
A/RES/71/160 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 

19 January 2017 

  السبعوناحلادية والدورة 
من جدول األعمال ١١البند 

 

 الرجاء إعادة االستعمال
16-21866 (A) 

*1621866*  

 

   
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1و  A/71/L.38( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم  - ٧١/١٦٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٥٩/١٠ و ٢٠٠٣تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣املــــؤرخ  ٥٨/٥إىل قراريهــــا  إذ تشــــري  

سنة دولية للرياضـة   ٢٠٠٥، وإىل قرارها إعالن سنة ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧املؤرخ 

ــة        ــيم والصــحة والتنمي ــز التعل ــز الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزي ــة مــن أجــل تعزي ــة البدني والتربي

تشـــرين  ٣املـــؤرخ  ٦٠/٩ و ٢٠٠٥أيلول/ســـبتمرب  ١٦املـــؤرخ  ٦٠/١والســـالم، وقراراـــا 

املـؤرخ   ٦٢/٢٧١ و ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣املؤرخ  ٦١/١٠ و ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

 ٦٥/٤ و ٢٠٠٨ ديســـمرب/كـــانون األول ١١املـــؤرخ  ٦٣/١٣٥ و ٢٠٠٨متوز/يوليـــه  ٢٣

 تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٨املـــؤرخ   ٦٧/١٧ و ٢٠١٠تشـــرين األول/أكتـــوبر    ١٨املـــؤرخ  

  ،٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣١املؤرخ  ٦٩/٦  و ٢٠١٢

ــا    ــري أيضـ ــا  وإذ تشـ ــؤرخ  ٦٧/٢٩٦إىل قرارهـ ــطس  ٢٣املـ ــذي  ٢٠١٣آب/أغسـ الـ

  نيسان/أبريل يوما دوليا للرياضة من أجل التنمية والسالم، ٦أعلنت فيه 

بشـأن   ٢٠١٥بر أكتـو /األولتشـرين   ٢٦املؤرخ  ٧٠/٤إىل قرارها  وإذ تشري كذلك  

بناء عامل سلمي أفضل مـن خـالل الرياضـة واملثـل األعلـى األوملـيب وإىل مجيـع قراراـا السـابقة          

  ،هذا املوضوعبشأن 

 على النحـو املعلـن عنـه   الرياضة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،  إسهامب وإذ تسلم  

ــا  ــؤرخ ٦٠/١يف قراريهـــــــ ــبتمرب  ١٦، املـــــــ ــؤرخ ٦٥/١ و ،٢٠٠٥أيلول/ســـــــ  ٢٢، املـــــــ

  ،٢٠١٠  سبتمرب/أيلول
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ــة املســتدامة لعــام    إىلوإذ تشــري    مــن بــني  )١(٢٠٣٠أن الرياضــة تعتــرب يف خطــة التنمي

  العناصر التمكينية املهمة للتنمية املستدامة،

صـاحبة   بضرورة تعزيز اجلهـود، مبـا فيهـا الشـراكات بـني اجلهـات املتعـددة        وإذ تسلم  

، وزيادة تنسيقها على مجيع املستويات من أجـل كفالـة أن تسـهم الرياضـة إىل أقصـى      املصلحة

أهــداف خطــة عــام حــد ممكــن يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك   

  الوطنية لبناء السالم وبناء الدولة،، ويف األولويات وغاياا ٢٠٣٠

بالدور الرئيسي الذي تضطلع به منظومة األمم املتحـدة وبراجمهـا القطريـة    وإذ تعترف   

  ية،نوكذا دور الدول األعضاء يف تعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والتربية البد

اض غـري املعديـة   بأمهيـة الرياضـة والنشـاط البـدين يف مكافحـة األمـر       أيضـا  وإذ تعترف  

على النحو املبني يف اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـين بالوقايـة   

  ،)٢(من األمراض غري املعدية ومكافحتها

ــدور  تعتــرف كــذلكوإذ    ــة   ب ــم والثقاف ــة والعل ــة منظمــة األمــم املتحــدة للتربي ، واللجن

للـوزراء وكبـار املـوظفني املسـؤولني     الـدويل  املـؤمتر  ضة، واحلكومية الدولية للتربية البدنية والريا

اإلعالنات اليت اعتمدها، فضـال عـن الـدعوة إىل عقـد      ، مبا يف ذلكعن التربية البدنية والرياضة

، باعتبـاره  ٢٠١٧الدورة السادسة للمؤمتر الـدويل بكـزان، االحتـاد الروسـي، يف حزيران/يونيـه      

البعـد التربـوي والثقـايف     وغ التوصـيات مـن أجـل تعزيـز    منتدى جيري فيه قطع االلتزامـات وصـ  

  ،٢٠٣٠مبا يف ذلك يف سياق خطة عام واالجتماعي للرياضة والتربية البدنية، 

الـذي أعلـن    للتربية البدنية والنشاط البدين والرياضةبامليثاق الدويل املنقح وإذ تعترف   

عنــه املــؤمتر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة يف دورتــه الثامنــة والــثالثني يف  

  ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

أيلول/ســبتمرب اليــوم الــدويل للرياضــة اجلامعيــة مــن قبــل   ٢٠بــإعالن وإذ حتــيط علمــا   

  الثقافة يف دورته الثامنة والثالثني،  املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم و

بامليثاق األومليب وبأن أي شكل من أشكال التمييز يتنـاىف مـع االنتمـاء إىل    وإذ تعترف   

  احلركة األوملبية،

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )١(

  ، املرفق.٦٦/٢القرار   )٢(
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مبــذكرة التفــاهم املوقعــة بــني اللجنــة األوملبيــة الدوليــة واألمــم املتحــدة يف   وإذ ترحــب  
جلهـود املعـززة حـول املبـادرات القائمـة علـى       الـيت دعـي فيهـا إىل حشـد ا     ٢٠١٤نيسان/أبريل 

الرياضة اليت تشجع التنمية االجتماعية واالقتصادية وإىل تعزيز الشراكات العديدة الـيت أقامتـها   
  األمم املتحدة مع اللجنة،   مؤسسات

يف  جلـيال  واحلركة األوملبيـة للمعـوقني تسـهمان إسـهاما    أن احلركة األوملبية  وإذ تؤكد  
كوسيلة فريدة لتعزيز السالم والتنمية، وخباصة من خالل املثـل األعلـى للهدنـة     ترسيخ الرياضة
ــة، وإذ ــاب       األوملبي ــة واأللع ــاب األوملبي ــدورات املاضــية لأللع ــها ال ــيت أتاحت ــالفرص ال ــرف ب تعت

األوملبيــة للمعــوقني، مبــا فيهــا األلعــاب الــيت دارت أطوارهــا يف ريــو دي جــانريو، الربازيــل، يف   
بفضـل القــدرة الــيت  كانـت، يف مجلــة أمـور أخــرى، مصــدر إهلـام للشــباب    يت ، والــ٢٠١٦ عـام 

تنطوي عليهـا الرياضـة يف حتقيـق االنـدماج االجتمـاعي، وكـذلك األلعـاب األوملبيـة للشـباب،          
وإذ ترحــب مــع التقــدير جبميــع   ،٢٠١٦ فربايــر/شــباطالــيت جــرت يف ليليهــامري، النــرويج، يف  

األلعــاب الــيت   ال ســيماواأللعــاب األوملبيــة للمعــوقني، و   الــدورات املقبلــة لأللعــاب األوملبيــة   
، ٢٠٢٠، وطوكيـو يف عــام  ٢٠١٨سـتجري بكـل مـن بيونغشـانغ، مجهوريـة كوريـا، يف عـام        

، عالوة على األلعاب األوملبية للشباب، املزمـع أن جتـري يف بـوينس    ٢٠٢٢ويف بيجني يف عام 
يـب بالبلـدان الـيت ستستضـيف      إذ، و٢٠٢٠ولوزان، سويسرا، يف عام  ٢٠١٨آيرس يف عام 

الدول األعضاء األخـرى أن تـدمج الرياضـة، حسـب االقتضـاء، يف      و تلك األلعاب يف املستقبل
أنشطة منع نشوب الرتاعـات وأن تكفـل االلتـزام باهلدنـة األوملبيـة علـى حنـو فعـال خـالل هـذه           

  ،األلعاب

ــه    ســلموإذ ت   ــذي تضــطلع ب ــدور ال ــوقني  بال ــة للمع ــراز إجنــازات احلركــة األوملبي  يف إب

اإلجيابيـة  التصورات  لتعزيز ةرئيسي كوسيلةوبدورها أمام مجاهري العامل اإلعاقة  ي ذونيالرياضي

  ،عن األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز اندماجهم يف الرياضة واتمع

ــبات الرياضــية    وإذ تســلم أيضــا    ــة املناس ــة وبأمهي ــة الدولي ــة واإلقليمي ــل   ،القاري ــن قبي م
األلعاب األوملبية العاملية اخلاصة، واأللعاب األوملبية للصم، واأللعاب األوروبية، وألعـاب البلـدان   
ــوم أفريقيــا، واأللعــاب          ــاملعوقني، وألعــاب عم ــدان األمريكيــة اخلاصــة ب ــة وألعــاب البل األمريكي

ــيوية، ــادئ،   اآلسـ ــيط اهلـ ــة احملـ ــية ملنطقـ ــاب الرياضـ ــة ل واأللعـ ــاب العامليـ ــاب واأللعـ ــل، وألعـ لرحـ
  ،يف النهوض بالتعليم والصحة والتنمية والسالم الكمنويلث،

أمهيــة االســتمرار يف إزالــة العقبــات الــيت تعتــرض املشــاركة يف املناســبات         وإذ تــربز  
  ملشاركني من البلدان النامية،بالنسبة إىل االرياضية، وخاصة 
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تـنص علـى حـق الطفـل يف     الـيت   )٣(مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل     ٣١إىل املادة  وإذ تشري  

مزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام وإىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية السـابعة والعشـرين   

مؤكـدة ضـرورة    )٤(“عـامل صـاحل لألطفـال   ”للجمعية العامة املعنية بالطفل اليت صدرت بعنوان 

  رياضية،تعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفية عن طريق اللعب واأللعاب ال

 )٥(مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ٣٠ و ١تني إىل املـاد  وإذ تشري أيضـا   

ق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املشـاركة، علـى قـدم      لتني اعترفت فيهمـا الـدول األطـراف حبـ    ال

بــأن وإذ تســلم  ،املســاواة مــع اآلخــرين، يف احليــاة الثقافيــة وأنشــطة الترفيــه والتســلية والرياضــة 

ــة لشــاركة امل ــة يف  الفعال ــام  عمــالاإلة تســهم يف يالرياضــالنشــاطات ألشــخاص ذوي اإلعاق الت

   ،  كرامتهم املتأصلةاحترام يف ، واإلنسان من حقوقيتمتعون به ا وعلى قدم املساواة مل

ــة ملكافحــة املنشــطات يف جمــال الرياضــة     وإذ تســلم   ــة الدولي ــة دور االتفاقي يف  )٦(بأمهي

 تتخذها احلكومات يف جمال مكافحـة تعـاطي املنشـطات يف هـذا اـال،      تنسيق اإلجراءات اليت

وهي اإلجراءات املكملة لتلك اليت تتخذها احلركـة الرياضـية مبوجـب املدونـة العامليـة ملكافحـة       

  املنشطات الصادرة عن الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات،

لــدويل املعــين بتســخري الرياضــة بالتوصــيات الــواردة يف تقريــر الفريــق العامــل ا وإذ تنــوه  

تســخري قــوة الرياضــة ألغــراض التنميــة والســالم: توصــيات  ”ألغــراض التنميــة والســالم املعنــون 

  ، وإذ تشجع الدول األعضاء على تنفيذ التوصيات ومواصلة تطويرها،  “مقدمة إىل احلكومات

ــه  إىل  وإذ تشــري   ــهض ب ــذي تن ــدور ال ــني اجلنســني     ال ــة األمــم املتحــدة للمســاواة ب هيئ

 يف إطــار واليتــها ومتكــني املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) وإىل الفــرص الــيت تتيحهــا اهليئــة  

لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال الرياضـة ومـن خاللـه، وإذ ترحـب بالتقـدم      

واألنشطة الرياضـية، وخباصـة الـدعم املقـدم هلـا مـن        املستمر الذي حترزه املرأة يف جمال الرياضة

ــة    مشــاركة واســعةأجــل الوصــول تــدرجييا إىل   يف املناســبات الرياضــية، ممــا يتــيح فرصــا للتنمي

  االقتصادية من خالل الرياضة،

_______________ 

)٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  

  .، املرفق٢٧/٢-القرار دإ  )٤(

)٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.  

  .٤٣٦٤٩، الرقم ٢٤١٩الد  املرجع نفسه،  )٦(
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اللـذين جـرى اعتمادمهـا     )٨(والوثيقـة اخلتاميـة   )٧(إىل اإلعالن السياسـي وإذ تشري أيضا   

، وإىل االلتزامـات الـيت قطعـت فيهمـا     )٩(إلعالن ومنـهاج عمـل بـيجني   يف االستعراض اخلمسي 

واملتعلقة بكفالة حصول النساء والفتيات على فرص متساوية يف األنشـطة الترفيهيـة والرياضـية    

ويف املشاركة يف األنشطة الرياضية والبدنية على كل من الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل،     

 تلك األنشطة واالستفادة من التدريب واملنافسة واحلصـول علـى   من قبيل إمكانية املشاركة يف

  املكافآت واجلوائز،  

للشراكات املنتجة بني القطاعني العام واخلاص مـن دور حاسـم يف    ما على وإذ تشدد  

متويــل بــرامج تســـخري الرياضــة ألغـــراض التنميــة والســالم، وتطـــوير املؤسســات، واهلياكـــل       

  ة،األساسية املادية واالجتماعي

بضــرورة تنظــيم املناســبات الرياضــية الدوليــة الكــربى يف جــو مــن الســالم    وإذ تســلم  

والتفاهم املتبادل تسوده روح الصداقة والتسامح وال يقبل فيه أي شـكل مـن أشـكال التمييـز،     

  وبضرورة احترام الطابع اجلامع والتوفيقي هلذه املناسبات،

قيـق التنميـة املسـتدامة وتعتـرف     أن الرياضة عامل مهـم يف حت  تؤكد من جديد  - ١  

باملســامهة املتعاظمــة الــيت تضــطلع ــا الرياضــة يف حتقيــق التنميــة والســالم بــالنظر إىل دورهــا يف 

ــراد واتمعــات ويف      ــرام ومســامهتها يف متكــني املــرأة والشــباب واألف تشــجيع التســامح واالحت

   ؛االجتماعي بلوغ األهداف املنشودة يف جماالت الصحة والتعليم واالندماج

الدول األعضاء على االستفادة الفعالـة مـن مجيـع الفـرص الـيت تتيحهـا        تشجع  - ٢  

ويف سـبيل   )١(٢٠٣٠عـام  التنميـة املسـتدامة ل  الرياضة والقيم اليت تنطوي عليهـا يف تنفيـذ خطـة    

 أهداف التنمية املستدامة؛   بلوغ

الرياضة من أجـل التنميـة   ”بتقرير األمني العام املعنون  حتيط علما مع التقدير  - ٣  

الــربامج الــذي يســتعرض  )١٠(“والســالم: تســخري الرياضــة لــتمكني التنميــة املســتدامة والســالم 

واملبــادرات الــيت نفــذا الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا    

 ؛ووكاالا املتخصصة والشركاء اآلخرون، باستخدام الرياضة كأداة لتحقيق التنمية والسالم

_______________ 

 ، املرفق.٢٣/٢-القرار د إ  )٧(

 ، املرفق.٢٣/٣-القرار د إ  )٨(

(منشـورات األمـم املتحـدة،     ١٩٩٥أيلول/سـبتمرب   ١٥-٤املعين بـاملرأة، بـيجني   تقرير املؤمتر العاملي الرابع  )٩(
 ، املرفقان األول والثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13رقم املبيع 

)١٠(  A/71/179. 
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الدول األعضـاء وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك بعثاـا         تدعو   - ٤  

لسالم وبعثاا السياسية اخلاصة وبعثاا املتكاملة لبناء السـالم، واملنظمـات واالحتـادات    حلفظ ا

ــة بالرياضــة، والرياضــيون    ــالم  ،والرابطــات املعني ــائط اإلع ــدين  ،ووس ــع امل ــاط  ،واتم واألوس

إىل التعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بتســخري الرياضــة   ،والقطــاع اخلــاص ،األكادمييــة

التنمية والسالم على إذكاء الـوعي وتكثيـف العمـل مـن أجـل تعزيـز التنميـة والسـالم          ألغراض

وتعزيــز إدمــاج مفهــوم  الرياضــيةعــن طريــق املبــادرات  ٢٠٣٠واملســامهة يف تنفيــذ خطــة عــام 

الرياضة من أجل التنمية والسـالم يف خطـة التنميـة، باالسترشـاد باملبـادئ التاليـة املسـتمدة مـن         

تحدة املتعلقة بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والسـالم، الـواردة يف تقريـر     خطة عمل األمم امل

 :  )١١(األمني العام

وضع إطار عاملي لتسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والسـالم: مواصـلة إعـداد        (أ)  

التوعيـة لتشـجيع سياسـات ـدف إىل      زيـادة إطار لتعزيـز رؤيـة مشـتركة وحتديـد األولويـات و     

 تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم يسهل تكرارها وتعميم مراعاة تلك السياسات؛  

وضع السياسات: تشجيع مفهـوم تسـخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والسـالم         (ب)  

ــة، مبــا يف ذلــك وضــع آليــ     ات ودعــم إدماجــه وتعمــيم مراعاتــه يف الــربامج والسياســات اإلمنائي

 لتحقيق النمو والثروة؛

ــة املــوارد والربجمــة والتنفيــذ: النــهوض بآليــات متويــل مبتكــرة وبإرســاء          (ج)   تعبئ

علـى مجيـع املســتويات، مبـا يف ذلـك إشــراك      صـاحبة املصــلحة  الترتيبـات بـني اجلهــات املتعـددة   

بـرامج   املنظمات الرياضية واتمع املدين والرياضيني والقطاع اخلاص، من أجـل وضـع وتنفيـذ   

 فعالة ذات أثر مستدام؛  

التأثري واملتابعة: تعزيز وتيسري أدوات الرصد والتقييم، مبا يف ذلـك  على دلة األ  (د)  

املؤشرات والبيانات املصنفة حسب الدخل، ونوع اجلنس، والسن، واالنتمـاء العرقـي واإلثـين،    

صـائص ذات األمهيـة يف   والوضع من حيث اهلجرة، واإلعاقة، واملوقع اجلغرايف، وغريها مـن اخل 

 السياقات الوطنية، ومقاييس تستند إىل معايري متفق عليها؛

ــايري اجلـــودة   تشـــجع   - ٥   ــية ومعـ ــاء علـــى تـــوفري اهلياكـــل املؤسسـ الـــدول األعضـ

والسياسات والكفاءات املناسبة وتشجيع البحوث واخلربات األكادميية يف هذا اال مـن أجـل   

ــة البدنيــة وا  ــة وبنــاء قــدرام   تــدريب مدرســي التربي ملــدربني الرياضــيني وقــادة اتمعــات احمللي

 وتعريفهم بربامج تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم بشكل مستمر؛  

_______________ 

 املرجع نفسه، الفرع سابعا.  )١١(
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الرياضـــة يف   رســـيخالـــدول األعضـــاء أيضـــا علـــى زيـــادة ت     أيضـــا تشـــجع  - ٦  

سياسـات والـربامج   استراتيجيات التنمية والسالم الشاملة وإدماج الرياضة والتربيـة البدنيـة يف ال  

الدولية واإلقليمية والوطنية لتحقيق التنمية والسالم، على أساس معـايري ومؤشـرات ومقـاييس،    

 ؛  هاوتقييم فضال عن كفالة رصد تلك االستراتيجيات والسياسات والربامج

الدول األعضاء كذلك على االستفادة مـن سياسـات وبـرامج    كذلك  تشجع  - ٧  

 يف النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛   الرياضة والتربية البدنية

ــدعو  - ٨   ــة إىل مواصــلة مســاعدة      ت ــات الرياضــية الدولي ــدول األعضــاء واملنظم ال

يف جمـال   قـدراا  فيما تبذلـه مـن جهـود يف سـبيل بنـاء     البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوا، 

الرياضة والتربية البدنية، عن طريق تـوفري اخلـربات وأفضـل املمارسـات الوطنيـة واملـوارد املاليـة        

 والتقنية واللوجستية من أجل تطوير الربامج الرياضية؛  

توكيـد  أعـاله علـى    ٤املشار إليها يف الفقـرة   صاحبة املصلحةجلهات ا تشجع  - ٩  

التعلـيم، مبـا يف    تعزيـز التنميـة املسـتدامة و   تـدعيم كوسيلة لاستخدام الرياضة والنهوض ا  أمهية

ذلك التربية البدنية، لصاحل األطفـال والشـباب، مبـن فـيهم األشـخاص ذوو اإلعاقـة، والنـهوض        

األمـراض غـري املعديـة، ومنـع تعـاطي املخـدرات،        ومن ضمنهابالصحة ومنع تفشي األمراض، 

والفتيـات، وتشـجيع االنـدماج والرفـاه، وكفالـة       وحتقيق املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني النسـاء    

مشاركة اجلميع دون متييز من أي نوع، وتشجيع التسامح والتفاهم واالحترام املتبادل وتيسـري  

 االندماج االجتماعي ومنع نشوب الرتاعات وبناء السالم؛

كربيـــات اجلهـــات املنظمـــة ل ال ســـيما، وصـــاحبة املصـــلحةاجلهـــات  تشـــجع  - ١٠  

لرياضــية، علــى االســتفادة مــن تلــك املناســبات واســتغالهلا مــن أجــل االضــطالع      ملناســبات اا

مببادرات تسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والسـالم ودعمهـا وعلـى تعزيـز الشـراكات القائمـة         

وإقامة شراكات جديدة وتنسـيق اسـتراتيجيات وسياسـات وبـرامج مشـتركة وزيـادة االتسـاق        

بأنشطة للتوعية يف هذا اال على الصعد احملليـة والوطنيـة    والتآزر، واالضطالع يف الوقت ذاته

 واإلقليمية والعاملية؛

ــة إىل     تشــجع  - ١١   ــاع أفضــل املمارســات والســبل اهلادف ــدول األعضــاء علــى اتب ال

تشجيع مجيع أفراد اتمـع علـى ممارسـة األنشـطة الرياضـية والبدنيـة، وترحـب يف هـذا الصـدد          

مببــادرات تكــريس أيــام للصــحة والشــباب والرياضــة، مبــا يف ذلــك األيــام املخصصــة لرياضــات 

سيلة لتعزيز الصحة البدنيـة والعقليـة والرفـاه وإرسـاء     معينة، على الصعيدين الوطين واحمللي، كو

 يف اتمع؛   رياضيةثقافة 
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الدول األعضاء اليت مل تعني بعـد جهـة تنسـيق داخـل حكوماـا تعـىن       تشجع   - ١٢  

بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم على القيام بذلك وعلى تزويد مكتب األمم املتحـدة  

راض التنميــة والســالم مبــا يســتجد مــن معلومــات عــن التطــورات   املعــين بتســخري الرياضــة ألغــ 

 املتصلة باملؤسسات والسياسات والربامج؛  

استقاللية الرياضة ومتتع هذا اال باإلدارة الذاتية وتؤيد رسـالة اللجنـة    تدعم  - ١٣  

ني يف قيـادة  األوملبية الدولية يف قيـادة احلركـة األوملبيـة ورسـالة اللجنـة األوملبيـة الدوليـة للمعـوق        

  احلركة األوملبية للمعوقني؛  

علـى  كـربى  ناسـبات رياضـية   م تنفيـذ الكيانات املعنية الـيت تشـارك يف    تشجع  - ١٤  

توجيهيـة بشـأن األعمـال التجاريـة     البـادئ  امل فيهـا احترام القوانني واملبادئ الدولية السارية، مبـا  

، )١٢(“احلمايـة واالحتـرام واالنتصـاف   ”وحقوق اإلنسـان: تنفيـذ إطـار األمـم املتحـدة املعنـون       

دورة حيـاة  ومع مراعـاة املبـادرات األخـرى اجلاريـة يف هـذا الصـدد، يف كـل طـور مـن أطـوار           

يف جنيهــا  مــن أجــل صـيانة املنــافع االجتماعيــة العديــدة الـيت ميكــن أن تســهم  املناسـبة الرياضــية  

 ؛استضافة تلك املناسبات

وبروتوكوليهـا   )٣(بعد اتفاقية حقوق الطفـل  الدول األعضاء اليت مل توقع حتث  - ١٥  

ــاريني ــة  )١٣(االختيـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حقـ ــة   )٥(واتفاقيـ ــة ملكافحـ ــة الدوليـ واالتفاقيـ

ــا أو تن   )٦(املنشــطات يف جمــال الرياضــة   ــا أو تنضــم إليه ــى ومل تصــدق عليه ــذها عل النظــر يف  ف

 بذلك؛  القيام

ــدول         تالحــظ  - ١٦   ــة وال ــة العام ــيس اجلمعي ــام ورئ ــني الع ــذهلا األم ــيت يب ــود ال اجله

األعضـاء واتمـع املـدين مـن أجـل مراعـاة اهلدنـة األوملبيـة، وتشـجع البلـدان املضـيفة لأللعـاب             

ى علـى دعـم   الـدول األعضـاء األخـر   مجيـع  األوملبية واأللعاب األوملبية للمعـوقني يف املسـتقبل و  

 االلتزام باهلدنة على حنو فعال؛  

للمستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين بتسـخري الرياضـة         تقـديرها  تعرب عن  - ١٧  

ــه مــن مقــدرة قياديــة يف املســائل املتعلقــة بتســخري الرياضــة       ــة والســالم ملــا يبدي ألغــراض التنمي

ألغراض التنميـة والسـالم داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجهـا، بـدعم مـن مكتـب األمـم            

مبـادرات مبتكـرة   تنفيـذ  والسـالم، مـن خـالل     املتحدة املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة   

 مثل برنامج القيادة الشبابية؛  

_______________ 

 ، املرفق.A/HRC/17/31الوثيقة   )١٢(

)١٣(  United Nations, Treaty Series, vols. 2171 and 2173, No. 27531 املرفق.٦٦/١٣٨، والقرار ، 
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مكتب األمم املتحدة املعـين بتسـخري الرياضـة ألغـراض التنميـة       ضافةإالحظ ت  - ١٨  

تابعـة لألمانـة العامـة علـى النحـو املنصــوص      الرئيسـية  التنظيميـة  ال اتوحـد ال إىل قائمـة والسـالم  

 ،)١٤(شأن تنظيم األمانة العامة لألمم املتحدةعليه يف نشرة األمني العام ب

األمني العام على اإلبقاء علـى واليـة املستشـار اخلـاص املعـين بتسـخري        تشجع  - ١٩  

ــه بشــأن مســتقبل تســخري الرياضــة         ــوفري التوجي ــى ت ــة والســالم، وعل ــراض التنمي الرياضــة ألغ

 املتحدة؛  ألغراض التنمية والسالم من الناحية املؤسسية داخل منظومة األمم 

الــدول امللتزمــة بتعزيــز الرياضــة بوصــفها  ال ســيماالــدول األعضــاء، و تشــجع  - ٢٠  

، مثـل االحتــادات الرياضـية الدوليــة   صــاحبة املصـلحة  أداة للتنميـة والسـالم، واجلهــات األخـرى   

ملناســبات الرياضــية والنــوادي والرابطــات واملؤسســات الرياضــية  كربيــات اواجلهــات املنظمــة ل

اص، وخباصــة الشــركات التجاريــة املشــتركة يف قطــاع الرياضــة، علــى تقــدمي        والقطــاع اخلــ 

التربعــات إىل الصــندوق االســتئماين لتســخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والســالم والــدخول يف  

شراكات مبتكرة مع مكتب األمم املتحدة املعـين بتسـخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والسـالم،       

من أجل مواصـلة دعـم املستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين        الذي ميول حصرا من التربعات، 

بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم يف أداء واليته وكفالـة اسـتمرار أنشـطة املكتـب، مبـا      

يف ذلــك الــدعم الــذي يقدمــه لتطــوير السياســات والــربامج يف جمــال تســخري الرياضــة ألغــراض 

 لتنفيذ مشاريع املكتب ومنظومة األمم املتحدة ككل؛  التنمية والسالم، وتوفري التمويل الالزم 

بأنشـطة الفريـق العامـل الـدويل املعـين بتسـخري الرياضـة ألغـراض التنميـة           نوهت  - ٢١  

 ، وأفرقتـه املواضـيعية  ٢٠١٤متوز/يوليـه   ١والسالم، الذي اجتمـع يف دورتـه العامـة الرابعـة، يف     

العاملــة املعنيــة بالرياضــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والرياضــة والســالم، والرياضــة والقضــايا    

اجلنســـانية، والرياضـــة والصـــحة، والرياضـــة والنـــهوض باألطفـــال والشـــباب، وتـــدعو الـــدول 

إىل االنضمام إىل الفريـق العامـل الـدويل كجهـات     صاحبة املصلحة األعضاء واجلهات األخرى 

 دعم؛مراقبة ومده بال

منظومة األمم املتحدة والفريق العامـل الـدويل املعـين بتسـخري الرياضـة       تشجع  - ٢٢  

 ؛  يف هذا الصدد ألغراض التنمية والسالم على زيادة تعزيز تعاوما

الــدول األعضــاء علــى االنضــمام إىل فريــق أصــدقاء تســخري الرياضــة    تشــجع  - ٢٣  

يـق غـري رمسـي للبعثـات الدائمـة لـدى األمـم        ألغراض التنمية والسالم واملشـاركة فيـه، وهـو فر   

_______________ 

)١٤(  ST/SGB/2015/3. 
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املتحدة يف نيويورك وجنيف يشكل منربا لتعزيز احلوار وتيسري وتشجيع إدمـاج الرياضـة دعمـا    

 لتحقيق أهداف األمم املتحدة وغاياا؛  

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثالثـة والسـبعني      تطلب   - ٢٤  

هــذا القــرار، مبــا يشــمل املبــادرات احملــددة الراميــة إىل كفالــة االلتــزام باهلدنــة     تقريــرا عــن تنفيــذ 

األوملبية على حنو أكثر فعاليـة والتقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعضـاء ومنظومـة األمـم املتحـدة،          

ــة والســالم       مبــا ــك أنشــطة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بتســخري الرياضــة ألغــراض التنمي يف ذل

تئماين لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم وسـري عملـهما وكـذلك التقـدم     والصندوق االس

، حنـو تنفيـذ خطـة عمـل األمـم املتحـدة املتعلقـة        صـاحبة املصـلحة   الذي أحرزته اجلهات األخرى

بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، وأن يقدم استعراضـا ملسـامهة الرياضـة يف تنفيـذ خطـة      

 خطة عمل حمدثة عن سبل تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛   إضافة إىل ٢٠٣٠  عام

تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الثالثــة والســبعني البنــد    أن تقــرر  - ٢٥  

  “.الرياضة من أجل التنمية والسالم”املعنون 
  

  ٦٤ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٦

 


