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 قانون الحركة األولمبية لمنع التالعب بالمنافسات

*** 

 
 مقدمة: 

 
 

 بالخطر إلذي يهدد نزإهة إلرياضة من إلتةلعب بالمنافسات و إلمسابقات إلرياضية, تؤكد   . أ
ً
إفا كافة إلمنظمات ؤعتر

إلرياضية, و عىل وجة إلخصوص إللجنة إألولمبية إلدولية, كافة إألتحادإت إلدولية, إللجان إألولمبية إلوطنية و 
ف بها من قبل إللجنة  مختلف أعضائها عىل إلمستوي إلقاري, إؤلقليمي و إلمحىلي و مختلف إلمنظمات إلمعتر

 إألولمبية إلدولية )يشار ؤليها من إآلن فصاعد
ً
ي هذإ إلقانون إ

 
إمها بحماية نزإهة  ف "بالمنظمات إلرياضية"( ؤلتر 

فاء و إلمنافسات كما هو موضح باأل   ؛0202جندة إألولمبية إلرياضة, و يشمل ذلك حماية إلرياضيي   إلشر
 

ف إلمنظمات إلرياضية أنها إل تستطيع موإجهة هذإ إلتهديد  بسبب إلطبيعة إلمعقدة لهذإ إلتهديد و إلخطر, . ب تعتر
 جهات تطبيق إلقانون و جهات إلمرإهنات  ,وحدها

ً
و لهذإ فأن تعاون مختلف إلسلطات إلعامة, و خصوصا

 عتتر أمر إلرياضية لموإجهة هذإ إلتهديد ي  
ً
 هام إ

ً
 للغاية؛ ا

 
إلهدف من هذإ إلقانون هو توفت  إلقوإعد و إللوإئح إلمتجانسة لكافة إلمنظمات إلرياضية و أعضائها لحماية  . ت

ي تت و إلمسابقات من مخاطر إلتةلعب. من خةلل هذإ إلقانون مختلف إلمنافسا
م وضع إلقوإعد و إللوإئح إلتر

و بشكل خاص إلمادة رقم ، 1ؤتفاقية مجلس أوروبا بشأن إلتةلعب بالمسابقات و إلمنافسات إلرياضيةتتوإفق مع 
 كتر رصإمة ؛أ  خاصة بهم تكون إلمنظمات إلرياضية من صياغة قوإعد و لوإئحو هذإ إل يمنع  (.5)

 
ي إلمادة ) . ث

 
يعية كما هو موضح ف ي ضوء سلطتها إلتشر

 
, قامت إللجنة إألولمبية إلدولية 0.6ف ي ( من إلميثاق إألولمتر

 
ً
 بالقانون؛ بإعدإد قانون إلحركة إألولمبية لمنع إلتةلعب بالمنافسات, و إلذي يتم إؤلشارة له من إآلن فصاعدإ

 

ي تتقيد  . ج
إمها تعلن إلمنظمات إلرياضية إلتر ي و قانون إألخةلق للجنة إألولمبية إلدولية عن ؤلتر  إم بالميثاق إألولمتر

باؤللتر 
 
 
إم و إلت قيد بالمعايت  بدعم نزإهة إلرياضة و محاربة إلتةلعب بالمنافسات و إلمسابقات إلرياضية من خةلل إؤللتر 

ي هذإ إلقانون و كذلك مطالبة مختلف أعضائها بالقيام بالمثل. كذلك,
 
م إلمنظمات إلرياضية باتخاذ  إلموضحة ف تلتر 

ي و تطبيق 
ي حدود سلطاتها لدمج هذإ إلقانون سوإء عن طريق إؤلشارة ؤليه، أو تبت 

 
جميع إلخطوإت إلمناسبة ف

ي تتوإفق مع هذإ إلقانون أو تكون أكتر رصإمة. 
 إلقوإعد و إللوإئح إلتر

 

 
 
 

                                                           
1
 مفتوحة و متاحة للموقعي   من دول غت  أوروبية.   إلرياضية و إلمنافسات مجلس أوروبا بشأن إلتةلعب بالمسابقات ؤتفاقية 
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  0المادة 
 

ي هذه الوثيقة[ المصطلحات] 8التعريفات
 
 المستخدمة ف

 
ي إلحصول عىل أموإل أو ما يعادلها بشكل مباشر أو غت  مباشر , عىل سبيل إلمثال و ليس  "الفائدة/المنفعة" 1.1

تعت 
إلحرص, إلرشاوي, إلمكاسب, إلهدإيا أو أي مزإيا أخرى, متضمنة عىل سبيل إلمثال و ليس إلحرص ,إلمكاسب  و/أو 

ي و إل يشمل ما سبق أموإل إلجوإئز إلرسمية  ,إلمكاسب إلمحتملة نتيجة إلرهان
أو رسوم إلظهور أو إلمدفوعات إلتر

 تتم تحت بند إلرعاية أو عقود أخرى؛
 

ي أ "المنافسة/المسابقة" 1.0
 لقوإعد  يتعت 

ً
ي يتم تنظيمه وفقا

منافسة أو مسابقة أو دورة أو مبارإة أو حدث رياض 
 لقوإعد أ

ً
رياضية أخرى مختصة منظمة  يإلمنظمة إلرياضية أو إلمنظمات إلتابعة لها أو, حيثما كان ذلك مةلئم, وفقا

 أو ذإت ؤختصاص؛
 

ي أي معلومات لها عةلقة بأ "المعلومات الداخلية" 1.1
ي  يتعت 

 
منافسة  أو مسابقة يمتلكها إلشخص بحكم منصبه ف

ي أو  /إلمسابقة,هذه إلمنظمة إلرياضية أو إلمنافسة
ها بشكل علت  و ذلك بإستثناء أى معلومات تم بالفعل نشر

ي يسهل 
 للقوإعد و إلمعلومات إلعامة إلتر

ً
إلوصول لها من قبل أفرإد إلجمهور إلمهتمي   أو تم إؤلفصاح عنها وفقا

ي تنظم إلمنافسة إللوإئح
  ؛ذإت إلصلة /إلمسابقةإلتر

 
ي أى شخص طبيعي أو ؤعتباري ينتمي لوإحدة من إلفئات إلموضحة أدناه:  "المشارك" 1.2

 تعت 
 

/الالعب" . أ ي
ي إلمنافسة/إلمسابقة إلرياضية, "الرياض 

 
ي أى شخص أو مجموعة أشخاص يشارك ف

 يعت 
 

/الالعب" . ب ي
ي إلمدرب, إلمدير, إلوكيل, فريق إلعمل,مسئول  "األفراد الداعمي   أو المحيطي   بالرياض 

تعت 
/إلةلعبي   إلمشارك ي   أو ؤدإري إلفريق, إألطباء و إلمسعفي   إلذين يعملون مع أو يقوموإ بمعالجة إلرياضيي  

ي إلمنافسات/إلمسابقات إلرياضية و أ
 
ي أو يستعدوإ للمشاركة ف

 
أشخاص أخرين يعملون مع  يف

, /إلةلعبي    إلرياضيي  
 

ي تنظم  "المسئول/اإلدارى" . ت
ي إلهيئة إلتر

 
ي أو مسئول تنفيذي أو موظف ف

 
ي أى شخص يمتلك حصة ف

تعت 
إلتحكيم )إلقضاة( و أي أشخاص  و/أو تروي    ج إلمنافسة/إلمسابقة إلرياضية و كذلك إلحكام, أعضاء طاقم

 
ً
أخرين معتمدين أو لديهم أى عةلقة بهذه إلمنافسة/إلمسابقة إلرياضية. هذإ إلمصطلح يشمل أيضا
إلمسئولي   إلتنفيذيي   و إلموظفي   إلتابعيي   للمنظمة إلرياضية, أو إلمنظمات إلرياضية إألخرى إلمختصة 

ف بهذه إلمنافسة/إلمسابقة  . عندما يكون ذلك مةلئم ,أو إلنادي إلذي يعتر
 

ي أى رهان عىل حصة من إلقيمة إلنقدية إلمتوقع تحقيقها  "المراهنة الرياضية, الرهان أو المراهنة" 1.3
 عن طريقتعت 

ي ضوء حدث مستقبىلي وغت  مؤكد يتعلق 
 
 ؤلي أو ف

ً
توقع إلحصول عىل جائزة ذإت قيمة نقدية، ؤستنادإ

 بمنافسة/مسابقة رياضية. 
 

                                                           
2
ي حال قيام ؤتفاقية 

 
بتوضيح إلتعريفات/إلمصطلحات, يتم ؤستخدإم نفس هذه  إلرياضية و إلمنافسات مجلس أوروبا بشأن إلتةلعب بالمسابقات ف

ي هذإ إلقانون للحد من و تقليل مخاطر سوء إلتفست  أو إلفهم.  
 
 إلتعريفات/إلمصطلحات ف
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  8المادة 
 
 إلنتهاكاتالمخالفات/ا 
  

 
 
ي هذه إلمادة ت

 
 عتتر مخالفة أو ؤنتهاك لهذإ إلقانون: إلترصفات إلموضحة ف

 
 المراهنة/الرهان  8.0

 
 إلمرإهنة إلمتعلقة ب : 

؛ أو . أ  منافسة/مسابقة رياضية يشارك فيها "إلمشارك" بشكل مباشر
ي يمارسها "إلمشارك"؛ أو . ب

 ذإت صلة بالرياضة إلتر
ي يشارك بها هذإ "إلمشارك أو إلمشاركة". متصلة بأي مسابقة أو  . ت

 منافسة متعددة إلرياضات إلتر
 
 التالعب بالمنافسات الرياضية 8.8

 
ترتيب متعمد أو فعل أو ؤغفال يهدف ؤل تغيت  غت  صحيح أو غت  مةلئم للنتيجة أو مسار إلمنافسة/إلمسابقة إلرياضية من 

للمنافسة/إلمسابقة إلرياضية بهدف إلحصول عىل منفعة أو فائدة غت  أجل ؤزإلة كل أو جزء من إلطبيعة غت  إلمتوقعة 
 مستحقة لنفسه أو لئلخرين. 

 
 السلوك الفاسد 8.2
 

ي أو إلسعي ورإء أو قبول فائدة أو منفعة تتعلق بالتةلعب بمنافسة/مسابقة أو أي شكل آخر من أشكال 
تقديم أو طلب أو تلقر

 إلفساد. 
 

 المعلومات الداخلية 8.2
 

شكل من أشكال إلتةلعب بالمنافسة/إلمسابقات  يومات إلدإخلية بهدف إلمرإهنة/إلرهان, أؤستخدإم إلمعل .1
 سوإء من قبل "إلمشارك" أو شخص أخر و/أو هيئة/كيان.  ,إلرياضية أو أي أغرإض فاسدة أخرى

 
]إلمشارك إلذي أفصح عن هذه  شخص و/أو هيئة/كيان, سوإء حصل يإؤلفصاح عن معلومات دإخلية أل .0

متوقع أنه يعلم من إلحصل, و ذلك عندما يكون إلمشارك عىل علم أو يعىل فائدة من ورإء ذلك آم لم  إلمعلومات[
شكل من  يأن مثل هذإ إؤلفصاح قد يؤدي ؤل إستخدإم إلمعلومة إلمفصح عنها ألغرإض تتصل بالمرإهنة/إلرهان, أ

 أغرإض أو أسباب فاسدة أخرى.  يسابقات أو أأشكال إلتةلعب بالمنافسات/إلم
 

بغض إلنظر عما ؤذإ تم تقديم أي معلومات  ,ؤعطاء و/أو إلحصول عىل فائدة أو منفعة لتوفت  إلمعلومات إلدإخلية .1
 دإخلية بالفعل أم إل. 

 
ي اإلبالغ  8.2

 
 الفشل ف

 
ي ؤبةلغ إلمنظمة إلرياضية إلمعنية أو .  1

 
ي ذإت إلصلة  سلطةإللية أو إألإلفشل ف

بمجرد  هذإ إلنوع من إلبةلغات إلمكلفة بتلقر
مطالبته مشارك ل للتقرب من تلقاها إلمشارك أو أي محاولة دعوة  يتوإفر أول فرصة لديك لبلبةلغ بالتفاصيل إلكاملة أل

ي سلوك أو وإقعة قد با
 
 مخالفة أو ؤنتهاك لهذإ إلقانون. تصل ؤلي ؤلنخرإط و إلمشاركة ف
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ي  ؤبةلغ إلمنظمة إلرياضية إلمعنية 0

 
ي ذإت إلصلة  سلطةإللية أو إألأو . إلفشل ف

بمجرد  هذإ إلنوع من إلبةلغات إلمكلفة بتلقر
توإفر أول فرصة لديك لبلبةلغ بالتفاصيل إلكاملة ألي وإقعة, حقيقة أو أمر  لفت ؤنتباة إلمشارك )أو أمر كان من إلوإجب 

مشارك  للتقرب من تلقاها إلمشارك أو أي محاولة دعوة  يألك يتضمن عليهم أن يكونوإ عىل دإرية به بشكل معقول( و ذ
ي سلوك أو وإقعة قد مطالبته بال

 
 .مخالفة أو ؤنتهاك لهذإ إلقانونتصل ؤلي ؤلنخرإط و إلمشاركة ف

 
 

ي التعاون 8.2
 
 الفشل ف

 
ي إلتعاون مع أ1

 
يتم ؤجرإئه بوإسطة إلمنظمة إلرياضية فيما يتعلق بأى خرق أو ؤنتهاك محتمل لهذإ  حقيقت ي. إلفشل ف

ي تقديم معلومات و/أو مستندإت و
 
أو إلمساعدة إلمطلوبة و /إلقانون, متضمنة عىل سبيل إلمثال و ليس إلحرص, إلفشل ف

 . من إلتحقيق للمنظمة إلرياضية إلمختصة كجزء و بدون أى تأخت   بشكل كاملدقة و منتىه إلذلك ب
 
محتمل لهذإ إلقانون,  أو ؤنتهاك فيما يتعلق بمخالفةإلمنظمة إلرياضية  عرقلة أو تأخت  أى تحقيق قد يتم ؤجرإئه من قبل .0

حجب أو ؤخفاء أو إلتةلعب إلتةلعب بالمستندإت أو ؤتةلفها أو  ء أو حجب أو ؤخفا  ,عىل سبيل إلمثال و ليس إلحرص متضمنة
 د تكون ذإت صلة بالتحقيق. معلومات أخرى ق بأي

 
 
 8.2و حتى  8.0تطبيق البنود من  8.2
 
 :[غت  مؤثرة]لها صلة أو عةلقة بذلك  ليس.  لتحديد هل تم ؤرتكاب مخالفة أو ؤنتهاك لهذإ إلقانون, تعتتر إلنوإحي إلتالية  1
 

ي إلمنافسة محل إلمخالفة أو إل يشارك؛
 
 أ. سوإء كان إلمشارك يشارك بالفعل ف

ي تم إلرهان عليها أو هناك نية للرهان عليها  ب.  نتيجة
 ؛إلمنافسة/إلمسابقة إلتر
ي فائدة 

 ؛من عدمه ىخر أو إعتبارإت أت. سوإء تم منح أو تلقر
 ؛ج. طبيعة أو نتيجة إلرهان

ي إلمنافسة تأثر د. سوإء 
 
أو ( بالترصفات أن يتأثر محل إلمخالفة )أو كان من إلمتوقع /إلمسابقةمجهود إلمشارك أو أدإئه ف

 ؛إل من عدمهؤ إؤلغفال محل إلس
ه. سوإء كانت نتيجة إلمنافسة/إلمسابقة محل إلمخالفة قد )أو من إلمحتمل أن( تتأثر بالترصفات أو إؤلغفال محل إلسؤإل 

 من عدمه؛

 ي. سوإء تضمن إلتةلعب مخالفة أو ؤنتهاك لقاعدة فنية للمنظمة إلرياضية إلمعنية من عدمه,

 أو إلدولي إلمختص دإخل إلمنظمة إلرياضية إلمعنية من عدمه.  إلمنافسة/إلمسابقة إلممثل إألهىلي و. سوإء حرص  

 

  
ي  أى شكل من أشكال إلمساعدة,  إلتحريض أو إلمحاولة بوإسطة إلمشارك . 0

لهذإ  أو ؤنتهاك قد تصل لتكون مخالفة و إلتر
ي إلحقيقة نتج عنه مخالفة و ؤنتهاك  إلقانون سوف يتم معملتها كمخالفة

 
من عدمه  و/أو أو ؤنتهاك رصي    ح سوإء هذإ إلفعل ف

 تم عملها بشكل متعمد أو نتيجة إؤلهمال.  أو إؤلنتهاك هذه إلمخالفة
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  2المادة 

 

 اإلجراءات التأديبية 

 
إمها من قبل كافة إلمنظمات إلرياضية.  عتتر ي   ي من إلمعايت  إلوإجب ؤحتر

ي هذه إلمادة بمثابة إلحد إألدن 
 
 إلمنصوص عليه ف

 

 التحقيق 2.0

 

ي حق هذإ إلقانون بالمخالفة إلمزعوم أنه إرتكبها,  أو ؤنتهاك أنه إرتكب مخالفةإلمزعوم إلمشارك يجب ؤخطار .  1
 
و ف

 و نطاق إلعقوبات إلمحتملة.  إلمنسوب له إؤلغفال أو إلحذفو أتفاصيل إلترصفات و/ ؤخطاره ب

 

ها إلمنظمة بمثابة  ,. بطلب من إلمنظمة إلرياضية إلمختصة0 ي تعتتر
يجب عىل إلمشارك توفت  و تقديم إلمعلومات إلتر

ي إلمخالفة أو إؤلنتهاك إلمزعوم
 
لمنسوبة خاصة بالمخالفة إإل إلسجةلتو ذلك يتضمن  ,معلومات ذإت صلة بالتحقيق ف

كشوف إلحسابات إلمرصفية  فوإتت  إلهاتف إلمفصلة و رقم حساب إلمرإهنة و إلمعلومات إلمتصلة به, :)مثل للمشارك
نت و و ونية إألخرى(  إألقرإص إلصلبة و أجهزة إلكمبيوتر و سجةلت خدمة إؤلنتر  و/أو أجهزة تخزين إلمعلومات إؤللكتر

  .  ةإلمزعوم أو إلمخالفة نتهاكإؤل  بيان يحدد إلحقائق وإلظروف ذإت إلصلة حول

 

ي بالموضوع 2.8
 حقوق الشخص المعت 

 
ي كافة إؤلجرإءإت إلمتصلة بالمخالفة أو إؤلنتهاك للقانون إلحالي 

 
إم إلحقوق إلتالية: ف  , يجب إحتر
  
ي ؛ و  . 1

ي معرفة إلتهم إلمنسوبة للشخص إلمعت 
 
 إلحق ف

ي عىل جلسة إستماع 0
ي حصول إلشخص إلمعت 

 
ي عادلة. إلحق ف

 
نزي  هة و حيادية ؤما عن طريق  ,إلوقت إلمناسب , ف

 
ً
ي ؛ و  أمام إلمنظمة إلرياضية إلمختصة إلمثول شخصيا  و/أو تقديم دفاع بشكل كتانر

ي إلمنسوبة له إلمخالفة أو إؤلنتهاك مرإفق و/أو يتم تمثيله  .1
ي أن يكون مع إلشخص إلمعت 

 
 إلحق ف

ً
 .قانونيا

 

 العبء ومستوى اإلثبات 2.2

 

ي جميع إلمسائل بموجب و نتهاك أو مخالفة. ؤعبء ؤثبات وقوع  إلمنظمة إلرياضيةتتحمل 
 
يجب أن يكون معيار إؤلثبات ف

ي حالة ترجيح إألدلة، من إلمحتمل أكتر أكتشاف عدم يهذإ إلقانون هو توإزن إإلحتماإلت، وهو معيار يشت  ضمن
 
 ؤل أنه ف

ً
ا

 حدوث مخالفة أو خرق لهذإ إلقانون. 

 

 الرسية 2.2

 
إم مبدأ إلشية بشكل صارم من قبل إلمنظمة إلرياضية أثناء جميع إؤلجرإءإتيج يجب تبادل إلمعلومات فقط مع  , و ب إحتر

 عىل أساس إلحاجة ؤل إلمعرفة. و يجب أي]إألخرى[ إلكيانات 
ً
ي  ضا

إم إلشية بشكل صارم من قبل أي شخص معت  إحتر
ي عن إلقضية. 

 باؤلجرإء حتر يتم إلكشف إلعلت 
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 البالغالشخص الذي يقدم  [إخفاء هوية]كشف عن هوية عدم ال 2.2

 

 تقديم إلبةلغ بطريقة مجهولة إلهوية.  ؤمكانية يجب تسهيل و تيست  
 
 

 ستئنافال  2.2

 

يجب عىل إلمنظمة إلرياضية وضع ؤطار مةلئم لبلستئناف دإخل إلمنظمة أو ؤطار يوضح كيفية إللجوء ؤل آلية  .1
ي )مثل محكمة   .إلتحكيم(إلتحكيم إلخارحر

 
 يجب أن يتضمن إؤلجرإء إلعام ؤلطار إإلستئناف أحكا .0

ً
ي أو إلمهلة ما

، عىل سبيل إلمثال إل إلحرص، إلحد إلزمت 
 ستئناف. ؤجرإءإت إؤلخطار إلخاصة باإل  إلمحددة لتقديم طلب إإلستئناف و

 

 

 2المادة 
 
 تدابي  مؤقتة 
  

متضمنة إؤليقاف إلمؤقت, عىل إلمشارك عندما يكون هناك خطر معي   يمكن للمنظمة إلرياضية فرض تدإبت  مؤقتة,  2.1
إم بالبنود  ,عىل سمعة و إسم إلرياضة إم و إؤللتر   من هذإ إلقانون.  (1.2ؤل  1.1)مع ضمان إحتر

  
ي عقوبة محتملة من إلممكن فرضها أثناء تحديد أعتبار خذ ذلك بعي   إأل أعندما يتم فرض تدبت  أو ؤجرإء مؤقت سيتم  2.0

ي نهاية إلتحقيق. 
 
 ف
 
 
 

  2المادة 
 
 العقوبات 
  

بفرض إلعقوبة إلمةلئمة عىل إلمشارك  عندما يتم إتخاذ قرإر بوجود مخالفة أو ؤنتهاك, تقوم إلمنظمة إلرياضية إلمختصة 3.1
 . إوح بي   ؤنذإر كحد أدن  أو ؤيقاف مدى إلحياة كحد أقصي ي قد تتر

 من بي   مجموعة إلعقوبات إلمسموح بها و إلتر
 

جميع إلظروف إلمشددة وإلمخففة، و  عتبارإأل  عند تحديد إلعقوبات إلمةلئمة, سوف تأخذ إلمنظمة إلرياضية بعي    3.0
ي إلقرإر سوف تعطي إلتفا

 
ي هذإ صيل إلخاصة بتأثت  مثل  هذه إلظروف عىل إلعقوبة إلنهائية ف

 
إلمكتوب ]إلذي يتم ؤصدإره ف

 .إلصدد[
 

ي تؤدي ؤل   3.1
ي يقدمها أحد إلمشاركي   وإلتر

كتشاف أو ؤثبات جريمة/مخالفة من قبل أ قد تساعد إلمساعدة إلجوهرية إلتر
 ذإ إلقانون. مشارك آخر عىل تقليل أي عقوبة تطبق بموجب ه
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  2المادة 
 
اف المتبادل   اإلعيى
 

إف به مع مرإعاة حق إإلستئناف، فإن أي قرإر يتوإفق مع هذإ إلقانون من قبل أي منظمة رياضية أخرى يجب إأل  4.1 عتر
ي إلمنظمات إلرياضية إألخرى. 

ر
إمه من قبل باف  وإحتر

 
إف بالقرإر )إلقرإرإت( إلإيجب عىل كافة إلمنظمات إلرياضية  4.0 إم و إؤلعتر أي هيئة رياضية أخرى أو محكمة  ؤتخذته ذيحتر

ي إل تعتتر منظمة رياضية عىل إلنحو إلمحدد بموجب هذإ إلقانون
يعي و إلتر /تشر ي

 ذإت إختصاص قضان 
 
 

  2المادة 
 
ي و التطبيق 

 التبت 
 
  

 للمادة  5.1
ً
ي توإفق عىل  (1.2)وفقا , كافة إلمنظمات إلرياضية إلملزمة بتطبيق إلميثاق إألولمتر ي إم إمن إلميثاق إألولمتر حتر

 . 1هذإ إلقانون
 

ي  مسئولة عنهذه إلمنظمات إلرياضية   5.0
ي نطاق  تبت 

 
يعيةو تطبيق هذإ إلقانون  ف ي ذلك إلتدإبت  إختصاصاتها إلتشر

 
، بما ف

 إلتعليمية. و إؤلجرإءإت 
 

بعد   دوليةأي تعديةلت عىل هذإ إلقانون يجب إلموإفقة عليها و ؤعتمادها من قبل إلمجلس إلتنفيذي للجنة إألولمبية إل 5.1
 . 2مةلئمة و سيتم ؤخطار كافة إلمنظمات إلرياضية بذلك مشاورإتعملية 

 
*** 

 

 

ي  :مالحظة
، إلمشارك :)عىل سبيل إلمثال عتباريؤو أ شخص مادي ىألوصف إلجنس إلمذكر ستخدإم ؤ، هذإ إلقانونف 

ي ،
فهم عىل أنه يشمل إلجنس إألنثويلخؤ ,,,إلحكمإلمنافس ، إلرياض   أ ( يجب أن ي 

ً
، ما لم يكن هناك نص محدد يخالف يضا

  ذلك. 

                                                           
 بعد إلموإفقة عىل هذإ إلقانون و ؤعتماده من قبل إلمجلس إلتنفيذي للجنة إألولمبية إلدولية.  3

 
4
 للحصول عىل أي معلومات خاصة بهذإ إلقانون برجاء إلتوإصل مع وحدة إللجنة إألولمبية إلدولية لالخةلق و إلتوإفق.  

 


