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 الرياضة باعتبارها عامال مساعدا لتحقيق التنمية المستدامة - 73/24 
 

 ،إن الجمعية العامة 

تشــــــــرين  27املؤرخ  59/10و  2003وفمرب تشــــــــرين ال ا /  3املؤرخ  58/5إىل قراريها  إذ تشييييييير 
ســــــــــــنة دولية ليريالــــــــــــة والزبية البد ية من أج  ت  ي   2005، وإىل قرارها إعالن ســــــــــــنة 2004األول/أكتوبر 

أييول/ســـــبتمرب  16املؤرخ  60/1الريالـــــة بووـــــلها وســـــيية لت  ي  الت ييم واللـــــحة والتنمية والســـــال ، وقرارا ا 
، 2006تشـــرين ال ا / وفمرب  3املؤرخ  61/10، و 2005تشـــرين ال ا / وفمرب  3املؤرخ  60/9 ، و2005

 65/4، و 2008كا ون األول/ديسمرب   11املؤرخ  63/135، و 2008متوز/يوليه  23املؤرخ  62/271 و
املؤرخ  69/6، و 2012تشرين ال ا / وفمرب  28املؤرخ  67/17، و 2010رين األول/أكتوبر تش 18املؤرخ 
 ،2016 كا ون األول/ديسمرب  16املؤرخ  71/160، و 2014تشرين األول/أكتوبر  31

الذي أعينت فيه  2013آب/أغســـــــــــ    23املؤرخ  67/296إىل قرارها  وإذ تشيييييييييير  ي يييييييييا 
  يسان/أبري  يوما دوليا ليريالة من أج  التنمية والسال ، 6

بشــــــــعن بنا  عا   2017تشــــــــرين ال ا / وفمرب  13املؤرخ  72/6إىل قرارها  وإذ تشييييييير كذل  
 سيمي أفض  من خالل الريالة وامل   األعيى األومليب وإىل مجيع قرارا ا السابقة بشعن هذا املولوع،

بــهســـــــــــــــهــا  الريــالــــــــــــــــة ح  قيع األهــدا  اإل ــائيــة ل لليــة، عيى النحو امل ين ح  تسييييييييييي  وإذ  
 ،2010أييول/سبتمرب  22املؤرخ  65/1، و 60/1 قراريها
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من بني ال ناوــــــــر  (1)2030ة التنمية املســــــــتدامة ل ا  إىل أن الريالــــــــة ت ترب ح خ  وإذ تشييييييير 
 املهمة املساعدة عيى  قيع التنمية املستدامة،

بــعةيــة اتبــاع  إ كيي إزا  اللـــــــــــــــحــة والرفــات من خالل النشــــــــــــــــا  البــد  املنت م،  وإذ تعترف 
ا، وتشجيع أساليب ذلك ممارسة الريالة وأ ش ة الزفيه، ليوقاية من األمراض غري امل دية ومكافحته ح مبا

احلياة اللـــــــحية، مبا ح ذلك من خالل الزبية البد ية، عيى النحو املبني ح اإلعالن الســـــــياســـــــي  جتماع 
 ،(2)اجلم ية ال امة الرفيع املستوى ال الث امل ين بالوقاية من األمراض غري الـُمْ دية ومكافحتها

د ية هلا القدرة عيى تغيري التلــــــــورا  بعن األل اب الريالــــــــية واللنون واأل شــــــــ ة الب تسيييييي  وإذ  
واألفكار املسبقة والسيوكيا ، وعيى إهلا  الناس وكسر احلواج  ال رقية والسياسية، ومكافحة التميي  و  ع 
فتي  الن اعا ، عيى النحو املبني ح اإلعالن السياسي الذي اعتمد ح مؤمتر قمة  ييسون ما ديال ليسال  

 ،(3)2018ح عا  
مبا ليريالــة من منافع وــحية بالنســبة لكبار الســن، عيى النحو املبني ح خ ة   ي ييا تسيي  وإذ  

 ،(4)2002، عم  مدريد الدولية ليشيخوخة
اليت تنص عيى حع ال لــ  ح الي ـب  (5)من اتلــاقيــة حقوط ال لــ  31إىل املــادة  إذ تشييييييييييييرو 

شـــــــرين ليجم ية ال امة امل نية بال ل  اليت والتســـــــيية، وإىل الوتيقة التامية ليدورة ا ســـــــت نائية الســـــــاب ة وال 
مؤكدة لرورة ت  ي  اللحة البد ية وال قيية وال اطلية عن طريع  (6)“عا  واحل ل طلال”ودر  ب نوان 

 الي ب واألل اب الريالية،
اليذين جرى اعتمادةا  (8)والوتيقة التامية (7)إىل اإلعالن الســـــــــــــــياســـــــــــــــي وإذ تشيييييييييييير  ي يييييييييييا 

، وإىل ا لت اما  اليت ق  ت فيهما واملت يقة (9)ا ســــــــــــــت راض المســــــــــــــي إلعالن ومنها  عم  بيجني ح
بكلالة حلــــــــول النســــــــا  واللتيا  عيى فرط متســــــــاوية ح األ شــــــــ ة الزفيهية والريالــــــــية وح املشــــــــاركة 

قييمي والدويل، من قبي  إمكا ية املشــــاركة األ شــــ ة الريالــــية والبد ية عيى ك  من اللــــ يد الوطين واإل ح
 ح تيك األ ش ة وا ستلادة من التدريب واملنافسة واحللول عيى املكافآ  واجلوائ ،

اليتني  (10)من اتلاقية حقوط األشــــــــخاط ذوي اإلعاقة 30و  1إىل املادتني  وإذ تشييييييير كذل  
شــاركة، عيى قد  املســاواة مع انخرين، اعزفت فيهما الدول األطرا  حبع األشــخاط ذوي اإلعاقة ح امل

__________ 

 .70/1القرار  (1) 
 .73/2القرار  (2) 
 .73/1القرار  (3) 
)منشـــــــــــــــورا  األمم املتحدة، رقم املبيع  2002 يســـــــــــــــان/أبري   12-8تقرير اجلم ية ال املية ال ا ية ليشـــــــــــــــيخوخة، مدريد،  (4) 

A.02.IV.4 املرفع ال ا .1(، اللل  األول، القرار ، 
 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 ، املرفع.27/2-القرار دإ (6) 
 ، املرفع.23/2-القرار د إ (7) 
 ، املرفع.23/3-القرار دإ (8) 
)منشـــــــــــــــورا  األمم املتحـــدة، رقم املبيع  1995أييول/ســـــــــــــــبتمرب  15-4تقرير املؤمتر ال ـــاملي الرابع امل ين بـــاملرأة، بيجني،  (9) 

A.96.IV.13 املرفقان األول وال ا .، 1(، اللل  األول، القرار 
 (10) United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/73/2
https://undocs.org/AR/A/RES/73/2
https://undocs.org/AR/A/RES/73/1
https://undocs.org/AR/A/RES/73/1


A/RES/73/24  مساعدا لتحقيق التنمية المستدامةالرياضة باعتبارها عامال  

 

18-20837 3/8 

 

اإلعاقة  ح احلياة ال قافية وأ ش ة الزفيه والتسيية والريالة، وإذ تسيم بعن املشاركة الل الة ل شخاط ذوي
ح النشــــــاطا  الريالــــــية تســــــهم ح اإلعمال التا  وعيى قد  املســــــاواة ملا  ب هلم من حقوط اإل ســــــان، 

 ،احزا  كرامتهم األويية وح
باملي اط الدويل املنقح ليزبية البد ية والنشـــــــــــا  البد  والريالـــــــــــة الذي أعين عنه املؤمتر  وإذ تعترف 

ـــامنـــة وال التني ح تشــــــــــــــرين ال ـــا / وفمرب  ال ـــا  ملن مـــة األمم املتحـــدة ليزبيـــة وال يم وال قـــافـــة ح دورتـــه ال 
املؤمترين الدوليني الام  والســـــــــــــــادس ، وكذلك بهعالن برلني وخ ة عم  قازان امل تمدتني ح (11)2015

، 2013ليوزرا  وكبار املســــؤولني عن الزبية البد ية والريالــــة، اليذين عقدا، عيى التوايل، بربلني ح أيار/مايو 
 ،2017قازان، ا  اد الروسي، ح متوز/يوليه  وح

ح تنســـــــــيع  (12)ةبعةية دور ا تلاقية الدولية ملكافحة املنشـــــــــ ا  ح ضال الريالـــــــــ تسييييييي  وإذ  
اإلجرا ا  اليت تتخذها احلكوما  ح ضال مكافحة ت اطي املنشــــــــــــــ ا  ح هذا اءال، وهي اإلجرا ا  

اليت تتخذها احلركة الريالــــية مبوجب املدو ة ال املية ملكافحة املنشــــ ا  اللــــادرة عن الوكالة  املكمية لتيك
 ال املية ملكافحة املنش ا ،

بالتوويا  الواردة ح تقرير اللريع ال ام  الدويل امل ين بتسخري الريالة ألغراض التنمية  وإذ تنوه 
، “تســــــــخري قوة الريالــــــــة ألغراض التنمية والســــــــال ت تووــــــــيا  مقدمة إىل احلكوما ”والســــــــال  امل نون 

 تشجع الدول األعضا  عيى تنليذ التوويا  ومواوية ت ويرها، وإذ
جلهود، مبا فيها الشـــــراكا  بني اجلها  املت ددة وـــــاحبة امللـــــيحة، بضـــــرورة ت  ي  ا  وإذ تسيييي  

وزيادة تنســــيقها عيى مجيع املســــتويا  من أج  كلالة أن تســــهم الريالــــة إىل أقلــــى حد ممكن ح  قيع 
وغــايــا ــا، وح األولويــا   2030األهــدا  اإل ــائيــة املتلع عييهــا دوليــا، مبــا ح ذلــك أهــدا  خ ــة عــا  

 لسال  وبنا  الدولة،الوطنية لبنا  ا
 بالدور الرئيســـــــي الذي تضـــــــ يع به من ومة األمم املتحدة وبراضها الق رية وكذا دور وإذ تعترف 

 الدول األعضا  ح ت  ي  التنمية البشرية عن طريع الريالة والزبية البد ية،
مبا لك  من من مة األمم املتحدة ليزبية وال يم وال قافة، واليجنة احلكومية  وإذ تعترف  ي يييييييييييا 

الدولية ليزبية البد ية والريالة، واملؤمتر الدويل ليوزرا  وكبار املوظلني املسؤولني عن الزبية البد ية والريالة، 
اح وا جتماعي ليريالــة والزبية مبا ح ذلك اإلعال ا  اليت اعتمدها، من دور ح ت  ي  الب د الزبوي وال ق

 ، وح بيورة ا لت اما  والتوويا  ح هذا اللدد،2030البد ية، مبا ح ذلك ح سياط خ ة عا  
إىل إعالن املؤمتر ال ا  ملن مة األمم املتحدة ليزبية وال يم وال قافة ح دورته ال امنة  وإذ تشيييييييييييير 

  ليريالة اجلام ية،أييول/سبتمرب يوماً دولياً  20وال التني يو  
إىل الدور الذي تنهض به هيئة األمم املتحدة ليمســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني   ي ييييا وإذ تشييييير 

املرأة )هيئــة األمم املتحــدة ليمرأة( وإىل اللرط اليت تتيحهــا اهليئــة ح إطــار و يتهــا لتحقيع املســــــــــــــــاواة بني 
خالله، وإذ ترحب بالتقد  املســــــتمر الذي  رزت املرأة اجلنســــــني ومتكني املرأة واللتاة ح ضال الريالــــــة ومن 

__________ 

تشـــــــــــــــرين  18-3املؤمتر ال ا ، الدورة ال امنة وال التون، باري ،  ســـــــــــــــجال من مة األمم املتحدة ليزبية وال يم وال قافة،  (11) 
 .43القرار ، اللرع الرابع، القرارا ، 1، اءيد 2015ال ا / وفمرب 

 (12) United Nations, Treaty Series, vol. 2419, No. 43649. 
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ضال الريالـــــــة واأل شـــــــ ة الريالـــــــية، وماوـــــــة الدعم املقد  هلما من أج  الووـــــــول تدر يا إىل  واللتاة ح
 مشاركة واس ة ح املناسبا  الريالية، مما يتيح فروا ليتنمية ا قتلادية من خالل الريالة،

 ،يب وبعن أي شك  من أشكال التميي  يتناىف مع ا  تما  إىل احلركة األوملبيةباملي اط األومل وإذ تعترف 
 مبـــذكرة التلـــاهم املوق ـــة بني اليجنـــة األوملبيـــة الـــدوليـــة واألمم املتحـــدة ح  يســـــــــــــــــان/ وإذ ترحيي  

اليت دعي فيها إىل حشـــــــد اجلهود امل  زة حول املبادرا  القائمة عيى الريالـــــــة اليت تشـــــــجع  2014 أبري 
مية ا جتماعية وا قتلــــــــــادية وإىل ت  ي  الشــــــــــراكا  ال ديدة اليت أقامتها مؤســــــــــســــــــــا  األمم املتحدة التن
 اليجنة، مع

أن احلركة األوملبية واحلركة األوملبية ليم وقني تسهمان إسهاما جييال ح ترسيخ الريالة  وإذ تؤكد 
يى ليهد ة األوملبية، وإذ ت ز  باللرط كوسيية فريدة لت  ي  السال  والتنمية، وماوة من خالل امل   األع

اليت أتاحتها الدورا  املالــــــــــــــية ل ل اب األوملبية واألل اب األوملبية ليم وقني، مبا فيها األل اب اليت دار  
، وكذلك األل اب األوملبية ليشــــــــباب، اليت جر  2018أطوارها ح بيو غ شــــــــا غ، مجهورية كوريا، ح عا  

، وإذ ترحب مع التقدير جبميع الدورا  املقبية ل ل اب األوملبية واألل اب 2018بوين  آيرس ح عا   ح
، وح بيجني 2020األوملبيـــة ليم وقني، و  ســـــــــــــــيمـــا األل ـــاب اليت ســـــــــــــــتجري بكـــ  من طوكيو ح عـــا  

، وح لوس أجنيوس، الو يـــــــا  املتحـــــــدة األمريكيـــــــة، 2024، وح بـــــــاري  ح عـــــــا  2022 عـــــــا  ح
عيى األل ــــاب األوملبيــــة ليشـــــــــــــــبــــاب، امل مع أن  ري ح لوزان، ســـــــــــــــويســـــــــــــــرا، ، عالوة 2028 عــــا  ح
، وإذ  يب بالبيدان اليت ســتســتضــيا هذت األل اب ح املســتقب  والدول األعضــا  األخرى 2020 عا  ح

أن تدمإ الريالـــة، حســـب ا قتضـــا ، ح أ شـــ ة منع  شـــوب الن اعا  وأن تكل  ا لت ا  باهلد ة األوملبية 
  ال خالل هذت األل اب،عيى حنو ف
بالدور الذي تضـــــــــــــــ يع به احلركة األوملبية ليم وقني ح إبراز إجنازا  الريالــــــــــــــيني  تسييييييييييي  وإذ  

اإلعاقة أما  مجاهري ال ا  وبدورها كوســـــــــــيية رئيســـــــــــية لت  ي  التلـــــــــــورا  اإل ابية عن األشـــــــــــخاط  ذوي
 اإلعاقة وت  ي  ا دماجهم ح الريالة واءتمع، ذوي

بعةية املناســــبا  الريالــــية الدولية والقارية واإلقييمية، من قبي  ب و   ال ا   ي يييا  تسييي  وإذ  
ليجمباز اللين، واألل اب األوملبية ال املية الاوـــــــة، واألل اب األوملبية ليلـــــــم، واألل اب ال املية ليشــــــ وب 

ية وأل اب البيدان األمريكية األوــــــيية، واألل اب األوروبية، واألل اب اللر كوفو ية، وأل اب البيدان األمريك
الاوــــــــة بامل وقني، وأل اب عمو  أفريقيا، واألل اب انســــــــيوية، واألل اب الريالــــــــية ملن قة ا ي  اهلاد ، 
واألل اب انســـــــــــــــيوية لريالـــــــــــــــا  القاعا  وفنون القتال، واألل اب ال املية ليرح ، وأل اب الكومنوييث، 

 الت ييم واللحة والتنمية والسال  والتضامن بني األمم،واألل اب اجلام ية الدولية، ح النهوض ب
أةية ا ســتمرار ح إزالة ال قبا  اليت ت زض املشــاركة ح املناســبا  الريالــية، وخاوــة  وإذ تبرز 

 بالنسبة إىل املشاركني من البيدان النامية،
  والتلاهم املتبادل بضرورة تن يم املناسبا  الريالية الدولية الكربى ح جو من السال تس  وإذ  

تسودت روح اللداقة والتسامح و  يقب  فيه أي شك  من أشكال التميي ، وبضرورة احزا  ال ابع اجلامع 
 والتوفيقي هلذت املناسبا ،
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أةية أن تقو  الدول األعضـــــا ، مبا فيها تيك اليت تســـــتضـــــيا هذت األل اب  تؤكد من جديدوإذ  
املستقب ، باإللافة إىل املن ما  وا  ادا  والراب ا  امل نية بالريالة،  وغريها من املناسبا  الريالية ح

حســـــــب ا قتضـــــــا ، بت  ي  التدابري الرامية إىل التلـــــــدي ملخاطر اللســـــــاد املتلـــــــية باملناســـــــبا  الريالـــــــية، 
 ،2018ترحب ح هذا اللدد مبؤمتر محاية الريالة من اللساد الذي ُعقد ح فيينا ح ح يران/يو يه  وإذ

عيى ما ليشراكا  امل مرة بني الق اعني ال ا  والاط من دور حاسم ح متوي  برامإ  وإذ تشدد 
 تسخري الريالة ألغراض التنمية والسال ، وت وير املؤسسا ، واهلياك  األساسية املادية وا جتماعية،

أن الريالـــــة عام  مهم ح  قيع التنمية املســـــتدامة وت ز  باملســـــاةة  تؤكد من جديد - 1 
املت اظمة اليت تضـــــــــ يع ةا الريالـــــــــة ح  قيع التنمية والســـــــــال  بالن ر إىل دورها ح تشـــــــــجيع التســـــــــامح 
 وا حزا  ومســـاةتها ح متكني املرأة والشـــباب واألفراد واءتم ا  وح بيوا األهدا  املنشـــودة ح ضا  

 اللحة والت ييم وا  دما  ا جتماعي؛
ت  ي  اإلطـار ال ـاملي لتســـــــــــــــخري ”بتقرير األمني ال ـا  امل نون  تحيط ع ما مع التقدير - 2 

، الذي يســــت رض التقد  ا رز ح تنليذ خ ة عم  األمم املتحدة (13)“الريالــــة ألغراض التنمية والســــال 
ويقزح  ديث خ ة ال م  ةد   ديد  إ عيى   اط بشعن تسخري الريالة ألغراض التنمية والسال ، 

و قيع أهدا   (1)ليتنمية املســــــــتدامة 2030املن ومة لالســــــــتلادة من الريالــــــــة من أج  تنليذ خ ة عا  
 التنمية املستدامة؛

با هتما  املت ايد من جا ب اءتمع الدويل مبســـــــــعلة حبث وتســـــــــخري دور الريالـــــــــة  ترح  - 3 
 قيع األهدا  اإل ائية والتمتع حبقوط اإل سان، وتنوت ح هذا اللدد باعتماد املؤمتر ال ا  والنشا  البد  ح 

ملن مة األمم املتحدة ليزبية وال يم وال قافة ل ة عم  قازان وإطارها ملتاب ة الســياســا  الريالــية، وهي ال ة 
املسـؤولني عن الزبية البد ية والريالـة بووـلها  اليت اعُتمد  أتنا  املؤمتر الدويل السـادس ليوزرا  وكبار املوظلني

مرج ا طوعيا شــــامال لت  ي  التقارب الدويل بني والــــ ي الســــياســــا  ح ميادين الزبية البد ية والنشــــا  البد  
، واعتماد مج ية اللحة (14)والريالة، وكذلك أداة حمتمية ملوا مة السياسا  الدولية والوطنية ح هذت اءا  

 ؛(15)2030-2018ل ة ال م  ال املية بشعن النشا  البد  ليلزة  ال املية
الدول األعضــــــــــا ، وكيا ا  من ومة األمم املتحدة، مبا ح ذلك ب  ا ا حلل   تشييييييييجع - 4 

الســال  وب  ا ا الســياســية الاوــة وب  ا ا املتكامية لبنا  الســال ، واملن ما  وا  ادا  والراب ا  امل نية 
لريالـــــــــــيون ووســـــــــــائ  اإلعال  واءتمع املد  واألوســـــــــــا  األكاد ية والق اع الاط، عيى بالريالـــــــــــة، وا

ا ســـتلادة من هذت األطر، حســـب ا قتضـــا ، عيى حنو متســـع ومتكام ، من أج  زيادة ترســـيخ الريالـــة 
إ الدولية اســــزاتيجيا  التنمية والســــال  الشــــامية وإدما  الريالــــة والزبية البد ية ح الســــياســــا  والربام ح

واإلقييمية والوطنية لتحقيع التنمية والســــــال ، عيى أســــــاس م ايري ومؤشــــــرا  ومقايي ، فضــــــال عن كلالة 
 رود تيك ا سزاتيجيا  والسياسا  والربامإ وتقييمها؛

__________ 

 (13) A/73/325. 
تشــــــــــرين  30ســــــــــجال  املؤمتر ال ا ، الدورة التاســــــــــ ة وال التون، باري ، من مة األمم املتحدة ليزبية وال يم وال قافة، ا  ر  (14) 

 .30، اللرع الرابع، القرار القرارا ، اءيد األول، 2017 تشرين ال ا / وفمرب 14 -كتوبر األول/أ
 .71/6، والقرار WHA71/2018/REC/1 ا  ر من مة اللحة ال املية، الوتيقة (15) 

https://undocs.org/AR/A/73/325
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وبروتوكوليهـــا  (5)الــــدول األعضــــــــــــــــــا  اليت   توقع ب ــــد اتلــــاقيــــة حقوط ال لــــ  تحييي  - 5 
واتلاقية القضــــــا  عيى مجيع أشــــــكال التميي   (10)واتلاقية حقوط األشــــــخاط ذوي اإلعاقة (16)ا ختياريني

و  تلــد ط عييها أو تنضــم إليها  (12)وا تلاقية الدولية ملكافحة املنشــ ا  ح ضال الريالــة (17)املرأة لــد
 تنلذها عيى الن ر ح القيا  بذلك؛ أو

مـة األمم املتحــدة وغريهـا من املن مــا  بـالكيــا ـا  ذا  اللـــــــــــــــيــة التــاب ــة ملن و  تهي  - 6 
الــــدوليــــة واإلقييميــــة، كــــ  ح إطــــار و يتــــه وح حــــدود املوارد املتــــاحــــة لــــه، أن ت مــــ  عيى ت  ي  الت ـــاون 

الوكا   وإلـــــــلا  طابع منهجي عييه، متشـــــــيا مع خ ة ال م  ا دةتة ل مم املتحدة بشـــــــعن تســـــــخري  بني
لة أن تسهم الريالة والنشا  البد  إىل أقلى حد ممكن ح  قيع الريالة ألغراض التنمية والسال ، وكلا

وغــايــا ــا، وح األولويــا   2030األهــدا  اإل ــائيــة املتلع عييهــا دوليــا، مبــا ح ذلــك أهــدا  خ ــة عــا  
 الوطنية لبنا  السال  وبنا  الدولة؛

ها الريالــة والقيم الدول األعضــا  عيى ا ســتلادة الل الة من مجيع اللرط اليت تتيح تشييجع - 7 
 ؛وح سبي  بيوا أهدا  التنمية املستدامة 2030عا  اليت تن وي عييها ح تنليذ خ ة 

اجلها  امل نية وـــاحبة امللـــيحة عيى توكيد أةية اســـتخدا  الريالـــة والنهوض  تشييجع - 8 
ا ح ذلك الزبية البد ية، ةا كوســيية لتدعيم التنمية املســتدامة، والقيا  ح مجية ما تقو  به بت  ي  الت ييم، مب

للـــاحل األطلال والشـــباب، مبن فيهم األشـــخاط ذوو اإلعاقة، والنهوض باللـــحة ومنع تلشـــي األمراض، 
ومن لــــمنها األمراض غري امل دية، ومنع ت اطي املخدرا ، و قيع املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني النســــا  

باللـــــــــحة والنشـــــــــا  ح مرحية الشـــــــــيخوخة، وكلالة  واللتيا ، وتشـــــــــجيع ا  دما  والرفات، وت  ي  التمتع
مشــــــاركة اجلميع دون متيي  من أي  وع، وتشــــــجيع التســــــامح والتلاهم وا حزا  املتبادل وتيســــــري ا  دما  

 ا جتماعي ومنع  شوب الن اعا  وبنا  السال ؛
الدول األعضــــــا  عيى توفري اهلياك  املؤســــــســــــية وم ايري اجلودة والســــــياســــــا   تشيييييجع - 9 

الكلا ا  املناســــــــــبة وتشــــــــــجيع البحوه والربا  األكاد ية ح هذا اءال من أج  إتاحة التدريب وبنا  و 
القدرا  والدورا  الت ييمية بشــــــك  مســــــتمر ملدرســــــي الزبية البد ية واملدربني الريالــــــيني وقادة اءتم ا  

 ا يية فيما يت يع بربامإ تسخري الريالة ألغراض التنمية والسال ؛
الدول األعضا  واملن ما  الريالية الدولية إىل مواوية مساعدة البيدان النامية،  تدعو - 10 

وماوــــــــــة أق  البيدان  وا، فيما تبذله من جهود ح ســــــــــبي  بنا  قدرا ا ح ضال الريالــــــــــة والزبية البد ية، 
واليوجســــــــــتية من أج  ت وير طريع توفري الربا  وأفضــــــــــ  املمارســــــــــا  الوطنية واملوارد املالية والتقنية  عن

 الربامإ الريالية؛
اجلها  امل نية وــــــــاحبة امللــــــــيحة، و  ســــــــيما اجلها  املن مة ليمناســــــــبا   تشييييييجع - 11 

الريالـــية، عيى ا ســـتلادة من تيك املناســـبا  واســـتغالهلا من أج  ا لـــ الع مببادرا  تســـخري الريالـــة 
  القائمة وإقامة شــــــــــــراكا  جديدة وتنســــــــــــيع ألغراض التنمية والســــــــــــال  ودعمها وعيى ت  ي  الشــــــــــــراكا

__________ 

 (16) United Nations, Treaty Series, vols. 2171 and 2173, No. 27531 املرفع.66/138؛ والقرار ، 
 (17) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

https://undocs.org/AR/A/RES/66/138
https://undocs.org/AR/A/RES/66/138
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اســــزاتيجيا  وســــياســــا  وبرامإ مشــــزكة وزيادة ا تســــاط والتآزر، وا لــــ الع ح الوقت ذاته بع شــــ ة 
 ليتوعية ح هذا اءال عيى الل د ا يية والوطنية واإلقييمية وال املية؛

ادفة إىل تشــجيع مجيع الدول األعضــا  عيى اتباع أفضــ  املمارســا  والســب  اهل تشيجع - 12 
أفراد اءتمع عيى ممارســة األ شــ ة الريالــية والبد ية، وترحب ح هذا اللــدد مببادرا  تكري  أيا  ليت ييم 
واللحة والشباب والريالة، مبا ح ذلك األيا  املخللة لريالا  م ينة، عيى الل يدين الوطين وا يي، 

 فات وإرسا  تقافة ريالية ح اءتمع؛كوسيية لت  ي  اللحة البد ية وال قيية والر 
اســـــتقاللية الريالـــــة ومتتع هذا اءال باإلدارة الذاتية وتؤيد رســـــالة اليجنة األوملبية  تدع  - 13 

 الدولية ح قيادة احلركة األوملبية ورسالة اليجنة األوملبية الدولية ليم وقني ح قيادة احلركة األوملبية ليم وقني؛
اجلهود اليت يبذهلا األمني ال ا  ورئي  اجلم ية ال امة والدول األعضــــا  واءتمع  تالحظ - 14 

املد  من أج  مراعاة اهلد ة األوملبية، وتشـــــــــــــــجع البيدان املضـــــــــــــــيلة ل ل اب األوملبية واألل اب األوملبية 
 ؛ليم وقني ح املستقب  والدول األعضا  األخرى عيى دعم ا لت ا  باهلد ة عيى حنو ف ال

الكيا ا  امل نية اليت تشــــــــارذ ح تنليذ مناســــــــبا  ريالــــــــية كربى عيى احزا   تشييييييجع - 15 
القوا ني واملباد  الدولية الســــــــارية، مبا فيها املباد  التوجيهية بشــــــــعن األعمال التجارية وحقوط اإل ســــــــانت 

املبـادرا  األخرى  ، مع مراعـاة(18)“احلمـايـة وا حزا  وا  تلــــــــــــــــا ”تنليـذ إطـار األمم املتحـدة امل نون 
اجلارية ح هذا اللــــــــــــدد، ح ك  طور من أطوار دورة حياة املناســــــــــــبة الريالــــــــــــية من أج  وــــــــــــيا ة املنافع 

 ا جتماعية ال ديدة اليت  كن أن تسهم ح جنيها استضافة تيك املناسبا ؛
بالدول األعضـــــا  أن تك ا جهودها الرامية إىل منع ومكافحة اللســـــاد ح ضال  تهي  - 16 

الريالــة، وتشــد د ح هذا اللــدد عيى أةية التدابري التشــري ية وتدابري إ لاذ القا ون اللــارمة، و يب أيضــاً 
 ها القا و ية؛بالدول األعضا  أن ت  ز الت اون والتنسيع وتبادل امل يوما  وفقاً ليمباد  األساسية لن م

الدول األعضـــا ، و  ســـيما الدول امليت مة بت  ي  الريالـــة بووـــلها أداة ليتنمية  تشيييجع - 17 
والســــــــــــــال ، واجلها  األخرى وــــــــــــــاحبة امللــــــــــــــيحة، م   ا  ادا  الريالــــــــــــــية الدولية واجلها  املن مة 

وماوة الشركا  التجارية  ليمناسبا  الريالية واأل دية والراب ا  واملؤسسا  الريالية والق اع الاط،
املشــــزيفكة ح ق اع الريالــــة والتنمية، عيى مواوــــية وتك يا دعمها ألعمال من ومة األمم املتحدة املت يقة 
بتســــــــــخري الريالــــــــــة ألغراض التنمية والســــــــــال ، مبا ح ذلك من خالل التربعا  وإقامة شــــــــــراكا  مبتكرة 

 خري الريالة ألغراض التنمية والسال ؛لينهوض ب ميية ولع السياسا  والربامإ ح ضال تس
الدول األعضــــا  عيى املشــــاركة بل الية ح أعمال فريع أوــــدقا  تســــخري  تشيييجع  ي يييا - 18 

الريالـــــــــــة ألغراض التنمية والســـــــــــال ، وهو فريع غري ر ي ليب  ا  الدائمة لدى األمم املتحدة ح  يويورذ 
مل يوما  بشـــــــــــــــعن مجية أمور منها املبادرا  والربامإ وجنيا يشـــــــــــــــك  منربا لت  ي  احلوار وتبادل انرا  وا

والشـــراكا  اجلارية بني الدول األعضـــا  ومجيع اجلها  امل نية وـــاحبة امللـــيحة، وكذلك تيســـري وتشـــجيع 
 إدما  الريالة دعما لتحقيع أهدا  األمم املتحدة وغايا ا؛

وح حدود مواردها الدول األعضــــــا ، بدعم من من ومة األمم املتحدة،  تشيييييجع كذل  - 19 
احلالية، وســـــــائر اجلها  امل نية وـــــــاحبة امللـــــــيحة، عيى حبث الســـــــب  والوســـــــائ  الكليية بهدما  الريالـــــــة 

__________ 

 (18) A/HRC/17/31.املرفع ، 

https://undocs.org/AR/A/HRC/17/31
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ذلك  ح خمتيا األهدا  اإل ائية ح عمييا  است راض ومتاب ة األطر وال   اإل ائية ذا  اللية، مبا ح
، واســـــــــــــــت راض تنليذ اتلاقية (9)الن ومنها  عم  بيجنيمتاب ة مؤمتر القمة ال املي ليتنمية ا جتماعية، وإع

حقوط األشــــــخاط ذوي اإلعاقة واســــــت راض  قيع أهدا  إعالن األمم املتحدة بشــــــعن حقوط الشــــــ وب 
، وعمييــا  متــاب ــة خ ــة ا  ــاد األفريقي (20)، ومتــاب ــة بر ــامإ ال مــ  ال ــاملي ليشـــــــــــــــبــاب(19)األوـــــــــــــــييــة

، مبا ح ذلك املنتدى السياسي الرفيع املستوى 2030ة عا  ، وعمييا  است راض ومتاب ة خ 2063 ل ا 
بالوقاية  جتماع اجلم ية ال امة الرفيع املســــتوى ال الث امل ين  امل ين بالتنمية املســــتدامة واإلعالن الســــياســــي

 ؛(2)من األمراض غري امل دية ومكافحتها
 ا الامســــة والســــب ني تقريرا إىل األمني ال ا  أن يقد  إىل اجلم ية ال امة ح دور  تط   - 20 

عن تنليذ هذا القرار، بوســــــــــائ  منها تقدحم اســــــــــت راض حمدد األهدا  ملســــــــــاةة الريالــــــــــة ح تنليذ خ ة 
، مع إيال  اهتما  خاط ليمنتدى السياسي السنوي الرفيع املستوى امل ين بالتنمية املستدامة، 2030 عا 

 تماعي؛عند ا  قادت  ت رعاية اءي  ا قتلادي وا ج
أن تدر  ح جدول األعمال املؤقت لدور ا الامســـــــــــــــة والســـــــــــــــب ني البند امل نون  تقرر - 21 

 “.الريالة من أج  التنمية والسال ”
 

 44اجليسة ال امة 
 2018كا ون األول/ديسمرب   3

 

__________ 

 ، املرفع.61/295القرار  (19) 
 ، املرفع.62/126، املرفع، والقرار 50/81القرار  (20) 

https://undocs.org/AR/A/RES/61/295
https://undocs.org/AR/A/RES/61/295

