
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 صلح و ورزش ونیسیکمآیین نامه 

 کمیته ملی المپیک

 

 

 مقدمه : 

ایی کامال و استقرار فض ستگیبا هدف همبالمپیک به مثابه بزرگترین، فراگیرترین و مهمترین رویداد ورزشی در سطح جهان       

ی، ، دیننژادیفلسفه و روش زندگی مبتنی بر برابری  به عنوان و المپیزمطراحی شده  قاره های جهان مردمانصلح آمیز میان 

 فیتوص ؛با تاکید بر نقش تربیتی الگوهای انسانی ،یو اصول اخالق یانسان یاحترام به ارزشها هیپابر  ؛، سیاسی و جنسیتیمذهبی

  .بر عهده دارددر عرصه )ورزش جهانی( را  یمنش و تعامالت انسان نیا نییو تب

گسترش صلح و کاهش تنش ها و منازعات از یک سو و در  یورزش مسابقاتورزش و  یها تیو ظرف گاهینظر به نقش، جا      

در کشمکش های محلی، منطقه ای و بین  ارهای مناسب و سیاست های مدبرانهی از سوی دیگر، به ویژه با کاربست راهکدوست

، زمیلمپای آموزه ها و روحبا تکیه بر  کیالمپ یمل یها تهیکمکمیسیونهای یکی از  زمره در "ورزش و صلح ونیسیکم" ؛المللی

 به شرح اهداف، ماموریت، وظایف و ارکان و نحوه انتخاب اعضاء می پردازد. در این آیین نامه

 

 تعاریف  :ماده یک

در مفهوم نوین به شرایط و محیطی اطالق می شود که انسان ها فارغ از نژاد، قومیت، دین، مذهب و زبان در : صلح -

 فضایی آرام، بی دغدغه و تشویش و کشمکش، امکان ارتقاء شانیت انسانی خود را می یابند

محسوب شده که هر کشور  یخارج استیس نیدر چارچوب دکتر یخارج استیسدستگاه  مجرای تعاملیدیپلماسی:  -

زارت خارجه و است که توسط رییس دولت، و بین المللی عهده دار تامین منافع و اهداف ملی در عرصه مناسبات

 مربوطه پیگیری و اعمال می شود. ی رسمینهادها

نفوذ و تحت تاثیر قرار  با هدفکشور هر سیاست خارجی  راهبردهایبه پیگیری و اطالع رسانی  دیپلماسی عمومی: -

دادن افکار عمومی و سیاست خارجی دیگر کشورهای جهان از طریق نهادها و کنشگران غیر رسمی، غیر دولتی و 

 مدنی نظیر ورزشکاران، هنرمندان، اندیشمندان، دانشگاهیان و اهالی رسانه های جمعی اطالق می شود.

 یروندها نیو همچن یدولت ریغ یو نهادها یحکومت یبل واحدهامتقا یهامجموعه اقدامات و کنش: روابط بین الملل -

  .ندیگویم المللنیرا روابط بهای بین المللی و منطقه ای  ، دولت ها و سازمانهاملت انیم یاسیس



 ماموریت  :ماده دو

روابط بین الملل در ایفای نقش دیپلماسی عمومی و تعامل با دیگر کشورهای جهان  ءصلح و عدالت و ارتقا یتوسعه گفتمان جهان

   قدرت نرم ورزش با اشاعه ارزش ها و باورهای فرهنگی خود از طریق 

 

  وظایف :ماده سوم

 نمادها و مفاهیم صلح از طریق ورزش تولید، ترویج و گسترش ادبیات ، 

  گسترش فرهنگ گذشت و مدارا از طریق ورزش 

  بهبود و تلطیف مناسبات منطقه ای و بین المللی کاهش تنش ها با هدفبهره گیری از دیپلماسی عمومی و ورزشی ،

 در راستای منشور کمیته ملی المپیک 

 یض ع، تبگرایی بیشتر ملی و کاهش تفاوت ها، شکاف هاگسترش تعامالت و برنامه های ورزشی با هدف آشنایی و هم

 ، دینی و مذهبی انی، زبدی، جنسیتیها و منازعات قومی، نژا

 منطقه ایبا دستگاه ها و سازمان های علمی، اجتماعی و فرهنگی محلی، ملی همکاری نهادی و هم افزایی تشکیالتی ، 

 و بین المللی با هدف کاهش آالم و رنج های بشری از طریق گسترش ورزش 

 هنرمندان و مفاخر فرهنگی یان قهرمانان و ورزشکارانتی از موحامیان صلح و دوس و انتخاب سفیران پیشنهاد ،معرفی ،

 و اجتماعی 

 دوستی، ایثار و فداکارییر از ورزشکاران منادی فرهنگ صلحتقد ، 

  ظرفیت سازی و توسعه همیاری های داوطلبانه در حوزه وزارت ورزش و جوانان 

 

 ارکان  :ماده چهارم

 رئیس  -1

 دبیر  -2

 اعضا  -3

 .  نفر است 13تعداد اعضای کمیسیون حداکثر  –ب         

 

 نحوه انتخاب ماده پنجم: 

 وب می شودمنص با حکم رئیس کمیته تصویب هیات اجراییپس از و  رئیس کمیته ملی المپیک به پیشنهادرئیس کمیسیون 

 رئیس کمیسیون و با حکم دبیرکل کمیته منصوب می شوند . به پیشنهاد دبیر و سایر اعضا 

:  رئیس کمیسیون می تواند هر زمان به دلیل عدم مشارکت غیرفعال هر کدام از اعضا که فعالیت کمیسیون را تحت الشعاع تبصره

 قرار دهد ، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید . 

 



 جلسات  :ماده ششم

رئیس کمیسیون می تواند بنابر تشخیص خود یا پیشنهاد اعضای اصلی فرد یا افرادی را حسب موضوع جلسه به عنوان  -

 مدعو بدون حق رأی دعوت نماید . 

 جلسات کمیسیون ماهیانه حداقل یک بار تشکیل می شود .  -

 

 

به تصویب هیأت                           .......این آیین نامه در شش ماده توسط کمیسیون صلح ورزش تهیه و تنظیم و در تاریخ 

  می باشد. الزم االجرا فوق  از تاریخ  رسید کهاجرایی کمیته 

 

 


