
 

 

 ورزشکارانهای  و مسئولیتبیانیه حقوق 

 هیه شده تا بیانگر نظرات ورزشکاران باشد.ت سراسر جهان از تییک فرآیند مشور طیورزشکاران برای ورزشکاران  توسطاین بیانیه 

 
 المللی المپیکمین اجالس کمیته بین 311مصوب 

 
و حقوق از مجموعه مشترکی . این بیانیه جنبش المپیک می باشندو تکمیل کننده  الینفک بخشایشان  منافعورزشکاران و 
برگرفته از حاضر بیانیه . باشداعضاء آن می ات ختیارقلمرو قدرت و اجنبش المپیک و  قالبآرمانی برای ورزشکاران در مسئولیتهای 

یر استانداردها، اصول و معاهدات بین المللی به رسمیت شناخته شده حقوق بشر می باشد. هدف از آن ساجهانی حقوق بشر و  بیانیه
 نبش المپیک می باشد.جاقدامات  هدایت

ام تمهای بین المللی ورزشی و کمیته های ملی المپیک  ویژه کمیته بین المللی المپیک، فدراسیونه کلیه اعضاء جنبش المپیک، ب
هایی برای راهکارهای موثر مرتبط با این حقوق  مکانیسمتوسعه  وها  این حقوق و مسئولیتتالش خود را در جهت ترویج تکریم 

 می شوند.تشویق ها  مکانیسمبه استفاده از این نیز و ورزشکاران  ترغیب، ها و مسئولیت

 

 حقوق ورزشکاران  -الف

 امور ذیل می باشد: رایورزشکاران بهای  فرصتو ها آرمان این بیاینه، ترویج قابلیت 
 

 عقایدناتوانی، زبان، نگ، مذهب، سن، جنسیت، هرگونه تبعیض مبتنی بر نژاد، ر فارغ ازپرداختن به ورزش و رقابت  -3
 شرایط تغییر ناپذیردیگر یا  ، تولدداراییملی یا اجتماعی،  شرایطسیاسی و یا دیگر ایده ها، 

دوپینگ و دستکاری  به مبارزه بای که محیطحیط ورزشی پاک، منصفانه و شفاف خصوصا از م حضور به عنوان عضوی -2
برنامه های و  سهمیهکسب و شفاف، انتخاب های فرآیندداوری/مربیگری شفاف، زمینه را برای بپردازد و ها  رقابت

  .فراهم آورد ،مسابقهآن برای شامل برنامه های تمرینی مناسب  مسابقات
 موقع.ه گونه ای شفاف و ببه ها  مربوط به ورزشکاران و موضوعات مربوط به رقابت عمومیدسترسی به اطالعات  -1

فعالیت قهرمانی و رقابت در دوران تمرین کار یا تحصیل همچنین مسائل مربوط به ورزش و  پیراموندسترسی به آموزش  -4
 باشد.ی که ورزشکار مایل باشد و یا این امکان فراهم در صورت

رسمیت شناختن مالکیت ه ب همراه باورزشی، نام و تصویر ایشان، فعالیت در زمینه  زاییهایی برای درآمدایجاد فرصت  -5
 و نیز منشور المپیک.مربوطه های ورزشی سازمانمعنوی یا دیگر حقوق، قوانین رویداد و 

 .ورزشکاران زن و مردبرابر و منصفانه  حضور -6
 رقابت  ایمن و محافظت در برابر سوء استفاده و آزارفضای تمرین و که دربرگیرنده  و ذهن محافظت از سالمت جسم -7

 باشد

 ر سازمانهای ورزشی جنبش المپیک.دورزشکاران ان منتخب نمایندگحضور -8

 گزارش رفتار غیراخالقی بدون ترس از انتقام. -9

 حریم خصوصی شامل محافظت از اطالعات شخصی.حفظ -31

 آزادی بیان   -33

غیروابسته و توسط هیئت منصفه  معقولزمان یک طی  ادالنهـدادرسی عق ــحداشتن فرصت و شامل روند قانونی      -32
 .موثر داشتن راهکارعمومی و حق دادرسی برای طرف، حق درخواست  بی



 

 

 

 های ورزشکاران  مسئولیت -ب
 این بیانیه ورزشکاران را تشویق به موارد زیر می نماید:

 اصول بنیادین المپیزم.پیروی از ارزشهای المپیک و  به پایبندی -3

 عنوان ورزشکار پاک، خصوصا به دور از دوپینگ و دستکاری رقابتها.ه یکپارچگی ورزش و رقابت برعایت  -2

دوپینگ،  همچون مواردغیراخالقی،  هایکمیته بین المللی المپیک و تشویق به گزارش رفتار قانون اخالقرفتار طبق  -1
 .آزارتها، تبعیض های ممنوع و سوء استفاده و دستکاری رقاب

سازمانهای ورزشی مرتبط و نیز منشور قوانین ، و مسابقاتو سهمیه کسب  نظامرعایت قوانین ملی قابل اجراء و قوانین  -4
 المپیک.

افراد  کلیه، همراهان ایشان، نیروهای داوطلب و قائل نشدن میان آنانو تبعیض دیگر ورزشکاران رعایت حقوق و رفاه  -5
 ها و مراسم. ها، محل برگزاری رقابت در رقابت در محیط ورزشی و خودداری از هر گونه تظاهرات سیاسی حاضر

ول همبستگی جنبش المپیک که باعث ایجاد مساعدت و حمایت مابین ورزشکاران و اعضاء جنبش المپیک ـرعایت اص -6
 شود. می

 ترویج ورزش پاک.واسطه ه ببطور مثال  "الگو شخصیت" عنوانه برفتار  -7

 و آگاهی از مسئولیت هایشان.سایر ورزشکاران به اطالع رسانی  -8

 ی.دادرس روندخالل ایشان و ارائه شهادت صادقانه در از درخواست در صورت شرکت در دادرسی ها  -9
 در انتخابات نمایندگان ورزشکاران. دادنشرکت و رای -31

 
و مورد تصویب قرار شد ارائه از سوی جنبش المپیک در بوینس آیرس مین جلسه کمیته بین المللی المپیک  311این بیانیه طی 

 2138/ 9/31/ گرفت.
 


