
© World Health Organization 2015

التوصيات العاملية للنشاط 
البدين املفيد للصحة

للفئة العمرية 18-64 سنة
تُطبــق هــذه الدالئــل اإلرشــادية عــى كل البالغــن األصحــاء الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 18 و64 عامــاً، مــا مل 

تكــن لديهــم حــاالت طبيــة محــددة تشــر إىل خــاف ذلــك، بغــض النظــر عــن النــوع االجتامعــي أو الجنــس 

أو العــرق أو مســتوى الدخــل، كــام تُطبــق عــى أفــراد هــذه الفئــة العمريــة املصابــن باألمــراض املزمنــة غــر 

الســارية التــي ال تعيــق الحركــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم أو الســكري. وميكــن تطبيــق التوصيــات أيضــاً عــى 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن البالغــن. إال أنهــا قــد تحتــاج إىل التعديــل مبــا يتــاءم مــع ظــروف كل فــرد اســتناداً 

ــد  ــل وبع ــرة الحم ــاج النســاء يف ف ــد يحت ــة الخاصــة. وق ــن واالحتياجــات الصحي ــى أداء التامري ــه ع إىل قدرت

الــوالدة واملصابــون بأمــراض القلــب إىل اتخــاذ احتياطــات إضافيــة والتــامس املشــورة الطبيــة قبــل محاولــة بلــوغ 

املســتويات املــوَص بهــا مــن النشــاط البــدين لهــذه الفئــة العمريــة.

وهنــاك بيّنــات وبراهــن قويــة تشــر إىل أن البالغــن األكــر نشــاطاً، مقارنــة بالبالغــن األقــل نشــاطاً رجــاالً كانــوا 

أم نســاًء، يتميــزون بــاآليت:

• تنخفــض لديهــم معــدالت كل مــن الوفــاة الناجمــة عــن جميــع األســباب، ومــرض القلــب التاجــي، وارتفــاع 

ــدي،  ــون والث ــان القول ــة، ورسط ــة األيضي ــاين، واملتازم ــط الث ــن النم ــكري م ــكتة، والس ــدم، والس ــط ال ضغ

ــاب؛ واالكتئ

• يُرجح أن يقل لديهم خطر كرس الورك أو العمود الفقري؛

• يظهرون مستوى أعى من اللياقة القلبية التنفسية والعضلية؛

• يُرجح أن يحافظوا عى وزنهم وتكون كتلة الجسم وبنيته لديهم أكر صحة.

التوصيات:

يشــتمل النشــاط البــدين لــدى البالغــن يف الفئــة العمريــة 18-64 عامــاً عــى النشــاط البــدين يف وقــت الفــراغ، 

ــة،  ــامل املنزلي ــل(، واألع ــي )أي العم ــاط املهن ــات(، والنش ــوب الدراج ــي أو رك ــل امل ــال )مث ــرق االنتق وط

ــع.  ــة أو األرسة أو املجتم ــطة اليومي ــار األنش ــواء يف إط ــا، س ــط له ــن املخط ــة أو التامري ــب، والرياض واللع

والتوصيــات املقرحــة مــن أجــل تحســن اللياقــة القلبيــة والتنفســية والعضليــة، وصحــة العظــام، والحــد مــن 

مخاطــر األمــراض غــر الســارية واالكتئــاب هــي:

1. ينبغــي أن ميــارس البالغــون يف الفئــة العمريــة 18 – 64 النشــاط البــدين الهــوايئ املعتــدل ملــدة 150 دقيقــة 

عــى األقــل أســبوعياً أو النشــاط البــدين الهــوايئ الشــديد ملــدة 75 دقيقــة عــى األقــل أســبوعياً أو مزيــج 

متكافــئ مــن النشــاط املعتــدل والشــديد.

2. ينبغي إجراء النشاط الهوايئ يف جلسات مدة كٍل منها 10 دقائق عى األقل.

3. للحصــول عــى فوائــد صحيــة إضافيــة، ينبغــي أن يزيــد البالغــون نشــاطهم البــدين الهــوايئ املعتــدل إىل 

300 دقيقــة يف األســبوع أو االنخــراط يف 150 دقيقــة مــن النشــاط البــدين الهــوايئ الشــديد كل أســبوع أو 

مزيــج متكافــئ مــن النشــاط املعتــدل والشــديد.

4. ينبغي أداء أنشطة تقوية العضات ملجموعات العضات الرئيسية يف يومن أو أكر أسبوعياً.

ينبغــي عــى األشــخاص الذيــن ال ميارســون النشــاط البــدين البــدء مبقــدار صغــر مــن النشــاط البــدين وزيــادة 

ــاً مــع مــرور الوقــت. فالبالغــون غــر املامرســن للنشــاط البــدين ومــن لديهــم  مدتــه وتواتــره وشــدته تدريجي

قيــود مرضيــة ســوف يكتســبون فوائــد صحيــة إضافيــة عندمــا يصبحــون أكــر نشــاطاً.

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

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

dietandhealth@who.int :أو التواصل مع منظمة الصحة العاملية عى الربيد اإللكروين
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