
            

    სპორტში  ინტეგრირების  საერთაშორისო ფორუმის დეკლარაცია 

 

სპორტში ინტეგრირების საერთაშორისო ფორუმი (IFSI) საშუალებას აძლევს  
ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო და ეროვნული 
სპორტული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ასევე სპორტული ფსონებით 
დაინტერესებულ ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს ითანამშრომლონ ერთმანეთთან  „სუფთა 
სპორტის“ დაცვის მიზნით.  

2017 წლის 15 თებერვალს ლოზანაში (შვეიცარია) ჩატარებული მეორე ფორუმის 
მონაწილეებმა მხარი დაუჭირეს წინამდებარე დეკლარაციის შინაარს, რომელიც მიზნად 
ისახავს მათი თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაძლიერებას სპორტისა და სპორტული 
შეჯიბრებების  სანდოობის დაცვისა და ინტეგრირების  მიზნით. 

 

 მხარეები  თანხმდებიან შემდეგზე:  

 

სპორტული შეჯიბრებებით მანიპულირების პრევენციასთან დაკავშირებით: 

ყველა მონაწილე აცნობიერებს IFSI -ის  პირველი ფორუმის შემდეგ შეჯიბრებებით 
მანიპულირებასთან ბრძოლის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებს. კერძოდ  ეს შეეხება სოკ-
ის საინტეგრაციო ინიციატივებსა და სამ ძირითად სტრატეგიას, რაც მოიცავს შემდეგ 
სფეროებს: 1.კანონმდებლობა და დებულებები; 2. განათლება და შესაძლებლობების 
განვითარება;  და 3. კონტროლი  და კვლევა. 

ამ კუთხით  კონკრეტული მეთოდები ითვალისწინებს ოლიმპიური მოძრაობის კოდექსს 
შეჯიბრებებით მანიპულირების პრევენციის შესახებ, სოკ-ისა და გაეროს ნარკოტიკებისა და 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის 
დებულებების მოდელს, ევროსაბჭოს კონვენციის მხარდაჭერას სპორტული შეჯიბრებებით 
მანიპულირების საკითხებზე, სოკ-ის ინტეგრირებული ელექტრონული სწავლებას, 
რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა რიო-2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე, სოკ-ისა და 
ინტერპოლის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამას, ფსონების ინტელექტუალური 
სისტემის ინტეგრირებას და სოკ-ის ინტეგრირებისა და შესაბამისობის ცხელი ხაზის 
ამოქმედებას.  

ყველა მონაწილე აცნობიერებს აღნიშნული სამი ძირითადი საკითხისგან შემდგარი 
სტრატეგიის შემდგომი განვითარების საჭიროებას, კერძოდ: 

- სოკ-ის ინიციატივების განახლება შეჯიბრებებით მანიპულირების პრევენციის 
საკითხებზე ოლიმპიური მოძრაობის საშუალებით, რათა უფრო გააქტიურდეს 
პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა (ძირითადად, 
საერთაშორისო ფედერაციები, ეოკ-ები, სპორტსმენები და მათი ანტურაჟი); 

- მიმართვა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისადმი, რათა 
გათვალისწინებულ იქნას სპორტული შეჯიბრებებით მანიპულირების შესახებ 
ევროსაბჭოს კონვენციის ხელმოწერისა და რატიფიცირების აუცილებლობა, ასევე 
ადგილობრივ დონეზე შესაბამისი უწყებების შექმნა ეფექტური კოორდინაციის 
მიზნით. ადგილობრივ ხელისუფლებას  თხოვნით მივმართავთ უზრუნველყონ  
ნაყოფიერი გამოძიება და ინფორმაციის  გაცვლა შესაბამისი შიდა კანონმდებლობით.  

- ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საპრევენციო ღონისძიებების გაძლიერება, 
კერძოდ _ ინიციატივების განხორციელება საგანმანათლებლო და შესაძლებლობების  
განვითარებისთვის, სპორტსმენებისა და მათი ანტურაჟის დასაცავად. 



 

სპორტში კორუფციული  რისკების პრევენციასთან დაკავშირებით: 

ყველა მონაწილე ადასტურებს ვალდებულებას სპორტში სანდოობის დაცვისა და 
კორუფციის რისკების შესამცირებლად. ისინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ 
სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის  თანამშრომლობის გაძლიერებას.  

ფორუმის თითოეული მონაწილე: 

- მიესალმება ინიციატივას საერთაშორისო პარტნიორობთ სპორტში 
ინტეგრირებისთვის  დარგობრივ და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ერთიანი 
პლატფორმის ჩამოყალიბებას, რაც ხელს შეუწყობს პრაგმატულ თანამშრომლობას,   
პარტნიორების მიერ  პროგრამებისა და ინიციატივების დაგეგმვასა და 
განხორციელებას, სპორტულ ორგანიზაციებში მეტი გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფას, ინტეგრაციისა და  ცნობიერების ამაღლებას. სოკ-ი ვალდებულებას 
იღებს აქტიურად იმუშაოს პარტნიორებთან ამ პლატფორმის მხარდასაჭერად; 

- აღიარებს სპორტის დამოუკიდებლობასა და ავტონომიას გაეროს 2014 წლის 69-ე 
გენერალური ასამბლეის დეკლარაციის შესაბამისად.  

-  იწონებს და აღიარებს სპორტული ორგანიზაციების  კარგი მმართველობისა და 
სპორტის ავტონომიის პრინციპებს შორის არსებულ კავშირს; 

- აცნობიერებს, რომ მთავრობებს უმთავრესი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ კორუფციის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში და ევალებათ ამ საკითხზე გაეროს მიერ მიღებული 
კონვენციის რატიფიკაცია და განხორციელება, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო 
ხეშეკრულებებისა, როგორიც არის ქრთამის საწინააღმდეგო კონვენცია და 
ევროსაბჭოს სისხლის სამართლის კონვენცია კორუფციის შესახებ. შესაბამისმა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ხელი უნდა შეუწყონ ძალოვანი სააგენტოებისა და 
სპორტული ორგანიზაციების აქტიურ ჩართულობასა და თანამშრომლობას ამ 
პროცესებში, რათა  თავიდან აიცილონ, აღმოფხვრან და სანქციები დაუწესონ 
კორუფციულ შემთხვევებს, ასევე გააძლიერონ კარგი მმართველობა; 

- აღიარებს და მხარს უჭერს სპორტული ორგანიზაციების მიერ უკვე გატარებულ 
ძალისხმევას, კერძოდ - საერთაშორისო დონეზე „დღის წესრიგი 2020“ -ის სახით და 
ამავე დროს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობას, მათ შორის _ 
ზაფხულის სახეობების საერთაშორისო ოლიმპიური ფედერაციების ასოციაციის 
ძალისხმევას, კარგი მმართველობის ტაქტიკური ჯგუფის საქმიანობას. სპორტული 
ორგანიზაციები ადასტურებენ კარგი მმართველობის პრინციპების უმაღლესი 
სტანდარტების დაცვის უდიდეს მნიშვნელობას;  

- მიესალმება საერთაშორისო ორგანიზაციების მზადყოფნასა და დამსახურებას 
გააძლიერონ მათი მხარდაჭერა ეროვნული ხელისუფლებისა და სპორტული 
ორგანიზაციების მიმართ კარგი მმართველობის დანერგვისა  და სპორტში კორუფციის 
პრევენციის კუთხით.  

- IFSI -ის მეორე ფორუმის ეს დეკლარაცია სხვადასხვა პროგრამებისა და ინიციატივების 
მეშვეობით განხორციელდება დაინტერესებული მხარეების მიერ. ექსპერტები, 
რომლებიც წარმოადგენენ დაინტერესებულ მხარეებს,  შეაფასებენ მდგომარეობას, 
შეიმუშავებენ ერთობლივ სამოქმედო გეგმებს და განიხილავენ მონიტორინგის 
ანგარიშებს. განახლებული  ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოების შესახებ 
წარმოდგენილი იქნება  IFSI -ის მესამე ფორუმზე 2019 წელს. 

 

ლოზანა 2017 წლის 15 თებერვალი. 

 


