საერთაშორისო დეკლარაცია ადამიანის უფლებებისა და სპორტის შესახებ
(თბილისის დეკლარაცია)

ჩვენ, ქვემორე ხელის მომწერნი,
რომელნიც ვადასტურებთ „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის“,
როგორც საერთაშორისო ძალისხმევის საძირკვლის მნიშვნელობას ადამიანის უფლებებისა
და ძირითადი თავისუფლებების საყოველთაო პატივისცემასა და დაცვაში;
რომელთაც გვახსოვს, რომ ევროპულ დონეზე, სახელმწიფოების მიერ ადამიანის
უფლებების რეალიზაციის ვალდებულების აღებამ დეტალური სტანდარტების შემუშავება
და ადამიანის უფლებების დაცვის ისეთი სპეციალიზებული მექანიზმების შექმნა გამოიწვია,
როგორიცაა „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია“, „ევროპის სოციალური ქარტია“,
ევროპის საბჭოს კონვენციები ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის, ბავშვების
სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან დაცვის და აგრეთვე ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ;
რომელნიც ვაღიარებთ, რომ ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები,
როგორც ეს განსაზღვრულია შესაბამის საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, დაცული უნდა
იყოს საქმიანობის ყველა სექტორში. ეს მოიცავს, მათ შორის, სიცოცხლის, ფიზიკური
დაუზიანებლობის, ძალადობისგან დაცვის, პირადი ცხოვრების და საკუთრების, სოციალური
დაცვის, სამართლიანი სასამართლოსა და ეფექტური დაცვის საშუალების, გამოხატვის
თავისუფლების, შეკრებისა და გაერთიანების უფლებას და აგრეთვე დისკრიმინაციის
აკრძალვას;
რომელნიც ვაღიარებთ სპორტის მზარდ წვლილს ტოლერანტობისა და პატივისცემის
პოპულარიზაციაში, ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერებაში, ინდივიდებისა და
საზოგადოებების განვითარებაში, ასევე ჯანმრთელობასთან, განათლებასთან და სოციალურ
ჩართულობასთან დაკავშირებული მიზნების მიღწევაში;
რომელთაც გვახსოვს, რომ სახელმწიფო დაწესებულებებმა პატივი უნდა სცენ, ხელი
შეუწყონ და დაიცვან ადამიანის უფლებები, რაც ასევე მოიცავს პოზიტიურ ვალდებულებებს,
დაიცვან პიროვნების უფლებები სასამართლო და სხვა საშუალებებით, არასახელმწიფო
აქტორების მხრიდან ძალადობისაგან;
რომელნიც ვაღიარებთ, რომ სპორტული ორგანიზატორები სპორტის სფეროში
მოვალენი არიან პატივი სცენ და დაიცვან ადამიანის უფლებები, მათ შორის ადამიანის
უფლებას სამართლებრივი დაცვის საშუალებებზე უფლებათა დარღვევისას და მხარი

დაუჭირონ სპორტული მოძრაობის მიერ ამ მიმართულებით გადადგმულ მნიშვნელოვან
ნაბიჯებს.
რომელნიც შეშფოთებული ვართ ადამიანის უფლებების დარღვევებით, რომელთაც
ადგილი აქვთ სპორტის კონტექსტში, განსაკუთრებით ბავშვებთან, ქალებთან, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებსა და უმცირესობათა ჯგუფებთან მიმართებით;

ერ თ ობლივად ვაცხადებთ შემ დეგს :



ვიღებთ ვალდებულებას, რომ გავუწევთ ადვოკატირებას ფიზიკურ აქტივობასა და
სპორტს, როგორც თითოეული ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას;



ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ვიბრძოლებთ სპორტში თვითნებობისა და სხვა
დარღვევების წინააღმდეგ, რათა უზრუნველვყოთ კანონის უზენაესობის სრული დაცვა
სპორტულ საქმიანობაში, მათ შორის, ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებასა და
სამართლიან სასამართლოზე, ადამიანის უფლებების შესაბამისი სტანდარტების
მიხედვით;



ვიღებთ ვალდებულებას, რომ კიდევ უფრო მეტი ინვესტირება მოვახდინოთ სპორტში და
სპორტის
მეშვეობით
ადამიანის
უფლებების
სტანდარტების
ეფექტურად
განხორციელებაში, განსაკუთრებით სამთავრობო-არასამთავრობო პარტნიორობის
შემუშავებისა და დაინტერესებულ მხარეთა პლატფორმების გამოყენების მეშვეობით,
სპორტის სფეროში ადამიანის უფლებათა დარღვევების პრევენციისა და მათზე
რეაგირების ზომების გამოვლენისა და მხარდაჭერისათვის;



ვიღებთ ვალდებულებას, რომ დავნერგოთ ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი
თავისუფლებების პატივისცემა, როგორც ჩვენი გაცხადებული მიზნების, პოლიტიკის,
გეგმების, პროექტებისა და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების ამოცანა;



ვიღებთ ვალდებულებას, რომ ვიმუშაოთ გენდერული თანასწორობისა და ძალადობისა
და
დისკრიმინაციის
მიმართ
ნულოვანი
ტოლერანტობის
პოლიტიკაზე,
განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ დაუცველ მდგომარეობაში მყოფ პირებსა და
ჯგუფებს, როგორებიც არიან ბავშვები, მიგრანტები და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირები;



ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები სპორტული
ღონისძიებების ორგანიზების კონტექსტში და მიზნები და შეხედულებები ადამიანის
უფლებების შესახებ შევიტანოთ ძირითადი სპორტული ღონისძიებების მთელ ციკლში,

სატენდერო პროცესით დაწყებული, ხანგრძლივი დადებითი მემკვიდრეობის დაგეგმვის
ჩათვლით;


ვიწვევთ მთავრობისა და პარლამენტის სხვა წევრებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის
ეროვნულ ინსტიტუციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს,
ეროვნული და საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციების ლიდერებს, ბიზნეს
საზოგადოებას, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელი მოაწერონ წინამდებარე
დეკლარაციას.

The Tbilisi Declaration
International Declaration on Human Rights and Sport
We, the undersigned
Affirming the importance of the Universal Declaration of Human Rights as the foundation of
international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and
fundamental freedoms;
Recalling that, at European level, States’ commitment to the realisation of Human Rights has
resulted in the development of detailed standards and the establishment of specialised
mechanisms for the protection of human rights such as the European Convention on Human
Rights, the European Social Charter, the Council of Europe Conventions on actions against
trafficking in human beings, on the protection of children against sexual exploitation and sexual
abuse and on preventing and combating violence against women and domestic violence;
Recognising that human rights and fundamental freedoms as set out in the relevant
international treaties, should be protected in all sectors of activities. This includes among
others the right to life, physical integrity and protection from violence, to privacy and property,
to social protection, to a fair trial and to an effective remedy, the freedom of expression, of
assembly and association as well as the prohibition of discrimination;
Recognising the growing contribution of sport to the promotion of tolerance and respect, to the
empowerment of women and of young people, to the development of individuals and
communities as well as to the achievement of health, education and social inclusion objectives;
Recalling that public authorities must respect, promote and protect human rights, which also
includes positive obligations to protect by judicial and other means the rights of individuals
from violations by non-State actors;
Recognising that those organising sport activities have a responsibility to respect and protect
human rights, including the right to remedy for human rights violations and welcoming the
important steps made in this area by the sport movement;
Concerned by the human rights violations occurring in the context of sport, in particular of
children, women, persons with disabilities and from minority groups;
Jointly declare the following:



We commit to advocating physical activity and sport for all as a fundamental right of every
human being;



We commit to fighting arbitrariness and other abuses in sport so as to ensure full respect
for the rule of law in sport activities, including access to justice and fair trial in line with the
applicable human rights standards;



We commit to further investing in the effective implementation of human rights standards
in and through sport, in particular by developing governmental/non-governmental
partnerships and using multi-stakeholder platforms to identify and promote measures to
prevent and respond to human rights violations in sport;



We commit to introducing respect of human rights and fundamental freedoms as an
objective in our statutory aims, policies, plans, projects and other strategic documents;



We commit to working towards gender equality and to a policy of zero tolerance for
violence and discrimination, paying particular attention to individuals and groups in a
situation of vulnerability, such as children, migrants , and persons with disabilities;



We will endeavour to uphold human rights in the context of the organisation of sport
events and to introduce human rights objectives and considerations in the whole life cycle
of major sporting events, starting with the bidding process and including planning for a
lasting positive legacy;



We invite other members of governments and parliaments, national human rights
institutions, representatives from international organisations, leaders of national and
international sport organisations, the business community, international human rights
organisations and other INGOs to endorse this declaration.

