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 حفاظت از ورزشکاران

 در مقابل آزار، اذیت و سوء استفاده در ورزش 
 ابزار کار کمیته بین المللی المپیک برای فدراسیون های ورزشی بین المللی و کمیته های ملی المپیک
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک 

 مرتبط به ایجاد اجرای سیاست ها و رویه های حفاظتی از ورزشکاران 
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 

 نایب رییس کمیته بین المللی المپیک  «اوغور اِردِنِر»پیام آقای 

با  المپیک ایمنی و رفاه ورزشکاران بسیار مهم و حائز اهمیت است.برای کمیته بین المللی المپیک و کلیت جنبش 

تعهد ما قرار دادن ورزشکاران در قلب جنبش المپیک است. این  که ما نشان داده ایم 0202المپیک  دستور کار

 بردن تعهد حمایت از ورزشکاران در زمین بازی و خارج از زمین، شناخت همه حقوق ورزشکاران از جمله حق لذت

همانطور که بیماری ورزش بخش کوچکی از جامعه است. . از یک محیط ورزشی امن و حمایتی را شامل می شود

 ورزشی های سازمانهای وسیع اجتماعی در ورزش اتفاق می افتند، همانقدر هم خارج از ورزش روی می دهند. 

فعالیت می کنند  ورزش در که کسانی همه و ورزش از حمایتبرای کمک جهت  مثبتی های قدم دارند وظیفه

چرایی تدوین این ابزار، ارائه اصول و دستورالعمل هایی برای سازمان های ورزشی است تا آنها بتوانند با بردارند. 

آزار و اذیت و سوء استفاده محافظت کنند. همانطور که این  مقابلاستفاده از آن از سالمت و ایمنی ورزشکاران در 

ابزار تاکید دارد، شکل های مختلفی از آزار و اذیت و سوءاستفاده وجود دارد که همه انواع آن برای ورزشکاران زیان 

 این زا استفاده باحمایت از ورزشکاران و پاسداری از ایمنی آن یک مسوولیت مشترک بسیار جدی است. آور است. 

 از بسیاری با و المپیک جنبش در نفر 02 از بیش همکاری باابزار کمیته بین المللی المپیک،  ،اساسی فلسفه

 یک پرورش ، واقع در .است یافته توسعه ، ذینفعان همه بین ارتباط و همکاری ادامه اهمیت بر تاکید با ، ها سازمان

ما به شدت معتقدیم که حفاظت از از ورزشکار حمایت کند.  جامعه است که آن جامعهیک نیازمند  ورزشکار

آزار و اذیت و  برای همه ما باشد.  ورزشکاران در برابر آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش باید یک نگرانی و دغدغه

ایی بهتر و سوءاستفاده جایی در ورزش و جامعه ندارد. با ایستادن در کنار هم و ورزشکاران می توانیم جهان را به ج

 .تبدیل نماییمامن تری برای همدیگر 
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 

 مقدمه

برای توسعه سیاست  (Ifs)و فدراسیون های بین المللی  (NOCs)ابزار به کمیته های ملی المپیک   /این مجموعه

 ها و رویه های حفاظت از ورزشکاران در برابر آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش کمک می کند. 
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 مقدمه

در چه جاهایی این ابزار با دستورالعمل های کمیته بین المللی المپیک برای فدراسیون های بین المللی و 

است؟                                                                                کمیته های ملی المپیک سازگار 

02 
                             جه کسی این ابزار را به کار می برد؟                                                                                           

00 
                 زار توسعه می یابد؟                                                                                                           چگونه این اب

00 
 00                                                                                                     اسطوره        

                                                                             چیست؟ استالهام گرفته از آن این ابزار  منابعی که

01  
                                                                                                             نتایج بیانیه های کمیته بین المللی المپیک

01 
               مدیریت بهینه جهانی                                                                                                           اصول اولیه 

01 
                                                                       کد پزشکی جنبش المپیک کمیته بین المللی المپیک                         

01 

چرا سیاست ها و رویه ها الزم است؟                                                                                    

00 
                                                               چشم انداز                                                    

01 
نحوه استفاده از این ابزار                                                                                                   

01 
                                                 استراتژی محافظت از ورزشکاران: سه مرحله توسعه                 

01 
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

  

 مقدمه

است و دستور  کیقرار دادن ورزشکاران در قلب جنبش المپ  (IOC)کیالمپ یالملل نیب تهیکم تیمأمور

: می شود 81یه شماره توص که شاملکند.  یم نییامر را تع نیا یبرا ینقشه راهبرد،  0202 کیکار المپ

محافظت از  یرا برا یاقدامات مهم IOC،  هیتوص نیا قیاست. از طربه شکل حمایت ورزشکاران  تیتقو

 و سوء استفاده در ورزش انجام داده است. تیو اذ آزارورزشکاران از 

 

ابتکار عمل هایی با  (PHAS)کمیته بین المللی المپیک برای جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

همکاری کمیسیون های ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک، ورزشکاران همراه، پزشکی و علمی و زنان در 

ن این حوزه به وجود آورده است. عالوه بر ورزش، کمیته های ملی المپیک، فدراسیون های جهانی و دیگر کارشناسا

Athletes’  Internationalاین برای توسعه منابع مرتبط جهت مراقبت از ورزشکاران این نیاز از سوی آنها در 

Forum in 2015   .بیش از پیش درخواست شد 

 عبارتند از:  IOC PHASابتکارات 

 :چهارچوب زمان بازی

المپیک و دیگر اصول برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت در ورزش )در زمان چهارچوب کمیته بین المللی  -

 و )پس از آن چهارچوب زمان بازی( در تمام دوره های بازیهای المپیک لحاظ می شود.  مسابقه(

ها  یو سوءاستفاده در طول باز تیهرگونه حوادث آزار و اذ یپرونده را برا تیریسازوکارها گزارش و روش مد نیا -

  کند. یم نییتع

 اهمیت حضور مامور مراقب کمیته بین المللی المپیک در چهارچوب زمان مسابقه  -

 و (Ifs)دستورالعمل های کمیته بین المللی المپیک برای فدراسیون های بین المللی 

 : (NOCs)کمیته های ملی المپیک 

مربوط به ایجاد و اجرای یک سیاست حافظت از ورزشکاران در برابر آزار و  NOCو  IFCدر مورد  IOCدستورالعمل 

توسط هیات  0201( بود که در ماه جوالی سال IOC)از این پس دستورالعمل های  اذیت و سوءاستفاده در ورزش

 به تصویب رسید.  IOCاجرایی 



7 
 

ی حفظ ورزشکار در نظر می گیرد به عنوان حداقل الزامات سیاست ها IOCاین دستورالعمل ها  آنچه که   -

 تفصیل می دهد. 

اطالعات  PHASهدف این مجموعه ابزار ارائه یک رویگرد گام به گام به منظور توسعه سیاست ها و رویه های  -

ارائه شده است مطالعه و زمینه سازی می کند. همچنین این هدف برای  IOCمتنوعی را که در دستورالعمل های 

 بالقوه برای چالش های مشترک است که ممکن است هنگام تدوین چنین سیاست هایی رخ دهد. ارائه راه حل های 

 برای جزئیات بیشتر در این ابزار مورد بحث قرار گرفته است. IOC PHASهمچنین سایر ابزارهای ابتکاری 

 بررسی اصطالحات: 

 منظور ما از اصالحات سیاست و رویه در این زمینه چیست؟

تشریح اصول و رویکرد سازمان شما برای محافظت از ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء  سیاست ها:

 استفاده در ورزش.

تشریح سلسله مراحل یا اقدامات خاص که باید برای سیاست شما به عنوان مثال حفاظت از  رویه ها:

 ورزشکاران در برابر آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش دنبال شود.

 

... و سیاست ها و  اتخاذ کنند منیورزش ا یرا برا یدر ورزش است که اصول کل نفعانیبر عهده همه ذ فهیوظ نیا“

رویه های مربوط به ورزش ایمن را پیاده سازی و نظارت کنند. همچنین این بیانیه می گوید: همه ورزشکاران این 

 ”صادفی در امان باشند.حق را دارند تا با آنها با احترام رفتار شده و از هرگونه خشونت ت

IOC Consensus Statement: Harassment and Abuse in Sport (2016) 

 این ابراز برای چه کسانی کاربرد دارد؟

این ابزار نه فقط برای اعضای کمیته های ملی المپیک و فدراسیون های جهانی، بلکه برای مخاطبان که شامل 

 که در ورزش سازمان یافته اند می شود. سرپرستان، مربیان، والدین و ورزشکارانی 

 چگونه این ابزار توسعه یافت؟ 

توسعه یافت تا کمیته  NOCها و IF، متشکل از نمایندگان  (VTF)این مجموعه با همکاری یک کارگروه مجازی 

بین المللی المپیک برای جلوگیری از آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش در قالب یک کار گروهی و همکاری با 

کارشناسان، سازمان های داخل و خارج از جنبش المپیک از آن استفاده کند. می توان از صحت، مرتبط و مناسب 

ما اگر سواالت متعددی مربوط به اجرایی کردن این سیاست های بودن توصیه های این مجموعه مطمئن شد. ش

 بزنید.  ایمیل حفاظت از ورزشکاران دارید می توانید به ما
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 مقدمه 

 اسطوره شکنی

 شماری از تصورات غلط در رابطه با موضوع آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش وجود دارد. 

را موجود  یها هیها و رو استیبه حفظ س ازینبرای حفاظت از ورزشکاران بسیار مهم است که سازمان های ورزشی 

 بدانند. 

 ”آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش اتفاق می افتد.“

 درست است ✓

وجود مزایای بی شمار مشارکت در ورزش، شواهد نشان می دهد که آزار و اذیت و سوء استفاده در  با

تمامی ورزش ها و در همه سطوح اتفاق می افتد. این ممکن است با فقدان سیاست های نظارتی و رویه ها 

این ممکن است با فقدان سیاست های نظارتی و رویه ها در سازمان  1در سازمان های ورزشی همراه باشد.

 های ورزشی همراه باشد. 

 

 ”آزار و اذیت و سوء استفاده در رشته ورزشی من اتفاق نمی افتد.“

X اشتباه است 

و همکارانش انجام شده است نشان می دهد که آزار و « 2فستینگ»توسط  0221این مطالعه در سال 

ورزش ها رخ می دهد و فرضیات در مورد خطر آزار و اذیت جنسی در بعضی از ورزش ها اذیت در همه 

بیشتر از سایرین است، نه تنها به کلیشه های تعریف شده منجر می شود. بلکه به سیاست های نادرست 

 هدفمند برای ورزش بدون آزار و اذیت هم مربوط است.

 

  ”خی از کشورها رخ می دهد.آزار و اذیت و بدرفتاری در ورزش فقط در بر“

X اشتباه است 

 بسیار نشان می دهد که آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش در سرتاسر جهان رخ می دهد.  3456مطالعات

                                                           
1
   Marks, S., Mountjoy, M., Marcus, M. (2010) “Sexual harassment and abuse in sport: the role of the team doctor” 

British Journal of Sports Medicine, 46(13) pp. 905–908. 
2
 Fasting, K., Brackenridge, CH, Sundgot-Borgen, J. (0221) “Prevalence of sexual harassment among Norwegian female 

elite athletes in relation to sport type” International Review for the Sociology of Sport, 39(4) pp. 373–386. 
3
 Parent, S., Lavoie, F., Thibodeau, M. È., Hébert, M., Blais, M., & Team PAJ. (0201). “Sexual violence experienced in 

the sport context by a representative sample of Quebec Adolescents” Journal of interpersonal violence, 31(16), 2666–
2686.  
4
 Leahy, T., Pretty, G., & Tenenbaum, G. (2000). “Prevalence of sexual abuse in organised competitive sport in 

Australia” Journal of sexual aggression, 8(2), 16–36. 
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 ”اگر ما هنوز مورد آزار و اذیت گزارش نداده ایم، این مساله برای ما نگرانی ندارد.“

X اشتباه است 

سوء استفاده به معنای این نیست که این موارد هرگز رخ نداده است. در  عدم گزارش موارد آزار و اذیت و

( گزارش دادند که که اگر سیاست های آزار و اذیت موثر وجود نداشته 0222و همکاران ) 7واقع کربی

 باشد، موارد سوء رفتار ممکن است نه تنها گزارش نشود بلکه ممکن است کمتر مورد بررسی قرار گیرد. 
 

  ”اذیت مشکلی برای ورزشکاران نخبه نیست. آزار و“

Xاشتباه است 

 89مطالعات نشان داده اند که بیشترین سطح آزار و اذیت در باالترین سطح عملکرد نشان داده شده است.

 که ورزشکاران نخبه تنها افراد در معرض خطر هستند. ستیبدان معنا ن نیا
 

 ”در ورزش را نگران کند.محافظت از ورزشکاران باید همه افراد درگیر “

 درست است✓

 بهتر عمل قیاز طرهمه افرادی که در ورزش سازمان یافته اند، مسوولیت پیروی از اصول ورزش امن را 

 را دارند. تیحفظ امن یها استیاز س یرویو پ پیاده سازی کردن،

اذیت و سوء استفاده ورزشکاران نخبه ای که دارای معلولیت هستند ریسک کمتری در مواجه با آزار و “

 ”دارند.

Xاشتباه است 

تحقیقات نشان می دهد که ورزشکاران دارای معلولیت ریسک باالیی برای سوء استفاده در مقایسه با 

همتایان سالم خود دارند. دالیل متعددی برای این مساله وجود دارد. یکی از این دالیل مربوط به مراقبت 

شکاران است. در تالش برای برآوردن این نیازها، نقش ها و مسوولیت ها و نیازهای روزانه بعضی از پاراورز

 در بین همراهان ورزشکاران می تواند تغییر ماهیت داده و خطر سوء استفاده را افزایش دهد. 

 

                                                                                                                                                                                                
5
 Fasting, K., Chroni, S., Hervik, S. E., & Knorre, N. (0200). “Sexual harassment in sport toward females in three 

European countries” International Review for the Sociology of Sport, 11(0), 71–89.  
6
 Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K., & Starr, K. (2016). 

“International Olympic Committee Consensus Statement: Harassment and abuse (non-accidental violence) in sport” 
Br J Sports Med, 50(17), 1019–1029.  
7
 Kirby, S. L., Greaves, L., & Hankivsky, O. (0222). “The dome of silence: Sexual harassment and abuse in sport” Halifax, 

Nova Scotia, Canada: Fernwood. 
8
 Fasting, K., Brackenridge, C., & Knorre, N. (0202). “Performance level and sexual harassment prevalence among 

female athletes in the Czech Republic” Women in Sport and Physical Activity Journal, 19(1), 26–32. 
9
 Vertommen, T., Schipper-van Veldhoven, N. H., Hartill, M. J., & Van Den Eede, F. (0200). “Sexual harassment and 

abuse in sport: the NOC*NSF Helpline” International Review for the Sociology of Sport, 02(7), 100–131.  
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 مقدمه                                                                                                               ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش                 

 

 مقدمه: ادامه 

 چه منابعی باعث الهام این ابزار شده است؟

تعداد دیگری از ابتکارات کمیته بین المللی المپیک از این مجموعه الهام گرفته ، IOCعالوه بر دستورالعمل های  

 است. هنگام بررسی پیشینه محافظت از ورزشکاران در سازمان های ورزشی این ابزار می تواند مفید واقع شود. 

 IOC مرتبط یها هیانیب

توسعه داده و سوء استفاده در ورزش  تیاز آزار و اذ یریمربوط به جلوگ پیوسته هیانیدو بکمیته بین المللی المپیک 

 است: 

 ( 0227در ورزش )و سوءاستفاده  یو آزار جنس تیآزار و اذ: IOCیه اجماع انیب -

  (0201و سوءاستفاده در ورزش ) تیآزار و اذ: IOCاجماع  هیانیب -

 یو سوءاستفاده در ورزش را نشان م تیدر مورد آزار و اذ IOC تیاجماع ، که به طور جامع تر موقع یها هیانیب نیا

 آنها را پیدا کنید. اینجابرای اطالعات و منابع بیشتر می توانید ، دهد

بیانیه کمیته بین المللی المپیک تاکید دارد که این کمیته مسوولیت همه سازمان های ورزشی جهت توسعه ساز و 

 وءاستفاده در ورزش را در نظر می گیرد. کاری برای جلوگیری از آزار و اذیت و س

 

 اصول بنیادی مدیریت بهینه جهانی 

در اصول  "از ورزشکاران تیحما"و سوءاستفاده در ورزش تحت عنوان  تیآزار و اذ در برابرمحافظت از ورزشکاران 

اصول توسط شرکت کنندگان  نیا گنجانده شده است. یورزشجنبش های و  کیالمپ یجهان بنیادین مدیریت بهینه

از  کی، کنگره المپ 0221در سال  .شد فیتعر 0221در سال  و ورزش کیاستقالل جنبش المپ ناریسم نیدر دوم

و  تیحاکم یاصول را به عنوان حداقل استانداردها نیخواست تا اهستند  کیاز جنبش المپ یبخشکه  یسازمان ها

، برای سازمان 0202دستورالعمل المپیک  07 هی، توص 0201سال ، در چندی بعد .پذیرا باشند مدیریت بهینه

هم زمان ، هایی که به جنبش المپیک تعلق داشتند و آن را پذیرفته و با این اصول موافق بودند، آن را اجباری کرد. 

IOC  و فرایندهایی برای کمک به سازمان  یبانیپشت یدارد ابزارها فهیرا رصد کند و وظ ینظارت نیچن دریافت که

. این ابزار همراستا با بیانیه کمیته بین المللی المپیک و نحوه مدیریت بهینه توسعه دهدها در اجرای این اصول را 

 است. 
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 (.0221 مورخ )نسخهاصول بنیادین مدیریت بهینه جهانی کمیته بین المللی المپیک و جنبش ورزش از  برگرفته

 

 ورزشکاران حمایت از 26.

 اتخاذ شود. یداتیتمه دیمنع سوءاستفاده از ورزشکاران جوان با یبرا -

 .ابدیتوسعه  دیبا عالقمند یکشورها یبا دولتها یهمکار -

 .امضا شود یورزش یسازمان ها مهتوسط ه دیبا یرفتار ینامه ها نیآئ -

 

 کمیته بین المللی المپیک  کیجنبش المپ یکد پزشک

، تقدم سالمت ورزشکاران را به شود یاعمال م کیالمپ یها یکه در باز( 6102کد پزشکی جنبش المپیک )

و  داند یمراقبت از ورزشکاران و محافظت از آنها الزم م نهیرا در زم یپزشک اقدامات نی، و بهترشناسد یم تیرسم

به آن اهداف  یابیدست یبرنامه از اتخاذ اقدامات خاص برا نیااز حقوق آنها به عنوان یک بیمار حمایت می کند. 

مبارزه با  قوانینشناسد؛ و اصول  یرا م یمنصفانه و اخالق ورزش یکند. اصول باز یم قیتشوآنها را و  کرده تیحما

 تضمین می کند. را  یجهان نگیدوپ

 (.0282)نسخه مورخ  کیجنبش المپ یکد پزشک برگرفته از

ورزشکاران در روابط خود با پزشکان و مراکز بهداشتی و درمانی از حقوق " :می کند کهبیان . 0.0.0ماده 

آنها. ج  یو روان یجسم یستیآنها. ب بهز یاساسی برخوردارند به ویژه احترام به: الف. کرامت انسان

و  یصخصو میحفظ حر یحقوق آنها برا .کننده آنها؛ و ه نییآنها. د خود تع یمنیو ا یمحافظت از سالمت

 محرمانه بودن

 

 

 چرا به سیاست ها و رویه ها احتیاج داریم؟

 حفاظت از ورزشکاران ✓

 مراقبت از یکپارچگی ورزش و سازمان های ورزشی  ✓

 حفاظت از افراد شاغل در ورزش ✓

 گسترش ارزش های ورزش ایمن و پاک ✓

 

 

 



12 
 

 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

  

 مقدمه ادامه 

 دیدگاه ها 

 دیدگاه ورزشکاران 

و با  دیحقوق خود را بدان ؛کننده باشد. ورزشکاران رانیتواند و یبر ورزشکاران م تیو آزار و اذ تیآزار و اذ ریتأث’’

 ‘‘ !دیکن یهمکار منیارتقاء ورزش ا یسازمان خود برا

Yelena Isinbayeva 

  کیالمپ یدو مدال طال، دارنده IOCهمراهان ورزشکاران  ونیسی، عضو کمIOCورزشکاران  ونیسیعضو کم

 همه اشکال آزار و اذیت و سوءاستفاده ناقص حقوق بشر هستند و می تواند منجر به یک جرم تهاجمی شود. 

. این تاثیرات ورزشکاران داشته باشد یمدت برا یطوالن یتواند عواقب منف یو سوءاستفاده م تیآزار و اذ یاتتجرب

 شامل: 

 ورزشکاران  یستیو بهز یسالمت  -

 عملکرد  -

 حضور مداوم در ورزش -

 بعد از شغل یزندگ -

 دیدگاه سازمان های ورزشی 

فدراسیون های بین المللی ورزش بسیار حائز اهمیت رفاه ورزشکاران هم در زمین مسابقه و هم خارج از آن، برای ’’

است. نتیجه توسعه سیاست های حفاظتی ورزشکاران بایستی دغدغه تمامی کسانی باشد که در همه سطوح 

 ‘‘  سازمان های ورزشی فعالیت می کنند.
Sarah Lewis 

 بین المللی اسکیدبیرکل انجمن فدراسیون های بین المللی ورزش های المپیک زمستانی و فدراسیون 

 ی، مشوند یمسوء استفاده و  تیدچار آزار و اذ یورزش های طیمحمتن که در  یکمک مؤثر به افراد ناتوانی در

اعتبار سازمان به همراه  یبرا یمخرب یامدهایو ممکن است پ کند تیورزشکاران تقو یرا برا یمنف راتیتواند تأث

     Leahy, T. (2010)10)د. داشته باش

                                                           
10

   “Sexual Abuse in Sport: Implications for the Sport Psychology Profession.” In, Ryba, T., Schinke, R., & Tenenbaum, 
G. (Eds.) The cultural turn in sport and exercise psychology, Fitness Information Technology: Morgantown, WV. 
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سوء استفاده در ورزش قرار گرفته و  تیآزار و اذمورد که  یکمک به افراد یی، عدم تواناقابل اجرا نیبه قوانبسته  

اند، در صورت گزارش موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده در سازمان شما می تواند ریسک مسوولیت پذیری تان را 

 افزایش دهد. 

 سیاست های آزار و اذیت و سوء استفاده:

 و ورزش کینهضت المپ مدیریت مطلوب یجهان بنیادیاصول   -

 حفاظت از یکپارچگی در ورزش -

 دیدگاه مربیان ورزشی، مربیان خصوصی و دیگر اعضای تیم

ما با مربی شدن این وظیفه را قبول می کنیم که به ورزشکاران کمک کنیم تا در رشته خود به بهترین ورزشکار ’’ 

 ‘‘ توانمندسازی و مراقبت از آنهاست.تبدیل شوند. این به معنای 

Sir Clive Woodward, OBE 
 یراگب یبرنده جام جهان یو مرب IOCهمراهان ورزشکاران  ونیسیعضو کم

موثر محافظت از ورزشکار در سازمان خود  یها استیس وجود به دیهمراهان ورزشکار با یاعضا ریو سا انیمرب

 اهمیت دهند. این سیاست ها عبارتند از: 

تواند محافظت در برابر نقض مقررات  ی، که به نوبه خود م دیکن هیته انیمرب یواضح برا یدستورالعمل ها -

  حفاظت از ورزشکار باشد.

  ورزشکاران. سوء استفادهو  تیآزار و اذ یدر مواجهه با افشا انیکمک به مرب -

 در ورزش پاکورزشکاران  شرکت یبرا یچارچوب برای داشتناجازه  -

بر  یاثرات منف جهیرا کاهش داده و در نتگرفته اند قرار  سوء استفادهو  تیکه مورد آزار و اذ یورزشکارانرنج خطر  -

  رشد ورزشکاران خواهد گذاشت.
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 مقدمه ادامه 

 ابزار استفاده کنیم؟چگونه از این 

، قاتی، تحقیمطالعات موردو طبق ، حفاظت استیس کی یاجرا یگام به گام برا یمجموعه به عنوان راهنما نیا

از  نانیاطم یبرادر نظر گرفته شده است.  نیدوره آنال کیو خاص  ی، الگوها عملکرد نیبهتر یدستورالعمل ها

را که ممکن است  یو مستندات شنهاداتی، پاستاستفاده کاربر  مورد یمجموعه ابزار برا نیمراحل مندرج در ا نکهیا

، دوره حفاظت نیعالوه بر ابه شما در پشتیبانی از حمایت های حفاظتی از ورزشکاران کمک کنند تهیه کرده ایم. 

 و در دسترس همه است. گانیرا IOC Athletes’ Learning Gateway ، قی، از طراز ورزشکاران

 

 

 

 شده است. می، طال تقس یبا استفاده از قالب برنز ، نقره ا این مجموعهخاص در  شنهاداتی، پنیعالوه بر ا

بودن را در امکان  ی، جهان یورزش یدر سازمانها یدارد تا با در نظر گرفتن عوامل مختلف درون یقالب سع نیا

 کند. نیمفصل در مجموعه ابزارها تضم شنهاداتیپ یاجرا

 قی، تحقها و نمودارها، الگوتا هرگونه اطالعات میکن یدعوت م یردولتیغ یو سازمانها یورزش یسازمانها هیما از کل

 یسازمان ها ریسابرای کمک به ، نیابزار آنال به شکل "منابع"در بخش تا ما ارسال کنند  یرا برا یمطالعه مورد ای

 .میبه اشتراک بگذار یورزش

 ایمحافظت از ورزشکاران  یها و روش ها یبه اشتراک گذاشتن افکار مربوط به خط مش یبرا لیدر صورت تما

 با ما در تماس باشید. safeguadingofficer@olympic.org لیمیا قیاز طر این مجموعهاستفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طال نقره   برنز
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 مقدمهادامه 

 استراتژی حفاظت ورزشکاران:

 سه مرحله توسعه 

برای افزایش تاثیرپذیری و دسترسی به سیاست های حفاظتی ورزشکاران، شما باید به مجموعه سیاست های 

سازمان  کردیرو نهیدر سه زم دیبدان معناست که شما با نیدر اصل امراقبتی ورزشکاران سازمانتان اهمیت دهید. 

 :دیریخود را نسبت به محافظت از ورزشکاران در نظر بگ

 توسعه سیاست ها و رویه ها  -0

 

 مکانیزم جلوگیری -0

 

 مدیریت گزارش های آزار و اذیت و سوء استفاده  -3
 این سه منطقه به صورت گام به گام مورد بحث قرار گرفته است.
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 ابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 بخش اول 

  آماده سازی

در قسمت معرفی به این مساله می پردازیم که چرا برای سازمان های ورزشی، توسعه سیاست و رویه های حفاظتی 

 همیت دارد. ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش ا

 در این بخش نگاهی می اندازیم به: 

 چهارچوب هنجاری برای سیاست حفاظت ورزشکاران  -

 نقش مهم سازمان های ورزشی و کمیسیون ها  -

 دیگر سازمان های درگیر در ورزش -

 00  کجا هستید؟                                                                         اکنون شما  –: معیار 8فصل 

   00                                                                                              : شناخت چشم انداز 0فصل

 01                                                                    : قوانین قابل اجرا                       0رکن 

 01: سایر قوانین قابل اجرا                                                                                    0رکن 

 02                                                                                        : چه کسی درگیر است؟3فصل 

 02                                                                                                 : تحقیقات بیشتر 4فصل 

 01                                                                                                                مرور بخش اول
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 بخش اول: آماده سازیابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش                        

 فصل اول:   

 شما اکنون کجا هستید؟ –معیار 

 شما متوجه می شوید که سازمان شما هم اکنون کجاست؟ تحقیق با تکمیل این

به  دیکه در آن لحظه کجا هست نیروشن در مورد ا دهیا کیداشتن  ندارد.هم  یبد جیو نتا ستیآزمون ن کی نیا 

 .دیباش شتهنظارت دا شرفتیکرده و بر پ یزیرا برنامه ر های مراقبتی خود استیسبرنامه کند تا  یشما کمک م

از  یپاسدار  گام مهم را در جهت ارتقاء نی، اولمجموعه نیبه ا یابی، با دستاست که سازمان شما نینکته مهم ا

 بر می دارد. ورزشکاران در ورزش 

 

 فصل دوم: 

 شناخت چشم انداز 

 برای موفقیت در سیاست های حفاظتی مهم است که آنها: 

 در باالترین سطح سازمان شما درک و پذیرفته شوند -

 از طریق سازمان شما )در صورت امکان( با آنها ارتباط برقرار شده و اجرایی شوند -

 استیتوسعه س شنهادی، هنگام پ نیبحث در دستور کار دارند. بنابرا یبرا یادیمباحث ز یورزش یها سازمان

 یاعمال شود ، ضرور یاستیس نیچن یتوسعه و اجرا یکه برا یحفاظت از ورزشکاران ، درک چارچوب هنجار

 است.

 دو نوع سیاست هنجاری شما برای جلوگیری از آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش: 

 قوانین قابل اجرا  دیگر قوانین قابل اجرا

 

 ر و اذیت و سوء استفاده در ورزش اساس سیاست جلوگیری از آزا

 به عنوان مثال کدهای اخالقی کمیته بین المللی المپیک یا قوانین داخلی سازمان شما 
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 بخش اول: آماده سازی

 

 

 

در روان و  دیحفاظت از ورزشکاران با’’

 یورزش یسازمان ها هیکل تیحاکم

مجموعه ابزار با هدف  نیشود. ا دهیگنجان

الزم  یها ییارائه راه حل ها و راهنما

بر اساس  یورزش یسازمان ها یبرا

 یتجربه و تخصص از سراسر جهان ارائه م

 نیاز مراحل موجود در ا یرویشود. با پ

که همه سازمان  میدواریممجموعه ابزار ، ا

مؤثر  یها هیها و رو استیس یورزش یها

مدت  یمثبت طوالن ریرا اجرا کنند و تأث

 ‘‘ ورزشکاران داشته باشند. یستیدر بهز

 

HRH Prince Feisal Al Hussein IOC PHAS working 
group Chair, IOC Member,  Jordan Olympic 
Committee President,  IOC Women in Sport 

Commission member 
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 بخش اول: آماده سازیابزار کمیته بین المللی المپیک برای حفاظت ورزشکاران از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش                        

 ادامه فصل دوم 

 شناخت چشم انداز

 رکن اول: 

 قوانین قابل اجرا

مربوطه  نیقوان قابل اجرا باشد. نیمطابق با قوان دی، باحفاظتی استیس کی یو اجرا نیقابل اجرا هنگام تدو نیقوان

و سوءاستفاده در ورزش انجام  تیاز آزار و اذ یریباشد که به طور خاص با هدف جلوگ ینیممکن است شامل قوان

. عالوه بر این توسعه آزار و اذیت و سوء شود یشامل م زینرا  یفریک نیقانون از جمله قوان یاصول کلاما  شود

 ای یقانون تولیداتاگر  یحترج از ورزش، از طریق تالش های متعدد بین المللی حمایت شده است. استفاده خا

 یم تیالکه سازمان شما در آن فع یدر چارچوب قانونو  ستندیشما ن یحقوق ستمیاز س یتالشها جزئ نیا ینظارت

 اطالع از این لیست غیرجامع می تواند مفید باشد: کند گنجانده نشده است

  (0200اروپا )نسخه مورخ  هیعملکرد اتحاد مانیپ 010ماده  -

 (0220اروپا )نسخه مورخ  ی( منشور ورزشii. )0اروپا: ماده  یشورا -

 (0200و ورزش )نسخه مورخ  یبدن تیفعال،  یبدن تیاصالح شده ترب یالملل نیمنشور ب 02.0: ماده ونسکوی -

 :رکن دوم

 سایر قوانین قابل اجرا

، به عنوان مثال کد اخالق  رندیمورد توجه قرار گ دیبا زیشود ن یسازمان شما اعمال م یکه برا یگرید نیقوان ریسا

IOC شناخته شده  یسازمان ها سازمان شما. یداخل نیو قوانIOC یاخالق نیقوان به دیبا IOC  یبخشبه عنوان 

 تیرد آزار و اذ ، احترام بگذارند.شده دهیگنجان کیدر آن ارزش ها و اصول المپ ه، ککیاز منشور المپ ریناپذ ییجدا

 ی( م0201نسخه مورخ ) IOC ق اخال کد 0.1ماده  آمده است. IOC یاخالق نیو سوءاستفاده در ورزش در قوان

 :دیگو

احترام برای کنوانسیون های بین المللی در مورد حمایت از حقوق بشر تا آنجا قابل قبول است که در 

 مورد فعالیت های بازیهای المپیک به طور ویژه تضمین می کند: 

 احترام به کرامت انسانی  -

 دی، عقا، زبان، مذهبیجنس شی، گراتی، جنس، خواه نژاد، رنگیلیاز هر نوع و به هر دل ضیرد تبع -

 .گرید های تیوضع ای، تولد یی، دارایاجتماع ای ی، منشأ ملعقایدگر ید ای یاسیس

 ای یجسم بیو هرگونه آس یجنس ای ی، حرفه ا یاعم از جسم و سوء استفاده تیرد هرگونه آزار و اذ -

 یروح
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 نیب تهینامه اخالق کم نییبه وضوح در آ زین یروح ای یجسم بیهرگونه عمل به منزله هر نوع آس تیممنوع

 ( آمده است.0201)نسخه مورخ  0.7ماده  (IPC) کد اخالقی کیپارالمپ یالملل

کند  یمتعهد م کیجنبش المپ یاصل یبه عنوان مؤلفه هارا ، NOCو  IFSالزامات مربوط به  IOC یاخالق کدهای

نقش مدل  یو به عنوان الگو ردهخود منتشر ک تیمربوط به صالح یرا در حوزه ها یکپارچگیفرهنگ اخالق و  تا

  کنند. فایا
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 بخش اول: آماده سازی

 ای یاخالق نیو سوءاستفاده در قوان تیکه سازمان شما شامل رد آزار و اذ دیمطمئن شو

 می شود. اساسنامه سازمان 

حفظ ورزشکار ، مهم است  یها استیس یبرا یدرک چارچوب هنجار نیمرحله و همچن نیا در

و سوء استفاده در ورزش مشخص  تیخود را در رابطه با رد آزار و اذ یسازمان ها تیکه موقع

 باشد: ریممکن است به شکل ز نی. ادیکن

 عنوان شده باشد. سند مشابه  ای نسازما یاخالق نیبه وضوح در قوان سوء استفادهو  تیرد آزار و اذ -

 استفاده در اساسنامه سازمان شما رد آزار و اذیت و سوء -

 نجایا کیپارالمپ یالملل نیبکمیته از  یو سوءاستفاده )نمونه ا تی، رد آزار و اذیریموضع گ هیانیب -

 ممکن است پیدا کنید.( 

 ای یاخالق نی، در قوانو سوءاستفاده در ورزش تیذآزار و ا رشیشود که در صورت عدم پذ یم هیتوص داًیاک

 .دیکن یموارد را اضافه م نی، شما انشده دیقاگر اساسنامه سازمان شما 

 یحکمران کیاساسنامه ممکن است نه تنها به عنوان  ای/ و یاخالق نیدر قوان تیو آزار و اذ تیرد آزار و اذ

با مقررات هر  ریمغا: حفظ ورزشکار افزوده شود استیس باری بهشود  ی، بلکه باعث مشود یخوب تلق

محافظت از  ینهاد مشابه خود را برا ای یانضباط ونیسیدارد و ممکن است کم قیبه تحق ازیمتعهد ن فعنیذ

 .دورزشکاران توانمند کن
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 می شود؟این موضوع : چه کسی درگیر 3بخش 

حفظ و  یاستهایس نیشود که ورزشکاران در تدو یم هیتوص ، به شدتذکر شد IOC یهمانطور که در رهنمودها

 یشما دارا یشوند. اگر سازمان ورزش ریدرگ سازمان )سازمانی که در این کار می کنید(حراست از ورزشکاران 

 حضور داشته و ورزشکار یاصل ندگانیروند به عنوان نما نیآن در ا یاعضا دیورزشکاران باشد  با ونیسیکم

 راهنمایی های الزم را انجام دهند. 

هستند  یاصل یگروه ها ی، برخاست یمهم اریو بس دهیچیپمقوله از ورزشکاران  یکه پاسدار، از آنجا نیعالوه بر ا

حفظ و حراست از  استیس نیکه به دنبال تدو دادها اطالع به آنه دیباشداشته  لیماتکه ممکن است در ابتدا 

 استیسرا برای  ییکارآ می تواند نهایت از ورزشکاران تحفاظ یاستهایدر توسعه س ی. همکاردیورزشکاران هست

 های سازمان شما داشته باشد. 

 فدراسیون های بین المللی: 

 :دیریخود در نظر بگ یها ونیسیرا درباره کم ریشود که موارد ز یم هیدر صورت کاربرد ، توص -0

 کمیسیون پزشکی فدراسیون های بین المللی 

 کمیسیون ورزشکاران فدراسیون های بین المللی 

 کمیسیون ورزشکاران همراه و موارد مشابه فدراسیون های بین المللی 

 کمیسیون زنان در ورزش / کمیسیون برابری جنسیتی و موارد مشابه فدراسیون های بین المللی 

 کمیسیون اخالق فدراسیون های بین المللی 

 کمیسیون حقوقی فدراسیون بین المللی 

 شما(دپارتمان فدراسیون ملی )کشور شخص  -0

 کمیته بین المللی المپیک  -3

 کمیته های ملی المپیک 

  :دیخود اعالم کن یها ونیسیرا در مورد کم ریشود که موارد ز یم هیدر صورت کاربرد ، توص -0

 کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک 

 کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
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 کمیسیون ورزشکاران همراه و موارد مشابه کمیته ملی المپیک 

 کمیسیون زنان در ورزش / کمیسیون برابری جنسیتی و موارد مشابه کمیته ملی المپیک 

 کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک 

 کمیسیون یا دپارتمان حقوقی کمیته ملی المپیک 

 کمیته بین المللی المپیک  -0

 ANOCانجمن قاره ای )مرتبط به شما( مثل  -3

 فدراسیون های ملی / نهادهای حاکم  -4

 همبستگی المپیک  -5

 یالملل نیب تهیشود در مورد کم یم هی، توصدیهستو در ارتباط تنگاتنگ  کپارچهی کیپارالمپ یبا رشته ها اگر

 .دیکن یاطالع رسان زین کیپارالمپ

 : 4بخش 

 تحقیقات بیشتر 

 ،دیو سوءاستفاده در ورزش هست تیاز آزار و اذ یریابتکارات مربوط به جلوگ یکه دنبال توسعه و اجرا یهنگام 

که با آنها ارتباط دارید، یا داخل کشورتان از طریق جنبش های ورزشی، با یکدیگر مرتبط  ییممکن است سازمان ها

اید برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت راهنمایی و مشاوره به عنوان بخشی از سیاست های کاری خود با آنها 

 همکاری کنید. 

 .دیمک کنند نگاه کناطراف خود که ممکن است بتوانند ک یشود به سازمانها یم هیاکنون توص

 شود: یکشور خاص اعمال م کی یکه برا یاستیس نیهنگام تدو -0

 کمک کنند؟  یدولت محل نیدر درک قوانآیا سازمان هایی وجود دارد که ممکن است به شما 

 که بتوانند به شما کمک کنند عبارتند از:  ییسازمان ها

  یمقامات بهداشت محل -

  یمل نیریخ -

 قانون یاجرا یسازمان ها -
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در ورزش و خارج از  و سوءاستفاده  تیاز آزار و اذ یریکه شامل جلوگو دستورالعمل هایی  یمل یها یاستراتژ ایآ

 باشد وجود دارد؟آن 

محافظت از  یها استیس دیتوان یفراهم کند که با استفاده از آن م یممکن است چارچوب ییها یاستراتژ نیچن

 کلیت آن را در نظر بگیرید. یکسان کرده و  ان راورزشکار

محافظت از  یها و روش ها استیورزش موظف هستند س یمل یبه عنوان مثال، در کانادا، سازمان ها

 بودجه باشند.انواع از  یبرخ افتیدر طیتا واجد شرا انجام دادهورزشکاران را 

 :منطقه اعمال شود ایچند کشور  ای کی یبرا زمان توسعه سیاست هایی که می تواند -0

، انجمن دوستانهبشر یتالش هادرگیر مشارکت برای ، که خارج از ورزش ای، در داخل یدولت ریغ یسازمان ها ایآ

 شده اند؟ سی، تأس باشند انکودکبه حقوق بشر و خدمات  یها

، دیو سوءاستفاده در اطراف خود داشته باش تیاز آزار و اذ یریشگیپ چشم اندازاز  یدرک کامل نکهیاز ا نانیاطمبا 

 به شما کمک کند: ندتوا یم

 مطابق با قانون قابل اجرا -

 آن کرده و ی، همکاردر صورت توافقو سوءاستفاده تجارب دارند  تیمقابله با آزار و اذ نهیکه در زم ییبا سازمانها -

 .دیده وندیخود پ یرا به خط مش

 را درک کنیدمنطقه خاص  کیورزش در و سوءاستفاده در  تیآزار و اذ های نهیزم -

 .خود به شما کمک کنند استیس یتا در اجرا دیدانش ، مشاوره و شواهد کسب کن -

 بررسی بخش اول 

. دیرا به سازمان خود ارائه ده انورزشکار فاظت ازح استیو اساس س هیتا پا دیآماده باش دیمرحله ، شما با نیا در

 :دیشما با

 است ازیمورد ن یورزش یسازمان ها هیدر کل PHAS یها استیس ییبر چرا یمبن شواهدی 

 در سازمان خود  PHASدرک چهارچوب هنجارهای ملی و بین المللی برای توسعه سیاست های 

 یسازمانها هیکل یها تی، و مسئولدر ورزش و سوءاستفاده تیاز آزار و اذ یریمربوط به جلوگ IOC تیدرک موقع

 در رابطه با این موضوعمرتبط  یورزش

 تشخیص اینکه آیا سازمان شما شامل رد آزار و اذیت و سوء استفاده در کدها و بیانیه های اخالقی می شود 

 اهمیت برقراری ارتباط میان کمیسیون های درون سازمانی برای حمایت از توسعه سیاست های محافظتی سازمان
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 ه های حفاظتی از ورزشکاران در کشور و منطقه زندگی شمادرک وسیع تر جایگاه سیاست ها و روی

 بخش دوم: موقعیت یابی 

 :میموضوع پرداخت نیا نییتع تیما به اهم 0در بخش 

  حفظ ورزشکار استیتوسعه س یبرا یداخل دییتأ -

 و سوءاستفاده در ورزش تیاز آزار و اذ یریسازمان شما در رابطه با جلوگ یفعل تیموقع -

  که ممکن است بتوانند به شما کمک کنند. ییها ونیسیکم -

 :در نظر گرفته است انعناصر حفظ ورزشکار نیاول هتوسع یبرا را گام به گام دوم سیاستبخش 

 تشریح محدودیت های سیاست های آزار و اذیت و سوء استفاده  -

 شناخت چگونگی تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده در سیاست های شما -

 30تشریح محدودیت های سیاست های حفاظتی از ورزشکاران            بخش اول:

 30                اعمال خواهد شد یچه کسان یحفاظت از ورزشکار شما برا استیس

 33                                                  شود؟ یشما اعمال م استیچه موقع س

 33                          ه خاص است؟گرو کیاز  تیشما در جهت حما استیس ایآ

 30بخش دوم: تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده                                            

 30چرا این تعریف اهمیت دارد؟                                                                

 31                                                     مرور بخش دوم                          
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 فصل اول: 

 تشریح محدودیت های سیاست های حفاظتی از ورزشکاران 

 مهم است؟مفهوم  نیاعمال خواهد شد؟ چرا ا یچه کسان یبرا اناز ورزشکاری شما حفاظت استیس

واضح است سیاست اعمال حفاظت از ورزشکاران اهمیت دارد چرا که مشخص می کند چه کسی موظف است به 

 سیاست سازمان پایبند باشد. 

به  یچه کس دیریدر نظر بگ دیتوان یشود ، م یاعمال م یانچه کسبر شما  یخط مش دیکن یم کرکه ف یهنگام

 است. بندیمقررات سازمان خود پا

 این افراد باشد:  شاملبه طور مثال ممکن است  مساله نیا

  یکارمندان ادار -

 داوطلبان  -

 ورزشکاران  -

 همراه ورزشکاران  یاعضا -

 یمل یها ونیفدراس -

 به عنوان مثال: 

 مرکز ورزش امن آمریکا 

افتتاح کرد  0207با حمایت از جنبش های المپیک و پارالمپیک، آمریکا مرکز المپیک برای ورزش امن را در سال 

سازمان ملی مدیریت ورزشی توسعه دهد. خالصله ای از کد ورزش پاک  17تا امنیت ورزشکارانش را در سراسر 

 کنید:  ( را مالحظه می0207برای جنبش المپیک و پارالمپیک )نسخه چاپ شده 

که  یاست که در آن همه افراد یو حفظ جامعه ورزش جادیمتعهد به ا ،متحده االتیا کیو پارالمپ کیجنبش المپ

با هم کار  یو جنس ی، جسم یاز هرگونه سوء رفتار عاطف یعار یفضا کیتوانند در  یکنند م یدر آن شرکت م

 .رندیبگ ادیمطالب جدید و کرده 

  شود؟ یشما اعمال مهای مد نظر  استیچه موقع س

 : یسازمان شما ممکن است دارا

  یعموم های سازمان تیحفظ امن استیس -
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 شود. تحریمتوسط سازمان شما شود  یکه در طول مسابقات اعمال م یاستیس -

 فدراسیون های بین المللی

که توسط سازمان شما  یدر طول مسابقاتاز ورزشکاران محافظت  یرا برا یارچوبهشود که چ یم هیتوص شدتبه  

در رابطه با  دیشما با نفعانیرا که ذ ییازهایکه حداقل ن یسازمان استیس کی نی، و همچندیکن جادی، اتحریم شده

 لحاظ کنید. ، کنند تیحفاظت از ورزشکاران رعا

 کمیته های ملی المپیک

رقابت و  یخاص برا استیس کی، هامربوط به رقابت  NOC ندگانیهمه نما یرا برا یاستیس دیممکن است بخواه

هستند عضو شما  ی کهی/ سازمان ها نفعانیهمه ذ یدر سطح سازمان که برا یمحافظت استیس کی نیهمچن

 .دیریدر نظر بگکنید و اعمال 

 به عنوان مثال فدراسیون جهانی تنیس: 

در نظر گرفت. این طرح  شامل  انکنیباز ی برایبرنامه رفاه کی 0227در سال  (ITF) سیتن یالملل نیب ونیفدراس

بود. در این برنامه به وضوح نمای سیاست رفاهی بازیکنان فدراسیون جهانی  سیاست های رفاهی ورزشکار

 تنیس بیان شده است:

آیین نامه هایی که بر رفتار محترمانه همه کسانی که در طول مسابقات برگزار شده توسط فدراسیون جهانی تنیس 

 می کند.  حضور دارند حکمرانی

متعدد  نفعانیو مشارکت با ذ یهمکارروش های با استفاده از  یورزش ی، تمام سازمان ها میدان یهمانطور که م

بنابراین ممکن است سواالتی در رابطه با صالحیت قضایی با توجه به سیاست های حفاظت از  کنند. یکار م

 ورزشکاران و دیگر سیاست های اعمال شده مطرح شود. 

 گروه خاص است؟ کیاز  تیشما در جهت حما استیس ایآ

در نظر گرفته و تعریف شده باشد. یا اینکه این از همه ورزشکاران  تیشما شامل حما استیساهمیت دارد که 

تعریف  قرار گرفته اند سوء استفادهکه در معرض آزار و  ان خاصورزشکار ی ازاز گروه تیحماسیاست به منظور 

 شده باشد. 

 این موارد می تواند شامل این گروه ها باشد: 

 ورزشکاران جوان  -

 ورزشکاران دارای اختالل -



28 
 

 زنان و دختران  -

 مردان و پسران  -

  ،است یالزم و ضرور ردیگ یخاص ورزشکار هدف قرار م یکه در گروه ها یحفاظت یها استیس اگرچه

و سوء استفاده در ورزش قرار  تیدهد که همه ورزشکاران ممکن است در معرض خطر آزار و اذ یاما شواهد نشان م

 .رندیبگ

سیاست های کمیته بین المللی المپیک در بحث جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده از ورزشکاران شامل 

 حمایت از تمامی ورزشکاران بدون محدودیت می شود. 

، در بخش منابع شده هیتوص، شود یم تیبه سمت جوانان ورزشکار هدا شتریشکاران بحراست از ورز یاگر خط مش

کمک به شما  یشده توسط سازمان ها برا دیتول ابعابزارها و من رای، زدیکن دیحفاظت از کودک بازد یاز فصل ها

  وجود دارد.

 شود یم هی، توص دیزنان و دختران در ورزش متمرکز شو هیاز خشونت عل یریشگیپ براست که  نیاگر هدف شما ا

ابزارهای سازمان ملل بخش زنان در حوزه سازمان های ورزشی را مطالعه کنید. می توانید این اطالعات را اینجا 

 بیابید: 

مشخصات مربوط به  میکن یم هیمشارکت دارد ، توص زین کی/ اداره ورزش پارالمپ تیریشما در مد ازماناگر س

اطالعات  دیتوان ی. مدیرینظر بگ در بحث آزار و اذیت و سوء استفاده را دراختالل  یحفاظت از ورزشکاران دارا

می توانید اطالعات بیشتر مربوط به  .دیابیب نجای، در ا کیپارالمپ یالملل نیب تهیمورد را از کم نیمربوط به ا شتریب

 اینجا پیدا کنید:  کمیته بین المللی پارالمپیک را

 ان:حفظ ورزشکار استیدامنه س حیتشر ادامه فصل اول:

 زنان و دختران در ورزش:  هیاز خشونت عل یریجلوگ

 زنان سازمان مللبخش 

و اشکال  زانی. م مشارکت آنها است. یبرا یمانع اصل یورزش یها تیزنان و دختران در موقع هیخشونت عل"

دهد که  یاما شواهد نشان م. کنند متفاوت است یخشونت در ورزش که مردان ، زنان ، دختران و پسران تجربه م

در ورزش و چه چه خشونت  هستند. یشتریو استثمار ب تی، آزار و اذ یدر معرض خطر خشونت جنس اندختر

رشته های انفرادی تمرین می کنند، قابل  ی که درورزشکاران زن یرو آن یخارج از ورزش رخ دهد ، اثرات منف

کسانی که مورد آزار واقع و  انید قربانتوان ی، مافتد یکه در خارج از ورزش اتفاق م ییخشونت هامالحظه است. 

خشونت  اتفاقات واقعی ای دهایبه عنوان مثال ، تهد آموزش هستند ، دنبال کنند.در حین که  یرا در حال شده اند

 ریو سا انیقربان یبرا یزیغم انگ جیاوقات با نتا یگاهکه  به محیط ورزش هم سرایت کند، دنیای ورزش خارج
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مقابله با خشونت  یبرا بسیاری فرصت یو جامعه ورزش ن، ورزشکارا انیورزش ، مربهمراه است. مدیران  ورزشکاران

زنان و دختران  هیه خشونت علممکن است احساس کنند کاز آنها  یاریکه بس یدر حال زنان و دختران دارند. هیعل

به عنوان  گام بردارند. ندهیآ یامر برا نیاز ا نانیاطم یتوانند برا یآنها مو  ستیآنها ن اندر سازم خاصی موضوع

بخش مهمی از برنامه جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در ورزش، بخش زنان سازمان ملل متحد مجموعه 

ای برای انجمن ها و سازمان های ورزشی فراهم کرده است که برای اطالعات بیشتر می توانید به بخش منابع 

 مراجعه کنید. 

 کارهایی که باید انجام شود: 

 ت از ورزشکاران برای چه کسی تعریف و اعمال می شودسیاست حفاظ -

  شود( یخاص مربوط م یگروه ها ایبه حفاظت از همه ورزشکاران  نی)اگر ا دیکن حیخود را تشر یخط مش -

اگر به سیاست های سازمانی معتقدید یا سیاست های رقابتی که فقط در چهارچوب زمان مشخص اعمال می  -

 شود، آن را مشخص کنید. 

 : تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده 0بخش 

 فیدانند تعر یو سوءاستفاده م تیآنچه را آزار و اذ یورزش یکند که سازمان ها یم هیتوص IOC دستورالعمل

 .کنند

 مهم است؟ اریبساین مساله  فیتعر چرا

 :و سوء استفاده تیآزار و اذ یبرا یفیتعر نییتع

 ردیگ یقرار م یخط مش نیکند در ا یم نیی، تعراو سوء استفاده  تیآنچه رفتارها و اعمال آزار و اذ  -

هنگامی که به ورزشکاران، مربیان و دیگر اعضای تیم های ورزشی در یادگیری مفاهیم آزار و اذیت و سوءاستفاده  -

 کمک می کنید، و این موضوع با رفتارهای سازمانی شما مغایرت دارد: 

 کند. یم دیشود ، تأک یارائه م یگرینهاد د ایشما  یانضباط تهیبه کم یآنها پرونده ا یرا که برا یاصول -

 تعریف برخی از نکات کلیدی توسعه: 

آزار و اذیت و سوء استفاده تعریف می شوند  در مسالهقوانین قابل اجرا  زمانی که مهم است، ابتدا و در وهله اول -

 در نظر گرفته شود. 

 IOCد که بیانیه اجماع کمیته بین المللی المپیک یکه تعریف شما همراستا با اصطالحاتی باشپیشنهاد می شود  -

Consensus Statement است:  د. منابع برای این موضوع بسیاراز آنها استفاده می کن 
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0- The IOC Consensus Statement (0201توسط تعدادی )  .از کارشناسان این حوزه توسعه یافته است

 انیه به پنج محور اصلی آزار و اذیت و سوء استفاده اشاره دارد و فقط بر یک مساله خاص تاکید نمی کند. این بی

دوم اهمیت ثبات. تا جایی که به آزار و اذیت و سوء استفاده مرتبط است به خوبی در ادبیات آکادمیک و علمی  -0

 اشاره شده باشد. 

همکارانش جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده در سیاست های و « 11کر»توسط  0201یک تحقیق در سال  -

حال حاضر و موجود ورزش را بررسی کرد. او به شدت پیشنهاد داد که آزار و اذیت و سوء استفاده شامل تمام شکل 

 می کند.هایی که قبال به آنها اشاره شد می شود و در کنار آنها مثال های زده شده به شناخت بیشتر رفتارها کمک 

 

 ادامه فصل دوم: تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده   

لطفا توجه کنید که هیچ شرط مشخصی برای همراستا شدن با تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده در 

 ورزش وجود ندارد. فقط توصیه می شود. 

 تعریف سوء استفاده و آزار و اذیت 

 هیانیارائه شده در ب فیو سوءاستفاده ، از تعار تیاصطالحات آزار و اذ یابزار ، هنگام بررس نیبه منظور استفاده از ا

  کرد. میستفاده خواها IOC Consensus Statement( 0201کمیته بین المللی المپیک )اجماع 

اتفاق به تنهایی  ای یبیترک تشود که ممکن است به صور انیو سوءاستفاده به پنج شکل ممکن است ب تیآزار و اذ

، یسوءاستفاده جنس ، د(ی، ج( آزار جنس ی، ب( سوءاستفاده جسم ی( سوءاستفاده روانالفموارد شامل:  نیا .فتدیب

 جهی و غفلت باشد.  تو یبه( و 

 سوء استفاده روان شناسی: 

هر نوع درمان  ای،  ی، ارعاب ، آلودگ ری، تحق یجمله حصر ، انزوا ، تعرض کالم ازهرگونه عمل ناخواسته  یبه معنا -

  ، عزت و عزت نفس شود. تیاست که ممکن است باعث کاهش احساس هو یگرید

 :یسوء استفاده جسم

مانند مشت زدن ، ضرب و شتم ، لگد زدن ، گاز گرفتن و سوزاندن  -و ناخواسته  یهرگونه اقدام عمد یبه معنا - 

 یبدن تیتواند شامل فعال یم نیهمچن یعمل نیشود. چن یم یدگید بیآس ای یجسم بیاست که باعث آس -

                                                           
11

  Kerr, G. Stirling, A. MacPherson, E. (0201) “A Critical Examination of Child Protection Initiatives in Sports Contexts” 
Social Sciences (3) pp, 742–757.  
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درد( ، مصرف  ای یدگید بی؛ در صورت آس تمرینات نامناسب از نظر جسمی اینامناسب باشد )مثالً سن ،  ای یاجبار

 .یاجبار نگیاعمال دوپ ایالکل  یاجبار

 آزار و اذیت جنسی: 

        ی. آزار جنسیو چه جسم یکالمچه غیر،  ی، چه کالم یجنس نوعرفتار ناخواسته و ناخواسته از  هرگونه  -

  باشد. یتواند به شکل سوء استفاده جنس یم

 سوء استفاده جنسی: 

 ایشده  ی/ دستکار یاجبار تی، در صورت رضا ینفوذ ای ی، تماس ی، خواه ارتباط یجنس تیهرگونه رفتار با ماه -

  یرقانونیغ

 بی توجهی و غفلت: 

 را به عهده دارد ومراقبت از ورزشکار  فهیاست که وظ یگریشخص د ای یمرب تیعدم موفق یسند به معنا نیا -

 و این امر باعث ایجاد صدمه و ضرر و زیان می شود.  آمدهحداقل سطح مراقبت از ورزشکار به وجود 

شامل نژاد ، مذهب ، رنگ ،  یا نهیزمپیش بر هرگونه  یمبتن تیو آزار و اذ تیآزار و اذ بیآس وعالوق بیخطر قر

 یورزش ییو توانا یاقتصاد تی، وضع یسن ی، ناتوان یجنس شی، گرا تی، جنس یجسم اتی، خصوص تی، قوم دیعقا

 نیآنال ای یبصورت حضور استحوادث باشد. ممکن  یسرکی ایطرفه  کیحادثه  کیتواند شامل امر  یم نیاست. ا

از  یو سوءاستفاده اغلب ناش تیباشد. آزار و اذ ی، ناخواسته و اجبار یممکن است عمد تیباشد. آزار و اذ

شخص در  کیاقتدار توسط  اینفوذ ، قدرت  تیاستفاده نادرست از موقع این به معنایسوءاستفاده از اقتدار است ، 

آزار  باور است که نی، بر ا IOC IOC Consensus Statement (0221)  اجماع هیانی. باست گریبرابر شخص د

 سوءاستفادهو  تیآزار و اذ یمدل مفهوم کیاز هم جدا شوند.  دینبا نیو بنابرا است وستهیو سوءاستفاده پ تیو اذ

 که توسط ، راتی، سازوکارها و تأث یتصادف ریدهد ، انواع خشونت غ یرا نشان م یفرهنگ نهیدر ورزش که زم

  شود. یم دهدا شیبرعکس نما تحقیق شد، (0201و همکاران  سی)مونتوا

 تبعیض جنسیتی

 آزار و اذیت 

 سوء استفاده 

 محتوای فرهنگی: 

 براساس قدرت مشتقات در
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 روابط جنسی

 جنسیت

 نژاد

 قومیت

 نامحسوس بودن

 ناتوانی )توانایی(

 سن 

 ورزشکار توانمند 

 طول عمر ورزشکار

 ایمان 

 اجتماعی / وضعیت مالی  –اقتصاد 

 یا ترکیبی از همه آنها 

********** 

 انواع غیرتصادفی خشونت 

 روان شناسانه

 فیزیکی 

 جنسی 

 چشم پوشی 

 مکانیسم ها: 

 مخاطب

 بدون تماس/ کالمی 

 سایبر 
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 غفلت 

 قلدری

 حیرت آور

 اثرات )نشان دهنده(

 تاثیرات ورزش

 STIs، خودآزاری، EDs ،PTSD)به عنوان مثال بیماری و جراحت، افت عملکرد، بی نظم غذا خوردن،  فیزیکی

 )به عنوان مثال کمبود عزت نفس( تیشناخ

 )به عنوان مثال تغییر خلقیات( احساسی

 )به عنوان مثال رها کردن، تمایل بیشتر به خیانت( رفتاری

 )به عنوان مثال اضطراب، افسردگی، خودکشی( سالمت روان

 )به عنوان مثال محرومیت اجتماعی، حاشیه نشینی( روابط

 ضررهای اقتصادی

 تاثیرات سازمانی

 خسارت به عتبار

 کمبود بازیکنان و تماشاگران 

 کمبود اسپانسر 

 کاهش تعداد مدال ها 

 کاهش اعتماد عمومی 

 کمبود اعتماد 

 تنزل دارایی

 IOCبرای مطالعه جزئیات و مثال های بیشتر که آزار و اذیت و سوءاستفاده را تشکیل می دهد می توانید به بیانیه 

Consensus Statement (0201ید: آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش )مراجعه کن 
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 مرور بخش دوم 

 :دیشود! شما با فیتعربایستی سازمان شما  استیس یبخش ها نیمرحله اول نیا در

 تایید امنیت داخلی و ساختار توسعه سیاست حفاظتی ورزشکاران 

 سیاست حفاظتی از ورزشکارتان توسط چه کسی تعریف و بررسی می شود

 مشی خود را تعیین کنید دامنه خط

 دیریدر نظر بگ دیکه با یدیو سوءاستفاده را با در نظر گرفتن نکات کل تیاز آزار و اذتان سازمان فیتعر

 دیکن نییتع

سیاست سازمانی، رقابت خاص حفاظت از ورزشکاران یا هر دو آنها آیا مشخص می شود که توسعه 

 خواهد یافت )اگر درخواست شوند.(

 0بخش  پی نوشت برای
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 بخش سوم

 اجزای اصلی

 توسعه سیاست حفاظت از ورزشکاران 

 یم یورزش یسازمان ها یحفظ ورزشکار برا یها استیس یاصل یمؤلفه ها یبخش به بررس نیدر ا

 .میپرداز

 این بخش شامل دو قسمت است: 

 بخش اول: توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران  -

 توسعه سیاست حفاظت از ورزشکاران در رقابت خاصبخش دوم:  -

 

 40بخش اول: توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران                                       

 43سیاست سازمانی: اجزای اصلی                                                                                

 43تشریح سیاست شما                                                                        قدم اول و دوم:

 43قدم سوم: تعریف گزارش رویه ها                                                                            

 10                                                                                        گزارش مکانیسم ها

 11                                                                 یبه مقامات دولت - یاجبار یگزارشگر

 11                                                                                   یسازمان یگزارش اجبار

 41                                                                                                 قدم چهارم: پرسنل

 11                                                                  ی: پرسنل اصلربطیاز افراد ذ یبانیپشت

 02قدم پنجم: رویه تحقیقات                                                                                        

 02قدم ششم: رویه های انضباطی                                                                                 

 00                                                                                 قدم هفتم: معیارها و تحریم ها
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 00قدم هشتم: فرایند عادالنه                                                                                     

 00                                        سازمانها ریمربوطه و سا یدخالت مقامات دولتقدم نهم: 

 03قدم دهم: محرمانه بودن                                                                                        

 03قدم یازدهم: مشارکت ورزشکاران                                                                         

 04لیست نهایی                                                                                                         

 00بخش دوم: توسعه سیاست حفاظت از ورزشکاران در رقابت خاص                         

 00                                              چه چیزی در این مکان اهمیت دارد؟                        

 00خبرهای خوب                                                                                                      

 02                                                        ی اصل یرقابت: مؤلفه ها یخاص برا استیس

 02قدم اول: مقدمه                                                                                                     

 02قدم دوم: واقع گرایی                                                                                             

 02کاربردی                                                                                       قدم سوم: دامنه 

 02                                                                            رانهیشگیاقدامات پقدم چهارم: 

 02                                             قدم پنجم: مامور محافظت از ورزشکاران                 

 01       تیو آزار و اذ تیپرداختن به حوادث آزار و اذ یه هایگزارش و روقدم ششم: 

 01قدم هفتم: رویه انضباطی                                                                                       

 01بودن                                                                                       قدم هشتم: محرمانه 

 05لیست نهایی                                                                                                           

 22                                                                        مرور بخش سوم                              
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 بخش اول 

 توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران 

 . میپرداز یم یحفظ ورزشکار سازمان استیس یاصل یمؤلفه ها حیبخش به تشر نیا در

 ست؟یچ "یسازمان استیس"

 یممکن است برا شود که در تمام طول سال وجود دارد. یاطالق م یاستیبه س یسازمان استیمثال ، س نیدر ا

نمایندگان باشد )به عنوان مثال  میخواه مستق ،که با سازمان شما در ارتباط هستند  یمحافظت از تمام ورزشکاران

(NOC) با  یشامل همکار یسازمان استیس کیشما(.  ونی)مانند ورزشکاران تحت فدراس میرمستقیو چه به طور غ

از ورزشکاران  حمایتی یها استیاست. س یمل یسازمان شما و سازمان ها ی، از جمله اعضا فرد ذینفع نیچند

قرار  استیس نیرا که در محدوده ا سوء استفادهو  تیکند تا گزارشات آزار و اذ یبه سازمان ها کمک م ،یسازمان

 کنند. تیریو مد افتیدارند به طور مؤثر در

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی  

، و  ستیاطالعات ارائه شده جامع ن. کنند یم لیرا تکم IOC های دستورالعمل ی،اصلدنباله روی از اجزای 

 شود. یم هیدرباره نحوه استفاده هر مؤلفه در متن سازمان شما توص یکامل قاتیتحق

 قدم های اول و دوم: 

 تشریح سیاست های شما

. دیخود را داشته باش یحفظ سازمان استی، ممکن است بخش اول س دیمجموعه ابزار را تمام کرد نیا 0اگر بخش  

 برای یادآوری این موارد باید انجام شود: 

 IOC consensus) هیانیمطابق با ب، استسوء استفاده  تیآنچه مورد نظر سازمان شما به عنوان آزار و اذ انیب  -

statement )و دیگر قوانین قابل اجرا 

بیان اینکه چه کسی سیاست های حفاظتی شما را بررسی می کند )به عنوان مثال یکی از اعضای وابسته سازمان  -

 شما(

 قدم سوم: تعریف گزارش رویه ها  

 قدم بعدی تشریح چگونگی گزارش آزار و اذیت و سوء استفاده که می تواند در سازمان شما گزارش شود.    

     ادامه بخش اول: توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران  
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 سیاست سازمانی: اجزای اصلی  

یک مورد: فالن ورزشکار توجه ناخواسته ای از فردی که در فعالیت های ورزشی به او نزدیک است دریافت می کند. 

مدتی افت می کند. او )مرد( متقاعد او )مرد( وحشت زده شروع به تمرین کردن می کند و کیفیت کاری اش بعد از 

 می شود که ورزش را به طور کامل کنار بگذارد. او می خواهد به کسی درباره این موضوع بگوید اما نمی داند چطور. 

اکنون که شما مشخص کرده اید مکانسیم گزارش چگونه در دسترس است، زمان آن فرا رسیده که شخصی به این 

 گزارش ها رسیدگی کند. 

 ص نگران: پرسنل کلیدی                 اایت از اشخحم

نمودار زیر از قالب های برنز، نقره و طال برای شناخت دستور العمل های کمیته بین المللی المپیک در کمترین 

    شکل استانداردهای مربوط به حمایت از افراد نگران )برنز( و نشان دادن بهترین عملکرد )طال( استفاده کرده است.                      

 

  نکته:
خاص با استفاده از قالب طال ، نقره و برنز به  شنهاداتیابزار ابزار ذکر شد ، پ نیا یفکه در معر همانطور 

کند تا نشان دهد که راه حل  یروش تالش م نی، ا دیشود: لطفا توجه داشته باش یم میتقس ریشرح ز

                            شود. یم هیتوص شتریب قاتیو تحق ستندیهمه سازمان ها وجود دارد. نمونه ها جامع ن یممکن برا یها

 

 

 برنز

مختلف و افراد  یگزارشگر ی، مشخص کردن کانالهاو سوءاستفاده تیآزار و اذ یموارد احتمال یبرا یگزارش نوشتن

کمیته  ای IF یکی از اعضای فدراسیون های بین المللی حادثه به کیآنها ممکن است  قیمشخص شده که از طر

 .در گزارش درج شود دیبا یاطالعات چنینگزارش شود، و  NOC های ملی المپیک

 نقره

ناشناس بودن  دیبا -است:  ریز یدیکل یها یژگیشامل و یگزارش ده ستمیدهد که س یخوب نشان م کردعمل

در دسترس و گسترده باشد ، از  دیبا یروش گزارش ده -آسان و قابل فهم باشد. و  دیروش گزارش با -ارائه شود. 

 .رود یگزارش به آنجا م برای تهیهکه  یبه خبرنگار یجمله اطالع رسان

 طال

 را شامل شود:  ریز یاصل یها یژگیو دیمستقر با یگزارش ده ستمیدهد که س یروش نشان م نیبهتر
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 باشد.  منیمطمئن و ا دیبا -

 شود. و نیتضم دیمحرمانه بودن با -

 یریشود تا احتمال درگ تیریو مد یسازمان سازمانده یبازو به عنوان یتوسط شخص دیبا یگزارشگر ستمیس - 

 .ابدیمنافع کاهش 

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی   

 مکانیسم گزارشگری:  

 در زیر لیستی از مکانیسم های گزارشگری با مزایا و اشکاالت هر یک تهیه شده است: 

 مکانیسم                                                                              مزایا و اشکاالت ظرفیت ها 

گزارش کتبی                                                                         آسان، قابل دسترسی، ممکن 

 ود.(است محرمانه باشد )اگر به درستی انجام ش

 می تواند درک آن سخت باشد، گزارشگر

 ممکن است نداند چه اطالعاتی را گزارش می کند، 

 امکان پاسخگویی محدود،

 ظرفیت غیرقابل اعتماد

 

گزارش از طریق فرم/ خدمات آنالین                                                        آسان، قابل دسترسی، 

 بودنقابل اعتماد، محرمانه 

 )اگر گزارش شود(، 

 امکان پاسخگویی

 سرمایه گذاری مالی

 دسترسی به اینترنت مورد نیاز

 بایستی به خوبی تبلیغ شود

 

 

 لیمیا قیاز طر گزارش

 .یاضاف یمال یگذار هی، بدون سرما ییپاسخگو یی، قابل اعتماد ، توانا آسان  

برای گزارش را  یداند چه اطالعاتنشخص گزارشگر ممکن است ،  ازیمورد ن نترنتیگزارشگر و ا آدرس   

 می تواند تهیه کند. 
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 یحضور گزارش

 .یبانیبه دست آوردن اطالعات مربوطه و ارائه مشاوره / پشت یسواالت مربوطه برا دنیپرس امکان   

به  ازیکند ن یم افتیکه گزارش را در یبالقوه ، شخص یمال یگذار هی، سرما ییایجغراف یها تیمحدود   

 .ممکن است مشکل ساز باشد ی، از نظر زبان داشته باشدآموزش دارد و تضاد منافع ن

 

 

 خط تلفن قیاز طر گزارش

 سان، قابل دسترسآ  

، به  ییمحدود در پاسخگو یی، توانانیست ازیاطالعات مورد ن ی ازدمانیچ چیآن دشوار است ، ه درک  

 شود.نمی  غیتبل یخوب

 

 

نمونه ای از آن را  کند. یکند قدردان یم حیرا تشر تیکه روند شکا یبرگه اطالعات کیممکن است از  Xورزشکار 

 پیدا کنید.اینجا می توانید 

تهیه این  یبرا یگزارشگر ستمیس یسازمان شما در حال حاضر دارا ایآ کنید یکه بررس بهتر استمرحله ،  نیدر ا

و  تیکه گزارش آزار و اذ بدانید دیبخواه دیداشته باشد ، شا وجودچنین سیستمی  گرانوع گزارش ها هست؟ 

 .دکنمی مدل استفاده  کیموجود به عنوان  یگزارشگر زمیاز مکان ای وجود دارد وساختار  نیسوءاستفاده در ا

 کارهایی که باید انجام شود ستیل

، یکپارچگیمثال اخالق /  یدر سازمان شما وجود دارد )برا یگزارشگر یها هیکه در حال حاضر رو دیشو مطمئن  

 (خط تلفن
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 ادامه بخش اول

 توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران 

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی 

 گزارش اجباری به مقامات دولتی 

و سوءاستفاده  تیآزار و اذ یگزارش ها حیتشر مورداز کشورها / مناطق ممکن است قانون خاص خود را در  یبرخ

زمانی که اجباری است داشته باشند. به خصوص در مورد رفاه کودکان. در بعضی کشورها قوانینی وجود دارد که نه 

فقط گزارش موارد واقعی سوء استفاده، بلکه گزارش های مشکوک به سوء استفاده را هم طبق وظیفه اخطار می 

 تیعمل نتوانسته است مسئول نیانجام ا ایو  دنید بیطرف در صورت آسدهد. )یک مفهوم حقوقی نشان می دهد 

 (.ردیرا به عهده بگ یگریصدمات وارده به د

 کمیته های ملی المپیک 

 :ایکنند آ قیشود که تحق یم هیتوص

  شما کاربرد دارد ، یمورد برا نیشود ، و اگر ا ی/ کشور شما اعمال م التیدر ا یاجبار یالزامات گزارش ده نیچن -

 شوند؛ و یاعمال م یچه کسان یبرا نهایا -

 .ردیگ یقرار م یاجبار یالزامات گزارش ده نیو سوء استفاده تحت ا تیچه نوع آزار و اذ -

 تیمشکوک ، مسئول ای یسوء استفاده واقع یدر مورد گزارش اجبار ینیقوان تیدر صورت عدم رعا مهم است چون

و  تیاطالعات مربوط به مکان و زمان آزار و اذ دیامر صدق کند ، با نیشود. اگر ا می جادیا یمدن ایو /  یقانون یها

در  دیبا نیقانون( گزارش شود ، همچن یاجرا یبه سازمانها میمستق ال)به عنوان مث یسوء استفاده به مقامات دولت

 .ردیشما قرار گ یسازمان استیس

 فدراسیون های بین المللی 

را در مورد قانون مربوطه انجام  یقاتیتحق یبه مقامات دولت یاجبار یشود در مورد گزارش ها یم هیتوص نیهمچن

شود در  یم شنهادی، پ نیعالوه بر ا .دیخود لحاظ کن یسازمان استیرا در س یاطالعات نیو حسب مورد ، چن دیده

در  دیمحافظت ، به آنها گفته شود که با یها هیها و رو استیس یاجرا یابر یمل یها ونیصورت کمک به فدراس

 نسبت به آندارند در کشور / منطقه  فهیوظ ایکنند و  قیتحق یخود به مقامات دولت یاجبار یمورد گزارش ها

  هشدار دهند.
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 یسازمان یاجبار یگزارش ها

دهند که  یم حیرا توض یاجبار یگزارشگر فی، وظا یمحافظت از ورزشکاران سازمان یها استیاز س یاریبس

مورد توجه  دیبا شهیحال ، قانون قابل اجرا هم نیبا ا / منطقه است. التیکشور / ا کی یگسترده تر از تعهدات قانون

که به  یمانند بزرگساالن -کند  موردپسند یممکن است شما را ملزم به گزارش رفتارها"سازمان شما  .ردیقرار گ

که طبق قانون  - دیکن یسپر نیورزشکار در خارج از تمر کیوقت خود را با  ایدهند ،  یمویژه  هیورزشکار هد کی

را در خط  یگسترده تر یاجبار یمقررات گزارش ده ایکه آ دیریدر نظر بگ دیبا نیبنابرا ."ممکن است گزارش نشود

است ،  نیچناگر  که ممکن است اعمال شود(. ی/ منطقه ا یمل یازهایکرد )با توجه به ن دیخود لحاظ خواه یمش

آزار و  ی، در مورد چگونگ شمادر سازمان  یچه کساینکه خود در رابطه با  استیکه به طور واضح در س اهمیت دارد

 یمشخص کند که چه کس دیبا نیهمچن استیس نیانظارت داشته باشید.  ددهمی ، گزارش سوء استفادهو  تیاذ

 گزارش دهد.را و سوء استفاده مشکوک در سازمان خود  تیشود که آزار و اذ یم بی، اما ترغ ستیموظف ن

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی 

 :ایورزش استرال ونیسیمثال: کم به عنوان

، محافظت از کودکان در  تیاست: ورزش بدون آزار و اذ ایورزش استرال ونیسیاز کمبرگرفته  ریز خالصه 

 (.0222برابر سوء استفاده در ورزش )نسخه مورخ 

  پرداخته شده است. "ایاز کودکان در استرال تیقانون و خدمات حما"بخش به  نیدر ا

از حرفه ها از  یکه بعض یی[ در مورد سوءاستفاده از کودک ، در جایدولت مقامات]به  یگزارش اجبار"

 التیکنند گزارش دهند ، در همه ا یرا که مشاهده م یموظف هستند هرگونه سوءاستفاده ا ینظر قانون

ساوت ولز  وی. به عنوان مثال ، در ن مربوطه متفاوت است. یشود ، گرچه حرفه ها یقلمروها اعمال م ها و

 ی( ، که دارایورزش ی)سازمان هاهمچون  یحیاز جمله خدمات تفر ییافراد را در حرفه ها ،، قانونگذار

 ی، ملزم م؛ دارندمورد سوءاستفاده قرار گرفته است سال 01 ریکودک ز نکهیمشکوک به او  یمنطق لیدال

به گزارش مشکوک  یازین گریکه افراد د یدر موارد یحت د ...نخود را گزارش ده ظن و تردیدهایکند تا 

 یاقدام برا نیمناسب تر نیرخ دهد که ا ییها تی، ممکن است موقعوء استفاده از کودک نداشته باشندس

سوء استفاده از نسبت احتمال که مقامات را  یقانون از افراد نیمحافظت از کودک مورد نظر است. ا

 "کند.  ی، محافظت م آگاه می کنند انکودک

 

 مثال: 

 برای حفاظت از ورزشکاران (TTF)سیاست و رویه فدراسیون جهانی تنیس روی میز 

( را مالحظه می 0207روی میز )منتشر شده در تاریخ خالصه ای از کتابچه راهنمای فدراسیون جهانی تنیس 

 کنید: 
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 گزارش آزار و اذیت به ماموران  7،1

هر یک از اعضای فدراسیون جهانی تنیس روی میز مسوولیت دارد تا نقشی در اطمینان از پاکی و امنیت  7،1،0

 محیط ورزش از آزار و اذیت ایفا کند. 

مامی حوادث آزار و اذیت گزارش شده را بدون در نظر گرفتن فرد فدراسیون جهانی تنیس روی میز ت 7،1،0

 متخلف گزارش می دهد. 

 مثال: 

 فدراسیون جهانی کرلینگ، سیاست های آزار و اذیت و قلدری 

 ( را مالحظه می کنید:0201خالصه ای از کتابچه راهنمای فدراسیون جهانی کرلینگ )منتشر شده در تاریخ 

، خواه  ییو بالفاصله پس از شناسا رندیرا بگ قلدریو  تیآزار و اذ یدارند جلو فهی/ سرپرستان وظ رانیمد 3.0

 کنند. ی، اقدام فوریا نهصورت گرفته باشد  یتیشکا

 کارهایی که باید انجام شود:  ستیل

و  تیار و اذدر رابطه با آز یاجبار یمقررات گزارش ده ی/ منطقه شما دارا التیکه کشور / ا دیشو مطمئن  

 ر؟یخ ایکند  یشما صدق م استیدر مورد س نیا ایاست آ نیسوءاستفاده است ، و اگر چن

 ادامه بخش اول 

 توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران 

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی 

 قدم چهارم: 

 پرسنل

 یک مثال موردی:

اطالعاتی را در وب سایت کمیته ملی المپیک )کشور مطبوعش( دیده است. به او اطالع داده می شود که  Yمربی 

یک سیستم گزارش دهی آنالین وجود دارد جایی که او می تواند گزارش آزار و اذیت و سوء استفاده را به کمیته 

هد. او سوء ظن شدیدی نسبت به ملی المپیک )کشور مطبوعش(، فدراسیون جهانی، یا فدراسیون ملی ارائه د

دارد، با این حال او نگران آنچه که پس از گزارش آنالین اتفاق می افتد هست. این  Xوضعیت سالمت ورزشکار 

 اطالعات حساس کجا می روند؟ چه کسی آنها را دریافت می کند؟
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 نیا یچه کس دیریدر دسترس خواهند بود ، وقت آن است که در نظر بگ یگزارشگر یها سمیاکنون که مکان

 .کند یم افتیگزارش ها را در

 : پرسنل اصلیحمایت از افراد مربوط

مربوط به  یبه عنوان حداقل استانداردها IOCمشخص کردن دستورالعمل  ی، نقره و طال برااز قالب برنز ریجدول ز

 .کند یاستفاده م )طال(عملکرد  نی)برنز( ، و بهتر نفعیاز افراد ذ یبانیپشت

 برنز

افراد ") سوء استفادهحادثه مورد آزار و  کیدر  ریو اطالعات به افراد درگ یبانیارائه پشت یمناسب برا یسازوکارها

سوء استفاده باشد منجر  تیآزار و اذ یحوادث مورد ادعا هیکل یریگیکه مسئول پ یانتصاب شخص که به ( "مربوط

( یقانون ایو /  ی)به عنوان مثال از نظر پزشک سوء استفادهمحافظت از آزار و  نهیدر زم دیبا یشخص نیچنشود. 

 (i) :داشته باشد ریرا در موارد ز ینقش اصل دیبا ژهیبه واو  یها تیا تجربه داشته باشد ، و مسئولیو  دهیآموزش د

افشا شود  قابل اعتماد یمقامات محل رایب دیپرونده با کیاطالعات  ایآ نکهیا نییتع (ii) قیو تحق یمراحل گزارشگر

 .قاتیدر طول مراحل گزارش و تحق ربطیاز افراد ذ یبانی( ارائه پشت3، و )

 نقره

 باشد: ریشامل موارد ز دیباحمایت کردن  ربطیاز افراد ذبه خوبی 

 شخصی است که گزارش ها را دریافت می کند و :افسر یا دادرس حفاظت از ورزشکاران همان  -

باید ارتباط شفافی برقرار شود تا شخص یا اشخاصی که گزارش ها را دریافت می کنند مسوولیت رسیدگی به  -

 پرونده ها را به عهده دارند. 

 طال

 باشد: ریشامل موارد ز دیبا ربطیاز افراد ذ تیحما نمایشروش  نیبهتر

ت از ورزشکار باید در اختیار سازمان باشد و نسبت به گزارش های ارائه شده بی طرف مامور یا دادرس حفاظ -

 باشد، و 

 ضروری است که برای این موضوع هم افسر مرد و هم افسر زن حضور داشته باشند.  -
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 سیاست سازمانی: اجزای اصلی

در زیر لیست متفاوتی از گزینه های مرتبط به افراد متمرکز و حامی در کنار نقاط ضعف و قوت آنها تهیه شده 

 است. این لیست جامع و کامل نیست و می تواند موارد دیگری را هم شامل شود. 

 مزایا و معایب           افراد متمرکز                                                                          

 افراد اداری فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک  

 درک مدیریت ورزشی، ارتباط با فدراسیون های ملی و اجتماع محلی 

     ورود منابع انسانی مورد نیاز توسط فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک / تضاد بالقوه منافع
  

 اص شاغل در کمیسیون پزشکی فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک اشخ
 درجه استقالل، درک مدیریت ورزشی، دانش پزشکی 

 فعالیت اعضای کمیسیون معموال در امور داوطلبانه ابتدایی است، تضاد منافع بالقوه

                                                                                

 سازمان مستقل کیبه  گزارش
 .منافع یاحتمال یبه حداقل رساندن تضادها ،از سازمان ورزش مستقل  

 .شناخته شود تیظرفدر این  به طور رسمی دیبا سازمان
 

 یاداره بهداشت محل کیدر  شخص
 به دستیابی ، محلی بهداشت مراکز در شرایط واجد فرد چندین شناسایی صورت درسازمان های ورزشی ،مستقل از 

 .است تر آسان جغرافیایی موقعیت

 نیازمند توافق بین مقامات محلی بهداشت و ورزش / و سازمان های ورزشی درگیر 

 

 یردولتیسازمان غ کی/  یمل هیریموسسه خ کیبه  گزارش

 مستقل از سازمان ورزش یمرکز منطقه ا نیچند داشتن 

 شود. جادیا ریدرگ یورزشو سازمان های /  یو ورزش یدولت ریغ ی/ سازمان ها یمل هیریخ نیب یاست توافق نامه ا الزم 
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 ادامه بخش اول: 

 توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران 

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی  

 قدم پنجم: رویه تحقیقات   

مامور حفاظت از ورزشکاران در یک فدراسیون ملی است، و گزارش « سندی»مورد: شخصی به نام 

 دریافت می کند. قدم بعدی چیست؟ Yآنالینی از مربی 

پاسخ به حوادث ادعا شده از آزار و  یشده را برا نییتع ریو تفس قیروش تحق کیخود  استیاست که در س مهم

انجام  شده حادثه ادعا نیاطالعات جامع درباره ا یبا هدف گردآور دیروش با نیا .دیکن انیو سوءاستفاده ب تیاذ

 هیکل شود. یدادرس انجام م ایاز منافع و  حفاظتمعموالً توسط افسر  هیرو نیهمانطور که قبالً اشاره شد ، ا. شود

خود  استیکه در س حفظ شوند. اهمیت دارد در یک جای امن/ دادرس محافظتوسط افسر ثبت شده گزارش ها 

آن هم ، شود فها را برطر یتالش کنند تا نگران ای، کرده قیتحق یورزش یکه سازمانها ستین الزم دیکن دیتأک

در نظر  نهمباشد در مرحله  یفریجرم ک کیکه ممکن است شامل  یمواردزمانی یک جرم مشکوک رخ داده است. 

 گرفته شده است.

 قدم ششم: رویه های انضباطی  

سازمان شما از آزار و  فیمطابق تعر، که تخلف صورت گرفته است ییدر جا و سوء استفاده تیموارد آزار و اذ هیکل 

بدین معنا که پرونده به کمیسیون انضباطی  گزارش شود. بایستی از طریق یک رویه انضباطی استفاده و سوء تیاذ

وجود دارد ارجاع  مقرراتو  قوانین ،موقعیت ها نقض به پاسخ برای تانسازمان در که دیگری نهادسازمان شما، یا به 

 داده شود. 

 کارهایی که باید انجام شود: 

 در این مرحله شما باید: 

 شود یو سوء استفاده به سازمان شما گزارش م تیآزار و اذ یکه چگونه گزارش ها دیکن نییتع -

 یاعمال م یچه کسان یشما گنجانده خواهد شد و برا یدر خط مش یاجبار یتعهدات گزارش ده ایآ دوش معلوم : -

 شود

معلوم شود چه کسی گزارش آزار و اذیت و سوء استفاده را دریافت و از افراد مربوطه پشتیبانی می کند. )مامور  -

 حفاظت از ورزشکاران(
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 ستفاده مثال نمودار نمایش پاسخ گزارش آزار و اذیت و سوء ا

 مرحله ارزیابی 

 

 

 

 ثبت شده استفاده سوء/  استفاده سوء به مربوط گزارش

 گزارش دریافتی توسط مامور حفاظت از ورزشکاران 

افسر حفاظت با بخش ها و افراد مربوطه سازمان برای ارزیابی اینکه آیا آزار و اذیت و سوء استفاده با تعریف 

 سازمان شما مطابق بوده هماهنگ خواهد بود. 

 (قانون طبق لزوم صورت در یا لزوم صورت در) دولتی مقامات اطالع

 بالقوه غیرقانونی فعالیت

 بالقوه انضباطی موضوع

 دولتی مقامات تصمیم

 پیگیری برای افسر از محافظت

 موضوع

 بدون موضوع

 پیگیری برای افسر از محافظت

 انضباطی پرونده تهیه

 استعالم انضباطی/دادرسی

 انضباطی کمیسیون تصمیم

 درگیر( اشخاص)یا  شخص به رسانی اطالع

 گیری درباره ارتباطات تصمیم

 

 گزارش نویسی

اطالعات هوشمندانهآوری و پیوند  جمع ، داخلی تحلیل  

 دولتی مقامات با ارتباط و 

 رویه انضباطی

 تصمیم گیری

 ارتباطات

 

 لطفا توجه کنید: رویه ها و رویه های انضباطی قبل از اینکه مقامات دولتی به طور موازی آنها را پیش ببرند.

 )خانم کریمی لطفا این صفحه را طراحی کنید. کامل ترجمه شده است.(
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 ادامه بخش اول: 

 توسعه سازمانی سیاست حفاظت از ورزشکاران 

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی  

 قدم هفتم: معیارها و تحریم ها  

 خواهد وجود شما سازمان در مجازاتهایی و اقدامات ، شما سازمان اساسنامهو /  مقررات/  قوانین نقض صورت در

اقدامات و مجازات ها در مورد جزئیات چگونگی حادث شدن آزار مهم است که دستورالعمل های مربوط به  .داشت

 نیبه اصل متناسب بودن احترام بگذارند و مطابق با قوان دیاقدامات و مجازاتها باو اذیت و سوء استفاده اجرایی شود. 

و شدت تخلفات. تعداد تخلفات؛  تی: ماهردیمورد توجه قرار گ ریعوامل ز دیتناسب با نییدر تع قابل اجرا باشند. 

 باشد(. ریصغ تیو آزار و اذ تیفرد مورد آزار و اذ ی)به عنوان مثال وقت گریمرتبط د طیهرگونه شرا

 قدم هشتم: فرایند عادالنه

دستور العمل های کمیته بین المللی المپیک )برای فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک مرتبط 

جرایی کردن سیاست حفاظت از ورزشکاران در برابر آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش( توسعه به ایجاد و ا

 در کسی علیه اگر که است معنی بدان این ، عملی نظر از برجسته کرده است.اهمیت پاسخگویی فرد پاسخگو را 

  :باشد اجرا قابل قانون با مطابق باید زیر موارد ، شود مطرح ادعایی شما ورزشی سازمان

   به فرد / افراد مربوطه ارائه شود هیاعالم دیبا - 

 .شود یارائه م ییمجازاتها ای شود قبل از اعمال هرگونه اقدام دهیشن دیکه با یحق / فرصت - 

 و حقوق مخاطب ارائه شود. یدر مورد حقوق شاک یاطالعات دی، با نیبر ا عالوه

  سازمانها ریمربوطه و سا یدخالت مقامات دولتقدم نهم: 

 یدر مورد پرونده ها ربطیذ یقابل اجرا ، مقامات رسم نیقوان تی، مهم است که با رعاگفته شد زیهمانطور که قبالً ن

و  تیآزار و اذ یاهکه با گزارش یا دادرس شود که افسر حفاظت یم هیرو توص نیمطلع شوند. از ا یفریبالقوه ک

الزم در مواجه با این گونه موارد را داشته باشد و بداند که شما ، دانش  استیطبق س، کند یسوءاستفاده برخورد م

 در برخورد با مقامات دولتی چگونه برخورد کند. 

وجود  زین یگرید یسازمانها ای یممکن است مقامات رسم ،ذکر شد 0قبالً در بخش ، همانطور که  نیعالوه بر ا

مهم است که شما این سازمان ها،  د.ابه آنها اطالع د دی، با یاحتمال یفریداشته باشند که در صورت بروز موارد ک
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تعهدات، موارد حقوقی و دیگر شرایط را بدانید تا اگر مجبور به افشای اطالعات مربوط به گزارش ها شدید، بدانید 

 چه اطالعاتی را می توانید افشار کنید. 

 سیاست سازمانی: اجزای اصلی  

 بودنقدم دهم: محرمانه 

به  یلیاغلب ، ورزشکاران تما است. یحساس اریاطالعات بس یو سوء استفاده اغلب حاو تیآزار و اذ یگزارش ها

 شوند. یریگیمهم است که گزارش ها به موقع و مناسب پ اریبس نیندارند و بنابرا یرسم یارائه گزارش ها

و از  دیکن میو سوءاستفاده است تنظ تیآزار و اذ یبه گزارش ها وطمحرمانه که مرب استیس کیشود  یم هیتوص

حادثه ادعا شده از آزار و  کیکند که  انیب دیبا یاستیس نیچنمطمئن شوید.  نفعیذ تمامی اشخاصارسال آن به 

، شماره  آدرستولد ،  خی، تار مانند )اسم فرد یشود و اطالعات شخص یم یو سوءاستفاده محرمانه تلق تیاذ

 افشاگری اگر اعالم کند. را خود قبلی رضایت مربوطه فرد ، مثال عنوان به نکهی، مگر اشود فاشنباید ( ییشناسا

کمیته  یافدراسیون های بین المللی  توجه مورد ،بالقوه جنایی عمل یک یا صدمه، برابر در کسی از محافظت برای

شما در مورد قانون قابل اجرا به عنوان مثال ، هرگونه  قرار گیرد الزم است. حائز اهمیت است که های ملی المپیک

 تحقیق کنید.  اجرا در مورد محافظت از داده ها قانون قابل

 قدم یازدهم: مشارکت ورزشکاران 

ل کمیته بین المللی المپیک ذکر شده، توصیه می شود که ورزشکاران در سیاست های ورالعمهمانطور که در دست   

 یورزشکاران سازمان خود همکار ونیسیکم قیاز طر دیممکن است بخواه توسعه حفاظتی مشارکت داشته باشند. 

 .ردیگ ارو نظرات ورزشکاران مورد توجه قر یاست که صدا ی. ضروردیکن

 یاجرا ایاتخاذ و /  یبرا (یمنابع انسان ای یکمبود منابع مال لیعنوان مثال به دل)به  ییصورت عدم توانا در

 یبانیدرخواست کمک و پشت گرید یسازمانها ای یاز مقامات دولت دیتوان یاقدامات حراست فوق الذکر ، م

 .دیکن
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 چک لیست: 

 آیا سیاست شما دارد: 

 ⃞می کند                        یدگیو رس ییو سوءاستفاده در ورزش را شناسا تیمربوط به آزار و اذ موضوعات

   ⃞                                                                                   در سازمان ریافراد درگ هیکل یبرااقدام 

  ⃞                                                  و حفاظت را دارند یمنیکه همه اعضا حق احترام ، ا دکنمی  انیب

 ⃞                                                                                     مهم است؛ یکه رفاه اعضا دیکن انیب

 ⃞                                    .است استیس نیاز ا تیو حما یمسئول اجرا یکه چه کس دکنمی  مشخص

 ⃞                                                                 شود؛ یتخلف محسوب م یزیچه چ دکنمی  مشخص

 ⃞                                                             دکنمی  را مشخص یتخلفات نیاز چن یعواقب ناش دامنه

 ⃞                                                           دکنمی را مشخص  اتیبه شکا یدگیگزارش و رس مراحل 

می  هیارائه دهند ، ته یبانیتوانند از شما مشاوره و پشت یم تیشکا ریدرگ نیطرف نکهیمربوط به ا اتیجزئ 

 ⃞                                                                                                                             دکن

 ⃞                                                                              و دکنمی حفظ سوابق را مشخص  مراحل 

 ⃞سوم فراهم می کند )افشاگری، مخبر(                                                          گزارشی برای شخص 

 ⃞                                                                                                              آیا سیاست شما هست: 

 ⃞                                                                                               .آسان استدرک آن و  پاک

 ⃞                                                                                        :بوده است نیشما ا یخط مش ایآ

                             ⃞یتی تصویب شده )مثال هیات اجرایی( و                                                          توسط بخش مدیر

 ⃞                                                 شده است دهینامه سازمان شما گنجان نییآ ایو /  یقانون اساس در

 ⃞                                                                                                       آیا سیاست شما بود: 

 ⃞                                                                                     ورزشکاران  باتوسعه یافتگی مشورت 

 ⃞                                                                                               آیا سیاست شما خواهد بود: 
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 یدر مقررات قانون اساس یاساس رییتغ کیبه ویژه زمانی که  ردیقرار گ یو به روز رسان ینیمورد بازب به طور مرتب

 ⃞                                                                                              .آیدوجود به سازمان 

 بخش دوم: توسعه سیاست حفاظت از ورزشکاران در رقابت خاص                          

اجرا می که توسط سازمان شما  یکه در هر مسابقات ورزش یمحافظت استیس کی نیتدو یبخش چگونگ نیدر ا

  شود. یشرح داده م یمسابقات مل ای ی، به عنوان مثال جام جهانشود

  شود؟ یامر عمل نیچرا مهم است که ا 

داشتن  .جاری باشد یورزش یسازمانها باوردر  دیخوب است و با یحکمران یبرا یذات به طور حفاظت از ورزشکاران

( که در کیالمپ یها یباز یبرا IOC GamesTime)مانند چهارچوب  توسط سازمان شما چارچوب محافظت کی

 جهت ورزشکاران یبرا منیا یورزش یفضا کی آوردنفراهم  یبرا یجد یشده نشان از تعهداجرا طول مسابقات 

  شرکت در آن دارد.

 خبر خوب

مسابقات را داشته الزم  ی، سازوکارهایعاد فعالیت های از یاست که اکثر سازمان ها به عنوان بخش نیخبر خوب ا

 ریورزشکاران و سا نکهیاز ا نانیاست و اطم یها به روال رسم زمین مکانیدادن ا وندیپ نجاینکته مهم در اباشند. 

 امر آگاه هستند. نیشرکت کنندگان در رقابت از ا

 یاصل یرقابت: مؤلفه ها یخاص برا استیس

به عنوان مثال  حفظ سازمان شما داشته باشد. استیمشابه با س یدیکل یممکن است بخشها یچارچوب رقابت کی

The IOC Games-Time Framework  :هشت بخش کلیدی دارد که در زیر می بینید 

 مقدمه -0

 هدف یا واقع گرایی -0

 دامنه کاربرد -3

 اقدامات پیشگیرانه  -1

 افسر حفظ امنیت -0

 به حوادث آزار و اذیت و سوء استفاده گزارش و روش رسیدگی  -1

 رویه انضباطی  -7

 محرمانه بودن  -1
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 رقابت ارچوبهچ از ای نمونه ارائه برای هدف این شرح داده شده است. ریدر صفحات ز ،هحلمر ای، هشت بخش نیا

آنالین این  "منابع"در بخش  دیتوان یاز آنها را م یوجود دارد که برخ زین یگرید یها و نمونه ها نهیگز .است

 .دیجستجو کنمجموعه 

 سیاست حفاظت از ورزشکاران در رقابت خاص ادامه بخش دوم: توسعه

                                                                                   ی اصل یرقابت: مؤلفه ها یخاص برا استیس

 : مقدمه0مرحله 

 کند. حیشود ، تشر یم یبانیرا که از آن چارچوب مسابقه پشت ییمقدمه استفاده شود تا مبناممکن است از 

می گوید:  0202دستورالعمل المپیک  01توصیه شماره  IOC Games-Time Frameworkبرای مثال 

 نیو سوءاستفاده از مجمع ب تیاز آزار و اذ یریبه جلوگ وطمرب یها هیتوصکه  دیکن تیاز ورزشکاران را تقو تیحما

-IOC Gamesاست. در مقدمه  0201کمیته بین المللی المپیک  ینامه اخالق نییو آ 0200ورزشکاران  یالملل

Time Framework  چهارچوب زمان اشاره شده  –بیشتر به نقش چهار کمیسیون در توسعه بازیهای المپیک

 است. 

 : هدف یا واقع گرایی 0مرحله 

حافظت از کمک به  یچارچوب برا نیا"برای مثال،  .است زمان رسیدن برای رقابت چارچوب بیانگر هدف

 "... ]اطالعات مسابقه[است.ورزش طول و سوءاستفاده در  تیشرکت کنندگان از آزار و اذ ریورزشکاران و سا

 : دامنه کاربرد3مرحله 

 چهارچوب زمان شامل موارد زیر است:  –بازیهای المپیک 

 (کیالمپ یها یشود )به عنوان مثال همه شرکت کنندگان در باز یاعمال م چه کسی یچارچوب برا نیا  -

 (کیشود )به عنوان مثال از آغاز تا بسته شدن دهکده المپ یکه چارچوب اعمال م یهنگام -

 ه(و سوء استفاد تیاز آزار و اذ یریمربوط به آن است )به عنوان مثال جلوگ چوبچار به مقوله ای که -

، از جمله منظور یدر مورد اصطالحات اصل بیشتری اریفتع چهارچوب زمان –در این بخش بازیهای المپیک 

 دهد. یو سوءاستفاده ارائه م تیآزار و اذ IOC فیتعر یو چگونگ "شرکت کننده"

 یاصل یرقابت: مؤلفه ها یخاص برا استیس 
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                                                         : اقدامات پیشگیرانه  1مرحله 

، آزار و اذیت و باشند آگاه آن وقوع از باید مسابقه در کنندگان شرکت ،چارچوب رقابت موثر واقع شود نکهیا یبرا

ارتباطات مرتبط با  شده هیتوص نیبنابراسوء استفاده از چه چیزی تشکیل شده و در نتیجه چگونه باید گزارش شود. 

برگه اطالعات در  کی،  نامه غیررسمیتواند به صورت  یم در نظر گرفته شود. نفعانیذ هیکل یبرا وبچارچ نیا

و  1 ی، لطفاً به بخش ها یریشگیدر مورد اقدامات پ شتریاطالعات ب یباشد. برا رهیو غ یآموزش یمسابقه ، دوره ها

 .دیمجموعه مراجعه کن نیا 0

 : افسر حفظ امنیت 0مرحله 

به پرونده را در مورد  یدگیرس تیمربوط به مسئول اتیجزئ دیباا ، چارچوب رقابت شم یسازمان استیمطابق با س

 نی، ا کیالمپ یها یدر باز کند. انیشما ب استیو سوءاستفاده در چارچوب س تیهرگونه گزارش مربوط به آزار و اذ

، ستیاصطالح مشابه( ن ایافسر حفاظت ) بردن از به نام یازیلزوماً ن بخش نیدر ا است. IOCافسر حفاظت  وظیفه

 اهمیت دارد.  این افسران با  گی ارتباطو چگوننقش آنها ، آنها در طول مسابقهبیشتر بلکه حضور 

 مثال: 

 دادهایو حفاظت از رو یستیافسر بهزفدراسیون جهانی نت بال: 

 0207یک افسر حفاظتی از سوی فدراسیون بین المللی نت بال برای مسابقات جام جهانی نت بال جوانان در سال 

منصوب شد. برای نقش او بودجه ای با عقد قرارداد بین سازمان کمیته محلی، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک نروژ 

 بود. دادیرواین  یامن و خاص برا یبرنامه جامع ورزش کیاز  یو حراست بخش یستیحضور مأمور بهزمقرر شد. 

 حفظ برای اساسیحداقل های  آموزشفدراسیون جهانی نت بال رفاه و حفاظت مامور  یها تینقش ها و مسئول

 یدستورالعمل ها نجایابایستی نشان می داد.  حفاظت را و مدیریت تجربهورزشکاران بود و هر دو جنبه  آگاهی

INF دارد. از کودکان وجود  تیحفظ و حما یبرا 

 ادامه قسمت دوم: توسعه سیاست حفاظت از ورزشکاران در رقابت خاص

                                                                                   ی اصل یرقابت: مؤلفه ها یخاص برا استیس

 گزارش و روش رسیدگی به حوادث آزار و اذیت و سوء استفاده  -1مرحله  

 نحوه جزئیات که شود اعمال شما رقابت چارچوب در روشی که است ضروری سازمانی، سیاست یک الزامات مشابه

 گزارش چنین پیگیری برای پرونده مدیریت روش .دهد گزارش رقابت طول در را سوءاستفاده و اذیت و آزار وقوع

 در را سوءاستفاده و اذیت و آزار حوادث توانند می که باشد یشامل کسان دیبخش با نیا .بود خواهد چه هایی

و چگونگی ساز و کارهای گزارش دهی را به عهده داشته باشند. )مثل مخبرها(.  دهند گزارش شما رقابت چارچوب
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، مانند نقض  یموارد نقض احتمال ریپاسخ به سا یمعموالً در طول مسابقات برا یگزارشگر یاه سمیمکان نیچن

است که  گزارشگری مکانیسم بررسی اینجا در مهم نکته وجود دارند. هارقابتنتایج در  یدستکار ای نگیدوپقوانین 

که شامل گزارش های آزار و اذیت و  را آن توان می آیا اینکه و. خیر یا داشته وجودها  رقابت گزارش برای قبالًآیا 

 یورزش یسازمان ها ریسا ایشما  ایکند که آ انیب دیبا نیچارچوب رقابت شما همچنسوء استفاده است به روز کرد. 

 .دیدار تیو سوء استفاده در مسابقات مربوطه صالح تیبا توجه به حوادث گزارش شده از آزار و اذ

 رویه انضباطی  -7مرحله 

طبق ، کند می نقض را شما سازمان مشابه سند یا اخالقی قوانین/  اساسنامه شود، گزارش حادثهیک  از گزارشی اگر

گزارش شامل  کی، اگر  نیعالوه بر ا به انضباط را فراهم کند. یدگیرس یها نهیتواند زم یمقررات سازمان شما م

قانون و  یبه اجرا وندیپ نیا قانون اطالع داده شود. یاجرا یانهابه سازم دیباشد ، با ییجزء بالقوه جنا کی

 .رقابت شما گنجانده شود یدر خط مش دینهاد مشابه با ایسازمان  یانضباط ونیسیکم

 محرمانه بودن   -1مرحله 

اینکه  ویژه به. گیرد قرار توجه مورد رقابت چارچوب در بودن محرمانه باید ، شما سازمانی سیاست با مشابه طور به

 فاش کرد.  اجرا قابل مقررات و قانون با مطابق را اطالعات توان می زمانی چه
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 چک لیست

 ⃞                                                                                       ی است:رقابتشما  استیس ایآ

 ⃞              دیکنمی  یدگیو رس ییو سوءاستفاده در ورزش را شناسا تیمربوط به آزار و اذ موضوعات

 ⃞                                                                                      داریدهدف کامالً مشخص  کی

 ⃞      .شود یمربوط م یکند ، چه موقع و به چه موارد یرا اعمال م استیس نیا یچه کس یبرا دولت

 استیس یدر مدت زمان اجرا نفعانیموجود مانند ارتباطات و آموزش را به ذ رانهیشگیمربوط به اقدامات پ اطالعات

 ⃞                                                                                               تاکید می کنید

 ⃞             .دیدهمی دهد ، گزارش  یشما قرار م اریپرونده را در اخت تیریرا که مسئول مد یاطالعات

 ⃞                                           د؛یکنمی و سوءاستفاده را گزارش  تینحوه وقوع آزار و اذ اتیجزئ

 ⃞           دیآورمی پرونده بدست  تیریرا در مورد نحوه مد یموارد گزارش شده ، اطالعات یریگیپ یبرا 

 ⃞                           دیکنمی درج  یانضباط یگردهایپ یرا برا یوندینامه سازمان خود ، پ نییآ طبق

 ⃞                                                                 و دیکنمی قانون درج  یاجرا یبا سازمانها یوندیپ

 ⃞         دیریگمی از اطالعات محرمانه را در نظر  یو مقررات قابل اجرا ، نحوه برخوردار نیبا قوان متناسب

 ⃞                                                                                                      :شما بود استیساگر 

 ⃞                                                                              می دادیدتوسعه را مشورت با ورزشکاران 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 مرور بخش سوم

 برنامه های این بخش را پیگیری کنید: 

نشان  IOC ی، همانطور که در دستورالعمل ها یحفظ ورزشکار سازمان استیس یدیکل یدر مورد مؤلفه ها درک  -

 داده شده است

 دیداشته باشهای خاص حفاظت از ورزشکاران در رقابت  یها استیس یاصل یدر مورد مؤلفه ها یمرور کل کی -

 ،مقررات مربوط به سازمان خودمطابق با ی اظتحف یها استیممکن است در س یکه چگونه هر مؤلفه اصل دیبدان -

 استفاده می شوددر صورت لزوم وضع شده  یاستهایدامنه و هدف س

 یها استیشود در س یم شنهادیپ ای دیکن ییشناسا دیدان یعضو خود را ملزم م را که سازمان یالزاماتحداقل  -

 سیاست های حفاظتی را انجام دهید. خاص ورزشکاران رقابت  ایو /  یحفظ و حراست از ورزشکاران سازمان

 یادداشت برداری از بخش سوم 
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 بخش چهارم: اجرایی کردن

ه شده در نظر گرفت این موضوع داشتن تیو اهممراقبت از ورزشکاران  یها استیس یاصل یمؤلفه ها سومبخش در 

 است:

 و شود یماعمال توسط سازمان شما  در نظر گرفته شده یکه در طول مسابقات ورزش یاستیس  -

 .یمحافظت از ورزشکاران سازمان استیس کی -

در این بخش ما به چگونگی تاثیر اجرایی شدن سیاست/ سیاست های حفاظتی ورزشکاران که آن را توسعه داده اید 

 زیر آنها را بررسی می کنیم: توجه کرده و با نگاهی به سرفصل های 

 ظرفیت مدل ها برای اجرایی شدن در سطح ملی  -

 و  ی ورزشکارانمحافظت یاستهایارتباط با س  -

  مناسب. امیقرار دادن پ -

فصل اول: واژه شناسی                                                                                                  

11   
فصل دوم: پیام صحیح                                                                                                  

11 
                                                               0201المپیک زمستانی پیونگ چانگ بازیهای  0،0

11 
برف ایمن                                                           –فدراسیون اسکی و اسنوبورد انگلستان  0،0

17 
                                                                   فصل سوم: ارتباطات                                 

11 
ارتباطات داخلی                                                                                                     3،0

11 
                                         ارتباطات رقابت سیاست حفاظت از ورزشکاران                       3،0

11 
ارتباطات سیاست های سازمانی                                                                                  3،3

70 
                   فصل چهارم: آموزش                                                                                 

71 
                   ابزارهای آموزشی کمیته بین المللی المپیک برای جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش  1،0

71 
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    مالحظات کلیدی                                                               –توسعه مواد آموزشی حفاظت از ورزشکاران  1،0

70 
      مواد آموزشی: چک لیست                                                                                                          1،3

12  
 فصل پنجم: مدل های اجرایی کردن                                                                                

10 
صالحیت قضایی                                                                                                     0،0

13 
مرور بخش چهارم                                                                                                       

11 
 

 اژه شناسیبخش اول: و

که به اصطالحات مورد استفاده در یندازید، حائز اهمیت است خود بارتباطی  یاستهایس نگاهی به نکهیقبل از ا

 نیز پرداخته شود. مورد محافظت از ورزشکاران 

بسیاری توسط سازمان های ورزشی و دیگر نهاد برای سیاست های حفاظت از ورزشکاران استفاده می اصطالحات 

ممکن است به عنوان  آنهااز  یبرخشود که همه آنها از شکل های آزار و اذیت و سوء استفاده گرفته شده اند. 

 یکه برخ یحال رد ،اعمال شود یدر مورد موضوعات گسترده تر می توانددر نظر گرفته شوند که  یکل یاصطالحات

شامل موارد  اصطالحات نیا است.و سوء استفاده  تیاشکال آزار و اذدیگر  ایخاص هدف  یمختص گروهها گرید

 شود: یموارد محدود نم نیبه افقط ، اما است ریز

 مراقبت از ورزشکاران -

 برنامه رفاهی ورزشکاران  -

 سیاست های حفاظتی از ورزشکاران  -

 جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده  -

 خشونت غیر اتفاقی -

 خشونت ها مبتنی بر جنسیت  -

 آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی )استثمار( -

 ورزش ایمن -
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 یمتفاوت یامدهایپ ی، گرچه همه آنها دارارندیگ یاصطالحات به صورت متناوب مورد استفاده قرار م نیاز ا یبرخ

  .ی بیان کنندداده اند اصطالحات مختلف حیمحققان و متخصصان ترجن بنابرای هستند.

در  شتریب اصطالحاتاز  یبعض اماد که به صورت مترادف استفاده شود، وجود ندار یاصطالح چیدر حال حاضر ه

 یاستفاده م رلندیدر انگلستان و ا شتری، که ب "حفاظت"، مانند اصطالح دنشو یاستفاده م یخاص ییایمناطق جغراف

 دیاستفاده کن یاز اصطالح دی، ممکن است بخواه دیخود را ابالغ کنارتباطی  یخط مش دیبخواه نکهیقبل از ا شود.

به باید مطمئن باشید که این اصطالح در بین تمامی ذینفعان به خوبی درک شده و همان معنی را می رساند. و 

 یاستفاده م "در ورزش سوء استفادهو  تیدر برابر آزار و اذ محافظت از ورزشکاران"از عبارت  IOCعنوان مثال 

 کند.

 ،داد میقرار خواه ی، که بعداً مورد بررس 0201پیونگ چانگ  یزمستان کیالمپ یهایقبل از باز، نفعانیارتباط با ذ

و مواظبت از درک کنند که منظور از حفظ  نفعانیذتا کند  یم نی، که تضماست ریز کینفوگرافیشامل ا

 ورزشکاران به چه معناست.

استفاده  ی، از اصطالحاز ورزشکاران تیحفظ و حما یها یخط مش یو برقرار یشود هنگام نامگذار یم هیتوص

که  یاز اصطالحات یستیل ی. براتداخل معنا نداشته باشد گرید و هم با اصطالحات دنی باشداد حیکه هم توض دیکن

 .دیکن کیرا کل نجایشود ، ا یم ستفادهآنها ا فیمعموالً در کنار تعار

 ایمن از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 محافظت از حقوق ورزشکاران

 لیست کارهایی که باید انجام شود: 

ورزشکار خود استفاده حفاظتی از  یهاها و سیاست برنامه  با یخط مش یو برقرار ینامگذار یرا که برا اصطالحی 

 .دیریدر نظر بگ دیکن یم

 

 فصل دوم: پیام صحیح

فصل  نیدر ا .می، پرداختدیکن یخود استفاده م یها یارتباط با خط مش یکه شما برا یاصطالحات تیما به اهم

اوقات دشوار  بعضی سوء استفادهموضوع آزار و صحبت کردن در مورد  لحن ارتباطات در نظر گرفته شده است.

، و سوءاستفاده تیآزار و اذ یجد یامدهایپ لیبه دلت است که حائز اهمی اگرچه همانطور که قبال گفته شد، است.

اهمیت مناسب  امی، گرفتن پافتد یاتفاق نم نیکه ا نیاز ا نانیاطم یسوق داده نشود. برا سمتآن به  این موضوع

هدف آن کمک  هدهند ک یرا ارائه م یمحافظت از ورزشکاران مثبت است. آنها چارچوب یها هیها و رو استیس .دارد

در  .استتعهد سازمان شما به رفاه ورزشکاران نشان دادن مثبت و  طیمح کیانجام ورزش در  یبه ورزشکاران برا
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توسط  یدر ابتکارات ورزش تیاز آزار و اذ یریمربوط به جلوگ یها امیپ یسامانده ی، دو نمونه از چگونگمقابل

 سازمان وجود دارد.

 

 0281پیونگ چانگ بازیهای المپیک زمستانی  0،8

 

و سوءاستفاده در ورزش است ، در هر نسخه از  تیاز آزار و اذ یریکه مربوط به جلوگ یباز -چارچوب زمان  کی

آن شرکت  قیکند که از طر یرا فراهم م یسمیچارچوب مکان نیدر حال حاضر وجود دارد. ا کیالمپ یها یباز

 نیها گزارش دهند. ا یو سوء استفاده را در طول باز تیتوانند حوادث آزار و اذ یم کیلمپا یها یکنندگان در باز

 یبرااست مهم  کند. یکرد ، فراهم م تیریتوان گزارش ها را مد یآن م قیرا که از طر یریمس نیچارچوب همچن

 یها یکه شرکت کنندگان در باز حاصل شود نانیاطم Gamestime )زمان بازی( یا مؤثر چارچوب یاجرا

 لیبه دال دیابزار مهم با نیا ات، ارتباطحال نیبا او معنای ماهوی آن را بدانند. ، از وجود آن آگاه باشند کیالمپ

 نیاز ا شیپ دیبا یادیز یامهای، پ یورزش یدادهایرو تمامی، مانند اول اینکهشود.   تیریمد یمختلف به خوب

  و مناسب اطالعات مهم است. قیاز انتقال دق نانیطما نیاها ارسال شود. بنابر ئتیبه ورزشکاران و ه دادیرو

 اریتعهدات بس یرقابت داراچهارچوب  ای یباز -زمان مربوط به  یرسان اطالع حاصل شود که هرگونه نانی، اطمدوم

که شرکت  ستیمنظور ن نیبه ا رقابتهازمان و هنگام در محل دهی گزارش  یوجود چارچوب هااست.  یمثبت

 بترساند. فتدیاتفاق ب دادیو سوءاستفاده در طول رو تیآزار و اذ نکهیکنندگان را از ا

 برخوردار است. یا ژهیو تیو رفاه آنها از اهم یمنیآورد که ورزشکاران بدانند ا یرا به وجود م نانیاطم نیبلکه ا

 :شرح است نیها به ا یباز امیرو پ نیاز ا

 گزارش شده مطلع کنید.و سوء استفاده  تیآزار و اذ ورزشکاران را در مورد - 

 پر رنگ و برجسته باشد.  IOC طرف حضور مأمور حفاظت از - 

 ؛ و را تقویت کنید  حق ورزشکاران در ورزش امن  -

 و سوء استفاده. تیورزشکاران به گزارش حوادث آزار و اذ قیتشو -

 این طرح انتخاب شد به این دلیل که: 

 زبان موجود بود.به چهار  -

ها مرتبط شده  یدر زمان باز حاضرورزشکاران  یبرا ییها امیبا پ گرید یبرنامه ها یمورد استفاده برا یبا طراح -

 .است

 گزارش دهند. سوءاستفادهو  تیمشکوک آزار و اذ عیکند که وقا یم قیشرکت کنندگان را تشو -

 برف ایمن  – ایتانیو اسنوبرد بر یاسک ونیفدراس 0.0



61 
 

مربوط به حفاظت از  یها و برنامه ها استیسال س 00( به مدت ایتانیو اسنوبرد بر ی)اسک یاسک یانجمن مل

در  امیپ تیهدا یچگونگ ایتانیو اسنوبرد بر یاسک ونیشوت از فدراس یکرده است. در مقابل ، جن هیورزشکاران را ته

  دهد. یارائه م یمل ونیفدراس نیاز ورزشکاران را در ا ظتمورد حفا

حفظ ورزشکار ، ارائه  یها استیارتباط با س دیکه کل میسال گذشته ، ما آموخته ا 00در طول ": او می گوید

رفاه ورزشکاران ما  یاست. خط مش یراهبرد کل نیاز بهتر یمثبت ، به عنوان بخش گاهها با ن هیها و رو استیس

BSS برف ایمن. –شود  یم دهینام 

و  می کندرا حذف  "حفاظت"مرتبط با  یمنف ریتعب هرگونهو  رسیده بیتصوبه تازه ای است که عنوان برنامه  نیا

 تیاهم کمک به یبرا .یمنیا - متوجه آن می شود کندکه در ورزش کار  یاست که هرکس ییها یژگیشامل و

 یکسان هیکل یبرا دیمف یراهنما کیشده است:  هیته Snow Safe یکتابچه راهنما کیحفاظت از ورزشکاران ، 

 یبانیپشت یبرا ییکنند ، به خصوص در سطح باشگاه ، که شامل دانش ، مشاوره و ابزارها یکه با ورزشکاران کار م

رفاه ورزشکاران درست در قلب  است. گرید یاز جنبه ها یاریو بس اظت از ورزشکاراندر امر حف ناتیتمر نیاز بهتر

 ریکنند و درگ یم یداحساس قدرتمنهای توسعه ای  استیس نیتدو دنیورزشکاران با حضور در فرا است. طرح نیا

 یو برقرار یادآوری داشته باشیم که ، به خاطردر نهایت دهد. یرا نشان م یمثبت اریبس امیپبا این فرایند آنها  شدن

 .است تیها حائز اهم وهیش نیاز بهتر یرویارتباط با پ

 محافظت کنند. هم ورزشکاران وود توانند از خ یکنند م یکه با ورزشکاران کار م یکسان

 عبارتند از:  انورزشکار اظت ازحف یها استیارتباط با س یبرقرار یبرا ما ی، سه نکته اصل نیبنابرا

 . دیآن را مثبت نگه دار -

 است؟و قابل درک ، آسان واضحآن  یادآوریدرک و  ای: آدیریدر نظر بگی اقدامات محافظت یخود را براشهرت  –

 بهترین راه آمیختن با شکاران! ورزدیکن ریحراست و ارتباطات درگ یخط مش نیورزشکاران را در هنگام تدو  -

  ". ورزش را می دانند

 شوت یجن ایتانیو اسنوبرد بر یاسک ونیفدراس

 

 فصل سوم: ارتباطات 

توسط کارمندان در  یحفظ ورزشکاران به طور رسم یها استیذکر شد ، مهم است که س 0همانطور که در بخش 

 نفعیذ یشما به طور مؤثر به همه گروهها استیمهم است که س نیشوند. همچن دییسطح سازمان شما تأ نیباالتر

توان اطالعات و  یاست که در آن م ستدر د ییها استیبدانند که س دیبا نفعانیذ ریابالغ شود. ورزشکاران و سا

مربوط  یفصل به مراحل اساس نیشود. در ا یم یمناسب بررس یکرد و گزارش ها به شکل دایپ یشتریب یبانیپشت

 پرداخت:  میخواه یشما در سه حوزه اصل استیس به ارتباطاتِ
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  یارتباطات داخل -

 رقابت سیاست حفاظت از ورزشکارانارتباطات  -

 یسازمانهای  استیسات ارتباط - 

 

 ارتباطات داخلی 

 

 

 

است که در مورد  نیمهم امردمی که در سازمان شما هستند ولی نقش مستقیمی در اجرای سیاست ها ندارند. 

 هیو رو استهایحفاظت از ورزشکار در کل سازمان شما ، تفاهم و اتفاق نظر وجود داشته باشد و همه از س تیاهم

نگذارند.  ریسازمان شما تأث یبر تمام اعضا میطور مستق هاگر آنها ب یمحافظت از ورزشکاران آگاه باشند ، حت یها

 هایبستر گرید ای، خبرنامه  لیمیا قیشما ممکن است از طر یها هیها و رو استیدر مورد س یارتباطات داخل

،  IOC یدر بستر ارتباطات داخلکه  یبه عنوان مثال ، مقاالت انجام شود. ناتمورد استفاده سازمان یداخل یارتباط

 یهایبازطول که در  یاستیدرباره س این نهاد یادار یاعضا هی، منتشر شد به کل 0201 ویر کیالمپ یهایازاز ب شیپ

و سوءاستفاده در  تیاز آزار و اذ یریشگیابتکارات تحت برنامه پ ریسا نیهمچن آگاهی داد.  شود یم یعمل کیالمپ

  شود. یتوسعه داده مکمیته بین المللی المپیک ورزش 

 

 کارهایی که باید انجام شود: 

 .دیکارمندان و داوطلبان درون سازمان خود ابالغ کن ،خود را به اعضا فاظتیح استیس توسعه 

 

 رقابت سیاست حفاظت از ورزشکارانارتباطات 

همانطور که در بخش سوم دیدید، رقابت سیاست های حفاظتی، شامل مشارکت و همکاری بین بسیاری از بازیکنان 

 نیتدو یارتباط یاستراتژ کیشود که قبل از مسابقه  یم هیتوص نیبنابرا .مؤثر آنها است یاز اجرا نانیاطم یبرا

 ری. تصوستیرقابت شما مطلع شده اند و منظور از آنها چ استیاز س نفعانیاز ذ کیکه هر  مطمئن شویدشود تا 

شما  یرقابت استیدهد که ممکن است الزم باشد در برنامه ارتباطات س یرا نشان م نفعانیاز ذ یینمونه ها ریز

 گنجانده شوند.

 

چه 

 کسی؟
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 سیاست رقابتی 

 فدراسیون ها

 نمایندگان 

 ورزشکاران

 کمیسیون ورزشکاران

 کمیته های سازمانی

  مدیریت کارمندان

 وجود داشته باشد:  نجایدر اصل ، ممکن است دو نوع ارتباط مختلف در ا

  اتیبر عمل یارتباط مبتن -

 یآگاه شیافزا یارتباط برا -

 

 ادامه فصل سوم: ارتباطات

 

 

 

 :اتیبر عمل یارتباطات مبتن

دارد. به  یمؤثر خود نقش یباشد ، در اجرا لیشما دخ یرقابت استیس یاتیعمل یدر مؤلفه ها ماًیکه مستق یهرکس

از مراحل موجود در  یاریمانند بس .رهیورزشکاران و غ یبانیپشت می، ت یحقوق میعنوان مثال ، مأمور حراست ، ت

در صورت بروز  زیباشند که همه چ نانیاطماین  ریدرگ ماًیافراد ممکن است مستق از یاری، بس یمسابقات ورزش

 یم فایرا که ا ینقش دیاست ، با لیشما دخ یرقابت استیس ی، هر کس که در اجرا نیبنابرا حادثه گزارش شود.

 ، درک کند. هست لیدر آن دخ ماًیرا که مستق گرانید کند و نقش

از  یاریبس نیو ارتباط ب یشامل همکار 0201 ویر کیالمپ یها یدر باز "یزمان باز" استیبه عنوان مثال ، س 

متخصصان کمیته سازماندهی ، مسائل اخالقی تیاخالق و رعا بخش ری، مد IOC تیاز جمله افسر حفاظ نیطرف

 بود.  رهی، و غ IOC ی، بخش حقوق IOC کیالمپ یمل تهیروابط کم می، تیپزشک

داشتند ، مهم بود که نقش آنها در  زین یگرید اریبس فیوظا هایدر خالل باز زین قفو یاز آنجا که همه طرفها

، به  0201 ویر کیالمپ یها ی، در طول باز نیابالغ شود. عالوه بر ا یبه خوب هایقبل از باز هایزمان باز استیس

ارتباطی کانال  یق تعدادیرا از طر و سوء استفاده تیتوانند حوادث آزار و اذ یورزشکاران اطالع داده شد که م

 به:  می، از جمله به طور مستقگزارش دهند

چه 

 کسی ؟
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 IOC ورزشکاران ونیسیکم یاعضا -

 مستقر بودندکارمندان دفتر کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک که در دهکده بازیها  -

 بازیها بوددر دهکده  ورزشی کمیته بین المللی یدر فضاکه  یپرسنل- 

اطالع « بازی –زمان »همچنین مهم است که مطمئن شویم که مردم از سیاست های حفاظت از ورزشکاران در 

 دارند و می دانند اگر ورزشکاری با نگرانی به آنها نزدیک شد چه باید بکنند. 

 کارهایی که باید انجام شود: 

 نیا یدر اجرا ماًیکه مستق یاشخاص هیکل یها تیو نقش ها و مسئول استیس نیکه ا دیحاصل کن ناناطمی 

کنفرانس و  ی، جلسات ، تماس ها لیمیا قیتواند از طر یم نیابالغ شده است. ا یهستند ، به خوب ریدرگ استیس

 باشد. رهیغ

 پیشنهاد: 

استفاده  یمطالعات مورداین ، از دمسابقه گزارش ش نیو سوء استفاده در ح تیاز آزار و اذ یحادثه ااگر  دیکن یسع

 مسابقه برطرف کند. پیش ازسوء تفاهم ها را  ایممکن است شکافها  نیتمر نی. ادیکن

 

 یآگاه شیافزا یارتباطات برا

 

 

 

 

بدانند است که  نیامساله  نیمهمتر طول مسابقه استافظت از آنها در مح یشما برا استیکه س یهمه کسان

است و در برقرار  تیحفظ امن استیامر آگاه باشند که س نیکنند از ا یکه در رقابت شما شرکت م یورزشکاران

 ی، به چه کسانفاده که در دامنه رقابت شما باشدو سوءاست تیبه آزار و اذ طمربو له ایصورت داشتن هرگونه مسا

 .مراجعه کنند

 باشد: ریشامل موارد ز دیورزشکاران با یاطالعات اصل

 شود.  یو سوءاستفاده م تیشما باعث آزار و اذ یرقابت استیآنچه مطابق س -

 چرا گزارش هر گونه حادثه مهم است.  -

 و سوءاستفاده را گزارش کند.  تیحوادث آزار و اذ دیبا یچه کس -

چه 

 کسی؟
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 ؛ و کند گزارش کجا به یچه کس -

 .دیکسب کن شتریاطالعات ب دیتوان یاز کجا م -

 یها استیدر صورت لزوم از س یورزش یهمراه و سازمان ها ی، اعضا تایهر ه ی، مهم است که روسا نیبر ا عالوه

که  ابندیدر نیورزشکاران خود ارتباط برقرار کنند و همچنشرایط موجود در رقابت آگاه باشند تا بتوانند متناسب با 

 استیارتباط مؤثر از س یاز برقرار نانیاطم یبرادر رویه ها و سیاست های که دارند اعمال کنند.  کار را نیچطور ا

 بدین شکل ها اتفاق بیفتد:که ممکن است  دیریرا در نظر بگ ی، ارتباطاتدادیشود قبل از رو یم هی، توص یرقابت

 ایمیل ها، بسته های اطالعاتی، به عنوان مثال: 

 : پوستر، وسایل ارتباطی، غرفه های اطالعاتی ، به عنوان مثالورزشی دادیارتباطات در طول رو نیهمچن و

هنگام  دیداد که با یاطالع م یشد که به ورزشکاران هیته یبرگه اطالعات کی،  0201 ویر کیالمپ یها یباز در

 نجایبرگه اطالعات را در ا نیا دیانتو یرا گزارش دهند. م و سوء استفاده تی، هرگونه وقوع آزار و اذ یوقوع باز

 .دیابیب

 ادامه فصل سوم: ارتباطات

 کارهایی که باید انجام شود: 

مساله  نیشما آگاه شوند. ا یرقابت اظتحف استیاز س ریدرگ نفعانیذ هیتا کل دیکن هیته یارتباط یاستراتژ کی  

 .باشد یآگاه شیافزا یو ارتباطات برا یاتیممکن است شامل ارتباط عمل

 

 ارتباطات سیاست های سازمانی 

آنها  قیوجود داشته باشد که از طر یادیمختلف ز یکه ممکن است الگوها میبخش ، ما در نظر گرفت نیا یدر ابتدا

 ازیارائه شده ، اگرچه متفاوت است ، همه مشترکاً ن یمطالعات مورد کرد. یشما را عمل یسازمان استیتوان س یم

 یاستراتژ نیشود ، هنگام تدو یم هیتوص را بیان می کنند. کنیباز نیچند نیب یارتباط و همکار یبه برقرار

خود را در نظر  استیس یدر اجرا ریدرگ یشده است ، تمام سازمان ها انیب 3خود ، همانطور که در بخش  یسازمان

 .هستندکنند آگاه  یم فایکه ا ینقشحاصل شود که همه از  نانیتا اطم دیکن هیته یارتباط یاستراتژ کیو  دیریبگ

،  یمل یها ونی، مهم است که فدراس کیالمپ یمل تهیو چه کم دیباش یالملل نیب ونی، چه شما فدراس نیبر ا عالوه 

آگاه ورزشکاران شما و نحوه اعمال آن در مورد اظتی حف استیتحت سازمان شما از س رهیو غ یورزش یکلوپ ها

 یسازمان یها استیکه تحت پوشش س تهمراه با ورزشکاران اس یارتباط با ورزشکاران و اعضا یباشند. نکته اصل

 ونیفدراس قیاز طر میمستق ریغمی تواند مستقیم باشد یا  ای NOC کی یندگیبه عنوان مثال ، نما شما قرار دارند.
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ورزشکار مهم خواهد  باورزشکار  کیهمراهان  یارتباط یدر هر صورت ، استراتژ .یالملل نیب یها ونیفدراسیا  یمل

 .افتی نجایتوان در ا یرا م یارتباطات سازمان یاز استراتژ ینمونه ا. بود

 

 سیاست های سازمانی 

 سازمان های دیگری که درگیر هستند 

 ذینفعان اصلی 

 کارمندان داخلی 

 ورزشکاران و اعضای همراهان ورزشکاران )مستقیم یا غیرمستقیم(

 ت سیاست های سازمانی مثال یک ارتباطا

 

 

 فصل چهارم: آموزش

و  یساز ادهیو سوءاستفاده شامل توسعه ، پ تیاز آزار و اذ یری، اقدامات مهم در جلوگ میهمانطور که مشاهده کرد

 نیچن یبه حداکثر رساندن اثربخش یحال ، برا نیبا ا محافظت از ورزشکاران است. یها هیها و رو استیارتباط س

وجود دارد  زین یگریبر رفاه ورزشکاران است ، موانع د ثبتماندگار و م ریتأث یبه معنا قیطر نیاز ا، ییها استیس

  :ستندیموارد ن نیشوند ، اما محدود به ا یشامل م مواردی را .ردیقرار گ یمورد توجه و بررس دیکه با

 ترس از گزارش دادن -

 دهد. یم لیو سوءاستفاده را تشک تیعدم درک آنچه آزار و اذ -

 شود. یاعمال م یگریمربوط به حفاظت از ورزشکاران بر شخص د یها تیمسئول نکهیبر ا یمبن یاتیفرض -

  یعدم اعتماد به روش گزارش ده -

قرار  یمورد بررس یبرنامه ها و مطالب آموزش قیتواند از طر یدر ورزش م ریافراد درگ هیکل یموارد فوق برا همه

، استو سوءاستفاده در ورزش  تیاز آزار و اذ یریشگیمربوط به پکه  IOC یاز مطالب آموزش یبرخالف برخ .ردیگ

 یها استیاز س تیحما یخود برا یها رنامهب ای یمواد آموزش هیبه دنبال ته دیشما با ،یمالحظات اصل نیو همچن

 .دیباش تانحفظ ورزشکار

 

      استفاده در ورزش جلوگیری از آزار و اذیت و سوءابزارهای آموزشی کمیته بین المللی المپیک برای  4،8

، که از ورزشکاران را توسعه داده است مربوط به حفاظت یآموزش یاز ابزارها یتعدادکمیته بین المللی المپیک  

 :است ریموارد شامل موارد ز نیو در دسترس است. ا گانیهمراهان را یورزشکاران و اعضا هیکل یبرا
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 :ورزشکاران یریادگیدروازه   

              محافظت از ورزشکاران دوره 

شلدون  یو آقا یهمراهان ورزشکاران ، که توسط دکتر مارگو مونتوج یورزشکاران و اعضا یو برا گانیدوره را نیا

 .دهد یحفاظت از ورزشکاران ارائه م یاصل یبر اجزا یمرورو ارائه شده است  یکند

 

 ابزار سالمت زنان ورزشکار:

 یابزار تعامل 

ورزشکاران زن از جمله  یسالمت یرا برا یگریمباحث د ،ابزار نیا و سوءاستفاده  تیآزار و اذ نمونه نیهمچن

 .داند یمهم م هیو تغذ بیاز آس یریشگیپ

 

 آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی در ورزشی

 ابزار تعاملی: 

 و سوءاستفاده باشد تیاز آنچه ممکن است آزار و اذ یینمونه ها یبا استفاده از مطالعات مورد یابزار تعامل نیا

 شده است. لیتشک

 

 آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 

 هر چیزی استاطالعات مشخص درباره  یحاوکه  یبرگه ا

از  یگریاز هر راه د دیهست لیاگر ما .دیبگذار انیدر م همراه یرا با ورزشکاران و اعضا وندهایپ لیدر صورت تما لطفا

در  نیهمه ابتکارات فوق بصورت آنال، با این ایمیل تماس بگیرید و ما به شما کمک خواهیم کرد. دیآنها استفاده کن

  دسترس است.

safeguardingofficer@olympic.org 

 مالحظات کلیدی –توسعه مواد آموزشی حفاظت از ورزشکاران  4،0

د، از یاز آن استفاده کن دیوجود دارد که ممکن است دوست داشته باش ی، موارد اساس یمواد آموزش هیهنگام ته 

 جمله: 

 مخاطب هدف - 

mailto:safeguardingofficer@olympic.org
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 لینحوه تحو -  

 هدف محتوا و تمرکز - 

تر با اطالعات  یطوالن یبرنامه آموزش کی ایو  هیمرور اول کی رائها یدوره کوتاه است برا کی نیا ایآ -عمق محتوا  -

 قیدق

 :مثال یبرامالحظه کرد بار  نیچند ایبار  کیتوان  یم ایآ -فرکانس برنامه  -

  ؟یاجبار ایاست  یاریمخاطب هدف اخت یبرنامه برا لیتکم ایآ - 

  ها تیها و حما یوابستگ -

 

  مخاطبان هدف 4.0.8 

از این رو اهمیت دارد تا  است. نفعانیاز ذ یاریبس یاز ورزشکاران شامل همکار تی، حما میدیهمانطور که د   

 مشخص شود در گروه مخاطبان هدف، نیازهای تمرینی در سیاست حفاظت از ورزشکاران در چه سطحی قرار دارد. 

 ورزشکاران؛  -از جمله: را فرا بگیرند.  یهدف مطالب آموزش بتوانند به عنوان مخاط یوجود دارد که مگروه هایی 

  کنند یم یورزشکاران را همراهکسانی که  -

 داوطلبان -

 و اداره سازمان ورزش - 

 شما گنجانده شده اند. یدر خط مشکه شده  ینامگذار یافراد / سازمانها ریسا - 

 یهمه گروه ها نیآموزش ممکن است در ب یاز جنبه ها یبرخ کهیاست، در حال تینکته حائز اهم نیا یادآوری

 هیشود هنگام ته یم هیتوص خاص داشته باشد.  یها امیخاص پ یگروه ها یباشد ، ممکن است برا کسانی نفعیذ

تواند بر  یامر م نیا رای، ز دیمشخص کن ی، گروه هدف را به روشن شکارانمربوط به محافظت از ورز یمواد آموزش

ی زبانها یممکن است رو نیهمچن بگذارد.  ریتأثاثرگذاری نحوه  نیو همچنآموزشی نوع اطالعات موجود در مواد 

 یرا برا یگریمالحظات د نیبگذارد. همچن ریآل در دسترس هستند تأث دهیشما به طور اآموزشی که مواد  خارجی

در نظر نابینایی یا کم بینایی اختالالت  یورزشکاران دارا یبرا لیبرخط  ای سیرنویارتباطات از جمله استفاده از ز

چرا که درک آنها مساله حفاظت از ورزشکاران   .است یاتیح اریبس ن ورزشکارهمراها یاعضا ی. آموزش برادیریبگ

تفاده توسعه یافته و نقش خود را به خوبی ایفا خواهند کرد. همچنین روش های پیشگیری از آزار و اذیت و سوء اس

 یمختلف در کشورها نی، ممکن است قوان نیعالوه بر ارا شناخته و به راحتی می توانند به وقوع آن شک کنند. 
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 شتریاطالعات ب ی. براردیمورد توجه قرار گ دیمختلف در رابطه با حفاظت از ورزشکاران وجود داشته باشد که با

مربوط به حفاظت از  هایآموزش  زیشما ن ازماندر س یپرسنل ادار نکهیاز ا نانیاطم نیهمچن .دیکن کیرا کل نجایا

و  استهایموجود در س یزمهاینفعان موظفند مکان یذ ادیمهم است. به احتمال ز اریبس کسب کرده اند،ورزشکاران را 

شتغال قبل از ا یدر مورد غربالگر ژهیمسئله به و نیکنند. ا یساز ادهیمحافظت از ورزشکار شما را پ یها هیرو

 .دید میخواه 0، همانطور که در بخش  دارد تیاهم

 

 : آموزش4ادامه فصل 

 برنامه آموزشی ارائهنحوه  4.0.0

 داشته باشد ، از جمله:  یبستگ یبرنامه آموزش ممکن است به عوامل مختلف لینحوه تحو

 . ستندیمخاطبان مورد نظر شما ک -

 کنند.  یم یکه در حفاظت از ورزشکاران باز ینقش -

 آموزش الزم است؛  لیتکم یچقدر زمان برا -

 رهیو غ ییایمالحظات جغراف -

 یمحافظت از ورزشکاران در ورزش توسط سازمانها روش هایمربوط به  نحوه ارائه آموزش یحال حاضر روشها در

 موارد عبارتند از:  نی. اردیگ یمختلف مورد استفاده قرار م

  نارهایوب -

  یحضور یدوره هاکارگاه ها و  -

 .نیآنال یآموزش یدوره ها -

آموزش  یو طراحو  دیکن یساز ادهیدارد پ تیارجح که مخاطب مورد نظر یرا که برا ارائهشود که نحوه  یم هیتوص

درک اطالعات  لیگرا به منظور تسه جهیمخاطب نت ی، هدفمند برا یتعاملراهی به عنوان را محافظت از ورزشکاران 

 هموار سازید.  موجود

 هدفمند  –

 یتعامل -

 نتیجه گرا -
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 عمق محتوا و تناوب ارائه آموزش 4،0،4

 یم هیبسته به مخاطب هدف ممکن است متفاوت باشد. توص یریادگی یدیگفته شد ، نکات کل زیهمانطور که قبالً ن

داشته  ییهمسو نهیزم نیموجود در ا قاتیبا تحق -خود ، شما:  یهدف و تمرکز منابع آموزش نییشود ، هنگام تع

 ایآ نکهیا یعنی،  دیریمورد نظر خود را در نظر بگ التیعمق و سطح تحص -. دیکن شورتبا کارشناسان م -. دیباش

مخاطبان  و ندگانیاز نما یاز گروه کوچک -. نیدوره سه ساعته آنال کی ایاست موثر  یدیکل یها امیپوستر با پ کی

از  -ورزشکار بدانند. و  ظدر مورد حف شتریب دیرا در نظر دارند که آنها با یزیکه چه چ دیمورد نظر خود سؤال کن

د که شوحاصل  نانیکند تا اطم یابیشما را ارز یکردن آن ، ابزار / مواد آموزش ییقبل از نها دیشخص ثالث بخواه

 اظت ازاز حف یتر قیهمراهان ورزشکاران درک عم یممکن است اعضابه هر حال کارایی الزم را دارد. منبع  نیا

 یبا ورزشکاران میداشته باشند ، به خصوص اگر به عنوان مثال نقش آنها در ورزش شامل تماس مستق انورزشکار

،  ورزشکاران نخبهکودکان ، زنان و دختران ،  المثشوند ،  یدر نظر گرفته م ریپذ بیباشد که به عنوان آس

 .LGBTاختالالت و ورزشکاران  یشکاران داراورز

،  نیعالوه بر ا مهم است. اریالزم است بس یبرنامه آموزش قیپخش از طر یکه برا یاطالعات زانیتوجه به م نیبنابرا

از  یخاص یاگر به گروهها ای دیریرا در نظر بگمکفی  کجانبهی یبرنامه آموزش کی دیممکن است شما بخواه

اظت از در مورد حف و درک مداوم یریادگیبلند مدتی را تکمیل کنید  یبرنامه آموزش کیتا  دیدار ازیمخاطبان ن

 د.یورزشکار را نشان ده

 

 تراز کردن با تحقیق

 از شخص سوم بخواهید برنامه را ارزیابی کند. 

 !دی: بپرسدیریرا در نظر بگ ییکاربر نها یازهاین

 .دیریرا در نظر بگ یدیمالحظات کلو  یمواد آموزشاظت از ورزشکار، حفهدف  نییدر تع

 

 ادامه فصل چهار: آموزش

 انگلستان - یاز کودک در واحد ورزش تیحمامثال: 

 کودک آزاریاز  یریشگیپ یانجمن مل نیب یمشترک یهمکار (CPSU) یاز کودک در واحد ورزش تیحما

(NSPCC)  یورزش یبا شوراها یهمکار یواحد برا نی. ااست و ورزش ولز یشمال رلندیا ورزش،  سیورزش انگل 
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شده  جادیا گرید یو سازمان ها یورزش ی( ، مشارکت هایمل یها ونیفدراس ای) یمل یتیاکمح یانگلستان ، نهادها

 تیمأمور به حداقل برسانند. یورزش یها تیاست تا به آنها کمک کند خطر سوء استفاده از کودکان را در طول فعال

CPSU یورزش است و سازمانها قیو از طر ورزشاز کودکان و جوانان در  انتیص یبرا یورزش تیظرف جادیا 

از  یبخشرا شناسایی و بررسی کنند.  بیدر امان نگه داشتن کودکان از آس هایسازد تا راه  یرا قادر م یورزش

آنها در رابطه با آموزش و آموزش حفاظت  نفعانیو ذ یورزش یشامل مشاوره به سازمان ها CPSU برنامه گسترده

 یکارگروه چند مهارت قیاز آموزش و آموزش از طر تمحافظ یبرا CPSU ارچوبهچ از کودکان در انگلستان است.

 هیمطابقت دارد ، ته یقانون یها ییمشاغل( و راهنما ری)و سا یمل یگریمرب یکه با چارچوبها "مهارتدانش و "

 .شده است

CPSU دهد. سطوح مختلف  ی، مشاوره م یمل یراهنما همسو بامختلف ،  ینقشهاصحیح آموزش  ی، در راستا

 است: ریآموزش شامل موارد ز

 پردازد. یحفاظت از کودکان و جوانان م یاصول اساس حی، که به تشر یآموزش مقدمات -

 پردازد. یم نیها و قوان یبه نگران ییمحافظت از حسن عمل ، پاسخگو یاصول اصل حی، که به تشراولیهآموزش  -

 دارند(. و یورزش یها طیدر مح یخاص یکه نقش ها یافراد ی)برا انآموزش حفاظت از متخصص -

،  یاضاف یبه آموزش ها یکند تا با دسترس یمداوم ، که به کار با کودکان و نوجوانان کمک م یتوسعه حرفه ا -

 .تجربه خود را بسازند

CPSU دوره آموزش  کیسه ساعت  دیکودکان حداقل با یمنظم برا تیمسئول یافراد دارا هیکند که کل یم هیتوص

 کینقش ها در  یکه برا ییآموزش ها"کند:  یدر ادامه خاطرنشان م CPSU .چهره به چهره را پشت سر بگذارند

 یکشور یمل یاز ارگان ها ی. برخدخواهد بو نیمناسب تر یورزش ینقش ها یشده اند برا یطراح یورزش نهیزم

 "پردازد.  یخاص ورزش م تیدارند که به ماه یورزش یاختصاص یدوره ها

از آنچه در سطوح  ینمونه اسوال هایی درباره ،  دیمشورت کن CPSU تیبا وب سا بخواهیدشما ممکن است 

و حتی به عنوان مثال  بپرسید ،افراد آموزش دیدهو  دهارائه شهای آموزش گی ، چگونانجام شدهمختلف آموزش 

 نمونه ای از یک برنامه جامع آموزشی برای حفاظت از کودکان بخواهید.

 

 اختیاری یا اجباری؟ 4،0،0

در مورد حفاظت  ای دیکن یکه شما از آن استفاده م یآموزش یبرنامه ها ایکه آ دیریدر نظر بگ دیممکن است بخواه

در نظر  یکسان یبراآموزش باز هم  است. یاریاخت ایاست  یدر سازمان شما الزام دیده یاز ورزشکاران توسعه م
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 که یحاصل شود که تمام افراد نانیتا اطم ،دارد ازیسازوکار نظارت ن کیبه  یآموزش اجبار گرفته شده مهم باشد.

افرادی ، ندداوطلبانه باش منابع فقطاگر  دیریدر نظر بگاهمیت دارد که  مدنظر بوده اند آموزش را تکمیل کرده اند.

 داوطلب نشوند. که به آموزش بیشتر احتیاج دارند نتوانند 

 

 وابستگی ها و حمایت ها  4،0،2

، مانند موسسه سازمان ها ریدر ارتباط با سااختیاری را  یکه مواد آموزش دیباش لی، شما ممکن است ماسرانجام

سازمان ها  نیبه ا ییوندهایشما شامل پ یحفاظت یها استیاگر س ژهی، به ودیری، در نظر بگیآژانس دولت ای هیریخ

حقوق  ی، انجمن هاخارج از ورزش یدولت ریغ یممکن است شامل ، به عنوان مثال سازمان هاموارد  نیا باشد.

  باشد. رهیخدمات کودک و غسازمان های  ،بشر

 کانادا  –مثال: گروه احترام 

احترام آنها در برنامه  دهد. یارائه م ییکانادا نیو والد انیمرب یرا برا نیآنال نامهیگروه احترام کانادا آموزش گواه

 منا یورزش یها طیمح جادیو ا ضیو تبع تی، آزار و اذیی، زورگواز سوءاستفاده یریجلوگ ایبر یورزش یها

معتبر شناخته می شود تا زمانی که توسعه ای حرفه ای آن کانادا  انیتوسط انجمن مرب انیبرنامه مرب متمرکز است.

 معتبر دارند.  "احترام یگواه" ییکانادا 122222از  شی. بتکمیل شود. 

 

 مثال: کمیته ملی چک

 ابدان معنامضا کرد ، ای چک توافق نامه  یجمهور یورزش یچک با دانشگاه ها کیالمپ ملی تهیکم 0202در سال 

و سوءاستفاده در ورزش با استفاده از مواد  تیاز آزار و اذ یریمربوط به زنان در ورزش و جلوگ ژهیکه اطالعات و

IOC یورزش ندهیحاصل شود که رهبران آ نانیاطم همچنینشود  یم سیتدر انشگاهد یورزش ی، در برنامه ها 

 موضوعات مهم را دارند. نیدرک ا
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 ادامه فصل چهارم: آموزش

 مواد آموزشی 4،3

 چک لیست 

 ⃞برنامه ریزی:                                                                                                             

  ⃞                                                                              مخاطب هدف مشخص شده است؟ ایآ

 ⃞                                                                    مشخص شده است؟ یآموزشهدف از منبع  ایآ

 یحاصل شود که هدف از اهداف آموزش نانیگروه مخاطبان مورد نظر مشورت شده است تا اطم ندگانیبا نما ایآ

 ⃞                                  مشخص شده توسط مخاطب هدف مطابقت دارد؟ یازهایشما با ن

 ⃞                                                                         مشخص شده است؟ ارائه آموزشنحوه  ایآ

 ⃞                                                                  مخاطب هدف مناسب است؟ یبرا ارائهنحوه  ایآ

 ⃞                            در نظر گرفته شده است؟ اختالل یافراد دارا یبرا یارتباط یزبانها و روشها ایآ

 ⃞                                      خواهد بود؟ یشما الزام نفعانیاز ذ کیهر  یشما برا یبرنامه آموزش ایآ

 ⃞                                  شود؟ یم دیتول یگریمرجع د ایسازمان  یشما با همکار یمواد آموزش ایآ

 ⃞                                                                                                                   :محتوا

گنجانده در این محتوا ، شما مشخص شده استی، همانطور که در س سوء استفادهو  تیآزار و اذ یها نهیهمه زم ایآ

 ⃞                                                                                                  شده است؟

 ⃞                                    است؟مرتبط و سوءاستفاده  تیموجود به آزار و اذ قاتیمحتوا با تحق ایآ

 ⃞    شده است؟ یابیشده ارز نییاز تحقق هدف تع نانیاطم یص ثالث براتوسط شخ یمطالب آموزش ایآ

 ⃞                                                                    بوده اند؟ لیمحتوا دخ هیورزشکاران در ته ایآ

 ⃞                                    کند؟ دایپ یشتریتواند اطالعات ب یمشخص شده است که مخاطب م ایآ
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 یی کردن اجرا یمدلها 0فصل 

 نی، ایدر سطح مل است. نفعیذ نیچند نیو ارتباط ب یحراست از ورزشکاران مستلزم همکار استیمؤثر س یاجرا

از آنجا که  مختلف باشد. یورزش یسازمان ها یها و مراحل گزارش ده استیس وندیممکن است شامل پ

همه کاربرد  یکه بتواند برا داردوجود ن ییالگو چی، همتفاوت است ملی یورزش یسازمانها یسازمان یساختارها

محافظت از  یدر برنامه ها ملی هایساختار سازمان یاز چگونگ یینمونه ها میخواه یفصل ما م نیدر ا داشته باشد.

به طور فصل ممکن است  نیا باشند. دیسازمان شما مف یتوانند برابنمونه این ، تا میورزشکاران خود را ارائه ده

 نیب انحفظ ورزشکار یها استیس یسامانده یچگونگ یکه در حال بررس کیالمپ یمل یها تهیکم یابر خاص

  ، جالب توجه باشد.سازمان ها و مقامات هستند ریو سا یمختلف مل یها ونیفدراس

 حفاظت از ورزشکاران در هلند 

 

 

ورزش سازمان  یبرا ( مانند چتری حمایتیNSF و NOCهلند ) یورزشهای  ونیفدراس ،هلند کیالمپ ملی تهیکم

و چه  کیالمپ ینخبه چه رشته ها های از ورزش) ها همه ورزش مجموعه حمایتی نیا .هستنددر هلند  افتهی

 NOC * NSFوابسته به  یورزش ونیفدراس 70. و پایه را شامل می شود یا شهیر های ورزش( گرفته تا کیپارالمپ

دهد که  یآمار و ارقام نشان م وجود دارد. ونیفدراس 70 این وابسته به یباشگاه ورزش 00222 حدودوجود دارد و 

  عضو دارند. ونیلیم 0از  شیب یورزش یباشگاه ها نیا

 

 

 

 

 

 

 ورزشی وابسته به  ساختار سازمان های

NOC*NSF 

 NOC*NSFبرگرفته از اطالعات 

 

چه 

 کسی؟

NOC*NSF 

فدراسیون ورزشی 70  

هزار باشگاه ورزشی 00  
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 ادامه فصل پنجم: مدل های اجرایی کردن 

 

 

NOC * NSF استیآغاز کرد. س افتهیسازمان  یهمه ورزش ها یاز سوءاستفاده را برا یریشگیپ استیتوسعه س 

NOC * NSF بیبه تصو یدر مجمع عموم 0111در ورزش در سال  یو مقابله با ارعاب جنس یریجلوگ یبرا 

 احتمال کاهش برای) پیشگیری اقدامات دو هر ایجاد در ها فدراسیون به کمک برای منابع از وسیعی طیف .دیرس

 مناسب ماقدا صورت در توانند می آنها بنابراین) است شده ایجاد( پاسخگو یا) سرکوبگر اقدامات و( استفاده سوء

 میارتباط مستق یبا برقرار کیاستراتژ ی، اقدامات استیاز استفاده مؤثر س نانیاطم یدوم ، برا (.دهند مناسب پاسخ

 یسیابداع شده بود بازنو یورزش یها ونیفدراس یبرا بتداکه در ا ییانجام شد و ابزارها یمحل یورزش یبا کلوپها

سوء و  تیممکن است حوادث آزار و اذ تر کند. یقابل دسترس یمحل یورزش یباشگاهها یتا آنها را برا ندشد

 یاختصاص یخط مش کی قیاز طر ماًیکه مستق فتدیدر هلند اتفاق ب یورزش ونیفدراس ایدر سطح باشگاه  استفاده

 NOC * NSF گزارش شود. سپس NOC * NSF به ماًیشود( مستق یم دهینام "نانینقطه اطم زشور")که اکنون 

گزارش ها  نی، به ادهند یارائه م انیقربانبرای  یبانیکه مشاوره و پشت ژهیو دهیمشاوران محرمانه آموزش د قیاز طر

هلند و  یورزش ونیکنفدراس و استادهلند  کیالمپ ملی تهیکم)عضو، "ون ولون پریش کولین " د. نده یپاسخ م

رشته  آن( فنی) مهارتهای یادگیری و تاکتیک از بیش ورزشی بازی»می گوید:  (میندزهایو یکاربرد یعلم شگاهدان

 گیری شکل در بتواند خاصی شرایط در و باشد داشته آموزشی پتانسیل ورزش ، شود می پیشنهاد. است ورزش

 «.باشد برخوردار باالیی اجتماعی اهمیت از تواند می نیز زمینه این در و ،ایفا کند نقش مردم اخالقی

 .دیبخوان شتریب نجایهلند در ادرباره حفاظت از ورزشکاران 

 

 حفاظت از ورزشکاران در ایاالت متحده آمریکا 

 

 

به ها  NGB نیاست. ا  (NGBs) یکیو پارالمپ یکیورزش المپ 17حامی   (USOC)متحده االتیا کیالمپ تهیکم

 7.0، دهند یارائه مخدمات عضو  ونیلیم 03به  باًیتقر های مردمی و ورزش یورزشهای نخبه  هر دو برنامه

  سال هستند. 01 رینفر از آنها ز ونیلیم

 چطور؟

چه 

 کسی؟ 



76 
 

USOC آغاز کرد.  0202را در سال  منیا یورزش یاقدامات رسمUSOC هیاکنون به کل NGB دارد تا  ازیها ن

 آغاز 0202 سال در را ایمن ورزشی رسمی اقدامات USOCکنند.  تیشده را رعا نییتع یها هیها و رو استیس

 آمریکا ایمنی مرکز توسط شده تعیین های رویه و ها سیاست رعایت به ملزم را NGB همه USOC اکنون. کرد

 سرویس دو ، NGB و USOC از مستقل مرکز یک .شد افتتاح 0207 مارس در که کند می (SafeSport) برای

مرکز  نیا .است ای حرفه تا عادی افراد از ، ها ورزش از یک هر برای منبع یک SafeSport اول، .دنده می ارائه

 تیبا محور یآموزش یها و برنامه ها وهیش نیبهتر هی، ضمن ته یریشگیپ یها استیمشاوره در مورد فنون و س

فعالیت در ورزش  یو جنس ی، جسم یعاطف یدادن به سوء استفاده ها انیپا یو تالش برا ارورزشک یستیارتقاء بهز

)از جمله سوءاستفاده  یخواهد که هرگونه حادثه سوء رفتار جنس یها م NGB هیکل از USOCدوم ، می کند. 

ک یبه عنوان  SafeSport گزارش دهند. SafeSportو ورزشکار( را به  یمربعاشقانه کودکان و روابط  یجنس

خود ،  اریکند. بنا به اخت یحل م یاریاخت یمحرمانه و دادرس قاتیتحق قیطرف ، مسائل را از طر یب ابیفاکتور 

 SafeSportتوسط  یمرکز ممکن است حوادث مربوط به هر نوع سوء استفاده را برطرف کند. اقدامات انضباط نیا

در  یجنس یسوء رفتارها لیرا به دل یفرد SafeSportاگر  یعنی، ها اعمال شود NGB هیو کل USOCتوسط  دیبا

در مورد حفاظت از  شتریمجازات را اجرا کنند. اطالعات ب نیا دیبا NGB 17، همه کند میورزش خاص تحر کی

  .دیبخوان نجایمتحده را در ا االتیورزشکار در ا

 

 صالحیت قضایی 0،8

 کل سازمان را اجرا کند. یها استیتواند س یوجود دارد که م یمختلف یهمانطور که قبالً مشاهده شد ، روش ها

به ) منبعسازمان  نیکه چند یهنگاممثال  .مطرح شود تیدر مورد صالح یدر موارد خاص ، ممکن است سؤاالت

 ایکرده اند  نیخود تدو یاعضا یرا برا ییها استیس (به آن وابسته است یمل ونیکه فدراس IF و NOC عنوان مثال

ها / الزامات در تضاد با  استیس ی کهکنند، و موقع یرویخود پ یها استیدر س دیآنها با یرا که اعضا ییارهایمع

 ریامکان پذ یمختلف داتیکشورها و سازمانها متفاوت است، تمه نیب یورزش تیریهستند. از آنجا که مد گریکدی

که ذکر شد، ممکن است منجر به  ی، مانند مثال قبلتیشود در صورت تعارض مربوط به صالح یم هیتوص .است

که متقابل به  یمشارکت یگفتگو قیرا از طر تیوضع دیبا ریدرگ نیطرف .قابل اجرا شود استیدو س نیتضاد ب

از جنبش  یخارج یسازمان ها و آن احزاب نیاگر در ب یها، حت تیگذارند، حل کنند. صالح یاحترام م گریکدی

محافظت از  یها هیها و رو استیکنند تا س یبا هم همکار دیبا یورزش یوجود داشته باشد. سازمان ها کیالمپ

را  یاستیخود س یالملل نیب ونیتواند مطابق الزامات فدراس یم یمل ونی. در مثال باال ، فدراسلحاظ شودورزشکاران 

 NOC نیکمک کند. بنابرا استیس نیا یتواند در نظارت بر اجرا یهنوز هم م NOCکه  ی، در حالردیبگ شیدر پ

 کیالزم در مورد جنبش المپ ماتی، مقررات و تصمنید با قوانخو یاز مطابقت اعضا نانیاطم یخود را برا فهیوظ

  (.دیمراجعه کن 0 شبه بخ یابیدر مورد نظارت و ارز شتریکسب اطالعات ب یدهد )برا یانجام م

 چطور؟
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 مرور بخش چهارم

 :میموارد را در نظر گرفته ا نیا تیبخش ما اهم نیا در

 ورزشکاران از حفاظت به مربوط اصطالحات از مداوم استفاده و مناسب انتخاب -

 از محافظت روشهای و سیاستها وجود از ذینفعان کلیه سازی آگاه برای جامع ارتباطی استراتژی یک تهیه اهمیت -

 آنها مورد در موارد این اعمال نحوه و شما سازمان ورزشکاران

 نظر در، و مهم عناصر و ذینفعان اختیار در ورزشکاران از حفاظت به مربوط آموزشی مواد تهیه از اطمینان اهمیت -

 هستید خود آموزشی برنامه توسعه دنبال به آیا اینکه گرفتن

 ورزشکاران از محافظت های سیاست اجرای های مدل -

 

 رانهیشگیاقدامات پ ش پنجمبخ

آن مهم  زیآم تیموفق یاجرا یرا که برا یعوامل نیحفظ ورزشکار شما و همچن استیس ی، ما اجرا 1در بخش 

 :میاست ، در نظر گرفت

 ارتباطات سیاست های شما  -

 پیام درست و  -

 اهمیت برنامه های آموزشی -

گرفته  نظردر  یریشگیتواند به عنوان اقدامات پ یاقدامات م نی، امهماین و درک  یآگاه شیافزا یبرا نیعالوه بر ا

 شود.

 :کرد میخواه یرا بررسآنها  رانهیشگیو نقش پ تیاهم نیو همچن یگرید رانهیشگیبخش اقدامات پ نیدر ا

 شما یاستهایس یابینظارت و ارز -

 کارآمد پرونده و تیریمد -

  قیتحق -
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 11فصل اول: بررسی اجمالی پیشگیری                                                                                 

 12ها                                                               هیو رو استهایس یعوامل مؤثر در اجرافصل دوم: 
 12                         ی                                                                                            ریشگیبه پ ینگاه منف

 12                           فقدان صالحیت و منابع                                                                                         

   10                                                                                                                   سوء استفاده یموارد واقع
                                                                                  رانهیشگیاقدامات پ ریسافصل سوم: 

10 
 10                       بررسی سوابق کیفری                                                                                                 

                          قوانین رفتاری                                                                                                       

11  
 11                                                                                          پرونده تیریمدفصل چهارم: 

 17        فصل پنجم: نظارت و ارزیابی                                                                                  

 11فصل ششم: تحقیق                                                                                                     

مرور مجموعه حفاظتی                                                                                               

022 
                                         IOC Consensus Statementپشتیبانی: توصیه های  اطالعات

020 
  020استراتژی حفاظتی: نمای کلی نمودار                                                                             

 023                                                                   تقدیر و تشکر                                       

 

 

 فصل اول: بررسی اجمالی پیشگیری 

و سوءاستفاده در ورزش اتفاق  تیدهد که آزار و اذ یو موارد مستند نشان م یدانشگاه قاتیتحق میدیهمانطور که د

 را خطر عوامل از تعدادی ، ورزشی شرایط یک در سوء استفاده و اذیت و آزار دلیل مطالعه هنگام محققان افتد. یم

 عدم و ها هزینه تمام در برنده فرهنگ ، ورزش در مراتبی سلسله وضعیت سیستم شامل که اند کرده شناسایی

 یفرهنگ ورزش کیو سوءاستفاده در  تی، به گفته کارشناسان ، آزار و اذ نیعالوه بر ا .است پیشگیرانه اقدامات

آزار و سوء استفاده وجود  زهیانگ ای ادیز لیمجرم با تما کی - افتد که سه عامل با هم هماهنگ هستند: یاتفاق م

 دارد.

 ای استیس چیمثال ، ه ی)برارا کم دارد یا اصال ندارد. از ورزشکاران  یمحافظت یها سمیفرهنگ ورزش مکان - 

 (. وی وجود نداردریشگیروش پ

 .است ادیورزشکاران ز یریپذ بیسآ - 
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 یتا گزارش ها ستندیمجهز ن یاغلب به اندازه کاف یورزش ینشان داده اند که در حال حاضر ، سازمان ها مطالعات

 مورد در ورزشکاران هایگزارش های   ،کنند تیریرا مد یورزش طیشرا کیو سوءاستفاده در  تیمربوط به آزار و اذ

 با ابزار مجموعه این تکمیلرخ می دهند گزارش کنند.  ورزشی شرایط از خارج را که استفاده سوء و اذیت و آزار

 به .دارد آنها رفاه در یماندگار و مثبتی تأثیر انورزشکار حفاظت از  امر در مؤثر روشهای و سیاستها اجرای هدف

 سیاستهای چنین اجرای در عواملی چه که فهمید باید ، ورزش در سوءاستفاده و اذیت و آزار از جلوگیری منظور

  .است داشته تأثیر هایی رویه و حفاظتی

 

 فصل دوم: عوامل موثر در اجرای سیاستها و رویه ها

 در جنسی استفاده سوء مدیریت و اقدامات اجرای بر مؤثر عوامل از تعدادی 12(0200) دیمرز و پرنت مطالعه

 :شامل موارد این. کرد شناسایی را ورزشی سازمانهای

 یریشگیدر مورد پ یمنف دگاهید -

  و منابع؛ و یستگی، شا یعدم رهبر - 

  یسوءاستفاده جنسواقعی موارد  -

 یریشگیاز پ یمنف دگاهید

 سایر و مربیان ، ورزش مدیران نگرانی ، زمینه این در دیگر مطالعات همچنین و( 0200) دیمرز و پرنت مطالعه

 سوء و  اذیت و آزار از سیاست ها و رویه های پیشگیری اجرای که است برانگیخته ورزشکاران را همراه اعضای

 در سوءاستفاده و اذیت و آزار دهد می نشان که چرا ، شود ورزشی سازمانهای در ترس باعث است ممکن استفاده

 که است مهم بسیار ، شود می مشاهده 1 بخش در که همانطور ، بنابراین .است زیاد یا نهاد ورزش/  سازمان آن

 ورزش درگیر افراد همه روان در باید ورزشکاران رفاه. باشد مثبت ورزشکار حفظ های سیاست به مربوط ارتباطات

 سوءاستفاده و اذیت و آزار از ورزشکاران از محافظت برای ها رویه و ها سیاست وجود و باشد داشته اساسی نقش

 .است امر این به تعهد نشانگر

 هوجود دارد ک ینگران نی(، شرکت کنندگان خاطرنشان کردند که ا0200) مرزیو د پرنت ، در مطالعهنیعالوه بر ا

 سندگانی، نولحا نیاساس شود. با ا یب یممکن است منجر به ادعاها یگزارش ده یها سمیوجود روشها و مکان
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 هیعل نیدروغ ینادر است و ترس از ادعاها اریبس ییادعاها نیدهد ترس از چن یرا ذکر کردند که نشان م یمطالعات

  13(0220و همکاران  جیاساس است )براکنر یمقامات ب یو چهره ها انیمرب

 حفظ های رویه و ها سیاست که این برای ، شد اشاره آن به 0 بخش در که همانطورنکته مورد توجه: 

 انجامسیاستی  ورزشسازمان  رهبری توسط خصوصاً و ورزشی سازمان کل در باید ، باشد مؤثر ورزشکار

مربوط به اقدامات  یمنف ی، برداشت ها نیبنابراباشند.  متحدآن  اجرای از حمایت در باید همه و شود

 نیحاصل شود که چن نانیتا اطم ردیقرار گ یموجود مورد بررس قاتیبا کمک تحق دیبا رانهیشگیپ

 .باشد یآنها نم یدر اجرا یمانع یدگاهید

 

 فقدان صالحیت و منابع 

( به عنوان اثرگذار بر 0200) رزیو دم پرنت توسط قیتحق نیکه در ا یاز عوامل گرید یکیو منابع  یستگیشا فقدان

، وقت و یبود که سازمان ها غالباً از منابع مال نیا .حفاظت از آن شناخته شده است یها هیها و رو استیس یاجرا

 همچنیناران برخوردار نبودند. از ورزشک یپاسدار جهتخود  یاختصاص دادن تالش ها یبرا یکارمندان کاف

همراهان  یاز اعضا کیحفظ ورزشکار و نقش هر  یها استیس تیکه بر اهم ییکمبود منابع و آموزش ها

 اشاره شده است.کند،  یم دیر آن تأکبورزشکاران 

 

توانند با در  یم یورزش یهمه سازمان ها نکهیاز ا نانیارائه اطم یمجموعه ابزار برا نیانکته مورد توجه: 

محافظت از ورزشکاران را اجرا کنند ، ارائه  یها هیها و رو استی، س یاحتمال یها تینظر گرفتن محدود

 شده است. 

 

 .افتیتوان در بخش منابع  یرا م شتریو مشاوره ب اطالعات
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 موارد واقعی سوء استفاده جنسی

 موارد گزارش ، ورزشکار از محافظت اقدامات اجرای در مؤثر عوامل از یکی که کرد خاطرنشان مطالعه این ، سرانجام

 از ، پرونده مدیریت اقدامات عنوان به عمدتا یاقدامات چنین. است بوده ورزشی سازمانهای در جنسی سوءاستفاده

 .است شده ذکر پیشگیرانه اقدامات نه و ، شکایت مراحل جمله

 

 اقدامات و پرونده مدیریت شامل باید کارآمد و جامع های رویه و سیاستها اجراینکته مورد توجه: 

 ندارند را الزم های رویه و ها سیاست حاضر حال در که هایی سازمان برای ، این بر عالوه. باشد پیشگیرانه

 در دستور کار خود قرار دهند.  پیشگیرانه رویکرد یک که شود می توصیه ،

 

 نکته مهم: 

و  استیس نیحفظ ورزشکار ، خأل ب یها استیس ییاز عوامل مؤثر بر کارآ یکیمطالعات نشان داده اند که 

. 14(0221 امزیلیو و جیاست )براکنر یمحل یو سطح باشگاه ها ی/ سازمان مل ونیها در سطح فدراس هیرو

کمیته های ملی المپیک و فدراسیون های بین المللی است که از آنجا که  یبدان معن نیبه طور مؤثر، ا

 ونیها در سطح فدراس هیها و رو استی، اگر سستندیبا ورزشکاران در تعامل ن میطور مستق به شهیهم

 رفاه ورزشکاران محدود شود. یواقع ریاجرا نشود، ممکن است تأث و مردم عادی/  ها / باشگاه یمل های

 خود، سازمان به وابسته اعضای همراهان و ورزشکاران با تماس مورد در که شود می توصیه اکیداً بنابراین

 قرار ذینفعان اختیار در ورزشکار حفظ روشهای و سیاستها با رابطه در را هایی راهنمایی و اطالعات چه

 .دهید

 

 فصل سوم: سایر اقدامات پیشگیرانه

 :میرا دار ری، موارد ز 0و  1 یمرحله در مورد بخش ها نیدر ا

 و. کردید بحث ، کنید برقرار ارتباط باید چیزی با چه اینکه و خود سیاست مؤثر ارتباط مورد در -

آنها را  به رسیدگی چگونگی و ،گذاشته تأثیر ها رویه و ها سیاست اجرای بر که شده گرفته نظر در فاکتورهای -

 .ثابت می کند

 نظر در را رفتار به مربوط قوانین و کیفری های بررسی اهمیت و خاص طور به را پیشگیرانه اقدامات دیگر اکنون

 .گرفت خواهیم
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 بررسی سابقه کیفری

دهد.  می تشکیل خصوصا در صنایع خاص را استخدامی های برنامه از مهمی بخش معموالً اشتغال از قبل غربالگری

 از مثال: هدف برای ، باشد مرجع بررسیهای و مصاحبه شامل است ممکن استخدام از قبل غربالگری روشهای

 یکی .است آینده کارمندان به مربوط اطالعات برخی بررسی در کارفرمایان به کمک ، استخدام از قبل غربالگری

 پرونده بررسی .باشد داشته کیفری های پرونده بررسی به نیاز است ممکن استخدام از قبل غربالگری عناصر از دیگر

 شود اشاره آن به نیز زمینه پس های بررسی جمله از دیگری اصطالحات از استفاده با است ممکن که ، کیفری های

 استخدام فرایند در باید که دارد قرار مربوطه کیفری سابقه بررسی تحت شخص/  کارمند آیا می گیرد که نظر در ،

 را کارفرمایان مسئولیت و خطر بالقوه طور به است ممکن کیفری های بررسی ، ترتیب این به .گیرد قرار توجه مورد

 فرآیند هر از مؤثر بخشی ، هستند ورزشکاران با همکاری به مایل که افرادی گرفتن نظر در هنگام و داده کاهش

 ، است الزامی ها زمینه برخی در جنایی های پرونده بررسی کشورها، بعضی در .دهند تشکیل را غربالگری از پیش

 های مراقبت متخصصان برای و کنند می کار کودکان با که کسانی مثال، در کانادا و انگلستان برای عنوان به

 بهداشتی این امر ضروری است. 

 

 مالحظات 

به آنها توجه  دیوجود دارد که با یخود ، موارد اساسسازمانی استخدام  یندهایدر فرآ یفریسابقه ک بررسیهنگام 

 است: ریشامل موارد ز آنها. دیکن

دهد تا از  یبه سازمان شما اجازه م و قابل اجرا وجود دارد یمقررات موجود در قانون مل ایآ نکهیدر مورد ا قیتحق -

 که قصد دعوت به کار در سازمان خود را دارند دعوت به عمل آورد. یافراد ییسابقه جنا

می شود. به عنوان مثال ، اگر این قوانین اعمال  شاملبا توجه به هر قانون قابل اجرا ، مشخص کنید که چه کسی  -

 شود(؛ یم هیم است )توصالز زیداوطلبان ن یبرا یفریسوابق ک یبررس

که ممکن است  یکسان یتبادل اطالعات در سراسر مرزها ، برا ای یهماهنگ یموجود برا یدر مورد روشها قیتحق -

 باشد. اند ، مطابق با قانون قابل اجرا کار کرده ایکرده اند  یزندگ یگریقبالً در کشور د

 نیچگونه ممکن است ا نکهیشود و ا یکه در ورزش شما اعمال م یفریک یها ستمیس ریبا در نظر گرفتن سا -

 تعامل داشته باشند. یفریسوابق ک یو مراحل مربوط به بررس یمل یموارد در دادگاهها

شود به  یم هی، توص دیاستخدام سازمان خود هست هیاز رو یبه عنوان بخش ییجنا یپرونده ها یبه دنبال اجرا اگر

 .دیدنبال مشاوره متخصص باش
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 بررسی سابقه کیفری -خالصه 

 نهیدر زم یدیکل هیتوص کی یفریک ی، چک کردن پرونده هادهد که در صورت امکان ینشان م قاتیتحق

، در بررسی هاگونه  نیکه ا دیداشته باش ادیحال ، به  نیو سوءاستفاده در ورزش است. با ا تیاز آزار و اذ یریجلوگ

اقدامات  ریبا سا دیباشد که در سازمان شما وجود دارد ، بلکه با یابیارزتنها روش  دی، نبااست دیمف ی کهحال نیع

 .پرداخت می، هماهنگ باشد. که در فصل بعد به آن خواههم یرفتار ی، مانند ، کدها رانهیشگیپ

 .دیکن کیرا کل نجای، ا یفریسابقه ک یها یاز بررس شتریب ینمونه ها ی: برایکاربرد مثال

 قبل از استخدام یمربوط به غربالگر گرید یها سمیمکان

قبل از استخدام شما  یاز غربالگر یممکن است بخش یفریسوابق ک یها یگفته شد ، بررس زیهمانطور که قبالً ن

مراحل استخدام  لیتسه یقبل از استخدام شما برا یکه ممکن است در غربالگر یشنهادیپ بررسی های ریسا باشد.

نامزد فرد در سابقه استخدام مشکل هرگونه  ارزیابیو  یقبل انیاز کارفرما ،باشد شامل درخواست منابع مطمئن

 اینجا کلیک کنید.  شتریاطالعات ب یباشد. برا

 

 فصل سوم: سایر اقدامات پیشگیرانهادامه 

 ی:و مقررات رفتار نیقوان

 حیآنها تشر یهدف اصل دهند. لیشما را تشک اظتیحف یاز استراتژ یتوانند بخش مهم یرفتار م یکد ها

که  مقررات خاصیست که تخلف از آنها ممکن است بسته به افراد وابسته به سازمان شما یرفتار یاستانداردها

مشخص  قاًی، مهم است که دق یرفتار ینامه ها نییآ نیهنگام تدوبینجامد.  یشود به اقدامات انضباط یانجام م

 نفعانیشود همه ذ یم هیتوص شود. یآن اعمال م رب یاشاره دارد و چه کس یبه چه موارد یکه کد رفتار دیکن

ممکن است کارمندان و داوطلبان و  نیا کنند. یرویشما پ ینامه رفتار نییوابسته به سازمان شما موظف باشند از آ

 سوء استفادهو  تیزار و اذآ وعیدر رابطه با ش یشواهد بزرگ گاهیپا کی - ردیورزشکاران را در بر بگ نیهمچن

مربوط به  یکدها نیبر تدو یمیمستق تیکه سازمان شما صالح یدر صورت همساالن ورزشکار در ورزش وجود دارد.

محافظت از ورزشکاران  یشود استراتژ یم هیتوص همراه ورزشکاران و ورزشکاران نداشته باشد یرفتار در مورد اعضا

 یم یرا همراه هاآن همراهانکنند و  یبا ورزشکاران کار م ماًیشما باشد که مستق نفعانیبه ذ ییها هیشامل توص

 آنها ادغام شود. اظت ازحف یها هیها و رو استیدر س دیرفتار با نیکنند که قوان
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سازد  یسازمانها را قادر م نیاز ورزشکاران دارند. و همچن تیدر حما ینقش مهم یرفتار نیقوان"

که در حقوق جزا در کشورها  یدر موارد یخود قرار دهند )حت تیرا در صالح کردعمل نیانتظارات بهتر

را که توسط همه  یرفتار یاز استانداردها یجهت مشخص یرسم یکدها وجود دارد(. یاختالفات

توان هرگونه  یکه از آن ممهیا می سازند را  ییها نهیکنند و زم یرود فراهم م یامضاکنندگان انتظار م

 یسازمانها هیشود که کل یم هیتوص کرد. یرا بطور کامل بررس یرفتار یارش شده در استانداردهانقض گز

فقط به ذینفعان رفتارهای مشخص تدوین کنند و از جمله  یاصل نفعانیذ یگروهها یبرا یورزش

 شوند.نمحدود  یهمراهان ، داوطلبان و کارمندان ادار یورزشکاران ، اعضا

 آنا تیواس

 مسوول بین المللی ورزش پاک 

 

 نکات کلیدی

 :دیکد رفتار خود با هیهنگام ته

همراه ،  یشود )کارمندان ، ورزشکاران ، اعضا یآنها درخواست م یبرا یکه چه افراد دیبه طور واضح مشخص کن -

 (.رهیو غ یعضو محل یداوطلبان ، سازمان ها

 اشاره دارد. یشما به چه موارد یکه مشخص است کد رفتار دیحاصل کن نانیاطم -

 .دیریکد نحوه عملکرد خود ، نحوه نظارت بر کد رفتار خود را در نظر بگ تیرعا یاز چگونگ نانیاطم یبرا -

 .دیمورد انتظار باش یازهایبه دنبال مشخص کردن حداقل ن -

 و قابل استفاده است. ربطیحاصل شود که کد رفتار مربوط به اشخاص ذ نانیاطم -

 یانضباط ریاز جمله مسطمینان حاصل کنید که به سیاست ها و رویه های حفاظت از ورزشکاران مرتبط است، ا -

 روشن در مورد نقض کد مرتبط است.

از جمله الزام به  ایدارند که طبق قانون منع رفتار  یرسماً اظهار م ربطیاشخاص ذ هیکه کل دیحاصل کن نانیاطم -

 خواهند کرد. یروی، )به عنوان مثال قرارداد کار( از کد رفتار پ گرید یسند حقوق کیکد رفتار در  تیرعا
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 یبه عنوان مثال ، مسابقات در خارج از کشور برگزار م، خطرناک و پرداختن به آنها مهم است یتهایشناختن موقع"

اوقات  یبعض کنند. یهمراه زن و مرد شرکت م یاز ورزشکاران مرد و زن و اعضا ییها ئتی، که در آن هشود

 "شود. جادیا یشخص میاست که ممکن است کمبود حر یمعن نیاسکان به ا طیشرا

 سسیل فایی

 سنگال کیالمپ یمل تهیکم رکلیمعاون دب

 

 توجه کنید: 

 یو رسم کیستماتیو به طور س ستیورزشکار مشخص ن-ینشان داده است که اغلب مرز مرب قاتیتحق

 دیو ورزشکاران با انیمرب نیب یمقررات خاص منع روابط عاشقانه / جنسهرگونه  نشده است. فیتعر

  قابل اجرا باشد. نیمطابق با قوان
 برای اطالعات و مثال های بیشتر اینجا کلیک کنید. 

 

 برای موقعیت های خاص  رانهیشگیپ یها سمیمکان

و سوء استفاده  تیمرتبط با آزار و اذ یورزش نهیزم کیدر  "پرخطر" طیشرا ینشان داده است که برخ قاتیتحق

و سوءاستفاده در  تیوجود دارد که احتمال بروز آزار و اذ یخاص یها تیبدان معناست که موقع نیا وجود دارد.

 فقط محدود به آنها نیست: شود ، اما  یمموارد زیر شامل  نیا شده است. شتریورزش ب

 مسافرت دور  -

  ضیتعو یقفل / اتاقها -

 یکه اطالعات و آموزشها دیباش لیورزشکاران و همراهان ورزشکاران ، ممکن است ما یمحافظت از اعضا یبرا

 یآموزش یموارد ممکن است برنامه ها نینمونه از ا کی .دیریدر نظر بگ "پرخطر" طیشرا نیرا در رابطه با ا یخاص

 دیباش لیممکن است ما نیهمچن .دیمشاهده کن دیتوان یم نجایباشد که در ا "گروه احترام"شده توسط  هیته

در کد  تیوضع یبرا یاطالعات خاص یمعرفبه  ایبرای موقعیت های خاص را در نظر بگیرید،  ژهیو یرفتار یکدها

 خود بپردازید.  یرفتار فعل

 اطالعات بیشتر را می توانید اینجا پیدا کنید. 

 

 

 فصل چهارم: مدیریت پرونده 

 کیمحافظت از ورزشکاران در سراسر جنبش المپ یها هیها و رو استیدر توسعه س لیتسه مجموعه نیهدف از ا

حاصل شود که  نانیتا اطم شده نیتدو نوین یدانشگاه قاتیمطابق با تحق دیبا ییها هیها و رو استیس نیاست. چن

حفاظت از  یاز عناصر اصل یکی بر رفاه ورزشکاران در تمام سطوح دارند. یو مثبت یواقع ریتأث ،ها هیها و رو استیس

که  است یمأمور نگهبان ایتوسط مأمور حراست  یافتیو سوءاستفاده در تیگزارش آزار و اذ تیریورزشکاران نحوه مد
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و سوء  یاحتمال تیمربوط به حوادث آزار و اذ یگزارش ها تماممحسوب شود. پرونده  تیریبه عنوان مدمی تواند 

 نییتعدر دامنه به شدت متغیری باشند. د نتوان یم نیهمچنپرونده ها موارد . به پاسخ دارد ازیاستفاده در ورزش ن

 یانجام م زیرا ن دهید بیاز افراد آس یبانیدارد  همانطور که پشت ازین ی، به آموزش خاص پروندههر  تیرینحوه مد

شود که  یم هیحال ، به شما توص نیابزار است. با ا نیپرونده فراتر از محدوده ا تیریمربوط به مد یآموزش ها دهد.

 تیریمد نهی، در زمحضور دارندتان حراست از ورزشکاران یکه در خط مش یگری/ شخص د ی/ منش بانافسر نگه

مربوط به  شتریو اطالعات ب یآموزش یاز دوره ها یی. نمونه هانندیبب وزشو سوءاستفاده آم تیموارد آزار و اذ

 .افتی نجایتوان در ا یپرونده را م تیریمد

 

 فصل پنجم: نظارت و ارزیابی

 نی، اشود یابزار تکرار م نیحفظ ورزشکار ، همانطور که بارها در ا یها هیو رو استهایجنبه س نیاحتماالً ، مهمتر

 استیس کیشوند. حضور ساده  یاجرا م یجامعه ورزش یاز همه اعضا تیاست که آنها با هدف مؤثر بودن ، و حما

 استیعملکرد اثربخش س یابینظارت و ارز یروشها دیبا تحقق این مهم، یبرا .ستین یمحافظت از ورزشکاران کاف

 قیاز چند طر یابیشما نظارت و ارز یحفاظت یاستراتژبه طور کلی با توجه به  شود. نیشما تدو یحفاظتهای 

 مثال: یممکن است انجام شود ، برا

از ورزشکاران  انتیدر رابطه با ص دیشما با نفعانیرا که ذ ی، حداقل الزاماتیتیحما استیاز س یاگر به عنوان بخش -

حداقل  نیا ایآ نکهینظارت بر ا یبراهم  ی، راه دیکرده ا نیی، تعکنند تیو سوءاستفاده در ورزش رعا تیاز آزار و اذ

عدم اعمال نیز باید در صورت این سیاست  تیبه وضع یدگیرس یاو  دارند، وجود می شوند تیاستانداردها رعا

 مالحظه شود.

را در نظر  ید کمکرو موا یهمواره حداقل الزامات منصفانه و قابل اجرا ، چارچوب زمان دیبا یبرنامه نظارت نیچن -

  تحقق نباشد. رقابلیتا غ ردیبگ

نهضت  ی، اصول و ارزشها نیعضو با قوان یاز سازمانها یروینظارت بر پ فهیممکن است وظ ییدهاییتأ نیچن -

  را داشته باشد. کیالمپ

از  یحفاظت استیس یکند تا چه اندازه اجرا یم یکه بررس دیریرا در نظر بگ یقاتیپروژه تحق کیشما ممکن است 

داشته باشد ، و به  افتهی رییتغ کردیرو ای شرفتیبه پ ازیباشد که ن ییها نهیممکن است زم نیا. خود مؤثر بوده است

بر شواهد و  یمبتن کردیورزشکار خود ، از رو یازهایو ن یورزش نهیکند تا مطابق با مشخصات زم یشما کمک م

 یورزش یضرورتاً توسط سازمانها شهیحفاظت هم یاستهایس یابینظارت و ارز .دیحاصل کن نانیاطم یکارآمد

« کانادا اسپورت»سازمان  توسط یمل یونهایفدراسدر کانادا از کشورها ، به عنوان مثال  یدر بعض .ردیگ یصورت نم
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برای اطالعات  کنند. جادیو سوءاستفاده ا تیدر مورد آزار و اذ یاستی، س یبودجه دولت افتیدر یموظف هستند برا

 بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

 

 فصل ششم: تحقیق

بر  یمبتن یها هیها و رو استیدر توسعه س رایمهم است ، ز اریو سوءاستفاده بس تیمربوط به آزار و اذ قاتیتحق

و سوء استفاده ،  تیها و اطالعات مربوط به آزار و اذ استیس نیشود هنگام تدو یم هیشواهد نقش دارد. توص

دهد  یم نشان یکه به طور قطع یرشد روزافزون مطالعات رغمیعل .دیمشورت کن یدانشگاه قاتیبا تحق شهیهم

، از  یالملل نیاز منظر ب قاتیو سوءاستفاده در ورزش رنج برده اند ، کمبود تحق تیاز ورزشکاران از آزار و اذ یاریبس

، آزار  یان، سوء استفاده رو یو آزار در ورزش )سوء استفاده جسم تیانواع اشکال آزار و اذ ریو تأث وعیجمله ش

 تیدرباره عامالن آزار و اذ شتریب یریادگی،  یریشگیاز منظر پهمچنان مشهود است.  و غفلت( ی، آزار جنس یجنس

 The . ردیقرار گ تیمورد حما دیبا نهیزم نیدر ا شتریب قاتیتحق است. تیحائز اهم زیو سوءاستفاده در ورزش ن

IOC Consensus Statement (2016) از آزار و  یریمربوط به جلوگ قاتیدر رابطه با تحق ریز هیبه دو توص

 کند: یو سوء استفاده در ورزش اشاره م تیاذ

 :The IOC Consensus Statement (2016)خالصه ای از  -

شامل  دیبا قاتیتحق نیا شود. یانجام م یو ناتوان یمحافظت از ورزشکاران در هر سن یبرا یشتریب قاتیتحق"

در مورد آنها وجود  یگونه اطالعات چیباشد که در حال حاضر ه ییدر کشورها یتصادف ریانواع خشونت غ گسترش

 ییو کارآ تیاز خشونت؛ حما یریشگیپ یو پاسخ به خشونت. روشها یافشا سمیخشونت؛ مکان یجنس تیندارد. ماه

حال ،  نیبا ا. مشاوره ورزشکاران یدارد. و روشها یچه اثردوران پسا ورزش،  یتا بررس می)از انتخاب ت منیورزش ا

ورزش باشد ،  ریهر کس که درگ مطالعات ندارد. نیا یبه انتظار برا یازین منیاز ورزش ا نانیاطم یاقدامات برا

در ورزش است  نفعانیذ هیبر عهده کل فهیوظ نیا بهره مند نخواهند شد. "ورزش امن"خود ورزشکاران ، از  ژهیبو

با احترام از نظر  یو به شکل ریبدون تاخ ریز یها هیتوص یساز ادهیپ نیو همچن منیورزش ا یرا برا یکه اصول کل

 انجام دهند. یحساساو  یفرهنگ

 

 :یزش[ محققان علوم وریها هی]توص

 .دیورزشکاران پرورش ده یبر رو یتصادف ریاز خشونت غ یری، بروز و جلوگ وعیراجع به ش یشواهد علم هیپا -

. دیاعمال کن "یواقع یزندگ" یورزش اصولرا در  یعلم یها افتهیتا  دیریو انتقال دانش را به کار بگ دیشو ریدرگ -

" 
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سازمان  یو سوء استفاده را هم برا تیاثرات آزار و اذ دیو سوءاستفاده در ورزش ، با تیاز آزار و اذ یریجلوگ یبرا"

 یها سمیمکان یکه اثربخش شتریب قاتی، تحق نیعالوه بر ا .میورزشکاران درک کن یو هم برا یورزش یها

حاصل  نانیخواهد بود تا اطم دی، مف ردیگ یمربوط به رفتار را در نظر م نیو قوان یفریسوابق ک لیاز قب یریشگیپ

 "ها مؤثر است. هیها و رو استیبر شواهد است ، و س یشود که حفاظت از ورزشکار مبتن

 پروفسور کاری فستینگ، استاد مدرسه علوم ورزشی نروژ

 

 اظتی مروری بر مجموعه حف

 .دیا دهیابزار رس نیا یبه انتها اکنون

حفظ ورزشکار باشد ، از  یو روش ها یخط مش نییکمک به شما در تع یبرا یدیمف لهیوس نیکه ا میدواریام -

و سوء استفاده در ورزش به شما کمک  تیآزار و اذ وعیکاهش ش یتواند برا یکه م یا رانهیشگیجمله اقدامات پ

،  بیترت نیبوده است. به هم کیدر داخل و خارج از جنبش المپ یاریمجموعه ابزار تالش مشترک بس نای کند.

 تهیموضع کم نیا دارد. ازیمختلف ن یطرفها نیب یمحافظت از شما همانطور که قبالً گفته شد به همکار یاستراتژ

 اعمال کنند: نهیزم نیخود را در ا یها هیراهکارها و رو دیبا یورزش یاست که همه سازمان ها کیالمپ یالملل نیب

 ؛یو کاهش خطرات احتمال ییشناسا قیدر ورزش ، از طر سوء استفادهو  تیکاهش آزار و اذ -

 .دیو سوء استفاده باش تیدر مرکز هرگونه گزارش آزار و اذ ،مؤثر و رفاه ورزشکاران تیریقادر به مد -

همه انواع آزار و  که ، دیباش بندیگنجانده شده است ، پا کیالمپ یکه در آن ارزش ها IOC یاخالق نیبه قوان -

 کند. یو سوء استفاده در ورزش را رد م تیاذ

 . ودیموضوع مهم آموزش ده نیدر مورد ا نفعانیداده و به ذ شیرا افزا یبخش یآگاه -

روح و روان  یدر هسته اصل آنها به عنوان یک اصل صادقانهاز  تیکه رفاه ورزشکاران و حما دیحاصل کن نانیاطم -

 قرار دارد یورزش یسازمانها

 

ما از  قرار دارند. کیشده است ، ورزشکاران در قلب جنبش المپ دیتأک 0202 کیالمپ العملهمانطور که در دستور

و  تیمحافظت از ورزشکاران در برابر آزار و اذ ی، تعهد خود را برا شما در تکامل این ابزار همکاری می کنید نکهیا

 می دهید تشکر می کنیم. سوءاستفاده در ورزش نشان 

 .دیریبا ما تماس بگ دیتوان یابزار م نیدر صورت داشتن هرگونه سؤال مربوط به ا
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  IOC Consensus Statementاطالعات حمایتی توصیه های 

و سوء استفاده در ورزش  تیاز آزار و اذ یریدر رابطه با جلوگ یورزش نفعیذ یگروه ها یبرا ییها هیتوص ریدر ز

 آمده است:  IOC Consensus Statement(2016)در وجود دارد ، همانطور که 

 سازمان های ورزشی: 

 :دیو نظارت کن یساز ادهیرا پ منیمربوط به ورزش ا یها هیها و رو استیس -8

 محافظت شوند. یتصادف ریغد و از خشونت شوا احترام رفتار آنها با که همه ورزشکاران حق دارند ب دیکن انیب -

 مهم است؛ اریکه رفاه ورزشکاران بس دیکن انیب -

 آن را دارد. یاجرا تیمسئول یکه چه کس دیمشخص کن -

 .دیو دامنه عواقب آن را مشخص کن کند مشخص یآنچه را نقض م -

گزارش  یها سمی، همراه با مکان افشاگر ورزشکار / اتیها و شکا یبه نگران یدگیرس یبرا ییپاسخگو ستمیس کی -

 .یحل و فصل خنث زمیو ارجاع و مکان یده

  .دیرا ارائه ده تیشکا ایدر مراجعه  ریدرگ یاز همه طرف ها یبانیمربوط به درخواست مشاوره و پشت اتیجزئ -

از خشونت  یریجلوگ و ناتیمشارکت در تمر یدر مورد چگونگ یاصل نفعانیذ هیکل یبرا یبرنامه آموزش کی -0

 .دیبه ورزشکاران ارائه ده یتصادف ریغ

  .دیو رفاه ورزشکاران  کار کن منیورزش ا یسی، مشخص و مسئول برنامه نو طیبا پرسنل واجد شرا -3

 .دیاز خود گوش فرا ده تیدر مورد حما یریگ میورزشکاران در تصم یبه صدا -1

 .دیانجام ده انمراقبان ورزشکار و نیبا والد بسیاری یها یهمکار منیارتقاء ورزش ا یبرا -0

همکاری  یو چند سازمان یچند رشته ا کیستماتیس کردیرو کی یریگیپ یبرا نفعانیخبره و ذ یبا گروه ها -1

گروه  ای یبانی، محافظت از کودکان ، مشاوره و پشت یقانون ، رسانه ها ، پزشک یممکن است شامل اجرا نی. اکنید

 باشد. گرید یها

 ورزشکاران

  .دیبدان یتصادف ریو گزارش خشونت غ یریشگیخود را در رابطه با پ یها تیحقوق و مسئول -7

 .دیکن ییخارج از کشور شناسا یاعضا انیخود را در م یبانیپشت یستمهایس -1
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تا در  دیکن بیکرده و آنها را ترغ تی، از همساالن خود حما یاتفاق ریتجربه خشونت غ ایدر صورت مشاهده  -1

  خارج از منزل صحبت کنند.

 با صدای بلند از خودتان دفاع کنید. از خود  تیدر مورد حما یریگ میتصم یبرا -02

 پزشکی ورزشی و پزشکان متحد

 :دیا دهیآموزش د یکه به اندازه کاف دیحاصل کن نانیاطم -00

 .دیرا بشناس یتصادف ریخشونت غ یعالئم و نشانگرهاالف. 

  .دیپاسخ ده یتصادف ریخشونت غ یو مناسب به افشا به طور موثرب. 

 ریکه بازمانده از خشونت غ یورزشکاران یبرا یکه قبل از شروع هرگونه برنامه درمان دیحاصل کن نانیاطم -00

  .دیداشته باش یدسترس یچند رشته ا یحرفه ا یبانیپشت میهستند ، به ت یتصادف

  .دیسوء ظن ها را ارجاع ده ایها  یافشاگر دیتوان یکجا و چگونه م دیبدان -03

 محققان علوم ورزشی 

  .دیورزشکاران پرورش ده یبر رو یتصادف ریاز خشونت غ یری، بروز و جلوگ وعیراجع به ش یشواهد علم هیپا -01

انتقال و ارتقا دانش  ری، درگ "یواقع یزندگ" یورزش اساس و اصول در یعلم یها افتهی یریبه کارگ یبرا -00

 .دیشو

 

 نمودار یمرورکل ورزشکارانحفاظت از استراتژی 

را رد می و سوءاستفاده در ورزش  تیکه سازمان شما رسما آزار و اذ دیحاصل کن نانیاطم -اساسنامه: 

 1.3( ماده 0200) نتونیبدم یجهان ونیفدراس یقانون اساسکند. 

 0.1(. ماده 0201)کد اخالقی فدراسیون جهانی کرلینگ 

 

 یبرا ییها هیکه شامل سازوکارها و رو یسازمان استیس کی نیتدو - تدوین سیاست سازمانی: 

 .و سوءاستفاده در ورزش است تیمحافظت از ورزشکاران از آزار و اذ

 ها ورزش ونینروژ و کنفدراس کیو پارالمپ کیلمپملی ا تهیکم

 (0202) یورزش یو سوءاستفاده در دستورالعمل ها تیاز آزار و اذ یریجلوگ 
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که در هر مسابقات  دیکن هیمحافظت از ورزشکاران ته استیس کی -: دیرقابت را توسعه ده استیس

 .شود یکه توسط سازمان شما اعمال م یورزش

 بازی کمیته بین المللی المپیک  –چهارچوب زمان 

 

 یکل اظتیحف یدر استراتژ رانهیشگیپ یها سمیکه مکان دیحاصل کن نانیاطم - مکانیزم جلوگیری: 

 شوند. یشامل م را مربوط به رفتار نیو قوان یفریسوابق ک ی، بررسشما ، از جمله

 

و سوءاستفاده در  تیاز آزار و اذ یریمربوط به جلوگ یکه مطالب آموزش دیحاصل کن نانیاطم -: آموزش

همراه ورزشکاران در  ی، ورزشکاران ، اعضا یسازمان شما ، از جمله کارمندان ادار نفعانیذ یورزش برا

 .دسترس است

 دوره های آموزشی حفاظت از ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک 

 

محافظت از  یها هیها و رو استیس یابینظارت و ارز یرا برا ییها یاستراتژنظارت، ارزیابی و تحقیق: 

 .دیورزشکاران خود اعمال کن

 

 


