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 الدورة احلادية والستون
  من جدول األعمال٤٩البند 

    الرياضة من أجل السالم والتنمية
 طريق املستقبل: الرياضة من أجل السالم والتنمية  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
نـوفمرب  / الثـاين  تـشرين  ٣ املـؤرخ    ٦٠/٩يقدم هذا التقرير عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة            
وجبه اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام وضـع تفاصـيل خطـة عمـل مـن                ، الذي طلبت مب   ٢٠٠٥

شأا أن توسع وتعـزز شـراكات األمـم املتحـدة مـع احلكومـات واملنظمـات املتـصلة بالرياضـة                     
وتستند خطة العمل إىل تقييم التقدم احملرز واخلطـوات املتخـذة والـصعوبات             . والقطاع اخلاص 

ــا تنطــو    ــادة مم ــة     املواجهــة يف إطــار اإلف ــق التنمي ــات كــأداة لتحقي ــه الرياضــة مــن إمكاني ي علي
 .والسالم
ويــستعرض التقريــر اإلجنــازات الــيت حققتــها الــسنة الدوليــة للرياضــة والتربيــة البدنيــة،   
، واموعــة الواســعة مــن األنــشطة واملبــادرات وأعمــال التواصــل الــيت اضــطُلع ــا يف    ٢٠٠٥

ستشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين بتـسخري الرياضـة             البلدان على صعيد العامل أمجع، برئاسة امل      
ويــورد التقريــر أيــضا وصــفا لألنــشطة الــيت اضــطلعت ــا الــدول    . ألغــراض التنميــة والــسالم 

األعضاء يف منظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرون مـن أجـل تعزيـز الـزخم الـذي                
 .ولدته السنة الدولية
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 مقدمة ومعلومات أساسية -أوال  
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣ املـؤرخ    ٦٠/٩يقدم هـذا التقريـر وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة               - ١

القـرار   مبوجبه إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ               ت اجلمعية العامة  ، الذي طلب  ٢٠٠٥
ة الدوليـة  نلالحتفـال بالـس    والـدويل ي واإلقليمت اليت تنظم على املستويات الوطين وعن املناسبا 

 .٢٠٠٥للرياضة والتربية البدنية، 
الـسنة الدوليـة    : م والتنميـة  البوصفها وسـيلة لتعزيـز الـس      الرياضة  ”، املعنون   ويف تقريره  - ٢

مني العام وصفا موعة واسـعة مـن األنـشطة          ، أورد األ  )A/60/217 (“للرياضة والتربية الوطنية  
واملبادرات وأعمـال التواصـل اجلاريـة واملقـرر االطـالع ـا علـى صـعيد العـامل أمجـع لالحتفـال                

ويوجز هذا التقرير املنجزات اهلامة للسنة الدولية ويشري إىل اخلطـوات املتخـذة             . بالسنة الدولية 
 .للحفاظ على ذلك الزخم

دد نـش ” :، أعلـن قـادة العـامل مـا يلـي          ٢٠٠٥اميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي         ويف الوثيقة اخلت   - ٣
ــة جــو مــن       ــسهم يف يئ ــة وأن ت ــسالم والتنمي  علــى أن األلعــاب الرياضــية بوســعها أن تعــزز ال

 ونــشجع علــى إجــراء مناقــشات يف اجلمعيــة العامــة للمقترحــات املؤديــة إىل  التــسامح والتفــاهم
ــية والت  ــة عمــــل لأللعــــاب الرياضــ ــةوضــــع خطــ ــرة ال (.“نميــ ــة  ١٤٥فقــ ــرار اجلمعيــ  مــــن قــ

 ).٦٠/١ العامة
وضـع تفاصـيل خطـة    ”، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام    ٦٠/٩ومبوجب القرار    - ٤

ــصلة بالرياضــة  عمــل توســع وتعــزز شــراكات األمــم املتحــدة مــع احلكومــات      واملنظمــات املت
خلطـوات املتخـذة والـصعوبات الـيت        والقطاع اخلاص على مجلة أمور منها تقييم التقدم احملرز وا         

وميثـل هـذا     “.تواجه يف حتقيق ما تنطوي عليه الرياضـة مـن إمكانيـات كـأداة للتنميـة والـسالم                 
التقريــر اســتجابة لــذلك الطلــب ويعــرض خطــة عمــل بــشأن تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة 

 .)انظر الفصل السادس (والسالم
 

 الترتيبات املؤسسية -ثانيا  
مكتب األمم املتحدة املعين بالسنة الدوليـة للرقابـة         ملية االحتفال بالسنة الدولية     توىل ع  - ٥

 وأُنــشئ ٢٠٠٣ديــسمرب / األمــني العــام إنــشاء املكتــب يف كــانون األول وأقــر. والتربيــة البدنيــة
ومل تقـدم أي طلبـات ماليـة إىل األمـم املتحـدة مـن أجـل إنـشاء                   . ٢٠٠٤مـايو   /املكتب يف أيـار   

 توقــف علــى تــصميم وإرادة مجيــع الــشركاء املعنــيني، وعلــى املــساعدة  هجناحــاملكتــب؛ بــل أن 
 يف أعقـاب قيـام صـندوق األمـم املتحـدة      تنميـة والتعـاون   للالسويسريةاملالية املقدمة من الوكالة     

االستئماين للشراكة الدولية بإنشاء صندوق استئماين، وعلـى الـدعم العـيين املقـدم مـن مكتـب                  
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وعمـل املكتـب    .  الدوليـة  األمم املتحدة االسـتئماين للـشركة     ف وصندوق   األمم املتحدة يف جني   
 مــع مكـتيب جنيــف ونيويــورك املعنــيني بتــسخري الرياضــة  الوثيــقبالتنــسيق املعـين بالــسنة الدوليــة  

ــسالم  ــة وال ــسخري الرياضــة       وبألغــراض التنمي ــام املعــين بت ــشار اخلــاص لألمــني الع رئاســة املست
 أن اسـتكمل املكتـب املعـين بالـسنة الدوليـة أعمالـه يف كـانون        وبعـد . ألغراض السالم والتنميـة   

 الـسنة الدوليـة داعيـا إىل    زخـم ، واصـل مكتـب املستـشار اخلـاص تعزيـز      ٢٠٠٥األول ديسمرب  
 من تأثري كوسيلة لتعزيز الثقافة والـصحة والتنميـة والـسالم سـعيا إىل حتقيـق                 للرياضةاإلفادة مما   

 . األهداف اإلمنائية لأللفية
 بدور رئيسي خالل الـسنة الدوليـة   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وقامت   - ٦

كوكالة رائدة فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالرياضة يف منظومة األمم املتحدة داعية احلكومـات              
ضـة  إىل االجتماع لتعزيز قضية الرياضة والتربية البدنية وإلرهـاف الـوعي بالتربيـة البدنيـة والريا               

 .  التعليم من أجل توفري التعليم للجميع وحتقيق التنمية االجتماعية والسالمنوعيةكأداة لتعزيز 
 التــابع فريــق األمــم العامــل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم ال وميثــل - ٧

رئاسـة مكتـب     ٢٠٠٥ينـاير   /شـكل يف كـانون الثـاين       الـذي    لفريق األمم املتحـدة لالتـصاالت،     
 امنتـدى أساسـي  ، مم املتحـدة يف نيويـورك املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم             األ

لتعزيــز االتــصال والتعــاون داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وبــني الــشركاء مــن أجــل تعزيــز دور  
وقام الفريق العامل املشترك بـني      . الرياضة يف السياسات والربامج اإلمنائية ويف إطار بناء السالم        

 فرقـة   ٢٠٠٣باالستناد إىل تقرير عـام      و. الحتفال بالسنة الدولية  لترويج ل وكاالت بدور هام ل   ال
املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة بتـــسخري الرياضـــة ألغـــراض التنميـــة  األمـــم املتحـــدة عمـــل 

ــسالم ــران   )١(وال ــق العامــل خطــة أعمــال يف حزي ــشر الفري ــه /، ن ــد ــدف إىل ٢٠٠٥يوني  تزوي
دة مبخطـط لتعزيـز اللجــوء إىل الرياضـة بـصورة أكثــر منهجيـة واتــساقا يف      منظومـة األمـم املتحــ  

هود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف    بـاجل إطـار أنـشطة حتقيـق التنميـة والـسالم، ال سـيما بـاالقتران        
، ٦٠/٩ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا     مـن وبنـاء علـى طلـب    . ٢٠١٥اإلمنائية لأللفيـة حبلـول عـام        

 . ول األعضاء والعديد من الشركاءوزعت خطة األعمال على الد
 

  ٢٠٠٥االحتفال بالسنة الدولية للرياضة والتربية البدنية،  -ثالثا  
 بأنشطة ال حتصى لالحتفال بالـسنة الدوليـة يف مجيـع            ،برئاسة املستشار اخلاص  اضطلع   - ٨

اضـة  تعزيـز تـسخري الري    جمـال   أحناء العـامل ومشـل العديـد مـن هـذه األنـشطة مبـادرات عمليـة يف                   
ــة والـــسالم  ــة وحلقـــات العمـــل  املـــومـــن خـــالل . ألغـــراض التنميـ ؤمترات واحللقـــات الدراسـ

__________ 
 .http://www.un.org/themes/sport/reportE.pdfمتاح يف املوقع الشبكي  )١( 
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 الرياضــة وعــاملواملناســبات الرياضــية اخلاصــة، ســعت األمــم املتحــدة وشــركاؤها احلكوميــون   
 األكادميية وغريها من القطاعـات إىل تعلـيم وتلقـني           واألوساطواتمع املدين ووسائط اإلعالم     

ونتج عن اجلهود املبذولـة علـى صـعيد العـامل أمجـع        . ية للرياضة يف مجيع أحناء العامل     القيم اإلجياب 
 : خالل مرحلة ما قبل السنة وخالهلا عدد من النتائج اإلجيابية

أصبحت الرياضة شريكة قوية يف جمال التنمية حيث أن السنة الدولية أبـرزت               )أ( 
قيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ووفـرت زمخـا           تحلالدور اهلام الذي بإمكان الرياضة أن تقوم به         

ــة إىل إدمــاج الرياضــة يف صــميم    ــللجهــود الرامي ربامج املتعلقــة بالتنميــة والــسالم مــن خــالل   ال
 القائمـة مـن أجـل حتقيـق غايـات حمـددة مثـل تلـك                 بـاجلهود استحداث ج ابتكاريـة، مـستعينة       

فـريوس  الوقايـة مـن   ساواة بني اجلنسني، واملحتقيق التعليم، وتوفري املتعلقة بالقضاء على الفقر، و 
ومن املقرر تضمني الربامج العادية العديد من األنشطة الـيت شـرع            . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

 ؛٢٠٠٥فيها خالل عام 
 ميثــل أولويــة “تــوفري الرياضــة للجميــع”وجــرى اإلقــرار بــصورة أفــضل بــأن   )ب( 

 ؛وطنية يف العديد من البلدان
م به أن الرياضة والتربيـة البدنيـة مـن األولويـات الدوليـة وأن العديـد                 من املسل  )ج( 

من البلدان عززت مشاركتها يف املشاريع املتعلقة بالرياضة والتربية البدنية اليت تسهم يف تعزيـز               
  نمية والسالم يف البلدان النامية؛التعليم والصحة والت

النـشاط البـدين تقـوم بـدور هـام يف      من املسلم به أن الرياضة والتربية البدنيـة و   )د( 
 ؛جمال حتسني الصحة العامة

أن املــؤمتر العــام لليونــسكو اعتمــد  از هــام خــالل الــسنة متثــل يف  حققــت إجنــ )هـ( 
 الثالثـة والـثالثني   دورتـه االتفاقية الدوليـة ملكافحـة تعـاطي العقـاقري يف الرياضـة خـالل              باإلمجاع  

 ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩املعقودة يف 
 عــززت الــسنة التــسليم مبــا للرياضــة كلغــة عامليــة مــن قــدرة علــى ســد اهلــوات )و( 

 ؛ا يسهم يف إحالل سالم دائممماالجتماعية والدينية والعرقية واجلنسانية، 
أثبتت الرياضة أنه بإمكاا أن تعزز عالقة تفاعـل قويـة إلرهـاف الـوعي العـام         )ز( 

ــات ال    ــوارد، وأن املنظم ــدعم وامل ــة ال ــج     وتعبئ  ــسلع الرياضــية اعتمــدت ــوردي ال رياضــية وم
 ؛ دعي إىل اتباعه خالل السنةالذيأصحاب املصلحة املتعددين 
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نشطة اإلغاثـة   ألاستخدمت الرياضة بنجاح كقوة تعبئة للحصول على املوارد          )ح( 
يف حاالت الكوارث الطبيعية مثل كارثة تسونامي اليت حدثت يف جنـوب شـرق آسـيا يف عـام                   

 ؛٢٠٠٥لزال الذي حدث يف باكستان يف عام  والز٢٠٠٤
 للشروع يف برامج جديـدة وتعزيـز الـربامج القائمـة            منصةمثلت السنة الدولية     )ط( 

 حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املعتـرف ـا دوليـا مثـل               من أجل   الرياضة والتربية البدنية   يف استخدام 
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

 
 لسنة الدوليةالديناميات الوطنية خالل ا  

االحتفــال أنــشطة لــى الــصعيد القطــري يف جمــال تنــسيق إن اإلجــراءات املــضطلع ــا ع - ٩
وقـد أنـشئت مراكـز تنـسيق وطنيـة يف           .  واإلعالن عنها تشهد على جنـاح الـسنة الدوليـة          بالسنة
لبانيـا،  االحتاد الروسي، إثيوبيا، إريتريـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، أ      يف   بلدا، مبا يف ذلك      ٧٠

أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، باراغواي، البحرين، الربازيل، بلغاريا، بوتـان، بوكينـا فاسـو،              
بولنــدا، بوليفيــا، بــيالروس، تايلنــد، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، تــشاد توفــالو، تــونس، تونغــا،    

ية الــسابقة، اجلزائــر، جــزر القمــر، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالف   
جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، زامبيــا، ســاموا، ســان تــومي وبرينــسييب، ســري النكــا، الــسنغال،    
السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل، شيلي، غانـا، فـانواتو، فرنـسا، الفلـبني، فنلنـدا، فيجـي،                 

ة قطر، الكامريون، كندا، كوبا، كولومبيا، التفيا، لبنان، املغـرب، املكـسيك، مـالوي، اململكـ              
ــق،        ــشيوس، موزامبي ــا، موري ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن املتحــدة لربيطاني

ويــتم اإلقـرار باملــسامهة  . نـاورو، النـرويج، النمــسا، النيجـر، نيوزيلنـدا، اهلنــد، هولنـدا، اليونـان      
املـساعدة  ن يف   و األمـم املتحـدة املقيمـ      والقيمة اليت قدمتها مراكز األمم املتحدة لإلعالم ومنـسق        

 . على حتديد عدد هام من مراكز التنسيق الوطنية
 بلـدا آخـر     ٥٥ ما يزيد على     نكاوإىل جانب البلدان اليت أنشأت مراكز تنسيق وطنية          - ١٠

أذربيجـان، األرجنـتني،    : ومشلت هذه األنـشطة مبـادرات اختـذت يف        . من مجيع املناطق بأنشطة   
، ) اإلسـالمية  -مجهورية  ( أوغندا، أوكرانيا، إيران     أرمينيا، أفغانستان، إندونيسيا، أوزبكستان،   

ــداد      ــنن، بوتــسوانا، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بــريو، تريني ــا، باكــستان، ب ــدا، إيطالي أيرلن
ــور    ــو، تيم ــاغو، توغ ــا      -وتوب ــة ترتاني ــشيكية، مجهوري ــة الت ــود، اجلمهوري ــل األس ــشيت، اجلب  لي

سـانت لوسـيا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، صـربيا،          املتحدة، الدامنرك، رواندا، رومانيا، زمبابوي،      
فييــت نــام، قــربص،  ، ) البوليفاريــة-مجهوريــة (الــصومال، الــصني، العــراق، الفلــبني، فرتويــال  

 كرواتيـا، كوسـتاريكا، كينيـا، ليربيـا، ليختنـشتاين، ليـسوتو،             ،كازاخستان، الكرسي الرسـويل   
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، نيبـال، نيجرييـا، هنغاريـا، الواليـات         مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، اململكة العربية الـسعودية       
 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن

١١ - بعـد الـسنة الدوليـة للمـساعدة يف          إىل مـا  شجع مجيع البلدان على مواصـلة أنـشطتها         وت 
تطوير وتنفيذ برامج وسياسات مستدامة تتعلق بالرياضة والتربية البدنية ودف إىل االسـتجابة             

 . لظروف احملددة تمعاا احملليةإىل االحتياجات وا
 

  الدولية خالل السنة الدوليةالديناميات  

 عدد من صناديق األمم املتحدة وبراجمهـا ووكاالـا املتخصـصة الـسنة إلبـراز                استخدم - ١٢
 وتــضطلع منظومــة .الرياضــة والتــشجيع علــى اســتعماهلا يف الــربامج واملــشاريع اإلمنائيــة الدوليــة

ــادي يف  األمــم املتحــدة   ــدور ري ــشأن وار احلــب ــسياسة العامــة علــى  ب االســتراتيجي املــستويني ال
بـاجلهود  تتـصل    جمموعـة مـن املـؤمترات الدوليـة          ونظِّمـت .  املستشار اخلاص   من مببادرة والعاملي

  :السنةلالحتفال بالوطنية املبذولة 

مـارس  / آذار٢٤ إىل ٢٢محامات، تونس، مـن    ( والصحة   املؤمتر الدويل املعين بالرياضة    • 
٢٠٠٥( 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٥ إىل   ٣موسـكو، مـن     (م   والـسال  املؤمتر الدويل املعين بالرياضـة     • 
٢٠٠٥( 

أكتــوبر إىل / تــشرين األول٣٠بــانكوك، مــن ( والتعلــيم املــؤمتر الــدويل املعــين بالرياضــة • 
 )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢

ــدويل املعــين بالرياضــة   •  ــؤمتر ال ــة امل ــسرا، مــن  ( والتنمي ــاغلينغن، سوي  كــانون ٦ إىل ٤م
 )٢٠٠٥ديسمرب /األول

ــد - ١٣ ــضا  وعق ــاً و  ٢٠أي ــؤمتراً دولي ــذه     ١٨ م ــسنة، وعاجلــت ه ــاً خــالل ال ــؤمتراً إقليمي  م
 :املؤمترات مسائل أساسية لتعزيز القيم اإلجيابية للرياضة، مبا فيها

بـول،   - بـاد (افة واألخالقيـات     والتنمية واالقتصاد والثق   ة الدويل املعين بالرياض   املنتدى • 
 ).٢٠٠٥فرباير / شباط١٥ إىل ١٣أملانيا، من 

تــسونامي يف احملــيط لكارثــة  املــستديرة بــشأن اســتجابة عــامل الرياضــة  اجتمــاع املائــدة • 
 )٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤جنيف، سويسرا، (اهلندي 

ــؤمتر •  ــدويل  امل ــورا  ال ــذي حيتفــل  أللعــاب أراف ــة بالرياضــة والالرياضــية ال ــن، (ثقاف داروي
 )٢٠٠٥مايو / أيار١٥ إىل ١٣أستراليا، من 
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إىل البلـدان   تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة         نقل فكـرة     -الثانية املقبلة   مؤمتر اخلطوة    • 
 )٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣ إىل ١٠ستون، زامبيا، من غنليفي(املشاركة فيه 

 / متـوز  ٣١و   ٣٠ا، اليابـان،    ناغويـ /أيـشي (البيئـة   ألغـراض   الرياضـة   تـسخري    قمة   مؤمتر • 
 )٢٠٠٥يوليه 

الرياضـة  جمـال  يف قيادة نـسائية   التغيري االجتماعي من خالل إجراء : القمة الدويلمؤمتر • 
 )٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ٢٠من جورجيا أطلنطا، (

 إىل  ٩مـن   نريويب،  ( العاملي السادس للجنة األوملبية الدولية بشأن الرياضة والبيئة          املؤمتر • 
 )٢٠٠٥نوفمرب /الثاين تشرين ١١

 / كـانون األول ٣و  ٢مـاغلينغن، سويـسرا،    ( القمة الثاين بشأن الرياضـة البدنيـة         مؤمتر • 
 )٢٠٠٥ديسمرب 

مـؤمتر مـاغلينغن الثـاين بـشأن        خـالل    ونتـائج الـسنة      اتالوثائق اخلتاميـة للمـؤمتر    قدمت   - ١٤
سنة املكتــب االحتــادي السويــسري للرياضــة   هــذا احلــدث املتــوج للــ ونظــم .الرياضــة والتنميــة

 وحـضره   ،وثيـق مـع مكتـب املستـشار اخلـاص         التعـاون   الوالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ب    
لعمل حتث أصحاب املصلحة على نقل زخـم الـسنة         إىل ا دعوة  واعتمدت  .  بلداً ٧٠ممثلون من   

ــزه بنــشاط     ــد يف املــستقبل باســتعمال الرياضــة وتعزي ــة خريها ألغــراض تــسإىل وقــت بعي التنمي
 .يف جمالهم كل والسال

  وانطــوت.لــسنة الدوليــةلالحتفــال بارياضــية يف مجيــع أحنــاء العــامل ونظمــت أحــداث  - ١٥
 إنــشاء ؛الــوعي العــام خــالل الـسنة علــى خمتلــف األدوات إرهـاف  االتـصاالت العامليــة وأنــشطة  

ــت     ــى اإلنترن ــم املتحــدة عل ــع لألم ــ(www.un.org/sport2005)موق ــة    وع ــع الوطني ــن املواق دد م
ــصدر     ــشرة رياضــية ت ــدي، ون ــيلم متهي ــسنة، وف ألمــم املتحــدة كــل أســبوعني   عــن ااملكرســة لل

 الرياضـة  تـسخري  :جمموعة أدوات دوليةجرى ترويج وتوزيع باإلنكليزية واألسبانية والفرنسية، 
 موضـوع تـسخري   وحظـي  .ألغراض التنمية متيسرة على قرص مدمج ومباشرة علـى احلاسـوب  

م خـالل الـسنة مبـستوى مل يـسبق لـه مثيـل مـن                لتنمية والـسال  ألغراض ا لرياضة والتربية البدنية    ا
  .االهتمام من جانب وسائط اإلعالم

ــر بــدء الــسنة يف  وعلــى - ١٦ ، ، عــني املستــشار اخلــاص ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٥ إث
 ،رغاريـت أوكـايو    ما ،املـاراثون مباريـات   وبطلـة   أحـد جنـوم لعبـة كـرة املـضرب            روجر فيـديرر  

  أيــضاً الفــريقني الــوطنيني اهلنــدي والباكــستاين وعــني .نــاطقني رمســيني لتعزيــز أهــداف الــسنة 
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التـوتر اإلقليمـي   للتغلـب علـى   جلهود الـيت يبـذالا     بـا لرياضة الكريكيت ناطقني رمسيني اعترافـاً       
  .سلميةالعالقات الوتشجيع 

يف احلــسبان علــى اخلــصوص بعــض  املبذولــة خــالل الــسنة االحتفــال  وأخــذت جهــود - ١٧
اجلوانــب الــسلبية الــيت يواجههــا الرياضــيون، مبــا يف ذلــك عمــل األطفــال، والعنــف، وتعــاطي     

، وكـذلك   واألشـكال االسـتغاللية للتـسويق     العقاقري، والتخصص املبكر، واإلفراط يف التمرين،       
كـر وفقـدان   يف وقـت مب  ضروب اخلطر واحلرمان األقـل وضـوحا، مثـل متـزق األواصـر العائليـة      

 الروابط الرياضية واالجتماعية والثقافية،
أمهية املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف دفـع الرياضـة           الدولية   السنة   وأبرزت - ١٨

ــة والــسال     ــيم والــصحة والتنمي ــز التعل ــة إىل األمــام كــأداتني لتعزي ــة البدني  واضــطلعت .موالتربي
ون اإلمنــائي الــيت تــستعمل الرياضــة والتربيــة البدنيــة  املنظمــات احلكوميــة العاملــة يف جمــال التعــا 

م بدور بارز، خاصة تلك املوجودة يف أملانيـا والربازيـل وسويـسرا وفنلنـدا               كأداة للتنمية والسال  
 الـسنة أن االحتـادات واملنظمـات الرياضـية     وأثبتـت  .وكندا وهولندا واململكة املتحدة والنـرويج 

شــبه الدوليــة واالحتــاد الــدويل لكــرة القــدم واللجنــة الدوليــة  الدوليــة مــن قبيــل اللجنــة األوملبيــة 
 .األوملبية للمعوقني، على استعداد متزايد للمشاركة يف األعمال اإلنسانية

 التقرير اخلتامي للمستشار اخلاص عن السنة الدوليـة أنـشطتها وإجنازاـا وقُـدم               ويوجز - ١٩
يف األمـــم املتحـــدة يف نظمـــت بة خاصـــة إىل األمـــني العـــام ورئـــيس اجلمعيـــة العامـــة يف مناســـ 

 احلـصول علـى   وميكـن  .، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون٢٠٠٦أبريل /نيسان ٣
:  علـــى الـــدول األعـــضاء والعديـــد مـــن الـــشركاء، يف املوقـــع التــــايل       وزعالتقريـــر، الـــذي   

www.un.org/sport2005 كتــاب شــامل عــن الــسنة  بإعــداد مكتــب املستــشار اخلــاص  يبدأوســ 
 . للجمعية العامةاحلادية والستنيالدولية خالل الدورة 

 
  املستقبلطريق - رابعاً 

تمثـل  ي” : تقدمي التقرير اخلتامي عن السنة الدولية، أدىل األمني العـام بالبيـان التـايل   عند - ٢٠
وجعل الرياضة عنصراً أساسياً يف اجلهـود الـيت         ... لتالية   اآلن يف دفع مهمتنا إىل املرحلة ا       دورنا

ن الـسنة رمسـت طريقـاً للعمـل والتنفيـذ، وأن      إ واختتم .“نبذهلا لبلوغ األهداف اإلمنائية العاملية
 هـذا الـسياق، اسـتهلت الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة         ويف .زمخها ينبغي أن يستمر

  .طةوجهات فاعلة أخرى عدداً من األنش

http://www.un.org/sport2005
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 األنشطة اليت أبلغت عنها الدول األعضاء - ألف 
ــساعدة - ٢١ ــذكرة شــفوية مؤرخــة         للم ــني العــام م ــل، عمــم األم ــداد خطــة العم  علــى إع
 على الدول األعضاء يطلب إليها فيهـا معلومـات عـن الـدروس املـستفادة                ٢٠٠٦يوليه  /متوز ٧

ى الـصعيد الـوطين لتنفيـذ مبـادرات         من السنة الدولية والعوائق املواجهـة يف اجلهـود املبذولـة علـ            
ــة والــسال   ة بالرياضــة يف صلم، وكيــف أُدرجــت األنــشطة املتــ تــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي

 تتـضمن و .حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والـصعوبات املواجهـة      الراميـة إىل  ستراتيجيات الا
ة كـأداة ملنـع الـصراعات     الرياضـ الطريقـة الـيت اسـتعملت ـا    عـن  سـؤاال  املذكرة الشفوية أيـضاً     

 تعزيــز الــشراكات مــع  مــننالــتمك يــةوبنــاء الــسالم املــستدام، وعــن العوائــق املواجهــة، وكيف 
املنظمــات املتــصلة بالرياضــة والقطــاع اخلــاص وشــركاء آخــرين الســتعمال الرياضــة علــى حنــو  

ن ، وردت معلومـات مـن البلـدا   ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ١٥ ويف .مأفضل كأداة للتنميـة والـسال  
االحتاد الروسي وأذربيجان وأستراليا وأملانيا واإلمارات العربية املتحـدة وبوركينـا فاسـو     :التالية

وريــة التــشيكية وســانت لوســيا وشــيلي وصــربيا  هوبوليفيــا وبــيالروس وتايالنــد وتــونس واجلم
وقطــر وكازاخــستان وكرواتيــا وملــديف ومــايل واململكــة  )  البوليفاريــة-مجهوريــة (وفرتويــال 

 علــى أن املعلومــات ونــشدد .ربيــة الــسعودية وموريــشيوس ومونــاكو ونيكــاراغوا وهولنــدا الع
عينـة مـن األنـشطة الـيت تقـوم ـا           ممـا يـوفر     ،  الـردود الواردة يف هذا اجلزء تستند فقـط إىل هـذه           

  .الدول األعضاء للبناء على زخم السنة الدولية
 

 م الرياضة الوطنية ألنشطة التنمية والسالتسخري  

 أن عدداً من البلدان وضعت قوانني أو سياسات أو اسـتراتيجيات وطنيـة              الردود تظهر - ٢٢
م وتــشري إىل نيتــها يف متابعــة أعمــال الــسنة  تنــهض بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسال 

ــا وبــيالروس وتايالنــد      ــة املتحــدة وبوليفي الدوليــة، مبــا فيهــا االحتــاد الروســي واإلمــارات العربي
 وقطــر وكازاخــستان وموريــشيوس ) البوليفاريــة-مجهوريــة  (التــشيكية وفرتويــالواجلمهوريــة 
 . أملانيا والنمسا وهولندا الرياضة يف أنشطة التعاون اإلمنائيوأدرجت .ونيكاراغوا

 
  املستفادة والعوائق املواجهةالدروس  

ضــة  الــدروس املــستفادة مــن اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ مبــادرات تــسخري الريا       تــشمل - ٢٣
 :ألغراض التنمية والسلم اليت أبلغت عنها البلدان احلاجة إىل ما يلي

  اجلماعية واالستدامة بدالً من مشاريع فردية؛امللكية )أ( 
  مستدامة من احلكومة يف التعاون اإلمنائي بشأن الرياضة؛استراتيجيات )ب( 
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 ؛م كافية ملبادرات تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالموارد )ج( 
  األولوية اليت تعطى لرياضة النخبة بدالً من أنشطة الرياضة اتمعية؛عكس )د( 
 التعاون بني احلكومة واملنظمات الرياضية والقطـاع اخلـاص واملنظمـات            زيادة )هـ( 

 غري احلكومية؛
  املنظمات الرياضية للروح املهنية يف تعليم الرياضة؛تعزيز )و( 
ة البدنية يف حتسني الصحة والتنمية الـشمولية والـسالم           على قيمة التربي   التأكيد )ز( 

 والوئام الوطين؛
  املنظمات الدولية للبلدان لتحسني املشاركة يف الرياضة؛مساعدة )ح( 
 وتقاســـم املتعلقـــة بتقــدمي املـــساعدة إىل البلــدان لتكتـــسب اخلــربة    االتفاقــات  )ط( 
 التجارب؛
 .ية عدد أساتذة ومعلمي الرياضة البدنزيادة )ي( 

 
 : العوائق املواجهة ما يليوتشمل - ٢٤

 أصــحاب املــصلحة تنــافسويف بعــض احلــاالت، االفتقــار إىل املــوارد الكافيــة،  )أ( 
 على التمويل احملدود؛

  كفاية إجراءات الرصد والتقييم لقياس فعالية الربامج؛عدم )ب( 
ــشجيع مــشار   االفتقــار إىل )ج(  ــة للرياضــة لت ــد اإلجيابي ــوعي بالفوائ كة اجلمهــور  ال

 ؛بشكل أكرب
ــار )د(  ــائل التـــسلية   اآلثـ ــة ومرافـــق اإلنترنـــت ووسـ  الـــسلبية لأللعـــاب اإللكترونيـ

 ؛ على مشاركة الشباب يف الرياضةباستخدام احلاسوب
 املتزايــدة للمــشاركة يف الرياضــة واملبالغــة يف التركيــز علــى الرياضــة التكــاليف )هـ( 

 للموهوبني؛
 إلقليمي يف الربامج الرياضية؛ ا اختالل التوازنحاالت )و( 
ــدارس، يف )ز(  ــار إىل امل ــدرات االفتق ــدى الق ــى اعتمــاد   ل ــديرين عل  املدرســني وامل

 .البدنيةوالتربية  اهلياكل األساسية للرياضة واالفتقار إىلمناهج فعالة للتربية البدنية، 
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  الرياضة يف استراتيجيات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإدراج  

 إىل حتقيـق األهـداف   عمومـا  إىل أن الرياضـة تـساهم يف الـسعي      الـردود  عدد مـن     أشار - ٢٥
بــشكل أوســع دور الرياضــة يف تعزيــز التنميــة،  مــن الــردود  عــدد آخــر وأيــداإلمنائيــة لأللفيــة، 

أذربيجان واإلمارات العربية املتحدة وبوليفيا وتونس واجلمهوريـة التـشيكية     الردود من   فيها   مبا
 املستلمة أيـضاً إىل األنـشطة الرياضـية الـيت تـساهم يف      الردود وأشارت .وهولنداوسانت لوسيا 

 :حتقيق أهداف معينة
  على الفقرالقضاء :١ اهلدف  

 فــرص اقتــصادية وفــرص عمــل جديــدة مــن  جيــادبوليفيــا إىل إو بوركينــا فاســو تــسعى - ٢٦
 .للخطـر يف عـدة بلـدان    أملانيا املشاريع املخصصة لألطفـال املعرضـني   وتساعد .خالل الرياضة

ــاكو وتقــدم ــساعدة إىل  مون ــدين امل ــشاركة يف   يف إطــار بل ــزم امل ــاجمني رياضــيني، وهــي تعت بربن
  .الربنامج الرياضي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب املعرضني للخطر يف املناطق الفقرية

 
  تعميم التعليم االبتدائيحتقيق :٢ اهلدف  

ــستعمل - ٢٧ ــة مل”ملناســبات الرياضــية   أذربيجــان ات ــام    نظم ــز االهتم ــدارس لتعزي ــال امل أطف
يف البلـدان   احملـيط اهلـادي األطفـال    جنـوب  بلـدان  يف للرياضة برنامج أستراليا ويشجع .بالتعليم

 بوركينا فاسـو إدراج التربيـة البدنيـة يف    وتعتزم .على البقاء يف املدرسةاجلزرية يف احمليط اهلادئ 
، ـا  أولوياإحـدى  كازاخستان من التربية البدنية يف املدرسة علجتو .الثانوية االبتدائية وارساملد

 حاليــاً  نيكــاراغواوتقــوم .وتــدرج موريــشيوس التربيــة البدنيــة والرياضــة يف األنــشطة املدرســية
 ٢٠٠٤ محلـة وطنيـة عـام         البوليفاريـة  فرتويـال مجهوريـة   بـدأت   و نوعية التربيـة البدنيـة،       بتحسني

تعليميـة   تـونس مـن التربيـة البدنيـة يف املـدارس مـادة       وستجعل .لبدنية يف املدارسلتربية اتوفري ال
تـوفري  ”، وتدرج تايالند التربية البدنية يف املـدارس يف اسـتراتيجيتها          ٢٠٠٩إجبارية حبلول عام    

  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ للفترة “الرياضة للجميع
 

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةتعزيز :٣ اهلدف  
 مـن الـسياسة الوطنيـة املتعلقـة باملـساواة بـني             نشطة الرياضية يف أذربيجان جـزءا      األ دتع - ٢٨

 . املـساعدة الـيت تقـدمها أسـتراليا إىل برنـامج رياضـي يف املنطقـة إدمـاج املـرأة         وتيسر .اجلنسني
 وتعـزز . املباريات بني النـساء    املنظمات الرياضية يف بوركينا فاسو تعتمد بشكل متزايد          وبدأت
 أملانيـا الـدعم للـربامج    وتقـدم  .سات الرياضية يف اجلمهورية التشيكية املساواة بني اجلنسنيالسيا

 الفتيـات علـى   يـشجع  برنـامج دراسـي   وملوريـشيوس  .للفتيات يف أفغانستاناملخصصة الرياضية 
تـوفري  ” الرياضة، وتعترف تونس حبق املرأة يف املشاركة يف الرياضة كجـزء مـن سياسـة                 ممارسة

 . اليت تنتهجها“للجميعالرياضة 
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  من وفيات األطفالاحلد :٤ اهلدف  
تعزيـز صـحة    ـدف إىل     األنـشطة البدنيـة يف بـرامج          البوليفارية فرتويالمجهورية   تدرج - ٢٩

 .الطفل
 

  صحة األمحتسني :٥ اهلدف  
 فرتويـال يف مجهوريـة     من الربنامج الوطين الرياضي       النشاط البدين لصحة األم جزء     يعد - ٣٠
 .بوليفاريةال

 
 اإليدز واملالريا وأمراض أخرى/ فريوس نقص املناعة البشريةمكافحة :٦ اهلدف  

 نقـص    فـريوس  نـداءات للوقايـة مـن      توجه أستراليا برامج رياضية يف عدة بلدان        تساعد - ٣١
 نقـص املناعـة    يف بوركينا فاسو لتعزيز الوعي بفريوسالرياضة  وتستعمل.اإليدز/املناعة البشرية

  مـن  هولندا مشاريع للمنظمة غري احلكومية احلـق يف اللعـب ومـشاريع   وتساعد .اإليدز/ريةالبش
 وتــستعمل . الفــريوس يف عــدد مــن البلــدان للتثقيــف يف جمــال الوقايــة مــن مــدرب إىل مــدرب 

 انتـشار األمـراض املعديـة، مبـا فيهـا           للوقايـة مـن   الرياضة يف برنـامج     البوليفارية  فرتويال  مجهورية  
 .اإليدز/ملناعة البشرية نقص افريوس

 
  االستدامة البيئيةضمان :٧ اهلدف  

ــا ف  أجنــزت - ٣٢ ــة والرياضــية لبوركين ــة األوملبي ــة الوطني ســو مــشروع غــرس أشــجار   ا اللجن
 .ملكافحة التصحر

 
  شراكة عاملية للتنميةإنشاء :٨ اهلدف  

ائي للمـساعدة علـى      التعـاون اإلمنـ     إطـار   أسـتراليا وأملانيـا وهولنـدا الرياضـة يف         تستعمل - ٣٣
 وزارة بوركينـــا فاســـو للرياضـــة واالســـتجمام وتتعـــاون .حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة

نيكــاراغوا و  تايلنــدوتــستعمل .ا وجنوــ القــارةواالحتــادات الرياضــية مــع شــركاء مــن مشــال  
  .الرياضة كجزء من اجلهود اإلمنائية اإلقليمية

إجيابيــة أخــرى للرياضــة، مبــا فيهــا بــرامج مــساعدة  أيــضاً إىل مــسامهات الــردود وتــشري - ٣٤
األطفال الالجئني واملشردين داخلياً، وتعزيز االنـدماج االجتمـاعي، واملـساعدة علـى االنتعـاش               

لتـــدخني واإلدمـــان علـــى ا ملكافحـــةمـــن الكـــوارث الطبيعيـــة، ومـــساعدة احلمـــالت الوطنيـــة  
اجهة التحـدي املتمثـل يف ضـمان     املوالصعوبات ىحدإ توكان .املخدرات، وإلدماج املعوقني

 . احمللية مع احتياجات اتمعاتوتكييفها الربامج الرياضية جودة
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 بناء السالم ومنع نشوب الصراعاتألغراض الرياضة تسخري   
إىل أن كــثريا مــن البلــدان تنظــر إىل الرياضــة بوصــفها أداة قيمــة يف إطــار تـشري الــردود   - ٣٥

ة الوطنيـة والتـضامن بـني املنـاطق واموعـات الـسكانية مبـا فيهـا         اجلهود املبذولة لتعزيـز الوحـد    
أذربيجـــان وأملانيـــا واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وبوركينـــا فاســـو وبوليفيـــا وتايلنـــد وتـــونس   

لوســيا وشــيلي ومجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة وكازاخــستان وكرواتيــا وموريــشيوس    وســانت
ىل الرياضـة أيـضا علـى أـا عامـل مـساهم يف بنـاء                كمـا ينظـر إ    . وموناكو ونيكاراغوا وهولنـدا   

وتلخـصت الـصعوبات املواجهـة      . السالم الدويل ومنع نشوب الصراعات على الـصعيد الـدويل         
 .يف احلاجة إىل تقييم مدى فعالية الربامج وتعبئة األموال

 
 تعزيز الشراكات  

شراكات مــع ري عــدد مــن الــردود إىل الــدور احليــوي الــذي ميكــن أن تؤديــه الــ       يــش - ٣٦
املنظمات الرياضية وشراكات القطاع اخلاص ومنظمات أخـرى لالسـتفادة بـشكل أفـضل مـن                

ــة والــسالم     ــأداة لتحقيــق التنمي ــتراليا وأملانيــا      . الرياضــة ك ــي أذربيجــان وأس ــذه البلــدان ه وه
ــيا         ــانت لوسـ ــونس وسـ ــد وتـ ــا وتايلنـ ــو وبوليفيـ ــا فاسـ ــدة وبوركينـ ــة املتحـ ــارات العربيـ واإلمـ

 .نداوموريشيوس وهول
 

 األنشطة واملبادرات الدولية -باء  
أصدر الفريـق العامـل املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم، الـذي تـضم                      - ٣٧

عضويته ممثلني للحكومات الوطنية من مشال الكرة األرضـية وجنوـا ومنظومـة األمـم املتحـدة                 
ــران     ــا يف حزي ــرا أولي ــدين، تقري ــه /ومنظمــات اتمــع امل ــة   )٢(٢٠٠٦يوني ــهج الوطني  يبحــث الن

ويشجع التقريـر أعـضاءه مـن البلـدان         . املتنوعة املتبعة لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم      
تسخري طاقة الرياضة الضخمة ودجمها يف استراتيجيات التنمية والسالم الوطنية الواسـعة            ”على  
رياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم        ويقوم التقرير بتحليل املمارسات احلالية لتسخري ال      . “النطاق

أذربيجـان واســتراليا والربازيـل ومجهوريــة ترتانيـا املتحــدة وزامبيـا وسويــسرا     :  بلـدا هــي ١٣يف 
ومـن النتـائج الرئيـسية      . وسرياليون وغانا وكندا واململكـة املتحـدة والنـرويج والنمـسا وهولنـدا            

داة املتدنيـة التكلفـة والكـبرية       اليت خلص إليهـا التقريـر احلاجـة إىل وضـع الرياضـة يف موضـع األ                
األثر لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة، ال سـيما األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإىل أن بـرامج الرياضـة             
والنشاط البدين حباجة إىل أن تكون شاملة مع تعزيـز إمكانيـة وصـول اجلميـع إليهـا، مبـن فـيهم             

__________ 
اسات، متــاح يف املوقــع الــشبكي مــن املمارســة إىل وضــع الــسي : تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم  )٢( 

http://www.iwg.sportandden.org. 
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وجود زخم قوي بـني البلـدان الناميـة        وقد وقف التقرير أيضا على      . النساء والفتيات واملعوقون  
 .لصاحل تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم

ــة      - ٣٨ ــة األوملبي واجتمــع األمــني العــام برفقــة مستــشاره اخلــاص ألول مــرة مــع قــادة اللجن
 لتعزيز التعـاون يف جمـال اسـتخدام الرياضـة كـأداة لتقليـل               ٢٠٠٦يناير  /الدولية يف كانون الثاين   

واتفـق علـى أن تتعـاون منظومـة األمـم املتحـدة مـع اللجـان                 .  مناطق الـصراعات   حدة التوتر يف  
وتتعــاون اللجنــة . األوملبيــة الوطنيــة لــضمان إدراج الرياضــة بدرجــة كــبرية يف املنــاهج التعليميــة

األوملبية الدولية مع عدة وكاالت من وكاالت األمم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة                    
اإليدز بشأن إرهاف الوعي بفـريوس نقـص املناعـة         / بفريوس نقص املناعة البشرية    املشترك املعين 

األلعـاب  ”اإليدز وأنشطة الوقايـة منـه؛ وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة بـشأن مـشروع                   /البشرية
 من أجل أن تكون األلعاب األوملبية مستدامة بيئيا؛ ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون              “اخلضراء

عــدات واألنــشطة الرياضــية ملخيمــات الالجــئني ومــع منظمــة العمــل الدوليــة الالجــئني بــشأن امل
 .بشأن الربامج الرياضية للشباب يف ألبانيا والسلفادور وموزامبيق

ــا    - ٣٩ ــة يف قراره ــة العام ــداء اجلمعي ــشريا إىل ن ــؤرخ ٦٠/٨وم ــاين ٣ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
ألوملبيــة الــشتوية يف تــورين، حثــت  أثنــاء األلعــاب ا٢٠٠٦ املتعلــق بــاحترام هدنــة عــام ٢٠٠٥

 علـى كفالـة املـرور اآلمـن للرياضـيني      ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ١٠رسالة من األمني العام مؤرخة      
 .املشاركني يف األلعاب وأن حتترم اهلدنة مجيع اجلهات املشاركة يف األعمال العدائية

الم يف إطــار ويتعــاون املستــشار اخلــاص مــع وكيــل األمــني العــام لعمليــات حفــظ الــس  - ٤٠
 إلشــراك اللجــان األوملبيــة الوطنيــة ٢٠٠٦شــراكة مــع اللجنــة األوملبيــة الدوليــة بــدأت يف عــام  

وغريها من املنظمات الرياضية يف البلدان اليت توجـد فيهـا بعثـات تابعـة إلدارة عمليـات حفـظ                    
. خـرين السالم يف أنشطة يف تسخري الرياضة ألغراض بناء السالم مع شركاء األمـم املتحـدة اآل             

ويف املبادرة األوىل، نظم حفظة السالم باألمم املتحدة واللجنة األوملبية الدولية ألعابـا ألغـراض               
ومــن املقــرر تنظــيم مناســبات مماثلــة يف أحنــاء   . ٢٠٠٦أغــسطس / يف آباالــسالم يف كينــشاس

ويــستفيد عــدد مــن بعثــات حفــظ الــسالم مــن  . أخــرى مــن البلــد، ويف كــوت ديفــوار وليربيــا 
ة الرياضية وفقا لقائمة استحدثها املستشار اخلاص ووكيل األمني العام لعمليـات حفـظ              األنشط
 .السالم
وعمل برنامج األمم املتحدة للبيئـة علـى حنـو وثيـق مـع اللجنـة األوملبيـة الدوليـة وجلنـة                      - ٤١

. ا مـستدامة بيئيـ  ٢٠٠٦تورين املنظمة لأللعاب األوملبيـة جلعـل األلعـاب األوملبيـة الـشتوية لعـام                
فعلى سبيل املثال، إن مشروع تورين حلماية املنـاخ لألجيـال املقبلـة صـمم جلعـل بيئـة األلعـاب                     
متعادلــة مــن حيــث األثــر الكربــوين عــن طريــق دعــم الغابــات وفعاليــة الطاقــة ومــشاريع الطاقــة  
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.  طـن مـن ثـاين أكـسيد الكربـون النـاتج أثنـاء األلعـاب                ١٠٠ ٠٠٠املتجددة ملقابلة مايقـدر بـــ       
دخــل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف شــراكة مماثلــة مــع جلنــة بــيجني املنظمــة لأللعــاب     وقــد 

 .٢٠٠٨األوملبية لعام 
 الـذي عقـد يف دافـوس، بسويـسرا،          ٢٠٠٦وقد مجع املنتدى االقتـصادي العـاملي لعـام           - ٤٢

طـيط  ألول مرة قيادات من عامل الرياضة ملناقـشة دور الرياضـة يف حتـسني الوضـع العـاملي والتخ          
وألقى األمني العام الضوء على مسامهات الرياضة يف حتقيـق التنميـة والـسالم        . ملبادرات جديدة 

وأكـد قـادة الرياضـة جمـددا التـزامهم بتحـسني الوضـع العـاملي مـن خـالل                    . خالل تلك املناسـبة   
الرياضة ووافقوا علـى إنـشاء منـرب اتـصاالت لعـرض قـصص النجـاح يف جمـال تـسخري الرياضـة                       

لتنمية والسالم ومجع ونشر األدلة على فوائد املـشاركة يف الرياضـة والدراسـات عـن                ألغراض ا 
 .أفضل املمارسات واإلحصاءات واحلقائق عن صناعة الرياضة

واجتمع األمـني العـام بـصحبة مستـشاره اخلـاص أيـضا مـع قـادة االحتـاد الـدويل لكـرة                        - ٤٣
ضـة كـرة القـدم تنطـوي علـى قـدرات            واتفق علـى أن ريا    . ٢٠٠٦يناير  /القدم يف كانون الثاين   

كبرية كعامل حفاز ملساعدة أنشطة األمم املتحـدة مثـل مكافحـة الفقـر وفـريوس نقـص املناعـة                    
وأشار بيان مـشترك صـادر عـن األمـني العـام            . اإليدز وتعزيز السالم واجلمع بني الناس     /البشرية

لـيت نظمهـا االحتـاد الـدويل     ورئيس االحتاد الدويل لكـرة القـدم، مبناسـبة مباريـات كـأس العـامل ا            
، إىل اإلمكانيــات الــيت تنطــوي عليهــا رياضــة كــرة القــدم لتحــسني    ٢٠٠٦لكــرة القــدم لعــام  

الوضع العاملي ونشرت مقالة افتتاحية لألمني العـام عـن الطاقـات اإلجيابيـة لرياضـة كـرة القـدم                     
، ٢٠٠٦وأعتــرب األمــني العــام ، يف مباريــات كــأس العــامل لعــام   .  بلــدا٤٢ صــحيفة يف ٧٢ يف

 يف جنـوب أفريقيـا      ٢٠١٠مباريات كأس العامل اليت سينظمها االحتاد الدويل لكرة القـدم لعـام             
ومبناسـبة احلـدث الرياضـي الـذي سـيتم يف جنـوب             . فرصة كبرية للنهوض بالرياضـة يف أفريقيـا       

 .“ألفريقيا..اكسب يف أفريقيا ”اد كرة القدم حاليا بوضع برنامج أفريقيا، يقوم احت
، عــززت النمــسا تــسخري   ٢٠٠٦وخــالل رئاســتها لالحتــاد األورويب يف بدايــة عــام      - ٤٤

الرياضة ألغراض التنمية والسالم، مؤكدة أن الرياضة ميكـن أن تـساعد يف مواجهـة التحـديات      
 .اف اإلمنائية لأللفيةالعاملية مثل الصراع املسلح وحتقيق األهد

 الفريـق العامـل الـدويل       ٢٠٠٦ينـاير   / منظمـة يف كـانون الثـاين       ١٥وشكل ممثلـون مـن       - ٤٥
املعــين باإلعاقــة يف جمــال الرياضــة لتعزيــز حقــوق اإلنــسان للمعــوقني املتــصلة بالرياضــة، ورصــد  

ضـع  حالة هذه احلقوق على مـستوى العـامل أمجـع ودعـم البحـوث الـيت تعـزز هـذه احلقـوق وو                      
 .برامج لألنشطة الرياضية والبدنية
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وتوصلت جلنة خمصصة تابعة للجمعيـة العامـة إىل اتفـاق يتعلـق مبـشروع اتفاقيـة بـشأن                    - ٤٦
 مـن مـشروع االتفاقيـة علـى         ٣٠وتـنص املـادة     . ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٢٥حقوق املعوقني يف    

شطة الرياضـة الرئيـسية     أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة لتعزيز مشاركة املعوقني يف أنـ           
ويف األنشطة الرياضية والترفيهية اخلاصة باملعوقني وضمان انتفـاع األطفـال املعـوقني علـى قـدم                 

يف  املساواة مع غريهم من األطفال من األنشطة الرياضية والترفيهية القائمة على املـشاركة، مبـا              
ــدارس    ــام يف امل ــيت تق ــشطة ال ــة  وســيقدم مــشروع االتفاقيــ . ذلــك تلــك األن ــة العام ة إىل اجلمعي

 .العتماده يف دورا احلادية والستني
بــادرت حكومــة سويــسرا بإنــشاء فريــق األصــدقاء املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض      - ٤٧

التنمية والسالم بدعم من املستشار اخلاص، ومبشاركة مـن ممـثلني دائمـني لـدى األمـم املتحـدة                   
شجع هذا املنرب احلكومي الـدويل الـذي يتـشارك          وي. ٢٠٠٥يناير  /يف نيويورك يف كانون الثاين    

يف رئاسته املمثالن الدائمان لتونس وسويسرا، على متابعة أعمـال الـسنة الدوليـة وتعزيـز دمـج                  
الرياضة يف التعاون الدويل والسياسات اإلمنائية الوطنية من خالل تنفيذ قرارات األمـم املتحـدة                

 . دولة عضو٢٥ية ليشمل ممثلني دائمني من وقد توسع الفريق املفتوح العضو. ذات الصلة
وباعتبار أن الشباب من أكرب املستفيدين من آثار الرياضة، نظم مكتب األمـم املتحـدة      - ٤٨

لتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم بنيويــورك جمموعــة مــن مــؤمترات القمــة لقيــادات    
بئة الشباب من أجل دفع اجلهـود       الشباب إللقاء الضوء على استخدام الرياضة كنقطة بداية لتع        

وعقـدت مـؤمترات قمـة قيـادات الـشباب للبلـدان            . الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
ــة البحــر الكــارييب يف داكــار يف        ــة ومنطق ــدان أمريكــا الالتيني ــدان اآلســيوية وبل ــة والبل األفريقي

؛ ويف ٢٠٠٤رب ســــــبتم/؛ ويف هريوشــــــيما، باليابــــــان، يف أيلــــــول٢٠٠٤يونيــــــه /حزيــــــران
واستـضاف املغـرب مـؤمتر قمـة        . ، علـى التـوايل    ٢٠٠٥مـايو   /هوريزونيت، بالربازيل يف أيار    بيلو

وســتتوج مــؤمترات القمــة  . ٢٠٠٥أغــسطس /قيــادات شــباب البلــدان األفريقيــة الثــاين يف آب  
ــشرين         ــة ت ــورك يف اي ــشباب يف نيوي ــادات ال ــاملي لقي ــم املتحــدة الع ــة األم ــؤمتر قم ــة مب اإلقليمي

 .٢٠٠٦أكتوبر /األول
ويسلط مكتب نيويورك الـضوء علـى دور الرياضـة يف مكافحـة املالريـا وسـاعد، بنـاء            - ٤٩

على طلب األمني العام، يف تنظيم احلفلـة املوسـيقية لالحتفـال بالـذكرى الـستني إلنـشاء األمـم                    
ــا  ”املتحــدة حتــت شــعار    ــشرين األول“متحــدون يف مكافحــة املالري ــوبر / يف ت  يف ٢٠٠٥أكت

 “دحـــر املالريـــا” مناســـبة ٢٠٠٦وقـــد تـــضمنت املبـــادرات الـــيت طرحـــت يف عـــام . جنيـــف
باالشــتراك مــع منظمــة الــصناديق التحوطيــة ملكافحــة املالريــا وبالتعــاون مــع فريــق كــرة الــسلة   
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نـيكس التــابع لنيويــورك وتنظـيم رحلــة صــحفية جلمهوريـة ترتانيــا املتحــدة مـع الرابطــة الوطنيــة     
 .ة األمم املتحدة وشركاء آخرينللصحفيني السود ومنظوم

ونظم الفريق العامل الـدويل املعـين بـاملرأة والرياضـة املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة                      - ٥٠
، ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٤ إىل   ١١والرياضة الذي عقد يف كوماموتو، باليابان، خالل الفترة من          

حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف الرياضـة            من أجـل     )٣(واختتم املؤمتر بالتزام كوماموتو بالتعاون    
 .ومن خالهلا

 
 االتصاالت والتوعية -جيم  

تقدم األدوات القائمة على اإلنترنت، مثل املنرب الدويل للرياضة والتنمية املوجود علـى              - ٥١
 والــذي تدعمــه مبــادرة تــسخري الرياضــة ألغــراض   www.sport and dev.orgاملوقــع الــشبكي 
 .إطار عمل مشترك ييسر التعاون الدويلالتنمية والسالم 

وتقــدم نــشرة األمــم املتحــدة الرياضــية الــيت يــصدرها مكتــب نيويــورك باســم الفريــق      - ٥٢
العامل التابع لفريق األمـم املتحـدة لالتـصاالت آخـر املـستجدات بـشأن أنـشطة األمـم املتحـدة                    

دة والشركاء اخلـارجيني املعنـيني      ومتثل النشرة أداة اتصال ملنظومة األمم املتح      . املتصلة بالرياضة 
 .بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم

 
 أنشطة األمم املتحدة -دال  

 بتنفيـذ جمموعـة     ٢٠٠٦قامت وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها خالل عـام           - ٥٣
ه بيـد أن هـذ    .  الـالزم للـسنة الدوليـة      زخمواسعة النطاق مـن األنـشطة الـيت سـاعدت يف بنـاء الـ              
 تـدمج   أنطـوات أخـرى     ميكـن خل   و عرضـية املبادرات اليت تكون أحيانـا خمصـصة وغـري رمسيـة و           

 .الرياضة بشكل كامل يف الربنامج اإلمنائي
إىل إشراك شخـصيات رياضـية      ) الفاو(وتسعى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        - ٥٤

 وحــشد إرهــاف يف يــدة فــاو للمــساعي احلم مبــن فــيهم جنــوم كــرة القــدم وســفراء ال ،معروفــة
وتعمــل الفــاو أيــضا مــع البلــدان األعــضاء لتنظــيم  . الــسخاء العــام بــشأن إتقــاء اجلــوع وختفيفــه

). محلــة بنــاء التــضامن إلــاء اجلــوع يف العــامل(مناســبات رياضــية وثقافيــة دعمــا حلملــة تليفــود 
ة يف شـكل   مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـد        ١٩ لـوحققت احلملة عائدا يشارف ا    

 . بلدا١٢٧ مشروع يف ٢ ٠٠٠منح ومولت أكثر من 

__________ 
 .www.iwg.gti.org/pdfs/kumamotocommitment.pdfمتاح على املوقع الشبكي  )٣( 
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 :Beyond the Scoreboardا بعنـوان ونشر الربنامج اجلامعي ملنظمة العمـل الدوليـة كتابـ    - ٥٥

Youth employment opportunities and skills development in the sport sector 
يف عـام   )٤(

ويطـرح  . اب وتنمية املهـارات مـن خـالل الرياضـة          الشب ات يبحث يف كيفية تعزيز قياد     ٢٠٠٦
 مؤسـسة أكادمييـة إيطاليـة السـتعراض املنـاهج اجلامعيـة بـشأن               ٧٧الربنامج مبادرة جديـدة مـع       

ــةالعمــل الكــرمي وعم  مهــارات نميــة الــشباب عــن طريــق اســتخدام الرياضــة كنقطــة بدايــة لت  ال
الحتفاهلـا  كـشعار    والرياضـة    وأقرت منظمة العمـل الدوليـة موضـوع املـرأة         . الشباب وتدريبهم 

نح جــائزة اللجنــة األوملبيــة االحتفــال مبــ بــاليوم الــدويل للمــرأة، ومشلــت األنــشطة  ٢٠٠٦عــام 
 .الدولية التذكارية للمرأة والرياضة

) اليونيـسيف (واشتركت اللجنة الوطنية االيطالية التابعة ملنظمة األمم املتحدة للطفولـة            - ٥٦
عاب األوملبية الشتوية العشرين وشركة تيم للـهواتف احملمولـة جلمـع     مع جلنة تورين املنظمة لألل    

مـوال لربنــامج اليونيـسيف للتحــصني يف الــسودان، وقـام مــشروع متـصل بربنــامج التحــصني     األ
 . يورو٥٠٠ ٠٠٠ومجعت املبادرة اكثر من .  إيطالية مصنوعة يدويا من القماشىببيع دم
كـأس العـامل لعـام      مباريـات   يل لكـرة القـدم أثنـاء        وانضمت اليونيسيف إىل االحتاد الدو     - ٥٧

، الـيت تـضمنت إعالنـات    “احتدوا من أجل األطفال، احتدوا من أجل السالم” يف محلة  ٢٠٠٦
 العيب كرة قـدم بـارزين ودلـيال لالعـبني واملـدربني مـصمما ملكافحـة                 عرضاخلدمة العامة اليت ت   
الوطنيــة لكــرة الــسلة واليونيــسيف وضــمت الرابطــة . ســيما ضــد الفتيــات  ال،العنــف والتمييــز

وأطلـق الـشركاء    . “يـدز إلاحتدوا من أجل األطفـال، احتـدوا يف مواجهـة ا          ”قوامها دعما حلملة    
يـدز  إلا/ الوعي بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         إلرهافإعالن خدمة عامة عاملي متعدد اللغات       

 .العبنيمن جنوم ال ١٠يظهر 
ة يف ليربيـا التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        األسـلحة الـصغري  حتديـد وقام برنامج   - ٥٨

 التنميــة علــى مــستوى ألغــراضبتنفيــذ جمموعــة مــن املــشاريع الرائــدة املتعلقــة جبمــع األســلحة   
 يـسر كة مـع فيلـق الرمحـة،        اوبالـشر . اتمعات احمللية باالسـتفادة مـن كـرة القـدم كعنـصر هـام             

 مـن نـوادي كـرة القـدم يف     ا ناديـ ٥٦٤يين ملـساعدة  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مـنح دعـم عـ       
ندونيسيا كجزء مـن جهـود واسـعة النطـاق إلعـادة تأهيـل الـبىن                إ ب ، مقاطعة يف باندا آتشيه    ٢١

ديـسمرب  / كارثة تسونامي يف كـانون األول      من جراء التحتية الرياضية اليت دمرت بدرجة كبرية       
نـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي يف   ويهـدف برنــامج مـساحات التــضامن الـذي ينفــذه بر   . ٢٠٠٤

 مـع مبـادرة الـشباب املغـريب ومؤسـسة التنميـة وقطـاع الرياضـة الـوطين، إىل                    لشراكةاملغرب، با 
من خـالل التـدريب علـى األلعـاب الرياضـية            احلد من جرائم الشباب والبطالة يف الدار البيضاء       

__________ 
 )٤( Giovanni di Cola, editor, The Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2006. 
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 دراسـية نظمهـا برنـامج       وقـد جـذبت حلقـة     .  مما يؤدي إىل إحلـاقهم بوظـائف       ،وإسداء املشورة 
استخدام الرياضـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف            ”األمم املتحدة اإلمنائي يف رواندا عن       

، مـشاركني مـن احلكومـة واتمـع املـدين واالحتـادات الرياضـية               ٢٠٠٦يوليه  / يف متوز  “رواندا
 .وقطاعات أخرى

قطاعهــا اخلــاص ) اليونــسكو(ثقافــة وجعلــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم وال  - ٥٩
وضـع سياسـة عامـة      بالعلوم االجتماعية واإلنسانية مسؤوال عن برامج التربية البدنية والرياضـة ل          

ونظــم . التنميــة االجتماعيــةجديــدة أكثــر تفــصيال بــشأن تــسخري الرياضــة ألغــراض الــسالم و   
ــه /القطــاع مناســبات يف متــوز  ــاء االحتفــال بالــذكرى الــستني ٢٠٠٦يولي .  ملنظمــةإلنــشاء ا  أثن

 وضـع خطـة عمـل       ٢٠٠٦وقررت اللجنـة احلكوميـة الدوليـة للتربيـة البدنيـة والرياضـة يف عـام                 
قت علـى   صـد  اوتفيد اليونـسكو بـأن بلـدان      .  لتعزيز دورها يف الترويج للنشاط البدين والرياضة      

ضمت إليهـا اعتبـارا     االتفاقية الدولية ملكافحة تعـاطي العقـاقري يف جمـال الرياضـة أو قبلتـها أو انـ                 
ــول١مــن  ــدامنرك    :  وهــي٢٠٠٦ســبتمرب / أيل ــسلندا وجامايكــا وجــزر كــوك وال أســتراليا وآي

والسويد وسيـشيل وكنـدا والتفيـا وليتوانيـا واململكـة املتحـدة وموريـشيوس ومونـاكو ونـاورو                  
 .والنرويج ونيجرييا ونيوزيلندا

ــة     - ٦٠ ــئني محلـ ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــم املتحـ ــية األمـ  يف ”ninemillion.org“وأطلقـــت مفوضـ
ء مــن األطفــال علــى مــستوى العــامل مــن خــالل  ى ماليــني الجــ٩ ملــساعدة ٢٠٠٦يوليــه /متــوز

ــشركاء مــن    ــدعم مــن ال ــة والرياضــية ب ــايكي    بــنياألنــشطة التعليمي  الــشركات، مبــا يف ذلــك ن
وســاعدت شــركة نــايكي أيــضا مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني    . ومايكروســوفت
ملتزمــة بــالزي الرمســي التقليــدي والــسماح حبريــة تكــون لكــرة الطــائرة ا لالعــيبء لتــصميم أزيــا

 .احلركة للفتيات الصوماليات يف ثالثة خميمات الجئني يف مشال كينيا
ويقوم برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية والرابطـة الدوليـة ملرافـق الرياضـة                    - ٦١

، خاصـة يف     أمجـع  فـق الترفيهيـة علـى مـستوى العـامل         واالستجمام بإعداد خطة عمل لتعزيـز املرا      
 الــيت ينظمهــا ،ويف نــريويب، تــستخدم محلــة تــوفري مــساحات عامــة أكثــر أمانــا . البلــدان الناميــة

برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية، الرياضــة ملـساعدة الـشباب علـى احلـصول علــى          
م املتحـدة للمــستوطنات البــشرية  وقــد طـرح برنــامج األمــ . مـساحات عامــة مفتوحـة يف املدينــة  

سـنوية  جبـال   وهـي عمليـة تـسلق      ،االئتماين الفـدرايل مبـادرة كليمنجـارو      األمم املتحدة   واحتاد  
 .السالم ونريويب لتعزيز احترام الذات بني الشباب القادمني من األحياء الفقرية يف دار

للجنـة األوملبيـة الوطنيـة      وقد أقـام مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة وا                - ٦٢
وسيقدم الصندوق منحا توفرهـا قطـر إىل   . القطرية صندوق الرياضة العاملي ملكافحة املخدرات    
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ــامل      ــستوى الع ــى م ــة عل ــري احلكومي ــل  املنظمــات غ ــشباب   أمجــع لتموي مناســبات وخميمــات لل
 .ومعارض وعقد حلقات دراسية تدريبية للمدربني والشباب

ــضيف متطوعــو األ  - ٦٣ ــع   وسيست ــم املتحــدة باالشــتراك م ــومؤســسةم ــ٢٠٠٦  تورين  يت ال
منتـدى عـن التطـوع وتعزيـز حقـوق اإلنـسان أثنـاء              ومنظمة أيديا سـوليدال     ستهدف الربح   ت ال

ــشتوية لعــام    ــة ال ــر مــن  . ٢٠٠٦األلعــاب األوملبي ــشكل أكث  متطــوع جــزء مــن  ٢٠ ٠٠٠وسي
 .برنامج املتطوعني

متـها  نظ النـشاط البـدين والـصحة العامـة الـيت            وهدفت حلقة العمل الدولية الرابعة عـن       - ٦٤
إرهـاف   إىل زيـادة قـدرات البلـدان علـى           ٢٠٠٦ينـاير   /منظمة الصحة العامليـة يف كـانون الثـاين        

. “الرياضـة للجميـع   توفري  ” مهية النشاط البدين وزيادة املشاركة يف األنشطة البدنية و        أالوعي ب 
: الوقايــة مــن األمــراض املزمنــة ” ٢٠٠٥عــام ويــسلط التقريــر العــاملي ملنظمــة الــصحة العامليــة ل  

مـن العوامـل الـيت تـشكل         ا رئيـسي  ال الـضوء علـى اخلمـول البـدين بوصـفه عـام            )٥(“استثمار هام 
 . على الصحةاخطر

 
 إقامة الشراكات وحشد املوارد -خامسا  

 أوصى تقرير فرقة عمل األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت املعنية بتـسخري الرياضـة              - ٦٥
الرياضـة ألغـراض    تـسخري   الـربامج الـيت تـدعم       ”، بـأن    )١(٢٠٠٣ألغراض التنمية والسالم لعام     

احلكومـات ومنظومـة    ممـا حتتـاج إليـه       وارد أكرب   املهتمام و قدر من اال  التنمية والسالم حتتاج إىل     
ــم املتحــدة  ــدرات      . “األم ــادة ق ــا أشــري أعــاله، تواجــه بعــض احلكومــات حتــديات يف زي وكم
 .رياضية وإجياد موارد لتلك األولويةاملبادرات ال

، الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة ٦٠/٩وتــدعو اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  - ٦٦
واهليئــات الرياضــية الدوليــة واملنظمــات املتــصلة بالرياضــة إىل تعزيــز تنفيــذ مبــادرات الــشراكة    

يـدا لتعزيـز أنـشطة تـسخري الرياضـة      وقد أثبتت الشراكات أا متثل جـا مف    . واملشاريع اإلمنائية 
ــسيقها وميكــن أن تكــون أداة ل    ــسالم وتن ــة وال ــةألغــراض التنمي ــواردتعبئ ــضع  .  امل وميكــن أن ت
لرياضــة مــن أجــل فهــوم تــسخري االــشراكات أيــضا األســاس لــدمج فعــال مــن حيــث التكلفــة مل 

 .التنمية والسالم يف السياسات والربامج اإلمنائية الوطنية
ت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا بـاطراد علـى إقامـة شـراكات مـن                وتعمل وكاال  - ٦٧

وقد أحـدثت الـسنة الدوليـة وعيـا أكـرب بقيمـة هـذه الـشراكات                 .تصل بالرياضة تأجل مبادرات   

__________ 
 ./http://www.who,int.chp/chronic_disease_report/en: متاح على املوقع الشبكي )٥( 
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وقــد أقــام مكتــب املستــشار اخلــاص املعــين بتــسخري الرياضــة بالنــسبة للــشركاء وتفاعلـها املفيــد  
ــسالم شــراكات مــ    ــة وال ــن منظمــات القطــاع اخلــاص     ألغــراض التنمي ــات وعــدد م ع احلكوم

 .واملنظمات غري احلكومية
ــة العامــة الــدول األعــضاء، مبوجــب القــرار     - ٦٨  إىل تقــدمي تربعــات ٦٠/٩ودعــت اجلمعي

لضمان تنفيذ ومتابعة األنشطة اليت يضطلع ا مكتب املستشار اخلاص املعـين بتـسخري الرياضـة      
ويف ذلــك الـصدد، دعمـت مبـادرة تـسخري الرياضــة     . ألغـراض التنميـة والـسالم بـشكل كـاف     

ألغراض التنميـة والـسالم عمـل مكتـب جنيـف ودعـم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مكتـب                       
ــورك ــا إل . نيوي ــشاءوجيــري العمــل حالي ــامج األمــم املتحــدة    ن  صــندوق اســتئماين مبــساعدة برن

 .اإلمنائي لتمويل عمل املكتبني من خالل التربعات
 

 عمــل األمــم املتحــدة بــشأن تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة        خطــة -سادسا  
 والسالم

اتمـع الــدويل ملتــزم بــإعالن األلفيــة وبتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام   - ٦٩
نـداء عـاملي لتقـدمي      مـا توجهـه مـن       ، وأثبتت السنة الدولية قوة الرياضة جبميع أبعادهـا و         ٢٠١٥

وتقـدم خطـة العمـل إطـارا لـتمكني منظومـة األمـم              . ة والسالم لتنميتحقيق ا مسامهات ضخمة ل  
املتحدة والدول األعضاء وعامل الرياضة والشركاء اآلخرين مـن االسـتفادة مـن االجنـازات الـيت                 

 إدمـاج إذ أـا اسـتراتيجية لتحـسني دمـج الرياضـة يف برنـامج التنميـة؛ و                . حققتها السنة الدولية  
ــيم    ــصحة والتعل ــرامج ال ــق     الرياضــة يف ب ــسالم؛ واســتخدام الرياضــة كــأداة لتحقي ــة وال والتنمي

هتمــام واملــوارد لتــسخري الرياضــة ألغــراض الاملزيــد مــن ا؛ ختــصيص األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 .التنمية والسالم

ــشكل       - ٧٠ ــسان وينبغــي أن ي ــرف ــا كحــق مــن حقــوق اإلن واملــشاركة يف الرياضــة معت
 ألغـراض التنميـة      حتقيقا الستخدام املنهجي للرياضة   األساس ل  “الرياضة للجميع توفري  ” مفهوم
على إقامة روابط واضحة بني فرصـة املـشاركة يف الرياضـة            أصحاب املصلحة   ث  حيو. والسالم

 .وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وهديف التنمية املستدامة والسالم األوسع نطاقا
 

 اإلطار الزمين  
 ولــذلك، تغطــي حيويـا عتــرب أمــرا تها الــسنة الدوليـة  ي أحدثتــذ الـ زخماحملافظـة علــى الــ  - ٧١

ها علــى ئواهلــدف هــو تــشجيع األمــم املتحــدة وشــركا . قبلــةخطــة العمــل الــسنوات الــثالث امل
 .التنفيذ والعملتعزيز  الوعي إىل مرحلة إرهافاالنتقال من مرحلة 
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 خطوط العمل  
أدنـاه والعمـل وفقـا       علـى التـصدي للتحـديات الـواردة          أصـحاب املـصلحة   ث مجيـع    حي - ٧٢

خلطوط العمل هذه لدمج برنامج تسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم يف برنـامج التنميـة          
 :على مجيع املستويات

 
 اإلطار العاملي لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم - ١ 

ــا عــامال     : التحــدي  ــا عاملي ــة املتفــق عليه ــشكل األهــداف اإلمنائي ــشتركني  ت وبرناجمــا م
إطـار عـاملي لتـسخري       سمحان ألصحاب املصلحة بالعمل معا واإلسـهام يف حتقيـق التقـدم حنـو             ي

 .الرياضة ألغراض التنمية والسالم
تعزيــز التعــاون والتنــسيق مــن أجــل التوصــل إىل رؤيــة مــشتركة بــشأن دور    :اإلجــراء 

ــات وموا      ــد األولوي ــشاء شــبكة معــارف، وحتدي ــسالم، وإن ــة وال صــلة الرياضــة يف خدمــة التنمي
اختــاذ وتعزيــز مبــادرات منوذجيــة يف جمــال تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة    . الــوعيإرهــاف 

 . والسالم حيقق تعميمها وحماكاا أقصى الفوائد فيما يتعلق بإجناز األهداف اإلمنائية
 

 وضع السياسات - ٢ 
 ال بـد مـن إدمـاج اسـتراتيجيات تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم          :التحـدي  

مــع تعزيــز صــحيح، بــشكل صــريح يف خطــط وسياســات التنميــة الوطنيــة والدوليــة، والعكــس  
 .التعاون والتنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة

ــة      :اإلجــراء  تــشجيع ودعــم إدمــاج وتعمــيم مفهــوم تــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي
الرياضـة  فري  تـو ”تعزيـز مبـدأ     . والسالم على حنو منتظم كـأداة يف اخلطـط والـسياسات اإلمنائيـة            

تعزيـز تعلـيم الرياضـة والتربيـة      . ووضـع سياسـات تتـسم بالـشمولية يف جمـال الرياضـة      “للجميع
البدنية واالستثمار فيهما وإدماج الرياضة والنشاط البدين واللعـب يف سياسـات الـصحة العامـة           

 .وغريها من السياسات ذات الصلة
 

 تعبئة املوارد - ٣ 
 الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم مـن أجـل حتقيـق        مبـادرات تـسخري  تعزيز  :التحدي 

شـراكات  إقامـة   األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائيـة يتطلـب تعبئـة املـوارد و              
 .خالقة
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يتخـذها  تعزيز التنسيق من أجل تعزيز آليات التمويل املبتكرة والترتيبات اليت  :اإلجراء 
منظمـات الرياضـة واتمـع    إشـراك  الصعد، مبا يف ذلـك  أصحاب املصلحة املتعددين على مجيع  

 .املدين والرياضيني والقطاع اخلاص
 

 التأثرياألدلة على  - ٤ 
ــربامج     :لتحـــديا  ــة والـــسالم يف الـ ــراض التنميـ ــة ألغـ ــوم تـــسخري الرياضـ ــيم مفهـ تعمـ

 .والسياسات الوطنية والدولية يتطلب رصدا وتقييما شاملني
ت ومؤشرات ومقـاييس مـشتركة للتقيـيم والرصـد تـستند      تطوير وتعزيز أدوا :اإلجراء 

 .إىل معايري متفق عليها
 

 نقاط العمل  
تستهدف نقاط العمل التالية قطاعات حمددة وفئات معينة من أصحاب املصلحة لكـي              - ٧٣

 .حتقق الرياضة أقصى قدر من التأثري اإلجيايب
 

 الدول األعضاء  
 .ائية لأللفية على عاتق احلكومـات قبـل كـل شـيء    تقع مسؤولية حتقيق األهداف اإلمن - ٧٤

ودف خطة العمـل إىل املـساعدة علـى حتقيـق كامـل قـدرات الرياضـة باعتبارهـا وسـيلة قويـة                       
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام            مـن أجـل     الـدول األعـضاء     لـدعم   كلفـة   توفعالة ال 
 . املستدامة والسالم الدائم، وعلى حتقيق األهداف األوسع املتمثلة يف التنمية٢٠١٥

وضــع  مــن خــالل “الرياضــة للجميــعتــوفري ”تطبيــق مبــدأ  :ع احلكومــات علــىجتــش • 
إىل ترمـي  تـدابري  اختـاذ  تشريعات وسياسات تتـسم بالـشمولية واالتـساق، مبـا يف ذلـك       

تعزيز مشاركة املعـوقني؛ إشـراك كافـة أصـحاب املـصلحة يف تنـسيق هـذه التـشريعات                
تـوىل  أداء دوره، ي  االسـتمرار يف    ذها؛ إقامة قطاع رياضـة قـادر علـى          والسياسات وتنفي 

مهنيـون وخـرباء مـدربون يف جمـال تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم؛                   إدارته  
تعزيز الرياضة والتربية البدنيـة يف املـدارس والـنظم التعليميـة واالسـتثمار فيهمـا؛ إنـشاء          

الرياضــة؛ إدمــاج جمــال لتــأثريات الــسلبية يف نظــام فعــال لــدعم الــربامج املتعلقــة مبنــع ا  
الرياضــة والنــشاط البــدين واللعــب يف سياســات الــصحة وغريهــا مــن الــسياسات ذات  

 .ة وطنيةأولوي ذلك الصلة، باعتبار

حفــز  فريــق أصــدقاء تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم علــى مواصــلة عيــشج • 
       ا للتعـاون الـدويل والتنميـة مـن خـالل           الدول األعضاء على إدماج الرياضة يف سياسـا
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وأفـضل  تبـادل اخلـربات    ع الفريق على    ج ويش .ذات الصلة  األمم املتحدة    تنفيذ قرارات 
، واالتـصال بالقطـاع اخلـاص، واقتـراح مبـادرات يف جمـال البحـث          الوطنيـة  املمارسات

اص والتطوير تنفذها منظومة األمم املتحدة يف هيئة مـشاريع مـشتركة مـع القطـاع اخلـ                
 . آخرينوشركاء

 • تطـوير   قيمة االستثمارات يف جمـال       تقدير الوكاالت احلكومية ذات الصلة على       عشجت
املؤسسات الرئيـسية للرياضـة، وأمـاكن       إقامة  ، مبا يف ذلك      األساسية الرياضة وهياكلها 

وكـذلك  .  املهرة واألموال من أجل مساندة املبـادرات احملليـة         نياملتطوعتوفري  اللعب، و 
شجاحلد من الفقرة ورقات استراتيجيضمنع احلكومات على إدراج الرياضة ت . 

 • ب احلكومات واملنظمـات الوطنيـة علـى دعـم املوهـوبني مـن الرياضـيني الـشبا                 عشجت ،
ويـساعد الرياضـيون    .ملساعدم على حتقيـق كامـل قـدرام ومحايتـهم مـن االسـتغالل      

ــذين يــشاركون يف   ــة،   علــى املــستوى الــ املباريــات ال ــز الوحــدة الوطني دويل علــى تعزي
شــعور إجيــاد كــي تتفــوق، ولوتــشجيع احلــوار بــني الثقافــات، وإهلــام األجيــال الفتيــة   

 . الوطينباالعتزاز

تشجع احلكومات على املشاركة يف املبادرات والـشراكات الدوليـة اهلادفـة إىل حتقيـق                • 
 .تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالمجمال تقدم يف 

ــ •  بــرامج رياضــية ــدف إىل تعزيــز املــساواة بــني   الــشروع يف شجع احلكومــات علــى ت
 .ملرأةااجلنسني ومتكني 

استحداث وتطوير جهات تنسيق وجلـان وطنيـة تتـصل بالرياضـة             االستمرار يف    عيشج • 
وغريهــا مــن اآلليــات الــيت يــشارك فيهــا أصــحاب املــصلحة املتعــددون علــى الــصعيد      

 اددجهــات التنــسيق الوطنيــة الــيت حــويطلــب مــن . املــستدامةالــوطين حتقيقــا للتنميــة 
خالل السنة ومـا بعـدها التعـاون مـع املستـشار اخلـاص لتـوفري إطـار يـسمح                     احكوما 
 .االتصاالت والتنسيق على الصعد الوطين واإلقليمي والدويلبتعزيز 

 • علـى  اعلـة  الفع اللجان الوطنية على إشراك جمموعـة واسـعة النطـاق مـن اجلهـات                جشت
احلكومــات احملليــة  :الــصعيد الــوطين مــع ضــمان التــوازن بــني اجلنــسني، ويــشمل ذلــك

القطـاع اخلـاص    والرياضيون  واالحتادات والنوادي الرياضية    واللجان الوطنية األوملبية    و
جمتمــع املنظمــات غــري القطريــة وأفرقــة األمــم املتحــدة واألوســاط األكادمييــة املهتمــة و

 .احلكومية
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 األمم املتحدةمنظومة   
أنـشطة الربجمـة والـدعوة الـيت     تدرج منظومة األمم املتحدة الرياضة بـصورة متزايـدة يف         - ٧٥

جهــود جديــدة مــن أجــل حتقيــق كامــل طاقــات   بــذل غــري أن احلاجــة تــدعو إىل . تــضطلع ــا
 .الرياضة يف اإلسهام يف الصحة والتعليم والتنمية والسالم

ــربا   •  ــة لألمــم املتحــدة  ينبغــي إدمــاج الرياضــة يف ال ــضاء،  مج القطري ــد االقت ســواء يف عن
تعزيز بـرامج أخـرى، وعلـى نفـس النـهج، يف         يف مساعي   األنشطة اخلاصة بالرياضة أو     

التقييمــات القطريــة املــشتركة، وأطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة، ســعيا   
اســتخدام لوضــع إطــار مــشترك لتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم يــسمح ب   

 .الرياضة بفعالية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ميكــن للفريــق العامــل التــابع لفريــق األمــم املتحــدة لالتــصاالت أن يــسهل الــشراكات    • 
ضمن منظومة األمم املتحدة كوسيلة لضمان االتـساق والتعـاون علـى نطـاق املنظومـة                

 .ع منظومة األمم املتحدةوتوفري منصة تتيح للشركاء اخلارجيني العمل مككل 

ع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا علــى إدمــاج الرياضــة والتربيــة    جتــش • 
 .البدنية يف سياساا وخططها الطويلة األمد

ع منظومة األمـم املتحـدة علـى الـسعي إلجيـاد سـبل جديـدة ومبتكـرة السـتخدام                    جتش • 
 .واحملليالدويل  على الصعد الوطين والرياضة يف االتصاالت والتعبئة االجتماعية

 
 أصحاب املصلحة الوطنيون والدوليون  

مـن أصـحاب املـصلحة علـى النـهوض بعمليـة تـسخري              وواسـعة   تعمل جمموعـة متنوعـة       - ٧٦
الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، ويطلــب منــهم توســيع نطــاق أنــشطتهم وتوثيــق التعــاون     

 .بينهم فيما
الـدويل املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم علـى          الفريـق العامـل      عيشج • 

بالـسياسات تـدعم إدمـاج الرياضـة يف االسـتراتيجيات         تتعلـق   مواصلة صياغة توصيات    
والــربامج اإلمنائيــة الوطنيــة والدوليــة، وعلــى مواصــلة التــشجيع علــى اعتمــاد تلــك          

 .التوصيات
 اإلعـالم، واألوسـاط األكادمييـة،       ع مجيع أصحاب املصلحة ، مبا يف ذلك وسائط        جيش • 

واتمع املدين، واملنظمات الرياضية علـى دعـم بـرامج بنـاء القـدرات والتعلـيم اهلادفـة                  
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ــة      إرهــاف إىل  ــق التنمي ــضل املمارســات يف جمــال اســتخدام الرياضــة لتحقي ــوعي بأف ال
 .لسالملتنمية وبناء التحقيق ااستخدامها كأداة بني العالقة بني الرياضة وبوالسالم، و

ــ •  ــا اخلاصــة     ت ــة إىل إدراج الرياضــة يف سياســاا وبراجمه ــة الثنائي دعى الوكــاالت اإلمنائي
 .بالتعاون اإلمنائي؛ وإىل تنفيذ املشاريع والربامج وتقييمها

تحث املنظمات الرياضية على إدراج وتنفيذ مبدأي تعمـيم املنظـور اجلنـساين والتنميـة                • 
املنظمــات الرياضــية احملليــة ويــتعني علــى . اجمهــا ومــشاريعهاملــستدامة يف سياســاا وبرا

ــا        ــية وتنظيمهـ ــداث الرياضـ ــرويج لألحـ ــضل يف التـ ــاليب أفـ ــتخدام أسـ ــة اسـ وإلقليميـ
قـدر أكـرب مـن    وتنسيقها، وتقاسم املوارد، وتقدمي الدعم اللوجـسيت واملعنـوي وكفالـة      

 .املشاركة
 نفوذهم وجتارم للدعوة مـن      يستخدمواأن  ع الرياضيون على أن يكونوا قدوة و      جيش • 

 .أجل التنمية والسالم
يــتعني علــى املنظمــات املعنيــة بالــصحة تــشجيع اســتخدام الرياضــة لتحــسني مــستوى      • 

 . من اإلنفاق على اخلدمات الصحية وزيادة اإلنتاجيةتقليلاملعيشة، وال
ء الـسالم   ع القوات املسلحة على استخدام الرياضة لتعزيز الصداقة ومن أجـل بنـا            جتش • 

 .واألمن
ــة اجلوانــب        •  ــضمن تغطي ــر ت ــاد اســتراتيجيات حتري ــى اعتم ــشجع وســائط اإلعــالم عل ت

ــالــوعي مبــا حققإرهــاف االجتماعيــة والــسياسية للرياضــة؛ وتــدريب الــصحفيني؛ و   ه ت
نطـوي عليـه مـن      تتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم مـن إجنـازات ومـا                عملية  

 .إمكانات
 • ظهر ما تنطوي عليـه الرياضـة مـن     ع املنظمات   جشتغري احلكومية على تنفيذ مشاريع ت

واملعـارف؛ وإشـراك سـائر      اخلـربات   إمكانات فيما يتعلق بالتنمية والسالم؛ وعلى نقـل         
أو اللجــان الوطنيــة؛ وحتــسني قنــوات  جهــات التنــسيق أعــضاء اتمــع املــدين؛ ودعــم  

ة ألغـراض التنميـة؛ وتنظـيم أو        االتصال بـني الفئـات الناشـطة يف جمـال تـسخري الرياضـ             
مــن أجــل العــاملون يف وســائط اإلعــالم قــوم ــا ياستــضافة زيــارات ميدانيــة وأســفار  

 .ترويج أعمال هذه املنظمات
لقطــاع اخلــاص ومنظمــات الــصناعات الرياضــية علــى    يف اتــشجع شــركات الرياضــة   • 

غـراض التنميـة    سياسات تـسخري الرياضـة أل     الذي يتناول    روااحلالقيام بدور طليعي يف     
وغريهــا مــن الــشركاء؛ وتعزيــز  الدوليــة وعــي األطــراف الفاعلــة  وإرهــاف والــسالم؛ 
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ويطلـب منـها معاجلـة     .الشبكات وحتسني التنسيق؛ وتنفيذ املشاريع والربامج وتقييمهـا 
اإلمــداد؛ ودعــم األنــشطة سالســل علــى طــول واآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة للعمليــات 

 الرياضة واالسـتثمار فيهـا؛ وتوطيـد الـشراكات وإعـالم اجلمهـور              اإلمنائية القائمة على  
 يف  “التنميـة مـن خـالل الرياضـة والتربيـة البدنيـة           ”بالقيم الرياضية؛ وإدمـاج موضـوع       

 املؤمترات وغريها من املناسبات
، مبــا فيهــا جامعــة األمــم املتحــدة، علــى وضــع والبحثيــةع املؤســسات األكادمييــة جتــش • 

ــشأن خطــط  ــة ب ــق       تعاوني ــا توثي ــا فيه ــسالم، مب ــة وال ــراض التنمي ــسخري الرياضــة ألغ  ت
وإعـداد منـهجيات وأدوات التعلـيم والرصـد         من صحتها،   التجارب وحتليلها والتحقق    

 .والتقييم
علــى ع أصــحاب املــصلحة علــى الرجــوع إىل مواقــع جيــش :اإلنترنــتشــبكة نــصات م • 

، )http://www.un/org/sport2005(من قبيـل املوقـع اخلـاص باملستـشار اخلـاص            الشبكة  
. الــدويلتــوفر إطــارا مــشتركا يــسهل التعــاون   الــيت الــيت هــي مبثابــة أدوات اتــصال، و 

 .ع أصحاب املصلحة على دعم هذه املنصات األساسية واإلسهام فيهاجشيو
 

 الشراكات االستراتيجية وتعبئة املوارد  
ضـة ألغـراض التنميـة والـسالم     مـشاريع تـسخري الريا  مـن  كـثري  اليـستند   :تنفيذ الـربامج  - ٧٧

 .الشراكاتوللنهوض ذه  .داخل منظومة األمم املتحدة إىل شراكات ابتكارية
ــشجع      جيــش •  ــة، كمــا ت ــربامج اإلمنائي ــى إشــراك املنظمــات الرياضــية يف ختطــيط ال ع عل

املنظمــات اإلمنائيــة واحلكومــات علــى اســتخدام سياســات تــسخري الرياضــة ألغــراض    
 .مالتنمية والسال

لتنميــة علــى متــتني يف جمــال ااملنظمــات الرياضــية واملنظمــات املنفــذة احلكومــة وتــشجع  • 
 .الصالت فيما بينها

ومـن  تـشكل الـشراكات جـا اسـتراتيجيا لتعبئـة املـوارد لـصاحل الرياضـة          :تعبئة املوارد - ٧٨
والرياضـيني،  وميكن تعبئة املوارد عن طريق إشراك املنظمـات الرياضـية            .حد سواء خالهلا على   
 .الشراكات مع القطاع اخلاصإقامة ومن خالل 

ــش •  ــسالم       جي ــة وال ــد شــركاء مناســبني يف جمــال التنمي ــى حتدي ــصلحة عل ع أصــحاب امل
وتحــث احلكومــات ومنظومــة األمــم   .وإدمــاج الــربامج الرياضــية يف عمليــات الربجمــة 

ة، واتمـع املـدين     املتحدة والشركاء، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، واملنظمـات الرياضـي          
 .على توفري املوارد ملبادرات تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم
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العــرب بنــاء الــشراكات مــع عــامل الرياضــة ســبال مبتكــرة إليــصال عمليــة وفر  تــ:الــدعوة ‐ ٧٩
ــة حــول       ــصورة فعال ــة اتمــع ب ــات ولتعبئ ــسالم إىل خمتلــف الفئ ــة وال األساســية املتعلقــة بالتنمي

 .حليوية من خالل الرياضةااملسائل 
وميكن للفريـق العامـل التـابع لفريـق األمـم املتحـدة لالتـصاالت أن يـسهل الـشراكات                     - ٨٠

ككــل االتـساق والتعــاون علــى نطــاق املنظومــة  لتعزيــز ضـمن منظومــة األمــم املتحــدة كوســيلة  
 .وتوفري منصة تتيح للشركاء اخلارجيني العمل مع منظومة األمم املتحدة

٨١ - اللجان الوطنية واحلكومات على تسهيل الـشراكات بـني املنظمـات الرياضـية              عشجوت 
واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعـالم والقطـاع اخلـاص ومؤسـسات البحـث والرياضـيني                

 .والقوات املسلحة وغريها من أصحاب املصلحة
 

 بناء السالم من خالل الرياضة  
غـري   .س وجتاوز اخلالفات وتعزيز االتصال والتفـاهم      بني النا اجلمع  الرياضة قادرة على     - ٨٢

فعوامل مساعدة، مثل مـدى اهتمـام خمتلـف     .أن الرياضة مبفردها ال تستطيع إحالل سالم دائم
الفئات بالسالم، ومسامهة وسائط اإلعـالم، واملـشاركة القويـة للمجتمـع املـدين، ومـدى تفـاين           

 .الرياضة وسيلة فعالة لتحقيق السالماملنظمات الرياضية، هي عوامل ضرورية لكي تصبح 
تــشجع احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الرياضــية علــى اســتخدام          • 

الوديــة، ودعــم محــالت الــدعوة  املباريــات الرياضــة كوســيلة لبنــاء الــسالم مــن خــالل  
 .واالعتراف بالرياضيني البارزين كقدوة حسنةاتمعية، والربامج 

ــش •  ــى إبــداء اهتمــام إجيــايب        ع األطــراف جت الــيت ينطــوي تارخيهــا علــى صــراعات عل
   شجع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات املتعلقـة باألنـشطة          مببادرات بناء السالم، وت

   تمـع املـدين واملنظمـات الرياضـية علـى            جشالرياضية املكرسة للسالم، وتع منظمات ا
 .اء السالم من خالل الرياضةيف جمال تنظيم مبادرات بناستباقي االضطالع بدور 

اســـتخدام مــسألة  األكادمييــة أن تـــدرس  واألوســـاط يطلــب مــن مؤســـسات البحــث     • 
الرياضة كوسيلة لتحقيق السالم وتعرض استنتاجاا من أجل تشجيع بناء السالم مـن             

 .خالل الرياضة
 التنسيق من خالل مكاتب املستشار اخلاص  

ص لألمني العام املعين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة      قدم املستشار اخلا،منذ تعيينه  - ٨٣
والسالم ومكتبه املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم مـسامهات كـبرية حنـو إنـشاء                  
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ويـؤدي   .بالرياضة وبني الشركاء من سـائر القطاعـات       املتصلة  إطار مشترك جيمع بني األنشطة      
دة لالتــصاالت، و فريــق األصــدقاء، والفريــق العامــل  الفريــق العامــل التــابع لفريــق األمــم املتحــ 

ضـمن  الفاعلـة   الدويل املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم وغري ذلك من األطراف            
 .هذه اجلهودإطار اإلطار املؤسسي لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، دورا هاما يف 

ي يف تعزيز الشراكات بني عـامل الرياضـة       املمثل اخلاص دوره القياد   بأن يواصل   يوصى   • 
إطار مشترك ضمن منظومة األمم املتحدة ومـع        العمل على إجياد    واتمع اإلمنائي ويف    

 .الدول األعضاء والشركاء
ــضاء    •  ــدول األع ــاب بال ــسخري      أن يه ــين بت ــم املتحــدة املع ــب األم ــات ملكت ــدم التربع تق

 .٦٠/٩ قرار اجلمعية العامة تبارها، آخذة يف اعالرياضة ألغراض التنمية والسالم
إلطــار املؤســسي لتــسخري الرياضــة ألغــراض ضــمن اع خمتلــف األطــراف الفاعلــة جتــش • 

هلــذه األنــشطة، ســواء مــن حيــث لتوليــد الــدعم التنميــة والــسالم علــى مواصــلة العمــل 
 املتـصلة منظومة األمم املتحدة واحلكومات واملنظمـات       فيما بني   األولويات أو املوارد،    

 .بالرياضة
ع املستــشار اخلــاص علــى مواصــلة تنــسيق عمليــة مجــع املعلومــات عــن املبــادرات جيــش • 

املعلومـات  تبـادل   على أساس منتظم، وعلى دعـم       ونشر األنباء   الرياضية لألمم املتحدة    
 .عرب اإلنترنت وغريه من الوسائط

األمـني  ضطلع ـا    يـ الـيت   التنفيذيـة   ع املستشار اخلاص على مواصلة دعم األنـشطة         جيش • 
 .العام وأمانة األمم املتحدة من أجل استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسالم

ع احلكومات واالحتادات الرياضية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري             جتش • 
احلكومية والقطاع اخلاص وغريها على التعاون مع مكتـب تـسخري الرياضـة ألغـراض               

مــع الفريــق العامــل التــابع لفريــق األمــم املتحــدة لالتــصاالت وفريــق التنميــة والــسالم و
 .ضمن اإلطار املؤسسيالفاعلة األصدقاء وغريمها من األطراف 

 


