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 الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت١١البند 

       الرياضة من أجل السالم والتنمية
  تعزيز الشراكات :الرياضة من أجل التنمية والسالم    

  
        تقرير األمني العام    

  موجز  
مـة إىل األمـني   ، الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة العا    ٦٣/١٣٥يقدم هذا التقرير امتثاال للقرار     

التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعـضاء يف           يتـضمن   القـرار،   ذلـك   العام أن يقدم تقريرا عن تنفيـذ        
ــة والــسالم    مــا قدمــه تنفيــذ  مــن الفريــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي

ضــة يف جمــال الــسياسات، وعــن ســري عمــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بتــسخري الرياتوصــيات 
 وأن يقـدم    ،ألغراض التنمية والسالم والصندوق االسـتئماين للرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم               

  .خطة عمل بشأن سبل تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم
صــدور التقريــر األخــري الــدول  ويــستعرض التقريــر الــربامج واملبــادرات الــيت نفــذهتا منــذ  

مـم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالهتـا املتخصـصة وغريهـا مـن              األعضاء يف األمم املتحدة وصـناديق األ      
ويقـدم التقريـر خطـة عمـل منقحـة بـشأن            . الشركاء، باستخدام الرياضة كـأداة للتنميـة والـسالم        

الرياضة من أجل التنمية والسالم، ويأخـذ يف االعتبـار أيـضا خمتلـف فـرص تـسخري الرياضـة مـن                      
 الرياضية العاملية الرئيـسية، مثـل كـأس العـامل لالحتـاد             أجل التنمية والسالم اليت أتاحتها املناسبات     

  . يف جنوب أفريقيا٢٠١٠ لعامالدويل لكرة القدم 
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  مقدمة  - أوال  
، الذي طلبت فيه اجلمعيـة العامـة إىل األمـني      ٦٣/١٣٥يقدم هذا التقرير امتثاال للقرار        - ١

التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول األعـضاء يف           يتـضمن   العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار،           
مــن الفريــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم   مــا قدمــهتنفيــذ 

يف جمال السياسات، وعـن سـري عمـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بتـسخري الرياضـة                     ات  صيتو
 وأن يقـدم    ،ألغراض التنمية والسالم والصندوق االستئماين للرياضة من أجـل التنميـة والـسالم            

  .لرياضة ألغراض التنمية والسالمخطة عمل بشأن سبل تسخري ا
: الرياضة مـن أجـل التنميـة والـسالم        ”عرض األمني العام بإجياز يف تقريره املعنون        وقد    - ٢

 التدابري اليت اختذت خالل السنة الثانية من خطة العمل الـيت            ،)A/63/466 (“البناء على األسس  
: اضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم         الري”مدهتا ثـالث سـنوات احملـددة يف تقريـره الـسابق املعنـون               

ــستقبل ــة العمـــل أصـــحاب املـــصلحة علـــى التـــصدي    ). A/61/373( “طريـــق املـ وحثـــت خطـ
النـهوض بإطـار عمـل مـشترك عـاملي مـن            ) أ: (للتحديات والعمل يف أربعـة جمـاالت عامـة هـي          

ــسالم؛       ــة وال ــراض التنمي ــسخري الرياضــة ألغ ــيم    ) ب(أجــل ت ــاج والتعم ــم اإلدم ــشجيع ودع ت
القيـام  ) ج(للرياضة من أجل التنمية والسالم كأداة يف اخلطط والسياسات اإلمنائيـة؛            املنهجيني  

ــات بــني        ــة والترتيب ــل االبتكاري ــات التموي ــشجيع آلي ــسيق لت ــز التن ــستويات بتعزي ــع امل ــى مجي عل
أصـــحاب املـــصلحة املتعـــددين، مبـــا يف ذلـــك إشـــراك املنظمـــات الرياضـــية، واجملتمـــع املـــدين،   

ــيم  ) د( اخلـــاص؛ والرياضـــيني، والقطـــاع وضـــع وتـــشجيع أدوات ومؤشـــرات ومراجـــع للتقيـ
ــة إىل تعمــيم الرياضــة مــن أجــل        ــا الرامي ــايري املتفــق عليه والرصــد املــشتركني علــى أســاس املع

  .والسالم التنمية
مـن خريطـة الطريـق      النهائيـة    خالل السنة    اإلجراءات اليت اختذت  ويلخص هذا التقرير      - ٣

التنميـة والـسالم    ألغـراض   الرياضـة   سياسات املتعلقـة بتـسخري      الـ لوضـع   املمتدة لـثالث سـنوات      
، علـى الـسواء  األمـم املتحـدة   منظومـة  وتنفيذ الـربامج واملـشاريع مـن جانـب الـدول األعـضاء و            

لالحتـــاد الـــدويل لكـــرة القـــدم  يف إطـــار كـــأس العـــامل  الـــربامج واملـــشاريع املنفـــذة  ســـيما  وال
لفريـق العامـل الـدويل      معلومات مـستكملة عـن ا     ويقدم التقرير   . أفريقيا يف جنوب    ٢٠١٠ لعام

مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        وعـن سـري عمـل       املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم        
وأخـريا، يقتـرح التقريـر خطـة     .  وصندوقه االسـتئماين  بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسالم     

تفادة ومــا ُحــدد مــن حتــديات عمــل منقحــة تعتمــد علــى خطــة العمــل الــسابقة والــدروس املــس 
وفــرص، هبــدف تقــدمي توجيــه بــشأن الــسبل الــيت ميكــن هبــا حتقيــق أقــصى اســتفادة مــن املــوارد  

. وتسخري طاقات الرياضة يف املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف بنـاء الـسالم              
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الــيت عقــدت يف مقــر  ،املناســبة الرفيعــة املــستوى بــشأن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةوقــد ســلمت 
بـأن آليـات حمـددة تلـزم لتكثيـف اجلهـود الراميـة               ،٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٥األمم املتحدة يف    

واعُتــرف بالرياضــة كــأداة قويــة يف  . ٢٠١٠إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  
بــشأن  ٦٠/١املــسامهة يف حتقيــق هــذه األهــداف، وال ســيما عــن طريــق قــرار اجلمعيــة العامــة    

  . ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 
  

   يف جنوب أفريقيا ٢٠١٠كأس العامل لالحتاد الدويل لكرة القدم لعام   - ثانيا  
 يف الفتـــرة مـــن كـــأس العـــامل لالحتـــاد الـــدويل لكـــرة القـــدم ُعقـــدت أحـــدث دورات   - ٤
أول مـرة   كانـت هـذه هـي       و يف جنـوب أفريقيـا،       ٢٠١٠يوليه  / متوز ١١يونيه إىل   /حزيران ١١

ويستـضيفها  يف التاريخ تنظم فيهـا هـذه املناسـبة الرياضـية العامليـة الكـربى علـى أرض أفريقيـة،                     
واعترافــا بلحظـة هائلـة حلركــة الرياضـة مـن أجــل التنميـة والـسالم، مثَّــل       . أحـد البلـدان الناميـة   

ة والـسالم، األمـم املتحـدة       األمني العام، برفقة مستشاره اخلاص املعين بالرياضة من أجـل التنميـ           
ــه   ــه واجتماعات ــدوري واحتفاالت ــة لل ــاراة االفتتاحي ــشار   . يف املب وعــالوة علــى ذلــك، عــاد املست

اخلاص إىل جنوب أفريقيا حوايل هناية الـدوري ملواصـلة احلـوار املهـم وإجـراء زيـارات ميدانيـة                    
متثيل األمـم   دة منها    أهداف متعد  املستشار اخلاص إىل جنوب أفريقيا    وكانت لزيارات   . رئيسية

املتحدة بوصفها عنـصرا فـاعال رئيـسيا يف حركـة الرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم، ومراقبـة                
خمتلف املشاريع يف امليدان ودعمها، والتعاون والتحاور مع طائفة متنوعـة مـن اجلهـات الفاعلـة               

ــة والتابعــ اجلهــات الفاعلــة التابعــة لألمــم املتحــدة و  ــة وغــري احلكومي للقطــاعني العــام ة احلكومي
 مكتب األمم املتحدة املعين بشؤون الرياضة من أجل التنمية والـسالم          وقام  . يف امليدان واخلاص  

وأخـريا،  . بتنسيق أو تيسري أنشطة األمم املتحدة املنفذة فيما يتعلق بالدوري يف جنـوب أفريقيـا              
ا الـدوري وتطـوره     كان املستشار اخلاص يعتزم الوقوف على املراحل الرئيسية مـن ختطـيط هـذ             

دورة االنتقال السلس لأللعاب إىل بلد نـام آخـر يف    واملشاركة فيها هبدف االضطالع بدور يف       
  . املقرر تنظيمها يف الربازيل٢٠١٤عام 
 لعـام   كـأس العـامل لالحتـاد الـدويل لكـرة القـدم           وعندما جرى اإلعالن رمسيا عن تنظيم         - ٥

فمـن الناحيـة الرمزيـة والعمليـة علـى          . ة تارخييـة   للحظـ  مل يف جنوب أفريقيا، اسـتعد العـا       ٢٠١٠
حد سـواء، سـيكون هـذا القـرار مبثابـة فـتح كـبري يـدعو عـامل الرياضـات التنافـسية الدوليـة إىل                          
ــة ملفاهيمــه الــسابقة فيمــا يتعلــق خبيــارات استــضافة املناســبات الرياضــية      جتــاوز القيــود التقليدي

لك إشـارة إىل الثقـة يف قـدرة دولـة ناميـة علـى       وكان ذ. الضخمة، واالنفتاح على العامل النامي 
، ٦٤/٥اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا        أظهرت  ويف هذا الصدد،    . استضافة مناسبة من هذا القبيل    

الــدعم العــاملي هلــذه املناســبة، وحثــت اجملتمــع الــدويل علــى تــسخري كــأس العــامل لتنميــة القــارة   
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 عين بشؤون الرياضة من أجـل التنميـة والـسالم         مكتب األمم املتحدة امل   واعترب  . األفريقية برمتها 
هــذه اللحظــة حلظــة حامســة يف حركــة الرياضــة مــن أجــل التنميــة والــسالم، ولــذلك أدى دورا  
ــم املتحــدة         ــة األم ــى صــعيد منظوم ــسيقها عل ــربامج وتن ــشروع ووضــع ال ــشجيع امل ــشطا يف ت ن

بعـة ملنظومـة األمـم       معظـم الوكـاالت التا     تويف هـذه األجـواء، أعـد      . يتعلق هبـذا الـدوري     فيما
املتحدة، إن مل يكن كلها، مشاريع تتسم بالفعاليـة والكفـاءة لتنفـذ بـاملوازاة مـع كـأس العـامل،                     

 يف ٢٠١٤ لعــام كــأس العــامل لالحتــاد الــدويل لكــرة القــدم  وهــو أمــر ميكــن تكييفــه ألغــراض   
طـط  ويف هذا الصدد، سينـشر املكتـب تقريـرا يلخـص هـذه األنـشطة هبـدف تـوفري خم                   . الربازيل

  .للدوري املقبل
  

  األوملبيةاهلدنة   -ثالثا   
ــة    - ٦ ــة العام ــت اجلمعي ــا ،حث ــدول األعــضاء   ، ٦٤/٤ يف قراره ــع ال ــي،  مجي ــى أن تراع عل

 الـشتوية   األوملبية أثناء الدورة احلادية والعشرين لأللعاب       األوملبيةبصورة فردية ومجاعية، اهلدنة     
 اللــتني استــضافتهما فــانكوفر، يف توية للمعــوقنيوأثنــاء الــدورة العاشــرة لأللعــاب األوملبيــة الــش 

 علـى  ،٢٠١٠مـارس  / آذار٢١ إىل ١٢فربايـر، ومـن   / شـباط ٢٨ إىل  ١٢كندا، يف الفتـرة مـن       
دعــا مجيــع إذ ، ٢٠١٠فربايــر / شــباط٨وكــرر هــذا النــداء رئــيس اجلمعيــة العامــة يف   . التــوايل

 الــشتوية األوملبيــةء دوريت األلعــاب  أثنــااألوملبيــةإعــالن التزامهــا باهلدنــة ” إىلالــدول األعــضاء 
 يف فانكوفر، واختاذ إجراءات ملموسـة، علـى        ٢٠١٠ الشتوية للمعوقني لعام     األوملبيةواأللعاب  

الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والعـاملي، لتعزيـز وترسـيخ ثقافـة الـسالم والوئـام مبـا يتماشـى                   
، ٦٤/٤ النحـو املطلـوب يف القـرار    وشجع األمـني العـام، علـى   . )A/64/646( “مع روح اهلدنة  

ء الكلمـــات ورســـالته املنـــشورة يف مثـــل إلقـــابوســـائل عديـــدة  األوملبيـــةعلـــى مراعـــاة اهلدنـــة 
ــباط ٨ ــر /شـ ــاب    ). SG/SM12737 (٢٠١٠فربايـ ــاص األلعـ ــشاره اخلـ ــضر مستـ ــةوحـ  األوملبيـ

ــاب  ــةواأللعـ ــوقنياألوملبيـ ــة يف     للمعـ ــراز دور الرياضـ ــرص إلبـ ــدة فـ ــنم عـ ــسواء واغتـ ــى الـ   علـ
  .السالم تعزيز
بيـة الـشتوية    بية الـشتوية واأللعـاب األومل      األومل وجنحت جلنة فانكوفر التنظيمية لأللعاب      - ٧

ــدا، يف اإلســهام يف أهــداف   ٢٠١٠ لعــام للمعــوقني ــدعم مــن حكومــة كن ــة ، ب ــة األوملبي . اهلدن
ى نـشر    علـ  جلنـة فـانكوفر التنظيميـة     واستنادا إىل تاريخ كندا الطويل يف تعزيز الـسالم، ركـزت            

املبادئ األوملبية وال سيما بني الشباب، وإجياد الـسالم يف البيـت واملدرسـة ومكـان العمـل ويف                   
 دعـوة مفتوحـة إىل    “اصـنع سـالمك   ”وكانـت مبـادرة     . اجملتمعات احملليـة الكنديـة ويف اخلـارج       

 بــشكل اعتيــادي اللعــب النظيــف وروح الــصداقة والتــضامن واألوملبيــةالعمــل يف ظــل الــروح  
 األوملبيــةاأللعــاب  علــى األوملبيــةاهلدنــة ويــشكل تطبيــق . هــو املمارســة الدائمــةالتــايل بيكــون 
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 ومــا يتــصل بــذلك مــن اعتــراف حبقــوق ذوي اإلعاقــة إجنــازا مهمــا آخــر اســتنادا إىل  للمعــوقني
ــسابقة للقــرار  ــة مباشــرة علــى قــدرة الرياضــة علــى حتقيــق االنــدماج     . الــصيغ ال وجــرت الربهن

وكجـزء  . ركة ذوي اإلعاقة بنشاط علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين             االجتماعي وتشجيع مشا  
من مشروع االتصال اخلاص باملنطقة الشمالية يف إطار اهلدنة األوملبية، نقلت اللـوازم الرياضـية               

جلنــة وعلــى الــصعيد الــدويل، أنــشأت  .  النائيــةعوب األصــلية مــن جمتمعــات الــش ٢٠جــوا إىل 
 كيلـوغرام مـن املعـدات       ٩٠٠ الكندية للتـربع بـأكثر مـن          شراكة مع القوات   فانكوفر التنظيمية 

الرياضية واللـوازم الطبيـة ولـوازم األسـنان الفائـضة عـن ألعـاب فـانكوفر وتـسليمها إىل األفرقـة            
  .الطبية الكندية يف هاييت

  
  التنمية والسالمألغراض الرياضة تسخري الفريق العامل الدويل املعين ب  -رابعا   

يف عـام   التنميـة والـسالم     ألغـراض   الرياضـة   تـسخري   مل الدويل املعـين ب    الفريق العا أنشئ    - ٨
 من أجل وضع توصيات سياسـاتية متعلقـة بإدمـاج الرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم             ٢٠٠٤

ــا    ــرويج العتمادهـ ــة والتـ ــات الوطنيـ ــة للحكومـ ــة والدوليـ ــة الوطنيـ ــتراتيجيات اإلمنائيـ . يف االسـ
 ة بتقـدمي توصـياته الـسياساتي   ٢٠٠٨ حبيث تنتهي يف عـام  وُحدِّدت والية الفريق العامل األصلية  
توصــيات : تــسخري قــوة الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالمالنهائيــة الــواردة يف التقريــر املعنــون 

، الذي ُنشر بـالتزامن مـع انعقـاد دورة األلعـاب األوملبيـة الـصيفية الـيت               )١(تمقدمة إىل احلكوما  
 املـؤرخ كـانون   ٦٣/١٢٣معية العامة، اعُتمـد القـرار       ويف اجل . ٢٠٠٨جرت يف بيجني يف عام      

ــسمرب /األول ــوان ٢٠٠٨دي ــة     ” بعن ــصحة والتنمي ــيم وال ــز التعل الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزي
وسلّمت اجلمعية بإعالن بـيجني بـشأن تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم                 . “والسالم

ين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة الــذي يــدعو إىل جتديــد واليــة الفريــق العامــل الــدويل املعــ
ــشار       ــادة املست والــسالم، ورّحبــت بإدمــاج الفريــق العامــل يف منظومــة األمــم املتحــدة حتــت قي

وعلى النحو الذي حـدده األمـني   . اخلاص لألمني العام املعين بالرياضة من أجل التنمية والسالم        
 أداء عمله بـشرط تـأمني التمويـل       العام فيما بعد، جرت املوافقة على استمرار الفريق العامل يف         

ووضعت الواليـة اجلديـدة للفريـق العامـل حبيـث           . لألمانة العامة من خالل املسامهات اخلارجية     
ــذ التوصــيات          ــسري تنفي ــضل املمارســات، وتي ــادل أف ــن أجــل تب ــات م ــدى للحكوم يكــون منت

 .مية والسالمالسياساتية، وكفالة استدامة اجلهود العاملية يف جمال الرياضة من أجل التن

__________ 
  )١(  Right to Play, Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to 

Movements, (Toronto, 2008).  
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، وّجه املستـشار اخلـاص دعـوة رمسيـة إىل احلكومـات لتقـدمي       ٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان   - ٩
ــق العامــل املعــين بتــسخري الرياضــة        ــتمكن الفري ــل الكــايف لي ــوفري التموي مــسامهات مــن أجــل ت

وقـد رافقـت ذلـك      . ألغراض التنميـة والـسالم مـن بـدء عملـه يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة                   
ألغـراض  الرياضـة   بتـسخري   مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         اهيمية للفريق العامـل أعـدها       وثيقة مف 

سويــسرا وكنــدا والنــرويج (، بالتــشاور مــع املمــولني الــسابقني للفريــق العامــل التنميــة والــسالم
وكفلـت مـسامهة أوليـة قدمتـها        ). “احلـق يف اللعـب    ”والنمسا واملنظمة الدولية غـري احلكوميـة        

 لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية بــدء عمليــات الفريــق العامــل املواضــيعي  اململكــة املتحــدة
وأعربـت اململكـة    . ٢٠٠٩ديـسمرب   /املعين بالرياضة ومناء األطفال والـشباب، يف كـانون األول         

ورهنا مبزيـد مـن التمويـل،       . املتحدة عن استعدادها لتويل دور قيادي يف ذلك العمل املواضيعي         
ــة العاملــ  ــإن األفرق ــضا    ف ــا أي ــة األخــرى ســتبدأ عملياهت ــصحة،  (ة املواضــيعية األربع الرياضــة وال

، ٢٠١٠مـايو   /ويف أيـار  ). والرياضة واجلنسانية، والرياضـة وذوي اإلعاقـة، والرياضـة والـسالم          
  .أعلنت كندا والنرويج أهنما ستقدمان مسامهة مالية للفريق العامل

 العامــة االفتتاحيــة للفريــق العامــل  اجللــسة٢٠١٠مــايو / أيــار٥وُعقــدت يف جنيــف يف   - ١٠
الدويل املعين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم، الـيت مشلـت اجتمـاع الفريـق العامـل                      

ومجعت وزراء الـشباب والرياضـة وممثلـيهم        . املواضيعي املعين بالرياضة ومناء األطفال والشباب     
 العمل الدولية ومنظمـة األمـم    منظمة( بلدا فضال عن مؤسسات منظومة األمم املتحدة         ٢٦من  

ــة والعلــم والثقافــة    ــة   ) اليونــسكو(املتحــدة للتربي ) اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
واهليئـة االستـشارية   ) ومكتب األمم املتحـدة املعـين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم               

اململكــة (ل الــرئيس وخــالل االجتمــاع، انتخــب الفريــق العامــ . للكومنولــث لــشؤون الرياضــة 
ــشارك  ) املتحــدة ــرئيس امل ــا(وال ــق العامــل      ). غان ــون للفري ــون اإلقليمي ــذلك املمثل وانُتخــب ك

الربازيـل؛  : تـونس؛ واألمريكتـان   : أفريقيـا : املواضيعي املعـين بالرياضـة ومنـاء األطفـال والـشباب          
 األفرقـة العاملـة     وأعـضاء . أسـتراليا : قيانوسـيا واململكـة املتحـدة؛ وأ    : البحـرين؛ وأوروبـا   : وآسيا

املواضيعية التابعة للفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والـسالم ُتعينـهم              
وينتمــي املراقبــون إىل . الــدول األعــضاء وهــم ميثلوهنــا ويتمتعــون خبــربة يف كــل موضــوع معــني 
تمــع املــدين، ووكــاالت األوســاط األكادمييــة، واالحتــادات الرياضــية، واملنظمــات الدوليــة، واجمل
  .منظومة األمم املتحدة، وهم يساعدون يف حتقيق أهداف الفريق العامل
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ــال       - ١١ ــاء األطفـ ــة ومنـ ــشأن الرياضـ ــتراتيجية بـ ــة االسـ ــاع اخلطـ وُعرِضـــت خـــالل االجتمـ
  :وُحدِّدت ثالثة جماالت استراتيجية ذات أولوية يف إطار هذا املوضوع. والشباب
  ال الرياضي؛محاية األطفال يف اجمل  )أ(  
  الرياضة من أجل تعزيز تعليم األطفال والشبان؛  )ب(  
  الرياضة لتعزيز املهارات القابلة للنقل وفرص العمالة؛  )ج(  

واتفــق االجتمــاع علــى التركيــز علــى عــدد خمتــار مــن التوصــيات احملــددة بغيــة حتقيــق      - ١٢
  :واألهداف الرئيسية الثالثة للخطة االستراتيجية هي. أهدافه

بناء الوعي وتـشجيع احلـوار بـشأن الـدعوة إىل الرياضـة والتـرويج لـدورها يف                    )أ(  
  مناء األطفال والشباب؛

ــال         )ب(   ــاء األطف ــين بالرياضــة ومن ــل املواضــيعي املع ــق العام ــر القياســي للفري التقري
  والشباب؛
  .بناء قدرات احلكومات الوطنية على حتقيق األهداف والغايات االستراتيجية  )ج(  

ألغــراض الرياضــة بتــسخري كتــب األمــم املتحــدة املعــين وسُيــستخدم املوقــع الــشبكي مل  - ١٣
  .كمنرب لتبادل املعلومات بشأن أفضل املمارسات ورصد التقدم التنمية والسالم

  
  الشراكات واملبادرات  -خامسا  

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة  -ألف   
لدول األعضاء مبادراهتا ووضـعت سياسـات       خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت ا       - ١٤

جمـددا عـن    جـرى تأكيـدها     أو استراتيجيات وطنية تنهض بالرياضة من أجـل التنميـة والـسالم،             
ووفــرت الــدول األعــضاء التوجيــه . ٦٣/١٣٥طريــق اعتمــاد اجلمعيــة العامــة باإلمجــاع القــرار  

  .ممولة ومنسقةواملساعدة للتأكد من أن املبادرات على كافة املستويات احلكومية 

ــه        - ١٥ ــسالم عقــد اجتماعات ــة وال ــق أصــدقاء تــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي وواصــل فري
، هـو منتـدى مفتـوح يتكـّون         ٢٠٠٥ينـاير   / الذي أنشئ يف كانون الثـاين      ،الفريقهذا  و. العادية

اكو ملونـ الن الـدائمان    ويرأسه حاليا املمـث   . من املمثلني الدائمني لدى األمم املتحدة يف نيويورك       
ويهدف الفريق إىل تشجيع الدول األعضاء على إدماج الرياضة يف سياسـاهتا اإلمنائيـة              . وتونس

. للمساعدة يف التعجيل بتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتعزيـز الـسالم مـن خـالل الرياضـة                   
ع  الفترة املشمولة بالتقرير، ارتفع عدد أعـضاء الفريـق مبقـدار سـبعة بلـدان ليـصبح جممـو                   أثناءو

  .ا دولة عضو٤٣األعضاء 
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، ُعمِّمـت مـذكرة شـفوية مـن األمـني العـام إىل الـدول األعـضاء               ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   - ١٦
كمـا هـو مـبني      (يطلب فيها معلومات عن التدابري املتخذة منذ الفترة األخرية املشمولة بالتقرير            

ــة  ــىت و). A/63/466يف الوثيقـ ــسطس /آب ٢٤حـ ــن االحتـــ ،٢٠١٠أغـ ــات مـ اد  وردت معلومـ
 أوكرانيـــا وإكـــوادور وأســـتراليا واألردن وأذربيجـــان واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدةوالروســـي 

ترينيـداد   وبـريو و ) املتعـددة القوميـات  -مجهوريـة  ( وبوليفيـا   بوركينا فاسـو   و بلغارياوالربازيل و 
ــاغو ــونس وتوغــو ووتوب ــدوفا  وت ــة مول ــصني وشــيلي وســلوفاكيا وســاموا ومجهوري ــدا وال  فنلن

 هولنـدا  و هنغاريا و النمسا و موناكو و اململكة املتحدة  و املكسيك و مالطة و كندا و رقط و قربصو
  .اليابان والواليات املتحدة األمريكيةو

“ طريــق املــستقبل: الرياضــة مــن أجــل الــسالم والتنميــة”تقريــر األمــني العــام عــرض و  - ١٧
)A/61/373(                التنميـة،  ، خطة عمل على مدى ثالث سنوات بشأن الرياضـة مـن أجـل الـسالم و

وضـع إطـار عـاملي، ووضـع الـسياسات، وتعبئـة        : تشتمل على أربعة خطوط عمل رئيـسية هـي        
لتحـديات املنبثقـة عـن خطـوط        لالدول األعضاء التصدي    أهيب ب و. املوارد، واألدلة على التأثري   

خطـة  العمل هذه والتصرف وفقا هلا بغيـة دمـج برنـامج الرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم يف            
  .على كل املستوياتالتنمية 

  
  اإلطار العاملي لتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم    

تـشكل األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا        :  التحدي التايل  (A/61/373)حتدد خطة العمل      - ١٨
العمـل معـاً واإلسـهام يف حتقيـق     بعاملياً عامال وبرناجما مشتركني يـسمحان ألصـحاب املـصلحة     

ومـن أجـل التـصدي      . ار عاملي لتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم          التقدم حنو وضع إط   
، أخــذ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة   املــبني أعــالهللتحــدي 

والــسالم يــضطلع بــدور كــبري يف تعزيــز التعــاون والتنــسيق فيمــا بــني مبــادرات منظومــة األمــم    
ت واملنظمـــــات الرياضـــــية واملنظمـــــات احلكوميـــــة املتحـــــدة والـــــدول األعـــــضاء واالحتـــــادا

ــري ــة وغ ــن أجــل         احلكومي ــام املعــين بالرياضــة م ــني الع ــشار اخلــاص لألم ــادة املست ، وذلــك بقي
  .والسالم التنمية

وتدعم أنشطة الـدعوة الـيت يـضطلع هبـا املستـشار اخلـاص وضـع رؤيـة مـشتركة لـدور               - ١٩
تــشار اخلــاص، بالتعــاون الوثيــق مــع     وقــد واصــل املس  . الرياضــة يف خدمــة التنميــة والــسالم   

التنميــة والــسالم وفريــق ألغــراض احلكومــات والفريــق العامــل الــدويل املعــين بتــسخري الرياضــة 
 بــني ةاألمــم املتحــدة املــشتركفرقــة عمــل أصـدقاء تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم و 

ق العامـل املعـين بتـسخري       لتنميـة والـسالم، والفريـ     ألغـراض ا   بتـسخري الرياضـة      يـة الوكاالت املعن 
الرياضة ألغراض التنمية والسالم التابع لفريـق األمـم املتحـدة لالتـصاالت، العمـل علـى حتديـد                   
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املبادرات النموذجية لتسخري الرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم هبـدف التـشجيع علـى تعمـيم                     
ــق األغــر        ــصاحل حتقي ــد ل ــدر مــن الفوائ ــوفري أكــرب ق ــا لت ــادرات وتكراره ــةهــذه املب . اض اإلمنائي

ــتؤدي و ــة      سـ ــسخري الرياضـ ــين بتـ ــاملي املعـ ــرب العـ ــل املنـ ــت مثـ ــابر اإلنترنـ ــراض منـ ــة ألغـ التنميـ
)www.sportanddev.org ( ــذي ــال ــاع اخلــاص   ت ــات ومؤســسات القط ــه  شارك احلكوم يف متويل

، فــضال عــن املوقــع الــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض   تــهوإدار
إبــراز القــدرات اإلمنائيــة إىل تعزيــز التوعيــة وزيــادة ، ) أدنــاه٤٩انظــر الفقــرة (سالم التنميــة والــ

ــات املــستهدفة، و   ــة،   املــسامهة للرياضــة يف صــفوف الفئ يف حتــسني املمارســة الرياضــية واإلمنائي
وزيادة احلوار فيما بني فئات أصحاب املصلحة واملناطق اجلغرافيـة وداخـل كـل منـها، وحتديـد                  

  . استخدام الرياضة من أجل التنمية والسالماألولويات يف
ويضطلع الفريق العامل الدويل املعـين بالرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم بـدور فـائق                      - ٢٠
دة بأمهيـة  وتـسلّم الواليـة اجملـدَّ    ).انظـر الفـرع خامـسا أعـاله       (ية يف تشكيل اإلطـار العـاملي        مهاأل

ــزخم      ــى ال ــاظ عل ــاده واحلف ــار دويل واعتم ــال يفوضــع إط ــوير الرياضــة  جم ــج  . تط ــد هن واعُتم
بنـــاء الـــوعي وتـــشجيع احلـــوار بـــشأن  : اســـتراتيجي يقـــوم علـــى ثالثـــة عناصـــر رئيـــسية هـــي 

التنميــة؛ واإلبــالغ عــن أنــشطة احلكومــات الوطنيــة؛ وبنــاء قــدرات  ألغــراض الرياضــة  تــسخري
  .احلكومات الوطنية

 الـذي   ٦٤/٣جلمعيـة العامـة     وتلقى اإلطار العاملي مزيـدا مـن الـدعم مـن خـالل قـرار ا                 - ٢١
ُمنحت اللجنة األوملبية الدوليـة مبوجبـه مركـز املراقـب يف اجلمعيـة العامـة هبـدف تـشجيع مزيـد           

  .من التعاون بني اللجنة واألمم املتحدة
ألغـراض  وتتضح زيادة التعاون اإلقليمـي، والتنـسيق والتوعيـة بأمهيـة تـسخري الرياضـة                   - ٢٢

 قبيـل املـؤمتر احلـادي عـشر لـوزراء اجمللـس األورويب املـسؤولني        التنمية والسالم، يف أنـشطة مـن     
وُعِقـــدت . ٢٠٠٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٢ إىل ١٠عـــن الرياضـــة، املعقـــود يف أثينـــا مـــن 

ــسات        ــشأن الرياضــة؛ واجلل ــي املوســع للمجلــس األورويب ب ــاق اجلزئ ــسات يف إطــار االتف اجلل
وبيـة؛ فـضال عـن جتمعـات مـن قبيـل اجللـسة            املتواصلة لوحـدة الرياضـة التابعـة للمفوضـية األور         

 يف  ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠االفتتاحية لوزراء الرياضة يف منطقة احملـيط اهلـادئ، املعقـودة يف             
راروتونغــا، يف جــزر كــوك؛ واالجتمــاع الــسنوي لــوزراء الرياضــة يف املنطقــة اآلســيوية بــشأن   

ضـة يف األمـريكتني؛ واملـؤمتر الـسنوي         ؛ واجلمعية العامة السنوية جمللس الريا     “الرياضة يف آسيا  ”
  .لوزراء الرياضة يف االحتاد األفريقي
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بنــاء ” بيــوم أفريقيــا حتــت شــعار ٢٠١٠مــايو / أيــار٢٥واحتفــل االحتــاد األفريقــي يف   - ٢٣
 يف احتفال أقيم يف مقر مفوضية االحتاد األفريقـي يف           “السالم واحلفاظ عليه من خالل الرياضة     

أفريقيا عدة أنشطة من قبيل عقد حلقة عمل عـن تعزيـــز الـسالم مـن                وتضمن يوم   . أديس أبابا 
  .خالل الرياضة

ومن بني القادة االستراتيجيني النشطني، اضطلع قادة أستراليا وكندا واململكة املتحـدة              - ٢٤
بأدوار يف منتديات الرياضة يف خدمة التنمية من قبيل الفريق العامل الدويل املعين بالرياضـة مـن            

ملنـرب الـدويل للرياضـة والتنميـة باعتبـارهم أصـحاب املـصلحة        ادعـم  يف تنميـة والـسالم، و  أجل ال 
م شيلي سنويا ألعاب التكامل الثنائيـة القوميـة بـني األرجنـتني ودولـة بوليفيـا املتعـددة            وتنظّ. فيه

وترأس الصني حاليا رابطة الرياضة للجميـع، يف منطقـة آسـيا واحملـيط              . القوميات وشيلي وبريو  
وتعمــل أملانيــا بــصفتها املــساهم الرئيــسي يف الــصندوق االســتئماين للرياضــة مــن أجــل  . ادئاهلــ

ذات الـصلة   التنمية والسالم، على كفالة احلفاظ على اإلطار العاملي مـن خـالل دعـم األنـشطة                 
التنميـة  ألغراض  الرياضة  تسخري  اليت يضطلع هبا املستشار اخلاص ومكتب األمم املتحدة املعين ب         

ــسالم ــار .وال ــايو /ويف أي ــق     ٢٠١٠م ــشتركة لفري ــسرا الرئاســة امل ــاكو مــن سوي ــسلمت مون ، ت
أصــدقاء تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، وســامهت بالتــايل يف اإلطــار العــاملي،          

، احتفـل   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ويف  . سيما فيما يتعلق بأعمال اجلمعية العامـة       وال
  .تاح يومه الدويل لأللعاب األوملبية للمصابني بالشللاالحتاد الروسي يف موسكو بافت

  
 ات سياسوضع ال

ضـرورة أن تـدرج اسـتراتيجيات تـسخري الرياضـة           : التـايل  توجز خطة العمـل التحـدي      - ٢٥
ألغـراض التنميــة والــسالم بوضـوح يف خطــط التنميــة الوطنيـة والدوليــة وسياســاهتا، وبــالعكس    

إىل العديــد مــن وباإلضــافة .  مجيــع اجلهــات املعنيــة كــذلك، مــع تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني  
 املعــين بتــسخري  الفريـق العامــل الـدويل  يظــل ،لــدول األعـضاء  الـيت تــضطلع هبـا ا  األنـشطة احملليــة 

 املنــهجي اإلدمــاجأساســيا وحامسـا يف تعزيــز ودعـم   عنـصرا   الرياضـة ألغــراض التنميـة والــسالم  
ــتراجتيا ــة والـــ   تالسـ ــراض التنميـ ــة ألغـ ــسخري الرياضـ ــك تـ ــسياسات سالم يف تلـ ــط والـ   اخلطـ
  .فيها وتعميمها

اليونـــسكو ، كـــان عـــدد الـــدول األطـــراف يف اتفاقيـــة  ٢٠١٠أغـــسطس / آب١ ويف  - ٢٦
ــة الدول ــشطات يف جمــال الرياضــة، ا  ي ــيت ملكافحــة املن ــشرين األول ١٩ يف تاعتمــدل ــوبر /ت أكت

 ويف أثنـاء  .  دولـة  ١٤٤ مـا يـصل إىل    ،  ٢٠٠٧فربايـر   /شـباط  ١ ودخلت حيز النفـاذ يف       ٢٠٠٥
قبلتـها، وبـذلك    أو انـضمت إليهـا أو       ى االتفاقية    دولة عل  ٤٣صدقت  ،  الفترة املشمولة بالتقرير  

  .ها وتطورهاتفاقية يف تاريخ اليونسكو من حيث سرعة بدء نفاذتكون أجنح ا
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 مـن  دولـة  ٨٨اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          وصدقت علـى      - ٢٧
يف الفتـرة املمتـدة      دولة صـدقت عليهـا       ٨٨منها  دولة،   ١٤٤  البالغ عددها  يهاالدول املوقعة عل  

 الـدول األطـراف      تتخـذ   من االتفاقية علـى أن     ٣٠تنص املادة   و. ٢٠١٠أغسطس  / آب ١ حىت
ــز مــشاركة   ــدابري لتعزي ــة ت ــة  األشــخاص ذوي اإلعاق ــشطة الرياضــية العام ــشطة و يف األن يف األن

 األطفال املعـوقني علـى فـرص       حصول ، وأن تكفل  عاقةاإلاملخصصة لذوي   الترفيهية   و الرياضية
  .لمشاركة يف األنشطة الترفيهية والرياضيةلمتساوية 

يف هـذا  وضـع سياسـات وتـشريعات    يف   ا العديد مـن الـدول األعـضاء جهـود         بذلوقد    - ٢٨
 ا جديــدا أذربيجــان قانونــســنت، ٢٠٠٩فــي عــام ف. خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرالــصدد، 

اسـتراتيجية  يف ذلـك البلـد      لـشباب والرياضـة     اية البدنية والرياضة، واعتمـدت وزارة        الترب بشأن
هتماما خاصـا لتطـوير الرياضـة علـى         ، تويل ا   التربية البدنية والرياضة   بشأن تطوير وطنية جديدة   
إنــشاء جلنــة يف دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات وســهلت احلكومــة . اعــد الــشعبيةومــستوى الق
ويف بلغاريا، تشكل عمليـة هتيئـة       . أنظمتها التأسيسية وضع  قدمت الدعم يف     و ،قنيووطنية للمع 
 ا أساسـي  ا اجملتمـع هـدف    أفـراد مجيـع   لـصاحل   لتربية البدنية والرياضة    ا املالئمة اليت تتطلبها  الظروف  

  .٢٠٢٠-٢٠١٠ التربية البدنية للفترة لتطويرلربنامج الوطين اجلديد ل
 نقـل االختـصاصات واملـوارد       بـشأن  قـانونني    ،٢٠٠٩  يف عـام   ،بوركينـا فاسـو   وسنت    - ٢٩

جملتمعـات احملليـة، واعتمـاد خطـة العمـل        إىل ا  احلكوميـة الوطنيـة   سلطات  الـ املتعلقة بالرياضة من    
تطـوير  تـدمج أنـشطة    أن  منـها هذا مجلة أمور    ويستوجب  . لرياضةاملتعلقة با الوطنية   اتلسياسل

 اإلمنائيـة لأللفيـة وأهـداف اإلطـار االسـتراتيجي           األهـداف الراميـة إىل بلـوغ      الرياضة يف اجلهود    
 الربنــامج املعنــونكنــدا يف رياضــة ال اعتمــدت هيئــة، ٢٠٠٩يف عــام و. الــوطين ملكافحــة الفقــر

قـوم  ت وهـي سياسـة   ،  “ يف الرياضـة   النساء والفتيات لتشجيع مشاركة   سياسة  : بنشاطأشارك  ”
 مـن شـأنه أن يوسـع نطـاق        الرياضـة   على االعتقاد بأن حتسني ظروف النساء والفتيات يف جمال          

دعم يــ، يف حــني الكنــدياتالنــساء ولفتيــات دى ا اخلــربات الرياضــية لــحيــسنفوائــد الرياضــة و
  .الفردي مناءهن
 سياسـات واسـتراتيجيات وبـرامج تكفـل         بوضـع املعهد الوطين للرياضة يف شـيلي       وقام    - ٣٠

وفقـا لعـدد مـن     الرياضـة  األنشطة تيسري مشاركتها يفيف جمال الرياضة، واملرأة بالرجل  مساواة  
 .ملكافحـة الـسمنة  الـشاملة  االسـتراتيجية  كاحلكومة التشيلية، الصادرة عن شتركة  املسياسات  ال

سـاعة  تـدعو إىل ختـصيص       اللياقـة البدنيـة      بـشأن  الـصني لـوائح وطنيـة        يف جملـس الدولـة      وأصدر
وتـنص الالئحـة    . ا يوميـ  ة بدنيـ   ميارسون خالهلا أنـشطة رياضـية       التعليم مجيع مراحل للطالب يف   

 يف الـسنة،    نطـاق املـدارس   علـى األقـل علـى       واحـدا    ا رياضـي  ا املـدارس حـدث     أن تنظم  أيضا على 
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تعزيــز  وذلــك لــضمان ،ختطــيط وتنظــيم مــشاركة الطــالب يف خميمــات صــيفية وشــتوية علــى و
  .لياقتهم البدنية وحتسني صحتهم

ج ادمـ اسـتراتيجية وبرنـامج إل    ا بوضـع    يف فنلنـد  وزارة التربية والتعلـيم والثقافـة       قامت  و  - ٣١
 االنتمــاءعــزز تشاركة فاملــ.  الرياضــةعــن طريــق  األطفــال والــشباب،  ال ســيمااملهــاجرين، و

 قـــوانني وسياســـات  عـــدةدولـــة قطـــر  وعـــدلت .  وتنميـــة العالقـــات االجتماعيـــة  ةلـــاوالعم
 تراعـي محايـة األطفـال يف جمـال الرياضـة، مبـا يف ذلـك قواعـد جديـدة                   من أجـل    واستراتيجيات  

 قواعــد ، فــضال عــن واالحتــادات الرياضــيةاألنديــة يف يف األنــشطة الرياضــية الــيت متــارس الــسن 
. املنــاهج املدرســية يف  التربيــة البدنيــة عنــصرا إلزاميــا    ت، وجعلــات الرياضــيةاملنافــسلتنظــيم 

 اســـتراتيجيات وسياســـات ،٢٠٣٠-٢٠١٠للفتــرة   ،رؤيـــة قطــر الوطنيـــة للرياضـــة وتتــضمن  
، بالتعــاون مــع الرابطــة الوطنيــة يف روســيالرياضــة والــسياحة اوزارة وتقــوم . ةلتــشجيع الرياضــ

، ٢٠٢٠لياقـة البدنيـة والرياضـة للفتـرة حـىت عـام             بشأن ال وضع استراتيجية   بشجعي الرياضة،   مل
  .لتجّمع املشجعني ملشاهدة املباريات الرياضية بتنظيم مناطق تتعلقلوائح فضال عن 

ة ي التربيــة الرياضــ تــوفري أربعــة حمــاور هتــدف إىل   ذاتة ووضــعت ســاموا اســتراتيجي    - ٣٢
مـن  لـشباب  وايف سـن الدراسـة،   الـذين هـم     األطفال  ومنها مثال،    اجملتمع،   فئاتميع  جلالبدنية  و

ألغـراض  احمللـي  اجملتمـع    أنشطة رياضية على صـعيد       املناطق اليت تنظم  غري امللتحقني باملدارس، و   
 تـدريس   بـشأن  عمـل    حلقـة توغـو حلقـة دراسـية و      يف  يه  لرياضة والترف انظمت وزارة   و. ترفيهية

هـذا االجتمـاع    اليت صـدرت عـن      وكان من بني التوصيات الرئيسية      . التربية البدنية يف املدارس   
علـى غـرار    جعل الرياضة والتربية البدنية مادة إلزامية من املرحلة االبتدائيـة إىل املرحلـة الثانويـة                

 اجملتمـع   إطار شـامل للجميـع ذو شـقني لتنميـة          وتوباغو   حكومة ترينيداد ولدى  . املواد األخرى 
ملــشاركة يف إطــار الــربامج والــسياسات،  ،املبــادراتوقــد أُفــرد شــق مــن .  الرياضــةعــن طريــق

املعرضـة للخطـر، بأعـداد كـبرية        قني جسديا واجملتمعات احمللية     واألطفال واملع ك خمتلف الفئات، 
األداء بـ  املتعلـق هـو البعـد   فالثـاين  أمـا الـشق   و. رياضةاليف إطار البعد املتعلق مبشاركة اجلميع يف    

  .عاليةات القدر ذوي البرامج تستهدف الرياضينيالرفيع، ويشمل الرياضي 
خـذت عـدة تـدابري    يف إطار اجلهود اليت تبذهلا تونس لتعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، اتُّ        و  - ٣٣
 على الـشبكة  ) Promosport(بور   بروموس الرياضةبوابة   من عائدات    ةاملائ يف   ١٠ ختصيص منها

ــوادي  ارســومدفــع مــن النــساء يف االحتــادات الرياضــية  لتــشجيع الرياضــة النــسائية، وإعفــاء   لن
جمانـا  ملرافـق الرياضـية     ااسـتخدام   بلجمعيـات الرياضـية النـسائية       الـسماح ل  الرياضية، فـضال عـن      

لعامــة لرعايــة الــشباب  وهتــدف اســتراتيجية اهليئــة ا.املنافــسات الرياضــيةلتــدريب أو غــراض األ
إىل إتاحـــة الفـــرص  ، دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدةيف ،٢٠١٠-٢٠٠٨ والرياضـــة للفتـــرة
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.  بـروح مـن الفخـر والتفـاين والتفـوق          همللشباب والرياضيني لتحقيق إمكاناهتم وخدمـة جمـتمع       
ــة وذلــك هبــدف املــشاركة يف البطــوالت   علــى تنظــيم تــشجيع ال ا أهــدافهومــن مــسابقات حملي
ــات       الد ــوقني، وتنظــيم الفعالي ــة احتياجــات املع ــة، وتلبي ــق احلديث ــدات واملراف ــوفري املع ــة، وت ولي

احلكومــة والقطــاع اخلــاص، وتــشجيع ضــمان دعــم اعتمــاد التــشريعات املناســبة، وو ،النــسائية
  .شاركة العامة يف الرياضة، وضمان تدريب املوظفنيامل و،العمل التطوعي

ــام   - ٣٤ ــان ٢٠٠٩يف ع ــة  ال األوكــراين ، عــدل الربمل ــوانني الوطني ــةق ــة املتعلق ــة بالتربي  البدني
 ،، ووضــع املبــادئ القانونيــة ذات الــصلة هلــاتــشريعيةالقاعــدة اســتكمال الوالرياضــة مــن أجــل 

وانطالقـا مـن    . وتعزيز دور التربية البدنية يف تطوير أمناط حياة صحية، من بني أهـداف أخـرى              
ــة للت جنــاح  ــة الباالســتراتيجية الوطني ــة والرياضــة املدرســية  ربي ــةدني ــروابط  وإقام ــة   ال ــع األندي م

يف اململكة املتحدة، اليت هتدف إىل تغـيري واقـع التربيـة البدنيـة والرياضـة يف املـدارس،                 الرياضية،  
ــدة ، اســتراتيجية٢٠٠٨يف عــام نفــذت،  ــشباب  ل جدي ــة والرياضــة لل ــة البدني هتــدف إىل ، لتربي

دنية والرياضة جلميع الشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم          عاملي للتربية الب  ذي مستوى   إنشاء نظام   
ملكتب الدولـة للـشؤون     يتناول مكتب سبورتس يونايتد التابع      و. سنة ١٩ مخس سنوات و  بني  

 الرياضـة يف حـل   الـدور الـذي ميكـن أن تؤديـه     األمريكيـة زارة اخلارجيـة  يف والثقافية والتعليمية   
مبادرتــه الــدويل مــن خــالل علــى الــصعيد ية الرياضــ التبــادالتيعمــل علــى تعزيــز الرتاعــات، و
ــامل  ــة ب ــزوار الرياضــيني الرياضــيني بعوثاملتعلق ــق   ، وني وال ــه عناصــر تتعل ــضم يف براجم  باإلعاقــة ي

  .واملساواة بني اجلنسني
  

  تعبئة املوارد
ــوجز   - ٣٥ ــة العمــل  ت ــايل ا )A/61/373(خط ــب : لتحــدي الت ــادرات املتوســيع نطــاق  يتطل ب

حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ، مـن أجـل       ألغراض التنمية والـسالم    تسخري الرياضة املتعلقة ب 
ملواجهـة هـذا التحـدي،      و. شـراكات خالقـة   إقامـة    تعبئـة املـوارد و     ،واألهداف اإلمنائية األخرى  

متويـل مبتكـرة   ومت التشجيع على استحداث آليات ،  ادتأو ز عند مستواها    املشاركة   استمرت
علـى خمتلـف املـستويات، مبـا يف ذلـك إشـراك       متعـددون   أصـحاب مـصلحة  يقـوم هبـا     وترتيبات

  .املنظمات الرياضية واجملتمع املدين والرياضيني والقطاع اخلاص
الـدعم للـربامج الرياضـية اجليـدة بوصـفه أداة           ة  يلتوعيـة الرياضـ   أسـتراليا ل   برنامج   ويقدم  - ٣٦

ة ومنطقـة البحـر الكـارييب       للتغيري االجتمـاعي يف بلـدان منطقـة احملـيط اهلـادئ، وأفريقيـا اجلنوبيـ               
التمويــل قــد رصــد مبلــغ و.  بلــدا٤٠يف أكثــر مــن أضــيق نطاقــا نــشطة أل ويقــدم منحــاواهلنــد، 

املتعلقـة بتـسخري الرياضـة ألغـراض     ربامج  الـ مـن خـالل دعـم       ف. ٢٠١٤حىت عـام    ليغطي الفترة   
ــة،  ــل التنمي ــتراليا أتعم ــادة  س ــن أجــل زي ــدرات م ــسلطات احملل  شــركائها ق ــك ال ــا يف ذل ــة ، مب ي
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 معاجلــةتــسهم يف ذات نوعيــة جيــدة ختطــيط وتنفيــذ أنــشطة رياضــية ، علــى واجملتمعــات احملليــة
  رياضـية   مـشاريع  دعم تنفيـذ  لـ   النمـسا أمـواال     وتقـدم  .تم حتديـدها حمليـا    يـ  التنميـة الـيت      أولويات

نـشوب   ملنـع    وتـدابري  وتنفيـذ طـرق      مـشاريع لوضـع    وإمنائية خمتلفـة تـشمل علـى وجـه التحديـد          
ــدخل  والرتاعــات ــات الت ــصدميف أوق ــسالم يف  ات ال ــاء ال ــاطق املوبن ــيت تتعــرض ل ن ــاتال  ،ألزم
 علـى ســبيل املثـال يف غواتيمـاال، حيـث ميكــن     إمنـائي فعـال علــى حنـو مـستدام؛    تعـاون  لتحقيـق  

جنـوب أفريقيـا، حيـث مت حتـسني الرعايـة           يف   متعـددة األغـراض، و     تشييد عدة مالعب رياضـية    
  .رة القدميف جمال كتدريب تنظيم أنشطة يدز عن طريق اإلضحايا  أليتام  املقدمةالصحية

بوركينــا فاســو الــصندوق أنــشأت الوطنيــة للرياضــة، ات دعم خطــة العمــل للــسياسولــ  - ٣٧
جلهات املاحنة اخلارجيـة، باإلضـافة إىل   لتربعات ا مفتوح والوطين لتشجيع الرياضة والترفيه، وه 

كنـدا  فـإن   ،  أمـا علـى الـصعيد الـدويل       .  فيه ايلاملساهم الرئيسي احل  اليت هي   دولة بوركينا فاسو    
تـسخري الرياضـة ألغـراض    املتعلقـة ب موعة واسعة من األنشطة املتعـددة األطـراف       جملدعم  تقدم ال 

املواضـيع  الفرانكفونيـة، يف حـدود   الـدول  الكومنولث، وودول التنمية والسالم يف األمريكتني،   
ــواردة يف ا ــهائي  ال ــر الن ــدو لللتقري ــق العامــل ال ــة    املعــين بيلفري ــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي ت

وزارة التــراث الكنديــة ، نــدا علــى وجــه اخلــصوصك حكومــة يتــوىل تنفيــذ أنــشطةو. والــسالم
أداة مــن حيــث كوهنــا  األلعــاب قيمــة الرياضــة وتــدركوالوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة الــيت  

أداة بوصـفها    الرياضـة    ة لتـستغل  الكنديللمنظمات غري احلكومية    وتقدم الدعم    ،للتنمية البشرية 
  .وتسوية الرتاعاتالصحة والتعليم  األهداف املتصلة بتحقيقل

 اتفـاق    يف إكـوادور   لرياضة ووزارة تنـسيق اإلنتـاج والعمالـة والتنـافس         اوقعت وزارة   و  - ٣٨
الـشركات املتوسـطة احلجـم      االبتكارية اليت تتقـدم هبـا       تعاون ملنح مساعدات اقتصادية لألفكار      

ت بطـوال ا الـدعم ل حكومـة هنغاريـ  تقـدم  و. والترفيـه لـة يف قطـاع التربيـة البدنيـة والرياضـة      العام
يف املدن اهلنغارية الكـربى الـيت تـوفر         املوجودة  منتصف الليل، وهي شبكة من النوادي الصغرية        

.  وذلك هبدف منع القاصـرين مـن الـسلوك املنحـرف           ، الليل أثناءلعب تنس الطاولة    ات ل إمكاني
مجهوريـة  ، و وغواتيمـاال ربامج يف كمبوديـا،     الـدعم لـ   كالـة اليابانيـة للتعـاون الـدويل         الومت  وقد

إلنـشاء نظـام أساسـي لـدروس التربيـة البدنيـة يف املـدارس         إلقامـة شـراكات     ،   الدميقراطية الوس
الرياضــة، وبنــاء ملمارســة االبتدائيــة، ملنــع جــرائم األحــداث مــن خــالل تــوفري الفــرص للــشباب  

خطـط   مـن أجـل تنفيـذ     ومعارفهـا الوس  يف للمعـوقني األوملبيـة ولية لأللعـاب  للجنة الدقدرات ا
  .ةتعزيز الرياضاملتعلقة بعملها 
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ووضـعت اململكـة األردنيـة اهلامشيـة بــرامج خمتلفـة لتحـسني الـصحة البدنيـة واملهــارات           - ٣٩
جـائزة   مـن خـالل      ، علـى سـبيل املثـال      ؛ األطفـال والـشباب     لدى ال سيما القابلة للنقل،   احلياتية  

لتربية البدنيـة، واالسـتثمار يف   لاهللا الثاين للياقة البدنية وتطوير مناهج مدرسية خاصة      امللك عبد 
مالطـا  احملليـة يف  صحية يف اجملتمعـات  الـ عالقـات  ويستفيد برنامج ال. ة يف املدارسياملرافق الرياض 

 يف املـدارس والكليـات    الطـالب الطرق الـيت يـتعلم هبـا   لتركيز على ل الرياضة والتربية البدنية     من
أهـداف مـشتركة،    حتقيـق    حنـو    كيـف يعملـون    و هم بعـضا،   بعـض  يقبلـون  معـا، و   كيف يعيـشون  

يعملـون   عليـه عنـدما      هـو  أفـضل عنـدما يعملـون مـع اآلخـرين ممـا              هم يـصبح  أداءكون أن   ريدو
  .مبفرده كل
كـسيك  يف امل  ٢٠١٠-٢٠٠٨  للفتـرة  ةي البدنيـة والرياضـ    للتربيـة الربنامج الوطين   ويوفر    - ٤٠

الـيت  فـرص  الاآلثار اإلجيابية الناجتة عـن  يستفيد من  يف حني ، الالزمة اهلياكل األساسية الرياضية  
يف ألسـرة   املتكاملـة ل  وقد اعتمـد النظـام الـوطين للتنميـة          . ةالبدنيأنشطة التربية   الرياضة و تتيحها  

 هــذا  يفمــربنياملعــوقني، تــنص علــى تــدريب األشــخاص الرياضــة وبــشأن سياســات املكــسيك 
تقــوم مجهوريــة مولــدوفا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، املتعلــق بإدمــاج عقــد اليف إطــار و. القطــاع

 ويف عــاميالعقليــة والبدنيــة،  ات اإلعاقــ  رياضــية ســنوية لألشــخاص ذوي  اتم منافــسيتنظــب
 ، وذلـك   للرياضيني ذوي االحتياجات اخلاصـة     “مالرياضة تعلِّ ”برنامج  ُنظم   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٨

  .لرياضةالوطين لحتاد االبالتعاون مع 
، كيفـة للمعـوقني  املة يرياضـ لعـاب ال موناكو، مـن خـالل تنظـيم يـوم سـنوي لأل      وتكفل    - ٤١

. واملــسابقات الرياضــيةللمــشاركة يف األلعــاب علــى فــرص األشــخاص ذوي اإلعاقــة حــصول 
 والرعايـة االجتماعيـة   وزيـر الدولـة للـصحة       ولتعاون والتنمية   اوزارة  عرضت  ،  ٢٠٠٨عام   يفو
ــدة وال ــشأنرياضــة سياســة جدي ــوان   ا  ب ــائي بعن ــاون اإلمن ــ”لرياضــة والتع ــوحاهل ــوة . دف مفت ق

مـن   مواضـيع علـى  هذه الـسياسة   تركز  و .٢٠١١-٢٠٠٨للفترة   “ اإلمنائي الرياضة يف التعاون  
حمليـة  وقامت عدة منظمات رياضـية  . الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني وبناء السالم  قبيل  

ــة ومنظمــات  ــة وإمنائي  مــن الــربامج عــددتنفيــذ ب، ٢٠٠٨ منــذ عــام ،منظمــات رياضــية هولندي
نمــو ال”عنــون  املربنــامجالكــذلك نفــذ معهــد بــريو للرياضــة و.  مــن البلــدان الناميــة بلــدا١٣ يف
ــامج يــ “الرياضــة مــع ــاع شجع ، وهــو برن ــذين   علــى اتب ــاة صــحية للبــنني والبنــات ال أمنــاط حي

ــراوح ــني   تت ــارهم ب ــا يف١٢و  ١٠أعم ــع  تعليمة مؤســس ١٢٨  عام ــة تق ــة كــاالو،  ي يف مقاطع
  .مقاطعة ليما ويف
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ــدعم إل قطــر قــدمتو  - ٤٢ ــدان،   ال ــشاء مرافــق رياضــية يف عــدة بل ــهان ــان وفلــسطني  من  لبن
 للـصندوق العـاملي للرياضـة الـذي يـديره           أساسـي واصلت قطر تقدمي دعـم      و. وتونس، وإريتريا 

ــة     ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــذي مكت ــشباب   وال ــرامج ال ــات وب ــول خميم   مي
استخدام الرياضة للمساعدة يف حتسني الصحة البدنية والعقليـة، وتعزيـز املهـارات االجتماعيـة               ب

وهبـدف تـشجيع    .  املخدرات وجنوح األحداث   ات تعاطي الشباب من إغراء  حلماية  اإلجيابية، و 
، قامـت رابطـة     لرياضـية أمنـاط احليـاة الـصحية واملـشاركة يف األلعـاب ا           واتباع  العمل التطوعي،   

السياسات الـشبابية يف االحتـاد الروسـي،      لرياضة والسياحة و  االقيادات الشابة، بدعم من وزارة      
بتنفيذ مـشاريع شـبابية     ،  ٢٠١٤ اليت ستجرى يف عام      األوملبية لأللعاب الشتوية    املنظمةواللجنة  

ــام  ــار  يف ٢٠٠٩يف عـــ ــسة إطـــ ــصعيد   منافـــ ــى الـــ ــت علـــ ــم   نظمـــ ــة باســـ ــوطين معروفـــ الـــ
تعليميـة  منظمـات غـري حكوميـة ومؤسـسات         وشارك يف هذا احلدث     . “والرياضة نتطوعوامل”

مـشروعا   ٧٣ وقد بلغ جمموع عدد املـشاريع الـيت عرضـت         الروسي؛   منطقة يف االحتاد     ٣١من  
 للقـدوم إىل ع يرااملـش إىل واضـعي  دعوة جهـت الـ  و، و منطقـة  ١٨مـن   مـشروعا    ٢١اختري منها   

  .قنيومبياد املعليوأيوم  يف وا أيضا حيث شاركنهائياتالموسكو للمشاركة يف 
، الـيت تنظمهـا وزارة   السلوفاكألطفال والشباب   ل الوطنية   األوملبيةوتشمل املهرجانات     - ٤٣

 اإلقليميــة، اجملموعــات الــسلوفاكية واألوملبيــةالتربيــة والتعلــيم الــسلوفاكية بالتعــاون مــع اللجنــة 
 تــشجيع اآلبــاء واألمهــات واملدرســني واملــدربني  دف إىلهتــجوانــب ثقافيــة وتعليميــة وبيئيــة، و

 مثــل املــدارس واملرافــق املدرســية ،، والــسياسيني، واملؤســسات املختــصةينيواملــسؤولني الرياضــ
 ،والنوادي الرياضية، والبلديات والواليات والسلطات احملليـة واالحتـادات الرياضـية واملنظمـات      

 علـى ، و ومنـائهم  يف حياة األطفال والـشباب       ةنظيفوالرياضة ال الرياضية   األلعابعلى فهم أمهية    
نـع أعمـال العنـف يف    ومل.  املمارسـة العمليـة     واقع بذل مزيد من اجلهود من أجل النهوض هبا يف        

، يف مجيـع     يف توغـو   لرياضة والترفيـه  اوزارة  أطلقت  انتخابية،  عمليات   نظمت فيها عدة  ت  اوقأ
 بـشأن  عمل   حلقات ندوات و  نظمت أيضا و. “عنف والسالم الالكأس   ”مبارياتأحناء البلد،   

يف إطـــار ووباإلضـــافة إىل ذلـــك، . “الرياضـــة والـــسالم” و “الرياضـــة والتنميـــة”ضـــوعي مو
ــذكرى   ــه  اخلمــسنياالحتفــاالت بال  ٢٤ يف ، الســتقالل توغــو، نظمــت وزارة الرياضــة والترفي

  . مدينة لومي الوطنية، سباق املاراثون يفاألوملبية، بالتعاون مع اللجنة ٢٠١٠أبريل /نيسان
 يـدل علـى     وهو أمر  للنساء والبنات،     السنوي نظم ترينيداد وتوباغو مهرجان الرياضة    ت  - ٤٤

 النمــاء الرياضــة مــن خــالل تعزيــز تكــافؤ الفــرص، و جمــالالفتيــات والنــساء يفب مــدى النــهوض
يف جنـازات رياضـية     وتعمـل كـبريات الـسن الـاليت حققـن إ          . الشخصي، وأمنـاط احليـاة الـصحية      

.  خـالل هـذا املهرجـان      والبنـات لنساء الـشابات    لدعم املرأة ومناذج إجيابية     ضي بصفة دعاة ل   املا
م وغريهــني مـع شــركاء العمـل الـدولي   يف أوكرانيـا  ألسـرة والـشباب والرياضــة   اوتتعـاون وزارة  
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ويف هـذا الـصدد،     .  طريقـة حيـاة صـحية      ، من خالل وسـائط اإلعـالم الوطنيـة، التبـاع          للترويج
 تـنظم  واألحـداث الرياضـية اجلماعيـة   الـصحة واللياقـة البدنيـة    رياضـية املتـصلة ب  الاألحـداث   فإن  

  .أسلوب حياة صحيتباع بانتظام للترويج ال
 كــرة القــدم قــوةؤســسة كــرة القــدم كيكــز مليف اململكــة املتحــدة، يــستخدم برنــامج  و  - ٤٥

ــة  ــةرة القــدم كــ وشــعبية أمســاء أندي ــراوح أع  االحترافي ــذين تت ــشباب ال مــارهم بــني   إلشــراك ال
يف  ناديـا  ١٨هنـاك   و. بوسـائل أخـرى    يصعب الوصول إلـيهم    سنة، والذين قد     ١٨سنة و    ١٢

يعتمـد  الربنـامج الـذي     هـذا   شارك يف تنفيـذ     تـ كـرة القـدم     ناديـا يف احتـاد       ٢١الدوري املمتاز و    
أكثـر أمنـا وأقـوى      بنـاء جمتمعـات      مـن أجـل      لد بعض أكثر املناطق حرمانا يف الب      رؤية تستهدف 

 الواليـات    يف ن العـام واخلـاص    االقطاعـ ويـشارك   . اهتـا اإلمنائيـة    احتراما مـن خـالل إمكاني      وأكثر
ــة  يف إطــار ،املتحــدة ــام   محل ــا لع ــشيل أوبام ــسيدة األوىل مي ــا ” ٢٠١٠ال ــدما دعون  “!منــضي ق

لــشباب مــن أجــل حتــسني لــدى ا الــيت تــشجع النــشاط البــدين ،كافحــة الــسمنة لــدى األطفــالمل
احتـاد  مـن اثـين عـشر       حمترفـون   ن  ووقـد انـضم رياضـي     . يف املدارس وتوافرها  نوعية التربية البدنية    

إعالنـات  وة  يالرياضـ النـوادي   النـشاط البـدين مـن خـالل         تـشجيع    مـن أجـل   احلملـة   إىل   رياضي
  .املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية الرمسية

  
  ما يتحقق من تأثرياألدلة على     

يتطلب تعميم مفهوم تـسخري الرياضـة       : يللتحدي التا ا) A/61/373(خطة العمل   توجز    - ٤٦
. ألغــراض التنميــة والــسالم يف الــربامج والــسياسات الوطنيــة والدوليــة رصــدا وتقييمــا شــاملني  

تطوير وتعزيز أدوات ومؤشـرات ومقـاييس مـشتركة للتقيـيم والرصـد تـستند إىل معـايري               ويظل  
املتــصلة الــربامج واملــشاريع  يتجلــى تــأثرييف حــني و. امليــدان ميثــل حتــديا عامليــا يف  متفــق عليهــا

ــ ــة والــسالم يف  بت مــع ، وواضــحا يف كــثري مــن احلــاالت  امليــدانسخري الرياضــة ألغــراض التنمي
زيـد مـن   ملأدوات القيـاس  بد من أن ختـضع       ال من قصص النجاح،     االعتراف بوجود عدد كبري   

املتـصلة بالرياضـة      اإلمنائيـة  تقيـيم الـربامج واملـشاريع     إىل  العديد من احلكومـات     ويعمد  . التطوير
 حاجـة إىل اتبـاع هنـج     مثـة  ال تـزال     علـى الـرغم مـن أنـه       ،  يف أساليب التقييم العامة املقررة لديها     
الـيت  أن الـربامج واملـشاريع      ولكن ينبغي أيضا مالحظـة      . خاص بالرياضة يكون مبسطا وشامال    

قياســها، يــصعب نتــائج كــثرية تفــرز ماديــة اإلجيابيــة والاللقــيم لأيــضا تــروج الرياضــة تــستخدم 
  .، مثالالتماسك االجتماعي، والتفاهم واالحترام املتبادلك
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مــن تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، املعــين بالفريــق العامــل الــدويل يقــوم و  - ٤٧
دور حاسـم يف  بـ بالتعاون مع مراقبني من القطاع األكـادميي،  حيث كونه منتدى للحكومات و 

وهـذا بـدوره    . املمارسـات اجليـدة   ربامج واملشاريع الرياضية وعلى     أثر ال مجع وإبراز األدلة على     
تـسخري الرياضـة ألغـراض      ب املتصلةالعامة  ات  السياسيف جمال   صب يف صياغة توصيات     يسوف  

ــة والــسالم ــر املعنــون  . التنمي ــ”ويقــدم التقري ــة والــسالمألغــراضسخري قــوة الرياضــة ت :  التنمي
. مواجهـة التحـدي املـذكور أعـاله       طـرق   شأن   بـ  ة مفيـد  ت توجيهـا  ،“توصيات إىل احلكومـات   

مهيــة مزيــدا مــن األالتقيــيم والتجريــب والرصــد ب  املتــصلةالبحــوث  عــام، إيــالء، بوجــهينبغــيو
مـسامهة  لل و، التـأثري حتقيق أقصى قدر من دورات الربامج واملشاريع، من أجل    يف إطار واملوارد  

  .يف تطوير قاعدة معرفية واسعة
  

  تحدةمنظومة األمم امل  - باء  
   التنمية والسالمألغراضالرياضة تسخري مكتب األمم املتحدة املعين ب    

 التنميــة والــسالم،  ألغــراضالرياضــة تــسخري مكتــب األمــم املتحــدة املعــين ب   واصــل   - ٤٨
 التنميـة والـسالم،   ألغـراض الرياضـة   تـسخري   قيـادة املستـشار اخلـاص لألمـني العـام املعـين ب             حتت

أداة لتحقيـق التنميـة والـسالم وتيـسري الـشراكات           بوصـفها   الرياضـة   قوة  ب  االعتراف الدعوة إىل 
  .يف هذا اجملال

.  الفتـرة املـشمولة بـالتقرير   علـى مـدى   تقدم كبري يف جمال الدعوة واالتـصاالت     وأحرز  - ٤٩
 منظومــة - التنميــة والــسالم ألغــراضالرياضــة تــسخري ”  املعنــوناملوقــع اجلديــدوقــد مت تطــوير 
 ا الرياضـة عنـصر    اليت تـستخدم   بالتعاون مع كيانات األمم املتحدة       ،“عملوهي ت األمم املتحدة   

لالطـالع علـى    وقع بوابة   ويعترب هذا امل  . ٢٠١٠فرباير  / يف شباط   املوقع عمله   وبدأ ،أنشطتهايف  
تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم،     مــسألة منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن    أعمــال 

األحـداث الرياضـية   الـيت تتنـاول      مبـا فيهـا تلـك        ،طة واألخبـار  ألنـش  من ا  يقدم قائمة شاملة   هوو
املرئيــة املؤســسية للمكتــب  اهلويــة وقــد عــززت. بكاملــهاالكــربى عــرب منظومــة األمــم املتحــدة 

حتقيــق ” مــن الكراســة املعنونــة،ونــشرت نــسخة جديــدة .  لــه شــعار جديــداســتحداث بفــضل
هــذه دد وحتــ. ٢٠٠٩نــوفمرب /ثــاينتــشرين ال يف “ الرياضــةعــن طريــقأهــداف األمــم املتحــدة 

التعليم والــصحة كــ اهلامــة مبــا يف ذلــك اجملــاالت املواضــيعية  ،واليــة املستــشار اخلــاصالكراســة 
  .والتنمية والسالم والتمكني والشمول من خالل الرياضة

تــسخري الــصندوق االســتئماين ل  األمــني العــامأ، أنــش٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاينيف و  - ٥٠
الرياضـة  تـسخري  مكتب األمم املتحـدة املعـين ب      ، على أن يتوىل     التنمية والسالم  ألغراضلرياضة  ا

الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ويف أثنــاء .  للــصندوقاملنفــذاملكتــب دور  التنميــة والــسالم ألغــراض
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 أيــضا توورد.  ومونــاكو وهولنــداوالــصنيتربعــات ماليــة مــن أملانيــا وديب وسويــسرا  وردت 
جلمـع   ٢٠٠٩نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   يف  نظّـم   عشاء  حفل  ن إيرادات    لتشغيل املكتب م   تربعات

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشـد آل مكتـوم، رئـيس جملـس     التربعات، وذلك حتت رعاية  
صــاحبة الــسمو امللكــي وحــاكم ديب،  ، العربيــة املتحــدةاإلمــاراتنائــب رئــيس دولــة ، الــوزراء
 رئـيس  ، الدوليـة األوملبيـة للـسالم، عـضو اللجنـة       م املتحدة    هيا بنت احلسني، سفرية األم     األمرية

. “الرياضـة مـن أجـل عـامل أفـضل         ”االحتاد الـدويل للفروسـية، املستـشار اخلـاص، حتـت شـعار              
كبـــار  للمتعلقـــات الشخـــصية لكبـــار الرياضـــيني وصـــفقات لبيـــع تـــذاكر لمـــزاد علـــينوَمجـــع 

 الـربامج الـيت    خصـصت لـدعم بـرامج رياضـية، وخـصوصا     وألعمال فنية، أمـواال الشخصيات،  
 ، يف األلعـاب الرياضـية     الفعليـة تفيد األطفال والشباب الفلـسطينيني وتـشجعهم علـى املـشاركة            

  .تغيري يف جمتمعاهتمإحداث  أداة بناءة من أجل واكونأن يو
 ، بالتعــاون مــع إدارة شــؤون اإلعــالمواصــل املكتــبخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٥١

تـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة        بلفريـق العامـل املعـين       لرئيـسا   بـصفتها   التابعة لألمانة العامـة،     
ــابع لفريــقوالــسالم . جتماعــات ذلــك الفريــق ا، عقــد وتنــسيق  األمــم املتحــدة لالتــصاالت  الت

وثابتــة لالتــصال متــسقة تيــسري القيــام بأنــشطة اهلــدف الرئيــسي للفريــق العامــل هــو تنــسيق و و
. ماثلـة املناسـبات  امل والكـبرية ا يتعلـق باألحـداث الرياضـية       ألمـم املتحـدة فيمـ     والتوعية يف إطار ا   

سخري ملتخصــصني يف شــؤون الــربامج املتــصلة بتــ وعقــد املكتــب يف عــدة مناســبات اجتماعــات
وصـناديقها ووكاالهتـا   ألمـم املتحـدة   يف العديـد مـن بـرامج ا   الرياضة ألغـراض التنميـة والـسالم      

تـسخري  واملعنيـة ب   املتحدة   لألمم  التابعة  الوكاالت العمل املشتركة بني  فرقة   إطار يف   ،املتخصصة
ــسالم،    ــة وال ــادل األفكــار  وذلــك الرياضــة ألغــراض التنمي  واملعــارفاملعلومــات ومــشاطرة لتب

  .والتحديات
ــب  - ٥٢ ــا،     البعثــات املعنيــة، ، بالتعــاون مــع  ورّوج املكت  حيثمــا كــان ذلــك مناســبا وممكن
 املتحـدة للمـساعدة يف بنـاء        التابعـة لألمـم   م  شاركة القوات املسلحة يف عمليـات حفـظ الـسال         مل
ــاد    أو ــاون مــع القي ــق الرياضــية بالتع ــرميم املراف ــة للعمليــ اتت ــادرة  . ات املدني وباإلضــافة إىل مب

ــشار اخلــاص و  ــام هبــا املكتــب   املست ــة األمــم املتحــدة  و عمليــات التيــسري الــيت ق يف كــوت عملي
ليـستخدمه  بناء ملعب لكـرة القـدم       بعملية  يف ال  الباكستانية    سالح اهلندسة  كتيبةقامت  ،  ديفوار

 هـذا اإلجنـاز   ساهمقد و. ٢٠٠٩افتتح يف عام قد  و؛ن يف بواكيه، كوت ديفوار  والسكان احمللي 
ــد  ــول يف تولي ــسكان قب ــدى ال ــينيل ــة  ل احملل ــمعملي ــضال عــن ، املتحــدةلألم ــق ف  التماســك  حتقي

  .حيةتمكينهم من املشاركة يف أنشطة صباالجتماعي يف أوساط الشباب، 
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 إنـشاء برنـامج تـسخري الرياضــة    شـجع املكتــب علـى  خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،       - ٥٣
ا  العمـل الـيت بـدأه      فريقألغراض التنمية والسالم يف كوت ديفوار عن طريق تيسري اجتماعات           

، ٢٠٠٨ أكتـوبر / يف تـشرين األول    إىل البلـد  هلذا الغرض عقب زيارة املستشار اخلـاص        املكتب  
عمليـة  و املكتـب تـألف مـن    ي الذي،  وقد قام الفريق  . واملشاركة يف تلك االجتماعات   واملسامهة  

 الـيت   املناقـشات إىل  اليونيـسيف   بـضم    الدوليـة،    األوملبية واللجنة    يف كوت ديفوار   األمم املتحدة 
كـرة القـدم   تـستخدم فيـه   تنفيـذ برنـامج   تويل القيـادة يف    على   جرت، حيث وافقت اليونيسيف   

 مـن أجـل احلـصول       احيويـ املواليـد أمـرا     ويعتـرب تـسجيل     . ية تـسجيل املواليـد     الوعي بأمه  إلذكاء
مـا يـسهم يف بنــاء   وهـو  تعلـيم رمسـي يف املـستقبل،    علـى  املدنيـة و قيـد يف سـجل األحـوال    علـى  

 اجلهـود   وبفـضل .  يف اجملتمـع   يف الـسابق  حمرومـة    اليت كانـت     السالم من خالل دمج اجملموعات    
ــق العامــل،    ــذهلا الفري ــالــيت يب ــة دمتق ــة اللجن ــة  األوملبي ــة مــسامهة مالي ــامج ل الدولي ــونلربن  املعن

 ٢٠٠٩ديـسمرب  /كـانون األول مـن  يف الفتـرة   فـذ ن وهـو برنـامج  ، “املضي مباشرة إىل اهلدف  ”
  .٢٠١٠ هيوني/ حزيرانإىل
مـن  املنـتج    الـشباب    املتعلـق بتنميـة   نتـدى   امل”  جـرى تنظـيم    ،٢٠٠٩ يونيه/ويف حزيران   - ٥٤

وكان املنتدى مبـادرة مـشتركة      .  يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب      “فريقيا يف أ  خالل الرياضة 
 التنميـــة والـــسالم ومؤســـسة ألغـــراضالرياضـــة تـــسخري بـــني مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين ب

وافتـتح  . يـوث سـبورتس   ماثـاري   رابطة  جاكوبس، بالتعاون مع األكادميية السويسرية للتنمية و      
، واملستــشار اخلــاص، ورئــيس مؤســسة جــاكوبس،  كينيــايفوزيــر الــشباب والرياضــة املنتــدى 

مـن  ون  املمارسـ عـرض فيـه     وكـان املنتـدى منـربا       . واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئـة      
جـروا حتلـيال    أ واملـوارد واخلـربات، و     ارف املعـ  واذوي اخلربة واخلـرباء أفـضل املمارسـات وتبـادل         

 استخدام الرياضة لتنمية شباب منتج يف أفريقيـا،         هااليت ينطوي علي  القيود  لإلمكانات و  امنهجي
يف املـستقبل يف هـذا اجملــال   املتبعـة   النــهج مـن شـأهنا أن جتعـل   جمموعـة مـن التوصــيات   وا وضـع و

  .أكثر فعالية
 األمــمأول منتــدى مــشترك بــني  ا، سويــسربيف لــوزان، عقــد ، ٢٠١٠مــايو /يف أيــارو  - ٥٥

، “أمهيـة الـشراكة  ”هذا احلدث الـذي محـل عنـوان         مجع   وقد.  الدولية األوملبيةاملتحدة واللجنة   
امليــدان يف تنفيــذ  مــن أجــل تعزيــز التعــاون يف ، األمــم املتحــدة عــنمــسؤولني رياضــيني وممــثلني

، بوجـه    املنتـدى  تنـاول و. تسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم      املتعلقة ب الربامج واملبادرات   
حتقيقهـا  الرياضـة  األشـياء األخـرى الـيت تـستطيع        هي  ما  : اجملاالت التالية ب تتصل مسائل،  خاص
تـشجيع  و ؛ واملساواة بني اجلنـسني ؛الشبابتنمية  استهداف  و ؛األهداف اإلمنائية لأللفية؟  لدعم  

ــصحية؛    ــاة ال ــاط احلي ــساعدة   وأمن ــسالم وامل ــاء ال ــام  واألعمــال بن ــق إىل األم ــسانية، والطري . اإلن
 املتحــدة بــني األمــم التعــاون ملواصــلة اكــرريــصبح حــدثا متهــو أن  املنتــدى واهلــدف مــن هــذا
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 التابعـة  وكـاالت ال االجتماع زمخـا جديـدا للتعـاون بـني        قد وفر هذا  و.  الدولية األوملبيةواللجنة  
 اتفـاق    إبـرام  ، يف مجلة أمور، إىل    ، وهو ما أفضى    الدولية األوملبية األمم املتحدة واللجنة     ملنظومة

مثـة  عـالوة علـى ذلـك، فـإن     .  الدوليةاألوملبية واللجنة جديد للتعاون بني منظمة الصحة العاملية    
تـــسخري الرياضـــة ألغـــراض  ليف كـــوت ديفـــوارجديـــد إلنـــشاء برنـــامج ا تبـــذل حاليـــا جهـــود
  .والسالم التنمية

  
  صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة    

ــا، واالحتــاد الــدويل لكــرة       - ٥٦ ــة االقتــصادية ألوروب الــسلة، واالحتــاد اتفــق كــل مــن اللجن
التركــي لكــرة الــسلة، والــشرطة الوطنيــة التركيــة، علــى اغتنــام بطولــة العــامل لكــرة الــسلة لعــام  

 املقامة حتت رعاية االحتاد الـدويل، كفرصـة للتـرويج لرسـائل الـسالمة علـى الطـرق يف                ٢٠١٠
احملتـرفني  وتشمل األنشطة املخطـط هلـا ترشـيح ثالثـة مـن العـيب كـرة الـسلة                   . مجيع أحناء العامل  

املــشهورين ليكونــوا نــاطقني باســم احلملــة؛ وإعــداد نــشرات تروجييــة للــسالمة علــى الطــرق؛     
وإنتاج مقطع فيديو خاص؛ وعرض هذا املقطع وغريه من املواد املتعلقة بالـسالمة علـى الطـرق        
على شاشـات العـرض اجلداريـة واملقـصورات التروجييـة املوجـودة يف املالعـب خـالل البطولـة؛                    

مــؤمترات صــحفية قبــل هنائيــات كــأس العــامل وأثناءهــا؛ وإصــدار إعــالن الــسالمة علــى    وعقــد 
  .  املقامة حتت رعاية االحتاد٢٠١٠الطرق لبطولة العامل لكرة السلة لعام 

واشتركت كل من منظمـة الـسياحة العامليـة التابعـة لألمـم املتحـدة، وحكومـة جنـوب             - ٥٧
ة بينــهما للــسياحة والرياضــة واألحــداث الكــربى يف   أفريقيــا يف تنظــيم القمــة الدوليــة املــشترك  

، الــيت هتــدف إىل اجلمــع بــني قــادة األوســاط الــسياحية  ٢٠١٠فربايــر /جوهانــسربغ، يف شــباط
وإدراكـا مـن املنظمـة للـدور     . العاملية الستكشاف أثر األحداث الرياضية الكربى على السياحة      

تحـديات، والتحفيـز، والتحـول إىل       احليوي الـذي تؤديـه الـسياحة يف دعـم الـصمود يف وجـه ال               
حتــدد فيهــا الوســائل الــيت ميكــن هبــا “ خريطــة طريــق لإلنعــاش”اقتــصاد أخــضر، قامــت بوضــع 

ــذه         ــة يف ه ــة والوطني ــة أكــرب يف اإلجــراءات الدولي ــسهم بفعالي ــسياحة أن ي ــسفر وال لقطــاع ال
  . اجملاالت الثالثة املترابطة

مج متطوعي األمم املتحدة مع مكتـب األمـم   وعلى مدى العامني املاضيني، اشترك برنا       - ٥٨
املتحدة املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، لضمان التقـدير والـدعوة للـدور اهلـام                
الذي يؤديه املتطوعون والعمـل التطـوعي والرياضـة يف حـاالت األزمـات، علـى صـعيد اجملتمـع                   

امـة، أنـشطة الرياضـة مـن أجـل التنميـة            احمللي، ولتعمـيم املنظـور اجلنـساين والـشبايب، وبـصفة ع           
وشـارك متطوعـو األمـم املتحـدة أيـضا يف املنتـدى املـشترك بـني              . والسالم، يف مجيع أحناء العامل    

. ٢٠١٠ مـايو / الدولية عن أمهية الشراكات، الذي ُعقـد يف أيـار  األوملبيةاألمم املتحدة واللجنة   
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ص علــى تقــدير املــسامهة العظيمــة وكــان مــن بــني التوصــيات الــصادرة عــن املنتــدى توصــية تــن 
ــة       ــة مــن خــالل الرياضــة، وتــشجِّع اللجن ــز الــسالم والتنمي ــة يف تعزي ــةللجهــود التطوعي  األوملبي

 على املشاركة يف االحتفاالت مبناسبة الذكرى العاشرة للـسنة الدوليـة            األوملبيةالدولية واألسرة   
  . للمتطوعني

التـراث الـصحي لـدورة    العامليـة كتـاب    ، نشرت منظمـة الـصحة       ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   - ٥٩
بلـدا،   ١٠٠وتواصل املنظمـة يف  . جناحات وتوصيات:  يف بيجني  األوملبية لأللعاب   ٢٠٠٨عام  

وال سيما البلدان املنخفضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل، تنفيـذ النـهج التـدرجيي للمراقبـة، وهـو                    
قبيـل النـشاط البـدين، وحتليـل        طريقة بسيطة وموحدة جلمع البيانات املتعلقة بعوامل اخلطر مـن           

وتشمل أنشطة املنظمة تقـدمي الـدعم       . هذه البيانات ونشرها، مبا يتيح مواصلة رسم السياسات       
ونظـرا ألمهيـة النـشاط البـدين بالنـسبة للـصحة         . والتوجيه امللموسني والعملـيني لفـرادى البلـدان       

فــضة الــدخل والبلــدان املتوســطة العامــة، وحملدوديــة املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة يف البلــدان املنخ
الدخل، قامت املنظمة بوضع التوصيات العاملية املتعلقة بالنـشاط البـدين مـن أجـل الـصحة الـيت                   
تتناول الصالت بني وترية النشاط البدين ومدته وشدته ونوعه، ومقداره الكلـي الـالزم للوقايـة              

 مبـادرة القــضاء علــى داء  وأقامــت املنظمـة أيــضا شـراكة مــع ســفري  . مـن األمــراض غـري املعديــة  
السل، جنم كرة القدم الدويل لويس فيغو، الذي عني سـفريا للنوايـا احلـسنة ملكافحـة داء الـسل           

ومنذ ذلك احلـني، ولـويس فيغـو يـساهم يف مكافحـة داء الـسل                . ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  
عـــن طريـــق االســـتفادة مـــن شـــهرته مـــن أجـــل وضـــع أدوات للـــدعوة واالتـــصال تـــستهدف   

  . العام جلمهورا
وعملت اليونيسيف باالشتراك مع االحتادات الرياضية الدولية على تنفيذ بـرامج تتخـذ             - ٦٠

وتواصــل اليونيــسيف . الرياضــة والترفيــه واللعــب ســبيال لتثقيــف األطفــال، وتلبيــة احتياجــاهتم  
عزيـز   بلـدا لت ١٢ اخلاصـة، علـى مجيـع الـصعد، ويف         األوملبيةالعمل عن كثب مع دورة األلعاب       

وحققـت تلــك الــشراكة إجنــازات كــبرية يف  . حقـوق األطفــال ذوي اإلعاقــة الذهنيــة وفرصــهم 
جمال تعزيـز الـسياسات االجتماعيـة ذات األثـر علـى األطفـال ذوي اإلعاقـة يف ميـادين الرعايـة                      
الـــصحية، والتعلـــيم، والرياضـــات الترفيهيـــة، وفـــرص العمـــل؛ وأدت إىل زيـــادة الـــوعي العـــام 

إلعاقة وقدراهتم وحقوقهم وإىل زيادة معرفة هـذه املـسائل؛ وتناولـت املواقـف              باألطفال ذوي ا  
ــى متكــني         ــت عل ــائهم؛ وعمل ــدماجهم ومن ــيت حتــول دون ان ــة األخــرى ال واحلــواجز االجتماعي

واليونيــسيف هــي إحــدى ثــالث منظمــات دوليــة رائــدة يف   . األطفــال ذوي اإلعاقــة وأســرهم 
 ٢٠١٢ي للتــراث الرياضــي الــدويل لــدورة لنــدن عــام   برنــامج اإلهلــام العــاملي، الربنــامج الرمســ 

ويهدف الربنامج إىل اسـتخدام قـوة الرياضـة يف          .  للمعوقني األوملبية واأللعاب   األوملبيةلأللعاب  
ــاة   ــراء حي ــة، يف       ١٢إث ــات احمللي ــدارس واجملتمع ــدرات، يف امل ــع الق ــل وشــاب جبمي ــون طف  ملي
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ــوة ال     ٢٠ ــق ق ــامل، عــن طري ــع أحنــاء الع ــدا يف مجي ــة    بل ــة والرياضــة واأللعــاب العالي ــة البدني تربي
ــع  ــشاملة للجمي ــشاركة يف      . وال ــوال للم ــشجعون يف أنغ ــدم وامل ــو كــرة الق ــع العب ــدما جتمَّ وعن

، قامـت اليونيـسيف، مـع احلكومـة         ٢٠١٠ينـاير   /هنائيات كأس األمم األفريقية يف كانون الثاين      
تـشجيع األنغـوليني والـضيوف علـى        األنغولية واجلهات الـشريكة احملليـة، بـدعم محلـة إعالميـة ل            

. ضد االجتار بالبشر، واالستغالل، واملمارسـات اجلنـسية غـري املأمونـة           “ إبراز البطاقة احلمراء  ”
وأقامــت اليونيــسيف شــراكات مــع منظمــات رياضــية يف أوروبــا، مبــا يف ذلــك نــادي برشــلونة  

االحتـادات الرياضـية يف   لكرة القـدم، ونـادي مانشـستر يونايتـد، واالحتـاد األورويب للـسباحة، و           
أمريكا الشمالية، مبا يف ذلك الرابطة الوطنية لكرة الـسلة، والرابطـة الوطنيـة للـهوكي، ورابطـة                  
ــرامج        ــة مــن أجــل دعــم ب ــار، حلــشد املــوارد املالي ــار، ورابطــة كــرة القــدم للكب البيــسبول للكب

تمع املـدين يف    وعملت اليونيسيف بنشاط على بناء قدرات احلكومة ومنظمات اجمل        . اليونيسيف
جمــال اســتخدام الرياضــة والترفيــه ســبيال إىل دعــم حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والنــهوض   

  . “عامل صاحل لألطفال”جبدول أعمال 
ــتنادا إىل         - ٦١ ــشباب اس ــة ال ــة يف صــياغة سياســات لعمال ــة العمــل الدولي وأســهمت منظم

األوليـة، واملهـارات األساسـية الالزمـة       النتائج التجريبيـة لبحـوث فعليـة ركـزت علـى املهـارات              
وُنــشرت أيــضا . لــسوق العمــل، وكفــاءات املتطــوعني يف الفعاليــات الرياضــية احملليــة والرئيــسية

، وقد أُعـدت يف إطـار       العمل الكرمي والرياضة  نتائج البحوث املذكورة أعاله يف سلسلة بعنوان        
ــة    ــات، واللجن ــةشــراكة مــع اجلامع ــة، واالحتــ األوملبي ادات الرياضــية، وكــذلك منظمــي   الدولي

وُوِضع برنامج تـدرييب منـوذجي،     . األلعاب الرياضية احملليني من إيطاليا وبريو وفرنسا وسويسرا       
املركز الدويل للتدريب من أجل مـساعدة املـدربني يف تنميـة            /بالتعاون مع منظمة العمل الدولية    

ساعدة الرياضيني على فهـم أمنـاط    مهارات قابلة للنقل من ممارسة الرياضة إىل سوق العمل؛ ومل         
سوق العمل انطالقا مـن حيـاهتم املهنيـة اخلاصـة؛ وملـساعدة طـالب الدراسـات العليـا املهـتمني                     

وكــذلك يتنــاول الربنــامج املــذكور . بوظــائف ذات صــلة بــإدارة األنديــة واالحتــادات الرياضــية
ورينـو، بإيطاليـا، مـسألة      أعاله الذي ميكن تقدميه عنـد الطلـب يف املركـز الـدويل للتـدريب يف ت                

تنميـــة املهـــارات الالزمـــة للفعاليـــات الرياضـــية احملليـــة، اســـتنادا إىل مواصـــفات املـــشاركني يف 
ويتـــضمن برنـــامج التـــدريب عنـــصرا عـــن العمـــل مـــع األمـــم املتحـــدة يف جمـــال          . الـــدورة
إطــار عمــل األمــم املتحــدة    /والتنميــة يف إطــار وضــع التقييمــات القطريــة املــشتركة      الرياضــة

  .للمساعدة اإلمنائية
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عــدة شــراكات ومبــادرات يف إطــار عــامل  ) الفــاو(أقامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة  و  - ٦٢
ن وومن بني سفراء املنظمة للنوايا احلسنة، يوجد مـشاهري رياضـي          . الرياضة واملشاهري الرياضيني  

والرياضـيني  ، )فرنـسا (، وباتريـك فـيريا    )إسـبانيا (من أمثال جنمي كـرة القـدم راؤول غـونزالس           
، يقـدمون دعمـاً     )جـزر البـهاما   (، ودييب فريغسون    )الواليات املتحدة (مبيني كارل لويس    ياألول

كـرة  ”محلة  الفاو  ، أطلقت   ٢٠٠٨ويف عام   . قوياً ويتعاونون مع ما تقوم به املنظمة من أنشطة        
رابطــات ومنظمــات كــرة القــدم الــدعم مــن  الســتقطاب “ اجلــوعملكافحــةالقــدم للمحتــرفني 

حتــرفني، وذلــك يف إطــار حركــة دوليــة ملكافحــة اجلــوع هتــدف إىل التوعيــة بوجــود بليــون  للم
مــشاريع إنتــاج الغــذاء يف  لفائــدة شــخص يعــانون مــن اجلــوع بــشكل مــزمن، ومجــع األمــوال    

 كــرة القــدم للمحتــرفني رابطــة احتــاداتووقَّعــت املنظمــة اتفاقــات تعــاون مــع . البلــدان الناميــة
فريقي لكرة القـدم، واالحتـاد اآلسـيوي لكـرة القـدم، واحتـاد كـرة القـدم            األوروبية، واالحتاد األ  

 شـيلي، واحتـاد كـرة     يفساو باولو، واحتاد كرة القـدم يف يف أمريكا اجلنوبية، واحتاد كرة القدم  
ومن خالل هـذه الـشراكة، نظََّمـت        .  مثل ريال مدريد وأتليتيكو مدريد     القدم الفرنسي، ونوادٍ  

 يف أحنـاء أوروبـا      “يوم مباريات كرة القدم من أجل مكافحة اجلوع       ”ل  عدة مبادرات مث  فاو  ال
االحتفـال الثـاين هبـذا    يف فعاليـات  واشـترك  . “يـوم األغذيـة العـاملي     ”علـى هـامش     الذي سيقام   

  .كرة قدم احتدوا حول نفس الرسالةل ناد ٢٠٠  رابطة أوروبية و١٦ اليوم
  

 الــيت نظمهــا ٢٠١٠كـأس العــامل لعـام   مباريــات أنـشطة منظومــة األمـم املتحــدة يف إطـار        
  )الفيفا (االحتاد الدويل لكرة القدم

تبقِّي مخسة أعوام من اجلدول الـزمين احملـدد لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              نظرا ل   - ٦٣
 حتقيــق هــذه األهــداف يف أفريقيــا، أصــبح القــرار بإقامــة   التوجــه حنــوجــود قــدر كــبري مــن  لوو

 فرصـةً هامـة إلحـراز تقـدم جتـاه حتقيـق           يف جنـوب أفريقيـا       ٢٠١٠امل  كأس الع ل الفيفامباريات  
الرياضـة  تـسخري   يف االعتبار، عمل مكتب األمم املتحدة املعين ب       ذلكومع أخذ   . هذه األهداف 

املُتََّخـذة يف   التنمية والسالم مبثابـة منـسق وُمَيـسِّر فيمـا يتعلـق مببـادرات األمـم املتحـدة                   ألغراض  
 هبـا كيانـات     اضـطلعت وفيما يلي موجز للمبادرات الكثرية اليت       .  القدم كأس العامل لكرة  إطار  

  .هءوأثناالدوري األمم املتحدة قبل 
أثنـاء مباريـات    أطلقت املنظمة الدولية للهجرة محلة دوليـة هبـدف منـع اإلجتـار بالبـشر                  - ٦٤

عم لــدجمتمعيــة  منظمــة ١٦وهلــذا الغــرض، منحــت املنظمــة سلــسلة مــن املــنح لـــ . كــأس العــامل
وَتَمثـل جـزء مـن احلملـة يف     . االضطالع مبجموعـة مـن أنـشطة الوقايـة واحلمايـة يف أحنـاء البلـد         

ومعلومـات  مـساعدة  وتوفري خطـوط لل   اخلدمات العامة يف اإلذاعة والتلفزيون،      بإذاعة إعالنات   
مكتــب منــسق اسـتحدث   و.معروفـة جــدا مــستهدفة ووزعـت يف أمــاكن  كراســات نـشرت يف  
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ملـساعدة املقاطعـات املـضيفة يف جنـوب أفريقيـا علـى إجـراء              دعـم   بـادرات   الشؤون اإلنـسانية م   
ــشاملة      ــنظم االســتجابة ال وباإلضــافة إىل . استعراضــات لدرجــة التأهــب حلــاالت الكــولريا، ول

. ذلك، ساعد املكتب يف مجع خمزون لإلمدادات يف حـاالت الطـوارئ لفائـدة هـذه املقاطعـات                 
ــدور إشــرايف وتن    ــضاً ب ــب أي ــامجظيمــي يفواضــطلع املكت ــى إدارة الكــوارث    برن ــدريب عل  الت

، اشـتمل علـى متـارين       دوريالـ  أجري يف غوتنغ ومقاطعة كيب الغربية قبل         الذي والتصدي هلا 
  .حماكاة التصدي للكوارث

 مبثابــة منــرب قــيِّم للحملــة العامليــة ملناهــضة  ٢٠١٠كــأس العــامل لعــام فعاليــات كانــت و  - ٦٥
 نفــسهدوري الــوقبــل بدايــة . ألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسانة ايالعنــصرية الــيت أطلقتــها مفوضــ

  هـذه  بوقت طويل، أوضحت املفوضة الـسامية مـن خـالل تـصرحيات عامـة متنوعـة، أهنـا تـرى                   
 لتــرويج رســائل كــأس العــامل لكــرة القــدم يف وطنــها األصــلي فرصــةً مباريــات قامــة إل ناســبةامل

 ةفرقــألبــأن يقــوم قائــد كــل فريــق مــن ا واعُتِمــد مقتــرح . مباشــرة ملناهــضة العنــصرية والتمييــز 
 بتالوة إعالن بلغة الفريق األصلية يشجع فيـه         ، املشاركة يف مباريات الدور ربع النهائي      ةالثماني

ــع أشــك     ــذ مجي ــى نب ــيم الوحــدة   االالعــبني واملــسؤولني واملــشجعني عل ــاق ق ــصرية، واعتن ل العن
  .اجملسدة يف كرة القدم

تخفـيض عـدد األمهـات اللـوايت        نداء ل كرة القدم بتوقيع     وطنية ل  ةفرقأوقام قادة عشرة      - ٦٦
يقضني حنبهن نتيجة أسـباب متـصلة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، واألطفـال الـذين يولـدون              

اإليـدز  /برح برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية      وما. مصابني به 
ســفرياه خــالل أنــشطة الــدعوة الــيت يــضطلع هبــا  مــن ،عــامل كــرة القــدمإطــار يف يعمــل بنــشاط 

، وإميانويــل أديبــايور )أملانيــا( للنوايــا احلــسنة، ومهــا جنمــا كــرة القــدم مايكــل بــاالك   الرئيــسيان
لنـداء  ا إىل تأييـد   العبا كرة القدم، بعد انضمام املوقعني السابق ذكـرهم إليهمـا،             ودعا). توغو(
ويف ظـل هـذا الـزخم،       . “رد اإليدز ببطاقة محـراء    من سويتو إىل ريو دي جانريو، لنط      ”عنون  امل

تـأليف   رموز وشعارات ومتائم و    يف تصميم   الربنامج أيضاً مع االحتاد الدويل لكرة القدم       اشترك
اإليــدز يف جنــوب أفريقيــا، / مــن شــأهنا زيــادة الــوعي ولفــت االنتبــاه إىل مــسألة الفــريوسأغــاٍن

وسـائط متعـددة معنونـة      باستخدام  مج أيضاً محلة    وأطلق الربنا . والقارة األفريقية، والعامل ككل   
، استعانت مبجموعـة متنوعـة مـن املـشاهري الرياضـيني الـدوليني ومـن                “إخوان من أجل احلياة   ”

  .اإليدز/لحماية والوقاية من الفريوسلترويج لفريقيا لأجنوب 
هــداف  مــن األاًثــل هــدفميوباملــشاركة مــع مثانيــة فنــانني أفــريقيني حملــيني، كــل منــهم     - ٦٧

اإلمنائية لأللفية، وباالستعانة مبوهبة اإلنتاج اليت يتمتع هبا آرثر بيكـر، املنـتج املوسـيقى املـشهور                 
. “ أهــداف مــن أجــل أفريقيــا٨”عنونــة املغنيــة األعامليــاً، أنــتج برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي 
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 العمــل يف مــشروع وباإلضــافة إىل ذلــك، اشــترك الربنــامج اإلمنــائي مــع مرفــق البيئــة العامليــة يف 
كـأس  الفيفـا ل مباريـات   أن تكونمحلة جنوب أفريقيا الداعية إىل  و. ٢٠١٠النقل املستدام لعام    

 الشؤون البيئية والسياحة يف جنـوب أفريقيـا         وزارةقيادة  حتت  ،  مراعيةً للبيئة  ٢٠١٠ لعام   العامل
 مهمـة  هـي م املتحـدة للبيئـة،     كـأس العـامل وبرنـامج األمـ       لمـة   املنظِّالفيفا  ومبشاركة اللجنة احمللية    

واسـتخدام  الـيت ال مـربر هلـا؛        متعددة اجلوانب هتدف إىل رفع مستوى الوعي؛ وتقليل النفايات          
الطاقــة بــصورة أكثــر كفــاءة والبحــث عــن مــصادر بديلــة للطاقــة؛ واحلــد مــن اســتهالك امليــاه؛  

لبيئـة مـع    انـامج   وعالوة على ذلك، اشـترك بر     . ومعادلة أثر الكربون الناشئ من األلعاب ككل      
 لـدعم الـسنة الدوليـة للتنـوع         أقـيم ، الـذي    “اللعـب مـن أجـل احليـاة       ”شركة بومـا يف مـشروع       

، وهي مبادرة عاملية لألمم املتحدة هتـدف إىل زيـادة الـوعي بـالتنوع               ٢٠١٠عام  يف  البيولوجي  
  .أحناء العاملكافة البيولوجي واحلفاظ على الطبيعة يف 

وفرقة العمل املعنيـة    امل، أطلق صندوق األمم املتحدة للسكان       كأس الع مباريات  وأثناء    - ٦٨
قـام   اً حبثيـ اً، مـشروع أفريقيـا ، باملشاركة مع حكومة جنوب    بتثقيف ومناصرة املشتغلني باجلنس   

وعـالوة  . دوريجبمع بيانات عن املشتغلني باجلنس وعن فريوس نقص املناعـة البـشرية أثنـاء الـ               
ــاج     ــصندوق يف إنت ــك، شــارك ال ــى ذل ــة   اجمــاً تل برن٢٥عل ــا يف مرحل ــوب أفريقي ــاً يف جن فزيوني

، هتـدف إىل زيـادة الـوعي والـدعم لألهـداف اإلمنائيـة       ءهـا كأس العـامل وأثنا باريات  ملاالستعداد  
 مع املباراة النهائية لكأس العـامل مبـادرة برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات                 توتزامن. لأللفية

 اسـتهدفت الـشباب     الـيت و،  “نـاً امن أجـل أفريقيـا أكثـر أم       الشباب  ”عنونة  امله  ؤالبشرية وشركا 
  . املعرضني للخطر يف أفريقيا بغرض تشجيعهم على جتنب السلوكيات وأمناط احلياة املنحرفة

ودعمـت اليونيــسيف حكومـة جنــوب أفريقيـا يف إبــراز صـحة األطفــال وســالمتهم يف       - ٦٩
القطـاعني العـام    مـن   ها  ؤف وشـركا  يسوأطلقت اليونيـ  . كأس العامل ُنظِّم على هامش    مقدمة ما   

 هلمـا   يسواخلاص محلة إعالمية واسـعة النطـاق حتمـل رسـالة بـأن إيـذاء األطفـال واسـتغالهلم لـ                    
األطفـال واآلبـاء واألمهـات والـسياح،        إىل  وحذرت احلملة، املوجهة    . أفريقيامكان يف جنوب    

جلــنس مــع األطفــال الــسياحة لغــرض ممارســة امــن مــن إســاءة معاملــة األطفــال واســتغالهلم، و 
رئيـسية  المهرجانـات الفيفـا   مـن  واالجتار باألطفال؛ وأنشأت أماكن مالئمة لألطفـال يف أربعـة           

وأطلقـــت . ت، وبـــورت اليزابيـــث ي يف ســـويتو، وســـاندتون، ونلـــسربو  املقامـــةلمـــشجعني ل
مباشــرة وأثنــاء أســبوع دوري  يف جنــوب أفريقيــا قبــل الــ“البطاقــة احلمــراء”ف محلــة ياليونيــس
هاتف احملمـول   للـ وُوزِّعـت رسـائل وخلفيـات للـشاشات ونغمـات           . ٢٠١٠ الطفـل لعـام      محاية

وعــالوة علــى ذلــك، .  اســتغالل األطفــاللقــضاء علــىالتــرويج لعلــى أعــضاء الــشبكة هبــدف  
ــيم و   ــع وزارة التعلـ ــسيف مـ ــتركت اليونيـ ــة اجملتمعالاشـ ــةتنميـ ــيم  يـ ــا يف تنظـ ــوب أفريقيـ  يف جنـ

، وذلـك هبـدف   دوريالـ فتـرة   لتثقيـف األطفـال أثنـاء       افرص أتاحتمهرجاناً رياضياً خمتلفاً     ٢١
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ــرويج ل ــيني،    التـ ــال احمللـ ــصحية لألطفـ ــاة الـ ــاط احليـ ــشطة وأمنـ ــن  ولألنـ ــشباب مـ ــشجعني الـ لمـ
  . العامل أحناء
، قامت الـسلطات الوطنيـة، بالتعـاون      ٢٠١٠  لعام كأس العامل ل الفيفامباريات  وخالل    - ٧٠

ــة، بوضــع ونــشر ك   اخلمــسات ”تيــب لإلرشــادات الــصحية معنــون  مــع منظمــة الــصحة العاملي
واسـتفادت محلـة   . “ملمارسـة النـشاط البـدين املناسـب    أسـس  مخـسة  ” حول موضوع  “الثالث

مناسـبات  نظمـت   ، اليت   “لنركل الفقر خارجاً  ”إطالق محلة   بأللفية من املناسبة    لألمم املتحدة   ا
. أفريقيــالــيني يف جنــوب وأنــشطة عامــة هتــدف إىل متكــني احملــرومني والفقــراء مــن الــسكان احمل 

 محلــة األمــم املتحــدة لأللفيــة ي ممثلــأحــدوتــشي أونيــو، غفيمــا يتعلــق هبــذه األنــشطة، أعلــن أوو
العمل من أجل التعجيـل بتحقيـق       ”والعب كرة قدم من الواليات املتحدة، تأييده علناً لرسالة          

بالقـضاء علـى الفقـر       االلتـزام    جتديـد احلكومـات إىل    خمتلـف   ، ودعـا    “األهداف اإلمنائية لأللفيـة   
  . ٢٠١٥واجلوع حبلول عام 

  
ألغـــــراض الرياضـــــة تـــــسخري خطـــــة عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة بـــــشأن   -سادسا  

  والسالم التنمية
، شجعت اجلمعيـة العامـة الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة        ٦١/١٠يف القرار    - ٧١

الرياضـة  لتـسخري   حـدة   وغريها من اجلهـات الفاعلـة املختلفـة علـى تنفيـذ خطـة عمـل األمـم املت                  
وحـددت خطـة العمـل      ). A/61/373(التنمية والـسالم الـواردة يف تقريـر األمـني العـام             ألغراض  

 إلشـراك   ،إطاراً يتضمن خطوط العمل الرئيسية ونقـاط العمـل        ) انظر أيضاً الفرع األول أعاله    (
ينــهم مــن منظومــة األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء وعــامل الرياضــة والــشركاء اآلخــرين، ومتك 

 التنميـة والـسالم، هبـدف دمـج        مـن أجـل   االستفادة من اإلجنازات اليت حتققت يف جمال الرياضة         
لتنمية وبناء الـسالم، مـن أجـل إقامـة روابـط      الدويل لعمال األالرياضة بشكل أفضل يف جدول    

واضحة بني فرصـة املـشاركة يف جمـال الرياضـة وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واألهـداف                
  . األوسع نطاقاً للتنمية والسالم املستدامني

يقــدم خطــة عمــل أن ، طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام  ٦٣/١٣٥ويف القــرار   - ٧٢
ــسالم      ــة وال ــراض التنمي ــسخري الرياضــة ألغ ــشأن ســبل ت ــة يف   . ب ــازات احملقق ــالنظر إىل اإلجن وب

فادة، والتحـديات احملـددة، تبقـى    املاضي، واملعرفة املكتـسبة، وثغـرات التنفيـذ، والـدروس املـست           
ن الفرع التايل خطوط عمـل رئيـسية   وبناًء عليه، سيبيِّ. بشكل عام صاحلة ومنطبقة   خطة العمل   

معدلــة تعــديالً طفيفــاً، وباإلضــافة إىل ذلــك، بنــاًء علــى األنــشطة العديــدة املــذكورة يف الفــرع   
 مـا زال يـتعني إجنازهـا أو الـيت     اخلامس، سيستعرض بإجياز ما أُِجنز من نقاط العمل، وتلك الـيت        

ر اوحىت يتسىن خلطة العمـل أن تتـسق مـع قـر           .  خمتلف اجلهات الفاعلة إجنازها    تواصليتعني أن   
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ــل     ــأن تنتق ــة ب ــة العام ــاماجلمعي ــالغ اإل دورة إىل نظ ــسنوية ب ــصف ال ــشأن ن ــسخري  ب الرياضــة ت
اهلـدف هـو تـشجيع      و. التنمية والسالم، ينبغي هلـا وفقـاً لـذلك أن تغطـي مـدة سـنتني               ألغراض  

. األمــم املتحــدة وشــركائها علــى االنتقــال مــن مرحلــة التوعيــة إىل مزيــد مــن التنفيــذ والعمــل    
ميع أصحاب املصلحة العمل مبا يتماشى مع خطوط العمـل الرئيـسية لـدمج الرياضـة         جب هابوُي

  .من أجل التنمية والسالم يف جدول أعمال التنمية على مجيع الُصُعد
  

 ل الرئيسيةخطوط العم  - ألف  
  اض التنمية والسالماإلطار العاملي لتسخري الرياضة ألغر  -  ١  

ــا برناجمــا مــشترك    : التحــدي ــة املتفــق عليهــا عاملي  يــسمح ألصــحاب  اتــشكل األهــداف اإلمنائي
املــصلحة بالعمــل معــا واإلســهام يف حتقيــق التقــدم حنــو إطــار عــاملي لتــسخري الرياضــة ألغــراض  

 .مالتنمية والسال

زيز التعاون والتنسيق مـن أجـل التوصـل إىل رؤيـة مـشتركة بـشأن دور الرياضـة يف                    تع: اإلجراء
اختــاذ و. خدمــة التنميــة والــسالم، وإنــشاء شــبكة معــارف، وحتديــد األولويــات وإذكــاء الــوعي

فيهـا  قـق  يف اجملـاالت الـيت حت  وتعزيز مبادرات يف جمال تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم       
 .تعلق بإجناز األهداف اإلمنائيةأقصى الفوائد فيما ي

  
  ضع السياساتو  -  ٢  

إدمــاج اســتراتيجيات تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم يف   مثــة حاجــة إىل : التحــدي
، مـع تعزيـز التعـاون        واحلكوميـة واملتعـددة األطـراف      خطط وسياسات التنمية الوطنية والدوليـة     

 .والتنسيق بني أصحاب املصلحة

ــة والــسالم    تــشجيع و: اإلجــراء دعــم إدمــاج وتعمــيم مفهــوم تــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي
 ووضـع   ،“الرياضـة للجميـع   ”بـدأ   التـرويج مل  و. يف اخلطط والـسياسات اإلمنائيـة     بشكل منهجي   

  . الرياضة والتربية البدنيةسياسات تتسم بالشمول يف جمايل
  

  تعبئة املوارد  -  ٣  
ياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم مـن أجـل            مبـادرات تـسخري الر    توسيع نطاق   يتطلب  : التحدي

اسـتثمارا   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائيـة وأهـداف بنـاء الـسالم،          
 .ئة املوارد وإقامة شراكات خالقةملتزما وتعب
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آليـات التمويـل املبتكـرة والترتيبـات الـيت يتخـذها أصـحاب املـصلحة املتعـددين          تعزيز  : اإلجراء
ملــدين علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك إشــراك املنظمــات الرياضــية واجملتمــع ا رويج هلــا والتــ

 .والرياضيني والقطاع اخلاص
  

  أثريالتاألدلة على   -  ٤  
ــسالم      : التحــدي ــة وال ــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي ــوم ت ــسياسات يتطلــب تعمــيم مفه يف ال

رصـــدا حبثـــا منـــهجيا ونميـــة تـــسخري الرياضــة ألغـــراض الت بـــرامج واخلطــط، وكـــذلك تنفيـــذ  
 .شاملني وتقييما

ــشجيع ودعــم إجــراء  : اإلجــراء ــة، و البحــوث الت ــى األدل ــز أدوات اســتحداث قائمــة عل وتعزي
ــة شــاملة مــن أجــل ا  ومؤشــرات  ــستند إىل معــايري متفــق عليهــا   وأطــر مرجعي ــيم والرصــد ت  لتقي

 .مشترك بشكل
  

 نقاط العمل  - باء  
 الدول األعضاء

ق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وصـون الـسالم علـى عـاتق احلكومـات                تقع مسؤولية حتقي    - ٧٣
 .قبل كل شيءأوال و

ــيت أوردهــا      •   ــضة ال ــى   إن احلكومــات، بتقــدمي إفاداهتــا املستفي ــر، برهنــت عل هــذا التقري
 علـى ذلـك أيـضا دعـوة         توبرهنـ . أداة للتنمية والـسالم   كاهتمامها باستخدام الرياضة    

 قــرار (مراقــببــصفة يف اجلمعيــة للمــشاركة  الدوليــة يــةاألوملبلجنــة اجلمعيــة العامــة ال
 .)٦٤/٣اجلمعية العامة 

واصل فريق أصدقاء تسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة           ،بالتقريرخالل الفترة املشمولة      •  
ــة العامــة املتعلقــة بالرياضــة ومــضى يف   التنــسيقي والــسالم دوره  إزاء إجــراءات اجلمعي

ــدور    ــك ال ــى ذل ــد عل ــى ذ. التأكي ــدة     وجتل ــصل باختــاذ ع ــسيقي املت ــشاطه التن ــك يف ن ل
بـشأن كـأس     ٦٤/٥والقـرار   ،  األوملبيةاهلدنة   بشأن   ٦٤/٤قرار  القرارات، مبا يف ذلك     

 .ويل لكرة القدم يف جنوب أفريقيانظمه االحتاد الدي الذي ٢٠١٠العامل لعام 

ت يف االسـتثمارا النطـاق  زيـادة واسـعة   حـدوث  علـى  قـوي  دليـل   ، مع ذلك،    ال يوجد   •  
ــرامج   توظفهــا الــيت  ــصلة يف ب ــة ذات ال الرياضــة ألغــراض  تــسخري الوكــاالت احلكومي
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وباملثـل، مل جيـر االضـطالع بإدمـاج الرياضـة يف ورقـات اسـتراتيجية                . التنمية والـسالم  
 .د من الفقر إال يف حاالت معدودةاحل

الـشباب،  األطفـال و  بالرياضـة ومنـاء     من خالل الفريـق العامـل املواضـيعي األول املعـين              •  
التابع للفريق العامل الدويل املعين بتـسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة والـسالم، تتنـاول               

الـشباب  مـسألة محايـة األطفـال والـشباب، والرياضـيني           مسائل شىت منـها     احلكومات،  
 .من االستغالل

قليـل مـن    ها عـدد    لتربعات اليت قدم  االرابع من هذا التقرير، بفضل      الفرع  كما ورد يف      •  
، يف إطـار الفريـق      بـالتقرير  حكومة، خالل الفتـرة املـشمولة        ٢٦حلكومات، اجتمعت   ا

ــسالم      ــة وال ــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي ــين بت ــدويل املع ــل ال ــدء يف وضــع  ،العام  للب
 .الرياضة ألغراض التنمية والسالمسياسات وتوصيات متعلقة بتسخري 

الــيت رياضــية الربامج الــسات وسياالــ صــوب ا عامــاتــشري املالحظــة إىل أن هنــاك اجتاهــ  •  
ــة      ــرأة، وعلــى األشــخاص ذوي اإلعاق . تركــز علــى املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل

وسريكز الفريق املواضـيعي املعـين بالرياضـة واملـساواة بـني اجلنـسني واألشـخاص ذوي         
، التابع للفريق العامل الدويل املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنميـة والـسالم،             ةاإلعاق

، علـى عـدة مـسائل منـها       ،  ٢٠١٠يف خريـف عـام      علـى األرجـح     يبدأ نـشاطه    الذي س 
 .تقدمي دليل يف هذا الصدد

التصال مع منظومة األمم املتحدة، يعمـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         قامة ا بالنسبة إل   •  
الوطنيـة  جهـات التنـسيق   التنمية والسالم علـى تيـسري حتديـد     ألغراض  الرياضة  بتسخري  

 .والسالم لدى الكثري من احلكوماتتسخري الرياضة ألغراض التنمية باملعنية 

أعاله، فقد أحرزت احلكومات تقدما كـبريا       الواردة  وكما يستدل عليه من اإلجنازات        - ٧٤
لحكومات اليت أفـادت باختـاذ إجـراءات     سواء بالنسبة ل  إال أنه،   . خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
مــع نقــاط العمــل متــشيا لــب األمــر القيــام باملزيــد مــن املبــادرات وتلــك الــيت مل تفــد بــذلك، يتط

تعيـد النظـر يف خطـة    أن األعـضاء  ُيهاب بالـدول  و. احلكومات الواردة يف خطة العمل    اخلاصة ب 
إىل الفريـق   تنـضم   كمـا ُيهـاب هبـا أن        . العمل بغيـة اسـتعراض الـسياسات واملمارسـات الوطنيـة          

 .أن تدعمهألغراض التنمية والسالم والعامل الدويل املعين بتسخري الرياضة 
  

 منظومة األمم املتحدة

يف خطة العمل، دعيت منظومـة األمـم املتحـدة كـي حتقـق كامـل قـدرات الرياضـة يف                       - ٧٥
 .صحة والتعليم والتنمية والسالماليف اإلسهام 
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التنميـة والـسالم مـع      ألغراض  الرياضة  بتسخري  أدى تعاون مكتب األمم املتحدة املعين         •  
ــة   ا ــل اللجن ــةملنظمــات الرياضــية مــن قبي ــة، و األوملبي ــسالم والرياضــة،  منظمــة الدولي ال
، واالحتــاد الــدويل لكــرة )SportAccord(الرابطــة العامــة لالحتــادات الرياضــية الدوليــة و

 لكــرة القــدم، إىل زيــادة التماســك والتعــاون علــى ةاألوروبيــالرابطــات القــدم، واحتــاد 
 .شركاء ومنظومة األمم املتحدة الصعيد املنظومة بني هؤالء

ــها اإلدارات والوكــاالت والــصناديق والــربامج التابعــة      •   ــالنظر إىل اإلفــادات الــيت قدمت ب
فهـوم  لألمم املتحـدة، هنـاك دليـل واضـح علـى تزايـد إدمـاج منظومـة األمـم املتحـدة مل                     

 طويلــةالالتنميــة والــسالم يف سياســاهتا وبراجمهــا وخططهــا   ألغــراض تــسخري الرياضــة 
 .التاألجل لالتصا

بـشكل حمـدد    التنمية والـسالم    ألغراض  تسخري الرياضة   مفهوم  إدراج  يندر، مع ذلك،      •  
طــر عمــل األمــم  أووالتقييمــات القطريــة املوحــدة  الــربامج القطريــة لألمــم املتحــدة  يف 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية وغريها من الوثائق االستراتيجية والتخطيطيـة والـسياساتية،           
اسـتخدام  قـصد   التنمية والسالم   ألغراض  تسخري الرياضة   لل إقامة إطار مشترك     من أج 

 .از األهداف اإلمنائية لأللفيةيف إجناستخداما فعاال لرياضة ا

نظومـة األمـم   ُيهـاب مب ونتيجة للتطورات اليت حدثت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،            - ٧٦
فــإن وعــالوة علــى ذلــك، . ياضــية العامليــةتواصــل تعزيــز تعاوهنــا مــع املنظمــات الر أن املتحــدة 

املعـين  مكتـب األمـم املتحـدة       مـن   ، بتيـسري ومـساعدة       مـدعوة إىل العمـل     منظومة األمم املتحـدة   
طـر عمـل    أجهودهـا إلدراج الرياضـة يف       بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، على زيادة        

الـربامج القطريـة لألمـم املتحـدة     وحدة والتقييمات القطرية املو  األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     
ــسياساتية     ــة وال ــائق االســتراتيجية والتخطيطي ــن الوث ــا م ــدعى . وغريه اإلدارات والوكــاالت وت

وتقـــدمي املعلومـــات  إجنازاهتـــا لإلبـــالغ عـــن  والـــصناديق والـــربامج التابعـــة لألمـــم املتحـــدة     
 .بانتظام عنها

  
 أصحاب املصلحة الوطنيون والدوليون

، كـي   التبـاين عمـل، دعـي أصـحاب املـصلحة الـذين ينتمـون لفئـات واسـعة                 يف خطة ال    - ٧٧
علــى ويتــضمن هــذا التقريــر عــددا مــن األمثلــة   . يوســعوا مــن أنــشطتهم ويزيــدوا مــن تعــاوهنم  

 .خالل الفترة املشمولة بالتقريراليت وضعت ومناذج تعبئة املوارد اليت أقيمت لشراكات ا
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العاملـة  ت األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات            عملـ خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،        •  
يف ميــدان تــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم، علــى حنــو متزايــد مــع مــشاهري   

 .للنوايا احلسنةالرياضيني بوصفهم دعاة ورسل 

 مـن عـدة منظمـات رياضـية دوليـة مـن قبيـل        وردت خاصـة يتضمن هذا التقريـر أدلـة،         •  
 )SportAccord(الرابطــة العامــة لالحتــادات الرياضــية الدوليــة الدوليــة و األوملبيــةاللجنـة  

تـسخري الرياضـة    الـيت تعـزز مفهـوم        اواالحتاد الدويل لكرة القـدم فيمـا يتعلـق بأنـشطته          
 .“الرياضة للجميع”ومفهوم ألغراض التنمية والسالم 

ــك وســائط اإلعــالم واألوســاط         - ٧٨ ــا يف ذل ــدوليون، مب ــون وال ــصلحة الوطني أصــحاب امل
ــشركات واملنظمــات الرياضــية     األ ــدين وال ــع امل ــة واجملتم ــدعوون كادميي ــة  م ــتعراض خط إىل اس

ويف هـذا  . بفائـدة أكـرب   هـود اإلضـافية     أن تعـود فيهـا اجل      بغية حتديد اجملاالت الـيت ميكـن         ،العمل
نظومة األمم املتحدة والدول األعـضاء، حيـث أمكـن، إذكـاء وعـي أصـحاب                ُيهاب مب السياق،  
التعاون والعمل معـا مـن أجـل حتقيـق األهـداف       لعمل اخلاصة هبم وحثهم على      بنقاط ا املصلحة  

املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة        وينبغي ملكتب األمم املتحدة،     . الواردة يف خطة العمل   
 اجلزئـي   هـذا الفـرع   فيمـا خيـص     ث  دعن التطورات اليت حتـ    والسالم أن يبلغ، حسب االقتضاء،      

، مبـا يف ذلـك وسـائط اإلعـالم واألوسـاط            هـات الفاعلـة األخـرى     اجلوُيهاب ب . من خطة العمل  
مـع منظومـة   ، بـدورها،   تتعـاون أن  األكادميية واجملتمـع املـدين واملنظمـات واالحتـادات الرياضـية            

 تدعم برامج وأنشطة تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم الـيت تنفـذها      أناألمم املتحدة، و  
 املعـين   ة وبراجمها ووكاالهتا املتخصـصة ومكتـب األمـم املتحـدة          صناديق األمم املتحد  أو تديرها   

إقامــة شــراكات وجيــدر التــشجيع كــذلك علــى  . بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنميــة والــسالم 
 .املوارد مناذج مبتكرة لتعبئةإعداد استراتيجية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات القائمة و

  
الرياضــة بتــسخري مــم املتحــدة املعــين املستــشار اخلــاص ومكتــب األعــن طريــق التنــسيق     

 التنمية والسالمألغراض 

املستشار اخلـاص ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين           خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أحرز        - ٧٩
 فيما يتعلق باإلطار املشترك الذي يـضم        ا كبري ا تقدم ،التنمية والسالم ألغراض  الرياضة  بتسخري  

بالرياضـة يف كافـة القطاعـات، والـذي يتكـون مـن شـراكات               املبادرات والشركاء ذوي الصلة     
بوسـائل  وذلـك   ،  بانتظاموأنشطة متسقة لالتصال والتوعية والدعوة وتبادل املعلومات ونشرها         

ــة   املوقــع الــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة   منــها إنــشاء  املعــين بتــسخري الرياضــة ألغــراض التنمي
وأن تـدعمها   كتـب   املة املستـشار اخلـاص و     واليات وأنشط أن تستمر   ومن الضروري   . والسالم

الــدول األعــضاء علــى وجــه اخلــصوص، وأن يواصــل املستــشار اخلــاص دوره القيــادي يف دعــم 
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يف العمـل علـى وضـع    راكات بني عـامل الرياضـة واجملتمـع املـدين واألوسـاط اإلمنائيـة و              شإقامة ال 
ُيهـاب  و.  مـن الـشركاء    اهـ الدول األعضاء وغري  يشمل  إطار مشترك يف منظومة األمم املتحدة،       

التنميـة والـسالم،   ألغراض تسخري الرياضة فهوم ختلف اجلهات الفاعلة يف اإلطار املؤسسي مل     مب
ــة األإعطــاء وخاصــة الــدول األعــضاء، مواصــلة تقــدمي وتوليــد الــدعم، ســواء مــن حيــث      ولوي

 امليزانيـة  اسـتمرار التربعـات اخلارجـة عـن    يشمل وهذا . هلااملوارد توفري أو من حيث تها  نشطأل
 يف ميزانيـــة األمـــم املتحـــدة  املتعلقـــة هبـــذا النـــهجونظـــر الـــدول األعـــضاء يف إدراج العمليـــات

  .أمكن حيثما
  


