتنوعةااأحكام

 فريق بممثل االتصال اللوائح هذه تطبيق أو فهم في المساعدة تحتاج التي األعضاء الوطنية االتحادات على يجب .التفسير 12.1

(GMS) .المخصص 

 قضائية سلطة أي قوانين بموجب للتنفيذ قابل غير أو صالح غير اللوائح هذه من بند أي أن ثبت إذا ما حالة في .التجزؤ 12.2

 كاف بشكل يغطي الذي الصالح الحكم أو المصطلح هذا بمثل الصالح غير الحكم استبدال يجب المتبقية. األحكام تتأثر فلن صلة، ذات
 .ممكن حد أقصى إلى اللوائح نية

 على وبناءا   (WT) للتايكوندو الدولي االتحاد لوائح من 8.2 للمادة وفقا   آلخر وقت من اللوائح هذه تعديل سيتم .تعديالتال 12.3

 (.Commission MRD) والتنمية األعضاء عالقات لجنة من توصيات
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