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ي جميع اللغات الرسمية الست لألمم 
ف لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كوثيقة A/HRC/40/72 وهي متوفرة �ف * وقد قدم هذا التقرير إىل الدورة األربع�ي

دم بها فقط.
ُ
ي ق المتحدة. يصدر مرفق هذا التقرير دون تحرير وباللغة ال�ت
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موجز
ي جنيف 

 لقرار مجلس حقوق اإلنسان 28/35، ُعقد المحفل االجتماعي �ف
ً
وفقا

ي 
ين األول/أكتوبر 2018. ونظر المشاركون �ف ة من 1 إىل 3 ت�ش خالل الف�ت

ي األعىل للنهوض بحقوق اإلنسان  إمكانيات استخدام الرياضة والمثل األولم�ب
. ويتضمن هذا التقرير موجز  امها عىل الصعيد العالمي للجميع وتعزيز اح�ت

مناقشات المحفل واستنتاجاته وتوصياته.



المحتويات
مقدمة 14-3أوالً 

افتتاح المحفل االجتماعي  
ً
44-6ثانيا

موجز المداوالت  
ً
75-58ثالثا

ي أن تبلغه كافة الشعوب 
ك الذي ينب�ف ي األعىل، و»المعيار المش�ت الرياضة والمثل األولم�ب ألف. 

 عىل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ً
وكافة األمم« - سبعون عاما

12-75

ي الكرامة والحقوق«: األلعاب الرياضية والتضامن 
 ومتساوين �ف

ً
»يولد جميع الناس أحرارا باء. 

ية جمعاء ي والقيم العالمية للب�ش
اإلنسا�ف

18-138

ي الحقوق«؟
الرياضة و»تساوي الرجال والنساء �ف 199-23جيم. 

ي الرياضة - حالة كرة القدم
ف �ف االحتفاء بالتنوع: استيعاب الجميع والمساواة وعدم التمي�ي 2411-29دال. 

ي أثناء العمل
الرياضة والحقوق �ف 3012-35هاء. 

ي مناسب
ي مستوى معي�ش

الرياضة والمدن المستدامة والحق �ف 3614-40واو. 

قوة العمل الجماعي من أجل تقاسم فوائد الرياضة: حماية وتعزيز حقوق اإلنسان خالل  زاي. 
ى دورة حياة األحداث الرياضية الك�ب

46-4116

السباق مع الزمن: الرياضة من أجل التنمية المستدامة والسالم الدائم 4718-52حاء. 

الشباب واألطفال واألجيال المقبلة 5320-59طاء. 

الطريق إىل األمام 6022-65ياء. 

استنتاجات وتوصيات  
ً
6624-82رابعا

االستنتاجات 6724-74ألف. 

التوصيات 7525-82باء. 

27المرفق

List of participants27

الصفحة البنود



تقرير المحفل االجتماعي لعام 2018

44

©
 m

at
t-l

ee
 - 

un
sp

la
sh

مقدمة أواًل. 

قــراره  ي 
�ف جديــد،  مــن  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أكــد   .1

 للتحــاور 
ً
28/35، دور المحفــل االجتمــاعي بوصفــه فضــاًء فريــدا

ف آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ومختلــف الجهــات  بــ�ي
ي 

المــد�ف المجتمــع  مســاهمة  ذلــك  ي 
�ف بمــا  المصلحــة،  صاحبــة 

الشــعبية)1(.  والمنظمــات 

ي جنيــف خــالل 
وُعقــد المحفــل االجتمــاعي لعــام 2018 �ف  .2

يــن األول/أكتوبــر. وركــز عــىل إمكانيــات  ة مــن 1 إىل 3 ت�ش الفــ�ت
للنهــوض بحقــوق  ي األعــىل  الرياضــة والمثــل األولمــ�ب اســتخدام 
ف  . وعــ�ي امهــا عــىل الصعيــد العالــمي اإلنســان للجميــع وتعزيــز اح�ت
رئيــس المجلــس الممثــل الدائــم ل�ي النــكا لــدى مكتــب األمــم 
عبــد  أ. ل.  ي جنيــف، 

األخــرى �ف الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة 
 للمحفــل. 

ً
 - مقــررا

ً
العزيــز، رئيســا

المقــرر،   - الرئيــس  مــن  بتوجيــه  العمــل  برنامــج  عــد 
ُ
وأ  .3

وبإســهام مــن الجهــات المعنيــة، بمــا فيهــا وكاالت األمــم المتحــدة 
الرياضيــة.  اإلداريــة  والهيئــات  الحكوميــة  غــ�ي  والمنظمــات 
 لمــداوالت المحفــل واســتنتاجاته 

ً
ويتضمــن هــذا التقريــر موجــزا

. ف المشــارك�ي قائمــة  مرفقــه  ي 
�ف وتــرد  وتوصياتــه. 

، انظر:  لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن المحفل االجتماعي  1
http://www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/

pages/sforumindex.aspx.

افتتاح المحفل االجتماعي  .
ً
ثانيا

عنــد افتتــاح دورة عــام 2018، أكــد الرئيــس - المقــرر أن   .4
ف مختلــف   للتحــاور بــ�ي

ً
المحفــل االجتمــاعي يشــكل فضــاًء فريــدا

الجهــات صاحبــة المصلحــة بشــأن مختلــف جوانــب العالقــات 
ي وقــت 

ف حقــوق اإلنســان والمجتمــع. ولهــذا أهميــة خاصــة �ف بــ�ي
حلقــات  مواضيــع  وعــرض  تحديــات.  التعدديــة  فيــه  تواجــه 
، بمــا 

ً
أنــه يمكــن للرياضــة أن تجمــع النــاس معــا النقــاش، وذكــر 

يتجــاوز حــدود المنافســة، لتعزيــز التضامــن وتحقيــق األهــداف 
ي ذلــك إعمــال حقــوق اإلنســان. وقــدم الرئيــس - 

كة، بمــا �ف المشــ�ت
المقــرر كمثــال عــىل ذلــك كيفيــة تعزيــز الرياضــة لحقــوق اإلنســان 
، واختتم  ف ي رسي النكا. واحت�ف بشدة تنوع المشارك�ي

والتفاهم �ف
 إىل إجــراء مناقشــة بنــاءة وعمليــة المنــى.

ً
كلمتــه داعيــا

ر رئيس مجلس حقوق اإلنســان، فوييســالف شــوتس، 
ّ
وذك  .5

 أمــام الــدول األعضــاء، وآليــات 
ً
ئ فرصــا أن المحفــل االجتمــاعي يهــ�ي

اإلداريــة  والهيئــات  الدوليــة،  والمنظمــات  اإلنســان،  حقــوق 
الرياضية، والمنظمات غ�ي الحكومية، والجامعات، والمنظمات 
، وال ســيما مــن البلــدان الناميــة، للتحــاور  ف الشــعبية، والرياضيــ�ي
بشأن المسائل المتصلة بتعزيز حقوق اإلنسان. وتتيح المشاركة 
وفعاليتــه،  المجلــس  عمــل  تأثــ�ي  مضاعفــة  النطــاق  الواســعة 
أرض  عــىل  بالعمــل  يقومــون  الذيــن  أولئــك  مــع  روابطــه  وتعــزز 
الواقــع. وأشــار إىل قــرارات المجلــس وإىل دراســة أجرتهــا اللجنــة 

http://www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx.
http://www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx.


55

االستشــارية المعنيــة بالرياضــة وحقــوق اإلنســان. ويتيــح موضــوع 
 . الدورة الحالية للمجلس الوصول إىل نطاق أوســع من الجماه�ي

ورحــب الرئيــس بــإدراج أفــالم وأحــداث ثقافيــة أثنــاء الــدورة.

لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم  مفوضــة  وأكــدت   .6
اإلنســان، الســيدة ميشــيل باشــليه، أن الرياضــة تتقاســم أرضيــة 
ف  التميــ�ي وعــدم  العدالــة  تشــمل   - اإلنســان  مــع حقــوق  كة  مشــ�ت
ف  وتكافــؤ الفــرص. والرياضــة متعــددة الثقافــات، وهي تعــزز تمكــ�ي
ف إىل الفئات الضعيفة،  المهاجرين والنساء واألشخاص المنتم�ي
تــب عــىل  ي المجتمــع. ويمكــن أن ت�ت

والتعــاون معهــم وإدماجهــم �ف
ف واإليــذاء،  الرياضــة نتائــج ضــارة بحقــوق اإلنســان، مثــل التميــ�ي
المتصلــة  العمــل  ظــروف  وســوء  القــ�ي،  اإلخــالء  وعمليــات 
ف وضــد  الصحفيــ�ي والعنــف ضــد  ى،  الكــ�ب الرياضيــة  باألحــداث 
. وأشــارت إىل الجهــود الراميــة إىل تعزيــز  ف المتظاهريــن المســالم�ي
ف لــكأس العالــم الــذي نظمــه االتحــاد الــدوىلي  إرث مــن عــدم التميــ�ي
ي عام 2018، والمبادرات المتعلقة بكأس 

لكرة القدم )الفيفا( �ف
ي قطــر، والتعــاون مــع 

العالــم لعــام 2022 الــذي ســينظمه الفيفــا �ف
اللجنــة األولمبيــة الدوليــة واللجنــة الدوليــة لأللعــاب األولمبيــة 
باألعمــال  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ  وتشــكل   . ف للمعوقــ�ي
التجاريــة وحقــوق اإلنســان اإلطــار األســاسي للتدابــ�ي والمســاءلة. 
ي كل رياضــة 

ودعــت الجميــع إىل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان �ف
الرياضــة  لجعــل  اتيجيات  االســ�ت وضــع  عــىل  المســاعدة  وإىل 

تنهــض بأفضــل مــا تحملــه اإلنســانية.

موجز المداوالت  .
ً
ثالثا

ك  ي األعىل، و"المعيار المش�ت الرياضة والمثل األولم�ب ألف. 
ي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم" – 

الذي ينب�غ
 عىل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ً
سبعون عاما

األولمبيــة  لأللعــاب  الدوليــة  اللجنــة  رئيــس  أوضــح   .7
وحقــوق  للرياضــة  يمكــن  كيــف  بارســونز،  أنــدرو   ، ف للمعوقــ�ي
 بوصفهمــا عوامــل حافــزة لعالــم أفضــل 

ً
اإلنســان أن تعمــال معــا

بالكــراسي  ســباق  أول  عــىل   
ً
عامــا ف  ســبع�ي فبعــد  شــمواًل.  وأكــ�ث 

الحــدث  ف  للمعوقــ�ي األولمبيــة  األلعــاب  أصبحــت  المتحركــة 
االجتمــاعي  اإلدمــاج  يحــرك  الــذي  العالــم  ي 

�ف الرئيــ�ي  ي 
الريــا�ف

ف ويجــذب المليــارات  والــذي يشــارك فيــه اآلالف مــن الرياضيــ�ي
ف  مــن مشــاهدي التلفزيــون. وتوفــر األلعــاب األولمبيــة للمعوقــ�ي
القــدرة عــىل التحــرك وتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن القيــام 
ي المجتمــع. ويقــوض هــذا دعائــم التنميــط. وقــد 

بــأدوار نشــطة �ف
إمكانيــة  ف  للمعوقــ�ي األولمبيــة  لأللعــاب  التحتيــة  البنيــة  حســنت 
ــج للمجتمعــات الشــاملة للجميــع،  ـ ـ ـ ويـ الوصــول. فمــن خــالل ال�ت
عــززت الرياضــة الوئــام والســالم، عــىل ســبيل المثــال، مــن خــالل 
الشــعبية  جمهوريــة كوريــا  مــن  مــن كل  ف  رياضيــ�ي تضــم  أفرقــة 
الديمقراطيــة وجمهوريــة كوريــا. وال يــزال األشــخاص ذوو اإلعاقــة 
ف مــن حقــوق اإلنســان األساســية فهــم يواجهــون حواجــز  محرومــ�ي
تسفر عن سوء النتائج الصحية، وانخفاض مستويات التعليم، 
ف عامــة النــاس. وتعمــل  وارتفــاع معــدالت الفقــر عمــا هي عليــه بــ�ي
مــن  كاء  الــ�ش مــع  ف  للمعوقــ�ي الدوليــة لأللعــاب األولمبيــة  اللجنــة 
ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تنفيــذ  عــىل  المســاعدة  أجــل 
اإلعاقــة، فــإذا بهــا تغــ�ي حيــاة النــاس والعالــم مــن خــالل الرياضــة.
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وتحدثــت نــوال المتــوكل، إحــدى أعضــاء اللجنــة األولمبيــة   .8
ي بنــاء عالــم أفضــل مــن 

الدوليــة، عــن مهمــة الحركــة األولمبيــة �ف
خــالل الرياضــة. وذكــرت أن اإلعــالن العالــمي لحقــوق اإلنســان 
ف بســبب اللــون أو العــرق أو  ي يحظــران التميــ�ي والميثــاق األولمــ�ب
الجنس أو اللغة أو الدين أو االنتماء السياسي أو ألسباب أخرى. 
وقــد جســدت عقــود اللجنــة الجديــدة مــع المــدن المضيفــة هــذه 
تتعلــق  أبعــاد  عــدة  ام  احــ�ت بزيــادة  ام  ف االلــ�ت خــالل  مــن  المبــادئ 
مــع   

ً
تمشــيا األولمبيــة،  األلعــاب  تنظيــم  ي 

�ف اإلنســان  بحقــوق 
مة  معاهدات ومعاي�ي حقوق اإلنســان، وبتشــجيع اللجان المنظِّ
جميــع  مــع  اللجنــة  وتتعــاون  األهــداف.  هــذه  تحقيــق  عــىل 
النــاس  بحقــوق  امهــا  ف بال�ت الوفــاء  أجــل  مــن  المصلحــة  أصحــاب 
ف  ف الجنســ�ي ورفاههــم مــن خــالل تعزيــز االســتدامة والمســاواة بــ�ي
وتعليم الشــباب وتمكينهم وإدماجهم وبناء المجتمع من خالل 
ي الرياضــة. 

الرياضــة، وعــن طريــق التصــدي للتحــرش واإليــذاء �ف
ورحبــت الســيدة المتــوكل بالتعــاون مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة 
الســامية لحقوق اإلنســان )مفوضية حقوق اإلنســان( عىل دعم 
امهــا وتعزيزهــا،  الجهــود المبذولــة لحمايــة حقــوق اإلنســان واح�ت
مــع  الجمــاعي  والعمــل  والحــوار  اكات  الــ�ش تقويــة  إىل  ودعــت 
ي فيمــا يتعلــق 

الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المــد�ف
ي جميــع نطاقــات 

بــاألدوار والمســؤوليات المنوطــة بــكل منهــا و�ف
هــا. تأث�ي

ـع واإلرث مــن  ـ ـ ف العــام للجنــة العليــا للمشــاريـ وأشــار األمــ�ي  .9
ي عــام 2022، حســن 

ي قطــر �ف
أجــل تنظيــم كأس العالــم للفيفــا �ف

الــذوادي، إىل أن 3.4 مليــارات شــخص يشــاهدون كأس العالــم 
اإلنســانية،  الــروح  يمــس  عالــمي  منتــدى  القــدم  ــرة 

ُ
ك

َ
ف للفيفــا. 

بــرف النظــر عــن الموقــع أو الثقافــة أو المعتقــدات. وتســتخدم 
ويــــج لمستقبل أفضل  اللجنة العليا قوة كأس العالم من أجل ال�ت
ف  ي بإنشــاء مركــز امتيــاز يســتهدف االختصاصيــ�ي للشــباب العــر�ب
ي الصناعــات الجديــدة، وذلــك بتنفيــذ أفــكار نابعــة مــن 

الشــباب �ف
ـع الشــباب وبتعزيــز المشــاركة المدنيــة ومهــارات  ـ ـ رواد المشــاريـ
ي 

�ف العمــل  ظــروف  ف  بتحســ�ي العالــم  عجــل كأس  وقــد  القيــادة. 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  مــع  بالتعــاون  تحقــق  مــا  وهــو  قطــر، 
والنقابــات العماليــة. وســوف يكــون اإلرث الرئيــ�ي لــكأس العالــم 
ف الشــعوب.  لعــام 2022 كــ� القوالــب النمطيــة، والتقريــب بــ�ي
اف األمم  ويدل المحفل االجتماعي وخطة عمل قازان عىل اع�ت
تحقيــق  ي 

�ف ى  الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث  بمســاهمات  المتحــدة 
الــذوادي أصحــاب  الســيد  المســتدامة. وحــث  التنميــة  أهــداف 
 مــن أجــل تســخ�ي إمكانــات األحــداث 

ً
المصلحــة عــىل العمــل معــا

ــج لعالــم أفضــل. ـ ـ ـ ويـ ى لل�ت الرياضيــة الكــ�ب
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القـــوى  ألعـــاب  العبـــة   ، ف لوكونيـــ�ي ناتيـــ�ي  روز  وتحدثـــت   .10
تجربتهـــا  عـــن  لعـــام 2016،  ف  لالجئـــ�ي ي  األولمـــ�ب الفريـــق  ي 

�ف
الســـودان  جنـــوب  ي 

�ف قريتهـــا  مـــن  فـــرت  أن  منـــذ  الشـــخصية 
كت عندمـــا كانـــت تبلـــغ مـــن  بعـــد إحـــدى الهجمـــات. فقـــد اشـــ�ت
ات  10 كيلومـــ�ت لمســـافة  الركـــض  ســـباق  ي 

�ف  
ً
عامـــا  15 العمـــر 

 
ً
ممتـــازا أداء  وأدت   . ف لالجئـــ�ي مخيـــم  ي 

�ف المـــدارس  إحـــدى  ي 
�ف

ف  فـــ�ي للمح�ت تدريـــب  إىل معســـكر  االنضمـــام  بفرصـــة  وحظيـــت 
ي كينيـــا. ولـــم تكـــن الرياضـــة وســـيلة لكســـب العيـــش فحســـب، 

�ف
بـــل وســـيلة إللهـــام اآلخريـــن. وقـــد أتاحـــت لهـــا األلعـــاب األولمبيـــة 
هـــا.  ات مـــع غ�ي ي تطويـــر مواهبهـــا وتبـــادل الخـــ�ب والرياضـــة فرصـــ�ت
ف  الماليـــ�ي الرياضيـــة  األلعـــاب  ي 

�ف ف  الالجئـــ�ي مشـــاركة  وألهمـــت 
ــاء العالـــم. وتحـــمي  ي جميـــع أنحـ

 �ف
ً
ديـــن قـــ�ا مـــن الشـــباب الم�ش

األلعـــاب الرياضيـــة صغـــار الفتيـــات الالجئـــات مـــن الممارســـات 
وتشـــكل  المخـــدرات.  تعـــاطي  مـــن  الشـــباب  وتمنـــع  الضـــارة 
العبـــادة  وحريـــة  التنقـــل  وحريـــة  والتعليـــم  الرياضيـــة  األلعـــاب 
. ودعـــت الســـيدة  ف  مهمـــة مـــن حقـــوق اإلنســـان لالجئـــ�ي

ً
حقوقـــا

هـــم  ف وغ�ي ي حمايـــة الالجئـــ�ي
ف الجميـــع إىل االســـتمرار �ف لوكونيـــ�ي

الســـالم. إىل  ف  المتشـــوق�ي األشـــخاص  مـــن 

عــن   
ً
ا قصــ�ي  

ً
وثائقيــا  

ً
فيلمــا المقــرر   - الرئيــس  وعــرض   .11

ي 
الرياضــة وحقــوق اإلنســان والســالم والمصالحــة والوحــدة �ف

ازيــل، وبيــالروس،  رسي النــكا. وتلتــه بيانــات عامــة أدلــت بهــا ال�ب
واليابــان،  وقطــر،  البوليفاريــة،  ويــال  ف ف�ف وجمهوريــة  وفرنســا، 

الكلمــة  أخــذت  ي  الــ�ت األخــرى  الشــخصيات  ومــن  واليونــان. 
بيــة والعلــم والثقافــة  ممثلــون عــن منظمــة األمــم المتحــدة لل�ت
لشــؤون  الســامية  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة  )اليونســكو(، 
الشــباب  (، وفرقــة عمــل  ف ف )مفوضيــة شــؤون الالجئــ�ي الالجئــ�ي
العالميــة  تنســيقها، واللجنــة  اليونســكو  تتــوىل  ي  الــ�ت والرياضيــة 
الدوليــة،  العمــل  لمنظمــة  والتابعــة  العمــل  بمســتقبل  المعنيــة 
والمنظمــة   ، ف للمعوقــ�ي األولمبيــة  لأللعــاب  الدوليــة  واللجنــة 
ي العالــم، ورابطــة جماعــة 

الدوليــة لرياضــة الشــعوب األصليــة �ف
يــن، ورابطــة المســاواة )باكســتان(،  البابــا يوحنــا الثالــث والع�ش
 
ً
أيضــا )تمثــل  العالميــة  ف  الالعبــ�ي ورابطــة   ،Le Pont ورابطــة 

بيــة البدنيــة  ائتــالف األلعــاب الرياضيــة والحقــوق(، وجامعــة ال�ت
الرياضيــة  للعلــوم  التخصصــات  المتعــدد  والمركــز  )هنغاريــا(، 
وأشــار  أفريقيــا(.  )جنــوب  ن كيــب  ويســ�ت وجامعــة  والتنميــة، 
حقــوق  ومجلــس  العامــة  الجمعيــة  قــرارات  إىل  المندوبــون 
الرياضــة  خــالل  مــن  اإلنســان  حقــوق  تعزيــز  بشــأن  اإلنســان 
فــوا بالــدور الــذي تؤديــه خطــة  ي األعــىل، واع�ت والمثــل األولمــ�ب
المؤسســة  الوثائــق  ي 

الــواردة �ف قــازان. فالقيــم األساســية  عمــل 
تعــزز  عالميــة  قيــم  األولمبيــة  والحــركات  اإلنســان  لحقــوق 
ئ الرياضــة  . وتهــ�ي ف التضامــن والشــفافية واإلنصــاف وعــدم التميــ�ي
 لالحتفــاء بالتنــوع ومكافحــة العنريــة وكراهيــة األجانــب، 

ً
فرصــا

وتشــغل  الصحــة.  ي 
�ف والحــق  ف  الجنســ�ي ف  بــ�ي المســاواة  وتعزيــز 

األحــداث واألنشــطة الرياضيــة مكانــة فريــدة تمكنهــا مــن تعزيــز 
حقــوق  بجميــع  يتعلــق  فيمــا  للجميــع  الشــاملة  المجتمعــات 
للتنميــة  ــج  ـ ـ ـ ويـ وال�ت التنميــة،  ي 

�ف الحــق  ذلــك  ي 
�ف بمــا  اإلنســان، 

المســتدامة والمــدن المســتدامة. وممارســة الرياضــة حــق مــن 
 الســالم عــن 

ً
حقــوق اإلنســان. وتعــزز األلعــاب الرياضيــة أيضــا

الشــعوب  ف  بــ�ي والمصالحــة  والثقــة  والتفاهــم  الحــوار  طريــق 
ئ  يهــ�ي الهجــرة،  عــن  الناجمــة  األزمــات  أوقــات  ي 

والتعدديــة. و�ف
ي  الــ�ت بالتحديــات  للتوعيــة   

ً
فرصــا ف  لالجئــ�ي ي  األولمــ�ب الفريــق 

بتعميــم  الوفــود  وأوصــت  دون.  المــ�ش األشــخاص  يواجههــا 
ي األحــداث الرياضيــة، واعتمــاد تدابــ�ي 

مراعــاة حقــوق اإلنســان �ف
اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  وصــول  إمكانيــة  لتعزيــز  خاصــة 
والمشــاركة المتســاوية للرجال والنســاء، وحقوق فئات محددة 
ي الميــل الجنــ�ي  ف ومــزدو�ب مثــل األقليــات والمثليــات والمثليــ�ي
. وشــدد  ف ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــىلي صفــات الجنســ�ي
ي إعمــال حقــوق اإلنســان 

مشــاركون آخــرون عــىل دور الرياضــة �ف
األصليــة.  والشــعوب  والفتيــات  والنســاء  واألطفــال  للشــباب 
 دور النقابــات الرياضيــة والعماليــة األخــرى فيمــا 

ً
وأكــدوا أيضــا

الرياضيــة. باألحــداث  يتصــل 
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 عــىل ذلــك، أكــد الســيد بارســون أهميــة جمــع البيانــات 
ً
وردا  .12

لتقييــم حقــوق اإلنســان وموروثــات إمكانيــة الوصــول المســتمدة 
 
ً
البدنيــة جــزءا بيــة  ى. وتشــكل ال�ت الكــ�ب مــن األحــداث الرياضيــة 

الســيدة  وســلطت  القيــم.  نحــو  الموجــه  التعليــم  مــن  يتجــزأ  ال 
واألحــداث  للرياضــة  التحويليــة  القــوة  عــىل  الضــوء  المتــوكل 
ي البلــدان. 

ى لدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة �ف الرياضيــة الكــ�ب
وأشــارت إىل الجهود الرامية إىل تعزيز مشــاركة النســاء والشــباب 
الســيد  وذكــر  المســتويات.  جميــع  عــىل  وإدارتهــا  الرياضــة  ي 

�ف
الــذوادي أن االبتــكار المتمحــور حــول األحــداث الرياضيــة يتيــح 
حقــوق  ذلــك  ي 

�ف بمــا  اإلنســان،  حقــوق  لتعزيــز  جديــدة  ســباًل 
الســيدة  وتحدثــت  ديــن.  الم�ش واألشــخاص  األصليــة  الشــعوب 
ف  بــ�ي ي تعزيــز المســاواة 

ف عــن دور األنشــطة الرياضيــة �ف لوكونيــ�ي
. ف الالجئــ�ي إســماع صــوت  ي 

واألمــل و�ف والســالم  ف  الجنســ�ي

ي كينو
كيبتشوعف

الكرامــة  ي 
�غ ومتســاوين   

ً
أحــرارا النــاس  جميــع  "يولــد  باء. 

ي والقيــم 
والحقــوق": األلعــاب الرياضيــة والتضامــن اإلنســا�غ

جمعــاء يــة  للب�ش العالميــة 

 2016 عــام  ي 
�ف ي  األولمــ�ب البطــل  ي كينــو، 

ذكــر كيبتشــوعف  .13
ي المشــاركة 

وعضــو اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة لكينيــا، أن الحــق �ف
اإلنســان  حقــوق  مــن  حــق  أهــم  هــو  الرياضيــة  األلعــاب  ي 

�ف
ذوو  واألشــخاص  والشــباب  النســاء  فيهــم  بمــن   ، ف للرياضيــ�ي

ألســباب  األولمبيــة  األلعــاب  ومقاطعــة  والالجئــون.  اإلعاقــة 
ف  الرياضيــ�ي المنشــطات  وتحــرم  الحــق.  ذلــك  تقــوض  سياســية 
النظيــف.  اللعــب  حــدود  ي 

�ف األلعــاب  ي 
�ف المشــاركة  فرصــة  مــن 

ي 
ف �ف اك الرياضيــ�ي ي حريــة التنقــل اشــ�ت

ي أن يكفــل الحــق �ف
وينبــ�ف

ي البــ�ف التحتيــة 
ي أن تســتثمر الــدول �ف

ي الخــارج. وينبــ�ف
األلعــاب �ف

للســماح  الرياضيــة  األلعــاب  عــىل جميــع  التدريــب  تحســن  وأن 
تعــزز  أن  ويمكــن  رفيــع.  مســتوى  عــىل  بالمشــاركة  ف  للرياضيــ�ي
ي جميع أنحاء العالم، ووحدة 

الحركة األولمبية وحدة الشباب �ف
ي تؤديهــا آليــات  يــة جمعــاء. ويســلم الســيد كينــو بــاألدوار الــ�ت الب�ش
 ، ف والرياضيــ�ي الرياضيــة،  اإلداريــة  والهيئــات  اإلنســان،  حقــوق 
. ويعمــل مــأوى األطفــال  ي

، واآلبــاء، والمجتمــع المــد�ف ف والمدربــ�ي
الــذي أنشــأه كيــب كينــو مــن أجــل صــون البيئــة وتعزيــز إمكانيــة 
ي 

�ف هــم  لمــن  والتعليــم  والمــأوى  والمــاء  الغــذاء  عــىل  الحصــول 
. نمــواً المناطــق  أقــل  ي 

إليهــا �ف أمــس الحاجــة 

اللجنــة  ي 
�ف ف  الرياضيــ�ي لجنــة  عضــو  هــو،  ت�ي إيمــا  وذكــرت   .14

بالنفــس  الثقــة  بنــاء  ي 
�ف تســهم  الرياضــة  أن  الدوليــة،  األولمبيــة 

ي مجموعــات. وتشــكل الرياضــة لغــة 
لــدى الفتيــات وإدماجهــن �ف

المهــارات  الفــرص وتوفــر  ئ  كة تعــ�ي األمــل وتهــ�ي عالميــة مشــ�ت
. وأضافت أن عتبة دخول األلعاب 

ً
الحياتية ألشد الفئات ضعفا

ي أن 
مرتفعــة بالنســبة ألكــ�ث مــن يمكنهــم االســتفادة منهــا. وينبــ�ف

ف المنظمــات والحكومــات واألنديــة  يكفــل التنســيق والتعــاون بــ�ي
الرياضيــة والمجتمعــات المحليــة تمتــع جميــع األشــخاص بالحــق 
الهــدف،  هــذا  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  المشــاركة. وتدعــم  ي 

�ف
ي  األولمــ�ب الفريــق  تعزيــز  طريــق  عــن  المثــال  ســبيل  عــىل  وذلــك 
ي خطــة التنميــة المســتدامة 

امــات الــواردة �ف ف ف وأخــذ االل�ت لالجئــ�ي
ف عــىل محمــل الجــد.  ف الجنســ�ي لعــام 2030 بشــأن المســاواة بــ�ي
ي 

ف �ف ي المائــة مــن المشــارك�ي
ولــم تكــن المــرأة تشــكل ســوى 4.3 �ف

األلعــاب  ي 
�ف منهــم  المائــة  ي 

�ف  48 لكنهــا ستشــكل   ،1924 عــام 
األلعــاب  تحقــق  أن  المتوقــع  ومــن   .2020 لعــام  األولمبيــة 
ف  بــ�ي التكافــؤ  آيــرس  ي بوينــس 

2018 �ف لعــام  للشــباب  األولمبيــة 
األلعــاب  ي 

�ف النســائية  األفرقــة  عــدد  زيــادة  وتــؤدي   . ف الجنســ�ي
للعديــد  فــرص  إتاحــة  إىل   ، الهــوكي مثــل  الجماعيــة،  الرياضيــة 
اعتدادهــن  ف  وتحســ�ي للنمــو  األخريــات  والفتيــات  النســاء  مــن 

بأنفســهن.

 لممثل المنظمة الدولية لرياضة الشــعوب األصلية 
ً
ووفقا  .15

العالميــة  األلعــاب  ي 
دور�ت فــإن  ليتلتشــايلد،  ويــىلي  العالــم،  ي 

�ف
ي عــامي 

ازيــل وكنــدا �ف ي ال�ب
ف احُتفــل بهمــا �ف للشــعوب األصليــة اللتــ�ي

األصليــة  الشــعوب  حــق  أكدتــا   ، التــواىلي عــىل  و2017   2015
ي تقريــر المصــ�ي مــن خــالل الرياضــة والثقافــة. ويدعــو الســيد 

�ف
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ليتلتشــايلد منــذ عــام 1977 إىل اتخــاذ منظــور مــراع للشــعوب 
وللمشــاركة  األعــىل.  ي  األولمــ�ب والمثــل  الرياضــة  تجــاه  األصليــة 
ي األلعــاب 

ة والبنــاءة أهميــة بالغــة للشــعوب األصليــة �ف المبــارسش
 مــا يجــري إنكارهــا. والــدروس واأللعــاب 

ً
ا الرياضيــة، ولكــن كثــ�ي

ام عنارص الحياة البدنية والعقلية والثقافية  التقليدية تعزز اح�ت
ي العنــر  والروحيــة. وتشــكل الحلقــات الخمــس للرمــز األولمــ�ب
. وأو� السيد ليتلتشايلد بأن تتضمن األحداث الرياضية  األخ�ي
. ودعــا 

ً
التقليديــة مشــاركة الشــعوب األصليــة وبروتوكــواًل تقليديــا

ي التظاهــرات الثقافيــة، بمــا 
إىل إعمــال حــق الشــعوب األصليــة �ف

ي ذلــك األلعــاب الرياضيــة واأللعــاب التقليديــة، ودعــا اليونســكو 
�ف

إىل تحديــث ميثاقهــا فيمــا يتعلــق باأللعــاب الرياضيــة والرياضــة 
التقليديــة بوضــع إشــارات دقيقــة إىل الشــعوب األصليــة. وتتمتــع 

الرياضــة بالقــدرة عــىل الشــفاء وتعزيــز الســالم والمصالحــة.

ــر خــوان بابلــو ســاالزار، عضــو اللجنــة الدوليــة لأللعــاب 
ّ
وذك  .16

األمثلــة  ومــن   . للتغيــ�ي أداة  الرياضــة  بــأن   ، ف للمعوقــ�ي األولمبيــة 
ألقاهــا ســميث كارلــوس  ي  الــ�ت التحيــة  مــا ترتــب عــىل  عــىل ذلــك 
ي حركــة الحقــوق 

ي عــام 1968 مــن تأثــ�ي �ف
عــىل منصــة التتويــــــج �ف

ح الســيد ســاالزار خطــة مــن ثــالث خطــوات بشــأن  المدنيــة. ويقــ�ت
ي حقوق اإلنسان. أواًل، مواءمة اإلرادة السياسية 

تأث�ي الرياضة �ف
، جمــع البيانــات عــن الروابــط 

ً
للجهــات صاحبــة المصلحــة. وثانيــا

، تشجيع التغي�ي من خالل 
ً
ف الرياضة وحقوق اإلنسان. وثالثا ب�ي

ســد  ويشــكل  واســتثمارات.  وأنظمــة  انيــات  ف وم�ي عمــل  خطــط 
ف حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والحركــة  الفجــوة بــ�ي
ف  . وتشــكل إقامــة الشــبكات بــ�ي

ً
ا  كبــ�ي

ً
ف تحديــا األولمبيــة للمعوقــ�ي

ي مجــال 
ف �ف التنميــة المســتدامة والناشــط�ي ف وأهــداف  الرياضيــ�ي

حقــوق اإلنســان خطــوة أوىل مهمــة. وقــد اضطلعــت اليونســكو 
مماثلــة.  بجهــود   ، العالــمي الصعيــد  عــىل  الكومنولــث،  وأمانــة 
ف النشــطاء  وشــدد الســيد ســاالزار عــىل أهميــة إقامــة الشــبكات بــ�ي
ف  ف األولمبي�ي التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والرياضي�ي

. ف المعوقــ�ي

وأثنــاء جلســة التحــاور، أخــذ الكلمــة كل مــن ممثــىلي كوبــا،   .17
ورابطة Le Pont، وائتالف الشعوب واألمم األصلية، واللجنة 
ف  كة بــ�ي ، واللجنــة المشــ�ت ف الدوليــة لأللعــاب األولمبيــة للمعوقــ�ي
ويــال  ف ف�ف وجمهوريــة  القــدم،  لكــرة  ي  األورو�ب واالتحــاد  القبائــل، 
الالئــق  بالســكن  ي  المعــ�ف الســابق  الخــاص  البوليفاريــة، والمقــرر 
مناســب،  ي 

معيــ�ش مســتوى  ي 
�ف الحــق  عنــارص  مــن  كعنــر 

المشــاركون  وأدان  الســياق.  هــذا  ي 
�ف ف  التميــ�ي عــدم  ي 

�ف وبالحــق 
ي الرياضــة، والظلــم الهيــكىلي ضــد الشــعوب 

ات العنريــة �ف التعبــ�ي
األصليــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنســاء واألطفــال والســكان 

ويعــزز  اإلنســان  حقــوق  عــىل  يركــز   
ً
منظــورا وأيــدوا   . ف المحليــ�ي

 : ي حلقة النقاش عما يىلي
التحاور والســالم. وســؤل المشــاركون �ف

المشــاركة  ليصبحــوا نشــطاء، وســبل ضمــان  ف  الرياضيــ�ي دوافــع 
ي  ي المجتمعــات الــ�ت

ي األلعــاب واالندمــاج �ف
عــىل قــدم المســاواة �ف

خــالل  مــن  المصالحــة  وتعزيــز  المســاواة،  عــدم  عــىل  تنطــوي 
ف  بــ�ي التوفيــق  وســبل  التاريخيــة،  الظلــم  حــاالت  بعــد  الرياضــة 
الرياضــة  ربــط  وكيفيــة   ، ف المحليــ�ي والســكان  ف  الرياضيــ�ي حقــوق 

هــا. لمص�ي األصليــة  الشــعوب  وتقريــر  الطفــل  بحقــوق 

ي أن يكــون 
 عــىل ذلــك، ذكــر الســيد ســاالزار أنــه ينبــ�ف

ً
وردا  .18

رون  ي أن يتقلــد القيــادة المتــرف
، ألنــه ينبــ�ف ف الرياضيــون ناشــط�ي

والمثليــات  والنســاء  اإلعاقــة  ذوو  )األشــخاص  ف  التميــ�ي مــن 
والمثليون ومزدوجو الميل الجن�ي ومغايرو الهوية الجنســانية، 
وما إىل ذلك( وأن يكون كل منهم عىل علم أفضل بخطط فئته 
ويــــــج للمثــل  نهــم مــن ال�ت

ّ
ف البــارز يمك رة. وظهــور الرياضيــ�ي المتــرف

اإلنســان.  وحقــوق  المصالحــة  ي 
�ف تســهم  ي  الــ�ت والرســائل  العليــا 

ف  ي األلعــاب األولمبيــة للمعوقــ�ي
ي كولومبيــا يعــ�ب األداء الجيــد �ف

و�ف
ي أن 

هــو أنــه ينبــ�ف  عــن االندمــاج. ورأت الســيدة ت�ي
ً
 إيجابيــا

ً
ا تعبــ�ي

ي 
ف يتكلمــون مــن خاللــه، ولكــن ينبــ�ف  للرياضيــ�ي

ً
ا توفــر الرياضــة منــ�ب

ف بعــدم إبــداء رأيهــم. والحــظ الســيد  ام خيــار الرياضيــ�ي  احــ�ت
ً
أيضــا

ليتلتشــايلد أن ألعــاب الشــعوب األصليــة ألمريــكا الشــمالية كانــت 
ي مشــاركة المــرأة 

تتبــع منــذ عــام 1990 سياســة إلزاميــة تتمثــل �ف
 مــع اإليــذاء. ويشــكل 

ً
ي المائــة وعــدم التســامح مطلقــا

بنســبة 50 �ف
األطفــال  لحــق   

ً
اســتمرارا الرياضــة  ي 

�ف المشــاركة  ي 
�ف الكبــار  حــق 

مقاطعــة  إىل  وباإلشــارة  التضامــن.  تعزيــز  وبإمكانــه  اللعــب،  ي 
�ف

يــال، قــال الســيد كينــو إن هــذه  البلــدان األفريقيــة أللعــاب مون�ت
األلعــاب  ي 

�ف المشــاركة  ي 
�ف ف  الرياضيــ�ي حــق  أحبطــت  الحادثــة 

أن  السياســية  لالعتبــارات  ي 
ينبــ�ف أنــه ال  عــىل  الرياضيــة. وشــدد 

 مــن هــذا الحــق.
ً
تحــرم أحــدا

ي الحقوق"؟
الرياضة و"تساوي الرجال والنساء �غ جيم. 

الفنلنديــة  األولمبيــة  األلعــاب  لجنــة  رئيســة  عرضــت   .19
، مينــا مجتهــدي، تجربتهــا بوصفهــا طفلــة ذات إعاقــة،  ف للمعوقــ�ي
حيــث لــم تتمتــع بإمكانيــة ممارســة الرياضــة حــ�ت بــدأت ســباق 
ي  الــ�ت المــرأة الوحيــدة ذات اإلعاقــة  الكــراسي المتحركــة. وكانــت 
ي فنلندا. وقد تنافست مع الرجال 

تنافس عىل مستوى النخبة �ف
ي ســباقات الركــض وكــرة الســلة. ولــم تــدرك أنــه ُينظــر إىل النســاء 

�ف
اف  ذوات اإلعاقة عىل أنهن "أشخاص ذوو إعاقة" ال يوجد اع�ت
بمــا لديهــن مــن احتياجــات كنســاء، معربــة عــن أســفها لذلــك، إال 
ي 

. وثمــة نقــص �ف ف ي حركــة المعوقــ�ي
فيمــا بعــُد مــن خــالل عملهــا �ف
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ي الحركــة 
ي تواجههــا النســاء ذوات اإلعاقــة �ف إدراك التحديــات الــ�ت

باالحتياجــات  اف  االعــ�ت وري  الــرف ومــن  والرياضيــة.  النســائية 
اإلعاقــة،  ذوي  والرجــال  والنســاء  والفتيــان  للفتيــات  المختلفــة 
 عــىل المشــاركة. 

ً
امــج لتشــجيع أكــ�ث الفئــات تهميشــا وتكييــف ال�ب

ف األجيــال المقبلــة، يجــب تشــجيع النســاء ذوات اإلعاقــة  ولتمكــ�ي
عــىل أن يصبحــن قــدوة كمدربــات وقائــدات.

 نورينا شمس

ي 
�ف المســاواة  رابطــة  عضــو  شــمس،  نورينــا  وأوضحــت   .20

ي  ي رياضــات متعــددة، أنــه لمــا كان اســمها يعــ�ف
باكســتان والبطلــة �ف

ي 
 عــن الســبب �ف

ً
"ال للمزيــد مــن الفتيــات" فقــد كانــت ُتســأل دائمــا

ي المزيــد مــن الفتيــات. وكانــت تمــارس لعبــة 
عــدم رغبــة أرستهــا �ف

الكريكيــت مــع الفتيــان منــذ نعومــة أظافرهــا. ومنعتهــا والدتهــا من 
ي فريــق لإلنــاث بســبب ارتفــاع عــدد حــاالت 

ممارســة الرياضــة �ف
ي  ي شــكل صــ�ب

التحــرش. وأوصتهــا إحــدى المدربــات بــأن تتنكــر �ف
تــؤدي  وكانــت   . ف للبنــ�ي أكاديميــة  ي 

�ف اللعــب  مــن  تتمكــن  حــ�ت 
. ثــم انضمــت بعــد  ف التدريبــات هنــاك عــىل نفــس مســتوى البنــ�ي
ذلــك إىل فريــق للعبــة االســكواش، ولكنهــا ظلــت عرضــة للتحــرش 
 بكونهــا 

ً
والمقاطعــة. وتعتقــد الســيدة شــمس أنهــا ُتحــدث فرقــا

اتهــا مــع  ي تتبــادل خ�ب مثــااًل للبطلــة الرياضيــة الشــابة الناجحــة الــ�ت
ي برهنــت بهــا عــىل  األمــم المتحــدة. وكانــت تلــك هي الطريقــة الــ�ت
أنــه يمكــن أن تصبــح النســاء والفتيــات مــن أبطــال النخبــة ومــن 

، ممــا يجعــل بلدانهــن تفتخــر بهــن. ف أفضــل الرياضيــ�ي

محنكــة  مرشــدة  وهي  غانغامــا،  بادامغــاراف  وأوضحــت   .21
ي تســلق القمــم 

ي الجبــال وأول امــرأة مــن منغوليــا تنجــح �ف
لمتســل�ت

ي 
الســبع، أن المجتمــع المنغــوىلي مفتــوح أمــام مشــاركة المــرأة �ف

أغلبيــة األلعــاب الرياضيــة، ولكــن ال تــزال هنــاك بعــض الحــدود 
ي 

�ف المقدســة  الجبــال  قمــم  تســلق  وقــد كان  التقاليــد.  بســبب 
مــن  أنــه كان  غــ�ي  للنســاء.  المتاحــة  الحــدود  يتجــاوز  مــا  وقــت 
ي الوقــت نفســه 

المهــم توســيع نطــاق هــذه الحــدود مــع القيــام �ف
 
ً
ي الرياضــة مســتندا

ي أن يكــون النجــاح �ف
ام التقاليــد. وينبــ�ف باحــ�ت

ي ظــل الحريــة الكاملــة. ودفعــت 
إىل العمــل الــدؤوب واإلرصار، �ف

ي األلعــاب 
ي المشــاركة �ف

فــرد بالحــق �ف ي أن يتمتــع كل 
ينبــ�ف بأنــه 

الرياضيــة، بــرف النظــر عــن نــوع الجنــس. فالتضامــن والصداقــة 
عــىل المســتوى الــدوىلي همــا الســبيالن الوحيــدان للتغلــب عــىل 
م  ف التحديات العالمية المتصلة بالفقر والكوارث الطبيعية. ويع�ت
متســلقو القمــم الســبع حشــد قواهــم إلنقــاذ "أمنــا األرض" مــن 
 . ف ف الجنســ�ي أجــل األجيــال المقبلــة ومــن أجــل تعزيــز المســاواة بــ�ي
ي عــام 

 تحــت رعايــة األمــم المتحــدة �ف
ً
وســوف يعقــدون اجتماعــا

 لهــذه الغايــة.
ً
ي منغوليــا تحقيقــا

2020 �ف

وأثنــاء جلســة التحــاور، أخــذ الكلمــة كل مــن ممثــىلي منظمــة   .22
هيومــن رايتــس ووتــش، والمركــز المتعــدد التخصصــات للعلــوم 
 Le ف القبائــل، ورابطــة كة بــ�ي الرياضيــة والتنميــة، واللجنــة المشــ�ت
والمنظمــة  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  وباكســتان،   ،Pont
ي العالــم، فضــاًل عــن كــرسي 

الدوليــة لرياضيــة الشــعوب األصليــة �ف
المتحــدة  المملكــة  مــن  ف  محــ�ت ومالكــم   ، الجامــ�ي اليونســكو 
يطانيــا العظــم وأيرلنــدا الشــمالية. وتبــادل المندوبــون أفضــل  ل�ب
الممارســات بشــأن تشــجيع مشــاركة النســاء، شــابات ومســنات، 
واإلدارة  الرياضيــة  األلعــاب  ي 

�ف إعاقــة،  بــال  أو  إعاقــة  ذوات 
الرياضيــة. وشــملت التدابــ�ي تقديــم حوافــز لرياضــات المشــاركة 
ف االقتصــادي  الجماعيــة ورياضــات النخبــة، فضــاًل عــن التمكــ�ي
للمــرأة. وشــدد المشــاركون عــىل دور القــدوة، وروايــة القصــص، 
. وتتضمــن  ف ف الجنســ�ي والعمــل الجمــاعي عــىل تعزيــز المســاواة بــ�ي
القيــود  الرياضــة  إىل  المــرأة  وصــول  دون  تحــول  ي  الــ�ت العقبــات 
االقتصاديــة  الحوافــز  ونقــص  الذكــور،  ووصايــة  التقليديــة، 
ي الرياضــة 

ض المــرأة �ف ي تعــ�ت والمعنويــة. وتتضمــن الحواجــز الــ�ت
د ووضعهــا كالجئــة. وتســاءل  الفســاد والتحــرش والعنــف والتــ�ش
شــأن  مــن  تقلــل  ي  الــ�ت للغــة  التصــدي  عــن كيفيــة  المشــاركون 
للمشــاركة  الرجــال  أمــام  المتاحــة  الســبل  وعــن  الرياضيــات، 
ف  بــ�ي الربــط  يمكــن  وكيــف   ، ف الجنســ�ي ف  بــ�ي المســاواة  تعزيــز  ي 

�ف
ي 

ي ذلــك �ف
الحمــالت الدوليــة وحمــالت القواعــد الشــعبية، بمــا �ف

األصليــة. الشــعوب  أقاليــم 
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 عــىل التعليقــات واألســئلة، أعربــت الســيدة مجتهــدي 
ً
وردا  .23

" الزخــم الــالزم للتصــدي 
ً
ي أن تكتســب حركــة "أنــا أيضــا

عــن أملهــا �ف
الرياضــة  ممارســة  وتشــكل   .

ً
أيضــا الرياضــة  ي 

�ف ي 
الجنســا�ف ف  للتحــ�ي

ي أن تركــز 
 للحصــول عــىل حقــوق أخــرى. وينبــ�ف

ً
 وأداة أيضــا

ً
حقــا

 أكــ�ب عــىل الرياضــة. ورحبــت الســيدة 
ً
ا ف آليــات حقــوق اإلنســان تركــ�ي

مجتهــدي بروايــة القصــص والخطابــات القائمــة عــىل أدلــة صلبــة. 
ة  ي أنحاء كث�ي

وذكرت السيدة شمس أن من الصعب عىل المرأة �ف
التقاليــد  بســبب  الرياضــة  لممارســة  ل  ف المــ�ف ك  تــ�ت أن  العالــم  مــن 
 
ُ
انتقائيــة  

ً
أيضــا ذلــك  مــن  وُتفاقــم   ، المــاىلي الدعــم  إىل  واالفتقــار 

ي كيفيــة 
الدوليــة �ف اللجنــة األولمبيــة  حــت أن تفكــر  الرعــاة. واق�ت

ي كل بلــد. وأشــارت 
ي الرياضــة �ف

معالجــة التمثيــل الناقــص للمــرأة �ف
ي جميــع أنحــاء 

ي تــدرب النســاء �ف إىل مبــادرة "النســاء رابحــات" الــ�ت
تحتــذى.  أمثلــة  يصبحــن  بحيــث  القصــص،  روايــة  عــىل  العالــم 
يــن، وال ســيما الرياضيــون،  ودعــت الســيدة غانغامــا جميــع الحارصف
ي جميــع البلــدان.

إىل االتحــاد مــن أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان �ف

االحتفاء بالتنوع: استيعاب الجميع والمساواة وعدم  دال. 
ي الرياضة – حالة كرة القدم

غ �غ التمي�ي

ي كــرة 
ي لإلدمــاج �ف فرقــت رئيســة المركــز االستشــاري الوطــ�ف  .24

ف  ي ألمانيــا المعــروف باســم KickIn!، دانييــال فوربــس، بــ�ي
القــدم �ف

اإلدمــاج - بمعــ�ف تكيــف األفــراد مــع المجتمــع، واالســتيعاب - 
 لتنــوع النــاس. 

ً
بمعــ�ف تكييــف المجتمــع للهيــاكل والخدمــات وفقــا

ي كــرة القــدم. وقالــت إن الحجــج 
ودعــت إىل زيــادة االســتيعاب �ف

المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ليســت كافيــة إلقنــاع النــوادي، ألن 
ي االســتيعاب تكلفــة بــال عائــد. ومــن ثــم، فمــن 

ة تــرى �ف هــذه األخــ�ي
ي األلعــاب الرياضيــة. 

المهــم دراســة الجــدوى مــن االســتيعاب �ف
 . ي

ي العالــم هــو دوري كــرة القــدم األلمــا�ف
وخــ�ي مثــال عــىل ذلــك �ف

 لالســتقصاءات، إىل أن التذاكــر تبــاع بأســعار 
ً
ويعــزى ذلــك، وفقــا

منصفــة، والمالعــب متوفــرة، والمشــجعون يشــعرون بملكيتهــم 
واعتمــاد  النــوادي،  إدارة  عــىل  الديمقــراطي  التأثــ�ي  خــالل  مــن 
 
ً
. ومــع ذلــك، ال يــزال المجــال مفتوحــا ف النــوادي لمناهضــة التميــ�ي
لالتحــاد  العالــم  كأس  اعتمــاد  ايــد  ف وي�ت االســتيعاب.  ف  لتحســ�ي
، لفكــرة إنشــاء 

ً
 تجاريــا

ً
الــدوىلي لكــرة القــدم، بالرغــم مــن كونــه حدثــا

. ف ي مجــال االســتيعاب والسياســات المناهضــة للتميــ�ي
إرث �ف

ف  مشــجع�ي رابطــة  مؤســس  ســتيان 
ُ
أ روبــرت  وأوضــح   .25

المركــزي  ي 
الريــا�ف الجيــش  لنــادي  التابعــة  العنريــة  لمكافحــة 

القــدم  لمشــج�ي كــرة  التنفيــذي  المجلــس  وعضــو  موســكو،  ي 
�ف

ي أوروبــا، أن مباريــات كأس العالــم للفيفــا لعــام 2018 أتاحــت 
�ف

للــروس بنــاء الجســور والثقــة عــىل المســتوى الشــخصي مــع النــاس 

الكاذبــة  التريحــات  مواجهــة  ي 
و�ف العالــم.  أنحــاء  مختلــف  مــن 

ي وســائط اإلعــالم الرائجــة، 
ي يــدىلي بهــا المســؤولون �ف الشــائعة الــ�ت

للــروس  المتبادلــة  التصــورات  ف  تحســ�ي المبــارسش  االتصــال  أتــاح 
ة اإليجابية المكتسبة  واألجانب خالل األلعاب. ولن تضيع الخ�ب
ام القواعــد الشــعبية  ف  إذا اســتمر الــ�ت

ً
مــن كأس العالــم وســتظل إرثــا

 
ً
والحكومــات والهيئــات اإلداريــة الرياضيــة. وســيتطلب ذلــك أيضــا
عقــد مناقشــات مفتوحــة جــادة وصادقــة للتصــدي للعديــد مــن 
ف العنــري، وكراهيــة المثليــة الجنســية،  القضايــا المتعلقــة بالتميــ�ي
ي الرياضــة. ولــن يتســ�ف تســخ�ي إمكانــات كــرة 

وكراهيــة األجانــب �ف
ي المجتمــع إال بهــذه الطريقــة.

ي �ف القــدم إلحــداث تغيــ�ي إيجــا�ب

عــن  المســؤول  الموظــف   ، ف ســمرت�ي ألليكــ�ي  وبالنســبة   .26
ي اتحــاد كــرة القــدم الــروسي 

ف ومناهضــة العنريــة �ف مكافحــة التميــ�ي
فــإن كــرة  القــدم،  لكــرة  الــروسي  القــومي  للفريــق  الســابق  والقائــد 
ي تســتغرق 90 دقيقــة. فــ�ي تشــمل   المبــاراة الــ�ت

ً
ا القــدم تتجــاوز كثــ�ي

 
ً
ئ فرصــا . وتهــ�ي

ً
ف والجمهــور عمومــا ف المشــجع�ي  مــا يحــدث بــ�ي

ً
أيضــا

ي بنــاء األفرقــة وبنــاء المجتمعــات المحليــة. وأدت كأس 
للتفكــ�ي �ف

الــروسي  أنشــأ االتحــاد  تلــك اإلمكانــات. فقــد  العالــم إىل تضخيــم 
 للرصــد يهــدف إىل منــع 

ً
مــن أجــل كأس العالــم لعــام 2018 نظامــا

ف حلقات دراسية للتوعية،  ي، وعقد مع المشجع�ي ف السلوك التمي�ي
ي الجامعــات. وكفلــت هــذه التدابــ�ي وقــوع 

وعقــد دورات تدريبيــة �ف
 
ً
. وتغيــ�ي الســلوك يحــدث تدريجيــا ف عــدد أقــل مــن حــاالت التميــ�ي

ويتطلب القيام بأنشطة للدعوة مع األجيال الشابة. وكأس العالم 
 الحتفــال عالــمي 

ً
النــاس معــا ف مــن  مســ� جمــاعي يجمــع الماليــ�ي

. ف عــىل إقامــة مجتمــع أكــ�ث اســتيعاباً يمكنــه التحفــ�ي

ي رابطة 
ف الثقافات �ف ي لكرة القدم ب�ي ودفع المنسق الوط�ف  .27

كــرة األقــدم األيرلنديــة، دي توملنســون، بــأن اســتيعاب الجميــع 
ي  . واالتحــاد األورو�ب

ً
العنريــة تعمــل معــا والمســاواة ومكافحــة 

العنريــة،  ومكافحــة  االســتيعاب  لتعزيــز  أداة  الرياضــة  يعتــ�ب 
ي مكافحة خطاب االســتقطاب ضد 

ويمكن اســتخدام الرياضة �ف
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اكات من   لهذه الغاية تكون ال�ش
ً
. وتحقيقا ف المهاجرين والالجئ�ي

ف رابطــة كــرة القــدم األيرلنديــة  اكــة بــ�ي األمــور األساســية، مثــل ال�ش
ي إطــار خطــة العمــل الوطنيــة لمكافحــة العنريــة 

وإدارة العــدل �ف
اتيجيات اإلدمــاج. ويــهــدف التعــاون إىل  ومــا يتصــل بهــا مــن اســ�ت
كة  اتيجية مش�ت تعزيز المشاركة والتصدي للعنرية بإعداد اس�ت
ي لكــرة القــدم.  ف الثقافــات لكــرة القــدم يدعمهــا االتحــاد األورو�ب بــ�ي
ي دعمتهــا مفوضيــة حقــوق اإلنســان مــع  وشــجعت الحملــة الــ�ت
ف  المشــجع�ي االجتمــاعي  التواصــل  ووســائل  ف  المشــجع�ي نــوادي 
 مــن أجــل 

ً
الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. وأنشــأ هــذا زخمــا عــىل 

التوجيــه  يهــدف  أيرلنــدا،  ي 
و�ف والسياســات.  الســلوكيات  تغيــ�ي 

إىل  المراجعــة  وعمليــات  االســتقصائية  والدراســات  والتدريــب 
بمــا  المســتويات،  عــىل جميــع  القــدم  ي كــرة 

�ف ف  للتميــ�ي التصــدي 
ي تعزيــز 

 �ف
ً
ي ذلــك القواعــد الشــعبية. وتســهم كــرة القــدم أيضــا

�ف
ف والمهاجريــن. ي مــع الالجئــ�ي

المهــارات اللغويــة والتبــادل الثقــا�ف

وأثنــاء جلســة التحــاور، أخــذ الكلمــة ممثلــون عــن كل مــن   .28
ي جنيــف، ورابطــة 

ي كردســتان اإليرانيــة �ف
رابطــة حقــوق اإلنســان �ف

الكومنولــث،  وأمانــة  يــن،  والع�ش الثالــث  يوحنــا  البابــا  جماعــة 
رايتــس  هيومــن  ومنظمــة   ،Fare وشــبكة  المســاواة،  ورابطــة 
ي الــروسي للمثليــات 

ووتــش، ورابطــة Le Pont، واالتحــاد الريــا�ف
ي الميل الجن�ي ومغايري الهوية الجنسانية،  ف ومزدو�ب والمثلي�ي
البوليفاريــة.  ويــال  ف ف�ف وجمهوريــة   ، الجامــ�ي اليونســكو  وكــرسي 
والفئــات  النســاء  اســتبعاد  مثــل  تحديــات  المتكلمــون  وتنــاول 
ي الرياضــة، 

األخــرى مــن األنشــطة الرياضيــة، والصحــة العقليــة �ف
ي الميــل الجنــ�ي  ف ومــزدو�ب ام المثليــات والمثليــ�ي والتنــوع، واحــ�ت
ومغايــري الهويــة الجنســانية. واســتف� المشــاركون عــن أفضــل 
ي الرياضــة. وأكــد البعــض أنــه يمكــن أن 

الســبل لتعزيــز التنــوع �ف
ام بهمــا مفيديــن  ف ي المســاواة واإلدمــاج، وااللــ�ت

يكــون االســتثمار �ف
بجــذب  المثــال،  ســبيل  عــىل  وذلــك،  التجاريــة،  للمؤسســات 
ف  ف إىل المالعــب. وتبــادل بعــض المشــارك�ي المزيــد مــن المشــجع�ي
مثــل   ، والــدوىلي ي  الوطــ�ف الصعيديــن  عــىل  الجيــدة  الممارســات 
وع Cicetekelo لألطفــال المرتبطــة أوضاعهــم بالشــوارع  مــ�ش

ي زامبيــا، الــذي يســتخدم كــرة القــدم مــن أجــل اإلدمــاج.
�ف

 عــىل ذلــك، دعــت الســيدة فوربــس إىل تزويــد ضحايــا 
ً
وردا  .29

ف بنقــاط اتصــال مســتقلة مــن أجــل حمايــة ودعــم الضحايــا  التميــ�ي
الســتباق  شــاملة  قواعــد  يعتمــد  هيــكىلي  نهــج  واتبــاع  وهوياتهــم. 
األحــداث أفضــل مــن الحلــول القائمــة عــىل أســاس كل حالــة عــىل 
 لدعوة الحكومات إىل العمل، 

ً
ا حدة. ودعت إىل منح المرأة من�ب

ســتيان إىل 
ُ
أ الســيد  المالعــب. وأشــار  الوصــول إىل  ي ذلــك 

بمــا �ف
. ومــع ذلــك، فقــد حــذر مــن  ف أهميــة إســماع صــوت ضحايــا التميــ�ي
يجــب  إنــه  ى. وقــال  الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث  تســييس  مخاطــر 

ي التغيــ�ي مــن داخــل المجتمعــات. ودعــا إىل إعــداد برامــج 
أن يــأ�ت

لسياســات  وتنفيذهــا  الســلطات  لمراقبــة  مســتدامة  وطنيــة 
ي مجــال حقــوق اإلنســان مــن خــالل 

ف والتثقيــف �ف مناهضــة التميــ�ي
ف إن االتحــاد الــروسي لكــرة القــدم  الرياضــة. وقــال الســيد ســمرت�ي
 . ف دعــم االســتيعاب للجميــع وأنــه يعــد سياســات مناهضــة للتميــ�ي
ي 

ف كــرة القــدم �ف ي يلعــ�ب
وأشــار إىل العــدد الكبــ�ي مــن الفتيــات الــال�ت

ي االتحاد الدوىلي لكرة القدم. وأشار السيد 
اك النساء �ف البلد وإرسش

اتيجيات الحكومية  توملنســون إىل أهمية ربط كرة القدم باالســ�ت
ي مجــال اإلدمــاج. وهــذا يقــر بــأن الرياضــة نشــاط 

 �ف
ً
األوســع نطاقــا

يــة والمســاواة. ف اجتمــاعي للمعاملــة غــ�ي التمي�ي

ي أثناء العمل
الرياضة والحقوق �غ هاء. 

العالميــة،  ف  الرياضيــ�ي لرابطــة  التنفيــذي  المديــر  شــدد   .30
للمهــن  المؤقــت والقصــ�ي األجــل  الطابــع  برنــدان شــواب، عــىل 
ف  الرياضيــة. وقــال إن الرابطــة تعمــل عــىل إعطــاء صــوت لالعبــ�ي
ي صكــوك 

ف المنصــوص عليهــا �ف وتعزيــز حقــوق اإلنســان لالعبــ�ي
حقــوق اإلنســان ومنظمــة العمــل الدوليــة واليونســكو. وتتضمــن 
عادلــة،  غــ�ي  بطريقــة  العقــود  وإنهــاء  الســداد،  عــدم  االنتهــاكات 
. ولــم يــزل العديــد مــن المنظمــات المســؤولة  واالعتــداء الجنــ�ي
وتحجــم  أنشــطتها  ي 

�ف اإلنســان  حقــوق  تدمــج  ال  الرياضــة  عــن 
ي عــام 2017، أطلقــت 

. و�ف ف عــن التعــاون مــع رابطــات الالعبــ�ي
ف  الالعبــ�ي لحقــوق  العالــمي  اإلعــالن  العالميــة  ف  الالعبــ�ي رابطــة 
ام  الــذي يتمحــور حــول أربــــع ركائــز - الوصــول إىل الرياضــة واالحــ�ت
والحقــوق  الشــخصية  والحقــوق  العمــل  لحقــوق  األســاسي 
ام حقــوق الزمــالء   واجــب كل العــب احــ�ت

ً
القانونيــة - ويعلــن أيضــا

. واختتــم الســيد شــواب كلمتــه قائــاًل إنــه إذا أقــام عالــم  ف الرياضيــ�ي

برندان شواب
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، فقــد يتســ�ف لــه  ف  بشــأن حقــوق الرياضيــ�ي
ً
 حقيقيــا

ً
الرياضــة حــوارا

النجــاح باعتبــاره قــوة تجاريــة وثقافيــة.

ف  وأوضحت دانكا برتيكوفا، إحدى أعضاء لجنة الرياضي�ي  .31
ف وأول  التابعــة للجنــة األولمبيــة الدوليــة، عمــل لجنــة الرياضيــ�ي
إعــالن عــىل اإلطــالق تصــدره الحركــة األولمبيــة بشــأن حقــوق 
ف ومســؤولياتهم، ُمســتلهم من المعاي�ي الدولية لحقوق  الرياضي�ي
ف وممثليهم قادوا صياغة الوثيقة،  اإلنسان. وقالت إن الرياضي�ي
توجيهيــة  لجنــة  مــن  بتوجيــه  تصاعــدي،  تشــاوري  نهــج  باتبــاع 
الحركــة  جنبــات  جميــع  مــن  ف  الرياضيــ�ي ممثــىلي  مــن  مكونــة 
واســعة  تشــاورية  عمليــة  عــىل  المبــادرة  واشــتملت  األولمبيــة. 
ي اســتقصاءاتها اآلالف 

ك �ف ي جميــع أنحــاء العالــم، اشــ�ت
النطــاق �ف

ي 
ف �ف . ولــم يكــن معظــم الرياضيــ�ي

ً
ف مــن 190 بلــدا مــن الرياضيــ�ي

ي منظمــات رياضيــة. وتنــاول محتــوى 
الحركــة األولمبيــة يعملــون �ف

ف ومســؤولياتهم، مــع  ف حقــوق جميــع الرياضيــ�ي إعــالن الرياضيــ�ي
. واشــتمل اإلعــالن عــىل  ف فــ�ي ف المح�ت ي الرياضيــ�ي

 �ف
ً
التفكــ�ي أيضــا

 ، ف ي بيئات عادلة ونظيفة وخالية من التمي�ي
ي المنافســة �ف

الحق �ف
 ، ي

الوظيــ�ف والتحــول  والبدنيــة  العقليــة  الصحــة  دعــم  أجــل  مــن 
ي الهيئات 

ي التمثيل �ف
، فضاًل عن الحق �ف ي حرية التعب�ي

والحق �ف
ي اتبــاع اإلجــراءات الواجبــة. وأكــدت الســيدة 

اإلداريــة، والحــق �ف
برتيكوفــا أن اإلعــالن وثيقــة قابلــة للتعديــل ســوف تصــدر منهــا 

طبعــات محدثــة ومنقحــة لضمــان اســتمرار أهميتهــا.

للمــرأة  الدوليــة  اللجنــة  رئيســة   ، ي
شــيا�ف ريتــا  وعرضــت   .32

ذلــك  مشــاركة  والنجــارة  البنــاء  لعمــال  الــدوىلي  لالتحــاد  التابعــة 
10 ســنوات.  عــىل  تزيــد  لمــدة  الرياضيــة  الحمــالت  ي 

االتحــاد �ف

وقالت إن االتحاد ينظم العمال من أجل معالجة مواضيع مثل 
إىل  الراميــة  والمفاوضــات  والصحــة،  الســالمة  وط  ف رسش تحســ�ي
وضــع اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة عنــد التعامــل مــع الهيئــات 
ى، وتنفيــذ اآلليــات الالزمــة لمعالجــة التظلمــات.  الرياضيــة الكــ�ب
 
ً
نظــرا محــددة،  تحديــات  عــىل  قطــر  ي 

�ف العالــم  وينطــوي كأس 
إىل أن معظــم العمــال مــن المهاجريــن الذيــن ال ينتمــون إىل أي 
نقابــات عماليــة. ولتعزيــز حقوقهــم، شــن االتحــاد الــدوىلي لعمــال 
البنــاء والنجــارة حمــالت إعالميــة ونفــذ حمــالت تفتيــش، ومــارس 
الضغــط بواســطة أصحــاب مصلحــة متعدديــن. وأســفرت هــذه 
الجهود عن اعتماد سياســات جديدة بشــأن المرتبات والحقوق 
ي هــذا الحــدث، فضــاًل 

ف �ف النقابيــة والعماليــة مــن أجــل العاملــ�ي
ي قطــر.

ف �ف عــن جميــع العاملــ�ي

ألربــاب  الدوليــة  المنظمــة  ممثــل  هــول،  بيــ�ت  وأوضــح   .33
األعمــال، أن المنظمــة تفضــل اتبــاع نهــج شــامل تجــاه األحــداث 
االحتياجــات  بــأن   

ً
مســلما اإلنســان،  وحقــوق  ى  الكــ�ب الرياضيــة 

أهميــة  عــىل  وشــدد  والســياقات.  األحــداث  باختــالف  تختلــف 
إدمــاج المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق 
إن  وقــال  الرياضيــة.  واألحــداث  اإلداريــة  الهيئــات  ي 

�ف اإلنســان 
الرياضــة  لمركــز  االستشــاري  المجلــس  ي 

�ف تشــارك  المنظمــة 
الجمــاعي  العمــل  يعــزز  المركــز  أن  وأضــاف  اإلنســان.  وحقــوق 
عــىل  التشــديد  وإىل  متعــددة  لمســائل  التصــدي  إىل  الــرامي 
ي فرقــة عمــل المركــز بشــأن 

ف الســيد هــول عملــه �ف التقاطعيــة. وبــ�يّ
ي األعمــال التجاريــة عنــد رعايــة األحــداث. 

بــذل العنايــة الواجبــة �ف
ئ فرصــة أمــام مختلــف  ـهــ�ي  ويـ

ً
 وقائيــا

ً
وقــال إن المركــز يقــدم نهجــا

. بعضــاً بعضهــا  مــن  للتعلــم  المصلحــة  الجهــات صاحبــة 
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ممثــىلي  مــن  كل  الكلمــة  أخــذ  التحــاور،  جلســة  وخــالل   .34
وجمهوريــة  اإلنســان،  حقــوق  ومفوضيــة  المســاواة،  رابطــة 
ي بالســكن  ويــال البوليفاريــة، والمقــرر الخــاص الســابق المعــ�ف ف ف�ف
ف  الالئــق. وطــرح المشــاركون أســئلة عــن أوجــه عــدم المســاواة بــ�ي
واإلنــاث،  الذكــور  ورياضــات  والنســاء،  الرجــال  مــن  ف  الرياضيــ�ي
ي ســياقات قطريــة مختلفــة. وتنــاول 

ي تمــارس �ف الــ�ت والرياضــات 
حقــوق  انتهــاك  مــن  انتصــاف  ســبل  توفــ�ي  وســائل  المشــاركون 
امــات  ف ال�ت إىل  خاصــة  إشــارة  مــع   ، ف والرياضيــ�ي للعمــال  اإلنســان 
ف  المندوبــ�ي أحــد  وقــدم  العمــال.  حالــة  ف  بتحســ�ي قطــر  حكومــة 
الرياضــة  ي 

ف �ف التميــ�ي لمناهضــة  المحليــة  السياســات  أمثلــة عــىل 
ي اإلدارة. وتساءل عما إذا كان يمكن إلطار 

ي المشاركة �ف
والحق �ف

ــج  ـ ـ ـ ويـ مؤســ�ي دوىلي جديــد أن يرفــع مــن قــدرة الرياضــة عــىل ال�ت
. عــداًل وإنصافــاً أكــ�ث  لنظــام دوىلي 

 عىل التعليقات واألســئلة، أشــار الســيد شــواب إىل أن 
ً
وردا  .35

 ما 
ً
ا ف كث�ي ف الجنس�ي ف والمساواة ب�ي ي مرتبات الرياضي�ي

الزيادات �ف
ي نقابات للكفاح من أجل الحقوق. 

ف �ف تنجم عن تنظيم الالعب�ي
ي 

 األعمال التجارية. وينب�ف
ً
ف يحسن أيضا ام مصالح الالعب�ي واح�ت

. ويمكــن  ي الهيــكىلي
ف الجنســا�ف للهيئــات اإلداريــة أن تتصــدى للتميــ�ي

التجاريــة  باألعمــال  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ  تســاعد  أن 
ف  ف الالشــعوري ومعالجــة التحــ�ي وحقــوق اإلنســان عــىل منــع التحــ�ي
ي أن االتحــاد الــدوىلي لعمــال 

الشــعوري. وأوضحــت الســيدة شــيا�ف
األجــور  مســائل  قطــر،  مــع  بالتعــاون  تنــاول،  والنجــارة  البنــاء 
ي  الــ�ت المســافات  العمــال، وال ســيما  المتبقيــة وظــروف معيشــة 
ي كل وحــدة 

تفصــل المســاكن عــن مواقــع العمــل، وعــدد العمــال �ف
ي  ســكنية. وشــددت الســيدة برتيكوفــا عــىل أن الميثــاق األولمــ�ب
ي 

�ف وضعــه  ي  يعــ�ف ممــا   ، ف الرياضيــ�ي إعــالن  إىل  رصاحــة  سيشــ�ي 
ام  ف وضــع مركــزي داخــل الحركــة األولمبيــة. وأكــدت مــن جديــد الــ�ت
ف خــالل مســاراتهم الوظيفيــة  الحركــة األولمبيــة بدعــم الرياضيــ�ي
ف التابعــة  الرياضيــة وغــ�ي الرياضيــة. وذكــرت أن لجنــة الرياضيــ�ي
ف  مــة بتشــجيع الحــوار المســتمر بــ�ي ف للجنــة األولمبيــة الدوليــة مل�ت
ف وجميــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن لضمــان  أوســاط الالعبــ�ي
اســتمرار أهميــة هــذه الوثيقــة وفعاليتهــا. ودفــع الســيد هــال بعــدم 
وحقــوق  الرياضــة  بشــأن  آخــر  دوىلي  صــك  أي  وضــع  ورة  رصف
باألعمــال  المتعلقــة  التوجيهيــة  المبــادئ  بخــالف  اإلنســان 
التجاريــة وحقــوق اإلنســان. وأوضــح أن مركــز الرياضــة وحقــوق 
اتيجية  اســ�ت أجــل  مــن  المســتفادة  الــدروس  يجمــع  اإلنســان 

التنفيــذ الخاصــة بــه.

ي مستوى 
الرياضة والمدن المستدامة والحق �غ واو. 

ي مناسب
معي�ش

ي 
ي جامعــة جنيــف، �ف

طعــن روفائيــل مانغييــون، الباحــث �ف  .36
، ودافــع عــن نمــوذج  النظريــة القائلــة بــأن التنميــة نمــوذج خــ�ي
ي 

يدمــج التوزيــــــع العــادل للفوائــد، عــىل النحــو المنصــوص عليــه �ف
ي ينطوي عىل النمو  ي التنمية. والتخطيط الحرف

إعالن الحق �ف
يــة تنطــوي عــىل زيــادة  ف أن التنميــة الحرف ي حــ�ي

االقتصــادي، �ف
ي 

 �ف
ً
ـع تتعلــق باأللعــاب األولمبيــة، مشــككا ـ ـ الرفــاه. وعــرض مشــاريـ

ف  ي النمو االقتصادي وتحســ�ي
تب عليها من آثار �ف اســتدامة ما ي�ت

ي 
ي ســو�ت

ة �ف البــ�ف التحتيــة، فضــاًل عــن اآلثــار الســلبية غــ�ي المبــارسش
الســكن والعمــل. وعــىل الرغــم مــن النتائــج اإليجابيــة عــىل البنيــة 
يــد  ـع إىل البطالــة والت�ش ـ ـ  مــا أدت المشــاريـ

ً
ا التحتيــة واإلدارة كثــ�ي

ي 
�ف الشــعوب  حــق  يقــوض  وهــذا   . ف المحليــ�ي للســكان  القــ�ي 

الحــق  هــذا  ويشــتمل  المدينــة".  ي 
�ف "حــق  مــن  لهــا  ومــا  التنميــة 

والوصــول  الســياسي  والوصــول  المــادي  الوصــول  عــىل  األخــ�ي 
المســؤوليات  وتقــع  المدينــة.  إىل  واالجتمــاعي  االقتصــادي 
ي المدينــة - عــىل 

ي التنميــة والحــق �ف
المقابلــة المتعلقــة بالحــق �ف

عاتــق  وعــىل   ، الــدوىلي والمجتمــع  الــدول  عاتــق  عــىل   - التــواىلي 
ي أن تضــع 

المحليــة. وينبــ�ف المحليــة والمجتمعــات  الحكومــات 
ي اعتبارهــا هــذه الحقــوق عنــد اختيــار المــدن 

الحركــة األولمبيــة �ف
المضيفــة.

األولمبيــة  اللجنــة  ي 
�ف االســتدامة  لجنــة  رئيســة  وعرضــت   .37

لـــ  اتيجية  االســ�ت الطريــق  خريطــة  لوماتــر  ميشــيل  الدوليــة، 
ي وضعتهــا اللجنــة. وتضــع  "الخطــة األولمبيــة لعــام 2020" الــ�ت
مــن  باالســتدامة  تتعلــق  محــددة  اطات  اشــ�ت و5   4 توصيتاهــا 
والحركــة  األولمبيــة  واأللعــاب  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة  أجــل 
اتيجية  األولمبيــة. وأعــدت اللجنــة مــن أجــل االســتجابة لهــا اســ�ت
بوصفهــا   - الثالثــة  مســؤوليتها  مجــاالت  تشــمل  لالســتدامة 
منظمــة، وبوصفهــا مالكــة األلعــاب األولمبيــة، وبوصفهــا قائــدة 
اللجنــة  أعــدت  اتيجية،  لالســ�ت واســتكمااًل  األولمبيــة.  الحركــة 
لــإلرث ومجموعــة اإلصالحــات   

ً
 جديــدا

ً
اتيجيا اســ�ت  

ً
نهجــا  

ً
أيضــا

ة  المتعلقــة بـــ "المعيــار الجديــد". وتهــدف هــذه المجموعــة األخــ�ي
للمــدن  فائــدة  وأكــ�ث  تكلفــة  أيــ�  األولمبيــة  األلعــاب  إىل جعــل 
 
ً
المضيفــة وأكــ�ث اســتدامة. ولــ�ي تســتفيد المــدن المضيفــة فعليــا
الحكومــات  تنظــر  أن  ي 

ينبــ�ف ى،  الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث  مــن 
 مــن خططهــا اإلنمائيــة 

ً
والســلطات المحليــة إليهــا بوصفهــا جــزءا
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 غــ�ي متكــررة. وتتعــاون اللجنــة 
ً
الطويلــة األجــل، ال بوصفهــا أحداثــا

مــع رؤيــة  مــن فوائــد األلعــاب وتكييفهــا  المــدن لالســتفادة  مــع 
المــدن واحتياجاتهــا الطويلــة األجــل. وال يمكــن للجنــة أن تحقــق 
أهدافهــا المتعلقــة باالســتدامة وتعالــج القضايــا الملحــة إال مــن 

والتعــاون. اكــة  ال�ش تعزيــز  خــالل 

وعــرض الســيد ميلــون كوثــاري، المقــرر الخــاص الســابق   .38
ي بالسكن الالئق، ورئيس منظمة اإلعالم عن االستعراض  المع�ف
ي األلعــاب األولمبيــة 

د �ف الــدوري الشــامل، بيانــات تتعلــق بالتــ�ش
وألعــاب الكومنولــث. وقــال إن العديــد مــن األحــداث الرياضيــة 
العمــل،  لفــرص  وفقــدان  الفقــر،  ي 

�ف زيــادة  عنهــا  تنجــم  ى  الكــ�ب
، فضــاًل عــن االفتقــار إىل المعلومــات والمشــاركة  واتجــار بالبــ�ش
ديــن. وتشــكل تلــك  والتشــاور والتعويــض حيــال األشــخاص الم�ش
اإلنســان،  حقــوق  وصكــوك  ي  األولمــ�ب للميثــاق  انتهــاكات  اآلثــار 
الحيــاة، والصحــة، والعمــل  ي 

اإلنســان �ف تنتهــك حقــوق  إنهــا  إذ 
التنقــل.  وحريــة  مناســب،  ي 

معيــ�ش بمســتوى  والتمتــع  الالئــق، 
النســيج  ي 

�ف  
ً
دائمــا  

ً
ا تغيــ�ي األولمبيــة  األلعــاب  تحــدث  مــا   

ً
ا وكثــ�ي

المضاربيــة  بالدوافــع  يتعلــق  فيمــا  ســيما  ال  للمــدن،  االجتمــاعي 
الهيئــات  تــدرج  بــأن  الســيد كوثــاري  وأو�  األحيــاء.  وارتقــاء 

والمبــادئ  واإلعالنــات  المعاهــدات  ام  احــ�ت الرياضيــة  اإلداريــة 
ي 

اطات �ف التوجيهيــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، بوصفهــا اشــ�ت
األمــر  يتصــل  ذلــك عندمــا  ي 

�ف بمــا   - العطــاءات  طــرح  عمليــات 
 بــأن تجــري 

ً
. وأو� أيضــا

ً
ديــن داخليــا بعمليــات اإلخــالء وبالم�ش

الهيئــات اإلداريــة تقييمــات لألثــر االجتمــاعي قبــل اتخــاذ قــرارات 
ى. الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث  بشــأن 

وأثناء جلسة التحاور، أخذ الكلمة كل من الرئيس - المقرر،   .39
يـن،  والع�ش الثالـث  يوحنـا  البابـا  ورابطـة جماعـة  أنغـوال،  وممثلـو 
ورابطة المساواة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية 
، والجبل األسود، ومفوضية حقوق  ف لأللعاب األولمبية للمعوق�ي
اليونسـكو  المنظمـة أللعـاب طوكيـو، وكـرسي  اإلنسـان، واللجنـة 
ي يمكـن  الـ�ت ف إىل اآلثـار اإليجابيـة  . وأشـار أحـد المندوبـ�ي الجامـ�ي
ي البلدان 

ي تعزيز التنمية واإلدماج ح�ت �ف
أن تحدثها الميداليات �ف

ى. وتسـاءل منـدوب  ي ال تسـتضيف األحـداث الرياضيـة الكـ�ب الـ�ت
تسـييس  وخطـر  اإلنسـان  حقـوق  ف  بـ�ي التوفيـق  عـن كيفيـة  آخـر 
واألطـر  الصكـوك  عـن  المشـاركون  وتحـدث  الرياضيـة.  األلعـاب 
ي يمكـن أن توفـر توجيهـات بشـأن المـدن المسـتدامة  الدوليـة الـ�ت
ي تقييمات األثر عىل حقوق اإلنسـان، مثل خطة التنمية 

وتفيد �ف
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لمؤتمـر  الجديـدة  يـة  الحرف والخطـة  لعـام 2030،  المسـتدامة 
يـة المسـتدامة  ي باإلسـكان والتنميـة الحرف األمـم المتحـدة المعـ�ف
اإلعاقـة،  ذوي  األشـخاص  حقـوق  واتفاقيـة  الثالـث(،  )الموئـل 
مـن  المقدمـة  والتوجيهـات  والتقاريـر  التنميـة،  ي 

�ف الحـق  وإعـالن 
. وشـدد البعـض عـىل  ي آليـات حقـوق اإلنسـان، والميثـاق األولمـ�ب
ي األلعاب والعطاءات والتوزيــــع العادل 

أهمية المشاركة الشعبية �ف
ى. وتسـاءل أحـد  ي َتنتـج عـن األحـداث الرياضيـة الكـ�ب وة الـ�ت للـ�ث
ي أن تقّيـم الهيئـات اإلداريـة سـجالت 

ف عمـا إذا كان ينبـ�ف المشـارك�ي
حقـوق اإلنسـان للبلـدان المضيفـة أو المرشـحة للضيافـة، ومـا إذا 
كان هنـاك خطـر باسـتهداف قـدر مـن الكمـال غـ�ي قابـل للتحقيـق 
ي مجـال حقـوق اإلنسـان. وأفـاد بأنـه إذا جـرى اسـتخدام حقـوق 

�ف
ط مسـبق الختيـار األماكـن، فـإن ذلـك سـيؤدي إىل  اإلنسـان كـ�ش
تفضيـل عـدد ضئيـل مـن األماكـن السـتضافة األحـداث الرياضيـة 

عـىل حسـاب التنـوع.

التعب�ي  حرية  أهمية  أوسيل   - النغويون  السيد  وأكد   .40
الرياضية  لألحداث  التخطيط  ي 

�ف المعلومات  عىل  والحصول 
ى، بطرق منها تقييمات األثر عىل حقوق اإلنسان. وتحدث  الك�ب
أثرين  بوصفهما  الوصول  وإمكانية  األجيال  ف  ب�ي الحوار  عن 
ف أللعاب طوكيو. ويرى السيد كوثاري أن العبء الماىلي  إيجابي�ي
بعض  فأصبحت   .

ً
سلبيا  

ً
إرثا يشكل  ى  الك�ب الرياضية  لألحداث 

زيادة  هو  ردها  وكان  األلعاب  بسبب  الديون  من  ي 
تعا�ف المدن 

امج االجتماعية. وأعرب عن أسفه لآلثار  ائب وتقليص ال�ب الرف
تبة عىل الحمالت األمنية، ال سيما عندما ال ُيل�ت بال  السلبية الم�ت
ي أن تكون عتبة تقديم العطاءات فيما 

الحتياجات السكان. وينب�ف
امات  ف يتعلق بحقوق اإلنسان هي ذات العتبة فيما يتعلق باالل�ت
مع  الرياضية  اإلدارية  الهيئات  بتعاون  وأو�  للدولة.  الدولية 

آليات حقوق اإلنسان عىل تقييم عروض العطاءات.

قوة العمل الجماعي من أجل تقاسم فوائد الرياضة:  زاي. 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان خالل دورة حياة 

ى األحداث الرياضية الك�ب

ي 
ناقشــت منــ�ي فــوردن، مديــرة إدارة المبــادرات العالميــة �ف  .41

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، ســبل تســخ�ي إمكانــات الرياضــة 
الــدول  ي 

�ف ســيما  وال  اإلنســان،  حقــوق  النتهــاكات  للتصــدي 
للضحايــا  صــوت  وإعطــاء  الوضــوح  يتطلــب  وهــذا  المضيفــة. 
ف مواجهتهــا  تتعــ�ي ي  الــ�ت التحديــات  . وتتضمــن  ي

المــد�ف والمجتمــع 
ف  والمثليــ�ي المثليــات  ضــد  ف  والتميــ�ي المالعــب،  لبنــاء  الســخرة 
ي الميــل الجنــ�ي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحامــىلي  ومــزدو�ب
النســاء  مشــاركة  ض  تعــ�ت ي  الــ�ت والعقبــات   ، ف الجنســ�ي صفــات 
ســبل  ونقــص  لألحــداث،  حضورهــن  أو  األلعــاب  ي 

�ف والفتيــات 
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عــن  ف  المدافعــ�ي واضطهــاد  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  وصــول 
ف عــن البيئــة وتخويفهــم. وتنتهــك هــذه  حقــوق اإلنســان والمدافعــ�ي
األعمــال المســيئة اإلعــالن العالــمي لحقــوق اإلنســان، والميثــاق 
وتنظــر  المضيفــة.  المــدن  وقعتهــا  ي  الــ�ت امــات  ف واالل�ت  ، ي األولمــ�ب
فــرص  أنهــا  عــىل  ى  الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث  إىل  الحكومــات 
الكتســاب القــوة الناعمــة. ويمكــن أن تكــون األحــداث الرياضيــة 
ف ســجالت حقوق اإلنســان. وقد   لدفعها إىل تحســ�ي

ً
ى حافزا الك�ب

وثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش انتهــاكات ودعــت إىل إدخــال 
ي الهيئــات اإلداريــة الرياضيــة، مــن أجــل أمــور مــن بينهــا 

إصالحــات �ف
اعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق 
اإلنسان. وتنتمي منظمة هيومن رايتس ووتش إىل عدة ائتالفات 
تــروج إلدمــاج الرياضــة وحقــوق اإلنســان. والعمــل الجمــاعي أمــر 

النظميــة. لالنتهــاكات  للتصــدي  أســاسي 

لجنــة  ي 
�ف لالســتدامة  التخطيــط  وع  مــ�ش مديــرة  وذكــرت   .42

األولمبيــة  واأللعــاب  األولمبيــة  لأللعــاب  المنظمــة  طوكيــو 
 2020 ســنة  ألعــاب  أن  ســوغيموتو،  نوبويــوكي   ، ف للمعوقــ�ي
ثالثــة مفاهيــم:  عــن طريــق  شــامل  إصــالح  تحقيــق  إىل  تهــدف 
المســتقبل،  ي 

�ف والوحــدة  عنــد كل شــخص،  مــا  أفضــل  تحقيــق 
أللعــاب  االســتدامة  خطــة  وتتمــاسش  المســتقبل.  مــع  والربــط 
الخطــة  عــام 2030. وتتضمــن  مــع خطــة   2020 لعــام  طوكيــو 
 بيئيــة ومتعلقــة بحقــوق اإلنســان. ويتنــاول أحــد األهــداف 

ً
أهدافــا

العادلــة  التجاريــة  والممارســات  والعمــل،  اإلنســان،  حقــوق 
)احتفــاًء بالتنــوع( عــىل طــول سالســل اإلمــداد. ويجــري تنظيــم 
األلعــاب بمــا يتمــاسش مــع المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال 
التجارية وحقوق اإلنســان، وهي تروج إلقامة مجتمعات شــاملة 
عــد قانــون للتمويــن المســتدام وآليــة تظلــم مــن خــالل 

ُ
للجميــع. وأ

ف أصحــاب مصلحــة متعدديــن. وتأمــل  عمليــة تشــاورية شــفافة بــ�ي
ي التأثــ�ي وتحقيــق أنمــاط اســتهالك وإنتــاج 

الجهــات المنظمــة �ف
اليابــان. تتجــاوز حــدود  اســتدامة  أكــ�ث 

األمــن  شــعبة  األقــدم،  المستشــار  فريدمــان،  ريــمي  وأكــد   .43
ســوي�ا  أن  الســوي�ية،  االتحاديــة  الخارجيــة  وزارة  ي،  البــ�ش
 بالعمل الجماعي بشــأن مســائل مواضيعية 

ً
 شــديدا

ً
اما ف مة ال�ت ف مل�ت

ام  ف الــ�ت الجهــود. وعــرض  هــذه  ي 
المشــاركة �ف معقــدة وســتواصل 

بلــده بالمناقشــات الجماعيــة بشــأن التصــدي النتهــاكات حقــوق 
الرياضــة  يمكــن أن تصبــح  بالرياضــة وكيــف  المتعلقــة  اإلنســان 
ف مركــز  . وقــال إن تلــك الجهــود أســفرت عــن تدشــ�ي قــوة للخــ�ي
الرياضــة وحقــوق اإلنســان، الــذي يهــدف إىل تبــادل المعــارف، 
وبنــاء القــدرات، وزيــادة المســاءلة. والعمــل الجمــاعي يتيــح إنشــاء 
إدمــاج حقــوق  أجــل  مــن  ات رئيســية  تاريخيــة ومــؤرسش محطــات 
ى، ودورات  ي عمليات طرح العطاءات الرياضية الك�ب

اإلنسان �ف

المضيفــة.  الفاعلــة  الجهــات  مــع  والعقــود  األحــداث،  حيــاة 
 ، ي

المــد�ف والمجتمــع  المنظمــة،  واللجــان  الحكومــات،  وتمكــن 
والمشــجعون، والجمهــور، والرياضيــون، والمجتمعــات المحليــة 
 
ً
قدمــا ي 

للمــصف الجمــاعي  العمــل  قــوة  والمســتهلكون  المتأثــرة 
ي مجــال الرياضــة ومــا عداهــا. 

بجــدول أعمــال حقــوق اإلنســان �ف

ينا  تايىلي ت�ي

ف  بــ�ي كة  المشــ�ت اللجنــة  عضــو  ينــا،  ت�ي تايــىلي  وعرضــت   .44
ازيــل  ي ال�ب

القبائــل، قصــة األلعــاب العالميــة للشــعوب األصليــة �ف
ازيــل اســتضافت منــذ  وصالتهــا بحقــوق اإلنســان. وقالــت إن ال�ب
ومحليــة  وطنيــة  دورات  وعــدة  ف  دوليتــ�ي ف  دورتــ�ي عــام 1996 
الرياضــة  األحــداث  وشــملت  األصليــة.  الشــعوب  أللعــاب 
والثقافــة والتقاليــد والممارســات الروحانيــة. واعتمــدت األلعــاب 
عــىل طقــوس تقليديــة للحصــول عــىل بركــة األجــداد واســتخدمت 
ي بيئــات طبيعيــة. وتضمنــت كــرة القــدم واأللعــاب 

مــواد تقليديــة �ف
بعضهــا.  أو  األصليــة  الشــعوب  كل  يمارســها  ي  الــ�ت التقليديــة 
 ثقافيــة وحلقــات دراســية وحلقــات عمــل 

ً
واســتضافت عروضــا

ي 
�ف األصليــة  الشــعوب  ووجــدت  تقليديــة.  وزراعــات   

ً
وفنونــا

وإســماع  حقوقهــا،  عــن  التحــدث  إمكانيــة  الرياضيــة  األلعــاب 
غــ�ي األصليــة.  الشــعوب األصليــة والشــعوب  صوتهــا، وتوحيــد 
الشــعوب  هــذه  شــباب  األصليــة  الشــعوب  ألعــاب  وجعلــت 
ي أن تتعــاون األمــم 

اثهــم وأنقــذت تقاليدهــم. وينبــ�ف فخوريــن ب�ت
ي 

�ف هــا  وغ�ي والحكومــات  الدوليــة  األولمبيــة  واللجنــة  المتحــدة 
 للرفــاه )حســن 

ً
مجــال القيــم اإلنســانية وأن تســتثمر فيهــا تحقيقــا

مختلفــة  رياضيــة  أحــداث  إىل  ينــا  ت�ي الســيدة  ودعــت  العيــش(. 
للنســاء والشــعوب األصليــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والفئــات 
ي االحتفــاء بالحيــاة والهويــة والثقافــة.

األخــرى. وتكمــن األهميــة �ف
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ازيــل، ومركــز  وأثنــاء جلســة التحــاور، أخــذ الكلمــة كل مــن ال�ب  .45
ف لمكافحة العنرية  الرياضة وحقوق اإلنسان، ورابطة مشجع�ي
ي موســكو، واليابــان، 

ي المركــزي �ف
التابعــة لنــادي الجيــش الريــا�ف

الدوليــة  والمنظمــة   ،Mountain2Mountain ومنظمــة 
ي العالــم، والمقــرر الخــاص الســابق 

لرياضيــة الشــعوب األصليــة �ف
ف عــن الصعوبــات  ي بالســكن الالئــق. وســأل أحــد المندوبــ�ي المعــ�ف
العمليــة والخطــوات الملموســة الراميــة إىل تعميــم مراعــاة حقــوق 
ي ألعــاب طوكيــو لعــام 2020. واســتف� 

اإلنســان واالســتدامة �ف
منــدوب آخــر عــن كيفيــة ربــط ألعــاب الشــعوب األصليــة لــألوارص 
الشــعوب  ألعــاب  المشــاركون  وناقــش  األصليــة.  الشــعوب  ف  بــ�ي
ي  ف والشــباب، والمناقشــات المهمة ال�ت األصلية، وقيمتها للمســن�ي
المنــاخ والســالم. وســأل  اســتضافتها هــذه األلعــاب بشــأن تغــ�ي 
ف عمــا إذا كان يمكــن أن تتضمــن األلعــاب األولمبيــة  أحــد المشــارك�ي
ألعــاب  ي 

�ف عنهــا  المعــرب  التضامــن  دروس  الفيفــا  وبطــوالت 
ممارســة  عــن كيفيــة  آخــر  مشــارك  وســأل  األصليــة.  الشــعوب 
الضغــط الجمــاعي لكفالــة توســيع نطــاق مشــاركة المــرأة. وُوجــه 
ف  نــداء إلجــراء المزيــد مــن التشــاور والنظــر مــن زاويــة المشــجع�ي
للمشــاركة  الجميــع  إىل  دعــوة  وُوجهــت  الرياضيــة،  األلعــاب  ي 

�ف
ي أعقــاب 

ي حــوارات أخــرى بشــأن الرياضــة وحقــوق اإلنســان �ف
�ف

، مثــل منتــدى الفــرص الرياضيــة. المحفــل االجتمــاعي

عــىل  كمثــال  ينــا،  ت�ي الســيدة  تحدثــت  ذلــك،  عــىل   
ً
وردا  .46

التعــاون بعــد الحــدث، عــن بعثــة الشــعوب األصليــة الكنديــة إىل 
نيوزيلنــدا للتعــرف عــىل الممارســات الرياضــة التقليديــة. وقالــت 
الممارســات  تبــادل  تتيــح  األصليــة  الشــعوب  ف  بــ�ي الصــالت  إن 

الجيــدة فيمــا يتعلــق بالتعبئــة السياســية. وتــروج ألعــاب الشــعوب 
فريدمــان  الســيد  وذكــر  البيئــة.  ام  الحــ�ت عمليــة  لســبل  األصليــة 
 يتيــح إســماع 

ً
ا أن مركــز الرياضــة وحقــوق اإلنســان ســيوفر منــ�ب

. وقــال الســيد ســوغيموتو إنــه يجــري  ف صــوت المــرأة والمشــجع�ي
مــع  المســتمر  الحــوار  طريــق  عــن  عمليــة  لصعوبــات  التصــدي 
ي ألعــاب عــام 2020. ودعــا 

جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة �ف
ي وضعتها ألعاب طوكيو  إىل المساعدة عىل ن�ش آلية التظلم ال�ت
ي سلســلة إمداد 

ي الخارج �ف
لعام 2020، وال ســيما عىل من هم �ف

رة لــم تؤخــذ  األلعــاب. وقالــت الســيدة فــوردن إن الفئــات المتــرف
ة  عــىل محمــل الجــد لســنوات عديــدة، ولكــن االتجاهــات األخــ�ي
ي وضــع قواعــد جديــدة بشــأن 

جــم بعــُد النجــاح �ف إيجابيــة. ولــم ي�ت
الرياضــة إىل الحــد األمثــل للتنفيــذ. ويمكــن اتخــاذ النظــم المنفــذة 

 لألحــداث المقبلــة.
ً
ي طوكيــو نموذجــا

�ف

السباق مع الزمن: الرياضة من أجل التنمية  حاء. 
المستدامة والسالم الدائم

مبــادرة  ي 
ف �ف المشــارك�ي أحــد  ، وهــو  ف عــرض خــوان سانشــ�ي  .47

األولمبيــة  للجنــة  التابعــة  الشــباب  ي 
اإلضــا�ف التغيــ�ي  صانــ�ي 

اللجنــة.  مــن  عــد بدعــم 
ُ
أ الــذي  ي كولومبيــا 

وعــه �ف الدوليــة، م�ش
ي  فبعــد أن اســتثاره فشــل االســتفتاء عــىل اتفــاق الســالم الكولومــ�ب
ي الرياضــة أداة للتغلــب عــىل 

ف �ف لعــام 2016، رأى الســيد سانشــ�ي
ي المجتمــع وتشــجيع المواقــف المعــززة للســالم. 

االســتقطاب �ف
غــ�ي  الدوليــة  الرياضيــة  األلعــاب  نقــل  ي 

�ف وع  المــ�ش ويتمثــل 
ي تعيــش عــىل  ي كولومبيــا إىل المجتمعــات المحليــة الــ�ت

الشــائعة �ف
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هامــش المجتمــع. وأتــاح اللجــوء إىل األلعــاب الرياضيــة المتنوعــة 
الفريــق  روح  بنــاء  ذلــك  ي 

�ف بمــا  مختلفــة،  وقيــم  مهــارات  تعلــم 
ي يواجههــا  وبنــاء الســالم. وقــال، مــع التشــديد عــىل التحديــات الــ�ت
ي 

�ف ثقتــه  مــن  زاد  اللجنــة  دعــم  إن  وع،  المــ�ش بــدء  ي 
�ف الشــباب 

وعــه. وشــجع عــىل تقديــم الدعــم لمبــادرات الشــباب  تنفيــذ م�ش
المســتدامة. التنميــة  بأهــداف  للنهــوض  كوســيلة 

المتعــدد  المركــز  مديــرة  كيــم،  ماريــون  ودفعــت   .48
ن كيــب،  التخصصــات للعلــوم الرياضيــة والتنميــة، جامعــة ويســ�ت
جنــوب أفريقيــا، بــأن تعزيــز الســالم والتنميــة مــن خــالل األلعــاب 
الرياضيــة يتطلــب تقييــم الحقائــق بطــرق منهــا عمليــات المســح. 
وااللتحــاق  الدخــل،  بينهــا  مــن  بأمــور  والعنــف  الســالم  ويرتبــط 
، والشــفافية، والفســاد. ويتمتــع  اإلقليــمي بالمــدارس، والتكامــل 
ي 

ي بلــدان الشــمال، بينمــا توجــد �ف
الشــباب بالمزيــد مــن الفــرص �ف

ي مجــاالت مــن بينهــا الصحــة والتعليــم 
بلــدان الجنــوب تحديــات �ف

ف  بــ�ي الفجــوة  عــىل ســد  الرياضــة  تســاعد  أن  ي 
والبحــوث. وينبــ�ف

الشــمال والجنــوب، وتعزيــز التنميــة المســتدامة والســالم الدائــم، 
الصعيــد  عــىل  االســتثمار  وري  الــرف مــن  الغايــة  لهــذه   

ً
وتحقيقــا

بيــة الرياضيــة القائمــة عــىل  . وشــجعت الســيدة كيــم ال�ت ي الشــع�ب
ي المناهــج 

القيــم مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة والســالم، �ف
والمتعلقــة  واألولمبيــة  العالميــة  القيــم  مراعــاة  مــع  الدراســية، 
. ولتفــادي وقــوع آثــار ضــارة عــىل  ف باأللعــاب األولمبيــة للمعوقــ�ي
الرياضــة  ف  بــ�ي متضافــرة  جهــود  تربــط  أن  ي 

ينبــ�ف معينــة،  فئــات 
والســالم والتنميــة مــن خــالل خطــة عمــل قــازان والحــوار الــدوىلي 
القــدرات،  بنــاء  الســيدة كيــم إىل  الختــام، دعــت  ي 

المنتظــم. و�ف
السياســات. الشــباب، ورصــد  وبنــاء شــبكات 

ي معهــد حقــوق اإلنســان 
وأوضــح مديــر شــؤون التوعيــة �ف  .49

واألعمــال التجاريــة، غيــدو باتاليــا، أن المعهــد اســتضاف مركــز 
أصحــاب  متعــددة  مبــادرة  وهــو  اإلنســان،  وحقــوق  الرياضــة 
المصلحــة تهــدف إىل تبــادل المعــارف، وبنــاء القــدرة عــىل طــرح 
العطــاءات، وتعزيــز المســاءلة. وقــد رســم تقريــر صــدر عــن المركــز 
حقــوق  لمبــادئ  اكات  الــ�ش اســتخدام  معالــم   2018 عــام  ي 

�ف
ي المناطــق المحرومــة مــن أجــل تنفيــذ مشــاريــــع تتعلــق 

اإلنســان �ف
بتســخ�ي الرياضــة مــن أجــل التنميــة والســالم. ويقــر عــدد قليــل 
للمبــادئ   

ً
وفقــا الواجبــة  العنايــة  بــذل  بمســؤوليات  امــج  ال�ب مــن 

التوجيهية بشــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان. ومن شــأن 
إدمــاج بــذل العنايــة الواجبــة لمراعــاة حقــوق اإلنســان أن يســاعد 
ف أصحــاب المصلحــة، ومنــع اآلثــار الســلبية  عــىل بنــاء الثقــة بــ�ي
وتســخ�ي  ومعالجتهــا،  عليهــا  والتعــرف  حدتهــا  مــن  والتخفيــف 
ي أن تكــون 

امــج القائمــة عــىل الرياضــة. وينبــ�ف اآلثــار اإليجابيــة لل�ب

، والمشــاركة، وســيادة  ف امــج متوائمــة مــع مبــادئ عــدم التميــ�ي ال�ب
وتحــدث  الرشــيدة.  واإلدارة  والمســاءلة،  والموافقــة،  القانــون، 
الكومنولــث  وأمانــة  اليونســكو  ف  بــ�ي التعــاون  عــن  باتاليــا  الســيد 
التنميــة  أهــداف  مــع  قــازان  عمــل  خطــة  تنفيــذ  مواءمــة  عــىل 
يضطلــع  أن  ويمكــن  جيــدة.  ممارســة  باعتبــاره  المســتدامة، 
ي تيســ�ي العمــل 

مركــز الرياضــة وحقــوق اإلنســان بــدور رئيــ�ي �ف
الجمــاعي مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان مــن خــالل الرياضــة.

ومؤسســة  والناشــطة  الكاتبــة   ، ف غالبــ�ي شــانون  وعرضــت   .50
تهــا عــىل  منظمــة Mountain2Mountain غــ�ي الربحيــة، خ�ب
ي مجــال حقــوق المــرأة 

مــدار عقــد مــن الزمــان بوصفهــا ناشــطة �ف
البلــد، كانــت  إىل  وصلــت  عندمــا  إنهــا  وقالــت  أفغانســتان.  ي 

�ف
الدراجــات كان  ركــوب  ولكــن  الرياضــة،  ممارســة  يبــدأن  النســاء 
الهوائيــة الوصــول  يــزال مــن المحرمــات. وتســهل الدراجــات  ال 
العنــف  معــدالت  وتخفــض  الصحيــة،  والرعايــة  المــدارس  إىل 
ف مجموعــة مــن راكبــات  . وقــد ســاعدت الســيدة غالبــ�ي ي

الجنســا�ف
ي ركــوب الدراجــات 

ي مجــال الحــق �ف
الدراجــات عــىل إحــراز تقــدم �ف

. وحــاز هــذا الفريــق  ي ي وطــ�ف
ــج ألول فريــق نســا�ئ ـ ـ ـ ويـ ي البلــد وال�ت

�ف
عىل اهتمام واســع من وســائط اإلعالم واجتذب مشــاركة رفيعة 
 
ً
مســتوى، بــل وُرشــح لنيــل جائــزة نوبــل للســالم، وأصبــح مصــدرا

الدراجــات  ركــوب  جعــل  عــىل  ذلــك  وســاعد   . ي الوطــ�ف از  ف لالعــ�ت
ف النســاء األفغانيــات. وأصبحــت الدراجــات بذلــك   بــ�ي

ً
 عاديــا

ً
أمــرا

 الســالم 
ً
أدوات ال تقتــر عــىل التنميــة فحســب، بــل تشــمل أيضــا

الدائــم والعدالــة االجتماعيــة.

 - الرئيــس  مــن  الكلمــة كل  أخــذ  التحــاور،  جلســة  وأثنــاء   .51
المقــرر، وممثلــو أمانــة الكومنولــث، واللجنــة الدوليــة لأللعــاب 
كينيــا،  ي 

�ف الوطنيــة  األولمبيــة  واللجنــة   ، ف للمعوقــ�ي األولمبيــة 
ويــال البوليفاريــة، والمنظمــة  ف ورابطــة Le Pont، وجمهوريــة ف�ف
أحــد  وســأل  العالــم.  ي 

�ف األصليــة  الشــعوب  لرياضيــة  الدوليــة 
ف عــن كيفيــة تعزيــز التعــاون الــدوىلي ونقــل  ف المشــارك�ي المندوبــ�ي
حقــوق  تعزيــز  أجــل  مــن   ، الجمــاعي والعمــل  التكنولوجيــات 
ي ظل العدالة 

اإلنســان للشــباب، والتنمية المســتدامة والســالم �ف
ي التنميــة. واعتــ�ب مشــارك 

 مــع إعــالن الحــق �ف
ً
االجتماعيــة، تمشــيا

ف  بــ�ي ابــط  ال�ت أوجــه  لتعزيــز  أداة  التنميــة  ي 
�ف الحــق  إعــالن  آخــر 

. وقــدم 
ً
الســالم والتنميــة وحقــوق اإلنســان، والنهــوض بهــا جميعــا

ي ذلــك اعتمــاد نهــج 
ات، بمــا �ف مشــاركون توصيــات بشــأن المــؤرسش

ات  ات، وإدمــاج مــؤرسش قائــم عــىل حقــوق اإلنســان تجــاه المــؤرسش
ات المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة  حقــوق اإلنســان مــع المــؤرسش
التكيــف  رياضــات  أثــر  لتقييــم  ات  مــؤرسش الرياضــة، وصياغــة  ي 

�ف
وأو�  اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تنفيــذ  ي 

�ف
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آخــرون بمواصلــة المصالحــة مــن خــالل الرياضــة، وبوضــع خطــة 
ي المناطــق المتأثــرة بالمنازعــات، وإدمــاج المنــاخ 

لبنــاء الســالم �ف
ف شــباب العالــم. ي المشــاريــــع، وتعزيــز الوحــدة بــ�ي

ي �ف والعمــل البيــ�ئ

إن  باتاليــا  الســيد  قــال  المطروحــة،  األســئلة  عــىل   
ً
وردا  .52

مــع  بنــاء قدراتــه  الرياضــة وحقــوق اإلنســان يعكــف عــىل  مركــز 
كاء لــ�ي يعمــل باعتبــاره منفعــة عامــة مــن أجــل توفــ�ي إطــار  الــ�ش
ي 

ي عالــم الرياضــة �ف
مــن التوصيــات لجميــع أصحــاب المصلحــة �ف

مجــاالت تشــمل التنميــة والســالم. وأكــدت الســيدة كيم أهميــة 
القــدرات، وتعزيــز المعونــة اإلنمائيــة  ات، وبنــاء  المــؤرسش اعتمــاد 
باالســتناد إىل القيــم اإلنســانية. وأكــدت أهميــة الهــدف 17 مــن 
اكات. وقالــت  الــ�ش بعقــد  المتعلــق  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
ف الشــباب  ف إن الرياضــة عامــل رئيــ�ي للربــط بــ�ي الســيدة غالبــ�ي
أن  ف  سانشــ�ي الســيد  وذكــر  اع.  ف الــ�ف بعــد  ومــا  اع  ف الــ�ف مناطــق  ي 

�ف
ي جميــع األحــوال، 

 �ف
ً
ليــس واضحــا الرياضــة  ي 

عائــد االســتثمار �ف
ات يمكنهــا المســاعدة عــىل إقامــة الحجــة عــىل أن  وأن المــؤرسش
الرياضة أداة صالحة للتنمية. ودعا إىل تقديم الدعم للمبادرات 
الشــعبية الراميــة إىل تعزيــز السياســة العامــة وحقــوق اإلنســان.

الشباب واألطفال واألجيال المقبلة طاء. 

البنــد  هــذا  بالرياضــة  المعنيــة  الشــباب  شــبكات  أعــدت   .53
كل  النقــاش  حلقــة  ي 

�ف وشــارك  ثقافيــة.  مســابقة  إىل   
ً
اســتنادا

لرياضــة  الكومنولــث  شــبكة  رئيــس  نائــب  لــوت،  ريتشــارد  مــن 
الشــباب مــن أجــل التنميــة والســالم؛ وجينيفــر ماكاباغــال، ممثلــة 
ي تتــوىل اليونســكو  فرقــة العمــل المعنيــة بالشــباب والرياضــة الــ�ت
تنســيقها؛ ونيفينــا فوكاســينوفيتش، ممثلــة منظمــة الرياضــة غــ�ي 
للشــباب؛ وميــ�ي ماثيســون، عضــو لجنــة  الحكوميــة األوروبيــة 
؛  ف للمعوقــ�ي لأللعــاب األولمبيــة  الدوليــة  للجنــة  التابعــة  التعليــم 

الَقطــري. القــوى  ألعــاب  برشــم، العــب  عيــ�  ف  ومعــ�ت

وكان أول ســؤال تناولتــه المناقشــة: مــا هي أكــ�ب العقبــات   .54
ض وصــول الشــباب إىل األلعــاب الرياضيــة. فذكــرت  ي تعــ�ت الــ�ت
السيدة ماثيسون أن العقبات المادية واالقتصادية واالجتماعية 
ض األشــخاص ذوي اإلعاقــة.  تعــ�ت ي  الــ�ت الرئيســية  العوامــل  هي 
وأعربــت عــن قلقهــا إزاء محدوديــة البــ�ف التحتيــة، وســوء تنفيــذ 
ي حمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة. 

السياســات، وإفــراط الوالديــن �ف
ي التغلــب 

وأشــار الســيد برشــم إىل أن للتعليــم أهميــة رئيســية �ف
ي 

عــىل العقبــات، ألنــه يتيــح لألطفــال إدراك أن لديهــم الحــق �ف
ي األلعاب الرياضية. ودفعت السيدة فوكاسينوفيتش 

المشاركة �ف
ديــن،  ي أن توفــر الرياضــة أماكــن مأمونــة، ومــآو للم�ش

بأنــه ينبــ�ف

عــىل  والحصــول  للتجمــع.  وأماكــن  األصليــة،  للشــعوب   
ً
وإرثــا

التدابــ�ي  وتشــكل  الرياضــة.  إىل  للوصــول  وري  رصف المعلومــات 
أمــام  ف  رئيســيت�ي ف  ي عقبتــ�ي الدي�ف والتعصــب  االنفراديــة  الق�يــة 
الوضــع  عــىل  الضــوء  ماكاباغــال  الســيدة  وســلطت  الرياضــة. 
، وســوء  ي

ــع والعشــوا�ئ ـ ـ ـ االجتمــاعي - االقتصــادي والتحــرف ال�يـ
ض وصــول الشــباب  نوعيــة األماكــن العامــة بوصفهــا عقبــات تعــ�ت
المعديــة  غــ�ي  األمــراض  أن  إىل  البيانــات  وتشــ�ي  الرياضــة.  إىل 
ي ســبب مهم من أســباب الوفاة 

الناتجة عن نقص النشــاط البد�ف
ي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ. ويمكــن التوعيــة بممارســة 

�ف
 . ي ي صفــوف الشــباب عــىل المســتوى الشــع�ب

التماريــن البدنيــة �ف

الجهــات  هي  مــا  المناقشــة:  تناولتــه  ســؤال  ي 
ثــا�ف وكان   .55

ي حمايــة 
ي أن تشــارك مشــاركة أكــ�ب �ف

ي ينبــ�ف صاحبــة المصلحــة الــ�ت
حقوق اإلنســان من خالل الرياضة. فعرضت الســيدة ماثيســون 
ف ووزارات التعليــم مــن  ف األلعــاب األولمبيــة للمعوقــ�ي التعــاون بــ�ي
والمجتمعــات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق  تعزيــز  أجــل 
الشــاملة للجميــع مــن خــالل الرياضــة. ودفــع الســيد برشــم بأنــه 
رفــع  عــىل  يــة  والجماه�ي الحكوميــة  القيــادات  تْقــدم  أن  ف  يتعــ�ي
الــوعي بحقــوق اإلنســان مــن خــالل الرياضــة، مــع اتخــاذ اإلجــازة 
ي حفــزت الشــباب عــىل ممارســة الرياضــة  الحكوميــة القطريــة الــ�ت
أمــر  الجمــاعي  العمــل  أن  لــوت  الســيد  وأكــد  ذلــك.  عــىل  مثــااًل 
بالــغ األهميــة لتحقيــق اتســاق السياســات والكفــاءة التشــغيلية. 
مثــااًل  بوصفــه  اإلنســان  وحقــوق  الرياضــة  مركــز  عــن  وتحــدث 
تحديــد  إىل  ودفــع  الجيــدة،  الممارســات  مجــال  ي 

�ف يحتــذى 
الســيدة  ودعــت  للتحقيــق.  قابلــة  ألهــداف  تاريخيــة  محطــات 
فوكاســينوفيتش إىل اتبــاع نهــج شــامل لعــدة قطاعــات وتحديــد 
ي أن تتعــاون المؤسســات التجاريــة 

المســؤولية الجماعيــة. وينبــ�ف
والشــباب،  ي 

اإلنســا�ف العمــل  مجــال  ي 
�ف الفاعلــة  الجهــات  مــع 

مــن أجــل توفــ�ي الدرايــة والمدخــالت األخــرى. ويشــكل ائتــالف 
تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة التابــع لالتفــاق العالــمي لألمــم 

الجماعيــة. المســؤولية  تحقيــق  نحــو  المتحــدة خطــوة جيــدة 

ي يمكنهــا اإلســهام  ثــم ســأل المشــاركون عــن االبتــكارات الــ�ت  .56
ي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــالل الرياضــة. فســلطت 

�ف
وأبعادهــا  المأمونــة"  "األماكــن  عــىل  الضــوء  ماكاباغــال  الســيدة 
محصنــة  بيئــة  تهيئــة  المهــم كفالــة  مــن  إن  وقالــت  المختلفــة. 
ي أن تكــون 

ف مــن المشــاركة. وال ينبــ�ف ومرافــق جيــدة بغيــة التمكــ�ي
 باالنتماء 

ً
ي أن تجلب شعورا

، بل ينب�ف ي ألم نف�ي
 �ف

ً
الرياضة سببا

ماثيســون  الســيدة  وســلطت  مــكان.  ي كل 
�ف ف  للمشــارك�ي والرفــاه 

الضوء عىل رياضات جديدة وعىل إدماج التكنولوجيا. فأوصت 
ونيــة"  اإللك�ت "الرياضــات  بـــ  اف  باالعــ�ت المثــال  ســبيل  عــىل 
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ذوي  األشــخاص  مشــاركة  تتيــح  الرياضــة  مــن   
ً
أنواعــا بوصفهــا 

 
ً
هــم. وأكــد الســيد برشــم أيضــا اإلعاقــة عــىل قــدم المســاواة مــع غ�ي
 عــىل أنهــا تســهل التواصــل 

ً
ونيــة، مشــددا عــىل الرياضــات اإللك�ت

عــىل  وأشــار كمثــال  العالــم.  أنحــاء  جميــع  ي 
�ف المهــارات  وترفــع 

ي تدمــج التعليــم والرياضــة. وتكلــم  ذلــك إىل أكاديميــة أســباير الــ�ت
ي تتيحهــا الرياضــات  الســيد لــوت عــن االســتفادة مــن الفــرص الــ�ت
ي  الــ�ت ونيــة  اإللك�ت الرياضــات  قبيــل  مــن  أمثلــة   

ً
مقدمــا الناشــئة، 

الرياضــة  أنــواع  عالــم  إىل  ألمــح  ولكنــه  ى،  الكــ�ب الفرصــة  تمثــل 
، ومســابقة كويديتــش،  العالــمي المطــاردة  ســباق  مثــل  البديلــة، 

بــدون طيــار. الطائــرات  وســباقات 

تعليقــات  الكلمــة  أخــذوا  مــن  مســاهمات  وتضمنــت   .57
ورابطــة  يــن،  والع�ش الثالــث  يوحنــا  البابــا  جماعــة  رابطــة  مــن 
ويــال  ف ف�ف وجمهوريــة  اإلنســان،  حقــوق  ومفوضيــة   ،Le Pont
ي 

�ف األصليــة  الشــعوب  الدوليــة أللعــاب  والمنظمــة  البوليفاريــة، 
ي  ي الوطــ�ف

ات المتبادلــة باإلطــار القانــو�ف العالــم. واتصلــت الخــ�ب
البدنيــة لألشــخاص  بيــة  البوليفاريــة، وال�ت ويــال  ف ي جمهوريــة ف�ف

�ف
لألطفــال  الرياضيــة  واألفرقــة  كولومبيــا،  ي 

�ف اإلعاقــة  ذوي 
أجــل  مــن  والتعــاون  زامبيــا،  ي 

�ف بالشــوارع  أوضاعهــم  المرتبطــة 
ي 

�ف ي 
اإلنســا�ف الــدوىلي  والقانــون  اإلنســان  حقــوق  قيــم  ترســيخ 

كيفيــة  عــن  ف  المندوبــ�ي أحــد  واســتف�  ونيــة.  اإللك�ت األلعــاب 

، والتنمية المســتدامة، ومكافحة  إســهام مبادئ التضامن الدوىلي
ي تعزيــز حقــوق اإلنســان مــن خــالل الرياضــة. 

عــدم المســاواة �ف
ف أن رياضة الشــعوب األصلية أداة مهمة  وأوضح أحد المشــارك�ي
ي يواجههــا شــباب الشــعوب  للتصــدي للتحديــات االجتماعيــة الــ�ت
لهــم االعتــداد  أعــادت  األصليــة، وال ســيما ذوو اإلعاقــة منهــم، 

بأنفســهم.

فوكاســـينوفيتش  الســـيدة  ســـلطت  األســـئلة،  عـــىل   
ً
وردا  .58

الضـــوء عـــىل أهميـــة توفـــ�ي "أماكـــن مأمونـــة" رقميـــة لألطفـــال. 
والحظـــت الســـيدة ماكاباغـــال أنـــه يمكـــن للتوصيـــات والمبـــادرات 
القائمـــة عـــىل األدلـــة والمتعلقـــة بالشـــباب أن ترفـــع أصواتهـــم. 
ف الشـــباب وتشـــجيع  وأكـــدت أهميـــة التعـــاون عـــ�ب القـــارات بـــ�ي
برشـــم  الســـيد  وأشـــار   .

ً
اجتماعيـــا المســـؤولة  الفيديـــو  ألعـــاب 

، مثـــل مبـــادرة أطلقتهـــا  الـــدوىلي للتعـــاون  إىل ممارســـات جيـــدة 
ي دارفـــور. وشـــدد 

 �ف
ً
ديـــن داخليـــا ف الم�ش قطـــر لتعزيـــز الرياضـــة بـــ�ي

تعزيـــز  يمكنهـــا  ونيـــة  اإللك�ت الرياضـــات  أن  عـــىل  لـــوت  الســـيد 
إدراج  المهـــم  مـــن  وأن  اإلنمائيـــة،  واألهـــداف  الفـــرص  تكافـــؤ 
ي األلعـــاب الرياضيـــة الناشـــئة بينمـــا ال تـــزال 

أفضـــل الممارســـات �ف
الهيـــاكل الرياضيـــة قيـــد التصميـــم. وتحدثـــت الســـيدة ماثيســـون 
الـــوعي  بنـــاء  عـــىل  التطبيقـــات  تســـاعد  أن  يمكـــن  عـــن كيـــف 

المعنيـــة. بالتحديـــات 
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ي كيفيــة 
واختتــم أعضــاء فريــق النقــاش كلمتهــم بالنظــر �ف  .59

إدراج أصــوات الشــباب المصطبغــة بالطابــع المؤســ�ي وزيادتهــا 
اإلنســان.  وحقــوق  الرياضــة  مجــال  ي 

�ف القــرار  صنــع  عمليــة  ي 
�ف

 
ً
وقالت السيدة فوكاسينوفيتش إن هذا يتطلب واليات وخططا

انيــات محــددة. وأفضــل مثــال  ف انتخابيــة وم�ي  وعمليــات 
ً
وتنوعــا

ي هــذا الســياق تقدمــه منظمــة الرياضــة 
عــىل أفضــل الممارســات �ف

الشــباب  القــادة  وجماعــة  للشــباب،  األوروبيــة  الحكوميــة  غــ�ي 
لأللعــاب الرياضيــة األوروبيــة. ودعــا الســيد برشــم إىل أن يكــون 
 للقــرار وأن يجــري تزويدهــم بــاألدوات الالزمــة 

ً
الشــباب صناعــا

. وأوصــت الســيدة ماكاباغــال  ف والبيئــة الكفيلــة بجعلهــم مبدعــ�ي
وا  يعــ�ب لــ�ي  وتخطيطهــا  األنشــطة  تحديــد  ي 

�ف الشــباب  اك  بــإرسش
عــن احتياجاتهــم ويحققــوا أقــص اســتفادة مــن المــوارد المتاحــة. 
ودعــت الســيدة ماثيســون إىل تقديــم تعليــم شــامل وقائــم عــىل 
حقــوق اإلنســان مــن أجــل األجيــال الشــابة. وطلــب الســيد لــوت 
وعــة وصادقــة  القــرارات بطريقــة م�ش ي صنــع 

الشــباب �ف اك  إرسش
مــن أجــل تســخ�ي حمــاس الشــباب، مــن الشــباب إىل الشــباب، 

 لعالــم خــال مــن الظلــم.
ً
تحقيقــا

الطريق إىل األمام ياء. 

ي جنيــف التابــع لليونســكو، 
أوضــح مديــر مكتــب االتصــال �ف  .60

المتحــدة  األمــم  وكالــة  هي  اليونســكو  أن   ، ي المزيــ�ف العزيــز  عبــد 
المســؤولة عــن وضــع السياســات الرياضيــة، وأن جميــع أعضائهــا 
ي 

البــد�ف والنشــاط  البدنيــة  بيــة  لل�ت الــدوىلي  الميثــاق  اعتمــدت 
ي األلعــاب 

ي المشــاركة �ف
والرياضــة الــذي يؤكــد حــق كل شــخص �ف

ي الرياضــة 
الرياضيــة. وتشــكل حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان �ف

وأثنــاء ممارســتها محــور خطــة عمــل قــازان. وهي أداة تحــض عــىل 
ي 

التغيــ�ي وتبــادل المعــارف وتوســيع نطــاق الممارســات الجيــدة �ف
ميــدان الرياضــة وحقــوق اإلنســان.

وع كــرسي اليونســكو  ، مديــرة مــ�ش ي
وعرضــت كاثريــن كار�ت  .61

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حيــاة  "تغيــ�ي  بـــ  ي  المعــ�ف الجامــ�ي 
البدنيــة  بيــة  ال�ت خــالل  مــن  المحليــة  والمجتمعــات  وأرسهــم 
الجماعيــة  التوصيــات  البدنيــة"،  واللياقــة  فيــه  وال�ت والرياضــة 
التاليــة المقدمــة مــن اليونســكو، وكــراسي اليونســكو الجامعيــة، 
األولمبيــة  لأللعــاب  الدوليــة  واللجنــة  الكومنولــث،  وأمانــة 
لأللعــاب  الدوليــة  واللجنــة  الرياضــة،  قــوة  ومختــ�ب   ، ف للمعوقــ�ي
ي 

البــد�ف بالنشــاط  المعنيــة  العمــل  وفرقــة  الخاصــة،  األولمبيــة 
ذوي  باألطفــال  المعنيــة  العالميــة  اكــة  لل�ش التابعــة  والرياضــة 
ي 

بنطاقهــا �ف اف  قــازان، واالعــ�ت تنفيــذ خطــة عمــل  )أ(  اإلعاقــة: 
مــن  ف  التمكــ�ي و)ب(  والدوليــة؛  الوطنيــة  السياســات  مواءمــة 
بالرياضــة  المتعلقــة  التقاريــر  الواجبــة عنــد تقديــم  العنايــة  بــذل 

ي السياســات الوطنيــة 
وحقــوق اإلنســان إىل اآلليــات الدوليــة و�ف

قائــم  نهــج  اتبــاع  اتيجيات االســتثمار؛ و)ج(  والمؤسســية واســ�ت
ات المتعلقــة بالرياضــة  عــىل حقــوق اإلنســان إزاء وضــع المــؤرسش
وأهــداف التنميــة المســتدامة، تحــت مظلــة خطــة عمــل قــازان 
وخطــة عمــل األمــم المتحــدة بشــأن تســخ�ي الرياضــة ألغــراض 
ي 

�ف الرياضــة  بشــأن  ات  مــؤرسش إدراج  و)د(  والســالم؛  التنميــة 
ي وضعتهــا مفوضيــة حقــوق اإلنســان؛  ات اإلحصائيــة الــ�ت المــؤرسش
الميثــاق  ي 

�ف المحظــور  ف  التميــ�ي ضمــن  اإلعاقــات  إدراج  و)ه( 
البدنيــة  بيــة  بال�ت ي  معــ�ف نقــاش  فريــق  إدراج  و)و(  ؛  ي األولمــ�ب
ي المحفــل االجتمــاعي 

ف للجميــع �ف والرياضــة المدرســية الشــاملت�ي
لعام 2019؛ و)ز( االرتقاء بوضع الرياضة بوصفها أداة للتنمية 
ي إعــداد "معاهــدة 

المســتدامة وحقــوق اإلنســان؛ و)ح( النظــر �ف
بية  ي ال�ت

للرياضة" من أجل تنسيق إعداد التقارير والمسؤولية �ف
والرياضــة. ي 

البــد�ف والنشــاط  البدنيــة 

ي تأســيس رابطة 
ف �ف ودفع فيليب جينينغز، أحد المشــارك�ي  .62

العمــل  لمســتقبل  العالميــة  اللجنــة  وعضــو  العالميــة  ف  الالعبــ�ي
هنــاك خطــوط  تــزال  ال  بأنــه  الدوليــة،  العمــل  لمنظمــة  التابعــة 
ف  ف والالعبــ�ي الرياضيــ�ي أخــذ صــوت  ي 

الرياضــة. وينبــ�ف ي 
تصــدع �ف

ي 
وينبــ�ف  . الجمــاعي العمــل  فعاليــة  لتحقيــق  الجــد  محمــل  عــىل 

ذلــك  ي 
�ف بمــا  األساســية،  اإلنســان  حقــوق  مــن  لهــم  مــا  ام  احــ�ت

ام  ي للجنــة األولمبيــة الدوليــة أن ترســخ احــ�ت
حقــوق العمــل. وينبــ�ف

 . حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــل الدوليــة بوصفــه مبــدأ تشــغيلياً
ي 

�ف يســهم  الالعبــون  يمارســه  الــذي  المنظــم  الكفــاح  إن  وقــال 
والمســاواة.  اإلنســان  حقــوق  وتعزيــز  لالســتغالل  التصــدي 
ة لإلســهام  ي والنقابــات تمتلــك القــدرة والخــ�ب

والمجتمــع المــد�ف
اكهمــا أن يعــزز قــوة الرياضــة.  ي إيجــاد الحلــول. ومــن شــأن إرسش

�ف
وطلــب الســيد جينينغــز إىل اللجنــة األولمبيــة الدوليــة أن تؤخــر 
ف ومســؤولياتهم، ألن  اعتمــاد إعالنهــا المتعلــق بحقــوق الرياضيــ�ي
وع ال ير�ت إىل مســتوى المعاي�ي الدولية لحقوق اإلنســان. الم�ش

ميداليــة  عــىل  الحاصلــة   ، ســتافروال كوزومبــوىلي وذكــرت   .63
للجنــة  التابعــة  التســويق  لجنــة  وعضــو  المــاء،  ي كــرة 

�ف أولمبيــة 
ي 

�ف للفائزيــن  اليونانيــة  الرابطــة  ورئيســة  الدوليــة،  األولمبيــة 
أو  اللغــات  تعــرف  الرياضــة عالميــة وال  األلعــاب األولمبيــة، إن 
، واآلراء  ام التنــوع، والعمــل الجمــاعي العقبــات. وهي تعــزز احــ�ت
ي لجميــع 

ي تمنــع المنازعــات وتوحــد النــاس. وينبــ�ف كة الــ�ت المشــ�ت
ف أن يكافحــوا العنريــة والتنميــط، ويعــززوا المســاواة  الرياضيــ�ي
ف  والالجئــ�ي اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وإدمــاج  ف  الجنســ�ي ف  بــ�ي
هم من األشــخاص الضعفاء. وعرضت الســيدة كوزومبوىلي  وغ�ي
لكــرة  فريــق  ي 

�ف األوىل  تمثلــت  اليونــان.  ي 
�ف قادتهمــا  ف  مبادرتــ�ي

قــدم الفتيــات الالجئــات، عــزز كرامتهــن واعتدادهــن بأنفســهن. 
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أولمبيــون  رياضيــون  مــن خاللهــا  زار  فقــد  الثانيــة،  المبــادرة  أمــا 
االبتدائيــة  المــدارس  ف  للمعوقــ�ي األولمبيــة  األلعــاب  ورياضيــو 
ام الثقافــات   للتنــوع واحــ�ت

ً
 مــن أجــل تعزيــز التســامح تحقيقــا

ً
معــا

أفضــل  هــم  ف  الرياضيــ�ي إن  وقالــت  اإلنســان.  وحقــوق  األخــرى 
ألنهــم  والتضامــن،  اإلنســان  وحقــوق  ي  اإليجــا�ب للســلوك  قــدوة 

عليهــا. التغلــب  ي 
�ف ونجحــوا  بالغــة  تحديــات  يواجهــون 

البابــا  جماعــة  رابطــة  مــن  ممثلــو كل  بمالحظــات  وأدىل   .64
ووتــش،  رايتــس  هيومــن  ومنظمــة  يــن،  والع�ش الثالــث  يوحنــا 
الرياضــات  وائتــالف   ،Le Pont ورابطــة  المســاواة،  ورابطــة 
ي 

والحقــوق، والمنظمــة العالميــة لرياضيــة الشــعوب األصليــة �ف
أســفهم  عــن  المشــاركون  وأعــرب  ختاميــة.  بمالحظــات  العالــم 
حيــال انتهــاكات حقــوق اإلنســان المتصلــة بالرياضــة مثــل تجريــم 
ي الميــل الجنــ�ي ومغايــري الهويــة  ف ومــزدو�ب المثليــات والمثليــ�ي
ض حضــور النســاء للمباريــات  ي تعــ�ت الجنســانية، والعقبــات الــ�ت
ي الرياضــة، 

الرياضيــة، والتشــجيع عــىل اســتخدام لغــة عدائيــة �ف
انيــة تقــوض إمكانيــة تعزيــز الرياضــة  ف ي الم�ي

وإجــراء تخفيضــات �ف
أصحــاب  اك  إرسش إىل  المشــاركون  ودعــا  والتنميــة.  للســالم 
المصلحــة المتعدديــن وإســماع صــوت الفئــات المحرومــة مثــل 
ف  النســاء والشــباب والشــعوب األصليــة. واعتــ�ب أحــد المشــارك�ي

ي 
ى اختبــار حاســم إلعمــال الحــق �ف أن األحــداث الرياضيــة الكــ�ب

التنمية، ألن الدول األعضاء ال تســتطيع إعمال حقوق اإلنســان 
األخــرى إال باالنصيــاع لمبادئــه. وحــذر مشــارك آخــر مــن األعمــال 
االنفراديــة وغــ�ي المتعاونــة، قائــاًل إنهــا تنطــوي عــىل خطــر ارتــكاب 
قــرار  الجيــدة  الممارســات  وتشــمل  اإلنســان.  حقــوق  انتهــاكات 
بطــوالت  ي 

�ف واإلنــاث  الذكــور  ف  االعبــ�ي ف  بــ�ي األجــر  ي 
�ف المســاواة 

أوضاعهــم  المرتبطــة  األطفــال  ف  وتمكــ�ي الدوليــة،  االســكواش 
الرياضــة. مــن خــالل  بالشــوارع 

 عىل التعليقات إن قوة البيانات 
ً
ي ردا

وقالت السيدة كار�ت  .65
أو  جيدة  تجارب  عن  سواء كانت  األهمية،  بالغة  والخطابات 
ها، وأيدت  ي الرياضة وع�ب

سيئة. وشددت عىل دعوات التغي�ي �ف
صنع القرار القائم عىل المشاركة. وقالت إنه يمكن أن يكون إطار 
متابعة قازان وسيلة لتناول تلك الطلبات. ودعا السيد جينينغز 
الجمعيات  تكوين  حرية  وإىل  النقابات،  بدور  اف  االع�ت إىل 
والمفاوضة الجماعية. وأضاف أن الرياضة ليست مستثناة من 
زيادة  إىل  السيدة كوزومبوىلي  ودعت  األساسية.  الحقوق  هذه 
مبتكرة  وسائل  باستخدام  والتضامن  التعليم  وإجراءات  برامج 
ي المجتمع وحماية حقوق اإلنسان. ومن المهم 

لتعزيز المساواة �ف
االنتقال من النظرية إىل التطبيق من أجل تحقيق النتائج.
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استنتاجات وتوصيات  .
ً
رابعا

المحفــل  مــن  التاليــة  االســتنتاجات والتوصيــات  انبثقــت   .66
.2018 لعــام  االجتمــاعي 

االستنتاجات ألف. 

ف  ابــط بــ�ي ســلط المحفــل االجتمــاعي الضــوء عــىل أوجــه ال�ت  .67
مــع  ى،  الكــ�ب الرياضيــة  واألحــداث  والرياضــة  اإلنســان  حقــوق 
، والمثــل األعــىل  ي الميثــاق األولمــ�ب ف  بــ�ي التقــارب  التشــديد عــىل 
ي والقيــم األولمبيــة، ومبــادئ حقــوق اإلنســان المتأصلــة  األولمــ�ب
ي صكوك حقوق اإلنسان. وتمس الرياضة العديد من جوانب 

�ف
حقــوق  لتعزيــز  محفــز  عامــل  بمثابــة  وهي  اإلنســان،  حقــوق 
اإلنســان. وجــرى التأكيــد عــىل أهميــة السياســات والممارســات 
جميــع  عــىل  اإلنســان  لحقــوق  والمواتيــة  للرياضــة  المواتيــة 

المســتويات.

األحــداث  أكــ�ث  ف  بــ�ي مــن  ى هي  الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث   .68
اإلرساع  بإمكانيــة  يتمتــع  ممتــاز  منــ�ب  العالــم، وهي  ي 

�ف مشــاهدة 
بتعزيــز حقــوق اإلنســان. واالهتمــام الــذي يحــ�ف بــه الرياضيــون 
ف  فــون واألولمبيــون ورياضيــو األلعــاب األولمبيــة للمعوقــ�ي المح�ت
مــن  للمليــارات  إلهــام  ومصــادر  قــدوة  يصبحــوا  أن  لهــم  يتيــح 
والتكنولوجيــات  المقبلــة  الرياضيــة  األلعــاب  أن  كمــا  النــاس. 
 لتعميــم مراعــاة حقــوق اإلنســان والوصــول 

ً
الجديــدة تتيــح فرصــا

جديــدة. معنيــة  وفئــات  إىل جماهــ�ي 

أو  تعــزز  أن  إمــا  الرياضيــة  واألحــداث  للرياضــة  يمكــن   .69
ف واألشــخاص اآلخريــن   عــىل حقــوق الرياضيــ�ي

ً
 ســلبيا

ً
ا تؤثــر تأثــ�ي

 ، ف المشــجع�ي ونــوادي  ف  والمشــجع�ي الرياضــة،  يمارســون  الذيــن 
ي الوظائــف المتصلــة بالرياضــة 

ف �ف ، والعاملــ�ي ف والســكان المحليــ�ي
والمعــدات والمرافــق الرياضيــة. ومــن الفئــات المعنيــة عــىل نحــو 
التحديــد األشــخاص ذوو اإلعاقــة، والنســاء واألطفــال والشــباب، 
والمســنون، والشــعوب األصليــة، واألقليــات القوميــة أو الدينيــة، 
والمثليــات  والمهاجــرون،   ،

ً
داخليــا دون  والمــ�ش والالجئــون، 

والمثليــون ومزدوجــو الميــل الجنــ�ي ومغايــرو الهويــة الجنســانية 
ي فقر. 

، واألشــخاص الذين يعيشــون �ف ف وحاملو صفات الجنســ�ي
ض ســبل حمايــة حقــوق اإلنســان  وال تــزال هنــاك تحديــات تعــ�ت

واالنتصــاف مــن هــذه االنتهــاكات.

العالــمي  اإلعــالن  ف  فــ�ي المح�ت ف  الالعبــ�ي نقابــات  اعتمــدت   .70
األولمبيــة  الحركــة  تعتمــد  أن  المقــرر  ومــن   ، ف الالعبــ�ي لحقــوق 
 عاملــون 

ً
ف ومســؤولياتهم. وحقــق أيضــا إعــالن حقــوق الرياضيــ�ي
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ذلــك  ي 
�ف بمــا  بالحقــوق،  اف  االعــ�ت الرياضــة  مجــال  ي 

�ف آخــرون 
ى. الكــ�ب الرياضيــة  األحــداث  ســياق  ي 

�ف البنــاء  عمــال 

لتعزيــز  فرصــة  الكبــ�ي  ي 
الريــا�ف الحــدث  اســتضافة  ئ  تهــ�ي  .71

مــدن أكــ�ث اســتدامة يمكــن أن يحيــا فيهــا المواطنــون حيــاة أوفــر 
ف المرافــق الرياضيــة وتكامــل النقــل  صحــة بفضــل زيــادة وتحســ�ي
 مــا تؤثــر عــىل 

ً
واإلســكان والتخطيــط. بيــد أن هــذه األحــداث غالبــا

ه مــن حقــوق اإلنســان، بســبب الفســاد،  ي التنميــة وغــ�ي
الحــق �ف

يــد القــ�ي أو المســتحث، وفقــدان  وارتفــاع الديــن العــام، والت�ش
الرتقــاء  المحتملــة  الســلبية  واآلثــار  العيــش،  وســبل  الوظائــف 
 عــىل فــرص وصــول المليــارات 

ً
األحيــاء. ويؤثــر نقــص التنميــة أيضــا

مــن النــاس إىل الرياضــة.

تبــادل المشــاركون أمثلــة عــىل سياســات حقــوق اإلنســان   .72
الرياضيــة  اإلداريــة  الهيئــات  اعتمدتهــا  ي  الــ�ت األخــرى  والصكــوك 
والحكومــات والمنظمــات الدوليــة. ومــع ذلــك، فــإن التحديــات 
الرياضــة  ف  بــ�ي العالقــة  عليهــا  تنطــوي  ي  الــ�ت والفــرص  المعقــدة 
هــذا  ي 

و�ف انفراديــة.  بصــورة  حلهــا  يمكــن  ال  اإلنســان  وحقــوق 
 
ً
فرصــا اإلنســان  وحقــوق  الرياضــة  مركــز  إنشــاء  ئ  يهــ�ي الصــدد، 

فعالــة. جماعيــة  إجــراءات  التخــاذ  مهمــة 

الرياضــة  خــالل  مــن  ُتنقــل  ي  الــ�ت والمهــارات  القيــم  ئ  تهــ�ي  .73
 فريــدة لتعزيــز الســالم والمصالحــة والتفاهــم والتضامــن. 

ً
فرصــا

مــا   
ً
ا كثــ�ي جماعــات  وتنميــة  ف  لتمكــ�ي  

ً
أيضــا وســيلة  والرياضــة 

تخلفــت عــن الركــب، وللتصــدي للتنميــط والمحرمــات. وتشــكل 
ي والــدوىلي إلعمــال  ة الدافــع الوطــ�ف ف الرياضــة وحقــوق اإلنســان ركــ�ي

.2030 عــام  خطــة 

ف وبحــوث متنوعــة بشــأن العالقــة  أجريــت عمليــات تعيــ�ي  .74
ف الرياضــة وحقــوق اإلنســان. ويمكنهــا أن توفــر نقــاط مرجعيــة  بــ�ي

 التخــاذ المزيــد مــن اإلجــراءات.
ً
تحســبا

التوصيات باء. 

الرياضيــة  اإلداريــة  والهيئــات  الــدول  م  تحــ�ت أن  ي 
ينبــ�ف  .75

هــا مــن الجهــات صاحبــة المصلحــة جميــع حقــوق اإلنســان،  وغ�ي
ي ســياق األلعــاب 

ي الحســبان �ف
مهــا وتحميهــا وتضعهــا �ف وأن تح�ت

شــد أعمالهــا باإلعــالن العالــمي لحقــوق  ي أن تس�ت
الرياضيــة. وينبــ�ف

وإعــالن  اإلنســان،  لحقــوق  األساســية  والمعاهــدات  اإلنســان، 
حقــوق  بشــأن  المتحــدة  األمــم  وإعــالن  التنميــة،  ي 

�ف الحــق 
 ، ي الشــعوب األصليــة، والصكــوك األخــرى مثــل الميثــاق األولمــ�ب
وحقــوق  التجاريــة  باألعمــال  المتعلقــة  التوجيهيــة  والمبــادئ 

ي 
البــد�ف والنشــاط  البدنيــة  بيــة  لل�ت الــدوىلي  والميثــاق  اإلنســان، 

والرياضــة. وعــالوة عــىل ذلــك، يمكــن لخطــة عــام 2030، وخطــة 
عمــل قــازان، وآليــة متابعتهــا، وخطــة عمــل األمــم المتحــدة بشــأن 
تســخ�ي الرياضة ألغراض التنمية والســالم أن تســاعد عىل إفادة 

العمليــة. هــذه 

حمايــة  ي 
�ف لإلســهام  بالرياضــة  الــدول  ف  تســتع�ي أن  ي 

ينبــ�ف  .76
حقــوق اإلنســان وتحقيــق خطــة عــام 2030 عــن طريــق العمــل 
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف بالتعــاون مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المهتمــ�ي
الدوليــة  والمنظمــات  ي 

المــد�ف والمجتمــع  الرياضيــة  األوســاط 
التجاريــة. والمؤسســات 

 
ً
ا ى منــ�ب ي اتخــاذ الرياضــة واألحــداث الرياضيــة الكــ�ب

ينبــ�ف  .77
ويــــــج لمجتمعــات ونظــام دوىلي أكــ�ث  لتعزيــز حقــوق اإلنســان وال�ت
 ، ف ي تشــجيع الرياضيــ�ي

. وينبــ�ف
ً
ســلمية وشــمواًل وعدالــة وإنصافــا

ي 
وينبــ�ف اإلنســان.  حقــوق  عــن  الدفــاع  عــىل  قــدوة،  بوصفهــم 

شــاملة  والرياضــة  البدنيــة  واألنشــطة  البدنيــة  بيــة  ال�ت تكــون  أن 
ي أن ترســخ 

للجميــع، وأن تســتند إىل قيــم حقــوق اإلنســان. وينبــ�ف
حقــوق  المقبلــة  الجديــدة  والتكنولوجيــات  الرياضيــة  األلعــاب 

تصميمهــا. ي 
�ف اإلنســان 

ى  الكــ�ب الرياضيــة  واألحــداث  الرياضــة  م  تحــ�ت أن  ي 
ينبــ�ف  .78

عــىل  رة  المتــرف والشــعوب  والســكان  للفئــات  اإلنســان  حقــوق 
ي أن يستند تخطيط 

ي الحسبان. وينب�ف
نحو خاص وأن تضعها �ف

إىل  ومتابعتهــا  وتنفيذهــا  الرياضيــة  واألحــداث  السياســات 
عمليــات شــفافة، وأن تتضمــن هــذه األمــور بعــدي تقييــم األثــر 
عــىل حقــوق اإلنســان وبــذل العنايــة الواجبــة، وأن توفــر آليــات 
ي وضــع أصــوات 

تظلــم فعالــة مــن االنتهــاكات المحتملــة. وينبــ�ف
تكفــل  أن  ي 

وينبــ�ف األوقــات.  جميــع  ي 
�ف االعتبــار  ي 

�ف ريــن  المترف
ف  بــ�ي المســاواة  تعزيــز  منهــا  بطــرق  التنــوع  القــرار  اتخــاذ  هيئــات 
ي تشــجيع األحــداث الرياضيــة الخاصــة لفئــات 

. وينبــ�ف ف الجنســ�ي
معينة - مثل الشعوب األصلية، والنساء، والشباب، والمثليات 
ي الميــل الجنــ�ي ومغايــري الهويــة الجنســانية  ف ومــزدو�ب والمثليــ�ي
هــم - كوســيلة لزيــادة الفــرص  ، وغ�ي ف وحامــىلي صفــات الجنســ�ي

ي يواجهونهــا. الــ�ت المحــددة  التحديــات  الضــوء عــىل  وتســليط 

ي ســياق 
ي أن يتمتــع الالعبــون والعاملــون اآلخــرون �ف

ينبــ�ف  .79
ي أن 

ي تنظيــم حقوقهــم. وينبــ�ف
ي التمثيــل و�ف

الرياضــة بحقــوق �ف
 ، ف المســجل�ي غــ�ي  المهاجــرون  فيهــم  بمــن  للمهاجريــن،  ُيكفــل 
العمــل  ي 

�ف الجمعيــات وحقهــم  تكويــن  ي حريــة 
�ف ام حقهــم  احــ�ت

الرياضيــة. األلعــاب  ســياق  ي 
�ف ف  الحقــ�ي هذيــن  وتعزيــز 
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إىل  الرياضيــة  واألحــداث  السياســات  تســتند  أن  ي 
ينبــ�ف  .80

المتعدديــن عــىل جميــع  المصلحــة  الجمــاعي ألصحــاب  العمــل 
المتحــدة  األمــم  منظمــات  تواصــل  أن  ي 

وينبــ�ف المســتويات. 
المعنية، وال سيما مفوضية حقوق اإلنسان واليونسكو، تقديم 
توجيهات بشــأن الرياضة وحقوق اإلنســان، وأن تشــارك بنشــاط 
وحقــوق  الرياضــة  ومركــز  الرياضيــة  والحركــة  الحكومــات  مــع 

المعنيــة. الجهــات  مــن  هــا  وغ�ي اإلنســان 

ي 
�ف اإلنســان  وحقــوق  الرياضــة  مركــز  ينظــر  أن  ي 

ينبــ�ف  .81
بتعزيــز  المتعلقــة  الجيــدة  الممارســات  ونــ�ش  المبــادرات  ف  تعيــ�ي

ي 
المصالحــة والســالم والتفاهــم مــن خــالل الرياضــة، وبخاصــة �ف

اع. ف الــ�ف بعــد  ومــا  اع  ف الــ�ف ســيناريوهي 

 
ً
ي أن يعتمــد إعــداد التقاريــر المتعلقــة بالرياضــة نهجــا

ينبــ�ف  .82
تتضمــن  أن  ي 

وينبــ�ف البيانــات،  إزاء  اإلنســان  عــىل حقــوق   
ً
قائمــا

ي أن 
ات تتعلــق بالرياضــة. وينبــ�ف ات حقــوق اإلنســان مــؤرسش مــؤرسش

الرياضــة واألحــداث  ي 
النظــر �ف اإلنســان  آليــات حقــوق  تواصــل 

تقاريرهــا وتوصياتهــا. ي 
�ف الرياضيــة 
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المرفق
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