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 األخالق للجنة األولمبية الكويتية الئحة 

Code of Ethics 

 :تمهيد أوال:

  األخوية   الرياضية   والروح  النظيف  اللعب  أساسها  خالقيةالنزاهة األ  قيم  على   أنواعها  بجميع  الرياضة   تقوم
  والمبادئ األخالق لتضع القواعد    الئحةتأتي    ولذلك،  ية الكويت  للحركة األولمبية  المنتمين   كل  بها  يلتزموالتي  

األولمبية الكويتية وذلك تأكيدا    بالحركةجا يسترشد به كل العاملين والمرتبطين  األخالق لتكون منه  الئحةل
 بااللتزام بالميثاق األولمبي وكذلك قوانين ولوائح االتحادات الدولية. 

  تعزيز وضمان احترامها في كل األوقات بهدف تأكيد و   النزاهة الرياضية  حماية  إلى  األخالق  لجنة  تسعى
 .الكويت دولةب  الرياضية األخالقية القيم

 :االخالق الئحة تطبيقثانيا: 

ولمبية  األ اللجنة القواعد العامة لألخالق والقيم الرياضية لكل العاملين في  الئحةهذه ال تحدد -
تطبق على الخاضعين ألحكامها   قواعد أساسية، وهي تشكل حركة األولمبية الكويتية والالكويتية 
الى قواعد األخالق الخاصة باللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الدولية المعنية ذات   باإلضافة 
 الصلة. 

  األولمبية على كل إخالل لألخالق والقيم الرياضية التي تحكم الحركة  الئحةهذه القواعد تطبق  -
 باللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الدولية.  ت وفقا للمعايير الدولية المتبعةفي الكوي

  ، وعلى وجه الخصوص الكويتية  األولمبية   الحركة  منتسبي  جميعاألخالق    الئحة  يخضع ألحكام
 :  ال الحصر
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  الرياضية  واألنديةالرياضية  واالتحادات الكويتية األولمبية اللجنة دارةإ مجالس أعضاءجميع   -1
 . ولمبيةاأل غيرالو  األولمبية والمتخصصة الشاملة

  والمتخصصة  الشاملة الرياضية واألندية واالتحادات الكويتية األولمبية اللجنة يوموظف اداري  -2
 . ولمبيةاأل غيرالو   األولمبية

 . هايوموظف الكويتية األولمبية اللجنة عن  قة ثالمنب   الرياضية اللجانإدارة  مجالس أعضاءجميع  -3
المنتمين   الطبيعي العالج وأخصائي واألطباء واالداريين والحكام والمدربين  الالعبين  جميع -4

   .التابعة للحركة األولمبية الكويتية بالهيئات الرياضيةوالمسجلين 
  الرياضية  للحركة المنتسبين  وجميع الرياضية  الهيئات  لجميع  العمومية الجمعيات  أعضاء  -5

 . الكويتية األولمبية
على ضمان  مل  والع  الئحةالهذه    مسؤولة عن تطبيقو أدناه    الثالثلجنة االخالق وفقا للبند    تشكل

 .  احترامها في كل األوقات

 :لجنة األخالق: اثالث

 أخرى.  هةي ج أل لجنة مستقلة ال تخضع في أعمالها لرقابة أو توجيه هي لجنة األخالق  -1
الجمعية   تنتخبهممن بينهم امرأة واحدة على األقل خمسة أعضاء  من تتكون لجنة األخالق  -2

العمومية للجنة األولمبية الكويتية بناء على ترشيح مجلس إدارة اللجنة األولمبية الكويتية لمدة  
   .واحدة فقط لفترةأربع سنوات قابلة للتجديد 

  ا ونائب  ارئيسالجمعية العمومية للجنة األولمبية الكويتية من بين أعضاء لجنة األخالق  تنتخب -3
   دارة اللجنة األولمبية الكويتية.بناء على ترشيح مجلس إللرئيس 

ترشيح مجلس إدارة اللجنة األولمبية    على  بناء  الكويتية  األولمبية  للجنة  العمومية  الجمعية  تنتخب -4
  وتطبيق االنضباط و  االداريةمسؤول عن أعمال اللجنة اليومية )للجنة االخالق  مقرراالكويتية 

  عن مسؤوال  يكون و  ويكون له حق حضور االجتماعات بدون حق التصويت  ، (قواعد الالئحة
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  على ما يشترط  اللجنة  مقررويشترط في  رئيسها للجنة تحت اشراف  اليومية  األعمال اإلدارية 
 أدناه.  الرابعأعضاء لجنة األخالق من شروط كما هو منصوص عليها في البند 

ل اللجنة ويترأس اجتماعاتها ويعد جدول أعمالها بالتعاون مع  اعمأ شرف الرئيس على سير ي -5
العمومية  ويتحدث باسمها ويمثلها لدى مجلس إدارة اللجنة األولمبية الكويتية أو جمعيتها    المقرر

نائب الرئيس بمهام الرئيس حال غيابه أو عدم تمكنه من أداء   قومويإذا استدعت الحاجة ذلك 
 .مهامه

 : من أي  الى ها الدائممقرر أو   األخالق  لجنة وأعضاء رئيس  ينتمي  أن يجوز ال -6
 إدارة اللجنة األولمبية الكويتية  مجلس  •
  الكويت بدولة  رياضية هيئة أي  •
   للرياضة  العامة  الهيئة •
   للشباب العامة  الهيئة •
  الوكالة  وأ الرياضي للتحكيم الوطنية الهيئة  و أي وزارة لها عالقة باألنشطة الرياضية أ •

 .  المنشطات لمكافحة  الكويتية الوطنية 
احترام متطلبات  مع    التامة  والحيادية   باالستقاللية  اللجنة  ومقرر  االخالق  لجنة  وأعضاء  رئيس  يلتزم -7

ة مع اللجنة األولمبية  وال يجوز أن يكون ألي منهم مصالح أو أعمال تجاري السرية الالزمة
 مباشرة أو غير مباشرة.او أي هيئة رياضية كويتية الكويتية 

أعضاء على األقل على أن يكون    3تكون أعمال اللجنة واجتماعاتها صحيحة قانونيا بحضور    -8
 أصوات.   3من ضمنهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية 

 :األخالق لجنةفي  عضويةال شروطرابعا: 

 لجنة األخالق:  يشغل عضوية من في  يشترط
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   الجنسية  كويتي  يكون  أن -1
 وحسن السيرة  بالكفاءة  له مشهودا يكون  أن -2
   يعادلها ما  أو جامعية شهادة على حاصال يكون  أن -3
 ( مخاطبة  كتابة، قراءة، ) الفرنسية  أو االنجليزية اللغة يجيد  أن -4
 ت التالية: مجاالال احدى سنوات 10 عن تقل ال خبرة له يكون  أن -5

 الرياضي  القانون  -

   االداري  القانون  -

 التجاري القانون  -

 القانون المدني  -

   القانون الجزائي -

 المجال الرياضي )االدارة الرياضية(  -

ما لم   األمانة أو  بالشرف مخلة  جريمة أو جناية  في  بعقوبة عليه  الحكم سبق قد يكون  ال أن  -6
 . اعتباره برد المحكمة  من قرار قد صدريكن 

 مهام لجنة األخالق:خامسا: 

 اآلتية:تقوم لجنة األخالق بالمهام 

  عليها  المنصوص والمبادئ لقيموفقا لنصوصها ول Code of Ethicsاالخالق  الئحة تطبيق -1
 . المنشطات لمكافحة الدولية والوكالة الدولية واالتحادات  األولمبي الميثاق في
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بدولة   األولمبية الرياضية  الحركة وخدمة األخالقية المبادئ بشأن والتثقيف  المعلومات توفير -2
 . األخالقية والقواعد المبادئ تطبيق   ضمان  على المساعدة أجل منالكويت 

  الئحة   بخرق   المتعلقة  الكويتية   األولمبية  اللجنة  ادارة  مجلس  قبل  من  المحولة  الشكاوى   في   النظر -3
 . قراراتها واصداراألخالق والتحقيق فيها 

ومطبقة بعد صدورها، ويحق للمتضرر استئناف قرار لجنة  وتكون قرارات لجنة األخالق نافذة 
فقط خالل المواعيد المقررة في الئحة االجراءات  ( NSATلدى هيئة التحكيم الوطنية ) األخالق

( لدى  NSAT، ومن ثم يحق له استئناف قرار هيئة التحكيم الوطنية )الخاصة بلجنة األخالق
 بسويسرا فقط.  (CAS)المحكمة الرياضية الدولية كاس 

 فحص مدى أحقية المرشحين لمناصب اللجنة األولمبية الكويتية واعتماد ترشيح المستحقين منهم   -4
 . واعد اإلجرائية آللية عمل اللجنةالق  الئحةاعداد  -5
أو بعض نصوصها أو أية نصوص أخرى في أية وثيقة من وثائق اللجنة    الئحة اقتراح تعديل هذه ال -6

  .تية لها عالقة بعمل لجنة األخالق األولمبية الكوي

 :الكويتية لرياضةلاألخالق  الئحةسادسا: 

 اآلتية: على المبادئ   الكويتية للرياضةاألخالق  الئحة تقوم

 المساواة: األول: المبدأ

 . ةالسياس أو الدين  أو  العرق  أو  الجنس أساس  على تمييز أي  يمنع -1
 ممارسي جميع والى  الكويتي المجتمع أفراد جميع الى متاحة الرياضة ممارسة تكون  أن يجب -2

 .الكويت  بدولة  عام بشكل الرياضة 
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  التمييز   من   نوع  أي  على   المبني   االقصاء   أشكال  من  شكل  أي  ورفض  الفرص  ؤ تكاف  تعزيز   يجب -3
 . العنصري 

 :الرياضية والخصوصية الحرية: المبدأ الثاني

  كرامة   على   والحفاظ  ة يالرياضاألنشطة    أنواع  من  نوع   أي  لمزاولة  الخصوصية  الحرية   انتهاك   عدم -
 .  جميع المنتسبين للحركة األولمبية الكويتية 

 :النظيف اللعب: الثالث المبدأ

 وذلك من خالل:  الكويتية   للحركة األولمبية  األساسي المبدأ هو النظيف اللعب -1
 لالتحادات الدولية والميثاق األولمبي  األساسية  والنظم  اللعبة قواعد احترام •
 المحافظة على السلوك الرياضي الممتاز   •
 واآلخرين  النفس احترام  •
 الحكام احترام  •
 المنافس  احترام  •
 الرياضي  المسؤول احترام  •
 الرياضية  الهيئات احترام  •

 الئحةال لهذه يخضع أن الكويتية األولمبية الرياضية الحركة الى ينتمي شخص كل على يجب -2
 . وتطبيقها الئحةال هذه احترام فيوالطاقة  جهدال يبذل وأن

 :النزاهة: الرابع المبدأ

 .والمخدرات المنشطات مكافحة قانون   واحترام  الرياضةفي  الغش أشكال كافة عن  االمتناع -1
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  غير  أو  مباشر بشكل  الكويتية،  األولمبية  الرياضية  الحركة الى  ينتمي شخص ألي  يجوز ال -2
  بأي هيئة  بوظائفهم مرتبطة خدمات أو فائدة أو عموالت أو  مالي عرض أي مباشر قبول

 . رياضية
  هدايا  أو مزايا أي  قبول الكويتية األولمبية الرياضية الحركة الى ينتمي شخص ألي يجوز ال -3

 . الرياضية  الهيئات   مع  رسميا  بها   المرتبطين  عقودهم  باستثناء   ثالث  طرف  من  خدمات  أداء   بمقابل 
  أي حصول حالة وفي كويتي، دينار 100 عن تزيد مبالغ أو مزايا أو  هدايا أي قبول يجوز ال -4

  كويتي  دينار 100 من أكثر  مبالغ الىالكويتية  الرياضية األولمبية للحركة منتمين أشخاص
 . االخالق لجنة  لدى ها عن االفصاح يجب

وكذلك أقاربهم بجميع درجاتهم الدخول في شراكة الرياضية  الهيئات جميع لمنتسبي  يجوز ال -5
  الحركة  أهداف مع نشاطها يتعارض جهة الرياضية أو ممرتبطة بنشاط تجاري مرتبطة بهيئته

  تقديم يتم وقت، أي  في موجوًدا التواجد من النوع هذا  كان فإذا الكويتية، الرياضية األولمبية
 .المناسب القرار التخاذ  االخالق لجنة إلى األمر

 :الحياد: الخامس المبدأ

 عملهم بأداء سياسيا محايدين الكويتية األولمبية الرياضية الحركة أطراف جميع يكون  أن يجب -1
  الدولية،  الرياضية االتحادات وقوانين األولمبي الميثاق وأهداف لمبادئ وفقاً  الرياضي ونشاطهم

 . الرياضية ونزاهتهم وظائفهم مع تتوافق   بطريقة  عموًما ويتصرفون 
العمل على إبعاد السياسة أو إقحامها أو  الكويتية  على جميع أطراف الحركة الرياضية األولمبية   -2

 الرياضية. استغاللها في األنشطة 
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 :المصالح تضارب: السادس المبدأ

  ما  حسب التصرف الكويتية األولمبية الرياضية  الحركة  مكونات المنتسبين ل جميع  على يجب -1
او مصالح    الشخصية   مصالحهم  تقديم وتفضيل  ودون   الكويتية   للرياضة   العامة  المصلحة   تقتضيه 

  أو  مادية كانت سواء  ،على المصلحة العامة للرياضة بدولة الكويتاقربائهم بجميع درجاتهم 
 . معنوية

  عن  االخالق  للجنة يكشف  أن  الرياضية بالهيئات  تعيينه  أو  انتخابه  قبل  عضو  أي  على  يجب -2
  االخالق  للجنة ويمكن بالرياضة،  ا مرتبط تجاري بأي نشاط المرتبطة  ومعامالته أنشطته  كل
 .وجد  ان المحتمل المصالح تضارب إلى المسؤول  أو المترشح انتباه لفت

في حالة ارتباط أي شخص بأي نشاط تجاري له ارتباط بالنشاط الرياضي، يجب عليه االمتناع  -3
 كان له اتصال مباشر أو غير مباشر لنشاطه التجاري.  إذا التصويت في مجاله الرياضي  عن

  من الهيئات   ينتمي الي مجالس  او أقاربهم بجميع الدرجات  في حال اكتشاف ارتباط أي شخص -4
الهيئات الرياضية بالحركة األولمبية الكويتية بأي نشاط تجاري مرتبط   ومكونات الرياضية 

بالنشاط الرياضي لهيئته الرياضية بشكل مباشر او غير مباشر يعتبر العقد باطال ويطبق عليه  
 . ةالئحة الجزاءات المنصوص عليها بهذه الالئح

هيئة رياضية عن طريق التحويالت البنكية  يجب إيداع جميع إيرادات العقود االستثمارية ألي -5
 فقط ويمنع استالم او التعامل بدفع قيمة العقود االستثمارية بالطريقة النقدية. 

  :األخالق الئحةب المواردربط أهداف : السابع المبدأ

لدعم الرياضة غير    الرياضية  للهيئات  وداعمون   وشركاء   رعاة  يقدمها  مساهمة  أي  تكون   أن  يجب
 .االخالق الئحة في  عليها المنصوص المبادئمتعارضة مع 
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 :السريةو  الخصوصية: الثامن المبدأ

  إليهم  موكلة معلومات أي  عن  الكشف بعدم الرياضية  الهيئات وأعضاء  منتسبي  جميع  على -1
وأي اجتماعات ادارية للجان    االدارة  مجالس  اجتماعات  مداوالت  في  التامة  بالسرية  االلتزام  وكذلك

 العامة التابعة لهيئاتهم الرياضية. 
  الصادرة  القرارات  على سلبية  تعليقات تقديم الرياضية   الهيئات أعضاء  من عضو  ألي  يجوز ال -2

 . االدارة مجالس قبل من

 التاسع: عدم االحتكار: المبدأ

من أي طرف من أطراف الحركة  باي شكل من االشكال بالرياضة الكويتية  يمنع االحتكار -1
اداري، العب، مدرب...( اال بما نصت عليه اللوائح  عضو مجلس إدارة، األولمبية الكويتية )

الدولية والقانون والنظم األساسية للهيئات الرياضية الكويتية المشهرة )اللجنة األولمبية الكويتية،  
 اضية، اللجان الرياضية، األندية الرياضية المتخصصة والشاملة(.االتحادات الري 

  ممارسي  جميع والى  الكويتي  المجتمع أفراد جميع الى  متاحة  الرياضة  ممارسة تكون  أن  يجب -2
 .الكويت  بدولة  عام بشكل الرياضة 

 :منع التحرش الجنسي العاشر: المبدأ

مكونات الحركة األولمبية الرياضية الكويتية  منع جميع أشكال التحرش الجنسي بين مختلف   -1
 ...(. العبين والعبات، صحفيين واعالميين رياضيين – اداريين والعبين  –)مدربين والعبين 

 تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز الجنسي بين المرأة والرجل. -2
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 الرشوة: :الحادي عشر المبدأ

 : جميع المنتسبين للحركة األولمبية الرياضية الكويتيةيمنع منعا باتا على  -1
سواء    من أي طرف أو أي جهةمالية أو مادية أو أي نوع من االمتيازات  قبول رشوة  (أ

 . )المرتشي( رياضية أو غير رياضية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
حركة من منتسبي ال  ألي طرفمالية أو مادية أو أي نوع من االمتيازات رشوة تقديم   (ب

سواء كانت هذه الرشوة مقدمة من أطراف رياضية أو غير رياضية   األولمبية الكويتية
 . )الراشي( بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 الثاني عشر: التزوير: المبدأ

معامالت رياضية أو غير   أي التزوير في  المنتسبين للهيئات الرياضيةيمنع على جميع  -1
 رياضية. 

 الثالث عشر: المراهنات: المبدأ

 .األشكال من شكل بأي   الرياضية ات بأي نشاط في الحركة األولمبية الكويتيةالمراهن يمنع -1

لية مراهنة  يمنع على جميع المنتسبين للحركة األولمبية الرياضية الكويتية الدخول في أي عم  -2

 أو أن يكون طرفا فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 :األخالق الئحةاإلخالل بسابعا:      
أو   ةمباشر  ةاألفعال التالية سواء بطريق  أي منإذا ارتكب األخالق  الئحةيعد الشخص منتهكا ل

 مباشرة:غير 
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  مبادئأو مع  األخالق  الئحةعليها في  القيام بأي فعل يتعارض مع المبادئ المنصوص -1
األخالق المنصوص عليها في الئحة األخالق الخاصة باللجنة األولمبية الدولية واالتحادات  

 الدولية ذات الصلة. 
 بموجب القوانين والنظم األساسية الرياضية السارية. لها  /استعمال السلطات الممنوحة له ةإساء -2
 . تالقيام بأي فعل من شأنه اإلضرار بسمعة الرياضة أو الرياضيين في الكوي -3
 .صدور حكم جنائي نهائي ضده/ضدها -4

 
ضد أي شخص من العاملين في  أو التلفظ بكلمات منافية لألخالق  و التهديد  أاستعمال العنف   -5

أو أي اجتماع   حدث رياضي أي أو خالل أي نشاط أو  الرياضي أو المرتبطين به  المجال
 . رياضي 

  سمعه اللجنة األولمبية الكويتية   ن يضر أو يشوهأ نه  أأي فعل أو القيام بأي سلوك من ش  ارتكاب -6
المشاركين فيها، أو الجهات    منظميها أو، أو أنشطتها أو  أو الحركة األولمبية الرياضية الكويتية

 . الراعية لها
 ة أو اقحامها في األمور الرياضية. استخدام السياس -7
متناع عن القيام بفعل ترى لجنة األخالق بأنه يتعارض مع المبادئ  الأي فعل أو اب القيام  -8

والئحة األخالق للجنة األولمبية الدولية واالتحادات   الئحةولهذه الاألخالقية للحركة الرياضية 
     الدولية ذات الصلة.

 الجزاءات:ثامنا:      
  ألي شخص ينتمي تتبع لجنة األخالق المعايير الدولية المتبعة لتحديد المخالفات المنسوبة  -1

  ى معايير العدالة والنزاهة األولمبية الكويتية وتقوم بالتحقيق في االنتهاكات وفقا ألقص للحركة
 وفقا لقواعد االجراءات الخاصة لجنة األخالق. 
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 الشخص المعني معها تحقيق تجريه ال يجوز أن تصدر اللجنة أي جزاءات تأديبية ما لم يسبق -2
ر في إجراءاتها دون  لمثول أمام اللجنة فإن لها أن تستمفي حالة رفض الشخص المعني ا -3

 لها. االستماع له/
االخالق فإن لها سلطة إصدار   الئحة ها بوجود انتهاك لفي حالة اقتناع اللجنة بغالبية أعضائ -4

 اآلتية: اجراء أو أكثر من اإلجراءات 
 التنبيه  •
   اإلنذار •
 المؤقتأو االيقاف  الفصل •
 النهائي أو االيقاف  الفصل •

الملف( للنيابة العامة إن تبين لها أثناء  الشخص المعني )أو  يحق للجنة األخالق بأن تحيل -5
   .ريمة وفقا لقانون الجزاء الكويتييشكل جالتحقيق وقوع فعل قد 

خالل فترة التحقيق، يحق لرئيس لجنة األخالقيات توقيف الشخص المعني عن ممارسة أي   -6
يوما الى حين صدور القرار النهائي من لجنة األخالق،    60نشاط رياضي مؤقتا لمدة ال تزيد عن  

هيئة التحكيم الرياضي الكويتية   وفي هذه الحالة ال يحق استئناف قرار التوقيف المؤقت لدى
(NSAT)  الكاس الدولية  محكمةأو(CAS) . 

 
  األخالق:استئناف قرارات لجنة تاسعا: 

 وال تخضع لرقابة أي جهة. تكون قرارات لجنة االخالق نهائية  -1
لدى  يحق لمن صدر بحقه قرار أو إجراء تأديبي من لجنة األخالق استئناف القرار أو اإلجراء  -2

خالل المواعيد المقررة بقواعد االجراءات   فقط  الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بدولة الكويت
  متضرر استئناف قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لدى ل، ويحقق لالخاصة بلجنة األخالق

 .  ءات والمدد المتبعة في المحكمتين األحوال وفقا لإلجرا  بحسب CASلمحكمة الرياضية الدولية  ا
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 وتعديلها: الئحةسريان العاشرا: 
عمومية للجنة األولمبية  مباشرة بعد اعتمادها من الجمعية السارية المفعول    الئحةهذه ال  تكون بنود -1

 . الكويتية 
تطبق قواعد األخالق الخاصة باللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الرياضية الدولية المعنية    -2

 ذات الصلة على كل ما لم يرد بشأنه نص بالئحة األخالق.
بناء على اقتراح من لجنة  أو جزء منها من قبل الجمعية العمومية  الئحةيتم تعديل هذه ال -3

م المقترحات الالزمة لتحديث الئحة األخالق وتوثيقها مع  وتلتزم لجنة األخالق بتقدي األخالق
 األحكام الخاصة باللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الدولية المعنية ذات الصلة.  

خالل ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه الالئحة، تقدم لجنة األخالق الئحة االجراءات الخاصة   -4
 الجمعية العمومية. واعتمادها من قبل  ها من قبل مجلس ادارة اللجنة األولمبية الكويتية  تبها لمراجع

يناير   6عادية بتاريخ االثنين الموافق لـ  تم اعتماد الالئحة من قبل الجمعية العمومية الغير -5
وتطبق هذه الالئحة على جميع المنتمين والمنتسبين لجميع   والعمل بها منذ تاريخه 2020
  ومكوناتها حسب الميثاق األولمبي الباب األول  بدولة الكويت ت الرياضية المشهرة الهيئا
 . (3,1بند)
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