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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.51( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسالم - ٦٣/١٣٥
 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ــاإذ تـ ــ٥٨/٥ إىل قراريهـ ــاين٣ؤرخ املـ ــشرين الثـ  ٥٩/١٠  و٢٠٠٣نـــوفمرب/ تـ

 سـنة دوليـة للرياضـة٢٠٠٥إعالن سنة قرارها وإىل٢٠٠٤أكتوبر/ألولا تشرين٢٧املؤرخ
والتربية البدنية، لتعزيز الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنميـة والـسالم، وإىل

نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٣ املــؤرخ٦٠/٩  و٢٠٠٥ســبتمرب/ أيلــول١٦ املــؤرخ٦٠/١قراراــا
ــؤرخ٦١/١٠  و٢٠٠٥ ــشر٣ املـــ ــاين تـــ ــوفمرب/ين الثـــ ــؤرخ٦٢/٢٧١  و٢٠٠٦نـــ  ٢٣ املـــ

 ،٢٠٠٨ يوليه/متوز
الرياضـة مـن أجـل التنميـة’’املعنـون  بتقريـر األمـني العـاموإذ حتيط علما مع التقـدير 

ــسالم ــى األســس:وال ــاء عل ــدول)١(‘‘البن ــذا ال ــيت نف ــادرات ال ــربامج واملب ــستعرض ال ــذي ي  ال
ــم املتحــدة وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ووكاالــا املتخصــصة وســائراألعــضاء يف األم

 الشركاء باستخدام الرياضة كأداة للتنمية والسالم،
 تعزيز اجلهود املبذولـة علـى املـستوى الـدويل وزيـادة تنـسيقها مـنبضرورةوإذ تسلم 

أهداف األمـم املتحـدة اإلمنائيـة حتقيق اإلمكانيات اليت تتيحها الرياضة لإلسهام يفتعظيمأجل
 لفية،لأل
الدور الرئيسي الذي تقوم به الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة يفب وإذ تعترف 

 ،تعزيز التنمية البشرية عن طريق الرياضة والتربية البدنية، من خالل براجمها القطرية

_______________

)١( A/63/466. 
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 ونبــالفرص الــيت أتاحتــها دورة األلعــاب األوملبيــة التاســعة والعــشروإذ تعتــرف أيــضا 
األوملبية الثالثة عـشر للمعـوقني يف بـيجني مـن أجـل التعلـيم والتفـاهم والـسالمودورة األلعاب

والوئام والتسامح بني الـشعوب واحلـضارات وفيمـا بينـها علـى النحـو الـوارد يف قـرار اجلمعيـة
 بشأن اهلدنة األوملبية، ٢٠٠٧أكتوبر/ تشرين األول٣١املؤرخ ٦٢/٤العامة

 الـيت تـنص علـى حـق الطفـل يف)٢(يـة حقـوق الطفـل مـن اتفاق٣١إىل املادة وإذ تشري 
الـسابعة والعـشرينمزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام وإىل الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية

الـيت تؤكـد علـى ضـرورة تعزيـز ‘‘عامل صاحل لألطفـال’’ املعنونةللجمعية العامة املعنية بالطفل
 ،)٣(ريق اللعب واأللعاب الرياضيةالصحة البدنية والعقلية والعاطفية عن ط

 من اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت تـنص٣٠ إىل املادةوإذ تشري أيضا 
علـى حـق األشـخاص ذوي اإلعاقــة يف املـشاركة، علـى قـدم املــساواة مـع اآلخـرين، يف احليــاة

 ،)٤(الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
ــة دور االتوإذ تــسلم  ــة ملكافحــة بأمهي ــة الدولي ــشطاتفاقي  يف)٥(الرياضــة جمــال يفاملن

يف ميــدان املنـشطات اســتعمالتنـسيق اإلجــراءات الـيت تتخــذها احلكومـات يف جمــال مكافحـة
ــة ــة العاملي ــة الرياضــية مبوجــب املدون ــيت تتخــذها احلرك ــل اإلجــراءات ال ــيت تكم الرياضــة، وال

 ،املنشطات استعمالملكافحة
ات الــواردة يف التقريــر النــهائي للفريــق العامــل الــدويل املعــين بالتوصــيوإذ تعتــرف 

ــة’’بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم املعنــون تــسخري قــوة الرياضــة ألغــراض التنمي
 تــشجع الــدول األعــضاء علــى تنفيــذ هــذهإذ، و‘‘توصــيات مقدمــة إىل احلكومــات:والــسالم

 ،التوصيات
 الـذي يـدعو الرياضة ألغراض التنمية والسالمبإعالن بيجني بشأن تسخري وإذ تسلم 

إىل جتديد والية الفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم بقيـادة
 املتحدة، األمم

_______________

 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتتحدة،األمم امل )٢(
 .، املرفق٢٧/٢ -انظر القرار دإ )٣(
 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )٤(
ــة، )٥( ــة والعلــم والثقاف ــون،منظمــة األمــم املتحــدة للتربي ــة والثالث ســجالت املــؤمتر العــام، الــدورة الثالث

 .١٤، الفصل اخلامس، القرارالقرارات:لد األول، ا٢٠٠٥أكتوبر/ تشرين األول٢١-٣باريس،
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 وضع مؤشرات ومقـاييس تـستند إىل معـايري مـشتركة متفـقبضرورة وإذ تسلم أيضا 
 لرياضة يف االستراتيجيات اإلمنائية الـشاملة وإدمـاجعليها ملساعدة احلكومات يف تعزيز مكانة ا

 ية الدولية واإلقليمية والوطنية، والتربية البدنية يف السياسات والربامج اإلمنائالرياضة
النــساء والفتيــات يف ممارســات تــسخري إلشــراكامللحــة بالــضرورةوإذ تـسلم كــذلك 

، باألنـشطة الـيت ترمـي إىل تعزيـزالرياضة ألغراض التنمية والسالم، وترحـب، يف هـذا الـصدد
كأس العامل للنساء دون سـن مبارياتوتشجيع هذه املبادرات على املستوى العاملي، من قبيل

 حتاد الدويل لكرة القدم يف شيلي، اليت نظمها اال٢٠٠٨العشرين لعام
جتديـد واليـة املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين بقرار األمني العامترحب - ١ 
تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم وإدماج الفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضـةب 

  حتت قيادة املستشار اخلاص؛ألغراض السالم والتنمية يف منظومة األمم املتحدة،
 بإنشاء مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراضأيضا ترحب - ٢ 

 منــهاج عمــل للــسياسات واالتــصاالت سيــساهم يف تيــسريالتنميــة والــسالم الــذي يــشكل
الـشراكات وتنــسيق االســتراتيجيات والـسياسات والــربامج املــشتركة وزيـادة االتــساق وأوجــه
ــشركاء ــم املتحــدة وفيمــا بــني ال ــة األم ــة داخــل منظوم ــهض يف آن واحــد بالتوعي ــآزر، وين الت

 اخلارجيني؛
مم املتحدة، مبا يف ذلك هيئـات الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األتدعو - ٣ 

ــة حلفــظ الــسالم واملنظمــات،إدارــا ــات الدولي  ووســائطني بالرياضــة والرياضــياملعنيــة والبعث
اإلعالم واتمع املدين والقطاع اخلـاص إىل التعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بتـسخري

ية والسالم على زيادة الوعي والعمل من أجل تعزيـز الـسالم واإلسـراعالرياضة ألغراض التنم
 املبادرات القائمـة علـى الرياضـة والتـشجيع علـىعن طريقحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةيف

ــاد ــة، باالسترش ــامج التنمي ــسالم يف برن ــة وال ــراض التنمي ــسخري الرياضــة ألغ ــوم ت ــاج مفه إدم
 التنميـةألغـراضالرياضـةتـسخري خطة عمل األمم املتحدة بـشأنمن املستمدةباملبادئ التالية

 :)٦(والستني والسالم، الواردة يف تقرير األمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية
مواصـلة إعـداد: التنميـة والـسالمألغراضإطار عاملي لتسخري الرياضةوضع )أ( 

ألولويـات ومواصـلة التوعيـة لتـشجيع وتعمـيم سياسـاتإطار لتعزيـز رؤيـة مـشتركة وحتديـد ا
 ؛ميكن تكرارهالتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم

_______________

 .A/61/373انظر )٦(
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ــسياسات )ب(  تــشجيع ودعــم إدمــاج وتعمــيم مفهــوم تــسخري الرياضــة:وضــع ال
 ألغراض التنمية والسالم يف الربامج والسياسات اإلمنائية؛

 أصـحاب املـصلحةيـل املبتكـرة وترتيبـاتالترويج آلليـات التمو:تعبئة املوارد )ج( 
املتعددين على مجيع املستويات، على أسـاس طـوعي، مبـا يف ذلـك إشـراك املنظمـات الرياضـية

 ؛واتمع املدين والرياضيني والقطاع اخلاص
ــأثري )د(  ــى الت ــة عل ــرويج وتيــسري اســتخدام:األدل ــاييست أدوات ومؤشــرات ومق

 ؛ معايري متفق عليهامشتركة للتقييم والرصد تستند إىل
الــدول األعــضاء علــى تعــيني جهــات تنــسيق داخــل حكوماــا تعــىن تــشجع - ٤ 

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

ال مــن أجــل إتاحــةوالكفــاءات املناســبة وتــشجيع البحــوث واخلــربات األكادمييــة يف هــذا اــ
التدريب وبناء القدرات والدورات التعليمية بشكل مـستمر ملدرسـي التربيـة البدنيـة واملـدربني
 الرياضيني وقادة اتمعات احمللية فيما يتعلق بربامج تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛

التعلـيمعلى استخدام الرياضة كوسيلة حلفز التنميـة وتعزيـز خـدمات تشجع - ٦ 
املقدمــة لألطفــال والــشباب ومنــع تفــشي األمــراض وتعزيــز الــصحة ومتكــني الفتيــات والنــساء
وتشجيع إدماج األشـخاص ذوي اإلعاقـة وتعزيـز رفـاههم وتيـسري اإلدمـاج االجتمـاعي ومنـع

 نشوب الرتاعات وبناء السالم؛
تعزيـز على االستفادة من املناسبات الرياضية الضخمة من أجـلأيضا تشجع - ٧ 

 ودعم مبادرات تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛
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
املـوارد املاليـة والتقنيـةول املمارسـات الوطنيـةتـوفري اخلـربات وأفـض عن طريقوالتربية البدنية،

 ؛واللوجستية من أجل تطوير الربامج الرياضية
 واتفاقيـة حقـوق)٢( اتفاقيـة حقـوق الطفـلالـيت مل توقـع الدول األعـضاءحتث  - ٩ 

ومل )٥(الرياضــة جمــال يفاملنــشطات واالتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة)٤(األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 ؛على النظر يف القيام بذلكليهاإ تنضموعليها تصدق
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اتمــع الــدويل إىل تقــدمي التربعــات إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين تــدعو - ١٠ 
ــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم والفري

  الدخول معهما يف شراكات مبتكرة؛ألغراض التنمية والسالم وإىل
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسةتطلـــب - ١١ 

 يفوالستني تقريرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعـضاء
 يف جمـال املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالمتنفيذ توصيات الفريق العامل الدويل

 عمـل مكتــب األمـم املتحـدة املعــين بتـسخري الرياضــة ألغـراض التنميــةالـسياسات، وعـن ســري
خطة عمـل بـشأن وأن يقدموالسالم والصندوق االستئماين للرياضة من أجل التنمية والسالم

 .التنمية والسالم ألغراضسبل تسخري الرياضة
 ٦٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١
 


