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 چشم اندازی برای جهانی فعالتر
 دیابت  سکته مغزی،بیماری های قلبی، ازجمله   پیشگیری و درمان بیماری های غیر واگیردرفعالیت بدنی منظم 

 اضافه وزن  پیشگیری از افزایش فشار خون، فعالیت بدنی در همچنین  .موثر است و کولون پستانهای و سرطان 

   .گردد تندرستیزندگی و  کیفیت سالمت روان، می تواند باعث بهبودو چاقی نقش دارد و  

  کشورها، سطح توسعه اقتصادیبا  بیشتر جامعه جهانی به سمت سطح فعالیت کمتر پیش می رود. حال، این با

 افزایش کاربرد فن آوری،  کم تحرکی افزایش می یابد. در برخی کشورها به علت تغییرات الگوهای حمل و نقل،

 .در صد رسیده است 70به بی فعالیتی ارزش های فرهنگی و شهرنشینی، میزان 

 منفی تاثیرات و آن با  مرتبط های منجر به افزایش هزینه بدنی، فعالیت سطح افزایش برنامهشکست در

 خواهد شد. زندگی کیفیت جامعه و سالمت اقتصادی، توسعه زیست، محیط بهداشتی، های برسیستم

 و شده روز به جهت راهنماهای کشورها درخواست به ،بدنی جهت ارتقای فعالیت راهبردی جهانی جدید برنامهاین 

 .دهد می پاسخ سطوح تمام بدنی در فعالیت جهت افزایش اجرا قابل و موثر سیاست گزاری اقدامات چارچوب

 تمام به صورت جهانی برای کهارائه می دهد  را سیاست گزاری اقدام 20 و کند می تعیین را هدف چهار این برنامه

 م تحرکی را موردشاخص های فردی  موثر درک و زیست محیط فرهنگی، متعدد عوامل باشد و می اجرا قابل کشورها 

  هدف قرار می دهد. 

 در بخش های مختلف و  و داخل دولتی های همکاری با همراه نیازمند به رهبری مشخص موثر، سازی پیاده

 .از کل سیستم حاصل شود تمام سطوح تا پاسخی هماهنگ  در تمام سطوح در

 شواهد، بر مبتنی راهکارهای ارائه از طریقفعالیت هایشان  تقویت و افزایش منظور به کشورها از جهانی بهداشت سازمان

 .کردخواهدمونیتور  را جهانی تأثیر و پیشرفت و هحمایت کرد سازی پیاده ابزارهای و ها دستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

راه کارهای زیادی برای فعال 
راه رفتن،  -بودن وجود دارد 

دوچرخه سواری، شنا، ورزش، 
و  -بازی و تفریحات فعال 

 اریسیاست گز فرصت های
متعددی جهت افزایش مشارکت 

 در فعالیت بدنی وجود دارد.

 



 



 

 مرتبط استر هدف توسعه پایدا 13 با بدنی فعالیتعملیاتی برای سیاست گزاری 

است. پایدارمرتبط  



 



 



 



 

 آن صحت و محتوا درخصوص بهداشت جهانی سازمان و است نشده ترجمه بهداشت جهانی سازمان توسط نسخه این

 :شود گرفته نظر در اصلی و معتبر نسخه عنوانبه باید زیر انگلیسی و اصلی نسخه. ندارد مسوولیتی
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