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 : مقدمة للميثاق األوليمبي
إن الميثاااق األوليمبااي ثااو وثيقااة تعاارا للمبااادف األساسااية للفكاار األوليمبااي 

وثاو يحكام تنظايم  ،والمواد واللوائح التفسيرية التي وضعتها اللجنة األوليمبياة الدولياة
جرا اتهااااا، ويحاااادد الضااااواب  ال خاصااااة بةقامااااة دورات الحركااااة األوليمبيااااة و ملهااااا واي

 األلعاب األوليمبية. في واقع األمر، إن لهذا الميثاق ثالثة أثداف أساسية:
المبادف األساسية والقيم  -كأداة أساسية ذات طابع قانوني  -يبرز الميثاق  -أ

 الرئيسية للفكر األوليمبي.
 .يعد الميثاق أيًضا بمثابة اللوائح المنظمة لعمل اللجنة األوليمبية الدولية -ب
 الوة  لى ما سبق، يحدد الميثاق الحقوق وااللتزاماات األساساية لرطاراف  -ج

الثالثاااة الرئيساااية المكوناااة للحركاااة األوليمبياااة، أال وثاااي: اللجناااة األوليمبياااة 
الدوليااة واالتحااادات الرياضااية الدوليااة واللجااان األوليمبيااة الوطنيااة، ثااذا إلااى 

ي يفتارا أن يتوافاق  ملهاا جانب اللجان المنظمة للدورات األوليمبياة، والتا
 مع مواد ثذا الميثاق.

 

 : ملحوظة
في الميثاق األوليمبي، يجب أن يفهم استخدام صيغة المذكر فيما يتعلق بأي 
شخص طبيعي ) لى سبيل المثال، أسما  مثل رئايس أو نائاب رئايس أو  ضاو أو 

كم أو قائد أو مسئول أو رئيس بعثة أو مشارك أو منافس أو رياضي أو قاِا أو ح
 ضو لجنة تحكيم أو  ضو بعثة أو مرشح أو  ضو فريق  مل، أو ضامائر مثال 

 لى أنه يتضمن أيًضاا  -ما لم يحدد غير ذلك صراحًة  –"ثو" أو "ثم" وما شابه( 
 اإلشارة لصيغة المؤنث.

مااااا لاااام يااااذكر صااااراحًة خااااالف ذلااااك فااااي الاااانص، وألغااااراا تتعلااااق بالميثاااااق 
 31ينااااير وتنتهاااي فاااي  1ة ميالدياااة، تبااادأ ماان األوليمبااي، إن السااانة تشاااير إلااى سااان

 ديسمبر.
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 : تمهيد
لقد ولد الفكار األوليمباي الحاديث  لاى ياد "بييار دي كوبرتاان"، والتاي أسافرت 

. وقد تام 1894مبادرته  ن  قد مؤتمر باريس الرياضي الدولي في يونيو من  ام 
د تمت إقامة أول . وق1894يونيو من  ام  23تشكيل اللجنة األوليمبية الدولية في 

دورة لرلعاب األوليمبية )أوليمبياد( في العصر الحديث في "أثيناا" باليوناان فاي  اام 
، تم ا تماد العلم األوليمباي الاذي قدماه "بييار" فاي ماؤتمر 1914. وفي  ام 1896

حلقااات متداخلااة، تمثاال اتحاااد القااارات الخمسااة واجتمااا   5باااريس. ويتضاامن العلاام 
أنحااا  العااالم فااي دورة األلعاااب األوليمبيااة. وقااد تماات إقامااة  الرياضاايين ماان مختلاا 

 .1924أول دورة ألعاب أوليمبية شتوية في "شاموني" بفرنسا في  ام 
 

 المبادئ األساسية للفكر األوليمبي
إن الفكر األوليمبي فلسفة حياتية، تعزز وتجمع بشاكل متاوازن باين صافات  .1

ثقافاااة والتعلااايم، فةناااه يساااعى للرياضاااة ماااع ال ، ومااازجالجسااام والاااروق والعقااال
إليجاد أسلوب حياة يعتمد  لاى متعاة الجهاد والقايم التعليمياة للقادوة الحسانة 

 والمسئولية االجتما ية واحترام المبادف األخالقية األساسية العالمية.
يهاادف الفكاار األوليمبااي إلااى جعااال الرياضااة فااي خدمااة التطااوير المتناساااق  .2

مجتماااع يساااودم الساااالم ويعمااال  لاااى لإلنساااان، بهااادف التشاااجيع  لاااى قياااام 
 الحفاظ  لى الكرامة اإلنسانية.

إن الحركة األوليمبية ثي خالصة  مل منسق ومنظم و المي ودائام تحات  .3
اإلشااااراف األ لااااى للجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة وذلااااك ماااان قباااال كافااااة األفااااراد 
والكياناااااات الاااااذين ارتضاااااوا العمااااال وفاااااق قااااايم الفكااااار األوليمباااااي. والحركاااااة 

وثااي تبلااي غايتهااا المثلااى  ناادما تجمااع  ،يااة تشاامل القااارات الخمسااةاألوليمب
 ،رياضيي العالم مًعا في  رس رياضي كبير، وثو دورة األلعااب األوليمبياة

 حلقات متداخلة. 5ورمزثا  بارة  ن 



-4- 

 

إن ممارسة الرياضة حق إنساني. ويجب أن يكون لدى كل فرد القدرة  لى  .4
  وفي إطار الروق األوليمبياة التاي ممارسة الرياضة، دون تمييز من أي نو 

تتطلااااب وجااااود تفاااااثم متبااااادل فااااي منااااال ماااان الصااااداقة والتضااااامن واللعااااب 
 النظي .

ماااان منطلااااق أن ممارسااااة الرياضااااة تااااتم فااااي إطااااار المجتمااااع، فللمنظمااااات  .5
الرياضاااااية داخااااال الحركاااااة األوليمبياااااة كافاااااة الحقاااااوق وااللتزاماااااات الخاصاااااة 

قوا اااد اللعباااة ومراقبتهاااا وتحدياااد باساااتقالليتها، والتاااي تتضااامن حرياااة وضاااع 
ثيكل منظماتها وطريقة إدارتها، مع تمتعها بحاق  قاد االنتخاباات الخاصاة 
بهااااا دون الخضااااو  ألي تاااادخل خااااارجي ومساااائولية ضاااامان تطبيااااق مبااااادف 

 اإلدارة الجيدة.
يعاااد أي شاااكل مااان أشاااكال التميياااز للدولاااة أو للفااارد  لاااى أسااااس العااارق أو  .6

 منافًيا لالنتما  للحركة األوليمبية.الدين أو الجنس أو غير ذلك 
يتطلب االنتما  للحركة األوليمبية التقيد بالميثااق األوليمباي واال تاراف مان  .7

 قبل اللجنة األوليمبية الدولية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 

 

 الفصل األول
 

 الحركة األوليمبية
 

 : التشكيل والتنظيم العام للحركة األوليمبية1المادة رقم 
العلياااااا للجناااااة األوليمبياااااة الدولياااااة، تضااااام الحركاااااة تحااااات القياااااادة والسااااالطة  .1

األوليمبيااة المنظمااات والرياضاايين واألفااراد اآلخاارين الااذين يرتضااون العماال 
وفق الميثاق األوليمباي. وتهادف الحركاة األوليمبياة إلاى المسااثمة فاي بناا  
 الم أفضل يسودم السالم وذلك بتعليم الشباب من خالل ممارساة الرياضاة 

 ر األوليمبي وقيمه.في إطار الفك
إن األطاااااراف األساساااااية الثالثاااااة المكوناااااة للحركاااااة األوليمبياااااة ثاااااي اللجناااااة  .2

 األوليمبية الدولية واالتحادات الرياضية الدولية واللجان األوليمبية الوطنية.
إضافة إلى األطراف الثالثة السابقة، فاةن الحركاة األوليمبياة تتضامن أيًضاا  .3

األوليمبيااة واالتحااادات الرياضااية الوطنيااة  اللجااان المنظمااة لاادورات األلعاااب
واألنديااة واألفااراد المنتمااين لالتحااادات الرياضااية الدوليااة واللجااان األوليمبيااة 
الوطنيااة، وخاصااة الرياضاايين، والااذين تمثاال مصااالحهم  نصااًرا أساسااًيا فااي 
أنشااااطة الحركااااة األوليمبيااااة، ثااااذا إلااااى جانااااب القضاااااة والحكااااام والماااادربين 

ن واإلداريااين الرياضاايين. وثااي تتضاامن أيًضااا المنظمااات وغياارثم ماان الفنيااي
 والهيئات األخرى المعترف بها من قبل اللجنة األوليمبية الدولية.

 لاى أي فاارد أو منظماة تنتمااي بأياة صاافة كانات للحركااة األوليمبياة االلتاازام  .4
 بمواد الميثاق األوليمبي والخضو  لقرارات اللجنة األوليمبية الدولية.

 

 : رسالة ودور اللجنة األوليمبية الدولية 2 المادة رقم
تتمثاال رسااالة اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة فااي نشاار الفكاار األوليمبااي  باار العااالم 

 وقيادة الحركة األوليمبية. أما  ن دورثا، فيتمثل فيما يلي:
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تشاااجيع ود ااام نشااار القااايم األخالقياااة واإلدارة الرشااايدة فاااي الرياضاااة وتعلااايم  .1
اضاااة وتكاااريس الجهاااود لضااامان سااايادة روق اللعاااب الشاااباب مااان خاااالل الري

 النظي  ومنع العن  في الرياضة
 تشجيع ود م تنظيم وتنسيق وتطوير أنشطة الرياضة ومنافساتها .2
 ضمان إقامة دورات األلعاب األوليمبية بشكل منتظم .3
التعااااون ماااع المنظماااات والهيئاااات العاااام والخاصاااة المعنياااة مااان أجااال جعااال  .4

 نية ومن ثم تعزيز السالمالرياضة في خدمة اإلنسا
اتخاذ اإلجرا ات الكفيلة بتعزيز وحدة الحركة األوليمبية وحماية اساتقالليتها  .5

 والحفاظ  لى استقالل الرياضة
 التصدي ألي شكل من أشكال التمييز يؤثر  لى الحركة األوليمبية .6
تشااجيع ود اام مشاااركة الماارأة فااي األنشااطة الرياضااية  لااى كافااة المسااتويات  .7

 لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة التام التطبيق أجل من والهياكل
 قيادة المعركة ضد تناول المنشطات في الرياضة .8
 تشجيع ود م اتخاذ اإلجرا ات الكفيلة بحماية صحة الرياضيين .9

الوقوف ضد أية محاولة إلساا ة اساتغالل الرياضاة والرياضايين تجارًياا أو   .10
 سياسًيا.

رياضااية والهيئااات العامااة  لااى بااذل أقصااى تشااجيع ومساااندة المنظمااات ال  .11
 الجهود لتأمين المستقبل االجتما ي والمهني لال بين.

 تشجيع ومساندة تطوير أنشطة الرياضة للجميع.  .12
تشاااجيع ومسااااندة أياااة جهاااة مسااائولة  ااان الشااائون البيئياااة وتعزياااز التنمياااة   .13

 ا لذلك.المستدامة للرياضة والمطالبة بتنظيم دورات األلعاب األوليمبية وفقً 
اتخاذ الوسائل الالزمة لترويج التراث اإليجابي لادورات األلعااب األوليمبياة   .14

 بالمدن والدول المضيفة.
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تشاااااجيع ومسااااااندة المباااااادرات الهادفاااااة للجماااااع باااااين الرياضاااااة ماااااع الثقافاااااة   .15
 والتعليم.

مساااااااندة وتشااااااجيع أنشااااااطة األكاديميااااااة األوليمبيااااااة الدوليااااااة وغيرثااااااا ماااااان   .16
 هودثا للتعليم األوليمبي.المنظمات التي تكرس ج

 

 2الئحة تفسيرية للمادة رقم 
يجاااوز أن يماااانح المجلااااس التنفيااااذي للجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة حااااق ر ايااااة  -1

اللجناااة نفساااها، وفًقاااا للشاااروم والبناااود المناسااابة، إلاااى مساااابقات الرياضاااات 
شاريطة أن تاتم باالتوافق ماع  –اإلقليمياة أو القارياة أو العالمياة  –المتعددة 

يثاق األوليمبي وياتم تنظيمهاا تحات رقاباة اللجاان األوليمبياة الوطنياة أو الم
الرابطااات التااي تقاار بهااا اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة بالتعاااون مااع االتحااادات 

 الرياضية الدولية المعنية ووفًقا لقوا دثا الفنية.
يجاااوز أن يماااانح المجلااااس التنفيااااذي للجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة حااااق ر ايااااة  -2

نفساااها إلاااى أحاااداث أخااارى شاااريطة أن تتماشاااى ثاااذم األحاااداث ماااع اللجناااة 
 ثدف الحركة األوليمبية.

 

 : إقرار اللجنة األوليمبية الدولية3المادة رقم 
يجااااااوز للجنااااااة األوليمبيااااااة الدوليااااااة اال تااااااراف رساااااامًيا بتكوينااااااات الحركااااااة  -1

 األوليمبية.
ليمبيااة المحليااة يجااب أن تعتاارف اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة مثاال اللجااان األو  -2

والمؤسسات الرياضية المحلية باألنشطة التي ترتب  بمهمتها ودورثا. يجب 
أيًضا أن تقر اللجنة األوليمبية الدولية باتحاادات اللجاان األوليمبياة المحلياة 
التي تكونت  لى مستوى القارة أو مستوى العالم. يجب أن يتاوفر لادى كال 

ا، إذا أمكااان، ببياااان حالاااة كااال األفاااراد اللجاااان األوليمبياااة المحلياااة واتحاداتهااا
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القااانونيين. يجااب أن يلتاازم األفااراد القااانونيون بالميثاااق األوليمبااي. وتخضااع 
 بيانات حالتهم إلى موافقة اللجنة األوليمبية الدولية.

يجاااوز أن تعتااارف اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة باالتحاااادات الرياضاااية الدولياااة  -3
 ورابطاتها.

ر برابطااااات االتحااااادات الرياضااااية الدوليااااة أو تلااااك الخاصااااة ال يااااؤثر اإلقاااارا -4
باللجان األوليمبية الوطنية بأية طريقة  لى حق كال مان االتحااد الرياضاي 
الاادولي وحااق اللجنااة األوليمبيااة الوطنيااة للتعاماال بشااكل مباشاار مااع اللجنااة 

 األوليمبية الدولية والعكس صحيح.
بالمنظمااات غياار الحكوميااة المعنيااة  يجااوز للجنااة األوليمبيااة الدوليااة اإلقاارار -5

بالرياضة والتي تعمل  لى مستوى دولي، وبالقوا اد واألنشاطة التاي تتوافاق 
 مع الميثاق األوليمبي.

فااااي كاااال حالااااة، يحاااادد المجلااااس التنفيااااذي للجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة نتااااائج  -6
 اإلقرارات التي أدلى بها.

لدولياااة إماااا مقيااادة بشاااروم أو يجاااوز أن تكاااون إقااارارات اللجناااة األوليمبياااة ا -7
كاملاااة. ويقاااارر المجلااااس التنفياااذي للجنااااة األوليمبيااااة الدولياااة سااااوا  اإلقاااارار 
المقياااد بشاااروم  أو ساااحبه لفتااارة محاااددة أو غيااار محاااددة. ويجاااوز للمجلاااس 
التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية تحديد الظروف التي وفًقا لها يمكان إنهاا  

ما فيما يتعلق باإلقرار الكامل أو سحبه، فةن تفعيل اإلقرار المقيد بشروم. أ
الجلساة ثااي التااي تقاررم. ويحاادد المجلااس التنفياذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة 

 كل تفاصيل تدابير اإلقرار.
 

 : الكونجرس األوليمبي4المادة رقم 
يجمااع الكااونجرس األوليمبااي ممثلااي تكوينااات الحركااة األوليمبيااة خااالل فتاارات 

وليمبية الدولية؛ وينعقد الكونجرس برئاسة رئايس اللجناة األوليمبياة تحددثا اللجنة األ
 الدولية ويكون دورم استشارًيا.
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 4الئحة تفسيرية للمادة رقم 
ينعقد الكونجرس األوليمباي برئاساة رئايس اللجناة األوليمبياة الدولياة وبقارار  -1

ماااان الجلسااااة وتقااااوم اللجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة  لااااى تنظيمااااه فااااي المكااااان 
ميعاد الذي تحددم الجلسة. ويجاب أن يحضارثا رئايس اللجناة األوليمبياة وال

 الدولية ويحدد اإلجرا ات المتوقعة.
يتاااأل  الكاااونجرس األوليمباااي مااان األ ضاااا  والااارئيس الشااارفي واأل ضاااا   -2

الشاااارفيين واأل ضااااا  الشاااارفيين فااااي اللجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة والموفاااادين 
ياة واللجاان األوليمبياة الوطنياة. ويجاوز الممثلين لالتحادات الرياضاية الدول

أن يتضامن كااذلك الكااونجرس األوليمبااي ممثلاي المنظمااات التااي أقاارت بهااا 
اللجنااااااة الدوليااااااة األوليمبيااااااة. باإلضااااااافة إلااااااى ذلااااااك، يحضاااااار الكااااااونجرس 
األوليمباااي الال باااون الرياضاااايون والشخصااايات العاماااة التااااي ياااتم د وتهااااا 

 لمنصبها الشخصي أو التمثيلي.
جلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة جاادول أ مااال الكااونجرس يحادد الم -3

األوليمبي بعد التشاور مع االتحادات الرياضاية الدولياة واللجاان األوليمبياة 
 الوطنية.

 

 : لجنة التضامن األوليمبي5المادة رقم 
يعتبر الهدف من لجنة التضامن األوليمبي تنظيم المسا دات الموجهة للجان 

لوطنيااااة، خاصااااة تلااااك التاااي تعتباااار فااااي أشااااد الحاجاااة إليهااااا. تباااادو ثااااذم األوليمبياااة ا
المساااا دة فاااي شاااكل بااارامج تااام توضااايحها باالشاااتراك ماااع اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة 
واللجاااان األوليمبياااة الوطنياااة ماااع تاااوفر المساااا دة الفنياااة مااان االتحاااادات الرياضاااية 

 الدولية،  ند الضرورة.
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 5الئحة تفسيرية للمادة رقم 
 هدف البرامج التي تتبناثا لجنة التضامن األوليمبي إلى المساثمة في:ت

 مساندة المبادف األساسية للفكر األوليمبي -1
مساا دة اللجااان األوليمبيااة الوطنياة فااي إ ااداد الال باين الرياضاايين والفاارق  -2

 الرياضية التابعة لها للمشاركة في دورة األلعاب األوليمبية
 نية لدى الال بين الرياضيين والمدربينتنمية المعرفة الرياضية الف -3
تحسين المستوى الفني لال بين الرياضيين والمادربين بالتعااون ماع اللجاان  -4

األوليمبياااة الوطنياااة واالتحاااادات الرياضاااية الدولياااة بماااا فيهاااا البعثاااات التاااي 
 تتخللها

 تدريب العاملين اإلداريين في مجال الرياضة -5
ورا  ثاااذم األثاااداف، خاصاااة مااان  التنسااايق ماااع المنظماااات والهيئاااات ساااعًيا -6

 .خالل التعليم األوليمبي والد اية الرياضية
إلنشااا  ثيئااات رياضااية اقتصااادية ووظيفيااة بساايطة  نااد الحاجااة بالتعاااون  -7

 .مع الهيئات الدولية والوطنية
د اااام تنظاااايم منافسااااات  لااااى المسااااتوى المحلااااي واإلقليمااااي والقاااااري تحاااات  -8

طنيااة ولمسااا دة اللجااان األوليمبيااة إشااراف أو ر ايااة اللجااان األوليمبيااة الو 
الوطنياااااة فاااااي تنظااااايم وفودثاااااا واي ااااادادثا ومشااااااركتها فاااااي دورات األلعااااااب 

 .األوليمبية اإلقليمية والقارية
تشااااجيع باااارامج التعاااااون المشااااترك الثنااااائي ومتعاااادد األطااااراف بااااين اللجااااان  -9

 .األوليمبية الوطنية
المسااا دة حااث الحكومااات والمنظمااات الدوليااة  لااى تضاامين الرياضااة فااي  -10

 .التنموية الرسمية
 تتولى لجنة التضامن األوليمبي إدارة مثل ثذم البرامج.
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 : : دورات األلعاب األوليمبية6المادة رقم 
تعتبر دورات األلعاب األوليمبياة منافساات باين الال باين الرياضايين  لاى ثيئاة  -1

دورات مسااابقات فرديااة أو جما يااة وليساات منافسااات بااين الاادول. تجمااع ثااذم الاا
كل الال باين الرياضايين الاذين اختاارتهم لجاانهم األوليمبياة الوطنياة بعاد موافقاة 
اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة  لااى تسااجيلهم؛ حيااث يتنافسااون تحاات التوجيااه الفنااي 

 لالتحادات الرياضية الدولية المعنية.
تتاااااااأل  دورات األلعااااااااب األوليمبياااااااة مااااااان دورة األلعااااااااب األوليمبياااااااة الصااااااايفية  -2

األوليمبيااااااد( ودورة األلعااااااب األوليمبياااااة الشاااااتوية. وتشااااامل األلعااااااب األوليمبياااااة )
 الشتوية فق  الرياضات التي تتم ممارستها  لى الجليد أو الثلج. 

 

 : 6الئحة تفسيرية للمادة رقم 
يطلق مصطلح "األوليمبياد"  لى فترة زمنية تتأل  من أربع سنوات متتالية تبدأ  -1

من العام األول وتنتهاي فاي الحاادي والثالثاين مان ديسامبر  في األول من يناير
 من العام الرابع.

وترقم فترات األوليمبياد بشكل متتاال  بادً ا مان أول دورة ألعااب أوليمبياة صايفية  -2
 1، وساتبدأ فتارة األوليمبياااد التاساعة والعشارين فااي 1896أقيمات فاي أثيناا  ااام 

 .2008يناير 
 وليمبية الشتوية حسب الترتيب الذي أقيمت  ليه.تنظم دورات األلعاب األ -3
 

 : الحقوق المتعلقة بدورات األلعاب األوليمبية والممتلكاات األوليمبياة7المادة رقم 
با تبارثااا رئاايس الحركااة األوليمبيااة، تتااولى اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة مساائولية د اام 

ا لتنظااايم دورات مباااادف الحركاااة األوليمبياااة وتاااوفير د ااام الماااواد مااان ضااامن جهودثااا
األلعاااب األوليمبيااة وتنظاايم الد ايااة لهااا وكااذلك مساائولية د اام االتحااادات الرياضااية 
الدوليااااة واللجاااااان األوليمبياااااة الوطنياااااة والال باااااين الرياضااااايين فاااااي مراحااااال إ ااااادادثم 
لالشتراك في دورات األلعاب األوليمبية. وتعتبر اللجنة الدولية األوليمبية مالكة لكال 

قة فاااي ولصاااالح دورات األلعااااب األوليمبياااة والممتلكاااات األوليمبياااة الحقاااوق المساااتح
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الموضحة في ثذم المادة، وتتضمن ثذم الحقاوق إمكانياة تولياد إيارادات لخدماة مثال 
ثذم األثاداف. ويعاد فاي صاالح الحركاة األوليمبياة وتكويناتهاا التاي تساتفيد مان مثال 

ممتلكاات األوليمبياة باأكبر قادر ثذم اإليرادات المذكورة أن تتمتع كل ثذم الحقاوق وال
ماان الحمايااة الممكنااة ماان قباال كاال الجهااات المعنيااة وأن اسااتخدام ثااذم الحقااوق يااتم 

 بموافقة اللجنة األوليمبية الدولية.
تعتبااار دورات األلعااااب األوليمبياااة ملًكاااا حصااارًيا للجناااة األوليمبياااة الدولياااة  -1

عااب األوليمبياة، التي تمتلاك كال الحقاوق والمعلوماات المتعلقاة بادورات األل
شااااملة وليسااات قاصااارة  لاااى كااال الحقاااوق المتعلقاااة باااالتنظيم واالساااتغالل 
والبث والتسجيل واي ادة التقديم واي ادة اإلنتاج والوصاول إليهاا ونشارثا بأياة 
صورة وبأية وسيلة أو آلية مهما كانت ماثيتها، سوا  كانت موجودة حالًيا 

 أو سيتم تطويرثا في المستقبل.
ليمبيااااااة الدوليااااااة ثااااااي الجهااااااة التااااااي تحاااااادد شااااااروم الوصااااااول اللجنااااااة األو  -2

واالستخدام ألية معلوماات تتعلاق بادورات األلعااب األوليمبياة وبالمنافساات 
 والنتائج الرياضية لرلعاب األوليمبية.

الرمااز والعلاام والشااعار والنشاايد األوليمبااي ومساامياتها )يشاامل ذلااك دون أن  -3
و"ألعااب األوليمبيااد"( والادالالت يقتصر  لياه "دورات األلعااب األوليمبياة" 

 14-8والشعارات المركبة والشعلة والمشعل المنصاوص  ليهاا فاي الماواد 
أدنام ينبغي اإلشارة إليها مجتمعة أو منفردة بعبارة "الممتلكات األوليمبياة". 
تتمتع اللجنة األوليمبياة الدولياة حصارًيا بكال الحقاوق المتعلقاة باأي مان أو 

يمبيااااة، وكااااذلك كاااال الحقااااوق المتعلقااااة باسااااتخدامها، كاااال الممتلكااااات األول
ويشاااامل ذلااااك دون أن يقتصاااار  ليااااه أي اسااااتخدام ألجاااال أغااااراا تهاااادف 
لتحقيااق الااربح أو المكاسااب التجاريااة أو الد ائيااة. يجااوز للجنااة األوليمبيااة 
الدوليااة إ طااا  تاارخيص باسااتخدام كاال أو بعااا حقوقهااا بشااروم وأحكااام 

 وليمبية الدولية.  يضعها المجلس التنفيذي للجنة األ
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 : : الرمز األوليمبي8المادة رقم 
يتكاااون الرماااز األوليمباااي مااان خماااس حلقاااات متقاطعاااة وذات أقطاااار متسااااوية 
)الحلقااااات األوليمبيااااة(، وتسااااتخدم كوحاااادة واحاااادة إمااااا بلااااون واحااااد أو بخمسااااة ألااااوان 

يماين مختلفة.  ند استخدامها بخمسة ألوان مختلفة، يكون ترتيبها من اليساار إلاى ال
األزرق واألصااافر واألساااود واألخضااار واألحمااار. تتشاااابك الحلقاااات مااان اليساااار إلاااى 
اليماااين بحياااث تكاااون الحلقاااات الزرقاااا  والساااودا  والحمااارا  فاااي األ لاااى ويقاااع تحتهاااا 
الحلقتااان الصاافرا  والخضاارا  حسااب الشااكل المرسااوم أدنااام. يعباار الرمااز األوليمبااي 

لقاااااارات الخماااااس والتقاااااا  الال باااااين  ااااان نشاااااام الحركاااااة األوليمبياااااة ويمثااااال وحااااادة ا
 الرياضيين من شتى أنحا  العالم في دورات األلعاب األوليمبية.

 
 : : العلم األوليمبي9المادة رقم 

يتساام العلاام األوليمبااي بخلفيااة بيضااا  ولاايس لااه إطااار  لااى حاادودم ويتوسااطه 
 الرمز األوليمبي بألوانه الخمسة.

 

 : : الشعار األوليمبي10المادة رقم 
األقااوى"  اان تطلعااات الحركااة  –األ لااى  –عباار الشااعار األوليمبااي "األساار  ي

 األوليمبية.
 

 : : الشعار األوليمبي المركب11المادة رقم 
الشااعار األوليمبااي  بااارة  اان تصااميم متكاماال يجمااع بااين الحلقااات األوليمبيااة 

 مع  نصر آخر مميز.
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 : : النشيد األوليمبي12المادة رقم 
بي  بارة  ان العمال الموسايقي الاذي يسامى "النشايد األوليمباي" النشيد األوليم

 الذي ألفه "سبايروس سامارا".
 

 : : الشعلة األوليمبية والمشعل األوليمبي13المادة رقم 
تعتبر الشعلة األوليمبية ثي الشعلة التي توقد في مدينة أوليمبيا اليونانية تحات  -1

 إشراف اللجنة األوليمبية الدولية.
شااااعل األوليمبااااي ثااااو ذلااااك المشااااعل المحمااااول أو بأيااااة صااااورة شاااابيهة كمااااا الم -2

 صادقت  ليه اللجنة األوليمبية الدولية ويقصد منه إيقاد الشعلة األوليمبية.
 

 : : الدالالت األوليمبية14المادة رقم 
الداللااااة األوليمبيااااة ثااااي أيااااة وساااايلة بصاااارية أو ساااامعية ألي اتحاااااد أو جهااااة 

األلعااااب األوليمبياااة أو الحركاااة األوليمبياااة أو أي مااان مختصاااة أو مرتبطاااة بااادورات 
 التكوينات التابعة لها.

 14-7اللوائح التفسيرية للمواد 
 الحماية القانونية: -1
يجوز للجنة األوليمبية الدولية اتخاذ كافة الخطوات التي تراثا مناسبة لحماياة  1-1

ورات األلعاااااب نفسااااها قانونًيااااا  لااااى المسااااتوى المحلااااي والاااادولي وحقوقهااااا فااااي د
 األولمبية وأي ممتلكات أوليمبية.

كاال لجنااة أوليمبيااة وطنيااة مساائولة أمااام اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة  اان االلتاازام  1-2
ولوائحها التفسيرية. و ليها القيام بكافاة التادابير لمناع  14-7في دولتها بالمواد 

ائحهاا التفسايرية. استخدام الممتلكات األوليمبية بما يتعاارا ماع ثاذم الماواد ولو 
كما يتعين  ليها السعي لحماية الممتلكاات األوليمبياة لصاالح اللجناة األوليمبياة 

 الدولية.
ن كان القانون الوطني أو تساجيل العالماة التجارياة أو أي شاكل مان  1-3  حتى واي

أشكال الحماية القانونية يمنح اللجنة األولمبياة الوطنياة الحماياة القانونياة للرماز 
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ي أو غيااارم ماان الممتلكاااات األولمبيااة فةناااه يجااوز لهاااذم اللجنااة األولمبياااة األولمباا
الوطنية استخدام ثذم الحقوق فق  بما يتماشى مع الميثاق األولمبي والتعليمات 

 .التي تتلقاثا من اللجنة األولمبية الدولية.
يجوز ألي لجنة أولمبية وطنية في أي وقت طلاب مساا دة اللجناة األولمبياة  1-4 

ليااة فااي تااوفير الحمايااة القانونيااة ألي ماان الممتلكااات األولمبيااة ولتسااوية أيااة الدو 
 خالفات أو مناز ات تنشب مع أي طرف آخر في مثل ثذم األمور.

يجاااوز للجناااة األولمبياااة الدولياااة فاااي أي وقااات طلاااب المساااا دة مااان أي لجناااة  1-5 
خالفاات أو أولمبية وطنية في توفير ألي من الممتلكات األولمبية ولتساوية أياة 

 .مناز ات تنشب مع أي طرف آخر في مثل ثذم األمور.
استخدام الممتلكات األولمبية بواسطة اللجنة األولمبية الدولية أو بواسطة طرف  -2

 :خارجي مصرق أو مرخص له من اللجنة األولمبية الدولية:
يجااااااوز للجنااااااة األولمبيااااااة الدوليااااااة ابتكااااااار شااااااعار أو  اااااادة شااااااعارات أولمبيااااااة  2-1

 .تخدامها حسبما يترا ى لها.الس
الرماااز األولمباااي والشاااعار األولمباااي وغيرثاااا مااان الممتلكاااات األولمبياااة للجناااة  2-2

األولمبية الدولية يجوز استخدامها بواساطة اللجناة األولمبياة الدولياة أو بواساطة 
أي شااخص مصاارق لااه ماان طرفهااا فااي دولااة أي لجنااة وطنيااة أولمبيااة، شااريطة 

 :الوفا  بالشروم اآلتية
فااااي كاااال اتفاقيااااات الر ايااااة والتوريااااد وكاااال المبااااادرات التسااااويقية بخااااالف  2-2-1 

أدناااااام، يشاااااترم أال ياااااؤدي مثااااال ثاااااذا  2-2-2المنصاااااوص  ليهاااااا فاااااي الفقااااارة 
االستغالل إلاى إلحااق أضارار بليغاة بمصاالح اللجناة األولمبياة الوطنياة المعنياة 

تشاااور مااع تلااك اللجنااة ويجااب اتخاااذ القاارار بواسااطة اللجنااة األولمبيااة الدوليااة بال
األولمبيااة الوطنياااة والتاااي ينبغااي أن تحصااال  لاااى جاااز  ماان صاااافي دخااال ذلاااك 

 .االستغالل.
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فااي كاال اتفاقيااات التاارخيص، ينبغااي أن تسااتلم اللجنااة األولمبيااة الوطنيااة  2-2-2 
نصا  صاافي الادخل كلاه النااتج  ان ثاذا االساتغالل بعاد خصام كال الضاارائب 

أن يتم إشاعار اللجناة األولمبياة الوطنياة مقادًما والمصاري  المترتبة  ليها  لى 
 .بهذا االستغالل.

يجااوز للجنااة األولمبيااة الدوليااة حساابما يتاارا ى لهااا وحاادثا تفااويا محطااات  2-3 
وشااااابكات التليفزياااااون المتعاقااااادة  لاااااى حقاااااوق باااااث دورات األلعااااااب األولمبياااااة 

ولمبية الدولية باستخدام الرمز األولمبي والشعارات األولمبية الخاصة باللجنة األ
واللجان المنظمة لدورات األلعاب األولمبية لتارويج البارامج والرساائل التلفزيونياة 

-2الخاصة بادورات األلعااب األولمبياة وتجادر اإلشاارة إلاى أن نصاي الفقارتين 
مااااان ثاااااذا الملحاااااق ال ينطبقاااااان  لاااااى مثااااال ثاااااذا الناااااو  مااااان  2-2-2و 2-1

 التفويضات. 
 لشعار والنشيد األولمبي:استخدام الرمز والعلم وا -3

ماان ثااذا الملحااق، يجااوز للجنااة األولمبيااة  2-2وفًقااا للفقاارة  3-1وفًقااا للفقاارة 
 الدولية استخدام الرمز والعلم والشعار والنشيد حسب تقديرثا.

ال يجاااوز للجاااان األولمبياااة الوطنياااة اساااتخدام الرماااز والعلااام والشاااعار والنشااايد  3-2
ر الربحيااة شااريطة أن يسااهم ثااذا االسااتخدم األولمبااي إال فااي إطااار أنشااطتها غياا

فااي تطااوير الحركااة األولمبيااة وال ينااتقص ماان كرامااة اللجنااة األولمبيااة الوطنيااة 
وذلاااك بعااااد حصااااول ثاااذم اللجااااان األولمبيااااة الوطنيااااة  لاااى موافقااااة مساااابقة ماااان 

 المكتب التنفيذي للجنة األولمبية الدولية إلقامة ثذم األنشطة.
مبااي بواسااطة لجنااة أولمبيااة وطنيااة أو لجنااة منظمااة تصااميم واسااتخدام شااعار أول -4

 لدورات األلعاب األولمبية:
يجااوز ألي لجنااة أولمبيااة وطنيااة أو لجنااة منظمااة لاادورة ألعاااب أولمبيااة ابتكااار  4-1

 شعار أولمبي.
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يجااوز للجنااة األولمبيااة الدوليااة ا تماااد تصااميم أي شااعار أولمبااي شاااريطة أال  4-2
ا الشاعار ماع الرماز األولمباي أو الشاعارات يكون ثناك أي احتمال بتضارب ثذ

 األولمبية األخرى القائمة بالفعل.
يجاب أال تتجاااوز مسااحة الرمااز األولمبااي فاي أي شااعار أولمباي ثلااث مساااحة  4-3

الشااعار ذاتااه و ااالوة  لااى ذلااك ال بااد ماان ظهااور الرمااز األولمبااي بأكملااه  نااد 
ت أو تغييارات  لياه تصميم أي شعار أولمبي كما يجاب  ادم إجارا  أياة تعاديال

 بأي شكل كان.
إضافة إلى ما تقدم فاةن الشاعار األولمباي ألي لجناة أولمبياة وطنياة يجاب أن  4-4

 تتوافر فيه الشروم التالية:
يجاااب أن يصااامم الشاااعار بطريقاااة تظهااار بوضاااوق ارتباطاااه بدولاااة اللجناااة  4-4-1

 األولمبية الوطنية المختصة.
ي الشاااعار  لااااى اسااام دولااااة اللجنااااة يجاااب أال يقتصاااار العنصااار المميااااز فاااا 4-4-2

 األولمبية الوطنية المعنية أو اختصارم.
يجب أال يشير العنصر الممياز فاي الشاعار إلاى دورات األلعااب األولمبياة  4-4-3

 أو تاريخ حدث معين حتى ال يكون مقيًدا بزمن.
يجااب أال يشااتمل العنصاار المميااز فااي الشااعار المااذكور  لااى شااعارات أو  4-4-4

 بااااارات أخاااارى قااااد تعطااااي انطباً ااااا بااااأن ثااااذا الشااااعار ذو صاااابغة   دالالت أو
  المية أو دولية.

أ اااالم، فاااةن  3-4و 2-4و  1-4 اااالوة  لاااى الشاااروم الاااواردة فاااي الفقااارات  4-5
الشاااعار األولمبااااي ألي لجنااااة منظماااة لاااادورة ألعاااااب أولمبياااة يجااااب أن يسااااتوفي 

 المتطلبات التالية:
ر بوضاااوق ارتباطاااه بااادورة األلعااااب يجاااب أن يصااامم الشاااعار بطريقاااة تظهااا 4-5-1

 األولمبية التي تنظمها ثذم اللجنة.
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يجاااب أال يقتصاااار العنصااار المميااااز فااااي الشاااعار  لااااى اسااام دولااااة اللجنااااة  4-5-2
 المنظمة لدورة األلعاب األولمبية و اختصارم.

يجااب أال يشااتمل العنصاار المميااز فااي الشااعار المااذكور  لااى شااعارات أو  4-5-3
رى قد تعطي انطباً ا بأن ثذا الشعار ذو صبغة  المياة دالالت أو  بارات أخ

 أو دولية.
أي شاااااعار أولمباااااي تااااام ا تماااااادم مااااان اللجناااااة األولمبياااااة الدولياااااة قبااااال ساااااريان  4-6

 النصوص والشروم الواردة أ الم سيظل ساري المفعول.
يتعاااين  لاااى كااال لجناااة أولمبياااة وطنياااة تساااجيل شاااعارثا األولمباااي أي حمايتاااه  4-7

طة اللجنااة األولمبيااة الوطنيااة فااي دولتهااا كلمااا وأينمااا أمكاان ذلااك فااي قانوًنااا بواساا
غضااون سااتة أشااهر ماان تاااريخ ا تمااادم ماان اللجنااة األولمبيااة الدوليااة  لااى أن 
ترساال وثااائق التسااجيل للجنااة األولمبيااة الدوليااة. يجااوز للجنااة األولمبيااة الدوليااة 

ولمبيااة الوطنيااة سااحب موافقتهااا  لااى الشااعارات األولمبيااة مااا لاام تقاام اللجااان األ
خطاار اللجناة  المعنية باتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية شاعاراتها األولمبياة واي
األولمبيااة الدوليااة بتلااك الحمايااة. وبالمثاال يتعااين  لااى اللجااان المنظمااة لاادورات 
األلعاب األولمبية حماية شعاراتها باالنم  نفساه الماذكور أ االم ساوا  فاي دولهاا 

تعليمات اللجناة األولمبياة الدولياة. ال يجاوز اساتغالل أياة أو دول أخرى حسبما 
حمايااااة تحصاااال  ليهااااا اللجااااان األولمبيااااة الوطنيااااة واللجااااان المنظمااااة لاااادورات 

 األلعاب األولمبية ضد اللجنة األولمبية الدولية. 
يجاااب أن يكااااون اسااااتخدام الرمااااز والعلاااام والشااااعار والنشاااايد األولمبااااي فااااي أيااااة  4-8

ية أو ربحية مهما كان نو ها وفًقاا للشاروم المنصاوص أغراا د ائية أو تجار 
 أدنام. 10-4و 9-4 ليها في الفقرات 

إذا رغبت أية لجنة أوليمبية وطنية، أو لجنة منظمة لادورة األلعااب األوليمبياة   4-9
فااي اسااتخدام شااعارثا األولمبااي ألغااراا د ائيااة، أو تجاريااة، أو ربحيااة أًيااا مااا 
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طااارف ثالاااث، يتعاااين  ليهاااا اإلذ اااان لهاااذا  كانااات بشاااكل مباشااار أو مااان خاااالل
 الملحق مع التأكد من التزام الطرف الثالث به أيًضا.

يجااب أن تكااون كاال العقااود واالتفاقيااات، بمااا فيهااا تلااك المبرمااة ماان اللجنااة  4-10
المنظمة لدورة األلعاب األوليمبية مصدًقا أو موقًعا  ليها مان اللجناة األوليمبياة 

 أن تحكم ثذم العقود واالتفاقيات المبادف التالي ذكرثا: الوطنية المعنية، والبد
يصح قانونًيا اساتخدام الشاعار األوليمباي للجناة األولمبياة الوطنياة داخال  4-10-1

 الرماوز وغيارم مان الشاعار ثاذا اساتخدام يجاوز الدولاة الماذكورة فحساب. وال
 في وطنية يةبأية لجنة أولمب الخاصة األولمبية والدالالت والعالمات والشعارات
 أولمبياة لجناة دولاة فاي  لاى اإلطاالق والربحياة والتجارياة الد ائياة األغاراا
 . منها مسبقة كتابية  لى موافقة الحصول بدون  أخرى  وطنية

 لادورة منظماة لجناة ألياة األولمباي الشاعار اساتخدام يجاوز وبالمثال ال 4-10-2 
 الادالالت األولمبياةو  والعالماات والشاعارات الرماوز مان وغيارم أولمبياة ألعااب
 دولة في والربحية  لى اإلطالق والتجارية الد ائية األغراا في بها الخاصة
 ثاذم مان مسابقة  لى موافقاة كتابياة الحصول بدون  أخرى  وطنية أولمبية لجنة
 . األولمبية اللجنة

فااي كاال الحاااالت، يتعااين أال تتخطااى ماادة سااريان أي  قااد توقعااه اللجنااة  4-10-3
ديسامبر مان العاام المنعقاد باه دورة  31األلعاب األوليمبية تااريخ  المنظمة لدورة

 األلعاب األولمبية المعنية.
يتعااااااين أن يسااااااهم اسااااااتخدام الشااااااعار األوليمبااااااي فااااااي تطااااااوير الحركااااااة  4 -4-10

األوليمبياة، ويتحااتم أال يقلاال اساتخدمه ماان قاادر ثااذم الحركاة. كمااا يحظاار الاارب  
يمبي وأي منتج أو خدمة  لى نحاو ال بأي شكل من األشكال بين الشعار األول

اللجنة األوليمبياة  يتماشى مع المبادف األساسية األولمبية، أو الدور الذي تلعبه
 كما ثو منصوص  ليه في الميثاق األولمبي. الدولية
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 ألعاب أولمبية لدورة منظمة لجنة أو وطنية أولمبية لجنة أية  لى يتعين 4-10-5
 طرفا تكون   قد من أي بنسخة طلبها  لى بنا  دوليةال األولمبية اللجنة موافاة
 . فيه

 : الطوابع -5
 فاي الوطنياة األولمبياة اللجاان ماع بالتعااون  الدولياة األولمبياة اللجناة تقاوم

بعاد  الصاادرة البرياد طواباع  لاى األولمباي الرماز اساتخدام بتشجيع البلدان المختصة
ياتم  أن شاريطة المختصاة، الوطنياة والسالطات الدولياة األولمبياة اللجناة بين التنسيق
 . الدولية األولمبية للجنة قبل من الموضو ة للشروم وفقاً  ذلك
 : األ مال الموسيقية -6

 الوطنياة األولمبياة واللجناة األولمبياة األلعااب لادورة المنظماة اللجناة  لاى
 لدولياةا األولمبية اللجنة تعيين إجرا ات استيفا  من التأكد المضيفة والدولة للمدينة
 األلعااب دورات أجل من خصيصا تأليفه تم موسيقي ألي  مل النسخ لحق كمالك

 .الدولية األولمبية اللجنة ينال رضا  الذي النحو و لى األولمبية
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 .الفصل الثاني
 

 .اللجنة األوليمبية الدولية
 

 : الوضع القانوني -15
غياار حكوميااة وغياار ثادفااة للااربح، . اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة ثااي منظمااة دوليااة 1

تتمتااع باالسااتمرارية وتأخااذ شااكل اتحاااد لااه شخصااية ا تباريااة ومعتاارف بااه لاادى 
نااوفمبر  1المجلااس الفياادرالي السويسااري بموجااب االتفاقيااة التااي تاام إبرامهااا فااي 

 .2000 ام 
 . يقع مقر اللجنة األوليمبية الدولية الدائم  في مدينة "لوزان" )سويسرا(، حيث إنها2

 العاصمة األوليمبية.
. تهااادف اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة إلاااى تنفياااذ الرساااالة والااادور والمسااائوليات التاااي 3

 أناطها بها الميثاق األوليمبي. 
آخار  شاكل باأي السايطرة أو الحصاول أو إنشاا  الدولياة األولمبياة للجناة . يجاوز4

ساالتها أدا  ر  أجال مان والشاركات المؤسساات مثال قانونياة كياناات أي  لاى
 .بها المنام بالدور والقيام

 

 : األعضاء 16
األثلياااة والتوظيااا  واالنتخاباااات  – ناصااار تشاااكيل اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة  -1

  :اللجنة األولمبية أ ضا  القبول ووضعو 
أ ضااا  اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة ثاام أناااس  اااديين. وفًقااا لالئحااة التفساايرية  1-1

 ضاًوا  115دد أ ضا  اللجنة األوليمبياة الدولياة  ان ال يزيد   16للمادة رقم 
 وثي تتكون من: 

أغلبياااة مااان األ ضاااا  غيااار المااارتبطين بموجاااب  ضاااويتهم بوظيفاااة، أو  1 -1 -1
وأال يزيااد  ااددثم  5 -2 -2 -16بمنصااب بعينااه وفًقااا لالئحااة التفساايرية رقاام 

 حدة. ال يمثل أكثر من  ضو دولة وا 16 ضًوا. وبموجب المادة رقم  70 ن 
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 15أال يزياد إجماالي  ادد األ ضاا  العاااملين فاي اللجناة الرياضاية  اان  2 -1 -1
 .2 -2 -2-16 ضًوا وفًقا لالئحة التفسيرية رقم 

أال يزيااااد  اااادد الرؤسااااا ، أو أصااااحاب المناصااااب التنفيذيااااة، أو القياديااااة  3 -1 -1
أو فاااي  العليااا فاااي االتحاااادات الرياضاااية الدولياااة، أو فااي الرابطاااات التابعاااة لهاااا،

 15غيرثاااا مااان المؤسساااات المعتااارف بهاااا مااان اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة  ااان 
  ضًوا.

أال يزيااااد إجمااااالي  اااادد الرؤسااااا ، أو أصااااحاب المناصااااب التنفيذيااااة، أو  4 -1 -1
القياديااااة العليااااا فااااي اللجااااان األوليمبيااااة الوطنيااااة، أو فااااي الرابطااااات العالميااااة أو 

 ضااًوا وأال يمثاال أكثاار ماان  15طنيااة  اان القاريااة التابعااة للجااان األوليمبيااة الو 
  ضو دولة مدينة واحدة في اللجنة األوليمبية الدولية.

تعااين اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة وتنتخااب أ ضااائها ماان بااين ثااذم الشخصاايات  1-2
صااحبة األثليااة للتعياين واالنتخاااب وممان تااراثم ماؤثلين وفًقااا لالئحاة التفساايرية 

 . 16للمادة رقم 
لجنااة األوليمبيااة الدوليااة احتفاليااة تقاادم فيهااا أ ضاااؤثا الجاادد ويقساامون تعقااد ال 1-3

 فيها  لى تنفيذ التزاماتهم تجام اللجنة، وفيما يلي نص ثذا القسم:   
"أتشاارف بكاااوني أصااابحت  ضاااًوا باللجنااة األوليمبياااة الدولياااة، وأقااار بمعرفتاااي 

الحركاااة  الكاملااة بمساائوليات منصاابي بهااا وأتعهااد بباااذل قصااارى جهاادي  فااي خدمااة
ارات اللجناااة األولمبياااة األوليمبياااة وبااااحترام وباااالتزام نصاااوص الميثااااق األوليمباااي وقااار 

أتعهااد بعاادم رفااع د ااوى اسااتئناف ضاادثا وباإلذ ااان لكاال مااا جااا  بميثاااق الدوليااة و 
األخااااالق الرياضااااية وأن أنااااا ى بنفسااااي  اااان أي تااااأثير سياسااااي أو تجاااااري أو أي 

كاااال أشااااكال التمييااااز األخاااارى، وأن أر ااااى ا تبااااارات  رقيااااة أو دينيااااة، وأن أحااااارب 
 مصالح اللجنة األوليمبية الدولية ومصالح الحركة األوليمبية مهما كانت الظروف."
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يمثل أ ضا  اللجنة األوليمبية الدولياة مصاالح اللجناة والحركاة األوليمبياة فاي  1-4

ا يعملاون دولهم وفاي المنظماات التابعاة للحركاة األوليمبياة التاي يعملاون بهاا كما
  لى تعزيز ثذم المصالح. 

ال يقبااااال أ ضاااااا  اللجناااااة األوليمبياااااة الدولياااااة أي تكليفاااااات أو تعليماااااات مااااان  1-5
حكومات أو منظمات أو أية جهات أخرى من شاأنها التادخل فاي الحرياة  التاي 

 يتمتع بها كل من  ملهم وحقوقهم في التصويت.
ساااؤولون بصااافة شخصاااية  ااان ال يعتبااار أ ضاااا  اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة م 1-6

 الديون وااللتزامات الخاصة باللجنة األوليمبية الدولية.
، يااتم انتخاااب كاال  ضااو ماان أ ضااا  اللجنااة لفتاارة واحاادة 3-16وفًقااا للمااادة  1-7

مااادتها ثمانياااة أ اااوام، ويجاااوز إ اااادة انتخاباااه لفتااارة واحااادة أخااارى أو لعااادة فتااارات 
المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية أخرى. وتتم إجرا ات إ ادة االنتخاب بمعرفة 

 الدولية.
 

 االلتزامات: -2
 يلتزم كل  ضو من أ ضا  اللجنة األوليمبية الدولية بااللتزامات التالية:    
االمتثاااال لماااا يحتاااوي  لياااه الميثااااق األوليمباااي وميثااااق األخالقياااات الرياضاااية  2-1

 .واللوائح األخرى الخاصة باللجنة األوليمبية الدولية
 .المشاركة في جلسات اللجنة األوليمبية الدولية 2-2
المشاااركة فااي  ماال اللجااان التابعااة للجنااة األوليمبيااة والتااي تاام تعيااين العضااو  2-3

 .فيها
 .المساثمة في تطوير الحركة األوليمبية وتشجيعها 2-4
مراقباااة تنفياااذ بااارامج اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة فاااي الدولاااة التاااي ينتماااي إليهاااا  2-5

 .ضو، وكذلك في المنظمة التابعة للحركة األوليمبية التي يعمل فيها العضوالع
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بتطااااور الحركااااة  –بناااااً   لااااى طلاااب منااااه  –إ اااالم رئاااايس اللجنااااة األوليمبياااة  2-6
األوليمبياااة وسااابل تشاااجيعها وكاااذلك باحتياجاتهاااا فاااي الدولاااة التاااي ينتماااي إليهاااا 

 عمل فيها العضو؛العضو وفي المنظمة التابعة للحركة األوليمبية التي ي
بكاال األحااداث التااي  –دونمااا تااأخير  –إ ااالم رئاايس اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة  2-7

من شأنها أن تعرقل تطبيق الميثاق األوليمبي أو غيرثا من األحاداث التاي مان 
شاااأنها التاااأثير بشاااكل سااالبي  لاااى الحركاااة األوليمبياااة فاااي دولاااة العضاااو أو فاااي 

 .بية التي يعمل فيهاالمنظمة التابعة للحركة األوليم
أدا  المهااااام األخاااارى التااااي يوكاااال رئاااايس اللجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة تنفيااااذثا  2-8

 للعضو.
 . إلغا  العضوية في اللجنة األوليمبية الدولية3

 يتم إلغا  العضوية في اللجنة األوليمبية الدولية في الظروف التالية:
 االستقالة 3-1

ية الدولية أن يلغاي  ضاويته فاي اللجناة يجوز ألي  ضو في اللجنة األوليمب
في أي وقت بتسليم استقالة مكتوبة لرئيس اللجنة. وقبال قباول ثاذم االساتقالة، يحاق 

 للمجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية أن يطلب االستما  للعضو المستقيل.
  دم إ ادة االنتخاب 3-2

لياة دون الحاجاة للقياام يتم إلغا   ضوية أي  ضو في اللجنة األوليمبية الدو 
 7-1-16بااااأي إجاااارا ات أخاااارى فااااي حالااااة  اااادم إ ااااادة انتخابااااه وفًقااااا للمااااادة رقاااام 

، و حسبما يتطلب األمر،  وفًقا لالئحة التفسايرية 6-2-16والالئحة التفسيرية رقم 
 .2-7-2-16رقم  
 بلوغ السن القانونية للتقا د: 3-3

الدولياااة بنهاياااة السااانة  ياااتم إلغاااا   ضاااوية أي  ضاااو فاااي اللجناااة األوليمبياااة
-2-16الميالدية التي يكمل فيها  امه السبعين، وذلك وفًقا لالئحة التفسيرية رقام 

7-1. 



-25- 

 

العجز  ن حضور جلسات اللجنة األوليمبية الدولية أو المشاركة بشكل فعال  3-4
 في  مل اللجنة:

يااتم إلغااا   ضااوية أي  ضااو فاااي اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة دون أن يحتااااج 
جاارا  ماان جانبااه إلخطااار اللجنااة فااي حالااة تعرضااه لقااوة قهريااة  لعضااو للقيااام بااأيا

تمنعه من حضور جلسات اللجنة أو المشاركة بشاكل فعاال فاي  ملهاا لمادة  اامين 
لعضاااوية بموجاااب قااارار مااان جلساااة ا متتااااليين. وفاااي مثااال ثاااذم الحااااالت، ياااتم إلغاااا 

جلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة  بناااً   لااى اقتااراق ماان الم
 الدولية. 

 نقل محل اإلقامة الدائم أو مركز النشام: 3-5
يتم إلغاا   ضاوية  ضاو اللجناة األوليمبياة الدولياة، وفًقاا لماا جاا  فاي الماادة 

، فااي حالااة نقلااه لمحااال إقامتااه الاادائم أو مركاااز نشاااطه الرئيسااي إلاااى 16-1-1-1
فيهااا مقااًرا دائًمااا إلقامتااه أو مركااًزا لنشاااطه  دولااة أخاارى غياار الدولااة التااي كااان يتخااذ

 وقت انتخابه.
في ثذم الحالة، يتم إلغا  العضوية بموجب قرار من جلساة اللجناة األوليمبياة 

 الدولية بناً   لى اقتراق من المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية.
عاااة للجناااة األ ضاااا  المنتخباااين كأ ضاااا   ااااملين فاااي لجناااة الرياضااايين التاب 3-6

 األوليمبية الدولية:
الساابق ذكرثاا بةلغاا   2-1-1-16يتم إلغا   ضوية  ضو اللجنة بموجاب الماادة 

  ضويته في لجنة الرياضيين التابعة للجنة األوليمبية الدولية. 
الرؤساااااا  أو أصااااااحاب المناصاااااب التنفيذيااااااة أو القيادياااااة العليااااااا فاااااي اللجااااااان  3-7

ت العالميااااة أو القاريااااة التابعااااة للجااااان أوليمبيااااة األوليمبيااااة الوطنيااااة، أو الرابطااااا
وطنية، أو االتحادات الرياضية الدولياة أو الرابطاات التابعاة التحاادات رياضاية 

 دولية  أو غيرثا من المنظمات التي تعترف بها اللجنة األوليمبية الدولية:
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أو المااااادة  3-1-1-16يااااتم إلغااااا   ضااااوية  ضااااو اللجنااااة بموجااااب المااااادة 
 بةلغا  ممارسته للدور الوظيفي الذي كان يؤديه وقت انتخابه. 16-1-1-4

 

 االستبعاد 3-8
يجااوز اسااتبعاد  ضااو اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة ماان  ضااوية اللجنااة بموجااب  3-8

قاااارار جلسااااة اللجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة فااااي حالااااة إخااااالل ثااااذا العضااااو  بقساااام 
اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة  ضااوية اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة، أو إذا رأت جلسااة 

أن ثااذا العضااو قااد أثماال مصااالح اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة أو قااام بتعريضااها 
للخطاااار  اااان  لاااام، أو تصاااارف  لااااى نحااااو ال يليااااق بمكانااااة اللجنااااة األوليمبيااااة 

 الدولية.
تتخذ جلسة اللجنة األوليمبية الدولية قراًرا باستبعاد  ضو اللجنة بناً   لى  3-8-2

المجلس التنفيذي للجناة األوليمبياة الدولياة. ويلازم لساريان ثاذا القارار اقتراق من 
أن يااتم الحصااول  لااى أغلبيااة تتمثاال فااي ثلثااي األصااوات التااي تاام اإلدال  بهااا. 
ويحااق للعضااو المعنااي أن يااتم االسااتما  لدفا ااه، كمااا يشااتمل حقااه فااي الاادفا  

بشخصاه أماام  لى إحاطته باالتهم المنساوبة إلياه وكاذلك  لاى حقاه فاي المثاول 
 جلسة اللجنة األوليمبية الدولية أو في تقديم دفاً ا مكتوًبا.

حتى تتخذ جلساة اللجناة األوليمبياة الدولياة قرارثاا بشاأن اقتاراق االساتبعاد،  3-8-3
يجوز للمجلس التنفيذي للجناة األوليمبياة الدولياة إيقااف العضاو المعناي بصاورة 

ي مان حقوقاه وامتيازاتاه وأدوارم مؤقتة وحرمان ثاذا العضاو بشاكل كامال أو جزئا
 الوظيفية الممنوحة له بموجب  ضويته في اللجنة.

ال يجوز للعضو المستبعد من اللجناة األوليمبياة الدولياة أن يصابح  ضاًوا  3-4-8
فاااي إحااادى اللجاااان األوليمبياااة الوطنياااة أو فاااي إحااادى الرابطاااات التابعاااة للجناااة 

 األلعاب األوليمبية. أوليمبية وطنية أو في اللجنة المنظمة لدورة
 أ ضا  الشرف: –األ ضا  الفخريون  –الرئيس الفخري  -4
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بناااا   لاااى االقتاااراق المقااادم مااان المجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة،  4-1
يجاااوز لجلساااة اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة انتخااااب رئااايس فخااارى للجناااة مااان أحاااد 

ألوليمبيااة الدوليااة أثنااا  تااوليهم أ ضااائها الااذين قاادموا خاادمات اسااتثنائية للجنااة ا
 رئاستها. ويحق للرئيس الفخري أن يقدم نصائحه للجنة األوليمبية الدولية.

يجااوز لجلسااة اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة انتخاااب أي  ضااو متقا ااد بعااد أدا   4-2
دورم الوظيفي في خدمة اللجنة األوليمبية الدولية لمدة  شار  أ اوام  لاى األقال 

دمات استثنائية للجنة كعضو فخري في اللجنة األوليمبية الدولية، قدم خاللها خ
 وذلك بناً   لى االقتراق المقدم من المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية.

بنااااً   لاااى االقتاااراق المقااادم مااان المجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة،  4-3
أ ضاا  شاارف فيهاا، ماان غياار  يجاوز لجلسااة اللجناة األوليمبيااة الدولياة انتخاااب 

 أ ضا  اللجنة، من الشخصيات البارزة التي قدمت خدمات بارزة للجنة.
يكاااون انتخااااب الااارئيس الفخااارى واأل ضاااا  الفخاااريين وأ ضاااا  الشااارف مااادى  4-4

الحياة. وال يكون لهم حاق التصاويت أو يكوناوا ماؤثلين لشاغل أي منصاب تاابع 
 1-1-16حكاااام الخاصاااة باااالمواد مااان للجناااة األوليمبياااة الدولياااة. ال تنطباااق األ

والالئحيتااااااااااين  3-16و 2-16و 7-1-16، وكااااااااااذلك بااااااااااالمواد 5-1وحتااااااااااى 
 لااااى ثااااؤال  األشااااخاص.  كااااذلك، يجااااوز  2-16و 1-16التفساااايريتين رقمااااي 

 سحب ثذم المناصب منهم بموجب قرار من جلسة اللجنة األوليمبية الدولية.
  

 16الالئحة التفسيرية رقم 
 : األهلية -1

ل أي شاخص طبيعاي بلاي سان الثامناة  شار أو تعاداثا  لعضاوية اللجناة يتأث
 األوليمبية الدولية بشرم أن:

 ؛1-2يتم تقديم طلب الترشح وفًقا لما سيأتي في الفقرة  1-1
 ؛2-2تتوافر في ثذا الشخص الشروم المنصوص  ليها في الفقرة التالية  1-2
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 لها وتقدم تقريًرا  نها؛تفحص لجنة الترشيحات طلبات الترشح المقدمة  1-3
يتم تقديم اقتراق انتخاب ثذا الشخص لجلسة اللجنة األوليمبية الدولية بمعرفة  1-4

 المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية.
 

 إجراءات انتخاب أعضاء اللجنة األوليمبية الدولية  -2
 ة الدوليةتقديم طلبات الترشح لالنتخاب لعضوية أ ضا  اللجنة األوليمبي 2-1

يحق لرشخاص والمنظماات التااليين تقاديم طلباات ترشاح لالنتخااب لعضاوية 
اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة: أ ضااا  اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة، واالتحااادات الرياضااية 
الدولياااااة، والرابطاااااات  التابعاااااة لالتحاااااادات الرياضاااااية الدولياااااة، واللجاااااان األوليمبياااااة 

والقاريااااااة التابعااااااة لالتحااااااادات الرياضااااااية الدوليااااااة،  الوطنيااااااة، والرابطااااااات العالميااااااة
 والمنظمات األخرى التي تعترف بها اللجنة األوليمبية الدولية.

  

 : قبول المرشحين 2-2
حتى يتم قبول طلبات الترشح، ينبغي تقديم الطلباات كلهاا مكتوباة إلاى رئايس 

 اللجنة باإلضافة إلى تحقق الشروم التالية فيها:
ل شاخص أو منظماة تتقادم بطلاب ترشاح لالنتخااب لعضاوية يجب  لى كا 2-2-1

اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة أن توضاااح بجاااال ، بالنسااابة لكااال طلاااب، إذا ماااا كاااان 
المرشااااح متقاااادم بصاااافته  ضااااو  اماااال  فااااي لجنااااة الرياضاااايين التابعااااة للجنااااة 

أو إذا مااا  2-2-2األوليمبيااة الدوليااة بحسااب مااا ثااو مااذكور فااي الفقاارة التاليااة 
لترشاااح مقترًناااا بااادور وظيفاااي  يمارساااه  المرشاااح فاااي إطاااار إحااادى كاااان طلاااب ا

أو إذا مااا كااان  4-2-2و 3-2-2المنظمااات المااذكورة فااي الفقاارتين التاااليتين 
-2طلب الترشح يتعلق بمرشح مستقل بحسب ما ثو ماذكور فاي الفقارة التالياة 

2-5. 
 إذا كااان طلااب الترشااح مقاادًما ماان  ضااو  اماال فااي لجنااة الرياضاايين فااي 2-2-2

يجب أن يكون ثذا المرشح  2-1-1ضو  المعنى المنصوص  ليه في المادة 
قاااد تااام انتخاباااه أو تعييناااه بواساااطة لجناااة الرياضااايين التابعاااة للجناااة األوليمبياااة 
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الدولية في مو د ال يتعدى دورة األلعااب األوليمبياة أو دورة األلعااب األوليمبياة 
 خيرة التي شارك فيها المرشح.الشتوية التي تعقب دورة األلعاب األوليمبية األ

فااي حالااة ارتبااام طلااب الترشااح باادور وظيفااي  يشااغله  المرشااح فااي إطااار  2-2-3
أحاااد االتحاااادات الرياضاااية الدولياااة أو إحااادى الرابطاااات التابعاااة التحااااد رياضاااي 
دولي أو إحدى المنظمات التي تعترف بها اللجنة األوليمبية الدولياة بحساب ماا 

، ينبغي أن يشغل المرشح منصاب الارئيس فاي ثاذم 5-3ثو مذكور في المادة 
الجهاة أو أن يكاون أحاد المساؤولين فاي ثاذم الجهاة  ان منصاب قياادي تنفيااذي 

 أو قيادي.
فااي حالااة ارتبااام طلااب الترشااح باادور وظيفااي  يشااغله  المرشااح فااي إحاادى  2-2-4

جناة اللجان األوليمبية الوطنياة أو إحادى الرابطاات العالمياة أو القارياة التابعاة لل
أوليمبية وطنية، ينبغي أن يشغل المرشح منصب الرئيس في ثذم الجهاة أو أن 

 يكون أحد المسؤولين في ثذم الجهة  ن منصب قيادي تنفيذي أو قيادي.
ينبغي أن يرتب  أي اقتراق آخر للترشح بمرشح مستقل  ينتماي لدولاة يقايم  2-2-5

أرضها، ويكاون فيهاا  لى أرضها بالفعل أو يكون مركز نشاطه  الرئيسي  لى 
 لجنة أوليمبية وطنية.

 لجنة الترشيحات التابعة للجنة األوليمبية الدولية: 2-3
يعهد للجنة الترشيحات التابعاة للجناة األوليمبياة الدولياة بفحاص كال طلاب  2-3-1

ترشح لالنتخاب لعضوية اللجنة األوليمبية الدولياة فاي ضاو  ماا ثاو منصاوص 
 .3-21و 4-2-16تين رقمي   ليه في الالئحتين التفسيري

يجااب أن تشااتمل لجنااة الترشاايحات التابعااة للجنااة األوليمبيااة الدوليااة  لااى  2-3-2
من كل من لجنة األخالق التابعة للجنة األوليمبياة  – لى األقل  –ممثل واحد 

 الدولية  ولجنة الرياضيين التابعة للجنة األوليمبية الدولية.
 للجنة األوليمبية الدولية: مهمة لجنة الترشيحات التابعة 2-4
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تكون مهمة لجناة الترشايحات التابعاة للجناة األوليمبياة الدولياة ثاي فحاص  2-4-1
كااال طلباااات الترشاااح الخاصاااة باالنتخااااب لعضاااوية اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة، 
باإلضافة إلاى تقاديم تقريار مكتاوب  ان كال طلاب إلاى المجلاس التنفياذي للجناة 

ون المو اااد النهاااائي المحااادد لهاااذا الغااارا بواساااطة األوليمبياااة الدولياااة فاااي غضااا
 رئيس اللجنة األوليمبية الدولية.

تجمااع لجناااة الترشااايحات التابعاااة للجنااة األوليمبياااة الدولياااة كااال المعلوماااات  2-4-2
المفياادة  اان المرشااحين؛ وبخاصااة تلااك التااي تتصاال بمهاانهم وأوضااا هم الماديااة 

هناي والرياضاي. ويجاوز للجناة باإلضافة إلى النشاطات المتصالة بمساتقبلهم الم
أن تطلااب ماان المرشااح أن يصاارق لهااا بالجهااات التااي يمكاان الرجااو  إليهااا والتااي 
يمكااان الحصاااول منهاااا  لاااى المعلوماااات المطلوباااة  ااان المرشاااح. كاااذلك، يجاااوز 

 للجنة توجيه د وة للمرشح إلجرا  مقابلة شخصية معه بهذا الشأن.
ب للترشااح وكااذلك ماان مصاادرم تتحقااق لجنااة الترشاايحات ماان أثليااة كاال طلاا 2-4-5

وقبوله. وفي حالة الحاجة للقيام بذلك، تتحقاق اللجناة أيًضاا مان وضاع المرشاح 
كعضااااو  اماااال فااااي لجنااااة الرياضاااايين أو ماااان الاااادور الااااوظيفي الماااارتب  بطلااااب 

 الترشح.
 اإلجرا ات المتعلقة بالمجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية: 2-5
للجنة األوليمبية الدولية وحدم ماؤثاًل لتقاديم اقتاراق  يكون المجلس التنفيذي  2-5-1

و ند اتخاذ قارار بتقاديم طلاب للترشاح،  ،للترشح لجلسة اللجنة األوليمبية الدولية
، لجلسة اللجنة األوليمبية الدوليةيقدم المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية 

ًحااا مكتوًبااا مرفااق بااه فااي مو ااد ال يتعاادى شااهر قباال مو ااد انعقاااد الجلسااة، اقترا
تقرياار لجنااة الترشاايحات  اان ثااذا الطلااب. يجااوز أن يسااتمع المجلااس التنفيااذي 
للجنة األوليمبية الدولية ألحد  المرشحين كما يجوز تقديم أكثر من طلب ترشح 

 النتخاب المرشح نفسه.
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يجااااوز التعجياااال بااااةجرا  فحااااص طلبااااات الترشااااح المقدمااااة ماااان مرشااااحين  2-5-2
 ضا   ااملين فاي لجناة الرياضايين بحساب ماا ثاو ماذكور متقدمين بصفتهم  أ 

، ويجااااوز  التجاااااوز  اااان الموا يااااد 2-2-2و 1-2-2فااااي الفقاااارتين السااااابقتين 
النهائية بقدر ما ثو ضروري للسماق بتعجيل انتخااب المرشاحين كأ ضاا  فاي  
اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة، وذلااك بالنساابة  لر ضااا  العاااملين الجاادد فااي لجنااة 

 ين التابعة للجنة األوليمبية الدولية.الرياضي
 

 اإلجرا ات المتعلقة بجلسة اللجنة األوليمبية الدولية: 2-6
تكااون جلسااة اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة وحاادثا مؤثلااة النتخاااب أي  ضااو فااي  2-6

 اللجنة األوليمبية الدولية.
يكاااااون  لااااارئيس لجناااااة الترشااااايحات الحاااااق فاااااي  أن ينقااااال لجلساااااة اللجناااااة  2-6-2

 وليمبية الدولية رأي اللجنة السابق ذكرثا.األ
تقااادم طلباااات الترشاااح لالنتخااااب لعضاااوية اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة كلهاااا  2-6-3

والتاااي يقاااادمها المجلااااس التنفياااذي للجنااااة األوليمبيااااة الدولياااة إلااااى جلسااااة اللجنااااة 
 األوليمبية الدولية  ليتم التصويت  ليها  ن طريق االقتارا  الساري. وياتم اتخااذ

 القرارات في ضو  أغلبية األصوات التي يتم اإلدال  بها.
 

 : أحكام  رضية 2-7
تكفل الحقوق الثابتة ألي  ضو فاي اللجناة األوليمبياة الدولياة أصابح انتخاباه 
كعضااو فااي اللجنااة ساااري المفعااول قباال تاااريخ إنهااا  انعقاااد جلسااة اللجنااة األوليمبيااة 

 (  لى النحو التالي:1999ديسمبر من  ام  11)في  110الدولية رقم  
يجب  لى أي  ضو في اللجنة األوليمبية الدولية أصابح انتخاباه كعضاو  2-7-1

فاااي اللجناااة سااااري المفعاااول قبااال تااااريخ إنهاااا  انعقااااد جلساااة اللجناااة األوليمبياااة 
( أن يتقا د  ن أدا  دورم 1999ديسمبر من  ام  11)في  110الدولية  رقم 

ية التي يبلاي فيهاا سان الثماانين ماا لام يكان قاد تام الوظيفي  بنهاية السنة الميالد
. أما إذا بلي العضو ثاذا السان القاانوني للتقا اد خاالل 1966انتخابه قبل  ام 
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فترة  توليه لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أو  ضو المجلاس التنفياذي للجناة 
جنااة األوليمبيااة الدوليااة، تكااون اإلحالااة للتقا ااد سااارية المفعااول بنهايااة جلسااة الل

 األوليمبية الدولية  التالية.
ال تنطبق القيود المفروضاة  لاى انتماا  أحاد األ ضاا  لدولاة معيناة، كماا  2-7-7

فااي الجملااة األخياارة ماان المااادة،  1-1-1-16ثااو منصااوص  ليااه فااي المااادة 
 لااى أ ضااا  اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة الااذين أصاابح انتخااابهم ساااري المفعااول 

 11)فااي   110اد جلسااة اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة  رقاام قباال تاااريخ انتهااا  انعقاا
  (. 1999ديسمبر من  ام 

 

 سجل األعضاء: -3
يحااتفا المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة بسااجل محاادث يضاام كافااة 
أ ضاااائها، الااارئيس الفخاااري، األ ضاااا  الفخاااريين، وأ ضاااا  الشااارف. يباااين الساااجل 

ل  ضاااو ويشاااير إلاااى ماااا إذا كاااان ثاااذا بالتفصااايل أصااال طلاااب الترشاااح الخااااص بكااا
الطلب مقدًما  للترشح كعضو  امل في لجنة الرياضيين أم االلتحاق بوظيفة أخرى 

 أم كفرد مستقل.
 أ ضا  الشرف: –األ ضا  الفخريين  –الرئيس الفخري  -4
تااااتم د ااااوة الاااارئيس الفخااااري لحضااااور دورة األلعاااااب األوليمبيااااة واالجتما ااااات  4-1

ات األوليمبية التي يعقدثا المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية والجلسات والمؤتمر 
الدولياااة؛ حياااث ياااتم حجاااز مكاااان مخصاااص لاااه بجاناااب رئااايس اللجناااة. كماااا أن 

 لرول الحق في إسدا  النصح لرخير.
تاااتم د اااوة األ ضاااا  الفخاااريين لحضاااور دورة األلعااااب األوليمبياااة والجلساااات  4-2

مكااان مخصااص لكاال ماانهم، ويساادون  والمااؤتمرات األوليمبيااة؛ حيااث يااتم حجااز
 النصح متى طلب منهم رئيس اللجنة ذلك.
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تاااااتم د اااااوة أ ضاااااا  الشااااارف لحضاااااور دورة األلعااااااب األوليمبياااااة والماااااؤتمرات  4-3
األوليمبياااة؛ حياااث ياااتم حجاااز مكاااان مخصاااص لكااال مااانهم. وقاااد ياااد وثم رئااايس 

 اللجنة أيًضا لحضور أحداث أو اجتما ات اللجنة األوليمبية الدولية.
 

 : المنظمة -17
 تتم ممارسة سلطات اللجنة األوليمبية الدولية بواسطة  ناصرثا، أي:

 .جلسة اللجنة األوليمبية الدولية -1
 .المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية -2
 .رئيس اللجنة -3

 

 : جلسة اللجنة األوليمبية الدولية -18
دولياة. وثاي العنصاار الجلساة ثاي االجتماا  العاام أل ضااا  اللجناة األوليمبياة ال -1

األ لى سالطة فاي اللجناة األوليمبياة الدولياة والقارارات الصاادرة  نهاا نافاذة. ياتم 
 قااد جلسااة ا تياديااة ماارة فااي العااام. أمااا الجلسااات االسااتثنائية فقااد يااد و رئاايس 
اللجنة لعقدثا أو تعقاد بناا   لاى الطلاب المقادم كتاباًة مان ثلاث األ ضاا   لاى 

 األقل.  
 جلسة اللجنة األوليمبية الدولية فيما يلي: تتمثل سلطات -2
 ا تماد أو تعديل الميثاق األوليمبي. 2-1
انتخااااااب أ ضاااااا  اللجناااااة األوليمبياااااة الدولياااااة، الااااارئيس الفخاااااري، األ ضاااااا   2-2

 الفخريين، وأ ضا  الشرف.
انتخاااب رئاايس اللجنااة ونااواب الاارئيس وكافااة أ ضااا  المجلااس التنفيااذي للجنااة  2-3

 ولية.األوليمبية الد
 انتخاب المدينة المستضيفة لدورة األلعاب األوليمبية. 2-4
انتخااااب المديناااة التاااي ساااتعقد فيهاااا أياااة جلساااة ا تيادياااة، ولااارئيس اللجناااة حاااق  2-5

 تحديد المدينة التي ستعقد فيها أية جلسة استثنائية.
 .التصديق  لى التقرير السنوي والحسابات الخاصة باللجنة األوليمبية الدولية 2-6
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 تعيين مراجعي حسابات اللجنة األوليمبية الدولية.  2-7
البت في ما تقوم به اللجنة األوليمبياة الدولياة مان مانح اال تاراف الكامال إلاى  2-8

اللجااااان األوليمبيااااة الوطنيااااة ورابطااااات اللجااااان األوليمبيااااة  –أو سااااحبه ماااان  –
ضاااية الدولياااة الوطنياااة واالتحاااادات الرياضاااية الدولياااة ورابطاااات االتحاااادات الريا

 وغيرثا من المنظمات األخرى.   
اسااااتبعاد أ ضااااا  اللجنااااة األوليمبيااااة الدوليااااة وسااااحب صاااافة الاااارئيس الفخااااري  2-9

 واأل ضا  الفخريين وأ ضا  الشرف.
الباات فااي كافااة الشاائون الموكلااة إليهااا بموجااب القااانون أو  بموجااب الميثاااق  2-10

 األوليمبي.
عقاااد جلساااة نصااا  إجماااالي أ ضاااا  اللجناااة يبلاااي النصااااب القاااانوني المطلاااوب ل -3

األوليمبياااة الدولياااة باإلضاااافة إلاااى  ضاااو. ياااتم اتخااااذ قااارارات الجلساااة بموجاااب 
أغلبياااة األصاااوات المااادلى بهاااا؛ إال أن العااادد المطلاااوب إلجااارا  أي تعاااديل فاااي 
المبادف األساسية للفكر األوليمبي أو مواد الميثاق األوليمبي أو أي شي  آخر 

 األوليمبي يبلي ثلثي األصوات المدلى بها.مدرج في الميثاق 
يخصص لكال  ضاو صاوت انتخاابي واحاد. وال يعتاد باالمتناا   ان التصاويت  -4

و ادم إبدائاه أو التصاويت الباطال فااي تقادير  ادد األغلبياة المطلاوب. ال يجااوز 
التصويت من خالل تفويا أو توكيل. وياتم التصاويت بااالقترا  الساري  نادما 

وليمبااي ذلااك أو إذا اتخااذ رئاايس مجلااس اإلدارة قااراًرا بااذلك أو يفاارا الميثاااق األ
بنااا   لااى طلااب مقاادم ماان ربااع  اادد األ ضااا  الحاضاارين  لااى األقاال. ويكااون 

  لى رئيس مجلس اإلدارة اتخاذ ثذا القرار في حالة تعادل األصوات. 
 لاااااى االنتخاباااااات، ساااااوا  الخاصاااااة  4-18و 3-18تنطباااااق أحكاااااام الماااااادتين  -5

بالمااادن المستضااايفة. ماااع ذلاااك،  ناااد وجاااود أو تبقاااي مرشاااحين  باألشاااخاص أو
 اثنين فق ، يتم إ الن فوز المرشح الحاصل  لى  دد أكبر من األصوات.
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قاااااد تقاااااوم الجلساااااة بتفاااااويا بعاااااا السااااالطات إلاااااى المجلاااااس التنفياااااذي للجناااااة  -6
 األوليمبية الدولية.

 

 : 18الالئحة التفسيرية للمادة رقم 
اي اااداد كافاااة الجلساااات، ال سااايما كافاااة الشااائون المالياااة تخاااول مسااائولية تنظااايم و  -1

 المرتبطة بها، إلى المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية. 
يجاااب أن ياااتم إشاااعار كافاااة أ ضاااا  اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة بتااااريخ  قاااد أياااة  -2

جلسااة ا تياديااة قباال مو ااد الجلسااة بسااتة أشااهر  لااى األقاال. وتااتم الااد وة لعقااد 
رسااامًيا باااأمر مااان رئااايس اللجناااة، قبااال  قاااد الجلساااة بثالثاااين يوًماااا  لاااى الجلسااة 

األقاال إن كاناات جلسااة ا تياديااة، وقباال  قااد الجلسااة بعشاارة أيااام  لااى األقاال إن 
كانت جلساة اساتثنائية، باإلضاافة إلاى ضارورة إشاعار األ ضاا  بجادول أ ماال 

 يعرا القضية التي سيتم تناولها في االجتما .  
الجلساااة رئااايس اللجناااة أو كبيااار ناااواب الااارئيس، فاااي حالاااة غيااااب يتاااولى رئاساااة  -3

األول أو تعرضااااه ألي ساااابب مااااانع لممارسااااة صااااالحياته، وفااااي حالااااة غياااااب 
األخياار أو تعرضااه ألي ساابب مااانع لممارسااة صااالحياته يتااولى رئاسااتها كبياار 

 أ ضا  المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية. 
ة األوليمبياة، ال سايما القارارات المتعلقاة باةجرا  أي قرار صادر  ن جلسة اللجنا -4

تعااديالت  لااى الميثاااق األوليمبااي، يصاابح ساااري المفعااول فااور صاادورم، مااا لاام 
تقاارر الجلسااة خااالف ذلااك، ويمكاان مناقشااة قضااية مااا غياار مدرجااة فااي جاادول 

 أ مال الجلسة إذا طلب ثلث األ ضا  ذلك أو أجازم رئيس مجلس اإلدارة.
ضو اللجنة األوليمبية الدولية  ن المشاركة في التصويت في يجب أن يمتنع   -5

 الحاالت التالية:
 ندما يتعلق التصويت بانتخاب المدينة المستضيفة لادورة األلعااب األوليمبياة  5-1

 وتكون المدينة المرشحة تقع في الدولة المنتمي إليها العضو.
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تمر أو أي اجتمااا   ناادما يتعلااق التصااويت باختيااار مكااان لعقااد جلسااة أو مااؤ  5-2
المرشاحة تقاع فاي الدولاة  –أو أياة ثيئاة  اماة  –أو حدث آخر وتكاون المديناة 

 المنتمي إليها العضو. 
 نااااادما يتعلاااااق التصاااااويت بانتخااااااب، لاللتحااااااق بعضاااااوية اللجناااااة األوليمبياااااة  5-3

 الدولية، مرشح منتمي إلى نفس الدولة المنتمي إليها العضو.  
بانتخاااب، لشااغل أي منصااب فااي المجلااس التنفيااذي  ناادما يتعلااق التصااويت  5-4

للجنااة األوليمبيااة الدوليااة أو أي منصااب آخاار، مرشااح منتمااي إلااى نفااس الدولااة 
 المنتمي إليها العضو. 

 نااادما يتعلاااق التصاااويت بأيااااة قضاااية أخااارى مرتبطااااة بالدولاااة المنتماااي إليهااااا  5-5
حالااة الشااك،  العضااو أو باللجنااة األوليمبيااة الوطنيااة الخاصااة بتلااك الدولااة. فااي

يجااب أن يحساام رئاايس مجلااس اإلدارة مااا إذا كااان العضااو المعنااي سيشااارك فااي 
 التصويت أم ال.

يقااوم رئاايس اللجنااة بةرسااا  القوا ااد لكافااة االنتخابااات فيمااا  اادا انتخاااب رئاايس  -6
اللجنااة، حيااث يااتم إرسااا  القوا ااد الخاصااة بانتخابااه بواسااطة المجلااس التنفيااذي 

 ة. للجنة األوليمبية الدولي
أية مسألة إجرائية تتعلاق بالجلساات والتصاويت، ال يتناولهاا الميثااق األوليمباي،  -7

 يفصل فيها رئيس اللجنة.
فااي حالااة الضاارورة الملحااة، فااةن التوصاال إلااى حاال أو قاارار يخضااع لتصااويت  -8

بالمراساالة، بالفاااكس أو البريااد اإلليكترونااي مااثاًل، بااين أ ضااا  اللجنااة األوليمبيااة 
 سطة رئيس اللجنة أو المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية.الدولية بوا

يتم إ داد المذكرات الخاصة بكافة االجتما ات ووقاائع جلساة اللجناة األوليمبياة  -9
 تحت ر اية رئيس اللجنة.   
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 : المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية -19
 التشكيل: -1

وليمبيااة الدولياة ماان رئاايس للمجلااس وأربعااة يتكاون المجلااس التنفيااذي للجنااة األ
نااااواب للاااارئيس باإلضااااافة إلااااى  شاااارة أ ضااااا  آخاااارين. وساااايعكس اختيااااار أ ضااااا  
المجلااس تشااكيل جلسااة انعقااادم. وفااي كاال ماارة يجااري فيهااا انتخاااب المجلااس، تلتاازم 

 الجلسة بما سبق بما يضمن احترام المبدأ سابق الذكر.
 تجديد والمناصب الشاغرة:االنتخابات واالختصاصات وفترات ال -2
يجااري انتخاااب جميااع أ ضااا  المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة ماان  2-1

قباااال جلسااااة االنعقاااااد، وذلااااك ماااان خااااالل اقتاااارا  سااااري ي حساااام بموجااااب أغلبيااااة 
 األصوات المدلي بها.

تمتاد فتاارة شااغل المناصااب لكاال ماان نااواب الاارئيس واأل ضااا  العشاارة اآلخاارين  2-2
نفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة طيلااة أربااع ساانوات. ويجااوز للعضااو للمجلااس الت

أن يواصاال شااغل منصاابه فااي المجلااس التنفيااذي لفتاارتين متتاااليتين كحااد أقصااى 
 بغا النظر  ن االختصاص الذي جرى انتخابه فيه. 

في حالة مواصلة أحد األ ضا  لشاغل منصابه لفتارتين متتااليتين طبًقاا للماادة  2-3
الااذكر، يجااوز انتخابااه مجاادًدا كعضااو بااالمجلس التنفيااذي بعااد سااابقة  19-2-2

وثاذا ال ينطباق  لاى انتخااب منصاب الارئيس  ،مرور  امين  ليهما كحد أدنى
 الذي ال يقتضي فترة انتظار.

فااي حالااة خلااو أي منصااب بخااالف منصااب الاارئيس، تنتخااب الجلسااة التاليااة  2-4
  ضًوا لشغل ثذا المنصب لفترة تمتد ألربع سنوات.

يحااادد جمياااع أ ضاااا  المجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة فتااارة شاااغل  2-5
المناصااااب وموا يااااد تجدياااادثا فااااي نهايااااة الجلسااااة التااااي يجااااري فيهااااا انتخااااابهم. 
وتنتهااي فتاارات شااغل  ثااؤال  األ ضااا  لمناصاابهم بنهايااة الجلسااة العاديااة التااي 

 ت عقد أثنا  العام الذي تنتهي فيه فترة شغل المنصب. 
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وفًقااا ألثااداف ثااذم المااادة، تشااير الفتاارة " ااام" إلااى الفتاارة المنقضااية فيمااا بااين  2-6
 جلستين  اديتين متتاليتين.

 

 الصالحيات والمسئوليات والواجبات: -3
يتااولى المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة المساائولية العامااة الشاااملة 

دارة  شائونها. و لاى وجاه الخصاوص،  ن اإلشراف  لى اللجنة األوليمبية الدولية واي
 ينها المجلس بالمهام التالية: 

 متابعة  ملية مراقبة تنفيذ الميثاق األوليمبي 3-1
التصااااديق  لااااى جميااااع اللااااوائح الداخليااااة الضااااابطة المرتبطااااة بطريقااااة تنظاااايم  3-2

 المجلس
إ داد تقرير سنوي يشمل الحسابات السانوية لياتم رفعاه إلاى الجلساة باإلضاافة  3-3

 .قرير المراجعينإلى ت
رفااع تقرياار إلااى الجلسااة  اان أي تغيياار مقتاارق إدخالااه  لااى المااادة أو الالئحااة  3-4

 التفسيرية لها
رفااع قائمااة إلااى الجلسااة بأسااما  األشااخاص الااذي يوصااي بهاام فااي انتخابااات  3-5

 .اللجنة األوليمبية الدولية
رة األلعااااب إرساااا  اإلجااارا  المتباااع فاااي قباااول المرشاااحين المتقااادمين لتنظااايم دو  3-6

 .األوليمبية واختيارثم، واإلشراف  لى تطبيق ثذا اإلجرا 
 وضع أجندة العمل لجلسات انعقاد المجلس. 3-7
 –أو فصل  –بنا   لى اقتراق الرئيس، يتولى المجلس التنفيذي مسألة تعيين  3-8

الماادير العاااام. ويرجاااع إلااى الااارئيس تحدياااد المكافاااأة المقدمااة إلاااى المااادير العاااام، 
 ز أن يقر  قوبات ضدم. ويجو 

االحتفاااااظ اآلماااان بجميااااع المحاضاااار والتقااااارير والسااااجالت األخاااارى الخاصااااة  3-9
باللجنااة األوليمبيااة الدوليااة طبًقااا للقااانون، بمااا فااي ذلااك محاضاار جميااع جلسااات 
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االنعقااااد ومحاضااار المجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة واالجتما اااات 
  ات العمل.األخرى الخاصة باللجان أو مجمو 

صااادار لاااوائح اللجناااة األوليمبياااة الدولياااة الملزماااة  -3-10 اتخااااذ جمياااع القااارارات، واي
قانونًيااا بالشااكل الااذي ي عاادثا األكثاار مال مااًة، مثاال القوا ااد والقاارارات واأل ااراف 
والتعليمااات واإلرشااادات واألدلااة والتوجيهااات والمتطلبااات والقاارارات األخاارى بمااا 

جمياااع اللاااوائح الضااارورية لضااامان التطبياااق  – ولكااان دون الحصااار -فاااي ذلاااك 
 المالئم للميثاق األوليمبي وتنظيم دورة األلعاب األوليمبية

تنظاايم االجتما ااات الدوريااة المقامااة مااع االتحااادات الرياضااية الدوليااة ومااع  3-11
اللجاااان األوليمبياااة الوطنياااة وذلاااك  لاااى األقااال مااارة كااال سااانتين. ويتااارأس ثاااذم 

األوليمبياة الدولياة الاذي يحادد اإلجارا  المتباع وأجنادة  االجتما ات رئيس اللجناة
 األ مال بعد التشاور مع الهيئات ذات الصلة

إرسا  األلقاب الفخرية الخاصة باللجنة األوليمبية الدولية ومنحها للحاصلين  3-12
  ليها 

ممارسة جميع الصالحيات وأدا  جميع الواجبات التي ال ينسبها القاانون أو  3-13
 .ق األوليمبي لجلسة االنعقاد أو الرئيسالميثا

 تفويا الصالحيات: -4
يجوز للمجلس التنفيذي للجنة األوليمبياة الدولياة أن يفاوا الصاالحيات إلاى 
واحااد أو أكثاار ماان أ ضااائه أو إلااى اللجااان التابعااة للجنااة األوليمبيااة الدوليااة أو إلااى 

 أو أفراد آخرين.أ ضا  إدارة اللجنة األوليمبية الدولية أو كيانات أخرى 
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 : 19الالئحة التفسيرية للمادة رقم 
يتاااااولى الااااارئيس مسااااائولية تنظااااايم جمياااااع اجتما اااااات المجلاااااس التنفياااااذي للجناااااة  -1

األوليمبيااة الدوليااة والتحضااير لهااا. ويجااوز لااه أن يفااوا جميااع صااالحياته فااي 
 ثذا الصدد أو جزً ا منها إلى المدير العام.

فيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة  حينمااا يااد و رئاايس يلتقااي أ ضااا  المجلااس التن -2
المجلس لالجتما  أو نزواًل  لى رغبة أغلبية أ ضا  المجلس، وذلك يكون قبل 
مرور  شرة أيام  لى األقل  لى  قد المجلس. ال بد أن يذكر اإلخطار الشأن 

 الذي سيتم التعامل معه في االجتما .
نفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة للاارئيس أو ي عهااد برئاسااة اجتما ااات المجلااس الت -3

في حالة غيابه أو تعرضه ألي سبب مانع دون ممارسته لصالحياته ي عهاد بهاا 
لكبياار نااواب الاارئيس أو إلااى كبياار أ ضااا  المجلااس التنفيااذي فااي حالااة غياااب 

 األخير أو تعرضه ألي سبب مانع دون ممارسته لصالحياته.
اجتما  المجلس التنفيذي للجنة الدولية األوليمبياة  النصاب القانوني الالزم لعقد -4

 ثو ثمانية أشخاص.
ينبغااي اتخاااذ قاارارات المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة بموجااب أغلبيااة  -5

 األصوات المدلي بها.
ي خصااص لكاال  ضااو صااوت واحااد، وال يعتااد باالمتنااا   اان التصااويت أو  اادم  -6

دير  اادد األغلبيااة الالزمااة لقبااول القاارار. ال إبدائااه أو التصااويت الباطاال فااي تقاا
يجاااوز التصاااويت مااان خاااالل التفاااويا أو التوكيااال. ويجااارى التصاااويت بااااقترا  
سري إن كان ذلك الزًما بموجب الميثااق األوليمباي أو إن قارر الارئيس ذلاك أو 
بناااا   لاااى طلاااب رباااع األ ضاااا  الحاضااارين  لاااى األقااال. و فاااي حالاااة تعاااادل 

 االجتما  اتخاذ القرار.األصوات، يرجع لرئيس 
ال بد أن ي حجم  ضو المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولياة  ان المشااركة  -7

 .5-18في التصويت في الظروف المذكورة في الالئحة التفسيرية للمادة 
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فااي حالااة الشااك، ينبغااي للاارئيس أن يقاارر مااا إذا كااان يجااوز للعضااو المعنااي 
 المشاركة في التصويت أم ال.

يرجااع إلااى الاارئيس الفصاال فااي أيااة مسااألة إجرائيااة تاارتب  باجتما ااات المجلااس  -8
 التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية ولم يتم التطرق إليها في الميثاق األوليمبي.

يجوز للمجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولياة أن يعقاد اجتما اات فاي صاورة  -9
 ر الهات .مؤتمرات مرئية أو مؤتمرات يتم إجراؤثا  ب

فااي الحاااالت الطارئااة، يجااوز أن يقااوم الاارئيس بطاارق أحااد القاارارات للتصااويت  -10
 ليااه ماان قباال أ ضااا  المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة، وذلااك  اان 

 بما في ذلك  ن طريق الفاكس والبريد اإلليكتروني. –طريق المراسلة 
حااداث األخاارى بموجااب يجااري بااد  محاضاار جلسااات جميااع االجتما ااات واأل -11

 السلطة المخولة للرئيس.
 

 :  الرئيس -20
بموجااب اقتاارا  سااري، تقااوم الجلسااة باختيااار رئاايس للمجلااس التنفيااذي ماان بااين  -1

أ ضائها لكي ينها بمهام الرئاسة  ن فترة مادتها ثماان سانوات قابلاة للتجدياد 
 مرة واحدة كل أربع سنوات.

 بية الدولية وكذلك يرأس جميع أنشطتها.يقوم الرئيس بتمثيل اللجنة األوليم -2
يجوز للرئيس اتخاذ أي إجرا  أو قرار نيابة  ان اللجناة األوليمبياة الدولياة متاى  -3

تحااااول الظاااااروف دون اتخاااااذم مااااان قباااال الجلساااااة أو المجلااااس التنفياااااذي للجناااااة 
األوليمبية. ال بد من رفع ثذا اإلجرا  أو القرار  لاى الفاور للتصاديق  لياه مان 

 هة المختصة. قبل الج
إذا كااان الاارئيس  اااجًزا  اان تأديااة مهامااه الوظيفيااة، يحاال كبياار نااواب الاارئيس  -4

محلاااه حتاااى يساااتعيد الااارئيس قدرتاااه، أو إن كاااان يعااااني مااان حالاااة مااان العجاااز 
الدائم، يحل النائب محلاه حتاى يجاري انتخااب رئايس جدياد فاي الجلساة التالياة. 
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ها ثماان سانوات قابلاة للتجدياد مارة ويجري انتخاب ثاذا الارئيس الجدياد لفتارة مادت
 واحدة كل أربع سنوات.

 

 : 20الالئحة التفسيرية للمادة رقم 
يجري اإل االن  ان الترشاح النتخاباات الرئاساة قبال مارور ثالثاة أشاهر  لاى 
تاريخ افتتاق الجلسة التي من المقرر إجرا  االنتخاباات فيهاا.  لاى الارغم مان ذلاك، 

ئي بموجاب قارار صاادر  ان المجلاس التنفياذي للجناة يجوز تعديل ثاذا المو اد النهاا
ن كانت الظروف تبرر ثذا التعديل وفًقا لتقديرثا.  األوليمبية الدولية واي

 

 : اللجان الفرعية التابعة للجنة األوليمبية الدولية -21
يجااوز تشااكيل اللجااان الفر يااة التابعااة للجنااة األوليمبيااة الدوليااة بغاارا تقااديم 

سااة أو المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة أو الاارئيس حساابما النصااح واإلرشاااد للجل
تقتضااي الحاجااة. وياانها الاارئيس بمهمااة إرسااا  اللجااان الدائمااة أو اللجااان األخاارى 
المستديمة أو اللجان الخاصة ومجمو ات العمل متى بدا األمر ضارورًيا. وبخاالف 

حاددة وضاعها ما ثو منصوص  ليه صاراحًة فاي الميثااق األوليمباي أو فاي لاوائح م
المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة، يرجااع إلااى الاارئيس إقاارار اختصاصااات 
اللجاااااان، وتحدياااااد جمياااااع أ ضاااااائها واتخااااااذ القااااارار بحلهاااااا متاااااى رأى أنهاااااا أنجااااازت 
التفويضااات المكلفااة بهااا. وال يجااوز  قااد أي اجتمااا  أليااة لجنااة أو مجمو ااة  ماال 

  ما ينص  ليه صراحًة في الميثاق األوليمباي دون الموافقة المسبقة للرئيس باستثنا
أو فاااي لاااوائح محاااددة يضاااعها المجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة. ويكاااون 
الرئيس بحكم الوظيفة  ضاًوا فاي جمياع اللجاان ومجمو اات العمال، ويكاون لاه حاق 

 التصدر متى حضر أحد ثذم االجتما ات.
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 : 21الالئحة التفسيرية للمادة رقم 
 لجنة الرياضيين التابعة للجنة األوليمبية الدولية: -1

يجااري تشااكيل لجنااة الرياضاايين التابعااة للجنااة األوليمبيااة الدوليااة والتااي يكااون 
أ ضااااؤثا ال بااااين ياااتم انتخااااابهم مااان قباااال الال باااين المشاااااركين فاااي دورة األلعاااااب 

بياااة الصااايفية األوليمبياااة. ويلااازم إجااارا  االنتخاباااات وقااات إقاماااة دورة األلعااااب األوليم
والشااتوية طبًقااا للااوائح التااي ينتهجهااا المجلااس التنفيااذي للجنااة األوليمبيااة الدوليااة مااع 
التشاور مع لجنة الرياضيين، ويجري اإلبالغ  ن إقاماة االنتخاباات إلاى االتحاادات 
الرياضية الدولية واللجان األوليمبية الوطنية في مو د أقصاام  اام  واحاد قبال إقاماة 

 األوليمبية التي من المقرر إجرا  االنتخابات بها. دورة األلعاب
جارا ات لجناة  ينتهج المجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولياة جمياع لاوائح واي

 الرياضيين التابعة للجنة األوليمبية الدولية بعد التشاور مع ثذم اللجنة. 
 

 لجنة األخالق التابعة للجنة األوليمبية الدولية: -2
نة األخالق التابعة للجنة األوليمبية الوطنية طبًقا للماادة رقام يجري تشكيل لج

 .22والالئحة التفسيرية للمادة رقم  22
 

 لجنة الترشيحات التابعة للجنة األوليمبية الدولية: -3
لكااااي يااااتم النظاااار فااااي ترشااااح جميااااع المرشااااحين النتخابااااات  ضااااوية اللجنااااة 

ابعاااة للجناااة األوليمبياااة الدولياااة األوليمبياااة الدولياااة، ينبغاااي تشاااكيل لجناااة ترشااايحات ت
 .3-2-16ة التفسيرية للمادة اااااااا لالئحااااااااااااً طبق

ينبغاااي للمجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة أن يناااتهج جمياااع اللاااوائح 
 واإلجرا ات الخاصة بلجنة الترشيحات بعد التشاور مع لجنة الترشيحات.

 

 لجنة التضامن األوليمبية: -4
شكيل لجنة التضامن األوليمبية من أجل أدا  المهام المنوطة بها فاي يجري ت
 . 5-5والالئحة التفسيرية للمادة رقم  5المادة رقم 
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 لجان تقييم المدن المرشحة: -5
لكااي يااتم النظاار فااي طلبااات الترشااح المقدمااة ماان الماادن المتقدمااة الستضااافة 

ية الشتوية، يشاكل الارئيس لجنتاي دورة األلعاب األوليمبية الصيفية واأللعاب األوليمب
 .2-2-33تقييم للمدن المرشحة طبًقا لالئحة التفسيرية للمادة رقم 

 

 لجان تنسيق دورة األلعاب األوليمبية: -6
لكي يتم المسا دة في تحسين  ملية تنظيم دورة األلعاب األوليمبياة والتعااون 

أللعااب األوليمبياة واالتحاادات بين اللجنة األوليمبية الدولياة واللجناة المنظماة لادورة ا
الرياضاااية الدولياااة واللجاااان األوليمبياااة الوطنياااة، يشاااكل الااارئيس لجاااان تنسااايق لااادورة 

 .37والالئحة التفسيرية للمادة رقم  37األلعاب األوليمبية طبًقا للمادة رقم 
 

 اللجنة الطبية التابعة للجنة األوليمبية الدولية: -7
 مل اختصاصاتها المهام التالية:يشكل الرئيس لجنة طبية تش 7-1
تطبيق الئحة الوكالة العالمية لمكافحاة المنشاطات وجمياع اللاوائح األخارى  7-1-1

المعنيااة بمكافحااة المنشااطات والخاصااة باللجنااة األوليمبيااة الدوليااة، وخصوًصااا 
 حال إقامة دورة األلعاب األوليمبية

 الطبية وصحة الال بين تقديم سرد تفصيلي لإلرشادات المتعلقة بالر اية 7-1-2
ال يجوز أل ضا  اللجنة الطبية أن يشاركوا بموجب أي اختصاص طبي فاي  7-2

وفد إحدى اللجان األوليمبية الوطنية في دورة األلعاب األوليمبية أو أن يشاركوا 
فااااااي المناقشااااااات المتعلقااااااة بعاااااادم االلتاااااازام بالئحااااااة الوكالااااااة العالميااااااة لمكافحااااااة 

ؤثاا ماان قباال أ ضااا  وفاود اللجنااة األوليمبيااة الوطنيااة المنشاطات والتااي يااتم إجرا
 المعنية. 
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 اإلجرا : -8
يجري اختيار رئيس كل لجنة من اللجان التابعة للجنة األوليمبياة الدولياة مان 
أ ضا  اللجنة األوليمبية الدولية. ويجوز للجان التابعة للجنة األوليمبية الدولية  قد 

 ة أو مؤتمرات يجري إقامتها  بر الهات .اجتما ات في صورة مؤتمرات مرئي
 

 : لجنة األخالق التابعة للجنة األوليمبية الدولية -22
تتااولى لجنااة األخااالق مهمااة تحديااد وتحااديث إطااار  ماال للمبااادف األخالقيااة، 
بمااا فااي ذلااك قوا ااد األخااالق، معتماادًة  لااى القاايم والمبااادف التااي ينسااب إليهااا مرتبااة 

ي الااذي تشااكل قوا ااد األخااالق المااذكورة جاازً ا ال يتجاازأ سااامية فااي الميثاااق األوليمباا
منه.  الوًة  لى ذلك تفحص اللجنة الشكاوى المقدماة فيماا يتعلاق بعادم احتارام ثاذم 
المبااادف األخالقيااة، بمااا فااي ذلااك انتهاكااات قوا ااد األخااالق، وتقاادم اللجنااة اقتراحااات 

 بالعقوبات للمجلس التنفيذي للجنة األوليمبية الدولية.
 

 : 22الئحة التفسيرية للمادة رقم ال
يااارد تشاااكيل لجناااة األخاااالق التابعاااة للجناااة األوليمبياااة الدولياااة وطريقاااة  -1

 تنظيمها في اللوائح التنفيذية المرتبطة بها.
يااتم  اارا أي تعااديل  لااى قوا ااد األخااالق واللااوائح التنفيذيااة الخاصااة  -2

ة بلجنااة األخااالق وأي أحكااام أخاارى تنظيميااة وتنفيذيااة تصاادر  اان لجناا
األخاااالق  لاااى المجلاااس التنفياااذي للجناااة األوليمبياااة الدولياااة مااان أجااال 

 التصديق  ليه.
 

 : اللغات -23
 اللغتان الرسميتان للجنة األوليمبية الدولية ثي الفرنسية واإلنجليزية. -1
ال بد أن تتضامن جمياع الجلساات ترجماة فورياة إلاى اللغاة الفرنساية واإلنجليزياة  -2

 والروسية والعربية. واأللمانية واإلسبانية
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في حالة وجود أي تباين ما باين الانص الفرنساي واإلنجليازي للميثااق األوليمباي  -3
وأي مساااتند آخااار خااااص باللجناااة األوليمبياااة الدولياااة، ينبغاااي أن  يعااام اساااتخدام 

 النص الفرنسي ما لم ينص صراحة  لى خالف ذلك كتابًيا.
 

 : موارد اللجنة األوليمبية الدولية -24
جوز أن تقبل اللجنة األوليمبية الدولية الهدايا والهباات وأن تساعى لكال الماوارد ي -1

األخرى التي تمكنها من إنجااز مهامهاا. وتجماع اللجناة اإليارادات مان اساتغالل 
أي ماااان حقوقهااااا، بمااااا فااااي ذلااااك  لااااى ساااابيل المثااااال ال الحصاااار حقااااوق البااااث 

ة باإلضااااافة إلااااى تلااااك التليفزيااااوني والر ايااااة والتااااراخيص والممتلكااااات األوليمبياااا
 اإليرادات التي ترد من االحتفال بدورة األلعاب األوليمبية.

من أجل تعزيز  ملية تطوير الحركة األوليمبية، يجوز للجنة األوليمبية الدولية  -2
أن تمنح جزً ا من إيراداتها لالتحاادات الدولياة واللجاان األوليمبياة الوطنياة، بماا 

 مبية واللجان المنظمة لدورة األلعاب األوليمبية.في ذلك لجنة التضامن األولي
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 الفصل الثالث
 

 االتحادات الرياضية الدولية
 

 االعتراف بالجهات على أنها اتحادات دولية -25
سعًيا ورا  تطاوير الحركاة األوليمبياة وتحساينها، يجاوز للجناة األوليمبياة الدولياة 

ية  لى منظمات دولية غير حكومية تدير أن تطلق صفة االتحادات الرياضية الدول
شاائون رياضااة واحاادة أو أكثاار  لااى مسااتوى العااالم، وأن تضاام إليهااا منظمااات تاادير 

 مثل ثذم الرياضات  ل المستوى الوطني.
ال بااد أن تتطااابق اللااوائح التنفيذيااة والممارسااات واألنشااطة المرتبطااة باالتحااادات 

الميثاق األوليمبي، بما فاي ذلاك تبناي  الرياضية الدولية ضمن الحركة األوليمبية مع
الئحاااة الوكالاااة العالمياااة لمكافحاااة المنشاااطات وتطبيقهاااا. ودون اإلخاااالل بماااا سااابق، 

 يحتفا كل اتحاد دولي باستقالله في إدارة الرياضة المعني بها.
 

 : مهمة االتحادات الرياضية الدولية ودورها ضمن الحركة األوليمبية -26
ة االتحااااادات الرياضااااية الدوليااااة ودورثااااا ضاااامن الحركااااة فيمااااا يلااااي بيااااان لمهماااا -1

 األوليمبية:
إرسااا  وتطبيااق قوا ااد ممارسااة أشااكال الرياضااة المعنيااة بهااا بمااا يتماشااى مااع  1-1

 .الروق األوليمبية، والتأكد من وضع ثذم القوا د حيز التطبيق
ضمان تطوير األلعاب محل اختصااص ثاذم االتحاادات الرياضاية فاي جمياع  1-2

 .  العالمأنحا
المساثمة في تحقيق األثداف الموضحة فاي الميثااق األوليمباي، وخصوًصاا  3 -1

 . ن طريق نشر الفكر األوليمبي والتعليم األوليمبي
 إبدا  آرائها  ن المرشحين لتنظيم دورة األلعاب األوليمبية  1-4
عاااااب إرسااااا  معاييرثااااا بشااااأن األثليااااة للتقاااادم للمسااااابقات المرتبطااااة باااادورة األل 1-5

األوليمبيااااة بمااااا يتماشااااى مااااع الميثاااااق األوليمبااااي، ورفااااع ثااااذم المعااااايير للجنااااة 
 .األوليمبية الدولية للتصديق  ليها
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تولي مسئولية الرقاباة الفنياة وتوجياه األلعااب المختصاة بهاا فاي دورة األلعااب  1-6
األوليمبياااة، باإلضاااافة إلاااى تاااولي ثاااذم المسااائولية فاااي دورة األلعااااب األوليمبياااة 

 امة تحت ر اية اللجنة األوليمبية الدولية إن أبدت موافقتها  لى ذلك.المق
تقااااديم المسااااا دة الفنيااااة فااااي إطااااار مهااااام التطبيااااق العملااااي لباااارامج التضااااامن  1-7

 .األوليمبية
 

  الوة  لى ذلك، لالتحادات الدولية الحق فيما يلي: -2
فيمااا يتعلااق بالميثاااق  تقااديم المقترحااات الموجهااة إلااى اللجنااة األوليمبيااة الدوليااة 2-1

 األوليمبي والحركة األوليمبية.
 .المشاركة في التحضير لالجتما ات والمؤتمرات األوليمبية 2-2
المشاركة في أنشطة اللجاان التابعاة للجناة األوليمبياة الدولياة بنااً   لاى طلاب  2-3

 .اللجنة األوليمبية الدولية
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