بیانیه حقوق و مسئولیت های ورزشکاران
این بیانیه توسط ورزشکاران برای ورزشکاران طی یک فرآیند مشورتی از سراسر جهان تهیه شده تا بیانگر نظرات ورزشکاران باشد.

مصوب 311مین اجالس کمیته بین المللی المپیک
ورزشکاران و منافع ایشان بخش الینفک و تکمیل کننده جنبش المپیک می باشند .این بیانیه مجموعه مشترکی از حقوق و
مسئولیتهای آرمانی برای ورزشکاران در قالب جنبش المپیک و قلمرو قدرت و اختیارات اعضاء آن می باشد .بیانیه حاضر برگرفته از
بیانیه جهانی حقوق بشر و سا یر استانداردها ،اصول و معاهدات بین المللی به رسمیت شناخته شده حقوق بشر می باشد .هدف از آن
هدایت اقدامات جنبش المپیک می باشد.
کلیه اعضاء جنبش المپیک ،به ویژه کمیته بین المللی المپیک ،فدراسیون های بین المللی ورزشی و کمیته های ملی المپیک تمام
تالش خود را در جهت ترویج تکریم این حقوق و مسئولیت ها و توسعه مکانیسم هایی برای راهکارهای موثر مرتبط با این حقوق
و مسئولیت ها ترغیب ،و ورزشکاران نیز به استفاده از این مکانیسم ها تشویق می شوند.
الف -حقوق ورزشکاران
آرمان این بیاینه ،ترویج قابلیت ها و فرصت های ورزشکاران برای امور ذیل می باشد:
 -3پرداختن به ورزش و رقابت فارغ از هرگونه تبعیض مبتنی بر نژاد ،رنگ ،مذهب ،سن ،جنسیت ،ناتوانی ،زبان ،عقاید
سیاسی و یا دیگر ایده ها ،شرایط ملی یا اجتماعی ،دارایی ،تولد یا دیگر شرایط تغییر ناپذیر
 -2حضور به عنوان عضوی از محیط ورزشی پاک ،منصفانه و شفاف خصوصا محیطی که به مبارزه با دوپینگ و دستکاری
رقابت ها بپردازد و زمینه را برای داوری/مربیگری شفاف ،فرآیندهای شفاف ،انتخاب و کسب سهمیه و برنامه های
مسابقات مناسب شامل برنامه های تمرینی برای آن مسابقه ،فراهم آورد.
 -1دسترسی به اطالعات عمومی مربوط به ورزشکاران و موضوعات مربوط به رقابت ها به گونه ای شفاف و به موقع.
 -4دسترسی به آموزش پیرامون مسائل مربوط به ورزش و همچنین کار یا تحصیل در دوران تمرین و رقابت فعالیت قهرمانی
در صورتی که ورزشکار مایل باشد و یا این امکان فراهم باشد.
 -5ایجاد فرصت هایی برای درآمدزایی در زمینه فعالیت ورزشی ،نام و تصویر ایشان ،همراه با به رسمیت شناختن مالکیت
معنوی یا دیگر حقوق ،قوانین رویداد و سازمانهای ورزشی مربوطه و نیز منشور المپیک.
 -6حضور برابر و منصفانه ورزشکاران زن و مرد.
 -7محافظت از سالمت جسم و ذهن که دربرگیرنده فضای تمرین و رقابت ایمن و محافظت در برابر سوء استفاده و آزار
باشد
 -8حضورنمایندگان منتخب ورزشکاران در سازمانهای ورزشی جنبش المپیک.
 -9گزارش رفتار غیراخالقی بدون ترس از انتقام.
-31حفظ حریم خصوصی شامل محافظت از اطالعات شخصی.
آزادی بیان
-33
روند قانونی شامل داشتن فرصت و حــق دادرسی عـادالنه طی یک زمان معقول توسط هیئت منصفه غیروابسته و
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بی طرف ،حق درخواست برای دادرسی عمومی و حق داشتن راهکار موثر.

ب -مسئولیت های ورزشکاران
این بیانیه ورزشکاران را تشویق به موارد زیر می نماید:
 -3پایبندی به ارزشهای المپیک و پیروی از اصول بنیادین المپیزم.
 -2رعایت یکپارچگی ورزش و رقابت به عنوان ورزشکار پاک ،خصوصا به دور از دوپینگ و دستکاری رقابتها.
 -1رفتار طبق قانون اخالق کمیته بین المللی المپیک و تشویق به گزارش رفتارهای غیراخالقی ،همچون موارد دوپینگ،
دستکاری رقابتها ،تبعیض های ممنوع و سوء استفاده و آزار.
 -4رعایت قوانین ملی قابل اجراء و قوانین نظام کسب سهمیه و مسابقات ،و قوانین سازمانهای ورزشی مرتبط و نیز منشور
المپیک.
 -5رعایت حقوق و رفاه دیگر ورزشکاران و تبعیض قائل نشدن میان آنان ،همراهان ایشان ،نیروهای داوطلب و کلیه افراد
حاضر در محیط ورزشی و خودداری از هر گونه تظاهرات سیاسی در رقابت ها ،محل برگزاری رقابت ها و مراسم.
 -6رعایت اصـول همبستگی جنبش المپیک که باعث ایجاد مساعدت و حمایت مابین ورزشکاران و اعضاء جنبش المپیک
می شود.
 -7رفتار به عنوان "شخصیت الگو" بطور مثال به واسطه ترویج ورزش پاک.
 -8اطالع رسانی به سایر ورزشکاران و آگاهی از مسئولیت هایشان.
 -9شرکت در دادرسی ها در صورت درخواست از ایشان و ارائه شهادت صادقانه در خالل روند دادرسی.
-31شرکت و رای دادن در انتخابات نمایندگان ورزشکاران.
این بیانیه طی  311مین جلسه کمیته بین المللی المپیک در بوینس آیرس از سوی جنبش المپیک ارائه شد و مورد تصویب قرار
گرفت2138 /31/9/ .

