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 والسبعون الخامسة الدورة

 *األولية  القائمة  من 11 البند

    والسالم التنمية أجل من الرياضة
 للجميع  المستدامة  والتنمية  للسالم  عالمي   مسّرع  الرياضة:   

  
 العام األمين تقرير  

 موجز 
 عمل  خطة تنفيذ نحو  المحرز التقدم يســـــتعر   73/24 العامة  الجمعية بقرار عمال المقدم التقرير هذا 

 الدول من وردت التي  المدخالت إلى اســــتنادا   والســــالم  التنمية ألغرا   الرياضــــة  تســــخير بشــــ ن المتحدة األمم

 ســــيا   في أعد  الذي التقرير  وُيبرز  المصــــ حة  صــــاحبة  الجهات من وغيرها المتحدة األمم  ومنظومة األعضــــا 

 أثر من التخفيف  في والرياضــــــة البدني  ل نشــــــاط الهام الدور العالمية  (19-)كوفيد كورونا  فيروس مر   جائحة

 الدور  هذا أدا  ع ى  الرياضـــــــــــة مســـــــــــاعدة  في الرقمية التكنولوجيا دور ويبحث والرفاه   الصـــــــــــحة ع ى  الجائحة

 من المســتقبل  في  الصــدمات لمواجهة العالمي  الصــعيد ع ى  الصــمود ع ى  القدرة بنا   ســبل  في التقرير يبحث كما

 بالرياضة  المتص ة والسياسات الرياضة مجال في واالبتكار االستثمار خالل
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 مقدمة  -   أول  

 التنمية تحقي  في مهم عامل ب نها 2030 لعام المســــــــــــتدامة التنمية  خطة في  الرياضــــــــــــة  ُوصــــــــــــفت - 1
  التسـام  بتعزيز والسـالم التنمية تحقي   في متزايدة مسـاهمة من الرياضـة تقدمه بما أيضـا واعُترف المسـتدامة 
ــاهمـات من تقـدمـه ومـا واالحترام   والمجتمعـات واألفراد الضــــــــــــــعيفـة االجتمـاعـية والفـئات المرأة تمكين في مســــــــــــ
ــ ة  األهداف تحقي  عن  فضــــــال المح ية   يوفر  االعتراف وهذا االجتماعي  واإلدماج والتع يم  بالصــــــحة المتصــــ

 ألغرا  الرـياضــــــــــــــة تســــــــــــــخير مـيدان في المشــــــــــــــتر  والعمـل ل جهود تفويتهـا يمكن ال  وفرصــــــــــــــة قوـيا  حـافزا
 والسالم  التنمية

 األمم عمـــل خطـــة العـــام األمين قـــد م ( 71/160 القرار )انظر العـــامـــة الجمعيـــة ط ـــ  ع ى وبنـــا  - 2
 نطا  ع ى نهجا   العمل  خطة وتحدد والســـــالم  التنمية  ألغرا  الرياضـــــة تســـــخير بشـــــ ن المســـــتكم ة المتحدة

ــتفادة  المنظومة ــادر تقريره في العام األمين واقترح   2030 عام  خطة تنفيذ في الرياضـــــــــة من لالســـــــ  في الصـــــــ
ــ ن 2018 عام ــخير العالمي اإلطار تعزيز بشـــ ــة لتســـ ــالم التنمية  ألغرا  الرياضـــ   بنودا    ( A/73/325) والســـ

 دولية ال الرياضـية والممارسـات بالسـياسـات يتع   فيما التعاون لتحسـين توصـيات وقد م العمل   خطة السـتكمال
 ع ى الضــــــــــو  وســــــــــ  ط والســــــــــالم  التنمية  ألغرا  الرياضــــــــــة تســــــــــخير وتعميم لتشــــــــــجي  عالميا    إطارا    وحدد

  البدني  النشــــــــــاط بشــــــــــ ن العالمية العمل  وخطة ( 1) قازان عمل  خطة هما: دوليا   ع يهما اتُف  رئيســــــــــيين إطارين
2018-2030 (2 )   

 لمســـــاهمة هادفا اســـــتعراضـــــا التقرير هذا يقدم  73/24 قرارها  في الوارد العامة  الجمعية  لط   ووفقا - 3
 المســـــــتوى الرفي   الســـــــنوي  الســـــــياســـــــي ل منتدى  خاص اهتمام إيال  م    2030 عام  خطة تنفيذ في  الرياضـــــــة
ــتدامة  بالتنمية المعني ــتكشــــــاف التقرير ويتي   المســــ  لمواجهة الصــــــمود ع ى  القدرة بنا   في الرياضــــــة دور  اســــ
 التخفيف في البدني  والنشــاط الرياضــة ع ى الرقمية التكنولوجيا وأثر العالمي  الصــعيد ع ى 19-كوفيد  جائحة

 الدول  من المقدمة ل مع ومات مواضــــــــــــيعيا تح يال أيضــــــــــــا التقرير ويتضــــــــــــمن  ( 3) 19-كوفيد  جائحة آثار من
 العمل  خطة تنفيذ في  المحرز التقدم ويتتب  اآلخرين  المصــــ حة  وأصــــحا  المتحدة األمم ومنظومة األعضــــا 
ــتكم ة ــ ن المســــ ــخير بشــــ ــة تســــ ــباط/ حتى 2030 عام  خطة اعتماد منذ  والســــــالم التنمية  ألغرا  الرياضــــ  شــــ

   ( 4) 2020 فبراير

ــتدامة  التنمية ب هداف المعني القمة مؤتمر وفي - 4 ــبتمبر في عقد الذي المســـــــ  أقرت  2019 أي ول/ســـــــ
 غضـون  في المسـتدامة التنمية  أهداف لتحقي  الصـحي   المسـار ع ى حاليا يسـير ال العالم ب ن  األعضـا  الدول
 ل عمل عقدا    2030 عام إلى 2020 عام من  الفترة العام األمين أع ن لذل    واســتجابة المحدد  الزمني  اإلطار

ــتدامة  التنمية أهداف تحقي   أجل من ــرائ  جمي  داعيا  المســــــــ ــتدامة  بالح ول التعجيل إلى المجتم   شــــــــ  المســــــــ
__________ 

 االتحاد قازان  في عقد  الذي والرياضــــــــة  البدنية التربية عن  المســــــــؤولين  الموظفين وكبار  ل وزرا   الســــــــادس  الدولي  المؤتمر في اعُتمد (1) 
  2017 تموز/يوليه 15 و 14 في الروسي 

  6-71 القرار  WHA71/2018/REC/1 الوثيقة العالمية  الصحة منظمة انظر (2) 
 / www.un.org :انظر   2020 أيار/مايو في  اســــــــتشــــــــيروا مخصــــــــصــــــــين خبرا  من  الموضــــــــو   بهذا  المتع قة  المع ومات  اســــــــُتمدت (3) 

development/desa/dspd/sport-development-peace.html  
 الدول  جمي   إلى  2019  األول/ديســـــمبر كانون  18 مؤرخة  شـــــفوية مذكرة واالجتماعية االقتصـــــادية  ل شـــــؤون  العام  األمين وكيل  أرســـــل (4) 

ــا   مـدخالت تـقديم منهـا طـالـبا    المتحـدة األمم منظومـة كـياـنات جمي  إلى  2019 األول/ديســــــــــــــمبر كـانون  19 مؤرخـة ومـذكرة األعضــــــــــــ
 التقرير  لهذا

https://undocs.org/ar/A/RES/71/160
https://undocs.org/ar/A/RES/71/160
https://undocs.org/ar/A/73/325
https://undocs.org/ar/A/RES/73/24
https://undocs.org/ar/A/RES/73/24
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
http://www.un.org/development/desa/dspd/sport-development-peace.html
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ــاواة وعدم والفقر المناخ تغير مثل لتحديات ــيات التقرير هذا ويتضــــمن الجنســــين  بين المســ  كيفية بشــــ ن توصــ
 العمل عقد  في المسـتدامة  والتنمية العالمي ل سـالم  ُمسـرععا    عنصـرا   بوصـفها نحو   أفضـل ع ى  الرياضـة إسـهام
 جائحة ســـــــــيا   في ذل  في بما الرك   خ ف أحد تر  بعدم الرئيســـــــــي ووعدها  2030 عام  خطة تحقي  وفي
  19-كوفيد

  
  الرياضممة مجال   في  والبتكار  والسمتثمارا   السمياسما   الصممود:   على  القدرة   بناء  -  ثانيا  

   كورونا  فيروس   مرض  لجائحة  للتصدي 

 العمل” موضـو  ع ى  2020 لعام المسـتدامة بالتنمية المعني المسـتوى الرفي   السـياسـي المنتدى ركز - 5
ل  م   “المســــــــــــــتـــدامـــة التنميـــة أجـــل من واإلنجـــاز العمـــل عقـــد تنفيـــذ بـــالتغيير: الكفي ـــة والمســــــــــــــــارات المعجـــ 
ــتدامة  التنمية  أهداف تحقي   مســـار ع ى العالمي التقدم بشـــ ن  مناقشـــات إجرا   جائحة االعتبار في  آخذا المسـ
 كوك   حماية”  موضــو   حول  ج ســة المنتدى  إطار في  ُعقدت التي  المواضــيعية  الج ســات  وشــم ت  19-كوفيد

 مجتم  أو  جماعة أو منظومة  قدرة ب نها الصـــــــــــمود ع ى القدرة وتعر ف  “الصـــــــــــمود ع ى  القدرة وبنا  األر 
ــتيعا  وامتصــــــــــاص  األخطار مقاومة ع ى  لألخطار ُمعر    المناســــــــــ   الوقت في منها والتعافي آثارها  واســــــــ

ــ و  ــمل أن ويمكن  ( 5) فعال  وب سـ ــحية التهديدات  األخطار تشـ ــاعدة  والنزاعات العالمية   الصـ  والتطرف  المتصـ
 المكاس  أو  2030  عام  خطة  تحقي   نحو  التقدم  تهدد  أن يمكن  وك ها اإلنسانية   واألزمات العنيفين   واإلرها 

 تحقيقها  مسار ع ى تحققت التي

 مواجهة في ســـــــــيما وال بالرياضـــــــــة  يتع   فيما مهم أمر الصـــــــــمود ع ى  القدرة تعزيز ع ى والتركيز - 6
ــ ة  اإلمداد  ســـــــالســـــــل من الميدان  هذا  في الجوان  جمي  ع ى أثرت التي 19-كوفيد  جائحة  بظروف المتصـــــ
دارة الرياضـــــــيين  عمل   المهنيتين   والصـــــــحة والســـــــالمة الغفيرة  الجماهيرية  لتجمعاتوا الرياضـــــــية  األحداث  وا 
 اجتماعية لفئات بالنسـبة سـيما وال البدني  والنشـاط  الرياضـة ع ى 19-كوفيد  جائحة أثر ع ى الفر  هذا ويركز

ــائل الصــــمود  ع ى الرياضــــة عالم  قدرة لضــــمان المتبعة النهوج ع ى وكذل  مخت فة   التكنولوجيا  تشــــمل بوســ
   19-كوفيد جائحة بعد ما سيا  في والسالم التنمية في الرياضة إسهام واستمرار

 
   البدني والنشاط الرياضة على وآثارها كورونا فيروس مرض جائحة - ألف 

 واألســـــر  األفراد وســـــالمة البدني والنشـــــاط الرياضـــــة لعالم كبيرة تحديات 19-كوفيد  جائحة  فرضـــــت - 7
 ت جيل  أو إلغا  تم والمشـجعين  الرياضـة  قطا  في والعام ين الرياضـيين  صـحة  ولحماية المح ية  ومجتمعاتهم

ــية   األحداث ــابقات بد ا   الرياضـــ ــية بالمســـ ــوال الكبرى الدولية  الرياضـــ ــابقات إلى ووصـــ ــية  المســـ  المح ية الرياضـــ
  من والمشــجعين الرياضــيين حرمت  حيث كبيرة  واجتماعية  اقتصــادية تداعيات التدابير لت   وكان  ( 6) لألطفال
 المجتمعات بين  الجســـــــــــور وبنا  التواصـــــــــــل لتعزيز  قيمة أداة اعتبرت طالما التي الرياضـــــــــــة فوائد من العديد

__________ 

 )جنيف  “ 2009 الكوارث مخــاطر من الحــد عن الكوارث من ل حــد الــدوليــة االســــــــــــــتراتيجيــة مصــــــــــــــط حــات”  المتحــدة  األمم انظر: (5) 
 ( 2009 أيار/مايو الكوارث  مخاطر من ل حد الدولية االستراتيجية

 الشــــــــــؤون إدارة  المتحدة   األمم  انظر الرياضــــــــــة  ع ى  (19-)كوفيد كورونا فيروس مر   أثر عن  المع ومات من مزيد ع ى  لالطال  (6) 
 موجز  “ االجتماعية التنمية ع ى وت ثيره  والســـــالمة  البدني  والنشـــــاط الرياضـــــة ع ى  19-كوفيد جائحة أثر”  واالجتماعية  االقتصـــــادية
  2020 أيار/مايو  73 رقم سياساتي 



 A/75/155 

 

4/27 20-09395 

 

ــال  ــات بين والجم  واألجيــ ــة مجموعــ ــاس من متنوعــ ــدة  بطر  النــ ــل ال فرص وتوفير فريــ ــا مثيــ ــة لهــ  لتنميــ
 والسالم  المجتمعات

 الرياضـية والتمارين البدنية  األنشـطة ممارسـة في سـ بيا ت ثيرا أيضـا    الجائحة أثرت ل كثيرين  وبالنسـبة - 8
 النشــــــــاط من  دقيقة 150 بممارســــــــة العالمية  الصــــــــحة  منظمة لتوصــــــــية االمتثال بذل   وأعاقت منازلهم   خارج
ــاط من دقيقة 75  أو المعتدل البدني ــبوعيا المكثف البدني  النشـــ ــحة في هم الذين ل بالغين أســـ  60  و جيدة   صـــ
 ع ى والعق ـية الـبدنـية  الصــــــــــــــحـة ع ى آـثار إلى الظرف هـذا يؤدي أن ويمكن  لألطفـال  األـقل ع ى يومـيا   دقيقـة
  سوا   حد

ــية  األحداث إلغا  أثر كما - 9 غال   الرياضــــــ ــية المالع  وا  ــة ومراكز الرياضــــــ  أنحا  جمي  في  الرياضــــــ
 واســـعة مجموعة  يضـــم الذي البدنية  والتربية  الرياضـــة  قطا  ع ى ســـ بيا ت ثيرا 19-كوفيد  جائحة بســـب  العالم
 والخاصة   العامة التع يم  ومؤسسات  المح ية   والس طات  الوطنية  الوزارات  ذل   في بما  المص حة   أصحا  من

ــية والمنظمات ــيين  الرياضــــــــ   والمدربين  والمع مين  األعمال   وأوســــــــــاط الحكومية  غير والمنظمات والرياضــــــــ
ــبة واآلبا   واألمهات ــتطيعون لمن وبالنســـــــــ ــتفادة يســـــــــ  الخدمات بع   ظ ت واإلنترنت  التكنولوجيا من االســـــــــ
 في بما كثيرة   مجاالت في  ثغرات ثمة أن بيد بعد  عن  ُمتوفرة  والصـــــــــــحة البدنية ال ياقة تعزز التي والتدريبات

 أثر أدنــاه الواردة الفرو  في وُينــاق  اإلنترنــت  عبر البــدنيــة والتربيــة التع يم ع ى الحصــــــــــــــول مجــال في ذلــ 
   “الرك  خ ف ُتركت التي” الفئات أكثر بين من الغال  في تكون مختارة اجتماعية فئات ع ى الجائحة

 
 والفتيا  النساء - 1 

 19-كوفيد  جائحة  عواق  من والفتيات النســـــا  معاناة إلى الجنســـــين بين المســـــاواة عدم  أوجه تؤدي - 10
 والرياضـة  الرياضـيين نخبة بين الرياضـية المسـابقات ذل   في بما  ( 7) الحياة  مجاالت من العديد في  أشـد بشـكل
ــا   فتئت وما التنمية   أجل من ــيما وال النســـ ــابات  ســـ ــن   مناصـــــ  في  محدودا تمثيال ممثالت الشـــ  القرار  صـــ

 خطط وضـــ  حين االعتبار  في احتياجاتهن ت خذ ال واســـتراتيجيات  ســـياســـات وضـــ  إلى ذل  يؤدي أن ويمكن
ــدي ــتويات في الكبيرة الزيادة تؤدي  وقد منها  والتعافي  ل جائحة ل تصـــ ــاني العنف مســـ ــيا  في الجنســـ   تدابير  ســـ

ــتئناف  صـــعوبة زيادة إلى  الخدمات ع ى  الحصـــول  وصـــعوبة ( 8) المنازل في البقا  ــا  اسـ  ممارســـة  والفتيات النسـ
ــة  ــة أكثر  وجع هن أدائهن  ع ى والت ثير الرياضــــ  المنظمات في  الجنســــــي والتحر   الجنســــــي لالعتدا   عرضــــ
  قوية  حماية سياسة وجود دون الرياضية

لغا  لت جيل  ونظرا   ذل   ع ى وعالوة - 11  لإليرادات  فقدان من ذل  عن نتج وما الرياضـــــــــية  األحداث وا 
ــية لأللعا  المالي الصــــعيد ع ى األولوية  تعطى أن المرج  من  أن ذل  ويعني  ل رجال  المخصــــصــــة الرياضــ

 إلى  الحاالت بع   في ذل  يؤدي  وقد أضـــــعف  ســـــتكون ل رياضـــــيات  المتاحة التدري   وظروف العمل عقود
 األحداث  تتضــار  أن ُيحتمل الرياضــية   األحداث ُتســت نف وعندما النســائية   والرابطات النســائية الفر  تالشــي

ــية ــائية الرياضــ ــة ت   م  النســ ــبة تجتذ  وأن  ل رجال   المخصــــصــ ــاهدين من  أقل نســ  اإلعالمية والتغطية المشــ
 أحد الفتيات  فقدان إلى الحياة بمهارات  الخاصــــــــة  والدورات الرياضــــــــية البرامج تع ي  أدى  وأخيرا   لذل   نتيجة

 وجودهن أثنا  الفتيات من العديد وتواجه والعق ية  البدنية لصـــحتهن الرئيســـي والمصـــدر الق ي ة اآلمنة األماكن
__________ 

 19-كوفيد جائحة  أثر  ل ســياســات:  موجز”   ل مرأة(   المتحدة  األمم )هيئة  المرأة وتمكين الجنســين بين  ل مســاواة  المتحدة  األمم هيئة  انظر (7) 
  2020 نيسان/أبريل 9  “ النسا  ع ى

نها  19-كوفيد جائحة”  ل مرأة  المتحدة األمم هيئة (8)    2020  “ والفتيات النسا  ضد العنف وا 
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 والعنف المنزلي  والعمل المنزلية الرعاية من  إضـــــافية وأعبا  الســـــ بية  الجنســـــانية المعايير تكثيف المنزل في
 وســـــ   في يكون لن الرياضـــــية  البرامج ُتســـــت نف وعندما لها  المخطط غير الحمل  وحاالت والجنســـــي  البدني
ــيتعين  حيث فيها  المشــــــاركة الفتيات من كبير عدد ــاديا أســــــرهن  إعالة ع يهن ســــ   وتعوي  المنزل وفي اقتصــــ
   والتع يم  المدارس صعيد ع ى فاتهن ما

ــمان - 12 ــا  تر  عدم ولضـــــــــ  أصـــــــــــحا  من وغيرها الحكومات ع ى  يج  الرك    خ ف والفتيات  النســـــــــ
ــ حة ــاني المنظور مراعاة تعميم  المصـــــــــ ــتجابة  خطط  في الجنســـــــــ  قطا   في آثارها من والتعافي  حةل جائ   االســـــــــ

شــرا   ســوا (  حد ع ى التنمية  وألغرا  المحترفين ل رياضــيين )بالنســبة  الرياضــة  النســائية  والمنظمات المرأة  وا 
ــتثمار  القرار  اتخاذ وعم يات  المشـــــــاورات في ــيات  فر  في واالســـــ ــتثمار المحترفات  الرياضـــــ  برامج  في واالســـــ

ــابات ع ى تركز التي والســـــالم التنمية ألغرا  الرياضـــــة تســـــخير  برامج م  الرياضـــــة وتكييف والفتيات  الشـــ
 الجائحة  سيا  في والفتيات ل نسا  الخاصة لالحتياجات االستجابة أجل من التنمية

 
  اإلعاقة ذوو األشخاص - 2 

 الصـعد ع ى التهمي  العالم  سـكان من المائة في 15 يمث ون الذين اإلعاقة  ذوو  األشـخاص يواجه - 13
 المناســبة  العامة  الخدمات توفر وعدم تمييز  من  له يتعرضــون ما  بســب  والصــحي   واالقتصــادي االجتماعي

 درجة 19-كوفيد  جائحة  زادت ولقد اسـتخدامها  يمكن وال إليها  الوصـول يتعذر التي األسـاسـية الهياكل وبسـب 
ــبل  اإلعاقة ذوي  األشــــــــــخاص حياة يتهدد  الذي  الخطر  المجاالت  في العام ون فيهم بمن رزقهم  كســــــــــ  وســــــــ

ــ ة ــة  المتصــــ ــيون يواجه فمثال   بالرياضــــ  المهنية الرعاية عرو  فقدان  خطر  اإلعاقة  ذوو المحترفون الرياضــــ
ــادر  يحاولون الذي  الوقت  في لتدريباتهم الزمني الجدول في  النظر إلعادة  الضـــــــغوط ويواجهون  الدخل  ومصـــــ

 مســـــــــــــتوى نفس يواجهون  اإلعاقة ذوي  األشـــــــــــــخاص أن من الرغم وع ى منازلهم  في لياقتهم ع ى  الحفاظ  فيه
 في يتفاقم الفيروس  يشـــك ه الذي  الخطر فإن الســـكان  ســـائر  يواجهه الذي 19-كوفيد بفيروس  اإلصـــابة  خطر
ــب  كثيرة أحيان ــافة المتزامنة  االعتالالت  بسـ ــية  الخدمات تعطيل إلى  وباإلضـ ــاسـ ــاســـي  والدعم  األسـ  فإن  األسـ

 مشـــــــــــــاكل  لمواجهة عرضـــــــــــــة أكثر  اإلعاقة ذوي  األشـــــــــــــخاص  تجعل قبل من القائمة  الصـــــــــــــحية  المشـــــــــــــاكل
   ( 9) خطيرة صحية

 من اســــــتفادتهم إمكانية إن حيث اإلعاقة  ذوي األشــــــخاص عزلة تفاقم إلى 19-كوفيد  جائحة وأدت - 14
ــية  األنشــــــطة ــال   محدودة  والخدمات البدنية والتمارين الرياضــــ  الجائحة أثنا  المنزل  في البقا  أوامر  وأدت أصــــ

 متاحة  ليســت الشــبكية فالموارد الرياضــة   مجال  في وغيرهم  اإلعاقة ذوي  األشــخاص بين الفوار  تضــخيم إلى
ــر ا واعتبارهم اإلعاقة  ذوي  األشــــــــــخاص تهمي  إلى ذل   وأدى ك  ها   الرياضــــــــــة  قطا  نظر  في ثانوي ا  عنصــــــــ

 أن يمكن اإلنترنت عبر البدنية والتربية البدني  النشــــاط إلى االنتقال أن كما  ( 10) غال اإل  فترة أثنا  األســــاســــي
 م  المباشـــر التفاعل من أكبر بشـــكل يســـتفيدون ما غالبا   الذين  اإلعاقة  ذوي الشـــبا  لبع  تحديات يســـب 

__________ 

 ونو  اإلعاقة  منظور من 19-كوفيد جائحة  أزمة  الرك : خ ف  أحد تر  عدم”  واالجتماعية  االقتصـــادية  الشـــؤون إدارة  المتحدة   األمم (9) 
  2020 أيار/مايو  69 رقم سياساتي  موجز  “ الجنس

 (10) Hayley Fitzgerald, Annette Stride and Scarlett Drury, “Commentary: COVID-19, lockdown and 

(disability) sport”, Managing Sport and Leisure )2020(  
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ن  ( 11) المهنيين  وأن الحواجز تكســر أن يمكن  فاع ة مشــاركة الرياضــة في  اإلعاقة  ذوي األشــخاص  مشــاركة وا 
 في االندماج وزيادة الصـــــمود ع ى  القدرة تعزز وأن  اإلعاقة ذوي  األشـــــخاص  قدرات تبرز وأن التحيز  تتحدى

 وبنا  مبتكرة ح ول لوضـــ  األهمية  حاســـم أمر ومســـاهمتهم  اإلعاقة ذوي  األشـــخاص إدماج فإن ولذا المجتم  
   تحيز  دون جمي ل  الرياضة فيه ُتمارس عالم وشموال  سالما أكثر عالم

 

 السن كبار - 3 

 الناجمة القيود وأثرت  19-كوفيد بجائحة  اإلصـــابات من المائة  في 80 من أكثر  الســـن كبار  شـــك ل - 15
 الحفاظ ويتوقف  ( 12) والعق ية البدنية السـن كبار  صـحة ع ى سـ بيا   ت ثيرا   والبدني االجتماعي التباعد تدابير عن
 ويسـهم والتروي   البدني النشـاط ع ى الحفاظ ع ى القدرة ع ى كبير بشـكل الشـيخوخة سـنوات  في  الصـحة ع ى
 أثنا  ممكن حد  أقصــــــــى إلى التحر  الســــــــن كبار يســــــــتطي  أن من بد   ال ولذا ككل   الشــــــــخص رفاه في ذل 

ــتويات انخفا   لتجن   الجائحة  بســـــب  المنزل في انعزالهم ــير البدنية   ال ياقة مســـ  الحركة أن إلى األدلة وتشـــ
 من تق ل أن يمكن ( 13) التوازن وتمارين القوة وبنا   المقاومة تمارين من مزيجا  تشـــــــــمل التي  الرياضـــــــــة وتمارين
 النشطة   الفيديو  ألعا  19-كوفيد  بجائحة  المتص ة  التوجيهية  المبادئ تتب  التي المبتكرة النهج  وتشمل الوهن 

ــم والمعروفة ــتخدام  ( exergames) التمرينية األلعا  باســـــ ــال التكنولوجيا واســـــ ــدقا  اجتماعيا لالتصـــــ  باألصـــــ
 ع ى  الحصــــــــول إمكانية  الســــــــن كبار لجمي  تتاح وال  ( 14) واالكتئا   بالوحدة  الشــــــــعور تق يل وبالتالي والعائ ة 

 في الرياضــــــة وممارســــــة البدني النشــــــاط لتعزيز بدي ة أســــــالي  اســــــتخدام إلى ذل  ويؤدي الرقمية  التكنولوجيا
  ( 15) والت فزيونية اإلذاعية البرامج يلقب  من المنزل 

 
  اأُلَسر - 4 

 بقــا  إلى المنزل في اإلقــامــة وأوامر طوي ــة لفترات المــدارس إغال  أدى  19-كوفيــد جــائحــة خالل - 16
 وتقدر  األطفال  ســــــيما وال  األســــــرة   أفراد جمي  ع ى ســــــ با ذل  وأثر  طوي ة  لفترة المنازل في حبيســــــين الناس
 المــدارس إلى يــذهبون ال طفــل ب يون 1,38 أن )اليونســــــــــــــكو( والثقــافــة والع م ل تربيــة المتحــدة األمم منظمــة

ــتفيدون ال أو ــتطي  وال  ( 16) األطفال رعاية  خدمات من يســـــ ــتفادة  األطفال يســـــ  خارج المتوفرة األماكن من االســـــ
 وفي جماعية  أنشــــطة  في المشــــاركة أو المالع  اســــتخدام أو  الجماعية الرياضــــات في المشــــاركة أو منازلهم

 أنماط واتبا  الشــاشــات  أمام  أطول أوقات  وقضــا   أقل بدني نشــاط  بذل إلى يمي ون فإنهم  الظروف  هذه  ظل

__________ 
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ــوأ  غذائية  وجبات وتناول نظامية غير نوم ــر البدنية  ال ياقة وفقدان الوزن زيادة إلى ذل  ويؤدي أســــــــــ  واألســــــــــ
 تعي  إنها حيث المنازل  في البقا  أوامر عن الناجمة الس بية ارلآلث  خاص بشكل معرضة الدخل  المنخفضة

  البدنية  التمارين ممارسة ذل  ويعس ر ضيقا  وأكثر بسيطة أماكن في غالبا

 م  بالتعاون العمل إلى الحكومات تحتاج  19-كوفيد جائحة ســــــــــــيا   في البدنية  األنشــــــــــــطة ولدعم - 17
 المنزل  في البدني النشـــــاط ودعم  االكتظاظ من ل حد  واألســـــر والمدارس  اإلســـــكان  وقطا   الصـــــحية  الخدمات
 الموارد بوابة توصــــي المثال  ســــبيل  فع ى اإلنترنت  عبر موارد توفير  طري  عن واآلبا  األمهات دعم ويمكن

ــبكية  متســــــ   ولكن مرن يومي روتين باتبا  ( 17) الحياة  مدى جيدة  صــــــحة لمنحهم  األطفال بتربية المعنية الشــــ
 األطفال أن وبما والتم مل  النفســـــــــــي اإلجهاد من التخ ص ع ى ل مســـــــــــاعدة يومية  بدنية تمارين يشـــــــــــمل بما

 أساسي  أمر معا   الرياضة وممارسة البدني النشاط ع ى الحفاظ فإن وآبائهم  ب مهاتهم يقتدون

 
   البدني والنشاط الرياضة على الرقمية التكنولوجيا تأثير -باء 

 أهداف  تحقي  نحو المحرز التقدم عن العام األمين  أصـــــدره تقرير  آخر في إليه  المشـــــار النحو ع ى - 18
 بالشـبكة  االتصـال ع ى قادرين  أصـبحوا العالم سـكان  نصـف من أكثر  فإن  ( E/2020/57)  المسـتدامة التنمية

ــتخدم  حيث العنكبوتية  ــبحت  شــــــــخص  باليين 4,1 أو  األفراد  من المائة في  53,6 اآلن اإلنترنت يســــــ  وأصــــــ
 أجل من الرياضـــــــــة لتعزيز هامة تمكينية عوامل األخيرة الســـــــــنوات في  واالتصـــــــــاالت المع ومات تكنولوجيات

  جـانيرو  دي ريو في  أقيمـت التي 2016 لعـام األولمبـية األلعـا  دورة اعتُبرت المـثال  ســــــــــــــبـيل وع ى التنمـية 
ــتخداما األكثر” األولمبية األلعا  البرازيل  ــُتخدمت التاريخ   في “الرقمية ل تكنولوجيا  اســــــ  األلعا  ت    في  واســــــ
  باليين م  البدني والنشــاط  الرياضــة فوائد وتقاســم المســابقات لبث  واالتصــاالت المع ومات تكنولوجيا ابتكارات
ــتوية األولمبية  األلعا  أن كما العالم  أنحا  جمي   في الناس ــانغ  بيونغ في عقدت التي  2018 لعام الشـــــ   تشـــــ

ــا   كانت كوريا  جمهورية   لتعزيز  واالتصــــــــــاالت المع ومات تكنولوجيا  أحدث  اســــــــــتخدام كيفية ع ى مثاال   أيضــــــــ
رت كما الرياضـــــــــــية   باألحداث العالمي  الجمهور اســـــــــــتمتا    اهتمام  واالتصـــــــــــاالت المع ومات تكنولوجيا يســـــــــــ 
ــبيل وع ى ل معوقين  األولمبية  األلعا  بدورات العالم أنحا  جمي  في الجماهير ــاهدي عدد ب غ المثال  ســ  مشــ

 لم عـدد وهـذا شــــــــــــــخص  باليين 3,8 لـندن في أقيمـت التي  2012 عـام في ل معوقين األولمبـية األلعـا  دورة
  قبل  من مثيل له يعرف

 برقمنـة التعجيـل إلى األزمـة وأدت الرقميـة  ل تكنولوجيـات الحيوي الـدور 19-كوفيـد جـائحـة وأظهرت - 19
 العمـل مكـان  داخـل ـبالفـيديو والـتداول بعـد عن  العمـل نظم ذـل  في بمـا  والخـدمـات  التجـارـية األعمـال من العـدـيد

 أفضل ولتيسير  األساسية   والخدمات والس   البدني والنشاط والتع يم  الصحية  الرعاية ع ى  والحصول  وخارجه 
 والقطا  الحكومات بين والتعاون  المشـــــــــاركة تعزيز من بد ال  19-كوفيد  جائحة آثار من ل تخفيف  اســـــــــتجابة
 ذـل  ع ى الحـديـثة األمثـ ة ومن والتقنـية  األكـاديمـية واألوســــــــــــــاط اـلدولـية والمنظمـات المـدني والمجتم  الخـاص
 اإلنترنت ع ى حمالت  خالل من جهودهما عززا ال ذان العالمية   الصــــــــــــحة ومنظمة القدم  لكرة الدولي االتحاد
 العق ية  والصــحة البدني النشــاط ذل   في بما  الصــحية  الحياة أنماط لتعزيز االجتماعي التواصــل وســائل وع ى

 لدعم مشـــــتركة  أنشـــــطة وتنفيذ العالم  أنحا  جمي  في  الصـــــحة ع ى  ل حفاظ ك داة  النشـــــط  والترفيه والرياضـــــة
 تكنولوجيا باســــــــتخدام ســــــــيما وال البدني  النشــــــــاط وممارســــــــة  الصــــــــحة ع ى  الحفاظ إلى والدعوة  االتصــــــــاالت

__________ 

  www.covid19parenting.com :انظر (17) 

https://undocs.org/ar/E/2020/57
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 جمي  في  الناس حياة ع ى تؤثر تزال ال التي الصـعبة الفترة هذه  خالل مهما   سـيكون واالتصـاالت  المع ومات
 العالم  أنحا 

ــتخدم - 20 ــا    مخت فة منظمات وتســـ ــاالت  المع ومات تكنولوجيا أيضـــ ــيما وال  واالتصـــ ــائل ســـ ــل  وســـ  التواصـــ
 دروس تجربة  خالل من  الجائحة أثنا  منازلهم  في نشــــــــــطين البقا  ع ى الجمهور  أفراد لتشــــــــــجي  االجتماعي 
 التنمية  أجل من ل رياضــــــــــة  2020 الدولي اليوم وفي  نشــــــــــطة  فيديو  ألعا  لع  أو اإلنترنت عبر الرياضــــــــــة
 الرياضــيين من ندا ات صــدرت  19-كوفيد جائحة  ســيا  وفي نيســان/أبريل  6 في به  يحتفل الذي والســالم 

 خالل من  والوحدة والتضـامن التعاون  أجل من العالميين والقادة االجتماعي التواصـل وسـائل ع ى النفوذ وذوي
 التنمية ســــــبيل  في  الوحدة تحقي  في  الرياضــــــة تؤديه أن يمكن الذي الدور  إبراز م   ل رياضــــــة  اإليجابية القيم

 الجائحة   خالل المنزل  في  النشــــــــاط ع ى  الحفاظ كيفية عن موارد أيضــــــــا المتحدة األمم ووفر ت  ( 18) والســــــــالم
   ( 19) اإلعاقة ذوي واألشخاص والمسنين لألطفال موجهة تمارين ذل  في بما

 
  الرقمية والفجوة واإلدماج المساواة عدم  

ــفها  واالتصــــاالت  المع ومات لتكنولوجيات يمكن - 21 ن أن ل تغيير   ومكب رات  مســــر عات بوصــ ــ   حياة تحســ
 الخدمات تقديم  وتبســـــــــط والمعارف   المع ومات إلى  الوصـــــــــول تيســـــــــر فهي  جذري  وبشـــــــــكل  بســـــــــرعة الناس

 المع ومات تكنولوجيا تتيحها التي الفرص أن غير واالقتصـــادية  االجتماعية  المشـــاركة من وتمك ن  األســـاســـية 
ــاالت ــاوي  موزعة  ليســـــت  واالتصـــ ــاواة عدم  أوجه بين ومن ل جمي   متاحة أو بالتســـ ــفتها التي العديدة المســـ  كشـــ

ــا   كانت بل  فحســــــ    وضــــــوحا    الفجوات أكثر بين من الرقمية الفجوة تكن لم  19-كوفيد  جائحة   بين من أيضــــ
  يعتقده أن يمكن مما  أقل  نطا  ع ى األحيان من كثير  في اإلنترنت إلى الوصـول ويكون ل دهشـة  إثارة أكثرها
 التكنولوجية غير  والح ول  المنخفضة التكنولوجيا  ذات  الح ول أن ذل  ويعني المتقدمة  الب دان في حتى  المر  
 أيضا   متاحة تكون أن يج 

  إليها يحتاج التي المع ومات إلى  الوصـــــول شـــــخص  كل يســـــتطي  أن التكنولوجيا تضـــــمن أن ويج  - 22
 إمكانية دون كثيرين  وجود من الرغم وع ى مضــــــــــــــى  وقت  أي من أكثر اآلن البدني  النشــــــــــــــاط ع ى  ل حفاظ
 إمكانيات مسـتوى عن النظر بصـرف الجمي  إلى  الصـحية الرسـائل إيصـال من بد ال اإلنترنت  بشـبكة اتصـال

 ومنظمة والالســــــــ كية  الســــــــ كية  لالتصــــــــاالت الدولي االتحاد عمل ذل   ع ى وكمثال لهم  المتاحة  االتصــــــــال
ــحة ــركات م   ل طفولة المتحدة األمم ومنظمة العالمية  الصــــ ــاالت المع ومات تكنولوجيا  شــــ  توجيه ع ى  واالتصــــ
 ع ى ل مســــاعدة حيوية  صــــحية رســــائل تتضــــمن النقالة هواتفهم ع ى مباشــــر بشــــكل الناس إلى نصــــي ة رســــائل
 بوســــــعهم يكن لم الذين األشــــــخاص باليين إلى النصــــــية الرســــــائل  ووصــــــ ت  19-كوفيد  جائحة من حمايتهم

ــال ــية  التكنولوجيا مجال  في فرص  توجد كما باإلنترنت   االتصــ ــيما وال الرياضــ ــات في ســ  اإللكترونية  الرياضــ
ــية  األنشـــــــــطة زيادة المتقدمة ل تكنولوجيا ويمكن ــاركة اإلنترنت عبر الرياضـــــــ   ت مين ل ناس ويمكن فيها  والمشـــــــ
 فرص توجد ذل   إلى  وباإلضــــــافة كمتنافســــــين  أو  ألعا  كمصــــــممي اإللكترونية الرياضــــــات  في عمل فرص
ــاس تتي  ــاهيم خ   ل نـ ــة تصــــــــــــــميم مفـ ــدات مبتكرة تكنولوجيـ ــة ل معـ ــاضــــــــــــــيـ ــة تتكي ف أن يمكن التي الريـ  لت بيـ

 المستخدم  احتياجات

__________ 

  www.un.org/en/observances/sport-day :انظر (18) 
  www.un.org/en/observances/sport-day/resources: انظر (19) 

http://www.un.org/en/observances/sport-day
file:///C:/Users/un.user/Documents/NEW/Editing/Sport/www.un.org/en/observances/sport-day/resources
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لى - 23  ع ى  الحفاظ من اإلنترنت بشبكة  االتصال يستطيعون من لتمكين الحالية  االستراتيجيات جان  وا 
 ع ى يعتمدون الذين األشــخاص الرك   خ ف ُيتر  أال لكفالة ضــمانات إلى  حاجة ثمة ت     االتصــال إمكانية
 ففي  19-كوفيد  جائحة  بسـب  اإلنترنت إلى  ل وصـول المشـتركة األماكن وع ى المجانية العامة  الوصـول نقاط
 الب دان من كثير في فرادواأل  األصــــ ية  الشــــعو  مثل معينة  اجتماعية فئات  ألفراد تتوفر ال األحيان من كثير

  يمكنهم ال وبـالتـالي الرقميـة  التكنولوجيـات إلى الوصــــــــــــــول إمكـانيـة فقرا   األكثر المح يـة والمجتمعـات النـاميـة
ــتفادة ــة فرص من اإلنترنت  يوف ره مما االســـ ــة لممارســـ ــطة الرياضـــ   والت فزيونية اإلذاعية ول برامج البدنية   واألنشـــ

 في حاســــمة أهمية البدني  النشــــاط ع ى تشــــج  التي  المطبوعة المواد وتوزي  النشــــاط  ع ى الناس تحث التي
 بع  بدأت ولقد مســتقرة  غير  ظروف  في تعي  التي المعيشــية األســر من ل عديد بالنســبة الرقمية الفجوة ســد

 في  االســتمرار والشــبا  والمدربين لألندية تتي  كوســي ة  االفتراضــي التدري   اســتخدام في والمدارس  المنظمات
ــية  األنشــــطة ــائل اإللكترونية  الصــــحة  ح ول  أحد ع ى  األمث ة ومن المنزل  في البقا  م  الرياضــ  الصــــحة  لمســ
 البطولة لغة  يســمى برنامج توفير الرياضــة  ع ى القائمة بالبرمجة مرتبط حل وهو الشــبا    أوســاط في العق ية

ــتخدم  ( 20) لألطفال ــة البرنامج هذا ويســــ ــتركة ك غة الرياضــــ ــاعدة مشــــ  وتخفيف  الجائحة فهم ع ى  األطفال لمســــ
 لفائدة العق ية  الصــــــحة عن الشــــــبكية  الدراســــــية  الح قات من  ســــــ ســــــ ة أيضــــــا وُأنشــــــئت األدنى  الحد إلى  الق  

  ( 21) الرياضية الشبا  منظمات

 اإلعالم ووســــــــائل التكنولوجيا فيها ُتســــــــتخدم البشــــــــرية تاريخ في جائحة أول هي 19-كوفيد  وجائحة - 24
 البقا  م   التواصـــــــل ع ى وقادرين منتجين يكونوا  بحيث أمان  في الناس إلبقا  واســـــــ   نطا  ع ى االجتماعية
ــبا  يتطو  العالم  أنحا  جمي  وفي بدنيا  متباعدين ــوص   وجه ع ى  الشـ ــاعدة لتقديم  الخصـ  من  جو في المسـ
ــن كبار إلى األمان ــة الفئات من وغيرهم  الســ ــول  أجل من  ل خطر  المعرضــ  الغذا  مثل  اإلمدادات  ع ى  الحصــ
ــاعـدة وتقـديم والـدوا    الـدراســـــــــــــــية المـناهج وترجمـة نقـل طري  عن المحـدودة الموارد ذات المـدارس إلى المســــــــــــ

 فترة أثنا   والرياضـــة البدني  ل نشـــاط  أدوات توفير  طري  عن  أو أوســـ    نطا  ع ى اإلنترنت ع ى  الســـتخدامها
  وتقديم البع  بعضــــهم ع ى لالطمئنان  طرق ا  ل شــــبا  االجتماعي  التواصــــل وســــائل وتتي  المنازل  في  البقا
 العق ية  الصحة لحماية متبادل دعم

 
  العام المشمممم د في للمسمممماهمة والسممممالم التنمية ألغراض الرياضممممة تسممممخير خطة إمكانا  - جيم 

   كورونا فيروس مرض بعد ما

  المجتمعي والتغيير والصحة والقتصادية الجتماعية للتنمية كمحفز الرياضة - 1 

 والتنقل ل عي  جديدة  طر   خالل من 19-كوفيد  جائحة بعد ما عالم  في الرياضــــــــة شــــــــكل ســــــــيحد د - 25
ــية  ل منظمات ويمكن والتدري   ــيين الرياضــ ــ ة والرياضــ  هذا في المرونة لضــــمان  هامة مســــاهمات تقديم  مواصــ
 مجاالت وتشـــــمل والســـــالم  المســـــتدامة بالتنمية ل نهو   وجه  أفضـــــل ع ى الرياضـــــة نم واالســـــتفادة الميدان
 وتحقي  ل تنقل  شـام ة مبتكرة  أشـكال في والمشـاركة جديدة  رقمية  ألدوات الترويج العمل لهذا الرئيسـية التركيز
 الجنسين  بين المساواة مجال في قدما   خطوات

__________ 

 (20) Rebekah Roulier, “Championship language for kids during COVID-19”, LinkedIn, 17 April 2020. 
 (21) Rebekah Roulier, “Kids and COVID-19 webinar series No. 1: mental health for youth sports organizations”, 

LinkedIn, 30 April 2020. 
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ن - 26   تعزيز من تمك نهم المجتمعات جمي  في الرياضـــــــــــــيون بها يتمت  التي االســـــــــــــتثنائية الشـــــــــــــعبية وا 
 ( 22) السـالم  ألبطال يمكن  19-كوفيد جائحة تالشـي وبعد  الجائحة  هذه  خالل  فعالة بطريقة العالمي التضـامن

 بطر  الخير  أجل من الرياضــــة لتســــخير الدعوة  أنشــــطة مواصــــ ة  الرياضــــة ومشــــاهير األولمبيين والرياضــــيين
 والقطـا   الحكومـات تقودهـا التي واـلدولـية والوطنـية المح ـية الحمالت في يشــــــــــــــاركوا أن ويمكن ومبتكرة  جـدـيدة

 بين والمســاواة الســالم   مجال في والتثقيف والبدنية  العق ية بالســالمة يتع   فيما الرياضــية والمنظمات  الخاص
ــين  ــي  دور أدا  لهم يمكن كما الجنســــــــ   وتمكين االجتماعي اإلدماج تعزز مبتكرة لتطبيقات الترويج  في رئيســــــــ
  (23)اإللكتروني والرياضــــــة الســــــالم تطبي  يســــــتخدم الســــــالم   أبطال من وبدعم المثال  ســــــبيل  فع ى الشــــــبا  
 البحيرات  منطقة وفي األردن في لالجئين  الزعتري مخيم في ســالم كدعاة العمل ع ى الرياضــة مدربي لتدري 
   أفريقيا  في الكبرى

ــية المنظمات وتعمل - 27 ــية الرياضـ ــاهمتها ع ى  الحفاظ ع ى الرئيسـ  لتحديات والتصـــدي المجتم  في مسـ
ــتدامة التنمية ــبيل  فع ى مخت فة   بطر  المســــــ  بجم   الدراجات ركو  لرياضــــــــة الدولي االتحاد يقوم المثال  ســــــ
 ع ى االتحاد  في الشـــــريكة والمناط  والمدن الوطنية  االتحادات لمســـــاعدة  اإلفرادية  الحاالت  ودراســـــات الموارد
 البقا  تدابير انتها  بعد ل تنقل ومســـتداما آمنا شـــكال بوصـــفها  الدراجات ركو  لرياضـــة  أفضـــل بشـــكل الترويج

ــية النوادي  الجهات مؤيدي من العديد واجتم  المنازل  في ــحة  مجال  في العام ين لدعم الرياضــــــــ   وتقديم  الصــــــــ
 مبـــادرة تشــــــــــــــج  المثـــال  ســــــــــــــبيـــل فع ى المح يـــة  مجتمعـــاتهم في الضــــــــــــــعفـــا  األفراد إلى والـــدعم اإلغـــاثـــة

#Fansvscovid19  الشــــرطة مراكز ع ى وتوزيعها  الحماية معدات جم  ع ى القدم  كرة  مشــــجعي أوروبا في 
  ( 24) أخرى أنشطة بين من والمستشفيات 

 المح ي المجتم  إلى وتســــتند صــــغيرة التنمية ومنظمات الســــالم أجل من الرياضــــة  منظمات ومعظم - 28
 منها ق يل ســــــــــوى يكن ولم والمتطوعين  ل موظفين القوي  الشــــــــــخصــــــــــي وااللتزام  الخالقة األفكار ع ى وتعتمد
 المنظمات هذه جهود دعم المهم من وسـيكون  19-كوفيد جائحة مثل  النطا  واسـعة  صـدمة لمواجهة مسـتعدا

 وط ة تحت اآلن يعيشـون الذين  والشـبا   األطفال رفاه  في األهمية  الحاسـمة مسـاهماتها تواصـل أن لها ُأريد إذا
 المح ية  والمجتمعات األسر رفاه في وكذل  المتزايدة  الضعف أوجه

ذا - 29 ــاهماته الرياضـــــة  قطا   يواصـــــل أن  في يرغبون  المصـــــ حة  أصـــــحا  كان وا   في  جيدا الموثقة مســـ
ــتدامة  التنمية  أهداف تحقي  ــر  الوقت في المســ ــيكون الح    وقت وفي  الحاضــ ــبل إيجاد المهم من ســ  لدعم ســ
 هذا إلى الدعم تقديم ويمكن اســتدامته  وبنا  بها  يقوم التي التوعية  وأنشــطة لالحتياجات وفقا المكي فة  إنجازاته
ــيين  والتع م  المالية  وغير المالية الموارد  طري  عن  القطا  ــبكاتوال والمنظمات والرياضــ ــية  شــ  ع ى الرياضــ
  :أدناه المبين النحو

 تســـــــخير  مجال في  الناشـــــــطة  المنظمات لتمكين جديدا تمويال الموارد هذه تشـــــــمل -  المالية  الموارد - 30
 األزمة  طوال ودعمها بها  تقوم التي التوعية أنشــــــــــــطة  مواصــــــــــــ ة من والســــــــــــالم التنمية ألغرا   الرياضــــــــــــة

ــندو   غرار ع ى بعدها  وما ــركة تموله الذي“  Sport for Good Response Fund”  صـــــــــــ  لوريوس  شـــــــــــ

__________ 

  #/www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter :انظر (22) 
 (23) Peace and Sport, “Peace and Sport and My Coach launch an app for peace through sport”, 12 December 2019   
  www.fansvscovid19.com :انظر (24) 

http://www.peace-sport.org/our-champions-of-peace/the-champion-for-peace-charter/
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 التي المالية الموارد اســـتخدام  في النظر إعادة أيضـــا  الضـــروري من وســـيكون  “Beyond Sport”  ومؤســـســـة
 ل تكيف  تدابير باتخاذ يسم  بما التنمية  ألغرا  الرياضة برامج لدعم بها التعهد سب 

 التنمية ألغرا  الرياضــــــة  تســــــخير مجال  في  الناشــــــطة  المنظمات ُتســــــتخدم -  المالية  غير  الموارد - 31
 المفتوحة  األماكن من وغيرها والمالع  الرياضــية  المراف  في  لوجه  وجها الرياضــية  األنشــطة لتنظيم والســالم
 االســــــتشــــــاري الدعم تقديم وســــــيكون مخت فة   بطر  خدماتها لتقديم مســــــتعدة كانت التي  المنظمات هي  وق ي ة
 الرياضـــــة ع ى بنا    التدخالت تصـــــميم  في  االســـــتمرار م   لالنخراط  جديدة  طر   اســـــتحداث أجل من والتقني

مكـــانـــاتهـــا   في إيجـــابي تـــ ثير ذات معنيـــة كجهـــة دورهـــا مواصــــــــــــــ ـــة في المنظمـــات هـــذه لـــدعم هـــامـــا أمرا وا 
 الشبا   حياة

 كل الجمي  يتع م أن الضــــــــــــــروري من ف يس عالمـيا   تحـديا   تمـثل 19-كوفـيد  جائحـة أن بمـا -  التعلم - 32
 من التع م وتسـهيل معينة  ظروف  ظل في العمل كيفية بالفعل تظهر العالم من  أجزا  فثمة  الصـفر  من  شـي 

 يســـــــم  الرياضـــــــية   المنظمات توفرها التي  والوطنية واإلق يمية العالمية الشـــــــبكية المنتديات عبر مثال  األقران 
  التحديات  مواجهة في العزلة من أقل بقدر والشعور البع  بعضها من بالتع م ل منظمات

ــية  قصــــة رياضــــي لكل -  الرياضممميون - 33 ــار التحديات   مواجهة عن  شــــخصــ  الصــــراعات  في واالنتصــ
 من الماليين الرياضــــيين من العديد  ولدى أخرى   مرة والنهو   الفشــــل أيضــــا ولكن كثيرة  أحيان  في والنجاح
 والشـبا   األطفال إلى  ل وصـول منصـاتهم  اسـتخدام يمكن وبالتالي االجتماعي  التواصـل  وسـائل ع ى المتابعين
   ل مشاركين  البرامج بها تقدم التي الطريقة في االستمرارية من إضافية طبقة وتوفير

ــبكات   المنظمات -  والشمممبكا   المنظما  - 34 ــؤون  إدارة مثل والشــ ــادية الشــ  المك فة واالجتماعية  االقتصــ
 كيانات جان  إلى والســـــالم  التنمية ألغرا   الرياضـــــة تســـــخير بشـــــ ن المتحدة األمم منظومة عمل بتنســـــي 
 األلعــا  حركــات ذلــ  في بمــا الــدوليــة  الريــاضــــــــــــــيــة وال جــان واالتحــادات المتحــدة  األمم منظومــة في أخرى

 المدني  المجتم   ومنظمات والمؤســــســــات  الخاصــــة  األولمبية  واأللعا  ل معوقين األولمبية واأللعا  األولمبية
 حاسم دور  ألدا   الحشد  ع ى والقدرة  الرياضة   قطا   داخل التوعية  مجال  في  والقدرات  والشبكات المنابر لديها
  القطا   لهذا الدعم خطوط مخت ف وتنسي  توفير في

 
 والمحلية الوطنية األنشطة إلكمال التعاون تعزيز - 2 

 جائحة بعد ما  ســــــــيا   في كبيرة  تحديات والســــــــالم التنمية  أجل من  الرياضــــــــة تســــــــخير ميدان يواجه - 35
 أشــــــــد   قيود والبرامج  الســــــــياســــــــات تنفيذ لدعم  المتاحة والمالية البشــــــــرية الموارد ع ى وســــــــتُفر   19-كوفيد

ــتتط   ــا اإلنجاز منهجيات  وســــــ ــتعراضــــــ ــيات البدني التباعد تدابير لتغي ر االمتثال بهدف وتعديال  اســــــ  ومقتضــــــ
 داخل التعاون سيكون السيا   هذا  وفي ت ثيرها  إثبات إلى  الحاجة نفسه  الوقت في وستزداد  الصحية   النظافة
 الدولية  الحكومية والمنظمات المتحدة األمم كيانات  وسـتواصـل األهمية  بالغ أمرا   بينها وفيما  األعضـا  الب دان
  ويعززه  الوطني الصعيد ع ى العمل يكمل الذي واإلق يمي الدولي التعاون تيسير في حاسم دور أدا 

 في  الرياضــــــــة دور لتعميم والعالمية والوطنية  المح ية  الســــــــياســــــــات  أطر في  النظر إعادة وتكتســــــــ  - 36
عادة التنمية ــياســـات  لتنفيذ المبتكرة التمويل  آليات وتعزيز أولوياتها  ترتي  وا  ــافية أهمية  السـ ــيا  في  إضـ  ما  سـ

 الدول تعاون لدعم رقمية  منصـــــات واإلق يمية الدولية الحكومية  المنظمات  واســـــتخدمت  19-كوفيد  جائحة بعد
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 ووضــ   واألفكار  الخبرات تبادل الرياضــية  الســياســات لواضــعي النهوج هذه وأتاحت الســيا   هذا  في األعضــا 
نشا  ( 25) اإلنترنت عبر اجتماعات عقد خالل من مشتركة ح ول     ( 26) اإلنترنت شبكة  ىع مستودعات وا 

ــ  في هاما دورا المتحدة األمم كيانات وأدت - 37 ــات  توجيهات وضـ ــياسـ   الب دان ع ى وتعميمها العامة السـ
 ت ثير ذل  في بما الســياســات  قضــايا  التوجيهات هذه وتناولت والمح ية   الوطنية  االســتجابات لدعم  األعضــا 

 من والتخفيف  ( 27) االجتماعية التنمية ع ى وآثارها والرفاه البدني والنشــــــــاط الرياضــــــــة ع ى 19-كوفيد  جائحة
ــا  ع ى  الجائحة آثار ــة مجال في والفتيات النســ ــائل  ( 28) الرياضــ  في االعتبار بعين تؤخذ أن يج  التي والمســ
 يسـتخدمون الرياضـية  الخدمات مقدمي من المزيد أن إلى  نظرا  األطفال  وحماية ( 29) الرياضـية المناسـبات تنظيم
    ( 30) اإلنترنت عبر التوصيل طر 

 الحاالت أشـد  في هم من سـيما ال الرك    خ ف  الناس تر   خطر من 19-كوفيد  جائحة ت ثير ويزيد - 38
 إمكانية في  قصـــوى زيادة ولتحقي  األصـــ ية   والشـــعو   اإلعاقة ذوو  واألشـــخاص المســـنون فيهم بمن ضـــعفا 
 من سـيكون حد  أقصـى إلى  الخطر هذا تق يص في والسـالم التنمية ألغرا  الرياضـة تسـخير  خطة مسـاهمة

 مناســــ   نحو ع ى المصــــنفة البيانات إلى  الوصــــول وضــــمان الفعالين  والتقييم الرصــــد توفير جدا  الضــــروري
 والرياضــة البدني  والنشــاط البدنية التربية مســاهمة لقياس مشــتركة  مؤشــرات واعتماد وضــ  في  المحرز والتقدم

 2  اإلجرا  إطار  في المبذولة الجهود  غرار ع ى األولوية   ذات المســــــــــتدامة التنمية وغايات أهداف  تحقي  في
  الغر   لهذا والتقييم ل رصد الوطنية النظم لتعزيز أساسا يوفر  ( 31) قازان عمل خطة من

ن - 39  التوجيهات ونشــــر وتح يل القطا    وقادة  الســــياســــات واضــــعي بين الجارية التبادل عم يات دعم وا 
 لجائحة  والســـالم التنمية  ألغرا  الرياضـــة  تســـخير  أنشـــطة  اســـتجابة رصـــد ع ى الب دان  ومســـاعدة الســـياســـاتية

 الدولية  الحكومية الفاع ة  والجهات المتحدة األمم منظومة بها تضــط   أن يج  هامة  أدوارا  ســتظل 19-كوفيد
 والوطنية  المح ية لإلجرا ات دعما

  
   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة   في  الرياضة   مساهمة  -  ثالثا  

ــا  الدول  دعمت  2030 عام  خطة اعتماد منذ - 40 ــنادي  والوكاالت  األعضـــــــــــ  واألفرقة والبرامج والصـــــــــــ
 الرياضــة تســخير  مبادرات من العديد اآلخرين   المصــ حة  أصــحا  عن  فضــال المتحدة  لألمم التابعة القطرية
 ورد التقرير  هذا إعداد ســيا   وفي المســتدامة  التنمية أهداف  تحقي  في تســهم التي والســالم التنمية  ألغرا 

__________ 

 (25) Croatian Presidency of the Council of the European Union, “The impact of COVID-19 on the sport 

sector is much broader than just cancelling sport events”, 21 April 2020. 

  www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus :انظر (26) 
  “ الرياضة ع ى 19-كوفيد جائحة أثر”  واالجتماعية  االقتصادية الشؤون إدارة المتحدة  األمم (27) 
  “ أفضل بشكل البنا  إعادة والرياضة: والفتيات النسا   19-كوفيد جائحة”  ل مرأة  المتحدة األمم هيئة (28) 
 (29) World Health Organization (WHO), “Considerations for sports federations/sports event organizers when 

planning mass gatherings in the context of COVID-19”, 14 April 2020  
 (30) United Nations Children’s Fund, “Keeping children safe online: a short guide for sport organizations” (n.d.)   
 (31) Damian Hatton and others, Measuring the Contribution of Sport, Physical Education and Physical Activity 

to the Sustainable Development Goals: Toolkit and Model Indicators, ver. 3.1 (London, Commonwealth 

Secretariat, 2019)  

http://www.thecommonwealth.io/sport-and-coronavirus
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 )الوكـــاالت المتحــــدة األمم كيــــانـــات من كيــــانـــا 21 و  ( 32) عضــــــــــــــوا دولـــة 25 من تقريرا 60 مجموعـــه مـــا
 مبادرة 187  نحو عن أب غت  ( 34) أخرى معنية جهة 14  و  ( 33) القطرية(  واألفرقة والصـــــنادي   المتخصـــــصـــــة 

 المبادرات في  الصــــــــــــــدارة مركز تبوأت التي والغايات األهداف لتحديد مواضــــــــــــــيعي  تح يل وُأجري  ( 35) مخت فة
 الشــــــــــــمول  وضــــــــــــمان الناس تمكين هي  انتشــــــــــــارا   األكثر الثالثة  األهداف أن التح يل من  وظهر عنها  المب غ

 الصــــــــمود  ع ى  وقادرة مســــــــتدامة  مجتمعات نحو والتحول الرك    خ ف  أحد تر  عدم وضــــــــمان والمســــــــاواة 
  األول  الشكل في مبين هو كما
 

 الشكل األول
 )بالنسبة المئوية( مع أهداف التنمية المستدامةتي تتسق الالمبّلغ عن ا لمبادرا  الرياضية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

ــي  االتحاد (32)  ــيكيا  وتوباغو  ترينيداد تركيا  تاي ند   البرتغال  إيطاليا   ألمانيا   الروســــــ ــود   الجبل تشــــــ ــودان  رومانيا  جورجيا   األســــــ  الســــــ
 الشـــــــــمالية  وأيرلندا  العظمى لبريطانيا  المتحدة  المم كة  ماليزيا   مالطة  توانيا لي  كولومبيا  كوســـــــــتاريكا  ديفوار   كوت  قطر  غواتيماال 
 هنغاريا  النمسا  ميانمار  موناكو 

 وغواتيماال  وشـــــــي ي  وجورجيا  مولدوفا  وجمهورية  األســـــــود   والجبل ليشـــــــتي  - وتيمور أفغانســـــــتان  في  القطرية  المتحدة  األمم أفرقة (33) 
 المتحدة  األمم ومفوضــية  اإلرها    مكافحة  ومكت   والالســ كية   الســ كية  لالتصــاالت  الدولي واالتحاد  الدولية   العمل  ومنظمة  والكويت 
ــية  األطفال  ضــــــد بالعنف  المعنية  العام لألمين  الخاصــــــة  الممث ة  ومكت  اإلنســــــان   لحقو   الالجئين  لشــــــؤون  المتحدة  األمم ومفوضــــ

 المتحـدة األمم وبرنـامج ل بيئـة  المتحـدة األمم وبرنـامج والثقـافـة  والع م ل تربيـة المتحـدة األمم ومنظمـة  ل طفولـة  المتحـدة األمم ومنظمـة
ــتوطنات ــرية  ل مســـــــ  والجريمة   بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكت  جنيف  في  المتحدة  األمم  ومكت   المتحدة(   األمم  )موئل البشـــــــ

 العالمية  الصحة ومنظمة
 الرياضــة  ألمن  الدولي  والمركز  والكومنولث   اإلنســان   وحقو  الرياضــة  ومركز  الطفل  وصــندو   “ All are Born Equal”   منظمة (34) 

ــي   في  المدني  المجتم   ومنظمات  الدولية   األولمبية  وال جنة ــة   الســـالم  ومنظمة  المكسـ ــة والرياضـ ــسـ ــويدية  والمؤسـ  المث يات  لحقو  السـ
 الدولي  والمنبر  الجنسـين  صـفات وحام و  الجنسـية  والميول  الهوية  وأحرار الجنسـانية  الهوية  ومغايري  الجنسـي  الميل ومزدوجي والمث يين
 المتحدة  األمم وشــبكة  اإلنســانية  تايكوندو  ومؤســســة  فن ندا   المســتدام   النمو  لتعزيز  الصــحية الحياة  أســالي   ومنظمة والتنمية  ل رياضــة
 العالمية  تايكوندو ومنظمة المستدامة  التنمية لح ول

ــاريــر عــ ــى االطــال  يــمــكــن (35)  ــالــي: الــرابــط عــبــر الــتــقـــــ -www.un.org/development/desa/dspd/sport-development الــتـــــ
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 المرف (  )انظر المســـــتدامة التنمية أهداف م  المبادرات  اتســـــا  من  ل تحق  أيضـــــا التقارير  وُح  ت - 41
 والمسـاواة والسـالمة  الجيدة  بالصـحة المتصـ ة  األهداف هي األحيان أكثر  في عنها ُأب غ التي األهداف وكانت

 )انظر  الجيد والتع يم المســـــاواة  عدم  أوجه من والحد القوية   والمؤســـــســـــات والعدالة  والســـــالم  الجنســـــين  بين
 الثاني(  الشكل

 
 الثانيالشكل 

 )بالنسبة المئوية( مع أهداف التنمية المستدامةتي تتسق الالمبّلغ عن ا لمبادرا  الرياضية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ونهج مشــــــــــتركة عامة رؤية تعزيز إلى تهدف مبادرات أن إلى المجيبين  نصــــــــــف من أكثر وأشــــــــــار - 42
 ألغرا  الرياضــــة  تســــخير بشــــ ن المتحدة األمم  ومنظومة األعضــــا   الدول عمل  لتوجيه مشــــتر  ســــياســــاتي

  بين العمل  موا مة زيادة عززت مبادرات اتخاذ عن المجيبين عدد نصــــف من يقر  ما وأب غ والســــالم  التنمية
 في الرياضــة لتعميم وطنية ســياســات  أطر وضــعت و/أو  الوطني الصــعيد ع ى الرياضــة  مجال في  القطاعات
 عدد  نصـف من  أقل في وُأب غ  قازان  عمل  لخطة الرئيسـية  العامة  السـياسـة  مجاالت م  تمشـيا التنمية  عم يات
 ع ى المتعددين  المصـ حة  أصـحا  بين والترتيبات المبتكرة التمويل  آليات لتعزيز مبادرات عن بق يل  اإلجابات

ــتويات  جمي  ــعى  مبادرات عن المجيبين ث ث  وأفاد المســـ ــايا تحديد إلى تســـ ــام ة المعايير  و/أو القضـــ  لعدة  الشـــ
 لمســـــــــاهمة فع ي اهتمام إيال  كفالة  و/أو والســـــــــالم التنمية  ألغرا  الرياضـــــــــة تســـــــــخير ميدان  في  قطاعات
 )انظر  2030 لعام المســـتدامة التنمية  خطة  واســـتعرا  متابعة في  الرياضـــة ع ى القائمة  والمبادرات الرياضـــة
  الثالث(  الشكل
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 الشكل الثالث
تتسمق مع خطة عمل األمم المتحدة بشمأن تسمخير الرياضمة ألغراض   تيالالمبّلغ عن ا  لمبادرا  الرياضمية  ا

 )بالنسبة المئوية( التنمية والسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 الرياضـة تسـخير بشـ ن المتحدة األمم عمل  خطة دور ب همية  المصـ حة  أصـحا  من العديد ويعترف - 43
 إلى  الرياضــــــــة  مســــــــاهمة زيادة  أجل من المنظومة  نطا  ع ى  االتســــــــا  تعزيز في  والســــــــالم التنمية  ألغرا 
  بين أوث   نحو ع ى التعاون تشــجي  وينبغي المســتدامة  التنمية تمكين عوامل من عامال باعتبارها حد  أقصــى
ــ ة ذات المتحدة األمم كيانات ــمان منها  كل والية  إطار في  الصــــــــ ــكل المتحدة األمم  منظومة عمل لضــــــــ  بشــــــــ
 المنظمات م  التنسـي  وتعزيز األعضـا  الدول وسـياسـات أولويات لدعم لها  مبرر ال ازدواجية دون متماسـ 
ــية   واالتحادات واإلق يمية  الدولية ــبكات اآلخرين   المصـــــ حة  وأصـــــحا  الرياضـــ  وغير الرســـــمية  األخرى والشـــ

 مختارة مجموعة التالية الفرو  وتعر  والســالم  التنمية ألغرا   الرياضــة تســخير  مجال  في القائمة الرســمية
 بشـــــ ن المتحدة األمم عمل  خطة م   المبادرات هذه وتتســـــ  متنوعة  معنية  جهات اتخذتها التي المبادرات من

 البدني النشـــــاط بشـــــ ن العالمية  العمل  وخطة قازان   عمل  وخطة والســـــالم  التنمية  ألغرا   الرياضـــــة تســـــخير
 مناسبا  ذل  كان حيثما  2030-2018 ل فترة

 
   والسالم التنمية ألغراض الرياضة لتسخير العالمي اإلطار تعزيز - ألف 

  لتسـري  أداة بوصـفها بالرياضـة النهو  ع ى الدولية الرياضـية والهيئات المتحدة األمم كيانات تعمل - 44
 مشتر  سياساتي ونهج مشتركة عامة رؤية وتعزيز منها   كل والية  خالل من  المستدامة التنمية  أهداف تحقي 
 العالمي ل حوار منتدى الدولية  العمل منظمة  ونظمت المتحدة  األمم ومنظومة  األعضــــــــــا  الدول عمل  لتوجيه
 العمال وممث و األعضـــــــا   الدول فيه واتفقت الرياضـــــــيين ع ى رك ز الرياضـــــــة  عالم في الالئ   العمل بشـــــــ ن

ــية والهيئات  العمل  وأصــــحا   الرامية  الحالية بالممارســــات يتصــــل فيما  اآلرا  بتواف   تحظى نقاط ع ى الرياضــ
ــة   مجال  في الالئ  العمل تعزيز إلى ــيما: وال الرياضــــ ــيين  قدرات تنمية )أ( ســــ  توفير ) ( ومهاراتهم  الرياضــــ

ــيين  االجتماعية الحماية  أشــــــكال جمي  من التحرر )د( الجماعي  والتفاو  االجتماعي  الحوار )ج( ل رياضــــ
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ــايقة  العنف ــاهدين  جان  من ذل  في بما  والمضـــ ــة حماية توفير )ه( المشـــ ــيين لألطفال  خاصـــ  من والرياضـــ
   ( 36) الفرص تكافؤ )و( واإلصابات  اإلسا ات

ــادية  االجتماعية الشـــؤون  إدارة  واضـــط عت - 45  المتحدة األمم  أنشـــطة من كبيرا  جز ا تدير التي  واالقتصـ
 المشـــــــتر  والعمل  التنســـــــي  في رئيســـــــي بدور  والســـــــالم  التنمية  ألغرا   الرياضـــــــة تســـــــخير  مجال في الفنية

ــا   والدول المتحدة األمم كيانات بين والتعاون ــحا  األعضـــــــ ــ حة  وأصـــــــ   الميدان   في العام ين اآلخرين  المصـــــــ
 واحتف ت بالرياضـة  المتصـ ة  المناقشـات في نيويور   في الدولية الحكومية لآلليات الدعم أيضـا  اإلدارة  وقدمت
ــؤون  إدارة ــادية االجتماعية الشـ ــراكات المتحدة األمم ومكت   واالقتصـ دارة  ل شـ ــل وا   الدولي باليوم العالمي التواصـ

 التواصــل  وســائل وع ى اإلنترنت عبر  بحمالت 2020 و  2019 عامي في  والســالم التنمية  أجل من  ل رياضــة
   نيويور   في فعاليات وتنظيم الرياضيين  من فيديو ورسائل االجتماعي 

 مجموعة وضــــــــ   خالل من البالســــــــتيكية بالمواد الت وث  مشــــــــك ة ل بيئة المتحدة األمم برنامج وتناول - 46
 أحداث تنظيم كيفية عن أفكارا تقدم التي  ( 37) “الرياضــــــــــــــة  مجال في البالســــــــــــــتي  م  التعامل  خطة”  األدوات

ــية ــتدامة أكثر رياضـــــــ ــاط في المحرز التقدم ع ى وأمث ة اســـــــ ــية  األوســـــــ  وتقدم العالم  أنحا  جمي  في الرياضـــــــ
ــادات  األدوات مجموعة ــ  كيفية حول  إرشـــــــــ ــتيكية المواد م  ل تعامل خطة وضـــــــــ  الموردين م  والعمل البالســـــــــ

ــيين ــجعين والرياضــ عادة منها  ل حد والمشــ ــتخدامها وا  عادة اســ  األولمبية ال جنة تعاونت وبالمثل   ( 38) تدويرها وا 
ــ ن  اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية م  الدولية ــاواة المتحدة األمم وهيئة المناخ تغير بشــــــــ ــين بين ل مســــــــ  الجنســــــــ
ــ  ع ى  ل مرأة( المتحدة األمم )هيئة المرأة وتمكين ــة عمل  إطار وضـــ  الوعي لزيادة ( 39) المناخ  أجل من الرياضـــ
 والرابطات الرياضـــية  واالتحادات اإلدارة  مجالس التحر  هذا ويضـــم باريس  اتفا   أهداف تحقي  ع ى والعمل
ــ  ع ى معا ل عمل واألندية ــة   قطا  في المناخ  أجل من العمل  خطة وضــ  أفرقة ودعم قيادة  خالل من الرياضــ
 إلى  وباإلضـافة  ( 40) العمل  إطار في ممارسـاتها  وأفضـل وأدواتها بخبراتها المسـاهمة  خالل ومن محددة  عام ة
 البشــــــــرية  ل مســــــــتوطنات المتحدة األمم برنامج وضــــــــعها التي  “ذكية لحياة ذكية  ألعا ” مبادرة تتضــــــــمن ذل  
 التي الشتوية األولمبية  األلعا  ع ى تركز التي المبتكرة  األحداث من  س س ة الصين  في المتحدة( األمم )موئل

ــتنظم ــل   2022 عام في بيجين في  ســــ ــتجري التي األماكن  في ل بيئة  مراعية  إقامة أماكن ببنا  وتتصــــ  فيها  ســــ
ــية  األلعا  ــ ة  ذات  والمراف  الرياضـــــ  الرياضـــــــات شـــــــعبية وزيادة  الصـــــــحية  الحياة ألنماط والترويج بها   الصـــــ
  البشرية  المستوطنات مواق  في التراث وحماية الشتوية 

ــكو وانضـــمت - 47 ــكيل  أخرى دولية منظمات إلى اليونسـ ــراكة لتشـ ــية القيم غرس إلى تهدف  شـ  في الرياضـ
 م  العام ين المع مين لفائدة عالمية  أدوات مجموعة وضـ   الشـراكة لهذه الرئيسـية النتائج ومن  األطفال  نفوس
ــنة  12 و 8 بين أعمارهم تتراوح تالميذ ــية قيم ثالث ع ى ترك ز ســــــ ــية: رياضــــــ ــاســــــ ــاف أســــــ  واإلدماج  اإلنصــــــ

__________ 

  1-  وثالثا4-  وثانيا2-يتســ  ذل  م  خطة عمل قازان  المرف  األول  إطار متابعة الســياســات الرياضــية  مجاالت الســياســات أوال (36) 
  2-وثالثا

 (37) International Olympic Committee and United Nations Environment Programme“ ,Plastic game plan 

for sport :sustainable essentials – a series of practical guides for the Olympic movement ,”2020  
  7-يتس  ذل  م  خطة عمل قازان  مجال السياسات ثانيا (38) 
  https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-actionانظر:  (39) 
 1-2  اإلجرا ات  2030-2018ل فترة     وخطة العمل العالمية بشــــــــ ن النشــــــــاط البدني7-خطة عمل قازان  مجال الســــــــياســــــــات ثانيا (40) 

  4-2و  3-2و  2-2و 

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
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 “المســاواة  جيل  أجل من  الرياضــة” مبادرة  إطال  عن ل مرأة المتحدة األمم هيئة أع نت وبالمثل   ( 41) واالحترام
 الجنســـــــــين بين المســـــــــاواة تعزيز إلى المبادرة وتهدف الدولية  األولمبية ال جنة م   بالشـــــــــراكة  2020 عام في

 إلى الرياضـة  قطاعات في العام ون ُدعي ولقد الرياضـة   وبواسـطة الرياضـة  مجال في والفتيات النسـا  وتمكين
ــمام ــري  المبادرة إلى االنضــــــــ ــتركة المبادئ من  مجموعة نحو تقدم  إحراز لتســــــــ  التي المتوائمة  واألهداف المشــــــــ

   ( 42) الرياضة وبواسطة الرياضة عالم في واقعة حقيقة الجنسين بين المساواة جعل في الرياضة قوة ستس خر

 ك داة وقيمها الرياضــــــــــة وتعزيز الكبرى الرياضــــــــــية  األحداث ب من المعني العالمي البرنامج ويعترف - 48
  وتعزيز العنيف التطرف لمن  مورد الرياضــــــــــة ب ن  اإلرها    مكافحة مكت  ينف ذه  الذي العنيف   التطرف لمن 

 من المتوخاة النتائج  إحدى وتتمثل عموما  االندماج وتيســـير والنســـا   الشـــبا  وتمكين الجنســـين بين المســـاواة
  لمن   ك دوات وقيمها الرياضــة إلدماج  شــام ة اســتراتيجيات وضــ  ع ى األعضــا   الدول  قدرة زيادة  في البرنامج
  ( 43) العنيفين والتشدد التطرف

ــ  - 49  واالبتكـار الحوار لتعزيز القطـاعـات متعـدد مفتوحـا تحـالفـا الرـياضــــــــــــــي لألمن اـلدولي المركز وأنشــــــــــــ
 إدارة ع ى الشـــــــــبا  الرياضـــــــــيين بتدري  يقوم  المتوســـــــــط  األبي  البحر  منطقة أنحا  جمي  في االجتماعي
 “دارفور   أحالم” مبادرة أيضــا المركز ونف ذ الرياضــة   طري  عن الشــبا  المتطوعين ويمك ن الرياضــية  األحداث

 الســودان  في داخ يا المشــردين لفائدة والتنمية  الســالم  ألغرا   الرياضــة تســخير  خطة  إطار في  ُأط قت التي
 ومفوضــية والرياضــة الســالم  منظمة وفرت وبالمثل  ل تنمية   قطر وصــندو  الخيرية  قطر  معيةج م   بالشــراكة

  برنامج ويتناول األردن   في الزعتري مخيم في الالجئين لفائدة إنمائية  فرصـــــــا الالجئين لشـــــــؤون المتحدة األمم
 واالستبعاد والضي  والالمباالة  التهمي  هي: رئيسية اجتماعية قضايا  ثالث الرياضة  خالل من “معا  العي ”

 المضيف  المجتم  جان  من والرف  والعزلة النفسيان 

  ل تنمية تمكينية أداة بوصــــــــــــــفها الرياضــــــــــــــة والجريمة  بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكت  ويدعم - 50
ــتدامة ــاد من  الرياضــــــة بحماية المتع   برنامجه  خالل من  المســــ  ل توعية  أنشــــــطة  يشــــــمل الذي والجريمة   الفســــ

 من بدعم والجريمة   بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكت   ونظم  ( 44) التقنية المساعدة وتقديم  القدرات وتنمية
ــة  خبرا  لفري  اجتماعا تاي ند  ــبل  لدراســـ ــة  إلدماج الفعالة  الســـ  الجنائية والعدالة  الجريمة من  برامج في الرياضـــ

ــبا   إلى  الموجهة ــ ط الشـ ــاركون  وسـ ــو  االجتما  في المشـ ــة  حول المتمحورة العديدة البرامج ع ى الضـ  الرياضـ
ــبا  تحويل ع ى تســــاعد التي  لتدخالت مقدمة وتوفر اإلشــــكالية   األنشــــطة من وغيرها الجريمة عن بعيدا  الشــ

 الجريمة   طري  إلى تفضـــي التي  الخطورة عوامل لمعالجة  محددة  تدخالت في دمجها ويمكن  أخرى   وخدمات
  تنفيذ برنامج  في ويســُتخدم  ( 45) الشــخصــية التنمية صــعيد ع ى إيجابية ونتائج معينة اجتماعية  أهداف وتحقي 
 بواســـــــــــــطة التع  م  قطر  من بدعم والجريمة  بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكت  ينف ذه الذي  الدوحة  إعالن

__________ 

   1- 3  اإلجرا   2030- 2018  وخطة العمل العالمية بش ن النشاط البدني ل فترة  4- وثانيا  3- خطة عمل قازان  مجاال السياسات ثانيا  (41) 
ــياســــات أوال (42)    2030-2018بشــــ ن النشــــاط البدني ل فترة     وخطة العمل العالمية3-وثالثا 6-وثانيا  5-خطة عمل قازان  مجاالت الســ

  2-4و  5-3و  1-3و  4-2اإلجرا ات 
  اإلجرا ات 2030-2018  وخطة العمل العالمية بشــــ ن النشــــاط البدني ل فترة  4-وثانيا 3-خطة عمل قازان  مجاال الســــياســــات ثانيا (43) 

  5-3و  1-3و  2-4
  4-اوثالث 3-خطة عمل قازان  مجاال السياسات ثالثا (44) 
بشـــ ن إدماج الرياضـــة في اســـتراتيجيات من  الجريمة والعدالة   74/170تتســـ  البرامج القائمة ع ى الرياضـــة م  قرار الجمعية العامة   (45) 

 الجنائية الموجهة ل شبا  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/170
https://undocs.org/ar/A/RES/74/170
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 توفير تشـمل بوسـائل الجريمة   طري  في  االنزال  من  الشـبا  من  بهدف الرياضـة ع ى القائم والتع  م الرياضـة
 حياة لعي   الصـــــــــف في  االنخراط” منهاج  طري  عن  الرياضـــــــــة   ســـــــــيا  في الحياتية  المهارات ع ى التدري 
ــا  ( 46) “كريمة نشـ ــة المجتمعات في  آمنة عامة أماكن وا  ــبا  فيها يمكن  المهمشـ ــيتهم تنمية  ل شـ  والتفاعل شـــخصـ
 المدارس  في  القدرات بنا   خالل من المبادرة  هذه  في أعضــــــــــــــا   دول عدة وتشــــــــــــــار   ( 47) أقرانهم م  إيجابيا

 الشــــــــــــــبا   قدرة وتعزيز الحياتية  المهارات تعزيز ع ى المدني المجتم   ومنظمات  األخرى المجتمعية والكيانات
 والبرازيل وأوغندا أوزبكسـتان الب دان هذه  وتشـمل الرياضـية  البرامج خالل من  الصـمود ع ى  ل خطر المعرضـين

   ف سطين  ودولة ولبنان وكولومبيا وقيرغيزستان وطاجيكستان أفريقيا وجنو  الدومينيكية والجمهورية وبيرو

ــحة  منظمة ودعمت - 51 ــة العالمية  الصـ ــتدامة ل تنمية تمكينية أداة باعتبارها  الرياضـ  خطة  خالل من  المسـ
 الرياضــــــــــة  قطاعي بين العالمي التعاون تعزيز وكان   2030-2018 البدني النشــــــــــاط بشــــــــــ ن العالمية العمل

 حدث  ُنظم المثال   سبيل ع ى ليشتي  - تيمور ففي  العالمية   الصحة  منظمة عمل  في رئيسيا   عامال    والصحة
 بشــــــــــــــ ن الوعي زـيادة إلى أدى“  Walk the Talk: The Health for All Challenge” بعنوان عـالمي

ــايا  الرياضــــة بشــــ ن جديدة مبادرة  إطار وفي  الصــــحة  تعزيز  في البدني  النشــــاط أهمية وأبرز الصــــحية  القضــ
 ال جنة وم   2019 عام في القدم لكرة الدولي  االتحاد م   شـــــراكات العالمية  الصـــــحة منظمة  أقامت  والصـــــحة 
 وباإلضـــــــــافة  ( 48) األخرى وليةالد الرياضـــــــــية  المنظمات م  التعاون وعززت  2020 عام في الدولية األولمبية

 عام في القدم  لكرة العالم ك س لمسـابقة المضـيفين بوصـفهما  وقطر  القدم  لكرة الدولي االتحاد  وضـ  ذل   إلى
 الناس رفاهية تحقي   في القدم كرة  بطولة مســاهمة لزيادة ( 49) االســتدامة  مجال في مشــتركة اســتراتيجية  2022
 تنمية هي: باالستدامة التزامات  خمسة  االستراتيجية وتشمل حد   أقصى إلى البيئة  وحماية  االقتصادية والتنمية

ــابقة وتنظيم العمال   حقو   وحماية البشـــري  المال  رأس ــام ة بطريقة العالم ك س  مسـ  التنمية وتحفيز ل جمي   شـ
  األخالقية  التجارية والممارسات الرشيد الحكم في المثل وضر  مبتكرة  بيئية ح ول وتقديم االقتصادية 

را   جنيف  في المتحدة األمم مكت  وكان - 52  كيانات تؤديه الذي ل عمل الدعوات  توجيه وتولى مهم ا    ميســـــــ 
 شــريكا بوصــفه  العمل ذل  في بما  وســويســرا   جنيف في مقرها  يوجد التي الرياضــية  واالتحادات المتحدة األمم

 المتصـــــــــــ ة المواضـــــــــــي   في المشـــــــــــتركة الجماعية  الخطط تحقي   مســـــــــــار ع ى تقدم تحقي   إطار  في خارجيا
 العالمي  ل تحالف اســــــتثنائية  دورة عقد ذل   في بما رئيســــــية  اجتماعات عدة المكت  واســــــتضــــــاف بالرياضــــــة 

ــية الفرص منتدى” و الرياضـــــة  ميدان في  ل نزاهة  الرياضـــــة مركز ينظمة رئيســـــي ســـــنوي  حدث وهو “الرياضـــ
 يضـم  رسـمي غير فريقا واليونسـكو  الدولية العمل  منظمة م  بالتعاون أيضـا المكت  وأنشـ   ( 50) اإلنسـان  وحقو 
 وأصـحا  المتحدة األمم لكيانات تابعة  والسـالم التنمية  ألغرا  الرياضـة  بتسـخير  بخطة معنية  اتصـال  جهات

 اآلخرين  المص حة

__________ 

 (46) United Nations Office on Drugs and Crime ,Line Up Live Up: Life Skills Training through Sport to 

Prevent Crime, Violence and Drug Use – Trainer Manual )Vienna ,2017(  
  4-وثانيا 3-خطة عمل قازان  مجاال السياسات ثانيا (47) 
  1-4و  3-3  اإلجرا ان 2030-2018خطة العمل العالمية بش ن النشاط البدني ل فترة  (48) 
 (49) Fédération Internationale de Football Association, FIFA World Cup Qatar 2022 and Supreme 

Committee for Delivery and Legacy, FIFA World Cup Qatar 2022: Sustainability Strategy (2019)  
  www.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum :انظر (50) 

http://www.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum
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     التنمية  وسياسا  وضع سياسا  لتعميم ودمج الرياضة من أجل التنمية والسالم في برامج  - باء 

ــا   الدول تعمل - 53   بين االتســــــــــا  زيادة تشــــــــــجي  ع ى المتحدة  األمم كيانات م   بالشــــــــــراكة األعضــــــــ
 وطنية  ســــــياســــــات  أطر وضــــــ  ذل  في بما الوطني  الصــــــعيد ع ى الرياضــــــة  مجال في عم ها في  القطاعات

 مجال في المثال   ســـــــــــــبيل ع ى كولومبيا  اتخذتها التي  فالمبادرات اإلنمائية  العم يات  في الرياضـــــــــــــة لتعميم
  بين والحوار الســــــــــــ مي والتعاي  االجتماعي اإلدماج تعزز الترفيه  وبيوت الثقافية والدب وماســــــــــــية الرياضــــــــــــة
ــة األكثر الفئات  في الثقافات ــتخدام تجنيد  مكافحة إلى المبادرة وتهدف  القســــري  ل تجنيد عرضــ ــرين  واســ  القاصــ

ــ حة  الجماعات قبل من ــروعة  غير  المســ ــمن المشــ ــطة  خالل من  األطفال نمو وتضــ ــية  األنشــ  والثقافية الرياضــ
 اإلنسان   حقو   واحترام والتسام   الشبا  بين  ل نزاعات س مي  حل إلى بالتوصل أيضا   تسم  وهي والتع يمية 
 القســـــــري التجنيد مثل والمراهقين األطفال  ضـــــــد العنف أشـــــــكال  خطر من الحد ع ى ذاته  الوقت  في وتســـــــاعد
    ( 51) الجريمة من  وع ى الجنسي  والعنف

 المرح ة  حتى  األطفال ريا  من  والطال  ل تالميذ  والسباحة البدنية التربية  في  دروسا   موناكو وتقدم - 54
ــية  مراف  بتوفير موناكو وت تزم الثانوية  ــتخدمون الذين  ل طال  الجودة وعالية حديثة رياضــــــــ  المراف  هذه يســــــــ
 في دروســـــا   موناكو  قد مت ذل   إلى  وباإلضـــــافة الرياضـــــية  النوادي  وألعضـــــا   الدراســـــية مناهجهم من  كجز 
 البدنية  المخاطر بشـــــــ ن ســـــــيما وال والط بة  التالميذ لتوعية  المنشـــــــطات  تعاطي  مكافحة بشـــــــ ن التوعية  مجال

 الرياضــــــة  أخالقيات بشــــــ ن ل توعية  دورات ا  أيـضـــــ  ُعقدت البرتغال  وفي  ( 52) المنشــــــطات لتعاطي واالجتماعية
 االحترام مثل  األخالقية بالقيم  االلتزام ع ى  والشـــــــــبا    األطفال ســـــــــيما وال المواطنين  جمي  لتشـــــــــجي  وقيمها

   ( 53) الرياضة ممارسة مجال وفي الرياضة في والتضامن والتسام  والصد 

 الخـاصــــــــــــــة األولمبـية األلعـا  لبرـنامج اـلدعم األســــــــــــــود الجـبل في القطري المتحـدة األمم فري  وقـدم - 55
ــيين ــبا   ل رياضـ ــة برنامج وهو  الشـ ــوا   لألطفال وال ع   ل رياضـ   يتع م ال  أم الذهنية  اإلعاقة ذوي من أكانوا سـ

 قدرات تنمية  في أيضـــــــا البرنامج ويســـــــهم هامة  تع م  مهارات ويطورون اآلخرين م  ي عبون كيف  األطفال  فيه
ــتطي  لكي  األطفال  ريا   في والمهنيين المع مين ــتجابة عوايســــــ  األطفال  الحتياجات  مناســــــــ  نحو ع ى  االســــــ

 خطة وتفعيل  صـــــــــــياغة في  الحكومة إلى الدعم نيبال في العالمية  الصـــــــــــحة منظمة  وقدمت  ( 54) اإلعاقة ذوي
 ومن  2020-2014 ل فترة ومكـافحتهـا المعـديـة غير األمرا  من ل وقـايـة القطـاعـات المتعـددة الوطنيـة العمـل
ــرة  األهداف بين ــبي انخفا  تحقي   الخطة   إطار في  يةالطوع العشـ ــار معدل  في المائة في 10  قدره نسـ  انتشـ

    ( 55) 2025 عام بح ول البدني الخمول

  لتعميم وطنية ســـــياســـــات وتنفيذ بوضـــــ   قدما المضـــــي ع ى ب دان عدة تعمل الكومنولث  من وبدعم - 56
 ســياســة وضــ  ع ى العمل يجري  ليســوتو  وفي نطاقه  وتوســي  اإلنمائية  والســياســات البرامج  في الرياضــة دور

 اإلدارة  وحســــــــن واألمن  والشــــــــمول  الوصــــــــول كفالة  طري  عن  واالقتصــــــــادي  االجتماعي األثر لتعزيز وطنية
__________ 

   5-3  اإلجرا   2030-2018لنشاط البدني ل فترة    وخطة العمل العالمية بش ن ا4-وثانيا  7-خطة عمل قازان  مجاال السياسات أوال (51) 
   1-3  اإلجرا   2030-2018  وخطة العمل العالمية بش ن النشاط البدني ل فترة  5-وثالثا  3-خطة عمل قازان  مجاال السياسات أوال (52) 
  4-وثانيا 3-خطة عمل قازان  مجاال السياسات ثانيا (53) 
ــياســـــــــــــات أ (54)     وخطة العمل العالمية بشـــــــــــــ ن النشـــــــــــــاط البدني ل فترة 4-وثانيا 3-وثانيا 7-وأوال  3-والخطة عمل قازان  مجاالت الســـــــــــ

  5-3  اإلجرا  2018-2030
   1- 4  اإلجرا   2030- 2018  وخطة العمل العالمية بش ن النشاط البدني ل فترة  1- وثالثا  3- خطة عمل قازان  مجاال السياسات ثانيا  (55) 
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ــة مجال  في والنجاح ــؤون  وزارة العم ية هذه وتقود والترفيه  الرياضـ ــانية الشـ ــبا و  الجنسـ ــة الشـ  والترفيه  والرياضـ
 جزر وتقوم ليســــــوتو  في  الوطنية األولمبية  وال جنة ليســــــوتو في  اضــــــةل ري  الوطنية  ال جنة م  بالتعاون وتعمل
 والترفيه الرياضـة  مسـاهمة زيادة  أجل من الب د  في والترفيه  الرياضـة  مجال في الوطنية  السـياسـة بتنقي  سـ يمان

 وتســـــــــــــتعر  المســـــــــــــتدامة  التنمية أهداف من محددة مجموعة وتحقي  الوطنية التنمية في حد  أقصـــــــــــــى إلى
 التنمية وأهداف الوطنية التنمية في الرياضـــــــــــــة إســـــــــــــهام لتعزيز الوطنية الرياضـــــــــــــية ســـــــــــــياســـــــــــــتها  بنغالدي 

 ع ى  خاص بشــكل التركيز م  التقنية  المســاعدة تقديم  خالل من العم يات هذه الكومنولث ويدعم  المســتدامة 
 المســــــاعدة برنامج زويرك  المســــــتدامة التنمية وأهداف الوطنية التنمية خطط م  الرياضــــــية  الســــــياســــــة موا مة
ــياســـات وضـــ  ع ى التقنية  أســـاس ع ى يقوم المتعددة   المصـــ حة  أصـــحا  يجم  نهج  خالل من وتنفيذها السـ
 ميدان في  النزاهة حماية ع ى التركيز م  ل جمي   شــــــام ة تكون رياضــــــية لبيئات  اإلدارة حســــــن توفير أن فهم

   ( 56) المستدامة التنمية ع ى الرياضة ت ثير لتعزيز أساسية أمور اإلنسان  حقو  وصون الرياضة

 
 والتنفيذ والبرمجة الموارد تعبئة - جيم 

 تضم التي الترتيبات تعزيز يج   2030 عام  خطة بتحقي  التعجيل  في بفعالية الرياضة تسهم لكي - 57
 السـياسـاتي  المسـتوى ع ى  الشـراكات وتعزيز الموارد لتعبئة المسـتويات جمي  ع ى متعددين  مصـ حة  أصـحا 

ــية   واالتحادات الحكومي  غير التنمية  قطا  عبر  المدني  المجتم  في اآلخرين المصـــ حة  وأصـــحا  الرياضـ
 التنمية  آفا  لتحســين اإلنمائي ل تعاون جهودها  في متزايد بشــكل الرياضــة ألمانيا تســتخدم المثال  ســبيل فع ى

 بين والمساواة والصحة  والعمالة التع يم  مجاالت في والشابات  الفتيات سيما وال المحرومين  والشبا   لألطفال
 ومخيمات  المح ية المجتمعات  في والشــبا   األطفال يســتفيد لذل   ونتيجة  والهجرة  النزوح ســيا   في الجنســين
 ويســــــتطيعون الســــــ مية   بالوســــــائل النزاعات  لحل  اســــــتراتيجيات ويطبقون والتدري   التع م فرص من الالجئين
ــتخدام ــي الدعم اســــــ ــن مما لهم  المقدم االجتماعي النفســــــ ــ  يحســــــ  من ألكثر أتيحت ولقد االجتماعي  التماســــــ

 ألغرا   الرياضــة لتســخير تدريبية تدابير من واالســتفادة الرياضــية   المراف  إلى  الوصــول إمكانية  طفل م يون
    ( 57) ب دا 30 من أكثر في التنمية

  المشـاري  وضـ  في ُتشـر  حيث الرياضـة   خالل من االجتماعي  اإلدماج تعزيز ع ى إيطاليا وتعمل - 58
 التماســـ  تعزيز وتعاونيات والجمعيات  التطوعية   والمنظمات الهواة  الرياضـــيين  وجمعيات  رابطات الرياضـــية

 إدماج تعزيز  طري  عن والتمييز  االسـتبعاد  ومكافحة واالجتماعية المدنية القيم المشـاري  وتشـج  االجتماعي 
  ( 58) الضعيفة االجتماعية والفئات والمهاجرين اإلثنية واألق يات اإلعاقة ذوي األشخاص

 لمتحدةا األمم  ومنظمة أفغانســتان  من  الوســطى  المنطقة في التنمية  أجل من الرياضــة برنامج ونظم - 59
 تهدف التي الجنساني  العنف لمناهضة  النشاط من يوما   عشر الستة  حم ة العالمي   األغذية وبرنامج  ل طفولة
  لتمكينهن كوسـي ة الرياضـية  األنشـطة من االسـتفادة  فرص ع ى الحصـول ع ى  المحرومات المراهقات لمسـاعدة
  والترويج الوعي إذكا   الدراجات ركو  رياضــــة في النســــائية المســــابقات وأتاحت  المح ية  مجتمعاتهن وتمكين

__________ 

  1-4  اإلجرا  2030-2018وثانيا  وخطة العمل العالمية بش ن النشاط البدني ل فترة  1-سات أوالخطة عمل قازان  مجال السيا (56) 
  وخطة العمل العالمية بشــ ن النشــاط البدني ل فترة 6-وثانيا 4-وثانيا 3-وثانيا 1-وثانيا  7-خطة عمل قازان  مجاالت الســياســات أوال (57) 

  5-3  اإلجرا  2018-2030
ــياســــــات أوال خطة عمل قازا  (58)     2030- 2018  وخطة العمل العالمية بشــــــ ن النشــــــاط البدني ل فترة  4-   وثانيا 1-   وثانيا 7- ن  مجاالت الســــ

  3- 3اإلجرا   
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ــة ــجي  البدنية التمارين لممارســـــ ــر وتشـــــ ــماح ع ى األســـــ  مثل االجتماعية   األنشـــــــطة في  باالنخراط لبناتها الســـــ
   ( 59) التحر  من وخالية آمنة بيئات ل نسا  توفر أن إلى الحكومة دعوا كما الرياضة 

 نظمتها التي لالجئين  القوى  ألعا  مشــــــــرو  الالجئين لشــــــــؤون المتحدة األمم مفوضــــــــية اســــــــتفادت - 60
ــســــــــة ــبا  الالجئين طاقة لتفعيل ل ســــــــالم  لورو  تيغال  مؤســــــ مكاناتهم الشــــــ  المشــــــــاركة  خالل من ومواهبهم وا 
 في المتوخى  النحو ع ى  السـ مي  والتعاي   الشـام ة المشـاركة  المشـرو  وعزز الرياضـة  ع ى القائمة اإليجابية

ــ ن العالمي االتفا   إطار ــيف الدولية  األولمبية  ال جنة من وبدعم الالجئين  بشـــــ ــتضـــــ  التدري  مركز حاليا   يســـــ
 الجئا   رياضـــيا   50 الدولية األولمبية  ال جنة وتدعم  كينيين  رياضـــيين 5 و الجئا   رياضـــيا   18 ل مؤســـســـة التاب 
 التي األولمبية األلعا   لدورة واالســـــتعداد والمنافســـــة التدري  من لتمكينهم األولمبي التضـــــامن ِمَن   طري  عن

   2021 عام في ( 60) طوكيو في ستقام

 مشــرو   في التجديف  لرياضــة البرازي ي االتحاد م   بالشــراكة  لالســتدامة  أمازوناس  مؤســســة وبدأت - 61
 واالعتراف الرياضــــة تعزيز هو المشــــرو  من الرئيســــي والهدف  لالســــتدامة  أمازوناس تنفذه  التجديف لرياضــــة
 المبادرة من وســــــيســــــتفيد النهر  ضــــــفاف ع ى المقيمة المجتمعات  في وبالشــــــبا   األصــــــ ية المجتمعات بثقافة

 من ويســتفيدون األصــ يين  الســكان من هم الذين الرياضــيون المبادرة  في ويشــار  الشــبا   األصــ يون الســكان
 واأللعا  التجديف رياضــة  مســابقات في والبرازيل أمازوناس  والية تمثيل من لتمكينهم محترفين يد ع ى تدري 

  ( 61) األولمبية

 الهويــة ومغــايري الجنســــــــــــــي الميــل ومزدوجي والمث يين المث يــات لحقو  الســــــــــــــويــدي االتحــاد يعمــل - 62
 والمنظمات السـويدي الرياضـي االتحاد م  الجنسـين  صـفات  وحام ي الجنسـية والميول الهوية  وأحرار الجنسـانية
 السـياسة المشـرو  ويشـمل الجنسـانية  الهوية مغايري  يشـمل رياضـي تحر   مشـرو  لدعم  المتخصـصـة الرياضـية
ــي والجمهور والتمكين  والتدري  العامة ــتفيدون الرئيسـ ــيون والمسـ ــتهدفون الرئيسـ ــرو  بهذا المسـ  مغايرو هم المشـ
  ( 62) والشبا  األطفال سيما وال الجنسانية  الهوية

 التنمية قطا  مكونات جمي  في العامة  الســـــــياســـــــات مســـــــتوى ع ى واضـــــــحة  الشـــــــراكات أن ورغم - 63
 المجتم  في اآلخرين  المصـــــــــ حة  وأصـــــــــحا  الرياضـــــــــية لالتحادات ينبغي الحكومية  وغير الدولية الحكومية
 مبتكرة ودجه بذل اآلخرين  الرئيسـيين  المصـ حة  وأصـحا  المتحدة  األمم وكيانات األعضـا    والدول المدني 
ــام ة ــجي  والتوعية الدعوة  مجال في ل جمي  وشـ ــخير ع ى ل تشـ ــة  طاقة تسـ ــاط الرياضـ  جمي  لفائدة البدني والنشـ
 والوطني العالمي المسـتويات ع ى والسـالم  المسـتدامة التنمية في  ل مسـاهمة  والقدرات األعمار جمي  من الناس

__________ 

ــياســــات أوال (59)    2030-2018  وخطة العمل العالمية بشــــ ن النشــــاط البدني ل فترة 2-وثالثا 6-وثانيا  5-خطة عمل قازان  مجاالت الســ
  3-3و  4-2اإلجرا ان 

ــات أوال (60)  ــياســـ ــاط البدني ل فترة  4-وثانيا  7-خطة عمل قازان  مجاال الســـ ــ ن النشـــ    اإلجرا ان 2030-2018  وخطة العمل العالمية بشـــ
  5-3و  3-3

  4-وثانيا 7-خطة عمل قازان  مجاال السياسات أوال (61) 
   3-3  اإلجرا   2030-2018ش ن النشاط البدني ل فترة    وخطة العمل العالمية ب4-وثانيا  7-خطة عمل قازان  مجاال السياسات أوال (62) 
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 في الجيدة الممارســـــــــات بشـــــــــ ن المع ومات تبادل بانتظام يتي  منتدى  إقامة ذل  يشـــــــــمل أن ويمكن والمح ي 
   ( 63) والسياسات والبرمجة البحث مجاالت عبر والسالم التنمية أجل من الرياضة تسخير

 
   والتقييم والرصد البحث - دال 

 المتصـ ة البيانات لتحسـين الرصـد ونظم  الوطنية اإلحصـائية  القدرات تعزيز ع ى متعددة ب دان تعمل - 64
 من تقنية بمســـــــــــاعدة المســـــــــــتدامة  التنمية أهداف  تحقي  في الرياضـــــــــــة مســـــــــــاهمة  قياس وتعزيز بالرياضـــــــــــة
     ( 64) الكومنولث

 التنمية في الرياضـــــة  مســـــاهمة لقياس النتائج إلدارة ونظاما والتقييم ل رصـــــد  إطارا جامايكا  ووضـــــعت - 65
ــ  الوطنية  ــة  إطار م  النظام  ويتســــ ــياســــ ــادية االجتماعية  الســــ  التنمية  وخطة ل ب د   األجل  المتوســــــط  واالقتصــــ
 رئيســـــــــــية نتائج أطر ســـــــــــبعة اإلطار ويشـــــــــــمل األولوية   ذات واألهداف   2030 لعام جامايكا ورؤية الوطنية 

 المنظم  البدني والنشــــــــاط الرياضــــــــة  في المشــــــــاركة لمســــــــتويات مقاييس ذل   في بما بها  مرتبطة  ومؤشــــــــرات
نشا  والسالمة  والصحة االقتصادية  التنمية في القطا  ومساهمة     وم مون آمن مجتم  وا 

ــتدامة في النظام  - 66 ــة في أهداف التنمية المســــــ ــاهمة الرياضــــــ ــيوس ع ى إدماج قياس مســــــ وتعمل موريشــــــ
 ب د الوطني ل رصـــــد والتقييم في الب د  وســـــيســـــاعد النظام ع ى تتب  التقدم المحرز في أهداف الســـــياســـــة العامة ل 

في    1,8في المائة إلى   1,2لزيادة مســــــــاهمة قطا  الرياضــــــــة والنشــــــــاط البدني في الناتج المح ي اإلجمالي من 
في المائة إلى    23المائة  وزيادة النسبة المئوية لسكان موريشيوس الذين يبذلون قدرا كافيا من النشاط البدني من 

في المائة  35أن اإلناث أقل نشـاطا  بنسـبة   2019 عام   في   ُجمعت  التي  األولية  البيانات  وأظهرت   في المائة   35
ــد بهذه  ــترشـــــ ــتويات النشـــــــاط م  التقدم في العمر  وُيســـــ ــا  كبيرا  في مســـــ حاليا  مقارنة بالذكور  وأن هنا  انخفاضـــــ

ي  ل ترويج لثقافة الرياضــــة المجتمعية والنشــــاط البدني في جم   “ موريشــــيوس النشــــطة ” البيانات إلعداد اســــتراتيجية 
  أنحا  الب د لتعزيز الصحة والرفاه بين جمي  سكان موريشيوس  

 الب د في القائمة الوطنية الرياضـــــي األدا   مؤشـــــرات بمقارنة الرياضـــــة لشـــــؤون الكندية الهيئة  وقامت - 67
 الكندية الهيئة وظ فتها التي  االسـتثمارات أن العم ية وأظهرت بها  المرتبطة والغايات  المسـتدامة التنمية ب هداف
 حدأ وكان  أولوية ذات  أهداف ســــبعة م  تتســــ  بها المرتبطة  والمؤشــــرات المتوخاة والنتائج الرياضــــة لشــــؤون
 التنمية أهداف م   بالرياضة المرتبطة  المؤشرات موا مة  أن هو العم ية  هذه من  المستخ صة الرئيسية  الدروس

 في الرائدة والوكاالت  األخرى الحكومية  باإلدارات الرياضــة ع ى القائمة العم يات ربط ع ى تســاعد المســتدامة
  األهداف  تحقي  أجل من الب د

 في  الرياضـــــة مســـــاهمة قياس  أجل من الرياضـــــة لتطوير وطني مؤشـــــر وضـــــ  ع ى ناميبيا وتعكف - 68
ــادية االجتماعية التنمية  تحقي   نحو المحرز التقدم تتب  هو  المؤشــــــــــــر من العام والغر  الب د   في  واالقتصــــــــــ
ــة  قطا   في العمالة زيادة أهداف ــاهمة من بها يرتبط وما الرياضــ ــادية مســ ــة   قطا  يقدمها  اقتصــ  ع ى الرياضــ
  الب د  في الوطنية ل تنمية الخامسة الخطة في المحدد النحو

__________ 

ــة ألغرا  التنمية والســـــــــــالم ل فترة  (63)  ــخير الرياضـــــــــ ــ ن تســـــــــ   انظر ‘2’  3  مجال العمل  2020-2018خطة عمل األمم المتحدة بشـــــــــ
A/73/325 ألف  -  الفر  سادسا 

  3-4و  2-4  اإلجرا ان 2030-2018  وخطة العمل العالمية بش ن النشاط البدني ل فترة 2قازان  اإلجرا  خطة عمل  (64) 

https://undocs.org/ar/A/73/325
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 فإن الوطنية   الرصـــــد ونظم  اإلحصـــــائية  القدرات لتحســـــين الدعم  ت قت قد الكومنولث ب دان أن ورغم - 69
 الرياضــــــي  النظام بشــــــ ن المركزية العالمية  واالقتصــــــادية االجتماعية  واإلحصــــــا ات البيانات  في نقصــــــا  هنا

وهنا  حاجة إلى تحســــــين جم  البيانات وتح يل البيانات المتصــــــ ة بالرياضــــــة ودعم إطار المؤشــــــرات   العالمي 
 ُأعطيت األولوية في خطة عمل قازان  لتقييم مساهمة المبادرات القائمة ع ى الرياضة في تحقي  األهداف التي 

  
   وتوصيا   استنتاجا   -  رابعا  

 الرياضمة مسماهمة  وتعزيز  والسمالم التنمية  ألغراض  الرياضمة  تسمخير على  العمل  مواصملة  أجل من - 70
 التالية: التوصيا  في تنظر أن العامة الجمعية تود قد العمل، عقد في ممكن حد أقصى إلى

 لمرحلة  اإلنعاش خطط في  البدني  والنشمممماط  الرياضممممة  إدراج على  الحكومي  العمل  تعزيز )أ( 
دماج  ،19-كوفيد جائحة  بعد ما  المسمتدامة،  للتنمية  الوطنية  السمتراتيجيا   في  البدني  والنشماط  الرياضمة  وا 

 الج ود؛ هذه في األعضاء الدول دعم على المتحدة األمم منظومة وتشجيع

 لزيادة  اآلخرين  المصمممممممملحة  وأصممممممممحا   المتحدة  األمم منظومة مع  للعمل  تدابير  اعتماد ) ( 
 أهداف لتحقيق  كأداة  بالرياضمة  للن وض الرقمية  التكنولوجيا تسمخير  أجل من  بين ا فيما  والتعاون  المشماركة
 السممعي مع  ،19-كوفيد جائحة  سممياق في  المنزل في  البدني  والنشمماط  الرياضممة  ولدعم  المسممتدامة،  التنمية

 حاليا؛ إليه يفتقرون لمن اإلنترن  إلى الوصول إمكانية توفير إلى ذاته الوق  في

 وضممممممممع  لدعم  المالية  والمسمممممممماعدة  التقني  والتعاون  القدرا  تنمية  خدما   توفير  تعزيز )ج( 
 التنمية  أجل من  الرياضمة  مسماهما  في  زيادة أقصمى تحقيق إلى  الرامية  الوطنية  والن ج  السمياسما   وتنفيذ

 وكبار  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والفتيا   والنساء  لألطفال  سيما  ول  للجميع،  الرياضة  توفير  وكذلك  والسالم،
 نوع؛ أي من تمييز دون للخطر، المعرضين األشخاص من وغيرهم والالجئين األصلية والشعو  السن

 وزيادة  المتحدة، األمم منظومة  نطاق على  التسمممممماق  لتعزيز  المسممممممتمر  الدعم  ضمممممممان )د( 
 إطار في  المسمممتمر  تعاون ا وتشمممجيع  المتحدة، األمم منظومة  كيانا   بين  الداخلي  التنسممميق نطاق  وتوسممميع

 تنفيذ  خالل من  ذلك في بما  التنمية، تمكين  عوامل  من  عامال  بوصممف ا  الرياضممة دور  لتعزيز  من ا كل  ولية
 وتشمجيع  ،2020-2018  للفترة  والسمالم التنمية  ألغراض  الرياضمة تسمخير  بشمأن  المتحدة األمم  عمل خطة
 ؛2030 عام حتى العمل خطة تمديد

 المعيمماري والتوجيممه البحوث توفير مواصممممممممملممة على المتحممدة األمم كيممانمما  تشمممممممممجيع )هـ( 
 استخدام  في  المصلحة  أصحا   من  وغيرها  الحكوما   إشراك  في  قدما  المضي  مواصلة  أجل  من  والسياساتي
 هذا في  المبذولة  الج ود  وتعزيز ،2030  عام خطة  بتنفيذ  والتعجيل  م،والسممممممممال التنمية  لتحقيق  الرياضممممممممة

 المجال؛

 والقتصمادية  الجتماعية  العالمية  المركزية  واإلحصماءا   البيانا  في  النقص إلى  اإلشمارة )و( 
 التربية مسماهمة  لقياس مشمتركة  مؤشمرا   واعتماد وضمع في  المحرز  بالتقدم  العتراف مع  الرياضمة،  بشمأن
 مع  الجاري  عمل ا  مواصمممممملة على  المتحدة  األمم منظومة وتشممممممجيع  والرياضممممممة،  البدني  والنشمممممماط  البدنية

 للمؤشرا . مشترك إطار لوضع اآلخرين الدوليين والشركاء الكومنولث
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 المرفق

 المستدامة التنمية أهداف مع تتسق التي عن ا المبلغ الرياضية المبادرا   

 المبــادرات عــدد 

 والمشاري 
 المستدامة  التنمية أهداف

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المصدر

                   األعضاء الدول                   

 X     X X      X     7 النمسا

 X  X  X     X X     X X 5 كولومبيا

  X X  X           X  1 كوستاريكا

  X X X X    X       X  1 ديفوار كوت

 X X X X X X X X X X X    X   4 تشيكيا

  X       X      X   2 جورجيا

 X X X   X   X     X X   1  ألمانيا

  X  X X X   X  X X     X 10 غواتيماال

        X X X     X   1 هنغاريا

  X  X     X X X X     X 4  إيطاليا

        X          1 ليتوانيا

              X X   1 ماليزيا

               X   1 مالطة

  X X X     X X     X   10 موناكو

             X X X   1 األسود الجبل

 X X X    X X      X X   4 ميانمار

  X X X   X X X X     X   4  البرتغال

 X              X   6 قطر

  X                1 رومانيا

 X              X   1 الروسي االتحاد
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 المبــادرات عــدد 

 والمشاري 
 المستدامة  التنمية أهداف

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المصدر

 X  X X X      X     X X 11 السودان                   

        X    X     X 1 تاي ند

             X X  X  1 وتوباغو ترينيداد

        X     X     3  تركيا

ــة ــدة الـمـمـ ـكـــــ  الـمـتـحـــــ

 العظمى لبريطـــــــانيـــــــا

  X           X     2 الشمالية وأيرلندا

 المتحممدة األمم أفرقممة

                   القطرية

  X X X     X      X   1  أفغانستان

   X X X     X     X   5 شي ي

  X           X     2 جورجيا

 X     X      X X     1 غواتيماال

  X        X     X   1 الكويت

     X         X    3  األسود الجبل

  X      X          1 مولدوفا جمهورية

 X X X X  X  X X  X   X X   3 ليشتي - تيمور

                   المنظما 

          X        1  الدولية العمل منظمة

ــاد ــدولــــــي االتـــــــحـــــ  الـــــ

 X                 2  لالتصاالت

 المتحـدة  األمم برـنامج

 X    X  X  X X X X   X   3  ل بيئة

 المتحـدة  األمم  منظمـة

 X X X     X      X X   10  والثقافة والع م ل تربية
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 المبــادرات عــدد 

 والمشاري 
 المستدامة  التنمية أهداف

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المصدر

 المتحـدة  األمم برـنامج                   

 البشـرية  ل مسـتوطنات

 األمـــــــــــم )مـــــــــــوئـــــــــــل

  X  X        X     X 1 المتحدة(

 المتحـدة  األمم  منظمـة

  X  X X X   X  X X     X 5 ل طفولة

ــة ــيـــــ  األمــم مــفــوضـــــــــــــ

ــدة  لشـــــــــــــــؤون الـمـتـحـــــ

 X X X   X  X       X   4 الالجئين

ــافــحـــــــة مــكــتـــــــ   مــكـــــ

  X X X           X   1  اإلرها 

 المتحــدة األمم مكتــ 

 بــــــالمخــــــدرات المعني

 X X X      X     X X   3 والجريمة

 المتحــدة األمم مكتــ 

 X                 4 جنيف في

ــة ــيـــــ ضـــــــــــــ  األمــم مــفــو 

ــدة ــحـــــ ــتـ ــمـ ــو  الـ ــقـ ــحـ  لـ

 X X                1 اإلنسان

ــتـــــــ  ــكـ ــ ـــــــة مـ ــثـ ــمـ ــمـ  الـ

 العام  لألمين  الخاصة

ــد بالعنف  المعنية  ضـــ

  X   X        X     1  األطفال

 الصــــــــــــــحــــــة منظمــــــة

 X X X      X     X X   4 العالمية

ــة   All are مـــنـــظـــمـــــ

Born Equal  1 X X X X X   X  X X     X X 

  X  X           X   1 الطفل صندو 

 الريــــــاضــــــــــــــــــــة مركز

 X X                3 اإلنسان وحقو 

 X X X   X  X X X X   X X   2 الكومنولث
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 المبــادرات عــدد 

 والمشاري 
 المستدامة  التنمية أهداف

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المصدر

 لألمن  الـدولي  المركز                   

 X X     X      X X    3 الرياضي

ــة  األولــمــبــيـــــــة الــ ــجــنـــــ

 X X X   X  X X X X X X X X   14 الدولية

 الـمـجـتـمـ  مـنـظـمـــــــات

 X X X   X  X X     X X   6 المكسي  في المدني

ــة  الســــــــــــــــالم مــنــظــمـــــ

 X X X     X      X X   6 والرياضة

ـــــــــــاد  ــ  السويدي االتحـــــــــ

ـــــــــــــو     المث يات   لحقـــــــــــــ

 ومــزدوجــي والــمــثــ ــيــيــن 

ــي  الـــمـــيـــــــل    الـــجـــنســـــــــــــ

ــغـــــــايـــري  ــويـــــــة ومـ ــهـ  الـ

ــة  ــانيـ   وأحرار  الجنســــــــــــــ

ــويـــــــة  ــهــ ــ ــــي الــ  وحـــــــامــ

  X       X      X   1 الجنسين   صفات 

ــبـــــر ــنـــ ــمـــ ــدولـــــي الـــ  الـــــ

 X X X   X  X X     X X   1 والتنمية ل رياضة

 أســــــــــــــــاليـــ ”  منظمـــة

  الصــــــــــــــحيــــــة الحيــــــاة

ــز ــزيـــ ــعـــ ــتـــ ــو لـــ ــمـــ ــنـــ  الـــ

   X      X X X X X  X   1  فن ندا  “ المستدام

  تايكوندو  مؤســـــــــســـــــــة

 X X X     X      X X   1  اإلنسانية

 المتحدة  األمم شـــــــبكة

ــة لــــحــــ ــــول   الــــتــــنــــمــــيـــــ

 X X X     X X X    X X   4 المستدامة

  تـــــــايكونـــــــدو منظمـــــــة

             X  X   2 العالمية

 


