
 A/69/330  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجلمعية العامة
 

Distr.: General 

18 August 2014 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

141014    141014    14-59406 (A) 

*1459406*  

 الدورة التاسعة والستون

 املؤقت* األعمال جدول من 11 البند

    الرياضة من أجل التنمية والسالم
 اإلمكانات حتقيق م:والسال التنمية أجل من الرياضة  

 
 م**العا األمني تقرير  

 

 موجز 
 يف ُطلـ   ملـا  واسـتاابة  .76/16 بقرارهـا  عمـال  العامـة  اجلمعيـة  إىل التقرير هذا يقدم 
 ألعضـا  ا الـدول  هبـا  اضـللعت  الـ   احملددة للمبادرات عرضا التقرير هذا يتضمن القرار، ذلك

 ،2112 عـام  يف املوضـو   هـذا  عـن  تقريـر  آخـر  صدور منذ املتحدة، األمم منظومة وكيانات
 والسالم. التنمية ألغراض الرياضة لتسخري الترويج سبيل يف
 
 
 

 

 
 

 * A/69/150. 
 تأخر تقدمي هذا التقرير نظرا للحاجة إىل إجرا  مزيد من املشاورات. ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/17
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 مقدمة - أوال 
 إىل اجلمعيـة  فيـ   طلبـت  الـذ   76/16 العامـة  اجلمعيـة  بقـرار  عمـال  التقريـر  هذا يقدم - 1

ــام األمــني ــدم أن )أ( الع ــرا والســتني التاســعة ادورتــ يف يهــاإل يق ــذ عــن تقري ــرار، هــذا تنفي  الق
 فعاليــة أكثـر  حنـو  علــ  األوملبيـة  هلدنـة با االلتــزام كفالـة  إىل الراميـة  احملــددة املبـادرات  يشـمل  مبـا 

 مكتــ  أنشـلة  ذلـك  يف مبـا  املتحــدة، األمـم  ومنظومـة  األعضـا   الــدول أحرزتـ   الـذ   والتقـدم 
 لتسـخري  االسـتمما   والصـندوق  والسـالم  التنمية راضألغ الرياضة بتسخري املعين املتحدة األمم

ــراض الرياضــة ــة ألغ ــ وســري والســالم التنمي ــدم ،هماعمل ــذ  والتق ــ  ال ــات أحرزت ــة اجله  املعني
 والسـالم  التنميـة  ألغـراض  الرياضة تسخريب املتعلقة املتحدة األمم عمل خلة تنفيذ حنو األخرى

 جمــال يف والســالم التنميــة ألغــراض لرياضــةا بتســخري املعــين الــدويل العامــل الفريــق وتوصــيات
 يف لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيق يف الرياضة ملسامهة استعراضا يقدم أن )ب( و ؛السياسات

 الرياضـة  تسـخري  سـبل  بشـأن  حمدثـة  عمـل  خلة يقدم أن )ج( و ؛2115 عام تسبق ال  الفترة
 الـــ  األنشــلة  ويــوجز  بــات اللل هلــذ   التقريـــر هــذا  ويســتاي   .والســالم  التنميــة  ألغــراض 
 تقريـر  آخـر  صـدور  منـذ  الصـدد  هـذا  يف املتحـدة  األمـم  ومنظومة األعضا  الدول هبا اضللعت
 (.A/67/282) املوضو  هذا عن العام لألمني
  

 األوملبيـة  لعـاب واأل األوملبيـة  لأللعاب سوتشي دوريت أثنا  األوملبية اهلدنة - ثانيا 
 2112 لعام للمعوقني

 ســلمي عــامل بنــا ” املعنـون  76/1 اقرارهــ يف األعضــا ، الـدول  العامــة اجلمعيــة حثـت  - 2
 ومجاعيـة،  فرديـة  بصـورة  ،تراعـي  أن علـ   ،“األوملـ   األعلـ   واملثـل  الرياضـة  خالل من أفضل
ــاق إطــار يف ــة املتحــدة، األمــم ميث ــة اهلدن ــرة خــالل األوملبي ــ  الفت ــدأ ال ــل تب ــا  قب ــدورة افتت  ال

 الروســي، االحتــاد سوتشــي، يف إجراؤهــا املقــرر الشــتوية، األوملبيــة أللعــابل والعشــرين الثانيــة
 ،للمعــوقني الشــتوية األوملبيــة لأللعــاب عشــرة اديــةاحل الــدورة اختتــام بعــد وتنتــهي أيــام بســبعة
 أيام. بسبعة سوتشي، يف أيضا إجراؤها املقرر
 ورئــيس العــام األمــني شــا  ،76/1 هــاقرار يف العامــة اجلمعيــة طلبتــ  مــا حنــو وعلــ  - 3

 ،2112 الثا /ينـاير  كـانون  21 ففـي  .شـ   بلـرق  األوملبيـة  اهلدنـة  مراعاة عل  العامة اجلمعية
 إىل األعضـا   الـدول  مجيـ   خاللـ   مـن  دعـا  (A/68/710) رمسيـا  نـدا   لعامةا اجلمعية رئيس وج 
ــدا إ” ــة التزامهــا ب ــة باهلدن ــا  األوملبي ــة لأللعــاب سوتشــي دوريت أثن ــة واأللعــاب األوملبي  األوملبي

 واإلقليمــي والــوطين احمللــي الصُّــع د علــ  ملموســة، إجــرا ات واختــاذ ،2112 لعــام للمعــوقني
 جبميـ  ” أهـاب  كمـا  .“اهلدنـة  رو  منللـق  مـن  والوئام السالم ثقافة وترسيخ لتعزيز والعاملي،

http://undocs.org/ar/A/RES/67/17
http://undocs.org/ar/A/67/282
http://undocs.org/ar/A/RES/68/9
http://undocs.org/ar/A/RES/68/9
http://undocs.org/ar/A/68/710
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 بينـها،  فيمـا  تتفـق  أن إىل العـامل  أحنـا   مجيـ   يف الراهنة املسلحة النـزاعات يف املتحاربة األطراف
 بـذلك  متيحـة  األوملبيـة،  دنـة اهل مـدة  طوال النار إلطالق حقيقي متبادل وقف عل  إقدام، بكل

 “.السلمية باللرق املنازعات حلل الفرصة
 يف إصـدار   ذلـك  يف مبـا  شـ ،  بوسائل األوملبية اهلدنة مراعاة عل  العام األمني وشا  - 2
 إىل العـامل  أحنـا   مجيـ   يف حروبـا  خيوضون من كل في  دعا بيانا 2112 الثا /يناير كانون 31
 زيــارة وخــالل (.www.un.org/sg/statements )انظــر األوملبيــة هلدنــةا ومراعــاة أســلحتهم إلقــا 

 تســليم مراســم يف العــام األمــني شــار  ،2112 شــباف/فرباير 6 إىل 5 مــن الفتــرة يف سوتشــي
 127 الــدورة خــالل مبالحظــات وأدىل ،األوملبيــة اهلدنــة جــدار علــ  ووقــ  ،األوملبيــة الشــعلة
 فيـديو  رسـالة  ب ثـت  حيـ   األوملبيـة  األلعـاب  افتتـا   فـل ح أيضا وحضر الدولية. األوملبية للانة
 ة.اهلدن دعم عل  فيها حي   ل مسالة

ــرب - 5 ــرار برســالة احلــائ  عــرض وض   اســتمرار مــ  احلــاالت، مــن كــثري يف 76/1 الق
 أ  علـ   دليـل  هنـا   لـيس  ولألسـف  العـامل.  أحنا  مجي  يف واس  نلاق عل  املسلحة الزناعات
 مراعـاة  لتشـاي   أو فرديـة  بصـورة  األوملبيـة  اهلدنـة  ملراعـاة  متحاربـة  أطـراف  جانـ   من مبادرة
   هلا. اجلمي 

  
 والرياضة اإلنسان حقوق جملس - ثالثا 

 ففـي  طويـل.  أمـد  منـذ  ب  اعترف حق فيهما واملشاركة واللع  الرياضة من االستفادة - 7
 والثقافــة علــموال للتربيــة املتحــدة األمــم منظمــة يف األعضــا  الــدول اعتمــدت ،1166 عــام

ــة الــدويل مليثــاقا )اليونســكو(  الرياضــة ممارســة أن فيــ  أعلنــت الــذ  ،والرياضــة البدنيــة للتربي
 مــن عــدد يف الرياضــة أدرجــت احلــني، ذلــك ومنــذ .“للاميــ  أساســي حــق” البدنيــة والتربيــة

  علــ الرياضــة وقــدرة أدنــا (. 15 الفقــرة )انظــر اإلنســان حبقــوق املتعلقــة الدوليــة االتفاقيــات
 النلــاق، الواسـعة  شــعبيتها إىل إضـافة  ،واالجتماعيـة  والعرقيــة والثقافيـة  اللغويــة احلـواجز  ختلـي 
 والتمييـز  الوصـم  مـن  وللحـد  فهمهـا  وزيـادة  اإلنسـان  حبقـوق  الـوعي  إلذكـا   فريدة أداة جتعلها
 ميــثالن اللــذين التمييــز، وعــدم املســاواة قبيــل مــن مبــاد  تلقــني الرياضــة وتتــي  أنواعــ . جبميــ 
 عمـل و التنميـة  سـياق  يف الرياضـة  ُأدرجـت  ولذلك، اإلنسان. حقوق عليها ترتكز ال  الدعامة
 وتزايـد  ،الرياضـة  مهيـة أل ونظـرا  اإلنسـان.  حبقـوق  للنـهوض  عمليـة  أداة بوصـفها  املتحـدة  األمم
 مـن  ومؤسسـات،  وآليـات  اإلنسـان،  حقـوق  حركـة  بني التفاعل أصب  الرياضيني، صفوة تأثري
   جال . أكثر الرياضة وعامل اإلنسان، حقوق جملس قبيل
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ــون 22/1 القــرار اإلنســان حقــوق جملــس اختــذ ،2113 أيلول/ســبتمرب 27 ويف - 6  املعن
 اجمللـس  تسـليم  إىل وإضـافة  .“األومل  األعل  واملثل الرياضة خالل من اإلنسان حقوق تعزيز”
 االحتــرام، قــيم لنــاسا تعلــيم يف تســاهم عامليــة كلغــة إمكانــات مــن الرياضــة عليــ  تنلــو  مبــا

 أشـكال  مجيـ   ملكافحـة  وسـيلة  تكـون  أن ميكـن  أهنـا  أبـرز  فإنـ   واإلنصاف، والتسام  والتنو ،
 إشـرا   بأمهيـة  الـوعي  إذكـا   إىل القـرار  يف اجمللـس  وسـع   للامي . شامل جمتم  وإقامة التمييز

 خاليـة  بيمـة  يمـة لته املضـيفة  البلـدان  جهـود  وتعـد  األوملبيـة.  األلعاب يف اإلعاقة ذو  األشخاص
 عـن  دراسـة  إعـداد  االستشـارية  جلنتـ   إىل اجمللـس  وطلـ   ذلـك.  علـ   أساسيا مثاال العوائق من

 وعرضـها  للاميـ ،  اإلنسـان  حبقوق للنهوض األومل  األعل  واملثل الرياضة استخدام إمكانات
 والعشرين. السابعة دورت  يف اجمللس عل 
ــران 12 ويف - 6 ــ/حزي ــسجم استضــاف ،2113  يوني ــوق ل ــبة اإلنســان حق ــة مناس  جانبي

ــها ــات نظمت ــن لكــل الدائمــة البعث ــل الروســي االحتــاد م ــةمجو والربازي ــا هوري ــان. كوري  واليون
 خـالل  مـن  وتلبيقهـا  وفهمهـا  اإلنسـان  حقـوق  مبباد  الوعي تعزيز إىل تدف املناسبة وكانت
 األمـم  مكتـ   لـدى  يونـان لل الـدائم  املمثـل  النقـا   حلقـة  وأدار األوملـ .  األعل  واملثل الرياضة
 التنميــة ألغــراض الرياضــة بتســخري املعــين العــام لألمــني اخلــاص املستشــارو جنيــف يف املتحــدة
 ومفوضـية  كوريـا  هوريـة مجو والربازيل الروسي االحتاد ممثلو النقا  حلقة يف وشار  .والسالم
 الـ   اإلمكانـات  من ةاالستفاد سبل املناقشة تناولت  ما بني ومن اإلنسان. حلقوق املتحدة األمم
 املناسـبات  مجيـ   إدمـاج  وضـرورة  اإلنسـان،  حقـوق  مثـل  فهم لتوسي  األوملبية األلعاب تتيحها
 األطفـال  سـالمة  وكفالـة  اجلنسـني  بـني  باملسـاواة  وللنـهوض  اإلعاقـة  ذو  لألشـخاص  الرياضية

 علـ   ةأمثلـ  وقـدموا  النقـاف  هـذ   علـ   النقـا   حلقـة  يف املشـاركون  ووافق الرياضة. خالل من
 أجــل مــن املســتقبل، يف األوملبيــة لأللعــاب مضــيفة بلــدانا باعتبــارهم هبــا، يعملــون الــ  الكيفيــة
 للامي . اإلنسان حقوق من كحق بالرياضة النهوض

  
 والسالم التنمية أجل من للرياضة األول الدويل اليوم - رابعا 

 أعلنـت  الذ  ،76/217 القرار العامة اجلمعية اختذت ،2113 سأغسل/آب 23 يف - 1
 علـ   الـوعي  زيـادة  بغيـة  والسـالم  التنميـة  أجـل  مـن  للرياضة دوليا يوما نيسان/أبريل 7 يوم في 

 علـ   القائمـة  التنميـة  مشاري  جنا  وإبراز سلمي، جمتم  إجياد يف الرياضة بدور العاملي الصعيد
 للتنميــة كــأداة البــد  والنشــاف الرياضــة الســتخدام والتــرويج ،العــامل ا أحنــ ســائر يف الرياضــة
ــة ودعيــت والســالم. ــدول كاف ــ  املتحــدة األمــم ومنظومــة ال ــة األطــراف ومجي ــدا  إىل املعني  إب
 ب . والتعريف الدويل باليوم االحتفال وإىل التعاون
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 بتسـخري  املعـين  املتحدة ماألم مكت  أعد الدويل، باليوم االفتتاحي لالحتفال وللترويج - 11
 وهــذ  العــامل. نلــاق علــ  لتعميمهــا رئيســية رســائل مخــس والســالم التنميــة ألغــراض الرياضــة
 تعزيـز  علـ   الرياضـة  قـدرة  )ب( و وتعزيز ، احلوار احترام عل  الرياضة قدرة )أ( هي الرسائل
 بصـرف  جلميـ  ا إشـرا   علـ   الرياضـة  قـدرة  )ج( و والشـباب،  األطفال لدى احلياتية املهارات
 قـدرة  (ـ)هـ  و اجلنسـني،  بـني  باملسـاواة  النـهوض  عل  الرياضة قدرة )د( و القدرات، عن النظر

 املتحـدة  األمـم  مكتـ   نظـم  ذلـك،  إىل وإضـافة  والعقليـة.  البدنيـة  الصـحة  حتسـني  عل  الرياضة
 نوالبعثتـا  جنيـف  يف املتحـدة  األمـم  ومكتـ   والسـالم  التنميـة  ألغـراض  الرياضـة  بتسخري املعين

 الدائمـة  البعثـة  مـن  بـدعم  جنيـف،  يف املتحـدة  األمـم  مكت  لدى وكوستاريكا لقلر الدائمتان
 املناسـبة  هـذ   وتـال  الرياضـة،  قـدرة  بشـأن  األمم قصر يف املستوى رفيعة نقا  حلقة لسويسرا،
 .آريانا متزن  يف نظم للعدو/املشي رمز  سباق
 الدوليـة  األوملبيـة  اللانـة  ورئـيس  العـام  األمني احتفل الوثيق، التعاون من سنوات وبعد - 11
 بـالتوقي   نيويـور   يف املتحـدة  األمـم  مبقر والسالم التنمية أجل من للرياضة األول الدويل باليوم
 بالتنميـة  للنـهوض  الرياضـة  تسـخري  يف اهليمـتني  بـني  التعاون تعزيز إىل تدف تفاهم مذكرة عل 

 تابعــة وكــاالت الــدويل اليــوم هبــذا تفــالاالح يف أيضــا شــاركت ذلــك، إىل وإضــافة والســالم.
 شخصـيات  مـ   عديدة ملصقات أعد الذ  اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج منها املتحدة، لألمم
 شـارابوفا  وماريـا  سـيلفا  دا فـيريا  مارتـا  لديـ ،  احلسـنة  النوايـا  سـفرا   سـيما  ال الرياضة، جمال يف

 الـدويل  بـاليوم  وتركيـا  الفلـبني  احتفلـت و الرياضـة.  قدرة عل  الضو  لتسلي  دروغبا، وديديي 
 وحلقـات  كيلـومترات،  5 مسـافة  علـ   ود  وسـباق  القدم لكرة دور  منها مناسبات بتنظيم
 أمـرية  تشـارلني  األمـرية  مؤسسـة  واستضـافت  والرياضـة.  الشـباب  موضو  بشأن النقا  إلثارة

 مسـابقات  مونـاكو،  يف والرياضـة  والشباب التعليم وإدارة التعليم وزارة م  بالتشار  موناكو،
 عــدة احتفلــت كمــا شــاب. 211 مــن أكثــر فيهــا شــار  اإلمــارة يف تثقيفيــة وأنشــلة رياضــية
 نقــا  وحلقــات مناســبات باستضــافة الــدويل بــاليوم معنيــة وأطــراف حكوميــة غــري منظمــات
 تسـخري  سـال  علـ   االطـال   الشباب يستلي  حي  اإلنترنت عل  منتديات وبفت  هبا خاصة
 العامل. أحنا  مجي  يف هبا املضلل  العديدة األنشلة وعل  والسالم التنمية راضألغ الرياضة

  
 والسياسات والربامج واملبادرات الشراكات - خامسا 

 املتحدة األمم يف األعضا  الدول - ألف 
 اجلمعيـة  قـرار  بأحكـام  عمال ،األعضا  الدول واصلت بالتقرير، املشمولة الفترة خالل - 12
 النـهوض  أجـل  مـن  وطنيـة  اتاسـتراتياي و سياسـات  اعتمـاد و مبـادرات  تنفيـذ  ،76/16 العامة
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 إىل العـام  األمـني  أرسـل  ،2111 ومـاي /أيـار  1 يفو .والسـالم  التنميـة  ألغراض الرياضة تسخريب
 اختـذتا  لـ  ا التـدابري  عـن  اتمعلوم تقدمي فيها إليها يلل  شفوية مذكرة األعضا  الدول مجي 
ــذ ــرة آخــر من ــر مشــمولة فت ــهائي، املوعــد وحبلــول .بتقري  ا،أســترالي مــن معلومــات تلقــي مت الن
 ،واملكسـيك  ،ولبنـان  ،وقريغيزسـتان  ،وقلـر  ،والفلـبني  ،وسـنغافورة  ،واجلزائـر  ،وتركيا ،وأملانيا
 واليابـان.  ،والنمسـا  ،شـمالية ال يرلنداأو العظم  لربيلانيا املتحدة اململكةو وموناكو، ،ومالو 

 متعـــددة كــأداة  وتعميمهـــا والســالم  التنميــة  ألغـــراض الرياضــة  تســـخري” بعنــوان  تقريــر  ويف
 ألغـراض  الرياضـة  لتسـخري  عـامني  مدتا عمل خلة العام األمني عرض (،A/67/282) “الفوائد
 وضـ   )ب( و العـاملي؛  طـار اإل )أ( :وهـي  للعمل رئيسية خلوف عةأرب تشمل والسالم، التنمية

ــة )ج( و ؛السياســات ــوارد تعبم ــة )د( و ؛امل ــ  األدل ــأثري عل ــ  .الت ــدولب وأهي  أن األعضــا  ال
 برنـامج  دمـج  بغيـة  هلـا  وفقـا  تتصـرف  وأن هـذ   العمـل  خلـوف  عـن  املنبثقة تحدياتلل تتصدى
 مية.التن خلة يف والسالم التنمية أجل من الرياضة

 
 والسالم التنمية ألغراض الرياضة تسخريل العاملي طاراإل - 1 

 كـانون  يف أنشـ   الذ  ،والسالم التنمية ألغراض الرياضة تسخري أصدقا  فريق واصل - 13
 مفتـو   منتـدى  هـو  الـذ   األصـدقا ،  فريـق  ويـرأس  وأنشـلت .  اجتماعاتـ   ،2115 الثا /يناير
ــن يتكــو ن ــثلني م ــدائمني املم ــدول ال ــدى األعضــا  لل ــم ل ــور  يف املتحــدة األم ــثالن ،نيوي  املم
 لتســخري التــرويج يف لفريــقا هــدف ويكمــن املتحــدة. األمــم لــدى ومونــاكو لتــونس الــدائمان
 اخلــربات وتبــادل احلــوار، وتشــاي  الدوليــة، الســاحة علــ  والســالم التنميــة ألغــراض الرياضــة

 ومنظومــة األعضــا  دولــ  علــ  دراتاملبــا واقتــرا  املعلومــات، وتبــادل الوطنيــة، واملمارســات
 قـرارات  ملناقشـة  الرمسيـة  غـري  للمشـاورات  منتـدى  بوصـف   أيضـا  الفريـق  ويعمل املتحدة. األمم

 هـــذ  تنفيـــذ تشـــاي ول م.والســـال التنميـــة ألغـــراض الرياضـــة تســـخري بشـــأن العامـــة اجلمعيـــة
 التنميـة  ألغـراض  الرياضـة  بتسـخري  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـ   مـ   الفريـق  يتعـاون  القرارات،
 املمثـل  انضـم  ،بـالتقرير  املشـمولة  فتـرة لا وخـالل  املتحـدة.  لألمم تابعة أخرى وهيمات والسالم
 .(1)عضوا دولة 27 من ممثلني اآلن يضم بات الذ  الفريق، إىل لألرجنتني الدائم
 يف جنيـف  يف والسـالم  التنميـة  ألغـراض  الرياضـة  تسخري صدقا أل جديد فريق وأنش  - 12

 مكتـ   لـدى  كوسـتاريكا و قلـر ل الـدائمان  املمـثالن  وانتخـ   .2112 األول/ديسـمرب  كانون
 األمـم  مكتـ   يقـوم  نيويـور ،  يف احلـال  هـو  وكمـا  للفريـق.  رئيسـني  جنيـف  يف املتحـدة  األمم
 إطـار  يف الفريـق  بـدعم  مراقبـا،  بصفت  ،والسالم التنمية ألغراض الرياضة بتسخري املعين املتحدة
__________ 

 .http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/memberstates/groupoffriendsانظر  (1) 
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 التركيـز  منـها  بسـبل  نيويـور   فريق إكمال هبدف جنيف فريق أنش  قدو استشار . دور أدا 
ــ  ــة عل ــ  باملوضــوعات الرياضــة عالق ــتم ال ــا ي ــات يف تناوهل ــم ومؤسســات هيم  املتحــدة األم

 ومفوضـية  العامليـة،  الصـحة  ومنظمـة  اإلنسـان،  حقـوق  جملـس  ذلـك  يف مبا جنيف، يف املوجودة
 يـنظم  إنشـائ ،  منـذ  الفريـق،  فتـ   مـا و الدوليـة.  ملالع ومنظمة الالجمني، لشؤون املتحدة األمم

 تنظيمها. يف يشار  أو عديدة مناسبات
 حاليــا هنــا  الرياضــة، بشــأن أحكامــا تتضــمن الــ  الدوليــة باملعاهــدات يتعلــق وفيمــا - 15
ــا دولـــة 167 ــة يف طرفـ ــة االتفاقيـ ــة لليونســـكو الدوليـ ــال يف املنشـــلات ملكافحـ ــة. جمـ  الرياضـ
 اإلعاقــة ذو  األشــخاص قــوقحل املتحــدة األمــم اتفاقيــة علــ  وقعــت ،2112 متوز/يوليــ  ويف
 مناسـبة  تـدابري  األطـراف  الـدول  تتخـذ  أن عل  االتفاقية هذ  من 31 املادة وتنص دولة. 156
 الرياضـية  األنشـلة  ويف العامـة  الرياضـية  األنشـلة  يف اإلعاقـة  ذو  األشـخاص  مشـاركة  لتعزيـز 

 متسـاوية  فـرص  علـ   املعوقني األطفال حصول تكفل وأن اإلعاقة، لذو  املخصصة والترفيهية
 حقـوق  اتفاقيـة  يف طرفـا  دولـة  112 حاليـا  وهنـا   .والرياضـية  الترفيهية األنشلة يف للمشاركة
 يف اللفـل  حبـق  األطـراف  الـدول  تعتـرف  أن علـ   االتفاقيـة  هـذ   مـن  31 املـادة  وتنص اللفل.
 .لسن  املناسبة تاماماالس وأنشلة األلعاب ومزاولة الفراغ، ووقت الراحة
 

 السياسات وض  - 2 
 والتشــريعات السياســات وضــ  جمــال يف جبهــود األعضــا  الــدول مــن العديــد اضــلل  - 17
 ألغـراض  الرياضـة  بتسـخري  املعـين  الـدويل  العامـل  الفريـق  ويظل .بالتقرير املشمولة الفترة خالل
 املنـهاي  اإلدمـاج  ودعـم  عزيـز تل أساسـيا  عنصـرا  أدنـا (  لسـادس ا لفـر  ا )انظـر  والسالم التنمية

ــةل ــة ألغــراض الرياضــة تســخري عملي ــة والسياســات اخللــ  يف والســالم التنمي ــة اإلمنائي  الوطني
 فيها. مراعاتا وتعميم والدولية
ــادة - 16 ــر، وبقي ــامج وضــ  اجلزائ ــوان برن ــ  الرياضــة” بعن ــدة “للامي ــدابري ع  لتشــاي  ت

 الوئــام ظـل  يف التعـاي   أجـل  مـن  التنميـة  اتحمركـ  أحـد  باعتبارهـا  للاميـ   الرياضـية  املمارسـة 
 عـن  املـدارس  يف البـد   والنشـاف  الرياضـة  اجلزائـر  عززت كما صحي. حياة أسلوب وتكريس
 خـالل  مـن  اإلدمـاج  وتعزيـز  الرياضـية،  املرافـق  وإنشـا   املنـاهج،  يف البدنيـة  التربية إدماج طريق

 .النسوية لرياضةاب والنهوض لالرتقا  الوطنية اجلمعية قبيل من اجلمعيات،
ــت - 16 ــة وبرهن ــ  أســتراليا حكوم ــاد  التزامهــا عل ــة ألغــراض الرياضــة تســخري مبب  التنمي

 بـرامج  وبفضـل  والـدويل.  الـوطين  الصـعيدين  علـ   املبادرات من عدد تنفيذ خالل من والسالم
 ةالرياضـ  ممارسـة  األطفـال  يسـتلي   احملليـة،  اجملتمعـات  يف املدرسـي  الـدوام  بعد الرياضي النشاف
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 اإلمنائيـة  األولويـات  الرياضـية  للتوعيـة  أسـتراليا  برنـامج  ويتنـاول  املدرسة. من اخلروج بعد جمانا
 وأمريكـا  وآسـيا  أفريقيـا  مـن  كـل  يف الناميـة  البلـدان  يف احمللية اجملتمعات وقضايا النلاق الواسعة
 والتماســك االنــدماج لتعزيــز منــربا الرياضــة  اســتخدام مــ  الكــاري ، البحــر ومنلقــة الالتينيــة

 والقيادية. التعليمية الفرص وتوفري ،الصحي السلو  وتشاي  االجتماعيني،
 مبـادرة  باختـاذ  الشـباب،  منـا   علـ   وتـأثري   البـد   النشـاف  أمهيـة  عل  النمسا وركزت - 11
 ،2113 عـام  ويف .“صـحي  منـ   وفـق  لألطفـال  الرياضـية  املمارسـة ” لتعزيـز  البلـد  نلاق عل 
 االجتمـاعي  االنـدماج  وتعزيـز  بالسالم للنهوض وخارجها النمسا يف مشاري  عدة متويل جرى
 “التنميـة  ألغـراض  الرياضـة  تسـخري ” مبـادرة  أملانيـا  أدجمت ذات ، العام ويف الرياضة. خالل من

 اخلـارج،  يف مماثلـة  أنشـلة  ودعمت البلد، حلكومة اإلمنائية األهداف يف لإلسهام أداة باعتبارها
 أساسـا  والـربامج  السياسـات  هـذ   وترتكـز  وناميبيا. وموزامبيق ازيلوالرب أفغانستان من كل يف

ــ  ــني املســاواة عل ــارات وتلــوير اجلنســني، ب ــة امله ــادة، احلياتي ــاة أســالي  وتشــاي  والقي  احلي
 الكربى. الرياضية املناسبات واستدامة السالم، وبنا  الصحية،

 لتهيمـة  والرياضـة  البـد   ري للتـد  برناجما ،2112 عام بداية يف قريغيزستان، وأنشأت - 21
 الرياضـية،  الـرو   تعزيـز  املبـادرة  هـذ   خـالل  مـن  احلكومـة  وتعتـزم  والتفاهم. التسام  من بيمة

 وتثقيـف  العمـل،  فـرص  وإجيـاد  االجتمـاعي،  االنـدماج  وكفالـة  النشـاف،  علـ   النـاس  وتشاي 
 2121 عــام حــ  مماثلــة ةاســتراتياي لبنــان يف والرياضــة الشــباب وزارة ووضــعت املشــاركني.

 للشـباب،  والعقليـة  البدنيـة  الصـحة  وحتسـني  الرياضـة،  ثقافـة  عل  شع  طاب  إضفا  إىل تدف
 يف برناجمــا مــالو  اعتمــدت املنظــور، نفــس ومــن للاميــ . الرياضــة فيهــا تكــون بيمــة وتيمــة
 إىل الربنـامج  اهـذ  أدى وقـد  وتشـايعهم.  وإهلامهم وتثقيفهم الشباب، لتحفيز التعليمي نظامها
 الثانوية. املدارس يف الدراسة عل  املواظبة زيادة
 ثقافـــة إرســـا  بشـــأن عامـــا قانونـــا ،2113 حزيران/يونيـــ  يف املكســـيك، واعتمـــدت - 21

 مـن  السـنوات  مـدى  علـ   برنـامج  تنفيـذ  سـيار   ذلـك،  إىل وإضافة والرياضة. البد  النشاف
 الرفـا   حتسـني  أجـل  مـن  لعـ  وال البـد   والنشاف الرياضية املمارسة لزيادة 2116 إىل 2112

 إدارة قامـت  وباملثـل،  الربنـامج.  هـذا  لتحفيـز  رياضية ونواد رابلات إنشا  وجرى االجتماعي.
 يـوم ” بتنظـيم  واملسـتقبل،  األطفـال  رابلـة  م  بالتشار  موناكو، يف والرياضة والشباب التعليم
 ومـــن لبدنيــة ا التربيــة  دروس مــن  لالســتفادة  فرصــة  للتالميــذ  يتــي   الــذ   ،“اللفــل  حقــوق 
 الترفيهية. واألنشلة الرياضات

ــرفت - 22 ــة وأشـ ــة اللانـ ــة، الفلبينيـ ــي للرياضـ ــة وهـ ــة الوكالـ ــية الوطنيـ ــ  الرئيسـ ــى الـ  تعـ
  “للاميـــ  الرياضـــة” بعنـــوان محلـــة علـــ  والســـالم، التنميـــة ألغـــراض الرياضـــة بتســـخري



 A/69/330 

 

10/24 14-59406 

 

(laro’t saya sa parke) واإلقبـال  الرياضـة  ممارسـة  علـ   الناس من عدد أكرب تشاي  إىل تدف 
 هامـا  دورا الربنـامج  هـذا  وأدى انلالق. كنقلة األسرية الوحدة اعتماد خالل من اللع  عل 
 مدرســي برنــامج وهــو ،2113 عــام يف (Palarong Pambansa) الوطنيــة األلعــاب ترســيخ يف

 اـز  ك والرياضـة  البدنيـة  التربيـة  تشـاي   إىل أساسا ويسع  التعليم وزارة تدير  للرياضة وطين
 الشباب. منا  أجل من األساسي الدراسي املنهج من يتازأ ال
 والسـالم  والتعلـيم  الصحة مفاهيم تعميق عل  قلر يف والرياضة الشباب وزارة وتعمل - 23
 للتالميـذ  “األوملبيـة  املدرسـة ” برنـامج  سنويا الوطنية األوملبية اللانة وتوفر الرياضة. خالل من

ــذين ــراو  ال ــني أعمــارهم تت  املدرســة مــن واســتفاد الرياضــات، خمتلــف يف عامــا 16 و 15 ب
ــة ــر األوملبي ــق خارطــة تشــا  ســنغافورة، ويف مراهــق. 27 111 مــن أكث  ســنة 21 ملــدة طري
 (،ActiveSG) لســنغافورة الرياضــي النشــاف برنــامج إىل إضــافة ،“2131 عــام رؤيــة” بعنــوان
 وتوجـد  الرياضـة.  ممارسـة  خـالل  مـن  أكثر صحية حياة يعيشوا أن عل  السنغافوريني املواطنني
 إطــار يف ســنغافورة، يف الرياضــة جملــس قــانون ينظمهــا الــ  الرياضــة هيمــة ســنغافورة يف أيضــا
 إىل للوصـول  كوسـيلة  الرياضـة  تشـاي   إىل وتـدف  والشباب، احمللية واجملتمعات الثقافة وزارة
 فمات . مجي  وإشرا  اجملتم  قلاعات مجي 
 االحتـادات  مـؤمتر  التركيـة  والرياضـة  الشـباب  وزارة نظمت ،2112 نيسان/أبريل ويف - 22

ــة الرياضــية ــا. يف د(أكــور )ســبورت الدولي  خمتلــف ممثلــي جتمــ  ســنوية مناســبة واملــؤمتر أنلالي
 املتحـدة  اململكـة  وتقوم الرياضة. ميدان يف اإلجيابية التغيريات لتعزيز الدولية الرياضية االحتادات
 الرياضــات. يف للمشــاركة العــامل أحنــا  مجيــ  يف الشــباب مــامأ الفــرص زيــادة يف فاعــل بــدور

 محايــة يف الرياضــة دور وتعزيــز الرياضــة ممارســة ســبل زيــادة علــ  وبراجمهــا سياســاتا وتنصــ 
 اجلنسا . للعنف والتصد  األطفال

 
 والربامج املوارد تعبمة - 3 

 يف املدرســي الــدوام دبعــ الرياضــي بالنشــاف اخلــاص الــوطين برناجمهــا أســتراليا تواصــل - 25
 بعـد  الرياضات ممارسة من جمانا االستفادة إمكانية لألطفال يتي  برنامج وهو احمللية، اجملتمعات
 وسـللات  احلكومـة  مـ   وبالتعـاون  وطريفـة.  إجيابية جتارب خوض خالل من املدرسي، الدوام
 يف للزناهـة  الوطنيـة  ةالوحـد  تعـا   الرياضية، اخلدمات ومقدمي الرياضية واهليمات القانون إنفاذ
 الصـلة  ذات املبـادرات  وتنسـق  وخارجيـا،  حمليـا  الرياضة ميدان يف الزناهة قضايا الرياضة ميدان
 الفريـق  يف طرفـا  حاليـا  للرياضـة  األسـترالية  اللانـة  أصـبحت  ذلـك،  إىل وإضـافة  املوضو . هبذا

 يف أخـرى  متعاونـة  هيمة 51 جان  إىل الرياضة، ميدان يف األطفال حبماية املعين الدويل العامل
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ــ  ــامل أحنــا  مجي ــن الع ــ  أجــل م ــة جتري ــن جمموع ــايري م ــة املع ــة إىل الرامي ــ  محاي ــال مجي  األطف
 للرياضات. املمارسني

 الرياضــة تتخــذ الــ  املشــاري  العــامل أحنــا  مجيــ  يف النمســاوية الرياضــة وزارة وتــدعم - 27
 للنســا  املســاواة وكفالــة احلياتيــة اراتاملهــ وتلــوير الفقــر حملاربــة ذلــك يف مبــا للتنميــة، وســيلة

 وبوليفيـا  أوكرانيـا  )يف مشاري  سبعة متويل جرى ،2113 عام ويف اإلعاقة. ذو  واألشخاص
 وموزامبيـق(.  وغواتيمـاال  وسـلوفاكيا  وزمبـابو   أفريقيـا  وجنـوب  القوميات( املتعددة - )دولة
 اجلنسـني  بـني  املسـاواة  قيـق حت علـ   تركـز  الـ   املشـاري   مـن  مشروعا 11 أيضا النمسا ومولت
ــوطين الصــعيد علــ  ــة اجلهــود إطــار يف ال ــة االحتادي ــز إىل اهلادف ــق أجــل مــن الرياضــة تعزي  حتقي

ــدماج ــاعي، االن ــ  ســيما ال االجتم ــنس النمســاوية الرابلــة م  النمســاوية والرابلــة الريشــة، لت
 لإلناث. القدم كرة لتشاي  العامل والفريق القوى، أللعاب
 مـــن كـــل يف نفـــذت حمـــددة بـــرامج خلمســـة 2112 عـــام يف الـــدعم انيـــاأمل وقـــدمت - 26

 بلـد  مـن  برنـامج  كـل  تركيز مناف واختلف .وناميبيا وموزامبيق وكولومبيا والربازيل أفغانستان
 بـني  املسـاواة  حتقيـق  علـ   أساسـا  منصـبا  كـان  التركيز لكن احمللية االحتياجات حبس  آخر إىل

 ومنـ   السـالم،  وبنا  البشرية/اإليدز، املناعة نقص فريوس نم والوقاية الشباب، ومنا  اجلنسني،
 االحتـاد  مـ   بشـراكة  األملانية احلكومة تعمل الوطين، الصعيد وعل  التنظيمي. والتلوير العنف،
 القــدم، لكــرة البافاريــة والرابلــة القــدم، لكــرة األملانيــة والرابلــة األوملبيــة، للرياضــات األملــا 
 مكتـ   منـها  أخـرى  جهـات  م  شراكات وتقيم القوى. وألعاب قدمال لكرة وستفاليا ورابلة
 يـادة بق املتعلـق  هـا برناجم إطـار  يف والسـالم  التنمية ألغراض الرياضة بتسخري املعين املتحدة األمم

 ومنظمـة  البشـرية/اإليدز،  املناعـة  نقـص  بفريوس املعين املشتر  املتحدة األمم وبرنامج ،الشباب
 ليونيسيف(.)ا لللفولة املتحدة األمم
 بالثقافــة خاصــة إعانــات تقــدمي ذلــك يف مبــا الــربامج، مــن عــدد بتنفيــذ اليابــان وتقــوم - 26

 للتعـاون  اليابانيـة  الوكالـة  خـالل  مـن  الرياضـيني  واملتلـوعني  املـدربني  وتـوفري  الشعبية للمشاري 
 يف لبشـرية ا املـوارد  تنميـة  أجـل  من اليابانية املؤسسة خالل من برامج تنفيذ يف وتشر  ،الدويل
 بلــدا 26 إىل متلوعــا 226 وأرســلت بلــدا، 26 لـــ إعانــات اليابــان قــدمت وقــد امليــدان. هــذا
 الرياضـة ” شـعار  حتـت  جديـدة  مبـادرة  اليابانيـة  احلكومة وأطلقت بلدا. 21 إىل خبريا 172 و

ــدا “الغــد أجــل مــن ــة لأللعــاب متهي ــ  األوملبي ــو يف ســتقام ال  ويشــمل .2121 عــام يف طوكي
 وإنشـا   العـامل،  أرجـا   مجيـ   يف األوملبيـة  للحركـة  الترويج إىل تدف خارجية مشاري  الربنامج
 العامليــة الوكالــة لعمــل إضــايف دعــم وتقــدمي اليابــان، يف مقرهــا يكــون للرياضــة دوليــة أكادمييــة
 العاملي. الصعيد عل  املنشلات ملكافحة
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ة أحـد اجملـاالت ذات األولويـة    وتؤد  الفلبني دورا رئيسيا يف العمل عل  اعتبـار الرياضـ   - 21
. وتدعم الفلبني أيضا عـدة مبـادرات   رابلة أمم جنوب شرق آسياثقافية ب -يف الدوائر السوسيو 

االستشارة من أجل أفضل املمارسـات والتمويـل، يف أملانيـا     وتعمد إىلدولية، تستند إىل الرياضة 
 لرياضة يف الصني.والربازيل ومجهورية كوريا ومنغوليا، وم  اإلدارة العامة ل

 للحضـارات  املتحـدة  األمـم  حتـالف  مـ   تفـاهم  مذكرة القلرية األوملبية اللانة ووقعت - 31
 خـالل  مـن  والتنميـة  السالم تعزيز أجل من مشتركة وأنشلة مشاري  تنفيذ عل  مبوجبها توافق

 يةأساسـ  هياكـل  إنشـا   يف قلـر  يف والرياضـة  الشباب وزارة وساعدت الرياضة. قدرة استغالل
ــا قلــر، خــارج رياضــية ــك يف مب ــ  إنشــا  ذل ــا، يف أمســرة ملع ــة مشــرو  وإجنــاز إريتري  مدين
 سـنغافورة  وزارة وقعـت  كما لبنان. يف الوطين الرياضي امللع  وإنشا  فلسلني، يف الرياضات
 أســـتراليا مثـــل اجلـــوار يف بلـــدان مـــ  الرياضـــي للتبـــادل دوليـــة بـــرامج بشـــأن تفـــاهم مـــذكرة

   واليابان. )الصني( كونغ وهونغ والصني كوريا ومجهورية دوتايلن وإندونيسيا

 22 مـدى  علـ   تقـدم  املتحـدة  للمملكـة  الرياضـة  هيمـة  فتمـت  مـا  املتحدة، اململكة ويف - 31
 بلـدا،  31 مـن  أكثـر  يف بـذلك  وتقـوم  ،اخلارج يف التنمية ألنشلة الرياضة لتسخري دعمها عاما
 ،اللعبـة(  قـانون  )تغـيري  “Moving the goalposts” برنـامج  يف حاليـا  بـ   تضـلل   مـا  ذلك يف مبا

 فرصـا  وكـذلك  احلياتيـة  مهـاراتن  تنميـة ل فرصـة  املـدارس  يف املنتظمات غري للفتيات يتي  الذ 
ــة وتشــار  .اقتصــادية ــق أعمــال يف الرياضــة هيم ــدويل العامــل الفري  الرياضــة بتســخري املعــين ال
 احلكومـات  هبـا  تضـلل   الـ   الصـلة  ذات األنشـلة  تنسيق يف وتساعد والسالم التنمية ألغراض
 التوجيهيـة  املبـاد   مـن  إطـار  تنفيـذ  علـ   الكومنول  أمانة م  وتتعاون امليدان. هذا يف الوطنية
 والسالم. التنمية ألغراض الرياضة لتسخري الكومنول  لبلدان
 

 التأثري عل  األدلة - 2 
ــة أجــرت - 32 ــاون للرياضــة، ســتراليةاأل اللان ــ  بالتع ــ م ــا، ةجامع ــا فكتوري  فلســفةل تقييم
 البدنيــة واألنشــلة الرياضــة يف الشــباب إشــرا  يف فعاليتــها دىملــو “احليــاة أجــل مــن اللعــ ”

ــوفريل املنظمــة ــربامج إدارة يف هبــا ي ســتنار معلومــات ت  اهلــاد ، احملــي  منلقــة ويف .الرياضــية ال
 وهـو  سـنوات،  ثـالث  سيسـتغرق  مسـتقل  حبثـي  مشـرو   تنفيـذ  يف األسـترالية  احلكومة شرعت
 الـ   األوليـة  البحـ   أعمـال  اسـتنتاجات  نشـر  مـؤخرا  ومت الرياضية. للتوعية سترايلاأل الربنامج
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ــو تونغــا يف جــرت ــاورو وفنوات ــة وتشــري .(2)ون ــامج أن إىل األدل  يف كــبريا إســهاما يســهم الربن
 اللويل. األمد عل  من  املستفيدين ورفا  صحة حتسني
 األملانيـة  اجلامعـة  مـ   وثيقا تعاونا والتنمية االقتصاد  لتعاونا رةوزا تتعاون أملانيا، ويف - 33

 الـربامج  أثـر  وتقيـيم  لرصـد  البدنيـة  والتربيـة  الرياضـة  لعلـوم  الـدويل  واجمللس كولو  يف للرياضة
 الرياضة. خالل من السالم وبنا  الفقر عل  للقضا  احلالية
 للرصـد  مسـتقلة  مؤسسـة  جرتـ  أ خـارجي  تقيـيم  خـالل  من املتحدة، اململكة وكشفت - 32

 الـدويل،  اإلهلـام  برنـامج  أن (،Ecorys UK) املتحدة اململكة - إيكوريس مؤسسة هي والتقييم،
 جناحاتـا  أحـد  كـان  ،2112 عـام  لنـدن  يف أقيمـت  الـ   الصـيفية  األوملبيـة  األلعـاب  عـن  املتولد

 وياتاملســـت خمتلـــف مـــن شـــخص مليـــون 25 مـــن أكثـــر الربنـــامج هـــذا أهلـــم فقـــد الكـــربى.
 251 111 مـن  ألكثـر  التدري  ووفر حياتم، لتحسني الرياضة الختيار العامل يف بلدا 21 يف

 الوطنيـة  التشـريعية  والقـوانني  اتسـتراتياي واال السياسـات  مستوى عل  تأثريا وأحدث ممارس،
 تعديال. 55 إجرا  إىل دف  حبي 
 

 املتحدة األمم منظومة - با  
 والسالم التنمية ألغراض الرياضة بتسخري يناملع املتحدة األمم مكت  - 1 

 ألغـراض  الرياضـة  بتسـخري  املعـين  العـام  لألمـني  اخلـاص  املستشـار  وأنشلة والية يدعم - 35
 وخـالل  .والسالم التنمية ألغراض الرياضة بتسخري املعين املتحدة األمم مكت  والسالم التنمية
ــرة ــمولة الفتـ ــالتقرير، املشـ ــل بـ ــار واصـ ــاص املستشـ ــ وا اخلـ ــهما ملكتـ ــا عملـ ــة باعتبارمهـ  بوابـ
ــة ــم منظومـ ــدة األمـ ــز املتحـ ــة لتعزيـ ــة وتعبمـ ــفها الرياضـ ــهوض أداة بوصـ ــدافب للنـ ــة أهـ  املنظمـ
 .(3)وقيمها ومهامها
 الصــندوق إىل املقدمــة املاليــة التربعــات خــالل مــن وعملياتــ  كتــ امل أنشــلة وت مــو ل  - 37

 تشــرين يف العــام األمــني أنشــأ  الــذ  والســالم، التنميــة ألغــراض الرياضــة لتســخري االســتمما 
 مثــل اخلاصــة، واملؤسســات احلكومــات مــن التربعــات تلقــي وميكــن .2116 الثــا /نوفمرب
 مت بـالتقرير،  املشـمولة  الفتـرة  وخـالل  .األفراد من كذلكو ،والشركات واملنظمات املؤسسات

__________ 

ميكن االطال  عل  املعلومات اخلاصة بالبلدان عل  العنوان اإللكترو  التايل:  (2) 
http://www.ausport.gov.au/supporting/international/programs/pacific. 

ملكت  األمم املتحدة لتسخري الرياضة  2113و  2112ميكن االطال  عل  التقريرين السنويني لعامي  (3) 
ألغراض التنمية والسالم عل  العنوان اإللكترو  التايل: 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/unplayers/special_adviser. 
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 اجلهـة  بصـفتها  سـنويا  تـ  للمك أملانيـا  تربعـت  فقـد  أعضـا :  دول عـدة  مـن  مالية تربعات تلقي
 تربعـات  املتحـدة  اململكـة  وقدمت ،2113 عام يف تربعا الروسي االحتاد وقدم الرئيسية، املاحنة
 التنميـة  ألغـراض  الرياضـة  تسـخري ب املعـين  الـدويل  العامل الفريق أمانة لعمليات خصصت سنوية
 اجمللـس و الدوليـة،  ملبيـة األو اللانـة  اآلخرين املسامهني ومن املكت . داخل توجد ال  ،والسالم
 املنظمـة  واللانـة  السـعودية،  األوملبيـة  واللانـة  ،الوطنيـة  األوملبيـة  اللاان رابلةو ،آلسيا األومل 

 واالحتـاد  كوريـا،  مجهوريـة  يف غوانغاو مبقاطعة غوانغاو، يف الصيفية اجلامعية األلعاب دورةل
 سامسونج. وشركة الكورية، اجلوية اخللوف وشركة للتايكوندو، العاملي
 اإلعـالم  شـؤون  إدارة مـ   بالتعـاون  املكتـ ،  واصـل  بـالتقرير،  املشمولة الفترة وخالل - 36

 فرقــةو لالتصــاالت املتحــدة األمــم فريــق اجتماعــات وتنســيق عقــد مشــاركا، رئيســا بوصــفها
 هـو  الفريـق و والسـالم.  لتنميـة  ألغـراض  الرياضـة  بتسخري املعنية الوكاالت بني املشتركة عملال
ــةمبثا ــ ب ــني مشــتر  ربمن ــز الوكــاالت ب ــني االتصــال لتعزي ــم وكــاالت ب ــادل املتحــدة، األم  وتب

 الرياضـة  تسـخري  جمـال  يف نفـذة امل باألنشـلة  يتعلـق  فيمـا  والتنسـيق  االتسـاق  كفالةو املعلومات،
 والسالم. التنمية ألغراض

 تنميـة ال ألغـراض  الرياضـة  تسخري” بعنوان شبكي موق  وتلوير تدبري املكت  وواصل - 36
 هـذا  يتضـمن و (.http://www.un.org/sport) “تعمـل  وهـي  املتحـدة  األمـم  منظومـة  - والسالم
 املتحـدة  األمـم  منظومـة  ومؤسسـات  اخلـاص  واملستشـار  باملكت  املتعلقة املعلومات مجي  املوق 
ــ  ــتثمر الـ ــة تسـ ــا. يف الرياضـ ــافة مبادراتـ ــذا إىل وإضـ ــ  هـ ــبكي، املوقـ ــل الشـ ــ  واصـ  املكتـ
ــز ــويتر فيســبو  علــ  حســابات خــالل مــن االجتمــاعي التواصــل وســائ  يف وجــود  تعزي  وت
 ويوتيوب. وفليكر
 يف األوروبيـــة القـــدم كـــرة رابلـــات الحتـــاد اخلرييـــة مونـــاكو جـــائزة تلقـــي وبفضـــل - 31
 الرياضـة  لتسـخري  مشـاري   مسـة خل الـدعم  املكتـ   يقـدم  يورو، مليون 1 وقيمتها ،2111 عام

 الصــحة؛ هــي: مواضــيعية، جمــاالت مخســة ضــمن منــاطق مخــس يف والســالم والتنميــة ألغــراض
 هـذ   بني ومن والتعليم. اإلعاقة؛ ذوو واألشخاص اجلنسني؛ بني واملساواة واملصاحلة؛ والسالم
ــزال ال املشــاري  ــذ جيــر  ي ــذ  املشــرو  تنفي ــدير  ال ــم متلوعــو ي ــا، يف املتحــدة األم  أوكراني
 للتايكونـدو  الـوطين  االحتـاد  ومشـرو   رونـد ، بو يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنامج ومشرو 
 إجنـاز  ومت هـاي .  يف “سـبورت  باليز” مؤسسة ومشرو  طاجيكستان، يف بوكسينغ والكيك
 العقليـة  الصـحة  مشاكل معاجلة عل  عمل والذ  برلني، يف احلرة اجلامعة تدير  الذ  املشرو 

 أمــرية هيــا األمــرية تــهاأقام خرييــة عشــا  مأدبــة خــالل مجعــت أمــوال وبفضــل غــزة. قلــا  يف
 ،2111 عــام يف والســالم التنميــة ألغــراض الرياضــة بتســخري املعــين اخلــاص واملستشــار األردن
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 الشـرق  يف الفلسـلينيني  الالجـمني  وتشـغيل  إلغاثـة  املتحـدة  األمم لوكالة مشروعا املكت  مول
 بناا . أجنز وكالمها فلسلني، يف ديار جملموعة ومشروعا )األونروا( األدىن
 تنظـيم  يف الدوليـة  األوملبيـة  اللانةو املكت  اشتر  ،2113 حزيران/يوني  7 و 5 ويف - 21

 نيويــور . يف املتحــدة األمــم مبقــر والتنميــة الســالم أجــل مــن للرياضــة الثالــ  الــدويل املنتــدى
 ورئــيس العــام األمــني مــن كــل االفتتاحيــة جلســت  وترأســ  يــومني دام الــذ  ،املنتــدى وتضــمن
ــة ــةاألو اللان ــة، ملبي ــة بشــأن جلســات الدولي ــزا باعتبارهــا الرياضــة ثماراســت كيفي ــق حمف  لتحقي

ــداف ــة األه ــة، اإلمنائي ــةو لأللفي ــة كيفي ــا متابع ــق م ــن ينبث ــن الكــربى الرياضــية األحــداث ع  م
 مـن  أكثـر  املنتـدى  أعمـال  وحضـر  الرياضـة.  خـالل  مـن  السـالم  ثقافـة  تعزيز وكيفية مبادرات،
 ومنظومــة الوطنيــة احلكومــات مــن ممثلــون فــيهم مبــن توى،املســ رفيعــة وشخصــية خــبري 511
 رئيسـية  توصـيات  باعتمـاد  أعمالـ   املنتدى واختتم واجلامعات. املعونة ومنظمات املتحدة األمم
 .(2)جياياإل تغيريال إلحداث أداة باعتبارها الرياضة من االستفادة إىل تدف
ــرة وخــالل - 21 ــالتقرير، املشــمولة الفت ــد ب ــ ، عم ــعيا املكت ــم إىل س ــ  أنشــلت  دع  وبراجم

 لتلـك  الرياضـة  لتسـخري  التـرويج  إىل الراميـة  وأعمالـ   والسالم التنمية ألغراض الرياضة لتسخري
 مـ   اتفاقـات  إبـرام  خالل من عديدة جديدة شراكات إقامة إىل العامل، أحنا  مجي  يف األغراض
ــة اخللــوف شــركة ــة، اجلوي ــاد الكوري ــاملي واالحت ــدو، الع ــادو للتايكون ــدويل االحت  للاــودو، ال
 يف غـــانغوون ومقاطعـــة الصـــدرية، والزالجـــة اجلماعيـــة الزالجـــة ملســـابقات الـــدويل واالحتـــاد
 إنتــاج وشــركة سامســونج، وشــركة ،اهلــاد  واحملــي  آســيا إذاعــات احتــادو كوريــا، مجهوريــة
 بتســخري املعــين العــام لألمــني اخلــاص املستشــار وواصــل (.Parapictures) بارابيكتشــرز األفــالم
 الـ   واملشـاري   احلكوميـة  غـري  للمنظمات دعم رسائل توجي  والسالم التنمية ألغراض الرياضة
 تعزيـز  هبـدف  وذلـك  والسـالم،  التنميـة  أجـل  مـن  بالرياضـة  للنهوض السليمة املمارسات تعتمد
 اهبـ  املعمـول  املعايري إىل استنادا بللبات تقدمت ال  املنظمات تقييم وجرى ووجودها. تأثريها
 عليهـــا حتصـــل الـــ  اإلقـــرارات أن وثبـــت املعتمـــدة. والتحريـــات االســـتبيانات أســـاس وعلـــ 

 إلقامـة  هلـا  الفـرص  وإتاحـة  هلـا،  األمـوال  مـن  املزيـد  وتـأمني  مسعتـها،  حتسـني  يف تفيـد  املنظمات
 جديدة. شراكات

ــامجل خمــيم أول إطــالق يف الناــا  وبعــد - 22 ــادة ربن  اســتغل ،2112 عــام يف الشــباب قي
ــ امل ــزخم كت ــة لتنظــيم ال ــام يف إضــافية خميمــات أربع  وسويســرا والســويد قلــر يف 2113 ع

 املتحـــدة والواليـــات واليابـــان أملانيـــا يف 2112 عـــام يف خميمـــات وثالثـــة كوريـــا، ومجهوريـــة
__________ 

العنوان اإللكترو  التايل:  ميكن االطال  عل  تقرير املنتدى عل  (2) 
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/resourcecenter/publications. 
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 ممــن احملليــة، اجملتمعــات يف العــاملني الشــباب بــدعم الشــباب قيــادة برنــامج ويقــوم األمريكيــة.
 الــتعلم فــرص مــن يســتحقون  مبــا بتزويــدهم حمــدودة، ومــوارد أساســية تعلــيم مســتويات لــديهم

 غـرار  وعلـ   احملليـة.  جمتمعـاتم  يف إجياي تغيري إلحداث الرياضة ثماراست كيفية عل  والتدري 
 القـدم،  كـرة ل ورابلات وأندية دولية، رياضية هيمات الربنامج يف اشتركت السابقة، املخيمات
 هــذ  وأتاحــت خاصــة. وشــركات وجامعــات، حكوميــة، غــري ومنظمــات إمنائيــة، ووكــاالت
 أداة باعتبارهـا  الرياضـة  واسـتغالل  مهـاراتم  لتلـوير  فرصـة  مشـار   211 من ألكثر املخيمات
 واعــد الشــباب قيــادة برنــامج ومســتقبل احملليــة. جمتمعــاتم يف والســالم بالتنميــة للنــهوض فعالــة
 .(5)2115 عام ويف 2112 عام من املتبقية الفترة يف خميمات مثانية حنو تنظيم املقرر من إذ
 

 ســائر و املتخصصــة   اووكاالتــ  وبراجمهــا  وصــناديقها  ومكاتبــها  املتحــدة  األمــم إدارات - 2 
 اهل التابعة الكيانات

 مــن بــدعم اإلمنــائي، املتحــدة األمــم برنــامج أطلقهــا مبــادرة هنــا  بزامبيــا، لوســاكا يف - 23
 يف البيمـة  حلفـ   التـرويج  مـ   الرياضـات  ممارسـة  علـ   بابالشـ  تشـا   الدوليـة،  األوملبية اللانة
 يف الفقـر  ضـد  العاشـرة  بـاراة امل اإلمنائي الربنامج ونظم تشياوا. يف الصيد حيوانات إدارة منلقة
 سويسـرا،  بـرن،  يف الفقـر  ضد عشرة احلادية واملباراة ،2112 عام يف الربازيل، أليغر ، بورتو
 ،القـدم  لكـرة  الـدويل  واالحتـاد  األوروبيـة  القـدم  كـرة  ترابلـا  احتاد من بدعم ،2112 عام يف

 النوايـا  سـفرا   زال مـا  ذلـك،  إىل وإضـافة  الشـبابية.  املنظمـات  ملختلـف  األموال مج  يف فساعد
 وديدييـ   كاسـياس،  وإكـر  شـارابوفا،  وماريـا  سـيلفا،  دا فـيريا  مارتـا  اإلمنـائي،  بالربنـامج  احلسنة

ــا، ــدو، دروغب ــن ورونال ــدين وزي ــدان، ال ــون زي ــ  يعمل ــراز عل ــيم يف الرياضــة مســامهة إب  التعل
 والسالم. والتنمية االجتماعي واالندماج اجلنسني بني واملساواة والصحة

 اليونســكو أنشــأت ،الرياضــة جمــال يف املنشــلات ملكافحــة الدوليــة االتفاقيــة إطــار ويف - 22
 ،2116 عـام  يف  إنشـائ  ومنـذ  املنشـلات.  تعـاطي  مكافحة برامج متويل يف للمساعدة صندوقا
 الــدخل املنخفضــة البلــدان يف أو منــوا البلــدان أقــل يف مشــروعا 132 جمموعــ  ملــا إعانــات مــن 
 دورات لتـد   للتصـد   احلكوميـة  التـدابري  دعـم  ولتعزيـز  دوالر. مليـون  2.2 عل  قيمتها تزيد
 وهـي  دة،اجليـ  البدنيـة  التربيـة  سياسـات  من شاملة جمموعة اليونسكو استحدثت البدنية، التربية
ــارة ــ  يسترشــد دليــل عــن عب ــز تنقــي  يف ب ــدابري وتعزي  تلــك تنفيــذ لتحســني العامــة السياســة ت
 لـوزرا   امساخلـ  الـدويل  اليونسـكو  مؤمتر يف املشاركون أصدر ،2113 أيار/مايو ويف الربامج.

__________ 

ميكن االطال  عل  مزيد من املعلومات عل  العنوان اإللكترو  التايل:  (5) 
http://www.un.org/wcm/content/site/sport/YLC. 
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 علـ   فيـ   أكـدوا  الذ  ،“برلني إعالن” والرياضة البدنية التربية عن املسؤولني املوظفني وكبار
 يف عامــة باســتثمارات القيــام علــ  وشــاعوا للاميــ ، أساســيا حقــا باعتبارهــا الرياضــة ممارســة
 الرياضة. جمال يف الزناهة عل  احلفاظ أمهية وأبرزا والرياضة، البدنية التربية برامج
 مبسـاعدة  القلريـة  الـربامج  يف واللع  الرياضة دمج عل  التأكيد اليونيسيف وواصلت - 25

 ومـن  .احملليـة  جمتمعاتم يف اندماجهم وزيادة صحي حياة أسلوب اتبا  عل  ومنياحملر األطفال
 ،“لنلعـ  ” شـعار  حتـت  الكـاري   البحـر  ومنلقـة  الالتينيـة  أمريكـا  يف اإلقليميـة  مبادرتا خالل
 يف القادمـة  األوملبيـة  واأللعـاب  2112 لعـام  القـدم  لكرة العامل كأس زخم اليونيسيف استغلت

 اجلميـ .  إليهـا  يصـل  أن ميكـن  آمنـة  رياضـية  مرافـق  تـوفري  علـ   جملتمعاتا لتشاي  2117 عام
 كافــة جتمــ  جديــدة عامليــة مبــادرة وهــو اليونيســيف، فريــق املنظمــة أطلقــت ،2112 عــام ويف

 وتواصـل  األطفـال.  لصـا   مزايـا  مـن  هلـا  مـا  السـتغالل  الرياضـة  جمال يف الوكالة عمل جوان 
 بـاملعوقني،  اخلاصـة  األوملبيـة  األلعـاب  لـدعم  الرئيسـيني  ينيالعامل شركائها م  تعاوهنا اليونيسيف

 وجهـات  يتـد، ايون مانشسـتر  ونـاد   القـدم،  لكـرة  برشـلونة  وناد  ،الدويل الكريكيت جملسو
 احمللي. الصعيد عل  احلكومية غري املنظمات من فاعلة
 مكافحـة ” بعنـوان  عمليـا  دلـيال  املتحدة لألمم العاملي االتفاق عرض ،2113 عام ويف - 27

ــة يف الفســاد ــل بالرياضــة: املتصــلة والضــيافة الرياضــة رعاي ــي دلي  ملســاعدة “للشــركات عمل
 ووفـق  الشـفافية  مـن  إطـار  يف الرياضـية  والضـيافة  الرياضـية  بالرعايـة  القيام يف الراعية الشركات
ــاد  ــة. املبـ ــانون ويف األخالقيـ ــمرب كـ ــدت ،2113 األول/ديسـ ــة عقـ ــل منظمـ ــة العمـ  الدوليـ
 املناقشـات  خـالل  ومـن  اهلـاد .  احملـي   منلقـة  يف والرياضـة  الشـباب  لـوزرا   لثال ا االجتما 

 الشـباب،  منـا   يلـي:  مـا  يف االسـتثمارات  زيـادة  إىل حاجـة  هنـا   أن الدولية العمل ملنظمة ثبت
 إىل الراميـة  اإلجـرا ات  يف الشـباب  ومشاركة والصحة، الشباب، وعمالة اجليد، التعليم وتوفري
 احلوكمة. يف واملشاركة نا،،امل تغري من احلد
 مـن  أكثـر  تضم ال  العاملية شبكتها خالل من بنشاف، فتعمل اإلعالم شؤون إدارة أما - 26
 املتحــدة، األمــم يف أخــرى مكاتــ  مــ  وبالشــراكة املتحــدة، لألمــم تابعــا إعالميــا مركــزا 71
 تـدمج  الـ   ىالكـرب  واملناسـبات  الـربامج  تشـاي   عل  حكومية، غري ومنظمات أعضا ، ودول
 لبنـان،  يف “للسـالم  در جهـا ” مبـادرة  ومنـها  والسـالم،  التنميـة  ألغراض الرياضة تسخري عنصر
 ومبـادرة  ناميبيـا،  يف احملرومـة  املنـاطق  يف االبتدائيـة  املـدارس  تالميـذ  علـ   القـدم  كـرات  وتوزي 

 “دواحـ  ليـوم  السـالم ” القـدم  كـرة  ودور  كينيـا،  يف “سـلمية  انتخابـات  أجـل  من الرياضة”
   البحرين. يف
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 الـدويل  االحتـاد  نظمـ   الـذ   2111 لعـام  للنسـا   القـدم  لكرة العامل كأس أعقاب ويف - 26
ــا، يف القــدم لكــرة ــامج واصــل أملاني  املناعــة نقــص بفــريوس املعــين املشــتر  املتحــدة األمــم برن

ــرية/ ــز االيدزالبشــ ــ  تعزيــ ــ  تعاونــ ــية اهليمــــات مــ ــة. الرياضــ ــامج وأطلــــق الدوليــ ــة الربنــ  محلــ
 طائفـة  مبسـاعدة  منـ   بالوقايـة  لاللتـزام  الشـباب  وتعبمـة  اإليـدز  بفريوس للتوعية “اهلدف امحوا”

 وأمريكــا أفريقيــا بــني القائمــة القويــة للصــالت وجتســيدا ني.ســتراتياياال الشــركا  مــن واســعة
 يف القـدم  لكـرة  العامل كأس منافسات انلالق قبيل احلملة هذ  إطار يف جولة ُأطلقت الالتينية،

ــل.ال ــت ربازي ــة ومشل ــر اجلول ــدم كــرة متري ــدان دول رؤســا  إىل ق ــا بل ــة وأمريكــا أفريقي  الالتيني
 احلملــة، رســالة نشــر يف وللمســاعدة عليهــا. التوقيــ  أجــل مــن الــدويل الــدور  يف املشــاركة
 وجرفينــهو بــاال ، ومايكــل لــويس، دافيــد مثــل لديــ  احلســنة النوايــا بســفرا  الربنــامج يســتعني
 املشهورين. القدم كرة الع  من ومجيعهم ي(،كواس ياو )جريف
 األمـم  هيمـة  أدجمـت  ،“املـرأة  ضـد  العنـف  إلهنـا   احتـدوا ” العـام  األمـني  محلـة  إطار ويف - 21

 إلهنـا   كـأداة  الرياضـة  للمـرأة(  املتحدة األمم )هيمة املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة
 لنشـر  املسـتليلة  للكـرة  اجلـورجي  االحتـاد  م  مةاهلي تشاركت جورجيا، ففي املرأة. ضد العنف
 إعالنـات  وبـ   وبعـدها،  املباريـات  قبـل  صـحفية  مـؤمترات  عقـد  خـالل  مـن  احلملة هذ  رسالة

 االحتـاد  مـ   اهليمـة  تشـاركت  طاجيكستان، ويف املباريات. أثنا  بالالعبني واالستعانة تلفزيونية،
 والفتيــان. للفتيــات الفــرص لتكــافؤ رويجوللتــ املــرأة ضــد بــالعنف للتوعيــة دوللتايكونــ الــوطين
 إلطـالق  القتاليـة  التايلنديـة  املالكمـة  لرياضـة  الدوليـة  اإلداريـة  اهليمـات  مـ   اهليمة تشاركت كما
 السـيلرة  نزعـة  مظـاهر  ملكافحـة  واملـدربني  والرياضيني الشباب مهارات بنا  عل  تركز مبادرة
 العنف. ونبذ حتراماال عل  القائمة العالقات وتغذية الذكور عند الضارة
 مـن  أوكرانيـا  يف الشـباب  حيـاة  حتسـني  علـ   يعملـون  املتحـدة  األمـم  متلوعو فت  وما - 51

ــادرة دعــم مواصــلة خــالل ــدرج مشــرو  وهــو الشــبان، القــدم كــرة متلــوعي مب  إطــار يف ين
 كـرة  خـالل  مـن  املدنية واملشاركة بالصحة التوعية تعزيز إىل ويهدف لأللفية اإلمنائية األهداف
 الربنـامج  يف وشـار   مدرسـا،  351 من أكثر تدري  يف أمور مجلة يف املشرو  ويتمثل القدم.
 معــارف يف ملحــوظ حتســن بتحقيــق املتحــدة األمــم متلوعــو وأفــاد شــاب. 2 111 مــن أكثــر

 واملسـاواة  العنـف،  ومنـ   واإليـدز،  البشـرية  املناعة نقص فريوس خبصوص املشاركني ومهارات
 اجلنسني. بني
 الرياضـة  تسـخري  مبـادرات  مـن  بعـدد  السـالم  حلف  املتحدة األمم عمليات للعتواض - 51

 ســبيل فعلــ  والســالم. والتنميــة واحلــوار املصــاحلة تشــاي  ســبيل يف والســالم التنميــة ألغــراض
 لعبـة  يف ومنافسـات  العـدو  يف سـباقات  ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  نظمـت  املثال،
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ــداما ــرة ال ــ اللــائرة والك ــة، الكــرة ةولعب ــن احلديدي ــا  أجــل م  والالعنــف الســالم ثقافــة إرس
 برنــامج قــربص يف الســالم حلفــ  املتحــدة األمــم قــوة ونظمــت االجتمــاعي، والوئــام والتســام 

 يونانيـة،  وأخـرى  تركيـة  حمليـة  جمتمعـات  مـن  الشـباب  بـني  التفاعـل  لتعزيـز  السـلة  لعبة يف توأمة
 املــد  اجملتمـ   مشـاري   مــن مشـروعا  كوسـوفو  يف املؤقتــة لـإلدارة  املتحـدة  األمــم بعثـة  ومولـت 
 رياضــيا ملعبــا ودشــنت واملصــاحلة الســالم تشــاي  بغيــة “الســالم أجــل مــن الرياضــة” بعنــوان
 ومنحـت  للفرق، املساعدة مايل يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة وقدمت املهام، متعدد
 الشباب. نيب واملصاحلة السالم لتشاي  مباريات ونظمت قدم، كرات

 
 2112 لعام القدم لكرة العامل بكأس املتصلة املتحدة األمم منظومة أنشلة - جيم 

 رياضـية  مناسـبة  القـدم  لكـرة  الـدويل  االحتـاد  ينظمـ   الذ  القدم لكرة العامل كأس يعد - 52
 األمـم  لوكـاالت  تتـي   وهـي  العـامل.  أحنـا   مجي  من الناس وجتم  سنوات أرب  كل تقام كربى
 احليـاة  أسالي  تشاي  سبيل يف باألنشلة واالضلال  الشراكات وتعزيز إلبرام فرصة ةاملتحد

 البشـرية/اإليدز،  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  والوقايـة  اجلنسني، بني واملساواة والتعليم، الصحية،
 لكـرة  العـامل  كـأس  أنشـلة  يف العـام  األمـني  شـار   وقـد  االجتمـاعي.  واالنـدماج  البيمة، ومحاية
 حقـوق  وإعمـال  السـالم  حتقيـق  يف الرياضـة  دور وتـرويج  إلبراز الربازيل يف 2112 ملعا القدم

 اإلمنـائي  املتحـدة  األمم برنامج دعم األخرى: املتحدة األمم أنشلة ومن التمييز. ومن  اإلنسان
 حتفـز  تثقيفيـة  مشـاري   تنفذ ال  ،جتماعياال تغيريال إلحداث الرياضة تسخريل الربازيلية للشبكة
 حلملـة  للبيمـة  املتحـدة  األمـم  برنـامج  وإطالق التعليمي، الوس  يف البد  النشاف تخداماس عل 
 املسـتدامة  التنميـة  حتقيق يف إسهامهم بإمكانية السيا  توعية أجل من “األخضر السفر جواز”
 عـن  لوثـائق  اليونسـكو  وإصـدار  بأسـفارهم،  قيامهم أثنا  يف مسؤولة خيارات حتديد خالل من

ــها املدرســني، لصــا  الرياضــة ــات من ــن كتيب ــي ع ــالرو  التحل ــاطي ومكافحــة الرياضــية ب  تع
 مــ  بالتشــار  الرياضــة وقــيم املتحــدة لألمــم الرئيســية الرســائل مــ  تعمــم ســوف املنشــلات،

 املعـين  املشـتر   املتحـدة  األمـم  برنـامج  نظـم  ذلـك،  إىل وإضـافة  .Vale الربازيليـة  التعدين شركة
ــة إليدزالبشــرية/ا املناعــة نقــص بفــريوس ــم صــندوق مــن مبســاعدة “اهلــدف امحــوا” محل  األم
 اإليــدز، فــريوس مــن الوقايــة بأمهيــة للتوعيــة متلــوعني ودربــت عبــأت وقــد للســكان، املتحــدة
 ل . للتصد  النشلة املشاركة عل  الشباب ولتشاي  والعالج، والفحص انتقال ، وأمناف
 ”Proteja Brasil“ باسـم  عـرف ي اجلـوال،  اهلـاتف  علـ   تلبيقـا  اليونيسـيف  واستحدثت - 53
 محايتـهم  سـبيل  يف واملـراهقني  األطفـال  ضـد  العنـف  أعمال عن اإلبالغ لتيسري الربازيل(، )احم
ــامل كــأس منافســات خــالل واالجتــار اجلنســي االســتغالل مــن ــدم لكــرة الع ــام الق  .2112 لع

 الربازيــل سـة رئي دعـم  الكتسـاب  الرياضـية  املناسـبة  هـذ   للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيمـة  واسـتغلت 
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ــا ــ  ملبادرت ــوان حتمــل ال ــزام” عن ــا  االلت ــف بإهن ــات النســا  ضــد العن ــد ،“والفتي ــزام بتأكي  الت
 منافسـات  خـالل  لـ   والتصـد   والفتيـات  النسـا   ضـد  العنـف  ملن  وطنية محلة بإعداد احلكومة
 ارإطـ  يف جـرت  ال  املناسبات يف الدولية العمل منظمة شاركت كما القدم. لكرة العامل كأس
 العــامل كــأس منافســات قبــل الالئــق العمــل معــايري لضــمان محلــة إجيــاد خــالل مــن العــامل كــأس
 للمناسـبات  منوذجـا  يـوفر  حتليلي تقرير وإعداد اخلضرا  العمل لفرص للترويج وكذلك وبعدها
 اجليدة. واملمارسات املستفادة الدروس عل  التشديد م  املستقبل، يف الكربى الرياضية
 كـأس  حـول  تتمحـور  مناسـبات  عـدة  السـالم  حلفـ   املتحـدة  األمـم  مليـات ع ونظمت - 52
 والـتالحم  اجلنسـني،  بـني  واملسـاواة  العنـف،  نبـذ  علـ   لتشـاي  ل 2112 لعام القدم لكرة العامل

 ،هـاي   يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة قامت املثال، سبيل فعل  والسالم. االجتماعي
 بشـأن  رسـائل  لنشـر  دقيقـة  21 مدتـ   تلفزيـو   برنامج بإنتاج تيني،اهلاي الفكاهيني من فريق م 

ــة واستضــافت والســالم؛ الرياضــة ــم منظمــة بعث ــق املتحــدة األم ــة يف االســتقرار لتحقي  مجهوري
 ونظمـت  اجملتمعـات؛  بـني  للتقريـ   القـدم  كـرة  يف ملباريـات  عامـة  عروضا الدميقراطية الكونغو
ــة ــور يف املتحــدة ألمــموا األفريقــي لالحتــاد املختللــة العملي ــات مثــا  دارف  تنظــيم خــالل مباري
 يف الشـباب  ومكانـة  رمضـان  أمهيـة  بشـأن  خلـ   انلالقهـا  قبـل  ألقيـت  العـامل  كـأس  منافسات
 نقـا   حلقـات  عق  وتثقيفية رياضية مواد ليربيا يف املتحدة األمم بعثة وقدمت السالم؛ عملية

 ديفـــوار كـــوت يف املتحـــدة ألمـــما عمليـــة وتعاونـــت العـــامل؛ كـــأس بشـــأن للخـــربا  حواريـــة
ــ  ــيني شــركا  م ــة إلنشــا  حمل ــدم لكــرة قري ــامل كــأس خــالل الق ــن الع ــ  أجــل م ــني التقري  ب

 اجملتمعات. خمتلف
  

 والسالم التنمية ألغراض الرياضة بتسخري املعين الدويل العامل الفريق - سادسا 
 ملبـادرة  جتسـيد  والسـالم  ةالتنميـ  ألغـراض  الرياضـة  بتسخري املعين الدويل العامل الفريق - 55

 ألغـراض  الرياضـة  تسـخري  وبـرامج  بسياسات تتعلق توصيات صياغة إىل تدف دولية حكومية
 والدوليـة  الوطنيـة  اإلمنائيـة  اتستراتياياال ضمن التوصيات هذ  دمج شاي وت والسالم التنمية

 بتعزيـز  حلكومـات ا قيـام  إىل يـدعو  إنشائ ، منذ العامل، الفريق فت  وما احلكومية. والسياسات
 أمانــة وتوجــد والســالم. التنميــة ألغــراض الرياضــة بتســخري يتعلــق فيمــا السياســات إجــرا ات
 .2111 عام منذ والسالم التنمية ألغراض الرياضة بتسخري املعين املكت  داخل العامل الفريق
 مهاوتـدع  أفريقيـا  جنـوب  حاليـا  ترأسـ   الـذ   العامـل،  للفريق التنفيذ  اجمللس وجيتم  - 57

 وتوجيـ   باملوضـو   الصـلة  ذات القضـايا  ملناقشـة  السـنة  يف مرتني للرئيس، نائبا بصفتها النرويج
 األطفـال  منا و الرياضة التالية: باجملاالت تعى ال  اخلمسة واضيعيةامل عاملةال فرقةاأل أعمال سري
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 إلعاقـة، ا ذو  واألشـخاص  والرياضـة  والسـالم؛  والرياضـة  اجلـنس؛  ونو  والرياضة والشباب؛
 األمـم  )كيانـات  واملراقبون األعضا ( )الدول العامل الفريق أعضا  وجيتم  والصحة. والرياضة
 مســألة بشــأن مواضــيعية جلســة تســبقها عامــة، دورة إطــار يف ســنويا املــد ( واجملتمــ  املتحــدة
 التنفيذ . اجمللس حيددها شاملة
ــدورة وخـــالل - 56 ــة الـ ــة العامـ ــق الثالثـ ــل، للفريـ ــودةامل العامـ ــرين 2 يف جنيـــف يف عقـ  تشـ

 للـرئيس  ونائبـا  رئيسـا  التـوايل  علـ   وغانا املتحدة اململكة انتخاب أعيد ،2112 األول/أكتوبر
 بشــأن 2112 لعــام املواضــيعي االجتمــا  وكــان .“الشــباب األطفــال ومنــا  الرياضــة” لـــفريق

 املواضــيعي  االجتمــا يف إليــ  اســتند موضــو  وهــو ،“الرياضــة ميــدان يف والصــيانة احلمايــة”
 العنـــف مكافحـــة يف الرياضـــة قـــدرة تســـخري” بشـــأن 2112 حزيران/يونيـــ  31 يف املعقـــود
 املــؤمتر متابعــة بعمليــة ارتــب  الــذ  االجتمــا ، هــذا تــوج وقــد .“الرياضــة جمــال يف اجلنســا 
 وموضـوعات   ،والرياضـة  البدنيـة  التربيـة  عـن  املسـؤولني  املوظفني وكبار للوزرا  اخلامس الدويل
 للتصــد  للحكومـات  املوجهـة  التوصــيات مـن  مباموعـة  والعنــف، باجلنسـانية  املتعلقـة  رعيـة الف

 الرياضة. خالل ومن الرياضة ميدان يف اجلنسا  للعنف
ــدورة وخــالل - 56 ــة ال ــة العام ــق الرابع ــودة العامــل للفري ــ  1 يف املعق  مت ،2112 متوز/يولي

 باختيـار  “اإلعاقـة   ذو واألشـخاص  ياضـة الر” بــ  املعين املواضيعي العامل الفريق عمل تدشني
 الرياضـة ” فريـق  لرئاسـة  النـرويج  انتخـاب  أعيـد  وقـد  للـرئيس.  نـائبني  والصـني  كوريا مجهورية
 وســوف .“والســالم الرياضــة” فريــق لرئاســة أفريقيــا جنــوب انتخــاب وأعيــد “اجلــنس ونــو 
 الـدورة  ومهـدت  واضـيعية. امل العاملـة  األفرقـة  لرئاسة املتأخرة الللبات يف التنفيذ  اجمللس ينظر

ــة ــبيل الرابع ــرض الس ــة لع ــيم ومناقش ــقســتراتياي اال التقي ــل للفري ــذ  العام ــ  ال  شــركة أجرت
 كفالـة  إىل التقيـيم  ذلـك  إىل اسـتنادا  سـتعد  الـ   ةسـتراتياي اال اخللـة  تدفو خاصة. استشارية
 موسـعة  عـة وجممو الـدعوة،  علـ   ويركز السياسات حنو يوج  هنج اتبا  خالل من األثر دراسة
 السياسات. أثر لقياس والتقييم للرصد منهاي ونظام املعنية، األطراف من
  

 لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق يف الرياضة إسهام استعراض - سابعا 
 يف فـأكثر  أكثـر  إجيـاي  تأثري ل  والسالم التنمية ألغراض الرياضة تسخري أن األدلة تبني - 51
 العامـة  اجلمعيـة  حددتا ال  لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق يف يسهم رأم وأن  العامل أحنا  مجي 
 الرياضــة تســخري ومســألة احلــني ذلــك ومنــذ .2115 عــام حبلــول لبلوغهــا 2111 عــام يف
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 وفعالـة  مبتكـرة  كلريقة الدويل اجملتم  لدى متزايدا اهتماما تستقل  والسالم التنمية ألغراض
 .(7)لأللفية اإلمنائية األهداف لتحقيق قائمةال اجلهود لدعم التكلفة حي  من
 واجلـو .  املـدق   الفقـر  علـ   القضا  يف لأللفية اإلمنائية األهداف من 1 اهلدف ويتمثل - 71

 باملسـألة  للتوعيـة  الرياضـة  “الفقـر  ضـد  مبـاراة ” شـعار  حتـت  اإلمنـائي  الربنـامج  مبادرة وتستثمر
 مبـادرة  مـالو   يف الرياضـة  وزارة وأطلقـت  .اجملـال  هـذا  يف العاملـة  للمنظمات األموال وجلم 
 املنـاهج  تضـمني  طريق عن الدراسة عل  واملواظبة باملدارس االلتحاق أجل من األطفال لتحفيز

ــرامج الدراســية ــة ب ــة التربي ــة البدني ــيم إىل اهلادف ــيم تعم ــدائي التعل ــو - االبت ــدف وه ــن 2 اهل  م
 ومتكـني  اجلنسـني  بـني  املسـاواة  تعزيـز  إىل تسـع   الـ   املنظمات ومن لأللفية. اإلمنائية األهداف
 علــ  والتــدري  الرياضــة أكادمييــة هنــا  لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف مــن 3 اهلــدف أ  املــرأة،
 وزيــادة بينــهن اجتمــاعي تفاعــل إجيــاد ســبيل يف الفتيــات مــ  تعمــل الــ  كمبوديــا، يف القيــادة

 “الرجــال  إشــرا ” حتــالف و للســكان املتحــدة  األمــم صــندوق  ونظــم لــذواتن.  احتــرامهن
(MenEngage،) تعزيـز  علـ   واألوالد الرجـال  مـ   يعمـل  حكوميـة  غـري  منظمـات  حتـالف  وهو 

 حتويـل  الرجـال:  وتكـوين  الرياضـة ” بعنـوان  للتوعيـة  مشـتركا  مشـروعا  اجلنسـني،  بـني  املساواة
 حـد  ووضـ   للانسـني،  منصـفة  سـلو   وأمنـاف  مواقـف  لتشاي  “املالع  يف اجلنسانية املعايري

 الرياضة. ميدان يف إجياي بشكل الذكورة وحتويل للذكورة الضارة لألشكال
 أ  األطفــال، وفيــات مــن احلــد أجــل مــن مباشــرة تعمــل الــ  املنظمــات كانــت وإذا - 71

 والربنــامج اليونيســيف فــإن بكــثرية، ليســت لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف مــن 2 اهلــدف حتقيــق
 مـن  واألمهـات  للشـباب  الصـحية  احلياة أسالي  بشأن ثقيفالت وبرامج اللقاحات قدما اإلمنائي
 معتـرف  مركـز  وهـو  - (“تفوز املرأة”) Women Win مركز وأصدر رياضية. مبادرات خالل
 بـني  الالمسـاواة  مظـاهر  معاجلـة  علـ   بنشاف ويعمل والرياضة اجلنسانية بالشؤون يعى دوليا ب 

ــ  اجلنســني ــات متكــني وعل ــيال - والنســا  الفتي ــوق الصــحة قضــايا اجلــةملع دل  اجلنســية واحلق
 لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  5 اهلـدف  يتنـاول  وهـو  الرياضـة،  خالل من للفتيات واإلجنابية

 األمهات. صحة حتسني أ 
 املتحــدة األمــم برنــامج فــإن لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف مــن 7 اهلــدف خبصــوص أمــا - 72

 مثـل  حكوميـة،  غـري  منظمـات  مـ   يعمـل  رية/اإليدزالبشـ  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املشتر 
 واملالريـا،  وفريوسـ ،  اإليـدز  ملكافحـة  الرياضـة  اسـتثمار  خـالل  مـن  ،Grassroot Soccer منظمة
__________ 

يف إحـراز التقـدم حنـو حتقيـق      املبادرات القائمـة علـ  الرياضـة   بل إسهام ميكن االطال  عل  استعراض عام لس (7) 
األهداف الثمانية يف املوق  الشبكي للمكت  املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والسـالم علـ  العنـوان       

 .http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport/sportandmdgsاإللكترو  التايل: 
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 الوصـم،  مـن  واحلـد  اللقاحـات،  وتقدمي الوقاية، بشأن التثقيف بتوفري األمراض، من ذلك وغري
 األهـداف  مـن  6 اهلـدف  أ  البيمـة،  اسـتدامة  ولكفالـة  أكثـر.  صـحية  حيـاة  ألسـالي   والترويج
 مراكـز  إطـار  يف زامبيـا،  يف الدوليـة  األوملبيـة  اللانـة  أنشـأت   مركـز،  أول ميلـك  لأللفيـة،  اإلمنائية

 علــ  منــ  احلصــول واملــراهقني األطفــال بإمكــان إعالميــا فضــا  ،“األمــل أجــل مــن الرياضــة”
ــة قضــايا بشــأن معلومــات ــدهم. يف امللحــة البيم  األهــداف مــن 6 اهلــدف وبصــدد وأخــريا، بل
 ووكـاالت  دوليـة  منظمـات  أقامـت  فقـد  التنميـة،  أجل من العاملية الشراكة أ  لأللفية، اإلمنائية
 وثنائيــة األطــراف ومتعــددة عامليــة شــراكات اخلــاص والقلــا  حكوميــة غــري ومنظمــات دوليــة
 والسالم. التنمية ألغراض الرياضة تسخري بشأن
 البحــوث علــ  قائمــة كــثرية أدلــة هنــا  لأللفيــة، ائيــةاإلمن األهــداف اعتمــاد ومنــذ - 73

 مشـاري   خـالل  مـن  اختالفهـا  علـ   األهـداف  تلـك  حتقيـق  يف الرياضـة  إسـهام  تؤكد األكادميية
 لتحقيـق  فعالـة  أداة أهنـا  الرياضـة  وأثبتـت  مسـتدامة.  بلريقـة  ومتول بفعالية تنفذ التصميم حسنة
 وخاصـة  الرياضـة،  فـإن  للتكيـف،  وقابليتها هافوائد تعدد عل  للوقوف ونظرا والسالم. التنمية

 الواجــ   النحــو  علــ   فيهــا  ينظــر  أن ينبغــي كلريقــة،  والســالم  التنميــة  أجــل  مــن  الرياضــة
 وضـعها  جيـر   الـ   2115 عـام  بعـد  ملـا  للتنميـة  الدوليـة  اخللـة  أهـداف  لتحقيـق  حمتملة كأداة
 احلاضر. الوقت يف
  

ــة - ثامنا  ــل خلــ ــم عمــ ــدة األمــ ــة املتحــ ــخريب املتعلقــ ــة تســ ــراض الرياضــ  ألغــ
 والسالم التنمية

 حمدثـة  عمل خلة يقدم أن ،76/16 قرارها يف العام، األمني إىل العامة اجلمعية طلبت - 72
 يف اجلمعيـة  إىل سـيقدم   الـذ   تقريـر   يف والسـالم  التنمية ألغراض الرياضة تسخري سبل بشأن
 حتــديات علــ  تشــتمل عــامني ملــدة الســابقة العمــل خلــة وكانــت والســتني. التاســعة ادورتــ

 املـوارد؛  وتعبمة السياسات؛ ووض  العاملي؛ اإلطار هي: جماالت أربعة يف عمل وبنود وأهداف
 الـدول  ذلـك  يف مبـا  املعنيـة،  األطراف مجي  تشاي  هو العام اهلدف وكان التأثري. عل  واألدلة
 ومنظمـات  املتحـدة،  األمـم  ومنظومـة  الدولية، احلكومية واملنظمات املتحدة، مماأل يف األعضا 
 األوملبيــة اللانــة ومنــها العامليــة، الرياضــية واهليمــات احلكوميــة غــري كاملنظمــات املــد  اجملتمــ 
ــائرو الدوليــة، االحتــاداتو ،للمعــوقني الدوليــة األوملبيــة األلعــاب جلنــةو الدوليــة،  اهليمــات س
 كــأداة الرياضــة وتعمــيم اجلهــود تكثيــف علــ  ،اإلعــالم ووســائ  اخلــاص القلــا و اإلداريــة،
 مجيــ  شــاعتو والــدويل. واإلقليمــي الــوطين الصــعيد مــن كــل علــ  والســالم التنميــة لتحقيــق
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 تســخري نصــرع إدمــاج أجــل مــن الرئيســية العمــل خللــوف وفقــا العمــل علــ  املعنيــة األطــراف
 املستويات. كافة عل  السالم وبنا  التنمية امجبر يف والسالم التنمية ألغراض الرياضة
 حـ   صـاحلة  (A/67/282) العـام  لألمـني  السابق التقرير يف الواردة العمل خلة وستظل - 75

 العديـدة  املناقشـات  الذ  سـيختم  ،2115 عام بعد ملا التنمية خلة من النهائية النسخة صدور
 ستســتعرض احلـني،  ذلـك  ويف التنميــة. متويـل  وإطـار  املسـتدامة  التنميــة أهـداف  بشـأن  سـيما  ال

 موا مـة  أجـل  مـن  والسـالم  التنميـة  ألغـراض  الرياضـة  تسخريب املتعلقة املتحدة األمم عمل خلة
 اجلديــدة التنميــة خلــة تنفيــذ دعــم يف املعنيــة واألطــراف الرياضــة تؤديــ  أن ميكــن الــذ  الــدور

 ياتا.وغا وأهدافها
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