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التوصيات العاملية للنشاط 
البدين املفيد للصحة

الفئة العمرية 5 – 17 سنة
تدعــم البيِّنــات العلميــة املتوفــرة للفئــة العمريــة 5-17 ســنة االســتنتاج العــام بــأن النشــاط البــدين يــؤدِّي إىل 

فوائــد صحيــة أساســية لألطفــال والنــشء. وتســهم املســتويات املناســبة للنشــاط البــدين يف:

• النمو الصحي لألنسجة العضلية الهيكلية )أي العظام والعضالت واملفاصل(؛

• النمو الصحي للجهاز القلبي الوعايئ )أي القلب والرئتني(؛

• منو الوعي العصبي العضيل )أي التنسيق والتحكم يف الحركة(؛

• كام يسّهل النشاط البدين الحفاظ عىل وزن الجسم الصحي.

وعــالوة عــىل ذلــك، يرتبــط النشــاط البــدين بفوائــد نفســية للشــباب مــن خــالل: تحســني قدرتهــم عــىل مكافحــة 

أعــراض القلــق واالكتئــاب؛ واملســاعدة يف التطــور االجتامعــي عــن طريــق توفــر الفــرص للتعبــر عــن الــذات، 

وبنــاء الثقــة بالنفــس، والتفاعــل والتكامــل االجتامعيــني

التوصيات:

ــال والنــشء عــىل اللعــب، ومامرســة األلعــاب، ومامرســة الرياضــة، وطــرق  ــدين لألطف يشــتمل النشــاط الب

االنتقــال، واألعــامل املنزليــة، والرتفيــه، والرتبيــة البدنيــة، أو التامريــن املخطــط لهــا، ســواء يف إطــار األنشــطة 

ــة التنفســية  ــة القلبي ــات املقرتحــة لتحســني اللياق ــيل التوصي ــا ي ــة. ويف م ــة أو املدرســية أو املجتمعي األرسي

ــة  ــة الصحي ــؤرشات الحيوي ــة، وامل ــة الدموي ــب واألوعي ــة القل ــام، وصح ــة العظ ــة، وصح ــة العضلي واللياق

ــة األيــض: لعملي

ــدين  ــاط الب ــوا النش ــنة أن ميارس ــني 5-17 س ــم ب ــرتاوح أعامره ــن ت ــشء الذي ــال والن ــىل األطف ــي ع 1. ينبغ

ــاً. ــل يومي ــىل األق ــة ع ــا 60 دقيق ــة قدره ــدة تراكمي ــديد مل ــاط الش ــدل إىل النش املعت

2. ملامرسة النشاط البدين ألكرث من 60 دقيقة فوائد صحية إضافية.

3. ينبغــي أن يكــون معظــم النشــاط البــدين اليومــي عبــارة عــن متاريــن هوائيــة. وينبغــي إدراج األنشــطة 

الشــديدة، مبــا يف ذلــك تلــك األنشــطة لتقويــة العضــالت والعظــام، 3 مــرات عــىل األقــل يف األســبوع

ــن  ــا مل تك ــنة، م ــني 5-17 س ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت ــاء الذي ــال األصح ــىل كل األطف ــات ع ــق هــذه التوصي وتُطبَّ

لديهــم حــاالت طبيــة محــددة تقــي بعكــس ذلــك، بغــض النظــر عــن النــوع االجتامعــي، أو الجنــس، أو العــرق، 

أو مســتوى الدخــل. وينبغــي، قــدر اإلمــكان، أن يلتــزم األطفــال والنــشء املصابــون باإلعاقــة بهــذه التوصيــات. 

مــي الرعايــة الصحيــة مــن أجــل فهــم أنــواع ومقــدار النشــاط البــدين املناســب  لكــن عليهــم أن يعملــوا مــع ُمقدِّ

لهــم بالنظــر إىل إعاقتهــم.

ــا بنشــاط بــدين، فــإن مامرســة قــدر مــن النشــاط البــدين دون املســتويات  فــإذا كان األطفــال ال يقومــون حاليً

الـــُموَص بهــا ســيكون لهــا فوائــد أكــرث مــن عــدم مامرســة أي يشء عــىل اإلطــالق. وينبغــي البــدء بقــدر صغــر 

ــا مــع مــرور الوقــت. مــن النشــاط البــدين وزيــادة مدتــه وتواتــره وشــدته تدريجيً

ويشــر مفهــوم الرتاكــم إىل بلــوغ الهــدف املتمثــل يف مامرســة النشــاط البــدين ملــدة 60 دقيقــة يوميًــا مــن خــالل 

القيــام باألنشــطة يف جلســات متعــددة وقصــرة متتــد طــوال اليــوم )مثــالً: جلســتان ملــدة 30 دقيقــة(، ثــم جمــع 

الوقــت الــذي يقضيــه األطفــال يف كل جلســة.

للحصول عىل مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الصفحة الخاصة بهذا املوضوع عىل الرابط:

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/index.html 

dietandhealth@who.int :أو التواصل مع منظمة الصحة العاملية عىل الربيد اإللكرتوين
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