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  خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن 
   ٢٠٣٠- ٢٠١٨النشاط البدني للفترة 

  
  

  وٕاسرائيل وٕاندونيسيا  وفرنسا إكوادور مشروع قرار مقترح من
  والبرتغال وتايلندوالفلبين وبنما وكينيا ولكسمبرغ 

  
  

            المجلس التنفيذي، 
  

   ١من أجل الصحة،النشاط البدني ب لمتعلقابعد النظر في التقرير 
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  السبعون،و  الحادية جمعية الصحة العالمية
 

  ؛من أجل الصحةالنشاط البدني ب لمتعلقابعد النظر في التقرير    )من الديباجة ١الفقرة (
 

ســــرعة نمــــو عــــبء األمــــراض غيــــر الســــارية  ســــاورها القلــــق إزاءيوٕاذ    )مــــن الديباجــــة ٢الفقــــرة (
ا مــن أثــر ومــا لهــعلــى الصــعيد العــالمي خــرى واعــتالالت الصــحة النفســية األواضــطرابات الصــحة النفســية 
  ؛ونوعية الحياة والتنمية االجتماعية واالقتصاديةسلبي على الصحة والعافية 

  
أمـران  تعزيـز النشـاط البـدني والحـد مـن سـلوك قلـة الحركـةبأن تسّلم وٕاذ    )من الديباجة ٣الفقرة (
الســنة فــي حالــة وفــاة مرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية  ليــونم ٣,٢عــدد ال يقــل عــن الوقايــة مــن بيســمحان 

الملقـى العـبء المـالي  خفيـفالمتصـلة بـذلك وتوالمراضـة اإلعاقـة وخفـض حـاالت  ٢على الصـعيد العـالمي
  ؛الحياة الصحيةوزيادة عدد سنوات على النظم الصحية 

 
الجتمـاع الجمعيـة العامـة الرفيـع المسـتوى اإلعالن السياسـي بـتـذكر وٕاذ    )من الديباجة ٤الفقرة (

الختاميــــة والوثيقــــة  ٣)٢٠١١(المعنــــي بالوقايــــة مــــن األمــــراض غيــــر المعديــــة (غيــــر الســــارية) ومكافحتهــــا 
                                                      

 .١٤٢/١٨ت  مالوثيقة    ١

مـن  ٣٣الصـفحة ، ٢٠١٤؛ منظمـة الصـحة العالميـةجنيـف: ، ٢٠١٤ السـارية غير األمراض عن العالمي الحالة تقرير    ٢
 النص اإلنكليزي.

 .) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١١( ٦٦/٢القرار    ٣
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الجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني باالسـتعراض والتقيـيم الشـاملين للتقـدم المحـرز فـي الوقايـة 
 ٢٠٣٠٢وخطـة التنميـة المسـتدامة لعـام  ١)٢٠١٤(من األمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا 

بشــــــــأن الوقايــــــــة مــــــــن  )٢٠٠٠( ١٧-٥٣ع  ص  جو) ١٩٩٨( ١٨-٥١ع  ص  جوقــــــــراري جمعيــــــــة الصــــــــحة 
النظام الغـذائي والنشـاط البـدني  بشأن) ٢٠٠٢( ٢٣-٥٥ع  ص  جاألمراض غير السارية ومكافحتها والقرار 

المتعلــق باالسـتراتيجية العالميــة بشــأن النظـام الغــذائي والنشــاط ) ٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  جوالقــرار والصـحة 
الجتمــاع الرفيـــع لاإلعـــالن السياســي متابعــة المتعلــق ب) ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عالبــدني والصــحة والقـــرار 

الوقاية مـن األمـراض غيـر المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا الـذي اعتمـد للجمعية العامة بشأن المستوى 
الغايـة العالميـة و  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 

بحلـول عـام  ة النشـاط البـدنيانتشـار قلـمعدل ٪ في ١٠ض نسبي قدره اخفانتحقيق االختيارية المتمثلة في 
  ؛٢٠٢٥

 
أداة في تزويد الدول األعضاء باألدوات بمـا فيهـا  األمانةتقر بعمل وٕاذ    )من الديباجة ٥الفقرة (
المحرز في مجال األمراض غير السارية على الصـعيد العـالمي والمبـادئ التوجيهيـة التقدم رصد المنظمة ل

لمساعدة الـدول باحتمال ضرورة وضع أدوات ومبادئ توجيهية إضافية وتقر أيضًا  ٣لتعزيز النشاط البدني
  ؛والحد من سلوك قلة الحركةتعزيز النشاط البدني تكثيف إجراءاتها لاألعضاء على 

 
وجميـــع الجهــــات ها الـــدول األعضـــاء تبـــذلالتـــي تعتـــرف بـــالجهود وٕاذ    )مـــن الديباجـــة ٦الفقـــرة (

فــي  والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــةفــي الســنوات األخيــرة لتعزيــز النشــاط البــدني المعنيــة صــاحبة المصــلحة 
إطــار الجهــود األوســع نطاقــًا الراميــة إلــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وتحســين الصــحة 

  النفسية؛
 

وتهيئــة البيئــات تكثيــف اإلجــراءات بضــرورة مواصــلة  عتــرف أيضــاً توٕاذ    )مــن الديباجــة ٧الفقــرة (
مختلــف الســياقات وتضــع فــي اعتبارهــا طيلــة العمــر  والحــد مــن ســلوك قلــة الحركــةلتيســير النشــاط البــدني 

  ،واألولويات والفرص السياسية الوطنية
 

  ؛٢٠٣٠-٢٠١٨العالمية بشأن النشاط البدني للفترة  خطة العمل قرت    من المنطوق ١الفقرة 
  

انخفـاض نسـبي قـدره االختيارية المتمثلة في تحقيق الغاية العالمية  عتمدت    من المنطوق ٢الفقرة 
فــي معــدل انتشــار الخمــول البــدني علــى الصــعيد العــالمي  ٢٠١٦لعــام  األساســية٪ باســتخدام البيانــات ١٥

المتمثلــة فــي الراهنــة االختياريــة للغايــة العالميــة ، كتمديــد ٢٠٣٠بحلــول عــام  ٥البــالغينو  ٤لــدى المــراهقين
  ٦؛٢٠٢٥بحلول عام  ة النشاط البدنيانتشار قل ٪ في معدل١٠انخفاض نسبي قدره تحقيق 

                                                      
 .) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠القرار    ١

 .) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١٥( ٧٠/١القرار    ٢

علـــى الموقـــع ( ٢٠١٠ منظمـــة الصـــحة العالميـــة،، جنيـــف: الصـــحة أجـــل مـــن البـــدني النشـــاط بشـــأن العالميـــة التوصـــيات   ٣
تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  ،/http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/enاإللكترونـــــــي التـــــــالي: 

 .)٢٠١٨كانون الثاني/ يناير   ٢٢

دقيقــة مــن  ٦٠ممارسـة أقـل مـن أنـه سـنة) علـى  ١٧و ١١يعّرف الخمول البدني لدى المراهقين (المتراوحة أعمارهم بـين    ٤
 .النشـاط اليومي الذي يتراوح بين معتدل ونشيط

دقيقـــة مـــن  ١٥٠ممارســة أقــل مــن ســنة وأكثــر) علــى أنــه  ١٨يعــّرف الخمــول البــدني لــدى البــالغين (الــذين تبلــغ أعمــارهم    ٥
 .النشـاط المعتـدل في األسبوع

 .١٠-٦٦ج ص عالقرار انظر    ٦
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خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة تنفيذ    على  ١الدول األعضاء حثت    من المنطوق ٣الفقرة 
ورصــد التقــدم المحــرز وتقــديم التقــارير عنــه بانتظــام حســب الســياقات واألولويــات الوطنيــة  ٢٠٣٠-٢٠١٨

  بهدف تحسين أداء البرامج؛

الجهـــات الشـــريكة الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة المعنيـــة إلـــى جانـــب ســـائر  تـــدعو    مـــن المنطـــوق ٤الفقـــرة  
خطـة العمـل العالميـة بشـأن النشـاط تنفيـذ القطاع الخاص إلـى ة بما فيها المصلحة المعني الجهات صاحبة

األغــراض االســتراتيجية لخطــة العمــل بمــا يتــواءم مــع تحقيــق والمســاهمة فــي  ٢٠٣٠-٢٠١٨البــدني للفتــرة 
       الخطط أو االستراتيجيات المحلية؛

         المدير العام ما يلي:من  تطلب   من المنطوق ٥الفقرة  

خطة العمل العالمية بشأن النشاط البدني للفترة اإلجراءات الخاصة باألمانة المقترحة في نفذ أن ي  )١( 
لتنفيـــذ خطـــة العمـــل، بالتعـــاون مـــع تـــوفير الـــدعم الـــالزم للـــدول األعضـــاء ، بمـــا فـــي ذلـــك ٢٠٣٠-٢٠١٨

    الجهات الشريكة المعنية األخرى؛

خطـة العمـل العالميـة بشـأن النشـاط ضع الصيغة النهائيـة إلطـار للرصـد والتقيـيم بشـأن تنفيـذ أن ي  )٢( 
بحلــول  مؤشــرات العمليــات واآلثــار، بمــا فــي ذلــك مجموعــة موصــى بهــا مــن ٢٠٣٠-٢٠١٨البــدني للفتــرة 

مراعـاة ومـع المعنية األخرى ، بالتشاور مع الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة ٢٠١٨نهاية عام 
إطــار الرصــد الــراهن والمؤشــرات الراهنــة علــى الصــعيدين العــالمي واإلقليمــي، وينشــر ذلــك اإلطــار علــى 

    الموقع اإللكتروني للمنظمة؛

تقريـــر الحالـــة العـــالمي األول عـــن النشـــاط البـــدني اســـتنادًا إلـــى  ٢٠٢٠يعـــد قبـــل منتهـــى عـــام أن   )٣( 
    المتاحة والتجارب الدولية، بما في ذلك عن سلوك قلة الحركة؛أحدث البّينات 

العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني للفتــرة خطــة التقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أن يــدمج   )٤( 
وفقـــًا  ٢٠٢٦و ٢٠٢١فـــي عـــامي فـــي التقـــارير التـــي ينبغـــي تقـــديمها إلـــى جمعيـــة الصـــحة  ٢٠٣٠-٢٠١٨

العمــل خطــة ؛ ويرفــع تقريــرًا ختاميــًا عــن ١٠-٦٦ج ص علتسلســل التقــارير المتفــق عليــه والمبــين فــي القــرار 
    .٢٠٣٠إلى جمعية الصحة في عام  ٢٠٣٠-٢٠١٨العالمية بشأن النشاط البدني للفترة 

  
=     =     =  

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


