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 کویتِ هلی الوپیک جوَْری اسالهی ایزاى هٌشَر اخالقی

 هقدهِ

کویتِ هلی الوپیک جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ اػضبی حمیمی ٍ حمَلی آى ضبهل ٍسصضکبساى؛هذیشاى اجشایی ٍ کبسکٌبى؛ توبهی اػضبی 

خجشًگبساى ٍ حبهیبى هبلی کِ گشٍّْبی الوپیکی ًبهیذُ هیطًَذ فذساسیًَْبی ػضَ؛هطبسکت کٌٌذگبى دس هسبثمبت ٍسصضی اػن اص 

 خَد ثِ هٌطَس اخاللی کویتِ هلی الوپیک جوَْسی اسالهی ایشاى اػالم هیذاسًذ. ٍفبداسی

الوپیک؛اسصضْبی اخاللی  حبکن ثش هسبثمبت ٍسصضی؛ ایي هٌطَس ثشگشفتِ اص اصَل ثٌیبدیي ٍ لَاػذ هَسد تبکیذ کویتِ ثیي الوللی 

 اًیي ٍ همشسات حبکن ثش کطَسهیجبضذ.الوپیک ٍ ّوچٌیي اسصضْبی اخاللی پزیشفتِ ضذُ دس جبهؼِ ایشاى ٍ لَ سٍح

هلی ٍسصضی ٍ سبصهبًْبی هذیشاى   فذساسیًَْبی ، ّْبی الوپیک جوَْسی اسالهی ایشاى) ّویطِ ٍ دس توبم ضشایط(ّوچٌیي گشٍ

ثشگضاسی هسبثمبت تحت ًظش کویتِ هلی  ذ( ٍ هسئَلیي ضْشّبی هیضثبى داسًثبّشًَع ساثطِ ای کِ ثب کویتِ هلی الوپیک هشتجط)

  تؼْذ هیٌوبیٌذ  اجشای اصَل ایي هٌطَس سا تضویي ًوبیٌذ.)دس سشاسش سًٍذ ثشگضاسی(الوپیک

 احتزام بِ رٍح الوپیک ٍ اصَل آى

ًفی   -ثی طشفی  -احتشام ثِ دیگشاى -ػبم گشایی-ثشاثشی: ٍفبداسی ثِ اصَل ثٌیبدیي جٌجص الوپیک ضبهل  اػالم احتشام ٍ -اصل اول

 جْت اجشایی ٍ ّوچٌیي تالش   ٍ جَاًوشدیًفی خطًَت  –حفظ ضبى ٍ کشاهت اًسبًی -اًصبف-دٍستیًَع  -ّوجستگی -تجؼیض 

 ل.ًوَدى ایي اصَ

 احتزام ٍ رعبیت قَاًیي جبری جوَْری اسالهی ایزاى در ّز سهبى ٍ هکبى

ٍ حفظ حشهت ٍلَاًیي ٍ ضَاثط اجشایی کویتِ هلی الوپیک  لَاًیي کطَس ٍ لبًَى اسبسی  ثِ  ٍ پبیجٌذی سػبیت احتشام ،-اصل  دوم

 .ٍ ضبى ًبم ٍاالی جوَْسی اسالهی ایشاى



  تَّیي,افتشا, سَء استفبدُ اص هٌصت ٍ هَلؼیت, همبثلِ ٍ ثشخَسد ثب پذیذُ ّبیی چَى پیطگیشی, جْت کَضص  ًْبیت تالش -ماصل  سو

فسبد هبلی ٍ اخاللی؛ تملت؛ سضب ٍ استطب؛تجبًی؛ دٍپیٌگ ٍ ثِ طَس کلی ّش الذام غیش لبًًَی کِ ثِ حیثیت کطَس ٍ ضْشت جٌجص 

 خذضِ ٍاسد ًوبیذ. الوپیک

 

ضیٌِ کشد  ّ ٍثش اسبس لَاًیي کطَس ثجت ٍ ًگْذاسی حسبثْب ٍ دفبتش  هبلی ضفبف سبصی کبهل ٍ دلیك هبلی اص طشیك  -ماصل  چهار

 اّذاف الوپیک ٍ ٍسصش. صشفب دس ساستبی ،توبهی هٌبثغ تخصیصی

اصحبة سسبًِ  هٌغ دخبلت ٍِ ای اص ًبهضدّب سػبیت لَاًیي ٍ همشسات کطَس دس توبهی هشاحل تجلیغبت ٍ ٍ حوبیتْبی سسبً-مپنجاصل  

اداسُ اهَس فذساسیًَْبی هلی ٍسصضی دس اًتخبثبت ٍ  صاسیبثی گشٍّْبی الوپیکی ّبی دٍلتی ٍ ػوَهی ٍ ًیض حبهیبى هبلی ٍ ضشکبی ثب

 ٍ سبصهبًْبی هشتجط.

ٍ  یایزاً دُ ٍ حبکن بز جبهعِ اصَل اخالقی پذیزفتِ شارسشْب ٍ احتزام بِ 

 شئًَبت ٍ کزاهبت اًسبًی

تَجِ ٍیژُ ٍ اف ػبلی جٌجص الوپیک س ساستبی اّذدس توبهی اهَس هحَلِ ٍ تالش هجذاًِ د تبم یشیپز تیتؼْذ ٍ هسئَل -مشش اصل  

 ثِ سػبثت اصل پبسخگَیی.

  

ثِ ی ّب ٍ احتشام دس اسائِ گضاسضْبی تخطی اص ضَاثط هٌطَس ٍ ًیض سسیذگام ٍسػبیت اصَل هحشهبًگی ٍ ساصداسی احتش-هفتماصل   

 َق ضْشًٍذی افشاد.حشین خصَصی ٍ حم

 

   اصَل اخاللی خالف ٍلَع ّشگًَِ سفتبس دس خصَظ اضخبظ داسای هسئَلیت دس گشٍّْبی ػضَ  الضام ثِ گضاسش دّی -هشتماصل   

 غ ریشثط.ًگی ثِ هشاجثب سػبیت اصَل ساصداسی ٍ هحشهبدس هحذٍدُ هسئَلیت ٍ

 

پزیشش یب پشداخت یب پیطٌْبد پبداش یب هٌبفغ یب خذهبت پٌْبًی اػن اص هستمین یب غیش هستمین کِ هشتجط ثب  هسبثمبت  هٌغ -نهماصل   

 ؼت گشایی ضخصی.ٍسصضی ثبضذ ٍ یب ّشگًَِ هٌف



 

 تَجِ ٍ اّتوبم ثِ هشام پْلَاًی ٍ آییي جَاًوشدی دس ػشصِ ّبی ٍسصضی ٍ اجتوبػی  -دهماصل   

 

 :اجزا

هجوَػِ ای اص همشسات اجشایی سا تْیِ ٍ پس اص تبییذ ّیبت  ایي  اصَل هکلف است  دس ساستبی اجشایی ًوَدى ى اخالق کویسیَ 

 ّشگًَِ ًظبست ٍ اجشای ضَاثط صشفب ثش ػْذُ کویسیَى اخالق است اجشا ًوبیذ. وپیک جوَْسی اسالهی ایشاى اجشایی کویتِ هلی ال

 

 پس اص  تصَیت دس  هجوغ ػوَهی کویتِ هلی الوپیک  ٍ یک ثٌذ اجشایی دُ اصل اخاللی : همذهِ، سِ سشفصل،ضبهل ایي هٌطَس

 ثشای توبهی اػضب ٍ گشٍّْبی الوپیکی الصم الشػبیِ هیجبضذ. جوَْسی اسالهی ایشاى 


