حفاظت ورزشکاران

در برابر آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش

Safeguarding athletes
from harassment and abuse in sport

بهتریـــن مـــال و دارایـــی تـــو آن اســـت كـــه در
راه حفـــظ آبـــرو و حیثیـــت خـــود بـــه كار بـــری.
امام حسین (علیهالسالم)( :بحار ،ج  ،٤٤ص )١٨٩

دکترسید رضا صالحی امیری

رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران
موضــوع ایمنــی و ســامت ورزشــکاران از موضوعــات بــا اهمیــت و ضــروری
اســت و اساسـ ً
ـا مأموریــت کمیتــه بیــن المللــی المپیــک ( )IOCقــراردادن
ورزشــکاران در قلــب جنبــش المپیــک مــی باشــد .حمایــت از ورزشــکاران
منحصــر بــه دوره ورزشــی و قهرمانــی نیســت و دردوران بازنشســتگی آنهــا
نیــز بایســتی مطمــح نظرقــرار گیــرد .بــی شــک همــه ورزشــکاران حــق
دارنــد بــا احتــرام بــا آنــان رفتــار شــود و از آنهــا در مقابــل خشــونت و اذیــت
و آزار صیانــت شــود.
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک نیــز در راســتای تحقــق موضــوع حفاظــت از
ورزشــکاران در مقابــل اذیــت و آزار و ســوء اســتفاده ،دســتور العملــی را تهیــه
و بــه کلیــه کمیتــه هــای ملــی المپیــک کشــورها ابــاغ نمــوده اســت.
بــه همیــن منظــور کمیتــه ملــی المپیــک جمهــوری اســامی ایــران مبــادرت
بــه تشــکیل «شــورای حفاظــت از ورزشــکاران در مقابــل آزار واذیــت و ســوء
اســتفاده در ورزش» نمــوده اســت و مســئولیت ایــن شــورا ،سیاســتگذاری
و تدویــن راهبردهــای عملیاتــی بــرای ایجــاد محیــط ورزشــی امــن و لــذت
بخــش بــرای ورزشــکاران اســت.
امیــدوارم ایــن شــورا بــا ایجــاد هــم افزائــی و بهــره گیــری از ظرفیــت
متنــوع موجــود در ورزش قهرمانــی کشــور و بــا حضــور شــخصیت هــای
توانمنــد و موثــر ،بســتر الزم را بــرای تحقــق اهــداف تعییــن شــده در ســطح
ملــی فراهــم نمایــد.
2

دکتر آگار اردنر ()Dr. Ugur Erdener
نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک

رئیس کمیسیون علمی و پزشکی کمیته بین المللی المپیک
ایمنـی و سلامت ورزشـکاران بـرای کمیتـه بیـن المللـی المپیـک و کل جنبـش المپیک بسـیار
حائـز اهمیـت اسـت .بـا دسـتور کار المپیـک  2020مـا نشـان داده ایـم تعهـد مـا ،قـرار دادن
ورزشـکاران در قلـب جنبش المپیک اسـت .ایـن تعهد شـامل حمایت از ورزشـکاران در زمین و
خـارج از زمیـن بازی ،شـناخت همـه حقوق ورزشـکاران از جمله حـق لذت بـردن از یک محیط
ورزشـی و حمایتـی مـی باشـد .سـازمان هـای ورزشـی وظیفـه دارنـد قدم هـای مثبتـی برای
کمـک و حمایـت از ورزش و همـه کسـانی کـه در ورزش فعالیـت مـی کننـد بردارنـد .سـازمان
هـای ورزشـی موظـف هسـتند از سلامت و ایمنی ورزشـکاران در مقابل شـکل هـای مختلفی
از آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده محافظـت کنند .حمایت از ورزشـکاران و پاسـداری از ایمنی آن
یـک مسـوولیت مشـترک و بسـیار جـدی اسـت .در واقع پـرورش یـک ورزشـکار ،نیازمند یک
مجموعـه ای از افـراد و سـازمان ها می باشـد کـه به صورت مشـترک از ورزشـکار حمایت کنند.
ما به شـدت معتقدیم که حفاظت از ورزشـکاران در برابر آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده در ورزش
بایـد یـک نگرانـی و دغدغـه برای همه ما باشـد .آزار و اذیت و سوءاسـتفاده جایـی در ورزش و
جامعـه نـدارد .بـا ایسـتادن در کنـار هم و ورزشـکاران مـی توانیم جهـان را بـرای یکدیگر جایی
بهتـر و امن تر بسـازیم.
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کمیته بیـن المللی المپیک بـرای جلوگیری از آزار
و اذیت و سـوء اسـتفاده در ورزش*( )PHASابتکار
عمـل هایـی بـا همـکاری کمیسـیون ورزشـکاران
کمیتـه بیـن المللـی المپیـک ،کمیسـیون همراهان
ورزشـکاران ،کمیسیون علمی و پزشـکی ،کمیسیون
زنـان در ورزش ،کمیتـه هـای ملـی المپیـک،
فدراسـیون هـای جهانـی و دیگـر کارشناسـان این
حـوزه بـه وجـود آورده اسـت .علاوه بر ایـن برای
توسـعه بیشـتر منابـع مرتبـط جهـت مراقبـت از
ورزشـکاران ،ایـن نیـاز از سـوی آنهـا در گردهمایـی
بیـن المللـی  2015ورشـکاران(International
 )2015 Athletes’ Forum inنیـز بیـش از پیـش
درخواسـت شـد.
کمیته بین المللی المپیک تا کنون در این خصوص
دو بیانیه در سال های  2007و  2016صادر نموده
است ،این بیانیه ها به طور جامع موضع  IOCرا
در مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش نشان
می دهد .بیانیه های مذکور تاکید دارد که این
کمیته مسوولیت همه سازمان های ورزشی جهت
توسعه ساز و کاری برای جلوگیری از آزار و اذیت و
سوءاستفاده در ورزش را در نظر می گیرد.
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*Prevention of Harassment and Abuse in Sport

کمیتـه ملـی المپیـک کشـور مـا نیـز نظـر بـه اهمیـت
و ضـرورت موضـوع ،در دی مـاه  1398اقـدام بـه تشـکیل
شـورای حفاظـت از ورزشـکاران نمود .شـورای مذکـور ضمن
ایفـای نقش سیاسـت گـذاری ،هدایـت و کنترل کلیـه موارد
مربـوط ،در صدد اسـت بـه منظور کمک ،حمایت و رسـیدگی
بـه مـوارد احتمالـی در خصوص آزار ،اذیت و سـوء اسـتفاده
از ورزشـکاران ملـی کشـور بـه صـورت مسـتمر به مـوارد زیر
توجـه خـاص نماید:

بررســی و اجمــاع مصادیــق بومــی آزار ،اذیــت و
سوءاســتفاده ورزشــکاران
تدویـن و بکارگیری راهبردهای مناسـب برای تشـخیص،
آگاهـی و رسـیدگی به مـوارد مذکور
معرفـی افـراد امیـن و با تجربه به ورزشـکاران و سـازمان
هـای ورزشـی به عنوان افسـران محافظ با هـدف نظارت
و انتقال مـوارد احتمالی

معرف ــی مرک ــزی جه ــت مراجع ــه مس ــتقیم ورزش ــکاران
اجـرای برنامـه هـای مسـتمر آموزشـی ،توجیهـی و
پژوهشـی برای ورزشـکاران ،مربیان ،سرپرسـتان ،سازمان
هـای ورزشـی ... ،و حتـی خانـوده هـای ورزشـکاران
بررســی مســتمر کارایــی فرآینــد هــا و راهکارهــای عملــی
برگـزاری نشسـت هـای هـم اندیشـی و تخصصـی برای
برطـرف نمـودن مـوارد احتمالی
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هدف
کمیته ملی المپیک کشور به عنوان یکی از اعضاء اصلی جنبش المپیک ،تالش می کند بستری امن و سالم
برای ورزشکاران ملی خود فراهم نماید .انتظار می رود ورزشکاران عزیز کشورمان بدون دغدغه ،نگرانی و
ترس ضمن در میان گذاشتن مشکالت احتمالی خود در این زمینه با خیالی آسوده و شرایط سالم به ورزش
و حضور موفق در رویدادهای ورزشی پرداخته و در آینده نیز از زندگی سالمی برخوردار باشند.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک

وزارت ورزش و جوان جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون فرهنگ و ورزش کمیته ملی المپیک

آکادمی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

معاونت توسعه ورزش زنان در وزارت ورزش و جوانان

کمیسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک

فدراسیون های ملی ورزشی

اساتید صاحب نظر در علوم ورزشی

کمیسیون روانشناسی ورزشی کمیته ملی المپیک
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رضا صالحی امیری

رضا قراخانلو

 -رئیس آکادمی ملی المپیک،

 -رئیس کمیته ملی المپیک

 -عضوکمیسیونفرهنگوآموزشآنوک

 -رئیس شورا

 -نایب رئیس شورا

 -معـــاون توســـعه ورزش زنـــان

کیکاووس سعیدی

مهین فرهادیزاد

وزارت ورزش و جوانان

طاهره طاهریان

 -نایب رئیس کمیته ملی المپیک

علی دادگر

 -دبیر کل کمیته ملی المپیک

 -عضوهیئتاجراییکمیتهملیالمپیک

 رئیــس کمیســیون حقوق ورزشــیکمیته ملی المپیک

دکترسیدمحمدکاظمواعظموسوی

دکتر مهدی علی نژاد

 -معاون توسعه ورزش قهرمانی و

حرفه ای وزارت ورزش و جوانان

حسن غفوری فرد

رئیــس مرکــز روانشناســی ورزشــیآکادمی ملی المپیک
 رئیــس کمیســیون روانشناســیورزشی کمیته ملی المپیک

پیمان فخری

حجت االسالم نقویان

 رئیس کمیسیون فرهنگ و ورزشکمیته ملی المپیک

ناهید کریمی

 رئیس اسبق کمیته ملی المپیکو سازمان تربیت بدنی

 -رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی

 -استاد دانشگاه

 -سرمربی تیم ملی شمشیربازی

 مدیـر پژوهش و مسـئول توسـعهارزشهای المپیک آکادمی ملی المپیک

رئیس کمیسیون پزشکی ورزشی

هادی ساعی

مهدی نمازی زاده

 -استاد دانشگاه  -علوم ورزشی

کمیته ملی المپیک

 رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیتهملی المپیک
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تماس با ما
بزرگــراه هاشــمی رفســنجانی ،خیابــان ســئول شــمالی ،درب غربــی
مجموعــه ورزشــی انقــاب ،آکادمــی ملــی المپیــک ،دبیرخانه شــورا
تلفــن تمــاس 021 - 26 21 62 01 :وب ســایتwww.olympic.ir :

