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ملخص 
تنفيذي

وقد تم وضع خطة العمل هذه من خالل عملية تشاورية 

الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  الحكومات  شملت  عاملية، 

والرياضة،  الصحة،  متعددة، ضمت قطاعات  عرب قطاعات 

والدوائر  املدين،  واملجتمع  الحرضي،  والتخطيط  والنقل، 

األكادميية، والقطاع الخاص.

ما هو النشاط البدني؟

ميكن القيام بالنشاط البدين بطرق عديدة مختلفة: كامليش، 

الرتفيهية  واألنشطة  الرياضة،  ومامرسة  الدراجات،  وركوب 

القيام  ميكن  كام  تيش(  والتاي  واليوجا،  )كالرقص،  الحركية 

بالنشاط البدين فـي العمل أيضا، وفـي أرجاء املنزل. وميكن 

لجميع صور النشاط البدين أن تحقق فوائد صحية إذا تم 

القيام بها بشكل منتظم وملدة كافية وبكثافة عالية.

الوضع الحالي

لقد كان التقدم املحرز عىل الصعيد العاملي فـي ما يتعلق 

كبري،  حد  إىل  ذلك،  ويرجع  بطيئا.  البدين  النشاط  بزيادة 

العامل،  مستوى  فعىل  االستثامر.  ونقص  الوعي  قلة  إىل 

أربعة  كل  من  وثالثة  بالغني،  أربعة  كل  من  واحد  هناك 

مراهقني )فـي عمر 11 - 17 عاما( غري مستوفني ملا تقيض 

به التوصيات العاملية الخاصة بالنشاط البدين التي وضعتها 

منظمة الصحة العاملية. ومع تطور البلدان اقتصاديا، تزيد 

مستويات الخمول البدين، وميكن أن ترتفع  نسبة ذلك، فـي 

معلومات أساسية

ومعالجة  توقي  عىل  يساعد  البدين  النشاط  أن  ثبت  لقد 

الدماغية،  القلب، والسكتة  السارية، كأمراض  األمراض غري 

ورسطان الثدي والقولون، كام أنه يساعد عىل توقي اإلصابة 

أن  وميكن  والسمنة،  الوزن،  وزيادة  الدم،  ضغط  بارتفاع 

ن الصحة النفسية، وجودة الحياة واملعافاة. يحسِّ

وباإلضافة إىل الفوائد الصحية املتعددة للنشاط البدين، فإن 

املجتمعات التي تكون أكرث نشاطا، ميكنها أن تحقق عوائد 

الوقود  استخدام  تقليل  يشمل  مبا  االستثامر،  عىل  إضافية 

احتقانا،  وأقل  نقاء  أكرث  هواء  عىل  والحصول  األحفوري 

وطرقا أكرث أمنا وسالمة. وترتبط هذه النتائج ارتباطا وثيقا 

بتحقيق األهداف املشرتكة، واألولويات السياسية والطموح 

املنشود من خطة التنمية املستدامة 12030.

النشاط  لتعزيز  الجديدة  العاملية  العمل  خطة  وتستجيب 

البدين، للطلبات التي تقدمت بها البلدان من أجل تحديث 

التوجيهات واإلرشادات، ووضع إطار عمل إلجراءات سياسية 

البدين عىل جميع  النشاط  لزيادة  التحقيق  فعالة وممكنة 

من  البلدان  لطلبات  أيضا  تستجيب  أنها  كام  املستويات. 

اإلقليمي  الصعيدين  أقوى عىل  قيادة عاملية وتنسيق  أجل 

املجتمع  مستوى  عىل  استجابة  إىل  والحاجة  والوطني، 

األشخاص  كل  لدعم  نوعية  نقلة  تحقيق  أجل  من  ككل 

الذين ميارسون نشاطا منتظام، وتثمني جهودهم فـي هذا 

الخصوص، بحسب قدراتهم وعىل مدى دورة الحياة.

1   فـي الدورة السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة 2015، اعتمد جميع البلدان القرار A/RES/70/1 تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة 2030.



7

الداعمة ميكن أن يوفرا ثقافة بدنية وصحية من أجل تكوين 

أمناط حياة صحية ونشطة مدى الحياة.

ومن املهم أيضا أن يتمكن البالغون من أن يكونوا نشطني 

بدنيا وأقل خموال فـي أماكن العمل. وسواء أكانوا يعملون 

أم ال يعملون، فإنه ميكن لكبار السن، عىل وجه الخصوص، 

أن يستفيدوا من النشاط البدين املنتظم من أجل الحفاظ 

والتمتع  واالجتامعية،  والنفسية،  البدنية،  صحتهم  عىل 

الرعاية  ملقدمي  وميكن  الشيخوخة.  مرحلة  فـي  بالصحة 

الصحية واالجتامعية األولية والثانوية أن يساعدوا األشخاص 

ثم  ومن  نشاطا،  أكرث  يصبحوا  أن  عىل  األعامر  جميع  من 

فـي  ويستفيدون،  السارية،  غري  باألمراض  اإلصابة  يتوقَّون 

معدالت  لزيادة  كوسيلة  البدين  النشاط  من  الوقت،  ذات 

التأهيل والتعافـي.

الستخدام  املواقع،  جميع  عرب  متاحة،  فرص  وهناك 

التكنولوجيات الرقمية فـي مجال الرتويج ودعم األشخاص 

من جميع األعامر يك يكونوا أكرث نشاطا، والبناء عىل املامرسة 

التي  اإلمكانات  لتسخري  اإللكرتونية  للصحة  النمو  رسيعة 

النشاط  ومراقبة  ودعم  تعزيز  فـي  البيانات  عليها  تنطوي 

البدين.

النشاط البدني وأهداف 
التنمية المستدامة 2030

ترمي  التي  السياسات  االستثامر يف  املمكن، من خالل  من 

إىل تعزيز امليش وركوب الدراجات والرياضة والرتفيه الحريك 

من  الكثري  تحقيق  يف  مبارشا  إسهاما  يسهم  أن  واللعب، 

السياسية  ولإلجراءات   .2030 املستدامة  التنمية  أهداف 

املتصلة بالنشاط البدين فوائد صحية واجتامعية واقتصادية 

الهدف  تحقيق  يف  مبارشا  إسهاما  تسهم  وسوف  مضاعفة، 

بالصحة  )التمتع  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثالث 

الثاين  الهدف  ذلك  يف  مبا  األهداف،  من  وغريه  والعافية(، 

الرابع  والهدف  التغذية(،  سوء  أشكال  لجميع  حد  )وضع 

الجيد(،  التعليم  )ضامن  املستدامة  التنمية  أهداف  من 

الثامن  والهدف الخامس )املساواة بني الجنسني(، والهدف 

وزيادة  النقل،  أمناط  تغري  بسبب  إىل %70  البلدان،  بعض 

استخدام التكنولوجيا، والتوسع الحرضي.

وتتأثر مستويات النشاط البدين أيضا بالقيم الثقافية. ففي 

األكرب  والبالغني  والنساء  للفتيات  تتاح  ال  البلدان،  غالبية 

سنا والفئات املحرومة واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص 

املصابني بأمراض مزمنة، سوى فرص قليلة الستخدام برامج 

النشاط  ملامرسة  ومالمئة  التكلفة  وميسورة  آمنة  وأماكن 

البدين.

دوالر  مليار   54 بـ  البدين  للخمول  العاملية  التكلفة  وتقدر 

دويل سنويا، وذلك من خالل الرعاية الصحية املبارشة فـي 

فقدان  إىل  تُعزى  مليار دوالر دويل،  إضافة 14  2013، مع 

اإلنتاجية. والخمول البدين مسؤول عن 1 - 3% من تكلفة 

أن  الرغم من  الوطني، عىل  املستوى  الصحية عىل  الرعاية 

ذلك ال يشمل التكاليف املرتبطة بالصحة النفسية والحاالت 

العضلية الهيكلية.

فرص متعددة: فوائد متعددة

ميكن، بل ينبغي، إدماج النشاط البدين داخل املواقع التي 

وركوب  فامليش  ويلعبون.  ويعملون  الناس  فيها  يعيش 

ميكِّنان  النقل،  وسائل  من  رئيسيتان  وسيلتان  الدراجات 

إال  يوميا،  املنتظم  البدين  النشاط  مامرسة  من  األشخاص 

أن دورهام ومستوى شيوعهام يرتاجعان فـي بلدان كثرية. 

تعزيز  عىل  يساعدا  أن  ميكن  النشط  والرتفيه  والرياضة 

النشاط البدين لدى األشخاص من جميع األعامر والقدرات، 

حافز  مبثابة  يكونا  أن  العاملي،  املستوى  عىل  ميكن،  كام 

أن  ميكن  كام  التحتية،  والبنية  والعاملة،  للسياحة،  أسايس 

يساعدا أيضا فـي مجال الربامج اإلنسانية، وتعزيز التنمية 

املجتمعية واالندماج املجتمعي.

البدين مهم فـي جميع األعامر، فاللعب والرتفيه  والنشاط 

للنمو  وكذلك  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  فـي  مهم  الحريك 

والتطور الصحيني سواء فـي مرحلة الطفولة أو فـي مرحلة 

املدرسية  الجودة والبيئة  العالية  البدنية  املراهقة. فالرتبية 
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التاسع  والهدف  االقتصادي(،  والنمو  الالئق  )العمل 

)التصنيع واالبتكار والبنية التحتية(، والهدف العارش )الحد 

)استدامة  عرش  الحادي  والهدف  املساواة(،  انعدام  من 

)أمناط  عرش  الثاين  والهدف  املحلية(،  واملجتمعات  املدن 

عرش  الثالث  والهدف  املسؤولة(،  واالستهالك  اإلنتاج 

عرش  الخامس  والهدف  املناخ(،  لتغري  التصدي  )إجراءات 

والعدل  )السالم  السادس عرش  والهدف  والحياة(،  )األرض 

واملؤسسات القوية(، والهدف السابع عرش )الرشاكات(.

إطار العمل

يتطلب العمل الوطني الفعال، من أجل عكس االتجاهات 

نهج  اتباع  البدين،  النشاط  يف  التفاوت  من  والحد  الحالية 

"قائم عىل النظم" مع مجموعة اسرتاتيجية من اإلجراءات 

العوامل  تحسني  تستهدف  التي  "األولية"  السياسية 

تدعم  التي  والبيئية  واالقتصادية،  والثقافية،  االجتامعية، 

الرتكيز فيها  البدين، مقرتنة بنهوج "نهائية"، يتسم  النشاط 

بالسمة الفردية )تثقيفية وإعالمية(.

وتحدد خطة العمل العاملية هذه أربعة أهداف اسرتاتيجية 

ميكن تحقيقها من خالل 20 إجراء سياسيا قابلة للتطبيق 

عامليا عىل جميع البلدان، مع التسليم بأن لكل بلد نقطة 

انطالق مختلفة يف جهوده لخفض معدالت الخمول البدين 

وسلوك قلة الحركة.

زيادة النشاط البدين تتطلب اتباع نهج قائم 

عىل النظم – ال يوجد حل سيايس واحد

الرؤية

تعزيز نشاط األشخاص من 

أجل عامل أوفر صحة

الرسالة

ضامن أن تتاح للجميع 

بيئات آمنة ومواتية وفرص 

متنوعة ملامرسة النشاط 

البدين يف حياتهم اليومية كوسيلة 

لتحسني صحة األفراد واملجتمعات 

واملساهمة يف التنمية االجتامعية 

والثقافية واالقتصادية.

الهدف

تحقيق انخفاض نسبي 

قدره 15% يف معدل انتشار 

الخمول البدين عىل الصعيد العاملي لدى 

البالغني واملراهقني، بحلول عام 2030
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تكوين 
مجتمع نشط

إنشاء
بيئات نشطة

الغرض االستراتيجي 1:

الغرض االستراتيجي 2:

مقرتحة  سياسية  إجراءات  أربعة  هناك 

ومواقف  قواعد  تكوين  إىل  ترمي 

نوعية  نقلة  وعمل  إيجابية،  اجتامعية 

تعزيز  من خالل  املجتمع  كل رشائح  يف 

البدين  للنشاط  املتعددة  بالفوائد  اإلملام 

هذه  وفهم  األعامر  جميع  ويف  املنتظم 

الفوائد وتقديرها.

تتناول  سياسية  إجراءات  خمسة  هناك 

الحاجة إىل إنشاء مساحات وأماكن داعمة 

من  الناس،  جميع  وتحمي حقوق  تعزز 

جميع األعامر والقدرات، للوصول بشكل 

يف  آمنة  ومساحات  أماكن  إىل  متساو 

مدنهم ويف مجتمعاتهم املحلية، ميكنهم 

فيها مامرسة النشاط البدين املنتظم.

9
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تهيئة 
أشخاص نشطين

إرساء 
نظم نشطة

الغرض االستراتيجي 3:

الغرض االستراتيجي 4:

املواقع  توضح  سياسية  إجراءات  ستة 

الفرص  لزيادة  ميكن  التي  املتعددة 

والربامج أن تساعد األشخاص من جميع 

النشاط  والقدرات عىل مامرسة  األعامر 

البدين املنتظم كأفراد وأرس ومجتمعات.

توضح  سياسية  إجراءات  خمسة 

تعزيز  أجل  من  املطلوبة  االستثامرات 

فعالة  إجراءات  لتنفيذ  الالزمة  النظم 

والوطني  الدويل  املستوى  عىل  قة  ومنسَّ

ودون الوطني بهدف تعزيز النشاط البدين 

وتتناول  الحركة.  قلة  سلوك  من  والحد 

والقيادة،  الحوكمة،  اإلجراءات  هذه 

وقدرات  القطاعات،  متعددة  والرشاكات 

القوى العاملة، ونظم املعلومات، وآليات 

التمويل يف جميع القطاعات ذات الصلة.
10
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الرصد والتبليغ

العاملية  الغايات  بلوغ  املحرز صوب  للتقدم  سيُجرى رصد 

معدل  الحاليني:  املؤرشين  باستخدام  وذلك   ،2030 لعام 

تبلغ  الذين  األشخاص  لدى  البدين  النشاط  نقص  انتشار 

ترتاوح  )ممن  املراهقني  ولدى  وأكرث؛  سنة   18 أعامرهم 

أعامرهم بني 11 – 17 سنة(.

لبيانات  تقارير  رفع  تعزيز  عىل  البلدان  جميع  ويُشجع 

مصنَّفة تعكس األولويات املزدوجة الواردة يف خطة العمل: 

أوجه  والحد من  البدين،  للخمول  اإلجاميل  املستوى  خفض 

التفاوت ومستويات الخمول البدين داخل البلدان يف صفوف 

السكان األقل حركة، وفقا ملا يحدده كل بلد.

وسيجرى دعم للبلدان من خالل إطار عمل عاملي جديد، 

والذي سيتم من خالله رصد التقدم املحرز يف مجال تنفيذ 

السياسات.

م التقارير الخاصة بالتقدم املحرز يف التنفيذ وآثاره،  وستقدَّ

إىل جمعية الصحة العاملية يف أعوام 2021 و 2026 و 2030.

التنفيذ

عىل  النظم«،  عىل  »القائم  النهج  تنفيذ  يتطلب  سوف 

من  مجموعة  بتحديد  بلد  كل  قيام  الوطني،  املستوى 

االستجابات السياسية من أجل تنفيذ هذا النهج عىل األمد 

القصري )2 – 3 سنوات(، واألمد املتوسط )3 – 6 سنوات(، 

واألمد البعيد )7 – 12 سنة(. وينبغي اختيار اإلجراء السيايس 

بحيث  تصميمه  يتم  وأن  الوطني،  السياق  يالئم  ملا  وفقا 

الوطنية  دون  القضائية  الواليات  مختلف  احتياجات  يلبي 

األولويات  ترتيب  إن  وحيث  الفرعية.  السكانية  والفئات 

وإمكانية التنفيذ سوف يتباين وفقا للسياق الوطني، فمن 

املحبذ أن يقوم كل بلد بتقييم الوضع الحايل لديه بغرض 

تحديد السياسة التي ينبغي تعزيزها، وكذلك تحديد الفرص 

والتعرف عىل الثغرات.

القطاعات، ومع  إقامة رشاكات متعددة  إىل  وهناك حاجة 

املجتمعية  املشاركة  عن  فضال  الحكومة،  دوائر  مختلف 

النظام  تشمل  قة  منسَّ استجابة  لتحقيق  وذلك  الفاعلة، 

والبيئة  للصحة  أن تحقق فوائد عديدة  ككل، والتي ميكن 

واالقتصاد.

وينبغي أن يسرتشد تنفيذ خطة العمل هذه مببدأ الشمول 

الفئات  نحو  الجهود  من  األكرب  الكم  توجيه  مع  التناسبي، 

السكانية األقل نشاطا.
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1   أنظر منصة األمم املتحدة املستدامة لتبادل املعارف حول أهداف التنمية املستدامة )https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld( أصبح متاحا يف 

نيسان/أبريل 2018.

وبضامن   ،)»2030 عام  »خطة  بـ  بعد  فيام  إليها  )املشار 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحد من عدم املساواة 

يف مجال الصحة للناس يف جميع األعامر. وتأيت اإلجراءات 

الناس من  البدين لكل  النشاط  الرامية إىل زيادة  السياسية 

كحق  الصحة  تثمني  مع  متسقة  والقدرات،  األعامر  جميع 

كامل ومورد أسايس للحياة اليومية، ال مجرد انعدام املرض 

املتأتية  العديدة  الفوائد  فإن  العجز. وعالوة عىل ذلك،  أو 

من زيادة مستويات النشاط البدين لدى السكان، من خالل، 

والرياضة،  الحريك،  والرتفيه  الدراجات،  وركوب  امليش  مثال، 

واللعب، هي فوائد مرتابطة مع بعضها البعض، وتسهم يف 

السياسية والطموح  تحقيق األهداف املشرتكة، واألولويات 

الذي ترسيه خطة عام 2030.

معلومات أساسية

للوقاية من  ثابتا  املنتظم عامل حامية  البدين  النشاط  يعد 

أمراض  وهي  أال  وعالجها،  الرئيسية  السائدة  غري  األمراض 

الثدي  ورسطان  والسكري،  الدماغية،  والسكتة  القلب، 

والقولون )1(. ويسهم النشاط البدين املنتظم أيضا يف الوقاية 

من عوامل الخطر املؤدية لإلصابة بأمراض غري سارية أخرى 

مهمة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن والسمنة، كام 

بداية  ، 3(، وتأخري  النفسية )2  الصحة  يرتبط بتحسن  أنه 

اإلصابة بالخرف )4( وتحسني جودة الحياة واملعافاة )5(.

السبعني  الدورة  يف  البلدان،  جميع  التزم   ،2015 عام  ويف 

للجمعية العامة لألمم املتحدة، باالستثامر يف الصحة، مبوجب 
 1»2030 املستدامة  التنمية  خطة  عاملنا:  »تحويل  القرار 

01
المقدمة
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والحاجة  والوطني،  واإلقليمي  العاملي  املستوى  عىل  أقوى 

يختص  فيام  ككل  املجتمع  مستوى  عىل  نوعية  نقلة  إىل 

بدعم وتقدير انخراط كل الناس يف مامرسة النشاط البدين، 

بحسب قدراتهم وعىل مدى كامل دورة الحياة.

عملية إعداد خطة العمل

تشاورية  عملية  خالل  من  العاملية  العمل  خطة  وضع  تم 

ملنظمة  تابعة  داخلية  توجيهية  لجنة  إنشاء  عاملية شملت 

الصحة العاملية ضمت أقساما متعددة من جميع املجموعات 

ذات الصلة، وممثلني من املكاتب اإلقليمية للمنظمة، فضال 

االستشاري  الخرباء  فريق  قدمها  وإرشادات  توجيهات  عن 

االختصاصات،  ومتعدد  القطاعات  متعدد  العامل  العاملي 

الذي اجتمع يف متوز/ يوليو 2017. ويف أعقاب نرش املسودة 

إقليمية  مشاورات  ست  أجريت  العمل،  خطة  من  األوىل 

عىل  دراسية  حلقات  مثاين  عن  فضال  األعضاء،  الدول  مع 

شبكة اإلنرتنت، وجلسات إعالمية مع وكاالت األمم املتحدة 

والبعثات الدامئة، وتم رفع مستوى الوعي عن طريق وسائل 

عن  فضال  املجتمعي،  املهني  واإلعالم  االجتامعي  التواصل 

مشاورة عامة مفتوحة بثت عىل شبكة اإلنرتنت عىل مدى 

سبعة أسابيع.

وشارك يف هذه العملية 83 دولة عضوا )مبا يشمل ممثلني 

من وزارات الصحة والتعليم والرياضة والنقل والتخطيط( 

عالوة عىل االتحادات الرياضية الدولية، واملنظامت الصحية 

ومنظامت  العامة،  الصحية  واملعاهد  الريايض،  والطب 

الصحة،  تشمل  التي  املهنية  واملنظامت  املدين  املجتمع 

والنقل، والتخطيط الحرضي، والرياضة، والبحوث، واألوساط 

األكادميية والبحثية، والقطاع الخاص. وتم تلقي ما مجموعه 

وتم  املعنيني.  املصلحة  أصحاب  من  مكتوبة  مشاركة   125

االسرتشاد باملدخالت التي وردت من العمليات التشاورية يف 

صياغة وإعداد املسودة الثانية للخطة. ويف أعقاب مناقشة 

الثانية واألربعني  الثانية، التي جرت خالل الدورة  املسودة 

باملالحظات  االسرتشاد  تم  التنفيذي،  للمجلس  املائة  بعد 

واآلراء واملقرتحات املقدمة يف إعداد هذه الخطة النهائية.

الوالية

اعتمدت جميعة الصحة العاملية، يف عام 2013، خطة عمل 

ومكافحتها  السارية  غري  األمراض  من  الوقاية  بشأن  عاملية 

)6(، ووافقت عىل مجموعة مؤلفة من تسع غايات عاملية 

الناجمة  املبكرة  الوفاة  معدالت  خفض  تشمل  اختيارية، 

انخفاض  وتحقيق   ،%25 بنسبة  السارية  غري  األمراض  عن 

بحلول  البدين  النشاط  نقص  معدل  يف   %10 قدره  نسبي 

عام 2025 )1(. وقد خلصت مراجعات أجريت مؤخرا عن 

هذه  تحقيق  صوب  العاملي  الصعيد  عىل  املحرز  التقدم 

الغايات، إىل أن التقدم كان بطيئا ومتفاوتا ما بني البلدان 

املرتفعة الدخل، واملتوسطة الدخل، واملنخفضة الدخل )8(. 

وعىل الرغم من أن خطة العمل العاملية الخاصة باألمراض 

العاملية  الصحة  منظمة  زودت   2013 لعام  السارية،  غري 

)املنظمة( والدول األعضاء مبجموعة من التوصيات العامة 

البدين )9(،  النشاط  بالسياسات من أجل زيادة  ذات صلة 

فقد ظل التنفيذ واملشاركة مع القطاعات املعنية من خارج 

القطاع الصحي، ميثل تحديا أمام تحقيق التقدم يف غالبية 

البلدان.

األربعني  دورته  للمنظمة، يف  التنفيذي  املجلس  وافق  وقد 

بأن  مقرتح  اعتامد  عىل   ،2017 يف  عقدت  التي  املئة،  بعد 

م  تُعد أمانة املنظمة خطة عمل بشأن النشاط البدين، تَُقدَّ

ليك ينظر فيها املجلس التنفيذي، يف دورته الثانية واألربعني 

االسرتاتيجيات  من  االنطالق  يتم  أن  وطُلب  املئة.  بعد 

القامئة الخاصة باألمراض غري السارية )6(، والنشاط البدين 

)10 ، 11(، واملبادئ التوجيهية ذات الصلة )1(، والتوصيات 

الخاصة بالسياسات )12(، وغريها من االلتزامات ذات الصلة 

التي أقرتها جمعية الصحة العاملية، وربطها بأهداف التنمية 

خطة  فإن  ذلك،  وعىل   .2030 لعام  املحددة  املستدامة 

العمل العاملية بشأن النشاط البدين 2018 – 2030 )املشار 

إليها فيام بعد بـ »خطة العمل« أو »خطة العمل العاملية«( 

اإلجراءات  من  مجموعة  وتقرتح  للعمل،  إطارا  تقدم 

السياسية املحددة إلرشاد الدول األعضاء نحو ترسيع وترية 

النشاط  مستويات  زيادة  صوب  نطاقها  وتوسيع  األنشطة 

البدين، وتثمن أيضا طلبات الدول األعضاء من أجل تنسيق 



14

نوع  بشأن  توصيات   ،2010 عام  يف  أصدرت،  قد  املنظمة 

الصحية  الفوائد  تحقيق  أجل  من  البدين  النشاط  وتواتر 

املثىل بالنسبة للشباب والبالغني واملسنني )1(.

ويعرَّف سلوك قلة الحركة بأنه أي سلوك يحدث يف اليقظة، 

كالجلوس،  استقاليب،  مكافئ   1.5  < طاقة  ببذل  يتسم 

الحديثة  البيِّنات  وتشري   .)13( االستلقاء  أو  االتكاء،  أو 

املستمر  الحركة  قلة  سلوك  من  املرتفعة  املستويات  أن 

غري  استقالب  مبعدالت  ترتبط  طويلة(  ملدد  )كالجلوس 

القلبية االستقالبية، وباملعدل  للغلوكوز، وباملراضة  طبيعية 

الحركة  قلة  سلوك  من  والحد   .)14( للوفيات  اإلجاميل 

الوقوف،  )مثال  العريض  البدين  النشاط  تعزيز  طريق  عن 

أن  أو امليش ملسافات قصرية(، من شأنه  الدرج،  أو صعود 

يساعد األفراد عىل زيادة مستويات نشاطهم البدين تدريجيا 

تجاه تحقيق املستويات املوىص بها من أجل صحة مثىل.

يعرَّف النشاط البدين بأنه أي حركة بدنية تصدرها إحدى 

القيام  )1(. وميكن  بذل طاقة  الهيكلية وتتطلب  العضالت 

الدراجات،  بذلك بطرق كثرية مختلفة مثل: امليش وركوب 

)مثل  الرتفيهية  الحركية  واألشكال  الرياضة،  ومامرسة 

بالنشاط  القيام  الرقص واليوجا، والتاي تيش(. وميكن أيضا 

أو غري ذلك  أو حملها  األشياء  )رفع  العمل  إطار  البدين يف 

من املهام الحركية(، وكذلك كجزء من املهام املنزلية سواء 

أكانت بأجر أو بدون أجر يف مختلف أرجاء املنزل )املهام 

وعىل  الرعاية(.  ومهام  األشياء  وحمل  بالتنظيف  املتعلقة 

اختيارية، وميكن أن توفر  تتم بعض األنشطة بصورة  حني 

متعة لفاعلها، فإن أعامال أو أنشطة بدنية أخرى ذات صلة 

بأعامل املنزل، قد تكون رضورية، أو حتى إلزامية، وقد ال 

م نفس الفوائد الصحية النفسية أو االجتامعية باملقارنة  تقدِّ

مع الرتفيه الحريك، عىل سبيل املثال. ومع ذلك، فإن جميع 

ما  إذا  صحية  فوائد  توفر  أن  ميكن  البدين  النشاط  أشكال 

تم القيام بها بانتظام وملدة كافية وبكثافة مناسبة. وكانت 

02
ما هو

النشاط البدني؟
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بفرص  يتعلق  فيام  الكبرية  الجور  مظاهر  أيضا  وتفرس 

مامرسة النشاط البدين بحسب الجنس واملركز االجتامعي، 

الحاصلة  االختالفات  بينها،  فيام  أو  البلدان  داخل  سواء 

والنساء،  فالفتيات،   .)18( البدين  النشاط  مستويات  يف 

واالقتصادية  االجتامعية  املراكز  ذوو  واألشخاص  واملسنون، 

املتدنية، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واملصابون بأمراض مزمنة، 

وسكان  األصليون،  والسكان  املهمشة،  السكانية  والفئات 

املناطق الريفية، غالبا ما تتاح لهم فرص أقل للحصول عىل 

وميسورة  إليها،  الوصول  يسهل  مأمونة،  وأماكن  مساحات 

التكلفة، ميكنهم مامرسة النشاط البدين فيها. وتعد معالجة 

تلك التباينات يف املشاركة من األولويات السياسية، كام تعد 

مبدأ أساسيا من مبادئ خطة العمل العاملية هذه.

وتعكف املنظمة حاليا عىل إعداد تقديرات عاملية حديثة 

املراهقني  لدى  البدين  الخمول  حول  للمقارنة  وقابلة 
والبالغني، وسوف تكون هذه التقديرات متاحة يف 2018. 2

وعىل الرغم من أن تحقيق املستويات املوىص بها من النشاط 

البدين من أجل صحة مثىل لعموم السكان ال ينطوي إال عىل 

باملشاركة يف  ترتبط  أكرب  فإن هناك مخاطر  قليلة،  مخاطر 

السكانية  الفئات  ولبعض  البدين،  النشاط  معينة من  أنواع 

عىل  تنطوي  التي  امللحوظة  األنشطة  بني  ومن  الفرعية. 

الركبي،  )مثل  االلتحامية  الرياضات  لإلصابة،  كبرية  مخاطر 

وجود  ظل  يف  الدراجات،  وركوب  وامليش  الجليد(  وهويك 

الشخيص،  العنف  أو  الطرق  عىل  السالمة  تكتنف  مخاطر 

النشاط  بشأن  املنظمة  توصيات  يف سياقات معينة. وتوفر 

 .)1( املخاطر  من  الحد  حول  وإرشادات  توجيهات  البدين 

تعالج  بإعداد إجراءات سياسية  العمل هذه  وتويص خطة 

املخاطر االجتامعية والبيئية األوسع نطاقا مثل السالمة عىل 

الطرق من أجل مامرسة رياضة ركوب الدراجات.

المعدالت الحالية للخمول 
البدني

عام  من  املتاحة،  العاملية  املقارنة  التقديرات  أحدث  تشري 

)بني  املراهقني  من  و%81  البالغني،  من   %23 أن   ،2010

العامل، غري مستوفني  أنحاء  عمر 11 و 17 عاما( يف جميع 

للتوصيات العاملية للمنظمة بشأن النشاط البدين من أجل 

انتشار  معدالت  أن  باملالحظة،  الجدير  ومن   .)6( الصحة1 

أو  البلدان  داخل  سواء  كبريا  تباينا  تتباين  البدين  الخمول 

البالغني  بينها، وميكن أن ترتفع لتصل إىل 80% لدى  فيام 

معدالت  أعىل  ويأيت  الفرعية.  السكانية  الفئات  بعض  يف 

ثم  املتوسط،  رشق  إقليم  يف  البالغني  بني  البدين  الخمول 

إقليم األمريكتني، فاإلقليم األورويب وغرب املحيط الهادئ، 

يف حني يأيت أدناها يف إقليم جنوب رشق آسيا )15(. وتزيد 

هذه املعدالت يف ظل التنمية االقتصادية، بسبب تأثري أمناط 

الحرضي،  والتوسع  التكنولوجيا،  واستخدام  املتغرية،  النقل 

والقيم الثقافية )16(. 

البالغني  من   %23 العاملي،  املستوى  عىل 

 17  –  11 عمر  )يف  املراهقني  من  و%81 

عاما( غري مستوفني للتوصيات العاملية التي 

البدين من  النشاط  بشأن  املنظمة  وضعتها 
أجل الصحة.2

1  تحدد التوصيات العاملية التي أصدرتها املنظمة بشأن النشاط البدين من أجل الصحة للبالغني، 150 دقيقة من النشاط متوسط الكثافة )أو ما يكافئ ذلك( كل أسبوع، ويقاس كمجموع للنشاط 

البدين الذي ميارس يف ميادين متعددة: بالنسبة للعمل )مدفوع األجر وغري مدفوع األجر مبا يف ذلك العمل املنزيل(، والتنقل )امليش وركوب الدراجات( والرتفيه )مبا يف ذلك األنشطة الرياضية(. وبالنسبة 

للمراهقني، فإن التوصية تحدد 60 دقيقة من النشاط الذي يرتاوح بني املعتدل والنشط يوميا.

ثة ستصدر يف 2018 ضمن وثيقة »تقديرات منظمة الصحة العاملية القابلة للمقارنة بني البلدان بشأن الخمول البدين، 2016«. 2  هذه البيانات ترجع إىل 2010 )6(. البيانات املحدَّ
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السارية ومعالجتها، واحدة من الفرص الضائعة. ومن شأن 

تواصل  إىل  يؤدي  أن  الخصوص  هذا  يف  املستمر  التقاعس 

من  مزيد  يف  يسهم  مام  البدين،  الخمول  تكاليف  ارتفاع 

والتنمية  البيئة،  وعىل  الصحية،  النظم  عىل  السلبي  التأثري 

بالنسبة  الحياة  وجودة  املجتمعية،  والرفاه  االقتصادية، 

للجميع.

طرق متعددة كي يكون 
المرء نشطا – خيارات متعددة 

للسياسات – فوائد متعددة

للنشاط البدين، عرب أشكاله العديدة املختلفة، فوائد صحية 

الدراجات  واقتصادية مضاعفة. فامليش وركوب  واجتامعية 

األشخاص  متكّنان  النقل  وسائل  من  رئيسيتان  وسيلتان 

دورهام  أن  إال  يوميا،  املنتظم  البدين  النشاط  مامرسة  من 

أكرب  بلدان. وتحدث  يرتاجعان يف عدة  ومستوى شيوعهام 

الدخل،  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  التغريات 

وركوب  امليش  من  الناس،  من  كبرية  أعداد  تتحول  حيث 

الدراجات إىل وسائل نقل آلية شخصية )19(. والسياسات 

وتعزيز  الطرق،  عىل  السالمة  تحسني  عىل  تعمل  التي 

التخطيط الحرضي املرتاص، وتعطي األولوية للمشاة وراكبي 

تكلفة الخمول البدني على 
النظم الصحية وعلى المجتمع 

العامل، بنحو 54  البدين، عىل مستوى  الخمول  تقدر تكلفة 

مليار دوالر دويل يف صورة رعاية صحية مبارشة، وكان ذلك 

عام 2013، 57% منها يتكبدها القطاع العام، فضال عن 14 

مليار دوالر دويل أخرى، تُعزى إىل فقدان اإلنتاجية )17(. 

املرتفعة  البلدان  من  كل  من  املستمدة  التقديرات  وتشري 

الدخل، وأيضا البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، 

الصحية عىل  الرعاية  اإلنفاق عىل  أن ما بني 1 – 3% من 

ومن   .)18( البدين  الخمول  إىل  يعزي  الوطني،  املستوى 

املعرتف به أن هذه التقديرات هي تقديرات متحفظة نظرا 

املرتبطة  التكاليف  واستبعاد  املتاحة،  البيانات  ملحدودية 

وعالوة  الهيكلية.  العضلية  والحاالت  النفسية  بالصحة 

النظام  خارج  للمجتمع  بالنسبة  التكاليف  فإن  ذلك،  عىل 

أنشطة  زيادة  املحتملة جراء  البيئية  الفوائد  مثل  الصحي، 

العام،  النقل  وسائل  واستخدام  الدراجات،  وركوب  امليش، 

تدرج  مل  األحفوري،  الوقود  باستخدام  املرتبط  واالنخفاض 

بعد يف تقييم شامل لألثر.

يف  واالستثامر  األمر،  بهذا  االعرتاف  يف  اإلخفاق  وسيمثل 

غري  األمراض  من  الوقاية  إطار  يف  كأولوية  البدين  النشاط 
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مهمة للنمو والنامء الصحيني لدى األطفال، مبن فيهم من 

تربية  توفري  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة  الخامسة.  دون  هم 

أن  ميكن  داعمة،  مدرسية  وبيئات  الجودة،  عالية  بدنية 

ينرش املعارف البدنية والصحية من أجل تبني أمناط حياة 

األمراض  الوقاية من  ثم  العمر، ومن  صحية ونشطة طيلة 

غري السارية واضطرابات الصحة النفسية، فضال عن تعزيز 

الخاصة  السياسية  املبادرات  ومتثل  األكادميية.  النتائج 

باملدارس عنرصا أساسيا لتكوين مجتمعات أكرث نشاطا.

يعترب النشاط البدين عنرصا مهام يف جميع األعامر، وينبغي 

من  لكثري  فبالنسبة  متعددة.  يومية  سياقات  يف  إدماجه 

البالغني، يعترب العمل واحدا من األماكن التي ميكن للمرء 

أن يكون فيها نشطاً، ويحد من سلوك قلة الحركة. فالرحلة 

النشاط،  فيها  مُيارس  التي  الراحة  العمل، وفرتات  من وإىل 

والربامج املقدمة يف مواقع العمل، والنشاط الَعريَض، جميعها 

توفر فرصا لزيادة النشاط البدين طوال يوم العمل، وميكن 

والغيابات  اإلصابات  وتقليل  اإلنتاجية  رفع  يف  تسهم  أن 

)31(. وسواء أكانوا يعملون أو ال يعملون، فيمكن للمسنني 

أجل  املنتظم من  البدين  النشاط  يستفيدوا من  أن  خاصة، 

)مبا  والنفسية  واالجتامعية  البدنية  الصحة  عىل  الحفاظ 

وتجنب   ،)4( ظهوره  تأخري  أو  الخرف،  من  الوقاية  يشمل 

الشيخوخة  يف  والنشاط  بالصحة  التمتع  وإدراك  السقوط، 

)32(. كام ميكن لتعزيز وتهيئة إمكانية الحصول عىل الفرص 

والربامج املناسبة، أن ميكِّن جميع املسنني من الحفاظ عىل 

منط حياة مفعم بالنشاط، بحسب القدرات.

إىل  للوصول  العام  النقل  وسائل  ومستخدمي  الدراجات 

التعليمية  الوجهات املقصودة والخدمات، وخاصة األماكن 

واملرافق  و»الزرقاء«1،  الخرضاء  واملناطق  املفتوحة  والعامة 

من  الحد  ميكنها  السياسات  هذه  والرتفيهية،  الرياضية 

استخدام وسائل النقل اآللية الشخصية، وانبعاثات الكربون 

والكثافة املرورية، فضال عن تكاليف الرعاية الصحية )20(، 

يف  الصغرية  االقتصادات  بتعزيز  الوقت،  ذات  يف  وتقوم، 

األحياء املحلية، وتحسني الصحة والرفاه املجتمعية وجودة 

الحياة )21 ، 22(. وبالنظر إىل التوسع الحرضي املتزايد يف 

العامل، يف ظل وجود أكرث من 70% من سكان العامل يعيشون 

يف مراكز حرضية، فإن املدن تتحمل مسؤولية خاصة، ولديها 

الفرصة يك تسهم يف تنفيذ هذه الخطة من خالل تحسني 

التخطيط الحرضي، وإيجاد نظم مستدامة للنقل )23(2.

رغم  املالئم،  النحو  عىل  الرياضة  من  االستفادة  تجري  وال 

أنها مسهم مهم يف النشاط البدين للناس من جميع األعامر، 

فضال عن توفريها فوائد اجتامعية وثقافية واقتصادية كبرية 

سواء للمجتمعات املحلية أو لألمم )24 ، 25(3. وعىل حني 

للمشاركة يف  إلهام  للرياضة أن تكون حافزا ومصدر  ميكن 

مجاال  أيضا  ميثل  الرياضة  قطاع  فإن   ،)26( البدين  النشاط 

كبريا للعاملة، ومحركا رئيسيا للسياحة والبنية التحتية عىل 

مستوى العامل. كام ميكن للرياضة والرتفيه الحريك أن يكون 

إطار  يف  واألزمات،  الطوارئ  حاالت  يف  أيضا  إسهام  لهام 

الربامج اإلنسانية التي تستهدف تلبية االحتياجات الصحية 

 .)27( املجتمعي  والتكامل  التنمية  واالجتامعية، فضال عن 

وميثل تعزيز فرص الوصول، واملشاركة يف األنشطة الرياضية، 

للناس من جميع األعامر والقدرات،  الحريك، ميثل  والرتفيه 

عنرصا مهام لزيادة مستوى النشاط البدين لدى السكان.

وقد أورد املؤمتر العام لليونسكو، يف امليثاق الدويل للرتبية 

النشاط  مامرسة  »أن  والرياضة  البدين،  والنشاط  البدنية، 

البدين والرياضة، حق أسايس للجميع« )28(، كام أن خطة 

للوزراء  السادس  الدويل  املؤمتر  يف  أُقرت  التي  قازان  عمل 

والرياضة  البدنية  الرتبية  عن  املسؤولني  املوظفني  وكبار 

األطفال  سمنة  عىل  بالقضاء  املعنية  اللجنة  وكذلك   ،)29(

عنارص  الحركية  الرتفيهية  واألنشطة  األلعاب  تعترب   ،)30(

النشاط البدين عنرص مهم يف جميع األعامر، 

وينبغي إدماجه يف سياقات يومية متعددة

1  املساحات "الزرقاء" تشري إىل املساحات املوجودة قرب األنهار والبحريات واملحيطات.

2  كالرشاكات من أجل املدن الصحية، https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/ أصبح متاحا يف نيسان/أبريل 2018.

http://www.tafisa.org/ 2018 3  انظر رابطة الرياضة للجميع -  أصبح متاحا يف نيسان/أبريل



أهداف  من  العديد  تحقيق  يف  اإلسهام  ميكنها  واللعب، 

التنمية املستدامة عىل النحو املحدد يف إعالن بانكوك عام 

2016 1. فتعزيز النشاط البدين سوف يسهم اسهاما مبارشا 

املستدامة  التنمية  أهداف  من  الثالث  الهدف  تحقيق  يف 

)التمتع بالصحة والعافية(، وغريه من األهداف، مبا يف ذلك، 

عىل سبيل املثال ال الحرص، الهدف 2.2 )وضع حد لجميع 

التعليم  )ضامن  و2.4   1.4 والهدف  التغذية(،  سوء  أشكال 

والهدف  الجنسني(،  بني  )املساواة   1.5 والهدف  الجيد(، 

 1.9 والهدف  االقتصادي(،  والنمو  الالئق  )العمل  الثامن 

التحتية(، والهدف 2.10 و3.10  )التصنيع واالبتكار والبنية 

)الحد من انعدام املساواة(، واألهداف 2.11 و3.11 و6.11 

و7.11 )استدامة املدن واملجتمعات املحلية(، والهدف 8.12 

و12 جـ )أمناط اإلنتاج واالستهالك املسؤولة(، والهدف 1.13 

 1.15 والهدف  املناخ(،  لتغري  التصدي  )إجراءات  و2.13 

)السالم  ب  و16   1.16 والهدف  والحياة(،  )األرض  و5.15 

)الرشاكات(.   17 والهدف  القوية(،  واملؤسسات  والعدل 

املحددة  املسارات  عىل  عامة  نظرة   1 التذييل  ويقدم 

من خالل  ميكن  والتي  بها،  املرتبطة  السياسات  وإجراءات 

زيادة مستويات النشاط البدين أن تسهم يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.

ويف ضوء إسهام النشاط البدين تجاه تحقيق أهداف خطة 

2030، فقد حان الوقت لالستثامر يف النشاط البدين، ليس 

زيادة  لكون  بل  املبارشة،  الصحية  فوائده  أجل  من  فقط 

الحريك،  الرتفيه  وأنشطة  الدراجات،  وركوب  امليش  أنشطة 

والرياضات، واللعب تؤدي إىل الوصول إىل عامل أكرث إنصافا، 

وأكرث استدامة وأكرث ازدهارا )36(.

العاملية  العمل  خطة  يف  املقرتحة  السياسات  واستجابات 

ليست مرتابطة فقط مع تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

أهداف وطموحات  تحقيق  وتكمل،  مع،  تتقاطع  ألنها  بل 

اسرتاتيجيات وخطط أخرى ذات صلة وثيقة، أقرتها جمعية 

الصحة العاملية، ومنها:

الرعاية  خدمات  ملقدمي  ميكن  أنه  املالحظة،  املهم  ومن 

الصحية األولية، والثانوية، واالجتامعية، مساعدة املرىض من 

جميع األعامر عىل أن يصبحوا نشطاء، ويحدوا من العبء 

املتزايد من األمراض غري السارية )12(، واالستفادة يف ذات 

الوقت، من النشاط البدين كوسيلة لزيادة معدالت التأهيل 

للمرىض  املقدمة  املشورة  تعزيز  ويعترب   ،)33( واالستشفاء 

حول النشاط البدين واحدا من التدخالت عالية املردود )12(.

الرقمية  وعالوة عىل ما تقدم، فإن هناك فرصا لالبتكارات 

سواء يف مراكز الرعاية الصحية أو يف مواقع العمل وغريها 

من امليادين، لتعزيز ودعم املشاركة يف النشاط البدين والحد 

النمو  الحركة، والبناء عىل املامرسة رسيعة  من فرتات قلة 

عليها  تنطوي  التي  اإلمكانات  لتسخري  اإللكرتونية  للصحة 

البيانات يف تعزيز ومراقبة النشاط البدين من أجل تحسني 

الصحة واملعافاة لكل الناس )34 ، 35(.

النشاط البدني وأهداف 
التنمية المستدامة 2030

ميكن، من خالل االستثامر يف إجراءات السياسات التي ترمي 

إىل تعزيز النشاط البدين من خالل التشجيع عىل مزيد من 

امليش، وركوب الدراجات، وأنشطة الرتفيه الحريك، والرياضة، 

العاملية والتنمية املستدامة هو بيان  البدين من أجل الصحة  النشاط  1  إعالن بانكوك بشأن 

يف  عقد  الذي  والصحة  البدين  للنشاط  الدولية  للجمعية  السادس  املؤمتر  عن  صادر  توافقي 

http://www.ispah.org/  ،2018 أيار/مايو  يف  متاحا  أصبح   2016 الثاين/نوفمرب  ترشين   19
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كالسياقات العائلية، والقيم املجتمعية، والتقاليد، والبيئات 

االقتصادية واملادية )47(. وهذه العوامل التي يُطلق عليها 

املحددات »األولية« للنشاط البدين، ترسم مالمح اإلنصاف 

عدم  يف  أكرب  بشكل  وتسهم  املشاركة،  بفرص  يتعلق  فيام 

املساواة يف النشاط البدين، والحالة الصحية واملعافاة )48(.

إجراءات  الفعالة،  الوطنية  االستجابات  تتضمن  أن  والبد 

يك  الناس  وقدرات  فرص  عىل  تؤثر  التي  العوامل  ملعالجة 

يكونوا نشطاء، إىل جانب إجراءات سياسية لحامية وتعزيز 

تلك العوامل التي متكِّن من املشاركة وتشجع عليها. وتبعا 

السياسات »األولية«  لنهوج  األولوية  تُعطى  أن  لذلك، البد 

القامئة عىل السكان والرامية إىل تعزيز النشاط البدين، وأن 

يتم ربطها باإلجراءات السياسية التي تؤكد عىل التدخالت 

»النهائية« التي تركز عىل الفرد.

باختيار  األعضاء  الدول  قيام  الفعال،  التنفيذ  ويتطلب 

مجموعة اسرتاتيجية من االستجابات السياسية املوىص بها، 

واملقدمة يف خطة العمل هذه، ومن ثم مواءمتها وتنفيذها 

عىل املستوى الوطني وفقا للسياق الُقطري، عىل أن تكون 

السكانية  للفئات  املختلفة  والقدرات  لالحتياجات  واعية 

الفرعية.

ومع ذلك، وعىل الرغم من وجود بيِّنات قوية عىل الحلول 

الفعالة )12(، فإن التقدم سيظل مجرد تطلعات، ما مل يتم 

تأمني موارد موثوقة مخصصة، برشية ومالية، لدعم تعزيز 

الوقاية من  باعتباره أولوية ضمن إجراءات  البدين  النشاط 

األمراض غري السارية ومعالجتها، جنبا إىل جنب مع إقامة 

وأصحاب  الحكومية،  الدوائر  بني  ما  اسرتاتيجية  روابط 

املصلحة املعنيني، واألولويات السياسية ذات الصلة، وذلك 

الوطنية  املستويات  عىل  التنفيذ  الستدامة  املجال  إلتاحة 

ودون الوطنية  

•     اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال )30(

•      االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتان بشأن الشيخوخة 

والصحة 2016 – 2020 )32(

عىل  السالمة  أجل  من  العمل  لعقد  العاملية  •      الخطة 

الطرق 2011 – 2020 )37(

بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملية  •      االسرتاتيجية 

الصحة العامة وصحة البيئة )38(

•     الخطة الحرضية الجديدة )39(

•      خطة العمل الشاملة الخاصة بالصحة النفسية 2013 

)40( 2020 –

العامة  الصحة  استجابة  بشأن  العاملية  العمل  •      خطة 

للخرف 2017 – 2025 )41(

والطفل  املرأة  صحة  بشأن  العاملية  •      االسرتاتيجية 

واملراهق 2016 – 2030 )42(

•      خطة عمل كل مولود، لوضع نهاية للوفيات التي ميكن 

تجنبها 2014 )43(

بشأن  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملية  العمل  •      خطة 

العجز 2014 – 2021 )44(

•      تقرير التغذية العاملي 2017: تغذية أهداف التنمية 

املستدامة )45(

•      عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 2016 – 

)46( 2025

المضي قدما – توسيع نطاق 
العمل الوطني

نظرا لتنوع الطرق التي ميكن أن يكون املرء من خاللها نشطا، 

واألماكن العديدة التي ميكن فيها زيادة املشاركة، فإن هناك 

فرصا سياسية متعددة، متاحة عرب مختلف القطاعات. والبد 

الكثرية  العوامل  تعالج  أن  الوطنية  السياسات  الستجابات 

التي تحدد املشاركة؛ بعض هذا العوامل يتعلق بالخصائص 

يتعلق  بينام  الشخصية،  والتفضيالت  واملعرفة،  الفردية، 

األوسع،  والثقافية  االجتامعية  بالسياقات  اآلخر  البعض 
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الرؤية

عامل  أجل  من  األشخاص  نشاط  تعزيز 

أوفر صحة

الرسالة
ضامن أن تتاح للجميع بيئات آمنة ومواتية، وفرص متنوعة 

ملامرسة النشاط البدين يف حياتهم اليومية كوسيلة لتحسني 

صحة األفراد واملجتمعات، واملساهمة يف تنمية جميع األمم 

من النواحي االجتامعية والثقافية واالقتصادية.

03 
خطة العمل العالمية 

بشأن النشاط البدني
                                  2030 – 2018
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الهدف
وافقت الدول األعضاء، يف عام 2013، عىل مجموعة مؤلفة 

العاملي )7(  من تسعة أهداف اختيارية محددة يف اإلطار 

إلتاحة املجال لتتبع التقدم املحرز يف الوقاية من، ومكافحة، 

بها.  املرتبطة  الخطر  الكربى وعوامل  السارية  األمراض غري 

ويتمثل الهدف املحدد للنشاط البدين يف تحقيق انخفاض 

البدين1  النشاط  نقص  انتشار  معدل  يف   %10 قدره  نسبي 

لدى البالغني واملراهقني، باستخدام البيانات األساسية لعام 

2010. وتقرتح خطة العمل هذه متديد أجل الهدف املحدد 

لعام 2025، ملدة خمس سنوات، ليرتاصف مع خطة 2030، 

ويوفر للدول األعضاء فرتة قوامها اثنا عرش عاما )2018 – 

2030( إلعداد إجراءات السياسات وتنفيذها.

الخمس  السنوات   ،%5 البالغة  اإلضافية  الزيادة  وتعكس 

العمل )أي من 2025 إىل 2030(،  املتاحة إلنجاز  اإلضافية 

وهي تأيت متسقة مع االلتزامات القامئة الخاصة بعام 2025، 

غالبية  لدى  بالفعل  املوجودة  املؤرشات  نفس  باستخدام 

البلدان باستخدام األدوات الحالية3 وفضال عن ذلك، يقدم 

محسوبا،  كان  الذي  النحو  عىل  واقعية،  تطلعات  الهدف 

بحيث يعكس حجم التغري الذي ياُلََحُظ يف البلدان األعىل 

أداًء التي أحرزت تقدما يف خفض معدالت الخمول البدين 

يف السنوات األخرية. وستكون البيانات األساسية املستخدمة 

هي بيانات عام 2016، ويجرى حاليا إعداد تقديرات عاملية 

البدين  الخمول  بشأن   ،2016 لعام  للمقارنة  قابلة  جديدة 

التقديرات   تلك  نرش  وسيتم  واملراهقني،  للبالغني  بالنسبة 

أوائل عام 2018.

يتمثل الهدف املنشود من خطة العمل العاملية يف تحقيق 

األساسية  البيانات  باستخدام   ،%15 قدره  نسبي  انخفاض 

الصعيد  البدين عىل  الخمول  انتشار  لعام 2016، يف معدل 

العاملي لدى البالغني واملراهقني.

العمل  خطة  من  املنشود  الهدف  يتمثل 

قدره  نسبي  انخفاض  تحقيق  يف  العاملية 

لعام  األساسية  البيانات  باستخدام   ،%15

22016  ، يف معدل انتشار الخمول البدين عىل 

الصعيد العاملي لدى البالغني واملراهقني.

1  التعريف موجود يف مرسد املصطلحات.

2  البيانات ذات الصلة ستكون متاحة يف الوثيقة القادمة التي تحمل عنوان »تقديرات منظمة الصحة العاملية القابلة للمقارنة بني البلدان بشأن الخمول البدين، 2016، املقرر نرشها يف 2018.

3  بالنسبة للبالغني، من خالل االستبيان الخاص بالنشاط البدين عىل مستوى العامل، عىل النحو املوىص به يف النهج املتدرج للمنظمة لرتصد عوامل خطر اإلصابة باألمراض غري السارية، أو أدوات مشابهة 

متعددة املجاالت تستخدمها الدول األعضاء. وبالنسبة للمراهقني فإن أدوات القياس موجودة وهي قيد االستخدام، وعىل سبيل املثال، من خالل املسح العاملي لصحة طالب املدارس.
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نات الممارسة المسندة بالبيِّ

تسرتشد اإلجراءات السياسية املوىص بها بقاعدة بيِّنات علمية قوية، وكذلك ببيِّنات قامئة عىل املامرسة مستمدة من أعامل 

التقييم النشط وإظهار األثر. كام أن الفعالية لقاء التكاليف ثابتة بالفعل للعديد من التدخالت. وينبغي أن يواصل تنفيذ 

الخطة البناء عىل قاعدة البيِّنات هذه وتطويرها، والسيام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

النهج القائم على حقوق 
اإلنسان

بأعىل  التمتع  أن  العاملية1،  الصحة  منظمة  دستور  يؤمن 

لكل  أسايس  حق  هو  بلوغه  ميكن  الصحة  من  مستوى 

إنسان. وبوصفها موردا أساسيا للحياة اليومية، فإن الصحة 

لجميع  بالنسبة  مشرتكة  وسياسية  اجتامعية  أولوية  تعد 

باالستثامر   ،2030 عام  خطة  يف  البلدان،  وتلتزم  البلدان. 

والحد  الشاملة،  الصحية  التغطية  وتحقيق  الصحة،  يف 

من الجور يف الصحة للناس من جميع األعامر والقدرات. 

نهج  تبني  هذه،  العمل  خطة  لتنفيذ  يتم،  أن  وينبغي 

األفراد  التزاما بإرشاك  قائم عىل حقوق اإلنسان ويتضمن 

واملجتمعات املحلية ومتكينها من املشاركة الفعالة يف وضع 

الحلول وإعدادها.

اإلنصاف طيلة العمر

بحسب  البدين  النشاط  يف  املشاركة  يف  التفاوت  يعكس 

العمر، ونوع الجنس والعجز، والحمل، والوضع االجتامعي 

يف  مساواة  وعدم  قصور  وجود  والجغرايف،  واالقتصادي 

املحددات االجتامعية واالقتصادية، وفرص مامرسة النشاط 

من  وينبغي،  القدرات.  ومختلف  الفئات  ملختلف  البدين 

أجل تنفيذ خطة العمل هذه، النظر بعني االعتبار وبوضوح 

تام، لالحتياجات الخاصة مبختلف مراحل دورة الحياة )مبا 

يشمل مرحلة الطفولة واملراهقة، والبالغية، والشيخوخة(، 

ومختلف مستويات النشاط والقدرات الحالية، مع إعطاء 

وعدم  الجور  من  والحد  التفاوتات  ملعالجة  األولوية 

املساواة.

المبادئ
التوجيهية

تسرتشد خطة العمل باملبادئ التوجيهية التالية، التي ينبغي أن تدعم تنفيذ اإلجراءات عىل املستويات 

كافة، حيث تعمل الدول األعضاء، والرشكاء، واملنظمة عىل تحقيق الرؤية املشرتكة لعامل أكرث نشاطا.

1  انظر دستور منظمة الصحة العاملية: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf أصبح متاحا يف 2018. 
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االتساق السياسي وإدماج 
الصحة في جميع السياسات

ميكن للنشاط البدين أن يحقق فوائد لألفراد وللمجتمعات 

وللدول األعضاء عرب طيف من أهداف التنمية املستدامة. 

طيف  بني،  وفيام  عرب،  مطلوب  العمل  فإن  ذلك،  وعىل 

تغيري  إحداث  أجل  من  والرشكاء،  السياسات،  من  عريض 

وأثر مستدامني. وأهداف التنمية املستدامة تدرك أن صحة 

وأن  اآلخر،  أحدهام  ينفي  ال  الكوكب  هذا  وصحة  الناس 

االستدامة البيئية عنرص حاسم لتحسني الصحة.

الشمول التناسبي

املوارد  توفري  إىل  يؤدي  نهجا  التناسبي  الشمول  يبني 

وتقديم الخدمات عىل مستوًى، وبكثافة، تتناسب ودرجة 

والوطني  العاملي  املستوى  عىل  حاجة،  فهناك  االحتياج. 

ودون الوطني، لرتكيز الجهود عىل الحد من عدم املساواة 

ولذلك،  البدين.  النشاط  ملامرسة  املتاحة  للفرص  بالنسبة 

وفقا  للموارد  التناسبي  للتخصيص  األولوية  إعطاء  يتعني 

وأولئك  نشاطا،  األقل  الفئات  املطلوبة إلرشاك  لإلجراءات 

زيادة  دون  تحول  التي  العوائق  أكرب  يواجهون  الذين 

املشاركة.

الشراكات المتعددة 
القطاعات

يعد تبني نهج شامل ومتكامل ومتعدد القطاعات، يتسق 

مع الهدف 17 من أهداف التنمية املستدامة، أمرا أساسيا 

البدين،  للنشاط  السكان  زيادة معدالت مامرسة  أجل  من 

والحد من سلوك قلة الحركة. وينبغي أن يعزز تنفيذ هذه 

املعنيني عىل  املصلحة  التعاون مع جميع أصحاب  الخطة 

جميع املستويات وفيام بينهم، واالسرتشاد يف ذلك بالرؤية 

املشرتكة من أجل تحقيق الفوائد املضاعفة التي تتأىت من 

وجود عامل أكرث نشاطا.

إشراك وتمكين راسمي 
السياسات، والشعوب، 

واألسر والمجتمعات المحلية

ينبغي متكني الناس واملجتمعات املحلية من السيطرة عىل 

محددات صحتهم والتحكم فيها من خالل املشاركة الفاعلة 

حتى  عليهم  تؤثر  التي  والتدخالت  السياسات  إعداد  يف 

املجال.  هذا  يف  الحوافز  وتوفري  العوائق،  من  الحد  ميكن 

التعبئة املجتمعية واحدة  وتعد املشاركة الفعالة ألغراض 

املعايري واألعراف  السلوك وتغيري  لتغيري  الطرق  من أقوى 

االجتامعية.
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بالنظر إىل أن برنامج خطة العمل يتجاوز نطاق عمل أي وكالة منفردة، فإن تنفيذ الخطة يتطلب 

إقامة الرشاكات. ومن خالل العمل معا لتحقيق رؤية خطة العمل وتحسني الصحة للجميع، ميكن 

للرشكاء أيضا أن يرسِّعوا وترية التقدم نحو تحقيق أهدافهم الخاصة.

الدول األعضاء

والشباب  والرياضة  والتعليم  والنقل  الصحة  وزارات 

والتخطيط الحرضي والبيئة والسياحة واملالية والعمل

املنظامت الحكومية الدولية

املتحدة  األمم  عمل  وفرقة  املتحدة،  األمم  وكاالت 

األمراض  من  بالوقاية  املعنية  الوكاالت  بني  املشرتكة 

غري السارية ومكافحتها، وغريها

املنظامت غري الحكومية

املجتمع املدين، املنظامت 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

يف املجاالت 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

ممثلون عن املجموعات ذات الطابع الديني 

واملجموعات الثقافية واالجتامعية

منظمة الصحة العاملية

عىل جميع املستويات، املقر الرئييس واملكاتب 

اإلقليمية والقطرية

اإلعالم

الصحفيون ووسائل اإلعالم مبا يشمل كال من وسائل 

اإلعالم التقليدية والجديدة

قادة املدن والحكومات 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

وتضم قامئة الرشكاء ما ييل، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

الشراكات من 
أجل العمل
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1. تكوين مجتمعات نشطة
تحقيق تحول منوذجي يف كل رشائح املجتمع من خالل تعزيز اإلملام بالفوائد املتعددة للنشاط البدين املنتظم حسب 

القدرة ويف جميع األعامر وفهم هذه الفوائد وتقديرها.

2. إنشاء بيئات نشطة
إنشاء بيئات تعزز وتصون حقوق جميع األشخاص من كل األعامر يف االستفادة، عىل قدم املساواة، من أماكن ومساحات 

آمنة يف مدنهم ومجتمعاتهم ملامرسة النشاط البدين املنتظم حسب القدرة، والحفاظ عىل هذه البيئات.

3. تهيئة أشخاص نشطين
إتاحة الفرص والربامج وتعزيزها عىل نطاق سياقات متعددة ملساعدة األشخاص املنتمني إىل جميع الفئات 

العمرية واملتمتعني بجميع القدرات عىل مامرسة النشاط البدين املنظم كأفراد وأرس ومجتمعات.

4. إرساء نظم نشطة
إرساء القيادة وترصيف الشؤون، والرشاكات املتعددة القطاعات وقدرات 

القوى العاملة والدعوة ونظم املعلومات عىل نطاق القطاعات وتحقيق 

االمتياز يف تعبئة املوارد وتنفيذ إجراءات منسقة عىل املستوى الدويل والوطني 

ودون الوطني بهدف تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

وحتى ميكن تحقيق هذه األغراض األربعة »هناك عرشون إجراء سياسيا 

مسندا بالبيِّنات موىص بها، ومدرجة يف قامئة أدناه. ويوضح التذييل 2 

األدوار املحددة املوىص بها لألمانة العامة للمنظمة، والدول األعضاء يف 

املنظمة وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني من أجل دعم التنفيذ، 

وذلك لكل إجراء من تلك اإلجراءات.

إطار العمل
4 توجهات استراتيجية

20 إجراء سياسيا
تُوفِّر أربعة أغراض اسرتاتيجية إطار عمل قابل للتطبيق عامليا لإلجراءات السياسية العرشين املتعددة 

األبعاد، والتي تم تحديد كل منها كعنرص مهم وفعال يف إطار االستجابة القامئة عىل السكان من أجل 

زيادة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة. وتتضمن هذه األغراض االسرتاتيجية، مجتمعة، 

النهج الشامل املطلوب من أجل تكوين مجتمع يثمن، بشكل جوهري، النشاط البدين كجزء منتظم من 

الحياة اليومية، ويويل األولوية لالستثامرات السياسات يف هذا النشاط. وهذه األغراض االسرتاتيجية هي:
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تحقيق تحول منوذجي يف كل رشائح املجتمع من 

للنشاط  املتعددة  بالفوائد  اإلملام  تعزيز  خالل 

البدين املنتظم حسب القدرة ويف جميع األعامر 

وفهم هذه الفوائد وتقديرها.

القواعد والمواقف 
االجتماعية

تكوين 
مجتمعات 

نشطة
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اإلجراء
1.1

اإلجراء
2.1

تنفيذ حمالت للتبليغ بأفضل املامرسات، ترتبط بربامج مجتمعية لزيادة إدراك 

الفوائد الصحية املتعددة للنشاط البدين املنتظم والسلوك األقل خموال، حسب 

الفوائد وفهمها  الفرد واألرسة واملجتمع واإلملام بهذه  القدرة، من أجل عافية 

وتقديرها.

الفوائد االجتامعية واالقتصادية  شن حمالت وطنية ومجتمعية لتعزيز إدراك 

الدراجات  وركوب  امليش  لتكثيف  وخصوصا  البدين  للنشاط  املشرتكة  والبيئية 

وغري ذلك من أشكال الحركة املنطوية عىل استخدام العجالت )مبا فيها الكرايس 

املتحركة والسكوتر والزالجات املزودة بعجالت( وفهم هذه الفوائد وتقديرها 

مام يسهم إسهاما كبريا يف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 )أهداف 

التنمية املستدامة 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17(.

الغرض االستراتيجي 1

تكوين 
مجتمعات نشطة
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بإرشاك  العامة  األماكن  يف  الجامهريية  للمشاركة  منتظمة  مبادرات  تنفيذ 

مجتمعات بأرسها وإتاحة تجارب ممتعة وميسورة الكلفة ومالمئة من الناحيتني 

االجتامعية والثقافية ملامرسة النشاط البدين باملجان.

مبا  الصحة وخارجه  الخدمة وخاللها ضمن قطاع  قبل  املهنيني  تدريب  تعزيز 

يشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، قطاعات النقل والتخطيط الحرضي والتعليم 

والسياحة والرتفيه والرياضة واللياقة البدنية يف الفئات املجتمعية عىل مستوى 

القاعدة الشعبية ومنظامت املجتمع املدين.

29

اإلجراء
4.1

اإلجراء
3.1
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إنشاء بيئات تعزز وتصون حقوق جميع األشخاص 

من كل األعامر يف االستفادة عىل قدم املساواة من 

ومجتمعاتهم  مدنهم  يف  آمنة  ومساحات  أماكن 

القدرة  حسب  املنتظم  البدين  النشاط  ملامرسة 

والحفاظ عىل هذه البيئات.

المساحات واألماكن

إنشاء 
بيئات 
نشطة
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األساسية  الهياكل  تتيحها  التي  الخدمات1،  مستوى  يف  التحسني  أوجه  تعزيز 

للشبكات املخصصة للمشاة وراكبي الدراجات بهدف السامح بامليش وركوب 

الدراجات وغري ذلك من أشكال الحركة املنطوية عىل استخدام العجالت )مبا يف 

ذلك الكرايس املتحركة والسكوتر والزالجات املزودة بعجالت( واستخدام وسائل 

والشمول  األمن  ملبادئ  الواجبة  العناية  إيالء  مع  بذلك  والنهوض  العام  النقل 

واإلنصاف يف استفادة األشخاص املنتمني إىل جميع الفئات العمرية واملتمتعني 

بجميع القدرات وباملواءمة مع التزامات أخرى )37 ، 39 ، 49 ، 53(.

1  "مستوى الخدمة" يشري إىل صفات املأمونية والجودة ووثاقة الصلة واالكتامل. وأدوات القياس الخاصة بامليش وركوب الدراجات متاحة يف كثري من البلدان.
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اإلجراء
1.2

اإلجراء
2.2

تدعيم تكامل سياسات التخطيط الحرضي وتخطيط النقل التي متنح األولوية 

الحكومة  مستويات  جميع  عىل  لألرايض  واملختلط  املرتاص  االستخدام  ملبادئ 

حسب االقتضاء بهدف توفري أحياء شديدة الرتابط تسمح وتنهض بامليش وركوب 

الدراجات وغري ذلك من أشكال الحركة املنطوية عىل استخدام العجالت )مبا 

فيها الكرايس املتحركة والسكوتر والزالجات املزودة بعجالت( واستخدام وسائل 

النقل العام يف املجتمعات الحرضية وشبه الحرضية والريفية.

الغرض االستراتيجي 2

إنشاء بيئات 
نشطة
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والسالمة  الطرق  عىل  السالمة  لتحسني  السياسية  اإلجراءات  تنفيذ  تعجيل 

من  ذلك  غري  يف  املشاركني  واألشخاص  الدراجات  وراكبي  للمشاة  الشخصية 

املتحركة  الكرايس  فيها  )مبا  العجالت  استخدام  عىل  املنطوية  الحركة  أشكال 

والسكوتر والزالجات املزودة بعجالت( ومستخدمي وسائل النقل العام، مبنح 

األولوية لإلجراءات التي تحد من املخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الطرق 

األشد ضعفا وفقا لنهج نظم السالمة عىل الطرق وباملواءمة مع التزامات أخرى 

.)54 ، 49 ، 37(

وشبكات  جيدة،  نوعية  ذات  وخرضاء  عامة  مفتوحة  مساحات  إتاحة  تعزيز 

ومرافق  والساحلية(  النهرية  املناطق  )تشمل  ترفيهية  ومساحات  خرضاء، 

واملتمتعني  العمرية  الفئات  جميع  إىل  املنتمني  األشخاص  لجميع  رياضية 

بضامن  والريفية،  الحرضية  وشبه  الحرضية  املجتمعات  يف  القدرات  مبختلف 

للمسنني  واملراعية  والشاملة  اآلمنة  لإلتاحة  املبادئ  التصميم مع هذه  اتساق 

واملنصفة ومنح األولوية للحد من أوجه عدم املساواة، وباملواءمة مع التزامات 

أخرى )39(.

عىل  والتصميمية  والتنظيمية  السياسية  واألطر  التوجيهية  املبادئ  تدعيم 

املستويني الوطني ودون الوطني، عند االقتضاء، بهدف النهوض باملرافق العامة 

واملدارس ومرافق الرعاية الصحية والرياضة والرتفيه وأماكن العمل واملساكن 

املختلفة  القدرات  ذوي  وزوارها  فيها  املقيمني  لتمكني  املصممة  االجتامعية 

من مامرسة النشاط البدين داخل املباين وحولها ومنح األولوية إلتاحة املرافق 

لجميع املشاة وراكبي الدراجات ووسائل النقل العام.

33

اإلجراء
3.2

اإلجراء
4.2

اإلجراء
5.2
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نطاق  عىل  وتعزيزها  والربامج  الفرص  إتاحة 

املنتمني  األشخاص  ملساعدة  متعددة  سياقات 

بجميع  واملتمتعني  العمرية  الفئات  جميع  إىل 

املنتظم  البدين  النشاط  مامرسة  عىل  القدرات 

كأفراد وأرس ومجتمعات.

البرامج والفرص

تهيئة 
أشخاص 
نشطين



35



36

اإلجراء
1.3

اإلجراء
2.3

اإليجابية  والفرص  التجارب  من  واملزيد  الجيدة  البدنية  الرتبية  إتاحة  تعزيز 

للرتفيه الحريك والرياضة واللعب للفتيات والفتيان بتطبيق مبادئ النهج الشامل 

والثانوي  واالبتدايئ  االبتدايئ  قبل  التعليم  مؤسسات  جميع  يف  ككل  للمدارس 

وتدعيمها وتشجيع  العمر،  والبدنية طيلة  الصحية  املعارف  والجامعي إلرساء 

مامرسة النشاط البدين واملشاركة فيه حسب القدرة.

والحد  البدين  النشاط  تعزيز  بخصوص  وإرشادهم  املرىض  لتقييم  نظم  تنفيذ 

من سلوك قلة الحركة من جانب مقدمي الرعاية الصحية واالجتامعية املدربني 

األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  مرافق  يف  االقتضاء،  عند  املالئم،  النحو  عىل 

والثانوية والرعاية االجتامعية يف إطار الرعاية الصحية الشاملة لضامن مشاركة 

املجتمعات واملرىض وتنسيق الصالت مبوارد املجتمعات حيثام يكون مالمئا.

الغرض االستراتيجي 3

تهيئة أشخاص 
نشطين

36
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تعزيز توفري برامج إضافية للنشاط البدين وإتاحة الفرص إلرسائها والرتويج يف 

املتنزهات وسائر البيئات الطبيعية )مثل الشواطئ واألنهار والشواطئ األمامية( 

ويف أماكن العمل يف القطاعني الخاص والعام واملراكز املجتمعية ومرافق الرتفيه 

ذوي  األشخاص  جميع  مشاركة  لدعم  واملساحات،  الدينية  واملراكز  والرياضة 

القدرات املختلفة يف النشاط البدين

الفرص  وإتاحة  املالئم  النحو  عىل  مصممة  وخدمات  برامج  بتوفري  النهوض 

إلرسائها بهدف تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة لدى البالغني 

املسنني حسب القدرة يف السياقات الرئيسية مثل األماكن املحلية واملجتمعية 

وسياقات الرعاية الصحية واالجتامعية والرعاية الطويلة األمد ومرافق الرعاية 

الدامئة والبيئات األرسية لدعم التمتع بالصحة يف مرحلة الشيخوخة.

السياقات  مختلف  نطاق  عىل  وتنفيذها  والخدمات  الربامج  إرساء  تدعيم 

البدين  النشاط  مامرسة  فرص  وتعزيز  البدين  النشاط  يف  للمشاركة  املجتمعية 

الفتيات والنساء  الفئات األقل حركة وفقا ملا يحدده كل بلد مثل  يف صفوف 

والبالغني املسنني واملجتمعات الريفية ومجتمعات السكان األصليني والسكان 

املستضعفني أو املهمشني مبا يشمل املساهامت اإليجابية من جميع األشخاص.

تنفيذ مبادرات شاملة للمجتمع ككل عىل مستوى املدينة أو البلدة أو املجتمع 

تحفز مشاركة جميع الجهات صاحبة املصلحة وتستخدم مجموعة من النهوج 

زيادة  لتشجيع  السياقات  مختلف  نطاق  عىل  األمثل  النحو  عىل  السياسية 

املشاركة يف النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة يف صفوف األشخاص 

املنتمني إىل جميع الفئات العمرية واملتمتعني مبختلف القدرات بالرتكيز عىل 

مشاركة املجتمعات عىل مستوى القاعدة الشعبية وتنميتها املشرتكة وملكيتها.

اإلجراء
3.3

اإلجراء
4.3

اإلجراء
5.3

اإلجراء
6.3
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والرشاكات  الشؤون  وترصيف  القيادة  إرساء 

العاملة  القوى  وقدرات  القطاعات  املتعددة 

والدعوة ونظم املعلومات عىل نطاق القطاعات 

لتحقيق االمتياز يف تعبئة املوارد وتنفيذ إجراءات 

ودون  والوطني  الدويل  املستوى  عىل  منسقة 

البدين والحد من  النشاط  الوطني بهدف تعزيز 

سلوك قلة الحركة.

عوامل تمكين تصريف 
الشؤون ووضع السياسات

إرساء 
نظم 

نشطة
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وعىل  الوطني  املستوى  عىل  بالبيانات  الخاصة  والقدرات  بالنظم  االرتقاء 

قلة  وسلوك  البدين  النشاط  ترصد  لدعم  االقتضاء  عند  الوطني  دون  املستوى 

وتطوير  متعددة؛  ميادين  ومن  األعامر  كل  من  السكان  لدى  بانتظام  الحركة 

تكنولوجيات رقمية جديدة واختبارها لتعزيز نُظم الرتصد؛ وإنشاء نُظم رصد 

املحددات االجتامعية والثقافية والبيئية األوسع نطاقا للنشاط البدين؛ والرصد 

السياسات لضامن  بانتظام عىل نطاق قطاعات متعددة بشأن تنفيذ  والتبليغ 

املساءلة ولتوجيه السياسات واملامرسات.

اإلجراء
2.4

اإلجراء
1.4

تدعيم أُطر السياسات ونظم القيادة وترصيف الشؤون عىل املستويني الوطني 

ودون الوطني، لدعم تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل زيادة النشاط البدين والحد 

من سلوك قلة الحركة، مبا يف ذلك آليات املشاركة والتنسيق املتعددة القطاعات؛ 

والتوصيات  التوجيهية  واملبادئ  القطاعات؛  نطاق  عىل  السياسات  واتساق 

وخطط العمل بشأن النشاط البدين وسلوك قلة الحركة يف جميع األعامر؛ ورصد 

التقدم املُحرز وتقييمه يف سبيل تعزيز املساءلة.

الغرض االستراتيجي 4

إرساء نظم 
نشطة

40
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تطبيق  والتقييم وحفز  البحث  واملؤسسية يف مجال  الوطنية  القدرات  تدعيم 

التكنولوجيات الرقمية واالبتكار، لتعجيل وضع حلول سياسية فعالة وتنفيذها 

بهدف تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

تكثيف جهود الدعوة لتعزيز إدراك اإلجراءات املشرتكة واإلملام بها واملشاركة 

املعنية  الفئات  باستهداف  والوطني  واإلقليمي  العاملي  املستوى  عىل  فيها 

املستوى  الرفيعي  القادة  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل،  التي  الرئيسية 

والقطاع  اإلعالم  ووسائل  املتعددة  القطاعات  نطاق  عىل  السياسات  وواضعي 

الخاص وقادة املدن واملجتمعات واملجتمع األوسع نطاقا.

تدعيم آليات التمويل لضامن استمرار تنفيذ اإلجراءات الوطنية ودون الوطنية 

تعزيز  بهدف  وتنفيذها  السياسات  وضع  تدعم  التي  املواتية  النظم  وتطوير 

النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

اإلجراء
3.4

اإلجراء
4.4

اإلجراء
5.4

41
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التنفيذ

لقد ُوضعت خطة العمل العاملية يف ظل إدراك تام أن البلدان 

تقف عند نقاط انطالق مختلفة من حيث الجهود املبذولة 

لخفض معدالت الخمول البدين وسلوك قلة الحركة. وعالوة 

والتفضيالت  األولويات  أن  تدرك  الخطة  فإن  ذلك،  عىل 

بالنسبة ملختلف أنواع األنشطة البدنية، عىل نطاق مختلف 

تتباين  الفرعية،  السكانية  الفئات  السياقات، وعرب مختلف 

بحسب الثقافة، والسياق، واملوارد. وعىل ذلك، فليس هناك 

الخطة  من حل سيايس واحد. وعوضا عن ذلك، فإن هذه 

خالل  من  إنجازها  ميكن  اسرتاتيجية  أغراض  أربعة  تقدم 

جميع  عىل  عامليا،  للتطبيق  قابلة  سياسيا  إجراء  عرشين 

الدول األعضاء.

التنفيذ  وإمكانية ورسعة  األولويات،  ترتيب  يتباين  وسوف 

بحسب السياق )55(. ولذلك، فمن املحبذ أن يقوم كل بلد 

التي  القامئة  التقدم  لتحديد مجاالت  الحايل  بتقييم وضعه 

التي  والثغرات  السياسية  الفرص  وكذلك  تعزيزها،  ميكن 

تكشفها املامرسة.

وينبغي لجميع البلدان أن تنفذ إجراءات سياسية »أولية« 

واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  العوامل  تحسني  بهدف 

والبيئية التي تعزز النشاط البدين، مقرونة بنهوج »نهائية« 

تنفيذها  ميكن  والتي  وإعالمية(،  )تثقيفية  الفرد  عىل  تركز 

هذا  شأن  ومن  التناسبي.  الشمول  مبدأ  مع  يتسق  بشكل 

النهج القائم عىل النظم أن ميكِّن البلدان من تحديد توليفة 

مبا  م  تُصمَّ بها،  املوىص  السياسية  الحلول  من  اسرتاتيجية 

يالئم السياق، من أجل تنفيذها عىل املدى القريب )2 – 3 

البعيد  املتوسط )3 – 6 سنوات( واملدى  سنوات(، واملدى 

)7 – 12 سنة(.

ويعد تحقيق التنفيذ الكامل، عىل املستوى الوطني، خطة 

طويلة األمد بالنسبة لغالبية الدول األعضاء، غري أنه ميكن 

املستوى دون  مبادرات سياسية عىل  أن ترشع يف  للبلدان 

إلظهار  االقتضاء،  بحسب  املدن،  مستوى  وعىل  الوطني، 

وميكن،  الوطنية.  التغطية  تجاه  زخم  وبناء  الفاعلية  مدى 

الناجحة،  السياسية  املبادرات  بتأثري  االحتفال  ينبغي،  بل 

وتقديم  السيايس،  الوعي  مستوى  رفع  أجل  من  وتعزيزها 

الدعم ألصحاب املصلحة وللمجتمع. وتعد التعبئة املجتمعية 

من أجل االنخراط يف عملية التخطيط وتنفيذ الحلول، أمرا 

حاسام لتحقيق النجاح يف هذا املجال. وعىل ذلك، فإن خطة 

العمل هذه تقدم إجراءات سياسية تتفق مع النهج الشامل 

لكل املجتمع، بهدف تحقيق التمكني للمجتمعات املحلية.

يتجاوز نطاق عمل  السياسة  برنامج  أن  بالنظر إىل حقيقة 

أي وكالة منفردة، فإن تنفيذه يتطلب إقامة رشاكات فاعلة. 

اإلسهام  لهم  ينبغي  بل  جميعا،  املصلحة  ألصحاب  وميكن 

يف تنفيذ خطة العمل العاملية هذه عىل املستوى الوطني، 

مجاالت  سبعة  يف  وذلك  رشاكة،  يف  أو  فردي  بشكل  سواء 

رئيسية هي:

القيادة

هناك حاجة إىل وجود قيادة والتزام قوي وواضح من أجل 

البدين  النشاط  لتعزيز  األولوية  تعطي  وطنية  رؤية  وضع 

الفاعلة  املشاركة  ن  وتؤمِّ الحركة،  قلة  سلوك  من  والحد 

ملختلف القطاعات عىل جميع املستويات. وميكن ألصحاب 

املصلحة أن يوفروا عنرص القيادة من خالل العمل كنامذج 

السياسية املوىص بها  القوية لإلجراءات  تُحتذى، وباملؤازرة 

وللتغيري املطلوب.

العمل  خطة  واحد.  سيايس  حل  يوجد  ال 

قابال  النظم  عىل  قامئا  نهجا  توفر  هذه 

للتطبيق عامليا، عىل جميع البلدان.
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السياسة وتصريف الشؤون

عىل جميع الرشكاء تقييم سياساتهم والكيفية التي يقومون 

بترصيف شؤونهم بها بحيث تشمل، وتعظِّم، مؤازرة خطة 

تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة. ويتضمن 

ذلك إعداد أو تحديث السياسات وبيانات املوقف، واملبادئ 

التوجيهية، واإلرشادات ذات الصلة، عىل النحو املالئم لكل 

التوصيات  مع  يتوافق  مبا  مكونات،  أو  موقع،  أو  وكالة، 

الواردة يف خطة العمل هذه.

التنسيق

وتقييم  الوطني،  والتنفيذ  التخطيط  أعامل  تنسيق  يَُعدُّ 

جميع  من  املقدمة  واإلسهامات  املحرز،  التقدم  ورصد 

فهناك دور  األساسية.  املهام  املعنيني من  املصلحة  أصحاب 

ومن  وتجميعهم.  الرشكاء  لقيادة  الصحة  لقطاع  واضح 

املرغوب فيه أن يسهم آخرون يف إنشاء آليات تنسيق فعالة 

واستدامتها عىل املستوى الوطني ودون الوطني )مبا يف ذلك 

املدن واملجتمعات املحلية، بحسب االقتضاء(.

تعبئة الموارد

ينبغي للحكومات دعم استثامراتها يف مجال تعزيز النشاط 

غري  األمراض  من  بالوقاية  الخاصة  الربامج  إطار  يف  البدين، 

السارية ومعالجتها، وغريها من محافظ األعامل الحكومية 

الحرضي،  والتخطيط  كالنقل،  العمل،  مجاالت  يف  املحددة 

زيادة  إىل  الحاجة  تكون  حني  وعىل  والتعليم.  والرياضة، 

وترية  ترسيع  أيضا  املمكن  من  فإن  غالبا،  مطلوبة  املوارد 

املوارد  تخصيص  إعادة  خالل  من  نطاقه،  وتوسيع  التنفيذ 

البدين  النشاط  تدعم  أولوية،  ذات  إجراءات  تجاه  الحالية 

املتزايد. وينبغي ألصحاب املصلحة اآلخرين أن يجدوا فرصا 

لتمويل التنفيذ، وال سيَام يف السياقات والبلدان التي تكون 

والبحث  التدريب  يدعموا فرص  وأن  فيها شحيحة،  املوارد 

والتطوير.

إشراك المجتمع

والشعور  الكامل  اإلرشاك  نشط،  مجتمع  تكوين  يتطلب 

املعنيني  املصلحة  أصحاب  جميع  جانب  من  بامللكية 

رة  ومقدَّ التصميم،  حيث  من  مالمئة  حلول  إيجاد  لضامن 

التي ترشك  لإلجراءات  وميكن  وفعالة.  ومستدامة،  قيمتها، 

والكيانات  املدين،  واملجتمع  املحيل،  املجتمع  رشائح  كل 

الخاصة والخريية وغريها، أن تحقق فوائد مشرتكة وتسهم 

يف بناء القدرات وتحقيق األهداف املشرتكة مع غريها من 

القطاعات، ومع أصحاب املصلحة املعنيني. وينبغي أن يبدأ 

العاملية،  العمل  لخطة  النطاق  واسع  بنرش  املجتمع  إرشاك 

املشرتكة  الرؤية  تنفيذ  أجل  بالتزاماته من  قُطر  وإبالغ كل 

لتكوين مجتمع أكرث نشاطا، يكون كامال وتتاح فيه الفرص 

وأكرث  التكلفة،  حيث  من  يرسا  وأكرث  إنصافا،  أكرث  بشكل 

متعة للجميع.

الدعوة والترويج

ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني أن يشاركوا عىل نحو 

نشط يف تعزيز ودعم الدعوة إىل تنفيذ اإلجراءات السياسية 

بلد،  لكل  املناسبة  واألولويات  للسياقات  وفقا  املطلوبة 

املستويات،  الرضوري، عىل جميع  ذلك. ومن  إىل  والدعوة 

تأكيد الحاجة، وبيان الفرص املتاحة، لزيادة النشاط البدين 

النشاط وما يرتبط بذلك من منافع  والحد من سلوك قلة 

واملنظامت  املدين  وللمجتمع  القطاعات.  جميع  عىل  تعود 

غري الحكومية دور محوري يف قيادة أنشطة الدعوة ورصد 

جوانب املساءلة. 
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2.4

2.3

2.2

2.1

2.5

1.2

1.3

إنشاء 
بيئات 
نشطة

إتاحة مساحات 
عامة مفتوحة تحسني السالمة 

عىل الطرق

تعزيز شبكات 
امليش وركوب 

الدراجات

إدراج سياسات 
النقل والتخطيط 

الحرضي

تنفيذ سياسات 
استباقية بشأن 

املباين

الرتويج للمنافع 
املشرتكة

تنظيم أحداث 
املشاركة الجموعية

1.4

بناء قدرات القوى 
العاملة

نات الممارسة المسندة بالبيِّ

الوطنية  ودون  الوطنية  السياسات  تخطيط  يكون  أن  البد 

وتنفيذها وتقييمها مدعوما بنظم معلومات وبيانات قوية 

يُسرتشد  يك  واالبتكار  البحث  إىل  قامئة  والحاجة  وموثوقة. 

كام  املامرسة،  ولتعزيز  الجديدة  للسياسات  بالنسبة  بهام 

تعد نظم الرتصد وتقييم السياسات عنارص أساسية للرصد 

أصحاب  لجميع  وينبغي  الوطني.  الصعيد  عىل  واملساءلة 

املصلحة دعم نظم البيانات والبيِّنات، وال سيَام يف البلدان 

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

وبغية مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ اإلجراءات السياسية 

ودون  الوطني  الصعيدين  عىل  بها،  املوىص  العرشين 

الوطني، ستقوم املنظمة بإيالء األولوية لآليت: )1( استكامل 

البلدان  العمل هذه ودعم  إطار عمل لرصد وتقييم خطة 

يف تبني، ومواءمة، وتهيئة اإلجراءات مبا يتالءم مع السياق 

الحايل  التقدم  تقييم  يف  األعضاء  الدول  دعم   )2( الوطني؛ 

تحديث  أو  ووضع،  البدين،  بالنشاط  يختص  فيام  املحرز 

)بحسب االقتضاء( السياسة الوطنية وخطط العمل املعنية 

غري  القطاعات  مع  املشاركة  تعزيز   )3( البدين؛  بالنشاط 

الصحية عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني، )4( قيادة 

ودعم جهود الدعوة رفيعة املستوى من أجل رفع مستوى 

الوعي حول أهمية النشاط البدين، يف إطار خطة عام 2030، 

ونرش  وتعزيز  إعداد   )5( الشأن،  هذا  يف  املوارد  وتعبئة 

التدريب،  وموارد  واألدوات  اإلرشادات  االقتضاء(  )بحسب 

باملشاركة مع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل دعم تنفيذ 

اإلجراءات السياسية العرشين بشأن النشاط البدين وسلوك 

قلة الحركة.

واملسؤوليات  باألدوار  لة  مفصَّ قامئة   ،2 التذييل  يف  ومدرج 

املوىص بها بالنسبة للدول األعضاء، واألمانة العامة للمنظمة 

إجراء  لكل  وذلك  املعنيني،  املصلحة  أصحاب  من  وغريها 

يتعلق بالسياسات.

تكوين 
مجتمعات 

نشطة
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4.1

4.4

4.5
4.3

4.2

3.4

3.3

3.1

3.5 3.6 3.2

1.1

بناء القدرات البحثية 
وتطويرها

وضع آليات 
متويل مبتكرة

تعزيز السياسات 
والقيادة والحوكمة

التوسع يف مجال 
الدعوة

تحسني نظم 
البيانات ودمجها

إرساء 
نظم 
نشطة

تهيئة 
أشخاص 
نشيطين

إنشاء 
بيئات 
نشطة

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

إدراج تعزيز النشاط 
البدين يف إطار الصحة 
والخدمات املجتمعية

تنفيذ حمالت 
التسويق االجتامعي

الشكل رقم 1: حلول شاملة عىل كامل نطاق الحكومة خاصة بالنشاط البدين

تشري األرقام املوضحة إىل إجراءات السياسات املوىص بها؛ يرجى الرجوع إىل التقرير األسايس ملزيد من التفصيل.

تعزيز نشاط 
األفراد من 
أجل عالم 
أكثر صحة
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إلظهار  مصنفة  ببيانات  التبليغ  تعزيز 

التقدم املحرز يف الحد من التفاوت

الرصد
والتقييم

الخفض  هدف  بلوغ  صوب  املحرز  للتقدم  رصد  سيجرى 

البالغني  لدى  البدين  النشاط  نقص  انتشار  ملعدل  النسبي 

واملراهقني بنسبة 15% بحلول عام 2030، وذلك باستخدام 

جمعية  اعتمدتهام  اللذين  بالنتائج  املتعلقني  املؤرشين 

الصحة العاملية يف إطار الرصد الخاص بالوقاية من األمراض 

غري السارية ومكافحتها وهام:

•      معدل انتشار نقص النشاط البدين لدى األشخاص الذين 

تبلغ أعامرهم 18 سنة وأكرث؛

املراهقني  لدى  البدين  النشاط  نقص  انتشار  •      معدل 

)الذين ترتاوح أعامرهم بني 11 و17 سنة( 1.

بالبيانات  التبليغ  تدعيم  عىل  األعضاء  الدول  ع  وتُشجَّ

 ،)57  ،56  ،28  ،6( عليها  املتفق  للتوصيات  وفقا  املصنفة 

وتجسيد األولويات املزدوجة لخطة العمل هذه، وهي: )1( 

خفض املستوى اإلجاميل للخمول البدين لدى السكان، و )2( 

البدين داخل  الخمول  التفاوت ومستويات  الحد من أوجه 

البلدان يف صفوف السكان األقل حركة، وفقا ملا يحدده كل 

بلد. وينبغي أن تتضمن البيانات املصنفة مقاييس محددة 

ملجاالت النشاط البدين )ما يتصل بالعمل، وامليش، وركوب 

وفقا  يعد  عرض  إىل  باإلضافة  الفراغ(  ووقت  الدراجات، 

واالقتصادية  والثقافية  والدميغرافية  االجتامعية  للعوامل 

والجغرافية.

إطار ومؤشرات الرصد

عىل  هذه  العمل  خطة  تنفيذ  رصد  إىل  السعي  إطار  يف 

العاملي والوطني، فإن املنظمة ملتزمة باالنتهاء  الصعيدين 

اإلجراءات  ومجموعة  والتقييم  الرصد  إطار  إعداد  من 

كانون  بحلول  وذلك  بها،  املوىص  األثر  تقييم  ومؤرشات 

بهذا  تقنية  مذكرة  ستنرش  حيث   ،2018 ديسمرب  األول/ 

بها  سيتم  التي  الكيفية  توضح  املنظمة،  موقع  عىل  الشأن 

املستوى  عىل  للخطة،  البلدان  تنفيذ  وتقييم  التقدم  رصد 

العاملي واإلقليمي.

مبادئ  تطبيق  والتقييم،  الرصد  إطار  إعداد  لدى  وسيتم، 

التقييم،  إطار  يهدف  وسوف  واملرونة،  والكفاءة  االقتصاد 

إىل  البيانات  جمع  تخفيف عبء  إىل  ممكنا،  يكون  حيثام 

أدىن حد باستخدام النظم الراهنة لجمع البيانات، والسعي 

إىل تحقيق الكفاءة والتآزر بالرتاصف مع نظم الرصد التي 

أنشئت ملؤرشات صحية واجتامعية وبيئية أخرى ذات صلة، 

يف إطار أهداف التنمية املستدامة، عىل سبيل املثال. وعىل 

ذلك، فسوف يتم الرتكيز عىل تحديد مؤرشات لتقييم اآلثار 

واإلجراءات تكون ممكنة ومتاحة يف جميع البلدان. وبالنسبة 

للمؤرشات املحددة، فيمكن، من أجل تقليل العبء إىل حده 

األدوات  باستخدام  التقييم  يجرى  أن  البلدان،  عىل  األدىن 

والنظم الحالية لجمع البيانات مثل: مسح تقييم القدرات 

1  مل يتم اقرتاح مؤرشات خاصة بأولئك الذين تقل أعامرهم عن 11 عاما نتيجة لعدم توافر بيانات أساسية عاملية وعدم وجود توافق عاملي يف اآلراء بشأن أدوات القياس أو النقاط الحدية املعتمدة 

عىل التبليغ الذايت أو املوضوعية.
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الُقطرية يف مجال الوقاية من األمراض غري السارية، واملسح 

القطري بشأن السالمة عىل الطرق يف العامل، واملسح العاملي 

الصحة  لسياسات  العاملي  واملسح  املدارس،  طالب  لصحة 

وميكن  للمسنني.  املراعية  املدن  بيانات  وقاعدة  املدرسية، 

أن تكون البيانات العاملية ذات الصلة متاحة أيضا من خالل 

قواعد بيانات مثل قاعدة بيانات املنظمة بشأن تلوث الهواء 

املحيط يف املدن )58( ومنطقة الفضاء العام يف إطار مبادرة 

التابعة لألمم املتحدة )59( التي تتوافق مع  ازدهار املدن 

الهدف 7.11 من أهداف التنمية املستدامة. وستكون هناك 

عىل  الحصول  أجل  من  تقنية  مشاورات  عقد  إىل  حاجة 

رأي الخرباء من القطاع الصحي وغريه من القطاعات حتى 

تعكس املؤرشات التقدم، من حيث األثر واإلجراءات، الذي 

تحرزه البلدان يف تنفيذها لإلجراءات، من أجل بلوغ الهدف 

العاملي.

التوصيات  بعض  خالل  من  األعضاء  الدول  دعم  وسيتم 

واألدوات  السياسات،  لتقييم  املنهجية  باألساليب  الخاصة 

من  وينتظر  الوطني،  دون  املستوى  عىل  تستخدم  التي 

البلدان أن تنرش تقارير وطنية منتظمة يف هذا الشأن.

آلية التبليغ واإلطار الزمني

سوف يتامىش التبليغ بالتقدم املحرز يف تنفيذ خطة العمل 

القرار  من   9.3 الفقرة  مع  البدين  النشاط  بشأن  العاملية 

عام  يف  األول  التقرير  وسيقدم   .1)2013(  10.66 ع  ج ص 

2021 )باستخدام بيانات من عام 2020(، مع إصدار التقرير 

الثاين يف عام 2026 )باستخدام بيانات من عام 2025(. أما 

التقرير النهايئ، فسوف يقدم إىل جمعية الصحة العاملية يف 

عام 2030، يف إطار التقرير املقدم عن الغايات واألهداف 

املتعلقة بالصحة يف خطة للتنمية املستدامة لعام 2030.

 1  انظر قرار جمعية الصحة العاملية 10.66 )2013(: 

 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf

أصبح متاحا يف نيسان/ أبريل 2018
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للنشاط البدين منافع صحية واجتامعية واقتصادية مضاعفة. وميكن أن يسهم االستثامر 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  البدين  النشاط  زيادة  إىل  الرامية  السياسية  اإلجراءات  يف 

املستدامة.

وهناك مسارات متعددة، مبارشة وغري مبارشة، لتعزيز النشاط البدين عن طريق امليش 

وركوب الدراجات، والرتفيه الحريك واللعب، والتي تدعم 13 هدفا من أهداف التنمية 

املستدامة.

التذييل 1
النشاط البدني

وأهداف التنمية المستدامة
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متثل زيادة الوزن والسمنة أشكاال من سوء التغذية. 

وميكن للنشاط البدين أن يساعد عىل الحفاظ عىل 

وزن صحي كام ميكنه اإلسهام يف فقدان الوزن )1 ، 

.)2

2.2 وضع حد لجميع أشكال سوء 
التغذية مبا يف ذلك تحقيق، بحلول عام 

2025، الغايات املتفق عليها دوليا بشأن 

التقزم والهذال بني األطفال دون سن 

الخامسة، وتلبية احتياجات التغذية 

للمراهقات والحوامل واملرضعات 

واملسنني.

 

انعدام 
الجوع

الخمول البدين وسلوك قلة الحركة عوامل خطر 

أولية لإلصابة باألمراض غري السارية. وتسهم زيادة 

املشاركة يف النشاط البدين يف الوقاية من األمراض 

غري السارية وعالجها يف عموم السكان واألشخاص 

املعرضني للمخاطر )3(. ومن شأن زيادة معدالت 

النشاط البدين أن تخفض العبء املريض الالحق 

وإجاميل الوفيات وتعزز املعافاة والصحة النفسيني 

للجميع.

4.3 تخفيض الوفيات املبكرة الناجمة 
عن األمراض غري السارية مبقدار الثلث 

من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة 

واملعافاة النفسيني.

التمتع بالصحة 
والمعافاة

نصف الحاالت املميتة الناجمة عن حوادث الطرق 

تشمل املشاة وراكبي الدراجات. ويسهم تخفيض 

حجم حركة املرور والرسعة وتحسني البنية التحتية 

التي تتيح الحصول بشكل منصف عىل فرص للميش 

وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام 

بشكل مأمون، يسهم يف الحد من الحوادث املرورية 

عىل الطرق ويعزز، يف ذات الوقت، املشاركة يف 

النشاط البدين )4(.

6.3 خفض عدد الوفيات واإلصابات 
الناجمة عن حوادث املرور يف العامل إىل 

النصف.

تشمل التغطية الصحية الشاملة خدمات الرعاية 

الصحية األساسية التي تستهدف الوقاية من 

األمراض غري السارية وعالجها )5(. والخمول البدين 

عامل خطر أسايس لإلصابة باألمراض غري السارية. 

وتشمل خدمات الرعاية الصحية األساسية الرفيعة 

الجودة، مامرسة النشاط البدين من خالل املشورة/

النصيحة املوجزة، الذي يعد ”أفضل الخيارات“ فيام 

يتعلق باألمراض غري السارية )6(.

8.3 تحقيق التغطية الصحية الشاملة، 
مبا يف ذلك الحامية من املخاطر املالية، 

وإمكانية الحصول عىل خدمات الرعاية 

الصحية األساسية الجيدة وإمكانية 

حصول الجميع عىل األدوية واللقاحات 

املأمونة والفعالة والجيّدة وامليسورة 

التكلفة.
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يسهم التشجيع عىل التحول من استخدام السيارات 

إىل امليش وركوب الدراجات، واستخدام وسائل 

النقل العام، يف الحد من االنبعاثات وتحسني 

جودة الهواء )7(، األمر الذي يخفض عدد الوفيات 

واإلصابة باألمراض الناجمة عن التلوث.

9.3 الحد بدرجة كبرية من عدد 
الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرّض 

للمواد الكيميائية الخطرة وتلويث 

وتلّوث الهواء واملاء والرتبة.

إن توافر الفرص للحصول عىل تربية بدنية ومامرسة 

نشاط بدين رفيع الجودة يف املدارس، يسهم يف 

زيادة املشاركة يف النشاط البدين. كام أن زيادة 

مشاركة جميع الفتيات والفتيان، ميكن أن تحقق 

قدرة أكرب عىل الرتكيز وتحسني الوظائف اإلدراكية 

واملعرفية، مام يُفيض إىل تحقيق نتائج أكادميية 

أفضل )8(.

1.4 ضامن أن يتمتع جميع الفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدايئ وثانوي مجاين 

ومنصف وجيد مام يؤدي إىل تحقيق 

نتائج تعليمية مالمئة وفعالة.

التعليم الجيد

تساعد برامج النشاط البدين يف املدارس جميع 

الفتيات والفتيان عىل تطوير املهارات يف مجال 

النشاط البدين واملعرفة الصحية واملهارات الحركية، 

واملواقف والعادات اإليجابية. وميكن لهذه 

املكتسبات أن تسهم معا يف تحسني استعداد 

األطفال لتلقي التعليم االبتدايئ وتعزيز متتعهم 

بالنشاط البدين بشكل عام )6(.

2.4 ضامن أن تتاح لجميع الفتيات 
والفتيان فرص الحصول عىل نوعية 

جيدة من النامء والرعاية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدايئ 

حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدايئ.

ينبغي أن تحتوي املرافق التعليمية عىل أماكن آمنة 

واحتوائية ومتاحة )داخليا وخارجيا( لألطفال بحيث 

متكنهم من أن يكونوا نشطني بدنيا وتحد من سلوك 

قلة الحركة، من أجل تهيئة بيئة تعليمية أفضل 

للجميع )9(

4.أ بناء املرافق التعليمية التي تراعي 
الفروق بني الجنسني، واإلعاقة، واألطفال، 

ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة، 

وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة 

وخالية من العنف للجميع
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هناك تحيز قائم عىل نوع الجنس فيام يتعلق 

بالنشاط البدين، يف معظم البلدان، حيث يكون 

الذكور أكرث احتامال ألن يكونوا نشطاء بدنيا أكرث 

من اإلناث )10(. ومن شأن زيادة وصول وحصول 

النساء والفتيات عىل فرص مامرسة النشاط البدين 

طيلة حياتهم أن يضع نهاية للتمييز، ويتيح للنساء 

والفتيات تنمية مهارات قابلة لالكتساب متكنهم من 

االعتامد عىل الذات وإدارة أنشطة مدرة للدخل، 

عالوة عىل املشاركة يف األنشطة االقتصادية.

وميكن أن تكون الرياضة مسؤولة عن نرش األفكار 

والصور التي تدعو إىل التمييز )11(. وميكن، باملثل، 

أن تكون هي الوسيلة التي ميكن من خاللها محاربة 

تلك األفكار، والتشجيع عىل إنهاء التمييز بني 

الجنسني بجميع أشكاله.

1.5 القضاء عىل جميع أشكال التمييز 
ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان.

المساواة بين 
الجنسين

إن زيادة املشاركة يف النشاط البدين من خالل 

توفري فرص أكرث للمشاركة يف الربامج أو الخدمات 

التي تشجع عىل امليش وركوب الدراجات )ألغراض 

االنتقال أو الرتفيه( ومامرسة الرياضة، واللعب 

والرتفيه الحريك ميكن أن توِجد فرص عمل جديدة 

ملقدمي الخدمة أو الربنامج، فضال عن أولئك الذين 

يشاركون يف خدمات التدريب والتنمية املهنية.

تهيئة الوظائف التي تدعم تنفيذ توصيات 

السياسات يف القطاعات الصحية وغري الصحية، 

ميكن أن تسهم يف تقليل البطالة من خالل توفري 

الفرص للشباب وكبار السن من البالغني، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة ومن لديهم وظائف بالفعل. فالنشاط 

البدين ميكن أن يسهم يف زيادة اإلنتاجية يف أماكن 

العمل ويقلل من اإلصابات ومن الغياب.

3.8 تعزيز السياسات املوجهة نحو 
التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية 

وفرص العمل الالئق، ومبارشة األعامل 

الحرة والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار، 

وتشجع عىل إضفاء الطابع الرسمي 

عىل املشاريع املتناهية الصغر والصغرية 

واملتوسطة الحجم، ومنوها، مبا يف ذلك 

من خالل الحصول عىل الخدمات املالية.

5.8 تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة 
وتوفري العمل الالئق لجميع النساء 

والرجال مبن فيهم الشباب واألشخاص 

ذوو اإلعاقة وتكافؤ األجر لقاء العمل 

املتكافئ القيمة

العمل الالئق 
والنمو االقتصادي
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من شأن الرتويج، عىل املستوى املحيل ودون 

املحيل، للميش وركوب الدراجات وأحداث املشاركة 

الجموعية، املناسبة لجميع األعامر والقدرات، أن 

تعزز السياحة وتجتذب الزائرين، سواء املحليني أو 

الدوليني، مام يقوي االقتصادات املحلية بتنشيط 

العاملة واإلسهام يف النمو االقتصادي.

6.8 الحد بدرجة كبرية من نسبة 
الشباب غري امللتحقني بالعاملة أو 

التعليم أو التدريب.

9.8 وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل 
تعزيز السياحة املستدامة التي توفر 

فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات 

املحلية.

ينبغي أن تشتمل البنية التحتية املستدامة 

التي تدعم الرفاه، عىل شبكات للميش ولركوب 

الدراجات، حيث ميكن لشبكات امليش وركوب 

الدراجات الجيدة أن تسهم يف زيادة املشاركة يف 

النشاط البدين، الذي يسهم بدوره يف توفري وسيلة 

نقل مستدامة وتحقيق رفاه اإلنسان، مبا يشمل كال 

من الصحة البدنية والنفسية، كام ميكن لتطوير 

البنية التحتية املستدامة الالزمة للميش وركوب 

السيارات أن يوفر أيضا فرصا للعاملة وللتنمية 

االقتصادية )12(.

1.9 إقامة بنى تحتية جيدة النوعية 
وموثوقة ومستدامة وقادرة عىل 

الصمود، مبا يف ذلك البنى التحتية 

اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية 

االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع الرتكيز 

عىل تيسري سبل استفادة الجميع منها 

بتكلفة ميسورة وعىل قدم املساواة

الصناعة واالبتكار 
والبنية التحتية

تعزز برامج النشاط البدين والرياضة الكثري من 

القيم كالعدالة واالندماج. وميكن لهذه األنشطة أن 

تحقق التمكني للمشاركني، بغض النظر عن سامتهم 

الفردية. وميكن لشعور غامر من التمكني أن يشجع 

عىل املزيد من اإلسهام يف امليادين االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية.

2.10 متكني وتعزيز اإلدماج 
االجتامعي واالقتصادي والسيايس 

للجميع، بغض النظر عن السن أو نوع 

الجنس أو اإلعاقة أو االنتامء العرقي 

أو اإلثني أو األصل أو الدين أو الوضع 

االقتصادي أو غري ذلك.

الحد من انعدام 
المساواة
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ميكن للرياضة، من خالل الفرص التي توفرها للحد 

من أوجه عدم املساواة، أن تكون وسيلة تهيئة 

ملجتمعات اندماجية خالية من القوانني واملامرسات 

التمييزية التي تؤدي إىل التعجيل باإلقصاء الذي 

ميكن تجنبه، وإدامته.

3.10 ضامن تكافؤ الفرص والحد من 
أوجه انعدام املساواة يف النتائج، مبا يف 

ذلك من خالل إزالة القوانني والسياسات 

واملامرسات التمييزية وتعزيز 

الترشيعات والسياسات واإلجراءات 

املالمئة يف هذا الصدد.

من شأن توافر نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة، 

يَسُهل الوصول إليها، ومستدامة للجميع، وال سياّم 

ألولئك الذين هم يف أوضاع يكونون معرضني فيها 

للخطر، أن يجعل األولوية تُعطى لشبكات امليش 

وركوب الدراجات ولتحسني وسائل النقل العام. 

وميكن أن يؤدي تحسني البنية التحتية للنقل، الذي 

يسهم بدوره يف زيادة املشاركة يف النشاط البدين، 

إىل تحسني السالمة عىل الطرق لكل مستخدميها 

.)13(

2.11 توفري إمكانية وصول الجميع 
إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة 

ويسهل الوصول إليها ومستدامة، 

وتحسني السالمة عىل الطرق، وال سيّام 

من خالل توسيع نطاق النقل العام، مع 

إيالء اهتامم خاص الحتياجات األشخاص 

الذين يعيشون يف ظل ظروف هشة، 

والنساء واألطفال واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكبار السن.

المدن 
والمجتمعات 

المستدامة

تنزع سياسات تخطيط املدن املستدامة إىل 

التشجيع عىل النشاط البدين، حيث يكون الناس 

أكرث نشاطا من الناحية البدنية يف املناطق الحرضية 

املتشابكة والكثيفة.

3.11 تعزيز التوسع الحرضي الشامل 
للجميع واملستدام، والقدرة عىل تخطيط 

وإدارة املستوطنات البرشية يف جميع 

البلدان، عىل نحو قائم عىل املشاركة 

ومتكامل ومستدام.

يسهم تحسني البنية التحتية للنقل يف زيادة امليش 

وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام 

)12(. وتؤدي زيادة امليش وركوب الدراجات 

واستخدام وسائل النقل العام إىل التقليل من 

استخدام السيارات، األمر الذي يُفيض إىل تقليل 

االنبعاثات، مام يؤدي بدوره إىل الحد من األثر 

البيئي السلبي الفردي للمدن1.

6.11 الحد من األثر البيئي السلبي 
الفردي للمدن، مبا يف ذلك عن طريق 

إيالء اهتامم خاص لنوعية الهواء وإدارة 

نفايات البلديات وغريها.

  انظر أمثلة املدن مثل بوغوتا يف كولومبيا
1

https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/bogota-empowering-citizens-to-cycle 
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يؤدي تحقيق وصول الجميع عىل نحو آمن، إىل 

املساحات الخرضاء ومرافق األماكن العامة، إىل 

زيادة استخدام هذه املساحات ملامرسة النشاط 

البدين )15(، األمر الذي ميكن أن يفيض أيضا إىل 

خلق مزيد من الطلب عىل مساحات مامثلة، وإىل 

الحفاظ عىل املساحات القامئة .

7.11 توفري سبل استفادة الجميع 
من مساحات خرضاء وأماكن عامة آمنة 

وشاملة للجميع وميكن الوصول إليها، 

وال سيّام بالنسبة للنساء واألطفال وكبار 

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

تسهم التنمية الحرضية والتخطيط اإلقليمي املصمم 

بحيث يتيح زيادة املشاركة يف النشاط البدين، 

وال سيّام من خالل موقع الرياضات املجتمعية 

واإلقليمية واستخدام التصميم املرتاص لألحياء 

املحلية، الذي يزيد من رياضة امليش وركوب 

الدراجات، تسهم يف وجود وصالت ربط مجتمعية 

داخل مختلف املناطق الحرضية وفيام بينها من 

خالل التنسيق والتعاون املشرتك )16(.

 11أ دعم الروابط اإليجابية 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية بني 

املناطق الحرضية واملناطق املحيطة 

باملناطق الحرضية، واملناطق الريفية، 

من خالل تعزيز تخطيط التنمية 

الوطنية واإلقليمية.

إن صحة الناس وصحة هذا الكوكب ال ينفي 

أحدهام اآلخر. وحتى ميكن العيش يف تناغم مع 

الكوكب ومع اآلخرين، البد من إعطاء األولوية 

للتنمية املستدامة وألمناط الحياة. وميكن لزيادة 

أنشطة امليش وركوب الدراجات أن تسهم يف 

استدامة الطبيعة والحفاظ عليها بالحد من 

استخدام السيارات ورفع مستوى الوعي حول تأثري 

األفراد عىل البيئة.

8.12 ضامن أن تتوافر للناس يف كل 
مكان املعلومات ذات الصلة والوعي 

بالتنمية املستدامة وأمناط العيش يف 

وئام مع الطبيعة.

أنماط اإلنتاج 
واالستهالك 

المسؤول
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باملثل، فإن التعرض للطبيعة )املساحات الخرضاء 

والزرقاء1(، من خالل مامرسة النشاط البدين ميكن 

أن يعزز من التقدير لهذه املساحات )17(، األمر 

الذي يزيد الطلب عىل املساحات املشابهة، ويؤدي 

إىل الحفاظ عىل املساحات املوجودة.

12 ج ترشيد إعانات الوقود األحفوري 
غري املتسمة بالكفاءة والتي تشجع عىل 

االستهالك املرسف، عن طريق القضاء عىل 

تشوهات األسواق وفقا للظروف الوطنية، 

مبا يف ذلك عن طريق إعادة هيكلة 

الرضائب والتخلص بالتدريج من اإلعانات 

الضارة حيثام وجدت، إلظهار آثارها 

البيئية، عىل أن تراعى يف تلك السياسات 

عىل نحو كامل، االحتياجات والظروف 

الخاصة للبلدان النامية، والتقليل إىل أدىن 

حد من اآلثار الضارة التي قد تنال من 

تنميتها، وعىل نحو يكفل حامية الفقراء 

واملجتمعات املحلية املترضرة.

من شأن السياسات الخاصة باستخدام األرض 

ووسائل النقل، مقرونة بالتدخالت املالية والبيئية 

والتثقيفية التي تدعم أنشطة امليش وركوب 

الدراجات واستخدام وسائل النقل العام، أن تسهم 

يف الحد من استخدام السيارات يف االنتقال )18(.

ميكن النخفاض معدالت استخدام السيارات وزيادة 

أنشطة امليش وركوب الدراجات أن يسهم يف الحد 

من استخدام الوقود األحفوري واالنبعاثات الناتجة 

عنه، األمر الذي يساعد عىل التخفيف من تغري 

املناخ.

1.13 تعزيز املرونة والقدرة عىل 
الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة 

باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع 

البلدان وتعزيز القدرة عىل التكيف مع 

تلك األخطار.

اإلجراءات 
الخاصة بالمناخ

2.13 إدماج التدابري املتعلقة بتغري 
املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات 

والتخطيط عىل الصعيد الوطني.

1  "املساحات الزرقاء" تشري إىل املساحات املوجودة بالقرب من األنهار والبحريات واملحيطات.
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تؤدي زيادة املشاركة يف النشاط البدين يف البيئات 

الطبيعية إىل تشجيع االستخدام املستدام لألرض، 

وتقديرها والحفاظ عليها وترميمها، واحرتام التنوع 

البيولوجي. وتؤدي زيادة التقدير لهذه املساحات 

إىل زيادة طلب الحفاظ عىل البيئات الطبيعية، ما 

ميكِّن من استدامة النشاط البدين، والرتفيه الحريك 

واالستمتاع بوقت الفراغ.

ميكن للحفاظ عىل هذه املوائل الطبيعية أن يوقف 

أيضا فقدان التنوع البيولوجي ويساعد عىل حامية/

دة. منع انقراض األنواع املهدَّ

1.15 ضامن حفظ وترميم النظم 
اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية 

للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، 

وال سيّام الغابات واألرايض الرطبة 

واألرايض الجافة، وضامن استخدامها عىل 

نحو مستدام، وذلك وفقا لاللتزامات 

املقطوعة مبوجب االتفاقات الدولية.

الحياة على 
األرض

5.15 اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة 
للحد من تدهور املوائل الطبيعية 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي والقيام، 

بحلول عام 2020، بحامية األنواع 

املهددة ومنع انقراضها.

يغذي امليش وركوب الدراجات داخل املجتمع 

املحيل وخارجه، القيم االجتامعية اإليجابية مثل 

اإلدماج والتعاون والتشارك، األمر الذي يوحد الناس 

بغض النظر عن اختالف أعامرهم أو نوع جنسهم، 

أو وضعهم االجتامعي واالقتصادي، أو جنسياتهم أو 

معتقداتهم السياسية. وميكن لوجود الحس املتزايد 

باملجتمع املحيل، من خالل مامرسة النشاط البدين، 

أن يساعد عىل الحد من العنف والنزاعات والفساد 

والرشوة، ويعزز يف ذات الوقت القوانني والسياسات 

غري التمييزية.

1.16 الحد بدرجة كبرية من جميع 
أشكال العنف وما يتصل به من معدالت 

الوفيات يف كل مكان.

السالم والعدل 
والمؤسسات 

القوية

يسهم تحسني التخطيط املجتمعي الذي يشجع عىل 

زيادة أنشطة امليش وركوب السيارات واستخدام 

وسائل النقل العام، يف زيادة املراقبة املجتمعية، 

بسبب الحضور العام لعموم الناس، وهو ما قد ال 

يكون موجودا يف أماكن أخرى. ولذلك، فإن زيادة 

املراقبة املجتمعية من خالل مامرسة النشاط 

البدين، ميكن أن تسهم بدورها يف الحد من العنف، 

)والوفيات الناجمة عنه( )19(.

16.ب تعزيز وإنفاذ القوانني 
والسياسات غري التمييزية لتحقيق 

التنمية املستدامة
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المسار الغاية الهدف

العمل الجامعي لتنفيذ نهوج وطنية فعالة قامئة 

عىل السكان تعزز النشاط البدين، ميكن أن يُظِهر 

ويعزز من الرشاكات املقامة بني جميع أصحاب 

املصلحة، والحكومة، والقطاع الخاص، واملجتمع 

املدين من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.

6.17 تعزيز الرشاكة العاملية من أجل 
تحقيق التنمية املستدامة، واستكاملها 

بإقامة رشاكات مع جهات متعددة من 

أصحاب املصلحة، لتعبئة وتبادل املعارف 

والخربات والتكنولوجيات واملوارد املالية 

لدعم تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

يف جميع البلدان، وال سيّام يف البلدان 

النامية.

الشراكة من أجل 
تحقيق األهداف
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هذه إجراءات موىص بها للدول األعضاء يف املنظمة، وألمانة املنظمة، وغري ذلك من 

النشاط  العاملية بشأن  العمل  تنفيذ خطة  إنجاز  املعنيني من أجل  املصلحة  أصحاب 

البدين 2018 – 2030.

التذييل 2
اإلجراءات الموصى

بها بالتفصيل
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 تكوين مجتمع نشط                                                                             

اإلجراء 1.1

تنفيذ حمالت للتبليغ بأفضل املامرسات ترتبط بربامج مجتمعية لزيادة إدراك الفوائد الصحية املتعددة للنشاط البدين 

والسلوك األقل خموال حسب القدرة، من أجل عافية الفرد واألرسة واملجتمع واإلملام بهذه الفوائد وفهمها وتقديرها.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     إعداد اسرتاتيجية وطنية للتواصل بشأن النشاط البدين يف إطار خطة عمل وطنية للنشاط البدين، أو تكون مواكبة لها، من أجل رفع مستوى 

الوعي واملعرفة بالفوائد الصحية للنشاط البدين، وتعزيز تغيري السلوك وزيادة املعارف الصحية والبدنية.

2.     تنفيذ حمالت تثقيف وتوعية عامة مستدامة، وتستهدف تغيري السلوك، باستخدام قنوات التواصل التقليدية واالجتامعية والرقمية التي تصل 

إىل الجامهري، مقرونة مببادرات مجتمعية تكميلية، من أجل زيادة الفهم نحو النشاط البدين وتكوين مواقف إيجابية تجاهه، وتعزيز مختلف 

الطرق التي ميكن لألفراد من خاللها أن يزيدوا من مامرسة النشاط البدين ويحدوا من سلوك قلة الحركة1.

3.     استغالل الرياضة والفنون واألحداث الثقافية والصحية التشاركية، وغريها، باعتبارها فرصا لرفع مستوى الوعي وتعزيز املشاركة يف النشاط 

البدين والحد من سلوك قلة الحركة، لدى جمهور الحارضين، ولدى قاعدة املنارصين، واملجتمع األوسع.

4.     دعم وتعبئة الرشاكات بني القطاع الصحي وغريه من القطاعات، من أجل املشاركة يف أيام/أسابيع/شهور ترويجية، سواء عىل املستوى الوطني 

السياسات،  واضعي  ولدى  القطاعات،  مختلف  عرب  الحركة  قلة  وسلوك  البدين  النشاط  حول  الوعي  مستوى  لرفع  العاملي،  أو  اإلقليمي  أو 

واملجتمع ككل. ومن أمثلة ذلك، يوم خال من حركة السيارات، اليوم الوطني للياقة البدنية، يوم/أسبوع الذهاب إىل العمل بالدراجة، أيام 

االحتفال بالنشاط البدين والرياضة، وما شابه ذلك.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

5.     دعم الدول األعضاء، والرشاكة معها، بحسب االقتضاء، لتنفيذ حمالت وطنية وإقليمية ودولية بشأن النشاط البدين، من أجل توسيع نطاق 

الحملة من حيث الوصول واألثر.

6.     تعزيز مشاركة األمم املتحدة والدول األعضاء يف الحمالت العاملية واإلقليمية لرفع مستوى الوعي، وال سيّام تلك املرتبطة باأليام العاملية لألمم 

املتحدة، لرفع مستوى الوعي حول النشاط البدين وسلوك قلة الحركة عرب مختلف القطاعات، ولدى واضعي السياسات واملجتمع الدويل. ومن 

أمثلة ذلك يوم الصحة العاملي، اليوم الدويل للمسنني، اليوم الدويل لليوغا، اليوم الدويل للرياضة من أجل التنمية والسالم، واليوم الدويل لألرسة، 

واليوم العاملي للبيئة، واليوم العاملي للمدن، وغري ذلك.

وتنفيذها،  الحمالت  إعداد  والفاعلية يف مجال  الكفاءة  تعزيز  أجل  والخربات من  الفعالة  اإلعالمية  املواد  تشاطر  آلية إلتاحة  إنشاء  7.     تيسري 

وال سيّام يف البلدان املتوسطة الدخل واملنخفضة الدخل.

8.     دعم الدول األعضاء إلعداد وتنفيذ حمالت املنظمة الخاصة بالتوعية املتعلقة بـ »أفضل الخيارات« بشأن األمراض غري السارية، من خالل توفري 

األدوات واملوارد حول أفضل املامرسات لحمالت التوعية وتغيري السلوك التي تركز عىل النشاط البدين.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/ )املصدر:  ومكافحتها  السارية  غري  األمراض  من  الوقاية  لتدخالت  بالنسبة  الخيارات«  »أفضل  بوصفه  اإلجراء  بهذا  املنظمة  تويص    1

) WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf
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* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين * 

9.     عىل جميع أصحاب املصلحة قيادة، و/أو املشاركة يف أنشطة تستهدف توسيع نطاق حمالت ترويجية منتظمة تُجرى عىل املستوى الوطني 

واإلقليمي والعاملي، وتهدف إىل تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص، امليش وركوب الدراجات، 

والرتفيه الحريك، والرياضات، واللعب، والرياضات التقليدية.

10.     ينبغي للمنظامت غري الحكومية، الدولية منها والوطنية، وغريها، إيجاد فرص إلدراج أو مواءمة سبل الرتويج للنشاط البدين يف حمالتها، 

وغريها من أعامل الدعوة. ومن أمثلة ذلك، اليوم العاملي ملرىض القلب، واليوم العاملي ملرىض السكري، ومدن الدراجات الهوائية، وغري ذلك.

11.     ينبغي للهيئات املهنية مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، الهيئات الطبية، والطب الريايض، واملنظامت الصحية املساندة، واملعلمون، 

والهيئات الرياضية، وروابط رياضات امليش وركوب الدراجات واللعب، ينبغي لها قيادة، أو الرشاكة مع الحمالت والربامج الوطنية ودون 

الوطنية املتعلقة بالنشاط البدين من أجل رفع مستوى الوعي بني أعضائها وعنارصها.

التي تستهدف  التوعية املختلفة  البحوث والباحثني الدخول يف رشاكة من أجل تقييم فعالية اسرتاتيجيات حمالت  12.     ينبغي لوكاالت متويل 

مختلف الفئات السكانية، وال سيّام تلك التي تستهدف الفئات األقل نشاطا )عىل النحو الذي يحدده كل بلد(، بهدف تقوية قاعدة املعارف 

والبيِّنات الخاصة بالنهوج عالية املردود.
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تكوين مجتمعات نشطة

اإلجراء 2.1 

شن حمالت وطنية ومجتمعية لتعزيز إدراك الفوائد االجتامعية واالقتصادية والبيئية املشرتكة للنشاط البدين وخصوصا 

لتكثيف امليش وركوب الدراجات وغري ذلك من أشكال الحركة املنطوية عىل استخدام العجالت )مبا فيها الكرايس املتحركة 

التنمية  تحقيق خطة  يف  كبريا  إسهاما  يسهم  مام  وتقديرها  الفوائد  هذه  وفهم  بعجالت(  املزودة  والزالجات  والسكوتر 

املستدامة لعام 2030 )أهداف التنمية املستدامة 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     إجراء حمالت لتوعية الجمهور بهدف زيادة الوعي وتكوين مواقف إيجابية تجاه الفوائد املشرتكة املتعددة للنشاط البدين، ومنها عىل سبيل 

املثال ال الحرص، أثر زيادة مامرسة امليش وركوب الدراجات، واستخدام وسائل النقل العام عىل جودة الهواء وعىل البيئة، واالقتصادات املحلية، 

والتنمية املستدامة، وجودة الحياة واملعافاة يف املجتمعات.

2.     دعم، والرشاكة، بحسب االقتضاء، مع الحمالت الوطنية واإلقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الصلة بالنشاط البدين، مثل »تنفس الحياة« 

املستدام(3،  )النقل  يوصل«  و»النقل  الطرق(2،  عىل  )السالمة  الطرق«  عىل  التصادمات  عىل  متاما  للقضاء  صفر  »والرؤية  الهواء(1،  )جودة 

و»األشجار من أجل املدن«4.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

3.     دعم الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة، بحسب االقتضاء، بحمالت وطنية وإقليمية ودولية حول املنافع املشرتكة للنشاط البدين.

4.     إعداد ونرش املوارد الالزمة لتعزيز الوعي والفهم تجاه إسهام النشاط البدين يف تحقيق أهداف خطة عام 2030 وأهدافها.

5.     القيام، بالتشاور مع وكاالت األمم املتحدة وأمانة االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ، بإعداد ونرش املوارد الخاصة بتعزيز الوعي 

والفهم وتقدير قيمة زيادة أنشطة امليش، وركوب الدراجات عىل االقتصاد وعىل استدامة البيئة.

إجراءات مقترح تنفيذها من جانب أصحاب المصلحة المعنيين * 

أن  ميكن  مبا  الوعي  تعزيز  أجل  من  الوطنية  ودون  الوطنية  التوعية  حمالت  تنفيذ  ودعم  قيادة  املعنيني  املصلحة  أصحاب  جميع  6.     عىل 

يقدمه النشاط البدين، وال سيّام امليش وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام، وكذلك القطاع الريايض، من إسهام يف برامج التنمية 

االجتامعية واالقتصادية واستدامة البيئة.

7.     ينبغي للباحثني تطوير وتقييم وسائل ورسائل تواصل مختلفة بشأن املنافع املشرتكة للنشاط البدين )مثال: هواء أنظف، طرق أكرث مأمونية، 

اقتصادات محلية أقوى، حصائل تعليمية أفضل(، والتي تحقق أقىص فاعلية عند إرشاك واضعي السياسات، واملجتمع املدين، واملجتمعات 

املحلية عىل مستوى القاعدة الشعبية، يف مختلف األقاليم، والبلدان، السياقات.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

/http://breathelife2030.org أنظر  
1

/http://visionzeronetwork.org/resources أنظر  
2

http://www.slocat.net/transport-delivers-campaign أنظر  
3

/https://treesforcities.org أنظر  
4
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تكوين مجتمعات نشطة

اإلجراء 3.1 

تنفيذ مبادرات منتظمة للمشاركة الجامهريية يف األماكن العامة بإرشاك مجتمعات بأرسها إلتاحة تجارب ممتعة وميسورة 

التكلفة ومالمئة من الناحيتني االجتامعية والثقافية ملامرسة النشاط البدين باملجان.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تنفيذ أحداث مجانية متاحة للجميع وشاملة للمجتمع ككل، توفر فرصا ملامرسة النشاط يف مساحات محلية عامة، وتهدف إىل غرس تجارب 

إيجابية وبناء كفاءات وال سيّام لدى الفئات األقل نشاطا، ومن أمثلة ذلك، اإلغالق املؤقت أو الدائم لشبكات الطرق أمام املركبات اآللية 

من أجل استخدامها يف أنشطة امليش وركوب الدراجات وغري ذلك من أنشطة الرتفيه الحريك )مثل طريق للدراجات1، أو اللعب يف الشارع2(، 

واألنشطة الحرة يف املتنزهات العامة، أو الشواطئ وغريها من املساحات املفتوحة )مثال الركض، وامليش الجامعي(، واملشاركة الجامعية يف 

األحداث الرياضية، واألنشطة الشعبية ذات األهمية الثقافية )مثال: اليوغا، والتاي تيش، والركض املمتع( وغري ذلك من األنشطة املبتكرة.

2.     إعداد ونرش توجيهات وطنية وأمثلة حول كيفية تنفيذ مبادرات للمشاركة الجامهريية يف النشاط البدين يف املساحات العامة املفتوحة، توجه 

إىل السلطات عىل املستوى دون الوطني، واملنظامت غري الحكومية، واملنظامت الشعبية واملجتمعات املحلية.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

يف  الجامهريية  للمشاركة  مبادرات  تنفيذ  األعضاء عىل  الدول  ملساعدة  وموارد  أدوات  إعداد  لدعم  املعنيني  املصلحة  أصحاب  مع  3.     الرشاكة 

املساحات العامة املفتوحة، واملساحات الخرضاء والزرقاء، وأن يشمل ذلك إتاحة تشاطر دراسات الحاالت وقامئة بالخيارات العالية املردود، 

واملناسبة للمواءمة والتعديل يف جميع األقاليم.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

4.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني االنخراط والرشاكة مع املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية الشعبية، ومقدمي األنشطة الرياضية 

والرتفيهية، وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني، يف تنظيم و/أو دعم إقامة أحداث مجانية شاملة للمجتمع ككل، تستهدف  تعزيز النشاط 

البدين يف املساحات العامة يف املدن ويف املجتمعات املحلية.

5.     ينبغي للقطاع الخاص الرشاكة، ودعم املبادرات املجتمعية لتعزيز النشاط البدين يف املتنزهات وغريها من املساحات املفتوحة، رشيطة أن يكون 

الرتويج ألي طراز أو منتج متسقا مع توصيات املنظمة املتعلقة بالقيود املفروضة عىل تسويق األصناف غري الصحية من األغذية واملرشوبات 

غري الكحولية )1(.

6.     ينبغي لوكاالت البحث والتطوير واألوساط األكادميية الرشاكة من أجل إجراء تقييامت ألحداث املشاركة الجامهريية بهدف تقييم تأثريها مبا 

يف ذلك التأثري االقتصادي.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

  مصطلح أسباين يعني »طريق للدراجات«، سواء أكان طريقا دامئا أم إغالق لشوارع معينة أمام السيارات من أجل راكبي الدراجات الهوائية واملشاة.
1

/http://www.playengland.org.uk/what-we-do/street-play اللعب يف الشارع عبارة عن مبادرة تغلق مبوجبها الشوارع أمام املرور لفرتات قصرية ليتمكن األطفال من اللعب. أنظر  
2
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تكوين مجتمعات نشطة

اإلجراء 4.1 

تعزيز تدريب املهنيني قبل الخدمة وخاللها ضمن قطاع الصحة وخارجها، بهدف زيادة املعارف واملهارات املتعلقة بأدوارهم 

ومساهامتهم يف إتاحة فرص شاملة ومنصفة لتكوين مجتمع نشط، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، قطاعات النقل 

القاعدة  مستوى  عىل  املجتمعية  الفئات  يف  البدنية  واللياقة  والرياضة  والرتفيه  والسياحة  والتعليم  الحرضي  والتخطيط 

الشعبية ومنظامت املجتمع املدين.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تقوية املناهج الدراسية ملرحلة ما قبل الخدمة وخاللها بالنسبة لجميع املهنيني الطبيني وغريهم من مهنيي الخدمات الصحية املساندة، من 

أجل ضامن اإلدراج الفعال للفوائد الصحية للنشاط البدين، ضمن التدريب الرسمي املتصل بتوقي ومعالجة األمراض غري السارية، والصحة 

النفسية، والتمتع بالصحة يف مرحلة الشيخوخة، وصحة األطفال ومنائهم، وتعزيز الصحة واملعافاة عىل نطاق املجتمع األوسع.

2.     الرشاكة مع قطاع التعليم من أجل تقوية التدريب يف مرحلة ما قبل الخدمة وخاللها بالنسبة ملعلمي األطفال يف سن ما قبل املدرسة، ومعلمي 

املدارس االبتدائية والثانوية، واإلداريني العاملني يف تلك املؤسسات، من أجل تقوية معارفهم وتنمية املهارات التعليمية لديهم فيام يختص 

بقيمة اللعب النشط، والرتبية البدنية، والنشاط البدين التواؤمي، ومهارات الحركة األساسية، واملعارف البدنية، وعن كيفية إدماج األشخاص 

ذوي اإلعاقة واألشخاص األقل نشاطا.

3.     الرشاكة من أجل ضامن إدراج النشاط البدين ضمن التدريب املهني للقطاعات ذات الصلة من خارج قطاع الصحة، بغرض فهم قيمة تعزيز 

النقل، والتخطيط الحرضي، والتعليم، والرعاية االجتامعية، والسياحة، والرتفيه،  البدين، ومن بني ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص،  النشاط 

والرياضة، واللياقة البدنية.

4.     الرشاكة مع خرباء السالمة عىل الطرق من أجل تعزيز فهم أصحاب املصلحة املعنيني لنهوج نظم السالمة، بهدف تحسني السالمة عىل الطرق 

بالنسبة للمشاة، وراكبي السيارات، ومستخدمي وسائل النقل العام، مبا يتامىش مع عقد األمم املتحدة للعمل من أجل السالمة عىل الطرق )6(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

5.     تعزيز القدرات واإلمكانات عىل جميع مستويات املنظمة من أجل تقديم املساعدة التقنية للدول األعضاء بشأن النشاط البدين وسلوك قلة 

الحركة.

6.     تعزيز جهود التكامل والربامج املشرتكة عرب املنظمة وغريها من الهيئات التابعة لألمم املتحدة )مثال موئل األمم املتحدة، واليونسكو، وبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، واليونيسف، ومنظمة العمل الدولية( بشأن تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، وإدماج ذلك، بحسب 

االقتضاء، يف مجاالت السياسات والربامج األخرى )مثل مكافحة التبغ، وسوء التغذية، والسالمة عىل الطرق، والنقل، وصحة املدن، وجودة 

الهواء، والتعليم، والصحة يف حاالت الطوارئ(.

7.     دعم وتعزيز إدراج النشاط البدين ضمن برامج التدريب الرسمي للمهنيني الطبيني وغريهم من مهنيي الخدمات الصحية املساندة، ويف برامج 

التنمية والتأهيل املهني لدى القطاعات األخرى ذات الصلة.
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إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

8.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني دعم زيادة املعارف والقدرات واملهارات الالزمة يف مجال تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة 

الحركة لدى أعضائها وعنارصها، عن طريق تقديم برامج وفرص تدريبية يف هذا املجال، مثل املؤمترات، والحلقات املقدمة عرب شبكة اإلنرتنت، 

والندوات، وورش العمل، والتعلم عرب شبكة اإلنرتنت، والنرشات، واملواقع اإللكرتونية، وصحف الوقائع، والدورات املفتوحة املقدمة عرب شبكة 

اإلنرتنتأ، واملقاطع السمعية، وغري ذلك.

9.     ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني تلبية احتياجات أعضائها، والرشاكة من أجل إعداد، أو مواءمة املوارد القامئة لدعم عملية البناء املستمر 

للقدرات، والقيادات، وتطبيق املعارف واملناهج التي من شأنها دعم النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة ضمن ميادين العمل الخاصة 

بكل منها.

10.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني، ال سيّام الجهات التي تعمل يف مجال التعليم والتدريب ووضع املقررات الدراسية، إيجاد ودعم 

اآلليات التي تيرس تشاطر ومواءمة املوارد القامئة الخاصة بالتعليم والتعلم التي تستهدف جمهورا محددا، وبخاصة، عىل سبيل املثال ال 

الحرص، املهنيني الطبيني والصحيني، واملجاالت الحرضية، والنقل، ومقدمي الرعاية لصغار األطفال، واملعلمني، وقطاعات الرياضة، وال سيّام يف 

البلدان والسياقات الشحيحة املوارد.

العامة والشاملة، بحسب االقتضاء، من  11.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة تعزيز الوعي، واستخدام املوارد املتوفرة املستخدمة يف املامرسة 

الدويل  واالتحاد  واليونيسف،  اليونسكو،  من  املتاحة  املوارد  )مثال:  الحريك  الرتفيه  وأنشطة  الرياضة  ومامرسة  البدين،  النشاط  تعزيز  أجل 

للنشاط البدين املعدل )IFAPA(، واملجلس الدويل للعلوم الرياضية والرتبية البدنية )ICSSPE(، والرابطة الدولية للرياضة من أجل الجميع 

)TAFISA(، ومؤسسة  أغيتوس )Agitos(، واألوملبياد الخاص، واللجنة األوليمبية الدولية، وغريها(.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

أ MOOCS دورات قصرية مفتوحة ومرخصة ومتاحة باملجان، تقدم ملجموعات كبرية من األقران املتعلمني عرب شبكة اإلنرتنت.

مخترصات:

ICSSPEاملجلس الدويل للعلوم الرياضية والرتبية البدنية

IFAPAاالتحاد الدويل للنشاط الريايض املعدل

ILOمنظمة العمل الدولية

IOCاللجنة األوليمبية الدولية

TAFISAالرابطة الدولية للرياضة من أجل الجميع

UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

UNECEلجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

UNESCOمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

UNICEFمنظمة األمم املتحدة للطفولة
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إنشاء بيئات نشطة

اإلجراء 1.2 

تدعيم تكامل سياسات التخطيط الحرضي وتخطيط النقل التي متنح األولوية ملبادئ االستخدام املرتاص واملختلط لألرايض 

وركوب  بامليش  وتنهض  لتسمح  الرتابط  شديدة  أحياء  توفري  بهدف  االقتضاء،  حسب  الحكومة،  مستويات  جميع  عىل 

الدراجات، وغري ذلك من أشكال الحركة املنطوية عىل استخدام العجالت )مبا فيها الكرايس املتحركة والسكوتر والزالجات 

املزودة بعجالت(، واستخدام وسائل النقل العام يف املجتمعات الحرضية وشبه الحرضية والريفية.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     عىل جميع مستويات الحكومة، بحسب االقتضاء، منح األولوية للميش وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام، كأساليب مفضلة 

للتنقل، وذلك يف السياسات الخاصة بالنقل والتخطيط الحيِّزي والحرضي، وال سيّام تلك املتعلقة باملراكز الحرضية.

2.     دعم تنفيذ تقييامت صحية واقتصادية شاملة للسياسات والتدخالت الخاصة بالتخطيط الحرضي والنقل، من أجل تقييم تأثريها عىل الصحة 

والنشاط البدين وكذلك تأثريها عىل البيئة )مثل التلوث الهوايئ والضوضايئ، وانبعاثات الكربون( لالسرتشاد بها عند اتخاذ القرارت، والتي تتسق 

مع نهج إدراج الصحة يف جميع السياسات. ومن املحبذ استخدام أداة منظمة الصحة العاملية لتقييم اقتصادات الصحة )2(، لدعم التقييم 

االقتصادي لالستثامر يف شبكات امليش وركوب الدراجات والبنية التحتية الجديدة.

3.     دعم إعداد وتنفيذ سياسات ومبادئ توجيهية ولوائح خاصة بالنقل والتخطيط تعيد توزيع املساحات الحرضية، بحسب االقتضاء، لتحولها 

من مساحات لوسائل النقل اآللية الخاصة، إىل مساحات تدعم زيادة امليش وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام، وكذلك توفري 

مساحات خرضاء عامة ومفتوحة، مبا يف ذلك وضع لوائح تحد من خيارات وجود مواقف للمركبات الخاصة ذات اإلشغال الفردي.

4.     تعزيز ودعم تنفيذ نهج إدراج الصحة يف جميع السياسات عىل املستوى الوطني ودون الوطني، مع الرتكيز عىل إدماج القضايا ذات الصلة 

بالنشاط البدين يف السياسات ذات العالقة، يف جميع القطاعات الرئيسية، كالتخطيط والنقل واإلسكان االجتامعي والتعليم والرياضة.

5.     دعم االنخراط الفعال للمجتمعات املحلية يف املشاركة املبارشة يف عمليات التخطيط الحرضي وتلك الخاصة بالنقل، مبا يتامىش مع االلتزامات 

التي قُطعت يف إعالن شنغهاي )2016(، ومبادئ املدن الصحية )3( والهدف 11 من أهداف التنمية املستدامة )الهدف 2.3.11(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

6.     دعم استخدام أداة املنظمة لتقييم اقتصادات الصحة وإجراء مزيد من التطوير لها )2(، وال سياّم يف السياقات خارج اإلقليم األورويب، من أجل 

إتاحة تقييم األبعاد الكاملة للفوائد التي تعود عىل الصحة والبيئة واملناخ، والتي ميكن أن تتحقق بفعل سياسات النقل والتخطيط الحرضي 

املستدامة.

7.     دعم وتشاطر املوارد واملبادئ التوجيهية القامئة والجديدة بشأن تكامل سياسات النقل والتخطيط، والتوجيهات التي تهدف إىل إنجاز تصميم 

حرضي مرتاص ييرس مامرسة أنشطة امليش يف املدن، ونظم نقل تستهدف زيادة أنشطة امليش وركوب الدراجات.
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إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

8.     ينبغي لجهات التمويل أن تكلِّف بإجراء بحوث عىل املستويني الوطني ودون الوطني، عن التدخالت الخاصة بالنقل والتخطيط الحرضي يف 

املدن واملناطق املحلية، التي تعزز التصميم الحرضي املرتاص وتهدف إىل زيادة أنشطة امليش وركوب الدراجات، من أجل تقوية قاعدة البيِّنات 

واملعارف الخاصة بأفضل املامرسات.

9.     ينبغي لقادة املدن وغريهم من أصحاب املصلحة، إدراج تعزيز امليش وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام، يف السياسات ذات 

الصلة بالتخطيط وبالنقل، ويف النامذج االقتصادية والتنموية ودراسات الجدوى، وال سيّام يف املراكز الحرضية ذات معدالت النمو املرتفعة، يف 

البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

10.     ينبغي للمصارف اإلمنائية وغريها من الوكاالت، أن تنفذ مرشوعات إيضاحية تقارن بني التقديرات الحالية وتقديرات التكلفة الكاملة للتنقل 

باملركبات اآللية الخاصة، يف إطار استثامرات البنية التحتية والتنمية الحرضية ودراسات الجدوى.

11.     ينبغي للمصارف اإلمنائية الدولية واإلقليمية وغريها من الوكاالت إعطاء األولوية لالستثامرات التي تضمن توفري ما يكفي من شبكات مأمونة 

ومرتابطة خاصة بامليش وركوب الدراجات، والحفاظ عليها )عند االقتضاء( وذلك يف إطار تطوير املناطق الحرضية وشبه الحرضية.

12.     ينبغي للمؤسسات األكادميية والجمعيات املدنية واملهنية إعداد ودعم تقديم تدريب سنوي ملسؤويل التخطيط الحرضي واملهندسني املدنيني، 

عىل أحدث أساليب تحسني نظم النقل عىل الطرق، من أجل دعم توفري شبكات مأمونة ومرتابطة للميش وركوب الدراجات، وبنية تحتية، 

ومرافق نهاية الرحلة.

13.     عىل أصحاب املصلحة املعنيني دعم وتعزيز استخدام نهوج إدراج الصحة يف جميع السياسات وتشاطر أفضل املامرسات من أجل دعم النهوج 

السياساتية املتكاملة املعنية بالتخطيط الحرضي والنشاط البدين من أجل الصحة.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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إنشاء بيئات نشطة

اإلجراء 2.2 

الدراجات بهدف السامح  الهياكل األساسية للشبكات املخصصة للمشاة وراكبي  تتيحها  التي  الخدمات  تحسني مستوى 

املتحركة  الكرايس  العجالت )مبا يف ذلك  استخدام  املنطوية عىل  الحركة  الدراجات وغري ذلك من أشكال  بامليش وركوب 

الحرضية  وشبه  الحرضية  املحلية  املجتمعات  يف  العام  النقل  وسائل  واستخدام  بعجالت(  املزودة  والزالجات  والسكوتر 

والريفية والنهوض بذلك، مع إيالء العناية الواجبة ملبادئ األمن والشمول واإلنصاف يف استفادة األشخاص املنتمني إىل 

جميع الفئات العمرية واملتمتعني بجميع القدرات وباملواءمة مع التزامات أخرى )4 ، 5(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     ينبغي للحكومة، بجميع مستوياتها، وبحسب االقتضاء، رفع مستوى الخدمة عىل شبكات شديدة الرتابط خاصة بامليش وركوب الدراجات، 

لدعم أنشطة امليش وركوب الدراجات، وإتاحة الوصول إىل الخدمات والوجهات املقصودة عىل نحو شامل ومأمون، وبخاصة حول املرافق 

التعليمية، واملساحات العامة املفتوحة، واملساحات الخرضاء والزرقاء1. واملرافق الرياضية والرتفيهية، ومحاور النقل العام. وينبغي أن تكون 

هذه الشبكات، كلام أمكن، مكرسة لتلك األغراض، كمناطق مخصصة للمشاة وملسارات الدراجات، ومنفصلة عن مرور املركبات اآللية.

2.     دعم وتنفيذ سياسات متكاملة للتخطيط العمراين واستخدام األرايض عىل جميع مستويات الحكومة، متنح األولوية ملبادئ االستخدام املرتاص 

واملختلط بهدف توفري أحياء شديدة الرتابط ميكن السري فيها، مع توافر مساحة عامة متاحة بشكل شامل ومنصف، وميكن للمشاة فيها الوصول 

إىل مجموعة متنوعة من املرافق املحلية الالزمة للحياة اليومية )مثال املتاجر املحلية، والخدمات، واملناطق الخرضاء، واملرافق التعليمية(.

3.     إعداد سياسات تدعم املدارس وأماكن العمل وغري ذلك من الوجهات املقصودة، العامة والخاصة، من أجل »املشاركة يف تحديد املوقع« )أي 

مواقع املرافق وتكاملها مع غريها لسهولة الوصول إليها سواء سريا عىل األقدام أو بالدراجة أو بوسائل النقل العام، كأن توضع مواقع املتنزهات 

بالقرب من املدارس، ومرافق رعاية املسنني بالقرب من املتنزهات، وغري ذلك(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

4.     تعزيز ودعم تنفيذ السياسات والربامج التي تشجع وتيرسِّ أنشطة امليش وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام للوجهات املحلية 

املقصودة، مبا يف ذلك مبادرات الذهاب إىل املدرسة وإىل أماكن العمل، كام قد يشمل ذلك نظم استئجار الدراجات الهوائية داخل املدن 

واملجتمعات املحلية.

5.     الرشاكة وتيسري إعداد ونرش أدوات التقييم ذات الصلة بالتخطيط الحرضي والنقل وغريها من التدخالت الخاصة بالتصميم، التي تستهدف 

تعزيز البنية التحتية واملرافق الخاصة باملشاة وبالدراجات الهوائية.

6.     دعم املوارد واملبادئ التوجيهية ودراسات الحاالت، سواء القامئة أو الجديدة، الخاصة بالتصميم املرتاص للمدن الذي يتيح السري فيها، ونظم 

النقل التي تهدف إىل زيادة أنشطة امليش وركوب الدراجات، وال سيّام عىل مستوى املدينة واملجتمع املحيل، واملناِسبة للبلدان املنخفضة 

الدخل واملتوسطة الدخل.

  »املساحات الزرقاء« تشري إىل املساحات املوجودة بالقرب من األنهار والبحريات واملحيطات.
1
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إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

إقامة رشاكات جديدة بني  الحاجة،  القامئة، وحيثام دعت  البناء عىل الرشاكات  الوطني والدويل،  املستويني  7.     ينبغي ألصحاب املصلحة، عىل 

الدراجات واستخدام  بامليش وركوب  الخاصة  األوضاع  بتحسني  املتعلقة  التي تشارك األهداف  والنقل، واملنظامت األخرى  الصحة  قطاعات 

وسائل النقل العام.

8.     ينبغي للمصارف اإلمنائية الدولية واإلقليمية وغريها من الوكاالت، إعطاء األولوية، بحسب االقتضاء، لالستثامرات التي تضمن توفري ما يكفي 

من نظم نقل جيدة عىل الطرق وصيانتها، من أجل دعم توفري شبكات مأمونة وجيدة الرتابط للميش وركوب الدراجات، وبنية تحتية ومرافق 

خاصة بنهاية الرحلة.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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إنشاء بيئات نشطة

اإلجراء 3.2

تعجيل تنفيذ اإلجراءات السياسية لتحسني السالمة عىل الطرق والسالمة الشخصية للمشاة وراكبي الدراجات واألشخاص 

املشاركني يف غري ذلك من أشكال الحركة املنطوية عىل استخدام العجالت )مبا فيها الكرايس املتحركة والسكوتر والزالجات 

لها  يتعرض  التي  املخاطر  من  تحد  التي  لإلجراءات  األولوية  مبنح  العام،  النقل  وسائل  ومستخدمي  بعجالت(،  املزودة 

مستخدمو الطرق األشد ضعفا وفقا لنهج نظم السالمة عىل الطرق وباملواءمة مع التزامات أخرى )6 – 10(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     دعم تعزيز الترشيعات وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالسالمة عىل الطرق، بحسب االقتضاء، مبا يتامىش مع عقد العمل من أجل السالمة 

عىل الطرق1، واألهداف 1 و 2 ، الخاصة بالسالمة عىل الطرق يف العامل2. 

2.     التعاون ودعم تعزيز نظم النقل عىل الطرق، بحسب االقتضاء، وفقا ملبادئ نظم السالمة3 عىل النحو املويص به يف عقد العمل من أجل السالمة 

عىل الطرق، إلتاحة تحقيق أهداف السالمة عىل الطرق يف العامل، وتحديدا األهداف 3 ، 4 ، 6 ، 9 ، 10 4. 

3.     دعم تنفيذ وتوطيد إنفاذ قيود الرسعة املرورية )مثال 30 كم/ ساعة يف جميع األحياء السكنية، و50 كم/ ساعة عىل الطرق الرئيسية داخل املدن(، 

إىل جانب تدخالت التهدئة املرورية واالسرتاتيجيات الخاصة بإدارة الطلب، مع الرتكيز يف األولويات عىل مسارات املرور حول املرافق التعليمية.

الطرق،  املأمون بني جميع مستخدمي  السلوك  تعزيز  االجتامعي تستهدف  والتسويق  للتثقيف  فعالة ومستدامة  وتنفيذ حمالت  4.     التشارك 

وال سيّام سلوك قائدي السيارات، من أجل تخفيف الرسعة والحد من استخدام األجهزة املحمولة، مبا يتامىش مع مفهوم الرؤية صفر للقضاء 

متاما عىل التصادمات عىل الطرق5.

5.     تشجيع سياسات التخطيط الحرضي، وتصميم املباين، واسرتاتيجيات منع الجرمية وإنفاذها، والتي تحد من الجرمية ومن الخوف من الجرمية، 

من أجل تيسري االستخدام النشط املتزايد لألماكن املفتوحة سواء العامة أو الخاصة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

6.     دعم إعداد توجيهات للدول األعضاء، وتقديم الدعم التقني لها من أجل تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل تحسني سالمة املشاة وراكبي الدراجات، 

وإنشاء نظم نقل عىل الطرق تشجع عىل املامرسة النشطة للميش وركوب الدراجات.

7.     الرشاكة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وأصحاب املصلحة الدوليني من أجل رفع مستوى الوعي بأهداف عقد العمل من أجل السالمة عىل 

الطرق، ودعم وضع مؤرشات رصد خاصة بذلك، وتعزيز الروابط، وتأكيد أهمية توفري بيئات مأمونة للميش وركوب الدراجات لكل الناس من 

جميع األعامر والقدرات.

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R7-en.pdf?ua=1 :7.69 انظر قرار جمعية الصحة العاملية ج ص ع  
1

  الهدف 1: بحلول عام 2020، تضع جميع البلدان خطة عمل وطنية شاملة ومتعددة القطاعات بشأن السالمة عىل الطرق تكون ذات أهداف محددة بإطار زمني. الهدف 2، بحلول عام 2030، 
2

 http://www.who.int/violence_ :جميع البلدان تنضم إىل واحد أو أكرث من الصكوك القانونية األساسية لألمم املتحدة املتعلقة بالسالمة عىل الطرق. وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع

/injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en

https://roadsafety.piarc.org/en/road-safety- انظر:  املرورية  الطرق  عىل  مستدامة  سالمة  تحقيق  أجل  من  املستدامة،  للسالمة  الهولندية  الرؤية  إىل  استنادا  ُمعد  اآلمن  النظام  مبدأ    
3

management-safe-system-approach/safe-system-principles

  الهدف 3: بحلول عام 2030، جميع الطرق الجديدة تستويف املعايري التقنية الخاصة بجميع مستخدمي الطريق التي تراعي السالمة عىل الطرق، أو تحرز ثالث نجوم أو أكرث عند تقييمها. الهدف 
4

4: بحلول عام 2030، يكون أكرث من 75% من حركة املرور تتم عىل طرق تستويف املعايري التقنية الخاصة بجميع مستخدمي الطرق التي تراعي السالمة عىل الطرق. الهدف 6: بحلول عام 2030 

تنخفض إىل النصف نسبة السيارات التي تتجاوز حد الرسعة املعلنة وتحقيق خفض يف معدالت اإلصابات والوفيات الناجمة عن الرسعة؛ الهدف 9: بحلول عام 2030، ينخفض إىل النصف، عدد 

اإلصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث املرورية الناجمة عن تعاطي السائقني للكحول و/أو تحقيق انخفاض يف تلك اإلصابات والوفيات ذات الصلة باملواد النفسية التأثري. الهدف 10: بحلول 

 http://www.who.int/violence_ :عام 2030، يكون لدى جميع البلدان قوانني وطنية لفرض قيود، أو حظر عىل استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع

  /injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en

 https://visionzeronetwork.org/about/what-is-vision-zero/ :الرؤية صفر نهج للنظم خاص بالسالمة عىل الطرق والذي استحدث يف السويد. انظر  
5

http://www.visionzeroinitiative.com و
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إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة *

8.     ينبغي للمصارف اإلمنائية الدولية واإلقليمية، وغريها من الوكاالت، إيالء األولوية لالستثامرات التي تكفل اإلدراج الكايف ملتطلبات السالمة عىل 

الطرق وسهولة الوصول إليها، يف معايري االستثامر يف البنية التحتية للنقل.

التخطيط  االنخراط يف عمليات  إىل  والدعوة  املناقشات  للمشاركة يف  املحيل  املجتمع  تعبئة  املجتمع  املعنيني وقادة  املصلحة  9.     عىل أصحاب 

الحرضي والنقل، سواء عىل املستوى الوطني أو مستوى املدينة أو املستوى املحيل، والرتويج لتصميم املجتمعات املرتاصة التي ميكن السري فيها.

10.   عىل جميع أصحاب املصلحة الدخول يف رشاكات من أجل تعزيز وتنفيذ وتقييم حمالت التثقيف والتسويق االجتامعي التي تستهدف تعزيز 

السلوكيات املأمونة بني جميع مستخدمي الطرق، وتحديدا سلوك قائدي السيارات فيام يتعلق بتقليل الرسعة واستخدام األجهزة املحمولة، 

وااللتزام بنهج الرؤية صفر5.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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 إنشاء بيئات نشطة      

اإلجراء 4.2

إتاحة مساحات مفتوحة عامة وخرضاء ذات نوعية جيدة، وشبكات خرضاء ومساحات ترفيهية )تشمل املناطق  تعزيز 

النهرية والساحلية( ومرافق رياضية لجميع األشخاص املنتمني إىل جميع الفئات العمرية واملتمتعني مبختلف القدرات يف 

املجتمعات الحرضية وشبه الحرضية والريفية، لضامن اتساق التصميم مع هذه املبادئ لإلتاحة اآلمنة والشاملة واملراعية 

للمسنني واملنصفة، ومنح األولوية للحد من أوجه عدم املساواة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     دعم وإنفاذ سياسات التخطيط الحرضي والحيِّزي واستخدام األرايض عىل جميع مستويات الحكومة، بحسب االقتضاء، والتي تتطلب توفري 

شبكة مرتابطة من البنية التحتية »الخرضاء«، تتيح فرصا متساوية للوصول إىل مساحات عامة جيدة ومأمونة ومساحات زرقاء1، ومساحات 

خرضاء مفتوحة، وأماكن طبيعية، ومناطق ترفيهية ومرافق رياضية.

2.     إجراء تقييامت صحية واقتصادية شاملة للمساحات العامة والخرضاء املفتوحة، واألماكن الطبيعية لتقييم األبعاد الكاملة للمنافع التي تعود 

عىل الصحة وعىل املناخ والبيئة من النظم اإليكولوجية الحرضية، مبا يف ذلك أثرها عىل املشاركة يف مامرسة النشاط البدين.

3.     تيسري املشاركة الفاعلة ألفراد املجتمع يف تحديد مواقع وتصميم املناطق العامة والخرضاء واألماكن الطبيعية واملفتوحة واملساحات الرتفيهية، 

وتحسينها، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، مرشوعات البستنة/ الزراعة الحرضية، واملبادرات الرامية إىل تعزيز التنوع البيولوجي، وإعداد برامج 

»الشوارع املفتوحة«.

4.     تشجيع ودعم سياسة االستخدام املشرتك للمرافق املدرسية، بحسب االقتضاء، لزيادة توفري املالعب وغري ذلك من املساحات العامة املفتوحة 

الستخدامها من ِقبَل املجتمع املحيل.

5.     دعم تنفيذ قيود تسويق األصناف غري الصحية من األغذية واملرشوبات غري الكحولية يف املتنزهات وما حولها، وغري ذلك من األماكن العامة، 

االلتزامات  مع  يتامىش  مبا  والسكر،  وامللح  بالدهون  الغنية  األطعمة  تسويق  إىل  التعرض  الحد من  أجل  الرياضية، من  واملرافق  واملدارس، 

السابقة2، والتوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال3.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

6.     الرشاكة إلعداد ودعم نرش املوارد القامئة، وأمثلة لدراسات حاالت للتدخالت التي تستهدف تعزيز وضامن الوصول املنصف إىل املساحات 

العامة والخرضاء املفتوحة، واملناطق الرتفيهية، واملرافق الرياضية املأمونة والجيدة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

7.     دعم إعداد ونرش مبادئ توجيهية للتصميم الحرضي الحيِّزي تعزز توفري فرص عادلة للوصول إىل األماكن العامة والخرضاء املفتوحة، واملناطق 

الرتفيهية، واملرافق الرياضية، التي تتسم باملأمونية والجودة.

8.     ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني إقامة رشاكات وتحالفات للدعوة إىل تحسني فرص الوصول إىل األماكن املفتوحة الجيدة، عىل وجه الخصوص.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

  »املساحة الزرقاء« تشري إىل املساحات القريبة من األنهار والبحريات واملحيطات.
1

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ »انظر قرار جمعية الصحة العاملية ج ص ع 14.63 الذي تم إقراره يف 21 أيار/مايو 2010 »تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال  
2

WHA63-REC1/WHA63_REC1-en.pdf

https://األطفال بالقضاء عىل سمنة  املعنية  اللجنة  تقرير  تنفيذ  األعامل: خطة  من جدول   5.15 البند  العاملية،  الصحة  لجمعية  السبعني  الدورة  يف   2017 أيار/مايو   31 باستحسان يف  قوبل    
3

ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/201705_Joint%20Statement_WHA_Agenda%20Item%2015.5%20ECHO.pdf
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إنشاء بيئات نشطة

اإلجراء 5.2

تدعيم املبادئ التوجيهية واألطر السياسية والتنظيمية والتصميمية عىل املستويني الوطني ودون الوطني، عند االقتضاء، 

بهدف النهوض باملرافق العامة واملدارس ومرافق الرعاية الصحية، والرياضية، والرتفيه، وأماكن العمل، واملساكن االجتامعية 

املصممة لتمكني املقيمني فيها وزوارها، ذوي القدرات املختلفة، من مامرسة النشاط البدين داخل املباين وحولها، ومنح 

األولوية إلتاحة املرافق لجميع املشاة وراكبي الدراجات ووسائل النقل العام.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     التعاون ودعم إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية ولوائح خاصة بتصميم املباين، تعطي األولوية لوصول كل الناس من جميع األعامر والقدرات 

إليها، بشكل عادل ومأمون وشامل، وتشجع ساكنيها وزوارها عىل مامرسة النشاط البدين والحد من الجلوس، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال 

الحرص، استخدام الدرج )السلم( يف الصعود والنزول، ومن خالل تصميم املكاتب، وتوفري مساحات مفتوحة، والوصول املأمون إليها سريا عىل 

األقدام وبالدراجات، والحد من خيارات توفري مواقف للسيارات الخاصة، مبا يشمل توفري مرافق نهاية الرحلة.

2.     إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية خاصة بتصميم املرافق التعليمية ومرافق رعاية األطفال، تتضمن توفري ما يكفي من البيئات املالمئة لألطفال 

والشباب، التي يسهل الوصول إليها عىل نحو مأمون، وميكنهم فيها مامرسة النشاط البدين )مثال، أماكن للعب، ومساحات ترفيهية(، وتحد من 

الجلوس )مثال: فصول دراسية داعمة للنشاط من حيث التصميم الداخيل(، وتشجع عىل الذهب إىل املرافق التعليمية والعودة منها سريا عىل 

األقدام أو بالدراجة، مع توفري ما يكفي من مرافق نهاية الرحلة.

2.     إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية لتصميم املرافق الرتفيهية والرياضية التي تتوخى األمثل من حيث املوقع، من أجل ضامن وصول كل الناس من 

جميع األعامر والقدرات إليها بشكل آمن وعادل ومأمون وشامل، كام يسهل الوصول إليها سريا عىل األقدام أو بالدراجة، مع توفري ما يكفي 

من مرافق نهاية الرحلة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

4.     القيام، من خالل الرشاكة مع الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، وأصحاب املصلحة املعنيني، بدعم إعداد ونرش مبادئ توجيهية خاصة 

بالتصميم، تستهدف تشجيع الساكنني والزوار عىل مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

5.     تعزيز وتشاطر املوارد الحالية الخاصة بتصميم املباين التي تعزز النشاط البدين من أجل دعم الدول األعضاء وبناء القدرات يف هذا املجال.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

6.     ينبغي لدوائر الصناعة، والنقابات، والرابطات العاملية، واالتحادات، والصحة املهنية، والسالمة وغريها من الهيئات ذات الصلة، إعداد وتنفيذ 

توجيهات وإرشادات لدعم قيام أصحاب األعامل بإنشاء أماكن عمل صحية تدعم مامرسة النشاط البدين وتحد من الفرتات املمتدة لسلوك 

قلة الحركة خالل يوم العمل، وتشجع موظفيها عىل اعتامد أمناط حياة صحية لهم وألرسهم.

7.     ينبغي للهيئات التنظيمية املعنية بصحة الطفل وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني بصحة الطفل وأماكن رعاية األطفال، أن تتعاون لوضع 

مبادئ توجيهية خاصة بتصميم مرافق رعاية األطفال، تتيح توفري الفرص ملامرسة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، طوال اليوم.

8.     تعزيز الرشاكات بني القطاعني الخاص والعام وإقامة الشبكات من أجل تعظيم مساهامت وإمكانات مختلف القطاعات، وتشاطر قصص 

النجاح واألمثلة الخاصة بأفضل املامرسات للتدخالت يف جميع املواقع الرئيسية.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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   تهيئة أشخاص نشطين                                                                        

اإلجراء 1.3

للفتيات  واللعب  والرياضة  الحريك  للرتفيه  اإليجابية  والفرص  التجارب  من  واملزيد  الجيدة  البدنية  الرتبية  إتاحة  تعزيز 

والفتيان، بتطبيق مبادئ النهج الشامل للمدارس ككل يف جميع مؤسسات التعليم قبل االبتدايئ والثانوي والجامعي، إلرساء 

املعارف الصحية والبدنية طيلة العمر وتدعيمها وتشجيع مامرسة النشاط البدين واملشاركة فيه حسب اإلمكانات والقدرة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

الدراسة  والفتيان يف سن  للفتيات  والشاملة  الجيدة  البدنية  للرتبية  توفريها  من  للتأكد  تنفيذها  ومراقبة  للتعليم  الوطنية  السياسة  1.     تعزيز 

االبتدائية والثانوية، وفقا لاللتزامات املقطوعة بتنفيذ خطة عمل قازان )11(.

2.     تعزيز التنفيذ، عىل املستوى الوطني، للربامج الشاملة للمدرسة ككل، يف جميع مؤسسات التعليم ما قبل االبتدايئ واالبتدايئ والثانوي، اسرتشادا 

مببادئ املنظمة الخاصة بـ »املدارس املعزِّزة للصحة« )12( أو املبادرات املشابهة.

3.     دعم الربامج املعزِّزة للذهاب إىل املدرسة سريا عىل األقدام أو بالدراجة، التي تتضمن إجراءات لتحسني الوصول إىل الجهات املقصودة عىل 

األقدام، أو بالدراجة، أو بوسائل النقل العام، ودعم عملية تعزيز امليش؛ والتدريب عىل ركوب الدراجات الهوائية، وتعليم األطفال من جميع 

األعامر والقدرات، مهارات توخي السالمة عىل الطرق.

4.     إعداد ونرش توجيهات وإرشادات للقامئني عىل تنظيم رعاية األطفال وملقدمي خدمات تلك الرعاية بشأن كيفية تعزيز مامرسة النشاط البدين 

والحد من سلوك قلة الحركة يف أماكن رعاية األطفال طيلة اليوم، مبا يف ذلك التوجيهات بشأن تصميم املرافق، واملعدات، واستخدام املساحات 

الخارجية، التي تتسق مع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال )13(.

لزيادة  الفرص للطالب واملوظفني والزوار  القيادة واملشاركة يف تعزيز وتوفري  لتطوير مهارات  العايل  التعليم  5.     التعاون مع قطاع ومؤسسات 

مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، مبا يشمل تعزيز وإيالء األولوية للوصول إىل حرم الؤسسات التعليمية سريا عىل األقدام، 

أو بالدراجة، أو بوسائل النقل العام. 

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

6.     تشجيع ودعم الدول األعضاء لتنفيذ الربامج التي تشجع الذهاب إىل املدرسة سريا عىل األقدام أو بالدراجة، التي تشمل إجراءات لتحسني فرص 

الوصول سريا عىل األقدام وبالدراجة وبوسائل النقل العام، وتعزيز الدعوة إىل امليش، والتدريب عىل ركوب الدراجات الهوائية وتعليم األطفال 

من جميع األعامر والقدرات، مهارات توخي السالمة عىل الطرق.

7.     دعم الدول األعضاء يف تعزيز التنفيذ عىل املستوى الوطني للنهوج الشاملة لتعزيز النشاط البدين يف جميع أرجاء املدرسة، مبا يشمل برامج 

الذهاب إىل املدرسة سريا عىل األقدام أو بالدراجة، وتشاطر الخربات بالتعاون والتوازي مع مبادرات املنظمة األخرى الخاصة باملدارس.

8.     االشرتاك مع القادة رفيعي املستوى وواضعي السياسات يف الرتويج ألهمية الرتبية البدنية الجيدة، والرتفيه الحريك واللعب املنتظم، والحد من 

سلوك قلة الحركة لجميع األطفال )من سن 0 – 17 سنة( متشيا مع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال )13(.

9.     الرشاكة مع اليونسكو، والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين لدعم تنفيذ وتقييم التقدم املحرز يف توفري 

الرتبية البدنية ، والرياضة، والنشاط البدين الجيد عىل النحو املبني يف خطة عمل قازان )11(.
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إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

10.     عىل أصحاب املصلحة املعنيني التشارك ودعم وتعزيز تنفيذ وتقييم النهوج الفعالة واملسندة بالبيِّنات الخاصة بتوفري الرتبية البدنية الجيدة، 

والنهوج الشاملة للمدرسة ككل، من أجل تعزيز مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة لدى األطفال يف سن املدرسة، والتي 

تستهدف، بصفة خاصة، األشخاص األقل نشاطا، وأولئك املوجودين يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

بـ »الجامعات املعزِّزة للصحة« )14( وما شابهها،  املتعلقة  املبادرات كمبادرة املنظمة  العايل دعم تنفيذ مختلف  التعليم  11.     عىل مؤسسات 

لعرض النهوج الشاملة للحرم الجامعي ككل التي تعزز النشاط البدين وتحد من سلوك قلة الحركة، لدى جميع الطالب، واملوظفني، والزوار.

12.     ينبغي ألصحاب املصلحة التشارك ودعم املبادرات التي تزيد من فرص مامرسة النشاط البدين قبل وبعد ساعات الدراسة، لألطفال من جميع 

القدرات، والتأكد من أن الرشاكات التي تقام مع القطاع الخاص تستند إىل توصيات املنظمة املعنية بالقيود املفروضة عىل تسويق األصناف 

غري الصحية من األغذية، واملرشوبات غري الكحولية )1(، وكذلك توصيات اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال )13(.

13.     ينبغي للمؤسسات األكادميية والبحثية إجراء بحوث ودراسات تقييم للسياسات الخاصة بالرتبية البدنية وتنفيذها وأثرها، وللنهوج الشاملة 

للمدرسة ككل، من أجل تقوية قاعدة البيِّنات، وتشاطر أفضل املامرسات يف هذا املجال.

14.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني القيام بالدعوة املسندة بالبيِّنات ألغراض تعزيز الفهم لدى اآلباء واملجتمع عىل كامل نطاقه، بأهمية 

مامرسة النشاط البدين والرتبية البدنية بشكل يومي والحد من سلوك قلة الحركة لدى األطفال، ال سيّام يف البلدان والسياقات التي تتسم 

بشح املوارد.

15.     ينبغي للقامئني عىل خدمات رعاية األطفال، وأطباء األطفال، وممريض الصحة العامة وغريهم من أصحاب املصلحة ذوي الصلة، القيام بالرتويج 

ودعم مامرسة النشاط البدين، وتعزيز الفرص للقيام بذلك يف أماكن رعاية األطفال يف السن املبكرة )كرياض األطفال والحضانات، وغريها(، 

متشيا مع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال )13(.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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تهيئة أشخاص نشطين

اإلجراء 2.3

الحركة، من جانب  البدين والحد من سلوك قلة  النشاط  تنفيذ وتعزيز نظم لتقييم املرىض وإرشادهم بخصوص تعزيز 

خدمات  مرافق  يف  وذلك  االقتضاء،  عند  املالئم،  النحو  عىل  بني  املدرَّ واالجتامعية،  واملجتمعية  الصحية  الرعاية  مقدمي 

الرعاية الصحية األولية والثانوية والرعاية االجتامعية يف إطار الرعاية الصحية الشاملة، لضامن مشاركة املجتمعات واملرىض 

وتنسيق الصالت مبوارد املجتمعات حيثام يكون مالمئا1.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     إعداد وتنفيذ بروتوكوالت معيارية وطنية بشأن تقييم حاالت املرىض وتقديم مشورة موجزة حول النشاط البدين يف مواقع تقديم خدمات 

الرعاية الصحية األولية، بعد مواءمتها بالشكل الذي يالئم السياقات والثقافات املحلية وقيود املوارد. وبحسب االقتضاء، إدراج نظم إحالة 

لتقديم املشورة و/أو فرص مجتمعية ملامرسة النشاط البدين.

2.     إدراج تقييامت حاالت املرىض، وتقديم املشورة املوجزة، عند االقتضاء، واإلحالة من أجل فرص ملامرسة النشاط البدين تحت اإلرشاف، كدعم 

مناسب يف إطار املعالجة ومسارات التأهيل بالنسبة للمرىض ممن تُشخص حاالتهم باإلصابة بأمراض طويلة األمد، كأمراض القلب، والسكتة، 

والسكري، والرسطان، والعجز، وحاالت الصحة النفسية، وإدراجها كذلك ضمن الرعاية والخدمات املقدمة للحوامل وللمرىض من املسنني.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

3.     دعم إعداد ونرش توجيهات عاملية، وأدوات ذات صلة، وأمثلة وطنية حول كيفية إدراج تعزيز النشاط البدين ملختلف فئات املرىض يف إطار 

خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية، والخدمات االجتامعية والصحية املجتمعية. وينبغي أن تتضمن أنشطة الرتويج لهذا األمر التوصيات 

الخاصة مبامرسة النشاط البدين كجزء من تدابري الوقاية من األمراض والخدمات املعزِّزة للصحة، يف إطار التغطية الصحية الشاملة.

الدويل  االتحاد  مبادرات  لالرتداء(، مبا يشمل  القابلة  األجهزة  )مثل  املبتكرة  التكنولوجيات  اختبار وتطبيق  نطاق  توسيع  أجل  4.     التعاون من 

لالتصاالت/ منظمة الصحة العاملية، الخاصة بالصحة اإللكرتونية )15 ، 16( للتعرف عىل األساليب عالية املردود، املناسبة ملواقع تقديم خدمات 

الرعاية الصحية األولية والثانوية، والتي ميكن مواءمتها لتالئم سياقات البلدان، من أجل املساعدة عىل تعزيز املشورة وتقييم النشاط البدين 

وسلوك قلة الحركة لدى مختلف فئات املرىض.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين * 

5.     ينبغي للجمعيات املهنية يف مجال الطب، والطب الريايض، واألوساط الصحية املساندة، تأكيد أهمية مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك 

قلة الحركة لدى أعضائها، من أجل زيادة املعارف واملشاركة يف تنفيذ العمل الوطني الذي يستهدف زيادة مستويات املشاركة.

بأفضل  خاصة  وتوجيهات  موارد  ونرش  إعداد  دعم  اآلخرين،  املعنيني  املصلحة  أصحاب  وكذلك  وغريها،  الطبية  املهنية  للجمعيات  6.     ينبغي 

لتالئم  األولية والثانوية والخدمات االجتامعية، والتي ميكن مواءمتها  الصحية  الرعاية  البدين من خالل خدمات  النشاط  لتعزيز  املامرسات 

مختلف السياقات والثقافات، والقامئني عىل تقديم خدمات الرعاية الصحية.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/ ومكافحتها.  السارية  غري  األمراض  من  الوقاية  أجل  من  الخيارات"  "أفضل  ميثِّل  تدخال  بوصفه  املنظمة  به  توىص  اإلجراء  1     هذا 

WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf
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7.     ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني يف مجال الرتفيه والرياضة، سواء الحكومية أو الخاصة، تقييم اإلمكانات، وبحسب االقتضاء، إقامة الرشاكات 

مع جهات تقديم الرعاية الصحية، من أجل دعم توفري فرص وبرامج مناسبة وكافية ملامرسة النشاط البدين لدى مختلف فئات املرىض.

8.     ينبغي للجميعات املهنية الطبية والصحية، واملهتمني من أصحاب املصلحة، دعم إعداد وتقديم برامج كافية للتدريب أثناء الخدمة حول كيفية 

تقييم املرىض وتقديم املشورة لهم بشأن مامرسة النشاط البدين، مع الرتكيز بشكل خاص عىل البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، 

وعىل املرىض األقل نشاطا.

9.     ينبغي لوكاالت البحث والتطوير ورشكات التكنولوجيا إعداد واختبار أساليب عالية املردود، باستخدام األجهزة الجوالة والقابلة لالرتداء، لتعزيز 

مامرسة النشاط البدين يف إطار خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والخدمات االجتامعية )مثال برامج الصحة اإللكرتونية(.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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تهيئة أشخاص نشطين

اإلجراء 3.3

تعزيز توفري برامج إضافية للنشاط البدين وإتاحة الفرص إلرسائها والرتويج يف املتنزهات وسائر البيئات الطبيعية )مثل 

الرتفيه  ومرافق  املجتمعية  واملراكز  والعام  الخاص  القطاع  العمل يف  أماكن  األمامية(، ويف  والشواطئ  واألنهار  الشواطئ 

والرياضة واملراكز الدينية واملساحات، لدعم مشاركة جميع األشخاص ذوي القدرات املختلفة يف النشاط البدين.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تجهيز القيادات عىل الصعيد الوطني، من خالل تنفيذ مبادرات الصحة يف أماكن العمل الشاملة للحكومة ككل، من أجل دعم زيادة مامرسة 

املوظفني للنشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، وال سيّام من خالل النشاط البدين العريض خالل يوم العمل.

2.     إعداد ونرش توجيهات عىل الصعيد الوطني، ودعم تنفيذ برامج الصحة يف أماكن العمل التي تستهدف مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك 

قلة الحركة، وتعزز النشاط البدين العريض خالل يوم العمل بالنسبة للموظفني يف مختلف املهن واملواقع، مع الرتكيز من حيث األولوية، عىل 

األشخاص األقل نشاطا، عىل النحو الذي يحدده كل بلد.

3.     الرشاكة مع وزارات الرياضة واألوساط الرياضية من أجل تعزيز توفري برامج وترفيهية حركية ورياضية نشطة، تكون متاحة للجميع، وتكون 

مناسبة من الوجهة الثقافية، ومالمئة لكل الناس من جميع األعامر والقدرات )مثال: الرياضة للجميع، والرياضات املعدلة، وتعزيز الرياضات 

التقليدية(.

4.     الرشاكة مع السلطات دون الحكومية واملحلية، بحسب االقتضاء، لدعم وإتاحة استخدام املباين واملرافق املجتمعية العامة القامئة، يف برامج 

النشاط البدين التي تقيمها وتنظمها املجتمعات املحلية.

5.     القيام، بالرشاكة مع قطاعات التعليم والصحة ورعاية األطفال، بتنفيذ برامج تستهدف األرس، واآلباء، والقامئني عىل رعاية األطفال، من أجل 

تنمية املهارات الالزمة ملساعدة صغار األطفال عىل التمتع باللعب النشط واالستشكاف داخل البيئة األرسية.

6.     الرشاكة مع وزارات املالية من أجل مراجعة وتقييم مدى فعالية اإلجراءات الرضيبية يف تعزيز النشاط البدين كإحدى طرق الحياة )مثال أنظمة 

ى بجزء منها للحصول عىل دراجات هوائية، أو خفض الرضائب عىل السلع الرياضية، أو تقديم إعانات  اإلعفاء الرضيبي للرواتب التي يُضحَّ

لربامج النشاط البدين خارج املقرر الدرايس، وغري ذلك(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

7.     تقديم الدعم، والتعاون مع وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية والحكومية الدولية، إلظهار القدرة عىل االضطالع بالقيادة 

من خالل تبني وتنفيذ الربامج الخاصة بأماكن العمل الصحية، التي تتضمن تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة النشاط، التي تقدم 

أنت  و»قُْد  فعل«،  إىل  القول  و»حوِّل  الجهد«،  »ضاعف  مثل  اإلقليمية،  ومكاتبها  للمنظمة  الرئييس  املقر  مبادرات  من  انطالقا  للموظفني، 

التغيري«.

8.     تيسري إنشاء آلية إلتاحة تشاطر الخربات الناجعة للبلدان ودراسات الحاالت والربامج الفعالة، عرب مختلف املواقع، من أجل ترسيع وترية 

التنفيذ، وبناء القدرات يف البلدان، ال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، وكذلك الربامج التي تستهدف الفئات السكانية 

األقل نشاطا.
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الربامج  الدولية والوطنية، وغريها من مقدمي  للرياضة، واللجان األوليمبية  الدولية  الرياضية، مبا يشمل االتحادات  القطاعات  9.     الرشاكة مع 

الرياضية، من أجل تيسري إعداد ونرش توجيهات ودراسات حاالت بشأن تعزيز النشاط البدين من خالل الرياضات املجتمعية، وأنشطة الرتفيه 

البلدان  الحريك، ونهوج الرياضة للجميع، مع الرتكيز عىل الوصول إىل الفئات السكانية األقل نشاطا، عىل النحو الذي يحدده كل بلد، ويف 

املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

10.     ينبغي ألصحاب األعامل يف القطاعني العام والخاص تنفيذ برامج يف أماكن العمل تعزز من النشاط البدين وتحد من سلوك قلة الحركة، وتزيد 

من النشاط العريض خالل يوم العمل، ميكن مواءمتها لتناسب السياق والثقافة السائدة.

11.     ينبغي ملنظامت متويل البحوث، واملؤسسات األكادميية والبحثية، وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، إجراء مزيد من البحوث بشأن فعالية 

ومردودية االستثامر يف برامج الصحة يف أماكن العمل التي تستهدف تعزيز مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة بغرض تقوية 

قاعدة البيِّنات، واالسرتشاد بالنتائج يف أنشطة الدعوة والرتويج يف هذا املجال.

12.     ينبغي ملنظامت متويل البحوث، واملؤسسات األكادميية والبحثية، وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، دعم وتشجيع تبنِّي واختبار النهوج 

املبتكرة الرامية إىل زيادة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، مبا يشمل اختبار النهوج الرقمية وغريها من األساليب الجديدة، يف 

مختلف الفئات السكانية الفرعية، وعرب مختلف املواقع والثقافات الرئيسية، وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

13.     ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني إقامة رشاكات مع الحكومات إلعداد قاعدة للبيِّنات بشأن فعالية اإلجراءات الرضيبية الرامية إىل زيادة 

ى بجزء منها للحصول عىل دراجات هوائية، أو الخصم الرضيبي عىل األنشطة، أو خفض  النشاط البدين )اإلعفاء الرضيبي للرواتب التي يُضحَّ

الرضائب عىل السلع الرياضية، أو تقديم إعانات لربامج النشاط البدين خارج املقررات الدراسية، وغريها(.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، 

وكيانات القطاع الخاص.
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تهيئة أشخاص نشطين

اإلجراء 4.3

النهوض بتوفري برامج وخدمات مصممة عىل النحو املالئم وإتاحة الفرص إلرسائها بهدف تعزيز النشاط البدين والحد من 

سلوك قلة النشاط لدى البالغني املسنني، حسب القدرة يف السياقات الرئيسية مثل األماكن املحلية واملجتمعات وسياقات 

بالصحة يف  التمتع  الدامئة والبيئات األرسية لدعم  الرعاية  الطويلة األمد ومرافق  الصحية واالجتامعية والرعاية  الرعاية 

مرحلة الشيخوخة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     دعم تنفيذ بروتوكوالت معيارية عىل الصعيد الوطني من أجل تقييم القدرة عىل مامرسة النشاط البدين لدى البالغني املسنني وتقديم مشورات 

موجزة يف مواقع تقديم الرعاية الصحية األولية والثانوية، بالتوافق مع االلتزامات والتوصيات األخرى الصادرة يف هذا املجال1.

2.     إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لدعم توفري برامج تكون متاحة للجميع وميسورة التكلفة ومصممة عىل نحو مناسب، تستهدف زيادة النشاط 

البدين والحد من سلوك قلة الحركة لدى البالغني املسنني، مبا يشمل الرتكيز عىل الحفاظ عىل التوازن والقوة العضلية لدعم وتعزيز التمتع 

بالصحة يف مرحلة الشيخوخة والحياة املستقلة، من خالل تقييم قدرات الفرد، وتوفري برامج فردية أو جامعية، بحسب الحاجة والتفضيل.

3.     إعداد وتنفيذ تدخالت تدعم األرس والقامئني عىل الرعاية من أجل اكتساب املهارات والكفاءة والثقة لدعم وتعزيز التمتع بالصحة يف مرحلة 

الشيخوخة داخل وخارج دور الرعاية.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

4.     دعم تجميع وتعزيز املوارد املصممة خصيصا للبالغني املسنني، وأمثلة ألفضل املامرسات لترسيع وترية التنفيذ، وتنمية قدرات البلدان، ال سيّام 

يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

5.     ينبغي للصحة، واملنظامت غري الحكومية، والخدمات الرتفيهية بالقطاع الخاص، ومقدمي األنشطة الرياضية والرتفيهية، مراجعة السياسات 

والخدمات الحالية، والقيام، بحسب االقتضاء، بتعزيز تلك السياسات والخدمات، لضامن توفريها لربامج تكون متاحة للجميع وميسورة التكلفة 

ومصممة خصيصا ألغراض مامرسة النشاط البدين، مبا يناسب البالغني املسنني واحتياجاتهم وتفضيالتهم.

إقامة رشاكات من أجل تعزيز وتوفري برامج ترُشك األطفال واألجداد يف أنشطة بدنية تتناسب والثقافة  6.     ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني 

السائدة، وتقدم يف أماكن مناسبة، بحسب قدراتهم )مثال األلعاب املشرتكة بني األجيال(2.

7.     ينبغي ملجتمع الرعاية تعزيز أهمية النشاط البدين )مبا يف ذلك أنشطة القوة والتوازن( يف إطار دعم التمتع بالصحة يف مرحلة الشيخوخة، 

وينبغي توفري التدريب املناسب للقامئني عىل الرعاية يك ميكنهم تقديم الربامج داخل دور رعاية املسنني، التي تعزز مامرسة النشاط البدين 

وتحد من سلوك قلة الحركة، بعد مواءمتها لتناسب الثقافة والسياق.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

  يأيت هذا اإلجراء متسقا مع املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن »الرعاية املتكاملة للمسنني«، والتدخالت التي تعتربها املنظمة »أفضل الخيارات« من أجل الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها؛ 
1

وحزمة املنظمة التقنية )HEARTS( الخاصة مبعالجة أمراض القلب واألوعية الدموية يف إطار الرعاية الصحية األولية؛ النشاط البدين ملرىض ضغط الدم املرتفع.

  األلعاب املشرتكة بني األجيال عبارة عن نهج مبتكر لدعم النشاط البدين وغريه من أمناط الحياة الصحية عن طريق األنشطة التي توفر املتعة وترفع اللياقة البدنية، وهذه األلعاب تعزز العالقة 
2

فيام بني األجيال داخل األرسة، وال سيّام بني البالغني املسنني واألطفال.
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اإلجراء 5.3

تدعيم إرساء الربامج والخدمات وتنفيذها عىل نطاق مختلف السياقات املجتمعية للمشاركة يف النشاط البدين وتعزيز 

فرص مامرسة النشاط البدين يف صفوف الفئات األقل حركة وفقا ملا يحدده كل بلد مثل الفتيات والنساء والبالغني املسنني 

واملجتمعات الريفية ومجتمعات السكان األصليني والسكان املستضعفني أو املهمشني مبا يشمل املساهامت اإليجابية من 

جميع األشخاص

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     التأكد من تبليغ البيانات املصنَّفة عىل املستوى الوطني ودون الوطني، وأنها تستخدم يف تحديد الفئات السكانية الفرعية األقل نشاطا، وكذلك 

إرشاك ممثليها يف إعداد برامج مصممة خصيصا، تستهدف زيادة املشاركة.

2.     دعم إعداد وتنفيذ برامج تَستخدم نهجا مجتمعيا لتعزيز مامرسة النشاط البدين لدى املجتمعات املحرومة واملهمشة، واملوصومة، ومجتمعات 

السكان األصليني، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية و/أو البدنية.

3.     الرشاكة ودعم إعداد سياسات رياضية وطنية تعطي األولوية لالستثامر يف برامج الرتفيه الحريك والرياضات النشطة التي تستهدف الفئات 

السكانية األقل نشاطا، والفئات املحرومة، واملهمشة، واملوصومة، ومجتمعات السكان األصليني، مبا يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية و/

أو البدنية.

الحريك  والرتفيه  البدين،  النشاط  مامرسة  لفرص  الشاملة  اإلتاحة  توفري  وتعزيز  الحواجز،  إزالة  أجل  من  الرياضة  قطاع  مع  الرشاكات  4.     دعم 

والرياضات النشطة لألشخاص ذوي اإلعاقة والقامئني عىل رعايتهم )مثال: مبادرة بطاقة املرافق1(.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

5.     التعاون مع وكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية من أجل تعزيز توفري فرص مامرسة النشاط البدين للفئات السكانية 

املستضعفة مثل الالجئني، واألشخاص النازحني داخليا، وأولئك الذين يعيشون يف مجتمعات معروفة بهشاشتها.

6.     دعم وتيسري إقامة الرشاكات التي تهدف إىل إعداد واختبار برامج عالية املردود تستهدف الفئات األقل نشاطا، مبا فيها: الفئات األشد عرضة 

للمخاطر، واملهمشة، واملوصومة )عىل النحو الذي يحدده كل بلد(، وتبادل املعارف والخربات.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة *

7.     ينبغي لوكاالت تطوير األبحاث والباحثني دعم وإجراء بحوث لتحديد العوائق التي تواجه تلك املجتمعات املعروفة بكونها األقل نشاطا، وذلك 

لالسرتشاد بها يف إعداد وتنفيذ الربامج والنهوج التي تعزز زيادة املشاركة يف النشاط البدين يف هذه الفئات السكانية الفرعية، مبا يشمل إجراء 

تحليالت ألوجه املساواة يف الرياضات الحالية، وغري ذلك من السياسات ذات الصلة، وال سياّم يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

8.     ينبغي لوكاالت تطوير األبحاث ورشكات التكنولوجيا، إعداد واختبار إمكانات التكنولوجيات الرقمية وغريها من األساليب املبتكرة، من أجل 

تعزيز مامرسة النشاط البدين لدى الفئات السكانية األقل نشاطا، عىل النحو الذي يحدده كل بلد.
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9.     ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني الرشاكة مع، ودعم وكاالت األمم املتحدة، مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني2، يف تصميم، 

وإعداد، وتقييم الربامج التي تعزز مامرسة النشاط البدين لدى الفئات السكانية املهمشة، واملستضعفة، واألشخاص النازحني، حتى ميكن تقوية 

قاعدة البيِّنات املعنية باألثر.

ألفضل  أمثلة  يشمل  مبا  نشاطا،  األقل  السكانية  للفئات  املخصصة  املوارد  وتعزيز  تجميع  دعم  املعنيني  املصلحة  أصحاب  لجميع  10.     ينبغي 

املامرسات لترسيع وترية التنفيذ وتنمية قدرات البلدان.

11.     ينبغي لقادة املدن واملجتمعات، واملجتمع املدين، واملنظامت الشعبية، املساعدة واملشاركة يف النهوج املجتمعية التي تعزز مامرسة النشاط 

البدين.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

http://www.companioncard.org.au/ :1  انظر

2  مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني.
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اإلجراء 6.3

الجهات صاحبة  تحفز مشاركة جميع  املجتمع  أو  البلدة  أو  املدينة  للمجتمع ككل عىل مستوى  مبادرات شاملة  تنفيذ 

املصلحة وتستخدم مجموعة من النهوج السياسية عىل النحو األمثل، عىل نطاق مختلف السياقات لتشجيع زيادة املشاركة 

يف النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة يف صفوف األشخاص املنتمني إىل جميع الفئات العمرية واملتمتعني مبختلف 

القدرات، بالرتكيز عىل مشاركة املجتمعات عىل مستوى القاعدة الشعبية وتنميتها املشرتكة وملكيتها.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تعزيز أو إنشاء شبكات وطنية و/أو دون وطنية )عىل مستوى البلديات أو السلطة املحلية( للمدن واملجتمعات تنفذ نهوجا شاملة للمجتمع 

ككل، لتعزيز مامرسة النشاط البدين، وتشاطر املبادئ التوجيهية، واملوارد، والخربات )مثال مبادرة املنظمة الخاصة باملدن الصحية1، واملدن 

النشطة2، والرشاكات من أجل مدن نشطة3(.

تستهدف  والتي  البدين،  للنشاط  املالمئة  املامرسة  لتعزيز  للمجتمع ككل،  املدينة وشاملة  العنارص عىل مستوى  متعددة  نهوج  تنفيذ  2.     دعم 

األشخاص من جميع األعامر والقدرات، باستخدام مبادئ املشاركة املجتمعية. وينبغي أن تتضمن مثل هذه النهوج، عىل سبيل املثال ال الحرص، 

حمالت توعية عامة ومهنية، وبرامج مجتمعية عرب مختلف املواقع )مثل املدارس ومرافق الرعاية الصحية واملرافق الرياضية، واملتنزهات(، 

وتعزيز البيئة الحرضية املحلية من أجل تحسني جوانب األمن والسالمة، واإلتاحة، وتوفري املساحات، واألماكن، واملرافق )مبا يشمل شبكات 

امليش وركوب الدراجات ومرافق نهاية الرحلة(.

3.     نرش مبادئ توجيهية خاصة بالتنفيذ وحوافز لتشجيع املبادرات الشاملة للمجتمع ككل عىل املستوى دون الوطني.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

4.     نرش مبادئ توجيهية عاملية حول تصميم وتنفيذ وتقييم النهوج التي تتم عىل مستوى املدن وتلك التي تشمل املجتمع ككل من أجل تعزيز 

مامرسة النشاط البدين، ودعم الدول األعضاء وتشاطر أفضل املامرسات بني البلدان واألقاليم.

5.     تعزيز جوانب املشاركة والقيادة من ِقبَل قادة املدن واملجتمعات يف تنفيذ التدخالت الشاملة للمجتمع ككل.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

6.     ينبغي ملحافظي املدن، وُعمد الحكومات املحلية، وقادة املجتمعات املحلية، واملجتمع املدين، واملنظامت الشعبية، الدخول يف رشاكة من أجل 

قيادة تنفيذ النهوج التي تتم عىل مستوى املدن وتلك التي تشمل املجتمع ككل من أجل تعزيز مامرسة النشاط البدين، والصحة واملعافاة، مبا 

يف ذلك دعم تشاطر الخربات وإنشاء شبكات وطنية/إقليمية لبناء القدرات.

7.     ينبغي لألوساط األكادميية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، الرشاكة مع املدن والحكومات املحلية األخرى، من أجل دعم تقييم النهوج 

التي تشمل املجتمع ككل لزيادة مامرسة النشاط البدين لتقوية قاعدة البيِّنات الخاصة بالعنارص الفعالة وعملية التنفيذ.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.     

 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities :انظر  
1

http://www.tafisa.org/active-cities :انظر  
2

https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/  
3
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اإلجراء 1.4

اإلجراءات  تنفيذ  لدعم  الوطني  ودون  الوطني  املستويني  الشؤون عىل  القيادة وترصيف  ونظم  السياسات  أطر  تدعيم 

الرامية إىل زيادة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، مبا يف ذلك آليات املشاركة والتنسيق املتعددة القطاعات، 

واتساق السياسات عىل نطاق القطاعات، واملبادئ التوجيهية والتوصيات وخطط العمل بشأن النشاط البدين وسلوك قلة 

الحركة يف جميع األعامر، ورصد التقدم املحرز وتقييمه يف سبيل تعزيز املساءلة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

والتخطيط  القيادة  عنارص  توفري  أجل  من  القطاعات  متعددة  املستوى  رفيعة  تنسيق  لجنة  االقتضاء،  بحسب  دعم،  أو  تشكيل،  يف  1.     البدء 

االسرتاتيجي واإلرشاف عىل تنفيذ ورصد إجراءات السياسة الوطنية املعنية بالنشاط البدين وسلوك قلة الحركة، وضامن التمثيل املناسب والكايف 

من جميع املجاالت ذات الصلة ومختلف املستويات الحكومية، فضال عن أصحاب املصلحة املعنيني من غري الحكوميني، ومن املجتمع.

2.     تعزيز خطط العمل الوطنية ودون الوطنية الحالية، ووضع خطط جديدة، عند االقتضاء، بشأن النشاط البدين وسلوك قلة الحركة، تتوافق مع 

التوصيات الواردة يف التوجيهات العاملية واإلقليمية، وتعظيم اتساق السياسات وتآزرها مع األولويات ذات الصلة عرب القطاعات الرئيسية، مبا 

فيها، عىل سبيل املثال ال الحرص، النقل، والتخطيط الحرضي، والصحة، والرعاية االجتامعية، والتعليم، والسياحة، والرياضة، والرتفيه.

3.     الرشاكة مع القطاعات األخرى من أجل مراجعة، وعند االقتضاء، تعزيز موقع النشاط البدين ضمن أطر السياسات املعنية، مبا يف ذلك، عىل 

سبيل املثال ال الحرص، األلعاب الرياضية املجتمعية والشعبية يف إطار سياسة الرياضة؛ وامليش وركوب الدراجات يف إطار سياسة النقل؛ والرتبية 

البدنية يف إطار سياسة التعليم؛ والنشاط البدين يف إطار السياسات املتكاملة الخاصة باألمراض غري السارية والصحة النفسية.

البدين وسلوك قلة الحركة بالنسبة لجميع األعامر،  التوجيهية الوطنية املعنية بالنشاط  4.     مراجعة أو عند االقتضاء، تبني أو تحديث املبادئ 

ونرشها من خالل موارد مصممة خصيصا لهذا الغرض، تتم مواءمتها بحيث تناسب الفئات السكانية، واملواقع، والسياقات املحلية املستهدفة.

5.     تحديد القيادات و»أبطال التغيري« )أو ما شابه(، ودعمهم من أجل تعزيز اإلجراءات السياسية املعنية بالنشاط البدين، وحفز تحقيق تحول 

مهني عىل مستوى املجتمع ككل التخاذ موقف إيجايب تثمينا لتكوين مجتمع نشط.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

6.     نرش التوصيات العاملية بشأن النشاط البدين وسلوك قلة الحركة بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة، وصغار الشباب )يف عمر 6 – 18 عاما(، 

والبالغني )يف عمر 18 – 64 عاما(، والبالغني املسنني )يف عمر < 65 عاما(، ولبعض الفئات السكانية الفرعية مثل النساء الحوامل، واألشخاص 

املصابني بحاالت مزمنة، واألشخاص ذوي اإلعاقة.

7.     دعم إعداد ونرش توجيهات حول توفري ألعاب جامعة ومتنوعة مناسبة ألعامر مامرسيها، ونشاط استكشايف وبدين، والحد من سلوك قلة الحركة 

يف املواقع ذات الصلة باألطفال دون سن الخامسة وصغار الشباب، وفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال 

.)ECHO( )13(

والتنسيق بني  الوطني  املستوى  الحوكمة عىل  تعزيز  األعضاء عىل  الدول  يُطلب، ملساعدة  ما  تقني، بحسب  توجيهات عاملية ودعم  8.     توفري 

القطاعات املتعددة، وتحديث السياسات وخطط العمل الوطنية املعنية بالنشاط البدين وسلوك قلة الحركة.



88

9.     تيسري إقامة الرشاكات مع القطاع الريايض من أجل دعم إعداد ونرش التوجيهات للدول األعضاء حول كيفية دعم توفري الرياضة للجميع، 

املساواة،  عدم  من  الحد  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  والقدرات،  األعامر  لجميع  الحريك  الرتفيه  وأنشطة  املجتمعية،  الرياضية  واأللعاب 

واستهداف األشخاص األقل نشاطا، عىل النحو الذي يحدده كل بلد.

10.   إعداد ونرش إطار للرصد والتقييم، من أجل تقييم التقدم املحرز عىل الصعيدين العاملي والوطني صوب تحقيق هدف خطط العمل املتمثل 

يف الحد من الخمول البدين بحلول عام 2025 وعام 2030، ورفع التقارير عن ذلك.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

الدعم  وألغراض  لهم،  متثيل  بغرض وجود  منظامتهم  داخل  »األبطال« يف  أو  القادة  التعرف عىل  املعنيني  املصلحة  أصحاب  لجميع  11.   ينبغي 

والدعوة، وحيثام اقتىض األمر، تعبئة املوارد لتنفيذ اإلجراءات الرامية إىل تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة، عىل املستويني 

الوطني ودون الوطني.

12.   ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني تطوير وتعزيز، بحسب االقتضاء، رشاكات متعددة القطاعات عىل املستوى الوطني و/أو دون الوطني، لدعم 

تنفيذ السياسات عىل مستوى املجتمع املحيل، مع إعطاء األولوية يف االستثامرات للحد من أوجه الجور وعدم املساواة.

13.   ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني دعم رصد تنفيذ السياسات، عىل املستوى الوطني ودون الوطني، باستخدام األدوات املوىص بها، مثل أداة 

 NCD MaP(( وأداة رصد خطط العمل املتعددة القطاعات الخاصة باألمراض غري السارية )PAT( )17( املنظمة الخاصة بتدقيق السياسات

18((، أو ما شابهها، وبحسب االقتضاء، إجراء عملية تحقق وإبالغ مستقل من أجل تقوية نظم املساءلة.

14.   ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني تقديم قيادات للعمل الوطني من خالل التبني املبكر لتنفيذ أنشطة الدعوة الرامية إىل زيادة مامرسة النشاط 

البدين والحد من سلوك قلة الحركة، وإظهار ذلك.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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إرساء نظم نشطة

اإلجراء 2.4

االرتقاء بالنظم والقدرات الخاصة بالبيانات عىل املستوى الوطني وعىل املستوى دون الوطني، عند االقتضاء، لدعم ترصد 

النشاط البدين وسلوك قلة الحركة بانتظام لدى السكان من كل األعامر ومن ميادين متعددة، وتطوير تكنولوجيات رقمية 

جديدة واختبارها لتعزيز نظم الرتصد، وإنشاء نظم رصد للمحددات االجتامعية والثقافية والبيئية األوسع نطاقا، للنشاط 

البدين، والرصد والتبليغ بانتظام عىل نطاق قطاعات متعددة بشأن تنفيذ السياسات لضامن املساءلة ولتوجيه السياسات 

واملامرسات.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تعزيز ترصد السكان من حيث النشاط البدين مع ضامن التغطية لجميع األعامر ومجاالت النشاط البدين )مبا يشمل امليش وركوب الدراجات 

كوسائل للنقل(، والتبليغ املنتظم للتقدم املحرز صوب تحقيق األهداف املوضوعة من أجل الحد من الخمول البدين بحلول عام 2025 وعام 

.2030

2.     دعم إجراء التحليالت ونرش بيانات مصنفة لالسرتشاد بها يف تحديد األولويات يف خطة العمل الوطنية ولدعم رصد التقدم املحرز صوب الحد 

من أوجه الجور وعدم املساواة يف املشاركة يف النشاط البدين، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، بحسب السن، ونوع الجنس، والوضع 

االجتامعي واالقتصادي، واملواقع الجغرافية، وميدان النشاط البدين.

3.     تبني مجموعة من األهداف واملؤرشات الوطنية ودون الوطنية املنسجمة واملتناغمة، كجزء من إعداد إطار وطني للرصد والتقييم يستند إىل 

التوصيات الواردة يف إطار رصد وتقييم خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدين )من املقرر اكتامله يف 2018(، وذلك لتتبع التقدم املحرز 

صوب تحقيق األهداف املوضوعة من أجل الحد من الخمول البدين بحلول عام 2025 وعام 2030.

4.     تقديم الدعم، والدخول يف رشاكات من أجل إعداد واختبار تكنولوجيات رقمية مبتكرة وجديدة )مبا يف ذلك األجهزة القابلة لالرتداء( لدعم 

التكلفة،  وامليسورة  املمكنة  الحلول  الرتكيز عىل  مع  والقدرات،  األعامر  الحركة، ومحدداتهام، عرب جميع  قلة  البدين وسلوك  النشاط  ترصد 

وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

5.     تعزيز القدرات واملهارات داخل الدول األعضاء يف مجال ترصد السكان من حيث النشاط البدين وسلوك قلة الحركة، يف جميع الفئات العمرية، 

ومحدداته األوسع، وذلك من خالل توفري التدريب والتوجيه واملوارد واملساعدة التقنية، عند طلبها.

6.     توفري قيادات عاملية يف مجال رصد النشاط البدين للسكان وضامن تسخري أحدث البيِّنات واألساليب العلمية، والتكنولوجيات لالسرتشاد بها 

يف إعداد التوجيهات العاملية، وأدوات الرتصد، والربوتوكوالت ذات الصلة، ملختلف الفئات السكانية الفرعية، مبا يف ذلك طرق تنسيق البيانات 

واستخدام األجهزة القابلة لالرتداء يف جميع األعامر.

7.     التشارك وتقديم الدعم إلعداد توجيهات وبروتوكوالت جديدة بشأن رصد النشاط البدين وسلوك قلة الحركة لدى األطفال دون سن الخامسة، 

ويف عمر 6 – 10 سنوات، والبالغني يف عمر < 65 عاما.

8.     دعم الدول األعضاء إلعداد إطار وطني للرصد والتقييم، خاص بخططها الوطنية بشأن النشاط البدين، إلتاحة تتبع التقدم املحرز، ولالسرتشاد 

بذلك يف تحديد األولويات وتخطيط الربامج الوطنية ودون الوطنية.
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9.     تقديم تقارير عاملية مستمرة عن التقدم املحرز صوب تحقيق األهداف املوضوعة ألعوام 2025 و 2030 من خالل إجراءات مثل: إصدار تقرير 

عن الوضع العاملي؛ وإعداد تقديرات عاملية حديثة قابلة للمقارنة عن معدالت انتشار الخمول البدين، عىل النحو املقرتح ألعوام 2021 و2026 

و2030، ورفع تقارير حول ذلك؛ وجمع وإدماج البيانات الخاصة برصد املحددات االجتامعية والبيئية )مثل املساحات الخرضاء، وجودة الهواء، 

وحاالت اإلماتة يف صفوف املشاة وراكبي الدراجات(، باستخدام املصادر الوطنية والدولية املتاحة؛ وجمع وتبليغ البيانات الخاصة بالتقدم 

الذي يحرزه القطر بشأن تنفيذ السياسات، من واقع مصادر املسوحات ذات الصلة )مثل املسح الذي أجرته املنظمة للقدرات القطرية فيام 

يختص بالوقاية من األمراض غري السارية، والنهج التدريجي للمنظمة لرتصد األمراض غري السارية، واملسح العاملي للسياسات الصحية لطالب 

املدارس.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

10.   ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني دعم إعداد وتنفيذ أطر لرصد وتقييم النشاط البدين عىل املستوى الوطني ودون الوطني ونرش تقارير 

عن التقدم املحرز صوب تحقيق األهداف املوضوعة من أجل الحد من الخمول البدين لعام 2025 وعام 2030، مبا يف ذلك تقارير حول الحد 

من أوجه الجور وعدم املساواة.

قة، ونظم الرتصد والتبليغ املنتظم واملساءلة يف  11.   عىل أصحاب املصلحة املعنيني دعم تعزيز البيانات واملعلومات الوطنية ودون الوطنية املنسَّ

جميع القطاعات ذات الصلة.

12.   عىل وكاالت تطوير األبحاث والباحثني دعم البحوث التي تستهدف تحسني مراقبة النشاط البدين يف جميع األعامر والقدرات، عىل املستويني 

العاملي والوطني، مبا يشمل اختبار التكنولوجيات الجديدة واألجهزة القابلة لالرتداء، واملنهجيات الخاصة بتنسيق البيانات واتساقها.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.



91

إرساء نظم نشطة

اإلجراء 3.4

تدعيم القدرات الوطنية واملؤسسية يف مجال البحث والتقييم وحفز تطبيق التكنولوجيات الرقمية واالبتكار لتعجيل وضع 

حلول سياسية فعالة وتنفيذها بهدف تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تعزيز دعم التمويل الحكومي وغري الحكومي للبحوث يف مجال الخمول البدين وسلوك قلة الحركة مع إيالء األولوية للحصول عىل البيِّنات 

لالسرتشاد بها يف ترسيع مد نطاق التنفيذ عىل املستويني الوطني ودون الوطني، والتعامل مع األولويات املحددة للبحوث.

2.     تحديد ونرش مجموعة من أولويات البحوث الوطنية الخاصة بالخمول البدين وسلوك قلة الحركة من أجل تقوية قاعدة البيِّنات واالسرتشاد 

بذلك يف التخطيط عىل املستوى الوطني وتنفيذ اإلجراءات السياسية يف هذا املجال.

السياسات والربامج  التقييم لجميع  الصلة لضامن تحقيق مستوى مناسب من  األكادميية والبحثية ذات  املؤسسات  3.     التشجيع والرشاكة مع 

الوطنية ودون الوطنية ونرش النتائج لتعزيز قاعدة املعارف الوطنية واإلقليمية والعاملية، واالسرتشاد بذلك ألغراض التخطيط املستقبيل.

4.     تعزيز ثقافة االبتكار والتقييم وتشاطر املعارف داخل جميع الدوائر الحكومية، لضامن إتاحة البحوث والبيِّنات املستندة إىل املامرسة بشأن 

النشاط البدين وسلوك قلة الحركة، عىل نطاق واسع، كونها تساعد عىل رفع مستوى تنفيذ السياسات عىل املستويات العاملية واإلقليمية ودون 

الوطنية، واستخدام املوارد املحدودة بكفاءة وفعالية.

5.     التعاون مع املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية، واملؤسسات األكادميية، والهيئات البحثية والتحالفات ذات الصلة لدعم نقل املعارف 

والقدرات املؤسسية لتقييم البحوث والربامج املعنية بالنشاط البدين وسلوك قلة الحركة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

6.     الرشاكة مع وكاالت األمم املتحدة، والوكاالت اإلمنائية الدولية، واملنظامت الحكومية الدولية، وممويل األبحاث، وغريهم، من أجل تعبئة املوارد 

لدعم وتعزيز القدرات البحثية يف مجال الخمول البدين وسلوك قلة الحركة، يف جميع األقاليم، وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة 

الدخل.

7.     تعزيز شبكات املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية، واملؤسسات األكادميية والهيئات البحثية لبناء القدرات يف مجال البحث وتقييم 

السياسات واملامرسات املعنية بالنشاط البدين وسلوك قلة الحركة، وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

8.     دعم وتيسري نرش املعارف حول النشاط البدين وسلوك قلة الحركة عن طريق املؤمترات الوطنية واإلقليمية والعاملية، وما شابهها.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

9.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني الدعوة وتعبئة املوارد لدعم زيادة البحوث واالبتكار يف مجال الخمول البدين وسلوك قلة الحركة، 

سواء يف القطاع الصحي أو يف غريه من القطاعات الرئيسية، وال سيّام يف مجاالت تقييم السياسات، والتدخالت واسعة النطاق، والتقييامت 

االقتصادية، واإلجراءات الرضيبية املبتكرة، والنهوج الفعالة للتصدي ألوجه الجور وعدم املساواة.
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10.    ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني دعم الحكومات الوطنية ودون الوطنية إلعداد وتنفيذ إطار للرصد والتقييم، وإجراء تقييامت مناسبة 

للسياسات والربامج، مبا يشمل تأثريها عىل املساواة، وذلك لالسرتشاد بها يف أعامل التخطيط عىل املستوى الوطني ودون الوطني.

11.    ينبغي للجهات املمولة للبحوث والباحثني تقديم الدعم، والتعاون مع واضعي السياسات وغريهم، لتوفري برنامج يحدد أولويات البحوث يف 

مجال النشاط البدين وسلوك قلة الحركة، لالسرتشاد به يف إعداد السياسات يف هذا املجال.

12.    ينبغي للجهات املمولة للبحوث والباحثني دعم البحوث يف مجال تقييم تطبيق االبتكارات والتكنولوجيا لتعزيز النشاط البدين والحد من سلوك 

قلة الحركة لدى مختلف الفئات السكانية، ومختلف املواقع والسياقات، وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

13.    ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني دعم وترسيع وترية تشاطر املعارف حول النشاط البدين وسلوك قلة الحركة، من خالل عقد مؤمترات 

إلتاحة  املبتكرة  االفرتاضية  والتكنولوجيات  التواصل  اسرتاتيجيات  استخدام  االقتضاء،  وبحسب  شابهها(،  ما  )أو  وعاملية  وإقليمية،  وطنية، 

املشاركة عن بعد، وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل.

14.    ينبغي للجهات املمولة للبحوث والباحثني إقامة رشاكات لبناء القدرات البحثية ونقلها يف جميع األقاليم، وال سيّام يف البلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل؛ مثال، من خالل أوجه التعاون البحثي املشرتك بني الشامل والجنوب والجنوب والجنوب، وكذلك بني البلدان ذات السامت 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية املتشابهة.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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إرساء نظم نشطة

اإلجراء 4.4 

تكثيف جهود الدعوة لتعزيز إدراك اإلجراءات املشرتكة واإلملام بها واملشاركة فيها عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني 

باستهداف الفئات املعنية الرئيسية التي تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص القادة الرفيعي املستوى وواضعي السياسات عىل 

نطاق القطاعات املتعددة ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص وقادة املدن واملجتمعات، واملجتمع األوسع نطاقا.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     دعم إقامة شبكات وطنية ودون وطنية، واتخاذ إجراءات تعاونية لتمكني الناس واملجتمعات من أجل املشاركة يف الربامج التي تستهدف 

تكوين مجتمعات نشطة.

2.     تعزيز الرشاكات مع املجتمع املدين، واملنظامت الشعبية، واإلعالم، والقطاع الخاص من أجل رفع مستوى الوعي ودعم املشاركة يف تنفيذ اإلجراء 

السيايس الذي يستهدف زيادة مامرسة النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

3.     دعم إجراءات تعبئة املوارد والتعاون لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال )13(، وخطة عمل قازان )11(، 

والخطة الحرضية الجديدة )4(، ووسائل النقل املستدامة )19(، وأهداف التنمية املستدامة.

4.     دعم وتيسري وقيادة املشاركة الرفيعة املستوى يف تنفيذ اإلجراءات املوىص بها يف جميع الدول األعضاء وإدراجها ضمن التقييامت الوطنية 

لجدوى االستثامرات يف مجال األمراض غري السارية، وضمن الخطط اإلمنائية الوطنية وأهداف التنمية املستدامة.

5.     إقامة تحالفات وشبكات فعالة عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني لدعم تعبئة املوارد، وإعداد السياسات، وتنفيذ اإلجراءات الخاصة 

بالنشاط البدين وسلوك قلة الحركة عىل املستوى الوطني وعرب مختلف القطاعات.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

6.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني القيام بالدعوة املسندة بالبيِّنات التي تحث عىل ترسيع الوترية ومد نطاق االستثامر يف مجال زيادة 

فرص مامرسته،  وتيسري  النشاط  هذا  إتاحة  يف  املساواة  وعدم  الجور  أوجه  من  تحد  التي  اإلجراءات  لتلك  األولوية  وإيالء  البدين،  النشاط 

واستخدام الحجج املستندة إىل الحقوق يف ذلك.

7.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني القيام بالدعوة من أجل زيادة فهم الروابط السياسية بني النشاط البدين، كمسهم مبارش وعنرص متكني 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، فضال عن كونه مسهام يف األولويات االقتصادية واإلمنائية الوطنية.

8.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني دعم تنمية املهارات والكفاءة والقدرات يف مجال الدعوة، عن طريق تنمية القدرات املهنية عرب 

مجال  يف  التقني  والدعم  الالزمة،  واألدوات  التوجيهات  بإعداد  ذلك  يف  واالستعانة  والعاملي،  الوطني  املستويني  وعىل  القطاعات  مختلف 

اسرتاتيجيات الدعوة الفعالة املعنية بالنشاط البدين وسلوك قلة الحركة.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.
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إرساء نظم نشطة

اإلجراء 5.4

تدعيم آليات التمويل لضامن استمرار تنفيذ اإلجراءات الوطنية ودون الوطنية وتطوير النظم املواتية التي تدعم وضع 

السياسات وتنفيذها بهدف تعزيز النشاط البدين والحد من سلوك قلة الحركة.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب الدول األعضاء

1.     تخصيص موازنات طويلة األمد للنشاط البدين )مبا يشمل تلك الخاصة بالتواصل عىل الصعيد الوطني( وذلك مبراعاة األهداف واألولويات 

الوطنية املنصوص عليها يف االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنيتني.

2.     التعاون فيام بني الوزارات لتحديد، أو وضع، آليات متويل مخصصة لدعم النهوج واإلجراءات متعددة القطاعات واإلجراءات السياسية املعنية 

بالنشاط البدين. وعىل سبيل املثال، توجيه نسبة ثابتة من إجاميل موازنات النقل السنوية املخصصة لتمويل البنية التحتية، إىل شبكات امليش 

والنقل؛ وتوجيه نسبة ثابتة من املوازنة السنوية املخصصة للرياضة الوطنية، للمشاركة يف رياضات املجتمع املحيل والقاعدة الشعبية؛ ومتويل 

قرعة وطنية خاصة بالنشاط البدين، واستخدام »سندات املنفعة العامة«1.

إجراءات مقترحة للتنفيذ من جانب أمانة المنظمة

3.     دعم تنمية القدرات وإعداد بروتوكوالت لتقوية قاعدة البيِّنات، مبا يشمل تقديم أمثلة للتحليالت االقتصادية مثل حسابات عوائد االستثامر 

الخاصة باإلجراءات السياسية املوىص بها يف خطة العمل هذه، يف مختلف البلدان والسياقات.

4.     عقد، وتيسري، واإلسهام يف مناقشات عاملية وإقليمية حول آليات التمويل املحتمل ألغراض تنفيذ اإلجراءات السياسية املوىص بها يف خطة العمل 

هذه، عىل املستوى الوطني ودون الوطني، وفقا السرتاتيجية املنظمة بشأن استخدام السياسات املالية للصحة2.

إجراءات موصى بها للتنفيذ من جانب أصحاب المصلحة المعنيين *

بالفوائد الصحية،  البيِّنات فيام يتعلق  البدين استنادا إىل قوة  النشاط  لزيادة االستثامر يف  الدعوة  5.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني 

واملنافع املشرتكة الكثرية، والعائد املحتمل من هذا االستثامر.

6.     ينبغي لجميع أصحاب املصلحة املعنيني دعم تعبئة املوارد من أجل زيادة االستثامر يف البحوث واالبتكار وإنتاج البيِّنات املستندة إىل املامرسة 

عرب مختلف املواقع، التي ميكن أن تدعم مبارشة تعزيز السياسات والربامج، وإجراءات التنفيذ املسندة بالبيِّنات، وال سيّام يف البلدان املنخفضة 

الدخل واملتوسطة الدخل.

7.     ينبغي للباحثني إقامة الرشاكات مع الحكومات لتقديم عروض توضيحية وتحليالت قابلة للمقارنة لتقييم إمكانات أدوات التمويل املختلفة 

لدعم تنفيذ اإلجراءات الوطنية املعنية بالنشاط البدين مبا يف ذلك، عرب الربط بآليات التمويل الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة، واستخدام 

سندات املنفعة العامة«1.

* مثل املنظامت غري الحكومية، ومنظامت املجتمع املدين، والدوائر األكادميية والبحثية، والجهات املانحة، واملنظامت اإلمنائية الدولية واإلقليمية، واملدن والبلديات، وكيانات القطاع الخاص.

1  سندات املنفعة العامة تشري إىل طريقة جديدة لتمويل برامج الخدمة االجتامعية وتعزيز الصحة حيث تقدم مبقتضاها أنواع مختلفة من املستثمرين استثامرا أولياً لرأس املال.

   عقدت منظمة الصحة العاملية اجتامعا عامليا للخرباء حول استخدام السياسات املالية للصحة، يف جنيف، يف الفرتة من 4 إىل 5 كانون األول/ديسمرب 2017. وسيتاح تقرير"االجتامع اإلسرتاتيجي بشأن 
2

استخدام السياسات املالية للصحة العامة"، عىل موقع املنظمة  الخاص بالنظم الصحية والتمويل، يف منتصف عام 2018,
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من  الهدف  ويتمثل  اليومية.  الروتينية  أعاملهم  البدين ضمن  النشاط  يدمجون  مجموعات  و/أو  أشخاص 

عيش حياة نشطة يف الوفاء، عىل أقل تقدير، بالتوصية العاملية املتمثلة يف القيام بالنشاط البدين من خالل 

نشاطا  اعتبارها  التي ميكن  البستنة وغريها،  وأعامل  واللعب،  الدراجات،  وركوب  كامليش،  عدة  مامرسات 

بدنيا .

أشخاص نشطون

أو إجاميل حركة  الكربى،  العضالت  أشكال حركة  بأنه شكل من  األطفال  بني صغار  النشط  اللعب  يعرَّف 

الجسم التي يبذل خاللها صغار األطفال الطاقة بأسلوب غري محدد أو غري منظم يحقق لهم املتعة .

لعب نشط

أنشطة ترفيهية متارس يف الهواء الطلق ميكن اعتبارها نشاطا بدنيا، تشمل امليش، ومامرسة الرياضة، واللعب،  

والرقص. وعادة ما تحدث هذه األنشطة يف األماكن العامة كاملتنزهات والساحات.

ترفيه حركي

توليفة من األعامل الفردية واملجتمعية تصمم بغرض الحصول عىل االلتزام السيايس، ودعم 

السياسات والقبول املجتمعي، ودعم النظم من أجل هدف أو برنامج صحي محدد.

الدعوة

مدن أو مجتمعات تعزز وترعى مفهوم ”التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة“.  مدن ومجتمعات 
مراعية للمسنين 

بيئات )كأن تكون يف املنزل أو املجتمع( ترعى وتعزز التمتع بالصحة والنشاط يف مرحلة الشيخوخة من 

خالل بناء، والحفاظ عىل القدرات الجوهرية عىل مدار دورة الحياة مبا ميكِّن من تحقيق قدرة وظيفية أكرب 

لدى شخص ما لديه مستوى معني من القدرات.

بيئات مراعية 
للمسنين

تنوع الحياة النباتية والحيوانية يف موئل أو نظام إيكولوجي معني وعادة ما يتم اعتباره أمرا مهام ومرغوبا . تنوع بيولوجي

املساحات القريبة من األنهار والبحريات واملحيطات. مساحة زرقاء

تفاعل يتم مبوجبه تقديم فرصة لشخص ما الستشكاف واكتشاف وتوضيح طرق للحياة يف ظل قدر أكرب من 

املعافاة، وعادة ما تُجرى من خالل مناقشة بني شخص ومستشار مدرَّب.

مشورة موجزة

خروج ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات االحتباس الحراري إىل الجو فوق منطقة معينة وعىل مدى 

فرتة معينة من الزمن.

انبعاث الكربون

فيهم من حيث  والتأثري  اآلخرين  إلهام  القيادة، وميكنهم  يُحتذى يف  مثاال  يكونون  و/أو مجموعات  أفراد 

دون  أو  الوطني  أو  اإلقليمي،  أو  العاملي،  املستوى  عىل  وذلك  اليومية،  حياتهم  يف  البدين  النشاط  إدماج 

الوطني، أو املحيل.

أبطال التغيير

مرافق لتوفري الرعاية لألطفال أثناء غياب والديهم يف العمل )مثل الحضانة أو الروضة أو مربيات األطفال(. مرافق رعاية 
األطفال

مسرد المصطلحات                                                                                     
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منظمة غري سوقية وغري تابعة للدولة ينظِّم فيها الناس أنفسهم ملتابعة اهتاممات مشرتكة يف املجال العام، 

مثل املجموعات البيئية، ورابطات حقوق املرأة، واالتحادات العاملية، وهي تشمل املنظامت غري الحكومية.

منظمة مجتمع 
مدني

العدل : أن تكون احتياجات الناس هي التي توجه توزيع  الفرص بينهم من أجل املعافاة. فلكل الناس فرص 

متساوية لتنمية صحتهم والحفاظ عليها من خالل الحصول املنصف والعادل عىل املوارد الصحية.

مساواة

فئة فرعية من النشاط البدين تكون مخططة ومنظمة ومتكررة وهادفة، مبعنى أن يكون تحسني، أو الحفاظ 

عىل عنرص أو أكرث من عنارص اللياقة البدنية، هو الهدف من ورائها. وكثريا ما يُستخدم مصطلح ”التامرين“ 

”والتمرينات“ عىل نحو تباديل، وهو يشري، عموما، إىل النشاط البدين الذي يُجرى يف وقت الفراغ بغرض 

أسايس يتمثل يف تحسني، والحفاظ عىل اللياقة البدنية، أو األداء البدين، أو الصحة.

تمرين

القدرة عىل تنفيذ املهام اليومية بنشاط وتيقظ وبدون تعب، وبطاقة وافرة للتمتع مبامرسات وقت الفراغ 

واالستجابة ملقتضيات الطوارئ. وتشمل اللياقة البدنية عددا من العنارص تتألف من القدرة التحملية القلبية 

التنفسية )الطاقة الهوائية(، والقوة التحملية الهيكلية العضلية، وقوة العضالت الهيكلية، واملرونة، والتوازن، 

ورسعة الحركة، وزمن رد الفعل، وتكوين الجسم.

لياقة بدنية

أمناط الحركة التي تشمل مختلف أجزاء الجسم وتوفر األساس للمهارات املركبة التي تستخدم يف النشاط 

البدين والرياضة.

مهارات الحركة 
األساسية

حيث  من  مهني  غري  مستوى  عىل  بانتظام  مُيارس  منظم،  غري  أم  منظام  أكان  سواء  ترفيهي،  بدين  نشاط 

األغراض الصحية أو التعليمية أو االجتامعية.

رياضة القاعدة 
الشعبية

للقرارات بصورة منهجية،  الصحية  اآلثار  إىل  يَنظر  القطاعات،  العامة عرب مختلف  السياسة  متبع يف  نهج 

املساواة يف  وتحقيق  السكان  تحسني صحة  أجل  الضارة، من  التأثريات  وتاليف  التآزر،  تحقيق  إىل  ويسعى 

الصحة .

إدماج الصحة 
في جميع 
السياسات

الحالة الصحية أو يف توزع املحددات الصحية بني  بأنه تفاوت يف  ميكن تعريف عدم املساواة يف الصحة 

مختلف الفئات السكانية. وعىل سبيل املثال، التفاوت يف الحركة ما بني املسنني والفئات األصغر عمرا، أو 

التفاوت يف معدالت الوفيات بني األشخاص من طبقات اجتامعية مختلفة. إذن فعدم املساواة يف الصحة 

هو الفروق بني األشخاص أو بني املجموعات بسبب عوامل اجتامعية أو جغرافية أو بيولوجية، أو غري ذلك.

عدم المساواة 
في الصحة

ال ينبغي أن يكون هناك إجحاف يف الصحة، وهو أمر ميكن تجنبه، وهو عبارة عن فروق ظاملة وغري منصفة، 

بني فئات من الناس داخل البلدان وفيام بينها. ويحدث اإلجحاف يف الصحة نتيجة لظروف تنبع من الوضع 

االجتامعي واالقتصادي، ومن األحوال املعيشية، وغريها من املحددات االجتامعية والجغرافية والبيئية التي 

ميكن تحسينها بإجراءات برشية، فال هي ذات طبيعة محددة سلفا، وال هي حتمية. وينشأ اإلجحاف، بشكل 

الفروق  التعليم، أو موقع السكن، بظاللها عىل  أو  تُلقي قضايا اجتامعية مثل ثروة األرسة،  منطي، عندما 

تتسبب يف  أن  سلفا  واملحددة  البيولوجية  لالختالفات  أنه ميكن  ورغم  الجنس.  ونوع  كالسن  البيولوجية، 

عدم املساواة، فأنها ال تعد إجحافا، حيث ال تسببها عوامل اجتامعية وال منهجية، كام أنها ليست ”ظاملة“ 

بطبيعتها.

اإلجحاف في 
الصحة
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هي عملية تطوير والحفاظ عىل القدرة الوظيفية التي تتيح التمتع باملعافاة يف العمر املتقدم، والتي تتطلب 

توافر فرص من أجل التمتع بالصحة، واملشاركة، واألمن لتحسني جودة الحياة لدى األشخاص مع تقدمهم 

يف العمر.

التمتع بالصحة 
في مرحلة 
الشيخوخة

فرص  لزيادة  الالزمة  واملوارد  واإلجراءات  والنية  االستعداد  تعكس  لكل شخص،  تغطية  أو  شمول  عملية 

شة عىل الخدمات. حصول األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املهمَّ

شامل

ع كل القدرات البدنية والنفسية لدى شخص ما. مجمَّ قدرة جوهرية

تدريب مهني أو تنمية لقدرات العاملني، تقدم للموظفني أثناء وجودهم يف العمل. تدريب أثناء 
الخدمة

عىل النحو املحدد يف توصيات املنظمة بشأن النشاط البدين )2010(: 

بالنسبة للبالغني 18 عاما أو أكرث: أقل من 150 دقيقة من النشاط متوسط الشدة كل أسبوع ؛

بالنسبة للمراهقني أقل من 60 دقيقة من النشاط الذي يرتاوح، من حيث الشدة، بني املتوسط والنشط، 

يوميا .

نقص النشاط 
البدني

قياس مركَّب يوضح الظروف التشغيلية لحركة املركبات/راكبي الدراجات/املشاه؛ يستند إىل قياسات خاصة 

بالخدمة كالرسعة، وزمن السفر، وحرية املناورة، وسهولة الحركة، وتوقف حركة املرور، والراحة، والسالمة، 

واملالءمة .

مستوى الخدمة

املهارات املعرفية واالجتامعية التي تحدد الحافز وقدرة األفراد للوصول إىل فهم للمعلومات واستخدامها 

والترصف مبوجبها بطرق تعزز الصحة وتحافظ عليها.

إلمام ومعرفة

تدخالت توعوية تستهدف فئة كبرية من الجمهور من خالل اإلذاعة، والتليفزيون، واملواد اإلعالمية املقروءة 

)كالصحف(، والنرش الخارجي )لوحات اإلعالنات، ودور السينام، ونقاط البيع(، والوسائط الرقمية، لتغيري 

املفاهيم واملعتقدات واملواقف والسلوكيات مبا يعزز النشاط البدين.

توعية العموم

نوع من التنمية الحرضية التي متزج بني االستخدامات السكنية أو التجارية، أو الثقافية، أو املؤسسية، أو 

الصناعية حيث تتكامل تلك املهام وظيفيا وماديا، وتوفر وصالت ربط للمشاة.

استخدام األرض 
المختلطة

ترتيب يتم بني الناس أو املنظامت للعمل معا من أجل تحقيق مصالح مشرتكة.  شراكة

أي شكل من أشكال حركة الجسم يؤدى بواسطة العضالت الهيكلية، ويؤدي إىل زيادة يف الطاقة املنرصفة. 

ومن أمثلة تلك األنواع الشائعة من النشاط : امليش، والركض، والرقص، والسباحة، واليوغا، والبستنة.

نشاط بدني

غياب أو نقص يف مستوى النشاط البدين املطلوب الستيفاء املعايري املنصوص عليها يف التوصيات الحالية 

الخاصة بالنشاط البدين.

خمول بدني

تعليم وتدريب يقدم ملعلمي الطالب قبل أن يقوموا بأي تعليم. تدريب ما قبل 
الخدمة
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رعاية صحية تقدم يف املجتمع املحيل ألشخاص يتوجهون بشكل مبديئ إىل مامرس طبي أو عيادة لتلقي 

املشورة حيال الوقاية من األمراض ومعالجتها. وهي أول نقطة اتصال لشخص ما عندما يصاب مبرض أو 

يعاين من إصابة أو تنتابه أعراض جديدة عليه.

رعاية صحية 
أولية

الوظائف  وتركيز  والسكان،  املبنية  املناطق  كثافة  زيادة  عىل  يشجع  الحيِّزي  والتصميم  للتخطيط  نهج 

امليش  الطلب عىل  زيادة  مع  الحي،  يف  واملجتمعية  والتجارية  السكنية  التحتية  البنية  وتقاطع  الحرضية، 

وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل العام.

مبادئ 
االستخدام 

المختلط 
والمتراص

منطقة أو مكان يكون مفتوحا ومتاح الوصول إليه لكل الناس برصف النظر عن نوع الجنس، أو العرق، أو 

االنتامء اإلثنى، أو العمر، أو املستوى االجتامعي أو االقتصادي. وهي أماكن خاصة بالتجمعات العامة مثل 

املتنزهات، والساحات العامة، وامليادين، والشواطئ. وتعد مساحات الربط، كاألرصفة، والشوارع، مساحات 

عامة أيضا .

مساحة عامة

ومسارات  واألرصفة،  كاملاميش،  متساو،  بشكل  إليها  الوصول  لسكانها  ميكن  املدن  يف  مفتوحة  مساحات 

الدراجات، واملتنزهات العامة، وامليادين، واملناطق الخرضاء الرتفيهية، واملالعب العامة، واملناطق املفتوحة 

يف املرافق العامة.

مساحة عامة 
مفتوحة

نشاط بدين يؤديه شخص ما، وال يكون مطلوبا كنشاط أسايس للحياة اليومية، ويقوم به بحسب ما يراه 

التامرين  أو مامرسة  الرياضية،  األلعاب  املــشاركة يف  األنشطة  تلك  بني  نفسه. ومن  الشخص  ويستنسبه 

أوالتدريبات الرياضية، مثل الذهاب للرتيض، والرقص، والبستنة.

نشاط بدني 
ترفيهي

هي رعاية صحية يقدمها إخصايئ أو مرفق متخصص لدى إحالة املريض إليه من ِقبَل مقدم رعاية صحية 

الصحية  الرعاية  يقدمها مامرس  أن  أكرث تخصصا ال يستطيع  أو معدات  أو مهارة  أولية، وتتطلب معرفة 

األولية.

الرعاية الصحية 
الثانوية

أو  االتكاء  أو  الجلوس  أثناء  استقاليب،  مكافئ   1.5  < طاقة  ببذل  يتسم  اليقظة  يف  يحدث  سلوك  أي  هو 

االستلقاء. ومن بني السلوكيات الشائعة لقلة الحركة مشاهدة التلفاز، ومامرسة ألعاب الفيديو، واستخدام 

الحاسوب )وجميعها يطلق عليها ”زمن متابعة الشاشات“، وقيادة السيارة، والقراءة(.

سلوك قلة 
الحركة

األساليب التي يستخدمها القطاع العام للتأثري عىل توزع األفراد واألنشطة يف املساحات املختلفة. تخطيط حيزي 
وحضري

أي نشاط ينطوي عىل بذل مجهود بدين، أو مهارة و/أو توافق يدوي برصي باعتباره نقطة الرتكيز األسايس 

بشكل  النشاط  تحكم مامرسة  للسلوك  وأمناط  قواعد  توجد  للمنافسة، حيث  عنارص  مع وجود  للنشاط، 

رسمي من خالل القواعد املنظمة، وميكن مامرستها بصورة منفردة أو يف إطار فريق.

رياضة

بيئات ومنتجات ونظم ميكن استخدامها من ِقبَل كل الناس ألقىص حد ممكن دون الحاجة إىل مواءمة أو 

تعديل أو تصميم تخصيص.

إتاحة شاملة
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الصحية  الخدمات  تكون  وأن  منها،  االستفادة  املحلية  املجتمعات  وكل  الناس  لكل  ميكن  للرعاية  وسائل 

التعزيزية والوقائية والعالجية والتأهيلية وامللطفة املطلوبة ذات مستوى جودة كاف يحقق فعاليتها، مع 

التأكد يف ذات الوقت من أن استخدام هذه الخدمات ال يعرض مستخدمها لصعوبات مالية.

تغطية/رعاية 
صحية شاملة

نظام إيكولوجي يوجد داخل املدينة أو يف منطقة أخرى مكتظة بالسكان، أو مبعنى أشمل النظام اإليكولوجي 

األكرب الذي يشكل منطقة حرضية بأكملها.

نظام إيكولوجي 
حضري

مقياس ملعرفة مدى مالءمة منطقة ما ملامرسة رياضة امليش، وعادة ما يراعى فيها توافر البنية التحتية التي 

تدعم رياضة امليش من حيث توفر األمان، والرتابط )أو املسافات( فيام بني املرافق العامة، واألسواق، وغري 

ذلك من الخدمات والوجهات املقصودة.

صالحية 
لممارسة 

المشي

وسيلة ميكن من خاللها للمقيمني، واملشاركني، والقادة املنظمني، وقادة املجتمع، ومسؤويل الحكومة، أن 

يتفهموا ويقيِّموا، بشكل جامعي، احتياجات مجتمعاتهم املحلية، ويحددوا أفضل السبل لتنظيم وتعزيز 

أصولهم وقدراتهم ومصالحهم.

شامل للمجتمع 
ككل
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