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 والسبعون الثالثة الدورة
 *املؤقَّت األعمال جدول من 12 البند

 والسالم التنمية أجل من الرياضة
   

 والسالم التنمية ألغراض الرياضة لتسخير العالمي اإلطار تعزيز  
  

 العام األمين تقرير  
  

 موجز 
 العــا  األمني يقــد  التقرير، هــ ا ويف .71/160 العــامــ  اجلمعيــ  بقرار عملا  مقــد  التقرير هــ ا 
 والسل ، التنمي  ألغراض الرياض  تسخري بشأن املتحدة األمم عمل خط  تنفي  يف احملرز للتقد  استعراضا

 املتحدة األمم ومنظوم  األعضـــــــــا  الدول من الوار ة املدخلت إىل اســـــــــتنا ا العمل، خط  حتديث ويقرتح
 جانب من إجرا ات باختاذ توصــــيات أيضــــا التقرير ويتضــــمن األخرى. املصــــلح  صــــا ب  املعني  واجلهات

 على القائم  واملمارســــــات للســــــياســــــات احلالي  املســــــارات تقرب املتحدة األمم ومنظوم  األعضــــــا  الدول
 يف الرياضـــ  وضـــ  يف والتعاون االتســـا  حتســـني تعزيز أجل من بعضـــها من الدويل املســـتوى على الرياضـــ 
 املستدام . التنمي  حتقيق يف مساعدا عامل بوصفها البشري ، خدم 
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  مقدمة - أوال 
 العناصر من باعتبارها بالرياض  األعضا  الدول اعرتفت ،20٣0 لعا  املستدام  التنمي  خط  يف - 1

 يف والســـــل  التنمي  حتقيق يف املتزايد إســـــهامها على الضـــــو  وســـــلطت املســـــتدام ، للتنمي  املهم  التمكيني 
 الدول ،71/160 قرارها يف العام  اجلمعي   عت الســـــيا ، ه ا ويف واال رتا . للتســـــام  تشـــــ يعها إطار

 أجل من العمل وتكثيف الوعي إذكا  إىل املصــــــلح  أصــــــحاب وســــــائر املتحدة األمم ومنظوم  األعضــــــا 
 إ ماج وتعزيز الرياضــــي ، املبا رات طريق عن 20٣0 عا  خط  تنفي  يف واالســــها  والســــل ، التنمي  تعزيز

 يدور أن إىل اجلمعي   عت ب لك، القيا  وعند التنمي . خط  يف والســـل  التنمي  أجل من الرياضـــ  مفهو 
 الرياضـــــــ  تســـــــخري بشـــــــأن املتحدة األمم عمل خط  م  تتماشـــــــى أولوي ، ذات أربع  جماالت  ول العمل

 والســـل   التنمي  ألغراض الرياضـــ  لتســـخري عاملي إطار تطوير مواصـــل  )أ( هي: والســـل  التنمي  ألغراض
 الربامج يف مراعاته وتعميم إ ماجه و عم والســل  التنمي  ألغراض الرياضــ  تســخري مفهو  تشــ ي  )ب( و

 املتعد ة اجلهات بني الرتتيبات وبإرســـــــــــــا  مبتكرة متويل بآليات النهوض )ج( و اإلمنائي   والســـــــــــــياســـــــــــــات
 والتقييم. الرصد أ وات وتيسري تعزيز ) ( و املصلح   صا ب 

 اجلهات أ رزته ال ي للتقد  اســـــتعراضـــــا اجلمعي  إىل التقرير ه ا يُقِد  ،71/160 بالقرار وعمل - 2
 املعلومات التقرير ويعكس األولوي . ذات األربع  جماالهتا يف العمل خط  تنفي  حنو املعني  املصلح  صا ب 
 من الرياضـــــــــ  على القائم  باملبا رات يتعلق فيما (2)املتحدة األمم ومنظوم (1)األعضـــــــــا  الدول من املقدم 

 املخصـــ  اخلربا  فريق اجتماع عن الصـــا رة والتوصـــيات املداوالت وك لك ،201٨ عا  إىل 2016 عا 
 بشــــأن 201٨ عا  يف واالجتماعي  االقتصــــا ي  الشــــؤون إ ارة عقدته ال ي الوكاالت بني املشــــرت  واحلوار

 األولويات التقرير وحيد  .(٣)“والســــــل  التنمي  ألغراض الرياضــــــ  لتســــــخري العاملي اإلطار تعزيز” موضــــــوع
 حنو على التقد  من مزيد لتحقيق املتا   والفرص الرئيســـــــــــي  والتحديات املنه ي  واالجتاهات املواضـــــــــــيعي 

 ذات العمل توصـــــــيات ويعرض العمل، خلط  حتديث بإجرا  اقرتا ا ويتضـــــــمن العمل. خط  م  يتماشـــــــى
 والســـــياســـــات املســـــارات بني الصـــــلت لتعزيز املتحدة األمم ومنظوم  األعضـــــا  الدول من املقدم  الصـــــل 

 يف والتعاون االتســا  حتســني تعزيز أجل من الدويل الصــعيد على الرياضــ  على القائم  احلالي  واملمارســات
 املستدام . التنمي  حتقيق على مساعدا عامل بوصفها الرياض  تسخري

  

__________ 

 إىل واالجتماعي  االقتصــا ي  للشــؤون العا  األمني وكيل من موجه  201٨ نيســانبأبريل 2٣ مؤرخ  شــفوي  م كرة أرســلت (1) 
 هي: الطلب ه ا على عضـــــوا  ول  11 ور ت التقرير  ه ا إىل مدخلت تقد  أن فيها إليها طُلب األعضـــــا ، الدول مجي 

 وهنغاريا. والنمسا وموناكو واملكسيك والفلبني وغواتيماال وتركيا وباالو وأوكرانيا وأملانيا الروسي االحتا 

موجه  من وكيل األمني العا  للشـــــــؤون االقتصـــــــا ي  واالجتماعي  إىل كيانات  201٨أياربمايو  10أرســـــــلت م كرة مؤرخ   (2) 
القتصــــــــــــــــا ي  كيـانـات: إ ارة الشـــــــــــــــؤون امن هـ     14األمم املتحـدة تـدعوهـا إىل تقـدخ مـدخلت إىل هـ ا التقرير  ور ت 

واالجتماعي ، وإ ارة شـــؤون اإلعل ، والل ن  االقتصـــا ي  ألمريكا اللتيني  ومنطق  البحر الكاريظ، ومنظم  األغ ي  والزراع  
لألمم املتحدة، ومنظم  العمل الدولي ، ومفوضـــــي  األمم املتحدة حلقو  اإلنســـــان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظم  

لرتبي  والعلم والثقاف ، ومفوضــــــــي  األمم املتحدة لشــــــــؤون اللجاني، ومنظم  األمم املتحدة للطفول ، ومكتب األمم املتحدة ل
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي ، ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، وبرنامج متطوعي األمم املتحدة وجمموع  البنك 

 .الدويل
ــــــــــــــــظــــــــــــــــر  (٣)  -www.un.org/development/desa/dspd/2018-expert-group-meetings-and-panel-discussions/sportان

development-peace.html 

https://undocs.org/A/RES/71/160
https://undocs.org/A/RES/71/160
https://undocs.org/A/RES/71/160
https://undocs.org/A/RES/71/160
http://www.un.org/development/desa/dspd/2018-expert-group-meetings-and-panel-discussions/%20sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/2018-expert-group-meetings-and-panel-discussions/%20sport-development-peace.html
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 عالمي إطار وضع - ثانيا 
 أجل من الرياضــــــ  مفهو  وتعميم تعزيز إزا  مشــــــرتكني وهنج رؤي  الدويل اجملتم  عرب بســــــرع  تبزغ - ٣

 املب ول ، لل هو  راســــخ  كأســــس  املســــتدام  التنمي  وأهداف 20٣0 خط  وباســــتخدا  والســــل . التنمي 
 املعني  املصلح  صا ب  واجلهات الدولي  الرياضي  واالحتا ات املتحدة األمم ومنظوم  األعضا  الدول تقو 

 تســـتخد  اللعب، يف الفعلي  واملشـــارك  البدين والنشـــا  الرياضـــ  نبشـــأ التعاوين للعمل أطر بوضـــ  األخرى
  د يف غاي  بوصـــــــفها الرياضـــــــ  على الرتكيز من بدال نطاقا أوســـــــ  إمنائي  نتائج لتحقيق كمنطلق  الرياضـــــــ 

 الشــخصــي املســتوى على االجتماعي  التنمي  منها األهداف، من واســع  طائف  العمل أطر وتتضــمن ذاهتا.
 االجتماعي، واإل ماج الثقافات، بني واحلوار النزاعات، وتســــــــــوي  الصــــــــــح ، وتعزيز العلقات، ومســــــــــتوى

 البدين والنشا  الرياض  يف للمشارك  األساسي  اخلصائ  من االستفا ة إىل وهتدف االقتصا ي . والتنمي 
 البدين، والنشا  الرياض  يف املشارك  عاملي  ذلك يف مبا اخلصائ ، ه   وتعزيز اللعب يف الفعلي  واملشارك 
 والتحفيز ال ات تؤكد مواقف الرياض  هتيئ أن وإمكاني  واجملموعات، األفرا  بني الرياض  تربط أن وإمكاني 
 احلياتي . املهارات لتعلم كإطار  الرياضــــ  تعمل أن وإمكاني  البدني ، الصــــح  يف الرياضــــ  ومســــا   واإلهلا ،

 عمل خط   ا الصــــــد ، ه ا يف الرئيســــــي  األطر من اثنني تنفي  احلكومات أيدت الدويل، الصــــــعيد وعلى
 .20٣0-201٨ للفرتة البدين النشا  بشأن العاملي  العمل وخط  قازان،

 
 للوزراء الدولي المؤتمر وضعها التي الرياضية السياسات متابعة وإطار قازان عمل خطة - ألف 

 والرياضة البدنية التربية عن المسؤولين الموظفين وكبار
 ال ي والرياضــ ، البدني  الرتبي  عن املســؤولني املوظفني وكبار للوزرا  الســا   الدويل املؤمتر اعتمد - 4

 اليت قازان، عمل خط  )اليونســـــــــــــــكو(، والثقاف  والعلم للرتبي  املتحدة األمم منظم  2017 عا  يف عقدته
 يف التقارب تيســــــــــري” إىل يهدف وال ي املؤمتر، اقرت ه ال ي الرياضــــــــــي  الســــــــــياســــــــــات متابع  إطار مشلت

 اليت اجلهو  وتعزيز الدويل، التعاون وتيسري املتعد ة، املعني  اجلهات وك لك الدولي  هاتاجل بني السياسات
 والثلثني، التاســـــع   ورته ويف .(4)“القدرات بنا  جمال يف الرياضـــــي  واملنظمات احلكومي  الســـــلطات تب هلا

 ر ب الثاينبنوفمرب، تشـــــــــرين 14 إىل 2017 األولبأكتوبر تشـــــــــرين ٣0 من الفرتة يف باريس يف املعقو ة
 واضـعي بني الدويل التقارب لتعزيز شــامل طوعيا مرجعا” بوصــفها قازان عمل خبط  لليونســكو العا  املؤمتر

 الدولي  الســـــياســـــات ملوا م  أ اة وك لك والرياضـــــ ، البدين والنشـــــا  البدني  الرتبي  ميا ين يف الســـــياســـــات
 .(5)“20٣0 لعا  املتحدة األمم خط  م  اجملاالت ه   يف والوطني 

 تعاجل للســــــــــياســــــــــات رئيســــــــــي  جماالت ثلث  حنو موجهان هبا اخلاص املتابع  وإطار العمل وخط  - 5
 املســتدام  التنمي  يف الرياضــ  مســا   وتعزيز لل مي ، البدين والنشــا  البدني  والرتبي  الرياضــ  إتا   مســأل 

 الرياضـــ  قطاع موا م  تشـــ ي  جيري العمل، خط  ويف الرياضـــ . يف النزاه  ومحاي  املســـتطاع، قدر والســـل 

__________ 

 التقرير اخلتـــــامي للمؤمتر الـــــدويل الســـــــــــــــــــا   للوزرا  وكبـــــار املوظفني املســـــــــــــــؤولني عن الرتبيـــــ  البـــــدنيـــــ  والريـــــاضـــــــــــــــــــ انظر  (4) 
(SHS/2017/5 REV املعقو  يف قازان، االحتا  الروسي، يف ،)2017متوزبيوليه  15و  14. 

تشــــــــــرين  ٣0لدورة التاســــــــــع  والثلثون، باريس، ســــــــــ لت املؤمتر العا ، امنظم  األمم املتحدة للرتبي  والعلم والثقاف ، نظر ا (5) 
 .٣0، الفصل الراب ، القرار ، القرارات1، اجمللد 2017تشرين الثاينبنوفمرب  14-األولبأكتوبر
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 يتوافر معين  إمنائي  جماالت حتديد وجيري املســــــــتدام ، التنمي  أولويات م  الرياضــــــــ  على القائم  واملبا رات
 عليها. كبري  أثر هلا الرياض  أن على  ليل

 املســـــتدام  التنمي  أهداف من 10 إىل األولوي  تُعَطى هبا، اخلاص املتابع  وإطار العمل خط  ويف - 6
 ٣ اهلدف وهي: فعال، بشـكل الرياضـ  على القائم  الُنهج فيها تسـهم اليت هبا املرتبط  الغايات من ٣6 و

 ٨ واهلدف اجلنســــــــني( بني )املســــــــاواة 5 واهلدف اجليد( )التعليم 4 واهلدف وبالرفاهي ( بالصــــــــح  )التمت 
 املدن )اســـــتدام  11 واهلدف املســـــاواة( انعدا  من )احلد 10 واهلدف االقتصـــــا ي( والنمو اللئق )العمل

 املتعلق  )اإلجرا ات 1٣ واهلدف املســـــــــؤول ( واإلنتاج االســـــــــتهل  )أمنا  12 واهلدف احمللي ( واجملتمعات
 أجل من الشـــــراكات )بنا  17 واهلدف القوي ( تواملؤســـــســـــا والعدال  الســـــل  )بنا  16 واهلدف باملناخ(
 جترى اليت األحباث على البنا  على العمل خط  تعمل األهداف، ه   على الرتكيز وم  األهداف(. حتقيق
 أهداف حتقيق يف الرياضـــــ  مســـــا ات حتليل على (7)األورويب الســـــيا  يف وتعمل ،(6)الدويل املســـــتوى على

 التنمي .
 

  2030-2018 للفترة البدني النشاط بشأن العالمية العمل خطة - باء 
 ســـــــــــــــيا  ويف ،201٨ عا  يف املعقو ة العاملي ، الصـــــــــــــــح  جلمعي  والســـــــــــــــبعني احلا ي  الدورة يف - 7

 العمل خط  العاملي  الصـــــــح  مجعي  أقرت املعدي ، غري األمراض النتشـــــــار التصـــــــدي إىل الرامي  اإلجرا ات
 فرق  م  بالتعاون العاملي  الصح  منظم  وضعتها اليت ،20٣0-201٨ رتةللف البدين النشا  بشأن العاملي 
عــديــ ا غري األمراض من بــالوقــايــ  املعنيــ  الوكــاالت بني املشـــــــــــــــرتكــ  املتحــدة األمم عمــل

ُ
 الســــــــــــــــاريـ ( )غري مل

 وجمموع  النا  جلمي  ومتكيني  آمن  بياات إتا   ضـــــــــمان إىل ملي العا العمل خط  وهتدف .(٨)ومكافحتها
 الفر  صـــــــــح  لتحســـــــــني كوســـــــــيل   اليومي   ياهتم يف بدنيا نشـــــــــطني يكونوا أن من متكنهم اليت الفرص من

 ختفيض حتقيق إىل وهتدف األمم. جلمي  واالقتصـــــــا ي  والثقافي  االجتماعي  التنمي  يف واملســـــــا   واجملتم ،
 .20٣0 عا  حبلول واملراهقني البالغني بني البدين للخمول العاملي االنتشار يف املائ  يف 15 بنسب 

 حتقيق يف تســـــهم أن شـــــأهنا من اخلمول من للحد املب ول  اجلهو  فإن العاملي ، العمل خلط  ووفقاا  - ٨
 بأكمله اجملتم  يشـمل املنظوم  على قائم هنج تنفي  مت إذا وذلك املسـتدام ، التنمي  أهداف من هدفا 1٣

 ثبت اليت عشـــرةال األهداف م  مباشـــر تداخل هنا  يكون أن املســـتغرب من وليس البدين. اخلمول ملعاجل 
 التالي : لألهداف العاملي  اخلط  يف األولوي  إيل  يتم ذلك، إىل وباإلضاف  بسهول . فيها تسهم الرياض  أن

 واهلـــدف التحتيـــ (  والبىن واالبتكـــار )التصـــــــــــــــني  9 واهلـــدف اجلوع(  على التـــا  )القضـــــــــــــــــا  2 اهلـــدف
 الســياسـات إجرا ات وتركز األهداف(. حتقيق أجل من الشــراكات )بنا  17 واهلدف الرب(  يف )احلياة15
 يف للقدرات، وفقا املنتظم، البدين النشـــــــــــــــا  بفوائد املعرف  وبنا  الوعي إذكا  على العاملي  اخلط  إطار يف

 األماكن إىل املنصف الوصول خلل من ذلك يف مبا البدين، للنشا  اجلمي  ممارس  وتعزيز األعمار  مجي 
__________ 

الرياضــــ  يف حتقيق أهداف التنمي  املســــتدام  )أمان  الكمنولث، لندن، انظر، على ســــبيل املثال، الكومنولث، تعزيز مســــا    (6) 
 : حتليل الكومنولث20٣0الرياضــــــــــــــ  من أجل التنمي  والســــــــــــــل ، وخط  التنمي  املســــــــــــــتدام  لعا  ، منولثوالكو (، 2017

 (.2015الكومنولث، لندن،  أمان )
التكلف  االقتصــــــــــا ي  للخمول البدين يف أوروبا: انظر، على ســــــــــبيل املثال، مركز البحوث يف جمال االقتصــــــــــا ات واألعمال،  (7) 

 (.2015)لندن،  والثقاف  ومركز البحوث يف جمال االقتصا ات واألعمال الرابط  الدولي  للرياض 
 .www.who.int/news-room/detail/25-05-2018-seventy-first-world-health-assembly-update-25-mayانظر  (٨) 
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 واجملتم   واألسرة الفر  مستوى على البدين النشا  يف للمشارك  املتا   الفرص وزيا ة اآلمن   واملسا ات
 .املستويات مجي  على التنفي  نظم وتعزيز

 
 المشتركة الرؤية - جيم 

 السياسات أولويات مواءمة - 1 

 للفرتة البـــدين النشـــــــــــــــــا  بشـــــــــــــــــأن العـــامليـــ  العمـــل وخطـــ  قـــازان عمـــل خطـــ  أن الواضـــــــــــــــ  من - 9
 أهداف م  اتســـــــــــاقهما يف تداخلت هنا  أن إىل باإلضـــــــــــاف  اآلخر، منهما كل  يكمل 20٣0-201٨
 الدول اللتزا  كمرج   قازان عمل خط  إىل العاملي  العمل خط  يف الواق  يف ويشــــــــــــــار املســــــــــــــتدام . التنمي 

 إىل العاملي  اخلط  هتدف وبينما (9)البدين النشا  خلل من الطفول  فرتة يف الصحي النما  بتعزيز األعضا 
 األخرى اإلمنائي  اجملاالت يف مســـــــــا اته جانب إىل ذاته،  د يف للصـــــــــح  كمقيا   البدين النشـــــــــا  تعزيز

 الفعال اإل ماج يف أوســـ  بشـــكل تنظر قازان عمل خط  فإن بأكمله، اجملتم  يشـــمل لنهج ثانوي  كمناف 
 أطر يف الرياضــــــــ  على القائم  واملبا رات البدين والنشــــــــا  البدني  والرتبي  بالرياضــــــــ  املتعلق  للســــــــياســــــــات
 خط  تركيز حملور فعاالا  مكملا  العاملي  اخلط  تعد النحو، ه ا وعلى نطاقا. األوســـــــ  اإلمنائي  الســـــــياســـــــات

 االســـتفا ة لتعميم شـــامل عمل ومســـار أعمق نظرة يقد  مما الســـياســـات، على نطاقا األوســـ  قازان عمل
 لل مي ، والرفا  الصح  حتسني يف البدين النشا  مسا   وزيا ة البدين النشا  تعرتض اليت احلواجز وإزال 

 .التهميش أو الضعف تعاين اليت اجملتم  من الفاات تلك سيما وال

 املصـــلح  وأصـــحاب احلكومات خربات إىل باالســـتنا  شـــامل ، عمليات خلل من األطر وأُنشـــات - 10
 واألوســـــــــــا  الصـــــــــــل ، ذات واملنظمات املتحدة األمم منظوم  ذلك يف مبا القطاعات، خمتلف يف الرئيســـــــــــيني
 من مبســـتوى العمل أطر  عم ب لك ويتم املدين. اجملتم  من الشـــركا  وســـائر الرياضـــي  واملنظمات األكا ميي ،

 املســــتمر. التقد  لضــــمان ضــــروري الواســــ  الســــياســــي االلتزا  فإن ذلك، وم  تنفي ها. ســــتقو  اليت الشــــرعي 
 منظوم  عرب الرياضــــــــ  بشــــــــأن العمل مبوا م  يتعلق ما يف قازان عمل خط   ول متزايد توافق بالفعل ويســــــــو 

 فعلى الســـــــياســـــــات. لتنســـــــيق حموري  كنقط   بإمكانياهتا االعرتاف يف األعضـــــــا  الدول وبدأت املتحدة، األمم
 القرار ،201٨ عا  يف املعقو ة والثلثني الســــــــــابع   ورته يف اإلنســــــــــان،  قو  جملس اعتمد املثال، ســــــــــبيل

 عمل خط  أقر ال ي “األعلى األوملظ واملثل الرياضـــــــ  خلل من اإلنســـــــان  قو  تعزيز” املعنون ،1٨ب٣7
 املعقو ة الســـابع   ورته يف الفســـا ، ملكافح  املتحدة األمم اتفاقي  يف األطراف الدول مؤمتر تناول كما  قازان،

 .(10)هبا اخلاص املتابع  إلطار الثالث السياسات جمال إىل خاص  إشارة م  العمل، خط  ،2017 عا  يف
 

 العالمي الصعيد على والمداوالت الحوار منصات - 2 

 اهليكل عرب والســـــل  التنمي  أجل من الرياضـــــ   ول  وار إلجرا  متنامي  إلكرتوني  منصـــــ  هنا  - 11
 وكبار للوزرا  الدويل املؤمتر املنصـــ  هل   املكون  الرئيســـي  العناصـــر بني ومن املتحدة. لألمم الدويل احلكومي
 وجملســـها والرياضـــ  البدني  للرتبي  الدولي  احلكومي  والل ن  والرياضـــ ، البدني  الرتبي  عن املســـؤولني املوظفني

 إقليمي ،  ولي   كومي  ومنظمات املتحدة، األمم ملنظوم  تابع  مؤسسات يضم ال ي الدائم، االستشاري
__________ 

: تعزيز نشـــــا  األشـــــخاص من 2 0٣0-201٨خط  العمل العاملي  بشـــــأن النشـــــا  البدين للفرتة منظم  الصـــــح  العاملي ،  (9) 
 .(2 01٨)جنيف، سويسرا، أجل عامل أوفر صح  

 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session7-resolutions.htmlانظر  (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/37/18
https://undocs.org/ar/A/RES/37/18
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 واالحتا  للمعوقني األوملبي  لأللعاب الدولي  والل ن  الدولي  األوملبي  الل ن  ذلك يف مبا رياضــــي ، ومنظمات
 أيضــــا العام  اجلمعي  وتنظر املدين. اجملتم  وشــــركا  الرياضــــي  للحتا ات الدولي  والرابط  القد  لكرة الدويل
 اتفاقي  يف األطراف للدول الســنوي املؤمتر يعاجل بينما والســل ، التنمي  أجل من الرياضــ  يف ســنوي بشــكل
 .الرياض  جمال يف الفسا  مسأل  الفسا  ملكافح  املتحدة األمم

 نقـــا   لقـــ  عملـــه برنـــامج يف يـــدرج أن اإلنســـــــــــــــــان  قو  جملس قرر ،1٨ب٣7 للقرار ووفقـــا - 12
 النقا   لق  وســتعقد األعلى. األوليمظ واملثل الرياضــ  خلل من اإلنســان  قو  تعزيز بشــأن مواضــيعي 

 احللق  وستعقد املعوقني، ألعاب و ورة الصيفي  األوملبي  األلعاب  ورة تسبق اليت الفرتة يف سنوات أرب  كل
 .2020 عا  يف طوكيو يف ســـــــتعقد اليت األوملبي  األلعاب قبل للم لس، واألربعني الرابع  الدورة يف األوىل

 يف 201٨ األولبأكتوبر تشرين يف اإلنسان  قو  جمللس االجتماعي املنتدى سينظر ذلك، على وعلوة
 وتعزيز لل مي  اإلنســــــــــــــان  قو  تعزيز يف األعلى األوليمظ واملثل الرياضــــــــــــــ  من االســــــــــــــتفا ة ا تماالت

 .العاملي الصعيد على ا رتامها
 2017 عا  يف الفســــــــــا  ملكافح  املتحدة األمم اتفاقي  يف األطراف الدول مؤمتر قيا  ويضــــــــــيف - 1٣

 إىل يسـعى ألنه الناشـئ العاملي اإلطار إىل إضـافياا  بعداا  الرياضـ  جمال يف الفسـا  بشـأن ٨ب7 القرار باعتما 
 عا  خط  يف الرياضـــــ  هبا تســـــهم أن ميكن اليت املســـــا   تقويض وجتنب الرياضـــــ ، جمال يف النزاه  ضـــــمان
 املقا  يف هتدف اليت القضــــايا من واســــع  جمموع  القرار ويغطي املســــتدام . التنمي  أهداف وحتقيق 20٣0
 فيه والتحقيق واكتشـــــافه قانوني  غري أو مشـــــروع  غري مكاســـــب لتحقيق الرياضـــــ  اســـــتخدا  من  إىل األول

 .عليه واملعاقب 
 

 األولمبية الهدنة - 3 

 بشأن املتنامي العاملي السياسات إطار من يت زأ ال جز ا األوليمبي  اهلدن  مبفهو  االعرتاف يظل - 14
 الســل  تعزيز إىل الرامي  جهو ها مواصــل  على مصــمم  املتحدة واألمم والســل . التنمي  أجل من الرياضــ 

 الشــــتوي  األوليمبي  لأللعاب التحضــــري إطار ويف .النار إطل  وقف أجل من والضــــغط الرياضــــ  خلل من
 بنا  بشأن 6ب72 قرارها العام  اجلمعي  اعتمدت ،201٨ عا  يف ستعقد اليت للمعوقني األوملبي  واأللعاب

 العام  اجلمعي   ثت القرار، ذلك ويف األعلى. األوليمظ واملثل الرياضـــــــــ  خلل من أفضـــــــــل ســـــــــلمي عامل
 األوملبي . اهلدن  املتحدة األمم ميثا  إطار يف ومجاعي ، فر ي  بصـــــــــــــــورة تراعى، أن على األعضـــــــــــــــا  الدول

 ال ي إيكيتشـــرييا، القدخ اإلغريقي التقليد على مبين املتحدة األمم له تروج ال ي األوليمبي  اهلدن  ومفهو 
 الرياضــــــــــــــيني مرور وتكفل ســــــــــــــلمي  بيا  هتيا  على تشــــــــــــــ   األوملبي  األلعاب خلل هدن  لزو  إىل يدعو

 اهلدن  متثل الطريق ، وهب   آمن. بشـــــــــكل فيها ومشـــــــــاركتهم األلعاب إىل ووصـــــــــوهلم املعنيني واألشـــــــــخاص
 .فيها واملشارك  الرياض  خلل من السل   ول مجاعي  تعبا  األوليمبي 

 األلعاب يت اوز الرياضـــــــ  يف للمشـــــــارك  اآلمن  واملســـــــا ات الرياضـــــــ  خلل من احلماي  ومفهو  - 15
 يف النزاه   ول احلوار إىل باإلضــــــاف  الرياضــــــ  على القائم  املبا رات إلثرا  الضــــــخم  واملناســــــبات األوملبي 

 أولوي  الواق ، يف اآلخرين، املصلح  وأصحاب والعاملني واملتفرجني الرياضيني محاي  وتشكل .الرياض  جمال
 خط  وتؤكد .الرياضـــ  جمال يف النزاه  محاي  بشـــأن الثالث، الســـياســـات جمال إطار يف قازان عمل خط  يف

 أولوي . ذي كم ال  البدين النشـــا  يف للمشـــارك  اآلمن  األماكن على البدين النشـــا  بشـــأن العاملي  العمل

https://undocs.org/ar/A/RES/37/18
https://undocs.org/ar/A/RES/37/18
https://undocs.org/A/RES/72/6
https://undocs.org/A/RES/72/6
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 جمال على املتحدة األمم ومنظوم  األعضـــــــــــــــا  الدول عنها أبلغت اليت املبا رات من العديد أيضـــــــــــــــا وتركز
 .ذاته الرتكيز

 
 اإلنسانية خدمة أجل من وإدارتها الرياضة حوكمة - ٤ 

 السائدة، املستدام  التنمي  بأهداف الرياض  وإ ارة  وكم  خطط فعال بشكل نربط أن املهم من - 16
 اجلمعي  تدعم وبينما إســــهاماهتما.  يث من إمكاناهتما كامل  البدين والنشــــا  الرياضــــ  حتقق لكي وذلك
 اليت املعني  الكيانات ،71/160 قرارها يف شــــــــ عت، ال اتي ، باإل ارة ومتتعها الرياضــــــــ  اســــــــتقللي  العام 

 الصــل  ذات الســاري  الدولي  واملبا ئ القوانني ا رتا  على كربى  رياضــي  مناســبات وتنفي  إعدا  يف تشــار 
 املناســـــبات. ه   عن ينتج أن ميكن ال ي احملتمل اإلجيايب األثر صـــــيان  أجل من والتنمي  اإلنســـــان حبقو 
 .مماثل  مل ظات ،1٨ب٣7 قرار  يف اإلنسان،  قو  جملس وأبدى

 الرياضــــــــي  اإل اري  وللهياات الرياضــــــــ  حلوكم  متكاملتني وقيا ة رؤي  الطموح ه ا حتقيق ويقتضــــــــي - 17
 واالحتا  للمعوقني األوملبي  لأللعاب الدولي  والل ن  الدولي  األوملبي  الل ن  ذلك يف مبا الدويل، املســـــتوى على

 أهنا  ني ويف الصـــــــد . ه ا يف قوي  ومدافع  ســـــــب اق  الدولي  األوليمبي  الل ن  وأصـــــــبحت .القد  لكرة الدويل
 الرياضــــ  إ ارة إىل املســــندة األولويات  ف  يف  ورها فإن التنمي ، ســــيا  يف الســــياســــات لصــــن  هيا  ليســــت

 يف الرياضـــــ  مســـــا   تشـــــكيل يف هاماا  ليفاا جيعلها األوملبي  األلعاب مواق  مجي  يف للمناســـــبات والتحضـــــري
 بركائزها ،2020 لعا  األوملبي  خطتها تنفي  يف قدما املضــــــــــــــي الل ن  وتعتز  والدولي . الوطني  التنمي  جهو 
 تنمي  يف الرئيســــي  اجلوانب أ د االســــتدام  وأصــــبحت والشــــباب. واالســــتدام  املصــــداقي  يف املتمثل  الثلث
 لعا  األوملبي  اخلط  تنفي  خلل ومن(11)عام  بصـــــــف  الدولي  األوملبي  الل ن  عمليات ويف األوليمبي  األلعاب
 األثر تعظيم يف الرئيســـــي احملر  مبثاب  الل ن  ســـــتكون،(12)االســـــتدام  اســـــرتاتي ي  من هبا يتصـــــل وما 2020
 إىل التقليل م  والبياي  واالقتصـــا ي  االجتماعي  اجملاالت يف الرياضـــي  واملشـــارك  الرياضـــي  للمناســـبات اإلجيايب

 توفر  يث الصــــــــد ، ه ا يف احملاور موضــــــــ  الدولي  األوليمبي  الل ن  وشــــــــغلت .الســــــــلظ األثر من  د أ ىن
 .األوملبي  احلرك  يف اجليدة واملمارسات املعلومات تبا ل لضمان اللزم  اآلليات

 اخلاصـــ  االســـرتاتي ي  الطريق خارط  ،2016 عا  يف القد ، لكرة الدويل االحتا  أصـــدر وباملثل، - 1٨
 ومحاي  القد  كرة  لعب  لتعزيز مبهمته وللضـــــــــــطلع .للمســـــــــــتقبل رؤي  :2.0 القد  لكرة الدويل االحتا  به،

 حمفزا عامل تكون أن وميكن اجتمـاعيـ  قوة هلا القـد  كرة  بأن االحتا  يقر لل مي ، اللعبـ  وإتا   نزاهتهـا
 بشــــكل يطالب العامل أن إىل يشــــري فهم إىل أيضــــا اســــرتاتي يته وتســــتند اجملتمعي. التغيري وتشــــكيل لقيا ة
 االستدام  ذلك يف مبا الدولي ، للتنمي  األساسي  للمبا ئ االهتما  الرياض   وكم  هياكل تويل بأن متزايد

 أثر بتعظيم التز  النحو، ه ا وعلى وأثرها. االقتصـــــا ي  املســـــاواة وعد  والشـــــمول اإلنســـــان  قو  وا رتا 
 الضــــو  وتســـــليط االســـــتدام ، وتعزيز التمييز، ومكافح  االجتماعي ، للتنمي  كأ اة  الرياضـــــ  وتعزيز اجملتم ،

 ســــــــــنوات أرب  كل  يقا  ال ي العامل كأ   تنظيم على خاص بشــــــــــكل الرتكيز م  الشــــــــــريف  املنافســــــــــ  على
 .هن ه م  لتتماشى املدين اجملتم  وشركا  فيه األعضا  الرابطات قدرات ببنا  االحتا  والتز  له. والتحضري

  

__________ 

 .www.olympic.org/olympic-agenda-2020انظر  (11) 
 .www.olympic.org/sustainabilityانظر  (12) 
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 صججججججميم في والسججججججالم التنمية أجل من الرياضججججججة مراعاة تعميم على التشجججججججيع - ثالثا 
 الميدان من المقدمة التقارير األنشطة:

 املصــــلح  أصــــحاب من وغريها الصــــل  ذات والكيانات املتحدة األمم ومنظوم  احلكومات تعمل - 19
 الســــياســــات جمال يف أعم أهداف حتقيق يف البدين والنشــــا  الرياضــــ  من للســــتفا ة جهو ها تعميق على
 األمم ومنظوم  األعضـــــــا  الدول ُ عيت التقرير، ه ا إعدا  ولدى واحمللي. والوطين اإلقليمي الصـــــــعد على

 ذلك يف مبا الرياض ، على القائم  احلالي  املبا رات عن معلومات تقدخ إىل الصل  ذات والكيانات املتحدة
 .الســـــياســـــات جمال يف نطاقا األوســـــ  واملبا رات اإلمنائي  األهداف م  وجدت، إن املبا رات، ه   موا م 
 يف والرياضـــــ  الرياضـــــ ، إىل املســـــتندة الدعوة هي قليل ، عريضـــــ  فاات ضـــــمن عنها غاملبلَّ  املبا رات وتندرج
 تتماشــــى مبا رات، وجو  عن أُبلغ أو مبا رات، أيضــــا ووجدت الرياضــــ . جمال يف والنزاه  اجملتم ، خدم 

 قازان، عمل خط  يف كأولويات  حتديدها مت اليت ةعشـــــــر ال املســـــــتدام  التنمي  أهداف من أكثر أو وا د م 
 املبا رات بعض وأظهرت .17 اهلدف يف ةالوار  األهداف، حتقيق أجل من الشــــــراكات تعميم ذلك يف مبا

 غاملبلَّ  املعلومات القســـــــم ه ا يف املناقشـــــــ  وتوجز الفقر. على بالقضـــــــا  املتعلق 1 اهلدف م  توافقا أيضـــــــا
 وميكن وأهدافها. الربامج وهيكل الســـــياســـــات أولويات يف والتكامل التشـــــابه أوجه إبراز ذلك يف مبا عنها،

 .(1٣)اإلنرتنت شبك  على عنها املبل غ املبا رات على االطلع
 

 الرياضة على القائمة الدعوة - ألف 

 الرياضـــــــي  واملشـــــــارك  الرياضـــــــي  املناســـــــبات امكانيات من عنها غاملبلَّ  املبا رات بعض اســـــــتفا ت - 20
 .بالتنمي  املتصل  للقضايا الدعوة يف اجلمهور عام  وإشرا  الوعي إلذكا  كمنص 

 عا  من  ســـنويا يعقد “له هناي  ال” ســـبا  وهو ،“هناي  بل ســـبا ” مبا رة عن موناكو وأبلغت - 21
 قطرها  ائرة طول على اجلري أو املشي للمشاركني وميكن واملستقبل. األطفال رابط  م  بالتعاون ،1999
 بالســــــــــري وقاموا املبا رة يف شــــــــــخصــــــــــا 12 927 شــــــــــار  ،2017 عا  ويف أيا . مثاني  ملدة مرت 1 400

 حمد ة أعمال لدعم جريا أو مشياا كيلومرت  لكل وا دا يورو ومجعوا كيلومرتاا،  4٣6 96٣ مساف  اجلري أو
 .املرضى أو احملرومني األطفال أجل من
 املتحدة لألمم والزراع  األغ ي  ومنظم  واالجتماعي ، االقتصـــــــا ي  الشـــــــؤون إ ارة أيضـــــــا وأبلغت - 22

 البنك وجمموع  اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج )اليونيســـــــــــــــيف(، للطفول  املتحدة األمم ومنظم  )الفاو(،
 عا  يف والســـــــــــــــل  التنمي  أجل من للرياضـــــــــــــــ  الدويل باليو  وا تفاال الدعوة. حمورها مبا رات عن الدويل

 العاملي  األهداف خلدم  باأللعا تســــــــخري محل  واالجتماعي  االقتصــــــــا ي  الشــــــــؤون إ ارة أطلقت ،201٨
 والسل  التنمي  يف للرياض  املتنامي  باملسا   لل تفال اإلنرتنت على (PlayforGlobalGoals# )اهلاشتاج

 االجتماعي. واالندماج والتعليم والصــــــــــــح  والشــــــــــــباب املرأة ومتكني واال رتا  التســــــــــــام  تعزيز خلل من
 الدويل البنك وجمموع  اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج واليونيســـــــــــــــيف، والزراع ، األغ ي  منظم  وقدمت
 منظم  وتســــتفيد خمتلف . إمنائي  ألهداف للرتويج بامسها وناطقني كســــفرا   الرياضــــيني م  عملها عن تقارير

 يف اإلعل  وســــــائط إشــــــرا  يف والرياضــــــيني الرياضــــــي  املناســــــبات من املثال، ســــــبيل على والزراع ، األغ ي 
 الشـــراكات من القوي  شـــبكتها فياليونيســـ حتفز وباملثل، اجلوع. على التا  القضـــا  أجل من العاملي  احلمل 

__________ 

 .www.un.org/esa/socdev/sport/summary-inputs.pdf نظرا (1٣) 
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 متكامل  عاملي  محل  تؤ يه ال ي العمل لدعم احلســــــن  للنوايا كســــــفرا   يعملون ال ين والرياضــــــيني الرياضــــــي 
 م  أيضـــــــا اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويشـــــــار  اإلجيابي . الوالدي  والرعاي  اهل رة مثل جماالت يف كربى

 من األموال ومج  احمللي  اجملتمعات وتعبا  املســـتدام ، التنمي  أهداف بشـــأن للتواصـــل املشـــهورين الرياضـــيني
 املناخ أجل من الرياضــــ  مبا رة يف مماثل هن ا الدويل البنك جمموع  وتتخ  .20٣0 عا  خط  تنفي  أجل

(Sport4Climate،) تغري بشــأن رســالتها لنشــر الرياضــ  صــناع  وشــعبي  الرياضــيني شــهرة من تســتفيد اليت 
  .اآلن إجرا ات الختاذ العا يني العامل ومواطين األعمال قطاع وقا ة احلكومات لدى والدعوة املناخ
 األمم مكتب من بدعم واالجتماعي ، االقتصـــــــــا ي  الشـــــــــؤون وإ ارة اإلعل  شـــــــــؤون إ ارة وتقو  - 2٣

 ذلك يف مبا املتحدة، األمم منظوم  بني التعاون بتنمي  العا ، لألمني التنفي ي واملكتب للشراكات املتحدة
 والل ن  للمعوقني األوملبي  لأللعاب الدولي  والل ن  الدولي  األوملبي  والل ن  وبراجمها، وصــــــــــــنا يقها وكاالهتا
 منصــــــــــ  توفري إىل التعاون إطار ويهدف .2020 عا  يف طوكيو يف ســــــــــتعقد اليت األوملبي  لأللعاب املنظم 

 عا  يف طوكيو يف املعوقني وأوملبيا  األوملبي  األلعاب لدورة الســـــــــــــــابق  الفرتة يف املتحدة األمم نطا  على
 مناســــب  يف املســـــتدام  التنمي  أهداف لتنفي  أســـــاســـــي كمؤشـــــر  عليها الضـــــو  لتســـــليط أثنائها ويف 2020
 املســـــتدام ، واملصـــــا ر األخلقي ، العمل وممارســـــات صـــــفري، انبعاثات صـــــايف ذلك يف مبا كربى،  رياضـــــي 
 على الرتكيز م  اجلمهور، عام  بني املســــتدام  التنمي  أهداف إىل أيضــــا املنصــــ  وســــتدعو التدوير. وإعا ة

 خلل ومن للمعوقني األوملبيــ  واأللعــاب األوملبيــ  األلعــاب على الرتكيز يف املســــــــــــــــاواة خلل من اإل مــاج
  االت يف ذلك يف مبا هشـــــــــ ، أوضـــــــــاع يف يعيشـــــــــون ال ين والرياضـــــــــيني الرياضـــــــــيات بإجنازات االعرتاف
 .العنيف  النزاعات

 
 المجتمع لخدمة الرياضة تسخير - باء 

 الوطني  الســـــــــياســـــــــات يف احملرز التقد  األعضـــــــــا  الدول عنها أبلغت اليت املبا رات معظم أبرزت - 24
 كل  وأبلغ السكان. شرائ  مجي  بني الصحي العيش تعزيز أجل من البدين والنشا  الرياض  من للستفا ة

 ه ا يف احملرز التقد  عن وهنغاريا وموناكو واملكســـــــــــــــيك وغواتيماال وباالو وأوكرانيا الروســـــــــــــــي االحتا  من
 هن اا الصــــــــــح  على تركز واليت جيد بشــــــــــكل هلا املخطط البدني  الرتبي  برامج على الرتكيز وكان الصــــــــــد .
 مبا رات أو زمنياا  حمد ة عمل خطط إىل واملكســـــيك وغواتيماال وباالو أوكرانيا من كل  وأشـــــارت مشـــــرتكا.

 مجي  ويف والرياض . البدين بالنشا  اجملتم  شرائ  مجي  تعريف زيا ة إىل هتدف السياسات جمال يف مماثل 
 املثال، ســــــــبيل على غواتيماال، ووضــــــــعت .مراعاهتا أو للقيا  وقابل  حمد ة أهداف حتديد جرى احلاالت،

 ال ين املواطنني نسـب  زيا ة اعتزامه عن الروسـي االحتا  أبلغ وباملثل، السـكان. لعام  البدين للنشـا  أهدافا
 نســـــــــب  عن ،2024 عا  حبلول املائ  يف 55 نســـــــــب  إىل والرياضـــــــــ  البدين النشـــــــــا  يف بانتظا  يشـــــــــرتكون

 موناكو وأشـــــــارت .2000 عا  يف املائ  يف ٨.5 نســـــــب  من بزيا ة وذلك 201٨ عا  يف املائ  يف ٨.٣6
 باجلو ة املتعلق  للتعليمات االهتما  إيل  م  الدراسي ، املناهج يف والسبا   البدني  الرتبي   رو   مج إىل

 .التحتي  والبني 

 الصح . ألغراض الرياض  تسخري عن معلومات واليونيسيف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وقد  - 25
 لعا  للربازيل الوطين البشــــــــــــري  التنمي  تقرير إىل اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أشــــــــــــار املثال، ســــــــــــبيل فعلى

 املعنون املنشـــور ويف البدني . الرياضـــ  وممارســـ  البشـــري  التنمي  بني اإلجيابي  العلق  على ركز ال ي ،2017
 ممارســـ  ارتبا  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ال ظ ،لل مي  البدني  واألنشــــط  الرياضــــ  احلياة: هي احلرك 
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 الصــح  حتســن )بســبب واإلنتاجي  االجتماعي، والتواصــل اإل راكي ، والعمليات الصــح ، بتحســن الرياضــ 
 .عا  بشكل احلياة وجو ة والعقلي ( البدني 

 بني اجلم  على القدرة من االســـــــــــــــتفا ة على عنها اإلبلغ مت اليت املبا رات من العديد وركزت - 26
 املــال رأ  بنــا  أجــل من الريــاضــــــــــــــــ  جمــال يف للتحويــل والقــابلــ  القيمــ  على القــائمــ  املهــارات من جمموعــ 

 التدريب اســــــــــتخدا  ويعترب والتماســــــــــك. واإل ماج االجتماعي التكامل تعزيز وبأو واالجتماعي البشــــــــــري
 االجتماعي التمكني وبأو االجتماعي التماسك لتش ي  الشخصي  املهارات تنمي  لتعزيز كوسيل   الرياضي

 ه   خي  فيما عنها اإلبلغ مت اليت املبا رات من العديد ويف مشـــــــــــــــرتكا. هن ا واإل ماج واالقتصـــــــــــــــا ي
ا ظهر األهداف،  وأثبتت ثانوي. أو رئيســـــــــــــي كهدف  للعنف ضوالتعر   العنيف الســـــــــــــلو  من احلد أيضـــــــــــــا
 اللزم  واالجتماعي  النفســــــي  التدخلت ألنواع منرب توفري يف جنا ها التصــــــميم اجليدة الرياضــــــي  املبا رات
 علقات إقام  خلل من السل  بنا  عملي  الرياض  وتدعم (14)النزاع بعد ما بياات يف والتسوي  للمصاحل 

 .(15)والعدا  الريب  إىل ذلك خلف متيل قد اليت واجملتمعات اجملموعات بني
 الشـــــركا  م  شـــــراك  يف هبا املضـــــطل  اإلمنائي التعاون مبا رات من عد  عن تقريرا أملانيا وقدمت - 27

 الرياض  تسخر اليت الرياضي  واالحتا ات احلكومي  غري واملنظمات احلكومي  الوزارات عرب والدوليني احملليني
 واملســـاواة واالجتماعي، النفســـي الرفا  وحتســـني االجتماعي التماســـك وتعزيز االجتماعي، االندماج لتعزيز

 وقــا ة واملعلمني املــدربني تــدريــب على املبــا رات هــ   تنطوي مــا وغــالبــا النزاعــات. و ــل اجلنســـــــــــــــني، بني
 احلياتي  املهارات نشـر على سـاعدت واليت سـيا  بكل اخلاصـ  والتعليم التدريب أسـاليب سـيا  يف اجملتم 

 واألرض واألر ن إثيوبيا يف الصــد  ه ا يف مبا رات أملانيا تنف و  املطلوب . والنفســي  االجتماعي  والكفا ات
 يف   ما أصــــــغر ومبا رات وناميبيا، وموزامبيق وكينيا وكولومبيا والعرا  وتوغو والربازيل احملتل  الفلســــــطيني 

 عن تقريرا أيضــــــــا النمســــــــا تموقد وني رييا. والني ر وغانا والســــــــنغال ورواندا الدميقراطي  الكونغو مجهوري 
 للتعاون متنحها اليت االحتا ي  املن  خلل من والســـــل  التنمي  أجل من الرياضـــــ  يف الدويل للتعاون  عمها
 الرياضـــــ  على القائم  الدويل التعاون أنشـــــط  عن تقريرا موناكو وقدمت والتنمي ، الرياضـــــ  جمايل يف الدويل

 .موناكو أمرية شارلني األمرية مؤسس  هبا تقو  اليت
 هن ا تتضــــــــــمن اليت البدني ، للرتبي  جديد مســــــــــتوى حتقيق مبا رة عن تقريرا اليونســــــــــكو وقدمت - 2٨

 للمشـــــارك  احلضـــــور من نفســـــه الوقت يف االســـــتفا ة م  البدين والنشـــــا  الرياضـــــ  إتا   لتحســـــني شـــــامل
 ،2017 و 2016 عامي ويف االجتماعي. اإل ماج وأهداف الشــــــــــخصــــــــــي  املهارات تطوير يف الرياضــــــــــي 
 للرتبي  الوطني  ســياســاهتا تنقي  يف واملكســيك وفي ي وزامبيا أفريقيا جنوب وشــركاؤها اليونســكو ســاعدت
 تدابري جمموع  م  يتماشـــى مبا الطفل،  ول ومتمحورة التنمي   يث من ومناســـب  شـــامل  وجعلها البدني ،

 شـــــــركا  لســـــــت  والتمويل الشـــــــراك  خلل ومن اجليدة. البدني  بالرتبي  املتعلق  لليونســـــــكو العام  الســـــــياســـــــ 
ا اليونســـكو تقو   وليني،  واملســـاواة، واال رتا  واإل ماج النزاه  مثل الرياضـــ ، قيم جلعل مبا رة بتنفي  أيضـــا

__________ 

 (14) Anneke G. Van der Niet, “Football in post-conflict Sierra Leone”, African Historical Review, vol. 42, No. 2 

(2010), pp. 48–60 .. 
 (15) K. Höglund and R. Sundberg, “Reconciliation through sports? The case of South Africa”. Third World 

Quarterly, vol. 29, No. 4 (2008), pp. 805–818 .. 
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 القائم التعليم خلل من وتعاوين نشـط بشـكل املناهج تقدخ يف املدرسـني و عم املدرسـي  املناهج من جز ا
 .القيم على
 املتحــدة األمم وبرنــامج الكــاريظ البحر ومنطقــ  اللتينيــ  ألمريكــا االقتصــــــــــــــــا يــ  الل نــ  وأبلغــت - 29

 التعليم على تركز مبا رات عن الدويل البنك وجمموع  املتحدة األمم متطوعي وبرنامج واليونســــــكو اإلمنائي
 تســــعى املثال، ســــبيل فعلى لل مي . وشــــامل  صــــامدة حملي  جمتمعات بنا  إىل هتدف الرياضــــ ، خلل من

 يقو ها اليت اجملتمعي  املشــــــاري  وتعزيز إبراز إىل الكاريظ البحر ومنطق  اللتيني  ألمريكا االقتصــــــا ي  الل ن 
 لعا  املســـــــتدام  التنمي  خط  تنفي  إىل هتدف واليت ســـــــن  17 و 15 بني أعمارهم ترتاوح ال ين الشـــــــباب
 من العديد يف اإلمنائي املتحدة األمم برنامج ويعمل الرياضـــ . إمكانات منها الكثري يســـتغل واليت ،20٣0
 لإل ماج كأ اة  الرياض  على معتمداا  واهلند، وكولومبيا والسو ان الدومينيكي  اجلمهوري  ذلك يف مبا البلدان،

 من الفلبني يف ماالبون مدين  جملس م  عملها عن تقريرا اليونســـــــكو وقدمت والســـــــل . املدني  واملشـــــــارك 
 باملدار  امللتحقني غري الشـــــباب متكني إىل يهدف الرياضـــــ  على قائم املدين  لت ديد مشـــــروع تنفي  أجل
 أيضــــــا وقا  الرمسي. االقتصـــــــا  يف العمل وبأو البديل التعليم أو الرمسي املدرســـــــي النظا  إىل انتقاهلم و عم
 والتعاون الناعم  الدبلوماســــي  لتعزيز بالرياضــــ  املتعلق  األنشــــط  بدعم مؤخراا  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 لتعزيز الرياضـــــــــ  املتحدة األمم متطوعو يســـــــــتخد  وباملثل، وقريغيزســـــــــتان. مولدوفا مجهوري  يف احلدو  عرب
 مبشــروع الدويل البنك جمموع  واضــطلعت النزاع. من املتضــررة أوكرانيا شــر  يف االجتماعي اإل ماج مبا ئ
 من وغريها الرياضي  األنشط  لتحديد الدميقراطي  الكونغو مجهوري  يف التنمي  أجل من والثقاف  الرياض  بشأن

 ه ا وســيقي م والشــباب. لألطفال االجتماعي والرفا  والتفاؤل الصــمو  على القدرة تعزز اليت الثقافي  األنشــط 
 واخلدمات االستثمارات وحتديد السياسات خيارات القرتاح للبلد اجملتمعي والسيا  املؤسسي اإلطار النشا 

 .األخرى الرتفيهي  واألنشط  للرياض  التعليمي  الفوائد من تستفيد اليت االسرتاتي ي 
 تركيز م  مماثل ، ومنظم  مرك زة مببا رات واجلرمي  باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب ويضطل  - ٣0

 اليت الشــــــباب، بني اجلرمي  ملن  العاملي  املبا رة وبرتكيز املخدرات. وتعاطي الشــــــباب جرائم من  على خاص
 املــدربني قــدرة تعزيز يف تســـــــــــــــهم فــإهنــا االجتمــاعيــ ، التنميــ  خلل من اجلرميــ  من  على املكتــب، ينفــ هــا

 ضـمن للمخدرات وتعاطيهم الشــباب هبا يقو  اليت اجلرائم ملن  الرياضــ  اســتخدا  على واملعلمني الرياضــيني
 القواعد مســـتوى على االبتكاري  املبا رات املكتب يدعم ذلك، إىل وباإلضـــاف  .الصـــل  ذات الوطني  األطر

 اجلهات م  الوقاي  ألغراض الرياضـــ  بتســـخري املتعلق  املمارســـات أفضـــل ويتبا ل املن  خلل من الشـــعبي 
 .السياسات صانعي وك لك الرياضيني واملمارسني للتعليم املقدم 

 مبا راهتا يف والوقاي  اإل ماج أهداف اللجاني لشــــــــــــؤون املتحدة األمم مفوضــــــــــــي  أيضــــــــــــا وجتمِّ  - ٣1
 الوقاي ، أجل من الرياضـــ  أ وات جمموع  وتدعم مماثل . نغم  تر   اليت الوقاي ، أجل من الرياضـــ  لتســـخري

 قســـــــــراا. املشـــــــــر ين والشـــــــــباب األطفال أجل من احلماي  نواتج زيا ة ،201٨ و ىت 2016 من تنف  اليت
  اخلياا واملشـــر ين اللجاني والشـــباب لألطفال احلماي  نواتج حتســـني تعزيز يف األ وات جمموع  وســـاعدت

 لدورة التعلم برنامج على األخرية اللمســات أيضــا املفوضــي  ووضــعت الرياضــي . األنشــط  تنظيم خلل من
 تمعاتاجمل يف للشباب رياضي برنامج و عم وإ ارة إلنشا  منص  عن عبارة وهو للشباب، الرياض  ميسري
 .األزمات و االت املهمش 

 إىل ترمي بالســل  خاصــ  مبا رات عن تقارير وموناكو الفلبني قدمت األعضــا ، الدول بني ومن - ٣2
 والرياضـ ، الســل  منظم  قامت املثال، ســبيل فعلى النزاع.  االت يف احمللي  اجملتمعات بني املصــاحل  تعزيز
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 ،“الرياضــ  تقدمها اليت البســـيط  احللول” بشـــأن مفهو  بوضـــ  موناكو، ومقرها  كومي  غري منظم  وهي
 الرياضــ  ممارســ  وإتا   حمدو ة، مبوار  هبا خاصــ  وقواعد ملمارســتها وأماكن للرياضــ  معدات توفري يتضــمن

 كولومبيا  بني  ارت اليت املناقشـــــــات يف  ورا املبا رة ولعبت العاملي. الســـــــل  أهداف لتحقيق مكان أي يف
 يف االجتماعي اإل ماج أجل من رياضـــــــــي  أنشـــــــــط  تطوير إىل يهدف اتفا  توقي  إىل أ ت واليت وموناكو

 املستشار مكتب خلل من الفلبني، أطلقت وباملثل، الرياض . خلل من الكولومظ السل  برنامج سيا 
 الدول غري من خمتلف  مسلح  مجاعات م  شراك  يف  خلت وبأو مبا رات السل ، بعملي  املعين الرئاسي

 العنف تصاعد ملن   امس  كوسيل   السل  عملي  سيا  يف رياضي  بأنشط  للقيا  صل  ذات وكاالت وم 
 .النزاع من املتضررة مينداناو منطق  يف

 الســــــــــكان من مســــــــــتهدف  معين  شــــــــــرائ  عنها غاملبلَّ  املبا رات اســــــــــتهدفت احلاالت، معظم ويف - ٣٣
 النزاع  االت يف أولاك سيما ال املستفيدين، من ذكرهم تواتر من أكثر والشباب األطفال وكان للتدخل،

 من الســن وكبار النســا  إىل ُأشــري والشــباب، األطفال إىل وباإلضــاف  اإلنســاني . األزمات أو النزاع بعد وما
 يف مبا رات عن تقارير اإلمنائي املتحدة األمم برنامج أيضـــــــا وقد  باالو. يف املســـــــتهدفني املســـــــتفيدين بني

 عن اليونســـــــــــــــكو وأبلغــت .اجلنســــــــــــــــاين العنف من واحلــد املرأة لتمكني خــاص اهتمــا  إيل  م  األرجنتني
 اإل ماج وتعزيز التمييز، أشــــــــــــــكال مجي  ومكافح  الوعي لزيا ة القد  لكرة يوفنتو  نا ي م  أنشــــــــــــــطتها

 .القد  كرة  خلل من لل مي  الشامل  اجملتمعات وتعزيز االجتماعي،
 لتحســـــني خاص اهتما  ويُوىل املســـــتهدف ، الفاات بني من أيضـــــا اإلعاق  ذوو األشـــــخاص وكان - ٣4

 التقد  على الضــــو  الروســــي االحتا  وســــلط البدين. والنشــــا  الرياضــــ  يف للمشــــارك  الفرص إتا   إمكاني 
 ارتفعت  يث الرياضــــــ ، يف منتظم بشــــــكل ينشــــــطون ال ين اإلعاق  ذوي األشــــــخاص نســــــب  يف امللحوظ
 وتركيا أوكرانيا وأبلغت .201٨ عا  يف املائ  يف 12.1 إىل 2000 عا  يف املائ  يف 1 من أقل من النســب 
 التنميــ  أهــداف أولويــات بني التوافق املبــا رات هــ   وأظهرت ممــاثلــ . أهــداف ذات مبــا رات عن كــ لــك

 األلعاب  ركات م  القوي التعاون عن فضــــلا  اإلعاق ، ذوي األشــــخاص  قو  اتفاقي  وتنفي  املســــتدام 
 .وللصم للمعوقني األوملبي 

 املتوارث  والقيم الثقافي  التقاليد على احلفاظ يف الرياضـــــــــــــــ  لدور االهتما  من قدر أيضـــــــــــــــا وأُويل - ٣5
 اخت ت ،2017 عا  من وابتدا ا  األصـــــلي . للشـــــعوب التقليدي  األلعاب يســـــمى مبا يتصـــــل فيما وصـــــوهنا،

ا املبا رة وهتدف التقليدي . الرياضـــــي  واأللعاب الرياضـــــات وتعزيز حلماي  مبا رة اليونســـــكو  وضـــــ  إىل أيضـــــا
 الســـــياســـــات جمال يف توجيهي  مبا ئ ووضـــــ  التقليدي ، واأللعاب للرياضـــــات وتفاعلي  إلكرتوني  موســـــوع 

 الثقافي  املناســـبات وتعزيز بشـــأهنا،  ولي  إلكرتوني  منصـــ  وإنشـــا  واأللعاب، الرياضـــات ه   وتعزيز لصـــون
 بدعم  ظيت اليت املبا رة لتنفي  متخصص  عامل  أفرق  وأربع  خمصص  استشاري  جلن  وأنشات .والرياضي 

 اإلمارات تضــــــم اليت لليونســــــكو، التابع  التقليدي  واملباريات الرياضــــــي  األلعاب أصــــــدقا  جمموع  من كبري
 العربي  واململك  واملكســيك، ومدغشــقر، والفلبني، والســنغال، كوريا،  ومجهوري  وباكســتان، املتحدة، العربي 

 .واهلند وني رييا، السعو ي ،

 األلعاب أ ا  لتحسني املب ول  اجلهو  عن وغواتيماال وأوكرانيا الروسي االحتا  من كل  أيضا وأبلغ - ٣6
 االحتا  وأوىل األ ا . العالي  للرياضــــــــــــــات املوار  من مزيد وختصــــــــــــــي  للمعوقني األوملبي  واأللعاب األوملبي 
 واآلمن  الفعال  اإل ارة وضــــمان الكربى الرياضــــي  للمناســــبات كمركز  نفســــه لتطوير متزايدا اهتماما الروســــي

 بطول  95 بينها من البلد، يف  ولي  رياضـــــــي  مســـــــابق  ٣ ٨00 نُظ مت ،200٨ عا  ومن  للمناســـــــبات.
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 ه   خلل الروســــي االحتا  إىل الســــيا ي الســــفر زيا ة إىل أ ى مما األوملبي ، الرياضــــات يف وأوروبي  عاملي 
 .واالقتصا ي  االجتماعي  التنمي  يف أسهم ال ي الفرتة،

 
 الرياضة مجال في النزاهة - جيم 

 أوروبا جملس اتفاقي  على تصـــــــــــــديقها عن أوكرانيا أبلغت الرياضـــــــــــــ ، جمال يف بالنزاه  يتعلق فيما - ٣7
 ويف الرياض ، جمال يف املنشطات ملكافح  الدولي  واالتفاقي  املمنوع ، املنشطات الرياضيني تعاطي ملكافح 

 .الرياضي  باملسابقات التلعب بشأن أوروبا جملس اتفاقي  على 2016 عا 

 حلقو  املتحدة األمم ومفوضــــــي  الدولي  العمل منظم  نشــــــطت املتحدة، األمم كيانات  بني ومن - ٣٨
 على قائم بنهج النهوض يف خاص بشـــــــــــــــكل واجلرمي  باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب اإلنســـــــــــــــان

 التنفي  وتعزيز الفســـــا ، من واحلد الرياضـــــ ، ميدان يف والتنفي  الرياضـــــ  اســـــتدام  جمال يف اإلنســـــان  قو 
 .الرياضي  واملناسبات الرياض  جمال يف األخلقي

 اســــرتاتي ي  إلعدا  الدولي  األوملبي  الل ن  م  الدولي  العمل منظم  عملت ،2016 عا  وطوال - ٣9
 العامل  القوة ذلك يف مبا اللئق، العمل أعمال جدول من عناصــــر تضــــم اليت بالل ن ، اخلاصــــ  االســــتدام 
 ومفوضي  الدولي  العمل منظم  وعملت والصـح . املهني  والسـلم  واملسـاواة اجلنسـاني  والشـؤون واملهارات

  قو  ألغراض الكربى الرياضـــي  املناســـبات لتســـخري منصـــ  إقام  على الشـــركا  م  أيضـــاا  اإلنســـان  قو 
 الرياضـــــــ  إ ارة وهياات  ولي  منظمات تضـــــــم متعد ين مصـــــــلح  ألصـــــــحاب منصـــــــ  وهي، (16)اإلنســـــــان
 إىل واســـتنا اا  .الرياضـــيني متثل اليت والنقابات اإلنســـان حلقو  الوطني  واملؤســـســـات املدين اجملتم  ومنظمات

  ياة  ورة خلل من اإلنســــــــــان  قو  ا رتا   مج إىل املبا رة ه   هتدف، (17)الرياضــــــــــي  الفرص مبا ئ
 يف اإلنســـــــان و قو  األعمال بقطاع املتعلق  التوجيهي  املبا ئ م  وبالتوافق الكربى الرياضـــــــي  املناســـــــبات

  زيرانبيونيه يف جنيف يف تدشـــــــينه مت اإلنســـــــان و قو  للرياضـــــــ  مركز بإنشـــــــا  ه ا وتوج .املتحدة األمم
 من عد  م  أيضاا  اإلنسان حلقو  املتحدة األمم مفوضي  تعاونت املاضي ، الثلث السنوات ويف .201٨

 كأ   ملباريات التحضـــريي  األعمال يف التمييز عد  ســـياســـات إل راج والدوليني الرو  املصـــلح  أصـــحاب
 اشـــــــــــــــرتكــت ،2017 عــا  ويف بعــد . ومــا 201٨ عــا  يف القــد  لكرة الــدويل االحتــا  ينظمهــا اليت العــامل

 التمييز عد  تعزيز يف للعنصري  املناهض  للمدن األورويب واالئتلف اليونسكو م  اإلنسان  قو  مفوضي 
 يف موســـــــكو، مدين  أكدت ذلك، على وبنا  الروســـــــي. االحتا  يف الرياضـــــــ  جمال يف العنصـــــــري  ومكافح 

 يف عقد ال ي االجتماع يف املشــاركون واقرتح االئتلف. إىل للنضــما  اســتعدا ها ،2017 أيلولبســبتمرب
 االقرتاح ه ا وأيد .201٨ عا  يف العامل كأ   بعد التمييز عد  تراث ترســـــــــــــــي  2017 أيلولبســـــــــــــــبتمرب

 .الروسي االحتا  يف املصلح  أصحاب
 واملنظمــات للحكومــات متزايــدا  عمــا واجلرميــ  بــاملخــدرات املعين املتحــدة األمم مكتــب ويقــد  - 40

 حتقيق يف املســــــا   يف و ورها الرياضــــــ  جمال يف النزاه  تقوض اليت الفســــــا  ألشــــــكال للتصــــــدي الرياضــــــي 
 واجلرمي ، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب شــــار  اخلصــــوص، وجه وعلى املســــتدام . التنمي  أهداف

  ول 2018 عا  يف مؤمتر تنظيم يف واهلند، والصــــــــــني أفريقيا وجنوب والربازيل الروســــــــــي االحتا  جانب إىل
__________ 

 .. www.ihrb.org/megasportingevents/mse-aboutانظر  (16) 

 .. www.ihrb.org/megasportingevents/sporting-chance-principlesانظر  (17) 

http://www.ihrb.org/megasportingevents/mse-about
http://www.ihrb.org/megasportingevents/sporting-chance-principles
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 واملنظمات الدولي  واملنظمات احلكومات من العديد  ضـــــــــر  ،“الفســـــــــا  من الرياضـــــــــ  محاي ” موضـــــــــوع
 وني رييا نا  وفييت وغانا الربازيل من ملســـــؤولني عمل  لقات تنظيم يف أيضـــــا املكتب وســـــاعد الرياضـــــي .

 جمال يف بالنزاه  املتعلق  املنشورات من العديد أيضا املكتب وأعد املنافسات. يف التلعب من  على ركزت
 جمموع  وفريق الرياض ، جمال يف الفسا  ملكافح  الدولي  للشراك  التاب  العامل الفريق يف ويشار  الرياض ،
 .قازان عمل خط  من ٣ باإلجرا  املعين العامل والفريق الفسا ، مبكافح  املعين العامل العشرين

  
 والتنفيذ والبرمجة الموارد تعبئة - رابعا 

 يف الفعلي  واملشــــارك  البدين والنشــــا  الرياضــــ  بشــــأن للســــياســــات احلالي  الدولي  املناقشــــ  تعرتف - 41
 يف وك لك بل للرياضــ ، الفعال األثر ضــمان يف القطاعات بني املشــرتك  للشــراكات احلاســم بالدور اللعب

 األجنظ التمويل على مفر  بشــــــــكل الرياضــــــــ  على القائم  املبا رات دتواعتم واألثر. التمويل اســــــــتدام 
 املبا رات أمد إطال  وجتري (1٨)األجل وقصـــــــــــــــرية املاحنون فيها يتحكم مبا رات إىل يؤ ي ما غالباا  ال ي

 اجتماعي  بأهداف ارتباطها من اسرتاتي يا االستفا ة خلل من  د أقصى إىل وأثرها الرياض  على القائم 
 التقاطعات، ه   يف العمل خلل ومن والدويل. الوطين املســـــــتويني على أكرب ســـــــياســـــــي  أو اقتصـــــــا ي  أو

 وأشكال نطاقا األوس  التنمي  متويل يف متأصل  الرياض  على القائم  املبا رات أجل من املوار  تعبا  تصب 
 الرياض  أجل من املوار  عبا ت تشمل أن جيب الصد ، ه ا يف النتائج حتقيق ولضمان املوار . لتعبا  أخرى
 .األجل الطويل  الشراكات وتأمني للربامج الفعال التصميم أجل من القدرات وبنا  املعرف  نقل أيضا

 الشـــــــــــركا  من واســـــــــــع  طائف  عنها اإلبلغ مت اليت الرياضـــــــــــ  على القائم  املبا رات وتضـــــــــــمنت - 42
 واملنظمات اجملال ه ا يف عامل  ومنظمات االجتماعي  التنمي  يف متخصـــــــــــــــصـــــــــــــــني ذلك يف مبا املنف ين،
 متويل م  التمويل، مصا ر يف أيضا املزيج ه ا وينعكس األعضا . والدول واإلنساني  واألكا ميي  الرياضي 
  .واخلاص  واخلريي  احلكومي  الوسائل خلل من مشرتكا متويل عنها غاملبلَّ  املبا رات من العديد

  
  فعال بشكل والتقييم والرصد البحث وتيسير تعزيز - خامسا 

 املبا رات هبا حتقق اليت للكيفي  أفضل تقييم إجرا  ضرورة على الضو  اجملال ه ا يف اخلربا  سلط - 4٣
 والســـياســـاتي  اإلجرائي  الديناميات حبث خلل ومن معين . ســـياقات يف إجيابي  نتائج الرياضـــ  على القائم 

 إنشــــا  ســــيتم مســــتدا ، إجيايب أثر الرياضــــ  على القائم  املبا رات حتقق لكي موجو ة تكون أن يتعني اليت
 ومدى كيفي   لتقييم األخرى واملعايري اجليدة املمارســــــــــــات اســــــــــــتخلص خلهلا من ميكن معززة أ ل  قاعدة

 حتديد يف يســــاعد أن شــــأنه من وه ا املســــتدام . التنمي  حتقيق يف الرياضــــ  على القائم  املبا رات مســــا  
 .الرياض  إسها  لقيا  املعياري  ؤشراتامل

 يف البيانات ه   تطبيق قابلي  مدى وإبراز بالرياضــــ  املتصــــل  البيانات توافر حتســــني أيضــــا ويتعني - 44
 بشــــأن اجلنس نوع  ســــب املصــــنف  البيانات توفر املثال، ســــبيل فعلى .األخرى الســــياســــات جماالت تقييم

 والفتاة. املرأة ومتكني اجلنســــــني بني املســــــاواة جمال يف احملرز التقد  على متعمق  نظرة الرياضــــــ  يف املشــــــارك 

__________ 

 (1٨) Lindsey, I., “Governance in sport-for-development: problems and possibilities of (not) learning from international 

development”, International Review for the Sociology of Sport, vol. 52, No. 7 (2017), pp. 801–818 . 
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 على األثر البيانات تصـــنيف أظهر  يث جيدة، أمثل  وأوكرانيا الروســـي االحتا  من الوار ة التقارير وقدمت
 .(19)اإلعاق  ذوي األشخاص إ ماج بشأن الرياض  على القائم  مبا راهتما

 املؤشـــــرات لتحديد جيدة انطل  نقط  املســـــتدام  التنمي  ألهداف العاملي  املؤشـــــرات إطار ويوفر - 45
 وغريها اليونسكو من بدعم الكمنولث، أمان  وتقو  بالرياض . املتعلق  والربامج بالسياسات املتعلق  الفرعي 

 على القائم  املبا رات مســا   لتقييم للمؤشــرات إطار لوضــ  جهدا املعني ، املصــلح  صــا ب  اجلهات من
 وســــــيتم قازان. عمل خط  يف باألولوي   ظيت اليت ةلعشــــــر ا املســــــتدام  التنمي  أهداف حتقيق يف الرياضــــــ 
 احلالي  اجليدة املمارســــــــــــات لتحديد العضــــــــــــوي  مفتوح عامل وفريق املســــــــــــتوى رفيع  توجيهي  جلن  إنشــــــــــــا 

 منظوم  وســـتشـــار  منه ي . إرشـــا ات وتقدخ منوذجي  مؤشـــرات لوضـــ  الصـــل  ذات البيانات وجمموعات
 اســــــتعراض بشــــــأن اجلاري العمل م  االتســــــا  لتعزيز االقتضــــــا ،  ســــــب العملي ، ه   يف املتحدة األمم

 .املستدام  التنمي  وأهداف 20٣0 عا  خط  ومتابع 
  

 المتحدة األمم في والسجججججججالم التنمية أجل من الرياضجججججججة إزاء متسججججججج  نهج نحو - سادسا 
 وخارجها

 اجلبهات. من العديد عرب بســـــــــرع  والســـــــــل  التنمي  أجل من للرياضـــــــــ  العاملي اإلطار يتشـــــــــكل - 46
 التكامل أوجه حتديد يقتضــــــــي ال ي األمر املختلف ، املســــــــارات موا م  يف هاما  ورا املتحدة األمم وتؤ ي

 ســـيشــ   مما الرتابط، وبأو القياســـي التو يد من مســـتوى حتديد ل لك وســـيتم الســـياســـات. مســـتوى على
 تؤثر كيف  أكرب بســـــــــــــــهول  ترى أن األعضـــــــــــــــا  للدول ل لك ويتي  قطاعات لعدة الشـــــــــــــــامل  التقييمات

 للعديد تســــــت يب قازان عمل خط  ألن ونظرا آخر. جمال يف التقد  على اجملاالت أ د يف االســــــتثمارات
 مت اليت والسل ، التنمي  ألغراض الرياض  تسخري بشأن املتحدة األمم عمل خط  وأهداف ا تياجات من

 السياسات، متابع  وإطار للمعلومات، املتسق والتبا ل مشرتك ، رؤي  تعزيز وهي ،2016 عا  يف حتديثها
  إلقليمي وا لي ولدا تلمستوياا على ين لمتعدا لمصلح ا بصحاأل اكاتلشرا تلوياأو حتديد عن فضل

 نطا  على والتنســــــــــيق االتســــــــــا  تعزيز عليه يقو   ساكأ  تســــــــــتخد  أن يمكن فإهنا ،لمحلي وا لوطني وا
 .املتحدة األمم منظوم 

 
 للفترة والسجججججججالم التنمية ألغراض الرياضجججججججة تسجججججججخير بشجججججججأن المتحدة األمم عمل خطة - ألف 

2018–2020 

 التنمي  ألغراض الرياضــــــــــــ  تســــــــــــخري بشــــــــــــأن املتحدة األمم عمل خلط  املقرتح التحديث يهدف - 47
 20٣0 عا  خط  تنفي  أجل من الرياضـــــــــ  من للســـــــــتفا ة املنظوم  نطا  على هنج حتديد إىل والســـــــــل 

 املتوازي العمل أكرب، بقدر منه ي بشــــــكل املقرتح، النهج وســــــُيشــــــر  املســــــتدام . التنمي  أهداف وحتقيق
 االعرتاف م  املتحدة، األمم منظوم  نطا  على والسل  التنمي  ألغراض الرياض  تسخري بشأن واملتكامل

 الصــــــعيد على األخرى والرياضــــــي  الدولي  احلكومي  املنظمات به تقو  ال ي اهلا  بالعمل نفســــــه الوقت يف
 وتعبا  الربامج ختطيط يف والكفا ة االتســـــــــــا  من أكرب قدر تعزيز إىل أيضـــــــــــا ويهدف عليه. والبنا  الدويل

__________ 

: ميكن االطلع على التقارير الكامل  للدول األعضــــــــــا ، ومنظوم  األمم املتحدة والكيانات ذات الصــــــــــل  على الرابط التايل (19) 
www.un.org/development/desa/dspd/sport-for-development-and-peace.html. 

https://undocs.org/ar/www.un.org/development/desa/dspd/sport-for-development-and-peace.html.
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 للتحديات والتصــــدي التآزر أوجه حتســــني إىل احلاج  إىل التحديث ه ا ويســــتند الواق . أرض على املوار 
 أصــــــــحاب من املقدم  واالســـــــــتعراضـــــــــات املدخلت من واســـــــــتفا  للتقد ، احلايل االســـــــــتعراض يف احملد ة

 .وخارجها املتحدة األمم منظوم   اخل املصلح 

 لتحديد 2016 عا  يف املعتمدة بالنســـــــخ  اخلاصـــــــ  العمل حماور إىل املقرتح التحديث ويســـــــتند - 4٨
 وض  )ب( و والسل   التنمي  ألغراض الرياض  لتسخري العاملي اإلطار تعزيز )أ( مواضيعي : أولويات أربع 

 تعبا  )ج( و التنمي   وسياسات برامج يف والسل  التنمي  ألغراض الرياض  تسخري وإ ماج لتعميم سياس 
 اجلدول(. )انظر والتقييم والرصد البحث ) ( و والتنفي   والربجم  املوار 

 
 لخطة العمل التحديث المقترح
 
 جمال العمل اهلدف املبدأباجملال املواضيعي

تعزيز اإلطـــار  - 1   
الــعـــــــاملــي لــتســـــــــــــــخــري 
الريــــاضــــــــــــــــــ  ألغراض 

 التنمي  والسل 

هنج مشـــــــرت  للرؤي  والســـــــياســـــــات لتوجيه  تعزيز )أ(
املتحدة بشــــأن  عمل الدول األعضــــا  ومنظوم  األمم

  التنمي  والسل  ألغراض تسخري الرياض 
تشـــــــــــــ ي  وضـــــــــــــ  هنج على نطا  املنظوم   )ب(

وتنفي  املبا رات القائم  على الرياضــــــــي   الســــــــتعراض
 الرامي  إىل تعزيز التنمي  والسل 

الســـياســـات الوار ة يف  الشـــامل  يف جمال االلتزامات باســـتخدا   ‘1’
بشـــــــــــــأن  خط  عمل قازان كأســـــــــــــا ، جتري موا م  مســـــــــــــارات العمل

أجل التنمي  والســــل ، والنزاه  يف الســــياســــات الرياضــــي ، والرياضــــ  من 
 نطا  منظوم  األمم املتحدة جمال الرياض  على

من خمتلف اخلربات  اخل منظوم  األمم املتحدة  االســـــــــــــتفا ة  ‘2’
املواضــــيعي جملاالت الســــياســــات خلط   وخارجها ملواصــــل  حتســــني الرتكيز

عمل منظوم  األمم  عمل قازان من أجل ضــــــــــــــمان تكاملها التا  م 
 حدة يف مجي  الركائزاملت
توجيهات وجمموعات أ وات الســــــتخدا  خط  عمل قازان  وضــــــ  ‘٣’

كإطار للمشـــــــارك  يف تســـــــخري الرياضـــــــ  ألغراض التنمي  والســـــــل  عرب 
 خمتلف السياقات

 وضـــــــــــــــــــــــــــــــ  - 2

ســـــــــــياســـــــــــات لتعميم 
و مج الرياضـــــــــــــــ  من 
أجل التنمي  والســــل  
يف برامج وســــياســــات 

 التنمي 

العمـــل بني القطـــاعـــات يف زيـــا ة موا مـــ   تعزيز )أ(
 جمال الرياض  على الصعيد الوطين

للســياســات الوطني  لتعميم الرياضــ   وضــ  أطر )ب(
يف عمليــــات التنميــــ ، مبــــا يتمــــاشــــــــــــــى م  جمــــاالت 

 خلط  عمل قازان السياسات

املشـــــــرت  ألثر املبا رات  بنا  القدرة على التنفي  املشـــــــرت  وبأو الرصـــــــد
وزارات الشـــباب  ت املتصـــل  بالرياضـــ  عربالقائم  على الرياضـــ  واملبا را

األخرى،  والرياضـــــ  والصـــــح ، والبيا  والعدل والتعليم والثقاف  واجملاالت
 وفقا للمناسب، يف السيا  الوطين

تعباـــــــ  املوار   - ٣
 والربجم  والتنفي 

ـــــــات بني  ـــــــل املبتكرة والرتتيب ـــــــات التموي تعزيز آلي
 املستوياتاملصلح  املتعد ين على مجي   أصحاب

وتنفي  برنامج ألصــــــحاب املصــــــلح  املتعد ين  تشــــــ ي  وضــــــ  ‘1’
 على مجي  املستويات

منتدى للتبا ل املنتظم للمعلومات بشـــــــــأن املمارســـــــــات  حتديد ‘2’
التنمي  والسل  عرب جماالت  اجليدة يف تسخري الرياض  من أجل

 البحث والربجم  والسياسات
الســــــــياســــــــات عرب القطاعات الشــــــــراكات على مســــــــتوى  تعزيز ‘٣’

احلكومي ، واالحتا ات الرياضــــــي   اإلمنائي  احلكومي  الدولي  وغري
 وغريها من أصحاب املصلح  يف اجملتم  املدين
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 جمال العمل اهلدف املبدأباجملال املواضيعي
ـــــــــحـــــــــث  - 4    ـــــــــب ال

 والرصد والتقييم
 حتديد املســــــــائل وبأو املعايري الشــــــــامل  يف جمال )أ(

 الرياض  من أجل التنمي  والسل 
ال ملســـــــا   الرياضـــــــ  إيل  اهتما  فع ضـــــــمان )ب(

 واملبا رات الرياضــي  واملبا رات القائم  على الرياضــ 

يف متابع  واســـــــــتعراض خط  التنمي  املســـــــــتدام  لعا  
20٣0 

الوصـــــول إىل  تعزيز القدرات اإل صـــــائي  الوطني  ونظم الرصـــــد لضـــــمان
 عالي  اجلو ة ومناســــب  التوقيت وموثوق  تكون بيانات متعلق  بالرياضــــ 

ومصـــــنف   ســـــب الدخل ونوع اجلنس والســـــن والعر  واألصـــــل اإلثين، 
واإلعــــاقــــ ، واملوق  اجلغرايف وغريهــــا من  والوضــــــــــــــ  من  يــــث اهل رة،

يف ذلك من خلل  اخلصــــــائ  ذات الصــــــل  يف الســــــياقات الوطني ، مبا
 وض  الربوتوكوالت اخلاص  باملؤشرات

  
 الهيكل المؤسسي - باء 

العمل يف جمال الرياضــــــــــــــ  من أجل التنمي  والســــــــــــــل  يف  األمم املتحدة، يكمنيف إطار منظوم   - 49
واآلليات احلكومي  الدولي ، اليت تعمل بالتعاون م  منظمات وآليات  العديد من برامج العمل واملنظمات

 . الرياضـــــي يف تعزيز التعاون بني املنظم  واالحتا ات 2017صـــــل . وبدأ األمني العا  يف عا   خارجي  ذات
التنمي  والســـــــــل ، ر ب  وعلى الرغم من إغل  مكتب األمم املتحدة املعين بتســـــــــخري الرياضـــــــــ  ألغراض

ب لك، أشار إىل اهلدف املتمثل يف ضمان  هوبقيام .األمني العا  بتعميق التعاون م  الل ن  األوملبي  الدولي 
ما املتعلق  بتســــــخري الرياضــــــ  ألغراض التنمي  واألمم املتحدة يف أعماهل املوا م  املتبا ل  بني أولويات الل ن 

إىل  وبفضـــــــــــل ه ا الرتابط، م  االعرتاف باســـــــــــتقلل كل اهليكلني، تقد  األمم املتحدة الدعم .والســـــــــــل 
الل ن  األوملبي  الدولي  يف مسا تها يف حتقيق أهداف التنمي  املستدام ، بسبل منها اسرتاتي ي  االستدام  

 .القدرات على اتباع هنج االســــــــــتدام  عرب احلرك  األوملبي  وتقو  الل ن  من جانبها ببنا اليت تتبعها الل ن . 
واالحتا ات الرياضـــــي  وأصـــــحاب املصـــــلح   وعلوة على ذلك، تســـــتكشـــــف خمتلف كيانات األمم املتحدة

 .(20)ياالسرتاتي  اآلخرين سبل البنا  على ه ا التحالف

الكيانات يف وضــ  الســياســات وتنفي ها يف جمال  م العديد منووفقا للمبني يف ه ا التقرير، تســه - 50
حموريا يف عملها م  الوزرا  وكبار املســــؤولني عن الرياضــــ  والرتبي  البدني .  الرياضــــ . وتؤ ي اليونســــكو  ورا

والرياضــــــ    ورها الريا ي يف  عم املؤمتر الدويل للوزرا  وكبار املوظفني املســــــؤولني عن الرتبي  البدني  ويتســــــم
جهو  ترمي إىل حتقيق اتســـــــــــــــا   والل ن  احلكومي  الدولي  للرتبي  البدني  والرياضـــــــــــــــ  بأ ي  بالغ  يف أي

التنمي  والســـل . وباملثل، فإن الدعم ال ي يقدمه مكتب  الســـياســـات يف العمل املتعلق بالرياضـــ  من أجل
طراف يف اتفاقي  األمم املتحدة ملكافح  الفسا  إىل مؤمتر الدول األ األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي 

الف وات احملتمل  يف االهتما  املوىل للنزاه  يف جمال الرياضـــ  وقدرة الرياضـــ  على إ داث أثر  مهم يف ســـد
 .يف جمال التنمي  إجيايب
 ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، بعد أن اســــــــــتضــــــــــاف مكتب األمم املتحدة املعين بتســــــــــخري - 51

املســـتشـــار اخلاص  2017ألغراض التنمي  والســـل ، ال ي  عم من  إنشـــائه و ىت إغلقه يف عا   الرياضـــ 
القيا  بدور رئيسي يف النهوض خبط   بتسخري الرياض  ألغراض التنمي  والسل ، يواصل لألمني العا  املعين

__________ 

واالست ابات املؤسسي  من  : الشراكاتحتقيق أهداف التنمي  املستدام  من خلل الرياض ”بشأن موضوع  احللق  الدراسي  (20) 
ـــــا ة االتســــــــــــــــــــا  والفعـــــاليـــــ   ، يف لوزان، ســـــــــــــــويســـــــــــــــرا. انظر2017األولبأكتوبر  تشـــــــــــــــرين 5، املعقو ة يف “أجـــــل زي

www.thinksport.org/en/latest-news-and-views/sport-sustainable-development-goals-seminar-for-

international-key-players-6400.. 

http://www.thinksport.org/en/latest-news-and-views/sport-sustainable-development-goals-seminar-for-international-key-players-6400
http://www.thinksport.org/en/latest-news-and-views/sport-sustainable-development-goals-seminar-for-international-key-players-6400


 A/73/325 

 

18/19 18-13441 

 

 كومي  الدولي  اليتأجل التنمي  والســــل ، بدعمه حلوار الســــياســــات يف العمليات احل تســــخري الرياضــــ  من

تسخري الرياض   تتخ  من جنيف مقراا هلا، فضل عن  عمه للحوار بني أصحاب املصلح  املتعد ين بشأن
وغريهــا من  يف جنيف من أجــل التنميــ  والســـــــــــــــل  يف منطقــ  حبرية جنيف، وجتميعــه للكيــانــات املوجو ة

 .االرياضي  املوجو ة يف أوروب كيانات األمم املتحدة واالحتا ات
الرياضـــ  ألغراض التنمي  والســـل ، مت نقل احلافظ   وبإغل  مكتب األمم املتحدة املعين بتســـخري - 52

 من أجل التنمي  والســــل  إىل إ ارة الشــــؤون االقتصــــا ي  واالجتماعي . ومن  عملي  الفني  املتعلق  بالرياضــــ 
املناقشـــــــــــــــات املتعلق   يف نيويور  بشـــــــــــــــأن النقل، تولت اإل ارة تقدخ الدعم إىل اآلليات احلكومي  الدولي 

وجمموع  من  20٣0ومتابع  خط  عا   بالرياضـــــ . وبوصـــــفها الكيان الرائد ال ي يقد  الدعم الســـــتعراض
االجتماعي  واالقتصــا ي  للتنمي  املســتدام ، مثل الفقر وعد   االلتزامات احلكومي  الدولي  اليت تعاجل األبعا 

ف أ ــد عن الركــب، فــإن اإل ارة يف موق  يتي  هلــا تعميم ، م  عــد  ختل  االجتمــاعي املســــــــــــــــاواة واإل مــاج
ذات الصل  يف  املختلف  ملشارك  الرياض  من أجل التنمي  والسل  يف املناقشات احلكومي  الدولي  املسارات

توى. واملنتدى الســــياســــي الرفي  املســــ اجلمعي  العام  واجمللس االقتصــــا ي واالجتماعي وهيااته االســــتشــــاري 
وســـــــــــــــتعتمد اإل ارة على قدرهتا على الدعوة لعقد االجتماعات وعلى عملها املعياري والتحليلي يف  عم 

املعلومات  ول املمارســـات اجليدة يف وضـــ  الســـياســـات وتنفي   الدول األعضـــا  من خلل تنظيم وجتمي 
عاون م  أصـــــــحاب املصـــــــلح  الرياضـــــــ  اليت هتدف إىل حتقيق التنمي  والســـــــل ، بالت املبا رات القائم  على

 .يف اجملتم  املدين ومنظوم  األمم املتحدة ويف األوسا  األكا ميي  وما جياوز ذلك املعنيني
القوي بني الوكاالت مفتاح التنفي  الفعال على  ويف إطار ه ا املشهد املؤسسي، سيكون التعاون - 5٣

االقتصـا ي  واالجتماعي  يف ب ل اجلهو  لتنشيط بدأت إ ارة الشـؤون  مسـتويي السـياسـات والربامج. وبينما
لألمم  ث بني الوكاالت بشــــــــأن الرياضــــــــ  من أجل التنمي  والســــــــل ، فإن خط  العمل احملدَّ  احلوار املشــــــــرت 

هنج على نطا   املتحدة بشـــأن تســـخري الرياضـــ  ألغراض التنمي  والســـل  ميكن أن تشـــكل أســـاســـا لتوجيه
 .االز واجي  وعد  الكفا ة عمل ومصا ر اخلربة،  ون التسبب يفاملنظوم  يشر  مجي  مسارات ال

  
 الطري  إلى األمام  -سابعا 

للمشـــارك  يف التنمي  وبنا   تتي  ممارســـ  الرياضـــ  ومنصـــ  املناســـبات الرياضـــي  مســـا   قابل  للنمو - 54
واملناسبات الرياضي  على ملمارس  الرياض   م  بعضهم. ويعتمد األثر اإلجيايب احملتمل عند تقاطعهمالسل  

التخطيط والتنفي  اهلا فني والقائمني على املشـارك ،  التنمي  والسـل  واسـتدامتهما، على أي مسـتوى، على
بقدر كاف على حنو ال يتناول فقط نتائج املبا رات ولكن  الل ين يســــــــتندان إىل البحث والرصــــــــد والتقييم

ومث  عامل ها  آخر هو ضمان وجو  أطر واضح  للسياسات النتائج.  أيضاا العمليات اليت تؤ ي إىل ه  
على  أن تعمل املبا رات القائم  على الرياضــــــ  يف إطارها. وجيب أال تقتصــــــر أطر الســــــياســــــات ه   ميكن

إجيايب  توضـــي  مىت وكيف تكون املبا رات القائم  على الرياضـــ  يف أفضـــل وضـــ  ميكنها من إ داث تغيري
تنظيم اهليكل  ن توفر أيضا آليات لرصد ه   املسا ات بفعالي . وجيب أيضايف سيا  التنمي ، بل جيب أ

وتعزيز هُنج متســـــــق  ومتكامل  على  املؤســـــــســـــــي ال ي تعمل فيه ه   األطر لتنظيم عملي  تبا ل املعلومات
 .مجي  املستويات

ت التنمية والسججالم على جميع المسججتويا ومن أجل مواصججلة العمل بشججأن الرياضججة من أجل - 55
 :النظر في التوصيات التالية وتعزيز اتساق السياسات، قد تود الجمعية العامة
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إقرار خطة عمل قازان وإطار المتابعة الخاص بها كإطار توجيهي للمشجججججججججججاركة في  )أ( 
للتنمية المسججججتدامة، والترحيح بتحديث خطة عمل األمم  تعظيم مسججججاهمة الرياضججججة كعنصججججر تمكيني

بوصجججفها وسجججيلة  2020-2018ألغراض التنمية والسجججالم للفترة  الرياضجججةالمتحدة بشجججأن تسجججخير 
 المنظومة في هذا المجال؛ لتعزيز االتساق على نطاق

للنظر في مساهمة الرياضة في مختلف األهداف اإلنمائية  تشجيع اإلدماج الفعلي )ب( 
 ذلك متابعة مؤتمر والمتابعة لألطر والخطط اإلنمائية ذات الصلة، بما في في عمليات االستعراض

اإلعاقة، ومتابعة  القمة العالمي للتنمية االجتماعية، واسججتعراض تنفيذ اتفاقية حقوق األاججخاص ذو 
، بما في ذلك 2030برنامج العمل العالمي للشججججججبا ، وفي عمليات اسججججججتعراض ومتابعة خطة عام 

  المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة؛
تؤديه االتحادات الرياضججججججية الدولية في سججججججد الفجوة  عتراف بالدور الهام الذ اال )ج( 

الرياضجة ولألمم المتحدة والحكومات الوطنية والبلدية، واالعتراف  بين أولويات السجياسجات لمدير 
 .بين اللجنة األولمبية الدولية واألمم المتحدة في هذا الصدد بالعالقة العميقة

مسججججججارات عملها المتعلقة بتسججججججخير  م المتحدة إلى الجمع بين مختلفوبينما تسججججججعى األم - 56
مراعاة الرياضججججة والمبادرات الرياضججججية في صججججلح  الرياضججججة ألغراض التنمية والسججججالم، وكفالة تعميم

األعضاء قد ترغح في مواصلة دعم عملها بشأن تسخير الرياضة ألغراض  ركائز عملها، فإن الدول
كل المؤسججججسججججي الجديد، وفي تشجججججيع التعاون القو  بين الوكاالت في الهي التنمية والسججججالم داخل

 .هذا المجال
 


