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األصل :إجنليزي

التوزيع :حمدود

المؤتمر الدولي السادس
للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة
)(MINEPS VI

قازان ،االحتاد الروسي 15-13 ،متوز/يوليو 2017
فصل
جدول األعمال الم ّ
 - 1افتتاح المؤتمر
(البند  1من جدول األعمال املؤقت)
 1-1الكلمات االفتتاحية
(البند  1-1من جدول األعمال املؤقت)
رسالة السيد فالدميري بوتني ،رئيس االحتاد الروسي
كلمة السيدة إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة لليونسكو
كلمة السيد فيتايل موتكو ،نائب رئيس وزراء االحتاد الروسي
كلمة السيد رستم مينيخانوف ،رئيس مجهورية تتارستان يف االحتاد الروسي
 2-1الكلمات الرئيسية
(البند  2-1من جدول األعمال املؤقت)
كلمة السيدة غابرييال باتايين-دراغوين ،نائبة األمني العام جمللس أوروبا
كلمة السيدة فاطمة سامبا ضيوف سامورا ،األمينة العامة لالحتاد الدويل لكرة القدم
كلمة السيدة آية مدين ،بطلة السالم يف منظمة السالم والرياضة
 3-1اعتماد النظام الداخلي
(البند  3-1من جدول األعمال املؤقت)
وضعت املديرة العامة لليونسكو النظام الداخلي املؤقت ( .)SHS/2017/1ويعتمد املؤمتر ،وفقاً للمادة  17من
النظام الداخلي املؤقت ،نظامه الداخلي النهائي مبوجب قرار يُتَخذ يف جلسة عامة بأغلبية بسيطة للمشاركني
الرئيسيني احلاضرين املصوتني.
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 4-1انتخاب الرئيس
(البند  4-1من جدول األعمال املؤقت)
ينتخب املؤمتر رئيسه .وقد اقرتحت اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة دعوة البلد املضيف إىل ترأس
املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة.
كلمة رئيس املؤمتر.
والمقرر ،وتشكيل فريق الصياغة
 5-1انتخاب نواب الرئيس الخمسة
ّ
(البند  5-1من جدول األعمال املؤقت)
ينتخب املؤمتر نواب الرئيس ومقرراً من أجل مساعدة الرئيس يف أداء واجباته ،الذين ميثّلون مع الرئيس مكتب
املؤمتر ،عمالً باملادة  3من النظام الداخلي.
وقد يرغب املؤمتر يف النظر يف تعيني ممثل لكل جمموعة انتخابية ،حرصاً على اإلنصاف يف التوزيع اجلغرايف ،فيصبح
للمؤمتر رئيس ومخسة نواب للرئيس ومقرر.
وتنتهي والية مكتب املؤمتر باختتام أعمال املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية
والرياضة.
وجيوز تشكيل فريق صياغة يف اليوم األول للمؤمتر من أجل تيسري عمل املقرر وإمتام صياغة مشروع البيان الذي
سيق ّدم إىل املؤمتر للموافقة عليه.
 6-1اعتماد جدول األعمال
(البند  6-1من جدول األعمال املؤقت)
يعتمد املؤمتر جدول أعماله بصيغته املؤقتة الواردة يف الوثيقة .SHS/2017/2
 7-1مقدمة عامة
(البند  7-1من جدول األعمال املؤقت)
عرض عام يقدمه السيد غريت أوستايزن ،رئيس اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة ،ونائب وزير
الرياضة والرتفيه جلنوب أفريقيا.
يستعرض هذا البند من جدول األعمال جماالت الرتكيز املواضيعية للمؤمتر والنتائج املنشودة الرئيسية منه ،وفقاً ملا
ح ّددته اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة يف دورهتا االستثنائية واجتماعها املشرتك مع جملسها
االستشاري الدائم اللذين عُقدا يف عام .2017

وسيتمحور املؤمتر حول املواضيع الثالثة التالية:

املوضوع األول :وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والرتبية البدنية والنشاط البدين للجميع
املوضوع الثاين :تعزيز مسامهة الرياضة يف التنمية املستدامة والسالم قدر املستطاع
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املوضوع الثالث :محاية النزاهة يف الرياضة
وتتمثّل النتائج املنشودة الرئيسية من املؤمتر فيما يلي:
( )1اإلقرار بضرورة إطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني
عن الرتبية البدنية والرياضة باعتباره أداة طوعية مفيدة لتعزيز التقارب والتعاون على الصعيد الدويل
فيما خيص تقييم التقدم احملرز يف وضع السياسات الرياضية؛
( )2اإلقرار بضرورة املعلومات امللموسة اليت مجعتها أف ِرقة العمل بغرض االسرتشاد هبا فيما خيص إطار
متابعة السياسات الرياضية؛
( )3التعهد بتعزيز الروابط بني وضع السياسات الرياضية وأهداف التنمية املستدامة؛
( )4االلتزام بالتعاون الدويل من أجل أنشطة حمددة.
 - 2الموضوع األول :وضع رؤية شاملة إلتاحة الرياضة والتربية البدنية والنشاط البدني للجميع
(البند  2من جدول األعمال املؤقت)
يرتبط هذا املوضوع مبحور العمل الرئيسي األول إلطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء
وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة .ويشمل حمور العمل هذا عناصر ضرورية للسياسات واخلطط
الوطنية والدولية ،وتتضمن هذه العناصر االتساق مع أهداف التنمية املستدامة ،وإقامة شراكات جديدة داخل
احلكومات وخارجها ،وإعداد أدوات مالئمة للدعوة واملناصرة ،وتوفري الرتبية البدنية اجليدة ،واالعتماد على البحث
والتعليم العايل ،وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات ،وإشراك الشباب يف اختاذ القرارات ،وعدم
التمييز ،وإضفاء الطابع الشامل على املشاركة.
 1-2مداخلة رئيسية
السيدة أديئوال دييا ،املمثلة عن أفريقيا يف شبكة شباب الكومنولث لتعزيز مسامهة الرياضة يف حتقيق التنمية والسالم
 2-2عرض يق ّدمه فريق العمل
السيد ريتشارد بيلي ،الباحث الكبري يف اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة
 3-2مساهمات الوفود
 - 3الموضوع الثاني :تعزيز مساهمة الرياضة في التنمية المستدامة والسالم قدر المستطاع
(البند  3من جدول األعمال املؤقت)
يرتبط هذا املوضوع مبحور العمل الرئيسي الثاين إلطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء
وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة .ويعاجل حمور العمل هذا مسامهة الرياضة والرتبية البدنية
والنشاط البدين يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وكذلك يف حتقيق جمموعة من أهداف التنمية
املستدامة وغاياهتا ذات األولوية .وتتعلق هذه األهداف والغايات بالصحة ،واملستوطنات احلضرية ،والتعليم،
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واجملتمعات الشاملة للجميع ،وبناء السالم ،والتنمية االقتصادية ،واملساواة بني اجلنسني ،ومتكني النساء والفتيات،
وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة ،وتغري املناخ ،واملؤسسات اخلاضعة للمساءلة والشاملة للجميع .وتويل
االسرتاتيجيات وخطط العمل اإلقليمية والوطنية األولوية جملموعة حمددة من هذه األهداف والغايات ،حبسب
اختالف سياقات هذه االسرتاتيجيات وخطط العمل.
 1-3مداخلة رئيسية
السيد جو-هو تشانغ ،رئيس رابطة الرياضة الدولية للجميع
 2-3عرض يق ّدمه فريق العمل
السيدة كاثرين إليس ،مديرة قسم الرياضة والشباب يف الكومنولث
 3-3مساهمات الوفود
 - 4الموضوع الثالث :حماية النزاهة في الرياضة
(البند  4من جدول األعمال املؤقت)
يرتبط هذا املوضوع مبحور العمل الرئيسي الثالث إلطار متابعة السياسات الرياضية اخلاص باملؤمتر الدويل للوزراء
وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة .ويشمل حمور العمل هذا محاية املشاركني يف األحداث
الرياضية ،واحرتام احلقوق األساسية لكل املشاركني يف تنفيذ أنشطة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة ،ومحاية
األطفال والشباب والفئات املستضعفة ،واحلوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية ،والتدابري حلماية املباريات الرياضية
من األنشطة اإلجرامية املنظمة الرامية إىل التالعب بنتائجها ،ووضع إطار مناسب لسياسة مكافحة تعاطي
املنشطات واختاذ تدابري فعالة لضمان االمتثال له.
 1-4مداخلة رئيسية
السيد يينس ِ
أند ِ
رسن ،املدير الدويل ملبادرة "/"Play the Gameاملعهد الدمناركي للدراسات يف جمال الرياضة
 2-4عرض يق ّدمه فريق العمل
السيد ميشال بوشيل ،املدير التنفيذي لالحتاد الدويل للسامبو
 3-4مساهمات الوفود
 - 5مناقشة عامة :دور الرياضة الحافز  -إقامة الشراكات للوفاء بوعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030
(البند  5من جدول األعمال املؤقت)
تتنامى األدلة اليت تثبت قدرة الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة على املسامهة على حنو ملحوظ يف حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .ويقتضي تفعيل هذه املسامهات املمكنة بفعالية حشد جمموعة واسعة النطاق من اجلهات املعنية.
وستتناول هذه املناقشة العامة كيفية تعزيز إقامة الشراكات املالئمة لتحقيق هذه الغاية.
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 1-5مداخالت رئيسية
السيد هريوكازو ماتسونو ،وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا لليابان
السيد ماسيميليانو راتسانو ،نائب رئيس مكتب اإلنرتبول يف إيطاليا التابع لوزارة الداخلية يف إيطاليا
عرض شريط فيديو" :أصوات من احمليط اهلادي من أجل الرياضة"
 2-5مساهمات الوفود
 - 6اختتام المؤتمر
 1-6الكلمات الرئيسية
السيد أوليغ ماتيتسني ،رئيس االحتاد الدويل للرياضة اجلامعية
السيد أوري شيفري ،رئيس اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الرياضة
السيد ألكساندر جوكوف ،رئيس اللجنة األوملبية الروسية
 2-6مساهمات الوفود
 3-6رسائل إعالن االلتزام بخطة عمل قازان
ستدعى الدول األعضاء إىل إعالن تأييدها للمتابعة الدولية خلطة عمل قازان.
 4-6التقرير الشفهي يقدمه المقرر
 5-6اعتماد خطة عمل قازان
 6-6مالحظات ختامية
كلمة يلقيها رئيس املؤمتر
كلمة يلقيها ممثل اليونسكو
 7-6صورة تذكارية
 8-6مؤتمر صحفي

