
A/66/PV.34  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
  الدورة السادسة والستون

  ٣٤اجللسة العامة 
  ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٧االثنني، 
 نيويورك

 

احملاضر الرمسية

 

 

 

وينبغـي  . يتضمن هذا احملضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطـب امللقـاة باللغـات األخـرى                
وينبغي إدخاهلا على نسخة مـن احملـضر وإرســـــاهلا بتوقيـــــع        .  للنص باللغات األصلية   أال تقدم التصويبات إال   

وستـصدر  . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room U-506:أحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد املعـين إىل    
 .التصويبات بعد انتهاء الدورة يف وثيقة تصويب واحدة

 

 

11-55061 (A) 
*1155061* 

      )قطر(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النصر السيد  :الرئيس
ــرئيس،       ــرئيس، تــوىل الرئاســة نائــب ال نظــرا لغيــاب ال

 . )الكويت(السيد العتييب 

 .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   

  من جدول األعمال١١البند 

 الرياضة من أجل السالم والتنمية

بناء عامل سلمي أفضـــل مـــن خالل الرياضة واملثـل           )أ(
 يباألعلى األوليم

 )A/66/L.3 (مشروع القرار  

أعطي الكلمة ملمثل اململكة املتحـدة      : الرئيس بالنيابة   
ــع،      ــام الرفي ــشمالية صــاحب املق ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن لربيطاني
ــة     ــدن التنظيميـ ــة لنـ ــيس جلنـ ــور، رئـ ــويي أوف رامنـ ــورد كـ اللـ

ــّوقني، لكـــي   لأل لعـــاب األوليمبيـــة واأللعـــاب األوليمبيـــة للمعـ
  .A/66/L.3يعرض مشروع القرار الصادر يف الوثيقة 

): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (اململكة املتحدة  (اللورد كويي   
للرياضـة   رس حياته أقف أمام اجلمعية العامة اليوم كشخص ك      

ــدن      ــة لن ــرئيس للجن ــة، وكرياضــي، واآلن ك ــة األوملبي واحلرك

. ٢٠١٢التنظيمية لأللعاب األوملبيـة وأوملبيـاد املعـاقني يف عـام             
إنـــه لـــشرف حقيقـــي أن أكـــون هنـــا هـــذا الـــصباح ألعـــرض  

، قبــل دورة األلعــاب االوملبيــة يف   )A/66/L.3(مــشروع قــرار  
بنـاء عـامل سـلمي أفـضـــل مــــن خـالل            ”بشأن   ،٢٠١٢لندن  

، املعـروف أيـضا باسـم قـرار         “الرياضة واملثل األعلى األوليميب   
 .اهلدنة األوملبية

بالنيابــــة عــــن شــــعب اململكــــة املتحــــدة واحلكومــــة    
ــدن، واجل   ــضيفة لنـ ــة املـ ــة املدينـ ــدة بلديـ ــة وعمـ ــة الربيطانيـ معيـ

الربيطانية األوملبيـة، أود أن أعـرب عـن خـالص امتناننـا للـدعم         
إن هـذا   . الذي قدمه األعضاء يف الـسابق ملـشروع القـرار هـذا           

نتيجــة ملــشاورات مــع مجيــع الــدول األعــضاء، أجريــت   الــنص
وقـد عـززت ردودهـا ودعمهـا        . بروح من االنفتاح والـشفافية    

يع الوفود على   النص، الذي نقدمه اليوم بفخر، كما أشكر مج       
جمموعة أصدقاء الرياضة والتنميـة      تعاوهنا ومساعدهتا، ال سيما   

علــى  والــسالم، الــيت ســاعدت حتــت رئاســة تــونس ومونــاكو،
 .الوصول مبشروع القرار إىل هذه النقطة
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لقـد كــان الــسعي لتحقيــق عــامل أفــضل وأكثــر ســالما    
ر لقــد رأى البــارون بيــا. علــى الــدوام يف قلــب الرؤيــة االوملبيــة

ــة، يف دورة   ــة احلديثـ دي كوبرتـــان، مؤســـس احلركـــة األوملبيـ
 .األلعاب فرصة عظيمة

ــاء عــامل مــسامل أفــضل مــن   ”     للمــسامهة يف بن
] و[ .... خــالل تعلــيم الــشباب عــن طريــق الرياضــة  

ــسببها      ــيت ي ــسعادة ال ــى ال ــاة تقــوم عل ــة حي ــة طريق هتيئ
اجلهـــد، والقيمـــة التربويـــة للمثـــل احلـــسن، واحتـــرام   

  .“عاملية األخالقية األساسيةاملبادئ ال

اليوم، وبعد مـرور أكثـر مـن قـرن، فـإن تلـك املبـادئ                  
يـشكل املـستوى االسـتثنائي      . صاحلة ومهمة كما كانت دائما    

 -للمشاركة يف تقدمي القرار املتعلق باهلدنة األوملبية هذا العـام           
عالمــة   -- يف اجلمعيــة العامــة  ١٩٣مجيــع الــدول األعــضاء   

حــصول علــى القــيم اخلالــدة الــيت ترمــز إليهــا لألمــل والــدعم لل
ــة  ــة األوملبيـ ــة واحلركـ ــة   . اهلدنـ ــة اهلدنـ ــل علـــى أمهيـ ــذا دليـ وهـ

 .واأللعاب االوملبية يف وقت التحديات العاملية

علـى مـر     .لكن يف هذه التحديات تكمن أيضا فرصـة         
التـــاريخ، كـــان يـــربز تقـــدم كـــبري يف الـــسياسة والتكنولوجيـــا 

ــا يف  ــة والفــن وغريه ــشدائد والثقاف ــات ال حيــث ظهــرت  .  أوق
احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، وتكنولوجيـــا   األمـــم املتحـــدة عقـــب

الــسواتل الــصناعية مــن احلــرب البــاردة ؛ بــل وحــىت موســيقى   
حنتـــاج دائمـــا . اجلـــاز الرائعـــة خرجـــت مـــن الكـــساد العظـــيم
وميكــن للهدنــة . للبحــث عــن طــرق جديــدة للــتفكري والعمــل  

 . يت تدعمها حقا تعزيز السالموقيمها، والربامج ال األوملبية

إن الرياضة واحدة من تلك القـوى الـيت ال تـزال تقـدم                
 مثـل  ،إهنـا تـضطلع بـأدوار كـثرية      . أمال حقيقيـا، مجاعيـا وفرديـا      

. دور الدبلوماسي اهلادئ املـاهر، أو حـىت صـانع الـسالم اخلفـي             
ظلـت احلركـة األوملبيـة       وعلى مدى أكثر من قـرن مـن الزمـان،         

 عن القيم اإلجيابية للبشرية، ومل تقتصر علـى التعـبري       احلديثة تعرب 

وتقيم احلركة األوملبية صـالت تتعـدى        .عن التغيري ولكن قيادته   
 .أو احلدود اجلغرافية والدبلوماسية التقليدية البىن االجتماعية

سيكون من احلماقة اإلحياء بأن الرياضة تقدم اجلـواب      
ولكن ميكنها أن   . ة لدينا الوايف والدواء جلميع العلل االجتماعي    

تـــساعد، بـــل تـــساعد فعـــال يف إصـــالح اجملتمعـــات احملطمـــة،  
ــرام الــذات وتعزيــز     ــاء الثقــة، وإعــادة اكتــشاف احت وإعــادة بن

 هنــاك أيــضا  .القــيم الــيت تقــع يف صــميم إنــسانيتنا املــشتركة     
النماذج اليت تعبِّر بقوة عن قدرة الرياضـة علـى جتـاوز حـواجز            

ــضاء  ــل والبغ ــيت  اجله ــك     ال ــضل تل ــل أف ــسان، ولع صــنعها اإلن
ــصرية يف      ــم األســطورة العن ــذي حطّ ــرت ال ــسي أوي النمــاذج جي

 .١٩٣٦عام  األلعاب األوملبية

 ١٩٨٠لقــد اشــتركُت يف دورة ألعــاب موســكو عــام   
 ويعــود الفــضل يف ذلــك بدرجــة كــبرية إىل الراحــل خــوان    -

ــامارانش ــو سـ ــة  ،أنطتونيـ ــذاك رئـــيس اللجنـ ــان حينـ   الـــذي كـ
 وإىل تــصميمه الــواعي علــى إقامــة األلعــاب  ،لدوليــةاألوملبيــة ا

حيث سـاعدت الرياضـة      - األوملبية يف االحتاد السوفييت آنذاك    
ــاهم  ــز التفـ ــى تعزيـ ــصداقة   ،علـ ــن الـ ــدة مـ ــبكة ممتـ ــشاء شـ  وإنـ

 والفرص اجلديدة اليت تتجاوز الفـروق األيديولوجيـة       ،والترابط
ة لقـــد ســـار الرياضـــيون مـــن الكـــوريتني الـــشمالي .واجلغرافيـــة

ــيدين      ــاد س ــاح أوملبي ــل افتت ــب يف حف ــا إىل جن ــة جنب  ،واجلنوبي
مؤكدين بذلك قدرة الرياضـة علـى التقريـب بـني النـاس علـى                

 .حنو يتعذر على السياسيني وحدهم

ــضي، إىل        ــت م ــن أي وق ــر م متــس احلاجــة اآلن، أكث
. تأييد مشروع قرار اجلمعية هذا باألفعال ال بـاألقوال وحـدها     

 املتحــدة يف الفتــرة املمتــدة مــن اآلن وســتقوم حكومــة اململكــة
إىل األلعـــاب جبملـــة مـــن األنـــشطة الراميـــة إىل تعزيـــز التنميـــة  

ــسلمية ــد خصــصت حــوايل    .ال ــامج  ٣٦لق ــون دوالر لربن  ملي
، وهــو “اإلهلــام العــاملي”رياضــي عــاملي مبتكــر حتــت مــسمى  

ــب       ــل قل ــات وميث ــن كــل اخللفي ــشباب م ــستهدف ال ــامج ي برن
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ــا ألوملبيــاد ل  وكــذلك بطبيعــة احلــال  ٢٠١٢نــدن وروح رؤيتن
 .للهدنة األوملبية

استطاع برنامج اإلهلام العاملي فعليـا مـن التواصـل مـع              
ــون شــاب مــن  ١٢ ــضم   ١٥ ملي ــدة ت ــد بفــضل شــراكة فري  بل

ووكـــاالت احلكومـــة  اليونيـــسيف واللجـــان األوملبيـــة املنظِّمـــة
ــامج    ــدان أخــرى إىل الربن ــد انــضمت أربعــة بل ــة، وق . الربيطاني

د الربنـامج علـى حتـسني الـنظم الرياضـية يف البلـدان              كما يساع 
. وتقويــة التحــصيل الدراســي الناميــة وزيــادة املواظبــة املدرســية

ــشابات مــن املــشاركة يف الرياضــة      ــات وال ــن الفتي كــذلك مكّ
واحلــــصول علــــى فــــرص التعلــــيم حبيــــث أصــــبحن قائــــدات  

كمـا أدى إىل تعزيـز الثقـة واالعتـداد بـالنفس وزاد         .جملتمعاهتن
االيـدز وخمـاطر   / درجة الوعي بفريوس نقص املناعة البشرية    من

وقـد سـاعد برنـامج اإلهلـام العـاملي أيـضا علـى             . صحية أخـرى  
ــة   ــق إقامــ ــن طريــ ــصاحلة عــ ــم املــ ــية يف  دعــ ــبات رياضــ مناســ

ــذين شــردهتم الرتاعــات    كــذلك وفَّــر .معــسكرات للــشباب ال
 .حافزا ومرتكزا ألطفال الشوارع لتغيري منط حياهتم

 نفسه، فإن الربنامج التعليمي املعين باألوملبياد       يف بلدنا   
قـد  ) Get Set( “تأهَّـب ”املـسمى   واأللعاب األوملبية للمعوقني

قيم الصداقة واالحتـرام     أيقظ يف املدارس واجملتمعات الربيطانية    
والتمّيــــز والــــشجاعة والعزميــــة املرتبطــــة باأللعــــاب األوملبيــــة  

ــا عـــزز  ــة للمعـــوقني، كمـ ــة اإلدمـــاج واأللعـــاب األوملبيـ  عمليـ
 .االجتماعي والتصدي لثقافة البلطجة والعصابات

ــسلط        ــه ي ــرار ألن ــضا مبــشروع الق ــين جــد فخــور أي إن
الضوء بقوة على قدرة الرياضة علـى حتـسني حيـاة األشـخاص             

إن  .ذوي اإلعاقــة وعلــى مــدى مــسامهتهم يف احليــاة الرياضــية 
 .امحاس وعزمية الرياضيني املعوقني مصدر إهلام لنا مجيع

ــة         ــة األوملبي ــع اللجن ــاون م ــق التع ــع إىل توثي حنــن نتطل
الدولية والدول األعضاء اآلخرين واجملتمع املدين للقيام باملزيـد         

وســيتم تــصميم تلــك   .مــن األنــشطة الراميــة إىل تعزيــز اهلدنــة  

األنشطة حبيث تساعد على إجياد حلول حملية للمشاكل احملليـة          
 .على املدى البعيدوتسهم يف حتقيق السالم واالستقرار 

نشيد بالعمل الذي يقوم بـه األمـني العـام واملـسئولون              
السيد ويلفريد ليمكـي، املستـشار اخلـاص         الذين معه، وخباصة  

لألمـــني العـــام املعـــين بالرياضـــة مـــن أجـــل التنميـــة والـــسالم،   
 ،إهنــم، بالتعــاون مــع رئــيس اللجنــة األوملبيــة الدوليــة   .وفريقــه

يــدة لتنميــة اجملتمعــات وبنــاء جــاك روغ، يكتــشفون طرقــا جد
حنـن ممتنـون هلـم علـى حنـو خـاص        .السالم عن طريـق الرياضـة     

يقومون به مـن أجـل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وإشـراك                 ملا
األشخاص املعوقني، والوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية          

 واالستدامة البيئية والسالم وتـسوية      ،واألوبئة األخرى  يدزواإل
لـــذا نـــشجع اآلخـــرين علـــى دعـــم واليـــة الـــسيد   . الرتاعـــات
 .وعمله ليمكي

توثَّقت الـشراكة العاملـة بـني األمـم املتحـدة واحلركـة               
ــا      ــة أكثــر مــن أي وقــت مــضى كمــا اتــضح ذلــك جلي األوملبي
مـــؤخرا يف مـــنح اللجنـــة األوملبيـــة صـــفة املراقـــب يف اجلمعيـــة  
ــة    ــة الدوليـ ــة األوملبيـ ــومي بـــني اللجنـ ــاون اليـ وكـــذلك يف التعـ

إن هــذه  .واللجــان األوملبيــة املنظِّمــة ووكــاالت األمــم املتحــدة
العالقة املتينـة تـضفي مغـزى جديـدا علـى املبـادرات مـن قبيـل                 

كمــا أهنــا تــوفر فرصــا ملزيــد مــن التعــاون بــني  .اهلدنــة األوملبيــة
الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة بفـضل الـربامج ذات الطـابع             

ة علــى إحــداث تغــيري  الرياضــي وهــي بــرامج كمــا نعلــم قــادر 
 .حقيقي يف حياة الشباب وجمتمعاهتم

تشّرفَت اململكـة املتحـدة باستـضافة األلعـاب األوملبيـة             
 فيمــا كــان العــامل وقتــها ممزقــا مــن أثــر الــرتاع  ١٩٤٨يف عــام 

ــداء   ــالتوتر وروح الع ــا ب ــاملي ومليئ ــه    .الع ــر، فإن ــع األم ويف واق
 طريقهــا إىل يكــن بــد مــن حتويــل مــسار الــشعلة األوملبيــة يف مل

واليــوم، . لنــدن لكفالــة العبــور اآلمــن يف بعــض أجــزاء أوروبــا 
ــع أحنــاء      ــرتاع املاثــل يف مجي ــيس بوســعنا أن نتجاهــل شــبح ال ل
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إن بإمكاننا، بفضل مـشروع القـرار املتجـذّر يف الـروح             .العامل
األصلية لرؤية كوبريتان، أن نأخذ معا خطوات نـشطة هتـدف           

 .د يف خدمة قضية السالمإىل كفالة استمرار األوملبيا

الـشباب    واهلدنة على  ٢٠١٢رؤية ألعاب لندن     تركز  
لذا أود أن أضـع بـني        .وضرورة إعطائهم منربا ألمساع صوهتم    

يدي اجلمعية رسالة من اثنني من الشباب الذين جيسدان تلـك           
ويـدرس حاليـا يف       وهو من سكان لندن    ،آمرب شارلس : الرؤية

ــة يف    ــى منحــة تعليمي وعلــي حممــد   جمــال الرياضــة، أمريكــا عل
واحـدة مـن البلـدات       وهي الذي انتخبه مؤخرا شباب نيوهام،    

ــشباب   ــدة للـ ــا ألعـــاب لنـــدن، عمـ ــتقام فيهـ ــا  .الـــيت سـ كالمهـ
وقـد  . موجودان بيننا اليوم بوصفهما عضوين يف وفدنا الرمسي       

 :أن أبلِّغ اجلمعية هذه الرسالة طلب مين آمرب وعلي

 السالم أمر ممكـن،   إن اهلدنة تؤكد للعامل أن      ”    
وتظهر مدى قدرة الرياضة على أن تكون مصدر إهلـام          

املتبــادلني بــني أمنــاط  حنــو الوحــدة والتفــاهم واالحتــرام
ينبغي للبلدان أن تستشعر واجبـها يف     . خمتلفة من الناس  

التعـايش دون    احترام اهلدنة ألهنـا تؤكـد فكـرة إمكانيـة         
نتطلـع إليـه    إهنـا تعطينـا شـيئا        .للتفرقة أو العـراك    حاجة

 .“خارج االوملبياد وحلبة الرياضة

ــذا       ــاين ه ــه بي ــا أخــتم ب ــه    ال أجــد م ــذي عرضــت ب ال
مشروع القرار، أو ما أشدد بـه علـى أمهيـة دعـم اهلدنـة إالّ أن            
أستشهد بكلمات نيلسون مانديال، أحـد رمـوز عـصرنا هـذا،            

 ومؤيـد ألعـاب لنـدن العـام         ،والصديق القدمي للحركـة األوملبيـة     
(...) إن الرياضـة قـادرة علـى تغـيري العـامل            ”يث قال   القادم ح 

ــادرة علــى بعــث األمــل يف النفــوس    إهنــا أداة  (...) الرياضــة ق
 .“للسالم

 ):تكلـــم باإلنكليزيـــة( )اليونـــان (الـــسيد ميتـــسياليس  
ارتبط املثل األعلى لأللعاب األوملبيـة منـذ بدايتـها بفكـرة اهلدنـة          

 ملــك ،امللــك إيفيتــوسحينمــا استــشار  .ارتباطــا ال انفــصام فيــه

املدينة القدمية أوملبيـا الـذي كـان مهمومـا بطـاعون احلـرب الـيت                
جـاءت أجابتـها خاليـة مـن         كانت تطحن املنطقة، عّرافة ديلفـي     

أي غموض، مؤكدة أن مناسبة التنـافس الرياضـي هـي الطريقـة             
وقد مت وضع اتفاقيـة الـسالم الـيت          .إلحالل السالم حمل االقتتال   

املـدن يف املنطقـة داخـل معبـد          -   ملـوك الـدول    وقع عليها مجيع  
وعلــى  .مقــدس فأصــبحت أول هدنــة أوملبيــة تتحــول إىل واقــع  

الرغم من املصاعب اليت واجهت هذا املشروع على مر القـرون      
فـــإن تقليـــد اإليكيـــشرييا، كمـــا كانـــت تعـــرف اهلدنـــة باللغـــة  

ــرة     ــل حيــا لفت ــة، ظ ــامٍ حــىت القــرن الرابــع    ١ ٢٠٠اإلغريقي  ع
 . حيث انتهت األلعاب األوملبية القدمية هناية مشينةامليالدي

جــاءت مبــادرة بــيري دو كوبريتــان التارخييــة إلحيــاء        
األلعــاب األوملبيــة يف العــصر احلــديث لتــربهن أن بــذرة اهلدنــة   

 إالّ أن احلـربني  .كانت ال تزال حية وكـان ال بـد هلـا أن تزهـر      
يــع أحنــاء العــامليتني وعــددا كــبريا مــن الرتاعــات األخــرى يف مج

العامل حـال دون ازدهـار فكـرة اهلدنـة حـىت مطلـع التـسعينات                
ــشأن       ــذا الـ ــدة هبـ ــم املتحـ ــرار يف األمـ ــاد أول قـ ــني مت اعتمـ حـ

لقــد عملــت اليونــان، وهــي مــن املؤيــدين   ).٤٨/١١ القــرار(
بــشدة لفكــرة اهلدنــة االوملبيــة، يف تعــاون وثيــق مــع اللجنـــة        

ــة االوملبيــة الدوليــة، مــن أجــل إنــشاء الــصندو   ق الــدويل للهدن
 املركـز الـدويل للهدنـة االوملبيـة، يف          ،األوملبية وذراعه العمليايت  

 .٢٠٠٠يوليه /متوز

ــة        ــة األوملبي ــوم اهلدن ــم املتحــدة ملفه ــضان األم جــاء احت
نتاجا جلهد طويل، وشكّل يف نفس الوقت بداية مرحلة جديدة     

ولقــد أصــبح مفهــوم اهلدنــة، الــذي كــان يف بدايتــه يف    .للهدنــة
عصور الكالسيكية جمرد شرط الزم إلقامـة األلعـاب األوملبيـة،          ال

أصبح خالل تطوره فكرة قائمة حبد ذاهتا ومرتبطا ارتباطا وثيقا          
وينبغي أن نتـذكر يف احلالـة الراهنـة اليـوم            .جبهود حتقيق السالم  

 - وإن كان ذلك لفترة زمنيـة قـصرية          - أن اهلدنة األوملبية تظل   
لـذلك،   .را يف زمن العوملة الـذي نعيـشه  أبعد اتفاقيات السالم أث   
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فــنحن أمــام واجــب أخالقــي بــاالعتراف بأمهيــة اهلدنــة األوملبيــة  
  .وزيادة الوعي هبا وكفالة تطبيقها

يف عصرنا هـذا، الـذي يتـسم بالعديـد مـن التحـديات                
اليت نواجهها، حتاول اهلدنة األوليمبية، بوصفها أصل الـسالم،         

ــسياسة    ــةرســم مــسار عــرب تقلبــات ال وحيــث مــشروع  . العاملي
: الرياضة من أجل السالم والتنميـة     ”، املعنون   A/66/L.3القرار  

ــى       ــل األعل ــاء عــامل ســلمي أفــضل مــن خــالل الرياضــة واملث بن
  مجيع الدول األعـضاء علـى مراعـاة اهلدنـة األوليمبيـة            “األومليب

ــة    ــة املقبل ــاب األوليمبي ــت،  . خــالل دورة األلع ويف نفــس الوق
فهي تربز املشاكل اليت يتعني علـى جمتمعاتنـا املعاصـرة التغلـب             
عليها، واليت ميكن للرياضة أن تساعد على حلها، علـى الـرغم    

وإذا كـان حتقيـق     . من أهنا ال تستطيع ذلك إال يف حدود معينة        
ــهائي ا    ــو اهلــدف الن ــاملي ه ــسالم الع ــإن   ال ــه، ف ــصبو إلي ــذي ن ل

الـــسالم املـــدين، والنمـــو االقتـــصادي، والـــشمول واالنـــدماج  
ــرور      ــا مراحــل وســيطة ينبغــي امل ــشكل مجيعه االجتمــاعيني، ت

 .عربها أوالً، قبل أن يتحقق اهلدف النهائي

ويف العام املقبل، تتشرف لندن للمـرة الثالثـة يف العـصر              
ــة   ــضافة دورة األلعــاب األوليمبي ــة مــع  . احلــديث، باست وباملقارن
، عنـدما   ١٩٤٨دورة ألعاب لندن األخرية اليت عقـدت يف عـام           

من كابوس احلـرب، فـإن احلالـة العامليـة           كان العامل خارجاً لتوه   
ختتلف اليوم اختالفا جذريا، على الرغم من أهنا ال تـزال صـعبة             

فنحن نشهد يف أجزاء كـثرية مـن العـامل، سـعي            . للغاية بالتأكيد 
ل إىل نيـــل احلريـــة وحقـــوق اإلنـــسان واحليـــاة البـــشرية املتواصـــ

وال شـــك أن دورة األلعـــاب األوليمبيـــة املقبلـــة الـــيت  . الكرميـــة
ستعقد يف لندن، ستذكّرنا بأنه ينبغي للجنس البشري برمتـه أن           
يعـاجل مـشاكله بـروح مـن التـضامن والتـآخي، وبـذات الطريقــة        

 نـود أن    وهنـا، . اليت يتنافس هبا الرياضيون يف األلعاب الرياضـية       
 .نتمىن مجيعاً للندن كل النجاح يف هذا املسعى الصعب

ويف اليونان القدمية، أعلنت اهلدنة األوليمبيـة يف مجيـع            
ــاص    ــول خـ ــرب رسـ ــسيادة، عـ ــدن ذات الـ ــاء دول املـ  ويف .أحنـ

عصرنا هذا، فليكن مشروع القـرار هـذا مبثابـة الرسـول الـذي              
 عن ميثاق األمـم     يذكّر مجيع الدول األعضاء بالتزاماهتا الناشئة     

املتحدة، وباالمتناع عن شن احلرب، وااللتـزام جبميـع املبـادئ           
 .اليت تكفل السالم العاملي

ليـست  ): تكلـم بالـصينية   ) (الـصني  (السيد وانـغ مـن      
الرياضــة معيــارا لقيــاس التنميــة االجتماعيــة فحــسب، إمنــا هــي 

. مبثابة جسر لتعزيز التواصل بني الـشعوب مـن خمتلـف البلـدان            
ــا ــة علــى حنــو مــستمر ودون    وب لنظر إىل ظهــور القــضايا العاملي

توقف، والترابط الوثيق بني البلـدان الناميـة، فـإن هنـاك توافقـا              
يف اآلراء بــني اجلميــع، علــى اهلــدف املتمثــل يف تعزيــز التبــادل   

ويزيد ذلـك التوافـق     . واحلوار والتفاهم املتبادل بني احلضارات    
دول األعمـــال املعنـــون مـــن أمهيـــة تنـــاول اجلمعيـــة العامـــة جلـــ

 .“الرياضة من أجل السالم والتنمية”

ومن رأي الصني أنه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يـضع               
ــن أجــل       ــاملي م ــاون الع ــال التع ــسألة الرياضــة يف جــدول أعم م

ــة ــشأن    . التنمي ــة العامــة ب ــة ملــداوالت اجلمعي ــويل الــصني أمهي وت
 لعمـل  الرياضة من أجل السالم والتنميـة، وتعـرب عـن تقـديرها        

مستشار األمني العـام اخلـاص، وسـوف تبـذل قـصارى جهـدها              
 .لدعم مساعي األمم املتحدة يف جمال الرياضة من أجل التنمية

وللرياضـــة دور تؤديـــه يف تعزيـــز التنميـــة االجتماعيـــة    
ويــتعني علــى اجملتمــع الــدويل إدمــاج   . وصــون الــسالم العــاملي 

عمليات حفـظ  الرياضة يف جدول أعمال التعاون العاملي، مثل      
الــسالم، والتنميــة، والتعلــيم، والــصحة العامــة، واملــساواة بــني   

ومـن  . اجلنسني، ومحايـة حقـوق ومـصاحل األشـخاص املعـوقني          
الضروري أيضا االسـتفادة علـى حنـو أفـضل مـن دور الرياضـة               

 .يف تعزيز حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.3�
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 وترى الـصني أن التمـسك بـالروح األوليمبيـة يـساهم             
فـال ميكـن أن حتـل األزمـات دون          . يف تسوية األزمـات العامليـة     

وميثــل التفـــاهم واالحتــرام املتبـــادالن   . توافــق األطــراف فيهـــا  
وقـد ظهـرت مفـاهيم الوحـدة        . شرطني مـسبقني لتوافـق اآلراء     

والـــصداقة واملنافـــسة الرتيهـــة، الـــيت دعـــت إليهـــا األلعـــاب       
 .لبشرية مجعاءاألوليمبية، باعتبارها قيماً مشتركة ومسعًى ل

ويف سبيل املعاجلـة اجلذريـة لألزمـة املاليـة وغريهـا مـن           
القــضايا العامليــة، يــتعني علــى البلــدان مواصــلة االلتــزام مببــادئ  

والتمــسك بــالروح األوليمبيــة، واحتــرام  ميثــاق األمــم املتحــدة
التنــوع الثقــايف، وتعزيــز التفــاهم املتبــادل، وتــسوية املنازعــات   

والعمــل معــا مــن أجــل عــامل مــن املــساواة بالوســائل الــسلمية، 
 .واالنسجام

وستجرى ألعاب االوليمبياد الثالثني يف لنـدن يف عـام            
ــذلك     . ٢٠١٢ ــذه، وكـ ــاب هـ ــدورة األلعـ ــصني لـ ــتمىن الـ وتـ

 .األلعاب األوليمبية للمعاقني، النجاح الكامل

وعلى الرغم مـن مـضي ثـالث سـنوات علـى استـضافة                
ــة،   ــاب األوليمبي ــدورة األلع ــاد بكــني   بكــني ل ــإن إرث اوليمبي  ف

وال يقتــصر إرثهــا علــى ذلــك  . يــزال واضــحاً إىل حــد كــبري  ال
ــة الـــيت مت إنـــشاؤها     ــية اهلامـ العـــدد الكـــبري مـــن املرافـــق الرياضـ
فحسب، بل عززت أيـضاً بـرامج اللياقـة البدنيـة اجلماعيـة علـى               
نطــاق واســع، وكــذلك التخطــيط احلــضري، والــصحة العامــة،  

 .ة من املشاريع اهلامة األخرى يف الصنيومحاية البيئة، وجمموع

وســـرت الـــروح األوليمبيـــة علـــى نطـــاق واســـع بـــني   
أغـــسطس موعـــد / آب٨وأعلنـــت الـــصني . الـــشعب الـــصيىن

افتتاح األلعاب األوليمبية يف بكـني، يومـاً وطنيـاً للياقـة البدنيـة              
وكان ذلـك التزامـاً رمسيـاً أعلنتـه احلكومـة الـصينية             . يف الصني 

 . طوير املساعي الرياضية يف البلدفيما يتعلق بت

واستضافت الصني العديد مـن األحـداث الرياضـية يف            
الــسنوات األخــرية، مبــا يف ذلــك دورة األلعــاب اآلســيوية لعــام 

ــام  ، يف غــــوانغزو٢٠١٠  ودورة ألعــــاب جامعــــة شــــيرتن لعــ
ــخاص ذوي    ٢٠١١ ــة لألشـ ــة الثامنـ ــاب الوطنيـ ، ودورة األلعـ

ويف عـام  . حاليا ىف مدينة هانغزو  اإلعاقة يف الصني، اليت جترى      
 وستستـــــضيف الـــــصني الـــــدورة الثانيـــــة لأللعـــــاب ،٢٠١٤

 .األوليمبية للشباب

ــة الـــصني      وهـــذه هـــي الـــسنة األوىل مـــن تنفيـــذ خطـ
ومتـر  . اخلمـسية الثانيـة عـشرة للتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة      

. مــساعي الرياضــة يف الــصني مبنعطــف تــارخيي جديــد أيــضا      
ــل احلك  ــوف تواصــ ــة يف    وســ ــاج الرياضــ ــصينية إدمــ ــة الــ ومــ

ة التنمية الوطنية، وتوفري مزيد من خـدمات الرياضـة          استراتيجي
ويف غــضون ذلــك، ستواصــل  . العامــة بــشكل أفــضل لــشعبها 

الصني االضطالع بدور إجيايب يف مجاعة أصـدقاء الرياضـة مـن            
أجــل التنميــة والــسالم، وبــذل جهــود حثيثــة مــن أجــل تعزيــز   

ال التنميـة الرياضـية، وبـذلك تــساهم يف    التعـاون الـدويل يف جمـ   
 .العامليف تعزيز السالم والتنمية 

): تكلــم باإلنكليزيــة ) (اهلنــد (الــسيد ســينغ راوات   
يـشرفين أن أشـارك يف مناقـشة اليــوم بـشأن الرياضـة مـن أجــل       
السالم والتنمية، وأود أن أشكر اجلمعيـة العامـة علـى إعطـائي             

 .هذه الفرصة ألجل ذلك

ــراد   الرياضــة هــي     ــاء شخــصية األف ــصر هــام يف بن . عن
وباإلضافة إىل كوهنا تكفل بناء اللياقة البدنية، وأسـلوب حيـاة           
صحي، فإهنا تساعد على حفز الشباب وتعلّمهـم علـى العمـل            
بــروح مــن الــشراكة مــع اآلخــرين، وتنّمــي فــيهم املهــارات        

وتـــساعد . القياديـــة، وتعـــزز الـــشعور بـــروح الفريـــق الواحـــد 
لـــى تعزيـــز الـــسالم، والـــشعور باملـــساواة      الرياضـــة أيـــضاً ع  

وليس هنـاك أي وسـيط      . والصداقة بني مجيع الشعوب واألمم    
أقوى من الرياضة إلهلام النـاس وحـشد إرادهتـم معـاً مـن أجـل                

 .حتقيق هدف مشترك
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ــة      ــة بـــني الرياضـ ــصلة اجلوهريـ ــراف بالـ ــد مت االعتـ وقـ
واأللعــاب، وســعي البــشرية حنــو األفــضل منــذ فجــر احلــضارة   

وبلغ ذلك االعتراف شـأواً يف اليونـان القدميـة، الـيت          . سانيةاإلن
ــة    ــة احلديث وكانــت الرياضــة  . كانــت مهــداً للحركــة األوليمبي

واأللعــاب واللياقــة البدنيــة أيــضا، جــزءا ال يتجــزأ مــن التــراث  
اهلندي، وهـي تبـدو واضـحة جـداً حـىت اليـوم يف نظـام اليوغـا                  

 األلعـاب األصـلية   بالغ التطور، ويف ممارسة جمموعة واسعة مـن      
 .والفنون القتالية يف أحناء خمتلفة من اهلند منذ زمن سحيق

، أولت أول خطة    ١٩٤٧وبعد استقالل اهلند يف عام        
ــة،     ــة والرياضـ ــة البدنيـ ــة للتربيـ ــة ملحوظـ ــة، أمهيـ ــسية وطنيـ مخـ

وباإلضـافة  . وشددت على إدماجهمـا يف نظـام التعلـيم الرمسـي        
ة للرياضـــة يف عـــام إىل ذلـــك، اعتمـــدت اهلنـــد سياســـة وطنيـــ 

، باعتبارها جزءاً من جهودنا الرامية إىل توسـيع نطـاق           ٢٠٠١
املشاركة يف األلعاب الرياضية، وتـشجيع إنـشاء البنيـة التحتيـة            

ــة ــا بنــشاط يف    .للرياضــة احلديث ــع شــرائح جمتمعن وتــشارك مجي
ذلك وسائل اإلعـالم وقطـاع االسـتثمار، يف      يف اهلند اليوم، مبا  
نعمل أيضا على تـشجيع االحتـادات الرياضـية     و. تعزيز الرياضة 

 .مستقلة الوطنية على أن تعمل بصورة

وتعدُّ الرياضة أداة فعالة تساعد على حتقيـق األهـداف            
. منائيــة يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم ومحايــة الطفــل وتنميتــه إلا

وإىل جانب ذلك، تساعد الرياضة على توعية اجلمهور وإهلـام          
شـــامل وملتـــزم بـــدعم جـــدول  العمـــل علـــى نطـــاق واســـع و 
 .األعمال املتعلق بتحقيق التنمية

ويــسرين أن أالحــظ اليــوم أنــه يــتم االعتــراف علــى         
نطاق واسع بقيمة الرياضة يف املساعدة علـى حتقيـق األهـداف            
اإلمنائية لأللفية، وأن تشارك العديد من الشخصيات الرياضـية         

لعديـدة الـيت    األمم املتحدة يف خلق الوعي العام وفهم املسائل ا        
ويف ذلـك الـسياق، أود أن ألفـت         . اجملتمع و تؤثر على الشباب  

االنتباه إىل بطلنا الـوطين الـشهري يف لعبـة الكريكيـت، ساشـني              

تنــدولكار، وهــو ســفري النوايــا احلــسنة لربنــامج األمــم املتحــدة  
للبيئــــة، وإىل أن بطلنــــا الــــسابق يف كــــرة املــــضرب، فيجــــي  

 .٢٠٠١مم املتحدة يف عام أمريتراج، كان رسول السالم لأل

ويف املاضي القريب، استضافت اهلند بنجاح األلعـاب          
ــذي       ــث، وهــي احلــدث ال ــشرة للكومنول الرياضــية التاســعة ع

ــه   ــن   ٧١شــارك في ــر م ــداً وأكث ــوا  ٧ ٠٠٠ بل  رياضــي، احتفل
مجيعــاً بــالتفوق الرياضــي، واملهــارة البــشرية، والقــدرة علــى       

واتــسمت . خــالقالتحمــل، وقبــل كــل شــيء، بالــشجاعة واأل
ــسالم       ــة لل ــروح اجلوهري ــد ال ــز وجتدي ــاب الرياضــية بتعزي األلع

 .واملساواة والصداقة فيما بني مجيع الشعوب والدول

وشاركت اهلند، إدراكا منـها ألمهيـة الرياضـة يف بنـاء              
عامل أفضل يـسوده الـسالم، يف تقـدمي مـشروع القـرار املعنـون               

واملثــل األعلــى بنــاء عــامل ســلمي أفــضل مــن خــالل الرياضــة  ”
. ، الــذي ســيتم اعتمــاده اليــوم )A/66/L.3/Add.1 (“األولــيميب

ــزز     ــية تعـ ــداث الرياضـ ــع األحـ ــد خملـــصني أن مجيـ ــن نعتقـ وحنـ
العالقات الطيبة اليت تتـسم حبـسن النيـة والتفـاهم، الـيت جتمعنـا               

 . ارنا أسرة واحدةباعتب

): تكلمــت باإلســبانية) (هنــدوراس (الــسيدة فلــوريس  
شأن بـ ) A/66/273 و   A/66/280(هننئ األمني العام على تقريريـه       

املواضيع الـيت جتـري مناقـشتها اليـوم، اللـذين يكمـالن بعـضهما              
ــدان،      ــسبة لكــثري مــن البل ــة بالن ــة حيوي ــسمان بأمهي ــبعض، ويت ال

فالسالم والتنمية والثقافـة والرياضـة هـي        . ذلك هندوراس  يف مبا
تطلعات مـشروعة لـشعوبنا، وهـي تؤكـد التزامنـا باملـشاركة يف            

 .يف مجيع أحناء العاملتعزيز وتطوير تلك املثل العليا 

ــوذ،          ــن نف ــه م ــا ل ــديال، مب ــسون مان ــري نيل وال أحــد غ
 : يستطيع تذكرينا بالقول

تتصف الرياضة بالقـدرة علـى تغـيري العـامل،          ”    
وبقوة اإلهلام، وبالقدرة على توحيد الشعوب بطريقـة        

ــضاهى ــل    . ال ت ــى األم وبوســع الرياضــة أن تبعــث عل

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.3/Add.1�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/280�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/273�
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ومــات يف إهنــا أقــوى حــىت مــن احلك   . مكــان اليــأس 
وهي تسخر مـن مجيـع أنـواع        . حتطيم احلواجز العرقية  

 .“التمييز

فما أقـل األنـشطة     . وكم هي صحيحة تلك الكلمات      
اليت تنافس الرياضة يف قدرهتا على غرس القيم امللزمة للتعـايش           

وتثبــت جمــرد نظــرة ســريعة إىل  . بــني البــشر، علــى حنــو فعــال  
ــور يف أي مل    ــني حــشود اجلمه ــل ب ــوع اهلائ ــع  التن عــب أو جمم

رياضي، كما قـوس قـزح، قـدرة الرياضـة علـى إحـداث نـوع                
ــو لبــضع حلظــات  -مــن الــسحر   الــذي ميحــو التباينــات  - ول

ــاعي  ــه اإلجحـــــاف االجتمـــ ــة، وأوجـــ ــات ،العرقيـــ  والتفاوتـــ
 .االقتصادية، والتباينات السياسية واأليديولوجية والدينية

ونــادرا مــا يــشعر العــامل بوجــود البلــدان الــصغرية مثــل     
بلدنا، وراء احلدود الوطنية، إال يف حاالت وقوع الفضائح اليت           

 .غري أننا متكنا من جتاوز حدودنا بفضل الرياضـة        . تبثها األخبار 
وعلـى الـرغم مـن أهنـا كانـت جمـرد حلظـات عـابرة قليلـة، نظـرا           
ألننا لسنا يف صـدارة أي جـدول أعمـال عـاملي، فقـد سـاعدت                

حظـي بـه العبونـا       ل مـا  الرياضة يف التخفيف على شـعبنا، بفـض       
 . من تصفيق وإعجاب يف املالعب الرياضية

وما أكثر املرات الـيت حتجـب فيهـا غيـوم االسـتقطاب               
ــسامات      ــات احلــادة، واالنق ــصراعات، واملنازع ــن ال ــاجم ع الن
الداخلية، والتفاوتات يف خمتلف القطاعات، واملصاحل اخلاصـة،        

اف املـشتركة  الرؤية املطلوبة لتحقيق وحـدة اهلـدف، أو األهـد        
ومع ذلك، وعلى الرغم من أهنا مل تكـن         . اليت تعتز هبا البشرية   

ــع     ــد خفقـــت مجيـ ــدًى، فقـ ــابرة وذات صـ ــات عـ ــوى حلظـ سـ
القلــوب يف بلــدي كمــا لــو كانــت قلبــاً واحــداً، وحنــن نــشهد  
ــوطنيني،        ــا ال ــا وزين ــدون بكــل فخــر ألوانن ــم يرت رياضــيينا وه

 . اضية الدوليةويتزينون برموزنا الوطنية يف املسابقات الري

وحنن ندرك جيدا اإلغراءات اليت تلـوح لـشبابنا اليـوم،             
وخصوصاً يف بيئات تعج باجلرميـة والبطالـة واالحنـراف وانعـدام            

قـصاء  إلوينبغي لألطفال الفقـراء، وضـحايا التخلـف وا        . الفرص
االجتمــاعي، مواجهــة بعــض احلقــائق الــصعبة مــن أجــل انتــشال 

جملـرد البقـاء علـى قيـد احليـاة      أنفسهم وجعل حيـاهتم أفـضل، أو       
وبوســع كــل شــخص يتــوق إىل تغــيري هــذا الواقــع، أن    .أحيانــاً

يــسلك أقــصر الطــرق املؤديــة إىل ذلــك، وهــو الطريــق الــسهل،  
وإذا ما استطعنا أن نوقظ الشغف مبمارسة أي        . واخلاطئ يف آن  

ضرب مـن ضـروب الرياضـة يف أي طفـل أو أي مـن الـشباب،                 
ك الطفل أو الشاب أن ينجّر إىل حياة        فإنه ليس من املرجح لذل    

ــة     تتــسم ــل االجتماعي ــأي مــن العل ــشر، أو باملخــدرات، أو ب بال
 .األخرى اليت تفسد الروح، ومتزق النسيج الصحي جملتمعنا

وميكن مللعب كرة القدم أن يفعل الكثري مـن اخلـري يف              
أحــد األحيــاء الــيت دمرهــا الفقــر املــدقع، أو يف إحــدى املنــاطق 

ــة ا ــة      النائي ــو رؤي ــذي يتجــه حن ــدوراس، ال ــدي هن ــسية يف بل ملن
االبتــسامات العريــضة علــى وجــوه األطفــال القــذرة، الــذين       
يشعرون يف قلـوهبم الـصغرية، بـأن بوسـع كـرة القـدم، وقطعـة                
أرض متربة، تغـرس فيهـا ثـالث قـوائم مرمـى خـشبية يف كلتـا                 
هناييت امللعب، أن ترفع معنوياهتم إىل حد ال ميكن تصوره، بـل            

 .اعد يف تغيري حياهتمتس

فنحن نرعـى سـنوياً،   . وقد رأيت ذلك السحر بنفسي      
جنبــا إىل جنـــب مــع فريـــق مــن املتطـــوعني، وبفــضل الـــدعم     
السخي من قبل اجلهات املاحنـة، بطولـة للكـأس الوطنيـة لكـرة              
القدم، وجولة من األحداث الرياضية الـيت جتمـع الطـالب مـن             

 والتجارب الـيت تثريهـا      .العديد من املدارس العامة يف عاصمتنا     
فهي تثري احلمـاس، وحتـدث تقاربـاً        : هذه األحداث ال توصف   

وعنــدما يتنــافس  . بــني اآلمــال والتطلعــات، وتــوقظ احلــواس    
األطفـــال ويـــشاركون يف هـــذه األحـــداث، تتـــوهج املالعـــب  

. بثورات عفوية من مشاعر الزمالة واحلـب، يـستحيل وصـفها          
وحــده، حتويــل كــل فكمــا لــو أن بوســع كيميــاء هــذا النــشاط 

  .شخص إىل عضو هام يف أسرة واحدة عظيمة
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ويعترب تشجيع الرياضـة أحـد املـسامهات العظيمـة مـن              
ونشيد بعمـل جمموعـة     . قبل األمم املتحدة يف بناء ثقافة السالم      

أصــدقاء الرياضــة مــن أجــل التنميــة والــسالم، الــيت أنــشئت يف  
ا ملمثلــي  باعتبارهــا منتــدى مفتوحــ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين

ونـثين علـى   . البعثات الدائمة لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك         
ــدعمهما     ــونس وحكومتيهمــا، ل ــاكو وت ــدائمني ملون املمــثلني ال
ــة        للرياضــة والــسالم، وللجهــود الــيت يبــذالهنا يف تعزيــز اهلدن
األوليمبيــة، وذلــك هبــدف اســتخدام الرياضــة بوصــفها وســيلة  

ونــثين . إلمنائيــة لأللفيــةلتــسريع التقــدم حنــو حتقيــق األهــداف ا 
أيضا على اململكة املتحدة ملا قامت به من تنسيق العمل بشأن            

  .A/66/L.3مشروع القرار 

ونقترح يف خطة عملنـا الوطنيـة، أن يـضطلع الـشباب             
لوطين إىل واقـع حتتـرم      بدور قيادي ومسؤول يف حتويل واقعنا ا      

وتعزز فيه حقوق اإلنسان، وحتمى فيه املـوارد الطبيعيـة، ويـتم            
استخدامها وتطويرها بطريقة رشيدة، وحتتـرم فيـه أيـضاً مجيـع            

وينبغـــي أن تكـــون تلـــك . أشـــكال التنـــوع احليـــوي والثقـــايف
ــاء الــسالم، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة،     احلقيقــة أيــضاً معنيــةً ببن

وســطى وأمريكــا الالتينيــة، ورغبتنــا يف بنــاء وتكامــل أمريكــا ال
ومــع ذلــك، . وطــن أكثــر ازدهــارا ومنــوا، ودميقراطــي وعــادل 

ينبغي أن نعيد تقييم وحتـسني تركيـز بعـض بـرامج املـساعدات              
ــة      ــستخدم الرياضــة بطريق ــم املتحــدة، وأن ن ــدمها األم ــيت تق ال

 .فعالة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وفيما لو متكنا من استبدال ساحات القتـال ومـسارح            
الصراع، مبالعب لكرة القـدم، وميـادين وسـيناريوهات ميكـن           
أن يــتم تــذويب اخلالفــات عربهــا بالتنــافس الرياضــي، ويعمــل  
فيها التسامح على تعزيز التعـايش الـسلمي، نكـون عندئـذ قـد              

  . السالمخلقنا عاملاً يقل فيه العداء وتتوفر فيه الفرص لتحقيق
): نكليزيـــةإلتكلمــت با ) (الربازيــل  (الــسيدة دنلــب    

امسحوا يل بـادئ ذي بـدء أن أثـين علـى العمـل الـذي اضـطلع                  

به فريق أصـدقاء الرياضـة مـن أجـل التنميـة والـسالم يف األمـم                 
ــز دور       ــونس، هبــدف تعزي ــاكو وت ــدي مون ــادة وف املتحــدة بقي

دف الرياضــة كوســيلة للنــهوض باملواطنــة والــصداقة، وهــو هــ  
 .نسعى مجيعا إىل حتقيقه

وتقتــــرن هــــذه اجلهــــود بــــصورة وثيقــــة باملبــــادرات   
والــربامج الرئيــسية الــيت اختــذت زمامهــا شــىت الــدول األعــضاء  
واملنظمات الدولية من أجل حتقيـق التقـدم يف الرياضـة بطريقـة             

 .متكاملة تتوافق مع املنجزات يف امليادين االجتماعية

ازيليني، عقـد شـيق حمـوره       لقد بـدأ للتـو، بالنـسبة للـرب          
ففــي غــضون الــسنوات اخلمــس املقبلــة ستستــضيف  . الرياضــة

كأس االحتادات يف عام    : الربازيل ثالثة أحداث رياضية كربى    
ــام     ٢٠١٣ ــدم يف ع ــدويل لكــرة الق ــامل لالحتــاد ال ؛ وكــأس الع
ــة للمعــوقني يف   ٢٠١٤ ــة واأللعــاب األوملبي ؛ واأللعــاب األوملبي
ــام  ــتحتل الرياضـــ . ٢٠١٦عـ ــان   وسـ ــد مكـ ــذا العقـ ــاء هـ ة أثنـ

الصدارة يف جدول أعمالنا الوطين، فتحقق منـافع إضـافية عـرب            
 .سياساتنا االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

وهـــذه األحـــداث الرياضـــية لـــن تقتـــصر علـــى تعزيـــز   
العالقـــات مـــع شـــركائنا علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي والعـــاملي 

ول، إىل توحيـد صـفوف      فحسب، وإمنا سـتؤدي، يف املقـام األ       
ــاق       ــيم اجملــسدة يف ميث ــال مكــرس للق ــدويل يف احتف ــع ال اجملتم

 .األمم املتحدة

وتدرك احلكومة الربازيلية جيدا أن املناسبات الرياضـية          
الكــربى هــذه تنطــوي علــى أعمــال حتــضريية مكثفــة وعمليــات  

 .وما فتئنا هنيئ أنفسنا ملواجهة هذه التحديات. معقدة

ــ   ، مباريــــات ٢٠١٤ل، يف عــــام ستستــــضيف الربازيــ
ــذ       ــة من ــدم للمــرة الثاني ــدويل لكــرة الق ــامل لالحتــاد ال كــأس الع
ــة      ــات لكــأس العــامل بعــد احلــرب العاملي ــضافتنا ألول مباري است

إن اجملتمـــع الربازيلـــي جمتمـــع متنـــوع . ١٩٥٠الثانيـــة يف عـــام 
ــة عــرب مــساحة شاســعة      الطوائــف توحــده لغــة واحــدة متداول

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.3�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/L.3�
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ويوشــك تعــداد ســكاننا . متر مربــع مليــون كيلــو٨,٥تتجــاوز 
 مليــون نــسمة ينعمــون بالــسالم فيمــا بينــهم  ٢٠٠علــى بلــوغ 

ــا   ــدة  . ونعــيش يف ســالم مــع جريانن ــدميقراطيتنا الوطي ونفخــر ب
األركان وباقتـصادنا املـستدام الـذي يـستمر يف النمـو كوسـيلة         
للتغلـــب علـــى التفاوتـــات التارخييـــة وحتـــسني نوعيـــة حيـــاة       

 .الربازيليني كافة

مـــن دواعـــي الـــشرف العظـــيم لريـــو دي جـــانريو أن و  
تستضيف األلعاب األوملبية واأللعاب األوملبية للمعـوقني يف عـام     

وتعتــرب املباريــات األوملبيــة أهــم حــدث رياضــي منفــرد . ٢٠١٦
ومن املقـدر أن يـشاهد احتفـال افتتـاح          . تدور أحداثه يف املدينة   

وقـــد بـــدأت  .  باليـــني إنـــسان ٤الـــدورة وحـــده أكثـــر مـــن    
ــة    دي ريـــو ــة ملواجهـ ــانريو فعـــال بتنفيـــذ اإلجـــراءات الالزمـ جـ

ــة لتطــوير املمارســات      ــضع اخلطــط الالزم التحــدي وأخــذت ت
ــل اســتخدام     ــة املــستدامة يف معاجلــة خمتلــف املــسائل مث اإلبداعي
الكربــون والطاقــة؛ وخــدمات امليــاه وإدارة النفايــات؛ وحتــسني   

ــواء ونظــام رشــيد للمواصــالت    ــة اهل ــاب وســتكون األ. نوعي لع
بالتأكيد عنـصرا حفـازا علـى جعـل ريـو مدينـة مجيلـة ومـضيافة                 

 .جدا

التركــة امللموســة لألحــداث الرياضــية هــذه ســتكون       
مزيـدا مــن املالعــب واحللبــات ومـن اهلياكــل األساســية للتنقــل   
احلــضري ومــن نظــم االتــصاالت الــسلكية والالســلكية، ومــن  

 التركـة   ومن ناحية أخرى، ستخلف   . مرافق املوانئ واملطارات  
جيـايب علـى   االجتماعية مزايـا دائمـة أخـرى، مبـا فيهـا التـأثري اإل           

معنويات الكاريوكيني، واملكاسب يف جمايل التعليم والتـدريب        
املترتبــة علــى اخلــربات املــستفادة مــن هــذه األحــداث، وتعزيــز  
بــرامج التطــوع وعمــل املتطــوعني مــع احملــرومني مــن الــشباب   

ــة   شــتمالية  علــى الرياضــة واالوكبــار الــسن، ونــشر ثقافــة مبني
االجتماعيــة يف املباريــات الرياضــية، والتحــسينات احملققــة يف     

 .ميداين الصحة والسالمة، وزيادة النشاط االقتصادي

وعمـــــال بالتوصـــــيات الـــــواردة يف القـــــرار املعنـــــون   
ــة     ” ــصحة والتنمي ــيم وال ــز التعل الرياضــة بوصــفها وســيلة لتعزي

ــسالم ــرار  (“وال ــذي اعت) ٦٥/٤الق ــام  ال ــة يف الع ــه اجلمعي مدت
املاضــي، والــذي حيظــى بتأييــدنا إذ شــاركنا يف تقدميــه، تعمــل  
الربازيل حاليا على تطـوير مـشاريع رياضـية تعاونيـة بالـشراكة             
مع عدد من البلدان النامية، وما زالت أبواهبا مفتوحـة لتوسـيع            
ــام اجملتمـــع الـــدويل، وبالتعـــاون مـــع    نطـــاق تلـــك الـــربامج أمـ

 .تحدة وبراجمهاوكاالت األمم امل

ــة      ــة اململكـ ــة علـــى بعثـ ونـــود أن نـــثين بـــصورة خاصـ
ــدمي       ــادرة بتق ــام املب ــا زم ــم املتحــدة الختاذه ــدى األم املتحــدة ل

بنـاء  ”مشروع قرار شاركنا يف تقدميه منذ البداية حتت عنـوان          
عامل أفـضل يـنعم بالـسالم عـن طريـق الرياضـة واملثـل األوملبيـة                 

ــا ــشروع قــ   “العلي ــر مب ــروف أكث ــة ”رار ، املع ــة األوملبي  .“اهلدن
وستتقدم الربازيل مبشروع مماثل يف الوقـت املناسـب مـن بـاب             

ــام     ــصيفية يف عـ ــة الـ ــاب األوملبيـ ــتعدادات لأللعـ . ٢٠١٦االسـ
ونعرب عن امتناننا أيضا للتعاون الذي قدمته اململكـة املتحـدة           

التبــادل : ٢٠١٦ وريــو ٢٠١٢لنــدن ”يف مــا يتــصل مبــشروع 
 .“االومليب املستدام

وتلتزم احلكومة الربازيليـة برعايـة واعتمـاد الـسياسات         
ــضافة األحــداث       ــؤدي است ــة أن ت ــستهدف كفال ــيت ت ــة ال العام
الرياضــية هــذه إىل النــهوض بالتنميــة واالشــتمالية االجتماعيــة، 
إميانا منا بـأن األلعـاب الرياضـية ميكـن أن تـصبح وسـيلة هامـة                 

 .لبلوغ تلك األهداف

): ســبانيةإلتكلــم با) (بــاكو (الــسيد ليــون غونـــزاليز  
ــى       ــة علـ ــن التنميـ ــا مـ ــا هامـ ــشكل جانبـ ــية تـ ــاب الرياضـ األلعـ

وكوبــا تــؤمن بــأن الرياضــة تعــزز . الــصعيدين الــوطين والــدويل
بالتأكيد التضامن والـصداقة فيمـا بـني النـاس، الـذي يـشكلون              
العناصر اجلوهرية يف النهوض بالسالم والتنميـة والتعـاون فيمـا           

 .بني األمم
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واحدة من أكثر الطرق فعاليـة لرعايـة سـالمة          الرياضة    
ــا وصــحتهم  ــوافرة    . مواطنين ــن تبقــى مت ــد ل ولكــن هــذه الفوائ

ــل      ــتغالل التجــاري للرياضــة والتعام ــع إذا واصــلنا االس للجمي
معهـــا علـــى أهنـــا عمـــل جتـــاري حبـــت ونـــشاط لـــيس متـــوفرا  

 .ألقلية صغرية إال

 مل تعــد ١٩٥٩ومنــذ انتــصار الثــورة الكوبيــة يف عــام   
ياضة نشاطا قاصرا علـى النخبـة يف بلـدنا؛ وإمنـا حتولـت إىل               الر

وقد مسح هذا لبلدنا بأن يـسجل جناحـات        . حق جلميع سكاننا  
كربى يف املنافسات اإلقليمية والدولية رغـم كـون كوبـا دولـة             

وعلى سـبيل املثـال ال احلـصر، دأبـت كوبـا منـذ              . نامية صغرية 
عــاب البلــدان   علــى احــتالل املرتبــة الثانيــة يف أل   ١٩٧١عــام 

األمريكية، وقد ظلت، طيلة عدة عقود، أحـد البلـدان العـشرة            
 ٦٩ وقد فزنا يف تلـك األلعـاب بــ        . األوىل يف األلعاب األوملبية   

 . رقما قياسيا عامليا٢١ميدالية وحنمل حاليا 

ــق        ــدأنا بتطبي ــة احلــق يف الرياضــة، ب ويف ســياق ممارس
ء ال يتجـزأ مـن      نظام تعليمي يشتمل على التربيـة البدنيـة كجـز         
ــاة    ــع مراحــل احلي ــسان يف مجي ــة اإلن ــى  . تكــوين بني ونعمــل عل

إتاحة التدريب الرياضي لألطفال منذ سـنوات احليـاة املبكـرة،           
مما يسمح لنا بتطوير املواهب لـدى الـذين يتمتعـون بالـصفات             
الــيت جتعــل منــهم رياضــيني مــستقبليني قــادرين علــى حتقيــق        

زات الــيت حققناهــا يف منجــزات رياضــية كــربى مبــستوى املنجــ
 .حلبة التنافس الدولية

ونعـــارض أيـــضا عقـــد األنـــشطة الرياضـــية ألغـــراض    
وبالتايل ندين سـرقة املوهبـة الرياضـية الـيت تقـع البلـدان              . الربح

وعلى مر السنني واصـلت احلركـة الرياضـية         . النامية ضحية هلا  
ــة واملعهـــد الـــوطين    ــة الكوبيـ ــة األوملبيـ ــادة اللجنـ ــة، بقيـ الكوبيـ

رياضــة والتربيــة البدنيــة والراحــة واالســتجمام، االخنــراط مــع لل
الكثري مـن بلـدان اجلنـوب، يف التعـاون املتـسم بنكـران الـذات                
ــدمون       ــذين يق ــدربني ال ــيني واألســاتذة وامل بإتاحــة اخلــرباء الفن

بتواضع جم، وعلى أساس االتفاقات الثنائية، أسـاليب جديـدة    
ــائج    ــن نتـ ــسفر عـ ــي تـ ــدريب الرياضـ ــرويج  جيإيف التـ ــة والتـ ابيـ

لأللعاب الرياضية، باإلضافة إىل تطوير أواصـر صـداقة وأخـوة           
  .قوية بني الناس

ــدان       ــا لبل ــدويل بإتاحتن ــز التعــاون ال ــضا بتعزي ــا أي وقمن
اجلنــوب خــدمات معهــدنا للطــب الرياضــي وخمتربنــا ملكافحــة   

وهدفنا يتمثـل يف املـسامهة يف احلـرب علـى           . تعاطي املنشطات 
ملنشطات، اليت تتناقض مع املثل العليـا للرياضـة    باليا العقاقري وا  

ويف ذلك  . وتفسد الرياضيني واملدربني وحتبط املنافسة النـزيهة     
الــصدد نؤكــد املعارضــة التقليديــة للرياضــيني الكــوبيني، علــى   
مجيع املستويات ويف مجيع األلعـاب الرياضـية، لتلـك املمارسـة            

 .احملظورة

ــة ل      ــا املدرســة الدولي ــد أســست كوب ــة  لق ــة البدني لتربي
والرياضــة بقــصد تــدريب احملتــرفني الــذين يعــودون، متــشيا مــع 
مبــدأ التــضامن األساســي، إىل أوطــاهنم لتحقيــق التحــوالت يف  

 .التربية البدنية والرياضة يف بلداهنم

وترحب كوبا بألعـاب البلـدان األمريكيـة، الـيت تعقـد              
 حيـــث يـــشارك -اآلن يف مدينـــة وادي احلجـــارة باملكـــسيك 

ــ ــا وف ــضا أكــرب جنــاح للمملكــة    . د كــويب كــبري فيه ــتمىن أي ون
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية يف استـضافة دورة     

ونـود أن نـشدد أيـضا       . ٢٠١٢لندن لأللعاب األوملبية يف عـام       
على أن البلدان الناميـة أيـضا تـستحق أن تستـضيف األحـداث       

 الـيت تعتـرب أهـم حمفـل         الدولية اهلامة، مبا فيها األلعاب األوملبية،     
دويل لألُخّوة والتضامن عن طريق الرياضة مبنـأى عـن املـصاحل            

ونعرف أن ألعاب ريو دي جـانريو األوملبيـة يف عـام            . التجارية
 . ستمثل جناحا كبريا لبلدان اجلنوب كافة٢٠١٦

إذا عززنا التضامن الدويل، مبا يف ذلك عن طريق املثـل             
ســتنتفي إىل كــل األســلحة الــيت  األوملــيب األعلــى، فــإن احلاجــة  

فلنعمل على الترويج للمثل العليا تلك وعلـى        . صنعتها احلضارة 
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ولنعمل مجيعا على نـشر األمـل بأننـا ميكـن           . زراعتها يف النفوس  
 .أن خنلق عاملا من التضامن أفضل وأكثر عدال وإنصافا

سـترحب  ): نكليزيـة إلتكلـم با  ) (سنغافورة (السيد أُنغ   
بنـاء عـامل    ”املعنون   A/66/L.3 مشروع القرار    سنغافورة باعتماد 

 وقـد   .“سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األوملـيب األعلـى         
 .سرها أن تشارك يف تقدمي مشروع القرار اهلام هذا

بـدور  لقد قيل الكثري عـن إمكانيـة اضـطالع الرياضـة              
حاسم يف جهود األمم املتحدة الرامية إىل حتـسني حيـاة النـاس             

ــامل   ــاء الع ــرب     . يف كــل أحن ــراد وع ــني األف ــبين اجلــسور ب ــي ت فه
ــسالم      ــذور ال ــزرع ب ــة وختلــق أرضــية خــصبة ل اجملتمعــات احمللي

إن الــروح األوملبيــة، بتــشجيعها لفلــسفة  . واملــودة بــني الرفــاق 
يـة يف الـسعي إىل الكمـال        للحياة قائمة على أسس القيم األوملب     

واحترام اآلخـرين واالحتفـال بالـصداقة، إمنـا تـبني أن الرياضـة              
وإن األلعـاب األوملبيـة،     . ميكن أن تـساعد يف بنـاء عـامل أفـضل          

بـــدأهبا علـــى تـــشجيع التنـــافس الـــودي مـــن خـــالل التـــسابق   
ــال يف املعــارك، كــان امسهــا مرتبطــا      ــدال مــن االقتت الرياضــي ب

واليــوم تتمتــع األلعــاب األوملبيــة بقيمــة  . دائمــا بتعزيــز الــسالم 
 .رمزية هامة جدا يف ذلك املضمار

وسنغافورة يشرفها كثريا أن تـرتبط باحلركـة األوملبيـة            
من خالل استضافتنا دورة ألعاب الشباب األوملبيـة األوىل مـن           

ــسطس / آب٢٦ إىل ١٤ ــاب . ٢٠١٠أغـــــــ وإن دورة ألعـــــــ
لجنـة األوملبيـة    الشباب، اليت كانـت مـن بنـات أفكـار رئـيس ال            

الدوليـــة جـــاك روغ، تـــستهدف حفـــز واجتـــذاب جيـــل مـــن  
. الــشباب صــار مــشهورا بقلــة الوقــت الــذي يكرســه للرياضــة 

 “باب مـن خـالل الرياضـة يف سـنغافورة         إهلام الـش  ”وإن شعار   
 يعرب عن جـوهر ألعـاب الـشباب يف          - تلك العبارة البسيطة     -

البدايــة ولقــد كــان التــصور أللعــاب الــشباب منــذ  . ســنغافورة
علــى أهنــا ســتكون حــدثا حــافال بتجــارب ال ُتنــسى وســتبقى    

، وألسـرهم   ٣ ٥٣٠ مصدر إهلام جلميع الرياضيني الـشباب الــ       

ــة     ــالقيم األوملبيـ ــي بـ ــسعي إىل التحلـ ــة، يف الـ ــاهتم احملليـ وجمتمعـ
لإلبداع والصداقة واالحترام وجتسيد تلك القيم والتعـبري عنـها          

ــاهتم ــشبا   . يف حي ــاب ال ــا شــددت ألع ــل   كم ــم املث ــى تعل ب عل
األوملبيــة العليــا عــن طريــق الرياضــة وتطبيــق تلــك القــيم علــى    

لقـــد كانـــت الرســـالة . احليـــاة فيمـــا يتجـــاوز نطـــاق الرياضـــة 
 ومــا مــن -ميكــن لكــل فــرد أن جيعــل العــامل أفــضل  : واضــحة

 .عمل ال قيمة له مهما كان صغريا

النيــة وراء تنظــيم دورة ألعــاب الــشباب يف ســنغافورة    
ــامل   كانــت خلــ  ــشباب الع ــة ول . ق شــيء مثــني للحركــة األوملبي

.  معــىن مزدوجــا،“إهلــام الــشباب”ولــذلك اكتــسب شــعارنا، 
فاأللعــاب تــشكل مــصدر إهلــام للــشباب؛ والــشباب أنفــسهم،  
يف الوقــت ذاتــه، يــصبحون مــصدر إهلــام لآلخــرين مــن خــالل 

ــم احلماســية ومزايــاهم الشخــصية ومواهبــهم البدنيــة      . روحه
التنظيمية لـدورة ألعـاب سـنغافورة للـشباب         وذلك دفع اللجنة    

وشــركاءها إىل اســتحداث مبــادرات إبداعيــة ال لتكــرمي الفــوز 
 .فقط وإمنا لتكرمي املشاركة أيضا

لقد وفر برنامج الثقافـة والتعلـيم، الـذي كـان عنـصرا               
ــن        ــر م ــن أكث ــيت تألفــت م ــشباب، ال ــاب ال  ٥٠فاصــال يف ألع

لتعليميـة اخلمـسة للـروح       على منوال امليادين ا    -نشاطا تفاعليا   
األوملبيــة وهــي بنــاء املهــارات، والــسالمة، واتبــاع منــط احليــاة   

ــبري    ــة، والتعـ ــسؤولية االجتماعيـ ــصحي، واملـ ــا  -الـ ــر فرصـ  وفـ
للرياضــيني حــىت يتعلمــوا أكثــر عــن البلــد املــضيف وعــن ثقافــة 

وسلط الربنامج الضوء على قيمة تفهـم      . وتاريخ بعضهم بعضا  
ف اجملتمعـــات وقيمـــة بنـــاء وإدامـــة اخللفيـــات وتقـــدير اخـــتال

فعنــدما يطــور الــشباب  . الــصداقات الــيت تزدهــر عــرب احلــدود  
ثقتـــهم وإميـــاهنم وعزميتـــهم علـــى النجـــاح يف ميـــدان املنافـــسة  
الرياضية مث يرفعون لواء تلك القـيم واملعتقـدات لتحقيـق تغـيري             
اجيايب يف جمتمعاهتم احمللية، فإهنم يصبحون بـذلك مـصدر إهلـام            

 .عامل أفضل وأكثر سالمالبناء 
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ألعاب الشباب خمترب حي رائع التنوع لبعض مـن أهـم             
ففـــي ألعـــاب الـــشباب يف . الـــدروس الـــيت تنطبـــع يف الـــذاكرة

ســنغافورة أظهــر العــب اجلمبــاز الربيطــاين ســام أُلــدهم جلــدا  
ــة يف     ــسارته املفاجئـ ــم خـ ــة رغـ ــة الذهبيـ ــوزه بامليداليـ ــا بفـ رائعـ

ــسة يف وقـــت ســـابق   لرياضـــيون مـــن أمثـــال   وبـــرهن ا. املنافـ
 اللــذين فــازا -الــسنغافوري رينــر انــغ واألردنيــة دانــا طــوران  

 علـى  -بامليدالية الفضية يف السباحة والتايكوندو، على التوايل       
وتعلـم  . أن األمم األصـغر ميكـن أن تتـرك انطباعـا كـبريا أيـضا              

الرياضيون مـن أمثـال الـصيين غـو يوتنـغ والتونـسي آدم محـام،         
ــذين شــكال فر  ــوا     الل ــة، تعلم ــنس الطاول ــة ت ــا يف لعب ــا زوجي يق

يعنيه العمل عرب حدود الثقافات املختلفـة، وإحـراز امليداليـة            ما
ــستحقاهنا خــري اســتحقاق    ــيت ي ــة ال ــة  . الربونزي ــت املتطوع ونال

 وي املـديح الـذي تـستحقه بعـد أن           - نكليزية عائـشة نـاييب    إلا
ــر مــن     ــدام أكث ــومترا جلمــع  ١٦٠قطعــت ســريا علــى األق  كيل

ربعات لتسديد تكاليف رحلتـها إىل سـنغافورة، يف حـني أن            الت
حاملة الشعلة األكرب سنا، السنغافورية آجيت سنغ البالغة مـن          

 . سنة، تعلمت أن الشباب يدوم إىل األبد٨٢العمر 

إن وفدنا يتطلع إىل قصص ملهمة كـثرية أخـرى علـى        
الرغبــــات اجلاحمــــة واآلمــــال املتوقــــدة مــــن دورات األلعــــاب 

وعلـــى وجـــه التحديـــد تنطـــوي الـــدورة الثالثـــون . ليةاملـــستقب
ــصيفية     ــة ال ــصيفية ودورة األلعــاب األوملبي ــة ال لأللعــاب األوملبي
للمعــوقني يف لنــدن يف العــام املقبــل علــى مغــزى خــاص للكــثري 

ــدورة الــــ    ــسنغافوريني، ألن الـ ــن الـ ــة األوملبيـــة  ١١٧ مـ  للّجنـ
عقــدت يف الدوليــة، الــيت انتخبــت املدينــة املــضيفة لأللعــاب، ان  

وإننا نثق بأن اململكـة املتحـدة لـن تـدخر جهـدا يف              . سنغافورة
ونـود أن نعـرب للجنـة       . استعداداهتا لأللعاب يف األشهر املقبلة    

 .لندن التنظيمية عن أفضل متنياتنا بنجاح األلعاب األوملبية

ــا   ــةإلتكلـــم با) (اليابـــان (الـــسيد كودامـ أود ): نكليزيـ
املتحدة على تروجيهـا ملـشروع      بادئ ذي بدء أن أشيد باململكة       

لقـد حتولـت    . بـشأن اهلدنـة األوملبيـة     ) A/66/L.3(قرار هذا العام    

واليابـــان . هـــذه القـــرارات إىل تقليـــد مثـــني يف اجلمعيـــة العامـــة 
الكامنـة وراءه،  بصفتها متبنيا ملشروع القرار تؤيـد بقـوة الـروح           

 مـن خـالل     بنـاء عـامل سـلمي أفـضل       ”واليت يعـرب عنـها عنوانـه،        
ــى  ــل األوملــيب األعل ــأن دورة    .“املث ــا راســخا ب ــؤمن إميان ــا ن  وإنن

األلعــاب األوملبيــة ودورة األلعــاب األوملبيــة للمعــوقني، اللــتني      
ستستضيفهما لندن يف السنة التالية، ستسامهان يف ترسـيخ املثـل           

 .أهداف مشروع القرارالعليا وحتقيق 

ــي    /يف آب   ــانون األساسـ ــل القـ ــي دخـ ــسطس املاضـ أغـ
ــان   ــاذ يف الياب ــز النف ــانون  . اخلــاص بالرياضــة حي ــدأ نــص الق ويب

 وأهـداف   .“الرياضة ثقافة كونيـة ألبنـاء البـشرية كافـة         ”بعبارة  
القــانون تتمثـــل يف إمعــان النظـــر يف األفكــار األساســـية حـــول    

ــة شــا   ــسياسات عام ــهوض ب ــشأن  الرياضــة والن ملة ومدروســة ب
الرياضة، فتساهم بذلك يف تطوير الصحة البدنية والعقلية للناس  

 .وحتقيق جمتمع مفعم باحليوية والتنمية املنسجمة جملتمع عاملي

ويف ذلـــك الـــصدد أود أن أنـــوه بفريـــق كـــرة القـــدم     
النــسائي اليابــاين، املعــروف أكثــر باســم ناديــشيكو اليابــان،       

ائي يف مباريات االحتاد الـدويل لكـرة        والفائز بكأس العامل النس   
فنجـاحهن يف تقـدمي     . القدم يف هذا العام، اليت جرت يف أملانيـا        

أفــضل منــوذج علــى اللعــب وقــت الــشدة أعطــى أمــال عظيمــا   
ــون أوضــاعا صــعبة يف       ــانوا يواجه ــذين ك ــاس ال ــشجيعا للن وت

اللـذين ضـربا    ) سـونامي (أعقاب الزلـزال واإلعـصار اآلسـيوي        
 فريـق ناديـشيكو اليابـان رسـالة مرئيـة تعـرب             لقد بـث  . اليابان

عن آيـات الـشكر مـن شـعب اليابـان إىل العـامل علـى مؤازرتـه                  
وتلـك هـي    . وتضامنه، سواء بالتربعات أو بالوسـائل األخـرى       

 .قوة الرياضة اليت نؤمن هبا

مبادئ القانون األساسي اخلاص بالرياضة تشمل هتيئـة       
ن يـشاركوا طوعيـا   بيئة ميكـن فيهـا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة أ      

وحبمــاس يف الرياضــة، مــع إيــالء االعتبــار الــضروري ملختلــف   
ومثـة مبـدأ هـام آخـر للقـانون،           .أشكال اإلعاقـات ومـستوياهتا    
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ــدان،     ــاهم بـــني الـــشعوب والبلـ ــز التفـ ــسامهة يف تعزيـ ــو املـ وهـ
وتتفق هذه املبادئ علـى حنـو دقيـق مـع           . والسالم الدويل أيضا  

اهلدنة األوليمبية الـذي سـُيعتمد      مبادئ مشروع القرار املتعلق ب    
ــوم ــانون األساســي     . الي ــنص الق ــادئ، ي ــك املب ــتنادا إىل تل واس

ــة      ــسلطات املركزي ــذل ال ــى أن تب ــشأن األلعــاب الرياضــية عل ب
ــة،       ــسياسة العام ــسائل ال ــن م ــسألة م ــك م ــار ذل ــة، باعتب واحمللي
جهـــودا لتحقيـــق مزايـــا لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف املرافـــق  

مسامهة يف التفاهم والسالم الدوليني باختـاذ       الرياضية، وأيضا لل  
التدابري الضرورية لتعزيز التبادالت علـى املـستوى الـدويل عـن             

 . طريق مسامهة األلعاب الرياضية

وأخـــريا، تقـــدمت طوكيـــو بعطـــاء رمســـي الستـــضافة   
األلعــــاب األوليمبيــــة واأللعــــاب األوليمبيــــة للمعــــوقني لعــــام 

لعطـــاء، فستـــستعمل ا وإذا جنحنــا يف احلـــصول علـــى . ٢٠٢٠
حكومة اليابان تلك الفرصـة لزيـادة تطـوير وتعزيـز روح قـرار              

 . اجلمعية العامة بشأن اهلدنة األوليمبية

ــشوركني    ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (االحتـــ تكلـــ
ليس من باب املبالغة القول إن الرياضة لغـة بـشرية    ): بالروسية
ــة ــالغ األمهيــ     . عاملي ــسالم دور ب ــفريا لل ــا بوصــفها س ة، ودوره

خـــصوصا حينمـــا تكـــون مفعمـــة بالتقاليـــد النبيلـــة للهدنــــة       
ــة ــستقبل يف     . األوليمبي ــال امل ــشئة أجي ــا لتن ــيت نوليه ــة ال واألمهي

ثقافــة للــسالم وعــدم العنــف والتــسامح تــبني أن املثــل األعلــى   
األوليميب مل يفقد شيئا من أمهيته، وأنه أصـبح يف الواقـع أكثـر               

 . أمهية من أمهيته يف أي وقت مضى

يـــويل االحتـــاد الروســـي أمهيـــة كـــبرية لزيـــادة تعزيـــز و  
التعاون الدويل قي جمال الرياضة من أجل التغلـب علـى العـداء           
على الصعيدين الوطين والديين، وتعزيز التفاهم بني الـشعوب،         

ونعتقد اعتقادا راسخا أن دعـم      . وحتقيق الوئام بني احلضارات   
، ميكـن أن  الرياضة، مبا يف ذلك الدعم علـى مـستوى احلكومـة     

يكون هاما يف مجـع اجملتمـع العـاملي وإعـادة التأكيـد علـى ُمثُـل               
 .وِقيم احلركة الرياضية

ــة      ونرحــب بالنــداء الــصادر مــن ِقبــل اللجنــة األوليمبي
الدوليــة بــشأن اهلدنــة األوليمبيــة مــن أجــل حتقيــق املــصاحلة يف  

ــة     ــاب األوليمبي ــد األلع ــة خــالل وبع ــصراعات اإلقليمي ويف . ال
ــصد  ــا  ذلــك ال ــئ االحتــاد الروســي راعي ــا فت ــا   د، م ــدا متام ومؤي

بنــاء عــامل ســلمي أفــضل مــن خــالل ”ملــشروع القــرار املعنــون 
ونـدعو كـل    ). A/66/L.3 (“الرياضة واملثـل األعلـى األولـيميب      

 .شخص إىل التقيد باهلدنة األوليمبية

ن أقامة روابط رياضية مع البلدان األخرى جزء هـام          إ  
من السياسة اخلارجيـة لالحتـاد الروسـي، وأيـضا مـسألة حتظـى              

إن تـشجيع أكـرب عـدد ممكـن         . بالتركيز الثابت من ِقبـل قادتنـا      
مــن النــاس علــى املــشاركة يف الرياضــة والتربيــة البدنيــة يتمتــع   

ــة يف بلــدي  ــا نعتقــد أن الرياضــة طريقــة   . بأولوي ــازة ألن إنن ممت
ــة      ــسامح ورفــض كراهي ــرام والت ــيم االحت ــشباب ِق ُتغــرس يف ال

وميكـن  .  وتلك مسألة هامة على حنو خـاص اليـوم       -األجانب  
للرياضــة أيــضا أن حتمــي الــشباب مــن التــأثريات املــدمرة، مــن  

ــاب  ــل اإلره ــا    . قبي ــي أن تتطــور وفق ــد أن الرياضــة ينبغ ونعتق
 علـى البيئـة الـسياسية،       لقوانينها اخلاصة هبا، وينبغـي أال تعتمـد       

 .وينبغي أال ُتستعمل أبدا يف تدبري الدسائس أو االبتزاز

ويعمــل بلــدنا دون كلــل لــدعم احلركــات األوليمبيــة     
. الوطنية والدوليـة مبـا يف ذلـك احلركـات األوليمبيـة للمعـوقني             

وحنــن نيــّسر املــشاركة العريــضة القاعــدة مــن ِقبــل رياضــيينا يف 
ــة الرئ  ــات الدولي ــسيةاملباري ــز    . ي ــادة تعزي ــوات لزي ونتخــذ خط

التعاون مع االحتـادات واملنظمـات والنـوادي الرياضـية الوطنيـة           
لتطـوير   ويعطي هذا التنسيق زمخـا إضـافيا      . واإلقليمية والدولية 

ــدنا   ــة والرياضــة يف بل ــة البدني ــام   . التربي ــضا مــن القي ــا أي وميكنن
 .باالستعمال اخلالق لتجاربنا البالغة التقدم
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م اجلمعيـة العامـة، اخـتريت مدينـة سوتـشي           وكما تعلـ    
ــاب  ــضافة األلعــ ــية الستــ ــة   الروســ ــشتوية الثانيــ ــة الــ األوليمبيــ

والعـــشرين واأللعـــاب األوليمبيـــة للمعـــوقني الـــشتوية احلاديـــة  
وحنن نعترب اختيار سوتشي اعترافا من ِقبـل        . ٢٠١٤عشرة يف   

اجملتمع الدويل مبنجزات الرياضة الروسـية وبنجاحنـا يف التنميـة           
االقتصادية والسياسية لبلدنا يف السنوات القليلـة        - االجتماعية

 .املاضية

ــاب        ــة بغــرض األلع ــة االســتعدادات الوافي ــة كفال وبغي
ــشريعات     ــديل الت ــا بتع ــوقني، قمن ــة للمع ــة، واألوليمبي األوليمبي

وأنـشأنا هيئـات تنظيميـة ونـضطلع        . الروسية حسب االقتـضاء   
ــة  ــاء للمرافــق األوليمبي ــدنا ليــست  وب. بأعمــال بن ــسبة إىل بل الن

ــة ألكــرب حــدث رياضــي دويل يف     املــسألة جمــرد التنظــيم بفعالي
اآلونـــة األخـــرية، ولكنـــها مـــسألة كفالـــة اســـتمرار التنميـــة       

للمنطقـة برمتـها وبنـاء مرافـق جديـدة           االقتصادية واالجتماعية 
ــية الــــشتوية  ــاب الرياضــ ــة لأللعــ ــاب . فائقــ ــيم األلعــ ويف تنظــ

نايـــة جتـــارب البلـــدان األخـــرى، األوليمبيــة نـــدرس ونطبـــق بع 
املنظِّمة يف املستقبل ويف املاضي لأللعـاب األوليمبيـة واأللعـاب           

 .األوليمبية للمعوقني

ويويل االحتاد الروسي أمهية كبرية للحفاظ على البيئـة           
الطبيعيــة الفريــدة ملدينــة سوتــشي ولتحــسني بيئــة املنطقــة الــيت   

ب املـصادفة أن    ولـيس مـن بـا     . ستجرى األلعاب الرياضية فيها   
االحتاد الروسي فرض، يف الـدعوة إىل تقـدمي العطـاءات، أكثـر             

.  مــن االلتزامــات البيئيــة الفريــدة علــى املتعاقــدين      ٢٠٠مــن  
وباإلضافة إىل ذلك، وفقا آلراء املنظمات البيئية الدولية قررنـا          

 .نقل مواقع كثري من املرافق األوليمبية إىل أماكن أخرى

ــاهدنا بدا٢٠١٠ويف    ــيت     ش ــة ال ــاب األوليمبي ــة األلع ي
اســتغرقت وقتــا أطــول ممــا جــرى يف أي وقــت مــن األوقــات،  
وتشمل هـذا األلعـاب سـنة مـن العـروض الـسينمائية واملـسرح             

والغـــرض هـــو عـــرض ثقافـــة روســـيا  . واملوســـيقى واملتـــاحف

املتعددة األعراق واملتعددة اجلوانـب، وحتقيـق أقـصى قـدر مـن              
فالــة شــعور النــاس بــأن مــشاركة الــروس يف هــذا احلــدث، وك

 .األلعاب ختصهم

ــة  (الــسيد ميــك   تكلــم ) (الواليــات املتحــدة األمريكي
ترحــب الواليــات املتحــدة بنظــر اجلمعيــة العامــة  ):باإلنكليزيــة

الرياضـة مـن    ” من جدول األعمال، املعنون      ١١اليوم يف البند    
بنـاء  ”، وأيـضا مـشروع القـرار املعنـون          “أجل السالم والتنمية  

ــامل ســـلمي  ــل األعلـــى      عـ ــالل الرياضـــة واملثـ ــضل مـــن خـ  أفـ
حــد أ، الــذي متثــل الواليــات املتحــدة  )A/66/L.3 (“األولــيميب

 .املقدمني املتحمسني له

حينمــا جنتمــع يف أحــداث رياضــية دوليــة فــإن نتيجــة     
ن مهمـــة أمهيـــة حـــسن نيـــة الــربح أو اخلـــسارة تكـــاد ال تكـــو 

ــشاركة ــرار      . امل ــشروع الق ــدمي م ــسبب يف أن مق ــو ال ــذا ه ه
حيثــون كــل شــخص علــى إعــادة التأكيــد علــى التقيــد باهلدنــة   
األوليمبية، التقليـد القـدمي املتمثـل يف الـدعوة إىل املـرور اآلمـن               
للرياضيني واألشخاص اآلخـرين يف األلعـاب واىل مـشاركتهم          

ومنـــذ . العـــامل لقـــضية الـــسالمفيهـــا، معبـــئني بـــذلك شـــباب  
، حينمــا ُعــرض أول مــرة مــشروع القــرار هــذا الــذي   ١٩٩٣

ُيعرض كل سنتني، أصبح هو قرار اجلمعية العامة الذي حيظـى           
 .بأكرب عدد من املقدمني يف التاريخ

عـن   واليوم، غرضـنا هـو مواصـلة إرسـال رسـالة قويـة         
. عـامل السالم وحسن النوايا على املستوى الـدويل إىل شـباب ال          

إن الرياضــة مبــادرة عامليــة حقــا متتــد إىل حيــاة كــل النــاس،        
تعلُمنـا  . األغنياء أو الفقـراء، يف حالـة الـسالم أو حالـة احلـرب             

الرياضـــة أن نكـــون متواضـــعني يف الفـــوز وكرمـــاء الـــنفس يف 
. اهلزميــة ورمحــاء جتــاه املنافــسني ومتــساحمني ومقــّدرين للتنــوع  

يــات الرياضــية الدوليــة حــسا  وباإلضــافة إىل ذلــك، تولّــد املبار
 .عميقا باالعتزاز الوطين بينما تعزز روحا من التضامن الدويل
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أصــبحت التبــادالت الرياضــية مــن التبــادالت األكثــر     
ــيت        ــربامج ال ــي ال ــاس، وه ــني الن ــادالت ب ــرامج التب ــعبية يف ب ش

تـبين دبلوماسـيتنا يف جمـال       . تضعها حكومـة الواليـات املتحـدة      
يرة اخلارجية كلينتون لدبلوماسـية القـوة       الرياضة على رؤية وز   

ــة مــن األدوات     ــشمل اســتخدام جمموعــة كامل ــيت ت ــة، ال الذكي
وعـن طريـق   . الدبلوماسية، مبا يف ذلـك الرياضـة، جلمـع النـاس        

ــة، اكتـــشف    ــددها وزارة اخلارجيـ ــة الـــيت حتـ ــادالت الرياضـ تبـ
الشباب كيف يبين النجاُح يف األلعاب الرياضية الثقـةَ بـالنفس           

 .رات الالزمة ألن ُتحقق يف احلياةواملها

وستواصل الواليات املتحـدة االتـصال بالـشباب حـول            
العـامل برسـالة التـزام أمريكـا بالتفـاهم الـدويل والتـسامح الثقــايف        

اخليـال البـشري     إن األلعـاب الرياضـية تأسـر      . واالحترام املتبادل 
ــشدة ــصورة    . ب ــع احلــواجز املت وتتخطــى األلعــاب الرياضــية مجي
ُتــذكّرنا  .يــة والعْمريــة واجلنــسية والدينيــة وحــواجز القــدرةالعرق

وسنواصـل البحـث عـن     . األلعاب الرياضـية بإنـسانيتنا املـشتركة      
طرق ملشاركة اجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص يف التركيـز علـى              
األلعاب الرياضـية بوصـفها وسـيلة لتعزيـز احلـوار بـني الثقافـات               

ــرة مــا بعــد الــصرا    ــاء الــسالم يف فت ــادالت  .عوبن ــرامج التب  إن ب
الثقافيــة واملــساعدة اإلمنائيــة للواليــات املتحــدة ســتحدث تغــيريا  

وقـد  . إجيابيا يف اجملتمعات العامليـة عـن طريـق األلعـاب الرياضـية      
 شهدت بعثات وكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة            

فعـــال األثـــر اإلجيـــايب الكـــبري الـــذي ميكـــن أن يكـــون لأللعـــاب 
اضية عن طريق اعتماد برامج مستندة إىل األلعاب الرياضـية          الري

ملساعدة الشباب على تعلم املهارات وتنمية الثقة واملـساعدة يف          
 . بناء جمتمعات حملية يف عدد من أقل البلدان منوا

ويتطلــع وفــد الواليــات املتحــدة إىل اعتمــاد مــشروع     
 الـيت أعلـن     وسيؤيد وحيترم أيضا اهلدنـة األوليمبيـة،      . قرار اليوم 

عنها بصورة منتظمة رئيس اجلمعية العامـة واألمـني العـام مـدة             
 . يف لندن٢٠١٢أشهر قليلة، قبل األلعاب األوملبية لعام 

ــزاد   ــسيدة مـ ــرائيل (الـ ــة) (إسـ  ):تكلمـــت باإلنكليزيـ
أمــم  طــوال التــاريخ شــكلت الرياضــة لغــة مــشتركة فيمــا بــني  

وهـي تتجـاوز   . لوئـام تعزز الرياضةُ الصداقةَ والتعاون وا . العامل
 وهــي تتطلــب القــيم   .االختالفــات وتــذكّرنا مبــا جيمــع بيننــا    

. اإلنسانية األساسية مثل الشرف والعمـل اجلمـاعي والتـسامح         
 :وكما قال مرة رئيس إسرائيل مشعون برييز

بـــصرف النظـــر عمـــا إذا كنـــَت أســـودا أو  ”    
أبيضا؛ مسلما أو مسيحيا أو بوذيـا أو يهوديـا؛ رجـال            

ــا  أو امــرأة، ــه أن تن فس  فــإن الرياضــة عــالَم ميكنــك في
 .“دون كراهية، وأن تفوز دون قتل

ــسامح       ــسالم والت ــز ال ــة لتعزي تــشكّل الرياضــة أداة قوي
إهنــا جتمــع النـــاس عــرب احلـــدود    . والتفــاهم يف أمــاكن التـــوتر  

تـسعى إسـرائيل إىل بنـاء جـسور جديـدة           . والثقافات واألديـان  
النــاس املتنــوعني الــذين ودائمــة وتعزيــز التعــايش الــسلمي بــني  

. يتكّون منهم جمتمعنا، خصوصا بني الـشباب اليهـود والعـرب          
 علــى “ميفــالوت”تــشرِف املنظمــة غــري احلكوميــة اإلســرائيلية 

 مشروع تستعمل كرة القدم لتعزيز متاسـك        ٣٠٠يزيد عن    ما
إن احلَــــَدث . اجملتمعــــات احملليــــة داخــــل اجملتمــــع اإلســــرائيلي

 شـــاب مـــن  ٢٠ ٠٠٠ جيمـــع الرياضـــي الـــسنوي مليفـــالوت  
إســرائيل واألراضــي الفلــسطينية واألردن بوصــف ذلــك جــزءا  

ويعـزز احلـدثُ    . من جهد لتغيري التصورات والقوالب النمطيـة      
وعقــب جنــاح الربنــامج الالفــت  . القبــول والتفــاهم واالحتــرام 

ــامج إىل الكـــامريون       ــاق الربنـ ــرائيل، اتـــسع نطـ ــر يف إسـ للنظـ
 .واألردن ورواندا وهاييت

، بأنــشطتها يف مئــات مــن األطــر “ميفــالوت”س تغــر  
التعليمية واجملتمعية، القيَم األخالقية واالجتماعية والثقافية بـني        

وتـــساعد علـــى حتـــسني صـــورهتم الذاتيـــة وتطـــوير   . الـــشباب
 .مهارات االتصال لديهم وإمدادهم حبس االنتماء
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لقــد أدت . والرياضــة أداة قويــة أيــضا للتقــدم والتنميــة  
 النهوض باألهداف اإلمنائية لأللفية، مبـا يف ذلـك          دورا هاما يف  

 الرياضـة   “ميفالوت”واستعملت  . تعزيز املساواة بني اجلنسني   
لتعزيز املساواة بني اجلنسني بـني طوائـف األقليـات عـن طريـق              

ــرأة    ــتمكني امل ــرامج ل ــرى    . وضــع ب ــال، يف الق ــبيل املث ــى س عل
ِدفة البدويـــة يف جنـــوب إســـرائيل، اتـــضح أن الـــربامج املـــسته 

 .للفتيات هي بالغة الفعالية يف حتسني ثقتهن بأنفسهن

وتعتــز إســرائيل مبنجزاهتــا يف جمــال الرياضــة مــن أجــل     
السالم، وتأمل يف توسيع نطـاق تلـك املبـادرات إىل جمتمعـات             

وحنــن نعتــز بكوننــا أحــد املقــدمني . حمليــة أخــرى حــول العــالَم
بناء عامل سلمي أفضل مـن      ” املعنون   A/66/L.3ملشروع القرار   

ــيميب   ــى األول ــل األعل ــذي ســتعتمده  “خــالل الرياضــة واملث ، ال
ــوم   ــة الي ــة العام ــام إســرائيل باســتخدام   . اجلمعي وانعكــس اهتم

ــاه يف       ــذي أدين ــشط ال ــدور الن ــسالم يف ال ــز ال الرياضــة يف تعزي
وتقـدمنا، علـى حنـو خـاص،        . ا املـشروع  املفاوضات بشأن هـذ   

تتعلق بقيـادة الرياضـيني يف األلعـاب األوليمبيـة           بصياغة إضافية 
واألوليمبيــة للمعــوقني ودورهــم اخلــاص يف تعزيــز الــسالم عــن 

إن الرياضــــيني . طريــــق الرياضــــة واملثــــل األعلــــى األولــــيميب 
وميكنــهم أن يكونــوا . جيــسدون روح املثــل األعلــى األولــيميب 

وسفراء للسالم، وميكـن أن      لتأثري بوصفهم ُمثال حتتذى   بالغي ا 
 . كمنصة لتعزيز ثقافة للسالم ُتستخَدم شعبيتهم العاملية

ولـــسوء الطـــالع، مل تتقيـــد مجيـــع األحـــداث الرياضـــية   
باملبــادئ الــيت حــددها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بــشؤون        

وعلــى الــرغم مــن أن مــن . الرياضــة مــن أجــل التنميــة والــسالم 
ؤمل أن نذكر ذلك، جيـب علينـا أن نـذكّر باأللعـاب الرياضـية               امل

 وباإلرهـابيني الـذين اقتحمـوا       ١٩٧٢األوليمبية يف ميونيخ عـام      
 مـن الرياضـيني واملـدربني واحلكـام         ١١القرية األوليمبيـة وقتلـوا      

ال يــزال اإلحــساس بــذكرى ذلــك العمــل غــري      . اإلســرائيليني
واصـل بلــدي اختـاذ تــدابري   واليــوم ي. اإلنـساين قائمــا يف إسـرائيل  

ومـن الـضروري    . أمنية بالغة األمهية حلماية رياضيينا يف اخلـارج       

أيضا ذكر إقصاء إسرائيليني عن روابط رياضية معينة؛ ميثّل هذا          
 .اإلقصاء تناقضا مباشرا مع املُثل العليا اليت نتكلم عنها اليوم

وأخريا أود أن أشكر، باسم بلدي، املستـشاَر اخلـاص            
 العـام لألمـم املتحـدة املعـين بـشؤون الرياضـة مـن أجـل                 لألمني

التنميــة والــسالم، الــسيد ويلفريــد ليمــك، علــى عملــه اهلــام يف 
تــشجيع احلــوار والتعــاون والــشراكة بــشأن الرياضــة مــن أجــل 

وكــان لنــا شــرف استــضافته يف إســرائيل يف  . التنميــة والــسالم
 .الشهر املاضي

ع ذلــك احملتــرم وتعتــز إســرائيل بنــهجها التنافــسي ومــ    
إزاء مجيـــع األحـــداث الرياضـــية الدوليـــة، ونأمـــل يف أن متثـــل  
األلعــاب األوليمبيــة الــصيفية املقبلــة يف لنــدن اجلــوهر احلقيقــي  

 .للرياضة بوصفها طريقا لتعزيز التسامح والتعايش

 مفهـــوم ،وتؤيـــد إســـرائيل تأييـــدا قويـــا، قـــوال وفعـــال  
ملَثـــل األعلـــى الرياضـــة مـــن أجـــل الـــسالم والتنميـــة، وأيـــضا ا 

ــيميب ــذه  . األولـ ــامل إىل رّص الـــصفوف يف هـ ــدعو دول العـ ونـ
ونعتــرب الرياضــة أساســية لتعزيــز الــسالم والتعــايش يف . اجلهــود

 .دولتنا والشرق األوسط وسائر اجملتمع الدويل

بعــد  ):تكلمــت بالفرنــسية) (مونــاكو (الــسيدة بيكــو  
ــا و ٢٨٤ ــدن    ٣١٧ يوم ــضيف لن ــوايل، ستست ــى الت ــا، عل  يوم
لعاب الرياضية األوليمبية الثالثني واأللعاب األوملبيـة الرابعـة         األ

وسـيعيش ماليـني ال حتـصى منـا مـرة أخـرى             . عشرة للمعوقني 
تلك املشاعر اخلاصة الـيت تنتابنـا وحنـن نـرى مئـات الرياضـيني                
ــشعل      ــل أن ي ــا قب ــدهم، متام ــة بل ــدخلون امللعــب حــاملني راي ي

 . وفريدة توحدنا مجيعاأحدهم الشعلة األوملبية بإمياءة مهيبة 

خيربنــا املــشاركون يف األلعــاب الرياضــية، ســواء كــانوا    
رياضيني متفـوقني عامليـا أو مـشاركني عـاديني، بتجربـة فريـدة،              
مغامرة إنسانية مشتركة طافحة بالتحمس، ُيعطـي فيهـا التغلـُب           
على احلدود الشخصية للمـرء واالنتمـاُء إىل اجملتمـع احمللـي املَثـل              

 . روح األلعاب--وليميب أمهيته اجملددة دون توقف األعلى األ
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إن القــيم الرفيعــة لأللعــاب، املكرســة يف املثــل األعلــى    
األوليميب الذي حتتفل اجلمعية العامة به اليوم، هي نفس القـيم           

دعما للتنمية والسالم لتحقيق عـامل       اليت ينبغي أن تلهم أعمالنا    
 .أكثر إنصافا ألجيال احلاضر واملستقبل

ن العـــــدد القياســـــي للمقـــــدمني ملـــــشروع القـــــرار  إ  
A/66/L.3 بنـــاء عـــامل ســـلمي أفـــضل مـــن خـــالل   ”، املعنـــون

ــيميب   ــى األول ــل األعل ــى   “الرياضــة واملث ــصميم عل ، يعكــس الت
قد مـــن التقيـــد باهلدنـــة األوليمبيـــة والـــدفاع عنـــها، الـــيت ســـُتع

 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٩يوليه إىل /متوز ٢٧

وأود يف هــذا الــصدد أن أهنــئ وفــد اململكــة املتحــدة     
 . للندن٢٠١٢وجلنة التنظيم لعام 

دعونا حناول معا الوفاء بالتزاماتنـا وإسـكات أسـلحتنا            
 يومـا، لفائـدة املاليـني مـن     ٤٥وإهناء كل أشكال العنـف مـدة        
عــن .  واجملتمــع الــدويل برمتــهاملــدنيني املتــضررين مــن الــصراع

طريـــق القيـــام معـــا بـــدعم املَثـــل األعلـــى األولـــيميب وبتـــصعيد 
جهودنـــا لوضـــع الرياضـــة يف خدمـــة الـــسالم والتنميـــة نوطـــد 
املبادئ والقيم املكرسة يف ميثاق األمـم املتحـدة، الـذي التزمنـا        

 .حنن مجيعا باحترامه حينما أصبحنا أعضاء يف املنظمة

ــه    ــامل تـــضر فيـ ــة  ويف عـ ــوارث واألزمـــات بالتنميـ  الكـ
. والسالم، فإن أحداث الرياضة الدولية تصبح متزايدة النجاح       

أرغب يف هتنئـة أصـدقائنا مـن        . إهنا جتمع الناس وتعلم التسامح    
نيوزيلندا على جناح مباريات الـركيب العامليـة، الـيت سـتنتهي يف             

أكتـــوبر، ويف أن أالحـــظ وجـــود رابـــط    / تـــشرين األول٢٣
غذيــة العــاملي علــى موقــع الــشابكة للكــأس العامليــة  بربنــامج األ

)World Cup(   يعمـل احتـاد الـركيب    ٢٠٠٣، نظرا إىل أنـه منـذ 
 .الدويل مع برنامج األغذية العاملي ملكافحة اجلوع

يــنعكس النجــاح املتنــامي لألحــداث الرياضــية وأثرهــا   
ــاين       ــبورتيل الثـ ــؤمتر سـ ــشاركة يف مـ ــام املـ ــامل يف أرقـ ــرب العـ عـ

وهــو معــرض رياضــي مهــين للتلفزيــون والوســائط والعــشرين، 

لقـــد حـــضر جممـــوع  . ٢٠١١اجلديـــدة عقـــد يف مونـــاكو يف  
 شــركة، مــا جعـــل   ٩٧٠ بلـــدا و ٦٧ مــشاركا مــن   ٢ ٣٣٠

املعــرض املهــين هــذه الــسنة بــشأن وســائط األلعــاب الرياضــية    
للمشترين واملذيعني واملعِلنني أكرب معرض يف الـسنوات العـشر          

  .األخرية
مـايو، وقّعـت إمـارة مونـاكو علـى االتفـاق            / أيار ٩ يف  

ــياق     ــتاريكا، يف سـ ــسالم يف كوسـ ــة الـ ــشاء جامعـ ــدويل إلنـ الـ
التعاون بني منظمة السالم والرياضة، وجامعة موناكو الدوليـة         

ــسالم   ــة مــن أجــل ال ــول . واجلامع ــذ أيل عرضــت  ســبتمرب،/ومن
الــشراكة املبتكــرة بــني هــذه الكيانــات الثالثــة برناجمــا تــدريبيا   

لتخصصات، هبدف منح درجة املاجـستري يف موضـوع         متعدد ا 
ويشمل الربنامج تعليمـاً أكادمييـاً   . السالم املستدام عرب الرياضة 

صارماً يف جمـال عمليـات حفـظ الـسالم، فـضال عـن التـدريب               
يف املهارات امليدانية يف املناطق املتأثرة بالصراع، واملنـاطق الـيت      

 .ك االجتماعيتعاين من الفقر املدقع، وانعدام التماس

وبصفيت رئيساً مشاركاً جملموعة أصدقاء الرياضـة مـن           
 ،أجل التنميـة والـسالم، أود أن أشـكر الـسيد ولفريـد ليمكـي              

املستشار اخلاص لألمني العام املعين بالرياضة مـن أجـل التنميـة            
وترســيخ  والــسالم، اللتزامــه الثابــت بتعزيــز اجلهــود يف امليــدان

 .الشراكات

اركة املتزايـدة للجنـة األوملبيـة الدوليـة         ونثين على املـش     
يف جهــود األمــم املتحــدة اهلادفــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة 

ونائب رئـيس اللجنـة،     لأللفية، ونرحب بوجود املراقب الدائم    
 .السيد ماريو بيسكانيت هنا اليوم

ــنغافورة        ــئ سـ ــيت، أود أن أهنـ ــتم كلمـ ــل أن أختـ وقبـ
 تنظــيم دورة الــشباب لأللعــاب واللجنــة األوملبيــة الدوليــة علــى

ــام    ــة يف صــيف ع ــساهتا   ٢٠١٠األوليمبي ــيت شــارك يف مناف ، ال
 مـــن  ٣ ٦٠٠علـــى مـــستوى رفيـــع ويف فعالياهتـــا املختلطـــة     

ــراوح أعمــارهم بــني     ــذين تت ــشباب ال  ١٦ و ١٤الرياضــيني ال
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 يف املائــة مــن الفتيــات، وضــمت فرقــاً تتــألف ٤٦عامـاً، منــهم  
ــدول    ــف ال ــن خمتل ــن الرياضــيني م ــف   م ــست يف خمتل ــيت تناف  ال

األلعـــاب الرياضـــية، فـــضالً عـــن املـــشاركة يف برنـــامج ثقـــايف  
ــة       ــيم األوليمبيـ ــشر القـ ــدف نـ ــصاً هبـ ــع خصيـ ــي، وضـ وتعليمـ

 .واملسؤولية االجتماعية والتعبري عرب الوسائط الرقمية

وقــد دفــع اإلدراك يف ســن مبكــرة جــدا بأمهيــة العمــل   
اجملتمــع، صـــاحبة  اجلــاد، واحتـــرام اآلخــرين، ودور الفـــرد يف   

الـــسمو شـــارلني أمـــرية مونـــاكو، ألن تـــصبح ســـفريةً عامليـــةً،  
وعضواً يف اهليئة الدولية إلدارة األوملبياد اخلاصة، وهي حركـة          
تــشجع علــى االنــدماج واحتــرام التباينــات، علــى حنــو يــشجع  
ويدعم األشخاص من ذوي اإلعاقة الفكرية، ويعـزز التـسامح          

االحتــرام يف مجيــع أحنــاء العــامل مــع اجلميــع، ويــسّهل التفــاهم و
 وســـاعدت آخـــر دورة لأللعـــاب  . عـــرب األنـــشطة الرياضـــية  

األوليمبيــة الــصيفية العامليــة اخلاصــة، عقــدت يف أثينــا يف شــهر  
ــوز ــا   /مت ــه، وشــارك فيه ــن  ٧ ٥٠٠يولي ــدا ١٨٥ رياضــي م  بل

وعني، علـى إثبـات قـوة الرياضـة          من املتط  ٢٥ ٠٠٠بدعم من   
 .وقدرهتا على تعزيز املشاركة والتماسك االجتماعي

أود أن  ): تكلـم بالفرنـسية   ) (تـونس  (السيد جراندي   
أعــرب أوالً عــن تقــدير وفــد بلــدي لتقريــر األمــني العــام لعــام   

تعزيــز : الرياضــة مــن أجــل التنميــة والــسالم ” املعنــون ٢٠١٠
وأثـــين علـــى اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا ). A/65/270 (“الـــشراكات

ــه       ــى وجـ ــك علـ ــا يف ذلـ ــصدد، مبـ ــذا الـ ــدة يف هـ ــم املتحـ األمـ
اخلــصوص، مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بالرياضــة مــن أجــل   

 .التنمية والسالم

ــود       ــدي للجهـ ــد بلـ ــدير وفـ ــد تقـ ــضا أن أؤكـ وأود أيـ
ــستمرة  ــي،     املـ ــد ليمكـ ــسيد ويلفريـ ــذهلا الـ ــيت يبـ ــة الـ والدؤوبـ

املستشار اخلاص لألمني العام املعين بالرياضة مـن أجـل التنميـة            
والسالم، الذي أجرت جمموعة أصدقاء الرياضة حمادثـات هـذا    
الصباح، يف اجتماع مفيد للغاية وغـين باملعلومـات، عقـد بنـاًء           

 ملونـاكو، الـيت     على مبادرة من رئيسة اجملموعة، املمثلة الدائمـة       
وأود أيضا أن أشـكر الـسيد       . أود أن أشيد بفعاليتها وجهودها    

ماريو بيسكانيت، املراقب الـدائم عـن اللجنـة األوملبيـة الدوليـة،             
ــذا       ــة يف ه ــسامهته القيم ــضية الرياضــة، وم ــة ق ــه يف خدم لتفاني

 .اهلدف السامي

لقــد أصــبحت الرياضــة اليــوم جــزءا أصــيالً مــن األمــم   
ــدة وأداة ــصاعدا يف   املتحـ ــن اآلن فـ ــضمينها مـ ــي تـ ــة ينبغـ  فعالـ

ــا خــالل        ــا رأين ــة، كم ــا املنظم ــيت تعاجله ــسية ال املواضــيع الرئي
املفاوضات بـشأن الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع الرفيـع املـستوى             

ــة   ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــشأن األهـ ــرار(بـ وأود أن ). ١/٦٥القـ
ــة إىل جعــل      ــونس علــى مواصــلة جهودهــا الرامي أكــرر عــزم ت

ضة، من خالل قـدرهتا علـى تـسهيل التواصـل والتقـارب،             الريا
وسيطاً قوياً لالندماج والتنمية على الصعيدين الوطين والـدويل     
ــضامن      ــز الت علــى حــد ســواء، فــضال عــن كوهنــا وســيلة لتعزي

وأود أيضا أن أثـين علـى       . والتسامح والتنوع الثقايف واإلنساين   
ضـة، وتقـديرها   االهتمام الذي أولته مجيع الدول األعضاء للريا     

أداة لتعزيـز الـسالم والتنميـة        للطابع العـاملي للرياضـة، بوصـفها      
 .والتعليم والصحة

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألزف أحر التهاين جلنـوب           
ــام     ــامل عـ ــأس العـ ــاجح لكـ ــا النـ ــى تنظيمهـ ــا علـ ، ٢٠١٠أفريقيـ

وكــذلك حلكومــة كنــدا علــى جناحهــا يف تنظــيم دورة األلعــاب 
 احلادية والعشرين، ودورة األلعاب األوليمبية      األوليمبية الشتوية 

لقــد . الــشتوية العاشــرة للمعــوقني، اللــتني عقــدتا يف فــانكوفر     
أبــرزت هــذه الفعاليــات قــدرة الرياضــة علــى مجــع النــاس، وأن   
ــني الرياضــيني      ــروح الرياضــية ب ــصداقة وبــث ال ــزاً لل تكــون حمف

 .مواملشجعني، بغض النظر عن أصوهلم وجنسياهتم أو معتقداهت

ونظــرا لنبــل الرياضــة ومــسامهتها احليويــة يف ظهــور        
أجيال جديدة تواقة إىل اللياقة البدنية والعقلية، تـود تـونس أن            
تغتنم هذه الفرصة لتحث الدول األعضاء علـى الـسعي الختـاذ            
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تعـــاطي  كـــل التـــدابري املمكنـــة، الالزمـــة للتعامـــل مـــع خطـــر  
ــورة الري   ــدد صـــحة الرياضـــيني وصـ ــاقري، الـــذي يهـ ــة العقـ اضـ

ــى حــد ســواء   ــد مــن   . ومــصداقيتها عل ــدد املتزاي ونرحــب بالع
الــدول األعــضاء الــيت وقعــت علــى االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة   
العقاقري يف ميدان الرياضـة، الـيت متثـل الـصك العـاملي الرئيـسي               
ملكافحــة هــذه اآلفــة اخلطــرية، الــيت اعتمــدت يف املــؤمتر العــام    

 .٢٠٠٥لليونسكو عام 

ـــ    ــا أيـ ــتعني علينــ ــشباب  ويــ ــل تثقيــــف الــ ضا أن نكفــ
يتعلـق بأخالقيـات الرياضـة، مـن خـالل الـنظم التعليميـة،               فيما

ومجعيات ومنظمات اجملتمع املدين، حىت ال تـستغل الـساحات          
والفعاليات الرياضـية للتعـبري عـن شـعارات غارقـة يف مفـردات            

 .العنصرية وكره األجانب، ورفض اآلخرين

 الرياضـة وسـيلة     وجعل ومن أجل تعزيز هذه الدينامية      
لتعزيز املبادئ العاملية لألجيال املقبلة، يسرين أن أهنـئ اململكـة           
ــشروع      ــى م ــشمالية عل ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن املتحــدة لربيطاني

 بنــاء عــامل ســلمي أفــضل مــن خــالل الرياضــة”القــرار املعنــون 
 وهــي تــستعد لتنظــيم ،)A/66/L.3 (“املثــل األعلــى األولــيميبو

ودورة األلعـاب    الدورة الـثالثني لأللعـاب األوليمبيـة الـصيفية،        
األوليمبية الصيفية الرابعة عشرة للمعـوقني، املتوقـع عقـدمها يف         

ويؤكد مشروع القرار علـى احتـرام اهلدنـة         . ٢٠١٢لندن عام   
ــة وُمثــل األمــم املتحــدة واحل   ــة، وهــي،  األوليمبي ركــة األوليمبي

 - الـصداقة بــني الــشعوب، والوئـام، والالعنــف وعــدم التمييــز  
ــادئ      ــشتركة للمب ــدة والقواســم امل ــل املوّح ــارة أخــرى، املُثُ بعب

 .العاملية اليت جتمعنا مجيعا يف هذه القاعة

وآمل أن تدعم مجيع الدول األعضاء مشروع القـرار،           
لذين يعملـون مـن أجـل       وبالتايل، توجيه رسالة قوية إىل مجيع ا      

ممارسة الرياضـة بطريقـة نبيلـة، وتـشجيع كـل رياضـي بأقـصى               
 .ميكن ما

): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (أوكرانيـا  (السيد تيـسمباليوك    
 بقيمـة الرياضـة ودورهـا يف بنـاء عـامل            انيا تقـر  ما انفكت أوكر  

أفضل يسوده السالم، وتعزيز التسامح واملساواة والتفاهم بـني         
وتعتـرب الرياضـة صـاحلاً عامـاً مـشتركاً، مـن            . الشعوب واألمـم  

ــه الفريــدة علــى ذلــك،     شــأنه أن جيمــع بــني النــاس، عــرب قدرت
ــم      ــديين أو رأيهـ ــي أو الـ ــائهم العرقـ ــن انتمـ ــر عـ ــصرف النظـ بـ

وتعتقـد حكومـة أوكرانيـا اعتقـادا        . السياسي أو نوع جنـسهم    
راســخا يف قــدرة الرياضــة علــى املــسامهة يف حتقيــق األهــداف    

ــة لأل ــيهم    اإلمنائي ــاس، مبــن ف ــاة الن ــة، وإحــداث تغــيري يف حي لفي
  .الفئات األكثر ضعفا

تكتــسب الرياضــة واألنــشطة البدنيــة، اليــوم أكثــر مــن   
لقـد  . أي وقت مـضى، أمهيـة كـبرية يف سـياق األمـن الـصحي              

سلم اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بالوقايـة مـن           
عقـــد مـــؤخرا يف األمـــراض غـــري املعديـــة ومكافحتـــها، الـــذي 

نيويورك، باخلطر الذي تشكله هذه األمراض، الـيت متثـل أحـد            
ووفـر  . التحديات الرئيسية للتنمية يف القرن احلادي والعـشرين       

لنا االجتماع أيضا دليال قويا على أمهيـة الـدور الـذي تـضطلع              
به الرياضة والنشاط البدين يف الوقاية من أكثـر هـذه األمـراض             

 .انتشارا

نيا، جيري النظر إىل الرياضة والتربية البدنية       ويف أوكرا   
ويـشكل  . من املنظور األوسع لتشجيع أساليب احلياة الـصحية       

ونعتقـــد أن . هـــذا أولويـــة اســـتراتيجية للـــسياسات احلكوميـــة 
اســـتخدام هنـــج كليـــة متعـــددة القطاعـــات للرياضـــة ميكـــن أن 
تكـــون أكثـــر الطـــرق فعاليـــة للمـــساعدة يف حتقيـــق األهـــداف 

 . لأللفية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالصحة والتعليماإلمنائية

وأوكرانيـــا ملتزمـــة، مـــن جانبـــها، بتـــشجيع الرياضـــة   
وينظـر  . باعتبارها وسـيلة للنـهوض بالـسالم والتنميـة يف العـامل           

ــاب    ــضافة دوريت األلعـ ــدمي عـــرض الستـ ــة تقـ ــد يف إمكانيـ البلـ
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منطقـة   يف   ٢٠٢٢وملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني يف عام       ألا
 .الكاربات

يونيــه مــن العــام   /ويــسرين أن أذكــر أنــه يف حزيــران     
القــادم فــإن بلــدي وبولنــدا سيــشاركان يف استــضافة بطولــة       

 الـــيت - ٢٠١٢أوروبـــا الرابعـــة عـــشرة لكـــرة القـــدم يف عـــام 
ونأمـل  . ستكون أول بطولة من نوعها تقام يف أوروبا الـشرقية     

داقة بـــإخالص أن جيـــدد هـــذا احلـــدث الرئيـــسي روح الـــص     
والتضامن يف املنطقـة، ويـسهم يف التقـدم االجتمـاعي والتنميـة             

 .االقتصادية ككل

وأطلقت أوكرانيا، يف إطار جهودها الرامية إىل جعـل         
 احتفـاال حقيقيـا بكـرة       ٢٠١٢بطولة أوروبا لكرة القـدم لعـام        

القدم، عـددا مـن املـشاريع الطموحـة لتـشييد املرافـق الرياضـية               
ــة الت  ــضرورية والبني ــأعلى املعــايري      ال ــي ب ــيت تف ــة ال ــة الالزم حتي

 .الدولية

ــام        ــا لكــرة القــدم لع ــة أوروب ــضا أن بطول ــرب أي حنــن نعت
 فرصة لتعزيز إمكانـات الـشباب األوكـراين يف مواجهـة            ٢٠١٢

. التحديات االجتماعية وزيادة وعيه وثقتـه وشـعوره باملـسؤولية    
ا وعلـى ســبيل املثــال، بــدأ جهــاز الرياضــة والــشباب يف أوكرانيــ 

 لتـشجيع التواصـل بـني    “دعونـا نفعـل ذلـك معـا     ”محلة بعنـوان    
وهتدف أيـضا   . األشخاص وأساليب احلياة الصحية ومنع العنف     

ــال      ــة لألطف ــسلة مــن األحــداث الرياضــية املختلف إىل تنظــيم سل
 .والشباب، وكذلك بناء القدرة الالزمة

واسترشـادا باملثـل واملبـادئ الـسامية للحركـة األوملبيـة         
ــوقني ــة خاصــة الســتخدام الرياضــة     للمع ــا أمهي ــويل أوكراني ، ت

ــز      ــة وتعزيـ ــخاص ذوي اإلعاقـ ــل األشـ ــادة تأهيـ ــيلة إلعـ كوسـ
إن املركــز األوكــراين للتربيــة البدينــة    . إدمــاجهم االجتمــاعي 

والرياضــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مؤســسة حكوميــة فريــدة  
 مدرسـة  ٢٦  مراكز حمليـة و ١٠٦  مركزا إقليميا و٢٧تشمل  

 ٥١ ٠٠٠وميـارس أكثـر مـن       . فـال ذوي اإلعاقـة    رياضية لألط 

. معاق الرياضة بنشاط ويـستخدموها ألغـراض إعـادة التأهيـل          
وتفخر أوكرانيا بأن رياضيينا املعـاقني فـازوا بـاملركز الرابـع يف             

، الـيت عقـدت     ٢٠٠٨دورة األلعاب الصيفية للمعوقني يف عام       
 .يف بيجني

ــاهريي        ــالم اجلم ــة وســائط اإلع ــى أمهي ــشدد عل يف ون
زيــادة الــوعي بقــيم الرياضــة وأســاليب احليــاة الــصحية وزيــادة 

ويف هذا الصدد، بـدأت     . النشاط البدين بني السكان بأكملهم    
جلنتنــا الوطنيــة االوملبيــة العمــل إلنــشاء قنــاة رياضــية وطنيــة يف  

 .أوكرانيا

ويشيد وفد بلـدي بـاجلهود الـيت يبـذهلا مكتـب األمـم                
من أجل التنمية والسالم هبـدف   املتحدة املعين بشؤون الرياضة     

الدعوة إىل الرياضة باعتبارها أداة لتحقيق بناء السالم والتنميـة          
 .ونعرب عن دعمنا الكامل ألنشطته. واألهداف اإلنسانية

ــا        ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــشكر اململكـ ــضا أن نـ ــود أيـ ونـ
العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية علــى تقــدمي مــشروع قــرار بعنــوان  

بنـاء عـامل سـلمي أفـضل     : لـسالم والتنميـة  الرياضة من أجـل ا  ”
ــيميب   ، )A/66/L.3 (“مــن خــالل الرياضــة واملثــل األعلــى األول

 .الذي يسر أوكرانيا أن تشارك يف تقدميه

ــسيد حــسان    ــيمن (ال ــدم  ): ال ــة، أن أتق أود، يف البداي
جلمهورية اليمنيـة خبـالص الـشكر والعرفـان إىل          باسم حكومة ا  

الرياضـة مـن أجـل    ”كل من تبىن مشروع هـذا القـرار املعنـون         
بنـاء عـامل سـلمي أفـضل مـن خـالل الرياضـة         : السالم والتنميـة  

ــيميب  صــة وأن اململكــة ، خا)A/66/L.3 (“واملثــل األعلــى األول
ــشمالية ســتقوم بتنظــيم     ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن املتحــدة لربيطاني

ــام     ــة يف عـ ــاب االوملبيـ ــثالثني لأللعـ ــدورة الـ ــان . ٢٠١٢الـ كـ
ــضا يف عــام    ــدما أجريــت  ١٩٤٨للمملكــة املتحــدة دور أي  عن

األلعاب االوملبية على أراضيها وقدمت لنا أيضا فكـرة إشـراك           
ــدة يف  مــن يعــانون إصــابات يف العمــود ال  فقــري وكانــت الرائ

 .اجملال هذا
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ــدم      ــرة القـ ــة كـ ــذا الـــصدد إىل أن رياضـ وأشـــري يف هـ
ــستينات    ــة ال ــدي يف اخلمــسينات وبداي . كانــت مزدهــرة يف بل

وكانت هذه الرياضة يف عدن رائـدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة،              
عنــدما كانــت تتواجــد اململكــة املتحــدة يف اجلــزء اجلنــويب مــن  

ه، فإن بلدي يقوم بتشجيع الرياضة يف       ويف الوقت نفس  . اليمن
 .مجيع اجملاالت بالرغم من شح املوارد لتمويلها

إن مشاركة رئيس اللجنة االوملبية املنظمـة يف اململكـة            
املتحــدة وحتملــه مــشقة الــسفر ملــشاركتنا هــذا النقــاش مــا هــو  

دليل على أمهية املوضوع وملا ميثله من تعزيز لثقافـة الـسالم           إال
 . ربوع املعمورةوإحالله يف

وما تبىن مشروع هذا القرار من قبـل أعـضاء اجلمعيـة              
العامة بشكل واسع مل حيظ به قرار آخـر، إال تأكيـدا علـى أن               
الرياضة واملثل األوملبية العليا هي عامل مـساعد وبـشكل كـبري      
ــشأن الرياضــي،      ــة بال ــة املتعلق ــيم الدولي ــاهيم الق يف ترســيخ مف

باب وصــقل مهــاراهتم مؤكــدا يف كأحــد اجملــاالت يف بنــاء الــش
نفس الوقت على أنه ال ميكن بأي حال من األحـوال تـسييس             

 .الرياضة وجعلها طريقا لالبتزاز

ننتمــي ): تكلــم باإلنكليزيــة) (ماليزيــا (الــسيد هــارون  
ولكـل  . مجيعا إىل جنسيات ولغات وخلفيـات وثقافـات خمتلفـة         

آمنـة وراضـية    منا طرائق وهنـج مميـزة يف جعـل عاملنـا وجمتمعاتنـا              
ودينامية، مع كفالة التعلـيم وفـرص العمـل واخلـدمات الـصحية             
واالجتماعيــة واألهــم، إقامــة جمتمعــات يــسودها الــسالم حيــث  

وعلــى الــرغم مــن . يتــسىن لنــا أن نعــيش دون صــراع أو خــوف
تنوعنا، نتجمع لإلقرار بأننا مجيعا نتكلم لغة واحدة وأننا مجيعـا           

 .تخدام لكنها قوية، هي الرياضةنتقاسم أداة واحدة سهلة االس

. للرياضة قدرة فريدة على االجتذاب والتعبئة واإلهلام        
ــشاركة    ــها، بامل ــق الرياضــة، حبكــم طبيعت ــق الرياضــة  . تتعل تتعل

إهنا ترمز إىل القـيم اإلنـسانية، مـن قبيـل           . باإلدماج االجتماعي 
. قبول القواعـد امللزمـة واالنـضباط والعمـل اجلمـاعي والرتاهـة            

تـضطلع الرياضـة بـدور      . هنا ميكن أن تكون أكثر من هذا      بيد أ 
هام بـصفتها معـززة لإلدمـاج االجتمـاعي والتنميـة االقتـصادية             

إن الرياضة  . يف خمتلف السياقات اجلغرافية والثقافية والسياسية     
أداة مؤثرة لتعزيز الروابط والشبكات االجتماعية وتعزيـز مثـل          

لتسامح وأخريا ولـيس    السالم واألخوة والتضامن والالعنف وا    
  .آخرا، العدالة

وتعتـــرب ماليزيـــا نفـــسها دولـــة فتيـــة، ويـــصح أن ُتـــرى    
. الرياضة كعامل للتغـيري وحـافز علـى جنـاح عمليتنـا لبنـاء األمـة               

ومنذ اسـتقاللنا، تـساهم الرياضـة يف تنميـة روح ماليزيـا كأمـة،             
ويف . وتعــزز التكامــل الــوطين بــني جمموعــات متعــددة األعــراق  

 تكــون الرتعــة القوميــة مبثابــة إطــار طبيعــي لتوحيــد       الرياضــة،
الشعب، وهي ال تقدر بـثمن يف تعزيـز اجملتمـع املتعـدد األعـراق               

وبغية استغالل إمكانات الرياضة استغالالً كـامالً يف   . يف ماليزيا 
ذلــــك الــــسياق، يلــــزم أن تقــــوم الــــسياسات واالســــتثمارات  

يـة، وبتوسـيعها    والقدرات الوطنيـة املالئمـة بـدعم الـربامج الوطن         
ــضاء  ــد االقت ــدرك     . عن ــوطين، فيجــب أن ت ــصعيد ال ــى ال ــا عل أم

احلكومات قوة الرياضـة للمـساعدة يف الوفـاء بأهـدافها اإلمنائيـة           
  .احمللية، وأمهية إدماج الرياضة يف استراتيجياهتا وُنُهجها اإلمنائية

واســتناداً إىل التبــّصر واإلميــان مبــا متتلكــه الرياضــة مــن    
 قاد رئيس الوزراء داتـو سـري حممـد جنيـب بـن              طاقة للتحول، 

تون حاجي عبـد الـرزاق، الـذي كـان وزيـر الثقافـة والـشباب                
، عمليــة صــياغة الــسياسة الوطنيــة    ١٩٨٨والرياضــة يف عــام  

ىل غــرس حــب إللرياضــة بغيــة تنفيــذ خمتلــف املــشاريع الراميــة  
ــواطنني  ــوطن يف املـ ــية   . الـ ــربامج الرياضـ ــيط للـ ــد مت التخطـ وقـ

لثقافيــة كــي ختلــق شــعوراً وطنيــاً متأصــالً بالوحــدة واألنــشطة ا
شادة هبا باعتبارهـا    إلبني اجلماعات املتعددة األعراق، وجرى ا     

. تكملـــــة واســـــعة النطـــــاق للـــــشعور بالتكـــــاتف والوحـــــدة
يتعلـق بـالطريق إىل األمـام، صـدر قـانون تنميـة الرياضـة                وفيما
 الـذي يـنص علـى مبـادئ توجيهيـة بـشأن التنميـة               ١٩٩٧لعام  
رياضية مـن أجـل تعزيـز وتعمـيم التنميـة واإلدارة الرياضـيتني              ال
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 -وهــذه املبــادرات لــيس هلــا ســوى هــدف واحــد . يف ماليزيــا
  .تطوير جمتمع أكثر ازدهارا وصحة ووحدة

وتدعم ماليزيـا النـهوض بالرياضـة للمعـوقني كخطـوة             
ويف . حامسة يف تغيري املواقف وبنـاء الـدعم للمجتمعـات احملليـة       

نـاك العديـد مـن املـشاريع احملليـة الـيت تـشمل التعلـيم                ماليزيا، ه 
ىل الـوعي   إوبالنـسبة   . اجملتمعي املهم أيضاً على الصعيد الـدويل      

ــإن ا   ــشمولية، ف ــام بال ــتم   ألالع ــوقني ال ي ــة للمع ــاب االوليمبي لع
ــا با ــشديدة   إلتعريفه ــسة ال ــالفرص واملناف ــة، ولكــن ب ــا . عاق إهن

دة، ومبـــا يعنيـــه ُتعـــّرف بتعزيـــز الـــصداقة، واإلخـــالص، واملـــو 
  .اإلنسان
ومـــا فتئـــت ماليزيـــا تـــشارك يف املـــسابقات الرياضـــية   

الدوليــة للمعــوقني منــذ أوائــل الــسبعينات مــن القــرن املاضــي،   
عاقـات،  إللعـاب واملتعـددة ا    أليف ذلك املـسابقات املتعـددة ا       مبا

واملــسابقات املعنيــة بإعاقــة واحــدة واملــسابقات املعنيــة برياضــة 
فنا أحداثاً دوليـة شـىت، مبـا يف ذلـك دورة            ولقد استض . واحدة

وىل اليت أقامتها رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا يف          أللعاب ا ألا
، ودورة ألعــاب املعــوقني التاســعة الــيت أقيمــت يف  ٢٠٠١عــام 

ــام       ــادئ يف عـ ــيط اهلـ ــوب احملـ ــة جنـ ــصى ومنطقـ ــشرق األقـ الـ
ــضاء    . ٢٠٠٦ ــد األعـ ــون أحـ ــضا أن تكـ ــا أيـ ــشّرف ماليزيـ ويـ

الرياضي لرابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا يف           املؤسسني لالحتاد   
ــام  ــام   ٢٠٠٠عـ ــيوي يف عـ ــيب اآلسـ . ٢٠٠٢، واجمللـــس األوملـ

وتتخذ أماناتا كلتـا املنظمـتني مـن كواالملبـور مقـراً هلـا، وهـي                
  .مدينتنا العاصمة

ــق النجــاح علــى        ــأن حتقي ــاً ب ــاً قوي ــا إميان ــؤمن ماليزي وت
 اجملتمــع الــصعيد الــدويل ميثّــل مــصدر اهلــام، وينقــل رســالة إىل  

الــدويل ملزيــد مــن التــضامن والتماســك االجتمــاعي والتعــايش  
ويف ذلك الـصدد، تفخـر ماليزيـا    . السلمي يف مجيع أحناء العامل    

ــسنتني    ــا أن الـ ــذكر هنـ ــأن تـ ــري  ٢٠١١ و ٢٠١٠بـ ــا غـ  كانتـ
عـــاديتني جمللـــس ماليزيـــا األوملـــيب وللـــساحة الرياضـــة املاليزيـــة 

 رياضــية متعــددة وشــاركت ماليزيــا يف مخــس دورات. عمومــاً
لعــاب، وهــي دورة األلعــاب األوملبيــة األوىل للــشباب، الــيت ألا

جرت يف سنغافورة، ودورة العاب الكمنولـث التاسـعة عـشرة           
ــسادسة     ــودهلي، ودورة األلعــاب اآلســيوية ال ــيت جــرت يف ني ال

، ٢٠١٠عــشرة الــيت مت تنظيمهــا يف غــوانغزو، الــصني، عــام      
ــشاطئ اآلســيوية الثا   ــاب ال ــان،   ودورة ألع ــسقط، عم ــة يف م ني

، ودورة األلعــاب اآلســيوية الــشتوية الــسابعة الــيت ٢٠١٠ عــام
  . ٢٠١١جرت يف أستانا، كازاخستان، عام 

وقـــد حقـــق الفريـــق املـــاليزي نتـــائج مـــشجعة جـــداً،    
ســـيما يف دورة ألعـــاب الكمنولـــث التاســـعة عـــشرة الـــيت   وال

ــشرين األول   ــودهلي يف ت ــوبر /جــرت يف ني ، حيــث ٢٠١٠أكت
 ميداليات فـضية    ١٠ ميدالية ذهبية و     ١٢اليزيا على   حصلت م 

 ١٠ ـ ميداليــة برونزيــة، متجــاوزة ســجلها يف الفــوز بــ     ١٤و 
ميداليات ذهبية خالل دورة ألعـاب الكمنولـث يف كواالملبـور           

ــام  ــث يف    . ١٩٩٨لع ــاب الكمنول ــى جنــاح دورة ألع ــاء عل وبن
ــيوية    ــاليزي يف دورة األلعـــاب اآلسـ ــاز الفريـــق املـ ــودهلي، فـ نيـ

ــشرين      ا ــوانغزو يف ت ــة غ ــدت يف مدين ــيت عق ــشرة ال ــسادسة ع ل
ميداليــة ١٨  ميــداليات ذهبيــة، و ٩ ـ بــ٢٠١٠نــوفمرب /الثــاين

ــضية و  ــضمن    ١٤ف ــذي يت ــة، حمــّسنة ســجلها ال ــة برونزي ميدالي
ــالل دورة      ٨ ــة خـ ــا يف الدوحـ ــوز هبـ ــة مت الفـ ــداليات ذهبيـ ميـ

  .٢٠٠٦األلعاب اآلسيوية اخلامسة عشرة اليت عقدت يف عام 
ــرة     وا   ــة ســتكون حتــدياً آخــر وفت ــسعة املقبل ألشــهر الت

مــثرية ملاليزيــا، إذ أن التركيــز الرئيــسي جمللــس ماليزيــا األوملــيب   
وخنبة الرياضيني املاليزيني سيكون منصّباً على التأهل لأللعـاب         

وبغيـة االحتفـال بالعـد التنـازيل     . ٢٠١٢األوملبية يف لندن عـام      
ب االوملبية للمعـوقني يف لنـدن     لعاأللعاب االوملبية وا  ألالنعقاد ا 

ــام  ــام   ٢٠١٢عـ ــة عـ ــة املاليزيـ ــدأت احلكومـ ــة ٢٠٠٩، بـ  محلـ
ــع  ٢٠١٢الطريــق إىل لنــدن  ــالوعي يف مجي ــة النــهوض ب ، ومحل

  .أحناء البلد إزاء الربنامج وعرضه على نطاق واسع
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وبينمــا الرياضــة وحــدها ال ميكنــها أن متنــع نــشوب        
تساعد يف أنشطة بنـاء     الصراعات أو بناء السالم، فبإمكاهنا أن       

وبناء السالم عملية متواصلة تتـراوح مـن منـع أعمـال            . السالم
ــة اإلنــسانية، ومــن االنتعــاش املبكــر   إالعنــف  ــاء إىل اإلغاث ىل بن

وزيادة الوعي وبناء الـدعم  . اجملتمع أو إعادة بنائه ألجل طويل 
بـني القـادة الـسياسيني وقـادة اجملتمعـات احملليـة واجملتمـع املـدين         

ار املــسؤولني احلكــوميني مهــا أول خطــوتني هــامتني يف     وكبــ
حشد العمل احلكومي حول الرياضـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة              

ومـن خـالل التعاضـد والتعـاون، ينبغـي للحكومـات          . والسالم
أن تعزز جهودهـا الراميـة إىل اسـتخدام الرياضـة للتغلـب علـى               

  .يةحتديات التنمية، وكذلك لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللف
وباختــصار، تــؤمن ماليزيــا مبفهــوم الرياضــة مــن أجــل    

ولدينا الثقة بقدرة الرياضة علـى جتـاوز احلـدود          . حتقيق السالم 
ــة  ــق    -االجتماعيـ ــى حتقيـ ــدرهتا علـ ــسياسية، وبقـ ــة والـ  الثقافيـ

وهـي تتحلـى باإلمكانـات      . التواصل بوصفها منرباً عامليـاً قويـاً      
ا، واالعتمـاد علـى     هلامهـ إلتمكني القدرات الطبيعية وحفزهـا و     

  .مكامن القوة والكفاءات الفردية وتطويرها وإبرازها
إن ): تكلم بالفرنسية ) (الكامريون (السيد تومو مونيت    

الرياضـة مـن أجـل الـسالم        ”البند قيد النظر اليوم، وهو بعنـوان        
بنــاء عــامل ســلمي أفــضل مــن خــالل الرياضــة واملثــل    : والتنميــة

فهو يرد يف   . نشطةأل جمموعة من ا   ، ميثل متاماً  “األعلى األوليميب 
  . الذي تقدمه الكامريونA/66/L.3مشروع القرار 

مل تتبـــق إال شـــهور قليلـــة لتبـــدأ األلعـــاب األوملبيـــة        
واآلن، خــالل الــدورة . واأللعــاب األوملبيــة للمعــاقني يف لنــدن 

ة والــستني للجمعيــة العامــة مبوضــوعها اخلــاص عــن      الــسادس
، فـإن   “دور الوساطة يف تسوية املنازعات بالوسائل الـسلمية       ”

إدخال هذا البنـد مـن بنـود جـدول األعمـال ومـشروع القـرار                
هــذا، الــذي وجــد دعمــاً واســعاً، يف هــذا املنعطــف، يــشري إىل 

ل رغبة اجملتمع الدويل يف الشروع يف بناء عامل أفضل مـن خـال            

يـدرك بلـدي، الـذي يـدين بـشهرته العامليـة إىل             . املثال األوملـيب  
الــسياسة الــيت انتــهجها يف جمــال الرياضــة رئــيس دولتنــا فخامــة 
الــسيد بــول بيــا، يــدرك متامــاً كــم هــو يــدين كــثرياً، يف جمــال    

ــدويل، إل  ــراف ال ــات   االعت ــا الرياضــيني يف احللب جنــازات أبطالن
  .“ اليت ال تقهرأسود الكامريون”سيما  الدولية، ال

ال يتــسىن لرياضــة اهلــواة ورياضــة احملتــرفني أن تزدهــر    
ومثلمـــا تؤشـــر الرياضـــة لوجـــود . يف بيئـــة يعمهـــا الـــسالم إال

لقد كـان  . السالم، فإهنا ميكن أيضاً أن حتقق السالم بني الناس    
ــد     ــرى يف التقاليـ ــا نـ ــاريخ، كمـ ــر التـ ــذ فجـ ــذلك منـ ــر كـ األمـ

 “اهلدنـة األوملبيـة  ”وم، فهنـاك  اإلغريقية اليت أصبحت عاملية الي  
اليت تنطوي على وقـف األعمـال العدائيـة ملـدة سـبعة أيـام قبـل          
األلعـاب األوملبيــة وســبعة أيــام بعــدها، متــشياً مــع تعــاليم نبــوءة  
دلفي األسطورية، وذلك هبدف كسر دائرة الصراع كل أربـع    

  .سنوات مبنافسة رياضية ودية
 املـرة، لـدور     ومثة مثال آخر، من العـصر احلـديث هـذه           

الرياضة كحافز للسالم، هو الـصداقة بـني تركيـا وأرمينيـا علـى              
إثر مباراة يف كرة قدم جرت مبناسـبة أول تبـادل للزيـارات بـني               

كمــا شــهدنا . ٢٠٠٨ســبتمرب /قائــدي هــذين البلــدين يف أيلــول
أيضاً عالقـات وديـة مماثلـة جتلـت يف تـشجيع الـشعب الكـوري                

ــو   ــوري اجلنـ ــق الكـ ــشمايل للفريـ ــز يف   الـ ــه املتميـ ــالل أدائـ يب خـ
ــام    ــامل ع ــسات كــأس الع ــق  ٢٠٠٢مناف ــذلك عوائ ، متجــاوزاً ب

  .مادية وخالفات سياسية فّرقت بني البلدين طوال مخسة عقود
ومـــن األمثلـــة األخـــرى البليغـــة الوحـــدة والتكافـــل        

العظيمان اللذان برزا يف جمتمع جنوب أفريقيا املتعدد األعـراق          
ك البلـد ببطولـة العـامل للـركيب          حني فـاز فريـق ذلـ       ١٩٩٥عام  

بعد عام واحد على هناية الفصل العنصري، وبالرغم من الغـنب    
  .والتمييز املتفشيني حىت ذلك الوقت يف جنوب أفريقيا

ويف بلــدي، الكــامريون، متثــل الرياضــة عمومــاً وكــرة    
القدم على وجه اخلصوص عامالً قويـاً للتماسـك االجتمـاعي،           
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 األســاس الــصلب الــذي يقــوم -ين واإلخــاء واالنــسجام الــوط
ــة   ــسالم والتنمي ــه ال ــيس   . علي ــدة أعــرب رئ ويف مناســبات عدي

مجهوريتنا، بول بيا، عن إميان الكامريون بأن الرياضة تـستطيع          
أن تـضطلع بـدور حمفــز يف الـسالم والتنميـة، كمــا أعـرب عــن      
ذلــك مــؤخراً وزيــر خارجيتنــا خــالل احتفــاالت أيــام أفريقيــا، 

  .لكرة القدم الذي نظمته جنوب أفريقياقبيل كأس العامل 
ــدور احملفــز       ــة علــى ال ــو للدالل األمثلــة الــيت ذكرهتــا للت

للرياضة تظهر جبالء أن هدف الـسالم يكمـن بالتأكيـد حتقيقـه          
لــذلك فــإن بلــدي يــضم صــوته لــصوت  . مــن خــالل الرياضــة

مجيـــع الـــدول األعـــضاء وأصـــحاب املـــصلحة ذوي الـــصلة يف 
روع القــرار الــذي حنــن علــى وشــك املناشــدة الــيت أطلقهــا مــش

 وفقاً مليثـاق  “اهلدنة األوملبية ”اعتماده، من أجل كفالة احترام      
  .األمم املتحدة وروح األوملبياد القدمية

ــة ولألمــني       ــأن أؤكــد للجمعي ــتم كلمــيت ب أود أن أخت
  .العام دعم وفد بلدي وتعاونه الذي ال يتزعزع

 جنتمع هنا   ):تكلم بالفرنسية ) (السنغال (السيد ديالو   
اليوم، حسبما جرت العادة، يف العام السابق لأللعاب األوملبيـة     
لكــي نثــري نقاشــنا حــول اجلدليــة الــيت تنبــع مــن هــذا الثالثــي  

 / متــوز٢٧يف الفتــرة مــن . الرياضــة، الــسالم، التنميــة: اجلميــل
أغــــسطس إىل / آب٢٩أغــــسطس ومــــن / آب١٢يوليــــه إىل 

ــول ٩ ــدن  ســبتمرب، ســيجتمع العــامل الريا /أيل ــة لن ضــي يف مدين
لتنظــيم أحــداث رياضــية يف إطــار االحتفــال بالــدورة الــثالثني   
ــة      ــة عــشرة لأللعــاب األوملبي ــدورة الرابع ــة وال لأللعــاب األوملبي

ما من شك يف أهنا ستكون حلظة مهمة وأحد أكـرب           . للمعاقني
التجمعــات يف العــامل احلــديث املفعمــة بــالرموز، والــدروس،      

  .اليةوالتجارب، والرهانات الع
وكما قال األمني العام يف منتدى تسخري الرياضة مـن            

  :أيار املاضي/أجل السالم يف جنيف يف مايو

لقــد أصــبحت الرياضــة لغــة عامليــة، وقامســاً  ”    
وهـي   .مشتركاً تنـهار أمامـه مجيـع احلـواجز والعوائـق          

ــراً علــى     ــة ميكــن ملمارســاهتا أن حتــدث أث صــناعة عاملي
  .“مستوى العامل

ىل األنشطة الرياضية العديدة الـيت سيـشارك   باإلضافة إ   
فيهــا شــباب العــامل حــني يــزورون لنــدن حتــدوهم روح اللعــب 
الرتيه، واملنافسة الشريفة، والتنـافس، وتـذوق طعـم االنتـصار،           
والفرح والتواضع عند النصر، والكرامة عنـد اهلزميـة، واملثـابرة            
يف بـــذل اجلهـــد، أي، باختـــصار، الـــروح الرياضـــية، جتـــدر      

شــارة إىل أن هــذا التجمــع العــاملي للرياضــيني يــشكل رمــزاً  اإل
ــة   ال تلــك هــي . ميكــن إنكــاره لوحــدة اجملتمــع الــدويل احلقيقي

الــروح الــيت ســعى املــريب بــيري دو كوبرتــان، األب املؤســس       
لأللعاب األوملبية احلديثة، إلضـفائها علـى الرياضـة، باعتبارهـا            

هلـروب والفكاهـة    نشاطاً ال مثيـل لـه يف التجمـع واملـشاركة وا           
ــدر         ــرة أن جتــد الق ــع، وفك ــري متوق ــو غ ــا ه ــى م ــان عل واإلدم
ــة     ــستهلك أي طاقـ ــدون أن تـ ــه بـ ــد لتبذلـ ــن اجلهـ الـــصحيح مـ

ــال ــل بــ ــن     . طائــ ــطراب، ميكــ ــدائم االضــ ــامل الــ ــذا العــ يف هــ
األوملبيـــة أن تقـــدم األمـــل، وتـــشيع اإلخـــاء، وتـــبين   للحركـــة

يـــة اجلـــسور بـــني القـــارات، متجـــاوزةً االنقـــسامات االجتماع 
  .والنظم واألنظمة السياسية

ترحــب الــسنغال، وهــي أحــد البلــدان املــشاركة يف        
ــدمي مـــشروع القـــرار    ــذي نأمـــل أن حيظـــى   A/66/L.3تقـ ، الـ

ــدويل مــن      ــضامن ال باالعتمــاد، ترحــب باحلمــاس العظــيم والت
لــسالم يف كــل مكــان وكــل زمــان مــن   أجــل تعزيــز أهــداف ا 
  .خالل الرياضة حتديداً

وإذ ندعو مجيع الدول األعضاء ملراعاة اهلدنة األوملبيـة           
طوال الفترة املمتدة مـن حفـل االفتتـاح إىل حفـل اخلتـام، فـإن                
ــضل،        ــامل أف ــاء ع ــد طموحــه لبن ــسعى لتجدي ــدويل ي ــع ال اجملتم

عـــبني، مـــستخدماً الرياضـــة إلقامـــة عالقـــات صـــداقة بـــني الال
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عالوة على ذلـك، تـشكل   . واجملتمعات، والشباب حول العامل   
  .هذه الشواغل أساس ميثاق املنظمة

مــن خــالل املؤســسة الدوليــة للهدنــة األوملبيــة، تــسعى   
ــه مــن أهــداف، إىل      ــسعى إلي ــة، فيمــا ت ــة الدولي ــة األوملبي اللجن

. تــشجيع الــسياسيني يف العــامل علــى العمــل مــن أجــل الــسالم  
ــشعَّ  أال ــة    فلتـ ــا باحلمامـ ــز هلـ ــيت ُيرمـ ــة الـ ــة األوملبيـ ــاً اهلدنـ دائمـ

املوضوعة أمام الشعلة األوملبية، ولتمأل قلوبنا، يف زمـان يتـسم           
بــاخلوف مــن احلــرب والعنــف، باألمــل يف جمــيء عــامل يــسوده  

  .السالم
وأود أيــــضاً أن أعــــرب عــــن دعــــم بلــــدي الكامــــل    

ر للمبــادرة الطيبــة الــيت أطلقهــا الــسيد هــوغ روبرتــسون، وزيــ  
ــا      ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــة يف اململكـ ــاب األوملبيـ ــة واأللعـ الرياضـ

، بوصـفها   “اإلهلام العاملي ”العظمي وأيرلندا الشمالية، بعنوان     
برناجمــاً طموحــاً يــسعى الســتخدام قــوة الرياضــة إلثــراء حيــاة   
آالف األطفـــال والـــشباب حـــول العـــامل، ال ســـيما يف العـــامل  

ــساعدهتم علـــى اكتـــساب    ــامي، وذلـــك مبـ ــارات الـــيت النـ املهـ
حيتاجون إليها ليصبحوا أمثلة حتتذى يف جمال الرياضة ومـصدر        

 األمــل يف -أود أن أختــتم بنــربة األمــل تلــك  .إهلــام لنظــرائهم
إمكانية إسهام مجيع األنشطة األوملبيـة يف املثـل العليـا للـسالم،             

 .واألخوة، والتضامن اليت تعتز هبا منظمتنا

 وفــد بــالدي إىل  ينــضم): ســوريا (الــسيدة الــصاحل   
توافـــق اآلراء وإىل قائمـــة متـــبين القـــرار نظـــرا ملـــا يقدمـــه مـــن 
ــا      ــا مجيعـ ــسعى لتحقيقهـ ــامية نـ ــات سـ ــدة وتطلعـ ــداف جميـ أهـ

نطالقا من قناعتنا مبا تلعبـه الرياضـة مـن دور     ا. كمجتمع دويل 
ــة     ــسالم ويف تغذي ــة وال ــصحة والتنمي ــيم وال ــز التعل ــيم يف تعزي ق

 .التضامن بني الشعوب

ــد استــــ    ــني   فقــ ــدة بــ ــرة املمتــ ــوريا يف الفتــ ضافت ســ
 ٢٠١٠أكتــــوبر / تــــشرين األول٣ســــبتمرب إىل /أيلــــول ٢٤

األوملبيــاد اخلــاص بــاملعوقني، برعايــة الــسيدة األوىل، والــذي      

شهد مشاركة واسـعة مـن خمتلـف الـدول مبـشاركة حنـو ألفـني          
 . رياضة أوملبية١٥العب والعبة تنافسوا يف 

ــتمىن أن ي    ــز يف  بــنفس الوقــت، مل نكــن ن كــون التركي
وإمنـا هنيـب    . قراراتنا منـصبا علـى بنـاء الـسالم بـشكل مـومسي            

ــع      ــاء عــامل ســلمي يف مجي ــى بن ــدول األعــضاء أن تعمــل عل بال
امليـــادين ويف خمتلـــف الظـــروف واألوضـــاع مبـــا يـــضمن إهنـــاء 
ــدول لبعــضها     ــرام ال ــة واحت ــرام العدال االحــتالل األجــنيب واحت

 . البعض وفق أحكام امليثاق

أعطـــي الكلمـــة ملراقـــب الكرســـي :  بالنيابـــةالـــرئيس  
 .الرسويل

تكلم ) (الكرسي الرسويل  (كبري األساقفة شوليكات    
 مــن  ١١بينمــا تنظــر اجلمعيــة العامــة يف البنــد      ): باإلنكليزيــة 

جــدول األعمــال بــشأن الرياضــة مــن أجــل الــسالم والتنميــة،    
يذكر وفدي بالدور املهم الذي تـضطلع بـه الرياضـة يف تعزيـز              

ية الشاملة لإلنسان وبناء جمتمع إنساين حبـق، علـى أسـاس            التنم
 .احترام كرامة كل فرد

جيتمع اجملتمع الـدويل العـام القـادم لالحتفـال بالـدورة              
ــاب      ــة عــشرة لأللع ــدورة الرابع ــة وال ــاب األوملبي ــثالثني لأللع ال

ويــذكرنا امليثــاق األوملــيب بــأن    . األوملبيــة للمعــّوقني يف لنــدن  
رة األلعــاب هــو وضـع الرياضــة يف خدمــة  اهلـدف النــهائي لـدو  

التنمية املتناغمة بني البـشر، بغيـة تعزيـز اجملتمـع الـسلمي املعـين               
يف هـذه املناسـبة، إذ يـستعد        . باحلفاظ علـى الكرامـة اإلنـسانية      

ــاة     العــامل هلــذين احلــدثني اهلــامني، نتــذكر دور الرياضــة يف حي
 .األسرة البشرية

زة، ال سـيما بالنـسبة      إن للرياضة إمكانات تعليمية بار      
للشباب، وهلذا السبب فإهنا تكتسي أمهيـة كـبرية ال يف الترفيـه             

إن الرياضــة إحــدى مــوارد  . فحــسب بــل يف تكــوين اإلنــسان 
اإلرث املشترك للبشرية وهي عوامل حتقيق الكمال األخالقـي         

ــساين  ــشاط الرياضــي    . والتكــوين اإلن ــى الن ــك عل إذا صــح ذل
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كــرب علــى مــا ميــارس مــن   بــشكل عــام، فهــو ينطبــق بدرجــة أ  
رياضة يف املدارس واجلمعيات الرياضية، لغرض كفالة تكـوين         

 .أجيال جديدة استنادا إىل اإلنسانية والقيم

ــي،       ــاس وحـــس أخالقـ ــة حبمـ ــة الرياضـ ــصبح ممارسـ تـ
ــسة الـــصحية     ــدريبا علـــى املنافـ ــشباب، تـ ــسبة للـ ــة بالنـ وخباصـ

ميكـن أن تكـون مدرسـة يف تـشكيل          . وحتسني الـصحة البدنيـة    
لقـــيم اإلنـــسانية والروحيـــة ووســـيلة مميـــزة للنمـــو الشخـــصي  ا

ميكن أن تغرس الرياضة قيما هامـة مثـل         . والتواصل مع اجملتمع  
ــرام اآلخــرين،      ــابرة واحت ــة واملث ــار والرتاه ــاة، واإليث حــب احلي

 .والصداقة والتشارك والتضامن

وحتقيقا لتلك األهداف النبيلة، ينبغي، رغم ذلـك، أن           
حهـا العميقـة واالمتثـال للمبـدأ األساسـي          تكتشف الرياضة رو  

يف هــذا الــصدد، ال بــد مــن اعتمــاد . املتمثـل يف أوليــة اإلنــسان 
 -هنــج صــحي للرياضــة حبيــث ال متــارس كغايــة يف حــد ذاهتــا  

 بــل -ختــاطر يف هــذه احلالــة لتــصبح مفهومــا عبثيــا وضــارا   إذ
كأداة مفيدة للتنمية الشاملة لإلنسان وبناء جمتمع يتناسب مـع          

عندما تفهم على هذا النحو، الرياضة ليـست غايـة بـل            . بشرال
وسيلة، وميكن أن تـصبح أداة مـن التحـضر والترفيـه احلقيقـي،              
وتــشجيع النــاس علــى إخــراج أفــضل مــا فــيهم علــى الــساحة،  
وجتنــب مــا قــد يكــون خطــرا غــري معقــول أو ضــارا بــشدة         

 .ألنفسهم أو لغريهم

م اجملتمـع  من خالل األنشطة الرياضية، ميكـن أن يـسه         
يف تكــوين الــشباب، وتقــدم إطــار مالئــم لنمــوهم اإلنــساين       

يف الواقـــع، عنـــدما توجـــه األنـــشطة الرياضـــية إىل . والروحـــي
التنمية املتكاملة للفرد وتـدار مـن قبـل أفـراد مـؤهلني وأكفـاء،               
تكشف املبادرات الرياضية عن نفسها لتصبح كفرص مناسـبة         

 .يم باحلياة للشبابوسائل حقيقية ومناسبة للتربية والتعل

 الـذي نـرى فيـه       -ولذلك فمن الضروري يف عـصرنا         
 مواصلة اجملتمعـات    -حاجة ماسة إىل تثقيف األجيال اجلديدة       

احملليـــة دعـــم الرياضـــة للـــشباب، حبيـــث يتمكنـــوا مـــن تقـــدير  
. النــشاط التنافــسي تقــديرا تامــا، مبــا يف ذلــك جوانبــه اإلجيابيــة

فيـز التنافـسية والـشجاعة      وتشمل تلك اجلوانب القدرة على حت     
واملثابرة يف السعي لتحقيق األهداف، ويف الوقت نفسه جتنـب          

 .االجتاهات السلبية اليت ميكن أن حترف طبيعته

ــشعار األوملـــيب    ــوى ”الـ ــى، األقـ ــرع، األعلـ  - “األسـ
يــذكرنا مبــا هــو مطلــوب مــن املــشاركني يف دورة األلعــاب   ال

عوة جلميـع األشـخاص     االوملبية املقبلة فحسب، بل هو مبثابة د      
أن يكونوا أكثر التزاما بالنـهوض بالـسالم والتنميـة، مـن أجـل              

  .بناء عامل أفضل
ــة لتحقيـــق الـــسالم      ــا لبنـــة قيمـ فلـــتكن الرياضـــة دائمـ

والتــضامن والــصداقة بــني الــشعوب والــدول، حبيــث ميكــن أن  
تــسهم إســهاما فعليــا يف التفــاهم الــسلمي بــني الــشعوب وبنــاء 

 . يف احلبحضارة تضرب جبذورها

ويف اخلتام، أود أن أعـرب عـن أطيـب متنيـات وفـدي                
ــاح دورة     ــل جنـ ــن أجـ ــدن مـ ــضيفة لنـ ــة املـ ــنظمني وللمدينـ للمـ

 .األلعاب األوملبية ودورة األلعاب األوملبية للمعوقني املقبلتني

 املـــــؤرخ ٦٤/٣وفقـــــا للقـــــرار : الـــــرئيس بالنيابـــــة  
، أعطـــــي الكلمـــــة اآلن ٢٠٠٩أكتـــــوبر /تـــــشرين األول ١٩
 .اقب عن اللجنة األوملبية الدوليةللمر

ــة  (الــسيد بيــسكانيت    ــة الدولي ــة األوملبي ــم ) (اللجن تكل
هتدي اللجنـة األوملبيـة الدوليـة حتياهتـا إىل اجلمعيـة             ): بالفرنسية
وباســـم اللجنـــة، يـــشرفين أن تتـــاح يل هـــذه الفرصـــة . العامـــة

ملناقـــشة اهلدنـــة األوملبيـــة ودور الرياضـــة يف تعزيـــز الـــسالم يف 
 .ملالعا

وأود بدايــة أن أشــكر الــذين ســاعدونا علــى الوصــول   
واللجنة األوملبيـة الدوليـة تعـرب عـن امتناهنـا           . إىل هذه املرحلة  

ــة      ــزمالء يف اللجن ــة اململكــة املتحــدة ولل ــصفة خاصــة حلكوم ب
املنظمة لأللعاب األوملبية وجلنة األلعـاب األوملبيـة للمعـوقني يف           
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ــاه اجل    ــه انتب ــسماح بتوجي ــى ال ــدن عل ــةلن ــذه   معي ــة إىل ه العام
ــثالثني يف     ــة ال املــسائل، فيمــا نتجــه حنــو دورة األلعــاب األوملبي

 .الصيف املقبل

وحنن نشعر ببالغ االمتنان هلذه اهليئـة املـوقرة ملوافقتـها             
بناء عامل سلمي أفـضل     ”على قرار اهلدنة األوملبية حتت عنوان       

  قبــل كــل دورة“مــن خــالل الرياضــة واملثــل األعلــى األوملــيب  
والتعاون بني اللجنة األوملبيـة الدوليـة       . ١٩٩٤ألعاب منذ عام    

واألمم املتحدة بشأن هذه القضية قد ساعد على بناء األسـاس           
وازدادت عالقاتنـا متانـة منـذ أن        . لشراكتنا العميقة واملتعاظمة  

منحت اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والـستني صـفة املراقبـة            
 .لدولية قبل عامني فقطالدائم للجنة األوملبية ا

واليـــوم، نطلـــب مـــرة أخـــرى دعـــم الـــرئيس للهدنـــة    
كمـــا أود أن أعـــرب عـــن شـــكرنا لفريـــق أصـــدقاء . األوملبيـــة
فهـــذا الفريـــق غـــري الرمســـي املـــشكل مـــن املمـــثلني   . الرياضـــة

 دولــة عــضوا يف األمــم املتحــدة يقــوم ٤٠الــدائمني ألكثــر مــن 
ــة وللجهــد     ــة األوملبي ــد، دعمــا للهدن ــدور رائ ــا  ب األوســع نطاق

لدمج الرياضة يف عمل األمم املتحدة بشأن طائفـة واسـعة مـن             
 .القضايا

ــوم       ــة اليـ ــة العامـ ــر اجلمعيـ ــد نظـ ــرار قيـ ــشروع القـ ومـ
)A/66/L.3 (    فاهلدنة األوملبيـة   . يتجاوز بكثري كونه عمال رمزيا

سـالة قويـة تعيــد التأكيـد علـى دور الرياضـة بوصــفها      تبعـث بر 
ــصراع   ــن ال ــافيا م ــالة ترجــع جــذورها إىل    . دواء ش ــي رس وه

العصور القدمية، ولكنها ال تقـل أمهيـة يف عـصر اإلنترنـت عـن            
 .أمهيتها يف اليونان القدمية

 )تكلم باإلنكليزية(

إن إقامة عامل آخر أمر ممكـن، وذلـك بفـضل الرياضـة          
. وقـرون التـاريخ تعلمنـا هـذا الـدرس         . ملبية أيضا واأللعاب األو 

فقد أُعلنت اهلدنة األوملبية ألول مـرة يف البدايـة متامـا، يف سـنة               
.  قبــل املــيالد، مبناســبة دورة األلعــاب األوىل يف أوليمبيــا ٧٧٦

املدن يف ذلك الوقت، واليت كانـت أكثـر          - واحترمت الدول 
ويـروي  . لأللعابعدوانية حىت من دول اليوم، الطابع املقدس        

املؤرخ اليوناين الكبري هريودوت كيف أن معركة ثريمـوبيالي         
ــة   ــسبب األلعــاب األوملبي ــها ب ــا مــن   . مت تأجيل وهــذا هــو مرياثن

وإقامــة عــامل آخــر أمــر ممكــن، وذلــك مــرة   . املاضــي الــسحيق
وكان ذاك هو املثـل     . أخرى بفضل الرياضة واأللعاب األوملبية    

ــا    ــذي أهلــب محــاس الب ــى ال ــة  األعل ــان، يف هناي رون دي كوبرت
القرن التاسع عشر، والذي كـرس حياتـه بنجـاح للعمـل علـى               

 .إعادة األلعاب األوملبية إىل البشرية

ــة       وخــالل القــرن املاضــي، مل توقــف األلعــاب األوملبي
احلروب؛ وإمنا أوقفت احلـروب األلعـاب مثلمـا حـدث خـالل        

 غــري أن .الــصراعات الــيت ُنكــب هبــا العــامل يف القــرن العــشرين 
روح الـــسالم واملنافـــسة والتـــسامح تلـــك ظلـــت هـــي الـــدافع 
املهيمن للعمل األومليب، وهي فلسفة قد يصفها البعض بعقيـدة          

 .“املهم هو املشاركة”

.  هي الفعل الذي حيفـز مجيـع أنـشطتنا         “املشاركة”و    
ــد     ــل للقواعــ ــرام الكامــ ــع االحتــ ــسات مــ ــشاركة يف املنافــ املــ

واملـشاركة يف بنـاء     . طـالق وللخصم، وهو ليس بعدو على اإل     
عامل ال يفـرق بـني الرجـال والنـساء أو الـصبيان والبنـات علـى          
ــربهم     ــا يعتـ ــهم، وإمنـ ــهم أو دينـ ــسبب لغتـ ــي أو بـ ــاس عرقـ أسـ

 .باألحرى كيانا واحدا، مثلما هم هنا يف األمم املتحدة

. والرياضة واأللعاب األوملبية ترويان قصة هذا االحتاد         
لـسالم مـرارا وتكـرارا الـساحات        فقد اسـتخدمت دبلوماسـية ا     

الرياضية جبميع أحجامها وأشكاهلا، مـن طاولـة لكـرة الطاولـة            
حيــث جــرى التفــاوض بــشأن إذابــة اجلليــد يف العالقــات بــني   
ــت حيــث نــشهد اآلن       ــا والــصني، إىل ملعــب للكريكي أمريك
التقارب احلايل بني اهلنـد وباكـستان، وإىل إسـتاد لكـرة القـدم              

 جلـس ياسـر عرفـات ومشعـون برييـز،           مثل إستاد روما، حيـث    
 ٢٠٠٠الفائزان جبائزة نوبـل للـسالم، جنبـا إىل جنـب يف عـام       
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أثناء مباراة كرة قـدم بـني إسـرائيل وفلـسطني، وإىل املنـصة يف               
 حيث تعانقت أُّمان متـثالن جورجيـا        ٢٠٠٨دورة بيجني لعام    

ــسيطة      ــة بـ ــرب، يف لفتـ ــة حـ ــان يف حالـ ــا دولتـ ــيا، ومهـ وروسـ
ورأينـا نفـس الـروح تـسود     . ني، وليس عدوين  باعتبارمها سيدت 

أثناء استعراض للرياضيني، عندما سار أناس، تفـصلهم حـدود          
وذلـك مثـل حالـة    . اخترعتها احلـروب، معـا حتـت علـم واحـد          

أملانيــا، الــيت احتــدت للمــرة األوىل يف دورة ألعــاب رومــا لعــام   
ــا والــــيت شــــاركت يف   ١٩٦٠ ــا الحقــ ، ومثــــل حالــــة كوريــ

 مـن الـشمال وآخـر مـن اجلنـوب يرفعـان             االستعراض برياضـي  
 . ٢٠٠٠نفس العلم يف دورة ألعاب سيدين لعام 

وهذا ليس جمرد كالم خطايب، ولكنـه سـرد ملـا رأينـاه               
خــالل األحــداث الــيت تــشكل األلعــاب األوملبيــة، وهــي عامليــة 

 .على حنو فريد يف عصر العوملة هذا

واملــشاركة؛ هــي مــا يطالــب الــشباب يف مجيــع أحنــاء     
عـــــامل بالقيـــــام بـــــه يف أوقـــــات األزمـــــات العامليـــــة هـــــذه، ال

يــشهدون علــى الظمــأ إىل احلريــة والدميقراطيــة والــسالم    فيمــا
وعنـدما  . الذي نـشرته التكنولوجيـات اجلديـدة يف أحنـاء العـامل      

يتكلم هؤالء الـشبان والـشابات عـن القـيم، فـإهنم ال يـشريون               
 .إىل مؤشرات أسواق األوراق املالية

وأقـول  . اء على تأييدهم للهدنة األوملبيـة     أشكر األعض   
ــرة األوىل،       ــدعموهنا للمـ ــن يـ ــرى وملـ ــرة أخـ ــدوهنا مـ ــن يؤيـ ملـ

وأنــا أشــكرهم، يف . أشــكركم باســم اللجنــة األوملبيــة الدوليــة 
ــة عــن ماليــني الرجــال والنــساء، وخاصــة     املقــام األول، بالنياب
ــذين يعــانون يف أي مكــان مــن العــامل مــن احلــزن      ــشباب، ال ال

ونأمـل  . وسوء املعاملة بسبب كل احلـروب بـال اسـتثناء         واألمل  
 .أن جيدوا، بفضل الرياضة، بعض التخفيف ملآسيهم

وختاما، أود أن أعيد صياغة العبارة اخلالدة الـيت قاهلـا             
إن اهلدنة األوملبيـة خطـوة      . أول إنسان يهبط على سطح القمر     

 .صغرية للبشر، ولكنها قفزة هائلة للبشرية

تحــدة علــى حتقيــق ذلــك اإلجنــاز معنــا أشــكر األمــم امل  
  .ومع احلركة األوملبية

استمعنا إىل املتكلم األخري يف املناقشة بشأن       : الرئيس  
 ).أ( وبنده الفرعي ١١البند 

 املعنـون   A/66/L.3ننتقل اآلن للبت يف مشروع القرار         
بنــاء عــامل ســلمي أفــضل مــن خــالل الرياضــة واملثــل األعلــى  ”

 . “األوليميب

 . أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة  

ــارو    ــسيد بوتنـــ ــة   (الـــ ــة العامـــ ــؤون اجلمعيـــ إدارة شـــ
أود أن أعلـن أنـه، منـذ تقـدمي         ):تكلـم باإلنكليزيـة   ) (واملؤمترات

، A/66/L.3مــشروع القــرار، وباإلضــافة إىل الوفــود املدرجــة يف 
ــرار       ــشروع الق ــدمي م ــن مق ــضا م ــة أي ــدان التالي  :أصــبحت البل

)  اإلســــالمية-مجهوريــــة (األرجنــــتني وأوزبكــــستان وإيــــران 
ــسوانا      ــان وبوت ــسالم وبوت ــروين دار ال ــادوس وب والبحــرين وبرب

وبـيالروس وتركمانـستان    ) ميـات  متعددة القو  -دولة  (وبوليفيا  
 وجزر البهاما وجزر مارشال ومجهوريـة أفريقيـا          وتوفالو وتشاد

الوســـطى واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية ومجهوريـــة كوريـــا      
ــابوي     ــسودان ودومينيكــا وزمب ــوب ال ــشعبية وجن ــة ال الدميقراطي
وساموا، وسان تومي وبرينسييب، وسورينام، وسيشيل والعـراق        

ينيا وغينيـا االسـتوائية وغينيـا بيـساو والفلـبني           وغانا وغرينادا وغ  
وكرييبـاس واململكـة العربيـة      )  البوليفاريـة  -مجهوريـة   (وفرتويال  

 .السعودية وموريتانيا وموزامبيق والنيجر واليمن

تبت اجلمعية العامـة اآلن يف مـشروع القـرار     : الرئيس  
A/66/L.3   بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضـة        ” املعنون

هـل يل أن أعتـرب أن اجلمعيـة العامـة          . “واملثل األعلى األوليميب  
  بدون تصويت؟ A/66/L.3تقرر أن تعتمد مشروع القرار 

 ).٦٦/٥القرار  (A/66/L.3ع القرار اعتمد مشرو  
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نيابة عن اجلمعيـة العامـة نـتمىن كـل التوفيـق            : الرئيس  
ــشمالية علــى     ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن للمملكــة املتحــدة لربيطاني

 . استضافة األلعاب الرياضية الصيفية السنة القادمة

وبـــذلك تكـــون اجلمعيـــة العامـــة قـــد اختتمـــت هـــذه    
 مــن جــدول األعمــال وبنــده ١١املرحلــة مــن نظرهــا يف البنــد 

 ).أ(الفرعي 

 .)بنن(توىل الرئاسة نائب الرئيس، السيد زينسو   

  من جدول األعمال١٥البند 

 ثقافة السالم

 )A/66/280 (تقرير األمني العام  

 )A/66/273 (مذكرة من األمني العام  

ــة   ــرئيس بالنياب ــة (ال أود أن ألفــت ): تكلــم باإلنكليزي
انتبــاه اجلمعيــة العامــة إىل مــذكرة األمــني العــام الــيت حييــل هبــا    

ير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة،         تقرير املد 
 .A/66/273املعمم يف الوثيقة 

كما أود أن ألفت انتبـاه األعـضاء إىل رسـالة مؤرخـة               
 من األمني العام موجهـة إىل رئـيس    ٢٠١١أغسطس  / آب ١١

ــة ــل      اجلمعي ــع للممث ــسنوي الراب ــر ال ــا التقري ــل هب ــة، وحيي  العام
 .A/66/305السامي لتحالف احلضارات، الوارد يف الوثيقة 

 بيان من الرئيس النيابة

يشري حبق امليثاق   ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس بالنيابة   
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة إىل أنـه           التأسيسي  

ملا كانت احلروب تتولد يف عقول البشر، ففي عقوهلم جيـب           ”
 .“أن تبىن حصون السالم

لقد كان الدافع وراء اعتماد اجلمعية العامـة باإلمجـاع            
 لإلعالن وبرنـامج العمـل املـتعلقني بثقافـة الـسالم            ١٩٩٩سنة  

يف هـذا الـصدد،     . ه احلقيقة بالذات  هو هذ ) ٥٣/٢٤٣القرار  (

أكدت اجلمعية العامة جمددا علـى التـضامن الفكـري واملعنـوي          
تعتــرب هــذه الوثيقــة التارخييــة املنــشئة لقواعــد   . بــني بــين البــشر 

 .إحدى أهم تركات األمم املتحدة اليت ستتوارثها األجيال

مــن خــالل اعتمــاد اإلعــالن وبرنــامج العمــل، كانــت    
لريادة يف إرساء أساس السالم العـاملي املـستدام         لألمم املتحدة ا  

فهــو يــنص . بــالتركيز علــى أمهيــة وضــرورة بنــاء ثقافــة الــسالم
ــه        ــف وأوج ــيم واملواق ــن الق ــسالم تتكــون م ــة ال ــى أن ثقاف عل
الــسلوك الــيت تعكــس وتلــهم التفاعــل االجتمــاعي واملــشاركة   
علـــى أســـاس مبـــادئ احلريـــة والعدالـــة والدميقراطيـــة، ومجيـــع  

إلنسان والتسامح والتضامن، اليت تنبذ العنف وتـسعى        حقوق ا 
إىل منــع الــصراعات عــن طريــق معاجلــة أســباهبا اجلذريــة حلــل   
ــمان      ــن مث ضـ ــاوض، ومـ ــوار والتفـ ــق احلـ ــن طريـ ــشاكل عـ املـ
املمارسة الكاملة جلميع احلقوق وسبل املشاركة بشكل كامل        

 .يف عملية التنمية يف اجملتمع

ن إىل االحتـــرام أوال وقبـــل كـــل شـــيء، دعـــا اإلعـــال  
قليميـــة واالســـتقالل  إلالكامـــل ملبـــادئ الـــسيادة والـــسالمة ا   

الــسياسي للــدول وعــدم التــدخل يف الــشؤون الــيت تكــون مــن  
ــم       ــاق األم ــا مليث ــا، وفق ــة م ــداخلي لدول ــصاص ال صــميم االخت
املتحــدة والقــانون الــدويل؛ واالحتــرام الكامــل جلميــع حقــوق   

وااللتـــزام بتـــسوية اإلنـــسان واحلريـــات األساســـية وتعزيزهـــا؛ 
املنازعات بالطرق الـسلمية؛ وبـذل جهـود لتلبيـة االحتياجـات            
اإلمنائيــة والبيئيــة لألجيــال احلاضــرة واملقبلــة؛ واحتــرام وتعزيــز   
احلـق يف التنميــة، واحتــرام وتعزيـز احلقــوق والفــرص املتــساوية   
للنساء والرجال؛ واحترام وتعزيـز حـق كـل شـخص يف حريـة              

ــة  ؛المالــرأي والتعــبري واإلعــ   والتمــسك مببــادئ احلريــة والعدال
والدميقراطية والتسامح والتضامن والتعاون والتعدديـة والتنـوع        
ــع       ــستويات اجملتمـ ــع مـ ــى مجيـ ــاهم علـ ــوار والتفـ ــايف واحلـ الثقـ

كل تلك املبادئ ينبغـي تعزيزهـا بتهيئـة بيئـة            .بني الدول  وفيما
 .وطنية ودولية موائمة تؤدي إىل السالم
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ــامج العمــل    ــضع برن ــرار  (ي ــاء٥٣/٢٤٣الق ــا )  ب أمامن
أنـه  . مجيعا مجلة من املبادئ التوجيهية الواضحة ملا ينبغي عمله        

وثيقــة عامليــة حبــق، تتجــاوز احلــدود والثقافــات واملعتقــدات       
 .واجملتمعات

 الذي اعتمدته اجلمعية العامة بتاريخ      ٦٥/١١يف القرار     
ــاين ٢٣ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــون ٢٠١١ن ــالن ” واملعن ــذ اإلع  تنفي

 كررت اجلمعيـة العامـة      “وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم    
 لـــ العملربنـامج    الـــ الفع ذــالتنفي نــم دفــاهل أن... ” دــتأكي
 من احلركـة العامليـة    تعزيز زيادة يف يتمثلالسالم   ةــبثقاف قــاملتعل
 السالم ةــلثقاف الدويل دـبالعق االحتفال عقب السالم ثقافة أجل

ـــوالالعن ـــم فــ ـــأج نــ ـــأطف لــ ــامل الــ ، )٢٠١٠-٢٠٠١ (العـ
 “؛اهلدف هبـذا    جمـددا  االهتمـام  املعنيـة  األطـراف  عـــ جبمي هتيبو
 ).١، الفقرة ٦٥/١١القرار (

ــى ضــرورة إشــراك اجملتمــع        ــامج العمــل عل ــشدد برن ي
املــدين إشــراكا كــامال يف توســيع نطــاق ثقافــة الــسالم وعلــى    

ائل اإلعـالم يف نـشر      الدور التثقيفي واإلعالمي الذي تلعبه وس     
إن الدور اخلاص املنوط باجملتمع املـدين ووسـائل         . ثقافة السالم 

 الـسالم   ثقافـة إعالم اجلمهور سيعزز احلركة العامليـة مـن أجـل           
 .بفضل الدعم املخلص من اجلميع

ميثل التعليم من أجل الـسالم أجنـع الـسبل لنـشر ثقافـة                
ــسالم ــامل  . الـ ــاء العـ ــع أحنـ ــسليم يف مجيـ ــع وينبغـــي التـ  ويف مجيـ

اجملتمعـــات والبلـــدان بـــأن التعلـــيم مـــن أجـــل الـــسالم مكـــون 
 .أساسي يف عملية تأسيس ثقافة السالم

ــا التــصدي بــشكل فعــال       مــن حــق الــشباب، إذا أردن
ــة، أن يتلقــوا     ــدات عــصرنا الراهن للتحــديات النامجــة عــن تعقي
تعليما خمتلفا اختالفا جذريا عما هو عليه اآلن مبعـىن أالّ ميجـد             

ــدويل   احلــرب ــسالم والالعنــف والتعــاون ال ــم ال ــل يعلّ إهنــم .  ب
 ورعايتـه   سالمحباجة للمهارات واملعرفة الـضرورية لتأسـيس الـ        

 .ألنفسهم كأفراد وللعامل الذي ينتمون إليه

ال ينبغــــي أبــــدا أن ننــــسى أال ســــالم بــــدون تنميــــة    
كما أنه أمر بالغ األمهية أن نتـذكر أنـه          . تنمية بدون سالم   وال

لقـد  . ل استدامة السالم عن حق املرأة يف املـساواة   ال ميكن فص  
ــوفري       ــصلة ت ــسلطات ذات ال ــضا ال ــة أي ــة العام ناشــدت اجلمعي

ــار   ــيم يتناســـب مـــع خمتلـــف األعمـ  رأةحـــني تكـــون املـــ . تعلـ
مهمــشة، تتــضاءل فــرص وجــود جمتمــع منفــتح ومــسامل وقــائم 

 .على املشاركة

فها ينبغي يف عامل اليوم أن ننظر إىل ثقافة الـسالم بوصـ             
متثل جـوهر اإلنـسانية اجلديـدة، وحـضارة عامليـة جديـدة قائمـة               

ــارج   ــداخل والتنـــوع يف اخلـ ــة يف الـ ــدأ . علـــى الفرديـ ــا نبـ دعونـ
 . من جدول األعمال بتلك الروح١٥مناقشتنا حول البند 

يود وفد بالدي يف البدايـة    : )الكويت( السيد الراشد   
األمني العـام   أن يتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل معايل         

ــا يف     ــه يف إعــداد تقريــره املعــروض علين علــى اجلهــد الــذي بذل
واملتــــضمن املواضــــيع واألنــــشطة الــــيت  ) A/66/280(الوثيقــــة 

تضطلع هبا كيانات األمم املتحـدة الرئيـسية بـشأن احلـوار بـني               
  .ديان واحلضاراتالثقافات واأل

وكـــذلك تـــثين بـــالدي علـــى كافـــة اجلهـــود املبذولـــة   
واملساعي احلميدة يف الدور احملوري الذي تلعبـه منظمـة األمـم          

ــة    ــم والثقاف ــة والعل ــسكو(املتحــدة للتربي ــز  ) اليون يف جمــال تعزي
 واليت بدورها سـامهت يف إجيـاد بيئـة          “ثقافة السالم ”وترسيخ  

ــة وذلــك   ــة خللــق هــذه الثقاف ــذ اإلعــالن   مواتي  مــن خــالل تنفي
  .وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم

حنــو ”إن أول عبــارة نــص عليهــا ميثــاق منظمتنــا هــي   
، أي حنــن الــشعوب املختلفــة الــذين أتينــا مــن  “عوب العــاملشــ

بيئات متباينة، ولنا ثقافاتنا وحـضاراتنا ومعتقـداتنا اخلاصـة بنـا            
شكل يف النهايـة معـامل      جيمعنا عامل واحد نتشارك فيه مجيعـا لنـ        

 ومن هذا املنطلق فإن دولـة الكويـت تـويل           .اإلنسانيةاحلضارة  
أمهية عظمى ملـسألة تعزيـز ثقافـة الـسالم وتـشجيع احلـوار بـني           

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/280�
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ــراهن     ــان، وخاصــة يف الوقــت ال الثقافــات واحلــضارات واألدي
الذي تزايدت فيه موجات التطرف والتعـصب والكراهيـة بـني           

انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان   الـــشعوب، وتفاقمـــت قـــضايا   
  .والتمييز العنصري وازدراء األديان أو املساس برموزها

ونلفت االنتباه هنـا بـأن حـوار احلـضارات أو حتالفهـا               
ال يعين انصهار األديان واملعتقـدات أو حـىت الثقافـات، بـل إن              
احلضارة هي القبة اليت حتوي ديانات وثقافات الـشعوب، وإن          

ــني احلـــ     ــوار بـ ــن احلـ ــدف مـ ــة جـــذور   اهلـ ــو دراسـ ضارات هـ
االخــتالف ومعاجلتــها، وتعلــم أخــالق االخــتالف، وأن نقــف  

  .أمامها بتواضع
وهلذا السبب فإن بالدي تشدد على ضـرورة تكثيـف            

اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز ثقافــة الــسالم، وتفعيــل احلــوار بــني   
احلضارات، ونشر قيم االعتدال والتسامح واالحترام املتبـادل،        

ــذ التطــرف   ــة صــوره وأشــكاله،    ونب ــة والعنــف بكاف والكراهي
ــضاء      ــدول األعـ ــع الـ ــاتق مجيـ ــى عـ ــع علـ ــسؤولية تقـ ــذه مـ وهـ

  .ومنظمات اجملتمع الدويل
ــى دعــم        ــصة كــل احلــرص عل ــة الكويــت حري إن دول

جهود منظمتنـا وذلـك إميانـا منـها باملبـادئ الـسامية الـيت نـص                 
عليهــا امليثــاق، وتتطلــع إىل دور دويل أكثــر فاعليــة يف إطــار      

  .بادرة حتالف احلضاراتم
هبـــذا الـــصدد، أود أن أشـــري إىل مـــا قامـــت بـــه دولـــة   

ــل حــوار      ــة يف جمــال تفعي ــة إجيابي الكويــت مــن خطــوات عملي
احلـــضارات، حيـــث ســـارعت بـــالدي لالنـــضمام إىل مبـــادرة 
حتالف احلضارات، والتحقت بفريق أصـدقاء التحـالف، وهـذا          

حلــــضاري يتــــرجم إميــــان الدولــــة وأركاهنــــا بأمهيــــة احلــــوار ا
  .والتواصل بني الشعوب

ــة      ــة الكويــت خطــة وطني -٢٠٠٩(وقــد أعــدت دول
متوافقـــة مـــع أهـــداف مبـــادرة حتـــالف احلـــضارات،   ) ٢٠١١

هتدف إىل ترسيخ ثقافة التسامح والسالم واالعتدال، وحتاصـر         

ظواهر اإلرهاب والتطرف والعنف، وقد سـامهت هـذه اخلطـة           
 مـن الثقافــات  يف تأصـيل مفهــوم احلـوار احلــضاري مـع العديــد   

ــراد      ــوعي الوســطي بــني أف ــق ال ــى اخــتالف مــشارهبا، وخل عل
ــشطة قامــت هبــا       ــرامج وأن اجملتمــع، وجــاء ذلــك مــن خــالل ب
األجهزة املختصة يف بالدي، وحنـن اآلن يف إطـار العمـل علـى              

  ).٢٠١٣-٢٠١١(اعتماد اخلطة الوطنية الثالثة 
ــاملي       ــز عـ ــشاء مركـ ــة الكويـــت بإنـ ــا قامـــت دولـ كمـ

ــطية يف  للوســــطية، يــــد ــار والوســ عو إىل االعتــــدال يف األفكــ
التعامل، وهي أسس ديننا اإلسالمي احلنيف، وقام هذا املركـز          

  .بعقد عدة ندوات ومؤمترات فكرية حملية ودولية
إن الـــسالم ثقافـــة متجـــذرة يف أصـــل تـــاريخ اجملتمـــع    

الكوييت قبل نـشوء الدولـة احلديثـة، ونبـع منـها روح التـسامح               
ع خمتلــف الثقافــات واألديــان حيــث ســطر  والتقبــل واحلــوار مــ

تاريخ أجدادنا القدمي أمثلة عديدة عن التقـارب واالنفتـاح مـع            
خمتلــف احلـــضارات والـــشعوب، ويف عــصرنا احلـــديث كفـــل   
دســـتور دولـــة الكويــــت حريـــة الــــرأي والتعـــبري واالعتقــــاد     

  .والسماح مبمارسة الشعائر الدينية بكل حرية وأمان
ــت، وإن كا    ــة الكوي نــت صــغرية مــن حيــث   وإن دول

املــساحة، فإهنــا تعتــرب ملتقــى آمنــا للــشعوب، إذ حتتــضن فــوق   
أرضها أكثر مـن مائـة وعـشرين جنـسية خمتلفـة تـشكل غالبيـة                
األديـان والثقافـات علــى وجـه األرض، ويــنعم أصـحاهبا بــوافر     

  .األمن واالستقرار يف ظل االحترام املتبادل والعيش الكرمي
أن يؤكـد علـى أن إثـراء        ويف اخلتام، يود وفـد بـالدي          

ــى       ــان والعمــل اجلــاد عل ــستوجب اإلمي ــة ت ــسالم عملي ــة ال ثقاف
تفعيل مبادئ ثقافـة الـسالم كـاحترام حقـوق اإلنـسان وحريـة              
الـرأي والتعـبري وتطبيــق العـدل واملـساواة والقــضاء علـى الفقــر      
والبطالــة وتوعيـــة الـــشعوب مبــسؤولياهتا جتـــاه عمليـــة صـــناعة   

 ُتـسلب منــه أبـسط حقوقــه يف   الـسالم، فمــن املـستحيل شــعب  
ومن هـذا  . العيش الكرمي أن ُتغرس فيه ثقافة السالم والالعنف   
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املنطلق فإن بالدي تناشد مجيع الـدول األعـضاء بـاحترام هـذه             
احلقــوق وتطبيقهــا كــي نــسمو إىل عــامل أفــضل يــضمنا مجيعــا   

  .يسوده الود والتسامح والسالم
ــ( )اهلنــد (الــسيد جفاديكــار   مــن ): ةتكلــم باإلنكليزي

دواعــي الــشرف واالعتــزاز أن أشــارك اليــوم يف هــذه املناقــشة  
املــشتركة بــشأن ثقافــة الــسالم، وأعــرب عــن االمتنــان لألمــني  
العـــام علـــى تقريـــره عـــن احلـــوار بـــني الثقافـــات واألديـــان        

  ). A/66/280(واحلضارات 
نالحظ بارتياح أن االحتفال بالـسنة العامليـة للتقـارب            

 والعقد الـدويل لثقافـة الـسالم والالعنـف     ٢٠١٠بني الثقافات  
ــامل،    ــال الع ــن أجــل أطف ــاح فرصــة   ٢٠١٠-٢٠٠١م ــد أت ، ق

ــا       ــى التزامه ــد جمــدداً عل ــم املتحــدة للتأكي ــة األم ــدة ملنظوم فري
 األساســي بتعدديــة بــين البــشر، حيــث يعــزز التنــوع الثقــايف       

ــهما اآلخــر     ــات كــل من ــني الثقاف ــذا  . واحلــوار ب ــد أن ه وأعتق
  . بالضبط هو ما متثله روح القيم اهلندية

ــاد التطــــرف      ــشهد ازديــ ــا نــ ــوم، فإننــ ــا اليــ ويف عاملنــ
ــة      ــد اســتخدام لغ ــائفي وتزاي ــدالع العنــف الط والتعــصب، وان

وهذا يـشكل حتـدياً خطـرياً ألسـس جمتمعنـا           . الكراهية والعنف 
 لنــا أن حنيــي املهامتــا غانــدي ومــارتن لــوثر  وهنــا، ال بــد. ذاتــه

وعلينـا أن هنيـئ بيئـة مؤاتيـة         . كينغ، اللذين أثبتـا قـوة الالعنـف       
ــد       ــاس والعقائـ ــات واألجنـ ــف الثقافـ ــني خمتلـ ــوار بـ ــز حـ لتعزيـ
واألديان وتؤكد على القيم اليت حتضنا على التحول مـن القـوة          

. المإىل التعقل، ومن الصراع إىل احلوار، ومن العنف إىل الـس          
واحلــوار بــني خمتلــف الثقافــات واألديــان مهــم أيــضاً، ألنــه يف    
غيـاب هــذا احلـوار والتفــاهم يزدهـر عــدم التـسامح والتعــصب     

  . والعنف
ــضارات،      ــالف احلـ ــصدر أن نالحـــظ أن حتـ ــثلج الـ ويـ

 عـضواً،   ١٢٨الذي يشمل جمموعة أصدقاء تضم يف عضويتها        
 الثقافــات أصــبح ميثــل اآلن أحــد املنــابر الرئيــسية للحــوار بــني  

ولــذلك، . واألديــان داخــل اجملتمعــات املختلفــة وفيمــا بينــها     
نرحب باالجتماع الـذي عقـد يف الدوحـة إلجـراء مفاوضـات        

  . مع منظمات اجملتمع املدين قبل انعقاد ذلك املنتدى
ــا     ونـــدعم كـــذلك إدارة شـــؤون اإلعـــالم يف جهودهـ

م للتعــبري عــن صــوهتا يف احلــوار بــني الثقافــات عــن طريــق تنظــي
ــه يف   . عــدد كــبري مــن األحــداث   ــا إىل أن ــشري هن وينبغــي أن ن

مايو، شاركت البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحـدة         /أيار ٥
مع إدارة شؤون اإلعالم واجمللس اهلندي للعالقـات الثقافيـة يف           

. تنظـــيم نـــدوة حـــول نبـــذ التعـــصب يف مقـــر األمـــم املتحـــدة 
سـبتمرب لالحتفـال    / أيلول ٣٠نظم الوفد اهلندي حدثاً يف       كما

بالسنة الدوليـة لالعنـف يف األمـم املتحـدة، كـان األمـني العـام                
وألقــــى املــــؤرخ اهلنــــدي الكــــبري، الــــسيد . ضــــيفه الرئيــــسي

  . راماشندرا غوها، الكلمة الرئيسية
واهلنــد، الــيت هــي أكــرب دميقراطيــة يف العــامل، والدولــة    

 بليـون   ١,٢ اليت ال مثيل هلا يف التنوع وتعداد سـكاهنا يتجـاوز          
نسمة، هي ثاين أكرب دول العـامل مـن حيـث عـدد الـسكان يف                

ويف حــني يعــيش يف اهلنــد العــدد األكــرب مــن الــسكان   . العــامل
اهلندوس، بـالطبع، فلـدينا أيـضاً أحـد أكـرب عـدد مـن الـسكان                 

وتضم اهلند أيـضاً أعـداداً كـبرية مـن اتبـاع            . املسلمني يف العامل  
خـرى تقريبـاً، سـواء املـسيحية        كل العقائد الدينيـة الرئيـسية األ      

ــة    ــة أو الزرادشــتية أو البهائي ــسيخية أو اجلايني ــة أو ال . أو البوذي
وقــد ألقــى غواتامــا بــوذا أول    . واهلنــد مــسقط رأس اجلاينيــة  

موعظــة يف ســارنات، مركــز الفلــسفة اهلنديــة، بعــد أن حــصل 
  . على التنوير يف بوذا غايا

ــدموا األرض      ــا قـ لقـــد حـــدث كـــل ذلـــك ألن ملوكنـ
وتــاريخ اهلنــد، يف جــوهره، مــوجز . والتــسهيالت لكــل األديــان

سردي للحوارات بني احلـضارات املختلفـة، بـل هـو حـوار مـع               
ــا  ــة ذاهت ــات    . الطبيع ــات، ومئ ــد مــوطن العــشرات مــن اللغ واهلن

ــن األعــراق      ــزيج م ــام وم ــن صــنوف الطع ــهجات، وآالف م الل
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وقــــد أســــهم هــــذا . واأللــــوان واملنــــاظر الطبيعيــــة والثقافــــات
ــة      اال ــا املركب ــراء ثقافتن ــوع يف إث ــاة التن ــأقلم ومراع ســتيعاب والت

  .وهذا هو ما نسميه بالوحدة يف ظل التنوع. ودميومة حضارتنا
ويتعامل إرثنـا احلـضاري مـع الطبيعـة بوصـفها مـصدراً               

 “الفيـدا ” و. للرعاية، ويثمن عاليا العيش بانسجام مـع الطبيعـة        
نـــسجام التـــام مـــع مـــستودع للتنميـــة الـــشاملة لـــبين البـــشر باال

ــل  . حميطهــا ــدأ القائ ــه أســرة واحــدة  ”واملب  هــو “إن العــامل برمت
. مرشدنا الدائم يف تفاعلنا وتبادلنا لألفكار مـع العـامل اخلـارجي           

واملبادئ النبيلة للحياة والروحانية، مبا فيها الالعنف، قـد أثـرت           
  . يف أجيال الشعوب املتعاقبة يف مجيع أحناء العامل

د ندرك أمهية بناء التحالفات بني األديـان        وحنن يف اهلن    
وقد قمنا باستمرار بـدعم كـل       . والثقافات واجلماعات العرقية  

اجلهود الراميـة إىل بنـاء جـسور التفـاهم بـني األمـم والـشعوب             
ونـرى بكـل تواضـع    . واألديان والثقافات يف مجيع أحنـاء العـامل      

بـادل  أن جناح التعددية جيب أن يعتمد علـى أسـس التفـاهم املت            
إن القيم اهلندية تؤمن بعقيدة مؤداها      . واحترام التقاليد املتنوعة  

والقـيم اهلنديـة تعامـل      . أن هناك طرقاً كثرية للوصول إىل اإلله      
وهـذه مـسألة هامـة      . املؤمنني وغري املؤمنني على قـدم املـساواة       

أيــــضاً بالنــــسبة للتنميــــة املتوائمــــة جلميــــع شــــرائح اجملتمــــع،  
علق األمـر بتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني           ذلك عندما يت   يف مبا

  .ومتكني املرأة يف مجيع أرجاء العامل
والطريــق الوحيــد لتحقيــق هــذا اهلــدف هــو باالنتقــال    

نظريا إىل بعد جديد للحوار والوئام بيـــن الثقافـات واألعـراق           
والعقائد واألديـان املتنوعـة لكـي يـتمكن مجيـع بـين البـشر مـن                 

  .  اجلماعية العاملي املسامل والرشيدالعيش يف جمتمع أحالمنا
ــريش    ــسيد ق ــسودان (ال أود أن أعــرب عــن تقــدير  ): ال

حكومــة بــالدي لالهتمــام الــذي مافتئــت األمــم املتحــدة توليــه 
 وإدراجـه ضـمن جـدول أعمـال اجلمعيـة           “ثقافة السالم ”لبند  

كمــا نتقــدم بالــشكر للــسيد األمــني العــام    . العامــة هلــذا العــام 

عين ملا يقومون به من جهد يف سـبيل ترسـيخ   والفريق العامل امل 
ثقافـة الـسالم ومفـاهيم احلـوار والتعـايش الـسلمي بـني خمتلـف         

  . شعوب العامل
لقـــد اطلـــع وفـــد بـــالدي علـــى تقريـــر األمـــني العـــام     

)A/66/280 (  واملقـدم عمـالً    ،  ٢٠١١أغـسطس   / آب ٨املؤرخ
، الذي اسـتعرض فيـه األنـشطة        ٦٥/١٣٨بقرار اجلمعية العامة    

ــدان      ــسية يف مي ــات األمــم املتحــدة الرئي ــضطلع هبــا كيان الــيت ت
كمـا عـرض     .احلوار فيما بني احلـضارات والثقافـات واألديـان        

فيه نتائج املشاورات اليت أجريت حـول إمكانيـة إعـالن األمـم             
 . الثقافات واألدياناملتحدة عقداً للحوارات بني 

ومبــا أن تلــك املــشاورات مل تتوصــل إىل قــرار تــوافقي   
بعد بشأن هـذا املوضـوع، فـإن حكومـة بـالدي تـرى ضـرورة            
التوصل إىل آليات فعالـة لتعزيـز ثقافـة الـسالم بكافـة أبعادهـا،               
. مبــا فيهــا احلــوار بــني الثقافــات واألديــان يف املــستقبل القريــب

حنة التـــزام وفـــد بلـــدي جبميـــع  وأود أن أؤكـــد يف هـــذه الـــسا
قــرارات اجلمعيــة العامــة املتعلقــة هبــذا البنــد، ال ســيما برنــامج   
عمل العقد بشأن ثقافة الـسالم الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة         

، ١٩٩٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ باء، املؤرخ    ٥٣/٢٤٣يف قرارها   
 / تـــشرين الثـــاين٢٠ املـــؤرخ ٥٢/١٥وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

ــوفمرب  ــه ســنة   ، ا١١٩٧ن ــذي أعلنــت في ــة  ٢٠٠٠ل  ســنة دولي
 املـؤرخ   ٥٣/٢٥لثقافة السالم، وكـذلك قـرار اجلمعيـة العامـة           

ــاين ١٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرة   ١٩٩٨ن ــه الفت ــت في ــذي أعلن  ال
 عقــداً دوليــاً لثقافــة الــسالم والالعنــف مــن      ٢٠١٠-٢٠٠١

أجــل أطفــال العــامل، هــذا باإلضــافة إىل تأييــدنا لقــرار اجلمعيــة  
ــة يف دور ــسة والـــستني  العامـ ــا اخلامـ ــذ ٦٥/١١هتـ  بـــشأن تنفيـ

 . اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بثقافة السالم

كذلك يرحب وفد بلـدي جبميـع املبـادرات الـسابقة،             
وخنص بالذكر مبادرة االجتماع الوزاري اخلاص حلركـة عـدم         
االحنياز بشأن احلـوار والتعـاون بـني األديـان مـن أجـل الـسالم                
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مارس / يف العاصمة الفلبينية مانيال يف آذار      والتنمية، الذي عقد  
 وكــذلك اجلهــود الــيت بذلتــها حكــوميت، باإلضــافة إىل ٢٠١٠

كــل مــن مــصر، وباكــستان، وإندونيــسيا، واملغــرب، وإيــران،  
ويف السياق ذاته، ال بد يل مـن أن أشـري إىل     . وقطر، والسنغال 

ــد يف    ــاحلوار بـــني العقائـ ــع املـــستوى املعـــين بـ االجتمـــاع الرفيـ
 يف  ٢٠٠٨نـوفمرب   /معية العامة، الذي عقد يف تشرين الثاين      اجل

نيويورك حتت رعاية خادم احلـرمني الـشريفني، امللـك عبـد اهللا       
بـــن عبـــد العزيـــز، مواصـــلةً جلهـــوده الـــيت امتـــدت بـــني مكـــة  
ومدريد، يف إطار دعم وتعزيز اجلهود املبذولة لتحقيق ما حنـن           

 . بصدده اليوم

لـدول الـيت تنـادي بنـشر        لقد ظل الـسودان يف طليعـة ا         
ثقافــة الــسالم وتعزيــز احلــوار بــني األديــان والثقافــات، حبكــم    
موقعه باعتباره إحـدى الـدول املؤسـسة حلركـة عـدم االحنيـاز،         
وذلك إميانـاً منـه بأمهيـة حـوار األديـان واملعتقـدات، ودوره يف         

وقد تضّمن  . بناء األوطان، ويف حتقيق أهداف السالم والتنمية      
ــسود  ــتور الـ ــرمي   دسـ ــان وكـ ــاحترام األديـ ــق بـ ــادئ تتعلـ ان، مبـ

 .املعتقدات

ــس       ــة، أود أن أعكــ ــا الوطنيــ ــق جبهودنــ ــا يتعلــ وفيمــ
قامــت بــه حكومــة بلــدي مــن جهــود وطنيــة تؤكــد عربهــا  مــا

ــسالم،     ــة الـ ــشر ثقافـ ــسلمي ونـ ــايش الـ ــدئي بالتعـ ــا املبـ التزامهـ
. باإلضافة إىل امتثاهلا لقـرارات اجلمعيـة العامـة يف هـذا الـصدد             

ت اليونيسيف بالتضامن مع وزارة الشباب والرياضـة        فقد نظم 
واجمللــس القــومي لرعايــة الطفولــة، االحتفــال بــاليوم العــاملي       

نـبين  ”، حتت شعار    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٤للسالم، بتاريخ   
 وذلـك تأكيـداً ملبـدأ حـق األطفـال           “جمدك يـا بـالدي بالـسالم      

 قــيم والــشباب يف التعــبري وإبــداء الــرأي واملــشاركة يف تعميــق  
احملبة والتآخي بني أطفال وشباب السودان، عـرب نـشر وتعزيـز            

وقد ظل اجمللـس القـومي لرعايـة الطفولـة حيتفـل            . ثقافة السالم 
 . هبذه املناسبة سنوياً

وأود أن أشري أيضاً إىل أن حكومة بلدي قـد وّسـعت              
احليــز املتــاح لــربامج ثقافــة الــسالم يف اإلذاعــات االحتاديــة ويف  

كذلك عرب جملـس الـصحافة واملطبوعـات، هبـدف          الواليات، و 
 . زيادة الوعي والتبشري بثقافة السالم

ويف الوقت الذي تواجـه فيـه األسـرة الدوليـة حتـديات             
اقتصادية ومناخية مجة، تسعى دولنـا الناميـة جاهـدة مـن أجـل              

ومبــا أن ثقافــة الــسالم ال   . حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   
ة، فإن دعـم حركـة االقتـصاد والتنميـة     تنفصل عن قضايا التنمي   

يف سياق احلوار بني البلدان األكثر تطوراً، والبلدان األقل منـواً           
يعــني بــال شــك، علــى جتــاوز الــصراعات احملليــة واإلقليميــة        

 . والدولية، ويساعد يف ترسيخ ثقافة السالم

يف اخلتــام، أود أن أؤكــد أن حكومــة بلــدي ســوف       
إىل تلـك األهـداف الـسامية مـن         تعزز سعيها الدؤوب وصـوالً      

أجل ترقيـة احلـوار وتعزيـز الـرؤى املـشتركة للتعـايش الـسلمي               
والتعــاون بــني األديــان والثقافــات واحلــضارات، والعمــل علــى 
ترمجة رغبات الشعوب يف دعم فكـرة احلـوار بـني احلـضارات             
بــدالً مــن التــصادم بينــها، وكــذلك مقاومــة تلــك الــرؤى الــيت   

ة إقـصائية هتـدف إىل إبـراز إسـهاماهتا          تصدر عـن عقليـة أحاديـ      
علــى حــساب اآلخــرين، وحتــاول عــرب ذلــك ترســيخ منوذجهــا  
وفرضه عليهم، علمـاً بـأن الـشعوب قـد أدركـت بفطرهتـا أهنـا                
ــة       ــاً متباين ــددة، وألوان ــاً متع ــل وأعراق ــد خلقــت شــعوباً وقبائ ق
ــها التعــارف الــذي يعــىن التواصــل      ــسنة خمتلفــة، ليكــون بين وأل

 . ع حتقيقاً ألهداف السالم اليت بشرت هبا األديانوتبادل املناف

تايلنـد  ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (تايلنـد  (السيد سـريغايل    
حتيط علما باجلهود املقّدرة من قبل الـدول األعـضاء ومنظومـة          
األمم املتحدة بشأن تشجيع احلوار بني الثقافـات واحلـضارات           

ــذ إعــالن وب    ــسالم، وتنفي ــة ال ــان، مــن أجــل ثقاف ــامج واألدي رن
ــام      ــني العـ ــري األمـ ــا ورد يف تقريـ ــسالم، كمـ ــة الـ ــل ثقافـ عمـ
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 بصفتها عضواً أصليا يف فريـق أصـدقاء         وتتطلع تايلند،   
حتــالف احلــضارات، إىل املــشاركة يف املنتــدى الــسنوي املقبــل   

ديـسمرب،  /للتحالف، الذي سيعقد يف الدوحة يف كانون األول       
وترحــب بالتــشديد علــى خلــق التــآزر بــني أهــداف حتــالف        
احلــضارات، والنــهوض باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف اجللــسة 

 .املقبلة

ــو   ــذه    وتـ ــشأن هـ ــا بـ ــات نظرنـ ــم وجهـ ــد تقاسـ د تايلنـ
أوالً، تـــشجع تايلنـــد علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــات . املـــسألة

االتصاالت ووسائل اإلعـالم االجتماعيـة اجلديـدة، فـضال عـن            
ــني        ــز احلــوار ب ــن أجــل تعزي ــيم الرمســي وغــري الرمســي، م التعل

ومـــن شـــأن تبـــادل مـــنظم . احلـــضارات والثقافـــات واألديـــان
لنوع، ليس للمعرفة فحسب، وعلى أسـاس   للخربات من هذا ا   

االحترام املتبادل وتقدير التنوع، أن يقدم مسامهة هامة لـصون      
 .السالم العاملي

ثانيا، حنـن نتفـق مـع تقريـر األمـني العـام الـذي يـشدد                   
علــى أن الــشروط األساســية للحــوار الفّعــال تــشمل املــساواة،  

 وتـدعم   .والعدالة، واحلد مـن الفقـر واحتـرام حقـوق اإلنـسان           
ــة      ــدول األعــضاء مــن أجــل كفال ــذهلا ال ــد اجلهــود الــيت تب تايلن
اســتيفاء هــذه الــشروط األساســية، بــدعم مــن األمــم املتحــدة    

ــة  ــداخل،   . واملنظمــات اإلقليمي ــبىن الــسالم مــن ال وينبغــي أن ي
وذلـك هـو الـسبب وراء األمهيـة البالغــة الـيت تتـسم هبـا امللكيــة        

 . الوطنية للعملية

ــرى تايل    ــا، ت ــراً    ثالث ــسالم أم ــار ال ــه ال ميكــن اعتب ــد أن ن
وبـدال عـن ذلـك، فهـو        . مفروغا منه، حىت يف أفضل األوقـات      

ولكـي  . يتطلب بذل جهد متواصـل مـن أجـل صـونه وتعزيـزه            
يكون السالم مـستداماً، فإنـه يـتعني غـرس ثقافـة الـسالم علـى                

ــشباب    ــني ال ــستويات، وخــصوصاً ب ــع امل ــع  . مجي ــي جلمي وينبغ
ــات اال  ــات والقطاعـ ــز   الفئـ ــؤدي دورا يف تعزيـ ــة أن تـ جتماعيـ

احلـــوار بـــني احلـــضارات والثقافـــات واألديـــان، مبـــا يف ذلـــك   
 .النساء، ووسائل اإلعالم، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص

رابعــا، تــدعم تايلنــد دعمــاً كــامالً اجلهــود الــيت تبــذهلا   
األمـم املتحــدة، ال سـيما بعثــات األمـم املتحــدة حلفـظ الــسالم     

لـــسالم، فـــضال عـــن اجلهـــات الفاعلـــة اإلقليميـــة وجلنـــة بنـــاء ا
ويف . والدولية األخرى، يف السعي إىل حتقيـق الـسالم املـستدام          

ــاء       ــسالم وبن ــادرة يف جهــود حفــظ ال ــام املب ســياق أخــذها زم
السالم يف مجيع أحناء العـامل، ينبغـي ملنظومـة األمـم املتحـدة أن               
تكــون منــسقة علــى حنــو جيــد، وأن تكــون هلــا نظــرة تطلعيــة    

 . وطويلة األجل فيما يتعلق بأداء عملها

ــني         ــز احلــوار ب ــة بتعزي ــد ملتزم ــزال تايلن ــساً، ال ت خام
ــداخلي      ــصعيد الـ ــى الـ ــان علـ ــات واألديـ ــضارات والثقافـ . احلـ

على الصعيد دون اإلقليمي، فيجري احلوار الثقايف والـديين    أما
عرب تبـادل الزيـارات، وحلقـات العمـل، واحللقـات الدراسـية،             

ملستويات، مبا يف ذلـك، بـني الشخـصيات الدينيـة،           على مجيع ا  
وعلى الـصعيد   . واألكادمييني، وممثلي وسائل اإلعالم والشباب    

الوطين، وضعت الوكاالت احلكومية استراتيجية وطنية بـشأن        
احلوار بـني األديـان، باعتبارهـا مبـدأً توجيهيـاً لتعزيـز مـشاركة             

ني األديــان علــى تايلنــد يف األطــر املعنيــة بالتعــاون يف احلــوار بــ 
 .املستويني اإلقليمي والدويل، وتنفيذ أنشطتها ذات الصلة

وتعيد تايلنـد تأكيـد التزامهـا بثقافـة الـسالم، وسـوف               
 .تتابع عن كثب املبادرات واألنشطة املتعلقة هبذا الشأن
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