
 
 
 
 
 
 

 

 

مؤتمر "إإكتشف كرةة االقدمم"   

االنسائية في آآسيا االوسطى ووأأووررووبا حولل كرةة االقدمم  

 

الننــــــــــــــــــــــــإإع  
 

1. ، نرحّّب وونشدّّدد على:ممثالتت كرةة االقدمم للفتياتت وواالسيدااتت االالتي ووقّّعن على هذاا ااإلعالنننحن    
1.1  i.a. :االبراامج، وواالتداابير، وواالجهودد االتالية من أأجل تطوير كرةة االقدمم االنسائية  
a( االنسائية ووبرنامج االمساعدةة االمالية االخاصص باالتحادد االدوولي لكرةة االقدمم  برنامج تطوير كرةة االقدمم   
b( االخاصص باالتحادد ااآلسيويي لكرةة االقدمم"رركلة االبدااية"  برنامج مساعدةة االنساءء ووبرنامج   
c( لقدمم االنسائية االخاصص باالتحادد ااألووررووبي لكرةة االقدممبراامج تطوير كرةة اا   

 
1.2 i.a. :االجهودد االتالية من أأجل عدمم االتمييز  
a( من ااألحكامم االعامة للنظامم االدااخلي لالتحادد االدوولي لكرةة االقدمم، "عدمم االتمييز ووااتخاذذ موقف ضد  3االماددةة  

االعنصرية":  
شخاصص على أأساسس االعرقق أأوو لونن االبشرةة "يحظر بشدةة االتمييز من أأيي نوعع ضد أأيي ددوولة أأوو شخص أأوو مجموعة أأ

أأوو أأيي إإعتباررااتت إإثنية، أأوو ووطنية، أأوو أأصولل إإجتماعية، أأوو االنوعع ااالجتماعي أأوو االلغة أأوو االدين أأوو االرأأيي االسياسي أأوو أأيي 
ررأأيي آآخر، أأوو االثرووةة، أأوو االمولد، أأوو أأيي حالة أأخرىى، أأوو االميل االجنسي أأوو أأيي سبب آآخر، كما أأنه يعاقب من خاللل  

عليق أأوو االطردد"االتعرضض للت  
b( من االنظامم االدااخلي لالتحادد ااآلسيويي لكرةة االقدمم "االحياددية ووعدمم االتمييز": 3االماددةة    

. يحظر بشدةة االتمييز من أأيي نوعع ضد 2. يلتزمم ااالتحادد ااآلسيويي لكرةة االقدمم االحيادد في قضايا االسياسة وواالدين. 1"
نوعع ااالجتماعي، أأوو االلغة، أأوو االدين، أأوو أأيي ددوولة أأوو شخص أأوو مجموعة أأشخاصص على أأساسس ااألصل ااإلثني، أأوو اال

االسياسة، أأوو أأيي سبب آآخر كما أأنه يعاقب من خاللل االتعرضض للتعليق أأوو االطردد".  
c( بب) ااألحكامم االعامة للنظامم االدااخلي لالتحادد ااألووررووبي لكرةة االقدمم:  2االماددةة    

أأووررووبا برووحح االسالمم وواالتفاهم، "ينبغي أأنن تتمثل أأهداافف ااالتحادد ااألووررووبي لكرةة االقدمم في االتروويج لكرةة االقدمم في 
ووااإلنصافف، من ددوونن أأيي تمييز على أأساسس االسياسة أأوو االنوعع ااالجتماعي أأوو االدين أأوو االعرقق أأوو أأيي سبب آآخر".  

d( قراارر ااالتحادد االدوولي لكرةة االقدمم حولل مكافحة االعنصرية وواالتمييز وواالقراارر االتاسع االصاددرر عن ااالتحادد ااألووررووبي لكرةة  
ية متحدةة ضد االعنصرية"االقدمم "كرةة االقدمم ااألووررووب  

e( كافة االبراامج لتطوير مهاررااتت كرةة االقدمم االنسائية ووكافة االحصص االقائمة االمرتبطة بالجنس في االهيئاتت  
ااإلددااررية لإلتحادد االدوولي لكرةة االقدمم، ووااالتحادد ااآلسيويي لكرةة االقدمم، ووااالتحادد ااألووررووبي لكرةة االقدمم وواالراابطة 

االوطنية.  
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2. نحن، ممثالتت كرةة االقدمم للفتياتت وواالسيدااتت االالتي ووقّّعن على هذاا ااإلعالنن، نلتزمم بما يلي   
 

a( مشارركة أأفضل االمماررساتت، وواالمعلوماتت وواالمعرفة، وواالعمل كنموذذجج يقتدىى به ووكخبيرااتت، ووددعم كرةة االقدمم  
االنسائية ووتشجيعها  

b( االجهاتت االمعنية من ااإلناثثمشارركة جهاتت ااالتصالل، وونشر االبياناتت وواالخبرااتت وواالمعلوماتت ين    
c( براامج تدرريبية تضمينية ترااعي االنوعع ااإلجتماعي وواالتنوعع وواالبراامج ااإلررشاددية للنساءء في منظماتناتأييد    
d( تشجيع االشفافية ووااتخاذذ قرااررااتت على نحو منصف   
e( ددعم االبحث وواالتوااصل وواالتعاوونن   
f( أأساسس االنوعع ااإلجتماعي أأوو موااجهة  أأيي شكل من أأشكالل االتمييز االهيكلي في منظماتنا ووبيئتنا مثل االتمييز  

االميل االجنسي، أأوو االعرقق، أأوو لونن االبشرةة، أأوو أأيي إإعتباررااتت إإثنية، أأوو ووطنية، أأوو أأصولل إإجتماعية، أأوو االلغة وواالدين، أأوو 
االعمر، أأوواالمولد أأوو أأيي أأوو أأيي ررأأيي آآخر، أأوو االثرووةة، أأوو ة)(باستثناءء االخطابب االذيي يحضّّ على االكرااهياالرأأيي االسياسي

ووضع آآخر أأوو أأيي سبب آآخر.  
 

3. نحن، ممثالتت كرةة االقدمم للفتياتت وواالسيدااتت االالتي ووقّّعن على هذاا ااإلعالنن، ندعو االجهاتت االمعنية:   
 

ندعو ااتحاددااتت كرةة االقدمم االدوولية ووااإلقليمية(ااالتحادد االدوولي لكرةة االقدمم، ااالتحادد ااآلسيويي لكرةة االقدمم،  4.1
ااالتحادد ااألووررووبي لكرةة االقدمم،  أأووقيانوسيا لكرةة االقدمم، ااتحادد أأميركا االجنوبية ااتحادد،  لكرةة االقدمم ااألفريقي ااالتحادد

لكرةة االقدمم)،  

االنسائية،على صعيد تطوير كرةة االقدمم   
a(  على مستوىى االقاعدةة االشعبية وواالمستوىى ااالحتراافيتحسين االقدررااتت وواالتسهيالتت لكرةة االقدمم االنسائية  
من خاللل تنظيم مسابقاتت ددووررية للفتياتت على مستوىى االقاعدةة االشعبية )1  
2( من خاللل تنظيم ووتمويل مباررياتت ووددية إإقليمية ووبطوالتت وومرااكز لكرةة االقدمم في مناطق رريفية وومناطق أأقل  

نموااًً(مثل االبلقانن وواالقوقازز)  
3( من خاللل تخصيص نصف االمنح االتي يقدمها ااالتحادد االدوولي لكرةة االقدمم ووبراامجه ااإلررشاددية للنساءء   

إإنشاءء شبكة يسهل االوصولل إإليها لجميع االجمعياتت وواالنواادديي وواالمنظماتت غير االحكومية ااألعضاءء االمعنية 
االنسائية بكرةة االقدمم من أأجل االتعاوونن في مجالل تطوير كرةة االقدمم  

b( توفير قوااعد بياناتت ووتحليالتت للبطوالتت  
c( مشارركة معلوماتت ااالتصالل مع كافة االجمعياتت ااألعضاءء  
d( (مدنن مُُضيفة عديدةة) للبطوالتت االمستقبلية من 2020ااألوورروو كأسس ااألمم ااألووررووبية ااالقتدااءء بمثالل ااإلعداادد لبطولة

أأجل تحسين االوصولل وواالمشارركة وواالتوعية  
e(  االنشر كافة االمواادد االمعدّّىىززياددةة إإبراازز العباتت كرةة االقدمم وواالمدررباتت وواالحكامم ااإلناثث في  
f( منح حقوقق االبث االتلفزيوني لفعالياتت كرةة قدمم االرجالل فقط ضمن ااتفاقق متكامل يشمل بث فعالياتت كرةة  

االقدمم االنسائية أأيضاًً  
g( ااالعتراافف ررسمياًً بكرةة االقدمم االشاطئية ووكرةة االصاالتت االنسائية  

 
ى صعيد تمثيل االنساءء ضمن االجمعياتتووعل  

a( إإنشاءء قسم لكرةة االقدمم االنسائية يعمل بشكل مستقل وويتمتع بمرااقبة االميزاانية  
b(  في االمائة في االلجانن االتنفيذية ووإإجرااءءااتت  20طرحح ووتطبيق حصة ددنيا للنساءء االمعنياتت بكرةة االقدمم تصل إإلى

تتميّّز بالشفافية لتعيين أأعضاءء هذهه االلجانن ووإإنتخابهم  
 
 
 



 
 
 

ووعلى صعيد االمالية،  
a( :ززياددةة ميزاانية كرةة االقدمم االنسائية من خاللل  
2015في االمائة بحلولل عامم  20في االمائة إإلى  15ززياددةة ميزاانية برنامج االمساعدةة االمالية لكرةة االقدمم االنسائية من  )1  
2( ووززياددةة هذهه االنسبة االمئوية تدرريجياًً كل عامم   
b( لتطوير كرةة االقدمم االنسائية من خاللل: إإطالقق آآلية ررصد مستقلة ووشفافة لألمواا ووتخصيصها  
منصب معني برقابة مستقلة للميزاانية االخاصة بالتمويل االممنوحح للجمعياتت االوطنية إإنشاءء )1  
2( االتشاوورر مع االمنظماتت غير االحكومية ووتقارريرها االموااززية   
3( اانية إإددررااجج كرةة االقدمم االنسائية بشكل مستقل ووليس تحت بابب "االتطوير االفني"(على سبيل االمثالل في ميز 

برنامج االمساعدةة االمالية وواالتقاررير االسنوية ووغيرها)  
مرااقبة حساباتت كرةة االقدمم االنسائية بشكل منفصل وومستقل )4  
إإنشاءء قسم لجمع ااألمواالل وواالرعاية ضمن أأقسامم كرةة االقدمم االنسائية )5  
c( مبالغ االدعم االماليقيمة نشر االمعرفة وواالمعلوماتت حولل إإجرااءءااتت صنع االقراارر ووتوززيع االتمويل وو  

 
ووعلى صعيد االجهودد االخاصة بعدمم االتمييز  

a( طرحح سياسة للتنوعع ووااإلددماجج في هيئاتت ااإلددااررةة  
b( تضمين مناهضة االتمييز ووإإددماجج االتنوعع في االمقرررااتت للمدرربين وواالحكامم من االذكورر ووااإلناثث  
c( إإنشاءء  منصب محقق في االشكاووىى  يُُعنى بشؤوونن االتمييز ووااإلددماجج  
d(  فئة تمييز في ااألنظمة االدااخلية وواالقواانينتحديد االميل االجنسي بوضوحح  باعتباررهه  
e(  تحادد االدوولي لكرةة االقدمم ووقرااءءته عالياًً قبل كل مباررااةة ددووليةلال  االنظامم االدااخليمن  3ااإلعالنن عن االماددةة  

 

ندعو جمعياتت كرةة االقدمم االوطنية 3.2  

ووعلى صعيد تطوير كرةة االقدمم االنسائية،  
a(  االنسائية على مستوىى االقاعدةة االشعبية ووعلى االمستوىى بناءء قدررااتت جميع ااألشخاصص االمعنيين بكرةة االقدمم

ااالحتراافي وواالتروويج لكرةة االقدمم االنسائية في االمناطق االريفية من خاللل:  
االتوصل إإلى إإتفاقق مع ووززااررااتت االتربية على سبيل االمثالل إإددررااجج كرةة االقدمم للفتياتت في منهاجج االتربية االبدنية في  )1

االمدااررسس  
2( ناثثززياددةة عددد االمدرربين وواالحكامم ااإل   
b( ززياددةة برووزز العباتت وومدررباتت وواالحكامم ااإلناثث في كرةة االقدمم في جميع االمواادد االمعدّّةة للنشر  
c(  إإنشاءء شبكة يسهل االوصولل إإليها لجميع االجمعياتت ووااألندية ااألعضاءء مع قوااعد بياناتت وومعلوماتت ااالتصالل

االخاصة بجميع ااألندية وواالجمعياتت ااألعضاءء  
d( ديد االحجوززااتت االمرتبطة بالنوعع ااإلجتماعي بخصوصص كرةة االقدمم ددعم االبحث لجمع بياناتت موثوقة بغية تح

االنسائية  
e(   على سبيل االمثالل من خاللل)جمع بياناتت ووإإنشاءء قوااعد بياناتت ووتحديثها وواالمحافظة عليها بشكل منتظم

إإستخداامم "إإنستاتت" /"االمعهد االفني لإلحصاءء" لكرةة االقدمم االنسائية)  
f( االقراارر ووتوززيع االتمويل وومبالغ االدعم االمالي نشر االمعرفة وواالمعلوماتت حولل إإجرااءءااتت صنع   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ووعلى صعيد تمثيل االنساءء في االجمعية  
a( إإنشاءء إإددااررةة مستقلة لكرةة االقدمم االنسائية تعمل بشكل مستقل ووتتمتع برقابة على االميزاانية  
b(  ووتدبير شفافف في االمائة للنساءء االمعنياتت بكرةة االقدمم في االلجانن االتنفيذية  20ااعتمادد حصة ددنيا تصل إإلى

لتعيين أأعضاءء االلجانن االتنفيذية وواانتخابهم  
c( ززياددةة عددد االنساءء في االمناصب ااإلددااررية  
d(  إإشرااكك االالعباتت وواالمدررباتت وواالحكامم ووأأعضاءء االنادديي ااإلناثث في عملياتت صنع االقراارر في مجالل تطوير كرةة االقدمم

االنسائية من خاللل  
ااإلناثثتثقيف االالعباتت وواالمدررباتت وواالحكامم وواالطاقم ااإلدداارريي  )1  
2( تقديم  آآفاقق ترقية ضمن االمستوىى االتنفيذيي   

 
ووعلى االصعيد االمالي،  

a( نقل جميع ااألمواالل االمخصصة لكرةة االقدمم االنسائية مباشرةة إإلى حسابب إإددااررةة كرةة االقدمم االنسائية  
b( االدفاعع بفعالية عن االدعم االمالي وواالهيكلي لكرةة االقدمم االنسائية في االوززااررااتت االمعنية   

 
مييز،ووعلى صعيد جهودد عدمم االت  

a( طرحح سياساتت االتنوعع ووااإلددماجج في االهيئاتت ااإلددااررية  
b( إإددررااجج مناهضة االتمييز ووإإددماجج االتنوعع في منهاجج االمدرربين وواالحكامم االذكورر ووااإلناثث  
c( إإنشاءء منصب محقق شكاووىى االتمييز ووااإلددماجج  
d( االمواافقة على ترااخيص االنواادديي االتي تعتمد سياساتت تنوعع ووإإددماجج فقط  
e(  االتمييز ووااإلددماجج على أأنن يتم تعيينه أأوو إإنتخابه ووفقاًً إلجرااءء يتميّّز بالشفافيةإإنشاءء منصب لمحقق شكاووىى  

 

ندعو ممثلي ووسائل ااإلعالمم االوطنية وواالدوولية: 3.3  

a( تغطية مباررياتت كرةة االقدمم االنسائية  
b( تدرريب مزيد من االصحفياتت االرياضياتت  
c( منح شهاددااتت لصحفيين ررياضيين في مجالل كرةة االقدمم االنسائية  
d( االقائمة على االنوعع ااالجتماعي  االنماذذجج االنمطيةلية لصوررةة متنوعة لكرةة االقدمم االنسائية خالية من االتروويج بفعا

وواالعرقي  
e( إإعداادد ددووررااتت تدرريبية حولل االتنوعع لطاقم عملهم  
f( موااجهة أأيي شكل من االتمييز في كرةة االقدمم ووررفع مستوىى االتوعية بين االجهاتت االمعنية بكرةة االقدمم   
g(  على االقناةة االتلفزيونية االرسمية وواالتصفياتت 2015بث كأسس االعالم لكرةة االقدمم  

 

 

2013كانونن ااألوولل  14برلين في   

جيني كوين، كاتاررينا شيرني، أأددرريانن سيبيليي، تاتيانا إإيفيموفا، بياتريكس فاررااجو، صابرينا حسينوفا، أألتينايي 
ريم سابراالييفا، لوددميال مامبيتوفا، آآنا ررووززاا ماززاا، كفاياتت عثمانوفا، آآنجا بالوززيفتيش، خالدةة بوبالل، آآيج

تشستوبالوفا، لطيفة سيكوفسكا، نينو سورردديا، ررووززيتسا ستويكوفا، سفيلتا ستويكوفا، نيهانن سو، تمارراا 
تيانن، آآيرينا فاناتت، سوفيكو فيرددززوولي.  

  



  
 

 


