
 

 
 خطة عمل قازان

 لتربية البدنيةين عن امسؤولالمؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين الفي  نحن الوزراء المجتمعين
 (،2017 تموز/يوليو 15-13في قازان ) المنعقد والرياضة

كمصطلح   خالف ذلك،فيها يُذكر مل  ، ألغراض خطة العمل هذه وما"إىل استخدام مصطلح "الرياضة نشري إذ - 1
والرياضة ظمة ياضة املنوالر  عام يشمل الرياضة للجميع والرياضة البدنية والرياضة الرتفيهية ورياضة الرقص

لية مبختلف عوب األصاصة بالشواأللعاب الرياضية اخلوالرياضة التقليدية والرياضة التنافسية املنتظمة  غري
 ،أشكاهلا

جمال أساسي لعمل احلكومات التقليدية،  تشمل الرياضة واأللعابليت إىل أن الرياضة للجميع، ا ونلفت األنظار - 2
ية الشخصية جل التنمأمن  وجه على االستفادة من اإلمكانيات اليت تنطوي عليها األنشطة البدنية على أكمل

 واالجتماعية،

جتّسد التوافق فيها  الواردةوأهداف التنمية املستدامة  2030 أن خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعامب نقرو  - 3
 لوضع السياسات هبا شاداالسرت  اليت جيري بشأن أولويات التنمية وأهدافها وغاياهتايف اآلراء الشامل  السياسي

 ها،وتنفيذها ورصدالدولية والوطنية 

وامل عامل من عبأن الرياضة ، 2030 على أمهية اإلقرار، يف ديباجة خطة التنمية املستدامة لعام ونشدد - 4
 التمكني املهمة للتنمية املستدامة والسالم،

يف أي هدف أو غاية من أهداف وغايات ذكر الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة  من عدم ونعرب عن قلقنا - 5
 ،من عوامل التمكني عدا اإلقرار العام بأن الرياضة عامل فيما ،2030 خطة التنمية املستدامة لعام

الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية  الذي اعتمده املؤمتر إعالن برلني بأن ونذّكر - 6
و يف دورته العام لليونسك املؤمتر تمدهي اعالذ امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، و والرياضة

السياسات وضع بملتعلقة دات ااملبادئ والتوصيات والتعه معًا جمموعة شاملة من والثالثني، يشّكالن الثامنة
 ،الرياضية

الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية  املؤمترمتابعة عملية إليه  تأفض ملا ونعرب عن تقديرنا - 7
التشاور والتعاون تعزيز  خيص افيم، امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضةعملية تنقيح ، وكذلك البدنية والرياضة

 احلكومية بشأن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة واجلهات املعنية غريعلى الصعيد الدويل بني احلكومات 
 مبختلف أشكاهلا،
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ة خطة التنمية املستدامإرساء وجود توافق واسع النطاق يف اآلراء بني تلك اجلهات املعنية على على  أيضاً  ونشدد - 8
نة متيو سًا مرتابطة ، أساضةدين والريامليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البو  إعالن برلنيكذلك و  ،2030 لعام

من  لرياضيةلسياسات ااوضع  ، وعلى أنه ينبغي، بناًء على هذه األسس، الرتكيز عندالسياسات الرياضيةلوضع 
 ت،لسياساخيص ا فيماالقابل للقياس اآلن فصاعداً على االنتقال من النوايا إىل التنفيذ 

شاملة من أجل السياسات الوطنية والدولية اخلاصة بالرياضة جيب أن تكون على أن  فضاًل عن ذلكونشدد  - 9
دين ية والنشاط البية البدنلرتبااملساواة، وعلى أن االنتفاع الشامل للجميع ب يف احلّد من أوجه عدم املسامهة
 ة بالرياضة،ولية خاصدية أو أحد العناصر األساسية ألية سياسة وطنناًء على ذلك، ، بأن يكون جيب والرياضة

إىل العمل دعوة  أيضاً  هو الشمول ليس جمرد صعوبة جيب التغلب عليها، بلوجوب حتقيق بأن  أيضاً  نقرو  -10
 املشرتكة، ملمارساتاامل تعزيز من عو عاماًل بوصفه بعزم وإصرار التنوع واستيعابه تعزيز  على بطريقة استباقية

عنصران عن طريق الرياضة على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات يف جمال الرياضة و  ونشدد -11
وكمة الرشيدة يف احلني حامس عاملنيأساسيان للسياسات الوطنية والدولية اخلاصة بالرياضة، فضاًل عن كوهنما 

 املستدامة والسالم قدر املستطاع، الرياضة يف التنمية مسامهةتعزيز  ويف

يف حتقيق أهداف  كبرية  مسامهة لرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضةا مسامهةإمكانية  أنب فضال عن ذلك نقرو  -12
وطنية سلطات البرية من الجمموعة كحشد التمكن من يف حال  إالعلى أكمل وجه تحقق ت لنالتنمية املستدامة 

 والرتبوية وغريها من اجلهات املعنية، نظمات الرياضيةوامل

سياسات عن طريق شراكات وحمافل جديدة يتطلب إدماج بأن حشد جمموعة كبرية من اجلهات املعنية  ونقر -13
للرياضة يف امهات احملددة ، وكذلك وسائل لقياس املس2030 املستدامة لعامخطة التنمية خاصة بالرياضة يف 

 التنمية املستدامة السالم،

يف احلياة  مدىاملشاركة الشاملة بتوفري الرتبية البدنية اجليدة بوصفها أهّم وسيلة لضمان التزامنا املتواصل  ونؤكد -14
 ،الرياضة والنشاط البدين

 للتمكن من احملافظة على وظائفبطريقة فعالة وتعزيزها يف الرياضة هة نزاالصون  بّد من ه البأن ونقر أيضاً  -15
 التنمية والتعليم وحتسني الصحة، خيص فيماالرياضة 

رياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع، بدور الشباب احلاسم يف تعزيز مسامهة ال عن ذلك ونقر فضالً  -16
شباب أهلية ال تعزيزو  ساملدار بحاق األطفال تلا تيسري اضة يفالدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه الريبوكذلك 

 ،النتقال من الدراسة إىل العملللعمل وتيسري ا
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من حبث مجيع احلكومية املعنية بالرياضة  احلكومية وغري يئاتالوطنية واهلأن متكن السلطات على  أيضاً  ونشدد -17
الرتبية ص خي فيما ك اجلوانبيتطلب إجياد أوجه تآزر بني تلبطريقة فعالة  النزاهة يف الرياضةسياسة  جوانب
وتبادل قيق والتح ،مل اإلعالحرية وسائضمان و  ،ومحاية املبلغني عن املخالفات تشريعوال ،والتوعية الوقائية

 هبا، ، والقدرات البشرية والتقنية واملالية املرتبطةاملعلومات

االتفاقيات الدولية املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة وعلى التزامنا املتواصل بالتشجيع على التصديق على  ونؤكد أيضاً  -18
 اتفاقية جملسو  ،الرياضة ت يف جمالالدولية ملكافحة املنشطااليونسكو اتفاقية سّيما  تلك االتفاقيات، والتنفيذ 

سالمة واألمن للتكامل نهج مباألخذ  اتفاقية جملس أوروبا بشأن، و أوروبا بشأن التالعب باملباريات الرياضية
 ،ىالرياضية األخر  الفعالياتأثناء مباريات كرة القدم و  ةواخلدم

التعاون النشط بني احلكومات واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الرياضية، وال سيما عن طريق  ونواصل -19
 ،اتافحة املنشطملكومتسق ، يف وضع نظام قوي العاملية ملكافحة املنشطات الوكالة ومعاليونسكو 

لتفادي وسيلتان حامستان  وعن طريق الرياضة يم الرياضة وتنمية املهارات يف جمال الرياضةتعليم ق  بأن  ونقر -20
 ،للمجتمع برمته رها قدوةاعتباباملخاطر املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة وضمان استدامة املصداقية يف الرياضة 

خمتلف القدرات خيص  فيمامن أوجه التفاوت بني البلدان  مهم للغاية لضمان احلدّ بأن التعاون الدويل  ونقر أيضاً  -21
 وطنية،لحدود اللعابرة ة النزاهة يف الرياضة من املخاطر ال، ومحايالسياسات الرياضيةنشر لقة باملتع

والنشاط الرتبية البدنية  يفبضرورة محاية واحرتام وإنفاذ حقوق اإلنسان لكل املشاركني  ونقر فضال عن ذلك -22
 البدين والرياضة،

الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني لمؤمتر اإلعداد ل يف الذين شاركواجلميع اخلرباء  ونعرب عن شكرنا -23
لئك أو  وندعولمؤمتر، لناجمية ت الرب على تفانيهم ومسامهاهتم يف التحضريا املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة

 املؤمتر،هذا اخلرباء إىل مواصلة املساعدة من أجل متابعة 

ة لحكومية للتربيالدولية نسكو اولجنة اليو  األوساط الرياضيةو  براءالخ مععالمية  ات، استنادًا إلى مشاور نؤكد
 :يلي ما ،ةالبدنية والرياض

الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني املؤمتر من أجل املوضوع  السياسات الرياضيةإطار متابعة  نقر -24
قارب التلتعزيز  مالً شا اً وعيط رجعاً مبوصفه  ،لوثيقةهلذه ا امللحق األولوالوارد يف  ،عن الرتبية البدنية والرياضة

 اضة؛بني واضعي السياسات يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والريالدويل 



- 4 - 

 6مينبس  -خطة عمل قازان 

الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني إطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر  أيضاً  ونقر -25
ة والدولية لسياسات الوطنيتنفيذ ا رز يفأداة لتعزيز وتقييم التقدم احملبوصفه  دنية والرياضةاملسؤولني عن الرتبية الب

 يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة؛

 على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛فضالً عن حتديثه وتكييفه ترويج إطار متابعة السياسات الرياضية  وندعم -26

خيص إطار متابعة السياسات الرياضية  هبا فيما االسرتشاداليت مُجعت من أجل عن املسامهات  نارضاونعرب عن  -27
 دعمون، ية والرياضةية البدنالرتب الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عناملوضوع من أجل املؤمتر 

 ؛استخدام ونشر املعلومات الواردة يف تلك املسامهات أيضاً 

واملعروضة يف امللحق الثاين بوصفها حوافز للتعاون  الواردة فيما يلياخلمسة  جراءاتاإل فضالً عن ذلك وندعم -28
 :الوطينو  الدويل على الصعيدين بني اجلهات املعنية املتعددة

االستثمار يف الرتبية البدنية إعداد أداة للدعوة واملناصرة لتقدمي حجج قائمة على البّينات من أجل  - 1
 اط البدين والرياضة؛والنش

لقياس مسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف وغايات وضع مؤشرات مشرتكة  - 2
 التنمية املستدامة ذات األولوية؛

لوزراء الرياضة اختاذ التدابري الالزمة بشأن النزاهة يف اليت تتيح توحيد ومواصلة حتسني املعايري الدولية  - 3
 ؛(اضةاالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الريمرتبط بإجراء رياضة )ال

 والرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين؛ لمرأةلإجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مرصد عاملي  -4
الدويل وفقًا إلطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر إنشاء مركز لتبادل املعلومات  - 5

 ؛السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة
عضاء بتحديد ومتويل أنشطة إذا قامت الدول األ إالتنفيذًا ناجحًا ميكن تنفيذ خطة عمل قازان  بأنه ال ونقر -29

دين اإلقليمي الصعيلى عل لعمامن خطة العمل ذات أمهية على الصعيد الوطين، وبالدعوة إىل تنفيذ خطة  معّينة
 والقارّي؛

 إىل رصد تنفيذ خطة عمل قازان؛ اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة وندعو -30

 يف تنسيق متابعة خطة عمل قازان.ضمان اضطالع اليونسكو بدور ريادي لليونسكو إىل  املدير العام وندعو -31
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 الملحق األول

 الرياضية  إطار متابعة السياسات
 رياضةة والالدولي للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنيالخاص بالمؤتمر 

 الخلفية -ألف 

، اليت ُعقدت يف لوزان للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضةأثناء الدورة االستثنائية  بّينت اليونسكو - 1
للوزراء وكبار املؤمتر الدويل السادس لعقد  باإلعداد اإلجراءات اخلاصة، 2015 ركانون الثاين/يناي  30و 29بسويسرا يف 

 التقييم مؤشرات. ويتمثل أحد األهداف يف وضع وأهداف هذا املؤمتر املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة
للرتبية البدنية والنشاط البدين امليثاق الدويل و  إعالن برلنيالالزمة لرصد تنفيذ  لتقييم الذايتاقياس وأدوات الومؤشرات 

 (.INF.REVCIGEPS/20/15.( )الوثيقة العلمية/التجريبيةالرباهني ) والرياضة

يف اآلراء بني واضعي السياسات بشأن وضع سياسات تركز على ( عن توافق 2013ويعرّب إعالن برلني ) - 2
( رؤية مشرتكة بني خمتلف اجلهات 2015) امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يضع، بينما األنشطة

. ويشّكل ياضةنشاط البدين والر والنية البد الرتبية برامج هبا يف يت ينبغي االسرتشادبشأن املبادئ والقيم األساسية الاملعنية 
 .تنفيذللسياسات، ويعززان االنتقال من النوايا إىل المعاً خريطة طريق  اإلعالن وامليثاق

للوزراء وكبار السادس  أن جيري الرتكيز يف املؤمتر الدويل للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضةوقررت ا - 3
على توجيه نداء من أجل العمل على الوفاء بتعهدات الوزراء الواردة يف  املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة

امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين ، وعلى حتقيق التطلعات وتطبيق املعايري اليت ينطوي عليها إعالن برلني
ولذلك يبدو أن وضع إطار جديد للربط بني هذه  .هاوأهداف 2030 خطة التنمية املستدامة لعاميف ظل  ،والرياضة

 سيكون أمراً مفيداً.الوثائق الثالث 

اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية  الرياضية متابعة السياساتويرمي إطار  - 4
 ،املتعددةعنية هات املني اجلب، وكذلك بني الدوليف السياسات ، الذي وضعته اليونسكو، إىل تيسري التقارب والرياضة

رمي ناء القدرات. ويب جمال يفرياضية واملنظمات الاجلهود اليت تبذهلا السلطات احلكومية وتيسري التعاون الدويل وتعزيز 
نشر دوات الالزمة و وفري األ، وتبقةاملبادئ والتعهدات والتوصيات الساخيص  الوقوف على الثغرات فيمااإلطار أيضًا إىل 

 املمارسات اجليدة.

وكبار املوظفني املسؤولني عن  اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء متابعة السياسات الرياضيةإطار استخدام  ويعود أمر - 5
ات قّيمة مع ذلك مسامه طاراإل ت يفسامها، وتُعترب كل املتقدير الدول األعضاء إىله في املسامهةو  الرتبية البدنية والرياضة

 .هبا ومرّحب

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221114a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221114a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233885a.pdf#page=6
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233885a.pdf#page=6
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ني عن الرتبية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤول متابعة السياسات الرياضيةوينبغي لبنية إطار  - 6
 ا.اهتومنهجي وفقاً ألولوياهتااستخدام اإلطار أن تتيح جلميع اجلهات املعنية  البدنية والرياضة

 يةالسياسات الرياض إلطار متابعة فرعيةالرئيسية والالعمل ومحاور البنية  -باء 

ملوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار ا متابعة السياسات الرياضيةيشتمل إطار  - 7
 يلي: كماللعمل  حموراً فرعياً  20على ثالثة حماور رئيسية و والرياضة

 وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني للجميع - 1
 االلتزام بأولويات التنمية املستدامة 1-1
 ت املعنيةاجلهااألطراف بني متعددة إقامة شراكات  1-2
 والنشاط البدين يف املدارس تعزيز الرتبية البدنية اجليدة 1-3
 وتعزيز التعليم العايلنشر البّينات املستمدة من البحوث  1-4
 املساواة بني اجلنسني/متكني الفتيات والنساء حتقيق 1-5
 تعزيز إشراك الشباب يف عمليات اختاذ القرارات 1-6
 الشاملةتعزيز التمكني واملشاركة  1-7

 تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم قدر المستطاع - 2
 حتسني صحة ورفاهية اجلميع يف كل األعمار 2-1
 ومستدامة شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودة بشريال ستقراتجعل املدن وامل 2-2
 مية املهارات عن طريق الرياضةوتنتوفري التعليم اجليد وتعزيز التعلم مدى احلياة للجميع  2-3
 منصفة وشاملة للجميعو  مساملة بناء جمتمعات 2-4
 حتقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل املنتج للجميع 2-5
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات 2-6
املناخ  جلة ملكافحة تغريضمان األخذ بأمناط مستدامة لالستهالك واإلنتاج واختاذ إجراءات عا 2-7

 وعواقبه
 بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات 2-8

 في الرياضة النزاهة حماية - 3
 والفئات األخرى املعنيةمحاية الرياضيني واملتفرجني والعاملني يف جمال الرياضة  3-1
 والفئات األخرى املستضعفة والشباب محاية األطفال 3-2
 للمنظمات الرياضيةتعزيز احلوكمة الرشيدة  3-3
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 باملباريات الرياضيةتعزيز تدابري مكافحة التالعب  3-4
واختاذ تدابري فعالة لضمان وضمان تطبيقه  لسياسة مكافحة تعاطي املنشطاتوضع إطار مناسب  3-5

 ألحكامه االمتثال

 والفرعية الرئيسيةالعمل شرح محاور  -جيم 
مجع املعلومات وعرضها وفقاً تنظيم يتطلب ضمان احلصول على املعلومات املناسبة بطريقة يسرية وفعالة وسريعة  - 8

على  الفرعيةرئيسية و العمل الحماور . ويتوقف شرح كل حمور من احلكوميني لطلبات واضعي السياسات احلكوميني وغري
 املستجدات الراهنة واملقبلة.

 :الرئيسي األولل العممحور 
 وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني للجميع

وعة من ضة عن طريق جمم والرياط البدينيف الرتبية البدنية والنشااحلق يف املشاركة إمكانية التمتع بيعزز هذا األمر 
نية الرتبية البدر تأكيد دو ديدة، و امة شراكات جوإقالرامية إىل إجياد روابط بأهداف التنمية املستدامة، األنشطة 

املقبلة. ج ل جلميع الربامبع الشامالطا وأمهية املساواة بني اجلنسني وأمهية مشاركة الشباب يف اختاذ القرارات، وكذلك
 ة والوطنية.ط الدوليات واخلطالعناصر الضرورية للسياسالفرعية السبعة مجيعها يف ع داد العمل وتندرج حماور 

 االلتزام بأولويات التنمية المستدامة 1-1
جل م لواضعي السياسات من أالالز العاملي السياسي املرجع وأهدافها  2030 توفر خطة التنمية املستدامة لعام

 يف مجيعه اخلطة ألخذ هبذانية اشدد قادة العامل على إمك يف خمتلف جوانب اجملتمع. وقدتعزيز التغري املستدام 
مية هبا للتن ملعرتفلوسائل اانية من والرتبية البدلبدين اكانت الرياضة والنشاط  . ولـّمال اجملاالتالبلدان ويف ك

اليت ميكن أن  ملستدامةاتنمية أهداف اللتحديد املستدامة، فقد بدأ تنسيق السياسات بني خمتلف اجلهات املعنية 
أن ن م بدّ  ولذلك ال عشر. بعةة السلتنمية املستدامضمن أهداف ا هبا الربامج الدولية والوطنية لتلك اجلهات تُربط

لسياسات كذلك أولويات الجميع، و بدين لوالرتبية البدنية والنشاط التكون الرؤية الوطنية الرامية إىل إتاحة الرياضة 
 وطنيةالملستدامة التنمية اخطط  الواردة يف منسقة ومتسقة مع أولويات التنمية املستدامةهبا،  الوطنية املرتبطة

 .2030 واإلقليمية ويف خطة التنمية املستدامة لعام

 إقامة شراكات متعددة األطراف بين الجهات المعنية 1-2
على أن أمهيتها للمجتمع املدين تكمن نية والنشاط البدين والرياضة يدل التنوع اهلائل ألشكال وسياقات الرتبية البد
اليت تنطوي عليها الرتبية البدنية مكانيات اإلوتتطلب االستفادة من إىل حّد كبري يف تنوعها وقدرهتا على التكيف. 

ياسات العامة، ومنها وجه التعاون بني مجيع القطاعات املسؤولة عن الس والنشاط البدين والرياضة على أكمل
ة يف القطاع والنقل على سبيل املثال، وكذلك مع اجلهات املعنيالبنية التحتية والتنمية احلضرية و الصحة والتعليم 
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هبا  ، عند االضطالعوتعزز هذه اإلجراءات من أجل وضع تشريعات ونُظم وخطط عمل وطنية وتنفيذها.اخلاص، 
وترمي إىل تعزيز بطريقة قائمة على التآزر، استمرارية وإمكانية ممارسة األنشطة الرياضية يف كل األعمار. 

أحداث احلياة و  رسة األنشطة الرياضية )بسبب العمروتفادي التوقف عن ممااالستقاللية الفردية واجلماعية 
وإعداد ونشر بّد من مواصلة السعي إىل حتديد  وال والظروف االجتماعية والصحية والتمييز على سبيل املثال(.

 على التعاون املذكور آنفاً بني القطاعات.األدوات وغريها من آليات الدعم الالزمة للمساعدة 

 والنشاط البدني في المدارس نية الجيدةتعزيز التربية البد 1-3
اط سلوكية حية وأمنعيشية صمإجياد أمناط على ا مبوقع الصدارة هتساعد املدارس اليت حيظى النشاط البدين في

م لضرورية للتعليلعناصر ااع داد  فضاًل عن ذلك يف الرتبية البدنية اجليدةوأساليب سليمة للتعلم. وتندرج سليمة 
حلياتية اكذلك املهارات و ، لبدنيةاياقة نوي. وتساعد الرتبية البدنية اجليدة على تنمية املهارات واللاالبتدائي والثا

وميكن  .ةولية االجتماعيون باملسؤ يشعر  تتيح إعداد مواطننييم واملواقف اليت ، والق  واملعرفية واالجتماعية والوجدانية
يتطلب العامة. و  هوإظهار حماسن قيقه،بالعمل على حتااللتزام و  ،لتحقيقه توفري املوارد الالزمة حتقيق هذا األمر عند

تتسم كبرية وشاملة. و و وحافزة  تنوعةمتوفري موارد كثرية  تعزيز الرتبية البدنية اجليدة والنشاط البدين يف املدارس
ة ناسبة من الناحيومحافزة و ابية بأكرب قدر من الفعالية عندما تكون إجيجتارب التعلم يف ميدان الرتبية البدنية 

كي حييوا حياة لالزمة لايم لق  واملواقف واملساعدة األطفال والشباب على اكتساب املعارف واملهارات  اإلمنائية
 مفعمة بالنشاط البدين يف احلاضر واملستقبل.

 نشر البّينات المستمدة من البحوث وتعزيز التعليم العالي 1-4
لى . وجيب عالرياضةو البدين  لنشاطواالرتبية البدنية  حتسني نوعية سيًا يفالتعليم العايل والبحث دورًا أسا يؤدي

جيب إعطاء و رشدين. ربني واملوامللمعلمني لوبالتدريب املستمر األويل عداد اإلاملؤسسات املتخصصة أن تضطلع ب
فئات تلف خم تالئمو ّينات من أجل وضع سياسات تقوم على الباألولوية للبحوث والتنمية املتعددة التخصصات 

ضة يف مجيع  والرياالبدين يف تعزيز وتوفري فرص النشاطاجملتمع. وتضطلع مؤسسات التعليم العايل بدور مهم 
 (.اج الوظيفياالزدو ) رياضيةالذين يشاركون يف املنافسات البرامج خمصصة للرياضيني  مستويات األداء، ومنها

 النساءتحقيق المساواة بين الجنسين/تمكين الفتيات و  1-5
اتفاقية ، و على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاألمم املتحدة للقضاء ، واتفاقية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانينص 

يف مواد خمتلفة على وجوب متتع كافة أفراد اجملتمع حبقوق ، بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليماليونسكو 
 مناصب قيادية لتعليم، وكذلك للمشاركة يف وضع السياسات وتويّل امتساوية للمشاركة يف مجيع األنشطة، ومنها 

وسائل فعالة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني . وتوفر الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف هذا الصدد
وكذلك من املتاحة للفتيات والنساء، فرص الاليت حتّد من أشكال الظلم البنيوية  ومكافحةالفتيات والنساء، 
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وتضم املستويات املتنوعة املمكنة ملشاركة الفتيات والنساء يف تلك األنشطة الفرص املتاحة للفئات األخرى. 
 التدريس واإلدارة والقيادة.املشاركة واإلرشاد و 

 تعزيز إشراك الشباب في عمليات اتخاذ القرارات 1-6
 ملساعي الراميةا تعزيز شباب يفبالدور احلاسم لل بابخطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشتقّر 

بية جتماعية اإلجياريات االث التغغلب على املصاعب اليت تعرتض التنمية وإحداتإبداعية مبتكرة للإىل إجياد حلول 
الشباب،  أن ينتفع فيهال وتتطلب مشاركة الشباب مشاركة فعالة يف الرياضة واضطالعهم بدور فعااملنشودة. 

مة قائ وسياسات امجينية وبر متك ، بظروفسّيما الشباب الرياضيني والعاملني يف املنظمات اليت يديرها الشباب وال
الرياضة املتعلقة بارات اذ القر يات اختإنفاذ حق الشباب يف املشاركة يف عملعلى البّينات يف مجيع املستويات. ويُعّد 

 نفاذها.لشباب وإسية لالعرتاف حبقوق اإلنسان األساوالسياسات الرياضية أمراً ضرورياً أيضاً لضمان ا

 تعزيز التمكين والمشاركة الشاملة 1-7
رة أو القد نبغض النظر ع ات املشاركة،مستوي كليف  للجميع الالزمة الفرص  إتاحةاملشاركة الشاملة  تطلبت

و األصل الوطين أ وأآخر، أي أي ر و الرأي السياسي أاالنتماء اإلثين أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو  أو ،اإلعاقة
ضرورة لنهج بالايشمل هذا و الوضع القانوين عند الوالدة أو أي وضع قانوين آخر.  وأ ،الثروة وأاالجتماعي 

ئج ذا األمر بنتاهب ةتعلقشطة املتعود املشاركة يف الربامج واألناملهاجرين وفئات خاصة أخرى. وبناًء على ذلك، 
لذكر أن اومن اجلدير ب .ألفرادوغايات التنمية اليت تؤثر يف تعلم وصحة ورفاهية ا افأهدمن شاملة على الكثري 

التنوع  لى تعزيزعلعمل هو أيضًا دعوة إىل ا ليس جمرد صعوبة جيب التغلب عليها، بل وجوب حتقيق الشمول
 واستيعابه بعزم وإصرار بوصفه عاماًل من عوامل تعزيز املمارسات املشرتكة.

 لرئيسي الثاني:ا محور العمل
  تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم قدر المستطاع

املستطاع  م قدرة والسالاملستدام تعزيز مسامهة الرياضة يف التنميةاملتمثل يف  الثاين الرئيسيالعمل  يربط حمور
( خبطة التنمية املستدامة 2013 )لنييف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة منذ اعتماد إعالن بر املستجدات 

نية والنشاط ية البدساهم الرتبفرعية تبنّي كيف ميكن أن تعمل . ويشتمل على مثانية حماور وأهدافها 2030 لعام
 حتقيق خمتلف أهداف التنمية املستدامة.البدين والرياضة يف 

 تحسين صحة ورفاهية الجميع في كل األعمار 2-1
. لوفاةالذي ميكن أن يؤدي إىل االرابع الرئيسي العامل  خيص أسباب الوفيات يف العامل، فيما، البدين يُعّد اخلمول

أدرجتها يف ع داد األمور ذات األولوية. وميكن  إذالصحية  األمناط املعيشيةأبرزت خطة التنمية املستدامة أمهية  وقد
زيادة نشاطهم، وميكن أن يساهم ذلك يف احلّد  إىل حفز الناس إىلأن تؤدي املشاركة يف الرتبية البدنية والرياضة 
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" ومن تكاليف الرعاية الصحية املرتبطة هبذه األمراض املعدية الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري"من 
 يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، ومنهااملشاركة  ارتباطتبنّي الدالئل . و للتنمية املستدامة( 4-3 الغاية)

عاطي املواد تاإلدمان على ، وكذلك بالوقاية من واالجتماعيةتحسن الصحة النفسية بالرياضة واأللعاب التقليدية، 
املنتظمة يف الرتبية للتنمية املستدامة(. وتساعد املشاركة  5-3 على تعاطيها )الغايةاإلدمان من عالج الاخلطرة وب

منوهم على الصعيدين صحي لألطفال واملراهقني، ويشمل هذا األمر البدنية والنشاط البدين والرياضة على النمو ال
حمافل للتمكني وميكن أن تكون الفعاليات الرياضية وبرامج األنشطة البدنية الواسعة النطاق املعريف والنفسي. 

الرعاية تتيح وسائل  ال قدتتيح الوصول إىل عدد كبري من األشخاص املختلفني الذين  لتوعية بشأن صحة اجملتمعوا
وحتسني ُسبل األمراض املعدية  مكافحةالصحية التقليدية الوصول إليهم. ويدعم هذا األمر اجلهود الرامية إىل 

 للتنمية املستدامة(. 7-3و 3-3االنتفاع خبدمات الرعاية الصحية )الغايتان 

 ةومستدام شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودية بشر ت المستقراجعل المدن وال 2-2
رية  املناطق احلضيفالبدين  النشاطواألماكن اخلاصة بالرياضة والرتبية البدنية و ميكن أن تساعد الُبىن األساسية 

اء نوكذلك على ب ناطق،لسكان تلك املوإدامة أمناط احلياة النشيطة والصحية والريفية على تشجيع وتطوير 
( املتحدة ئل األمممو ) ريةتحدة للمستوطنات البشبرنامج األمم املويوصي جمتمعات مستدامة وشاملة للجميع. 

رافق العامة. راء واملات اخلضلألماكن املفتوحة واملساحيف املائة من املناطق احلضرية على األقل  15بتخصيص 
رجاء ويف سائر أماكن تلك األ ين يفوميكن أن يؤدي توفري الوسائل الالزمة للرياضة والرتبية البدنية والنشاط البد

للتنمية املستدامة(.  7-11و 3-11ناطق احلضرية إىل حتقيق نتائج واسعة النطاق وطويلة األجل )الغايتان امل
دما تُراعى يف امة، وعندة وعحمايوتؤدي تلك األماكن الغرض املنشود منها بأكرب قدر من الفعالية عندما تكون 

األخرى ات ون والفئعوق، ومنهم املاطننيتصميمها وإنشائها وإدارهتا احتياجات ومتطلبات سالمة مجيع املو 
 املستضعفة كاألطفال والنساء.

 توفير التعليم الجيد وتعزيز التعلم مدى الحياة للجميع وتنمية المهارات عن طريق الرياضة 2-3
همة عناصر متندرج الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف ع داد "احلقوق األساسية للجميع"، وتشّكل بالتايل 

األسس الالزمة للمشاركة يف النشاط وتوفر الدراية البدنية  للتنمية املستدامة(. 1-4)الغاية  للتعليم اجليد املنصف
وأحد النتائج املهمة للتعلم يف جيعلها ضرورية لنمو الشباب  وهذا ما، مدى احلياةواالنتفاع بفوائده الصحية البدين 

 وتنمية املهارات ،يم الرياضةوتعليم ق   ،العالية اجلودةساهم الرتبية البدنية السياقات التعليمية. وميكن أن تخمتلف 
للتنمية  7-8)الغاية  نتائج التعليم، وأجواء التعلم اخلاصة بالرياضة، يف حتسني ، والنشاط البدينالرياضية

األفر قة هارات الالزمة إلنشاء التقنية القابلة للنقل، ومنها مثاًل امل غريتعزز هذه األمور املهارات  املستدامة(، إذ
على االنتقال من مرحلة الشباب إىل مرحلة  القيادة وزيادة االنضباط والتعاطف واالحرتام، اليت تساعد وتويّل 

تعليم جترييب ومتكيين وميكن هلذه األمور أيضًا أن تتيح توفري حتسني املواظبة على الدراسة. الرشد، وكذلك على 
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الذين ، ومنهم الطالب ظروفهم االجتماعيةعة متنوعة من الطالب بغض النظر عن جممو استيعاب قادر على 
للتنمية املستدامة(.  1-5و 5-4)الغايتان  لُبىن التعليم النظاميمن ظروف سواهم تكون ظروفهم أقل مالءمة 

بطريقة منصفة وشاملة  وإتاحة ممارسة النشاط البدين والرياضة يم الرياضةوتعليم ق   توفري الرتبية البدنية ساهموسي
وميكن أن تعزز للتنمية املستدامة(.  5-4)الغاية  كل مراحل التعليم يف إزالة أوجه التفاوت بني اجلنسنييف   للجميع

لتنمية املعارف واملهارات القيادية والتعلم مدى احلياة، وأن هتيئ بالتايل الظروف املؤاتية  هذه األمور التنمية الشاملة
 للتنمية املستدامة(. 7-4التنمية املستدامة )الغاية الالزمة لتعزيز 

 منصفة وشاملة للجميعو  مسالمة بناء مجتمعات 2-4
جلنس أو اء اإلثين أو او االنتمقة، أتتيح الربامج اجليدة اإلعداد، اليت تشمل الناس بغض النظر عن القدرة أو اإلعا

وين قانأو الوضع ال الثروة، عي أوصل الوطين أو االجتماالدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األ اللغة أو
مهة قّيمة يف ساهم مساأن ت ، العمل على سّد الفجوات االجتماعية، وميكنأي وضع قانوين آخر عند الوالدة أو

البدنية  املشاركة يف الرتبية وميكن أن تؤدي للتنمية املستدامة(. 2-10)الغاية  اإلدماج االجتماعي والتمكني
ماهرون  ميّسرون لع بهوالعمل الذي يضط نشاط البدين والرياضة، بفضل طابعها املشرتك بني الثقافاتوال

ان ني أتباع األديوفيما ب ختلفةلغريهم، إىل تيسري التفاهم فيما بني أصحاب الثقافات املوأشخاص يُعتربون قدوة 
ت ن اختاذ مبادراوميك .يعلة للجمومنصفة وشام بناء جمتمعات مساملةاجلهود الرامية إىل املختلفة، واملسامهة يف 

ليت تعاين من ااعات أو ن النز ماملتضررة عالقات وتشجيع التفاعل اإلجيايب وتعزيز االحرتام بني الفئات إلقامة 
ملساعدة التقدمي  وبرامج خاصة وجود ُبىن. وقد تتطلب هذه املبادرات للتنمية املستدامة( 1-16)الغاية التهميش 

اعي يف املس ة عند إدماجهاوقد تكون كل األساليب أكثر استدام للتنمية املستدامة(. 7-10)الغاية  الالزمة
 .الجتماعياإلدماج االعنف وحتقيق و  األنشطة اإلجرامية واحلّد منالعامة الرامية إىل بناء السالم 

 تحقيق النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل المنتج للجميع 2-5
يف النمو االقتصادي وزيادة اإلنتاجية واألهلية والنشاط البدين والرياضة مسامهة الرتبية البدنية ميكن الوقوف على 

وفقاً مبقدار واحد يف املائة  الناتج احمللي اإلمجايل العاملييف  وتساهم صناعة الرياضةللعمل يف خمتلف السياقات. 
وميكن أن يؤدي تعزيز االستفادة زيد من الفوائد. وميكن أن تساهم تنمية هذه الصناعة يف حتقيق املللتقديرات، 

واألنشطة الرياضية الفعاليات باملرتبطة بالرياضة و الرتفيهية من اإلمكانيات اليت تنطوي عليها السياحة قدر املستطاع 
رة  . ومتلك الرياضة قدللتنمية املستدامة( 2-8إىل دعم اجلهود املبذولة يف هذا الصدد )الغاية على وجه اخلصوص 

الختاذ املبادرات الرامية إىل حتقيق النتائج املتعلقة كبرية على اجتذاب الشباب، وجيعلها هذا األمر وسيلة قّيمة 
العمل احلر ومنها املبادرات اخلاصة بالتدريب على مهارات للتنمية املستدامة(،  4-4باألهلية للعمل )الغاية 

 يف هذا الصدد. املتطوعون، فضاًل عن ذلك، مسامهة كبرية للتنمية املستدامة(. ويساهم 6-8و 5-8)الغايتان 
ترمي إىل تعزيز املسامهات الطوعية للموظفني وميكن أن ُتستمد فوائد اقتصادية أخرى من سياسات مدروسة 
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والرعاية خدمات الرعاية الصحية  قدميلجهات األخرى القائمة على تكذلك لو  ،واملرشدين وأولياء األمور
للتنمية  3-8نشطة البدنية والربامج الرياضية الفعالة من حيث التكلفة )الغاية دعم األطريق  عن ،االجتماعية
 .املستدامة(

 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات 2-6
 وتقلا اجلنسني. خيص قضاي فيما املعايري السائدة يف اجملتمعجتّسد الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة 

وار قيادية يف بأد ضطلعي الو ، احتماالت مشاركة النساء يف األنشطة البدنية عن احتماالت مشاركة الرجال فيها
سرتاتيجيات سات واالالسيا. وميكن أن تساعد االستثمارات و خمتلف ميادين الرياضة سوى عدد قليل من النساء

عيد االضطالع على صذلك كو ، ةد املشاركة يف الرياضاالستباقية على إزالة أوجه التفاوت بني اجلنسني على صعي
نساء ئل إىل أن مشاركة الج للتنمية املستدامة(. وتشري الدال -5و 5-5و 1-5)الغايات  بأدوار قيادية فيها

ادفة هد سامهت برامج اعية. وقاالجتم يف التنميةتؤثر تأثرياً فعااًل ذ القرارات يف عمليات اختامشاركة قوية ونشيطة 
على سّيما  ، والمعاتن اجملتمهبا لدى الكثري  جرى االضطالعيم الرياضة وبرامج لتعليم ق  الرياضة  ئمة علىقا

ؤدي إعداد أن يكن عفة. ومياملستضاألخرى يف متكني النساء والفتيات والفئات الصعيد احمللي، مسامهة كبرية 
عزيز ودعمهن، وت تياتساء والفاك النشر إلأجواء آمنة  إىل هتيئةهبا بطريقة فعالة  مبادرات إعداداً جيداً واالضطالع

للتنمية  5-5الغاية )تيات اليت تتسم باحرتام النساء والفوتشجيع املواقف  ،اضطالع النساء بأدوار قيادية
يع مجعلى ذلك كو  ،اتالنساء والفتيأشكال العنف املمارس حبق  عاملستدامة(. وسيساهم القضاء على مجي

للتنمية  3-5و 2-5ن الغايتاأهداف التنمية املستدامة )، يف حتقيق على صعيد الرياضة هبن املمارسات الضارة
 املستدامة(.

المناخ  ضمان األخذ بأنماط مستدامة لالستهالك واإلنتاج واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير 2-7
 وعواقبه

االجتماعية نطاق من أجل إحداث التغريات ميكن تسخري الفعاليات الرياضية وبرامج األنشطة البدنية الواسعة ال
فرصاً لتجديد الُبىن التحتية واألساسية والبيئية املنشودة. وميكن أن تتيح تلك الفعاليات والربامج، يف ظروف معّينة، 

تنظيم الفعاليات الرياضية واملدن وتستطيع جلان ومراجعة السياسات اإلمنائية.  القدمية وحتسني وسائل النقل العام
حتسني الُبىن التحتية عن طريق  قومية لتكوين ثرواتملضيفة هلذه الفعاليات اعتبارها جزءًا من اسرتاتيجية شاملة ا

وتنظيم محالت إلحداث التغريات  ب للتنمية املستدامة(-12السياحة املستدامة )الغاية تشجيع و  واألساسية
، وكذلك عن طريق تعزيز اجلوانب ستدامة(للتنمية امل 8-12و 2 -12و 1-12السلوكية املنشودة )الغايات 

هلا على تعزيز  غريها من جوانب االستدامة. وميكن أن تتيح الفعاليات الرياضية تشجيع البلدان املضيفةالبيئية و 
للتنمية  1-12قدرهتا العلمية والتكنولوجية على االنتقال إىل أمناط أكثر استدامة لالستهالك واإلنتاج )الغاية 

وأن تؤدي إىل تغيري سلوك املستهلك  ،يف املواقفوميكن أن تؤثر برامج التوعية والربامج التعليمية  .املستدامة(
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(، وميكن أن تؤدي املكانة االجتماعية 8-12و 5-12و 2-12وكيفية استخدام املوارد الطبيعية )الغايات 
-12)الغاية لى تعزيز املسؤوليات البيئية ومواصلة العمل عيف هذا الصدد املتوفرة إىل تعزيز نشر املعلومات للرياضة 

أكسيد  انبعاثات ثاينويُنتظر بصورة متزايدة من املنظمات الرياضية أن تعمل على احلّد من  للتنمية املستدامة(. 6
لصمود تعزيز القدرة على اومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أمهية دور الرياضة يف الكربون النامجة عن أنشطتها. 

 للتنمية املستدامة(. 1-13معها )الغاية  التكيفالقدرة على و والكوارث الطبيعية خاطر املرتبطة باملناخ أمام امل

 بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات 2-8
ينات على سدخال حتإرورة ضطي املنشطات والتالعب باملباريات الرياضية تؤكد املشاكل اخلاصة بالفساد وتعا

د ني االعتبار عنياضية بعت الر املنظما حوكمةوينبغي أخذ شفافية و احلوكمة يف مجيع ميادين الرياضة ومؤسساهتا. 
قة قراراهتا بطري دى اختاذيها، ومف، والتوازن بني اجلنسني خضوعها للمساءلةمدى و  ،املؤسسات العامةتقييم فعالية 

ة،  الرياضلفساد والرشوة يفوسيساهم احلّد من حاالت ااملستدامة(.  للتنمية 7 -16و 6-16الغايتان تشاركية )
اضية أو اليات ريتنظيم فعبالتمكني من الفوز عرب عرب التالعب باملباريات الرياضية أم  الفساد سواء أكان

للتنمية  5-16و 4-16ن )الغايتا املشروعة غرياملالية التدفقات واحلّد من يف حتسني الشفافية مبناقصات رياضية، 
 املستدامة(.

 الرئيسي الثالث: محور العمل

 في الرياضة النزاهة حماية
ؤولني عن املوظفني املس اء وكبارللوزر  املؤمتر الدويل السادساستناداً إىل املستجدات منذ اعتماد إعالن برلني، يربط 

ستدامة طة التنمية املخبلرياضة هة يف اتمثل يف محاية النزاامل الثالث الرئيسي العمل حمور الرتبية البدنية والرياضة
الرتكيز  ناء مؤسسات فعالة، معالرامي إىل نشر السالم والعدالة وب 16 سّيما باهلدف وأهدافها، وال 2030 لعام

ب تتطل. و احلكومية مات غرياملنظو  واألوساط األكادمييةهبا احلكومات واألوساط الرياضية  على األنشطة اليت تقوم
 عالة تضم تبادلف، وسائل الئمةطر اليت هتدد النزاهة يف الرياضة، فضاًل عن التشريعات املمواجهة خمتلف املخا

اً ذه الوسائل جزءن تكون هجيب أو . ، والتواصل والتوعيةالرتبية الوقائيةات الالزمة، و التحقيقإجراء املعلومات و 
العمل على  يضاً أوجيب . ستوياتمنذ مراحلها األوىل ويف كل امل من ممارسة األنشطة البدنية والرياضةيتجزأ  ال

رياضة أو بدين والالنشاط الو يتأثر بالرتبية البدنية لكل من حقوق اإلنسان األساسية واحرتام وإنفاذ محاية 
 .اإلنسان ية وحقوقالتوجيهية بشأن األعمال التجار األمم املتحدة ملبادئ ، وذلك وفقاً فيها يشارك

 اية الرياضيين والمتفرجين والعاملين في مجال الرياضة والفئات األخرى المعنيةحم 3-1
جعل مرافق الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يشري مفهوم احلماية إىل التدابري االحرتازية واآلليات الرامية إىل 
فئات املختلفة املعنية بالرياضة إىل أنواع وحتتاج الأماكن آمنة للجميع حُترتم حقوق اإلنسان فيها احرتامًا تاماً. 

وخالية من اإلساءة إىل أماكن آمنة  ،ألغراض التدريب واملنافسة ،حيتاج الرياضيون خمتلفة من احلماية، إذ
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للتنمية املستدامة(؛  2-16واالجتار والعنف )الغاية  واالستغالل يف إطار العملالسلوك  وسوءواالستغالل اجلنسي 
لنقلهم إىل أماكن الفعاليات الرياضية، وإىل أماكن آمنة ملشاهدة تلك الفعاليات؛ وسائل آمنة  إىلجون وحيتاج املتفر 

وحيق للعاملني يف جمال الرياضة التمتع باحلماية من خماطر التعرض لألذى أثناء بناء املالعب الرياضية أو تقدمي 
تع باحلماية من كل املخاطر اليت ميكن أن متّس إىل التم. ويتطلع أفراد كل فئة من هذه الفئات اخلدمات فيها

 لكي تظل الرياضة جتربة إجيابية لدى اجلميع.بصحتهم وسالمتهم وراحتهم، 

 حماية األطفال والشباب والفئات األخرى المستضعفة 3-2
معاملة لرض لاالت التعاحتمص خي فيماالنساء يف ع داد الفئات املعرضة ملخاطر شديدة و يندرج األطفال والشباب 

الغاية ونة والفعالة )ية املأمري الرعاوالظروف اليت حتول دون توفواملّس بالصحة والنمو واالستغالل واإلمهال السيئة 
ل اجلنسي االستغالساءة و عمل األطفال واإلهلا  . وقد تضم املخاطر اليت يتعرضون(للتنمية املستدامة 5-2

يضاً اليت ميكن أ، ذه الظواهرهوحتّد . للتنمية املستدامة( 2-16و 7-8تان السلوك واالجتار والعنف )الغاي وسوء
 وتتطلب إتاحة لرياضية.الروح اأن تضّر جبميع الرياضيني، من إمكانية التمتع حبقوق اإلنسان األساسية وختالف 

، املتبادلحرتام ابية واالاإلجي للجميع اسرتاتيجيات وإجراءات قائمة على العالقاتالرياضة السلمية واملستدامة 
طوارئ واجهة الملءات وإجراوالتواصل القائم على الصدق والصراحة، والرد القائم على العدل والتناسب، 

 املصائب.لتخفيف من وطأة وا

 تعزيز الحوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية 3-3
 ، وطريقةتنفيذهاو ارات لقر اذ ااختب كيفية قيام اجلهات املعنيةتتعلق احلوكمة بكيفية تأسيس وإدارة املنظمات، و 

ظمات الرياضية داء املنأديد يف املصممة تصميمًا جيدًا تأثري شُبىن احلوكمة يكون لمعاملة األفراد. وميكن أن 
رص ة الفعلية واحلللمساءل خلضوعاوتتمثل السمات املهمة اليت ينبغي هلذه املنظمات أن تتسم هبا يف  ومصداقيتها.

لتنمية املستدامة(، ومنها ل 6-16)الغاية  مجيع أعماهلاذ بإجراءات شاملة يف على الشفافية والتجاوب واألخ
لرشيدة بأن احلوكمة ا بعد يوم يوماً  وإدارة الفعاليات. ويتزايد اإلقراراألعمال الداخلية واإلشراف على الرياضيني 

ء يكفي من النسا امألحيان امن  رييف الكثيوجد  للمنظمات الرياضية الفعالة واملنصفة واألخالقية. والمسة ضرورية 
 إدخال يف سامهتهنمبقرار القيادية يف املنظمات الرياضية، على الرغم من اإلعلى وجه اخلصوص يف املناصب 

التصدي  يف ة بالتايللرشيد. وتتمثل إحدى السمات املهمة للحوكمة احتسينات كبرية على حوكمة هذه املنظمات
 ستدامة(.للتنمية امل 5 -5خيص املناصب القيادية )الغاية  ألوجه التفاوت بني اجلنسني فيما

 بالمباريات الرياضيةتعزيز تدابير مكافحة التالعب  3-4
سيادة  يف هذا الصدد العصابات اإلجرامية أنشطةُ  هتدد ، إذزال التالعب باملباريات الرياضية مشكلة عاملية ما

ظاهرة  ألهناويتطلب التغلب على هذه املشكلة تعاونًا دوليًا وثيقًا للتنمية املستدامة(.  4 -16لغاية القانون )ا
رياضيون ومساعدوهم الاملشاركني يف األنشطة الرياضية، ومنهم ختلف مبهذه الظاهرة  سّ متو  عابرة للحدود الوطنية.



- 15 - 

 6مينبس  -خطة عمل قازان 

عن بّد من محاية األشخاص املعنيني بالرياضة  وال مة(.للتنمية املستدا 5-16)الغاية خرون اآلسؤولون املام و كّ احلو 
إلنفاذ القانون، وإقامة شراكات بني السلطات الوطنية واملنظمات حمددة تدابري تشريعية خاصة وتدابري  اختاذ طريق

 .الرياضية اتاملراهنالرياضية والقائمني على 

واتخاذ تدابير فعالة لضمان  يقهوضمان تطب لسياسة مكافحة تعاطي المنشطاتوضع إطار مناسب  3-5
 ألحكامه االمتثال

 األنشطة شاركني يفامل اضينيسالمة الريعلى و  ،لنزاهة يف الرياضةا خطرًا كبريًا علىزال تعاطي املنشطات  ما
للتنمية  3-16ة )الغاي تي املنشطاوحيظر القانون يف معظم البلدان تعاط. النخبويةو التنافسية و الشعبية الرياضية 

شروع، اختاذ امل ا غريطابعه، نظرًا لتنوع أشكال هذه الظاهرة و ستدامة(. وتتطلب مكافحة تعاطي املنشطاتامل
كافحة تعاطي واصلة ملعي املتاملسا. ويتطلب جناح التعليم والوقاية والكشف والردع والبحثمتنوعة تضم تدابري 

  جمال الرياضةنشطات يفكافحة اململ نسكو الدوليةاتفاقية اليو ألحكام امتثال البلدان يف جمال الرياضة املنشطات 
 .شطاتة ملكافحة املنالعاملي ملدونةاااللتزام مببادئ وقيامها بالواجبات اليت تفرضها عليها هذه االتفاقية، ومنها 

 المتابعة ضوابط -دال 
على  هذه الضوابطوزع . وتتللمتابعة من أجل تيسري مجيع املعلومات املالئمة وعرضها ضوابطوضعت اليونسكو  - 9

 التالية: الفئات اخلمس

 املعايري؛ 
 املوارد؛ 
 الرصد والتقييم؛ 
 املناصرة؛و  الرتويج 
 .البحوث 

خالل السنوات املاضية، واليت  اليت شهدها العاملواملستجدات  النتائجخمتلف  وتبنّي هذه الضوابط جمموعة من -10
ثالثة لئيسية اعمل الر مبحاور الربطها يضوابط يف جدول ُوضعت هذه ال وقدميكن أن تدعم املبادرات الالحقة. 

 .إلطار متابعة السياسات الرياضية من حماور العمل الفرعيةعشر حموراً  ثمانيةبو 

يم واملتعلقة بشواغل القائمة على الق  على الوثائق التقنينية وحتتوي األعمدة اخلاصة بالضوابط املدرجة يف فئة "املعايري"  -11
 ،برلني. وتضم هذه الفئة إعالن وحماور عمله ويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةالد املؤمتر

، تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، وقرارات األمم املتحدة بشأن للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضةوامليثاق الدويل 
متابعة السياسات الرياضية تفاوت االهتمام بوضع القسم من إطار هذا النظر يف  دويتبنّي عن أخرى.وقواعد ومعايري دولية 

الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية  ضمن حماور عمل املؤمتر السياسات من حمور إىل آخر
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-1و 1-1الفرعيني  حموري العملبالتحديد الرئيسي األول و لعمل اخيص حمور  سّيما فيما جلية، وال ثغرات، ووجود والرياضة
2. 

اليت ميكن أن تساعد على املوارد املادية والبشرية على األعمدة اخلاصة بالضوابط املدرجة يف فئة "املوارد"  وحتتوي -12
لى أمثلة عو دريبية، وسائل تيهية و ومبادئ توجوتضم هذه املوارد مناصرين دوليني وإقليميني، حتقيق أغراض حماور العمل. 

 ووضعيف البحوث  ،خمتلفة مستويات بأساليب خمتلفة وعلىكبري، وقد يكون للتعريف باملناصرين تأثري  املمارسات اجليدة. 
ي ريف املنهجعوسيساعد الت رياضة.والوممارسة الرتبية البدنية والنشاط البدين السياسات واحلوكمة والدعوة واملناصرة 

ىل معلومات أو إحتياج ند االعشريك  لوزراء على حتديد املنظمات أو املؤسسات اليت ميكن أن تكون خريباملناصرين ا
 مساعدة.

اإلجراء  ذلكأنه تبنّي أن  يعين جيد فحسب، بلاملذكور  اإلجراءجيدة أن  ةممارسوصف أي إجراء بأنه يعين  وال -13
ويراد بذلك جتربة ناجحة اخُتربت واعُتمدت باملعىن به.  حُيتذى قق نتائج جيدة، ولذلك يوصى باعتباره منوذجاً فعال وحي

وقد يكون مجع أمثلة على املمارسات . 1هبا النشر لكي يتسىن لعدد أكرب من الناس األخذالعام وُأجريت مراراً، وتستحق 
ملوظفني املسؤولني عن الرتبية الدويل السادس للوزراء وكبار ا للمؤمترحُيسب إجنازًا مهمًا  املعمورةأرجاء  مجيعاجليدة من 

على أثناء املؤمتر ويتطلب هذا األمر االتفاق . يف مجيع أرجاء العاملنظرًا الحتياجات واضعي السياسات  البدنية والرياضة
 مثااًل على ممارسة جيدة.يشّكل  جمموعة من املعايري والتعاريف لتحديد ما

يف إعداد برامج ومبادرات جيدة. وتضم هذه الفئة تقييم" احلامسة ويوجد إقرار واسع النطاق بأمهية "الرصد وال -14
ل مورد قّيم ىل تشكيإدوات ومؤشرات للقياس. وسيؤدي مجع هذه املؤشرات واألوأدوات للتقييم الذايت  عامة مؤشرات

نات يف راز دور البيّ إب ضًا إىلمر أيهبا يف سياقات خمتلفة. وسيؤدي هذا األ اليت جيري األخذيم للمعارف واملهارات والق  
غرات يف ة، وجود بعض الثالرياض ال جميفومن اجلدير بالذكر، نظراً ألمهية هذه املسائل للتنمية املستدامة خمتلف الربامج. 

 عدد من اجملاالت.

 اتبيانوتضم  "البحوث"املتابعة ختص إحدامها  أيضاً فئتني أُخريني لضوابطويضم إطار متابعة السياسات الرياضية  -15
الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني  للمؤمتر بأولويات حمددةونتائج أحدث البحوث املرتبطة ارتباطًا مباشرًا 

 استعراضجنز من عمليات أُ  ماوفقًا جملاالت العمل، وتواكب  وتُدرج البيانات يف هذه الفئة. عن الرتبية البدنية والرياضة
، وميكن أن يصبح هذا القسم من إطار متابعة السياسات الرياضية بالتايل موردًا قّيماً هبا علقةواملطبوعات املت املنشورات

" إىل االضطالع بالدور املهم املتمثل املناصرةو  وترمي الضوابط املدرجة يف فئة "الرتويج لعدد من اجملاالت.متعدد اللغات 

                                       
(: 2014) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 1

-EN-in/user_upload/goodpractices/docs/GoodPractices_Templatehttp://www.fao.org/fileadm

March2014.docx. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/goodpractices/docs/GoodPractices_Template-EN-March2014.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/goodpractices/docs/GoodPractices_Template-EN-March2014.docx
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لدى أكرب عدد  ار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةاملؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبيف ترويج ونشر نتائج 
 ممكن من الناس.

 اإللكترونيالعمل  موقع -هاء 
العمل  موقعيف الرئيسية الثالثة العمل مبحاور يقدمها أعضاء أفر قة العمل املعنية جيري نشر كل املعلومات اليت  -16

على شبكة اإلنرتنت  لوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةاملؤمتر الدويل السادس لاخلاص ب اإللكرتوين
- https://www.icsspe.org/user/login  م: ، اسم املستخدmineps :كلمة السر ،unesco.  قائمة وقد تُرمجت

 للوثائق املقدمة.فيه النسخ الفرنسية املتوفرة رنسية، وُنشرت هذا املوقع إىل اللغة الف حمتويات

اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار الرياضية بنية إطار متابعة السياسات  اإللكرتوينومياثل تصميم موقع العمل  -17
 يلي: ، ويشتمل على مااملوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة

 س للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضةالمؤتمر الدولي الساد

  يةجنة البرنامجق العامة للّ ئالوثا

 - الرئيسي األولالعمل محور 
وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة 

ي والتربية البدنية والنشاط البدن
 للجميع

 االلتزام بأولويات التنمية املستدامة 1-1
 دة األطراف بني اجلهات املعنيةإقامة شراكات متعد 1-2
 تعزيز الرتبية البدنية اجليدة والنشاط البدين يف املدارس 1-3
 نشر البيّنات املستمدة من البحوث وتعزيز التعليم العايل 1-4
 حتقيق املساواة بني اجلنسني/متكني الفتيات والنساء 1-5
 تعزيز إشراك الشباب يف عمليات اختاذ القرارات 1-6
 ز التمكني واملشاركة الشاملةتعزي 1-7

 - الرئيسي الثاني محور العمل
ة تعزيز مساهمة الرياضة في التنمي

 المستدامة والسالم قدر المستطاع

 حتسني صحة ورفاهية اجلميع يف كل األعمار 2-1
 ية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةبشر ت الستقراجعل املدن وامل 2-2
 ليم اجليد وتعزيز التعلم مدى احلياة للجميع وتنمية املهارات عن طريق الرياضةتوفري التع 2-3
 بناء جمتمعات مساملة ومنصفة وشاملة للجميع 2-4
 حتقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل املنتج للجميع 2-5
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات 2-6
مستدامة لالستهالك واإلنتاج واختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة  ضمان األخذ بأمناط 2-7

 املناخ وعواقبه تغري
 شاملة للجميع على مجيع املستوياتبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة و  2-8

 - الرئيسي الثالث محور العمل
 في الرياضة حماية النزاهة

 لني يف جمال الرياضة والفئات األخرى املعنيةمحاية الرياضيني واملتفرجني والعام 3-1
 محاية األطفال والشباب والفئات األخرى املستضعفة 3-2
 تعزيز احلوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية 3-3
 تعزيز تدابري مكافحة التالعب باملباريات الرياضية 3-4
ذ تدابري واختاوضمان تطبيقه وضع إطار مناسب لسياسة مكافحة تعاطي املنشطات  3-5

https://www.icsspe.org/user/login


- 18 - 

 6مينبس  -خطة عمل قازان 

 ألحكامه فعالة لضمان االمتثال

  دليل ألفرِقة العمل
إطار متابعة السياسات الرياضية 
الخاص بالمؤتمر الدولي للوزراء 
وكبار الموظفين المسؤولين عن 

 التربية البدنية والرياضة

 

  معرض الملصقات

  مسرد المصطلحات
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 الملحق الثاني

 مل قازانخطة ع جراءاتإل العناصر الرئيسية

إعداد أداة للدعوة واملناصرة لتقدمي حجج قائمة على البّينات من أجل االستثمار يف الرتبية  :1 اإلجراء
 البدنية والنشاط البدين والرياضة؛

وضع مؤشرات مشرتكة لقياس مسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف  :2 اإلجراء
 دامة ذات األولوية؛وغايات التنمية املست

توحيد ومواصلة حتسني املعايري الدولية اليت تتيح لوزراء الرياضة اختاذ التدابري الالزمة بشأن النزاهة  :3 اإلجراء
 (؛لرياضةال ااالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمب إجراء مرتبطيف الرياضة )

 والرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين؛ مرأةللإجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مرصد عاملي  :4 اإلجراء

إنشاء مركز لتبادل املعلومات وفقًا إلطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر  :5 اإلجراء
 ؛رياضةة والالدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدني

لجنة الدولية لا أو على عاتق عاتق اليونسكو وحدها، يذ خطة عمل قازان علىتنف ؤولية عنأن تقع املسميكن  وال
شروط إذا توفرت ال اجحًا إاليذًا نميكن تنفيذ خطة عمل قازان تنف الو وحدها.  احلكومية للرتبية البدنية والرياضة

 التالية:

 املسؤولية؛حكومية يف حتمل هذه  حكومية وحكومية وغري اشرتاك جهات معنية أخرى دولية (1)

 من خطة العمل ذات أمهية على الصعيد الوطين؛ معّينةقيام الدول األعضاء بتحديد ومتويل أنشطة  (2)

 قيام الدول األعضاء بالدعوة إىل تنفيذ خطة العمل على الصعيدين اإلقليمي والقارّي. (3)
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 :1 اإلجراء

ة لتربية البدنير في استثمات من أجل االإعداد أداة للدعوة والمناصرة لتقديم حجج قائمة على البّينا
 والنشاط البدني والرياضة

 السياق والمسّوغات - 1

للرياضة، العاملي وبالنفوذ  ،الرياضةاليت تنطوي عليها اهلائلة  تباإلمكانيا يف مجيع أرجاء العامل اإلقرار ايدز تي
وتدّل وعلى الشباب بوحه خاص.  على اجملتمعات بوجه عام الرياضة تأثريبو وبكون الرياضة لغة عاملية، 

على الرياضة جتلبها الفردية واالجتماعية واالقتصادية املتعددة اليت ميكن أن  الفوائداملتزايدة بشأن البّينات 
. ةشاملبطريقة سياسات مالئمة وتنفيذها ورصدها وضع الرياضة املسؤولة عن أنه ينبغي للسلطات 

من عوامل  بوصفها عامالً الرياضة اليت تنطوي عليها  تمكانيامن اإلوجه  على أكملوتتطلب االستفادة 
اجلهات املعنية داخل احلكومات الوطنية خمتلف جمموعة من حشد والسالم  حتقيق التنمية املستدامة

 (1) :نيالتالي رَطنيشأن الرياضة يف الربامج السياسية الوطنية توفر الش ولكْن يتطلب إعالء .2وخارجها
 (2) ؛لميزة التنافسية لالستثمارات يف الرياضةلالرئيسيني يف احلكومات الوطنية رار أصحاب القإدراك 

 تستحسن االستثمار يف الرياضةاليت املعنية الرياضة والوزارات األخرى  ةإقامة شراكة بني وزار التمكن من 
 .وتعتربه استثماراً سليماً 

بشأن نات البيّ لى قائمة ع معلوماتورة توفري بضر ما داخل احلكومات، سيّ  الو واسع النطاق، ويوجد إقرار 
ألي  مية االجتماعيةلى التنعوالرياضة  الرتبية البدنية والنشاط البدينهبا  تعودميكن أن اليت  ةاإلجيابياآلثار 

عائد " اً إقناع ملسّوغاتاوتضم أكثر تلك التمويل العام للرياضة. وكذلك بضرورة إبراز مسّوغات ، بلد
على ضرورة  الستثمارا عوائدل حتليوينطوي بتكاليفه.  مقارنةعمل معنّي الربح الناتج عن  "، وهواالستثمار

واملناصرة من  الدعوةة أو حجاة ألداإلنفاق العام. وينبغي خيص  مابعني االعتبار فيالتكاليف واألرباح أخذ 
 املوارد العامة على نافسةامليف وز الفلكي تتيح مقنعة أن تكون الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة أجل 

 .كثرية جديرة باالهتمامأخرى   مع قضايا احملدودة

 عوائداستنادًا إىل  يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضةالستثمار ل أُطرإىل وضع  ويتزايد التوجه
يف الرتبية البدنية  تثمارأن االساملتوفرة يف هذا الصدد داللة جلية على احملدودة تدّل البّينات و  ،االستثمار

 مدة ترتاوحيف غضون لعوائد االستثمارات األخرى استثمارية مناف سة عوائد يدّر  والنشاط البدين والرياضة
استثمار يف الرياضة أفضل االستثمار يف  منظمة الصحة العاملية عتربوبناًء على ذلك، ت. سنة وسنتنيبني 

                                       
 .من امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة اجلهات املعنية الرئيسية 3 من املادة 2 الفقرة تبنّي  2
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يف الرتبية البدنية والنشاط البدين  اً حاليُتستثمر  ومع ذلك ال. يةاجلدوى املال من حيثالصحة العامة جمال 
 .سوى نسبة صغرية من ميزانية الصحة وغريها من امليزانيات الوطنيةوالرياضة 

إىل زيادة االستثمارات من أجل الدعوة من املبادرات الوطنية والدولية عدد اختاذ  السنوات املاضية شهدتو 
 ملبادرات على األقل أحد أوجه القصور التالية:اوشاب تلك . 3يف الرياضة

  ؛االستثمار يف الرياضة وائدبشأن عاملقدمة  احلججقّلة أو ضعف 
  ؛الستثمارات يف الرياضةاملقنعة املتعلقة با احلجج األخرىقّلة 
  ؛حجج املقدمةلل اإلقليميضيق النطاق املواضيعي أو 
  ؛ةمناسب غرياحلجج بطريقة تقدمي 
 اهب لقةخيص تبليغ ونشر البّينات واحلجج املتع فيمالفعالية االفتقار إىل ا. 

ات ومسّوغ قدمي حججتمن أجل وإتاحتها جلميع الدول  ،إعداد أداة للدعوة واملناصرةسيكون ولذلك 
 الوطنية يف هذاو لدولية املساعي اإجنازًا كبريًا يف الرياضة،  االستثمار يف تثبت جدوىقائمة على البّينات 

كة بني لية مشرت مسؤو صفها العامة بو  اتالستثمار لمشرتك إطار وضع ل آليةيؤدي ذلك إىل إجياد وسالصدد. 
 .طافيف هناية امل إىل وزراء املاليةمتويل الرياضة مسؤولية  سناد، وإالوزارات

 األهداف - 2

ت ومسّوغات مقنعة تثبحجج إعداد على املعنيني واملسؤولني اآلخرين وزراء الرياضة  مساعدة (1)
 ؛الرياضة االستثمار يف جدوى

 ؛يف الرياضة اتزيادة االستثمار من أجل  هاوتعزيز شراكات داخل احلكومات وخارجها إقامة  (2)

قائمة على البّينات بشأن عوائد االستثمار يف و حُمكمة الالزمة لتقدمي بيانات مالية  سإرساء األس (3)
 على الصعيدين الوطين والدويل.الرياضة 

 ة الرئيسيةاألنشط - 3

 ؛حبوث تكميليةالشروع يف و  ،الدراسات السابقةاملوجودة يف ثغرات الحتليل  (1)

 ؛للدعوة واملناصرةاليت تنطوي عليها املبادرات الراهنة  أوجه القوة والضعف والفرص واملخاطر حتليل (2)

                                       
 .2014 لعام الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة لدورة اللجنة التقرير اخلتاميمن  90إىل  85الفقرات  انظر 3

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002280/228049e.pdf


22 

 6مينبس  -خطة عمل قازان 

 ؛خطة إعالميةوضع  (3)

 االستثمار. عوائدتستند إىل  للدعوة واملناصرة دوليةإعداد أداة  (4)

 الشركاء الرئيسيون المحتملون - 4

 مل الدولية، ظمة الع، ومنمنظمة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 (اليونيسف)ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

 ةنمية اإلقليميالت نوكألورويب، وبااالحتاد األفريقي، واالحتاد ) قارية و/أو إقليمية حكومية دولية منظمات 
 (إخل... 

 املتخصصة املعنيةالدولية والوطنية ؤسسات امل 
 املنظمات الرياضية 
 بوجه عام األعمالقطاع السلع الرياضية و  قطاع صناعة 
 التأمني الصحي مؤسسات 
 ية لرتبلابطة الدولية ة، والر لرياضاملنظمة الدولية النسائية للرياضة، وفريق العمل الدويل بشأن النساء وا

 البدنية والرياضة للفتيات والنساء
 



23 

 6مينبس  -خطة عمل قازان 

 :2 اإلجراء

 أهداف وغايات تحقيق ضة فيوضع مؤشرات مشتركة لقياس مساهمة التربية البدنية والنشاط البدني والريا
 التنمية المستدامة ذات األولوية

 السياق والمسّوغات - 1

وكذلك على  ،ية املستدامةفًا للتنمهد 17على  2030 لعامللتنمية املستدامة خطة األمم املتحدة حتتوي 
جل خلطط األ وسطةيق متطر . وتشّكل تلك األهداف والغايات خريطة للتنمية املستدامة دةغاية حمد 169

هبا  تضطلعليت ا ،ياساتع السالتنمية الوطنية والتعاون الدويل من أجل التنمية. وسيجري إدماج عملية وض
ة طراف والثنائيعددة األاملت حلكومية ومؤسسات املعونة اإلمنائيةاحلكومات الوطنية واملؤسسات الدولية ا

شديداً  ماً سكو التزانوتلتزم اليو  .به ةاملتعلقيف هذا اإلطار العام وأهدافه وغاياته واملؤشرات  واجلهات املاحنة،
 .براجمها وأنشطتها مع هذا اإلطارمبواءمة 

هتا، إشارة مباشرة اغايأهدافها و  هدف أو غاية من ، يف أي2030 تشري خطة التنمية املستدامة لعام الو 
، على الرغم من اإلقرار، يف ديباجة اخلطة، بأن الرياضة عامل من الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضةإىل 

على  حُيتمل احتمااًل كبريًا أن يؤدي هذا األمرولذلك  عوامل التمكني املهمة للتنمية املستدامة والسالم.
يف جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة إمهال التدابري السياسية الرامية إىل إىل  ين الوطين والدويلالصعيد

اإلقرار يكفي من  حتظى مبا تدابري ال و/أو فعالة غري، أو إىل جعلها تدابري الرياضة وعن طريق الرياضة
على  صرحياً  نصاً  ضاًل عن ذلك،ف، 2030 خلطة التنمية املستدامة لعام 18-17الغاية  تنصّ و بأمهيتها. 

على تعزيز دعم عالية اجلودة يف الوقت املناسب، وكذلك الو  هبا وثوقاملبيانات الفر اتو  يف كبريةزيادة  حتقيق 
املدرجة ؤشرات املفضاًل عن  وضع مؤشرات خاصة بالرياضةبّد من  ولذلك ال. بناء القدرات يف هذا الصدد

 .4ملؤشرات أهداف التنمية املستدامةقائمة األمم املتحدة الرمسية يف 

البدنية والنشاط البدين يثبت تأثري الرتبية تقدمي دليل من العسري للغاية بأن إقرار واسع النطاق ويوجد 
نظراً لقّلة البيانات املتوفرة يف هذا الصدد يف الوقت  حتقيق األهداف العامة للتنميةيف تأثرياً مباشراً والرياضة 

بشأن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة سّيما قّلة البيانات الوطنية املتوفرة  عيتها، والاحلاضر وتدين نو 
 االت.اجملللسياقات و  كبرياً وفقاً   اختالفاً املتوفرة البيانات وتدين نوعيتها؛ ونظراً الختالف  والتنمية املستدامة

إىل  املعنية العامة األخرىأعضاء اهليئات وزراء الرياضة و شقني لضمان استناد  ذيويوصى باألخذ بنهج 
ينبغي  وخيص الشق األول البيانات الوطنية، إذالسياسات املتعلقة بالرياضة.  عند وضعدقة  أكثر بيانات

                                       
4 /http://unstats.un.org/sdgs 
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 املؤشرات األساسيةعن  هبا معلومات صحيحة وموثوقالوطنية أن تفضي إىل توفري لعملية مجع البيانات 
وعدد  ،اخلاصة بالرياضة األساسية املاديةالُبىن و ، املخصصة للرياضة املاليةاالعتمادات ) العامةواملؤشرات 

وتفصيل تلك  (،على سبيل املثالوحجم املشاركة يف األنشطة الرياضية، ، العاملني يف جمال الرياضة
يل على سبواإلعاقة اجلنس والعمر )وفقًا للمتغريات الرئيسية إلطار أهداف التنمية املستدامة  املعلومات

حتقيق الرياضة يف مسامهة للحكومات قياس تتيح مؤشرات أكثر دقة  وضع الثاينوخيص الشق (. املثال
. هبا اخلاصلسياق لاليت حتظى باألولوية وفقًا احملددة التنمية املستدامة مؤشرات أو /و وغاياتأهداف 

 اخلاصة بالسياساتباشرة للتدابري امل املسامهات املباشرة واملسامهات غريينبغي هلذه املؤشرات أن متيز بني و 
 .وغايات حمددة للتنمية املستدامةيف حتقيق أهداف بالرياضة  املتعلقة

 انهدفال - 2

التنمية املستدامة وغايات دور الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف الوقوف على  (1)
 ؛األولوية ذات

يف والتبليغ للتخطيط والتنفيذ الالزمة رئيسية العناصر الة بالرياضعن  املسؤولةالعامة  يئاتتزويد اهل (2)
 أهداف التنمية املستدامة. إطار

 األنشطة الرئيسية - 3

عن طريق الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة مسامهات تقييم  (1)
 ؛وقوية حجج مالئمةاالستناد إىل 

الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف  مبسامهةالبيانات املتعلقة  ونشر وحتليل ومقارنةمجع  يسريت (2)
 ؛على الصعيدين الوطين والدويل أهداف التنمية املستدامةحتقيق 

 ؛قة بالرياضة على الصعيد الوطيناملتعللبيانات الرئيسية امجع املعنية على العامة  يئاتاهلمساعدة  (3)

مسّوغات إبراز من أجل وفقًا للمتغريات الرئيسية تفصياًل متسقًا البيانات املتعلقة بالرياضة فصيل ت (4)
 ؛ملساواة يف أهداف التنمية املستدامةا

 ؛بشأن املؤشرات املالئمة والوقوف على املؤشرات املوجودة ئيةاستقصادراسة إجراء  (5)

هداف التنمية أل ،املؤشرات اخلاصةكذلك و  ،العامةواملؤشرات األساسية تعريف املؤشرات و اختيار  (6)
 ؛بطريقة متسقة املستدامة احملددة
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ؤشرات خيص امل فيما، هانطاق تطبيقكذلك و هلا،  وفقاً البيانات تفصيل  املرادتغريات املحتديد  (7)
 ؛الئمةامل

بشأن  عملية  توجيهاتدة، وإعداد املمارسات اجليمعلومات عن ومجع  حتديد املؤشرات الرئيسية (8)
 ؛علوماتوامل شراتلك املؤ لت املعنية العامة األخرىأعضاء اهليئات و استخدام وزراء الرياضة كيفية 

الدورات  منها يف االستفادة يم الرياضة تنميتها من أجلاليت تتيح ق  هارات املتوفري معلومات عن  (9)
ستدامة نمية املهداف التفقًا ألو هبا  اليت جيري األخذنهجيات امل عنوكذلك  ،التدريبية احملتملة

 املالئمة.

 الشركاء الرئيسيون المحتملون - 4

 أمانة الكومنولث 
  (اإلحصاءات شعبة)إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة 
  ما يّ س الو ) هبا ملتعلقةااألخرى العمل الرياضة وجماالت ب معنيةحكومية  دوليةوجهات جهات حكومية

 (والصحة والرتبية املالية
 األكادميية السويسرية للتنمية 
 األكادميية األوساط 
 اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة 
 لدولية أو الرابطة ا/ورياضة، ء والاملنظمة الدولية النسائية للرياضة، و/أو فريق العمل الدويل بشأن النسا

 للرتبية البدنية والرياضة للفتيات والنساء
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 :3 جراءاإل

في الرياضة  ة بشأن النزاهةالالزم ابيرتوحيد ومواصلة تحسين المعايير الدولية التي تتيح لوزراء الرياضة اتخاذ التد
 (االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضةب إجراء مرتبط)

 غاتالسياق والمسوّ  - 1

بدين والرياضة لنشاط البدنية وايثاق الدويل للرتبية الامل مادة منأطول من إعالن برلني و جرى ختصيص أكرب قسم 
ظمات اجملتمع اضية ومننظمات الرياحلكومية واحلكومات واملالدولية اختذت املؤسسات و الرياضة. يف نزاهة الحلماية 

، لرياضةوا بية البدنية عن الرت سؤولنيمنذ انعقاد املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني امل ،املدين األخرى
اقية صداملض طرية تعرّ هتديدات خ ذلكعلى الرغم من زالت هناك  يف هذا الصدد، ومامن املبادرات الكثري 

كثرية مبادرات  ل تتناو و . يز الصحةوظائفها الرتبوية واإلمنائية ودورها يف تعز وتضعف الرياضة للخطر والنزاهة يف 
 لعمل الفرعيةا حماورن  الرياضة ميفخيص النزاهة  ما مجيع عادةمل تش أهنا ال بيدالرياضة، يف لنزاهة لجوانب مهمة 

ن ني املسؤولني عر املوظفاء وكباالدويل السادس للوزر املوضوع من أجل املؤمتر  طار متابعة السياسات الرياضيةإل
 .الرتبية البدنية والرياضة

 لة يف هذا الصدداملبذو د اجلهو رتقاء باالضرورة  ، فضاًل عن ذلك،الرياضةيف نزاهة الباملتعلقة فضائح التكرار ويبنّي 
ا موضع ووضعه ياضةالر يف ة نزاهالباخلاصة ملعايري الدولية ا تعزيزالعمل على مواصلة و  ،على الصعيد الوطين

توقيع خيص ال مافيألعضاء الدول ا الكثري منيواجهها املتواصلة اليت  املصاعبُ ذلك أيضًا  وتبنّي ضرورةَ . التطبيق
تضم تلك . و نفيذهارصد تو ا وتنفيذه الرياضةيف نزاهة الالصكوك القانونية الدولية املتعلقة بديق على والتص

س أوروبا بشأن اقية جمل، واتفاالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضةالصكوك على سبيل املثال 
د مكافحة الفساأن بشرمية ت واجلعين باملخدراواتفاقيات مكتب األمم املتحدة امل ،التالعب باملباريات الرياضية

 .واجلرمية املنظمة

اضة املعنية بالري السلطات تتوقف قدرةو بالتعقيد.  الرياضةيف نزاهة ال بشأناخلاصة اليت جيب اختاذها وتتسم التدابري 
 هبا يف الضطالعا يت جيريطة الاألنشإمكانية إجياد أوجه تآزر بني  على اختاذ تلك التدابري بصورة متزايدة على

نطاق  للرياضة ويتسع املتعددة الفوائدر تتزايد البّينات اليت ُتظه ، إذالرياضةيف نزاهة املتعلقة بالاالت اجملخمتلف 
طنية متكاملة شريعات و عتماد تمؤخرًا باالدول األعضاء  بعض ويؤكد قيامُ . املعنية بالرياضة مسؤوليات السلطات

 .هذا األمرَ هبا  نشاء هيئات معنيةوإالرياضة يف نزاهة ال بشأن

لزيادة الوعي مهمًا للغاية تدبرياً ها ومواصلة حتسين الرياضةيف نزاهة السياسة اخلاصة ب املعايري اإلرشاديةتوحيد ويُعّد 
 .كافياً   بالتأكيد تدبرياً يكن  وإن مل، وتعزيز قدرات الدول األعضاء يف هذا اجملالاحلكوميني لدى أصحاب القرار 

اليت جيب لإلجراءات السياسية  املشرتكة احملاوروجه اخلصوص، لتعزيز أوجه التآزر يف على هذا التدبري، بّد من  الف
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الشراكات، ومحاية املبلغني عن  إقامةاحلقوق األساسية للرياضيني، و  تشملاليت و على الصعيد الوطين، اختاذها 
غايات قابلة للقياس واعتماد تشريعات ذات ئية والتوعية، ، والرتبية الوقاحرية وسائل اإلعالمضمان و  ،املخالفات

 ،هذا التدبريوسيتيح وإنفاذ القانون، والرصد. والتحقيق وتبادل املعلومات، ، املوجودةاملعايري الدولية استنادًا إىل 
 ا مثاًل احلوكمةومنه، الرياضةيف نزاهة الاخلاصة باملعّلقة واملسائل املستجدة على الصعيد الدويل، إدماج املسائل 

يف هذه املعايري وستؤدي عملية إعداد عليها.  من املعايري املتّفقمتسقة الرشيدة للمنظمات الرياضية، يف جمموعة 
واجلهات املعنية  واألوساط الرياضيةاحلكومية واحلكومات الدولية التعاون بني املنظمات تعزيز ذاهتا إىل  حدّ 

 األخرى.

 الهدف - 2

ول إجياد حلمن أجل  التآزرر تيسّ  الً ومشو دولية أكثر اتساقًا  عن طريق األخذ مبعايريرات الرياضة تعزيز قدرات وزا
 املوجودة. القواعدوتساعد على تطبيق  ،الرياضةيف نزاهة الاملتعلقة ب للمشاكل

 األنشطة الرئيسية - 3

 عن طريق إجراءات ومبادراتت دّ عاليت أُ  ،الرياضةيف نزاهة المعايري السعي إىل التوافق من أجل تطبيق  (1)
 مرتابطة، تطبيقاً فعااًل؛ غري سياسية

يف املسائل احملددة اخلاصة بالنزاهة لإلجراءات السياسية اليت جيب اختاذها بشأن املشرتكة  احملاورحتديد  (2)
 ؛عندما يكون هذا األمر ممكناً الرياضة 

 ؛املوجودةملعايري والقواعد الدولية الوقوف على ا (3)

املعلومات وضمان تبادل بطريقة شاملة،  الرياضةيف نزاهة اللتشريعات الوطنية اليت تتناول الوقوف على ا (4)
 ؛أفضل املمارساتاملتعلقة ب

 ؛الدول األعضاء احتياجاتتقييم  (5)

 ؛حتديد طبيعة الوثيقة اخلتامية وإجراءات اعتمادها (6)

 .يضاحيةالوثيقة اخلتامية واملذكرة اإلمشروع إعداد  (7)

 الشركاء الرئيسيون المحتملون - 4
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  ،لدولية، ومنظمة االعمل  منظمةو الكومنولث، و جملس أوروبا، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ملتحدة ا، ومنظمة األمم (نرتبولاإل) التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

 )اليونيسف( للطفولة 
 لعاملية ملكافحةالوكالة ة، وامكتب مؤمتر األطراف يف االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياض 

 املنشطات
  ،ظمات ، ومن)الفيفا( دمكرة القللدويل اقني، واالحتاد واللجنة األوملبية الدولية للمعو اللجنة األوملبية الدولية

 دولية أخرىرياضية 
 عبني لاّل عاملي الحتاد اال 
  ،ومبادرة "منظمة الشفافية الدوليةPlay the Game"ضي، واملركز الدويل لألمن الريا 
 اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة 

 



 

 :4 اإلجراء

 يط البدنالنشاو لمرأة والرياضة والتربية البدنية لإجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مرصد عالمي 

 غاتالسياق والمسوّ  - 1

مرصد للمرأة والرياضة إنشاء  على، 2007 يف عام، الذي اعتمده 36م/34القرار  يفلليونسكو وافق املؤمتر العام 
حتت رعاية  راكز اليت تعملاهد واملء املعوفقاً للخطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاوالرتبية البدنية حتت رعاية اليونسكو 

، لفةسباب خمتألأخريًا كبريًا العمل على إنشاء وتشغيل هذا املرصد تتأخري  وجرى مع ذلك. (2 اليونسكو )الفئة
ة، اتيجية للمنظملوية اسرت نسني أو تعترب املساواة بني اجلزالت اليونسكو  وماحىت اآلن. جير إجناز هذا العمل  ومل
ت بينما طرأ، حلاً املرصد صنشاء ااملقرتحة اليت يستند إليها قرار إزال الكثري األهداف والوظائف واألنشطة  وما

ريات، على تلك التغ وتتعلق. خالل السنوات العشر املاضيةاملهمة العوامل السياقية  على عدد من جليةتغريات 
وتزايد  ،ثهاحب جيبليت المسائل لوتوسع النطاق املوضوعي البّينات املتعلقة هبذا املوضوع، بتزايد وجه اخلصوص، 

جديدة  وأساليب كنولوجياتت انتشارو على الصعيد الدويل، تلك املسائل  تبحثعدد املؤسسات واملبادرات اليت 
عملية  يفشديداً ثرياً جلديد تأا السياق اجذرياً. ويؤثر هذ تغيرياً الدويل بل التعاون سُ تغرّي وتشاطر املعارف للتواصل 

 ليكاهلها، وكذلك أن يوفر  دلمرصل اليت ينبغيخيص احلّد األدىن للكفاءات  ما فيماسيّ  ال، و املنشودإنشاء املرصد 
من بري كعدد  شد حلكبرية   اتيأيضًا على إمكان هذا السياقينطوي  لكنْ و . للمرصدالداخلية  واحلوكمةالتنظيمي 

 سياسي واسع النطاق.دعم وحشد ، الالزمةالكفاءات واملوارد حشد و  ،الشركاء

 ،عن طريق الرياضةو لرياضة ا جمال ات والنساء يفتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني الفتياإلقرار بأمهية ويندرج 
يل مل املؤمتر الدو عقة أفر   جتماعاتالالنتائج الرئيسية ، يف ع داد عن طريق الرتبية البدنية والنشاط البدينكذلك و 

وضوع يف هذا امل هبا ظىة اليت حيألمهياوتدل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة. 
ملؤمتر ا ن أجلملوضوع ما ةياضالري اتأن إطار متابعة السياسمع ذلك على مجيع حماور العمل الرئيسية والفرعية 

 -الئماً مأو حىت  -افياً يكون ك الة قد الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياض
ن من حبث هذه للتمكا هب ضطالعجيب االوبالدعوة واملناصرة، اليت علومات بالوظائف املتعلقة بتبادل امل للقيام

 ة.ضيالريا لسياساتوضع اعملية أساسياً وعنصراً ضرورياً لعداً باعتبارها بُ املسألة بطريقة فعالة 

الدعوة العامة يف نطاق املساواة بني اجلنسني يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة وتندرج الدعوة إىل حتقيق 
"حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء  ضرورة 5 التنمية املستدامة هدف بنّي متكني املرأة. ويإىل 

حيث يتطلب هذا جماالت كثرية ، يف هذا الصدد من إحراز بعض التقدم، على الرغم زالت هناك وماوالفتيات"، 
الرتبية البدنية  ميادينومتكني املرأة يف املساواة بني اجلنسني يز وتُعّد ضرورة تعز . إحراز تقدم أكرب بكثري األمر

ولذلك سيكون حصر هذا املوضوع يف قسم فرعي من حتتمل التأجيل،  ضرورة عاجلة الوالنشاط البدين والرياضة 
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يستحق  ، إذالئق ، أمرًا غريةيالرياض اتالسياسوضع من أجل  إنشاء مركز لتبادل املعلوماتك  ،آخر نشاط
وتضغط  حمددة، آلية تفرض حتقيق نتائجعرب شديد  وضوع املساواة بني اجلنسني أن حيظى، بداًل من ذلك، بتأييدم

 وعن طريق الرياضة.يف جمال الرياضة املنشود عليه إلحداث التغيري  متفقتنفيذ برنامج من أجل وتعمل حبزم 

 األهداف - 2

 املساواة بني اجلنسني؛تراعي ة وخطط عمل يسياسات رياضلوضع الالزمة دعم بناء القدرات  (1)

 الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة للفتيات والنساء؛إتاحة وتشجيع احلوار بشأن تعزيز التوعية  (2)

 الرياضة؛خيص  فيما 5 رصد وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق هدف التنمية املستدامة (3)

 العامة املعنية بالرياضة واملنظمات الرياضية؛يف اهليئات  صنع القرار النساء مناصبإمكانية تويّل تعزيز  (4)

يف مجيع األدوار  تعزيز مشاركة الفتيات والنساء يف األنشطة الرياضية والنشاط البدين والرتبية البدنية (5)
 ؛واملستويات

اليت العنف اجلنساين  لأشكامجيع وقائية وعالجية بشأن تدابري واختاذ  ،وتشجيع احلوار ،تعزيز التوعية (6)
 ؛ةالبدنية والنشاط البدين والرياضعرتض مشاركة الفتيات والنساء يف الرتبية ت

 بشأن تصوير وسائل اإلعالم للمرأة يف جمال الرياضة؛ تعزيز التوعية (7)

ووسائل ة ومنها الُبىن األساسييف الرياضة، شاركة من املالنساء والفتيات ُسبل متكني االستثمار يف تعزيز  (8)
 ؛التمويل

 .املالئمةإجراء البحوث  إىلوالدعوة املبادرة  (9)

 األنشطة الرئيسية - 3

 ؛هبا املرتبطةالشبكات اإلقليمية والوطنية كذلك و املعنية، الدولية واملبادرات ملؤسسات حتديد ا (1)

 الرئيسية؛واجلهات املعنية حتديد األغراض  (2)

 ؛مركزيةلاّل والقابلة كزية املر الوظائف الضرورية حتديد  (3)

 ؛الضروريةوالقدرات الكفاءات حتديد  (4)

 الداخلية؛ للحوكمةنظام  وضع (5)

 واملتطلبات القانونية؛ الالزمةاملوارد حتديد  (6)

 .وضع جدول زمين للتنفيذ (7)
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 الشركاء الرئيسيون المحتملون - 4

 (مرأةدة للهيئة األمم املتح) هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 املنظمة و  ،لفتيات والنساءرياضة لة والوالرابطة الدولية للرتبية البدني ،فريق العمل الدويل بشأن النساء والرياضة

 الدولية النسائية للرياضة
 منظمات دولية حكومية إقليمية و/أو قارية 
 خرىأدولية  اضيةومنظمات ري ،عوقنيواللجنة األوملبية الدولية للم ،اللجنة األوملبية الدولية 
 االحتاد الدويل للرياضة اجلامعية 
 بوجه عام األعمالقطاع السلع الرياضية و  قطاع صناعة 
 وسائل اإلعالم املتخصصة 
 األوساط األكادميية 
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 :5 اإلجراء

دس الدولي السا تمرجل المؤ أمن  إنشاء مركز لتبادل المعلومات وفقًا إلطار متابعة السياسات الرياضية الموضوع
 للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة

 غاتالسياق والمسوّ  - 1

وضع إطار مشرتك ملتابعة إعالن برلني، ، 2015 يف عامالذي اعتمده ، 43م/38القرار  يفلليونسكو د املؤمتر العام أيّ 
ومتابعة ، 2013 وظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف عامالذي اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار امل

املرتتبة  اآلثارُ رضت . وعُ يف ذلك القراراملؤمتر العام  هالذي اعتمد ،للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضةامليثاق الدويل 
املشرتكة للجنة الدولية احلكومية العادية ل الدورة خالبإجياز ونوقشت به  األولية املتعلقة واالقرتاحاتُ املنشود على اإلطار 

وأفضت املالحظات اليت أبداها . 20165 يف عام ، اليت ُعقدتللرتبية البدنية والرياضة وجملسها االستشاري الدائم
 حتديد ثالثة الدورة إىل تلكبعد اجمللس االستشاري الدائم أعضاء أعضاء اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة و 

 وإجناز إعداد جدول ،للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةمواضيع رئيسية 
ملؤمتر الدويل السادس للوزراء ا املوضوع من أجل ةيالرياض اتمتابعة السياس األساس املنهجي إلطار يشّكلاألبعاد  ثنائي

 .املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةوكبار املوظفني 

س متر الدويل الساداملؤ جل أمن  شئت، اليت أُنرباءخلاخلاصة باقة العمل الثالثة مع أفر  اليت أُجريت وأتاحت املشاورات 
 حتسنياصلة مو قة العمل، فر  رتوين ألع إلكموق إنشاءُ  وكذلكللوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة، 

 تلكقبل. وأفضت  املستيفمعلومات  تبادللمركز إمكانية االستناد إليه إلنشاء واختبار  ةيالرياض اتمتابعة السياسإطار 
 املشاورات إىل النتائج الرئيسية التالية:

  وتدّل ؛ طاقع النواس قبولب - لثالثةامواضيع املؤمتر الرئيسية  تطابقاليت  -الرئيسية الثالثة حتظى حماور العمل
تقسيمها و ر العمل حماو فصيل تبأمهية قرار اإل املتعلقة مبحاور العمل الفرعية علىواالقرتاحات املناقشات 

 ؛كمشرت دويل اد مرجع اعتمجل ق من أبالتقارب والتوافمرجعاً دولياً مشرتكاً والتزاماً  اباعتباره حبسب املوضوع

  فئة احملددة اليت ال ذكرت حاالار تكر وكذلك قدمة إلثراء اإلطار، على كمية ونوعية املعلومات امل احملافظةتدّل
مها حبسب ل وتقسياور العمحمتفصيل األمور املتمثلة يف أن على ، ضمن اإلطار املقدمة املسامهاتهبا  تتعلق

 فيةضاإ كانت حوافزأو  و/تقدمي املعلومات يّسرت وتوزيع "ضوابط" املتابعة على فئات خمتلفة  املوضوع
 ؛ميهاتقدل

                                       
 .2016 لعام للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضةلدورة ا خلتاميالتقرير امن  54إىل  49الفقرات  انظر 5
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 ؛ طاريف اإل "ت اجليدة" و"املمارسااملناصرين"املقدمة عن إدراج املعلومات  دونمسائل منهجية  حالت
ن مى الرغم عل، اجليدة املتعلقة باملمارساتاملعلومات  واستخراج وعرض حتديد وتقدميأساليب ستتطلب و 

؛ بيقوضع التطوضعها مبل قفيضًا مستحتلياًل املمارسات على الصعيد الدويل، تلك بنشر االهتمام الكبري 
 ؛وماتاملعل ارختيالاسة سيوجود  مستحيلة نظراً لعدم ةاملقدم املعلوماتمراقبة جودة كانت بوجه أعم،  و 

 واشتكى ؛ لواردةا سامهاتاملترمجة و منتدى تفاعلي إنشاء  دوناحملدودة  والتقنية واملاليةملوارد البشرية حالت ا
 .االع عليهتقدمي املعلومات واالطأساليب  صعوبة استخدام نمقة العمل أفر  عدد من أعضاء 

ؤولني عن ر املوظفني املساء وكباادس للوزر لمؤمتر الدويل السلالربناجمية واستنتاجات اللجنة  ،قة العملأفر  آراء  يتبنّي منو 
غراض وضع أل تخدامهسا لسهُ يَ وشامل فعال إنشاء موقع إلكرتوين  وجود حاجة ماّسة إىلالرتبية البدنية والرياضة، 

ملعارف اتشاطر  ىعل دويلعلى الصعيد الالقائمني على وضع تلك السياسات السياسات الرياضية، وميكن أن يساعد 
 .واخلربات والكفاءات

 األهداف - 2

 ؛السياسات الرياضية بوضع املتعلقةمنتدى دويل مشروع لتشاطر املعلومات  إجياد (1)

ريف مشرتكة حملاور اعن طريق وضع تع اومتابعته وضع السياسات الرياضيةأجل  تعزيز التعاون الدويل من (2)
 ؛العمل الرئيسية والفرعية

اجلهات املعنية وكذلك قدرات  ،املعنية بالرياضةاهليئات العامة بناء قدرات املساعي الرامية إىل دعم  (3)
 دة؛ملمارسات اجلياملعايري واألدوات املالئمة و عن طريق نشر ااألخرى، 

 األنشطة الرئيسية - 3

 ؛السياسات وضعباملعنية األخرى  تبادل املعلوماتمراكز وتقييم حتديد  (1)
 ؛واألوساط الرئيسية املعنية بعملهاألغراض الرئيسية ملركز تبادل املعلومات حتديد  (2)
 حتديد متطلبات املنتفعني؛ (3)
 ة والسياسية؛تقنيحتديد اآلثار املنهجية وال (4)
 ؛مركزيةلاّل والقابلة املركزية الوظائف الضرورية ديد حت (5)
 ؛الداخلية للحوكمةنظام  وضع (6)
 ؛واملتطلبات القانونية الالزمةحتديد املوارد  (7)
 .وضع جدول زمين للتنفيذ (8)
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الشركاء الرئيسيون المحتملون - 4

 ألمم ا خرى تابعة ملنظومةنظمات أوم ،ف()اليونيس ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،الصحة العامليةمنظمة
 املتحدة 

(إخل.. . اإلقليمية تنميةبنوك الو  ،ويبواالحتاد األور  ،منظمات دولية حكومية إقليمية و/أو قارية )االحتاد األفريقي 

)منظمات دولية حكومية أخرى )الكومنولث 

اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة 

ميعرابطة الرياضة الدولية للج 

األكادميية السويسرية للتنمية 

،بية لدولية للرت ا الرابطةو/أو  ،لرياضةفريق العمل الدويل بشأن النساء واو/أو  املنظمة الدولية النسائية للرياضة
 البدنية والرياضة للفتيات والنساء

رىة أخوليياضية دومنظمات ر  ،)الفيفا( كرة القدملواالحتاد الدويل ة الدولية، اللجنة األوملبي 

)مديرية الرياضة واملشاريع االجتماعية )قازان، االحتاد الروسي
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