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المادة  .١بيان المهمة
نظام العضوية العالمي في االتحاد العالمي للتايكوندو (من اآلن فصاعداً )GMS :يسعى لتوحيد المجتمع الدولي
١.١
لممارسي و محبي التايكوندو بالتركيز على قيم اإلشمال  ,التوجيه المتميز ,االنتماء العالمي و اإلرادة الحسنة.
يسعى نظام ال( )GMSإلى استعمال أحدث التقنيات إلنشاء قاعدة بيانات شاملة لكل األفراد المشاركين في فن
١.٢
التايكوندو في جميع االتحادات الدولية األعضاء التابعة لالتحاد العالمي للتايكوندو.

المادة  .٢األغراض األساسية و األهداف العامة
سيستمر نظام ال( )GMSفي التطور من خالل توفير األدوات الالزمة لجميع االتحادات الدولية إلدارة العضويات,
٢.١
الفعاليات و البطوالت في بلدانهم .و سيهدف لتقديم خدمات ذات قيمة اضافية لجميع أعضاء (.)GMS
الغرض األساسي من قاعدة بيانات ال( )GMSهو تبيين ديموغرافية و تنوع مجتمع التايكوندو من أجل جذب
٢.٢
المنظمات الكبيرة و الصغيرة لدعم رياضتنا الحبيبة في عالم اليوم.

المادة  .٣نظام العضوية العالمي ( )GMSلالتحاد العالمي للتايكوندو
نظام ال( )GMSتمثل قاعدة بيانات للعضوية العالمية على شبكة اإلنترنت متألفة من جميع ممارسي التايكوندو
٣.١
المسجلين مع االتحادات الدولية .و تشمل ممارسي الرياضة و لكن ال تقتصر على الرياضيين و المدربين و الحكام و المدراء
التنفيذيين و المسؤولين و العاملين في المجال الطبي و فرق الدعم و المتطوعين و مشجعي الرياضة.
يتم تعيين رقم رخصة فريد(رخصة ال )GMSلكل فرد مسجل في قاعدة بيانات ال( .)GMSكل رخصة ()GMS
٣.٢
يمكن أن تمثل فئة أو أكثر من فئات العضوية الواردة تحت مادة .٥

المادة  .٤مسؤوليات االتحادات الدولية األعضاء و االتحادات القارية
يجب على االتحادات الدولية تنفيذ هذه اللوائح مع تعديالتها من وقت آلخر وفقا ً لنظام االتحاد العالمي للتايكوندو
٤.١
(انظر إلى مادة  ١٦.١في النظام األساسي لالتحاد العالمي للتايكوندو) .هذه اللوائح تحكم االتحادات الدولية التي هي بدورها
جزء من االتحاد العالمي للتايكوندو .االتحاد العالمي للتايكوندو منظمة غير ربحية مسجلة في جمهورية كوريا و هي الهيئة
الدولية اإلدارية التايكوندو كرياضة أوليمبية.
يجب على االتحادات القارية تنفيذ هذه اللوائح مع تعديالتها من وقت آلخر وفقا ً لنظام االتحاد العالمي للتايكوندو
٤.٢
(انظر إلى مادة  ٢٠.١في النظام األساسي لالتحاد العالمي للتايكوندو) .يمكن لكل اتحاد قاري التحقيق في أي خرق لهذه
اللوائح وفقا ً لللوائح ذات صلة بها.
خصوصية البيانات .مطلوب من كل اتحاد دولي و قاري ضمان و تعهد االمتثال مع أي من و جميع القوانين و
٤.٣
القواعد المنظمة لحماية المعلومات الشخصية و الحساسة لألعضاء وفقا ً ألحكام هذه اللوائح .يحتفظ االتحاد العالمي للتايكوندو
بحق الطلب من كل اتحاد دولي و قاري التوقيع على اتفاقيات حماية البيانات التي يمكن تعديلها و استكمالها من وقت آلخر.
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اللغة الرسمية لالتحاد العالمي للتايكوندو هي اللغة االنجليزية .و يجب على كل اتحاد دولي و قاري تعيين مسؤول
٤.٤
يتحدث اللغة االنجليزية الذي سيتحمل تنفيذ مسؤوليات ال( )GMSفي المنطقة ,كما سيكون نقطة االتصال بين فريق
ال( )GMSو كذلك تسجيل و تجديد رخص االتحادات األعضاء .كما سيكون مسؤوالً عن فهم النظام و نشر المعلومات الهامة
من ال( )GMSإلى العضوية.

المادة  .٥فئات العضوية
٥.١

فئات العضوية .يوجد أربع ( )٤أنواع من فئات العضوية للحصول على رخصة ال( )GMSكالتالي:

 WTF ٥.١.١رخصة الرياضي العالمي ( .)Global Official Athlete( )GOLو هي ألي ممارس
أو رياضي الذي يسجل مع ال(.)GMS
 WTF ٥.١.٢رخصة المسؤول العالمي ( .)Global Official License( )GOLو هي ألي مسؤول
رسمي وفقا ً لالتحاد الدولي مثل المدربين ,الحكام ,العاملين في المجال الطبي و أي فرد يلعب دورا ً رسمياً.
 WTF ٥.١.٣رخصة الرئيس التنفيذي العالمي ( .)Global Executive License( )GELوهي
للمدراء التنفيذيين رفيعي المستوى و كبار الشخصيات ممثلي االتحادات الدولية و القارية ,مثل أعضاء مجلس اإلدارة و
الجهات الراعية .يوجد عدد محدود لهذا النوع من الرخصة التي يعينها االتحاد العالمي للتايكوندو.
 WTF ٥.١.٤الرخصة العالمية ( .)Global License( )GLوهي مناسبة للفئات التي ال تتبع
مواصفات الفئات المذكورة أعاله .مثل مزودي الخدمات ,الدعم التقني ,المتطوعين ,المشجعن ,وسائل اإلعالم و أولياء
األمور.

المادة  .٦رخصة نظام العضوية العالمي ()GMS
يسمح لألفراد التسجيل للحصول على رخصة ال( )GMSسواء في واحد أو الجمع بين مجموعات العضوية التالية:
٦.١
أ)األعضاء الفرديين ,ب) األندية المسجلة عن طريق مسؤولي النادي,و/أو ج) األقاليم المسجلة عن طريق المسؤولين
اإلقليميين أو مسؤولي االتحاد الدولي.
يجب أن يكون لدى جميع أعضاء االتحاد الدولي رخصة ( )GMSجارية و فعّالة .ولديها الخيار للسماح لغير
٦.٢
أعضاء االتحاد الدولي في الحصول على الرخصة.
٦.٣
المقدم:

متطلبات التقديم للرخصة .لكل رخصة ( )GMSرقم معين فريد عن غيره .للحصول على هذا الرقم يجب على

 ٦.٣.١إرسال معلومات من السيرة الذاتية المطلوبة مثل :االسم الكامل ,الجنس ,تاريخ الميالد ,عنوان
البريد اإللكتروني و نوع العضوية المطلوبة.
 ٦.٣.٢اتمام الموافقة من قبل االتحاد الدولي للمنطقة المتقدم الطلب فيها.
٦.٤
التمييز)

موافقة االتحاد الدولي .و مسؤوليتها تحديد متطلبات الحصول على رخصة ال( )GMSوفقا ً للمادة ( ٦.٤.٢عدم

3|Page

 ٦.٤.١التحقق من المعلومات .و تقع تحت مسؤولية االتحاد الدولي التأكد من المعلومات المقدمة لكل
رخصة ( )GMSأن تكون دقيقة و كاملة.
 ٦.٤.٢عدم التمييز .يجب أن يكون لدى جميع االتحادات الدولية سياسة عدم التمييز عند إصدار رخص
ال( .)GMSينبغي تتطبيق متطلبات إصدار الرخصة على كافة األعضاء المنتميين لفئة رخصة معينة بهدف إشمال أكثر عدد
من األعضاء الممكن إشمالهم إذا نفى االتحاد الدولي طلب للحصول على رخصة ال( ,)GMSيجب تقديم سبب وجيه لفريق
ال( )GMSمن أجل إصدار استجابات رسمية للخالفات من مقدمي الطلبات المرفوضة .يفترض أن يكون السبب وجيه عندما
تجري عملية االتحاد الدولي اقرارا ً رسميا ً وفقا ً (لوائح التايكوندو العالمية إلدارة الخالفات).
عضوية غير قابلة للتحويل .العضويات غير قابلة للتحويل بين االتحادات الدولية ,بمعنى أن رياضي/مسؤول يحمل
٦.٥
رخصة مصدورة في دولة معينة و لكن أراد أن يمثل دولة أخرى ,ال بد من الحصول على رخصة من تلك الدولة.
عضويات متعددة  .يمكن للفرد أن يحمل أكثر من عضوية لفئة واحدة إذا تم إصدارها تحت رقم وحيد معين لرخصة
٦.٦
ال( )GMSو وفقا ً للمتطلبات المذكورة أعاله .يمكن للرياضيين حمل رخصة ( )GMSواحدة فقط في أي وقت.

المادة  .٧التسعير
يتم احتساب أسعار رخصة ( )GMSعلى أساس ترتيب الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة المحددة عن طريق األمم
٧.١
المتحدة .ستكون تفاصيل األسعار متاحة لجميع االتحادات الدولية و القارية ,و قد تخضع من وقت آلخر إلى تعديالت يحددها
االتحاد العالمي للتايكوندو.
يسمح لالتحاد الدولي تعيين رسوم إضافية إلى الرسوم التي يتقاضاها االتحاد العالمي للتايكوندو ,طالما أن يكون
٧.٢
المبلغ معقول لمتوسط المدخول في المنطقة .و يتم تطبيقه بإنصاف إلى عضوية االتحاد الدولي.

المادة  .٨اللجان المنظمة لفعاليات االتحاد العالمي للتايكوندو
٨.١

اللجان المنظمة للفعاليات المروجة أو المقررة لالتحاد العالمي للتايكوندو ,مطلوب منها التالي:

أ) التأكد من أن جميع المشاركين يحملون رخص ( )GMSسارية الفعالية مع بداية أي فعالية معترفة عن
طريق االتحاد العالمي للتايكوندو ,و
ب) تقديم النتائج الرسمية و قائمة المشاركين لمندوبي االتحاد العالمي للتايكوندو الفنيين في غضون ()٣
أيام من انتهاء الفعالية في وثيقة مناسبة منسقة من االتحاد العالمي للتايكوندو.

المادة  .٩التمثيل الوطني
تمثيل االتحاد الدولي .للمشاركة مع الفريق الوطني لتمثيل االتحاد الدولي ,رقم رخصة ال( )GMSيجب أن يكون
٩.١
مصدور عن طريق االتحاد الدولي للمنتخب الوطني الذي يرغب الرياضي/المسؤول تمثيله.
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شرط المواطنة .الرياضيين المشاركين كجزء من الفرق الوطنية يجب أن يكونوا مواطني من الدولة نفسها .يجب
٩.٢
إظهار الجنسية عن طريق جواز سفر ساري المفعول .إذا ليس لدى الرياضي جواز سفر ساري الفعالية ,يجب أن توفير
برهان آخر ساري الفعالية و موافق عليه من قبل االتحاد العالمي للتايكوندو كل حالة على حدة .لحاملي الجنسيات المزدوجة
و/أو تغييرات جنسيات الرياضيين تطبق قواعد المسابقات و تفسيراتها.

المادة .١٠

متفرقات

 ١٠.١التفسير/التنفيذ .االتحادات الدولية في حاجة إلى المساعدة في فهم أو تنفيذ هذه اللوائح يجب أن يتصلوا بفريق
ال(.)GMS
 ١٠.٢الصالحية .أي قرار بأي بند من بنود هذه الالئحة هو ألي سبب غير مطبقة ,غير قانونية أو غير فعالة لن تؤثر أو
تبطل أي بند آخر في هذه اللوائح.

موافق عليه من مجلس االتحاد العالمي
للتايكوندو ( )WTFفي  ٧أغسطس ٢٠١٧
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