
تنس الطاولة
لكل فرد، في أي مكان

شائعة، عالمیة، شاملة
     



مقدمة

 ITTFكإتحاد ریاضي دولي ھو الكیان الحاكم لتنس 
الطاولة وأحد مھامھ األساسیة ھي الترویج لریاضتنا 
على مستوى العالم لتمارس في كل ركن من أركانھ. 

كیف یمكن أن نجعل تنس الطاولة متاحة لكل فرد؟ یتم 
تفعیل ذلك منذ 1999من خالل برنامج  ITTFللتنمیة 

، ولكن لدینا اآلن تناوآل آخر.

یعمل  ITTFعلى تطویر برنامج تنس الطاولة للجمیع 
بھدف جعل ریاضتنا شائعة، عالمیة وشاملة. یعني 

مصطلح "الجمیع" لیس فقط المزید من الناس ولكن 
أیضآ أناس مختلفین من ناحیة العمر، الجنس، الحالة 

اإلجتماعیة، الثقافة والقدرة الجسدیة. 

تنس الطاولة لكل فرد،

في كل مكان

شائعة، عالمیة، شاملة

یتضمن ھذا البرنامج تأسیس یوم 
تنس الطاولة العالمي.



ماھو یوم تنس الطاولة العالمي (WTTD)؟

ھو إحتفال بفرحة ممارسة تنس الطاولة بغرض المتعة، جمع الناس معآ حیث التركیز أقل على التنافس وأكثر على المشاركة والمرح.

ماھو الغرض من WTTD؟

جمع المتحمسین لتنس الطاولة، وجذب الناس التي عادة التمارس اللعب، الترویج لحب ریاضتنا وبشكل مثالي إنخراط العبین جدد في التدریب 
على المدى الطویل. 

تنس الطاولة

لكل فرد
في أي مكان



متى یحین موعد WTTD؟

لماذا ھذا الیوم؟

6 أبریل، ألن ھذا الیوم قد تأسس بمعرفة منظمة األمم المتحدة واللجنة األولیمبیة 
الدولیة على أن یكون الیوم العالمي للریاضة من أجل التنمیة والسالم.

WTTD التالي سیكون في

6 أبریل 2017
" لقد أصبحت الریاضة لغة عالمیة، القاسم المشترك الذي یحطم كل 

الحوائط، كل الحواجز. إنھا صناعة عالمیة حیث تجد ممارستھا صدآ واسعآ 
اإلنتشار. واألكثرمن ذلك، أنھا أداة قویة للتقدم والتنمیة."

بان كي موون – السكرتیر العام لألمم المتحدة

تنس الطاولة لكل فرد في أي 



ناكم يأ يف درف لكل ةلواطلا سنتناكم يأ يف درف لكل ةلواطلا سنت

فلنحتفل بحبنا 
لتنس الطاولة

یؤمن FTTI بقوة بأن تنس الطاولة لیست مجرد مسألة 
منافسة؛ ولكنھا أیضآ قاطرة للتغییر اإلجتماعي اإلیجابي، 

إستخدام صحي ذو قیمة لوقت الفراغ وفرصة لتقارب  
الناس معآ، أداة ممتازة للتماسك اإلجتماعي.  

تنس الطاولة لدیھا قیمة فریدة حیث یمكن للناس من أعمار، 
مھارات أو قدرات جسدیة مختلفة وجنس مختلف أن یلعبوا 

معآ. إنھا ریاضة طوال العمر والمرح!
فلنتقاسم حبنا 
مع اآلخرین



تنس الطاولة
لكل فرد

في أي مكان

من یمكنھ تنظیم WTTD؟

اإلتحادات القاریة، الوطنیة واإلقلیمیة

اللجان األولیمبیة الوطنیة

األندیة، المنظمات الغیر حكومیة، مراكز الشباب

المدارس، المدارس العلیا، الجامعات

الكیانات الحكومیة على كل المستویات، المتصلة باأللعاب الریاضیة، الصحة أو التعلیم

المصانع، الشركات أو أي مجال للعمل

مجموعة من األصدقاء

أنت!

ھل من الضروري أن یكون في 
6 أبریل بالضبط؟

مثالیآ، ولكن إذا لم تكن قادرآ على 
تنفیذه في ھذا الیوم، یمكن إقامتھ خالل 
عطلة نھایة األسبوع الذي قبلھ أو یلیھ 

أو حتى خالل یوم عمل.

النقطة األھم ھي أن تقیمھ.

ما الذي یمكن عملھ في WTTD؟ 
یمكن إقامتھ بطرق مختلفة جدآ بالجمع بین بعض األنشطة المذكورة التالیة ولكن النقطة األھم ھي إفساح المجال ألن یلعب الناس، وخاصة أولئك الذین 

عادة الیلعبون أو لم یجربوا على اإلطالق.

عرض مباریات تنس الطاولة اإلحترافیة خالل الیوم

الموسیقى الحیة أو المسجلة

تصمیم جمل حركیة ورقصات بضربات تنس الطاولة 

سحب یانصیب على أدوات تنس الطاولة 

مسابقة معتادة في تنس الطاولة

كن مبدعآ!

األلعاب

اإلستعراضات القصیرة

تحدي المشاركین للنخبة من الالعبین (نقطة واحدة أو 
3 نقاط)

دروس قصیرة

المسابقات المختلطة 

ألعاب األجیال

(األجداد – اآلباء – األطفال)

مسابقات الكراسي المتحركة

حضور المشاھیر
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http://www.ittf.com/ittf_development/Breaking_Down_Barriers/css/Breaking%20Down%20Barriers_compressed.htm

http://www.ittf.com/ittf_development/Tops_Manual_org/css/Tops_Manual_org.htm

یمكنك أن تجد ألعاب بسیطة وطریقة تنظیم مسابقة من خالل الروابط التالیة: 

تنس الطاولة
لكل فرد

في أي مكان



تنس الطاولة
لكل فرد

في أي مكان

أین یمكن أن یقام؟
الحدائق

الشواطئ
المدارس
الجامعات

مراكز التسوق
الشوارع المخصصة للمشاة

المصانع
المنظمات الغیر حكومیة

األندیة

اإلستادات

األماكن البارزة (المناطق المعروفة على المستوى الوطني، مثال: 
برج إیفل)

األماكن الغیر تقلیدیة لحدث ریاضي مثل أعلى سطح ناطحة 
سحاب

المقاھي 

أي مكان، ولتكن مبدعآ! 



إفعل وال تفعل

إفعلالتفعل
إستدع مقدمآ لإلحتفال ذو كاریزما

المشاركة الضخمة

في حالة وجود طاوالت قلیلة، قم بتنظیم ألعاب التتطلب طاوالت 
(مثال: حول الطاولة)

تركیبات غیر معتادة من الطاوالت في أوضاع مختلفة (طاولة مضاعفة 
أو طاوالت صغیرة أو طاوالت بزوایا مختلفة عن طریق رفع األرجل 

من جانب واحد)

ألعاب بإستخدام أدوات غیر مخصصة لتنس الطاولة مثل األطواق، 
األقماع، األكواب البالستیكیة، .... 

ألعاب مع الروبوت إذا أمكن

مضارب وكرات أكبر أو أصغر

إستخدم اإلعالنات للترویج في األندیة القریبة أو موقع إلكتروني للبحث 
عنھم

ربط DTTW بمناسبة (غیر) ذات صلة للوصول إلى موقف فائز – 
فائز

الترویج للتشارك

التخطیط المسبق

إنھا مناسبة في الھواء الطلق، كن على إستعداد لخطة بدیلة في حالة 
األجواء السیئة

الربط بالحمالت القومیة للریاضة، الصحة، القیم األولیمبیة أو أیة 
مناطق ذات صلة

عرض مباریات تنس الطاولة على الشاشات

اإلرتجال (اإلبتكار) في حالة عدم توافر الطاوالت الكافیة (كل طاولة 
ھي طاولة تنس طاولة)

جذب إنتباه وسائل اإلعالم

إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي

مشاركة المتطوعین

تقدیم المیاة

تسجیل المناسبة عن طریق الصور والفیدیو

التركیز على المنافسة

اإلستعراضات الطویلة

الجمھور السلبي

الخطب الطویلة

ترك أي شئ للحظة األخیرة!



                      ربمسيد                            رياربف - رياني                                سرام                            ليربأ      

ربمسيد

سرام

 - رياني
رياربف

ليربأ
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الجدول الزمني

بدء التخطیط

تنظیم فریق عمل ولجان (إعالم، رعاة، شركاء، اإلمداد، 
المدربون، ....) بمھام وأھداف واضحة. تحدید 

المجموعة(المجموعات) المستھدفة والموقع.

الشراكة واإلرتباط مع منظمات وأفراد.

 ITTF قم بتسجیل مناسبتك على

بإستعمال الرابط التالي

www.tt4all.com

عمل ملصقات، 
منشورات، إعالنات.

إرسال نشرات صحفیة منتظمة 
ومشاركة وسائل اإلعالم

تعالى وجرب 
من األفضل تشجیع األندیة على فتح أبوابھا 
خالل األسابیع التي تسبق DTTW كجزء من 

اإلستراتیجیة.

یعني ذلك إحتمال أن یلعب أي فرد بدون مقابل 
خالل تلك الفترة. یمكنك إستغالل الحالة التي یجب 

أن یلتزم بھا المشاركون في الحضور وأن 
یصطحبوا 5 أفراد آخرین.

بدء الترویج من خالل المواقع ذات الصلة (إتحاد 
تنس الطاولة، اللجنة األولیمبیة الوطنیة، ... .) وشبكات 

التواصل اإلجتماعي

مراجعة قائمة المھام

قم بھ وإستمتع بممارسة تنس الطاولة!

كل
طاولة

ھي
طاولة
تنس

طاولة

برجاء أال تنسى أن ترسل الصور، المقاطع والتقریر إلى FTTI ! سنعمل على نشرھا 
كلھا!

تنس الطاولة 
لكل فرد في كل مكان



األدوات األساسیة التي تحتاجھا

طاوالت، شباك، مضارب، كرات

نظام صوتي

حواجز

 WTTD إعالنات

تمویل الحدث

ھناك خیارات عدة لتمویل WTTD، یمكن أن یكون بعضھا:

الوكاالت الحكومیة

الشركات الخاصة

الیانصیب، السحوبات والطرق األخرى لجمع التبرعات

بیع المنتجات لصالح الحدث مثل القمصان، الملصقات، 
القبعات البسیطة، .... .

تأجیر المقصورات

تذاكر لإلشتراك في لعبة معینة: مثال، إعادة 3 إرساالت 
من العب ممتاز للحصول على جائزة

الحزمة الترویجیة

یتسلم المنظمون حزمة رقمیة من FTTI تشتمل على شعار DTTW، ملصقات قابلة للتعدیل، إعالنات قابلة للتعدیل وتصمیمات للقمصان.

تنس الطاولة 
لكل فرد

في كل مكان



مرح

ن ــكا م كل  ــي  ف
المدارس

مراكز التسوق

المواقفاألماكن ذات الداللة 
األندیة الجامعات

ة لمشــا ا ع  ر ا شــو

المصانع يالمقاهاألسطح

(www.nadiaelphotography.com) لتوفیر الصور Pongathon.com نتقدم بالشكر إلى

للتعلیقات، األسئلة، النصح، اإلفادة الرجعیة؟
برجاء اإلتصال :

ITTF لیاندرو أولفیتش – مدیر التنمیة

ITTF
العائالت

طنیــة لو ا

األندیة الشراكات
المنظمات الغیر حكومیة

الحكومة

المحلیــات
لســفارات ا

لخــاص ا ع  لقطــا ا

م ــال ع إل ا ئل  ــا س و
المجتمع

ت ا د تحــا إل ا

لــة و لطا ا تنــس  6 أبریل 2016
ئعة  شــا لمیــة  عا ملة  كلشــا نــج بو بنــج 

إبتكار

ألعاب ك ا شــر إل ا
قابل للتكیف لحب األحداثا

المشــاركة الفعالة

اإلستعراضات

إجتماعــي

مفتــوح

تعالى وجرب ستمتع إ
 المضارب الكرات

الملصقات المنشورات اإلعالنات

الحفلة
لھدف ا

یــج و لتر ا
ل حتفــا إل ا ــات مجموعــات األقلی

كل األعمار

مختلــط
اللعب
الموسیقى
ــل الجماعي العم

قــص لر ا
وسائل التواصل اإلجتماعي

التنوع

أعمار مختلفةیمكن الوصول إلیھا
لتنمیــة ا

april6@ittfmail.com


