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  النشاط البدني من أجل الصحة
  
  

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

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
واعتمد  ١التقرير واألربعين بعد المائة في نســـــــــخة ســـــــــابقة من هذانظر المجلس التنفيذي في دورته الثانية   -١

لت الفقرات (ُعدِّ  تلك الدورةفي  ُأجريتالمناقشــــات التي  تأخذثة من التقرير . وهذه النســــخة المحدّ ٥ق١٤٢م تالقرار 
 .١-٣دخلــت على اإلجراء الســــــــــــــيــاســــــــــــــي ، بمــا في ذلــك التغييرات الطفيفــة التي أُ في االعتبــار )١٦إلى  ١١من 
 ٣١و ٢٤و ١٧و ١الدول األعضــــــــاء (ُعدِّلت الفقرات  بناًء على مدخالت ثت مســــــــّودة خطة العمل العالميُحدّ   كما
  ٢لخطة العمل العالمية. ٣وُأضيف بند جديد إلى المسرد)، وهذه التغييرات مجّسدة في المسّودة  ٣٥و
  

  النشاط البدني: الوضع الحالي
  
وعلى الوفاة المبكرة بســـــبب األمراض غير الســـــارية. عامل رئيســـــي من عوامل خطر هو  ٣الخمول البدني  -٢

يقترن النشـــــــــــاط البدني المنتظم بانخفاض مخاطر اإلصـــــــــــابة بأمراض القلب والســـــــــــكتة الدماغية النقيض من ذلك، 
  ن الصحة النفسية ونوعية الحياة.والسكري وسرطان الثدي وسرطان القولون وتحسّ 

  
ـــــــالغين و ٪٢٣العـــــــالم، ال يفي وعلى نطـــــــاق   -٣ (المتراوحـــــــة أعمـــــــارهم بين من المراهقين  ٪٨١من الب
شــــديدًا ضــــمن اختالفًا  الخمولســــنة) بالتوصــــيات العالمية بشــــأن النشــــاط البدني. ويختلف معدل انتشــــار   ١٧و ١١

تأثير  بسببمع التنمية االقتصادية  الخمول ويزدادلدى بعض السكان البالغين  ٪٨٠رتفع إلى يالبلدان وفيما بينها و 
  واستخدام التكنولوجيا والتوسع الحضري والقيم الثقافية. المتغيرة أنماط النقل

                                                           
والمحاضــــــــــــــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، الجلســـــــــــــــة  ١٤٢/١٨م تانظر الوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية) ١، والجلسة العاشرة، الفرع ٢التاسعة، الفرع 
آذار/  ٢(تم االطالع في  .who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/http://wwwط التـــالي: انظر الراب   ٢

  ).٢٠١٨مارس 
يعّرف على أنه مســتوى النشــاط البدني الذي ال يفي بالتوصــيات العالمية الصــادرة عن المنظمة بشــأن النشــاط البدني من    ٣

ــــــــدل ١٥٠أجل الصحة مما يعني ممارسة  ــــــــاط المعتـ ــــــــن النشـ ــــــــة مـ (أو ما يعادل ذلك) في األسبوع لدى البالغين ويقاس  دقيقـ
كنشـــــــــــــــاط بدني مركب يمارس في ميادين متعددة على النحو التالي: للعمل (مدفوع األجر وغير مدفوع األجر بما في ذلك 

لة العالمي العمل المنزلي) والسفر (المشي وركوب الدراجات) والترفيه (بما في ذلك األنشطة الرياضية). المصدر: تقرير الحا
) (على الموقع ٣(الغاية العالمية االختيارية  ٢٠١٤، جنيف: منظمة الصــــــــحة العالمية؛ ٢٠١٤ عن األمراض غير الســــــــارية

ـــــــالي:  ، تم االطالع في http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdfاإللكتروني الت
 ).٢٠١٨شباط/ فبراير   ٢٣



  A71/18    ٧١/١٨ج

2 

والفئات المحرومة والفقراء تتاح للفتيات والنســــــــــــاء والبالغين األكبر ســــــــــــنًا إذ أوجه إجحاف شــــــــــــديد  توجدو   -٤
بأســــــرهم فرص أقل وســــــكان المجتمعات الريفية واألشــــــخاص ذوي اإلعاقة واألشــــــخاص المصــــــابين بأمراض مزمنة 

  وميسورة الكلفة لممارسة النشاط البدني فيها.ومالئمة وميسرة مساحات وأماكن آمنة  الستخدام
  
والمشــــي وركوب الدراجات وســــيلتان رئيســــيتان من وســــائل النقل تمكنان األشــــخاص من ممارســــة النشــــاط   -٥

نشاط ال يمارس ممارسة والرياضة دورهما ومستوى شيوعهما يتراجعان في عدة بلدان. البدني المنتظم يوميًا إال أن 
جميع األعمار ويعود بفوائد  منخاص كافية على الرغم من أنه يســاهم مســاهمة مهمة في النشــاط البدني لدى األشــ

حاالت ويمكن أن تساهم الرياضة أيضًا في  ١اجتماعية وثقافية واقتصادية ال يستهان بها على المجتمعات واألمم.
م به ووفقًا لما يســلَّ واالجتماعية. الطوارئ واألزمات كجزء من البرامج اإلنســانية التي تســتهدف االحتياجات الصــحية 

والنماء الصــحيين لدى عناصــر مهمة من النمو تعتبر األلعاب واألنشــطة الترفيهية الحركية  ٢،قازانخطة عمل في 
عن طريق التربية البدنية غرس المعارف البدنية والصـــــــحية ويمكن األطفال والســـــــيما األطفال دون ســـــــن الخامســـــــة 

والوقاية من األمراض غير الســــــــارية. مدى الحياة ونشــــــــطة حياة صــــــــحية أنماط تكوين من أجل والبيئة المدرســــــــية 
ذهابًا وٕايابًا من مكان لممارســة النشــاط البدني (وبالنســبة إلى العديد من البالغين يمثل مكان العمل المكان الرئيســي 

يزيد اإلنتاجية ويقي من اإلصـــــابات قلة الحركة مما  والحد من ســـــلوك الجلوس/العمل وٕاليه وأثناء ســـــاعات العمل) 
نشــــــــاطهم  تعزيزالرعاية الصــــــــحية األولية والثانوية المرضــــــــى على ويمكن أن يســــــــاعد مقدمو . عن العمل والتغيب

بوجه خاص  المســـــــــــنينوالوقاية من األمراض غير الســـــــــــارية في إطار مســـــــــــارات العالج والتأهيل. ويمكن للبالغين 
والتمتع السقوط والنفسية والوقاية من  البدنية واالجتماعية ةصحالاالستفادة من النشاط البدني المنتظم للحفاظ على 

  .بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  
فوائد صــحية واجتماعية واقتصــادية مضــاعفة ويمكن لالســتثمار في العمل الســياســي بلنشــاط البدني ا عوديو   -٦

المتصــل بأنشــطة المشــي وركوب الدراجات والترفيه الحركي والرياضــة واأللعاب أن يســهم مباشــرة في تحقيق العديد 
تيرة التقدم من أجل وعليه، آن األوان لالســـــــتناد إلى االلتزامات الســـــــابقة وتســـــــريع و من أهداف التنمية المســـــــتدامة. 

مع القطاعات المتعددة والمجتمع المدني والمجتمعات كثر نشــــــــاطًا عبر شــــــــراكات فعالة األمجتمعات التحقيق فوائد 
  المحلية والقطاع الخاص.

  
فاإلجراءات الوطنية الفعالة الرامية إلى عكس االتجاهات الحالية ومع ذلك، ال يوجد حل ســــــــياســــــــي واحد.   -٧

في الفرص المتاحة لممارســـــة النشـــــاط البدني تتطلب مجموعة اســـــتراتيجية من أنشـــــطة  اإلجحافألوجه والتصـــــدي 
 صممةوالمضطلع بها على نطاق السياقات الرئيسية والماالستجابة السياسية المختارة والمنفذة وفقًا للسياق القطري 

انية وأخذ طائفة واســــعة من القدرات الواليات القضــــائية دون الوطنية ومختلف الفئات الســــكلتلبية احتياجات مختلف 
  في الحسبان.

  
 بحدود التقدم وتقترح بناءً  ٢٠٣٠-٢٠١٨للفترة وتعترف مســودة خطة العمل العالمية بشــأن النشــاط البدني   -٨

ونظم وقدرات القوى العاملة المتعددة القطاعات وتصـــــــــــــريف الشـــــــــــــؤون والشـــــــــــــراكات لتدعيم القيادة على ذلك حلوًال 
الداعية إلى توطيد التنســـــــيق على المســـــــتوى العالمي واإلقليمي طلبات الدول األعضـــــــاء وتقر بالمعلومات والدعوة. 

  حركة اجتماعية وتحول نموذجي فيما يتصل بالنشاط البدني.والحاجة إلى والوطني 
  

                                                           
١    London: Goals. Development Sustainable the to sport of contribution the EnhancingT.  ChapmanLindsey I, 

s://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/enhancing_the_http( 2017 Secretariat; Commonwealth 
2018). February 23 accessed ,contribution_of_sport_to_the_sustainable_development_goals_.pdf  

أثناء مؤتمر اليونســــــكو الدولي الســــــادس للوزراء وكبار الموظفين المســــــؤولين عن  ٢٠١٧تموز/ يوليو  ١٥في  اعُتمدت   ٢
 التربية البدنية والرياضة.



  A71/18    ٧١/١٨ج

3 

توجيهية عملية تشـــــــاور عالمية شـــــــاركت فيها لجنة  من خاللمســـــــودة خطة العمل العالمية ضـــــــعت وُ قد و   -٩
متعدد القطاعات للخبراء وســـت مشـــاورات واجتماع اســـتشـــاري عالمي وتابعة للمنظمة داخلية متعددة التخصـــصـــات 

وكاالت األمم المتحدة والبعثات الدائمة حلقات دراســــــــية عامة على اإلنترنت وجلســــــــات إعالمية مع  وثمانيإقليمية 
دولة عضــــوًا (بما في  ٨٣وانطوت العملية على مشــــاركة عامة.  إلكترونيةاالجتماعي ومشــــاورة ووســــائط التواصــــل 

الجهات صــــــــــــاحبة من اقتراحًا إلكترونيًا  ١٢٥ذلك ممثلون من وزارات التعليم والرياضــــــــــــة والنقل والتخطيط) وتلقت 
وجمعيات الصـــــحة والنقل وأصـــــحاب المصـــــلحة الرئيســـــية (بما فيها الدول األعضـــــاء والجمعيات الرياضـــــية الدولية 

األوســاط األكاديمية والقطاع  ن/يالباحثأوســاط المهن الصــحية وأعضــاء المجتمع المدني ومعاهد الصــحة العمومية و 
  الخاص).

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

  
أن تمد مســـودة خطة العمل العالمية الدول األعضـــاء بقائمة ذات أولوية باإلجراءات الســـياســـية التي يمكن   -١٠

مع العمل المشــــــــــــــترك الثقافية والبيئية والفردية المتعددة من خالل الخمول من أجل التصـــــــــــــــدي لمحددات  تتخذها
للنشاط البدني والحد من أوجه التفاوت في  اإلجماليةوتتمثل أولويات المسودة في زيادة المستويات قطاعات أخرى. 

المســـودة بســـبعة مبادئ هي التالية: نهج قائم على حقوق اإلنســـان؛ تنفيذ ســـترشـــد يوســـالمشـــاركة عبر حلول شـــاملة. 
تســاق الســياســي وٕادماج الصــحة في االوالشــمول التناســبي؛ و والممارســة المســندة بالبّينات؛ واإلنصــاف طيلة العمر؛ 

المشاركة والتمكين؛ والشراكات المتعددة القطاعات المنطوية على تنسيق العمل من أجل تحقيق جميع السياسات؛ و 
  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 

  
باســتخدام البيانات  ٪١٥انخفاض نســبي قدره والهدف المنشــود من مســودة خطة العمل العالمية هو تحقيق   -١١

بحلول  ٣البدني على الصــــعيد العالمي لدى البالغين والمراهقينمعدل انتشــــار الخمول في  ٢٠١٦٢لعام  األســــاســــية
  ٢٠٣٠.٤عام 

  
تعزيز نشــــــــاط األشــــــــخاص من أجل عالم أوفر الرامية إلى " العمل العالمية خطةمســــــــّودة ق رؤية وســــــــتحقَّ   -١٢

مواتية وفرص متنوعة لممارســـة النشـــاط بيئات آمنة و للجميع صـــحة" عن طريق مهمة مشـــتركة أي ضـــمان أن تتاح 
من النواحي جميع األمم تنمية كوسيلة لتحسين صحة األفراد والمجتمعات والمساهمة في البدني في حياتهم اليومية 

  االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
  

                                                           
  تتاح مسودة خطة العمل العالمية على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
.http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/ ٢٠١٨شباط/ فبراير  ٢٣، (تم االطالع في.( 

ســـــــــــــتتاح البيانات المعنية في الوثيقة المقبلة المعنونة تقديرات المنظمة القابلة للمقارنة بين البلدان والمتصـــــــــــــلة بالخمول    ٢
  .٢٠١٨والجاري إعدادها لنشرها في عام  ٢٠١٦البدني لعام 

ــــدل أو ما يعادل ١٥٠يعّرف لدى البالغين على أنه ممارسة أقل من    ٣ ــــاط المعتـ ــــن النشـ ــــة مـ ذلك في األسبوع وتتوفر  دقيقـ
وُتســـــــتخدم أدوات للقياس عبر االســـــــتبيان العالمي الخاص بالنشـــــــاط البدني مثًال على النحو الموصـــــــى به في نهج المنظمة 
التدريجي لترصــــــــــــــد عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير الســــــــــــــارية. ويعّرف لدى المراهقين على أنه ممارســــــــــــــة أقل من 

ــــاط اليو   ٦٠ ــــن النشـ ــــة مـ مي الذي يتراوح بين معتدل ونشيط وتتوفر وُتستخدم أدوات للقياس عبر المسح الصحي العالمي دقيقـ
 للطالب على سبيل المثال.

تبين هذه الغاية أن الدول األعضــــــــــــــاء وافقت على الغاية االختيارية المحددة في اإلطار العالمي لرصــــــــــــــد الوقاية من    ٤
٪ في معدل نقص النشــــــــاط البدني بحلول ١٠ي تحقيق انخفاض نســــــــبي قدره األمراض غير الســــــــارية ومكافحتها والمتمثلة ف

) تتيح الفرص لالســـتفادة من تعجيل أثر أوجه التآزر الســـياســـي الناشـــئ عن ٢٠٣٠-٢٠١٥ســـنة ( ١٥وأن فترة  ٢٠٢٥ عام
 أثر تنفيذ الخطة. مما سيعزز إلى حد كبير ٢٠٣٠العمل المترابط والمتعدد القطاعات في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 
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باختالف مستويات التقدم الذي أحرزته البلدان من أجل تناول مسائل مسودة خطة العمل العالمية  قروٕاذ ت  -١٣
وهذه والقدرات والموارد، تتضــــــــمن أربعة أغراض اســــــــتراتيجية وتوصــــــــي بعشــــــــرين إجراء ســــــــياســــــــيًا. الخمول البدني 

  الوارد أدناه. اإلطاراألغراض واإلجراءات مبينة في 
  

 بشـــأن العالمية العمل خطة مســـّودة في بها الموصـــى الســـياســـية واإلجراءات االســـتراتيجية األغراض - اإلطار
  ٢٠٣٠-٢٠١٨ البدني النشاط

  
  القواعد والمواقف االجتماعية –مجتمع نشط  تكوين: ١الغرض االستراتيجي 

اإللمام بالفوائد المتعددة للنشاط البدني المنتظم حسب  عزيزمن خالل تكل شرائح المجتمع نموذجي في تحقيق تحول 
  وتقديرها. وفهم هذه الفوائدالقدرة وفي جميع األعمار 

الفوائد الصــحية المتعددة  إدراكللتبليغ بأفضــل الممارســات ترتبط ببرامج مجتمعية لزيادة تنفيذ حمالت  :١-١ اإلجراء
 ذه الفوائدبهواإللمام والسلوك األقل خموًال حسب القدرة من أجل عافية الفرد واألسرة والمجتمع لنشاط البدني المنتظم ل

  .وتقديرها وفهمها
لتعزيز إدراك الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية المشتركة للنشاط شن حمالت وطنية ومجتمعية  :٢-١ اإلجراء

المنطوية على اســتخدام العجالت من أشــكال الحركة  ذلك وغير البدني وخصــوصــًا لتكثيف المشــي وركوب الدراجات
يسهم إسهامًا كبيرًا   والزالجات المزودة بعجالت) وفهم هذه الفوائد وتقديرها مما السكوترو الكراسي المتحركة (بما فيها 

 ١٥و ١٣و ١١و ١٠و ٩و ٥و ٤و ٣و ٢(أهداف التنمية المستدامة  ٢٠٣٠في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 
  ).١٦و

تاحة إلتنفيذ مبادرات منتظمة للمشــــــــاركة الجماهيرية في األماكن العامة بإشــــــــراك مجتمعات بأســــــــرها  :٣-١ اإلجراء
  ممتعة وميسورة الكلفة ومالئمة من الناحيتين االجتماعية والثقافية لممارسة النشاط البدني بالمجان.تجارب 
بهدف زيادة المعارف  ،ضــــــــــــمن قطاع الصــــــــــــحة وخارجه وخاللهاتعزيز تدريب المهنيين قبل الخدمة  :٤-١ اإلجراء

على  في ذلكبما ، والمهارات المتعلقة بأدوارهم ومســـــاهماتهم في إتاحة فرص شـــــاملة ومنصـــــفة لتكوين مجتمع نشـــــط
ســـبيل المثال ال الحصـــر قطاعات النقل والتخطيط الحضـــري والتعليم والســـياحة والترفيه والرياضـــة واللياقة البدنية في 

  .الفئات المجتمعية على مستوى القاعدة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني
  المساحات واألماكن –إنشاء بيئات نشطة  :٢الغرض االستراتيجي 

في االســـــتفادة على قدم المســـــاواة من أماكن من كل األعمار شـــــخاص وتصـــــون حقوق جميع األتعزز إنشـــــاء بيئات 
  ى هذه البيئات.والحفاظ علومساحات آمنة في مدنهم ومجتمعاتهم لممارسة النشاط البدني المنتظم حسب القدرة 

االســـــــتخدام لمبادئ تمنح األولوية تكامل ســـــــياســـــــات التخطيط الحضـــــــري وتخطيط النقل التي دعيم ت :١-٢ اإلجراء
الترابط  شــــــديدةأحياء المتراص والمختلط لألراضــــــي على جميع مســــــتويات الحكومة حســــــب االقتضــــــاء بهدف توفير 

بالمشــي وركوب الدراجات وغير ذلك من أشــكال الحركة المنطوية على اســتخدام العجالت (بما فيها وتنهض تســمح ل
واســـــتخدام وســـــائل النقل العام في المجتمعات الحضـــــرية والزالجات المزودة بعجالت)  الســـــكوترالكراســـــي المتحركة و 

  وشبه الحضرية والريفية.
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التي تتيحها الهياكل األســـــاســـــية للشـــــبكات المخصـــــصـــــة للمشـــــاة وراكبي  ١مســـــتوى الخدمات تحســـــين :٢-٢ اإلجراء
لســــماح بالمشــــي وركوب الدراجات وغير ذلك من أشــــكال الحركة المنطوية على اســــتخدام العجالت بهدف االدراجات 

في المجتمعات  والزالجات المزودة بعجالت) واســـــــتخدام وســـــــائل النقل العام الســـــــكوتر(بما فيها الكراســـــــي المتحركة و 
األمن والشـــــــــــمول مع إيالء العناية الواجبة لمبادئ  ،والنهوض بذلك والريفية وشـــــــــــبه الحضـــــــــــريةالمحلية الحضـــــــــــرية 

وبالمواءمة مع  األشـــــــــخاص المنتمين إلى جميع الفئات العمرية والمتمتعين بجميع القدراتواإلنصـــــــــاف في اســـــــــتفادة 
  ٢التزامات أخرى.

والســالمة الشــخصــية للمشــاة وراكبي المة على الطرق ســاللتحســين اإلجراءات الســياســية تعجيل تنفيذ  :٣-٢ اإلجراء
أشـــــــــكال الحركة المنطوية على اســـــــــتخدام العجالت (بما فيها المشـــــــــاركين في غير ذلك من الدراجات واألشـــــــــخاص 

بمنح األولوية لإلجراءات  ،وســـائل النقل العام ومســـتخدميوالزالجات المزودة بعجالت)  الســـكوترالكراســـي المتحركة و 
وفقًا لنهج نظم الســــــــــالمة على الطرق مســــــــــتخدمو الطرق األشــــــــــد ضــــــــــعفًا المخاطر التي يتعرض لها من تحد التي 

  ٣وبالمواءمة مع التزامات أخرى.
ذات نوعية جيدة وشــبكات خضــراء ومســاحات ترفيهية وخضــراء عامة مفتوحة مســاحات تعزيز إتاحة  :٤-٢ اإلجراء

ومرافق رياضية لجميع األشخاص المنتمين إلى جميع الفئات العمرية والمتمتعين الساحلية) النهرية و المناطق  تشمل(
مبادئ هذه ال، بضــــــمان اتســــــاق التصــــــميم مع بمختلف القدرات في المجتمعات الحضــــــرية وشــــــبه الحضــــــرية والريفية

  أوجه عدم المساواة.ومنح األولوية للحد من والشاملة والمراعية للمسنين والمنصفة  لإلتاحة اآلمنة
تدعيم المبادئ التوجيهية واألطر الســــــياســــــية والتنظيمية والتصــــــميمية على المســــــتويين الوطني ودون  :٥-٢ اإلجراء

بهدف النهوض بالمرافق العامة والمدارس ومرافق الرعاية الصحية والرياضة والترفيه وأماكن  الوطني، عند االقتضاء،
مختلفة من ممارســـــــة النشـــــــاط القدرات ال ذويالمقيمين فيها وزوارها لتمكين  المصـــــــممةاالجتماعية العمل والمســـــــاكن 

  ووسائل النقل العام.تاحة المرافق لجميع المشاة وراكبي الدراجات إلالبدني داخل المباني وحولها، ومنح األولوية 
  البرامج والفرص – تهيئة أشخاص نشطين: ٣الغرض االستراتيجي 

إتاحة الفرص والبرامج وتعزيزها على نطاق ســـياقات متعددة لمســـاعدة األشـــخاص المنتمين إلى جميع الفئات العمرية 
  ممارسة النشاط البدني المنتظم كأفراد وأسر ومجتمعات.والمتمتعين بجميع القدرات على 

                                                           
ة والترابط واالكتمال؛ وتتاح أدوات التقييم الخاصة بالمشي وركوب السالمة والجود خصائصيشير مستوى الخدمات إلى    ١

 الدراجات في العديد من البلدان.

الحضـــــرية  في مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلســـــكان والتنمية ٢٠١٦التي اعُتمدت في عام الحضـــــرية الجديدة الخطة    ٢
  ). انظر أيضًا المرجع التالي: ٢٠١٦( ٧١/٢٥٦وأيدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في القرار المستدامة (الموئل الثالث) 

Planning and design for sustainable urban mobility: global report on human settlements 2013. 
Oxford:  United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat); 2013. 

 ٢٠٢٠-٢٠١١الخطـــة العـــالميـــة لألمم المتحـــدة الخـــاصـــــــــــــــــة بعقـــد العمـــل من أجـــل الســــــــــــــالمـــة على الطرق انظر    ٣
)http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/ وقرار الجمعيــة ٢٠١٨آذار/ مــارس  ١، تم االطالع في ،(

 بشـــــــــــــــــــــأن تــــــــحســـــــــــــــــــــيــــــــن الســـــــــــــــــــــالمــــــــة عــــــــلــــــــى الــــــــطــــــــرق )٢٠١٠( ٦٤/٢٥٥الــــــــعــــــــامــــــــة لــــــــألمــــــــم الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة 
)http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf تــــــــــــــم ،

لحقوق األشــــــــــــخاص ذوي )؛ واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل؛ واتفاقية األمم المتحدة ٢٠١٨آذار/ مارس  ١االطالع في 
ـــــز والمنشأ لفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة لعمل الثامنة التقرير عن دورة اإلعاقة؛ وال ــــــ ــــــ ـــــدف تعزيـ ــــــ بهـ

  (على الموقع اإللكتروني التالي: حمايــة حقوق اإلنسان لكبار السن 
group/eighthsession.shtml-working-https://social.un.org/ageing ؛ ٨٢٠١شـــــــــــــباط/ فبراير  ٢٣االطالع في ، تم(

 رعايتهفي  ، الذي شارك٢٠١٤، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ عن وضع الوقاية من العنف ٢٠١٤تقرير العالمي لعام وال
  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةاإلنمائي برنامج األمم المتحدة 

en//2014http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/ آذار/  ١، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي
  .)٢٠١٨ مارس
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تعزيز إتاحة التربية البدنية الجيدة والمزيد من التجارب والفرص اإليجابية للترفيه الحركي والرياضــــــــــــة  :١-٣ اإلجراء
التعليم قبل االبتدائي الشــــــــــامل للمدارس ككل في جميع مؤســــــــــســــــــــات نهج البتطبيق مبادئ  ،واللعب للفتيات والفتيان

ممارســــــة النشــــــاط طيلة العمر وتدعيمها وتشــــــجيع والجامعي إلرســــــاء المعارف الصــــــحية والبدنية واالبتدائي والثانوي 
  القدرة.و  اإلمكانات البدني والمشاركة فيه حسب

ســـــلوك قلة النشـــــاط البدني والحد من تعزيز نظم لتقييم المرضـــــى وٕارشـــــادهم بخصـــــوص وتعزيز تنفيذ  :٢-٣ اإلجراء
مالئم، عند االقتضــاء، في النحو الواالجتماعية المدربين على  والمجتمعية من جانب مقدمي الرعاية الصــحية الحركة

بضــــــمان  ،مرافق خدمات الرعاية الصــــــحية األولية والثانوية والرعاية االجتماعية في إطار الرعاية الصــــــحية الشــــــاملة
  مشاركة المجتمعات والمرضى وتنسيق الصالت بموارد المجتمعات حيثما يكون مالئمًا.

ســـــائر المتنزهات و  والترويج في إلرســـــائهاتعزيز توفير برامج إضـــــافية للنشـــــاط البدني وٕاتاحة الفرص  :٣-٣ اإلجراء
والعام أماكن العمل في القطاعين الخاص  وفي الشــــــــــــــواطئ األمامية)البيئات الطبيعية (مثل الشــــــــــــــواطئ واألنهار و 

لدعم مشـــــــاركة جميع األشـــــــخاص ذوي  ،والمراكز المجتمعية ومرافق الترفيه والرياضـــــــة والمراكز الدينية والمســـــــاحات
  البدني. القدرات المختلفة في النشاط

 تعزيزتوفير برامج وخدمات مصــــــــممة على النحو المالئم وٕاتاحة الفرص إلرســــــــائها بهدف النهوض ب :٤-٣ اإلجراء
األماكن النشـــاط البدني والحد من ســـلوك قلة الحركة لدى البالغين المســـنين حســـب القدرة في الســـياقات الرئيســـية مثل 

الرعاية الدائمة والبيئات ومرافق  المحلية والمجتمعية وســــــــياقات الرعاية الصــــــــحية واالجتماعية والرعاية الطويلة األمد
  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.األسرية لدعم 

على نطاق مختلف الســـــــــــياقات المجتمعية للمشـــــــــــاركة في وتنفيذها تدعيم إرســـــــــــاء البرامج والخدمات  :٥-٣ اإلجراء
النشــــــاط البدني وتعزيز فرص ممارســــــة النشــــــاط البدني في صــــــفوف الفئات األقل حركة وفقًا لما يحدده كل بلد مثل 
الفتيات والنســـــاء والبالغين المســـــنين والمجتمعات الريفية ومجتمعات الســـــكان األصـــــليين والســـــكان المســـــتضـــــعفين أو 

  ا يشمل المساهمات اإليجابية من جميع األشخاص.بمالمهمشين 
مبادرات شـــــاملة للمجتمع ككل على مســـــتوى المدينة أو البلدة أو المجتمع تحفز مشـــــاركة جميع تنفيذ  :٦-٣ اإلجراء

على نطاق مختلف الســـياقات وتســـتخدم مجموعة من الُنهج الســـياســـية على النحو األمثل الجهات صـــاحبة المصـــلحة 
لتشـــجيع زيادة المشـــاركة في النشـــاط البدني والحد من ســـلوك قلة الحركة في صـــفوف األشـــخاص المنتمين إلى جميع 

القاعدة الشــعبية وتنميتها  مســتوىمشــاركة المجتمعات على الفئات العمرية والمتمتعين بمختلف القدرات بالتركيز على 
  المشتركة وملكيتها.

  تمكين تصريف الشؤون ووضع السياساتعوامل  –إرساء نظم نشطة  :٤ستراتيجي الغرض اال
وقدرات القوى العاملة والدعوة ونظم المعلومات القيادة وتصريف الشؤون والشراكات المتعددة القطاعات وتعزيز إرساء 

على المســتوى الدولي والوطني ودون على نطاق القطاعات لتحقيق االمتياز في تعبئة الموارد وتنفيذ إجراءات منســقة 
  النشاط البدني والحد من سلوك قلة الحركة. تعزيزالوطني بهدف 

لدعم  ،الوطني ودون الوطني المســتوييننظم القيادة وتصــريف الشــؤون على و  ُأطر الســياســات تدعيم :١-٤ اإلجراء
المشــاركة والتنســيق آليات بما في ذلك  ،ســلوك قلة الحركةلى زيادة النشــاط البدني والحد من تنفيذ اإلجراءات الرامية إ

بشـــأن  وخطط العمل التوصـــياتدئ التوجيهية و المباو ؛ على نطاق القطاعات المتعددة القطاعات؛ واتســـاق الســـياســـات
  .تعزيز المساءلة في سبيل مهوتقيي رصد التقدم الُمحرزيع األعمار؛ و النشاط البدني وسلوك قلة الحركة في جم

على المســــتوى الوطني وعلى المســــتوى دون الوطني عند البيانات والقدرات الخاصــــة بنظم الاالرتقاء ب :٢-٤ اإلجراء
ترصــد النشــاط البدني وســلوك قلة الحركة بانتظام لدى الســكان من كل األعمار ومن ميادين متعددة؛ االقتضــاء لدعم 

حددات االجتماعية والثقافية الموٕانشــــاء ُنظم رصــــد  ؛ظم الترصــــدوتطوير تكنولوجيات رقمية جديدة واختبارها لتعزيز نُ 
تنفيذ الســــياســــات  بشــــأن متعددة قطاعاتعلى نطاق  بانتظام التبليغالرصــــد و و ؛ للنشــــاط البدني والبيئية األوســــع نطاقاً 

  لتوجيه السياسات والممارسات.و  لضمان المساءلة
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الرقمية  تالقدرات الوطنية والمؤســـــــــــــســـــــــــــية في مجالي البحث والتقييم وحفز تطبيق التكنولوجيا دعيمت :٣-٤ اإلجراء
  لبدني والحد من سلوك قلة الحركة.االنشاط  تعزيزواالبتكار لتعجيل وضع حلول سياسية فعالة وتنفيذها بهدف 

على المســــــتوى  اوالمشــــــاركة فيه اواإللمام به ةالمشــــــترك اإلجراءاتتكثيف جهود الدعوة لتعزيز إدراك  :٤-٤ اإلجراء
باســـــــتهداف الفئات المعنية الرئيســـــــية التي تشـــــــمل على ســـــــبيل المثال ال الحصـــــــر القادة العالمي واإلقليمي والوطني 

الرفيعي المســتوى وواضــعي الســياســات على نطاق القطاعات المتعددة ووســائل اإلعالم والقطاع الخاص وقادة المدن 
  مجتمع األوسع نطاقًا.والمجتمعات وال

مواتية النظم اللضـــمان اســـتمرار تنفيذ اإلجراءات الوطنية ودون الوطنية وتطوير تدعيم آليات التمويل  :٥-٤ اإلجراء
  وضع السياسات وتنفيذها بهدف تعزيز النشاط البدني والحد من سلوك قلة الحركة.تدعم التي 

  
المحددة في مسودة خطة العمل العالمية بشأن  ٢٠٣٠الغاية لعام رصد التقدم المحرز من أجل تحقيق وسيُ   -١٤

) ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عباســتخدام المؤشــرين الراهنين اللذين اعتمدتهما جمعية الصــحة في القرار  البدني النشــاط
  من األمراض غير السارية ومكافحتها وهما التاليان: وأدرجا في اإلطار العالمي الشامل لرصد الوقاية

  سنة وأكثر؛ ١٨لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  نقص النشاط البدنيمعدل انتشار 

  ١سنة). ١٧و ١١نقص النشاط البدني لدى المراهقين (المتراوحة أعمارهم بين معدل انتشار  
  

وتجســيد  ٢للتوصــيات المتفق عليهاوفقًا المصــنفة تدعيم التبليغ عن البيانات وتشــجَّع الدول األعضــاء على   -١٥
خفض المســــــــــــــتوى اإلجمالي أي على ما يلي:  ،هذه العالمية لعملاخطة مســــــــــــــّودة الواردة في المزدوجة األولويات 

الحد من أوجه التفاوت ومســتويات الخمول البدني ضــمن البلدان في صــفوف الســكان للخمول البدني لدى الســكان، 
  األقل حركة وفقًا لما يحدده كل بلد.

  
اإلجراءات رصــــد تنفيذ  الضــــروري تحديد مجموعة مالئمة من مؤشــــرات تقييم العمليات واآلثار بهدفمن و   -١٦

حيثما يكون  ،مما ينبغي أن يســــتند الســــياســــية الموصــــى بها في مســــودة خطة العمل العالمية بشــــأن النشــــاط البدني
االســــــتراتيجية زامات أخرى (مثل إلى المؤشــــــرات الراهنة والمؤشــــــرات قيد اإلعداد في إطار رصــــــد تحقيق الت ،ممكناً 

أهداف التنمية المســتدامة ســياق والغايات المحددة في الصــحة في مرحلة الشــيخوخة) وخطة العمل العالميتين بشــأن 
وســـــــتضـــــــع األمانة الصـــــــيغة النهائية لمجموعة موصـــــــى بها من مؤشـــــــرات العمليات واآلثار بحلول  ٢٠٣٠.٣لعام 
لوضـــــــع  ٢٠١٧التعليقات المنبثقة عن عملية التشـــــــاور الجارية في عام باســـــــتخدام  ٢٠١٨األول/ ديســـــــمبر   كانون

والكفاءة مســـــودة خطة العمل العالمية بشـــــأن النشـــــاط البدني وعن مشـــــاورات تقنية أخرى وتطبيق مبادئ االقتصـــــاد 

                                                           
عالمية وعدم  أساسيةسنة نتيجة لعدم توفر بيانات  ١١ال ُتقترح أي مؤشرات خاصة باألشخاص الذين تقل أعمارهم عن    ١

هذه بشـــــأن  وجود توافق عالمي في اآلراء بشـــــأن أدوات القياس أو النقاط الحدية المعتمدة على التبليغ الذاتي أو الموضـــــوعية
 .الفئة العمرية

الوثيقـــة انظر خطـــة العمـــل العـــالميـــة واإلطـــار العـــالمي لرصــــــــــــــــد الوقـــايـــة من األمراض غير الســــــــــــــــاريـــة ومكـــافحتهـــا (   ٢
مؤتمر الدولي الســــــــــادس للوزراء للختامي لتقرير اال)؛ و ٤والملحق  ١٠-٦٦ج ص عالقرار  ،١ســــــــــجالت/ /٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج

. باريس: ٢٠١٧تموز/ يوليو  ١٥-١٤قازان، االتحاد الروســـــي،  ،وكبار الموظفين المســـــؤولين عن التربية البدنية والرياضـــــة
؛ واتفــاقيــة حقوق )SHS/2017/5 REVالوثيقــة ( من خطــة عمــل قــازان ١الملحق  :٢٠١٧ســــــــــــــبتمبر  اليونســــــــــــــكو؛ أيلول/

 المعنونة جمع اإلحصاءات والبيانات (الفقرة الثانية). ٣١األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة 

)، والتصــــميم الحضــــري ٦-١١و ٩-٣ونوعية الهواء (الغايتان  )،٦-٣على ســــبيل المثال الســــالمة على الطرق (الغاية    ٣
ج)، والحد من العنف ضد النساء -١٢و ٨-١٢أ)، واستدامة الحركة (الغايتان -١١و ٧-١١والمساحات الخضراء (الغايتان 

 ).٢-٥والفتيات (الغاية 
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بل رصد المنظمة سُ ببيان  للمنظمة اإللكتروني الموقع علىستنشر األمانة مذكرة تقنية على ذلك،  وبناءً  ١والمرونة.
  للتقدم المحرز وتقييمها لتنفيذ البلدان على الصعيدين العالمي واإلقليمي.

  
إلى جمعية م تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ مســـودة خطة العمل العالمية بشـــأن النشـــاط البدني وســـتقدَّ   -١٧

أول تقرير من هذا القبيل بالتالي في  وســـيقدَّم). ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عمن القرار  ٩-٣تمشـــيًا مع الفقرة الصـــحة 
(باســـــــتخدام  ٢٠٢٦) ويصـــــــدر التقرير الثاني في عام ٢٠٢٠(باســـــــتخدام البيانات المســـــــتمدة من عام  ٢٠٢١عام 

في إطار  ٢٠٣٠). أما التقرير الختامي فســـــــيقدَّم إلى جمعية الصـــــــحة في عام ٢٠٢٥البيانات المســـــــتمدة من عام 
التقارير  وســـتقدم. ٢٠٣٠الواردة في خطة التنمية المســـتدامة لعام و متعلقة بالصـــحة التقرير عن األهداف والغايات ال

بشــــــأن  ٢٠٣٠التقارير الســــــنوية ويتواصــــــل رفعها حتى عام  تقديمإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورة 
  التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  
  دور األمانة

  
اإلرشــــادات و ضــــع المبادئ التوجيهية المعيارية تاألمانة  تظلتماشــــيًا مع الوظائف األســــاســــية للمنظمة، ســــ  -١٨

على الطلب الدعم التقني لتمكين  نشـــــــرها لدعم اإلجراءات اإلقليمية والقطرية. وســـــــتقدم األمانة بناءً تبشـــــــأن التنفيذ و 
  عمل إقليمية ووطنية وأطر للرصد. ووضع خططالدول األعضاء من تنفيذ مسودة خطة العمل العالمية 

  
األمانة تلبية االحتياجات المتغيرة وتواظب على تحديث إرشــــــاداتها التقنية العالمية عن طريق وســــــتضــــــمن   -١٩

على وطاقاتها ســــــــــــــتعزز قدراتها واالســــــــــــــتراتيجيات االبتكارية التي أثبتت فعاليتها. وعالوة على ذلك، دمج األدوات 
واإلقليمي والقطري كي تكون في وضع يمكنها من قيادة الجهود العالمية المنسقة وتيسيرها بهدف المستوى العالمي 

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

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

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  .٥ق١٤٢ت  ماعتماد مشروع القرار الذي يوصي به المجلس التنفيذي في القرار إلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -٢١
  
 

=     =     =  

                                                           
إلى أدنى حد باســــــــــــتخدام النظم الراهنة ينبغي أن يهدف إطار التقييم حيثما يكون ممكنًا إلى تخفيف عبء جمع البيانات   ١

لجمع البيانات وٕالى تحقيق الكفاءة والتآزر بالمواءمة مع نظم الرصد التي أرسيت من أجل مؤشرات صحية واجتماعية وبيئية 
 أخرى ذات صلة ضمن أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال.


