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نداء عالمي من أجل : میثاق تورونتو للنشاط البدني
  العمل مبادرة

ية والذهنية، ويساهم في الوقاية من األمراض، ويحسن من الشعور بالصحة الجسملدى اإلنسان  يعزز النشاط البدني
إن المجتمعات . يسهم في االستدامة البيئيةهو الترابط االجتماعي ونوعية الحياة، كما أن للنشاط البدني فؤائد اقتصادية و

سهلة وفي متناول الجميع، وعبر ترتيبات مختلفة على مدى متنوعة التي تدعم النشاط البدني المعزز للصحة، بطرق 
عمل، مبنية  ربع مبادراتنتو للنشاط البدني يؤطر ألوإن ميثاق تور. الحياة، يمكنها الحصول على الكثير من هذه الفوائد

وهو نداء لجميع الدول والمناطق والمجتمعات، كي تسعى من أجل أقصى إلتزام سياسي . إرشاديةمبادئ  تسععلى 
  .لدعم النشاط البدني المعزز للصحة للجميعواجتماعي 

 ميثاق للنشاط البدني؟إصدار يتم لماذا 

لنمط حياتي نشط  دائمةفرص وأداة لحشد التأييد بغرض إيجاد  عمل لمبادرةهو نداء تورونتو للنشاط البدني إن ميثاق 
ويمكن للمنظمات واألفراد المهتمين بتعزيز النشاط البدني االستفادة من هذا الميثاق في التأثير على صانعي . للجميع

هذه المنظمات وتشمل . القرار وتوحيد الجهود على المستويات المحلية والوطنية واألقليمية من أجل تحقيق هدف مشترك
، باإلضافة للجهات والرياضة والترويح والتربية والتصميم الحضري والتخطيط لك المهتمة بالصحة والنقل والبيئةت

   .الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني

 ار في اإلنسان والصحة واالقتصاد والتنمية المستدامةاستثمار جب ـ النشاط البدني

وبيئة العمل الخاملة واإلعتماد على وسائل النقل الحديثة في كل دول العالم إلى تقليص معظم  التقنية والتحضر أدت
ير التغنمط حياتنا المزدحم وأولوياتنا الملحة وذلك الخمول األنشطة البدنية في حياتنا اليومية، ولربما ساهم في حدوث 

إن الفرص المتاحة لحياة نشطة بدنياً تتضاءل باستمرار بينما . وانعدام الترابط اإلجتماعي بين الناس التركيبة العائليةفي 
  .كثيرة صحية واجتماعية واقتصادية ظم الدول مؤدياً إلى تبعات سلبيةيزداد انتشار النمط الحياتي الخامل في مع

من األمراض المزمنة، كأمراض الناجمة لمؤدي للوفاة سبب الرابع ام، فإن الخمول البدني يعد الةيالصح الناحيةمن ف
سنوياً القلب والجلطات الدماغية وداء السكري واألمراض السرطانية، مساهماً بذلك في ما يزيد على ثالثة ماليين وفاة 

 .والراشدينلسمنة لدى األطفال كما يساهم الخمول البدني في تزايد معدالت ا. تفاديها باإلمكانكان  على مستوى العالم،
ويمكن للنشاط البدني من تحقيق الفائدة لالشخاص في كل األعمار، حيث يقود النشاط البدني إلى نمو صحي وتطور 

إن  .اجتماعي لدى األطفال، ويخفض من خطر اإلصابة باألمراض المزمنة لدى الراشدين ويحسن من صحتهم الذهنية
كبار السن فإن فوائد النشاط البدني وبالنسبة ل. مهما كان عمرك دنيالوقت ليس متأخراً لكي تبدأ بممارسة النشاط الب

المرتبطة مراض األحدوث الكسور، والوقاية من تقليل تتضمن االعتماد على النفس، وانخفاض خطر السقوط و
  .الشيخوخةب
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ام النقل العام يقلل عبر وسائل كالمشي وركوب الدراجة واستخدالنشط تشجيع التنقل ، فإن من أجل التنمية المستدامةو 
، والتي بدورها تؤثر سلباً على الغالف الجويإلى من تلوث الهواء الضار بالصحة ويخفض من انبعاثات الغازات 

ن التخطيط الحضري والتصميم العمراني الهادف إلى التقليل من االعتماد على التنقل بالسيارة يساهم في كما أ. الصحة
إن زيادة االستثمار . متزايداً صة في الدول النامية التي تشهد تطوراً عمرانياً ونمواً سكانياًزيادة وتيرة النشاط البدني، خا

  .من مكان آلخر الحركةحرية ل النشط يوفر خياراً منصفاً في في التنق

الكلفة الصحية المباشرة وغير زيادة ، فإن الخمول البدني يساهم بشكل جوهري في يةاإلقتصاد أما من الناحية
ان السياسات العامة والمبادرات التي . سنوات تمتعه بالصحةملحوظ على إنتاجية الفرد وعلى سلبي المباشرة، وله تأثير 

ترمي إلى زيادة المشاركة في النشاط البدني لهي استثمار جبار في الوقاية من األمراض المزمنة وفي تحسين الصحة 
 .الفوائد اإلقتصادية والتنمية المستدامة لدول العالم أجمع ي وجودة الحياة، فضالً عن تحقيقاالجتماعوزيادة الترابط 

  مستند على المجتمعالبالنهج النشاط البدني  نحو مبادئ إرشادية

هذه . تبني المبادئ اإلرشادية التالية علىالدول والمنظمات التي تعمل من أجل زيادة المشاركة في النشاط البدني  حث
ومع االستراتيجية العالمية للغذاء والنشاط البدني ) 2008(المبادئ تتماشى مع خطة عمل األمراض غير السارية 

ومن أجل زيادة . منظمة الصحة العالمية، وكذلك مع مواثيق تعزيز الصحة الدوليةمن الصادرتين ) 2004(والصحة 
  :قليل من السلوك الخامل فينبغي تشجيع الدول والمنظمات على ما يليوالت النشاط البدني

مبنية على البراهين وموجهة لجميع السكان، وكذلك للفئات السكانية الفرعية، خاصة تلك التي  إتباع استراتيجيات - 1
  .تواجه عقبات جمة تمنعها من ممارسة النشاط البدني

عدم المساواة اإلجتماعية والصحية وإزالة الفوارق في حرية الوصول إلى ي نهجاً منصفاً يهدف إلى تقليص تبنّ - 2
  .النشاط البدني

  .للنشاط البدني المحددة البيئية واإلجتماعية والشخصية للعواملالتطرق  - 3
على المستويات المحلية واإلقليمية وعبر قطاعات متعددة من أجل مع الشركاء ، تتسم بالديمومةتنفيذ إجراءات  - 4

  .تحقيق أكبر قدر من التأثير
  .والترصدوالتقييم  نظمةواألوالممارسة العلمي بناء القدرات ودعم التدريب في البحث  - 5
  .إلحتياجات األطفال والعائالت والراشدين وكبار السن موجهإستعمال نهج قائم على مدى الحياة،  - 6
زيادة اإللتزام السياسي للنشاط البدني وتوفير الموارد حشد التأييد من صناع القرار ومن المجتمع عامة، من أجل  - 7

  .الالزمة لذلك
وت واألحداث الثقافية وتكييف االستراتيجيات لكي تستوعب الواقع المحلي المتفا االختالفاتالتأكد من مراعاة  - 8

   .المحيطة والموارد المتاحة
  .هو االختيار األسهل يالنشاط البدنتيسير االختيارات الشخصية الصحية من خالل جعل  - 9
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  إطار عمل
وينبغي لتلك الجهود أن تشمل الحكومات، والمجتمع . مجاالت رئيسية أربع هذا الميثاق إلى تظافر الجهود عبريدعو 

ومنظمات أخرى داخل وخارج القطاع الصحي، المدني، والمؤسسات األكاديمية، والجمعيات المهنية، والقطاع الخاص، 
تُعد متمايزة لكنها مكملة لبعضها البعض، وهي اللبنات تلك األربعة  العمل مجاالتأن . وكذلك المجتمعات المحلية ذاتها

  .األساسية إلحداث تغيير مجتمعي ناجح

1- ق سياسات وطنية وخطة عملطب  
والدعم والتنسيق للعديد من القطاعات المعنية، وتساعد في تركيز الموارد تهيأ السياسة الوطنية وخطة العمل التوجيه 

ال اإللتزام السياسي نحو النشاط البدني، لكن مدى على  اًمؤشراسة الوطنية وخطة العمل وتعد السي. وفي تحديد المسؤلية
أو ) الوالية(ت اخرى، كالمنطقة الجهود التي ينبغي أن تقوم بها جها إلى تعطيلالوطنية  غياب السياسةينبغي أن يؤدي 

  :ويجب أن تتضمن السياسة وخطط العمل ما يلي. األقليم أو البلديات وأمانات المدن

 .من الشركاء المعنيين أن تحضى بمساهمة قطاع عريض •

أن تكون من أي قطاع حكومي أو جهات معنية غير  اضحة للنشاط البدني، حيث يمكن لهذه القيادةتحديد قيادة و •
 .حكومية أو من خالل تعاون قطاعات متعددة

واإلجراءات التي ينبغي األخذ بها من قبل المنظمات الحكومية، والمؤسسات غير الربحية، وصف األدوار  •
 .خطة العمل وتشجيع النشاط البدني والمتطوعين، والقطاع الخاص، من أجل تطبيق

 .ة تنفيذية تحدد المسؤلية والجداول الزمنية والموارد الماليةديم خطتق •

الفرد، والعوامل اإلجتماعية والثقافية، وبيئة العمل،  فيأن تتضمن الخطة مزيجاً من االستراتيجيات المختلفة المؤثرة  •
 .يدعمهم كي يكونوا نشيطين بطرق آمنة وممتعةويحفزهم و على دراية األفراد والمجتمعات يجعلمما 

 .مبنية على البراهينوالصحة تبنى إرشادات للنشاط البدني يتم أن  •

  سياسات تدعم النشاط البدني قدم -2
في بنية المؤسسات  دائمةيعد أمر ضروري من أجل تحقيق تغيرات  تشريعية داعمةإن وجود إطار سياسي وبيئة 

كما أننا في حاجة للسياسات التي تدعم النشاط البدني المعزز للصحة على المستويات الوطنية . الحكومية والمجتمع
  :واإلقليمية والمحلية، ومن أمثلة السياسات والقوانين الداعمة ما يلي

وضحة مقدار الزيادة المطلوبة النشاط البدني، م ممارسةسياسة وطنية واضحة تتضمن أهداف ترمي إلى زيادة  •
 .نوا مساهماتهم في كيفية تحقيقهاوعلى جميع القطاعات أن يتقاسموا تلك األهداف المشتركة ويبي .وموعد تحقيقها

سياسات للتخطيط الحضري والريفي وإرشادات للتصميم تدعم المشي وركوب الدراجة الهوائية واستخدام النقل العام،  •
 .والترويح، مع التركيز على السالمة وحرية الوصول العادل لتلك األماكنوتوفر أماكن للرياضة 
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أو فرض سياسات مالية، كالمساعدات والحوافز، واإلعفاء الضريبي، وهذا قد يدعم المشاركة في النشاط البدني،  •
ك في األندية رسوم اإلشترانشاط البدني أو على على أجهزة ال ةيضريب كتقديم حوافز ضرائب بغرض إزالة العوائق،

 .الصحية

 .سياسات ألماكن العمل تدعم البنية التحتية وبرامج النشاط البدني وتحث على التنقل النشط من وإلى العمل •

التنقل النشط من وإلى  ذات جودة عالية، وتشجع علىامج إلزامية في التربية البدنية سياسات تعليمية تدعم بر •
 .وم الدراسي، وبيئة مدرسية صحيةوجود أنشطة بدنية خالل اليالمدارس، مع 

، كاإلهتمام بتقارير المجتمع المدني حول زيادة اإللتزام السياسي للنشاط البدني الحث علىالدعوة لمشاركة اإلعالم في  •
 .مدى تطبيق مبادرة النشاط البدني، وذلك من أجل زيادة مستوى المسائلة

 .زيادة دعم المجتمع والشركاء لمبادرة النشاط البدنيحمالت اإلتصال الجماهيري والتسويق االجتماعي، بغرض  •

  إعادة توجيه الخدمات والتمويل ألوليات النشاط البدني -3
إعادة توجيه األولويات لصالح األنشطة البدنية المعززة  إلى يتطلب نجاح مبادرة تشجيع النشاط البدني في معظم الدول

صحة أفضل، وهواء أنظف،  إن إعادة توجيه الخدمات ونظام التمويل يمكن أن يعود بفوائد متعددة بما في ذلك. للصحة
ذها حالياً ومن أمثلة مبادرات العمل الجاري تنفي. ، وتقليل إزدحام حركة المرور، وتوفير التكلفةأقوىوترابط إجتماعي 

  :في عدة دول ما يلي

  :في التعليم
مع التركيز على األنشطة الرياضية أنظمة التعليم التي تعطي األولوية لمناهج تربية بدنية إلزامية وذات جودة عالية،  •

 .لجميع معلمي التربية البدنية يةالتدريبالبرامج غير التنافسية في المدارس وتعزيز 

ستمتاع بغض النظر ة توسع من المشاركة وتركز على االتشدد على وجود أنشطة بدني برامج األنشطة البدنية التي •
 .عن مستوى المهارة

اء وفيما أوقات االستراحة وأثناء فترة الغدوفي  الحصة الدراسيةبدنياً خالل  يننشيط واب ليكونإتاحة الفرصة للطال •
  .بعد الدوام المدرسي

  :النقل والتخطيطفي 
  .وللبنى التحتية للنقل العام والدعم المالي للمشي ولركوب الدراجةسياسات النقل والخدمات التي تعطي األولوية  •

 .أنظمة البناء التي تشجع على ممارسة النشاط البدني وتدعمه •

 .األماكنالوصول إلى تلك إمكانية مسارات المشي والتجول في الحدائق الوطنية والمناطق المحمية من أجل زيادة  •

  :التخطيط والبيئةفي 
 .تصميم حضري مبني على البراهين، يدعم المشي وركوب الدراجة واألنشطة البدنية الترويحية •
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الوصول لألماكن إمكانية تصميم حضري يوفر الفرص لممارسة الرياضة والترويح والنشاط البدني، وذلك بزيادة  •
 .أن يصبحوا نشيطين بدنياً في المناطق الحضرية والريفيةالعامة، حيث يمكن للناس من كل االعمار والقدرات 

  :أماكن العملفي 
 .برامج في أماكن العمل تشجع وتدعم الموظفين وعائالتهم في أن يعيشوا حياة نشطة •

 .منشآت تشجع المشاركة في النشاط البدني •

  .السيارة بدالً منحوافز للذين يتوجهون إلى العمل بواسطة النقل النشط، أو باستخدام النقل العام  •

  :الرياضة والحدائق العامة وأماكن الترويحفي 
 .األقل احتماالً في المشاركة المشاركة الجماعية وبرامج الرياضة للجميع، بما في ذلك مشاركة األشخاص •

 .بنية تحتية لألنشطة الترويحية لكل األعمار •

 .يكونوا نشيطين بدنياًتاحة الفرص لألشخاص المعاقين لإ •

 .قدرات القائمين على األنشطة الرياضية من خالل زيادة تدريبهم حول النشاط البدنيبناء  •

  :الصحةفي 
 .زيادة األولوية وإتاحة الموارد للوقاية وتعزيز الصحة بما في ذلك النشاط البدني •

ارة استش وحصولهم علىللعمالء عند كل زيارة لمركز الرعاية األولية، / فحص مستوى النشاط البدني للمرضى •
 .منتظمة ومختصرة، مع تحويل األشخاص غير الممارسين للنشاط البدني لبرامج النشاط البدني المجتمعية

بعض أنواع السرطان أو اإلصابات العظمية أو القلب والشرايين بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكري أو أمراض  •
البدني، من أجل تقديم المشورة لهم حول النشاط البدني المفصلية فينبغي فحصهم من قبل مختصين بالصحة والنشاط 

 .وموانعه، كجزء من عالجهم ورعايتهم الصحية مع مراجعة خطة عالجهم

  العمل مبادرةالشراكات من أجل  تنمية -4
من خالل الشراكات  ،الرامية إلى زيادة المشاركة المجتمعية في النشاط البدني ،مبادارات العملتُخطط وتُنفذ  أنينبغي 

ت أن تطوير الشراكا. والمجتمعات أنفسها، على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية والتعاون مع القطاعات المختلفة
في و ،المسؤليات وتبادل المعلوماتوباالشتراك في  ،م المشتركة واألنشطة البرامجيةتم من خالل تحديد القيالناجحة ي

  :ثلة الشراكات التي تدعم تعزيز النشاط البدني ما يليومن أم. تحمل المسائلة

 .من أجل تنفيذ خطط العملوذلك مجموعات العمل الحكومية على كل المستويات المعنية،  •

النقل والتخطيط الحضري، : مثل(بما في ذلك األقسام الحكومية والمؤسسات غير الحكومية  المبادرات المجتمعية •
، عاملين بشكل )والتنمية االقتصادية، والتنمية البيئية، والتربية، والرياضة والترويح، والصحةوالفنون، والمحميات، 

 .تعاوني ومتشاركين في الموارد

 .تشجيع النشاط البدنيرض حشد التأييد من الحكومات ل، المكونة بغحكوميةالغير المنظمات تحالفات  •
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منتديات الشراكة الوطنية أو األقليمية أو المحلية مع المؤسسات المهمة من القطاعات المتعددة، وكذلك الشركاء في  •
 . ةظمتعزيز وضع البرامج واألنالقطاع الحكومي والخاص، من أجل 

إلجتماعية كات مع المجموعات السكانية الفرعية بما في ذلك السكان األصليين، والمهاجرين، والمجموعات ااالشر •
 .ذات الفرص المحدودة

  عملالمبادرة  نداء من أجل
وهناك حاجة ملحة لوجود توجه . يتوافر حالياً دالئل علمية قوية تشير إلى فوائد النشاط البدني للصحة ولإلقتصاد وللبيئة

ميثاق تورونتو إن . واضح وتأييد قوي من أجل تحقيق أكبر قدر من اإللتزام نحو زيادة النشاط البدني حول العالم
وسوف يوفر تطبيق ميثاق تورونتو أساساً . يؤطر ألربع مبادرات عمل مبنية على تسعة مبادئ إرشادية للنشاط البدني

  .قوياً وتوجه للنشاط البدني المعزز للصحة في كل الدول

ركوا في واحد أو ، وأن يشاميثاق تورونتو للنشاط البدنيجميع الشركاء المهتمين، بدعم تبني وتطبيق  إننا نشجع
  :أكثر من هذه اإلجراءات

أظهر موافقتك مع مجاالت المبادرة األربعة والمبادئ اإلرشادية التسعة، وذلك بتسجيل دعمك لميثاق تورونتو للنشاط  - 1
 .البدني

 .أرسل نسخة من ميثاق تورونتو للنشاط البدني إلى خمسة من زمالئك على األقل، وحثهم على فعل الشيء نفسه - 2

 ،صناع القرار في القطاعات المختلفة وناقش معهم كيف يمكن للخطط الوطنية والمبادرات السياسيةابلة بمققم  - 3
 .، أن تؤثر إيجابياً على سير العمل في تلك القطاعاتالناجمة عن المبادئ اإلرشادية لميثاق تورونتو للنشاط البدني

 .وتطبيق ميثاق تورونتوأحشد مجموعات األتصال والشركاء في كل القطاعات من أجل دعم  - 4

  :ا باإلجراءات التاليةالعالمي للنشاط البدني أن يلتزمو ، على أعضاء مجلس التأييدوفي المقابل

ترجمة النسخة النهائية من ميثاق تورونتو للنشاط البدني إلى اللغة الفرنسية واألسبانية وإذا أمكن إلى اللغات  •
 .األخرى

 .تورونتو على نطاق واسعنشر النسخة النهائية من ميثاق  •

العمل مع مجموعات اإلتصال المتعلقة بالنشاط البدني ومنظمات الشركاء اآلخرين، من أجل حشد تأييد الحكومات  •
 .وصناع القرار حول العالم لزيادة اإللتزام بتشجيع النشاط البدني المعزز للصحة

ل على تأييدهم للنشاط البدني المعزز للصحة الحصوالمشاركة مع المجموعات والمنظمات األخرى من أجل  ةواصلم •
 .حول العالم

 قم بالدخول إلى، ولكي ترسل ميثاق تورونتو للنشاط البدني مباشرة لزمالئك، فضالً الصلةذات للوصول لرابط المصادر 
  www.globalpa.org.uk   :الموقع التالي
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