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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
 حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز وحماية جميع 

 في التنمية قواالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الح

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل  ننسلان فلي التمتلع بلمعلو مسلتو    
 ممكن من الصحة البدنية والعقلية

  مذكرة مقدمة من األمانة  
  26/18س حقتتتت ن ان ستتتتا    تتتت  يستتتت هذا اتتتتيا ال قذيتتتتذ  ااقتتتتد    جتتتت   تتتتذا    تتتت 

ال زامتتتال التتتدول األعاتتتاا ت األمتتت  اا لتتتدة وا غتتتال الباع تتتر متتتن  تتت  التتتدول   تتت   الذيا تتتر 
وأسالي  احلياة الصلير   صبغما عام ني مسامهني ت احلق ت الصلر  مع الرتكيز ع ى الذيا ر 

ياستتا ا و ذا غتتا اا ه قتتتر والن تتاا البتتديو وي صتتر ااقتتتذ  ارتتا   تت   وذاجتتع التتتدول   ا ينغتتا وس
 الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير  ا يكبت  امم اتال ل لتق ت الصتلر  و ت   و رتر لت  ا ال مييزيتر 
أو ان صتتتا ير منغتتتا  وو بتتتق أو ونبتتتي ىلليتتتال وذمتتتر ية لايتتتر احلقتتت ن الصتتتلير ل ذيا تتتيني ا تتت اة 

لاا  احلق ت الصلر عن طذيق ويس  واحملرتلنيو وينبرر أ  و خي الدول أيااً خ  ال يجيا ير ل   
أو يواحتتتتر ال صتتتت ل ية أمتتتتاكن ىلمنتتتتر يتتتت مكن ليغتتتتا ايتتتتع األ تتتتخا  متتتتن اا تتتتا كر ت الن تتتتاا 
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تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل  ننسلان فلي التمتلع بلمعلو مسلتو    
 ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 احمل  يال
 الصبلر 

 3  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمر - أومً  
 3  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير واحلق ت الصلر - ثا ياً  
 6  وووووووووووووووووووووو ال زامال الدول ليما ي ه ق  الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير واحلق ت الصلر - ثالااً  
 14  ووووووووووووو الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير واحلق ت الصلر ل بئال واجملم عال السكا ير الذ يسير -  ا هاً  
 14  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو األطبال - ألف   
 ااا يتتتتتتتال وااا يتتتتتتتت   ومز وجتتتتتتت  اايتتتتتتتت  ا نستتتتتتتر ومرتتتتتتتتايذو ا  يتتتتتتتر ا نستتتتتتتتا ير وحتتتتتتتام   صتتتتتتتتبال -  اا   

 16  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا نسني
 19  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو النساا - جي    
 22  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كبا  السن -  ال   
 23  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو األ خا  ذوو انعا ر - ااا   
 احليتتتتاة الصتتتتلير واحلتتتتق تال زامتتتتال ا غتتتتال الباع تتتتر متتتتن  تتتت  التتتتدول ليمتتتتا ي ه تتتتق  الذيا تتتتر وأستتتتالي   - خامساً  

 25  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الصلر
 27  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ُتُغج ااما سال ا يدة ت الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير - سا ساً  
 28  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امس ن اجال وال  صيال - سا هاً  
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 مقدمة -أوالا  
  ية ااقتتذ  ارتتا  أ  يهتتدت   ال  تتاو  26/18ط تت    تتس حقتت ن ان ستتا   ت  تتذا    -1

  ت   م  ت " لالذيا تر وأستالي  احليتاة الصتلير  كهتام ني مستامهني مع ا غال ااهنيتر    استر 
ت حق ك  ي سا  ت ال م ع   ع ى مست    ككتن متن الصتلر البد يتر والهق يترل  وط ت  يليت  أ  
جيذي عم ير و او  لبلث ايا اا   "و ويُقدَّ  ايا ال قذيذ ولقاً ليلك القتذا   و تد أُعتد است نا اً 

وية   تا ج اج متا" خت اا ُعقتد  (1)الدول وا غال ااهنير صتاحبر ااصت لر ية اس بيا  أُ س  ية
 و 2015ت جنيف ت و ذين الااي/  لم  

وي نتتاول اتتيا ال قذيتتذ ال زامتتال التتدول األعاتتاا ت األمتت  اا لتتدة وا غتتال الباع تتر متتن  -2
واخ تتتا  ااقتتتذ   تتت  التتتدول   تتت   يعمتتتال احلتتتق ت الصتتتلر والذيا تتتر وأستتتالي  احليتتتاة الصتتتليرو 

ارتتتا  أ  يذكتتتز ع تتتى األ لتتتر وع تتتى متتتا ين تتت  متتتن ال زامتتتال و ه تتتق  الن تتتاا الذيا تتتر والبتتتدي  
مس بيداً من انجنازال ا امتر التح حققغتا ااك تف الستا ق  ال ميتر   ت   األ ييتر  ت  الصتلير  

 و (2)واألمذاا    السا ير  واحلق ت الصلر

 الصحية والحق في الصحة الرياضة وأساليب الحياة -ثانياا  
ستت ما ا مهيتتر الهامتتر     كيتتداا متتن جديتتد ع تتى حتتق كتت  ي ستتا  ت ال م تتع  تت ع ى  -3

  تتت   ال  ايتتتر متتتن  2011مستتت    ككتتتن متتتن الصتتتلر البد يتتتر والهق يتتتر  ت  ذا اتتتا الصتتتا   عتتتا  
  األمذاا    ااهدير ومكالل غا      ع ا األمذاا    ااهدير وخ ذاتا ي تك   لأحتد أكت
 ال لتديال اااث تتر أمتتا  ال نميتتر ع تتى الصتتهيد الهتتاار ت القتتذ  احلتتا ي واله تتذينلو وستت ما أياتتاً 
    الكا  متن األمتذاا  ت  ااهديتر وتذوبا  ه امت  خ تذ م ترتكر   ينغتا است خدا  ال بت  ووهتاطر 

ذاا و و التا ي  لممت(3)الكل ل ع ى حن   تا  واوبتا" أطتاا ورييتر  ت  صتلير وارمت ل البتدي
 ت  ااهديتتر وتت ث   ت  م ناستت  ع تتى صتلر النستتاا ويوتتا اات  ستتب  ال لتتاة الذ يستر ل نستتاا ع تتى 

 و(4)م ي   امذأة ت السنر 18الصهيد الهاار  يذ وق   ح ايل 
ومتن أجت  مكاللتر ار تتذ اا نتامر لممتذاا  ت  ااهديتتر مكاللتر لهالتر  و قيتق أع تتى  -4

بئتتال الستتكا ير  جيتت  اكتتني ايتتع النتتا  اللهق يتتر اخ  تتف مستت    ككتتن متتن الصتتلر البد يتتر وا
من الهغد الدويل ارا   احلق ن ام  صا ير  12من اع ما  أسالي  حياة صليرو وو   ااا ة 

__________ 

  ميكن امط " ع ى الذ و  ع ى امس بيا   الصيرر الح و  ل ليغا ع ى الهن ا  ال بكر ال ايل:  (1)
www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/HealthyLifestylescontributions.aspxو   

  وA/HRC/26/31ا ظذ  (2)

   و66/2ا ظذ  ذا  ا مهير الهامر  (3)

(4) Union for International Cancer Control and others, Non-communicable Diseases: A Priority for 
Women’s Health and Development (2011)و 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/HealthyLifestylescontributions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/HealthyLifestylescontributions.aspx
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وامج ماعير والاقالير ية أع ى مس    ككن من الصلر البد ير والهق ير  وات  متا  التا ال  نتر 
ج ماعير والاقالير ي   م ينلصذ ت احلق ت احلص ل ع تى الذعايتر ااهنير  احلق ن ام  صا ير وام

الصتتتلير   تتت  ي تتتم  طا بتتتر عذياتتتر متتتن اله امتتت  امج ماعيتتتر وام  صتتتا ير التتتح  تتترا الظتتتذو  
؛ وي تتم  ذلتتك ع امتت  خ تتذ انصتتا ر  تتاألمذاا  تت  (5)الستتاحنر ل نتتا  أل  يهي تت ا حيتتاة صتتلير

 ااهدير الح حد  ا ا مهير الهامرو
وت وثا ق أخذ  من وثا ق األم  اا لدة  يُهرتر   اا ا كر ت الن اا الذيا ر والبدي  -5

  صتتب  حقتتاً  ا متتاً  ياوتت و لااياتتان التتدويل ل رت يتتر البد يتتر والن تتاا البتتدي والذيا تتر )الصتتا   عتتن 
ر الرت يتتر البد يتتر منظمتتر األمتت  اا لتتدة ل رت يتتر واله تت  والاقالتتر( التتيي  ُتق تتن متتسخذاً يستت    تت   كا ستت

والن تتاا البتتدي والذيا تتر حتتق أساستتر ل  ميتتع  و  اييتتزو كمتتا اعتترُت   اا تتا كر اا ستتاوير ت 
من اوبا ير القااا ع ى ايع أ كال ال مييز  د ااذأة  وت  13الذيا ر   صبغا حقاً  ت ااا ة 

 من اوبا ير حق ن األ خا  ذوي انعا رو 30ااا ة 
امستترتاوي ير الهاايتتر  2014لتتك  أ تتذل اهيتتر الصتتلر الهاايتتر ت عتتا  وعتت وًة ع تتى ذ -6

انظمتتر الصتتلر الهاايتتر   تت   النظتتا  الرتتيا ر والن تتاا البتتدي والصتتلر التتح  تتد  متتا ي هتتني ع تتى 
 خم  ف ا غال الباع ر اختاذ  من يجذااال ل هزيز اا ا كر ت الن اا البديو

اا تتتا كر ت الن تتاا الذيا تتتر والبتتدي  واحلتتتق ت الصتتتلرو وي نتتاول اتتتيا ال قذيتتذ أساستتتاً  -7
اله ام  األختذ  اا ه قتر   ستالي  احليتاة  ك  نت  األ ييتر  ت  الصتلير  لغتر ختا     تان  أما

 ايا ال قذيذو وسي ذي ال  ذن ية ج ا بغا اا ص ر  الذيا ر وأسالي  احلياة الصليرو
 الرياضة والنشاط البدني والصحة  

ت  7   سبر ال ليال السن ير الح وُهز  ية ودي مس    الن اا البدي   كاذ متن وُقدَّ  -8
ت ااا ر من ستن ال احليتاة اابقت  ة  ستب  انعا تر )ستن ال الهمتذ  4ااا ر  ي الًر ية أكاذ من 
ت ااا ر  25و وارم ل البدي مسسول حبس  ال قديذال عن أكاذ من (6)ااهدلر حس  انعا ر(

ت ااا تر  30ت ااا تر متن حتامل متذا الستكذي و 27امل ستذطا  الاتدي والق لت    ومن ح
و وت ااقا    ون ت ي اا تا كر ت الن تاا البتدي والذيا تر (7)من حامل أمذاا الق   ان با ير

بيتتدةو لالن تتاا البتتدي يق تتا خ تتذ انصتتا ر  تت مذاا الق تت  واألوعيتتر ااثتتا  اآلن الهديتتد متتع تتى 
والستتتكذي والستتتذطا   وتبتتت  مستتت  يال الك ليستتترتول الهتتتايل الكاالتتتر و تتترا التتتد   الدم يتتتر 

و وحيد الن تاا (8)وحيسن يمكا ير ال لك   س  يال الر  ك ز ت الد  لد  أصلاب ال ز  الزا د
__________ 

(   ت   احلتق ت ال م تع 2000)14ال  نر ااهنير  احلق ن ام  صا ير وامج ماعيتر والاقاليتر  ال ه يتق الهتا    ت   (5)
   لصلر ميكن      و  ع ى مس    من ا

(6) Institute for Health Metrics and Evaluation, The Global Burden of Disease: Generating Evidence, 
Guiding Policy (Seattle, 2013)و 

(7) WHO, Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks 
 و(2009)

 (و2004) امسرتاوي ير الهااير      النظا  الريا ر والن اا البدي والصلرمنظمر الصلر الهااير   (8)
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و (9)البدي أيااً من خماطذ امك ئاب وا  أمذ حي ي ت ال لك   ال ز  و صيد ال ا تر ت ا ست 
ذلك  و ها منظمر الصلر الهااير ال  صيال الهااير اراصر  الن اا البتدي اابيتد و ناًا ع ى 

ل صتتلر  التتح أُعتتدل ل قتتدت ي  تتا ال عتتن ااستت  يال القصتت   والتتد يا ل  مذينتتال البد يتتر التتح 
 ينبرر أ  ي  ز  هبا األلذا  لزيا ة اي  اازايا الصليرو

   منبصت  عتتن الن تتاا البتديو لقتتد ُعذ لتتا لالذيا تترل كمبغتت  وم ي جتد وهذيتتف  تام  ل -9
الذيا تتتتر   وتتتتا لايتتتتع أ تتتتكال الن تتتتاا البتتتتدي التتتتح وستتتتغ  ت ال يا تتتتر البد يتتتتر والستتتت مر الهق يتتتتر 
وام دما  امج ماعرل   ا ت ذلك ال هت  واأل  ت ر الرتوحييتر والذيا تال ال صتا لير أو اانظمتر 

و وت ايا ال قذيذ  و   ك مر لالذيا رل ية (10)هباأو ال نالسير  و يا ال ال ه ب األص ير وألها
ية الذيا تتر ال نالستتير أو اانظمتتر التتح ون تت ي ع تتى   تتاا  تتدي؛ واتتر وُه تت   م عتتًر لذعيتتر متتن 
لالن تتاا البتتديل  وو تت  ية  ذيتتك ا ستتد  و  أ  يكتت   ذلتتك  الاتتذو ة ت يطتتا  ونالستتر أو 

 أو الرتوين عن النبس  ع ى سبي  اااال(و منظ  )كاا ر أو  ك ب الد اجر أل ذاا ال نق 
ومل و  كد  هد ع ى وج  اليقني ل ا د الذيا ر  ليما عدا الن اا البدي    اانظ   ومثر  -10

حاجتتر ية مزيتتد متتن األحبتتاا ت اتتيا اجملتتالو لكتتن امستت ن اجال األوليتتر و تت  ية أ  اا تتا كر 
وهتت    با تتدة صتتلير أكتت  متتن األ  تت ر الذيا تتير اانخباتتر ية اا  ستت ر ت الذيا تتال ا ماعيتتر 
و ويبيد اا ا ك   ت األ   ر الذيا ير ع ى حنت  (11)البذ ير كاا ر واس خدا  القاعال الذيا ير

  ي تالًر (12)م زايد عن   ا ج  بسير يجيا ير  ينغتا  ستني الذلتا  واأل اا امج متاعر وخبت  ال ت وذ
و و  تتت  أ  أي  تتتك  متتتن أ تتتكال الن تتتاا (13) ية  ستتتني   جتتتر   تتتا األ تتتخا  عتتتن حيتتتا 

البتتتدي اليتتت مر يتتتس ي ية خبتتت  خمتتتاطذ الكتتتذب النبستتتر  لتتتر  األثتتتذ األ تتت   ينتتت ج عتتتن الذيا تتتر 
 و(14))مقا  ًر  األ   ر األخذ  كاا ر أو الهم  اانزيل(

ومتتع ذلتتك  لتتر  ال تتد ي   تترلذاا ووهتتاطر اان تت ال وال  تت ا ية يجتتذااال طبيتتر  تت   -11
د يتتسثذ ستت باً ع تتى األلتتذا   و تتد مياتت  ا  غاكتتا ل لقتت ن ت  هتت  احلتتاملو و تتد وتتس ي  تتذو ير  تت

 هتت  أ تت ا" األ  تت ر الذيا تتير أو البد يتتر ية ىلثتتا  يجيا يتتر لتتد   هتت  البئتتال الستتكا ير البذعيتتر 

__________ 

   (و2010) ال  صيال الهااير اراصر  الن اا البدي اابيد ل صلرمنظمر الصلر الهااير   (9)

(10) UNICEF, Protecting Children from Violence in Sport (2010)و  

(11) Rochelle Eime and others, “Does sports club participation contribute to health-related quality of 

life?” Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 42, No. 5 (December 2009)و  

(12) Rochelle Eime and others, “A systematic review of the psychological and social benefits of 

participation in sport for adults: informing development of a conceptual model of health through 

sport”, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vol. 10 (December 

  و(2013

(13) Runar Vilhjalmsson and Thorolfur Thorlindsson, “The integrative and physiological effects of 

sport participation: a study of adolescents”, Sociological Quarterly, vol. 33, No. 4و  

(14) Mark Hamer, Emmanual Stamatakis and Andrew Steptoe, “Dose-response relationship between 

physical activity and mental health: the Scottish Health Survey”, British Journal of Sports 

Medicine, vol. 43, No. 14و  



A/HRC/32/33 

GE.16-05382 6 

و له ى ستبي  اااتال   تد وتس ي اا تا كر ت األ  ت ر (15)وية ىلثا  س بير لد  لئال لذعير أخذ 
الح ميا  ليغا ااظغذ ارا جر عامً  ااماً ية زيتا ة خ تذ انصتا ر    زمتر ثتال ا ااتذأة  الذيا ير

الذيا ير  وار م  زمر وهاي منغا ااتذأة الذيا تير  و تد و تم  عتد  ام  ظتا  ت ال رييتر  ووت خ  
ر  ستتتتب  أو ا ق تتتا" التتتدو ة ال تتتتغذير  وا ا تتتر الهظتتتا و وعتتتتا ًة متتتا ُوصتتتاب ااتتتتذأة هبتتتي  اا  زمتتت

 ر طال وبذ غا ااذأة ع تى  بستغا  أو  تر طال خا جيتر ل لبتا  ع تى مست    حنالتر م تد   
 صتت  ة  تت  وا هيتترو و تتي  األستتباب  م  تتد متتن اع متتا  وتتج أكاتتذ   تتر عنتتد النظتتذ ية الن تتاا 

 الذيا ر والبدي ك  اة نعمال احلق ت الصلرو

وأسللاليب الحيللاة الصللحية والحللق التزامللاا الللدوم فيمللا يتعلللق بالرياضللة  -ثالثاا  
 في الصحة

أكتتتتدل ال  نتتتتر ااهنيتتتتر  تتتتاحلق ن ام  صتتتتا ير وامج ماعيتتتتر والاقاليتتتتر  ت وه يقغتتتتا الهتتتتا   -12
(   تتت   ااستتتا   اا  تتت عير النا تتتئر عتتتن ونبيتتتي الهغتتتد التتتدويل ارتتتا   تتتاحلق ن 2000)14   تت 

 تتذير م ميكتتتن وناو تتتا ت يطتتتا  ام  صتتا ير وامج ماعيتتتر والاقاليتتتر  أ   هتت  ج ا تتت  الصتتتلر الب
اله  تتر  تتني التتدول واأللتتذا   ومحظتتا وجتت   ع امتت  خم  بتتر  تتد يكتت    تتا  و  اتتا  ليمتتا ي ه تتق 
 صلر البذ   كاله ام  ال  اثير وا  غا  أسالي     صلير أو خ ذةو لكن ذلك م يهبر الدول 

 ذ تتامج ل ك تتف عتتن أمتتذاا متتن أيتتر ال زامتتال ت اتتيا الصتتد و وما متتا وستت  يع  ولتتر متتا ونبيتتي 
و اثير هبد   سني صلر السكا      عد   د  ا ع ى ال  ث  ت ااخاطذ ال  اثيتر  لغتر م زمتر 
أياتتاً  لاولتتر احلتتد متتن ا  غتتا  األلتتذا  ألستتالي  حيتتاة  تت  صتتلير أو خ تتذة    تت  ع زاتتا عتتن 

 ال  ث  اابا ذ ع ى س  كيال األلذا و
كا ستتر   تتاا  تتدي ال زامتتاً لذ يتتاً أو أخ  يتتاً  وحنتت  اع بتتا  ومثتتر ميتت  مق تتق حنتت  اع بتتا   -13

أستت  ب احليتتاة اا ستت   تتارم ل ل تتً   خصتتياً ي هتتني ال ر تت  ع يتت   قتت ة ان ا ةو وي  ااتت  ذلتتك 
الدو  الق ي اليي وس يت  احملتد ال امج ماعيتر أو البني يتر ل صتلر ت لتذا لاريتا الل اابرت تر 

ي ي ل دولر ت ال خبيف من أثذ اي  احملد ال الس بير   هزيتز وويست  ألسالي  احلياة  والدو  احل
وو  يع ا  غا  أسالي  حياة صلير عن طذيق ال اقيتف والسياستال امج ماعيتر وامست اما ال 

و وجتستتتتتيداً  تتتتتيا اابتتتتتدأ  ذكتتتتتذل ال  نتتتتتر ااهنيتتتتتر  تتتتتاحلق ن ام  صتتتتتا ير وامج ماعيتتتتتر (16)الهامتتتتتر
لال لتاا  تاحلقل يق اتر أ  ون تذ التدول ااه  متال اا  متر اا ه قتر  ا   تتصذاحًر أ  امل تز  والاقالير

ت أ  ت ا وا  عن ع    متا يناست    سالي  احلياة وال ريير الصلير وأ  و  ع ووساعد النا  
و وي م  ذلك و ل  ااه  مال اا  متر اا ه قتر  الن تاا الذيا تر والبتدي  و تما  (17)صل غ 

 اردمال وااذالق وسغ لر احلص ل ع يغا ومقب لي غا وج   اوو الذ  ه  الس ع و 
__________ 

(15) Melinda Asztalos and others, “Specific associations between types of physical activity and 
components of mental health”, Journal of Science and Medicine in Sport, vol. 12, No. 4و  

(16) WHO, Report of the Commission on Ending Childhood Obesity (2016)و 

 و14ا ظذ ال ه يق الها       (17)
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متتن الهغتتتد التتدويل ارتتتا   تتاحلق ن ام  صتتتا ير  12و ان تتالر ية ذلتتتك  وتتنا ااتتتا ة  -14
وامج ماعيتتر والاقاليتتر  تت   و ختتي التتدول ال تتدا   ال زمتتر متتن أجتت  ال  ايتتر متتن األمتتذاا ال  ا يتتر 

ذ  وع جغتتتا ومكالل غتتتاو و ظتتتذاً لب تتت ن زيتتتا ة التتت ز  والستتتمنر واا  طنتتتر وااغنيتتتر واألمتتتذاا األختتت
  ينبرتر أ  ونظتذ (18)مس  يال و ا ير ت الكا  من أحناا الهامل  ووزايد  ي عغا ت الب دا  النامير

ل  لاا  ال زامغا  -ك س  ب احلياة اا س   ارم ل   -الدول ت احملد ال األساسير  ي  األمذاا 
واتتيا امستتت ن ا  ودعمتت  ا مهيتتر الهامتتر التتتح وستت     جتت ب أ  و تتك  ال  ايتتتر اا ه تتق  ال  ايتترو 

لح تتتذ الزاويتتترل ت يجتتتذااال ال صتتتدي لممتتتذاا  تتت  ااهديتتتر ع تتتى الصتتتهيد الهتتتاار  ول األمهيتتتر 
البالررل ل  ق ي  من مس    وهذا السكا  له ام  ار ذ القا  ر ل  ريت  ااذوب تر  النظتا  الرتيا ر 

 و(19)وارم ل البدي
ول  لتتتاا هبتتتي  امل زامتتتال ااستتت لقر ت يطتتتا  احلتتتق ت الصتتتلر  ينبرتتتر أ  و ختتتي التتتدول  -15

 يجذااال خت  ف  ني  ولر وأخذ  حبس  مس    ال نمير ومد  و الذ اا ا  و
 االحترام   

ي  ال تتزا  التتدول  تتاحرتا  احلتتق ت الصتتلر عتتن طذيتتق ا تتر أمتت   منغتتا عتتد  منتتع ال صتت ل  -16
ارتتتتدمال الصتتتتلير أو وقييتتتتد يمكا يتتتتر ال صتتتت ل يليغتتتتا وامم نتتتتا" عتتتتن ي بتتتتاذ كا ستتتتال اييزيتتتتر  ية 

كسياستر عامتتر ل دولتتر ي تتم  اا تتا كر ت األ  تت ر الذيا تتير والبد يتترو وينبرتتر ااستتاواة  تتني ايتتع 
ية األ خا  ت ال ص ل ية ااذالق الذيا ير الهامرو وم جي ز ال مييز ت يواحر يمكا ير ال ص ل 

اتتتتي  ااذالتتتتق ع تتتتى أستتتتا   تتتت " ا تتتتنس أو الهتتتتذن أو األصتتتت  انثتتتت  أو اايتتتت  ا نستتتتر أو ا  يتتتتر 
ا نسا ير أو الصبال ااذوب ر  تا نس أو ااذكتز القتا  ي أو احلالتر الصتلير ) تا ت ذلتك انصتا ر 

يًر و تبالًر  ب و   قتا ااناعتر الب تذير/انيدز(و وينبرتر أ  جتتذي التدول مذاجهتًر  تام ًر وو تا ك
ل مما سال والق اعد وال  ا ن اا ه قتر  الذيا تر واحلتق ت الصتلر متن أجت   ديتد متد  اا تيغا 

 مع مهاي  حق ن ان سا  كما ينبرر أ  وقار ع ى أي كا سر اييزيرو
وعتتت وًة ع تتتى ذلتتتك  ينبرتتتر أ  وُذاعتتتى األ  تتت ر الذيا تتتير والبد يتتتر ت ايتتتع السياستتتال  -17

و وجيتت  أ  وكبتت  (20)ا ستتنكر   تت   ي متا  الصتتلر ت كتت  السياستتال بيتتا   عمتت ً  احلك ميتر 
الدول عد  اع ما    ا ني وسياسال و تذامج اييزيتر حبكت  القتا    أو حبكت  ال ا تع ت الق اعتال 
   الصتلير  أو أ  وكبت  وهتدي غا أو يلراااتاو وينبرتر أ  ا نتع التدول  ع تى ستبي  اااتال  عتن 

ني والسياستتتال التتتح  تتتد متتتن ال صتتت ل   تتتك  منصتتتف ية ستتت ع متتتن  بيتتت  و بيتتتق وي بتتتاذ القتتت ا 
ال هتتا  اارتتيي واايتتا  النقيتتتر  وأ  و تتين ل نتتا  اع متتا   ظتتت   يا يتتر واا تتا كر ال امتتر ت الن تتتاا 
البتتتديو و اااتتت   ينبرتتتر أ  وذاجتتتع التتتدول سياستتتال ال خ تتتيا  تتت  اانصتتتبر اا ه قتتتر   خصتتتيا 

__________ 

(18) WHO, Global Status Report on Non-communicable Diseases (2014)و 

 و66/2ا ظذ ا مهير  القذا   (19)

 وwww.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/8gchp_helsinki_statement.pdfا ظذ  (20)
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ا سر األ   ر الرتوحيير وال مذينال البد ير  أو وذكز البت  ال ل يتر مساحال عم مير و ين ل نا  ك
 ال زمر ل  نق  الن ا  كاا ر و ك ب الد اجر ا  ا ير وال زح ق  ت ااناطق الرنيرو

وأختت اً  ينبرتتتر أ  ا نتتتع التتدول عتتتن ال تتتدخ  ت احلقتتت ن الصتتلير ل ذيا تتتيني عتتتن طذيتتتق  -18
 تتتين ااها تتتال أو ال  تتتا ب ال بيتتتر القستتتذير أو انكذاايتتتر   و تتع  تتت ا ني أو سياستتتال أو  تتتذامج و

 كر  امغ  ع ى وناول اان  ال من أج  وهزيز  د ا   الذيا يرو
 الحماية   

ينبرر أ  وكب  الدول و الق سياسا ا و  اعداا و ذا غا وكا سا ا الذيا ير و القتاً وامتاً  -19
نتع ام  غتاا اانغ تر واحملتد  الرتذا ل لقت ن مع  ا    حق ن ان ستا   وأ  وكاتف جغ  اتا ا

من جا   أطذا  ثالارو وينبرر أ  واع سياسال و  م  ع ى ااهاي  الدولير حلق ن ان سا   
وأ  و رتا اع ما  اا    ين من ا غال احلك مير واألطذا  الاالار سياسال و ما تى متع مهتاي  

ال م ي  أو الدع   عنتد ام  اتااو يذ ميكتن  حق ن ان سا  و  ا ايا ام رتاا  احلص ل ع ى 
ع تتتى ستتتبي  اااتتتال  أ  و تتترتا  تتتذامج السياستتتال الذيا تتتير احتتترتا  اانظمتتتال الذيا تتتير ال طنيتتتر 

 موبا ير حق ن ال ب  وو زمغا  ذصد حق ن ال ب  ت الذيا رو
ت وينبرتتتتر أ  وتتتت لذ التتتتدول أياتتتتاً ال تتتتد ي  وااهتتتتدال ل منظمتتتتال الذيا تتتتير استتتتاعد ا  -20

اع ما  وج  ا مر ع ى احلق ن ت وناو ا ا   " الصلر ت السيان الذيا رو وينبرر أ  ي تم  
ذلتتك وتت ل  مه  متتال عتتن احلمايتتر متتن امع تتداا ا ستتدي وا نستتر والنبستتر  ومتتن امستت ر ل 
والهنتتتتف  ومه  متتتتال عتتتتن احلمايتتتتر متتتتن ال مييتتتتز وااستتتتاواة  تتتتني ا نستتتتني  وعتتتتن احلتتتتدو  ااناستتتتبر 

  ااكاتتتتف  م ستتتتيما  النستتتتبر لمطبتتتتال وال تتتتباب  وعتتتتن احلمايتتتتر متتتتن أ تتتتكال وهتتتتاطر ل  تتتتد ي
اان تتت ال وانجتتتذااال ال بيتتتر ذال ال تتتا ع القستتتذي/انكذاار  وعتتتن احلقتتت ن األختتتذ  اا ه قتتتر 

  احلق ت الصلر والذيا ر  كلق الذيا يني ال باب ت ال ه ي و
لن تتتتاا الذيا تتتتر والبتتتتدي اتتتتر أحتتتتد ولايتتتتر حقتتتت ن ان ستتتتا  اراصتتتتر  اا تتتتا كني ت ا -21

ال زامتتال التتدول   جتت  احلتتق ت الصتتلرو وو جتتد حتتامل م ثقتتر كاتت ة عتتن ا  غاكتتال احلقتت ن 
الصتتلير ت الذيا تتال ال نالستتيرو و تتد أ  كتتا ا مهيتتر الهامتتر متتع الق تتق لاألخ تتا  التتح ي اجغغتتا 

ر األطبال  والهنف  ووهاطر الذيا ي     جامً و ساًا  وم سيما ال باب منغ   ومن  ينغا عمال
ااخد ال  وال خصا اابكذ  ولذا ال د ي   وأ تكال امست ر ل لم تذاا ال  ا يتر  وكتيلك 
 تتتتذوب ار تتتتذ واحلذمتتتتا  األ تتتت   تتتتذوزاً  ماتتتت  ال متتتتزن اابكتتتتذ ل  ماستتتتك الهتتتتا  ر و تتتتيا" التتتتذوا ا 

 و(21)الذيا ير وامج ماعير والاقالير
ى مستتت    ا تتت اة لكتتتن البلتتت ا اا ه قتتتر هبتتتا   ي تتترو وو جتتتد اتتتي  ااما ستتتال أياتتتاً ع تتت -22

لانصا ال واألمذاا وأ كال الهنف الح و ز ت سيان  يا ال األطبال اانظمتر  ع تى ستبي  

__________ 

(21) See General Assembly resolution 58/5و 
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و وت  هتت  احلتتامل   تتدا (22)اااتتال  ُو ثتتق عتتا ة  لكتتن ح تت  حتتدوثغا عاايتتاً متتا زال  غتت مً 
ر أو   الق غتتا الاتتمنير  م ستتيما ت الستتيان ا  غاكتتال ل لقتت ن الصتتلير ل ذيا تتيني  ه تت  الدولتت

ال نالستتتر  لكتتتن اتتتي  ام  غاكتتتال حلقتتت ن ان ستتتا  اراصتتتر  الذيا تتتيني  تتتا  اً متتتا وُهتتتا    ذيقتتتر 
 و(23)منغ ير    ا  سب  الص  ة انجيا ير ل ذيا ر

ويتتن   الكاتت  متتن ا  غاكتتال احلقتت ن عتتن عق يتتر لالتتذ ن  تت ي مثتتنل واتتر عق يتتر ورتت   -23
ل تتتتذ  عنغتتتتا أو و تتتت هغا  قتتتت ة  م ستتتتيما ت ستتتتيان الذيا تتتتال ال نالستتتتيرو ومتتتتن  تتتت   التتتتدول ا

مس    مهني من ال نالس الذيا ر لالصلرل أ  يهزز اا ا كر  وي  ع األلذا  ع ى السهر ية 
تتن النستتاا والب يتتال  ويزيتتد  ت الهديتتد متتن احلتتامل  ا تتع األلتتذا  هبتتاو لكتتن   قيتتق ال ميتتز  وميكت

ي  اما ال وكب  لاير ايع الذيا يني  ا اًة وحمرتلنيو وكمبدأ  ام  و  يستر   د من األخ م
ينبرتتتر أ   يتتتل التتتدول  يئتتتر  يا تتتير جامهتتتر ميكتتتن ليغتتتا ال  صتتت  ية مستتت    أماتتت  متتتن ال نتتتالس 
 وحُيمى ليغا اا ا ك   ت األلهاب الذيا ير من اآلثا  الاا ة ل بيئال الح و س   بذا ال نالسو

أ  واع الدول ىلليال و ين يجتذاا است هذاا مهيتا ي وي بتاذ القت ا ني ليمتا ي ه تق وينبرر  -24
 ام  غاكتتال اازع متتر ل لقتت ن الصتتليرو وينبرتتر أمت وكتت   انتتاا عقبتتال أمتتا  ال لقيتتق ت اتتي  
األعمال ومها بر مذوكبيغا  أل  األلهاب الذيا تير ال نالستير وألهتاب ا ت اة ختاتع ل قتا    التدويل 

 ستتا  كتت ي   تتاا ىلختتذ ُياتت  ع  تت   اختت  ال ميتتر القاتتا ير ل دولتترو وكخيتتا  مس تتا حلقتت ن ان
ل رايتتر أ  ون تتل التتدول ىلليتتال مستت ق ر ل قتتدت ال تتكاو   ولهتتامً  كبتتدي    تتد يكتت    تتذو ياً  أو

والذصتتد    تتا  استت خدا  ااسسستتال القا متتر حلقتت ن ان ستتا   ع تتى أ  يتت مكن األ تتخا  متتن 
اا اازعتت   حلقغتت  ت الصتتلر ت ستتيان الذيا تترو ومتتن  تت   اتتي  استت خدامغا ت حتتامل ام  غتت

اآلليتتتتال أ  و تتتتين ام  صتتتتا  وا تتتت  متتتتن ختتتت ل ىلليتتتتال  دي تتتتر ل ستتتت ير اانازعتتتتال  كال ستتتتاطر 
وال لكي و لكن م ينبرر أ  مينع ذلتك يحالتر ام  غاكتال ار ت ة ية احملتاك  ال طنيتر  م ستيما 

ر  والح جيت  وناو تا كن تاا يجذامتر كمتا ات  احلتال ت أي اازاع  اا ه قر حبدوا   اا يجذام
  يئر أخذ و

 الوفاء بالحق  
ينبرر أ  و خي الدول يجذااال لاما  ختصتيا متا يكبتر متن مت ا   واياكت  أساستير  -25

ل مكني األ خا  من ال ص ل ية األ   ر الذيا ير والبد يتر واا تا كر ليغتا  وذلتك ك تزا متن 
استترتاوي ير أوستتع ل  تت يع اوبتتا" أستتالي  احليتتاة الصتتليرو وجيتت  ع تتى التتدول ت اتتيا الصتتد  أ  

ستتتيرو أوًم  ينبرتتتر أ  وتتتد   التتتدول ع تتتى حنتتت  لتتت  ي ويستتت  وو تتت يع و ختتتي ثتتت ا خ تتت ال   ي
الن اا البدي وأسالي  احلياة الصلير ت خ  غا ال طنيتر  متا مل وكتن  تد أ خ  غتا  هتدو ثا يتاً  
ينبرر و ع )أو  ديث(  ذامج ذال   عير جيتدة ت  تال الرت يتر البد يتر   تا ت ذلتك ت  يئتال 

  ولقتاً اهتاي  حقت ن ان ستا و وأخت اً  ينبرتر ال تد   ت ونبيتي وو ستيع اادا   والذعايتر الصتلير
__________ 

(22) UNICEF, Protecting Children from Violence in Sportو 
(23) Paulo David, Human Rights in Youth Sport (London, Routledge, 2005)و 
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و/أو  ستتني الستت ع وااذالتتتق وارتتدمال ووتتت ل  ااه  متتال ليمتتتا ي ه تتق  الذيا تتتر وأستتالي  احليتتتاة 
 الصلير   اناً    لذ اا ا  و

صتتتلير وينبرتتتر أ  يكتتت   ي  ا  الن تتتاا البتتتدي وأستتتالي  احليتتتاة الصتتتلير ت ار تتتا ال -26
ال طنيتتتر القا متتتر  أو و تتتع خ تتتا كغتتتي   متتتن أوة أول يتتتال التتتدول ت يطتتتا  احلتتتق ت الصتتتلر  
  صتتتتب  ال زامتتتتاً أساستتتتياً م تاتتتتع ابتتتتدأ انعمتتتتال ال تتتتد جير ية جا تتتت  عتتتتد  ال مييتتتتزو وو تتتت ع 
امستترتاوي ير الهاايتتر   تت   النظتتا  الرتتيا ر والن تتاا البتتدي والصتتلر التتدول ع تتى امستت با ة متتن 

سترتاوي يال وخ تتا الهمتت  ال طنيتتر القا متتر اا ه قتر ا ا تت  النظتتا  الرتتيا ر وال رييتتر والن تتاا ام
البتتدي  وع تتى ي  تتاا ىلليتتر ونستتيق وطنيتتر و نتتاول النظتتا  الرتتيا ر والن تتاا البتتدي ت يطتتا  خ تتر 

و لكتتن ال خ تتيا   يتت  ع تتى حنتت  (24) تتام ر ل   ايتتر متتن األمتتذاا  تت  ااهديتتر والنغتت ا  الصتتلر
ت الكاتت  متتن الب تتدا و لقتتد أ تتا ل منظمتتر الصتتلر الهاايتتر ية  ُتتد ة ال  جيغتتال ال طنيتتر  مق تتق

اا ه قر  الن اا البدي ت الب تدا  اانخباتر واا  ست ر التدخ  وأكتدل أ  أمهيتر الن تاا البتدي 
و وجيت  و تع اتي  ال  جيغتال متع مذاعتاة (25) النسبر ل صلر الهامر و   و ع اي  ال  جيغتال

 لر وااما سال ا يدة السا دة ت اان قر ااهنيرواأل 
و د يك   ال هاو  اا هد  الق اعال وستي ر  اجلتر ل لقيتق األاتدا  ال طنيتر ل ن تاا  -27

البتتتدي؛ ولتتتيلك يك ستتتر ال  اصتتت  وال هتتتاو   تتتني خم  تتتف ا غتتتال احلك ميتتتر أمهيتتتر حي يتتترو و تتتد 
متتن ختت ل اوبا تتال وهتتاو    يتتر  تتني و صتت ا  هتت  التتدول ية  قيتتق وهتتاو  م هتتد  الق اعتتال 

ال زا ال ااهنير؛ ووبيد الي  تا    وتا است خدما ل ذوو كت ل وهتاو ل  تني الت زا ال ااهنيتر متن أجت  
ونبيتتي وتتتدخ ل م تتترتكر ت  تتال الن تتتاا البتتتدي ت ااتتتدا   وأمتتاكن الهمتتت  واألمتتتاكن الهامتتترو 

ن و تتع يطتتا  أو ىلليتتر متتن أجتت  وحيتتد  متتا اتت  مناستت  حبستت  الظتتذو  ال طنيتتر  لكتتن م  تتد متت
  ما  حص ل ايا ال هاو و

ووتتنهكس أمهيتتر ال هتتاو  اا هتتد  الق اعتتال ت  يتتا  ا ستتنكر   تت   ي متتا  الصتتلر ت   -28
الصا   عن امج ما" الذليع ااس    ل  مهير  2011ك  السياسال  وانع   السياسر لها  

ومكالل غتتا  واتت  يعتت    تت ها ليتت  ا مهيتتر الهامتتر ااهتت   ال  ايتتر متتن األمتتذاا  تت  ااهديتتر 
الهامر ونبيي امسرتاوي ير الهااير      النظا  الريا ر والن اا البدي والصلر من خت ل ي ستاا 
سياسال واختاذ يجذااال وذمتر ية و ت يع الستكا  كالتًر ع تى اوبتا"  ظتا  ورييتر صتلير وزيتا ة 

وأ تتتتتتا ل ا مهيتتتتتتر الهامتتتتتتر ية أ  ونبيتتتتتتي  الن تتتتتتاا البتتتتتتدي  ت ايتتتتتتع ج ا تتتتتت  احليتتتتتتاة الي ميتتتتتترو
امسرتاوي ير الهااير      النظا  الريا ر والن اا البدي والصلر هبي  ال ذيقر  د ي امن يي ا 
األول يتتتتر لصتتتتب   الرت يتتتتر البد يتتتتر النظاميتتتتر ت ااتتتتدا    وو ستتتتيع   تتتتان وتتتت ل   يئتتتتال ىلمنتتتتر ت 

 و(26)حيير هبد  و  يع الن اا البدياان زاال الهامر وأماكن كا سر األ   ر الرتو 
__________ 

 وامسرتاوي ير الهااير      النظا  الريا ر والن اا البدي والصلرالصلر الهااير  منظمر  (24)

 وال  صيال الهااير اراصر  الن اا البدي اابيد ل صلرمنظمر الصلر الهااير   (25)

 و66/2ا ظذ  ذا  ا مهير الهامر  (26)
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متتن الهغتتد التتدويل ارتتا   13ووتت ل  ال ه تتي  اتت  أحتتد ال زامتتال التتدول   جتت  ااتتا ة  -29
 تتتتاحلق ن ام  صتتتتا ير وامج ماعيتتتتر والاقاليتتتتر  وينبرتتتتر أ  ي اتتتتمن ذلتتتتك الرت يتتتتر البد يتتتترو ووُقتتتتذ 

الرت ير البد ير م ونلصتذ ت متن من اوبا ير حق ن ال ب  حبق ال ب  ت ال ه ي و لكن  28 ااا ة
اتتت  ت ستتتن ال ه تتتي ؛ يذ يسكتتتد ااياتتتان التتتدويل ل رت يتتتر البد يتتتر والن تتتاا البتتتدي والذيا تتتر أ  لكتتت  
ي سا  احلق ت كا سر الرت ير البد ير  وأ   ذامج الرت ير البد يتر والن تاا البتدي والذيا تر جيت  أ  

ووهتتزز ذلتتك صتتك ا  أختتذ  حلقتت ن ان ستتا    ينغتتا  وستت ا  الذ بتتر ت اا تتا كر ليغتتا متتد  احليتتاةو
اوبا يتر القاتاا ع تتى ايتع أ تكال ال مييتتز  تد ااتذأة التتح وُ تز  التدول  اتتما  ال ستاوي ت لتتذ  

و و نتتاًا ع يتت   ينبرتتر أ  و ختتي ايتتتع (27)اا تتا كر الن تت ر ت الرت يتتر البد يتتر  تتني النستتاا والذجتتال
أ  وه متتد سياستتال أختتذ  لاتتما  اا تتيغا متتع التتدول خ تت ال ل لتتديث مناا غتتا الد استتير و 

صك ا حق ن ان سا  ذال الص ر ومع ااياان التدويل ل رت يتر البد يتر والن تاا البتدي والذيا ترو 
وينبرتتر أ  و ختتتي الدولتتر أياتتتاً خ تتت ال ل يستت  أو يواحتتتر وصتتت ل األ تتخا   تتت  ااستتت  ني ت 

 ال ه ي  النظامر ية الرت ير البد يرو
ت ار  ال األخذ  ال زمر ل هزيز اا ا كر ت الن اا البدي  ميكن النظذ  ولد  النظذ -30

 ت ال زامال الدول   يس  وو ل  ووهزيز احلق ت الصلر ع ى حن  مس ق و
 التيسير   

ينبرتتتر أ  ونبتتتي التتتدول وتتتدا   وذمتتتر ية ويستتت  استتت خدا  الستتت ع وارتتتدمال وااه  متتتال  -31
النظتتتذ ت اتتتيا ال يستتت  متتتن حيتتتث ال تتت الذ ويمكا يتتتر ال صتتت ل وااقب ليتتتر وااذالتتتق الذيا تتتيرو وميكتتتن 

وا تت  ة وميكتتن لتت  أ  ي ختتي  تتك  ااستتاعدة ام  صتتا ير  أو ال تتدخ ل اابا تتذة  أو ال تتد ي و 
ووبني اا او ال الح ُأجذيا من أج  يعدا  ايا ال قذيذ أ  الدول  د ودخ  ت  ذاكال ماليتر  

ل ت الق تتا" ارتتا  لبنتتاا ااذالتتق  متتن أجتت   ستتني و الذاتتا ت  هتت  عنتتد ام  اتتاا  متتع كيا تتا
األحياا أو ااناطقو وعندما وُقيَّد يمكا ير وص ل لئال مهينر من السكا  ألستباب ماليتر  ينبرتر 
وقدت الدع   ي  البئال متن أجت  اكينغتا متن ال صت ل ية الست ع وارتدمال وااذالتق الذيا تيرو 

ق ذلتك عتن طذيتق و بيتق  ظتا  القستا   )ج  جيتا( أو اع متا  سياستر و تين وميكن ل دولتر أ   قت
ال صتتتت ل ية الذيا تتتتال ا ماعيتتتتر أو صتتتتب   الرت يتتتتر ااد يتتتتر  ا تتتتاً أو مقا تتتت   ستتتت   منخباتتتتر 
)يستذا ي (و وانتتاا أما تتر مبيتتدة أختتذ  متتن  ينغتتا يعبتتاا الستت ع الذيا تتير متتن الاتتذا   ) تتذوي  ا  

لاتتذيبير ع تتى استت خدا  التتد اجال ا  ا يتتر )لن نتتدا(و وأختت اً  ميكتتن الستت  ( وو بيتتق انعبتتااال ا
ل تتتدول أ  و ختتتي خ تتت ال ل لستتتني مقب ليتتتر وجتتت  ة ااتتت ا   اا تتت لذة  عتتتن طذيتتتق وتتتد ي  وو عيتتتر 
م ظبر ااذالق الذيا ير  اخ  ومي غتا القاتا ير وي تذاا البئتال الستكا ير ااهنيتر ت و تع و صتد 

 اردمال اا ص ر  الذيا روووقيي  السياسال وال امج و 

__________ 

 )ز(و10ا ظذ ااا ة  (27)
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وميكن ل دول أ  و خي خ  ال أخذ  ل يس  اوبا" أسالي  حيتاة صتلير   ريتر  تما   -32
اوستان السياستال الهامتتر ولهالي غتاو وميكتن ت اتتيا الستيان اختتاذ وتتد   ي مات  ت اع متا   تت ا ني 

الذيا تير ااد ستير وت  د من وس يق ال ب  واأل يير واا ذو ال    الصلير ت سيان األ   ر 
ااناستتبال الذيا تتير ل ملرتلتتنيو ل   تت  انع  تتال اا ه قتتر  األ ييتتر وستت غد  عتتا ًة األطبتتال  
وي ه ق أ  بغا   طهمر      ع ى مس  يال عالير من الدس   أو األلاا الدانيتر اابذو تر  أو 

(؛ ويتتسثذ ذلتتك ع تتى وباتتي  الستتكذ أو اا تتن )اا تتا  يليغتتا ليمتتا ي تتر  تتت لاأل ييتتر  تت  الصتتليرل
و وأوصتا منظمتر الصتلر الهاايتر (28)األطبال ألطهمتر مهينتر وط بتال  تذا غا وأطتاا است غ كغا

 تتت   و لتتتذ  كتتت  األمتتتاكن التتتح ي  متتتع ليغتتتا األطبتتتال متتتن ايتتتع أ تتتكال وستتت يق األ ييتتتر  تتت  
و (29)ر ثقاليترالصلير؛ وي م  ذلك األماكن الح ميا   ليغا األطبتال أيتر لهبتر  يا تير أو أ  ت 

وو صتتتر منظمتتتر الصتتتلر الهاايتتتر ت اتتتي  الستتتيا ال أياتتتاً   نظتتتي  أو حظتتتذ انعتتت   عتتتن ال بتتت  
 ت اي  السيا الو (31)وحظذ انع   عن الكل ل والرتويج  ا و عاي غا (30)والرتويج ل  و عاي  

 وينبرتتتر أ   ظتتتذ التتتدول  يتتتا   تتتذكال وصتتتنيع الكلتتت ل وال بتتت  واأل ييتتتر  تتت  الصتتتلير -33
 انع   عنغا والرتويج  تا ت ايتع ااناستبال الذيا تير اراصتر  األطبتال و  اتا متن ااناستبال 
الذيا ير الح ميكن أ  حياذاا األطبال وأ   ظذ  عاير اي  ال ذكال ل  تك ااناستبالو وينبرتر 
يتتع أ  واتتع التتدول و جيغتتال وُقيتتتد وستت يق األطهمتتر  تت  الصتتلير والكلتت ل وال بتت  ت ستتيان ا

 ااناسبال الذيا ير أو وق ا أثذ ايا ال س يق ية أ ىن حد ككنو
 توفير ما يلزم   

ي   نتاا وصتيا ر األمتاكن الهامتر اا  متر ل  نقتت  الن تا واا تا كر ت الن تاا البتدي متتن  -34
اة ااسسوليال الذ يسير ل دولرو وويسذ يواحر اي  اانالع الهامر لذصتاً م ستاوير موبتا" أستالي  حيت

صتتلير  أل  األلتتذا  حي تتاج   ية الق يتت  متتن ااتت ا   مستت خدا  اتتي  ااذالتتقو وع تتى ستتبي  اااتتال  
ينبرتتر أ  واتتمن التتدول يواحتتر مستتا ال ىلمنتتر ل م تتر و كتت ب التتد اجال وويستت  وصتت ل ايتتع 
النا  يليغا ل   يع أ   ر اا تر و كت ب التد اجال ا  ا يتر أل تذاا ال نقت  وكا ستر ال مذينتال 

بد يرو و ااا   ينبرر أ  و لذ الدول لمساحال خاذاال و تين ل نتا  كا ستر األلهتاب الذيا تير ال
وال مذينال البد ير واأل  ت ر الرتوحييتر  م ستيما ت البيئتال احلاتذيرو وي ما تى ذلتك متع ااياتان 

التق وال  غيتزال الدويل ل رت ير البد ير والن اا البدي والذيا ر  اليي يسكد أ  و ل  األماكن وااذ 
اا  متتتتر واا م  تتتتر اتتتت  أمتتتتذ أساستتتتر ل تتتت الذ مستتتت    جيتتتتد متتتتن الرت يتتتتر البد يتتتتر والن تتتتاا البتتتتدي 

 (و8)ااا ة  والذيا ر

__________ 

 و66/2ا ظذ  ذا  ا مهير الهامر  (28)
 (و2010)  م عر و صيال      وس يق األ يير واا ذو ال    الكل لير لمطبالمنظمر الصلر الهااير   (29)

 (و2013) حظذ انع   عن ال ب  والرتويج ل  و عاي  منظمر الصلر الهااير   (30)

 (و2010) امسرتاوي ير الهااير ل لد من وهاطر الكل ل ع ى حن   ا منظمر الصلر الهااير   (31)
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وينبرتتر أ  وتت لذ التتدول أياتتاً ااتت ا   ال زمتتر ل م م عتتال أو األلتتذا   تت  القتتا  ين ع تتى  -35
ا ي ه تق  الذيا تر وأستالي  احليتاة يعمال حقغ  ت الصلر  اس خدا  ما لديغا من وستا  و وليمت

الصلير  ي   ف ما يس  زم  ذلك ع ى الظذو  واا ا   اراصر  ك    دو وميكن  تي  ار ت ال 
أ  و م  ي  اا مذالق  يا ير حك مير و اح لم خا     القا  ين ع تى  لتع وكتاليف ااذالتق 

ر  البئتتتال الستتتكا ير واجملم عتتتال اراصتتتر  أو وقتتتدت الذعايتتتر اابا تتتذة ل ذيا تتتال ا ماعيتتتر اراصتتت
الذ يسير الح وهيش أو اعاً ا ر  من أج   ستني وت الذ ستب  الن تاا البتدي  تسما األ تخا  

 ويمكا ير وص    يليغاو
وكتا يتتدع  ل  بتتا ل أ   هت  التتدول وتت لذ يمكا يتتر ال صت ل ااتتدع   أو اجملتتاي ية الستت ع  -36

 ماعيتتتر مهينتتترو لاأل  تتت ر الذيا تتتير  ا يتتتر ت أذ  ي تتتا  وارتتتدمال وااذالتتتق الذيا تتتير لبئتتتال اج
لم تتخا  ذوي انعا تتر  وذلتتك ولقتتاً لقتتذا  متتن   تتس التت ز اا؛ و اااتت   و تتين الب ستتنر وا ذستتك 
لمطبال  خ ل ااهستكذال الذيا تير  ا تاًو وي صتر ااقتذ  ارتا   اع متا  وتج كاث تر ت أمتاكن 

 لذ اا ا  وأخذ   اناً  اح ياجال السكا  و   ا
 التعزيز   

ي  امل زا    هزيز احلق ت الصلر يقار  ت   و ختي التدول يجتذااال و تين  يئتر أستباب  -37
الصتتتلر لستتتكاوا واحملالظتتتر ع يغتتتا ووق ميغتتتاو ول  لتتتاا هبتتتيا امل تتتزا   جيتتت  ع تتتى الدولتتتر أ  وقتتت   

 لر يجيا يتتتتتر؛ي تتتتتر: )أ( وهزيتتتتتز امعتتتتترتا   اله امتتتتت  التتتتتح وتتتتتذجن احلصتتتتت ل ع تتتتتى   تتتتتا ج صتتتتت  تتتتتا
 تتتما  أ  وكتتت   ارتتتدمال مناستتتبر ثقاليتتتاً؛ ) (   تتتذ ااه  متتتال اا  متتتر؛ ) ( مستتتاعدة  )ب(

 النا  ت أ  ت ا وا  عن ع    ما يناس  صل غ و
ينبرتتتر أ  ونختتتذا التتتدول ع تتتى حنتتت  و تتتا كر و تتتبا  ت البلتتتث والذصتتتد وال قيتتتي  متتتن  -38

ال  اا تا كر الكام تر  وع تى  رتدر  ااستاواة متع أج   ديد امسرتاوي يال الح وهزز  ع ى حن  له
 اآلخذين  ت األ   ر الذيا ير  واوبا" أسالي  حياة صلير  و سني صلر السكا و

وجيتتتت  مذاعتتتتاة اح ياجتتتتال البئتتتتال الستتتتكا ير ااستتتت غدلر وجتا هبتتتتا ووباتتتتي  ا ت صتتتت ن  -39
  وت  نتاا ااذالتقو وحيتق لم تخا  السياسال أو ال امج اا ه قر  الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير

اا ا كر ت و ع السياسال وال امج الح وسثذ ع يغ  و ث اً مبا ذاً  كمتا جيت  أ  وكت   م تا ك غ  
ماتتم  ر اع بتتا اً متتن مذح تتر و تتع ال صتتمي  ألي وتتدخ و و تتا أ  الستت  ا الصتتلر اتت  مثتتذة ا ياكتت  

اصتر   م عتال حمتد ة  امست نا  ية مرتز  وااما سال امج ماعير  ينبرر وكييف ال دخ ل ار
 أسالي  احلياة الصلير  النسبر     من أج   ما  األمهير والبهاليرو

وينبرتتتتر أ  و ختتتتي التتتتدول خ تتتت ال ل همتتتتي  ااه  متتتتال ع تتتتى الستتتتكا    تتتت   الذيا تتتتر  -40
 عيتر متن وأسالي  احلياة الصليرو وي خي ايا ال همي   ك ني أساستيني مهتا: الرت يتر البد يتر  وال 

ختت ل وستتتا ا انعتتت   و نتت ال أختتتذ و وينبرتتتر أ  وُتتيكر التتتدول وعتتتر ستتكاوا   مهيتتتر الن تتتاا 
البتتدي )ختتا   ىلليتتال ال ه تتي  النظتتامر( وينبرتتر أ  و تت ع األ تتخا  ع تتى اا تتا كر متتن ختت ل 
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ل ل الصلر الهامرو ومذة أختذ   ي رت  متا ات  مناست  حبست  ال ميتر القاتا ير  لكتن  هت  
  أما ر م  هر  ما  ال ما ين ا ماا ير ل يت   الهتاار ل ن تاا البتدي التيي يذمتر ية الدول وقد

 ال   يع ع ى اا ا كر ت الذيا رو
وأختتتت اً  ينبرتتتتر أ  وقتتتت   التتتتدول  تتتت كاذ متتتتن  تتتتذ  وهمتتتتي  ااه  متتتتال اا ه قتتتتر  الذيا تتتتر  -41

أستالي  حيتاة صتلير   وأسالي  احلياة الصلير ع ى السكا و وجي  اختاذ خ  ال لتدع  اوبتا"
عن طذيق و ع ىلليال وصبن من خ  ا ال باي ل الصلير خيا اً أستغ  ومباَّت  ووباتر ية 
جتن  اوبا" أسالي  حياة    صليرو و د حيدا ذلتك  ع تى ستبي  اااتال  متن خت ل وريت ال 

  ني ير ت البيئال الح و ين خيا ال ال نق  الن ا واآلمن واانخب  ال ك برو

الرياضللللللة وأسللللللاليب الحيللللللاة الصللللللحية والحللللللق فللللللي الصللللللحة لل  للللللاا  -عاا راب 
 والمجموعاا السكانية الرئيسية 

 (32)األط ام -ألف 
ون تت  ال زامتتال حمتتد ة   جتت  احلتتق ت الصتتلر و ه تتق  األطبتتال و اوبتتا" أستتالي  حيتتاة  -42

وامج ماعيتتر )أ( متتن الهغتتد التتدويل ارتتا   تتاحلق ن ام  صتتا ير (2)12صتتليرو وعمتتً   ااتتا ة 
والاقاليتتر  ي هتتني ع تتى التتدول األطتتذا  أ  و ختتي ال تتدا   ال زمتتر متتن أجتت  وتت مني طتت  ال بتت  طتت اً 
صتتلياً؛ وي تتم  ذلتتك خ تت ال  ل يستت  م تتا كر األطبتتال ت ألهتتاب  و يا تتال  م م  تتر  وجامهتترو 

هاب واأل  ت ر وي ما ى ذلك أيااً مع اوبا ير حق ن ال ب   الح وقذ حبق ال ب  ت مزاولر األل
الرتوحيير ووقار     و  ع الدول ع ى و ل  لذ  م  مر وم ساوير لم   ر الرتوحيير وأ   ر 

 (و31أو ال البذان )ااا ة 
وميكن لب ا د اا ا كر ت الن اا البدي والذيا ر واع ما  أسالي  حيتاة صتلير أ  وكت    -43

   تتد ياً ي م هتت    ستت  يال عاليتتر متتن وا تتلر   تتك  ختتا   النستتبر لمطبتتالو لال تتبا  الن تت   
ال يا ر الق بيتر ال نبستير  و صتبال أياتير وصتلر عظتا  ألات   و ت عذاا   تق  واك ئتاب أ ت و و نتاًا 

 60ع تتى ذلتتك  أوصتتا منظمتتر الصتتلر الهاايتتر  اتتذو ة أ  يتتزاول األطبتتال وااذااقتت   متتا  م عتت  
  مثتتتر وتتتذا ا  تتتني اا تتتا كر ت الذيا تتتال وت صتتتب   ااتتتذااقني (33)  يقتتتر ي ميتتتاً متتتن الن تتتاا البتتتدي

 و(34)اانظمر وا وبا" اح مال  قيق أادا  الن اا البدي

__________ 

ستنر  متا مل يكتن ستن الذ تد  18يُهذ  ايا ال قذيذ لاألطبالل   و  ايع األ خا  اليين وقت  أعمتا ا  عتن  (32)
   من اوبا ير حق ن ال ب و 1أ   من ذلك   ج   ا    الدولر اان بق  وذلك ولقاً ل ما ة 

   واابيد ل صلر ال  صيال الهااير اراصر  الن اا البديمنظمر الصلر الهااير   (33)

(34) Stewart Vella and others, “Associations between sports participation, adiposity and obesity-related 

health behaviors in Australian adolescents”, International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, vol. 10, No. 1 (October 2013)و  
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وجيت  امعترتا  أياتاً  زايتا الذيا تر والن تتاا البتدي ليمتا ي ه تق  ال نميتر ال تام رو لقتتد  -44
 تتتتى اع تتتت ل منظمتتتتر األمتتتت  اا لتتتتدة ل  ب لتتتتر )الي  يستتتتيف( الذيا تتتتر أ اًة وستتتتاعد ت ال ر تتتت  ع

ان صتتتتاا امج متتتتاعر لمطبتتتتالو يذ يقتتتت  اح متتتتال م تتتتا كر األطبتتتتال التتتتيين عتتتتا  ا متتتتن الهنتتتتف 
و لكتتن حيامتتا وُبتتيل جغتت    ن متتا  األطبتتال ااغم تتني  (35)امع تتداا ت الذيا تتال ا ماعيتتر أو

و م  مزايا اا تا كر ت الذيا تر وريت  ال صت  ال اجمل مهيتر اراصتر  قتد ال لئتال مهينتر  ويواحتر 
 و(36)مكني اليايت عن طذيق وري  وص  ال األطبال عن أ بسغ  وعن  د ا  ال 
وينبرتتتر أ   تتترت  التتتدول أوًم احلتتتق ت الصتتتلر متتتن ختتت ل وتتت ت ال مييتتتز  تتتد األطبتتتال  -45
ي ه ق   ا ك غ  ت الذيا ر والن اا البديو وجي  ع ى الدول أ  وكب  ااساواة ت يواحر  ليما

لتتق وااه  متتال الذيا تتير  ميتتع األطبتتال  ع تتى أ  وكتت   م م  تتًر وم  متتًر الستت ع وارتتدمال وااذا
لستتنغ  و تتد ا  ؛ و ان تتالر ية ذلتتك  ينبرتتر وتت ل  ااتت ا   ال زمتتر لمطبتتال ل  صتت ل ية مذالتتق 

 منبص ر عندما م يك   اس خدا  مذالق الكبا  ىلمناً  النسبر   و
ير ار أحد اجملامل اا بقير الق ي تر  اخت  اجمل متع ومن ا ديذ  اليكذ أ  الذيا ر ال نالس -46

و لبتتتر (37)التتتح أخبقتتتا ية حتتتد   هيتتتد ت ي متتتا  مهتتتاي  حقتتت ن ان ستتتا  ليمتتتا ي ه تتتق  األطبتتتال
الهديتتد متتن الذيا تتال جيتت  أ  يبتتدأ ال تتد ي  ت عمتتذ مبكتتذ كتتر يكتت   الذيا تتي    تتا  ين ع تتى 

األكتتت  ت صتتتب   ااتتتذااقني أكاتتتذ متتتن اانالستتتر عنتتتد   تتت  غ  ستتتن الذ تتتدو وون  تتتذ ا تتت ذا ال 
و وعت وًة ع تى ذلتك   ُ تا (38)السكا  عم ماً  وار من  ذة   ك  خا   ني ألات  الذيا تيني

ام تتدلا" حنتت  امحتترتا  ت الذيا تتال ال نالستتير   قتت ي  حقتت ن الذيا تتيني األطبتتال  ا  تتداًا متتن 
نستتتر  ووصتتت ًم ية امجتتتتا  انيتتتياا ا ستتتدي والنبستتتر  متتتذو اً   هتتتاطر اان تتت ال  والهنتتتف ا 

و وم يُهتتتذ  احل تتت  احلقيقتتتر  تتتي  اا تتتاك    ستتتب  صتتته  ر (39) الذيا تتتيني األطبتتتال وااتتتذااقني
 جتميع البيا ال وعد  كباير البل او

وينبرتتر أ  و ختتي التتدول خ تت ال  ل  تتع أُطتتذ ومهتتاي    يتتا لذعايتتر ولايتتر األطبتتال أثنتتاا  -47
كمتا ينبرتر    ماي غ  متن خمتاطذ انيتياا ولتذا ال تد ي  والهنتفم ا ك غ  ت األلهاب الذيا ير حل

ذ واا ه قتتر  اا تتا كر الصتتلير ت الذيا تتر ع تتى ايتتع أ  وتتذو  التتدول ل   جيغتتال اراصتتر  الُقصتتت
ااستتت  يالو وينبرتتتر أ  واتتتمن  تتتد ة األطبتتتال وااتتتذااقني ع تتتى ال صتتت ل ية ىلليتتتال لهالتتتر  وىلمنتتتر 

ى اا تت  ة وان ت ن ووقتتدت ال تتكاو   عنتدما وُن غتتك حقتت  غ  ومذاعيتر   تت  ت  تتال احلصت ل ع تت
الصليرو وع وة ع ى ذلك  ينبرتر أم ينختذا األطبتال ت  تذامج ود يبيتر مكابتر و/أو  يا تال 
احرتاليتتر يم عنتتدما و  تت    تتد ا   ان  اكيتتر مستت يهاب مبغتت   اانالستتر ووتتداعيا ا  وذلتتك متتتن 

   ا  ت عمذ مبكذوأج  و ت اآلثا  الس بير ع ى و 
__________ 

(35) UNICEF, Protecting Children from Violence in Sportو  

(36) UNICEF, “Inclusive sport”, 15 May 2015. Available from www.unicef.org/sports/23619_57597.htmlو  

(37) Paulo David, Human Rights in Youth Sportو  

(38) Marwan el Ghoch and others, “Eating disorders, physical fitness and sport performance: 
a systematic review”, Nutrients, vol. 5, No. 12 (2013) و 

(39)  UNICEF, Protecting Children from Violence in Sportو 

http://www.unicef.org/sports/23619_57597.html
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وجيتت  ع تتى ا غتتال الدوليتتر الباع تتر ت  تتال الذيا تتر أ  و ختتي اازيتتد متتن انجتتذااال  -48
لاتتتما  لايتتتر حقتتت ن األطبتتتال اا تتتا كني ليمتتتا ينظم  تتت  متتتن منالستتتال أو مناستتتبالو وحاليتتتاً  

 كبتتتا    ي جتتتد اوستتتان ليمتتتا ي ه تتتق  الستتتن التتتد يا ل م تتتا كر ت اانالستتتال الذيا تتتير الدوليتتتر ل م
و جتتد أيتر يجتتذااال منستقر و ه تتق  ال نقت  التتدويل لمطبتال وااتتذااقني هبتد  اا تتا كر ت  م كمتا

الذيا تتتال الهاليتتتر ااستتت    أو الذيا تتتال امحرتاليتتترو وكاتتت اً متتتا وُبتتت َّا مستتتسولير  لتتتا  الذيا تتتيني 
ذيا تتتير الدوليتتتر ال تتتباب ية التتتدول أو اانظمتتتال الذيا تتتير ال طنيتتترو وينبرتتتر أ  و حتتتد ا غتتتال ال

الباع تتتتتر السياستتتتتال وال وو كتتتتت مل اا ه قتتتتتر   تتتتتا كر األطبتتتتتال ت الذيا تتتتتال الهاليتتتتتر ااستتتتت    
 امحرتالير حلماير صلر األطبال وحق ن ان سا  األخذ  اراصر هب و أو
أختت اً  ينبرتتر أ  و ختتي التتدول خ تت ال ل  لتتاا  تتاحلق ت الصتتلر  ميتتع األطبتتال عتتن و  -49

   اآلمتن ية الن تاا الذيا تر والبتدي وية الرت يتر البد يتر  ومتن خت ل وت ل  طذيتق  تما  وصت  
 م ساويرو ص  ة الس ع واردمال وااذالق وااه  مال ال زمر ل مكني ايع األطبال من اا ا كر 

المثلياا والمثليون ومزدوجو المي  الجنسلي ومالايرو اليويلة الجنسلانية وحلاملو  -باء 
 ص اا الجنسين

ا   ل الذيا ر وا تياً ع ى أ كال من لاليك  ة اا س  رلو لالب يا  والذجال ُمك ن ا أو  -50
ُ تتت  ه ا  ت الكاتتت  متتتن األحيتتتا   ع تتتى ي تتتذاز ستتت  ا عتتتدا ر أو عنيتتتف أو اييتتتزي ت الذيا تتتال 

رتتايذي ال نالستتير  ين تت ي ع تتى ال ليتتز ا نستتاي  وكتتذ  النستتاا  وكذاايتتر ااا يتتر ا نستتير  وكذاايتتر م
و لقتتتد حتتتدثا  ق تتتر   عيتتتر مذحتتت  هبتتتا ت عتتتد  متتتن اانتتتاطق والب تتتدا  التتتح (40)ا  يتتتر ا نستتتا ير

وذاجها ليغا كذااير ااا ير ا نسير   تا ت ذلتك ت  تال الذيا ترو لكتن مست  يال كذاايتر ااا يتر 
ل مذوبهتًر ت ا نسير وكذااير مرايذي ا  ير ا نسا ير وال مييز  د حام ر صتبال ا نستني م وتزا

أ  تت  الب تتدا و واأل تتخا  التتيين م ي تتك    جتتزااً متتن ا تتنس ااستتي ذ وم يستت  ل   حستت  
ت ذلتتك ااا يتتال وااا يتت   أو مز وجتت  اايتت  ا نستتر ن ال صتت   الهتتا  مهتتاي  الر يتتر ا نستتير   تت

زيتر ولهقبتتال ت ومرتايذو ا  يتتر ا نستا ير وحتتام   صتبال ا نستتني  متا زالتت ا ي هذ ت   اهام تتر ايي
 الذيا ر و م  ال مييز وال لذش والهنف  ي الًر ية عد  وج   أماكن ىلمنر وذح    ا ك غ و

ووتتت ز مستتتا   عديتتتدة و ه تتتق  ااا يتتتال أو ااا يتتتني أو مز وجتتتر اايتتت  ا نستتتر ت ستتتيان  -51
  ت و   تغدوا ت ااا تر متن اجمليبتني 80الذيا رو لبر اس   " ُأجذي مسخذاً ت س ر   دا   ألا  
ت ااا ر من الذجال ااا يتني  ت و   20أو وهذ  ا لكذااير ااا ير ا نسير ت الذيا ر  وألا  حاويل 

  وهذ تتتا الذيا تتتيال ااا يتتتال ب تتتدا و وت  هتتت  ال(41)وهذ تتت ا ل ع تتتداا ختتت ل أ  تتت ر   يا تتتير
 سرول  لذش والهنف   ا ت ذلك لام  صاب ال   ييبل ع ى أسا  مي غن ا ن

__________ 

(40) Jennifer Hargreaves and Eric Anderson, eds., Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality 

(Oxford, Routledge, 2014)و  

(41) Erik Denison and Alistair Kitchen, Out On The Fields: The First International Study on 
Homophobia in Sport (2015)و  
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وااتتت  أعمتتتال الهنتتتف وال مييتتتز وال غمتتتيش ا  غاكتتتال حلقتتت ن ان ستتتا  انتتتع األلتتتذا  متتتن  -52
 قيتق أع تى مست    ككتن متن الصتلرو وي هتتني القيتا   اازيتد متن أجت   تما  اا تا كر الكام تتر 
واآلمنتر ل ما يتتال وااا يتتني ومز وجتر اايتت  ا نستتر ت الن تتاا الذيا تر والبتتديو وينبرتتر أ  ونتتز" 
التدول الصتبر ا ذميتر عتن ااا يتر ا نستتير وأ  و رتر القت ا ني األختذ  ااست خدمر ل   يتف ومها بتتر 
األ تتخا  ع تتى أستتا  متتي غ  ا نستتر  كمتتا ينبرتتر أ   متتر األلتتذا  عتتن طذيتتق و بيتتق وي بتتاذ 

    ا ت ذلك ت الذيا رو(42)  ا ني مكاللر ال مييز
ا نستني ية ا  غاكتال عديتدة ل لقت ن  وع وة ع ى ذلك  أ ل سياسال البص   ني -53

ت  ال الذيا رو ول ااتا  ُتذ  البصت   تني ا نستني ع تى أستا  أ ت  ياتمن الست مر وان صتا   
واتت  أمتتذ استت مد جتتيو   متتن الرتا تتال  ا متتر ع تتى ال بتت ن البتتدي ل تتيك  و و تتد أ تتا ل  تتذا ال 

و ستتتاا احلتتتق ت اا تتتا كر ت   اتتتا ير خم  بتتتر ية أ  اتتتيا األمتتتذ اتتت   تتتذ  وهمتتتي  ومنلتتتا ل يتتتال
و (43)وي  كا ا مل انن اليك   حق اا ا كر ت الذيا ال النسا ير -اانالسال الذيا ير ل يك   

و  تتتت  أمهيتتتتر امح بتتتتا   ستتتتاحال وستتتتمن ل ب يتتتتال والنستتتتاا  اا تتتتا كر ت الذيا تتتتر  اطمئنتتتتا   
 ا يروينبرر أ  يس ي ذلك ية ي صاا اآلخذين  كمرايذي ا  ير ا نس م
وينبرتتر أ   تتد  التتدول اجملم عتتال ااستت بهدة حاليتتاً متتن الن تتاا الذيا تتر والبتتدي  وأ   -54

و جد  من خ ل ىلليال و ا كير  ثقالتر جامهتر و تين ل ما يتال وااا يتني ومز وجتر اايت  ا نستر 
ومرتتتتايذي ا  يتتتتر ا نستتتتا ير وحتتتتام ر صتتتتبال ا نستتتتني و تتتت ا  متتتتن اجملم عتتتتال واأللتتتتذا  التتتتيين 

  هذ    وا تياً لإل صاا اا ا كر ت األ   ر الذيا ير م ا كًر كام ًر وىلمنروي
 حاملو ص اا الجنسين  

واتتتتتت   -أ ل السياستتتتتتال احلاليتتتتتتر وال ا تيتتتتتتر ية وهتتتتتتذا حتتتتتتام ر صتتتتتتبال ا نستتتتتتني  -55
 - صتتتبال جنستتتير م وتتتدخ   تتتمن ال صتتتنيف ا نستتتر الانتتتا ر النم تتتر  األ تتتخا  اا لتتت  و 

م  غاكتتال م هتتد ة حلقتت  غ و و تتد أجذيتتا ت الكاتت  متتن األحيتتا  لل صتتال جنستتير  ظااذيتتاً 
ل  ت خ ذ لالرش ا نسرل )اا ا كر ع ى أسا  ام  ماا ية   " جنس مبرتا لكس  ميزة 

 ل  تتت " ا تتتنسو وحتتتدا ت ااا تتتر القذيتتت  أ  و لكتتتن م ي جتتتد أي اخ بتتتا  لحيتتتد(44)ونالستتتير(
خاتتها  يا تتيال مخ بتتا  كذوم زومتتال  لقتتا ل   كتتد متتن أوتتن م حيم تتن صتتبري ني ستتيني نيو 

 و (45)من اانالسر الذيا ير و  وج  حق  صاا وانو د أ   ذلك ية ال ص  

__________ 

(42) Paulo David, Human Rights in Youth Sportو  

(43) Erin Buzuvis, “Transgender student-athletes and sex-segregated sport: developing policies of 
inclusion for intercollegiate and interscholastic athletics”, Seton Hall Journal of Sports and 

Entertainment Law, vol. 21, No. 1 (2011)و  

(44) J.C. Reeser, “Gender identity and sport: is the playing field level?” British Journal of Sports 
Medicine, vol. 39, No. 10 و 

(45) Erin Buzuvis, “Transgender student-athletes…”و 
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 اع متتتا  وع  تتاً عتتتن ذلتتك   امتتتا  هتت  ام تتتا ال الذيا تتير الدوليتتتر وال طنيتتر متتتسخذاً  -56
ع بتتتر مهينتتتر لتتتديغن سياستتتال  ظتتتذ ع تتتى النستتتاا ال تتت ايت و  تتتاوز  ستتت  اذمتتت   ال س  ستتت  و  

اا ا كر ت الذيا تال ال نالستيرو لكتن م و جتد أ لتر ستذيذير كاليتر وسكتد أ  اتسما النستاا مي كتن 
  و و  ت  أ  اتي  السياستال مه قتر حاليتاً  عقت(46)لميزة كب ة من حيث األ اال و   ي صااان

 ا د  د ام ا  ا ندي أللهاب الق   وام ا  الدويل أللهاب احلك  ااس ا الصا   ت  اير 
  لروا أ ل ية ال مييز  د  يا يال أُ  متن أو ُأكتذان ع تى لو قتر عت  ل متن لتذا (47)الق  

 األ د وجينيرو وت ال ا ع  خاع عد  من الذيا يال مس ئصال األعاتاا ال ناست ير وامس ئصتال
أيتتر  و  وجتت    (48)ا ز تر ل  تتبذين )وات   تتك  متن أ تتكال و تت ي  األعاتاا ال ناستت ير األ ا يتر(

 و (49)أعذاا أو م اك  صلير و   و ك انجذااال
وجيت  ع تى اانظمتتال الذيا تير أ  ونبتي سياستتال و ما تى متع مهتتاي  حقت ن ان ستتا   -57

لذيا تتتيال والاتتترا ع تتتيغن   تتتذن وأ  ا نتتتع عتتتن اع متتتا  سياستتتال وتتتس ي ية يجبتتتا  أو يكتتتذا  ا
أخذ  ل خا " نجذااال طبير     ذو ير و ا ة وم  جهر ليغا ل مكينغن من اا ا كر كنساا 
ت اانالستال الذيا تيرو وينبرتتر أ  وه متد التتدول أياتاً و تتذيهال و اتمن ااهتتاي  الدوليتر حلقتت ن 

س  يال الذيا ير  ت   ا ان سا  من أج  لاير حق ن حام ر صبال ا نسني ع ى ايع اا
  وينبرتر أ  وُ ختي (50)ي   غ  اا كذ  عن وهذ غ  ل  س ا و   ذلتك متن الست  كيال ال مييزيتر

خ تتت ال حلمايتتتر احلقتتت ن الصتتتلير حلتتتام ل صتتتبال ا نستتتني ت وميا تتتا القاتتتا ير متتتن وتتتدخ  
 جغال ثالارو 

 ماايرو اليوية الجنسانية  
يتتر ا نستتا ير واأل تتخا  التتيين م يتتدخ     تتمن ال صتتنيف كاتت اً متتا حُيتتذ  مرتتايذو ا    -58

ا نستتتر الانتتتا ر النم تتتر عمتتتداً وله يتتتاً متتتن اا تتتا كر ت الذيا تتتال امحرتاليتتترو ومتتتا زالتتتا انتتتاا 
لال صتتتنيفل ت ا يئتتتال الذيا تتتير لم تتتخا  كتتتيك   أو ي تتتاا  تتتمن   حتتتامل ال بتتتا  و ه تتتق  

خا  التيين تاته   لهم يتال وريت  ا تتنس ليمتا ي ه تتق  األ ت - يا تال وبصت   تني ا نستني 
لاتتً  عتتن ال تت ا   اا ه قتتتر  -عتتن طذيتتق الهتت   الستتتذيذي واأل تتخا  التتيي م تاتته    تتتا 

 ال تتتتتا ع ال هستتتتتبر  تتتتتيا ال صتتتتتنيفو والهقبتتتتتال التتتتتح ي تتتتتك غا ذلتتتتتك أمتتتتتا  اا تتتتتا كر  تتتتت  متتتتت  ة 
 منصبرو  و  

__________ 

(46) J.C. Reeser, “Gender identity and sport: is the playing field level?”و 

(47) CAS 2014/A/3759, Court of Arbitration for Sportو 

(48) J.C. Reeser, “Gender identity and sport: is the playing field level?” و 

(49) Rebecca Jordan-Young, Peter Sönksen and Katrina Karkazis, “Sex, health and athletes”, British 
Medical Journal, vol. 348 و 

(50) Tiffany Jones and others, Intersex: Stories and Statistics from Australia (Open Book Publishers, 

 و (2016
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ا البيتا  ال ت القر التيي صتد  متسخذاً عتن وكا يبهث ع تى ال بتا ل أ  اتي  ااست لر ي ناو ت -59
ال  نر األوابير الدولير      عم يال  ديد ا نس ولذا األ د وجينيرو لكتن ينبرتر ال  صت  ية 
و التتق ت اآل اا  تتني ايتتع ا يئتتال الذيا تتير الدوليتتر واحلك متتال ال طنيتتر   ال  تتاو  متتع منظمتتال 

ي ا  يتتر ا نستتا ير واأل تتخا  التتيين م يتتدخ    مرتتايذي ا  يتتر ا نستتا ير    تت   م تتا كر مرتتايذ 
 تتتمن ال صتتتنيف الانتتتا ر ا نستتتر ت اانالستتتال الذيا تتتيرو وجيتتت  أ  وهكتتتس اتتتي  السياستتتال 
ااهتتتتتاي  الدوليتتتتتر حلقتتتتت ن ان ستتتتتا  وأم وستتتتت بهد مرتتتتتايذي ا  يتتتتتر ا نستتتتتا ير واأل تتتتتخا  التتتتتيين 

ينبرتتر أم و تترتا احلصتت ل ع تتى يتتدخ     تتمن ال صتتنيف الانتتا ر ا نستتر متتن اا تتا كر  كمتتا  م
  يا ال سذيذير    ذال ص ر أو يجذااال طبير     ذو ير ك ذا مسبق ل م ا كر ال امرو 

وع تتى مستت    ا تت اة   تتد وكتت   ااذالتتق والبتتذن الذيا تتير مها يتتر ل ذيا تتيني متتن مرتتايذي  -60
لانتتتا ر ا نستتتر ا  يتتتر ا نستتتا ير   تتتا ت ذلتتتك األ تتتخا  التتتيين م يتتتدخ     تتتمن ال صتتتنيف ا

النم رو وو م  الهقبال س ا وصمي   ذ  وري  اا  س  وا رتاا ا وتداا م  تس  تد و ستب  
ت عد  ا وياح ان ي بسغا أو وهيق حذكر جسد   والقي   اابذو ر ع تى است خدا  ااتذاحي  التح 

 وبص   ني ا نسنيو 
ومياتت  يلرتتاا القتت ا ني التتح جتتتذ  مرتتايذي ا  يتتر ا نستتا ير ع تتى أستتا  اتت ي غ  ا نستتا ير  -61

ووهب ا  ا نساي  وامعرتا  القا  ي  ا  ير ا نسا ير ع ى أستا  مبتدأ ال لديتد التيايت ل غ يتر 
يا تتر ) و  ا تترتاطال وهستتبير(  تتذطاً مستتبقاً ازاولتتر مرتتايذي ا  يتتر ا نستتا ير اخ  تتف أ تت ا" الذ 

واتت هغ    ستتالي  حيتتاة صتتليرو وينبرتتر أ  وه متتد التتدول واانظمتتال الذيا تتير وا غتتال الباع تتر 
األختتتذ  سياستتتال مناااتتتر ل  مييتتتز و تتتين  ميتتتع األ تتتخا  اا تتتا كر ت  يا تتتال ا تتت اة ع تتتى 
أسا  ال لديد اليايت لن " ا نسو و د و م  ار ت ال الهم يتر الذاميتر ية  يئتر أمتاكن و ت ع 

يذي ا  يتتر ا نستتتا ير واأل تتخا  التتيين م يتتتدخ     تتمن ال صتتنيف الانتتتا ر ا نستتر ع تتتى مرتتا
اا تتتا كر ت الن تتتاا الذيا تتتر والبتتتدي ي  تتتاا  تتتذ  م  متتتر ل ريتتت  اا  تتتس  وو عيتتتر األوستتتاا 

 الذيا ير  وي باذ   ا ني منااار ال مييز ت السيان الذيا رو 

 النساء -جيم 
اابينتتر ت الهغتتد التتدويل ارتتا   تتاحلق ن ام  صتتا ير وامج ماعيتتر  ان تتالر ية احلقتت ن  -62

من اوبا ير القااا ع ى ايع أ كال ال مييز  د ااذأة ل نساا حق  تاً  13والاقالير  وكب  ااا ة 
م ستتتاوير متتتع الذجتتت  ت ام تتترتاا  و  اييتتتز ت األ  تتت ر الرتوحييتتتر واأللهتتتاب الذيا تتتير وت ايتتتع 

متتن اوبا يتتر القاتتاا ع تتى ايتتع  10اليتترو ويهتتزز ذلتتك امل تتزاُ  التت ا   ت ااتتا ة ج ا تت  احليتتاة الاق
أ كال ال مييز  د ااذأة  اختاذ ايع ال دا   ااناسبر ل قاتاا ع تى ال مييتز  تد ااتذأة ليمتا ي ه تق 

كتتني ااتتذأة متتن ال م تتع  تتنبس البتتذ  اا احتتر ل ذجتت  ل م تتا كر الن تت ر ت األلهتتاب  تتال ه ي   وا
أ  وقاتر التدول ع تى األ وا  ع تى من اموبا ير  بستغا  5ااا ة ونا الرت ير البد يرو و و يا ير الذ 

 النم ير ل ذج  وااذأة  وا  أمذ ين بق كيلك ت  ال الن اا الذيا ر والبديو 
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ومتتن  تتت    تتما  حتتتق ااتتتذأة ت اا تتا كر ت الن تتتاا البتتتدي أ  حيستتن صتتتل غاو لغتتتر  -63
الصتتلير  هتتدمل أع تتى متتن الذجتت  ت مذاحتت  خم  بتتر متتن حيا تتا  واتتر و هتتذا لتتبه  ااختتاطذ 

خمتتتاطذ ختبتتتف كا ستتتر الذيا تتتر متتتن حتتتد او لقتتتد وبتتتني ع تتتى ستتتبي  اااتتتال أ  كا ستتتر  يا تتتر  لتتتع 
األثقال   ك  من ظ  تبف من اح مال انصا ر  ذا وذ ق الهظا   وا  مذا يصي  أساساً 

كتتن أياتتاً احلتتد متتن خمتتاطذ أمتتذاا أختتذ  وهتتاي منغتتا و ومي(51)عظتتا  النستتاا  هتتد ا ق تتا" احلتتي 
النستتاا   تتتك  حصتتذي وقذيبتتتاً  كستتذطا  الاتتتدي  متتن ختتت ل و تت يع الن تتتاا البتتدي وأستتتالي  

 احلياة الصليرو 
واا  النساا  صف سكا  الهامل وان  م عر    م  ا سر ية حد كب ؛ ل  و هتذا  -64

الزا تتتد والستتتمنر ين  تتتتذا  ع تتتى حنتتت  م زايتتتد  تتتتني  ايتتتع النستتتاا لتتتنبس ااختتتاطذ الصتتتتليرو لتتتال ز 
ااذااقتتتال متتتتن منتتتتاطق ير تتتت  ع يغتتتا ال تتتتا ع احلاتتتتذي  ومتتتتن أ  يتتتال يثنيتتتتر مهينتتتتر  ومتتتتن لئتتتتال 
األ تتخا  ذوي انعا تترو وعتت وة ع تتى ذلتتك  و هتتذا ااذااقتتال   تتك  ختتا  ر تتذ انصتتا ر 

ى ذلتك  مثتر حاجتر كبت ة ن تذاا و و نتاًا ع ت(52) الق ق وام ت ذا ال امك ئا يتر  مقا  تر  الب يتا 
النساا والب يتال ااهذ تال  تيا ار تذ ت الن تاا البتدي والذيا تر  م ستيما خت ل ااذاحت  التح 

 ورتاجع ليغا مس  يال   اطغن وذاجهاً حا اًو 
ويق ار امل زا   احرتا  احلق ت الصلر  تيل جغت   متن أجت  مكاللتر ال مييتز الذاست   -65

ال الن تتاا الذيا تتر والبتتديو وم يتتزال انتتاا  ع تتى صتتهيد احملرتلتتني وا تت اة ع تتى  تتد ااتتذأة ت  تت
 الس اا  لا ن جنساي ُمق ق ليما ي ه ق  اا ا كر ت الذيا رو

وت  هتتت  احلتتتامل  وه متتتد التتتدول سياستتتال وتتتنا   تتتك  مبا تتتذ ع تتتى م تتتا كر  تتت   -66
رتا  احلتتتتق ت الصتتتتلرو وت  هتتتت  م ستتتتاوير ل متتتتذأة ت الذيا تتتتر  ت ا  غتتتتاا وا تتتتن ل ل تتتتزا   تتتتاح

الب تتتدا   وتتتيكذ ال قتتتا يذ أ  ايتتتع النتتت ا ي الذيا تتتير احلك ميتتتر والقاعتتتال الذيا تتتير اراصتتتر مر قتتتر 
وقذيبتتاً ت وجتت  النستتااو و  تت  حتتدوا ورتت ت يجيتتاء ت اا ا تتف يزاا الذيا تتال امحرتاليتتر ت  هتت  

ثقات   ي     النساا لن ميا سن ال مذينتال  أجزاا الهامل ت اآلو ر األخ ة  م يزال اناا الرتاا
البد يتتترو وينبرتتتر أ  واتتتمن التتتدول اكتتتني النستتتاا متتتن كا ستتتر حقغتتتن ت اا تتتا كر ت ااناستتتبال 

 الذيا ير وحا  اا  لاً  عن و قر   و  ت الرت ير البد يرو
نستاا ت اا تا كر اا ستاوير ل وهيتق كا سال ومه قدال مسذيتر و جد وت أماكن أخذ    -67

 كتتذ ة مختتتاذ يجتتذااال واتتمن ااستتاواة ت الذيا تتر منتتي اادع ال التتع  تتال و انالذيا تترو و  تت  
  م و تك  الذيا تر النستا ير حت  (53)1994يع    ذاي         ااتذأة واأللهتاب الذيا تير لهتا  

ا تتيني اآل  جتتزااً متتن األول يتتال ووهتتاي متتن  قتتا  تتديد ت ال م يتت  عم متتاًو وت صتتب   الذي
__________ 

(51) Tracey Howe and others, “Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal 

women”, Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 7و 

(52) R. Bailey, I. Wellard and H. Dismore, Girls’ participation in physical activities and sports: 

benefits, patterns, influences and ways forward (2005) و 
 (و1994البذيق الهام  الدويل ااه   النساا والذيا ر ) (53)
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احملرتلتتني  انتتاا وباووتتال كبتت ة  تتني الذجتتال والنستتاا متتن حيتتث ااتتداخي  واابتتال  اااليتتر ل  تت ا زو 
وخ صا يحد  الد اسال ية أ  ما حيص  ع ي  الذجال من ج ا ز مالير يبت ن متا  صت  ع يت  

ال ع تتى و وعت وة ع تى ذلتتك   تيمن  يا تر الذجت(54)ت ااا تر ت األلهتتاب الذيا تير 30النستاا  تت 
 و(56) (55)وقا يذ وسا   انع  

ووهكس اي  األما ر  يزاً  اسخاً لصاحل  يا ر الذجال  ما يق تتا متن لتذ  النستاا ت  -68
الذيا تتتر ع تتتى ايتتتع ااستتت  يالو وجيتتت  ع تتتى التتتدول وا غتتتال الباع تتتر األختتتذ  أ  وهمتتت  ع تتتى 

و ست   ا يمنتتر اليك  يتترو وينبرتتر يحتداا وريتت  ت التت عر الهتا  ن هتتا   عتتن الاقالتر الذيا تتير التتح 
أ  وذاجتتع التتدول   ا ينغتتا وسياستتتا ا و ذا غتتا ووهتتدتل أو وُ رتتتر متتا ين تت ي منغتتتا ع تتى اييتتز  تتتد 

 النساا والب يال ومينهغن من اا ا كر ت الذيا ر ع ى  د  ااساواة مع الذجالو
ااتتتتذأة ت  ومتتتتن اا تتتت ع أ  ا يئتتتتال الذيا تتتتير الدوليتتتتر و ختتتتي خ تتتت ال ل لستتتتني و تتتتع -69

الذيا تتتترو له تتتتى ستتتتبي  اااتتتتال  أ  تتتت ل ال  نتتتتر األوابيتتتتر الدوليتتتتر  نتتتتر مهنيتتتتر  النستتتتاا والذيا تتتتر 
ُعتتتدتل ااياتتتان األواتتتيب ي تتتذا اً  احلاجتتتر ية يجتتتذااال و ه تتتق  تتتااذأة  2004  وت عتتتا  1995 عتتتا 

ل وسياستال ايئال حك مير  ولير ي  يمير و صياعدة والذيا ر؛ و ان الر ية ذلك  أصد ل 
 و(57)و ه ق  الذيا ر وان صا   ني ا نسني

وور ز أيااً  اايا حمد ة عن ع  ر النساا  الذيا ر وامل زا   احلمايرو لامر اجتتا  أوستع  -70
ت الذيا ر   ا ت ذلتك متن يه   األ  ثر ما هاً ا ا كر ااذأة وما  ل  ز"  اخ   ه  اجمل مهال 

عمتتتال ام  قاميتتتر  تتتد الذيا تتتيالو لبم تتتذ  أ  ونختتتذا النستتتاا ت ختتت ل استتت خدا  الهنتتتف واأل
 هتتت  الب تتتدا  ت الن تتتاا الذيا تتتر والبتتتدي  يُنظتتتذ يلتتتيغن كمتتتا لتتت  كتتتنت يهرت تتتن ع تتتى اابتتتااي  
ال ق يديتتتتتتر أل وا  ا نستتتتتتني ت اجمل متتتتتتع ويقهتتتتتتن  تتتتتتلايا ألعمتتتتتتال عدا يتتتتتتر ول نبتتتتتتي متتتتتتن جا تتتتتت  

 السكا و عامر
صتتتذلال ااتتتذأة  استتت خدا  الهنتتتف  ولتتتذا الصتتت  ة ااقب لتتتر واتتتي  احملتتتاومل ل تتت لك     -71

ل  ستتد واأل  تت ر ااقب لتتر مياتت  ا  غاكتتا وا تتلا حلقتت ن ان ستتا  اراصتتر هبتتنو وينبرتتر أ  و ختتي 
الدول خ  ال حلماير حق ن الذيا يال   سب  منغا ي باذ الق ا ني ا نا يتر حبتق متذوكيب أعمتال 

يتتر اكاللتتر الصتت   واا ا تتف الستت بير   تت   م تتا كر الهنتتف اتتي  وو تتع مبتتا  ال و ع يتتر وواقيب
 النساا ت ال مذينال البد ير واأللهاب الذيا يرو

__________ 

(54) BBC, “Prize money in sport: BBC Sport study”. Available from www.bbc.com/news/uk-

 و29665693
(55) Cheryl Cooky, Michael Messner and Robin Hextrum, “Women play sport, but not on TV”, 

Communication and Sport, vol. 1, No. 3و 

(56) Claire Packer and others, “No lasting legacy: no change in reporting of women’s sports in the 

British print media with the London 2012 Olympics and Paralympics”, Journal of Public Health, 

vol. 37, No. 1و 
البذيق الهام  ااه    سخ  الذيا ر أل ذاا ال نمير والس    لالذيا ر و  " ا تنس: اكتني الب يتال والنستاال   (57)

 (و2008) وسخ    ة الذيا ر أل ذاا ال نمير والس  : و صيال مقدمر ية احلك مالهن  : ت ال قذيذ اا
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وم جي ز ل دول أ   ذ  النساا   ك  مبا تذ متن ال صت ل ية ااذالتق الذيا تير  أل  ت  -72
و  التح ذلك ا  غاكا مل زا  ال لاا  احلقو لكن ال ا ع ا  أ   هت  التدول ل ت ا ت  يئتر الظتذ 

و تتتتين ل نستتتتاا اا تتتتا كر   تتتتك  لهتتتتال ت الن تتتتاا الذيا تتتتر والبتتتتديو و تتتتد وهتتتت  ااهتتتتاي  الاقاليتتتتر 
ثنتيغن عتن اجمل مهير ال ق يدير عد  ج از كا سر ااذأة ل  مذينال البد ير ت األمتاكن الهامتر  أو  أو
كا ستتتت غن لقيتتتا   تتتيلكو  تتتت  ي   هتتت  النستتتتاا  تتتد ي هذ تتتن لتتتتمذ  ا ستتتدي وامع تتتتداا لتتتد  ا

ال مذينتتال البد يتتر ت األمتتاكن الهامتترو وينبرتتر أ  و ختتي التتدول خ تت ال له يتتر ل غيئتتر مستتاحال 
ىلمنر ومذاعير ل ع با ال ا نسا ير ميكن ليغا ل نساا أ  اتا   ال مذينتال البد يتر   تا يت  ا  متع 

 بتتتاذ القتتت ا ني الستتتيان التتت ط   و تتتد و تتتم  اتتتي  ار تتت ال ي  تتتاا مذالتتتق ىلمنتتتر ل ريتتت  اا  تتتس وي
 ا نا ير الح وُن غك ت اجملال الذيا رو

و ا أ  احل الز الح وُقد  ل مذأة اما سر ال مذينال البد ير خت  ف ت الكا  من األحيتا   -73
عمتتا يقتتد  متتن حتت الز ل ذجتتال  لتتر  ييتت ا مزيتتد متتن اما متتا   األ تتكال ااقب لتتر متتن الذيا تتال 

ت الكا  من األحيا    او وأ ا ل األحباا ية أ  النساا ي لني اانظمر  د يهزز م ا كر ان ا
مزيتداً متتن األمهيتر ل   ا تت  امج ماعيتر متتن الن تاا البتتدي أكاتذ متتن األمهيتر التتح ي لينغتا ل ن تتا ج 

و ومتتن أجتت  وهزيتتز الن تتاا البتتدي والذيا تتر  ينبرتتر أ  واتتذي التتدول سياستت غا (58)اا صتت ر  تتاأل اا
د كا سال لا ى و كيف مع الب د ومع ألا يال ااذأة  حبيث و تا ا ااتذأة  األحباا  وأ  وه م

 م ا كر له ير ت و ع السياسال وال امج وت ونبيياا و صداا ووقييمغاو

 كبار السن -دام 
أ تتتتتذل ال  نتتتتتر ااهنيتتتتتر  تتتتتاحلق ن ام  صتتتتتا ير وامج ماعيتتتتتر والاقاليتتتتتر ت وه يقغتتتتتا الهتتتتتا   -74
ت ال م تتع  تت ع ى مستت    متتن الصتتلر ميكتتن     تت     مهيتتر اوبتتا" (   تت   احلتتق 2000)14   تت 

وج م كام  يزاا صتلر كبتا  الستن  ي ت م  ع تى عناصتذ الصتلر ال  ا يتر واله جيتر وال  اي يترو 
ووهزيز اا ا كر ت الن اا الذيا تر والبتدي متن أكاتذ ال تدخ ل البهالتر متن حيتث ال ك بتر التح 

عتت  ل وال ليتتال ت صتتب   كبتتا  الستتن ولاتتما  اتت هغ   تت ع ى ميكتتن ل تتدول القيتتا  هبتتا انتتع ام
 مس    ككن من الصلر البد ير والهق يرو

ووقتتتت  مهتتتتدمل ال ليتتتتال  ميتتتتع األستتتتباب  تتتتني كبتتتتا  الستتتتن النا تتتت ني  تتتتد ياً مقا  تتتتًر  -75
 ارتتتام ني متتتنغ   واتتت  ي م هتتت    زايتتتا صتتتلير عديتتتدة  ينغتتتا ك  تتتر جستتتمير ألاتتت  صتتتلر وعظتتتا  

اطذ أ تت  لإلصتتا ر  تتذا الق تت  ال تتاجر وا وبتتا"  تترا التتد  والستتكذي والستتذطا و أ تت    متتع خمتت
وع وًة ع تى ذلتك  وتس ي ال مذينتال البد يتر اان ظمتر  و اً اامتاً ت ال  ايتر متن امك ئتاب ووذاجتع 

 و(59)القد ال ااهذلير

__________ 

(58) VicHealth, “Female participation in sport and physical activity” (2015)و 

 وال  صيال الهااير اراصر  الن اا البدي اابيد ل صلرمنظمر الصلر الهااير   (59)
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ا كر ت البي ل جيتتتتتر ااتتتتتيك  ة أعتتتتت     تتتتتد وكتتتتت   ل م تتتتت - و ان تتتتتالر ية اازايتتتتتا ال بيتتتتتر -76
الذيا تال اانظمتتر ل ا تتد كبت ة لكبتتا  الستتن ك هزيتز ا تتدماجغ  امج متتاعر وو اصت غ  متتع النتتا و 

أي أ  يكتت     -وعتت وًة ع تتى ذلتتك  ميكتتن استت خدا  الذيا تتر كتت  اة ل هزيتتز لال تتيخ خر الباع تترل 
متتن أجتت  مكاللتتر الصتت   الستت بير و تت  الصتتليلر  -كبتتا  الستتن   تت ني وم تتا كني ت اجمل متتع 

ن كبتتا  الستن واتتر صت   وظغتتذ ال تتيخ خر كمتا لتت  كا تا وتتدا  ا ت وظتا ف ا ستت  م ميكتتن عت
  جهر لي و جتنب  وم

وينبرتتر أ   تترت  التتدول حتتق كبتتا  الستتن ت الصتتلر  امم نتتا" عتتن ال مييتتز التتيي ي ختتي  -77
 ك  منهغ  من ال م تع  ظتذو  و تين  ت  اوبتا" أستالي  حيتاة صتلير  وات  متا ي تم  وصت    

الستت ع وااذالتتق الذيا تتيرو وينبرتتر أ   متتر التتدول أياتتاً حتتق كبتتا  الستتن ت الصتتلر  ر  تتاا  ية
ىلليتتال ل  تتك   والتت ظ   اتتن ا ُ غكتتا حقتت  غ  و   عيتتر األطتتذا  الاالاتتر حباجتتال كبتتا  الستتن 
و د ا   ت سيان الذيا رو وأخ اً  ينبرتر أ  وبتر التدول حبتق كبتا  الستن ت الصتلر عتن طذيتق 

و ل  الست ع وارتدمال وااذالتق وااه  متال  ت  تال الذيا تر وال مذينتال البد يتر  ع تى  ويس  أو
 أ  وك   م احر ومقب لر ويسغ  ال ص ل يليغا وذال ج  ة عاليرو

 األشخاص ذوو اإلعاقة -هاء 
ينبرتتتتتتر أ  وُ تتتتتتاح لم تتتتتتخا  ذوي انعا تتتتتتر يمكا يتتتتتتر ال صتتتتتت ل ية ارتتتتتتدمال ال بيتتتتتتر  -78

اكتتنغ  متتن ال م تتع  امستت ق ل و تت ل  و  زيتتا ة يعتتا  غ  ووتتدع  ا تتدماجغ   وامج ماعيتتر التتح
و وعت وًة ع تى ذلتك  جيت  أ  وُت لذ (60)امج ماعر  وأ  وُ اح    امست با ة متن اتي  ارتدمال

لم تتتخا  ذوي انعا تتتر ختتتدمال يعتتتا ة ال  ايتتت  التتتح و تتتين  تتت  ال صتتت ل ية أع تتتى مستتت  يال 
و و تتتتد أكتتتتدل ال  نتتتتر ااهنيتتتتر (61)واحملالظتتتتر ع تتتتى اتتتتي  ااستتتت  يالامستتتت ق لير وأ اا ال ظتتتتا ف 

 تتتاحلق ن ام  صتتتا ير وامج ماعيتتتر والاقاليتتتر أ  مقتتتدمر ارتتتدمال وااذالتتتق متتتن الق تتتا" ارتتتا   
لاتتتً  عتتتن   تتتا" الصتتتلر الهامتتتر  جيتتت  أ  مي ا تتت ا ابتتتدأ عتتتد  ال مييتتتزو وو بتتتق اتتتي  اابتتتا   متتتع 

 ن األ خا  ذوي انعا ر  التح وتنا ع تى حتق األ تخا  من اوبا ير حق 25جاا ت ااا ة  ما
 ذوي انعا ر ت ال م ع   ع ى مس    صلر ميكن        و  اييز ع ى أسا  انعا رو

( متتن اوبا يتتر حقتت ن األ تتخا  ذوي انعا تتر 5)30وعتت وًة ع تتى ذلتتك  وقاتتر ااتتا ة  -79
 تتتر متتتن اا تتتا كر  ع تتتى  تتتد   تتت   و ختتتي التتتدول ال تتتدا   ااناستتتبر لتتت مكن األ تتتخا  ذوي انعا

ااساواة مع ىلخذين  ت األ   ر الرتوحيير وال س ير والذيا رو وو م  اي  ال دا   و ت يع ووهزيتز 
م تتا كر األ تتخا  ذوي انعا تتتر  ت األ  تت ر الذيا تتتير الهامتتر ع تتى ايتتتع ااستت  يال و تتتما  

وحييتتتر اراصتتتر  انعا تتتر يواحتتتر البذصتتتر لم تتتخا  ذوي انعا تتتر ل نظتتتي  األ  تتت ر الذيا تتتير والرت 
وو  يذاتتتا واا تتتتا كر ليغتتتتا و تتتتما  استتتت با ة األ تتتتخا  ذوي انعا تتتتر متتتتن األمتتتتاكن وارتتتتدمال 

__________ 

 (      ااه  نيو1994)5ر  احلق ن ام  صا ير وامج ماعير والاقالير  ال ه يق الها      ال  نر ااهني (60)

 وE/1995/22ا ظذ  (61)
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الذيا تتيرو ووقتتذ اموبا يتتر صتتذاحر حبتتق األطبتتال ذوي انعا تتر ت ال صتت ل  ع تتى  تتد  ااستتاواة متتع 
الر ية ذلتتك  وتتنا ختتذين  ية أ  تت ر ال هتت  واأل  تت ر الرتوحييتتر وال ستت ير والذيا تترو و ان تتاآل

الق اعد اا حتدة   ت    قيتق وكتالس البتذ  لم تخا  ذوي انعا تر ع تى و جيغتال عتن أ ت ا" 
ال دخ ل اا    ر ليما ي ه ق  الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير لبا دة األ خا  ذوي انعا تر 

 (و11)ا ظذ القاعدة 
والنبستتتتتتير لم تتتتتتخا  ذوي و تتتتتتا أ  ارمتتتتتت ل البتتتتتتدي متتتتتتذوبا   تتتتتتدا   الصتتتتتتلر البد يتتتتتتر  -80

  لتتتر  اا تتتا كر ت الن تتتاا الذيا تتتر والبتتتدي  تتتد وتتتس ي ية مزيتتتد متتتن الب ا تتتد اابا تتتذة (62)انعا تتتر
ك لستتني أ ا غتت  ل ظتتا بغ  و  عيتتر حيتتا     تتك    - النستتبر  تت  أكاتتذ متتن  تت ا  متتن الستتكا  

ية ذلتتتك  ي اجتتت  لاتتت ً عتتتن احلتتتد متتتن ااختتتاطذ الصتتتلير ع تتتى ااتتتد  ال  يتتت و و ان تتتالر  - عتتتا 
و و تي  األستباب  (63)األ خا  ذوو انعا ر خ ذ انصا ر  األمذاا    ااهدير أكاذ من   ا 

يك ستتر امستت اما  ت  قيتتق   تتا ج صتتلير منصتتبر  تتي  البئتتر البذعيتتر متتن الستتكا  أمهيتتر خاصتترو 
  (64)ذينلكتتن اح متتال م تتا كر األ تتخا  ذوي انعا تتر ت الن تتاا البتتدي  تتهيف مقا  تتر  تتاآلخ

 و(65)و د ُأ   ية األطبال ذوي انعا ر   صبغ   م عر   ا  ية اا ما  خا 
وكتتا يبهتتث ع تتى ال بتتا ل أ  الن تتاا البتتدي لم تتخا  ذوي انعا تتر ين قتت  ع تتى حنتت   -81

اله جتتتترل ع تتتتى ال تتتتد يبال الذيا تتتتير لرتتتتذا يعتتتتا ة ال  ايتتتت  أو  -م زايتتتتد متتتتن الرتكيتتتتز لال تتتتيب 
ذ  جتتتامع وأكاتتذ يجيا يتتتر ي تتم  حقتتت ن ان ستتا   يرتكتتتز ليتت  اما متتتا  ع تتتى حنتتت  طتت   (66)الهتت  

يمكا تتال األ تتخا  ذوي انعا تتر و تتد    ع تتى اختتتاذ خيتتا ال حتتذة  وع تتى  ستتني صتتل غ   
و ووتتتس ي م تتتا كر األ تتتخا  ذوي انعا تتتر أياتتتاً ية (67)واكيتتتنغ  ويكستتتاهب  مغتتتا ال جديتتتدة

التح ُوظغتذ األ تخا  ذوي انعا تر كمتا لت  كتا  ا  ل ا د   مهير أوسع؛ لغر وقار ع ى الصت  
أ خاصاً س بيني وختام ني و ت   تا  ين ع تى اا تا كر  كمتا ميكنغتا أ  وهتزز ال ماستك والت  ح  

 امج ماعيني من خ ل القااا ع ى الص   النم ير الس بيرو
 و  تتت  أ  اوبا يتتتر حقتتت ن األ تتتخا  ذوي انعا تتتر وتتتنا ع تتتى أ  واتتتمن التتتدول يواحتتتر -82

البذصتتتر لم تتتخا  ذوي انعا تتتر ل نظتتتي  األ  تتت ر الذيا تتتير والرتوحييتتتر اراصتتتر  انعا تتتر وو  يذاتتتا 
واا ا كر ليغا  لر  الدول م زمر لقا     يع ووهزيز م ا كر األ خا  ذوي انعا ر لية أ صتى 

__________ 

(62) J. Larry Durstine and others, “Physical activity for the chronically ill and disabled”, Sports 

Medicine, vol. 30, No. 3و 

 (و2011) ال قذيذ الهاار ح ل انعا رمنظمر الصلر الهااير   (63)

(64) James Rimmer and Alexandre Marques, “Physical activity for people with disabilities”, 

The Lancet, vol. 380, No. 9838و 
(65) WHO, Report of the Commission on Ending Childhood Obesity (2016)و 
(66) Ralph Richards, “Persons with disability and sport” (3 February 2016)و 
البذيق الهام  ااه    سخ  الذيا ر أل ذاا ال نمير والس    لالذيا تر واأل تخا  ذوو انعا ترل  ت لوستخ   (67)

 (لو2008  ة الذياا أل ذاا ال نمير والس مر: و صيال مقدمر ية احلك مال )
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مهنااتا حد ككنل  ت األ   ر الذيا ير الهامرو و  تا  عبتا ة لية أ صتى حتد ككتنل ية منا  تر 
 ت سيان الذيا ال امحرتالير و يا ال ا  اة  و  ا   ا  ية مزيد من اما ما و

وح  وا ت   يبدو أ  مد  م امر اا ا كر ت األ   ر الذيا تير الهامتر ع تى ااست     -83
امحتترتات ُحتتد ل ع تتى أستتا  كتتت  حالتتر ع تتى حتتدةو له تتى ستتتبي  اااتتال  ميكتتن وتت ل  ال تتتدا   
ال يستت ير لم تتخا  ذوي انعا تتر ل م تتا كر ت الذيا تتال كذيا تتر الر لتتف   و  أ  يرتت  ذلتتك 

و (68)ت ال بيهتتتر األساستتتير ل ذيا تتتر ااهنيتتتر  وينبرتتتر  ال تتتايل اختتتتاذ اتتتي  ال تتتدا   ل  نتتت  ال مييتتتز
جتتي ياً   احلتتامل التتح م ميكتتن ليغتتا اختتتاذ ال تتدا   ال يستت ير  و  وريتت  طبيهتتر الذيا تتر وريتت اً  وت

وظتت  مستت لر م تتا كر األ تتخا  ذوي انعا تتر  تت  مسكتتدة  وينبرتتر اااتتر ت حباغتتا متتن جا تت  
اانظمتال الدوليتر  ال  تاو  متع األ تخا  ذوي انعا تر  استاعدة التدول ت يصتدا  السياستال 

 ذال الص رو
والستتت ع  وليمتتا ي ه تتتق  ذيا تتتر ا تتت اة  ينبرتتتر  تتتما  يمكا يتتتر ال صتتت ل ااتتتا ي ية ااذالتتتق -84

وارتتتدمال الذيا تتتير األساستتتير   ستتتب  منغتتتا ع تتتى ستتتبي  اااتتتال  وزويتتتد أمتتتاكن كا ستتتر الذيا تتتر 
 ا ياكتتت  األساستتتير اا  متتترو لكتتتن القتتت ا ني والسياستتتال ميكتتتن أ  وهيتتتق أياتتتاً ال صتتت ل ااتتتا يو 

امج ماعيتتر عقبتتال ت  - له تتى وجتت  ارصتت     تتد ي اجتت  األ تتخا  ذوو انعا تتال النبستتير
   احلق ت الصلر  وجي  أ  وُ اح    يمكا ير ال ص ل ية ااذالق والس ع يكب    ل ع ى احلص

وارتتدمال الذيا تتير  و  اييتتزو و تتد م ي   تت  ذلتتك  الاتتذو ة امستت اما  ت ا ياكتت  األساستتير؛ 
    الرتكيز  األحذ  ع ى و  يذ اردمال ااقب لر وو عير مقدمر اردمالو

الجياا ال اعلة من غير الدوم فيما يتعللق بالرياضلة وأسلاليب التزاماا  -خامساا  
 الحياة الصحية والحق في الصحة

وقتع ع يغتا ال زامتال مبا تذة   جت  احلتق ت الصتلر م ا غال الباع ر من    التدول  -85
لكنغتتتا ع تتى النلتتت  اابتتني ت الهغتتتد التتتدويل ارتتا   تتتاحلق ن ام  صتتتا ير وامج ماعيتتر والاقاليتتتر  

مستتتسوليال  تتت  مبا تتذة   تتت   يعمتتتال اتتيا احلتتتقو والقيتتتا ة الق يتتر التتتح وبتتتديغا ا غتتتال  و لمتت 
الباع تتر متتن  تت  التتدول متتن ختت ل ي متتا  مهتتاي  حقتت ن ان ستتا  ت عم يا تتا اا ه قتتر  الذيا تتر 

 وأسالي  احلياة الصلير أمذ اا  ت وهزيز يعمال احلق ت الصلرو
 مع اادي وااسسستال ال طنيتر حلقت ن ان ستا  ية ي  ا  وينبرر أ  ودع  منظمال اجمل -86

الذيا ر وأسالي  احلياة الصلير ت السياسال ال طنير ذال الص ر  كمتا ينبرتر أ  وكبت  التدول 
مذاعتتتاة ىل اا البئتتتال ااغمَّ تتتر وااستتت بهدة   تتتا ت ذلتتتك األطبتتتال  ت عم يتتتر وقذيتتتذ السياستتتالو 

 ستتا  أياتتاً أ  وستتاعد التتدول متتن ختت ل اتتع ااه  متتال وميكتتن ل مسسستتال ال طنيتتر حلقتت ن ان
 و صداا ووقييمغاو

__________ 

(68) See PGA Tour, Inc. v. Martin, 532 U.S. 661, 121 S. Ct 1879 (2001)و 
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وينبرتتتتتر أ  وكبتتتتت  كيا تتتتتال الق تتتتتا" ارتتتتتا    تتتتتا ت ذلتتتتتك ال تتتتتذكال عرتتتتت  ال طنيتتتتتر   -87
واتتتهف عم ياُ تتتا يعمتتتال احلقتتت ن الصتتتلير البذ يتتترو وع تتتى وجتتت  ارصتتت    ينبرتتتر أ  ا اتتت   أم

و اا تتتذو ال ل تتتُنظ  التتتح واتتتهغا ااصتتتا ع أو احلك متتتال ال تتتذكال التتتح وُنتتت ج ال بتتت  أو األ ييتتتر أ
  تت   وستت يق اان  تتال لمطبتتال ت الستتيان الذيا تترو وجيتت  أ  واتتمن ال تتذكال اانخذطتتر ت 
ااناستتبال الذيا تتير الكتت   أياتتاً ام اتتال عم يا تتا اهتتاي  حقتت ن ان ستتا   كمتتا جيتت  أ  ونبتتي 

واتتتر مستتتسولير  - (69)وحقتتت ن ان ستتتا  ونبيتتتياً وامتتتاً اابتتتا   ال  جيغيتتتر   تتت   األعمتتتال ال  ا يتتتر 
 و قا غا مع ا يئال الذيا ير الدوليرو

عد  من الكيا ال اا ا ِكر ت ونظي  ووسي  ااناستبال واانالستال الذيا تير  ووقع ع ى -88
وابيتر الك   ال زامال    مبا ذة  احلق ن: ال  نر األوابير الدولير  وال  نتر الدوليتر لملهتاب األ

ل مه  ني  وام ا  الدويل لكذة القد   وكيا ال أخذ و ووس ي اي  ا يئال  و اً حي ياً ت ونبيي 
السياسال واأل   ر الذامير ية يعمال احلق ت الصلر ت السيان الذيا رو وم ينبرر النظذ ية 

ااناسبال الك       وهزيز لاير حق ن ان سا  اراصر  الذيا يني ع ى أ   يغد  اس مذا  س 
 و(70)ا  وسي ر لزيا ة ثقر الذيا يني وا مغ   ت  زاار ااسسسال الذيا ير

ومتن اا تت ع أ تت  جيتتذي ال  تديد   تتك  م زايتتد ع تتى حقت ن ان ستتا  ت عم يتتال اتتي   -89
اانظمتتال  متتن ختت ل مدو تتر أخ  يتتتال ال  نتتر األوابيتتر  ع تتى ستتتبي  اااتتالو وكتتا يبهتتث ع تتتى 

أ  خبتت اً مستت قً  حلقتت ن ان ستتا   تتد ُعتتنيت متتسخذاً مستت هذاا سياستتال ام تتا  التتدويل ال بتتا ل 
  ومتتتتن (71)لكتتتذة القتتتد  ت  تتتت ا اابتتتا   ال  جيغيتتتتر   تتت   األعمتتتتال ال  ا يتتتر وحقتتتت ن ان ستتتا 

  نبيتتي ال تت ا ن اا ه قتتر    تتع  2010اا تت ع أياتتاً أ  ام تتا  التتدويل لكتتذة القتتد   تتدأ ت عتتا  
 ق غتتت و لكتتتن انتتتاا اازيتتتتد كتتتا جيتتت  القيتتتا   تتتت  لاتتتما  احلتتتق ت الصتتتلر ل ذيا تتتتيني ال عبتتتني و 

 اا ا كني ت اي  ااناسبال  م سيما األطبال منغ و
وعتت وة ع تتى ذلتتك  مثتتر اتت اجس أوستتع   ا تتاً ت  تتال حقتت ن ان ستتا  و ه تتق  ااناستتبال  -90

هتام    ت م تا يع البُت  ال ل يتر ل مناستبال الذيا ير الك     ينغا ااخاطذ الصلير الح ي هذا  ا ال
 الذيا ير الك    من  ربي  ااهدمل الهالير حلامل امع  ل وال ليال الح ميكن جتنبغاو

تت  ت ستتيان اتتي  ااناستتبال  واأل لتتر  -91 و تتالنظذ ية ا  غاكتتال حقتت ن ان ستتا  التتح وُذوكر
لذيا ير الك   والذيا ال امحرتاليتر م وتس ي ع تى الح وبيد     األ  اح الح ُود تاا ااناسبال ا

  ي هني القيا   اازيد لاتما  احترتا  (72)ما يبدو ية م ا كر ااا ير ت الن اا الذيا ر والبدي
حق ن ان سا  اراصر  كت   تخا لت  صت ر  ااناستبال الذيا تير الكت   و تما  عتد  ونظتي  

 اي  ااناسبال جملذ  البذجرو
__________ 

 وA/HRC/17/31ا ظذ  (69)
(70) Paulo David, Human Rights in Youth Sportو 

(71) FIFA, “FIFA to further develop its human rights approach with international expert John Ruggie” 

(14 December 2015)و 

(72) Pedro Hallal and others, “Physical activity: more of the same is not enough”, The Lancet, vol. 380, 

No. 9838و 
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 ي ج الممارساا الجيدة في الرياضة وأساليب الحياة الصحيةنل   -سادساا  
تتد مهتاي  حقتت ن ان ستتا   -92 ينبرتر ونبيتتي  ت ا ني وسياستتال و تتذامج ووتدخ ل حمتتد ة جتست

ل مكتتني األلتتذا  متتن اا تتا كر ت الن تتاا الذيا تتر والبتتدي وو تت يهغ  ع تتى ذلتتك و قيتتق أع تتى 
ا  متتر أمتتذ صتته   تتالنظذ ية  قتتا األحبتتاا مستت    ككتتن متتن الصتتلرو لكتتن اخ يتتا  التت امج ا

ا ا ة ال زمر ل   ص  ية   ي ر عن مد  لهالير الكا  من ال امج الح و م  الن اا الذيا تر 
أو البتتتدي  و تتتالنظذ ية أ  األحبتتتتاا اا جتتت  ة و تتت  ية عتتتتد  لهاليتتتر الكاتتت  متتتتن التتت امجو و تتتتد  

  عيتتر جيتتدة ميكتتن أ  وتتدعر  األ  تت ر  ك تتبا اس هذا تتال منغ يتتر عتتن عتتد  وجتت   أ لتتر ذال
  وال تدخ ل التح (73)اانبية من خ ل اانظمتال الذيا تير ت الترتويج ل ريت  صتلر ل ست  كيال

و وخ ُتتتا استتت هذاا منغ تتتر ُأجتتتذي (74)ونبتتتياا اانظمتتتال الذيا تتتير ل هزيتتتز اا تتتا كر ت الذيا تتتر
اا البدي  ية حتد أ ىن متن األ لتر مسخذاً ل  دخ ل ع ى   ان اجمل مع احمل ر هبد  زيا ة الن 

 و(75)الح و   ية ا وبا"  س  اا ا كر ت الن اا البدي ع ى مس    السكا 
األحباا احلالير ية وج   عناصذ م رتكر حمدَّ ة  ني  ه  ال دخ ل الناجلترو  وو   -93

البتتدي ال استتهر  لقتتد  أل منظمتتر الصتتلر الهاايتتر أ  ال تتذوا ااستتبقر األساستتير لتت امج الن تتاا
الن تتتان ت الب تتتدا  الناميتتتر و تتتم  وجتتت   ال زامال/سياستتتر وطنيتتتر و جيغيتتتر ذال مستتت    عتتتال  

و وعت وة (76)وو لذ ال م ي   واحلص ل ع ى  ع  ا غال صاحبر ااص لر  ووج   لذيق ونستيقر
يتتتز ع تتتى ذلتتتك  و تتتها منظمتتتر الصتتتلر الهاايتتتر ومكاوبغتتتا ان  يميتتتر أ وال ومهتتتدال مذا بتتتر ل هز 

تت  احلك متتال ال طنيتتر ت وهزيتتز و عتت  جغ  اتتا الذاميتتر  الن تتاا البتتدي  واتتر أ وال ميكتتن أ  و ج 
 و(77)ية زيا ة اا ا كر

وت اا تتتاو ال اا ه قتتتر هبتتتيا ال قذيتتتذ  أ تتتا ل مبتتتا  ال جديتتتدة أ  رتتتا عنغتتتا التتتدول ية  -94
اا ما  وي دا" كب ين ت  ال وهزيز الذيا ر وأسالي  احلياة الصليرو ومشت  ذلتك  ذ ا تا متن  تذامج 

و تر لأكا ميير الصلرل ك زا متن  ظتا  الذعايتر الصتلير األساستير )ال ازيت (  ويلرتاا الاتذا   اابذ 
ع ى الس ع الذيا ير ) ذوي  ا  الس   وم  ي ي  (  وأُطتذ ن متا   م عتال األ  يتال  م ستيما 
الذوما )  را يتا(؛ وامعترتا   الذيا تر كلتق ثقتات )لن نتدا(  وونبيتي  تذامج الذيا تال ااد ستير  مات  

ت ذلتتتتك   تتتتا الزومبتتتتا  لاألوابيتتتدال الذيا تتتتيرل )ج  جيتتتتا(  والتتتت امج الذيا تتتتير الهامتتتر اجملا يتتتتر   تتتتا
__________ 

(73) N. Priest and others, “Policy interventions implemented through sporting organizations to promote 

healthy behaviour change”, Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3و 

(74) N. Priest and others, “Interventions implemented through sporting organizations for increasing 

people’s participation in sport”, Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3و 

(75) P.R.A. Baker and others, “Community-wide interventions for increasing physical activity”, 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 5و 

(76) WHO, “Review of best practice in interventions to promote physical activity in developing 

countries”, WHO Workshop on Physical Activity and Public Health (Beijing, October 2005)و 

(77) WHO Regional Office for Europe, “Physical activity strategy for the WHO European region 2016-

 و”2025
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)انتتدو ا (؛ و  و  ال متتا ين الذيا تتير )مال تتر(؛ و  و  ال متتا ين الذيا تتير التتح يذأستتغا م   عتت   
ل ذيذ وصبال طبيترل ل مذ تى   امغتا  ت لمد سر الد اسال الصليرل )س  لينيا(؛ و يا  األطباا  ت

 تتذ(؛ ووكتت ين  م عتتال كا ستتر كا ستتر اتتا ين  يا تتير )يستتذا ي (؛ وونظتتي  ليتت    يا تترل ستتن يل ) 
 ا اير  ك ب الد اجر ا  ا ير  قيا ة م اطنني )اام كر الهذ ير السه  ير(و

 ت  الرتحيت   اابتا  ال ااتيك  ة أعت    انتتاا  تن ت األ لتر اا ه قتر هبتاو وينبرتتر أ    و  -95
اا تتا اهتاي  وال زامتتال وذصتد التدول ووُقتتي    ذا غتا وسياستتا ا ووتدخ  ا اهذلتر متتد  لهالي غتا وام 

 حق ن ان سا   كما ينبرر أ  وامن م ا كر األ خا  اا  ثذين ت مذاح  ال صمي  وال نقينو

 االستنتاجاا والتوصياا -سابعاا  
ال ي نَظر تقليدياا نلو أساليب الحياة الصحية علو أنيلا مسلملة حقلوق، لكلن اعتملاد  -96

عملللام الحلللق فلللي الصلللحةا ويشلللك  النشلللاط هلللذأل األسلللاليب يشلللك  جلللزءاا ال يتجلللزأ ملللن ن
الرياضللي والبللدني جللزءاا حيويللاا مللن أسللاليب الحيللاة الصللحية، وتقللع علللو الللدوم وغيرهللا مللن 
الجياا ال اِعلة التزاماا هامة تتمثل  فلي تمكلين األفلراد ملن اكتسلا  أعللو قلدرة ممكنلة 

 علو ممارسة التمارين الرياضية واتباع أساليب حياة صحيةا
اللتزام باحترام الحق في الصحة أنه ال ينباي منع أي شخص من المشلاركة ويعني ا -97

فللي النشللاط الرياضللي أو البللدنيا ويجللب علللو الللدوم واليي للاا الرياضللية الدوليللة أن تعَمللد 
فللوراا نلللو نلاللاء القللوانين والسياسللاا التمييزيللة فللي الرياضللة، بمللا فللي ذلللك تلللك التللي تعيللق 

 الممارساا التمييزيةاالمشاركة، وأن تكافح المواقف و 
ويجب أيضاا حماية حقوق الرياضليين المحتلرفين واليلواة، بملا فلي ذللك األط لاما  -98

وكثيللراا مللا تشلليد الرياضللة أعمللام اعتللداء وعنللف وتمييللز  ويقللع علللو الللدوم التللزام باتخللاذ 
 اخطواا لمنع انتياك الحقوق، ولتوفير السب  المالئمة إلعادة التمهي  والَجبر واالنتصاف

وينبالللي أن تلللدمج اللللدوم الرياضلللة وأسلللاليب الحيلللاة الصلللحية فلللي برامجيلللا الصلللحية  -99
الوطنية، وأن تنظر فلي اثثلار الصلحية لسياسلاتيا فلي المجلاالا ذاا الصللة كوضلع الخطل  
الحضرية، من أج  ضمان مشاركة األفراد في الرياضة وفي التنق  النشل  كركلو  اللدراجاا 

أن تتخللذ خطللواا لتيسللير ونتاحللة وتشللجيع نعمللام الحللق فللي  اليوائيللةا ويجللب علللو الللدوم
الصحة من خالم المشاركة فلي الرياضلةا ويجلب تمكلين جميلع األشلخاص ملن الوصلوم نللو 
التربية البدنية، ونلو التثقيف المتعلق بمساليب الحياة الصحيةا وللمؤسساا الوطنيلة لحقلوق 

 والمساءلة في هذا المجامااإلنسان أدوار فريدة يتعين علييا أداؤها في الرصد 
وأخيللراا، يتعللين علللو شللركاا القطللاع الخللاص والمنظمللاا الرياضللية  بمللا فللي ذلللك  -100

اليي اا الرياضية الدولية( أن تؤدي دوراا حيوياا لضمان نعمام الحق في الصحة ملن خلالم 
الرياضللة وأسللاليب الحيللاة الصللحيةا وينباللي أن تضللمن هللذأل الكيانللاا أال تللؤدي سياسللاتيا 
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علقة بالمناسلباا الرياضلية الكبلر ، نللو تقلويق الحقلوق وبرامجيا، بما في ذلك تلك المت
 الصحية، وأن تضمن كذلك تماشييا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسانا

 ويوصي المقرر الخاص الدوم بما يلي: -101
استعراض جميع القوانين والسياساا واللوائح والبرامج المتعلقة بالرياضة  )أ( 

  امتثاليا لمعايير حقوق اإلنسان، والقيام فوراا بتعلدي  وأساليب الحياة الصحية لمعرفة مد
 أو نلااء ما يتسم منيا بطابع تمييزي أو يتعارض مع حقوق اإلنسان 

منع الشركاا المصنِّعة للكحوم والتبل  واألغذيلة غيلر الصلحية ملن التلرويج  )ب( 
المناسلللباا لمنتجاتيلللا فلللي جميلللع المناسلللباا الرياضلللية الخاصلللة باألط لللام، وفلللي غيرهلللا ملللن 

 الرياضية التي يمكن أن يحضرها األط ام، ومنع هذأل الشركاا من رعاية هذأل المناسباا 
ننشاء أو نن اذ آلياا وطنيلة لحمايلة حقلوق اإلنسلان يمكلن تطبيقيلا عللو  ) ( 

الرياضيين اليواة والمحتلرفين، ملع ضلمان الوصلوم نللو العداللة وسلب  االنتصلاف فلي حاللة 
 انتياك الحقوق 

وضللع أو تحللديط خطلل  وطنيللة للرعايللة الصللحية لتضللمينيا اسللتراتيجياا  ) ( 
تتعلق بالترويج للنشاط الرياضي والبلدني وأسلاليب الحيلاة الصلحية، كجلزء ملن الصلحة فلي 

 جميع النيج السياساتية 
وضع أو تحديط مناهج التربية البدنية المدرسية من أج  ضمان االمتثام  )ه( 

 لمعايير حقوق اإلنسان 
اتخلللاذ خطلللواا لضلللمان مشلللاركة الجميلللع فلللي الرياضلللة واعتملللاد أسلللاليب  )و( 

 حياة صحية من خالم ما يلي:
التعاون بين القطاعاا الحكومية ذاا الصللة لوضلع السياسلاا والبلرامج  '1'

 ذاا اثثار الصحية 

تشييد بنو تحتية ذاا نوعية جيدة لمساراا المشي والدراجاا اليوائيلة  '2'
حو منصف نلو المرافق األساسية للتمارين من أج  تيسير الوصوم علو ن

 الرياضية والتنق  النش  

اتخللاذ تللدابير لتيسللير ونتاحللة وصللوم ال  للاا السللكانية الرئيسية المعرضللة  '3'
 للخطر نلو السلع والخدماا والمرافق والمعلوماا الرياضية 

نجلللراء بحلللوز فلللي مزايلللا ممارسلللة الرياضلللة والنشلللاط البلللدني كجلللزء ملللن  '4'
 صحية والترويج ليذأل المزايا أساليب الحياة ال

مراجعة التشريعاا واعتماد سياسلاا لضلمان مشلاركة جميلع األشلخاص،  )ز( 
فلللي ذللللك النسلللاء والمثليلللاا والمثليلللون ومزدوجلللو الميللل  الجنسلللي ومالللايرو اليويلللة ن بمللل
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ية وحللاملو صلل اا الجنسللين واألشللخاص ذوو اإلعاقللة، واألط للام، وكبللار السللن، انسللالجن
األخللر  التللي ال تللوف ر ليللا خللدماا كافيللة أو التللي تواجلله التمييللز، فللي  وال  للاا السللكانية

 مختلف الرياضاا وضمان تمتعيم اثمن بيا 
اشللتراط أن يعتمللد مقللدمو خللدماا الرياضللة والنشللاط البللدني مللن القطللاع  )ح( 

العام واألطراف الثالثة سياساا تتماشو مع معايير حقوق اإلنسان، ونتاحة أو تيسلير ننتلا  
 واد المصم مة لتوعية مقدمي الخدماا بشمن اعتماد نيج قائم علو حقوق اإلنسان الم
حمايللة السللالمة البدنيللة لجميللع الرياضلليين، بمللن فللي ذلللك الرياضللياا مللن  )ا( 

حاملي ص اا الجنسين وماايري اليوية الجنسانية، وصون كرامتيم، واإللااء ال لوري لجميلع 
تحد من مشلاركتيم أو تميلز ضلدهم أو تشلترط خضلوعيم القوانين والسياساا والبرامج التي 

 ل حوص واختباراا و أو نجراءاا طبية قسرية وغير ضرورية للمشاركة في الرياضة 
ضلللمان المشلللاركة التاملللة لتفلللراد المتلللمثرين فلللي تصلللميم وتن يلللذ البلللرامج  )ي( 

 المتعلقة بالنشاط الرياضي والبدني 
وتقيلللليم المبللللادراا المتعلقللللة  القيللللام علللللو نحللللو دوري ومسللللتق  برصللللد )ا( 

 بالنشاط الرياضي والبدني لمعرفة مد  فعاليتيا ومد  امتثاليا لمعايير حقوق اإلنسانا
يوصي المقرر الخاص المؤسساا الوطنية لحقلوق اإلنسلان والجيلاا ال اِعللة ملن  -102

 غير الدوم واليي اا الرياضية بما يلي:
تعزيلز نعملام الحلق فلي الصلحة فلي القيام علو نحو دوري ومستق  برصد و  )أ( 

 سياق النشاط الرياضي والبدني  المؤسساا الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني( 
التوص  نلو توافق في اثراء بشمن السياسلاا التلي تتليح مشلاركة مالايري  )ب( 

اليوية الجنسانية وحاملي صل اا الجنسلين بلدون عقبلاا فلي الرياضلاا التنافسلية الرفيعلة 
 لمستو  ورياضاا اليواة  اليي اا الرياضية الدولية( ا
نلالللاء جميلللع السياسلللاا التلللي تشلللترط خضلللوع الرياضلللياا، بَملللن فللليين  ) ( 

الرياضياا ملن حلاملي صل اا الجنسلين ومالايري اليويلة الجنسلانية، إلجلراءاا طبيلة غيلر 
  ضرورية قب  المشاركة في الرياضاا التنافسية  اليي اا الرياضية الدولية(

التوص  نلو توافلق فلي اثراء بشلمن السياسلاا المتعلقلة بحمايلة األط لام  ) ( 
المشاركين في الرياضلاا التنافسلية، بملا فلي ذللك ملا يتعللق باألط لام اللذين ييلاجرون ملن 

 أج  المشاركة في الرياضاا الرفيعة المستو  االحترافية  اليي اا الرياضية الدولية( 
والعمليللللاا المتعلقللللة بالمناسللللباا الرياضللللية  مراجعللللة جميللللع السياسللللاا )ه( 

الكبللر  والمنافسللاا الرياضللية االحترافيللة لمعرفللة مللد  امتثاليللا للمبللاد  التوجيييللة بشللمن 
األعملام التجاريللة وحقلوق اإلنسللان، ووضلع آليللاا لحمايلة الرياضلليين والعملام والمللواطنين 

 قطاع الخاص(ا اليي اا الرياضية الدولية الوطنية  الجياا ال اِعلة من ال
    


