معرفی پروژه توسعه ورزش زنان در کمیته بینالمللی المپیک
توماس باخ به عنوان رهبر جنبش المپیک معتقد است مسئولیت مهم اقدام در خصوص ارائه فرصتهای برابر ورزشی
برای زنان را برعهده دارد؛ از اینرو کمیته بین المللی المپیک در سال  8102پروژه توسعه ورزش زنان را معرفی
کرده است .پروژه مذکور طرح مشترک کمیته زنان و ورزشکاران است .بدین منظور کارگروهی با هدف شناسایی
و ارائه راهکارهای قابل اجرا در جنبش المپیک تحت ریاست ماریسول کاسادو0شکل گرفت .این کارگروه با
مشارکت گسترده با ذینفعان جنبش المپیک از جمله ورزشکاران ،کمیتههای ملی المپیک ،نمایندگان فداسیونهای
بینالمللی ،رسانهها ،متخصصان دانشگاهی و رهبران کسب و کارهای بخش خصوصی ،مروری جامع بر فعالیتهای
زنان در جنبش المپیک انجام دادهاند .در این میان حدود  01مصاحبه انجام شده و بیش از شصت گزارش و مطالعات
مدیریتی بررسی شده است.
این پروژه به دنبال ارائه رویکردی راهکارمحور برای دستیابی به فرصتهای بیشتر مشارکت ورزشی درون و بیرون
زمین بازی برای زنان است؛ هدفی که توصیه شده تمامی افراد حاضر در جنبش المپیک از آن حمایت کنند .پس از
ماهها مطالعه و بررسی ،پنج حوزه کلیدی نیازمند به تغییر شناسایی شد .این حوزهها عبارت است از ( )0ورزش)8( ،
نمایش رسانهای )3( ،منابعمالی )0( ،حکمرانی و ( )5منابع انسانی ،نظارت و ارزشیابی .پس از شناسایی حوزههای
اصلی تغییر در هر حوزه ،توصیههایی قابل اجرا ارائه کرده است .در حوزه ورزش ،مولفههای چندگانهای به منظور
توسعه مشارکت زنان در عرصههای مختلف مد نظر گرفته است که در ادامه مروری بر آنها ارائه میشود.
 )1تعداد ورزشکاران در بازیهای المپیک
در بازیهای المپیک تابستانی سال  8180و زمستانی سال  ،8182سهمیه ورزشکاران و مدالها برای زنان و مردان
برابر خواهد بود و تالش میگردد در صورت امکان تعداد ورزشها ،مواد و رویدادهای تیمی و انفرادی زنان و
مردان برابر باشد.
اقدامات الزم:
 دپارتمان ورزش کمیته بینالمللی المپیک میبایست در آن دسته از فدراسیونهای بینالمللی که تعادل
جنسیتی هنوز تحقق نیافته است؛ ورود کند و نحوه اجرای این برابری را تعیین نماید.
Marisol Casado
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 کارگروه توسعه ورزش زنان با تصدیق تفاوتهای فنی ورزشی بین دو جنسیت زن و مرد در رویدادهای
خاص ،خواهان آن است که بخش ورزش کمیته بینالمللی المپیک تفاوتها را شناسایی کند و آنها را
جهت بررسی به کمیسیون برنامه گزارش دهد.
یکی از بخشهای مورد توجه تعداد مربیان و مقامات فنی زن هستند؛ توصیه کارگروه در این حوزه این است
که
 2و  )3مربیان و مقامات فنی
تعداد مربیان و مقامات فنی زن و مرد حاضر در بازیهای المپیک میبایست نسبت به هم متعادل باشد.
اقدامات الزم:
 کارگروه اهمیت پشتیبانی از حضور مربیان زن بیشتر در بازیهای المپیک را به رسمیت شناخته و توصیهمیکند کمیته بینالمللی المپیک مقدمات تدوین برنامهای عملیاتی را با همکاری ذینفعان جنبش المپیک
فراهم سازد تا زنان بیشتری مجاز به حضور در بازیهای المپیک باشند و بدین منظور انتخاب شوند.
همچنین توصیه شده شاخصی برای حضور همراهان زن در بازیهای المپیک تعیین گردد.

مربیان زن و مرد حاضر در دو دوره اخیر
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 کارگروه به فدراسیونهای بینالمللی و کمیتههای برگزارکننده بازیهای المپیک پیشنهاد میدهد هنگامانتخاب مقامات فنی در سطح ملی و بینالمللی جهت حضور در بازیهای المپیک ،فرصتهای بیشتری را
در اختیار زنان شایسته قرار دهند .فاز نخست برنامه میبایست با هدف افزایش تعداد مقامات فنی ملی و
بینالمللی زن در المپیک زمستانی  8188بیجینگ و المپیک  8180پاریس انجام شود.

مقامات فنی زن و مرد حاضر در دو دوره اخیر
بازی های المپیک تابستانی و زمستانی
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 )4نحوه برگزاری مسابقات و قواعد فنی
 اطمینان حاصل خواهد شد تا شکل برگزاری مسابقات و موارد مربوط به فاصلهها ،طول زمان مسابقه ،تعداد
دورها و غیره برای مردان و زنان تا حد امکان برابر باشد.
اقدامات الزم:
 بخش ورزش کمیته بینالمللی المپیک ،فدراسیونهای بینالمللی را مورد بررسی قرار میدهد تا تفاوت شکل
برگزاری مسابقات بین زنان و مردان و نیز منطق این تفاوتها را شناسایی کند .در این فرایند ،هم قسمت زنان
ورزشکار فدراسیون و هم کمیسیون ورزشکاران مشارکت خواهند کرد.
 )5وسایل و تجهیزات ورزشی
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تا حد امکان ،وسایل و تجهیزات اختصاصی در هر رشته ورزشی میبایست برای مردان و زنان شرکت کننده یکسان
باشند.
اقدامات الزم:
 واحد ورزش کمیته بینالمللی المپیک باید فدراسیونهای بینالمللی را مورد بررسی قرار دهد تا موارد
مغایرت در وسایل و تجهیزات ورزشی بین زنان و مردان را تعیین کرده ،تفاوتها را با دید انتقادی مرور
کند و در صورت امکان ،اصالحاتی را به فدراسیونهای بینالمللی مرتبط و بخش ورزش زنان هر
فدراسیون و نیز کمیسیونهای فنی و قهرمانی پیشنهاد دهد و در مواردی که اصالحات ممکن نیست،
مغایرتها میبایست بر اساس منطق پزشکی /علمی /سالمتی و ایمنی ورزشکاران مربوطه توجیه شوند.
 )6سالنها و امکانات
زنان و مردان باید تا حد امکان از سالنها و زمینهای بازی یکسان استفاده کنند.
اقدامات الزم:
 کارگروه توصیه میکند در مواردی که بیش از یک سالن برای رودادهای زنان و مردان وجود دارد ،کمیته
بینالمللی المپیک و کمیته برگزارکننده بازیهای المپیک مالحظاتی جدی انجام دهند تا از دسترسی
یکسان افراد به محل برگزاری رویدادهای زنان و مردان اطمینان حاصل نمایند.
 )7زمانبندی مسابقات
تالش میشود شیوه زمانبندی مسابقات و تعداد رویدادهای ورزشی زنان و مردان ورزشکار حاضر در بازیها برابر
باشد.
اقدامات الزم:
 کارگروه تالشهای فعلی واحد ورزش کمیته بینالمللی المپیک و بخش بازیهای المپیک و نیز خدمات
پخش رسانهای المپیک را در راستای اطمینان از متعادل بودن زمانبندی مسابقات زنان و مردان ،در هر روز
و هر رویداد ،تایید میکند.
 )8موارد مروبط به بخش پزشکی
برای اطمینان از کیفیت درمان یکسان ورزشکاران زن و مرد ،میبایست هنگام بررسی مسائلی همچون سالمت و
ایمنی ،و تغییرات دستگاهها و تجهیزات؛ آزمایشها و مطالعات پزشکی بر روی هر دو جنسیت انجام شوند.
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اقدامات الزم:
 کارگروه توصیه میکند در موارد نیاز به آزمایش یا پژوهشهای پزشکی ،آزمایشهای ویژه برای زنان نیز
همانند مردان به طور کامل انجام شود.
 کارگروه توصیه میکند هر گونه مسئله پژوهشی یا پزشکی مربوط به زنان که تحت بررسی کمیسیون علمی
و پزشکی کمیته بینالمللی المپیک است؛ توسط کمیسیونهای ورزش زنان و کمیسیونهای قهرمانی نیز
بررسی شده و هر گونه بهروزرسانی به اطالع این کمیسیونها رسانده شود.
 کارگروه توصیه میکند نمایندهای از کمیسیون ورزش زنان نیز در میان اعضای کمیسیون علمی و پزشکی
کمیته بینالمللی المپیک حضور داشته باشد و امکان تبادل بیشتر اعضاء نیز به تناسب موضوعات بررسی
شود.
 )9حفاظت از ورزشکاران در مقابل آزار و سوء استفاده در ورزش
پیشگیری از آزار و سوء استفاده در ورزش ( )PHASکه شامل پیشگیری از تبعیض جنسیتی نیز میشود ،میبایست
در اصول ابتدایی حکمرانی خوب کمیته بینالمللی المپیک گنجانده شود.
 بخشهای ورزش ،پزشکی و علمی کمیته بینالمللی المپیک و واحد توسعه امور اجتماعی میبایست با
همکاری بخش ورزشکاران این کمیته ،بخش همراهان ورزشکارها ،کمیسیونهای علمی و پزشکی و
ورزش زنان ،طور دقیق بررسی کنند چگونه میتوان ذینفعان جنبش المپیک را به پیروی از سیاستها و
روندهای حفاظت ورزشکاران ترغیب کرد.
 بخشهای ورزش ،پزشکی و علمی کمیته بینالمللی المپیک و واحد توسعه امور اجتماعی میبایست با
همکاری بخش ورزشکاران و بخش همراهان ورزشکارها ،کمیسیونهای علمی و پزشکی و ورزش زنان،
امکان عملیاتی شدن طرحهای مورد نظر را با بخش ارتباطات کمیته ملی و بینالمللی المپیک به بحث
بگذارند.
 )11تغییر مسیر حرفهای
تدوین برنامه راهبردی با تمرکز بر تغییر مسیر حرفهای زنان ورزشکار در المپیکها و قرارگیری آنها در مشاغل
مرتبط و یا کسب و کارهایی که پیش از شرکت در رقابتها داشتهاند؛ مد نظر است.
اقدامات الزم:
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 کمیسیون زنان کمیته بینالمللی المپیک میباید طرحهای فعلی یا جدید را برای کمک به تغییر مسیر حرفه-
ای ورزشکاران زن شناسایی کند و تنوع جغرافیایی و فرهنگی بایست در این برنامه لحاظ شوند.
 کمیسیون زنان کمیته بینالمللی المپیک باید همگام با سازمانهای منطقهای و قارهای تالشهایی را جهت
تدوین برنامههای آزمایشی صورت دهد.
 کمیسیون زنان کمیته بینالمللی المپیک باید محتوای برنامه و آموزههای کلیدی آن را به اطالع
فدراسیونهای بینالمللی و کمیتههای ملی المپیک برساند.
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