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   والستونالثالثةالدورة 
   من جدول األعمال٤٢البند 

         من أجل السالم والتنميةالرياضة
 االحتاد الروسي، أستراليا، أملانيـا، إيطاليـا، الربتغـال، جنـوب أفريقيـا، زامبيـا، سويـسرا،                    

 مونـاكو،    املغـرب،   الـشمالية،  وأيرلنـدا شيلي، الصني، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى        
  مشروع قرار :ج، النمسا، هولنداالنروي

    
  الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ٥٩/١٠  و،٢٠٠٣نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣ املـــؤرخ ٥٨/٥ إىل قراريهـــا إذ تـــشري  
 ســـنة دوليـــة ٢٠٠٥ إعـــالن ســـنة مقررهـــا، وإىل ٢٠٠٤أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٧املـــؤرخ 

ــة       ــيم والــصحة والتنمي ــز التعل ــز الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزي ــة، لتعزي ــة البدني للرياضــة والتربي
 تـشرين   ٣ املـؤرخ    ٦٠/٩ و   ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١والسالم، وإىل قراراهتا    

 املـؤرخ   ٦٢/٢٧١  و ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ املؤرخ   ٦١/١٠ ، و ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
  ،٢٠٠٨أغسطس / آب٤

الرياضـة مـن أجـل التنميـة        ’’املعنون   )١( بتقرير األمني العام   وإذ حتيط علما مع التقدير      
الذي يستعرض الربامج واملبادرات الـيت نفـذهتا الـدول األعـضاء            ‘‘ البناء على األسس  : والسالم

ــشركاء      يف األمــم املتحــدة وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة وســائر ال
  ام الرياضة كأداة للتنمية والسالم،باستخد

_________________ 

  )١(  A/63/466.  
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باحلاجة إىل تعزيز اجلهود املبذولة على املستوى الدويل وزيادة تنسيقها مـن   وإذ تسلم     
أجل حتقيق أقصى اإلمكانيات الـيت تتيحهـا الرياضـة لإلسـهام يف بلـوغ أهـداف األمـم املتحـدة                     

  اإلمنائية لأللفية،
لدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة يف       الدور الرئيسي الذي تقوم به ا     ب وإذ تعترف   

  ،تعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والتربية البدنية، من خالل براجمها القطرية
 ونبــالفرص الــيت أتاحتــها دورة األلعــاب األوملبيــة التاســعة والعــشر وإذ تعتــرف أيــضا   

التعلـيم والتفـاهم والـسالم    ودورة األلعاب األوملبية الثالثـة عـشر للمعـوقني يف بـيجني مـن أجـل                
والوئام والتسامح بني الـشعوب واحلـضارات وفيمـا بينـها علـى النحـو الـوارد يف قـرار اجلمعيـة                      

   بشأن اهلدنة األوملبية،٦٢/٤العامة 
 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــيت تــنص علــى حــق الطفــل يف   ٣١إىل املــادة  وإذ تــشري  

يقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة            مزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام، وإىل الوث     
، الـيت تؤكـد علـى ضـرورة تعزيـز الـصحة البدنيـة               ‘‘عامل صاحل لألطفال  ’’املعنية بالطفل بعنوان    

  والعقلية والعاطفية عن طريق اللعب واأللعاب الرياضية،
ص  من اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت تـن              ٣٠ إىل املادة    وإذ تشري أيضا    

علــى حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املــشاركة، علــى قــدم املــساواة مــع اآلخــرين، يف احليــاة 
  الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة،

 بأمهية دور االتفاقية الدولية ملكافحـة تعـاطي العقـاقري يف ميـدان الرياضـة يف              وإذ تسلم   
ة تعاطي العقاقري يف ميدان الرياضـة،       تنسيق اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات يف جمال مكافح       

ــة الرياضــية مبوجــب املدونــة العامليــة ملكافحــة           ــيت تكمــل اإلجــراءات الــيت تتخــذها احلرك وال
  اقري،العق تعاطي

 بالتوصيات الواردة يف التقرير النهائي للفريق العامل الدويل املعين بتسخري           وإذ تعترف   
: سخري قــوة الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالمتــ’’الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم املعنــون 

  ،، واليت تشجع الدول األعضاء على تنفيذ هذه التوصيات‘‘توصيات مقدمة إىل احلكومات
بإعالن بيجني بشأن تسخري الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم وتـدعو إىل               وإذ تسلم   

التنميــة والــسالم بقيــادة جتديــد واليــة الفريــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض  
  املتحدة، األمم
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باحلاجــة إىل وضــع مؤشــرات ومقــاييس تــستند إىل معــايري مــشتركة   وإذ تــسلم أيــضا  
متفق عليها ملـساعدة احلكومـات يف تعزيـز مكانـة الرياضـة يف االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الـشاملة           

  ية واإلقليمية والوطنية،ية الدولوإدماجها والتربية البدنية يف السياسات والربامج اإلمنائ
باحلاجـة امللحـة إىل إشـراك النـساء والفتيـات يف ممارسـات تــسخري       وإذ تـسلم كـذلك     

الرياضة ألغراض التنمية والـسالم، وترحـب، يف هـذا الـصدد، باألنـشطة الـيت ترمـي إىل تعزيـز                     
ون وتشجيع هذه املبـادرات علـى املـستوى العـاملي، مـن قبيـل منافـسات كـأس العـامل للنـساء د                 

  حتاد الدويل لكرة القدم يف شيلي، اليت ينظمها اال٢٠٠٨سن العشرين لعام 
جتديـد واليـة املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين               بقرار األمني العام     ترحب  - ١  

بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم وإدماج الفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضـة              
   حتت قيادة املستشار اخلاص؛ية يف منظومة األمم املتحدة،ألغراض السالم والتنم

 بإنشاء مكتب األمم املتحدة املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة               ترحب  - ٢  
والسالم، الذي يـشكل منـهاج عمـل للـسياسات واالتـصاالت سيـساهم يف تيـسري الـشراكات                   

 االتــساق وأوجــه التــآزر،   وتنــسيق االســتراتيجيات والــسياسات والــربامج املــشتركة وزيــادة     
  وينهض يف آن واحد بالتوعية داخل منظومة األمم املتحدة وفيما بني الشركاء اخلارجيني؛

ــدعو  - ٣   ــا يف ذلــك      ت ــم املتحــدة، مب ــة األم ــدول األعــضاء، ومؤســسات منظوم  ال
هيئات إدارهتا والبعثات الدولية حلفـظ الـسالم واملنظمـات ذات الـصلة بالرياضـة، والرياضـيون                 
ووسائط اإلعالم، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص إىل التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعـين               
بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم علـى زيـادة الـوعي والعمـل مـن أجـل تعزيـز الـسالم                     
ــى الرياضــة،        ــادرات القائمــة عل ــة مــن خــالل املب ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي واإلســراع بتحقي

يع علـى إدمـاج مفهـوم تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم يف برنـامج التنميـة،                      والتشج
باالسترشــاد باملبــادئ التاليــة املــستقاة مــن خطــة عمــل األمــم املتحــدة بــشأن الرياضــة مــن أجــل 
ــا        ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــة إىل اجلمعيـ ــام املقدمـ ــني العـ ــر األمـ ــواردة يف تقريـ ــسالم، الـ ــة والـ التنميـ

  :)٢(والستني احلادية
مواصـلة إعـداد إطـار     : إطار عاملي لتسخري الرياضة مـن أجـل التنميـة والـسالم             )أ(  

لتعزيز رؤية مشتركة، وحتديد األولويات ومواصلة التوعية لتشجيع وتعمـيم سياسـات لتـسخري              
  الرياضة ألغراض التنمية والسالم يسهل تكرارها؛

_________________ 

  )٢(  A/61/373.  
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ــسياسات   )ب(   ري الرياضــة تــشجيع ودعــم إدمــاج وتعمــيم مفهــوم تــسخ   : وضــع ال
  ألغراض التنمية والسالم يف الربامج والسياسات اإلمنائية؛

 أصـحاب املـصلحة     التـرويج آلليـات التمويـل املبتكـرة وترتيبـات         : تعبئة املوارد   )ج(  
املتعددين على مجيع املستويات، علـى أسـاس طـوعي، مبـا يف ذلـك إشـراك املنظمـات الرياضـية                     

  ؛اخلاصواجملتمع املدين والرياضيني والقطاع 
ــأثري   )د(   ــى الت ــة عل ــرويج وتيــسري اســتخدام  : األدل ــاييس  ت أدوات ومؤشــرات ومق

  ؛مشتركة للتقييم والرصد تستند إىل معايري متفق عليها
الــدول األعــضاء علــى تعــيني جهــات تنــسيق داخــل حكوماهتــا تعــىن     تــشجع  - ٤  

  بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛
ء علـى تـوفري اهلياكـل املؤسـسية ومعـايري اجلـودة             الـدول األعـضا    أيـضا  تشجع  - ٥  

والكفــاءات املناســبة، وتــشجيع البحــوث واخلــربات األكادمييــة يف هــذا اجملــال مــن أجــل إتاحــة  
التدريب وبناء القدرات والدورات التعليمية بـشكل مـستمر ملدرسـي التربيـة البدنيـة واملـدربني                 

  ربامج تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛الرياضيني وقادة اجملتمعات احمللية فيما يتعلق ب
على استخدام الرياضة كوسيلة حلفز التنميـة وتعزيـز خـدمات التعلـيم               تشجع  - ٦  

املقدمة لألطفال والشباب؛ ومنع تفـشي األمـراض وتعزيـز الـصحة؛ ومتكـني الفتيـات والنـساء؛                
اج االجتمـاعي ومنـع     وتشجيع إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيـز رفـاههم؛ وتيـسري اإلدمـ            

  نشوب الرتاعات وبناء السالم؛
 على االستفادة من املناسبات الرياضية الضخمة من أجل تعزيز ودعـم            تشجع  - ٧  

  مبادرات تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛
إىل مــساعدة البلــدان   الــدول األعــضاء واملنظمــات الرياضــية الدوليــة     تــدعو  - ٨  

ــة، وخباصــة أقــل الب  ــاء القــدرات يف جمــال الرياضــة     النامي ــة إىل بن ــدان منــوا، يف جهودهــا الرامي ل
والتربية البدنية، وذلـك بتـوفري اخلـربات وأفـضل املمارسـات الوطنيـة، فـضال عـن املـوارد املاليـة             

  ؛ والتقنية واللوجستية من أجل تطوير الربامج الرياضية
 الطفــل واتفاقيــة  الــدول األعــضاء علــى النظــر يف توقيــع اتفاقيــة حقــوق  حتــث   - ٩  

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية ملكافحة تعاطي العقـاقري يف ميـدان الرياضـة،               
  ليها إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛والتصديق عليها واالنضمام إ
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اجملتمــع الــدويل إىل تقــدمي التربعــات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     تــدعو  - ١٠  
 التنميــة والــسالم والفريــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة    بتــسخري الرياضــة ألغــراض 

   الدخول معهما يف شراكات مبتكرة؛ألغراض التنمية والسالم وإىل
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة  تطلـــب  - ١١  

ته الـدول األعـضاء صـوب       والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك التقدم الذي أحرز           
تنفيــذ توصــيات الفريــق العامــل الــدويل يف جمــال الــسياسات، وعــن ســري عمــل مكتــب األمــم     
املتحدة املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم والـصندوق االسـتئماين للرياضـة مـن                   

  .سالمأجل التنمية والسالم وتقدمي خطة عمل بشأن سبل تسخري الرياضة لتحقيق التنمية وال
  


