الزمالء واألصدقاء األعزاء،
غني عن القول إن المالكمة لها تاريخ غني وشخصية قوية .من خالل تقديم وعود جريئة والوفاء بها،
يمكننا ضمان مستقبل مشرق وآمن لرياضتنا.
أكرر امتناني للثقة التي أوليت لي خالل مؤتمر  2020وأهنئكم على عملنا المشترك والمتفاني خالل
األشهر القليلة الماضية .تستند النجاحات واإلنجازات التي حققتها أسرتنا خالل هذا الوقت إلى شغف
المالكمة والتعاون الوثيق مع الرياضيين والمدربين والمسؤولين الرياضيين والخبراء المستقلين.
لقد منحتني القوة للوفاء بالتزاماتي اليومية وقيادة االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAإلى عصر جديد.
لقد آمنتم بقدراتي على الوفاء بوعود كبيرة ،وكان لي الشرف أن أرتقي إلى مستوى توقعاتكم بل
وأتجاوزها.
في عام  ،2020تضمن بياني الرسمي خطة عمل لمدة عامين  -لقد حققنا معظم هذه اإلجراءات في
شهرا فقط!
81
ً
تم وضع جميع اتجاهات هذا البرنامج وتقديمها من قبل قياديتي لالتحاد الدولي للمالكمة ( :)IBAتم
االنتهاء من بعضها ،والبعض اآلخر قد بدأ بالفعل وسيتم االنتهاء منه في المستقبل القريب.
كما ترون ،أنا رجل يفي بوعوده.

خطتي والتزاماتي لألشهر القادمة هي كما يلي:
أن نجعل رياضتنا نظيفة وعادلة
توسيع المبادرات االجتماعية :الرعاية الصحية ورفاهية الرياضيين
ضمان مستقبل مستقر للرياضيين
الترويج للمالكمة في جميع أنحاء العالم ورفع مستوى تنسيق المسابقات
نقل خدمات االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAإلى العصر الرقمي
تنفيذ خارطة طريق اللجنة األولمبية الدولية ( )IOCبنا ًء على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه
خالل هذا العام

الوفاء بالوعود
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التحقق من الوعود التي تم الوفاء
بها من بياني لعام 2020
تم مسح ديون االتحاد الدولي للمالكمة ( ،)IBAوتم دفعها بالكامل
تمت استعادة االتصال باللجنة األولمبية الدولية :ستكون المالكمة حاضرة في دورة األلعاب
األولمبية في باريس  ،4202واالتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAهو بالفعل في طور تطوير
وتقديم المؤهالت ولديه خارطة طريق نحو إعادة االندماج.
أموال التنمية المقدمة إلى االتحادات الفيدرالية والقوات الوطنية
تطوير نظام حوكمة ُمصلح على
أعلى مستوى من النزاهة

برنامج الدعم المالي مع آلية إبالغ شفافة

توريد المعدات لمعظم البلدان المعرضة للخطر

دعم وتطوير المسابقات القارية
توحيد مجتمع المالكمة العالمي

تغيير العالمة التجارية واالسم الجديد لالتحاد الدولي
للمالكمة ()IBA

برنامج محسن لمكافحة المنشطات
األكاديميات

جوائز مالية للمالكمين

الوفاء بالوعود
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الرقمنة

تجديد دورات للمسؤولين

تقنيات التنقيط
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معالم العمل القادم:

المالكمة كرياضة نظيفة وعادلة

ما تم إنجازه بالفعل  -ما أعد بإكماله

التعليم
التعليم هو أساس التطوير الناجح لرياضتنا وتنفيذ أهدافنا الرئيسية واستراتيجياتنا طويلة المدى .إنه
أمر حيوي إذا أردنا التنفيذ الكامل لثقافة العدل والنزاهة.
أحد المجاالت األساسية لعملي هو إنشاء مراكز تعليمية لالتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAمثل أكاديميات
المالكمة التي يجب أن تكون بمثابة مساحات تدريب مخصصة في جميع القارات .يجب أن يكون
لكل اتحاد كونفدرالي تابع لالتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAالقدرة على استضافة األحداث التعليمية
والتدريبية في مناطقه ،مما يساعد اتحاداتهم الفيدرالية الوطنية على تقليل القيود اللوجستية والمالية.
عالوة على ذلك  ،تهدف أكاديميات المالكمة إلى نقل القيم األساسية لالتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
خارج مسابقات ودورات االتحاد الدولي للمالكمة (.)IBA
أصبحت أكاديمية االتحاد الكونفدرالي األوروبي للمالكمة ( )EUBCللمالكمة الموجودة في أسيزي
نقطة انطالق ومثال لآلخرين.
هذه ليست سوى البداية .سيتم إنشاء مثل هذه المراكز التعليمية في كل قارة .وسأستمر في القيام
بزيارات إلى دول في جميع أنحاء العالم من أجل إجراء المفاوضات الالزمة واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لضمان تطورها المستمر.

برامج تعليمية لألطفال
وغني عن القول أن الشباب هو مستقبلنا ،وأن المالكمين الشباب هم مستقبل رياضتنا .سنعمل على
زيادة شعبية المالكمة مع إتاحة الفرص وخلق ظروف خاصة للشباب للتدريب والمنافسة على أعلى
مستوى.
على وجه الخصوص  ،أود أن أسلط الضوء على برنامج االتحاد الدولي للمالكمة (" )ABIالمالكمة
في المدارس والمؤسسات التعليمية» الذي سيتم توسيعه في المستقبل القريب .تهدف هذه المبادرة إلى:
توفير تربية بدنية أوسع لألطفال من خالل أنشطة تدريبية متنوعة يستخدمها المالكمون في
جميع أنحاء العالم.
تعزيز التكامل والتماسك االجتماعي من خالل الرياضة.
تطوير المهارات األساسية مثل احترام اآلخرين والتسامح معهم ،وإدارة اإلجهاد ،والثقة بالنفس،
والتحمل والحسم.

الوفاء بالوعود
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المبادرات االجتماعية :الرعاية الصحية
ورفاهية الرياضيين

يتألف الجمهور المستهدف من البرنامج من األطفال في سن المدرسة من المدارس االبتدائية والثانوية
واإلعدادية .يتم تنفيذ المبادرة في  4مراحل :التحقيق األولي ،وإشراك أصحاب المصلحة المناسبين،
وتطوير المشاريع التجريبية وتوسيع نطاق المشاريع المتكاملة بنجاح في جميع أنحاء العالم .نحن نعلم
أن العديد من األنظمة التعليمية تعتبر المالكمة نشا ً
طا محفوفًا بالمخاطر .يجب علينا تغيير وجهة النظر
هذه إلى وجهة نظر توازن بين المخاطر والفوائد.
ال يسعني إال أن أؤكد أنني سأطلق المزيد من المبادرات تحت رعاية االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
الموجهة لتزويد جيل الشباب بفرص مختلفة للتعليم والتطوير الشخصي والمهني.

فرصة عادلة ،مباراة عادلة
" "Fair Chance Teamهو مشروع يهدف إلى دعم المالكمين الموهوبين ،الذين قد ال يكونون
قادرين على تمثيل بلدانهم ألسباب إنسانية مختلفة ،ومنحهم فرصة لتقديم مباراة عادلة .تم إطالق
المشروع بنجاح في بطولة العالم للرجال التي نظمتها الرابطة الدولية للمالكمة الهواة ( )IBAفي
بلغراد وسيتم تشغيله في األحداث القادمة ،بما في ذلك بطولة العالم للسيدات لالتحاد الدولي للمالكمة
( )IBAفي اسطنبول .كما وفرت طريقة ترحيب للمالكمين الذين يتنافسون كالجئين في األلعاب
األولمبية للمشاركة في مسابقات النخبة في المالكمة.

مكافحة المنشطات
كان هدفي دائ ًما وال يزال هو تسهيل التنمية الناجحة والمستدامة للمالكمة والحفاظ على مبادئ
المساواة والوحدة واللعب النزيه.
أنا ملتزم بتعزيز نزاهة رياضتنا المحبوبة وحماية الرياضيين النظيفين .تعتبر مكافحة المنشطات وأي
شكل آخر من أشكال الغش في المالكمة ،وتعزيز األخالق مع تحسينات في الشفافية والحوكمة الرشيدة
والمساءلة من أهم أولويات االتحاد الدولي للمالكمة ( .)IBAيشهد على ذلك برنامج مكثف لمكافحة
المنشطات أطلقه االتحاد الدولي للمالكمة ( ،)IBAبما في ذلك الشراكة مع منظمة االختبارات الدولية
مؤخرا بعد رغبة الطرفين.
( )ITAالتي تم تمديدها
ً

المساواة في أسرة المالكمة
المالكمة هي رياضة شاملة وتدين أي نوع من التمييز المرتبط بالجنس أو العمر أو الدين أو اللغة
أو لون البشرة .في العالم الحديث ،يجب إعطاء فرص متساوية لكل رياضي يسعى لتحقيق أحالمه.
سيكون هذا المبدأ أساسيًا في عملي المصمم لتهيئة ظروف ممتازة لمالكمينا في جميع أنحاء العالم.

سيتم توسيع برنامج مكافحة المنشطات إلى المستوى القاري .مرة أخرى ،يجب أن نضمن وجود
برامج تعليمية لدعم ثقافة نظيفة.

فئات الوزن الجديدة  -المزيد من الفرص
الرياضيون هم الممثلون الرئيسيون ألفكارنا ونجاحهم هو مؤشر رئيسي على نجاح المنظمة بأكملها.
بنا ًء على مبادرتي وبعد المشاورات العديدة مع الخبراء المعنيين ،تقرر رفع عدد فئات الوزن إلى 13
للرجال و  12للنساء .زاد هذا االبتكار من التنوع بين المشاركين في المسابقة ويتوافق مع التحرك
القوي للحركة األولمبية نحو المساواة بين الجنسين.
أعتقد حقًا أنه يجب علينا توفير المزيد من الفرص لرياضيينا .تشجع تقسيمات الوزن الجديدة المزيد من
الناس من مختلف البلدان على ممارسة المالكمة والسماح لمزيد من الدول بالتنافس على الميداليات.

برامج دعم االتحادات الفيدرالية والكونفدراليات الوطنية
بيان رسمي عمر كريمليف

الوفاء بالوعود

التنمية المستدامة للمالكمة هي المفتاح لنشر القيم الرياضية الحاسمة ووضعها في متناول المزيد
والمزيد من األفراد وأصحاب المصلحة.
نعتزم تقديم دعم شامل لالتحادات الفيدرالية الوطنية وتحفيز تطوير المالكمة في كل ركن من
أركان الكوكب .في كل بلد وكل مدينة وكل صالة رياضية للمالكمة ،يجب تهيئة الظروف المناسبة
للرياضيين من جميع األعمار لتحقيق إمكاناتهم وتمجيد رياضتنا.
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مستقبل مستقر للرياضيين

ال يمكن االستهانة بتقديم المساعدة إلى االتحادات الفيدرالية الوطنية .خالل العام الماضي ،ساعدنا
بالفعل  32دولة ،وتبرعنا بأكثر من  800ألف دوالر لالتحادات الفيدرالية الوطنية ،وخصصنا 600
ألف دوالر لالتحادات الكونفدرالية .عالوة على ذلك ،م ّكننا  81دولة من المشاركة في بطولة العالم
للمالكمة للرجال لعام  2021في بلغراد والتي ساهمت بالتأكيد في زيادة عدد الدول المشاركة في
المسابقات.
إذا كانت المالكمة ستحقق إمكاناتها الكاملة ،فعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتكييف طرقنا للعمل
لخدمة من يحتاج إلى المساعدة .على سبيل المثال ،أصبحنا اتحادًا دوليًا رائدًا من حيث دعم مجتمع
المالكمة األوكراني ،بطريقة ساهمت في قدرتهم على التدريب والمنافسة على المستوى الدولي
والفوز.
يجب إيالء المزيد من االهتمام الدقيق للبلدان الصغيرة التي تفتقر إلى الموارد للتأكد من أنها تسترشد
بالبرامج الحالية وقادرة على االستفادة منها لصالح الرياضيين.

مجموع جوائز مالية
المالكمة ليست مجرد رياضة  -إنها واحدة من األدوات القوية للحراك االجتماعي التصاعدي الذي
يهدف إلى بناء مستقبل أفضل للرياضيين.
يتم تحقيق ذلك من خالل إنشاء مجموع جوائز مالية سنوية لبطوالت االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
واالتحادات الكونفدرالية والبطوالت الدولية ،مع ضمان قدرة المالكمين على المنافسة في أفضل
الظروف الممكنة .إنها الخطوة األولى التي تسمح بدعم الرياضيين ليس فقط في بناء حياتهم المهنية،
ضا في حياتهم الشخصية ،مما يعني أنه يتم تقديم مساهمة كبيرة لرفاهيتهم.
ولكن أي ً
وقد بُذلت جهود متواصلة لتنفيذ هذه المبادرة ،ولكن ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام
به لتطبيق هذا المبدأ األساسي على مستوى القاعدة ،وجذب المزيد من الشباب وأولياء أمورهم إلى
الرياضة.

الوفاء بالوعود
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الترويج للمالكمة والمعايير األعلى
لمسابقات االتحاد الدولي للمالكمة
()IBA

الفرص التعليمية والوظيفية للرياضيين

يجب أن يكون االتحاد الدولي للمالكمة موطنًا حقيقيًا للمالكمين  -وهذا هو المكان الذي يمكنهم فيه
ضا الستكشاف الفرص التعليمية
الحصول على الدعم ليس فقط لتحسين أدائهم كرياضيين ،ولكن أي ً
والوظيفية أثناء كونهم مالكمين نشطين أو عندما يقررون التوقف عن المنافسة.
تتمثل إحدى أولوياتي في ضمان ،أوالً ،أن يلبي االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAاالحتياجات التعليمية
األساسية لرياضيينا في مجاالت مثل التغذية ،ومكافحة المنشطات ،وصحة األسنان ،والوقاية من
اإلصابات ،وإدارة اإلجهاد ،والرفاهية العقلية ،إلخ .ثانيًا ،يشجع االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
المالكمين على متابعة تعليمهم ،وتزويدهم بكل المساعدة الالزمة لتجنب أي تدهور في أدائهم
قادرا على خلق فرص وظيفية
الرياضي .ثالثًا  ،يجب أن يكون االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
ً
للمالكمين السابقين حتى يتمكنوا من العمل داخل المالكمة والمساهمة بمهاراتهم في تطوير المنظمة.
رابعًا ،يجب أن نساعد في تطوير قادة المالكمة حتى يتمكن عدد أكبر منهم من المشاركة بشكل أكبر
في توصيل الرياضة محليًا ودوليًا.

البث
تطورا في المالكمة األولمبية مع
هناك دائ ًما مجال للتغييرات ،خاصة في مجال البث ،وهو أقل
ً
تصنيفات تلفزيون منخفضة جدًا .منذ إطالق البطوالت األولى في عام  ،1202بذل فريقنا قصارى
جهده لضمان البث المباشر لبطوالت المالكمة العالمية والقارية على قنوات مثل  ESPNو
 Eurosportو  BBCو  Sky Sportوغيرها من القنوات التلفزيونية الوطنية في جميع أنحاء
العالم .لقد أحدث هذا بالتأكيد تحوالت إيجابية ،مما جعل المالكمة األولمبية أكثر جاذبية لعامة الناس.
ستكون إحدى أولوياتي العمل المستمر في هذا االتجاه ألنه بال شك أساس تعميم المالكمة .سيتم
التركيز بشكل خاص على زيادة عدد المذيعين المتعاونين مع االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAوفي
عدد األحداث التي يتم بثها  -وهذا من شأنه أن يسمح لنا بتحسين التصنيفات والتواصل اإلعالمي.
المفاوضات مع المذيعين الرئيسيين جارية حاليًا ،ومن المتوقع بشدة أن تدخل المالكمة إلى كل منزل،
سواء كان ذلك من خالل التلفزيون أو البث عبر اإلنترنت.

الوفاء بالوعود
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المستوى التنظيمي العالي لمسابقات االتحاد الدولي للمالكمة
()IBA

جولة المالكمة العالمية

ً
ً
بارزا آخر.
إنجازا
يعد اإلعالن عن نظام منافسة جديد  -سلسلة جوالت المالكمة العالمية (- )WBT
في المقام األول ،تم تطوير جولة المالكمة العالمية لصالح الرياضيين ،الذين سيتنافسون بشكل أكثر
انتظا ًما ،باإلضافة إلى منظمي األحداث في جميع أنحاء العالم.

تم وضع شريط معين في تنظيم البطوالت والبطوالت ويتم رفعه باستمرار .بالنسبة لي  ،المالكمة
هي ملك الرياضات القتالية ،ويجب التعامل معها وفقًا لذلك ،مما يعني أن مسابقاتنا ستقام وفقًا ألفضل
المعايير مع احترام القواعد.

سيكون نظام المنافسة هذا إضافة قيمة لبطوالت العالم والقارية الحالية وأحداث الرياضات المتعددة
ضا إلى دعم البطوالت الدولية التي أقيمت بالفعل والتي تنظمها
التي تضم بطوالت المالكمة .سنهدف أي ً
االتحادات الفيدرالية الوطنية لالتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAسنويًا لضمان استدامة واستمرارية
التقاليد العريقة ،مع ضمان تلبية المعايير العالية والحفاظ على نزاهة المسابقات .بصرف النظر عن
هذا ،تُمنح االتحادات الفيدرالية الوطنية الفرصة إلنشاء مسابقات جديدة ،وفقًا لقواعد االتحاد الدولي
للمالكمة ( )IBAولوائح جولة المالكمة العالمية ( ،)WBTوبدء تقليد جديد في بلدانهم.

سيتم استثمار المزيد من الجهود والموارد لضمان المستوى التنظيمي العالي ألحداث االتحاد الدولي
للمالكمة ( )IBAلألغراض التالية:
) تأمين المزيد من الرعاة ؛
ب) زيادة جاذبية البطوالت للمذيعين في العالم ؛
ج) زيادة شعبية المالكمة من خالل جذب المزيد من االهتمام بأحداث االتحاد الدولي للمالكمة
( ،)IBAوبالتالي تعزيز المكانة العالمية لرياضتنا.
باإلضافة إلى أحداث المالكمة القياسية ،سيكون من المفيد جدًا االستمرار في تنظيم األحداث اإلعالمية
بمشاركة رياضيينا ،بما في ذلك اإلشارة إلى حجم الجمهور الذي وصلت إليه الحملة اإلعالنية
" Weigh-in "Mediaقبل نهائيات البطوالت .هذا يحفز اهتمام وسائل اإلعالم بالمالكمين وأدائهم
وإنجازاتهم ،مما يسمح بإبراز المواهب االستثنائية لرياضيينا.
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نقل خدمات االتحاد الدولي للمالكمة
( )IBAإلى عصر رقمي جديد

نظام التصنيف العالمي
يجب أن نؤسس نظام تصنيف مع توزيع عادل للنقاط بين االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAواالتحاد
الكونفدرالي وأحداث الرياضات المتعددة التي ستجعل من الممكن تتبع أداء المالكمين لدينا وإجراء
التصنيف خالل البطوالت ،وخاصة بطوالت العالم لالتحاد الدولي للمالكمة ( .)IBAيعد إنشاء نظام
أمرا أساسيًا لمنظمتنا وسيجعل مشاهدة المالكمة أكثر متعة ،مع مباريات متوازنة.
التصنيف ً

يتم استكشاف الحلول التكنولوجية المتقدمة وتطبيقها على نطاق واسع في مختلف مجاالت حياتنا.
تتمثل رؤيتي في مواكبة العصر دائ ًما واعتماد حلول جديدة حيثما أمكن لخدمة الترويج للمالكمة
وتطويرها.

نظام التأهيل األولمبي باريس 2024
تمكن االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAألول مرة منذ سنوات عديدة من إقامة عالقات عمل مع قسم
الرياضة في اللجنة األولمبية الدولية ،بعد أن دعته اللجنة األولمبية الدولية للوفاء بالمسؤولية المعيارية
نظرا للتوجيه المهني لقسم الرياضة باللجنة األولمبية
ألي اتحاد دولي وهو تطوير نظام التأهيل.
ً
الدولية ( )IOCوالجهود الكبيرة لفريق االتحاد الدولي للمالكمة ( ،)IBAتم تطوير نظام التأهيل
األولمبي لباريس  4202واعتماده من قبل المجلس التنفيذي للجنة األولمبية الدولية (.)IOC

مواقع ومصادر رقمية جديدة
بصرف النظر عن إطالق موقع ويب ُمعاد تصميمه لالتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAإلظهار الوجه
المتغير لجمعيتنا ،سنواصل تحديد وتحليل المشكالت التي تواجه االتحادات الفيدرالية الوطنية عندما
يتعلق األمر بالرقمنة .هدفنا هو االستمرار في مساعدة االتحادات الكونفدرالية واالتحادات الفيدرالية
الوطنية في تطوير مواردها الرقمية الخاصة (مواقع الويب ومنصات التواصل االجتماعي) لتسهيل
استخدام التقنيات الحديثة في عملياتها اليومية .وسائل التواصل االجتماعي مهمة جدًا للوصول إلى
الشباب ويمكنك التأكد من أنني سأستمر في القيادة بالقدوة!

اختصار جديد ،هوية بصرية جديدة  -عالمة تجارية جديدة
معلم هام آخر في عملية اإلصالح هو تغيير العالمة التجارية .لقد ولت الرابطة الدولية
للمالكمة الهواة ( )IBAوجميع االرتباطات السلبية  -ولد االتحاد الدولي للمالكمة ( .)IBAنظيف،
متجدد وقوي .لقد غيّرنا االسم المختصر واإلدراك البصري للعالمة التجارية ،وطورنا كتابًا للعالمة
التجارية وأطلقنا موقعًا إلكترونيًا معاد تصميمه .هذا رمز للتغييرات التي ،أنا متأكد من أنها ستجلب
الرخاء للمالكمة .نصنع التاريخ  -نغير المالكمة.
ستصبح  IBAهي العالمة التجارية التي سيتم اعتمادها
للرياضيين  -بصدق وأمان ؛
لموظفي الرياضة العالمية  -بحيادية وشفافية ؛
للجمهور  -بالترفيه واإلثارة ؛
للجهات الراعية  -بتقدير كبير.
تعد عملية تغيير العالمة التجارية هذه جز ًءا مه ًما جدًا من جهودنا لزيادة وتنويع عائداتنا التجارية.
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تنفيذ خارطة طريق اللجنة األولمبية
الدولية ()IOC

واقيات الفم الحساسة للتأثير والقفازات الذكية
غني عن البيان مدى األهمية التي أعلقها على سالمة الرياضيين وصحتهم الجيدة .لذلك سأستمر في
العمل على إيجاد حلول لتحسين أداء المالكمين والمدربين ومسئولي المالكمة بما يتوافق مع تطور
التقنيات الحديثة.
عا لفهم استخدام واقيات الفم المزودة بمقاييس التسارع
بدأ االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
مؤخرا مشرو ً
ً
والجيروسكوبات وأجهزة اإلرسال لقياس تأثيرات الرأس ،مما يسمح بتحليل البيانات واستخدامها في
الوقت الفعلي .في المستقبل ،يمكن استخدام المعلومات المتدفقة من واقيات الفم لتحسين فهمنا لصحة
ضا إلبالغ النتائج.
الرياضيين وأي ً

خارطة طريق اللجنة األولمبية الدولية ()IOC
أنا مصمم على التأكد من أننا ننفذ بالكامل خارطة الطريق المشتركة مع اللجنة األولمبية الدولية
( )IOCلضمان إعادة دمج االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAفي عام  ،2023من خالل التركيز على
االتجاهات الرئيسية الثالثة.

ضا استخدام
كجزء من تحديثه واستخدام تقنيات جديدة لسالمة الرياضيين وموثوقية النتائج ،يتوقع أي ً
ضا بهذه الجيروسكوبات ومقاييس التسارع .يمكن أن يوفر قياس
"القفاز الذكي" ،وهو قفاز يتميز أي ً
ضا على
قوة اللكم والسرعة ،مثل قياس التأثيرات التي يتعرض لها المالكمون ،معلومات تعمل أي ً
تحسين البث في الوقت الفعلي وإعالم المعلقين.

 .1تنوع اإليرادات والشفافية المالية

من الواضح أن هذه المشاريع الجديدة تركز على حماية الصحة وعدالة نتائج المنافسة وعلينا أن
نتحرى عن جميع االحتماالت الواعدة التي يمكن أن توفرها التكنولوجيا الجديدة.

كان أحد اإلنجازات الرئيسية لفريقي هو القضاء على ديون ضخمة على مستوى االتحاد الدولي
للمالكمة ( .)IBAمع اجتذاب مبالغ كبيرة من أموال الرعاية ،شعر االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
أخيرا بأرضية صلبة لتنفيذ جميع المبادرات التي طالما كانت المنظمة تطمح إليها.
ً
أنوي االستمرار في السير في هذا االتجاه .كانت الخطوة الملموسة األولى التي تم اتخاذها لتنويع
مصادر إيرادات االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAهي إعادة تسمية االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
بالكامل واعتماد شعار جديد يساعدنا في جذب رعاة جدد.
نحن نعمل بجد لتحسين مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAوجاذبيتها التجارية .أي ،شريطة
ضا مع منظمي جميع
أن تفي المالعب وجميع جوانب المسابقات اآلن بمعايير معينة .نحن نعمل أي ً
مسابقات االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAلضمان التغطية اإلعالمية واإلذاعية المناسبة ،من أجل
تعزيز رؤية الراعي.
كما اتخذنا خطوات ملموسة إلعادة إطالق برنامج ترخيص االتحاد الدولي للمالكمة ( .)IBAسيطلب
االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAمن مزودي المنتجات المرخصين دفع مبالغ كبيرة من رسوم
الترخيص السنوية حتى يُسمح لهم بعرض شعار  IBAعلى منتجاتهم وستؤتي الصفقات األولى على
هذا المنوال ثمارها.
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على وجه الخصوص ،يجب تبني تعليم النزاهة للجميع ،من المالكمين إلى مجلس اإلدارة .ويجب أن
نستمر في تبني تحقيقات مستقلة وإجراءات تأديبية .سيتم إنشاء وحدة نزاهة المالكمة المستقلة التي
أوصى بها األستاذ هاس ومجموعة إصالح الحوكمة بالموارد المناسبة.

 .3إصالح الحوكمة
أخيرا أكثر واقعية منذ اعتماد الدستور الجديد
لقد كنا نبحث عن تغيير الثقافة منذ فترة طويلة وأصبح
ً
وإنشاء مجموعة إصالح الحوكمة المستقلة في عام  2021برئاسة البروفيسور أولريش هاس .إنني
عازم على مواصلة العمل على التوصيات التي اقترحتها مجموعة إصالح الحوكمة حول طريقة إعادة
هيكلة وتحويل االتحاد الدولي للمالكمة ( ،)IBAوهي منظمة تتسم بالشفافية والمساءلة في جوهرها.
بفضل العمل المكثف الذي قامت به مجموعة إصالح الحوكمة ،يمتلك االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
التوجيه واألدوات لدفع التغيير الثقافي الضروري لعمل االتحاد الفيدرالي .سنبذل قصارى جهدنا
التباع هذه اإلرشادات واستغالل األدوات المعمول بها للتأكد من أن االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
يتبع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

االستقاللية المسؤولة ضرورية حتى يتمكن االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAمن تنظيم شؤونه على
مسؤوليته الخاصة ،دون االعتماد على مصادر التمويل الخارجية .لذلك ،نحن نعمل بالفعل على خلفية
مستدامة لالتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAلتصبح منظمة مكتفية ذاتيًا بالكامل ومدعومة ذاتيًا ،لتكون
جذابة للعديد من الرعاة وتكون مستقلة.

هذه المدخالت أساسية في تلبية توقعات اللجنة األولمبية الدولية ( )IOCفي ضوء استعادة االتحاد
الدولي للمالكمة ( )IBAاالعتراف األولمبي.

من ناحية أخرى ،يجب ضمان الشفافية المالية من خالل النشر الموثوق به وفي الوقت المناسب
للبيانات المالية المدققة ،وكذلك تقارير مدققي الحسابات كلما لزم األمر ،ومن خالل إعداد التقارير
الداخلية على أساس ربع سنوي من أجل ضمان التزام االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAبالميزانية
المقررة لكل سنة مالية.

 .2النزاهة الرياضية
لتقديم أفضل خدمة لمالكمينا ،نحتاج إلى ضمان مباريات عادلة .عندما يتم تحديد نتيجة المباريات
في الحلبة ،وليس خارجها ،فنحن في وضع جيد من حيث النزاهة الرياضية .أنا ملتزم بشدة بحماية
الرياضيين النظيفين وتعزيز نزاهة وأخالقيات رياضتنا المحبوبة ،مع عدم التسامح مع أي شكل من
أشكال الغش ،وخاصة التالعب.
كجزء من إصالحات النزاهة الرياضية وفحص مزاعم الماضي الضارة ،تم إجراء تحقيق مستقل
من قبل األستاذ ريتشارد ماكالرين في عام  2021مع التركيز على دورة األلعاب األولمبية في
ريو لعام  ،2016فضالً عن المسابقات الحالية .أحد األساليب الرئيسية التي يستخدمها البروفيسور
ماكالرين هو حماية المسؤولين غير الفاسدين ،واكتشاف الفاسدين المحتملين ومنعهم من التالعب
بنتائج المباريات .هذا هو النهج الذي يتعين على االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAاعتماده وتنفيذه
بمساعدة خبراء مستقلين مثل البروفيسور ماكالرين ولجان االتحاد الدولي للمالكمة (.)IBA
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ضا ضمان وجود نظام فعال لالختيار وتدريب وإدارة المسؤولين .سيحقق االتحاد
ومن الضروري أي ً
الدولي للمالكمة ( )IBAأعلى مستوى من النزاهة الرياضية عندما يتم أ) اختيار المسؤولين وفقًا
للقواعد واإلجراءات المحددة مسبقًا ؛ ب) اعتماد المسؤولين من قبل االتحاد الدولي للمالكمة ()IBA
بنا ًء على مهاراتهم وخبراتهم و ج) عندما يدير المسؤولون بشكل صحيح قبل وأثناء وبعد كل مسابقة
لتتبع أدائهم.

األسرة العزيزة،
المالكمة كانت وستظل دائ ًما شغفًا في حياتي ،في حين أن احتياجات الرياضيين واألفراد الداعمين
لهم واالتحادات الفيدرالية الوطنية هي أولويتي القصوى .هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أرى
ضا واجب مشرف وفرصة لخدمة
أن قيادة االتحاد الدولي للمالكمة ليست مجرد وظيفة ،ولكنها أي ً
مجتمع المالكمة.
تهدف جميع أهدافي إلى خدمة كل فرد منكم وإنشاء منزل ترحيبي للمالكمة حيث يجد كل مالكم
ً
صا أكبر ودع ًما أقوى ونجا ًحا أكبر.
مستقبل أكثر إشراقًا وفر ً
إن اإلنجازات التي تحققت في العام الماضي هي عالمة بارزة يمكننا االحتفال بها جميعًا معًا ألنها لن
تكون ممكنة أبدًا بدون مساعدتكم القيمة وتشجيعكم ومساهمتكم.
يتمتع االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAبالفعل بهوية جديدة ويحرز تقد ًما نحو أن يصبح منظمة
مستدامة ومكتفية ذاتيًا وذات سمعة طيبة .وأنا أدعوكم جميعًا لالنضمام إلى الجهود المبذولة لجعل
االتحاد الدولي للمالكمة ( )IBAاتحادًا دوليًا رائدًا يلبي أعلى المعايير.
بتفان تام وعلى مدار الساعة طوال أيام األسبوع
وبدوري ،سأستمر في الوفاء بالوعود والعمل
ٍ
( )7/24لقيادة المالكمة إلى مستقبل مزدهر واعتراف دولي.
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جهات االتصال:
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