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 شناسایی دولتها: توهم یا واقعیت؟ مالزمه میان مسابقات المپیک و

 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی  -دکتر سیدقاسم زمانی 

 

المللی، و نک و یا سایر میادین بیدیرزمانی است که رقابت ورزشکاران برخی کشورها با یکدیگر در مسابقات المپی

اثر آن بر شناسایی دولتی خاص و یا تأیید مشروعیت آن دولت، افکار عمومی را به خود مشغول داشته است. 

دم برخورد با یابند، با امید به عگیر در سطح ملی به مسابقات جهانی راه میورزشکارانی که با تالش و رقابتهایی نفس

نهند. اما گاه بخت با این ورزشکاران یار نیست و در مقابل المللی میپای به رقابتهای بین ورزشکاران کشوری خاص

گیرند که به ناچار باید دست به انتخاب بزنند: قید بازگشت به کشور خویش را بزنند و عطای عضویت حریفی قرار می

که برای ریف دست به گریبان شوند؛ و یا ایندر تیم ملی کشور خویش در آینده را به لقای آن ببخشند و در نتیجه با ح

های مختلف و در ظاهر به ابتکار خویش، از رقابت با ناپذیر قطعی و جلب منفعت احتمالی، با بهانهدفع ضرر جبران

سازد که به جز نیل به ها ورزشکار مزبور را ناچار میورزشکار مزبور امتناع ورزند. در هر حال هر یک از این گزینه

ای درگیر سازد!!! در این مقال صرفاً از منظر ی در رقابتی جوانمردانه، ذهن خود را با بسیاری از مسائل حاشیهپیروز

الملل به این سؤال پرداخته خواهد شد که آیا مسابقات المپیک، میدانی جز برای تقارب ملتها و نزدیکی حقوق بین

 مسابقات المپیک و شناسایی دولتها و یا حکومتها وجود دارد؟المللی میان کشورهاست؟ و آیا هیچ رابطه حقوقی بین

که بازیهای المپیک در شهر المپیا)یونان( برای اولین  1896مسابقات المپیک میدانی برای تقارب ملتها: از سال  -1

بار برگزار گردید، کمتر کسی قادر به تصور این واقعیت بود که ورزش به سرعت ابعادی جهانی یافته و به 

ل پیوند میان ملتها تبدیل خواهد شد. بیش از یکصد و بیست و پنج سال است که مسابقات المپیک هر عام

به علت وقوع دو جنگ جهانی( به صورت منظم  1944، و 1940، 1916چهار سال یک بار )جز در سالهای 

(، ۲0۲0وکیو )، مسابقات المپیک ت19-در مناطق مختلف جهان برگزار گردیده است.)به علت پاندمی کووید

با  یوتوک یکالمپ مسابقات یک،المپ یالملل ینب یتهبا توافق دولت ژاپن و کمبا یکسال تأخیر برگزار گردید. 

 ۲0۲1 اوت 8روز و تا  1۷به مدت  شد وآغاز  1400مرداد سال  یکمبرابر با  ۲0۲1ژوئیه  ۲۳از  یرسال تاخ یک

 یوربرابر با دوم شهر ۲0۲1 اوت ۲4از  یزن یوتوک یکارالمپپ یرقابت ها یافت.ادامه  1400مرداد  1۷برابر با 

 شهریور ماه خاتمه یافت.( 14گردید و در آغاز  1400سال 
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لمپیک برگزار المللی اترین و مشهورترین عرصه جهانی ورزش است، زیر نظر کمیته بینبازیهای المپیک که گسترده

توسط بارون پی یر کوبرتین )فرانسوی( ایجاد گردید یک  1894ژوئن  ۲۳المللی المپیک که در گردد. کمیته بینمی

ع کلیه نماید و مسؤول وضالمللی غیردولتی است که هیأت اجرایی آن وظایف یک نهاد تقنینی را اعمال میسازمان بین

 همقررات الزم برای اجرای کامل منشور المپیک است. کمیسیونهای اخالق، ورزش و محیط زیست، و پزشکی به کمیت

( که سند تأسیس جنبش المپیک به 1908رسانند. منشور المپیک )المللی المپیک در انجام وظایف خود یاری میبین

دراسیونهای المللی المپیک، نقش فرود و تاکنون بارها مورد اصالح قرار گرفته است جایگاه حقوقی کمیته بینشمار می

های خود آزاد یریگهای ملی المپیک رسماً در تصمیمده است. کمیتههای ملی المپیک را تعیین نموالمللی و کمیتهبین

های ملی المپیک باید مستقل بوده و در برابر هر نوع فشار سیاسی، قواعد منشور المپیک، کمیته ۲4هستند. طبق مادة 

متبوع خود هستند  رالمللی المپیک نمایندگان این کمیته در کشومذهبی و یا اقتصادی مقاومت کنند. اعضای کمیته بین

 ( 1۲المللی المپیک. )مادة و نه نمایندگان دولتها در کمیته بین

یهای های برگزاری بازگونه حرکات سیاسی، مذهبی یا تبلیغات نژادی در محلمنشور المپیک هیچ 51بر اساس مادة 

باید از رای سیاست باشد و نالمپیک و ورزشگاهها و سایر مناطق مجاز نیست. از سوی دیگر ورزش نباید دستاویزی ب

به  دهد کهآن به عنوان ابزاری برای اقدامات سیاسی استفاده کرد. ماهیت خاص ورزش در این حوزه دقیقاً نشان می

ها هدفی غیرسیاسی دارند. در جوامع دموکراتیک، این کیفیت خاص ورزش باید حداکثر تضمین طور مؤکد ورزش

ای که در رقابتهای ورزشی، مالحظات غیرورزشی از جمله د. این اصل پایهاز جانب مقامات عمومی را دارا باش

مالحظات سیاسی، قومی، مذهبی، جنسی و ... نباید دخالت داده شود، بسیاری از دولتها را به تأمل و اصالح قوانین و 

 رویه خویش واداشته است.

به  های مختلفای و ملی را نیز در رشتهن قارهای، بیمسابقات المپیک، به موازات خویش بازیهای جام جهانی، قاره

ارمغان آورده است. امروز ورزش پدیده اجتماعی قدرتمندی است که میان کشورها و ملتها وحدت ایجاد کرده و 

المللی را توسعه داده است. در جهان امروز، ورزش، به ابزاری مهم جهت المللی را افزایش، و روابط بینمبادالت بین

الملل ق بینیکمان، مقدمه حقو.آر. سیآر.ستها و تعاطی فرهنگها تبدیل شده است. )برای مطالعه بیشتر رک: تقارب مل

 (1۳98و اروپایی ورزش، ترجمه سیدقاسم زمانی و فراز شهالیی، انتشارات خرسندی، 
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الملل: در نظامهای داخلی که از تمرکز، انسجام و رشد نسبتاً کاملی در حقوق بینشناسایی دولتها و حکومتها  -۲

برخوردارند قانونگذار با توجه به نیازهای زیست اجتماعی، شرایط تلقی یک نهاد را به عنوان شخص حقوقی، 

قوانین  رتعیین کرده است، نهادی که گاه برای دیگران امری نامأنوس جلوه می کند )مثل شرکت یک نفره د

داخلی برخی کشورها(. بی تردید در این عرصه دولت به اعتبار حاکمیت خود، شناسایی چنین شخصیت 

 کند. ای را به افراد و نهادهای تحت حاکمیت و صالحیت خویش تحمیل میحقوقی

، المللیع بینالملل چنان نهاد متمرکزی وجود ندارد. در حقیقت در این مورد که کدام مرجاما در نظام حقوق بین

تأیید نماید تمهیدی اندیشیده نشده است.  از همین روی، شناسایی دولتها « دولت»وضعیت حقوقی یک نهاد را به عنوان 

توسط یکدیگر از آنچنان اهمیتی برخوردار شده است که به رغم نظریه غالب مبنی بر اعالمی بودن اثر شناسایی،  به 

در زوال یا استمرار موجودیت یک دولت وجود داشته باشد شناسایی دولتها حتی ویژه در موارد استثنایی که تردید 

واجد اثر تأسیسی اعالم شده است. )رک: سیدجمال سیفی، جانشینی کشورها در فروپاشی جمهوری فدرال 

یوان د 199۳آوریل  8های کمیسیون داوری جامعه اروپا و قرار دستور موقت سوسیالیستی یوگسالوی در پرتو نظریّه

، صص. 14و  1۳، شماره 1۳۷۲-1۳۷۳گوین، مجله تحقیقات حقوقی، هرزه -المللی دادگستری در قضیّه بوسنیبین

بل که در گذشته اهمیتی قا« شناسایی».( در واقع، بر خالف نظام حقوقی ملی، در عرصه روابط میان دولتها، 551-5۲۷

شورای  1990ز اشغال کویت توسط عراق در اوایل دهه توجه داشته، هنوز هم تا حدودی واجد اهمیت است. )پس ا

المللی را از شناسایی انضمام کویت به عراق برحذر داشت. عالوه بر های بین، دولتها و سازمان66۲قطعنامه امنیت در 

الملل عام، همه دولتها را از در مورد نقض جدی قواعد آمره حقوق بین (۲001طرح مسؤولیت دولتها ) 41این، ماده 

 المللی منع نموده است.(شناسایی آثار عمل متخلفانه بین

د که عناصر نماینلی است که به موجب آن یک یا چند دولت، تأیید میالمللی اصوالً شناسایی عمدر حقوق و رویه بین

در قالب نهادی خاص به نام دولت « المللیجمعیت، سرزمین، حکومت و صالحیت برقراری روابط بین»چهارگانه 

 تجلی یافته است. نکته اساسی آن است که اجتماع این عناصر چهارگانه توسط کدام شخص یا نهاد احراز و اعالم

بی صالح و مناستواند مرجع ذینفع است و نمیخود ذی« نهاد در حال تکوین و یا نوظهور»شود. پرواضح است که می

تواند قاضی اعمال برای احراز و اعالم این امر تلقی گردد. منع وحدت خصم و قاضی، و این اصل که هیچکس نمی

ن نماید؛ و درست به همیزمینه کامال موجه و ناگزیر میخویش باشد، ایفای نقش اشخاص یا نهادهای ثالث را در این 

لت را احصاء عناصر چهارگانه دو کنوانسیون مونته ویدئوگو اینکه »یابد. در حقیقت دلیل است که شناسایی اهمیت می

https://digitallibrary.un.org/record/94573?ln=en
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280166aef
https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280166aef
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نظر قرار شناسایی نیز در کنار آن عناصر، اعم از آنکه برایش اثر اعالمی یا تأسیسی قائل شویم مطمح نموده است، اما

 .Ryan Gauthier, Statehood and the Olympic Games, AJIL unbound, Vol) «گرفته است.

114., 2020., p. 380) 

شود. در به دو صورت صریح یا ضمنی اعالم می شناسایی دولتها توسط یکدیگر اصوالً تابع مالحظات سیاسی است

ر شناسایی ربط دالّ بصورت عدم صدور اعالمیه رسمی شناسایی، برقراری روابط دیپلماتیک بین یک دولت و نهاد ذی

ضمنی است. به همین ترتیب، انعقاد یک معاهده میان دو دولت در مورد موضوعی عام و کلّی بر شناسایی ضمنی 

ارت باشد؛ به عبسایی موضوعی سیاسی است که در آن دولت شناسایی کننده دارای صالحدید میداللت دارد. شنا

تواند شناسایی را همانند یک حق مطالبه کند. توصیف مناسب شناسایی این است که شناسایی را دیگر، یک نهاد نمی

 توان اقدامی سیاسی با آثار و تبعات حقوقی قلمداد کرد.می

اری از گردد. در بسیذیصالح برای شناسایی سایر دولتها توسط حقوق ملی هر کشور معین میشخص یا مرجع ملی 

گیرد. اصل اساسی در این مورد آن است که هر دولت پس از بررسی موارد، شناسایی توسط قوه مجریه صورت می

قام موجودیت جدید، در م المللی باکلیه جوانب امر به ویژه اقتضای منافع ملی خویش و لزوم برقراری روابط بین

منشور  ۲ماده  ۷تواند ناقض بند آید. بدیهی است که در این مورد دولتها از شناسایی زودرس که میشناسایی آن برمی

 ورزند.ملل متحد و به منزله مداخله در امور داخلی دولتی دیگر باشد، اجتناب می

رت رسمی المللی اگرنه به صوهای بینه دوم قرن بیستم، سازمانالمللی به ویژه در نیمهای بینبا رشد و توسعه سازمان 

اند. ردهالمللی ایفای نقش کو دِژوره، اما در عمل و به صورت دِفاکتو و به تلویح، در عرصه شناسایی موجودیتهای بین

ضعیت وبخش ملی، اعطای المللی از یک سوی در مورد توصیف یک جنبش به عنوان نهضت رهاییهای بینسازمان

اند، هالمللی، از صالحیتها و اختیاراتی صریح برخوردار شدناظر به دولتها، سازمانهای غیردولتی و یا دیگر سازمانهای بین

ر حقیقت نهند. دالمللی را صحه میو از سوی دیگر از باب داللت التزامی و یا به صورت ضمنی ماهیت موجودیتی بین

ه نهد و آن زمانی است کیرش عضویت، بر دولت بودن عضو خویش صحه میالمللی به صرف پذگاه سازمانی بین

منشور سازمان ملل متحد، عالوه بر  4ربط درآیند. مثالً طبق ماده المللی ذیتوانند به عضویت نهاد بینفقط دولتها می

سیسکو فراندر سانالمللی هایی که در کنفرانس ملل متحد در مورد سازمان بیناعضای اصلی ملل متحد یعنی دولت

اند و این منشور را امضاء و برطبق ماده را امضاء کرده 194۲شرکت نموده و یا قبالً اعالمیة ملل متحد مورخ اول ژانویه 

های شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و (، سایر دولت۳نمایند)ماده تصویب می 110
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پذیرش »توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند. بر این اساس، ل به اجرای آن باشند میتشخیص سازمان قادر و مای

فرض مبتنی است که متقاضی عضویت یک دولت است و پس از توصیه شورای به عنوان عضو ملل متحد بر این پیش

رای همه ، این تصمیم بامنیت و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پذیرش متقاضی به عنوان عضو ملل متحد

منشور؛ برای مثال،  4ماده  ۲آور است )بند اند، الزامربط رأی منفی دادهاعضای ملل متحد حتی آنان که به قطعنامه ذی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وجود رأی منفی دولتهای افغانستان، برمه، مصر، اتیوپی، هند، ایران، عراق، لبنان، 

اسرائیل را به  1949مه  11در  ۲۷۳قطعنامه عودی، سوریه و یمن،  با اکثریت آراء و با تصویب پاکستان، عربستان س

عضویت سازمان ملل متحد پذیرفت. بدیهی است دوازده دولتی که با پذیرش اسرائیل در سازمان ملل متحد مخالف 

ملزم به رعایت قطعنامه مزبور و سایر تعهدات ناشی از منشور ملل متحد هستند( و از این به بعد بودند، در این مورد 

تواند توسط هیچیک از اعضای ملل متحد در روابط با عضو جدید الدولی مندرج در منشور نمیاعتبار تعهدات بین

ته از اعضای سازمان ملل متحد که یکدیگر منشور(. در حقیقت در روابط آن دس 18ماده  ۲مورد ایراد قرار بگیرد )بند 

وابط المللی در رگردد که تعهدات بیناند، طبق منشور ملل متحد، عضویت مشترک موجب میرا شناسایی نکرده

 Christian Hillgruber, The Admission of) الدولی اعتبار یافته و میان آنها ساری و جاری گردد.بین

New States to the International Community, EJIL., 1998, vol.9., p. 496)  بنابراین، یکصد

د. شونقلمداد می« دولت شیفته صلح»و آن هم « دولت»و نود و سه دولت عضو سازمان ملل متحد از نظر این سازمان 

ز ساری و . نیالمللی و ..الدولی مثل سازمان جهانی تجارت، دیوان کیفری بینهای بیناین حکم در مورد سایر سازمان

 جاریست.

ماند آن است که آیا عضویت در چنین سازمانهایی به منزله شناسایی متقابل دولتهای عضو نسبت به آنچه باقی می

تلویحاً اعالم  4در بند  1950دسامبر  14در  ۳96 قطعنامهسازمان ملل متحد با تصویب  یکدیگر نیست؟ مجمع عمومی

ا این حال های عضو نسبت به یکدیگر نیست. بداشت که عضویت در سازمان ملل متحد به منزله شناسایی متقابل دولت

 ای صرفاً ابتکاری سیاسی جهت فراگیری عضویت در سازمان ملل متحد بوده است، و با اصول و اهدافچنین قطعنامه

توانند عضو ملل متّحد شوند؛ اگر تمام می« هادولت»منشور فقط  4نماید. در حقیقت اگر طبق ماده ملل متحد مغایر می

ماده  5( و حتی آن را تضمین کنند )بند ۲ماده  4اعضا مکلفند به استقالل و تمامت ارضی یکدیگر احترام گذاشته )بند 

( و..، در 1ماده  4اقدامات اعضا برای نیل به اهداف مشترک است )بند  (؛ و اگر سازمان ملل، مرکزی برای هماهنگی۲

توان همچنان از عدم شناسایی دولتهای عضو سازمان ملل متحد نسبت به یکدیگر سخن به میان این صورت آیا می

https://undocs.org/en/A/RES/273(III)
https://digitallibrary.un.org/record/209556?ln=en
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ده ش آورد؟ عدم مالزمه عضویت در ملل متحد با شناسایی اعضا از یکدیگر که توسط مجمع عمومی ملل متحد ادعا

ها در سازمان ملل متّحد است و به لحاظ منطق حقوقی است صرفاً مانوری سیاسی برای حصول عضویت جهانی دولت

، 1اهداف مذکور در ماده  یبآن، در تعق یسازمان و اعضامنشور ملل متحد،  ۲هیچ اعتباری ندارد.)طبق صدر ماده 

ای اهداف و اصول ، و مجمع عمومی با تصویب چنان قطعنامهعمل خواهند کرد ۲هفتگانه مقرر در ماده  برطبق اصول

منشور سازمان را زیر پا نهاده است. از سوی دیگر مصلحتی بودن موضع مجمع عمومی در مورد عدم مالزمه میان 

شود که مجمع عضویت در سازمان ملل متحد با شناسایی متقابل دولتها نسبت به یکدیگر، با این رویکرد نیز تقویت می

که  ۳۳14 قطعنامهاند. مثالً عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد در سایر موارد اعتنایی به عامل شناسایی دولتها نداشته

از قربانی  ایت، در تعریف تجاوز، مقابله با تجاوزگر و حمدر مورد تعریف تجاوز به تصویب رسید 19۷4دسامبر  1۷در 

ه با ها به ویژه در حوزه مبارزتجاوز و ...هیچ جایگاهی برای عامل شناسایی قائل نیست. این رویکرد در سایر قطعنامه

ول و ای به لحاظ تعارض با اصاعتباری چنان قطعنامهتروریسم، تحریم و ...نیز قابل مشاهده است.( ادعای بطالن و بی

 قابل دفاع خواهد بود. اهداف سازمان ملل متحد کامالً

ی روابط المللی، نهادی است که مقدمات برقرارشناسایی بین»با این حال، تذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که 

آورد و واضح است که استقرار روابط دیپلماتیک از لحاظ حقوقی مبتنی بر اراده آزاد و مختار دیپلماتیک را فراهم می

آنکه با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند هر دو عضو یک دو کشور ممکن است بی کشورهاست. بنابراین،

لسفی، نشر نو، اهلل فالملل، ترجمه و تحقیق از هدایتکلود آلبرکلییار، نهادهای روابط بین« )المللی باشند.سازمان بین

لی شناسایی متقابل دولتهاست و( تردیدی نیست که هر چند وجود روابط دیپلماتیک مبین .41۷-418صص  ،1۳68

فقدان روابط دیپلماتیک یا برحذر داشتن اتباع خویش از سفر به کشور دیگر، و یا عدم رقابت ورزشی با آنها، به لحاظ 

قانون مقابله با اقدامات  10مادهتواند لزوماً مبین عدم شناسایی دولتهای مزبور نسبت به یکدیگر باشد. )طبق حقوقی نمی

 تممنوع اس یاشغال ینفلسط ینبه سرزم یرانیسفر اتباع ا( ۲9/۲/1۳99) خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت

 یاز داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم م یتدرجه پنج و محروم یریمرتکب به مجازات حبس تعزو 

که دولت جمهوری  (1966المللی حقوق مدنی و سیاسی)میثاق بین ماده دوازدهدر حالی است که طبق  . این امرشود

و  ک کندو از جمله کشور خود را تر ی،هر کس آزاد است هر کشوراسالمی ایران نیز در زمره اعضای آن است ...

 یتحفظ امن یو برا یدهموجب قانون مقرر گرد که به یتهائینخواهد بود مگر محدود یتیمحدود یچگونهه این حق تابع

حقوق شناخته شده در  یرالزم بوده و با سا یگراند یهایحقوق و آزاد یا یاخالق عموم یاسالمت  ی،نظم عموم ی،مل

https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html
https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1538392
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1538392
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1538392
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf
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بحث در مورد قابلیت جمع میان دو مقرره فوق، از قلمرو موضوع این مقال خارج است و  .سازگار باشد یثاقم ینا

یل برای که ممکن است فیفا با درخواست اسرائ اندا گزارش دادههاخیراً  رسانهطلبد. نکته جالب آنکه فرصتی دیگر می

ای موافقت نماید. در صورت موافقت فیفا، قطعاً این امر ضربه ۲0۳0میزبانی جام جهانی فوتبال در این کشور برای سال 

 ناپذیر برای فوتبال ایران خواهد بود.( جبران

ر مسابقات الملل: دسایی دولتها و حکومتها  در حقوق بینعدم مالزمه میان شرکت در مسابقات المپیک با شنا  -۳

المپیک ورزشکاران چه در ورزشهای گروهی و جمعی، و چه در ورزشهای انفرادی اصوالً در قالب تیمهای 

ورزشکار در  ۲9پناهندگان با  یماعالم کرد ت یکالمپ المللیینب یتهکم ۲0۲1کنند.)در سال ملی شرکت می

 یمت ،رشته 1۲در  ورزشکار ایرانی( 5)از جمله  ورزشکار ۲9 ،اساس ینا بر .کندیشرکت م یوتوک یکالمپ

 ورزشکار که تحت بورس 55 یاننفر از م ۲9 ین.  ادادند یلتشک یوتوک هاییرا در باز یکپناهندگان المپ

شورها نیست میان ک( بازیهای المپیک رسماً به منزله رقابت ، انتخاب شدند.بودند المللی المپیککمیته بین

(، بلکه رقابت میان ملتهاست، ملتهایی که حتی ممکن است هنوز دولت مستقل منشور المیپک 6)قاعده شماره 

کنند و رزشی ورزشکاران و تیمها به نمایندگی از یک کشور شرکت میتشکیل نداده باشند. در مسابقات و

گردند. در حقیقت چه در حوزه اعمال به لحاظ حقوقی به هیچ وجه نماینده دولت متبوع خویش قلمداد نمی

المللی، تیمهای ورزشی و یا ورزشکارانی که در المپیک المللی و چه در عرصه وقایع حقوقی بینحقوقی بین

کنند در قالب و ظرفیتهای فردی و یا تیمی خود شرکت جسته و فاقد رابطه رسمی و ارگانیک با میرقابت 

شوند. در حقیقت چنین ورزشکارانی نه نماینده حقوقی و رسمی دولت خویش دولت متبوع خویش قلمداد می

فعلهای  با فعل یا ترک توانندالمللی برای دولت خویش هستند، و نه میبرای انجام مذاکره و ایجاد تعهد بین

المللی دولت متبوع خویش را دامن بزنند. عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت خود، مسؤولیت بین

و فقدان نمایندگی رسمی و حقوقی از جانب دولت، صرفاً دولتها و به ویژه مقامات عالیرتبه آنها را در افتخار 

ی ندارد. بنابراین، ورزشکاران و یا تیمهای ورزشی در مقام و سازد و اثر بیشترپیروزی ورزشکاران سهیم می

موقعیتی نیستند که بتوانند صریحاً و یا با شرکت در رقابت با ورزشکاران و یا تیمهای ورزشی دیگر کشورها 

خش، چون ببه صورت ضمنی و تلویحی به شناسایی دولت متبوع آنها مبادرت ورزند: ذات نایافته از هستی

 بخش.بود هستیتواند که 

https://fararu.com/fa/news/509229/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
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ه المللی به ویژه مسابقات المپیک بهای ورزشی بینعالوه بر عامل فقدان سمت و فقدان صالحیت، رقابت در صحنه

تواند به منزله شناسایی ضمنی قلمداد گردد. شناسایی ضمنی نیازمند قصد شناسایی است که نه در قالب هیچ وجه نمی

تواند چنین یالمللی، نمکند. سیاسی نبودن رقابتهای ورزشی بینپیدا می الفاظ، بلکه در چارچوب برخی اعمال تجلی

اثری را بر آن مسابقات بار نماید. بر این اساس، فعل یا ترک فعل ورزشکاران در مسابقات المپیک به هیچ وجه قابل 

ا ورزشکاران را از رقابت بانتساب به دولت متبوع آنها نخواهد بود. به همین دلیل، هیچ دولتی نباید ورزشکاران خویش 

المللی کشورهای دیگر منع نماید. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم هر دولت در حق رقابت ورزشکاران در میادین بین

المللی مواجه خواهد کرد. این ضمانت اجراها عالوه بر این که به صورت ربط را با ضمانت اجراهای بینقطعاً دولت ذی

شود و محرومیتها و تنبیهاتی را برای وی به دنبال خواهد داشت، ممکن است اعمال می فردی علیه ورزشکار ممتنع

ربط )مثل جریمه، تعلیق و ...(، و حتی تحریم ورزشی کشور مزبور تری را برای فدراسیون ورزشی ذیتبعات سنگین

 به دنبال داشته باشد. 

 گیرینتیجه

های نبردهای نظامی وجود دارد. هر چند در هر دو میدان صحنهالمللی و تفاوت بارزی میان مسابقات ورزشی بین

 کنند، ولی اگر در صحنه نبرد نیروهای متخاصمورزشکاران و سربازان برای نیل به پیروزی با یکدیگر مبارزه می

انه تکوشند به یکدیگر آسیب بزنند و با سلب حیات حریف به پیروزی برسند )البته با رعایت موازین حقوق بشردوسمی

یروزی با دهد، هدف نیل به پبنیاد رقابت را تشکیل می« بازی جوانمردانه»المللی(، ولی در میادین ورزشی که اصل بین

 کمترین آسیب جسمی و روانی به حریف مقابل است.

د که انالمللی دخیل در فعالیتهای ورزشی همواره تالش کردهالمللی المپیک و سایر نهادهای ملی و بینکمیته بین

رقابتهای ورزشی مطلقاً دور از مجادالت سیاسی دولتها باقی بماند و ورزش ابزاری برای تقویت دوستی و تقارب میان 

ک و المللِ ورزش، میان مسابقات المپیالملل عام و نیز در حقوق بینملتها باشد. بر همین اساس، هیچگاه در حقوق بین

 است.  شناسایی دولتها هیچ ارتباطی وجود نداشته

عالوه بر این، اصرار برخی دولتها بر عدم رقابت ورزشکاران خود با ورزشکاران سایر کشورها، به ادعای آنکه دولتهای 

یا زمینه  ربط قلمداد گردد وتواند به منزله شناسایی دولت ذیاند و رقابت مزبور میربط را مورد شناسایی قرار ندادهذی

دد و یا گرالملل ناشی میکه یا از عدم توجه مناسب آنها به اصول و قواعد حقوق بینای است آن را فراهم کند گمانه

تواند از جانب برخی ناظران بیطرف تصمیمی مبتنی بر مالحظات سیاسی و ایدئولوژیک و برای اقناع افکار طیف می
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حاد گیری اتد به شکلتوانهمسو با آن مالحظات قلمداد گردد. بدیهی است که این رویکرد در صورت تداوم می

 ربط، و به تبعِ آن انزوای بیشتر آن کشور در جامعه جهانی منتهی شود.جهانی علیه دولت ذی
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 قراردادهای میزبانی المپیک و حقوق بشر

 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی -دکتر مجتبی اصغریان 

 

حتی وضع  و میثاق های جهانی حقوق بشرو تصویب  اعالمیه جهانی حقوق بشراگرچه اکثر کشورهای دنیا با پذیرش 

خود، متعهد به رعایت حقوق بشر در تمامی مسائل )از جمله مسائل مربوط به ورزش( هستند،  مقرراتی در قانون اساسی

اما تجربه نشان داده است این مقررات کافی نیستند و رعایت حقوق بشر را به طور صددرصد تضمین نمی کنند. عرصه 

ه است. آن به مقوله حقوق بشر نبود ورزش نیز با آنکه بانگ برادری و دوستی برمی آورد عاری از عدم توجه بازیگران

اگر صرفاً یک مثال، یعنی تاریخچه بازی های المپیک را مدنظر قرار دهیم با موارد فراوانی از نقض های حقوق بشری 

 در قبل و حین برگزاری بازی های المپیک مواجه خواهیم شد. 

کشورهای برگزار کننده بازی های المپیک در سال های اخیر جامعه مدنی با انعکاس نقض های حقوق بشری که در 

رخ داده، خواستار استفاده از ابزارهای در اختیار کمیته بین المللی المپیک برای اعمال اصالحات حقوق بشری یا دست 

کم جلوگیری از نقض حقوق بشر به واسطه برگزاری رقابت های المپیک شده اند. )برای مثال، پیش از المپیک توکیو، 

قوق بشری بارها مشکالت ژاپن مانند سؤرفتار با کودکان ورزشکار را به این کشور گوشزد کردند.( فشار نهادهای ح

جامعه مدنی برای توجه بیشتر به حقوق بشر در ورزش، به طور کلی مؤثر افتاده است و برخی مراجع ورزشی در انتخاب 

 ق بشری توجه ویژه پیدا کرده اند. به عنوانمیزبان مسابقات خاص یا برای برگزاری مسابقات، به شاخص های حقو

مقررات فیفا برای انتخاب محل رقابت نهایی جام جهانی فیفا »تحت عنوان  ۲01۷مثال، فیفا در مقرراتی که در سال 

بر رعایت حقوق بشر تاکید نموده است. عالوه بر این، یوفا نیز در همین سال در  8از ماده  ۲نمود در بند  معرفی« ۲0۲6

در بخش سوم به مالحظات حقوق بشری پرداخته است. کمیته « ۲0۲4تورنمنت یورو الزامات »مقررات تحت عنوان 

، کمیته بین المللی المپیک مقررات جدیدی ۲01۷بین المللی المپیک نیز از این تحوالت بی تاثیر نمانده است. در سال 

بان بازی ر در انتخاب میزبرای انتخاب میزبانان بازی های المپیک تصویب نمود و مقررات جدید را برای نخستین با

 اجرا نمود.  ۲0۲6و همچنین بازی های زمستانی  ۲0۲8و  ۲0۲4های تابستانی 

به مالحظات حقوق بشری می پردازد. طبق  13.2bنامیده می شود، در بند « اصول قراردادهای کشور میزبان»سندی که 

شهر میزبان، کمیته ملی المپیک میزبان و کمیته برگزارکننده بازی های المپیک از حقوق بشر حمایت نموده »این بند: 

ه هرگونه نقض حقوق بشر، به نحو هماهنگ با موافقتنامه های بین و آن را رعایت می کنند و تضمین می نمایند ک

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://digitalhub.fifa.com/m/4ab6dd02a42e838d/original/stwvxqphxp3o96jxwqor-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/4ab6dd02a42e838d/original/stwvxqphxp3o96jxwqor-pdf.pdf
https://digitalhub.fifa.com/m/4ab6dd02a42e838d/original/stwvxqphxp3o96jxwqor-pdf.pdf
https://www.uefa.com/multimediafiles/download/officialdocument/uefaorg/regulations/02/46/30/61/2463061_download.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Host-City-Contract-2024-Principles.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Host-City-Elections/XXXIII-Olympiad-2024/Host-City-Contract-2024-Principles.pdf
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المللی و قوانین و مقررات قابل اعمال در کشور میزبان و به روشی هماهنگ با کلیه استانداردها و اصول حقوق بشری 

ان قابل زبشناخته شده بین المللی، از جمله اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر، که در کشور می

 «.اعمال است، جبران خواهد شد

در خصوص بند فوق که حاوی رعایت حقوق بشر در خالل دوران بازی های المپیک است می توان به نکات ذیل 

 اشاره نمود:

  به عنوان یک قرارداد با شهر میزبان، کمیته ملی المپیک و کمیته « اصول قراردادهای کشور میزبان»از آنجا که سند

کننده )به محض تشکیل( منعقد می گردد، لذا از ماهیت قراردادی برخوردار است و مبنای الزام آن برای برگزار 

 برخی طرف ها، قانون )یا کنوانسیون( نیست؛

  تعهدات مندرج در این بند هم حمایت و رعایت از حقوق بشر را در بر می گیرد و هم در صورتی که حقوق بشر

 اشاره دارد؛   نقض گردید، به لزوم جبران آن

  برخالف معمول در حقوق بین الملل که تعهدات حقوق بشری بر عهده دولت ها قرار داده می شود، در قرارداد

میزبانی، اشخاص حقوقی غیردولتی از قبیل کمیته ملی المپیک و کمیته برگزارکننده نیز متعهد به رعایت حقوق 

 بشر قرار می گیرند؛

 ین المللی قابل اعمال در کشور میزبان اشاره دارد. از آنجا که ممکن است برخی بند فوق به موافقتنامه های ب

کشورها، به عضویت برخی از معاهدات حقوق بشری در نیامده باشند، لذا ممکن است در هر المپیک 

 ۲0۲4یک پاستانداردهای حقوق بشری متفاوتی قابل اعمال باشد. به عنوان مثال، فرانسه به عنوان میزبان بازیهای الم

لس آنجلس، در معاهدات حقوق بشری  ۲0۲8پاریس در مقایسه با ایاالت متحده آمریکا به عنوان میزبان المپیک 

 بیشتری عضویت دارد؛

  در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات قابل اعمال در کشور میزبان به هماهنگی آنها با استانداردهای شناخته شده بین

ول راهنمای اص»یکی از این استانداردها که به عنوان مثال در بند فوق ذکر گردید، سند المللی نیز توجه می شود. 

 است؛« ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر

 مکان ملزم ساختن طرفی که قواعد حقوق بشری را رعایت نمی اشخاص متضرری که طرف این قرارداد نیستند ا

 کند ندارند و صرفاً می توانند مراتب را به کمیته بین المللی المپیک گزارش دهند؛

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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  قرارداد میزبانی، کلیه اختالفات ناشی از قرارداد میزبانی در دیوان داوری ورزش حل و  51از اصل  ۲طبق بند

و یا دعوای مطالبه خسارت بابت  13.2bرگونه دعاوی حقوق بشری مبتنی بر بند فصل خواهند شد؛ بنابراین، ه

نقض حقوق بشر در طی مسابقات المپیک، امکان طرح در دیوان داوری ورزش در سوئیس را خواهد داشت. 

الزم به ذکر است که صالحیت دادگاه های سوئیس و کشور میزبان و سایر کشورها صریحاً استثنا شده است و 

ا امکان طرح دعاوی ناشی از قرارداد میزبانی در دادگاه های داخلی وجود نخواهد داشت. )البته در اینجا سوال لذ

دیگری مطرح می شود که مجال پاسخ به آن نیست؛ مبنی بر اینکه آیا دیوان داوری ورزش امکان اعمال قواعد 

 حقوق بین الملل عمومی را دارد یا خیر.( 

که  شنامه ایپرسجه به حقوق بشر محدود به قرارداد میزبانی نیست بلکه، به عنوان مثال، در باید توجه داشت که تو

تهیه شده، از دولت ها خواسته شده تا تضمین نمایند که حقوق بشر  ۲0۲6نامزدهای میزبانی بازی های زمستانی برای 

مورد حمایت و رعایت قرار می گیرد و نقض های حقوق بشر جبران خواهند شد. همین امر سبب گردید تا کمیته بین 

 ۲0۲6 زدهای میزبابی بازی های المپیک زمستانیالمللی المپیک یک بخش حقوق بشری به ضمیمه گزارش ارزیابی نام

اضافه نماید. )در بررسی پرونده هر یک از نامزدهای میزبانی، تعداد کنوانسیون های حقوق بشری که کشور مربوط به 

 آنها پیوسته نیز مورد توجه قرار می گیرد و یکی از شاخص ها محسوب می شود.(  

سازوکارهایی را طراحی نمود تا بتواند بر اجرای مفاد حقوق بشری قراردادهای  علی ای حال، کمیته بین المللی المپیک 

میزبانی نظارت بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال، به موجب همین قرارداد، کمیته بین المللی المپیک مکلف به راه 

وق بشری و تخلفات اندازی یک مکانیزم گزارش دهی است تا بتواند اطالعات الزم راجع به اجرای تعهدات حق

میته ک( عالوه بر این، کمیته بین المللی المپیک اخیراً نسبت به راه اندازی یک 1۳.۳احتمالی را دریافت نماید. )اصل 

ته مشورتی می تواند راهنمایی های الزم را به کمیته بین المللی المپیک ارائه اقدام نمود. این کمی مشورتی حقوق بشر

دهد. البته این ظرفیت وجود دارد که با توسعه فعالیت های کمیته مشورتی، سایر اشخاص ذینفع )مانند کمیته های ملی 

تی دریافت از این کمیته مشور المپیک و یا کمیته برگزارکنندگان بازی های المپیک( هم بتوانند مشورت های الزم را

 نمایند. 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Winter-Games/Games-2026-Winter-Olympic-Games/Candidature-Questionnaire-2026.pdf
https://olympics.com/ioc/news/ioc-moves-forward-with-its-human-rights-approach
https://olympics.com/ioc/news/ioc-moves-forward-with-its-human-rights-approach
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اگرچه گام هایی که کمیته بین المللی المپیک برای توجه بیشتر به دغدغه های حقوق بشری در بازی های المپیک 

برداشته قابل تحسین است، اما به نظر می رسد که این اقدامات کافی نبوده و مجاب کردن دولت ها به رعایت تعهدات 

 در قرارداد میزبانی نیازمند راه اندازی یک مکانیزم پاسخگویی می باشد. حقوق بشری مندرج
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زنیم! رویکرد شعبة ویژة دیوان داوری ورزش در المپیک توکیو به قاعدة بازی را بر هم نمی

 «قاعدة بازی»دکترین 

 استیناف فدراسیون جهانی صعودهایالملل و رئیس کمیتة دکتری حقوق بین -دکتر سید محمدعلی عبداللهی 

 (IFSCورزشی )

 

پذیریِ موضوعات مرتبط با ورزش را مشخص رویة دیوان داوری ورزش در دعاوی متعددی معیار و دامنة داوری

، هر اختالفی را که به ورزش ارتباط داشته باشد در صالحیت مرتبط با ورزش هایقواعد داوریکرده است. اگرچه 

ورزش « مرتبط با»(، قواعد مذکور در خصوص مفهوم و دامنة اختالفات R27مادة است ) دیوان داوری ورزش دانسته

به دیوان ایضاح کرد شده های ابتدایی ارجاعساکت است. با این حال، دیوان داوری ورزش این امر را از همان پرونده

رسیدگی در دیوان داوری ورزش یا هر مرجع دیگری نیستند. این و اعالم نمود برخی از اختالفات ورزشی اساساً قابل

( Rules of the Gameدسته از اختالفات همان اختالفات مربوط به مقررات ورزشی یا اصطالحاً قواعد بازی )

 هستند.

اسیون مَندی علیه فدراین خصوص نزد دیوان داوری ورزش مطرح شد، اختالفِ یکی از نخستین اختالفاتی که در 

ه تر از کمربند کار بوکس( به دلیل ضربة پایینبود. در این پرونده، خواهان )ورزشک 1996در سال  جهانی بوکس

مطابق مقررات ورزش بوکس ممنوع است، از مسابقات حذف شده بود؛ در حالی که مدعی بود ضربة مذکور به 

وضوح به باالی کمربند رقیب اصابت کرده است و به همین دلیل از تصمیم داور مسابقه به دیوان داوری ورزش 

رسیدگی دیوان در رأی خود در این پرونده تصریح نمود که مسائل صرفاً فنی ورزش قابلشکایت کرد. با این حال، 

گیری در یمتری برای تصمتوسط دیوان نیست؛ چرا که داوران مسابقه نسبت به داوران دیوان در جایگاه بسیار مناسب

 (.رأی 1۳ند این خصوص قرار دارند )ب

های داوری مختلف در دیوان داوری ورزش، مبانی متعددی نیز در اثبات لزوم احترام به دکترین قاعدة بازی هیأت

ها به ضرورت پشتیبانی از قطعیت آرای داوری و جلوگیری از وقفه و اختالل در جریان اند. برخی از آنبرشمرده

مات داوران مسابقه، و اجتناب از جریان سیل مسابقات، فقدان تخصص فنی در داوران دیوان جهت بررسی تصمی

یون فدراسرأی اند )به عنوان نمونه، بنگرید به دعاوی به دیوان جهت ابطال تصمیمات داوران مسابقه اشاره کرده

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2021__EN_.pdf
https://d21c25674tgiqk.cloudfront.net/2021/06/10.-Arbitrage-Chambre-ad-hoc-du-TAS-J.O.-Atlanta-96_006-M.-v.-AIBA.pdf
https://d21c25674tgiqk.cloudfront.net/2021/06/10.-Arbitrage-Chambre-ad-hoc-du-TAS-J.O.-Atlanta-96_006-M.-v.-AIBA.pdf
https://d21c25674tgiqk.cloudfront.net/2021/06/10.-Arbitrage-Chambre-ad-hoc-du-TAS-J.O.-Atlanta-96_006-M.-v.-AIBA.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4208.pdf
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(. شمار دیگری از داوران، اطمینان از تضمین مرجعیت 4۷بند ، سوارکاری سوارکاری ایرلند علیه فدراسیون جهانی

طعیت توان به قاند و این که در بسیاری از موارد نمیداوران و مسئوالن مسابقات ورزشی را مبنای قاعدة بازی دانسته

 نه،یافت )به عنوان نمورسید که در صورت تصمیم متفاوت داور مسابقه، روند آن مسابقه به چه صورتی ادامه می

 (.4۷بند ، شکایت بلژیک علیه فدراسیون جهانی دو و میدانیبنگرید به 

وان در سال نه، بنگرید به رأی دیبه هر تقدیر، عالوه بر تأیید مکرر این دکترین در رویة بعدی دیوان )به عنوان نمو

، بند اینجاه ، نیز بنگرید بکنر و فدراسیون جهانی سوارکاریفدراسیون سوارکاری ایرلند علیه سیان اُدر پروندة  ۲016

شناسایی شد. استثنائات یادشده مربوط به مواردی است که  (، استثنائاتی بر اجرای آن48، بند اینجاو  64، بند اینجا، 1۷

نیت و به نحوی خودسرانه اتخاذ شده باشد، یا تصمیمِ مورد شکایت، آشکارا خالف اصول حقوقی بوده، با سوء

اسیون فدرهای مقرر به وضوح غیرمنصفانه و نامتناسب باشد )بنگرید به رأی دیوان در پروندة ها و جریمهمجازات

 (.50، بند گانههای سهگانه ژاپن علیه فدراسیون جهانی ورزشهای سهورزش

 شعبة ویژة دیوان داوری ورزش

های المپیک نسبت به ایجاد شعبة ویژه جهت رسیدگی به به بعد در تمامی رقابت 1996دیوان داوری ورزش از سال 

اختالفات مربوط به آن رویدادها در بازة زمانی برگزاری مسابقات اقدام کرده است )جهت اطالعات بیشتر در خصوص 

گیری نیز که به دلیل شیوع همه ۲0۲0های المپیک توکیو (. بازیاینجاشعب ویژة دیوان داوری ورزش، بنگرید به 

ة ویژة المپیک ز وجود شعبکرونا با یک سال تأخیر برگزار گردید، استثنا نبود و مشابه با سایر رویدادهای پیشین، ا

ضوع ، این شعبه نسبت به رسیدگی به کلیة اختالف موقواعد داوری شعبة ویژة توکیومند بود. به موجب توکیو بهره

 های المپیک( صالحیت انحصاری دارد.)اختالف مربوط به یا در زمان بازی منشور المپیک 61مادة 

مختلفی مربوط به مسائل مرتبط با صالحیت شرکت در  های المپیک اختالفاتبه طور معمول، در هر دوره از بازی

های شود. در این دوره از بازیمسابقات، دوپینگ، اختالفات انضباطی و...، به شعبة ویژة دیوان داوری ورزش ارجاع می

 پرونده به شعبة ویژة دیوان داوری ورزش ارجاع شد که در کنار سایر موضوعات، در 10المپیک توکیو نیز مجموعاً 

ه در کمربوط بوده است و جالب آن« قاعدة بازی»های ارجاعی، موضوع اصلی اختالف به دکترین سه مورد از پرونده

های خود به هیأت داوری شعبة ها رویکرد متفاوتی در ارائة استداللهر یک از سه پروندة یادشده، وکالی خواهان

https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4208.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4208.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2000-013.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2000-013.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/267.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/267.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4208.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4208.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5373.pdf
http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/5373.pdf
https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1222&context=sportslaw&httpsredir=1&referer=
https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1222&context=sportslaw&httpsredir=1&referer=
https://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html
https://www.tas-cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf?_ga=2.34387105.127080572.1632912333-1785234044.1632735344
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf?_ga=2.34387105.127080572.1632912333-1785234044.1632735344
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ری ورزش در رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث جایگاه اند. افزون بر این، رویکرد دیوان داوویژه اتخاذ کرده

 گیرد.دکترین قاعدة بازی و استثنائآت آن حائز اهمیت است که در سطور آتی به طور خالصه مورد بررسی قرار می

 رویة شعبة ویژه در برخورد با دعاوی مربوط به دکترین قاعدة بازی

های لژیک و هلند علیه فدراسیون جهانی دو و میدانی و کمیتههای ملی المپیک بنخستین پرونده به درخواست کمیته

شود. در این پرونده، ورزشکاران آمریکا و ملی المپیک ایاالت متحد آمریکا و جمهوری دومینیکن مربوط می

متر از جریان مسابقات حذف  400در  4جمهوری دومینیکن ابتدائاً به دلیل تخلف از مقررات مسابقات دو امدادی 

های یادشده به هیأت استیناف فدراسیون جهانی دو و میدانی، (. با وجود این، متعاقب اعتراض تیم۷و  6بندهای ) شدند

ر نتیجة های آمریکا و دومینیکن دگرفته توسط ورزشکاران تیمات صورتهیأت مذکور پس از احراز این امر که تخلف

های موقعیت اشتباه و دستورهای نادرست از ناحیة مسئوالن برگزاری مسابقه به وقوع پیوسته است، تصمیم حذف تیم

های لیافته و به ترتیب مداهای آمریکا و دومینیکن به مسابقة نهایی راه( و لذا تیم8بند مذکور از مسابقات را لغو کرد )

 (.1۲بند برنز و نقره را کسب نمودند )

شعبة ویژه پس از رسیدگی به ادعاهای اطراف اختالف، ضمن تأیید رویة پیشین دیوان داوری ورزش مبنی بر عدم 

(، اعالم 46و  45بندهای های ورزشی مگر در موارد استثنایی )ورود به بررسی ماهوی تصمیمات صادره از سوی مقام

خودسرانه  نیت، به صورتیک از خواندگان مدعی نشده است تصمیم هیأت استیناف فدراسیون جهانی با سوءنمود هیچ

(. این 50ند اند )به است، بلکه صرفاً مدعی مغایرت تصمیمات مذکور با قواعد فنی مسابقه شدهیا ناشی از فساد بود

ن داوری ورزش از مداخله در تصمیمات مقامات امری است که مصداق بارز دکترین قاعدة بازی است و لذا دیوا

ا هشود در این پرونده اساساً خواهانطور که مالحظه می(. همان51بند کند )ورزشی در چنین مواردی اجتناب می

نیت مسئولین مسابقه یا تصمیم خودسرانة ایشان نبودند، بلکه صرفاً اعتقاد داشتند تصمیم یادشده، آشکارا مدعی سوء

که دکترین  کند آن استتوجهی که دیوان در این پرونده به آن اشاره میخالف قواعد فنی مسابقه بوده است. نکتة قابل

اهوی دعوی؛ بلکه موضوعی م« استماعقابلیت»وری است و نه مرتبط با دیوان دا« صالحیت»قاعدة بازی، نه مربوط به 

 دگی به ماهیت اختالفاستماع پرونده، در مرحله رسی( که در صورت احراز صالحیت دیوان و قابلیت41بند است )

 مورد سنجش هیأت داوری قرار خواهد گرفت.

رزشکار ن وشود. ای، ورزشکار کشور فرانسه در رشتة ورزشی بوکس مربوط میافمراد علیدومین پرونده به دعوی 

وزن مردان در مقابل حریف انگلیسی خود، فریز کالرک، با تصمیم داور چهارم نهایی مسابقات سنگیندر مرحلة یک

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ARBITRAL_AWARD_OG_20_10-11_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Sentence_JO_20-14__FINAL__pour_publication.pdf
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اف به صورت کالرک که موجب جراحت ابروی او از مسابقات حذف شد. به عقیدة داور مسابقه، ضربة عامدانة علی

جریمة این تخلف، اعالم باخت ورزشکار از سوی داور است.  گردید خالف قوانین مسابقه بوده و به موجب قوانین،

 ن تشخیصچه داور به صالحدید خود چنی، چنانقواعد فنی فدراسیون جهانی بوکس 19.8.۲مادة در واقع، به موجب 

دهد که ضربة عامدانة یک ورزشکار موجب ایراد جراحت به ورزشکار دیگر گردیده و او از ادامة مسابقه باز مانده 

( تصمیم داور مسابقه، 8.۳.1شود. )بند است، ورزشکار خطاکار حذف و ورزشکار مجروح برندة مسابقه اعالم می

 المللی المپیک نیز تأیید گردید.متعاقباً از سوی کارگروه ویژة بوکس کمیتة بین

اف از تصمیم مذکور به شعبة ویژة دیوان داوری ورزش شکایت نمود و معتقد بود دیوان باید ضمن ابطال مراد علی

گیری از داورانی متفاوت تجدید شود. از جمله، وکالی مراد مقرر نماید مسابقة مذکور با بهرهتصمیم داور مسابقه، 

اف معتقد بودند داور مسابقه هیچ دلیلی برای تصمیمش به اعمال صالحدید خود به موجب مادة یادشده اعالم علی

ویژة دیوان پس از بررسی وقایع (. شعبة 8.۳.۳تصمیم داور مسابقه است )بند « بودنخودسرانه»ننموده و این امر نشانة 

اف اعالم نمود، اگرچه احتمال وقوع اشتباه فنی از سوی داور های مراد علیپرونده، بدون ورود به بررسی استدالل

« زمین بازی»ه منتفی نیست، با توجه به این که تصمیم مذکور در جریان مسابقه اتخاذ شده و از مصادیق دکترین مسابق

است، هیأت داوری شعبة ویژه به بررسی ماهیت تصمیم صادره از سوی داور مسابقه ورود نخواهد کرد. رویة دیوان 

ر این یک از استثنائات مذکور دائن مثبِت هیچدر خصوص استثنائات دکترین زمین بازی کامالً صریح است و قر

 (. در نتیجه، درخواست ورزشکار فرانسوی به کلی مردود اعالم شد.8.۳.6پرونده ارائه نشده است )بند 

ای است که در این المللی المپیک سومین پروندهدرخواست آقای مارتینز و کمیتة ملی المپیک کلمبیا علیه کمیتة بین

نده، آقای مارتینز، یکی از ورزشکاران تیم بوکس کلمبیا، در خصوص به شعبة ویژة دیوان ارجاع گردید. در این پرو

رأی مخالف( مسابقه را به حریف  1رأی موافق در مقابل  4پایان رقابت خود با رومی تاناکا با تصمیم کیفی داوران )

 18.11مادة (. مارتینز مدعی بود رأی کیفی داوران که بر مبنای معیارهای مندرج در ۲.۳بند ژاپنی خود واگذار نمود )

صادر گردیده، آشکارا در تعارض با وقایع رقابت صادر شده که به وضوح نشان  قواعد فنی فدارسیون جهانی بوکس

دهد مارتینز به لحاظ فنی و کیفی بر رقیب خود برتری داشته است. مارتینز در اثبات ادعای خود از جمله استدالل می

(. از لحاظ 4.5ند باست ) کند که شمار ضرباتی که او به حریف خود وارد کرده بسیار بیشتر از ضربات رقیب بودهمی

برتری تاکتیکی و تکنیکی نیز که یکی از معیارهای مندرج در مادة یادشده است، مارتینز معتقد بود برتری او به حدی 

( 4.6ند بکارشناسان و متخصصان ورزش بوکس این برتری را در نظرات خود تأیید کرده ) آشکار بوده که بسیاری از

https://d21c25674tgiqk.cloudfront.net/2021/09/AIBA-Technical-and-Competition-Rules_20.09.21.pdf
https://d21c25674tgiqk.cloudfront.net/2021/09/AIBA-Technical-and-Competition-Rules_20.09.21.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Sentence_JO_20-14__FINAL__pour_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Sentence_JO_20-14__FINAL__pour_publication.pdf
file:///C:/Users/UNS/Downloads/(CAS%20OG%2016/028%20et%20TAS%20JO%2096/006).%20Cette%20doctrine%20des%20règles%20du%20jeu,%20érigée%20en%20principe%20fondamental%20de%20la%20lex%20sportiva,%20se%20justifie%20par%20le%20besoin%20de%20préserver%20le%20caractère%20final%20et%20la%20certitude%20des%20résultats%20sportifs%20relevant%20de%20l’autorité%20des%20arbitres%20des%20évènements%20sportifs,%20le%20manque%20d’expertise%20technique%20des%20membres%20des%20tribunaux%20d’arbitrage,%20le%20besoin%20d’éviter%20l’interruption%20des%20compétitions%20et%20la%20nécessité%20de%20limiter%20le%20risque%20de%20laisser%20le%20terrain%20juridique%20inondé%20par%20un%20flux%20de%20demande%20de%20révision%20et%20récriture%20des%20résultats%20sportifs%20(CAS%202015/A/4208).
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://d21c25674tgiqk.cloudfront.net/2021/09/AIBA-Technical-and-Competition-Rules_20.09.21.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf


 

18 

 

ان اشتند این امر که پس از پایو معتقدند تصمیم هیأت داوری نادرست بوده است. در نهایت، وکالی مارتینز اظهار د

یزیکی مارتینز ای بر برتری فنی و فدار محل مسابقه را ترک کند، قرینهمسابقه، تاناکا مجبور بود به کمک صندلی چرخ

 (.4.۷بند بر حریف خود بوده است )

شود که بر خالف دو پروندة قبلی، وکالی مارتینز به صرف درخواست ورود دیوان به در این پرونده مشاهده می

نیت مقام تر به استثنائات دکترین قاعدة بازی، از جمله سوءبررسی تصمیم داور اکتفا نکرده و با رویکردی مستدل

ت اثبات اند؛ استثنایی که در صورفی نیز در اثبات مدعای خود ارائه نمودهگیرنده، استناد کرده و قرائن مختلتصمیم

ربط توانست مبنای موجهی جهت ورود شعبة ویژه به موضوع مورد اعتراض و لغو تصمیم صادره از مقام ورزشی ذیمی

د هیچ دلیل انتوانستهبه شمار آید. با این حال، هیأت داوری شعبة ویژه بر این عقیده بود که وکالی آقای مارتینز ن

کند که (. دیوان در رأی خود به صراحت اعالم می۷.6بند نیت دوران مسابقه ارائه نمایند )ای مبنی بر سوءکنندهقانع

پسندی در حمایت از سوءنیت داوران مسابقه ارائه نماید، دیوان به ماهیت توانست قرائن محکمهمیچه خواهان چنان

(. در واقع، به عقیدة دیوان، تصمیم هیأت ۷.5 بندموضوع ورود نموده و تصمیم داوران مسابقه را بازبینی خواهد کرد )

داوری مسابقه، یک تصمیم کیفی است که بر اساس مجموع عملکرد فردی مارتینز و تاناکا در آن مسابقه اتخاذ شده 

 تواند تصمیم داوران را خالف مقرراتاست و ادعای مارتینز ناظر بر شمار بیشتر ضربات از سوی او به تنهایی نمی

نیت ایشان را اثبات کند. دیوان به ویژه معتقد است استناد به نظرات کارشناسان و متخصصان ورزشی سوءنماید یا 

شد اعالم می اند که مارتینز باید برنده مسابقهکامالً نامربوط است و صرف این که کارشناسان بسیاری بر این عقیده بوده

چه قرار باشد آرای کارشناسان مذکور در (. عالوه بر این، چنان۷.۷بند نیت داوران مسابقه ندارد )هیچ داللتی بر سوء

بند ریزد )مسابقات ورزشی مورد توجه و استناد قرار گیرد، نظم و انسجام تصمیمات داوران ورزشی به کلی بر هم می

های مختلف با نظرات داوران مسابقه (؛ چرا که همواره کارشناسان متعددی وجود دارند که به دالیل و انگیزه۷.1۲

بات هایی مورد توجه قرار گیرد، ثازند. اگر قرار باشد چنین نقد و نظرسمخالف هستند و نقدهای مختلفی را مطرح می

ان های مختلف معموالً از میان متخصصمسابقات ورزشی به کلی از بین خواهد رفت. در مقابل، داوران ورزشی در رشته

تلف مخ گیری در خصوص ابعادشوند و لذا در جایگاه بسیار مناسبی جهت تصمیمآن رشتة ورزشی انتخاب می

(. در نهایت، هیأت داوری استناد به ۷.1۳بند مسابقات مربوط و نظارت بر رعایت مقررات آن ورزش قرار دارند )

داوری  نیت هیأتقبولی جهت اثبات سوءر را نیز قرینة قابلداوقایعی از جمله خروج تاناکا با کمک صندلی چرخ

دارد مطابق نظر کارشناس منصوب از سوی دیوان، این امر به دلیل که دیوان اعالم میداند؛ به ویژه آنمسابقه نمی

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
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ر مقابل د کاهش میزان آب بدن تاناکا در نتیجه خستگی ناشی از مسابقه بوده است و لزوماً دلیلی بر ضعف فنی تاناکا

 (.۷.11بند شود )مارتینز محسوب نمی

 فرجام سخن

ازد س، به روشنی آشکار می۲0۲0گفته از هیأت ویژة دیوان داوری ورزش در مسابقات المپیک توکیو بررسی رویة پیش

شدة مرتبط با دکترین بازی را محترم شمرده و تا حد ممکن از چنان رویة تثبیتداوران این دیوان به نحوی منسجم هم

 کنند. ورود به بازبینی تصمیمات داوران مسابقه اجتناب می

ید و ن دیوان تأیو عدم ورود داوران دیوان به بررسی تصمیم داوران مسابقه به دفعات در رویة ای« قاعدة بازی»اهمیت 

نفعانی که به انحاء مختلف از تصمیم داوران زمین بازی ها و سایر ذیتأکید شده است. با وجود این، ورزشکاران، تیم

ان کنند مسیر منتهی به دیواند، همواره تالش میهای ارزشنمدی را از دست دادهاند و بعضاً مسابقات و مدالمتضرر شده

ها در یل تالشهای برتر توفیق یابند. این قبد در تغییر نتایج مسابقات ورزشی و نیل به جایگاهرا نیز بیازمایند تا شای

کند و از اهمیت بیشتری تری پیدا میها مسابقات المپیک، نمود پررنگرویدادهای مهم ورزشی و در رأس آن

 برخوردار است.

د، در پروندة بلژیک و هلند علیه فدارسیون دو و طور که در بخش پیشین این نوشتار مالحظه گردیسو، هماناز یک

رغم وقوف کامل از احترام داوران دیوان به دکترین قاعدة بازی، ها علیاف، خواهانمیدانی و نیز در پروندة مراد علی

موده نگونه ادله یا قرائنی مبنی بر شمول یکی از استثنائات دکترین مذکور، نسبت به طرح دعوی اقدام بدون ارائة هیچ

و تالش کردند دیوان داوری ورزش را به بررسی ماهوی تصمیم داوران مسابقه مجاب سازند. البته، از ابتدا نیز آشکار 

 نتیجه خواهد ماند و شعبة ویژة دیوان هم هر دو دعوی را در همان ابتدای امر مردود اعالم کرد.بود که چنین تالشی بی

رغم تصدیق استثنائات دکترین قاعدة بازی )از جمله موارد فساد ورزش علیاز سوی دیگر، شعبة ویژة دیوان داوری 

دهد یا تصمیمات خودسرانه( همواره نشان داده است که از اعتبار دکترین مذکور صیانت خواهد کرد و اجازه نمی

المللی بین پروندة کمیتة ملی المپیک کره و فدراسیونطور که در بدل گردند. همان« استثنای اکثر»استثنائات مذکور به 

ه است مورد استناد واقع شد پروندة مارتینزالمپیک توکیو در  ( تصریح گردیده و در رأی شعبة ویژة1۷بند ) اسکیت

ت. لذا خواهان باید یافتنی نیس(، آستانة اثبات استثنائات یادشده بسیار آستانة باالیی است و به سادگی دست۷.۳بند )

، یپروندة فدراسیون سوارکاری ایرلند علیه فدراسیون جهانی سوارکاربتواند با ارائة ادله و قرائن مستقیم )بنگرید به 

نیت، فساد یا تصمیم خودسرانة داور مسابقه را اثبات نماید. در همین راستاست که حتی اتکا وجود سوء( و قابل56بند 

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2002-007.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/OG%2002-007.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_OG_20-15_FINAL_for_publication.pdf
https://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/4208.pdf
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متعددی که از سوی  رغم قرائنبة ویژة المپیک توکیو نیز که در بخش پیشین تشریح شد، علیدر پروندة مارتینز نزد شع

نیت داوران مسابقه به هیأت داوری ارائه گردید، شعبة ویژه در نهایت ضمن رد دعوای وکالی مارتینز مبنی بر سوء

داوران مسابقه قلمداد شود و لذا دیوان از نیت تواند مثبِت سوءیک از این قرائن ادعایی نمی، اعالم نمود هیچخواهان

 کند.ها خودداری میورود به بازبینیِ تصمیم آن

های اختالف باید توجه داشته باشند که نفوذ به سپر سختی که دکترین قاعدة بازی در حمایت از در نتیجه، طرف

م و واردی که ادله و قرائن مستقیپذیر نیست و جز در متصمیمات داوران مسابقه ایجاد کرده است به سادگی امکان

اعتماد مبنی بر شمول یکی از استثنائات دکترین مذکور وجود داشته باشد، دیوان داوری ورزش به ورزشکاران قابل

 «قاعدة بازی را بر هم زنند!»ناراضی از تصمیم داوران اجازه نخواهد داد 
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 سرزمین؛ تیم ورزشکاران بی کیالمپپناهجویان  میت

 پژوهشگر حقوق بین الملل –دکتر وحید بذّار 

 

، از ۲015توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک در نشست هفتادم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اُکتبر 

مپیک و اعالم کرد که قرار است این تیم برای نخستین بار در ال خبر دادتشکیل تیمی با عنوان تیم پناهجویان المپیک 

 ساختن»و « ورزش برای همه)»شرکت کند. این تیم در راستای اهداف اصلی مسابقات المپیک  ۲016ریو در سال 

ست میلیون نفر در جهان ا 80تشکیل شد و پیام آور همبستگی، امید و صلح برای بیش از «( جهانی بهتر از طریق ورزش

ورزشکار از چهار  10که مجبور به ترک خاک خود شده اند. تیم پناهجویان المپیک که در المپیک ریو متشکل از 

کشور جهان )افغانستان، کامرون، کنگو، اِریتره، عراق،  11ورزشکار از  ۲9کشور جهان بود، در المپیک توکیو با 

با رقبای  یورزش ةرشت 1۲در  ورزشکار ۲9کت کرد. این سوریه، سودان، کنگو، ونزوئال، ایران و سودان جنوبی( شر

اران تیم ه با المپیک قبلی، تعداد ورزشک(. در المپیک توکیو در مقایساینجاخود به رقابت پرداختند )بنگرید به 

پناهجویان المپیک حدوداً سه برابر افزایش یافت. با این که پذیرش درخواست تابعیت از سوی ورزشکاران المپیکی 

اغلب مورد قبول دولت درخواست شونده قرار می گیرد، برخی از این ورزشکاران موفق نمی شوند تا زمان آغاز 

یند اخذ تابعیت جدید را به طور کامل طی کنند. همچنین، با توجه به شناخته شدن هر چه بیشتر مسابقات المپیک، فرآ

تیم پناهجویان المپیک و تشدید روزافزون بحران پناهندگی در جهان پیش بینی می شود که تعداد ورزشکاران این تیم 

 در هر المپیک نسبت به المپیک قبلی افزایش یابد. 

کمیته ملی المپیک به این  ۲06ناهجویان المپیک و ورزشکاران آن مشابه سایر ورزشکاران که از به طور کلی با تیم پ

مسابقات می آیند، رفتار می شود. بدین ترتیب که آن ها به مانند سایر ورزشکاران در روز افتتاحیه با لباس متحدالشکل 

شوند. آن ها دارای مربی، البسه و لوازم ورزشی  رژه می روند و در دهکدة المپیک در کنار سایر ورزشکاران مستقر می

و بیمه های ورزشی مورد نیاز خواهند بود که هزینة تمامی این موارد به عالوه هزینه های مربوط به آماده سازی قبل 

از المپیک، هزینه های سفر به دهکده المپیک و هزینه های مربوط به حمایت از آن ها پس از المپیک از سوی بنیاد 

اهجویان کمیته ملی المپیک تأمین می گردد. البته، بخشی از هزینه های این تیم از طریق کمک های مالی دولت ها پن

دولت فرانسه مبلغ یک میلیون دالر را به بنیاد پناهجویان المپیک برای  ۲0۲1تأمین می شود. برای مثال، در فوریه 

. در خصوص بنیاد پناهجویان المپیک الزم به ذکر است که این بنیاد از اهدا کردپیشبرد فعالیت ها و برنامه های تیم 

https://www.un.org/en/chronicle/article/olympic-movement-united-nations-and-pursuit-common-ideals
https://www.un.org/en/chronicle/article/olympic-movement-united-nations-and-pursuit-common-ideals
https://www.unhcr.org/news/press/2021/6/60d314f44/sport-entertainment-talent-conversation-ioc-refugee-olympic-team-tokyo.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/6/60d314f44/sport-entertainment-talent-conversation-ioc-refugee-olympic-team-tokyo.html
https://olympics.com/ioc/news/the-olympic-refuge-foundation-the-french-sports-ministry-and-a-consortium-of-partners-co-create-a-new-programme-for-young-refugees-in-france
https://olympics.com/ioc/news/the-olympic-refuge-foundation-the-french-sports-ministry-and-a-consortium-of-partners-co-create-a-new-programme-for-young-refugees-in-france
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ایجاد شد. بنیاد که در  ۲01۷ین المللی المپیک به منظور اشتغال تمام وقت به امور پناهجویان در سال سوی کمیته ب

آغاز صرفاً به منظور فراهم کردن بستری برای شرکت ورزشکاران بی سرزمین در المپیک ایجاد شد، بعدها اهداف 

اهداف این است که ترتیباتی اتخاذ گردد بلندمدت ارزشمندی را برای خود تعریف نمود که ازجمله مهم ترین این 

، یک میلیون جوان متأثر از آسیب های مربوط به پناهجویی بتوانند به ورزش ایمن دسترسی داشته ۲0۲4که تا سال 

 (.اینجاباشند )بنگرید به 

 کیالمپ انیجوپناهو ورزشکاران آن برخی ویژگی های منحصربفرد نیز دارند. تیم  کیالمپ انیپناهجو میتبا این حال، 

و ورزشکاران آن با پرچم المپیک در مسابقات حضور می یابند. سرود تیم، سرود المپیک است که به هنگام مدال 

ی (. شناسایاینجاو  اینجاسالن ورزشی اجرا می شود )بنگرید به آوری ورزشکاران با احتزاز پرچم المپیک، در 

یکی از سخت ترین کارهاست که عموماً با همکاری و  کیالمپ انیپناهجو میتورزشکاران پناهجو برای عضویت در 

مشارکت کمیتة ملی المپیک کشور محل سکونت این افراد انجام می شود. نحوة عضویت آن ها در تیم نیز بدین 

پناهندگان ملل متحد باید وضعیت پناهندگی این افراد را تأیید کند و حتی پس از  صورت است که کمیساریای عالی

عضویت در تیم نیز این پناهجویان باید با شرکت در مسابقات مرتبط بتوانند سهمیة شرکت در المپیک را کسب کنند 

(. بنابراین، افرادی همچون خانم کریستینا تیمانوسکایا که پس از شرکت در مسابقات المپیک اینجاو  اینجا)بنگرید به 

در معرض خطر بودن جانش از بازگشت به کشورش امتناع و درخواست پناهندگی توکیو زیر پرچم بالروس، با ادعای 

(. چراکه پیش نجاایکرد، نمی توانند در همان مسابقات المپیک به عضویت تیم پناهجویان المپیک درآیند )بنگرید به 

 شرط عضویت در این تیم، احراز وضعیت پناهندگی پیش از شروع مسابقات است. 

تا قبل از تشکیل تیم پناهجویان المپیک، مسابقات المپیک و ساختار آن دولت محور بود و ورزشکاران زیر پرچم یک 

، منشور المپیک ۳0دولت و در قالب کمیتة ملی المپیک کشور خود با یکدیگر به رقابت می پرداختند. بر اساس بند 

کمیته بین المللی المپیک تنها دولت های به رسمیت شناخته شده از سوی جامعة بین المللی را در المپیک می پذیرد و 

 شاهده است، بنظر می رسد که مالک و معیار کمیته برایبا توجه به رویة این کمیته که در خصوص فلسطین قابل م

احراز این شناسایی، شناسایی از سوی سازمان ملل متحد باشد. بر خالف آن چه در نگاه اول بنظر می رسد، ایجاد تیم 

وده بپناهجویان المپیک این ساختار دولت محور را دگرگون نمی سازد، بلکه تشکیل این تیم نیز با رعایت این ساختار 

است. بدین ترتیب که هنوز هم یک ورزشکار پناهجو یا یک ورزشکار بی تابعیت نمی تواند به صورت انفرادی در 

مسابقات المپیک شرکت کند و این افراد صرفاً می توانند پس از طی کردن فرآیندهای الزم برای عضویت در تیم 

https://olympics.com/ioc/news/the-ioc-refugee-olympic-team-a-team-powered-by-solidarity
https://olympics.com/ioc/news/the-ioc-refugee-olympic-team-a-team-powered-by-solidarity
https://olympics.com/ioc/news/team-of-refugee-olympic-athletes-roa-created-by-the-ioc
https://olympics.com/ioc/news/team-of-refugee-olympic-athletes-roa-created-by-the-ioc
https://www.thehindu.com/news/international/refugee-olympic-team-a-contingent-without-a-country/article35555509.ece
https://www.thehindu.com/news/international/refugee-olympic-team-a-contingent-without-a-country/article35555509.ece
https://olympics.com/ioc/refugee-olympic-team
https://olympics.com/ioc/refugee-olympic-team
https://www.thehindu.com/news/international/refugee-olympic-team-a-contingent-without-a-country/article35555509.ece
https://www.thehindu.com/news/international/refugee-olympic-team-a-contingent-without-a-country/article35555509.ece
https://theconversation.com/a-brief-history-of-asylum-seekers-at-the-olympics-and-why-they-are-sometimes-misunderstood-165605
https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/355508/olympic-charter-in-force-as-from-17-july-2020-international-olympic-committee
https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/355508/olympic-charter-in-force-as-from-17-july-2020-international-olympic-committee
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. بعالوه، همان طور که رییس کمیته المپیک در پناهجویان المپیک، ذیل پرچم این تیم در مسابقات شرکت کند

اعالم می کند، هدف واقعی ایجاد تیم پناهجویان المپیک این است که پناهجویان  ۲016کنفرانس مطبوعاتی سوم ژوئن 

را تشویق و ترغیب کند که در نهایت در یک کمیتة ملی المپیک جذب شوند. او خانم راحله آسمانی تکواندوکار 

در قالب کمیتة ملی المپیک  ۲016عنوان مثالی در این رابطه ذکر می کند که در نهایت توانست در سال  ایرانی را به

ناهجویان ن حال، همواره این اتفاق نمی افتد و برخی پ(. با ایاینجانروژ در مسابقات المپیک ریو شرکت کند )بنگرید به 

به سختی می توانند تابعیت سایر دولت ها را کسب کنند و در قالب کمیتة ملی المپیک آن ها در مسابقات المپیک 

ورزشکار تیم پناهجویان المپیک ریو در تیم  10شرکت کنند. شاهد مثال آن نیز این واقعیت است که شش نفر از 

یان المپیک توکیو نیز حضور داشتند. از آن جایی که پذیرش پناهجویان در کمیتة ملی المپیک دولت پناهجو

تواند احتمال ارتقاء جایگاه این دولت را در رده بندی المپیک افزایش دهد، درخواست این درخواست شونده می

قرار می گیرد. اما، دالیلی ازجمله  پناهجوبان در خصوص اعطاء تابعیت معموالً مورد پذیرش دولت درخواست شونده

وجود ورزشکاران مدال آور در کشور درخواست شونده در رشتة ورزشی که پناهجو به آن اشتغال دارد یا نداشتن 

شانس کسب مدال از سوی پناهجو با توجه به توانایی پایین او در رشتة ورزشی موردنظر می تواند باعث کم میلی 

است تابعیت از سوی این پناهجویان شود. بنابراین، آن چه در عمل اتفاق می افتد، دولت مزبور در پذیرش درخو

برخالف رویکرد کمیته بین المللی المپیک نسبت به تیم پناهجویان المپیک است. کمیته این تیم را یک راه حل موقتی 

ان ار است که این ورزشکاربرای حضور ورزشکاران بی سرزمین در مسابقات المپیک قلمداد می کند و همواره امیدو

بعدها بتوانند در قالب کمیته های ملی المپیک جذب شوند. درواقع، شاید تنها برای برخی از این ورزشکاران چنین 

اتفاق میمونی رخ دهد. اما، بنظر می رسد همان طور که در المپیک توکیو مشاهده شد، تعداد نفرات این تیم به مرور 

نده یک تیم تمام عیار از پناهجویان در تمام رشته های ورزشی المپیک شرکت کند. حتی زمان افزایش یابد و در آی

این احتمال نیز دور از ذهن نیست که تیم پناهجویان المپیک عالوه بر ورزش های انفرادی، در رشته های ورزشی 

 گروهی نیز نمایندگانی در دوره های آتی المپیک داشته باشد. 

انی و دالیل تشکیل تیم پناهجویان المپیک، فارغ از مبانی انسان دوستانه، باید گفت که در کندوکاو در خصوص مب

ایجاد این تیم بیش از هر چیز دیگر معلول مشارکت ها و همکاری های نزدیک کمیته بین المللی المپیک و سازمان 

وضعیت  ۲009مجمع عمومی ملل متحد در سال  ۳/64قطعنامة ملل متحد و آژانس های تخصصی آن است. کمیته که با 

ناظر را در مجمع بدست آورده است، در حال حاضر در قالب پروژه های متعددی با سازمان ملل و برخی آژانس های 

https://www.insidethegames.biz/articles/1047821/raheleh-asemani-impossible-is-possible
https://www.insidethegames.biz/articles/1047821/raheleh-asemani-impossible-is-possible
https://digitallibrary.un.org/record/668199?ln=en
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ی وسعه و صلح و کمیساریای عالتخصصی آن ازجمله یونسکو، یونیسف، ادارة ملل متحد در خصوص ورزش برای ت

پناهندگان همکاری می کند. درواقع، تمایل کمیته به ایجاد و گسترش ارتباط با سازمان ملل و آژانس های تخصصی 

آن عمدتاً بدین سبب است که کمیته تالش می کند تا از این طریق به فعالیت ها و اهداف خود مشروعیت بین المللی 

 (.اینجاببخشد )بنگرید به 

ورزشکاران تیم پناهجویان المپیک که در المپیک ریو و المپیک توکیو شرکت کردند، موفق به کسب هیچ مدالی 

افتاده است همواره همراه با نشدند و رقابت آن ها با ورزشکاران هموطن خود که در موارد انگشت شماری اتفاق 

اشک و بغض و حسرت برای این ورزشکاران و تماشاگران بوده است. اما، ایجاد این تیم فرصتی برای ورزشکاران 

پناهجو ایجاد کرده تا ذره ای از غرور و عزت نفس خود را با شرکت در باالترین سطح مسابقات مربوط به رشتة 

ود را صرف آن کرده اند، بازیابند. همچنین، حضور آن ها در معتبرترین ورزشی که مدت زمان زیادی از عمر خ

مسابقات ورزشی برای افرادی که در شرایط مشابه آن ها هستند بسیار الهام بخش خواهد بود و آن ها را تشویق می 

انه باید (. با این حال، متأسفاینجاکند که توانایی ها و استعدادهای خود را پرورش دهند و شکوفا کنند )بنگرید به 

گفت که علی رغم ایجاد تیم پناهجویان المپیک، مصائب عدیدة ورزشکاران پناهجو برای شرکت در سایر مسابقات 

ه کمیته بین المللی المپیک و رییس آن در ایجاد تیم کماکان باقی است و در حال حاضر با توجه به خالقیتی ک

پناهجویان المپیک به خرج داده اند، پناهجویان تنها می توانند در مسابقات المپیک شرکت کنند. از این رو، این 

ورزشکاران به واسطة غیبت در سایر مسابقات متحمل خسارت هایی می شوند که می تواند عمر ورزشی آن ها را به 

خربی تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، این امید وجود دارد که با پیگیری نهادهای حقوق بشری ازجمله نهادهای نحو م

مرتبط با امور پناهندگان، ابتکار کمیتة بین المللی المپیک در تشکیل تیم پناهجویان المپیک در سایر مسابقات نیز مورد 

 توجه قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

https://projekter.aau.dk/projekter/files/281293065/Master_Thesis.pdf
https://projekter.aau.dk/projekter/files/281293065/Master_Thesis.pdf
https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/740/333
https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/740/333


 

25 

 

 توسعه پایدارتوکیو و آرمان های  2020صلح سبز پایدار: المپیک 

پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی و مسوول کمیته جوانان انجمن  - امین معتمدی

 ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

توکیو  ۲0۲0وزگار غریب دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا، می توان از خوبی ها هم نوشت. المپیک در این ر

مشعل تاریخ برگزاری این مسابقات است. از  طول در« سبزترین المپیک»ژاپن، به زعم قریب به اتفاق صاحب نظران 

محل استراحت ورزشکاران و ...، همه و همه از ، وسایل مدال ها، سکوی های سه بعدی اهدای مدالالمپیک گرفته تا 

مواد بازیافتی، که بخش اعظم آن مربوط به مواد الکترونیکی و آلومینیومی بود، ساخته شده بود. ضمن اینکه 

خودروهای جابجایی ورزشکاران و اقالم ورزشی نیز تماما برقی و هیدروژنی بودند. در این نوشتار بر آنیم تا به بررسی 

 اد حقوقی این آوردگاه بزرگ در راستای دستیابی و ترویج آرمان های توسعه پایدار بپردازیم.برخی ابع

 مسابقات المپیک و آرمان های توسعه پایدار 

ر د عنوان قطعنامه ای است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد «توسعه پایدار عامل فعال سازیورزش به عنوان »

. این قطعنامه به مناسبت ارائه گزارش دوساالنه دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه ورزش رسیدتصویب به  ۲018سال 

کور به ارتقا فرهنگ مدارا، احترام و توانمند سازی زنان، جوانان و دیگر افراد سند مذ .شدبرای توسعه و صلح تصویب 

و  ردهکتأثیر ورزش بر سالمت، آموزش، مشارکت اجتماعی و مبارزه با فساد تأکید  بههمچنین جامعه اشاره می کند. 

دین خصیصه جهان شمول بودن ورزش ب بر این موضوعات تشویق می کند. هر چه بیشتر تمرکز در راستایدولت ها را 

معناست که کمیته بین المللی المپیک و گروه های اجرایی آن، مسوولیت ویژه ای برای ارتقا سطح کیفی آینده پایدار 

 «گزارش پایداری» جهت  پیش برد این موضوع، اقدام به انتشار گزارش هایی با نامکمیته بین المللی المپیک دنیا دارند. 

ی ولیت کمیته بین المللودر تمام حوزه های مس ه در اهداف مختلف راصورت گرفتپیشرفت های  آنکه در  کرده 

 تبیین می نماید.

افزایش آگاهی از  در  جهتتوکیو  ۲0۲0المپیک و پارالمپیک کمیته های برگزاری مسابقات سازمان ملل متحد و 

و رویدادهای ورزشی در سراسر جهان و تمرکز بر مشارکت ملموس در  ، ورزشآرمان های توسعه پایدارارتباط بین 

 مسابقاتتوسعه پایدار و قدرت  مان هایآر. این همکاری سهم ورزش در دستیابی به کرده اندتالش  این آرمان ها

ستیابی به د برگزاری المپیک. هدف کمیته دهدمی  توجه قرار بیش از پیش مورد المپیک در ارتقای صلح و توسعه را

http://www.linkedin.com/in/AminMotamediURL
https://olympics.com/tokyo-2020/en/news/tokolo-asao-designer-of-the-victory-ceremony-podiums-and-emblem
https://olympics.com/tokyo-2020/en/news/tokolo-asao-designer-of-the-victory-ceremony-podiums-and-emblem
https://olympics.com/en/news/designs-of-tokyo-2020-s-recycled-medals-unveiled
https://olympics.com/en/news/designs-of-tokyo-2020-s-recycled-medals-unveiled
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/12/Sport-as-an-enabler-of-sustainable-development-EN.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/IOC-Sustainability-Report-2018.pdf?_ga=2.68702417.1759072263.1628019045-1861722693.1628019044
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/celebrate-olympic-games/Sustainability/IOC-Sustainability-Report-2018.pdf?_ga=2.68702417.1759072263.1628019045-1861722693.1628019044
http://sdg.iisd.org/news/un-2020-olympics-plan-to-advance-sustainability-sdgs/
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عدم پذیر برای حرکت به سمت  تجدید درصد 100استفاده از برق  تی نظیرپیشرفت در این زمینه ها از طریق اقداما

هدر رفت صفر و استفاده از وسایل نقلیه ی مصرفی با هدف گذاری اقالم و کاالها درصد 99بازیافت  ،کربنتولید 

 و خودرو های الکترونیکی است. عمومی

را  پایداریستون پنج ، ۲0۳0آرمان های توسعه پایدار در سند توکیو برای دستیابی و مطابقت با المپیک زین سبب، 

 در نظر گرفت:برای بازی های امسال 

 ستفاده از انرژی های تجدیدپذیر اتا حد امکان  که شد ریزی برنامه تغییر اقلیم: برای برگزاری مسابقات این طور

 پیش بروند؛ صفر( کربنانتشار کربن )تولید و  عدم سویو به شده 

 بر گرفته   مدیریت منابع: یکی از اهداف این المپیک در راستای عدم تولید پسماند و زباله برنامه ریزی شده است(

 که در فرهنگ ژاپن به همین مضمون وجود دارد(؛  Mottainaiاز اصطالحی به نام 

 است؛ کیو مبنی بر )شهر در طبیعت/ طبیعت در شهر( مرتبطمحیط زیست و تنوع زیستی: این بخش با شعار شهر تو 

  اصول راهنمایکمیته المپیک قصد دارد از : برای این منظور تجاری عادالنه سازوکار هایحقوق بشر، کار و 

 ؛پیروی کند تجارت و حقوق بشر تحد در خصوصم سازمان ملل

 کمیته المپیک می خواهد که شرکت در مسابقات به روی همه مردم باز باشد.مشارکت، همکاری و ارتباطات : 

اقدام به  ۲016کمیته برگزاری المپیک و پارا المپیک توکیو در سال  در راستای آماده سازی، ،عالوه بر موارد فوق

کرده که استانداردهایی را برای محصوالت و  منبع پایدار دستورالعمل از اصول اساسی به ناممجموعه ای  انتشار

، محصوالت کشاورزی، یچوبلوازم ، های تجاری از جمله کاال ۲0۲0دوره مسابقات المپیک خدمات مختلف در 

، ها منعکس کننده آرمان در واقع این دستورالعمل به طور کلی تعیین می کند. روغن پالمو  آبزیان، احشام ، کاغذ

کامل مورد توجه طور  به را  بوده ،مقوله پایداری اجرا در مسابقاتآماده سازی و  جهتاهداف و اقدامات مورد نیاز 

ین د. شایان ذکر است در اعمل می کن شرکت کنندگان این مسابقات فعالیت برایو به عنوان چارچوبی داده قرار 

به  ز قبیل حقوق بشر، حقوق مرتبط با حق بر کار،  امور تجاری وابسته، به مسایل مربوط به توسعه پایدار ادستورالعمل

 آن و مسایل محیط زیستی پرداخته شده است.

ون سازمان کنوانسیکمیته مربوط به کمیته بین المللی المپیک و ، ۲018نیز در سال  تغیرات اقلیمیدر پی اهمیت موضوع 

راه اندازی  «اقلیمی اقدامات ورزش برای» ی را در راستای طرح( ابتکار عملUNFCCC)اقلیم ملل متحد برای تغییر 

جالب آنکه، اجرای طرح مذکور با تعامل بین کمیته المپیک و افراد اجرایی در شهر های میزبان صورت می  کردند.

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.greenmatters.com/p/olympics-sustainability-tokyo
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/sustainability/sus-code
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/ionsexo2hw0bvhjcollc.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/jf6zh0rysdibj5mbo9t7.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/jf6zh0rysdibj5mbo9t7.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/cw36xz40qoklavhflutc.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/hodrckddtu8g0lwlid8u.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/aeqsvpetygrlliblwiyd.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/aeqsvpetygrlliblwiyd.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/kbl4duj4gjacmgnzhrgo.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/kbl4duj4gjacmgnzhrgo.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/hrvxivwevsennzceehre.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/carbon-footprint-of-the-games-international-climate-change-law-and-the-olympics/0387DED9FA41AB026660514406896B84#fn12
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/carbon-footprint-of-the-games-international-climate-change-law-and-the-olympics/0387DED9FA41AB026660514406896B84#fn12
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 طرح ورزش برای اقدامات اقلیمی 1۲و  5پاراگراف های ر و آنچه د کنوانسیون پاریس ۲ماده پذیرد. مانند آنچه در 

ن اهداف بلند ر نظر داشتمندرج گردیده، کمیته بین المللی المپیک نیز خود را ملزم به  کاهش انتشار گاز کربن با د

پروازانه دانسته است؛ این امر خود نشان دهنده عزم جدی برای رسیدن به این منظور است. هر چند که مانند بسیاری از 

ه با این حال، آمادحوزه های دیگر انرژی، موفقیت در این موضوع به میزان اجرایی شدن و عمل بدان بستگی دارد. 

های المپیک توکیو نشان می دهد که کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانه ای در  سازی های مداوم برای بازی

توافقنامه پاریس و طرح ورزش برای اقدامات  .با دشواری هایی نیز مواجه استالمپیک  در مقیاس مسابقاترویدادی 

س آنجلس اهداف ل ۲0۲8پاریس و  ۲0۲4اقلیمی نوید تعهداتی را می دهد که در المپیک های بعدی نظیر المپیک 

 باالتری را در خصوص کاهش انتشار گاز های گلخانه ای به همراه داشته باشد.

کمیته بین المللی المپیک در واکنش به افزایش فشار های جامعه مدنی، در مباحث حقوق بشری نیز تمهیدات قانونی 

ضمانت اجرای تعهدات مفادی را برای را مطمح نظر خود قرار داده است. کمیته در قرار دادهای مناقصه و میزبانی، 

پاریس نخستین المپیکی  ۲0۲4ته است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که المپیک در نظر گرف حقوق بشری

اضافه می شود. هر چند قبل از « قرارداد شهر میزبان»خواهد بود که مفاد حقوق بشری در کلیه قراردادهای موسوم به 

حقوق ، موضوعات حقوق بشری از جمله موضوع مربوط به ۲0۲0برگزاری مسابقات المپیک به تعویق افتاده توکیو 

اظر بر  کی از این قبیل تمهیدات نمسابقات نیز مطرح شده بود.  افزون بر این، ی افراد شاغل در تاسیسات ساختمانی

 کمیته سازماندهی بازی های المپیکبر این اساس  که است (Due Diligence) مراقبت مقتضی سازوکارالزامات 

 خواهد بود.حقوق بشر  کاجرای استراتژی وتوسعه  ،رعایت حقوق بشرملزم به 

 فرجام سخن 

در  نقشه راهبردیتوکیو، کمیته اجرایی مسابقات اقدام به تدوین و انتشار  ۲0۲0پیش از برگزاری مسابقات المپیک 

ز این نوشتار بدان اشاره شد، به بررسی هر کدام ا کرد که  در پنج بخش مجزا که پیشتر نیز در همین  راستای پایداری

اهداف پنجگانه می پردازد. در این گزارش ژاپن خود را متعهد می سازد که تحقق آرمان های توسعه پایدار را از طریق 

 توکیو مفهوم ۲0۲0اجرایی سازی و ارایه مدل های راه حل برای همه مردم جهان به نمایش گذارد. در نهایت، المپیک 

 برای برگزاری مسابقات المپیک را در قالب عبارتی خالصه می کند:« پایداری»

 «.برای کره زمین و مردم - بیایید کمی بهتر باشیم » 

 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Sports_for_Climate_Action_Declaration_and_Framework_0.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/introduction-to-the-symposium-on-the-olympics-and-international-law/7FD77966ABD58976011B869040FEC9A5
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/introduction-to-the-symposium-on-the-olympics-and-international-law/7FD77966ABD58976011B869040FEC9A5
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/introduction-to-the-symposium-on-the-olympics-and-international-law/7FD77966ABD58976011B869040FEC9A5
https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/171363/host-city-contract-principles-games-of-the-xxxiii-olympiad-in-2024-international-olympic-committee?_lg=en-GB
https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/171363/host-city-contract-principles-games-of-the-xxxiii-olympiad-in-2024-international-olympic-committee?_lg=en-GB
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/rightsholder-view-on-human-rights-provisions-in-olympic-bidding-and-hosting-regulations/E822FE6DB598BD8FCA5063A29FFFA14F#fn16
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/rightsholder-view-on-human-rights-provisions-in-olympic-bidding-and-hosting-regulations/E822FE6DB598BD8FCA5063A29FFFA14F#fn16
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/rightsholder-view-on-human-rights-provisions-in-olympic-bidding-and-hosting-regulations/E822FE6DB598BD8FCA5063A29FFFA14F#fn16
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/uiwrmekevpl4zcow9eza.pdf
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/uiwrmekevpl4zcow9eza.pdf
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 خط مشی کمیته بین المللی المپیک در راستای مقابله با دوپینگ در المپیک توکیو

 عالمه طباطباییدانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه  - سپهر صارمی

 

ون در مسابقات مهمی همچشی همیشه به انحاء مختلف صورت می گیرد. زمقابله با دوپینگ در تمامی مسابقات ور

یازده  . در المپیک توکیو بیش ازالمپیک، رقابت سالم و عاری از دوپینگ بیش از هر زمان دیگری مورد انتظار است

ر که سعی نهادهای بین المللی دخیل در مبارزه جهانی با دوپینگ ب پرداختندبرتر به رقابت با یکدیگر  هزار ورزشکار

ژانس آ که هیچ یک از ورزشکاران قوانین و مقررات مربوط به دوپینگ را نقض ننماید. ناگفته پیداست که بودآن 

ه بر خطیری را در این زمین جهانی مبارزه با دوپینگ به منظور عمل کردن به شعار خود که ورزش پاک است، وظیفه

 عهده دارد. 

با  قواعد مربوط به مبارزه بیانیه یک ، آژانس  به درخواست کمیته بین المللی المپیک در۲0۲1ریلوسیزدهم آ در

این رابطه نیز در  19-یدوکو همه گیریاین قواعد در مسابقات المپیک توکیو، حاکم بود.  که دوپینگ را اعالم نمود

ا تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است که ورزش و مسابقات یبده است. این ویروس تقرتأثیرگذار بو

تلقی گردد.  آژانس به نوعی منحصر به فرد بیانیهمستثنی نبوده اند. همین موضوع باعث شده است که  نیز از آنالمپیک 

نی مبارزه آخرین نسخه آیین نامه جهاکرونایی بوده است مالک قرار گرفتن  یکی از تغییراتی که معلول وجود شرایط

برگزار  ۲0۲0موکول نگردیده بود و در سال  ۲0۲1می باشد. به دیگر سخن، اگر المپیک توکیو به سال  با دوپینگ

ژانویه  1در  ۲0۲1بر آن حاکم  بود اما با الزم االجرا شدن آیین نامه  ۲015آیین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ شده بود، 

 . گردیدیگزین این آیین نامه جا ۲0۲1

ک، لی المپیبه نهادهای مربوط از جمله کمیته های م نامه ای طیکمیته بین المللی المپیک  ۲0۲1ریل ودر ششم آ

سیون های بین المللی و دیوان داوری ورزش سیاست های مقابله با دوپینگ را ابالغ نمود. کمیته بین المللی رافد

موده است. در تفویض ن آژانس بین المللی نمونه گیریالمپیک مسئولیت اجرای برنامه مقابله با دوپینگ خود را به 

برای مثال  .داشترگزاری بازی های المپیک توکیو، آژانس بین المللی المپیک وظایف متعددی را بر عهده حین ب

نمونه گیری و جمع آوری نمونه های ورزشکاران می ، پیداست مهم ترین مسئولیت این نهاد آن طور که از نام همان

مشخص شود که حق استفاده  تابر عهده آژانس است  مصرف درمانی  معافیتباشد. همچنین مسئولیت بررسی موارد 

ود که ش آشکاردر صورتی که  .از ماده ممنوعه ای طبق معافیت مصرف درمانی به ورزشکاری اهدا شده است یا خیر

https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/athletes.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/athletes.htm
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/athletes.htm
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2021-04/wada-posts-iocs-anti-doping-rules-for-re-scheduled-tokyo-2020-games
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/circular_letter_-_ioc_anti-doping_rules_-_tokyo_2020_-_march_2021_-_eng.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/circular_letter_-_ioc_anti-doping_rules_-_tokyo_2020_-_march_2021_-_eng.pdf
https://ita.sport/
https://ita.sport/
https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/therapeutic-use-exemption-tue
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اطالع داده می شود که مرتکب نقض قوانین مربوط به دوپینگ شده است.  اوورزشکار این حق را نداشته است، به 

ق متخلف اطالع دهد که از لحاظ قانونی مح آژانس بین المللی نمونه گیری می بایست به ورزشکار پس از این مرحله

همچنین ورزشکار می تواند برای کاهش مجازات ناشی از  او نیز بررسی شود. Bنمونه  تااست که درخواست دهد 

 یافته غیرطبیعی ارائه دهد.  در خصوصتخلف توضیحاتی را 

که کمیته بین المللی المپیک برخی از اختیارات خود را به آژانس بین المللی نمونه گیری  این باشایان ذکر است 

ه آژانس در فعالیتی ک باشد. به عبارت دیگر، هرمی ه بر عهده کمیت کماکان ه اصلیفتفویض نموده است، اما وظی

آیین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ اشعار  ۲0که ماده  المپیک توکیو انجام دهد از طرف کمیته خواهد بود. همان طور

 می دارد:

ه عهده بهر سازمان ضد دوپینگ می تواند جنبه هایی از کنترل دوپینگ یا آموزش ضد دوپینگ که مسئولیت آن را  

دارد واگذار کند اما مسئولیت اطمینان از انجام هر جنبه ای را که طبق قانون انجام می گیرد را کامالً بر عهده دارد. در 

حدی که اگر چنین تفویضی به شخص ثالث صورت گیرد، انطباق آن با قانون و استانداردهای بین المللی باید رعایت 

 شود.

اعمال شده است. این  ۲015بیش از سه هزار اصالح نسبت به آیین نامه  ۲0۲1دوپینگ  در آیین نامه جهانی مبارزه با

کنندگان  امضا ،آیین نامه ۲۳.۲نیز اجرا شده اند. وفق ماده  قواعد مقابله با دوپینگ المپیک توکیوتغییرات همچنین در 

این آیین نامه موظف هستند که بندهای آیین نامه را از طریق خط مشی ها، اساسنامه، قواعد یا مقررات مطابق اختیار و 

 در حیطه مسئولیت خود اجرا نمایند. 

قواعد مبارزه با دوپینگ کمیته بین المللی المپیک به  5.۲و ماده  ۲0۲1ز آیین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ ا 5.۳ماده 

می  یکدر طول مسابقات المپنیز خارج از مسابقات را  نمونه گیریدر مسابقات و  نمونه گیریکمیته مذکور اختیار 

 ؛ته استنهف نمونه گیریآژانس بین المللی  لیست مواد ممنوعه در آندهد. تفاوت میان آزمایش در مسابقه یا خارج از 

د. ورزشکاران باید با تعریف اصالح شده از نمونه گیری در نزیرا برخی از مواد فقط در حین مسابقه ممنوع می باش

  :این گونه تعریف شده استنامه آژانس و کمیته بین المللی المپیک  مسابقه آشنا باشند که در آیین

 ورزشکار که رقابتیدر روز قبل از  11:59طبق این قوانین، نمونه گیری در مسابقه به معنای دوره ای است که از ساعت 

روع ، ششود می انجام آن با مرتبط های نمونه آوری جمع فرآیند یا کند می شرکت آن در ورزشی رویداد پایان تا

می شود. با این حال، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ ممکن است برای یک ورزش خاص، یک تعریف جایگزین را 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/ioc_anti-doping_rules_applicable_to_the_games_of_the_xxxii_olympiad_tokyo_2020_in_2021_clean.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/ioc_anti-doping_rules_applicable_to_the_games_of_the_xxxii_olympiad_tokyo_2020_in_2021_clean.pdf
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
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البته در صورتی که فدراسیون بین المللی توجیه قانع کننده ای ارائه دهد که تعریف متفاوتی برای ورزش  ،تأیید کند

ضروری است. پس از تایید آژانس جهانی، کمیته بین المللی المپیک نیز باید از آن تعریف برای آن ورزش  مزبور

 خاص پیروی نماید.

جایگزین از نمونه  در خصوص ارایه تعریف حق خوداز  در همین راستا دو فدراسیون جهانی تنیس و اسب سواری 

یگزین در مسابقات المپیک توکیو در این دو رشته الزم االجرا کرده اند. این تعریف جا استفادهگیری درون مسابقه 

 شده است:  مسابقه ارائه حینتعریف ذیل از نمونه گیری المپیک توکیوبود. برای مثال در مسابقات اسب سواری در 

 ای سابقهم رقابت، از منظور. است رقابت از قبل روز در اسب بازرسی نخستین از قبل ساعت یک گیری نمونه زمان

 انجام نآ با مرتبط های نمونه آوری جمع فرآیند یا کند می شرکت آن در ورزشی رویداد پایان تا سوارکار که است

 .شود می

کنترل دوپینگ در طول بازی های المپیک منع  و آزمون های به طور کلی، فدراسیون های جهانی از انجام تست ها

های جمع آوری نمونه که توسط این فدراسیون ها انجام می شود، خارج از رقابت  نشده اند. با این حال، همه روش

تلقی می شوند، مگر اینکه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در مجوز خود برای آزمایش فدراسیون های جهانی مطلبی 

د، به صراحت توضیح داده ش، کمیته بین المللی المپیک، از طریق نامه که در رابطه با آن حالدیگر بیان کند. با این 

با  یوالمپیک توکهای  تا در طول بازی کند می و ترغیب های ضد دوپینگ را تشویق فدراسیون ها و سایر سازمان

 همکاری آژانس بین المللی نمونه گیری آزمایش کنترل دوپینگ را انجام دهند.

 ا معافیت درمانی است. در مسابقات المپیکمبحث بسیار مهم دیگر که باید بدان اشاره نمود مصارف مواد ممنوعه ب

مقررات مبارزه با دوپینگ کمیته بین المللی المپیک   4.4استفاده با معافیت درمانی تابع ماده به توکیو مقررات مربوط 

. ورزشکارانی که قصد دارند به دالیل پزشکی از مواد ممنوعه ای استفاده بود استاندارد بین المللی معافیت درمانیو 

المپیک  مسابقاتدر که  استد، می بایست برای این نوع معافیت درخواست بدهند.  حال نکته قابل توجه این ننمای

تصمیم گیری در رابطه با این درخواست ها به آژانس بین المللی نمونه گیری محول شده است. از این  توکیو وظیفه

عافیت استفاده کمیته م ءرو، آژانس بین المللی نمونه گیری از جانب کمیته بین المللی المپیک ملزم به تعیین اعضا

 لیت بررسی تمامی درخواست های مربوط بهدرمانی می باشد.کمیته معافیت استفاده درمانی نهادی است که مسئو

 استفاده معافیت درمانی را در مسابقات المپیک توکیو دارد. 

https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-use-exemptions-istue
https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-use-exemptions-istue
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مسئله ی دیگر که در قوانین مبارزه با دوپینگ گاه بحث برانگیز بوده است، اطالعات محل سکونت ورزشکار است. 

ود ت محل سکونت خالعااست می بایست اطورزشکاران حرفه ای که نامشان در مجموعه های نمونه گیری ثبت شده 

ورت می ص آدامزتوسط سیستم  امر. شایان ذکر است که این نمایندرا سه ماه یکبار به مامورین ضددوپینگ اعالم 

مربوط  نیز پابرجاست. به عنوان یک اقدام ایمنی ن در حین برگزاری مسابقات المپیک توکیوااین تعهد ورزشکار گیرد.

می ب سب موضوع همین .، افرادی به جز ورزشکاران اجازه ندارند که به دهکده المپیک ورود پیدا کنند19-به کووید

دوپینگ در داخل دهکده حضور پیدا نکنند. اگر ورزشکاری اطالعات مربوط به محل سکونت ضدن اشود که مامور

ود. ب تخلف مربوط به قوانین ضد دوپینگ کمیته بین المللی المپیک شکاید، ممکن است سرانجام مرتخود را ثبت ننم

دست  مرتبه نمونه گیری را از ۳شکاری رزبعید به نظر می رسد که در زمان برگزاری مسابقات المپیک و حال با این

 بروز داشته باشند تا از خویش سکونتدهد. بنابراین، ورزشکاران می بایست توجه الزم را به ثبت اطالعات محل 

 جلوگیری نمایند.  احتمالیتخلفات 

شعبه ضددوپینگ دیوان داوری ورزش شعبه ای ویژه در المپیک توکیو دارد. زمانی که آژانس بین المللی نمونه  

یوان ه ددرخواستی را نزد شعب دوپینگ را داشته باشد، می بایست فوراً در خصوصیک تخلف  گزارش بروزگیری 

داوری ورزش در توکیو ثبت نماید. دیوان داوری ورزش در این مرحله به عنوان نهاد رسیدگی کننده بدوی عمل می 

کند. ثبت درخواست از طرف کمیته بین المللی المپیک توسط آژانس بین المللی المپیک صورت می گیرد. در 

ار شود، باعث می شود که فرد خاطی به طور خودکصورتی که در ورزش های انفرادی تخلفی از قوانین دوپینگ ثابت 

از تمامی دستاوردهای خود در المپیک محروم گردد. سرعت عمل شعبه مبارزه با دوپینگ دیوان داوری ورزش در 

المپیک نسبت به رسیدگی های عادی بیشتر است. نکته جالب توجه در این رسیدگی ها این می باشد که در صورتی 

ی نماید. خواه ظرنده در پرونده ای سه نفر باشد، دیگر خواهان نمی تواند درخواست تجدیدکه هیئت رسیدگی کنن

 . خواهد بوددیوان فدرال سوییس  تجدیدنظرخواهراه برای  و تنها آخرین دراین صورت

واند در می ت تنهاضد دوپینگ دیوان داوری ورزش محدود است. این شعبه  هکه صالحیت شعبه ویژ استشایان ذکر 

که محرومیت موقتی یا دائمی از مسابقات المپیک  تبط با آنمقررات ضددوپینگ و مجازات های مر از مورد تخلف

به جز المپیک  مسابقاتیورزشکاران در به  نسبتی یاعمال مجازات ها مجاز بهاست تصمیم گیری کند.  بنابراین، شعبه 

ت که کمیته بین المللی المپیک، به عنوان سازمان دهنده و برگزار کننده . این امر به این دلیل اسخواهد بودن توکیو

 نظر خود دارا می باشد. اختیار انضباطی خارج تحتیک رویداد اصلی، صالحیت انضباطی خود را فقط در مسابقات 

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/adams
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/adams
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فدراسیون  ایناز بازی های المپیک بر عهده فدراسیون های بین المللی یا سازمان های ضددوپینگ مربوط است. بنابر

های بین المللی یا سازمان های ضددوپینگ می توانند صالحیت انضباطی خود را به شعبه ضددوپینگ دیوان داوری 

داده  انجامک المپی مسابقاتتخلفاتی که در طول  در قبالانضباطی را علیه ورزشکار  تدابیرورزش واگذار کنند یا 

مدیریت نتایج به آژانس بین المللی نمونه گیری تا حدودی باعث تفویض کنترل دوپینگ و  .اتخاذ نماینداست،  

 تقویت کنترل های مستقل گردید که این در نهایت به سود ورزشکاران خواهد بود.

ان مستلزم عزم مشترک و تالش همه ذینفعان است. بنابراین، سازم مسابقات المپیک توکیومبارزه با دوپینگ در طول 

ه ک ریویلد از تبادل اطالعات در مورد دوپینگ وهمچنین از پلتفرم نوین افشاگری می توانن کارانها و ورزش

 ددهن ورزشکاران را قادر می سازد اطالعات شخصی و شواهدی را در مورد تخلفات بصورت محرمانه و ناشناس ارائه

یته بین کمبه نظر می رسد  )اخیراً توسط آژانس بین المللی نمونه گیری راه اندازی شده است(، بهره الزم را ببرند.

المللی المپیک علی رغم فعالیت های  نه چندان زیاد ماه های اخیر به دلیل ویروس کرونا، سعی داشته است که دست 

ست این همه گیری ممکن ادر راستای مبارزه با دوپینگ بهبود بخشد. کم از لحاظ قوانین و مقررات آمادگی خود را 

 نشده باشند.  آشکاربرای نظام مبارزه با دوپینگ داشته باشد که هنوز  باریزیانپیامدهای 

ن پاک و سازمان های دخیل امیدوار هستند که المپیک توکیو رقابتی سالم و عاری از تقلب بوده اورزشکار بهرحال،

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ita.sport/news/the-ita-launches-whistleblowing-platform-reveal/
https://ita.sport/news/the-ita-launches-whistleblowing-platform-reveal/
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 حق آزادی بیان و اعتراض به تبعیض نژادی در المپیک

 پژوهشگر حقوق بین الملل -زهرا موسوی

 

هرگونه اعتراض یا تبلیغ سیاسی، مذهبی یا نژادی در محوطه، اماکن یا سایر » منشور المپیک 50ماده  ۲مطابق بند 

 -ذکر می شود«  یککمیته المپ»یا «  کمیته»که به اختصار -کمیته بین المللی المپیک « فضاهای المپیک غیرمجاز است.

را در  -ذکر می شود«  کمیسیون»که به اختصار -مبتنی بر نظر کمیسیون ورزشکاران  50دستورالعمل اجرایی ماده 

و همچنین زمان و مکان ممنوعیتهای مذکور را تبیین  50صادر نمود. این دستورالعمل علت و هدف ماده  ۲0۲1ژانویه 

کند؛ همچنین مصادیق اعتراض شامل ژستهای سیاسی مثل زانو زدن و حرکات دست را فهرست می کند. این مقاله  می

در نظر دارد صرف نظر از اینکه آیا کمیته المپیک می تواند با استناد به نظرسنجی، موضوعات حقوق بنیادین بشر را 

پرداخته و  50، به قابلیت اجرایی دستورالعمل ماده تفسیر یا محدود کند و آیا اصوال چنین مداخله ای مجاز است

 مطابقت آن با اصول حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد. 

 50ماده  ۲هدف بند 

آن حفظ بیطرفی سیاسی در بازیهای المپیک است. در راستای این هدف و هماهنگ با ارزشهای  ۲و بند  50هدف ماده 

 19۷5منشور  55کنونی بخشی از ماده  50شروع به قاعده سازی کرد. ماده  19۷5المپیک، کمیته بین المللی از سال 

است که هر نوع اعتراض، یا تبلیغات سیاسی، مذهبی یا نژادی را در اماکن المپیک تحریم می کند. آنچه اهمیت دارد 

ب آنها آزادی تا کنون، قواعد سختگیرانه تری وضع شد که بموج 1968اینکه در طول سالهای گذشته بویژه از سال 

 بیان و اعتراض ورزشکاران محدود شده است.

 ۲0۲0پیش از مسابقات توکیو  50ماده  ۲اصالح دستورالعمل اجرایی بند 

، کمیته با  ۲0۲1در نتیجه فشار افکار عمومی و ورزشکاران برای لغو یا اصالح دستورالعمل اجرایی مصوب ژانویه 

ای بر دستورالعمل  اصالحیهاعالم نمود که  ۲0۲1ژوئیه   ۲ کنفرانس خبریاستناد به توصیه کمیسیون ورزشکاران در 

منشور المپیک صادر کرده که بموجب آن توضیحات مفصلی در مورد اماکن و فرصتهایی ارائه  50ماده  ۲اجرایی بند 

 :ارتند ازمی دهد که ورزشکاران برای تمتع از حق آزادی بیان می توانند از آن بهره مند شوند. این فرصتها عب

 ( در اماکن مختلط از جمله هنگام گفتگو با رسانه؛1

 ( در مرکز پخش بین المللی یا مرکز رسانه ها از جمله هنگام گفتگو با رسانه ها؛۲

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2020/01/Rule-50-Guidelines-Tokyo-2020.pdf
https://olympics.com/ioc/news/ioc-extends-opportunities-for-athlete-expression-during-the-olympic-games-tokyo-2020
https://olympics.com/ioc/news/ioc-extends-opportunities-for-athlete-expression-during-the-olympic-games-tokyo-2020
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2021/07/Rule-50.2-Guidelines-Olympic-Games-Tokyo-2020-Final.pdf
https://olympics.com/athlete365/app/uploads/2021/07/Rule-50.2-Guidelines-Olympic-Games-Tokyo-2020-Final.pdf
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 ( در طول کنفرانسهای مطبوعاتی در مکان مسابقه یا در مرکز رسانه؛۳

 ( در حین مصاحبه؛4

 ( در جلسات تیمی؛5

 سنتی و دیجیتالی؛( از طریق رسانه های 6

 ( از طریق کانالهای رسانه ای؛۷

( در محل مسابقه پیش از شروع مسابقه، در محل برگزاری مسابقه )مثال بعد از ترک اتاق تماس یا هر مکان مشابه 8

 اتاق تماس؛ یا در هنگام معرفی ورزشکار یا تیم(.

 شرایط و محدودیتهای تمتع از حق آزادی بیان و اعتراض

اهمیت است این است که آزادی بیان و اعتراض ورزشکاران محدود به شرایطی است و این اصالحیه به آنچه حائز 

 صورت گسترده به آن می پردازد:

 . مطابق اصول بنیادین المپیک باشد؛1

 . به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  ملتها، کشورها یا سازمانها و شان آنها را هدف نگیرد؛۲

 مصادیق اخالل به شرح ذیل است:. ایجاد اخالل نکند؛ ۳

اظهار عقیده یا اعتراض هنگام معرفی ورزشکار یا تیم یا در زمان پخش سرود ملی مخل محسوب می شود چراکه  -

 این رفتار تمرکز ورزشکار یا تیم را بر هم می زند و یا پروسه آماده شدن ورزشکاران را برای مسابقه مختل می کند.

رفی ورزشکار یا تیم یا در هنگام اجرای پروتکل. مثال بلند کردن پرچم یا بنر، یا تهدید به اخالل فیزیکی هنگام مع -

 آسیب فیزیکی به فرد یا اموال و غیره اخالل محسوب می شود.

. اظهار عقیده و اعتراض می بایست در زمره گفتار و رفتارهایی نباشد که وفق قواعد کمیته المپیک و یا قواعد 4

 لمللی ذیربط ممنوع یا محدود شده است.فدراسیون بین ا

ورزشکاران مکلفند در هنگام اظهار نظر یا اعتراض به قواعد حاکم، ارزشهای »همچنین بنا بر این دستورالعمل جدید 

المپیک و سایر ورزشکاران احترام بگذارند. از هرگونه رفتار و گفتار توام با تبعیض، تنفر، خصومت یا خشونت 

به  همچنین دستورالعمل« آنچه شائبه نقض اصول بنیادین المپیک را موجب می شود دوری کنند.بپرهیزند. از هر 

عواقب عدول از الزامات فوق الذکر می پردازد و مقرر می کند که ارزیابی موارد ناقض مقررات و تعیین پیامدهای 

 شود.انضباطی به عهده کمیته بین المللی المپیک بوده و با شفافیت کامل اعمال می 
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بر مبنای این اصالحیه می توان نتیجه گرفت که ورزشکاران به طور اجمالی مجازند در کنفرانس های مطبوعاتی و از 

طریق رسانه های اجتماعی نظر خود را بیان کنند و یا اعتراض نمایند. آنها  همچنین مجازند که نظر و اعتراض خود را 

 معرفی )البته تحت شرایطی خاص( ابراز کنند. اما بمنظور حفظ بیطرفی در محل مسابقه پیش از شروع مسابقه و در طول

و نیز رعایت شان سکوهای ورزشی، زمین مسابقات و مراسم رسمی، ورزشکاران مجاز نیستند که در جریان مراسم 

 رسمی و مسابقات و در دهکده المپیک نظر بدهند یا اعتراض کنند.

 لچالشهای اجرای دستور العمل جدید در عم

برای بررسی چالشهایی که کمیته در اجرای این دستورالعمل با آن روبروست به چند نمونه از اعتراض های تبعیض 

نژادی ورزشکاران در میادین و مسابقات جهانی اشاره می شود. تیم فوتبال زنان انگلیس در رقابت مقابل شیلی در روز 

ه روی پیش از شروع مسابقه زانو زدند. تیم حریف نیز بالفاصل اول مسابقات به نشانه اعتراض به تبعیض و نژادپرستی

زمین زانو زدند. تیمهای فوتبال زنان امریکا، سوئد و نیوزیلند نیز پیش از شروع مسابقات به نشانه اعتراض به تبعیض 

 انجام دادند. حرکت مشابهینژادی 

، ژاکا و شکیری بازیکنان آلبانیایی تیم سوئیس بعد از گل هایی که هر ۲018در جریان رقابتهای فوتبال جام جهانی 

لی آلبانی که نماد م عقاب دو سرساندند، شادی گل خود را با نمایش دست به شکل یک در مقابل صربستان به ثمر ر

واجه شد. علیرغم اینکه شکیری این حرکت خود را ابراز است جشن گرفتند. این حرکات با هو کردن تماشاچی ها م

احساسات بیان کرد و از توضیح بیشتر خودداری کرد، باید یادآور شد که این حرکت ژستی سیاسی است. عقاب دو 

سر نشان آرم پرچم آلبانی است. در طول این بازی تنش زیادی بین بازیکنان دو تیم وجود داشت. از سوی دیگر 

ر کوزوو متولد شده، روی یک لنگه کفش ورزشی خود پرچم سوئیس و روی لنگه دیگر پرچم کوزوو شکیری که د

داشت. بعالوه او و خانواده اش در دوره جنگ بالکان به سوئیس مهاجرت کردند. خانواده ژاکا اهل کوزوو هستند. 

گذرانده است. فیفا شکیری و ژاکا سال را در زندان یوگسالوی سابق  4پدر او بخاطر حمایت از استقالل کوزوو مدت 

 و کاپیتان تیم ملی سوئیس را به جریمه نقدی محکوم کرد.

در المپیک مکزیک اسمیت و کارلوس در حالیکه بعد از دریافت مدالهای خود و هنگام پخش سرود  1968در سال 

کت نماد ردند. این حرملی آمریکا روی سکو دستکش سیاه در دست داشتند دست خود را مشت کرده به سمت باال ب

است. نورمن هم که مدال نقره دریافت کرده بود در حالیکه نماد پروژه حقوق بشر المپیک را روی  سالم قدرت سیاه

 رلوس را از دهکده المپیک اخراج کرد.  سینه اش چسبانده بود به آنها پیوست. کمیته المپیک اسمیت و کا

https://www.npr.org/sections/tokyo-olympics-live-updates/2021/07/21/1018811516/players-take-a-knee-at-tokyo-olympics-as-the-first-competitions-kick-off?t=1631304501786
https://www.npr.org/sections/tokyo-olympics-live-updates/2021/07/21/1018811516/players-take-a-knee-at-tokyo-olympics-as-the-first-competitions-kick-off?t=1631304501786
https://www.thesun.co.uk/sport/6612505/what-albanian-eagle-xherdan-shaqiri-granit-xhakas-goal-celebration-how-kosovo/
https://www.thesun.co.uk/sport/6612505/what-albanian-eagle-xherdan-shaqiri-granit-xhakas-goal-celebration-how-kosovo/
https://cnr.ncsu.edu/news/2021/06/an-olympic-sized-problem/
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سوال این است که آیا زانو زدن و حمایت سیاسی از یک حکومت و یا سالم قدرت سیاه پوست چه مفهومی دارد؟ 

از دور مسابقات حذف شده و در موارد دیگر  50در برخی از این مثالها و موارد مشابه دیگر، ورزشکار با استناد به ماده 

عتراض مپیک نشان می دهد که معیار تفکیک رفتار سیاسی از ابه اخطار بسنده شده است. عملکرد کمیته بین المللی ال

مشخص نیست. رویکرد کمیته شفاف نیست و معلوم نیست بر اساس چه معیاری تصمیم گرفته می شود که آیا حرکت 

 (اینجاورزشکار تبلیغات سیاسی است یا خیر. )برای مطالعه بیشتر، نک: 

مشکل دیگر آن است که دستور العمل اصالحی با منشور المپیک همخوانی ندارد. بر اساس دستورالعمل کمیته موارد 

ا رنقض را بررسی کرده و آن را به کمیسیون انضباطی کمیته بین المللی المپیک ارجاع می دهد. کمیته این تصمیمها 

منشور  61ماده  ۲قاطع و نهایی و غیرقابل اعتراض نزد مراجع قضایی ملی یا مراجع بین المللی می داند. در حالیکه بند 

است. این قبیل  (CAS)المپیک مقرر کرده که رسیدگی به موارد نقض منشور در صالحیت دیوان داوری ورزش 

ه بر اساس ای بین المللی بررسی و پیگیری می شد. بعالوموضوعات پیشتر توسط کمیته های ملی المپیک و فدراسیونه

 د.، تصمیمهای کمیته و فدراسیونها تحت شرایطی قابل اعتراض و پیگیری هستنپکشتینرویه ایجاد شده بعد از قضیه 

 مریکاکمیته المپیک و پارالمپیک آصمیمات ناهمگون مقامات تصمیم گیرنده است. مثال چالش بعدی مربوط به ت 

حمایت  نو بزنند، از هیچ تصمیمی علیه آنهااعالم کرد که اگر ورزشکاران آمریکایی به نشانه اعتراض علیه تبعیض زا

تراض اقدامی متناسب و در و جامعه ورزشکاران جهان نیز نظر داده اند که زانو زدن به نشانه اع فیفانخواهد کرد. 

انو زدن زاما فینا نظر داده که حرکات اعتراضی در کنار استخر را نمی پذیرد. بنابراین  است. 50ماده  ۲چارچوب بند 

فوتبالیست امریکایی در حمایت از کولین کاپرنیک و اعتراض به تبعیض نژادی قبل از شروع بازی و در  نومگان راپی

هنگام پخش سرود ملی آمریکا قانونی است. چون این اعتراض بین رختکن و شروع مسابقه انجام شده است. اما اگر 

 اق تماس، حتی قبل از شروع مسابقه انجام دهد،یک شناگر آمریکایی همین کار را در کنار استخر، بعد از خروج از ات

 اقدام او ناقض قواعد فیناست.

نکته دیگر آنکه بعضی از ورزشکاران و نیز منتقدان دستورالعمل جدید معتقدند که توصیه های کمیته بین المللی 

ست. قض آزادی بیان االمپیک  ناظر بر زمان، مکان و محتوای عقیده و اعتراض ورزشکاران است و این خود آشکارا نا

( بدیهی است که خاستگاه این دیدگاه را باید در قواعد حقوق بشر که ضامن آزادی اینجا)برای مطالعه بیشتر، نک: 

هر فرد حق آزادی عقیده »( یافت که مقرر می کند: 1948) اعالمیه جهانی حقوق بشر 19 بیان است و به ویژه در ماده

https://www.npr.org/2021/07/23/1019880529/tokyo-olympics-rules-athlete-protest
https://www.npr.org/2021/07/23/1019880529/tokyo-olympics-rules-athlete-protest
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-186828"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-186828"]}
https://www.espn.com/olympics/story/_/id/31309106/olympic-athletes-promised-legal-support-protest
https://www.theguardian.com/football/2020/jun/02/fa-will-take-common-sense-approach-to-players-taking-a-knee-in-matches
https://www.theguardian.com/football/2020/jun/02/fa-will-take-common-sense-approach-to-players-taking-a-knee-in-matches
https://www.today.com/news/megan-rapinoe-alex-morgan-soccer-players-take-knee-protest-tokyo-t226302
https://www.today.com/news/megan-rapinoe-alex-morgan-soccer-players-take-knee-protest-tokyo-t226302
https://www.humanrights.unsw.edu.au/research/commentary/olympics-podium-protest-misses-mark
https://www.humanrights.unsw.edu.au/research/commentary/olympics-podium-protest-misses-mark
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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دریافت و  ،و بیان دارد. این حق مستلزم آن است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب

 «انتشار اطالعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد.

منتقدان قانونگذاری کمیته مدیوم المپیک را رسانه ای می بینند که برای ورزشکاران فرصتی فراهم می کند تا با دنیا 

بشر شد.  عقیده نباید مانع از تمتع از حقوق بنیادین ارتباط برقرار کنند. بنابراین با اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان و

ورزشکاران باید بتوانند تصمیم بگیرند کی و کجا از حقوق خود برای مقابله با بی عدالتی اجتماعی و نژادی استفاده 

 کنند.

بررسی  به اجمال مورد 50ماده  ۲در این مقاله سعی شد تاریخچه و چالشهای اعمال دستورالعمل جدید اجرایی بند 

آن برای قانونمند کردن چه  ۲و بند  50قرار گیرد. نتیجه اینکه با قواعد موجود و عملکرد کمیته مشخص نیست ماده 

اقدامی قاعده وضع کرده و قرار است کدام حرکت ورزشکاران منع و مجازات شود. کمیته می بایست قواعد موجود 

نطقی د پذیرش )اعتراض( و رفتار غیرمجاز )تبلیغات سیاسی( تمایز مرا به گونه ای توضیح بدهد تا بتوان بین رفتار مور

و منشور المپیک در مورد مرجع رسیدگی به تخلف  50ماده  ۲قائل شد. از سوی دیگر بین دستورالعمل اجرایی بند 

نده رهمخوانی وجود ندارد. همچنین تا کنون رویکرد واحد و منسجمی در تصمیم گیریهای نهادهای مختلف تصمیم گی

و مجازاتها وجود نداشته است. این سوالها و مشکالت، چالشهایی هستند که کمیته در حال حاضر با آنها مواجه است. 

توصیه می شود که کمیته قواعد حقوق بشر را رعایت کند و از هرگونه اعمال سلیقه و ناهمگونی در تعیین مصادیق 

رح شده و تعارض ها و چالشهای موجود تامل کند، چرا که در تبلیغات سیاسی و اعتراض بپرهیزد و در موضوعات مط

 مسابقات زمستانی پکن این مسائل می تواند به صورت جدی تری بروز کند.
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 تبیین ماهیت سازمان ها و نهادهای بین المللی ورزشی در پرتو حاکمیت دولت ها

 دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوی دکتری حقوق بین الملل  -کوثر طالبی اسفندارانی 

 ننوی چالشی قواعد، و اصول این برای شمولی جهان ارزش ادعای و الملل بین حقوق قواعد حاکمیت شدن مطرح با

 همیتا. است آمده پدید گذارسیاست مقام در جهانی نهادهای جایگاه و ملی سیاسی منافع و حاکمیت جایگاه بین

. گیرند قرار ذارگقانون شبه جایگاهی در ها آن از بسیاری که شده سبب المللیبین  غیردولتی نهادهای روزافزون یافتن

 ادبیات ایجاد اب ها سازمان این. نمود اشاره المپیک المللیبین  کمیته به توانمی المللیبین  ورزشی نهادهای این جمله از

. انده برافراشت سرزمینی فرا پرچمی و اند کرده خلق را ایویژه  هویت ارزشی، نظام یک ساخت و خود خاص سیاسی

 ت گذارسیاس نقش و نموده تحمیل ها دولت به را خود اصول و قواعد المپیک، ملی های کمیته از استفاده با چنین هم

 از. ارندد مشابهی نیز به عنوان نهادهایی فراملی، شرایط جهانی های فدراسیون. اندرا یافته  کشورها ورزش عرصه در

 یک از اند،شده  چالش و فراملی دچار المللی بین ورزشی های سازمان با خود حاکمیتی حوزه در ها این رو دولت

 رفط از و هستند ورزش جذابیت و قدرت از استفاده با خارجی عمومی افکار نزد در مطلوب تصویری خواهان طرف

به عبارت دیگر، جهانی شدن  .نمی تابند بر خود حاکمیتی های حوزه و سرزمینی قلمرو در را نهادها این دخالت دیگر

ند. ها را مجبور به پذیرش نظم نوینی می ک ها را به چالش کشیده و دولتبه تدریج انحصار حاکمیت سرزمینی دولت 

 ها حاکمان بالمنازع یک سرزمین نیستند.   دیگر تنها دولت

 بخش قدرت افزایش. بود بیستم قرن در توسعه مهم عناصر از یکی دولت از خارج خصوصی هایقدرت  ظهور

عرصه . است دهش گرفته نظر در المللی بین تعامالت توسعه از اینشانه  ،مرکاتوریا لکسموضوع  واسطه به خصوصی

 اینترنتی، وامعج معیار، نهادهای یا و غیردولتی تجار،کارآفرینان جمله از المللی بین بازیگران سلطه تحت فراملی های

 وجود یا و کرد اغراق هاآن  استقالل مورد در نباید لکن، .است گرفته قرار ملیتی، چند های شرکت و مالی بازارهای

 ترفرا خصوصی بخش های قدرت ظهور اما است، دشوار ها آن قدرت میزان تعیین گرچه. گرفت کم دست را ها آن

( ورتص) موضع دولت از عقب نشینی نشینی دیگر نیز، از طرف. دهدمی  نشان را رشد به رو روند یک ها،دولت  از

 های لشچا با مقابله در خود نسبی ضعف از دولت ملی دیده می شود. و المللی بین سیاسی صحنه در اشتوانمندی 

 رایطش این تحت. بردمی  رنج جهانی تروریسم یا مالی بازارهای پیچیدگی هوایی، و آب تغییرات چونهم  جهانی

 ایهشبکه  و المللیبین  های سازمان طریق کنند از می تالش دولت ها. است تغییر حال در دولت داخلی ساختار
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 المللی بین های سازمان نه و ها دولت ولی نه نمایند،  حفظ فراملی شکاف این برابر در را خود برتری مجدداً دولتی،

 رسدمی  ظرن به حقیقت، در .نداشته باشد وجود عالی مقام هیچ آن در که کنند کنترل را فضایی اندنتوانسته  هنوز

اعمال قدرت می  همکاری، با گاه و هستند رقابت در گاه المللی، بین تعامالت در خصوصی و عمومی های قدرت

شبکه  ساختار به هرمی ساختار از» رونده پیش تغییر به عمومی، و خصوصی نهادهای میان جدید وضعیت این. کنند

 انحصاری مفهوم در حتی و غالب شکل در یافته توسعه حقوق مفهوم بر عمیقی عواقب امر این. است شده تشبیه «ای

وبری داشته باشد. اگرچه ظهور و حضور نهادهای غیردولتی مدعی استقالل در روند جهانی شدن،   ملت -دولت

ای هها را به چالش کشیده، لکن در یک روند فرسایشی به دنبال تعدیل قدرت بالمنازع حاکمیت حاکمیت دولت

های سیاسی در امور خود را بر های ورزشی عموماً دخالت  ها هستند. سازمان اقتدارگرا و نه نابودی حاکمیت دولت

های  کمیته»ماید: نه مهم را چنین بیان می المللی المپیک، منشور المپیک این مسئلنمی تابند. در خصوص کمیته بین 

 «. ملی المپیک باید خود مختاری خود را حفظ نموده و در برابر هر نوع فشار مقاومت نمایند

ضمانت اجراهای پیش بینی شده، در صورت نقض منشور المپیک، هیأت اجرایی کمیته بین  منصرف از اقدامات و

المللی المپیک می تواند تصمیمات الزم را جهت صیانت از جنبش المپیک در کشور متبوع کمیته ملی المپیک اتخاذ 

ونه مقررات قانون یا هر گ نماید، از جمله تعلیق یا پس گرفتن شناسایی کمیته ملی مربوط در صورتی که اساسنامه،

اجرایی دیگر کشور متبوع کمیته ملی، یا قانون هر نهاد دولتی یا غیردولتی سبب شود فعالیت کمیته ملی المپیک، شکل 

که چنین تصمیمی اتخاذ المللی المپیک پیش از آنگیری یا بیان اراده آن دچار اخالل شود. هیأت اجرایی کمیته بین 

 لمللا بین حقوق شاو، یان استوارت، بلکمپیک مربوط فرصت دفاع اعطا خواهد نمود )کند به کمیته ملی ال

 (.59، ص 1۳9۷ورزش

می  عالیتف فراملی و المللیبین  سطوح در که غیردولتی هایسازمان  شدن، جهانی روند گسترده از محصولی عنوان به

 وجود تواندمین دولتی هیچ بنابراین، .اند شده تأثیرگذار هادولت  خارجی های سیاست در توجهی قابل میزان به کنند،

 جنبه و خارجی امور از امور داخلی خصوصی، عرصه از عمومی عرصه کردن جدا .بگیرد نادیده را ها آن کارآیی و

 ساز مسئله میقدی سیاسی خاص مفاهیم از استفاده بنابراین،. است غیر ممکن اجتماعی و اقتصادی های جنبه از سیاسی

ر د اگر اقدامات شود، تعریف هاارزش  ویژه قدرت با سیاسی حوزه اگر»که بنت متذکر شده:  طورهمان. شد خواهد

 قداماتا این گذارد، تأثیر بازیگران سایر برای موجود هایارزش  بر اجتماعی و اقتصادی هایحوزه  عرصه خصوصی

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf
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 ,Bennett, A. L « )هستند فراملی اقداماتی کند، متأثر را دولت حریم اقدامات این اگر و هستند سیاسی

International Organizations: Principles and Issues,1991, 250). موسع، تعریف به عنوان یک 

 عالیتدارد ف تمایل متمرکز دولت مدل دلیل، همین به. دارد اشاره جهانی سیاست از دولت درک میزان به سیاسی عمل

 قوی ابطهر غیردولتی بازیگران نقش و قدرت توزیع بین .کند منظور سیاسی حوزه از خارج را فراملی بازیگران های

 قدرت. دهستن و مرج هرج پر المللیبین  نظام یک در خود شخصی منافع نگران معقول، بازیگران واقع، در. دارد وجود

 مؤسسات و همکاری های بین المللی برای تریکم فرصت گرایان واقع. هاست دولت رفتار توضیح در اصلی متغیر

 خاص ورزشی المللیبین  نهادهای و هاسازمان  عضو ورزشی، ملی هاینهاد و ها سازمان.  دهند می مؤثر المللیبین 

 این ضویتع. هستند خود متبوع المللیبین  سازمان اساسنامه در شده مقرر ویژه مقررات و قوانین تابع بالتبع و خود

 میتمحرو که باعث درآید تعلیق حالت به است ممکن مقررات و قوانین این رعایت عدم صورت در ملی های سازمان

  .شد خواهد جهانی رویدادهای در حضور از ورزشی رشته آن ورزشکاران

 وجستج ها آن ماهیت در باید را ورزش، المللیبین  نهادهای و ها سازمان با ها دولت حاکمیت بین چالش ترینمهم 

 تاس ممکن اجتماعی های فعالیت خصوصی و عمومی هایمفهوم حوزه  از نهادها این و هادولت  برداشت با که کرد

 ورزش صهعر مدیریت در برانگیز بحث مشکالتی و مسائل مفهومی، برداشت در تفاوت این. گیرد قرار تعارض در

دولت . ستا شده ذکر المللیبین  ورزشی های سازمان اساسنامه در ها،تشکل  این غیردولتی ماهیت. می کند ایجاد ملی

 ینا سوال این است که آیا اما. است شده ذکر نیز ملی ورزشی های سازمان اساسنامه در و اندپذیرفته  را این هم ها

 به مومیع حوزه در گرفتن قرار هستند؟ غیردولتی عمومی هاییسازمان  یا دارند صرف غیردولتی ماهیتی ها تشکل

 .دهدمی  بیشتری قدرت اِعمال امکان هادولت 

ساختارهای نهادهای ورزشی، نحوه راهبرد ورزش هر کشور را مشخص کرده و میزان دخالت دولت و حاکمیت را 

ش ااساسنامه  طبق ایران از یک طرف اسالمی جمهوری فوتبال دهد. به طور مثال فدراسیوندر اداره ورزش نشان می 

ی شناخته آماتور ورزشی یک فدراسیون گردی طرف باشد. ازمی  مستقل حقوقی شخصیت با و غیردولتی نهاد یک

 این .است غیردولتی عمومی یمؤسسه یک غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات فهرست قانون طبق شود کهمی 

 فیفا صمیماتت و اساسنامه مقررات، متعهد به رعایت( فیفا)فوتبال  جهانی فدراسیون به دلیل عضویت در فدراسیون

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19401
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19401
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 از ورد به و مستقل صورت به فدراسیون امور انجام به تعهد اساسنامه، مقررات، طبق ترین این است. از جمله مهم

 . باشدمی  دولت ویژه به ثالث شخص هر دخالت

در یک تقسیم بندی در کل به پنج ساختار موجود در کشورهای صاحب ورزش قهرمانی اشاره شده است: نخست؛ 

آن تحت نظارت مستقیم دولت توسط وزارت ورزش یا یکی دیگر از  کشورهایی که مدیریت راهبردی ورزش در

ها توسط  شود، مانند فرانسه و یونان. دوم؛ کشورهایی که مدیریت راهبردی ورزش در آن ها اعمال میخانه وزارت

کلی از سیاست مرکزی  ها به طورها و استان  ها صورت می گیرد مانند کانادا و استرالیا، هر چند ایالتها و استان  ایالت

 های ملی نیمه مستقل یا شبه آژانس پیروی می کنند. سوم؛ کشورهایی که مدیریت راهبردی ورزش به دست سازمان

ا کامالً ه شود مانند اسپانیا و نیوزلند. چهارم؛ کشورهایی که مدیریت راهبردی ورزش آنهای نیمه مستقل هدایت می 

شوند مانند  واگذار شده و تنها در مواردی خاص از حمایت دولت برخوردار می های غیردولتی مستقل به سازمان

 آلمان و هلند. پنجم؛ کشورهایی که دولت نقش حداقلی در مدیریت ورزش دارد و مدیریت راهبردی ورزش به کمیته

د ه است، ماننهای ملی ورزش سپرده شدهای ملی المپیک با هماهنگی و همکاری برخی مجامع ورزشی و فدراسیون 

ا های ورزش قهرمانی دانشگاهی( و ایتالیا )کمیته ملی المپیک بایاالت متحده آمریکا )کمیته ملی المپیک و اتحادیه 

 (. ۷1 -۷۲، صص 1۳91های ملی( )محمود، گودرزی و دیگران، سیاست و ورزش،  همکاری فدراسیون

ا همی توان چنین نتیجه گرفت که گرچه تمام دولت در خصوص عوامل تأثیرگذار بر ساختارهای ورزش در کشورها 

های ورزش قهرمانی برای کسب اعتبار و نفوذ اجتماعی استفاده  یابی به موفقیت از ورزش برای انسجام جامعه و دست

 توان به شرایط اقتصادی، ها نقش دارند؛ از جمله می می کنند اما عوامل متعددی در شکل گیری ساختار ورزشی آن

الملل و وسعت جغرافیایی اشاره کرد؛  های ورزشی در عرصه بین های ورزشی، موفقیت ع حکومت، سابقه سازماننو

به عنوان مثال کشورهای کم جمعیت از ساختار متمرکز استفاده می کنند در حالی که کشورهای پردرآمد به سمت 

 (۷۳ -۷4 صص ،1۳91 ورزش، و سیاست ن،دیگرا و گودرزی ساختار ورزشی غیردولتی تمایل می یابند )محمود،

 دوگانه مقررات و قوانین المپیک، المللی بین کمیته مقررات نظیر فراملی مقررات و ها در برابر قوانینحاکمیت دولت 

 سازمان مانند المللیبین  های سازمان مقررات و در کنار قوانین دوپینگ، ضد جهانی قوانین مانند بین المللی -ملی

ان فراملی هم چون دیو قوانین و مقررات نهادهای و ورزش در دوپینگ ضد کنوانسیون و ملل سازمان فرهنگی و علمی

 شود:می  محدود حالت دو در المللی،بین  هایفدراسیون  داوری ورزش و
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می آیند و بر اساس تعهداتی که به  ورزشی در المللیهای بین  سازمان به عضویت آزاد یاراده با ها دولت -

 ا تفویضه اختیارات حاکمیتی خود را به آن سازمان از بخشی پذیرند، الملل میعنوان یک تابع حقوق بین 

یگر به عبارت د .خود را واگذار می کنند بخشی از حق حاکمیتی ارادی، این عضویت سبب به می کنند و

 و المللی بین های سازمان در عضویت با و داشته مسئولیت خود المللیبین  تعهدات نسبت به انجام هادولت 

 ها با عضویت در سازماندولت . اندنموده  محدود را خود حاکمیت عمالً مربوط، المللیبین  تعهدات پذیرش

اعمال  در فراوانی های محدودیت نتیجه در را برعهده گرفته و گوناگونی هایمسئولیت  المللی،های بین 

 .حاکمیت خود پذیرفته اند

شهروندان شده  خصوصی عرصه در دولت حضور کاهش که موجب شهروندی عرصه حقوق افزایش با -

 مومیع منافع تأمین زمینه در هادولت  مسئولیت اما یافته، کاهش اجتماع عرصه در ها دولت حاکمیت است،

ا در ه تابع قوانین فراملی نیستند ولی دولت هادولت گرچه فراملی، نهادهای با رابطه در .است باقی چنان هم

 انجام به تزممل نتیجه مسئول بوده و در  -اندکه تابعان قوانین و مقررات فراملی شده -قبال اقدامات اتباع خود 

 یگرید گیرندگان با ظهور تصمیم. را محدود کند هادولت  حاکمیت است ممکن که شوندمی  رفتارهایی

 عرصه آن ها به ورود و( المللی و فراملیغیردولتی ملی، بین  نهادهای) خصوصی حقوق اصاشخ جمله از

 هاز دست داد را حاکمیتی بسیاری هایبه تدریج عرصه  هاها بوده است، دولت در انحصار دولت  که هایی

 اند.

 و ملی جهانی، نهادهای همه بر حاکم الزام آور ای ومعاهده  قواعد از ایمجموعه  ورزش، المللبین  حقوق عرصه

 شمول،جهان  حقوقی قواعد اساس بر که خواهان استقالل حقوقیِ  پدیده یک. است ورزش عرصه در حاضر افراد

تشکیل شده است )کوثر طالبی اسفندارانی، حاکمیت دولت ها و حقوق بین الملل  فراملی و المللیبین  ملی، هنجارهای

 (.10۳ -104، صص 1۳99ارشد، ورزش، پایان نامه کارشناسی 
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 گذاری بر تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه عالمه طباطبایی –آراد سالمت 

 

رزش عام است که و« ایواژه»صورت گرفته است  برنامه اقدام عملی کازان )یونسکو(ورزش مطابق تعریفی که در 

های سنتی و  تی، ورزشافراد، تربیت بدنی، فعالیت های بدنی به صورت سازمانی، تصادفی )اتفاقی( و رقاب برای همه

شود. این امر، هم یک حق مدنی است و هم یک حق اجتماعی و بومی و بازی ها در اشکال مختلف را شامل می

باشند؛ از ای برای دستیابی به ارتقای رفاه مردمان میفرهنگی. ورزش و تفریح هر دو از حقوق اساسی بشر و وسیله

 ها است.ظایف حقوق بشری دولتطرفی ورزش ابزاری برای تحقق بسیاری از و

المللی متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت در ورزش به عنوان قسمتی از حق بر ورزش در اسناد بین

ه به رسمیت شناخته شده و کمیت دی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق حقوق اقتصا 15در ماده « مشارکت در زندگی فرهنگی»

جای « فرهنگ»در تعریف « ورزش و بازی»دارد خود به صراحت بیان می ۲1نظریه عمومی شماره ناظر بر این میثاق در 

های به حق بر مشارکت برابر در حق 6قسمت  «ه»نیز در بند  اشکال تبعیض نژادی کنوانسیون منع کلیه 5گیرند. ماده می

اشاره دارد.  «های فرهنگی با شرایط یکسانحق مشارکت در فعالیت»های مورد حمایت و نیز به فرهنگی به عنوان حق

مصوب مجمع عمومی یونسکو  های جسمانی و ورزشمللی تربیت بدنی، فعالیتالمنشور بین 1از سوی دیگر، ماده 

های جسمانی و ورزش یک حق اساسی برای همه افراد است. در دارد: انجام تربیت بدنی، فعالیت( بیان می۲015)

: مردمان بومی حق دارند میراث فرهنگی، دانش سنتی و اعالمیه جهانی حقوق مردمان بومی ۳1نهایت، به موجب ماده 

های خود از جمله منابع ژنتیک و انسانی، ها و فرهنگآورینمودهای فرهنگی سنتی و همچنین تجلیات علوم، فن

های سنتی و هنرهای نمایشی و بصری خود را ها و بازیها، ورزشفاهی، ادبیات، طرحهای شبذرها، داروها، سنت

 حفظ، کنترل و توسعه دهند. 

 ابزارهای دولت برای مقابله با تبعیض در ورزش 

حکمرانی مطلوب در ورزش از زمره ابزارهایی است که به طور قطع در مبارزه با تبعیض نژادی کارساز است؛ به نحوی 

 گردد و شفافیت و پاسخگویی را در تمامی سطوحکنترل میکه از این طریق فساد و رشوه در تمامی اشکال آن قابل

وی که از خشونت و اهانت در کلیه سطوح ورزش سازد. همچنین، ایجاد امنیت در ورزش به نحورزش میسر می

هایت مقابله تواند در نها جلوگیری گردد، میها علیه اقلیتجرماستفاده، استثمار، قاچاق و شبهجلوگیری شود و از سوء

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/10.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/10.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQc5ReG9hKvddWC2ML5U76E63nT%2beY%2btmSVIRS0ynN0q4EDmpjJye7rC1DxEtC%2fGxx7WLBcmnxGwpWSXy0fmnHDS
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/sport-charter
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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با تبعیض نژادی در ورزش را نیز ارتقا بخشد. به منظور پیشرفت و گسترش استعدادیابی در ورزش، مبارزه با مداخله 

که به  اییافتهورزش، جلوگیری از جرائم سازمان در مسابقات ورزشی از طریق نظارت مؤثر بر گردش مالی در حوزه

گردد، و  ایجاد برابری در ورزش از طریق ارتقا و تضمین اجرای قوانین بدون تغییر نتایج مسابقات ورزش منتج می

های حل اختالفات، البته ایجاد برابری یادشده جز از طریق روشها باید مدنظر دولت باشد. تبعیض نسبت به تمامی گروه

د به پذیر نخواهد بود. )برای توضیحات بیشتر بنگریهای اقلیت امکاناصالح مقررات، ارتقای حقوق و شناسایی گروه

  (اینجا

اد بند اول مقدمه ارائه داده و نیز مبتنی بر مف« تبعیض نژادی»با توجه به تعریفی که کنوانسیون تبعیض نژادی از عبارت 

ز، ممنوعیت، شامل تمایتوان نتیجه گرفت تبعیض نژادی به معنای ممنوعیت چهار رفتار است که این کنوانسیون می

های نژادی، قومی، نسبی، ملیت، دین یا مذهب و زبان آنان و در راستای محدودیت و رجحان بر اساس وابستگی

 های اساسی افراد است.دسترسی به حقوق بشر و آزادی

 ماهیت تعهدات دولت 

عیض ود در خصوص مبارزه با تببا وجود آن که کمیته ناظر بر کنوانسیون منع تبعیض نژادی در نظریات عمومی خ

نژادی در ورزش سخنی به میان نیاورده، اما می توان با وحدت مالک از تعهداتی که بر دولت ها نسبت به حقوق 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بار شده و با اثبات این که حق بر ورزش نیز از زمره حقوق اجتماعی و فرهنگی ابنای 

صادر شده نسبت به مبارزه با تبعیض  1996مارس  15این کمیته را که در تاریخ  48نظریه عمومی شماره بشر است 

نژادی در ورزش نیز ساری دانست. در این نظریه بیان می گردد اگرچه حقوق و آزادی های مندرج در مقدمه این 

باشند، یم اعالمیه جهانی حقوق بشرو  منشور ملل متحدها قرار دارند و برگرفته از وق و آزادیکنوانسیون در راس حق

حصری نیستند. با این تفسیر کمیته می توان چنین استنباط نمود که قاعدة منع تبعیض نژادی  5ماده  حقوق ذکر شده در

نسبت به حق بر ورزش به عنوان یک حق بشری نیز حکمفرما است. با این حال، کمیته یادشده بدون آن که روش 

یان می دارد که هر دولت با توجه به خاصی را برای اجرای تعهدات دولت ها در قبال منع تبعیض نژادی ارائه دهد ب

و عالوه بر به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی  نماید تضمینساختار های حقوقی موجود خود باید این حقوق را 

 االجرا کند. ها، در حوزه اجرا آن ها را عاری از تبعیض، الزم

 انسیون را به ذهن متبادر می سازد. اکثریتبودن تعهدات مندرج در این کنو، تعهد به نتیجه«تضمین نماید»عبارت 

داف در اند و بر این اساس امتناع تحقق این اهمنحصر دانسته« تعهد به نتیجه فوری»نویسندگان، تعهد به نتیجه را به 

https://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/States%20Obligations%20Under%20International%20Human%20Rights%20Conventions.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/212172?ln=en
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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است؛ در « لهتعهد به وسی»اند تعهدات دولت در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظرشان آمده و نتیجه گرفته

را در تعریف لحاظ کنیم، تحقق تعهد به نتیجه گاه فوری و گاه تدریجی است « بودنتدریجی»ی که اگر عنصر حال

تیجه به تعهد به ن»آمده است:  طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ها(. چنانکه در این رابطه، در اینجا)بنگرید به 

ی به نتیجه خاص–اعم از فعل یا ترک فعل  -«از طریق جریانی رفتاری»دارد معنای آن است که دولت ها را ملزم می

 «شده است.ها نهاده دست یابند و شکل رفتار به صالحدید و اختیار دولت

های البته با توجه به اشارة کمیته تبعیض نژادی به ساختارهای دولت برای مبارزه با تبعیض نژادی باید بیان داشت شکل

گذارند کنند، بر توسعه نیروهای اجتماعی تأثیر میها اعمال میساختاری دولت نیز از طریق انواع اختیاراتی که دولت

هام، تراشی برای دیگر طبقات(. مسلما ضعف در ساختار بروکراتیک به ابطبقه و مانع )مثال از طریق پیشبرد منافع یک

کیالت تش (. همچنین، ضعفاینجاگردد )بنگرید به های ورزشی منجر میتداخل و پراکندگی در وظایف در سازمان

 شود.دولتی و فرآیندهای اجرایی به مغایرت در اجرا و اتالف منابع در پروژه های ورزشی نیز منتهی می

« بودنهد به وسیلهتع»یا « بودنتعهد به نتیجه»آید، عنصر زمان در معیار تعیین گفته بر میطور که از تعریفِ پیشهمان

مدت زمان  دستیابی نیستند و ای از تعهدات فوراً  به صورت کامل قابلرسد پارهدر نظر گرفته نشده است. به نظر می

گرفتن تعهد نیز اجرای آن مقدار ها مورد نیاز است. با این حال، از همان ابتدای بر عهدهمعقولی برای تحقق کامل آن

گی و تماعی و فرهنهای حقوق اجتوان بیان داشت که نسبت به حداقلباشد؛ به عبارتی میکه میسر است الزم می

ه تزاید است ها، تعهدات به نتیجه رو باقتصادی تعهد به نتیجه فوری و نسبت به تعهدات ناشی از سطحی باالتر از حداقل

(. در این نگاه تأثیر 4۳،1۳95)سید محمد قاری سید فاطمی، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم ،مبانی، قلمرو و منابع ،

رفته شده است و لذا مسلماً اعتقاد به منبعی خارج از قانون یک ضرورت احتراز ناپذیر عوامل خارجی نیز در نظر گ

ناصر کاتوزیان، فلسفه ) است تا حقوقدان منطقی و پایبند به قانون نیز بتواند عطش دستیابی به عدالت را تسکین ببخشد

 (.11،1۳81حقوق،

 در ورزش  ها در مبارزه با تبعیض نژادیهایی از اقدامات دولتنمونه

واند تای اروپایی در مسیر مقابله با تبعیض نژادی میها و نهادهای منطقهدر این خصوص، نگاهی به اقدامات سمن

ندترین گیری یکی از قدرتمساز شکلزمینه بود نامگذاری شدهکه سال اروپا علیه نژادپرستی  199۷. سال راهگشا باشد

 شده،در حوزه ورزش شد. در انتشارات این نهاد مردمی به صورت تفکیک ((FAREنهاد با نام ))فیر / های مردمسازمان

امات ها مالک سنجش اقدسازی مهاجران و اقلیترویه مناسب در مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی و قومی، محروم 9

http://ensani.ir/fa/article/398783/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%25
http://ensani.ir/fa/article/398783/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%25
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1295_b9d7c160e949b48b010835cb7f06aff5.pdf
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1295_b9d7c160e949b48b010835cb7f06aff5.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_96_1133
https://news.cision.com/fare-network?k=association
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، میزان اثرگذاری، نیهای قانودر نظر گرفته شده که عبارتند از خصیصه عدم تبعیض، پایداری و قابلیت انتقال چارچوب

مجمع وزرای اروپا نیز در چنین، نفعان در تمامی روندهای قانونی. همبازنگری و ارزیابی و در نهایت مشارکت ذی

ود صادر نم گرایی در ورزشهراسی و تعصبای در خصوص جلوگیری از نژادپرستی، بیگانهقطعنامه ۲000سال 

میسیون کهای عمومی مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی در ورزش نیز توسط (. در نهایت، اعالمیه سیاستاینجا)

همین کمیسیون  ۲009و بر همین مبنا در سال  صادر شد ۲008گرایی شورای اروپا در سال مبارزه با نژادپرستی و تعصب

به تخلفات بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه به علت محدود کردن دسترسی برخی اشخاص در تیم های ورزشی 

 رفتار برابر در قبال این اشخاص اقدام نمود.رسیدگی کرد و در همان زمان به آموزش 

 رویکرد رویة قضایی به مسئلة تبعیض نژادی در ورزش

در خصوص تبعیض بر اساس مذهب در ورزش که  دعوای عثمان اوغلو علیه سوییسدادگاه اروپایی حقوق بشر در 

ای که خود در تعریف تبعیض نژادی جای می گیرد اقدام به صدور رای نمود. در این پرونده والدین مسلمان ترکیه

دادند و آن را تبعه سوییس و مقیم آن کشور بودند به فرزند نابالغ خود اجازه شرکت در کالس شنای مختلط را نمی

 آمیزیکردند. مدیران مدرسه، اما کالس مختلط شنا را الزمه تحقق هدف همهای دینی خود قلمداد میمغایر با ارزش

که اجرای دانستند. النهایه دادگاه اروپایی حقوق بشر با بیان ایناجتماعی کودکان به عنوان یکی از اهداف آموزش می

اشیه صالحدید قضایی خود، اقدامات مقامات داخلی کامل برنامه آموزشی بر خواست والدین اولویت دارد بر مبنای ح

 را در محدوده این اصل، مشروع و قانونی تلقی نمود. 

ه باشگاه فاینورد روتردام بتنها پرونده مطروح در خصوص تبعیض نژادی در ورزش نزد دیوان داوری ورزش پرونده 

رکن انضباطی یوفا در خصوص جریمه  ۲015دسامبر  1۷می باشد. این باشگاه نسبت به تصمیم  عنوان خواهان علیه یوفا

نقدی و محرومیت از حضور تماشاگران به واسطه رفتار ارتکابی یکی از هوادارانش )پرتاب موز به سمت بازیکن 

اساسنامه یوفا تجدیدنظرخواهی نمود. دیوان داوری  64الی  59جروینیو(  مطابق مواد -باشگاه آس رم ایتالیا  پوست سیاه

های مقرر در آن تأیید ورزش رای نهاد انضباطی یوفا را در خصوص جلوگیری از اهانت به کرامت انسانی و مجازات

 ران را تعلیق نمود.ای تماشاگکرد، اما با توجه به اختیاراتش محرومیت یک جلسه

 بندیجمع

با توجه به آنچه گفته شد، می توان به عنوان نتیجه، راهکارهای ذیل را برای مقابله با تبعیض نژادی در ورزش پیشنهاد 

 نمود:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf
https://rm.coe.int/ecri-declaration-on-the-occasion-of-euro-2008-unite-against-racism-/16808c1eff
https://rm.coe.int/ecri-declaration-on-the-occasion-of-euro-2008-unite-against-racism-/16808c1eff
https://academic.oup.com/ojlr/article-abstract/6/2/425/3823284
https://academic.oup.com/ojlr/article-abstract/6/2/425/3823284
https://editorial.uefa.com/resources/0257-0e0e27020617-35b7bbd466b7-1000/feyenoord_cas.pdf
https://editorial.uefa.com/resources/0257-0e0e27020617-35b7bbd466b7-1000/feyenoord_cas.pdf
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افزایش همکاری سازمان های بین الدولی با فدراسیون های جهانی ورزشی از طریق تبادل اطالعات و انعقاد -1

 لی در جهت ممانعت از تبعیض نژادی در ورزش؛الملمعاهدات بین

ارتقای آگاهی از تبعیض نژادی در ورزش و فرهنگ سازی و ارائه آموزش های الزم به منظور مقابله با تبعیض  -۲

 نژادی در ورزش؛

 های حوزه ورزش؛عدم دخالت نهادهای سیاسی دولت در انتخابات و گزینش-۳

قواعد ثانویه و اتخاذ ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قاعده ممانعت از تقویت سازوکارهای اجرایی شدن  -4

 تبعیض نژادی در ورزش؛

نظارت هر چه بیشتر فدراسیون های بین المللی ورزشی بر فدراسیون های ملی زیر مجموعه خود در اعمال  -5

 های مصوب که حاوی ممانعت از تبعیض نژادی در ورزش می باشند؛ واساسنامه

ها توسط دولت ها در سرتاسر های امکانات ورزشی برای دسترسی همه افراد و توزیع عادالنه آنین حداقلتام -6

ها قلمرو خود که در نهایت فارغ از وابستگی استعدادهای ورزشی به اقلیت های قومی، دینی و مذهبی، به شکوفایی آن

 انجامد.می
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 های المپیکآرمانترویج حقوق بشر از طریق ورزش و 

 پژوهشگر حقوق بین الملل -دکتر فریبا نواب دانشمند 

 

 «های المپیک شرکت است، نه پیروزی، اساس زندگی پیروزی نیست، بلکه خوب نبرد کردن است.هدف در بازی»

 بارون پیر دو کوبرتن

 

ه سالمت ای برای رسیدن بوسیلهشود و ترین ابزارهای تعلیم و تربیت در قرن حاضر محسوب میورزش یکی از اساسی

جسمی و روانی نسل جوان است. نباید تصور شود که تربیت بدنی و ورزش صرفاً موجبات سرگرمی و مشغولیت 

های روزانه هر فرد به شمار آورد. مفاهیمی سازد، بلکه باید آن را جزء مهمی از فعالیتکودکان و جوانان را فراهم می

هرا زد فردی و اجتماعی و سالمت روانی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد. )مانند تندرستی، بهداشت، رش

های ورزش فرصت(1۳95،5مهر  14سلیمانی، تحرک حلقةمفقودة سالمت زنان، روزنامة آرمان امروز، چهارشنبه 

، رفاه اجتماعی و کند و با تقویت سالمت جسمی، روانی و عاطفیها ایجاد میجدیدی برای افراد، جوامع و دولت

همبستگی، ترویج رفاقت، دالوری فیزیکی، همکاری تیمی، همبستگی، تبعیت از استاندارها و قواعد بازی، تاکید بر 

مشارکت، برابری، هماهنگی، بخشندگی، جلوگیری از تحصیل برتری بر دیگران در زندگی فردی و افزایش آگاهی 

زش از طریق تعامل میان افراد و نژادهای مختلف باعث ترویج حقوق کند. ورکمک به تحقق یافتن تعهدات جهانی می

شود و بسیاری افراد را در خصوص یک موضوع صرفنظر از نژاد، مذهب و سوابق متحد بشر در سراسر جهان می

 ( اینجاکند. )بنگرید به می

 ، المپیک و حقوق بشرورزش -1

ن گونه تعریف توان آنرا ایهای پیشرفتة پدیدة حرکت در انسان است که به گفته لوشن وسیج میورزش یکی از شکل 

هایی کرد: فعالیتی است سرشار از بازی دارای خصلت رقابتی، با بازده یا نتیجة درونی و بیرونی، شامل افراد یا گروه

ند.)امین گر نتایج هستها تعیینند و در آن عوامل تفوق مهارت بدنی و طرح ها و برنامهکنای شرکت میکه در مسابقه

 (  ۳1 -۳۲، 1۳8۳انور الخولی و حمیدرضا شیخی، ورزش و جامعه، 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport
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در کشورهای پیشرفته دنیا ورزش به عنوان عاملی ضروری برای سالمتی جسمانی و روانی شناخته شده است و میزان 

ن و زنان در ورزش، وضعیتی به مراتب بهتر از میزان مشارکت مردم در کشورهای جهان سوم مشارکت عمومی مردا

 (5)سلیمانی، همان، دارد.

ها، اهداف و ماموریت ورزش در جهان مدرن متعدد است. ورزش فعالیت فرهنگی چند بعدی و فعالیت تفریحی ارزش

ی های فیزیکای دارد که شامل اعمال و تمرینردهو گروهی است که زندگی ما را غنا می بخشد. ورزش قلمرو گست

های اشتغال، ترویج صلح، احترام و مبارزه با شود و همچنین ابزاری برای بهبود سبک زندگی، ایجاد فرصتمی

نژادپرستی است. اگر ورزش به روش درست مورد استفاده قرار بگیرد به ساختن نسلی و محیطی بر اساس احترام و 

د کمک کند و از آن طریق منجر به تقویت احترام به حقوق بشر و ترویج حقوق بشر برای همه بشود. توانهمکاری می

های ورزش شامل وحدت، کار گروهی و احترام، بردباری، بازی منصفانه و دوستی چارچوب بسیار خوبی را ارزش

 توانند یاد بگیرند و رشد کنند.کنند که در آن افراد جوان میفراهم می

ورزش ریشه در حقوق و مفاهیمی دیگر دارد. اول از همه حق بر بهداشت و سالمتی، حق بر مشارکت در  حق بر

زندگی فرهنگی. توسعه این حق باید برای همه، شامل کودکان، جوانان، افراد مسن، زنان، ثروتمندان و فقرا و افراد با 

های احترام، تنوع، به مردم در خصوص ارزشهای المپیک نیازهای خاص تضمین شود. جهان شمولی ورزش و آرمان

تحمل، بردباری و انصاف به عنوان ابزارهایی برای مبارزه با همة ارکان تبعیض و ارتقا یک اجتماع متحد خدمت می 

 (اینجاکند. یونسکو ورزش را به عنوان حق بنیادین برای همه توصیف کرده است. )بنگرید به 

ورزش در طول تاریخ خود، همواره یکی از ابزارهای پذیرفتة اجتماعی برای تخلیة سالیق و تمایالت سرکوب شده و 

کند. سبک کردن احساس رنج و تنش تلقی شده است که فرد در برابر فشارهای گوناگون زندگی اجتماعی احساس می

های المپیک و مسابقات بزرگ ورزشی پدید آمده است. یم بنیادین بوده که در پرتو آن بازیاین عامل یکی از مفاه

رد هم زدا، گها و مسابقاتی که مردم در آنها برپایة محبت، تفاهم و دوستی در یک چارچوب تفریحی تنشبازی

های اجتماعی بشر به جنبش ترینهای المپیک یکی از کهنبازی) 80 – 81پیشین،  شیخی، انورالخولی وآیند. )می

پیش از میالد مسیح انجام یافته است و به  ۷۷6های المپیک تا آنجا که به ثبت رسیده سال رود. نخستین بازیشمار می

عهد باستان و دوره »عبداهلل نادری،اسماعیل کدخدازاده، تاریخ المپیک (درپی ادامه داشته است .سال پی 1۲00مدت 

تاریخ اساطیر و خدایان یونان المپیادها در اوایل پیدایش به عنوان یک جشن مذهبی برگزار  ( در18، 1۳46، «کنونی

شد و به خاطر یادبود و بزرگداشت پیروزی زئوس خدای جنگ در برابر کرنوس بوده است. کرنوس و زئوس دو می

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport
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ست خورد کرنوس شک خدای بزرگ اساطیر یونان بودند که در یک مسابقه پرتالش در کشتی بر سر تصاحب زمین

 و زئوس پیروز شد.

یان ها سبب همکاری و صمیمیت بیشتری مدنیای آنروز در لوای المپیادها از آرامش بیشتری برخوردار بود و این جشن

افراد بشر شده بود. هدف اصلی المپیک گسترش آموزش اخالقی و مذهبی بود و از طرفی این منظور مقدس به علت 

ترین عامل فساد و شکست المپیک که موجبات تحریم آن را فراهم آورد رفت و بزرگطاط میمسائل مادی رو به انح

 ناتوانی اخالقی مردم آن زمان در توجه به روح و اساس ایده و هدفهای بازیهای المپیک بود.

ها درآمده بود بدستور تئودوسیوس امپراطور روم در زمانی که یونان به تصرف رومی ۳94های باستان سال المپیک

ی از های المپیک این بود که وپس از میالد( متوقف شد. سبب دستور تئودوسیوس برای تحریم بازی ۳95 – ۳4۲)

توزی به سوء استفاده از مقام قهرمانی و حسادت و کینه ها که یکدیگر را متهمنفاق و دشمنی میان اتباع خود و یونانی

های المپیک پس از میالد مسیح دستور تحریم بازی ۳94کردند به شدت خشمگین شده بود و در سال مذکور یعنی می

های باستان مورد هجوم قوم بربرها )تحریم المپیک( المپیا مرکز مقدس المپیک ۳94را صادر کرد. اندکی پس از سال 

 قرار گرفت و مظاهر تمدن ورزشی آن روز همراه با لوازمش به یغما رفت.

در دانشگاه  189۳نوامبر سال  ۲5های المپیک مهیا ساخت و در بارون پیردوکوبرتن افکار مردم را برای رستاخیز بازی 

 1894آن در سال  گردد. وی پس ازقرن بار دیگر احیا می 15های المپیک پس از سوربون پاریس اعالم کرد: بازی

ژوئن  ۲۳کشور در آن حضور یافتند. در  15المللی ورزش را در دانشگاه سوربون برپا کرد که نمایندگان کنگره بین

سال یکبار در کشورهای  4های المپیک را دوباره برپا دارد و هر این کنگره با اکثریت تام تصمیم گرفت که بازی 1895

های المپیک را با روش جدیدی در استادیوم یونان، نخستین بازی 1896یعنی سال  مختلف برگزار نماید. دو سال بعد

 (1۳ -۲۳نادری و کدخدازاده، پیشین، آتن برگزار کرد. )

های رقابت ورزشی در سطح جهانی اخالق، بازی جوانمردانه، های المپیک، یعنی باالترین سطوح و چارچوبدر بازی

های ارزشی هستند که خطوط کلی اندیشة المپیک را شکل ربلندی چارچوبروحیة ورزشی، برادری و تعالی و س

ها و آرمانهای المپیک مهم طرفی برای نیل به ارزشهمبستگی و بی. )80 – 81پیشین،  شیخی، انورالخولی ودهند. )می

دخدازاده، )نادری و کاست. وقایع ورزشی نباید برای نشان دادن اعتراضات و فشارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. 

( در منشور المپیک آمده است: ورزش یک حق بشری است. هر شخص باید امکان انجام ورزش بدون 1۳ -۲۳پیشین، 
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هر نوع تبعیض را داشته باشد و متقابالً روح المپیک نیازمند درک روحیه دوستی، همبستگی و بازی منصفانه است. 

 .)80 – 81پیشین،  شیخی، انورالخولی و)

 سازمان ملل متحد، ورزش و آرمانهای المپیک-۲

ورزش و مسابقات ورزشی از مهمترین مواقعی است که از طریق آن تعامل و ارتباط بین کشورها، فرهنگ ها و جوامع 

مختلف در عرصه رقابتی منطقه ای و بین المللی رخ می دهد و همین راهی برای اجرا و اعمال معیارهای اسناد، 

افروز نادریان، آموزش حقوق بشر برای توانمندسازی زنان، در های بین المللی خواهد شد )فرصتکنوانسیون ها و 

ورزش به عنوان شکلی از رفتار انسانی باید تحت قوانین   )۳10 .1۳9۳،رضا اسالمی و همکاران، آموزش حقوق بشر

 ة جهانی حقوق بشر و اسناد وکلی حقوق بشر و معاهدات خاص تفسیر و عمل شود. نقش منشور المپیک با اعالمی

های ( تاکنون مجمع عمومی قطعنامه1۳ -۲۳)نادری و کدخدازاده، پیشین، شود. ای و مهم تکمیل میهای پایهقطعنامه

 ۳،در 85/5، قطعنامة ۲01۲نوامبر سال  ۲8، در 1۷/6۷مختلفی را در زمینة ورزش صادر کرده است؛ از جمله: قطعنامة 

برای  ۲005المللی ، تصمیم مجمع عمومی به اعالم سال بین۲004اکتبر سال ۲۷، در 10/59نامة ، قطع۲00۳نوامبر سال 

ورزش و آموزش جسمی، به منظور تقویت ورزش به عنوان ابزاری برای ارتقا آموزش، سالمتی، توسعه و صلح و 

، ۲006نوامبر سال  ۳، در 10/61امة ، قطعن۲005نوامبر سال  ۳، در 9/60، قطعنامة ۲005سپتامبر سال  16، در 1/6قطعنامة 

اکتبر  18، در 4/95و قطعنامة  ۲008سپتامبر سال  11، در 1۳5/6۳، قطعنامة ۲008ژوییه سال  ۲۳، در ۲۷1/6۲قطعنامة 

 . ۲010سال 

ابتکارهای  ها وسازی یک ابزار چند کاربردی، برنامهجریان« ورزش برای توسعه و صلح»دبیرکل در گزارشی با عنوان 

رت گرفته به وسیلة اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی در خصوص استفاده از ابزار ورزش برای توسعه و صو

صلح را بررسی کرد. مجمع عمومی توان بالقوة ورزش را برای کمک به تحقق اهداف توسعة هزاره مورد شناسایی 

ونه که در اجالس نشست سران در سال ای دارد؛ همانگقرار داده است و یادآوری کرده که ورزش چنین توان بالقوه

اعالم شد که ورزش توانایی بالقوه پرورش دادن صلح و توسعه و کمک به یک جو بردباری و درک را دارد و  ۲005

تواند همکاری، همبستگی و سالمتی در سطح تاکید مجدد نموده که ورزش یک ابزار برای آموزش است که می

 دهد. المللی را ارتقامحلی، ملی و بین

شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست بیست وچهارم در شهر ژنو، قطعنامه ای با عنوان  ۲01۳در سپتامبر سال 

را تصویب نمود و در آن دولتها  را دعوت کرد تا با کمیته « های المپیکترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمان»
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ری برای ر زمینه استفاده از ورزش و مسابقات المپیک بعنوان ابزابین المللی المپیک و کمیته بین المللی پاراالمپیک د

ترویج حقوق بشر، توسعه، صلح، گفتگو و سازش در جریان مسابقات المپیک و پارالمپیک همکاری نمایند. همچنین 

ده کنند و ااین قطعنامه دولتها را تشویق می نماید که از ورزش بعنوان ابزاری برای مبارزه با همه اشکال تبعیض استف

ویج و های المپیک برای ترنیز ازکمیتة مشورتی درخواست می کند که مطالعه ای در زمینه استفاده از ورزش و آرمان

تقویت رعایت جهانی حقوق بشر انجام دهد و گزارش پیشرفت کار را به شورا قبل از نشست بیست وهفتم )سپتامبر 

 ای، نهادهای ملیالمللی و منطقهدول عضو ملل متحد، سازمانهای بین( ارائه نماید و در این خصوص نظرات ۲014سال 

 (اینجاهای ذیربط را جویا شود. )بنگرید به حقوق بشر، سازمانهای جامعة مدنی و اجتماعی و سایر طرف

کمیتة مشورتی در نشست دوازدهم یک گروه را با وظیفه پیش نویس نمودن گزارش مذکور  ۲014در فوریة سال

ایجاد کرد و کارشناسانی را بعنوان اعضای این گروه منصوب کرد. کمیته از این گروه درخواست نمود که گزارش 

یه شد و در مارس هایی تهه کند. پرسشنامهپیشرفت کار خود را به کمیتة مشورتی قبل از نشست سیزدهم کمیته، ارائ

ربط های ذیای، نهادهای ملی حقوق بشر، جامعه مدنی و سایر طرفالمللی و منطقهمیان کشورها، سازمانهای بین ۲014

پتامبر رای حقوق بشر ارائه شد و در این نشست، در سدر نشست بیست و هفتم به شو گزارش پیشرفت کارمنتشر شد. 

 اشرا تصویب نمود و در آن از کمیتة مشورتی درخواست نمود که مطالعه 8/۲۷شورای حقوق بشرقطعنامه  ۲014سال 

امکانات استفاده از ورزش و المپیک برای ترویج حقوق بشر برای همه و تقویت احترام جهانی به »را در خصوص 

 (اینجاارائه کند. )بنگرید به  ۲015تکمیل کند و به شورای حقوق بشر قبل از نشست سی ام سپتامبر « حقوق بشر

ند قانونگذاری به منظور ترویج و توسعه ورزش را تقویت کنکمیته مشورتی در این گزارش، دولتها را ترغیب نمود که 

و قوانینی در زمینه ممنوعیت تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، اصلیت، زبان، مذهب و... و ممنوعیت اذیت و 

استثمارهای جنسی و آزار در ورزش تصویب کنند و به تالش هایشان برای افزایش مبارزه با هرگونه نقض حقوق بشر 

ورزش شامل استثمار جنسی کودکان و...، ادامه دهند و دسترسی به ورزش را در سطح ملی برای همه افراد صرفنظر در 

 از جنسیت، نژاد، زبان، اصلیت و وضعیت اجتماعی و...، فراهم کنند.

های ای را در مورد ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و آرمان قطعنامهشورای حقوق بشر  ۲018در ماه مارس سال 

المپیک تصویب نمود و در آن دولتها را تشویق کرد تا بهترین رویه ها و ابزار ها را برای ترویج ورزش و فعالیت های 

نطقه م فیزیکی برای همه اعضای اجتماع و پرورش فرهنگ ورزش در جامعه به کار گیرند و دولتها و سازمان های ملی

ای و بین المللی را دعوت نمود که برنامه ها و فعالیت هایی را ترتیب دهند که فرصت هایی را برای دسترسی همه 

https://undocs.org/A/HRC/RES/24/1
https://undocs.org/A/HRC/RES/24/1
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-27-58/
https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-27-58/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HumanRightsThroughSport.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HumanRightsThroughSport.aspx
https://undocs.org/A/HRC/RES/37/1
https://undocs.org/A/HRC/RES/37/1
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افراد به ورزش به ویژه کودکان، جوانان، معلوالن، زنان و دختران فراهم سازند. همچنین این قطعنامه از دولتها خواست 

دن و پایان دادن به خشونت هایی که طی وقایع ورزشی رخ می دهند، که اقدامات موثری در مورد مخاطب قرار دا

 اتخاذ نمایند.

 نتیجه 

ورزش ابزاری برای نیل به سالمت جسمانی و روانی است که می توان از طریق آن حقوق بشر را نیز تقویت و ترویج 

ایج ملل نیز قرار گرفته و نت نمود. موضوع ترویج حقوق بشر از طریق ورزش و المپیک مورد بررسی نهادهای سازمان

آن تحقیقات در گزارش ها، قطعنامه ها و اعالمیه های سازمان ملل تدوین شده است. در جریان ورزش و مسابقات 

ورزشی عالوه بر اینکه افراد از حق بر ورزش و حق سالمتی برخوردار می شوند با ارزش هایی نظیر رفاقت، همبستگی، 

مشارکت در فعالیت ها آشنا می شوند. در رقابت های المپیک نیزکه افرادی از کشورها،  همیاری، بخشندگی، برابری و

فرهنگ ها و نژادهای مختلف شرکت می نمایند و تعامل و ارتباط میان آنها وجود دارد فرصت های بیشتری برای 

ها  اده از این موقعیتارتقای ارزش های مربوط به صلح، دوستی و حقوق بشر وجود دارد که در صورت توجه و استف

 شاهد ارتقاء بیشتر حقوق بشر در فضاها و رقابت های ورزشی و سپس در کشورها و نزد ملل خواهیم بود.


