
 تعزيز النشاط البدين

طيلة العمر

دعوة إقلميية للعمل



 تعزيز النشاط البدين

طيلة العمر

دعوة إقلميية للعمل



© منظمة الصحة العالمية، 2014
جميع الحقوق محفوظة.

إن التسميات املستخَدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبِّ عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع 
ل اخلطوط املنقوطة عىل اخلرائط  القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشكِّ

خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

كام أن ذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معيَّنة ال يعني أن هذه الرشكات أو اجلهات معتمدة، أو ُموَص هبا من ِقَبل منظمة الصحة 
لة امللكية بوضع خط حتتها. العاملية، تفضياًل هلا عىل سواها مما يامثلها ومل َيِرد ذكره. وفيام عدا اخلطأ والسهو، متّيز أسامء املنتجات املسجَّ

ق من املعلومات التي حتتوهيا هذه املنشورة. غري أن هذه املادة املنشورة جيري  وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ
توزيعها دون أي ضامن من أي نوع، رصاحًة أو ضمنًا. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسؤولية تفسري املادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة 

الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عام يرتتب عىل استخدامها من أرضار.

ويمكن احلصول عىل منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة تبادل املعارف واإلنتاج، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، 
 ص. ب. )7608(، مدينة نرص، القاهرة 11371، مرص )هاتف رقم: 2535 2670 202+؛ فاكس رقم: 2492 2670 202+؛ عنوان البيد اإللكرتوين:

لرشق  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  منشورات  ترمجة  أو  باستنساخ  اإلذن  عىل  احلصول  طلبات  بأن  علاًم   .)emrgoksp@who.int

املتوسط، جزئيا أو كليًا، سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو توزيعها توزيعًا غري جتاري، ينبغي توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، عىل 
.emrgogap@who.int :العنوان املذكور أعاله: البيد اإللكرتوين

م منظمة الصحة العاملية بوافر التقدير للسيدة فيونا بول من جامعة غرب أسرتاليا لتكرمها بمراجعة هذا التقرير. تتقدَّ

بيانات الفهرسة أثناء النرش 

منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط 
تعزيز النشاط البدين طيلة العمر: دعوة إقليمية للعمل / منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط   

ص.  
)WHO-EM/HED/123/E(     صدرت الطبعة اإلنجليزية يف القاهرة  

WHO-EM/HED/123/A  
1. النشاط احلركي   2. اللياقة البدنية   3. األولويات الصحية - إقليم رشق املتوسط  4. املرض املزمن - وقاية ومكافحة   5. التوعية   

الصحية   أ. العنوان   ب. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
 )WE 103 :تصنيف املكتبة الطبية القومية(



احملتوى

5............................................................................................................. تقدمي

اخلمول.البدين.اأحد.اأولويات.ال�صحة.العمومية.العاملية............................................................6

6................................ ن.�صحة.ال�صكان الن�صاط.البدين.اأ�صا�صي.للوقاية.من.الأمرا�ض.غري.ال�صارية.وحت�صُّ

ما.م�صتوى.الن�صاط.الذي.ينبغي.على.الأفراد.الو�صول.اإليه؟........................................................6

7............... اخلمول.البدين.هو.اأحد.جمالت.العمل.ذات.الأولوية.للوقاية.من.الأمرا�ض.غري.ال�صارية.يف.الإقليم.

7................................................................ ما.الذي.اأُجِنز.حتى.اليوم.لتعزيز.الن�صاط.البدين؟

8................................................................. ما.الذي.ميكن.فعله.اأكرث.لتعزيز.الن�صاط.البدين؟

9............................................................. الدرو�ض.املُ�صَتخَل�صة.من.اخلربات.الإقليمية.والدولية

11................................................................. الإجراءات.ذات.الأولوية.لتعزيز.الن�صاط.البدين

ما.الذي.ت�صتطيع.البلدان.القيام.به؟.............................................................................12

12............................................................ ما.الذي.ت�صتطيع.منظمة.ال�صحة.العاملية.القيام.به؟





5

تقدمي

اخلمول البدين هو قضية خطرية من قضايا الصحة العمومية، وأحد عوامل اخلطر الرئيسية األربعة لإلصابة باألمراض غري 
ل سكان إقليم رشق املتوسط ثاين أعىل املعدالت العاملية يف اخلمول  السارية مثل أمراض القلب، والرسطان بأنواعه. وُيسجِّ
ل هذا اإلقليم املعدل األعىل عامليًا يف املستقبل القريب، وهو ما  البدين، وما مل ُتتَخذ إجراءات عاجلة وجادة، فسوف ُيسجِّ

يضيف مزيدًا من الضغوط عىل النُُظم الصحية امُلنهَكة بالفعل.

ويف 2011، جدد رؤساء الدول واحلكومات، من األمم املتحدة، الدعوة إىل الدول األعضاء الختاذ خطوات ملموسة للحد 
من اخلمول البدين، وذلك يف إطار اإلعالن السيايس الصادر عن االجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة 
بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. ويف 2013، اعتمدت مجعية الصحة العاملية هدفًا عامليًا طوعيًا يتمثل يف 
خفض اخلمول البدين بنسبة 10% بحلول 2025. ويف 2012 يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية 
لرشق املتوسط، اعتمدت الدول األعضاء إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السيايس لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري 
للتعريف  البدين، وإطالق محالت إعالمية  بالنشاط  العاملية اخلاصة  التوصيات  تنفيذ  السارية ومكافحتها، والذي تضمن 
بأمهية اتباع نظام غذائي صحي وفوائد النشاط البدين. وُأجري مؤخرًا مسح حول الُقُدرات اخلاصة بالنشاط البدين يف عدد 
من بلدان اإلقليم، وُتظِهر النتائج التي أسفر عنها هذا املسح أن الدول األعضاء لن تستطيع تنفيذ هذه التوصيات يف ظل 

الدعم السيايس احلايل، وما يتوافر من ُقُدرات وموارد يف الوقت الراهن.

ي للخمول البدين، عَقدت منظمة الصحة العاملية منتًدى إقليميًا رفيع املستوى حول  وللنهوض باإلجراءات الرامية إىل التصدِّ
تعزيز النشاط البدين، يف ديب، باإلمارات العربية املتحدة يومي 24 و25 شباط/فباير 2014. وقد حرض املنتدى مسؤولون 
رفيعو املستوى من القطاعات الرئيسية هبدف إذكاء الوعي بالتوصيات العاملية لتعزيز النشاط البدين، وإتاحة الفرصة أمام 
القطاعات املتعددة لالتفاق عىل خارطة طريق ترمي إىل تعزيز النشاط البدين يف بلدان اإلقليم، والرشوع يف حراك إقليمي 

هيدف إىل حشد العمل اجلامعي لتعزيز النشاط البدين.

وسلَّط املنتدى الضوء عىل أمهية االستثامر يف تعزيز النشاط البدين بوسائل منها: اتباع ُنُج تشمل املدارس بأرسها، ووضع 
سياسات وُنُظم داعمة للتخطيط العمراين والنقل واملواصالت، وإدراج تعزيز النشاط البدين يف الرعاية الصحية األولية، 
ج لشعار  ُتروِّ ورفع مستوى الوعي لدى اجلمهور وتثقيفهم، وإطالق مبادرات عىل نطاق املجتمع بأرسه، ووضع برامج 

»الرياضة للجميع«. كام حدد املنتدى اإلجراءات ذات األولوية التي تتخذها القطاعات املختلفة لتعزيز النشاط البدين.

املوارد، وإرساء اآلليات من أجل وضع خطة عمل  القرار رفيعي املستوى لتوظيف  الدعوة للعمل نداء إىل ُصنَّاع  وهذه 
املعنية،  القطاعات  من  قطاع  بكل  املنوطة  واملسؤوليات  األدوار  بوضوح  حُتدد  البدين،  للنشاط  القطاعات  متعددة  وطنية 
هذه  يف  املستويات  أرفع  إىل  به  تقارير  ورفع  اخلطط،  هذه  تنفيذ  يف  احلاصل  م  التقدُّ رصد  وينبغي  حيتاجها.  التي  واملوارد 
القطاعات. وإنني ليحدوين األمل أن تأخذ احلكومات املسؤولية عن صحة أجيال املستقبل مأخذ اجلد، وأن تتحد بقطاعاهتا 

املختلفة إلجياد البيئة الصحيحة للنشاط البدين.

الدكتور عالء الدين العلوان
 املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
لرشق املتوسط
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امخلول البدين أحد أولويات الصحة العمومية العاملية

3.2 مليون حالة وفاة سنويًا.  اخلمول البدين هو عامل اخلطر الرئييس الرابع للوفاة املبكرة عىل الصعيد العاملي، إذ يسبب 
كام أن النشاط البدين غري الكايف هو أحد عوامل اخلطر الرئيسية األربع املسؤولة عن الزيادة امُلقِلقة يف حجم األمراض غري 
السارية مثل أمراض القلب، والرسطان، والسّكري، وهذه العوامل األربعة مسؤولة اليوم عن أكثر من 60% من الوفيات يف 
العامل. ونسبة كبرية من هذه الوفيات وفيات مبكرة، حتدث يف الفرتة األكثر إنتاجية من حياة األفراد، وتؤدي إىل معاناة برشية 

ض التنمية االجتامعية واالقتصادية السيَّام يف البلدان النامية. هائلة ليس هذا فحسب، بل وُتقوِّ

وتشري التقديرات إىل أن اخلمول البدين هو السبب الرئييس، عامليًا، ملا يقُرب من 27% من حاالت اإلصابة بداء السّكري، 
و30% من حاالت اإلصابة بمرض القلب اإلقفاري، و21 إىل 25% من حاالت اإلصابة برسطان الثدي والقولون. و%31 
تقريبًا من السكان يف العامل ال يامرسون نشاطًا بدنيًا كافيًا يقيهم من هذه املشكالت الصحية اخلطرية، وتتحقق هلم بموجبه 

فوائد محاية الصحة التي من املمكن أن تكفلها ممارسة نشاط معتدل.

وتلخص هذه الدعوة للعمل النتائج التي أسفر عنها املنتدى الرفيع املستوى حول تعزيز النشاط البدين، والذي ُعِقد يف ديب، 
اإلمارات العربية املتحدة يف 24-25 شباط/فباير 2014، وتستهدف أصحاب القرار السيايس واملنارصين للنشاط البدين 
يف إقليم رشق املتوسط، حتى يستفيدوا منها كأداة يف رفع مستوى الوعي وترسيع وترية العمل للنهوض بمستوى النشاط 

البدين يف اإلقليم.

ن حصة  النشاط البدين أسايس للوقاية من األمراض غري السارية وحتسُّ
الساكن

يتناسب  بام  حتقيقها  السكان  غالبية  تستطيع  التي  البدين  للنشاط  املعتدلة  املستويات  من  حتى  االستفادة  األفراد  يستطيع 
بل يشمل  امُلجِهدة،  والتامرين  الرياضة  البدين عىل ممارسة  النشاط  يقترص  احلياتية. وال  الشخصية وظروفهم  وتفضيالهتم 
وُيسِهم  وامليش.  الدراجات  وركوب  الرتفيهية  األنشطة  ذلك  يف  بام  احلركة،  عىل  تنطوي  التي  النشاط  أنواع  من  نوع  أي 
النشاط البدين يف متتع السكان بالصحة عن طريق احلد من الوفيات املبكرة، وتقليل اإلصابة باألمراض دون داٍع، واإلعاقة، 
والتحكم يف تكاليف الرعاية الصحية، واحلفاظ عىل نوعية احلياة عب مراحل احلياة املختلفة من الطفولة وحتى الشيخوخة.

ما مستوى النشاط الذي ينبيغ عىل األفراد الوصول إليه؟

60.دقيقة.على.الأقل.يوميًا.من.الن�صاط.البدني.المعتدل.اإلى.ال�صديد..و�صيكون.لممار�صة.الن�صاط.البدني.لما.يزيد.الن�ضء.من.5.اإلى.17.�صنة
عن.�صتين.دقيقة.يوميًا.فوائد.اإ�صافية.على.ال�صحة.

.البالغون.من.18.اإلى
64.�صنة

150.دقيقة.على.الأقل.اأ�صبوعيًا.من.الأن�صطة.البدنية.الهوائية.المعتدلة.ال�صدة،.اأو.75.دقيقة.على.الأقل.من.
الأن�صطة.البدنية.الهوائية.العالية.ال�صدة.كل.اأ�صبوع،.اأو.ممار�صة.مجموعة.من.الأن�صطة.الموازية.المعتدلة.اإلى.

العالية.ال�صدة.
مثلهم.مثل.البالغين.من.18.اإلى.64.�صنة.مع.مراعاة.التالي..وينبغي.على.البالغين.الذين.يعانون.من.�صعوبة.في.البالغون.فوق.65.�صنة

الحركة.اأن.يمار�صوا.الن�صاط.البدني.ثالث.مرات.على.الأقل.اأ�صبوعيًا.لتعزيز.اتزانهم.والحيلولة.دون.وقوعهم..فاإذا.
ى.به.من.الن�صاط.البدني،.ينبغي. حالت.الظروف.ال�صحية.للبالغين.في.هذه.الفئة.دون.ممار�صتهم.للقدر.المو�صَ

عليهم.اأن.يمار�صوا.الأن�صطة.البدنية.اإلى.الحد.الذي.ت�صمح.به.ظروفهم.ال�صحية.
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امخلول البدين هو أحد جماالت العمل ذات األولوية للوقاية من األمراض غري 
السارية يف اإلقلمي 

تبعث البيانات الواردة من إقليم رشق املتوسط عىل القلق. إذ يرتاوح معدل انتشار اخلمول البدين يف أوساط السكان بني 
30% تقريبًا ويرتفع ليصل إىل 70% يف بعض البلدان. وثلث الرجال ونصف النساء يف اإلقليم ال يامرسون احلد األدنى من 

املستويات املوَص هبا من النشاط البدين للتمتع بالفوائد الصحية.

واستنادًا إىل تقديرات منظمة الصحة العاملية يف 2010، احتل إقليم رشق املتوسط املرتبة الثانية يف اخلمول البدين بني البالغني 
عىل مستوى العامل، بينام جاء يف املرتبة األوىل عامليًا بني البالغني األصغر سنًا. ويصل النشاط البدين إىل أدنى مستوياته يف 

أوساط اإلناث عىل املستوى العاملي.

ويطبق عدد قليل جدًا من البلدان يف اإلقليم برامج وسياسات لزيادة املشاركة يف النشاط البدين ودعمها. ويعود ذلك إىل 
أسباب منها: قلة الوعي باآلثار الصحية الضارة للخمول البدين، وقصور قيادة املبادرات الوطنية، وااللتزام غري الكايف من 

جانب القطاعات احلكومية املختلفة، وضعف إسهامها.

وأجرت منظمة الصحة العاملية مسحًا الستقصاء السياسات والبامج اخلاصة بالنشاط البدين يف بلدان اإلقليم )يف الفرتة 
من ترشين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمب 2013(، وأشارت النتائج التي أسفر عنها هذا املسح إىل وجود ثغرات 

يف عرشة جماالت رئيسية:

القيادة، والتنسيق يف ما بني القطاعات ( 1
وجود سياسة وطنية ( 2
توافر التمويل الالزم للنشاط البدين ( 3
وجود بيئات داعمة لدمج النشاط البدين يف األنشطة اليومية( 4
التعاطي مع األعراف والتقاليد الثقافية( 5
املعرفة بفوائد النشاط البدين عىل الصحة ( 6
دمج النشاط البدين يف النُُظم الصحية ( 7
جودة الرتبية البدنية يف املدارس( 8
سلوكيات النشاط البدين( 9

ارتفاع معدالت تغري القادة واملوظفني يف احلكومات( 10

ما الذي ُأجِنز حىت اليوم لتعزيز النشاط البدين؟

لقد التزمت الدول األعضاء، عىل الصعيد العاملي، بمجموعة من اإلجراءات الرامية إىل احلد من اخلمول البدين وتقليل 
ت مجعية الصحة العاملية االسرتاتيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة )القرار ج  أثره. ويف 2004، أقرَّ
ص ع 57-17(، ودعت هذه االسرتاتيجية الدول األعضاء إىل وضع خطط وطنية متعددة القطاعات لتعزيز النشاط البدين. 
ويف 2011، جدد رؤساء الدول واحلكومات، من األمم املتحدة، الدعوة إىل الدول األعضاء الختاذ خطوات ملموسة للحد 
من اخلمول البدين، وذلك يف إطار اإلعالن السيايس الصادر عن االجتامع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة 
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بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. ويف 2013، اعتمدت مجعية الصحة العاملية خطة العمل العاملية بشأن 
يتمثل يف خفض  والتي تضمنت هدفًا عامليًا حمددًا   ،2020-2013 الفرتة  السارية ومكافحتها يف  األمراض غري  الوقاية من 

معدل انتشار النشاط البدين غري الكايف بنسبة 10% )وهو خفض نسبي( بحلول 2025 )القرار ج ص ع 10-66(.1

والرشق  العريب  العامل  يف  السارية  غري  واألمراض  الصحية  احلياة  أنامط  حول  الدويل  املؤمتر  ويف  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل 
األوسط يف 2012 ومن خالل إعالن الرياض، دعا ممثلو احلكومات واملنظامت غري احلكومية واملراكز البحثية واألكاديمية، 
وأصحاب  املعنية  القطاعات  مشاركة  إىل  األوسط،  والرشق  العريب  العامل  يف  املدين  املجتمع  من  الشأن  أصحاب  وخمتلف 
الشأن يف بلدان اإلقليم مشاركة فاعلة، هبدف الوقاية من األمراض غري السارية وتدبريها عالجيًا، األمر الذي ينسحب عىل 
عوامل اخلطر املرتبطة هبذه األمراض ومنها اخلمول البدين. ويف العام ذاته، ويف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة اإلقليمية 
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، اعتمدت الدول األعضاء إطار عمل لتنفيذ اإلعالن السيايس لألمم املتحدة بشأن 
الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، والذي تضمن تنفيذ التوصيات العاملية اخلاصة بالنشاط البدين. ويف العام 
التايل، دعت اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط يف دورهتا الستني إىل إعداد أدوات منها وضع إرشادات نوعية للدول األعضاء 
حول األدوار املنوطة بالوزارات املختلفة والرشكاء املعنيني حتى ينخرطوا يف عمل متعدد القطاعات للوقاية من األمراض 

غري السارية.

وللنهوض باإلجراءات اخلاصة بالنشاط البدين ودعمها يف اإلقليم يف ضوء التوصيات التي وضعتها كل من مجعية الصحة 
العاملية واللجنة اإلقليمية، فقد قام املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، بدعم كريم من صاحبة السمو 
إقليمي  منتدى  بتنظيم  احلسني،  بنت  هيا  األمرية  الطبية  ديب  مدينة  سلطة  ورئيس  للسالم  املتحدة  األمم  ورسول  امللكي 
رفيع املستوى حول نج يمتد طيلة العمر لتعزيز النشاط البدين يف إقليم رشق املتوسط، وذلك يف ديب، باإلمارات العربية 
املتحدة يومي 24 و25 شباط/فباير 2014. ومتثَّلت األهداف الرئيسية من هذا املنتدى يف إذكاء الوعي بأمهية تعزيز النشاط 
املعارف ودعم اإلجراءات، وحتديد جمموعة من  لتبادل  البدين  للنشاط  إقليمية  العاملية، وإنشاء شبكة  البدين وااللتزامات 
اإلجراءات املتعددة القطاعات ذات األولوية التي ترمي إىل تعزيز النشاط البدين يف اإلقليم. وقد حرض املنتدى ُصنَّاع القرار 
ومستشارو السياسات من خمتلف القطاعات يف بلدان اإلقليم بام يف ذلك الصحة والتعليم والرياضة والشباب والتخطيط 

والنقل واإلعالم، كام حرضه ممثلون عن املجتمع املدين مهتمون بالنشاط البدين والصحة.

ما الذي ميكن فعله أكرث لتعزيز النشاط البدين؟

ة إىل وضع  هناك سبعة جماالت رئيسية للعمل كفيلة بتحقيق عائد من االستثامرات يف تعزيز النشاط البدين. واحلاجة ماسَّ
اخلطط وتنفيذها عىل الصعيد الوطني يف كل جمال من هذه املجاالت السبع.

ُنُج شاملة للمدارس ككل لتعزيز النشاط البدين يف مجيع املدارس.( 1
سياسات وُنُظم النقل التي تدعم وُتعطي األولوية ألنشطة امليش وركوب الدراجات ووسائل املواصالت العامة.( 2
لوائح التصميم العمراين والبنية األساسية التي تكفل إتاحة عادلة وآمنة للنشاط البدين. ( 3
دمج تعزيز النشاط البدين ضمن برامج الوقاية من األمراض غري السارية يف ُنُظم الرعاية الصحية األولية.( 4

1 انظر:.الإعالن.ال�صيا�صي.لالجتماع.الرفيع.الم�صتوى.للجمعية.العامة.لالأمم.المتحدة.ب�صاأن.الوقاية.من.الأمرا�ض.غير.ال�صارية.ومكافحتها،.والذي.اأقرته.الجمعية.العامة.في.نيويورك،.
 http://www.who.int/ nmh/events/un_ncd_summit2011/en/; World Health Assembly resolutions WHA57.17, WHA61.14,..)2/A/Res/66(.2011.19.اأيلول/�صبتمبر
WHA63, WHA66.10 http://apps.who.int/ gb/or/ and WHO Regional Committee for the Eastern Mediterranean resolutions EM/RC59/R.2, EM/RC60/R.4 http://

.www.emro.who.int/ about-who/regional-committee/regional-committee.html
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تثقيف اجلمهور، بام يف ذلك إطالق محالت إعالمية لرفع مستوى معرفة املجتمعات ووعيها، وتغيري األعراف ( 5
االجتامعية.

برامج خاصة بالنشاط البدين عىل نطاق املجتمع بأرسه حتشد املوارد املجتمعية، وحتقق التكامل فيام بينها يف مواقع ( 6
متعددة.

ع عىل مشاركة مجيع األفراد طيلة حياهتم.( 7 ج لشعار »الرياضة للجميع«، وُتشجِّ األنظمة والبامج الرياضية التي ُتروِّ

الدروس املُسَتخَلصة من اخلربات اإلقلميية والدولية

ال يوجد منهج أو تدخل واحد لتعزيز النشاط البدين طيلة العمر. وينبغي أن تشرتك القطاعات املتعددة يف إقامة رشاكات، 
والشباب  والصحة  التعليم  املعنية  القطاعات  وتشمل  داعمة؛  بيئات  وإجياد  شاملة،  وسياسات  برامج  وتنفيذ  ووضع 
املرأة،  الدينية وشؤون  العمراين والنقل والعمل واإلعالم والثقافة والتنمية االجتامعية واملؤسسات  والرياضة والتخطيط 
حسب الظروف اخلاصة بكل بلد. ويتعني أن تعمل هذه القطاعات معًا وفق خطة عمل وطنية متعددة القطاعات للنشاط 

البدين.

وفيام ييل العنارص الرئيسية للخطة الوطنية الناجحة:

سياسة وطنية وخطة عمل )تنفيذية(؛ ( 1
إرشاك ومسامهة القطاعات املختلفة؛ ( 2
إجراءات بناء الُقُدرات بام يدعم تنفيذ السياسة الوطنية؛ ( 3
املتابعة والتقييم؛ و ( 4
التنسيق الواضح والقيادة عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني ( 5

وكندا  واسكتلندا  النرويج  من  كل  تبنّتها  إجراءات  عىل  وتشتمل  العنارص،  هذه  من  تتألف  وطنية  ُنُج  من  نامذج  وهناك 
وإنجلرتا واسرتاليا. وفيام ييل أمثلة عىل عوامل النجاح الرئيسية لإلجراءات التي اختذهتا البلدان املختلفة: 

عوامل النجاح الرئي�شية للإجراءات الوطنية الرامية اإلى تعزيز الن�شاط البدنيالبلد

التزام.القيادة.على.املدى.الطويل.منذ.1980،.واإن�صاء.جلنة.وطنية.للريا�صة.للجميع.يف.2003.	 فنلندا
اإن�صاء.هيئة.ر�صمية.لتنفيذ.ال�صيا�صات.ومتابعة.تنفيذها،.ترتاأ�صها.وزارتا.ال�صحة.والتعليم.	 
تنفيذ.الإجراءات.على.امل�صتويات.املختلفة.)على.م�صتوى.الت�صريعات،.واإعداد.الإر�صادات،.وو�صع.التو�صيات،.	 

وتوفري.التمويل.املحلي(.

..اإدراج.الن�صاط.البدين.يف.خطة.العمل.الوطنية.للوقاية.من.الأمرا�ض.غري.ال�صارية.للفرتة	 البرازيل
.2022-2011

اإلغاء.املركزية.بدءًا.من.2005.اإىل.2010،.وحتويل.مبلغ.قدره.100.مليون.دولر.من.وزارة.ال�صحة.اإىل.	 
الوليات.والبلديات.لدعم.برامج.الن�صاط.البدين.على.م�صتوى.املجتمع.

اإر�صاء.الر�صد.والتقييم.	 
اإقامة.ال�صراكات.مع.قطاعات.متعددة.مثل.ال�صحة.والريا�صة.والتعليم.واملالية.ف�صاًل.عن.املنظمات.غري.	 

احلكومية.واجلامعات.والقطاع.اخلا�ض.
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اإعداد.خطة.وطنية.يف.2009.�صاركت.فيها.قطاعات.متعددة.	 الوليات.المتحدة.الأمريكية
و�صع.الدلئل.الإر�صادية.الوطنية.حول.الن�صاط.البدين.يف.2009،.لت�صيف.اإىل.جمموعة.من.الوثائق.	 

ال�صيا�صية.املوجودة.عن.تعزيز.الن�صاط.البدين.
اإ�صراك.القطاعات.املتعددة..وت�صمنت.ال�صيا�صة.44.اإجراًء.�صوف.تتبناها.القطاعات.املختلفة.مع.بيان.	 

الأدوار.وامل�صوؤوليات.املحددة.واملنوطة.بكل.قطاع.من.هذه.القطاعات.
و�صع.جمموعة.وا�صحة.من.الإجراءات.لكل.قطاع،.م�صحوبة.مبوؤ�صرات.عملية.وموؤ�صرات.النتائج..	 

و�صع.�صل�صلة.من.الوثائق.ال�صيا�صية.وال�صرتاتيجية.الرفيعة.امل�صتوى.)مثل.»خطة.الألعاب«،.و.»كن.ن�صطًا.	 المملكة.المتحدة
ومتتع.بال�صحة«(.التي.ُت�صلِّط.ال�صوء.على.تكلفة.اخلمول.يف.اململكة.املتحدة.

جمموعة.من.الإجراءات.التي.تتخذها.قطاعات.خمتلفة.مبوجب.املبادرة.التي.حتمل.ا�صم.»كن.ن�صطًا.ومتتع.	 
بال�صحة«..

نات.التي.تدعم.و�صع.ال�صيا�صات..	  اإن�صاء.»جلنة.معنية.بالن�صاط.البدين.من.جميع.الأحزاب«.جلمع.البيِّ
ومن.التو�صيات.الرئي�صية.التي.اأ�صدرتها.هذه.اللجنة:.اإعطاء.الأولوية.للم�صي.وركوب.الدراجات،.وتطوير.

جمتمعات.تتمتع.باحليوية.والن�صاط.من.خالل.توفري.املزيد.من.امل�صاحات.اخل�صراء.وعقد.الأحداث.
املجتمعية؛.و�صمان.اإدراج.الن�صاط.البدين.يف.التدبري.العالجي.مل�صارات.الأمرا�ض؛.والقيام.باأعمال.دورية.

للقيا�ض.والتقييم؛.وتوحيد.امليزانيات.املخ�ص�صة.لتعزيز.الن�صاط.البدين.عرب.خمتلف.القطاعات.

التزام.�صيا�صي.رفيع.امل�صتوى.برعاية.رئي�ض.جمل�ض.الوزراء.حاكم.دبي،.ورئي�ض.جمل�ض.دبي.الريا�صي.	 الإمارات.العربية.المتحدة
نات.وقابلة.للتكييف.ح�صب.ال�صياق.املحلي.	  و�صع.اإجراءات.ُم�صَندة.بالبيِّ
التعاون.مع.القطاعات.الأخرى.غري.الريا�صية.لتنفيذ.اأن�صطة.اإذكاء.الوعي.مثل.اجلري.وال�صباحة.وامل�صي.	 

وركوب.الدراجات.وذلك.من.خالل.اأحداث.ريا�صية.خا�صة.

اإن�صاء.جلنة.وطنية.للن�صاط.البدين.	 .الكويت
ذ.مب�صاركة.قطاعات.متعددة.	  و�صع.خطة.عمل.وطنية.)يف.انتظار.اإقرارها.ر�صميًا(.للن�صاط.البدين.ُتنفَّ

القيام.بجهود.لإذكاء.الوعي.باأهمية.الن�صاط.البدين.عرب.مبادرة.حملية.حتمل.ا�صم.»احلركة.بركة«،.	 المملكة.العربية.ال�صعودية
وت�صتهدف.هذه.اجلهود.م�صاركة.عموم.النا�ض.يف.الن�صاط.البدين.

و�صع.�صيا�صة.وطنية.للن�صاط.البدين.)يف.انتظار.النتهاء.منها(.	 جمهورية.اإيران.الإ�صالمية
اإي�صال.ر�صائل.ُمتَّ�ِصقة.حول.الن�صاط.البدين.عرب.القطاعات.املتعددة،.مع.الرتكيز.على.ممار�صة.الن�صاط.	 

البدين.ملدة.30.دقيقة.يوميًا.
تنفيذ.جمموعة.من.الأن�صطة.على.نطاق.املجتمع.ككل.مثل:.احلمالت.الإعالمية،.والربامج.املحلية.للن�صاط.	 

البدين،.واإدخال.حت�صينات.على.امل�صاحات.املفتوحة.العامة،.والتثقيف.والتدريب،.و�صن.الت�صريعات.اخلا�صة.
بتعزيز.الن�صاط.البدين.واإنفاذها.)يف.مدينة.اأ�صفهان.على.�صبيل.املثال(...

و�صع.اأنظمة.لتاأجري.الدراجات.)يف.طهران.واأ�صفهان.على.�صبيل.املثال(.	 

و�صع.�صيا�صة.وطنية.للن�صاط.البدين.	 قطر
تنظيم.املوؤمتر.الوطني.الأول.حول.الن�صاط.البدين.لالطالع.على.البحوث.واملمار�صات.وال�صيا�صة.الوطنية.	 

للن�صاط.البدين..
تخ�صي�ض.يوم.وطني.للريا�صة.لت�صجيع.القطاعات.املختلقة.على.تنظيم.اأن�صطة.تهدف.اإىل.اإذكاء.الوعي.	 

بفوائد.الن�صاط.البدين.)وامتد.هذا.اليوم.لي�صبح.اأ�صبوعًا.وطنيًا.للن�صاط.البدين.يف.2014(.

حماولة.التو�صل.اإىل.اتفاقات.بني.وزارة.ال�صحة.ومراكز.الت�صوق.حتى.تكون.هذه.املراكز.مكانًا.عامًا.ملمار�صة.	 البحرين
الريا�صة.
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اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز النشاط البدين

يف ما ييل اإلجراءات والتوصيات ذات األولوية التي حددها املشاركون يف املنتدى الرفيع املستوى، والواردة حسب القطاع.

ى بهاالقطاع الإجراءات ذات الأولوية المو�شَ

جعل.تعزيز.الن�صاط.البدين.مكونًا.اأ�صياًل.من.مكونات.الوقاية.من.الأمرا�ض.غري.ال�صارية.ومعاجلتها.على.	 ال�صحة
م�صتوى.خدمات.الرعاية.ال�صحية.الأولية.والثانوية..

ي.للخمول.البدين.	  دعوة.مهنيي.الرعاية.ال�صحية.واإ�صراكهم.يف.الت�صدِّ
نات.واخلربات.الدولية.لتكييف.وتنفيذ.املناهج.الدرا�صية.وبرامج.التطوير.)التدريب(.	  ال�صتفادة.من.البيِّ

مي.الرعاية.ال�صحية. املهني.اخلا�صة.بالن�صاط.البدين.جلميع.ُمقدِّ

التاأكد.من.وجود.الت�صريعات.املنا�صبة.وتطبيقها.تطبيقًا.فعاًل،.مبا.يدعم.تقدمي.الن�صاط.البدين.العايل.	 التعليم
اجلودة.يوميًا.باعتباره.مكونًا.اأ�صا�صيًا.من.مكونات.العملية.التعليمية.ال�صاملة.يف.املدار�ض.واجلامعات.للفتيان.

والفتيات.على.حد.�صواء.
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تعزيز النشاط البدين طيلة العمر

ما الذي تستطيع البلدان القيام به؟

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعددة القطاعات للنشاط البدين ذات هدف حمدد، وغايات واضحة، وتتوافر هلا ( 1
املوارد )املالية والبرشية( الكافية، وحتتوي عىل جمموعة من التدخالت املتفق عليها.

دراسة ودمج منظور النشاط البدين يف كل السياسات العامة )بام يف ذلك التعليم والنقل والتخطيط العمراين والثقافة ( 2
والشؤون االجتامعية(.

إنشاء منتدى )جلنة( من قطاعات متعددة عىل املستوى الوطني من أجل إعداد وتنسيق استجابة وطنية لتعزيز النشاط ( 3
البدين.

تطوير ُقُدرات القوى العاملة يف القطاعات املعنية بتعزيز النشاط البدين من أجل تطوير املعارف واملهارات لدى ( 4
القوى العاملة احلالية حتى تستطيع تنفيذ اإلجراءات يف املواقع املختلفة، األمر الذي يشمل توفري املوارد الالزمة 

وإعداد الدالئل اإلرشادية وجمموعات األدوات.
م ( 5 إقامة رشاكات مع الدوائر األكاديمية والرشكاء اآلخرين لتطوير وتنفيذ نظام للتقييم، ورفع تقارير حول التقدُّ

امُلحَرز يف املحافل الوطنية واإلقليمية والدولية.
تقوية وضامن الرصد املنتظم ملستويات النشاط البدين لدى السكان باعتباره )أي النشاط البدين( جزءًا ال يتجزأ من ( 6

أنظمة الرتصد الوطنية مع استخدام املقاييس والتدابري القياسية.
دعم البحوث حول اخلمول البدين الكتساب مزيد من املعرفة وتوجيه البامج، وإنشاء قاعدة للبيِّنات واملامرسات يف ( 7

اإلقليم.
دراسة دور القطاع اخلاص يف تعزيز النشاط البدين يف املواقع املختلفة.( 8
دراسة دور املجالس الترشيعية لدعم الترشيعات التي تؤكد عىل املنهج املمتد طيلة العمر.( 9

إنشاء آليات مستدامة للتمويل، وحشد املوارد عىل املستويني الوطني والدويل من خالل أساليب تقليدية ومبتكرة، ( 10
بام يف ذلك عمل تغيريات يف البنية األساسية هتدف إىل تعزيز امليش وركوب الدراجات وتوفري املساحات الرتفيهية 

املناسبة )مثل املتنزهات(.

ما الذي تستطيع منمظة الصحة العاملية القيام به؟

استكامل االسرتاتيجية اإلقليمية ومرشوع توصيف الوضع الراهن لبامج النشاط البدين لتشمل مجيع البلدان يف ( 1
م احلايل يف اإلقليم. ومن املمكن إعادة عملية إعادة التوصيف  إقليم رشق املتوسط، وتقديم نبذة خمترصة عن التقدُّ

خالل ثالث سنوات.
إعداد إرشادات حول وضع سياسة وطنية لتعزيز النشاط البدين.( 2
تيسري عقد اجتامعات إقليمية عىل فرتات منتظمة لتبادل اخلبات حول اإلجراءات الوطنية يف ما يتعلق بالنشاط ( 3

م امُلحَرز ووضع تقارير عنه. البدين وتقديم الدعم إىل البلدان، مع االطالع عىل التقدُّ
دعم اجلهود املبذولة لبناء الُقُدرات يف الدول األعضاء. ( 4
م.( 5 إنشاء جلنة استشارية إقليمية معنية بالنشاط البدين لتقديم التوجيهات إىل البلدان ورصد التقدُّ
الدعوة إىل مشاركة املنظامت اإلقليمية وتيسري مشاركتها، ومن هذه املنظامت عىل سبيل املثال ال احلرص: األمم ( 6

املتحدة، والوكاالت اإلنامئية، واملجموعات املعنية بالرياضة والشباب، واملجلس العريب، وجامعة الدول العربية، 
وجملس التعاون لدول اخلليج العربية.
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