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      مقدمة  -    أوال   
                                                         ، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة العامـة إىل األمـني               ٤ /  ٦٥                                          يقدم هـذا التقريـر عمـال بـالقرار            -   ١

                                             ّ                                                                  العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ ذلك القـرار، يـضّمنه التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعـضاء يف                       
                           اض التنميــة والــسالم مــن                                                                              تنفيــذ مــا قدمــه الفريــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــر 

                                                                                                    توصيات يف جمال السياسات، وعـن سـري عمـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بتـسخري الرياضـة                      
ــة          ــراض التنمي ــسخري الرياضــة ألغ ــتئماين لت ــصندوق االس ــن ال ــسالم، وع ــة وال ــراض التنمي                                                                                                    ألغ

  .                                                                   والسالم، وأن يقدم خطة عمل بشأن سبل تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم

                                                                                         وجز هذا التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا الدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة                  وي  -   ٢
                                      األمـني العـام يف تقريـره املـؤرخ                                                            ّ                               منذ هنايـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير األخـري، علـى حنـو مـا ضـّمنه                    

                            ويورد التقريـر معلومـات       .                                ، وحىت وقت تقدمي هذا التقرير      )A/65/270   (    ٢٠١٠       أغسطس   /  آب  ٩
                                                                                            ألنشطة اليت اضـطلع هبـا الفريـق العامـل الـدويل املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض                                  مستكملة عن ا  

                                                                                                       التنمية والسالم، وعن سري عمل مكتب األمـم املتحـدة املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة                    
                                                                               ويتنـاول التقريـر أيـضا اإلجـراءات املتخـذة لتنفيـذ قـرار اجلمعيـة                  .                              والسالم وصـندوقه االسـتئماين    

                                                                                           بشأن بناء عامل سلمي أفـضل مـن خـالل الرياضـة واملثـل األعلـى األوملـيب وأنـشطة                       ٥ /  ٦٦        العامة  
                                    وأخـريا، يقتـرح التقريـر خطـة          .                                                             جملس حقوق اإلنسان املتعلقة بالرياضة ومسائل حقوق اإلنـسان        

                                                                                           عمل جديدة بشأن تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم هبدف توفري توجيهات بـشأن سـبل               
                                                                          من املوارد املتاحة وتسخري ما تنطـوي عليـه الرياضـة مـن إمكانـات مـن                               حتقيق أقصى فائدة ممكنة   

                                                                                                          أجل تعزيـز احلقـوق األساسـية وحقـوق اإلنـسان وحتقيـق تنميـة مـستدامة تـشمل اجلميـع، مبـا يف                      
   .                                                     ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف املتعلقة ببناء السالم

  
                                ب األوملبيــة واأللعــاب األوملبيــة                              أثنــاء دوريت لنــدن لأللعــا                 اهلدنــة األوملبيــة  -       ثانيا  

      ٢٠١٢             للمعوقني لعام 
ــا     -   ٣ ــة، يف قراره ــة العام ــت اجلمعي ــع  ٥ /  ٦٦                                      حث ــي،           ، مجي ــى أن تراع ــدول األعــضاء عل                                      ال

                                    ية طوال الفترة اليت تبـدأ مـع           وملب                                                               بصورة فردية ومجاعية، يف إطار ميثاق األمم املتحدة، اهلدنة األ         
               تــام الــدورة  ت خ ا            وتنتــهي ب )    ٢٠١٢        يوليــه  /       متــوز  ٢٧ (        بيــاد           لعــاب األومل                   الــدورة الــثالثني أل         افتتــاح 

ــة عــشرة لأللعــاب األ  ــوقني    وملب                             الرابع ــة للمع ــول ٩   (               ي ــضافتهما   ؛ )    ٢٠١٢        ســبتمرب  /         أيل ــتني است                         الل
                                                                                         وألول مرة يف تاريخ اجلمعية العامة، تشترك يف تقدمي هذا القرار وتؤيده باإلمجاع مجيـع                 .     لندن

   .  لة    دو   ١٩٣                                  الدول األعضاء يف األمم املتحدة وعددها 
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                                                                               وعلى حنو ما طلبته اجلمعية العامة يف ذلك القرار، شجع كل من األمني العـام ورئـيس        -   ٤
               ، وجـه رئـيس       ٢٠١٢        يونيـه   /          حزيـران   ٢٩   ويف   .                                             اجلمعية العامة على مراعاة اهلدنة يف حمافل شىت    

                            إلعـالن التزامهـا باهلدنـة     ’’                          دعا فيه مجيع الدول األعضاء    ) A/66/862 (                            اجلمعية العامة نداء رمسيا     
           ، واختـاذ       ٢٠١٢           لعـام                   يـة للمعـوقني      وملب                 ية واأللعـاب األ      وملب         أللعاب األ  ل         لندن                ية أثناء دوريت     وملب  األ

                                                                   د احمللــي والــوطين واإلقليمــي والعــاملي، لتعزيــز وترســيخ ثقافــة   ُ ُع         ُ     ، علــى الــُص                  إجــراءات ملموســة
   .  ‘‘                                    السالم والوئام مبا يتماشى مع روح اهلدنة

                                                اهلدنــة األوملبيــة بوســائل شــىت، مبــا يف ذلــك                                             وشــجع األمــني العــام بــدوره علــى مراعــاة  -   ٥
                                   مجيـع املنخـرطني يف أعمـال عدائيـة       ’’                   اليت دعـا فيهـا       ٢٠١٢       يوليه   /      متوز   ١٩                    رسالته الصادرة يف    
         يوليــه،  /       متــوز  ٢٨     إىل   ٢٦                                                     وخــالل زيــارة قــام هبــا إىل لنــدن يف الفتــرة مــن    .   ‘‘                   إىل احتــرام اهلدنــة

ــة وأدىل مبال    ــشعلة األوملبي ــسليم ال ــة عــن موضــوع                                                          شــارك يف مراســم ت                                          حظــات يف مناســبة عام
ــة األو  ’’ ــة وتــسخري الرياضــة إلحــداث تغــيري             اهلدن ــر     ‘‘           اجتمــاعي                                         ملبي ــا إىل جنــب مــع وزي                                 ، جنب

                                                   ُ                     وحضر األمني العام أيضا حفل افتتاح األلعـاب األوملبيـة حيـث ُبثـت                .                       خارجية اململكة املتحدة  
         علـــى        فيهـــا                                                                                       يف شاشـــات عريـــضة داخـــل امللعـــب رســـالة فيـــديو مـــسجلة لألمـــني العـــام حيـــث 

   .     اهلدنة    دعم
ــة          ومتكنـــت  -   ٦ ــاب األوملبيـ ــدورة األلعـ ــة لـ ــة املنظمـ ــوقني     و                                                     اللجنـ ــة للمعـ ــاب األوملبيـ                                  األلعـ

                                                  من االرتقاء بالطموحات املتـوخى حتقيقهـا مـن                                وحكومة اململكة املتحدة             لندن  يف      ٢٠١٢     لعام
               مـات املـضيفة                   شراكة مـع احلكو          بالـ         العمـل             ومن خـالل      .                   التنمية والسالم        يف جمايل                 اهلدنة األوملبية   

       نظمـت                                                                                                  والربملانيني واللجان األوملبيـة الوطنيـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلماعـات الدينيـة،                 
       ودعـت    .                                                     يف كل قارة لدعم اهلدنـة األوملبيـة وتعزيزهـا                مناسبة    ٥٠                               اململكة املتحدة ما يزيد على    

                    ياضـية والثقافيـة                              للمشاركة يف األنشطة الر           الرتاعات            متضررة من        خمتلفة       طوائف                اململكة املتحدة   
                  هذه األنـشطة       ومشلت  .                                                        من أجل التشجيع على منع نشوب الرتاعات وحتقيق السالم                    والتعليمية  

         جنــود               شــارك فيــه                يف ســري النكــا                                                              تنظــيم يــوم رياضــي علــى نــسق األلعــاب األوملبيــة للمعــوقني
                                          اململكــة املتحــدة والرابطــات الوطنيــة         وتعــاون  ،  ة             ذوي اإلعاقــ                                  ومقــاتلون ســابقون ومــدنيون مــن

                  كـرة القـدم          دورات                                                                          نطقة البحر الكـارييب واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة يف تنظـيم                 مل         األوملبية  
         شـباب             شارك فيهـا                 دورة لكرة القدم                            ومن مجلة األحداث األخرى تنظيم   .                    ألفرقة حملية متنافسة 

                                    وجنوب السودان، وذلـك هبـدف تعزيـز      )                   مبا يف ذلك دارفور    (                               من خمتلف الطوائف يف السودان      
   .                    والوحدة بني املشاركني     السالم
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                    ال يـزال ينتـهك                                         تاريخ تقـدمي هـذا التقريـر،               وحىت  ، ٥ /  ٦٦      قرار        أن ال    ة     املالحظ        وجدير ب   -   ٧
        وعـالوة    .                            يف خمتلف أحنـاء العـامل             الدائرة           املسلحة          الرتاعات                  يف العديد من                          بسبب استمرار القتال  

                         مـي إىل تنفيـذ وقـف                                                                                   تعذر إجيـاد مـا يـدل علـى اختـاذ األطـراف املتحاربـة مبـادرة تر                            على ذلك،   
      طـالق   إل            متبـادل        وقـف   إىل        لتوصـل                                                                     إطالق النار بصورة استباقية مـن جانـب واحـد، أو حماولـة ا             

  .                          نار على أساس اهلدنة األوملبية  ال
  

                          جملس حقوق اإلنسان والرياضة  -       ثالثا  
               ُ            بالتـايل، فقـد أُدرجـت      و  .     شـىت                                          لرياضة تأثري إجيايب على األفراد بطـرق                   أن يكون ل       ميكن    -   ٨

              نظـرا ألمهيـة    و  .                                 أداة لتحقيـق التنميـة والـسالم            بوصـفها                      األمـم املتحـدة             وأعمـال          التنمية           يف سياق   
           الـدوائر                  التـرابط بـني                   فقـد بـات                                 جلهات الفاعلة الرياضـية،      ا      تأثري         تزايد                            الرياضة والنشاط البدين و   

          ، طــوال               حقــوق اإلنــسان                  ومــا فتــئ جملــس   .                        واضــحا بــشكل متزايــد                   ة وحقــوق اإلنــسان  ي        الرياضــ
  .          الرياضـة  ب            ذات صـلة                       يف مداوالته مـسائل       ُ       ، ُيدرج                    يف مناسبات خمتلفة      و            بالتقرير                الفترة املشمولة 

ــاول كــل مــن       وقــد  ــسان، واملقــررين اخلاصــني                       تن ــسامية حلقــوق اإلن                                                                             مفوضــة األمــم املتحــدة ال
                           جملـس حقـوق اإلنـسان يف                                 هبذا املوضـوع يف إطـار                      ذات الصلة         مسائل                       املعنيني، وخرباء آخرون  

   .           عدة مناسبات
                  الثامنـة عـشرة             دورتـه      يف                                اختذ جملـس حقـوق اإلنـسان         ،      ٢٠١١       سبتمرب   /   لول  أي    ٣٠   يف   و  -   ٩

                                                           بــاإلعالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، وفهمــه وتطبيقــه مــن                           بــشأن تعزيــز الــوعي   ٢٣ /  ١٨         القــرار 
                                          أن يعقـد حلقـة نقـاش تفاعليـة رفيعـة                            حيـث قـرر مبوجبـه         ،                                   خالل الرياضة واملثل األعلى األومليب    
                                                                ا تـسخري الرياضـة مـن أجـل تعزيـز الـوعي بـاإلعالن العـاملي                                         املستوى لبحث السبل اليت ميكن هب     

                       تنـاول جملـس حقـوق                                 وباإلضـافة إىل ذلـك،        .                                                    حلقوق اإلنسان واملبـادئ الراسـخة فيـه وفهمهمـا         
  .                           عـدد مـن املناسـبات       يف                         بالرياضة وحقوق اإلنسان                                               اإلنسان والدول األعضاء فيه مسائل تتعلق       

       تــسخري   ’’          موضــوع       عــن    ٢٠١١        ينــاير  /     ثــاين          كــانون ال   ٩           معقــودة يف                            يف حلقــة نقــاش تفاعليــة   و
                                                                    البعثـة الدائمـة ألسـتراليا لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف                            ، تناولـت      ‘‘               كافحة العنصرية           الرياضة مل 

              مجاعـات مـن                                              مـا ميكـن أن يترتـب علـى إدمـاج                                       كرة القدم األسـترالية،           رابطة               جنيف، مبشاركة   
   ويف   .                    اجملتمـع بأسـره     يف        ابيـة                آثـار إجي       مـن                  يف الرياضـة                                          الشعوب األصلية وخمتلف األصول العرقية    

                                   مبناســبة افتتــاح معــرض تنظمــه     ٢٠١١       مــارس  /    آذار    ١١  يف         معقــود                          اجتمــاع خــاص للمجلــس، 
                                                                                                      البعثــة الدائمــة للمملكــة املتحــدة لــدى مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف، بالتعــاون مــع اللجنــة 

        تتعلـق          مـسائل                                                   تنـاول ممثلـون مـن دوائـر الرياضـة واجملتمـع        ،                                 لأللعـاب األوملبيـة للمعـوقني            الدولية
   .     إلعاقة    وا        بالرياضة
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                                                  دور الرياضة يف مكافحـة العنـصرية والتمييـز           ’’                      معقودة بشأن موضوعي              يف مناقشات    و  -    ١٠
ــصب       ــن تع ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم ــره األجان ــصري وك ــة     دور   ’’   و    ‘‘                                                               العن     يف                      الرياضــة التربوي

         الفتـرة     يف     ‘‘                                                                               مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب           
                          لفريـق العامـل احلكـومي     ل             التاسـعة     دورة  ال      خالل     ٢٠١١        أكتوبر   /           تشرين األول     ٢٥    إىل     ٢٠    من  

              جملـس حقـوق          قرار      إىل          وباإلشارة   ،                           عالن وبرنامج العمل ديربان                                   الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إل    
                        خــال مــن العنــصرية        رياضــي             بــشأن عــامل       ٢٠١٠        أبريــل  /       نيــسان    ١٥        املــؤرخ     ٢٧ /  ١٣         اإلنــسان 
                                حبـث املـشاركون مـا تنطـوي                                                           العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                   والتمييز  

     عـن                         يف مـشاورة للخـرباء       و  .               يف هذا اجملـال                                                          عليه الرياضة من إمكانات وما تستتبعه من مسؤولية         
           ، معقـودة    ‘‘                        أو يعيـشون يف الـشوارع    /                                            تعزيز ومحاية حقوق األطفال الذين يعملون و        ’’       موضوع  

                      مناسـبة وعمليـة           قنـاة         تـشكل            الرياضـة                         اعترب املـشاركون أن        ،      ٢٠١١       نوفمرب   /            تشرين الثاين    ١   يف  
   .                     للوصول إىل هؤالء األطفال

  
                                      الشراكات واملبادرات والربامج والسياسات  -      رابعا   

                            الدول األعضاء يف األمم املتحدة  -    ألف   
ــضاء        -    ١١ ــدول األع ــالتقرير، واصــلت ال ــشمولة ب ــرة امل ــادرات  ب          االضــطالع                                                                   خــالل الفت            املب
             التنميـة                                      تنـهض بتـسخري الرياضـة ألغـراض                 الـيت                الوطنيـة                       اسات واالسـتراتيجيات        الـسي      ضعت   و و

        مــايو /      أيــار   ٣  يف  و  .  ٤ /  ٦٥                                                                   ، ممــا أفــضى إىل اختــاذ اجلمعيــة العامــة باإلمجــاع قرارهــا              والــسالم
             معلومـات                 يطلـب فيهـا                         الـدول األعـضاء           علـى                   مـذكرة شـفوية             بتعميم                  األمني العام       قام   ،      ٢٠١٢

                                  وردت معلومـات مـن أرمينيـا       و  .                                          الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق                 منـذ                اليت اختـذهتا               عن التدابري   
        وقطـر         وقـربص          وغانـا            والعـراق             والسلفادور                وجنوب أفريقيا           والربازيل          وإيطاليا         وأملانيا           وأستراليا
           والنمـسا                       ومونـاكو وميامنـار                         يرلنـدا الـشمالية    أ                                            واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و                 واملكسيك

ــة                          والواليــات املتحــدة األمري  ــة             وتــضمن   .      كي ــر األمــني العــام عــن الرياضــة مــن أجــل التنمي                                                                تقري
        ألغـراض              الرياضـة         لتـسخري          عـامني        مـدهتا              خطـة عمـل      ) A/65/270 (                     تعزيـز الـشراكات       :       والسالم

      وضـع    )  ب (                     طـار العـاملي؛ و      اإل  )  أ   : (        وهـي                               أربعة خطوط رئيسية للعمل        تشمل                  التنمية والسالم،   
          التـصدي                    الـدول األعـضاء      ب         وأهـاب   .               ة على التأثري      األدل  )  د (      و  ؛             تعبئة املوارد   )  ج (      و  ؛        السياسات

                                                              والتـصرف وفقـا هلـا بغيـة دمـج برنـامج الرياضـة مـن                 هذه                  خطوط العمل               املنبثقة عن         تحديات    لل
   .                                                أجل التنمية والسالم يف خطة التنمية على كل املستويات
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                                                 اإلطار العاملي لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم  -    ١  
ــق أصــدقاء    ل     واصــ  -    ١٢ ــسخري                فري ــد اجتماعــات          ألغــراض            الرياضــة         ت ــسالم عق ــة وال                                         التنمي

                    منتـدى مفتـوح                        ليكـون مبثابـة        ٢٠٠٥         ينـاير    /     ُ                                              وقـد أُنـشئ هـذا الفريـق يف كـانون الثـاين              .       منتظمة
           ملونـاكو                     املمـثالن الـدائمان             حاليـا           ويرأسـه   .                                         دائمني لدى األمم املتحـدة يف نيويـورك                  يضم ممثلني 

                                              تعزيـز احلـوار وتـشجيع الـدول األعـضاء                      فريـق إىل                    ويهدف هـذا ال     .                         وتونس لدى األمم املتحدة   
        تحقيــق  ب        تعجيــل   ال             للمــساعدة يف           اإلمنائيــة                                                        علــى إدمــاج الرياضــة يف اســتراتيجيات وسياســاهتا     

                                                   أعضاء الفريق اخلـربات واملمارسـات الوطنيـة                  ويتبادل  .                                      األهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيز السالم    
        ويعمـل    .                               ومنظومـة األمـم املتحـدة            الفريق                    على كل من أعضاء                 مبادرات           ويقترحون          املعلومات   و

           املتعلقــة                           قــرارات اجلمعيــة العامــة        بــشأن        رمسيــة   ال                           منتــدى للمــشاورات غــري        بوصــفه                الفريــق أيــضا 
                                                          لتشجيع تنفيذ هذه القـرارات، يتعـاون الفريـق مـع            و  .                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم          بتسخري  

                كيانــات األمــم      مــع             ة والــسالم و                                                                مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــ
        ليـصبح                                         انضم عـضوان جديـدان إىل الفريـق                                        خالل الفترة املشمولة بالتقرير،      و  .              املتحدة األخرى 

 (      عضوا  ٤٥    ئه      أعضا   عدد
 

١( .   
                                      العــام الرفيــع املــستوى بــشأن              اجتماعهــا                      اجلمعيــة العامــة، يف                          ومــرة أخــرى، عــادت     -    ١٣

               بوصــفها أداة          الرياضــة  ب            لتعتــرف ،    ٢٠١٠         ســبتمرب /       أيلــول    يف           املعقــود                           األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
         بــشأن  ١ /  ٦٥                                                                      يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وال ســيما مــن خــالل القــرار        تــساهم       قويــة 

                      يف الوثيقـة اخلتاميـة                                                                 وبذلك تكون الدول األعضاء قد استندت إىل مـا أوردتـه             .              نتائج االجتماع 
                                   عنـدما سـلطت الـضوء علـى                 لأللفيـة                                 بـشأن األهـداف اإلمنائيـة            ٢٠٠٥                             ملؤمتر القمة العاملي لعـام      

    ). ١ /  ٦٠            انظر القرار    (                             تنطوي عليه الرياضة من إمكانات   ما
ــة،  ب                 وفيمــا يتعلــق  -    ١٤                       ، أصــبح مــا عــدده      ٢٠١٢        أغــسطس  /    آب ١       ففــي                      املعاهــدات الدولي

ــا يف     ١٦٠ ــة طرف ــة ملكافحــة                     دول ــة الدولي ــاطي                               االتفاقي ــشطات يف          تع ــدان              املن ــيت              الرياضــة،        مي       ال
         فربايـــر  /       شـــباط   ١                               ودخلـــت حيـــز النفـــاذ يف      ٢٠٠٥           أكتـــوبر /  ول             تـــشرين األ  ١٩    يف   ُ       اعُتمـــدت
                                             بالتـصديق علـى االتفاقيـة أو االنـضمام                 بلـدا     ١٦     قام                                 خالل الفترة املشمولة بالتقرير،      و  .     ٢٠٠٧

                     دولـة مـن الـدول        ١١٧                                           على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         وصدقت   .                إليها أو قبوهلا  
                 خـــالل الفتـــرة  و  .     ٢٠١٢         أغـــسطس  /  آب   ١               دولـــة حـــىت     ١٥٣                            يهـــا والبـــالغ عـــددها            املوقعـــة عل

       مــن   ٣٠               وتــنص املــادة   .                    التــصديق عليهــا             االتفاقيــة أو         بتوقيــع         بلــدا    ٣٣       قــام                      املــشمولة بــالتقرير، 
                                                                                              االتفاقيــة علــى أن تتخــذ الــدول األطــراف تــدابري لتعزيــز مــشاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

__________ 
   :                                         ميكن االطالع على قائمة األعضاء يف املوقع الشبكي   )١ (  

    http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/memberstates/groupoffriends.  
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ــة املخصــصة      ــشطة الرياضــية والترفيهي ــة ويف األن ــشطة الرياضــية العام ــة، وأن                                                                                األن ــذوي اإلعاق                       ل
                                                                                                   تكفـــل حـــصول األطفـــال املعـــوقني علـــى فـــرص متـــساوية للمـــشاركة يف األنـــشطة الترفيهيـــة  

   .         والرياضية
  

              وضع السياسات  -    ٢  
                                                                                      اضــطلع العديــد مــن الــدول األعــضاء جبهــود يف جمــال وضــع الــسياسات والتــشريعات     -    ١٥

                              لعامل الدويل املعـين بتـسخري                    يظل الفريق ا                      وباإلضافة إىل ذلك،      .                               خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
                                      عنـصرا أساسـيا يف تعزيـز ودعـم           )                               انظر اجلـزء اخلـامس أدنـاه       (                                 الرياضة ألغراض التنمية والسالم     

ــترات  ــهجي السـ ــاج املنـ ــة والـــسالم يف اخلطـــط    ي                              اإلدمـ ــراض التنميـ ــة ألغـ                                                                   جيات تـــسخري الرياضـ
   .                                        والسياسات الوطنية والدولية وتعميمها فيها

                                                         ى حتسني جودة احليـاة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف خمتلـف                                      وتركز حكومة أستراليا عل     -    ١٦
                       صـوب برنـامج معونـة      :                   التنميـة للجميـع    ’’                                                      أحناء العامل، وذلك مـن خـالل االسـتراتيجية املعنونـة       

ــرة     ــة للفت ــسألة اإلعاق ــم       ‘‘     ٢٠١٤-    ٢٠٠٩                                             أســترايل شــامل مل ــة دع ــشكل الرياضــة آلي ــث ت                                        حي
        واسـعة    ال           اإلمنائيـة           ولويـات     األ           للتواصـل    ي          الرياضـ                                  ويتنـاول برنـامج أسـتراليا         .                  لتحقيق هذا اهلدف  

                                       أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة               كـل مـن                           يف البلدان الناميـة يف               اجملتمعات احمللية                النطاق وقضايا   
  ،  ني ي            االجتمـاع                       االنـدماج والتماسـك              لتعزيز       منربا                  استخدام الرياضة                              ومنطقة البحر الكارييب، مع     

   .           والقيادية               الفرص التعليمية                     السلوك الصحي وتوفري       وتشجيع
              مـع تطبيـق                                                                 املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع األلعـاب الرياضـية                        تـدعم           النمسا          وما فتئت   -    ١٧

                 تركــز النمــسا و  .                                      موضــوع العنــف اجلنــسي يف الرياضــة      بــشأن               يــادة الــوعي            ترمــي إىل ز         أســاليب 
                         علـى املـستوى الـوطين               بـادرة              االضـطالع مب                       وذلـك مـن خـالل                                         على أمهيـة النـشاط البـدين،             أيضا

                         اخلطــوات األوىل حنــو وضــع        اختــاذ                                 املزيــد مــن النــشاط البــدين، و                      صــغار األطفــال علــى          لتــشجيع 
       تكفــل                                   تعزيــز واعتمــاد سياســات عامــة  ب                    والتزمــت الربازيــل   .                                     خطــة عمــل وطنيــة للنــشاط البــدين

          لتوليــد                               يف الــسنوات اخلمــس القادمــة                                                          االســتفادة مــن استــضافة ثالثــة أحــداث رياضــية ضــخمة 
            املتاحـة      فـرص   ال            وزيـادة    ،                                            لبنيـة التحتيـة علـى الـصعيد الـوطين                                       من فـرص العمـل، وحتـسني ا             املزيد

   .               للشباب الربازيلي
ــهج   -    ١٨ ــع االحتــادات الرياضــية               وتنت ــاون م ــا سياســة للتع ــشباب والرياضــة يف غان                                                                                     وزارة ال

        لقطـاع             التابعـة ل                         األكادمييـات الرياضـية     و                                                     واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدوليـة        
         يطاليـا   إ             ، اعتمـدت        ٢٠١٢        يف عام    و  .                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم                  من أجل تسخري        اخلاص  
ــ ــة   ا       قانون ــسمح للحكوم ــة             اســتخدام       برصــد                    ي ــوال التنمي ــة                   أم ــديات واملنظمــات    إىل           املوجه                          البل

           للتربيــة                            ، وقعــت اللجنــة الوطنيــة     ٢٠١٠        يف عــام  و  .             وتوســيعها                     الــربامج الرياضــية      لبــدء           الرياضــية 
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       نظـور    امل                                                               تعاون مـع املعهـد الـوطين للمـرأة مـن أجـل تعمـيم                                                     البدنية والرياضة يف املكسيك اتفاق      
ــسيا    ــيخه مؤسـ ــساين وترسـ ــة                                   اجلنـ ــسياسات املتعلقـ ــع     ب                          يف الـ ــة ووضـ ــدين والرياضـ ــشاط البـ                                           النـ

   .          بني اجلنسني                             استراتيجيات هبدف تشجيع املساواة
                                                       للــصحة واملواطنــة يف املــدارس الثانويــة والكليــات            تربويــة       جلــان ُ      أُنــشئت              ويف مونــاكو،  -    ١٩

ــوف              هبــدف  ــسلوك احملف ــن ال ــة م ــصحي والوقاي ــف ال ــذ إجــراءات يف جمــال التثقي ــد وتنفي                                                                                             حتدي
        حتفــل ُ ُي و  .                           الغذائيــة غــري الــصحية         واحلميــات         التــدخني  و                    تعــاطي املنــشطات            مــن قبيــل  ،          باملخــاطر
                                                                                          رياضة األشـخاص ذوي اإلعاقـة، حيـث يـشارك فيـه رياضـيون وأفرقـة للتنـافس يف                        يوم      ب      سنويا

                      التثقيـف املبذولـة                          الرياضة يف قطر جهود                   وتدعم منظمة     .   وع    الفر         خمتلف     من                 مسابقات وأنشطة   
                    ودعـم البنيـة      ،                                                                        التنسيق مع اجمللس األعلى للتعلـيم يف تطـوير املنـاهج الدراسـية                       وأبرزها          يف البلد، 

   .                     ومليب املدرسي جلميع الطالب                                     التحتية الرياضية يف املدارس والربنامج األ
ــق        وســعيا   -    ٢٠ ــدائ                 هــدف إتاحــة         لتحقي ــيم االبت ــع، عملــت وزارة الرياضــة يف                        التعل                                       ي للجمي

                                                         األنشطة الرياضية والتربيـة البدنيـة كمـادة إلزاميـة          إلدراج                  مع وزارة التعليم                بتعاون وثيق           ميامنار  
ــاهج الدراســية  ــام  و  .                       يف املن ــا      ،     ٢٠١١        يف ع ــوب أفريقي        اخلطــة                                                  اعتمــد القطــاع الرياضــي يف جن

             ة والتربيــة  ي       لرياضــ ا            األنـشطة   يق                      خطـة مفــصلة لتنــس      وهــي       يــة،         الترفيه         واألنـشطة         رياضــة   لل          الوطنيـة  
                   لتنميـة والـسالم،            تحقيـق ا                     الرياضة كأداة ل        وتسخري    ها                       رافق الرياضة واستخدام    امل                  البدنية، وصيانة   

                                                       ج ومتكــني الــشباب والنــساء وكبــار الــسن واجملتمعــات      مــا  إد      علــى                بــشكل خــاص               مــع التركيــز
   .                          الريفية واألشخاص ذوي اإلعاقة

  
              تعبئة املوارد  -    ٣  

          الرياضـة           إتاحـة                                               ألربع منظمات غري حكومية تركـز علـى                      دعما حكوميا     يا             قدمت أرمين   -    ٢١
               علـى تنفيـذ                     كـرة القـدم،             الوطين ل      حتاد    اال              بالتعاون مع                    وتعمل أرمينيا،     .                    لألشخاص ذوي اإلعاقة  

                                             رناجمهـا الـوطين لتـشجيع األنـشطة بعـد                        أستراليا ب        وتواصل  .              طفال واألحداث   لأل               برنامج رياضي   
           اسـتفاد          األطفـال       مخـول                      يهـدف إىل معاجلـة                    وهـو برنـامج      ،            احملليـة                              الدوام املدرسي يف اجملتمعـات    

          لتــشجيع                     عــدد مــن الــربامج   ب       أيــضا            ســتراليا          وتــضطلع أ  .     ٢٠١٢                طفــل يف عــام    ١٩٠     ٠٠٠      منــه 
          لرياضــات                      التمويــل املباشــر         تــوفري                          الرياضــية، مبــا يف ذلــك        األنــشطة                              إشــراك النــساء والفتيــات يف 

                 ودخلــت اللجنــة   .       ملــرأة ا            مــن أجــل              ات الرياضــية         القيــاد                                    وبرنــامج اهلبــات واملــنح اخلاصــة ب          معينــة
                                             وزارة شــؤون األســرة واإلســكان واخلــدمات                    شــراكة مــع                                        األســترالية لأللعــاب الرياضــية يف    
ُ       ُنظمـت                جتـرييب، حيـث           رياضـي                  تنـسيق مـشروع              مـن أجـل                                     اجملتمعية وشؤون الـشعوب األصـلية   

           لـــشمايل يف              يف اإلقلـــيم ا                                                                           أنـــشطة رياضـــية لفائـــدة شـــباب الـــشعوب األصـــلية يف مخـــسة مواقـــع 
   .    ٢٠١٢    و     ٢٠١١  ي   عام
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ّ    تــسّخر                         وزارة الرياضــة مــشاريع                     ويف النمــسا، تــدعم   -    ٢٢        ســواء                                 الرياضــة كوســيلة للتنميــة،   
                            املــساواة لإلنــاث واألشــخاص                  تيــة أو كفالــة             هــارات احليا  امل                         كافحــة الفقــر وتنميــة  مب               تعلــق األمــر
            أفريقيــا                                              متويــل ســبعة مــشاريع يف بــنغالديش وجنــوب      جــرى  ،     ٢٠١١        يف عــام  و  .             ذوي اإلعاقــة

                  مــشروعا تركــز   ١٤                احلكومـة أيــضا          ومولــت   .                                                 وغانـا وغواتيمــاال وفلــسطني وموزامبيـق وهــاييت  
                    ، أطلقـت اجلامعـات       ٢٠١٠        يف عـام   و  .                                           املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع أحنـاء النمـسا         حتقيق      على  
       تغـيري   ل                    تسخري الرياضـة        إىل       الرامي                            الدويل لتنمية القيادات            بيكويث       برنامج                 وحكومة غانا          العامة

   .                     ، بغض النظر عن قدراهتم                   حياة األطفال والشباب
                                كة مـع العديـد مـن البلـدان             بالـشرا                               من مشاريع التعاون الرياضي       عددا            الربازيل      ووضعت  -    ٢٣

                   ، بــدأت الربازيــل                    الرياضــية الــضخمة                                                  نظــرا لــدورها يف استــضافة سلــسلة مــن األحــداث  و  .          الناميــة
        بطولـة      ، و     ٢٠١٣       عـام      يف                      لكـرة القـدم                                                              التحضري لكل من كأس االحتادات التابعـة لالحتـاد الـدويل          

           الـصيفية           ريـو          ودورة  ،    ٢٠١٤          يف عـام                                            التابعة لالحتاد الدويل لكـرة القـدم                                 كأس العامل لكرة القدم     
                   اختـاذ خطـوات          ذلـك              وقـد مشـل       .     ٢٠١٦             يف عـام                                       واأللعـاب األوملبيـة للمعـوقني                    أللعاب األوملبية  ل

                علـى املـستويني                            العالقـات مـع الـشركاء                         االجتمـاعي، وتعزيـز              واالنـدماج                              لتعزيز التنمية املـستدامة    
      ميــع  جل          ماليــا       دعمــا           القربصــية          الرياضــة                وتقــدم هيئــة   .                           وتوحيــد اجملتمــع الــدويل                   اإلقليمــي والعــاملي

ــة للمعــوقني                                                االحتــادات الرياضــية واألشــخاص ذوي اإلعاقــة   ــة القربصــية لأللعــاب األوملبي                                                    واللجن
                                           للجميع، التابع هليئـة الرياضـة القربصـية،             الرياضة       برنامج        وبفضل  .                            وجلنة األلعاب األوملبية اخلاصة  

                          ملـشاركة يف أكثـر مـن              مـن ا                                             شخص من مجيع األعمار، ذكـورا وإناثـا،             ١٨     ٠٠٠    ّ           متكّن أزيد من  
       نظـام                            شارة الرياضية الطالبية و           نظام ال         قربص                                      ومن املبادرات األخرى املضطلع هبا يف       .         رياضة   ١٢

   .     البدين                شاركة يف النشاط                   حتفيز الطالب على امل       وهدفهما  ،                     العلم الرياضي املدرسي
                                    الـسالمة العامـة ونـشر ثقافـة         ب             على النهوض                                      املعهد الوطين للرياضة يف السلفادور             ويعمل    -    ٢٤

                     التربيــة البدنيــة                        ودورات بــشأن تــسخري     بني                     ِّ       دورات تدريبيــة للمــدرِّ          تنظــيم                    الــسالم مــن خــالل  
      تـيح                   دي الرياضية، وي           والنوا          العامة          املدارس         من قبيل                                      السالم وبناء القدرات يف مؤسسات            ألغراض

  .                                      الخنـراط يف النـشاط البـدين والرياضـة     ل                                                        فرصا للجمهور، مبـا يف ذلـك األشـخاص ذوي اإلعاقـة،           
           مـن أجـل                   أربعـة بلـدان     ’’         مهرجـان           يف إطـار               لكرة القدم                                تنظيم دولة البطولة الثانية            أملانيا      ودعمت
ــ                  وشــارك يف تنظيمــه      ٢٠١١       مــارس  /      آذار   يف      أقــيم         ، الــذي   ‘‘       الــسالم                   اين لكــرة القــدم                االحتــاد األمل

                        خمتلطـة مـن الـذكور                                        وتنافست يف هذه الدورة أفرقـة         .        رواندية  ال       كومية    احل       غري     ‘‘    األمل  ’’   ة      منظم و
                                                                                    بورونـدي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا هبـدف تعزيـز التعـايش                 و                    واإلناث من أوغندا    

            ز الرياضـة                    شروع يـدعم مراكـ     مبـ                                       وزارة الشباب والرياضـة يف العـراق              وتضطلع    .                 السلمي والتفاهم 
ــة      ــشطة الرياضــية لألشــخاص ذوي اإلعاق ــك األن ــا يف ذل ــد، مب ــع أحنــاء البل ــضافت  و  .                                                                                    يف مجي           است

   .                                                  خماطر تعاطي املخدرات واإلصابات الرياضية والطب الرياضي   عن          مؤمترات     أيضا     زارة    الو
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                                                                                                  واستضافت غانا الـدورة الثالثـة لكـأس األمـم األفريقيـة لكـرة القـدم املخصـصة ملبتـوري                   -    ٢٥
                         ونظمـت وزارة الـشباب       .                                                 ر الرياضة لتغيري حياة األطفال والشباب املعوقني                 ّ   ف، واليت تسخّ       األطرا

ــة يف عــام    ــا ألعــاب الوحــدة الوطني                                         لتــضم الرياضــيني والرياضــيات مــن       ٢٠١١                                                         والرياضــة يف غان
                                                                 استضافت غانا ألعـاب الـشباب للجماعـة االقتـصادية لـدول غـرب           كما                        خمتلف األصول العرقية،    

           وعلى مـدى    .                                                             لتعزيز روح الصداقة والتكامل والسالم بني الدول األعضاء          ١٢  ٢٠                 أفريقيا يف عام    
                                                                                                           السنوات الـثالث املاضـية، اضـطلعت مكاتـب هيئـة التعـاون اإليطاليـة يف بـريوت والقـدس بعـدد                      
                                                                                                            كبري من املبادرات الرياضـية هبـدف تعزيـز منـاء األطفـال والـشباب وتربيتـهم، وتـشجيع املـساواة                     

                                                                           يات والنساء، وتعزيز دمـج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اجملتمـع وحتقيـق                                    بني اجلنسني ومتكني الفت   
                                                                                      ، سـاعدت هيئـة التعـاون اإليطاليـة أيـضا وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة                       ٢٠١٢         ويف عام     .       رفاههم

                                                                                                وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن علـى تنفيـذ مـشاريع هلـا يف لبنـان، تـشمل إعـادة            
   .                                                   وشاتيال يف بريوت وبناء قاعة لأللعاب الرياضية يف الرشيدية     ضبية   ال                   تأهيل املالعب يف خميمي 

                                                                                                 وتدعم إمارة موناكو املـشاريع الرياضـية يف أفريقيـا لتعزيـز اإلدمـاج االجتمـاعي واملهـين                  -    ٢٦
ــيفهم   ــشباب احملــرومني وتثق ــشروع        .                               لل ــسيق م ــوقني تن ــة للمع ــة الدولي ــوىل املنظم ــونس، تت                                                                     ويف ت

ــة ” ــة                مــن أجــل حتــ   :                    الرياضــة واإلعاق                          بالتعــاون مــع وزارة   “                                 سني إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاق
                     ويف الـسنغال، تـدعم     .                                                                    الشؤون االجتماعية واالحتاد التونسي لرياضـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة       

                                                                                                     حكومة موناكو احتاد الرغيب السنغايل يف تطوير األندية يف األحيـاء احملرومـة حتقيقـا لغرضـني مهـا                   
                         َ                وواصـلت اللجنـة األوملبيـة القَطريـة          .                    يف تطـورهم املهـين                                              نشر ممارسة الرياضة ومـساعدة الـشباب        

                                                                                                         ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة التعـاون يف املبـادرة املـشتركة، الرياضـة العامليـة                  
                                                                                                     مــن أجــل الــشباب، ملنــع املخــدرات واجلرميــة يف قطــر، وهــدفها اســتخدام الرياضــة كآليــة لتعزيــز 

    .  ني                              الصحة البدنية والنفسية للمراهق
                                                                                                  وتعىن الربامج اليت تنفذها اللجنة الوطنية للتربية البدنيـة والرياضـة يف املكـسيك بتـدريب                  -    ٢٧

        وتــشمل   .                                                                                           وتنميــة املــشاركني واجملتمعــات احملليــة مــن خــالل الرياضــة مــن أجــل التنميــة والــسالم  
         طفـل      ٣٠٠     ٠٠٠                                   الذي يستفيد منـه أكثـر مـن           “                            لعبة كرة املضرب يف املدارس     ”                الربامج برنامج   

         اللقــاء  ”                                                                                         مدرســة عــن طريــق تــشجيع التنميــة البــشرية وتعزيــز ثقافــة الــسالم؛ وبرنــامج       ٨٠٠  يف 
                                                                ، وهـو حـدث سـنوي يـروج للرياضـة والنـشاط البـدين يف               “                                    الوطين لرياضـات الـشعوب األصـلية      

                                 الـذي يتـيح فـرص التنـافس          “                                 املباريـات الـشعبية الوطنيـة      ”                                      جمتمعات الشعوب األصـلية؛ وبرنـامج       
                                                                           ووقعـت ميامنـار مـذكرة تفـاهم بـشأن بـرامج التبـادل الرياضـي                  .             أي رياضة                    بني الشباب ملمارسة  

                                                                                        مع مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلند وفييت نام، إىل جانب بـنغالديش ومجهوريـة كوريـا     
    .                                                      ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني واهلند واليابان
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                                         نظمهــا االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم،          الــيت     ٢٠١٠                                       وخــالل مباريــات كــأس العــامل لعــام    -    ٢٨
   ويف   .                                                                                                        سامهت جنوب أفريقيـا يف املـؤمتر الـدويل الثـاين للرياضـة والتنميـة، املعقـود يف كيـب تـاون                     

                                                                        ، شارك آالف من األطفـال ذوي اإلعاقـة يف برنـامج رياضـي مدرسـي،                  ٢٠١١      و       ٢٠١٠      عامي  
                               ليـل تربـوي علـى أطفـال            د  ٣     ٠٠٠                                                                   بينما قام معهد جنوب أفريقيا للرياضة بدون عقـاقري بتوزيـع            

                                                                     وفيما يتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني، شـارك عـدد كـبري مـن                  .                               املدارس ملكافحة تعاطي املنشطات   
                  ويف مــشاريع إرث     ٢٠١٠                                                                         النــساء والفتيــات يف ألعــاب الــشعوب األصــلية الــيت أقيمــت يف عــام    

  ،     ٢٠١٠          عـام      ويف  .       فريقيا أ                                                  اليت نظمتها هيئة الرياضة والترفيه يف جنوب             ٢٠١٠                  كأس العامل لعام    
                   اإليـدز يف جنـوب      /                                                                             نشاط للمشي مع أبطال الرياضة ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  ظم ُ ُن

    .      شخص  ٣٠     ٠٠٠                         أفريقيا شارك فيه أكثر من 
          عامـا     ٢٢                                                                               ويف اململكة املتحدة، ما فتئت هيئة الرياضة للمملكة املتحدة تقدم على مدى               -    ٢٩

                       بلـدا، مبـا يف ذلـك      ٣٠                          ة يف اخلـارج يف أكثـر مـن                                                     دعمها لتسخري الرياضة مـن أجـل حتقيـق التنميـ       
                                   يف كينيـا، الـذي يتـيح للفتيـات       “              نقـل املرمـى   ”                              حاليا من عمل يف الربنامج املسمى      به         تضطلع     ما

     مـن               واقتـصادية                                                          تنمية مهاراهتن احلياتيـة وكـذلك فرصـا تعليميـة                 فرصة                           غري املنتظمات يف املدارس     
                                                  ألولوية، إىل حتقيق تنمية الرياضة ومناء األطفـال                                      ويف إطار سعيها، على سبيل ا       .                خالل كرة القدم  

                                                                                                       والشباب، عملت اهليئة مـع شـركاء دولـيني لوضـع معـايري وسياسـات حلمايـة األطفـال وضـمان                      
                                                                                                  وواصــلت اهليئــة العمــل بالــشراكة مــع البلــدان الناميــة لتعزيــز نظــم الرياضــة والقــدرة     .         ســالمتهم

                                              ي وتـدريب املـدربني الرياضـيني واملـسؤولني                                                            التنظيمية، وذلك باملساعدة يف التخطيط االسـتراتيج      
                                                                                                             والقيادات الشابة والقائمني على اإلدارة وكـذلك بقيـادة املبـادرة الدوليـة لنظـام تثقيـف املـدربني                  

                   يف لنـدن، عملـت       ٢٠١٢                                                    يف إطـار اإلرث الرمسـي لأللعـاب األوملبيـة لعـام           و  .                    يف اجملتمعات احملليـة   
                                                        يطاين على تصميم وتنفيذ برنامج اإلهلام الدويل، الـذي                                                   اهليئة بالتعاون مع اليونيسيف واجمللس الرب     

ــ  ٢٠                  مليــون شــاب يف   ١٢                                    أثــرى بالفعــل حيــاة أكثــر مــن                                  ف تراثــا اجتماعيــا وثقافيــا           ّ    بلــدا، وخلّ
   .                                 ورياضيا مستداما يف خمتلف أحناء العامل

                                                                                       وتوجد لدى وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة األمريكيـة شـعبة مكرسـة لدبلوماسـية              -    ٣٠
                                                                                                اب الرياضية، تتضمن برامج للمبعوثني الرياضـيني ترسـل الرياضـيني املهنـيني األمـريكيني إىل                    األلع

                                                                                                        بلـدان أخـرى للتحـاور مـع الـشباب بـشأن مـا ميارسـونه مـن رياضـات، واختيـاراهتم فيمـا يتعلــق             
                                                                         وأطلـــق مـــساعد وزيـــرة اخلارجيـــة لـــشؤون التعلـــيم والثقافـــة يف     .                                باحليـــاة الـــصحية، وتعلـــيمهم

                                                                                         مبـادرة الواليـات املتحـدة األمريكيـة لـتمكني النـساء والفتيـات مـن خـالل                      ٠١٢ ٢         فربايـر    /    شباط
                                                                                                           األلعــاب الرياضــية مــع التركيــز علــى مــساعدة كفالــة اســتفادة النــساء يف مجيــع أحنــاء العــامل مــن   

   .                                        األلعاب الرياضية ومجيع ما يتصل هبا من منافع
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                  األدلة على التأثري  -    ٤  
                                                                ب الرياضــية حاليــا مــع جامعــة فيكتوريــا لتقيــيم فلــسفة                                       تعمــل اللجنــة األســترالية لأللعــا   -    ٣١
                                                                                ومـدى فعاليتـها يف إشـراك األطفـال والـشباب يف الرياضـة واألنـشطة                  “                         اللعب من أجـل احليـاة      ”

   .                             ُ                                                                                 البدنية املنظمة وتوفري معلومـات ُيـستنار هبـا يف تنفيـذ الـربامج الرياضـية علـى مـستوى املمارسـة                     
                                                          ستعراض عدة بـرامج ومـشاريع رياضـية يف أسـتراليا،                                                     وإضافة إىل ذلك، جيري يف الوقت الراهن ا       

                                                                  الــذي يــشجع وجــود بيئــة رياضــية آمنــة وشــاملة للمثلــيني   “!Fair go, sport ”               تــشمل مــشروع 
                                                                                              واملثليــات ومزدوجــي امليــل اجلنــسي ومغــايري اهلويــة اجلنــسية واملخنــثني، ومــشروع االســتعراض 

ــترايل       ــلية، والربنـــامج األسـ ــشباب الـــشعوب األصـ ــي لـ ــة     لل                                                                     الرياضـ ــي يف منطقـ ــل الرياضـ                                  تواصـ
    .      اهلادئ     احمليط
      ٢٠١١                                                                                         واستكملت جلنة النساء والرياضة التابعة هليئة الرياضـة القربصـية دراسـة يف عـام                  -    ٣٢

                                                                ، تقصت مـشاركة القربصـيات يف النـشاط الرياضـي والبـدين              “                       املرأة والرياضة يف قربص    ”        بعنوان  
                             يف دراســة بــشأن املــشاركة يف                                           وشــرعت هيئــة الرياضــة القربصــية أيــضا    .                    كمــشاركات ورائــدات

                                                                                                الرياضــات الترفيهيــة يف قــربص لتحديــد مــشاركة القبارصــة يف الرياضــات اجلماعيــة والرياضــات  
                                                                 ، قامت أملانيا بالتعاون مع إسرائيل وبدعم من اجمللس الـدويل               ٢٠١١       سبتمرب   /         ويف أيلول    .       الشعبية

                        لرياضــة كوســيط بــني    ا ”                                                                                لعلــوم الرياضــة والتربيــة البدنيــة، بتنظــيم مــؤمتر دويل عــن موضــوع        
                                                                                        وسـاهم هـذا املنتـدى يف حتـسني فهـم الطريقـة الـيت ميكـن أن تـساعد هبـا الرياضـة يف                . “        الثقافات

ــة الواحــدة وفيمــا بــني الثقا    ــادل داخــل الثقاف                                   فــات وتــشجيع تــسوية الرتاعــات                                                                           تيــسري الفهــم املتب
   .     السالم      وبناء

  
                    منظومة األمم املتحدة  -     باء  

                التنمية والسالم      ألغراض         الرياضة       بتسخري                        مكتب األمم املتحدة املعين  -    ١  
                                                                      الــذكرى الــسنوية العاشــرة لوضــع واليــة املستــشار اخلــاص لألمــني      ٢٠١١      عــام        وافــق   -    ٣٣

       تـسخري                                         ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين ب                                                                    العام املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم          
                                لتقرير، واصـل املستـشار اخلـاص                                   وخـالل الفتـرة املـشمولة بـا        .               التنمية والسالم                 الرياضة ألغراض   

                                                                                 بوابـة إىل منظومـة األمـم املتحـدة لتعزيـز وتعبئـة الرياضـة بوصـفها                              باعتبارمهـا           عملهما        واملكتب  
 (                                        أداة للنهوض بغايات املنظمة ومهامها وقيمها

 

٢( .     

__________ 
       لعـام                                                                  كتب األمم املتحدة املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض الـسالم والتنميـة             السنوي مل      تقرير   ال                 ميكن االطالع على     )٢ (  

  .http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/unoffice  :                       يف املوقع اإللكتروين التايل      ٢٠١١
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        الـسالم   و           التنميـة                           تسخري الرياضـة ألغـراض                                           ل أنشطة مكتب األمم املتحدة املعين ب        َّ موَّ  ُ وُت  -    ٣٤
        ألغـراض          لرياضة         تسخري ا                                                          خالل التربعات املالية املقدمة إىل الصندوق االستئماين ل             من         وعملياته

              وميكــن تلقــي    .    ٢٠٠٧        نــوفمرب  /                                                                      التنميــة والــسالم، الــذي أنــشأه األمــني العــام يف تــشرين الثــاين   
                                           ، مثــل املؤســسات واملنظمــات والــشركات     ة                                   مــن احلكومــات واملؤســسات اخلاصــ             التربعــات 
                                    من عـدة دول أعـضاء، علـى النحـو            تربعات                        ولة بالتقرير، وردت                      وخالل الفترة املشم     .       واألفراد
                 تربعــت يف عــام      الــيت          سويــسرا،    و ؛                      تقــدم تربعــات ســنوية   ، ة         الرئيــسي              وهــي املاحنــة           أملانيــا،    :       التــايل

                             وقـــدمت اململكـــة املتحـــدة    .    ٢٠١٢                  تـــربع يف عـــام        الـــذي                          اجمللـــس األوملـــيب آلســـيا،    و ؛    ٢٠١١
                                          لفريق العامـل الـدويل املعـين بتـسخري          ا           ات أمانة        لعمليُ                ُرصد جزء منها            سنوية،         تربعات            والنرويج  

   .                                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم، اليت يستضيفها املكتب
                                                                                               وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـل املكتـب، بالتعـاون مـع إدارة شـؤون اإلعـالم                    -    ٣٥

                                                                          ، عقــد وتنــسيق اجتماعــات الفريــق العامــل املعــين بتــسخري الرياضــة            مــشاركا                 بوصــفها رئيــسا 
         مبثابـة                            ويعمـل الفريـق العامـل        .                                                                ألغراض التنمية والسالم التابع لفريق األمم املتحـدة لالتـصاالت         

                                                                                               منصة مشتركة بني الوكـاالت لتعزيـز االتـصال املـشترك بـني وكـاالت األمـم املتحـدة، وتبـادل              
          الرياضـة          تـسخري                                                                                          املعلومات، واالتساق، والتنـسيق فيمـا يتعلـق باألنـشطة املـضطلع هبـا يف جمـال                  

   .              التنمية والسالم    راض   ألغ
                                   تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة  ”                                                  وواصــل املكتــب إدارة املوقــع اإللكتــروين املــسمى  -    ٣٦

   .                 وزيـادة تطـويره    ) http://www.un.org/sport (   “                                     منظومة األمم املتحـدة وهـي تعمـل     -        والسالم  
          الرياضــة               جمــال تــسخري                           منظومــة األمــم املتحــدة يف        لعمــل                                          وميثــل هــذا املوقــع املركــز اإللكتــروين  

         فيــسبوك  (          املختلفــة                                          وجــوده يف مواقــع التواصــل االجتمــاعي                            التنميــة والــسالم ويكملــه        ألغــراض 
    ).                     وتويتر وفليكر ويوتيوب

          التنميـة                              تـسخري الرياضـة ألغـراض                                           ، تلقى مكتب األمم املتحدة املعين ب          ٢٠١٠         ويف عام     -    ٣٧
             خدمت لـدعم           ُ        الـيت اسـتُ     ،  دم                     األوروبية لكرة القـ             الرابطات                                      والسالم جائزة موناكو اخلريية الحتاد      

                                                      الـسالم والتنميـة يف مخـس منـاطق علـى مـدى أربعـة                ألغـراض            الرياضـة           لتـسخري              ة مشاريع     مخس
                 واملــساواة بــني                        والــسالم واملــصاحلة؛           الــصحة؛  :                                               أعــوام ضــمن مخــسة جمــاالت مواضــيعية، هــي   

       مـن      كـل   يف                   املـشاريع جاريـا       هذه       تنفيذ     زال  ي   وال    .        والتعليم                       واألشخاص ذوو اإلعاقة؛          اجلنسني؛
       ٌ   شـركاءٌ                     تقـارير منتظمـة             إجنـاز               ، ويتـوىل                                       غزة وهاييت وطاجيكستان وأوكرانيـا                    بوروندي وقطاع   

                             وهيئـة األمـم املتحـدة        ،                              ومتطوعـو األمـم املتحـدة       ،      اإلمنائي             ألمم املتحدة  ا                       خمتلفون، منهم برنامج    
                                                           ووكالــة األمـــم املتحــدة إلغاثـــة وتــشغيل الالجـــئني     ،                                           للمــساواة بــني اجلنـــسني ومتكــني املـــرأة   

    .                     لسطينيني يف الشرق األدىن   الف
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                          عــن األهــداف اإلمنائيــة                       بالرســوم املــصورة                   كتــاب تثقيفــي        صــدر   ،     ٢٠١٠         ويف عــام   -    ٣٨
   .                                                                            إحراز األهداف، والعمل بروح الفريق على حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة             :                لأللفية، بعنوان 

   .                        ة واإليطاليـة والكوريـة                      والـصينية واألملانيـ               واإلسـبانية                          باإلنكليزية والفرنسية         متاح               هذا املنشور    و
  ،     ٢٠١١          أكتـوبر    /                تـشرين األول     ٢٦    ويف     .           احملمولـة                      لـه يف اهلواتـف                            أتيحت تطبيقات جمانيـة       قد   و
   .    ٢٠١١                                                    نح املشروع جائزة احمللفني اخلاصة ملنح السالم والرياضة لعام  ُ ُم

       تـسخري                                                              ، نظم املكتب مائـدة مـستديرة رفيعـة املـستوى عـن                  ٢٠١٠       سبتمرب   /         ويف أيلول   -    ٣٩
                  عقـدت يف إطـار    “                                    قيمـة الرياضـة كـأداة إمنائيـة        ”                                التنميـة والـسالم موضـوعها             غراض   أل         الرياضة  

ــة      ــة لأللفي ــة العامــة بــشأن األهــداف اإلمنائي ــع املــستوى للجمعي ــاقش    .                                                                                              االجتمــاع العــام الرفي         ون
                                                                                                        املشاركون أمهية الرياضة وسـبل اسـتخدامها لزيـادة تـشجيع وتنفيـذ مبـادرات التنميـة يف مجيـع                  

   .          أحناء العامل
        تـــسخري                                               ، اشـــترك مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ب    ٢٠١١        مـــايو  /         أيـــار  ١١    و   ١٠   ويف   -    ٤٠

                                                    بيــة الدوليــة يف تنظــيم املنتــدى الــدويل الثــاين                                                      الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم واللجنــة األومل 
            علــى مــدى                  وتــضمن املنتــدى    .           دة يف جنيــف   حــ                                                 للرياضــة والــسالم والتنميــة يف مكتــب األمــم املت

                            لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة        حمفــزا                       الرياضــة باعتبارهــا           اســتخدام                         جلــسات بــشأن كيفيــة       يــومني 
                  وكيفيـة تعزيـز                   إرثا جديـدا                                 هبا األحداث الرياضية الكربى       ّ   ختلّف                                 لأللفية، والطرق اليت ميكن أن      

                        خبريا وشخـصية بـارزة      ٣٥٠                             وقد شارك يف املنتدى أكثر من       .                      لسالم من خالل الرياضة    ا       ثقافة  
                                                          ثلــون مــن احلكومــات الوطنيــة ومنظومــة األمــم املتحــدة                       بلــد، مبــن فــيهم مم   ١٠٠                 مــن أكثــر مــن 

                                                                    واختتم املنتدى باعتمـاد توصـيات رئيـسية هتـدف إىل االسـتفادة               .                         ومنظمات املعونة واجلامعات  
 (                                                 من الرياضة باعتبارها أداة إلحداث تغيري إجيـايب       

 

       األمـني                                            ويف إطـار متابعـة املنتـدى، اضـطلع             . )٣
         لزيـارة                إىل زامبيـا                          ببعثـة مـشتركة          ٢٠١٢         فربايـر    /         يف شـباط                بية الدولية                             العام ورئيس اللجنة األومل   

              عتـزم عقـد      ُ وُي   .               التنمية والسالم        ألغراض           الرياضة        تسخري            املتعلقة ب          األوملبية                        مشاريع األمم املتحدة    
     .    ٢٠١٣      يونيه  /        حزيران ٦    و  ٥                                             الدورة التالية من املنتدى يف مقر األمم املتحدة يف 

ــاين   ١٨   ويف   -    ٤١ ــشرين الث ــوفمرب  /                  ت ــين        ،     ٢٠١١        ن ــام املع ــني الع ــشار اخلــاص لألم ــام املست                                                   ق
                                                                                                             بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم، ويلفريـد ليمكـي، بـالتوقيع يف طوكيـو، نيابـة عـن                      

                 التركيـز بـصفة         مـع                                                                                    األمم املتحدة، على شراكة مدهتا سنتان مع االحتاد الـدويل للكـرة الطـائرة،               
                                      يوليــه، وقــع الــسيد ليمكــي مــرة   /       متــوز ٩   ويف    .                                                   أساســية علــى تعزيــز األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ــة تنظــيم       ــة عــن األمــم املتحــدة، علــى اتفــاق شــراكة مــع جلن ــة                                                                                      أخــرى، نياب                       املنافــسات الطالبي
__________ 

   :     التايل                                            ميكن االطالع على تقرير املنتدى يف املوقع اإللكتروين    )٣ (  
    http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/resourcecenter/publications.  
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                      هـدفني رئيـسيني، مهـا           حتقيـق             الـشراكة           وتتوخى     .    ٢٠١٥        يف عام      و    غج    غوان                    للجامعات يف مدينة    
                       ف اإلمنائيـة لأللفيـة                                                                                   تعزيز عمليات التبادل بني الكوريتني من خـالل الرياضـة، وتـشجيع األهـدا             

                                احلفــاظ علــى البيئــة والــسالم  ”                                       الطالبيــة وبرنــامج التواصــل املعنــون          األلعــاب                   مــن خــالل تــراث 
   . “                            وتكنولوجيا املعلومات والثقافة

ــاير  /                  ويف كــانون الثــاين  -    ٤٢ ــة        ٢٠١٢        ين                                                             ، قــام املكتــب، بالتعــاون مــع املنظمــة غــري احلكومي
                      كتـب األمـم املتحـدة                التابعـة مل                 ت الـشبابية                                            ، بـإطالق مبـادرة معـسكر القيـادا         “               احلق يف اللعـب    ”

                           شباب العـاملني يف اجملتمعـات       الـ               هبـدف دعـم                                              تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم            املعين ب 
      فـرص                      مبا يستحقونه مـن                                                                          احمللية، ممن لديهم مستويات تعليم أساسية وموارد حمدودة، بتزويدهم          

ــض       ــة اســتخدام الرياضــة بــشكل أف ــتعلم والتــدريب علــى كيفي                             ل إلحــداث تغــيري إجيــايب يف                                                                           ال
                        مـع األهـداف اإلمنائيـة                                              املشمولة هبذه املبـادرة إىل حـد كـبري                   القضايا           وتتماشى     .              جمتمعاهتم احمللية 

                                   وتعـاجل بتحديـد أكـرب مـسألتا           .    ُ                                             حيث ُيخصص كل يوم للتركيز على موضـوع خمتلـف                  لأللفية،  
ــة    ــيم املعــس    .                                                        املــساواة بــني اجلنــسني وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاق ــد أق ــاحي يف                     وق                 كر االفتت

  ة  ي                 نظمـات الرياضـ     امل                      الـشركاء حـىت اآلن                      وتشمل طائفـة       .            يف الدوحة      ٢٠١٢       يناير   /            كانون الثاين 
                                                                      كـــرة القـــدم، ووكـــاالت التنميـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة،             ورابطـــات                       الدوليـــة، وأنديـــة 

                                                                       واهلـدف املنـشود هـو أن تقـام أربعـة معـسكرات مماثلـة كـل                    .                            واجلامعات، والشركات اخلاصـة   
    هم       أعمـار           تتـراوح     )                                    يتساوى فيه متثيل الذكور واإلنـاث      (         شخصا     ٣٠      منها      كل               يشارك يف        عام،
 (      عاما  ٢٥    و   ١٨   بني 

 

٤( .   
  

                                                                    مكاتب األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة وكياناهتا األخرى  -    ٢  
                                       مـشروعني مقـدمني مـن أوكرانيـا             ٢٠١١                                                  تلقى برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف عـام             -    ٤٣

ــامج     ــيا لتوســيع برن ــيالروس وروس ــوفري                                         وب ــة           ت ــشباب يف املنطق ــة لل ــشطة الرياضــية والبدني                                                       األن
 ِّ                                   وِّل كـل مـن املـشروعني مبـسامهات           ُ ومُـ   .     ١٩٨٦                            شرينوبيل النووية يف عـام       ت                    املتضررة من كارثة    

ــها    ــا شــارابوفا بلغــت قيمت ــا احلــسنة    .       دوالر   ٢٥٠     ٠٠٠                                                  شخــصية مــن ماري                                 وزار ســفراء النواي
       وقــدم   .                        متكــني املــرأة والــشباب         مــشاريع                                       اإلمنــائي مــايل وســرياليون لتــشجيع                      التــابعون للربنــامج

                                                                                                   الربنامج اإلمنائي أيضا دعما الحتاد كرة القدم جلزر امللديف لتنفيـذ مـشروع يهـدف إىل زيـادة                  
                         كـرة القـدم األوروبيـة             رابطـات                                                           مشاركة املرأة يف األلعاب الرياضية، وواصل شراكاته مع احتاد    

                           بيـة الدوليـة لتنفيـذ                              ومـع اللجنـة األومل      ، “                       مبـاراة ضـد الفقـر      ”                 ة القدم إلقامة                      واالحتاد الدويل لكر  
   .                              مركز غاتومبا الرياضي يف بوروندي      مشروع 

__________ 
   :     التايل          اإللكتروين                                        ميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف املوقع   )٤ (  

    http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/unoffice/YLC.  
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ــاطي     -    ٤٤ ــة ملكافحــة تع ــة الدولي ــشطات                                                   ويف إطــار االتفاقي ــدان الرياضــة،            املن        عملــت                       يف مي
                        فالـة تقـدمي الـدعم               على ك      ٢٠٠٨     منذ    )         اليونسكو (                                                منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       

       تزيــد                             البلــدان املنخفــضة الــدخل   يف                          أقــل البلــدان منــوا أو   يف            مــشروعا   ٧٣             مــا جمموعــه           املــايل إىل 
                                                               وأجــرت منظمــة اليونــسكو دراســة استقــصائية عامليــة بــشأن     .              مليــون دوالر   ١,٢               قيمتــها علــى 

              ية لالسـتثمار                                                                                      التربية البدنية يف املدارس وشرعت يف دراسة لتقييم املنـافع االجتماعيـة واالقتـصاد          
   “         املنـشطات                        احلـرب علـى تعـاطي       ”                                              وأنتجت اليونسكو فيلما وثائقيـا بعنـوان           .                 العام يف الرياضة  

                  وتتـضمن أنـشطة       .       يونيـه  /                           يف هلـسنكي يف حزيـران          ٢٠١٢                                    ونظمت منتدى القادة الشباب لعام      
       دليــل                                                     لقــاءات دوريــة مــع الرياضــيني الــشبان، وإنتــاج         تنظــيم                                     التواصــل مــع االحتــادات الرياضــية 

          بالرسـوم                                                            يف املـدارس واألنديـة الرياضـية وإعـداد منـشور                     استخدامه         من أجل                   ناهج الدراسية     لم ل
   .    ٢٠١٢                    األوملبية يف لندن لعام        األلعاب    عن        املصورة 

                                    بدرجة أكرب علـى دمـج الرياضـة          )          اليونيسيف (                                     وشددت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -    ٤٥
                                     ني علــى اتبــاع أســلوب حيــاة صــحي                                                          واللعــب يف الــربامج القطريــة، ومــساعدة األطفــال احملــروم

                                                         ووضــعت منظمــة اليونيــسيف إطــارا اســتراتيجيا عامليــا    .                 جمتمعــاهتم احملليــة             انــدماجهم يف          وزيــادة 
   .                                             لوصــول إىل األطفــال األكثــر هتميــشا يف العــامل        بغيــة ا          التنميــة         ألغــراض           الرياضــة        تــسخري        بــشأن 

                         التحـالف الرمسـي مـع        :                                                                               وقامت اليونيسيف أيضا بتوقيـع وجتديـد شـراكات عامليـة خمتلفـة، منـها              
                     الوصـول إىل أطفـال       يف             لمـساعدة    ل                                     والتزام نادي برشلونة لكرة القدم                   بية اخلاصة؛             األلعاب األومل 

                                                              فالمينغـو الربازيلـي لتعزيـز ومحايـة حقـوق األطفـال              و                 ونادي ريغاتاس د             مدرسة؛   ١٦     ٠٠٠   يف  
                   وب آسـيا؛ ومـع                                                                              واملراهقني يف الرياضة؛ وجملس الكريكيت اآلسيوي لدعم تعليم البنات يف جن          

         وواصــلت   .              يف ناميبيــا “Sport two life ”                                                 غراســروت ســوكر لتــصميم مــشروع حبثــي بعنــوان 
                                     واأللعــاب األوملبيــة للمعــوقني لعــام       بيــة             أللعــاب األومل     إلرث ا                ربنــامج الــدويل   ال                  اليونيــسيف دعــم 

                  ووضـعت املنظمـة      .        بلدا   ١٨                  مليون طفل يف       ١٢                              ، اإلهلام الدويل، للوصول إىل                يف لندن      ٢٠١٢
                    خماطر فـريوس نقـص                         بشأن سبل احلد من                       لتثقيف املراهقات     “             من أخت ألخت   ”           ا برنامج      أيض

   .              املناعة البشرية
                                                                                           شاركت منظمة الصحة العاملية يف تنظيم منتـدى اجلـزر الـصحية عـن طريـق الرياضـة                   و  -    ٤٦

                                                        ، إىل جانـب الـسلطات احملليـة األسـترالية، بغـرض                ٢٠١٢        مـارس    /                                يف بريسبان بأسـتراليا يف آذار     
                                                                                          نــرب إقليمــي بــني وزارات الــصحة والرياضــة يف منطقــة احملــيط اهلــادئ للمــساعدة علــى             إقامــة م

                                                                          وواصـلت املنظمـة العمـل مـع اللجنـة األوملبيـة الدوليـة لوضـع                  .                                الوقاية من األمراض غري املعدية    
                                                                                                            وتنفيذ برامج للتوعية بالنـشاط البـدين والرياضـة وإلشـراك قطـاع اللـوازم الرياضـية يف تـشجيع                    

ُ                                                   وُعقد مـؤمتر الـدول األمريكيـة بـشأن الـسمنة             .                                    والوقاية من األمراض غري املعدية                  النشاط البدين   
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                                                                    للوقوف على استراتيجيات تشجيع النشاط البدين بوصـفه عنـصرا               ٢٠١٢      و       ٢٠١١         يف عامي   
    .                                                                   من عناصر الوقاية من السمنة لدى األطفال واألساليب الفعالة للقيام بذلك

ّ       ومـــّددت   -    ٤٧                 كـــرة القـــدم  ”                                     ألمـــم املتحـــدة محلتـــها املعنونـــة                                 منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ل  
                        يـوم مباريـات كـرة       ”                           الـدورة الثالثـة مـن                  شـارك يف                   ويف أوروبـا،      .  “                      للمحترفني ملكافحة اجلوع  

       خمتلـف                بلـدا يف       ١٦      مـن                                          نـاد لكـرة القـدم للمحتـرفني             ٣٠٠   “                                  القدم من أجـل مكافحـة اجلـوع       
                                يـوم األغذيـة العـاملي سـنويا      ُ  ِّ                                                     وُنظِّمت مبادرة العـدو مـن أجـل مكافحـة اجلـوع يف              .             أحناء أوروبا 

       مــايو  /         ويف أيــار  .                                               جلمــع األمــوال مــن أجــل املــشاريع اجملتمعيــة  و                                   للتوعيــة بــاجلوع وســوء التغذيــة 
                                                                   يس، سفري منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة للنوايا احلـسنة،                                ، سافر راؤول غونزال       ٢٠١٢

                                                                                                     إىل تــشاد لــدعم اجلهــود املتــضافرة الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل ملــساعدة أكثــر النــاس تــضررا يف  
   .            منطقة الساحل

                                              يف تركيـا، نظمـت اللجنـة االقتـصادية              ٢٠١٠                                           وخالل البطولة العاملية لكرة السلة لعام         -    ٤٨
                                                                                        تعـاون مـع االحتـاد العـاملي لكـرة الـسلة، محلـة بـشأن الـسالمة علـى الطـرق هبــدف                         ألوروبـا، بال 

 ُ       وُنظمـت    .                                                                                              تشجيع احترام القواعد املتبعة يف الطرقـات والقواعـد املتبعـة يف مالعـب كـرة الـسلة                 
ــة  ــا يف عــام           أيــضا               نفــس احلمل ــسلة يف ليتواني ــة لكــرة ال ــة األوروبي        وقــام   .     ٢٠١١                                                                  خــالل البطول

ــدان األوروب ــامج البل ــة، الــذي يــشترك يف تــسيريه مكتــب منظمــة                              برن ــة للنقــل والــصحة والبيئ                                                                              ي
                                                              ، بتنظيم حلقـات عمـل دوليـة يتمثـل أحـد عناصـرها                  ٢٠٠٩                                     الصحة العاملية يف أوروبا منذ عام       

   . ة     احلضري         يف املناطق                                                        الرئيسية يف تشجيع ركوب الدراجات كبديل صحي ومأمون للتنقل 
                                             نــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والوكالــة                                                   وأقــام متطوعــو األمــم املتحــدة شــراكة مــع بر   -    ٤٩

                                                                                                 األملانيـة للتعــاون الـدويل واملنظمــات غـري احلكوميــة احملليـة، وشــرعوا يف تنفيـذ مــشروع شــباب      
                                                   مـايو املاضـي باسـتخدام أمـوال جـائزة مونـاكو        /                                               كرة القدم املتطوعني يف أوكرانيا يف شـهر أيـار      

ــة الــيت منحهــا احتــاد رابطــات كــرة القــدم األوروبيــ                                           ة للمكتــب املعــين بتــسخري الرياضــة                                                                    اخلريي
                                                                          وقــد اســتعان املــشروع بــزخم البطولــة األوروبيــة لكــرة القــدم لعــام   .                           ألغــراض التنميــة والــسالم

                                                                                                             لكي يعزز الوقايـة مـن اإلصـابة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية والتوعيـة بـه، ومنـع                             ٢٠١٢
                              حملليـة يف املنـاطق الريفيـة يف                                                                     العنف، ومحاية البيئة، واملساواة بـني اجلنـسني، وإشـراك اجملتمعـات ا     

   .        أوكرانيا
                                                                                        وتــشترك إدارة شــؤون اإلعــالم مــع املكتــب املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة     -    ٥٠

                                                                                              والسالم يف رئاسة الفريق العامل املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم التـابع لفريـق         
                                               املتحـدة يف املناسـبات الرياضـية العامليـة                                                                  األمم املتحدة لالتصاالت، ويف التـرويج لرسـائل األمـم           

                                                                                        وقامت الشبكة العاملية ملراكز األمم املتحدة لإلعالم بتنظيم ودعم عـدد مـن األنـشطة                 .      الكربى
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                                                                                                       اليت تربز عملية تسخري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم، مبـا يف ذلـك ألعـاب كـرة القـدم مـن                    
                                                  يا؛ وألعـاب الـسالم العامليـة يف أذربيجـان؛                                                                 أجل الربامج الوطنية لإلدمـاج االجتمـاعي يف أسـترال         

ــة يف    “                             الــسباق مــن أجــل اإلدمــاج  ”  و ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق                                                            الــذي يــروج التفاقي
                                   ؛ وأحـد سـباقات املـاراثون يف         “                          نلعب مـن أجـل الـسالم       ”      شعار                                 فرنسا؛ ولعبة كرة السلة حتت      
   .                        لبنان، من مجلة أنشطة أخرى

                                               ة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة                                                   واشـــترك كـــل مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــد   -    ٥١
                                                  وحكومـة االحتـاد الروسـي يف تنظـيم مبـاراة             )        اإليـدز  (                                   متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب         /       البشرية

                                                              لــدعم النــساء واألطفــال املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة       ٢٠١١                               خرييــة لكــرة القــدم يف عــام  
                         بفــريوس نقــص املناعــة                                                        وحــشد برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين        .                     البــشرية يف روســيا 

                            قائدا من قادة الفـرق        ٢٤                                                  رئيسا من رؤساء اللجان األوملبية الوطنية و           ٣٧            اإليدز دعم    /       البشرية
ــامج الــيت تنعــدم فيهــا اإلصــابات        ــة الربن ــدعم رؤي ــة، حيــث وقعــوا تعهــدات ب                                                                                                           الرياضــية الوطني

ــات املرتب      ــدم الوفي ــز وتنع ــدم التميي ــشرية وينع ــة الب ــدة بفــريوس نقــص املناع ــدز،                                                                                            اجلدي                 طــة باإلي
                  العـيب الكريكيـت                      بالتنـسيق بـني                          الربنـامج املـذكور           وقام    .                                    وتعهدات بدعم محلة البطاقة احلمراء    

                                                                                                   للمشاركة يف سلسلة من األنشطة الـيت تركـز علـى الوقايـة مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                
    بات                                                                                                     البــشرية ومناهــضة الوصــم والتمييــز املــرتبطني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أثنــاء مناســ    

                                               ، روج الربنـامج أيـضا للحملـة املتعـددة              ٢٠١٢                                         ومبناسبة كأس أفريقيـا لألمـم لعـام           .         الكريكيت
                                كـــأس أفريقيـــا لألمـــم مـــن  ”                                                                        الوســـائط الـــيت قامـــت هبـــا الـــسيدة األوىل لغـــابون حتـــت عنـــوان 

   . “     اإليدز    دون
                                                                                       وأدجمت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن                -    ٥٢

                                                        مدرسـة لفائـدة نـصف مليـون تلميـذ يف غـزة                 ٦٩٩                                                  التربية الرياضية يف مدارسها البـالغ عـددها         
                                وقــد القــت األلعــاب الــصيفية    .                                                                    والــضفة الغربيــة ولبنــان واألردن واجلمهوريــة العربيــة الــسورية 

ــام    ــزة جناحــا يف ع ــسنوية بغ ــا     ،     ٢٠١١                                  ال ــل   ٢٥٠     ٠٠٠                      حيــث شــارك فيه ــا نظمــت    .        طف               كم
        للجمـع    )                                               مثل مدينـة غـزة وصـيدا وصـور وبعلبـك           (                    ن يف مواقع خمتلفة                              الوكالة سباقات للماراثو  

             وإضـافة إىل     .                                                                              بني الفلسطينيني ومؤيديهم على مستوى اجملتمعات احمللية وعلى املـستوى الـدويل           
                                                                                                            مشروع الوكالة املتمثـل يف تـشييد مالعـب لكـرة القـدم يف جـنني، وقعـت األونـروا اتفاقـا مـع                        

                                                  شاء مثــاين مــدارس للرياضــات االجتماعيــة يف قطــاع       إلنــ    ٢٠١١                               مؤســسة ريــال مدريــد يف عــام 
   .                            من أطفال الالجئني الفلسطينيني  ١٠     ٠٠٠                                        غزة والضفة الغربية، استفاد منها أزيد من 

                                                                                        واضطلع مكتب دعم بناء السالم بعدد من األنشطة املتعلقة بالرياضة باعتبارها وسـيلة               -    ٥٣
         ملبتــوري                                 ديــد وإنــشاء مراكــز رياضــية  َ  َّ                            وَمــوَّل صــندوق بنــاء الــسالم جت  .                           لتعزيــز الــسالم املــستدام
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        تـشجيع          لعنـف و        نبـذ ا                                                           ضحايا حرب سرياليون األهلية، كما مول مشروعا لتعزيـز                      األطراف من   
                               ويف إطار هذا املشروع، نظمـت        .     ٢٠١٢                                                  التسامح السياسي خالل انتخابات سرياليون يف عام        

    .    سية                                                              دورات كرة القدم يف جمتمعات حملية تعد عرضة للعنف املرتكب بدوافع سيا
                                                                                        ونظمت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم عـددا مـن املناسـبات الرياضـية لتـشجيع                  -    ٥٤

ــسالم   ــة وال ــصاحلة واحلــوار والتنمي ــة املختلطــة لالحتــاد       .                                        امل ــال، نظمــت العملي ــى ســبيل املث                                                               فعل
                                                                                                األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور سباقا للخيـل يف نيـاال ودعمـت املباريـات احملليـة للمـاراثون           
                                                                                                             وكرة القدم والكـرة الطـائرة؛ ونظمـت بعثـة األمـم املتحـدة يف جنـوب الـسودان مبـاراة للكـرة                      
                                                                                                      الطــائرة للــسيدات بــني الــشرطة العــسكرية واملدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة والقــوات العــسكرية 
                                                                                                           والشرطية احمللية يف اليوم الدويل للمرأة، ومباراة مماثلة للرجـال يف اليـوم الـدويل حلفظـة الـسالم                  
                                                                                                 التــابعني لألمــم املتحــدة؛ ونظمــت بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة 

             نـشاسا بـني    ي                                                             لكرة القدم، مبا فيهـا مبـاراة يف الـسجن املركـزي يف ك                   أنشطة                       الكونغو الدميقراطية   
ُ  ِّ                                                                    فريق من احملتجزين وفريقٍ ُشكِّل من موظفي البعثة وموظفي السجن؛ وشـاركت عمليـة األمـم                  ٍ                     

                                          يف مـسابقة رياضـية يف داوكـرو، ونظمـت         ٢٠١٢         يونيـه    /                                 دة يف كوت ديفـوار يف حزيـران           املتح
ــة يف       ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــو؛ كمــا شــاركت بعث ــام مــن األنــشطة الرياضــية يف داب ــة أي                                                                                                         ثالث

                                                                                           ليــشيت يف دورة تيمــور لــسباق الــدراجات؛ ونظــم قــسم الــشؤون املدنيــة التــابع لقــوة -        تيمــور
    .                                                               يف لبنان مباراة لكرة القدم للتوعية باستمرار مشكلة األلغام األرضية                   األمم املتحدة املؤقتة 

                                                                                             وواصـل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة العمـل علــى إشــراك اهليئــات الرياضــية ومنظمــي     -    ٥٥
                     ، نظـم كـل مـن           ٢٠١١           ويف عـام      .                                                                 املناسبات الرياضية من خالل برناجمه املعين بالرياضـة والبيئـة         

                                                                                ئة واللجنة األوملبية الدولية املؤمتر العاملي التاسع املعين بالرياضة والبيئـة                                     برنامج األمم املتحدة للبي   
                               يف إنزبـروك بالنمـسا، نظـم        ٢٠١٢                                           وخالل األلعاب األوملبية الشتوية للشباب لعام      .          يف الدوحة 

                        وفيما خيـص املناسـبات       .                                                                          برنامج األمم املتحدة للبيئة أنشطة متعددة األوجه لزيادة الوعي البيئي         
                                                                                             املقبلــة، أشــرك برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة حكومــة االحتــاد الروســي وجلنــة التنظــيم          الــضخمة 

  ،     ٢٠١٤                                                                                       احمللية يف عمليـة ختـضري األلعـاب األوملبيـة الـشتوية املقـرر تنظيمهـا يف سوشـي يف عـام           
                                                                                                   ووقع مذكرة تفاهم مع وزاريت الرياضة والبيئة يف الربازيل بشأن ختضري كـأس العـامل املقـرر أن                 

                                                       وتعـاون برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أيـضا              .     ٢٠١٤                                      الحتاد الدويل لكرة القـدم يف عـام                 ينظمه ا 
                                              فيمـا خيـص الرياضـة والبيئـة، ومـع             ٢١                                                             مع اللجنة األوملبية الدولية لتنقيح جدول أعماله للقـرن          

    .                                                                         االحتاد الدويل للدراجات النارية لتعزيز الوعي البيئي خالل املناسبات اليت ينظمها
                                                                                                ار احتاد األمم املتحـدة االئتمـاين تعاونيـة ماليـة تعـد املـسؤولية االجتماعيـة جـزءا                         وباعتب  -    ٥٦

                                               الســتخدام الرياضــة كــأداة لتحقيــق التنميــة            اخلدماتيــة                                                 مــن بنيتــها، فإنــه قــد وســع نطــاق مهمتــه 
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                                                                            وكــشاهد علــى التغــيري اإلجيــايب، دعمــت منحــة قــدمها االحتــاد االئتمــاين إىل   .                وإحــالل الــسالم
                                                                           الدوليـة غــري الرحبيــة، الــيت تنـشط يف ســتة بلــدان أفريقيــة، بــرامج    “         ة القــدم ِ          ِالعــب كــر ”        منظمـة  

        ألعـاب               مـن خـالل                                                                                  جمتمعية على مستوى القاعدة الشعبية لتعليم املهارات الصحية واالجتماعيـة           
                                         ، دعـم االحتـاد االئتمـاين وهيئـة األمـم          ٢٠١٢                                          ويف اليـوم الـدويل للمـرأة يف عـام             .               السالم العاملية 

 ُ                 قُـدمت يف سـياق        ،                                                   بلدا أفريقيا بوضع حد للعنـف ضـد النـساء            ٣٤          هدات من                     املتحدة للمرأة تع  
                                                                            جبل كلمنجارو، اليت نظمت يف إطار محلة أفريقيا لالحتاد من أجل وضع حـد                      تسلقهن          مبادرة  

   .              للعنف ضد املرأة
                                                                          ، شاركت املنظمة العاملية للملكية الفكريـة يف التعـاون االسـتراتيجي                ٢٠١١           ومنذ عام     -    ٥٧

                                                                                                مية لتعزيز امللكية الفكريـة يف جمـال الرياضـة كوسـيلة لتحقيـق التنميـة االقتـصادية                               واألنشطة الرا 
                                            لع هبــا يف اآلونــة األخــرية بــرامج التوعيــة                      ُ           ومــن بــني األنــشطة الــيت اضــطُ  .                         واالجتماعيــة والثقافيــة

ــى حنــو اســتراتيجي       ــة يف قطاعــات الرياضــة عل ــة الفكري ــشجيع اســتخدام امللكي ــدريب لت   .                                                                                                   والت
                                                                                                  العاملية للملكية الفكرية تتعـاون علـى حنـو وثيـق مـع اللجنـة األوملبيـة الدوليـة                                فتئت املنظمة     وما

ــن       ــة م ــة ملعاجلــة طائف ــات الرياضــية الدولي ــسائل                                                           واملنظم ــال الرياضــة            م ــة يف جم ــة الفكري                                         امللكي
   .    أفضل     بشكل

  
ــة   -    ٣   ــشطة منظوم ــدن                      أن ــى هــامش دورة لن ــة واأللعــاب                                               األمــم املتحــدة عل                               لأللعــاب األوملبي

      ٢٠١٢             للمعوقني لعام         األوملبية 
            الفرصـة       ٢٠١٢                                                  لأللعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني لعام                          أتاحت دورة لندن    -    ٥٨

                  تـرتبط العديـد     و  .                                                                                      لتعزيز الشراكات وتفعيلها والقيـام بأنـشطة للتـرويج ألهـداف األمـم املتحـدة              
                         األوملبيـة الدوليـة،                                                             بعالقـات شـراكة نـشطة واتفاقـات مـع اللجنـة                        املتحـدة                 األمـم                 من مؤسسات   

                   اللجنــة الدوليــة       ومــع   ،     ٢٠٠٩                                                              نحــت مركــز مراقــب دائــم لــدى اجلمعيــة العامــة يف عــام        ُ   الــيت ُم
ــة للمعــوقني  ــع                              لأللعــاب األوملبي ــشاري خــاص لــدى اجمللــس االقتــصادي             مبركــز                ، الــيت تتمت                                           است

                          ومستـشاره اخلـاص يف عـدة                             كـل مـن األمـني العـام                    وقـد شـارك       .     ٢٠٠٨                     واالجتماعي منذ عام    
                                        مـن أجـل إلقـاء الـضوء علـى               ٢٠١٢        لعـام                      لأللعاب األوملبيـة                                ات عامة ترتبط بدورة لندن         مناسب

        تــسليم              يف مراســم ا                                                                               دور الرياضــة يف جهــود التنميــة والــسالم وتعزيــز هــذا الــدور، كمــا شــارك 
                                                   ومشلــت األنــشطة األخــرى مــشاركة ســفراء منظمــة     .                                              الــشعلة وحفــل افتتــاح الــدورة األوملبيــة  

ــة   ــة والزراع ــا                     األغذي ــشطة،           احلــسنة          للنواي ــسلة مــن األن ــه            والعــرض                           يف سل ــذي قدمت ــشترك ال                          امل
  .                   عن املوضوع نفـسه                  سلسلة رسومات           وتوزيع           املنشطات                                       اليونسكو لفيلم وثائقي عن مكافحة      

                مكتـب منظمـة                            الـدعم املقـدم مـن                                                                         ومشلت رعاية املـشاركني يف مراسـم تـسليم الـشعلة األوملبيـة              
                                                       كــة املتحــدة لعــشرين مــن القيــادات الــشبابية مــن       يف اململ  )          يونيــسيف  ال (                          األمــم املتحــدة للطفولــة 
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                                                 موئـل األمـم املتحـدة ملـصور مـن األحيـاء                           املقـدم مـن          دعم      الـ     و  “                 اإلهلـام العـاملي    ”                 بلدان برنـامج    
                                                                           وقامـت مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بتنـسيق مـشروع إرسـال            .       يف نريويب        الفقرية  

                                مــم املتحــدة املعــين باملخــدرات                                                            مالبــس رياضــية إىل خميمــات الالجــئني، كمــا دشــن مكتــب األ 
                               وأجــرى مكتــب األمــم املتحــدة   .               جتــار بالبــشر                                               واجلرميــة مــشروعا مــشتركا للتوعيــة مبوضــوع اال

                                                                                                            املعين باملخدرات واجلرمية باالشـتراك مـع اللجنـة األوملبيـة الدوليـة دراسـة للحـد مـن املراهنـات                     
                       ونظـم برنـامج األمـم      .         ا متامـا                                                 وغري القانونية وحبـث إمكانيـة القـضاء عليهـ                        غري النظامية            الرياضية

                                    يــدز ركــزت علــى دور الرياضــة يف                                                                املتحــدة املــشترك املعــين باإليــدز مناســبة للتوعيــة مبــرض اإل 
                                                                                                                 التوعية باإليـدز، ونظـم برنـامج األغذيـة العـاملي معرضـا للـصور الفوتوغرافيـة يـبني أطفـاال مـن                       

                               العامليـة مـع عـدة شـركاء                                  وأخريا تعاونت منظمـة الـصحة     .                                      بلدان العامل النامي ميارسون الرياضة    
                                                                                                         لتقييم املخـاطر الـيت تتهـدد الـصحة العامـة، وحبـث موضـوعي التأهـب وإدارة األزمـات خـالل                      

   .         دورة لندن
  

                التنمية والسالم      ألغراض         الرياضة       بتسخري                          الفريق العامل الدويل املعين   -       خامسا 
ــشئ   -    ٥٩ ــدويل املعــين          أن ــق العامــل ال ــسخري                                    الفري ــة        ألغــراض           الرياضــة         بت ــسالم يف          التنمي              وال
                                                                               هو مبادرة حكومية دولية تعىن بالسياسات، وهتدف إىل وضـع توصـيات تتعلـق               و   ،      ٢٠٠٤    عام

                                وتعزيــز دمــج هــذه التوصــيات                                                                بــربامج وسياســات تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، 
                    عــالوة علــى ذلــك،   .                                                    منائيــة الوطنيــة والدوليــة والــسياسات احلكوميــة                        ضــمن االســتراتيجيات اإل

                                          وتبــادل أفــضل املمارســات املتعلقــة     ،                                   يف إعــداد تقــارير عــن األنــشطة             الفريــق               يتمثــل هــدف  
               ومـن أهـداف       .                                    تنفيـذ وبنـاء قـدرات احلكومـات                    إجـراءات ال                                        بالسياسات وما يتـصل بـذلك مـن         

                                                                                         الفريق أيضا دعم احلكومات والتواصل مع وكاالت األمم املتحدة واجملتمـع املـدين واالحتـادات            
                                                                          دوائر األكادمييـة، مـن خـالل احلـوار وتعزيـز التعـاون والتنـسيق                                                 الرياضية واملنظمات الدولية والـ    

  يف                         مــن إمكانــات لإلســهام           الرياضــة                            تــسخري مــا تنطــوي عليــه                                       فيمــا بــني األطــراف املعنيــة، بغيــة 
   .     السالم                                                        حتقيق األهداف اإلمنائية، وخباصة األهداف اإلمنائية لأللفية، وإحالل

                          التنميـة والـسالم مـن               ألغـراض              الرياضـة      ري       تـسخ                                               ويتألف الفريـق العامـل الـدويل املعـين ب           -    ٦٠
ــسية   ــزة رئي ــة أجه ــة    :                           أربع ــة عام ــة                    هيئ ــة مواضــيعية وأمان ــة عامل ــذي ومخــسة أفرق ــس تنفي                                                                وجمل

        اهليئـة      ضم     تـ  و  .                التنمية والسالم        ألغراض           الرياضة         بتسخري                                      يستضيفها مكتب األمم املتحدة املعين      
                            املتحــدة يتخصــصون يف تــسخري                    أعــضاء يف األمــم          ً   ميثلــون دوالً (                         لفريــق العامــل أعــضاء           العامــة ل

                                               على غرار ممثلي وكاالت األمـم املتحـدة واجملتمـع       (         ومراقبني    )                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم   
                                                ويركز الفريق العامل الدويل على مخسة أفرقـة           ).                                             املدين والدوائر األكادميية واملنظمات الرياضية    
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                  الرياضـة ونـوع     و                      باألطفال والشباب؛                    الرياضة والنهوض   :                                      عاملة مواضيعية تعىن باجملاالت التالية    
   .              الرياضة والصحة و                            الرياضة واألشخاص ذوي اإلعاقة،  و                الرياضة والسالم؛  و      اجلنس؛ 

      ٢٠١١        مـايو    /     يـار  أ    ١٢                                                                    وقد عقدت األمانة جلسة عامة ثانية للفريق العامـل الـدويل يف               -    ٦١
 (                                     يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف جنيـــف

 

        املـــة                                                   وجـــرى تفعيـــل دور فـــريقني مـــن األفرقـــة الع   .  )٥
                                   الذي ترأسـه النـرويج وتـشارك        (                               مها فريق الرياضة ونوع اجلنس        :                           املواضيعية خالل هذه اجللسة   

                   يف رئاسـته جنـوب             تـشترك           الـذي    (                 الرياضة والسالم         فريق   و  )              زانيا املتحدة ـ                      يف رئاسته مجهورية تن   
       ضـوعي    مبو                                                                  ومل يتم حـىت اآلن تفعيـل دور الفـريقني العـاملني املعنـيني                  ).                        أفريقيا واالحتاد الروسي  

ــة  ــصحة  و   ،                                 الرياضــة واألشــخاص ذوي اإلعاق ــدعوة     .                    الرياضــة وال ــدول األعــضاء املهتمــة م                                      وال
                                                    تبادل املشاركون وجهـات نظـر مفـصلة بـشأن            ،           وخالل اجللسة   .                              للتقدم لرئاسة هذين الفريقني   

  .                                                                     اخلربات بشأن كيفية مسامهة الرياضة يف العمل اإلمنائي وبناء الـسالم                           ، كما تبادلوا            السياسات
           تقـارير   ،                                فـضال عـن املمـثلني اإلقليمـيني     ، ني        املـشارك           رؤسـاؤها                        ساء األفرقة املواضيعية و        وقدم رؤ 

ــشطتهم  ــق      .                عــن أن ــة للفري ــسة العامــة الثالث ــشرين           العامــل                                                                ومــن املقــرر أن تعقــد اجلل                  يف شــهر ت
   .   نيف جب                     يف مكتب األمم املتحدة     ٢٠١٢       أكتوبر  /    األول
               نـشر تقـارير                     ُ   قوم على األنـشطة، وتُ                                                 يستند عمل الفريق العامل الدويل إىل خطة عمل ت       و  -    ٦٢

                وبغيــة تعزيــز   .                                                                             مــوجزة عــن الــسياسات يف كــل جمــال مواضــيعي للمــساعدة يف شــرح املواضــيع 
                    األمانــة العامــة يف          ، أجــرت                                               تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم                 املعرفــة يف جمــال        تبــادل 
                  نـت موجهـا إىل                                                                            ، بناء على طلب الفريق العامل الدويل، استقصاء عـن طريـق اإلنتر                ٢٠١٢    عام

                                                                                              مجيـع الــدول األعـضاء يف األمــم املتحـدة واملنــسقني يف جمـال تــسخري الرياضـة ألغــراض التنميــة      
                                                                                         وســوف جيــري نــشر البيانــات الــيت مت مجعهــا وتوزيعهــا لتــستفيد منــها مجيــع الــدول     .         والــسالم

            إلكترونيـة                         رسـالة إخباريـة          ٢٠١١                                     وقد صدرت عـن الفريـق يف عـام            .                       األعضاء واجلهات املعنية  
 (                                                                         تبادل السياسات اجلديدة والربامج وأفضل املمارسات بني مجيع الدول األعضاء واملراقبني ل

 

٦( .   
  

                                                            خطة عمل األمم املتحدة بشأن تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم  -      سادسا   
                                                  الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة             ١٠ /  ٦١                                  شجعت اجلمعية العامة، يف قرارها        -    ٦٣

                                                                                        اعلـة األخـرى علـى تنفيـذ أول خطـة عمـل تـضعها األمـم املتحـدة وتتعلـق                                          وخمتلف العناصـر الف   
   ). A/61/373 (                                                                                        بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم، والـيت وردت يف تقريـر األمـني العـام                

__________ 
 /http://www.un.org/wcm/content/site  :                              ى املوقـع الـشبكي التـايل                                                  ميكن االطالع على تقرير هذا االجتمـاع علـ           )٥ (  

sport/home/unplayers/memberstates/sdpiwg_meetings.   
 /http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers  :                                                    ميكـــن االطـــالع علـــى املوقـــع الـــشبكي التـــايل    )٦ (  

memberstates/pid/18406.   
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                                                                                                   وعندما انقضت مدة خطة العمل بعد ثالث سنوات، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام،                   
                                                      عمل جديدة يف تقريره الذي سـيقدمه إىل اجلمعيـة العامـة                    ، أن يقدم خطة      ١٣٥ /  ٦٣           يف قرارها   

                         خبطـة العمـل املنقحـة     ٤ /  ٦٥                                وقد رحبت اجلمعية العامة يف قرارها   .                        يف دورهتا اخلامسة والستني  
                                                                   ، وبنقـاط العمـل الرئيـسية فيهـا الـيت أيـدهتا األطـراف                )A/65/270 (           التقريـر        ذلـك                 اليت وردت يف    

                                                         القرار نفسه، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام تقـدمي         ويف    .              لبدء تنفيذها                     املعنية ذات الصلة    
   .                                                  خطة عمل جديدة عن تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم

ــب،     -    ٦٤ ــذا الطل ــي                            واســتجابة هل ــدروس            تراع ــسابقة وال ــة اإلجنــازات ال ــة العمــل التالي                                                             خط
  .                 الــيت مت حتديــدها                                                                                  املــستفادة، والفجــوات املعرفيــة والعمليــة الــيت مت االعتــراف هبــا والتحــديات    

                                                 الرئيــسية األربعــة الــيت وردت يف خطــط العمــل           العمــل       طــوط                          احتفــاظ خطــة العمــل خب        ورغــم 
            الـسياسات؛          ووضـع                                                                        اإلطار العاملي لعملية تسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم؛             (         السابقة  

ّ         فإهنــا تــستكمل وتبــّسط   ،  )                      األدلــة علــى التــأثري و                  تعبئــة املــوارد؛  و                               التحــديات واألهــداف ونقــاط               
                                                                                  ومتاشيا مع القـرارات الـيت تـصدر كـل عـامني ودورة اإلبـالغ عـن تـسخري                      .                 العمل ذات الصلة  

                                                                                                      الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، تغطــي خطــة العمــل فتــرة عــامني لكنــها أيــضا تتطلــع إىل    
                               مبـا يف ذلـك الـدول األعـضاء                                                               واهلدف الرئيسي هو تـشجيع مجيـع األطـراف املعنيـة؛            .      بعدمها   ما

                                                             الدوليـة، ومنظومـة األمـم املتحـدة، ومنظمـات اجملتمـع                                     ة، واملنظمات احلكوميـة        املتحد        يف األمم 
                                مبـا يف ذلـك اللجنـة األوملبيـة                العامليـة،                                                         املدين مثل املنظمات غري احلكومية، واملنظمـات الرياضـية       

   ط                                                                                                  الدوليــة، واالحتــادات الدوليــة، وغريهــا مــن األجهــزة اإلداريــة، والقطــاع اخلــاص ووســائ        
                                                    إىل مرحلــة التنفيــذ والعمــل بــشكل أكــرب وتعمــيم           التوعيــة                     تقــال مــن مرحلــة                   اإلعــالم؛ علــى االن

   إن           لـذا فـ    و  .                                                         لتنميـة والـسالم يف الـسياسات الوطنيـة والدوليـة                     لتحقيـق ا                               استخدام الرياضـة كـأداة      
        عمليــة                                                                      طالبــة بالعمــل وفقــا خلطــوط العمــل الرئيــسية مــن أجــل إدمــاج                    ُ       مجيــع األطــراف املعنيــة ُم

    .                                            برامج التنمية وبناء السالم على كافة املستويات           ة والسالم يف             ألغراض التنمي             تسخري الرياضة 
                                  فـذت أنـشطة عديـدة يف جمـال                       ُ       التقريـر، فقـد نُ           هـذا                                تبني يف األجزاء السابقة من       ي      وكما    -    ٦٥

                                                    وأحرزت احلكومات ومنظومة األمم املتحـدة تقـدما         ،                                     تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم    
                                                                    أيـضا أن أطرافـا معنيـة أخـرى مثـل املنظمـات احلكوميـة                               وجـدير بالـذكر     .                    كبريا يف هذا الصدد   

ــة  ــة (          الدولي ــشؤون الرياضــة، واالحتــاد       )          اإلقليمي ــث ل ــشارية للكمنول ــة االست ــك اهليئ ــا يف ذل                                                                                ، مب
                الـيت تتجـاوز                اإلقليميـة                                                                           األفريقي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجملـس أوروبـا، واملنظمـات             

ــة مثــل االحتــاد األورويب،   ــة الوطني ــة                                                   حــدود الوالي ــة اإلقليمي                                                      والبنــك الــدويل، ومــصارف التنمي
                                         ، واملنظمــات غــري احلكوميــة، والــدوائر                                                           ومنظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات الرياضــية العامليــة 

                                                             اختذت إجراءات تشري إىل إحراز تقدم مجاعي يف جمال تـسخري                 ، قد                        األكادميية والقطاع اخلاص  
                                                  لقرارات اجلمعيـة العامـة اسـتمرار اهتمـام              لعام                ويبني التأييد ا    .                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم   
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       زالـت                      ويف املقابـل، مـا      .                                                    بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم              هـا                       الدول األعضاء والتزام  
                  ومثـة حاجـة إىل       .                                  مـن التـسوية أو التفـاهم                                                        بعض التحديات والفجوات قائمة بدرجات متفاوتـة      

  ُ   َّ   ُتـشجَّع                                 يف خطـط العمـل الـسابقة، و           دة         الـوار                                                         مزيد من املبادرات اليت تتماشى مـع نقـاط العمـل            
                    إعــادة النظــر يف            علــى                                       املتحــدة وغريهــا مــن األطــراف املعنيــة                األمــم                              الــدول األعــضاء ووكــاالت 

                                         إضــافة إىل ذلــك، وبغيــة التعــرف علــى   .                                                    خطــة العمــل هبــدف مراجعــة الــسياسات واملمارســات
                        سـيما فيمـا يتعلـق                   دقـة، ال                                                                        حجم التقدم الذي أحرز والتحديات املتبقية وتقييمها بـشكل أكثـر          

                    تقـدمي تقـارير               املتحدة              األمم                                            زيد من الدول األعضاء وهيئات منظومة         امل       من   ُ    ُيرجى             خبطة العمل،   
        مجيعهـا                                                                                                    أمشل عن أنشطتها عن طريـق تقـدمي معلومـات تتعلـق خبطـوط العمـل الرئيـسية األربعـة                      

                               إىل اإلبـالغ عـن التقـدم                                           وضـع بيانـات مرجعيـة، إضـافة                سـعيا ل   و  .                             وما يتصل هبا من نقاط عمل     
            يف الدراســة                         بقــوة علــى املــشاركة                   الــدول األعــضاء ُ   َّ    ُتــشجَّع                                        املــرتبط بقــرارات اجلمعيــة العامــة،  

                                                                 نترنـت بـشأن تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم                                                  االستقصائية اليت جترى عن طريـق اإل      
      نظــر  ا (           والـسالم           التنميـة         ألغـراض            الرياضـة         تـسخري                                                   والـيت وضـعها الفريـق العامـل الـدويل املعـين ب      

    ).               اجلزء اخلامس أعاله
                                                                                        من املهم أن تعترف األطراف املعنية بـأن موضـوع تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة                و  -    ٦٦

                                              سيما رياضـات الـصفوة، وأنـه مـن الـضروري                       تطوير الرياضة، ال      موضوع                   والسالم خيتلف عن    
                            يـل دامـغ علـى حـدوث                  يوجـد دل                                وعدا استثناءات قليلـة، ال      .                         متويل منفصل هلذا املوضوع         إجياد  

                                                                                                   زيادة كبرية يف استثمار الوكـاالت احلكوميـة ذات الـصلة يف بـرامج تـسخري الرياضـة ألغـراض                   
                                                  األمم املتحدة اليت تنفذ مثل هـذه الـربامج واألنـشطة           ملؤسسات                                  التنمية والسالم أو تقدمي الدعم     

  .                   لتنميـة والـسالم    ا         ألغـراض              الرياضـة            بتـسخري                                         سيما مكتب األمـم املتحـدة املعـين                        املتصلة هبا، ال  
                                                                                         زال هذا األخري يواجه حتديات مجة لكفالة استدامة العمليات بـسبب ضـيق قاعـدة املـاحنني                 فما

       نــشوء    إىل        يــؤدي                                                  لتربعــات املقدمــة إىل الــصندوق االســتئماين، ممــا                                 الطــابع املتقطــع واملتنــاقص ل 
          االحتفــاظ                  بالقــدرة علــى                                                امليزانيــة، ومــن مث تراجــع إمكانيــة التنبــؤ    يف                           مــشاكل ســنوية متكــررة  

                 ويف جمـال وضـع       .                                          ومواجهـة صـعوبات يف هـذا الـصدد                            املـؤهالت املطلوبـة              مـن ذوي             باملوظفني  
                         ســيما يف صــفوف الفريــق                        أفــضل املمارســات، ال             جــرى تبــادل          املعــارف و        تعــززت             الــسياسات، 
                                                    ، نفذت وكـاالت خمتلفـة تابعـة للمنظومـة العديـد                 املتحدة              األمم                   وداخل منظومة      .             العامل الدويل 

                                    لكـن مثـة اجتـاه لـدى الـبعض            .                                                                    الـربامج يف جمـال تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم                  من  
                                                                                                  بالنظر إىل موضوع تسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم واسـتخدامه بالدرجـة األوىل يف                  

                         ، ميكـن تـصور مزيـد              سـليمة                                      ورغم أن ذلك يـشكل اسـتراتيجية          .                        جمايل االتصاالت والشراكات  
                                                              يف جمال تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم من أجل حتقيـق                      ع الرائدة                      من الربامج واملشاري  

                                              عـالوة علـى ذلـك، مطلـوب مـن وكـاالت               .                                    وإحداث تـأثري علـى أرض الواقـع                      أهداف املنظمة   



A/67/282
 

26 12-45885 
 

          التنميــة         ألغــراض           الرياضــة         بتــسخري                                                 ، بتوجيــه مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين               املتحــدة                األمــم    
                                                              ربات يف جمــال تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم هبــدف                                والــسالم، مواصــلة تبــادل اخلــ

   .                                                                           توسيع قاعدة املعارف الشاملة لعدة منظمات وضمان فعالية تدخل منظومة األمم املتحدة
ــك،    -    ٦٧ ــسائل الــشاملة                           إضــافة إىل ذل ــن امل ــة املاضــية املزيــد م ــوام القليل ــشأ خــالل األع                                                                                ن

                                                الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم والرياضــة                يف جمــال تــسخري                                   والرئيــسية الــيت اكتــسبت أمهيــة 
               يف الرياضـة             النــزاهة                             من قبيل اإلدارة السليمة و           مسائل            أصبحت    ،                على سبيل املثال   ف  .           بصفة عامة 

  .                                               جمال تسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم                                تكتسب أمهية متزايدة يف                         واملنظمات الرياضية   
               تبعاهتـا يف                    غـري النظاميـة                                  لرياضـية غـري القانونيـة و                           والفساد واملراهنات ا            النـزاهة            من قبيل           وملسائل  

                                                                                                   جمــال تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، ألهنــا تنــال مــن مــصداقية ومسعــة املنظمــات    
           الرئيــسية          املــسائل       ومــن    .                  يف هنايــة املطــاف                                                       الرياضــية املتــضررة منــها، وشــركائها الرياضــة ككــل

                                                       ماية، مبا يف ذلـك محايـة األطفـال واحلمايـة مـن               احل       مسألة                                         أيضا اليت حتتاج إىل مزيد من املعاجلة        
                                       الرياضــيني أثنــاء ممارســتهم للرياضــة               ضــمان ســالمة                                              العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، و

                                                               اجلزء الرابع مـن هـذا التقريـر، بـذلت األطـراف املعنيـة                         كما تبني من     و  .       اإلنسان              وكفالة حقوق   
             وينبغـي أن     .           ومعاجلتـها         املسائل               ء على هذه                         جهودا إللقاء الضو    ،                                املختلفة، مبا فيها األمم املتحدة    

          التنميـة           ألغـراض              الرياضـة          بتسخري                                                           تتواصل هذه اجلهود حتت رعاية مكتب األمم املتحدة املعين          
                                                                                            والسالم وغريه من هيئات منظومة األمـم املتحـدة ذات الـصلة، بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء،         

   .                        املنظمات الرياضية الدولية                                             واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين و
  

                العمل الرئيسية     خطوط   -     ألف  
                                                             إطار العمل العاملي من أجل تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم   -    ١  

                فيمـا يتعلـق                                                                   ضرورة التنسيق الـشامل بـني أصـحاب املـصلحة وإسـهامهم               )  أ   : (      التحدي  -    ٦٨
          تبــادل        ضــرورة  )  ب (  و     الم؛                                                                       باإلطــار العــاملي مــن أجــل تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــس

  .                            الرياضة ألغراض التنمية والسالم     تسخري       جمال              على حنو متسق يف         املعلومات 

       تـسخري                                                                                   حتسني التعاون والتنسيق من أجـل التوصـل إىل رؤيـة مـشتركة بـشأن دور                    )  أ   : (    اهلدف
                                                                                التنميــة والــسالم، وبالتــايل التوصــل إىل جمموعــة متفــق عليهــا مــن األهــداف          ألغــراض           الرياضــة 

       ودعـم           تـشجيع     )  ب (  و   ؛                               عد العـاملي والـوطين واحمللـي                       ُّ       والتداخل على الـصُّ                تكرار العمل     دي      وتفا
                  الرياضــة ألغــراض                  املعنــيني بتــسخري                       بــني أصــحاب املــصلحة        فيمــا                       وتبــادل املعلومــات        تواصــل  ال

   .              التنمية والسالم
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         العمل    نقاط    
                  غـراض التنميـة                                                             تعزيز اإلجراءات املنسقة املتعلقـة بتـسخري الرياضـة أل           :              الدول األعضاء    •  

       تعــدد                والثنــائي، وامل           الــوطين،         املــستوى                     ، مبــا يف ذلــك علــى    ُّ    الــصُّعد                     والــسالم علــى مجيــع 
ــضوي    ــن خــالل ع ــراف، وم ــضاء                                األط ــدول األع ــة                     ة ال ــة الدولي ــات احلكومي   .                                    يف املنظم

                                 تزيــد الــوعي بنقــاط العمــل يف    أن                                                        وينبغــي للــدول األعــضاء، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، 
                                         ، ومنهم الوكـاالت احلكوميـة ووكـاالت                الصلة                        مجيع أصحاب املصلحة ذوي         صفوف  

                       مـــن أجـــل حتقيـــق          املـــشترك                            علـــى التعـــاون والعمـــل               وأن تـــشجعهم                         التنميـــة املتعاونـــة، 
                                 الـدول األعـضاء لالنـضمام إىل                      املزيـد مـن          دعى   ُ يُـ  و  .               خطـة العمـل                 الـواردة يف          هداف    األ

  ى               الفريـق علـ          هـذا      ع    َّ شجَّ ُ يُـ  و  .                                                                فريق أصـدقاء تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم            
   ني         مــراقب   تهم     بـصف   ،            ذات الـصلة                                             اهليئـات التابعـة ملنظومــة األمـم املتحـدة                      النظـر يف دعـوة   
               أن تنـضم إىل                        بالـدول األعـضاء     ُ        ُيهـاب                           وباإلضـافة إىل ذلـك،        .        خاصني  ا           وكذلك ضيوف 

   .                                                                     الفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم وأن تدعمه
                                    على نطاق املنظومة والتعـاون داخـل             الداخلي             ني االتساق     حتس  :                     منظومة األمم املتحدة     •  

        إقامـة                                                                                منظومة األمم املتحدة واستكشاف أوجه التآزر واملشاريع املشتركة احملتملة عند           
          حيثمــا  ،                                 ينبغــي ملنظومــة األمــم املتحــدة  و  .                                       مــع املنظمــات الرياضــية العامليــة   ات        الــشراك
ــك      أمكــن ــة  ،        ذل ــصلحة اآلخــرين         توعي ــاط العمــل  ب                             أصــحاب امل ــى    ،                نق ــشجيعهم عل                   وت

                                ينبغـي ملزيـد مـن كيانـات         و  .                  خطـة العمـل                   الـواردة يف       هداف        بلوغ األ                   التعاون من أجل    
                                                              الفريــق العامــل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة     إىل                           األمــم املتحــدة االنــضمام 

        تبـادل           سـعيا ل     ،                            واملـشاركة يف أعمالـه                                                         والسالم التابع لفريـق األمـم املتحـدة لالتـصاالت         
          التنميـة           ألغـراض              الرياضـة            بتـسخري                             سـيقوم املكتـب املعـين           و  .             عزيز التنسيق             املعلومات وت 

                                                   واصـلة تيـسري وتعزيـز الـشراكات بـني عـامل                                                 ، حتت قيـادة املستـشار اخلـاص، مب              والسالم
               تعزيـز إطـار                                        مـع القيـام يف الوقـت نفـسه ب                                واألوسـاط اإلمنائيـة،                                الرياضة واجملتمـع املـدين      

  .  ء    شركا                غريها مـن الـ                    الدول األعضاء و      مل    يش                                      عمل مشترك يف منظومة األمم املتحدة،       
                    الــدعوة وتبــادل           أنــشطة                                               كتــب دعــم وتعزيــز االتــصاالت املــشتركة و      امل    إىل      طلــب  ُ ُي و

           الرياضـــة                  بـــرامج تـــسخري          تنفيـــذ        جمـــال                                               املعلومـــات واملعـــارف وأفـــضل املمارســـات يف 
   .                    ألغراض التنمية والسالم
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   :          اجملتمع املدين   •  
                        التعاون مـع مجيـع                  زيادة توطيد   :      كومية                                   املنظمات الرياضية واملنظمات غري احل       ○  

                                                                            أصحاب املصلحة من أجل معاجلـة االحتياجـات احملـددة واملـسامهة يف حتقيـق               
   .             املتفق عليها    قاصد          األهداف وامل

                                                         تعزيــز التعــاون مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة مــن أجــل   :  ة       كادمييــ           األوســاط األ   ○  
ــصميم دراســات   ــة                   ت ــة يف        حبثي ــسخري            عملي ــة                        الرياضــة ألغــراض التن               جمــال ت       مي
                                                                 أن تــــساعد يف االســــتخدام الكــــفء والفعــــال للرياضــــة    ها                  والــــسالم ميكنــــ

   .          بناء السالم                          أهداف حمددة تتصل بالتنمية و       حتقيق    على         للمساعدة 
                 والتزامهـا مـن                 للـشركات             االجتماعية        سؤولية                رفع مستوى امل    :             القطاع اخلاص    ○  

       مــع             بالتعــاون      ســيما                                          الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، وال              خــالل تــسخري 
               منظمـات غـري             املقدم لل      دعم                      مع كفالة توجيه ال                                رامج منظومة األمم املتحدة،      ب

   .                                               احلكومية حنو االحتياجات الفعلية للمجتمعات املستفيدة
  

              وضع السياسات  -    ٢  
                                                                              إدمـاج اسـتراتيجيات تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم يف                     ضرورة  :       التحدي  -    ٦٩
                          ، مـع تعزيـز التعـاون             واحملليـة            الوطنيـة       و                 عـددة األطـراف                  الدوليـة واملت             اإلمنائيـة           سياسات    ال     طط و   اخل

   .                        والتنسيق بني أصحاب املصلحة
   ،                                                                                      تــشجيع ودعــم إدمــاج وتعمــيم مفهــوم تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم     :       اهلــدف

         تعزيـز  و  .                       الدوليـة والوطنيـة                              اخلطـط والـسياسات اإلمنائيـة                      القطـاع اإلمنـائي و       يف   ،             بشكل منـهجي  
       ووضـع    .                                           يف جمـايل الرياضـة والتربيـة البدنيـة                 شـاملة                      ، ووضع سياسـات      “               الرياضة للجميع  ”      مبدأ  

   ت                                                                                                         مبادئ توجيهية للربامج وفـق القـصد القـائم علـى األدلـة واألهـداف املقـررة تبعـا لالحتياجـا                    
                                         وبنـــاء قـــدراهتا، وكـــذلك مـــشاركة                                             تـــويل الـــسلطات احملليـــة لزمـــام األمـــور                    احملـــددة، وكفالـــة 

   .                            املستفيدين يف التخطيط والتنفيذ
  

        العمل    نقاط    

                         الــسياسات واملمارســات          اســتعراض        بغــرض                        النظــر يف خطــة العمــل   :                 الــدول األعــضاء   •  
ــذ وتعمــيم سياســات مناســبة لــدعم     ــة وكــذلك تنفي                    الرياضــة ألغــراض         تــسخري                                                                الوطني

         ألغـراض            الرياضـة         تسخري                                الفريق العامل الدويل املعين ب                  واالنضمام إىل     .                التنمية والسالم 
      فيـه          تـشارك                                             الفعالة يف أنـشطته، وهـو اإلطـار الـذي             اركة         واملش  ه                     التنمية والسالم ودعم  
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                               الرياضـة ألغـراض التنميـة                                               وضع السياسات والتوصيات املتعلقة بتسخري                  احلكومات يف   
                   الفريـق العامـل             أنـشطة                       اجملالني املتبقيني من     ُ   ِّ    أن ُتفعِّل           األعضاء  ُ              ُيهاب بالدول    و  .       والسالم
                 وينبغــي للــدول    ).       أعــاله   مس             اجلــزء اخلــا       انظــر  (                                 فيمــا يتعلــق بوضــع الــسياسات         الــدويل 

    وأن                   لوضع الـسياسات                         األمم املتحدة األخرى            منظومة           مبادرات                أن تنضم إىل            األعضاء  
                                           اجتماعـات الـوزراء وكبـار املـسؤولني            ومنها   ،                          يف األنشطة اليت تقوم هبا                    تشارك بفعالية   

   .                                                  واللجان احلكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة ،    ياضة ر                      عن التربية البدنية وال
         وتوسـيع                                   الرياضة ألغراض التنمية والسالم           تسخري          دور        إدماج  :                     منظومة األمم املتحدة     •  

             وأطــر عمــل                                                                        يف بــرامج األمــم املتحــدة القطريــة والتقييمــات القطريــة املــشتركة،          نطاقــه 
                              املتــصلة بوضــع االســتراجتيات                                                      املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة وغريهــا مــن الوثــائق         األمــم 

                                            إطـار عمـل وقاعـدة معرفيـة مـشتركني                           ن أجـل وضـع                     الـسياسات مـ        وضع             والتخطيط و 
        بتـسخري                             ينبغـي للمكتـب املعـين        و  .                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم       َّ           ومعمَّمني لتسخري   

ــسالم          ألغــراض           الرياضــة  ــة وال ــق                     التنمي ــدويل                         أن يواصــل، عــن طري ــق العامــل ال    ،                            الفري
     الم يف                   التنميــة والــس       ألغــراض          الرياضـة                                          تعــيني جهــات االتـصال املعنيــة بتــسخري          تـسهيل  

ــادرات   امل                          حيثمــا أمكــن، مواءمــة   و  .            بكاملــها                         منظومــة األمــم املتحــدة                   املتعلقــة بوضــع          ب
   .               وحتقيق تكاملها                 نظومة األمم املتحدة مل                اهليئات التابعة     بني   ات       السياسي

  
  :          اجملتمع املدين   •  

ــات الرياضـــية العامل        ○   ــا يف ذلـــك املنظمـ ــات الرياضـــية، مبـ ــة                                                                        املنظمـ          إدمـــاج   :      يـ
ــسخري  ــسالم يف اســتراتيجيات         ألغــراض        رياضــة     ال                     اســتراتيجيات ت ــة وال                                       التنمي

              نظـور شـامل    مب                   هنج األداء الرفيع               من أجل استكمال              وتعزيزها                    التنمية الرياضية 
                                 موروثـات التنميـة االجتماعيـة              وإدخـال   .  ‘‘               الرياضة للجميع   ’’      مبدأ             يقوم على   

           املناســبات    و                                              أو اشــتراطها كعنــصر مــن عناصــر املناقــصات                       أو زيــادة تعزيزهــا
   .                                                 ، وذلك متشيا مع االحتياجات واملبادئ الوطنية والدولية        الرياضية

                    الرياضـة ألغـراض         تـسخري                  اعتمـاد عمليـة              النظـر يف     :                         املنظمات غـري احلكوميـة       ○  
     يف         ناجعـة                                   فعالـة مـن حيـث التكلفـة و         و                أداة مبتكـرة              بوصـفها                      التنمية والـسالم    

   .         اإلمنائية  ها       وبراجم ا      سياساهت و    ها  هج ُ ُن
ّ                  منـهاج َعَملـّي يف البحـث ل             اتبـاع     :  ة       كادمييـ           األوساط األ    ○     َ  َ                              بنـاء قاعـدة أدلـة قويـة           

         ميكـن    ،                   التنميـة والـسالم            من أجل                                      االستخدام الفعال والكفء للرياضة             تتعلق ب 
   .             بشأن السياسات      عملية        توصيات     وضع        تفيد يف    أن 
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ــاص    ○   ــاع اخلـ ــشاركة  :                   القطـ ــات            املـ ــع سياسـ ــشراكات بـــني                        يف وضـ ــة الـ                             إلقامـ
                    الرياضــة ألغــراض       تــسخري                دعــم مبــادرات                                   القطــاعني العــام واخلــاص لــضمان 

  .               على نطاق واسع              التنمية والسالم
  

                    تعبئة املوارد والربجمة  -    ٣  

        إقامــة                                  ومــستدامة، وتعبئــة املــوارد و           مــضمونة     ات         اســتثمار                 ضــرورة إتاحــة    :         التحــدي  -    ٧٠
                                                                                  لتحقيق أهداف التنمية وبناء السالم من خـالل الرياضـة، مـع توسـيع نطـاق                  اخلالقة          الشراكات  
  .                              الرياضة ألغراض التنمية والسالم      تسخري     برامج         مبادرات و

ــات       :       اهلــدف ــرة والترتيب ــل املبتك ــات التموي ــشجيع آلي ــز وت ــشاملة أل                                                              تعزي ــصلحة             ال                  صــحاب امل
                                     زيــادة االســتثمار وختــصيص املــوارد   و  .                                                       املتعــددين يف مجيــع القطاعــات وعلــى مجيــع املــستويات 

   .                              الرياضة ألغراض التنمية والسالم     لتسخري
  

        العمل    نقاط    

               زيــادة تــأثري          الــصلة ب                               قيــام الوكــاالت احلكوميــة ذات              بــشكل عــام،   :       عــضاء          الــدول األ   •  
          التنميــة         ألغــراض          لرياضــة                  لــربامج تــسخري ا                                      وتعبئــة املــوارد والــدعم املــايل                االســتثمار

                                                                                           والسالم علـى املـستويات الوطنيـة والدوليـة واملتعـددة األطـراف، مبـا يف ذلـك منظومـة             
  ا         اسـتغالهل    و أ    ها      ختصيص       إعادة     و أ        املوارد              زيادة حجم      ،                ً   بطرق منها، مثالً                 األمم املتحدة،   
        تنــسيق          كفالــة                                                     ويف هــذا الــسياق، يلــزم اختــاذ إجــراءات خاصــة ل    .      مثــل                علــى الوجــه األ

                               متويــل واليــة املستــشار اخلــاص             عــن طريــق                          منظومــة األمــم املتحــدة           تبــذهلا            هــود الــيت  اجل
       لـدول    وا  .  ه                               التنميـة والـسالم ومبادراتـ              ألغـراض            الرياضة         بتسخري                       وأنشطة املكتب املعين    

ــضاء  ــدعوة ل         األع ــل            م ــات التموي ــر يف آلي ــل                              لنظ ــن قبي ــا                 م ــة املوصــى هب ــات املالي                                     التربع
  ،  )       دوالر   ١٠     ٠٠٠       بلـغ                   الـيت تبـدأ مب                                   مثـل االشـتراكات الـسنوية        (                     للصندوق االسـتئماين    

      جـال   مب                         اهتمامهـا والتزامهـا                     اليت أعربت عن                       من الدول األعضاء                 تلك املقدمة         سيما    ال و
                  الـدول األعـضاء                                               ة والسالم، مثـل جمموعـة األصـدقاء أو               لتنمي        ألغراض ا          الرياضة        تسخري  

       قـدمي     وت ؛        الـضخمة                        للمناسـبات الرياضـية        ضيفة     ستـ                                        الفريق العامـل الـدويل والبلـدان امل        يف  
ــة ــها املــسامهات                    املــسامهات العيني          أو إدراج  /   و        ملــوظفني؛ ا        إعــارة       شــكل   يف          املقدمــة                     ومن

                              سالم، كليـا أو جزئيـا، يف                       التنميـة والـ            ألغـراض              الرياضـة            بتـسخري                املكتب املعين            ميزانية  
   .                                     امليزانية الربناجمية العادية لألمم املتحدة

ــد الفــرص    :                          منظومــة األمــم املتحــدة    •   ــة                 إلدمــاج تــسخري                 حتدي                                الرياضــة ألغــراض التنمي
ــا      ــول حالي ــيت مت ــادرات ال ــربامج واملب ــسالم يف ال ــسعي                                                          وال ــع ال ــرامج                 م ــل ب ــضا لتموي                           أي
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                                   الرياضة ألغراض التنمية والـسالم،                                  يدخل يف مجلة عناصرها تسخري                       ومبادرات جديدة   
                                    املنظمات الرياضية واملنظمـات غـري                                                  الربامج واملبادرات اليت تنفذ بالشراكة مع               وحتديدا  
         مواصـلة                       التنميـة والـسالم              ألغـراض              الرياضـة          بتسخري                       ينبغي للمكتب املعين     و  .        احلكومية

                                       القــة بــني الــدول األعــضاء ومنظومــة  اخل       شراكات                   فــرص إقامــة الــ        تــسهيل  و          استكــشاف 
      وضـع                         ميكـن أن تـؤدي إىل              الـيت      ني        الـدولي  و   ني                                      األمم املتحدة وأصحاب املصلحة الـوطني     

                  ، بالتعـاون مـع                  على أن يقـوم    كتب    ع امل  َّ شجَّ ُ ُي              يف هذا السياق،  و  .                        آليات التمويل املبتكرة  
                                                        استكــشاف إمكانيــة إنــشاء مرفــق لــدعم التمويــل، يف   ب                             أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، 

      يـث  حب   ،           القائمـة                                      تئماين وباإلضافة إىل آليات التمويل                               اهليكل احلايل للصندوق االس         إطار  
                            أن يقـدموا، عـن طريـق                         والقطاع اخلاص               الرياضية                               ، على سبيل املثال، للمنظمات       ميكن

                     التنميــة والــسالم            ألغــراض            الرياضــة          بتــسخري          املعــين         مكتــب   لل                 الــدعم املــايل            املرفــق، 
                    ة ألغـراض التنميـة           الرياضـ        تـسخري             مبـادرات            متويل              ، حىت يتسىن                     نظومة األمم املتحدة   مل و

           ات الـذي         التطور   بـ          ملعرفـة                                                الوقـت ذاتـه، باكتـساب املزيـد مـن ا                يف    ،            مع القيـام     ،        والسالم
   .                        األمم املتحدة يف هذا اجملال      حققتها

   :          اجملتمع املدين   •  
                  ّ                 إقامـة الـشراكات اخلالّقـة مـع          :                                             املنظمات الرياضية واملنظمات غـري احلكوميـة         ○  

ــم املتحــدة     ــة األم ــدول األعــضاء ومنظوم ــيت ميكــن أن                                                 ال                                   والقطــاع اخلــاص ال
ــك       ــدخول يف تلـ ــدعم والـ ــل والـ ــدة للتمويـ ــات جديـ ــع آليـ ــضي إىل وضـ                                                                                   تفـ

                                                                           وينبغي أن تواصـل تلـك املنظمـات الوفـاء بالتزاماهتـا االجتماعيـة                .         الشراكات
ــية       ُ        ّ                                     وأن ُتـــشرك منظّمـــي املناســـبات الرياضـــية، وال                                   ســـيما املناســـبات الرياضـ

                               وملبيـة للمعـوقني ودورات كـأس                                             الضخمة مثل األلعاب األوملبيـة واأللعـاب األ   
                                                                               العــامل لكــرة القــدم، ضــمن مناســبات أخــرى، وكــذلك املنظمــات الرياضــية   
                                                                                             العاملية الراعية لتلـك املناسـبات، يف إتاحـة املـوارد وإقامـة الـشراكات املتعلقـة                 
                                                                            بربامج تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، مبا يف ذلك متويـل األنـشطة             

                                                        منظمــات األمــم املتحــدة واألنــشطة الــيت يــضطلع هبــا                          الربناجميــة املــشتركة مــع
                                                                           املكتب املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم، وكـذلك االنـضمام            

ــادرة  ــسخري              إىل مب ــة ت ــيت                    عملي ــسالم، ال ــة وال ــل الرياضــة ألغــراض التنمي                                                       متوي
ــشائها يف املــستقبل   ــة    .                                         ســيقوم املكتــب بإن ــوادي            الرابطــات                   وينبغــي توعي            والن

                                                                            الرياضـيني بقـضايا التنميـة والتـشجيع علـى املـشاركة االجتماعيـة،                         الرياضية و 
           التـابعون                               سـفراء النوايـا احلـسنة                                                         على سبيل املثال، يف الدور الذي يـضطلع بـه           

   .           لألمم املتحدة
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                    املــشاركة يف ميــدان           اســتعراض                    لــشركات واألفــراد  ل        ينبغــي   :                القطــاع اخلــاص   ○  
ــا و  ــة    يف                     الرياضــة عموم ــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي ــسالم، وخباصــة                                      ت                      وال

                                                                                 الـــصناعات املتـــصلة بالرياضـــة والـــشركات الـــيت ختـــصص ميزانيـــات كـــبرية  
                                                                         للتسويق والعالقات العامة يف ميدان الرياضة، هبدف إعادة توزيـع أجـزاء مـن     

       بغيـة                                                                            تلك امليزانيات لصاحل أنشطة تسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم             
         منظومــة                          عيــة للــشركات وبــرامج                                              متويــل األنــشطة املتعلقــة باملــسؤولية االجتما 

                                                      تسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم، مبـا يف ذلـك              املعنية ب             األمم املتحدة  
                                                                          أنشطة املكتب املعين بتسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم، واالنـضمام         

ــل   ــادرة متوي ــسخري                      إىل مب ــة ت ــيت                    عملي ــسالم، ال ــة وال                                                الرياضــة ألغــراض التنمي
                                           وينبغـي اسـتعراض خطـة العمـل قـصد            .             املـستقبل                             سيقوم املكتب بإنـشائها يف    

    .                       االستثمار وتعبئة املوارد       تستلزم                  استجالء اجملاالت اليت 
  

                   األدلة على التأثري   -    ٤  
                                                                          يتعني لتعميم مفهوم تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم يف الـسياسات             :       التحدي  -    ٧١

                                             لك املفهوم، إجـراء حبـث منـهجي وقيـاس                                                                واخلطط وتنفيذ الربامج واملبادرات الفعالة املتعلقة بذ      
           ّ                                                 ففي حني تتولّى جهات فاعلة عديدة تقيـيم الـربامج عـن              .                                     شامل للتقدم احملرز والرصد والتقييم    

ّ                                         طريق ما استقّر لديها من أساليب التقييم العام، ال                 وحتديـدا        دقـة                  ُ               يزال يتعني األخـذ بـُنهج أكثـر                 
            وفعاليتـها                                        ياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم                                                             ودمج األدلة اليت تربهن على فائدة برامج تسخري الر        

   .                          يف جهود التنمية وبناء السالم
                                                                                      تــشجيع ودعــم البحــوث القائمــة علــى األدلــة إىل جانــب اســتحداث وتعزيــز أدوات      :       اهلــدف

            وتــستند إىل             يف آن واحــد        وحمــدد        شــامل        طــابع         تتــسم ب                                        ومؤشــرات ومقــاييس للتقيــيم والرصــد  
   .                      تفق عليها بصورة مشتركة ُ ُم      معايري 

  
         ط العمل   نقا    

                                                                          قيام الوكاالت احلكومية املعنيـة بزيـادة حجـم االسـتثمار يف األحبـاث                :              الدول األعضاء    •  
   .                                                  املنهجية والرصد والتقييم الشاملني وتعبئة املوارد لذلك

                                                                        إدراج األحبـاث القائمـة علـى األدلـة يف بـرامج األمـم املتحـدة                  :                         منظومة األمـم املتحـدة       •  
                                                          الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم، والتعـاون مـع                          عنصرا لتسخري    ها                  القطرية مع تضمين  

                                                                                           املنظمات الرياضية واملنظمات غري احلكومية، ويف الوقت نفسه إلقـاء الـضوء علـى أيـة                
                                                                                               نتائج يـتمخض عنـها البحـث يف الوثـائق االسـتراتيجية ووثـائق الـسياسات والتخطـيط                  
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ّ                                      ينبغـي أن يـسّهل املكتـب املعـين بتـسخري ال            و  .                      وتقارير وسائط اإلعالم                    رياضـة ألغـراض               
                                                                                                  التنميـــة والـــسالم إقامـــة الـــشراكات بـــني البـــاحثني املـــؤهلني تـــأهيال جيـــدا والـــربامج  
                                                                                              واملبادرات املتعلقة بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم الـيت تـضطلع هبـا الـدول                 
                                                                                            األعضاء ومنظومة األمم املتحدة واجلهات املعنية الوطنية والدولية، مبـا فيهـا املنظمـات               

   .                                  واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص        الرياضية
  

   :          اجملتمع املدين   •  
                                   إدمـاج األحبـاث القائمـة علـى          :                                             املنظمات الرياضية واملنظمات غـري احلكوميـة         ○  

                                                                                  األدلــة يف تــصميم الــربامج واملبــادرات املتعلقــة بتــسخري الرياضــة ألغــراض        
   ات                                                                                 التنميـــة والـــسالم، والقيـــام، يف الوقـــت نفـــسه، باســـتحداث وتنفيـــذ أدو 

                                                                                 الرصــد والتقيــيم علــى أمــد طويــل جلميــع أنــشطة تــسخري الرياضــة ألغــراض    
ــة والــسالم، وذلــك هبــدف اســتخدام هــذه املعلومــات لتحــسني تقــدمي                                                                                     التنمي

   .                        اخلدمات وما يتحقق من تأثري
                                      بـرامج ومبـادرات تـسخري الرياضـة               تـأثري                            إلقـاء الـضوء علـى         :             وسائط اإلعالم    ○  

ــسالم عــن طريــق األ   ــة وال                                  خــذ بأفــضل املمارســات وقــصص                                              ألغــراض التنمي
   .      النجاح

ــة    ○   ــيت        :                     األوســاط األكادميي ــواِطن ال ــد امل ــل هبــدف حتدي ــة العم ــتعراض خط ِ                          اس                                
           الـشراكات                        العمل علـى حتديـد                                      األحباث القائمة على األدلة، مث                    تتطلب إجراء   

                        هبــذه اجلهــود البحثيــة                             ميكــن أن تــؤدي إىل االضــطالع       الــيت    ة         أو اخلاصــ         العامــة 
ــة ــي تعزيــ   .          املنهجي ــشاء شــبكات                     وينبغ ــددة التخصــصات وإن                                                     ز األحبــاث املتع

ّ                                      أكادميية دولية مكّرسة لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم                 .   
                                                             االســتثمار يف الرصــد والتقيــيم الــشاملني جلهــود تــسخري        :                 القطــاع اخلــاص    ○  

                                             واالستثمار يف الربامج واملبـادرات املتعلقـة         .                                الرياضة ألغراض التنمية والسالم   
     مــن                             الــيت لــديها خطــط مفــصلة  و                             ألغــراض التنميــة والــسالم                  بتــسخري الرياضــة

   .                                    الرصد والتقييم الشاملني جلميع األنشطة   أجل
  


