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المبادئ االساسية 
 

                                                                                   تعتبر مبادرة بير دى كوبرتين عن الفكر           .  ١
فى يونيو االوليمبى المعاصر هى الدافع االساسى لعقد المؤتمر الرياضى الدولى فى باريس 

وقد اعلنت اللجنة االوليمبية الدولية عن تشكيلها فى الثالث والعشرين من .  ١٨٩٤عام 
عقد المؤتمر االوليمبى الثانى عشر والذى  ١٩٩٤وفى  أغسطس .  ١٨٩٤يونيو عام 

" . مؤتمر الوحدة " تزامن مع العيد المئوى للجنة االوليمبية الدولية فى باريس وكان عنوانه 
 
يعد الفكر االوليمبى فلسفة فى الحياة تهدف الى توحيد وتقوية الصفات البدنية . ٢ 

ويسعى الفكر االوليمبى . مزج الرياضة والثقافة والتعليم واالرادية والعقلية ويعبر عنه ب
البتكار اسلوب  فى الحياة يعتمد على المتعة العضلية مع القيم التعليمية للمثل التى يحتذى 

.  بها فى اطار احترم المبادئ االخالقية االساسية فى جميع أنحاء العالم 
 
اضية التى تخدم التطور البشرى يهدف الفكر االوليمبى الى ايجاد التربة الري. ٣ 

ولتحقيق هذا الهدف . بطريقة متناسقة مع تشجيع مجتمع امن للمحافظة على كرامة االنسان 
. تشترك الحركة االوليمبية بصفة فردية أو بالتعاون مع بعض المنظمات االخرى لنشر السالم

 
قوماتها من الفكر بقيادة اللجنة االوليمبية الدولية تستمد الحركة االوليمبية م. ٤ 

.  االوليمبى المعاصر 
 
تحت اشراف السلطة العليا للجنة االوليمبية الدولية تشمل الحركة االوليمبية على . ٥ 

المنظمات والالعبين واالشخاص الذين يرتضون العمل بمبادئ الميثاق االوليمبى والمعيار 



الوليمبية الدولية ، ويجب ان االساسى لالندراج فى الحركة االوليمبية هو اعتراف اللجنة ا
. يوجه تنظيم وادارة الرياضة لهيئات رياضية مستقلة 

 
ان هدف الحركة االوليمبية هو المساهمة فى بناء سالم عالمى من خالل الشباب . ٦ 

الرياضى المثقف بدون أى  نوع من انواع التعصب ، وفى اطار الروح االوليمبية التى 
. ح الصداقة والتضامن واللعب النظيف تتطلب التفاهم المتبادل برو

 
 
عالمى  نشاطنشاط الحركة االوليمبية  التى يرمز لها بالحلقات المتداخلة الخمس . ٧ 

ويغطى نشاط الحركة االوليمبية القارات الخمسة حيث يجتمع الالعبين نحاء العالم فى ودائم 
 . مهرجان رباضى ضخم  وهو الدورات االوليمبية 

 
لرياضة حق لكل البشر وممارسة كل فرد للرياضة يرجع الى امكانية ممارسة ا. ٨ 

.   ممارستها طبقا الحتياجه اليها 
 
يشمل الميثاق االوليمبى على المبادئ االساسية والقوانين التى تقرها اللجنة . ٩ 

 االوليمبية الدولية  ، وينظم هذا الميثاق عمل الحركة  االوليمبية وشروط االحتفال بالدورات
االوليمبية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب االول 
الحركة االوليمبية 

السلطة العليا  : ١مادة 
. اللجنة االوليمبية الدولية هى السلطة العليا للحركة االوليمبية   .١
مى بأى صفة للحركة االوليمبية االلتزام بنصوص يجب علىأى شخص أو منظة تنت  .٢

. ارات اللجنة االوليمبية الدولية وقبول قر الميثاق االوليمبى 
 

 مهام اللجنة االوليمبية الدولية :  ٢مادة 



فى اطار الميثاق يتمثل دور اللجنة االوليمبية الدولية فى تعزيز الفكر االوليمبى   
:  االوليمبى ولذلك تقوم اللجنة االوليمبية الدولية بما يلى 

اضية والحرص على تطوير وتطبيق تنسيق وتنظيم وتطوير الرياضة والمسابقات الري  .١
. كل االجراءات المحلية والدولية التى تهدف الى تقوية روابط وحدة الحركة االوليمبية 

. التعاون مع المنظمات والهيئات  العامة والخاصة لوضع الرياضة فى خدمة البشرية   .٢
. ضمان انتظام االحتفال بالدورات االوليمبية   .٣

لهادفة الى نشر السالم والمحافظة على حقوق أعضاء االشتراك فى كل األنشطة ا  .٤
الذى قد اللجنة االوليمبية الدولية والعمل على محاربة أى نوع من أنواع التعصب 

 .يؤثر على الحركة االوليمبية 
التشجيع بكل الوسائل المناسبة على تطوير الرياضة النسائية على كافة المستويات وفى   .٥

يئة التنفيذية للمنظمات الرياضية المحلية والدولية مع جميع الوظائف وخاصة فى اله
 .بيق مبدأ  المساواة بين الرجل والمرأة تط

. دعم وتشجيع وتطوير المثل الرياضية   .٦
تكريس الجهود للتأكد من انتشار روح اللعب النظيف فى االوساط الرياضية ومنع   .٧

. ظاهرة العنف 
. مكافحة المنشطات فى الرياضة   .٨
. راءات التى تهدف الى منع تعرض صحة الرياضيين للخطر اتخاذ االج .٩

 للرياضة و الالعبين مقاومة أى اساءات سياسية أو تجارية فى  .١٠
تشجيع المنظمات الرياضية والهيئات العامة واستغالل جهودهم لتأمين المستقبل  .١١

.  االجتماعى والمهنى للرياضيين 
 

ن أسس الرياضة رفيعة المستوى تشجيع تطوير الرياضة للجميع والتى تعتبر جزء م .١٢
. والتى ستساهم بدورها فى نشر الرياضة للجميع 

 
التأكد من ان الدورات االوليمبية تعقد فى ظروف  ومالبسات تستطيع معهما ان  .١٣

وتشجيع استجابة الحركة االوليمبية لقضايا البيئة . تعطى اهتماما خاصا بقضايا البيئة 
زمة لعكس هذا االهتمام فى أنشطتها وتعليم كل وذلك باتخاذ كافة االجراءات الال

. المنتسبين للحركة االوليمبية بأهمية الحفاظ على تطوير البيئة 
 

. دعم االكاديمية االوليمبية الدولية  .١٤



 
. دعم المؤسسات االخرى التى تكرس جهودها لخدمة التعليم االوليمبى  .١٥
 
 

االنتساب للحركة االوليمبية  :  ٣مادة 
كل من االتحادات   -الدولية ة باالضافة الى اللجنة األولمبي –االوليمبية تشمل الحركة  .١

الدولية ، اللجان االوليمبية االهلية ، اللجان المنظمة للدورات االوليمبية ، االتحادات 
االهلية ، االندية الرياضية ، باالضافة الى االشخاص الرياضيين الذين يشكل اهتمامهم 

 شملكما ت. ضافة الى الحكام والقضاة والمدربين والفنيين العنصر االساسى لها باال
الحركة االوليمبية ايضا على كافة المنظمات والمؤسسات التى تعترف بها اللجنة 

. االوليمبية 
يعتبر القيام بأى عمل من اعمال التمييز العنصرى ضد دولة أو شخص السباب عرقية   .٢

. مع االنتساب للحركة االوليمبية أو دينية أو سياسية أو جنسية عمال يتعارض 
. يجب على كل من يريد االنتساب  للحركة االوليمبية احترام المبادئ االخالقية االساسية  .٣
 

 اعتراف اللجنة االوليمبية الدولية : ٤مادة 
لتوسيع نطاق الحركة االوليمية فى جميع انحاء العالم يمكن للجنة االوليمبية الدولية ان . ١

اللجان االوليمبية االهلية التى يزاول نشاطها الذى انشئت من اجلةعلى ان تعترف بنشاط 
الوضع القانونى فى دولهم وان يتم تأسيس مثل  –بقدر االمكان  –يكون لمثل هذه الهيئات 

هذه  الهيئات وفق نصوص الميثاق االوليمبى وان تحصل على موافقة اللجنة االوليمبية 
.  الدولية 

اللجان اوليمبية االهليةعلى المستويين  اتحاداتوليمبية الدولية االعتراف بيجوز للجنة اال. ٢
: القارى والدولى  مثل 

  ANOCاتحاد اللجان االوليمبية االهلية    * 

 ANOCAاتحاد اللجان االوليمبية االهلية االفريقية   * 
 OCAالمجلس االوليمبى االسيوى     *

  PASO    تينالمريكيلمنظمة الرياضة * 

  ONOCاللجان االوليمبية االهلية االقيونيقة    * 

 EOCة    اللجان االوليمبية  االوروبي*  



على ان تتطابق لوائحها وقوانينها مع الميثاق االوليمبى وتوافق عليه اللجنة االوليمبية  
. الدولية 

كما .  ٢٩يجوز للجنة االوليمبية الدولية ان تعترف باالتحادات الدولية طبقا للمادة   .٣
:  يجوز لها ان تعترف بهيئات االتحادات الدولية مثل 

  ASOIF     اتحاد االتحادات الدولية لاللعاب االوليمبية الصيفية   * 
        AIWF         لاللعاب الشتوية   اتحاد االتحادات الدولية* 

  ARISFاتحاد االتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة االوليمبيةالدولية  * 
  GAISF     االتحاد العام لالتحادات الرياضية الدولية    * 

ان اعتراف االتحادات باالتحادات الدولية أو اللجان االوليمبية االهلية اليؤثر ، بأى حال    .٤
، على حق كل اتحاد دولى وكل لجنة اوليمبية اهلية فى التعامل المباشر مع اللجنة 

. االوليمبية الدولية أو العكس 
يجوز للجنة االوليمبية الدولية االعتراف بالمنظمات غير الحكومية التى يرتبط عملها   .٥

بالمجال الرياضى وتعمل على المستوى الدولى على ان تتفق لوائحها وأنشطتها مع 
. الميثاق االوليمبى 

ية يجوز للجنة االوليمبية الدولية سحب اعترافها من االتحادات الدولية واللجان االوليبم  .٦
. االهلية واالتحادات والهيئات االخرى 

 

  رعاية اللجنة االوليمبية الدولية : ٥مادة 
لمسابقات   –بشروط حسبما تراها مناسبة  –يجوز للجنة االوليمبية الدولية منح رعايتها . ١

و قارية أو عالمية متعددة الرياضيات فى ظل االلتزام الكامل بنصوص ة دولية أو اقليمي
الوليمبى ، وان يتم اقامة هذه المسابقات تحت اشراف اللجنة االوليمية الدولية الميثاق ا

. وذلك بالتعاون مع االتحادات الدولية وطبقا للوائح والقوانين الفنية 
باالضافة الى ما سبق ، يجوز للمكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية ان يمنح رعاية . ٢

بقات اخرى بشرط ان تكون مثل هذه المسابقات من أهداف اللجنة االوليمبية الدولية لمسا
 .الحركة االوليمبية 

 
  االجتماعات الدورية مع االتحادات الدولية : ٦مادة 



واللجان االوليمبية االهلية               
ينظم المكتب التنفيذى للجنة االوليمبيه الدولية اجتماعات دورية مع االتحادات الدولية ومع 

الوليمبية االهلية مرة كل عامين على االقل ويترأس هذه االجتماعات رئيس اللجنة اللجان ا
االوليمبية الدولية الذى يحدد االجراءات وجدول االعمال وذلك بعد التشاور مع االجهزة 

 . المعنية 
 

 المؤتمر االوليمبى : ٧مادة 
ية اعوام ويدعو الى عقده تنظم اللجنة االوليمبية الدولية مؤتمرا اوليمبيا مرة كل ثمان. ١

. بقرار من رئيس اللجنة االوليمبية الدولية وتحدد اللجنة االوليمبية مكان وتاريخ  المؤتمر 
ويتمتع هذا المؤتمر . ويترأس هذا المؤتمر ويحدد اجراءاتة رئيس اللجنة االوليمبية الدولية 

.  بصفة استشارية 
االوليمبية الدولية واألعضاء الفخريين   يتكون المؤتمر االوليمبى من أعضاء اللجنة. ٢

ومندوبى االتحادات الدولية واللجان االوليمبية االهلية والهيئات التى تعترف بها  اللجنة 
باالضافة الى دعوة الرياضيين وشخصيات بصفتهم الشخصية أو . االوليمبية الدولية 

. بصفتهم ممثلين عن منظمات اخرى 
ول اعمال المؤتمر االوليمبى وذلك بعد التشاور مع االتحادات يحدد المكتب التنفيذى جد. ٣

. الدولية واللجان االوليمبية االهلية 
 

 التضامن االوليمبى : ٨مادة 
يهدف التضامن االوليمبى الى تنظيم المساعدات الى اللجان االوليمبية االهلية التى  .١

ى تعتبر فى حاجة لمثل هذه تعترف بها اللجنة االوليمبية الدولية وخاصة تلك اللجان الت
وتأخذ هذه المساعدات شكل برامج وذلك بالتعان مع اللجنة االوليمية  . المساعدات 

الدولية واللجان االوليمبية االهلية وبالمساعدة الفنية من االتحادات الدولية اذا دعت 
الضرورة لذلك   

ئيس اللجنة االوليمبية يقوم التضامن االوليمبى بادارة هذه البرامج  التى يترأسها ر  .٢
. الدولية 
:  ٨ملحق مادة 
: التضامن االوليمبى هى المساهمة فيما يلى  مج اهداف برا

. نشر المبادئ االساسية للحركة االوليمبية   .١



. تطوير المعلومات الرياضية الفنية للرياضيين والمدربين   .٢
. اسية لدرتحسين المستوى الفنى للرياضيين والمدربين من خالل المنح ا  .٣
. تدريب االدارين الرياضيين   .٤
التى تعمل             هيئاتالتعاون مع مختلف لجان اللجنة االوليمبية الدولية والمنظمات وال  .٥

.  لتحقيق هذه االهداف وخاصة فيما يتعلق بالتعليم االوليمبى ونشر الرياضة      
لك بالتعاون مع الهيئات           مبسطة ، اذا لزم االمر ، وذ انشاء منشات رياضية اقتصادية   .٦

. المحلية والدولية 
دعم وتنظيم البطوالت على المستوى المحلى واالقليمى والقارى التى تقام تحت اشراف    .٧

. ورعاية اللجان االوليمبية االهلية      
. تشجيع برامج التعاون الثنائى والمتعدد بين اللجان االوليمبية االهلية    .٨
على مساعدات التنمية     منها حكومات والمنظمات الدولية ان تحصل الرياضة مطالبة ال.  ٩ 

.  الرسمية      
 

 الدورات االوليمبية : ٩مادة 
الدورات االوليمبية عبارة عن مسابقات تقام بين الرياضيين فى مسابقات فردية أو   .١

ة مع مندوبين يتجمع الالعبون فى هذه الدورات للمنافس. جماعية وال تقام بين الدول 
من لجانهم االوليمبية االهلية التى رشحتهم واعتمدت اللجنة االوليمبية الدولية هذه 

العالم تحت االشراف الفنى لالتحادات الدولية المعنية   االترشيحات حيث يتنافس رياضيو
بية  يتم اللجوء الى اللجنة االوليمبية الدولية فى كافة المسائل المتعلقة بالدورات االوليم  .٢
تتكون الدورات االوليمبية من دورتين صيفية وشتوية تقام كل منها مرة كل اربعة   .٣

. سنوات كما هو وارد فى الفقرة الرابعة 
 
 

ومنذ ذلك التاريخ بدء ترقتم االلعاب     ١٩٢٤احتفل باول دورة لاللعاب الشتوية عام . ٤
.      ١٩٩٤ية السابعة عشر عام وقد اقيمت دورة االلعاب الشتو. الشتوية حسب اقامتها     
وتمارس فى هذه الدورات كل الرياضيات التى تمارس على الثلج والجليد كرياضيات        
شتوية      

 

 اوليمبياد : ١٠مادة 



فترة االربعة سنوات المتتالة التى تبدأ من افتتاح      هى " اوليمبياد  " بمصطلح المقصود   .١
. تهى عند افتتاح دورة االلعاب التى تليها وتن ةاالوليمبيدورة االلعاب 

فى حالة عدم االحتفال باقامة دورة االلعاب الصيفية ألى سبب من لالسباب فان فترة        .٢
. االربعة سنوات تبدأ من  بداية االوليمبياد السابقة 

فى       يبدأ ترقيم تسلسل الدورات االوليمبية تتابعيا وذلك منذ أول دورة لاللعاب االوليمبية  .٣
.  ١٨٩٦والتى بدأ االحتفال بها فى أثينا عام العصر الحديث     

 

  الحقوق المتعلقة بالدورات االوليمبية : ١١مادة 
والتى تعتبر  ةتعود كل الحقوق المتعلقة بالدورات االوليمبية الى اللجنة االوليمبية الدولي

الحوق المتعلقة بالتنظيم  وق فى هذا الصدد  ودون حدود لكافةقوحدها صاحبة كافة الح
كما تحدد اللجنة االوليمبية الدولية شروط . واستخدام واذاعة واعادة االنتاج بكافة الوسائل 

استخدام المعلومات المتعلقة بالدورات االوليمبية والمسابقات والسلوك الرياضى للدورات 
ليمبية فى تنمية وتسخير ويتم تسخير كافة العوائد من االحتفال بالدورات االو. االوليمبية 

. الحركة االوليبية والرياضة 
 

 الرمز االوليمبى : ١٢مادة 
تستخدم كوحدة واحدة من لون واحد اوليمبية يتكون الرمز االوليمبى من خمس حلقات   .١

. مختلفة أو من    عدة الوان 
 رق واالصفر  زااللوان الخمسة المستخدم فى هذه الحلقات الوان الزامية وهى اال  .٢

وتكون الحلقات . واالسود ولالخضر واالحمر والحلقات متشابكة من اليسار الى اليمين 
االزرق ، االسود ، االحمر  وتكون الحلقات : العليا من اليسار الى اليمين بااللوان 

االصفر ، االخضر  ويكون الشكل تقريبا شكل معين قاعدتة الصغرى   : السفلى بااللوان 
لتصميم الرسمى فى الموجود فى المقر الرئيسى فى اللجنة ألسفل ، وذلك طبقا ل

. االوليمبية الدولية 
يمثل الرمز االوليمبى اتحاد القارات الخمس والتقاء الرياضيين من شتى انحاء العالم   .٣

. فى الدورات االوليمبية 
 



العلم االوليمبى  : ١٣مادة 
زه الرمز االوليمبى بالوانه الخمس للعلم االوليمبى خلفية بيضاء ليس لها اطار ويقع فى مرك

.  ١٩١٤وقد قدم بير دى كوبرتن  تصميم هذا العلم فى مؤتمر باريس عام 
 

 الشعار االوليمبى :١٤مادة 
عن الرسالة التى وجهتها اللجنة "األسرع ، األعلى ، األقوى " يعبر الشعار االوليمبى 

ة ، داعية اياهم الى التفوق فى اطار االوليمبية الدولية لكافة المنتسبين للحركة االوليمبي
. الروح االوليمبية 

 

 يةالشارة االوليمب : ١٥مادة 
الشارة االوليمبية عبارة عن تصميم مترابط تتداخل فيه الحلقات االوليمبية بعنصر         .١

.   مميز     
فقة يجب تقديم أى شارة اوليمبية الى المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية للموا .٢

. وتعتبر هذه الموافقة شرطا اساسيا الستخدام مثل هذه الشارات . عليها  
 

النشيد االوليمبى  : ١٦مادة 
اعتمدت اللجنة االوليمبية الدولية النشيد االوليمبيى فى جلستها الخامسة والخمسين المنعقدة 

ى للجنة وقد اودعت موسيقى هذا النشيد فى المقر الرئيس. فى مدينة طوكيو  ١٩٥٨عام 
. االوليمبية الدولية 

 

  الحقوق المتعلقة بالرمز والعلم والشعار والنشيد االوليمبى : ١٧مادة 

تعتبر كافة الحقوق المتعلقة بالرمز والعلم والشعار والنشيد االوليمبى من حق   اللجنة 
. االوليمبية الدولية فقط 

 
 

  ١٧-١٦-١٥-١٤-١٣-١٢ملحق المواد  من  
١ 
جنة االوليمبية الدولية اتخاذ كافة االجراءات المناسبة للحصول على الحماية يجوز لل ١/١ 

والشعار والنشيد والعلم القانونية على الصعيدين المحلى والدولى وذلك فيما يتعلق بالرمز 
. االوليمبى



فى حالة اذا كان القانون المحلى أو تسجيل العالمة التجارية يمنح أى لجنة اوليمبية  ١/٢
الحماية فى استخدام الرمز االوليمبى فان هذه اللجنة المعنية يمكن ان تستخدمه فى اهلية 

.  اطار تعليمات المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية 
تعتبر كل لجنة اوليمبية اهلية مسؤلة امام اللجنة االوليمبية الدولية عن مراقبة ومراعاة . ٢

كما تقوم كل لجنة . وملحقاتها داخل اراضيها  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢المواد 
اوليمبية باتخاذ كافة االجراءات القانونية لمنع استخدام الرمز والعلم والشعار والنشيد 

كما يتعين . ها اتحقلاالوليمبى بطريقة تخالف ما نصت عليه المواد المشار اليها بعاليه وم
ليعود بالنفع على " اوليمبياد " و " اوليمبى " على كل لجنة اوليمبية حماية المصطلحين 

.  اللجنة االوليمبية الدولية 
يجوز لكل لجنة اوليمبية اهلية ان تجرى اتصاالتها مع اللجنة االوليمبية الدولية للحصول . ٣

للرمز والعلم والشعار  –كما هو مذكور بعاليه  –على مساعداتها اليجاد الحماية الالزمة 
ة أى خالفات قد تنشأ مع طرف ثالث فى مثل هذه االمور  والنشيد االوليمبى ولتسوي

يجوز للجان االوليمبية االهلية استخدام الرمز والعلم والشعار والنشيد االوليمبى فى اطار  . ٤
انشطتهم غير النفعية بشرط ان يساهم هذا االستخدام فى تطوير الحركة االوليمبية وان تكون 

حصلت مسبقا على موافقة المكتب التنفيذى للجنة  هذه اللجان االوليمبية المعنية قد
.  االوليمبية الدولية لمثل هذا االستخدام 

تشجع اللجنة االوليمبية الدولية بالتعاون مع اللجان االوليمبية االهلية فى الدول المعنية . ٥
من على استخدام الرمز االوليمبى على طوابع البريد الصادرة بعد اجراء االتصاالت الالزمة 

. هيئة البريد المعنية  والمكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية 
. يجوز للجنة االوليمبية الدولية اصدار شارة أو عدة شارات الستخدامها . ٦
٧ 
يجوز للجنة االوليمبية االهلية أو اللجنة المنظمة لدورة االلعاب االوليمبية اصدار شارة ٧/١

اوليمبية  
رة االوليمبية انفيذى للجنة االوليمبة الدولية الموافقةعلى تصميم الشيجوز للمكتب الت ٧/٢

بشرط ان ال يكون هناك تعارض بين هذه الشارة والرمز االوليمبى أو أى شارات اوليمبية 
. اخرى 

يجب ان ال يتجاوز الحيز الذى يشغله الرمز االوليمبى المحتوى على شارة اوليمبية  ٧/٣
ى تشغله هذه الشارة ، كما يجب ان يحتوى الرمز االوليمبى على عن ثلث اجمالى الحيز الذ

. شارة اوليمبية ويجب ان يظهر بكامله واال يشمله أى تغيير مهما كان االمر 



باالضافة الى ما سبق ، فان الشارة االوليمبية للجنة االوليمبية االهلية يجب ان تلتزم  ٧/٤
:  بما يلى 

بطريقة تشير بوضوح الى دولة اللجنة االوليمبية  يجب ان يتم تصميم الشارة ١/ ٧/٤
. االهلية المعنية 

أو اختصار لهذا  –يجب ان يتقيد العنصر المميز فى الشارة االوليمبية على اسم  ٧/٤/٢
. المعنية االهلية لدولة اللجنة االوليمبية _ االسم 

أو  –بية مورات االولييجب ان ال يشير العنصر المميز فى الشارة االوليمبية الى الد ٧/٤/٣
. ن يوذلك حتى اليكون محددا بوقت مع –تاريخ أو مسابقة محددين 

يجب ان ال يشمل العنصر المميز فى الشارة االوليمبية على شعارات أو تصيمات أو  ٧/٤/٤
. تعبيرات عامة تعطى انطباعا بان هذه الشارة ذات صفة عالمية أو دولية 

، فان  ٧/٣ – ٧/٢ – ٧/١اشتملت عليها الفقرات السابقة باالضافة الى الشروط التى  ٧/٥
: الشارة االوليمبية التى تصدرها اللجنة المنظمة يجب ان تحتوى على 

رة الخاصة باللجنة المنظمة تحرى الدقة فى اظهار ماال يدع ايجب عند تصميم الش ٧/٥/١
. ظمها اللجنة االمنظمة مجاال للشك ان هذه الشارة ترتبط بدورة االلعاب االوليمية التى تن

لدولة  –صار تأو اخ يجب ان اليشمل العنصر المميز  فى الشارة على اسم  -  ٧/٥/٢
. اللجنة المنظمة المعنية 

يجب ان اليشمل العنصر المميز بالشارة على شعارات أو تصميمات أو تعبيرات  ٧/٥/٣
. المى عامة تعطى انطباعا بان هذه الشارة تأخذ الطابع الدولى أو الع

تعتبر أى شارة اوليمبية حصلت على موافقة المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية  ٧/٦
. تظل سارية المفعول  بقة قبل اصدار هذه الشروط السا

ضرورة تسجيل الشارة داخل   متى وكان ممكنا - –يجب على كل لجنة اوليمبية  ٧/٧
االجراء خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة وان يتم هذا ) الحماية القانونية ( اراضيها 

المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية على هذه الشارة  ثم تقوم اللجنة المعنية بافادة 
ويمكن للمكتب التنفيذى للجنة االوليمبية . اللجنة االوليمبية الدولية بدليل التسجيل الرسمى 
الوليمبية ما لم تتخذ اللجان االوليمبية الدولية سحب هذه الموافقة على تسجيل الشارة ا

االهلية االجراءات الممكنة لحماية الشعارات االوليمبية وافادة اللجنة االوليمبية الدولية بمثل 
 . هذه االجراءات 

بالطريقة سالفة  –والجدير بالذكر انه يجب على اللجان المنظمة حماية الشعارات االوليمبية 
جب على اللجان المنظمة استشارة المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية فى بالدهم كما ي  –الذكر 



وال يجوز للجان االوليمبية االهلية واللجان المنظمة استخدام هذه الحماية ضد . الدولية 
. اللجنة االوليمبية الدولية 

ليمبى تحتفظ اللجنة االوليمبية الدولية بحق استخدام الرمز والعلم  والشعار والنشيد االو.  ٨
. للدعاية واالغراض التجارية والنفعية 

أى استخدام للشارة االوليمبية فى اغراض الدعاية أو النواحى التجارية أو النفعية أيا . ٩
شرة والحادية عشر اكانت صورته يجب ان يتم فى اطار ما نصت عليه الفقرتان الع

. المذكورتان الحقا 
هلية أو اللجنة المنظمة لدورة االلعاب االوليمبية اذا كانت لدى اللجنة االوليمبية اال. ١٠

الرغبة فى استخدام شارتها االوليمبية للدعاية أو النواحى التجارية أو النفعية أيا كانت سواء 
كانت بصورة مباشرة أو عن طريق طرف ثالث ، فيجب ان يتم فى اطار ما نص عليه  

. ث هذا الملحق وان يتم التأكد من التزام الطرف الثال
كل العقود واالتفاقات التى تبرم فى هذا الشأن والتى تقوم بتوقيعها اللجنة المنظمة . ١١

:  يجب الموافقة عليها من اللجنة االوليمبية المعنية ، كما يجب االلتزام بالنقاط التالية 
يكون استخدام الشارة االوليمبية للجنة االوليمبية االهلية داخل اراضيها  فقط ،  ١١/١
النسبة للرموز والشارات والعالمات والتصميمات االوليمبية االخرى للجنة االوليمبية وب

االهلية فال يجوز استخدامها فى اغراض الدعاية والنواحى التجارية والنفعية مهما كانت 
.  صورتها فى لجنة اوليمبية اهلية اخرى دون موافقة كتابية مسبقة من االخيرة 

سبق فان الشارة االوليمبية ألى لجنة منظمة لدورة اوليمبية على نحو مشابه لما  ١١/٢
وكل االمور االوليمبية االخرى كالرموز والشارات والعالمات والتصميمات للجنة المنظمة فال 

يجوز استخدامها فى اغراض الدعاية والنواحى التجارية والنفعية مهما كانت صورتها فى 
على موافقة كتابية مسبقة من هذه اللجنة اراضى لجنة اوليمبية اخرى دون الحصول 

. االوليمبية االهلية 
 
 

يجب فى كل الحاالت ان ال يتجاوز فترة سريان أى عقد تقوم اللجنة المنظمة لدورة  ١١/٣
ديسمبر فى العام الذى تقام فيه دورة االلعاب االوليمبية  ٣١االلعاب االوليمبية بابرامه عن 

. المعنية 
ويمنع . استخدام الشارة االوليمبية فى تطوير الحركة االوليمبية يجب ان يساهم  ١١/٤

اندماج الشارة االوليمبية مع  أى منتج ما لم يتوافق ذلك مع المبادئ االساسية للميثاق 
. أو دور اللجنة االوليمبية الدولية االوليمبيى 



بية اهلية أو أى بناء على طلب اللجنة االوليمبية الدولية ، يجب على أى لجنة اوليم ١١/٥
. لجنة منظمة تقديم نسخة من أى عقود تكون طرف فيه 

يجوز للجنة االوليمبية الدولية أو أى شخص تخوله اللجنة االوليمبية الدولية فى . ١٢
استخدام الرمز االوليميى والشارات االوليمبية فى اراضى لجنة اوليمبية اهلية فى الحاالت 

: التالية 
فقرة الالتوريد واجراءات التسويق وخالف ذلك يتم الرجوع الى نص عقود الرعاية و ١٢/١
الواردة الحقا ، على ان ال يتمخص من جراء هذا االستخدام الحاق ضرر بالغ  ١٢،٢

لمصالح اللجنة االوليمبية االهلية المعنية ، وان يتم اصدار قرار المكتب التنفيذى للجنة 
وذلك بعد التشاور مع اللجنة االوليمبية االهلية  االوليمبية الدولية بخصوص هذا االستخدام

. المعنية التى سوف تتسلم جزءا من صافىعائد االستخدام 
بالنسبة لجميع عقود الترخيص ، فان اللجنة االوليمبية االهلية تتسلم نصف صافى  ١٢/٢

كما عائد حق االستخدام بعد خصم كافة الضرائب المستحقة وحسابات الخسارة المتعلقة بذلك 
. يتم اخطار اللجنة االوليمبية االهلية مسبقا بأى نوع من أنواع االستخدام 

تمنح اللجنة االوليمبية الدولية ، كما  ترى ، حق  استخدام  الرمز االوليمبيى 
ة للحاصلين على حقوق البث من المنظاجلوالشعارات االوليمبية للجنة االوليمبية الدولية وال

وال . عاب االوليمبية بهدف المساهمة فى تطوير بث االلعاب االوليمبية التليفزيونى لدورة االل
. لتفويض الشابقتين على ا  ٢،١٢ – ١،١٢ تسرى شروط الفقرتين

  ىبالشعلة االوليمبية والمشعل االوليم : ١٨مادة 
الشعلة االوليمبية هى الشعلة التى اضيئت فى اوليمبيا تحت اشراف اللجنة االوليمبية . ١

ية  الدول
. المشعل االوليمبى هو المشعل الذى يوقد الشعلة االوليمبية .  ٢
تحتفظ اللجنة االوليمبية الدولية بكافة الحقوق المتعلقة باستخدام الشعلة االوليمبية . ٣

.  والمشعل االوليمبى 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

الباب الثانى 
اللجنة االوليمبية الدولية 

 

  الوضع القانونى  : ١٩مادة 
االوليمبية الدولية منظمة غير حكومية ال نفعية تتمتع بصفة االستمرارية فى شكل اللجنة . ١

. جلس الفيدرالى السويسرى ماتحاد ولها وضع قانونى معترف به من ال
. المقر الدائم للجنة االوليمبية الدولية مدينة لوزان فى  سويسرا . ٢
كة االوليمبية الدولية من خالل رسالة اللجنة االوليمبية الدولية هى تولى قيادة الحر. ٣

. نصوص ولوائح الميثاق االوليمبى 
تعتبر القرارات التى تتخذها اللجنة االوليمبية الدولية ، بناء على نصوص الميثاق . ٤

وفى حالة وجود أى نزاع حول تطبيق أو تفسير هذه القرارات يتم  . االوليمبيى ، نهائية 
للجنة االوليمبية الدولية ، وفى بعض القضايا ، يتم  الفصل فيه عن طريق المكتب التنفيذى

.  التحكيم امام هيئة التحكيم الرياضى 
 

األعضاء    : ٢٠مادة 
التوظيف ، االنتخاب ، القبول   –تشكيل اللجنة االوليمبية الدولية . ١

يمبية الدولية  لووضع أعضاء اللجنة االو    
 

ية أشخاص عاديين ومن بين أعضائها  كل أعضاء اللجنة االوليمبية الدول    ١/١
رياضيين بارزين ورؤساء االتحادات الدولية واللجان االوليمبية االهلية           
 عضوا وذلك طبقا للشروط فى الفقرة         ١١٥واليزيد عدد أعضائها على          

 
 .ن ملحق القانون الحالى م  ٨،٢        

مبية الدولية أعضائها من بين األشخاص  توظف وتنتخب اللجنة االولي  ١/٢
. المؤهلين وذلك طبقا لملحق القانون الحالى          



 
تعلن اللجنة االوليمية الدولية عن قبول أعضائها الجدد فى احتفال حيث    ١/٣

: يعلن فيه األعضاء عن قبول القيام بالتزاماتهم وذلك بعد اداء اليمين التالى         
 

اصبح عضوا فى اللجنة االوليمبية الدولة وممثال عنها واعلن  يشرفنى ان " 
عن معرفتى التامة لكافة االلتزامات والمسؤليات المنوطة بهذا المنصب  

كما أتعهد باحترام كافة  .  وأتعهد بخدمة الحركة االوليمبية بقدر استطاعتى 
تكون  نصوص الميثاق االوليمبى وقرارات اللجنة االوليمية الدولية واال 

موضوع اعتراض من جانبى ، وان ابرئ نفسى من أى نفوذ سياسى أو  
تجارى أو أى اعتبارات عرقية أو دينية وان احارب كل انواع التمييز  
" . العنصرى وان ادافع عن اللجنة االوليمبية الدولية والحركة االوليمبية 

. يعتبر أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية ممثلين عنها   ١/٤
اليجوز ان يتلقى أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية من حكومات أو منظمات     ١/٥

أو مؤسسات أو اشخاص عاديين ما يؤثر على حريتهم فى اعمالهم أو           
االدالء باصواتهم           

اليعتبر أعضاء الجنة االوليمبية الدولية مسؤلين عن أى ديون أو أى      ١/٦
.  لجنة االوليمية الدولية لات على االتزام        

  
االلتزامات . ٢
: قع على عاتق كل عضو من أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية االلتزامات التالية ي 
. االشتراك فى اجتماعات اللجنة االوليمبية الدولية     ٢/١ 
. لها االشتراك فى اعمال لجان اللجنة االوليمبية الدولية التى عين من اج    ٢/٢ 
. المساهمة فى تطوير الحركة االوليمبية     ٢/٣ 
" على المستوى المحلى " متابعة تطبيق برامج اللجنة االوليمبية الدولية     ٢/٤ 

اخطار رئيس اللجنة االوليمبية الدولية بتطوير الحركة االوليمبية          ٢/٥
. ل سنويا قواحتياجاتها فى بلده مرة على اال        

سرعة اخطار رئيس اللجنة االوليمبية الدولية بكل االمور التى تعرقل تطبيق      ٢/٦
الميثاق االوليمى أو الحركة االوليمبية          

.  ٢٥نون االخالق المذكور فى المادة  ااالستجابة فى كل االحوال لق   ٢/٧ 
ية فى أى دولة   القيام بكل االعمال التى يحددها رئيس اللجنة االوليمبية الدول   ٢/٨



. أو اقليم أو منظمة        
 
 
 
ايقاف العضوية . ٣

يجوز ألى عضو من أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية انهاء عضويتة فى      ٣/١
أى وقت وذلك بتقديم استقالة تحريرية لرئيس اللجنة االوليمبية الدولية ،          

ستقالة سؤال العضو  ويجوز للمكتب  التنفيذى ، قبل البت فى هذه اال
. المستقيل لالستماع الى أسباب استقالتة 

يفقد أى عضو من أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية عضويته بدون أى        ٣/٢ 
داخلى من القانون ال ٢,٦اجراء  اذا لم يعاد انتخاب العضو طبقا للفقرة   

. للمادة الحالية                 
عضو اللجنة االوليمبية الدولية عند نهاية العام الميالدى   يجب ان يتقاعد     ٣/٣ 

 داخلىمن القانون ال ٢,٨عاما وذلك طبقا لنص الفقرة  ٧٠الذى يبلغ فيه 
.  للمادة الحالية 

 :يفقد العضو عضويته فى الحاالت التالي     ٣/٤
  يجوز اقصاء عضو اللجنة االوليميبة الدولية اذا تم انتخابه نتيجة. ١.٤.٣  

 من ملحق القانون  ١.٢.٢طبقا للفقرة متميز ترشيحه كالعب                          
. عضوا فى لجنة الالعبين  يصبحللمادة الحالية ثم ل داخلى ال                         
يجوز اقصاء عضو اللجنة االوليمبية الدولية اذا تم انتخابه نتيجة          ٢.٤.٣

فى الفقرات   ذكورة فى احدى المنظمات المترشيحه بوظيفة          
للمادة الحالية ثم يمتنع  داخلىمن القانون ال ٣.٢.٢و  ٢.٢.٢

. اداء هذه الوظيفه  
يعتير عضو اللجنة االوليمبية الدولية مستقيال ويفقد عضويته اذا تم   ٣/٥ 

للقانون   لخلىمن القانون ا ٤.٢.٢انتخابه نتيجة ترشيحه طبقا للفقرة 
ى وقام بتغيير محل اقامته أومركز عمله الرئيسى المذكور فى قائمة  الحال

فى مثل هذه  . للقانون الحالى  داخلىمن القانون ال ٥االعضاء كما فى الفقرة 
.  لدوليةالحاالت يفقد العضو عضويته بقرار من اللجنة االوليمبية ا

ضويته بدون أى  يعتبر عضو اللجنة االوليمبية الدولية مستقيال ويفقد ع   ٣/٦ 
اعالن اذا لم يحضر الجلسات أوفشل فى اتخاذ أى نشاط ايجابى فى عمل  



فى مثل هذه الحاالت يفقد العضو  . . اللجنة االوليمبية الدولية لمدة عامين 
. ية لدولعضويته بقرار من اللجنة االوليمبية ا

 
 
الفخريين أو  يجوز اقصاء أعضاء اللجنة االوليمية الدولية أو األعضاء   ٣/٧ 

أعضاء الشرف بقرار من اللجنة االوليمبية الدولية اذا خان هذا العضو  
اليمين أو اذا اعتبرته اللجنة االوليمبية الدولية مهمال فى واجباته أو اذا  
عرض مصالح اللجنة االوليمبية الدولية الى الخطر أو اذا قام بعمل غير  

. جدير باللجنة االوليمبية الدولية 
يتم اتخاذ قرارات اقصاء أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية أو االعضاء     ٣/٨ 

الفخريين أو أعضاء الشرف بموافقة األغلبية التى تشكل ثلثى األعضاء     
الحاضرين فى الجلسة وذلك بناء على اقتراح من المكتب التنفيذى ، ويتاح  

.  للعضو الفرصة للوقوف امام المجلس اليضاح موفقه 
حتىتقرر اللجنة االوليمبية الدولية اقتراح طرد العضو المعنى ، يقوم  و

المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية بحرمان العضو مؤقتا من كل  
. أو بعض حقوقه وامتيازاته الناتجة عن عضويته 

وال يجوز ، للعضو المطرود من اللجنة االوليمبية الدولية ، العضوية فى  
ليمبية االهلية أو فى اتحاد اللجان االوليمبيه االهلية أو فى اللجان  اللجان االو
كما ال يحق له تحت اى ظروف ان يصبح عضو فخرى أو شرفى  ، المنظمة 

.  فى اللجنة االوليمبية الدولية 
 
أعضاء الشرف      األعضاء الفخريين  -. ٤

خدمة عشر سنوات  عند تقاعد أى عضو فى اللجنة االوليمبية الدولية بعد   ٤/١
على األقل وأداءه خدمات جليلة وبناء على اقتراح المكتب التنفيذى للجنة         
االوليمبية الدولية يمكن انتخابه عضو فخرى فى اللجنة االوليمبية الدولية          
ويتم دعوة األعضاء الفخريين لحضور دورات االلعاب االوليمبية والمؤتمرات         
.  الوليمبية وجلسات اللجنة االوليمبية الدولية حيث يتم حجز مكان لكل منهم ا       
 ذلك الدولية ويتم استشارتهم عندما يطلب منهم رئيس اللجنة االوليمبية        
. واليحق لهم التصويت        



يمكن للجنة االوليمبية الدولية ، بناء على اقتراح المكتب التنفيذى للجنة    ٤/٢
االوليمبية الدولية ، انتخاب أعضاء شرف من الشخصيات البارزة من خارج        
اللجنة االوليمبية الدولية ممن يؤدون خدمات جليلة للجنة االوليمبية الدولية        
ويتم دعوة أعضاء الشرف لحضور دورات االلعاب االوليمبية والمؤتمرات        
ويجوز لرئيس  . م واليحق لهم التصويت االوليمبية ويتم حجز مكان لكل منه      
اللجنة االوليمبية الدولية دعوتهم لحضور مسابقات واجتماعات اللجنة        
. االوليمبية الدولية       

 
قائمة األعضاء  . ٥
يحتفظ المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية بقائمة حديثة لكل أعضاء        

اء الشرف واذا  ضبية الدولية بما فى ذلك األعضاء الفخريين وأعاللجنة االولم             
ن القانون  م ١,٢،٢تم انتخاب عضو نتيجة ترشيحه كالعب طبقا للفقرة              
الداخلى للقانون الحالى واذا مارس هذا المرشح وظيفة فى احدى المنظمات               
من القانون الداخلى المذكور   ٣،٢،٢أو   ٢،٢،٢المذكورة فى الفقرات              
. فيعلن ذلك فى القائمة              

   

  ٢٠القانون الداخلى للمادة   
األهلية  .١

عاما فأكثر لعضوية اللجنة  ١٨يؤهل أى شخص يكون عمره  ١/١
المذكورة الحقا   ١،٢  االوليمبية الدولية على أن يقدم ترشيحه طبقا للفقرة

ذكورة الحقا وتقوم لجنة الم ١،٢ذكورة فى الفقرة وتستكمل الشروط الم
الترشيحات بدراسة طلب الترشيح  ويقترح انتخابه المكتب التنفيذى للجنة 

.  االوليمبية الدولية 
يتم انتخاب أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية طبقا لشروط القانون  ١/٢

 ٣،٣طبقا للفقرة الداخلى الحالى لفترة ثمانية سنوات ويمكن اعادة انتخابهم 
.   ٢٠من المادة 

اجراءات انتخاب أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية  .٢
تقديم الترشيحات النتخابات عضوية اللجنة االوليمبية الدولية   ١٠٢

 



يصرح لألشخاص والمنظمات التالية بتقديم مرشح أو أكثر ألنتخابات 
: عضوية اللجنة االوليمبية الدولية  

يصرح لكل عضو فى اللجنة : مبية الدولية أعضاء اللجنة االولي* 
االوليمبية الدولية بتقديم مرشح أو أكثر النتخابات عضوية اللجنة 

. االوليمبية الدولية 
يصرح  للجنة : لجنة الالعبين فى اللجنة االوليمبية الدولية * 

الالعبين فى اللجنة االوليمبية الدولية  بتقديم مرشح أو أكثر 
. للجنة االوليمبية الدولية النتخابات عضوية ا

يصرح التحاد االتحادات : االتحادات الدولية للرياضيات االوليمبية 
الدولية لالولمبياد الصيفية  واتحاد االتحادات الدولية لاللعاب 
الشتوية وكل االتحادات الدولية األعضاء فى  اتحاد االتحادات 

دولية لاللعاب الدولية لالولمبياد الصيفية  واتحاد االتحادات ال
الشتوية  بتقديم مرشح أو أكثر النتخابات عضوية اللجنة االوليمبية 

. الدولية 
يصرح ، التحاد اللجان االوليمبية :  اللجان االوليمبية االهلية  •
االهلية  واتحاد اللجان االوليمبية االهلية االفريقية واتحاد اللجان  

سيوى ومنظمة الرياضة االوليمبية االوروبية والمجلس االوليمبى اال
واتحاد اللجان االوليمبية االهلية االقيونيقية  أو  أى  يتينميريكلال

                                                                          لجنة اوليمبية اهلية معترف بها من قبل اللجنة االوليمبية الدولية ،                                                             
. بتقديم مرشح أو أكثر النتخابات عضوية اللجنة االوليمبية الدولية 
تقدم كل هذه الترشيحات  كتابتة لرئيس اللجنة االوليمبية الدولية 

.  لالحقة ٢،٢باالضافة استيفائها لكافة الشروط المذكورة فى الفقرة 
حات  يلشروط التى يجب توفرها فى الترشا ٢٠٢ 

   
السابقة    ١،٢يجب ، على األشخاص والمنظمات المشار اليها فى الفقرة          

التى تقوم بتقديم اوراق مرشح أو أكثر النتخابات عضوية اللجنة االوليمبية                          
ير  الالحقة ، ان تش  ٣،٢،٢أو   ٢،٢،٢أو  ١،٢،٢ت الدولية طبقا للفقرا                
الالحقة أو اذا كان    ١،٢،٢بوضوح اذا كان ترشيحه كالعب طبقا للفقرة                 
المرشح يمارس وظيفة فى احدى المنظمات المشار اليها فى الفقرات                  



. الالحقة   ٣،٢،٢أو  ٢،٢،٢               
   
من المادة   ١٠١قرة اذا اقترح ان يكون المرشح العب كما فى الف ٢/٢/١   

،  فيجب فى هذه الحالة ان يكون الالعب عضو فى لجنة الالعبين   ٢٠                 
التابعة للجنة االوليمبية الدولية كما يجب ان ينتخب هذا الالعب أو يعين                    
موعد ال يتجاوز   فى لجنة الالعبين التابعة للجنة االوليمبية الدولية فى                  
نهاية دورة االلعاب االوليمبية أو دورة االلعاب الشتوية والتى تعتبر اخر                    
. مشاركة اوليمبية لهذا الالعب                   

عند تقديم اوراق مرشح أو أكثر ، يجب ان تتأكد لجنة الالعبين فى اللجنة     
ولية من ان هناك توازن منصف بين ترشيح العب من دورة  االوليمبية الد                
كما يجب ان ال  . االلعاب الصيفية وترشيح العب من دورة االلعاب الشتوية                 
يتعدى العدد االجمالى لألعضاء المنتخبين نتيجة لترشيحات اللجنة االوليمية                  
. ضوا فى المرة الواحدة ع ١٥الدولية على                 
اذا كان الترشيح لمن يمارس وظيفة فى اتحاد دولى ما  أو اتحاد   ٢/٢/٢               

االتحادات الدولية فيجب على هذا المرشح ان يحتفظ بمنصبه كرئيس اتحاد                  
ية الصيفية أو رئيس  دولى  أو رئيس اتحاد االتحادات الدولة لاللعاب االوليمب                
اتحاد االتحادات الدولية لاللعاب الشتوية أو موظف ادارى كبير أو منصب                  
كما يجب ان ال يتعدى العدد االجمالى  . قيادى فى احدى هذه المنظمات                 
  ١٥ية على لألعضاء المنتخبين نتيجة لترشيحات اللجنة االوليمية الدول                
. عضوا فى المرة الواحدة                 

اذا كان الترشيح لمن يمارس وظيفة فى لجنة اوليمية اهلية أو اتحاد   ٢/٢/٣  
دولية  أو اتحاد قارى للجان االوليمبية االهلية فيجب ان يحتفظ هذا المرشح                  
ة االهلية أو اتحاد اللجان االوليمبية االهلية  بمنصبه كرئيس اللجنة االوليمبي                
أو اتحاد اللجان االوليمبية االهلية االفريقية أو اللجنة االوليمبية االوروبية أو                  
المجلس االوليمبى االسيوى أو منظمة الرياضة لالمريكتين أواللجان                  
االقيونيقية أو موظف ادارى كبير فى احدى هذه  االوليمبية االهلية                 
كما يجب ان ال  يتعدى العدد االجمالى لألعضاء المنتخبين نتيجة  . المنظمات                 
. عضوا فى المرة الواحدة  ١٥لترشيحات  اللجنة االوليمية الدولية على                 

الكفاءات وان يكونوا من   يجب ان تهتم الترشيحات بالشخصيات ذو ٢/٢/٤  



مواطنى الدولة التى اتخذوها مقرا لهم أو مقرا رئيسيا ألعمالهم كما يجب ان                  
تكون بهذه الدولة لجنة اوليمبية اهلية معترف بها من اللجنة االوليمبية                  
د لكل دولة على اساس هذه              وال يتم  انتخاب  أكثر من عضو واح. الدولية                 
واليجب ايضا  يتعدى العدد االجمالى لألعضاء المنتخبين عن  . الترشيحات                 
. عضوا فى المرة الواحدة  ٧٠               

لجنة الترشيحات    ٣٠٢ 
تقوم لجنة األخالق  .  تتكون لجنة الترشيحات من سبعة أعضاء  ٢/٣/١        

فى اللجنة االوليمبية الدولية باختيار ثالثة أعضاء كما يقوم مجلس اللجنة                 
االوليمية الدولية باختيار ثالثة أعضاء اخرين ،  وتقوم لجنة الالعبين باختيار                 
عادة  ويتم انتخاب لجنة الترشيحات كل أربعة سنوات ويمكن ا. العضو السابع                

انتخابهم .         
مستندات كل ترشيح طبقا للفقرة   دراسةبتقوم لجنة الترشيحات    ٢/٣/٢        

الالحقة وتقدم تقرير كتابى عن كل ترشيح للمكتب التنفيذى للجنة   ٢٠٤٠٢               
.  االوليمبية الدولية                

يم نفسها تنظيما ذاتيا حيث تحدد رئيسها  تقوم لجنة الترشيحات بتنظ ٢/٣/٣        
. وسكرتيرها ويمكن اختيار السكرتير من خارج أعضاء اللجنة                

الترشيحات  دراسةقيام لجنة الترشيحات ب ٤٠٢ 
راق الترشيح ، يقوم رئيس اللجنة االوليمبية الدولية  وعند استالم ا ٢/٤/١       

ئيس لجنة الترشيحات الذى يقوم بدوره بفتح ملف لها وذلك  بتحويلها الى ر              
قبل ثالثة شهور على األقل من تاريخ افتتاح دورة المجلس التالية للجنة                
االوليمبية الدولية وحتى يستطيع المكتب التنفيذى ان يقدم اقتراحه للمجلس                
. ف المذكور سابقا بوقت كا              

يقوم رئيس لجنة الترشيحات ، بعد ان يحول له رئيس اللجنة               ٢/٤/٢       
االوليمبية الدولية اوراق الترشيحات ،  مباشرة باستدعاء أعضاء اللجنة                
وتحصل اللجنة على كل المعلومات الخاصة بالمرشح وخاصة  . واستشارتهم               

ويجوز للجنة ان  . وظيفته ووضعه المادى وسيرتة الذاتية ونشاطه الرياضى               
تطلب من المرشح ان يزودها بالشخصيات التى يمكن الرجوع اليها للحصول                
كما يجوز للجنة دعوة المرشح واجراء مقابلة شخصية  . على أى معلومات               
. معه               



تقوم اللجنة بالتأكد من كافة اوراق الترشيحات ووضع العضو   ٢/٤/٣
. أو اذا كان يمارس وظيفة ، وذلك عند الضرورة متميز كالعب 

عندما ترى اللجنة انها حصلت على كل البيانات الضرورية ، تقدم   ٢/٤/٤
اللجنة تقريرا للمكتب التنفيذى توضح فيه اسبابها عما اذا كان هذا المرشح  

. سمات المطلوبة النتخابه عضوا فى اللجنة االوليمبية الدولية أم ال لديه ال
متميز      كما تشير اللجنة ، باالضافة الى ذلك ، اذا كان هذا المرشح كالعب 

 المذكورة سابقا أو اذا كان الترشيح يرتبط بوظيفة فى  ١،٢،٢لفقرة لطبقا 
 مذكورة سابقا ل ٣،٢،٢ – ٢،٢،٢ت احدى المنظمات المذكورة فى الفقرا

. وتشير لجنة الترشيحات فى تقريرها الى ذلك 
قبل المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية ما اجراء  ٥٠٢ 

يختص المكتب التنفيذى للجنة االوليمبية الدولية فقط بتقديم اوراق   ٢/٥/١         
. الترشيح للمجلس                
تب التنفيذى ، بعد استالم التقرير من لجنة الترشيحات وبعد يقرر المك ٢/٥/٢               
النظر فى  محتويات التقرير المذكور ، ان يقدم المرشح النتخابه عضوا فى                 
ويجوز للمكتب التنفيذى االستماع للمرشح  .  الاللجنة االوليمبية الدولية أم                
ويقدم المكتب التنفيذى اوراق الترشيح للمجلس قبل  . روريا اذا كان ذلك ض               
يوما من بداية دورة المجلس على ان يرفق اقتراح االنتخاب بتقربر لجنة   ٣٠              

كما يذكر المكتب التنفيذى اصل اوراق الترشيح واذا كان  . الترشيحات                
السابقة أو اذا كان الترشيح مرتبط    ١،٢،٢رةالمرشح العب طبقا للفق               
  ٣،٢،٢ – ٢،٢،٢بوظيفة فى احدى المنظمات المذكورة فى الفقرات                
ويمكن للمكتب التنفيذى ان يقدم عدة ترشيحات لالنتخابات لعضو  . السابقة                
. واحد                

متميز     الترشيحات المقترح كالعب  سةدرايمكن االستعجال فى اجراء  ٢/٥/٣
السابقة ، وفى مثل هذه الحاالت ، يمكن ارجاء الموعد   ١،٢،٢طبقا للفقرة 

السابقة ، بقدر االمكان ،  ٢،٥،٢و   ١،٤،٢النهائى المذكور فى الفقرات 
وذلك اذا كان ضروريا  للسماح لعملية االنتخاب كأعضاء فى اللجنة   

العبين المنتخبين حديثا فى لجنة الالعبين فى اللجنة  االوليمبية الدولية ل
. االوليمبية الدولية  

قبل جلسة اللجنة االوليمبية الدولية  ما اجراء  ٦٠٢ 



يختص مجلس اللجنة االوليمبية الدولية فقط بانتخاب أى عضو فى   ٢/٦/١        
.  اللجنة االوليمبية الدولية                 

         
 
يقدم المكتب التنفيذى كافة الترشيحات النتخابات العضوية فى اللجنة   ٢/٦/٢         

االوليمية الدولية للتصويت فى الجلسة ويكون التصويت فى اقتراع سرى                  
. وتكون القرارات بأغلبية االصوات                 

جلس أراء اللجنة  يمكن لرئيس لجنة الترشيحات ان ينقل للم ٢/٦/٣        
. المذكورة                 

اجراءات اعادة االنتخاب  ٧٠٢ 
تجرى اجراءات اعادة انتخاب أعضاء اللجنة االوليمبية الدولية لمدة ثمانية    

. السابقة  ٦,٢ – ٥,٢ –  ٤,٢سنوات وذلك طبقا لشروط الفقرات                 
الشروط االنتقالية   ٨٠٢ 
الحقوق الرسمية ألعضاء اللجنة االوليمبية الدولية الذين تم انتخابهم   تستمر         

ديسمبر   ١١(    ١١٠قبل تاريخ افتتاح جلسة اللجنة االوليمبية الدولية                  
: كما يلى )   ١٩٩٩               

تخابه  يجب  ان يتقاعد أى عضو فى اللجنة االوليمبية الدولية تم ان ٢/٨/١         
) ١٩٩٩ديسمبر  ١١( ١١٠قبل تاريخ افتتاح جلسة اللجنة االوليمبية الدولية                

عاما ما لم ينتخب   ٨٠قبل نهاية السنة الميالدية والتى يصل عمر العضو الى         
واذا وصل العضو حدود عمره أثناء نهاية مدتة كرئيس للجنة  ١٩٦٦قبل عام               

االوليمبية الدولية أو نائب الرئيس أو عضو المكتب التنفيذى فيكون التقاعد                
. فى نهاية جلسة اللجنة االوليمبية الدولية التالية               

يقوم مجلس ادارة اللجنة االوليمبية الدولية باعادة انتخاب األعضاء   ٢/٨/٢               
                  ١١(   ١١٠تخابهم  قبل  تاريخ  افتتاح جلسة اللجنة االوليمبية   الذين تم ان              
. السابقة ١,٨,٢ولم يصلوا الى حدود اعمارهم طبقا للفقرة )  ١٩٩٩ديسمبر               

.   ٢٠٠٩والثلث فى عام  ٢٠٠٨والثلث فى عام  ٢٠٠٧ويكون الثلث فى عام        
من القانون الداخلى للقانون   ٦,٢للشروط المذكورة فى الفقرة  وذلك طبقا              
. الحالى                
، سيتم   ٢٠٠٠بمناسبة دورة االلعاب االوليمبية التى ستقام عام  ٢/٨/٣              



اربعة . انتخاب ثمانية العبين للجنة الالعبين فى اللجنة االوليمبية الدولية               
أعضاء منهم من اصحاب اعلى عدد من االصوات لمدة ثمانية سنوات ،                

واربعة اعضاء اخرين من اعلى عدد من االصوات التى تليهم لمدة اربعة                
.  سنوات               
، سيتم انتخاب   ٢٠٠٢بمناسبة دورة االلعاب الشتوية التى ستقام عام  ٢/٨/٤              

عضوان منهم  . اربعة العبين للجنة الالعبين فى اللجنة االوليمبية الدولية               
ممن سيحصلون على اعلى عدد من االصوات لمدة ثمانية سنوات وعضوان                
. اخران من اعلى عدد من االصوات التى تليهم لمدة اربعة سنوات               
     ١١٠ى مدة عضوية أعضاء لجنة الالعبين المنتخبين فى الجلسة تنته ٢/٨/٥             
فى اللجنة االوليمبية الدولية مباشرة بعد حفل ختام دورة االلعاب االوليمبية أو               
دورة االلعاب االوليمبية الشتوية بعد السنوات االربعة التى تم انتخابهم فيها فى               
. نة الالعبين فى اللجنة االوليمبية الدولية لج             
  ٢،٦،٢ – ٢،٥،٢ – ٢،٤ – ٢،٣ – ٢،١تطبق شروط الفقرات   ٢/٨/٦             
  ٢٠٠١السابقة  على انتخاب الالعبين المتميزين ابتداء من االول من يناير عام              
. فقط              
  ١٣٠لى ألعضاء اللجنة االوليمبية الدولية الى سيصل العدد االجما ٢/٨/٧             
.   ٢٠٠٣ديسمبر  ٣١عضوا وذلك حتى               

   

التنظيم  -٢١
: تتكون اللجنة االوليمبية الدولية من          

الجلسة   -١
المكتب التنفيذى    -٢
الرئيس    -٣
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