
  
  
  
  
  
  

  ٥ق١٤٢ت  م    بعد المائة األربعونالثانية و الدورة 
  ٢٠١٨ يناير/ كانون الثاني ٢٦

  EB142.R5    من جدول األعمال ١-٤البند 
  
  
  

  خطة العمل العالمية للمنظمة بشأن
  ٢٠٣٠- ٢٠١٨النشاط البدني للفترة 

  
 
  

               المجلس التنفيذي، 
  

   ١بعد النظر في التقرير المتعلق بالنشاط البدني من أجل الصحة،
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد القرار التالي: يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

  ؛بعد النظر في التقرير المتعلق بالنشاط البدني من أجل الصحة
 

ســـاورها القلـــق إزاء ســـرعة نمـــو عـــبء األمـــراض غيـــر الســـارية واضـــطرابات الصـــحة النفســـية يوٕاذ 
واعــتالالت الصــحة النفســية األخــرى علــى الصــعيد العــالمي ومــا لهــا مــن أثــر ســلبي علــى الصــحة والعافيــة 

  ؛ونوعية الحياة والتنمية االجتماعية واالقتصادية
  

أمـران يسـمحان بالوقايـة مـن عـدد  والحد من سلوك قلة الحركـةتعزيز النشاط البدني تسّلم بأن وٕاذ 
 ٢مليـــون حالـــة وفــاة مرتبطـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية فــي الســـنة علـــى الصـــعيد العـــالمي ٣,٢ال يقــل عـــن 

وخفـــض حـــاالت اإلعاقـــة والمراضـــة المتصـــلة بـــذلك وتخفيـــف العـــبء المـــالي الملقـــى علـــى الـــنظم الصـــحية 
  ؛وزيادة عدد سنوات الحياة الصحية

 
اإلعالن السياســــي الجتمــــاع الجمعيــــة العامــــة الرفيــــع المســــتوى المعنــــي بالوقايــــة مــــن تــــذكر بــــوٕاذ 

والوثيقــة الختاميــة الجتمــاع الجمعيــة العامــة  ٣)٢٠١١األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا (
ن األمـــراض غيـــر الرفيـــع المســـتوى المعنـــي باالســـتعراض والتقيـــيم الشـــاملين للتقـــدم المحـــرز فـــي الوقايـــة مـــ

                                                      
 .١٤٢/١٨ت  مالوثيقة    ١

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

 .) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠١١( ٦٦/٢القرار    ٣
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وقـــراري جمعيـــة  ٢٠٣٠٢وخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  ١)٢٠١٤المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا (
) بشـأن الوقايـة مــن األمـراض غيـر الســارية ٢٠٠٠( ١٧-٥٣ع  ص  ج) و١٩٩٨( ١٨-٥١ع  ص  جالصـحة 

ة والقــــرار ) بشــــأن النظــــام الغــــذائي والنشــــاط البــــدني والصــــح٢٠٠٢( ٢٣-٥٥ع  ص  جومكافحتهــــا والقــــرار 
) المتعلــق باالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط البــدني والصــحة ٢٠٠٤( ١٧-٥٧ع  ص  ج

اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة ) المتعلــق بمتابعــة ٢٠١٣( ١٠-٦٦ج ص عوالقــرار 
ا الـــذي اعتمـــد خطـــة العمـــل العامـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــ

والغايــة العالميــة االختياريــة  ٢٠٢٠-٢٠١٣العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
  ؛٢٠٢٥بحلول عام  ٪ في معدل انتشار قلة النشاط البدني١٠المتمثلة في تحقيق انخفاض نسبي قدره 

 
المنظمــة لرصــد التقــدم تقــر بعمــل األمانــة فــي تزويــد الــدول األعضــاء بــاألدوات بمــا فيهــا أداة وٕاذ 

المحـــرز فـــي مجـــال األمـــراض غيـــر الســـارية علـــى الصـــعيد العـــالمي والمبـــادئ التوجيهيـــة لتعزيـــز النشـــاط 
 وتقــر أيضــًا باحتمــال ضــرورة وضــع أدوات ومبــادئ توجيهيــة إضــافية لمســاعدة الــدول األعضــاء ٣البــدني

  ؛والحد من سلوك قلة الحركةعلى تكثيف إجراءاتها لتعزيز النشاط البدني 
 

تعتــرف بــالجهود التــي بــذلتها الــدول األعضــاء وجميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة فــي وٕاذ 
في إطار الجهود األوسع نطاقًا الراميـة  والحد من سلوك قلة الحركةالسنوات األخيرة لتعزيز النشاط البدني 

  وقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها وتحسين الصحة النفسية؛إلى ال
 

والحـد تعترف أيضًا بضرورة مواصلة تكثيف اإلجراءات وتهيئة البيئات لتيسير النشاط البـدني وٕاذ 
مــن ســلوك قلــة الحركــة طيلــة العمــر وتضــع فــي اعتبارهــا مختلــف الســياقات واألولويــات والفــرص السياســية 

  الوطنية،
 
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٨ للفترة البدني النشاط بشأن العالمية العمل خطة تقر -١
  
 البيانـات باستخدام٪ ١٥ قدره نسبي انخفاضاالختيارية المتمثلة في تحقيق العالمية  الغاية عتمدت -٢

 ٥والبـالغين ٤المـراهقين لـدى العـالمي الصعيد على البدني الخمول انتشار معدل في ٢٠١٦ لعام األساسية
 قــدره نســبي انخفــاضالمتمثلــة فــي تحقيــق الراهنــة االختياريــة العالميــة  للغايــة كتمديــد ،٢٠٣٠ عــام بحلــول
  ٦؛٢٠٢٥بحلول عام  انتشار قلة النشاط البدني معدل في٪ ١٠

                                                      
 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٤( ٦٨/٣٠٠القرار    ١

 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٥( ٧٠/١القرار    ٢

(علـــى الموقـــع  ٢٠١٠ منظمـــة الصـــحة العالميـــة،، جنيـــف: الصـــحة أجـــل مـــن البـــدني النشـــاط بشـــأن ةالعالميـــ 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.

ـن دقيقـــة مــ 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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   للفتــــــرة البــــــدني النشــــــاط بشــــــأن العالميــــــة العمــــــل خطــــــةتنفيــــــذ    علــــــى  ١الــــــدول األعضــــــاء حــــــثت -٣
 بانتظــام عنــه التقــارير وتقــديم المحــرز التقــدم ورصــد الوطنيــة واألولويــات الســياقات حســب ٢٠٣٠-٢٠١٨
 البرامج؛ أداء تحسين بهدف

  
ــدعو  -٤  الجهــات الشــريكة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة المعنيــة إلــى جانــب ســائر الجهــات صــاحبة  ت

خطــة العمــل العالميــة بشــأن النشــاط البــدني للفتــرة المصــلحة المعنيــة بمــا فيهــا القطــاع الخــاص إلــى تنفيــذ 
والمســاهمة فـــي تحقيـــق األغـــراض االســـتراتيجية لخطـــة العمـــل بمـــا يتـــواءم مـــع الخطـــط أو  ٢٠٣٠-٢٠١٨

          االستراتيجيات المحلية؛

            المدير العام ما يلي:من  تطلب  -٥ 

خطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن النشـــاط أن ينفـــذ اإلجـــراءات الخاصـــة باألمانـــة الـــواردة فـــي   )١( 
، بمــا فــي ذلــك تــوفير الــدعم الــالزم للــدول األعضــاء لتنفيــذ الخطــة، ٢٠٣٠-٢٠١٨البــدني للفتــرة 

       بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية األخرى؛

خطـة العمـل العالميـة بشـأن أن يضع الصيغة النهائية إلطار للرصد والتقييم بشأن تنفيـذ   )٢( 
مؤشـرات العمليـات ، بمـا فـي ذلـك مجموعـة موصـى بهـا مـن ٢٠٣٠-٢٠١٨بدني للفتـرة النشاط ال
، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة ٢٠١٨بحلـــول نهايـــة عـــام  واآلثـــار

المعنيــة األخــرى ومــع مراعــاة إطــار الرصــد الــراهن والمؤشــرات الراهنــة علــى الصــعيدين العــالمي 
       واإلقليمي، وينشر ذلك اإلطار على الموقع اإللكتروني للمنظمة؛

الحالـة العـالمي األول عـن النشـاط البـدني اسـتنادًا تقريـر  ٢٠٢٠عد قبل منتهى عـام أن ي  )٣( 
       إلى أحدث البّينات المتاحة والتجارب الدولية، بما في ذلك عن سلوك قلة الحركة؛

خطة العمل العالميـة بشـأن النشـاط البـدني أن يدمج التقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ   )٤( 
 ٢٠٢١يمها إلــى جمعيــة الصــحة فــي عــامي فــي التقــارير التــي ينبغــي تقــد ٢٠٣٠-٢٠١٨للفتــرة 

تقريـــرًا  ويقـــدم؛ ١٠-٦٦ج ص عوفقـــًا لتسلســـل التقـــارير المتفـــق عليـــه والمبـــين فـــي القـــرار  ٢٠٢٦و
إلـى جمعيـة الصـحة  ٢٠٣٠-٢٠١٨خطة العمل العالميـة بشـأن النشـاط البـدني للفتـرة ختاميًا عن 

    ؛٢٠٣٠في عام 

  .٢٠١٠لعام  البدني من أجل الصحة التوصيات العالمية بشأن النشاطث أن يحدّ   )٥(
  

٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٦الجلسة العاشرة،   

١٠/ المحاضر الموجزة/١٤٢م ت  

  
  

=     =     =  

                                                      
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


