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أوالا  -الخلفية
أوالا 1-الدورات السابقة للمؤتمر الدولي للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
 - 1أدرجت اليونسكو العمل على النهوض بالرياضة يف أنشطتها الربناجمية ألول مرة يف عام  1952عمالً بقرار اعتمده
املؤمتر العام لليونسكو أثناء دورته السابعة (القرار 7م.)1.353/

ألف  -المؤتمر الدولي األول للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة (مقر اليونسكو،
نيسان/أبريل )1976
 - 2أعطت اليونسكو زمخاً كبرياً للعمل على النهوض بالرياضة يف عام  1976إذ عقدت املؤمتر الدويل األول للوزراء
وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،الذي كان أول اجتماع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية
البدنية والرياضة للدول األعضاء يف املنظمة ،والذي عُقد يف مقر اليونسكو بباريس ،ومتحور حول موضوع تنمية الرتبية
البدنية والرياضة .واستهل املؤمتر الدويل األول مسرية السعي على الصعيد الدويل إىل وضع اسرتاتيجية لتنمية الرتبية البدنية
والرياضة بوصف االنتفاع هبما جزءاً أساسياً من احلق يف التعليم ،وباعتبارمها جانباً من جوانب الثقافة املرتبطة بالفلسفة
اإلنسانية احلديثة وعامالً أساسياً من عوامل التطور املنتظم لإلنسان .ومتخض املؤمتر عن توافق واسع النطاق يف اآلراء يف
هذا الصدد ،إذ اتُّفق على ضرورة أن تكون الرتبية البدنية والرياضة جزءاً أساسياً من التعليم الذي ينبغي توفريه للجميع.
وأصبح نشر تعلّم الرياضة وممارستها بالتايل أحد األهداف الرتبوية ذات األولوية لدى اليونسكو.

 - 3ووافق املؤمتر العام لليونسكو إبّان دورته العشرين ،اليت عُقدت يف عام  ،1978على الوسائل التالية من أجل حتقيق
هذا اهلدف:


املوافقة على الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة؛



إنشاء اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة ،اليت تضطلع بتوجيه الربنامج واإلشراف عليه يف



إنشاء الصندوق الدولي لتنمية التربية البدنية والرياضة ،على أن ميول من املسامهات الطوعية اليت تق ّدمها

ميدان الرتبية البدنية والرياضة؛

احلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واألفراد.

 - 4وأُنشئت يف عام  1986جائزة رمسية لليونسكو للتنويه باخلدمات اجلليلة املقدمة من أجل الرتبية البدنية والرياضة.
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باء  -المؤتمر الدولي الثاني للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة (احتاد اجلمهوريات
االشرتاكية السوفياتية ،تشرين الثاين/نوفمرب )1988
 - 5عُقد املؤمتر الدويل الثاين للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف موسكو يف الفرتة املمتدة من

 21إىل  25تشرين الثاين/نوفمرب  .1988وأبرز املؤمتر الدويل الثاين حجم التحديات النامجة عن التطور اهلائل يف الرياضة
على الصعيدين الوطين والدويل ،وكذلك املخاطر اليت هتدد الرياضة ،بينما رّكز املؤمتر الدويل األول على ضرورة إضفاء الطابع
الدميقراطي على اهليئات الرياضية الدولية وتعزيز التعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب.

جيم  -المؤتمر الدولي الثالث للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة (أوروغواي ،كانون
األول/ديسمرب )1999
 - 6عُقد املؤمتر الدويل الثالث للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف بونتا ديل إيسيت بأوروغواي
يف الفرتة املمتدة من  30تشرين الثاين/نوفمرب إىل  3كانون األول/ديسمرب  .1999وقيّم املؤمتر التقدم احملرز يف النهوض
بالرتبية البدنية والرياضة ،واستعرض املصاعب والقيود اليت اعرتضت العمل على حتقيق األهداف املنشودة ،ووضع أهدافاً
جديدة ،وال سيّما للعقد األول من األلفية الثالثة (انظر "إعالن بونتا ديل إيسيت" الوارد يف امللحق األول للوثيقة
.)ED.99/CONF.209/CLD.11

 - 7وأنشأت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،خالل اجتماع عُقد مبدينة أوملبيا يف اليونان يف الفرتة املمتدة
من  2إىل  5نيسان/أبريل  ،2000مخسة أف ِرقة عمل معنية باألمور املذكورة فيما يلي لضمان متابعة إعالن بونتا ديل إيسيت
والتوصيات اليت اعتُمدت أثناء املؤمتر الدويل الثالث للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة:


الرتبية البدنية والرياضة يف املدرسة؛



املرأة والرياضة؛



تعاطي املنشطات :التوعية واإلعالم؛



األلعاب والرياضة التقليدية؛



التعاون مع البلدان النامية.

 - 8وتضمنت مسرية متابعة املؤمتر الدويل الثالث للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة احملطات
البارزة التالية:


املؤمتر العاملي للطب الرياضي ،الذي ُعقد يف مقر اليونسكو يف كانون األول/ديسمرب  ،2000وشاركت فيه
أمانة اليونسكو مشاركة فعالة؛
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اجتماع املائدة املستديرة الوزاري للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن "الرياضة اليومية والسالم" ،الذي
نظمته اليونسكو وعُقد يف ياموسوكرو (كوت ديفوار) يف حزيران/يونيو 2001؛





املؤمتر الدويل للرياضة واملرأة ،الذي نظّمته اليونسكو واللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،والذي
عُقد يف أثينا يف آب/أغسطس 2001؛
اجتماع ُعقد يف مقر اليونسكو يف  8كانون الثاين/يناير  2003لفرقة عمل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت
املعنية بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم ،اليت أنشأها األمني العام لألمم املتحدة من أجل "إعداد وتنفيذ
مبادرات الشراكة واملشاريع اإلمنائية اليت تساعد على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية"؛



اجتماع املائدة املستديرة لوزراء الرتبية البدنية والرياضة ،الذي ُعقد يف مقر اليونسكو يف  9و 10كانون الثاين/يناير



توقيع اتفاق تعاون بني اللجنة األوملبية الدولية واليونسكو يف  19كانون الثاين/يناير .2004

2003؛

دال  -المؤتمر الدولي الرابع للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
(اليونان ،كانون األول/ديسمرب )2004
 - 9عُقد املؤمتر الدويل الرابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة مبدينة أثينا يف الفرتة املمتدة من
 6إىل  8كانون األول/ديسمرب  ،2004أي بعد مرور مخس سنوات على عقد املؤمتر الدويل السابق تلبيةً لطلب تقصري
الفرتة الفاصلة بني املؤمترات من عشر إىل مخس سنوات .ونوقشت أثناء املؤمتر الدويل الرابع ،بناءً على اقرتاح اللجنة الدولية
احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،املواضيع الثالثة التالية )1( :تعزيز القيم األخالقية للرياضة؛ ( )2تنمية الرتبية البدنية
والرياضة يف النُظم التعليمية؛ ( )3احلاجة املاسة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف الرياضة.
 -10ويتمثل اهلدف الذي عُقد املؤمتر الدويل الرابع من أجل حتقيقه يف املتابعة العملية لألولويات اليت حددها املؤمتر الدويل

الثالث للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،وكذلك اجتماع املائدة املستديرة للوزراء وكبار املوظفني
املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة لعام  .2003فقد دعا املشاركون يف اجتماع املائدة املستديرة إىل إعداد اتفاقية دولية
ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة .واقرتحوا السعي إىل تنمية الرتبية البدنية والرياضة يف النُظم التعليمية عن طريق إدراجهما
يف أهداف "التعليم للجميع" باعتبارمها عنصراً أساسياً للتعليم اجليد .وسعياً إىل حشد اجملتمع الدويل من أجل تلبية احلاجة

امللحة إىل اعتماد تدابري يف كل دولة من الدول األعضاء للتصدي للتحديات املتعلقة بالرياضة يف اجملتمعات املعاصرة ،اقرتح
املشاركون يف اجتماع املائدة املستديرة أن تعلن اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة دولية للرتبية البدنية والرياضة .وتضم
األهداف املتوخاة يف هذا الصدد حشد كل األطراف املعنية بالرتبية البدنية والرياضة بطريقة شاملة ميكن أن تساهم يف
حتسني صورة الرياضة وتعزيز أخذها بعني االعتبار يف التنمية االجتماعية.
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 -11وتتمثل االقرتاحات الرئيسية اليت متخض عنها املؤمتر الدويل الرابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة فيما يلي:


حث الدول األعضاء على مكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرياضة عن طريق االتفاقية الدولية ملكافحة
املنشطات يف جمال الرياضة؛



تلّب احتياجات معيّنة بطريقة عملية ومناسبة
قيام الدول األعضاء بوضع برامج للرتبية البدنية والرياضة ميكن أن ّ
وحمددة اهلدف .ويقتضي حتقيق هذا األمر حتسني نوعية الرتبية البدنية والرياضة يف النُظم التعليمية عن طريق
إيالء األولوية لتوفري التدريب اجليد للمعلمني ،وتعزيز قدرات اهليئات املسؤولة عن الرتبية البدنية والرياضة ،وتنمية
املوارد البشرية للهيئات املختصة يف اجملال املستهدف؛ ووضع معايري دولية تناسب السياق واملمارسات اإلقليمية
لضمان بلوغ احلد األدىن املقبول عاملياً للجودة فيما خيص الرتبية البدنية والرياضة؛ ووضع نظام لرصد برامج
الرتبية البدنية والرياضة وضمان توافقها مع امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضة لعام 1978؛



إنشاء مرصد دويل معين باملرأة والرياضة حتت إشراف اليونسكو ،على أن تتكفل احلكومة اليونانية بتكاليفه.

 -12وتضمنت مسرية متابعة املؤمتر الدويل الرابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة احملطات
البارزة التالية:


اعتماد املؤمتر العام لليونسكو االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة إبّان دورته الثالثة والثالثني،
اليت عُقدت يف عام  ،2005وإنشاء اليونسكو صندوق القضاء على تعاطي املنشطات يف جمال الرياضة يف

عام 2008؛









إبرام اتفاق بني اجلمهورية اليونانية واليونسكو بشأن إنشاء املرصد الدويل املعين باملرأة والرياضة والرتبية البدنية يف
عام 2007؛
إجراء مشاورات بني الدول األعضاء يف اليونسكو وممثلي األوساط الرياضية بشأن إصالح حمتمل خيص اللجنة
تبني منها أن النظام األساسي لتلك اللجنة ال يزال مالئماً بوجه عام
الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ّ
وال يتطلب إدخال تعديالت كبرية عليه؛
عقد ندوة للخرباء بشأن جودة الرتبية البدنية يف مقر اليونسكو يف عام 2011؛
تأييد اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة يف عام  2011لبيان موقف اجمللس الدويل للرتبية البدنية
وعلوم الرياضة بشأن الرتبية البدنية؛
قيام اليونسكو يف عام  2012بإجراء استقصاء عاملي بشأن وضع الرتبية البدنية والرياضة يف املدارس بالشراكة
مع رابطة الرتبية البدنية ملقاطعات منطقة مشال غرب إجنلرتا.
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احلث والتشجيع على وضع
 -13وساهم عمل اليونسكو بشأن مكافحة املنشطات منذ ذلك احلني مسامهة كبرية يف ّ
ومهد لألخذ بنهج متسق ملكافحة املنشطات على الصعيد العاملي .ولذلك
سياسات وطنية ملكافحة تعاطي املنشطاتّ ،
متيّزت االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة بسرعة التصديق عليها ،وكذلك باتساع نطاق انتشارها على
الصعيد العاملي ،إذ بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية  185دولة .ويُع ّد صندوق القضاء على تعاطي املنشطات يف

جمال الرياضة ،بوصفه آلية لتمكني الدول األطراف من تطبيق أحكام االتفاقية ،الذراع التنفيذية لتحقيق أهداف االتفاقية
على الصعيد ال ُقطري .وقد استثمرت اجلهات املعنية أكثر من  4ماليني دوالر أمريكي يف  208مشاريع تشمل  105دول
أطراف ( 58دولة يف أفريقيا ،و 14دولة من الدول العربية ،و 29دولة يف آسيا واحمليط اهلادي ،و 44دولة يف أوروبا وأمريكا
الشمالية ،و 63دولة يف أمريكا الالتينية والكاريّب) من أجل دعم أنشطة ترمي إىل حتقيق نتائج ملموسة يف هذا الصدد،
ومنها برامج للتعلّم اإللكرتوين وأنشطة خاصة بالسياسات على سبيل املثال.
هاء  -المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
(برلني ،أملانيا ،أيار/مايو )2013
 -14عُقد المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة يف برلني بأملانيا

يف الفرتة املمتدة من  28إىل  30أيار/مايو  .2013ومتحور املؤمتر ،بناءً على اقرتاح اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية
والرياضة ،حول املواضيع الثالثة التالية:

( )1توفري ُسبل االنتفاع بالرياضة بوصفها حقاً أساسياً للجميع (متكني النساء والفتيات من االنتفاع بالرياضة،
واستيعاب املعوقني)؛
( )2تعزيز االستثمار يف برامج الرياضة والرتبية البدنية (توفري الرتبية البدنية اجليدة ،وتنظيم الفعاليات الرياضية
الكربى)؛
( )3محاية النزاهة يف الرياضة (االلتزام ِبقيم الرياضة ،ومكافحة التالعب بنتائج املباريات الرياضية ،ومكافحة املراهنة
غري املشروعة ،ومكافحة تعاطي املنشطات ،ومكافحة الفساد يف جمال الرياضة).
مفصلة يزيد عددها على  70التزاماً وتوصية بشأن حتسني ُسبل االنتفاع
-15
ويتضمن إعالن برلني التزامات وتوصيات ّ
ّ
بالرتبية البدنية والرياضة ،وال سيّما فيما خيص النساء والفتيات واملعوقني .ويدعو اإلعالن إىل زيادة االستثمار يف الرتبية
البدنية والرياضة نظراً لفوائدمها االجتماعية واالقتصادية ،وال سيّما فيما خيص الصحة العامة واإلدماج االجتماعي .وميكن
أيضاً اعتبار إعالن برلني أول توافق سياسي دويل بشأن ما يلي )1( :ضرورة احلد من تفاقم التكاليف النامجة عن إقامة
الفعاليات الرياضية الكربى ،وضرورة ضمان االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية لتلك الفعاليات؛ ( )2ضرورة
اختاذ تدابري حلماية املباريات الرياضية من األنشطة اإلجرامية الرامية إىل التالعب بنتائجها ،ومحاية النزاهة يف الرياضة بوجه

عام من الفساد.
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أوالا 2-متابعة المؤتمر الدولي الخامس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
ألف  -تنقيح الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة
 -16كان امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضة ،الذي اعتُمد يف عام  ،1978أول وثيقة حقوقية تنص على أن "ممارسة
الرتبية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع" .وقد دفع التقدم يف علوم الرياضة والنشاط البدين ،وتزايد أمهية النشاط البدين
يف ظل التطورات اجملتمعية احلديثة ،املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة إىل
دعوة اليونسكو إىل النظر يف تنقيح امليثاق .1وشارك يف عملية تنقيح امليثاق خرباء وأخصائيون من احلكومات واملنظمات
الرياضية واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية .وبعد مشاورات مع مجيع الدول األعضاء واللجنة الدولية احلكومية
للرتبية البدنية والرياضة واجمللس التنفيذي لليونسكو ،اعتمد املؤمتر العام لليونسكو امليثاق الدويل املن ّقح أثناء دورته الثامنة

والثالثني يف عام ( 2015القرار 38م.2)43/

سمى اآلن امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة،
 -17ويُع ّد امليثاق الدويل املن ّقح تنقيحاً مستفيضاً ،الذي يُ ّ
مرجعاً عاملياً يسرتشد ويستعني به القائمون على وضع السياسات واختاذ القرارات املتعلقة بالرياضة .وبناءً على مقاصد

امليثاق األصلي ،حي ّدث امليثاق املن ّقح املعايري األخالقية ومعايري اجلودة املتعلقة بالرياضة ،ويش ّدد على املبادئ العاملية اليت
تضم السعي إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني وضمان عدم التمييز وضمان اإلدماج االجتماعي يف جمال الرياضة وعن طريق
الرياضة .ويسلّط الضوء على الدور األساسي للرتبية البدنية اجليّدة وفوائد النشاط البدين ،فضالً عن احلاجة إىل ضمان

ويوضح نطاق برامج تسخري الرياضة لتحقيق التنمية والسالم ،ويضع جمموعة من املعايري اليت
استدامة الربامج الرياضيةّ .
جيب التقيد هبا فيما خيص النزاهة يف الرياضة .وقد تُرجم امليثاق حىت اآلن إىل لغات العمل الست للمؤمتر العام لليونسكو،
وكذلك إىل اللغة الدمناركية والفارسية واألملانية واإليطالية واليابانية والربتغالية بفضل التزام اجلهات املعنية احلكومية
وغري احلكومية يف هذا الصدد.
باء  -اجتماعات المتابعة اإلقليمية والمواضيعية
 -18أ ّكدت ع ّدة اجتماعات ملتابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة -
بادرت اجلهات املعنية الرئيسية إىل تنظيمها واستضافتها وشاركت فيها  -جودة إعالن برلني ومالءمته بوصفه مرجعاً دولياً

شامالً لوضع السياسات الرياضية ،وحافزاً لالنتقال من النوايا إىل التنفيذ فيما خيص تلك السياسات.3
1
2

الفقرة  19من إعالن برلني.
للمزيد من التفاصيل عن عملية تنقيح امليثاق ،انظر:
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/sport-charter/theevolution-of-the-charter/

3

للمزيد من التفاصيل عن اجتماعات متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،انظر:
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/mineps/follow-up-tomineps-v/
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( )1االجتماع األول ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريّب (كولومبيا)2013 ،
اتفق املشاركون يف االجتماع على ترويج إعالن برلني بوصفه املرجع الرئيسي يف املنطقة فيما خيص السياسات
الرياضية .وحددوا األولويات اخلاصة باملتابعة على الصعيد اإلقليمي فيما خيص كل موضوع من املواضيع
الثالثة للمؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،واقرتحوا أن تقوم
كولومبيا بإنشاء مرصد إقليمي للسياسات الرياضية.
( )2االجتماع الثاين ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريّب (أوروغواي)2014 ،
ّقرر املشاركون يف االجتماع وضع تعاريف ومنهجيّات مشرتكة لتحديد املؤشرات األساسية املتعلقة باملشاركة
يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،ووضع خطة عمل جلمع البيانات.

( )3حلقة العمل بشأن الرياضة والتنمية املستدامة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي (فيجي)2015 ،
بادر املشاركون يف حلقة العمل بشأن الرياضة والتنمية املستدامة ،اليت حظيت مبشاركة واسعة ودعم كبري من
اللجان األوملبية الوطنية ألوقيانوسيا ،إىل إعداد سياسة رياضية منوذجية بغرض االسرتشاد هبا لوضع سياسات
رياضية شاملة يف منطقة احمليط اهلادي ،وأمسوها "البوصلة الرياضية ملنطقة احمليط اهلادي".
( )4االجتماع الدويل للخرباء بشأن التالعب بنتائج املباريات الرياضية (قطر)2015 ،
أتاح االجتماع تعزيز الوعي باملسائل املرتبطة بالتالعب بنتائج املباريات الرياضية ،واستعراض التدابري اليت
اختذهتا الدول األعضاء ،والوقوف على اإلجراءات الوطنية والدولية املالئمة.
 -19وعمالً بقرار صادر عن اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة (القرار  ،)CIGEPS/2014/2أُنشئ فريق

عمل خاص معين مبتابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة من أجل تنسيق
املساعي الرامية إىل وضع مقاييس ومؤشرات لرصد تنفيذ إعالن برلني .وعقد فريق العمل اخلاص اجتماعاً واحداً فقط،
وكان ذلك يف مقر اليونسكو يف حزيران/يونيو  ،2014وأيّد أثناء االجتماع السعي إىل الوقوف على املبادرات الدولية
واملتعددة األطراف املتعلقة بتنفيذ إعالن برلني ،ووضع عدد حمدود من املؤشرات العامة املتعلقة بتنفيذ اإلعالن.

جيم  -التربية البدنية الجيّدة
 -20أصدرت اليونسكو يف عام  2015جمموعة من اإلرشادات لوضع السياسات الالزمة لتوفري الرتبية البدنية اجليدة
استجابةً لدعوة من اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة واستناداً إىل حبوث موثوقة ساهم فيها أكثر من
 50منظمة وخبرياً من مجيع أرجاء العامل .وتضم جمموعة اإلرشادات ،اليت أُع ّدت يف إطار شراكات مع املفوضية األوروبية

ومكتب الرتبية الدويل لليونسكو واجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة واللجنة األوملبية الدولية وشركة  Nikeوبرنامج
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األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العاملية ،دليالً إرشادياً (الرتبية البدنية

اجليدة :إرشادات لواضعي السياسات) ،ووثيقة خاصة باملنهجية ،ومعلومات مصورة ،وصفحة على شبكة اإلنرتنت ،فضالً
عن حلقة عمل تدريبية تفاعلية واسرتاتيجية إعالمية لالستخدام على الصعيد ال ُقطري .وجمموعة اإلرشادات متوفرة باللغة
اإلجنليزية والفارسية والفرنسية والربتغالية واإلسبانية.

 -21واختريت فيجي واملكسيك وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا للمشاركة يف مرحلة جتريبية لإلرشادات اخلاصة بوضع
السياسات الالزمة لتوفري الرتبية البدنية اجليدة ،وذلك مبساعدة اليونسكو وشركائها يف هذا اجملال ،من أجل وضع اإلرشادات
موضع التطبيق وإجياد الزخم الالزم إلحداث التغيري املنشود يف النُظم التعليمية يف مجيع مناطق العامل .وترمي املساعي املبذولة

يف هذا الصدد إىل مراجعة السياسات الوطنية اخلاصة بالرتبية البدنية وتعديلها بغرض جعلها شاملة ومالئمة للتنمية مع
الرتكيز على األطفال وفقاً لإلرشادات اخلاصة بوضع السياسات الالزمة لتوفري الرتبية البدنية اجليدة .وفضالً عن البنية الوطنية
الشاملة للجهات املعنية (اليت أُنشئت بفضل دعم مايل من اللجنة األوملبية الدولية وشركة  ،Nikeومسامهات عينية من
منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي)ُ ،وضع إطار ُحمكم للرصد والتقييم ،يشمل وضع النماذج النظرية للتغيري
املنشود (نظريات التغيري) ،من أجل تعزيز نتائج تطبيق اإلرشادات وتعزيز االستفادة من العِرب املستخلصة يف هذا الصدد.
وميكن االطالع على أحدث املعلومات والتفاصيل املتعلقة باإلرشادات وبالتق ّدم احملرز على الصعيد ال ُقطري عرب شبكة
اإلنرتنت .4وقد أتاحت املساعي اخلاصة باإلرشادات تعزيز الشراكات االسرتاتيجية ،اليت تشمل مثالً مشاركة اليونسكو
النشيطة يف فرقة عمل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها ،وسامهت يف
تنفيذ خطط دولية والعمل على بلوغ غاياهتا ،ومنها خطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها اليت
وضعتها منظمة الصحة العاملية وغاياهتا الطوعية العاملية ،وال سيّما الغاية اخلاصة بتخفيض معدل انتشار اخلمول البدين بنسبة

 ٪10والغاية اخلاصة بتخفيض املعدل اإلمجايل للوفيات النامجة عن أمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة .٪25
دال  -عليم القيم من خالل الرياضة

 -22تضافرت اليونسكو ،اقتناعاً منها بقدرة الرياضة على توفري إطار عاملي لتعلّم القيم اليت تساهم يف تنمية املهارات
غري التقنية الالزمة ملمارسة املواطنة املسؤولة ،مع اجلهات املعنية الدولية (اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،واللجنة
الدولية للروح الرياضية ،واللجنة األوملبية الدولية ،واللجنة األوملبية الدولية للمعوقني ،والوكالة العاملية ملكافحة املنشطات) يف
إطار شراكة خاصة بالتعليم .ويتمثّل الغرض الرئيسي هلذه الشراكة يف إدماج قِيم الرياضة يف املناهج املدرسية يف مجيع أرجاء
العامل .ولذلك جيري العمل على إعداد جمموعة أدوات مؤلفة من دروس وأنشطة من أجل املعلمني الذين يتولون تدريس
تالميذ ترتاوح أعمارهم بني  8سنوات و 12سنة .وقامت اليونسكو ،فضالً عن ذلك ،بإعداد جمموعة أدوات للدعوة
واملناصرة ،ونُشرت تلك األدوات ،اليت تضم ما يلي ،على نطاق واسع:

4

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/policy-project/
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يبني فوائد قِيم الرياضة:
( )1فيديو رسوم متحركة ّ
تتضمن ترمجة مكتوبة باللغة الفرنسية)؛

https://youtu.be/K4mhtXPVAI0

(توجد أيضاً نسخة

( )2كتاب مصور ثنائي اللغة (إجنليزي-فرنسي) ،وبطاقات بريدية ،لبيان القوة الكامنة يف قِيم الرياضة وإظهار
مقدار تأثريها يف مجيع أرجاء العامل (توجد أيضاً نسخة ثنائية اللغة إجنليزي-برتغايل)؛ وحيتوي الكتاب املصور
على أفضل  15صورة من أكثر من  200صورة تسلمتها اليونسكو من  75بلداً أثناء مسابقة اليونسكو
الدولية للصور املتعلقة ب ِقيم الرياضة (تشرين الثاين/نوفمرب )2015؛

( )3معلومات مصورة باللغة اإلجنليزية ،متوفرة أيضاً باللغة الفرنسية.
ثاني ا  -اإلعداد لعقد المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
 -23مل حتقق اجتماعات متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة النتائج
املنشودة منها على أكمل وجه ،بيد أهنا ت ّ
دل على استمرار السعي إىل التقارب واحلوار والتعاون على الصعيد الدويل استناداً
إىل إعالن برلني .وقررت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،أثناء دورهتا العامة لعام  ،2014إنشاء فريق عمل
خاص معين مبتابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،وتكليف هذا الفريق
أيضا بالنظر يف "إمكانية عقد املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة خالل
الفرتة املشمولة بوثيقة الربنامج وامليزانية 38م( "5/القرار .)CIGEPS/2014/2
 -24وأوصت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،أثناء دورهتا العامة اليت ُعقدت يف شهر كانون الثاين/يناير
من عام  ،2015املديرة العامة لليونسكو باختاذ التدابري الالزمة لإلعداد لعقد املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني
املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة قائلة إن من املستحسن عقده يف عام  ،2017ووافقت اللجنة على أنه ينبغي للمؤمتر
أن يرّكز على تنفيذ إعالن برلني وامليثاق الدويل املن ّقح للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة (القرار .)CIGEPS/2015/3
وأيّد املؤمتر العام لليونسكو ،لدى اعتماده امليثاق املن ّقح يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2015وضع إطار مشترك لمتابعة تنفيذ
اإلعالن والميثاق (القرار 38م.)43/
ودعيت مجيع الدول األعضاء إىل تقدمي عروض الستضافة املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني
ُ -25
عن الرتبية البدنية والرياضة ،مث أُجريت دراسة جدوى للعرض الوحيد الذي تسلمته اليونسكو .وبناء على ذلك ،وافقت
املديرة العامة لليونسكو رمسياً ،يف شباط/فرباير  ،2016على العرض السخي الذي ق ّدمته حكومة االحتاد الروسي الستضافة
املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف قازان يف عام .2017
 -26وأيّدت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،خالل دورهتا العامة اليت عُقدت يف شهر شباط/فرباير من
عام  ،2016اقرتاحات األمانة الواردة يف الوثيقة  CIGEPS/2016/Document 3 REVفيما خيص البلد املضيف وعملية
اإلعداد والنطاق املواضيعي للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة (القرار
 .)CIGEPS/2016/2وعمالً باملادة  21من "نظام التصنيف العام ملختلف فئات االجتماعات اليت تدعو إليها اليونسكو"،
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قرر اجمللس التنفيذي لليونسكو ،يف دورته التاسعة والتسعني بعد املائة اليت ُعقدت يف شهر نيسان/أبريل من عام ،2016
توجيه الدعوات حلضور املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة إىل الدول األعضاء
يف اليونسكو ودول غري أعضاء فيها ،وكذلك إىل منظمات دولية ومؤسسات حمددة (القرار 199م ت.)21/
 -27وأجرت األمانة ،عقب دورة اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة لعام  ،2016مشاورات مع أعضاء
اللجنة وأعضاء اجمللس االستشاري الدائم للّجنة يف آذار/مارس ونيسان/أبريل  2016بشأن إطار املتابعة الذي عُرض بإجياز
خالل تلك الدورة .وأتاحت هذه املشاورات الوقوف على حماور العمل الرئيسية الثالثة التالية إلطار املتابعة ،اليت تطابق
مواضيع المؤتمر الثالثة:
أوالً  -وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين للجميع؛
ثانياً  -تعزيز مسامهة الرياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع؛
ثالثاً  -محاية النزاهة يف الرياضة.
 -28وأُنشئت ثالثة أفرقة عمل دولية غري رمسية للخبراء معنية مبواضيع املؤمتر الثالثة يف شهر تشرين األول/أكتوبر من
عام  .2016وعقدت أف ِرقة العمل االجتماعات احلضورية التالية:


اجتماع فريق العمل األول املعين بوضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين للجميع ،الذي
عُقد يف باريس بفرنسا يف  16كانون الثاين/يناير 2017؛



اجتماع فريق العمل الثاين املعين بتعزيز مسامهة الرياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع ،الذي ُعقد
يف مونيت كارلو مبوناكو يف  24تشرين الثاين/نوفمرب 2016؛



اجتماع فريق العمل الثالث املعين حبماية النزاهة يف الرياضة ،الذي ُعقد يف لوزان بسويسرا يف  15تشرين
الثاين/نوفمرب .2016

 -29وأُنشئ موقع عمل إلكتروني خاص باملؤمتر يف شهر كانون األول/ديسمرب من عام  2016جلمع مسامهات أف ِرقة
العمل وتقدمي معلومات أساسية ،فضالً عن توفري مسرد حم ّدث للمصطلحات ،واستعراض جمموعة كبرية من املنشورات
تبني نتائج البحوث العلمية اليت أجريت بشأن كل موضوع من مواضيع املؤمتر الثالثة منذ عام .2013
واملطبوعات اليت ّ
 -30وعُقد اجتماع للّجنة البرنامجية للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة
يف  31كانون الثاين/يناير و 1شباط/فرباير  2017يف املكان املخصص لعقد املؤمتر مبدينة قازان يف االحتاد الروسي .وتضم
هذه اللجنة ،اليت تتوىل اليونسكو واالحتاد الروسي رئاستها ،رئيس اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة
(جنوب أفريقيا) ،واللجنة األوملبية الدولية ،واللجنة األوملبية الدولية للمعوقني ،واجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة،
ورابطة الرياضة الدولية للجميع .وأتاح هذا االجتماع حبث الربنامج املؤقت للمؤمتر ،وتلخيص توصيات أف ِرقة العمل ،وحتديد
العناصر الرئيسية ملشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة
("خطة عمل قازان").
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 -31وأرسلت املديرة العامة لليونسكو الدعوات الرسمية حلضور املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني
عن الرتبية البدنية والرياضة يف  7آذار/مارس .2017
 -32واستعرضت اللجنة الربناجمية ،خالل اجتماعها الثاين الذي عُقد يف مقر اليونسكو يف  29آذار/مارس ،2017
مشروع خطة عمل قازان الوارد يف ملحق الوثيقة  .CIGEPS/2017/Document/2 REV.وأخذت اللجنة الدولية
احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،أثناء انعقاد دورهتا االستثنائية العامة لعام  2017واجتماعها املشرتك مع جملسها
االستشاري الدائم يف مقر اليونسكو يف  30و 31آذار/مارس  ،2017اقرتاحات اللجنة الربناجمية بعني االعتبار وأدخلت
تعديالت إضافية على مشروع خطة عمل قازان (القرار  .)CIGEPS/2017/2وفضالً عن ذلك ،ق ّدم رئيس اللجنة الدولية
احلكومية للرتبية البدنية والرياضة اقرتاحات بشأن اضطالع اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة برصد تنفيذ خطة
عمل قازان يف املستقبل.
 -33وأُرسل مشروع خطة عمل قازان ،بصيغته املعدلة اليت وضعتها اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،إىل
مجيع الدول األعضاء بالربيد اإللكرتوين يف  10أيار/مايو  2017لكي يتسىن هلا إبداء تعليقاهتا عليها .وتلقت اليونسكو،
حىت  6حزيران/يونيو  ،2017ردوداً يف هذا الصدد من مثاين دول أعضاء اقرتحت مخس دول منها إدخال تعديالت إضافية

على مشروع خطة العمل .وبناءً على ذلك ،يُع ّد مشروع الوثيقة اخلتامية الوارد يف امللحق األول هلذه الوثيقة خالصة
مشاورات مستفيضة أُجريت مع الدول األعضاء ،وكذلك مع ما يزيد على  100فرد من الباحثني واألخصائيني واخلرباء من
األوساط الرياضية.
ثالث ا  -النتائج المنشودة من المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
 -34وفقاً لتوصيات اللجنة الربناجمية وأف ِرقة العمل ،ووفقاً للقرارات املذكورة آنفاً اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو واللجنة
الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،يُرجى أن يتمخض املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن

الرتبية البدنية والرياضة عن النتائج الرئيسية األربع التالية:

( )1اإلقرار بضرورة إطار متابعة السياسات الرياضية باعتباره أداة طوعية مفيدة لتعزيز التقارب والتعاون على
الصعيد الدويل فيما خيص تقييم التقدم احملرز يف وضع السياسات الرياضية؛

( )2اإلقرار بضرورة المعلومات الملموسة اليت مجعتها أف ِرقة العمل بغرض االسرتشاد هبا فيما خيص إطار متابعة
السياسات الرياضية؛
( )3التعهد بتعزيز الروابط بين وضع السياسات الرياضية وأهداف التنمية المستدامة؛
( )4االلتزام بالتعاون الدولي من أجل أنشطة محددة.
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 -35ويرد إطار متابعة السياسات الرياضية يف الذيل ألف ملشروع الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة (انظر امللحق) .وقد أفضت املشاورات املستفيضة اليت أُجريت مع أف ِرقة العمل
بشأن وضع البنية الالزمة إلطار املتابعة ،وتعريف وشرح حماور العمل اليت يشتمل عليها ،إىل تفصيل اإلطار وتقسيمه حبسب
املوضوع إىل ثالثة محاور رئيسية و 20محورا فرعيا للعمل يف هذا الصدد .وترمي فئات "ضوابط المتابعة" إىل تيسري

تقدمي واستخراج املعلومات املقدمة ألغراض املتابعة بشأن حمور واحد أو أكثر من حماور العمل ،علماً بأن (أ) هذا اإلطار
يش ّكل  -على الرغم من العيوب اليت تشوبه من الناحية املنهجية  -تسوية سياسية بني مجيع اجلهات املعنية ،تق ّدم هذه
اجلهات مبقتضاها تنازالت بشأن األساليب واألولويات اخلاصة هبا؛ (ب) وهو أداة قابلة للتعديل والتكييف سيجري تنقيحها
مر الزمن؛ (ج) ومل يوضع ألغراض إلزامية بل ألغراض املبادرة الطوعية .وسيكون إقرار املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار
على ّ
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة بضرورة إطار متابعة السياسات الرياضية ،بناءً على ما تق ّدم ،إجنازاً مهماً يف
جمال القياس املتواصل للتقدم احملرز يف تنفيذ السياسات الرياضية  -فضالً عن تنفيذ أحكام إعالن برلني وأحكام امليثاق
الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة .وال ب ّد من هذا اإلقرار الدويل للتمكن من استخدام اإلطار يف املرحلة الالحقة
لزيادة الفعالية فيما خيص املساعدة على وضع السياسات الرياضية الوطنية ورصدها.

الكم الكبري والنطاق الواسع للمعلومات المقدمة ألغراض المتابعة ،اليت مجعتها أف ِرقة العمل ،حماور العمل
 -36و ّ
يبني ّ
اليت شهدت تقدماً منذ انعقاد املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،وال سيّما
على الصعيد الدويل ،فيما خيص المعايير والموارد والرصد والتقييم والدعوة والمناصرة والمواد والمبادرات الترويجية

والبحوث .5وسيؤدي إقرار املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة بضرورة هذه
املعلومات إىل إضفاء الشرعية عليها ،وتشجيع السلطات الوطنية املعنية بالرياضة وسائر اجلهات املعنية بالسياسات الرياضية
تبني هذه املعلومات التقدم احملرز ،وتتيح فضالً عن ذلك الوقوف على الثغرات اليت ميكن س ّدها عن
على استخدامها .و ّ
طريق التعاون الدويل فيما خيص متابعة السياسات الرياضية .ويرمي التصميم الثنائي األبعاد إلطار متابعة السياسات الرياضية
ِ
املستخدم مع ذلك مصاعب يف املرحلة الراهنة فيما خيص املوقع اإللكرتوين
إىل تيسري استخدامه قدر املستطاع ،وقد يواجه
حيث ُجتمع وتُعرض املعلومات املقدمة ألغراض املتابعة .ولذلك حتتوي خطة عمل قازان على إجراء خاص بإنشاء مركز
لتبادل املعلومات (اإلجراء  )5استناداً إىل إطار املتابعة (مع أخذ أوجه القصور يف األساليب احلالية لتشاطر املعلومات
ونشرها بعني االعتبار).

 -37وسيتيح املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة حتقيق تقدم كبري يف جمال
السعي إىل دمج تدابير وضع السياسات الرياضية ومتابعتها في المساعي المبذولة بشأن أهداف التنمية المستدامة
الواردة في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  .2030وخيص املوضوع الثاين للمؤمتر ،وكذلك حمور العمل

الرئيسي الثاين إلطار متابعة السياسات الرياضيةُ ،سبل مسامهة الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وقد أتاحت
5

انظر موقع العمل اإللكرتوين حيث تُنشر هذه املعلومات ،https://www.icsspe.org/user/login :اسم املستخدم ،mineps :كلمة السر.unesco :
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اجلهود اليت بُذلت يف هذا الصدد وتولت أمانة الكومنولث الدور الريادي فيها الوقوف على عدد حمدود من األهداف اليت

ميكن أن تساهم الرياضة مسامهة كبرية يف حتقيقها .ويُعترب األخذ هبذا النهج القائم على إيالء األولوية ألهداف حمددة
جدوى من إدراج أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر مجيعها يف إطار متابعة السياسات الرياضية والتسبب بالتايل،
أكثر
ً
جراء طموح عام ،يف طمس البيّنات اليت تثبت مسامهة الرياضة يف حتقيق التنمية املستدامة .ويتضمن شرح معظم حماور
من ّ

تبني
العمل الفرعية إلطار املتابعة إشارات إىل أهداف وغايات حمددة للتنمية املستدامة .وما زالت هناك مع ذلك ،كما ّ
مسامهات أف ِرقة العمل ،ثغرات كثرية يف هذا اجملال ،وال سيّما فيما خيص قياس مسامهة الرياضة يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،والتمكن بالتايل من إثبات تلك املسامهة وتعزيزها .ولذلك حتتوي خطة عمل قازان على إجراء خاص بوضع
مؤشرات مالئمة هلذا الغرض (اإلجراء .)2
 -38وترد خطة عمل قازان يف الذيل باء ملشروع الوثيقة اخلتامية (انظر امللحق) .وتتضمن العناصر الرئيسية خلمسة

إجراءات متعلقة مبختلف حماور عمل إطار املتابعة ،إذ تتعلق اإلجراءات  1و 2و 3مبحاور العمل الرئيسية الثالثة إلطار
املتابعة على التوايل ،بينما يتعلق اإلجراءان  4و 5جبميع حماور العمل ومجيع ضوابط املتابعة:
املعايري

املوارد

الرصد والتقييم

حمور العمل الرئيسي األول

اإلجراء 1

حمور العمل الرئيسي الثاين
حمور العمل الرئيسي الثالث

الرتويج واملناصرة

البحوث

اإلجراء 2
اإلجراء 3

رابع ا  -سبل تنفيذ خطة عمل قازان
السبل العامة لتنفيذ خطة عمل قازان ما يلي:
 -39ستتضمن ُ
( )1مبادئ عامة لتنفيذ خطة عمل قازان؛
مفصل لكل إجراء يف املستقبل؛
( )2منوذج يتضمن األنواع الرئيسية للمعلومات اليت ينبغي توفريها لتقدمي عرض ّ
( )3أساليب مشرتكة لتقييم التقدم احملرز والنتائج احملققة يف تنفيذ خمتلف اإلجراءات ،ومنها استبيان بسيط؛
( )4أحكام بشأن احلوكمة الداخلية تتعلق بدور اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة وسائر اجلهات
املعنية يف اختاذ وتنفيذ ورصد التدابري الرامية إىل تنفيذ خطة عمل قازان.
 -40وينبغي للمبادئ العامة لتنفيذ خطة عمل قازان أن تضمن تنفيذ مجيع اإلجراءات بطريقة شفافة وشاملة وخاضعة
للمساءلة .وسيتيح وضع نموذج لعرض اإلجراءات التخطيط لتنفيذ خمتلف اإلجراءات وتعزيزها بطريقة متسقة .ويقتضي
تقييم التقدم احملرز والنتائج احملققة حتديد أهداف واضحة ووضع مؤشرات قابلة للقياس .وينبغي لتدابري الحوكمة الداخلية

الرامية إىل تنفيذ خطة عمل قازان أن تضمن ما يلي( :أ) قدرة الشركاء الرئيسيني الذين يوفرون املوارد الالزمة لتنفيذ أنشطة
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حمددة على تويل زمام القيادة؛ (ب) إتاحة الفرصة جلميع اخلرباء الذين شاركوا يف اإلعداد لعقد املؤمتر الدويل السادس للوزراء
وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ولسائر اجلهات املعنية ،وال سيّما من البلدان النامية ،للمشاركة بفعالية يف

تنفيذ خطة عمل قازان .وميكن حتقيق هذين اهلدفني على أفضل وجه عن طريق إنشاء بنية ذات ثالثة مستويات كما يلي:

( )1فريق معني بالتنسيق العام يتوىل رصد تنفيذ مجيع اإلجراءات ،ويضمن تشاطر املعلومات ونشرها وتبليغها
إىل اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة بطريقة فعالة ،وكذلك حشد اجلهات املعنية الرئيسية؛
وسيضم هذا الفريق مكتب اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ومنسقي خمتلف اإلجراءات؛

وقد وافقت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة يف القرار  CIGEPS/2017/2على الرتكيز يف
أنشطتها املقبلة على تقدمي الدعم الالزم لتنفيذ اإلجراءات اليت يعتمدها املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،وعلى تنسيق املساعي الرامية إىل رصد تنفيذها؛
( )2أفرقة توجيهية جيري إنشاؤها لكل إجراء وتضم أحد أعضاء مكتب اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية
والرياضة ،وشركاء رئيسيني من املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ،واجلهات املستفيدة الرئيسية؛
( )3أف ِرقة استشارية شاملة جيري إنشاؤها لكل إجراء ويشارك فيها مشاركة طوعية عدد من عامة اخلرباء
واألخصائيني.
خامس ا  -االستنتاجات
 -41أ ّكدت متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة تطلّع األوساط
الدولية املعنية بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة وواضعي السياسات الرياضية إىل االنتقال من جمرد إعالن النوايا إىل
التنفيذ فيما خيص السياسات .وتوفر خطة عمل قازان ،اليت جتسد هذا التطلع ،األساس العملي الالزم لضمان توجيه حوار
وتعاون تلك األوساط يف املستقبل حنو وضع جمموعة توافقية من األهداف بشأن السياسات تتوافق مع اإلطار الشامل خلطة
التنمية املستدامة لعام  .2030فال يكتفي إطار متابعة السياسات الرياضية بتقدمي طريقة لقياس التقدم احملرز يف جمال وضع
السياسات الرياضية على الصعيد الدويل ،بل يرمي أيضاً إىل نشر رؤية مشرتكة وشاملة وتيسري االنتفاع باملوارد الالزمة.
 -42ويُع ّد املؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة املنتدى األكثر شرعية لتحديد أولويات
التعاون الدويل من أجل وضع السياسات اخلاصة بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة .وتتيح اإلجراءات اخلمسة خلطة
وستبني
عمل قازان اجلمع بني القدرات احملدودة للمنظمات الدولية احلكومية واحلكومات وسائر اجلهات املعنية املهمة.
ّ

متابعة املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة مقدار فعالية هذه اإلجراءات يف
حشد اجلهات املعنية ،وكيفية التخطيط لتنفيذها ،والنتائج اليت ستتيح حتقيقها .وتلتزم اليونسكو واللجنة الدولية احلكومية
للرتبية البدنية والرياضة بإيالء األولوية لتنسيق ورصد خطة عمل قازان بوجه عام ،بيد أن جناح هذه اخلطة يتوقف على
مواصلة الدول األعضاء واجلهات املعنية الرئيسية األخذ هبا.
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مشروع
خطة عمل قازان
نحن الوزراء المجتمعين في المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
المنعقد في قازان ( 13-15تموز/يوليو ،)2017
 - 1إذ نشري إىل استخدام مصطلح "الرياضة" ،ألغراض خطة العمل هذه وما مل يُذكر فيها خالف ذلك ،كمصطلح
عام يشمل الرياضة للجميع والرياضة البدنية والرياضة الرتفيهية ورياضة الرقص والرياضة املنظمة والرياضة غري املنتظمة
والرياضة التنافسية والرياضة التقليدية واأللعاب الرياضية اخلاصة بالشعوب األصلية مبختلف أشكاهلا،
 - 2ونلفت األنظار إىل أن الرياضة للجميع ،اليت تشمل الرياضة واأللعاب التقليدية ،جمال أساسي لعمل احلكومات
على االستفادة من اإلمكانيات اليت تنطوي عليها األنشطة البدنية على أكمل وجه من أجل التنمية الشخصية
واالجتماعية،
جتسد التوافق
 - 3ونقر بأن خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة الواردة فيها ّ
السياسي الشامل يف اآلراء بشأن أولويات التنمية وأهدافها وغاياهتا اليت جيري االسرتشاد هبا لوضع السياسات الدولية
والوطنية وتنفيذها ورصدها،
 - 4ونشدد على أمهية اإلقرار ،يف ديباجة خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030بأن الرياضة عامل من عوامل التمكني
املهمة للتنمية املستدامة والسالم،

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

 - 6ونذ ّكر بأن إعالن برلني الذي اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة ،وامليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو يف دورته
الثامنة والثالثني ،يش ّكالن معاً جمموعة شاملة من املبادئ والتوصيات والتعهدات املتعلقة بوضع السياسات الرياضية،
 - 7ونعرب عن تقديرنا ملا أفضت إليه عملية متابعة املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية
البدنية والرياضة ،وكذلك عملية تنقيح امليثاق الدويل للرتبية البدنية والرياضة ،فيما خيص تعزيز التشاور والتعاون على
الصعيد الدويل بني احلكومات واجلهات املعنية غري احلكومية بشأن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة مبختلف

أشكاهلا،
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 - 8ونشدد أيضاً على وجود توافق واسع النطاق يف اآلراء بني تلك اجلهات املعنية على إرساء خطة التنمية املستدامة
لعام  ،2030وكذلك إعالن برلني وامليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،أسساً مرتابطة ومتينة
لوضع السياسات الرياضية ،وعلى أنه ينبغي ،بناءً على هذه األسس ،الرتكيز عند وضع السياسات الرياضية من اآلن
فصاعداً على االنتقال من النوايا إىل التنفيذ القابل للقياس فيما خيص السياسات،

 - 9ونشدد فضالً عن ذلك على أن السياسات الوطنية والدولية اخلاصة بالرياضة جيب أن تكون شاملة من أجل املسامهة
يف احل ّد من أوجه عدم املساواة ،وعلى أن االنتفاع الشامل للجميع بالرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة جيب أن
يكون ،بناءً على ذلك ،أحد العناصر األساسية ألية سياسة وطنية أو دولية خاصة بالرياضة،

 -10ونقر أيضاً بأن وجوب حتقيق الشمول ليس جمرد صعوبة جيب التغلب عليها ،بل هو أيضاً دعوة إىل العمل بطريقة
استباقية على تعزيز التنوع واستيعابه بعزم وإصرار بوصفه عامالً من عوامل تعزيز املمارسات املشرتكة،

 -11ونشدد على أن املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات يف جمال الرياضة وعن طريق الرياضة عنصران أساسيان
للسياسات الوطنية والدولية اخلاصة بالرياضة ،فضالً عن كوهنما عاملني حامسني يف احلوكمة الرشيدة ويف تعزيز مسامهة
الرياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع،

 -12ونقر فضالً عن ذلك بأن إمكانية مسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة مسامهة كبرية يف حتقيق أهداف
التنمية املستدامة لن تتحقق على أكمل وجه إال يف حال التمكن من حشد جمموعة كبرية من السلطات الوطنية
واملنظمات الرياضية والرتبوية وغريها من اجلهات املعنية،
 -13ونقر بأن حشد جمموعة كبرية من اجلهات املعنية عن طريق شراكات وحمافل جديدة يتطلب إدماج سياسات خاصة
بالرياضة يف خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وكذلك وسائل لقياس املسامهات احملددة للرياضة يف التنمية
املستدامة السالم،
أهم وسيلة لضمان املشاركة الشاملة مدى احلياة يف
 -14ونؤكد التزامنا املتواصل بتوفري الرتبية البدنية اجليدة بوصفها ّ
الرياضة والنشاط البدين،
 -15ونقر أيضاً بأنه ال ب ّد من صون النزاهة يف الرياضة وتعزيزها بطريقة فعالة للتمكن من احملافظة على وظائف الرياضة
فيما خيص التنمية والتعليم وحتسني الصحة،

 -16ونقر فضالً عن ذلك بدور الشباب احلاسم يف تعزيز مسامهة الرياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع،
وكذلك بالدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه الرياضة يف جمال تعزيز أهلية الشباب للعمل وتيسري االنتقال من الدراسة
إىل العمل،
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 -17ونشدد أيضاً على أن متكن السلطات الوطنية واهليئات احلكومية وغري احلكومية املعنية بالرياضة من حبث مجيع
جوانب سياسة النزاهة يف الرياضة بطريقة فعالة يتطلب إجياد أوجه تآزر بني تلك اجلوانب فيما خيص الرتبية الوقائية
والتوعية ،والتشريع ومحاية املبلغني عن املخالفات ،وضمان حرية وسائل اإلعالم ،والتحقيق وتبادل املعلومات،
والقدرات البشرية والتقنية واملالية املرتبطة هبا،
 -18ونؤكد أيضاً التزامنا املتواصل بالتشجيع على التصديق على االتفاقيات الدولية املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة وعلى تنفيذ
تلك االتفاقيات ،وال سيّما اتفاقية اليونسكو الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة ،واتفاقية جملس أوروبا
بشأن التالعب باملباريات الرياضية ،واتفاقية جملس أوروبا بشأن األخذ بنهج متكامل للسالمة واألمن واخلدمة أثناء
مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية األخرى،
 -19ونقر بأن تعليم قِيم الرياضة وتنمية املهارات يف جمال الرياضة وعن طريق الرياضة وسيلتان حامستان لتفادي املخاطر
املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة وضمان استدامة املصداقية يف الرياضة باعتبارها قدوة للمجتمع برمته،

 -20ونقر أيضاً بأن التعاون الدويل مهم للغاية لضمان احل ّد من أوجه التفاوت بني البلدان فيما خيص خمتلف القدرات
املتعلقة بالسياسات الرياضية ،ومحاية النزاهة يف الرياضة من املخاطر العابرة للحدود الوطنية،

 -21ونقر فضالً عن ذلك بضرورة محاية واحرتام وإنفاذ حقوق اإلنسان لكل املشاركني يف الرتبية البدنية والنشاط البدين
والرياضة،

 -22ونعرب عن شكرنا جلميع اخلرباء الذين شاركوا يف اإلعداد للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني

عن الرتبية البدنية والرياضة على تفانيهم ومسامهاهتم يف التحضريات الربناجمية للمؤمتر ،وندعو أولئك اخلرباء إىل
مواصلة املساعدة من أجل متابعة هذا املؤمتر،

نؤكد ،استنادا إلى مشاورات عالمية مع الخبراء واألوساط الرياضية ولجنة اليونسكو الدولية الحكومية للتربية البدنية
والرياضة ،ما يلي:
 -23نقر إطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن
الرتبية البدنية والرياضة ،والوارد يف الذيل ألف هلذه الوثيقة ،بوصفه آلية طوعية شاملة لتعزيز التقارب الدويل بني
واضعي السياسات يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة؛
 -24ونقر أيضاً إطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني
عن الرتبية البدنية والرياضة بوصفه أداة مفيدة لتعزيز وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ السياسات الوطنية والدولية يف
ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة؛
 -25ونتعهد برتويج إطار متابعة السياسات الرياضية على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛
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 -26ونعرب عن رضانا عن املسامهات اليت ُمجعت من أجل االسرتشاد هبا فيما خيص إطار متابعة السياسات الرياضية
املوضوع من أجل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،ونتعهد
باستخدام ونشر املعلومات الواردة يف تلك املسامهات؛

 -27ونتعهد أيضاً بالرتكيز يف التعاون الدويل على خطة عمل قازان املؤلفة من اإلجراءات اخلمسة التالية الواردة يف
الذيل باء هلذه الوثيقة:

 - 1إعداد أداة للدعوة واملناصرة لتقدمي حجج قائمة على البيّنات من أجل االستثمار يف الرتبية البدنية والنشاط
البدين والرياضة؛
 - 2وضع مؤشرات مشرتكة لقياس مسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف وغايات
التنمية املستدامة ذات األولوية؛
 - 3توحيد ومواصلة حتسني املعايري الدولية اليت تتيح لوزراء الرياضة اختاذ التدابري الالزمة بشأن النزاهة يف الرياضة
(إجراء مرتبط باالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة)؛
 - 4إجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مرصد عاملي للمرأة والرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين؛
 - 5إنشاء مركز لتبادل املعلومات وفقاً إلطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل السادس
للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة؛

 -28ونقر بأنه ال ميكن تنفيذ خطة عمل قازان تنفيذاً ناجحاً إال إذا قامت الدول األعضاء بتحديد ومتويل أنشطة معيّنة
القاري؛
من خطة العمل ذات أمهية على الصعيد الوطين ،وبالدعوة إىل تنفيذ خطة العمل على الصعيدين اإلقليمي و ّ
 -29وندعو اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة إىل رصد تنفيذ خطة عمل قازان؛
 -30وندعو املدير العام لليونسكو إىل ضمان اضطالع اليونسكو بدور ريادي يف تنسيق متابعة خطة عمل قازان.

MINEPS VI – Draft Kazan Action Plan – page 5

الذيل ألف
إطار متابعة السياسات الرياضية
الخاص بالمؤتمر الدولي للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
ألف  -الخلفية
 - 1بيّنت اليونسكو أثناء الدورة االستثنائية للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،اليت ُعقدت يف لوزان بسويسرا

يف  29و 30كانون الثاين/يناير  ،2015اإلجراءات اخلاصة باإلعداد لعقد املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني
املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة وأهداف هذا املؤمتر .ويتمثل أحد األهداف يف وضع مؤشرات التقييم ومؤشرات القياس
وأدوات التقييم الذايت الالزمة لرصد تنفيذ إعالن برلني وامليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة (الرباهني
العلمية/التجريبية) (الوثيقة .)CIGEPS/2015/INF.REV.

ويعرب إعالن برلني ( )2013عن توافق يف اآلراء بني واضعي السياسات بشأن وضع سياسات تركز على األنشطة،
ّ -2
بينما يضع امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ( )2015رؤية مشرتكة بني خمتلف اجلهات املعنية بشأن
املبادئ والقيم األساسية اليت ينبغي االسرتشاد هبا يف برامج الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة .ويش ّكل اإلعالن

وامليثاق معاً خريطة طريق للسياسات ،ويعززان االنتقال من النوايا إىل التنفيذ.

 - 3وقررت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة أن جيري الرتكيز يف املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة على توجيه نداء من أجل العمل على الوفاء بتعهدات الوزراء الواردة يف إعالن
برلني ،وعلى حتقيق التطلعات وتطبيق املعايري اليت ينطوي عليها امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،يف
ظل خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها .ولذلك يبدو أن وضع إطار جديد للربط بني هذه الوثائق الثالث
سيكون أمراً مفيداً.
 - 4ويرمي إطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة ،الذي وضعته اليونسكو ،إىل تيسري التقارب يف السياسات بني الدول ،وكذلك بني اجلهات املعنية املتعددة،
وتيسري التعاون الدويل وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا السلطات احلكومية واملنظمات الرياضية يف جمال بناء القدرات .ويرمي
اإلطار أيضاً إىل الوقوف على الثغرات فيما خيص املبادئ والتعهدات والتوصيات السابقة ،وتوفري األدوات الالزمة ونشر
املمارسات اجليدة.

 - 5ويعود أمر استخدام إطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن
الرتبية البدنية والرياضة واملسامهة فيه إىل تقدير الدول األعضاء ،وتُعترب كل املسامهات يف اإلطار مع ذلك مسامهات قيّمة
ومرحب هبا.
ّ
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 - 6وينبغي لبنية إطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة أن تتيح جلميع اجلهات املعنية استخدام اإلطار وفقاً ألولوياهتا ومنهجياهتا.
باء  -البنية ومحاور العمل الرئيسية والفرعية إلطار متابعة السياسات الرياضية
 - 7يشتمل إطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة على ثالثة حماور رئيسية و 20حموراً فرعياً للعمل كما يلي:
 - 1وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني للجميع
 1-1االلتزام بأولويات التنمية املستدامة
 2-1إقامة شراكات متعددة األطراف بني اجلهات املعنية
 3-1تعزيز الرتبية البدنية اجليدة والنشاط البدين يف املدارس
 4-1نشر البيّنات املستمدة من البحوث وتعزيز التعليم العايل
 5-1حتقيق املساواة بني اجلنسني/متكني الفتيات والنساء
 6-1تعزيز إشراك الشباب يف عمليات اختاذ القرارات
 7-1تعزيز التمكني واملشاركة الشاملة
 - 2تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم قدر المستطاع
 1-2حتسني صحة ورفاهية اجلميع يف كل األعمار
 2-2جعل املدن واملستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 3-2توفري التعليم اجليد وتعزيز التعلم مدى احلياة للجميع وتنمية املهارات عن طريق الرياضة
 4-2بناء جمتمعات مساملة ومنصفة وشاملة للجميع
 5-2حتقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل املنتج للجميع
 6-2تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات
 7-2ضمان األخذ بأمناط مستدامة لالستهالك واإلنتاج واختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري املناخ وعواقبه
 8-2بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
 - 3حماية النزاهة في الرياضة
 1-3محاية الرياضيني واملتفرجني والعاملني يف جمال الرياضة والفئات األخرى املعنية
 2-3محاية األطفال والشباب والفئات األخرى املستضعفة
 3-3تعزيز احلوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية
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 4-3تعزيز تدابري مكافحة التالعب باملباريات الرياضية
 5-3وضع إطار مناسب لسياسة مكافحة تعاطي املنشطات وضمان تطبيقه واختاذ تدابري فعالة لضمان
االمتثال ألحكامه
جيم  -شرح محاور العمل الرئيسية والفرعية
 - 8يتطلب ضمان احلصول على املعلومات املناسبة بطريقة يسرية وفعالة وسريعة تنظيم مجع املعلومات وعرضها وفقاً
لطلبات واضعي السياسات احلكوميني وغري احلكوميني .ويتوقف شرح كل حمور من حماور العمل الرئيسية والفرعية على
املستجدات الراهنة واملقبلة.
محور العمل الرئيسي األول:
وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني للجميع

يعزز هذا األمر إمكانية التمتع باحلق يف املشاركة يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة عن طريق جمموعة من األنشطة

الرامية إىل إجياد روابط بأهداف التنمية املستدامة ،وإقامة شراكات جديدة ،وتأكيد دور الرتبية البدنية وأمهية املساواة بني
اجلنسني وأمهية مشاركة الشباب يف اختاذ القرارات ،وكذلك الطابع الشامل جلميع الربامج املقبلة .وتندرج حماور العمل الفرعية
السبعة مجيعها يف ِعداد العناصر الضرورية للسياسات واخلطط الدولية والوطنية.
 1-1االلتزام بأولويات التنمية المستدامة
توفر خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها املرجع السياسي العاملي الالزم لواضعي السياسات من أجل تعزيز التغري
املستدام يف خمتلف جوانب اجملتمع .وقد شدد قادة العامل على إمكانية األخذ هبذه اخلطة يف مجيع البلدان ويف كل اجملاالت.
ول ّـما كانت الرياضة والنشاط البدين والرتبية البدنية من الوسائل املعرتف هبا للتنمية املستدامة ،فقد بدأ تنسيق السياسات
بني خمتلف اجلهات املعنية لتحديد أهداف التنمية املستدامة اليت ميكن أن تُربط هبا الربامج الدولية والوطنية لتلك اجلهات
ضمن أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر .ولذلك ال ب ّد من أن تكون الرؤية الوطنية الرامية إىل إتاحة الرياضة والرتبية
البدنية والنشاط البدين للجميع ،وكذلك أولويات السياسات الوطنية املرتبطة هبا ،منسقة ومتسقة مع أولويات التنمية

املستدامة الواردة يف خطط التنمية املستدامة الوطنية واإلقليمية ويف خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 2-1إقامة شراكات متعددة األطراف بين الجهات المعنية
يدل التنوع اهلائل ألشكال وسياقات الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة على أن أمهيتها للمجتمع املدين تكمن إىل ح ّد
كبري يف تنوعها وقدرهتا على التكيف .وتتطلب االستفادة من اإلمكانيات اليت تنطوي عليها الرتبية البدنية والنشاط البدين
والرياضة على أكمل وجه التعاون بني مجيع القطاعات املسؤولة عن السياسات العامة ،ومنها الصحة والتعليم والتنمية
احلضرية والبنية التحتية والنقل على سبيل املثال ،وكذلك مع اجلهات املعنية يف القطاع اخلاص ،من أجل وضع تشريعات
ونُظم وخطط عمل وطنية وتنفيذها .وتعزز هذه اإلجراءات ،عند االضطالع هبا بطريقة قائمة على التآزر ،استمرارية
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وإمكانية ممارسة األنشطة الرياضية يف كل األعمار .وترمي إىل تعزيز االستقاللية الفردية واجلماعية وتفادي التوقف عن
ممارسة األنشطة الرياضية (بسبب العمر وأحداث احلياة والظروف االجتماعية والصحية والتمييز على سبيل املثال) .وال ب ّد
من مواصلة السعي إىل حتديد وإعداد ونشر األدوات وغريها من آليات الدعم الالزمة للمساعدة على التعاون املذكور آنفاً
بني القطاعات.

 3-1تعزيز التربية البدنية الجيدة والنشاط البدني في المدارس
تساعد املدارس اليت حيظى النشاط البدين فيها مبوقع الصدارة على إجياد أمناط معيشية صحية وأمناط سلوكية سليمة وأساليب
سليمة للتعلم .وتندرج الرتبية البدنية اجليدة فضالً عن ذلك يف ِعداد العناصر الضرورية للتعليم االبتدائي والثانوي .وتساعد
الرتبية البدنية اجليدة على تنمية املهارات واللياقة البدنية ،وكذلك املهارات احلياتية واملعرفية واالجتماعية والوجدانية ،و ِ
القيم
واملواقف اليت تتيح إعداد مواطنني يشعرون باملسؤولية االجتماعية .وميكن حتقيق هذا األمر عند توفري املوارد الالزمة لتحقيقه،
وااللتزام بالعمل على حتقيقه ،وإظهار حماسنه العامة .ويتطلب تعزيز الرتبية البدنية اجليدة والنشاط البدين يف املدارس توفري
موارد كثرية متنوعة وحافزة وكبرية وشاملة .وتتسم جتارب التعلم يف ميدان الرتبية البدنية بأكرب قدر من الفعالية عندما تكون
إجيابية وحافزة ومناسبة من الناحية اإلمنائية ملساعدة األطفال والشباب على اكتساب املعارف واملهارات واملواقف و ِ
القيم
الالزمة لكي حييوا حياة مفعمة بالنشاط البدين يف احلاضر واملستقبل.
 4-1نشر البيّنات المستمدة من البحوث وتعزيز التعليم العالي
يؤدي التعليم العايل والبحث دوراً أساسياً يف حتسني نوعية الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة .وجيب على املؤسسات
املتخصصة أن تضطلع باإلعداد األويل وبالتدريب املستمر للمعلمني واملربني واملرشدين .وجيب إعطاء األولوية للبحوث
والتنمية املتعددة التخصصات من أجل وضع سياسات تقوم على البيّنات وتالئم خمتلف فئات اجملتمع .وتضطلع مؤسسات
التعليم العايل بدور مهم يف تعزيز وتوفري فرص النشاط البدين والرياضة يف مجيع مستويات األداء ،ومنها برامج خمصصة
للرياضيني الذين يشاركون يف املنافسات الرياضية (االزدواج الوظيفي).
 5-1تحقيق المساواة بين الجنسين/تمكين الفتيات والنساء
ينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واتفاقية اليونسكو
بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم ،يف مواد خمتلفة على وجوب متتع كافة أفراد اجملتمع حبقوق متساوية للمشاركة يف
وتويل مناصب قيادية يف هذا الصدد .وتوفر الرتبية
مجيع األنشطة ،ومنها التعليم ،وكذلك للمشاركة يف وضع السياسات ّ
البدنية والنشاط البدين والرياضة وسائل فعالة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني الفتيات والنساء ،ومكافحة أشكال الظلم
البنيوية اليت حت ّد من الفرص املتاحة للفتيات والنساء ،وكذلك من الفرص املتاحة للفئات األخرى .وتضم املستويات املتنوعة
املمكنة ملشاركة الفتيات والنساء يف تلك األنشطة املشاركة واإلرشاد والتدريس واإلدارة والقيادة.
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 6-1تعزيز إشراك الشباب في عمليات اتخاذ القرارات
تقر خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب بالدور احلاسم للشباب يف تعزيز املساعي الرامية إىل إجياد
ّ
حلول إبداعية مبتكرة للتغلب على املصاعب اليت تعرتض التنمية وإحداث التغريات االجتماعية اإلجيابية املنشودة .وتتطلب
مشاركة الشباب مشاركة فعالة يف الرياضة واضطالعهم بدور فعال فيها أن ينتفع الشباب ،وال سيّما الشباب الرياضيني
والعاملني يف املنظمات اليت يديرها الشباب ،بظروف متكينية وبرامج وسياسات قائمة على البيّنات يف مجيع املستويات.
ويُع ّد إنفاذ حق الشباب يف املشاركة يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالرياضة والسياسات الرياضية أمراً ضرورياً أيضاً

لضمان االعرتاف حبقوق اإلنسان األساسية للشباب وإنفاذها.
 7-1تعزيز التمكين والمشاركة الشاملة

تتطلب املشاركة الشاملة إتاحة الفرص الالزمة للجميع يف كل مستويات املشاركة ،بغض النظر عن القدرة أو اإلعاقة،
أو االنتماء اإلثين أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطين أو االجتماعي أو
الثروة ،أو الوضع القانوين عند الوالدة أو أي وضع قانوين آخر .ويشمل هذا النهج بالضرورة املهاجرين وفئات خاصة
أخرى .وبناءً على ذلك ،تعود املشاركة يف الربامج واألنشطة املتعلقة هبذا األمر بنتائج شاملة على الكثري من أهداف وغايات
التنمية اليت تؤثر يف تعلم وصحة ورفاهية األفراد .ومن اجلدير بالذكر أن وجوب حتقيق الشمول ليس جمرد صعوبة جيب
التغلب عليها ،بل هو أيضاً دعوة إىل العمل على تعزيز التنوع واستيعابه بعزم وإصرار بوصفه عامالً من عوامل تعزيز

املمارسات املشرتكة.

محور العمل الرئيسي الثاني:
تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم قدر المستطاع
يربط حمور العمل الرئيسي الثاين املتمثل يف تعزيز مسامهة الرياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع املستجدات يف
الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة منذ اعتماد إعالن برلني ( )2013خبطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها.
تبني كيف ميكن أن تساهم الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق خمتلف
ويشتمل على مثانية حماور عمل فرعية ّ
أهداف التنمية املستدامة.

 1-2تحسين صحة ورفاهية الجميع في كل األعمار
يُع ّد اخلمول البدين ،فيما خيص أسباب الوفيات يف العامل ،العامل الرئيسي الرابع الذي ميكن أن يؤدي إىل الوفاة .وقد أبرزت
خطة التنمية املستدامة أمهية األمناط املعيشية الصحية إذ أدرجتها يف ِعداد األمور ذات األولوية .وميكن أن تؤدي املشاركة
يف الرتبية البدنية والرياضة إىل حفز الناس إىل زيادة نشاطهم ،وميكن أن يساهم ذلك يف احل ّد من "الوفيات املبكرة النامجة
وتبني
عن األمراض غري املعدية" ومن تكاليف الرعاية الصحية املرتبطة هبذه األمراض (الغاية  4-3للتنمية املستدامة)ّ .
الدالئل ارتباط املشاركة يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،ومنها الرياضة واأللعاب التقليدية ،بتحسن الصحة
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النفسية واالجتماعية ،وكذلك بالوقاية من اإلدمان على تعاطي املواد اخلطرة وبالعالج من اإلدمان على تعاطيها (الغاية -3
 5للتنمية املستدامة) .وتساعد املشاركة املنتظمة يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة على النمو الصحي لألطفال
واملراهقني ،ويشمل هذا األمر منوهم على الصعيدين املعريف والنفسي .وميكن أن تكون الفعاليات الرياضية وبرامج األنشطة
البدنية الواسعة النطاق حمافل للتمكني والتوعية بشأن صحة اجملتمع تتيح الوصول إىل عدد كبري من األشخاص املختلفني
الذين قد ال تتيح وسائل الرعاية الصحية التقليدية الوصول إليهم .ويدعم هذا األمر اجلهود الرامية إىل مكافحة األمراض
املعدية وحتسني ُسبل االنتفاع خبدمات الرعاية الصحية (الغايتان  3-3و 7-3للتنمية املستدامة).
 2-2جعل المدن والمستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
ميكن أن تساعد البُىن األساسية واألماكن اخلاصة بالرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين يف املناطق احلضرية والريفية على

تشجيع وتطوير وإدامة أمناط احلياة النشيطة والصحية لسكان تلك املناطق ،وكذلك على بناء جمتمعات مستدامة وشاملة
للجميع .ويوصي برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) بتخصيص  15يف املائة من املناطق
احلضرية على األقل لألماكن املفتوحة واملساحات اخلضراء واملرافق العامة .وميكن أن يؤدي توفري الوسائل الالزمة للرياضة
والرتبية البدنية والنشاط البدين يف تلك األماكن ويف سائر أرجاء املناطق احلضرية إىل حتقيق نتائج واسعة النطاق وطويلة
األجل (الغايتان  3-11و 7-11للتنمية املستدامة) .وتؤدي تلك األماكن الغرض املنشود منها بأكرب قدر من الفعالية
عندما تكون حمايدة وعامة ،وعندما تُراعى يف تصميمها وإنشائها وإدارهتا احتياجات ومتطلبات سالمة مجيع املواطنني،
ومنهم املعوقون والفئات األخرى املستضعفة كاألطفال والنساء.

 3-2توفير التعليم الجيد وتعزيز التعلم مدى الحياة للجميع وتنمية المهارات عن طريق الرياضة
تندرج الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف ِعداد "احلقوق األساسية للجميع" ،وتش ّكل بالتايل عناصر مهمة للتعليم
اجليد املنصف (الغاية  1-4للتنمية املستدامة) .وتوفر الدراية البدنية األسس الالزمة للمشاركة يف النشاط البدين واالنتفاع
بفوائده الصحية مدى احلياة ،وهذا ما جيعلها ضرورية لنمو الشباب وأحد النتائج املهمة للتعلم يف خمتلف السياقات التعليمية.
وميكن أن تساهم الرتبية البدنية العالية اجلودة ،وتعليم قِيم الرياضة ،وتنمية املهارات الرياضية ،والنشاط البدين ،وأجواء التعلم
اخلاصة بالرياضة ،يف حتسني نتائج التعليم (الغاية  7-8للتنمية املستدامة) ،إذ تعزز هذه األمور املهارات غري التقنية القابلة
وتويل القيادة وزيادة االنضباط والتعاطف واالحرتام ،اليت تساعد على
للنقل ،ومنها مثالً املهارات الالزمة إلنشاء األف ِرقة ّ

االنتقال من مرحلة الشباب إىل مرحلة الرشد ،وكذلك على حتسني املواظبة على الدراسة .وميكن هلذه األمور أيضاً أن تتيح
توفري تعليم جتريّب ومتكيين قادر على استيعاب جمموعة متنوعة من الطالب بغض النظر عن ظروفهم االجتماعية ،ومنهم
الطالب الذين تكون ظروفهم أقل مالءمة من ظروف سواهم لبُىن التعليم النظامي (الغايتان  5-4و 1-5للتنمية املستدامة).
وسيساهم توفري الرتبية البدنية وتعليم قِيم الرياضة وإتاحة ممارسة النشاط البدين والرياضة بطريقة منصفة وشاملة للجميع يف
كل مراحل التعليم يف إزالة أوجه التفاوت بني اجلنسني (الغاية  5-4للتنمية املستدامة) .وميكن أن تعزز هذه األمور التنمية
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الشاملة والتعلم مدى احلياة ،وأن هتيئ بالتايل الظروف املؤاتية لتنمية املعارف واملهارات القيادية الالزمة لتعزيز التنمية
املستدامة (الغاية  7-4للتنمية املستدامة).
 4-2بناء مجتمعات مسالمة ومنصفة وشاملة للجميع
تتيح الربامج اجليدة اإلعداد ،اليت تشمل الناس بغض النظر عن القدرة أو اإلعاقة ،أو االنتماء اإلثين أو اجلنس أو اللغة
أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة ،أو الوضع القانوين عند الوالدة
أو أي وضع قانوين آخر ،العمل على س ّد الفجوات االجتماعية ،وميكن أن تساهم مسامهة قيّمة يف اإلدماج االجتماعي
والتمكني (الغاية  2-10للتنمية املستدامة) .وميكن أن تؤدي املشاركة يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،بفضل
ميسرون ماهرون وأشخاص يُعتربون قدوة لغريهم ،إىل تيسري التفاهم
طابعها املشرتك بني الثقافات والعمل الذي يضطلع به ّ
فيما بني أصحاب الثقافات املختلفة وفيما بني أتباع األديان املختلفة ،واملسامهة يف اجلهود الرامية إىل بناء جمتمعات مساملة
ومنصفة وشاملة للجميع  .وميكن اختاذ مبادرات إلقامة عالقات وتشجيع التفاعل اإلجيايب وتعزيز االحرتام بني الفئات
املتضررة من النزاعات أو اليت تعاين من التهميش (الغاية  1-16للتنمية املستدامة) .وقد تتطلب هذه املبادرات وجود بُىن
وبرامج خاصة لتقدمي املساعدة الالزمة (الغاية  7-10للتنمية املستدامة) .وقد تكون كل األساليب أكثر استدامة عند

إدماجها يف املساعي العامة الرامية إىل بناء السالم واحل ّد من العنف وحتقيق اإلدماج االجتماعي.
 5-2تحقيق النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل المنتج للجميع
ميكن الوقوف على مسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف النمو االقتصادي وزيادة اإلنتاجية واألهلية للعمل يف
خمتلف السياقات .وتساهم صناعة الرياضة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مبقدار واحد يف املائة وفقاً للتقديرات ،وميكن
أن تساهم تنمية هذه الصناعة يف حتقيق املزيد من الفوائد .وميكن أن يؤدي تعزيز االستفادة قدر املستطاع من اإلمكانيات
اليت تنطوي عليها السياحة الرتفيهية املرتبطة بالرياضة وبالفعاليات واألنشطة الرياضية على وجه اخلصوص إىل دعم اجلهود
املبذولة يف هذا الصدد (الغاية  2-8للتنمية املستدامة) .ومتلك الرياضة قدرة كبرية على اجتذاب الشباب ،وجيعلها هذا
األمر وسيلة قيّمة الختاذ املبادرات الرامية إىل حتقيق النتائج املتعلقة باألهلية للعمل (الغاية  4-4للتنمية املستدامة) ،ومنها
املبادرات اخلاصة بالتدريب على مهارات العمل احلر (الغايتان  5-8و 6-8للتنمية املستدامة) .ويساهم املتطوعون ،فضالً

عن ذلك ،مسامهة كبرية يف هذا الصدد .وميكن أن تُستمد فوائد اقتصادية أخرى من سياسات مدروسة ترمي إىل تعزيز
املسامهات الطوعية للموظفني واملرشدين وأولياء األمور ،وكذلك للجهات األخرى القائمة على تقدمي خدمات الرعاية
الصحية والرعاية االجتماعية ،عن طريق دعم األنشطة البدنية والربامج الرياضية الفعالة من حيث التكلفة (الغاية 3-8
للتنمية املستدامة).
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 6-2تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات
جتسد الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة املعايري السائدة يف اجملتمع فيما خيص قضايا اجلنسني .وتقل احتماالت مشاركة
ّ
النساء يف األنشطة البدنية عن احتماالت مشاركة الرجال فيها ،وال يضطلع بأدوار قيادية يف خمتلف ميادين الرياضة سوى
عدد قليل من النساء .وميكن أن تساعد االستثمارات والسياسات واالسرتاتيجيات االستباقية على إزالة أوجه التفاوت بني
اجلنسني على صعيد املشاركة يف الرياضة ،وكذلك على صعيد االضطالع بأدوار قيادية فيها (الغايات  1-5و 5-5و -5ج
للتنمية املستدامة) .وتشري الدالئل إىل أن مشاركة النساء مشاركة قوية ونشيطة يف عمليات اختاذ القرارات تؤثر تأثرياً فعاالً
يف التنمية االجتماعية .وقد سامهت برامج هادفة قائمة على الرياضة وبرامج لتعليم قِيم الرياضة جرى االضطالع هبا لدى
الكثري من اجملتمعات ،وال سيّما على الصعيد احمللي ،مسامهة كبرية يف متكني النساء والفتيات والفئات األخرى املستضعفة.
وميكن أن يؤدي إعداد مبادرات إعداداً جيداً واالضطالع هبا بطريقة فعالة إىل هتيئة أجواء آمنة إلشراك النساء والفتيات
ودعمهن ،وتعزيز اضطالع النساء بأدوار قيادية ،وتشجيع املواقف اليت تتسم باحرتام النساء والفتيات (الغاية  5-5للتنمية
املستدامة) .وسيساهم القضاء على مجيع أشكال العنف املمارس حبق النساء والفتيات ،وكذلك على مجيع املمارسات
الضارة هبن على صعيد الرياضة ،يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة (الغايتان  2-5و 3-5للتنمية املستدامة).
 7-2ضمان األخذ بأنماط مستدامة لالستهالك واإلنتاج واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وعواقبه
مي كن تسخري الفعاليات الرياضية وبرامج األنشطة البدنية الواسعة النطاق من أجل إحداث التغريات االجتماعية والبيئية
املنشودة .وميكن أن تتيح تلك الفعاليات والربامج ،يف ظروف معيّنة ،فرصاً لتجديد البُىن التحتية واألساسية القدمية وحتسني
وسائل النقل العام ومراجعة السياسات اإلمنائية .وتستطيع جلان تنظيم الفعاليات الرياضية واملدن املضيفة هلذه الفعاليات
اعتبارها جزءاً من اسرتاتيجية شاملة لتكوين ثروات قومية عن طريق حتسني البُىن التحتية واألساسية وتشجيع السياحة
املستدامة (الغاية -12ب للتنمية املستدامة) وتنظيم محالت إلحداث التغريات السلوكية املنشودة (الغايات 1-12
و 2 -12و 8-12للتنمية املستدامة) ،وكذلك عن طريق تعزيز اجلوانب البيئية وغريها من جوانب االستدامة .وميكن أن
تتيح الفعاليات الرياضية تشجيع البلدان املضيفة هلا على تعزيز قدرهتا العلمية والتكنولوجية على االنتقال إىل أمناط أكثر
استدامة لالستهالك واإلنتاج (الغاية  1-12للتنمية املستدامة) .وميكن أن تؤثر برامج التوعية والربامج التعليمية يف املواقف،
وأن تؤدي إىل تغيري سلوك املستهلك وكيفية استخدام املوارد الطبيعية (الغايات  2-12و 5-12و ،)8-12وميكن أن
تؤدي املكانة االجتماعية للرياضة إىل تعزيز نشر املعلومات املتوفرة يف هذا الصدد ومواصلة العمل على تعزيز املسؤوليات
البيئية (الغاية  6-12للتنمية املستدامة) .ويُنتظر بصورة متزايدة من املنظمات الرياضية أن تعمل على احل ّد من انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون النامجة عن أنشطتها .ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أمهية دور الرياضة يف تعزيز القدرة على
الصمود أمام املخاطر املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية والقدرة على التكيف معها (الغاية  1-13للتنمية املستدامة).
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 8-2بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
تؤكد املشاكل اخلاصة بالفساد وتعاطي املنشطات والتالعب باملباريات الرياضية ضرورة إدخال حتسينات على احلوكمة يف
مجيع ميادين الرياضة ومؤسساهتا .وينبغي أخذ شفافية وحوكمة املنظمات الرياضية بعني االعتبار عند تقييم فعالية املؤسسات
العامة ،ومدى خضوعها للمساءلة ،والتوازن بني اجلنسني فيها ،ومدى اختاذ قراراهتا بطريقة تشاركية (الغايتان 6-16
و 7 -16للتنمية املستدامة) .وسيساهم احل ّد من حاالت الفساد والرشوة يف الرياضة ،سواء أكان الفساد عرب التالعب
باملباريات الرياضية أم عرب التمكني من الفوز بتنظيم فعاليات رياضية أو مبناقصات رياضية ،يف حتسني الشفافية واحل ّد من
التدفقات املالية غري املشروعة (الغايتان  4-16و 5-16للتنمية املستدامة).

محور العمل الرئيسي الثالث:
حماية النزاهة في الرياضة

استناداً إىل املستجدات منذ اعتماد إعالن برلني ،يربط املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية
البدنية والرياضة حمور العمل الرئيسي الثالث املتمثل يف محاية النزاهة يف الرياضة خبطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها،

وال سيّما باهلدف  16الرامي إىل نشر السالم والعدالة وبناء مؤسسات فعالة ،مع الرتكيز على األنشطة اليت تقوم هبا
احلكومات واألوساط الرياضية واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية .وتتطلب مواجهة خمتلف املخاطر اليت هتدد
النزاهة يف الرياضة ،فضالً عن التشريعات املالئمة ،وسائل فعالة تضم تبادل املعلومات وإجراء التحقيقات الالزمة ،والرتبية
الوقائية ،والتواصل والتوعية .وجيب أن تكون هذه الوسائل جزءاً ال يتجزأ من ممارسة األنشطة البدنية والرياضة منذ مراحلها
األوىل ويف كل املستويات .وجيب أيضاً العمل على محاية واحرتام وإنفاذ حقوق اإلنسان األساسية لكل من يتأثر بالرتبية
البدنية والنشاط البدين والرياضة أو يشارك فيها ،وذلك وفقاً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق

اإلنسان.

 1-3حماية الرياضيين والمتفرجين والعاملين في مجال الرياضة والفئات األخرى المعنية
يشري مفهوم احلماية إىل التدابري االحرتازية واآلليات الرامية إىل جعل مرافق الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة أماكن
آمنة للجميع ُحترتم حقوق اإلنسان فيها احرتاماً تاماً .وحتتاج الفئات املختلفة املعنية بالرياضة إىل أنواع خمتلفة من احلماية،

إذ حيتاج الرياضيون ،ألغراض التدريب واملنافسة ،إىل أماكن آمنة وخالية من اإلساءة واالستغالل اجلنسي وسوء السلوك
واالجتار والعنف (الغاية  2-16للتنمية املستدامة)؛ وحيتاج املتفرجون إىل وسائل آمنة لنقلهم إىل أماكن الفعاليات الرياضية،
وإىل أماكن آمنة ملشاهدة تلك الفعاليات؛ وحيق للعاملني يف جمال الرياضة التمتع باحلماية من خماطر التعرض لألذى أثناء
بناء املالعب الرياضية أو تقدمي اخلدمات فيها .ويتطلع أفراد كل فئة من هذه الفئات إىل التمتع باحلماية من كل املخاطر
متس بصحتهم وسالمتهم وراحتهم ،لكي تظل الرياضة جتربة إجيابية لدى اجلميع.
اليت ميكن أن ّ
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 2-3حماية األطفال والشباب والفئات األخرى المستضعفة
يندرج األطفال والشباب والنساء يف ِعداد الفئات املعرضة ملخاطر شديدة فيما خيص احتماالت التعرض للمعاملة السيئة
املس بالصحة والنمو والظروف اليت حتول دون توفري الرعاية املأمونة والفعالة (الغاية  2-5للتنمية
واالستغالل واإلمهال و ّ

املستدامة) .وقد تضم املخاطر اليت يتعرضون هلا عمل األطفال واإلساءة واالستغالل اجلنسي وسوء السلوك واالجتار والعنف
تضر جبميع الرياضيني ،من إمكانية
(الغايتان  7-8و 2-16للتنمية املستدامة) .وحت ّد هذه الظواهر ،اليت ميكن أيضاً أن ّ
التمتع حبقوق اإلنسان األساسية وختالف الروح الرياضية .وتتطلب إتاحة الرياضة السلمية واملستدامة للجميع اسرتاتيجيات
وإجراءات قائمة على العالقات اإلجيابية واالحرتام املتبادل ،والتواصل القائم على الصدق والصراحة ،والرد القائم على
العدل والتناسب ،وإجراءات ملواجهة الطوارئ والتخفيف من وطأة املصائب.
 3-3تعزيز الحوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية
تتعلق احلوكمة بكيفية تأسيس وإدارة املنظمات ،وكيفية قيام اجلهات املعنية باختاذ القرارات وتنفيذها ،وطريقة معاملة األفراد.
وميكن أن يكون لبُىن احلوكمة املصممة تصميماً جيداً تأثري شديد يف أداء املنظمات الرياضية ومصداقيتها .وتتمثل السمات
املهمة اليت ينبغي هلذه املنظمات أن تتسم هبا يف اخلضوع للمساءلة الفعلية واحلرص على الشفافية والتجاوب واألخذ
بإجراءات شاملة يف مجيع أعماهلا (الغاية  6-16للتنمية املستدامة) ،ومنها األعمال الداخلية واإلشراف على الرياضيني
وإدارة الفعاليات .ويتزايد اإلقرار يوماً بعد يوم بأن احلوكمة الرشيدة مسة ضرورية للمنظمات الرياضية الفعالة واملنصفة
واألخالقية .وال يوجد يف الكثري من األحيان ما يكفي من النساء على وجه اخلصوص يف املناصب القيادية يف املنظمات
الرياضية ،على الرغم من اإلقرار مبسامهتهن يف إدخال حتسينات كبرية على حوكمة هذه املنظمات .وتتمثل إحدى السمات
املهمة للحوكمة الرشيدة بالتايل يف التصدي ألوجه التفاوت بني اجلنسني فيما خيص املناصب القيادية (الغاية  5 -5للتنمية
املستدامة).
 4-3تعزيز تدابير مكافحة التالعب بالمباريات الرياضية
ما زال التالعب باملباريات الرياضية مشكلة عاملية ،إذ هتدد أنشطةُ العصابات اإلجرامية يف هذا الصدد سيادة القانون
(الغاية  4 -16للتنمية املستدامة) .ويتطلب التغلب على هذه املشكلة تعاوناً دولياً وثيقاً ألهنا ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
متس هذه الظاهرة مبختلف املشاركني يف األنشطة الرياضية ،ومنهم الرياضيون ومساعدوهم واحل ّكام واملسؤولون اآلخرون
و ّ
(الغاية  5-16للتنمية املستدامة) .وال ب ّد من محاية األشخاص املعنيني بالرياضة عن طريق اختاذ تدابري تشريعية خاصة
وتدابري حمددة إلنفاذ القانون ،وإقامة شراكات بني السلطات الوطنية واملنظمات الرياضية والقائمني على املراهنات الرياضية.
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 5-3وضع إطار مناسب لسياسة مكافحة تعاطي المنشطات وضمان تطبيقه واتخاذ تدابير فعالة لضمان
االمتثال ألحكامه
ما زال تعاطي املنشطات خطراًكبرياً على النزاهة يف الرياضة ،وعلى سالمة الرياضيني املشاركني يف األنشطة الرياضية الشعبية
والتنافسية والنخبوية .وحيظر القانون يف معظم البلدان تعاطي املنشطات (الغاية  3-16للتنمية املستدامة) .وتتطلب مكافحة
تعاطي املنشطات ،نظراً لتنوع أشكال هذه الظاهرة وطابعها غري املشروع ،اختاذ تدابري متنوعة تضم التعليم والوقاية والكشف
والردع والبحث .ويتطلب جناح املساعي املتواصلة ملكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرياضة امتثال البلدان ألحكام اتفاقية
اليونسكو الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة وقيامها بالواجبات اليت تفرضها عليها هذه االتفاقية ،ومنها االلتزام
مببادئ املدونة العاملية ملكافحة املنشطات.
دال  -ضوابط المتابعة
 - 9وضعت اليونسكو ضوابط للمتابعة من أجل تيسري مجيع املعلومات املالئمة وعرضها .وتتوزع هذه الضوابط على
الفئات اخلمس التالية:






املعايري؛
املوارد؛
الرصد والتقييم؛
الرتويج واملناصرة؛
البحوث.

وتبني هذه الضوابط جمموعة من خمتلف النتائج واملستجدات اليت شهدها العامل خالل السنوات املاضية ،واليت ميكن
ّ -10

أن تدعم املبادرات الالحقة .وقد ُوضعت هذه الضوابط يف جدول يربطها مبحاور العمل الرئيسية الثالثة وبثمانية عشر حموراً
من حماور العمل الفرعية إلطار متابعة السياسات الرياضية.
 -11وحتتوي األعمدة اخلاصة بالضوابط املدرجة يف فئة "املعايري" على الوثائق التقنينية القائمة على ِ
القيم واملتعلقة بشواغل
املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة وحماور عمله .وتضم هذه الفئة إعالن برلني،
وامليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،وقرارات األمم املتحدة بشأن تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم،
ويتبني عند النظر يف هذا القسم من إطار متابعة السياسات الرياضية تفاوت االهتمام بوضع
وقواعد ومعايري دولية أخرىّ .
السياسات من حمور إىل آخر ضمن حماور عمل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة،

ووجود ثغرات جلية ،وال سيّما فيما خيص حمور العمل الرئيسي األول وبالتحديد حموري العمل الفرعيني  1-1و.2-1
 -12وحتتوي األعمدة اخلاصة بالضوابط املدرجة يف فئة "املوارد" على املوارد املادية والبشرية اليت ميكن أن تساعد على
حتقيق أغراض حماور العمل .وتضم هذه املوارد مناصرين دوليني وإقليميني ،ومبادئ توجيهية ووسائل تدريبية ،وأمثلة على
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املمارسات اجليدة .وقد يكون للتعريف باملناصرين تأثري كبري ،بأساليب خمتلفة وعلى مستويات خمتلفة ،يف البحوث ووضع
السياسات واحلوكمة والدعوة واملناصرة وممارسة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة .وسيساعد التعريف املنهجي باملناصرين
الوزراء على حتديد املنظمات أو املؤسسات اليت ميكن أن تكون خري شريك عند االحتياج إىل معلومات أو مساعدة.
تبني أن ذلك اإلجراء
 -13وال يعين وصف أي إجراء بأنه ممارسة جيدة أن اإلجراء املذكور جيد فحسب ،بل يعين أنه ّ
فعال وحيقق نتائج جيدة ،ولذلك يوصى باعتباره منوذجاً ُحيتذى به .ويراد بذلك جتربة ناجحة اختُربت واعتُمدت باملعىن

العام وأُجريت مراراً ،وتستحق النشر لكي يتسىن لعدد أكرب من الناس األخذ هبا .6وقد يكون مجع أمثلة على املمارسات
اجليدة من مجيع أرجاء املعمورة إجنازاً مهماً ُحيسب للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة نظراً الحتياجات واضعي السياسات يف مجيع أرجاء العامل .ويتطلب هذا األمر االتفاق أثناء املؤمتر على جمموعة
من املعايري والتعاريف لتحديد ما يش ّكل مثاالً على ممارسة جيدة.

 -14ويوجد إقرار واسع النطاق بأمهية "الرصد والتقييم" احلامسة يف إعداد برامج ومبادرات جيدة .وتضم هذه الفئة مؤشرات
عامة وأدوات للتقييم الذايت ومؤشرات للقياس .وسيؤدي مجع هذه املؤشرات واألدوات إىل تشكيل مورد قيّم للمعارف
واملهارات و ِ
القيم اليت جيري األخذ هبا يف سياقات خمتلفة .وسيؤدي هذا األمر أيضاً إىل إبراز دور البيّنات يف خمتلف الربامج.
ومن اجلدير بالذكر ،نظراً ألمهية هذه املسائل للتنمية املستدامة يف جمال الرياضة ،وجود بعض الثغرات يف عدد من اجملاالت.
 -15ويضم إطار متابعة السياسات الرياضية أيضاً فئتني أُخريني لضوابط املتابعة ختص إحدامها "البحوث" وتضم بيانات
ونتائج أحدث البحوث املرتبطة ارتباطاً مباشراً بأولويات حمددة للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن
الرتبية البدنية والرياضة .وتُدرج البيانات يف هذه الفئة وفقاً جملاالت العمل ،وتواكب ما أُجنز من عمليات استعراض املنشورات
واملطبوعات املتعلقة هبا ،وميكن أن يصبح هذا القسم من إطار متابعة السياسات الرياضية بالتايل مورداً قيّماً متعدد اللغات
لعدد من اجملاالت .وترمي الضوابط املدرجة يف فئة "الرتويج واملناصرة" إىل االضطالع بالدور املهم املتمثل يف ترويج ونشر

نتائج املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة لدى أكرب عدد ممكن من الناس.
هاء  -موقع العمل اإللكتروني
 -16جيري نشر كل املعلومات اليت يقدمها أعضاء أف ِرقة العمل املعنية مبحاور العمل الرئيسية الثالثة يف موقع العمل
اإللكرتوين اخلاص باملؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة على شبكة اإلنرتنت
ِ
املستخدم ،mineps :كلمة السر .unesco :وقد تُرمجت قائمة حمتويات
  ،https://www.icsspe.org/user/loginاسمهذا املوقع إىل اللغة الفرنسية ،ونُشرت فيه النسخ الفرنسية املتوفرة للوثائق املقدمة.

6

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (:)2014
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/goodpractices/docs/GoodPractices_Template-EN-March2014.docx.
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 -17ومياثل تصميم موقع العمل اإللكرتوين بنية إطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،ويشتمل على ما يلي:
المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
الوثائق العامة للّجنة البرنامجية

محور العمل الرئيسي األول -
وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة
والتربية البدنية والنشاط البدني
للجميع

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1

االلتزام بأولويات التنمية املستدامة
إقامة شراكات متعددة األطراف بني اجلهات املعنية
تعزيز الرتبية البدنية اجليدة والنشاط البدين يف املدارس
نشر البيّنات املستمدة من البحوث وتعزيز التعليم العايل
حتقيق املساواة بني اجلنسني/متكني الفتيات والنساء
تعزيز إشراك الشباب يف عمليات اختاذ القرارات
تعزيز التمكني واملشاركة الشاملة

 1-2حتسني صحة ورفاهية اجلميع يف كل األعمار
 2-2جعل املدن واملستقرات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 3-2توفري التعليم اجليد وتعزيز التعلم مدى احلياة للجميع وتنمية املهارات عن طريق الرياضة
محور العمل الرئيسي الثاني -
 4-2بناء جمتمعات مساملة ومنصفة وشاملة للجميع
تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية  5-2حتقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل املنتج للجميع
المستدامة والسالم قدر المستطاع  6-2تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات
 7-2ضمان األخذ بأمناط مستدامة لالستهالك واإلنتاج واختاذ إجراءات عاجلة ملكافحة
تغري املناخ وعواقبه
 8-2بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
محور العمل الرئيسي الثالث -
حماية النزاهة في الرياضة

دليل ألفرقة العمل
إطار متابعة السياسات الرياضية
الخاص بالمؤتمر الدولي للوزراء
وكبار الموظفين المسؤولين عن
التربية البدنية والرياضة
معرض الملصقات
مسرد المصطلحات

 1-3محاية الرياضيني واملتفرجني والعاملني يف جمال الرياضة والفئات األخرى املعنية
 2-3محاية األطفال والشباب والفئات األخرى املستضعفة
 3-3تعزيز احلوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية
 4-3تعزيز تدابري مكافحة التالعب باملباريات الرياضية
 5-3وضع إطار مناسب لسياسة مكافحة تعاطي املنشطات وضمان تطبيقه واختاذ تدابري فعالة
لضمان االمتثال ألحكامه
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الذيل باء
العناصر الرئيسية إلجراءات خطة عمل قازان
اإلجراء :1

إعداد أداة للدعوة واملناصرة لتقدمي حجج قائمة على البيّنات من أجل االستثمار يف الرتبية البدنية والنشاط

اإلجراء :2

وضع مؤشرات مشرتكة لقياس مسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف وغايات

البدين والرياضة؛

التنمية املستدامة ذات األولوية؛
اإلجراء :3

توحيد ومواصلة حتسني املعايري الدولية اليت تتيح لوزراء الرياضة اختاذ التدابري الالزمة بشأن النزاهة يف
الرياضة (إجراء مرتبط باالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة)؛

اإلجراء :4

إجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مرصد عاملي للمرأة والرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين؛

اإلجراء :5

إنشاء مركز لتبادل املعلومات وفقاً إلطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل
السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة؛

وال ميكن أن تقع املسؤولية عن تنفيذ خطة عمل قازان على عاتق اليونسكو وحدها ،أو على عاتق اللجنة الدولية احلكومية
للرتبية البدنية والرياضة وحدها .وال ميكن تنفيذ خطة عمل قازان تنفيذاً ناجحاً إال إذا توفرت الشروط التالية:
( )1اشرتاك جهات معنية أخرى دولية حكومية وحكومية وغري حكومية يف حتمل هذه املسؤولية؛
( )2قيام الدول األعضاء بتحديد ومتويل أنشطة معيّنة من خطة العمل ذات أمهية على الصعيد الوطين؛
القاري.
( )3قيام الدول األعضاء بالدعوة إىل تنفيذ خطة العمل على الصعيدين اإلقليمي و ّ

MINEPS VI – Draft Kazan Action Plan – page 19

اإلجراء :1
إعداد أداة للدعوة والمناصرة لتقديم حجج قائمة على البيّنات من أجل االستثمار في التربية البدنية والنشاط البدني

والرياضة

والمسوغات
 - 1السياق
ّ
يتزايد اإلقرار يف مجيع أرجاء العامل باإلمكانيات اهلائلة اليت تنطوي عليها الرياضة ،وبالنفوذ العاملي للرياضة ،وبكون الرياضة
وتدل البيّنات املتزايدة بشأن الفوائد
لغة عاملية ،وبتأثري الرياضة على اجملتمعات بوجه عام وعلى الشباب بوحه خاصّ .
الفردية واالجتماعية واالقتصادية املتعددة اليت ميكن أن جتلبها الرياضة على أنه ينبغي للسلطات املسؤولة عن الرياضة وضع
سياسات مالئمة وتنفيذها ورصدها بطريقة شاملة .وتتطلب االستفادة على أكمل وجه من اإلمكانيات اليت تنطوي عليها
الرياضة بوصفها عامالً من عوامل حتقيق التنمية املستدامة والسالم حشد جمموعة من خمتلف اجلهات املعنية داخل احلكومات
7
لكن يتطلب إعالء شأن الرياضة يف الربامج السياسية الوطنية توفر الشرطني التاليني )1( :إدراك
الوطنية وخارجها  .و ْ
أصحاب القرار الرئيسيني يف احلكومات الوطنية للميزة التنافسية لالستثمارات يف الرياضة؛ ( )2التمكن من إقامة شراكة

بني وزارة الرياضة والوزارات األخرى املعنية اليت تستحسن االستثمار يف الرياضة وتعتربه استثماراً سليماً.
ويوجد إقرار واسع النطاق ،وال سيّما داخل احلكومات ،بضرورة توفري معلومات قائمة على البيّنات بشأن اآلثار اإلجيابية
اليت ميكن أن تعود هبا الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة على التنمية االجتماعية ألي بلد ،وكذلك بضرورة إبراز
معني
املسوغات إقناعاً "عائد االستثمار" ،وهو الربح الناتج عن عمل ّ
مسوغات التمويل العام للرياضة .وتضم أكثر تلك ّ
ّ
مقارنة بتكاليفه .وينطوي حتليل عوائد االستثمار على ضرورة أخذ التكاليف واألرباح بعني االعتبار فيما خيص اإلنفاق
العام .وينبغي ألداة أو حجة الدعوة واملناصرة من أجل الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة أن تكون مقنعة لكي تتيح
الفوز يف املنافسة على املوارد العامة احملدودة مع قضايا أخرى كثرية جديرة باالهتمام.
تدل
ويتزايد التوجه إىل وضع أُطر لالستثمار يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة استناداً إىل عوائد االستثمار ،و ّ
يدر عوائد
البيّنات احملدودة املتوفرة يف هذا الصدد داللة جلية على أن االستثمار يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ّ
استثمارية منافِسة لعوائد االستثمارات األخرى يف غضون مدة ترتاوح بني سنة وسنتني .وبناءً على ذلك ،تعترب منظمة

الصحة العاملية االستثمار يف الرياضة أفضل استثمار يف جمال الصحة العامة من حيث اجلدوى املالية .ومع ذلك ال تُستثمر
حالياً يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة سوى نسبة صغرية من ميزانية الصحة وغريها من امليزانيات الوطنية.

7

تبني الفقرة  2من املادة  3من امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة اجلهات املعنية الرئيسية.
ّ
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وشهدت السنوات املاضية اختاذ عدد من املبادرات الوطنية والدولية من أجل الدعوة إىل زيادة االستثمارات يف الرياضة.8
وشاب تلك املبادرات على األقل أحد أوجه القصور التالية:




قلّة أو ضعف احلجج املقدمة بشأن عوائد االستثمار يف الرياضة؛
قلّة احلجج األخرى املقنعة املتعلقة باالستثمارات يف الرياضة؛
ضيق النطاق املواضيعي أو اإلقليمي للحجج املقدمة؛



تقدمي احلجج بطريقة غري مناسبة؛



االفتقار إىل الفعالية فيما خيص تبليغ ونشر البيّنات واحلجج املتعلقة هبا.

ولذلك سيكون إعداد أداة للدعوة واملناصرة ،وإتاحتها جلميع الدول من أجل تقدمي حجج ومس ّوغات قائمة على البيّنات
تثبت جدوى االستثمار يف الرياضة ،إجنازاً كبرياً يف املساعي الدولية والوطنية يف هذا الصدد .وسيؤدي ذلك إىل إجياد آلية
لوضع إطار مشرتك لالستثمارات العامة بوصفها مسؤولية مشرتكة بني الوزارات ،وإسناد مسؤولية متويل الرياضة إىل وزراء
املالية يف هناية املطاف.
 - 2األهداف
ومسوغات مقنعة تثبت جدوى االستثمار يف
( )1مساعدة وزراء الرياضة واملسؤولني اآلخرين املعنيني على إعداد حجج ّ
الرياضة؛

( )2إقامة شراكات داخل احلكومات وخارجها وتعزيزها من أجل زيادة االستثمارات يف الرياضة؛
( )3إرساء األسس الالزمة لتقدمي بيانات مالية ُحمكمة وقائمة على البيّنات بشأن عوائد االستثمار يف الرياضة على
الصعيدين الوطين والدويل.
 - 3األنشطة الرئيسية
( )1حتليل الثغرات املوجودة يف الدراسات السابقة ،والشروع يف حبوث تكميلية؛
( )2حتليل أوجه القوة والضعف والفرص واملخاطر اليت تنطوي عليها املبادرات الراهنة للدعوة واملناصرة؛
( )3وضع خطة إعالمية؛
( )4إعداد أداة دولية للدعوة واملناصرة تستند إىل عوائد االستثمار.

8

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

MINEPS VI – Draft Kazan Action Plan – page 21

 - 4الشركاء الرئيسيون المحتملون










منظمة الصحة العاملية ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسف)
منظمات دولية حكومية إقليمية و/أو قارية (االحتاد األفريقي ،واالحتاد األورويب ،وبنوك التنمية اإلقليمية ...
إخل)
املؤسسات الدولية والوطنية املتخصصة املعنية
املنظمات الرياضية
قطاع صناعة السلع الرياضية وقطاع األعمال بوجه عام
مؤسسات التأمني الصحي
املنظمة الدولية النسائية للرياضة ،وفريق العمل الدويل بشأن النساء والرياضة ،والرابطة الدولية للرتبية البدنية
والرياضة للفتيات والنساء
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اإلجراء :2
وضع مؤشرات مشتركة لقياس مساهمة التربية البدنية والنشاط البدني والرياضة في تحقيق أهداف وغايات
التنمية المستدامة ذات األولوية
والمسوغات
 - 1السياق
ّ
حتتوي خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  2030على  17هدفاً للتنمية املستدامة ،وكذلك على  169غاية
حمددة للتنمية املستدامة .وتش ّكل تلك األهداف والغايات خريطة طريق متوسطة األجل خلطط التنمية الوطنية
والتعاون الدويل من أجل التنمية .وسيجري إدماج عملية وضع السياسات ،اليت تضطلع هبا احلكومات الوطنية
واملؤسسات الدولية احلكومية ومؤسسات املعونة اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية واجلهات املاحنة ،يف هذا اإلطار
العام وأهدافه وغاياته واملؤشرات املتعلقة به .وتلتزم اليونسكو التزاماً شديداً مبواءمة براجمها وأنشطتها مع هذا اإلطار.
وال تشري خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030يف أي هدف أو غاية من أهدافها وغاياهتا ،إشارة مباشرة إىل الرتبية
البدنية والنشاط البدين والرياضة  ،على الرغم من اإلقرار ،يف ديباجة اخلطة ،بأن الرياضة عامل من عوامل التمكني
املهمة للتنمية املستدامة والسالم .ولذلك ُحيتمل احتماالً كبرياً أن يؤدي هذا األمر على الصعيدين الوطين والدويل
إىل إمهال التدابري السياسية الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف جمال الرياضة وعن طريق الرياضة ،أو إىل
وتنص الغاية  18-17خلطة التنمية
جعلها تدابري غري فعالة و/أو تدابري ال حتظى مبا يكفي من اإلقرار بأمهيتهاّ .
املستدامة لعام  ،2030فضالً عن ذلك ،نصاً صرحياً على حتقيق زيادة كبرية يف توافر البيانات املوثوق هبا والعالية
اجلودة يف الوقت املناسب ،وكذلك على تعزيز دعم بناء القدرات يف هذا الصدد .ولذلك ال ب ّد من وضع مؤشرات

خاصة بالرياضة فضالً عن املؤشرات املدرجة يف قائمة األمم املتحدة الرمسية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة.9

ويوجد إقرار واسع النطاق بأن من العسري للغاية تقدمي دليل يثبت تأثري الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة تأثرياً
مباشراً يف حتقيق األهداف العامة للتنمية نظراً لقلّة البيانات املتوفرة يف هذا الصدد يف الوقت احلاضر وتدين نوعيتها،
وال سيّما قلّة البيانات الوطنية املتوفرة بشأن الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة والتنمية املستدامة وتدين نوعيتها؛
ونظراً الختالف البيانات املتوفرة اختالفاً كبرياً وفقاً للسياقات واجملاالت .ويوصى باألخذ بنهج ذي شقني لضمان
استناد وزراء الرياضة وأعضاء اهليئات العامة األخرى املعنية إىل بيانات أكثر دقة عند وضع السياسات املتعلقة
بالرياضة .وخيص الشق األول البيانات الوطنية ،إذ ينبغي لعملية مجع البيانات الوطنية أن تفضي إىل توفري معلومات
صحيحة وموثوق هبا عن املؤشرات األساسية واملؤشرات العامة (االعتمادات املالية املخصصة للرياضة ،والبُىن
األساسية املادية اخلاصة بالرياضة ،وعدد العاملني يف جمال الرياضة ،وحجم املشاركة يف األنشطة الرياضية ،على سبيل
9

http://unstats.un.org/sdgs/
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املثال) ،وتفصيل تلك املعلومات وفقاً للمتغريات الرئيسية إلطار أهداف التنمية املستدامة (اجلنس والعمر واإلعاقة

على سبيل املثال) .وخيص الشق الثاين وضع مؤشرات أكثر دقة تتيح للحكومات قياس مسامهة الرياضة يف حتقيق
أهداف وغايات و/أو مؤشرات التنمية املستدامة احملددة اليت حتظى باألولوية وفقاً للسياق اخلاص هبا .وينبغي هلذه
املؤشرات أن متيز بني املسامهات املباشرة واملسامهات غري املباشرة للتدابري اخلاصة بالسياسات املتعلقة بالرياضة يف
حتقيق أهداف وغايات حمددة للتنمية املستدامة.
 - 2الهدفان
( )1الوقوف على دور الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة
ذات األولوية؛
( )2تزويد اهليئات العامة املسؤولة عن الرياضة بالعناصر الرئيسية الالزمة للتخطيط والتنفيذ والتبليغ يف إطار أهداف
التنمية املستدامة.
 - 3األنشطة الرئيسية
( )1تقييم مسامهات الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق االستناد
إىل حجج مالئمة وقوية؛
( )2تيسري مجع ومقارنة وحتليل ونشر البيانات املتعلقة مبسامهة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة على الصعيدين الوطين والدويل؛
( )3مساعدة اهليئات العامة املعنية على مجع البيانات الرئيسية املتعلقة بالرياضة على الصعيد الوطين؛
مسوغات املساواة
( )4تفصيل البيانات املتعلقة بالرياضة تفصيالً متسقاً وفقاً للمتغريات الرئيسية من أجل إبراز ّ
يف أهداف التنمية املستدامة؛

( )5إجراء دراسة استقصائية بشأن املؤشرات املالئمة والوقوف على املؤشرات املوجودة؛
( )6اختيار وتعريف املؤشرات األساسية واملؤشرات العامة ،وكذلك املؤشرات اخلاصة ،ألهداف التنمية املستدامة
احملددة بطريقة متسقة؛
( )7حتديد املتغريات املراد تفصيل البيانات وفقاً هلا ،وكذلك نطاق تطبيقها ،فيما خيص املؤشرات املالئمة؛
( )8حتديد املؤشرات الرئيسية ومجع معلومات عن املمارسات اجليدة ،وإعداد توجيهات عملية بشأن كيفية
استخدام وزراء الرياضة وأعضاء اهليئات العامة األخرى املعنية لتلك املؤشرات واملعلومات؛
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( )9توفري معلومات عن املهارات اليت تتيح قِيم الرياضة تنميتها من أجل االستفادة منها يف الدورات التدريبية
احملتملة ،وكذلك عن املنهجيات اليت جيري األخذ هبا وفقاً ألهداف التنمية املستدامة املالئمة.
 - 4الشركاء الرئيسيون المحتملون









أمانة الكومنولث
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة (شعبة اإلحصاءات)
جهات حكومية وجهات دولية حكومية معنية بالرياضة وجماالت العمل األخرى املتعلقة هبا (وال سيّما
املالية والصحة والرتبية)
األكادميية السويسرية للتنمية
األوساط األكادميية
اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة
املنظمة الدولية النسائية للرياضة ،و/أو فريق العمل الدويل بشأن النساء والرياضة ،و/أو الرابطة الدولية
للرتبية البدنية والرياضة للفتيات والنساء

MINEPS VI – Draft Kazan Action Plan – page 25

اإلجراء :3
توحيد ومواصلة تحسين المعايير الدولية التي تتيح لوزراء الرياضة اتخاذ التدابير الالزمة بشأن النزاهة في الرياضة
(إجراء مرتبط باالتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة)
والمسوغات
 - 1السياق
ّ
جرى ختصيص أكرب قسم من إعالن برلني وأطول مادة من امليثاق الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة حلماية
النزاهة يف الرياضة .واختذت املؤسسات الدولية احلكومية واحلكومات واملنظمات الرياضية ومنظمات اجملتمع املدين األخرى،
منذ انعقاد املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،الكثري من املبادرات يف هذا
تعرض املصداقية والنزاهة يف الرياضة للخطر وتضعف وظائفها
الصدد ،وما زالت هناك على الرغم من ذلك هتديدات خطرية ّ
الرتبوية واإلمنائية ودورها يف تعزيز الصحة .وتتناول مبادرات كثرية جوانب مهمة للنزاهة يف الرياضة ،بيد أهنا ال تشمل عادة
مجيع ما خيص النزاهة يف الرياضة من حماور العمل الفرعية إلطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل
السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة.
ويبني تكرار الفضائح املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة ،فضالً عن ذلك ،ضرورة االرتقاء باجلهود املبذولة يف هذا الصدد على
ّ
وتبني ضرورة
الصعيد الوطين ،ومواصلة العمل على تعزيز املعايري الدولية اخلاصة بالنزاهة يف الرياضة ووضعها موضع التطبيقّ .

املصاعب املتواصلة اليت يواجهها الكثري من الدول األعضاء فيما خيص التوقيع والتصديق على الصكوك القانونية
ذلك أيضاً
ُ
الدولية املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة وتنفيذها ورصد تنفيذها .وتضم تلك الصكوك على سبيل املثال االتفاقية الدولية ملكافحة
املنشطات يف جمال الرياضة ،واتفاقية جملس أوروبا بشأن التالعب باملباريات الرياضية ،واتفاقيات مكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية بشأن مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة.
وتتسم التدابري اخلاصة اليت جيب اختاذها بشأن النزاهة يف الرياضة بالتعقيد .وتتوقف قدرة السلطات املعنية بالرياضة على
اختاذ تلك التدابري بصورة متزايدة على إمكانية إجياد أوجه تآزر بني األنشطة اليت جيري االضطالع هبا يف خمتلف اجملاالت
املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة ،إذ تتزايد البيّنات اليت تُظهر الفوائد املتعددة للرياضة ويتسع نطاق مسؤوليات السلطات املعنية
قيام بعض الدول األعضاء مؤخراً باعتماد تشريعات وطنية متكاملة بشأن النزاهة يف الرياضة وإنشاء هيئات
بالرياضة .ويؤكد ُ

معنية هبا هذا األمر.

ويُع ّد توحيد املعايري اإلرشادية اخلاصة بسياسة النزاهة يف الرياضة ومواصلة حتسينها تدبرياً مهماً للغاية لزيادة الوعي لدى
أصحاب القرار احلكوميني وتعزيز قدرات الدول األعضاء يف هذا اجملال ،وإن مل يكن بالتأكيد تدبرياًكافياً .فال ب ّد من هذا
التدبري ،على وجه اخلصوص ،لتعزيز أوجه التآزر يف احملاور املشرتكة لإلجراءات السياسية اليت جيب اختاذها على الصعيد
الوطين ،واليت تشمل احلقوق األساسية للرياضيني ،وإقامة الشراكات ،ومحاية املبلغني عن املخالفات ،وضمان حرية وسائل
اإلعالم ،والرتبية الوقائية والتوعية ،واعتماد تشريعات ذات غايات قابلة للقياس استناداً إىل املعايري الدولية املوجودة ،والتحقيق
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وتبادل املعلومات ،وإنفاذ القانون ،والرصد .وسيتيح هذا التدبري ،على الصعيد الدويل ،إدماج املسائل املعلّقة واملسائل
املستجدة اخلاصة بالنزاهة يف الرياضة ،ومنها مثالً احلوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية ،يف جمموعة متسقة من املعايري
املت ّفق عليها .وستؤدي عملية إعداد هذه املعايري يف ح ّد ذاهتا إىل تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية احلكومية واحلكومات

واألوساط الرياضية واجلهات املعنية األخرى.
 - 2الهدف

تيسر التآزر من أجل إجياد حلول للمشاكل
تعزيز قدرات وزارات الرياضة عن طريق األخذ مبعايري دولية أكثر اتساقاً ومشوالً ّ

املتعلقة بالنزاهة يف الرياضة ،وتساعد على تطبيق القواعد املوجودة.
 - 3األنشطة الرئيسية

( )1السعي إىل التوافق من أجل تطبيق معايري النزاهة يف الرياضة ،اليت أُع ّدت عن طريق إجراءات ومبادرات سياسية
غري مرتابطة ،تطبيقاً فعاالً؛
( )2حتديد احملاور املشرتكة لإلجراءات السياسية اليت جيب اختاذها بشأن املسائل احملددة اخلاصة بالنزاهة يف الرياضة عندما
يكون هذا األمر ممكناً؛
( )3الوقوف على املعايري والقواعد الدولية املوجودة؛
( )4الوقوف على التشريعات الوطنية اليت تتناول النزاهة يف الرياضة بطريقة شاملة ،وضمان تبادل املعلومات املتعلقة
بأفضل املمارسات؛
( )5تقييم احتياجات الدول األعضاء؛
( )6حتديد طبيعة الوثيقة اخلتامية وإجراءات اعتمادها؛
( )7إعداد مشروع الوثيقة اخلتامية واملذكرة اإليضاحية.
 - 4الشركاء الرئيسيون المحتملون




جملس أوروبا ،ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،والكومنولث ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) ،ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسف)
مكتب مؤمتر األطراف يف االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة ،والوكالة العاملية ملكافحة
املنشطات
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اللجنة األوملبية الدولية ،واللجنة األوملبية الدولية للمعوقني ،واالحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) ،ومنظمات



رياضية دولية أخرى
االحتاد العاملي ّلالعبني
منظمة الشفافية الدولية ،ومبادرة " ،"Play the Gameواملركز الدويل لألمن الرياضي



اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة
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اإلجراء :4
إجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مرصد عالمي للمرأة والرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني
والمسوغات
 - 1السياق
ّ
وافق املؤمتر العام لليونسكو يف القرار 34م ،36/الذي اعتمده يف عام  ،2007على إنشاء مرصد للمرأة والرياضة والرتبية
البدنية حتت رعاية اليونسكو وفقاً للخطوط التوجيهية املتعلقة بإنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو
(الفئة  .)2وجرى مع ذلك تأخري العمل على إنشاء وتشغيل هذا املرصد تأخرياً كبرياً ألسباب خمتلفة ،ومل جير إجناز هذا
العمل حىت اآلن .وما زالت اليونسكو تعترب املساواة بني اجلنسني أولوية اسرتاتيجية للمنظمة ،وما زال الكثري األهداف
والوظائف واألنشطة املقرتحة اليت يستند إليها قرار إنشاء املرصد صاحلاً ،بينما طرأت تغريات جلية على عدد من العوامل
السياقية املهمة خالل السنوات العشر املاضية .وتتعلق تلك التغريات ،على وجه اخلصوص ،بتزايد البيّنات املتعلقة هبذا
املوضوع ،وتوسع النطاق املوضوعي للمسائل اليت جيب حبثها ،وتزايد عدد املؤسسات واملبادرات اليت تبحث تلك املسائل
تغري ُسبل التعاون الدويل تغيرياً
على الصعيد الدويل ،وانتشار تكنولوجيات وأساليب جديدة للتواصل وتشاطر املعارف ّ

جذرياً .ويؤثر هذا السياق اجلديد تأثرياً شديداً يف عملية إنشاء املرصد املنشود ،وال سيّما فيما خيص احل ّد األدىن للكفاءات
لكن ينطوي هذا السياق أيضاً على
اليت ينبغي للمرصد أن يوفرها ،وكذلك اهليكل التنظيمي واحلوكمة الداخلية للمرصد .و ْ

إمكانيات كبرية حلشد عدد كبري من الشركاء ،وحشد الكفاءات واملوارد الالزمة ،وحشد دعم سياسي واسع النطاق.

ويندرج اإلقرار بأمهية تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني الفتيات والنساء يف جمال الرياضة وعن طريق الرياضة ،وكذلك عن
طريق الرتبية البدنية والنشاط البدين ،يف ِعداد النتائج الرئيسية الجتماعات أف ِرقة عمل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار
املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة .وتدل األمهية اليت حيظى هبا هذا املوضوع يف مجيع حماور العمل الرئيسية
والفرعية مع ذلك على أن إطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني
املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة قد ال يكون كافياً  -أو حىت مالئماً  -للقيام بالوظائف املتعلقة بتبادل املعلومات
وبالدعوة واملناصرة ،اليت جيب االضطالع هبا للتمكن من حبث هذه املسألة بطريقة فعالة باعتبارها بُعداً أساسياً وعنصراً

ضرورياً لعملية وضع السياسات الرياضية.

وتندرج الدعوة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة يف نطاق الدعوة العامة إىل متكني
املرأة .وي ّبني هدف التنمية املستدامة  5ضرورة "حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات" ،وما زالت هناك،
على الرغم من إحراز بعض التقدم يف هذا الصدد ،جماالت كثرية حيث يتطلب هذا األمر إحراز تقدم أكرب بكثري .وتُع ّد
ضرورة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ضرورة عاجلة ال حتتمل
التأجيل ،ولذلك سيكون حصر هذا املوضوع يف قسم فرعي من نشاط آخر ،كإنشاء مركز لتبادل املعلومات من أجل وضع
السياسات الرياضية ،أمراً غري الئق ،إذ يستحق موضوع املساواة بني اجلنسني أن حيظى ،بدالً من ذلك ،بتأييد شديد عرب
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آلية تفرض حتقيق نتائج حمددة ،وتضغط وتعمل حبزم من أجل تنفيذ برنامج متفق عليه إلحداث التغيري املنشود يف جمال
الرياضة وعن طريق الرياضة.
 - 2األهداف
( )1دعم بناء القدرات الالزمة لوضع سياسات رياضية وخطط عمل تراعي املساواة بني اجلنسني؛
( )2تعزيز التوعية وتشجيع احلوار بشأن إتاحة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة للفتيات والنساء؛
( )3رصد وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق هدف التنمية املستدامة  5فيما خيص الرياضة؛
تويل النساء مناصب صنع القرار يف اهليئات العامة املعنية بالرياضة واملنظمات الرياضية؛
( )4تعزيز إمكانية ّ
( )5تعزيز مشاركة الفتيات والنساء يف األنشطة الرياضية والنشاط البدين والرتبية البدنية يف مجيع األدوار واملستويات؛
( )6تعزيز التوعية ،وتشجيع احلوار ،واختاذ تدابري وقائية وعالجية بشأن مجيع أشكال العنف اجلنساين اليت تعرتض مشاركة
الفتيات والنساء يف الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة؛
( )7تعزيز التوعية بشأن تصوير وسائل اإلعالم للمرأة يف جمال الرياضة؛
( )8تعزيز االستثمار يف ُسبل متكني النساء والفتيات من املشاركة يف الرياضة ،ومنها البُىن األساسية ووسائل التمويل؛
( )9املبادرة والدعوة إىل إجراء البحوث املالئمة.
 - 3األنشطة الرئيسية
( )1حتديد املؤسسات واملبادرات الدولية املعنية ،وكذلك الشبكات اإلقليمية والوطنية املرتبطة هبا؛
( )2حتديد األغراض واجلهات املعنية الرئيسية؛
( )3حتديد الوظائف الضرورية املركزية والقابلة ّلالمركزية؛
( )4حتديد الكفاءات والقدرات الضرورية؛
( )5وضع نظام للحوكمة الداخلية؛
( )6حتديد املوارد الالزمة واملتطلبات القانونية؛
( )7وضع جدول زمين للتنفيذ.
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 - 4الشركاء الرئيسيون المحتملون










هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)
فريق العمل الدويل بشأن النساء والرياضة ،والرابطة الدولية للرتبية البدنية والرياضة للفتيات والنساء ،واملنظمة
الدولية النسائية للرياضة
منظمات دولية حكومية إقليمية و/أو قارية
اللجنة األوملبية الدولية ،واللجنة األوملبية الدولية للمعوقني ،ومنظمات رياضية دولية أخرى
االحتاد الدويل للرياضة اجلامعية
قطاع صناعة السلع الرياضية وقطاع األعمال بوجه عام
وسائل اإلعالم املتخصصة
األوساط األكادميية
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اإلجراء :5
إنشاء مركز لتبادل المعلومات وفقا إلطار متابعة السياسات الرياضية الموضوع من أجل المؤتمر الدولي السادس
للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة

والمسوغات
 - 1السياق
ّ
أيّد املؤمتر العام لليونسكو يف القرار 38م ،43/الذي اعتمده يف عام  ،2015وضع إطار مشرتك ملتابعة إعالن برلني ،الذي
اعتمده املؤمتر الدويل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف عام  ،2013ومتابعة امليثاق
اآلثار املرتتبة على اإلطار
الدويل للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،الذي اعتمده املؤمتر العام يف ذلك القرار .وعُرضت ُ
احات األولية املتعلقة به ونوقشت بإجياز خالل الدورة العادية املشرتكة للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية
املنشود واالقرت ُ
والرياضة وجملسها االستشاري الدائم ،اليت عُقدت يف عام  .102016وأفضت املالحظات اليت أبداها أعضاء اللجنة الدولية
احلكومية للرتبية البدنية والرياضة وأعضاء اجمللس االستشاري الدائم بعد تلك الدورة إىل حتديد ثالثة مواضيع رئيسية للمؤمتر
الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،وإجناز إعداد جدول ثنائي األبعاد يش ّكل
األساس املنهجي إلطار متابعة السياسات الرياضية املوضوع من أجل املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني
عن الرتبية البدنية والرياضة.
وأتاحت املشاورات اليت أُجريت مع أف ِرقة العمل الثالثة اخلاصة باخلرباء ،اليت أُنشئت من أجل املؤمتر الدويل السادس للوزراء
وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة ،وكذلك إنشاءُ موقع إلكرتوين ألف ِرقة العمل ،مواصلة حتسني إطار
متابعة السياسات الرياضية واختبار إمكانية االستناد إليه إلنشاء مركز لتبادل معلومات يف املستقبل .وأفضت تلك املشاورات
إىل النتائج الرئيسية التالية:


وتدل
حتظى حماور العمل الرئيسية الثالثة  -اليت تطابق مواضيع املؤمتر الرئيسية الثالثة  -بقبول واسع النطاق؛ ّ
املناقشات واالقرتاحات املتعلقة مبحاور العمل الفرعية على اإلقرار بأمهية تفصيل حماور العمل وتقسيمها حبسب
املوضوع باعتبارها مرجعاً دولياً مشرتكاً والتزاماً بالتقارب والتوافق من أجل اعتماد مرجع دويل مشرتك؛



تدل احملافظة على كمية ونوعية املعلومات املقدمة إلثراء اإلطار ،وكذلك تكرار حاالت ذكر الفئة احملددة اليت
ّ

تتعلق هبا املسامهات املقدمة ضمن اإلطار ،على أن األمور املتمثلة يف تفصيل حماور العمل وتقسيمها حبسب
يسرت تقدمي املعلومات و/أو كانت حوافز إضافية لتقدميها؛
املوضوع وتوزيع "ضوابط" املتابعة على فئات خمتلفة ّ
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حالت مسائل منهجية دون إدراج املعلومات املقدمة عن "املناصرين" و"املمارسات اجليدة" يف اإلطار؛ وستتطلب
أساليب حتديد وتقدمي وعرض واستخراج املعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة ،على الرغم من االهتمام الكبري
بنشر تلك املمارسات على الصعيد الدويل ،حتليالً مستفيضاً قبل وضعها موضع التطبيق؛ وبوجه أعم ،كانت
مراقبة جودة املعلومات املقدمة مستحيلة نظراً لعدم وجود سياسة الختيار املعلومات؛



حالت املوارد البشرية والتقنية واملالية احملدودة دون إنشاء منتدى تفاعلي وترمجة املسامهات الواردة؛ واشتكى عدد
من أعضاء أف ِرقة العمل من صعوبة استخدام أساليب تقدمي املعلومات واالطالع عليها.

ويتبني من آراء أف ِرقة العمل ،واستنتاجات اللجنة الربناجمية للمؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية
ّ
سهل استخدامه ألغراض وضع السياسات
ماسة إىل إنشاء موقع إلكرتوين فعال وشامل ي ُ
البدنية والرياضة ،وجود حاجة ّ
الرياضية ،وميكن أن يساعد القائمني على وضع تلك السياسات على الصعيد الدويل على تشاطر املعارف واخلربات
والكفاءات.
 - 2األهداف
( )1إجياد منتدى دويل مشروع لتشاطر املعلومات املتعلقة بوضع السياسات الرياضية؛
( )2تعزيز التعاون الدويل من أجل وضع السياسات الرياضية ومتابعتها عن طريق وضع تعاريف مشرتكة حملاور العمل
الرئيسية والفرعية؛
( )3دعم املساعي الرامية إىل بناء قدرات اهليئات العامة املعنية بالرياضة ،وكذلك قدرات اجلهات املعنية األخرى ،عن
طريق نشر املعايري واألدوات املالئمة واملمارسات اجليدة؛
 - 3األنشطة الرئيسية
( )1حتديد وتقييم مراكز تبادل املعلومات األخرى املعنية بوضع السياسات؛
( )2حتديد األغراض الرئيسية ملركز تبادل املعلومات واألوساط الرئيسية املعنية بعمله؛
( )3حتديد متطلبات املنتفعني؛
( )4حتديد اآلثار املنهجية والتقنية والسياسية؛
( )5حتديد الوظائف الضرورية املركزية والقابلة ّلالمركزية؛
( )6وضع نظام للحوكمة الداخلية؛
( )7حتديد املوارد الالزمة واملتطلبات القانونية؛
( )8وضع جدول زمين للتنفيذ.
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 - 4الشركاء الرئيسيون المحتملون


منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومنظمات أخرى تابعة ملنظومة األمم
املتحدة



منظمات دولية حكومية إقليمية و/أو قارية (االحتاد األفريقي ،واالحتاد األورويب ،وبنوك التنمية اإلقليمية  ...إخل)



منظمات دولية حكومية أخرى (الكومنولث)



اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة



رابطة الرياضة الدولية للجميع



األكادميية السويسرية للتنمية





املنظمة الدولية النسائية للرياضة ،و/أو فريق العمل الدويل بشأن النساء والرياضة ،و/أو الرابطة الدولية للرتبية
البدنية والرياضة للفتيات والنساء
اللجنة األوملبية الدولية ،واالحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) ،ومنظمات رياضية دولية أخرى

