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التوصيات العاملية للنشاط 
البدين املفيد للصحة

الفئة العمرية 65 سنة فأكرب
تُطبَّــق هــذه الدالئــل اإلرشــادية عــى كل كبــار الســن األصحــاء الذيــن تصــل أعامرهــم إىل 65 ســنة فأكــر، مــا مل 

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

العــرق، أو مســتوى الدخــل. كــام تُطبَّــق هــذه الدالئــل عــى األفــراد يف هــذه الفئــة العمريــة املصابــن باألمــراض 

غــر الســارية املزمنــة أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــد يحتــاج املصابــون بحــاالت صحيــة معينــة، مثــل أمــراض 

القلــب الوعائيــة والســكري، إىل اتخــاذ احتياطــات إضافيــة والتــامس املشــورة الطبيــة قبــل الســعي إىل بلــوغ 

املســتويات املــوىص بهــا ملامرســة النشــاط البــدين لكبــار الســن.

وتثبــت البيِّنــات القويــة أنــه، مقارنــة بالرجــال والنســاء األقــل نشــاطاً، فــإن كبــار الســن الذيــن ميارســون نشــاطاً 

: نياً بد

ــدم، والســكتة،  ــاع ضغــط ال ــة، وارتف ــب التاجي ــراض القل ــة بأم ــراً معــدالت اإلصاب • تنخفــض يف أوســاطهم كث

ــة  ــة التنفســية واللياق ــة القلبي ــدي، ويتمتعــون مبســتوى أعــى مــن اللياق ــون والث والســكري، ورسطــان القول

ــة؛ العضلي

• تكون كتلة وبنية الجسم لديهم أكرث صحة، وتتحسن صحة العظام؛

ــم  ــرث وظائفه ــن أك ــم، وتتحس ــر وقوعه ــض خط ــة، وينخف ــة الوظيفي ــن الصح ــى م ــتويات أع ــون مبس • يتمتع

ــة املعرفي

التوصيات:

يشــتمل النشــاط البــدين الــذي ميارســه كبــار الســن يف الفئــة العمريــة 65 ســنة فأكــر عــى النشــاط البــدين 

يف وقــت الفــراغ، وطــرق االنتقــال )مثــل املــي أو ركــوب الدراجــات(، والنشــاط املهنــي )إذا كان الفــرد ال 

يــزال يعمــل(، واألعــامل املنزليــة، واللعــب، واأللعــاب، ومامرســة الرياضــة أو التامريــن املخطــط لهــا، ســواء يف 

إطــار األنشــطة اليوميــة أو األرسيــة أو املجتمعيــة. ويف مــا يــي التوصيــات املقرتحــة مــن أجــل تحســن اللياقــة 

ــة التنفســية واللياقــة العضليــة، وصحــة العظــام، والصحــة الوظيفيــة، والتقليــل مــن خطــر األمــراض  القلبي

غــر الســارية، واالكتئــاب، والتدهــور املعــريف:

ــل  ــة عــى األق ــة ملــدة 150 دقيق ــة املعتدل ــة الهوائي ــار الســن مامرســة األنشــطة البدني 1. ينبغــي عــى كب

طــوال األســبوع، أو 75 دقيقــة عــى األقــل مــن األنشــطة البدنيــة الهوائيــة الشــديدة طــوال األســبوع، أو 

ــة مــن النشــاط املعتــدل إىل الشــديد. مجموعــة متكافئ

2. ينبغي مامرسة األنشطة الهوائية يف جلسات مدة كل جلسة 10 دقائق عى األقل.

3. للحصــول عــى فوائــد صحيــة إضافيــة، ينبغــي عــى كبــار الســن زيــادة نشــاطهم البــدين الهــوايئ املعتــدل 

ــة كل  ــدة  150 دقيق ــديدة مل ــة الش ــة الهوائي ــطة البدني ــة األنش ــبوع، أو مامرس ــة يف األس إىل 300 دقيق

أســبوع، أو مجموعــة متكافئــة مــن النشــاط املعتــدل إىل الشــديد.

4. ينبغــي عــى كبــار الســن، الذيــن يعانــون مــن ضعــف الحركــة، مامرســة النشــاط البــدين لتحســن توازنهــم 

ومنــع وقوعهــم 3 أيــام أو أكــرث كل أســبوع.

5. ينبغــي مامرســة أنشــطة تقويــة العضــات، والتــي تشــمل مجموعــات العضــات الرئيســية، ليومــن أو أكــرث 

مــن أيــام األســبوع.

6. إذا مل يســتطع كبــار الســن مامرســة القــدر الـــُموىَص بــه مــن النشــاط البــدين بســبب الحالــة الصحيــة، 

ــة. ــه قدراتهــم وحالتهــم الصحي فينبغــي عليهــم مامرســة النشــاط البــدين حســب مــا تســمح ب

ينبغــي عــى مــن ال ميارســون أنشــطة البــدء بقــدر صغــر مــن النشــاط البــدين وزيــادة مدتــه وتواتــره وشــدته 

تدريجيــاً مــع مــرور الوقــت. وســوف يحصــل كبــار الســن الذيــن ال ميارســون النشــاط ومــن لديهــم قيــود مرضيــة 

عــى فوائــد صحيــة إضافيــة عندمــا يصبحــون أكــرث 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 الريد اإللكرتوين
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