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ت نومهم
صحة العالمية مبادئ توجيهية بشأن ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط البدني وسلوكياتهم المقترنة بقلة الحركة ووق

منظمة ال

مسرد المصطلحات
التعريفالمختصرالمصطلح

تراكم الدهون المفرط في الجسم (زيادة الوزن، السمنة) بحسب قياسه بواسطة منسب كتلة الجسم ومنسب التشحم
كتلة الجسم حسب السن والفارق المعياري عن متوسط قيمة هذا المنسب وسماكة ثنيات الجلد وكتلة الدهون 

المتراكمة في الجسم.

نسبة الدهون الموجودة في الجسم وكتلته الخالية منها، والتي يمكن قياسها بوصفها نسبة الدهون الموجودة تكوين الجسم
فيه. وُيمّثل تكوين الجسم بواسطة مؤشري منسب كتلة الجسم (انظر أدناه) ومحيط الخصر، وهما مؤشران 

جيدان بمعظم الحاالت على المخاطر الصحية الناجمة عن تشحم الجسم بشكل مفرط.

الوزن (بالكيلوغرام)/ الطول (بالمتر) المربعBMIمنسب كتلة الجسم

 BMI-for-age
(منسب كتلة الجسم 
حسب السن) أو 
 BMI z-score

(الفارق المعياري 
عن متوسط قيمة 
منسب كتلة الجسم)

منسب كتلة الجسم المعدل بحسب السن والموّحد بالنسبة إلى األطفال
الفوارق المعيارية عن متوسط قيمة منسب كتلة الجسم هي عبارة عن مقاييس لوزن الطفل النسبي المعدل 

بحسب سنه وجنسه. ويمكن تحديد هذه الفوارق (أو المقاييس المئوية المعادلة له من منسب كتلة الجسم 
المعدل بحسب السن) على ضوء سن الطفل وجنسه ومنسب كتلة جسمه وعلى أساس معيار مرجعي 

مناسب.

التأثير المتبادل فيما بين ضغط الدم والدهون الموجودة فيه وسكر الغلوكوز واألنسولين على الصحة.صحة فعاليات القلب األيضية

عملية تنمية مهارات التعلّم وشحذ الذاكرة وتنمية مهارات االنتباه والتركيز وإجادة اللغات.تنمية القدرات اإلدراكية

مصطلح يعبر عن حاالت القصور والقيود المفروضة على ممارسة الفرد لألنشطة والمشاركة فيها.اإلعاقة

قدرة الفرد على التعامل مع التجارب العاطفية واالستجابة لها، مثل التوتر والقلق والمزاج والحالة ضبط المشاعر
المزاجية وفرط النشاط/ االندفاع.

لعب الطفل بنشاط مفعم معادل لممارسته نشاط بدني يتراوح وقعه بين المعتدل والشديد عندما يبدأ الطفل اللعب المفعم بالنشاط
باللهاث ويسخن جسمه. وقد يتخذ هذا اللعب عدة أشكال وينطوي على مشاركة أطفال آخرين ومقدمي 

خدمات الرعاية واستعمال أدوات أخرى فيه، أو قد ال ينطوي على ذلك.

ممارسة النشاط البدني بشكل مخطط له ومنظم ومتواتر الوقع عموماً لبلوغ غرض معين.التمارين

مقياس لقدرة الجسم على أداء وظائفه بكفاءة وفعالية في إطار مزاولة العمل وممارسة األنشطة الترفيهية، اللياقة
والذي يشمل مثالً اللياقة البدنية ولياقة القلب وجهاز التنفس.

اللعب على أرضية مهيأة 
للهو

لعب الرضيع تحت إشراف اآلخرين بحيث يتحرك على أرضية للعب وينمي مهاراته الحركية.

طفل يقل عمره عن سنة واحدة ألغراض ما ُيجرى من دراسات بشأن من تتراوح أعمارهم من األطفال الرضيع
بين لحظة الوالدة و11.9 شهراً.

أنشطة ُتمارس مع أحد الوالدين أو مقدم خدمات الرعاية ال تنطوي على مشاهدة الشاشات بوصفها وسيلة األنشطة التفاعلية
ترفيهية، ويمكن أن تشمل القراءة والغناء ورواية القصص والتلوين وبناء الكتل من قطع اللعب الهندسية 

وقص األشكال واأللغاز واأللعاب.

انظر تعريف اللعباللعب التفاعلي
اللعب التفاعلي هو اللعب مع أحد الوالدين أو مقدم خدمات الرعاية بحيث يتفاعل فيه الطفل والبالغ/ الطفل 

األكبر سناً ويشاركان في اللعب من أجل التعلم في مجال تنمية المهارات اإلدراكية والحركية على حد 
سواء.

يعادل النشاط البدني الخفيف الوقع مقداراً يتراوح بين 1.٥ وحدة و4 وحدات من المكافئ األيضي ألداء LPAالنشاط البدني الخفيف الوقع
النشاط، أي األنشطة التي يستهلك فيها الطفل طاقة تتراوح بين 1.٥ مثل و4 أمثال ما يستهلكه وهو في 

وضع الراحة.
ويمكن أن يشمل ذلك بالنسبة إلى صغار األطفال المشي البطيء أو االستحمام أو غير ذلك من األنشطة 

العرضية التي ال تؤدي إلى شعورهم بسخونة أجسامهم أو شعورهم باللهاث.

المكافئ األيضي ألداء النشاط، أو ببساطة المكافئ األيضي، هو مقياس فسيولوجي للتعبير عما يستهلك من METالمكافئ األيضي ألداء النشاط
طاقة (أو سعرات حرارية) في ممارسة األنشطة البدنية. وتعادل الوحدة الواحدة من المكافئ األيضي ألداء 

النشاط الطاقة التي يستهلكها الفرد أثناء جلوسه في وضع الراحة.
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التعريفالمختصرالمصطلح
النشاط البدني الذي يتراوح 

وقعه بين المعتدل والشديد
MVPA يعادل النشاط البدني المعتدل الوقع لدى الطفل الذي يمارسه مقداراً يتراوح بين 4 و7 وحدات من المكافئ

األيضي ألداء النشاط، أي األنشطة التي يستهلك فيها الطفل طاقة تتراوح بين 4 و7 أمثال ما يستهلكه وهو 
في وضع الراحة.

ويعادل النشاط البدني الشديد الوقع ما مقداره 7 وحدات أو أكثر من وحدات المكافئ األيضي ألداء النشاط.
ويمكن أن يشمل ذلك بالنسبة إلى صغار األطفال المشي السريع وركوب الدراجات والركض ولعب الكرة 

والسباحة والرقص وما إلى ذلك، والتي يسخن فيها جسم الطفل ويشعر باللهاث. انظر تعريف اللعب المفعم 
بالنشاط

نماء جهاز الطفل العضلي وهيكله العظمي واكتسابه للمهارات الحركية إجماالً (التي ُيشار إليها أحياناً باسم تنمية المهارات الحركية
المهارات الحركية األساسية)، وللمهارات الحركية الدقيقة، ومنها التحكم في األشياء.

قسط من النوم يأخذه الطفل عادًة أثناء النهار إضافة إلى وقت نومه العادي ليالً.القيلولة

وقت الجلوس المقترن بقلة 
الحركة من دون مشاهدة 

الشاشات

يشير التعبير عادًة إلى الوقت الذي يقضيه الطفل بالجلوس من دون الترفيه عن نفسه بمشاهدة الشاشات، 
وهو يشمل بالنسبة إلى صغار األطفال االستلقاء على حصيرة أو الجلوس على كرسي عال أو في عربة 

الرضيع أو عربة الطفل الذي تقل حركته فيه أو الجلوس لقراءة كتاب أو اللهو بلعبة رزينة.

حركة الجسم بطريقة يستهلك فيها طاقة أكبر مّما يستهلكه منها بكثير في وضع الراحة.PAالنشاط البدني
ويمكن أن يشمل ذلك بالنسبة إلى صغار األطفال المشي والزحف والركض والقفز ولعبة التوازن والتسلق 

داخل مرافق اللعب وفوقها والرقص وركوب األلعاب المزّودة بعجالت وركوب الدراجات الهوائية واللعب 
بحبال القفز وما إلى ذلك.

ُيعرف اللعب على أنه ممارسة المشاركين فيه للهو ال غير (من دون هدف محدد) طواعية وتمتعهم اللعب
بممارسة هذا اللعب الذي يتسم بطابع إبداعي. ويمكن أن ُيمارس انفرادياً أو جماعياً من دون اللهو باألشياء 
أو باللهو بها، علماً بأن صغار األطفال يكتسبون مهارات النماء ويعززونها من خالل تفاعالتهم المرحة مع 

األشخاص ولهوهم باألشياء.

طفل في السن السابق 
للدراسة

طفل يتراوح عمره بين 3 سنوات وأقل من ٥ سنوات (36-٥9.9 شهراً).

استلقاء الطفل على وجهه (انظر وقت اللهو على البطن)وضع االنبطاح

تشمل أبعاد الصحة النفسية والعاطفية واالجتماعية.الصحة النفسية-االجتماعية

الوقت الذي ُيربط فيه الرضيع أو الطفل بأحزمة أو أربطة في عربة الرضيع أو عربة الطفل أو كرسي تقييد الحركة
عال أو على جسم شخص بالغ (سواء على صدره أم على ظهره) ويعجز فيه عن التحرك بحرية.

وقت الجلوس المقترن بقلة 
الحركة لمشاهدة الشاشات

الوقت الذي يقضيه الطفل خامل الحركة في الترفيه عن نفسه بمشاهدة الشاشات (من تلفزيون وحاسوب 
وأجهزة محمولة)، وهو ال يشمل الترفيه بواسطة األلعاب الباعثة على النشاط المعروضة على الشاشات 

والتي يلزم أن يمارس الطفل فيها نشاطاً بدنياً أو حركياً.

السلوكيات المقترنة بقلة 
الحركة

أية سلوكيات يكون فيها الطفل مستيقظاً ويستهلك فيها طاقة بمقدار يقل عن 1.٥ وحدة من وحدات المكافئ 
األيضي ألداء النشاط، أو يساوي هذا المقدار، وهو في وضع الجلوس أو االتكاء أو االستلقاء.

ويشمل ذلك بالنسبة إلى األطفال دون سن الخامسة الوقت الذي يقضونه وهم مربوطون باألحزمة في 
مقعد سيارة أو كرسي عال أو عربة رضيع أو عربة طفل أو في جهاز حمل أو على ظهر مقدم خدمات 

الرعاية، بما فيه ذاك الذي يقضونه وهم جالسون بهدوء ينصتون إلى قصة ُتروى على مسامعهم.

مدة النوم وتوقيته.سلوكيات النوم
وهما يشمالن بالنسبة إلى األطفال دون سن الخامسة نومهم في الليل وقيلولتهم أثناء النهار على حد سواء.

طفل يتراوح عمره بين سنة واحد وأقل من 3 سنوات (12-3٥.9 شهراً).طفل حديث المشي

الوقت الذي يقضيه الرضيع مستلقياً على وجهه (بوضع االستلقاء على البطن) أثناء يقظته وتكون أطرافه وقت اللهو على البطن
فيه طليقة الحركة دون قيود.

مسرد المصطلحات
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آيات شكر وتقدير
تعرب إدارة الوقاية من األمراض غير السارية عن أسمى آيات امتنانها لألفراد والمنظمات الوارد ذكر أسمائهم أدناه على 

إسهامهم في عملية إعداد هذه المبادئ التوجيهية ودعمهم لها.

وتألفت عضوية فريق المنظمة التوجيهي المعني بإدارة عملية وضع المبادئ التوجيهية من كل من فيونا بول وخواو بريدا 
وبرناديت ديلمانز والري غرومر-سترو ونايجل رولينز وثاكسافون ثامارانغسي وتيمو واكانيفالو وجوانا ويلومسين. 

أما الفريق المعني بإعداد المبادئ التوجيهية فقد تألف من كل من محمد أنصاري وكريستين تشين ولويز تشوكيت 
ونيارادزاي دانغارمبيزي-مونامبا وكاثرين دريبر وناتالي فاربور-المبرت وكاميش فلين ونوشين خان وأليسا خواجا 
وألبرت لي وأنتوني أوكيلي وماتياس بورتيال وجون رايلي وراشيل رودين ومارك تريمبالي وبوجيتا ويكراماسينغ. 

وضم فريق الخبراء الخارجيين المعني باالستعراض في عضويته كل من أورانا تشانداسيري وجوناثان كالين وسوزان 
رينغ-ديميتريو ويويتشي ساكاكيهارا ومارك توملينسون.

وتولت قيادة عمليات االستعراض المنهجية للبّينات كل من فاليري كارسون وفيرونيكا بويتراس وجان فيليب تشابوت 
ونيكوالس كوزيك. فيما أجرى كل من كيسي غراي وجواو بيريرا ومارك تريمبالي وتشيجوانغ زهانغ المزيد من 

البحوث في المصنفات األدبية المنشورة بجميع لغات المنظمة الرسمية.

وُحّدثت بكانون األول/ ديسمبر 2017 الملخصات المعّدة عن البّينات وجداولها باتباع منهجية تصنيف البّينات وتقديرها 
ووضعها وتقييمها على يد كل من كيسي غراي ومارك تريمبالي والفريق المعني بالبحوث المتعلقة بأنماط العيش 

الصحية المفعمة بالنشاط والوقاية من السمنة العامل في مستشفى األطفال التابع لمعهد بحوث أونتاريو الشرقية، أوتاوا، 
كندا.

وقدمت وكالة الصحة العامة في كندا الدعم المالي للفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية من أجل عقد اجتماعه 
الختامي، وهو عمل تعذر إنجازه لوال هذا الدعم.

ت نومهم
صحة العالمية، مبادئ توجيهية بشأن ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط البدني وسلوكياتهم المقترنة بقلة الحركة ووق
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ُيعرف الخمول البدني على أنه عامل خطر رئيسي يتسبب في 
وقوع الوفيات بالعالم ويسهم في ارتفاع معدالت المعاناة من زيادة 
الوزن والسمنة. وتمثل مرحلة الطفولة المبكرة فترة تتسارع فيها 

خطى نماء الطفل بدنياً وإدراكياً ووقتاً تتشكل فيه عاداته وتكون فيها 
أبواب العادات التي تتبعها أسرته بوصفها من أنماط حياتها مفتوحة 

على مصراعيها أمام التغييرات والتكيفات. واستيفاًء للتوصيات 
الموضوعة بشأن الوقت المخصص لممارسة النشاط البدني يومياً، 
والسيما لدى األطفال، فإنه يلزم مراعاة نمط ممارسة النشاط خالل 

اليوم المكون من 24 ساعة عموماً، ألنه مكون من وقت النوم ووقت 
تقل فيه الحركة وآخر لممارسة النشاط البدني، سواء كان وقعه خفيفاً 

أم معتدالً أم شديداً.

وتستهدف هذه المبادئ التوجيهية فئات الجمهور األساسية من 
راسمي السياسات في وزارات كل من الصحة و/ أو التعليم و/ أو 
الضمان االجتماعي من العاملين في بلدان مرتفعة الدخل وكذلك 
منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل، واألفراد العاملين في 

منظمات غير حكومية وفي دوائر معنية بنماء الطفل في مرحلة 
الطفولة المبكرة، واألفراد المعنيين بإسداء المشورة وتقديم اإلرشاد 
إلى مقدمي خدمات الرعاية، مثل ممرضات المجتمع أو األسرة أو 
أطباء المجتمع أو األسرة أو أطباء األطفال أو المعالجين المهنيين. 
وهذه المبادئ التوجيهية معّدة لغرض مساعدة المسؤولين في إطار 
اضطالعهم بعملية وضع خطط وطنية معنية بزيادة معدل ممارسة 

صغار األطفال للنشاط البدني وتقليل األوقات التي يقضونها دون 
حراك وتحسين أوقات نومهم بفضل وثائق اإلرشاد وتحديد العناصر 
الحاسمة األهمية بالنسبة إلى خدمات رعاية الطفل وتدريب المهنيين 

المعنيين برعاية صحة الطفل ونمائه بمرحلة الطفولة المبكرة قبل 
دخولهم الخدمة.

وتصبو هذه المبادئ التوجيهية إلى بلوغ أهداف عامة مؤداها تقديم 
توصيات بشأن مقدار الوقت المخصص من اليوم المكون من 24 

ساعة الذي ينبغي أن يقضيه صغار األطفال دون سن الخامسة 
لممارسة النشاط البدني أو النوم من أجل تمتعهم بالصحة والعافية، 
وتعيين الحد األقصى الموصى به من الوقت الذي ينبغي أن يقضيه 
الطفل في ممارسة أنشطة مشاهدة الشاشات المقترنة بقلة الحركة أو 

الوقت الذي يكون فيه مقّيد الحركة. وتسعى التوصيات من خالل 
تقديمها لهذه اإلرشادات إلى سد فجوة تتخلل التوصيات الصادرة 
عن المنظمة بشأن ممارسة النشاط البدني، ألن األطفال دون سن 

الخامسة لم ُيدرجوا في التوصيات العالمية الصادرة في عام 2010 
بشأن ممارسة النشاط البدني من أجل التمتع بالصحة، كما ستسهم 

التوصيات في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء 
على سمنة األطفال. وتسهم أيضاً هذه المبادئ التوجيهية في تنفيذ 

اإلطار األوسع نطاقاً المعني برعاية الطفل أثناء تنشئته تحقيقاً لنمائه 
في مرحلة الطفولة المبكرة، علماً بأن رعاية الطفل أثناء تنشئته 

تشمل تلبية احتياجاته من الصحة والتغذية والسالمة، فضالً عن إتاحة 
فرص التعلم في وقت مبكر أمامه. وال تتناول هذه المبادئ التوجيهية 
تحديداً احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة 

من النشاط البدني والنوم والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة. وقد 
تناسب التوصيات الواردة فيها األطفال ذوي اإلعاقة أو المصابين 

بأمراض مزمنة، ولكن البد أن يسعى الوالدان ومقدمي خدمات 
الرعاية إلى طلب المزيد من المشورة من المهنيين الصحيين أو 
المعنيين بتزويد الطفل بخدمات تنفيذ التدخالت في مرحلة مبكرة.

وأعدت هذه المبادئ التوجيهية بما يتماشى مع الكتيب الصادر 
عن المنظمة بشأن إعداد المبادئ التوجيهية، واسُتِهل إعدادها في 

عام 2017 عقب تشكيل فريق توجيهي معني بها. وقد اجتمع 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 الفريق المعني بإعداد المبادئ 

التوجيهية والمؤلفة عضويته من الخبراء التقنيين وأصحاب المصلحة 
المعنيين الوافدين من جميع أقاليم المنظمة الستة للبت في المسائل 

الحاسمة األهمية والحصائل المقرر تقييمها. وجرى تحديث عمليات 
االستعراض المنهجية القائمة والحديثة والعالية الجودة وتوسيع نطاق 

 معايير البحث لكي تشمل جميع اللغات الرسمية الست خالل
الثنائية 2017-2018. وأُِعدت مرتسمات منهجية تصنيف المبادئ 
التوجيهية وتقديرها ووضعها وتقييمها باتباع المنهجية التي أوصت 

بها اللجنة المعنية باستعراض المبادئ التوجيهية وبدعم من أحد 
الخبراء المعنيين بتطبيقها.

 واجتمع الفريق المعني بإعداد المبادئ التوجيهية في نيسان/
أبريل 2018 بأوتاوا، كندا، الستعراض الملخصات المعدة عن 
البّينات المتعلقة بالحصائل الحاسمة األهمية وجودة تلك البّينات 
ومخاطر تنفيذ التوصيات وفوائدها والقيم والتفضيالت المحددة 

فيها ومدى جدواها ومقبوليتها وإنصافها وآثارها على الموارد. وقد 
اسُترشد في إجراء المناقشات بخبرة الفريق المعني بإعداد المبادئ 

التوجيهية بالحاالت التي لم تتوفر فيها بّينات ُيستهدى بها فيما يخص 
هذه الجوانب. وأجمع الفريق بالكامل على إعداد التوصيات التي يرد 

ملخصها أدناه، فيما تتاح الجداول المعّدة بواسطة منهجية تصنيف 
المبادئ التوجيهية وتقديرها ووضعها وتقييمها في مرتسمات البّينات 

. وسُتحدث  الواردة في المالحق المنشورة على شبكة الويب 
التوصيات في غضون عشر سنوات ما لم ُتجرى بحوث أخرى في 

هذا المجال تقدم المزيد من البّينات التي تبرر تحديث التوصيات قبل 
حلول ذلك الوقت، وسوف ُتستحدث أدوات عملية تدعم نشر هذه 

التوصيات وتكييفها وتنفيذها.

ملخص تنفيذي

https://apps.who.int/iris/handle/10665/311663 :متاح في الرابط اإللكتروني التالي 

ملخص تنفيذي
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وسعياً إلى جني أكبر الفوائد الصحية، 
فإنه ينبغي أن يستوفي الرّضع وصغار 

األطفال جميع التوصيات المتعلقة بالنشاط البدني 
والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة والنوم خالل اليوم 

المكون من 24 ساعة.
ويمكن جني المزيد من الفوائدة الصحية بفضل االستعاضة 

عن الوقت الذي تقيد فيه حركة الطفل أو ُيخصص 
لجلوسه لمشاهدة الشاشات دون حراك بممارسة المزيد 

من النشاط البدني الذي يتراوح وقعه بين المعتدل 
والشديد، والحرص في الوقت نفسه على أن 

ينال قسطاً وافياً من النوم.
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 توصيات بشأن ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط
 البدني وسلوكياتهم المقترنة بقلة الحركة ونومهم طوال

اليوم المكون من 24 ساعة

24

هذه المبادئ التوجيهية معّدة لجميع األطفال األصحاء دون سن 
الخامسة، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الثقافية أو وضع 
أسرهم االجتماعي واالقتصادي، وهي ذات صلة باألطفال من 

المتمتعين بكل القدرات؛ على أن مقدمي خدمات الرعاية 
لألطفال ذوي اإلعاقة أو للمصابين منهم بحاالت صحية 

قد يسعون إلى الحصول على المزيد من اإلرشادات 
من أحد المهنيين الصحيين.

وينبغي أن ُيحرص على القيام بما يلي مع الرّضع )الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة( في غضون اليوم 
المكون من 24 ساعة:

أن ُينّشطوا بدنياً عدة مرات يومياً بطرق 
متنّوعة، وخصوصاً بواسطة التفاعل 

معهم عبر أرضية مهيأة للعب عليها؛ ومن 
األفضل أن يلعبوا لوقت أطول. أما بالنسبة 

إلى غير القادرين منهم على التنقل بعُد، فإن 
هذا األمر يشمل اللعب معهم لمدة 30 دقيقة 
على األقل في وضع االنبطاح على الوجه 
(وقت اللهو على البطن) بحيث ُتقّسم هذه 
المدة على طول اليوم أثناء فترة استيقاظ 

الرضيع؛

وأال ُتقّيد حركتهم ألكثر من ساعة واحدة 
في المرة الواحدة (كأن يجلسوا في عربات 

الرّضع/ عربات األطفال أو الكراسي العالية 
أو أن ُيحملوا مربوطين باألحزمة على 

ظهر مقدم خدمات الرعاية). وال ُينصح 
بتخصيص وقت لمشاهدة الشاشات. أّما في 
حالة جلوسهم المقترن بقلة الحركة، فُيشجع 

على إشراكهم في اإلنصات إلى ما يقرأه 
على مسامعهم مقدم خدمات الرعاية أو 

يرويه لهم من قصص؛

وأن ينالوا قسطاً جيد النوعية من النوم لمدة 
تتراوح بين 14 و17 ساعة (بالنسبة إلى 

من تتراوح أعمارهم منهم بين لحظة الوالدة 
و3 أشهر) أو بين 12 و16 ساعة (بالنسبة 
إلى من تتراوح أعمارهم منهم بين 4 أشهر 

و11 شهراً)، بما في ذلك أوقات القيلولة.
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 مبادئ توجیھیة بشأن النشاط
 البدني والسلوك المستقر والنوم

لألطفال دون سن 5 سنوات

وينبغي أن ُيحرص على القيام بما يلي مع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات:
أن يقضوا وقتاً ال يقل عن 180 دقيقة 

في ممارسة أنشطة بدنية مختلفة األنواع 
بصرف النظر عن معدل وقعها، بما فيه 

ساعة ُتمارس فيها أنشطة يتراوح وقعها بين 
المعتدل والشديد، بحيث ُيقّسم هذا الوقت 
على طول اليوم؛ وُيفّضل أن يمارسوها 

لوقت أطول؛

وأن ينالوا قسطاً جيد النوعية من النوم 
لمدة تتراوح بين 10 ساعات و13 ساعة، 

بما في ذلك أوقات القيلولة، وأن ُيحرص 
على تنظيم أوقات نومهم واستيقاظهم. 

وينبغي أن ُيحرص على القيام بما يلي مع األطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسنتين(:
أن يقضوا وقتاً ال يقل عن 180 دقيقة 

في ممارسة أنشطة بدنية مختلفة األنواع 
بصرف النظر عن معدل وقعها، بما 

فيها تلك التي يتراوح وقعها بين المعتدل 
والشديد، بحيث ُيقّسم هذا الوقت على طول 
اليوم؛ وُيفّضل أن يمارسونها لوقت أطول؛

وأن ينالوا قسطاً جيد النوعية من النوم 
لمدة تتراوح بين 11 و14 ساعة، بما في 

ذلك أوقات القيلولة، وأن ُيحرص على تنظيم 
أوقات نومهم واستيقاظهم.

وأال تقّيد حركتهم ألكثر من ساعة واحدة 
في المرة الواحدة (كأن يجلسوا في عربات 

الرّضع/ عربات األطفال) أو يجلسوا لفترات 
زمنية طويلة. وينبغي أال يزيد الوقت 

الُمخّصص لجلوسهم دون حراك لمشاهدة 
الشاشات على ساعة واحدة؛ ومن األفضل 

أن يكون أقل. وُيشّجع في حالة جلوسهم 
المقترن بقلة الحركة على إشراكهم في 

اإلنصات إلى ما يقرأه على مسامعهم مقدم 
خدمات الرعاية أو يرويه لهم من قصص؛

وأال تقّيد حركتهم ألكثر من ساعة واحدة 
في المرة الواحدة (كأن يجلسوا في عربات 

الرّضع/ عربات األطفال أو الكراسي العالية 
أو أن ُيحملوا مربوطين باألحزمة على ظهر 

مقدم خدمات الرعاية) أو يجلسوا لفترات 
زمنية طويلة. وبالنسبة إلى البالغين منهم سنة 

واحدة من العمر، فال ُينصح بتخصيص وقت 
يجلسون فيه دون حراك لمشاهدة الشاشات 

)مثل مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو أو 
التسلية بألعاب الحاسوب(. أّما فيما يخص 

البالغين منهم سنتين من العمر، فإنه ينبغي 
أال يزيد الوقت الُمخّصص لجلوسهم دون 

حراك لمشاهدة الشاشات على ساعة واحدة؛ 
ومن األفضل أن يكون أقل. وُيشّجع في حالة 
جلوسهم المقترن بقلة الحركة على إشراكهم 

في اإلنصات إلى ما يقرأه على مسامعهم مقدم 
خدمات الرعاية أو يرويه لهم من قصص؛

ملخص تنفيذي
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معلومات أساسية
يعرف الخمول البدني على أنه عامل خطر رئيسي يتسبب في وقوع 
الوفيات بالعالم ويسهم في ارتفاع معدالت المعاناة من زيادة الوزن 

والسمنة. ونشرت المنظمة في عام 2010 توصيات عاملية بشأن مامرسة 
النشاط البدين من أجل التمتع بالصحة )1( وردت فيها تدخالت مبينة 

بالتفصيل بخصوص الوقاية األولية من اإلصابة باألمراض غير 
السارية بفضل ممارسة السكان للنشاط البدني. وتشير التقديرات 

المستمدة من عام 2012 إلى أن عدم استيفاء هذه التوصيات 
الموضوعة بشأن ممارسة النشاط البدني يتسبب في وقوع أكثر من 

٥ ماليين وفاة سنوياً على الصعيد العالمي )2(. ورغم معرفتنا 
بوجود نسبة تزيد على 23٪ من البالغين وأخرى تزيد على 80٪ من 
المراهقين من غير الناشطين بدنياً بما فيه الكفاية )3(، فإنه ال توجد 

حالياً بيانات مماثلة عن صغار األطفال.

وقد وضعت توصيات راسخة بشأن ثالث فئات عمرية من السكان 
(٥ سنوات-17 سنة، 18-64 سنة و6٥ سنة فما فوق)، ولكنها 

لم تشمل األطفال دون سن الخامسة حتى هذه المرحلة. أما النشاط 
البدني الذي ُيوصى بأن يمارسه األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

٥ سنوات و17 سنة لتحسين أداء القلب والجهاز التنفسي واللياقة 
العضلية وصحة العظام والمؤشرات الحيوية المتعلقة بصحة القلب 

واألوعية الدموية والفعاليات األيضية وتقليل أعراض اإلصابة بالقلق 
واالكتئاب، فهو نشاط ُيمارس على نحو تراكمي لمدة ال تقل عن 60 

دقيقة يومياً بوقع يتراوح بين المعتدل والشديد (انظر تعريف هذه 
المصطلحات الواردة في المسرد)، من خالل اللهو وممارسة األلعاب 

وأنواع الرياضة والتنقل والترفيه والتربية البدنية، وذلك في سياق 
ممارسة أنشطة األسرة والمدرسة والمجتمع. ومن شأن ممارسة 

النشاط البدني بمعدالت تزيد مدتها على 60 دقيقة أن يعود بالمزيد 
من الفوائد الصحية، وينبغي دمج ممارسات النشاط البدني الشديد 

الوقع، بما فيها تلك التي تشّد العضالت وتقوي العظام، في تلك 
األنشطة من أجل ممارستها أسبوعياً لثالث مرات على األقل.

وتمثل مرحلة الطفولة المبكرة (دون سن الخامسة) فترة تتسارع 
فيها خطى نماء الطفل بدنياً وإدراكياً ووقتاً تتشكل فيه عاداته وتكون 

فيها أبواب العادات التي تتبعها أسرته بوصفها من أنماط حياتها 

مفتوحة على مصراعيها أمام التغييرات والتكيفات. ويمكن أن تؤثر 
السلوكيات التي يتبعها الفرد بوصفها من أنماط حياته والمكتسبة في 

 مطلع عمره على معدالت ممارسته للنشاط البدني طوال 
عمره )4(. كما يمكن أن تسهم ممارسة اللعب المفعم بالنشاط وإتاحة 
فرص ممارسة النشاط البدني بوقع منتظم وآخر غير منتظم في تنمية 

المهارات الحركية وسبر أغوار البيئة المادية.

واستيفاًء للتوصيات الموضوعة بشأن الوقت المخصص لممارسة 
النشاط البدني يومياً، وخاصة لدى األطفال، فإنه يلزم مراعاة نمط 

ممارسة النشاط خالل اليوم المكون من 24 ساعة عموماً، ألنه مكون 
من وقت النوم ووقت تقل فيه الحركة وآخر لممارسة النشاط البدني، 

سواء كان وقعه خفيفاً أم معتدالً أم شديداً. وتتزايد بإطراد معدالت 
انتشار السلوكيات المقترنة بقلة الحركة، سواء كانت ركوب وسائل 

النقل المزودة بمحركات عوضاً عن المشي أو ركوب الدراجات، 
أم الجلوس على المكتب الدراسي بالمدرسة، أم الجلوس في وضع 
الخمول لمشاهدة التلفزيون أو اللهو بمشاهدة األلعاب اإللكترونية 

على الشاشات )5(، وهي سلوكيات تسفر عن تحقيق حصائل صحية 
رديئة )6(. ومن المعروف أيضاً أن وقت النوم يؤثر على ما يحقق 

من حصائل صحية وأن قصر وقته يسفر عن المعاناة من زيادة 
الوزن والسمنة في مرحلتي الطفولة )7( والمراهقة )8(، والمعاناة 
كذلك من مشاكل الصحة النفسية فيما بين صفوف المراهقين )8(. 
كما تسفر مواظبة الطفل على نيل قسط غير كاف من النوم حتى 

بلوغه سن السابعة عن معاناته من زيادة الشحوم المتراكمة بجسمه 
في وقت الحق من مرحلتي الطفولة والمراهقة )9(.

مقدمة

معلومات
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األساس المنطقي
إن تحسين سلوكيات صغار األطفال فيما يتعلق بممارستهم للنشاط 

البدني وتقليل أوقات جلوسهم دون حراك وتنظيم وقت نومهم سيسهم 
في االرتقاء بمستوى صحتهم البدنية ويقلل من خطر معاناتهم من 

السمنة في مرحلة الطفولة وإصابتهم بما يرتبط بها من أمراض غير 
سارية بمرحلة الحقة من العمر، ويحسن تمتعهم بالصحة النفسية 

والعافية. وستسهم هذه الحصائل الصحية في بلوغ الغاية 2-2 (وضع 
نهاية لجميع أشكال سوء التغذية) والغاية 3-4 (تخفيض الوفيات 

المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية (غير السارية) بمقدار 
الُثلث) من أهداف التنمية المستدامة.

وسلّمت اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال بأهمية التفاعالت 
القائمة بين ممارسة الطفل للنشاط البدني وتجنبه للسلوكيات المقترنة 

بقلة الحركة ونيله لقسط كاف من النوم بالنسبة إلى صحته البدنية 
والنفسية وعافيته، ودعت إلى وضع إرشادات واضحة بشأن ممارسة 

صغار األطفال للنشاط البدني وتجنبهم للسلوكيات المقترنة بقلة 
الحركة ونيلهم لقسط كاف من النوم في التوصية 4-12 الصادرة 

عنها )10(، علماً بأن عادات ممارسة النشاط البدني الصحي وتجنب 
السلوكيات المذكورة ونيل قسط كاف من النوم هي عادات تصبح 

راسخة في مطلع عمر الفرد وتتيح فرصة أمامه لكي يواظب على 
تشكيل عاداته هذه في مرحلتي الطفولة والمراهقة ومن ثم في مرحلة 

البلوغ )4(.

وترتبط ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط البدني بعالقة 
إيجابية بمؤشرات صحية مثل الوقاية من تشحم الجسم وصون 
صحة العظام والهيكل العظمي وصحة فعاليات القلب األيضية 

وتنمية المهارات المعرفية والحركية )11(. ومن المسلم به على 
نحو مطرد الزيادة أن قضاء الكثير من الوقت دون حراك يمكن أن 

يخلف آثاراً ضارة على الصحة )12( وأن هناك توصيات بشأن 
تقليل وقت مشاهدة صغار األطفال للشاشات وضعها عدد من البلدان 

(أستراليا )13(، كندا )14(، الواليات المتحدة األمريكية )15(، 
نيوزيلندا )16(). وال يستغني األطفال عن النوم من أجل تنمية 

مهاراتهم اإلدراكية والبدنية والنفسية-االجتماعية )17(، والسيما لدى 
صغار األطفال، وهو من األسباب الشائعة التي تقلق الوالدين اللذين 

يسعيان إلى الحصول على إرشادات عن هذا الموضوع من المهنيين 
الصحيين. غير أنه ال توجد إرشادات عالمية بشأن مدى تواتر 

ممارسة النشاط البدني ووقعه ومدته تحديداً وتعيين القدر المناسب 
من الوقت المخصص لمشاهدة الشاشات ومدة النوم المثلى الالزمة 

لتمتع هذه الفئة العمرية بالصحة.

ونظراً إلى إتاحة بّينات جديدة عن آثار قلة الحركة ووقت النوم على 
الصحة، فإن هذه التوصيات الصادرة عن المنظمة بشأن ممارسة 

األطفال دون سن الخامسة للنشاط البدني ال تراعي اآلثار المستقلة 
لممارسة هذا النشاط والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة على الحصائل 

الصحية فحسب، بل أيضاً آثارها التراكمية والتآزرية على تلك 
الحصائل.

ونشرت نيوزيلندا في عام 2017 إرشادات بشأن حركة األطفال دون 
سن الخامسة ونومهم )18(، وحذا عدد من البلدان األخرى حذوها 

في هذا المضمار. وأصدرت السلطات الصحية الوطنية في كندا 
وأستراليا مبادئ توجيهية شاملة عن الحركة خالل اليوم المكون من 
24 ساعة (النشاط البدني والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة ووقت 
النوم) لدى األطفال والشباب )19( وصغار األطفال )20، 21(، 

وذلك بناًء على ما أجري من عمليات استعراض منهجية للمصنفات 
األدبية اقترنت بتعليقات أصحاب المصلحة على مسودة المبادئ 
التوجيهية بفضل إجراء المسوح ومناقشات مجموعات التركيز 
)21، 22(. وقد اجتمع مؤخراً الفريق المعني بوضع المبادئ 

التوجيهية المتعلقة بسلوكيات حركة الفئة العمرية من األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين لحظة الوالدة و٥ سنوات والذي أجمع على 

وضعها، بجنوب أفريقيا من أجل تكييف المبادئ التوجيهية الكندية 
واألسترالية،1 ونظر فيما حصل عليه من نتائج في وقت مبكر من 
تقييم معدل ممارسة األطفال للنشاط البدني واألنماط المتعلقة بقلة 
حركتهم ونومهم (أطروحات دكتوراه مقدمة لغرض استعراضها 

حالياً).

وأعدت المنظمة هذه المبادئ التوجيهية بشأن سلوكيات ممارسة 
النشاط البدني وقلة الحركة والنوم بناًء على طلب اللجنة المعنية 

بالقضاء على سمنة األطفال، وعلى عمليات االستعراض المنهجية 
العالية الجودة التي أجريت للمبادئ التوجيهية الكندية واألسترالية، 

علماً بأن العملية التي اضطلعت بها المنظمة لوضع المبادئ 
التوجيهية هي عملية صارمة ومنهجية وشفافة لوضع توصيات 

تراعي قوة البّينات وكذلك القيم والتفضيالت والفوائد واألضرار 
ومبدأ اإلنصاف وحقوق اإلنسان.

 1  التقرير متاح في الرابط اإللكتروني التالي:

https://www.wits.ac.za/media/wits-university/faculties-and-schools/health-sciences/research- 
entities/documents/EYG%20consensus%20panel%20meeting%20notes.pdf 

 (تم االطالع في 5 آذار/ مارس 2019)
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نطاق المبادئ التوجيهية والغرض منها
تصبو هذه المبادئ التوجيهية إلى بلوغ أهداف عامة مؤداها تقديم 
توصيات بشأن مقدار الوقت المخصص من اليوم المكون من 24 

ساعة الذي ينبغي أن يقضيه صغار األطفال دون سن الخامسة 
لممارسة النشاط البدني أو النوم من أجل تمتعهم بالصحة والعافية، 
وتعيين الحد األقصى الموصى به من الوقت الذي ينبغي أن يقضيه 
الطفل في ممارسة أنشطة مشاهدة الشاشات المقترنة بقلة الحركة أو 

الوقت الذي يكون فيه مقّيد الحركة. وال تتناول المبادئ التوجيهية 
كيفية تحديد هذه الفترات، سواء خصصت لممارسة النشاط البدني 

أم للجلوس دون حراك أم للنوم. وستعّد موارد وأدوات أخرى 
لمعالجة هذه المسائل ودعم مربي األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة 

ومزوديهم بخدمات الرعاية ووالديهم لمساعدة األطفال على استيفاء 
هذه التوصيات.

وتسعى التوصيات من خالل تقديمها لهذه اإلرشادات إلى سد فجوة 
تتخلل التوصيات الصادرة عن المنظمة بشأن ممارسة النشاط البدني، 

ألن األطفال دون سن الخامسة لم ُيدرجوا في التوصيات العالمية 
الصادرة في عام 2010 بشأن ممارسة النشاط البدني من أجل التمتع 

بالصحة )1(، كما ستسهم التوصيات في تنفيذ التوصيات الصادرة 
عن اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال )10(. وتسهم أيضاً 
هذه المبادئ التوجيهية في تنفيذ اإلطار األوسع نطاقاً المعني برعاية 
الطفل أثناء تنشئته تحقيقاً لنمائه في مرحلة الطفولة المبكرة )23(، 

علماً بأن رعاية الطفل أثناء تنشئته تشمل تلبية احتياجاته من الصحة 
والتغذية والسالمة، فضالً عن إتاحة فرص التعلم في وقت مبكر 

أمامه. وتحدد هذه المبادئ التوجيهية بشأن ممارسة النشاط البدني 
 والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة والنوم الوقت الموصى بقضائه

فيما يخص كل واحدة من تلك السلوكيات، وذلك في إطار تسليمها 
بما يلي:

ال تقدم التوصيات الموحدة شرحاً بشأن تفاصيل كل ساعة  أ- 
يقضيها الطفل في يومه؛

وُيعبر إلى حد كبير عن ممارسة صغار األطفال للنشاط البدني  ب- 
في شكل لعب مفعم بالنشاط؛

واللعب بهدوء هو لعب غاية في األهمية بالنسبة إلى نماء  ج- 
الطفل وقد يتخذ عدة أشكال (وُيعرف على أنه لعب غير مفعم 

بالنشاط وال يعرف بالتالي على أنه نشاط بدني وقد يمارسه 
الطفل أثناء جلوسه دون حراك)؛

ونيل قسط واف من النوم مهم بالنسبة إلى الطفل لكي يستفيد  د- 
من فرص النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

وعلى هذا األساس، فإن هذه المبادئ التوجيهية ال تصبو إلى معالجة 
جميع النواحي المتعلقة بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، بل 

تسهم في هذا السياق األوسع نطاقاً من خالل تقديمها لتوصيات تعنى 
تحديداً بممارسة الطفل للنشاط البدني ووقت مشاهدته للشاشات دون 
حراك والوقت الذي يقضيه وهو مقيد الحركة أو في الجلوس والنوم.

وال تتناول تحديداً هذه المبادئ التوجيهية احتياجات األطفال ذوي 
اإلعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة من ممارسة النشاط البدني 

والوقت الذي يقضونه دون حراك وفي النوم. وقد تكون التوصيات 
الواردة في هذه المبادئ مناسبة لهؤالء األطفال، ولكن ينبغي أن 

يسعى الوالدان ومقدمي خدمات الرعاية إلى طلب المزيد من 
المشورة من المهنيين الصحيين أو من المعنيين بتزويد األطفال 
بخدمات تنفيذ التدخالت في وقت مبكر )24(. وسيتمكن مقدمي 

خدمات الرعاية بفضل التشخيص المبكر لحاالت تأخير نماء الطفل 
أو إصابته باإلعاقات من تقييم التدخالت الالزم تنفيذها في وقت مبكر 

لعالج الطفل ذي اإلعاقة ووضع خطة بشأن عالجه، والتي يمكن 
أن تشمل تشجيعه على ممارسة النشاط البدني وتخصيص الوقت 

المناسب لكي يقضيه دون حراك أو في مشاهدة الشاشات والنوم في 
إطار ما ُينفذ من برامج وُيقدم من خدمات )25(.

الجماهير المستهدفة
الجماهير المستهدفة لهذه المبادئ التوجيهية، هي:

راسمو السياسات في وزارات كل من الصحة و/ أو التعليم  أ- 
و/ أو الضمان االجتماعي من العاملين في بلدان مرتفعة الدخل 

وكذلك منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل، مّمن يعنون 
بصياغة مبادئ توجيهية تخص بلدانهم تحديداً ووضع خطط 

بشأن البرامج المعنية بالتدخالت الالزمة لتنظيم األسرة أو 
رعاية الطفل أو المجتمع.

بإمكان األفراد العاملين في منظمات غير حكومية وفي دوائر  ب- 
معنية بنماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة أن يستفيدوا من 

هذه المبادئ التوجيهية لتحديد العناصر الحاسمة األهمية من 
خدمات رعاية الطفل.

بمقدور األفراد المعنيين بإسداء المشورة وتقديم اإلرشاد إلى  ج- 
مقدمي خدمات الرعاية، مثل ممرضات المجتمع أو األسرة، 
أو أطباء المجتمع أو األسرة، أو أطباء األطفال أو المعالجين 

المهنيين أن يسترشدوا بهذه المبادئ التوجيهية في إغناء 
محتوى المشورة التي يسدونها بشأن هذه المواضيع.

وهذه المبادئ التوجيهية معّدة لغرض مساعدة المسؤولين في إطار 
اضطالعهم بعملية وضع خطط وطنية معنية بزيادة معدل ممارسة 

صغار األطفال للنشاط البدني وتقليل األوقات التي يقضونها دون 
حراك وتحسين أنماط نومهم بفضل وثائق اإلرشاد. وينبغي أن ُتدرج 

التوصيات الواردة في هذه المبادئ التوجيهية في برامج تدريب 
المهنيين المعنيين بإيتاء خدمات رعاية الطفل وتعليمه في مرحلة 

الطفولة المبكرة ورعايته ونمائه قبل دخولهم الخدمة.

معلومات
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نطاق المبادئ التوجيهية والمسائل المهمة المبينة فيها
بّت الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية في موضوع تحديد 
نطاق المبادئ التوجيهية والمسائل المهمة (السكان، التدخالت، 

المقارنات، الحصائل) المبينة فيها بأول اجتماع عقده، وطلب تحديث 
عمليات االستعراض المنهجية المتاحة لكي تجسد البيانات الحديثة 
وتتقصى مصادر البيانات المستمدة بجميع لغات المنظمة الرسمية 

الست.

عمليات االستعراض المنهجية
تولت فاليري كارسون )26( وفيرونيكا بويتراس )27( وجان-فيليب 

شابوت )28( ونيكوالس كوزيك )29( اإلمساك بزمام ما أجري 
حتى شهر نيسان/ أبريل 2016 من عمليات استعراض منهجية 
للمبادئ التوجيهية الكندية بشأن الحركة خالل اليوم المكون من 

24 ساعة، وذلك بقيادة الدكتور مارك تريمبالي عموماً. وجرى 
إعداد استراتيجيات البحث واستعراضها من جانب الخبراء المعنيين 
باستعراض النظراء في إطار إجراء عمليات االستعراض المنهجية. 

 وفيما يلي قواعد البيانات التي ُبحث فيها بنيسان/
 MEDLINE, SPORTDiscus, EMBASE, :2016 أبريل
PsycINFO, CENTRAL، لتحديد الدراسات التي خضعت 

الستعراض النظراء ودّونت باإلنكليزية أو الفرنسية واستوفت 
المعايير المتعلقة بإجراء عمليات االستعراض المنهجية (المتمثلة 

على ما يبدو في اتباع طرق موضوعية أو ذاتية في قياس معدالت 
ممارسة الطفل الصحيح البدن دون سن الخامسة للنشاط البدني/ 

الوقت الذي يقضيه دون حراك/ الوقت الذي يشاهد فيه الشاشات/ 
مدة نومه لغرض اإلبالغ عن الحصائل الجوهرية المحققة فيما يتعلق 
بتشحم جسمه وتنميته للمهارات الحركية وصحته النفسية-االجتماعية 
ونمائه اإلدراكي ومعدالت نموه وصحة فعاليات قلبه األيضية ولياقته 

البدنية، والحصائل األخرى المحققة فيما يخص صحة عظامه/ 
هيكله العظمي وتعرضه لمخاطر اإلصابات). وأدرجت عمليات 
االستعراض المنهجية هذه في السجل الدولي المرتقب لعمليات 

االستعراض المنهجية التي يتواصل إجراؤها، واستفادت من منهجية 
تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها لغرض البت في مدى 

جودة البّينات. وأشرف الدكتور أنتوني أوكيلي على تحديث ما أجري 
من عمليات االستعراض هذه بشأن التجارب العشوائية المنضبطة 
بالشواهد ودراسات األتراب المتعلقة بالمؤشرات الحاسمة األهمية 

 حصراً من المبادئ التوجيهية األسترالية حتى شهر آذار/
مارس 2017، وذلك بتطبيق معايير البحث وأساليبه نفسها، مّما 
أفضى إلى إجراء دراسة واحدة أخرى عن النشاط البدني وثالث 
دراسات عن السلوكيات المقترنة بقلة الحركة وثالث أخرى عن 
النوم، علماً بأنه لم تجرى أية دراسات عن السلوكيات المتكاملة 
)21(. وأعاد الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية النظر في 

عمليات االستعراض المنهجية القائمة حالياً وطلب تحديثها بطريقة 
تضم فيها ما ُنِشر من دراسات عالية الجودة منذ تحديث المبادئ 

التوجيهية األسترالية وتلك المحددة بجميع لغات المنظمة الرسمية 
لكي تجسد في نهاية المطاف المسائل المهمة المتعلقة بالسكان 

والتدخالت والمقارنات والحصائل.

وأجرى كيسي غراي ومارك تريمبالي بحوثاً أخرى في المصنفات 
األدبية بتطبيق الشروط والطرائق نفسها المطبقة في إجراء عمليات 

االستعراض المنهجية المدونة أصالً بالفرنسية واإلسبانية، فيما 
تولى جواو بيريرا إجراءها بالبرتغالية وتشيجوانغ زهانغ إجراءها 

بالعربية والصينية والروسية. وحدثت بكانون األول/ ديسمبر 2017 
الملخصات المعّدة عن البّينات وجداولها باتباع منهجية تصنيف 

البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها على يد كل من كيسي غراي 
ومارك تريمبالي والفريق المعني بالبحوث المتعلقة بأنماط العيش 
الصحية المفعمة بالنشاط والوقاية من السمنة العامل في مستشفى 
األطفال التابع لمعهد بحوث أونتاريو الشرقية، أوتاوا، كندا )30(.

وحددت بشأن النشاط البدني خمس عشرة دراسة أخرى، لم تستوف 
منها سوى ست دراسات لمعايير التصميم من حيث التجارب أو 

الفترات الزمنية التي تتناولها، واقتبست على هذا األساس. أما فيما 
يخص السلوكيات المقترنة بقلة الحركة، فقد حددت خمس عشرة 
دراسة أخرى تتعلق بها، ولم تستوف منها سوى أربع دراسات 

لمعايير التصميم من حيث التجارب أو الفترات الزمنية التي تتناولها، 
واقتبست على هذا األساس. وحددت بشأن أوقات النوم 11 دراسة، 

لم تستوف منها سوى خمس دراسات لمعايير التصميم من حيث 
التجارب أو الفترات الزمنية التي تتناولها، واقتبست على هذا 
األساس. أما بالنسبة إلى النشاط البدني المتكامل والسلوكيات 

المقترنة بقلة الحركة وسلوكيات النوم (الحركة)، فقد 
حددت أربع دراسات أخرى عنها، ولم تستوف منها 

سوى ثالث دراسات لمعايير التصميم من حيث 
التجارب أو الفترات الزمنية التي تتناولها، 

واقتبست على هذا األساس.
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االنتقال من مرحلة جمع البّينات إلى مرحلة وضع التوصيات
استفاد الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية من إطار اتخاذ 
القرارات على أساس البّينات بواسطة منهجية تصنيف البّينات 

وتقديرها ووضعها وتقييمها لغرض وضع توصيات تعنى بالمسائل 
المهمة تحديداً. وهذا اإلطار هو عبارة عن نهج منظم ومنسق وشفاف 

بشأن اتخاذ القرارات، وهو يطبق معايير واضحة بشأن وضع 
التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية على ضوء البّينات المستمدة 
من البحوث ومدى التيقن من صحة البّينات وآراء الخبراء والمعارف 

المتاحة عن الموضوع من وجهة نظر الجماهير المستهدفة، عند 
االقتضاء. وتستنبط المعايير المطبقة أحكاماً فيما يتعلق بتحقيق 

التوازن بين البّينات الملحوظة بشأن المحقق من حصائل مرغوبة 
وأخرى غير مرغوبة ومدى التيقن عموماً من صحة البّينات والقيم 

النسبية التي يحددها المرضى بشأن المحقق من حصائل مرغوبة 
وأخرى غير مرغوبة واستخدام الموارد (االعتبارات المتعلقة 

بالتكاليف) حيثما انطبقت، والشواغل المعرب عنها بشأن احتمال أن 
تتسبب التوصيات في التعرض ألوجه إجحاف في مجال الصحة، 

ومدى مقبولية تلك التوصيات وجدواها.

ونظر الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية في مجموعة البّينات 
المتعلقة بمجملها بكل توصية موضوعة فيما يخص جميع الحصائل 

الجوهرية والهامة. ونظراً إلى طابع هذا الموضوع، فقد اختلفت 
بشكل كبير الدراسات التي أجريت بشأن قياسات معدالت التعرض/ 
التدخالت المنفذة والحصائل المحققة تحديداً في المجال نفسه المعني 

بمعدالت التعرض/ التدخالت المنفذة والحصائل المحققة عموماً. 
كما اختلفت النتائج بسبب عدم وجود أنماط محددة الختالفاتها هذه. 

وتعّذر على هذا األساس تطبيق النهج التقليدي المتبع في إطار 
االستعانة بمنهجية تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها، 

والذي ال يركز سوى على فئات محددة من الدراسات/ التصاميم أو 
على البّينات العالية الجودة حصراً ويهمل الطرق المتنوعة المطبقة 

في قياس معدالت التعرض/ التدخالت المنفذة والحصائل المحققة 
والنتائج المتباينة. على أن الفريق كان متحفظاً في تقييم جودة البّينات 

المتعلقة بكل توصية.

ورأى الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية أن الحصائل 
الصحية المحققة هي حصائل إيجابية أو مرغوبة فيما يتصل مثالً 
بتقليل معدالت التشحم (منسب كتلة الجسم بحسب السن أو غيرها 
من المقاييس المتعلقة بزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة الطفولة) 

وزيادة اكتساب المهارات الحركية وتحسين المقاييس المتعلقة 
بتنمية المهارات اإلدراكية وصون الصحة النفسية-االجتماعية 

وضبط المشاعر. على أنه رأى أن الحصائل المحققة فيما يخص 
زيادة معدالت التشحم (منسب كتلة الجسم بحسب السن أو غيرها 
من المقاييس المتعلقة بزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة الطفولة) 
وقلة اكتساب المهارات الحركية وتدهور المقاييس المتعلقة بتنمية 

المهارات اإلدراكية وصون الصحة النفسية-االجتماعية وضبط 
المشاعر على أنها حصائل غير إيجابية أو غير مرغوبة.

كما نظر الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية في القيم 
والتفضيالت التي أعرب عنها المتأثرون بالمبادئ التوجيهية 

(وهم الوالدان ومقدمو خدمات الرعاية في هذه الحالة)؛ وفي آثار 
التوصيات على الموارد الالزمة؛ وعلى معدالت تحقيق اإلنصاف في 

مجال الصحة؛ ومدى مقبولية التوصيات وجدواها. ويرد مزيد من 
التفاصيل عن الموضوع في الصفحتين 1٥ و16.

معلومات
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السؤال المطروح
ما المقدار الموصى به من ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط 

البدني المرتبط بتحقيق مؤشرات صحية إيجابية (أي مدد ممارسته 
ومعدالت تواتره وأنماطه وأنواعه ووقعه) بحسب قياسه بواسطة 

الطرق الموضوعية وتلك الذاتية؟

ملخص البّينات
أُجري في إطار االستعراض المنهجي لعام 2017 بشأن بيان العالقة 

القائمة بين ممارسة النشاط البدني والمؤشرات الصحية في أولى 
سنوات العمر (لحظة الوالدة-4 سنوات) )26( تقييم لمقاالت كاملة 

النصوص عددها 908 مقاالت، وحددت في االستعراض 96 دراسة 
أجريت في 36 بلداً وشارك فيها 291 71 مشاركاً من المشاركين 
المتفردي الهوية، والتي استوفت معايير اإلدراج في هذا الموضع. 

وأدرجت كذلك دراسة أخرى )31( (شارك فيها 301 مشارك) 
في شهر آذار/ مارس 2017 لغرض تحديث المعلومات الالزمة 

لالسترشاد بها في إعداد المبادئ التوجيهية األسترالية وست دراسات 
أخرى (شارك فيها 2327 مشاركاً) لغرض تحديث المبادئ 

التوجيهية في كانون األول/ ديسمبر 2017 )32-37(. وشملت هذه 
دراسات عن تجارب عشوائية منضبطة بالشواهد (ن=8) وأخرى 
عن مجموعة من التجارب العشوائية المنضبطة بالشواهد (ن=٥) 

ودراسات عن تدخالت غير عشوائية (ن=10) وأخرى عن تجارب 
تبادلية (ن=3) ودراسات عن التحليالت الطولية (ن=12) وأخرى 

عن تحليالت إضافية طولية ومستعرضة (ن=٥) ودراسات حالة 
منضبطة بالشواهد (ن=4) ودراسات حالة تبادلية (ن=1) ودراسات 
مستعرضة (ن=٥٥). وأجري تحليل واحد للبيانات الشرحية (مستمد 

من أربع دراسات شارك فيها 1100 مشارك) بحث فيه موضوع 

تقليل معدل التشحم بوصفه مؤشراً صحياً. وترد الجداول المعدة عن 
معدالت ممارسة النشاط البدني بواسطة منهجية تصنيف البّينات 
وتقديرها ووضعها وتقييمها في الفرع 1-1 المعني بمرتسمات 

البّينات الواردة في المالحق المنشورة على شبكة الويب.

وتبين من دراسات عشوائية وأخرى غير عشوائية عن التدخالت 
المنفذة أن ممارسة النشاط البدني اقترنت بتحسين القدرة على تنمية 
المهارات الحركية واإلدراكية وصون الصحة النفسية-االجتماعية 
وصحة فعاليات القلب األيضية، فيما تبين من دراسات الرصد أن 

ممارسته اقترنت بتنمية المهارات الحركية والحفاظ على اللياقة 
البدنية وصون صحة العظام والهيكل العظمي. أما ممارسة النشاط 

البدني بوقع يتراوح بين المعتدل والشديد وبوقع شديد وممارسته 
عموماً فقد اقترنت بجني فوائد فيما يخص العديد من المؤشرات 
الصحية، ورغم تعذر تحديد أفضل معدل لتواتر ممارسة النشاط 
البدني أو مدة ممارسته، فإن من األفضل على ما يبدو ممارسته 

لوقت أطول.

وتبّين أن ممارسة اللعب مع الرّضع الذين تقل أعمارهم عن سنة 
واحدة لمدة 30 دقيقة يومياً في وضع انبطاح الرضيع على البطن 

ترتبط بعالقة إيجابية بالمؤشرات الصحية.

وتوجد بشأن الحصائل المحققة الحاسمة األهمية بّينات متوسطة 
الجودة عن تنمية المهارات اإلدراكية وبّينات أخرى متدنية الجودة 

عن صون الصحة النفسية-االجتماعية وتنمية المهارات الحركية 
والوقاية من التشحم وبّينات متدنية الجودة للغاية عن التمتع باللياقة 

البدنية. وقد صنفت جودة البّينات على أنها متدنية للغاية عموماً 
باستخدام اإلطار القائم على منهجية تصنيف البّينات وتقديرها 

ووضعها وتقييمها.

التوصيات

النشاط البدني
الرضع )أقل من سنة واحدة(  •

ينبغي أن ينشط الرّضع )الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة( بدنياً عدة مرات يومياً بطرق متنّوعة، وخصوصاً بواسطة التفاعل 
معهم عبر أرضية مهيأة للعب عليها؛ ومن األفضل أن يلعبوا لوقت أطول. أما بالنسبة إلى غير القادرين منهم على التنقل بعُد، 
فإن هذا األمر يشمل اللعب معهم لمدة 30 دقيقة على األقل في وضع االنبطاح على الوجه )وقت اللهو على البطن( بحيث ُتقّسم 

هذه المدة على طول اليوم أثناء فترة استيقاظ الرضيع.
األطفال من سنة واحدة إلى سنتين من العمر  •

ينبغي أن يقضي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسنتين وقتاً ال يقل عن 180 دقيقة في ممارسة أنشطة بدنية 
مختلفة األنواع بصرف النظر عن معدل وقعها، بما فيها تلك التي يتراوح وقعها بين المعتدل والشديد، بحيث ُيقّسم هذا الوقت 

على طول اليوم؛ وُيفّضل أن يمارسوها لوقت أطول.
األطفال 3-4 سنوات من العمر  •

ينبغي أن يقضي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات وقتاً ال يقل عن 180 دقيقة في ممارسة أنشطة بدنية مختلفة 
األنواع بصرف النظر عن معدل وقعها، بما فيه ساعة ُتمارس فيها أنشطة يتراوح وقعها بين المعتدل والشديد، بحيث ُيقّسم هذا 

الوقت على طول اليوم؛ وُيفّضل أن يمارسوها لوقت أطول.
توصية قوية مشفوعة ببّينات متدنية الجودة للغاية

صية
تو

ال

 متاح في الرابط اإللكتروني التالي:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311663
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األساس المنطقي
 لقد اقُترح تطبيق التوصية القاضية بممارسة النشاط البدني لمدة
180 دقيقة يومياً ألول مرة في المبادئ التوجيهية األسترالية 
الصادرة في عام 2010 )38(، وذلك بناًء على اتفاق الخبراء 
باإلجماع عليها، وأدرجت في المبادئ التوجيهية الصادرة عن 

المملكة المتحدة )39( وتلك الصادرة عن كندا في عام 2012 )40(. 
وإن البّينات المتاحة حالياً مستمدة من دراسات قيمت معدالت 

االمتثال لممارسة النشاط البدني لمدة 180 دقيقة يومياً مقارنة بعدم 
االمتثال لمعدالت ممارسته على هذا النحو، علماً بأن ممارسته يومياً 

بالمدة المذكورة تقترن بتحقيق حصائل صحية أفضل. ولم يتبين 
أن هناك بّينات تحبذ ممارسته بمعدالت أقل، ولكن زيادة ممارسته 
تدريجياً لدى األطفال الخاملين حالياً من أجل بلوغ الغاية المنشودة 

من خالل تخصيص وقت إضافي يمارسون فيه بحرية اللعب المفعم 
بالنشاط تعود بفوائد صحية عليهم.

وتتوافق التوصية القاضية بممارسة األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 3 و4 سنوات لنشاط بدني يتراوح وقعه بين المعتدل والشديد 

لمدة 60 دقيقة يومياً مع تلك القاضية بممارسته بالوقع والمدة نفسيهما 
يومياً بين صفوف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ سنوات وما 
فوق )1(، علماً بأن ممارسته على هذا النحو تقترن بتحقيق مؤشرات 

صحية مرغوبة.

وأجرى الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية مناقشة مستفيضة 
لمعدل استخدام مصطلح النشاط البدني أو اللعب الباعث على النشاط 

أو اللعب المفعم بالنشاط في إطار تسليمه بأن النشاط البدني بين 
صفوف صغار األطفال يتخذ شكل لعب مفعم بالنشاط على األرجح، 

عوضاً عن المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية أو التربية 
البدنية أو الرياضة. وقرر الفريق استخدام مصطلح النشاط البدني 
والنشاط البدني الذي يتراوح وقعه بين المعتدل والشديد ألن هذين 

المصطلحين تستخدمهما المبادئ التوجيهية المتعلقة باألطفال األكبر 
سناً، ويمكن تحديد مقداريهما بواسطة وحدات المكافئ األيضي ألداء 

النشاط المستخدمة في قياس معدالت ممارسة النشاط البدني. وقد 
يفضل استخدام مصطلح اللعب المفعم بالنشاط في تطبيق المبادئ 

التوجيهية (انظر مسرد المصطلحات لالطالع على التعاريف).

وقدم الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية توصية قوية في هذا 
المضمار ألن الحصائل المرغوب في تحقيقها من تعزيز ممارسة 
النشاط البدني تفوق األضرار المحتمل أن تترتب على عدم تعزيز 

ممارسته. وتشتمل الفوائد التي يجنيها الرضيع من تنشيطه بدنياً 
وهو مستيقظ لمدة 30 دقيقة يومياً في وضع االنبطاح على الوجه 

(وقت اللهو على البطن) على تحسين تنميته لمهاراته الحركية 
وتقليل احتمال إصابته بالورب المسبب لتشوهات الرأس، في حين 
يجني الرضيع فائدة أخرى من إبقائه طليق الحركة دون قيود لمدة 
٥ ساعات يومياً على األقل، أال وهي تقليل شحوم جسمه. وتتسم 

البّينات المتعلقة بصون الصحة النفسية-االجتماعية بطابع الغموض. 
أما الفوائد التي يجنيها األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة 

واحدة و4 سنوات من زيادة معدالت ممارستهم للنشاط البدني فتشمل 
تحسين تنميتهم لمهاراتهم الحركية واإلدراكية وتمتعهم باللياقة 

البدنية، علماً بأن معظم الدراسات أثبتت وجود عالقة ارتباط إيجابية 
أو غير حاسمة بين ممارسة النشاط البدني والتشحم، ولم يثبت إال 
عدد جّد قليل منها وجود عالقة غير إيجابية بينهما. وإضافة إلى 

ذلك، ال توجد بّينات تثبت ارتباط ممارسة النشاط البدني بخطورة 
التعرض ألضرار جسيمة أو إلصابات بليغة بأية فئة عمرية.

ومع أن الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية اعترف بأنه قد يلزم 
في بعض المواضع توفير المزيد من الموارد لضمان استيفاء صغار 

األطفال للتوصيات المتعلقة بممارسة النشاط البدني، فقد رأى أن 
اآلثار المترتبة على الموارد هي بأدنى مستوياتها ألن األنشطة البدنية 
على أنواع وتنوعات وبإمكان صغار األطفال أن ينخرطوا فيها (مثل 
اللعب بحرية المفعم بالنشاط) لتلبية هذه التوصيات، سواء في المنزل 

أم في مرافق رعاية األطفال. وخلص الفريق على هذا األساس 
إلى أن الفوائد المحتمل جنيها من التشجيع على ممارسة النشاط 

البدني تفوق التكاليف المتكبدة عن عدم التشجيع على ممارسته. ولم 
تتوفر بّينات بشأن القيم والتفضيالت المحددة في التوصيات ومدى 
جدواها ومقبوليتها في المواضع المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة 

الدخل. وأجرى الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية مناقشة 
بشأن احتمال وجود بعض التباين في كيفية تقييم فئات معينة من 

السكان لمعدالت التشحم لدى األطفال. ويمكن زيادة معدل ممارسة 
النشاط البدني بطرق مختلفة تتطلب توفير الحد األدنى من المرافق 

أو المعدات، ولكن ينبغي ضمان تهيئة بيئات آمنة لممارسته. والحظ 
الفريق أن من شأن التفاعل مع الرّضع عبر أرضية مهيأة للعب 

عليها أن يستدعي اإلشراف عليهم كما ينبغي وتهيئة بيئة آمنة للهوهم 
فيها. وقد يلزم توفير ُسبل تواصل و/ أو موارد معّدة خصيصاً لهذا 

الغرض في بعض المواضع (مثل تلك الشحيحة الموارد) ولفئات 
معينة من األفراد (األطفال ذوو اإلعاقة). كما الحظ الفريق أن 

الدراسات التي أجريت في كندا )33، 34( وأستراليا )35( بّينت أن 
معظم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و4 سنوات هم 
من المستوفين فعالً للتوصيات المتعلقة بممارسة النشاط البدني وأن 
نسبة 30٪ تقريباً من الرّضع هم من المستوفين فعالً لتلك المتعلقة 

باللعب في وضع االنبطاح على الوجه (وقت اللهو على البطن) على 
التوالي، ورأى أن هذه البّينات تؤيد التوصية من حيث الجدوى. 

وخلص الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية إلى أن هذه 
التوصيات مجدية وأن من المحتمل أن يفضي التشجيع على ممارسة 
المزيد من النشاط البدني في األجل الطويل إلى تعزيز اإلنصاف في 

مجال الصحة عن طريق تحسين الحصائل الصحية، وإن لم تتوفر 
بّينات تثبت ذلك.

التوصيات
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ت نومهم
صحة العالمية مبادئ توجيهية بشأن ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط البدني وسلوكياتهم المقترنة بقلة الحركة ووق

منظمة ال

السؤال المطروح
ما المقدار الموصى به من السلوكيات المقترنة بقلة الحركة المرتبط 

بتحقيق مؤشرات صحية إيجابية بالنسبة إلى األطفال دون سن 
الخامسة [ أي مدد هذه السلوكيات وأنماطها (معدالت تواترها، 

فترات وقفها) ] بحسب قياسه بواسطة الطرق الموضوعية وتلك 
الذاتية؟

ملخص البّينات
أُجري في إطار االستعراض المنهجي لعام 2017 بشأن بيان العالقة 
القائمة بين السلوكيات المقترنة بقلة الحركة والمؤشرات الصحية في 

أولى سنوات العمر (لحظة الوالدة-4 سنوات) )27( تقييم لمقاالت 
 كاملة النصوص عددها 334 مقالة، وحددت في االستعراض

96 دراسة أجريت في 33 بلداً وشارك فيها 430 19٥ مشاركاً من 
المشاركين المتفردي الهوية، والتي استوفت معايير اإلدراج في هذا 

الموضع. وأدرجت كذلك ثالث دراسات أخرى )41-43( (شارك 
فيها 2٥92 مشاركاً) في شهر آذار/ مارس 2017 لغرض تحديث 

المعلومات الالزمة لالسترشاد بها في إعداد المبادئ التوجيهية 
األسترالية وأربع دراسات أخرى )32، 34، 37، 44( (شارك فيها 

2222 مشاركاً) لغرض تحديث المبادئ التوجيهية في كانون األول/ 
ديسمبر 2017. وشملت هذه إجماالً دراسات عن تجارب عشوائية 

منضبطة بالشواهد (ن= 2) ودراسات حالة منضبطة بالشواهد 
(ن=3) ودراسات عن التحليالت الطولية (ن=31) وأخرى عن 

تحليالت إضافية طولية ومستعرضة (ن=٥) ودراسات مستعرضة 
(ن=62). وترد الجداول المعدة عن السلوكيات المقترنة بقلة الحركة 

بواسطة منهجية تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها في 
الفرع 1-2 المعني بمرتسمات البّينات الواردة في المالحق المنشورة 

على شبكة الويب.

ولم ُير أن وقت الجلوس المقترن بقلة الحركة المقيس بطرق 
موضوعية تربطه عالقة بالتشحم أو بتنمية المهارات الحركية، 

ولكن رئي أن وقت االجلوس لمشاهدة الشاشات تربطه عالقة غير 
إيجابية أو عالقة ال ُتذكر في أغلب األحيان بالتشحم وتنمية المهارات 

اإلدراكية أو الحركية وصون الصحة النفسية-االجتماعية. وتبين 
أن الوقت الذي يقضيه مقدم خدمات الرعاية في قراءة القصص أو 

روايتها على مسامع األطفال تربطه عالقة إيجابية أو عالقة ال ُتذكر 
بتنمية مهاراتهم اإلدراكية، وأن الوقت الذي يقضيه الطفل جالساً 

دون حراك (في عربة الرضيع أو عربة الطفل مثالً) تربطه عالقة 
غير إيجابية أو عالقة ال ُتذكر في أغلب األحيان بالتشحم أو بتنمية 

المهارات الحركية.

وتوجد بشأن الحصائل المحققة الحاسمة األهمية بّينات تتراوح 
جودتها بين المعتدلة والمتدنية الجودة للغاية عن وقت الجلوس 

المقترن بقلة الحركة والتشحم وتنمية المهارات الحركية واإلدراكية 
وصون الصحة النفسية-االجتماعية، وبّينات أخرى متدنية الجودة 

للغاية عن صون الصحة النفسية-االجتماعية وتنمية المهارات 
الحركية والوقاية من التشحم وبّينات متدنية الجودة للغاية عن وقت 

الجلوس المقترن بقلة الحركة عموماً والتشحم وتنمية المهارات 
الحركية وصون الصحة النفسية-االجتماعية. وصنفت جودة البّينات 

على أنها متدنية للغاية عموماً.

وقت الجلوس المقترن بقلة الحركة
الرضع )أقل من سنة واحدة(  •

ينبغي أال تقيد حركة الرّضع )الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة( لمدة تزيد على ساعة واحدة في المرة الواحدة )كأن يجلسوا 
 في عربات الرّضع/ عربات األطفال أو الكراسي العالية أو أن ُيحملوا مربوطين باألحزمة على ظهر مقدم خدمات الرعاية(.

وال ُينصح بتخصيص وقت لمشاهدة الشاشات. أّما في حالة جلوسهم المقترن بقلة الحركة، فُيشجع على إشراكهم في اإلنصات 
إلى ما يقرأه على مسامعهم مقدم خدمات الرعاية أو يرويه لهم من قصص.

األطفال من سنة واحدة إلى سنتين من العمر  •
ينبغي أال تقيد حركة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسنتين ألكثر من ساعة واحدة في المرة الواحدة )كأن 

يجلسوا في عربات الرّضع/ عربات األطفال أو الكراسي العالية أو أن ُيحملوا مربوطين باألحزمة على ظهر مقدم خدمات 
الرعاية( أو يجلسوا لفترات زمنية طويلة. وبالنسبة إلى البالغين منهم سنة واحدة من العمر، فال ُينصح بتخصيص وقت 

يجلسون فيه دون حراك لمشاهدة الشاشات )مثل مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو أو التسلية بألعاب الحاسوب(. أّما فيما 
يخص البالغين منهم سنتين من العمر، فإنه ينبغي أال يزيد الوقت الُمخّصص لجلوسهم دون حراك لمشاهدة الشاشات على ساعة 
واحدة؛ ومن األفضل أن يكون أقل. وُيشّجع في حالة جلوسهم دون حراك على إشراكهم في اإلنصات إلى ما يقرأه على مسامعهم 

مقدم خدمات الرعاية أو يرويه لهم من قصص.
األطفال 3-4 سنوات من العمر  •

ينبغي أال تقيد حركة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات ألكثر من ساعة واحدة في المرة الواحدة )كأن يجلسوا 
في عربات الرّضع/ عربات األطفال( أو يجلسوا لفترات زمنية طويلة. وينبغي أال يزيد الوقت الُمخّصص لجلوسهم دون حراك 

لمشاهدة الشاشات على ساعة واحدة؛ ومن األفضل أن يكون أقل. وُيشّجع في حالة جلوسهم المقترن بقلة الحركة على إشراكهم 
في اإلنصات إلى ما يقرأه على مسامعهم مقدم خدمات الرعاية أو يرويه لهم من قصص.

توصية قوية مشفوعة ببّينات متدنية الجودة للغاية

صية
تو

ال

 متاح في الرابط اإللكتروني التالي:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311663
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األساس المنطقي
لقد اسُتنبطت المبادئ التوجيهية الكندية المنشورة سابقاً في عام 

2012 بشأن السلوكيات المقترنة بقلة االحركة لدى هذه الفئة العمرية 
من إجماع الخبراء عليها )14(، فيما اسُتمدت البّينات المتاحة حالياً 

من دراسات تتعلق بوقت جلوس الطفل المقترن بقلة الحركة لمشاهدة 
الشاشات والوقت الذي يقضيه مقيد الحركة (ويعجز فيه عن التحرك 
بحرية واللعب لفترة زمنية طويلة)، وأجريت فيها تقييمات لمعدالت 

االمتثال لهذه التوصية الصادرة في عام 2012 مقارنة بمعدالت عدم 
االمتثال لها، علماً بأن التوصية السابقة تثبت وجود عالقة ارتباط 

بتحقيق حصائل صحية أفضل. ولم ُير أن هناك أية بّينات تؤيد تقييد 
حركة الطفل لفترات طويلة.

وسلّم الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية بأن وقت الجلوس 
المقترن بقلة الحركة قد يشمل الوقت الذي يقضيه الطفل في اللعب 

بهدوء من دون استعمال وسائط إلكترونية. وتكتسي ممارسة هوايات 
مثل لعب األلغاز ورسم مخططات المباني المشكلة من قطع اللعب 

الهندسية والتلوين وقص األشكال والغناء والموسيقى وغير ذلك 
أهمية بالنسبة إلى نماء الطفل، ألنها أنشطة تعود عليه بفوائد إدراكية. 

وناقش الفريق في معرض وضعه لهذه التوصية أهمية التعبير عن 
قيمة الوقت التفاعلي الذي يقضيه مقدم خدمات الرعاية تحديداً مع 

الطفل أثناء جلوسه المقترن بقلة الحركة. ومن شأن السعي إلى 
التعليق على جميع األنشطة المفيدة المحتمل ممارستها أثناء وقت 

الجلوس المقترن بقلة الحركة أن تشكل خطورة مؤداها تجاهل 
ممارسة أنشطة مهمة في وسط معين.

وقدم الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية توصية قوية في 
هذا المضمار ألن الحصائل المرغوب في تحقيقها من تقليل وقت 
جلوس الطفل دون حراك لمشاهدة الشاشات والوقت الذي يقضيه 
مقيد الحركة تفوق األضرار المحتمل أن تترتب على عدم تقليل 

هذا الوقت. وتشتمل الفوائد التي يجنيها الطفل من تقليل سلوكياته 
المقترنة بقلة الحركة لمشاهدة الشاشات (مشاهدة التلفزيون ومقاطع 

الفيديو واللهو بألعاب الحاسوب) على تقليل معدالت تشحم جسمه 
وتحسين تنمية مهاراته الحركية واإلدراكية وصون صحته النفسية-

االجتماعية. أّما الفوائد التي يجنيها الطفل من تقليل الوقت الذي 
يقضيه مقيد الحركة (في مقاعد السيارات أو عربات الرّضع/ عربات 

األطفال أو المقاعد العالية، أو مربوطاً باألحزمة أثناء حمله على 
ظهر مقدم خدمات الرعاية) فتشمل تقليل معدالت تشحم جسمه 

وتحسين تنمية مهاراته الحركية، في حين يجني الطفل من زيادة 
الوقت الذي يقضيه بصحبة مقدم خدمات الرعاية الذي يقرأ على 

مسامعه قصصاً أو يروي له حكايات (سواء في وضع الجلوس أم 
االستلقاء) فائدة تتمثل في تحسين تنمية مهاراته اإلدراكية. ولم ُير 

أن هناك أية بّينات تثبت مخاطر تعرض الطفل ألضرار ناجمة عن 
تقليل وقت جلوسه دون حراك لمشاهدة الشاشات والوقت الذي يقضيه 

مقيد الحركة. كما ال توجد بّينات بشأن القيم والتفضيالت المحددة 
في التوصيات ومدى جدواها ومقبوليتها. وخلص الفريق المعني 

بوضع المبادئ التوجيهية إلى أنه رغم أن كيفية تقدير بعض الفئات 
لمعدالت التشحم لدى األطفال قد تنطوي على بعض االختالفات، 
وأنه قد تنشب في بعض السياقات مشاكل بشأن تقليل الوقت الذي 
يقضيه الرضيع وهو مقيد الحركة بسبب األعراف والقيم الثقافية 

وتعدد مسؤوليات مقدمي خدمات الرعاية، فإن الفوائد المحتمل جنيها 
من تقليل وقت جلوس الطفل دون حراك لمشاهدة الشاشات والوقت 

الذي يقضيه مقيد الحركة تفوق األضرار أو التكاليف التي يحتمل أن 
تترتب على عدم تقليل هذا الوقت، وربما تعزز اإلنصاف في مجال 

الصحة عن طريق تحسين الحصائل الصحية.

التوصيات
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ت نومهم
صحة العالمية مبادئ توجيهية بشأن ممارسة األطفال دون سن الخامسة للنشاط البدني وسلوكياتهم المقترنة بقلة الحركة ووق

منظمة ال

السؤال المطروح
ما هي مدة النوم الموصى بها والمرتبطة بتحقيق مؤشرات صحية 

إيجابية بالنسبة إلى األطفال دون سن الخامسة بحسب قياسها بواسطة 
الطرق الموضوعية وتلك الذاتية؟

ملخص البّينات
أُجري في إطار االستعراض المنهجي لعام 2017 بشأن بيان العالقة 

القائمة بين مدة النوم والمؤشرات الصحية في أولى سنوات العمر 
(لحظة الوالدة-4 سنوات) )28( تقييم لمقاالت كاملة النصوص 

عددها 133 مقالة، وحددت في االستعراض 69 دراسة أجريت في 
23 بلداً وشارك فيها ٥24 148 مشاركاً من المشاركين المتفردي 
الهوية، والتي استوفت معايير اإلدراج في هذا الموضع. وأدرجت 
كذلك ثالث دراسات أخرى )45-47( (شارك فيها 1300 مشارك) 

في شهر آذار/ مارس 2017 لغرض تحديث المعلومات الالزمة 
لالسترشاد بها في إعداد المبادئ التوجيهية األسترالية وخمس 

دراسات أخرى (48-٥2) (شارك فيها 9401 مشارك) لغرض 
تحديث المبادئ التوجيهية في كانون األول/ ديسمبر 2017. وشملت 

هذه إجماالً دراسات عن تجارب عشوائية (ن=٥) ودراسات عن 
تدخالت غير عشوائية (ن=1) ودراسات عن التحليالت الطولية 

(ن=22) وأخرى عن تحليالت إضافية طولية ومستعرضة (ن=7) 
ودراسات مستعرضة (ن=42). ويرد الجدول المعّد عن وقت النوم 

بواسطة منهجية تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها في 
الفرع 1-3 المعني بمرتسمات البّينات الواردة في المالحق المنشورة 

على شبكة الويب.

وُرئي أن النوم لمدة أقصر تربطه عالقة بارتفاع معدالت التشحم 
وقصور ضبط المشاعر وضعف النمو وزيادة وقت مشاهدة الشاشات 

وارتفاع خطورة التعرض لإلصابات، ولكن لم ُير أن مدة النوم 
تربطه عالقة واضحة بتنمية المهارات اإلدراكية والحركية أو 

ممارسة النشاط البدني.

وتوجد بشأن الحصائل المحققة الحاسمة األهمية بّينات عالية الجودة 
بشأن تنمية المهارات اإلدراكية وضبط المشاعر (وإن توفر عنها 

عدد جد قليل من التجارب العشوائية المنضبطة بالشواهد التي تحدد 

وقت النوم

أوقات القيلولة أثناء النهار)، وبّينات أخرى متدنية الجودة بشأن 
التشحم وبّينات متدنية الجودة للغاية بشأن تنمية المهارات الحركية أو 

النمو. وصنفت جودة البّينات على أنها متدنية للغاية عموماً.

األساس المنطقي
لقد اسُتنبَطت التوصيات الصادرة سابقاً بشأن مدة النوم من إجماع 

الخبراء عليها )28، 53، 54(، فيما اسُتمدت البّينات المتاحة حالياً من 
دراسات أجريت فيها تقييمات لمعدالت االمتثال للتوصيات المتعلقة 
بمدة النوم مقارنة بمعدالت عدم االمتثال لها، علماً بأن التوصيات 
السابقة تثبت وجود عالقة ارتباط بتحقيق حصائل صحية أفضل. 

ولم ُير أن هناك أية بّينات تؤيد تقصير مدة النوم أو أخذ قسط غير 
واف منه. وقدم الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية توصية قوية 

في هذا المضمار ألن الحصائل المرغوب في تحقيقها من ضمان 
أخذ قسط واف من النوم والوقاية من تقصير مدته تفوق األضرار 

المحتمل أن تترتب على عدم ضمان ذلك. ويرتبط تقصير مدة 
النوم بعالقة غير إيجابية بمعدالت التشحم وضبط المشاعر والنمو 

وبعض المقاييس المتعلقة بتنمية المهارات اإلدراكية، وكذلك بزيادة 
وقت مشاهدة الطفل للتلفزيون والوقت الذي يقضيه في اللهو بألعاب 

الحاسوب وبارتفاع خطورة تعرضه لإلصابات. والحظ الفريق 
المعني بوضع المبادئ التوجيهية أن الموارد قد تتأثر بعض الشيء 

باستيفاء التوصيات المتعلقة بأخذ قسط واف من النوم في المنزل وفي 
مرافق رعاية األطفال المحدودة المساحة التي ال تؤدي فيها سلوكيات 

األطفال ووالديهم وعاداتهم الروتينية إلى أخذ قسط واف من النوم 
وتنظيم أوقات النوم واليقظة. وقد يتطلب تنفيذ هذه التوصيات تغيير 

سلوكيات األطفال ووالديهم ومزوديهم بخدمات الرعاية وعاداتهم 
الروتينية وتغيير الوسط المادي ألماكن نوم األطفال. ولكن الفريق 

المعني بوضع المبادئ التوجيهية يرى أن الفوائد المحتمل جنيها من 
ضمان أخذ قسط واف من النوم تفوق التكاليف المتكبدة عن عدم 

ضمان ذلك، وأن من المحتمل أن يفضي ضمان نوم صغار األطفال 
لعدد كاف من الساعات يومياً إلى تعزيز اإلنصاف في مجال الصحة 

عن طريق تحسين الحصائل الصحية.

يتعين أن ُيحرص على القيام بما يلي في غضون فترة 24 ساعة،
الرضع )أقل من سنة واحدة(  •

ينبغي أن ينال الرّضع )الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة( قسطاً جيد النوعية من النوم لمدة تتراوح بين 14 و17 ساعة 
)بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم منهم بين لحظة الوالدة و3 أشهر( أو بين 12 و16 ساعة )بالنسبة إلى من تتراوح أعمارهم 

منهم بين 4 أشهر و11 شهراً(، بما في ذلك أوقات القيلولة؛
األطفال من سنة واحدة إلى سنتين من العمر  •

 ينبغي أن ينال األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسنتين قسطاً جيد النوعية من النوم لمدة تتراوح بين 11
و14 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولة، وأن ُيحرص على تنظيم أوقات نومهم واستيقاظهم.

األطفال 3-4 سنوات من العمر  •
 ينبغي أن ينال األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات قسطاً جيد النوعية من النوم لمدة تتراوح بين 10 ساعات 

و13 ساعة، بما في ذلك أوقات القيلولة، وأن ُيحرص على تنظيم أوقات نومهم واستيقاظهم.
توصية قوية مشفوعة ببّينات متدنية الجودة للغاية

صية
تو

ال

 متاح في الرابط اإللكتروني التالي:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311663
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التوصيات المتكاملة

السؤال المطروح
ما هي العالقات التي تربط بين كل واحدة من التوليفات التالية 

المتعلقة بسلوكيات الحركة والمؤشرات الصحية لدى األطفال دون 
سن الخامسة:

النوم والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة  •

النوم والنشاط البدني  •

السلوكيات المقترنة بقلة الحركة والنشاط البدني  •

النوم والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة والنشاط البدني؟  •

النوم

ملخص البّينات
أُجري في إطار االستعراض المنهجي لعام 2017 بشأن بيان 

العالقة القائمة بين التوليفات المتعلقة بسلوكيات الحركة والمؤشرات 
الصحية في أولى سنوات العمر (لحظة الوالدة- 4 سنوات) )29( 

تقييم لمقاالت كاملة النصوص عددها 277 مقالة، وحددت في 
االستعراض 10 دراسات أجريت في خمس بلدان وشارك فيها 
7436 مشاركاً من المشاركين المتفردي الهوية، والتي استوفت 
معايير اإلدراج في هذا الموضع. ولم ُتدرج أية دراسات أخرى 

في شهر آذار/ مارس 2017 لغرض تحديث المعلومات الالزمة 
لالسترشاد بها في عملية إعداد المبادئ التوجيهية األسترالية، بل 
أدرجت ثالث دراسات أخرى )32، 55، 56( (شارك فيها ٥68 

مشاركاً) لغرض تحديث المبادئ التوجيهية في كانون األول/ ديسمبر 
2017. وشملت هذه إجماالً مجموعات من الدراسات عن تجارب 

عشوائية (ن=٥) وأخرى عن تدخالت غير عشوائية (ن=1) 
ودراسات عن التحليالت الطولية (ن=3) وأخرى مستعرضة 

(ن=4). ويرد الجدول المعّد عن سلوكيات الحركة الموحدة بواسطة 
منهجية تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها في الفرع 4-1 
المعني بمرتسمات البّينات الواردة في المالحق المنشورة على شبكة 

الويب.

وارتبطت أمثل التوليفات المتعلقة بسلوكيات الحركة والنشاط البدني 
التي ُرئي أنها مفيدة صحياً (تقليل وقت الجلوس دون حراك وزيادة 

معدل ممارسة النشاط البدني) بعالقة إيجابية بتنمية المهارات 
الحركية واللياقة البدنية لدى األطفال الذي هم في السن السابق 

للدراسة، وذلك من الناحية اإليجابية ومن ناحية عدم ارتباطها بزيادة 
معدالت تشحم أجسامهم وقصور نموهم على حد سواء. أّما أمثل 

التوليفات المتعلقة بالنوم والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة (زيادة مدة 
النوم وتقليل وقت الجلوس دون حراك) فقد ارتبطت بعالقة إيجابية 

بشأن تقليل معدالت التشحم لدى صغار األطفال.

وأثبتت البّينات أن مؤشرات الطفل الصحية من المحتمل أن تتحسن 
بفضل االستعاضة عن وقت جلوسه دون حراك بممارسته لمزيد 

من النشاط البدني الذي يتراوح وقعه بين المعتدل والشديد، على أنه 
لم تتوفر معلومات تدرس جميع سلوكيات الحركة الثالث (النشاط 

البدني ووقت الجلوس دون حراك ومدة النوم).

وتوجد بشأن الحصائل المحققة الحاسمة األهمية بّينات متوسطة 
الجودة بشأن النمو وبّينات أخرى متدنية الجودة بشأن تنمية المهارات 

الحركية والتشحم وبّينات متدنية الجودة للغاية بشأن اللياقة البدنية. 
وقد صنفت جودة البّينات على أنها متدنية للغاية عموماً.

السلوكيات 
المقترنة بقلة 

الحركة

النشاط 
البدني

????

??

??

التوصيات

سعياً إلى جني أكبر الفوائد الصحية، فإنه ينبغي أن يستوفي الرّضع وصغار األطفال جميع التوصيات المتعلقة بالنشاط البدني   •
والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة والنوم في غضون اليوم المكون من 24 ساعة.

ويمكن جني المزيد من الفوائد الصحية بفضل االستعاضة عن الوقت الذي تقيد فيه حركة الطفل أو ُيخصص لجلوسه لمشاهدة   •
الشاشات دون حراك بممارسة المزيد من النشاط البدني الذي يتراوح وقعه بين المعتدل والشديد، والحرص في الوقت نفسه على 

أن ينال قسطاً وافياً من النوم.

توصية قوية مشفوعة ببّينات متدنية الجودة للغاية

 متاح في الرابط اإللكتروني التالي:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311663
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األساس المنطقي
نظر الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية في مدى أهمية 

اتباع نهج قائم على تقسيم اليوم المكون من 24 ساعة في وضع 
توصيات بشأن ممارسة النشاط البدني والسلوكيات المقترنة بقلة 

الحركة والنوم. ورغم مناقشة الفريق لكل ناحية من النواحي المتعلقة 
بالتوصيات على حدة، فقد أعرب عن تفضيله لعرض المجاالت 

الثالثة مجتمعة فيما يخص كل واحدة من الفئات العمرية على أن 
تقترن بإشارة واضحة إلى إسهام كل واحد من تلك المجاالت في يوم 

الطفل المكون من 24 ساعة. وشّدد الفريق المعني بوضع المبادئ 
التوجيهية على أن هذه التوصيات ال تسعى إلى شرح تفاصيل 

كل ساعة يقضيها الطفل في يومه، وأن ساعات يومه هذه تشمل 
بالضرورة ممارسته للعب بهدوء ووقت جلوسه (أثناء تناوله لوجبات 

الطعام مثالً).

وقدم الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية توصية قوية في هذا 
المضمار ألن الحصائل المرغوب في تحقيقها من تطبيق التوليفات 
المتعلقة بزيادة معدل ممارسة النشاط البدني وتقليل وقت الجلوس 

دون حراك لمشاهدة الشاشات والنوم لمدة أطول هي حصائل تفوق 
األضرار المحتمل أن تترتب على عدم تطبيقها، وألن التقيد بجميع 

السلوكيات الثالث يفضي إلى جني أكبر الفوائد. وترتبط الفوائد التي 
يجنيها األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و4 سنوات 

من تقليل وقت جلوسهم دون حراك لمشاهدة الشاشات وزيادة معدل 
ممارستهم للنشاط البدني بعالقة إيجابية بتنمية مهاراتهم الحركية 
وتمتعهم باللياقة البدنية، ولكنها ال ترتبط بمعدالت نموهم بعالقة 

ُتذكر. أّما تطبيق التوليفات المتعلقة بنوم الطفل لمدة أطول وجلوسه 
دون حراك لمشاهدة الشاشات لوقت أقصر وممارسته للنشاط البدني 
بمعدالت أكبر، فإنها ترتبط بعالقة إيجابية بتنمية مهاراته اإلدراكية 

وتقليل معدالت تشحم جسمه، علماً بأن استيفاء جميع التوصيات 
الثالث الواردة في المبادئ التوجيهية األسترالية بشأن الحركة خالل 

اليوم المكون من 24 ساعة في أولى سنوات العمر يرتبط بعالقة 

إيجابية بتقليل معدالت التشحم )57(. ويبين التحليل الذي أجرته كندا 
لهذه التوليفات باستخدام الرصد الموضوعي أن تقليل معدالت اتباع 

الطفل للسلوكيات المقترنة بقلة الحركة ورفع معدالت ممارسته 
للنشاط البدني بوقع يتراوح بين المعتدل والشديد والحرص في الوقت 

نفسه على أن ينال قسطاً كافياً من النوم ترتبط بتحقيق حصائل 
صحية إيجابية )58(. أّما الفوائد التي يجنيها األطفال الذين تتراواح 
أعمارهم بين 3 و4 سنوات من االستعاضة عن وقت جلوسهم دون 
حراك بممارستهم لمزيد من النشاط البدني الذي يتراوح وقعه بين 

المعتدل والشديد، فهي زيادة لياقتهم البدنية. ولم ُير أن هناك من 
البّينات ما يثبت مخاطر التعرض ألضرار بسبب استيفاء أية واحدة 

من التوليفات، سواء كانت متعلقة بزيادة معدل ممارسة النشاط البدني 
أم بتقليل وقت الجلوس دون حراك لمشاهدة الشاشات أم بالنوم لمدة 

أطول.

ويرى الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية أن الفوائد المحتمل 
جنيها من استيفاء صغار األطفال لجميع التوصيات تفوق التكاليف 

المتكبدة عن عدم استيفائها، وإن لزم في بعض المواضع توفير 
المزيد من الموارد لضمان استيفائها كلها. وأصر الفريق على أن 

دمج سلوكيات الحركة قد يعزز جدوى تنفيذ فرادى التوصيات 
المتعلقة بالحركة والنوم عن طريق إتاحة الفرصة أمام الوالدين 

ومقدمي خدمات الرعاية لكي يتدرجوا في االستعاضة عن السلوكيات 
غير المرغوبة بأخرى مرغوبة أكثر، والتسليم بأهمية تفاعل مقدم 

خدمات الرعاية مع الطفل تفاعالً جيداً والحرص على أن ينال الطفل 
قسطاً كافياً من النوم.
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الفجوات التي تتخلل 
البحوث

تقتضي الحاجة على الدوام إجراء دراسات عالية الجودة تحقق تحديداً 
ما يلي:

دراسة يوم الطفل الصغير المكون من 24 ساعة بكامل   -1
نواحيه من حيث ممارسته للنشاط البدني واتباعه للسلوكيات 

المقترنة بقلة الحركة ومدة نومه فيه؛

إرساء إجراءات موحدة وقياسات موضوعية تمّكن من مقارنة   -2
الدراسات؛

بحث طائفة أوسع من المؤشرات الصحية، ومنها مؤشرات   -3
أخرى عن تنمية المهارات الحركية واإلدراكية والصحة 

النفسية-االجتماعية، واآلثار الطويلة األجل المترتبة على تفيذ 
التدخالت بوقت مبكر؛

إجراء تحليل عالي المردودية للتدخالت المنفذة لتعزيز   -4
ممارسة صغار األطفال للنشاط البدني وتقليل سلوكياتهم 

المقترنة بقلة الحركة وزيادة مدة نومهم؛

دراسة مدى تأثر المؤشرات الصحية بأنشطة مشاهدة   -٥
الشاشات مقارنة باألنشطة التفاعلية المقترنة بقلة الحركة، 

مثل رواية القصص؛

تقصي المعدل المناسب من النماء الالزم لصغار األطفال   -6
ووقع النشاط البدني الذي يلزم أن يمارسونه؛

دراسة العالقة القائمة بين مدة النوم وتنمية المهارات الحركية   -7
والنمو والتعرض لألضرار أو اإلصابات؛

دراسة عوامل إرباك نظام الحركة من قبيل النظم الغذائية   -8
المتبعة.

النظر في احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة تحديداً، وفي كيفية   -9
التمكن من تكييف المبادئ التوجيهية بما يلبي احتياجاتهم هذه؛

بحث العوامل الرئيسية التي تمّكن من نشر المبادئ التوجيهية   -10
وتكييفها وتفعيلها وتنفيذها واستيعابها.

نشر المبادئ التوجيهية 
وتنفيذها وتقييمها

تصبو هذه المبادئ التوجيهية إلى تزويد راسمي السياسات والمعنيين 
بوضع برامج تنظيم األسرة ورعاية األطفال وتنفيذ التدخالت 

المجتمعية، أو المعنيين بتقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة 
المبكرة، بتوصيات بشأن مقدار الوقت الذي ينبغي أن يقضيه 

الرّضع وصغار األطفال يومياً في ممارسة النشاط البدني والنوم، 
وإلى تقديم توصيات بشأن القدر األقصى من الوقت الذي ينبغي أن 
يقضيه هؤالء األطفال في أنشطة مشاهدة الشاشات دون حراك أو 
وهم مقيدي الحركة. ويسعى الوالدان ومقدمو خدمات الرعاية إلى 
الحصول على المشورة بشأن رعاية األطفال من عدد مختلف من 
المهنيين، ولن ُيستغنى عن نشر هذه المبادئ التوجيهية على جميع 
من تربطهم صالت بالوالدين ومقدمي خدمات الرعاية. وسيكون 

ضرورياً حتماً استنباط مواد تؤيد استيعاب المبادئ التوجيهية بطريقة 
يمكن الوصول إليها ومفهومة وتشجع على إحداث تغييرات في 
السلوكيات من دون أن يشعر الوالدان أو مقدمو خدمات الرعاية 

بالذنب، وبطريقة ال تعني ضمناً توفير المزيد من المعدات أو 
المرافق بالضرورة لتحقيق ذلك.

ً نشر المبادئ التوجيهية وتكييفها محليا
سُتنشر المبادئ التوجيهية وُتتاح في ُنسخ إلكترونية وأخرى مطبوعة 

بجميع اللغات الرسمية الست وسيجري إصدراها على نطاق واسع 
من خالل المكاتب اإلقليمية والقطرية ومواقع المنظمة اإللكترونية 

العالمية واإلقليمية وعن طريق التواصل مباشرة مع الوكاالت التابعة 
لألمم المتحدة وشركائها المعنيين. وسُيدشن إصدار المبادئ التوجيهية 
في إطار إقامة فعالية دولية مناسبة إلذكاء الوعي بالتوصيات الواردة 
فيها، وسُتنشر من خالل شبكات مربي األطفال ومرشديهم الصحيين 

في مرحلة الطفولة المبكرة.

وبإمكان المنظمة دعم عملية تكييف المبادئ التوجيهية على الصعيد 
المحلي من خالل مكاتبها القطرية وبدعم من مكاتبها اإلقليمية 

ومقرها الرئيسي.

وسُيعّد كتيب موجز عن شؤون الدعوة لغرض المساعدة في نشر 
هذه المعلومات وإذكاء الوعي بأهمية سلوكيات الحركة لدى صغار 
األطفال ووجود إرشادات عالمية في هذا الخصوص. وإضافة إلى 

ذلك، سُيعد دليل عملي تربطه وصالت إلكترونية بالموارد الالزمة، 
مثل المعايير المتعلقة بممارسة النشاط البدني في مرافق تعليم 

األطفال ورعايتهم في مرحلة الطفولة المبكرة، كما سُتجرى دراسات 
حالة وتتاح بوصفها مجموعة أدوات إلكترونية يمكن المواظبة على 
تحديثها. وسُيصبى من وراء ذلك إلى بلوغ هدف مؤداه دعم الدول 

األعضاء والمنظمات غير الحكومية في وضع تدخالت ومناهج 
تعزز ممارسة صغار األطفال للنشاط البدني الصحي وتنظيم 

سلوكياتهم المقترنة بقلة الحركة وأوقات نومهم.

التوصيات
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المساهمون في وضع المبادئ التوجيهية
فريق المنظمة التوجيهي

ضم فريق المنظمة التوجيهي في عضويته خبراء من مقر المنظمة الرئيسي والمكاتب اإلقليمية على حد سواء من المعنيين بمجاالت 
كل من النشاط البدني وسمنة األطفال ونمائهم وتغذيتهم وبيئة تنشئتهم بمرحلة الطفولة المبكرة، وهم كالتالي:

الدكتورة فيونا بول (إدارة الوقاية من األمراض غير السارية) – الرئيسة  •

الدكتور تيمو واكانيفالو (إدارة الوقاية من األمراض غير السارية)  •

الدكتورة جوانا ويلومسين (إدارة الوقاية من األمراض غير السارية)  •

الدكتور الري غرومر-سترو (إدارة التغذية من أجل التمتع بالصحة والنماء)  •

الدكتورة برناديت ديلمانز والدكتور نايجل رولينز (إدارة صحة األم والوليد والطفل والمراهق)  •

الدكتور خواو بريدا (المكتب اإلقليمي ألوروبا)  •

الدكتور ثاكسافون ثامارانغسي (المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا)  •

وتولى الفريق التوجيهي باجتماعه األول وضع مسودة نطاق المبادئ التوجيهية والمسائل المهمة (السكان، التدخالت، المقارنات، 
الحصائل) التي تتناولها، وتولى استعراض إعالنات المصالح وصياغة المبادئ التوجيهية واستعراضها ووضعها في صيغتها النهائية.

الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية
تألفت عضوية الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية من طائفة 

واسعة من الخبراء المعنيين بهذا الميدان والمستفيدين النهائيين 
من التوصيات والمتأثرين بها. وضم الفريق في عضويته كل من 

محمد أنصاري (خبير معني بمنهجية تصنيف البّينات وتقديرها 
ووضعها وتقييمها، كندا) وكريستين تشين (رئيسة مشاركة - 

خبيرة متخصصة في شؤون نماء الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة، 
سنغافورة) ولويز تشوكيت (خبيرة متخصصة في تعزيز صحة 
الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة، كندا) ونيارادزاي دانغارمبيزي-

مونامبا (متخصص في العالج المهني، زمبابوي) وكاثرين 
دريبر (إدارة الشؤون األكاديمية - النشاط البدني وتنمية المهارات 
اإلدراكية، جنوب إفريقيا) وناتالي فاربور-المبرت (أخصائية في 
شؤون الطب السريري وسمنة األطفال بمرحلة الطفولة المبكرة 
والطب الرياضي، سويسرا) وكاميش فلين (متخصصة في نماء 

الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة، جنوب أفريقيا) ونوشين خان 
(متخصصة في نماء الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة، باكستان) 

وأليسا خواجا (وزارة المرأة واألسرة والطفولة، تونس) وألبرت لي 
(إدارة الشؤون األكاديمية - تنظيم أوقات النوم، الصين، منطقة هونغ 

كونغ الصينية اإلدارية الخاصة) وأنتوني أوكيلي (إدارة الشؤون 
األكاديمية - النشاط البدني، أستراليا) وماتياس بورتيال (وزارة 

الصحة (تعزيز الصحة ومشاركة المجتمع)، شيلي) وجون رايلي 
(إدارة الشؤون األكاديمية - النشاط البدني وسمنة األطفال بمرحلة 

الطفولة المبكرة، المملكة المتحدة) وراشيل رودين (رئيسة مشاركة 
- إدارة رسم السياسات المتعلقة بالنظم الغذائية والنشاط البدني، كندا) 

ومارك تريمبالي (إدارة الشؤون األكاديمية - النشاط البدني، كندا) 
وبوجيتا ويكراماسينغ (رابطة طب األطفال، سري النكا). وترد في 
الملحق تفاصيل أخرى عن الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية.

وعقد الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية أول اجتماعاته يومي 
27 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وبّت فيه بشأن المسائل 
المهمة (السكان، التدخالت، المقارنات، الحصائل) التي تتناولها 

المبادئ التوجيهية، وأعاد النظر في عمليات االستعراض المنهجية 
القائمة حالياً وحدد ما يلزم إدخاله من تحديثات عليها. واتفق الفريق 

 في اجتماعه الثاني الذي عقد بالفترة من 18 إلى 20 نيسان/
أبريل 2018 على إجراءات اتخاذ القرارات بشأن التوصيات 

الموضوعة ومدى قوة البّينات المقرر تطبيقها عليها، واستعرض 
البّينات المحدثة واتفق باإلجماع على وضع التوصيات النهائية.

 إدارة عملية وضع
المبادئ التوجيهية
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فريق الخبراء الخارجيين المعني باالستعراض
وقع االختيار على خمسة خبراء معنيين باستعراض النظراء من 

قائمة الخبراء التي اقترحها كل من الفريق المعني بوضع المبادئ 
التوجيهية والفريق التوجيهي، وذلك نظراً إلى توفر الخبرات الالزمة 
في أولئك الخبراء الخمسة، بما فيها خبرتهم في مجال تنفيذ البرامج، 
ناهيك عن أنهم يمثلون خمسة أقاليم تابعة للمنظمة. واستعرض فريق 

الخبراء الخارجيين المعني باالستعراض مسودة المبادئ التوجيهية 
وزّود الفريق التوجيهي بتعليقات على مسألتي الوضوح والتنفيذ 

اللتين ُدِمجتا في االستعراض، حسب االقتضاء، علماً بأن الخبراء 
الخارجيين لم ُيدخلوا تعديالت على التوصيات.

إعالنات المصالح
استكمل جميع أعضاء الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية 

نموذج إعالن المصالح الصادر عن المنظمة وقدموه حسب األصول. 
وتولى الفريق التوجيهي استعراض السيرة الذاتية وإعالن المصالح 

وتقييمهما اللذين قدمهما كل واحد من هؤالء األعضاء، وأجرى 
الفريق بحثاً في اإلنترنت وفي المنشورات الصادرة لتحديد أية 

حاالت تضارب أو مصالح تتعارض مع المصالح العامة والتي قد 
تسفر بوضوح عن تقويض مواقف المنظمة والخبراء المعنيين. 

وُنشرت أسماء جميع األعضاء المقترحين لعضوية الفريق المعني 
بوضع المبادئ التوجيهية ونبذة عن سيرهم الذاتية على الصفحتين 
اإللكترونيتين لكل من إدارة شؤون النظم الغذائية والنشاط البدني 

التابعة للمنظمة واللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال من أجل 
إجراء مشاورة عامة بشأنها لمدة 14 يوماً. ولم ترد أية تعليقات 

على الموضوع، ويرد ملخص إلعالنات المصالح المصرح عنها 
واستعراض لشؤونها، كما لم ُتحدد أية حاالت تضارب في تلك 

المصالح.

البّينات المتعلقة 
بالتوصيات

نظر الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية، طبقاً لعملية تصنيف 
البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها، في الصياغة المقترحة 

للتوصيات وتصنيف مدى قوتها (من حيث كونها قوية أو مشروطة)، 
ولم يقتصر في نظره هذا على مراعاة طابع البّينات وجودتها 

فحسب، بل أجرى تقييماً لما أعرب عنه مقدمو خدمات الرعاية من 
قيم وتفضيالت والحرص على تحقيق التوازن بين الفوائد واألضرار 

وأثر التوصيات على مسألة المساواة بين الجنسين وإنصافها في 
المجالين االجتماعي والصحي، وكذلك مدى مقبوليتها وجدواها 

وأثرها على الموارد. واّتخذ الفريق قرارت بتوافق اآلراء بفضل 
إجراء المناقشات، ولم يلزم إجراء تصويت بشأن موافقة الفريق 

المعني بوضع المبادئ التوجيهية على صياغة التوصيات أو قوتها.

تقييم جودة البّينات
استعان الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية بإطار منهجية 

تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها في دراسة مدى جودة 
البحوث األساسية التي تسهم في تحقيق كل واحدة من الحصائل 

المحددة في المسائل المهمة (السكان، التدخالت، المقارنات، 
الحصائل) التي تتناولها المبادئ التوجيهية، وأجرى تقييماً لجودة 
البّينات عموماً عقب مراعاته للجوانب المتعلقة بكل من مخاطر 

التحيز وعدم االتساق وانعدام الدقة وارتباط البّينات ارتباطاً غير 

مباشر بالحصائل والتحيز في نشر كل واحدة منها. وترد في 
مرتسمات البّينات الواردة في المالحق المنشورة على شبكة الويب 

الجداول المعدة بواسطة منهجية تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها 
وتقييمها والتي تبين تفاصيل هذه المعلومات فيما يتعلق بكل واحدة 

من المسائل المهمة التي تتناولها المبادئ التوجيهية.

القيم والتفضيالت
نظر أيضاً الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية في القيم 

والتفضيالت التي أعرب عنها المتأثرون بالمبادئ التوجيهية (وهم 
الوالدان ومقدمو خدمات الرعاية في هذه الحالة). وبّينت المسوح 

التي أجريت بين صفوف أصحاب المصلحة والمناقشات التي 
أجرتها مجموعات التركيز بكندا وأستراليا )21، 22( في إطار وضع 

المبادئ التوجيهية المتكاملة بشأن الحركة خالل اليوم المكون من 
24 ساعة في أولى سنوات العمر أن ثمة تباين طفيف في تفضيالت 
الوالدين وأصحاب المصلحة فيما يخص توصيات مماثلة، علماً بأن 

المبلّغين عن وقائع المناقشات التي أجرتها مجموعات التركيز هم 
أفراد من المجتمعات الضعيفة )21، 22(. ولم تتح أية بّينات أخرى 

عن قيم أصحاب المصلحة وتفضيالتهم بشأن ممارسة النشاط البدني 
والسلوكيات المقترنة بقلة الحركة والنوم في هذه الفئة العمرية. 

وإضافة إلى ذلك، ناقش الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية 
إمكانية تباين القيم والتفضيالت من منظور تجربته في هذا المضمار 
وفي إطار تسليمه بعدم تمكنه من تمثيل جميع التجارب التي يحتمل 

أن يشهدها األطفال ومقدمو خدمات الرعاية في حياتهم، وإن أقام 
الفريق وعمل بأماكن مختلفة. واجتمع الفريق باآلونة األخيرة 

لإلجماع على إعداد مبادئ توجيهية بشأن سلوكيات الحركة لدى 
فئة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين لحظة الوالدة و٥ سنوات 

بجنوب إفريقيا، وناقش النتائج المستمدة بوقت مبكر من تقييم معدالت 
ممارسة األطفال للنشاط البدني وأنماط جلوسهم دون حراك وأنماط 

نومهم. وتشّكل هذه البيانات جزءاً من شهادة دكتوراه عن الموضوع 
وهي قيد إعدادها للنشر، ولكن جرى تبادلها مع الفريق المعني 

بوضع المبادئ التوجيهية أثناء اجتماعه الثاني والذي استفاد فيه من 
جميع مصادر المعلومات هذه لغرض إثراء مناقشاته بشأن القيم 

والتفضيالت، عالوة على إلمام خبرائه بالوضع في األماكن التي 
يعملون فيها.

اآلثار المترتبة على الموارد
أعدت أولغا ميليكين العاملة في المركز المتعاون مع المنظمة 

والمعني بسياسات مكافحة األمراض المزمنة غير السارية، أوتاوا، 
كندا، استعراضاً منهجياً لآلثار التي يخلفها تنفيذ هذه المبادئ 

التوجيهية على الموارد. ودرس هذا االستعراض البّينات المتعلقة 
بالتدخالت المنفذة في مجال ممارسة النشاط البدني، وخلص إلى 

أن هناك بّينات محدودة للغاية عن مردودية التدخالت ذات الصلة 
باألطفال، وأنه ال توجد بّينات بشأن األطفال دون سن الخامسة 

ووالديهم. وختاماً، لم يفض البحث إلى نشر مقاالت مؤهلة، 
 واستبعدت الدراسات المحددة على أساس معيارين اثنين يفيدان

بما يلي: (1) أن التدخالت المنفذة شملت حاالت تعّرض ال عالقة لها 
بالحركة، ومنها النظام الغذائي، (2) وأن فئة السكان التي خضعت 
للدراسة تكونت إلى حد كبير من أطفال المدارس الذي هم أكبر سناً 

(من ٥ سنوات). واسترشد أيضاً الفريق المعني بوضع المبادئ 
التوجيهية بالنتائج المستمدة من المسوح الكندية واألسترالية التي 

أجريت بين صفوف أصحاب المصلحة فيما يخص المبادئ التوجيهية 

إدارة عملية وضع المبادئ التوجيهية

 متاح في الرابط اإللكتروني التالي:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311663
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بشأن الحركة خالل اليوم المكون من 24 ساعة في أولى سنوات 
العمر؛ ورأت نسبة 81٪ من المستجيبين للمسوح أن الفوائد المجنية 

 من المبادئ التوجيهية تفوق التكاليف المتكبدة عنها، فيما رأت
نسبة 60٪ منهم أن تكاليف االستفادة منها أو تنفيذها هي بأدنى 

مستوياتها )21، 22(.

وأسهم رأي خبراء الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية في إثراء 
المناقشات التي أجراها الفريق بشأن آثار تنفيذ التوصيات بمواضع 

مختلفة على الموارد.

وقد تكون التكاليف التي تتكبدها المنظمات الحكومية وتلك غير 
الحكومية عن تنفيذ المبادئ التوجيهية بأدنى مستوياتها، إذا تمّكن 

األفراد (من الوالدين وأطفالهم) من إدراج النشاط البدني الموصى 
بممارسته إدراجاً سهالً نسبياً في جوانب حياتهم، أو إذا تسنى تحويل 

الموارد الُمستفاد منها حالياً في مرافق الرعاية األولية ومرافق 
الرعاية النهارية/ المدرسية تحويالً يفضي إلى زيادة معدالت 

ممارسة النشاط البدني. ولم تتح بّينات بشأن التكاليف التي يتكبدها 
الوالدان أو مقدمو خدمات الرعاية عن تنفيذ التوصيات.

اإلنصاف والمقبولية والجدوى
أجرى خبراء الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية مناقشة 

مستفيضة مبنية على خبرتهم لمسألة ما إذا كان من شأن تنفيذ كل 
توصية أن يقوض اإلنصاف في مجال الصحة. كما نظر خبراء 
الفريق في المسوح الكندية واألسترالية التي أجريت بين صفوف 
أصحاب المصلحة، وُحِرص فيها على السعي بهمة إلى الحصول 
على مدخالت من الفئات الضعيفة ومن جميع الشرائح االجتماعية 

واالقتصادية، وُخلِص فيها إلى أن من المرجح أن يعود االلتزام 
بتطبيق المبادئ التوجيهية المتكاملة بشأن الحركة خالل اليوم المكون 

من 24 ساعة في أولى سنوات العمر بفوائد على جميع الفئات 
بالتساوي، وأن يمّكن من تنفيذ التوصيات بإنصاف )21، 22(.

وباإلضافة إلى ذلك، ونظراً إلى عدم ورود بيانات من البلدان 
المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل، فقد استرشد الفريق المعني 
بوضع المبادئ التوجيهية في مناقشته المتعلقة بجدوى تطبيق المدد 

الموصى بها بشأن ممارسة النشاط البدني والنوم ببيانات مستمدة من 
دراسات عن ممارسة صغار األطفال للنشاط البدني حالياً وسلوكياتهم 

المقترنة بقلة الحركة والنوم مقارنة بالتوصيات الواردة في المبادئ 
التوجيهية الصادرة عن كندا )59، 60( وأستراليا )61(.

استعراض النظراء
استعرض مسودة المبادئ التوجيهية فريق خبراء خارجيين معنيين 

باالستعراض حدده الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية 
والفريق التوجيهي، وُطلب من هؤالء الخبراء الخارجيين المعنيين 

باالستعراض أن يدلوا بتعليقات على المسائل المتصلة بكل من 
وضوح البّينات وطريقة عرضها وتطبيقها، وأدرجت تعليقاتهم 

في الموضوع، حسب االقتضاء. ولم يتمكن الخبراء الخارجيون 
من تغيير التوصيات التي بّت فيها الفريق المعني بوضع المبادئ 

التوجيهية. وترد في الملحق أسماء هؤالء الخبراء، علماً بأن إعالنات 
المصالح خضعت لالستعراض ولم ُتحدد فيها أية حاالت تضارب. 

وإضافة إلى ذلك ، فقد ُحِرص على السعي بهمة إلى طلب مدخالت 
من مكاتب المنظمة اإلقليمية.

تقييم المبادئ التوجيهية
سُتجرى بعد نشر المبادئ التوجيهية بسنتين أو 4 سنوات مسوح 

إلكترونية لتقييم مدى فائدتها في البلدان، وسُيقدر في أول مسح منها 
وضع المناقشات السياساتية بشأن هذه المبادئ التوجيهية ومدى 

الحاجة إلى تكييفها على الصعيد الوطني. أّما المسح الثاني فسيركز 
على اعتماد التوصيات في المبادئ التوجيهية الوطنية التي يطبقها 

مقدمو خدمات الرعاية لصغار األطفال ومقدمو خدمات رعاية 
األطفال، وما إذا كانت هذه المبادئ قد نفذت في مرافق رعاية 

األطفال. وسُتدار المسوح بواسطة مكاتب المنظمة اإلقليمية وتلك 
القطرية وبواسطة عدد مختار من الجهات المستجيبة للمسح والمنتمية 

لسائر مجموعات المستخدمين (مثل الرابطات المهنية والمنظمات 
غير الحكومية).

تحديث المبادئ 
التوجيهية

سُتحدث المبادئ التوجيهية عقب نشرها بعشر سنوات، ما لم تجر 
بحوث أخرى في هذا المجال تقدم المزيد من البّينات التي تبرر 

تحديثها قبل حلول ذلك الوقت.
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الملحق

أعضاء الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية
 الدكتور محمد أنصاري

 (خبير معني بمنهجية تصنيف البّينات وتقديرها ووضعها وتقييمها)
 كلية علم األوبئة والصحة العامة

 كلية الطب
 أوتاوا

كندا

 الدكتورة كريستين تشين
 خبيرة متخصصة في شؤون التربية

شبكة آسيا والمحيط الهادئ اإلقليمية المعنية بنماء الطفل بمرحلة 
 الطفولة المبكرة

 سنغافورة
سنغافورة

 السيدة لويز تشوكيت
 المركز المعني بتوفير أفضل الموارد الالزمة لتعزيز الصحة 

 تورونتو
كندا

 الدكتور نيارادزاي دانغارمبيزي-مونامبا
 قسم التأهيل

 جامعة زمبابوي
 كلية العلوم الصحية

 هراري
زمبابوي

 الدكتورة كاثرين دريبر
مجلس البحوث الطبية/ الوحدة المعنية بدراسة مسارات تنمية 

 المهارت الالزمة إلجراء البحوث الصحية
 جامعة ويتواترسراند

 جوهانسبرغ
جنوب أفريقيا

 الدكتورة ناتالي فاربور-المبرت
 مستشفى الجامعة

 جنيف
سويسرا

 السيدة كاميش فلين
 وزارة التنمية االجتماعية بمنطقة كيب الغربية

 كيب تاون
جنوب أفريقيا

 السيدة نوشين خان
 المركز المعني بتوفير موارد المعلمين

 كاراتشي
باكستان

 السيدة أليسا خواجا
 المديرية العامة للطفولة

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة
 تونس
تونس

 األستاذ ألبرت لي
 قسم طب األطفال

 جامعة هونغ كونغ الصينية
الصين، منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية الخاصة

 األستاذ أنتوني أوكيلي
 جامعة ولونغونغ

 ولونغونغ
أستراليا

 السيد ماتياس بورتيال
 قسم تعزيز الصحة وشؤون المجتمع

 إدارة مشاركة المجتمع التابعة لوزارة الصحة
 سانتياغو

شيلي

 األستاذ جون رايلي
 جامعة ستراثكاليد

 غالسكو
المملكة المتحدة

 الدكتورة راشيل رودين
المركز المتعاون مع المنظمة والمعني بمكافحة األمراض غير 

 السارية
 سياسات مكافحة األمراض

 وكالة الصحة العامة في كندا
 أوتاوا

كندا

 األستاذ مارك تريمبالي
 مستشفى األطفال في شرق أونتاريو

 معهد البحوث
 أوتاوا

 كندا
 األستاذ بوجيتا ويكراماسينغ

 قسم طب األطفال
 جامعة كولومبو

 كولومبو
سري النكا

الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية وفريق الخبراء الخارجيين المعني 
باالستعراض وموظفو المنظمة المشاركون في وضع هذه المبادئ التوجيهية

الملحق
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فريق الخبراء الخارجيين المعني باالستعراض
 السيدة أورانا تشاندراسيري

 برنامج السياسات الصحية الدولية
 بانكوك

تايلند

 األستاذ جوناثان د. كالين
 قسم طب األطفال

 جامعة إلينوي
 شيكاغو

الواليات المتحدة األمريكية

 الدكتورة سوزان رينغ-ديميتريو
 قسم علوم الرياضة والتمارين الرياضية

 جامعة سالزبورغ
 سالزبورغ

النمسا

 األستاذ يويتشي ساكاكيهارا
 شبكة البحوث المتعلقة بالطفل

 جامعة أوشانوميزو
 طوكيو
اليابان

 األستاذ مارك توملينسون
 قسم علم النفس

 جامعة ستيلينبوش
 ستيلينبوش

جنوب أفريقيا

فريق المنظمة التوجيهي
 الدكتورة فيونا بول

 مديرة برنامج
 الترصد ووقاية السكان

إدارة الوقاية من األمراض غير السارية

 الدكتورة برناديت ديلمانز
 منسقة

إدارة صحة األم والوليد والطفل والمراهق

 الدكتور الري غومر-سترو
 منسق

إدارة التغذية من أجل الصحة والنماء

 الدكتور خواو بريدا
 رئيس

المكتب األوروبي التابع للمنظمة والمعني بالوقاية من األمراض غير 
السارية ومكافحتها

 الدكتور نايجل رولينز
 موظف طبي

إدارة صحة األم والوليد والطفل والمراهق

 الدكتور ثاكسافون ثامارانغسي
مديرإدارة األمراض غير السارية، المكتب اإلقليمي لجنوب شرق 

آسيا
 الدكتور تيمو واكانيفالو

 رئيس فريق
 الترصد ووقاية السكان

إدارة الوقاية من األمراض غير السارية

 الدكتورة جوانا ويلومسين
 موظفة تقنية

 الترصد ووقاية السكان
إدارة الوقاية من األمراض غير السارية
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