
خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدين 2030-2018

نبذة

أناس أنشط من أجل 
عامل أوفر صحة



الهدف املنشود: تقليل معدالت 
الخمول البدين

ثبت أن املواظبة عىل مامرسة النشاط البدين تساعد عىل الوقاية من األمراض غري السارية 

والقولون، وعىل  الثدي  السكري ورسطان  الدماغية وداء  القلب والسكتة  وعالجها، كأمراض 

الوقاية أيضاً من اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، علامً بأن مامرسة هذا 

النشاط ميكن أن تحّسن صحة الفرد النفسية ونوعية حياته وعافيته. ولّكن الكثري من سكان 

العامل آخذون يف طريقهم إىل أن يصبحوا أقل نشاطاً ألن تطور البلدان االقتصادي يزيد معدالت 

الخمول البدين، وهي معدالت ترتفع ببعض البلدان إىل نسبة قدرها ٪70 من جرّاء تغيري أمناط 

النقل وزيادة مستويات استخدام التكنولوجيا وتبّني القيم الثقافية ومامرسات التحّض. 

استمرار  عن  البدين  النشاط  مامرسة  معدالت  زيادة  بشأن  العمل  عن  التقاعس  وسيسفر 

ارتفاع التكاليف املرتتبة عىل ذلك ويخلّف آثاراً سلبية عىل النظم الصحية والبيئة والتنمية 

االقتصادية وعافية املجتمع ونوعية حياته.

وتلبّي خطة العمل العاملية الجديدة هذه التي ترّوج ملامرسة النشاط البدين الطلبات املقدمة 

من البلدان بشأن الحصول عىل إرشادات ُمحّدثة وإطار بشأن اتّخاذ إجراءات سياسية فعالة 

أغراض  أربعة  الخطة  وتحّدد  الُصعد.  جميع  عىل  البدين  النشاط  مامرسة  لزيادة  ومجدية 

وتويص باتّخاذ 20 إجراًء سياسياً ميكن تطبيقها عاملياً عىل جميع البلدان واالستفادة منها يف 

معالجة العديد من محددات الخمول البدين الثقافية والبيئية والفردية.

وسيقتيض تنفيذ الخطة بفعالية تهيئة قيادة جريئة تقرتن بإقامة رشاكات فيام بني الحكومات 

نطاق  عىل  ُمنّسقة  استجابة  توجيه  أجل  من  الُصعد  جميع  عىل  القطاعات  من  والعديد 

املنظومة ككل.

وتعزيزها  استجابتها  نطاق  لتوسيع  الالزم  بالدعم  البلدان  العاملية  الصحة  منظمة  وستزّود 

بفضل إيجاد حلول سياسية ووضع مبادئ توجيهية وأدوات مسندة بالبيّنات يف مجال التنفيذ، 

وستتوىل رصد التقدم املُحرز والنتائج املُحّققة عىل الصعيد العاملي.

بحلول عام 2025 

تقليلها نسبياً مبقدار ٪10

بحلول عام 2030 

تقليلها نسبياً مبقدار ٪15

مثة ُسبل عديدة ليك يكون الفرد 

ناشطاً - كامليش وركوب الدراجات 

والسباحة والرياضة واللعب والرتفيه 

الباعث عىل النشاط – ويوجد عدة 

فرص لزيادة املشاركة يف ذلك.

تكوين رؤية بشأن إيجاد 
عامل أنشط



املعايري واملواقف االجتامعية

الربامج والفرص

املساحات واألماكن

ترصيف الشؤون وعوامل التمكني السياسية

إحداث نقلة نوعية يف صفوف املجتمع ككل عن 

طريق تعزيز املعارف وفهم الفوائد املتعددة 

التي تعود بها مامرسة النشاط البدين بانتظام 

وتقدير فوائدها تلك، وذلك وفقاً لقدرة الفرد 

وبالنسبة إىل جميع األعامر

إيجاد ُسبل الحصول عىل الفرص 

والربامج وتعزيز ُسبل الحصول 

عليها عرب أنحاء العديد من األوساط 

ملساعدة الناس من جميع األعامر 

والقدرات عىل االنخراط يف مامرسة 

النشاط البدين بانتظام، سواء كانوا 

من األفراد أم األرس أم املجتمعات 

املحلية.

إيجاد بيئات تعّزز إعامل حقوق الناس كافّة من 

جميع األعامر وتكفل متتعهم بها وصون تلك 

البيئات من أجل تحقيق املساواة يف إتاحة أماكن 

ومساحات آمنة مبدنهم ويف صفوف مجتمعاتهم 

 املحلية ميكنهم فيها االنخراط يف مامرسة

النشاط البدين بانتظام وفقاً لقدراتهم.

تهيئة القيادات واالضطالع بترصيف الشؤون وإقامة 

رشاكات متعددة القطاعات وتعزيز قدرات القوى 

العاملة وجهود املنارصة ونظم املعلومات عرب 

أنحاء القطاعات ككل وتوثيق عرى العمل يف هذه 

املجاالت من أجل تحقيق التميّز يف ميدان تعبئة 

 املوارد واتّخاذ إجراءات ُمنّسقة

 دولية ووطنية ودون وطنية

 لزيادة مامرسة النشاط

 البدين وتقليل السلوكيات

 املنطوية عىل

 الجلوس لوقت

طويل.
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واقتصادية وميكن أن يسهم يف بلوغ أهداف التنمية 
املستدامة لعام 2030

اإلجراءات السياسية بشأن النشاط البدين وثيقة االرتباط بثالثة عرش هدفاً من أهداف التنمية املستدامة

إن العمل يف إطار الرشاكات واالستثامر يف مجال اتّخاذ اإلجراءات السياسية تعزيزاً ملامرسة امليش وركوب الدراجات والسباحة والرياضة واللعب والرتفيه الباعث عىل النشاط ميكن أن يعزّزا 

رفاهية املجتمع ونوعية حياة جميع أفراده.

يعود النشاط البدين بفوائد 
عديدة صحية واجتامعية

الوزن 
الصحي

العافية ونوعية 
الحياة

الوظائف 
اإلدراكية

حوادث 
الطريق

مكافحة األمراض 
غري السارية

اإلنجازات 
األكادميية

مناء الطفل يف مراحل 
العمر املبكرة

متكني النساء 
والفتيات

اإلنتاجية
املهارات 
النمو الحياتية

االقتصادي

التكاليف 
الصحية

الُبنى التحتية 
املستدامة

الحد من انعدام 
املساواة

النقل 
املستدام

متاسك 
املجتمع

نوعية 
الهواء

استهالك الوقود 
األحفوري

حامية البيئة

تخفيف آثار 
تغرّي املناخ

حفظ موارد 
البيئة

القضاء عىل 
التمييز

إقامة رشاكات 
 إليجاد عامل أنشط

الهدف 17

إيجاد فرص 
العمل

السياحة

الصحة 
النفسية
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ستقوم املنظمة لدى عملها يف إطار الرشاكات بتزويد البلدان بالدعم الالزم لتنفيذ نهج شامل للمجتمع ككل يزيد من معدالت 
مامرسة النشاط البدين بني صفوف الناس من جميع األعامر والقدرات. وستُعّزز جوانب التنسيق والقدرات عىل الصعيدين العاملي 

واإلقليمي والصعيد الوطني لتلبية االحتياجات من الدعم التقني واالبتكار واإلرشاد.

وسرتكّز املنظمة عىل املجاالت الرئيسية التالية:

تيسري إقامة رشاكات 

متعددة القطاعات 

وتعزيزها

تعزيز االستثامر يف 

مجايل البحث والتقييم

وضع سياسات 

ومبادئ توجيهية 

وأدوات ونرشها

دعم عمليات تعبئة 

املوارد

تشجيع االبتكار 

وإيجاد الحلول 

الرقمية

تقديم الدعم التقني

الدعوة إىل اتّخاذ 

إجراءات سياسية 

وإقامة الرشاكات 

وتعزيز مشاركة 

املجتمع

التشارك من أجل 

تعزيز قدرات 

القوى العاملة

دعم أنشطة نقل 

املعارف

رصد التقدم املُحرز 

والنتائج املُحّققة

ما الذي ستفعله منظمة 
الصحة العاملية؟



 ما هو النهج »القائم
عىل الُنظم«؟

الرتابط  بعالقات  الُنظم  عىل  القائم  النهج  يسلّم 
والتفاعل النابع من التكيّف بني التأثريات املتعددة عىل 
الفرص املُتاحة ملامرسة النشاط البدين، ويبنّي الفرص 
املصلحة  أصحاب  مختلف  أمام  السانحة  العديدة 
التخاذ إجراءات سياسية تعكس االتجاهات املُختطة 
حالياً فيام يخص الخمول البدين وكيفية تفاعلها عىل 

عدة مستويات.

أصحاب  جميع  قيام  عىل  النهج  تنفيذ  وينطوي 
املصلحة املعنيني بتوجيه استجابة جامعية ومنّسقة 
عىل كل املستويات عرب أنحاء األوساط التي يعيش 
ضامناً  فيها  ويلعبون  عملهم  ويزاولون  فيها  الناس 

لتمتعهم مبستقبل ينعمون فيه مبزيد من النشاط.

طريق  بخريطة  البلدان  جميع  هذه  العاملية  العمل  خطة  تزّود 
»قامئة عىل النظم« متكّنها من اتّخاذ إجراءات وطنية وأخرى دون 
وطنية لزيادة مامرسة النشاط البدين وتقليل السلوكيات املنطوية 

عىل الجلوس لوقت طويل.

إيجاد حلول تشمل أجهزة الحكومة 
ككل ملشكلة الخمول البدين

زيادة مامرسة النشاط البدين 

تستدعي اتّباع نهج قائم عىل 

النظم – ال يوجد حل سيايس واحد 

للمسألة 
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2-4

4-3
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5-36-3

 وضع آليات

متويل مبتكرة

تعزيز السياسات 

والقيادة والحوكمة

التوسع يف مجال 

الدعوة

تحسني نظم 

 البيانات

ودمجها

 إرساء نُظم
نشطة

تهيئة أشخاص 
نشيطني

إتاحة الربامج عرب 

املواقع املتعددة

تحسني اإلتاحة 

للبالغني املسنني

تحسني الرتبية 

البدنية والربامج 

املدرسية

إيالء األولوية 

لتنفيذ برامج 

الفئات األقل نشاطاً

تنفيذ مبادرات 

شاملة للمجتمع 

ككل



تشري األرقام املبّينة إىل اإلجراءات السياسية املُوىص باتّخاذها. وُيرجى الرجوع إىل التقرير الرئييس لالطالع عىل كامل التفاصيل.  
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بناء القدرات 

البحثية وتطويرها

 إرساء نُظم
نشطة

تهيئة أشخاص 
نشيطني

 إنشاء بيئات
نشطة

تكوين مجتمعات 
نشطة

إدراج تعزيز 
النشاط البدين 

يف إطار الصحة 
والخدمات 
املجتمعية

 إتاحة مساحات

تحسني السالمة عامة مفتوحة

عىل الطرق

تعزيز شبكات امليش 

وركوب الدراجات

إدراج سياسات 

النقل والتخطيط 

الحضي

تنفيذ سياسات 

استباقية بشأن 

املباين

تنظيم أحداث 

املشاركة الجموعية

الرتويج للمنافع 

املشرتكة
تنفيذ حمالت 

التسويق االجتامعي

4-1

بناء قدرات القوى 

العاملة

مجموعة تدابري تقنية 
بشأن زيادة معدالت 
مامرسة النشاط البدين
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