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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    

  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، 

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٤/١  
   األعلىتعزيز حقوق اإلنسان من خالل الرياضة واملثل األومليب

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي حلقـوق        ومبادئ  ومقاصد  يعيد تأكيد   إذ    

  املتعلقة حبقوق اإلنسان، اإلنسان، والصكوك الدولية ذات الصلة 
الدولية الرئيسية حلقـوق اإلنـسان،      للمعاهدات   باألحكام ذات الصلة     وإذ يذكّر   

 من اتفاقيـة حقـوق األشـخاص    ٣٠ من اتفاقية حقوق الطفل واملادة ٣١وخباصة املادة  
  اإلعاقة،   ذوي

اضـة   بالقرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بـشأن مـسألة الري          وإذ يذّكر أيضاً    
 ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٧ املـؤرخ    ٦٦/٥واأللعاب األوملبية، وال سيما القرار      

 بشأن الرياضة بوصـفها وسـيلة       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٦٧/١٧ والقرار
ا اجلمعية العامة وشجعت على     ملتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم، اللذين شددت فيه       

يلة حلفز التنمية والنهوض بتعليم األطفال والشباب؛ ومنـع تفـشي           استخدام الرياضة كوس  
__________ 

جمللس عن دورته الرابعة والعشرين     سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير ا            *  
)A/HRC/24/2(اجلزء األول ،.  
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 ؛األمراض وتعزيز الصحة، مبا يف ذلك منع تعاطي املخدرات؛ ومتكـني الفتيـات والنـساء              
وتشجيع إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز رفاههم؛ وتيسري اإلدماج االجتماعي، ومنع           

  ،نشوب الرتاعات وبناء السالم
 قرارات جملس حقوق اإلنسان السابقة بشأن مسألة الرياضـة          جديدوإذ يؤكد من      

 ١٨/٢٣  والقرار ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٣/٢٧وحقوق اإلنسان، وخباصة القرار     
  ،٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠املؤرخ 

 مبا تنطوي عليه الرياضة من إمكانات كلغة عاملية تساهم يف تعليم النـاس              وإذ يسلم   
وع، والتسامح واإلنصاف، وكوسيلة ملكافحة مجيع أشكال التمييز وإقامة         قيم االحترام، والتن  

  جمتمع شامل للجميع،
بالضرورة احلتمية إلشراك النساء والفتيـات يف تـسخري الرياضـة           اً  وإذ يسلم أيض    

لتحقيق التنمية والسالم، وإذ يرحب، يف هذا الصدد، باألنشطة الراميـة إىل تعزيـز هـذه                
  لى الصعيد العاملي،املبادرات وتشجيعها ع

 مبا للرياضة واألحداث الرياضية الكربى من قدرة على تثقيف شـباب            يعترفوإذ    
العامل وتعزيز إدماجهم عن طريق الرياضة اليت ُتماَرس دون متييز من أي نوع كان ويف إطار                

  الروح األوملبية اليت تقتضي التفاهم والتسامح واإلنصاف والتضامن بني البشر،
  ،األومليب باملبادئ األساسية لأللعاب األوملبية املكرسة يف امليثاق وإذ ينوه  
 باجلهود املشتركة للجنة األوملبية الدولية واللجنة األوملبية الدولية للمعوقني          ينوهوإذ    

ومكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعين بتسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم              
ميادين من قبيل التنمية البشرية والتخفيـف مـن وطـأة الفقـر      ومنظومة األمم املتحدة يف     

واملساعدة اإلنسانية والنهوض بالصحة والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمـة            
 وبنـاء  ،وتعليم األطفال والشباب واملساواة بـني اجلنـسني  ) اإليدز(نقص املناعة املكتسب    

   والتنمية املستدامة،،السالم
داخـل الـسياق    حـدثا    ضرورة مكافحة التمييز والتعصب أينما       أكيدوإذ يعيد ت    
  وخارجه، الرياضي
 بأن الرياضة واألحداث الرياضية الكـربى، مثـل األلعـاب األوملبيـة     وإذ يعترف   

واأللعاب األوملبية للمعوقني، ميكن أن تستخدم للنهوض حبقوق اإلنسان وتعزيـز االحتـرام             
  ا إعماالً كامالً، العاملي هلا، مبا يسهم يف إعماهل

 مبا ميكن لنداء اللجنة األوملبية الدولية من أجل هدنة أوملبيـة، الـيت              وإذ يسلّم   
 ومبادئ ميثاق   مبقاصدأيضاً باسم إيكيتشرييا، أن يسهم إسهاماً قيماً يف النهوض            ُتعرف

  األمم املتحدة،
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بيونغ شانغ وطوكيو األلعاب    نريو و ا باستضافة مدن سوشي وريو دي ج      وإذ يرحب   
، على التـوايل،    ٢٠٢٠ و ٢٠١٨ و ٢٠١٦ و ٢٠١٤األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني يف      

سيما من  لتعزيز حقوق اإلنسان، الاهلامة وإذا يشدد على فرصة االستفادة من هذه األحداث      
   األعلى،خالل الرياضة واملثل األومليب

دنة األوملبية، يف إطار ميثاق األمم املتحدة، فردياً         على ضرورة االلتزام باهل    وإذ يشدد   
 وتنتهي باختتام   ٢٠١٤ق ببداية األلعاب األوملبية الشتوية لعام       لومجاعياً، طيلة الفترة اليت تنط    

  األلعاب األوملبية الشتوية للمعوقني يف سوشي، 
 حتقيق   ما للرياضة واألحداث الرياضية الكربى من قدرة على املسامهة يف          وإذ يدرك   

، ٢٠٠٥األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ يالحظ، على حنو ما أُعلن يف مؤمتر القمة العاملي لعام               
أن الرياضة قادرة على تعزيز السالم والتنمية واملسامهة يف هتيئة بيئة تـسامح وتفـاهم بـني                

  الشعوب واألمم، 
، ٢٠١٣س  أغسط/ آب ٢٣ املؤرخ   ٦٧/٢٩٦رقم   بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   

  أبريل يوماً دولياً للرياضة من أجل التنمية والسالم؛/ نيسان٦الذي أعلنت فيه مؤخراً يوم 
متتـع   ضرورة إشراك الرياضة واأللعاب األوملبيـة بنـشاط يف حتقيـق             وإذ يدرك   
، اً كامالً وعلى قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان         ذوي اإلعاقة متتع   األشخاص

البلدان املضيفة لتهيئة بيئة املبذولة من ترام كرامتهم األصيلة، وإذ يرّحب باجلهود    فضالً عن اح  
منها األلعاب األوملبية الشتوية    أحداث  خالية من العوائق لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، يف         

   يف سوشي،٢٠١٤لعام 
ـ             وإذ يسلّم    اق  بضرورة إمعان النظر يف قيمة املبادئ ذات الصلة الراسـخة يف امليث

األومليب وقيمة املثل الرياضي احلسن، يف حتقيق احترام مجيع حقوق اإلنسان وإعماهلـا علـى        
  الصعيد العاملي، 

التفاعلية الرفيعة املستوى أثناء الدورة التاسـعة       النقاش   بعقد حلقة    يرحب  -١  
عشرة جمللس حقوق اإلنسان، اليت أبرزت السبل اليت ميكن هبا تسخري الرياضة واألحـداث              

تعزيـز الـوعي    للرياضية الكربى، ال سيما األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعـوقني،           ا
  باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفهمه وتطبيق املبادئ الراسخة فيه؛

 باملوجز الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           حييط علماً   -٢  
  ؛)١(الذكرالنقاش السالف اإلنسان عن 

__________ 

)١( A/HRC/20/11. 



A/HRC/RES/24/1 

GE.13-17803 4 

بية الدوليـة    الدول التعاون مع اللجنة األوملبية الدولية واللجنة األومل         إىل يطلب  -٣  
كأداة لتعزيز حقـوق اإلنـسان والتنميـة        ا الرامية إىل استخدام الرياضة      جهودمهللمعوقني يف   
  ا؛بية للمعوقني وبعدمهر واملصاحلة أثناء األلعاب األوملبية واأللعاب األوملوالسالم واحلوا

   الدول على تعزيز الرياضة كأداة ملكافحة مجيع أشكال التمييز؛يشجع  -٤  
 إىل اللجنة االستشارية أن تعد دراسة عن إمكانات استخدام الرياضة           يطلب  -٥  

لنهوض حبقوق اإلنسان للجميع وتعزيز احترامها على الصعيد العاملي،         ل  األعلى واملثل األومليب 
 وقيمة املثل الرياضـي     األومليبالراسخة يف امليثاق    مع مراعاة كل من قيمة املبادئ ذات الصلة         

احلسن، وأن تلتمس آراء وإسهامات الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واملنظمات الدوليـة             
واإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات           

دم تقريراً مرحلياً عن ذلك إىل جملس حقـوق         املعنية صاحبة املصلحة يف هذا الصدد، وأن تق       
  اإلنسان قبل دورته السابعة والعشرين؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقّرر  -٦  

  ٣٤اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦

  .]اعتمد دون تصويت[

        


