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بـرای کمیتـه بیـن المللـی المپیک و کل جنبـش المپیک ایمنی و رفاه ورزشـکاران بسـیار 
مهـم و حائز اهمیت اسـت.

بـا دسـتور کار المپیـک 2020 مـا تعهـد خـود را بمنظـور قـرار دادن ورزشـکاران در قلـب 
جنبـش المپیـک نشـان داده ایـم. ایـن تعهـد شـامل حمایـت از ورزشـکاران در داخل و 
خـارج از زمیـن بـازی و برسـمیت شـناختن همه حقـوق آنهـا از جمله حق لـذت بردن از 

یـک محیـط ورزشـی امـن و حمایتی اسـت.

ورزش بخـش کوچکـی از جامعـه اسـت. از ایـن رو، همانطـور کـه ناهنجاری های وسـیع 
اجتماعـی در ورزش اتفـاق مـی افتنـد، همانقـدر هـم خـارج از ورزش روی مـی دهنـد. 
بـرای سـازمان های ورزشـی میسـر اسـت تا قـدم هـای مثبتی را بـرای حمایـت از ورزش 
و همـه کسـانی کـه در ورزش فعالیـت مـی کننـد بردارنـد. دلیـل تدویـن ایـن ابـزار ارائه 
اصـول و دسـتورالعمل هایـی برای سـازمان های ورزشـی بوده تـا بتوانند در مقابـل آزار و 
اذیـت و سـوء اسـتفاده از ورزشـکاران محافظت کننـد. همانطور کـه این ابـزار تاکید دارد، 
شـکل هـای مختلفـی از آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده وجـود دارد کـه همه انـواع آن برای 
ورزشـکاران زیـان آور اسـت. حمایت ورزشـکاران و حفاظـت از ایمنی آنها یک مسـوولیت 
مشـترک بسـیار جـدی اسـت. ابـزار کمیتـه بیـن المللـی المپیـک بـا امعـان نظر بـه این 
فلسـفه و بـا همـکاری بیـش از 50 نفـر در جنبـش المپیک و بسـیاری از سـازمان ها  و با 
تاکیـد بـر اهمیـت ادامـه همـکاری و ارتبـاط بیـن همـه ذینفعان تدوین شـده اسـت. در 
واقـع ، پـرورش یـک ورزشـکار با کمک جامعه میسـر شـده و همین جامعه اسـت که باید 
از وی حمایـت کنـد. مـا قویـا معتقدیـم که حفاظـت از ورزشـکاران در برابـر آزار و اذیت و 
سـوء اسـتفاده در ورزش بایـد نگرانـی و دغدغـه  همه باشـد. آزار و اذیت و سوءاسـتفاده 
جایـی در ورزش و جامعـه نـدارد. بـا ایسـتادن در کنـار یکدیگـر و همینطـور ورزشـکاران، 

می توانیـم جهـان را بـه جایـی بهتـر و ایمـن تری بـرای خودمـان تبدیـل نماییم.

پیام
دکتر »اوغور ِارِدِنر«

نایب رییس کمیته بین المللی المپیک
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المپیـک   ملـی  کمیته هـای  بـه  کمـک  ابـزار  ایـن  هـدف 
)NOCs( و فدراسـیون های بیـن المللـی )IFs( برای تدوین 
خـط مشـی ها و مراحـل اجرایـی حفاظـت از ورزشـکاران در 

برابـر آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش اسـت. 

مقدمه
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مأموریـت کمیتـه بیـن المللـی المپیـک) IOC(  قـرار دادن ورزشـکاران در قلب جنبش المپیک اسـت و دسـتور 
کار  2020 المپیـک ، نقشـه راه بـرای ایـن امـر را تشـریح مـی کند. این شـامل توصیه شـماره 18 یعنـی افزایش 
حمایـت بـه ورزشـکاران اسـت از طریـق ایـن توصیـه، کمیتـه بیـن المللـی المپیـک اقدامـات مهمـی را بـرای 

حفاظـت از ورزشـکاران از آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش انجـام داده اسـت.

مقدمه

ابتـکارات کمیتـه بین المللـی المپیک برای جلوگیـری از آزار 
و اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش )PHAS( بـا همـکاری 
کمیسـیون های ورزشـکاران، همراهان ورزشـکاران ، پزشکی 
و علمـی و زنـان در ورزش، و همراهـی کمیتـه هـای ملـی 
المپیـک، فدراسـیون هـای بین المللـی و دیگر کارشناسـان 

ایـن حـوزه پدید آمده اسـت. 
عالوه بر این، نیاز برای تدوین منابع مرتبط جهت حفافظت 
از ورزشکاران از سوی آنها در همایش بین المللی ورزشکاران 

در سال 2015 میالدی بیش از پیش درخواست شد. 
ابتکارات کمیته بین المللی المپیک برای جلوگیری از آزار و 

اذیت و سوء استفاده در ورزش عبارتند از: 

چارچوب زمان بازیها:
- چارچـوب کمیتـه بیـن المللـی المپیـک بـرای حفاظـت 
ورزشکاران و سایر شرکت کنندگان از آزار و اذیت در ورزش )در 
زمان بازیها( و )که منبعد از این چارچوب زمان بازیها نامیده 
میشـود( در تمـام دوره هـای بازیهای المپیک وجـود دارد. 
- ایـن چارچـوب مکانیزم های گزارش دهی و دسـتورالعمل 
مدیریـت مـوردی بـرای هرگونـه حـوادث آزار و اذیـت و 

سوءاسـتفاده در طـول بازی هـا را تشـریح مـی کنـد. 
- حضـور مامـور حفاظـت از ورزشـکاران کمیتـه بین المللـی 

المپیـک در چارچـوب زمـان بازیهـا مهم اسـت

دستورالعمل های کمیته بین المللی المپیک برای فدراسیون های 
 :)NOCs( وکمیته های ملی المپیک )IFs( بین المللی

این دستورالعمل های مربوط به ایجاد و اجرای خط مشی 
و سوءاستفاده  اذیت  و  آزار  برابر  در  ورزشکاران  از  حفاظت 
در ورزش )از این پس دستورالعمل های کمیته بین المللی 
هیات  توسط   2016 سال  جوالی  ماه  در  که  بود  المپیک( 

اجرایی کمیته بین المللی المپیک به تصویب رسید. 

-  این دستورالعمل ها جزییات آنچه که کمیته بین المللی 
المپیک به عنوان حداقل الزامات خط مشی های حفاظت 

ورزشکار در نظر می گیرد را شرح می دهد. 

در  شـده  ارائـه  اطالعـات  مطالعـه  ابـزار  ایـن  هـدف   -
دسـتورالعمل های کمیتـه بیـن المللـی المپیک بـا راهبردی 
گام بـه گام بـرای تدویـن خـط مشـی ها و مراحـل اجرایـی 
جلوگیری از آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده در ورزش میباشد. 
ایـن ابـزار همچنیـن بـرای ارائـه راه حـل هـای بالقـوه در 
مقابلـه بـا چالش های مرسـوم هنـگام تدویـن چنین خط 

مشـی هایـی بکار بـرده میشـود. 
این ابزار و سایر ابزارهای ابتکاری کمیته بین المللی المپیک 
برای جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش در 

این جزوه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

بررسی واژگان: 
و  مشـی ها  خـط   )policies( عبـارات  از  مـا  منظـور 
)procedures(  مراحـل اجرایی در این ابزار چیسـت؟
خـط مشـی هـا: تشـریح اصـول و رویکـرد سـازمان 
شـما برای حفاظت از ورزشـکاران از آزار و اذیت و سـوء 

اسـتفاده در ورزش.
مراحـل اجرایـی: تشـریح سلسـله مراحـل یـا اقدامات 
خاصـی که برای رسـیدن به هدف خط مشـی سـازمان 
شـما بـه عنـوان مثـال، حفاظـت از ورزشـکاران در برابر 

آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش، دنبال شـود.
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این ابراز برای چه کسانی کاربرد دارد؟
مخاطبیــن اصلــی ایــن ابــزار اساســا"، لیکــن نــه منحصرا"، 
اعضــای کمیته هــای ملــی المپیــک و فدراســیون های 
بین المللــی میباشــند. ایــن افــراد شــامل کارکنــان بحــش 
ورزش، مربیــان، والدیــن و ورزشــکارانی اســت کــه در 

ــد. ــه فعالیــت دارن ورزش ســازمان یافت

این ابزار چگونه تدوین شد؟ 
ایـن ابزار با همـکاری یک کارگروه مجازی )VTF(، متشـکل 
از نماینـدگان فدراسـیون هـای بیـن المللـی و کمیتـه های 
ملـی المپیـک، کار گـروه کمیتـه بین المللـی المپیـک بـرای 
جلوگیـری از آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش و بـا 
همراهـی کارشناسـان و سـازمان هـای داخـل و خـارج از 
جنبـش المپیـک تدویـن شـد. انجـام ایـن امـر بمنظـور 
حصـول اطمینـان از دقـت، کاربـردی بـودن و مرتبط بودن 
موضوعـات مطروحـه بـود. در صورتیکـه هـر گونه سـوالی 
در مـورد اجرایـی خط مشـی هـای حفاظت از ورزشـکاران 
داریـد، مـی توانیـد موضـوع را با ارسـال نامـه الکترونیکی 

بـه مـا منعکـس کنید. 

‘‘بـر عهـده همـه ذینفعـان ورزش اسـت که اصـول کلی بـرای ورزش 
ایمـن را اتخـاذ کننـد ... و خط مشـی هـا و مراحل اجرایـی را اجرا و 
نظـارت کننـد و بـا همه ورزشـکاران بـا احترام رفتـار نموده تـا آنها از 

هرگونـه خشـونت غیـر تصادفی در امان باشـند.”  
بیانیه اجماع کمیته بین المللی المپیک در مورد آزار و اذیت و سواستفاده در ورزش )2016(
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شـماری از تصـورات غلـط در رابطـه بـا موضـوع آزار و 
اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش وجـود دارد. 

موضـوع مهم در خـور توجه برای حفاظت از ورزشـکاران 
این اسـت که سـازمان های ورزشـی داشـتن خط مشی 

هـا و مراحل اجرایـی این موضوع را ضـروری بدانند. 

 مقدمه
اسطوره شکنی

با وجود مزایای بی شمار شناحته شده مشارکت 
در ورزش، شواهد نشان می دهد که آزار و اذیت 
همه  در  و  ها  ورزش  تمامی  در  استفاده  سوء  و 
سطوح اتفاق می افتد. این ممکن است با فقدان 
خط مشی های نظارتی و مراحل اجرایی مطلوب 

در سازمان های ورزشی پدید امده باشد. 

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

 »Fasting  « این مطالعه که در سال 2004 توسط
دهد  می  نشان  است  شده  انجام  همکارانش  و 
دهد  می  رخ  ها  ورزش  همه  در  اذیت  و  آزار  که 
بعضی  در  جنسی  اذیت  و  آزار  خطر  فرضیات  و 
به  تنها  نه  و  بوده  از سایرین  بیشتر  از ورزش ها 
کلیشه های تحریف شده بلکه به خط مشی های 
اذیت  آزار و  برای ورزش بدون  نادرست  هدفمند 

هم منجر می شود.

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

برخی ازمطالعات نشان داده است که آزار و اذیت و 
سوء استفاده در ورزش در سرتاسر جهان رخ می دهد. 

در  سواســتفاده  و  اذیــت  و  “آزار 
ــورها  ــط در برخــی از کش ورزش فق

ــد.”  ــی ده رخ م
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سوء  و  اذیت  و  آزار  موارد  گزارش  دریافت  عدم 
استفاده به معنای این نیست که این موارد هرگز 
رخ نداده است: در واقع کربی  و همکاران )2000( 
خاطرنشان کرده اند که« اگر خط مشی های موثر 
گزارش  تنها  نه  باشد،  نداشته  اذیت وجود  و  آزار 
خالف واقع از موارد سوء استفاده خواهیم داشت، 
این  در  بررسی  و  تحقیقات  انجام  احتمال  بلکه 

زمینه هم بسیار کمتر خواهد شد« 

موارد  از  گزارشی  تاکنون  ما  “اگر 
ایم،  نکرده  دریافت  اذیت  و  آزار 
این مساله به ما ارتباطی ندارد.”

مطالعات نشان داده اند که بیشترین سطح آزار و 
اذیت در باالترین سطح عملکرد نشان داده شده 
است.   این بدان معنا نیست که ورزشکاران نخبه 

تنها افراد در معرض خطر هستند.

“آزار و اذیت و سو استفاده مشکلی 
برای ورزشکاران نخبه نیست.” 

همه افرادی که در ورزش سازمان یافته فعالیت 
بهترین  طریق  از  تا  دارند  مسوولیت  دارند، 
های  مشی  خط  رعایت  و  اجرایی  روشهای 
انجام  برای  را  شرایط  ورزشکاران،  از  حفاظت 

ورزش امن فراهم آورند.

“حفاظت از ورزشکاران باید دغدغه همه 
افراد شاغل در ورزش باشد.”

دارای  ورزشکاران  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
در  بیشتری  استفاده  سوء  خطر  با  معلولیت 
دالیل  هستند.  خود  سالم  همتایان  با  مقایسه 
از  یکی  دارد.  وجود  مساله  این  برای  متعددی 
روزانه  نیازهای  و  مراقبت  به  مربوط  دالیل  این 
بعضی از اینگونه ورزشکاران است. در تالش برای 
در  ها  مسوولیت  و  وظایف  نیازها،  این  برآوردن 
بین همراهان ورزشکاران کمرنگ شده و خطر سوء 

رفتار را افزایش دهد. 

»ورزشکاران نخبه دارای معلولیت 
با خطر کمتری در زمینه آزار و اذیت 

و سوء استفاده مواجه هستند.«
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 عـالوه بـر دسـتورالعمل هـای کمیته بیـن المللـی المپیک، 
تعـداد دیگـری از ابتـکارات این نهـاد موجب الهام بخشـی 
بـه ایـن ابزار شـد. ایـن موضـوع میتواند به هنگام بررسـی 
پیشـینه حفاظـت از ورزشـکاران در سـازمان های ورزشـی 

مفیـد واقع شـود. 

بیانیه های اجماع کمیته بین المللی المپیک
کمیتـه بیـن المللـی المپیـک دو بیانیـه اجمـاع مربـوط به 
را  ورزش  در  اسـتفاده  سـوء  و  اذیـت  و  آزار  از  جلوگیـری 

تدویـن کـرده اسـت: 
- بیانیـه اجمـاع آزار و اذیـت و آزار جنسـی و سوءاسـتفاده 

در ورزش )2007( 
- بیانیه اجماع آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش )2016( 
ایـن بیانیه هـای اجماع موضـع کمیته بین المللـی المپیک 
در مـورد آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش را بـه طـور 
جامـع تر نشـان مـی دهند. برای کسـب اطالعـات و منابع 

بیشـتر می توانیـد اینجـا آنها را پیـدا کنید.

بیانیه هـای اجمـاع کمیته بیـن المللی المپیـک تاکید دارند 
کـه ایـن سـازمان همـه سـازمان هـای ورزشـی را مسـئول 
آزار و اذیـت و  از  تدویـن مکانیزم هایـی بـرای جلوگیـری 

سوءاسـتفاده در ورزش می دانـد. 

اصول بنیادی جهانی برای مدیریت مطلوب 
حفاظـت از ورزشـکاران در برابـر آزار و اذیت و سوءاسـتفاده 
در  ورزشـکاران"  از  "حمایـت  عنـوان  تحـت  ورزش  در 
اصـول بنیـادی جهانـی بـرای مدیریـت مطلـوب المپیـک 
و جنبش هـای ورزشـی گنجانـده شـده اسـت. ایـن اصول 
اسـتقالل  سـمینار  دومیـن  در  کننـدگان  شـرکت  توسـط 
المپیـک و جنبـش ورزش در سـال 2008 تشـریح شـد. در 
سـال 2009 ، کنگـره المپیـک از سـازمان هایی کـه بخشـی 
از جنبـش المپیـک هسـتند خواسـت تـا ایـن اصـول را به 
پذیـرا  اسـتانداردهای مدیریـت مطلـوب  عنـوان حداقـل 
باشـند. چندی بعـد و در سـال 2014 ، توصیه 27 دسـتورکار 
2020 المپیـک، سـازمان هـای متعلـق به جنبـش المپیک را 
وادار کـرد تـا ایـن اصـول را اتخـاذ نمـوده و از آنهـا پیروی 
کننـد. همزمـان، کمیتـه بیـن المللـی المپیـک  مامور شـد 

تـا موضـوع را رصد کـرده و با تدویـن ابزارهای پشـتیبانی 
و فرایندهایـی خـاص بـه ایـن سـازمان هـا در اجـرای این 
اصـول مسـاعدت کند.ایـن ابـزار هم راسـتا بـا بیانیه هـای 
اجمـاع کمیتـه بین المللـی المپیک و اصول بنیـادی جهانی 

مدیریـت مطلـوب تدوین شـده اسـت. 

قوانین پزشکی جنبش المپیک کمیته بین المللی المپیک 
بازی های  در  که   )2016( المپیک  جنبش  پزشکی  قوانین 
اولویت  در  را  ورزشکاران  می شود، سالمت  اعمال  المپیک 
قرار داده به رسمیت می شناسد، و بهترین اقدامات پزشکی 
را در زمینه مراقبت از ورزشکاران و حفاظت از حقوق آنها در 
زمان بیماری الزامی می داند . این برنامه از اتخاذ اقدامات 
اصول  کرده،  حمایت  اهداف  آن  به  دستیابی  برای  خاص 
بازی منصفانه و اخالق ورزشی را برسمیت می شناسد؛ و در 

بر دارنده اصول قوانین ضد دوپینگ جهانی است. 
برگرفته از قوانین پزشکی جنبش المپیک )نسخه مورخ 2016(.

6.2 حفاظت از ورزشکاران
- بـرای منع اسـتثمار ورزشـکاران جـوان بایـد تمهیداتی 

اتخاذ شـود.
-ورزشـکاران را بایـد از کارفرمایـان بـی مـرام و بـدون 

اخـالق محافظـت کـرد
- همکاری با دولتهای کشورهای مورد نظر توسعه یابد.

- قوانیــن رفتــاری توســط همــه ســازمان های ورزشــی 
امضــا شــود.

مـاده 1.1.1. بیـان مـی کنـد کـه: "ورزشـكاران در روابـط 
خـود بـا پزشـكان و کارکنان مراكـز بهداشـتی و درمانی 
از حقـوق اساسـی برابـر برخوردارنـد. علـی الخصـوص 
احتـرام بـه: الـف. کرامـت انسـانی آنهـا. ب. آسـایش 
جسـمی و روانـی آنها. ج محافظت از سـالمتی و ایمنی 
آنهـا. د. اتـکا به نفـس آنها؛ و ه. حقوق آنهـا برای حفظ 

حریـم خصوصـی و محرمانـه بودن مسـائل

چـه منابعـی باعـث الهـام بخشـی به 
ایـن ابزار شـد ؟
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چـرا به خط مشـی هـا و مراحل 
اجرایی احتیـاج داریم؟

حفاظت از ورزشکاران

حمایت از صداقت و درستی در 
ورزش و سازمان های ورزشی 

حفاظت از افراد شاغل در ورزش 

ترویج ارزش های ورزش ایمن 
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دیدگاه ها 

دیدگاه ورزشکاران 

’’تأثیـرات آزار و اذیت و سوءاسـتفاده بر ورزشـکاران 
مـی توانـد ویـران کننـده باشـد. ورزشـکاران، حقوق 
خـود را بدانید و با سـازمان خود بـرای ترویج ورزش 

ایمن همـکاری کنید! ‘‘
Yelena Isinbayeva

- عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک، 
- عضو کمیسیون همراهان ورزشکاران)Athletes Entourage Commission( کمیته بین المللی المپیک ، 

- دارنده دو مدال طالی المپیک 

همه اشکال آزار و اذیت و سوءاستفاده ناقض حقوق 
بشر بوده و می توانند جرم کیفری تلقی شوند. 

داشتن تجربیات آزار و اذیت و سوءاستفاده می تواند 
را برای ورزشکاران در  عواقب منفی طوالنی مدتی 

بر داشته و روی موارد ذیل تاثیر گذارند: 
-  سالمتی و آسایش ورزشکاران 

- عملکرد ورزشی
- حضور مداوم در ورزش

- زندگی بعد از ورزش حرفه ای

دیدگاه سازمان های ورزشی 

"رفـاه ورزشـکاران هـم در زمین مسـابقه و هم خارج 
از آن، بـرای فدراسـیون هـای بیـن المللـی ورزشـی 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. تدویـن خـط مشـی 
هـای حفاظتـی ورزشـکاران در ایـن زمینـه بایسـتی 
دغدغـه تمامـی کسـانی باشـد کـه در همه سـطوح 

ورزش سـازماندهی شـده فعالیـت مـی کننـد" 
Sarah Lewis

دبیرکل انجمن فدراسیون های بین المللی ورزش های المپیکی زمستانی و فدراسیون بین المللی اسکی

ناتوانی در کمک مؤثر به افرادی که در محیط های 
ورزشی دچار آزار و اذیت و سوء استفاده می شوند، 
می تواند تأثیرات منفی بر ورزشکاران را تشدید کرده 
و پیامدهای مخربی نیز برای آبرو و اعتبار سازمان به 
همراه داشته باشد. )Leahy, T. )2010( و در صورت 
گزارش موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده در سازمان 
و عدم توانایی و کمک موثر شما به افرادی که مورد 
گرفته  قرار  ورزش  در  استفاده  سوء  و  اذیت  و  آزار 
اند بسته به قوانین قابل اجرا، افزایش مسوولیت 
بر خواهد  را در  این موضوع  قبال  و تعهد شما در 

داشت. 

خط مشی های آزار و اذیت و سوء استفاده:
-  اصـول بنیـادی جهانی مدیریـت مطلوب نهضت 

المپیک و ورزش
- حفظ صداقت در ورزش
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دیدگاه مربیان ورزشی، بدنسازان و دیگر اعضای تیم

" بـرای مربی شـدن، قبـول می کنیم که بـا مراقبت از 
ورزشـکاران به آنهـا کمک کنیم تا بهترین ورزشـکاری 
شـوند کـه میتوانند. این بـه معنای توانمندسـازی و 

مراقبـت از آنهـا بـه معنای واقعی کلمه اسـت"
Sir Clive Woodward, OBE

مربی  و  المپیک  المللی  بین  کمیته  ورزشکاران  همراهان  کمیسیون  عضو 
موفق جام جهانی راگبی

مربیـان و سـایر اعضـای همراهان ورزشـکار باید به 
داشـتن خط مشـی های موثر حفاظت از ورزشـکار 
در سـازمان خـود اهمیـت دهنـد و در ایـن راسـتا 

مـوارد ذیل را انجـام دهند: 
- تهیـه و تنظیـم دسـتورالعمل هـای روشـن بـرای 
مربیـان که بـه نوبه خود مـی توانند ورزشـکار را در 
برابـر نقـض مقـررات حفاظـت از وی جمایت کنند. 
- کمـک بـه مربیـان در مواجهـه بـا افشـای آزار و 

اذیـت و سـوء اسـتفاده از ورزشـکاران. 
- ارایـه چارچوبی برای شـرکت ورزشـکاران در ورزش 

یمن ا
- خطـر مواجـه شـدن ورزشـکار بـا آزار و اذیـت و 
سـوء اسـتفاده و در نتیجـه اثـرات منفـی بر رشـد 

ورزشـکاران را کاهـش دهـد. 
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ایـن ابـزار راهنمایـی گام بـه گام برای اجرای یک خط مشـی 
حفاظـت اسـت و اسـاس آن بـر پایـه مطالعـات مـوردی، 
عملکـرد،  نـوع  بهتریـن  دسـتورالعمل های  تحقیقـات، 
ریـزی شـده  پـی  آنالیـن  دوره  یـک  و  الگوهـای خـاص 
اسـت. بـرای اطمینـان از اینکـه مراحـل مندرج در ایـن ابزار 
کاربرپسـند باشـد، پیشـنهادات و مسـتنداتی را که میتواند 
بـه شـما در اجرای ایـن امر کمـک کنند را در صـورت امکان 
ارایـه داده ایـم. عـالوه بر ایـن، دوره حفاظت از ورزشـکاران، 
یادگیـری ورزشـکاران کمیتـه  الکترونیکـی  از طریـق درگاه 

بین المللـی المپیـک رایـگان و در دسـترس همـه اسـت.

عـالوه بـر ایـن، پیشـنهادات خـاص را بـا اسـتفاده از قالب 
هـای برنـز ، نقـره ای و طـال تقسـیم بنـدی کـرده ایم.

ایـن امـر بمنظـور نمایـش بهتریـن نـوع عملکـرد )طـال( 
در  کـه  آنگونـه  )برنـز(،  الزامـات  حداقـل  بـودن  دارا  و 
دسـتورالعمل های کمیتـه بیـن المللی المپیک اشـاره شـده 

اسـت، در نظـر گرفتـه شـده اسـت.  
ایـن قالـب سـعی دارد تا بـا در نظر گرفتـن عوامل مختلف 
بـودن  شـمول  جهـان  ورزشـی،  سـازمان های  در  درونـی 
موضوعـات را در اجـرای پیشـنهادات شـرح داده شـده این 

ابـزار تضمیـن کند.

چگونه از این ابزار استفاده کنیم؟

از کلیه سازمانهای ورزشی و غیردولتی دعوت می کنیم  ما 
یا مطالعه  الگوها و نمودارها، تحقیق  تا هرگونه اطالعات، 
موردی را برای ما ارسال کنند تا در بخش "منابع" این ابزار 
آنالین برای کمک احتمالی به سایر سازمان های ورزشی به 

اشتراک بگذاریم.
به  مربوط  نظرات  گذاشتن  اشتراک  به  تمایل  صورت  در 
خط مشی ها و مراحل اجرایی حفاظت از ورزشکاران یا استفاده 
safeguadingofficer@ از این مجموعه از طریق ایمیل

olympic.org با ما در تماس باشید.
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راهبرد حفاظت از ورزشکاران:
سه مرحله فعالیت در این زمینه 

بـرای افزایـش تاثیرپذیـری و دسترسـی بـه خط مشـی هـای حفاظتی ورزشـکاران، 
راهبـرد کلـی سـازمان خـود بـرای حفاظـت از ورزشـکاران را مـد نظـر قـرار دهیـد. 
در اصـل ایـن بـدان معناسـت کـه رویکـرد سـازمان خـود را نسـبت بـه حفاظـت از 

ورزشـکاران در سـه زمینـه ذیـل بررسـی کنیـد:

1- تدوین خط مشی ها و مراحل اجرایی 

2- سازوکارهای جلوگیری

3- مدیریت گزارش های آزار و اذیت و سوء استفاده 

این ابزار سه موضوع فوق را به صورت گام به گام مورد بحث و بررسی قرار داده است.
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در قسـمت مقدمـه بـه ایـن مسـاله پرداختیـم کـه چـرا برای 
سـازمان هـای ورزشـی، تدوین خط مشـی و مراحـل اجرایی 
حفاظتی ورزشـکاران از آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده در ورزش 

دارد.  اهمیت 

در این بخش نگاهی می اندازیم به: 
- چارچـوب هـای هنجـاری بـرای خـط مشـی حفاظـت از 

ورزشـکاران 
- نقش مهم کمیسیون های سازمان های ورزشی و 

- دخیل کردن دیگر سازمانها در این امر

قسمت اول 
آماده سازی
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فصل اول: 

برای نیل به موفقیت در خط مشی های حفاظتی مهم 
است که آنها: 

- در باالترین سـطح سـازمان شـما برسـمیت شناخته 
شـده و مـورد تایید واقع شـوند

- از طریـق سـازمان شـما )در صـورت امـکان( اطـالع 
رسـانی شـده و اجرایـی شـوند

سـازمان های ورزشـی مباحـث زیادی بـرای بحث در 
دسـتور کار دارند. بنابراین ، هنگام ارایه پیشـنهاد برای 
تهیـه و تنظیـم خـط مشـی حفاظـت از ورزشـکاران، 
درک چارچوبـی هنجـاری کـه در تدوین و اجـرای این 

خـط مشـی کاربرد داشـته باشـد ، ضروری اسـت.

معیاریابی و تطبیق 
شما اکنون کجا هستید؟

این نظر سنجی را انجام دهید تا متوجه شوید که سازمان شما در چه مرحله ای از این موضوع قرار دارد؟
 این یک آزمون نیست و نتایج بد هم ندارد. داشتن یک ایده روشن در مورد این که در این لحظه کجای کار 
هستید به شما کمک می کند تاخط مشی های حفاظتی خود را برنامه ریزی کرده و بر پیشرفت خود نظارت 
داشته باشید. نکته مهم این است که سازمان شما، با دستیابی به این ابزار، اولین گام مهم در جهت بهبود 

وضعیت حفاظت از ورزشکاران در ورزش را بر داشته باشد. 

فصل دوم: 
شناخت چشم انداز 

چارچـوب هنجاری خط مشـی شـما برای جلوگیـری از آزار و 
اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش دو رکن ذیل میباشـد: 

اساس خط مشی جلوگیری از آزار و اذیت و سوء 
استفاده در ورزش 

قوانین قابل 
اجرا

دیگر قوانین 
قابل اجرا 

یا  المپیک  المللی  بین  کمیته  اخالقی  قوانین  مثال  عنوان  به 
قوانین داخلی سازمان شما 
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“ حفاظت از ورزشـکاران باید در ذهن و مدیریت 
سـازمان های  کلیـه   )governance( مطلـوب 
ورزشـی گنجانیده شود. این ابزار با هدف ارائه راه 
حـل هـا و راهنمایی های الزم برای سـازمان های 
ورزشـی بـر اسـاس تجربـه و تخصـص بدسـت 
آمده از سراسـر جهان اسـت. امیدواریـم که همه 
سـازمان هـای ورزشـی بـا انجـام اقدامـات این 
ابـزار ، خـط مشـی هـا و مراحـل اجرایـی مؤثر را 
در دسـتور کار خـود قـرار داده و تأثیر خط مشـی 
مثبـت طوالنی مدتی را در بهزیسـتی ورزشـکاران 

”
داشـته باشند. 

از  گروه جلوگیری  کار  رییس  ال حسین،  عالیجناب شاهزاده فیصل 
المپیک،  المللی  بین  کمیته  ورزش  در  استفاده  و سوء  آزار  و  اذیت 
اردن،  المپیک  ملی  کمیته  رییس  المپیک،  المللی  بین  کمیته  عضو 

عضو کمیسیون زنان در ورزش کمیته بین المللی المپیک
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رکن اول: 
قوانین قابل اجرا

ضـروری اسـت کـه از رعایـت قوانیـن قابـل اجرا بـه هنگام 
تدویـن و اجـرای خـط مشـی حفاظتـی اطمینـان حاصـل 
کنیـم. قوانیـن مربوطـه میتواننـد شـامل قوانینـی خاص با 
هـدف جلوگیـری از آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش 
باشـند، اما اصـول کلی قانـون از جمله قوانین کیفـری را نیز 

شوند. شـامل 
ترویـج ورزش عـاری از آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده از طریق 
تـالش هـای متعدد بیـن المللـی نیز حمایت شـده اسـت. 
ایـن تالشـها  قانونـی  یـا  نظارتـی  اگـر محصـوالت  حتـی 
جزئـی از سیسـتم حقوقی شـما نیسـتند و در بافت حقوقی 
سـازمانی کـه شـما در آن فعالیـت می کنید گنجانده نشـده 
انـد، اطـالع از این لیسـت غیرجامـع می تواند مفید باشـد:
- ماده 165 پیمان عملکرد اتحادیه اروپا )نسخه مورخ 2012( 
- شورای اروپا: ماده ii( .1( منشور ورزشی اروپا )نسخه مورخ 2001(
- یونسـکو: مـاده 10.1 منشـور بیـن المللـی اصـالح شـده 
تربیـت بدنـی ، فعالیـت بدنی و ورزش )نسـخه مورخ 2015(

ادامه فصل دوم 
درک چشم انداز

رکن دوم:
سایر قوانین قابل اجرا

سایر قوانین دیگری که برای سازمان شما کاربرد دارد نیز باید 
مورد توجه قرار گیرند ، به عنوان مثال قوانین اخالقی کمیته 

بین لمللی المپیک و قوانین داخلی سازمان شما. 
سازمان های برسمیت شناخته شده کمیته بین لمللی المپیک 
باید به قوانین اخالقی این سازمان به عنوان بخشی جدایی 
ناپذیر از منشور المپیک، که در آن ارزش ها و اصول المپیک 

گنجانیده شده، احترام بگذارند. 
عدم پذیرش و طرد آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش در 

قوانین اخالقی کمیته بین لمللی المپیک آمده است.

ماده 1.4 این قوانین )نسخه مورخ 2016( می گوید:

آسیب  نوع  هر  موجب  که  عملکردی  هرگونه  ممنوعیت 
جسمی یا ذهنی شود نیز به وضوح در قوانین اخالقی کمیته 
بین المللی پارالمپیک )IPC(  ماده 1.7 )نسخه مورخ 2016( 

آمده است.
فدراسیونهای  به  المپیک  لمللی  بین  کمیته  اخالقی  قوانین 
بین المللی و کمیته های ملی المپیک به عنوان اعضای اصلی 
اشاعه فرهنگ  به  تاکید می کند که نسبت  المپیک  جنبش 
اخالق مداری و صداقت در چارچوب حیطه عملکردی خود 

همت گمارده و به عنوان الگو عمل کنند. 

احترام برای کنوانسیون های بین المللی در مورد حمایت از 
حقوق بشر تا آنجا قابل قبول است که آنها در مورد فعالیت 
های بازیهای المپیک نیز کاربرد داشته باشند و به طور ویژه 

موارد ذیل راتضمین کنند: 
- احترام به کرامت انسانی 

- طرد تبعیض از هر نوع و به هر دلیلی، خواه نژاد، رنگ، 
جنسیت، گرایش جنسی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا 
دیگر عقاید، با منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا دیگر 

مسائل باشد.
- طرد هرگونه آزار و اذیت و سوء استفاده اعم از جسمی ، 
حرفه ای یا جنسی و هرگونه آسیب های جسمی یا ذهنی
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بـرای  هنجـاری  چارچـوب  درک  ضمـن  مرحلـه  ایـن  در 
اطمینـان  ، حصـول  ورزشـکار  از  خط مشـی های حفاظـت 
از موضـع سـازمان های خـود در رابطـه بـا رد آزار و اذیـت 
و سـوء اسـتفاده در ورزش نیـز بسـیار مهـم اسـت. ایـن 

موضـوع میتوانـد بـه اشـکال زیـر باشـد:

- طرد آزار و اذیت و سوء استفاده به وضوح در قوانین اخالقی 
سازمان یا سند مشابه بیان شده باشد. 

- طرد آزار و اذیت و سوء استفاده در اساسنامه سازمان شما
- بیانیه موضع گیری مبنی  بر طرد آزار و اذیت و سوءاستفاده
)نمونه ای از این مورد را میتوانید در سایت کمیته بین المللی 

پارالمپیک در اینجا پیدا کنید.( 

اکیداً توصیه می شود در صورتیکه آزار و اذیت و سوءاستفاده 
در ورزش، در قوانین اخالقی یا اساسنامه سازمان شما قید 

نشده، این موارد را در آن اضافه کنید.
یا  و/  اخالقی  قوانین  در  اذیت  و  آزار  و  اذیت  و  آزار  طرد 
اساسنامه نه تنها به عنوان مدیریت مطلوب تلقی شود، بلکه 
باعث دادن اهمیت بیشتر به خط مشی سازمان شما برای 
از ورزشکاران است: نقض این مقررات از سوی هر  حفاظت 
نیازمند  آنها هستند،  از  از ذینفعانی که ملزم به پیروی  یک 
انجام تحقیقات در این زمینه بوده و به کمیسیون انظباطی 
از  حفاظت  بمنظور  تا  میدهد  را  اختیار  این  مشابه  نهاد  یا 

ورزشکاران اقدام الزم را بعمل آورند.

مطمئن شـوید که موضوع طـرد آزار و اذیت و 
سوء اسـتفاده در قوانیـن اخالقی یا اساسـنامه 

سـازمان شـما گنجانده شده باشد. 

لیست کارهایی که باید انجام شوند
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فصل سوم: 
چه کسانی را در این موضوع دخیل کنیم؟

همانطـور کـه در دسـتورالعمل های کمیتـه بیـن المللـی المپیـک ذکـر شـده اسـت، بـه شـدت توصیه می 
شـود که ورزشـکاران در تدوین خط مشـی های حفاظت از خود دخیل شـوند. اگر سـازمان ورزشـی شـما 
دارای کمیسـیون ورزشـکاران باشـد، بایـد اعضـای آن به عنـوان نمایندگان اصلـی ورزشـکاران در این روند 

مورد مشـورت قـرار گیرند. 

عالوه بر این، از آنجا که حفاظت از ورزشکاران مقوله پیچیده 
ممکن  که  هستند  مهمی  های  گروه  است،  مهمی  بسیار  و 
است بخواهید در ابتدای کار تدوین خط مشی حفاظت از 
ورزشکاران به آنها اطالع رسانی نمایید. همکاری در تدوین 
خط مشی حفاظت از ورزشکاران می تواند رمز افزایش کارآیی 

خط مشی سازمان شما باشد. 

فدراسیون های بین المللی: 
1- توصیه می شود که در صورت وجود هر گونه ارتباط موضوع را 
به کمیسیون های سازمان خود به شرح ذیل اطالع رسانی نمایید:

o کمیسیون پزشکی فدراسیون بین المللی 
o کمیسیون ورزشکاران فدراسیون های بین المللی 

o کمیسیون همراهان ورزشکاران و موارد مشابه فدراسیون 
     بین المللی 

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

o کمیسیون اخالق فدراسیون بین المللی 
o کمیسیون حقوقی فدراسیون بین المللی 

2- فدراسیون ملی کشورتان
3- کمیته بین المللی المپیک 

کمیته های ملی المپیک: 
1-  توصیه می شود که در صورت وجود هر گونه ارتباط موضوع را 
به کمیسیون های سازمان خود به شرح ذیل اطالع رسانی نمایید:

o کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک 
o کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 

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

     موارد مشابه کمیته ملی المپیک 
o کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک 

o کمیسیون یا دپارتمان حقوقی کمیته ملی المپیک 

2- کمیته بین المللی المپیک 
ANOC 3- انجمن قاره ای خود و انجمن کمیته های ملی المپیک

4- فدراسیون های ملی / نهادهای مسئول 
5- همبستگی المپیک 

توصیه  هستید،  تنگاتنگ  ارتباط  در  پارالمپیک  های  رشته  با  اگر 
می شود که موضوع را به کمیته بین المللی پارالمپیک نیز اطالع 

رسانی کنید.
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فصل چهارم: 
تحقیقات بیشتر 

 هنگامـی کـه در صـدد تدویـن و اجـرای ابتـکارات مربـوط بـه جلوگیـری از آزار و اذیت و سوءاسـتفاده در 
ورزش هسـتید، ممکـن اسـت سـازمان هایـی باشـند کـه بـا آنهـا از طریـق جنبـش ورزش ارتبـاط دارید، 
یـا داخـل کشـورتان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و دریافـت راهنمایـی و مشـاوره بـه عنوان بخشـی از 

خط مشـی کاری خـود بـا آنهـا همـکاری دارید. 

اکنون توصیه می شود به سازمانهای اطراف خود که میتوانند 
به شما کمک کنند نگاهی کنیم.

1- هنـگام تدویـن خـط مشـی کـه بـرای یـک کشـور خاص 
کاربـرد دارد:

آیـا سـازمان هایی وجود دارنـد که بتوانند به شـما در درک 
قوانین دولـت کمک کنند؟ 

سازمان هایی که بتوانند به شما کمک کنند عبارتند از: 
- مقامات مراکز بهداشتی درمانی 

- خیریه های ملی 
- سازمان های مجری قانون

آیـا راهبرد های ملی و دسـتورکارهایی که شـامل جلوگیری 
از آزار و اذیت و سوءاسـتفاده  در ورزش و خارج از آن باشـد 

دارند؟ وجود 
چنین راهبرد هایی میتوانند ارائه دهنده چارچوبی باشند که با آن 
خط مشی های محافظت از ورزشکاران خود را همسو نموده و یا 

مورد بررسی قرار دهید. 

به عنوان مثال در کانادا، سازمان های ملی ورزش موظف هستند تا برای 
از  انواع بودجه، خط مشی ها و روش های محافظت  از  دریافت برخی 

ورزشکاران را در قوانین خود گنجانده باشند.

2- زمانـی کـه تدوین خط مشـی ها مـی تواند بـرای یک یا 
چند کشـور یا منطقه کاربرد داسـته باشـد:

آیـا سـازمان هـای غیـر دولتی در داخـل یا خـارج از ورزش 
که دسـت اندرکار مشـارکت برای تالش های بشردوسـتانه، 
انجمـن هـای حقـوق بشـر و خدمـات به کـودکان باشـند، 

وجـود دارند؟
درك كامل از چشم انداز جلوگیری از آزار و اذیت و سوءاستفاده در 

اطراف خود به شما كمك می كند که:
- با قوانین قابل اجرا همسو باشید 

- با سازمانهایی كه در زمینه مقابله با آزار و اذیت و سوءاستفاده 
تجربه دارند همکاری کرده و در صورت رسیدن به هر گونه موافقت، 

آن را به خط مشی خود ارتباط دهید.
- زمینـه هـای آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در یک منطقه خاص 

ورزش و غیـره را درک کنید
- دانش ، مشاوره و شواهدی را کسب کنید که در اجرای خط مشی 

خود به شما کمک کنند.
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در ایـن مرحلـه ، بایـد آمـاده باشـید تـا پایـه 
از  حفاظـت  مشـی  خـط  الزامـات  اسـاس  و 
ورزشـکاران را بـه سـازمان خـود ارائـه داده و 

باشـید: اختیـار داشـته  در  را  مـوارد ذیـل 

های  مشی  خط  وجود  دالیل  بر  مبنی  شواهدی   
ورزش   در  و سوءاستفاده  اذیت  و  آزار  از  جلوگیری 

PHAS در کلیه سازمان های ورزشی 

برای  المللی  درک چارچوب هنجارهای ملی و بین 
تدوین خط مشی های جلوگیری از آزار و اذیت و 

سوءاستفاده در ورزش   

درک موضـع کمیتـه بین المللـی المپیـک در فبـال 
جلوگیـری از آزار و اذیت و سوءاسـتفاده در ورزش، 
و مسـئولیت های کلیه سـازمانهای ورزشـی مرتبط 

بـا ایـن موضوع

آیا سازمان شما موضوع  اینکه  از  اطمینان  حصول 
طرد آزار و اذیت و سوء استفاده را در قوانین اخالقی 
را  موضوع  اینکه  و  گنجانده  خود  اساسنامه  و/یا 
برای حمایت از تدوین خط مشی های محافظت از 
ورزشکاران در کمیسیون های درون سازمانی اطاع 

رسانی کرده است.

و  ها  مشی  خط  از  تر  وسیع  اندازی  چشم  درک 
 / کشور  در  ورزشکاران  از  حفاظت  اجرایی  مراحل 

منطقه/ ورزش شما

قسمت اول
مرور
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قسمت اول
یادداشت
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در قسـمت اول بـه اهمیـت حصـول اطمینـان از مـوارد ذیل 
پرداختیم:

- تأیید داخلی برای تدوین خط مشی حفاظت از ورزشکار 
- موقعیـت فعلی سـازمان شـما در رابطه با جلوگیـری از آزار و 

اذیت و سوءاسـتفاده در ورزش
- کمیسیون هایی که میتوانند به شما کمک کنند. 

ــا رویکــردی گام بــه گام بــه تدویــن عوامــل  قســمت دوم ب
اولیــه خــط مشــی حفاظــت از ورزشــکاران بویــژه در مــوارد 

ذیــل مــی پــردازد:
- خالصـه رئـوس قلمـرو خـط مشـی آزار و اذیـت و سـوء 

اسـتفاده 
- شـناخت چگونگـی تعریـف آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده در 

خط مشـی سـازمان شما

قسمت دوم 
موقعیت یابی 
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فصل اول: 
خالصه رئوس قلمرو خط مشی

حفاظت از ورزشکاران

خط مشی حفاظت از ورزشکاران شما برای چه کسانی اعمال 
خواهد شد؟ 

چرا این موضوع مهم است؟
هنگامی بررسی اینکه خط مشی شما برای چه کسانی اعمال 
می شود، می توانید افرادی را که موظف به پیروی از مقررات 

سازمان شما هستند را مد نظر قرار دهید.
به طور مثال، این موضوع میتواند شامل افراد ذیل باشد: 

- کارمندان اداری 
- داوطلبان 

- ورزشکاران 
- همراهان ورزشکاران 
- فدراسیون های ملی

مثال کاربردی: 
مرکز ورزش امن آمریکا 

مرکز المپیک برای ورزش امن امریکا با حمایت از جنبش های 
المپیک و پارالمپیک این کشور،  در سال 2017 افتتاح شد تا 
امنیت ورزشکارانش را در سراسر 47 سازمان ملی ورزشی بهبود 

بخشد. 
در ذیل خالصله ای ازقوانین ورزش امن برای جنبش المپیک 
و پارالمپیک امریکا مبنی بر ینکه این موضوع برای چه کسانی 

کاربرد دارد را )نسخه چاپ شده 2017( مالحظه می کنید: 
جنبش المپیک و پارالمپیک ایاالت متحده، متعهد به ایجاد و 
محافظت از جامعه ورزشی است که همه افراد شرکت کننده در 
برنامه ها و فعالیت های ورزسی آن بتوانند در فضایی عاری از 
هرگونه سوء رفتار عاطفی ، جسمی و جنسی با هم کار کرده و 

مطالب جدید یاد بگیرند.

قانون ورزش ایمن برای "افراد مشمول" کاربرد داشته و بشرح 
ذیل تعریف میشود:

"هر فردی که: الف-اکنون یا قبل از تخطی احتمالی از قانون 
در  یا  بوده  ملی  سازمان  یک  انظباطی  مرجع  نظر  تحت 
صدد پیوستن به چنین سازمانی است )برای مثال بواسطه 
درخواست عضویت( ب-شرکت کننده ورزشی یا غیر ورزشی 
چنین سازمانی یا کمیته المپیک امریکا بطور رسمی مجاز 
شمرده، تایید نموده یا فرد را به اعتبار دادن سمتی مسئول 

ورزشکاران کند یا فرد در تماس مکرر با ورزشکاران باشد یا 
ج-سازمان ملی وی را در حوزه صالحیت کاری خود به حساب 

آورد."

در مثـال بـاال از مرکـز المپیـک ورزش ایمن امریکا روشـن اسـت 
کـه این خط مشـی برای چـه افـرادی کاربـرد دارد و از این رو چه 
افـرادی را بایـد برای ارتکاب به هر گونـه عمل متناقض با تعریف 

اذیت و آزار و سوءاسـتفاده در ورزش پاسـخگو دانست.
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فدراسیون های بین المللی
ــرای  ــی را ب ــه چارچوب ــه مــی شــود ك ــه شــدت توصی  ب
محافظــت از ورزشــکاران در طــول مســابقات برســمیت 
شــناخته شــده خــود تدویــن کنیــد. ایــن چارچــوب باید 
تشــریح کننــده حداقــل الزامــات خــط مشــی ســازمانی 
كــه ذینفعــان شــما بایــد در رابطــه بــا حفاظــت از 

ــز باشــد.  ــد نی ــت كنن ورزشــكاران از آن رعای

چه موقع خط مشی های مد نظر شما اعمال می شود؟ 
سازمان شما دارای: 

- خط مشی حفاظت سازمانی عمومی باشد 
- خط مشی باشد که در طول مسابقات برسمیت شناخته شده توسط سازمان شما اعمال میگردد.

همانطور که می دانیم ، تمام سازمان های ورزشی با استفاده از 
روش های متفاوت همکاری و مشارکت با ذینفعان چندگانه ای کار 
می کنند. بنابراین ممکن است سواالتی در رابطه با حوزه صالحیت 
قضایی و اینکه خط مشی های حفاظت از ورزشکاران هر سازمانی 

در چه زمانی کاربرد دارد مطرح شود. 
اطالعات بیشتر در مورد حوزه عملکرد در قسمت 4 این ابزار قابل 

دسترسی است. 

آیا خط مشی شما در جهت حفاظت از یک گروه خاص است؟
آیا خط مشی شما شامل حفاظت از همه ورزشكاران است یا اینکه 
این خط مشی به منظور حفاظت از ورزشكاران خاصی است كه 

نسبت به آزار و سوء استفاده آسیب پذیر شناخته شده اند. 
این موضوع می تواند شامل این گروه ها باشد: 

- ورزشکاران جوان 
- ورزشکاران دارای اختالل

- زنان و دختران 
- مردان و پسران 

خاص  های  گروه  برای  که  حفاظتی  های  مشی  خط  اگرچه 
ورزشکاران در نظر گرفته میشود الزم و ضروری است، 

اما شواهد نشان می دهد که همه ورزشکاران ممکن است در 
معرض خطر آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش قرار بگیرند.

کمیته های ملی المپیک
میتوانیـد خـط مشـی تدویـن کنیـد که بـرای مسـابقات 
خاصـی از کاروان هـای کمیتـه هـای المپیـک کشـورها و 
یـا بـرای همه ذینفعان/ سـازمان هـای عضو خـود کاربرد 

باشد. داشـته 

خط مشی های کمیته بین المللی المپیک در بحث جلوگیری از 
آزار و اذیت و سوء استفاده از ورزشکاران حفاظت از تمامی آنها را 

بدون محدودیت الزم میداند. 

اگر مخاطب خط مشی حفاظت از ورزشکاران شما بیشتر جوانان 
ورزشکار باشند، توصیه میشود که در بخش منابع، از فصل های 
حفاظت از کودک بازدید کنید، زیرا که در آن قسمت ابزارها و منابع 

تدوین شده توسط سازمان ها برای کمک به شما وجود دارد. 
اگر هدف شما این است که بر پیشگیری از خشونت علیه زنان و 
دختران در ورزش متمرکز شوید ، توصیه می شود ابزار زنان سازمان 
ملل در حوزه سازمان های ورزشی را مطالعه کنید. می توانید این 

اطالعات را در اینجا بیابید: 
اگر سازمان شما در مدیریت / اداره ورزش پارالمپیک نیز مشارکت 
دارد ، توصیه می کنیم که اطالعات مربوط به حفاظت از ورزشکاران 
دارای اختالل در بحث آزار و اذیت و سوء استفاده را مد نظر قرار 
دهید. می توانید اطالعات بیشتر مربوط به کمیته بین المللی 

پارالمپیک را در اینجا پیدا کنید: 

مثال کاربردی: 
 فدراسیون بین المللی تنیس 

فدراسیون بین المللی تنیس )ITF( در سال 2007 یک برنامه رفاهی برای بازیکنان را طراحی کرد که شامل خط مشی رفاهی بازیکن 
بوده و موضوع ذیل را به روشنی توضیح میداد:

"مقرراتی که بر رفتار محترمانه همه افراد عهده دار مسئولیت در مسابقات مجاز شناخته شده فدراسیون بین المللی تنیس نظارت دارد"
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ادامه فصل اول 
خالصه رئوس قلمرو خط مشی

حفاظت از ورزشکاران 

جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در ورزش 
زنان سازمان ملل

"خشونت علیه زنان و دختران در موقعیت های ورزشی مانع اصلی برای مشارکت آنها است. میزان و اشکال خشونت در ورزش که 
مردان ، زنان ، دختران و پسران تجربه می کنند متفاوت است. اما شواهد نشان می دهد که دختران در معرض خطر خشونت جنسی 

، آزار و اذیت و استثمار بیشتری هستند. 
"خشونت چه در ورزش و چه خارج از ورزش رخ دهد ، اثرات منفی آن روی ورزشکاران زن بسیار مشهود است. خشونت هایی که 
در خارج از ورزش اتفاق می افتد، می تواند قربانیان و کسانی که مورد آزار واقع شده اند را در حالی که در حین تمرین هستند هدف 
قرار دهند. به عنوان مثال ، تهدیدها یا اتفاقات واقعی خشونت میتواند از خارج دنیای ورزش آغاز و به محیط ورزش هم سرایت کند 

و گاهی اوقات با نتایج غم انگیزی برای قربانیان و سایر ورزشکاران همراه باشد "
 "مدیران ورزش ، مربیان ، ورزشکاران و جامعه ورزشی فرصت بسیاری برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران دارند. در حالی که 
بسیاری از آنها ممکن است احساس کنند که خشونت علیه زنان و دختران موضوع مهمی در سازمان آنها نیست ولی می توانند با 

انجام اقداماتی خود را برای رویارویی احتمالی با این معظل آماده کنند. 
به عنوان بخش مهمی از برنامه جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران در ورزش، بخش زنان سازمان ملل متحد مجموعه ای را 

برای سازمان های ورزشی اجتماعی فراهم کرده است که برای اطالعات بیشتر می توانید به قسمت منابع مراجعه کنید. 

توضیـح دهیـد کـه خـط مشـی حفاظـت از 
ورزشـکاران شـما بـرای چـه کسـی کاربـرد دارد
قلمـرو خـط مشـی خـود را تشـریح کنیـد )آیا 
مرتبـط بـا حفاظـت از همه ورزشـکاران اسـت 

یـا گـروه هـای خاص( 
آیـا در صـدد تدویـن خـط مشـی سـازمانی 
هسـتید یـا خط مشـی شـما بـرای مسـابقات 
بـوده و در یـک بـازه زمانی خاص کاربـرد دارد. 

کارهایی که باید انجام شود:
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فصل دوم
تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده 

دسـتورالعمل کمیتـه بین المللـی المپیـک توصیـه می کند که 
سـازمان های ورزشـی آنچـه را آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده 

می داننـد تعریـف کنند.

چرا تعریف این مساله بسیار مهم است؟
تعیین تعریفی برای آزار و اذیت و سوء استفاده:

- تشریح میکند که چه نوع رفتار و اعمالی آزار و اذیت و سوء 
استفاده تلقی میگردند، و از این رو در زمره این خط مشی قرار می 

گیرند
- به ورزشکاران، مربیان و کارکنان شما در یادگیری مفاهیم آزار و 
اذیت و سوءاستفاده کمک می کند، و از این جهت رفتارهای غیر 

قابل تحمل توسط سازمان شما را معرفی می کنند
- به اصولی که برای آنها پرونده ای به کمیته انضباطی شما یا دیگر 

نهاد مشابه ارجاع می شود ، تأکید می کند.

برخی از نکات مهم در تعریف موضوع: 
- مهمترین نکته این است که به هنگام تعریف مساله آزار و 
اذیت و سوء استفاده، قوانین کاربردی قابل اجرا را مد نظر 

قرار دهیم. 
مفادی  با  همراستا  شما  تعریف  که  شود  می  پیشنهاد   -
 IOC المپیک  المللی  بین  کمیته  اجماع  بیانیه  در  که  باشد 
Consensus Statement از آنها استفاده شده است. این 

موضوع دارای استدالل دو سویه است: 
توسط   )2016( المپیک  المللی  بین  کمیته  اجماع  بیانیه   -1
به  بیانیه  این  این حوزه تدوین شد.  کارشناسان  از  تعدادی 
پنج شکل اصلی آزار و اذیت و سوء استفاده اشاره دارد و از 

این رو فقط بر یک مساله خاص تاکید نمی کند. 
با  مرتبط  یکنواختی  اهمیت  امکان،  حد  در  اینکه  دوم   -2
ادبیات  در  خوبی  به  استفاده،  سوء  و  اذیت  و  آزار  تعریف 

آکادمیک مورد توجه قرار گرفته است. 
مشی  خط  که  همکارانش  و  »کر1«   2014 سال  تحقیق   -
جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش را بررسی 
نموده و هنوز هم وجود دارد قویا توصیه نموده است که آزار 
و اذیت و سوء استفاده تمامی اشکالی که قبال به آنها اشاره 
و مثال هایی که به شناخت بیشتر این رفتارها کمک می کند 

را شامل میشود.
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ادامه فصل دوم
 تعریف آزار و اذیت و سوء استفاده   

تعریف سوء استفاده و آزار و اذیت  . 
هنگام بررسـی اصطالحات آزار و اذیت و سوءاسـتفاده در این ابزار از تعاریف ارائه شـده در بیانیه اجماع کمیته 

بین المللی المپیک اسـتفاده خواهیم کرد. 
آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده را میتـوان بـه صـورت ترکیبـی یـا بـه تنهایی بیـان کرد. ایـن موارد شـامل: الف( 
سوءاسـتفاده روانی ، ب( سوءاسـتفاده جسـمی ، ج( آزار واذیت جنسـی، د( سوءاسـتفاده جنسـی، و ه( بی 

توجهـی و غفلت میباشـد.  
این اشکال سوء استفاده بشرح ذیل تعریف شده اند:

- سـوء اسـتفاده روانـی:  بـه معنـای هرگونه عمـل ناخواسـته از جمله حصر ، انـزوا ، تعرض کالمـی ، تحقیر ، 
ارعـاب ، یـا هـر نـوع رفتار دیگری اسـت کـه میتواند باعث کاهش احسـاس هویـت ، کرامـت و عزت نفس 

در فرد شـود. 
-سـوء اسـتفاده جسـمی:  به معنای هرگونه عمل عمدی و ناخواسته - مانند مشـت زدن ، ضرب و شتم ، لگد 
زدن ، گاز گرفتن و سـوزاندن - اسـت که باعث آسـیب جسـمی یا جراحت می شـود. چنین اعما لی همچنین 
می تواند شـامل فعالیت بدنی اجباری یا نامناسـب باشـد )مثالً انجام تمرینات نامناسـب سـنی یا وضعیت 

جسـمانی در زمـان جراحت یـا درد( ، مصرف اجباری الکل یا اعمـال دوپینگ اجباری.
-آزار و اذیت جنسـی:  هرگونه رفتار ناخواسـته با ماهیت جنسـی ، چه کالمی ، چه غیرکالمی و چه جسـمی. 

آزار و اذیت جنسـی می تواند به شـکل سـوء اسـتفاده جنسی هم باشد. 
- سـوء اسـتفاده جنسـی:  هرگونه رفتار با ماهیت جنسـی ، غیر تماسی ، تماسـی یا نفوذی که در آن رضایت 

طرف مقابل به اجبار گرفته شـده یا داده نشـده اسـت.
- بـی توجهـی و غفلـت: درچارچـوب این سـند بـه معنای عـدم موفقیت مربی یا شـخصی دیگـر با وظیفه 
مراقبـت از ورزشـکار و ارایه حداقل سـطح مراقبت به ورزشـکار اسـت، بنحوی که موجب بروز صدمـه و ضرر و 

زیـان و خطری قریب الوقوع شـود. 
آزار و اذیـت و آزار و سوءاسـتفاده میتوانـد بـر اسـاس هـر دلیلی اعم از نـژاد ، مذهب ، رنـگ ، عقیده ، قومیت 
، خصوصیات جسـمی ، جنسـیت ، گرایش جنسـی ، ناتوانی سـنی ، وضعیت اجتماعی اقتصادی و توانایی 
جسـمانی باشـد. این امر میتواند شـامل یک حادثه تکرارنشـدنی یا یکسـری حوادث باشـد. ممکن اسـت 

بصـورت حضـوری یـا آنالین باشـد. آزار و اذیت ممکن اسـت عمدی ، ناخواسـته و اجباری باشـد.
 آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده اغلب ناشـی از سـوء اسـتفاده از اقتدار اسـت ، این به معنای استفاده نادرست از 

سـمتی ذی نفوذ ، قدرت یا اقتدار توسـط یک شـخص علیه شـخص دیگر است.
 بیانیـه اجمـاع  )2008( ، بـر ایـن باور اسـت که آزار و اذیت و سوءاسـتفاده به هم پیوسـتگی دارنـد و بنابراین 

نبایـد از هم جدا شـوند. 
یـک مـدل مفهومـی آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش که بافـت فرهنگی انواع خشـونت غیر تصادفی 
، سـازوکارها و تأثیـرات را نشـان میدهـد در تصویـر صفحه بعـدی نمایش داده شـده اسـت.  )مونتوایس و 

 )2016 همکاران 

لطفا توجه کنید که هیچ لزوم خاصی برای همراستا شدن با تعریف ذیل 
آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش وجود ندارد و فقط توصیه می شود. 
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بر اساس توان متفاوت در:
روابط جنسی

جنسیت
نژاد

قومیت
ناتوانی )توانایی(

سن 
توانایی ورزشی

طول عمر ورزشی
ایمان 

اقتصاد - اجتماعی / 
وضعیت مالی 

یا ترکیبی از همه آنها 

اثرات ورزشی
فیزیکی )به عنوان مثال بیماری و جراحت، افت عملکرد، بی نظم غذا 
 ،)PTSD(اختالالت روانشناسی ،)EDS( خوردن، سندروم بافتی

)STIs بیماری های آمیزشی
شناختی )به عنوان مثال کمبود عزت نفس(

احساسی )به عنوان مثال تغییر خلقیات(
رفتاری )به عنوان مثال ترک تحصیل، شانس بیشتر تقلب (

سالمت روان )به عنوان مثال اضطراب، افسردگی، خودکشی(
روابط )به عنوان مثال محرومیت اجتماعی، حاشیه نشینی(

ضررهای اقتصادی
تاثیرات سازمانی

خسارت از بین رفتن آبرو و اعتبار
کمبود بازیکنان و تماشاگران 

کمبود اسپانسر 
کاهش تعداد مدال ها 
کاهش اعتماد عمومی 
از دست دادن  اعتماد

استهالک دارایی

روان شناسانه
فیزیکی 
جنسی 

بی توجهی

مکانیسم ها: 
تماسی

بدون تماس/ کالمی 
سایبر 

غفلت 
قلدری

سردرگمی

اثرات )نشانگر( انواع خشونت غیر 
تصادفی

زمینه فرهنگی 

تبعیض

آزار و اذیت

سوء استفاده
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در ایـن مرحلـه اولیـن قسـمت های خط مشـی سـازمان 
شـما بایسـتی تعریف شود! 

شما باید موارد ذیل را انجام داده باشید:

قسمت دوم
مرور

تاییدیـه داخلـی و سـاختار مناسـب بـرای تدویـن 
کـرده  اخـذ  را  ورزشـکاران  از  حفاظـت  خط مشـی 

باشـید 
چـه  بـرای  ورزشـکارانتان  از  حفاظـت  خط مشـی 

دارد کاربـرد  کسـانی 
قلمرو خط مشی خود را تعیین کرده باشید

تعریـف سـازمانتان از آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده را 
بـا در نظـر گرفتـن نـکات مهمـی کـه بایـد در نظـر 

کنید تعییـن  بگیریـد 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه آیـا در پـی تدوین خط 
مشـی سـازمانی، خط مشـی حفاظت از ورزشـکاران 
)در  هسـتید  آنهـا  دو  هـر  یـا  مسـابقات  خـاص 

صورتیکـه چنیـن مـوردی صـادق باشـد(
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قسمت دوم
یادداشت
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تدوین خط مشی حفاظت از ورزشکاران 

در ایــن قســمت بــه بررســی اجــزای اصلــی خــط مشــی هــای 
حفاظــت از ورزشــکاران ســازمان هــای ورزشــی مــی پردازیــم.

این قسمت شامل دو بخش است: 
- بخش اول: تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران  
- بخــش دوم: تدویــن خــط مشــی حفاظــت از ورزشــکاران در 

مســابقات خــاص

قسمت سوم 
اجزای اصلی
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بخش اول 
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

در ایـن بخـش بـه تشـریح اجـزای اصلـی خـط مشـی سـازمانی حفاظـت از 
پردازیـم.  مـی  ورزشـکاران 

" خط مشی سازمانی" چیست؟

در ایـن مثـال، خـط مشـی سـازمانی بـه روشـی اجرایـی اطـالق می شـود که در 
تمـام طول سـال وجـود دارد. ممکن اسـت بـرای محافظـت از تمام ورزشـکارانی 
کـه با سـازمان شـما در ارتباط هسـتند ، خواه مسـتقیم )بـه عنوان مثـال کاروانی 
از کمیتـه المپیـک یک کشـور و چـه به طور غیرمسـتقیم )مانند ورزشـکاران تحت 
نظـر فدراسـیون ملـی شـما(. یـک همـکاری با چندیـن ذینفـع ، از جملـه اعضای 

سـازمان شـما و سـازمان های ملی اسـت. 

خـط مشـی های سـازمانی حفاظت از ورزشـکاران ، به سـازمان هـا کمک می کند 
تـا گزارشـات آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده را کـه در قلمرو ذیربط آن قـرار دارند به 

طـور مؤثر دریافـت و مدیریت کنند.
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اجـزای اصلی ذیل مکمل دسـتورالعمل هـای کمیته 
بیـن المللـی المپیک میباشـند. اطالعات ارائه شـده 
جامـع نیسـت ، و تحقیقـات کاملـی دربـاره نحـوه 
اسـتفاده هـر یـک از ایـن اجـزا در محیط سـازمان 

شـما توصیـه می شـود.

که  کند  می  توصیه  المپیک  المللی  بین  کمیته  دستورالعمل 
سوءاستفاده  و  اذیت  و  آزار  را  آنچه  ورزشی  های  سازمان 

می دانند تعریف کنند.
قدم های اول و دوم: 

تشریح خط مشی های شما
 اگر قسمت 2 این ابزار را تمام کرده اید ، ممکن است تاکنون 
به بخش اول خط مشی حفاظت سازمانی خود دست یافته 
باشید. برای یادآوری خالصه این موارد را دوباره ذکر میکنیم: 
اذیت  و  آزار  عنوان  به  شما  سازمان  نظر  مورد  آنچه  بیان   -
سوء استفاده است )مطابق با بیانیه اجماع کمیته بین المللی 

المپیک و دیگر قوانین قابل اجرا(
- بیان اینکه خط مشی های حفاظتی سازمان شما برای چه 
افرادی کاربرد دارد )به عنوان مثال هر یک از اعضا وابسته به 

سازمان شما(

قدم های سوم: 
تعریف روند گزارش دهی 

قـدم بعـدی تشـریح چگونگـی گـزارش دهـی آزار و اذیت و 
می باشـد.     سوء اسـتفاده 

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی  
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ادامه بخش اول:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران      

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی  

یک مثال موردی: 
ورزشـکاری توجـه ناخواسـته ای را از فـردی کـه در فعالیـت هـای ورزشـی بـه او نزدیک اسـت دریافت مـی کند. این 
ورزشـکار )مـرد( نسـبت بـه ادامـه انجـام تمرینـات خـود ترس داشـته و عملکـردش نیـز افت می کنـد و بـه این فکر 
میکندکـه ورزش را بـه طـور کامـل کنـار بگذارد. مـی خواهد به کسـی درباره این موضـوع بگوید، اما نمـی داند چطور. 

اکنون که شما مشخص کرده اید سازوکار گزارش دهی چگونه در دسترس 
است، زمان آن فرا رسیده که شخصی به این گزارش ها رسیدگی کند. 

مشحص است که ورزشکار مزبور از گزارش دهی اتفاق در حال وقوع در 
سازمان خود سود می برد لیکن چگونه میتواند این کار را انجام دهد؟ 

روند کار چیست؟ وقتی این کار را انجام دهد چه اتفاقی میافتد؟
مطالعات بیشمار نشان داده اند که نگرانی واقعی ورزشکاران ترس از 
گزارش دهی است. از این رو، داشتن سازوکار مطلوب برای اجرای این 

کار بسیار اهمیت دارد.  
تا نظر کمیته  برنز، نقره و طال استفاده کرده  از قالب های  زیر  نمودار 
بین المللی المپیک در مورد حداقل استانداردهای مربوط به گزارش دهی 

)برنز( و بهترین نوع عملکرد )طال( را نشان دهد.                         

نوعی گزارش نویسی را برای موارد احتمالی آزار و اذیت و سوء استفاده تنظیم کنید و در آن 
کانالهای مختلف و افراد مشخص شده که از طریق آنها میتوان یک حادثه را به یکی از اعضای 
فدراسیون های بین المللی یا کمیته های ملی المپیک گزارش داد و اینکه چه اطالعاتی باید 

در گزارش درج شود را قید نمایید.

عملکرد خوب نشان می دهد که سیستم گزارش دهی شامل ویژگی های مهم زیر است: 
- ناشناس ماندن فرد گزارش دهنده

- روند گزارش دهی باید آسان و قابل فهم باشد و
- روند گزارش دهی باید قابل دسترسی و اطالع رسانی باشد. از جمله اینکه خبرنگار ذیربط 

مطلع شود که این گزارش به کجا ارجاع میشود

بر اساس بهترین روش، سیستم گزارش دهی باید دارای ویژگی های اصلی زیر باشد: 
- باید مطمئن و ایمن باشد. 

- محرمانه بودن آن باید تضمین شود و
- سیستم گزارش دهی باید توسط شخصی به دور از هر گونه ارتباط با سازمان بهره برداری و 

مدیریت شود تا احتمال بروز تضاد منافع کاهش یابد.
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همانطـور کـه در مقدمه این ابزار ذکر شـد، پیشـنهادهای 
خـاص بـا اسـتفاده از قالـب هـای طـال ، نقـره و برنز به 

شـرح زیر تقسـیم می شـوند:
 لطفا توجه داشـته باشـید ، این روش سـعی دارد نشـان 
دهـد که برای همه سـازمان ها راه حـل هایی وجود دارد. 
 مثالها جامع نیسـتند و تحقیقات بیشتر توصیه می شود.

.  های روش خوب را ارائه می دهد. 

IOC حداقل نیاز مندرج در دستورالعمل های

نمونه هایی از ویژگی های روش خوب را ارائه می دهد.

نشـان مـی دهـد کـه بهتریـن روش در نظـر گرفتـه 
است. شـده 



خط مشی سازمانی: اجزای اصلی  

آسان، قابل دسترسی، میتواند محرمانه باشد )اگر به درستی انجام شود.(

می تواند درک آن سخت باشد، گزارشگر ممکن است نداند چه اطالعاتی را گزارش کند،  امکان 
پاسخگویی محدود، بطور بالقوه غیرقابل اعتماد،

آدرس الکترونیکی و اینترنتی مورد نیاز ، ممکن است شخص گزارشگر نداند چه اطالعاتی را 
برای گزارش می تواند تهیه کند. 

امــکان پرســیدن ســواالت مربوطــه بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات و ارائــه مشــاوره و 
حمایــت

دریافت  را  گزارش  که  ، شخصی  بالقوه  مالی  گذاری  ، سرمایه  جغرافیایی  های  محدودیت 
می کند نیاز به آموزش دارد و نباید تضاد منافع داشته باشد ، از نظر تسلط زبانی می تواند 

مشکل ساز باشد.

توانایی  نیاز نیست،  ارایه اطالعات مورد  برای  ، هیچ طرحی  باشد  درک آن میتواند دشوار 
محدود در پاسخگویی ، باید به خوبی تبلیغ شود.

آسان، قابل دسترسی، قابل اعتماد، محرمانه بودن امکان پاسخگویی

عدم امکان سرمایه گذاری مالی نیاز دسترسی به اینترنت بایستی به خوبی تبلیغ شود

آسان، قابل اعتماد، قابلیت پاسخگویی، بدون سرمایه گذاری مالی اضافی.

آسان، قابل دسترس

متوجـه  بخوبـی  میتوانـد  ورزشـکاری 
اطالعاتـی کـه روند شـکایت را تشـریح 
را  آن  از  ای  نمونـه  بشـود.  کنـد  مـی 

کنیـد. پیـدا  اینجـا  می توانیـد 
آیـا  اینکـه  بررسـی   ، مرحلـه  ایـن  در 
دارای  حاضـر  حـال  در  شـما  سـازمان 
سیسـتم گـزارش دهـی اسـت اقدامـی 
سیسـتمی  چنیـن  اگـر  اسـت.  مفیـد 
وجـود داشـته باشـد ، شـاید بخواهید 
موضـوع  گنجانـدن  آیـا  کـه  بدانیـد 
سـوء  و  اذیـت  و  آزار  گزارش دهـی 
اسـتفاده در ایـن سـاختار امـکان پذیـر 
سـازوکار  از  بایـد  اینکـه  یـا  و  اسـت 
گـزارش دهـی موجـود بـه عنـوان یک 

کـرد. اسـتفاده  مـدل 

گزارش کتبی                                                                                        

گزارش از طریق فرم/ 
خدمات آنالین                   

گزارش از طریق 
ایمیل

گزارش دهی 
حضوری

گزارش از طریق 
خط تلفن

سازوکارهای گزارش دهی: 
در زیر لیستی از مکانیسم های گزارش دهی با مزایا و اشکاالت هر روش تهیه شده است. این لیست کامل نبوده و می توان از 

شیوه های دیگر نیز استفاده کرد : 

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه در حـال حاضـر مراحل 
گـزارش دهـی در سـازمان شـما وجـود دارد

)برای مثـال خط تلفن شـبانه روزی برای موضوعات 
اخالق / صداقت(

کارهایی که باید انجام شود:
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گزارش دهی اجباری- به مراجع دولتی 
آن  در  که  دارند  خاصی  قانون  مناطق   / کشورها  از  برخی 
تشریح کرده اند در چه زمانی گزارش دهی آزار و اذیت و سوء 
اجباری  کودکان  رفاه  در مورد  به خصوص  استفاده میتواند 
فقط  نه  که  دارد  وجود  قوانینی  کشورها  بعضی  در  باشد. 
گزارش موارد واقعی سوء استفاده، بلکه صرف گزارش های 
مشکوک به سوء استفاده هم مستلزم انجام وظیفه برای فرد 
مسئول خواهد بود. )یک مفهوم حقوقی که نشان می دهد 
دیگرمسئول  طرف  به  رساندن  آسیب  صورت  در  طرف  یک 
خواهد بود، البته در صورتیکه طرف مزبور فرصت داشته تا 
خطر را به طرف دیگر هشدار دهد اما این کار را نکرده باشد( 

فدراسیون های بین المللی 
همچنین توصیه می شود در مورد گزارش های اجباری به 
مراجع دولتی تحقیقاتی را در مورد هر یک از موارد قانونی 
مرتبط با خود انجام دهید و حسب مورد، چنین اطالعاتی 
را در خط مشی سازمانی خود لحاظ کنید. عالوه بر این، 
پیشنهاد می شود در صورت کمک به فدراسیون های ملی 
 ، حفاظت  اجرایی  مراحل  و  ها  مشی  خط  اجرای  برای 
به آنها گفته شود که باید در مورد گزارش های اجباری 
خود به مراجع دولتی و هشدار دادن موضوع در کشور / 

منطقه اقدام کنند. 

ادامه بخش اول:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

کمیته های ملی المپیک 
توصیه می شود که تحقیق کنند آیا:

- چنین الزامات گزارش دهی اجباری در ایالت / کشور شما 
اعمال می شود ، و اگر این مورد برای شما کاربرد دارد ، 

- اینگونه موارد برای چه کسانی اعمال می شوند؛ و
- چه نوع آزار و اذیت و سوء استفاده در زیرگروه این الزامات 

گزارش دهی اجباری قرار می گیرند.

این موضوع مهم است چون در صورت عدم رعایت قوانین 
گزارش دهی اجباری در مورد سوء استفاده واقعی یا مشکوک ، 

مسئولیت های قانونی و/ یا مدنی ایجاد می شود.
 اگر این امر صدق کند ، باید دادن اطالعات مربوط به مکان و 
زمان آزار و اذیت و سوء استفاده به مراجع دولتی نیز  در دستور 
کار خط مشی سازمانی شما قرار گیرد. )به عنوان مثال بطور 

مستقیم به سازمانهای مجری قانون(

گزارش دهی اجباری سازمانی
بسیاری از خط مشی های سازمانی حفاظت از ورزشکاران، 
وظایف گزارش دهی اجباری را توضیح می دهند که گسترده 
ایالت / منطقه است. با  از تعهدات قانونی یک کشور /  تر 
این حال ، قانون قابل اجرا همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. 
امریکا،  تیم  تمرینات  ویدئوی  در  که  همانگونه  مثال،  برای 
درس 16 مشاهده می شود، سازمان شما "ممکن است شما 
را ملزم به گزارش رفتارهای موردپسند کند - مانند بزرگسالی 
که به ورزشکار خاصی هدیه ویژه می دهد ، یا وقت خود را 
با ورزشکاری در خارج از تمرین سپری میکند - که طبق قانون 

ممکن است قابل گزارش نباشد".
بنابراین باید در نظر بگیرید که آیا مقررات گزارش دهی اجباری 
گسترده تری را در خط مشی خود لحاظ خواهید کرد )با توجه 
داشته  کاربرد  است  ممکن  که  ای  ملی/منطقه  نیازهای  به 

باشد(. 
اگر چنین است ، اهمیت دارد که در خط مشی خود بوضوح 
توضیح دهید در مورد چه کسی، چه زمانی و چگونه گزارش 
داده شود. این خط مشی همچنین باید مشخص کند که چه 
کسی موظف نیست، اما ترغیب می شود که آزار و اذیت و 

سوء استفاده مشکوک در سازمان شما را گزارش دهد.

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی 
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مثال کاربردی: 
 کمیسیون ورزش استرالیا 

است:  استرالیا  ورزش  کمیسیون  از  برگرفته  زیر  خالصه 
ورزش بدون آزار و اذیت ، حفاظت از کودکان در برابر سوء 
استفاده در ورزش )نسخه مورخ 2000(. در این قسمت به 
"قانون و خدمات حمایت از کودکان در استرالیا" پرداخته 

شده است. 
"گزارش اجباری ]به مراجع دولتی[ سوء استفاده از كودكان، 
در جایی كه بعضی از حرفه ها از نظر قانونی موظفند هرگونه 
سوءاستفاده ای را كه مشاهده می كنند گزارش دهند، در همه 
ایالت ها و مناطق کاربرد دارد، حتی اگر حرفه های مورد نظر 
متفاوت هم باشند. به عنوان مثال، در نیو ساوت ولز ، قانون 
افراد را در حرفه هایی از جمله خدمات تفریحی )سازمان های 
ورزشی(، که دارای دالیل منطقی و مشکوک به اینکه کودک 
زیر 18 سال مورد سوء استفاده قرار گرفته است ملزم می کند 

تا ظن و تردیدهای خود را گزارش دهند ... 
موارد  دهی  گزارش  به  موظف  افراد  که  مواردی  در  حتی 
است  ممکن  نباشند،  کودک  از  استفاده  سوء  مشکوک 
موقعیت هایی رخ دهد که این مناسب ترین اقدام برای 
حفاظت از کودک مورد نظر باشد. این قانون از افرادی که 
مراجع مسئول را نسبت احتمال سوء استفاده از کودکان آگاه 

می کنند ، حفاظت می کند. 

مثال کاربردی: 
خط مشی و مراحل اجرایی فدراسیون بین المللی تنیس روی 

میز )ITTF( برای حفاظت از ورزشکاران 
در ذیـل خالصـه ای از کتابچـه راهنمای فدراسـیون بین 
المللـی تنیس روی میز )منتشـر شـده در تاریـخ 2017( را 

کنید:  مالحظه مـی 
7-9 گزارش دهی به ماموران آزار و اذیت 

7-9-1 هر یک از اعضای فدراسیون بین المللی تنیس روی 
میز مسوولیت دارد تا نقشی را برای حصول اطمینان از اینکه 

محیط ورزش از آزار و اذیت عاری است ایفا کند. 
7-9-2 فدراسیون بین المللی تنیس روی میز ترغیب می کند 
که تمامی حوادث آزار و اذیت را بدون در نظر گرفتن اینکه فرد 

متخلف چه کسی است گزارش شود. 
مثال کاربردی: 

فدراسیون جهانی کرلینگ
خط مشی های آزار و اذیت و قلدری کردن 

در ذیل خالصه ای از کتابچه راهنمای فدراسیون جهانی کرلینگ 
)منتشر شده در تاریخ 2016( را مالحظه می کنید:

آزار و اذیت و  3.1 مدیران/ سرپرستان وظیفه دارند جلوی 
قلدری را بگیرند و بالفاصله پس از شناسایی هر موردی ، خواه 

شکایتی صورت گرفته باشد یا نه، اقدام فوری کنند.

مطمئن شوید که کشور / ایالت / منطقه شما دارای مقررات گزارش دهی اجباری در رابطه با آزار و 
اذیت و سوءاستفاده است ، و اگر چنین است آیا این در مورد خط مشی شما صدق می کند یا خیر؟

کارهایی که باید انجام شود:
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تهیـه و تنظیـم سـازوکارهای مناسـب بـرای ارائـه پشـتیبانی و اطالعـات بـه افـراد درگیر در 
یـک مـورد ادعـا بـرای آزار و سـوء اسـتفاده )"افراد مربـوط"( از جملـه  انتصاب شـخصی که 
مسـئول پیگیـری کلیـه حـوادث مـورد ادعای آزار و اذیت سـوء اسـتفاده شـود. چنین فردی 
بایـد آمـوزش دیـده باشـد، و در زمینـه حفاظـت از ورزشـکاران در برابر آزار و سـوء اسـتفاده 
)بـه عنـوان مثـال از نظر پزشـکی و / یا حقوقـی( نقش اصلی را در این موارد داشـته باشـد: 
)i( مراحـل گـزارش دهـی و تحقیـق )ii( تعییـن اینکـه آیـا اطالعات یـک پرونده بایـد برای 
مقامـات محلـی قابـل اعتمـاد افشـا شـود ، و )3( حمایـت از افـراد ذیربـط در طـول مراحل 

گـزارش و تحقیقات.

عملکرد خوب مبین این است که حمایت از افراد ذیربط شامل موارد زیر باشد:
- افسر یا دادرس حفاظت از ورزشکاران همان شخصی است که گزارش ها را دریافت می کند و :
- باید بصورت شفافی اطالع رسانی شود که شخص یا اشخاصی گزارش ها را دریافت و مسئول 

مدیریت موردی آنها هسنند. 

بهترین عملکرد مبین این است که حمایت از افراد ذیربط شامل موارد زیر باشد:
- مامور یا دادرس حفاظت از ورزشکار دوره دیده نباید از نزدیکان سازمان باشد تا از رسیدگی 

منصفانه به همه گزارش ها حصول اطمینان گردد، و 
- ضروری است که برای این موضوع هم افسر مرد و هم افسر زن در دسترس باشند. 

مثال موردی:
مربـی Y اطالعاتـی را در وب سـایت کمیتـه ملی المپیک کشـورش دیده اسـت کـه در آن به او اطالع داده شـده که از 
طریـق یـک سیسـتم گـزارش دهی آنالیـن می توانـد گـزارش آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده را به کمیته ملـی المپیک 
کشـورش، فدراسـیون بین المللی، یا فدراسـیون ملی ارائه دهد. او سـوء ظن شـدیدی نسـبت به آسـایش ورزشـکار 
X دارد، بـا ایـن حـال نگـران آنچـه کـه پـس از گـزارش آنالیـن اتفاق مـی افتد هسـت. ایـن اطالعات حسـاس کجا 

مـی رونـد؟ چه کسـی آنهـا را دریافت مـی کند؟

اکنـون کـه سـازوکارهای گزارش دهـی در دسـترس خواهنـد بـود ، وقت آن رسـیده اسـت کـه در نظـر بگیرید چه کسـی این 
گـزارش هـا را دریافت مـی کند.

گزارش دهی اجباری سازمانی
جدول زیر از قالب برنز، نقره و طال برای مشخص کردن دستورالعمل های کمیته بین المللی المپیک به عنوان حداقل استانداردهای 

مربوط به حمایت از افراد ذینفع )برنز( ، و بهترین عملکرد )طال( استفاده می کند.

ادامه بخش اول:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی 
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مستلزم دریافت نظرات منابع انسانی فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک / تضاد بالقوه منافع    

ورزشی

امــکان پرســیدن ســواالت مربوطــه بــرای بــه دســت آوردن اطالعــات و ارائــه مشــاوره 
و حمایــت

داشتن چندین مرکز منطقه ای مستقل از سازمان ورزش

آسان، قابل دسترس

فرد مرتبط با تشکیالت 
اداری فدراسیون 

بین المللی یا
کمیته ملی المپیک

اشخاص شاغل در 
کمیسیون پزشکی 

فدراسیون های بین 
المللی و کمیته های 

ملی المپیک 

گزارش به یک 
سازمان مستقل

فردی از بین 
کارکنان مرکز 

درمانی محلی

ارائه گزارش به یک 
موسسه خیریه ملی / 
یک سازمان غیردولتی

درک ساختار اداری ورزش، ارتباط با فدراسیون های ملی و مردم عادی 

آدرس الکترونیکی و اینترنتی مورد نیاز ، ممکن است شخص گزارشگر نداند چه اطالعاتی 
را برای گزارش می تواند تهیه کند. 

استقالل از سازمان های ورزشی ،در صورت شناسایی چندین فرد واجد شرایط در مراکز 
درمانی محلی ، دستیابی به موقعیت جغرافیایی افراد آسان تر است.

الزم اسـت توافـق نامـه ای بیـن مرکـز درمانـی محلـی و سـازمان هـای ورزشـی ذیربـط 
شـود  تنظیم 

 الزم اسـت توافـق نامـه ای بیـن خیریـه ملـی / سـازمان های غیـر دولتی و ورزشـی / و 
سـازمان های ورزشـی ذیربـط تنظیم شـود.

در زیر لیست گزینه های متفاوت مرتبط با تمرکز حمایت برای افراد مورد نظر در کنار نقاط بالقوه ضعف و قوت آنها تهیه شده 
است. این لیست جامع و کامل نیست و می تواند شامل موارد دیگری هم باشد. 

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی 
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قدم پنجم:
مراحل اجرایی تحقیقات  

 

مهم است که در خط مشی خود یک روش تحقیق و تفسیر 
تعیین شده را برای پاسخ به حوادث ادعا شده از آزار و اذیت 
گردآوری  با هدف  باید  روش  این  کنید.  بیان  و سوءاستفاده 
شود.  انجام  شده  ادعا  حادثه  این  درباره  جامع  اطالعات 
همانطور که قباًل اشاره شد، این مراحل اجرایی معموالً توسط 

افسر حفاظت از ورزشکاران و یا دادرس انجام می شود.
 کلیه گزارش ها ثبت شده توسط مامور / دادرس حفاظت در 

یک جای امن حفظ شوند.
 اهمیت دارد که در خط مشی خود تأكید كنید كه سازمانهای 
ورزشی نباید تحقیقات خود را متوقف نموده، یا تالش كنند 
تا نگرانی ها را برطرف کنند، آن هم در مواردیکه وقوع تخلف 

کیفری مشکوک باشد. 

ادامه بخش اول:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی 

مثال موردی:
شـخصی به نام »سـندی« مامور حفاظـت از ورزشـکاران در 
 Y یک فدراسـیون ملی اسـت، و یک گزارش آنالیـن از مربی

دریافت مـی کند. قدم بعدی چیسـت؟

قدم ششم: 
مراحل اجرایی انضباطی  

 کلیه موارد آزار و اذیت و سوء استفاده که طبق تعریف سازمان 
شما از آزار و اذیت و سوء استفاده در آنها تخلف صورت گرفته 

است، بایستی از طریق یک رویه انضباطی گزارش شوند.
 بدین معنا که پرونده به کمیسیون انضباطی سازمان شما، یا 
به نهاد دیگری در سازمانتان با چنین ماهیتی برای پاسخگویی 

به نقض اساسنامه، قوانین، مقررات...غیره ارجاع داده شود. 

تعیین کنید که چگونه میتوان گزارش های 
سازمان  به  را  استفاده  و سوء  اذیت  و  آزار 

شما گزارش داد.
اطمینان حاصل کنید که آیا تعهدات گزارش 
گنجانده  شما  مشی  در خط  اجباری  دهی 
خواهد شد و اینگونه موارد برای چه کسانی 

اعمال می شود
معلوم کنید چه کسی گزارشات آزار و اذیت 
و سوء استفاده را دریافت و از افراد مربوطه 

حمایت می کند.
 )مامور حفاظت از ورزشکاران(

کارهایی که باید انجام شود:
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گزارش موارد مشکوک به آزار و 
اذیت / سوء استفاده ثبت شده

گـزارش دریافتی توسـط مامور 
حفاظت از ورزشـکاران                         

افسـر حفاظـت با بخش ها و افرادذیربط سـازمان برای ارزیابی اینکـه آیا  آزار 
و اذیت و سـوء اسـتفاده طبق تعریف سـازمان شما بوده هماهنگی میکند

اطالع رسانی به 
مراجع دولتی

)در صورت لزوم یا در 
صورت لزوم طبق قانون(

فعالیـت غیرقانونـی 
ه                          لقو با

موضوع انضباطی 
بالقوه

تصمیم گیری مراجع 
دولتی

مامور محافظت برای 
مامور محافظت برای بدون مشکل                                    مشکل                     پیگیری                 

پیگیری

تهیه پرونده انضباطی

استماع/دادرسی انضباطی

تصمیم گیری توسط کمیسیون 
انضباطی  

اطالع رسانی به شخص یا 
)اشخاص( درگیر

اطالع رسانی از تصمیم متخذه 
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مثال نمودار نمایش چگونگی پاسخگویی به گزارشات آزار و اذیت 
و سوء استفاده
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قدم هفتم:
اقدامات و مجازات ها   

شما،  سازمان  اساسنامه  و  قوانین/مقررات/  نقض  در صورت 
اقدامات و مجازات هایی در سازمان شما وجود خواهد داشت.
 ضروری است که دستورالعمل هایی تدوین شوند تا با تشریح 
جزییات اقدامات و مجازات ها، نحوه برخورد با وقوع آزار و 

اذیت و سوء استفاده را نشان دهند.
 اقدامات و مجازاتها باید به اصل متناسب بودن احترام گذارده 
و مطابق با قوانین قابل اجرا باشند.  در تعیین تناسب باید 
تخلفات.  شدت  و  ماهیت  گیرد:  قرار  توجه  مورد  زیر  عوامل 
مثال  عنوان  )به  دیگر  مرتبط  شرایط  هرگونه  تخلفات؛  تعداد 

وقتی فرد مورد آزار و اذیت و سوء استفاده صغیر باشد(.

قدم هشتم: 
فرایند عادالنه   

)بـرای  المپیـک  بین المللـی  کمیتـه  العمل هـای  دسـتور 
المپیـک  ملـی  هـای  کمیتـه  و  بین المللـی  فدراسـیون های 
مرتبـط بـه ایجـاد و اجرایـی کـردن خـط مشـی حفاظـت از 
ورزشـکاران در برابـر آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش( 
بـه اهمیـت ارائـه فرآینـد عادالنـه بـه طرف پاسـخگو اشـاره 

کـرده اسـت.
در  علیه کسی  اگر  که  است  بدان معنی  این   ، نظر عملی  از   
سازمان ورزشی شما ادعای اتهامی مطرح شود ، موارد زیر باید 

مطابق با قانون قابل اجرا باشد: 
 - اخطاریه به فرد / افراد مربوطه ارائه شود  

 - حـق/ فرصـت شـنیدن سـخنان فرد قبـل از اعمـال هرگونه 
اقـدام یـا مجازات

عـالوه بـر این ، بایـد اطالعاتی در مـورد حقوق شـاکی و فرد 
مـورد اتهام واقع شـده ارائه شـود.

ادامه بخش اول:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

قدم نهم: 
اطالع رسانی به مراجع دولتی مربوطه و سایر سازمانها 

همانطور که قباًل نیز گفته شد، مهم است که با رعایت قوانین 
قابل اجرا ، مقامات رسمی ذیربط در مورد پرونده های بالقوه 

کیفری مطلع شوند.
از این رو توصیه می شود که مامور حفاظت یا دادرس که   
با گزارشهای آزار و اذیت و سوءاستفاده برخورد می کند، طبق 
خط مشی شما ، دانش الزم در مواجهه با این گونه موارد را 
با مقامات مراجع دولتی  برخورد  بداند که در  باشد و  داشته 

چگونه برخورد کند. 
عالوه بر این ، همانطور که قباًل در قسمت 1 ذکر شد، ممکن 
داشته  نیز وجود  دیگری  یا سازمانهای  رسمی  مقامات  است 
باشند که در صورت بروز موارد کیفری احتمالی ، باید به آنها 
اطالع داد. مهم است که شما با این سازمان ها، و هر گونه 
تعهدات اعم از حقوقی یا دیگر موارد آشنایی داشته و همچنین 

بدانید که چه اطالعاتی را می توانید افشا کنید. 

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی 
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قدم دهم: 
محرمانه بودن

گزارش های آزار و اذیت و سوء استفاده اغلب حاوی اطالعات 
بسیار حساسی است و در بیشتر مواقع ورزشکاران تمایلی به 
ارائه گزارش های رسمی ندارند و بنابراین بسیار مهم است که 

گزارش ها به موقع و بطور مناسب پیگیری شوند.
توصیه می شود یک خط مشی محرمانه که مربوط به گزارش 
های آزار و اذیت و سوءاستفاده است را تهیه و تنظیم کنید و 

از ارسال آن به تمامی اشخاص ذینفع مطمئن شوید.
 چنین خط مشی باید بیان کند که حوادث ادعا شده از آزار و 
اذیت و سوءاستفاده محرمانه تلقی شده و اطالعات شخصی 
مانند )اسم فرد ، تاریخ تولد، آدرس، شماره شناسایی( نباید 
رضایت  مربوطه  فرد  مثال،  عنوان  به  اینکه  مگر  شود،  فاش 
قبلی خود را اعالم کند، یا اینکه  این افشاگری برای محافظت 
از کسی در برابر صدمه یا یک عمل کیفری بالقوه بوده و یا در 
المپیک  ملی  های  کمیته  یا  المللی  بین  فدراسیون  صورتیکه 

ذیربط متوجه یک مورد کیفری بالقوه شده باشند. 
حائز اهمیت است که شما در مورد قانون قابل اجرا به عنوان 
مثال ، هرگونه قانون قابل اجرا در مورد محافظت از داده ها، 

تحقیق کنید. 

قدم یازدهم:
دخیل کردن ورزشکاران 

المپیک  المللی  بین  همانطور که در دستورالعمل های کمیته 
ذکر شده، توصیه می شود که ورزشکاران در تدوین خط مشی 
از  بخواهید  است  ممکن  باشند.   داشته  مشارکت  حفاظتی 
خصوص  این  در  خود  سازمان  ورزشکاران  کمیسیون  طریق 
ورزشکاران  نظرات  و  عقاید  که  است  ضروری  کنید.  همکاری 

مورد توجه قرار گیرد.

در صورت عدم توانایی )به عنوان مثال به دلیل کمبود منابع 
اقدامات  اجرای  یا   / و  اتخاذ  برای  انسانی(  منابع  یا  مالی 
حفاظتی فوق الذکر ، می توانید از مراجع دولتی یا سازمانهای 

دیگر درخواست کمک وحمایت کنید.

خط مشی سازمانی: اجزای اصلی 
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چک لیست: 

آیا خط مشی شما: 

موضوعات مربوط به آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش را شناسایی و رسیدگی می کند                               

برای کلیه افراد درگیر در سازمان کاربرد دارد                                                                                   

بیان می کند که همه اعضا حق دارند تا مورد احترام ، ایمنی و حفاظت قرار گیرند                    

بیان میکند که رفاه اعضا مهم است؛                                                                                     

مشخص می کند که چه کسی مسئول اجرا و حمایت از این خط مشی است.                                    

مشخص می کند که چه چیزی تخلف محسوب می شود؛                                                                 

میزان عواقب ناشی از چنین تخلفاتی را مشخص می کند                                                             

 مراحل گزارش و رسیدگی به شکایات را مشخص می کند                                                           

اطالع رسانی میکند که طرفین درگیر شکایت از چه طریق میتوانندتوصیه و حمایت شما را دریافت کنند                                          

 مراحل حفظ سوابق را مشخص می کند و                                                                              

شما را در گزارش دهی برای شخص ثالث راهنمایی می کند                                                          

آیا خط مشی شما:                                                                                                                       

روشن و درک آن آسان است.                                                                                               

آیا خط مشی شما:                                                                                                     

توسط بخش مدیریتی تصویب شده )مثال هیات اجرایی( و                                                

در قانون اساسی و / یا مقررات سازمان شما گنجانیده شده است                                                  

آیا خط مشی شما:                                                                                                              

با مشورت  ورزشکاران تدوین شده                                                                                      

آیا خط مشی شما:                                                                                                

به طور مرتب مورد بازبینی و به روز رسانی قرار میگیرد به ویژه زمانی که یک تغییر اساسی 
در مقررات قانون اساسی سازمان یا در قوانین به وجود آید. 
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بخش دوم 
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

 چـرا مهـم اسـت کـه چنیـن خـط مشـی را در برنامه 
خود داشـته باشـیم؟ 

حفاظـت از ورزشـکاران جـز ذاتـی مدیریـت مطلـوب 
بـوده و بایـد در باور سـازمانهای ورزشـی جاری باشـد. 
داشـتن یـک چارچوب حفاظت توسـط سـازمان شـما 
)ماننـد چارچـوب کمیتـه بیـن المللـی المپیـک بـرای 
زمـان بـازی هـا( کـه در طـول مسـابقات اجـرا شـود 
نشـان از تعهـد جـدی شـما بـرای فراهـم آوردن یـک 
فضـای ورزشـی ایمن بـرای رقابت ورزشـکاران اسـت. 

خبر خوب
خبـر خـوب این اسـت کـه اکثر سـازمان ها بـه عنوان 
بخشـی از فعالیت های عادی خود دارای سـازوکارهای 
الزم بـرای اجـرای مسـابقات هسـتند. نکتـه مهـم در 
اینجـا پیونـد دادن ایـن سـازوکار هـا به رونـد اجرایی 
رسـمی و اطمینان ازآگاهی ورزشـکاران و سـایر شرکت 

کننـدگان نسـبت به ایـن موضوع میباشـد.

در ایـن بخـش چگونگـی تدویـن یـک خـط مشـی حفاظتی کـه در هـر گونه مسـابقات 
ورزشـی برسـمیت شـناخته شـده توسـط سـازمان شـما کاربرد دارد )به عنوان مثال جام 

جهانـی یـا مسـابقات ملی( شـرح داده می شـود.

مشابه  مهم  بخشهای  دارای  میتواند  رقابتی  هر  چارچوب 
با خط مشی حفاظت سازمان شما داشته باشد. به عنوان 
مثال چارچوب کمیته بین المللی المپیک برای زمان بازی ها 

هشت بخش مهم دارد که در زیر می بینید: 
1- مقدمه
2- هدف 

3-قلمرو کاربرد
4- اقدامات پیشگیرانه 

5- مامور حفاظت
6- گزارش دهی و مراحل اجرایی رسیدگی به حوادث آزار و 

اذیت و سوء استفاده 
7- روند انضباطی 
8- محرمانه بودن 

این هشت بخش، یا مرحله، در صفحات بعدی شرح داده 
چارچوب  از  ای  نمونه  ارائه  بمنظور  امر  این  است.  شده 
وجود  نیز  دیگری  های  نمونه  و  ها  گزینه  است.  مسابقات 
دارد که برخی از آنها را می توانید در قسمت "منابع" این ابزار 

آنالین جستجو کنید.

خط مشی خاص مسابفات:
اجزای اصلی
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قدم اول:
مقدمه   

ازتوضیحات مقدمه میتوان برای بیان چارچوبی که مسابقات 
بر آن اساس پی ریزی شده استفاده کرد. 

زمان  برای  المپیک  المللی  بین  کمیته  چارچوب  مثال  برای 
بازی ها- توصیه شماره 18 دستورکار 2020 المپیک می گوید: 
حمایت از ورزشکاران را افزایش دهید. این توصیه ها مربوط 
به موضوع جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 
برگرفته از مجمع بین المللی ورزشکاران 2015 و قوانین اخالقی 
چارچوب  مقدمه  در  است.   2016 المپیک  المللی  بین  کمیته 
کمیته بین المللی المپیک برای زمان بازی ها بیشتر به نقش 

چهار کمیسیون در تدوین این چارچوب اشاره شده است. 

قدم دوم: 
هدف   

هدف بیان میکند که چارچوب مسابقات در پی رسیدن به چه 
چیز در چه زمانی است. برای مثال، "این چارچوب برای کمک 
به حفاظت از ورزشکاران و سایر شرکت کنندگان از آزار و اذیت 
و سوءاستفاده در ورزش در خالل..."]اطالعات مسابقه[" است.

ادامه بخش دوم:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

قدم سوم: 
قلمرو کاربرد 

چارچوب کمیته بین المللی المپیک برای زمان بازی ها شامل 
موارد زیر است: 

-  این چارچوب برای چه کسی اعمال می شود )به عنوان مثال 
همه شرکت کنندگان در بازی های المپیک(

- بازه زمانی اعمال چارچوب )به عنوان مثال از آغاز تا بسته 
شدن دهکده المپیک(

- این چارچوب به چه موضوعی مربوط است )به عنوان مثال 
جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده(

در این قسمت، این چارچوب به تعریف در مورد اصطالحات 
کننده"   "شرکت  واژه  از  منظور  اینکه  جمله  از  اصلی 
)participant(  و چگونگی تعریف کمیته بین المللی المپیک 

از آزار و اذیت و سوءاستفاده می پردارد.

خط مشی مسابقات-خاص: اجزای اصلی 
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قدم چهارم:
اقدامات پیشگیرانه

برای اینکه چارچوب مسابقات موثر واقع شود، شرکت کنندگان 
در مسابقه باید از وجود آن آگاه باشند، آزار و اذیت و سوء 
باید  نتیجه چگونه  در  و  از چه چیزی تشکیل شده  استفاده 

گزارش شود. 
چارچوب  این  با  مرتبط  رسانی  اطالع  توصیه شده  بنابراین   
برای کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود. این اطالع رسانی می 
تواند به صورت نامه غیررسمی ، یک برگه اطالعات در مسابقه 
برای  است  خواهشمند  باشد.  غیره  و  آموزشی  های  دوره   ،
اطالعات بیشتر در مورد اقدامات پیشگیرانه ، به قسمت های 

4 و 5 این ابزار مراجعه کنید.

قدم پنجم: 
مامور حفاظت از ورزشکاران                                                           

مطابـق بـا خـط مشـی سـازمانی، چارچـوب مسـابقات باید 
جزئیـات مربـوط بـه فـرد مسـئول رسـیدگی بـه پرونـده را 
بـرای مدیریـت هرگونـه گـزارش مربـوط بـه آزار و اذیـت و 
سوءاسـتفاده در چارچـوب خط مشـی شـما تشـریح كند. در 
بـازی هـای المپیـک ، انجـام ایـن وظیفـه با مامـور حفاظت 

کمیتـه بیـن المللـی المپیک اسـت. 
در ایـن بخـش لزومـاً نیازی بـه نام بـردن از مامـور حفاظت 
)یـا اصطـالح مشـابه( نیسـت، بلکـه حضـور آنهـا در طـول 
مسـابقه و اینکـه چـه نقشـی را بایـد ایفـا کننـد، و چگونـه 

میتـوان بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کـرد دارای اهمیت اسـت.

خط مشی مسابقات-خاص: اجزای اصلی 

مثال کاربردی: 
فدراسیون بین المللی نت بال: 

مامور رفاه و حفاظت رویداد
یک مامور حفاظت از سوی فدراسیون بین المللی نت بال برای 
مسابقات جام جهانی نت بال جوانان در سال 2017 منصوب 
شد. برای نقش او بودجه ای با عقد قرارداد یادداشت تفاهم 
بین کمیته برگزاری محلی، و کمیته ملی المپیک - پارالمپیک 

نروژ مقرر شد.
 حضور مأمور رفاه و حفاظت بخشی از یک برنامه جامع ورزشی 
خاص رویداد ها بود. نقش ها و مسئولیت های این مامور 
رفاه و حفاظت فدراسیون بین المللی که از وی انتظار میرفت 
حداقل دوره های پایه در مورد حفاظت را دیده و دارای تجربه 
در زمینه مدیریت و حفاظت باشد را میتوانید در اینجا در کنار 
دستورالعملهای فدراسیون بین المللی نت بال برای حفاظت و 

حمایت از کودکان بیابید. 
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قدم ششم:
 گزارش دهی و روند اجرایی رسیدگی به حوادث آزار و اذیت 

و سوء استفاده   
مشـابه الزامات یک خط مشـی سـازمانی، ضروری اسـت که 
روشـی در چارچوب مسـابقات شـما اعمال شـود کـه جزئیات 
نحـوه وقـوع آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در طول مسـابقات 
و روش مدیریـت مـوردی بـرای پیگیـری چنیـن گزارش هایی 

را نشـان دهد.  
ایـن بخـش باید شـامل معرفی کسـانی باشـد کـه می توانند 
حوادث آزار و اذیت و سوءاسـتفاده را در چارچوب مسـابقات 
شـما گـزارش دهند، به چـه افرادی گـزارش دهند، و سـازوکار 
گـزارش دهـی توسـط آنهـا چگونه اسـت... )مثل خـط تلفن 
اظطـراری شـبانه روزی، مخبرها(. چنین سـازوکارهای گزارش 
دهـی معمـوالً در طول مسـابقات برای پاسـخ به سـایر موارد 
بالقـوه تخلـف از قوانیـن ، ماننـد نقـض قوانیـن دوپینگ یا 

دسـتکاری در نتایـج رقابتها وجـود دارند. 
نکتـه مهـم بررسـی وجـود سـازوکار گـزارش دهی قبلـی برای 
گـزارش رقابـت هـا و اینکه آیـا می تـوان آن سـازوکار را بروز 
رسـانی نمـوده و گزارش های آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده را 

نیـز درآن گنجاند. 
چارچـوب مسـابقات شـما همچنیـن بایـد بیـان کند کـه آیا 
شـما یـا سـایر سـازمان هـای ورزشـی بـا توجـه به حـوادث 
گـزارش شـده از آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده در مسـابقات 

مربوطـه صالحیـت قانونـی داریـد.

ادامه بخش دوم:
تدوین خط مشی سازمانی حفاظت از ورزشکاران 

قدم هفتم: 
روند انضباطی   

اگـر گـزارش دریافتی تخطـی از اساسـنامه / قوانیـن اخالقی 
یا سـند مشـابه سـازمان شـما را نشـان دهـد، طبـق مقررات 
سـازمان شـما، دالیلـی بـرای انجـام اقدامـات انضباطـی در 

است. دسـت 
ــوه  ــک جــزء بالق ــر گزارشــی شــامل ی ــن ، اگ ــر ای  عــالوه ب
کیفــری باشــد ، بایــد بــه ســازمانهای مجــری قانــون اطــالع 
ــیون  ــون و کمیس ــرای قان ــه اج ــد ب ــن پیون ــود. ای داده ش
انضباطــی ســازمان یــا نهــاد مشــابه، بایــد در خــط مشــی 

ــده شــود. مســابقات شــما گنجان

قدم هشتم: 
محرمانه بودن  

در  بودن  باید محرمانه   ، با خط مشی سازمانی شما  مشابه 
چارچوب مسابقات مورد توجه قرار گیرد. به ویژه اینکه تحت 
جه شرایطی می توان اطالعات را مطابق با قانون و مقررات 

قابل اجرا فاش کرد. 

خط مشی مسابقات-خاص: اجزای اصلی 
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چک لیست: 

آیا خط مشی مسابقات شما:                                                                                      

موضوعات مربوط به آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش را شناسایی و رسیدگی می کند                

یک هدف کامالً مشخص دارد                                                                                        

آیا خط مشی شما بیان میکند که برای چه کسانی، چه موقع و به چه مواردی مربوط می شود.         

اطالعات مربوط به اقدامات پیشگیرانه در دسترس مانند ارتباطات و آموزش به ذینفعان را 

در مدت زمان اجرای خط مشی گنجانده است                                                                                                    

تشریح میکند چه کسی مسئول مدیریت پرونده گزارشات آزار و اذیت و سوء استفاده در 
قلمرو خط مشی سازمان شماست 

جزئیات نحوه گزارش دهی آزار و اذیت و سوءاستفاده را گزارش می کند؛                                     

برای پیگیری موارد گزارش شده ، اطالعاتی را در مورد نحوه مدیریت پرونده می دهد

طبق مقررات سازمان شما، پیوندی  )Link( را برای انجام اقدامات انضباطی پیش بینی کرده است                                             

پیوندی با سازمانهای مجری قانون پیش بینی کرده است و                                                       

متناســب بــا قوانیــن و مقــررات قابــل اجــرا ، نحــوه رســیدگی بــه اطالعــات محرمانــه را 
مشــخص میکنــد

آیا خط مشی شما:                                                                                                      

با مشورت ورزشکاران تدوین شده است                                                                                
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پس از مطالعه این قسمت باید: 

قسمت سوم
مرور

- درک صحیـح از اجـزای مهـم خط مشـی سـازمانی 
حفاظـت از  ورزشـکار سـازمانی ، همانطـور کـه در 
دسـتورالعمل های کمیتـه بین المللـی المپیـک به آن 

اشـاره شـده داشـته باشید
- یک مرور کلی در مورد اجزای اصلی خط مشی های 
خاص مسابقات حفاظت از ورزشکاران داشته باشید

در  میتواند  اصلی  جزء  هر  چگونه  که  بدانید   -
با  مطابق  حفاظتی  مسابقات  خاص  خط مشی های 
مقررات مربوط به  سازمان شما، و قلمرو و هدف خط 

مشی های آن کاربرد داشته باشد
را کــه  الزاماتــی  امــکان، حداقــل  - در صــورت 
ســازمان های عضوتــان ملــزم بــه گنجانــدن در 
ــت از  ــرای حفاظ ــابقات ب ــاص مس ــی خ خط مش

ورزشــکاران هســتند را شناســایی کنیــد. 
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قسمت دوم
یادداشت
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قســمت ســوم بــه اجــزای اصلــی خــط مشــی هــای حفاظت 
از ورزشــکاران و اهمیــت ایــن موضــوع پرداخت.

- خــط مشــی برســمیت شــناخته شــده ســازمان شــما کــه 
در خــالل مســابقات ورزشــی اعمــال مــی شــود و

- خط مشی سازمانی محافظت از ورزشکاران 
در ایــن قســمت مــا چگونگــی حصــول اطمینــان از اجــرای 
موثــر خط مشــی / خط مشــی هــای حفاظتی از ورزشــکاران 
ــر  ــرفصل های زی ــه س ــی ب ــا نگاه ــما را ب ــده ش ــن ش تدوی

بررســی مــی کنیــم: 
- مدل های بالقوه برای اجرا در سطح ملی 

- اطالع رسانی خط مشی های محافظت از ورزشکاران 
- تبلیغ پیام مناسب.

قسمت چهارم
اجرا

62



فصل اول: واژه شناسی                                                                                                  64  

فصل دوم: پیام صحیح                                                                                                  66
1-2 بازیهای المپیک زمستانی پیونگ چانگ 2018                                                               66
2،2 فدراسیون اسکی و اسنوبورد انگلستان- برف ایمن                                                          67

فصل سوم: اطالع رسانی                                                                                                    68
1،3 اطالع رسانی داخلی                                                                                                    68
2،3اطالع رسانی خط مشی خاص مسابقات حفاظت از ورزشکاران                                                                69
3،3 اطالع رسانی خط مشی سازمانی                                                                                 72

فصل چهارم: آموزش                                                                                                    74
4-1 ابزارهای آموزشی کمیته بین المللی المپیک برای جلوگیری از                           74

آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش                                                                 
4-2 تدوین مواد آموزشی حفاظت از ورزشکاران

 مالحظــات مهــم                                                                                       75                 
4-3 مواد آموزشی: چک لیست                                                                                                               80 
فصل پنجم: مدل های اجرایی کردن                                                                                 81
1،5 قلمرو قضایی                                                                                                    83

مرور قسمت چهارم                                                                                                            84 

63



بخش اول 
واژه شناسی

قبـل از اینکـه نگاهـی بـه خـط مشـی های اطـالع رسـانی خـود کنیـد، توجه به 
واژه هایـی کـه بـرای حفاظـت از ورزشـکاران اسـتفاده میکنیـد، مفید اسـت. 

اصطالحات بسیاری توسط سازمان های ورزشی و دیگر نهاد ها 
برای اشاره به حفاظت ورزشکاران از اشکال مختلف آزار و اذیت 
آنها میتواند به عنوان  از  و سوء استفاده بکار میروند. برخی 
مورد  در  تواند  که می  گرفته شوند  نظر  در  کلی  اصطالحاتی 
دیگر  برخی  که  حالی  در  شود،  اعمال  تر  گسترده  موضوعات 
مختص گروههای هدف خاص یا دیگر اشکال آزار و اذیت و 
سوء استفاده است. این اصطالحات شامل موارد زیر است، اما 

فقط به این موارد محدود نمی شود:
- مراقبت از ورزشکاران

- رفاه ورزشکاران 
- حفاظت از ورزشکاران 

- جلوگیری از آزار و اذیت و سوء استفاده 
- خشونت غیر اتفاقی

- خشونت مبتنی بر جنسیت 
- آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی )و استثمار(

- ورزش ایمن

مورد  یکدیگر   جای  به  میتوان  را  اصطالحات  این  از  برخی 
متفاوتی  های  پیام  دارای  آنها  همه  گرچه  داد،  قرار  استفاده 
مختلف  اصطالحات  برای  متخصصان  و  محققان  هستند. 

اولویت هایی را قائل شده اند. 
صورت  به  که  ندارد  وجود  اصطالحی  هیچ  حاضر  حال  در 
در  بیشتر  اصطالحات  از  بعضی  اما  شود،  استفاده  مترادف 
مناطق جغرافیایی خاصی استفاده می شوند، مانند اصطالح
Safeguarding )حفاظت(  ، که بیشتر در انگلستان و ایرلند 

استفاده می شود.
 قبل از اینکه بخواهید خط مشی ارتباطی خود را اطالع رسانی 
را  کنید  استفاده  میخواهید  که  اصطالحی  میتوانید   ، کنید 
تعریف نموده و مطمئن شوید که این اصطالح در بین تمامی 

ذینفعان به خوبی تفهیم شده است.
به عنوان مثال کمیته بین المللی المپیک از عبارت "حفاظت 
آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش"  برابر  از ورزشکاران در 

استفاده می کند.
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المپیک  بازیهای  از  قبل  جمله  از  ذینفعان،  به  رسانی  اطالع 
قرار  بررسی  مورد  بعداً  که   ،  2018 چانگ  پیونگ  زمستانی 
که  است،  زیر  اینفوگرافیک  شکل  شامل  اغلب  داد،  خواهیم 
و  ورزشکاران  از  حفاظت  از  منظور  ذینفعان  دهد  اطمینان 

معنای آن را درک میکنند.

توصیه می شود هنگام نامگذاری و اطالع رسانی در مورد خط 
مشی های حفاظت از ورزشکاران، از واژه ای استفاده کنید که 
هم در باره آن توضیح داده اید و هم اینکه دیگر واژه ها را به 
جای آن استفاده نکنید. برای دسترسی به لیستی که معموالً 

در کنار تعاریف آنها استفاده می شود ، اینجا را کلیک کنید.

ایمن از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش      
محافظت از حقوق ورزشکاران

اصطالحـی را که بـرای نامگذاری و اطالع رسـانی 
در خط مشـی و برنامه های حفاظتی از ورزشـکار 

خود اسـتفاده مـی کنید را در نظـر بگیرید.

کارهایی که باید انجام شود:
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Keyvisual

IOC Green Variation

CIO٢٠٩٩       CIO PyeongChang ٢١٠٨ - Medical      ١٦٫١٠٫١٧       Version ٨

بخش دوم 
پیام صحیح

ما به اهمیت واژه ای که شما برای اطالع رسانی در باره خط 
به  این فصل  پرداختیم.  کنید،  استفاده می  مشی های خود 

بررسی لحن این اطالع رسانی پرداخته است. 
بعضی  استفاده  سوء  و  آزار  موضوع  مورد  در  کردن  صحبت 
اوقات دشوار است. با این وجود، همانطور که قبال هم گفته 
شد، حائز اهمیت است که به رغم پیام های جدی آزار و اذیت 
و سوءاستفاده، این موضوع را مد نظر قرار داده و با بی توجهی 

آن را نادیده نگیریم.
پیام  انتقال  افتد،  نمی  اتفاق  این  که  این  از  اطمینان  برای   
صحیح اهمیت دارد. خط مشی ها و مراحل اجرایی محافظت 
ارائه  را  از ورزشکاران فی نفسه مثبت هستند. آنها چارچوبی 
می دهند که هدف آن کمک به ورزشکاران برای انجام ورزش در 
یک محیط مثبت بوده و تعهد سازمان شما به رفاه ورزشکاران 

را نشان میدهند. 
به  مربوط  های  پیام  انتقال  چگونگی  از  نمونه  دو  اینجا،  در 
جلوگیری از آزار و اذیت در ابتکارات ورزشی توسط دو سازمان 

را نشان میدهیم:

1،2 بازیهای المپیک زمستانی
پیونگ چانگ 2018

در حال حاضر یک چارچوب خاص زمان- بازیها برای جلوگیری 
از  ای  دوره  هر  در  ورزش  در  سوءاستفاده  و  اذیت  و  آزار  از 
را  مکانیسمی  چارچوب  این  دارد.  وجود  المپیک  بازی های 
فراهم می کند که از طریق آن شرکت کنندگان در بازی های 
المپیک می توانند حوادث آزار و اذیت و سوء استفاده را در 
طول بازی ها گزارش دهند. همچنین مسیری را ارائه می دهد 

که از طریق آن می توان گزارش ها را مدیریت کرد. 
این است  بازی ها( مستلزم  این چارچوب )زمان  اجرای مؤثر 
که اطالع رسانی برای این ابزار مهم به دالیل مختلف به خوبی 

مدیریت شود.
 اول اینکه، مانند تمامی رویدادهای ورزشی ، پیام های زیادی 
باید پیش از این رویداد به ورزشکاران و هیئت ها ارسال شود. 
بنابراین اطمینان از انتقال دقیق و مناسب اطالعات مهم است. 
مربوط  رسانی  اطالع  هرگونه  که  شود  حاصل  اطمینان  دوم، 
تلویحی  پیام های  دارای  رقابت  چارچوب  یا  بازی   - زمان  به 
بسیار مثبتی است. وجود چارچوب های گزارش دهی در محل 
و هنگام زمان رقابتها به این منظور نیست که شرکت کنندن 
در طول  ای  و سوءاستفاده  اذیت  و  آزار  است  قرار  کنند  فکر 
رویداد اتفاق بیفتد، بلكه این اطمینان را به وجود می آورد كه 
ورزشكاران بدانند ایمنی و رفاه آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
 2018 المپیک  بازیهای  چارچوب  اطالع رسانی  جهت،  این  از 
پیونگ چانگ کره بنحوی طراحی شده بود که ساده، موثر و 

مثبت باشد.
آگاهی  بتواند  تا  بود  رویکردی جامع همراه  با  این چارچوب 
همه کاروان های ورزشی نسبت به وجود آن را تضمین کند. 

این رویکرد از اینجا قابل دسترسی است. 
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از این رو، پیام دهی زمان بازی ها با اهداف ذیل انجام میشود:
- بـه ورزشـکاران اطالع دهد که آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده 

را در کجـا میتوان گـزارش کرد.
- حضـور مأمـور حفاظت از طـرف کمیته بیـن المللی المپیک 

پر رنگ و برجسـته باشـد. 
-  حق ورزشکاران برای ورزش امن را تقویت کند ؛ و 

- ورزشـکاران را تشـویق به گـزارش دهی در مـورد حوادث آزار 
و اذیت و سـوء اسـتفاده نماید.

این طرح به این دلیل انتخاب شد که: 
- به چهار زبان موجود بود.

پیام  با  دیگر  های  برنامه  برای  استفاده  مورد  طراحی  با  تا   -
هایی برای ورزشکاران حاضر در زمان بازی ها مرتبط باشد.

- شرکت کنندگان را تشویق کند که وقایع مشکوک آزار و اذیت 
و سوءاستفاده را گزارش دهند.

2.2 فدراسیون اسکی و اسنوبرد
بریتانیا - برف ایمن 

انجمن ملی اسکی )اسکی و اسنوبرد بریتانیا( به مدت 15 سال 
خط مشی ها و برنامه های مربوط به حفاظت از ورزشکاران 
را تهیه کرده است. در ذیل ، جنی شوت از فدراسیون اسکی 
از  در مورد حفاظت  پیام  انتقال  بریتانیا چگونگی  اسنوبرد  و 

ورزشکاران را در این فدراسیون ملی ارائه می دهد. 

او می گوید: "در طول 15 سال گذشته ، ما آموخته ایم 
از  حفاظت  های  مشی  خط  رسانی  اطالع  رمز  که 
ورزشکار ، ارائه خط مشی ها و مراحل اجرایی با نگاه 

مثبت  به عنوان بخشی از بهترین راهبرد کلی است.
 خط مشی رفاه ورزشکاران ما اسکی و اسنوبرد بریتانیا 

BSS نامیده می شود - برف ایمن.
منفی  برداشت  هرگونه  انتخاب شده  تازه  عنوان  این 
شامل  و  کند  نموده  حذف  را  "حفاظت"  با  مرتبط 
ویژگی هایی است که هرکسی که در ورزش ما کار کند 

متوجه آن می شود - ایمنی. 
یک  ورزشکاران،  از  حفاظت  اهمیت  به  کمک  برای   
یک  است:  شده  تهیه  ایمن  برف  راهنمای  کتابچه 
که  کسانی  کلیه  برای  دسترس  قابل  مفید  راهنمای 
سطح  در  خصوص  به   ، کنند  می  کار  ورزشکاران  با 
ابزارهایی  و  مشاوره   ، دانش  شامل  که   ، باشگاهی 
از  امر حفاظت  بهترین تمرینات در  از  برای پشتیبانی 
رفاه  است.  دیگر  های  جنبه  از  بسیاری  و  ورزشکاران 
ورزشکاران درست در قلب این طرح است. ورزشکاران 
احساس  ها  مشی  خط  تدوین  فرایند  در  حضور  با 
قدرتمندی می کنند و دخیل شدن آنها با این فرایند 

پیام بسیار مثبتی را انعکاس می دهد. 
در نهایت، به خاطر داشته باشیم و اینگونه اطالع رسانی 
با  افرادیکه  ها،  شیوه  بهترین  از  پیروی  با  که  کنیم 
ورزشکاران کار می کنند می توانند به طور مثبتی از خود 

و ورزشکارمراقبت کنند.

بنابراین ، سه نکته اصلی ما اطالع رسانی در باره خط 
مشی های حفاظت از ورزشکاران عبارتند از: 

- آن را مثبت نگه داریم. 
- نامی را برای ابتکارات محافظتی خود در نظر بگیرید: 

آیا روشن، قابل فهم و بیاد ماندنی است؟
-  ورزشکاران را در هنگام تدوین خط مشی حفاظت و 
اطالع رسانی دخیل کنید! ورزشکاران از همه بهتر می 
دانند که چه چیزی در بین آنها بیش از هر چیز دیگر 

نمود و جلوه دارد. " 
جنی شوت
فدراسیون اسکی و اسنوبرد بریتانیا 
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1-3   اطالع رسانی داخلی 

وجود داشته باشد و همه از خط مشی ها و مراحل اجرایی 
طور  به  آنها  اگر  ، حتی  باشند  آگاه  ورزشکاران  از  محافظت 
نگذارند. اطالع  تأثیر  اعضای سازمان شما  تمام  بر  مستقیم 
رسانی داخلی در مورد خط مشی ها و مراحل اجرایی شما را 
میتوان از طریق ایمیل ، خبرنامه یا دیگر بسترهای ارتباطی 

داخلی مورد استفاده سازمانتان انجام داد.
 به عنوان مثال ،قبل از المپیک ریو مقاله ای برای بستر اطالع 
رسانی داخلی کمیته بین المللی المپیک ارسال و در آن به 
در طول  که  درباره خط مشی  نهاد  این  اداری  اعضای  کلیه 
ابتکارات  سایر  و همچنین  می شود  اعمال  المپیک  بازیهای 
و  اذیت  و  آزار  از  پیشگیری  برنامه  اساس  بر  شده  تدوین 
سوءاستفاده در ورزش کمیته بین المللی المپیک آگاهی داده 

شد. 

بخش سوم 
اطالع رسانی 

همانطـور کـه درقسـمت 1 ذکـر شـد ، مهـم اسـت کـه خط 
مشـی هـای حفاظـت از ورزشـکاران به طور رسـمی توسـط 
شـوند.  تأییـد  شـما  سـازمان  سـطح  باالتریـن  کارمنـدان 
همچنیـن مهـم اسـت که خط مشـی شـما به طـور مؤثر به 

همـه گروههـای ذینفـع ابالغ شـود. 
ورزشـکاران و سـایر ذینفعـان بایـد بداننـد کـه خـط مشـی 
هایـی وجـود دارد کـه از طریـق آنهـا مـی تـوان اطالعات و 
حمایـت بیشـتری کسـب کرد و اینکـه گزارش ها به شـکلی 

مناسـب بررسـی می شـود. 
در ایـن فصـل بـه مراحل مهم مربـوط به اطالع رسـانی خط 

مشـی شـما در سـه حوزه اصلی خواهیم پرداخت: 
- اطالع رسانی داخلی 

مـورد خـط مشـی خاص-مسـابقات  در  رسـانی  اطـالع   -
ورزشـکاران از  حفاظـت 

- اطالع رسانی خط مشی سازمانی

افـرادی که در سـازمان شـما هسـتند ولـی نقش 
مسـتقیمی در اجـرای خـط مشـی ندارند. 

مهـم این اسـت کـه در مـورد اهمیـت حفاظت از 
ورزشـکار در کل سازمان شـما ، تفاهم و اتفاق نظر

 تدویـن خـط مشـی حفاظتـی خـود را بـه اعضا، 
کارمنـدان و داوطلبـان درون سـازمان خـود اطالع 

کنید. رسـانی 

کارهایی که باید انجام شود:
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از  حفاظت  مسابقات  مورد خط مشی  در  رسانی  اطالع   3-2
ورزشکاران

های حفاظتی  خط مشی  دیدیم،  سوم  قسمت  که  همانطور 
از  زمان مسابقات مستلزم مشارکت و همکاری بین بسیاری 

بازیکنان برای اطمینان از اجرای مؤثر آنها است.

راهبرد  یک  مسابقه  از  قبل  که  شود  می  توصیه  بنابراین   
اطالع رسانی تدوین شود تا مطمئن شوید که هر یک از ذی نفعان 

از خط مشی شما مطلع شده و برای آنها چه معنایی دارد.
تصویر زیر نمونه هایی از ذینفعان را نشان می دهد که ممکن 
برنامه اطالع رسانی خط مشی  تا در  نیاز ذاشته باشند  است 

خاص مسابقات شما گنجانده شوند.

در اساس ، ممکن است دو نوع اطالع رسانی مختلف در اینجا وجود داشته باشد: 
- اطالع رسانی مبتنی بر عملیات 

- اطالع رسانی برای افزایش آگاهی
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اطالع رسانی مبتنی بر عملیات:

حقوقی، تیم حمایت از ورزشکاران و غیره.
در مسـابقات  اجرایـی موجـود  مراحـل  از  بسـیاری  ماننـد 
ورزشـی، بسـیاری از افراد ممکن اسـت مسـتقیماً درگیر این 
موضـوع باشـند کـه در صورت بـروز حادثه همـه چیز تحت 
کنتـرل باشـد. بنابرایـن، هـر کـس کـه در اجرای خط مشـی 
مسـابقات شـما دخیل اسـت، باید نقشـی که ایفـا می کند 
و نقـش دیگـران را کـه مسـتقیماً در آن دخیـل هسـتند را 

کند. درک 
بـه عنـوان مثـال، خط مشـی "زمـان بازی ها" در بـازی های 
المپیـک ریـو 2016 شـامل همـکاری واطـالع رسـانی بیـن 
بسـیاری از طرفیـن از جملـه مامـور حفاظتـی کمیتـه بیـن 
المللـی المپیـک ، مدیـر بخـش اخـالق و رعایـت مسـائل 
اخالقـی، کمیتـه برگـزاری متخصصـان پزشـکی، تیـم روابط 
بیـن کمیته هـای ملـی المپیـک کمیته بیـن المللـی المپیک 

و بخـش حقوقـی ایـن نهـاد، غیـره بود. 
از آنجـا کـه همـه طرف هـای فـوق نیـز در خـالل بازی هـا 
وظایـف زیـاد دیگـری نیز داشـتند، مهـم بود که نقـش آنها 
در خـط مشـی خاص مسـابقات در مدت زمـان کافی مانده 

تـا قبـل از بازیها اطالع رسـانی شـود. 
عـالوه بـر ایـن، در طـول بازی هـای المپیـک ریـو 2016 ، بـه 
ورزشـکاران اطـالع داده شـد کـه می تواننـد حـوادث آزار و 
اذیـت و سـوء اسـتفاده را از طریق تعدادی کانـال ارتباطی از 

جملـه بـه طـور مسـتقیم به نفـرات ذیـل گـزارش دهند: 
- اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک

- کارمنـدان دفتـر کمیسـیون پزشـکی کمیتـه بیـن المللـی 
بازی هـا  المپیـک در دهکـده 

 -پرسـنلی دفتـر ورزشـکاران کمیتـه بیـن المللـی المپیک در 
دهکـده بازی هـا 

از ایـن جهـت، مهم اسـت کـه افراد فـوق از خط مشـی های 
حفاظـت از ورزشـکاران خاص-زمـان  بازیها اطالع داشـته و 
بداننـد اگر ورزشـکاری بـا ابراز نگرانـی در این مقولـه به آنها 

نزدیـک شـد، چه بایـد بکنند. 

هرکســی کــه مســتقیماً در اجــزای عملیاتــی خــط 
ــد،  ــل باش ــما دخی ــابقات ش ــاص مس ــی خ مش
ــت.  ــد داش ــرای آن خواه ــری در اج ــش موث نق
بــه عنــوان مثــال ، مأمــور حفاظــت ، تیــم

ادامه بخش سوم:
اطالع رسانی

اطمینـان حاصل کنید که این خط مشـی و 
نقش ها و مسـئولیت های کلیه اشـخاصی 
کـه مسـتقیماً در اجـرای آن درگیر هسـتند 
بـه خوبـی اطالع رسـانی شـده اسـت. این 
مـی توانـد از طریـق ایمیل، جلسـات، تلفن 

کنفرانـس و غیره باشـد.

کارهایی که باید انجام شود:

پیشنهاد: 
بـرای آگاهـی از اقداماتـی که بایـد در صـورت دریافت 
گـزارش آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده در حین مسـابقه 
انجـام دهیـد، سـعی کنیـد کـه از مطالعـات مـوردی 
اسـتفاده کنیـد. ایـن کار را میتوانـد بـرای حـل و فصل 
شـکافها یـا سـوء تفاهم هـا ی پیـش از خود مسـابقه 

نیـز مـد نظر داشـته باشـید.
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ارتباطات مبتنی بر عملیات:

آزار و اذیت  در صورت داشتن هرگونه مساله ای مربوط به 
و سوءاستفاده مرتبط با قلمرو خط مشی شما به چه کسی 

مراجعه کنند.
اطالعات مهم ذیل باید در اختیار ورزشکاران قرار گیرد:

- آنچه مطابق خط مشی خاص مسابقات شما آزار و اذیت و 
سوءاستفاده تلقی می شود. 

 - چرا گزارش دهی هر گونه حادثه ای مهم است. 
- چـه کسـی بایـد حـوادث آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده را 

کند.  گـزارش 
- به چه کسی گزارش شود ؛ و 

- از کجا می توانید اطالعات بیشتر کسب کنید.
عالوه بر این ، مهم است که روسای هر کاروان ، اعضای همراه 
و سازمان های ورزشی از خط مشی های خاص مسابقات 
خود  ورزشکاران  شرایط  با  متناسب  بتوانند  تا  باشند  آگاه 
اطالع رسانی کنند و همچنین دریابند که چطور این کار را در 

خط مشی ها و مراحل اجرایی که دارند اعمال کنند. 

همه کسانی که خط مشی شما قصد محافظت از 
آنها در طول مسابقات را دارد.

 مهمترین مساله این است که ورزشکاران شرکت 
کننده در رقابت شما از این امر آگاه باشند و بدانند 

خاص  مشی  خط  از  مؤثر  رسانی  اطالع  از  اطمینان  برای 
مسابقات، توصیه می شود  که این امر را قبل از آغاز رویداد 

وبه اشکال ذیل انجام دهید:

به عنوان مثال: ایمیل ها، بسته های اطالعاتی، و همچنین 
اطالع رسانی در طول رویداد ورزشی، به عنوان مثال: پوستر، 

نمایشگرها ، غرفه های اطالعاتی 
در بازی های المپیک ریو 2016 ، یک برگه اطالعاتی تهیه شد 
وقوع  بازیها  خالل  در  که  داد  می  اطالع  ورزشکارانی  به  که 
را به چه کسی گزارش  اذیت و سوء استفاده  آزار و  هرگونه 

دهند. می توانید این برگه اطالعات را در اینجا بیابید.

بسته های
اطالعاتی

ایمیل ها

غرفه های نمایشگرهاپوسترها
اطالعات
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اطالع رسانی در مورد خط مشی حفاظت از ورزشکاران
زیادی  الگوهای مختلف  بررسی  به  این بخش، ما  ابتدای  در 
کرد  اجرا  توان  می  را  سازمانی  مشی  خط  آنها  طریق  از  که 
پرداختیم. مطالعات موردی ارائه شده، اگرچه متفاوت است، 
چندین  بین  همکاری  و  اطالع رسانی  به  نیاز  مشترکاً  همه 

بازیکن را بیان می کنند.
خود،  سازمانی  استراتژی  تدوین  هنگام   ، شود  می  توصیه   
همانطور که در بخش 3 بیان شده است ، تمام سازمان های 
درگیر در اجرای خط مشی خود را در نظر بگیرید و یک راهبرد 
از  همه  که  شود  حاصل  اطمینان  تا  کنید  تهیه  اطالع رسانی 

نقشی که ایفا می کنند آگاه هستند.

 

ادامه بخش سوم:
اطالع رسانی

یــک رویکــرد اطالع رســانی تدویــن کنید تــا کلیه 
ذی نفعــان درگیــر خــط مشــی خــاص مســابقات 
شــما آگاه شــوند. ایــن موضــوع میتوانــد شــامل 
ــی  ــش آگاه ــرای افزای ــی ب ــانی عملیات اطالع رس

باشــد.

کارهایی که باید انجام شود:

 عالوه بر این ، چه شما فدراسیون بین المللی و چه کمیته ملی 
المپیک باشید ، مهم است که فدراسیون های ملی ، باشگاه های 
ورزشی و غیره تحت نظر سازمان شما از خط مشی حفاظتی 

شما و نحوه اعمال آن برای آنها آگاه باشند. 
آنها  به ورزشکاران و اعضای همراه  نکته اصلی اطالع رسانی 
قرار  شما  سازمانی  های  مشی  خط  پوشش  تحت  که  است 
دارند. به عنوان مثال، این کار میتواند توسط کاروان ورزشی 
یک کمیته ملی المپیک یا غیر مستقیم از طریق فدراسیون های 

ملی یا فدراسیون های بین المللی انجام شود. 
همراهان  به  رسانی  اطالع  راهبرد  و  ورزشکار  صورت،  هر  در 
از اینکه اطالع رسانی  وی مهم خواهد بود. حصول اطمینان 

بنحوی انجام شود که پیام روشن و دقیق باشد.
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بخش چهارم 
آموزش

آزار  از  جلوگیری  مهم  اقدامات   ، کردیم  مشاهده  همانطورکه 
اطالع رسانی  و  اجرا   ، تدوین  شامل  سوءاستفاده  و  اذیت  و 

خط مشی ها و مراحل اجرایی محافظت از ورزشکاران است.
اثربخشی چنین خط  رساندن  به حداکثر  برای  این حال،  با   
مشی هایی، که به معنای تأثیرگذاری ماندگار و مثبت بر رفاه 
ورزشکاران است ، موانع دیگری نیز وجود دارد که باید مورد 
توجه و بررسی قرار گیرد و شامل مواردرذیل بوده لیکن به آنها 

محدود نمی شود: 
- ترس از گزارش دادن

- عدم درک آنچه آزار و اذیت و سوءاستفاده تلقی می گردد.
- فرضیاتی مبنی بر اینکه مسئولیت های مربوط به حفاظت از 

ورزشکاران برای شخص دیگری صادق است.
تحقیـق  اسـاس  بـر  کـه  ورزشـی  فرهنـگ  از  جنبه هایـی   -
میتوانـد باعـث سـهولت در رویارویی با موضـوع آزار و اذیت 

و سوءاسـتفاده شـود
- عدم اعتماد به روش گزارش دهی 

همه موارد فوق برای کلیه افراد درگیر در ورزش را می توان از 
طریق برنامه ها و مطالب آموزشی مورد بررسی قرار داد.

کمیته  آموزشی  مطالب  از  برخی  ارائه  به  بعد،  قست  در 
و  اذیت  و  آزار  از  پیشگیری  به  مربوط  که  المپیک  بین المللی 
سوءاستفاده در ورزش و همچنین مالحظات مهمی که شما 
باید برای تهیه مواد آموزشی یا برنامه های خود برای حمایت 
از خط مشی های حفاظت از ورزشکاران تان به آن ها توجه کنید 

می پردازیم.

4-1 ابزارهای آموزشی کمیته بین المللی المپیک برای جلوگیری 
از آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش     

 کمیتـه بین المللـی المپیـک تعـدادی از ابزارهـای آموزشـی 
مربـوط بـه حفاظـت از ورزشـکاران را تدویـن کرده اسـت که 
بـرای کلیـه ورزشـکاران و همراهـان آنها رایگان و در دسـترس 

بـوده و شـامل مـوارد زیر اسـت:

ایـن دوره رایـگان برای ورزشـکاران و همراهان 
آنهـا، توسـط دکتـر مارگـو مونتوجـی و آقـای 
شـلدون کنـدی ارائـه و مـروری کلی بـر اجزای 

اصلـی حفاظت از ورزشـکاران میباشـد.

دروازه یادگیری ورزشکاران 
دوره محافظت از ورزشکار

و  اذیـت  و  آزار  بـا  مرتبـط  مبحثـی  کنـار  در 
سوءاسـتفاده، این ابزار مباحـث دیگری را برای 
سـالمتی ورزشـکاران زن از جمله پیشـگیری از 

آسـیب و تغذیـه ارائـه میدهد.

ابزار سالمت زنان ورزشکار
ابزار تعاملی

این ابزار تعاملی با استفاده از مطالعات موردی 
و  آزار  عنوان  به  میتواند  آنچه  از  هایی  نمونه 
اذیت و سوءاستفاده تلقی شود را ارائه میکند.

آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی در ورزش 
ابزار تعاملی 

آزار و اذیت و سوء استفاده در ورزش 
برگه ای که حاوی اطالعات مشخص درباره هر چیزی است  

خواهشمند است که این لینک ها را با ورزشکاران و همراهان 
آنها به اشتراک بگذارید. 

اگر مایل هستید از هر راه دیگری از آنها استفاده کنید، با ایمیل 
ذیل تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم. 

safeguardingofficer@olympic.org
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4-2 تدوین مواد آموزشی حفاظت از ورزشکاران
 مالحظات مهم

هنگام تهیه مواد آموزشی،  موارد مهم ذیل را مورد نظر قرار دهید:
 - مخاطب هدف

- نحوه ارائه
- هدف محتوا و تمرکز آن

- عمق محتوا - آیا این دوره ای کوتاه برای ارائه یک مرور کلیات 
است یا اینکه یک برنامه آموزشی طوالنی تر با اطالعات دقیق
- تناوب برنامه - آیا می توان آن را برای مثال یک بار یا چندین 

بار تکرار کرد
یا  است  اختیاری  هدف  مخاطب  برای  برنامه  تکمیل  آیا   -

اجباری؟ 
- وابستگی ها و حمایت ها چگونه است 

4-2-1 مخاطبان هدف 
ورزشکاران مستلزم همکاری  از  دیدیم، حفاظت  که  همانطور 
بسیاری از ذی نفعان است. از این رو اهمیت دارد تا مشخص 
از  به چه سطحی  گروه مخاطبان هدف  در  شود چه کسانی 

آموزش خط مشی حفاظت از ورزشکاران نیاز دارند. 

 گروه هایی وجود دارند که می توانند به عنوان مخاطب هدف 
مطالب آموزشی را فرا بگیرند. از جمله: 

- ورزشکاران؛ 
- همراهان ورزشکاران 

- داوطلبان
- تشکیالت اداری سازمان ورزش و

- سایر افراد / سازمان هایی که که در خط مشی شما به نام آنها 
اشاره شده است.

- هدف محتوا و تمرکز آن
- عمق محتوا - آیا این دوره ای کوتاه برای ارائه یک مرور کلیات 
است یا اینکه یک برنامه آموزشی طوالنی تر با اطالعات دقیق
- تناوب برنامه - آیا می توان آن را برای مثال یک بار یا چندین 

بار تکرار کرد
- آیا تکمیل برنامه برای مخاطب هدف اختیاری است یا اجباری؟ 

- وابستگی ها و حمایت ها چگونه است 

از  برخی  حالیکه  در  است،  اهمیت  حائز  نکته  این  یادآوری 
ذی نفع  های  گروه  همه  بین  در  میتواند  آموزشی  جنبه های 
دارای  گروه های خاص  برای  است  ولی ممکن  باشد،  یکسان 

پیام های خاص و نکات یادگیری در منزل داشته باشند. 
توصیه می شود هنگام تهیه مواد آموزشی مربوط به محافظت 
زیرا   ، به روشنی مشخص کنید  را  ، گروه هدف  از ورزشکاران 
آموزشی  نوع اطالعات موجود در مواد  بر  تواند  امر می  این 
میتواند  همچنین  بگذارد.   تأثیر  اثرگذاری  نحوه  همچنین  و 
در  ایده آل  طور  به  آموزشی شما  مواد  که  خارجی  زبانهای  بر 
برای  نیز  را  دیگری  بگذارد. مالحظات  تأثیر  دسترس هستند 
اطالع رسانی از جمله استفاده از زیرنویس یا خط بریل برای 
ورزشکاران دارای اختالالت نابینایی یا کم بینایی در نظر بگیرید.
چرا  است.  حیاتی  بسیار  ورزشکاران  همراهان  برای  آموزش   
که درک آنها از مساله حفاظت از ورزشکاران را افزایش داده و 
نقش خود را به خوبی ایفا خواهند کرد. همچنین روش های 
در  و  شناخته  را  استفاده  سوء  و  اذیت  و  آزار  از  پیشگیری 
می یابند که در صورت شک به وقوع چنین مواردی چطور عمل 
کنند. عالوه بر این ، ممکن است قوانین مختلف در کشورهای 
مختلف در رابطه با حفاظت از ورزشکاران وجود داشته باشد 
را  اینجا  برای اطالعات بیشتر  باید مورد توجه قرار گیرند.  که 

کلیک کنید.
 همچنین اطمینان از اینكه پرسنل اداری در سازمان شما نیز 
از ورزشكاران را کسب کرده  آموزش های مربوط به حفاظت 
شوند  موظف  ذی نفعان  دارد  احتمال  است.  مهم  بسیار  اند، 
تا مکانیزم های خط مشی ها و مراحل اجرایی محافظت از 
ورزشکار شما را اجرا کنند. این مسئله به ویژه در مورد غربالگری 
قبل از اشتغال اهمیت دارد ، همانطور که در قسمت 5 خواهیم 

دید.
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4-2-2 نحوه ارائه برنامه آموزشی
مختلفی  عوامل  به  است  ممکن  آموزش  برنامه  ارائه  نحوه 

بستگی داشته باشد ، از جمله: 
- مخاطبان مورد نظر شما کیستند. 

- چه نقشی در حفاظت از ورزشکاران بازی می کنند. 
- چقدر زمان برای تکمیل آموزش الزم است؛ 

- مالحظات جغرافیایی و غیره
در حال حاضر روشهای مختلفی برای ارائه آموزش مربوط به 
روش های محافظت از ورزشکاران در ورزش توسط سازمانهای 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این موارد عبارتند از: 
- وبینارها 

- کارگاه ها و دوره های حضوری 
- دوره های آموزشی آنالین.

توصیه می شود که نحوه ارائه را با توجه به سلیقه مخاطب 
هدف اجرا کنید و آموزش محافظت از ورزشكاران را متمرکز بر 
مخاطب و نتیجه محور طراحی کنید تا درک اطالعات محتوی 

دوره تسهیل شود.

4-2-3 هدف و تمرکز
ذکر شد،  قبال هم  همانطوریکه  است؟  مهم  موضوع  این  چرا 
نکات یادگیری مهم را می توان بسته به نوع مخاطب هدف 

تغییر داد.
منابع  تمرکز  و  هدف  تبیین  زمان  در  که  گردد  می  توصیه 

آموزشی خود، نکات ذیل را مد نظر قرار دهید.
- سعی کنید تا با تحقیقات انجام شده در این زمینه همسو باشید.

- با کارشناسان مشورت کنید.
- میزان عمق و سطح آموزش در دست ارائه را بررسی کنید. آیا 
قصد دارید پوستری را با پیامهای مهم به نمایش گذارید، یا 

یک دوره آنالین سه ساعته برگزار کنید.
از نمایندگان مخاطب هدف خود استعالم  از گروه کوچکی   -
کنید که نیاز دارند چه مواردی از مبحث محافظت از ورزشکاران 

را بیشتر بدانند؟
- از یک فرد ثالث نظر خواهی کنید که قبل از نهایی کردن کار، 
ابزار/مواد آموزشی شما را ارزیابی کند تا اطمینان حاصل کنید 

که این منبع پاسخگوی آنچه را که در هدف دارید می باشد؟

بطور ایده ال آموزش حفاظت از ورشکاران باید: 

تعاملی

 هدفمند 

نتیجه محور باشد

نکته
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4-2-4 میزان عمق محتوا و تناوب ارائه مطالب/آموزش
به رغم آنکه هیچ نیازی نیست تا هر کسی کارشناس محافظت 
از ورزشکاران باشد، تفاوت هایی نیز در میزان درک مخاطبین 

هدف از این موضوع وجود دارد.
برای مثال، ورزشکاران ممکن است به درک کلی از این مقوله 
در ارتباط با حقوق، نقش و مسئولیت های خود نیاز داشته 
باشند تا بتوانند از آن طریق با محیط ورزشی ایمن آشنا شده، 
اذیت و آزار و سوء استفاده در ورزش را بشناسند و بدانند که 

چطور اینگونه مسائل را گزارش کنند.
لیکن همراهان ورزشکاران ممکن است به درک عمیق تری از 
موضوع محافظت از ورزشکاران نیاز داشته باشند. بخصوص 
با ورزشکاران که قشر آسیب  آنها تماس مستقیم  اگر وظیفه 
پذیر تلقی می گردند باشد. برای مثال کودکان، زنان و دختران، 
 )LGBT( ورزشکاران نخبه، ورزشکاران دارای اختالل جنسیتی

بنابراین توجه به میزان اطالعاتی که برای اشاعه از طریق برنامه 
ممکن   ، این  بر  عالوه  است.  مهم  بسیار  است  الزم  آموزشی 
بار  را برای یک  ارائه یک برنامه آموزشی  است شما بخواهید 
برای  را  مدت  بلند  آموزشی  برنامه  یک  اینکه  تا  دهید  انجام 

گروه های خاص برای مدتی طوالنی تر ادامه دهید.

مالحظات مهم در زمان تعیین هدف و تمرکز مواد آموزشی 
حفاظت از ورزشکاران
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ادامه بخش چهارم:
آموزش

مثال کاربردی: 
حفاظت  از کودک در محیط ورزشی - انگلستان

واحد حفاظت از کودک در محیط ورزشی )CPSU( همکاری مشترکی بین انجمن ملی پیشگیری 
از کودک آزاری )NSPCC(  ورزش انگلیس ، ورزش ایرلند شمالی و ورزش ولز است. این مرکز 
برای همکاری با شوراهای ورزشی انگلستان ، نهادهای حاکمیتی ملی )یا فدراسیون های ملی( 
، مشارکت های ورزشی و سازمان های دیگر ایجاد شده است تا به آنها کمک کند که خطر سوء 
استفاده از کودکان در خالل فعالیت های ورزشی را به حداقل برسانند. مأموریت واحد حفاظت 
از کودک در محیط ورزشی ایجاد ظرفیت ورزشی برای صیانت از كودكان و جوانان در ورزش و از 
طریق ورزش است و سازمانهای ورزشی را قادر می سازد تا راه های در امان نگه داشتن كودكان از 

آسیب را شناسایی و بررسی کنند. 
بخشی از برنامه گسترده این واحد مشاوره به سازمان های ورزشی و ذینفعان آنها در رابطه با 
از کودک در  از کودکان در انگلستان است. چارچوب واحد حفاظت  آموزش و آموزش حفاظت 
محیط ورزشی برای محافظت از تعلیم و تربیت از طریق کارگروه چند مهارتی "دانش و مهارت" که 
با چارچوبهای مربیگری ملی )و سایر مشاغل( و راهنمایی های قانونی مطابقت دارد ، تهیه شده 

است.
در خصوص سطح صحیح  ملی  هدایت  راستای  در  ورزشی  در محیط  کودک  از  واحد حفاظت 
آموزش برای وظایف مختلف ، همسو با راهنمای ملی ، مشاوره می دهد. سطوح مختلف آموزش 

شامل موارد زیر است:
- آموزش مقدماتی ، که به تشریح اصول اساسی حفاظت از کودکان و جوانان می پردازد.

و  نگرانی ها  به  پاسخگویی   ، به تشریح اصول اصلی حفظ عملکرد مطلوب  که  پایه،  آموزش   -
قوانین می پردازد.

- آموزش حفاظت برای متخصصان )افرادی که نقش های خاصی در محیط های ورزشی دارند(. و
- پیشرفت حرفه ای مداوم ، که به افرادی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند کمک می کند تا با 

دسترسی به آموزش های اضافی ، بر تجارب خود بیافزایند.
واحد حفاظت از کودک در محیط ورزشی توصیه می کند که کلیه افراد دارای مسئولیت مستمر 
ادامه  در  واحد  این  بگذارند.  سر  پشت  را  چهره  به  چهره  آموزشی  دوره  یک  باید  کودکان  برای 
خاطرنشان می کند: "آموزش هایی که برای نقش ها در یک محیط ورزشی طراحی شده اند، برای 
نقش های ورزشی مناسب ترین خواهد بود. برخی از ارگان های ملی کشوری دوره های خاص 

ورزشی دارند که به ماهیت ویژه ورزش می پردازد. "
شما میتوانید با وب سایت واحد حفاظت از کودک در محیط ورزشی مشورت کنید ، سوال هایی 
درباره نمونه ای از آنچه در سطوح مختلف آموزش انجام شده، چگونگی آموزش های ارائه شده 
و افراد آموزش دیده، بپرسید و حتی به عنوان مثال نمونه ای از یک برنامه جامع آموزشی برای 

حفاظت از کودکان بخواهید.
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4-2-5 اختیاری یا اجباری؟
ممکن است بخواهید در نظر بگیرید که آیا برنامه های 
مورد  در  یا  کنید  می  استفاده  آن  از  شما  که  آموزشی 
شما  سازمان  در  میکنید  تدوین  ورزشکاران  از  حفاظت 
الزامی است یا اختیاری است. این موضوع زمانی اهمیت 
پیدا میکند که مشخص کنید آموزش برای جه کسانی در 

نظر گرفته شده باشد.
تا  دارد،  نیاز  نظارت  سازوکار  یک  به  اجباری  آموزش   
اطمینان حاصل شود که تمام افرادی که مدنظر بوده اند 
آموزش را تکمیل کرده اند. اهمیت دارد که در نظر بگیرید 
اگر چنین منابعی فقط داوطلبانه باشند، افرادی که بیشتر 
به آموزش احتیاج دارند ممکن است برای گذراندن این 

دوره داوطلب نشوند. 

4-2-6 وابستگی ها و حمایت ها 
سرانجام، شما ممکن است بخواهید که مواد آموزشی را در 
ارتباط با سایر سازمان ها، مانند موسسه خیریه یا آژانس 
دولتی تدوین کنید، به ویژه اگر خط های حفاظتی شما 
این موارد  باشد.  این سازمان ها داشته  به  لینک هایی 
میتواند شامل ، به عنوان مثال سازمان های غیر دولتی 
بشر، سازمان های  انجمن های حقوق  ورزش،  از  خارج 

خدمات کودک و غیره باشد. 

مثال کاربردی: 
گروه احترام - کانادا 

گروه احترام کانادا گواهینامه آموزش آنالین را برای مربیان 
و والدین کانادایی ارائه می دهد. برنامه های احترام در 
آزار و  زورگویی،  از سوءاستفاده،  بر جلوگیری  آنها  ورزش 
اذیت و تبعیض و ایجاد محیط های ورزشی امن متمرکز 
اعتبار  کانادا  انجمن مربیان  برنامه مربیان توسط  است. 
بخشی می شود. این انجمن به افرادی که این دوره را به 
پایان برسانند امتیاز مدرک حرفه ای را اهدا میکند. بیش 

از 900000 کانادایی "گواهی احترام" معتبر دارند. 

مثال کاربردی: 
کمیته المپیک چک

دانشگاه های  با  چک  المپیک  ملی  کمیته   2010 سال  در 
ورزشی جمهوری چک توافق نامه ای امضا کرد ، بدان معنا 
که اطالعات خاص مربوط به زنان در ورزش و جلوگیری 
از آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش با استفاده از مواد 
کمیته بین المللی المپیک، در برنامه های ورزشی دانشگاه 
تدریس و اطمینان حاصل شود که رهبران آینده ورزشی 

درک کاملی از این موضوعات مهم را دارند.
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ادامه بخش چهارم:
آموزش

چک لیست: 

برنامه ریزی:                                                                                                           

آیا مخاطب هدف مشخص شده است؟                                                                              

آیا هدف از منبع آموزشی مشخص شده است؟                                                                    

آیـا بـا نماینـدگان گـروه مخاطبان مورد نظر مشـورت شـده اسـت تا اطمینـان حاصل 
شـود کـه هـدف از اهداف آموزشـی شـما با نیازهای شناسـایی شـده توسـط مخاطب 

هـدف مطابقت دارد؟                                            
آیا نحوه ارائه آموزش مشخص شده است؟

آیا نحوه ارائه برای مخاطب هدف مناسب است؟                                                                  

آیا زبان ها و روش های ارتباطی برای افراد دارای اختالل در نظر گرفته شده است؟                            

آیا برنامه آموزشی شما برای هر یک از ذینفعان اجباری خواهد بود؟                                          

ـــن  ـــری تدوی ـــع دیگ ـــا مرج ـــازمان ها ی ـــکاری س ـــا هم ـــما ب ـــی ش ـــواد آموزش ـــا م آی
می شود؟   

4-3 مواد آموزشی

محتوا:                                                                                                                   

آیـا همـه زمینـه هـای آزار و اذیت و سـوء اسـتفاده ، همانطور که در خط مشـی شـما 
مشـخص شـده، در این محتوا گنجانده شـده اسـت؟     

آیا محتوا با تحقیقات موجود به آزار و اذیت و سوءاستفاده همسو است؟                                      

ثالث  توسط شخص  آموزشی  تعیین شده، مطالب  تحقق هدف  از  اطمینان  برای  آیا 
ارزیابی شده است؟

آیا ورزشکاران در تهیه محتوا دخیل بوده اند؟                                                                     

آیا مشخص شده است که مخاطب به چه طریق می تواند اطالعات بیشتری پیدا کند؟                    
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حفاظت از ورزشکاران در هلند 

)چه رشـته هـای المپیک و چـه پارالمپیک( گرفتـه تا ورزش 
عوام  را شـامل می شـود. 75 فدراسـیون ورزشـی وابسته به 
ایـن  نهاد ورزشـی و حدود 25000 باشـگاه ورزشـی وابسـته 
بـه ایـن 75 فدراسـیون وجـود دارنـد. آمـار و ارقـام نشـان 
مـی دهـد کـه این باشـگاه هـای ورزشـی معرف بیـش از 5 

میلیـون نفر عضو هسـتند. 

کمیته ملی المپیک هلند و فدراسیون ورزش های 
برای  مرجع  نهادی   )NOC - NSF( کشور  این 
این  است.  هلند  در  یافته  سازمان  ورزش  ورزش 
نخبگان برای  ورزش  از  ها  ورزش  همه  مجموعه 

اجرای مؤثر خط مشی حفاظت از ورزشکاران مستلزم همکاری 
و ایجاد ارتباط بین چندین ذینفع است. در سطح ملی، این 
گزارش دهی  مراحل  و  ها  پیوند خط مشی  میتواند شامل 

سازمان های ورزش های چندگانه باشد.
ملی  ورزشی  که ساختارهای سازمانی سازمان های  آنجا  از   
متفاوت است، هیچ الگویی وجود ندارد که بتواند برای همه 
کاربرد داشته باشد. در این فصل ما می خواهیم نمونه هایی 
از چگونگی ساختار سازمانهای ملی در برنامه های محافظت 
از ورزشکاران خود را ارائه دهیم، تا شاید این نمونه ها برای 

سازمان شما هم مفید باشند.
 این فصل میتواند به طور خاص برای کمیته های ملی المپیک 
که در حال برای تدوین خط مشی های حفاظت از ورزشکاران 
بین فدراسیون های ملی مختلف و سایر سازمان ها و مراجع 

هستند، جالب توجه باشد. 

بخش پنجم 
 مدل های اجرا 

کمیته
ملی المپیک
فدراسیون

ورزش های هلند 

75 فدراسیون ورزشی

25 هزار باشگاه ورزشی

ساختار سازمان های وابسته به کمیته المپیک و فدراسیون 
ورزشهای هلند

برگرفته از اطالعات نهادهای ورزشی فوق الذکر
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کمیته ملی المپیک هلند و فدراسیون ورزش های 
از  پیشگیری  مشی  خط  تدوین  کشور  این 
سازمان  های  ورزش  همه  برای  را  سوءاستفاده 
برای  نهاد ورزشی  این  کرد. خط مشی  آغاز  یافته 

ادامه بخش پنجم:
مدل های اجرا

جلوگیری و مقابله با ارعاب جنسی در ورزش در سال 1996 در 
مجمع عمومی به تصویب رسید.

 طیف وسیعی از منابع برای کمک به فدراسیون ها تهیه و 
تنظیم شد تا آنها بتوانند اقدامات پیشگیرانه )برای کاهش 
)یا  سرکوبگرانه  اقدامات  و  استفاده(  سوء  وقوع  احتمال 
پاسخگو( را انجام دهند. )بنابراین آنها می توانند در صورت 

وقوع مشکل پاسخ مناسب دهند(. 
خط مشی،  مؤثر  استفاده  از  اطمینان  حصول  برای   ، دوم 
اقداماتی راهبردی با برقراری ارتباط مستقیم با باشگاه های 
برای  ابتدا  در  که  ابزارهایی  و  شد  انجام  محلی  ورزشی 
فدراسیون های ورزشی طراحی شده بود بازنویسی شدند تا 

دسترسی آنها را برای باشگاه های ورزشی بیشتر کنند.
یا  باشگاه  در سطح  استفاده  سوء  و  اذیت  و  آزار  حوادث   
فدراسیون ورزشی در هلند را میتوان مستقیماً از طریق یک 
اطمینان"  نقطه  "ورزش  اکنون  )که  اختصاصی  مشی  خط 
و  هلند  المپیک  ملی  کمیته  به  نامیده می شود( مستقیماً 
این  سپس  کرد.  گزارش  کشور  این  های  ورزش  فدراسیون 
نهاد ورزشی از طریق مشاوران محرمانه آموزش دیده ویژه 
که مشاوره و پشتیبانی برای قربانیان ارائه می دهند، به این 

گزارش ها پاسخ می دهد. 
 » انجام یک رشته ورزشی چیزی بیش از تاکتیک و یادگیری 
مهارتهای )فنی( آن رشته است. ورزش این پتانسیل را دارد 
که جنبه آموزشی داشته باشد و تحت شرایط خاصی بتواند 
در شکل گیری اصول اخالقی مردم نقش ایفا کند، و در این 
برخوردار  باالیی  اجتماعی  اهمیت  از  تواند  می  نیز  زمینه 

باشد.«
 - هلند  المپیک  ملی  ،عضوکمیته  ولون  ون  شیپر  )نیکول 
کاربردی  علمی  دانشگاه  و  هلند  ورزشی  کنفدراسیون  استاد 

ویندزهایم( 
درباره حفاظت از ورزشکاران هلند در اینجا بیشتر بخوانید.

  )USOC(امریکا متحده  ایاالت  المپیک  کمیته 
المپیکی  ورزشی  فدراسیون   47 برای  مرجع  نهاد 
فدراسیونهای  این  است.    )NGBs( پارالمپیکی  و 
ملی ارائه دهنده برنامه های ورزشی برای نخبگان 

حفاظت از ورزشکاران در ایاالت متحده آمریکا 

که 7.5  بوده  نفر  تقریبی 13 میلیون  تعداد  به  عوام  و  های 
میلیون نفر از آنها زیر 18 سال هستند. 

تالشهای  امریکا  متحده  ایاالت  المپیک  کمیته 
رسمی برای ورزش ایمن را در سال 2010 آغاز کرد. 
ملی  فدراسیونهای  کلیه  اکنون  ورزشی  نهاد  این 
اجرایی  مراحل  و  ها  تا خط مشی  نموده  ملزم  را 
تعیین شده توسط مرکز ورزش ایمن آمریکا که در مارس 2017 
از کمیته المپیک ایاالت  افتتاح شد را رعایت کنند. مستقل 
سرویس  دو  مرکز  این  ملی،  وفدراسیونهای  امریکا  متحده 
ارائه می دهد: اول اینکه منبعی است برای هر نوع ماهیت 
مرکز ضمن  این  ای.  تا حرفه  گرفته  عادی  افراد  از   ، ورزشی 
ارائه مشاوره در مورد فنون و خط مشی های پیشگیرانه ، 
به نوع ماهیت ورزشی، تهیه بهترین شیوه ها و برنامه های 
آموزشی با محوریت ارتقاء بهزیستی ورزشکار و تالش برای 
پایان دادن به سوء استفاده های عاطفی ، جسمی و جنسی 

در ورزش فعالیت می کند.
 دوم ، کمیته المپیک ایاالت متحده امریکا از کلیه فدراسیونها 
جمله  )از  جنسی  رفتار  سوء  حادثه  هرگونه  كه  خواهد  می 
و  مربی  عاشقانه  روابط  و  كودكان  جنسی  سوءاستفاده 
عنوان  به  دهند.  گزارش  ایمن  ورزش  مرکز  به  را  ورزشكار( 
ایمن مسائل  ، مرکز ورزش  یك عامل بیطرف حقیقت یاب 
از طریق تحقیقات محرمانه و دادرسی اختیاری حل می  را 
كند. بنا به اختیار خود ، این مرکز میتواند به بررسی حوادث 
مربوط به هر نوع سوء استفاده در ورزش اقدام کند. اقدامات 
باید  انضباطی در نظر گرفته شده توسط مرکز ورزش ایمن 
توسط کمیته المپیک ایاالت متحده امریکا و کلیه فذراسیونها 
اعمال شود، یعنی اگر این مرکز فردی را به دلیل سوء رفتارهای 
جنسی در یک ورزش خاص تحریم کند، همه 47 فدراسیون 
ملی باید این مجازات را اجرا کنند. اطالعات بیشتر در مورد 

حفاظت از ورزشکار در ایاالت متحده را در اینجا بخوانید. 
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5-1 قلمرو  قضایی 
همانطور که قباًل دیدیم ، روش های مختلفی برای اجرای 
خط مشی های های سازمان در دسترس است. در موارد 
قضایی  قلمرو  مورد  در  نیز  سؤاالتی  است  ممکن   ، خاص 
باال دستی  مطرح شود. )مثال هنگامی که چندین سازمان 
)به عنوان مثال کمیته ملی المپیک و فدراسیون بین المللی 
که فدراسیون ملی تحت نظر آنها است( خط مشی هایی 
یا معیارهایی را برای اعضای خود تدوین کرده اند که این 
اعضا باید آنها را پیروی کنند، و یا موقعی که خط مشی ها 

/ الزامات در تضاد با یکدیگر هستند.

آنجا که تعریف مدیریت مطلوب ورزشی بین کشورها  از   
و سازمانها متفاوت است، ترتیبات مختلف نیز امکان پذیر 
است. توصیه می شود در صورت تعارض مربوط به قلمرو 
قضایی، مانند مثال قبلی که ذکر شد، طرفین درگیر مشکل 
قلمرو  به  متقابل  احترام  با  مشارکتی  گفتگوی  طریق  از  را 
یکدیگر حل کنند. حتی اگر در بین آن احزاب سازمان هایی 

خارج از جنبش المپیک وجود داشته باشد.
 سازمان های ورزشی باید با هم همکاری کنند تا از وجود 
خط مشی ها و مراحل اجرایی محافظت از ورزشکاران در 
قوانین خود مطمئن شوند. در مثال باال دیدیم که فدراسیون 
المللی خود  الزامات فدراسیون بین  ملی می تواند مطابق 
خط مشی را اتخاذ کند، و این در حالی است که کمیته ملی 
بر اجرای این خط مشی  المپیک هم می تواند در نظارت 
را  المپیک وظیفه خود  بنابراین کمیته ملی  مساعدت کند. 
و  مقررات  قوانین،  از  اعضای خود  پیروی  از  اطمینان  برای 
می  انجام  المپیک  جنبش  مورد  در  الزم  تصمیمات  اتخاذ 
و  نظارت  این  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  )برای  دهد 

ارزیابی به قسمت 5 مراجعه کنید(. 
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بررسـی اهمیـت مـوارد ذیـل  بـه  ایـن قسـمت، مـا  در 
ایـم: پرداختـه 

قسمت چهارم
مرور

انتخاب مناسب و استفاده یکنواخت از واژه مربوط 
به حفاظت از ورزشکاران

جامع  رسانی  اطالع  استراتژی  یک  تدوین  اهمیت 
برای آگاه سازی کلیه ذی نفعان از وجود خط مشی ها 
و مراحل اجرایی محافظت از ورزشکاران سازمان شما 

و نحوه اعمال این موارد برای آنها
از اینکه تهیه مواد آموزشی مربوط  حصول اطمینان 
به حفاظت از ورزشکاران در اختیار ذی نفعان و عوامل 
مهم قرار گرفته باشد تا آنها هم بتوانند در صورتیکه 
قصد تدوین برنامه آموزشی خود را دارند به این مواد 

توجه کنند.
مدل های اجرای خط مشی های حفاظت از ورزشکاران

84



قسمت چهارم
یادداشت
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در قســمت چهــارم ، بــه بررســی خــط مشــی حفاظــت 
از ورزشــكاران و همچنیــن عوامــل مهــم در اجــرای 

ــم: ــل پرداختی ــل ذی ــم از عوام ــز آن اع ــت آمی موفقی
- اطالع رسانی برای خط مشی های شما 

- پیام صحیح و 
- اهمیت برنامه های آموزش

ــش دادن  ــر افزای ــالوه ب ــد ع ــات میتوانن ــن اقدام ای
ــز  ــوان اقدامــات پیشــگیرانه نی ــه عن آگاهــی و درک ، ب

ــوند. ــه ش ــر گرفت در نظ
و  پیشــگیرانه  اقدامــات  ســایر  قســمت،  ایــن  در 
همچنیــن اهمیــت و نقــش آنهــا را در موضوعــات ذیــل 

ــرد: ــم ک ــی خواهی بررس
- نظارت و ارزیابی خط مشی های شما

- مدیریت موثر موضوع در دست بررسی و
- تحقیق 

قسمت پنجم 
اقدامات 

پیشگیرانه
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فصل اول: 
نمای کلی از پیشگیری 

همانطـور کـه دیدیم تحقیقات دانشـگاهی و موارد مسـتند نشـان مـی دهند که 
آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش اتفـاق می افتد.

استفاده  سوء  و  اذیت  و  آزار  دلیل  مطالعه  هنگام  محققان   
را شناسایی  عوامل خطر  از  تعدادی   ، ورزشی  در یک محیط 
کرده اند که شامل سیستم سلسله مراتبی در ورزش ، فرهنگ 
پیروزی به هر قیمت ممکن و عدم اقدامات پیشگیرانه است.

 عالوه بر این ، به گفته کارشناسان ، آزار و اذیت و سوءاستفاده 
در محیط ورزشی وقتی اتفاق می افتد که سه عامل ذیل هم 

راستا باشند: 
- فردی متخلف با تمایل یا انگیزه زیاد برای آزار و سوء استفاده 

وجود دارد.
از  کافی  محافظتی  سازوکارهای  دارای  ورزش  فرهنگ   -
ورزشکاران نبوده یا اصال چنین چیزی ندارد. )برای مثال ، هیچ 

خط مشی یا روش پیشگیری وجود ندارد(. و
 - میزان آسیب پذیری ورزشکاران زیاد است.

های  سازمان   ، حاضر  حال  در  که  اند  داده  نشان  مطالعات 
های  گزارش  تا  نیستند  مجهز  کافی  اندازه  به  اغلب  ورزشی 
مربوط به آزار و اذیت و سوءاستفاده در یک محیط ورزشی را 
مدیریت کنند، یا گزارش های ورزشکاران در مورد آزار و اذیت 
را  دهند  می  رخ  ورزشی  شرایط  از  خارج  که  استفاده  سوء  و 

فاش کنند.
 تکمیل این ابزار با امعان نظر بر اجرای خط مشی ها و مراحل 
و  مثبتی  تأثیر  ورزشکاران،  از   حفاظت  امر  در  مؤثر  اجرایی 
ماندگاری در رفاه آنها دارد. به منظور جلوگیری از آزار و اذیت 
و سوءاستفاده در ورزش ، باید فهمید که چه عواملی در اجرای 
چنین خط مشی های حفاظتی و مراحل اجرایی تأثیر داشته 

است. 
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فصل دوم
عوامل موثر در اجرای خط مشی های و

مراحل اجرایی

مطالعه پرنت و دیمرز )2011(  تعدادی از عوامل مؤثر بر اجرای 
سازمان های  در  جنسی  استفاده  سوء  مدیریت  و  اقدامات 

ورزشی را شناسایی کرد. این موارد شامل:
- دیدگاه منفی در مورد پیشگیری

- عدم رهبری، شایستگی و منابع؛ و 
- موارد واقعی سوءاستفاده جنسی 

دیدگاه منفی از پیشگیری
در  دیگر  مطالعات  و همچنین   )2011( دیمرز  و  پرنت  مطالعه 
این زمینه، باعث بروز نگرانی مدیران ورزش ، مربیان و سایر 
مراحل  و  ها  مشی  خط  اجرای  و  شده  ورزشکاران  همراهان 
اجرایی پیشگیری از آزار و اذیت  و سوء استفاده موجب بروز 
ترس در سازمانهای ورزشی میشود ، چرا که نشان می دهد 
نهاد  یا   / سازمان  آن  در  سوءاستفاده  و  اذیت  و  آزار  میزان 

ورزش زیاد است. 
شد،  مشاهده  چهارم  قسمت  در  که  همانطور   ، بنابراین 
اطالع رسانی مثبت برای خط مشی های حفاظت از ورزشکار 
افراد  همه  ذهن  در  باید  ورزشکاران  رفاه  است.  مهم  بسیار 
و وجود خط مشی  باشد  داشته  اساسی  ورزش نقش  درگیر 
ها و مراحل اجرایی محافظت از ورزشکاران از آزار و اذیت و 

سوءاستفاده نشانگر تعهد به این امر است.
عالوه بر این، در مطالعه پرنت و دیمرز )2011(، شرکت کنندگان 
خاطرنشان کردند که این نگرانی وجود دارد که وجود مراحل 
ادعاهای  به  منجر  میتواند  دهی  گزارش  های  مکانیسم  و 
ذکر  را  مطالعاتی  نویسندگان  حال،  این  با  شود.  بی اساس 
کردند که نشان می دهد ترس از چنین ادعاهایی بسیار نادر 
از ادعاهای دروغین علیه مربیان و چهره های  است و ترس 

مقامات بی اساس است )براکنریج و همکاران 2005(  

فقدان صالحیت و منابع 
فقدان صالحیت و منابع مالی، زمان و نیروی کاری که بتواند 
دیگر  از  کند،  ورزشکاران  از  حفاظت  صرف  را  خود  تالشهای 
عواملی است که در این تحقیق توسط پرنت و دمیرز )2011( به 
عنوان اثرگذار بر اجرای خط مشی ها و مراحل اجرایی حفاظت 

شناخته شده است. 
اهمیت  بر  تاکید  که  آموزشی  و  منابع  کمبود  این،  بر  افزون 
خط مشی های حفااظت از ورزشکاران و نقشی که هر یک از 

همراهان آنها دارند ایفا می کند نیز مالحظه گردید.

نکته مورد توجه:
 همانطور که در قسـمت اول به آن اشـاره شـد ، برای این 
کـه خط مشـی ها و مراحـل اجرایی حفاظت از ورزشـکار 
مؤثـر باشـد ، بایـد در کل سـازمان ورزشـی و خصوصـاً 
توسـط رهبـری سـازمان ورزش مقبولیت داشـته و همه 
بایـد در حمایـت از اجـرای آن متحـد باشـند. بنابرایـن ، 
برداشـت هـای منفـی مربـوط بـه اقدامـات پیشـگیرانه 
بایـد بـا کمـک تحقیقات موجود مورد بررسـی قـرار گیرد 
تـا اطمینـان حاصل شـود کـه چنیـن نظراتـی مانعی در 

اجـرای آنها نمی باشـد.

نکته مورد توجه:
این ابـزار برای حصول اطمینان از اینکه همه سـازمان های 
ورزشـی مـی تواننـد بـا در نظـر گرفتـن محدودیت هـای 
احتمالـی ، خـط مشـی هـا و مراحـل اجرایـی حفاظت از 

ورزشـکاران را اجـرا کنند تدوین شـده اسـت. 

توان در بخش منابع  را می  اطالعات و مشاوره های بیشتر 
یافت.
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موارد واقعی سوء استفاده
عواملی  از  یكی  كه  كرد  خاطرنشان  مطالعه  این  سرانجام، 
شده،  ورزشكاران  از  محافظت  اقدامات  اجرای  موجب  که 
دریافت گزارشات موارد سوء استفاده جنسی در سازمان های 
ورزشی بوده است. چنین اقداماتی عمدتا به عنوان اقدامات 
به  رسیدگی  روند  جمله  از  موضوعات،  موردی  مدیریت 

شکایات، تلقی میگردد و نه اقدامات پیشگیرانه.

نکته مهم: 
تاثیر  که  عواملی  از  یکی  که  اند  داده  نشان  مطالعات 
ورزشکار  از  حفاظت  ها  مشی  خط  کارآیی  بر  منفی 
در  اجرایی  مراحل  و  ها  بین خط مشی  میگذارد، خأل 
باشگاه های  و سطح  ملی  سازمان   / فدراسیون  سطح 
محلی است )براکنریج و ویلیامز 2004( . به طور مؤثر، این 
بدان معنی است که از آنجا که کمیته های ملی المپیک 
و فدراسیون های بین المللی همیشه به طور مستقیم 
و  خط مشی ها  اگر  نیستند،  تعامل  در  ورزشکاران  با 
مراحل اجرایی در سطح فدراسیون های ملی / باشگاه ها 
رفاه  واقعی  تأثیر  اجرا نشود، میتواند  / و مردم عادی 
می  توصیه  اکیداً  بنابراین  کند.  محدود  را  ورزشکاران 
شود بسیار توجه کنید که چه اطالعات و راهنمایی هایی 
را در رابطه با خط مشی ها و مراحل اجرایی حفاظت از 
ورزشکاران در اختیار ذی نفعانی که در تماس مستقیم با 

آنها و همراهان شان هستند قرار می دهید.

نکته مورد توجه:
اجـرای جامـع و کارآمـد بایـد شـامل مدیریـت موضـوع 
بـرای   ، ایـن  بـر  باشـد. عـالوه  اقدامـات پیشـگیرانه  و 
سـازمان هایی کـه در حال حاضـر خط مشـی ها و مراحل 
اجرایـی الزم را ندارنـد، توصیه می شـود که یـک رویکرد 

پیشـگیرانه در دسـتور کار خـود قـرار دهند. 
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فصل سوم
 سایر اقدامات پیشگیرانه

بررسی سابقه کیفری
از برنامه های  غربالگری قبل از اشتغال معموالً بخش مهمی 
دهد.  می  تشکیل  را  خاص  صنایع  در  خصوصا  استخدامی 
روشهای غربالگری قبل از استخدام میتواند برای مثال شامل 
مصاحبه ها و بررسیهای مرجع باشد. هدف از غربالگری قبل 
اطالعات  برخی  بررسی  در  کارفرمایان  به  ، کمک  استخدام  از 

مربوط به کارمندان آینده است.
میتواند  استخدام  از  قبل  غربالگری  عوامل  از  دیگر  یکی 

درخواست بررسی سابقه کیفری از متفاضیان باشد.
 بررسی سابقه کیفری، که از آن میتوان با اصطالحات دیگری 
از جمله مدرک عدم سوء پیشینه نام برد، برای این است که 
تاثیر  کیفری  کارمند/شخص متقاضی درای سابقه  آیا  بدانیم 
گذار در فرایند استخدام میباشد. به این ترتیب ، بررسی های 
کارفرمایان  مسئولیت  و  خطر  بالقوه  طور  به  میتواند  کیفری 
به  مایل  که  افرادی  گرفتن  نظر  در  هنگام  و  داده  کاهش  را 
همکاری با ورزشکاران هستند ، بخشی مؤثر از هر فرآیند پیش 
از غربالگری را تشکیل دهند. در بعضی کشورها، بررسی پرونده 
های کیفری در برخی زمینه ها الزامی است ، به عنوان مثال، 
در کانادا و انگلستان برای کسانی که با کودکان کار می کنند و 

برای کادر درمانی این امر ضروری است. 

زیر  موارد  به   5 و   4 های  قسمت  مورد  در  مرحله  این  در 
پرداختیم:

- در مورد اطالع رسانی مؤثر خط مشی شما و اینکه چه چیزی 
را انعکاس دهیم، بحث کردیم. و

و  ها  اجرای خط مشی  بر  كه  پرداختیم  عواملی  بررسی  به   -
نیز  را  آنها  به  رسیدگی  نحوه  و  گذارده،  تأثیر  اجرایی  مراحل 

توضیح دادیم..
اکنون به دیگر اقدامات پیشگیرانه و به طور خاص بر اهمیت 
بررسی سوابق کیفری و قوانین رفتاری رسیدگی خواهیم کرد.
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خالصه - بررسی سابقه کیفری
تحقیقات نشـان می دهـد که در صورت امـکان، کنترل کامل 
پرونـده هـای کیفـری یک توصیه مهـم در زمینـه جلوگیری از 
آزار و اذیت و سوءاسـتفاده در ورزش اسـت. بـا این حال ، به 
یـاد داشـته باشـید کـه این گونه بررسـی هـا، در عیـن حالی 
کـه مفیـد اسـت، نبایـد تنهـا روش ارزیابـی خطـرات بالقـوه 
سـازمان شـما وجـود باشـد ، بلکـه بایـد بـا سـایر اقدامـات 
پیشـگیرانه ، ماننـد ، قوانیـن رفتـاری هـم، کـه در فصـل بعد 

بـه آن خواهیم پرداخت، همراسـتا باشـد.

مالحظات 
هنگام بررسی سابقه کیفری در فرآیندهای استخدام سازمانی 
خود ، موضوعات مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. 

آنها شامل موارد زیر است:
اجرا  قابل  ملی  قانون  در  مفادی  آیا  اینکه  مورد  در  - تحقیق 
وجود دارد که به سازمان شما اجازه دهد تا از سابقه کیفری 
افرادی که قصد دعوت به کار در سازمان خود را دارید استعالم 

کنید.
- با توجه به هر قانون قابل اجرا ، مشخص كنید كه چه كسی 
بررسی  آیا   ، مثال  عنوان  به  شود.  می  استعالم  این  شامل 
سوابق کیفری برای داوطلبان نیز الزم است )توصیه می شود(؛
تبادل  یا  هماهنگی  برای  موجود  روشهای  مورد  در  تحقیق   -
اطالعات در سراسر مرزها ، برای کسانی که ممکن است قباًل 
در کشور دیگری زندگی یا کار کرده اند ، مطابق با قانون قابل 

اجرا.
- بررسی سایر سیستم های کیفری که در ورزش شما کاربرد 
دارد و اینکه این موارد چگونه در چارچوب دادگاههای ملی و 

فرآیند های مرتبط با بررسی سوابق کیفری تعامل دارند.
روند  از  عنوان بخشی  به  کیفری  بررسی سوابق  دنبال  به  اگر 
که  شود  می  توصیه   ، هستید  خود  سازمان  در  استخدام 

مشاوره با متخصصین را در دستور کار قرار دهید.
خالصه - بررسی سابقه کیفری

کامل  کنترل  امکان،  در صورت  که  نشان می دهد  تحقیقات 
از  جلوگیری  زمینه  در  مهم  توصیه  یک  کیفری  های  پرونده 
آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش است. با این حال ، به 
که  در عین حالی  بررسی ها،  گونه  این  که  باشید  داشته  یاد 
سازمان  بالقوه  ارزیابی خطرات  روش  تنها  نباید  است،  مفید 
شما وجود باشد ، بلکه باید با سایر اقدامات پیشگیرانه ، مانند 
، قوانین رفتاری هم، که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت، 

همراستا باشد.

مثال کاربردی: 
سابقه  های  بررسی  از  بیشتر  های  نمونه  دیدن  برای 

کیفری ، اینجا را کلیک کنید.

سازوکارهای دیگر مربوط به غربالگری قبل از استخدام
همانطـور کـه قبـاًل نیـز گفتـه شـد ، بررسـی هـای سـوابق 
کیفـری میتوانـد بخشـی از غربالگـری قبل از اسـتخدام شـما 
باشـد. سـایر بررسـی هـای پیشـنهادی کـه ممکـن اسـت در 
غربالگـری قبـل از اسـتخدام بـرای تسـهیل مراحل اسـتخدام 
ایمـن مفیـد باشـد درخواسـت معـرف از کارفرمایـان قبلی و 
رفـع هرگونـه مـوارد نقص و ابهام در سـوابق کاری فـرد نامزد 

اسـت. بـرای اطالعـات بیشـتر اینجـا کلیـک کنید. 
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قوانین رفتاری
قوانین رفتاری بخش مهمی از راهبرد حفاظتی شما را تشکیل 
رفتاری  استانداردهای  تشریح  آنها  اصلی  هدف  دهند.  می 
تخلف  که  شماست  سازمان  به  وابسته  افراد  از  انثظار  مورد 
این قوانین  به مقررات خاص گنجانده شده در  آنها بسته  از 

میتواند به اقدامات انضباطی منجر گردد. 
هنگام تدوین قوانین رفتاری ، مهم است که دقیقاً مشخص 
چه  برای  و  دارد  اشاره  مواردی  چه  به  قوانین  این  که  کنید 
کسی کاربرد دارد. توصیه می شود همه ذینفعان وابسته به 
سازمان شما موظف باشند از قانون رفتاری شما پیروی کنند. 
این میتواند کارمندان و داوطلبان و همچنین ورزشکاران را نیز 
آزار و اذیت و  با شیوع  رابطه  زیادی در  بر بگیرد. شواهد  در 

سوء استفاده بین ورزشکاران هم قطار در ورزش وجود دارد.
تدوین  بر  که سازمان شما صالحیت مستقیمی  در صورتی   
آنها ندارد، توصیه می  قوانین رفتاری ورزشکاران و همراهان 
شود که راهبرد محافظت از ورزشکاران شما دارای توصیه هایی 
با ورزشکاران و همراهان  به ذینفعانتان که مستقیماً  خطاب 
آنها کار می کنند بوده و این قوانین رفتاری در خط مشی ها و 

مراحل اجرایی حفاظت از ورزشکاران آنها آمده باشد.

ادامه فصل سوم:
 سایر اقدامات پیشگیرانه

" قوانیـن رفتـاری نقـش مهمـی در حفاظـت از ورزشـکاران دارنـد. ضمـن اینکـه سـازمان ها را قـادر 
می سـازند تـا  انتظـار بهتریـن عملکـرد در چارچـوب قلمـرو قضایـی خـود داشـته باشـند )حتـی در 
مواردی که در حقوق جزا در کشـورها اختالفاتی وجود دارد(. قوانین رسـمی سـمت و سـوی روشـنی 
از اسـتانداردهای رفتـاری را کـه از همـه امضاکننـدگان انتظـار مـی رود را فراهم می کننـد و دالیلی را 
ارائـه می دهنـد کـه بموجب آنهـا می تـوان از هرگونه تخلف گـزارش شـده در اسـتانداردهای رفتاری 
را بطـور کامـل بررسـی کـرد. توصیـه می شـود که کلیه سـازمان های ورزشـی بـرای ذی نفعـان اصلی 
خـود از جملـه ورزشـکاران ، همراهـان آنهـا، داوطلبـان و کارکنـان اداری، قوانیـن رفتـاری مشـخص 

تدویـن کننـد کـه صرفـا به ایـن گروه هـا محدود نشـود. 
آن تیواس
سازمان بین المللی ورزش ایمن 

هنـگام تدویـن قوانیـن رفتـاری بـه نـکات 
ذیـل توجـه کنیـد:

به طور واضح مشـخص کنید کـه این قوانین 
کارمنـدان،  دارد.  کاربـرد  افـرادی  چـه  بـرای 
داوطلبـان،  آنهـا،  همراهـان  ورزشـکاران، 

غیـره(. و  محلـی  عضـو  سـازمان های 
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه مشـخص اسـت 
قانون رفتاری شـما بـه چه مواردی اشـاره دارد.
برای اطمینان از چگونگی رعایت قانون رفتاری 

با نحوه نظارت بر آن را مد نظر قرار دهید.
بـه دنبال مشـخص کـردن حداقـل نیازهای 

مـورد انتظار باشـید.
اطمینـان حاصـل شـود کـه قانـون رفتـاری 
مربـوط به اشـخاص ذیربط و قابل اسـتفاده 

بـرای آنها اسـت.
حاصل کنید که این قوانین رفتاری  اطمینان 
از  اجرایی حفاظت  مراحل  و  به خط مشی ها 
ورزشکاران از جمله مسیر انضباطی روشن در 

مورد نقض قوانین رفتاری مرتبط است.
اطمینان حاصل کنید که کلیه اشخاص ذیربط 
رسماً اظهار کنند که از قوانین رفتاری از جمله 
سند  یک  در  رفتاری  قانون  رعایت  به  الزام 
کار(  قرارداد  مثال  عنوان  )به  دیگر  حقوقی 

پیروی خواهند کرد.

نکته
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سازوکارهای پیشگیرانه برای موقعیت های خاص 
محیط هـای  برخـی  کـه  اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات 
ورزشـی "پرخطـر" قابل شناسـایی مرتبـط بـا آزار و اذیت و 
سـوء اسـتفاده در ورزش وجـود دارد. ایـن بدان معناسـت 
کـه موقعیـت های خاصـی وجـود دارد که در آنهـا احتمال 
بـروز آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش بیشـتر اسـت. 
ایـن شـامل مـوارد زیـر مـی شـود ، امـا فقـط محـدود به 

نیسـت:  آنها 
- مسافرت های دور 

- کمدها / اتاق های پرو 
بـرای محافظـت از ورزشـکاران و همراهـان آنهـا ، ممکـن 
اسـت بخواهیـد کـه اطالعـات و آموزشـهای خاصـی را در 
رابطـه بـا ایـن شـرایط "پرخطـر" تدویـن کنید. یـک نمونه 
از ایـن مـوارد میتوانـد برنامـه هـای آموزشـی تهیه شـده 
توسـط "گـروه احتـرام" باشـد کـه در اینجـا مـی توانیـد 

مشـاهده کنیـد. 
رفتـاری  قوانیـن  کـه  بخواهیـد  اسـت  ممکـن  همچنیـن 
اضافـه ای را بـرای موقعیـت هـای خـاص تدویـن کنید، یا 
بـه معرفـی اطالعـات بـرای موقعیت هـای خـاص قوانین 

رفتـاری فعلـی خـود بپردازیـد. 
اطالعات بیشتر را می توانید اینجا پیدا کنید. 

"شـناختن موقعیت هـای خطرنـاک و پرداختـن بـه آنهـا مهـم اسـت، بـه 
عنـوان مثـال ، مسـابقات در خـارج از کشـور برگـزار مـی شـود، کـه در آن 
هیئت هایـی از ورزشـکاران مـرد و زن و اعضـای همـراه زن و مـرد شـرکت 
مـی کننـد. بعضـی اوقـات شـرایط اسـکان بـه این معنی اسـت کـه ممکن 

اسـت کمبـود حریـم شـخصی ایجاد شـود."
سسیل فای

معاون دبیرکل کمیته ملی المپیک سنگال

توجه کنید: 
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه اغلـب مرز بیـن مربی-
ورزشـکار مشـخص نیسـت و بـه طـور سیسـتماتیک و 

رسـمی تعریـف نشـده اسـت.
 هرگونـه مقـررات خـاص منـع کننـده روابـط عاشـقانه / 
جنسـی بین مربیـان و ورزشـکاران باید مطابق بـا قوانین 

قابـل اجرا باشـد. 
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فصل چهارم
مدیریت موردی 

مراحل  و  ها  مشی  خط  تدوین  تسهیل  ابزار  این  از  هدف 
المپیک  جنبش  سراسر  در  ورزشکاران  از  محافظت  اجرایی 
است. چنین خط مشی ها و مراحل اجرایی باید مطابق با 
تحقیقات دانشگاهی نوین تدوین شده تا اطمینان حاصل 
تمام  در  ورزشکاران  رفاه  بر  مثبتی  و  واقعی  تأثیر  که  شود 

سطوح دارند. 
مدیریت  نحوه  ورزشکاران  از  حفاظت  مهم  عناصر  از  یکی 
توسط  دریافتی  سوءاستفاده  و  اذیت  و  آزار  های  گزارش 
آن  از  توان  می  که  است  نگهبانی  مأمور  یا  حراست  مأمور 
مدیریت موضوع در دست بررسی یاد کرد. تمام گزارش های 
مربوط به حوادث آزار و اذیت احتمالی و سوء استفاده در 

ورزش نیاز به پاسخ دارند.

توانند دارای درجات  گزارشات دریافتی همچنین می  موارد 
نحوه  کننده  تعیین  موضوع  این  که  باشند  مختلف  شدت 
مدیریت هر گزارش ،بسته به آموزش افراد برای آن و حمایت 

از افراد آسیب دیده است.
 آموزش های مربوط به مدیریت هر گزارش خاص فراتر از 
محدوده این ابزار است. با این حال ، به شما توصیه می شود 
که مامور نگهبان / منشی / شخص دیگری که در خط مشی 
و  آزار  موارد  مدیریت  زمینه  در  ورزشکارانتان،  از  حفاظت 
اذیت و سوءاستفاده هم آموزش ببینند. نمونه هایی از دوره 
های آموزشی و اطالعات بیشتر مربوط به مدیریت پرونده را 

می توان در اینجا یافت.
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فصل پنجم
نظارت و ارزیابی

، مهمترین جنبه خط مشی ها و مراحل اجرایی  بی تردید 
حفاظت از ورزشکاران ، همانطور که بارها در این ابزار تکرار 
می شود، این است که آنها با هدف مؤثر بودن ، و حمایت 
از همه اعضای جامعه ورزشی اجرا شوند. صرف وجود یک 

خط مشی محافظت از ورزشکاران کافی نیست.
اجرا  ارزیابی  و  نظارت  روشهای  باید  این مهم،  برای تحقق   
و اثربخشی خط مشی حفاظتی شما تدوین شود. به طور 
کلی با توجه بهراهبرد حفاظتی شما نظارت و ارزیابی از چند 

طریق ممکن است انجام شود ، برای مثال:
- اگر به عنوان بخشی از خط مشی حفاظتی ، حداقل الزاماتی 
را که ذینفعان شما باید در رابطه با صیانت از ورزشکاران از 
آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش رعایت کنند را تعیین 
حداقل  این  آیا  اینکه  بر  نظارت  برای  هم  راهی   ، اید  کرده 
استانداردها رعایت می شوند، وجود داشته باشد و همچنین 

راهی برای رسیدگی به موضوع در صورت عدم اجرای آن.
l چنین برنامه نظارتی باید همواره حداقل الزامات منصفانه 
نظر  در  را  و موارد کمکی  زمانی  اجرا مثل چارچوب  قابل  و 

بگیرد تا غیر ممکن تلقی نشود. 
l چنیـن تأییدهایـی میتوانـد ملـزم بـه نظـارت بـر پیروی 
از سـازمانهای عضـو بـا قوانیـن ، اصول و ارزشـهای نهضت 

باشـد.  المپیک 

- شما میتوانید یک پروژه تحقیقاتی برای بررسی میزان اثر 
را انجام دهید. این کار  بخشی اجرای خط مشی حفاظتی 
دارد  بهبود  یا  پیشرفت  به  نیاز  که  را  هایی  میتواند بخش 
مشخص کرده  و به شما کمک کند تا مطابق با مشخصات 
محیط ورزشی و نیازهای ورزشکاران خود و همسو با راهبرد 

مبتنی بر شواهد و کارآمدی عمل کنید.
 نظارت و ارزیابی خط مشی های حفاظت همیشه ضرورتاً 
از  بعضی  در  گیرد.  نمی  صورت  ورزشی  سازمانهای  توسط 
کشورها ، به عنوان مثال در کانادا فدراسیونهای ملی توسط 
دریافت  برای  هستند  موظف  اسپورت«  »کانادا  سازمان 
بودجه دولتی ،خط مشی در مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده 

تدوین کنند. برای اطالعات بیشتر اینجا را کلیک کنید. 

بـی تردیـد ، مهمتریـن جنبه خط مشـی ها و مراحـل اجرایی حفاظـت از ورزشـکاران ، همانطور 
کـه بارهـا در ایـن ابـزار تکـرار می شـود، این اسـت کـه آنها با هـدف مؤثـر بـودن ، و حمایت از 
همـه اعضـای جامعه ورزشـی اجرا شـوند. صـرف وجود یک خط مشـی محافظت از ورزشـکاران 

کافی نیسـت.
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فصل ششم
 تحقیق

تحقیقات مربوط به آزار و اذیت و سوءاستفاده بسیار مهم 
است ، زیرا در تدوین خط مشی ها و مراحل اجرایی مبتنی بر 
شواهد نقش دارد. توصیه می شود هنگام تدوین مشی ها 
و اطالعات مربوط به آزار و اذیت و سوء استفاده ، همیشه با 

تحقیقات دانشگاهی همسو شوید.
علی رغم رشد روزافزون مطالعاتی که به طور قطعی نشان 
می دهند بسیاری از ورزشکاران دچار مشکالت ناشی از آزار و 
اذیت و سوءاستفاده در ورزش شده اند ، کمبود تحقیقات از 
منظر بین المللی ، از جمله شیوع و تأثیر انواع اشکال آزار و 
اذیت و آزار در ورزش )سوء استفاده جسمی ، سوء استفاده 
روانی ، آزار جنسی ، آزار جنسی و غفلت( همچنان مشهود 
درباره  بیشتر  معلومات  داشتن   ، پیشگیری  منظر  از  است. 
عامالن آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش نیز حائز اهمیت 
است. تحقیقات بیشتر در این زمینه باید مورد حمایت قرار 
گیرد. بیانیه اجماع کمیته بین المللی المپیگ  به دو توصیه 
زیر در رابطه با تحقیقات مربوط به جلوگیری از آزار و اذیت و 

سوء استفاده در ورزش اشاره می کند:

- بـر گرفتـه از بیانیه اچمـاع کمیته بین المللـی المپیک 
 :)2016(

"تحقیقـات بیشـتری برای محافظت از ورزشـکاران در هر 
سـنی و بـا هر نـوع ناتوانـی الزم اسـت. ایـن تحقیقات 
باید شـامل انواع خشـونت غیر تصادفی در کشـورهایی 
در  اطالعاتـی  هیچ گونـه  حاضـر  حـال  در  کـه  باشـد 
مـورد آنهـا وجـود نـدارد. ماهیـت جنسـی خشـونت؛ 
خشـونت.  بـه  پاسـخگویی  و  افشـاگری  مکانیسـم 
ورزش  از  از خشـونت؛ حمایـت  پیشـگیری  روش هـای 
ایمـن )مـواردی از انتخـاب تیـم تا مـرور مسـائل پس از 
بـازی( و شـیوه های مشـاوره ورزشـکاران تاثیـر گذارنـد. 
بـا ایـن حـال، اقدامات بـرای انجـام ورزش ایمـن نیازی 
بـه انتظـار بـرای ایـن مطالعـات نـدارد. هـر کـس کـه 
درگیـر ورزش باشـد ، بویژه خـود ورزشـکاران ، از "ورزش 
امـن" بهره منـد خواهند شـد. بـر کلیه ذی نفعـان ورزش 
اسـت کـه بـا اتخـاذ اصـول کلـی بـرای ورزش ایمـن  و 
توجـه به مسـائل فرهنگی و احساسـی، بـدون تاخیر به 

توصیه هـای زیـر عمـل کننـد:.

]توصیه هایی برای[ محققان علوم ورزشی:
- شـواهد مبتنـی بـر علـم مرتبـط بـا شـیوع ، بـروز و 
جلوگیـری از خشـونت غیـر تصادفـی بـر ورزشـکاران را 

دهیـد. افزایـش 
- در ترویـج و انتقـال دانـش بـرای بکارگیـری یافته های 
علمـی در محیط های ورزشـی مشـابه بـا "زندگی واقعی" 

مشـارکت کنید
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"بـرای جلوگیـری از آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش ، باید 
اثـرات آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده را هـم برای سـازمان های 
ورزشـی و هـم بـرای ورزشـکاران درک کنیـم. عـالوه بـر ایـن ، 
تحقیقات بیشـتر که اثربخشـی سـازوکارهای پیشـگیری از قبیل 
سـوابق کیفـری و قوانیـن مربـوط به رفتـار را در نظر مـی گیرد، 
مفیـد خواهـد بـود تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه حفاظـت از 
ورزشـکار مبتنـی بر شـواهد و خط مشـی هـا و مراحـل اجرایی  

مؤثـر بوده اسـت."
پروفسور کاری فستینگ،

 استاد مدرسه علوم ورزشی نروژ

قسمت پنجم
یادداشت
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 شما اکنون به انتهای این ابزار رسیده اید.

تعیین  در  شما  به  کمک  برای  مفید  ابزاری  متون  این  که  امیدواریم   -
خط مشی و مراحل اجرایی حفاظت از ورزشکاربوده باشد، از جمله اقدامات 
پیشگیرانه ای که می تواند برای کاهش شیوع آزار و اذیت و سوء استفاده 

در ورزش انجام شود.
 این ابزار تالش مشترک بسیاری در داخل و خارج از جنبش المپیک بوده 
است. راهبرد محافظت شما همانطور که قباًل گفته شد به همکاری بین 

طرف های مختلف نیاز دارد.
کمیته بین المللی المپیک بر این باور است که همه سازمان های ورزشی 
به منظور موفقیت در موارد ذیل باید راهبرد ها و رویه های اجرایی خود را 

در این زمینه داشته باشند تا:

همانطور که در دستورکار المپیک 2020 تأکید شده است ، ورزشکاران در 
قلب جنبش المپیک قرار دارند. 

ما از اینکه شما در تکامل این ابزار همکاری می کنید و تعهد خود را برای 
محافظت از ورزشکاران در برابر آزار و اذیت و سوءاستفاده در ورزش نشان 

می دهید تشکر می کنیم. 
در صورت داشتن هرگونه سؤال مربوط به این ابزار می توانید در اینجا با 

ما تماس بگیرید.

ابزار حفاظت از ورزشکاران
مرور

- آزار و اذیـت و سـوء اسـتفاده در ورزش  از طریـق شناسـایی و 
کاهـش خطـرات احتمالـی پیشـگیری گـردد؛

- هرگونـه گـزارش آزار و اذیـت و سوء اسـتفاده را با قـرار دادن رفاه 
ورزشـکاران در کانـون توجـه خـود مدیریت کنید.

- از قوانیـن اخالقی کمیته بیـن المللی المپیک که در آن ارزش های 
المپیـک گنجانده شـده و همـه انـواع آزار و اذیت و سوء اسـتفاده 

در ورزش را طـرد می کنـد پیروی کنید.
- آگاهـی بخشـی را افزایـش داده و بـه ذینفعـان در مـورد ایـن 

موضـوع مهـم آمـوزش دهیـد. و
- اطمینـان حاصـل کنیـد کـه رفـاه ورزشـکاران و حمایـت از آنهـا 
روان  و  روح  اصلـی  در هسـته  اصـل صادقانـه  یـک  عنـوان  بـه 

دارد. قـرار  ورزشـی  سـازمان های 
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اطالعات حمایتی
توصیه های بیانیه اجماع
کمیته بین المللی المپیک

سازمان های ورزشی: 
1- خـط مشـی هـا و مراحل اجرایـی مربوط بـه ورزش ایمن 

را اجـرا و نظـارت کنید که:
- بیـان کننـد که همه ورزشـکاران حق دارند بآنهـا با ا احترام 

رفتار شـود و از خشـونت غیر تصادفی محافظت شوند.
- بیان کنند که رفاه ورزشکاران بسیار مهم است؛

- مشخص کنند چه کسی مسئولیت اجرای آن را دارد.
- مشـخص کننـد کـه تخطی از قوانیـن به چه معنـا بوده و 

میـزان عواقب آن معین باشـد.
- یـک سیسـتم پاسـخگویی بـرای رسـیدگی بـه نگرانی هـا 
و شـکایات ورزشـکار / افشـاگر ، همـراه بـا مکانیسـم های 
بیطـرف  و مکانیـزم حـل و فصـل  ارجـاع  و  گزارش دهـی 

باشد. داشـته 
- جزئیات مربوط به نحوه درخواسـت مشـاوره و پشـتیبانی 
از همـه طرف هـای درگیـر در گـزارش دهـی یـا شـکایت را 

ارائـه دهد. 
2- یـک برنامـه آموزشـی بـرای کلیـه ذینفعـان اصلـی در 
مـورد نحـوه اقدامـات عملـی بـرای جلوگیـری از خشـونت 

غیـر تصادفـی بـه ورزشـکاران ارائـه دهـد.
3- با پرسـنل واجد شـرایط ، تعیین شـده و مسـئول برنامه 

ریـزی ورزش ایمـن و رفاه ورزشـکاران  کار کنید. 
4- بـه صـدای ورزشـکاران در تصمیـم گیری بـرای حمایت از 

آنهـا گوش فـرا دهید.
5- بـرای ترویـج ورزش ایمـن، همکاری هـای نزدیکـی بـا 

والدیـن و مراقبـان ورزشـکاران ایجـاد کنیـد.
6- بـا گـروه هـای خبـره و ذینفعـان بـرای پیـروی از یـک 
سـازمانی  چنـد  و  ای  رشـته  چنـد  سیسـتماتیک  راهبـرد 
همـکاری ایجـاد کنیـد. این موضـوع میتواند شـامل اجرای 
قانـون، رسـانه ها، پزشـکی، محافظـت از کودکان، مشـاوره 

و پشـتیبانی یـا گروه هـای دیگـر باشـد.

ورزشکاران
7- حقـوق و مسـئولیت های خـود را در رابطه با پیشـگیری 

و گزارش دهـی خشـونت غیر تصادفـی بدانید. 
همراهـان  میـان  در  را  خـود  حمایتـی  سیسـتمهای   -8
ورزشـکاران و دیگـر افراد خـارج از این گروه شناسـایی کنید.
9- اگر هم قطاران شـما شـاهد خشـونت غیـر اتفاقی بودند 
یـا آن را تجربـه کردنـد، از آنها حمایت کـرده و ترغیب کنید 

تا موضوع را اطالعرسـانی کنند. 
10- بـرای  داشـتن حـق تصمیـم گیـری در مـورد حمایت از 

خودتـان مذاکـره کنید. 

پزشکی ورزشی و کادر درمان متحد
11- اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی آموزش دیده ایدتا:

را  تصادفـی  غیـر  خشـونت  نشـانگرهای  و  عالئـم  الـف. 
. سـید بشنا

ب. به طور موثر و مناسب به افشای خشونت غیر تصادفی 
پاسخ دهید. 

12- اطمینـان حاصـل کنیـد که قبل از شـروع هرگونـه برنامه 
درمانـی برای ورزشـکارانی که دچار خشـونت غیـر تصادفی 
رشـته ای  چنـد  حرفـه ای  پشـتیبانی  تیـم  بـه   ، شـده اند 

دسترسـی داشـته باشید. 
13- بدانیـد بـه کجـا و چگونـه افشـاگری ها یا سـوء ظن ها 

را ارجـاع دهید. 

محققان علوم ورزشی 
، بـروز و  14- شـواهد مبتنـی بـر علـم مرتبـط بـا شـیوع 
را  ورزشـکاران  بـر  تصادفـی  غیـر  خشـونت  از  جلوگیـری 

دهیـد. افزایـش 
15- در ترویـج و انتقـال دانـش بـرای بکارگیـری یافته هـای 
علمـی در محیط هـای ورزشـی مشـابه بـا "زندگـی واقعی" 

کنید مشـارکت 

در زیـر توصیـه هایـی بـرای گـروه های ذینفـع ورزشـی در رابطـه بـا جلوگیـری از آزار و اذیت و 
سوء اسـتفاده در ورزش همانطـور کـه در بیانیـه اجمـاع کمیتـه بین المللـی المپیک آمـده را ذکر 

کـرده ایم: 
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استراتژی حفاظت از ورزشکاران
مرورکلی نمودار

اساسنامه: 
- اطمینـان حاصـل کنید که سـازمان شـما رسـما آزار و اذیت و سوءاسـتفاده در ورزش را طرد مـی کند. قانون 

اساسـی فدراسـیون جهانی بدمینتون )2015( ماده 4.3
قوانین اخالقی فدراسیون جهانی کرلینگ )2016(. ماده 1.4

تدوین خط مشی سازمانی: 
- تدویـن یـک خط مشـی سـازمانی که شـامل سـازوکارها و مراحـل اجرایی بـرای محافظت از ورزشـکاران از 

آزار و اذیت و سوءاسـتفاده در ورزش اسـت.
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک نروژ و کنفدراسیون ورزش ها

جلوگیری از آزار و اذیت و سوءاستفاده در دستورالعمل های ورزشی )2010(

خط مشی خاص-مسابقاث را تدوین کنید: 
- یک خط مشـی محافظت از ورزشـکاران تدوین کنید که در هر مسـابقه ورزشـی برسـمیت شـناخته شـده 

توسـط سـازمان شـما اعمال می شود.
چارچوب زمان - بازیهای کمیته بین المللی المپیک 

مکانیزم های جلوگیری: 
- اطمینـان حاصـل کنیـد کـه مکانیسـم هـای پیشـگیرانه شـما در راهبـرد حفاظـت کلـی ، از جملـه بررسـی 

سـوابق کیفـری و قوانیـن مربـوط بـه رفتـار را شـامل می شـوند.

آموزش:
- اطمینـان حاصـل کنیـد کـه مطالب آموزشـی مربوط بـه جلوگیـری از آزار و اذیـت و سوءاسـتفاده در ورزش 

بـرای ذینفعـان سـازمان شـما ، از جملـه کارمنـدان اداری ، ورزشـکاران و همراهان آنها در دسـترس اسـت.
دوره های آموزشی حفاظت از ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک 

نظارت، ارزیابی و تحقیق:
- راهبــرد هایــی را بــرای نظــارت و ارزیابــی خــط مشــی هــا و مراحــل اجرایــی محافظــت از ورزشــکاران 

خــود اتخــاذ کنیــد.
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تقدیر و تشکر کمیته بین المللی المپیک
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برای فدراسیون های  ابزار  این  انتشار  اندرکارانی که در  کلیه دست  از  المپیک  المللی  بین  کمیته 
بین المللی ورزشی و کمیته های ملی المپیک در راستای تشکیل و اجرای سیاست های حفاظت 
ورزشکاران در مقابل هر گونه آزار و اذیت و سوء استفاده مساعد کرده اند سپاسگزاری می نماید.
تهیه و تنظیم این منبع مهم بدون حمایت و مساعدت های دانش بنیان کارشناسان و سازمان های 

بین المللی داخل و خارج از جنبش المپیک هیچ گاه محقق نمی شد.
از طرف کمیته بین المللی المپیک و دپارتمان های ورزشی، علمی، پزشکی و ارتباطات راهبردی از 

تمامی تالش های خستگی ناپذیر شما در این حوزه مهم تقدیر و تشکر می نماییم.

این ابزار با همکاری سازمان های زیر تدوین شده است:
)ANOC( انجمن کمیته های ملی المپیک -

)ASOIF( انجمن فدراسیون های بین المللی المپیکی تابستانی -
)AIOWF( انجمن فدراسیون های بین المللی المپیکی زمستانی -



© 

 

 


