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  النشاط البدني من أجل الصحة
  
  

  تعزيز نشاط األشخاص من أجل عالم أوفر صحة: مسودة خطة عمل عالمية 
  ٢٠٣٠-٢٠١٨بشأن النشاط البدني للفترة 

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
يـدعو األمانـة إلـى إعـداد تقريـر فـي دورتـه األربعـين بعـد المائـة علـى اعتمـاد اقتـراح وافق المجلس التنفيذي   -١

البدني لتقديمهما إلى المجلس كي ينظر فيهما خالل دورتـه الثانيـة واألربعـين بعـد ومسودة خطة عمل بشأن النشاط 
  لذلك. وُأعد هذا التقرير استجابةً  ١المائة.

  
  النشاط البدني: الوضع الحالي

  
وعلـى الوفـاة المبكـرة بسـبب األمـراض غيـر السـارية. عامـل رئيسـي مـن عوامـل خطـر هـو  ٢الخمول البدني  -٢

يقتـــرن النشـــاط البـــدني المنـــتظم بانخفـــاض مخـــاطر اإلصـــابة بـــأمراض القلـــب والســـكتة الدماغيـــة النقـــيض مـــن ذلـــك، 
  ن الصحة النفسية ونوعية الحياة.والسكري وسرطان الثدي وسرطان القولون وتحسّ 

  
ــــى نطــــاق العــــالم، ال يفــــي   -٣ ــــالغين و ٪٢٣وعل ــــين مــــن المــــراهقين  ٪٨١مــــن الب  ١١(المتراوحــــة أعمــــارهم ب
شـديدًا ضـمن البلـدان اختالفـًا  الخمـولسنة) بالتوصيات العالمية بشأن النشاط البدني. ويختلـف معـدل انتشـار  ١٧و

تـأثير أنمـاط  بسـببمع التنمية االقتصادية  الخمول ويزدادلدى بعض السكان البالغين  ٪٨٠رتفع إلى يوفيما بينها و 
  واستخدام التكنولوجيا والتوسع الحضري والقيم الثقافية. المتغيرة النقل

  
والفئـــات المحرومـــة والفقـــراء تتـــاح للفتيـــات والنســـاء والبـــالغين األكبـــر ســـنًا إذ أوجـــه إجحـــاف شـــديد  توجـــدو   -٤

بأســـرهم فـــرص أقـــل وســـكان المجتمعـــات الريفيـــة واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة واألشـــخاص المصـــابين بـــأمراض مزمنـــة 
  وميسورة الكلفة لممارسة النشاط البدني فيها.ومالئمة وميسرة مساحات وأماكن آمنة  الستخدام

  
                                                           

 لجلسة الثالثة عشرة (باإلنكليزية).ل ةموجز الضر امحال، ٢/ سجالت/١٤٠/٢٠١٧م تانظر الوثيقة    ١

ال يفي بالتوصيات العالمية الصـادرة عـن المنظمـة بشـأن النشـاط البـدني مـن يعّرف على أنه مستوى النشاط البدني الذي    ٢
ــالغين ويقــاس  ١٥٠أجــل الصــحة ممــا يعنــي ممارســة  ـــدل (أو مــا يعــادل ذلــك) فــي األســبوع لــدى الب دقيقـــة مـــن النشـــاط المعت

النحــو التــالي: للعمــل (مــدفوع األجــر وغيــر مــدفوع األجــر بمــا فــي ذلــك  كنشــاط بــدني مركــب يمــارس فــي ميــادين متعــددة علــى
العمل المنزلي) والسفر (المشي وركوب الدراجات) والترفيه (بما في ذلك األنشطة الرياضية). المصدر: تقرير الحالة العـالمي 

ــــة؛  ــــف: منظمــــة الصــــحة العالمي ــــر الســــارية، جني ــــة االختي ٢٠١٤عــــن األمــــراض غي ــــة العالمي ــــة (الغاي ــــع ٣اري ــــى الموق ) (عل
، تـــــم االطـــــالع http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1اإللكترونـــــي التـــــالي: 

 ).٢٠١٧تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤في 
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والمشــي وركــوب الــدراجات وســيلتان رئيســيتان مــن وســائل النقــل تمكنــان األشــخاص مــن ممارســة النشــاط   -٥
نشاط ال يمـارس ممارسـة والرياضة دورهما ومستوى شيوعهما يتراجعان في عدة بلدان. البدني المنتظم يوميًا إال أن 

جميـع األعمـار ويعـود بفوائـد  مـنكافية على الرغم من أنه يساهم مساهمة مهمة في النشاط البدني لدى األشخاص 
حـاالت ويمكن أن تساهم الرياضة أيضًا فـي  ١اجتماعية وثقافية واقتصادية ال يستهان بها على المجتمعات واألمم.

م بـه ووفقـًا لمـا يسـلَّ واالجتماعية. إلنسانية التي تستهدف االحتياجات الصحية الطوارئ واألزمات كجزء من البرامج ا
والنمـاء الصـحيين لـدى عناصر مهمة من النمـو تعتبر األلعاب واألنشطة الترفيهية الحركية  ٢،خطة عمل قازانفي 

عــن طريــق التربيــة البدنيــة غــرس المعــارف البدنيــة والصــحية ويمكــن األطفــال والســيما األطفــال دون ســن الخامســة 
والوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية. مــدى الحيــاة ونشــطة حيــاة صــحية أنمــاط تكــوين مــن أجــل والبيئــة المدرســية 

ذهابـًا وٕايابـًا مـن مكـان لممارسة النشـاط البـدني (وبالنسبة إلى العديد من البالغين يمثل مكان العمل المكان الرئيسي 
يزيـد اإلنتاجيـة ويقـي مـن اإلصـابات قلـة الحركـة ممـا  والحـد مـن سـلوك الجلـوس/العمل وٕاليه وأثناء ساعات العمـل) 

نشـــاطهم  تعزيـــزالرعايـــة الصــحية األوليـــة والثانويــة المرضـــى علــى ويمكـــن أن يســاعد مقـــدمو . عـــن العمــل والتغيــب
بوجــه خــاص  المســنينوالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية فــي إطــار مســارات العــالج والتأهيــل. ويمكــن للبــالغين 

والتمتـع السـقوط البدنية واالجتماعية والنفسية والوقاية من  ةصحالاالستفادة من النشاط البدني المنتظم للحفاظ على 
  .بالصحة في مرحلة الشيخوخة

  
فوائد صحية واجتماعية واقتصادية مضـاعفة ويمكـن لالسـتثمار فـي العمـل السياسـي بلنشاط البدني ا عوديو   -٦

المتصل بأنشطة المشي وركوب الـدراجات والترفيـه الحركـي والرياضـة واأللعـاب أن يسـهم مباشـرة فـي تحقيـق العديـد 
تيــرة التقــدم مــن أجــل وعليــه، آن األوان لالســتناد إلــى االلتزامــات الســابقة وتســريع و مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. 

مـع القطاعـات المتعـددة والمجتمـع المـدني والمجتمعـات كثـر نشـاطًا عبـر شـراكات فعالـة األمجتمعـات التحقيق فوائـد 
  المحلية والقطاع الخاص.

  
فـاإلجراءات الوطنيـة الفعالـة الراميـة إلـى عكـس االتجاهـات الحاليـة ومع ذلك، ال يوجـد حـل سياسـي واحـد.   -٧

فــي الفــرص المتاحــة لممارســة النشــاط البــدني تتطلــب مجموعــة اســتراتيجية مــن أنشــطة  اإلجحــافألوجــه والتصــدي 
 صـممةوالمضطلع بها على نطاق السـياقات الرئيسـية والماالستجابة السياسية المختارة والمنفذة وفقًا للسياق القطري 

انية وأخـذ طائفـة واسـعة مـن القـدرات الواليات القضائية دون الوطنية ومختلـف الفئـات السـكلتلبية احتياجات مختلف 
  في الحسبان.

  
 بحدود التقـدم وتقتـرح بنـاءً  ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة وتعترف مسودة خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني   -٨

ونظـــم وقـــدرات القـــوى العاملـــة المتعـــددة القطاعـــات وتصـــريف الشـــؤون والشـــراكات لتـــدعيم القيـــادة علـــى ذلـــك حلـــوًال 
الداعيــة إلــى توطيــد التنســيق علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي طلبــات الــدول األعضــاء وتقــر بالمعلومــات والــدعوة. 

  حركة اجتماعية وتحول نموذجي فيما يتصل بالنشاط البدني.والحاجة إلى والوطني 
  
توجيهيــة عمليــة تشــاور عالميــة شــاركت فيهــا لجنــة  مــن خــاللمســودة خطــة العمــل العالميــة ضــعت وُ قــد و   -٩

متعــدد القطاعــات للخبــراء وســت مشــاورات واجتمــاع استشــاري عــالمي وتابعــة للمنظمــة داخليــة متعــددة التخصصــات 
وكـاالت األمـم المتحـدة والبعثـات الدائمـة حلقـات دراسـية عامـة علـى اإلنترنـت وجلسـات إعالميـة مـع  وثمـانيإقليمية 

                                                           
١     Development Sustainable the to Sport of Contribution the Enhancing, T. ChapmanLindsey I. and 

 2017 Secretariat; Commonwealth London: Goals.
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/enhancing_the_contribution_of_sport_to_th(

2017). October 16 accessed ,e_sustainable_development_goals_.pdf  
أثنــاء مــؤتمر اليونســكو الــدولي الســادس للــوزراء وكبــار المــوظفين المســؤولين عــن  ٢٠١٧تمــوز/ يوليــو  ١٥فــي  اعُتمــدت   ٢

 التربية البدنية والرياضة.
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دولــة عضــوًا (بمــا فــي  ٨٣وانطــوت العمليــة علــى مشــاركة عامــة.  إلكترونيــةووســائط التواصــل االجتمــاعي ومشــاورة 
الجهــات صــاحبة مــن اقتراحــًا إلكترونيــًا  ١٢٥ذلــك ممثلــون مــن وزارات التعلــيم والرياضــة والنقــل والتخطــيط) وتلقــت 
ة الدوليــة وجمعيــات الصـــحة والنقــل وأصـــحاب المصــلحة الرئيســية (بمـــا فيهــا الــدول األعضـــاء والجمعيــات الرياضـــي
األوسـاط األكاديميـة والقطـاع  ن/يالبـاحثأوساط المهن الصحية وأعضاء المجتمع المدني ومعاهد الصحة العمومية و 

  الخاص).
  

 ٢٠٣٠١-٢٠١٨معلومات موجزة عن مسودة خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة 
  

أن تمد مسودة خطة العمل العالميـة الـدول األعضـاء بقائمـة ذات أولويـة بـاإلجراءات السياسـية التـي يمكـن   -١٠
مـــع العمـــل المشـــترك الثقافيـــة والبيئيـــة والفرديـــة المتعـــددة مـــن خـــالل الخمـــول مـــن أجـــل التصـــدي لمحـــددات  تتخـــذها

للنشاط البدني والحد من أوجه التفاوت في  اإلجماليةوتتمثل أولويات المسودة في زيادة المستويات قطاعات أخرى. 
المســودة بسـبعة مبـادئ هــي التاليـة: نهـج قــائم علـى حقـوق اإلنســان؛ تنفيـذ سترشـد يوسالمشـاركة عبـر حلـول شــاملة. 

تســاق السياســي وٕادمــاج الصــحة فــي االوالشــمول التناســبي؛ و والممارســة المســندة بالبّينــات؛ واإلنصــاف طيلــة العمــر؛ 
والمشاركة والتمكين؛ والشراكات المتعددة القطاعات المنطوية على تنسيق العمل من أجـل تحقيـق جميع السياسات؛ 

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
  

باسـتخدام البيانـات  ٪١٥انخفاض نسبي قـدره والهدف المنشود من مسودة خطة العمل العالمية هو تحقيق   -١١
بحلـول  ٣البـدني علـى الصـعيد العـالمي لـدى البـالغين والمـراهقين معـدل انتشـار الخمـولفـي  ٢٠١٦٢لعام  ألساسيةا

  ٢٠٣٠.٤عام 
  

تعزيـز نشـاط األشـخاص مـن أجـل عـالم أوفـر صـحة" عـن طريـق مهمـة ق رؤية الخطة الرامية إلـى "وستحقَّ   -١٢
مواتية وفرص متنوعة لممارسة النشاط البدني فـي حيـاتهم اليوميـة بيئات آمنة و للجميع مشتركة أي ضمان أن تتاح 

االجتماعيــة والثقافيــة مــن النــواحي جميــع األمــم تنميــة كوســيلة لتحســين صــحة األفــراد والمجتمعــات والمســاهمة فــي 
  واالقتصادية.

  
باختالف مستويات التقدم الذي أحرزته البلدان من أجل تناول مسـائل مسودة خطة العمل العالمية  قروٕاذ ت  -١٣

وهــــذه والقــــدرات والمــــوارد، تتضــــمن أربعــــة أغــــراض اســــتراتيجية وتوصــــي بعشــــرين إجــــراء سياســــيًا. الخمــــول البــــدني 
  األغراض واإلجراءات مبينة في الجدول الوارد أدناه.

                                                           
  تتاح مسودة خطة العمل العالمية على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

.http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/ 

تقــديرات المنظمــة القابلــة للمقارنــة بــين البلــدان والمتصــلة بــالخمول ســتتاح البيانــات المعنيــة فــي الوثيقــة المقبلــة المعنونــة    ٢
  .٢٠١٨إعدادها لنشرها في عام  والجاري ٢٠١٦البدني لعام 

دقيقــة مــن النشــاط المعتــدل أو مـا يعـادل ذلـك فـي األسـبوع وتتـوفر  ١٥٠ممارسـة أقـل مـن علـى أنـه  البالغينلدى يعّرف    ٣
وُتســتخدم أدوات للقيــاس عبــر االســتبيان العــالمي الخــاص بالنشــاط البــدني مــثًال علــى النحــو الموصــى بــه فــي نهــج المنظمــة 

ممارســـة أقـــل مـــن علـــى أنـــه  لـــدى المـــراهقينيعـــّرف رية. و األمراض غيـــر الســـاالمرتبطـــة بـــخطـــر الالتـــدريجي لترصـــد عوامـــل 
دقيقـة مـن النشـاط اليومي الذي يتـراوح بـين معتـدل ونشـيط وتتـوفر وُتسـتخدم أدوات للقيـاس عبـر المسـح الصـحي العـالمي  ٦٠

 .على سبيل المثال للطالب

ي اإلطـــار العـــالمي لرصـــد الوقايـــة مـــن تبـــين هـــذه الغايـــة أن الـــدول األعضـــاء وافقـــت علـــى الغايـــة االختياريـــة المحـــددة فـــ   ٤
النشــاط البــدني بحلــول  نقــصفــي معــدل  ٪١٠األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا والمتمثلــة فــي تحقيــق انخفــاض نســبي قــدره 

أوجــه التــآزر السياسـي الناشــئ عــن  أثـر) تتــيح الفــرص لالسـتفادة مــن تعجيــل ٢٠٣٠-٢٠١٥سـنة ( ١٥وأن فتــرة  ٢٠٢٥ عـام
ممـــا ســـيعزز إلـــى حـــد كبيـــر أثـــر تنفيـــذ  ٢٠٣٠العمـــل المتـــرابط والمتعـــدد القطاعـــات فـــي إطـــار خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 

 الخطة.
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  القواعد والمواقف االجتماعية –مجتمع نشط  تكوين: ١الغرض االستراتيجي 
اإللمـام بالفوائـد المتعـددة للنشـاط البـدني المنـتظم حسـب  عزيـزمـن خـالل تكـل شـرائح المجتمـع نموذجي في تحقيق تحول 

  وتقديرها. وفهم هذه الفوائدالقدرة وفي جميع األعمار 
  أربعة إجراءات

الفوائــد الصــحية المتعــددة  إدراكللتبليــغ بأفضــل الممارســات تــرتبط ببــرامج مجتمعيــة لزيــادة تنفيــذ حمــالت : ١-١اإلجــراء 
 ذه الفوائـدبهـواإللمـام والسـلوك األقـل خمـوًال حسـب القـدرة مـن أجـل عافيـة الفـرد واألسـرة والمجتمـع لنشاط البـدني المنـتظم ل

  .وتقديرها وفهمها
إدراك الفوائــد االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة المشــتركة للنشــاط لتعزيــز شــن حمــالت وطنيــة ومجتمعيــة  :٢-١اإلجــراء 

المنطوية على استخدام العجالت (بمـا من أشكال الحركة  ذلك البدني وخصوصًا لتكثيف المشي وركوب الدراجات وغير
يســهم إســهامًا كبيــرًا فــي  ممــاوالزالجــات المــزودة بعجــالت) وفهــم هــذه الفوائــد وتقــديرها  الســكوترو الكراســي المتحركــة فيهــا 

ــــة المســــتدامة لعــــام   ١٥و ١٣و ١١و ١٠و ٩و ٥و ٤و ٣و ٢(أهــــداف التنميــــة المســــتدامة  ٢٠٣٠تحقيــــق خطــــة التنمي
  ).١٦و

تاحـة تجـارب إ تنفيذ مبادرات منتظمة للمشاركة الجماهيرية في األماكن العامة بإشراك مجتمعـات بأسـرها و : ٣-١اإلجراء 
  ومالئمة من الناحيتين االجتماعية والثقافية لممارسة النشاط البدني بالمجان.ممتعة وميسورة الكلفة 

ضـمن قطـاع الصـحة وخارجـه بمـا يشـمل علـى سـبيل المثـال  وخاللهـاتعزيز تدريب المهنيين قبـل الخدمـة : ٤-١اإلجراء 
المجتمعيـة فـي الفئـات البدنيـة  واللياقةال الحصر قطاعات النقل والتخطيط الحضري والتعليم والسياحة والترفيه والرياضة 

على مستوى القاعدة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بهدف زيـادة المعـارف والمهـارات المتعلقـة بـأدوارهم ومسـاهماتهم 
  في إتاحة فرص شاملة ومنصفة لتكوين مجتمع نشط.

  المساحات واألماكن –إنشاء بيئات نشطة  :٢الغرض االستراتيجي 
فـــي االســـتفادة علـــى قـــدم المســـاواة مـــن أمـــاكن مـــن كـــل األعمـــار شـــخاص وتصـــون حقـــوق جميـــع األتعـــزز إنشـــاء بيئـــات 

  ى هذه البيئات.والحفاظ علومساحات آمنة في مدنهم ومجتمعاتهم لممارسة النشاط البدني المنتظم حسب القدرة 
  خمسة إجراءات

االستخدام المتـراص لمبادئ تمنح األولوية تكامل سياسات التخطيط الحضري وتخطيط النقل التي دعيم ت :١-٢اإلجراء 
وتــنهض تســمح التــرابط  شــديدةأحيــاء والمخــتلط لألراضــي علــى جميــع مســتويات الحكومــة حســب االقتضــاء بهــدف تــوفير 

بالمشي وركوب الدراجات وغير ذلك من أشـكال الحركـة المنطويـة علـى اسـتخدام العجـالت (بمـا فيهـا الكراسـي المتحركـة 
  واستخدام وسائل النقل العام في المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريفية.والزالجات المزودة بعجالت)  السكوترو 

تعزيـز أوجـه التحسـين فـي مسـتوى الخـدمات التـي تتيحهـا الهياكـل األساسـية للشـبكات المخصصـة للمشـاة  :٢-٢اإلجراء 
ذلـــك مـــن أشـــكال الحركـــة المنطويـــة علـــى اســـتخدام لســـماح بالمشـــي وركـــوب الـــدراجات وغيـــر بهـــدف اوراكبـــي الـــدراجات 

والزالجــات المــزودة بعجــالت) واســتخدام وســائل النقــل العــام والنهــوض  الســكوترالعجــالت (بمــا فيهــا الكراســي المتحركــة و 
ئــات األشــخاص المنتمـين إلــى جميــع الفاألمــن والشــمول واإلنصـاف فــي اســتفادة مــع إيــالء العنايــة الواجبـة لمبــادئ  ،بـذلك

  ١فية وبالمواءمة مع التزامات أخرى.يالحضرية والر  هالعمرية والمتمتعين بجميع القدرات في المجتمعات الحضرية وشب
والســـالمة الشخصـــية للمشـــاة وراكبـــي المة علـــى الطـــرق ســـاللتحســـين اإلجـــراءات السياســـية تعجيـــل تنفيـــذ  :٣-٢اإلجـــراء 

                                                           
فـي مـؤتمر األمـم المتحـدة المعنـي باإلسـكان والتنميـة الحضـرية  ٢٠١٦التـي اعُتمـدت فـي عـام الحضـرية الجديـدة الخطة    ١

  ). انظر أيضًا المرجع التالي: ٢٠١٦( ٧١/٢٥٦وأيدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار امة (الموئل الثالث) المستد
Planning and design for sustainable urban mobility: global report on human settlements 2013. Oxford, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:  United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat); 2013. 
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أشـكال الحركـة المنطويـة علـى اسـتخدام العجـالت (بمـا فيهـا الكراسـي المشاركين في غير ذلك من الدراجات واألشخاص 
مـن تحـد ، بمنح األولوية لإلجراءات التي وسائل النقل العام ومستخدميوالزالجات المزودة بعجالت)  السكوترالمتحركة و 

الطـرق وبالمواءمـة مـع التزامـات وفقًا لنهج نظـم السـالمة علـى مستخدمو الطرق األشد ضعفًا المخاطر التي يتعرض لها 
  ١أخرى.

ذات نوعيــة جيــدة وشــبكات خضــراء ومســاحات ترفيهيــة وخضــراء عامــة مفتوحــة مســاحات تعزيــز إتاحــة  :٤-٢اإلجــراء 
ومرافــق رياضــية لجميــع األشــخاص المنتمــين إلــى جميــع الفئــات العمريــة والمتمتعــين الســاحلية) النهريــة و المنــاطق  تشــمل(

لإلتاحـة مبـادئ هـذه ال، بضـمان اتسـاق التصـميم مـع المجتمعات الحضـرية وشـبه الحضـرية والريفيـةبمختلف القدرات في 
  أوجه عدم المساواة.ومنح األولوية للحد من والشاملة والمراعية للمسنين والمنصفة  اآلمنة

تــــدعيم المبــــادئ التوجيهيــــة واألطــــر السياســــية والتنظيميــــة والتصــــميمية علــــى المســــتويين الــــوطني ودون  :٥-٢اإلجــــراء 
الوطني، عند االقتضـاء، بهـدف النهـوض بـالمرافق العامـة والمـدارس ومرافـق الرعايـة الصـحية والرياضـة والترفيـه وأمـاكن 

مختلفـة مـن ممارسـة النشـاط البـدني القـدرات ال ذويالمقيمـين فيهـا وزوارهـا لتمكين  المصممةاالجتماعية العمل والمساكن 
  ووسائل النقل العام.تاحة المرافق لجميع المشاة وراكبي الدراجات إلداخل المباني وحولها، ومنح األولوية 

  البرامج والفرص – تهيئة أشخاص نشطين: ٣الغرض االستراتيجي 
نطــاق ســياقات متعــددة لمســاعدة األشــخاص المنتمــين إلــى جميــع الفئــات العمريــة  إتاحــة الفــرص والبــرامج وتعزيزهــا علــى

  والمتمتعين بجميع القدرات على ممارسة النشاط البدني المنتظم كأفراد وأسر ومجتمعات.
  ستة إجراءات

لحركــي والرياضــة تعزيــز إتاحــة التربيــة البدنيــة الجيــدة والمزيــد مــن التجــارب والفــرص اإليجابيــة للترفيــه ا :١-٣اإلجــراء 
التعلـــيم قبـــل االبتـــدائي الشـــامل للمـــدارس ككـــل فـــي جميـــع مؤسســـات نهج الـــبتطبيـــق مبـــادئ  ،واللعـــب للفتيـــات والفتيـــان

ممارسـة النشـاط البـدني طيلـة العمـر وتـدعيمها وتشـجيع والجامعي إلرساء المعـارف الصـحية والبدنيـة واالبتدائي والثانوي 
  والمشاركة فيه حسب القدرة.

مــن  النشــاط البــدني والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــةتعزيــز تنفيــذ نظــم لتقيــيم المرضــى وٕارشــادهم بخصــوص : ٢-٣اإلجــراء 
مالئــم، عنــد االقتضــاء، فــي مرافــق خــدمات الرعايــة النحــو الجانــب مقــدمي الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة المــدربين علــى 
، بضــــمان مشــــاركة المجتمعــــات الرعايــــة الصــــحية الشــــاملةالصــــحية األوليــــة والثانويــــة والرعايــــة االجتماعيــــة فــــي إطــــار 

  والمرضى وتنسيق الصالت بموارد المجتمعات حيثما يكون مالئمًا.
والتـــرويج فـــي أمـــاكن العمـــل فـــي  إلرســـائهاتعزيـــز تـــوفير بـــرامج إضـــافية للنشـــاط البـــدني وٕاتاحـــة الفـــرص  :٣-٣اإلجـــراء 

الترفيــه والرياضــة والمراكــز الدينيــة والمســاحات واألمــاكن الطبيعيــة والمراكــز المجتمعيــة ومرافــق والعــام القطــاعين الخــاص 
  البدني. لدعم مشاركة جميع األشخاص ذوي القدرات المختلفة في النشاطاألخرى العامة المساحات واألماكن و 

                                                           
(علـى الموقـع  ٢٠٢٠-٢٠١١الخطة العالميـة لألمـم المتحـدة الخاصـة بعقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق انظر    ١

  اإللكتروني التالي: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf تــــــــــــــــــــــــــــــم ،

لحقـــوق )؛ واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل؛ واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة ٢٠١٧بر تشـــرين الثـــاني/ نـــوفم ٢٤االطـــالع فـــي 
والمنشــأ لفريــق العامــل المفتــوح بــاب العضــوية المعنــي بالشــيخوخة لعمــل الثامنــة التقريــر عــن دورة والاألشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ 

  التالي:  (على الموقع اإللكترونيبهــدف تعزيـــز حمايــة حقوق اإلنسان لكبار السن 
group/eighthsession.shtml-working-https://social.un.org/ageing تشــــــــــــــرين األول/  ١٦االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي ، تــــــــــــــم

، ٢٠١٤، جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة؛ العنــفعــن وضــع الوقايــة مــن  ٢٠١٤تقريــر العــالمي لعــام وال)؛ ٢٠١٧ أكتــوبر
ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات اإلنمــائي الــذي شــاركت فــي نشــره منظمــة الصــحة العالميــة وبرنــامج األمــم المتحــدة 

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  والجريمة
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/ تشــــرين األول/  ١٦، تــــم االطــــالع فــــي

  .)٢٠١٧أكتوبر 
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 تعزيـــزتـــوفير بـــرامج وخـــدمات مصـــممة علـــى النحـــو المالئـــم وٕاتاحـــة الفـــرص إلرســـائها بهـــدف النهـــوض ب :٤-٣اإلجـــراء 
األمــاكن النشــاط البــدني والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــة لــدى البــالغين المســنين حســب القــدرة فــي الســياقات الرئيســية مثــل 

الرعايـــة الدائمـــة والبيئـــات ومرافـــق المحليـــة والمجتمعيـــة وســـياقات الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة والرعايـــة الطويلـــة األمـــد 
  خة.التمتع بالصحة في مرحلة الشيخو األسرية لدعم 

علـى نطـاق مختلـف السـياقات المجتمعيـة للمشـاركة فـي النشـاط وتنفيـذها تدعيم إرسـاء البـرامج والخـدمات  :٥-٣اإلجراء 
البدني وتعزيز فرص ممارسة النشاط البدني في صفوف الفئات األقل حركة وفقًا لما يحدده كل بلد مثل الفتيات والنسـاء 

ا يشــمل بمــوالبــالغين المســنين والمجتمعــات الريفيــة ومجتمعــات الســكان األصــليين والســكان المستضــعفين أو المهمشــين 
  المساهمات اإليجابية من جميع األشخاص.

مبـــادرات شـــاملة للمجتمـــع ككـــل علـــى مســـتوى المدينـــة أو البلـــدة أو المجتمـــع تحفـــز مشـــاركة جميـــع تنفيـــذ : ٦-٣اإلجـــراء 
علــى نطــاق مختلــف الســياقات وتســتخدم مجموعــة مــن الــُنهج السياســية علــى النحــو األمثــل الجهــات صــاحبة المصــلحة 

لمشــاركة فــي النشــاط البــدني والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــة فــي صــفوف األشــخاص المنتمــين إلــى جميــع لتشــجيع زيــادة ا
القاعــدة الشــعبية وتنميتهــا  مســتوىمشــاركة المجتمعــات علــى الفئــات العمريــة والمتمتعــين بمختلــف القــدرات بــالتركيز علــى 

  المشتركة وملكيتها.
  تمكين تصريف الشؤون ووضع السياساتعوامل  –إرساء نظم نشطة  :٤الغرض االستراتيجي 

وقــدرات القــوى العاملــة والــدعوة ونظــم المعلومــات علــى إرســاء القيــادة وتصــريف الشــؤون والشــراكات المتعــددة القطاعــات 
على المستوى الـدولي والـوطني ودون الـوطني نطاق القطاعات لتحقيق االمتياز في تعبئة الموارد وتنفيذ إجراءات منسقة 

  النشاط البدني والحد من سلوك قلة الحركة. تعزيزبهدف 
  خمسة إجراءات

بمـــا فـــي ذلـــك أنشـــطة  ،الـــوطني ودون الـــوطني المســـتويينتـــدعيم نظـــم القيـــادة وتصـــريف الشـــؤون علـــى  :١-٤اإلجـــراء 
المشـــاركة والتنســـيق المتعـــددة القطاعـــات؛ واتســـاق السياســـات؛ وخطـــط العمـــل بشـــأن النشـــاط البـــدني؛ والتوصـــيات بشـــأن 
النشــاط البــدني وســلوك قلــة الحركــة فــي جميــع األعمــار؛ وتنفيــذ اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز النشــاط البــدني والحــد مــن 

  سلوك قلة الحركة ورصد هذه اإلجراءات.
علــى المســتوى الــوطني وعلــى المســتوى دون الــوطني عنــد البيانــات والقــدرات الخاصــة بنظم الاالرتقــاء بــ :٢-٤اإلجــراء 

عم الرصـــد والمســـاءلة وضـــمان ترصـــد النشـــاط البـــدني وســـلوك قلـــة الحركـــة بانتظـــام لـــدى الســـكان مـــن كـــل االقتضـــاء لـــد
األعمـــار ومـــن ميـــادين متعـــددة؛ وتطـــوير تكنولوجيـــات رقميـــة جديـــدة واختبارهـــا لتعزيـــز نظـــم الترصـــد بـــإدراج المحـــددات 

ت المنـــــتظم عـــــن التنفيـــــذ لتوجيـــــه السياســـــات والتبليـــــغ المتعـــــدد القطاعـــــااالجتماعيـــــة والثقافيـــــة والبيئيـــــة األوســـــع نطاقـــــًا؛ 
  والممارسات.

الرقميــــة  تالقـــدرات الوطنيـــة والمؤسســـية فـــي مجـــالي البحـــث والتقيـــيم وحفـــز تطبيـــق التكنولوجيـــا دعيمتـــ :٣-٤اإلجـــراء 
  لبدني والحد من سلوك قلة الحركة.االنشاط  تعزيزواالبتكار لتعجيل وضع حلول سياسية فعالة وتنفيذها بهدف 

علـــى المســـتوى  اوالمشـــاركة فيهـــ اواإللمـــام بهـــ ةالمشـــترك اإلجـــراءاتتكثيـــف جهـــود الـــدعوة لتعزيـــز إدراك  :٤-٤اإلجـــراء 
باستهداف الفئات المعنيـة الرئيسـية التـي تشـمل علـى سـبيل المثـال ال الحصـر القـادة الرفيعـي العالمي واإلقليمي والوطني 

المتعددة ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص وقادة المدن والمجتمعـات المستوى وواضعي السياسات على نطاق القطاعات 
  والمجتمع األوسع نطاقًا.

مواتيــة النظم الــلضــمان اســتمرار تنفيــذ اإلجــراءات الوطنيــة ودون الوطنيــة وتطــوير تــدعيم آليــات التمويــل : ٥-٤اإلجــراء 
  ن سلوك قلة الحركة.وضع السياسات وتنفيذها بهدف تعزيز النشاط البدني والحد متدعم التي 
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المحــددة فــي مســودة خطــة العمــل العالميــة  ٢٠٣٠رصــد التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق الغايــة لعــام وسيُ   -١٤
 ١٠-٦٦ج ص عباســتخدام المؤشــرين الــراهنين اللــذين اعتمــدتهما جمعيــة الصــحة فــي القــرار  ١البــدني بشــأن النشــاط

  من األمراض غير السارية ومكافحتها وهما التاليان: الوقايةوأدرجا في اإلطار العالمي الشامل لرصد ) ٢٠١٣(
  سنة وأكثر؛ ١٨لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  نقص النشاط البدنيمعدل انتشار 

  ٢سنة). ١٧و ١١نقص النشاط البدني لدى المراهقين (المتراوحة أعمارهم بين معدل انتشار  
  

وتجسـيد  ٣للتوصـيات المتفـق عليهـاوفقًا المصنفة تدعيم التبليغ عن البيانات وتشجَّع الدول األعضاء على   -١٥
خفـض المسـتوى اإلجمـالي للخمـول البـدني ) ١أي على ما يلـي: ( ،هذه لعملاخطة الواردة في المزدوجة األولويات 

السكان األقل حركة الحد من أوجه التفاوت ومستويات الخمول البدني ضمن البلدان في صفوف  )٢لدى السكان، (
  وفقًا لما يحدده كل بلد.

  
اإلجـراءات رصـد تنفيـذ  من الضروري تحديد مجموعة مالئمة من مؤشـرات تقيـيم العمليـات واآلثـار بهـدفو   -١٦

حيثمــا يكــون  ،ممــا ينبغــي أن يســتند السياســية الموصــى بهــا فــي مســودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني
االســتراتيجية إلــى المؤشــرات الراهنــة والمؤشــرات قيــد اإلعــداد فــي إطــار رصــد تحقيــق التزامــات أخــرى (مثــل  ،ممكنــاً 

أهـداف التنميـة المسـتدامة سـياق والغايات المحددة في الصحة في مرحلة الشيخوخة) وخطة العمل العالميتين بشأن 
مؤشـــرات العمليـــات واآلثـــار بحلـــول  وستضـــع األمانـــة الصـــيغة النهائيـــة لمجموعـــة موصـــى بهـــا مـــن ٢٠٣٠.٤لعـــام 
لوضـــع  ٢٠١٧باســـتخدام التعليقـــات المنبثقـــة عـــن عمليـــة التشـــاور الجاريـــة فـــي عـــام  ٢٠١٨األول/ ديســـمبر  كـــانون

والكفــاءة مســودة خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني وعــن مشــاورات تقنيــة أخــرى وتطبيــق مبــادئ االقتصــاد 
ببيـان سـبل رصـد المنظمـة للتقـدم موقعهـا اإللكترونـي  علـىستنشر األمانة مذكرة تقنية على ذلك،  وبناءً  ٥والمرونة.

  المحرز وتقييمها لتنفيذ البلدان على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
  

إلـى جمعيـة م تقارير عن التقدم المحرز في تنفيـذ مسـودة خطـة العمـل العالميـة بشـأن النشـاط البـدني وستقدَّ   -١٧
وسيقدَّم أول تقرير مـن هـذا القبيـل بالتـالي فـي ). ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عمن القرار  ٩-٣الفقرة  تمشيًا معالصحة 

(باســـتخدام  ٢٠٢٦) ويصـــدر التقريـــر الثـــاني فـــي عـــام ٢٠٢٠(باســـتخدام البيانـــات المســـتمدة مـــن عـــام  ٢٠٢١عـــام 
فــي إطــار  ٢٠٣٠ي عــام ). أمــا التقريــر الختــامي فســيقدَّم إلــى جمعيــة الصــحة فــ٢٠٢٥البيانــات المســتمدة مــن عــام 

                                                           
  مسودة خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:   ١

.http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/ 

عالميـة وعـدم  ساسـيةأسنة نتيجة لعدم توفر بيانات  ١١خاص الذين تقل أعمارهم عن ال ُتقترح أي مؤشرات خاصة باألش  ٢
 وجود توافق عالمي في اآلراء بشأن أدوات القياس أو النقاط الحدية المعتمدة على التبليغ الذاتي أو الموضوعية.

 ١٠-٦٦ج ص عومكافحتهـا (القـرار  انظر خطة العمل العالمية واإلطار العالمي لرصد الوقاية من األمراض غير السـارية  ٣
مــؤتمر الــدولي الســادس للــوزراء وكبــار المــوظفين المســؤولين )؛ وتقريــر ال٤، الملحــق ١ســجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عوالوثيقــة 

، بـاريس، أيلـول/ SHS/2017/5 REVمـن خطـة عمـل قـازان، الوثيقـة  ١اليونسـكو، الملحـق فـي  عن التربية البدنيـة والرياضـة
 جمع اإلحصاءات والبيانات (الفقرة الثانية).المعنونة  ٣١األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة ؛ واتفاقية حقوق ٢٠١٧سبتمبر 

)، والتصــميم الحضــري ٦-١١و ٩-٣)، ونوعيــة الهــواء (الغايتــان ٦-٣علــى ســبيل المثــال الســالمة علــى الطــرق (الغايــة   ٤
ج)، والحــــد مــــن العنــــف ضــــد -١٢و ٨-١٢أ)، واســــتدامة الحركــــة (الغايتــــان -١١و ٧-١١والمســــاحات الخضــــراء (الغايتــــان 

 ).٢-٥النساء والفتيات (الغاية 

ينبغي أن يهدف إطار التقييم حيثما يكون ممكنـًا إلـى تخفيـف عـبء جمـع البيانـات إلـى أدنـى حـد باسـتخدام الـنظم الراهنـة   ٥
اءمة مع نظم الرصد التي أرسيت من أجل مؤشرات صحية واجتماعية وبيئية لجمع البيانات وٕالى تحقيق الكفاءة والتآزر بالمو 

 أخرى ذات صلة ضمن أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال.
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التقـارير  وسـتقدم. ٢٠٣٠الواردة في خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام و التقرير عن األهداف والغايات المتعلقة بالصحة 
بشــأن  ٢٠٣٠التقــارير الســنوية ويتواصـل رفعهــا حتـى عــام  تقـديمإلـى الجمعيــة العامـة لألمــم المتحــدة فـي إطــار دورة 
  التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  
  دور األمانة

  
اإلرشــادات و ضــع المبــادئ التوجيهيــة المعياريــة تاألمانــة  تظلتماشــيًا مــع الوظــائف األساســية للمنظمــة، ســ  -١٨

علــى الطلــب الــدعم التقنــي لتمكــين  نشــرها لــدعم اإلجــراءات اإلقليميــة والقطريــة. وســتقدم األمانــة بنــاءً تبشــأن التنفيــذ و 
  ووضع خطط عمل إقليمية ووطنية وأطر للرصد.الدول األعضاء من تنفيذ مسودة خطة العمل العالمية 

  
قنيــة العالميــة عــن طريــق األمانــة تلبيــة االحتياجــات المتغيــرة وتواظــب علــى تحــديث إرشــاداتها التوستضــمن   -١٩

علـــى وطاقاتهـــا ســـتعزز قــدراتها واالســـتراتيجيات االبتكاريــة التـــي أثبتـــت فعاليتهــا. وعـــالوة علــى ذلـــك، دمــج األدوات 
المستوى العالمي واإلقليمي والقطري كي تكون في وضع يمكنها من قيادة الجهود العالمية المنسقة وتيسيرها بهـدف 

األولوية لتيسير الشراكات المتعددة القطاعات والدعوة وتعبئة الموارد وتبادل المعارف الحد من الخمول البدني بمنح 
  واالبتكار.

  
  .٢٠٣٠ارير عن التقدم المحرز من أجل تحقيق الغاية المحددة لعام التق وتقدموسترصد األمانة التنفيذ   -٢٠
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

علمـًا بهـذا التقريـر وتقـديم اإلرشـاد بشـأن مواصـلة وضـع مسـودة خطـة العمـل  المجلس مـدعو إلـى اإلحاطـة  -٢١
  العالمية بشأن النشاط البدني.
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