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 ة و اهلدف واملبادئ التأسيسيةمامله

اإلعاقات  و هو إعانة ذوي من هذه املهمة قنطلد اخلاص ياهدف األوملبيمهمة األوملبياد اخلاص و هدفه و مبادئه التأسيسية. ف بيانتشري هذه املقالة إىل 
لتطوير مهاراهتم و مواهبهم و إظهارهم إياها عن طريق  حأواًل توفري جمال مفتو ذلك عن طريق: مني و الذهنية على االشرتاك يف جمتمعاهتم كأفراد منتجني حمرت 

. و تدعم املبادئ التأسيسية هذا اهلدف بالتأكيد من قدرة تياجاهتمحاجمتمعاهتم بقدراهتم و  مجاهري و ثانياً توعية ،التدريب الرياضي و املنافسات الرياضية
ضات الفردية و اجلماعية و التعلم منها و االستفادة منها بناًء على التدريب املستمر و فرص املنافسة ملختلفي الريابتع ذوي اإلعاقات الذهنية على التم
لكل ذي  فرصة و األديان و األقطار و األفكار السياسية. و تقتضي أيضاً توفريالبشرية و اجلنس  اقعر األ كسر حواجز  القدرات. و تقتضي املبادئ أيضاً 

ملستويات احمللية لتعميم الفائدة على أكثر عدد ممكن من الالعبني و تقوية أسرهم و اعلى حتقيق مدى إمكانيته تركيزاً على  هعيشجو ت رتاكلالشإعاقة ذهنية 
 املساواة و االحرتام و القبول.  خلق بيئة تضم
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 األوملبياد اخلاص العبو

و يشري أيضاً من العمر باإلشرتاك يف األوملبياد اخلاص و على عدم حتديد العمر بعد ذلك.  ةبلغ الثامننية هينص البند الثاين على السماح لكل ذي إعاقة ذ
للتمرين لألوملبياد  إعدادهمعلى عامل الرياضة هبدف  سنوات سبع و سنتني الذين ترتاوح أعمارهم بنيف األوالد و الذي يعر   "الصغار الرياضيون"إىل برنامج 
 .نكربو ي فيه عند مااملنافسة اخلاص و 

على شر  أن  و ذلك ال له إعاقات ذهنية أو بدنية أخرى أم كان   بشر  العمر املذكور يف هذا البند سواءاجملال لكل ذي إعاقة ذهنية طال ما وفّ  يفتحو 
 يسِجل لإلشرتاك.

اً خاصاً باالستخدام بغرض ترويج سلع و خدمات أو بيعها و يشمل هذا البند استخدام أمساء الرياضيني و صورهم و رسومهم فيشرت  استئذاهنم استئذان
 حىت لو كان املستفيد من الرتويج أو البيع األوملبياد اخلاص.
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 التمرين الرياضي و املنافسة الرياضية

. و من هذه األهداف نفسه الرياضي رهاو  حِمح حركة  التمرين و املنافسة فتوضح أن األوملبياد اخلاصب املتعلقةالبند الثالث أهداف األوملبياد اخلاص  بتضمن
روح الرياضية و حب الرياضة لذاهتا مهما كانت قدرة الرياضي أو الاً و اجتماعياً و نفسانياً و ذهنياً و روحانياً و إمناء قدرات كل رياضي و بث يتطويره بدن

 نتيجة املنافسة.

و حث اجلمهور  ت اإلجناز الرياضي و توعية اجلمهور باحتياجات ذوي اإلعاقات الذهنية و قدراهتمد على تشجيع الرياضيني على بلوغ أعلى درجاو يؤك  
 .لدعمهمني و أقربائهم و جرياهنم يو دعوة آباء الرياض األوملبياد اخلاص دعم على

حركة األوملبياد القدمي و األوملبياد ري و الرتاث الكامنة يف و القيم الكامنة و املعايبادئ امل تعزيز و عكس األوملبياد اخلاص إىلكيف يهدف هذا البند   ويبنيو 
فرض رسوم ذلك الرتاث. و يشرح البند حترمي   بتوسيع و إثراء األوملبياد اخلاصيقوم احلديث يف كل منافسة من منافسات األوملبياد اخلاص و يف احلني نفسه 

 لإلشرتاك فيها.على الرياضيني رسوم  فرض سبة أوللدخول إىل مكان أية منافسة أو نشا  أو منا شاهدينامل على

كل  على غرارهاألسلوب الذي جترى  وهو ، مبا يف ذلك التأهيل و التقدم يف املنافسة و التوزيع ،و يشمل هذا البند شرو  التمرين الرياضي و املنافسة
تنقسم أوهلا الرياضات الرمسية و  ، واألوملبيادب ثالثة أقسام عامة خاصةد البن حيددو  منافسة لضمان فرصة معقولة لكل رياضي أو فريق للتفوق يف املنافسة.

 هاو ثالث .ةو املنافسة الرياضي الرياضي الرياضات اليت اعتربهتا منظمة األوملبياد اخلاص للتمرين هو الثاين القسم و .إىل رياضات صيفية و شتائيةبودرها
ويشرح هذا البند قواعد األلعاب و املنافسات املفتوحة بالدعوة و الرياضات املتحدة و> أم أي يت  ياضة.الرياضات احمللية كما عرفتها وثيقة قواعد الر 

 املتطوعني. و التعامل مع < MATPيب
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أن كل األنشطة املتاحة لذوي اإلعاقات الذهنية باسم األوملبياد  يضمنسؤليته على أن ( و مSOIاألوملبياد اخلاص الدويل  )يصف البند الرابع حقوق  
 العاملق املعايري الدولية و بأسلوب حيفظ جودة األوملبياد اخلاص و مسعته و يقدم مصاحل ذوي اإلعاقات الذهنية يف أحناء فح ى وِ ر  ل و جُتح م و متو  اخلاص تنظ  

 كلها.

يصف  كماال داخل اإلدارة و مدى نفوذ قراراهتا و سلطتها و من ذلك وثيقة القواعد العامة و لوائح أخرى مثل القواعد اخلاصة.  البند خطط اإلتص حيددو 
 :و اهليئات التالية أدوار اللجان

 جنة اإلستشارية الدوليةلال 

 اإلقليمية يةقيادال اهليئات  
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 جنة اإلستشارية لقواعد الرياضاتلال 

 جنة اإلستشارية للقواعد العامةلال 

 جنة اإلستشارية الطبيةلال 

 اجمللس التنفيذي ملسرية الشغلة 

و املنافسات اإلقليمية و العاملية و اإلستعراضات الرياضية و اعتماد األنشطة و اإلذاعة  الرياضية األلعاب سؤولية و السلطة علىد اإلدارة باملو يوضح البند تفر  
 .ت التجاريةو التسجيل و العالما

 البند اللغة اإلنكليزية كلغة التعامل الرمسية يف حركة األوملبياد اخلاص عاملياً. حيددو 
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جملس إدارة أو جلنة  تمدتلك الشرو  أن يكون لكل برنامج مع من بني. و وحك مةالبند اخلامس شرو  الربامج املعتمدة بالنسبة إىل أشكال اإلدارة و احل   حيدد
على األقل خبري رياضي و خبري يف اإلعاقات الذهنية و رياضي اشرتك يف اإلوملبياد اخلاص و  برجمية و جيب أن يكون بني أعضاء هذا اجمللس أو هذه اللجنة

 اللجنة عن تسع سنني متتالية. فرتة عضوية عضو يفأاّل تزيد  ظب على اإلشرتاك يف جلنة برجمية و قريب من الدرجة األوىل ألحد الرياضيني. و يشرت ُدر  

ه. و يشري البند إىل اإلفرتاض أن كل اختصاصلس أو اللجنة داخل و يذكر البند األمساء املسموح باستخدامها يف الربامج املعتمدة و شر  حتديد نشا  اجمل
اإلعالنات يف مالبس الرياضيني و  و يوضح البند حترميالزيادة بقياس معتمد.  برنامج معتمد يستهدف زيادة الرياضيني يف األوملبياد اخلاص و أنه يقيس تلك

 نافسات األوملبياد اخلاص. مل املالعب املخصصةيف  املنتجات اخلمرية و التبغيةاملدربني و حيدد بيان األعالم الوطنية و عزف األناشيد الوطنية و تعاطي 

ية و التأمينية و اتباع قواعد التصرف السليم و لاملعتمدة تطوعاً و الوفاء باملطالبات املاتثال بالقوانني و املعايري مية مثل االمك  وح و يشمل البند أيضاً شرو  ح  
 .اجتناب تضارب املصاحل
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 اعتماد الربامج

عتمدة حتافظ على مهمة األوملبياد اخلاص و و تضمن تلك السلطة أن الربامج امل يف اعتماد الربامج األوملبياد اخلاص الدويليصف البند السادس سلطة 
البند على مزية اإلدارة  ممهدات منو حركته و تفي بأدىن معايري إدارية و مالية. و يصف البند أيضاً حقوق الربامج املعتمدة و واجباهتا و فرتة اعتمادها و يؤكد

 ع االعتماد أو سلبه.يف عقوبة الربامج املخالفة ملعايري االعتماد و قد تصل العقوبة إىل من
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ال مبعايري اإلعتماد يف منع اإلعتماد أو سلبه و الفرتات املتعلقة بذلك و نتائجه. و يبني كيفية طلب الرخض يف عدم اإلمتث إجراءاتو تتضح يف هذا البند 

 حاالت معينة.
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 القدراتو منو  المجع امل

األوملبياد الربنامج. و  اختصاصسؤولية مجع املال املطلوب للربنامج و إدارته و حيدد البند حق مجع املال إىل كل برنامج معتمد مب  دينض البند السابع على تفر  
إىل تفرد  ع حركة األوملبياد اخلاص عاملياً. و يشري البنديمسؤول على مجع املال املطلوب لرباجمه و إدارته و دعم منو الربامج املعتمدة و توس اخلاص الدويل

 أنواع كثرية من أنشطة مجع املال من ضمنها ما جيرى عاملياً أو إقليمياً أو عرب اختصاصات متعددة كاأللعاب العاملية و اإلقليمية.ب بياد اخلاص الدويلاألومل

وائح. و باإلضافة إىل للاو  باملعايريو امتثلت  األوملبياد اخلاص الدويلحق مجع املال ألغراضها طاملا تعاونت مع التنظيمية و للربامج املعتمدة و جلان األلعاب 
 اإلعرتاف باملمولني.تلك الواجبات يوضح هذا البند 

احلفاظ على عالمات األوملبياد  يفو يصف دور الربامج املعتمدة  ،البند يفصل ذلكهذا و   لألوملبياد اخلاص الدويلتقدمي تقارير و جيب على الربامج املعتمدة 
 قبل إنشاء فروع جلمع املال. األوملبياد اخلاص الدويلأيضاً ضرورة استئذان  يبنيلكيته الفكرية. و اخلاص التجارية و غريها من م

تتفرد اإلدارة  كما ينفرد. و قد تفوض اإلدارة هذا احلق إىل جلنة ألعاب تنظيمية ات املمو لة الشرك حبق اإلتفاقيات مع يتفرد األوملبياد اخلاص الدويلو 
 على تلك األنشطة. بصالحية تنظيم أنشطة متعددة االختصاصات جلمع املال و باملوافقة املسبقة دويلاألوملبياد اخلاص ال
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 الرتتيبات املالية و احملاسبة املالية و التأمني

طة خ إجياد ا. و يشرت  على الربامج املعتمدةو الربامج املعتمدة أن متتثل هبالبند الثامن معايري اإلدارة املالية اليت جيب على جلان األلعاب التنظيمية  حيدد
مايل صحيح و صيانته و اإلشراف على فروع الربنامج  بيانو استخدام حساب بنك خمتلف لكل نشا  يف اإلوملبياد اخلاص و إجياد سنوية و ميزانية سنوية 

 .اخلاص الدويل األوملبيادو توفري التقارير و دفع الرسوم إىل  و الوفاء بشرو  فحص رمسي للحسابات

 .تفسري وثيقة القواعد العامة و شرح مصطلحاهتا و عباراهتا حول كيفية دليال البندان التاسع و العاشر يقدمو 


