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بسم هللا الرمحن الرحيم،،،
السيد الرئيس،،،
يسر وفد بالدي املشاركة يف بند الرايضة من أجل السالم ،إنطالقاً من اإلميان
الراسخ أبمهية الرايضة يف تنمية اجملتمعات وتوطيد عالقات الشعوب ،وبناء فئة
بناء تربوايً صاحلاً كوهنم أساس تقدم وحتضر اجملتمعات ،وأتكيداً ملا دعت
الشباب ً
إليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار رقم ( )67/296بتاريخ  23أغسطس
 ،2013كل من الدول األعضاء ومكاتب األمم املتحدة املعنية بتسخري الرايضة
ألغراض التنمية والسالم ،ابإلضافة لدعوة املنظمات الدولية املختصة واملنظمات
الرايضية الدولية واإلقليمية والوطنية ،ومؤسسات اجملتمع املدين مبا فيهم املنظمات
غري احلكومية والقطاع اخلاص لالحتفال ابليوم الدويل للرايضة من أجل التنمية
والسالم والتوعية به.
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فإننا نؤكد ضرورة االستثمار بركائز اجملتمعات األساسية وهم فئة الشباب
لبناء طاقاهتم البناء األمثل ،وذلك من خالل توفري الربامج واخلطط املدروسة
لتنشئتهم وفق مبادئ وقيم جتنبهم آفات اجلرمية واستغالهلم من قبل شبكات الفساد
والتطرف الفكري ،علماً أبن مثل تلك الطموحات ال تتأتى إالَ عرب توفري منشآت
رايضية متطورة ومتخصصة ،وتكريس عمل احلكومات الوطنية لتوجيه الشباب إىل
االخنراط يف اجملاالت الرايضية املتنوعة.
السيد الرئيس،،،
مما ال خالف عليه أبن لغة الرايضة والرايضيني كانت وال زالت وسوف تكون
دائماً لغة سالم وحتقيق األمان ،والتضامن ،ونبذ مجيع أشكال العنف والتطرف.
فإذا كانت كرة القدم قد استطاعت يوماً ما ان توحد جنوداً مقاتلني لفريقني من ألذ
اخلصوم ،فماذا ممكن ان حتقق يف حالة السالم ،ولعلنا نستذكر أحد أروع مناذج
السالم اليت حققتها الرايضة عرب اتريخ القارة األفريقية حني جتلت ابلقضاء على
العنصرية وتعزيز التكامل االجتماعي ،نقل خالهلا زعيم جنوب أفريقيا نيلسون
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مانديال من خالل بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم رسالة جديدة مفادها زرع
مبادئ الوحدة الوطنية بني أبناء الشعب الواحد وإستغلها ليزيل اجلدار العنصري
القاسي الذي مزق بالده وحجب عنها السالم والتسامح لسنوات طويلة فكانت
الرايضة هي أداة الكفاح.
السادة احلضور،،،
عندما طالب دو كوبرياتن مؤسس دورة األلعاب األوملبية احلديثة إبعادة إحياء
األلعاب األوملبية عام  ،1894كان مؤمناً أبن الرايضة منبعاً للطاقة الروحية ،ودافع
عن فكرته ،وسعى إىل غرس قيم احلب والسالم بني شعوب العامل من خالل لقاءاهتم
الرايضية ابلدورات األوملبية ،واضعاً مبدئً أساسياً للدورات األوملبية أصبح ميثل
دستوراً هلا وهو "أهم شيء يف األلعاب األوملبية ليس االنتصار بل جمرد االشرتاك،
وأهم ما يف احلياة ليس الفوز وإمنا النضال بشرف".
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ولدى احلركة االوملبية الرايضية قيماً راسخة تتجلى بثبات يف امليثاق االومليب
أهدافها تسخري الرايضة يف خدمة التنمية املتجانسة للبشرية والرتويج جملتمع سلمي
معين ابحلفاظ على كرامة اإلنسان.
إن جتربة األلعاب االوملبية متنحنا الفرصة للتمعن مبدى قدرة الرايضة على
توحيد العامل والشعوب ولعل أكثر االمثلة فاعلية هلذه الوحدة هي القرية االوملبية
اليت جتمع أكثر من  200دولة يف مكان واحد ومن أجل هدف واحد وهو الرايضة
يف سالم.
لقد ولدت احلركة األوملبية حتت شعار (الرايضة هي السالم) والرايضة اليوم
هي أداة حقيقية وفعالة لتحقيق التنمية والسالم من خالل إنعكاساهتا على الشعوب
واجملتمعات واألفراد يف جماالت احلياة كالتعليم والصحة ،والتمكني االقتصادي،
وبناء الثقافات ،وتطوير البىن التحتية ،وحتقيق السالم بني اجملتمعات ،تلك البناءات
املتنوعة حتققها الرايضة كأداة سحرية ال تتوفر وال تتحقق يف أي جمال آخر يف
جماالت احلياة.
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السيد الرئيس،،،
ختاماً فنحن نشاهد اليوم يف منظمة األمم املتحدة تشاهباً كبرياً يواءم مبادئ
اللجنة األوملبية الدولية فهما وجهان لعملة واحدة واملسار اليت تتخذه تلك
املنظمتني واضح يف مضمونه بنشر السالم عن طريق الرايضة ،ولعل آخر مبادرات
التعاون والتضامن بني اللجنة األوملبية الدولية وهيئة األمم املتحدة هي دعم فريق
الالجئني الذي شارك حتت هذا املسمى ألول مرة يف اتريخ دورات األلعاب األوملبية
يف أوملبياد ريو دي جانريو عام  2016حني منح  10شباب من اجلنسني الفرصة
لبناء حياهتم ومستقبلهم من جديد وهم حيملون بداخلهم أوطاهنم اليت أرغموا لرتكها
بسبب احلروب والنزاعات.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
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