
 الميثاق الدولي 
 1للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة

 

 الديباجة

 إن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،

بأن ميثاق األمم املتحدة يعلن إميان الشعوب حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة الفرد وقدره، ويؤكد تصميمها على أن تدفع  إذ يذّكر .1
 بالرقي االجتماعي ُقدماً وأن ترفع مستوى احلياة،

بأن لكل إنسان، وفقًا ألحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، حق التمتع بكل احلقوق واحلريات الواردة فيه دون أي متييز  ويذّكر .2
بسبب العنصر أو اللون أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو األصل الوطين أو االجتماعي أو 

 آخر، الثروة أو املولد أو أي وضع
بأن ممارسة كل إنسان حلقوقه تتوقف على ما يتاح له من ظروف السالمة واحلرية لتنمية وصون رفاهيته وقدراته البدنية واقتناعاً منه  .3

 والنفسية واالجتماعية،
جيب أن يتم  على أن ختصيص املوارد وصالحيات السلطة واملسؤولية فيما خيص الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، وإذ يشدد .4

بدون متييز قائم على نوع اجلنس أو السن أو العوق أو أي أساس آخر، وذلك من أجل التغلب على االستبعاد الذي تعانيه 
 اجلماعات املستضعفة أو املهمشة،

نسانية ويشتمل على بأن التنوع الثقايف يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة هو جزء من الرتاث غري املادي لإل ويعرتف .5
 األلعاب البدنية وأنشطة الرتويح والرقص واأللعاب والرياضات املنظمة والعفوية والتنافسية والتقليدية والتابعة للسكان األصليني،

نمية بأن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ميكن أن حتقق فوائد متنوعة للفرد واجملتمع يف جماالت مثل الصحة والت ويعرتف .6
 االجتماعية واالقتصادية وتعزيز قدرات الشبات وحتقيق املصاحلة والسالم،

بأن توفري مستوى جيد من الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة هو أمر أساسي لكي حتقق هذه املمارسات كامل قدرهتا على  وينوّه .7
وااللتزام والشجاعة وروحية العمل كفريق واحرتام القواعد والقوانني  ترويج قيم من قبيل الروح الرياضية واملساواة واألمانة واالمتياز

 واحرتام الذات واآلخرين، وروحية االنتماء والتضامن على الصعيد اجلماعي، باإلضافة إىل عناصر الرتفيه واالستمتاع،
ن ينتفع مجيع العاملني  واملهنيني على إنه من أجل حتقيق مستوى جيد للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، جيب أويشدد  .8

 واملتطوعني يف هذا اجملال، بقدر مناسب من التدريب واإلشراف واإلرشاد،
أن ممارسة اللعب يف سن مبكرة مع الوالدين واملربني، واملشاركة يف سن مبكرة يف أنشطة جيدة للرتبية البدنية، يعدان منطلقني  ويؤكد .9

هارات واملواقف والقيم واملعارف واملفاهيم وأشكال االستمتاع الالزمة للمشاركة مدى احلياة يف أساسيني لتمكني األطفال من تعلم امل
 أشكال النشاط البدين والرياضة ويف حياة اجملتمع بوجه عام،

. املزيد من املعلومات C38/43بقرار 2015ومراجعته سنة  C26/10.1بقرار  1991، و مت تعديله سنة C20/1/4.5/2مبوجب قرار املؤمتر العام  1978مت اعتماده سنة  1                                                
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تضامن على ضرورة أن تسعى الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة إىل ترويج روابط أمنت بني الناس وتعزيز ال ويشدد .11
 واالحرتام املتبادل والتفاهم بينهم وتعزيز احرتام نزاهة كل إنسان وكرامته،

على أن العمل املنسق والتعاون بني األطراف املعنية على كل املستويات ميثالن شرطاً الزماً لضمان محاية سالمة الرتبية البدنية  ويصرّ  .11
ميكن أن تسفر عنها، من مثالب التمييز، والعنصرية، وكره املثليني، والرتهيب، وممارسات النشاط البدين والرياضة ومحاية الفوائد اليت 

وتعاطي املنشطات، والتالعب، والتدريب املفرط لألطفال، واالستغالل اجلنسي، واالجتار، وممارسة العنف، وحلماية املنافع اجملتمعية 
 للرتبية البدنية وممارسات النشاط البدين والرياضة،

إلمكانية إثراء الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة من خالل ممارستها بصورة مسؤولة يف إطار بيئة طبيعية، وألن ذلك  وإدراكاً منه .12
 يبعث على احرتام موارد كوكب األرض وعلى صون هذه املوارد واستخدامها مبا حيقق أكرب الفوائد للبشرية مجعاء،

اجلميع، وخصوصاً  حيثوية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف خدمة التنمية البشرية، هذا امليثاق الدوي الذي يضع الرتب يعلن .13
احلكومات، واملنظمات الدولية احلكومية، واملنظمات الرياضية، والكيانات غري احلكومية، وأوساط العمل التجاري، ووسائل اإلعالم، 

واألسر، واملربني، والباحثني، واملهنيني واملتطوعني يف جمال الرياضة، واملشاركني وأخصائيي الدعم العاملني معهم، واحلكام الرياضيني، 
 ومجاهري املتفرجني، على االلتزام هبذا امليثاق ونشره من أجل أن تصبح مبادئه حقيقة واقعة للبشر مجيعاً.

*   *   * 
 إن ممارسة التربية البدنية والنشاط البدني والرياضة حق أساسي للجميع - 1المادة 

ط البدين والرياضة بدون التعرض للتمييز على أساس االنتماء اإلثين، أو إن لكل إنسان حقًا أساسيًا يف ممارسة الرتبية البدنية والنشا 1-1
لكية، نوع اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو اعتبارات امل

 أو على أي أساس آخر.

والرياضية والرتبوية حرية الفرد يف تنمية رفاهيته وقدراته البدنية والنفسية واالجتماعية من جيب أن تدعم كل املؤسسات احلكومية  1-2
 خالل ممارسة أنشطة الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة.

يف السن واملعوقني جيب أن تتوافر لكل إنسان، وال سيما األطفال قبل سن التعليم املدرسي، وكذلك النساء والفتيات واملتقدمني  1-3
 والسكان األصليني، فرص جامعة ومكيفة وآمنة للمشاركة يف أنشطة الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة.

لكل فتاة ولكل امرأة احلق يف االنتفاع بفرص متكافئة للمشاركة واالخنراط يف مجيع مستويات اإلشراف وصنع القرار يف جمال الرتبية  1-4
والنشاط البدين والرياضة، سواء كان ذلك ألغراض الرتويح أو حتسني الوضع الصحي أو حتقيق مستوى عال يف األداء، وجيب إنفاذ هذا  البدنية

 احلق بشكل فعال.

األلعاب  ميثل التنوع يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة مسة أساسية تعرب عن قيمة هذه األنشطة وجاذبيتها. وتعد 1-5
ب محايتها والرقصات والرياضات التقليدية واخلاصة بالسكان األصليني، حىت يف أشكاهلا احلديثة واملستجدة، تعبرياً عن الرتاث الثقايف للعامل وجي

 وتعزيزها.
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األداء الذي يتناسب مع جيب أن تتوافر لكل إنسان إمكانية الوصول يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة إىل مستوى  1-6
 قدراته واهتمامه.

جيب أن حيدد كل نظام تعليمي املكان ومستوى األمهية الالزمني للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة من أجل إقامة توازن بني  1-7
األخرى. كما جيب أن يكفل النظام التعليمي  األنشطة البدنية والعناصر األخرى للرتبية، وتعزيز الروابط بني هذه األنشطة البدنية وهذه العناصر

أن تقدمي دروس جيدة وجامعة يف جمال الرتبية البدنية، ويفضل أن يكون ذلك على أساس يومي، كجزء إلزامي من التعليم االبتدائي والثانوي، و 
أساسي يف جمريات احلياة العادية اليومية يكفل اضطالع فعاليات الرياضة والنشاط البدين يف املدارس ويف سائر املؤسسات التعليمية بدور 

 لألطفال والشباب.
 * 

إن بإمكان التربية البدنية والنشاط البدني والرياضة أن تحقق تشكيلة واسعة النطاق من الفوائد لألفراد والجماعات  - 2المادة 
 المحلية والمجتمع بوجه عام

لرياضة، حني يتم تنظيمها وتدريسها وتزويدها باملوارد وممارستها على النحو إن بإمكان الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين وا 2-1
 ام.املالئم، أن تقدم إسهامات متميزة يف سبيل حتقيق تشكيلة واسعة النطاق من الفوائد لألفراد واألسر واجلماعات احمللية واجملتمع بوجه ع

اضة أن تضطلع بدور هام يف تنمية الدراية البدنية لدى املشاركني فيها ويف تنمية إن بإمكان الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والري 2-2
كم رفاههم وحالتهم الصحية وقدراهتم من خالل حتسني قدرهتم على التحمل وزيادة قوهتم وتنمية مرونتهم وقدراهتم يف التنسيق والتوازن والتح

 ية بالنسبة إىل أي شخص يتعرض ملخاطر الغرق.على مستوى احلركة. فتعد القدرة على السباحة مهارة أساس

إن بإمكان الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة أن حتّسن الصحة العقلية والرفاهية والقدرة النفسانيتني لدى األفراد من  2-3
ل احلد من شعورهم باإلجهاد والقلق ومن قابلية خالل زيادة ثقتهم يف مقدرهتم البدنية وتعزيز اعتدادهم بالنفس وكفاءهتم البدنية وذلك من خال

اون اإلصابة باالهنيار العصيب، ومن خالل زيادة قدراهتم الذهنية وتنمية جمموعة كبرية من املهارات واملواقف لديهم، تتعلق بأمور مثل التع
تنمية احلرص على حتقيق النتائج يف جماالت واالتصال والقدرة القيادية واالنضباط وروحية العمل كفريق، وهي مهارات ومواقف تسهم يف 

 املشاركة والتعلم وغريها من جماالت احلياة.

 إن بإمكان الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة أن تدعم الرفاه االجتماعي للفرد وقدراته عن طريق متكينه من إقامة وتعزيز 2-4
األسرة واألصدقاء واألقران، مما يولد الشعور باالنتماء ويشجع القبول وينمي مواقف وسلوكيات  الروابط على صعيد اجملتمع احمللي والعالقات مع

 اجتماعية إجيابية وجيمع بني أناس من ثقافات وخلفيات اجتماعية واقتصادية خمتلفة يف إطار واحد معًا يف السعي إىل حتقيق غايات ومصاحل
 مشرتكة.

ال النشاط البدين والرياضة أن تسهم يف وقاية األشخاص املعرضني ملخاطر إدمان العقاقري والكحول، إن بإمكان الرتبية البدنية وأشك 2-5
 وإساءة استعمال التبغ، واجلنوح، واالستغالل، والفقر املدقع، ويف إعادة تأهيلهم.
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ع بوجه عام، فوائد كبرية يف جماالت الصحة إن بإمكان الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة أن حتقق، بالنسبة إىل اجملتم 2-6
والشؤون االجتماعية واالقتصادية. فإن مزاولة منط نشيط للحياة يساعد يف درء اإلصابة بأمراض القلب ومبرض السكري والسرطان والسمنة،  

بطة بالصحة وتزيد اإلنتاجية وتعزز كما ميكن أن حيد من احتماالت الوفاة يف سن مبكرة. وهي حتد، باإلضافة إىل ذلك، من التكاليف املرت
   املشاركة املدنية والتالحم االجتماعي.

   * 
 يجب أن تشارك كل الجهات المعنية في تكوين رؤية استراتيجية وتحديد خيارات وأولويات للسياسة العامة - 3المادة 

شرط الزم ملوازنة تأثري اخليارات واألولويات اليت تعتمد على إن وجود رؤى اسرتاتيجية عن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة هو  3-1
 صعيد السياسة العامة، ولتحقيق املستوى األمثل هلذا التأثري.

إن مجيع األطراف املعنية، وخصوصًا السلطات الوطنية واحمللية املسؤولة عن الرياضة، والرتبية، والشباب، والصحة، وأشكال الرتويح  3-2
ة، والتخطيط احلضري، والبيئة، واملواصالت، وقضايا مراعاة اجلنسني والعوق، واملنظمات الدولية احلكومية، واحلركة األوملبية النشيط، والتنمي

حثني، واحلركة األوملبية للمعوقني، واملنظمات الرياضية، والكيانات غري احلكومية، وأوساط العمل التجاري، ووسائل اإلعالم، واملربني، والبا
 واملتطوعني يف جمال الرياضة، واملشاركني فيها وأخصائيي الدعم العاملني معهم، واحلكام الرياضيني، واألسر، ومجاهري املتفرجني، واملهنيني

 يتشاطرون مجيعاً مسؤولية تنمية ودعم السياسات اخلاصة بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة.

ملستويات وكذلك اهليئات اليت تعمل باإلنابة عن هذه السلطات، تدابري إلعداد وتطبيق جيب أن تتخذ السلطات العامة على مجيع ا 3-3
ط تشريعات ولوائح تنظيمية وأن تضع خططًا لتنمية الرياضة تقوم على أهداف واضحة، وأن تعتمد تدابري أخرى لتشجيع الرتبية البدنية والنشا

 واملالية والتقنية. البدين والرياضة، مبا يف ذلك توفري املساعدة املادية

جيب أن توفر االسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة دعمًا خاصاً لقطاع العمل الطوعي، وذلك  3-4
 لضمان استمرار منوه ومشاركته، وتعزيز احرتام حرية التجمع، واالعرتاف بإسهام هذا القطاع يف الثقافة الدميقراطية.

إن االستثمار املستدام يف جمال الرتبية البدنية هو عنصر أساسي من التزام مجيع البلدان بالرتبية والرياضة، وينبغي محاية وتعزيز  3-5
 امليزانيات العامة اليت ختصص لتوفري برامج جيدة للرتبية البدنية.

بإدراج هذه اخليارات يف اسرتاتيجيتها الطويلة األجل بشأن ينبغي أن تقوم الدول واملدن اليت تفكر يف استضافة أحداث رياضية هامة  3-6
عدة يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، وذلك من أجل احملافظة على املشاركة يف أشكال النشاط البدين وتعزيز هذه املشاركة، واملسا

 حتسني التالحم االجتماعي.
* 

 الحياة البدنية والنشاط البدني والرياضة الرغبة في المشاركة فيها مدىيجب أن تستثير برامج التربية  - 4المادة 
جيب أن تليب برامج الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة احتياجات األشخاص الذين ميارسون فعاليات هذه الربامج وأن تكون  4-1

 الشخصية يف خمتلف مراحل حياهتم. ملواصفاهتممالئمة 
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ولوية للتجارب اإلجيابية يف ممارسة اللعب وألعاب املباراة يف املراحل املبكرة من العمر بالنسبة إىل اجلميع من أجل ينبغي إعطاء األ 4-2
 الالزم من املعارف واملهارات واملواقف والدوافع الذي يكفل استمرارية املشاركة مدى احلياة يف األنشطة البدنية والرياضة. األساسإرساء 

بدنية، بوصفها اجملال الوحيد املعين يف املناهج املدرسية بتنمية كفاءة الطالب وثقتهم يف مضمار الرياضة والنشاط البدين، إن الرتبية ال 4-3
بية البدنية توفر منفذاً لتعلم املهارات واملواقف واملعارف الالزمة ملمارسة أشكال النشاط البدين والرياضة مدى احلياة؛ وينبغي أن تكون دروس الرت 

 يدة واجلامعة واليت يقدمها معلمون مؤهلون يف الرتبية البدنية، مادة إجبارية يف مجيع مستويات الصفوف املدرسية واملراحل التعليمية.اجل

جيب أن ختضع السياسات والربامج اخلاصة بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، للرصد والتقييم بصورة منتظمة من جانب الوكاالت  4-4
 طنية املناسبة بغية تقييم ما إذا كانت هذه السياسات والربامج تليب احتياجات املستفيدين املقصودين منها.الو 

*  
 يجب أن تضمن جميع األطراف المعنية أن أنشطتها تتسم باالستدامة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي - 5المادة 

الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، وكذلك اجلهات اليت تنظم األحداث الرياضية، عند جيب على اجلهات املزودة لفعاليات  5-1
لصعيد اضطالعها بالتخطيط هلذه الفعاليات واألحداث أو بتنفيذها أو تقييمها، أن توي املراعاة الالزمة ملبدأ االستدامة الشامل، سواء على ا

 ياضي.االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي أو الر 

على الرغم من أن تنامي استهالك السلع الرياضية ميكن أن يؤثر تأثريًا إجيابيًا يف االقتصاد العاملي، جيب أن ينهض هذا القطاع  5-2
 الصناعي مبسؤولية تنمية واعتماد املمارسات االجتماعية واملراعية للبيئة.

نت متارس يف قاعات أو يف اهلواء الطلق. وتقع مسؤولية خاصة على ينبغي حظر أي أنشطة ذات تأثري سليب على البيئة، سواء كا 5-3
عاتق مالكي البىن األساسية الرياضية تقضي بأن يتجنبوا أي إمهال يف التصرف يعرض املتفرجني للخطر، أو يسبب الضوضاء أو اهلدر، أو 

 ينطوي على استخدام مواد كيمياوية، أو قد يسبب أي أضرار أخرى للطبيعة.

وخصوصًا مالكي احلدث املعين والسلطات العامة  –جيب أن حترص مجيع األطراف املشرتكة يف تنظيم أحداث رياضية هامة  5-4
على ضمان توريث اجملتمعات احمللية املضيفة جتهيزات مستدامة من حيث التكاليف  -واملنظمات الرياضية واجلهات التجارية ووسائل اإلعالم

االجتماعي، مع ضمان إمكانية االستخدام املستدام للبنية األساسية بعد احلدث، واستدامة التأثري الذي ينجم عن احلدث املالية والتأثري البيئي و 
 على صعيد املشاركة يف الرياضة والنشاط البدين.

*  
 والنشاط البدني والرياضةإن أنشطة البحث واستخدام الشواهد والتقييم هي عناصر ال غنى عنها لتنمية التربية البدنية  - 6المادة 

جيب أن تستند القرارات اخلاصة بالسياسة العامة إىل شواهد واقعية وجيهة. فإن النجاح يف رسم سياسة جيدة يعتمد على توافر  6-1
جترى مع  معلومات جيدة للغاية يتم مجعها من مصادر متنوعة، بضمنها البحوث العلمية ومعارف اخلرباء ووسائل اإلعالم واملشاورات اليت

 األطراف املعنية وعمليات تقييم ورصد السياسات والربامج السابقة.

 ينبغي أن تضطلع احلكومات واألطراف املعنية الرئيسية بإجراء ودعم البحوث يف جماالت الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة. 6-2
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القائمة وأن ترفض التطبيقات غري املناسبة يف جماالت الرتبية البدنية والنشاط حبوث والتقييم باملعايري األخالقية ينبغي أن تلتزم أنشطة ال 6-3
 البدين والرياضة، مثل تعاطي املنشطات أو الغش أو غري ذلك من أشكال السلوك السيء.

النشاط البدين والرياضة. من اجلوهري أن يتم مجع ونشر نتائج البحوث والدراسات التقييمية وغري ذلك من الوثائق عن الرتبية البدنية و  6-4
امة وينبغي نشر نتائج البحوث العلمية والتقييمات على حنو ييسر االنتفاع هبا وفهمها ويبني جدواها لألطراف املعنية اليت يهمها األمر ولع

 اجلمهور.

لنشاط البدين والرياضة بالنسبة إىل إن بإمكان وسائل اإلعالم أن تضطلع بدور أساسي يف توفري املعلومات عن أمهية الرتبية البدنية وا 6-5
واألوساط  اجملتمع وعما تنطوي عليه من قيم أخالقية وفوائد، ويف التوعية هبذه األمهية والقيم والفوائد. وتعد زيادة التعاون بني وسائل اإلعالم

 فرصة متاحة اجلميع.العلمية واألطراف املعنية األخرى من أجل إثراء النقاش وعمليات صنع القرار مسؤولية مشرتكة و 
* 

 يجب إناطة تعليم التربية البدنية والنشاط البدني والرياضة وتوجيهها وإدارتها بموظفين مؤهلين - 7المادة 
جيب أن تتوافر لدى مجيع األشخاص الذي يضطلعون باملسؤولية املهنية عن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة املؤهالت املناسبة  7-1

 والتدريب املالئم، وأن تتوافر هلم إمكانيات االنتفاع الدائم بتنمية قدراهتم املهنية.

يكفل حصوهلم  جيب أن جيري حشد وتدريب مجيع العاملني يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة بأعداد كافية مبا 7-2
كاملة جلميع األشخاص الذين يتوىل هؤالء العاملون مسؤوليتهم، ولضمان سالمة وحمافظتهم على الكفاءة الالزمة لضمان اضطالعهم بالتنمية ال

 هؤالء األشخاص. وينبغي منح العاملني املدرَّبني على هذا النحو االعرتاف املهين الذي يتناسب مع املهام اليت يؤدوهنا.

وظفني وأخصائيي دعم، نظرًا ملا يتمتعون به من مكانة ينبغي إتاحة التدريب واإلشراف املناسَبني للمتطوعني العاملني كموجهني وم 7-3
شجعوا بوصفهم موردًا قّيمًا للقطاع، وذلك من أجل أن يؤدوا مهام أساسية، وييسروا املزيد من املشاركة، ويكفلوا تنمية وسالمة املشاركني، وي

 االخنراط الواسع النطاق يف العمليات الدميقراطية ويف حياة اجملتمع احمللي.

 ينبغي أن تتوافر فرص خاصة للتدريب اجلامع واملطوَّع، عرب مجيع مستويات املشاركة. 7-4
*   

إن توفير األماكن والمرافق والتجهيزات المالئمة والمأمونة هو أمر أساسي لتوافر مستوى جيد من التربية البدنية والنشاط  - 8المادة 
 البدني والرياضة

والتجهيزات وخيارات الزي املالئمة واحملافظة عليها من أجل تلبية احتياجات املشاركني يف فعاليات الرتبية جيب توفري األماكن واملرافق  8-1
 البدنية والنشاط البدين والرياضة، مع مراعاة االحتياجات املختلفة املرتبطة باعتبارات املناخ والثقافة ونوع اجلنس والسن والعوق.

ينبغي أن تقوم السلطات العامة واملنظمات الرياضية واملدارس واملؤسسات األخرى اليت تدير املرافق على مجيع املستويات بالعمل معاً  8-2
مثل، من أجل تصميم وتوفري املنشآت واملرافق والتجهيزات اخلاصة بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، وضمان استخدامها على الوجه األ

 مراعاة ما تتيحه البيئة الطبيعية من إمكانات. مع
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ينبغي أن تتيح أماكن العمل اخلاصة والعامة إمكانات ملمارسة األنشطة البدنية والرياضة، وذلك من خالل وضع املرافق والعاملني  8-3
 م وحتسني إنتاجيتهم.واحلوافز بالشكل املالئم حتت تصرف املستخَدمني فيها على مجيع املستويات، لتسهم بذلك يف رفاهه

بغية مساندة وتنمية منط حياة نشيطة وصحية للمواطنني واحملافظة عليه، ينبغي أن تدرج السلطات العامة إمكانات ممارسة النشاط  8-4
 البدين يف مجيع عمليات التخطيط احلضري والريفي والتخطيط اخلاص بوسائل النقل.

عامة ملزاولة أنشطة الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة، جيب أن حترص السلطات  عند إقامة وصيانة وإدارة مرافق  وأماكن 8-5
احلد  املسؤولة عن البىن األساسية للرياضة ومالكو هذه البىن على تأمني أكرب قدر ممكن من الكفاءة يف استهالك الطاقة واستخدام املوارد، مع

 يب على البيئة الطبيعية احمليطة هبذه البىن.إىل أدىن مستوى ممكن من التأثري بشكل سل
* 

 تمثل السالمة وإدارة المخاطر شرطين الزمين لتوفير الجودة - 9المادة 
جيب أن جتري فعاليات الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف بيئة مأمونة حتمي كرامة مجيع املشاركني وحقوقهم وصحتهم. فإن  9-1

اليت يشوهبا قصور يف األمان أو تنطوي على خماطر بصورة غري مالئمة، تتعارض مع عنصر النزاهة والفوائد املمكنة للرتبية املمارسات واألحداث 
 البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة، وتتطلب مواجهتها بصورة حازمة وعاجلة.

عمل على ختليص الرتبية البدنية وأشكال النشاط البدين إن ضمان السالمة وإدارة املخاطر يتطلب من مجيع األطراف املعنية أن ت 9-2
مع،  والرياضة من املمارسات اليت حتد من إمكانيات انتفاع املشاركني واملتفرجني واملربني، وال سيما اجلماعات األشد عرضة للتأثر يف اجملت

سكان األصليني، أو اليت تضر هبم. وتشمل املمارسات كاألطفال والشباب واملتقدمني يف السن والنساء واألشخاص املعوقني واملهاجرين وال
واالستغالل الضارة التمييز، والعنصرية، وكره املثليني، والرتهيب، وتعاطي العقاقري، والتالعب، واحلرمان من التعليم، والتدريب املفرط لألطفال، 

 اجلنسي، واالجتار، وممارسة العنف.

لبدين والرياضة أن تكون أداة قوية للوقاية من الظاهرة العاملية املتمثلة يف ممارسة العنف القائم على إن بإمكان الرتبية البدنية والنشاط ا 9-3
نوع اجلنس، وذلك من خالل معاجلة األسباب الكامنة يف جذور هذه املمارسة، وخصوصًا انعدام املساواة بني اجلنسني، وتأثري األعراف 

 نمطية عن اجلنسني.االجتماعية الضارة، وانتشار التصورات ال

ني من األمهية مبكان أن تكون مجيع األطراف املعنية بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة، مبا يشمل املشاركني واإلداريني واملعلم 9-4
تنطوي على خطورة أو  واملوجهني واآلباء، على وعي باملخاطر الكامنة، وال سيما بالنسبة إىل األطفال، يف أساليب التدريب والتنافس اليت

 ليست مالئمة، وكذلك يف خمتلف أنواع الضغوط النفسية.
* 
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 يجب أن تكون حماية وتعزيز النزاهة والقيم األخالقية للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة شاغاًل دائماً يهم الجميع  -10المادة 
البدين والرياضة من ضروب سوء التصرف فيها. فإن ظواهر مثل ممارسات العنف جيب محاية مجيع أشكال الرتبية البدنية والنشاط  10-1

بدين وتعاطي املنشطات واالستغالل السياسي والفساد والتالعب باملباريات الرياضية تعّرض مصداقية ونزاهة الرتبية البدنية وأشكال النشاط ال
يف تعزيز الصحة. وجيب أن يتعاون املشاركون يف هذه الفعاليات، مبا فيهم احلكام والرياضة للخطر وختل بوظائفها الرتبوية واإلمنائية وبدورها 

ئل الرياضيون والسلطات العامة، وهيئات إنفاذ القانون، واملنظمات الرياضية، ووكالء املراهنات، وأصحاب احلقوق ذات الصلة بالرياضة، ووسا
، واألسر، وممارسو املهن الطبية، وغريهم من األطراف املعنية، بغية التصدي بصورة اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، واإلداريون، واملربون

 منسقة لألخطار اليت حتيق بالنزاهة.

جيب بذل كل اجلهود من أجل مكافحة اآلثار الضارة للمنشطات ومحاية قدرات ورفاه املشاركني من الناحية البدنية والنفسية  10-2
الروح الرياضية واملنافسة، ونزاهة األوساط الرياضية، وحقوق الناس املعنيني على مجيع املستويات. وجيب أن تضطلع واالجتماعية، مع محاية مزايا 

 اء.السلطات املختصة على الصعيدين الدوي والوطين بتطبيق القواعد املعتمدة عاملياً بشأن مكافحة املنشطات تطبيقاً يشمل كل مستويات األد

اريات الرياضية يزعزع القيم األساسية للرياضة. ويتيح هذا التالعب، مقرتنًا باملراهنات، فرصًا للمتاجرة الواسعة إن التالعب باملب 10-3
افحة النطاق لصاحل اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية. فيجب اختاذ تدابري فعالة لتشجيع التعاون على الصعيدين الوطين والدوي من أجل مك

الرياضية، كما جيب التصدي هلذا التالعب على الصعيد العاملي بصورة منسقة تتماشى مع أحكام الصكوك الدولية ذات التالعب باملباريات 
 الصلة.

جيب أن تقوم كل املنظمات واملؤسسات العاملة يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة بتطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة، اليت  10-4
والدميقراطية يف إجراء االنتخابات وعمليات صنع القرار، والتشاور املنتظم مع جمموعات األطراف املعنية، وقواعد واضحة تتضمن الشفافية 

 إلعادة توزيع األموال، والتطبيق الصارم ملبادئ املساءلة والشفافية.

جيب على كل رب عمل يف جماالت الرتبية  البدنية وأشكال النشاط البدين والرياضة أن يراعي على النحو الواجب الصحة النفسية  10-5
جتنب والبدنية ملستخَدميه، مبا فيهم الرياضيني احملرتفني. وجيب احرتام اتفاقيات العمل الدولية وحقوق اإلنسان األساسية، وخصوصًا من أجل 

 واالجتار بالبشر. عمل األطفال

بغية احلد من خماطر الفساد واإلنفاق املفرط يف حاالت األحداث الرياضية اهلامة، جيب أن تتخذ اجلهات املالكة للحدث والسلطات  10-6
والتخطيط  واإلنصاف يف عمليات طرح املناقصات العامة وغريها من األطراف املعنية تدابري لضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية واملوضوعية

 واالستضافة، املرتبطة هبذه األحداث.

من حق السلطات العامة اليت تساهم بتقدمي دعم ماي أو مادي أو غري ذلك إىل مزودي خدمات الرتبية البدنية وأشكال النشاط  10-7
وارد اليت قدمتها السلطات العامة البدين والرياضة، ومن واجبها أيضًا أن تقوم مبراجعة حسابات هذه اجلهات للتأكد من حسن استخدام امل

 باإلنابة عن اجملتمع، وأن تراقب هذا االستخدام.



 يثاق الدوي مل

 البدنية والنشاط البدين والرياضةللرتبية 
 

 

 9 / 10 
 

إن السلطات العامة واملنظمات الرياضية مدعوة إىل تطوير تعاوهنا بروح من االحرتام املتبادل، وإىل احلد بأكرب قدر  ممكن من خماطر  10-8
منهما وحقوقه القانونية واملسؤوليات املشرتكة بينهما يف جمال الرتبية البدنية  التنازع، وذلك من خالل التحديد الواضح لوظائف كل طرف

 والنشاط البدين والرياضة.

إن برامج الوقاية، اليت تشمل التعليم القائم على أساس القيم وتقدمي املعلومات، تتسم بأمهية أساسية. وينبغي أن تشجع هذه  10-9
كافحة املنشطات يف جمال الرياضة، واعتماد مواقف سلبية إزاء ممارسات التالعب والفساد وإساءة التصرف الربامج اعتماد مواقف إجيابية إزاء م

ء واالستغالل، وينبغي توفريها للمشاركني، مبا فيهم احلكام الرياضيني والسلطات العامة وهيئات إنفاذ القانون واملنظمات الرياضية ووكال
بالرياضة، ووسائل اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، واإلداريني، واملربني، واألسر، ومزاوي املهن الطبية، املراهنات ومالكي احلقوق ذات الصلة 

 واألطراف املعنية األخرى.

ينبغي للسلطات العامة واملنظمات الرياضية أن تشجع وسائل اإلعالم على مناصرة ومحاية النزاهة يف جمال الرتبية البدنية والنشاط  10-10
دين والرياضة. وإن وسائل اإلعالم مدعوة إىل االضطالع بدورها باعتبارها جهات مستقلة تراقب وتنقد األحداث واملنظمات واألطراف الب

 قيم تربوية. املعنية، وتزود اجلمهور باملعلومات عن فوائد الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة وعما تنطوي عليه هذه الفعاليات من خماطر ومن
   * 

إن بإمكان التربية البدنية وأشكال النشاط البدني والرياضة أن تضطلع بدور هام في تحقيق التنمية والسالم وأهداف  - 11المادة 
 مراحل ما بعد النزاع وما بعد الكوارث

قراطية، وحقوق اإلنسان، ينبغي أن هتدف مبادرات تسخري الرياضة خلدمة التنمية والسالم إىل القضاء على الفقر، وتدعيم الدمي 11-1
سيادة واألمن، وثقافة السالم، والالعنف، واحلوار، وتسوية النزاعات، والتسامح، وعدم التمييز، والدمج االجتماعي، واملساواة بني اجلنسني، و 

 حكم القانون، واالستدامة، والوعي البيئي، والصحة، والتعليم، ودور اجملتمع املدين.

ات تسخري الرياضة خلدمة التنمية والسالم واستخدامها لدعم درء النزاعات، ودعم أنشطة ما بعد النزاع وما ينبغي تشجيع مبادر  11-2
ق األهداف بعد الكوارث، وبناء اجملتمع احمللي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وغري ذلك من اجلهود اليت تسهم يف فعالية أداء اجملتمع احمللي ويف حتقي

 اإلمنائية الدولية.

ينبغي أن تكون مبادرات تسخري الرياضة خلدمة التنمية والسالم مبادرات جامعة تراعي الثقافة، وقضايا اجلنسني، واألشخاص  11-3
املتقدمني يف السن، واملعوقني، وتشتمل على آليات قوية للرصد والتقييم. وينبغي أن تشجع هذه املبادرات الشعور مبلكية املشروعات على 

 تتضمن نفس مبادئ االستدامة والنزاهة اليت تنطوي عليها املبادرات األخرى يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة.الصعيد احمللي وأن 
* 

 إن التعاون الدولي شرط الزم لتوسيع نطاق التربية البدنية وأشكال النشاط البدني والرياضة  وزيادة تأثيرها - 12المادة 
األطراف املعنية، من خالل التعاون وإقامة الشراكات على املستوى الدوي، على تسخري الرتبية البدنية وأشكال ينبغي أن تعمل  12-1

 النشاط البدين والرياضة خلدمة التنمية والسالم والتضامن والصداقة بني األفراد وفيما بني اجلماعات احمللية واألمم.
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وى الدوي ألغراض الرتويج الفعال على الصعيد الدوي واإلقليمي والوطين ألمهية ينبغي تسخري التعاون والشراكات على املست 12-2
ذات  إسهامات الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وذلك مع مساندة تبادل البحوث والشواهد

 الصلة.

الدوي بني السلطات العامة واملنظمات الرياضية وغريها من املنظمات غري احلكومية مها إن التعاون وإقامة الشراكات على املستوى  12-3
كن عامالن أساسيان للحد من أشكال التفاوت القائمة بني الدول وداخل البلد الواحد يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة. ومي

امج الرتبوية والتشجيع على تنمية املهارات، ومن خالل املؤشرات وغري ذلك من أدوات حتقيق ذلك من خالل تبادل املمارسات اجليدة والرب 
  الرصد والتقييم املستندة إىل املبادئ الدولية املنصوص عليها يف هذا امليثاق.
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