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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/65/L.4( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم - ٦٥/٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ــاإذ تـ ــؤرخ٥٨/٥ إىل قراريهـ ــاين٣ املـ ــشرين الثـ  ٥٩/١٠  و٢٠٠٣نـــوفمرب/ تـ

 سـنة دوليـة للرياضـة٢٠٠٥ وإىل قرارها إعالن سنة٢٠٠٤أكتوبر/ول تشرين األ٢٧املؤرخ
والتربيــة البدنيــة، مــن أجــل تعزيــز الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزيــز التعلــيم والــصحة والتنميــة

 تـشرين٣ املـؤرخ٦٠/٩  و٢٠٠٥سـبتمرب/ أيلـول١٦ املـؤرخ٦٠/١والسالم، وإىل قراراـا
 املـؤرخ٦٢/٢٧١  و٢٠٠٦نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٣ املؤرخ٦١/١٠  و٢٠٠٥نوفمرب/الثاين
 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١١ املؤرخ٦٣/١٣٥  و٢٠٠٨يوليه/ متوز٢٣

الرياضـة مـن أجـل التنميـة’’ بتقريـر األمـني العـام املعنـونوإذ حتيط علما مع التقـدير 
الدول األعـضاء الذي يستعرض الربامج واملبادرات اليت نفذا)١(‘‘تعزيز الشراكات:والسالم

يف األمــم املتحــدة وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــا املتخصــصة وســائر الــشركاء،
 باستخدام الرياضة كأداة للتنمية والسالم،

الدور الرئيـسي الـذي تقـوم بـه الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة يفب تقروإذ 
 ،ية البدنية، من خالل براجمها القطريةتعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والترب

 بإمكانيــة أن تــسهم الرياضــة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة، وإذوإذ تــسلم 
، ميكـن)٢(٢٠٠٥تالحظ أن الرياضة، كما أعلن يف الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام

أن تعيـد تأكيـدالتفـاهم، وإذأن تعزز السالم والتنمية وأن تسهم يف يئـة جـو مـن التـسامح و
_______________

)١( A/65/270. 
 .٦٠/١انظر القرار )٢(
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الرياضة أداة للتعليم وبإمكاـا تعزيـز التعـاون والتـضامن واإلدمـاج االجتمـاعي والـصحة علـى
ــة لالجتمــاع ــن يف الوثيقــة اخلتامي ــدويل، حــسبما أعل ــوطين وال ــي وال ــام الــصعد احملل ــع الع  الرفي

 ،)٣(لأللفية اإلمنائية باألهداف املعين للجمعية العامة املستوى
 بــضرورة تعزيــز اجلهــود وزيــادة تنــسيقها، مبــا فيهــا الــشراكات بــنيوإذ تــسلم أيــضا 

 وعلــى الــصعد كافــة، مــن أجــل زيــادة إمكانيــة أن تــسهم الرياضــة يفة املتعــدداجلهــات املعنيــة
 إىل أقـصى حـدالـسالم حتقيق األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا واألولويـات الوطنيـة لبنـاء

 ،ممكن
 الـذي دعيـت٢٠٠٩أكتـوبر/ تـشرين األول١٩ املـؤرخ٦٤/٣إىل قرارها وإذ تشري 

 فيه اللجنة األوملبية الدولية إىل املشاركة يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا بصفة مراقب،
الـدورة احلاديـة والعـشرون لأللعـاب األوملبيـة الـشتويةبالفرص الـيت أتاحتـها تنوهوإذ 

 يف جمـالبية الشتوية للمعوقني اللتان أقيمتا يف فـانكوفر، كنـدا،والدورة العاشرة لأللعاب األومل
التعليم والتفاهم والسالم والوئام والتـسامح بـني الـشعوب واحلـضارات وفيمـا بينـها، والفـرص

ــاميفاأللعـــاب األوملبيـــة للـــشباب الـــيت أقيمـــت ألول مـــرةالـــيت أتاحتـــها دورة  يف٢٠١٠عـ
ألخذ بالقيم األوملبية وجتسيدها والعمل ا، علـى النحـوشباب العامل على اتشجيعلسنغافورة

  واملتعلق باهلدنة األوملبية،٢٠٠٩أكتوبر/ تشرين األول١٩ املؤرخ٦٤/٤الوارد يف القرار
 الـدويل االحتاد نظمها اليت ٢٠١٠ لعام العامل كأس مباريات مبا أتاحته أيضا تنوهوإذ 

، علـى النحـو الـوارد يفميـة والـتالحم االجتمـاعي من فرص للتنأفريقيا جنوب يف القدم لكرة
 ،٢٠٠٩أكتوبر/ تشرين األول١٩ؤرخ امل٦٤/٥القرار

 الـيت تـنص علـى حـق الطفـل يف)٤( من اتفاقيـة حقـوق الطفـل٣١إىل املادةوإذ تشري 
مزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام وإىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الـسابعة والعـشرين

الـيت تؤكـد علـى ضـرورة )٥(‘‘عـامل صـاحل لألطفـال’’لجمعية العامة املعنيـة بالطفـل واملعنونـةل
 تعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفية عن طريق اللعب واأللعاب الرياضية،

_______________

 .٦٥/١انظر القرار )٣(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
 .، املرفق٢٧/٢ -انظر القرار دإ )٥(
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 اليت تـنص)٦( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٣٠ إىل املادةوإذ تشري أيضا 
اقــة يف املـشاركة، علـى قـدم املــساواة مـع اآلخـرين، يف احليــاةعلـى حـق األشـخاص ذوي اإلع

 الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة،
ــة ملكافحــة املنــشطات يف جمــال الرياضــةوإذ تــسلم  ــة الدولي ــة دور االتفاقي  يف)٧( بأمهي

تنـسيق اإلجــراءات الـيت تتخــذها احلكومـات يف جمــال مكافحـة اســتعمال املنـشطات يف ميــدان
ــةا ــة العاملي ــة الرياضــية مبوجــب املدون ــيت تتخــذها احلرك ــل اإلجــراءات ال ــيت تكم لرياضــة، وال

 املنشطات، ملكافحة استعمال
بالتوصيات الواردة يف التقرير النـهائي للفريـق العامـل الـدويل املعـين بتـسخري تنوهوإذ 

:تنميـة والـسالمتـسخري قـوة الرياضـة ألغـراض ال’’الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم املعنـون
 ،التوصيات شجع الدول األعضاء على تنفيذ هذه، وإذ ت)٨(‘‘توصيات مقدمة إىل احلكومات

 عمومـابضرورة وضـع مؤشـرات ومقـاييس تـستند إىل معـايري متفـق عليهـاوإذ تسلم 
ــاج ــشاملة وإدم ــة ال ــة الرياضــة يف االســتراتيجيات اإلمنائي ــز مكان ــات يف تعزي ــساعدة احلكوم مل

ــربامج اإلمنائيــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة، علــىالرياضــة وا ــة يف الــسياسات وال لتربيــة البدني
النحو املبني يف التقرير األخـري للفريـق العامـل الـدويل املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة

 والسالم،
 الــذي أنــشأت اجلمعيــة٢٠١٠يوليــه/ متــوز٢ املــؤرخ٦٤/٢٨٩ بــالقراروإذ ترحــب 

 األمـم هيئـة املـسماة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،للمـساواة األمـم املتحـدةهيئـةجبـهمبوالعامة
تحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة، مبـا يف ذلـكلالفرص اليت يتيحهاب، وللمرأة املتحدة

 يف الرياضة ومن خالهلا،
رياضـةبتـسخري ال اخلـاص لألمـني العـام املعـينللمستـشار تعرب عن تقـديرها - ١ 

التنميـةألغـراضالرياضـةبتـسخرياملتعلقة املسائل يف ملقدرته القياديةالتنمية والسالم ألغراض
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين مــن بــدعم،وخارجهــا داخــل منظومــة األمــم املتحــدة والــسالم
 ؛التنمية والسالمألغراضالرياضةبتسخري

_______________

 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )٦(
  العـام، الـدورة الثالثـة والثالثـون، بــاريس،سـجالت املـؤمترمنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، )٧(
 .١٤، الفصل اخلامس، القرارالقرارات: والتصويبان الد األول،٢٠٠٥أكتوبر/ تشرين األول٢١-٣
 .www.un.org/wcm/content/site/sport/sdpiwg_keydocs:متاح على )٨(

www.un.org/wcm/content/site/sport/sdpiwg_keydocs
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يــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخريالفر بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلاترحــب - ٢ 
الــذي اجتمــع لعقــد دورتــهو حــديثاالــذي تقــرر تــشكيلهالرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم

بـدء األعمـال املوضـوعية للفريـق العامـل املواضـيعيبو ٢٠١٠مايو/ أيار٥يفاالفتتاحية العامة
 ؛األول املعين بالرياضة ومناء األطفال والنهوض بالشباب

 الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك بعثاـاتدعو - ٣ 
 املعنيــةحلفــظ الــسالم وبعثاــا املتكاملــة لبنــاء الــسالم، واملنظمــات واالحتــادات والرابطــات

 والقطاع اخلاص إىل التعـاون مـع مكتـبالرياضة والرياضيني ووسائط اإلعالم واتمع املدينب
األمم املتحدة املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم علـى زيـادة الـوعي والعمـل مـن
أجل تعزيز السالم واإلسراع يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة عـن طريـق املبـادرات القائمـة

 خطـةة ألغراض التنمية والـسالم يفعلى الرياضة والتشجيع على إدماج مفهوم تسخري الرياض
التنميــة، باالسترشــاد باملبــادئ التاليــة املــستمدة مــن خطــة عمــل األمــم املتحــدة بــشأن تــسخري
الرياضة ألغراض التنمية والسالم، الواردة يف تقريـر األمـني العـام املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف

يف تقرير األمني العام املقدم إىل اجلمعيـة من جديدالتأكيد عليها ومت )٩(والستني دورا احلادية
 :)١(العامة يف دورا اخلامسة والستني

مواصـلة إعـداد:وضع إطار عاملي لتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم )أ( 
ــة لتــشجيع وتعمــيم ــد األولويــات ومواصــلة التوعي ــز رؤيــة مــشتركة وحتدي مراعــاةإطــار لتعزي

 ضة ألغراض التنمية والسالم يسهل تكرارها؛تسخري الريادف إىلسياسات
ــسياسات )ب(  ــيم:وضــع ال ــاج وتعم ــم إدم ــشجيع ودع ــاةت مفهــوم تــسخريمراع

 الرياضة ألغراض التنمية والسالم يف الربامج والسياسات اإلمنائية؛
  بــنيترتيبــاتبإرســاء الالتمويــل املبتكــرة و بآليــات النــهوض:تعبئــة املــوارد )ج( 

 على مجيع املستويات، مبا يف ذلك إشـراك املنظمـات الرياضـية واتمـعةتعدد املاجلهات املعنية
 ؛املدين والرياضيني والقطاع اخلاص

 ومقــاييسأدوات ومؤشــراتوتيــسري اســتخدام تعزيــز:األدلــة علــى التــأثري )د( 
 ؛عمومامشتركة للتقييم والرصد تستند إىل معايري متفق عليها

ــدول األعــضاء الــيت تــشجع - ٤  ــىنال ــسيق داخــل حكوماــا تع ــني جهــة تن  مل تع
 بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم على القيام بذلك؛

_______________

 .A/61/373انظر )٩(
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ــودة تـــشجع - ٥  ــايري اجلـ ــوفري اهلياكـــل املؤســـسية ومعـ ــدول األعـــضاء علـــى تـ الـ
والسياسات والكفاءات املناسبة وتشجيع البحوث واخلربات األكادميية يف هذا اال من أجـل

 وبنــاء القــدرات والــدورات التعليميــة بــشكل مــستمر ملدرســي التربيــة البدنيــةإتاحــة التــدريب
ــربامج تــسخري الرياضــة ألغــراض ــق ب ــة فيمــا يتعل ــات احمللي ــادة اتمع واملــدربني الرياضــيني وق

 والسالم؛ التنمية
تعلـيمب والنهوضعلى استخدام الرياضة كوسيلة حلفز التنمية تشجعتشدد و - ٦ 
 ،منع تفشي األمراض وتعزيز الصحة، مبـا يف ذلـك منـع تعـاطي املخـدراتألطفال والشباب وا

ومتكــني الفتيــات والنــساء وتــشجيع إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعزيــز رفــاههم وتيــسري
 اإلدماج االجتماعي ومنع نشوب الرتاعات وبناء السالم؛

منظمــي ســيما ال، و أعــاله٣ يف الفقــرةاجلهــات املعنيــة املــشار إليهــا تــشجع - ٧ 
املناسبات الرياضية الضخمة، على االسـتفادة مـن تلـك املناسـبات واسـتغالهلا مـن أجـل تعزيـز
ودعــم مبــادرات تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم وعلــى تعزيــز الــشراكات القائمــة
وإقامة شراكات جديدة وتنسيق اسـتراتيجيات وسياسـات وبـرامج مـشتركة وزيـادة االتـساق

 لي والوطين واإلقليمي والعاملي؛قيام بإذكاء الوعي على الصعد احمل، مع الوالتآزر
ــدعو - ٨  ــةت إىل مــساعدة البلــدان الــدول األعــضاء واملنظمــات الرياضــية الدولي

ــاء القــدرات يف جمــال الرياضــة ــة إىل بن ــدان منــوا، يف جهودهــا الرامي ــل البل الناميــة، وخباصــة أق
ت وأفـضل املمارسـات الوطنيـة واملـوارد املاليـة والتقنيـةوالتربية البدنية، عن طريق تـوفري اخلـربا

 ؛واللوجستية من أجل تطوير الربامج الرياضية
ــدول األعــضاء الــيت مل توقــعحتــث - ٩  ــة حقــوق الطفــلبعــد ال ــة)٤(اتفاقي  واتفاقي

 )٧( واالتفاقيـة الدوليـة ملكافحـة املنـشطات يف جمـال الرياضـة)٦(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة
  عليها وتنضم إليها على النظر يف القيام بذلك؛تصدق ومل

اتمــع الــدويل إىل تقــدمي التربعــات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين تــدعو - ١٠ 
ــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم والفري

 كرة؛ألغراض التنمية والسالم وإىل الدخول معهما يف شراكات مبت
الفريـق العامـل الـدويل املعـين بتـسخري الدول األعضاء إىل االنضمام إىلتدعو - ١١ 

الرياضة ألغراض التنمية والسالم ودعمه، من أجل متكينه من مواصلة عمله يف مجيع املواضـيع
املتوخاة، مبا فيها الرياضة ونوع اجلنس والرياضة واألشخاص ذوي اإلعاقة والرياضة والـصحة

 ضة والسالم؛والريا
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة والستنيتطلب - ١٢ 
تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك التقــدم الــذي أحرزتــه الــدول األعــضاء يف تنفيــذ
ــسالم يف جمــال ــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة وال ــق العامــل ال توصــيات الفري

لـسياسات، وعـن ســري عمـل مكتــب األمـم املتحـدة املعــين بتـسخري الرياضــة ألغـراض التنميــةا
 التنميـة والـسالم، وأن يقـدم خطـةألغـراضلرياضـةتـسخري اوالسالم والصندوق االسـتئماين ل

 .عمل مستكملة بشأن سبل تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم
 ٣٢اجللسة العامة

 ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول١٨
 




