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 مقدمه :

بین المللی المپیک اق آرا ء در یکصدو بیست و هفتمین نشست کمیته فبه ات 2020دستور کار المپیک   

 تصویب شد. 2014دسامبر سال  9و  8در تاریخ 

پیشنهاد مشروح شبیه تکه های  مستقل از یک پازل هستند که وقتی کنار هم گذاشته می شوند  40

 .آینده جنبش المپیک خواهد بود  همان  کهمی دهد   روشنبه ما تصویری 

 اینکه  چشم اندازی روشن ارائه می کنند وکه در جایگاه رهبران جنبش المپیک هستیم، آنها به ما 

 تقویت کنیم. را در جامعه ارزش های المپیک   چگونه می توانیم از یگانگی بازی ها محافظت و

جنبش المپیک همچنین کارشناسان  اعضاءیک سال  بحث و مشاوره با همه  حاصل  توصیه های مربوط 

در طول فرایند دریافت  ایده می باشد 1200که مولد  نفر هزار 40بیش از نظر .  می باشدمردم  خارجی و

 شد. 

  ،شود یینها و بیست هفتم  نشست یکصد کمیته اجراییراس گروه کاری قبل از اینکه توصیه ها در   14

 تحلیل تجزیه و آنها را   ،بحث ها و مذکرات پیرامون  جنبش المپیک و جامعه ای گسترده تردر قالب 

 نمودند.

المپیک آغاز  کانالکمیته بین المللی المپیک عملیات را با . عملیات در اجرا از پیش آغاز شده است 

 .کرد

طرح  یک دهد  آغاز شده است که به شهر ها اجاز می 2024 میزبانی فرآیندفاز جدید دعوت برای  

 زیست محیطی را ارائه نمایند.و ، برنامه اقتصادی ، اجتماعی   دراز مدتمسابقات  بهترین  از  المپیک 

  در نظر گرفته   2022دوره   برایبرخی اصالحات در حال حاضر با همکاری نزدیک با شهر های میزبان 

 شده است.

توصیه در ماه فوریه به کادر اجرایی کمیته بین  40کاری مشروح برای پیاده سازی همه  برنامهیک 

 المللی المپیک تقدیم خواهد شد.
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سخنرانی توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در زمان مراسم افتتاحیه  یکصدو بیست و 

   2014دسامبر  7هفتمین نشست کمیته بین المللی المپیک در 
 

میزبانی  از نشست فوق العاده  کمیته بین المللی المپیک از طرف همکار نماد مگر یک چیزی نیست  این          

دوره بازیهای المپیک به عنوان  5. شرکت کننده در   MONACO لبرت از آمقام پادشاه  عالیجناب عزیزم 

 ورزشکار  و رهبر یک منطقه در حال حاضر.

 قدرت ورزش در جامعه است و که درباره حفاظت از ارزشهای المپیک 2020المپیک  دستور جلسهروح  بهاو  

یک پو از همه تیمش در کمیته المان . بنابراین من خیلی دوست دارم از پادشاه البرت برای دعوتشتجسم می بخشد

 سپاسگزارم بزرگواران.تشکر نمایم.  شانموناکو برای سازماندهی مناسب و میزبانی گرم

 

رئیس جمهور   Didier  burkhalterهمچنین  ما بسیار مفتخر هستیم صمیمانه خوشامد بگوئیم به جناب آقای 

 بوده است.مشخص سال پیش تا کنون  99اتحادیه سوئیس که میهمان نوازی اش همواره برای ما از 

 خوش آمدید آقای رئیس جمهور  

 

 "جهان را داردورزش قدرت تغییر  "
  ،برای مشارکت مشوقیلغاتی بود از نلسون ماندال  رهبر و انسانی بزرگ . ما باید این پیام را به مانند  این ها         

 قلمداد کنیم در درجه نخست این به خودمان برمی گردد.پیشرفت از طریق تغییر  برای 

شما خودتان آماده برای تغییر باشید.  درصورتی که  ،شما می توانید  دیگران را به تغییر ترغیب کنید

 کنیم. مدیریتما اینجا جمع شده ایم تا این تغییر را در ورزش 
 

 . چرا ؟ چه چیزی ؟ چگونه؟بدهید سوال پاسخ  3کنید باید به این  هرجایی شما تغییر را آغاز می

 2014و  2012خشانی در ما المپیک در مهم و فراگیر در جنبش المپیک ایجاد کنیم . یراتیتغما باید  چرا

درصد از درآمد مان را برای ورزش و ورزشکاران هزینه  90بریم .ما بیش از  . ما از ثبات مالی لذت میایم داشته 

سرمایه کمیته بین المللی المپیک بیش از سه میلیون دالر در روز  این به این معنی است کنیم.  می

ی و مردم ی شبکه جهانی ورزش. چنین استقبالهر روز از یک سال برای پشتیبان .کند می گذاری 

 .از بازیهای المپیک در گذشته نداشتیم. بنابراین ما موفق هستیمسراسری 

 موفقیت بهترین دلیل برای تغییر است. 
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موفقیت دیروز هیچ معنایی برای امروز ندارد.  ،هر زمانی استاز  رتغییر سریعتکه ما امروزی در جهان          

 استوار . بر پایه دهد موفقیت در امروز  هم فقط به شما فرصت حرکت  به سمت تغییر برای فردا را می

  غاز کرده ایم. پیش  از یک سال و نیماز چالش های آینده را  یگر  پیشی گرفتن یکدبا  ،ما تاریخ یک صد سال

 آینده می توانیم ببینیم.  رچالش هایی که دن با آن مواجه هستیم و مهم تر از آن که ما اکنو چالش  هایی

اگر ما  را اینجا و حاال نشان ندهیم  به زودی بوسیله انها ضربه خواهیم خورد. چالش ها اگر ما این 

خواهیم  دیگران ما را به سمت آنها پیش می برند. ما می  صورت ندهیمخودمان  تغییرات را این  

 .این تغییرات باشیم نه موضوع این تغییرات رهبر

دن یا داتغییر یک لبخند کنایه آمیز  خواهم گفت  :  باکنم بیان اگر من بخواهم این صحبت ها را در یک تئاتر 

 ) اشاره به نمایش نامه شکسپیر( مسئله این است.  نتغییر یافت
گوید ما فرصت بزرگی برای تغییر داریم.  زیرا آن فقط به ما می اما این فقط یک قسمت از پاسخ به سوال چرا است.

امروز بحدی است  در جامعهورزش  اهمیت ما به تغییر نیاز داریم زیرادرباره نیاز به تغییر نمی گوید  .  

کنیم. ما در میانه  ما در یک جزیره زندگی نمی .که نمیتوان آن را نادیده و منفک از جامعه دانست

همچنان ورزش های المپیک   . اگر ما بخواهیمو  الکترونیکی زندگی می کنیم متنوع درن ، یک جامعه م

 باید همسو با این جامه باشیم. المپیک ما است ، خدمت جامعه قرا دهیم که یکی از اصول  را در

 ه منتظر تغییر ورزش نخواهد ماند .عاین جام

بخواهیم ارزش هایمان درالمپیزم ارزش هایی چون برتری ، احترام ، دوستی ، تعامل ، تنوع  اگر ما 

اگر ما بخواهیم این ، توسعه  و صلح  باشد و ، عدم تبعیض ، بردباری  ، بازی جوانمردانه  ، همبستگی

 تغییر حاالست. ارزش ها  در جامعه باقی بمانند زمان

 
برای یک سازمان   .است علم  تغییر  پیشرفت اخالقی "یکبار گفت   (ellBertrand Russ فیلسوف انگلیسی ) 

تغییر بیشتر از برای ما تغییر جهت کافی نیست   منظور مانند کمیته بین المللی المپیک تغییر به  محورارزش 

یک تاثیر آرایشی یا یک روش است . تغییر باید یک هدف داشته باشد. و این هدف پیشرفت است  

 در جامعه است.توسط ارزش های پاکمان پیشرفت برای ما به معنی تقویت  ورزش 
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سازد. . قبل از اینکه ما بتوانیم به این  پیشرفت را می چه تغییریاین ما را به سمت سوال دوم هدایت میکند . 

شکننده تر از همیشه  دنیاییما در  ن بی اندازیم.باید یک نگاه به دنیایی پیرامونماسوال خودمان پاسخ دهیم 

جنگ و جنگ های  ،معضالت سالمتی  ، تروریسم ،کنیم. ما بحران های سیاسی ، بحران های مالی زندگی می

 کنیم  شما حتی می جامعه ای بیشتر از همیشه تکه تکه شده و فردی زندگی می ما در  .بینیم داخلی را می

 توانید بگویید خود خواه تر از همیشه .

برای   ،فرصت هایی برای ارتباط ،تا کنونپیش آمده یبا بیشترین فرصت ها  .کنیم ما در جامعه جهانی زندگی می

دانیم   کنیم که نمی توسعه اجتماعی و صلح . ما در لحظه ای زندگی می  ،برای همبستگی جهانی ،تعامل و گفتگو 

 دهد به کدام راه برود. یا بدتر از آن  جهان به خودش اجازه می .کند جهان کدام راه را انتخاب می

 همه این ها چه معنی برای ما دارد؟

همبستگی و صلح  پیام   ،بردباری  ،تعامل ، احترام به قوانیناز پیام ما اول از هم به این معنی است که   

. اگر ما بخواهیم ارتباط بین پیام های داشته باشند مناسبتهمیشه از های المپیک هستند که شاید بیشتر  

آنها باید به پیام   .آنها باید به پیام های ما اعتقاد یابند .مردم باید پیام های ما را بشنوند  ،المپیک را تقویت کنیم

 .های ما برسند 

 می           سوال های دیگری ،واقعا به پیام های ما دست رسی یابندقبل از اینکه مردم تردید بی در این زمانه اما  

 پرسند.

این بدان معنی است که  آنها    .خواهند در مورد آینده بدانند بیشتر آنها می .مردمان کمتر به آینده امیدوار هستند

خواهند در باره تشکیالت و امور  بازی های المپیک و اقدامات ما بدانند . آنها میخواهند در مورد  پایداری  می

 می ومسئولیت های اجتماعی مدارا    خواهند بدانند ما چگونه با ارزش های مان  آنها می .مالی ما بهتر بدانند

 .ال را تقاضا دارداین جامعه مدرن شفافیت بیشتر ، مشارکت بیشتر  و استاندار های باالتری از کم.کنیم 

 رضایت نیست، خوشنودی وجایی برای  قطع می پذیرد، در آن به چیزی را این جهان مدرن کمتر

 .سر و کار دارد ایمان  بااین جهان کمتر . ین موضوعات را نیز زیر سوال می بردحتی با ارزش تر

و   اعتبار ،  توسعه پایدارموضوع فراگیر از  هس مجموعهما این سواالت را در زیر  2020در دستور کار المپیک 

 هدایت می کنیم. جوانان

تصویر جامع و به ما  لقوه میزبان را تشویق می کنیم تا اما شهرهای ب فمیزبانی فرایندجدید در  نگاهر یک  د

 .ارائه نمایند امکانات و توسعه  به سوی  بر جای گذاشتن میراثی ماندگار  ،کلی از  احترام به محیط
همیشگی برای پایداری بازیهای به عنوان راه حل شویم که یک راه حل  ما متوجه میبا این تغییرات گسترده 

 المپیک وجود ندارد.
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آغاز  را  کند و مراحل مختلف توسعه شهر نامزد میزبانی  برای اهداف توسعه ای مختلفی کوشش می

 .نوع قسمتی از جادوی بازیهای المپیک استدر حقیقت این ت  .پذیریم کند  ما این تغییرات را می می

توان به تنهایی معیار باشد. بازیهای  آنها جهانی هستند. بنابراین استاندار های یک قسمت از جهان نمی         

 یکنسخه باید  رباید متفاوت باشد ه ویرایش کند. هر  می فرهنگی را تشویقتفاوت های از  تعامل این  ،المپیک

 سابقه ورزشی میزبان باشد. ،محیط ، جامعه ،انعکاس معتبر از فرهنگ

کنیم ، انعطاف  ترویج و حمایت می  انعطاف بیشتر ایجاد بوسیله را  ما این تنوع 2020با دستور کار المپیک 

 و برنامه های بازیهای المپیک . دهی  سازمان بیشتر برای 

جنبش المپیک بوسیله  حصول اطمینان از احترام میزبان به ارزش ها و احترام به  یگانگی ازما حال در همین 

 کنیم  . محافظت می ورزشکاران که قلب بازیهای المپیک هستند 

 اعتبار برای رقابت ها و همچنین سازمانها .هدف می گیریم موضوع اعتبار را  ما  20 20با دستور کار المپیک 

 باب سال پیش مرحله اصلی را انجام داده و بنابراین از یک شهرت بی نظیر در این  15کمیته بین المللی المپیک 

 سازمانها همانند سازمان ما تکامل یافته است.همه انتظاراتش برای  جهان  وهر چند  .برد لذت می

 کنیم. بنابراین ما تشکیالت ، اصول اخالقی و شفافیت  خوبمان را تقویت می
انتخاب خواهند شد و دیگر بوسیله اعضا کمیته  بوسیله نشست کمیته بین المللی المپیک اعضا کمیته اخالقی

 2020دستور کار المپیک  راستای  درقوانین جدید را  پیش نویسکمیته اخالقی یک   .شوند منصوب نمی یاجرای

 .خواهیم ساخترا ما موقعیت یک اداره پاسخگو  تحریر خواهد کرد.

حتی اگر شود  حسابرسی می IFRS بوسیله معیار های استاندار گزار شهای مالی بیانیه مالی ما آماده خواهد شد و 

 باشد. نیازاز منظر حقوقی به استاندارهای شفاف سازی کمتری 

فراهم خواهیم  شامل سیاست های مالی  برای اعضا کمیته بین المللی المپیک ما یک گزارش مالی و فعالیت سالیانه

 واقعا داوطلب  هستند. که اعضا کمیته بین المللی المپیک تضمین خواهد کردنمود که  

جنبش المپیک  خواهیم فلسفه خود را تغییر بدهیم. ما می ،با احترام به اعتبار رویداد های ورزشی و ورزشکاران

 .آنها نقش ویترین ما هستند .ما هستندتماماً در مورد ورزشکاران پاک هست . آنها بهترین سفیران 

 .کنیم حمایت ورزشکاران پاک را خستنبنابراین ما باید در درجه  .آنها گنج ما هستند

 

 

 

ما  .. ما باید مسیر تفکرمان را عوض کنیممحافظت کنیم فساد ، تقلب ، تبانی ، دوپینگ برابر در درما باید از آنها 

برای آینده بازیهای  .بلکه سرمایه گذاری است .باید توجه کنیم هر سنت در مقابل با این بدی ها هزینه نیست

مهم است ولی فقط وسیله ای است برای هدف مهم تر  بسیارما باید درک کنیم پیدا کردن متقلب اگرچه المپیک 
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تفکر گذشته ما عمیقا مسیر زیرا  .برد یادی را میاین آسان نیست و زمان ز .از ورزشکاران پاک است حمایت و آن 

از طریق دهم. وقتی ما یک متقلب را  فقط یک مثال  از کاربرد یک لغت تقریبا غلط به شما می .ریشه دار است

دهد  می   وقتی تست نشان  .کنیم صحبت میاز یک نتیجه تست مثبت کنیم ما همگی  پیدا میتست دوپینگ 

 ما می گوییم  یک نتیجه منفی تست.ورزشکاران پاک بوده  

 چه تاثیراتی خواهد داشت.این تغییر فلسفه ما همچنین شرح خواهیم داد   2020در دستور کار المپیک 

کند  هدایت میپاک ما را به سوی محافظت آسان تر و بهتر از ورزشکاران ما قصد داریم از تحقیقات ابتکاری  که 

 حمایت کنیم.

  .خلق نمائیمبرنامه های آموزشی ، اطالع رسانی و پیشگیری قوی در برابر تبانی ، فساد و تقلب، خواهیم  ما می

  .کند تشریح  می تصمیمات ما را برای دست یابی به ارزشها و اصول ما به طور واضح 2020دستور کار المپیک 

اکنون شتق شده است. که از اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل مبرداشت  جدید از ششمین اصل المپیسم 

این قسمت  در واقع شامل می شود . نیزرا گرایشات جنسی زیرا  .در یک نکته بسیار واضح تر خواهد بود

اطمینان  از احترام به همه حقوق شرکت کنندگان در طول بازیهای المپیک تقویت شده به ما کمک خواهد نمود تا 

 .یابیم 

بیشتر  در دسترس همهبرای ارزش های المپیک را ، م و فرهنگزالمپیو  یزم در عملپالمفعالیت های پیشنهادی 

  .می دهدپرورش تعامل با جامعه را و داد خواهد  قرار

توانیم فقط  ما نمی. همانند یک سازمان ورزشی نشانه می رود مان را با جوانان ه رابط 2020دستور کار المپیک 

برای ما یک عالقه و یک مسئولیت  بینند راضی باشیم . را می از افزایش تعداد افراد جوان  که بازیهای المپیک

توانند در آینده ورزشکار  کنند می داریم. فقط بچه ها یی که ورزش می فعال نمودن افراد غیر فعال 

توانند از آموزش ها و نعمت  های سالمتی  ورزش  کنند  می باشند  فقط بچه هایی که ورزش می

خواهیم با آنها  ریم. ما میواین بچه ها را با دادن دسترسی بهتر به ورزش به وجد  بیاخواهیم  ما می. لذت ببرند

 خواهیم. می     ما ورزش را در برنامه تحصیلی مدارس سراسر جهان  .در هم آمیزیمدر هر جایی که هستند 

ای المپیک  و ورزش هرابطه بین  بوسیله طرح پیشنهادی ایجاد یک کانال المپیک 20 20دستور کار المپیک 

 .دهیم نمایش ینی سراسرورزش هایمان را در شبکه  تلویزیوما باید ورزشکاران و  .می رود هارزش های آن را نشان

فعالیت های بشردوستانه ، توجهات اجتماعی و در حین و بین بازی های المپیک،  ما بایدآنها سزاوار آن هستند. 

 .ارئه بدهیم را فرهنگی مان

ما باید به جوانان دسترسی بیشتری به ورزشکاران ، ورزش ، تاریخچه المپیک  فرهنگ المپیک و ارزش های 

 بدهیم.را المپیک 
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فقط  .باشد هر توصیه دارای اهمیت می، ماند هر تکه  شبیه یک پازل می 2020دستور کار المپیک 

در شما پیشرفت را  .بینید ضح میتیکه را کنار هم بگذاریم شما یک تصویر وا 40زمانی که همه این 

پیشرفت در محافظت از المپیک و ارزش های آن و  .بینید های المپیک میحصول اطمینان از بازی

 بینیند. ورزش در جامعه می پیشرفت در تقویت
 .لطفا نگران نباشیدو کند   این ما را خسته می 

 توانیم به این پیشرفت برسیم ؟ چگونه میآخرین سوال  

ز به پیشرفت نیااین پیام خیلی ساده است   یک پیام و یک ابراز در درونش می باشد.در رابطه مدیریت تغییر 

تنها با اعضاء اصلی فدراسیون های بین ه در میان خودمان ن نه تنها  گسترده خیلی  . ما مذاکراتهمکاری دارد

 200یک بحث عالی با بیش از  ،جنبش المپیک، ما داشتیم. همه قشر ها باالمللی و کمیته های ملی المپیک بلکه 

 داشتیم.ت کمیته بین المللی المپیک شسطی ن،المپیک در سوشی  المللیاعضا کمیته بین شرکت کننده از شما 

ما دو جلسه بسیار عالی با شرکت کنندگان از روسای فدراسیون های بین المللی و کمیته های ملی المپیک 

گروه کاری داشتیم در کمیسیون های کمیته بین المللی المپیک  14ی از همه اعضا در ما شرکت کنندگان داشتیم.

 ایده داشتیم . 1200هزار نظر عمومی و  40ما بیش از  و صدها جلسه دوجانبه .

ورود ما پنجره ها را برای  .جوامع باز بود رویما به  ، درهایترکیب گروه های کاریتوجه به با 

عالی رتبه ترین نمایندگان سازمانهای  ،برای پیشنهاداتما ذهنمان را  .بودیمهوای تازه باز کرده 

 .باز کرده بودیم  فرهنگی و اقتصادی  ،سیاسی  ،خصوصی
 منعکس شده است. 2020تمام استقبال انها در دستور کار المپیک 

پا برجا بماند   پیشرفت ت به سم تاگر بخواهیم این تغییرا  .باشیمما نمی خواهیم همانند یک رویداد تمام شده 

 نیاز داریم این گفتگو ها را ادامه بدهیم.

 یبا  سازمان های خصوص گفتگو  ایبر .بنابراین ما نه تنها پنجره ها را همچنین درهایمان را باز کردیم

 و کار آفرینان . فرهنگی جامعه مختلف  با رهبران سیاسی با 

در  سرعتبیلیون دالر امضا کرده ایم که به  10به ارزش  قراردادی در ده ماه گذشته با حامیان مالی و تلویزیونی 

 ورزش و ورزشکار توزیع شده است.

 نقش حیاتی را بازی کرد. 2020در همه این مذاکرات دستور کار المپیک 

دستور  ودشون را به آینده جنبش المپیک اعتما تمامی شرکت کنندگان  2032  سال  با  حضورشان تا بیش از

به عنوان رئیس انتخاب کردید من با  2013از زمانی که شما من را از سال .  اعالم کردند   2020کار المپیک 

 ،و روابطمان با دنیای سیاست  این مالقات ها دستور کار المپیکرهبر کشور و ایالت مالقات داشته ام در همه  95

 نقش اصلی را بازی می کرد.
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از دبیر کل  آقای بانکی من واقعا  با سازمان ملل هست. تعامل همکاری و مشارکت  در ، اوج این  حس جدید  

  .سپاسگزارملی خیبه این تالش مشترک    باال ایشان مون برای تعهد 

 .این را او گفته است .  اصول المپیک اصول سازمان ملل است

ه داشتتوانیم همکاریمان را گسترده کنیم برای بحث در مورد اینکه چگونه میما چندین جلسه  2014در طی سال 

بین سازمان ملل یک تفاهنامه  در آوریل این سال توانستیممغرور و خوشحال باشیم که  یخیلمی توانیم ما  ایم .

مجمع عمومی خوشحال و مغرور باشیم که  میتوانیمو ما حتی بیشتر  و کمیته بین المللی المپیک تنظیم کنیم

رهبری کمیته بین المللی المپیک و  جایگاه نامه عقط  ،سازمان ملل با حمایت و موافقت  تمام اعضا

به رسمیت صلح و توسعه  ،سهم ورزش را برای تعامل گسترده تراین قطعنامه  .استقالل ورزش را تصویب کرد

رزشمند جنبش المپیک را در سازماندهی ورزش به عنوان ابزاری منحصر به فرد  سهم فوق العاده او  می شناسد.

بخش و صلح آمیز رویداد های بین للملی  تبزرگداشت ماهیت وحد وکند  تصدیق میرا برای ترویج صلح و توسعه 

درخواست لل توجه به ورزش در زمینه  اهداف توسعه پایدار سازمان م برای کشور های عضو از  وورزش را  تشویق 

  .کند می

 همانطور که دبیر کل سازمان ملل عنوان نمودند.

پایداری ، .اشتراک ایده ها هستیم برای  متحدتیم سازمان ملل و کمیته بین المللی المپیک ما نیروی 

 مردم. برای همه برابری  ضیجامعیت  همبستگی .عدم تبع

المپیک تحت مدیریت کمیته بین المللی بخشد که جنبش  نان مییاطم 2020دستور کار المپیک 

 .المپیک یار با ارزشی در این تیم با سازمان ملل است

حاال دیگر دست شماست  در دستان شماست 2020این دستور کار المپیک  اکنوندوستان عزیز و همکاران . هم 

 . است که نشان دهید که این چشم انداز ما برای  آینده جنبش المپیک

ما را مشایعت ای فراوان  عالقهدر این روز ها با در همین نزدیکی  بنیانگذار ما، پیر دو کوبرتن،من اطمینان دارم  که 

 کند به خاطر اینکه او همیشه مرد اصالحات بود. می

این شما  حمله کنید و نگران نباشید. آینده به شما تعلق دارد.در میان ابرها  و مردانهاو گفت : شجاعانه، امیدوار 

  اید. نشان دادهشجاعت و امیدواری را از نشست قبلی کمیته بین المللی المپیک تا  امروز 

بسیار تشکر کنم    2020توجه ارزنده و تعهد برجسته شما به دستور المپیک  ، من دوست دارم از رویکرد سازنده

غنی سازی است این تنوع . این تنوع  یک بحث ها ما روش ها و عقاید متنوعی داشتیم  از این  بسیاری  در. 

همبستگی  را با توجه به ارزشها و چشم انداز مان زیرا همزمان  شما  .حتی بیشتر از غنی سازی است

استفاده  از این لحظات برای پیشرفت  از طریق تغییر  با هم  بنابراین اجازه بدهید  .تقویت نمودید
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معنی درست  اتحاد  داجاز بدهی.متحد شویم   2020المپیک در تائید دستور کار  جازه بدهید. اکنیم

این عظمت   جنبش المپیک، یک تصویر بسیار درست  برایاجاز بدهید با هم  تغییر نشان دهیم.در را 

 .شکل دهیم و شکوه واقعا جهانی 
 

 

 بسیار سپاسگزارم                                    
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  1توصیه 
 

 شکل دادن به فرایند میزبانی همانند یک دعوتنامه  
 

کند   لقوه را دعوت میابیان یک فلسفه جدید: کمیته بین المللی المپیک شهرهای نامزد ب 

بلند مدت  های برنامه ریزی ،المپیک از بهترین مسابقات ورزشی ،نیازمندی ها تا یک طرح 

 .ارائه کنند اقتصادی ، اجتماعی و محیطی خود را 
 

کند  کمیته بین المللی المپیک در زمان اعالم میزبانی شهرها یک فاز یاری رسان را معرفی می  (1

اینکه شهر های گذشته چگونه میزبانی مثبت و پذیرش  که در مورد نیازمندیهای اصلی بازیها و

 توصیه خواهد نمود. بازیها را تضمین نموده اند

کمیته بین المللی المپیک فعاالنه استفاده حداکثری  از امکانات موجود و استفاده از سالن های  (2

 موقتی و قابل انتقال را ترویج و توصیه می نماید.

بازیهای المپیک سازماندهی بازیهای مقدماتی بیرون از شهر میزبان کمیته بین المللی المپیک برای  (3

 دهد. را اجازه میبه دالیل ثبات  و در شرایط استثنایی  خارج از کشور میزبان 

را  ترتیب آنکمیته بین المللی المپیک برای بازیهای المپیک سازماندهی تمام ورزش ها و یا   (4

 زبیرون از شهر میزبان و در شرایط استثنایی در خارج از کشور را به دالیل جغرافیایی و ثبات اجا

 دهد. می

 از چارت 6کمیته بین المللی المپیک  در قرارداد شهر میزبان بندی را در توجه به اصل اساسی  (5

 المپیک و همچنین محیط زیست و مسائل مربوطه قرار میدهد 

 می کند .عمومی قرارداد شهر میزبان را ی المپیک کمیته بین الملل (6

قرارداد شهر میزبان شامل جزئیاتی از کمک های مالی کمیته بین المللی المپیک به کمیته برگزاری  (7

 آن بازیهای المپیک می شود.

 عناصر قرارداد بر پایه اعتماد. با در دسترس قرار دادن به منافع حقوقی شخص ثالث احترام (8

را از شهر میزبان و کمیته  برای قرارداد شهر میزباندیگر کمیته بین المللی المپیک امضا کنندگان   (9

 ملی المپیک می پذیرد.

کمیته بین المللی المپیک قرارداد شهر میزبان را در ابتدای فرایند دادن میزبانی فراهم   (10

 کند. می
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  2توصیه 
 

 و خطرات مهمشهرهای میزبان بوسیله ارزیابی فرصت های  سنجش

گزارش کمسیون ارزیابی یک تخمین روشن از فرصتها و خطرات را با یک نگاه ویژه به ثبات و سابقه 

 می دهد .  ارائه
 : تجربه ورزشکار  شاخص موجود  ارزیابی شهر میزبان  14معرفی یک عنوان معیار جدید  در  -1

المپیک برای شهر میزبان یک جنبه مثبت در نظر گرفته : حداکثر استفاده  کمیته بین المللی -2

نیاز به وجود سالن از امکانات موجود و استفاده از سالن های موقتی و قابل حمل برای جایی که 

 تواند تعدیل شود. برای دوره های بلند مدت ندارد. یا می

کمیته بین المللی المپیک در راستای همکاری با اعضا جنبش المپیک نیازمندیهای اصلی برای -3

میزبانی بازیها را مشخص نموده. زمین بازی ورزشکاران همیشه برای همه رقابت ها مدرن و بخشی 

 بوده  اصلیاز نیاز مندیهای 

 ا سازماندهی بازیهای المپیکبودجه بندی مختلف مرتبط ب 2 اصول کمیته بین المللی المپیک -4

: سرمایه گذاری بلند مدت در زیر ساخت ها و بازگشت  چنین سرمایه ای در یک روشن نموده  

به عالوه مشارکت کمیته بین المللی المپیک در بازیها  سمت و در سوی دیگر  بودجه عملیاتی .

 بیشتر ارتباطی و ترویجی باشد.

تماس ویدویی بین اعضا کمیته بین المللی المپیک و شهرهای متقاضی مختصرا در یک   -5

 شوند. وارد می کمسیون ارزیابی کمیته بین المللی المپیک

ه مستقل در هر یک از فضاهای رمشاو اینکه کمیسیون از فواید شخص ثالث بهره ببرد،برای  -6

  ضروری است میراثبا یک نگاه ویژه به پایداری و  اقتصادی و شرایط  سیاسی  –اجتماعی 
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  3توصیه 

 کاهش هزینه های میزبانی 
 

میزبان میکند و هزینه های  کمیته بین المللی المپیک کمک های بیشتری به شهرهای

 ی را کاهش میدهد.میزبان
 به شهر های میزبان برای حضور و ارائه  برای موارد ذیل  اجاره داده می شود  : (1

  در جلسه توجیهی شهرهای میزبان المپیکبرای اعضای کمیته بین المللی 

 -   به ترتیب برایASOIF –AIOWF    این معرفی و ارایه ممکن است با جلسه توجیهی

 میزبانان ترکیب شود

 - ی وممجمع عمANOC     قبل از رای گیری 

  که انتخاب شده  شهرهایینشست کمیته بین المللی المپیک در هر یک از 

 های زیر را تقبل میکندکمیته بین المللی المپیگ هزینه  (2

 هزینه های متحمل شده مربوطه به بازدید کمسیون ارزیابی کمیته بین المللی المپیک 

  نماینده رسمی برای معرفی شهر میزبان و برای اعضا کمیته بین االمللی  6هزینه  سفر و اقامت

 المپیک در لوزان

  ه ترتیب  برای  نماینده رسمی برای معرفی شهر میزبان ب 6هزینه اقامت و سفرALOWF -

ASOIF  

  نفر نماینده رسمی برای جلسه مجمع عمومی  6هزینه سفر و اقامتANOC  

  نفر نماینده رسمی برای نشست کمیته بین المللی المپیک در شهر  12هزینه سفر و اقامت

 ی که میزبان باشد. 

 انتشار فایل نامزدی فقط  در قالب الکترونیکی  می باشد (3

شهر  با همکاریکمیته بین المللی المپیک یک ثبت نام از مشاوران و مبلغان واجد شرایط را برای  (4

پذیرش رسمی کدهای اخالقی و رفتاری کمیته بین المللی المپیک برای هریک بر میزبان فراهم و 

 .کند نظارت می یک پیشنیاز ثبت نام است کهاز متقاضیان ثبت نام مشاوران و مبلغان 
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بین المللی المپیک بنا به درخواست شهر های میزبان  اجازه دسترسی به کانال های  المپیک کمیته  (5

 . قرار گیردب یصوت مورد ایجاد چنین کانالی اگردهد  را می

  

  4توصیه 

همه جنبه های باز های المپیک در   توسعه پایدارایجاد   

و اطمینان از شمول  توسعه پایدارفعال تر ی را به سمت ایجاد  نقش رهبری و موقعیت  کمیته بین المللی المپیک

 کند. باز ی های المپیک ایفاد می  آن بر همه جنبه های برنامه ریزی و چارچوب

ایجاد  استراتژی  توسعه پایدار به نحوی که به صورت واقعی و با لقوه برگزار کننده بازی های المپیک را  (1

را در همه  مشتمل بر  حوزه های  اقتصاد ؛ اجتماع و محیط زیست  است نماید  معیار های توسعه که قادر

 نماید.کامل و اجرا  چارچوب پروژه

برقراری  بهترین حاکمیت ممکن برای استقرارکمک به کمیته های برگزاری تازه انتخاب شده به منظور  (2

 در سازمان توسعه پایدار

المپیک گذشته را با کمک کمیته های ملی المپیک  و کمیته بین المللی المپیک نظارت بر میراث بازهای  (3

 کند.  سازمانهای خارجی نظیر اتحادیه جهانی شهر های المپیک تضمین می

  5توصیه 

داخل عملیات روزانه جنبش المپیک  در برگرفتن توسعه پایدار در   

 کمیته بین المللی المپیک اصول توسعه پایدار را می پذیرد.

 دهد. را در عملیات روازنه اش  قرار می  پایدار المپیک توسعهکمیته بین المللی  (1

 تدارک محصوالت و خدمات و همچنین برگزاری رویداد را در  پایدار میته بین المللی المپیک توسعهک

 کنفرانس ها و غیره ( قرار می دهد.–هایش ) جلسات 

  خشد.ب می          کربن را تعادلدهد و انتشار  را کاهش می کمیته بین المللی المپیک مسافرت ها 

 های ممکن توسعه پایدار را برای  تقویت مرکز  دهایکمیته بین المللی المپیک بهترین استاندار

 مدیریت در لوزان اجرا می کند .

 توسعه پایدار در درون سازمان هایشان  دراجرای کمیته بین المللی المپیک اعضا جنبش المپیک  را  (2

 د تا بوسیله موارد ذیل عمل نمایند:متعهد و کمک مینمای

 - اجرای توصیه ها 

 - بهترین تمرین و کارت های امتیازی  ، فراهم آوردن ابراز  به عنوان مثال 

 -.فراهم نمودن مکانیسمی که تبادل اطالعات بین اعضا المپیک را تضمین نماید 

 ستفاده از مجراهای موجود نظیر المپیک سولیداریتی برای کمک و مساعدت در اجرای طرح ها ا 
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متخصص  مرتبط  برای دستیابی به موارد باال کمیته بین المللی المپیک با ساز مان های (3

 نماید. همکاری می   UNEPنظیر 

 
 

 

  6توصیه 

 همکاری نزدیک با دیگر برگزار کنندگان رویداد های  ورزشی 

 همکاری نزدیک با دیگر برگزار کنندگان رویداد های  ورزشی 

ترکیب  سمتبه   IWGAهمکاری نزدیک کمیته بین المللی المپیک و انجمن بین المللی مسابقات جهانی (1

 برنامه بازیها و ارزیابی های مربوطه 

برای شهر میزبان بازیهای المپیک  این  پیشکسوتانهای یالمپیک و انجمن جهانی بازمیته بین المللی ک (2

را در سال بعد از  اجرای المپیک  پیشکسوتانامکان را مطالعه می کنند تا به عنوان یک گزینه  بازیهای 

 برنامه ریزی نمایند.

روع ورزش را به عنوان قسمتی از کمیته بین المللی المپیک در نظر دارد یک آزمایشگاه ورزشی یا برنامه ش (3

 بازیهای المپیک یا المپیک جوانان قرار دهد تا  جوانان را به حرکت آورده و جامعه میزبان سود ببرد.
 

  7توصیه 

 تقویت رابطه با سازمانهای مدیریت کننده ورزش برای افراد با توانایی های ویژه

افراد با توانایی های ویژه با نگاه به بهره  تقویت رابطه با سازمانهای مدیریت کننده ورزش برای

 برداری هم افزاینده در همه فضا های ممکن شامل :

  همکاری های فنی 

  فعالیت های ارتباطی 

  المپیک  کانالترویج رویداد از طریق 

  8توصیه   

 برقرای ارتباط با لیگ های حرفه ای  

ساختار آن از طریق فدراسیون های بین ه گزاری و ایجاد ارتباط با لیگ های حرفه ای و یسرما

 المللی به منظور :

 حصول اطمینان از شرکت بهترین ورزشکاران 
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 به رسمیت شناختن ماهیت  و محدودیت های هر یک از لیگ های حرفه ای 

 در همکاری با هر یک از فدراسیون  ثابت اساس  یک اتخاذ یک مدل مناسب همکاری بر

 بین المللی مربوطه 

 

  9توصیه 

 تنظیم یک چارچوب برای برنامه های المپیک 

مجوز های رسمی ایجاد محدودیت در  

برای بازهای المپیاد کادر رسمی و رویداد ها را  ،کمیته بین المللی المپیک تعداد ورزشکاران (1

 : کند  محدود میحداکثر به شرح ذیل  

 10500   ورزشکار 

 5000    مربیان و حمایت کنندگان ورزشکاران مجوز 

 310  رویداد    

کمیته بین المللی المپیک تعداد ورزشکاران کادر سرپرستی و رویداد ها را برای المپیک  (2

 محدود میکند  :حداکثر به شرح ذیل  زمستانی 

 2900  ورزشکار 

 2000  مربی و حمایت کننده ورزشکاران 

 100  رویداد 

حداکثری سایر همراهان کمیته بین المللی المپیک در حال مطالعه راه های  برای کاهش  (3

 ورزشی در بازی ها است.

  10توصیه 

محور مادهورزش محور به برنامه  بازیهای المپیک از یک برنامه تغییر وضعیت  

 محور مادهاز یک برنامه ورزش محور به برنامه  تغییر وضعیت

با  بررسی منظم برنامه های  که بیشتر رویداد محور باشد تا ورزش محور با ارتباط بیشتر (1

 فدراسیون بین المللی و با در نظر گرفتن محدودیت های عنوان شده :

  رویداد  310و  -همراه و مربی  5000 –ورزشکار  10500برای  بازیهای المپیاد  حداکثر 

 100و  -ومربی و همراه ورزشکار 2000ورزشکار و  2900برای بازیهای زمستانی حداکثر 

 رویداد
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 گیرد. تصمیم می ورد گنجاندن  هر ورزشی در بازیهاک در مکمیته بین المللی المپی نشست (2

برای درست کردن  یک طرح برای گنجادن  به کمیته برگزاری بازیهاکمیته بین المللی المپیک  (3

 دهد. اجازه می یک یا تعداد بیشتری رویداد در برنامه المپیک در ویرایش جدید بازیها

 

  11توصیه 

 گسترش برابری جنسی 

 توسعه برابری جنسی 

کمیته بین المللی المپیک با تحریک زنان شرکت کننده و درگیر در ورزش بوسیله ایجاد  (1

درصدی  50در بازیهای المپیک برای رسیدن به حضور  فرصت های بیشتر جهت شرکت 

 کند. زنان با فدراسیون های جهانی کار می

 مختلط را )زن و مرد( تشویق میدن رویداد های تیمی  نکمیته بین المللی المپیک گنجا (2

 کند.

  12توصیه 

 کاهش هزینه و تقویت انعطاف در مدیریت بازی های  المپیک 

 کاهش هزینه و تقویت انعطاف در مدیریت بازی های  المپیک 

کمیته بین المللی المپیک یک روش مدیریت شفاف برای هر نوع تغییری صرفنظر از  (1

 ا بوجود می آورد.آغازگر آن به منظور کاهش هزینه ه

آماده سازی  و اجرای بازی ها  –کمیته بین المللی المپیک با اعضا اش سطوح خدمات  (2

بازنگری سیستماتیک نمودند. طرح  اه به محتوی هزینه و پیچیدگی هارا با یک نگ

 د شد.همنظم در این رابطه آماده خوا یپیشنهاد

کمیته بین المللی المپیک راه حل های کلیدی را برای کمیته برگزاری بازیها در  (3

  سطح باالی المپیک نیاز باشد در نظر دارد.فضاهای که به تخصص 

  13توصیه 

افزایی با اعضا جنبش المپیکحداکثر هم   



                                                                                                                                                                           مرجع سند

توصیه  20+20 – 2020دستور کار المپیک   Page 21 

 

 ی با اعضا جنبش المپیک برای اطمینان از یک پارچیگی سازمان و کاهش هزینه یحداکثر هم افزا 

نقش فدراسیون های جهانی را در برنامه ریزیی و اجرای رقابت  کمیته بین المللی المپیک (1

از جمله مطالعه انتقال مسئولیت های فنی کمیته برگزاری بازیها به  های المپیک باال برده

 فدراسیون های جهانی 

ته بین المللی المپیک بر نقش کمسیون هماهنگی کمیته بین المللی المپیک  در کمی (2

  موضوعات کلید ی و اعتبار سطح خدمات تمرکز می کند.

 

 

14توصیه   

 المپیزم   6تقویت اصول اساسی فصل 

کمیته بین المللی المپیک عدم تبعیض در تمایالت جنسی را در اصل اساسی ششم المپیزم 

 قرارداد. 
 

 

  15توصیه 

 تغییر فلسفه در حمایت  از ورزشکاران پاک 

 هدف نهایی کمیته بین المللی المپیک حمایت کردن از ورزشکار پاک است.

  16توصیه 

 میلیون دالری کمیته بین المللی المپیک در حمایت از ورزشکاران پاک  20استفاده از سرمایه 

دالری برای حمایت از ورزشکار پاک استفاده میلیون  20کمیته بین المللی المپیک از پشتوانه 

 میکند.
 –میلیون برای توسعه  آموزش قوی و برنامه های اطالع رسانی در مورد مضرات تبانی  10استفاده از  (1

 هر نوع تقلب در رقابتها  و فساد های مربوط به آن .

جدید در مبارزه با دوپینگ میلیون دالر برای حمایت از طرح هایی که یک رویکرد علمی  10استفاده از  (2

 ارائه می دهند.
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  17توصیه 

 

 

 

 محترم شمردن ورزشکاران پاک

به دنبال یک مورد دوپینگی دریافت نموده است.محترم شمردن ورزشکاری که مدال المپیک را    
 مراسم رسمی برای برنده مدالی که مدالش را در نتیجه رد صالحیت یک رقیب کسب نموده برگزار می (1

 شود.

 همه گرو ههای مربوط باشد. حضور مراسم ترجیحا با (2

 

 

  18توصیه 

 تقویت حمایت از ورزشکاران

 تقویت حمایت از ورزشکاران
 داده ربازیهای المپیک قراالمللی المپیک تجربه ورزشکاران را در قلب  کمیته بین (1

داخل و خارج زمین کمیته بین المللی المپیک سرمایه گذاری بیشتری برای حمایت از ورزشکاران در  (2

 بازی دارد.
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  19توصیه 

 راه اندازی کانال المپیک

 کند المپیک راه اندازی می کانالیک  ککمیته بین المللی المپی
 

 

  20توصیه 

 به یک استراتژی مشارکتی  دورو

ا اجزا ب ایش تاثیر برنامه ها به منظور افزکه ارتباطیش را بکمیته بین المللی المپیک همکاری و ش

 .کند نجمن های خصوصی باز میارسمی سازمانهای بین المللی  و 
 

 

  21توصیه 

 تقویت ظرفیت حمایتی کمیته بین المللی المپیک 

 تقویت ظرفیت حمایتی کمیته بین المللی المپیک 
 .کند بین دولتی و نمایندگیها حمایت می سازمانهای کمیته بین المللی المپیک از  (1

 المپیک را کمک و تشویق می ملی کمیته بین المللی المپیک کوشش های حمایتی کمیته های  (2

 د.نمای

 

 

  22توصیه 

 گسترش آموزش های ارزش محور 
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 شهای ارزش محور زموآگسترش 
ن را در آکند ورزش و ارزش های  را در یونیسکو تشویق می هم پیمانانش کمیته بین المللی المپیک  (1

 .قرار دهند رسی شبکه جهانیبرنامه د

  موزش های ارزش محورآذاشتن گنیکی برای به اشتراک روکمیته بین المللی المپیک یک فضای الکت (2

  .کند ایجاد می مختلف و سایر سازمانهاالمپیک کمیته های ملی 

کمیته بین المللی المپیک ابتکاراتی که به گسترش ارزش های المپیک کمک کند شناسایی وحمایت  (3

 د.ینما می

  23توصیه 

 تعامل با جوامع 

 تعامل با جوامع 
 ورزشکارانایجاد یک فضای مجازی برای  (1

 اوطلبین دایجاد یک کلوپ مجازی برای  (2

 تعامل با عموم مردم  (3

 تعامل با جوانان  (4

  24توصیه 

 ارزیابی برنامه ورزش برای امید 

 ارزیابی برنامه ورزش برای امید 

رزیابی آینده اسال  3تا  2کمیته بین المللی المپیک موفقیت و تاثیر برنامه ورزش برای امید را برای  (1

 مرکز موجود در شهرهای هایتی و زامبیا  محدود می 2کند و در همین زمان این برنامه را برای  می

 کند.

ای امید موجود توسعه مرکز ورزش بر 2کمیته بین المللی المپیک یک مدل عملیاتی پایدار را برای  (2

دهد و سایر انجمن های خصوصی را نیز برای به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان با هدف داشتن  می

مراکز خودکفا و خصوصی بدون داشتن نیاز به  سرمایه گذاری سنگین مستقیم  و حمایت کمیته بین 

   .نماید المللی المپیک دعوت می

تری برای سرمایه گذاری در امکانات ورزشی بومی شده  کمیته بین المللی المپیک سیاست گسترده (3

  براساس تجربیات و درسهایی که از مدل المپیک افریقایی یاد گرفته  تعیین می کند.

  25توصیه 

 بازنگری  وضعیت  بازیهای المپیک جوانان 
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 وضعیت بازی های المپیک جوانان را بازنگری می اعضا،کمیته بین المللی المپیک به همرا 

 .کند
سیون سه جانبه را با حضور کمیته های ملی المپیک و فدراسیون یکمیته بین المللی المپیک کم (1

رهنگی فبرنامه  ، یبرنامه ورزش ،موقعیت  ،اهداف ،های جهانی برای بازنگری در  عمق چشم انداز 

اجرا و امور مالی بازی های المپیک جوانان برای ارائه گزارش  ،سازماندهی ،نامه ساسا ،و آموزشی

در آن مورد  راه اندازی می  یبه نشست کمیته بین المللی المپیک و بحث و تصمیم گیری نهای

 کند .

    کمیته بین المللی المپیک سازماندهی  بازی های المپیک جوانان را به سال غیر المپیک انتقال (2

 2023 هب 2022چهارمین  دوره المپیک بازی های تابستانی جوانان  از دهد و شروع آن در  می

 موکو ل شده.

 

  26توصیه 

 ترکیب بیشتر ورزش و فرهنگ 

 تقویت بیشتر  ترکیب فرهنگ و ورزش در بازی های المپیک و بین آن 

 در زمان بازیها  (1
  ( توسعه  ،آموزشی،فرهنگیخلق یک جایزه افتخاری المپیک برای شرکت کنندگان برجسته در المپیک

 های المپیک . یباز بخش های و صلح (در هر یک از 

  قرار گیرد. فرد منتخب توسط هیات داوران که   المپیکمراسم اهدای جایزه در طی یکی از مراسم ها

 متشکل از یک فرد برجسته در آن زمینه باشد انتخاب گردد.

 م مردم و تشویق به تعامل با جنبش المپیکبررسی توسعه یک خانه المپیک برای پذیرایی از  عمو 

   برای معرفی فرهنگ المپیک برای عموم مردم با موضوع  در حرکت المپیک موزه  موضوع بررسی

    و فرهنگ المپیاد زندهی و برنامه ها  سایت ها ،مشعل المپیک 

  توسعه برنامه هنرمندان مقیم 

 بین بازیهای المپیک (2
  مطالعه و بررسی چگونگی راه اندازی موثر برنامه هنرمندان با یک فعل و انفعال ثابت و معتبر با بازیگران

  پویا فرهنگی در سطح جهان و ساخت یک میراث 

  فرهنگ المپیکتشویق کمیته های ملی المپیک برای تعیین یک وابسته برای  
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  27توصیه 

  مطلوباصول اساسی حاکمیت   تبعیت از

همه سازمانهای وابسته به جنبش المپیک اصول اساسی جهانی حاکمیت خوب جنبش المپیک و 

 PGG ورزش  را پذیرفته و برآورد می کنند.
فرایند هایی برای  نظارت و ارزیابی شده است. در صورت نیاز ابزارهای حمایتی و  انطباقی  چنین  (1

شدن  بوسیله کمیته بین المللی المپیک کمک به سازمانهایی که با اصول حاکمیت خوب سازگار 

 فراهم شده است.

طور منظم از نتیجه  سازمانها مسئول خود ارزیابی دوره ای هستند.  کمیته بین المللی المپیک به  (2

در مواقع نبود اطالعات کمیته بین المللی المپیک مقداری  خود ارزیابی سازمانها باید مطلع گردد.

 نظرش را درخواست می کند.از ارزیابی انجام شده مورد 

درستی -شود . با تاکید بر ضرورت شفافیت   سانی میر اصول حاکمیت خوب به طور دوره ای بروز (3

  انحرافو مخالفت با هر نوع  –

 

  28توصیه 

 حمایت از استقالل داخلی 

کمیته بین المللی المپیک الگویی را برای تسهیل همکاری بین مسئولین کشوری و سازمانهای 

 ورزشی در کشور بوجود آورده.
 

  29توصیه 

 افزایش شفافیت 

 افزایش بیشتر شفافیت 
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صورت های مالی کمیته بین المللی المپیک فراهم شده و برابر استاندارهای بین المللی گزار شهای  (1

اگرچه از نظر قانونی این سطح باالی استاندارد مورد نیاز کمیته بین الملی  مالی حسابرسی شده .

 المپپک نیست.

کمیته بین المللی المپیک یک فعالیت سالیانه و گزارش مالی مشتمل بر سیاست های مالی برای    (2

 کند. اعضا کمیته بین المللی المپیک فراهم می

 

  30توصیه 

 کمیته بین المللی المپیکتقویت استقالل کمیسیون اخالقی 

کمیته بین المللی المپیک بوسیله نشست کمیته بین المللی المپیک  رئیس و اعضا کمسیون اخالق

 شود .می انتخاب 

   31توصیه 

  پیروی از قوانین و مقرراتحصول اطمینان از  

را در درون  پیروی از قوانین و مقرراتحصول اطمینان از  کمیته بین المللی المپیک پست مسئول 

 نماید. تشکیالت ایجاد می
مشاوره به اعضا ء کمیته بین المللی المپیک کارمندان کمیته های ملی المپیک و همه اعضا جنبش  (1

 پذیریالمپپیک به سوی انطباق 

  دادن مشاوره برای تحوالت جدید به سمت انطباق پذیری (2

  32توصیه 

 تقویت اصول اخالقی

کمیته بین المللی المپیک کدهای اخالقی و روش های قانونی را برای هم راستا شدن کامل با  کمسیون اخالق

 کند. بازنگری میکند  با حرکت به سمت شفافیت ،حاکمیت خوب و پاسخگویی بیشتر  2020دستورالعمل 
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 33توصیه

 ورود حامیان مالی بیشتر در برنامه المپیزم در عمل 

کمیته بین المللی المپیک برای همسو کردن شرکای تجاری ) تاپ( در فعالیتهای اجرایی، ترویجی و مالی برنامه 

 کند  و در این رابطه رسمیت حامیان مالی را تحکیم می نماید. در عمل معیار هایی را اتخاذ می المپیزم

در عمل به تحرک  برند  المپیزمکند که برنامه   می اعالمکمیته بین المللی المپیک به طور خاص  (1

 .کند المپیک کمک می

تعدادی هسته خالصه کرده  که هریک از در عمل را در  المپیزم طرح هایکمیته بین المللی المپیک  (2

 "ساخت جهانی بهتر با ورزش "توانند برروی آن قرارگیرند و همسو با چشم انداز اصلی حامیان مالی می

 باشند.

در پیش برد اهداف المپیک   نحوه و  نوع همکاری با هریک از حامیان مالی رایک کمیته بین المللی المپ (3

   .استنباط می کندبازنگری و در عمل 

 درعمل به کار گرفته می شوند. المپیزمدرساختارطرح های آینده    IOCTMSمالی)تاپ( توسط حامیان (4

       در عمل المپیزمافزایش رسمیت شرکای درگیر در برنامه های  (5

  34توصیه 

 توسعه یک برنامه مجوز جهانی 

کسب در آمد توسعه  تاکمیته بین المللی المپیک یک برنامه جهانی را با تاکید بیشتر بر ترویج 

 می دهد.
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  35توصیه 

 با کمیته های المپیک ملی     TOPگسترش تعامل حامیان مالی 

و   TOPکمیته بین المللی المپیک یک برنامه با نگاه به افزایش تعامل بین حامیان مالی 

 کمیته های ملی المپیک ایجاد می نماید.
( TOPهای سفارشی را برای افزایش فعالیت حامیان محلی ) معیارکمیته بین المللی المپیک  (1

صاصی کمیته های  ملی و هم افزایی با کمیته های ملی المپیک درست نموده. حمایت اخت

المپیک و حامیان در توسعه و افزایش فعالیت های مالی در سطح محلی با استفاده از منابع 

 مالی کمیته های ملی المپیک

با مشارکت المپیک برای کمیته های ملی را  کمیته بین المللی المپیک سمینارهای بازاریابی (2

اطالعات در بازاریابی المپیک و عملکرد بهتر برگزار وردن آبه منظور فراهم   ANOK سولیداریتی و 

کند.برنامه های سمینار برای  همه کمیته های ملی المپیک بازاریابی و ظرفیت های خدماتی  می

کمیته های ملی المپیک را برای مشارکت بیشتر با حامیان مالی و حمایت بیشتر و حداکثر فعالیت 

 حمایتی فراهم و توسعه می دهد. 

( را در تعهدات قرارداد  به منظور TOPموافقت حامیان مالی )بین المللی المپیک  کمیته (3

 تسهیل مشارکت حامیان با کمیته های ملی المپیک در نظر می گیرد. 

 

  36توصیه 

 تمدید دسترسی به برندالمپیک در فعالیت های غیر اقتصادی

 تمدید دسترسی به برندالمپیک در فعالیت های غیر اقتصادی

  37توصیه 

  کمیته بین المللی المپیک در عضویت برای محدودیت سنی
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 عضویت کمیته بین المللی المپیک برای ایجاد  محدودیت سنی 
 توصیه کمیته اجرایی  ممکن است در مورد  یکبار  نشست کمیته بین المللی المپیک بر اساس

فراتر از محدودیت  سال 4 حداکثر  کمیته بین المللی برای یک عضو تمدید عضویت کاری 

 .تصمیم بگیرد  سال فعلی  70سنی 

  مورد در زمان داده شده اعمال گردد. 5یرای حداکثر  تمدیداین 

 کند فکری می هم ومشاوره  ،انتصابسیون یکم. 

 

38ه یتوص  

 اجرای یک فرایند هدفمند پذیرش و استخدام

به فرایند هدفمند پذیرش برای عضویت کمیته بین المللی المپیک فرم استخدام حرکت از یک    

ذیحق برای پرکردن های  اکاندید شناساییسیون انتصابات بیشترین نقش فعال را در یمک (1

 جاهای خالی به منظور بهترین شکل انجام اهداف  کمیته بین المللی المپیک را به عهده دارد.

سیون انتصابات به کمیته یمعیار ها  که توسط کممشخصات کاندید ها با مجموعه ای از  (2

 شود   معیار هایی نظیر : اجرایی برای تصویب  اراده شده  مطابقت می

 نظیر تخصص  پزشکی  .کمیته بین المللی المپیک به مجموعه ای از مهارتها و دانشها نیاز دارد

تخصص –تخصص تجاری -تخصص سیاسی   –تخصص فرهنگی  –تخصص اجتماعی  –

 حقوقی تخصص مدیریت ورزشی و غیره 

  کشور کارکنان از یک تعداد  حداکثر–تعادل جغرافیایی  

  تعادل جنسیتی 

 فدراسیون بین  متشکل از نمایندگانسازمان  ورزشکاران در درون سیون یوجود یک کم

  المللی و کمیته های ملی المپیک

با توجه به  را برای اعضاءموردخاص  5حداکثر  مجاز است بین المللی المپیک کمیتهاجالس  (3

 اعطا نماید. استثناء قوانین ملیت افراد بطور
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  39توصیه 

 گسترش تعامل با جامعه و درون جنبش المپیک

 گسترش تعامل با جامعه و درون جنبش المپیک
در عمل را که در بردارنده جریانات اجتماعی  المپیزمکمیته بین المللی المپیک  ایجاد یک کنگره  (1

 کند. است هر چهار سال یکبار بررسی می

  گرد هم آوردن تمام نمایندگان جنبش المپیک  اعضا و نمایندگان جامعه مدنی 

  ایجاد یک تعامل و گفتگو با نمایندگان از تمام جنبه های زندگی بر  روی نقش ورزش و ارزش

 های آن در جامعه 

 توسعه و  ،همبستگی ،ورد حضور جنبش المپیک در جامعه در بخش هایی نظیر آموزشبحث در م

... 

ن المللی المپیک نشستی با بحث های تعاملی در میان اعضا کمیته بین المللی المپیک کمیته بی (2

         از خارج  اجراصورت مهمان  بهروی استراتژی های کلیدی و با حضور سخنرانان و نمایندگانی  بر

 کند.  می

 

  40توصیه 

 سیون های کمیته بین المللی المپیک یبازنگری حوزه و ساختار کم

سیون ها با دستور کار المپیک یحوزه و ساختار کم  به منظور همسو کردن رئیس (1

 کند. می را بازنگریها آن  2020

 توصیه ها  را تعیین می کنند. ،کمیته اجرایی نیازمندیها برای عملیاتی کردن (2
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