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آكتيف

تطرح خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدين 2018-
2030 رؤية مشرتكة مؤداها أناس أنشط من أجل عامل 

أوفر صحة، وتحّدد أهدافاً بشأن تحقيق تخفيض نسبي 
يف معدالت الخمول البدين يف العامل بنسبة ٪10 بحلول 
عام 2025 وآخر نسبته ٪15 بحلول عام 2030. وتبنّي 
خطة العمل بإيجاز أربعة أغراض و20 سياسة ُموىص 

بها من السياسات املُسندة بالبيّنات التي ميكن تطبيقها 
عىل جميع البلدان وتكييفها وفقاً للسياقات السائدة 

فيها لزيادة معدالت مامرسة النشاط البدين )1(، وتزّود 
البلدان بخريطة طريق تهتدي بها اتّخاذ تدابري استجابة 

وطنية متتّع الفرد بقدر أوفر من الصحة والعافية. 
وتشّكل السياسات املُوىص بها مجتمعًة والبالغ عددها 
20 سياسة نهج يشمل »املنظومة ككل« لزيادة الفرص 

املُتاحة أمام الناس من جميع األعامر والقدرات ليك 
يعّززوا مامرستهم للنشاط البدين يومياً، سواء داخل 

املنزل أم يف محل العمل أم املدرسة أم يف صفوف 
مجتمعاتهم املحلية.

وهذه املجموعة من التدابري التقنية هي أوىل العديد 
من األدوات املعنية بالتنفيذ التي ستقوم منظمة الصحة 

العاملية )املنظمة( بوضعها دعامً للبلدان يف تخطيط 
تنفيذ خطة العمل العاملية وتطبيقها وتقييمها، وهي 

تبنّي بإيجاز أربعة مجاالت عمل سياساتية تجّسد مبارشة 
األغراض األربعة املُحّددة يف خطة العمل العاملية هذه 
التي أقرتها جمعية الصحة العاملية يف أيار/ مايو 2018، 

وتحّدد السياسات الرئيسية التي تندرج ضمن نطاق كل 
واحد من مجاالت العمل كالتايل:

1-  تكوين مجتمع نشط

2-  إنشاء بيئات نشطة

3-  تهيئة أشخاص نشطني

4-  إرساء نُظم نشطة 

ومجموعة التدابري التقنية آكتيف هي واحدة من عدة 
مجموعات تدابري تقنية صادرة عن املنظمة تدعم البلدان 

يف مجال الوقاية من عوامل خطر اإلصابة باألمراض غري 
السارية وتقليل تلك العوامل – ومن مجموعات التدابري 
التقنية األخرى برنامج السياسات الست بشأن الحد من 

تعاطي التبغ ومجموعة التدابري التقنية بشأن تقليل 
استعامل امللح ومجموعة اإلجراءات املتعلقة بالتخلّص 

من األحامض الدهنية املُتحّولة واملُنتجة صناعياً ومجموعة 
التدابري التقنية بشأن الحد من تعاطي الكحول.

وسيجري دعم تنفيذ مجموعة التدابري التقنية آكتيف 
بسلسلة من مجموعات األدوات »املعرفية« التي تعالج 
كل واحدة منها، مبزيد من التفصيل، املهام واإلجراءات 

الالزمة تحديداً لتنفيذ كل توصية من التوصيات 
السياساتية عرب مختلف األوساط وطوال العمر. وتركّز 
مجاالت املوارد »املعرفية« ذات األولوية عىل الرتويج 
ملامرسة النشاط البدين من خالل شّن حمالت تسويق 

بني صفوف املجتمع ويف مرافق الرعاية الصحية 
األولية وعن طريق اتّباع نهوج مدرسية. وستصدر 

قريباً مجموعات أدوات »معرفية« لدعم العديد من 
القطاعات يف مجال وضع خطط معنية باتّباع نهوج 
تشمل »املنظومة ككل« وتهيئة بيئات تعّزز مامرسة 
النشاط البدين. كام ستقوم املنظمة بوضع إطار رصد 
عاملي ودعم املبادرات املعنية ببناء القدرات ترسيعاً 

لوترية التنفيذ عرب العديد من القطاعات، مبا فيها الصحة 
والرياضة والنقل وتصميم املناطق الحرضية وفئات 
املجتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع الخاص 

واملنظامت املجتمعية. 
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بشأن اإلجراءات الالزمة
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آكتيف

تكوين مجتمعات نشطة 
شّن حمالت تواصل يف مجال تغيري 

العاملة من  القوى  قدرات  وبناء  السلوكيات 

االجتامعية. املعايري  تغيري  أجل 

تهيئة أشخاص نشطني 
ضامن إتاحة الفرص والربامج والخدمات عرب 

أنحاد العديد من األوساط ملساعدة الناس 

من جميع األعامر والقدرات عىل االنخراط يف 

مامرسة النشاط البدين بانتظام.

إرساء نُظم نشطة 
تعزيز قدرات القيادات وترصيف الشؤون 

والرشاكات املتعددة القطاعات وقدرات القوى 

العاملة والبحوث وجهود املنارصة ونظم 

املعلومات دعامً لتنفيذ السياسات املُنّسقة 

تنفيذاً فعاالً.

إنشاء بيئات نشطة
الرتويج إلقامة بنى تحتية ومرافق 

ومجاالت مفتوحة عامة آمنة وجيدة 

الصيانة تُتيح ُسبل الوصول عىل قدم 

املساواة إىل أماكن مزاولة امليش 

وركوب الدراجات ومامرسة النشاط 

البدين بأشكاله األخرى.

معلومات مصّورة

أناس أنشط من أجل عامل أوفر صحة
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مجموعة تدابري تقنية ب

شّن حمالت تواصل يف مجال تغيري السلوكيات وبناء قدرات القوى 

العاملة من أجل تغيري املعايري االجتامعية

التواصل: شّن حمالت تسويق بني صفوف املجتمع تُقرن بربامج مجتمعية.اإلجراء 1-1*

جني فوائد مشرتكة: االستعانة بأنشطة تبادل املعارف وشن الحمالت اإلعالمية يف إذكاء الوعي بفوائد النشاط اإلجراء 2-1

البدين املشرتكة االجتامعية واالقتصادية والبيئية، وخصوصاً امليش وركوب الدراجات.

إقامة تظاهرات تشارك فيها الجامهري: تنفيذ مبادرات تواظب فيها الجامهري عىل املشاركةاإلجراء 3-1

بناء القدرات: تعزيز املعارف املهنية داخل قطاع الصحة وخارجه، فضالً عن تعزيزها يف صفوف الجامعات اإلجراء 4-1

املجتمعية الشعبية ومنظامت املجتمع املدين.

دمج السياسات: دمج سياسات تخطيط املناطق الحرضية والنقل وإعطاء األولوية للمبادئ املتعلقة اإلجراء 1-2

باالستفادة عىل نحو ُمدمج ومختلط من األرايض إلقامة أحياء وثيقة الرتابط عليها.

البنية التحتية: تحسني البنية التحتية لشبكات مزاولة امليش وركوب الدراجات.اإلجراء 2-2

تأمني السالمة: تطبيق وإنفاذ تدابري السالمة عىل الطرق وسالمة األفراد تعزيزاً لسالمة املشاة وراكبي اإلجراء 3-2

الدراجات وغريهم من مستخدمي الطرق من املعرضني للخطر.

إقامة مجاالت مفتوحة عامة: تحسني سبل الوصول إىل املساحات املفتوحة العامة والخرضاء الجيدة وإىل اإلجراء 4-2

شبكات املساحات الخرضاء واملساحات الرتفيهية )مبا فيها املناطق املحيطة باألنهار واملناطق الساحلية( 

ومرافق مزاولة األنشطة الرياضية.

التصميم: تعزيز املبادئ التوجيهية املتعلقة بالسياسات وتدابري التنظيم والتصميم لتمكني جميع ساكني اإلجراء 5-2

املباين العامة وزائريها من مزاولة النشاط البدين داخل املباين وحولها.

الرتويج إلقامة بنى تحتية ومرافق ومجاالت مفتوحة عامة آمنة وجيدة 

الصيانة تُتيح سبل الوصول عىل قدم املساواة إىل أماكن مزاولة امليش 

وركوب الدراجات ومامرسة النشاط البدين بأشكاله األخرى

* يُوىص بتطبيق اإلجرائني 1-2 و3-2 بوصفهام من الخيارات »الفضىل« و«الجيدة« يف مجال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها )2(

تكوين مجتمعات نشطة

إنشاء بيئات نشطة
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ضامن إتاحة الفرص والربامج والخدمات عرب أنحاد العديد من األوساط ملساعدة 

الناس من جميع األعامر والقدرات عىل االنخراط يف مامرسة النشاط البدين بانتظام

تعزيز قدرات القيادات وترصيف الشؤون والرشاكات املتعددة القطاعات 

وقدرات القوى العاملة والبحوث وجهود املنارصة ونظم املعلومات دعامً 

لتنفيذ السياسات املُنّسقة تنفيذاً فعاالً

املدارس: ضامن توفري الرتبية البدنية الجيدة النوعية للطلبة وإتاحة الفرص اإليجابية أمامهم ملامرسة النشاط اإلجراء 1-3

البدين عرب أوساط التعليم كافّة انطالقاً من املرحلة السابقة للتعليم االبتدايئ وحتى بلوغ مرحلة التعليم العايل.

الرعاية الصحية: إنشاء نظم معنية بتقييم حالة املرىض وإسداء املشورة إليهم بشأن مامرسة النشاط البدين يف اإلجراء 2-3* 

مرافق الرعاية الصحية األولية والثانوية والخدمات االجتامعية.

األوساط األخرى املتعددة: تنفيذ برامج يف أماكن العمل ويف األوساط الرياضية وتلك الدينية وباألماكن اإلجراء 3-3

املفتوحة العامة وغريها من أماكن تواجد املجتمعات لزيادة فرص مامرسة النشاط البدين.

كبار السن: تنفيذ برامج وإيتاء خدمات مصممة لدعم كبار السن كام ينبغي ملساعدتهم عىل استهالل اإلجراء 4-3

مامرسة النشاط البدين بانتظام واملواظبة عىل مامرسته.

أقّل الفئات نشاطاً: تنفيذ برامج وإيتاء خدمات تزيد فرص مامرسة النشاط البدين بني صفوف أقّل الفئات نشاطاً.اإلجراء 5-3

إرشاك املجتمع ككل: إرشاك املجتمعات املحلية يف تنفيذ مبادرات شاملة، سواء عىل مستوى املدينة أم البلدة أم عىل اإلجراء 6-3

املستوى املحيل.

ترصيف الشؤون: تعزيز السياسات والتوصيات وخطط العمل الوطنية ودون الوطنية ووضع آليات تنسيق اإلجراء 1-4

متعددة القطاعات.

نظم البيانات: تحسني نظم املعلومات والتكنولوجيات الرقمية تعزيزاً لجوانب الرصد وصنع القرار.اإلجراء 2-4

البّينات: تحسني القدرات يف مجايل البحث والتقييم لالسرتشاد بها يف إيجاد حلول سياساتية فعالة.اإلجراء 3-4

جهود املنارصة: تعزيز جهود املنارصة رفعاً ملستوى الوعي وزيادة املعارف واتّخاذ إجراءات مشرتكة.اإلجراء 4-4

املوارد: تعزيز آليات التمويل ضامناً لتوفري إمكانية التمويل املُستدام.اإلجراء 5-4

وترد كامل التفاصيل املتعلقة بكل واحد من اإلجراءات السياساتية يف خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدين 2018-2030، فيام ترد األدوار املُوىص بإسنادها إىل مختلف أصحاب 

املصلحة يف التذييل 2 )1(.

تهيئة أشخاص نشطني

إرساء نُظم نشطة
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ما معنى النشاط البدين؟  

فيام ييل عدة طرق مختلفة ملامرسة النشاط البدين: 
امليش وركوب الدراجات ومزاولة الرياضة بأنواعها 

وغريها من أشكال الرتفيه الباعث عىل النشاط )مثل 
الرقص واليوغا ودروس التاي تيش(. وميكن أيضاً مامرسة 

النشاط البدين بوصفه واحداً من أشكال النقل )امليش 
وركوب الدراجات( يف محل العمل وحوايل املنزل )من 

تنظيف وحمل لألشياء وواجبات الرعاية(، علامً بأن 
مامرسته بأشكاله كافّة ميكن أن تعود بفوائد صحية 

عىل الفرد إذا ما واظب عليه بقدر كاف من حيث املدة 
والوقع )3(.

ما معنى السلوكيات املنطوية عىل 
السكون؟ 

من خصائص السلوكيات املنطوية عىل السكون انخفاض 
مستوى الطاقة التي يستهلكها الفرد فيها للغاية، مثل 

الجلوس أو االتكاء أو االستلقاء )4(، وهي سلوكيات 
تلحق الرضر بالصحة إذا ما طال أمدها )من قبيل 

الجلوس أثناء العمل أو خالل السفر أو يف أوقات الفراغ( 
)5(. والبد من إعالم جميع األفراد، وخصوصاً األطفال، 

بأن يحّدوا من السلوكيات املنطوية عىل السكون لفرتات 
طويلة ومن دعمهم يف مجال الحد منها، وذلك عن 

طريق تخصيص مدد توقف تتخلّل فرتات السكون هذه 
ليك يواظبوا فيها عىل مامرسة النشاط البدين طوال اليوم 

للتقليل بوجه خاص من الوقت املستغرق يف استخدام 
األجهزة املُزّودة بشاشات، مثل الهواتف واألجهزة 
اإللكرتونية املزّودة بلوحات ومشاهدة التلفزيون.

ما هي أسباب الخمول البدين؟ 

ال تتأثر املشاركة يف مامرسة النشاط البدين بخصائص 
الفرد واألرسة فحسب، مثل املعرفة والدوافع والدعم 

االجتامعي، بل أيضاً بقيم اجتامعية وثقافية أخرى أوسع 
نطاقاً، فضالً عن تأثرها بالظروف البيئية واالقتصادية. 

وتحّدد هذه العوامل مدى سهولة مامرسة الفرد للنشاط 
البدين ويرس مامرسته له من حيث التكلفة ومقبولية 

مامرسته له وأمنه فيه، وهي عوامل ميكن بالتايل أن تُتيح 
املجال أمام الفرد للمشاركة يف مامرسته أو تعّوقه عن 

ذلك. ومن الرضوري فهم أسباب الخمول البدين هذه يف 
املجتمع املحيل من أجل اتّخاذ تدابري استجابة سياساتية 

فعالة إزاءها.

وجدير بالذكر أن الفتيات والنساء وكبار السن واألشخاص 
من ذوي املركز االجتامعي واالقتصادي املتدين واألشخاص 

ذوي اإلعاقة واملصابني بأمراض مزمنة وفئات السكان 
املهمشة غالباً ما يقّل نشاطهم عن سواهم ألن سبل 
وصولهم إىل األماكن والربامج املناسبة لدعمهم أقل.

وميكن أن تساعد التنمية االقتصادية وما يصاحبها من 
تغيريات  رامية إىل توفري املزيد من فرص العمل ومرافق 
الرتفيه املنطوية عىل سلوكيات السكون فضالً عن تزايد 

استخدام وسائط النقل املزّودة مبحركات عىل تفسري 
ارتفاع معدالت الخمول البدين التي تشهدها بعض 

البلدان املرتفعة الدخل وتلك املتوسطة الدخل كذلك. 
ويجب أن تعمل الحكومات واملجتمعات املحلية من أجل 
تحقيق موازنة بني هذه االتجاهات وتهيئة البيئات وتوفري 

املرافق والخدمات الالزمة لدعم الناس يف مجال مامرسة 
النشاط البدين من خالل زيادة مزاولتهم للميش وركوب 

الدراجات ومامرسة الرياضة بأنواعها والرتفيه الباعث عىل 
النشاط، وكذلك من خالل مامرسة النشاط البدين بشكل 

عريض طوال اليوم. 

تبّي بإيجاز التوصيات العاملية املتعلقة مبامرسة 
النشاط البدين من أجل التمّتع بالصحة نوع 
النشاط البدين املاُمرس ووقعه ومدى تواتره 

ومدته ليك يجني الشباب والبالغون وكبار السن 
فوائد صحية مثىل من مامرسته )2(. وُيوىص 

مبشاركة األفراد بانتظام يف مامرسة النشاط البدين 
بجميع أعامرهم وقدراتهم من أجل تحقيق 

فوائد صحية متعددة

آكتيف

A
 technical package for increasing physical activity
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السعي إىل بلوغ هدف قدره مامرسة النشاط البدين

3 بواقع 

ً أيام أو أكرث أسبوعيا

لتحسني مستوى التوازن وتجّنب الوعكات

بالنسبة إىل البالغني وكبار السن

بالنسبة إىل األطفال بالنسبة إىل كبار السن من ضعيفي الحركة

آكتيف

9

مامرسة أنشطة تعّزز منو العضالت

2
ً بواقع يومني أو أكرث أسبوعيا

بالنسبة إىل الجميع

البدء بأنشطة بسيطة 
وزيادتها تدريجياً

تشمل مجموعات العضالت الرئيسية

75 150
دقيقة أسبوعياً

دقيقة بوقع نشيط دقيقة بوقع معتدل

أو

أو
مامرسة توليفة من النشاطني كليهام

 فعل يشء أفضل
من ال يشء

مامرسة النشاط 
البدين مبعدالت أعىل 

أفضل ألنها تعود 
بفوائد صحية أخرى

60
دقيقة يومياً عىل األقل

A
 technical package for increasing physical activity

ما مقدار النشاط البدين الالزم مامرسته 
للتمّتع بصحة جيدة؟
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املتوسط العاملي

الشكل 1: معدالت الخمول البدين امللحوظة بالفرتة الواقعة بني عامي 2001 و2016 بحسب تصنيف البنك الدويل ملجموعات الدخل
ية

امل
لع

ت ا
صيا

تو
 لل

ية
وف

ست
امل

ري 
 غ

ان
لد

للب
 ٪

البلدان املنخفضة 
الدخل

البلدان املتوسطة 
الدخل

البلدان املرتفعة 
الدخل

Guthold et al., Lancet Global Health, 2016 )6( :املصدر

16.0

28.3

31.6

36.8

26.0

16.2

40.0

30.0

20.0
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0.0

2001

2016

معدالت الخمول البدين الحالية

 يوجد يف أنحاء العامل أجمع نسبة ٪28 من البالغني
)1.4 مليار شخص( مّمن ال ميارسون النشاط البدين بقدر 

كاف لحاميتهم من اإلصابة باألمراض املزمنة الشائعة 
أو لتمتّعهم بقدر أوفر من الصحة والعافية البدنية 

والنفسية واالجتامعية )6(.

وتتسبب التنمية االقتصادية يف ارتفاع معدالت الخمول 
البدين إذ يبلغ قصور معدالت مامرسة النشاط البدين 

أكرث من الضعف يف البلدان املرتفعة الدخل مقارنة بتلك 
املنخفضة الدخل، علامً بأن هذه املعدالت زادت بنسبة 

 ٪5 يف البلدان املرتفعة الدخل بالفرتة الواقعة بني
عامي 2001 و2016 )الشكل 1(.

أّما أعىل معدالت الخمول البدين بني الرجال والنساء 
فقد لُوِحظت يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )39٪( 
والبلدان الغربية املرتفعة الدخل )٪37(؛ بينام لُوِحظت 

أدىن معدالته يف منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها )17٪( 
وأوقيانوسيا )٪16(. ويقل عىل الصعيد العاملي نشاط 

النساء )٪32( مقارنة بالرجال )٪23( يف جميع األقاليم 
الفرعية باستثناء منطقة رشق آسيا وجنوب رشقها 

)الشكل 2(.
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الشكل 2: معدالت الخمول البدين امللحوظة يف عام 2016 بحسب الجنسني واألقاليم الفرعية

Guthold et al., Lancet Global Health, 2016 )6( :املصدر

٪ للبلدان غري املستوفية للتوصيات العاملية

الذكوراإلناث

0 0

50

44

34

31 33

24

26
22

18 18

12

42

3843

40

25

25
17

20

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

البلدان الغربية املرتفعة الدخل

جنوب آسيابلدان آسيا واملحيط الهاديء املرتفعة الدخل

املية
وسط آسيا، ورشق املتوسط، وأمريكا الش

أوروبا الوسطى والرشقية

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

رشقها
رشق آسيا وجنوب 

أوقيانوسيا
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من أين نبدأ؟

تقييم الوضع الراهن

ليك تحّدد معظم البلدان من أين تبدأ فإنها ينبغي 
أن تدعو أصحاب املصلحة املعنيني عىل املستوى 

الوطني واملستوى دون الوطني، عند االقتضاء، إىل عقد 
اجتامعات لتقييم الوضع الراهن بشأن الرتويج ملامرسة 

النشاط البدين. وينبغي أن يكون الهدف من هذه 
العملية تحديد جميع السياسات املُنتهجة حالياً والتي 

ميكن تعزيزها داخل قطاع الصحة وغريه من القطاعات، 
فضالً عن تحديد الفجوات التي تتخلّل تلك السياسات 

والفرص املُتاحة لسّدها. وتوفر مجموعة التدابري 
التقنية آكتيف والنهوج املُوىص باتّباعها فيها والشاملة 

للمنظومة برمتها إطاراً إرشادياً إلجراء هذا التحليل. 

إنشاء آليات تنسيق

ينبغي أن تقوم جميع البلدان بإنشاء آليات تنسيق 
واضحة وخاضعة للمساءلة ومعنية باتّخاذ تدابري 

استجابتها الوطنية وتنفيذها، وهي آلية البد أن تهيئ 
القيادات الوطنية وتكفل استمرار املشاركة والتنسيق 
كام ينبغي يف مجال تحديد السياسات ذات األولوية 

وتخطيطها وتنفيذها وتزويدها باملوارد وتقييمها فيام 
بني القطاعات املعنية. وتتمتع وزارات الصحة والرياضة 

والتعليم بوضع جيد ميّكنها من الجمع بني أصحاب 
املصلحة، مبن فيهم ممثلو املجتمعات املحلية، رغم أن 

القطاعات الحكومية األخرى قد تتشارك أيضاً يف أداء 
هذا الدور القيادي. 

وضع خطط عمل وطنية

سيتعنّي عىل معظم البلدان التي ليس لديها حالياً خطط 
عمل وطنية شاملة بشأن النشاط البدين أن تعّد ما يلزم 

من وثائق أو تستعرض القائم منها وتنّقحه. وينبغي 
أن يُسرتشد يف هذه العملية بنتائج تحليل الحاالت 

والرتكيز عىل تحديد توليفة اسرتاتيجية من االستجابات 
السياساتية املُستمدة من مجموعة التدابري التقنية 

آكتيف لتنفيذها يف األجل القصري )أي خالل السنتني 
والسنوات الثالث املقبلة(.

وتُوىص وزارات الصحة بتحديد األولويات واإلمساك بزمام 
تنفيذ التوصيات السياساتية املتعلقة »بأفضل الخيارات« 

بشأن مكافحة األمراض غري السارية )2(، أال وهي حمالت 
التواصل العامة املقرتنة بالربامج املجتمعية )اإلجراء 1-1( 

وإسداء املشورة إىل املرىض والتشاور معهم يف مرافق 
الرعاية الصحية األولية )اإلجراء 3-2(. وإضافة إىل ذلك، 
ينبغي أن تضطلع وزارات الصحة بجهود منارصة تكفل 

تحقيق تآزر جوانب السياسات ومتاسكها عرب وزارت 
الحكومة الرئيسية ككل، مبا فيها وزارات كّل من البنية 

التحتية والتخطيط والتعليم والرياضة.

والبد أن تخطّط جميع البلدان لتحديث خطط عملها 
الوطنية ودون الوطنية وتوسيع نطاق خططها هذه ليك 

تشمل األجل املتوسط )مبا يرتاوح بني 4 و6 سنوات( 
وذاك األطول )مبا يرتاوح بني 7 سنوات و12 سنة(، وذلك 

بناًء عىل الخربات املكتسبة سابقاً وتحديد السياسات 
ذات األولوية لسد الفجوات املتبقية واغتنام الفرص 

املستجدة.
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 اتّباع نهج يشمل املنظومة ككل
يف اتّخاذ اإلجراءات الوطنية

تويص مجموعة التدابري التقنية آكتيف كّل البلدان بوضع 
نهوج تشمل »املنظومة ككل« وباتّباع هذه النهوج لزيادة 

معدالت مامرسة النشاط البدين، وهو أمر ينطوي عىل 
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات السياساتية عرب أوساط 

متعددة يف األجلني القصري واملتوسط واألجل الطويل والتي 
تهدف مجتمعًة إىل إزالة القيود االجتامعية والثقافية 

واالقتصادية والبيئية، فضالً عن تكوين املعارف وتوليد 
الدوافع واكتساب املهارات. ويستدعي اتّباع النهوج القامئة 

عىل النظم أن تشارك جميع أجهزة الحكومة املعنية 
والقطاع غري الحكومي يف توجيه االستجابات الوطنية 

)الشكل 3(. وينضوي تحت لواء النهج الشامل للمنظومة 
ككل أصحاب املصلحة كافّة، ألنه نهج يفوق حجامً عملية 

إرشاك أجهزة الحكومة كلّها يف إيجاد الحلول ولّكنه 
يستلزم االضطالع بهذه العملية.

سُيحِدُث تنسيق اإلجراءات السياساتية املُّتخذة عرب 
العديد من األوساط والقطاعات أثره األكرب عىل تقليل 

معدالت الخمول البدين والسلوكيات املنطوية عىل 
السكون.

ميكن أن يشّكل النهج الشامل للنظام ككل أداة فعالة 
إلرشاك العديد من أصحاب املصلحة يف فرص كثرية التّخاذ 
إجراءات سياساتية مؤثرة يف مجال مامرسة النشاط البدين، 

علامً بأن الرتكيز عىل النظم املؤثرة يف مجال مامرسته 
ال يسلّم برضورة وضع طائفة واسعة من السياسات 
والتدخالت فحسب بل عىل تفاعلها أيضاً عىل عدة 

مستويات، بحيث ميكن أن يعّزز أي تدبري من تدابري 
االستجابات السياساتية اإلجراءات املُتّخذة يف مختلف 
أجزاء النظام )أو يقّوض( تلك اإلجراءات. وميكن مثالً 

تعزيز املبادرات املدرسية عن طريق تنفيذ برامج رائدة يف 
مجال النقل ترّوج ملامرسة امليش وركوب الدراجات تنفيذاً 
متزامناً، ولّكنها قد تتعرض أيضاً للخطر بسبب عدم تطبيق 

تدابري السالمة عىل الطرق وإنفاذها، كام ميكن تعزيز 
املشورة التي يسديها مقدمو خدمات الرعاية الصحية إىل 
املرىض عن طريق شّن حمالت تواصل مجتمعية، عىل أن 
هذه قد تتعرض للخطر كذلك بفعل قصور إتاحة املرافق 
اآلمنة واملعقولة التسعري، مثل الحدائق أو مراكز الرتفيه. 
وسيلزم أن تكفل البلدان مواءمة السياسات التي تطبقها 

عرب مختلف أجزاء النظم املعنية وتساوق التدابري التي 
تتّخذها يف مجال االستجابة تعظيامً ملا يُحّقق من نتائج يف 

معدالت مامرسة النشاط البدين.

وستتشارك املنظمة مع أصحاب املصلحة املعنيني يف 
استحداث أدوات لدعم البلدان يف ميدان تخطيط النهوج 

القامئة عىل النظم وتنفيذها من أجل زيادة معدالت 
مامرسة النشاط البدين.

ال يوجد حل سيايس وحيد لزيادة معدالت 
مامرسة النشاط البدين، وينبغي أن يّتبع كل بلد 

نهجاً يشمل »املنظومة ككل« لتطبيق حلول 
سياساتية مصّممة خّصيصاً للسياق السائد فيه 

عرب مجاالت عمل الحكومة كافّة.
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مجموعة تدابري تقنية ب

1-4

4-4

5-4

2-4

4-3

3-3

1-3

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

الشكل 3: إطار يشمل املنظومة ككل بشأن اتّخاذ تدابري 

استجابة وطنية تزيد معدالت مامرسة النشاط البدين

تشري األرقام املبّينة إىل اإلجراءات السياسية 

املُوىص بها. ولالطالع عىل كامل التفاصيل 

ُيرجى الرجوع إىل خطة العمل العاملية بشأن 

النشاط البدين يف التذييل 2 )1(.

وينبغي أن تستفيد جميع البلدان من املبادئ 
التوجيهية املُبّينة بإيجاز يف خطة العمل العاملية 
بشأن النشاط البدين )1( لالسرتشاد بها يف اختيار 
ما تّتخذه من إجراءات سياساتية. والبد أن تكفل 

البلدان من خالل اتّباعها لنهج قائم عىل إعامل 
الحقوق توفري املوارد الالزمة وفقاً ملبدأ اإلتاحة 

الشاملة بالتناسب عن طريق توجيه أكرب الجهود 
املبذولة يف هذا املضامر صوب زيادة معدالت 
مامرسة النشاط البدين بي صفوف أقل فئات 

السكان نشاطاً.
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3-4

2-34-2

3-2

2-2

1-2

5-2

3-1

2-1 1-1
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 

الحرضي

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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مجموعة تدابري تقنية ب

إن تنفيذ مجموعة التدابري التقنية )آكتيف( عىل 
املستوى الوطني تنفيذاً شامالً هو عبارة عن برنامج 
عمل يرتاوح أجله بني املتوسط والطويل بالنسبة إىل 

معظم البلدان. وقد تُنّفذ مجموعة التدابري عىل املستوى 
دون الوطني أو مستوى املدينة يف البداية لتقييم مدى 

فعاليتها وتوليد الزخم الالزم لتنفيذها وإثبات فائدة 
إقامة الرشاكات بشأنها، ومن ثم ينبغي توسيع نطاق 

تنفيذها عقب استخالص العرب من هذه التجارب املحلية 
ضامناً لوصولها وتحقيق التغطية بها عىل الصعيد 

الوطني؛ كام ينبغي التدّرج يف توسيع نطاق تطبيق 
اإلجراءات السياساتية من أجل اتّباع نهج شامل عىل 

نطاق املنظومة ككل. 

توثيق عرى الرشاكات

ال يندرج تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن النشاط 
البدين تنفيذاً فعاالً ضمن نطاق اختصاص أي وكالة 

لوحدها. وال غنى عن إقامة الرشاكات الرامية إىل 
إرشاك العديد من أصحاب املصلحة يف اإلسهام يف تنفيذ 

سياسات منسقة عرب األوساط الرئيسية املعنية، مثل 
التعليم والنقل وتخطيط املناطق الحرضية والرياضة 
والصحة. وسيلزم إعداد قيادات جديدة وجريئة من 

داخل الحكومات الستهالل وتيسري أنشطة التعاون عرب 
أجهزة الحكومات ككل مع الجهات الفاعلة غري الدول 

عىل جميع املستويات وإقامة الرشاكات معها. 

تعزيز أوجه التآزر

ميكن أن تساعد االستثامرات املُوظفة يف مجال رسم 
السياسات وإقامة الرشاكات الرامية إىل زيادة معدالت 

مامرسة النشاط البدين عىل تحقيق العدد الكبري من 
الحصائل املهمة بالنسبة إىل مختلف أصحاب املصلحة، 
كام ميكن أن يساعد تعزيز هذه الحصائل املختلفة عىل 

إقامة التعاون وتوثيق عراه. وسيؤدي إبراز املنافع املشرتكة 
املجنية من اإلجراءات املشرتكة املُتّخذة بشأن النشاط 

البدين والنتائج املرتتبة عليها إىل تعزيز أوجه التآزر عرب 
القطاعات ككل، وستسهم أيضاً اإلجراءات املُتّخذة جامعياً 
يف الجهود التي تبذلها الحكومات عىل الصعيد الوطني من 

أجل بلوغ أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 )7(.

ضامن إمكانية االستدامة

لن يتسنى بلوغ الغاية املُحّددة بشأن تقليل معدالت 
الخمول البدين بنسبة ٪10 بحلول عام 2025 ونسبة 15٪ 

بحلول عام 2030 التي أقرتها جميع الحكومات يف جمعية 
الصحة العاملية )8( إال بفضل تحقيق االستدامة يف مجال 
التنفيذ وتخصيص املوارد الالزمة للتنفيذ وإنفاذ سياسات 

منسقة عىل املستوى القطري، عند اللزوم. وسعياً إىل 
تحقيق نجاح مامثل لذاك املشهود يف مجاالت أخرى من 

مجاالت الصحة العمومية )مثل مكافحة التبغ بالعديد 
من البلدان(، فإن إحداث تغيري يف معدالت مامرسة 

السكان للنشاط البدين سيقتيض تحقيق نتائج تراكمية 
ماّم يُتّخذ من إجراءات متعددة ومستدامة، علامً بأنه 
ال غنى عن إرشاك املجتمع املحيل بطريقة هادفة يف 

إيجاد الحلول وإرشاكه يف تويل زمامها من أجل إحداث 
التغيريات املنشودة يف املجتمع وجني العديد من الفوائد 

يف قطاعات كّل من الصحة والبيئة واالقتصاد. 

تعزيز جوانب التنفيذ 
من أجل إنجاحه 



آكتيف آكتيف

17

ين
بد

 ال
ط

شا
الن

ة 
رس

ام
 م

ت
دال

مع
ة 

اد
زي

ن 
شأ

ة ب
قني

ري ت
داب

ة ت
وع

جم
م

ينطوي تنفيذ مجموعة التدابري التقنية بفعالية عىل إقامة الرشاكات. وبإمكان الرشكاء أن يرسّعوا أيضاً 
وترية التقدم املُحرز صوب بلوغ أهدافهم كّل فيام يخّصه من خالل تشاركهم يف العمل من أجل تحقيق 

الرؤية املشرتكة القاضية بتعزيز نشاط األشخاص من أجل عامل أوفر صحة

الدول األعضاء 
وزارات الصحة، والنقل، والتعليم، والرياضة، والشباب، والتخطيط 

الحرضي، والبيئة، والسياحة، واملالية، والعمل

املنظامت الحكومية الدولية 
الوكاالت التابعة لألمم املتحدة وفرقة عمل األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت 

واملعنية مبكافحة األمراض غري املعدية )غري السارية( وسواها من الجهات

املنظامت غري الحكومية 
 املجتمع املدين، واملنظامت املجتمعية، واملنظامت القامئة عىل

حقوق اإلنسان، واملنظامت ذات الطابع الديني

الوكاالت اإلمنائية 
املؤسسات املالية الدولية كالبنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليمية 

واملنظامت الحكومية الدولية دون اإلقليمية ووكاالت املعونة اإلمنائية

املنظامت الدولية 
املبادرات والوكاالت الصحية الدولية

الرابطات املهنية 
املعنية باملجاالت الطبية والصحية املساندة، كالطب الريايض والعالج 

الطبيعي واملامرسة العامة والتمريض وعلوم التامرين والرياضات 

 والنشاط البدين والصحة العامة وغريها من التخصصات ذات الصلة،

مبا يشمل النقل، والرياضة، والتعليم

 قادة الصناعة
والقطاع الخاص 
امللتزمون بتحسني صحة املوظفني وعائالتهم ومجتمعاتهم املحلية

املجتمع املحيل 
ممثلون عن املجموعات ذات الطابع الديني واملجموعات الثقافية 

واالجتامعية

منظمة الصحة العاملية 
بجميع مستوياتها ومقرها الرئييس ومكاتبها اإلقليمية 

والقطرية

اإلعالم 
الصحفيون ووسائل اإلعالم، مبا يشمل كال من وسائل اإلعالم التقليدية 

والجديدة

قادة املدن والحكومة املحلية 
العمد واملحافظون واملسؤولون املحليون

املؤسسات الخريية 
التي تلتزم بتعزيز الصحة العاملية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 املؤسسات األكادميية
والبحثية 
مبا يشمل تخصصات متعددة من بينها علوم التطبيق وشبكة املراكز 

املتعاونة مع املنظمة

وفيام ييل ذكر هؤالء الرشكاء عىل سبيل املثال ال الحرص:

إقامة الرشاكات الالزمة 
التّخاذ اإلجراءات
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مجموعة تدابري تقنية ب
آكتيف

من الرضوري املواظبة عىل مامرسة النشاط البدين من أجل التمتّع مبستوى جيد من الصحة والعافية بجميع األعامر، 
بعد أن ثبت أن مامرسته تساعد يف الوقاية من األمراض غري السارية ومعالجتها، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية 
وداء السكري ورسطان الثدي والقولون )1(. ويسهم أيضاً النشاط البدين يف تقليل عوامل الخطر املهمة األخرى لإلصابة 
باألمراض املذكورة، مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والبدانة، ويؤدي إىل تحسني الصحة النفسية وتأخري بدء ظهور 

أعراض الخرف وإىل تحسني نوعية الحياة )1(. كام تسهم اإلجراءات الوطنية املُتّخذة لزيادة معدالت مامرسة النشاط 
البدين يف تحقيق أولويات صحية أخرى وبلوغ أهداف كثرية من أهداف التنمية املستدامة لعام 2030.

وإضافة إىل ما يُجنى من فوائد صحية عديدة يف األجل القصري وطوال العمر من االستثامر يف مامرسة النشاط البدين، 
فإن االستثامر يف مامرسته ميكن أن يساعد عىل تحقيق العديد من األولويات الصحية األخرى الوثيقة الرتابط ببعضها 

البعض ودعم الوفاء باملقطوع حالياً من التزامات عاملية ووطنية، ومنها ما ييل:

آكتيف
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التمّتع بالصحة يف مرحلة 

الشيخوخة )9(

مناء الطفل يف مراحل العمر 

املبكرة  )15، 16(

 تنفس هواء أنقى وتحقيق

التنمية املستدامة )10–12(

 مدن صحية 

)10(

 صحة املرأة والطفل واملراهق  

)17-15(

 الصحة النفسية والعافية  

)14 ،13(

برنامج عمل جديد بشأن 

املناطق الحرضية )12(
السالمة عىل الطرق )10( عادات األكل الصحية والوقاية من اإلصابة بزيادة 

 الوزن والبدانة  

)19–17(

اإلعاقة )20(

الربط بني أولويات 
السياسات الصحية
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الشكل 4: الفوائد املشرتكة االجتامعية واالقتصادية والبيئية املجنية من اإلجراءات السياساتية الرامية إىل زيادة معدالت 

مامرسة النشاط البدين

إن السياسات التي ترفع مستوى املشاركة يف مامرسة امليش وركوب الدراجات والرياضة والرتفيه الباعث عىل النشاط 
 واللعب ميكن أن تسهم مبارشة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 )مثلام هو مبنّي بالتفصيل يف

التذييل 1 من خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدين )1((. ويبني الشكل 4 العديد من الفوائد املشرتكة املجنية من 
تطبيق سياسات رامية إىل زيادة معدالت مامرسة النشاط البدين.

النشاط البدين وأهداف 
التنمية املستدامة

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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مجموعة تدابري تقنية ب

ستقوم املنظمة لدى عملها يف إطار الرشاكات بتزويد البلدان بالدعم الالزم لتنفيذ مجموعة التدابري التقنية آكتيف 
لزيادة معدالت مامرسة النشاط البدين، وسيجري تعزيز القدرات العاملية واإلقليمية والوطنية يف مجال التنسيق تلبيًة 

الحتياجات البلدان من الدعم التقني واالبتكار واإلرشاد.

وسرتكز املنظمة عىل املجاالت الرئيسية التالية:

تيسري إقامة رشاكات 

متعددة القطاعات 

وتعزيزها

رصد التقدم املُحرز 

والنتائج املُحّققة

وضع سياسات ومبادئ 

توجيهية وأدوات 

ونرشها

تشجيع االبتكار وإيجاد 

الحلول الرقمية

الدعوة إىل اتّخاذ 

إجراءات سياسية وإقامة 

الرشاكات وتعزيز 

مشاركة املجتمع

تعزيز االستثامر يف 

مجايل البحث والتقييم

التشارك من أجل تعزيز 

قدرات القوى العاملة

تقديم الدعم التقني دعم عمليات تعبئة 

املوارد

دعم أنشطة نقل 

املعارف

دعم النتائج املحققة 
يف البلدان
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يلزم االضطالع برصد فعال ملعدالت التنفيذ عىل 
الصعيدين العاملي والوطني، وستقود املنظمة عملية 
وضع إطار رصد عاملي لتوفري مجموعة من املؤرشات 
املُوىص بها فيام يخص اإلجراءات والنتائج والحصائل 

التي ميكن تنفيذها بجميع البلدان. وسيصبو اإلطار إىل 
بلوغ هدف مؤداه تقليل عبء الحصول عىل البيانات 

إىل أدىن حد بفضل االستعانة، حيثام أمكن، بالنظم 
القامئة املعنية بجمع البيانات واملؤرشات الراسخة 

املُطبّقة يف إطار سائر السياسات الصحية واالجتامعية 
والبيئية ذات الصلة، فضالً عن االستعانة بأطر تقديم 

التقارير ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة. وستُقّدم 
تقارير مرحلية عاملية عن معدالت التنفيذ بالبلدان إىل 

جمعية الصحة العاملية يف األعوام 2021 و2026 و2030.

ودعامً ألنشطة الرصد والتقييم عىل الصعيدين الوطني 
ودون الوطني، ستُوضع إرشادات بشأن مجموعة موّسعة 

النطاق من املؤرشات املتعلقة باإلجراءات والنتائج 
والحصائل. ومن املُتوّخى أن تواظب البلدان عىل نرش 

تقارير وطنية عنها، وستُشّجع عىل تعزيز عملية إعداد 
تقارير عن البيانات املصّنفة

رصد التقدم املُحرز
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