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 إعالن برلين

  
 الوزراء المجتمعين في المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، نحن  

   )،2013أيار/مايو  30-28المعقود في برلين ( )5(مينبس 

والرياضة، ويف امليثاق  ةلبدنياملبادئ األساسية املنصوص عليها يف ميثاق اليونسكو الدويل للرتبية ا ؤكد من جديدنإذ   - 1
   ؛ميبياألول

، والذي 2012 نوفمربالثاين/ تشرين 28اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ذتهختالذي ا 67/17إىل القرار  شيروإذ ن  - 2
   ،والسالم ،يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والتنمية املستدامة ميكن أن تسهم ن الرياضةأيسلم ب

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال  عتبارالفي ا عوإذ نض  - 3
التمييز ضد املرأة، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، 

   ،الرياضة ة املنشطات يف جمالفاقية اليونسكو الدولية ملكافحواتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم، وات

بغض النظر عن  ،كحق أساسي  ياضة واملشاركة فيهاالر ب عتفا رصة االنأنه جيب أن تتاح لكل فرد ف عيد تأكيدنوإذ   - 4
أو  وارد االقتصادية،الثقافية واالجتماعية، أو امل ة، أو العمر، أو اإلعاقة، أو اخللفيايننوع اجلنسالاألصل العرقي، أو 

   ،أو االجتاه اجلنسي اهلوية اجلنسانية،

   ،مبا للرياضة من إمكانية فريدة يف تعزيز اإلدماج االجتماعي سلمنوإذ   - 5

   ،ها االجتماعية واالقتصاديةفعانقيم متأصلة، وتعزيز مما للرياضة من أمهية الوقاية والتوعية يف محاية  ؤكدنوإذ   - 6

SHS/2013/PI/H/8



24\ 2 
 

 ةومدريب الرتبية البدنية والرياض الدور احلاسم األمهية الستمرار التعليم والتدريب اجليدين ملعلمي ىعل نشددوإذ   - 7
   واملدربني الرياضيني،

إزاء عدم قدرة العديد من البلدان على سد الفجوة بني االلتزامات السياسية بالرتبية البدنية والرياضة  القلق ناوإذ يساور   - 8
   ،توتنفيذ هذه االلتزاما

   ،ةلربامج الرتبية البدنية والرياض ختصيص احلكومات للموارد ددبتنوع األولويات واألهداف اليت حت قرنوإذ   - 9

ا وتقدمي العطاءات ،األحداث الرياضية الكربىبأن املشاركة يف  سلمنوإذ   - 10 واستضافتها متثل خيارات سياسية  ،بشأ
   ،تصلة بالرياضةاالجتماعية واالقتصادية امل املنافعلتحقيق 

   ،ألبعاد التجارية واالقتصادية للرياضةل امن وإدراكاً   - 11

اإلدارات الوطنية للرياضة والتعليم والشباب  ذلك أن تنهض مجيع اجلهات املعنية، مبا يف على وجوب ؤكدنوإذ   - 12
ون، وكذلك القطاع اخلاص الرياضيو  ،والصحة، واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، واالحتادات الرياضية

   ،بوضع سياسة للرتبية البدنية والرياضة ترمي إىل إحداث األثر املنشود ،ووسائل اإلعالم

د، بسبب تورط مل تع ، والفساداملسابقات الرياضيةوالتالعب ب ،املنشطات يف ميدان الرياضة تعاطيأن  دركنوإذ   - 13
ا فحسب وإمنا أيضاً اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف هذا الشأن، خطر     ،على اجملتمع بأسرهاً على الرياضة ذا

تنسيق جهودها ملكافحة األخطار اليت خمتلف السلطات واجلهات املعنية الوطنية والدولية  يتعني علىأنه  ؤكدنوإذ   - 14
اء الرياضة وزر  تعاطي املنشطات، والفساد، والتالعب باملسابقات الرياضية، وأن من خاللتتهدد نزاهة الرياضة 

   ،هذه اجلهود توحيديضطلعون بدور ريادي يف 

لصعد الوطنية واإلقليمية القائمة على األدلة وتشاطر املعلومات على ا اتث والسياسو على ضرورة تعزيز البح ؤكدنوإذ   - 15
  الدولية،
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ة الحكومية للتربية البدنية ، ولجنة اليونسكو الدوليحركة الرياضةإلى مشاورات عالمية مع الخبراء، و  ، استناداً نؤكد
   ، ما يلي:1والرياضة

والوفاء بتوصيات  اً،الدول األعضاء أن تضاعف جهودها لتنفيذ االتفاقات والصكوك الدولية املوجودة حالي طلب إلىن  - 16
لعملية املنحى املقدمة ات اصياملؤمترات الدولية السابقة للوزراء وكبار املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة، وااللتزام بالتو 

   التايل؛ الملحقيف 

املديرة العامة لليونسكو إىل أن تقدم إىل املؤمتر العام لليونسكو يف دورته السابعة والثالثني إعالن برلني وملحقه،  ندعو  - 17
كومية للرتبية جيري وضعها بالتعاون مع اللجنة الدولية احل ،لمتابعة والرصد على الصعيد العمليلباالقرتان مع مقرتحات 

   البدنية والرياضة؛

اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة أن تدرج يف برنامج عملها مسائل هامة أخرى بشأن الرتبية  نطلب إلى  - 18
مل يتسن عالجها على حنو كاف يف هذه النسخة من وثيقة أعمال املؤمتر الدويل للوزراء وكبار  البدنية والرياضة

  تصل بالرياضة؛ ملولني عن الرتبية البدنية الرياضة، مبا يف ذلك مجلة أمور منها خمتلف مظاهر العنف ااملسؤ 

أن تنظر يف إجراء تنقيح مليثاق اليونسكو الدويل للرتبية البدنية والرياضة كيما  إىل املديرة العامة لليونسكو ندعو أيضاً   - 19
  يتضمن ما وصلنا إليه من استنتاجات وتوصيات؛ 

                                                 
  ويف ملحقه.يرجى االطالع على قائمة املصطلحات التقنية املستخدمة يف هذا اإلعالن    1
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  ملحق
  التزامات وتوصيات محددة

  اللجنة األولى

  الرياضة كحق أساسي للجميعب عتفا االن

مناذج للمشاركة يف األنشطة  ووضعأن الرتبية البدنية نقطة بداية أساسية لألطفال لتعلم املهارات احلياتية،  إذ نؤكد  1-1
   ياة وتصرفات لنمط صحي من احلياة،البدنية طوال احل

األطفال  مجيع ن الرتبية البدنية يف املدارس ويف سائر املؤسسات التعليمية هي أجنع وسيلة لتزويدأ وإذ نالحظ  1-2
   للمشاركة يف اجملتمع طوال احلياة،والتفهمات الالزمة  ،واملعارف ،والقيم ،واملواقف ،والشباب باملهارات

   والرياضة، برامج الرتبية البدنية ضرورة محاية األطفال يف مجيع ؤكد علىنوإذ   1-3

أساسية  ،بأن البيئة اجلامعة اليت ختلو من العنف، واملضايقة اجلنسية، والعنصرية، وغريها من أشكال التمييز وإذ نسلم  1-4
   رتبية البدنية والرياضة اجليدتني،لل

التنوع  بري عن، كجزء من الرتاث غري املادي وكتعتتيحالرياضة واأللعاب األشكال التقليدية من  وإذ نؤكد على أن  1-5
   املشاركة يف الرياضة ومن خالهلا، لزيادةاً فرص الثقايف جملتمعاتنا،

عند  ،على أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين الذي يسرتشد مبفاهيم التنوع، وحرية االختيار، والتمكني وإذ نؤكد  1-6
  ،اخالهلن كة الفتيات والنساء يف الرياضة ومبذل جهود لزيادة مشار 

صنع يف املنظمات الرياضية ومناصب  إدماج املرأةًا قتضي أيضاملشاركة يف الرياضة ومن خالهلا تعلى أن  وإذ نشدد  1-7
   القرارات،

ج  وإذ نشدد  1-8 ج موجه حنو العجز إىل  على أمهية التحوالت املثالية يف السياسة بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة من 
   إىل منوذج اجتماعي، يقوم على القوة، وكذلك من منوذج طيب

ذوي اإلعاقة كأمثلة  نيالرياضيالتعليم والتوعية ووسائل اإلعالم يف ترويج  اهلام الذي يضطلع به دورال وإذ نؤكد على  1-9
   ذى،تَ حتُ 
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صة اإلعاقة الفر  اتذو  نساءللفتيات والال يتيحان ألن الرتبية البدنية والرياضة يف العديد من البلدان  مناًا وإدراك  1-10
ذوات اإلعاقة يواجهن يف بلدان كثرية  والنساء أن الفتياتن الرياضية طوال العمر، و للتأثري اإلجيايب على تصرفا

   ،بالرياضة عتفا نعقبات حتول دون اال

وجه عدم مساواة مستمرة يف املشاركة الرياضية، اليت هي انعكاس ألوجه عدم املساواة السائدة يف ن أأ وإذ نالحظ  1-11
ين التعليم والصحة وتوزيع الثروة، تبني العوائق اليت تعرتض سبيل توفري سياسة جامعة للرتبية البدنية والرياضة، مياد

  مثل عدم كفاية البىن األساسية والتكاليف الباهظة، 

فية، قانتيجة لعوامل فردية وبيئية عديدة، مبا فيها املعتقدات الث تكونة يف الرياضأن املشاركة  وإذ نؤكد على  1-12
   والتنميط، والوصم، والتمييز،

  بما يلي:  ،نحن الوزراء ،نلتزم

والرياضة عالية  ،والرياضة للجميع ،عند وضع سياسة للرتبية البدنية ،كل أعضاء اجملتمعإدماج  ضرورة على  التأكيد  1-13
  األداء؛ 

  قوق الطفل، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ األمم املتحدة حلالتفاقييت اً ري أنشطة الرتبية البدنية وفقتوف كفالة  1-14

إدماج دروس الرتبية البدنية اجليدة واجلامعة، ويفضل أن يكون ذلك على أساس يومي، كجزء إلزامي من  كفالة  1-15
ع أنشطة الرياضة والرتبية البدنية يف املدارس ويف سائر املؤسسات التعليمية بدور ضطالاالتعليم االبتدائي والثانوي، و 

  سي يف جمريات احلياة العادية اليومية لألطفال والشباب؛ أسا

التعاون بني احلكومات، واملنظمات الرياضية، واملدارس، وسائر املؤسسات التعليمية لتحسني أحوال الرتبية  تعزيز  1-16
  املؤهلني؛ الرياضيني عن املعلمني واملدربني البدنية والرياضة يف املدارس، مبا يف ذلك املرافق واملعدات الرياضية، فضالً 

  ، يف مرحلة مبكرة؛ وتعليمهم األطفال والشباب نميةالدور اهلام للرياضة املدرسية خارج املنهج الدراسي يف ت تعزيز  1-17

  أوسع. على نطاق لرياضة واأللعاب كوسيلة لإلدماج لألشكال التقليدية من ا الفرص إتاحة  1-18
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  : تنهض بما يلي ت المعنية أنإلى جميع الجها ،نحن الوزراء ،ونطلب

من اإلمكانية الطوعية للرياضة يف تعزيز اإلرساء الواسع النطاق لدعائم الرياضة يف املدارس ويف سائر االستفادة   1-19
  املؤسسات التعليمية؛ 

ة ومن خالهلا وإتاحة فرص متكافئة للمشاركة يف الرياض ،اإلدماجأساليب اإلدارة الرياضية لألخذ مبعايري  استعراض  1-20
  على مجيع املستويات؛ 

سياسة ه التآزر بني إجراءات وممارسات منظمات اجملتمع املدين والباحثني يف توفري حتليل منهجي ألوج إشراك  1-21
  واإلدارة الرياضية؛  دماجاإل

ئر املؤسسات التعليمية، بيئة مأمونة وميسورة للرتبية البدنية والرياضة خارج املنهج الدراسي يف املدارس وسا توفير  1-22
  جيري التسليم فيها بوجود مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك املضايقة اجلنسية، ومن مث املعاقبة عليها؛ 

بالتوعية حبقوق مجيع األطفال  ، وذلكدماجوتعزيز اإل ،باحلد من احلواجز املوقفية واالجتماعية والبدنية االلتزام  1-23
م، واملراهقني   وتشاطر األمثلة اإلجيابية؛  ،وبالتصدي للقوالب النمطية ،التعليم ووسائل اإلعالم اللمن خ وقدرا

لألنشطة البدنية، مبا يف ذلك  ومطّوعةلتنفيذ برامج جامعة  الرياضيني تدريب املدرسني واملعلمني واملدربني تطوير  1-24
زيد من الدعم لألشخاص ذوي عن تقدمي امل ألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً لإتاحة فرص التدريب والعمل 

  االحتياجات اخلاصة؛ 

القدرات واخلصوصيات  مراعاة وفقا للقوانني الوطنية، مع، ةناسبوخيارات الزي امل توفر املرافق واملعدات ضمان  1-25
  سيما للنساء والفتيات؛  الثقافية، وال

  القرارات، مبا يف ذلك مجلة أمور منها:  صنع يف اهليئات الرياضية ومناصبتنظيمية لزيادة وجود النساء  شروط وضع  1-26

  ؛ ءسانربط توفري األموال بتحقيق نتائج لصاحل ال  (أ)

املنظور اجلنساين وإدارة مراعاة الربامج التوجيهية واإلجراءات التحفيزية مثل اجلوائز اليت تشجع مبادئ تعميم   (ب)
  التنوع؛ 

  ا، مثل: مهاعيوالتنوع وتر  للتعليم والتوعية تدعم اإلدماج مبادرات وضع  1-27
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  على قدم املساواة مع مجيع اآلخرين؛  وإيالء االهتمام هلا ،رومةلمجموعات احمللتشجيع التغطية اإلعالمية   (أ)

واحلمالت اإلعالمية الوطنية بشأن  األحداث الرياضية الكربىاالعتماد على أمثلة املمارسات اجليدة من   (ب)
  عد اإلدماج القائمة على التسامح؛ او ، وكذلك قعاقةذوي اإل نيالرياضيمشاركة 

  االعتبارات التالية يف خطط العمل الوطنية:  إدماج  1-28

  ربط توفري األموال بتحقيق نتائج لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص من اجملموعات املستبعدة؛  (أ)

ن طريق توحيد الربامج الدراسية ودورات والقادة الرياضيني، ع دريب املهين للمعلمني، واملدربنيالتتوفري   (ب)
  التأهيل؛ 

  الكميات املناسبة والكافية من املعدات اليت تفي بأنظمة السالمة؛ توفري   )ـج(

  األعداد الكافية من موظفي الدعم واملتطوعني؛ توفري   )د(

يسهل فهمها أو بلغة بريل،  املرافق الرياضية، مبا يف ذلك املعلومات املكتوبة بلغةب عتفا إمكانية االنإتاحة   )هـ(
  وتوفري الرتتيبات الالزمة للرتمجة الفورية بلغة اإلشارة؛ 

  خيارات النقل امليسورة واملعقولة السعر إىل األنشطة الرياضية ومنها؛ توفري   )و(

  اجلامعة.  ت الرياضيةبقالمساليف إتاحة فرص  النظر  1-29
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  اللجنة الثانية

  ةربية البدنية والرياضج التمبرا االستثمار في تشجيع

 يشففيما يتصل بت كبريةألن تزايد مستويات عدم النشاط البدين يف الكثري من البلدان ترتتب عليه أثار   مناًا إدراك  2-1
   والصحة العامة للسكان يف جمموعهم،األمراض غري املعدية 

ة شرط أساسي لتحقيق التوازن يف أثر خيارات أن وضع رؤية اسرتاتيجية وطنية للرتبية البدنية والرياض وإذ نؤكد على  2-2
   وزيادته إىل احلد األمثل، ،الوطنيةوأولويات السياسة الرياضية 

 فلسفةوإمنا هو عنصر أساسي يف الًا سياسيًا أن االستثمار املستدام يف الرتبية البدنية اجليدة ليس خيار  وإذ نؤكد  2-3
 برامج عن توفريًا بعيد اتامليزاني يفدة توجيه االعتمادات املخصصة الرياضية للبلدان مجيعها، وأنه ينبغي عدم إعا

   الرتبية البدنية للجمهور،

ة تعزز فعالية سياسة الرتبية البدنية والرياض لسياسية، وآليات ضمان اجلودة، والصكوك اةالعلمي ةدلأن األ وإذ نؤكد  2-4
   واستدامتها،

الرامية و إلشراك األطفال والشباب عن طريق الربامج الرياضية احملددة اهلدف الفرصة الالزمة ضرورة إتاحة ب وإذ نسلم  2-5
احلياة اآلبدة، واجلرمية، والعنف، وإساءة ط أمنا املسامهة يف احلد مناإلجيابية، و إىل تعزيز القيم والتصرفات اإلنسانية 

وإذ  سن مبكرة، ضمن أمور أخرى، حلمل يفاستعمال املخدرات، واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وا
  نشدد على أمهية املتطوعني واجملتمع املدين وإسهامهما اإلجيايب فيما يتعلق بالنظم الرياضية واملشرتكني،

   باألمهية املتعاظمة لصناعة الرياضة ودورها يف التنمية االجتماعية، وإذ ننوه  2-6

   اخلاص للرتبية البدنية والرياضة، تزايد أمهية الدعم املقدم من القطاع وإذ نالحظ  2-7

   ،األحداث الرياضية الكربىباالهتمام العام ب إذ ننوهو   2-8

أن تشكل  ختضع ملتطلبات مالية وتقنية وسياسية متواصلة التزايد ميكن األحداث الرياضية الكربىألن  مناًا وإدراك  2-9
ذه األلًا مثبط اًا لدان، وقد تستبعد بحداثتقدمي عطاءات فيما يتعلق  أو  معينة من تقدمي عطاءات بشأ

   استضافتها،
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قد تكون هلا مزايا ملموسة وغري ملموسة  كربىة اليالرياض حداثبالدليل على أن استضافة األًا وإذ نحيط علم  2-10
   تصاد عامة يف البلد املستضيف هلا،للمجتمع واالق

على خمتلف  كربىالرياضية ال حداثقتصادي املستدام لألبأمهية التوقع املسبق لألثر االجتماعي واال وإذ نسلم  2-11
   يفة، مبا يف ذلك السكان احملليون،اجملموعات املستفيدة يف البلدان املض

، من خالهلافيما يتصل باملشاركة يف الرياضة و  لألحداث الرياضية الكربىعلى أمهية زيادة اآلثار اإلجيابية  وإذ نؤكد  2-12
   اضية جديدة و/أو حمسنة،ة، وتوفري مرافق ريووضع برامج رياضية جديد

األحداث الرياضية السكان احملليون، عند استضافة  ذلك بأنه جيب على األطراف املعنية مجيعها، مبا يف وإذ نسلم  2-13
   ية والثقافية والبيئية لالستدامة،مراعاة األبعاد االجتماعية واالقتصاد ،الكربى

اً اليميف احلجم ال تكون قابلة لالستمرار ًا دة الكبرية جالرياضي املالعبتبني أن الكثري من بالبيانات اليت  ننوهوإذ   2-14
   لصيانة)،(يف الوقت الذي تولد فيه تكاليف تتعلق بااملعنية  حداثبعد األ

ليف أعلى من أو "املبالغة يف العطاءات"، أي تكبد تكا التنافس املتزايدة اه املتمثل يف العطاءاتاالجت وإذ نالحظ  2-15
، كربىرياضية   أحداثالالزم بغية املزايدة على املتنافسني اآلخرين، اليت تلجأ إليها البلدان الراغبة يف استضافة 

   بخس تقديرها يف الدراسات املسبقة،ما يُ اً والتصاعد املقابل يف تكاليف االستضافة اليت غالب

شرطان أساسيان لتنظيم  ،واشرتاكه يف مرحلة مبكرة ،دم من القطاع العامبأن الدعم السياسي واملايل املق مناًا واعتراف  2-16
   من مرحلة تقدمي العطاءات،اً اعتبار  ،األحداث الرياضية الكربى

ا من دعاية وما ير  ،األحداث الرياضية الكربىبأن املشاركة يف عملية تقدمي العطاءات الستضافة  وإذ نسلم  2-17 تبط 
موعات اجملتمعية، وبناء للتنمية الوطنية املستدامة، وحتسني التعاون بني خمتلف اجملًا حفاز  مالً عا اكوندولية ميكن أن ي

   اهلوية،

األحداث الرياضية أمهية املشاركة اجملتمعية الشفافة يف عمليات تقدمي العطاءات والتنفيذ فيما يتعلق ب وإذ نؤكد  2-18
اليت يعيش فيها السكان احملليون، مبا يف ذلك إزاحة السكان احملليني للتغريات غري املرغوبة يف البيئة ًا جتنب الكربى

   الالحقة لألحياء الفقرية،ية احلضرية قوالرت 
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  بما يلي:  ،نحن الوزراء ،نلتزم

االجتماعية  نافععلى امل ةالعلمي ةدلتبني األ مبا جيعلهاالسياسات الوطنية للرياضة والتعليم والصحة والشباب  وضع  2-19
  لذلك تشاطر املمارسات اجليدة فيما بني البلدان؛ اً تصادية للرتبية البدنية والرياضة، وكي يتسىن وفقواالق

ترتتب عليه نتائج اجتماعية واقتصادية ًا مأمونًا بوصف ذلك استثمار  ،ةل برامج الرتبية البدنية والرياضيف متوي النظر  2-20
  إجيابية؛ 

  ط البدين؛ اويف البىن األساسية اليت ميكن الوصول إليها لتشجيع النش يف التنمية اجملتمعية االستثمار  2-21

إقامة التحالفات اليت تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية، مبا فيها السلطات العامة، وخمططو املدن، واآلباء،  دعم  2-22
ت وطنية لربامج/سياسات الرتبية وأولويا ىون، لوضع رؤ الرياضيواملعلمون، واملنظمات الرياضية والثقافية، واملدربون، و 

  البدنية والرياضة؛ 

ا؛ واحمللية الوطنية واإلقليمية والشعبية دور الرابطات املهنية تعزيز  2-23   يف تنفيذ برامج الرتبية البدنية والرياضة وضمان جود

ية البدنية برامج الرتب توفر ما يلزم لضمان اجلودة يفة، لبىن األساسية للرياضسياسة شاملة بشأن ا ضعكفالة و   2-24
  ؛ والرياضة

ا منظمة الصحة العاملية، وغريها من كيانات األمم املتحدة، بشأن أمهية النشاط  دعم  2-25 وتعزيز األعمال اليت تضطلع 
  األمراض غري املعدية؛  الوقاية منالبدين، وال سيما يف جمال 

ا جزء أساس األحداث الرياضية الكربى معاملة  2-26 البدنية والرياضة، وضمان عدم ي من التخطيط الوطين للرتبية على أ
  ، أو الرياضة عالية األداء؛ األحداث الرياضية الكربىذ يالتحوالت يف امليزانية لصاحل تنفباً ج األخرى سلبر الربامتأث

بية البدنية، والرياضة للرت  اسية الرياضية، باستدامة البىن األساألحداث الرياضية الكربى، عند استضافة االلتزام  2-27
ا يف هإلمكانية مشاركة اجلهات املعنية مجيعًا للجميع، والرياضية عالية األداء، وغريها من األنشطة اجملتمعية، ضمان

  واالستفادة منها؛  حداثهذه األ

يف  عن املشاركة ، فضالً والضخمة األحداث الرياضية الكربىسياسة متسقة حتدد شروط ختطيط وتنفيذ  وضع  2-28
  تقدمي العطاءات ذات الصلة؛  إجراءات
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  إلى جميع الجهات المعنية االضطالع بما يلي:  ،ونطلب، نحن الوزراء

عن طريق  وضع منهجيات مشرتكة لقياس األثر االجتماعي واالقتصادي للرتبية البدنية والرياضة، مثالً  دعم  2-29
  ؛ ةاحلسابات الفرعية للرياض

االجتماعية واالقتصادية للرتبية البدنية والرياضة، وكذلك املمارسات اجليدة  نافعرة بشأن املالبيانات املناظ تشاطر  2-30
  لربامج الرتبية البدنية والرياضة الناجحة؛ 

اليت تضر  املتدنية اجلودةحتقيق النتائج املرجوة، وجتنب الربامج الرياضية بغية احلذر يف تصميم الربامج الرياضية  توخي  2-31
  من أن تنفعهم؛   فيها بدالً املشاركني

  التنمية املهنية األولية واملستمرة للمعلمني املسؤولني عن تقدمي الرتبية البدنية؛  تحسين  2-32

  وضع جمموعة متنوعة من دروب احلياة الوظيفية املتصلة بالرتبية البدنية والرياضة؛  تعزيز  2-33

  ت الرتبية البدنية والرياضة؛ لإلنتاج احمللي ملعدا الفنية نقل املعارف دعم  2-34

  وإتاحة الفرص للتبادل الثقايف؛  ،للتوعية باملسائل اجملتمعية نتدياتكم  األحداث الرياضية الكربى تسخير  2-35

ا،تقدمي العطاءات األحداث الرياضية الكربى، و املشاركة الشفافة يف  دمج  2-36 يف التخطيط  ،واستضافتها فيما يتصل 
وعدم  ،والرياضة للجميع رتبية البدنية، والرياضة الشعبيةلربامج ال حداثلرياضية، لكفالة دعم هذه األالوطين للتنمية ا

  تسببها يف ختفيض اإلنفاق الوطين على هذه الربامج؛ 

 لألحداث الرياضية الكربىسلوك طوعية جلميع األطراف املشاركة يف عمليات تقدمي العطاءات  قواعد مبدونة االلتزام  2-37
  ستضافتها؛ وا

للمتطلبات االجتماعية  لألحداث الرياضية الكربىامتثال االستثمار يف البىن األساسية واملرافق الالزمة  كفالة  2-38
، وتصميم املقار اجلديدة من قبلمن خالل إعادة استعمال املرافق القائمة ًا واالقتصادية والثقافية والبيئية، وخصوص

  تقليص حجمها، واستخدام املرافق املؤقتة؛ مبا جيعل من السهل تفكيكها أو 

النقل الفعال للمعارف بني البلدان املضيفة السابقة والبلدان املضيفة احملتملة بشأن الفرص واألخطار املقرتنة  ضمان  2-39
  ؛ األحداث الرياضية الكربىباستضافة 
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األحداث حدة أو بلد واحد يف استضافة نة وايعلى نطاق أصغر، واشرتاك أكثر من مد مسابقاتيف تنظيم  نظرلا  2-40
  ؛ الرياضية الكربى

  املشاركة فيها؛ و  لألحداث الرياضية الكربىبالتحضري اً قيام أفرقة من أقل البلدان منو  دعم  2-41

، بغية األحداث الرياضية الكربىة لقيام املنظمات الرياضية الدولية مجيعها مبنح احلق يف استضافة صارممعايري  نشر  2-42
  تعزيز الشفافية؛ 

، األحداث الرياضية الكربىاملزيد من البحوث العلمية اليت تتضمن إعداد دراسات لآلثار طويلة األجل بعد  إجراء  2-43
  ودراسات بشأن قياس اآلثار غري امللموسة، ووضع حتليل دويل موحد للتكاليف باملقارنة بالفوائد؛ 

  ياضية االضطالع بما يلي: ونطلب، نحن الوزراء، إلى أصحاب األحداث الر 

، لتشجيع لألحداث الرياضية الكربىاجملاالت اليت ميكن فيها ختفيض املتطلبات املالية، والتقنية، والسياسية  تحديد  2-44
ذه األحداث و  دون املساس  ،تهامتكني عدد أكرب من البلدان من استضافالبلدان على تقدمي العطاءات فيما يتعلق 

  داف املتعلقة باالستدامة على الصعيد الوطين؛ باألولويات واأله

دف تعزيز  ،واستضافتها الكربى وجود عملية مفتوحة وجامعة وشفافة لتقدمي العطاءات لألحداث الرياضية كفالة  2-45
  ؛ ذات الصلة مساءلة مجيع اجلهات املعنية

جوانب االستدامة وإمكانية  ، جلميعلكربىلألحداث الرياضية اتقدمي العطاءات  األولوية، عن طريق شروط إعطاء  2-46
  طوال عملية ختطيط هذه األحداث وإطالقها؛  االنتفاع

من ًا ، وخصوصلألحداث الرياضية الكربىاالجتماعية واالقتصادية  نافعإتاحة فرص معززة للبلدان جلين امل كفالة  2-47
  التدابري التالية: اختاذ خالل النظر يف 

  ليف يف العطاءات؛ وضع حدود قصوى للتكا  (أ)

  املرافق اجلديدة؛  وضع حدود قصوى لسعة  (ب)

ة للبلد املضيف، مبا يف ذلك الضمانات املالية واالستثمارات واألخطار، يكفالة أن تكون املسؤولية املال  )ـ(ج
  ضيفة؛ ة املينحمدودة وال يرتتب عليها أثر سليب على التنمية االقتصادية للبلد املضيف أو املد
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، األحداث الرياضية الكربىاستضافة يف ق احلة لقيام مجيع املنظمات الرياضية الدولية مبنح صارمر معايري نش  (د)
  بغية تعزيز الشفافية؛ 

إعطاء األولوية، يف تقييم العطاءات، خلطط املرشحني للحد من اإلجهاد البيئي، وجتنب التكاليف الناشئة   (هـ)
   عية.حداث، وتعزيز التنمية االجتمابعد األ
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  لجنة الثالثةلا

  نزاهة الرياضةالحفاظ على 

ز فو بأن اهليبة العاملية للرياضة تتوقف يف املقام األول على التمسك بقيم أساسية مثل الروح الرياضية، وال إذ نسلم  3-1
   ،املسابقاتنتائج ب فيما يتصل نييقباجلدارة، وعدم ال

ة كجزء من حتقيق منافع الرياض  ،عن تعزيز القيم الرياضيةًا أيضأن السلطات العامة مسؤولة  وإذ نؤكد من جديد  3-2
   ونشرها على األفراد واجملتمعات،

واالمتثال  ،نزاهة الرياضةمبسؤوليتها الرئيسية عن ًا وثيقًا أن استقالل املنظمات الرياضية يرتبط ارتباط وإذ نالحظ  3-3
   املعايري الدولية للحوكمة اجليدة،للمبادئ العامة و 

، تعاطي املنشطات يف جمال الرياضةوحدها ال ميكن أن تنجح يف منع ومكافحة  حركة الرياضةمنا بأن ًا واعتراف  3-4
   اد واجلرمية املنظمة عرب الوطنية،الفس تدخلظل يف اً ، وخصوصاملسابقات الرياضيةوالتالعب ب

، املسابقات الرياضية، والتالعب بتعاطي املنشطات يف جمال الرياضةيتهددها خطر  نزاهة الرياضةمنا بأن ًا وتسليم  3-5
   الوطنية، واإلقليمية، والدولية،احمللية و د واملمارسات الفاسدة على الصع

يف جمموعها،  حركة الرياضةستكلل بالنجاح إذا شارك فيها  نزاهة الرياضةأن اجلهود الرامية إىل محاية  نؤكد على ذوإ  3-6
وسائل اإلعالم، و ، ذات الصلة وصناعة املراهنة وغريها من الصناعات سلطات إنفاذ القانون،و  واحلكومات،

م، ،ونالرياضيو     واجملتمع بأسره، واألطقم املعاونة الوثيقة الصلة 

   ،منسقة العابرة للحدود، استجابة عاملية يتطلب، حبكم طبيعته املسابقات الرياضيةمنا ألن التالعب باً وإدراك  3-7

ا من قبل جهات معنية عديدة، مبا فيها خاصة احلكومات الوطنية،ب نوهوإذ ن  3-8 والوكاالت  األعمال اليت اضطلعت 
واألمم املتحدة، وجملس أوروبا، واالحتاد األورويب، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  الوطنية ملكافحة املنشطات،

والرابطة العامة  العاملية ملكافحة املنشطات، واللجنة األوليمبية الدولية، (اإلنرتبول)، ومكتب الشرطة األورويب، والوكالة
، واالحتادات الرياضية الدولية والوطنية، وكذلك اجلهود املبذولة من قبل (سبورت أكورد) لالحتادات الرياضية الدولية

، وإعداد نيالرياضياية حاالت اإلساءة واحلد منها، ومحعلى  رفعتعلى مستويات عديدة لتحسني الشفافية، وال
   ثقافة الرياضية النظيفة واملنصفة،الشباب، وتعزيز ال
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، باالقرتان مع املراهنات، يتيحان للجرمية املنظمة عرب الوطنية فرص عمل املسابقات الرياضيةأن التالعب ب وإذ ندرك  3-9
   ات للدخل،واسعة النطاق وإمكان

تعاطي العقاقري ، و نشطاتامل استعمال، مبا يف ذلك من خالل الرياضيةاملسابقات أن التالعب ب وإذ نؤكد على  3-10
من الوسائل، قضية عاملية تؤثر على الكثري من البلدان وعلى ذلك وغري  والغش فيما يتعلق بالعمر، ،املقوية لألداء

   ، ببذل جهود ملموسة يف هذا الشأن،، وجيب مكافحتهااملسابقات الرياضيةمجيع مستويات 

يئة بيئة  حركة الرياضة ذى يفتَ ة واملتنوعة اليت حتُ منا بأن احلوكمة األفضل واملثل القويًا قتناعوا  3-11 ميكن أن يساعدا على 
   االجتماعية للرياضة، القيمةعلى حنو تام ، وتتحقق فيها املسابقات الرياضيةتمل فيها التالعب بال حيُ 

  الدول األعضاء، عرب اتتلفة للمراهنبوجود بيئات خم وإذ نسلم  3-12

السريع يف املراهنات الرياضية غري املنظمة، وال سيما عن طريق اإلنرتنت، وأسواق املراهنة غري  والنم وإذ يثير قلقنا  3-13
   تذب اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،اليت جتاً كافياً  املنظمة تنظيم

أسواق  يف نزاهةال، ومن مصلحتهم حتقيق الرياضةنزاهة أن مشغلي املراهنات القانونية يعتمدون على  دركوإذ ن  3-14
ا، املراهنة،   ويتشاطرون املسؤولية بشأ

 املسابقات الرياضيةبأن التدابري الفعالة واملنسقة ملكافحة اشرتاك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف التالعب ب وإذ نقر  3-15
للصكوك الدولية ذات الصلة، وال سيما ًا ما، وفقجيب أن تتضمن تدابري ملنع ومكافحة غسل األموال والفساد كليه

   ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،واتفاق ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

موارد مالية وموارد موظفني) لكفالة وجود  يقتضي توفر موارد كافية (مثالً  نزاهة الرياضةأن احلفاظ على  وإذ نؤكد  3-16
دف إتاحة فرص متكافئة املسابقات الرياضية، والفساد، والتالعب باملنشطات مكافحةياكل فعالة يف ه على ، 

   ،املسابقاتيف  الفاعلة الرياضية هاتلكل اجل الصعيد العاملي

  بما يلي:  ،نلتزم، نحن الوزراء

 ، ووضع سياسات وهياكلالرياضةنزاهة طبيعة ونطاق األخطار اليت تتهدد يف تقدير  االضطالع بدور قيادي  3-17
  مناسبة للتصدي هلذه األخطار على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 
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، عن طريق املسابقات الرياضيةضد التالعب ب ةفحاكجنا يف م بتنسيقللقوانني الوطنية والدولية، ًا ، وفقالنهوض  3-18
  خذ من إجراءات؛ تشاطر أمثلة املمارسات اجليدة، واالتصال، وتنسيق ما يت

 كلللمعلومات فيما بني   وفعال ودينامي للقوانني الوطنية والدولية، بإجراء تبادل تعاوين ومستمرًا ، وفقكفالة القيام  3-19
  ؛ نزاهة الرياضةجمموعات اجلهات املعنية يف حتقيق 

ا  تعزيز ودعم  3-20   ؛ حركة الرياضةتدابري الوقاية واحلوكمة اجليدة اليت تضطلع 

  ؛ املسابقات الرياضيةوالفساد يف ميدان الرياضة، وكذلك التالعب ب املنشطاتاجلماهري بشأن أخطار تعاطي توعية   3-21

علوم ، وال سيما يف جماالت العلوم اجلنائية، و املسابقات الرياضيةالبحث املتعدد التخصصات بشأن التالعب ب تعزيز  3-22
خالقيات، واالقتصاد، والقانون، واستخدام نتائج البحث العلمي يف املشاورات ، والتكنولوجيا البيولوجية، واألالرياضة

  وتوعية اجلماهري؛  ،السياسية، والتثقيف الوقائي

ائل املتصلة ، لرصد املسوتشجيع اجلهود املنسقة الدوليةمستقلة للنزاهة،  وطنية إمكانية إقامة منظمات دراسة  3-23
   بالفساد والتصدي هلا.

  للقوانين الوطنية والدولية، بما يلي: اً القيام، وفق في اليونسكو لدول األعضاءونطلب إلى ا

  رامية احلاصلة يف ميدان الرياضة وتوفري التمويل الالزم هلا؛بإيالء األمهية الواجبة للتحقيقات يف األنشطة اإلج االلتزام  3-24

فحة التالعب باملسابقات ملكا ذ القانون والسلطات القضائيةإنفا بني هيئاتتوفر القدرة التنفيذية الكافية فيما  كفالة  3-25
  ؛ الرياضية

تعاطي املنشطات يف جمال وضد  املسابقات الرياضيةضد التالعب بًا ات جنائية تكون رادععقوب ضيف فر  النظر  3-26
  ؛ الرياضة

 ،املناسبة، مثل نظم رصد املراهناتباستخدام التكنولوجيا  ،يف مجيع احلاالت املشتبه فيها التحقيق الشامل الدقيق  3-27
  والتغطية التلفزيونية احلية وبالفيديو؛ 
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ني الرياضيعلى ًا ، وإمنا أيضفحسب وراء الكواليس العاملني على املتالعبني احملتملني تركيز التحقيقات ال كفالة  3-28
طات والنوادي واالحتادات الرياضية، مبن واملدربني، واحلكام، وممثلي الراب ،الرياضيني والوكالء، األطقم املعاونة هلمو 

  فيهم مسؤولوهم ومديروهم وموظفوهم؛ 

هيئات تنظيمية للمراهنات لالشرتاك بفعالية مع سلطات إنفاذ القانون واملنظمات الرياضية يف تبادل  إنشاء  3-29
  املعلومات وتوفري التثقيف الوقائي؛ 

 املسابقات الرياضيةالتالعب ب ون ومنظمي املراهنات يف مكافحةقانتعاون وطين ودويل بني سلطات إنفاذ ال إقامة  3-30
  ومشغلو املراهنات؛  حركة الرياضة)، يشارك فيه ة(مثل املساعدة القانونية املتبادلة، وفرق العمل املشرتك

  إمكانية إنشاء مكتب للمدعى العام متخصص يف اجلرائم املتصلة بالرياضة؛  دراسة  3-31

  ؛ املسابقات الرياضيةب ممكنة ملكافحة التالعب لس أوروبا يف وضع اتفاقية دوليةأنشطة جم دعم  3-32

 املنشطات يف جمال الرياضةبعد يف اتفاقية اليونسكو الدولية ملكافحة ًا دول األعضاء اليت هي ليست أطرافال تشجيع  3-33
م، إىل أقصى حد ممكن، بتنفيذ تدابري ، وتشجيع الدول األطراف يف االتفاقية على القياعلى التصديق على االتفاقية

   متسقة مع االتفاقية للمساعدة يف مكافحة املنشطات يف جمال الرياضة؛

ا الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات إلقامة وتنفيذ إطار للرتتيبات املنسقة دولي  3-34 اً اإلشادة باألعمال اليت تضطلع 
  ملكافحة املنشطات عرب العامل؛ 

ا حاليتأييد   3-35 الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات يف تصدر مكافحة اً األدوار التنظيمية وغريها من األدوار اليت تضطلع 
  املنشطات يف جمال الرياضة؛ 

  اإلقرار بأمهية التحقيقات وعمليات مجع االستخبارات كأداة أساسية يف مكافحة املنشطات؛  3-36

  المعنية االضطالع بما يلي:  الجهات جميع نحن، الوزراء، إلى، نطلب

للقوانني الوطنية ًا وفق ،يف الكشف املبكر عن التالعب، عن طريق وضع تدابري وقائية وأساليب للرصد التعاون  3-37
  والدولية. 
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ون للقوانني الوطنية والدولية، بإقامة اتصال وتعاون مستمرين مع السلطات احلكومية وسلطات إنفاذ القاناً القيام، وفق  3-38
  ؛واملواظبة عليهما يف مكافحة املنشطات والفساد يف جمال الرياضة والتالعب باملسابقات الرياضية

  النهوض بما يلي:  حركة الرياضةنطلب، نحن الوزراء، إلى 

، املعاملةالتساوي يف أو تعزيز هياكل شفافة ودميقراطية لصنع القرارات من أجل تعزيز النزاهة، واملساءلة، و  إنشاء  3-39
  واالستدامة؛ 

، املسابقات الرياضيةوالتالعب بتعاطي املنشطات رى، وال سيما ضد سياسة متسقة ومنضبطة للتسامح الصف وضع  3-40
  وكذلك وضع نظام تأدييب فعال وتناسيب؛ 

  ، تتضمن ما يلي: املسابقات الرياضيةتدابري وقائية ملكافحة التالعب ب تنفيذ  3-41

األطقم املعاونة ًا واليت تشمل أيض للرياضينيوال سيما برامج التدريب املباشر املوجهة برامج تعليمية شاملة،   (أ)
مو هلم  والنوادي واالحتادات رابطات ، والوكالء الرياضيني، واملدربني، واحلكام، وممثلي الوثيقة الصلة 

  الرياضية؛ 

عن مسؤولني عن النزاهة على  ة، فضالً تعيني أمناء مظامل، حيظون باحرتام اجملموعات املستهدفة ذات الصل  (ب)
  الصعيدين الوطين والدويل؛ 

الرياضية واملعايري األخالقية (مثل حظر املراهنات على  حو ر مدونات قواعد سلوك ميكن تنفيذها، تلتزم بال  )ـ(ج
  ة)؛ الرياضة اخلاصة باملراهن ذاته أو إعطاء معلومات ُمسارّ 

 إقامة دعاوى قانونية أو إجراء حماكمات، أو اختاذ إجراءات حتفيزية العفو عن األشخاص الذين يساعدون يف  (د)
م   ؛ فيما يتعلق 

من أجل إيالء األولوية  ،فات ومحايتهم، وإدارة املعلومات املشتبه فيهالاخنظم مالئمة لتشجيع املبلغني عن امل  (هـ)
  للوقاية؛ 

يف األلعاب الرياضية اليت  النقاط اليت يتم إحرازها ديدستعراض املباشرين، ونظم شفافة لتحآليات للتحقق واال  (و)
  جيري احلكم فيها بنظم النقاط؛ 
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  ؛ املسابقاتني قبل الرياضيبني احلكام و  واالتصاالتسياسات صارمة لألطر الزمنية لإلعالن عن احلكام   (ز)

ت املراهنات وأساليب اتفاقات تتعلق بالنزاهة مع مشغلي املراهنات القانونية حتدد تفاصيل تقدمي خدما  (ح)
  للقوانني الوطنية والدولية؛ تشاطر املعلومات، وفقاً 

  قواعد ُملزمة للحوكمة اجليدة، تتضمن ما يلي:  اعتماد  3-42

تدابري لتعزيز اهلياكل الدميقراطية والشفافية على صعيد االحتادات والرابطات والنوادي؛ وجيب أال تستغل   (أ)
  ؛ نزاهة الرياضةذلك القائمون بالرعاية واملستثمرون، نفوذهم لتقويض  فرادى اجلهات الفاعلة، مبا يف

  ألحكام عقود العمل)؛ اً ع املرتبات وفقدفاإلدارة املوثوقة والسليمة للشؤون املالية (مبا يف ذلك   (ب)

طات يف جمال املنشمع االحتادات األعضاء الوطنية لتطبيق أنظمة موحدة يف إطار قواعد رياضية ملكافحة  العمل  3-43
  والفساد (مثل مدونة لقواعد السلوك)؛  ،املسابقات الرياضية، والتالعب بالرياضة

ا متناسبة وواضحة، وملزمة، وتتضمن:  تنفيذ  3-44   أنظمة فعالة وقابلة للتنفيذ وتتسم بأ

غ سلطات إنفاذ للتسامح الصفري يف إنفاذ احلاالت املشتبه فيها وقواعد بشأن إبال اتالتزامات، مثل إجراء  (أ)
 نص علىها، وأن تالقانون باحلاالت املشتبه فيها؛ وينبغي أن يكون باملستطاع تطبيق هذه القواعد وإنفاذ

  مسؤوليات واضحة؛ 

  إليها.  عدم األهلية، والغرامات، وماإعالن تعليق العضوية، و  عقوبات رادعة، مثل  (ب)

  : ونطلب، نحن الوزراء، إلى اليونسكو أن تنهض بما يلي

نزاهة بغية احلفاظ على  ،مع املنظمات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية لوضع برنامج دويل للوقاية تعاونال  3-45
  لتدريب والتعليم؛ إيالء االهتمام ل، مع الرياضة

ملسابقات اعن تبادل املنهجيات املتبعة يف مكافحة التالعب ب تبادل املمارسات اجليدة ومشورة اخلرباء، فضالً  دعم  3-46
  .تعاطي املنشطات يف جمال الرياضةو  الرياضية
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  قائمة المصطلحات

يرد أدناه قائمة باملصطلحات التقنية املستخدمة يف اإلعالن وملحقاته. وميكن، يف ضوء أن الكثري من املصطلحات 
  يد من التطوير.ليس له تعاريف متفق عليها على الصعيد العاملي، أن ختضع املصطلحات التالية للمناقشة واملز 

 اً.خاصًا على اختالفات فردية يف النشاط البدين تتطلب اهتمامًا هم على أنه ينصب أساسيُف :عالنشاط البدني المطوّ 
وتتضمن عملية التطويع التغيري أو التعديل أو التوفيق حسب بيانات التقييم. وتتضمن االختالفات الفردية اإلعاقة والعجز 

املصدر: املوقع الشبكي لالحتاد حتياجات اخلاصة على النحو الذي حتدده شىت هيئات اإلدارة. ها من االري والعاهات، وغ
  . www.ifapa.biz -عة الدويل لألنشطة البدنية املطوّ 

عن  واملسؤولون الرياضيون، فضالً يُفهم على أنه فرد يشارك يف أنشطة رياضية منظمة وموظفو الدعم العاملون معه،  :الرياضي
  أي شخص يشارك يف أنشطة املنظمات الرياضية بأي دور كان، مبا يف ذلك أصحاب املنظمات الرياضية. 

) 5-2يُقصد به "املبادئ األساسية" للروح األوليمبية الواردة يف امليثاق األوليميب (القاعدة  :استقالل المنظمات الرياضية
للمنظمات الرياضية حقوق االستقالل وما يرتتب عليها من واجبات، مبا يف ذلك حرية وضع  الذي ينص على أن يكون
ا، والتمتع حبق االنتخابات دون أي تأثري خارجي، واملسؤولية عن القواعد الرياضية ومراقبتها،  وتقرير هيكل وحوكمة منظما

  . 2011ملصدر: مقتطفات من امليثاق األوليميب، اللقوانني الوطنية والدولية. اً تنفيذ مبادئ احلوكمة اجليدة وفق

تخذها لكفالة سالمة مجيع األطفال من األذى والعنف عند اشرتاكهم يف أندية وأنشطة : اإلجراءات اليت نحماية الطفولة
يئة بيئات آمنة هلم.    الرياضة واللعب. و

 حريفيسعى إىل الت ،أو ال أخالقي ،واآلداب الرياضية: يُفهم على أنه أي نشاط غري قانوين، أو ال يتفق الفساد في الرياضة
رياضية من أجل كسب مادي شخصي لصاحل طرف أو أكثر من األطراف املشاركة يف ذلك النشاط.  مسابقةاملتعمد لنتيجة 

  . 2013املصدر: غورس وشادويك، 

ن اإلعاقة تنتج عن تفاعالت بني فرد ذي : النموذج االجتماعي لإلعاقة يتناقض مع النموذج الطيب هلا، ويذهب إىل أاإلعاقة
ة االجتماعية والثقافية اليت حتيط به، وليس عن هلا عالقة بالصحة العقلية والبيئإعاقة بدنية أو فكرية أو حسية معينة، أو 

ا نتيجة لعوائق موقفية وبيئية ومؤسسية توجد على حنو متأصل يف جمت ا. وهلذا تُفهم اإلعاقة على أ مع يستبعد اإلعاقة ذا
املصدر: اليونيسيف، ورقة عمل بشأن استخدام إطار وميارس التمييز ضدهم.  ،بطريقة منهجية األشخاص ذوي اإلعاقة

  . 2012حقوق اإلنسان لتعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة. أيلول/سبتمرب 

http://www.ifapa.biz


24\ 21 
 

م كل األفراد املرتبطني  الطاقم المعاون:  واملدربون الرياضيون، املديرون، والوكالء،، مبن فيهم دون حتديد نيالرياضيبيُقصد 
واملدربون البدنيون، واملوظفون الطبيون، والعلماء، واملنظمات الرياضية، واهليئات الراعية لألحداث، واحملامون، وأي شخص 

  . ليةاملصدر: جلنة املرافقني، اللجنة األوليمبية الدو ، مبن يف ذلك أعضاء األسرة. ضياريلليعزز احلياة الرياضية 

ض أو اعتالل. تامة وليس جمرد عدم وجود مر : يُقصد بالصحة حالة من السالمة البدنية والعقلية واالجتماعية الالصحة
  منظمة الصحة العاملية. 

ا الرياضة التنافسي :)النخبةعلى أنها رياضة ًا (ُيشار إليها أيض الرياضة عالية األداء اً ة املنظمة اليت تتطلب تدريبيُقصد 
  وموارد معينة للوفاء مبعايري األداء الدولية. اً صخا

وتقدير اآلخرين للشخص لذاته، والشعور مبستوى من  ،: يُقصد به إحساس باالنتماء يشمل اإلحساس باالحرتاماالندماج
 ،املشاركني الطاقة الداعمة وااللتزام من قبل اآلخرين. وينبغي أن يكون هناك التزام بقبول االختالف وتقدير مسامهات مجيع

م.    . 2002املصدر: مقتطفات من ميلر وكاتس، مهما تكن خصائصهم أو خلفيا

ا أي معلومات تتعلق بأي منافسة أو حدث ميتلكها شخص حبكم منصبه فيما يتصل معلومات ُمسارّة  نيالرياضيب: يُقصد 
، والشروط، املتسابقنيات الوقائعية بشأن . وتضمن هذه املعلومات، على سبيل املثال ال احلصر، املعلوماملسابقاتو/أو 

أو احلدث، ولكنها ال تتضمن املعلومات املنشورة أو املتاحة يف  املسابقةأو أي جانب آخر من  ،واالعتبارات التكتيكية
ا من اجلمهور، أو جيريالسجالت العامة، أو اليت ميكن أن حيصل عليها بسهولة أي  عد للقواًا وفق االكشف عنه فرد يهتم 

  . 2011املصدر: جملس أوروبا، أو احلدث قيد النظر.  للمسابقةواإلجراءات الناظمة 

ا أحداث رياضية حيضرها عدد كبري من املشاهدين وحتظى باهتمام إعالمي وطين األحداث الرياضية الكبرى : تُفهم على أ
  و/أو دويل. 

رياضية أو أي من األحداث اخلاصة  مسابقةي يف سري أو نتيجة لتغيري غري نظامًا : يعين ترتيبالمسابقات الرياضيةالتالعب ب
واإلزالة الكلية أو اجلزئية لعدم  ،أو آلخرين القائم بذلك ا (مثل املباريات والسباقات) من أجل احلصول على ميزة للشخص

  . 2011املصدر: جملس أوروبا، *. مسابقةاليقني الذي يكتنف عادة نتائج أي 

: هي أكرب األحداث الرياضية الكربى اليت تستأثر باهتمام واستثمار عامليني (مثل األلعاب الضخمةاألحداث الرياضية 
األوليمبية، واأللعاب األوليمبية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومباريات كأس العامل اليت ينظمها االحتاد الدويل لرابطات كرة 
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األوروبية لكرة القدم، واأللعاب الرياضية للكومنولث، واأللعاب  القدم، واملباريات األوروبية اليت ينظمها احتاد الرابطات
  الرياضية اآلسيوية). 

ألغراض هذا اإلعالن، لإلشارة إىل االسرتاتيجيات أو اإلجراءات احلكومية، على الصعيد  ،تستخدم كلمة "وطين" وطني:
رات املقاطعات أو الواليات أو احلكومات السياسي. وهلذا ميكن أن تنطبق هذه الكلمة يف اهلياكل االحتادية على إدا

  اإلقليمية.

املصدر: منظمة : يُقصد به أي حركة بدنية تنتج عن العضالت اهليكلية وتتطلب استخدام قدر من الطاقة. النشاط البدني
  . الصحة العاملية

ا جمال من جماالت املنهج الدراسي يُعىن باحلركة البشريةالتربية البدنية الرتبية  . وتركزالبدنية، والصحةلياقة وال ،: يُقصد 
على تنمية الكفاءة البدنية حىت ميكن أن يتحرك مجيع األطفال بكفاءة وفعالية وسالمة، وأن يفهموا ما يفعلون، وهذا  البدنية

أن بش املصدر: مقتطفات من بيان موقفشيء أساسي لتحقيق تنميتهم الكاملة وللمشاركة يف النشاط البدين طوال احلياة. 
  . 2010يف اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة،  الرتبية البدنية

ا حفّ : أماكن مأمونة ا بيئات مأمونة ختلو من األخطار وتتسم بأ املصدر: مقتطفات من ازة وداعمة وجامعة. يُقصد 
  . 2009اليونيسيف، األماكن املالئمة لألطفال، 

ا اجملموعات اليت تقيد حركتها أوجه عدم إنصاف هيكلية أو سيطرة : تُ المجموعات المستبعدة اجتماعيا فهم على أ
مؤسسية متنعها من املشاركة التامة يف النشاط البدين. وقد تضم اجملموعات ممارسات ة أو خنبثقافات معينة عليها، أو ممارسات 

اإلعاقة، واألقليات العرقية، وذوي االجتاه املستبعدة، اليت ختتلف باختالف املناطق، النساء والفتيات، واألشخاص ذوي 
  اجلنسي املختلف، ومن يعانون من الفقر، واملسنني، ويف بعض احلاالت الشباب. 

بغض  ،إمكانية أن حيقق اجلميع –: يُقصد به العملية اليت تبذل يف إطارها اجلهود لكفالة تكافؤ الفرص اإلدماج االجتماعي
م يف احلياة. وتتضمن هذه اجلهود السياسات واإلجراءات اليت تعزز التساوي يف  كامل  ،النظر عن اخللفية األساسية إمكانا

م.  املصدر: شعبة االنتفاع باخلدمات (العامة) ومتكني املواطنني من املشاركة يف عمليات صنع القرارات اليت تؤثر على حيا
  . األمم املتحدة يف السياسات والتنمية يف امليدان االجتماعي

ا كل أشكال النشاط البدين اليت تسهم يف حتقيق اللياقة البدنية والسالمة العقلية والتفاعل االجتماعي. ياضةالر  : يُقصد 
وتتضمن هذه األشكال اللعب؛ واالستجمام؛ والرياضة املنظمة أو العارضة أو التنافسية؛ والرياضة واأللعاب اخلاصة بالشعوب 
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املتحدة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، املصدر: فرقة عمل األمم األصلية. 
2003 .  

ا مجيع األلعاب القائمة عل املراهنات الرياضية اليت تتضمن املراهنة حبصة هلا قيمة نقدية يف المراهنات الرياضية : يُقصد 
على الصدفة أو عدم اليقني من النتيجة (أي  اً،أو جزئياً ، كليقدية تقومجبائزة ن اً،أو جزئياً كلي  ،ألعاب قد يفوز فيها املشرتكون

االحتماالت الثابتة أو املتعارضة، أو ألعاب املراهنات اجلماعية، واملراهنات احلية، وتبادل املراهنات، واملراهنات على نطاقات 
  ة: النتائج، وألعاب أخرى يتيحها مشغلو املراهنات الرياضية، ومنها بصفة خاص

ا يف المراهنات القانونية  (أ) أو والية قضائية معينة (مثل تلك اليت تتم  إقليم معني: كل أنواع املراهنات املسموح 
  مبوجب ترخيص مينحه منظم معني أو االعرتاف بالرتاخيص اليت مينحها منظم من بلد ثالث)؛ 

  أو والية قضائية معينة؛  إقليم معنيا يف : كل أنواع املراهنات غري املسموح المراهنات غير القانونية  (ب)

: كل أنواع املراهنات اليت ميكن فيها حتديد خمالفات أو اختالالت يف املراهنات املقدمة المراهنات غير النظامية  )ـ(ج
ا.   . 2011املصدر: جملس أوروبا،  *أو يف األحداث اليت تقدم املراهنات بشأ

ا الرياضة الرياضة للجميع من مجيع  ، مبن يف ذلك األشخاصأو األنشطة البدنية املوجهة إىل مجيع السكان: يقصد 
األعمار ومن كال اجلنسني، ومن خمتلف األحوال االجتماعية واالقتصادية، من أجل تعزيز الصحة واملنافع االجتماعية النامجة 

  . وليمبية الدوليةاملصدر: جلنة الرياضة للجميع التابعة للجنة األعن النشاط البدين املعتاد. 

ا مجيع األفراد، واملؤسسات، والنوادي، واملنظمات الداعمني للمشرتكني و حركة الرياضة   . نميتهانمو الرياضة وتل: يقصد 

ا: يُ الحسابات الفرعية للرياضة طريقة لفرز احلسابات الوطنية لألنشطة املتصلة بالرياضة الستخالص كل القيمة  قصد 
احلسابات الفرعية للرياضة بظهور األنشطة االقتصادية  وسيلةسمح تعلى هيكلها. و  احملافظةلرياضة مع املضافة املتصلة با

من اإلبقاء عليها منزوية داخل تصنيفات عميقة التقسيم (على مستوى غري واضح) من  املتصلة بالرياضة جبالء بدالً 
يضاهي هذا ية بعد ذلك أي قيمة مضافة تتصل بالرياضة. و احلسابات الوطنية. وال يتضمن اجلزء املتبقي من احلسابات الوطن

املصدر: أرقام احلسابات الوطنية األصلية. * ،باإلضافة إىل القيمة املضافة اليت تغطيها احلسابات الفرعية للرياضةاجلزء املتبقي، 
  . 2011جملس أوروبا، 

ا احلكومات الالجهات المعنية في مجال االنتفاع بالرياضة  ،، ووكاالت األمم املتحدةحركة الرياضةوطنية، و : يُقصد 
  والوكاالت الدولية احلكومية، واملنظمات غري احلكومية، ووسائل اإلعالم. 
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ا مجيع األطراف املشاركةالجهات المعنية في مجال االستثمار في الرياضة احلكومات الوطنية، ًا ، وخصوص: يُقصد 
، اعية لألحداث، والكيانات االعتباريةوالوكاالت الدولية احلكومية، واجلهات الر  ،، ووكاالت األمم املتحدةحركة الرياضةو 

  واملنظمات غري احلكومية. 

ا نزاهة الرياضةالجهات المعنية في مجال  حلكومات الوطنية، ومؤسسات إنفاذ القانون، والوكاالت الوطنية ا: يُقصد 
(مثل االحتادات  حركة الرياضةت، والوكالة العاملية ملكافحة املنشطات، و ، واملخترباتعاطي املنشطات يف جمال الرياضةملكافحة 

واجلهات املراهنات، واملشجعون،  األطقم املعاونة هلم)، ومنظمو املراهنات، ومشغلوني و الرياضيالرياضية الدولية والوطنية، و 
  مية. واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية احلكو اإلعالم،  طالراعية، ووسائ

م املؤيدونعونالمشجِ   هم من األشخاص املكرسني أنفسهم حبماس لرياضة معينة، أو نادري وغ ،واملشاهدون ،: يُقصد 
  ة. ذات الصلمعني، والذين يؤيدون تنمية الرياضة  رياضي، أو منظمة معينة، أو العب

ا القيم األساسية حلركة الرياضالقيم الرياضية بادئ اليت ترتكز على الروح الرياضية، واالحرتام، ة واملعتقدات وامل: يُقصد 
املصدر مقتطفات من واألمانة، والصداقة، واالمتياز. وتضطلع املنظمات الرياضية باملسؤولية عن دعم هذه القيم ومحايتها. 

  . 2011امليثاق األوليميب، 

 


