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البندان  2و 3من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام
تعزيز ومحاية مجيع حقعوق اإلنسعان املدنيعة والسيايعية واتصتدعا ية
واتجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقاط التمييز على أياس العرق ونوع اجلنس يف امليدان الرايضي
تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان*

موجز
يقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  5/40بشأن القضاء على التمييىز ىد
النس ىىاء والاتي ىىاي ا ااي ىىدان الرا ىىفو و تن ىىاول ماو ىىم األم ى ااتا ىىد الس ىىاميم ق ىىوق اإلنس ىىان ا
قريرهىىا تلتالىىيق القواعىىد واالىىاية الدوليىىم قىىوق اإلنسىىان اي اللىىلم ومىىا يقابل ىىا مىىن التزامىىاي
الىىدول ومسىىاولياي اتياىىاي الرا ىىيم اىىاا النسىىاء والاتيىىاي الرا ىىياي واىىدر الاحمل ىراي ا تملىىم ا
محايم حقوق اإلنسان للنساء والاتياي ا اايدان الرا ف و قدم استنتاجاي و وصياي هتدف إىل
لزيز هذا ا مايمو

__________

*

قُدم هذا التقرير بلد انقضاء ااوعد الن ائف لتضمينه أحدث االلومايو
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أوتا -مقدمة
يُق ىىدَّم ه ىىذا التقري ىىر عم ىالً بق ىرار جمل ىىس حق ىىوق اإلنس ىىان  5/40ال ىىذل ل ىىا لي ىىه ا ل ىىس إىل
-1
ماو م األم ااتاد الساميم قوق اإلنسان (اااو م الساميم) أن ُل ّد قريراً عن قا ع التمييز على
أسىىاا اللىىرق ونىىو ااىىنس ا اايىىدان الرا ىىف اىىا ا ل ى ا سياسىىاي اتياىىاي الرا ىىيم ولوائا ىىا
وممارسىىاهتا و و ىىي مىىا يتلىىق بىىذل مىىن قواعىىد وملىىاية روليىىم قىىوق اإلنسىىان وأن قىىدم التقريىىر إىل
ا لس ا رور ه الرابلم واألربلنيو
ووج ىىيف ا شىرين الاىىارب/نولم  2019رعىىو لتقىىدق ورقىىاي إسى اماً ا هىىذا التقريىىرو وورري
-2
ُ
()3
()2
()1
إحىىدو وعشىىرون ورقىىم مىىن الىىدول األعضىىاء ومنظمىىاي ا تمىىع ااىىدرب وج ىىاي أىىىرو و ويسىىتند
التقرير إىل هذا الورقىاي وإىل النتىائا ا دياىم الل ىد الىل وصىليف إلي ىا ويىاتي وهياىاي األمى ااتاىد
قوق اإلنسان واانظماي اإلقليميم واانظماي غة ا كوميم وملاهد الباوث األيارمييمو
ويقىىدم الالىىق الاىىارب مىىن التقريىىر مللومىىاي أساسىىيم عىىن قىىا ع التمييىىز على أسىىاا اللىىرق ونىىو
-3
اانس ا اايدان الرا فو ويلرض الالق الاالث م عامم عىن القواعىد واالىاية الدوليىم قىوق اإلنسىان
اي اللى ىىلم ومى ىىا يقابل ى ىىا مى ىىن التزامى ىىاي الى ىىدول ومسى ىىاولياي اتياى ىىاي الرا ى ىىيم اى ىىاا النسى ىىاء والاتيى ىىاي
الرا ىىيايو ويريىىز الالىىق الرابىىع على ح ىىة اللىوائ ااتللقىىم تألهليىىم للتلىىنيم ا لاىىم اإل ث على التمتىىع
حبقىىوق اإلنسىىانو واىىدر الالىىق اغىىامس الاحمل ىراي ا تملىىم ا محايىىم حقىىوق اإلنسىىان للنسىىاء والاتيىىاي ا
اايدان الرا فو ويلرض الالق السارا استنتاجاي و وصياي هتدف إىل لزيز هذا ا مايمو
-4
ويراعىف هىىذا التقريىر الشىواغق الىل أ ىىةي ا قىرار جملىس حقىىوق اإلنسىان  5/40ويقىىدم الىىيالً
لآلاثر اارت بم ا حقوق اإلنسان عل اللوائ واامارساي الرا يم الل ُلزم النساء والاتياي الرا ياي
الىال يُلتى ن فتلاىاي عىىن غىةهن مىىن حيىم النمىىو اانسىف  -أل الىىال لتلىم ىلائلى ن اانسىىيم
ع ىىن غ ىىةهن( - )4وين ىىتا جس ىىم ن مس ىىتواي ا ىىدر ( ت ىىاوز ااس ىىتواي االت ىىار ) م ىىن التستوس ىىتةون
ولدي ن حساسيم األندروجني خباض مستواي التستوستةون ا الدم بياًو

اثني ا -تقاط التمييز على أياس العرق ونوع اجلنس يف امليدان الرايضي
هنىىاأ أرلىىم رامحملىىم عل ى لوائىىد الرا ىىم عل ى اللىىام والرلىىاا وعل ى بنىىاء القىىدر عل ى القي ىىار
-5
واللمق ااماعف واااابر وغةها من اا اراي األساسيم أيضاًو ومع ل يظق مسىتوو مشىاريم النسىاء
والاتياي ا اايدان الرا ف أقق من مستوو مشاريم الرجال والاتيان عل اللليد اللاافو
__________

()1
()2

()3
()4

2

أ ربي ان إيوارور إيطاليا اام وريم اللربيم السوريم جورجيا السلاارور ق ص قطر يندا ااكسي و
منظمىىم اللاىىو الدوليىىم واىىالم الرا ىىيني والرابطىىم الدوليىىم للماليىىاي واااليىىني ومزروجىىف اايىىق اانسىىف ومحملىىايرل
اتويىىم اانسىىانيم وحىىاملف صىىااي اانسىىني ومنظمىىم هيىىومن رايىىتس وو ىىد وانىىم ا قىىوقيني الدوليىىم واااسسىىم
األسرتاليم االنيم حبقوق اإلنسان املف صااي اانسىىني والشىىبكم اإليرانيىىم للماليىىاي ومحملىىايرل اتويىىم اانسىىانيم
( )6Rangومجليم األ باء للدلا عن حقوق اإلنسان ومبارر ا قوق اانسيم ومنظمم Stop.IGM.orgو
انم ااساوا بني اانسني (جنوب ألريقيا) وماسسم جنوب ألريقيا للمرأ والرا مو
اىىىتالف اغلىىائن اانسىىيم أو محىىق صصصىىااي اانسىىنيطط ملىىطل جىىامع يُسىىتعدم لوصىىم جمموعىىم واسىىلم
م ىىن اتىتالل ىىاي ااس ىىديم اغلقي ىىم ا اغل ىىائن اانس ىىيمو ويول ىىد الش ىىعن حام ىىق ص ىىااي اانس ىىني خبل ىىائن
جنس ىىيم ت تا ىىل م ىىع التل ىرياني اال ىىورين اس ىىدل ال ىىذير واألناى ى ا ىىا ا ل ى البني ىىم اانس ىىيم و/أو األعض ىىاء
التناسليم و/أو األمناط الكروموسوميمو
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و شىىة رراسىىاي عديىىد إىل اللوامىىق اار بطىىم ت اىىاض ملىىدتي مشىىاريم النسىىاء والاتيىىاي ا
-6
ااي ىىدان الرا ىىف عل ى ص ىىليدل ات ىوا وا رتل ىىنيو وميك ىىن أن ك ىىون ه ىىذا اللوام ىىق م ىىن ى ىىار ااي ىىدان
الرا ف ماق االاية اتجتماعيم التمييزيم أو اللقباي الل اول رون التوليل بني أعباء الرعايىم واللمىق
والرا م أو من راىق اايدان الرا ف اا ا ل اتلتقار إىل براما هتيئ بياىم را ىيم نمنىم ومراعيىم
لالعتباراي اانسانيم أو تلدو للتارش وغةا من أشكال اللنم اانسارب ا اايدان الرا ف اا ا
ل اتستحملالل واتنت اأ اانسيان()5و
ويم ىىا ورر ا بل ىىض الورق ىىاي ت ميك ىىن لل ىىق التميي ىىز ال ىىذل تل ىىرض ل ىىه النس ىىاء والاتي ىىاي ا
-7
6
الرا ىىاي التنالس ىىيم وغ ىىة التنالس ىىيم عىىن التميي ىىز ال ىىذل يواج ن ىىه ا ا تمىىع بوج ىىه أع ى ( )و للل ى س ىىبيق
اااال أري االاية اتجتماعيىم الاقاليىم األوسىع نطاقىاً واإلجىراءاي التمييزيىم ااباشىر ماىق حظىر بلىض
ااالبس الل ر دي ا اارأ إىل إعاقم مشاريم النساء والاتياي ا الرا م وا يا اللامىم()7و وقىد تلىرض
النسى ىىاء والاتيى ىىاي الى ىىال يشى ىىارين ا اايى ىىدان الرا ى ىىف وت سى ىىيما الى ىىال ت ميتى ىىالن للملى ىىاية اانسى ىىانيم
ا تملي ىىم ااتل ىىلم ب ىىنمو الش ىىلر أو اللب ىىاا أو ااي ىىق اانس ىىف أو ااش ىىاريم ا را ىىاي مليّن ىىم للتا ىىرش
واتستبلار من أسرهن أو جمتملاهتن ا ليم()8و
ويظىىق إبقىىاء النسىىاء والاتيىىاي ا اايىىدان الرا ىىف أيضىاً مشىىكلم واسىىلم النطىىاقو لقىىد يشىىايف
-8
رراساي حديام الل د أُجرييف ا أمريكا الشىماليم عىن زار ملىدتي التسىرب وا ىواجز ااتواصىلم الىل
اول رون استمرار مشاريم النساء والاتياي ا الرا ىم والنشىاط البىدرب()9و و شىمق هىذا ا ىواجز عىدم
إمكانيىىم ا لىىول على الاىىرص ومشىىايق السىىالمم والنقىىق والوصى اتجتمىىاعف والتكىىاليم واتلتقىىار
إىل القى ىىدو لضى ىالً عى ىىن اغرالى ىىاي ااتللقى ىىم ت ى ىىيض والنشى ىىاط اانسى ىىف()10و و واجى ىىه الاتيى ىىاي والنسى ىىاء
الرا ياي اا اجراي والالجااي حواجز إ اليم من ا اللنلريم ويرا األجانا()11و
وازرار ا اآلونىىم األىىىة الىىوعف واتهتمىىام على اللىىليد اللىىااف تلتاىىرش واتعتىىداء اانسىىيني
-9
()12
ا اايدان الرا ف و ومع لى ب ّىني شى ار النىاجني أن اتسىت اتي الوا ىام وااسىتنة والشىاملم
والالالىىم والقائمىىم عل ى ا قىىوق تىىذا اتعتىىداء س ىواء أ للىىل األمىىر تتسىىت اتي الوقائيىىم أم اللالجيىىم
13
مل ُو ع بلد عل أل مسىتوو( )و وقىد رعىيف ااقىرر اغاصىم االنيىم ببيىع األ اىال واسىتحملالت جنسىياً
__________

( )5انظىىر على سىىبيق اااىىال
Actions 2014–2020, February 2014و
انظىىر عل ى سىىبيق اااىىال الورقىىم ااقدمىىم مىىن مبىىارر ا قىىوق اانسىىيمو انظىىر أيض ىاً CEDAW/C/FSM/CO/1-3
()6
الاقر 38و
انظىىر على سىىبيق اااىىال Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),
()7
“Human rights of women wearing the veil in Western Europe”, research paperو
الورقىىم ااقدمىىم مىىن إيطاليىىاو انظىىر أيضىاً الورقىىم ااقدمىىم مىىن  6Rangوهيىىومن رايىىتس وو ىىد “‘No choice but to
()8
)deny who I am’: violence and discrimination against LGBT people in Ghana” (8 January 2018و
الورق ى ىىم ااقدمى ى ىىم مى ى ىىن ين ى ىىداو انظى ى ىىر أيضى ى ىاً www.womenssportsfoundation.org/do-you-know-the-factors-
()9
influencing-girls-participation-in-sportsو
( )10الورقم ااقدمم من مبارر ا قوق اانسيمو
( )11الورقم ااقدمم من ق صو
(Margo Mountjoy and others, “International Olympic Committee consensus statement: harassment )12
European Commission, Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic

and abuse (non-accidental violence) in sport”, British Journal of Sports Medicine, vol. 50, No. 17

)(April 2016و

(Centre for Sport and Human Rights, “The 2018 Sporting Chance Forum”, meeting report (June 2019) )13و
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اىىا ا لى اسىىتحملالت ا البحملىىاء وا ااىوار اإلتحيىىم وغةهىىا مىىن مىوار اتعتىىداء اانسىىف على األ اىىال
عل وجه التاديد إىل اللنايم اسألم استحملالل األ اال اانسف ا اايدان الرا ف الذل يلت منتشىراً
وملمم ىاً ومستشىىراً وغىىة ىا ىىع للرقابىىم()14و وهنىىاأ حاجىىم أيض ىاً إىل إج ىراء حبىىوث بشىىأن الىىدور الىىذل
ياريىىه اللىىرق والو ىىع اتجتمىىاعف اتقتلىىارل وااوقىىع اايوسياسىىف ا احتمىىال التلىىرض للتمييىىز وس ىىبق
اتنتلاف والوقايمو
 -10ويارل قا ع التمييز عل أساا اللرق ونو اانس إىل زار اللقباي أمام لااي ادر من
النساء والاتياي اا يشمق األقلياي اللرقيم واإل نيمو و ريىز ملظى البيىا ي ااتاحىم عىن مشىاريم النسىاء
والاتياي ا اايدان الرا ف عل البلدان ااتقدمم أو عل بم الرا يايو وت و ى البيىا ي ا اليىم
شيااً يُذير من قا ع التمييز عل أساا اانس والتمييز عل أساا اللرق ا اايدان الرا ف وأوجىه
عىىدم ااسىىاوا ا اا ىوارر اللاايىىم وا ليىىم واامارسىىاي ا تمليىىم القائمىىم عل ى اتسىىتبلار()15و ومىىع ل ى
بدأي بلض الباوث األيارمييم تناول هذا القضاا()16و
 -11و شة بلض الدراساي إىل أن التمييز االاصر عل أساا اانس واللىرق ا اايىدان الرا ىف يلىور
إىل أواىىىر القىىرن التاسىىع عشىىر وأوائىىق ال ىق رن اللشىرين عنىىدما ه ىىر هيكىىق الرا ىىم الدوليىىم ا دياىىم مىىن ىىىالل
إنش ىىاء رابط ىىاي را ىىيم ا مجي ىىع أت ىىاء الل ىىامل ظ نظيم ىىا ا إ ىىار نظ ىىام رو و وش ى دي ه ىىذا الا ىىرت نظ ىىي
اايدان الرا ف لتلزيز َماق أعل يورل قائ عل اللرق مقابق ماق أعل أناول قائ عل اللرق()17و

 -12واعت ى ااق ىىرر اغ ىىاص اال ىىا تألش ىىكال االاص ىىر لللنلريى ىىم والتميي ىىز اللنل ىىرل وي ىىرا األجان ىىا
وما يتلىىق بذل من للا اتنتماء اللرقف مناذاً لرا م النعبىم()18و و قىرتب ملىدتي مشىاريم ااىرأ
ا األلل ىىاب األوابي ىىم ا بل ىىض الرا ىىاي م ىىن مل ىىدتي مش ىىاريم الرج ىىق( )19غ ىىة أن البي ىىا ي ااتاح ىىم
ت الق اتىتاللاي عل صليد اللرق واتنتماء اإل ا وىلائن أىرو راىق الدول وليمىا بين ىا()20و
و ىىا ر لىىرص ااشىىاريم ا الرا ىىم عل ى اللىىليد ا لىىف الىىل تبىىاين ا ملظ ى األح ىوال بسىىبا إمكاني ىىم
ا لول عل ااوارر ح ةاً شديداً عل مشاريم اارأ ا را م النعبم أو الرا م اتحرتاليم()21و

 -13و تااوي لرص الوصول أيضاً عل نطاق األللاب الرا يم ااعتلام الل يتطلىا بلضى ا مرالىل
مكلام()22و ولذل واجه النساء والاتياي من األسر االيشيم اانعاضم الدىق عقباي يىأراء ا الوصىول

__________

( )14انظر عل سبيق اااال ”OHCHR, “When sport becomes a dangerous playing field for childrenو
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Women 2000 and beyond: women,
()15
gender equality and sport”, December 2007و
(Jimoh Shehu, ed., Gender, Sport and Development in Africa: Cross-Cultural Perspectives on )16
Patterns of Representations and Marginalization (Dakar, Council for the Development of Social

)Science Research in Africa, 2010و انظىىر أيضىاً

Cora Burnett, “Engaging sport-for-development for

)social impact in the South African context”, Sport in Society, vol. 12, No. 9 (November 2009و

()17
Biopolitics (Oakland, California, University of California Press, 2017), chap. 2و
( A/69/340 )18الاقر 21و
( )19وقلىىيف الل نىىم األوابيىىم الدوليىىم أن بلى نسىىبم ااشىىاريم  48,8ا ااائىىم ا األللىىاب األوابيىىم اللىىيايم ا وييىىو ا
2020و انظر ”International Olympic Committee, “Promotion of women in sport through timeو
Emily J. Houghton, Lindsay Pieper and Maureen Smith, Women in the Olympic and Paralympic
()20
Niko Besnier, Susan Brownell and Thomas F. Carter, The Anthropology of Sport: Bodies, Borders,

Games: An Analysis of Participation, Leadership, and Media Coverage (East Meadow, New York,

)Women’s Sports Foundation, 2017و
( )21الورقتان ااقدمتان من إيوارور وانم ااساوا بني اانسنيو
( A/69/340 )22الاقر 21و
4
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إىل اارالل واالداي الالزمم لضالً عن حواجز شام عن عدم كالا وزيع الواجباي اانزليم واألسريم()23و
ويقىىع عىىاء ماىىرط مىىن هىىذا الواجبىىاي على عىىا ل النسىىاء والاتيىىاي اانتميىىاي إىل الااىىاي اا مشىىم اىىن
لي ن النساء الال يلشن ا لقر والنساء اانتمياي إىل األقلياي اللرقيم واإل نيم واا اجرايو
 -14وميتد التمييز د النساء والاتياي ا اايدان الرا ف إىل عدم ااسىاوا ا األجىور( )24ونقىن
التمايىىق ا ااناصىىا القياريىىم ا هىىذا ااضىىمار()25و وقىىد بىىدأ النظىىر ا ح ىىة اسىىتحملالل األللىىاب الرا ىىيم
الت ىىارل عل ى ااسىىاوا بىىني اانس ىىني غىىة أن هنىىاأ حاجىىم إىل مزي ىىد مىىن اللمىىق لا ى اآلاثر التمييزي ىىم
للممارس ىىاي ااالي ىىم والتس ىىويقيم عل ى نط ىىاقف الل ىىرق ون ىىو اا ىىنس ا ىىوء الطبيل ىىم ااتحمل ىىة للرا ىىيني
واام ور عل حد السواء()26و
 -15و ىارل وسىىائو اإلعىىالم روراً حيىواً ا وجيىىه اتنتبىىاا إىل مشىاريم النسىىاء والاتيىىاي ا اايىىدان
الرا ف وزار رعم ا غىة أن رراسىم أجرهتىا منظمىم األمى ااتاىد للرتبيىم والللى والاقالىم (اليونسىكو)
ىللىيف إىل أن  4ا ااائىم لقىىو مىن اتىوو وسىىائو اإلعىالم ااتعللىم ا الرا ىىم مكىرا للرا ىىاي
النسائيم()27و وياةاً ما نشر وسائو اإلعالم صىوراً لمى قوالىا منطيىم جنسىانيم وعرقيىم سىفء إىل نسىاء
األقلياي اإل نيم واللرقيم على وجىه اغلىوص()28و وغالبىاً مىا تنىاول التقىارير مظ ىر ااىرأ البىدرب وعمرهىا
وحياهتا الشعليم بدتً من التطرق إىل قدراهتا الرا يم()29و
 -16وو ل الباحاون أيضاً أوجه التايز والقوالا النمطيم الضمنيم الكامنىم ا حملطيىم الرا ىياي ا
وس ىىائو اإلع ىىالم و ب ىىني بل ىىض األرل ىىم زار ه ىىذا التاي ىىز ا اللق ىىد ااا ىىف()30و وم ىىن اا ىىرج أن ق ىىرتن
حملطيىىم مشىىاريم ااىرأ ا األللىىاب الرا ىىيم الىىل لتى أياىىر صص يوريىىمطط  -ماىىق يىىر السىىلم ورلىىع األ قىىال
واااليمم  -أبمالم عل لليقاي تداىق لي ا أشكال التمييز عل أساا اللرق ونو اانس()31و

__________

( )23انظر عل سبيق اااال

CEDAW/C/CHL/CO/7

الاقىىر 40و انظىىر أيضىاً الورقىىم ااقدمىىم مىىن إيطاليىىا و

Megan

Chawansky and Payoshni Mitra, “Family matters: studying the role of the family through the eyes

)of girls in an SfD programme in Delhi”, Sport in Society, vol. 18, No. 8 (January 2015و
( )24انظىىر على سىىبيق اااىىال Anne Peterson, “FIFA partners with the UN to promote gender equity”,
Public Broadcasting Service (PBS) News, 7 June 2019و انظىىر أيضىاً Anne Peterson, “Women’s
national soccer team players sue for equal pay.” PBS News, 8 March 2019و
( )25انظىىر على سىىبيق اااىىال International Working Group on Women and Sport, “Women and sport:
from Brighton to Windhoek – facing the challenge”, progress report, 1998و متىىايف ا الىرابو التىىا :
https://iwgwomenandsport.org/programmes/insight-hub/و
(Wolfram Manzenreiter, “The business of sports and the manufacturing of global social inequality”, )26
)Esporte e Sociedade, vol. 2, No. 6 (2007و
(“UNESCO calls for fairer media coverage of sportswomen”, 8 February 2018 )27و
(Manuel R. Zenquis and Munene F. Mwaniki, “The intersection of race, gender, and nationality in )28
sport: media representation of the Ogwumike sisters”, Journal of Sport and Social Issues, vol. 43,
No. 1 (2019), and Kara Allen and Cynthia M. Frisby, “A content analysis of microaggressions in
news stories about female athletes participating in the 2012 and 2016 Summer Olympics”, Journal

()29
()30

)of Mass Communication and Journalism, vol. 7, No. 3 (June 2017و انظىىر أيضىاً الورقىىم ااقدمىىم مىىن
مبارر ا قوق اانسيمو

University of Cambridge, “Aesthetics over athletics when it comes to women in sport”, 12 August
2016, and Ivana Katsarova, “Gender equality in sport: getting closer every day”, briefing,
European Parliamentary Research Service, March 2019و
Kara Allen and Cynthia M. Frisby, “A content analysis of microaggressions in news stories about
”female athletesو

( )31اارجع ناسهو
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اثلث ا -اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان
قع عل عا ل الدول اوجا القواعد واالاية الدوليم قوق اإلنسان التزاماي انع التمييز
-17
و ىىولة سىىبق اتنتلىىاف منىىهو و شىىمق ل ى القواعىىد واالىىاية أحكام ىاً لاهديىىم اىىدر تللىىل تلتزامىىاي
الىىدول بلىىدم التمييىىز على أسىىاا ااىىنس واللىىرق ونىىو ااىىنس وت سىىيما األحكىىام اانلىىوص علي ىىا ا
الل ىىد الىىدو اغىىاص ت قىىوق اتقتلىىاريم واتجتماعيىىم والاقاليىىم( )32والل ىىد الىىدو اغىىاص ت ق ىىوق
اادنيم والسياسىيم( )33وات ااقيىم الدوليىم للقضىاء على مجيىع أشىكال التمييىز اللنلىرل وا ااقيىم القضىاء
على مجيىىع أشىىكال التمييىىز ىىد ااىرأ وا اجت ىىاراي هياىىاي االاهىىداي اي اللىىلمو و كاىىق ا ااقيىىم
حقوق الطاق أيضىاً حىل الاتيىاي ا ااشىاريم على قىدم ااسىاوا مىع الاتيىان ا اايىدان الرا ىف ومحايىم
حقوق الرا يني رون سن الاامنم عشر و
 -18وُل ىىزم ا ااقي ىىم القض ىىاء عل ى مجي ىىع أش ىىكال التميي ىىز ىىد اا ىرأ ال ىىدول أبن كا ىىق للم ىرأ نا ىىس
الارص للمشاريم النشطم ا األللاب الرا يم و تعذ مجيع التدابة ااناسبم لتاقيل هذا الحملايم()34و وقد
أعربيف الل نم االنيم تلقضاء عل التمييز د اارأ أيضاً عن قلق ا من أن النساء والاتياي وت سيما
واي اإلعاق ىىم ت يشى ىىارين مشى ىىاريم ياملى ىىم ا األنشى ىىطم الرا ىىيم بسى ىىبا القوالى ىىا النمطيى ىىم واألحكى ىىام
ااسى ىىبقم التمييزيى ىىم()35و وأعربى ىىيف الل نى ىىم االنيى ىىم حبقى ىىوق األشى ىىعاص ول اإلعاقى ىىم أيضى ىاً عى ى ن القلى ىىل إزاء
ااشىىاريم ا ىىدور للنسىىاء والاتيىىاي واي اإلعاقىىم ا الرتبيىىم البدنيىىم ا ااىىدارا وا ااسىىابقاي الو نيىىم
واتااراي الرا يم()36و والتزميف الدول أيضاً ا إعالن ومن ا عمق بي ني بدع الن وض تارأ ا
يىىق جمىىاتي األنشىىطم الرا ىىيم والبدنيىىم ومىىن ىىمن ا اإلش ىراف والتىىدريا واإلرار ويىىذل بلىىات ا
مشاريم عل يق من اللليد الو ا واإلقليمف والدو ()37و وا  2018رعيف اامليم اللامم ا قرارها
 24/73بشىىأن الرا ىىم تعتبارهىىا عىىامالً مسىىاعداً لتاقيىىل التنميىىم ااسىىتدامم إىل اتهتمىىام تاسىىاوا بىىني
اانسني و لزيز حقوق اإلنسان ا اايدان الرا فو
 -19ويتطلىىا الولىىاء اىىذا اتلتزامىىاي القانونيىىم ل ى ييايىىم قىىا ع التمييىىز على أسىىاا اللىىرق ونىىو
اا ىىنس ا ااي ىىدان الرا ىىف وا ا تم ىىع بوج ىىه أع ى و ومالم ىىا أش ىىار إلي ىىه ما ىىوض األم ى ااتا ىىد الس ىىامف
قىىوق اإلنسىىان ا قريىىر صىىدر ا  2017سىىل عىىد صىىكوأ ونليىىاي روليىىم قىىوق اإلنسىىان صىراحم
أب ىر أشىكال التمييىز ااتقا لىم على متتىع النسىاء والاتيىاي حبقىوق اإلنسىان اىا ا لى قىا ع أشىىكال
التمييز عل أسس اللىرق واتنتمىاء اإل ىا والىدين واانسىيم وو ىع ات ىر ()38و وأو ى اااىوض السىامف
__________

()32
()33
()34
()35
()36
()37
()38
6

ااى ى ىىار ن  )2(2و3و انظى ى ىىر أيضى ى ىاً الل نى ى ىىم االنيى ى ىىم ت قى ى ىىوق اتقتلى ى ىىاريم واتجتماعيى ى ىىم والاقاليى ى ىىم التلليى ى ىىل اللى ى ىىام
رق  )2009(20بشأن عدم التمييز ا ا قوق اتقتلاريم واتجتماعيم والاقاليم الاقر ن  20و32و
ااى ىوار  )1(2و 3و26و انظى ىىر أيضى ىاً الل نى ىىم االنيى ىىم حبقى ىىوق اإلنسى ىىان التلليى ىىل اللى ىىام رقى ى  )1989(18بشى ىىأن عى ىىدم
التميي ىىز والتللي ىىل الل ىىام رق ى  )2000(28بش ىىأن ااس ىىاوا ا ا ق ىىوق ب ىىني الرج ىىال والنس ىىاء وجين ىىةو ىىد إيطالي ىىا
( )CCPR/C/128/D/2979/2017الاقر 6-7و
ااار (()10ز)و
انظ ى ى ى ى ى ى ىىر  CEDAW/C/PSE/CO/1الاق ى ى ى ى ى ى ىىر ( 40ب) و  CEDAW/C/KAZ/CO/5الاق ى ى ى ى ى ى ىىر ( 41ه)
و CEDAW/C/BWA/CO/4الاقى ىىر  39و CEDAW/C/ITA/CO/7الاقى ىىر  43وCEDAW/C/FRA/CO/7-8
الاقر (38ب)و
انظر  CRPD/C/SAU/CO/1الاقر 53و انظر أيضاً  CRPD/C/BOL/CO/1الاقر (67أ)و
الاقر (83م)و
 A/HRC/35/10الاقر 4و
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ا لى التقريىىر أيضىاً أن ما ىىوم التقىىا ع بىىني أوجىىه التمييىىز يبلىىور نتىىائا نظىىامني جمتملىىني أو أياىىر مىىن
التمييز ويتناول ريقم مسامهت ا ا إنشاء بقاي من عدم ااساوا ()39و
 -20واعتى ي الل نىىم االنيىىم تلقضىىاء على التمييىىز ىىد ااىرأ التاليىىق ااتلىىدر ااوانىىا أساسىىياً لا ى
نط ىىاق اتلتزام ىىاي اللام ىىم لل ىىدول األ ىراف ورعت ىىا إىل أن ل ىىرتف ق ىىانو ً بتل ى األش ىىكال ااتداىل ىىم م ىىن
التمييز و لتمد و تبع سياساي وبراما لم للقضىاء علي ىا يكىون مىن بين ىا حسىا اتقتضىاء ىدابة
ىاصم ماقتم و تي دابة ياليم للوقايم واا ()40و و ناولىيف انىم القضىاء على التمييىز اللنلىرل سى اب
أيضاً أبلار التمييز اللنلرل ااتللم بنو اانس وريزي عل قا ع اللرق ونو ااىنس ا عمل ىا مشىة
ىدرأ ا ياى ىىة مى ىىن األحيى ىىان مى ىىا مل يكى ىىن هنى ىىاأ سى ىىلي أو اعى ىرتاف صى ىىراان
إىل أن التمييى ىىز اللنلى ىىرل ت يىُ ى َ
()41
تلت ارب ااعتلام الل يليش ا الرجال والنساء ا جماتي ا يىا اللامىم من ىا واغاصىم و وقىدميف هياىم
األم ى ااتا ىىد للمس ىىاوا ب ىىني اانس ىىني ومتك ىىني اا ىرأ (هيا ىىم األم ى ااتا ىىد للم ىرأ ) وجي ىىاي بش ىىأن مج ىىع
البيا ي عن التمييز متلدر ااوانا لرصد ااساوا ا اايدان الرا ف وا ميارين أىرو()42و
 -21وُلى ىىزم ا ااقيى ىىم القضى ىىاء على ى مجيى ىىع أشى ىىكال التمييى ىىز ى ىىد ااى ىرأ الى ىىدول أيضى ىاً بتلى ىىديق األمنى ىىاط
واامارساي اتجتماعيم والاقاليىم القائمىم على لكىر رونيىم أو اىوق أحىد اانسىني أو على أروار منطيىم
للرجق واارأ ( )43و و شة صصالقوالىا النمطيىم اانسىانيمطط إىل ممارسىم إسىنار وىاي أو ىلىائن أو أروار
اىىدر لاىىرر لسىىبا وحيىىد هىىو انتمىىا ا إىل إحىىدو لاتىىني اجتمىىاعيتني مهىىا لاىىم النسىىاء أو لاىىم الرجىىال()44و
وينطول طبيل ما وم التقا ع مع القوالا النمطيم اانسانيم عل اليق سبق إس ام االتقداي ااتللقم
تللرق ونو اانس ملاً ا ااق الضرر ا مجيع جوانا ا يا اللامم واغاصم وا إقامم حواجز أمىام
محايم ا قوق( )45و ولذل ت بد من ملاام االىاية اتجتماعيىم الىل قيىد مشىاريم النسىاء والاتيىاي ا
اايىىدان الرا ىىف بسىىبا القوالىىا النمطيىىم اللرقيىىم واانسىىانيم لضىىمان مشىىاريت ن على قىىدم ااسىىاوا مىىع
الرجال والاتيانو
 -22ويشى ىىدر إعى ىىالن وبى ىىر ما عمى ىىق ريى ىىرتن( )46على ى قى ىىا ع أشى ىىكال التمييى ىىز ا ميى ىىارين شى ىىمق
الرا ى ىىم وعلى ى رور الرا ى ىىم ا التلى ىىدل تى ىىذا التمييى ىىزو ويى ىىدعو الى ىىدول إىل مكالاى ىىم التى ىىأ ة السى ىىل
لألي ىىديولوجياي اللنل ىريم وت س ىىيما عل ى الش ىىباب م ىىن ى ىىالل التلل ىىي الرو ىىف وغ ىىة الرو ىىف ووس ىىائو
اإلعىىالم والرا ىىمو واىىث الىىدول بوجىىه ىىىاص عل ى اللمىىق تلتلىىاون مىىع اانظمىىاي ا كوميىىم الدوليىىم
والل نم األوابيم الدوليم واتااراي الرا يم الدوليم واإلقليميىم على شىديد الكاىايف ىد اللنلىريم ا
الرا م بطرق من ا اقيم شباب اللامل من ىالل ممارسم الرا م رون أل نو من التمييزو
__________

( )39اارجع ناسه الاقر 7و
( )40التوص ىىيم اللام ىىم رق ى  )2010(28بش ىىأن اتلتزام ىىاي األساس ىىيم لل ىىدول األ ى ىراف اوج ىىا اا ىىار  2م ىىن ات ااقي ىىم
الاقر 18و
( )41التوصيم اللامم رق  )2000(25بشأن أبلار التمييز اللنلرل ااتللقم بنو اانس الاقر 1و
(Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development (2018) )42و
( )43ااار (5أ)و
( )44التقريىىر اللىىارر بتكليىىم مىىن اااو ىىيم السىىاميم ”“Gender stereotyping as a human rights violation
شى ىرين األول/أيتى ىىوبر  2013متى ىىايف ا الى ىرابو التى ىىا www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ :
Documentation.aspxو انظر أيضاً ا ااقيم القضاء عل مجيع أشكال التمييز د اارأ ااار 5و
( )45انظر A/HRC/35/10و
( A/CONF.189/12 )46و Corr.1الالق األولو
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 -23و ريز اليالي أىرو اي صلم للاقوق عل االاية الل امف لااي ادر من الرا يني
ماىىق األشىىعاص رون سىىن الاامنىىم عشىىر ( )47والرا ىىيني ول اإلعاقىىم( )48والرا ىىيني ول ىلىىائن
جنسيم فتلام عن غةه ()49و

رابع ا -أتث ععل اللع ععوالق املتعلقع ععة نألفليع ععة للتدع ععنيت يف ف ع ععة اإل
حبقوق اإلنسان

علع ععى التمتع ع

 -24بدأي اارأ شارأ ا را م النعبم ا أوائق القرن اللشىرين غىة أن األيىديولوجياي الاقاليىم
السائد بشأن جسد اارأ أعاقيف إرماج ا اا ا ل الشواغق ااتللقم بلرض جسىد ااىرأ على ااىأل
50
والتلىىرض لل ىىد البىىدرب وااعىىا ر البدنيىىم( )و واىىا يانىىيف مشىىاريم ااىرأ ا األللىىاب الرا ىىيم ىُىدار ولقىاً
لتقسي صارم يلنم اانس إىل لاتني نشأي عل الاور شواغق إزاء اديد من ينتمف إىل لام النساء
وأري إىل و ع ملاية تللل تألهليم للتلنيم ا لام اإل ث ت زال ساريمو
 -25وبىىدأ مىىا يُلىىرف تسى اىتبىىار ااىىنس (الىىذل يُسىىم أيضىاً اىتبىىار األنو ىىم أو التاقىىل مىىن نىىو
اانس) ا الاال يناي من القرن ااا ف تعتبارا اىتباراً فللاً للرا ياي ُُيرو بدالع الشى اسىتناراً
إىل مظ رهن اغارجفو وا الستيناي طوري هذا اامارسم إىل ش ار عاايم إلزاميم اميع الرا ياي
اللىوا يسىىلني إىل اانالسىىم ا ااسىىابقاي الدوليىىم الىىل نظم ىىا الرابطىىم الدوليىىم تاىىاراي أللىىاب القىىوو
(الرابطم الدوليم)( )51و/أو الل نم األوابيم الدوليمو
 -26وق ىىد حمل ىىةي عمليى ىىاي وأس ىىاليا ومل ىىاية اديى ىىد اا ىىنس ا ىىرور الوقى ىىيف وانتقل ىىيف م ىىن عمليى ىىاي
التاتيد ااسدل إىل أىذ الليناي البيولوجيم الل يانيف شمق ا البدايم النمو النوول للكروموسوماي
وجين ىىاي ا ىىدر ظ ب ىىدأي من ىىذ ع ىىد أق ىىرب تن ىىاول مس ىىتواي التستوس ىىتةون ا ااس ى ()52و ول ىىدو ملظ ى
األل ىرار ىلىىائن جنسىىيم ىلقيىىم ناسىىا التوقلىىاي االتىىار اس ى األناى أو جس ى الىىذير غىىة أن ل ى
ت ينطبل عل ااميع وت وجد عالمم واحد حاوم لتاديد جنس الذير أو جنس األنا ()53و
 -27وا التس ىىليناي أوق ىا ى يف الرابط ىىم الدولي ىىم ظ الل ن ىىم األوابي ىىم الدولي ىىم بس ىىبا ىىحملو م ىىن وا ىىلف
السياساي واانظماي اا نيم الطبيم والرا ىيني ممارسىم اتىتبىار اانسىف اإللزامىف اميىع النسىاء وعىار إىل
اتىتباراي الل ارو بدالع الش و ست دف النساء الال لت أجسارهن صص يوريمطط()54و
__________

()47

Getting into the Game: Understanding the Evidence for Child-focused Sport for Development,
)provisional full report (March 2019و

( )48انظى ىىر التقى ىىارير السى ىىنويم لل نى ىىم الدوليى ىىم لألللى ىىاب األوابيى ىىم لألشى ىىعاص ول اإلعاقى ىىمو متاحى ىىم ا الى ىرابو التى ىىا :
www.paralympic.org/ipc-publicationsو
( )49انظ ىىر ال ىىبالخ اا ىىار  18أيلول/س ىىبتم  2018ااق ىىدم م ىىن اإلج ىراءاي اغاص ىىم ل ىىس حق ىىوق اإلنس ىىان إىل الرابط ىىم
الدوليم تااراي أللىىاب القىىوو بشىىأن اللىوائ ااتللقىىم تألهليىىم للتلىىنيم ا لاىىم اإل ث (الرا ىىياي ااعتلاىىاي
عىىن غىىةهن مىىن حيىىم النمىىو اانسىىف) ()OL OTH 62/2018و انظىىر أيضىاً OHCHR, background note on
 human rights violations against intersex peopleوA/HRC/29/23و
Susan K. Cahn, Coming on Strong: Gender and Sexuality in Twentieth-Century Women’s Sport.
()50
)(Cambridge, Harvard University Press, 1995و
( )51حملة او ا اإلنكليزل إىل  World Athleticsا شرين األول/أيتوبر 2019و
(Vanessa Heggie, “Testing sex and gender in sports: reinventing, reimagining and reconstructing )52
histories”, Endeavour, vol. 34, No. 4 (2010), pp. 157–163و
(OHCHR, “Background note on human rights violations against intersex people” )53و
(Vanessa Heggie, “Testing sex and gender in sports” )54و
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 -28وا  2011أصدري الرابطم الدوليم (تلتشاور مع الل نم األوابيم الدوليم) لوائ جديد نظ
أهليىىم النسىىاء الىىال يتسىىمن صصباىىرط األندروجينيىىمطط للتنىىالس على اللىىليد الىىدو و و قيىىد هىىذا اللىوائ
يميى ىىم التستوسى ىىتةون الطبيلى ىىف ااسى ىىمويف اى ىىا لى ىىدو الرا ى ىىياي و لى ىىزم ن تغضى ىىو لتى ىىدىالي غاى ىىض
التستوستةون إىل مستواي ادر من أجق اانالسم()55و وأصدري الل نم األوابيم الدوليم صيحملم ىاصم
اا من هذا اللوائ ()56و
 -29وىضليف هذا اللوائ للتماين لِما تا من أ ر عل حل الرا ىياي ا عىدم التمييىز لضىالً عىن
اس ىىتمرار اسى ىىتعدام عالمى ىىم بيولوجيى ىىم واحى ىىد لتاديى ىىد نى ىىو ااى ىىنسو وأ ى ىىةي أسى ىىالم أيضى ىاً بشى ىىأن اتسى ىىتعدام
اتنتقائف لألرلم الللميم ألن ااالاىاي الللميىم مل اسى بلىد اترعىاء األصىلف الىذل يايىد أبن ار اىا مسىتوو
التستوستةون الطبيلف يتي لبلض النساء ميز نالسيم عل غةهن ويس ا مدو اىتالف أرائ ن()57و
 -30وا  2015علقىىيف اكمىىم التاكىىي الرا ىىف ل ىوائ الرابطىىم الدوليى م بشىىأن لىىرط األندروجينيىىم
حيى ىىث رأي أيى ىىا متييزيى ىىم على ى تى ىىو ت مى ى ر لى ىىه :لاألرلى ىىم مل ابى ىىيف أن اإل ث الى ىىال يتسى ىىمن صصباى ىىرط
األندورجنيطط يتمتلن ايز من حيىث األراء على نظىةاهتن كاىف لت يىر اسىتبلارهن مىن اانالسىم ا لاىم
اإل ث()58و وأم ليف ا كمم الرابطم سنتني لتقدق أرلم إ اليم وإت أصبايف اللوائ ت لمو
 -31وا  2018أصدري الرابطم الدوليم لوائ جديد لألهليم للتلنيم ا لام اإل ث ت نطبل
إت على النسىىاء واي اىتاللىىاي مليّنىىم ا اغلىىائن اانسىىيم()59و واىىدر هىىذا اللىوائ ملىىاية األهليىىم
ال ىىل ُل ىىزم ا مجل ىىم أم ىىور الرا ىىياي ااعتلا ىىاي ع ىىن غ ىىةهن م ىىن حي ىىث اغل ىىائن اانس ىىيم خبا ىىض
التستوستةون ا الدم إىل مستوو ادر من أجق اتحتااظ تألهليم للتنالس ا لام اإل ثو
 -32وقىىد ح ىىري عىىد را ىىياي مىىن مجيىىع أتى اء اللىىامل اىىذا الل ىوائ ااتللقىىم تىتبىىار ااىىنس مىىن
بيىىن ن مىىارا ىوسىىيه مىىار ينيز-ت ينيىىو (إسىىبانيا) وإي ىوا يلوبويولسىىكا (بولنىىدا)()60و غىىة أن أش ى ر النسىىاء
الال ح رن اا ا اللقد ااا ىف يناىدرن مىن ألريقيىا جنىوب اللىاراء الكى و ومىن جنىوب نسىيا مىن
بي ىىن ن س ىىاناف س ىىونداراجا ن ورو ش ىىاند (اتن ىىد) وياس ىىرت س ىىيمينيا (جن ىىوب ألريقي ىىا) وأني ىىيف نيحمليس ىىا
(أوغن ى ىىدا) ومارغري ى ىىيف وامب ى ىىول (ييني ى ىىا) ولرانس ى ىىني نيونس ى ىىات (بورون ى ىىدل)و وُنش ى ىىر ق ى ىىارير ع ى ىىن ل ى ى
الرا ىىياي وغىىةهن مىىن يلتىىا اانطقتىىني ااشىىموتي تلتاقيىىل و/أو اغا ىىلاي إلجىراءاي غىىة ىىروريم
واتمق أن كون ار وُيرل التاقيل ا ل التقارير و طلن لي ا النساء أناس ن()61و
بياً ُ

__________

()55

“IAAF regulations governing eligibility of females with hyperandrogenism to compete in women’s
)competition” (2011و

(“IOC regulations on female hyperandrogenism” (2012) )56و
Katrina Karkazis and Morgan Carpenter, “Impossible ‘choices’: the inherent harms of regulating
()57
women’s testosterone in sport”, Journal of Bioethical Inquiry, vol. 15 (2018), pp. 579–587و
Court of Arbitration for Sport, Dutee Chand v. the Athletics Federation of India and the
()58
()59

International Association of Athletics Federations, Case No. CAS 2014/A/3759, interim arbitral
award, 24 July 2015و

IAAF, “Eligibility regulations for the female classification (athletes with differences of sex
)development)” (2018و

(Vanessa Heggie, “Testing sex and gender in sports” )60و
( )61انظر عل سبيق اااال P. Fénichel and others, “Molecular diagnosis of 5 alpha-reductase deficiency in 4
elite young female athletes through hormonal screening for hyperandrogenism”, Journal of Clinical

 Endocrinology and Metabolism, vol. 98, No. 6, (2013), pp. E1055–E1059و Z.K. Goh, Evelyn Watta
and Ed Knowles, “DSD athletes: what does it mean to be DSD and how gender and sex are the big

( issues in athletics”, 25 September 2019متىىايف ا الىرابو التىىا :
)news/detail/semenya-niyonsaba-wambui-what-is-dsd-iaaf-regulations

www.olympicchannel.com/en/stories/
و Ruth Padawer, “The humiliating

 practice of sex-testing female athletes”, The New York Times, 28 June 2016و
intersex runner had surgery to compete. It has not gone well”, The New York Times, 16 December 2019و
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 -33وا رسالم موج م إىل الرابطم الدوليم بشأن لوائ  2018أعرب ال م من ى اء األم ااتاد
ا جمال حقوق اإلنسان عن قلق من أن اللوائ ضاف الشرعيم تلالق على مراقبىم مجيىع الرا ىياي
بسى با قوالىىا منطيىىم تللىىل تألنو ىىم وأ ىىالوا أن ه ىىذا الل ىوائ لامىىق جمموعىىم مىىن الرا ىىياي ملامل ىىم
فتلاى ىىم عى ىىن غى ىىةهن والل ى ىىن مى ىىن ظ عر ى ىىم للواقى ىىا ت ى ىىاوز إىل حى ىىد بليى ىىد عى ىىدم إمكانيى ىىم اانالسى ىىم
و لر ى ن أيض ىاً لللىىار والسىىعريم والتىىدىق ا حيىىاهتن الشعلىىيم واغاصىىمو و نشىىأ أ ىرار إ ىىاليم عمى ا
نطول عليه ل اللوائ من حاجم النساء إىل صصإصىاليف حىالت نطط مىن ىىالل ىدىالي غىة ىروريم
بياً رت ا علي ا ناثر صايم سلبيم()62و ومالما قاليف ياسرت سيمينيا صصلقد ىضليف لاان ت م ر
له َّ
شكق دىالً ا حيا الشعليم ومشق أرق ااصيق حيا ا ميمم واغاصمطط()63و
 -34وا ىىرم ناي ىىذ اللى ىوائ ااتللقى ىىم تألهلي ىىم للتل ىىنيم ا لاى ىىم اإل ث الرا ىىياي ااعتلا ىىاي عى ىىن
غىىةهن مىىن حيىىث اغلىىائن اانسىىيم مىىن ا ىىل ا ااشىىاريم على قىىدم ااسىىاوا مىىع غىىةهن ا األللىىاب
الرا ىىيم وينت ى ا ىىل ا عىىدم التمييىىز بوجىىه أعى و وميكىىن أن ىىا ر الى ن ُ ا ااتبلىىم حاليىاً لتنظىىي األهليىىم
للتل ىىنيم ا لا ىىم اإل ث ح ىةاً س ىىلبياً عل ى متت ىىع الرا ىىياي حبق ىىوق اإلنس ىىان الواجب ىىم ت ىىن وميك ىىن أن
شكق انت اياً للاقوق التاليم:
ا ى ىىل ا عى ىىدم التلى ىىرض للتلى ىىذيا وغى ىىةا مى ىىن ى ىىروب االاملى ىىم أو اللقوبى ىىم القاسى ىىيم
(أ)
أو الالإنسانيم أو اا ينمو أيد ااقرر اغاص االا اسألم التلذيا وغةا من روب االاملم أو اللقوبم
القاسى ىىيم أو الالإنسى ىىانيم أو اا ينى ىىم إىل جانى ىىا مكلاى ىىني نى ى ىرين بى ىىوتاي أن ل ى ىوائ الرابطى ىىم الدوليى ىىم
لل ىىام  2018ت اى ى الرا ى ىىياي على ى اغضى ىىو ألل قيى ىىي أو ع ىىال لكن ى ىىا ى ىىرتأ ت ىىن ىيى ىىاراً صى ىىلباً:
اغضى ىىو تى ىىذا التقييمى ىىاي اتقتااميى ىىم غى ىىة الضى ىىروريم بيى ىاً و/أو اغضى ىىو لتى ىىدىالي ى ىىا ر سى ىىلباً على ى
صات ن ورلاه ن أو اانع من ااشاريم ا اايدان الرا فو و نطول هذا اللالجاي أيضاً على ىطىر
إ ىىاق ىىرر تلسىىالمم اااريىىم والبدنيىىم قىىد يشىىكق انت اي ىاً للاىىل ا عىىدم التلىىرض للملاملىىم أو اللقوبىىم
()64
القاسيم أو الالإنسانيم أو اا ينم بق وعدم التلرض للتلذيا
(ب) ا ل ا اللمق وا التمتع بشروط عمق عارلم وموا يىمو قىد تلىارض اللىوائ ااتللقىم
تألهلي ىىم للتل ىىنيم ا لا ىىم اإل ث م ىىع ا ىىل ا اللم ىىق ألي ىىا ق ىىد ش ىىكق ا اامارس ىىم اللملي ىىم ح ىىاجزاً
اىىد عل ى تىىو غىىة متناسىىا مىىن كىىالا لىىرص ا لىىول على عمىىق للرا ىىياي ااعتلاىىاي عىىن غىىةهن
من ح يث اغلائن اانسيمو عالو عل ل قد قتضف ل اللوائ إجىراء حمليىةاي بدنيىم ت لىزوم
تى ىىا كى ىىون شى ىىر اً مسى ىىبقاً لللمى ىىق را ى ىىيم و قتضى ىىف اغضى ىىو لرصى ىىد اقتاى ىىامف متواصى ىىق يكى ىىون شى ىىر اً
()65
مستمراً لللمق
( ) ا ل ا التمتع أبعل مستوو ممكن من اللام البدنيم واللقليمو قد يتلرض التمتىع
اىذا ا ىل للعطىىر عنىدما لضىىع الرا ىياي للضىىحملو مىن أجىق الىىا قىراراي حاوىىم بسىبا شىواغق إزاء
األهليىىم امارسىىم الرا ىىم بىىدتً مىىن الش ىواغق ااتللقىىم تللىىام والرلىىااو وميكىىن أن ىىدلع الل ىوائ ااتللقىىم
تألهليى ىىم للتلى ىىنيم ا لاى ىىم اإل ث بلى ىىض الرا ى ىىياي إىل اغضى ىىو لتاقيقى ىىاي واىتبى ىىاراي و ى ىىدىالي
هتدف ماالً إىل ىاض مستواي التستوستةون قد كون تا ناثر سلبيم عل اللام البدنيم واللقليمو
وا اقىىيف هياىىم اكمىىم التاكىىي الرا ىىف الىىل راجلىىيف قضىىيم السىىيد سىىيمينيا على أن اشىرتاط اغضىىو

__________

()62
()63
()64
()65
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انظر www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/Communications/OL-OTH-62-2018.pdfو
“Caster Semenya’s comeback statement in full”, The Guardian, 30 March 2010و
”Vanessa Heggie, “Testing sex and gender in sportsو
الل نىىم االنيىىم ت قىىوق اتقتلىىاريم واتجتماعيىىم والاقاليىىم التلليىىل اللىىام رقى  )2005(18بشىىأن ا ىىل ا اللمىىق
الاقراي (12ب) و 23و 31والتلليل اللام رق  )2016(23بشأن ا ل ا التمتع بشروط عمق عارلم ومر يمو
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لااوص محيمم لتاديد مىدو صصرجولت ىاطط هىو إجىراء صصشىديد التىدىق ا ا يىا الشعلىيم وميكىن أن
ي ىىارل إىل ىىرر ناس ىىفطط()66و و نط ىىول الل ىوائ أيض ىاً عل ى ىط ىىر وق ىىو ممارس ىىاي بي ىىم غ ىىة أىالقي ىىم
وت سىىيما عنىىدما ت يلىىزم ا لىىول على موالقىىم مسىىتنة مىىن الشىىعن االىىا وانت ايىىاي للاظىىر اللىىام
اااىىروض عل ى اإلج ىراءاي غىىة الضىىروريم بي ىاً()67و وقىىد شىىدر ااقىىرر اغىىاص االىىا حبىىل يىىق إنسىىان ا
التمتع أبعل مستوو ممكن من اللام البدنيىم واللقليىم على أن ااوالقىم ااسىتنة على أل ىدىق ى
ت قتلر عل القبول بق ُيا أن كون وعيم ومستنة اا يكاف من أجق محايىم الكرامىم اإلنسىانيم
وحريىم القىرارو ويلىزم ىىولة رعايىىم ىاصىم مى يىىان هنىاأ اىىىتالل ا مىوازين القىىوو جى عىن عىىدم ااسىىاوا ا
االرلم واغ والاقم بني مقدمف الرعايم اللايم واأللرار وت سيما اانتمىني إىل لاىاي ىليام()68و وا اايىدان
الرا ىىف ي ىىزرار ه ىىذا اتى ىىتالل م ىىن ج ىراء اعتم ىىار الرا ىىياي عل ى اتا ىىاراي الرا ىىيم ال ىىل ش ىىرتط ل ى
التدىالي الطبيم واتلتقار ا ياة من األحيان إىل الدع الكاا والشامق أ ناء عمليم الا القرار
ا ل ا اللام اانسيم واإلجنابيمو ميكن أن يتلرض هذا ا ل للعطر بوجه ىىاص
(ر)
69
( )
من جراء دىالي بيم غة روريم ا ر ا اترمو ي واألعضاء والقدراي اإلجنابيم
(هى) حىىل يىىق لىىرر ا عىىدم التلىىرض لتىىدىق لسىىاف ا ىلوصىىيا هو هىىذا ا ىىل ملىىرض
غطر اتنت اأ عندما ُكشم أواء النساء وااللوماي الشعليم عن ن للللىن و/أو ُلىرض ا وسىائو
اإلعىالمو ويبىني التىارين أن مىن ااسىتايق ىمان اغلوصىيم ألن هىذا اللىوائ ُطبَّىل ا ماىاي البلىىدان
و شىمق اللديىىد مىىن األ ىراف الااعلىمو وقىىد أقىىري هياىىم اكمىم التاكىىي الرا ىىف أبن الظىىروف ااتوقلىىم
(ماق عدم مشاريم را ياي مليّنىاي ا مناسىباي اىدور ا ااسىابقاي الدوليىم الىل حهلىن للمشىاريم
()70
لي ا من ىالل البطوتي الو نيم) صصيُرج أن الق السريم مسألم ت ملىن تا ا بلض ا اتيطط
حىىل الشىىعن ا احىرتام يرامتىىه وسىىالمته البدنيىىم واسىىتقالله ااسىىدلو يشىىمق هىىذا
(و)
ا ل قدر الشعن عل الا قراراي أساسيم بشأن حيا ه وصاتهو وت يلتمد الىا القىراراي اتىارف
عل األهليم القانونيم الرويم لاسا بق يتوقم أيضاً عل الظىروف اااريىم والىدع اتجتمىاعف وعىدم
التلرض لأل و أو اإليراا( )71و وتلتا لإن اللوائ ااتللقم تألهليم للتلنيم ا لام اإل ث قد سىلا
الرا ياي القدر عل التاك ا أجسارهن ومسار حياهتن الرا يم وما بلد الرا يم()72و

__________

()66

Court of Arbitration for Sport, Mokgadi Caster Semenya v. International Association of Athletics

 Federations, Case No. CAS 2018/O/5794, arbitral award, 30 April 2019و Athletics South Africa
v. International Association of Athletics Federations, Case No. CAS 2018/O/5798, arbitral award,

30 April 2019و

(World Medical Association, “Physician leaders reaffirm opposition to IAAF rules” (15 May 2019) )67و
( A/64/272 )68الاقر 26و
( )69انظىىر الىىبالخ ااىىار  18أيلول/س ىىبتم  2018ااقىىدم إىل اإلج ىراءاي اغاصىىم ل ىىس حقىىوق اإلنسىىان مىىن الرابط ىىم
الدوليم تااراي أللىىاب القىىوو بشىىأن اللىوائ ااتللقىىم تألهليىىم للتلىىنيم ا لاىىم اإل ث (الرا ىىياي ااعتلاىىاي
عن غةهن من حيم النمو اانسف) ()OL OTH 62/2018و
Mokgadi Caster Semenya v. International Association of Athletics Federations and Athletics South
()70
Africa v. International Association of Athletics Federationsو
(UN Millennium Project 2005, Who’s Got the Power? Transforming Health Systems for Women )71
)and Children, (London, Earthscan, 2005و وWalter Kälin and Jörg Künzli, The Law of International
)Human Rights Protection (Oxford, Oxford University Press, 2009و
( )72الورقم ااقدمم من مبارر ا قوق اانسيمو
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 -35و شمق التزامىاي الىدول ا جمىال حقىوق اإلنسىان طبيىل مبىدأ اللنايىم الواجبىم اانلىوص عليىه
ا اللديىىد مىىن ملاهىىداي حقىىوق اإلنسىىان الىىذل يُلزم ىىا انىىع انت ايىىاي حقىىوق اإلنسىىان الىىل ير كب ىىا
نىرون والتاقيل لي ا و ولة سبق اتنتلاف من ا()73و
 -36واابارئ التوجي يم ااتللقم تألعمال الت اريم وحقىوق اإلنسىان هىف إ ىار رئيسىف لا ى بيلىم
ونطىىاق التزامىىاي الىىدول ومسىىاولياي اا ىىاي الااعلىىم مىىن غىىة الىىدول ا جمىىال حقىىوق اإلنسىىان اىىا ا
ل ا اايدان الرا ىفو وهتىدف اابىارئ التوجي يىم الىل أيىدها جملىس حقىوق اإلنسىان ا قىرارا 4/17
ا  2011إىل لزيىىز نايىىذ إ ىىار األم ى ااتاىىد االنىىون صصا مايىىم واتح ىرتام واتنتلىىافطط الىىذل يقىىع
اوجبىىه عل ى عىىا ل الىىدول واجىىا محايىىم حقىىوق اإلنسىىان (مىىن ىىىالل السياسىىاي والل ىوائ والتش ىريلاي
واإلناا الالال) و قع عل عا ل اااسساي مساوليم احرتام حقوق اإلنسىان أل أن علي ىا أن تعىذ
ىط ىواي لت ن ىىا التل ىىدل عل ى حق ىىوق اآلى ىرين م ىىن ى ىىالل أنش ىىطت ا أو عالقاهت ىىا الت اري ىىم وحيام ىىا
ضى ىىرري ا قى ىىوق وجى ىىا على ى الى ىىدول واااسسى ىىاي ملى ىاً أن تى ىىي سى ىىبق اتنتلى ىىاف الالى ىىال وإمكانيى ىىم
اتستاار من ا من ىالل نظ ا اي أو غةها من الوسائق اإلراريم أو غة القضائيم ااناسبمو ويتطلا
الولىىاء اىىذا ااسىىاولياي مىىن اااسسىىاي أن تعىىذ ىطىواي اىىدر اراعىىا هىىذا اتلتىزام علنىاً وأن رسىىف
قدراي الرصد ا سياق بذل اللنايم الواجبم (واجباي صصإرراأ وإه ارطط احرتام حقوق اإلنسان)و
 -37وق ىىد ب ىىدأي بل ىىض اتيا ىىاي الرا ىىيم ا ىىا لي ىىا اتا ىىار الى دو لك ىىر الق ىىدم ا اللم ىىق ال ىىاية
حقوق اإلنسانو و لكس ااار  3من النظام األساسف لالاار التزامىه بتنايىذ اابىارئ التوجي يىم ااتللقىم
تألعمال الت اريم وحقوق اإلنسان واحرتام مجيع حقوق اإلنسان االرتف اا رولياًو عالو عل لى
ي ىىذير اتا ىىار ا سياس ىىته ااتللق ىىم حبق ىىوق اإلنس ىىان أن ىىه يري ىىز بوج ىىه ى ىىاص عل ى ادي ىىد وملاا ىىم اآلاثر
اانس ىىانيم ااتباين ىىم وعل ى لزي ىىز ااس ىىاوا ب ىىني اانس ىىني ومن ىىع مجي ىىع أش ىىكال التا ىىرش ا ىىا لي ىىه التا ىىرش
اانسف()74و ومىع لى ت يىزال اللمىق جىاراً لتطىوير قواعىد وعيىم أىىرو لألللىاب الرا ىيم و طبيق ىا
على اا ىىاي الااعلى م مىىن غىة الىىدول()75و ومناىىيف األمى ااتاىىد الل نىم األوابيىىم الدوليىىم مريىىز ااراقىىا
ا  2009اعرتالاً أبمهيم استقالل الرا م وبدور الل نم ا قيار ا ريم األوابيم( )76ظ ش ليف اامليم
اللامىىم الكيىىا ي اي اللىىلم الىىل ىىنظ أحىىدااثً را ىىيم ىىعمم على احىرتام القىوانني السى اريم واابىىارئ
الدوليم اا ا ل اابارئ التوجي يم ااتللقم تألعمال الت اريم وحقىوق اإلنسىان()77و وا ىطىم عمىق
__________

( )73انظر الل نم االنيم تلقضاء عل التمييىىز ىىد ااىرأ التوصىىيم اللامىىم رقى  )2017(35بشىىأن اللنىىم اانسىىارب ىىد
اا ىرأ الل ىىارر ا ىىديااً للتوص ىىيم اللام ىىم رق ى 19و انظ ىىر أيض ىاً  A/74/137وااب ىىارئ التوجي ي ىىم ااتللق ىىم تألعم ىىال
الت اريم وحقوق اإلنسىىان وإعىىالن منظمىىم اللمىىق الدوليى م بشىىأن اابىىارئ وا قىىوق األساسىىيم ا اللمىىق ومتابلتىىه
وا ااقيم منظمم اللمق الدوليم بشأن التمييز (ا اتستعدام واا نم) ( 1958رق  )111وأعمىىال منظمىىم التاىىول
( )www.shiftproject.orgومريز الرا م وحقوق اإلنسان ()www.sporthumanrights.orgو
(FIFA, “Human Rights Policy”, May 2017 )74و متاحم ا الرابو التا :
https://img.fifa.com/image/upload/kr05dqyhwr1uhqy2lh6r.pdfو
( )75مىىن األمالىىم على اتلتزامىىاي الطوعيىىم بتلزيىىز حقىىوق اإلنسىىان مياىىاق الل نىىم األوابيىىم الدوليىىم الىىذل يىىنن على أن
صصممارسم الرا م حىىل مىىن حقىىوق اإلنسىىانططو ويكاىىق ااياىىاق يىىذل التمتىىع ت قىىوق وا ىىراي اانلىىوص علي ىىا
ليىىه صصرومن ىىا متيي ىىز م ىىن أل ن ىىو ي ىىالتمييز بس ىىبا الل ىىرق أو الل ىىون أو اا ىىنس أو ااي ىىق اانس ىىف أو اللحمل ىىم أو ال ىىدين
أو الرأل السياسف أو غة السياسىىف أو األصىىق الىىو ا أو اتجتمىىاعف أو الاىىرو أو النسىىا أو أل و ىىع نىىىرططو
The International Olympic Committee, Olympic Charter https://stillmed.olympic.org/media/Document

%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdfو
( )76انظر www.olympic.org/news/ioc-becomes-un-observerو
( )77ق ىرار ااملي ىىم اللام ىىم  24/73الاق ىىر 15و انظ ىىر أيض ىاً www.olympic.org/news/ioc-continues-working-on-
human-rights-and-takes-first-steps-on-a-strategyو
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قىىازان الىىل اعتُمىىدي ا اا ىامتر الىىدو السىىارا لل ىىوزراء ويبىىار ااسىىاولني عىىن الرتبيىىم البدنيىىم والرا ىىم
يىىري اليونسىىكو أيض ىاً أن مىىن الواجىىا محايىىم واح ىرتام وإعمىىال حقىىوق اإلنسىىان لكىىق مىىن يش ىىارأ ا
الرا م ولقاً للمبارئ التوجي يمو
 -38ووقلىىيف الل نىىم األوابيىىم الدوليىىم واللديىىد مىىن اتياىىاي اإلراريىىم الرا ىىيم األىىىرو عل ى إعىىالن
برايتون  +هلسنكف للام  2014بشأن اارأ والرا م الذل ينن على أن تىي ا كومىاي واانظمىاي
الرا ى ىىيم لرصى ىاً متسى ىىاويم للمى ىرأ لتاقيى ىىل اقاهتى ىىا ا اايى ىىدان الرا ى ىىف()78و عى ىىالو على ى لى ى ينبحملى ىىف
لل ىاي الىىل ىىدع بىىم الرا ىيني و/أو الرا ىىيني ا رتلىىني أن كاىىق ىولة لىىرص التنىىالس وااكالى ي
وا والز واتعرتاف والرعايىم والتشى يع وغىة لى مىن أشىكال الىدع على تىو عىارل ومنلىم للنسىاء
والرجال()79و وهناأ والل عااف ا اآلراء عل أن من واجا اا اي الااعلىم مىن غىة الىدول أن بىذل
اللنايىىم الواجبىىم ا الىىا القىراراي ااتللقىىم تلرا ىىم و تل ىىد تلتزامىىاي صىىرام رمىىا ُيىىا قائمىىم عل ى
حقوق اإلنسان ا عملياي اتيااي اإلراريم الرا يم()80و

خامسا -الثغ ع عرامح يف محاي ع ععة حقع ععوق اإلنس ع ععان يف الرايضع ععة اتح افي ع ععة املس ع ععا لة
والوصول إىل العدالة
 -39ليسى ىىيف الى ىىدول ملزمى ىىم بضى ىىمان منى ىىع اتنت ايى ىىاي ومحايى ىىم حقى ىىوق اإلنسى ىىان و لزيزهى ىىا لاسى ىىا
بىىق علي ىىا أن كاىىق أيض ىاً إمكانيىىم الوصىىول إىل سىىبق اتنتلىىاف ااناسىىا والالىىال عنىىد انت ىىاأ ا قىىوقو
وت يوج ىىد ا الوق ىىيف ال ىراهن وال ىىل ع ىىااف ا اآلراء بش ىىأن ا ب ىىا ي ىىا متس ىىل وش ىىامق إزاء ملاا ىىم انت اي ىىاي
حقوق اإلنسان ا اايدان الرا ف سواء أ للل األمىر اىذا اتنت ايىاي عمومىاً أم مىن حيىث مسىاوا النسىاء
والاتيىىاي الرا ىىياي بوجىىه ىىىاص مىىع سىىائر الرا ىىيني ا ا قىىوقو ويواجىىه اللديىىد مىىن الرا ىىيني عقبىىاي ا
الوصول إىل سبق اتنتلاف الالال واتستاار من ج يامق للضرر النىاج عىن انت ايىاي حقىوق اإلنسىان
الواجبىىم تى ا اايىىدان الرا ىىف ألن ملظى اانازعىىاي ااتلىىلم تلرا ىىم اتحرتاليىىم بىىيف لي ىىا نليىىاي ىاصىىم
لتسويم اانازعاي ليسيف ملممم لتلاجل الشكاوو ااتللقم حبقوق اإلنسان ملاام ممو
 -40وقىىد حولىىيف عواىىم الرا ىىم الض ىوابو الرقابيىىم عل ى تىىو متزايىىد تىىو اتياىىاي اإلراريىىم الرا ىىيم
اغاصىىم وغىىة الرحبيىىم وع ى الو نيىىم()81و وُ َّناىىذ ا مجيىىع أتىىاء اللىىامل مىىن ىىىالل سلسىىلم مىىن اللالقىىاي
التلاقدي ىىم القواع ىىد والل ىوائ ال ىىل و ىىلت ا ه ىىذا اتيا ىىايو للم ىالً م ىىاالً تايا ىىاق األوا ى مت ىىارا الل ن ىىم
األوابيىم ا لدوليىم صصالسىلطم اللليىىاطط على اتاىاراي الدوليىم والل ىىان األوابيىم الو نيىم والل ىان التنظيميىىم
لألللى ىىاب األوابيى ىىمو وتااى ىىق لى ىىإن النظى ىىام األساسى ىىف لكى ىىق ااى ىىار رو ُيلى ىىق القواعى ىىد واللى ىوائ ملزمى ىىم
لالاىىاراي الو نيىىمو وعىىدم امتاىىال ااىىار و ىىا أو انىىم أوابيىىم و نيىىم لقواعىىد اتاى ار الىىدو ل اللىىلم
أو لقواعد الل نم األوابيم الدوليم وإناا ها عل اللليد ا لف يقوض مشاريت ما ا ااسابقاي الدوليمو
__________

( )78انظ ى ى ى ى ى ى ىىر
Declaration-on-Women-and-Sport.pdfو
( )79اارجع ناسهو
( )80انظر عل سبيق اااال مريز الرا م وحقوق اإلنسانو
Hilary A. Findlay, “Accountability in the global regulation of sport: what does the future hold?”,
()81
https://iwgwomenandsport.org/wp-content/uploads/2019/03/Brighton-plus-Helsinki-2014-

in Ethics and Governance in Sport: the Future of Sport Imagined, Yves Vanden Auweele et al.,

 eds. (Routledge, 2016), pp. 69–74وKen Foster, “Is there a global sports law?”, Entertainment

)and Sports Law Journal, vol. 2, No. 1 (2003و
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 -41وا ىىا يان ىىيف ال ىىدول رغ ىىا ا الس ىىمايف لرا ىىيي ا تانالس ىىم عل ى الس ىىاحم الدولي ىىم لإي ىىا قب ىىق
عموماً اسألم صصاتستقاللطط التنظيمف للميدان الرا ف( )82الذل اقل بلد عقور من اللمق ااتواصق
وااتسىىل لقىىار الرا ىىم ا اللىىامل()83و ويت ل ى هىىذا القبىىول ا بلىىض الىىدول ا عىىدم و ىىع ش ىريلاي
ىىنظ اتا ىىاراي الو ني ىىم بينم ىىا يتض ى ا رول أى ىىرو م ىىن اعتم ىىار ش ىريلاي ل ىىرتف ص ىراحم بس ىىلطم
اتياىىاي اإلراريىىم الرا ىىيم الدوليىىم على نظى ي اتاىىاراي الو نيىىم والل ىىان األوابيىىم الو نيىىم و كىىون تىىا
الحمللبم أحيا ً عل األحكام القانونيم الساريم()84و
 -42و مكى ىىان الرا ى ىىيني أحيى ىىا ً قى ىىدق مطالبى ىىاي تللى ىىل حبقى ىىوق اإلنسى ىىان ى ىىد اتياى ىىاي اإلراريى ىىم
الرا يم أمام ا اي ا ليم غة أن اىتلاص هذا ا اي يقتلر عموماً عل اااراهتىا الو نيىم واايىا
األوابيىم الو نيىم وت يشىمق اتاىاراي الدوليىىم والل نىم األوابيىم الدوليىم حيىىث ُتعىذ قىراراي ياىة قىىد
ا ر سلباً عل حقوق اإلنسان أو نت ك ا()85و وميكن أن تي ا اي ا ليم سبق انتلاف اليم ماق
حظ ىىر طبي ىىل القواع ىىد ا لدولي ىىم التمييزي ىىم ا ااس ىىابقاي الو ني ىىم غ ىىة أن ل ى ميك ىىن أن يض ىىع الرا ىىم
الو نيم ا صصو ع غة مواي بني قو ني مت ا بتني على مىا يبىدوطط ومهىا أمىر صىارر عىن اكمىم اليىم
من ج م و وجيه صارر عن ااار رو من ج م أىرو( )86ويقوض قدر الرا يني عل اانالسم عل
اللليد الدو و
 -43و سل اتياىاي اإلراريىم الرا ىيم الدوليىم إىل انىا هىذا االضىلم تسىتبلار اىتلىاص ا ىاي
الو نيم ا اانازعاي الرا يمو وينن اايااق األوا واألنظمم األساسيم الظى اتاىاراي الدوليىم على
سويم اانازعاي راىلياً مع السمايف بتقدق الطلون إىل اكمم التاكي الرا ف رون سواهاو ولذل
إ ا رغبيف اتااراي الو نيم والرا يون التابلون تا وغةه ا ا لىول على اتعىرتاف وااشىاريم ا
الرا ىىاي اي اللىىلم وجىىا علىىي عموم ىاً التنىىازل عىىن الل ىىوء إىل ا ىىاي الو نيىىم للىىا التاكىىي
لن هذا التاكي اإللزامف نظام الرا م اللااف من اغضو
اغاص أمام اكمم التاكي الرا فو ُ
وا ّ
87
للنظ القانونيم الو نيم الل امف عار حقوق اإلنسان( )و
 -44وبىىدتً مىىن ل ى لىىإن القواعىىد التكميليىىم األوليىىم ااطبقىىم ا رعىىاوو اتسىىتاناف أمىىام اكمىىم
التاكي الرا ف هف اللوائ الل نظ الرا م االنيم()88و وت تضمن هذا اللوائ وت النظ األساسيم
لل يا ىىاي اإلراري ىىم الرا ىىيم قواع ىىد ومل ىىاية حق ىىوق اإلنس ىىان بوص ىىا ا مل ىىارر ق ىىانون ملزم ىىم للال ىىق ا

__________

()82

Jean-Loup Chappelet, Autonomy of Sport in Europe (Strasbourg, Council of Europe Publishing,

()83

Efthalia Chatzigianni, “Global sport governance: globalizing the globalized”, Sport in Society, vol.

()84

Marcus Mazzucco and Hilary A. Findlay, “The supervisory role of the Court of Arbitration for

)2010و

21, No. 9 (2018), pp. 1454–1482و

Sport in regulating the international sport system”, International Journal of Sport and Society, vol.

)131 (2010و
( )85انظىىر على سىىبيق اااىىال

()86

Canada, Supreme Court, Anette Sagen et al. v. Vancouver Organizing

Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games, Case No. 33439, 2009و عىىالو
على ى ل ى ى لاى ى عنى ىىدما كى ىىون اتاى ىىاراي الو نيى ىىم أو الل ى ىىان األوابيى ىىم الو نيى ىىم قى ىىارر عل ى ى االاقبى ىىم عل ى ى
اتنت اياي (ماق اللنلريم) لإن جزاءاهتا ت ناذو

Mazzucco and Findlay, “The supervisory role of the Court of Arbitration for Sport in regulating

”the international sport systemو انظىىر على سىىبيق اااىىال

Canada, Ontario Superior Court, Nagra v.

Canadian Amateur Boxing Association, Case No. 850, 2000و

(Findlay, “Accountability in the global regulation of sport”, p. 69 )87و
( Court of Arbitration for Sport, Code of Sports-related Arbitration, rule 48 )88انظر أيضاً القاعد
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القضى ىىااو ويتض ى ىىمن اايا ى ىىاق األوا ى ى وال ى ىىنظ األساس ى ىىيم لللديى ىىد م ى ىىن اتا ى ىىاراي الدولي ى ىىم التزام ى ىاً بل ى ىىدم
التمييز( )89لكن ملظم ا ت يتضمن التزاماً أوسع تحرتام جممو حقوق اإلنسان الواجبم للرا يني()90و
 -45ونتي ىمً ل ىىذل ظ ىىق مراع ىىا قواع ىىد ومل ىىاية حق ىىوق اإلنس ىىان ا س ىىويم اانازع ىىاي الرا ىىيم
اىدور و لاىف قضىيم ياسىرت سىيمينيا أقىري هياىم اكمىم التاكىي الرا ىف أبن اللىوائ نت ى القىوانني
ا لي ىىم والدولي ىىم ق ىىوق اإلنس ىىانو وأش ىىاري أيض ىاً إىل االلوم ىىاي ااقدم ىىم م ىىن أص ىىدقاء ا كم ىىم ا ه ىىذا
اللىىدر وهى ااقىىررون اغاصىىون التىىابلون لألمى ااتاىىد لضىالً عىىن نراء اغى اء الىىل ايىىد أبن الل ىوائ
نت عل األرج القوانني الو نيم للىد وتاي قضىائيم اىدر و ووالقىيف اتياىم على أن هنىاأ حقىني
ه امني يتماالن ا ااساوا وعدم التلرض للتمييز ا ميارين من ا الرا م وأن هذين ا قني منلوص
علي ما ا جمموعم من اللكوأ ا ليم والدوليىم قىوق اإلنسىانو غىة أن نراء اغى اء مل سىاعد ا حىق
ما لت ا اتيام قضيم صص ضارب ا ا قوقطط (بني را ياي يتميزن تىتالف عن غةهن ا اغلائن
اانسىيم ورا ىياي لىىيس لىدي ن هىىذا اتىىتالف) األمىىر الىذل يتطلىىا صصالىيالً رقيقىاً اسىائق الضىىرور
واالقولي ىىم والتناس ىىاططو وأش ىىاري اتيا ىىم إىل أن الل ىوائ ميك ىىن أن ك ىىون غ ىىة قابل ىىم ل نا ىىا ا الق ىىانون
الداىلف اعتلم الوتاي القضائيم أو فالام له ولكن ىا رأي أن ا ىاي ا هىذا الىوتاي القضىائيم
هف الل ياول إلي ا األمر للبيف ا ل ا يايم ااطافو
 -46ومى ىىع لى ى ايى ىىد الرابطى ىىم الدوليى ىىم أن اكمى ىىم التاكى ىىي الرا ى ىىف صصفتلى ىىم تلبى ىىيف ا مجيى ىىع
ااطالبىىاي القانونيىىم ا ىىا لي ىىا ااطالبىىاي ااتللق ىىم حبقىىوق اإلنسىىانطط وتلت ىىا صصينبحملىىف أن اىىرتم ا ىىاي
الو نيم و ناذطط قرارها ا قضىيم سىيمينيا()91و وتىذا السىبا شىدر الرابطىم على أيىا صصسى تدالع عىن أل
مطالبىىم ق ى ّدم أمىىام أل ااىىق و ىىا أو رو ووو (اىىا ا ل ى ألسىىباب تللىىل تلوتيىىم القضىىائيم عنىىد
اتقتضىىاء)طط()92و ويشىىكق هىىذا ااوقىىم مقىىرت ً تلتطبيىىل ا ىىدور وغىىة ااتسىىل للقواعىىد واالىىاية الدوليىىم
قوق اإلنسان عل اانازعاي االرو م عل اكمم التاكي الرا ف والتقار ملظ اكمف ا كمم
إىل اغ ا جمال حقوق اإلنسان( )93اداً ىطةاً أمام إمكانيم استاار الرا يني الذين يُىزع انت ىاأ
حقوق اإلنسانيم الواجبم ت من سبق اتنتلاف الالالو
 -47وت ُيىىوز الطلىىن ا ق ىراراي اكمىىم التاكىىي الرا ىىف إت أمىىام ا كمىىم اتااريىىم السويس ىريمو
واألسىاا ااو ىوعف الوحيىد إللحملىاء قىرار التاكىي أمىام ا كمىم اتااريىىم هىو اإلىىالل تلسياسىم اللامىىم
السويسىريم ممىىا يلىىا أن قىرار التاكىىي صصيت اهىىق القىىي األساسىىيم االىىرتف اىىا على نطىىاق واسىىع الىىل
ينبحملى ىىف أن شى ىىكق ولقى ىاً لى ىىآلراء السى ىىائد ا سويسى ىرا رعامى ىىم أل نظى ىىام قى ىىانوربطط()94و وحظى ىىر التى ىىدابة
التمييزيم جىزء مىن السياسىاي ااو ىوعيم الىل لىرتف اىا ا كمىم اتااريىم()95و وُيىوز للماىاي الو نيىم
األىرو أيضاً أن قرر رلض اتعرتاف بقرار التاكي و ِ
نايذا إ ا يان ل يتلارض مع السياسم اللامم
__________

()89
()90
()91
()92
()93

انظر عل سبيق اااال اابدأين األساسيني  4و 6من اايااق األوا و
ناىىيف الرابطىىم الدوليىىم تاىىاراي أللىىاب القىىوو صىراحم أن كىىون ملزمىىم تللىىكوأ الدوليىىم قىىوق اإلنسىىان أليى ا
صصليسى ى يف هياى ىىم عامى ىىم متى ىىارا سى ىىلطاي الدولى ىىم بى ىىق هى ىىف هياى ىىم ىاصى ىىم متى ىىارا سى ىىلطاي ( لاقديى ىىم) ىاصى ىىمططو
()www.worldathletics.org/news/press-release/iaaf-letter-iwg-wsi-iapesgwو
انظر www.worldathletics.org/news/press-release/questions-answers-iaaf-female-eligibility-regو
اارجع ناسهو

John G. Ruggie, “‘For the game. For the world.’ FIFA and human rights” (Cambridge, Massachusetts,

)Harvard Kennedy School, 2016و

(Switzerland, A. v. Z., FIFA and X., Case No. 4A_304/2013, judgment of 3 March 2014, sect. 5.1 )94و
( )95اارجع ناسهو
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للدولم االنيم( )96الل قد شمق بلض حقوق اإلنسان األساسيمو غة أن قرارها اأ يكون ادوراً من
الناحيم القضائيم ألنه ت ميكن أن يللل نايذ لوائ هيام إراريم را يم ا مجيع أتاء اللاملو
 -48وميكن للرا يني أيضاً رلع رعاوو بشأن حقوق اإلنسان أمام ا ىاي اإلقليميىمو لقىد بقىيف
ا كمم األوروبيم قوق اإلنسان ماالً منذ ع د قريا ا ااقيم محايم حقوق اإلنسان وا راي األساسيم
(ات ااقيم األوروبيم قوق اإلنسان) عل إجىراءاي التاكىي لىدو اكمىم التاكىي الرا ىفو وبىذل
ىلليف ا كمم األوروبيم إىل أن اكمم التاكي الرا ف ت اظ اوالقم ااميع تلضرور وت سيما
عنىىدما ت يكىىون أمىىام الرا ىىيني ىيىىار سىىوو قبىىول شىىرط التاكىىي اإللزامىىف الىىذل يىىنن عليىىه ااىىاره
الىىدو إ ا يىىانوا يرغبىىون ا مواصىىلم مسىىةهت اتحرتاليىىم ا را ىىت ()97و ورأي غالبيىىم أعضىىاء ا كمىىم
األوروبيىىم ا لى القضىىيم أن اإلجىراءاي الىىل تبل ىىا اكمىىم التاكىىي الرا ىىف  -تسىىتاناء رلىىض عقىىد
جلسم استما علنيم  -متتاق ل الرا يني ا ا ايمم اللارلم غة أن قا يني أعىرت عىن رأل فىالم
ب ىىدعوو أن اكم ىىم التاك ىىي الرا ىىف ليس ىىيف مس ىىتقلم ا ىىا لي ىىه الكااي ىىم ع ىىن اتيا ىىاي اإلراري ىىم الرا ىىيم
لضىىمان هىىذا ا ىىلو ومىىع أن السىوابل القضىىائيم للماكمىىم األوروبيىىم شىىمق عىىدراً مىىن القىراراي األىىىرو
الناشام ا سياق الرا م( )98ت يتضمن أل من ا انت اياي مزعومم قوق اإلنسان د الرا يني من
جان ىىا اتيا ىىاي اإلراري ىىم الرا ىىيم الو ني ىىم أو الدولي ىىمو ول ىىذل قلم ىىا اىتُ ى ي إمكاني ىىم وش ىىروط ممارس ىىم
ا كمم األوروبيم وتيت ا القضائيم عل هذا القضااو
 -49إ الم إىل ل ياةاً ما ستحملرق اإلجراءاي االرو م عل ا كمم األوروبيم قوق اإلنسان
وقتىاً ىىويالً قىىد نت ىىف ىاللىىه حيىىا الرا ىىف اا نيىىم القلىىة نسىىبياً وميتىىد النظىىام الرا ىىف اللىىااف إىل
منىىا ل أىىىرو لضىالً عىىن أوروت ممىىا يشىىة مىىن جديىىد إىل احتمىىال عىىدم ا سىىاق الىىوتاي القضىىائيم مىىن
حيث ا مايم وملاام انت اياي حقوق اإلنسان ا اايدان الرا فو
 -50وقىىد أري الاحمل ىراي السىىالام الىىذير ا جمىىال محايىىم حقىىوق اإلنسىىان وا اتنتلىىاف ا اايىىدان
الرا ىىف إىل رع ىواي م ىىن أج ىىق إش ىراف ع ىىااف أبش ىىكال فتلا ىىم مم ىىا يل ىىا إنش ىىاء صصويال ىىم عااي ىىم إلرار
الرا ىىمطط ق ىىارر عل ى رص ىىد ا ويم ىىم الرش ىىيد راى ىىق النظ ىىام األوا ى وع ىىامل الرا ىىم اتحرتالي ىىم ورا ىىم
ات ىوا ( )99أو إنش ىىاء صصوح ىىد رولي ىىم اكالا ىىم التميي ىىز ا ااي ىىدان الرا ىىفطط لتنس ىىيل القواع ىىد الرا ىىيم
ااتللق ىىم تإلرم ىىا واتس ىىتبلار م ىىن أج ىىق مكالا ىىم التميي ىىز ا ه ىىذا ااي ىىدان وإنا ىىا اا ىزاءاي عل ى ع ىىدم
اتمتاىال()100و ويشىىة اإلجىراء  4مىىن ىطىم عمىىق قىازان إىل إمكانيىىم إنشىاء مرصىىد عىااف للمىرأ والرا ىىم
والرتبيىىم البدنيىىم والنشىىاط البىىدرب مىىن شىىأنه أن يس ى ا مجلىىم أمىىور من ىىا شى يع اتسىىتامار ا مشىىاريم
النساء والاتياي ا الرا م وو ع دابة للتلدل لللنم اانسارب ا اايدان الرا ف ورصد و قيىي
التقدم ا رز ا اقيل اتىدف  5مىن أهىداف التنميىم ااسىتدامم مىن حيىث صىلته تلرا ىمو و شىة مجيىع
هىىذا اتقرتاح ىىاي إىل التزام ىىاي ال ىىدول بض ىىمان محاي ىىم حق ىىوق اإلنس ىىان ا ااي ىىدان الرا ىىف بوج ىىه ع ىىام
وحقوق النساء والاتياي الرا ياي اانتمياي إىل أقلياي عرقيم بوجه ىاصو
__________

( )96ا ااقيم اتعرتاف بقراراي التاكي األجنبيم و نايذها ااار اغامسم (()2ب)و
European Court of Human Rights, Mutu and Pechstein v. Switzerland, judgment of 4 February
()97
2019, paras. 109–115و
( )98انظر www.echr.coe.int/Documents/FS_Sport_ENG.pdfو
(Sandro Arcioni, “The creation of an independent body for the control of governance in sport )99
worldwide”, in Ethics and Governance in Sport, pp. 75–83و
(Seema Patel, Inclusion and Exclusion in Competitive Sport: Socio-legal and Regulatory Perspectives )100
(Routledge, 2015), p. 173و
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يا ي ا -اتيتنتاجامح والتوصيامح
 -51الرايضع ععة فع ععي يف ألثع ععل مع ععع األحيع ععان أ اة لتعزيع ععز الس ع ع م والتنميع ععة والت ع ععامع وحقع ععوق
اإلنس ععان( )101وص ععد أ ععار خ عاا األم ععم املتح ععدة والن ععسا يف جم ععال حق ععوق اإلنس ععان أي ع ا إىل أن
الرايضة تتسم يف الغالب بعدم املساواة والتمييز اخل احلدو الوطنية وعافا(.)102
 -52وعل ععى ال ععرأم م ععع أن في ععامح ولي ععة و وتا وفي ععامح رايض ععية ا ع ع مح بعع ع اإلجع عرا امح
للتددي للتمييز وتعزيز املساواة يف احلقوق ت يزال الوض السالد عموم ا فو ايتمرار أوجه عدم
املساواة املست رية يف وصول النسعا والفتيعامح إىل املعوار واألن عسة الرايضعية علعى الدععد ا لعي
والوطين وعا الوطين.
 -53إضافة إىل ذلك تثل اللوالق املتعلقة أبفلية اإل للتنافس يف امليدان الرايضي واأل
إزا ص ععدرة مجيع ع الرايض ععيني عل ععى التمتع ع حبق ععوص م .وهت ععيمع ااي ععامح الرايض ععية اعاص ععة وصواع ععدفا
ولوالح ععا عل ععى اايا ععل الع ععاملي واملكيس ععي احل ععايل حلوألم ععة الرايض ععة .وص ععد أثع لمح عواأل يف ف ع ا
السياق ت ل إىل أن النسا والفتيامح الرايضعيامح صعد يعواج ع عق عامح ألعيف ا يف الوصعول إىل يع ل
اتنتدععاا الفعععال والتمععاس اجلععا الاامععل لل ععرر النععاجم عععع انت األععامح حقععوق اإلنسععان الواج ععة
اععع .وين غععي للععدول وفق عا تلتزاماهتععا مبوجععب القععانون الععدويل حلقععوق اإلنسععان أن تافععل اح ع ام
اجل امح الفاعلة مع أل الدول مبا في عا ااي عامح اإل اريعة الرايضعية حقعوق اإلنسعان ضعمع أطرفعا
التنظيمية وتافل مسا لت ا عع اتنت األامح.
 -54وتقع ع عل ععى ع ععاتق ال ععدول التزام ععامح بتع ع ليل العق ععامح الع ع ععول ون م ععارألة النس ععا
والفتيامح يف امليدان الرايضي مبا يف ذلك احلواجز اتجتماعية والثقافية واتصتدا ية .و قيق ا ا ه
الغايعة ين غععي اعا أن تتدععدي للتمييعز يف الرايضععة علععى أيعاس نععوع اجلعنس والعععرق وأعل ذلععك مععع
األي اب ن اذ اإلجرا امح التالية
مجع ال يعا مح وتععوفل لعي مح ب ععيفن احلعواجز ااياليعة الع
(أ)
خمتلت النسا والفتيامح يف األلعاب الرايضية؛

عول ون م ععارألة

(ب) ضمان أن ياون صانوهنا الوطين ملاافحعة التمييعز ألافيعا للتدعدي للتمييعز بسع ب
نععوع اجلععنس ف ع ا عععع التمييععز املرألععب القععالم علععى أيععاس نععوع اجلععنس والعععرق أو أععل ذلععك مععع
األيع ع اب ا ظ ععورة مب ععا يف ذل ععك التميي ععز عل ععى أي ععاس اخت ف ععامح جنس ععية معين ععة أو عل ععى أي ععاس
اعدععالا اجلنسععية .وين غععي أن يسععري فع ا القععانون ا لععي علععى ااي ععامح اإل اريععة الرايضععية ويس ععق
علي ا يف املمارية العملية وفقا ل لتزامامح الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛
( ) ايتعراض القوانني والسيايامح والاامج مع أجل جتاوز احلواجز ال
تاافك فرص النسا والفتيامح م ال ألور يف امل ارألة يف امليدان الرايضي؛
ضععمان الوصععول إىل ي ع ل اتنتدععاا الاععايف والفعععال ال ع
(ر)
ال رر الاامل الناجم عع التمييز يف امليدان الرايضي؛

عول ون

اععع أن تتععيق جععا

(هى) وضع مععايل وطنيععة ب عيفن عععدم التمييعز يف امليععدان الرايضع ي وتععوفل ععم ععامل
ومنايب للسع ل ضس ع أبن سة رايضية على الدعيد ا لي؛
__________

( )101انظر عل سبيق اااال قرار اامليم اللامم  1/70وقرار جملس حقوق اإلنسان 1/24و
(John G. Ruggie, “‘For the game. For the world.’” )102و
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ت ععمني خس ععل العم ععل الوطني ععة ل ععي مح التميي ععز وأ ععله م ععع انت األ ععامح حق ععوق
(و)
اإلنسعان يف امليععدان الرايضعي علععى أيعاس نععوع اجلعنس والعععرق واتخت فعامح اعلقيععة يف اعدععالا
اجلنسععية ععا يافععل التنسععيق وتععوفل املععوار الاافيععة لةن ععسة ذامح الدععلة  -مبععا يف ذلععك توعيععة
اجل امح الفاعلة املعنية وبنا صدراهتا واملسا لة عع ال رر وإنداا ال حااي؛
مجع ون ععر بيععا مح عععع عععد وأنععواع حععاتمح التمييععز ويععو املعاملععة وت يععيما
(ز)
ال يععا مح املدععنفة حسععب العععرق ونععوع اجلععنس م ع اتفتمععام نمتمعععامح امل م ععة وتععوفل األمععع
للج امح ال تقدم املعلومامح.
 -55وين غععي للععدول أن ظععر إنفععاذ لععوالق ت ععغل علععى الرايضععيني لل ععوع لتععدخ مح ط يععة
ت لععزوم اععا نعت ارفععا ععرط ا مس ع ق ا للم ععارألة يف امليععدان الرايضععي وأن تسععتعرض اإلنفععاذ املزعععوم
ا ه اللوالق و قق فيه.
 -56وين غععي للععدول أن تاف ععل اط ع ع الرايض ععيني علععى حق ععوص م .وين غععي ا ععا أي عا أن تاف ععل
حدعول الرايضعيني علعى التععوي القعانو وأن تاععون لعدي م األفليعة القانونيعة والعدعم اتجتمععاعي
للعمعل مجاعيعا وفععر ايا علعى محايععة حقععوص م والتمعاس وتلقععي مجيع املعلومعامح الع تععاجون إلي ع ا
ت اذ القرارامح على ألل مستوي مع مستوايمح م ارألت م يف امليدان الرايضي.
 -57وين غي للدول أن تنظر يف ا اذ إجرا امح مجاعية نيابعة ععع الرايضعيني ا عراا ج عامح ت عمل
ااي امح الرايضية لسد الثغرامح يف املسا لة النا ة عع اريامح وييايامح ااي امح الرايضية.
 -58وين غي للعدول وااي عامح الرايضعية أن تريعي عمليعة تيعتعراض القواععد واللعوالق والعقعو
واتتفاصععامح ل ععمان امتثااععا للقواعععد واملعععايل الدوليععة حلقععوق اإلنسععان م ع إي ع افتمععام خععاص
ل ععرورة احلمايععة مععع التمييععز وتععوفل ي ع ل اتنتدععاا امل لععم مبععا ي ععمل ععرو التحاععيم لاع ي
ت تنت ك حقوق الرايضيني.
 -59وين غعي للعدول وااي عامح الرايضعية يف ضعو التزاماهتعا ومسعكولياهتا املت اينعة أن تعمعل مععا
على تعزيز إ راا النسا والفتيامح يف األن سة الرايضية م إي افتمام خاص للنسا والفتيامح
امل م ععامح بسع ع ب الع ععرق أو اجلنس ععية أو وضع ع ااج ععرة أو اللج ععو أو األص ععل اإلث ععين أو ال ععديع
أو بسع ب اإلصععابة بفععلوس نقععا املناعععة ال ععرية أو أي وضع صععحي خععر أو اإلعاصععة أو وض ع
األمومة/الوالدية أو نوع اجلنس/ااوية اجلنسانية أو امليل اجلنسي وأن ت برامج وييايامح تكألد
املساواة عع طريق ما يلي
ضمان إ راا املنظمامح ال يقو فعا حعاملو صعفامح اجلنسعني والتععاون مع عا يف
(أ)
اجل و الرامية إىل زاي ة أعدا النسا والفتيامح وتنوع ع يف امليدان الرايضي؛
(ب) اتض ععس ع نت ع ع اا مع ع الرايض ععيني ورابس ععاهتم حبمع ع مح لتثقي ععت اجلم ععور
ملاافحة املواصعت النمسيعة والعندعرية القالمعة علعى نعوع اجلعنس وايعت دام مجيع التعدابل املنايع ة
للتدععدي للتدععوير السععلم والنمسععي للنسععا والفتيععامح الرايضععيامح يف ويععالل اإلع ع م م ع إي ع
افتمام خاص للمواصت السالدة إزا معايل األنوثة امل لمة.
 -60وين غععي للععدول وااي ععامح الرايضععية أن تافععل ايت ععارة النسععا والفتيععامح واملنظمععامح الع
متثل ع مبا في ا رابسامح الرايضيامح وجلاهنع ب يفن القوانني والسيايامح وت ييما تلك ال تعكثر
على حقوص ع.
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 -61وين غععي لل ي ععامح الرايضععية أن تلتععزم حبمايععة واح ع ام حقععوق اإلنسععان املع ع ا ععا ولي عا.
وين غي اا أن تفي مبسكولياهتا عع محاية احلقوق والتقليل إىل أ ىن حد مع األضرار ال تلحق عا
نعتم ع ععا يياي ع ععامح ب ع ععيفن حق ع ععوق اإلنس ع ععان تنس ع ععق عل ع ععى الرايض ع ععيني واألح ع ععدا واملس ع ععابقامح
(معع عمليعامح تقعدا العسععا امح إىل وصعع اللععب) وامل عجعني والدععحفيني وأعلفم .وين غعي اععا أن
تلتزم مبراجعة وتنقيق يياياهتا مبا يف ذلك لوالق األفلية .وي مل ذلك ما يلي
إريععا عمليععامح رصععد ععفافة لتقيععيم اةاثر السععل ية علععى احلقععوق نعت ععار ذلععك
(أ)
خسوة حنو الوفا مبسكولياهتا؛
(ب) إريععا اريععامح ب ع ل العنايععة الواج ععة يف تت ع التقععارير املتعلقععة نلتمييععز ويععو
املعاملة واتيتجابة اا؛
( ) ضمان حدول الرايضيني على مجي املعلومعامح ذامح الدعلة ععع حقعوص م وععع
اعسوامح ال اع ا اذفا لافالت ا وف ق ضروب يو املعاملة وحماي ة املسكولني عن ا.
 -62وين غععي لل ي ععامح اإل اري ععة الرايض ععية أن م ععي ح ععق الرايض ععيني يف اتنتد ععاا بع ععدم تقيي ععد
وصوام إىل ليامح العدالة .ع وة علعى ذلعك ين غعي اعا أن تعمعل علعى ضعمان أ عاال فعالعة معع
جععا ال ععرر تتفععق مع القععانون الععدويل حلقععوق اإلنسععان وتتععا جلميع الرايضععيني علععى صععدم املسععاواة
بغ النظر عع املوار واملوص اجلغرايف.
 -63وين غعي لل ي ععامح اإل اريععة الرايضعية أن ععرص علععى ت عمني ييايععاهتا وصواعععدفا ولوالح ععا
تدابل احلماية امل د ة للرايضيني ون يع الثامنة ع رة ال يتيح ا اإلطار الدويل حلقوق السفل.
 -64وين غي لل ي امح اإل ارية الرايضية أن تستعرض وتنقق وتلغعي صواععد ولعوالق األفليعة الع
تع ععكثر يع ععل ا علع ععى حقع ععوق الرايضع ععيني مبع ععا في ع ععا القواعع ع د واللع ععوالق الع ع تتنع ععاول الرايضع ععيني ذوي
اتخت فامح اجلنسية.
 -65وين غي ملعس حقعوق اإلنسعان أن يظعل علعى اطع ع علعى فع ه املسعالل وأن ينظعر علعى
وجععه التحديععد يف ايععتعراض جوانععب تفاعععل القععانون اعععاص والقععانون العععام يف امليععدان الرايضععي
مع إيع اتعت عار الع زم تيعتق ل ااي ععامح الرايضعية ولواجعب العدول الرليسعي املتمثعل يف احع ام
احلقوق ومحايت ا وإعمااا.
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