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  القضاء علىتقرير اللجنة المعنية ب
  خطة التنفيذ سمنة األطفال:

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
بتســجيل أســرع ارتفــاع فــي البلــدان يرتفــع معــدل انتشــار ســمنة الرضــع وصــغار األطفــال فــي جميــع البلــدان  -١

وقد ارتفع عدد صغار األطفال المعانين من فـرط الـوزن أو السـمنة علـى الصـعيد ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 
اإلقلــيم األفريقــي  ففــي. ٢٠١٥مليــون شــخص فــي عــام  ٤٢إلــى  ١٩٩٠مليــون شــخص فــي عــام  ٣١العــالمي مــن 

ماليــين شـخص إلــى  ٤ارتفـع عــدد األطفـال دون سـن الخامســة الـذين يعــانون مـن فـرط الــوزن أو السـمنة مـن  ،وحـده
ــــالظهور المبكــــر ســــمنة األطفــــال بعــــدة مضــــاعفات صــــحية  قتــــرنوتماليــــين شــــخص خــــالل الفتــــرة نفســــها.  ١٠ وب

وزيــادة خطــر اإلصــابة بــاألمراض غيــر  رشــدالواســتمرار الســمنة فــي ســن ل الســكري وأمــراض القلــب ثــمالعــتالالت 
 السارية.

 
لجنـــة رفيعـــة  ٢٠١٤ عـــامفـــي  ةالعامـــ ةالمـــدير  توســـعيًا إلـــى تـــوفير اســـتجابة شـــاملة لســـمنة األطفـــال، أنشـــأ -٢

 ١مــن طائفــة مــن الســياقات المعنيــة.عضــوًا بارعــًا ومرموقــًا  ١٥تضــم المسـتوى معنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــال 
مهمة إعداد تقرير يحـدد الـنهج ومجموعـات التـدخالت التـي يحتمـل أن تكـون األكثـر فعاليـة فـي سندت إلى اللجنة وأُ 

اقات القطريــة فــي جميــع أرجــاء العــالم. واستعرضــت اللجنــة يمــراهقين فــي مختلــف الســلطفــال واالتصــدي لســمنة األ
كترونيــًا قبــل تقــديم تعليقــًا إل ١٨٠دولــة عضــو ونظــرت فــي حــوالي  ١٠٠وتشــاورت مــع أكثــر مــن البّينــات العلميــة 
 ٢٠١٦.٢في كانون الثاني/ يناير  ةالعام ةتقريرها إلى المدير 

  
قـــررت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتون أن )، ٢٠١٦) (١٢(٦٩ع ص ج اإلجرائـــي قـــررمالوفـــي  -٣

وأصـحاب المصـلحة المعنيـين، خطـة تنفيـذ توجـه  ٣أن يضع، بالتشاور مـع الـدول األعضـاءتطلب من المدير العام 
وتُقــدَّم  ،منة األطفــاليــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمواصــلة اتخــاذ اإلجــراءات بشــأن التوصــيات الــواردة فــي تقر 

 .عن طريق المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة إلى جمعية الصحة العالمية السبعين كي تنظر فيها
  

 

                                                           
  السير الذاتية ألعضاء اللجنة متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١

http://www.who.int/end-childhood-obesity/about/en/  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٦(تم االطالع في.(  
  على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1  آذار/  ٦(تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي
  ).٢٠١٧ مارس

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٣
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تشـــرين األول/  -تنفيـــذ للتشـــاور بشـــأنها علـــى اإلنترنـــت فـــي الفتـــرة أيلـــول/ ســـبتمبرالدة خطـــة وَّ مســـ تيحـــتوأُ  -٤
واستخدمت األمانة التعليقات المقدمة  ١دولة عضوًا. ١٦كيانات بما فيها  ١٠٦وردت تعليقات من و  ٢٠١٦  أكتوبر

مواصــلة اتخــاذ اإلجــراءات بشــأن لتوجيــه  الملحــقواردة فــي عبــر هــذه المشــاورة العامــة إلعــداد مســودة خطــة التنفيــذ الــ
  منة األطفال.اللجنة المعنية بالقضاء على ستوصيات 

  
نـص فـي  ٢٠١٧دورته األربعين بعد المائة المعقودة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير  فينظر المجلس التنفيذي و  -٥

 ٣وُأعرب عن تأييد واسع لمسودة خطة التنفيذ. ٢.سابق لهذا التقرير
    

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  .إلى النظر في مسودة خطة التنفيذ ةمدعو  جمعية الصحة -٦

                                                           
(تــم االطــالع   /http://www.who.int/end-childhood-obesity/implementation-plan/enعلــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ١

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٦في 
  .١٤٠/٣٠م تالوثيقة     ٢
 .(باإلنكليزية) للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، الجلسة الرابعة عشرة ةضر الموجز اانظر المح    ٣
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  الملحق
 
  

  مواصلة اتخاذ اإلجراءات بشأن التوصياتجيه و ة خطة التنفيذ لتودمس
  منة األطفالالمعنية بالقضاء على سير اللجنة الواردة في تقر 

 
  
الوقاية من  ،٢٠١٥في عام التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة  ١تحدد أهداف التنمية المستدامة -١

يثيــر و . ٢٠٣٠كتحــد مــن التحــديات الصــحية فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
القلــق بوجــه خــاص مــن عوامــل الخطــر المرتبطــة بــاألمراض غيــر الســارية بوصــفهما عــاملين فــرط الــوزن والســمنة 

خطــة العمــل وتــدعو زيــادة متوســط العمــر المتوقــع. أســهمت فــي  الكثيــر مــن الفوائــد الصــحية التــيويحتمــل أن يلغيــا 
 معــدالتفــي رتفــاع االوقــف إلــى  ٢٠٢٠٢-٢٠١٣غيــر الســارية ومكافحتهــا شــأن الوقايــة مــن األمــراض بالعالميــة 

المتمثـل هـدف ال ٣خطة التنفيذ الشاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات والرضـع وصـغار األطفـالوتحدد  ،سمنة المراهقين
علـى أن معـدل انتشـار سـمنة الرضـع واألطفـال . ٢٠٢٥في عدم زيادة معدل فـرط الـوزن لـدى األطفـال بحلـول عـام 

فرط الوزن لـدى العديـد مـن األطفـال الـذين ال يعـانون بعـد يرتفع في جميع أنحاء العالم وتسجل حاالت  ٤والمراهقين
الحاجــة إلــى تجديــد اإلجــراءات مــن أجــل تحقيــق هــذه  وعليــه، تمــسَّ  هــا.علــى وشــك أن يعــانوا منمــن الســمنة لكــنهم 

 األهداف.
 
ويعـانون مـن فـرط  طفـلمليـون  ٤٢ مويقيم حوالي ثالثة أرباع األطفال دون سن الخامسة الذين يبلغ عدده -٢

تتنـامى وفـي البلـدان التـي تشـهد اسـتقرارًا فـي معـدل انتشـار فـرط الـوزن والسـمنة،  ٥الوزن والسـمنة فـي آسـيا وأفريقيـا.
وتظـــــل معـــــدالت الســـــمنة ترتفـــــع لـــــدى األشـــــخاص ذوي الوضـــــع االجتمـــــاعي  ،اإلجحافـــــات االقتصـــــادية والصـــــحية

وفـي تحصـيله الدراسـي تؤثر السمنة في صحة الطفل المباشـرة ويمكن أن ثنية. اإل األقلياتواالقتصادي المنخفض و 
 وأن يتعــرضســن الرشــد  لــدى بلــوغهممــن الســمنة تســتمر معانــاة األطفــال وهنــاك احتمــال كبيــر أن ونوعيــة حياتــه. 
ارتفــاع معــدل انتشــار فــرط الــوزن وعلــى الــرغم مــن خطيــرة. بــأمراض غيــر ســارية  لخطــر اإلصــابة أولئــك األطفــال

                                                           
ـــــــــالي:    ١ ـــــــــي الت ـــــــــع اإللكترون ـــــــــى الموق ـــــــــي  https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsعل ـــــــــم االطـــــــــالع ف آذار/  ٦(ت

 ).٢٠١٧ مارس

) بشــأن متابعــة اإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جخطــة اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي القــرار    ٢
المســــــتوى للجمعيــــــة العامــــــة بشــــــأن الوقايــــــة مــــــن األمــــــراض غيــــــر المعديــــــة (غيــــــر الســــــارية) ومكافحتهــــــا؛ انظــــــر الوثيقــــــة 

  لالطالع على نص خطة العمل. ٤، الملحق ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج
) بشـأن خطـة التنفيـذ الشـاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات ٢٠١٢( ٦-٦٥ع ص جخطة اعتمدتها جمعية الصحة في القرار    ٣

 لالطالع على نص خطة التنفيذ. ٢، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ع ص جوالرضع وصغار األطفال؛ انظر الوثيقة 

ظمــة أنــه الشــخص الــذي لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن العمــر. وتعــّرف المنُيعــّرف الطفــل فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى    ٤
سـنة. وفـي االستقصـاءات العالميـة، ُيشـار إلـى البيانـات  ١٩سـنوات و ١٠المراهق علـى أنـه الشـخص الـذي يتـراوح عمـره بـين 

ســنة وأكثــر بوصــفها بيانــات تخــص األشــخاص البــالغين.  ١٨بشـأن فــرط الــوزن والســمنة لــدى األشــخاص الــذين تبلــغ أعمــارهم 
ويســاوي  ،الــذين يشــملون المــراهقين ،لــى جميــع األطفــال دون التاســعة عشــرةوفــي هــذا الســياق، تشــير ســمنة األطفــال بالتــالي إ
انحرافات معيارية فـوق قيمـة وسـيط معـايير المنظمـة لنمـو الطفـل فـي حالـة  ٣منسب كتلة الجسم حسب السن لديهم أكثر من 

وأكثــر مــن انحــرافين معيــاريين فــوق قيمــة وســيط معــايير المنظمــة للنمــو فــي حالــة األطفــال الــذين  ،األطفــال دون ســن الخامســة
  سنة. ١٩سنوات و ٥تتراوح أعمارهم بين 

٥    UNICEF, WHO, The World Bank Group. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF-WHO-World Bank 
joint child malnutrition estimates (2016 edition), available at: http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2015/en/ 
(accessed 6 March 2017).                                                                                                                                             
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 ،ســـمنة األطفـــال وعواقبهـــا منعـــدمًا فـــي عـــدة ســـياقاتمشـــكلة بحجـــم مـــازال الـــوعي لصـــعيد العـــالمي، والســـمنة علـــى ا
ويحتمل أال ُتعتبر فيها الوقاية من سمنة األطفال أولوية مـن أولويـات وخصوصًا في بلدان يشيع فيها نقص التغذية 

قــد عبــًأ مزدوجــًا تواجــه ، فإنهــا ًا ســريعاً و/ أو تغــذوي اً واقتصــادي اً وٕاذ تشــهد البلــدان تحــوًال اجتماعيــالعموميــة.  الصــحة
واألطفـال الـذين عـانوا األفـراد نفسـهم.  لدىاألسرة نفسها وحتى  في وفرط زيادة الوزنالتغذية غير الكافية يجمع بين 

يتعرضـون بوجـه خـاص لخطـر المعانـاة مـن فـرط  في مرحلة الطفولة المبكـرةمن نقص التغذية إما داخل الرحم وٕاما 
مـدخوًال عاليـًا للطاقـة وسـلوكًا متسـمًا تشـجع أي فـي بيئـة  ،بيئـة مسـببة للسـمنةجدوا بعد ذلـك فـي إذا وُ الوزن والسمنة 
تعلـق بـالنمو تبعوامـل تـأثرًا شـديدًا ويمكن أن تتأثر استجابة الفرد البيولوجية والسلوكية لمثل تلـك البيئـة . بقلة الحركة

اعتبـارًا مـن فتـرة مـا قبـل الحمـل وعبـر األجيـال وبالضـغوط التـي يمارسـها األنــداد يتعـرض لهـا الفـرد طـوال العمـر أو 
 والقواعد االجتماعية.

 
بــبطء التقــدم المحــرز فــي التصــدي لســمنة الرضــع واألطفــال والمــراهقين وعــدم  اعترفــت المــديرة العامــةوٕاذ  -٣

واالســتراتيجيات  واليــاتالالســتعراض  ٢٠١٤فــي عــام  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــال تأنشــأاتســاقه، 
والهــدف هــا بهــدف الوقايــة مــن معانــاة الرضــع واألطفــال والمــراهقين مــن الســمنة. ثغراتواالســتناد إليهــا وســد  قائمــةال

اآلثــار النفســية واالجتماعيــة الحــد مــن خطــر المراضــة والوفيــات بســبب األمــراض غيــر الســارية وتقليــل المنشــود هــو 
 معاناة الجيل القادم من السمنة.طفال والبالغين وتقليص خطر األلدى سمنة الالسلبية الناجمة عن 

  
ـــــة عضـــــو ونظـــــرت فـــــي  ١٠٠وتشـــــاورت مـــــع أكثـــــر مـــــن  ١وٕاذ استعرضـــــت اللجنـــــة البّينـــــات العلميـــــة -٤ دول

مجموعــــة شــــاملة ومتكاملــــة مــــن وضــــعت الصـــيغة النهائيــــة لتقريرهــــا الــــذي تضـــّمن ، تعليقــــًا إلكترونيــــاً  ١٨٠ حـــوالي
المعلومـــات األساســـية  تضـــّمنويعـــرض التقريـــر مبـــررات هـــذه التوصـــيات وي ٢للتصـــدي لســـمنة األطفـــال.التوصـــيات 
وجميــع الجهــات إلــى االضــطالع بــدور القيــادة دعــت اللجنــة الحكومــات قــد و  خطــة التنفيــذ.لمســودة هــذه الالمتعلقــة ب

مـن للحـد مـن خطـر السـمنة ل العمـل باسـم األطفـافـي إطـار االعتـراف بمسـؤوليتها األخالقيـة صاحبة المصلحة إلى 
معالجــة األطفــال إصــالح البيئــات المســببة للســمنة واتبــاع نهــج يــدوم طــوال العمــر وتحســين بأهميــة  اإلقــرارخــالل 

 المعانين من السمنة أو االستجابة لمقتضيات معالجتهم.
  

) ١٢(٦٩ع ص ج اإلجرائــي، اعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون المقــرر ٢٠١٦وفــي عــام  -٥
خطــة تنفيـــذ توجــه مواصـــلة اتخـــاذ  ٣أن يضــع، بالتشـــاور مـــع الــدول األعضـــاء،الــذي طلبـــت فيــه مـــن المــدير العـــام 

 اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.
  

هــدف خطــة التنفيــذ ونطاقهــا القســم األول عــرض وتتــألف مســودة الخطــة الناشــئة عــن ذلــك مــن قســمين. وي -٦
ويحــدد القســم الثــاني اإلجــراءات الالزمــة للقضــاء علــى ســمنة األطفــال فــي المجــاالت المحــددة  ومبادئهــا التوجيهيــة.

العناصـر الرئيسـية الرصـد والمسـاءلة؛ (رابعـًا) ثالثـًا) (توصيات اللجنة الست؛ التالية: (أوًال) القيادة؛ (ثانيًا) مجموعة 
 ومسؤولياتها.لنجاح التنفيذ؛ (خامسًا) أدوار الجهات صاحبة المصلحة 

  
                                                           

١             WHO. Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood 

Obesity: Report of the ad hoc working group on science and evidence for ending childhood obesity. Geneva: 

World Health Organization, 2016.                                                                                                                               
٢                Commission on Ending Childhood Obesity. Report of the Commission on Ending Childhood Obesity.   

Geneva: World Health Organization, 2016, available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204176/1/9789241510066_eng.pdf?ua=1 (accessed 6 March 2017).    

 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ٣
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 مسودة خطة التنفيذ
  

  الهدف والنطاق
  
اللجنــة المعنيــة تســتند هــذه المســودة لخطــة التنفيــذ إلــى التوصــيات والمبــررات المصــاحبة الــواردة فــي تقريــر  -٧

بالقضاء على سمنة األطفال وتهدف إلى توجيـه الـدول األعضـاء والجهـات الشـريكة األخـرى بشـأن اإلجـراءات التـي 
يلزم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات. وتعترف بأن الدول األعضاء تواجه تحديات مختلفة متعلقة بجميع أشـكال سـوء 

والفـرق فـي تقاسـم  ،فـي األطـر الدسـتورية فيمـا بـين الـدول األعضـاء بأوجـه االخـتالفالتغذية. وتسلم مسـودة الخطـة 
والتبــاين فــي سياســات الصــحة العموميــة الموجــودة فــي مختلــف البلــدان. وينبغــي  ،المسـؤولية بــين مســتويات الحكومــة

ت إدمـاج اإلجـراءات الراميــة إلـى القضــاء علـى ســمنة األطفـال فــي السياسـات والبــرامج الراهنـة عبــر مختلـف المجــاال
على جميع المستويات. ويتواءم الهدف المتمثل في القضاء على سمنة األطفال مع أهداف خطة التنمية المستدامة 

لجميــع أشــكال نهايــة وضــع مــن قبيــل الغايــات المدرجــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تــدعو إلــى  ٢٠٣٠لعــام 
تحقيـق و  ،)٤-٣سـارية (الغايـة عن األمراض غيـر ال تخفيض الوفيات المبكرة الناجمةو  ،)٢-٢(الغاية  سوء التغذية

المسـاواة داخـل  الحد من انعدامو  ،)٤والمساهمة في التعليم الجيد (الهدف  ،)٨-٣(الغاية  التغطية الصحية الشاملة
). وٕاذا اتخذت الـدول األعضـاء إجـراءات سـريعة وشـاملة للوقايـة مـن سـمنة األطفـال ١٠(الهدف  البلدان وفيما بينها

، فسيواَصــل بعــد ذلــك تعزيــز مبــادرات صــحية أخــرى تشــمل المبــادرات الراميــة إلــى تحســين صــحة األمهــات وعالجهــا
ممـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الغايـــات األوســـع نطاقـــًا لضـــمان الصـــحة  ،واألطفـــال والمـــراهقين وتغـــذيتهم ونشـــاطهم البـــدني

السـبل  ١لتـأثير الطويـل األمـد. ويصـف الشـكل والعافية. ويتيح هذا التآزر محـورًا إضـافيًا لتركيـز الجهـود مـن أجـل ا
التي تسمح لجهود القضاء على سمنة األطفال بالجمع بـين اسـتراتيجيات مختلفـة مثـل االسـتراتيجية العالميـة لألمـين 

واإلعــالن السياســي لالجتمــاع الرفيــع المســتوى للجمعيــة  ،العــام لألمــم المتحــدة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق
وعقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل  ،الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا العامــة بشــأن

ضافة القيمة إليها مما يسهم في تحسين الصحة والعافية لدى هذا الجيل والجيل القادم وإ  ،)٢٠٢٥–٢٠١٦التغذية (
 من األطفال.
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  األطفال تسهم في عدة استراتيجيات أخرى: جهود القضاء على سمنة ١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوجيهية المبادئ
 
تــدعم هــذه المســودة حــددت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى ســمنة األطفــال المبــادئ التوجيهيــة التاليــة التــي  -٨

 لخطة التنفيذ.
 

المسـؤولية األخالقيـة والقانونيـة عـن تقـع علـى عـاتق الحكومـة والمجتمـع  .حق الطفل في الصـحة  ) أ(
ر السـمنة مـن خـالل حمايـة حـق للحـد مـن خطـاتخاذ اإلجراءات باسم الطفل مع مراعاة مصـلحته الفضـلى 

لسـمنة األطفـال وتتسـق تـدابير االسـتجابة الشـاملة مـن أجـل التصـدي الطفل في الصحة وحقـه فـي الغـذاء. 
مع القبول العالمي لحق الطفل في التمتع بالصحة وااللتزامات التي تعهدت بها الدول األطراف في اتفاقية 

 ١حقوق الطفل.

األولية عن اتخاذ اإلجراءات وتنفيذ  البد للحكومات من قبول المسؤولية .تهاالتزام الحكومة وقياد  ) ب(
وسيسـفر عـدم اتخـاذ اإلجـراءات عـن عواقـب  باسم األطفال الذين ُتلزم أخالقيًا بحمـايتهم.السياسات الفعالة 

 وخيمة من حيث الصحة والعافية ومن الناحيتين االجتماعية واالقتصادية.

                                                           
) بشـأن حـق الطفـل فـي التمتـع ٢٠١٣( ١٥التعليـق العـام رقـم نـة حقـوق الطفـل، اتفاقية األمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل، لج   ١

  .CRC/C/GC/15؛ الوثيقة ٤٧)، الفقرة ٢٤بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 

االستراتيجية العالمية لألمين العام لألمم المتحدة 
  بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق:
 البقاء على قيد الحياة والنماء والتحول

  أهداف
  التنمية المستدامة

 ٨-٣و ٤-٣و ٢-٢الغايات 

عقد األمم المتحدة للعمل 
  من أجل التغذية

)٢٠٢٥ –٢٠١٦(  
(إطار العمل الخاص 

الثاني بالمؤتمر الدولي 
 المعني بالتغذية)

خطة التنفيذ الشاملة للمنظمة 
الخاصة بتغذية األمهات 
 والرضع وصغار األطفال

خطة عمل المنظمة العالمية 
للوقاية من األمراض غير 

السارية ومكافحتها 
 ٢٠٢٠- ٢٠١٣ للفترة
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نهـج يشـمل اتبـاع الوقايـة مـن السـمنة وعالجهـا  تـدابيرتتطلـب  .كومـة ككـلاتباع نهـج يشـمل الح  (ج)
الحصـــائل الصـــحية بشـــكل السياســـات علـــى مســـتوى جميـــع القطاعـــات  فـــي إطـــاره راعـــيالحكومـــة ككـــل وت

ومــن تجنــب اآلثــار الصــحية الضــارة جميــع القطاعــات علــى تحقيــق أهــدافها. منهجــي. ويمكــن أن يســاعد 
مـــن أجـــل تحقيـــق هج الحاليـــة ليســـت كافيـــة ومـــن الضـــروري إتاحـــة تـــدخالت إضـــافية منســـقة الجلـــي أن الـــنُ 

وعلى سبيل المثال،  ١األهداف المتمثلة في وقف ارتفاع معدل انتشار سمنة األطفال والمراهقين والبالغين.
ـــادة فـــرص ممارســـة النشـــا ـــوفير التثقيـــف التغـــذوي والصـــحي وزي ـــيم دورًا حاســـمًا فـــي ت ط يـــؤدي قطـــاع التعل

وتــــؤثر سياســــات الزراعــــة والتجــــارة وعولمــــة النظــــام الغــــذائي  والنهــــوض ببيئــــات مدرســــية صــــحية. البــــدني
 القــــدرة علــــى تحّمــــل تكــــاليف األغذيــــة ومــــدى توفرهــــا ونوعيتهــــا علــــى الصــــعيدين الــــوطني والمحلــــي. فــــي

مارســـة أنشـــطة التخطـــيط والتصـــميم الحضـــريين وتخطـــيط النقـــل برمتهـــا تـــأثيرًا مباشـــرًا فـــي فـــرص م وتـــؤثر
ويمكــن للهياكــل الحكوميــة المشــتركة بــين القطاعــات، علــى غــرار  البــدني وٕاتاحــة األغذيــة الصــحية. النشــاط

فرقـــة عمـــل رفيعـــة المســـتوى ومشـــتركة بـــين الـــوزارات ُتعنـــى بشـــؤون صـــحة الطفـــل والمراهـــق وتـــدرج ســـمنة 
وتبـادل المعلومـات عبـر  المصـالح المتبادلـة وتيسـر التنسـيق والتعـاونتحـدد  األطفال فـي عـداد مهامهـا، أن

  آليات التنسيق.

يشرك الحكومة  يدعو تعقيد مسألة السمنة إلى اتباع نهج شامل .اتباع نهج يشمل المجتمع ككل  (د)
والمجتمــع المــدني  واألمهــات ومقــدمي الرعايــة اآلبــاءعلــى جميــع مســتوياتها وســائر الجهــات الفاعلــة مثــل 

 والقطـاع الخـاص. ويسـتدعي االنتقـال مـن السياسـة إلـى اتخـاذوالمؤسسات األكاديميـة والمؤسسـات الخيريـة 
وعكــس اتجاههــا أن تبــذل كــل شــرائح المجتمــع جهــودًا  ســمنة األطفــالاإلجــراءات الراميــة إلــى الوقايــة مــن 

بـإيالء العنايـة المناسـبة  على المستوى المحلي والـوطني واإلقليمـي والعـالميمنسقة وتشارك مشاركة نشطة 
أمــران أساســيان لضــمان انتشــار التــدخالت  الملكيــة المشــتركة والمســؤولية المتقاَســمةلتضــارب المصــالح. و 

  الفعالة وتأثيرها.

ـــدة أن تضـــمن الحكومـــات اإلنصـــاف فـــي تغطيـــة التـــدخالت، وخصوصـــًا ينبغـــي  .اإلنصـــاف  (هـ) لفائ
 عـرض لخطـرالتـي تكـون شـديدة الت الفئات السكانية المسـَتبعدة أو المهمشـة أو الفئـات المستضـعفة األخـرى

وتقــــّوض الســــمنة وحــــاالت المراضــــة . والمعانــــاة مــــن الســــمنة علــــى حــــد ســــواء ســــوء التغذيــــة بكــــل أشــــكاله
وعـدم المسـاواة.  أوجه التحسين المحتملة في الرصيد االجتمـاعي والصـحي وتزيـد اإلجحـاف المصاحبة لها

إلـــى األغذيـــة الصـــحية هـــذه الفئـــات الســـكانية غالبـــًا مـــا تفتقـــر وتعنـــي المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة أن 
ومــن الضــروري  واألمــاكن المأمونــة لممارســة النشــاط البــدني والخــدمات الصــحية الوقائيــة وخــدمات الــدعم.

  إيالء العناية لضمان إعداد التدخالت بطرق مقبولة ومراعية لالعتبارات الثقافية.

القضــاء علــى ســوء  تــدعو أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى .خطــة التنميــة العالميــةالمواءمــة مــع   (و)
الســــارية تخفــــيض الوفيــــات المبكــــرة الناجمــــة عــــن األمــــراض غيــــر ) و ٢-٢(الغايــــة  بكــــل أشــــكاله التغذيــــة
   التغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة. وسيســــــاهم الحــــــد مــــــن ســــــمنة األطفــــــال أيضــــــًا فــــــي تحقيــــــق )٤-٣ (الغايــــــة
وسـيكفل إدمـاج القضـاء ). ١٠(الهـدف المساواة  الحد من انعدامو ) ٤التعليم الجيد (الهدف و ) ٨-٣(الغاية 

على سمنة األطفال في األطر الوطنية للتنمية والتمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة استجابة 
  جميع القطاعات.

                                                           
) بشـــأن متابعـــة اإلعـــالن السياســـي لالجتمـــاع الرفيـــع المســـتوى للجمعيـــة العامـــة بشـــأن ٢٠١٣( ١٠-٦٦ع ص جالقـــرار     ١

) بشــأن خطــة التنفيــذ الشــاملة ٢٠١٢( ٦-٦٥ع ص جالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، والقــرار 
 الخاصة بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال.
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سـلطت اللجنـة األضـواء علـى ضـرورة الحـد  .عمـرمراحل الجميع في نهج شامل ل الجهودإدماج   (ز)
إدمـــاج  خـــاذ اإلجـــراءات حتـــى فـــي فتـــرة مـــا قبـــل الحمـــل. وســـيعودمـــن خطـــر ســـمنة األطفـــال مـــن خـــالل ات

وغيرهـــا مـــن المنظمـــة الراهنـــة التـــدخالت الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال وعالجهـــا فـــي مبـــادرات 
بفوائـــد إضـــافية علـــى الصـــحة فـــي األمـــد  ،باالعتمـــاد علـــى نهـــج شـــامل لجميـــع مراحـــل العمـــر ،المبـــادرات
المبــادرات االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن صــحة المــرأة وتشــمل هــذه  ١األطــول.

والطفل والمراهق، واإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من األمراض 
لـدولي الثـاني غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها، وٕاعالن روما بشأن التغذية المعتمد خـالل المـؤتمر ا

)، وعقـد األمـم المتحـدة ٢٠١٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٢١إلـى  ١٩المعني بالتغذيـة (رومـا، فـي الفتـرة مـن 
وســائر  أخــرى للمنظمــةاسـتراتيجيات وخطــط تنفيــذ عــدة وهنــاك . )٢٠٢٥–٢٠١٦للعمـل مــن أجــل التغذيــة (

 لاطفــــاألصــــغار ع و والرضــــهــــات تغذيــــة األمتحســــين تصــــل بتاألمــــم المتحــــدة التابعــــة لمنظومــــة  الهيئــــات
ــًا بالعناصــر الرئيســية لــنهج شــامل للوقايــة مــن  تهموصــحوالمــراهقين  علــى أمثــل وجــه وتــرتبط ارتباطــًا وثيق

التــي تقــدم التوجيــه ذات الصــلة ويمكــن االطــالع علــى المبــادئ والتوصــيات المعنيــة فــي الوثــائق  الســمنة.
الرامية إلى التصدي لسمنة األطفال في مجاالت  عمر. وينبغي أن ُتدمج المبادراتمراحل الجميع الشامل ل

وتحســين  حقهــم األساسـي فـي الصـحة عمـاللمسـاعدة األطفـال علـى إوتسـتند إليهــا العمـل الراهنـة المـذكورة 
  النظام الصحي.التي ُتلقى على  اءعباألبالحد في الوقت ذاته من عافيتهم 

 ومن الضروري إرساء آليـة. لمكافحة سمنة األطفال السياسي والماليالبد من االلتزام  .المساءلة  (ح)
 ممــا ييســر مســاءلة الحكومــاتوحصــائل هــذه السياســات  وٕاطــار متينــين لرصــد وضــع السياســات وتنفيــذها

  التي تتعهد بها.بشأن االلتزامات والجهات الفاعلة غير الدول 

المسـتدامة إلـى تحقيـق  المدرجة فـي أهـداف التنميـة ٨-٣تدعو الغاية  .التغطية الصحية الشاملة  )ط(
االسـتفادة مـن سلسـلة أنشـطة التغطية الصحية الشاملة عبر خدمات صحية متكاملة تمّكن األشـخاص مـن 

ومـــن هـــذا  ٢تعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض والتشـــخيص والعـــالج والتـــدبير العالجـــي طيلـــة العمـــر.
ومعالجــة  مــن فــرط الــوزن والســمنة الوقايــةالمنطلــق، ينبغــي اعتبــار إتاحــة التــدخالت وتغطيتهــا ألغــراض 
 وا مـن السـمنةالذين هم على وشك أن يعـاناألطفال المعانين من السمنة واألطفال المعانين من فرط الوزن 

  من العناصر المهمة للتغطية الصحية الشاملة.
  

 اإلجراءات الالزمة للقضاء على سمنة األطفال
 
للبيئــة المســببة للســمنة وتــدخالت تنفــذ فــي فتــرات اقترحــت اللجنــة ســت مجموعــات مــن التوصــيات للتصــدي  -٩

 زمنية حاسمة من مراحل العمر للوقاية من السمنة ومعالجة األطفال المعانين من السمنة.
 

وسيتطلب تنفيذ التوصيات على نحو فعـال االلتـزام والقيـادة علـى المسـتوى السياسـي وتـوفير القـدرات لتنفيـذ  -١٠
 .٢اءلة مختلف الجهات صاحبة المصلحة. ويرد توضيح اإلطار في الشكل التدخالت الالزمة والرصد الفعال لمس

  
  

                                                           
١            The Minsk Declaration: the life-course approach in the context of Health 2020, available at: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/289962/The-Minsk-Declaration-EN-rev1.pdf?ua=1 
(accessed 6 March 2017).  

بشــأن الصــحة العالميــة والسياســة الخارجيــة الصــادر عــن الجمعيــة  ٦٩/١٣٢علــى النحــو المعبــر عنــه أيضــًا فــي القــرار    ٢
  العامة لألمم المتحدة.
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الرصد والمساءلة
 الحصائل المتوسطة

 بيئة أوفر صحة
 سلوك أوفر صحة

الحد من عوامل الخطر 
 البيولوجية

 بناء القدرات

 
 

الحصيلة 
 األمدالطويلة 

خفض معدل 
انتشار سمنة 

 األطفال

 التدخالت
 تعزيز النظام الغذائي الصحي -١
 تعزيز النشاط البدني -٢
 الرعاية قبل الحمل وأثناءه -٣
النظام الغذائي والنشاط البدني في مرحلة  -٤

 الطفولة
صحة األطفال في سن الدراسة وتغذيتهم  -٥

 ونشاطهم البدني
 إدارة الوزن -٦

دة
قيا
 ال

  : إطار العمل للقضاء على سمنة األطفال٢الشكل 

  

وأعدت مكاتب المنظمة اإلقليمية عـدة اسـتراتيجيات وخطـط عمـل تتنـاول بعـض جوانـب التوصـيات الـواردة  -١١
ويمكـــن إدمـــاج هـــذه األدوات ومواصـــلة تـــدعيمها عنـــد االقتضـــاء مـــن خـــالل  ١قبـــل وضـــع اســـتراتيجية عالميـــة. أدنـــاه

 مواءمتها مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على سمنة األطفال.
 

سي اتباع نهج متعدد القطاعات إلحراز تقـدم مسـتمر. وتتضـمن األقسـام التاليـة توجيهـات بشـأن ومن األسا -١٢
واإلجراءات الداعمة التي تتخذها الجهـات صـاحبة  ،اإلجراءات الالزمة التي يجب على الدول األعضاء النظر فيها

القائمـة فـي بعـض الـدول األعضـاء بغية تحقيق أهداف هذه الخطـة للتنفيـذ. واعترافـًا بالسياسـات  ،المصلحة األخرى
، تشـــجَّع الـــدول األعضـــاء علـــى مـــنح األولويـــة لإلجـــراءات بكـــل أشـــكالهوالمعـــدالت المتباينـــة النتشـــار ســـوء التغذيـــة 

 المعتمدة على نهج تدريجي وفقًا للسياق المحلي والعوامل المسببة للسمنة وفرص التدخل.
  
  
  
  
  
  

                                                           
. كوبنهـاغن: مكتـب ٢٠٢٠-٢٠١٥مكتب المنظمة اإلقليمي ألوروبا. خطة العمـل األوروبيـة الخاصـة بالغـذاء والتغذيـة     ١

؛ ومكتب المنظمة اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا. خطـة العمـل االسـتراتيجية لتخفيـف العـبء ٢٠١٥المنظمة اإلقليمي ألوروبا؛ 
. دلهـــــي: مكتـــــب المنظمـــــة اإلقليمـــــي لجنـــــوب شـــــرق ٢٠٢٥-٢٠١٦المـــــزدوج لســـــوء التغذيـــــة فـــــي إقلـــــيم جنـــــوب شـــــرق آســـــيا 

ـــدان األمريكيـــة. خطـــة العمـــل للوقايـــة مـــن الســـمنة لـــدى األطفـــال والمـــراهقين. واشـــنطن ٢٠١٦ آســـيا؛ ؛ ومنظمـــة الصـــحة للبل
 ؛ ومكتب المنظمة اإلقليمي لغرب المحيط الهـادئ. خطـة العمـل لتخفيـف٢٠١٤العاصمة: منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛ 

. مانيال: مكتب المنظمة اإلقليمي لغرب المحـيط ٢٠٢٠-٢٠١٥العبء المزدوج لسوء التغذية في إقليم غرب المحيط الهادئ 
  .٢٠١٥الهادئ؛ 
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  شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعاتتوفير القيادة التخاذ إجراءات   :أوالً 
  

  المبررات
  

عن ضمان تمتـع مواطنيهـا بالصـحة فـي أول مراحـل العمـر. تقع على عاتق الحكومات المسؤولية النهائية  -١٣
األطفال تنسـيق مسـاهمات جميـع القطاعـات والمؤسسـات الحكوميـة فـي وضـع السياسـات وتتطلب الوقاية من سمنة 

وتنفيــذها. وتشــمل القيــادة االســتراتيجية الوطنيــة إنشــاء هياكــل لتصــريف الشــؤون علــى نطــاق طائفــة مــن القطاعــات 
السياســات  ذنفيــوالبــد مــن تخصــيص المــوارد لتتعتبــر ضــرورية إلدارة وضــع القــوانين والسياســات والبــرامج وتنفيــذها. 

وتعزيــز قــدرة القــوى العاملــة. وتعــد القيــادة الوطنيــة ضــرورية أيضــًا إلدارة المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 
بهـدف النجـاح فـي تنفيـذ البـرامج واألنشـطة  ،مثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديميـة

 واالستثمارات ورصدها وتقييم تأثيرها.
 

لتنفيــذ توصــية اللجنــة بشــأن أدوار اإلجــراءات التــي ينبغــي أن تتخــذها الــدول األعضــاء  ١ويقتــرح الجــدول  -١٤
ويحــدد الخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا لضــمان فعاليــة اإلجــراءات. وُيحتمــل أن تكــون الــدول األعضــاء ومســؤولياتها 

 ه السياسات وتعززها.بعض البلدان قد نفذت بعضًا من هذه السياسات ويمكنها أن تستند إلى هذ
  
التــي ينبغــي أن تتخــذها الــدول  األدوار والمســؤوليات الموصــى بهــا واإلجــراءات المقترحــة  :١الجدول 

  األعضاء
  

  األدوار والمسؤوليات الموصى
  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  بها التي حددتها اللجنة

امــــــتالك ناصــــــية األمــــــور وتــــــوفير القيــــــادة   ) أ(
السياســـي للتصـــدي لســـمنة األطفـــال فـــي  وااللتـــزام

  األمد الطويل.

االتصـــــال المنـــــتظم بأعضـــــاء البرلمانـــــات لترســـــيخ  ضـــــمان
  االلتزام الرفيع المستوى بالوقاية من سمنة األطفال.

حوارات سياسية منتظمة رفيعـة المسـتوى بشـأن سـمنة  إجراء
  األطفال.

  للتصدي لسمنة األطفال. مستدامةتعبئة موارد 
 التـــدخالتإعـــداد ميزانيـــة وتشـــريع أو صـــك تنظيمـــي لتنفيـــذ 

  الرئيسية الرامية إلى الحد من سمنة األطفال.
تنســـــــــيق مســـــــــاهمات جميـــــــــع القطاعـــــــــات   ) ب(

والمؤسســـات الحكوميـــة المســـؤولة عـــن السياســـات 
يلـي:  على سبيل المثال ال الحصر مـاالتي تشمل 

التعلـــــيم؛ األغذيـــــة والزراعـــــة؛ التجـــــارة والصـــــناعة؛ 
ة؛ الشــــــؤون الماليــــــة واإليــــــرادات؛ الرياضــــــة التنميــــــ
؛ االتصاالت؛ التخطيط البيئي والحضري؛ والترفيه

  النقل والشؤون االجتماعية؛ التجارة.

إنشاء مجموعة متعددة القطاعات أو توسيع نطاق مجموعة 
ـــة لتنســـيق أنشـــطة  راهنـــة تشـــمل الوكـــاالت الحكوميـــة المعني

ـــيم علـــى وضـــع السياســـات وتنفيـــذ التـــدخالت والرصـــد وا لتقي
  مستوى الحكومة ككل، بما في ذلك نظم المساءلة.
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  األدوار والمسؤوليات الموصى
  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  بها التي حددتها اللجنة

ضــــمان جمــــع البيانــــات عــــن منســــب كتلــــة   (ج)
الجسم حسب السن فيما يتعلـق باألطفـال، بمـا فـي 
ذلك الفئات العمرية التـي ال ُترصـد حاليـًا، وتحديـد 

  أهداف وطنية بشأن سمنة األطفال.

تحديد أهداف وطنية أو محلية محددة المدة للحد من سـمنة 
منســـب كتلـــة الجســـم حســـب األطفـــال وآليـــات للرصـــد تشـــمل 

أخرى مالئمة تصنَّف حسـب السـن  تدابيرإضافة إلى  السن
  والجنس والوضع االجتماعي واالقتصادي.

أو  توصـــــياتوضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة أو   (د)
تدابير سياسية تكفـل اإلشـراك المناسـب للقطاعـات 
المعنيـــــــة، بمـــــــا فيهـــــــا القطـــــــاع الخـــــــاص، حســـــــب 

اإلجـراءات الراميـة إلـى الحـد مـن االقتضاء، لتنفيذ 
  .سمنة األطفال

وضــع آليــات لتنســيق مشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 
  وخضوعها للمساءلة في إطار تنفيذ التدخالت.

حة إلدارة حـــــاالت تضـــــارب وضــــع آليـــــات/ سياســـــات واضــــ
  المصالح.

 
  توصيات اللجنة  :ثانياً 

  
  المبررات

  
ال يمكــن لتــدخل واحــد أن يضــع حــدًا لتنــامي وبــاء الســمنة. ويقتضــي النجــاح فــي التصــدي لســمنة األطفــال  -١٥

وتنــاول العناصـر الحاسـمة فــي جميـع مراحــل العمـر باتخـاذ إجــراءات منسـقة ومتعــددة  مقاومـة البيئـة المســببة للسـمنة
 القطاعات تخضع للمساءلة.

 
وتتوفر في الدول األعضاء بعض البرامج ذات الصلة التي تقدم التوجيهات بشأن النظام الصحي والنشاط  -١٦

ية األطفال وفي جميع مراحل العمر. البدني على مستوى الفئات السكانية في سياقات مثل المدارس ومؤسسات رعا
وتســلط توصــيات اللجنــة األضــواء علــى الحاجــة الملحــة إلــى إضــافة عناصــر أخــرى للوقايــة مــن الســمنة وعالجهــا 

 ستسهم في تحقيق مجموعة من األهداف الخاصة بصحة األمهات والرضع وصغار األطفال والمراهقين.
  

خطـر المسـاهمة فـي هـذه المشـكلة واألوضـاع السياسـية وتختلف معدالت انتشـار سـمنة األطفـال وعوامـل ال -١٧
واالقتصــادية بــين الــدول األعضــاء. وتهــدف اإلجــراءات الموصــى بهــا أدنــاه إلــى تمكــين البلــدان مــن تقيــيم مجموعــة 
التــدخالت المتكاملــة التــي يمكــن تنفيــذها علــى أفضــل وجــه فــي ســياقاتها الخاصــة. ويفّصــل القســم الرابــع ســبل مــنح 

اءات ووضــع نهــج تــدريجي للتنفيــذ بهــدف دعــم الحكومــات فــي اتخــاذ تلــك اإلجــراءات. وتتــاح بعــض األولويــة لإلجــر 
األدوات والموارد على الصعيدين العالمي واإلقليمي لدعم الدول األعضاء في وضع السياسات والتدخالت وتنفيـذها 

والمـوارد المتاحـة حاليـًا وغيرهـا ورصدها وتقييمها. وستعد صـفحة علـى الموقـع اإللكترونـي للمنظمـة لتحديـد األدوات 
 ١من األدوات والموارد إذ يجري تطويرها.

  
وتعرض الجداول الواردة أدناه أمثلة على اإلجراءات التي قد تنظر الدول األعضاء في اتخاذها بغية تنفيـذ  -١٨

سياســات توصــيات اللجنــة الســت. ويمكــن أن تُــدمج التــدخالت الراميــة إلــى التصــدي لســمنة األطفــال فــي الخطــط وال
 والبرامج الوطنية الراهنة وتستند إليها.

  

                                                           
 ./http://www.who.int/end-childhood-obesity/enسُينشر ذلك على موقع المنظمة اإللكتروني على العنوان التالي:     ١
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اإلجراءات الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تعزز مدخول األغذية الصحية وتحد من مدخول  -١
  )٢(الجدول  األغذية غير الصحية والمشروبات التي تحلى بالسكر لدى الطفل والمراهق

  
  المبررات

  
المـــدخول العـــالي للطاقـــة والخمـــول البـــدني، بمـــا فـــي ذلـــك الســـلوك تشـــجع البيئـــة المســـببة للســـمنة هـــي بيئـــة  -١٩

قة والقواعـد . ويشمل ذلك األغذية وفرص النشاط البدني المتاحة والميسورة الكلفة والمنال والمسوّ المتسم بقلة الحركة
أوفــر صــحة بــد مــن تمكــين األطفــال واألســر كــي يتخــذوا قــرارات وال باألغذيــة والنشــاط البــدني.االجتماعيــة المتصــلة 

األغذية الصـحية والنشـاط  بشأنوستقوَّض المعارف التي تقوم عليها القرارات بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني. 
ع فيهـا البدني في حال تضارب الرسائل المنقولة عن طريـق التسـويق فـي وسـائل اإلعـالم وفـي السـياقات التـي يتجّمـ

التنظـيم الـذاتي عـادة أهميـة محـدودة مـا لـم تشـارك الحكومـة مشـاركة  األطفال. وتكتسـي التـدابير الطوعيـة وٕاجـراءات
تحديـد العقوبـات فـي حـال عـدم االمتثـال. ويمكـن أن تعرقـل فـي نشطة فـي وضـع المعـايير واإلطـار الزمنـي للتنفيـذ و 

تمكــين مــن الـنهج الطوعيــة وٕاجــراءات التنظــيم الــذاتي أيضــًا التقــدم إذا اسـُتخدمت لتأجيــل التنظــيم الفعــال. ويقتضــي ال
 اختيار نمط حياة صحي إتاحة األغذية الصحية وفرص النشـاط البـدني وجعلهـا ميسـورة الكلفـة بسـهولة لجميـع أفـراد

ويفتــرض أيضـًا أن يشــارك األطفــال األكثـر حرمانــًا والمعرضــون بوجـه خــاص لخطــر المعانـاة مــن الســمنة  ،المجتمـع
  مشاركة تامة في التدخالت.

  
  األعضاء الدول تتخذها أن ينبغيدرة عن اللجنة والخطوات التي الصا ١التوصية   :٢الجدول 

  
  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  توصيات اللجنة

ضــــــــــــمان إعــــــــــــداد معلومــــــــــــات    ١-١
ـــــــــة مناســـــــــبة  ـــــــــة تغذوي ـــــــــادئ توجيهي ومب
ومحـــــــددة الســــــــياق تســــــــتهدف البــــــــالغين 
واألطفال على حد سواء وتعميمهـا علـى 

أن تكــــون  كــــل شــــرائح المجتمــــع، علــــى
  بسيطة ومفهومة وميّسرة.

إطـــالع الســـكان علـــى فـــرط الـــوزن والســـمنة لـــدى األطفـــال وعواقبهمـــا علـــى الصـــحة 
  والعافية.

تحـــديث التوجيهـــات بشـــأن الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال مـــن خـــالل اســـتهالك أغذيـــة 
  صحية طيلة العمر، عند االقتضاء.

ئمـة علـى األغذيـة بشـكل ضمان تعميم مبـادئ توجيهيـة خاصـة بالنظـام الغـذائي وقا
  ميّسر على األطفال ومقدمي الرعاية وموظفي المدارس وأصحاب المهن الصحية.

إعـــداد حمـــالت للتوعيـــة العامـــة بشـــأن النظـــام الغـــذائي الصـــحي والحاجـــة إلـــى هـــذا 
النظـــام وٕالـــى النشـــاط البـــدني وشـــنها بتمويلهـــا ومواصـــلتها علـــى النحـــو المالئـــم مـــع 

  مرور الوقت.
ضـــــــريبة فعالـــــــة علــــــــى فـــــــرض    ٢-١

  .المشروبات التي تحلى بالسكر
  تحليل إدارة الضريبة المفروضة على المشروبات التي تحلى بالسكر وتأثيرها.

  فرض ضريبة فعالة على المشروبات التي تحلى بالسكر وفقًا إلرشادات المنظمة.
تنفيذ مجموعة التوصيات بشأن    ٣-١

تســــــــويق األغذيــــــــة والمشــــــــروبات غيــــــــر 
مــن أجــل الحــد مــن  ١لألطفــال الكحوليــة

تعــــــرض األطفــــــال والمــــــراهقين لتســــــويق 
ــــــر الصــــــحية ومــــــن تــــــأثير  ــــــة غي األغذي

  تسويقها.

تقيــيم أثــر التشــريعات واللــوائح والمبــادئ التوجيهيــة للتصــدي لتســويق األغذيــة غيــر 
  الصحية والمشروبات غير الكحولية لألطفال، عند االقتضاء.

أو اللوائح وتنفيـذها لفـرض القيـود علـى تسـويق اعتماد تدابير فعالة مثل التشريعات 
األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر الكحوليـــة لألطفـــال والحـــد مـــن خـــالل ذلـــك مـــن تعـــرض 

  األطفال والمراهقين لذلك التسويق.
وضــــع آليــــات تضــــمن فعاليــــة إنفــــاذ التشــــريعات أو اللــــوائح بشــــأن تســــويق األغذيــــة 

  والمشروبات غير الكحولية لألطفال.

                                                           
) بشـأن تسـويق األغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة ٢٠١٠( ١٤-٦٣ع  ص  جالتي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة فـي القـرار     ١

  .٣، الملحق ١سجالت/ /٦١/٢٠٠٨ع  ص  جلألطفال؛ انظر أيضًا الوثيقة 
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  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  توصيات اللجنة
مواصـــــــفات المغــــــــذيات وضـــــــع    ٤-١

لتحديــــــــد األغذيــــــــة والمشــــــــروبات غيــــــــر 
  الصحية.

وضع نموذج وطنـي لتحديـد مواصـفات المغـذيات مـن أجـل تنظـيم التسـويق وفـرض 
الضــرائب والتوســيم واإلمــداد فــي المؤسســات العامــة، باالســتناد إلــى نمــاذج المنظمــة 

  ١اإلقليمية أو العالمية لتحديد مواصفات المغذيات.
لتعــــــــاون بــــــــين الــــــــدول إرســــــــاء ا   ٥-١

األعضاء للحد من أثـر تسـويق األغذيـة 
والمشـــــــــروبات غيـــــــــر الصـــــــــحية عبـــــــــر 

  الحدود.

المشــاركة فــي مناقشــات مشــتركة بــين البلــدان بشــأن السياســات واالقتراحــات الراميــة 
إلى تنظيم تسويق األغذية غير الصحية والمشروبات غيـر الكحوليـة لألطفـال عبـر 

  اإلقليمية وغيرها من اآلليات اإلقليمية المعنية. الحدود عن طريق لجان المنظمة

تطبيــــــق نظــــــام عــــــالمي موحــــــد    ٦-١
  لتوسيم المغذيات.

العمـــل مـــن خـــالل لجنـــة دســـتور األغذيــــة الـــدولي (هيئـــة الدســـتور الغـــذائي) علــــى 
المســتوى الــدولي مــن أجــل وضــع نظــام موحــد لتوســيم األغذيــة ودعــم جهــود التوعيــة 

ــــــع األغذيــــــة الكتســــــاب المعــــــارف الصــــــحية مــــــن  خــــــالل التوســــــيم اإللزامــــــي لجمي
  والمشروبات المعبأة مسبقًا.

  اعتماد قوانين ولوائح إلزامية للتوسيم التغذوي على المستوى المحلي.
تطبيـــق نظـــام توســـيم توضـــيحي    ٧-١

علــى غــالف العبــوات، علــى أن تدعمــه 
أنشـــــــــــطة للتوعيـــــــــــة العامـــــــــــة للبـــــــــــالغين 
واألطفــــال ألغــــراض اكتســــاب المعــــارف 

  وية.التغذ

النظـر فــي إجــراء اختبـار قبــل التســويق/ االســتهالك لتطبيـق نظــام توســيم توضــيحي 
  على نموذج لتحديد مواصفات المغذيات. على غالف العبوات بناءً 

اعتمـــــاد نظـــــام توســـــيم توضـــــيحي إلزامـــــي علـــــى غـــــالف العبـــــوات أو تطـــــويره عنـــــد 
لصــحي لألغذيــة االقتضــاء باالســتناد إلــى أفضــل البّينــات المتاحــة لتحديــد الطــابع ا

  والمشروبات.
مطالبـــة ســـياقات مثـــل المـــدارس    ٨-١

ومؤسســــــات رعايــــــة األطفــــــال والمرافــــــق 
واألحــداث الرياضــية الخاصــة باألطفــال 

  بتهيئة بيئات توفر أغذية صحية.

وضــع المعــايير المتعلقــة باألغذيــة التــي يمكــن إتاحتهــا أو بيعهــا فــي ســياقات رعايــة 
ياضــية الخاصــة باألطفــال (انظــر أيضــًا التوصــيتين األطفــال والمرافــق واألحــداث الر 

  على نموذج وطني لتحديد مواصفات المغذيات. ) بناءً ١-٥و ٩-٤
تطبيق قوانين ولوائح ومعايير بشأن مثل تلـك األغذيـة علـى خـدمات توريـد األغذيـة 

  للمدارس ومؤسسات رعاية األطفال والسياقات المعنية األخرى الراهنة.
األغذيـــة الصــــحية زيـــادة إتاحــــة    ٩-١

  في المجتمعات المحرومة.
إشراك الجهات الفاعلة وتخصيص الموارد خـارج النظـام الصـحي مـن أجـل تحسـين 
إتاحـــــة األغذيـــــة المغذيـــــة وتوافرهـــــا وٕامكانيـــــة تحمـــــل تكاليفهـــــا بشـــــكل مســـــتمر فـــــي 
المجتمعات المحرومـة (مـن خـالل الحـوافز المقدمـة إلـى الباعـة بالتجزئـة وسياسـات 

  طق لبيع األغذية على سبيل المثال).تحديد المنا
علـى المبـادئ التوجيهيـة  وضع لوائح ومعايير متعلقة ببرامج الدعم االجتماعي بناءً 

  الوطنية والدولية بشأن النظام الغذائي.
  حفز إنتاج الفواكه والخضر على المستوى المحلي مثل الزراعة الحضرية.

  
  
  
  

                                                           
تحديــد مواصــفات المغــذيات، المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي: انظــر نمــوذج منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ل    ١

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18621 ــــــد مواصــــــفات ــــــا لتحدي ــــــب المنظمــــــة اإلقليمــــــي ألوروب ؛ ونمــــــوذج مكت
  المغذيات المتاح على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Europe-nutrient-profile-model-2015-en.pdf?ua=1 ؛
علـى المسـتوى اإلقليمـي مـع إقلـيم غـرب المحـيط  وتقرير االجتماع التقني لتكييف نموذج المنظمة لتحديد مواصفات المغـذيات

-http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13410/RS-2015-GE الي:الهـادئ، المتــاح علــى الموقــع اإللكترونــي التــ

52-PHL-eng.pdfالمتاح علـى الموقـع اإللكترونـي التـالي: ٢٠١٠التقني عن تحديد مواصفات المغذيات،  ؛ وتقرير االجتماع ،
http://www.who.int/nutrition/publications/profiling/WHO_IASO_report2010.pdf?ua=1  تــم االطــالع علــى جميــع المواقــع)

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٦في 
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شـاملة تعـزز النشـاط البـدني وتحـد مـن السـلوك المتسـم بقلـة اإلجراءات الرامية إلى تنفيذ بـرامج  -٢
  )٣(الجدول  الحركة لدى الطفل والمراهق

  
  المبررات

 
 .يتقّلص النشاط البدني اعتبارًا من سن الدراسة وسرعان مـا تصـبح قلـة النشـاط البـدني القاعـدة االجتماعيـة  -٢٠

ـــة يحـــد مـــن خطـــر اإلصـــابة مـــع أنـــه مـــن المعـــروف أن النشـــاط البـــدني  بالســـكري وأمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدموي
قدرة الطفل على الـتعلم وصـحته النفسـية وعافيتـه. وعـالوة علـى ذلـك، يمكـن أن تـؤثر التجـارب  والسرطانات ويحّسن

  في مرحلة الطفولة في السلوك المرتبط بالنشاط البدني في جميع مراحل العمر.
  

  األعضاء الدول تتخذها أن ينبغيالصادرة عن اللجنة والخطوات التي  ٢التوصية   :٣الجدول 
  

  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  توصيات اللجنة
تــــــوفير اإلرشــــــادات لألطفــــــال والمــــــراهقين    ١-٢

وآبـــــائهم ومقـــــدمي الرعايــــــة والمعلمـــــين وأصــــــحاب 
المهن الصحية بشأن حجم الجسـم السـليم والنشـاط 

وســلوك النــوم واالســتخدام المناســب ألجهــزة البــدني 
  التسلية المزّودة بشاشات.

إعـــداد حمـــالت للتوعيـــة العامـــة تكـــون مســـندة بالبّينـــات ومحـــددة الهـــدف 
  ومزودة بالتمويل المناسب وشنها بخصوص أهمية النشاط البدني.

تحــديث المــواد الراهنــة عنــد االقتضــاء لتشــمل اإلرشــادات بشــأن النشــاط 
  لعمر.البدني طيلة ا

تعمـــيم اإلرشـــادات بشـــأن النشـــاط البـــدني بشـــكل ميّســـر علـــى األطفـــال 
  ومقدمي الرعاية وموظفين المدارس وأصحاب المهن الصحية.

اســـتخدام التوعيـــة عبـــر األنـــداد والمبـــادرات الشـــاملة للمـــدارس ككـــل مـــن 
ــــــال والقواعــــــد  ــــــدى األطف ــــــدني ل ــــــأثير فــــــي ســــــلوك النشــــــاط الب أجــــــل الت

  االجتماعية.
تــوافر المرافــق الكافيــة فــي المبــاني  ضــمان   ٢-٢

المدرسية واألماكن العامة لممارسة النشـاط البـدني 
أثناء فترات االسـتراحة لجميـع األطفـال (بمـن فـيهم 
األطفــال ذوو اإلعاقــة)، مــع تــوفير أمــاكن مراعيــة 

  الحتياجات الجنسين، حسب االقتضاء.

لممارســــة  إتاحــــة المرافــــق المأمونــــة والمــــوارد والفــــرص لجميــــع األطفــــال
النشـــاط البـــدني أثنـــاء فتـــرات االســـتراحة، بالتعـــاون مـــع قطاعـــات أخـــرى 

  (مثل قطاع التخطيط والنقل الحضريين) والجهات صاحبة المصلحة.

  
دمـــــج التوجيهـــــات بشـــــأن الوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غيـــــر الســـــارية اإلجـــــراءات الراميـــــة إلـــــى  -٣

الــوالدة وتعزيزهــا للحــد مــن خطــر ســمنة  الحاليــة بشــأن الرعايــة المقدمــة قبــل الحمــل وقبــل والتوجيهــات
  )٤ (الجدول األطفال

  
  المبررات

  
وأن تــؤثر صــحة األم فــي نمــو الجنــين وتعــرض الطفــل  الســمنة مــن جيــل إلــى جيــليمكــن أن ينتقــل خطــر   -٢١

طفلها  وتؤثر الرعاية المقدمة إلى المرأة قبل الحمل وأثناءه وبعده تأثيرًا شديدًا في صحةلخطر المعاناة من السمنة. 
علــى الوقايـة مــن  بشــأن الرعايـة المقدمــة قبـل الحمـل وقبــل الـوالدةوتركــز التوجيهـات الحاليـة  ونمـوه فـي وقــت الحـق.

نقص تغذية األم والجنين. ونظرًا إلى تغّير حاالت التعرض للبيئـات المسـببة للسـمنة، فمـن الضـروري وضـع مبـادئ 
ذلــك المــدخول المفــرط للطاقــة) ولخطــر معانــاة المولــود مــن  توجيهيــة تتصــدى لســوء التغذيــة بجميــع أشــكاله (بمــا فــي
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وتقـي التـدخالت الراميـة إلـى التصـدي لعوامـل الخطـر المرتبطـة بسـمنة األطفـال أيضـًا مــن  السـمنة فـي وقـت الحـق.
  وتسهم بالتالي في تحسين صحة األم والوليد. ١حصائل الحمل الضارة األخرى

  
  األعضاء الدول تتخذها أن ينبغيالصادرة عن اللجنة والخطوات التي  ٣التوصية   :٤الجدول 

 

  الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  توصيات اللجنة
تشـــــخيص فـــــرط ســـــكر الـــــدم وفـــــرط    ١-٣

  ضغط الدم الحملي وتدبيرهما العالجي.
ضــمان إدراج فحــص تحــري فــرط ضــغط الــدم وفــرط ســكر الــدم فــي خــدمات 

  الوالدة.الرعاية قبل 
رصـــــــــد الزيـــــــــادة المناســـــــــبة للـــــــــوزن    ٢-٣

  الحملي وتدبيرها العالجي.
ضــمان إدراج قيــاس الــوزن وزيــادة الــوزن الحملــي فــي خــدمات الرعايــة قبــل 

  الوالدة.
زيادة التركيز على التغذيـة المناسـبة    ٣-٣

فــــــي التوجيهــــــات والنصــــــائح الموجهــــــة إلــــــى 
األمهـــــات واآلبـــــاء المحتملـــــين قبـــــل الحمـــــل 

  وأثناءه.
  
وضـــــع توجيهـــــات واضـــــحة وتـــــوفير    ٤-٣

الدعم لتعزيز التغذية الجيـدة والـنظم الغذائيـة 
الصـــحية والنشـــاط البـــدني، وتجنـــب تعـــاطي 
التبــــغ والكحــــول والمخــــدرات والمــــواد الســــامة 

  األخرى والتعرض لها.

ضـــمان إدراج المشـــورة بشـــأن النظـــام الغـــذائي والتغذيـــة فـــي خـــدمات الرعايـــة 
  قبل الوالدة.

إدراج المعلومات عن الصلة بين سلوك اآلبـاء المحتملـين المتصـل بنظـامهم 
الغــــذائي ونشــــاطهم البــــدني وصــــحتهم وخطــــر ســــمنة األطفــــال فــــي المــــنهج 

  الدراسي لمقدمي الرعاية الصحية.
تعميم التوجيهات وتوفير الدعم بخصوص النظام الغـذائي الصـحي والنشـاط 

قـد ال يحصــلون علــى خــدمات الرعايــة  البـدني لفائــدة اآلبــاء المحتملــين الــذين
  قبل الحمل أو قبل الوالدة.

  
صحي والنوم وممارسة النشاط البدني فـي الغذائي النظام الإجراءات لتوفير اإلرشادات والدعم بشأن   -٤

 )٥(الجدول  واكتسابهم لعادات صحية المالئممرحلة الطفولة المبكرة لضمان نمو األطفال على النحو 
  

  المبررات
 
في تكوين سـلوكيات التغذيـة الجيـدة والنشـاط البـدني التـي تحـد  األهمية تعتبر سنوات العمر األولى حاسمة  -٢٢

من خطر اإلصابة بالسمنة. ويعد االقتصار على الرضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة األولى من العمر، والذي 
ًا لنماء الرضيع ونموه وتغذيته على الوجه األمثل كما قد يليه بدء استخدام األغذية التكميلية المالئمة، عامًال أساسي

تغذيــة الخاصــة بيكــون مفيــدًا فــي التــدبير العالجــي لــوزن النســاء بعــد الــوالدة. وتســتهدف اإلرشــادات العالميــة الحاليــة 
الرضــع وصــغار األطفــال، نقــص التغذيــة فــي المقــام األول. ومــن األهميــة بمكــان أيضــًا النظــر فــي المخــاطر التــي 

 طرحها الُنظم الغذائية غير الصحية في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.ت
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١    Temel S, van Voorst SF, Jack BW, Denktas S, Steegers EA. Evidence-based preconceptional lifestyle 

interventions. Epidemiol Rev. 2014; 36:19-30.                                                                                                           . 
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  األعضاء الدول تتخذها أن ينبغيالصادرة عن اللجنة والخطوات التي  ٤التوصية   :٥ الجدول
 

 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
ــــل    ١-٤ ــــدابير تنظيميــــة مث إنفــــاذ ت

الدولية لقواعد تسـويق بـدائل "المدونة 
لـــبن األم" والقـــرارات الالحقـــة لجمعيـــة 

  الصحة العالمية.

ضمان أن التشريعات واللوائح الخاصة بتسويق بدائل لبن األم تمتثل لجميـع أحكـام 
المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم وقـرارات جمعيـة الصـحة الالحقـة ذات 

 الصلة.
 

لخطـــــوات "ا تطبيـــــقضـــــمان    ٢-٤
العشــر للرضــاعة الطبيعيــة الناجحــة" 

ــًا كــامالً  جميــع مرافــق مــن ِقبــل  تطبيق
 األمومة.

طبق جميـع مرافـق األمومـة "الخطـوات العشـر للرضـاعة ت كيالالزمة وضع اللوائح 
بنــاء ُنظــم التقيــيم أو تعزيزهــا مــن أجــل التحقــق و  الطبيعيــة الناجحــة" تطبيقــًا كــامًال.

 مومة لهذه اللوائح.بانتظام من امتثال مرافق األ

ــــد التــــي تعــــود    ٣-٤ ــــرويج للفوائ الت
بهـــــا الرضـــــاعة الطبيعيـــــة علـــــى األم 
والطفــــــل ســــــواًء بســــــواء عــــــن طريــــــق 
التوعيـــــة الواســـــعة النطـــــاق لألمهـــــات 

 واآلباء والمجتمع المحلي بأكمله.

نمــو الالرضــاعة الطبيعيــة علــى تعزيــز  الفوائــد التــي تعــود بهــاإدراج معلومــات عــن 
ضــيع وتمتعــه بالصــحة والحــد مــن مخــاطر إصــابته بســمنة األطفــال، فــي لر لالمالئــم 

 اإلرشادات الموجهة إلى األمهات واآلباء والرسائل العامة.

دعــــــــــم ممارســــــــــة األمهــــــــــات    ٤-٤
ـــــدابير  للرضـــــاعة الطبيعيـــــة باتخـــــاذ ت
تنظيمية مثـل إجـازة األمومـة، وٕاتاحـة 
مرافــــق ووقــــت لإلرضــــاع فــــي مكــــان 

 العمل.

وسـن تشـريع يقضـي بفـرض  ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم التصديق على 
الصــــادرة عــــن منظمــــة العمــــل الدوليــــة بشــــأن إجــــازة  ١٩١جميــــع أحكــــام التوصــــية 

 األمومة وٕاتاحة وقت ومرافق لإلرضاع في مكان العمل.
 

وضــــع لــــوائح بشــــأن تســــويق    ٥-٤
األغذيــــة والمشــــروبات التكميليــــة بمــــا 
يتماشــى مــع توصــيات المنظمــة للحــد 
مــــــــن اســــــــتهالك الرضــــــــع وصـــــــــغار 

ة والمشـروبات الغنيـة غذيـاألطفال لأل
  بالدهون والسكر والملح.

تقيــيم أثــر التشــريعات واللــوائح والمبــادئ التوجيهيــة التــي تتصــدى لتســويق األغذيــة 
 صغار األطفال عند اللزوم.التكميلية للرضع و 

اعتماد تـدابير فعالـة مثـل التشـريعات واللـوائح وتنفيـذها، لفـرض قيـود علـى التسـويق 
 غير المالئم لألغذية التكميلية للرضع وصغار األطفال.

فيمـــا يتعلـــق بتســـويق  وتطبيقهـــاإنشـــاء آليـــات لإلنفـــاذ الفعـــال للتشـــريعات أو اللـــوائح 
 األطفال.األغذية التكميلية للرضع وصغار 

تقــــديم اإلرشــــادات الواضــــحة    ٦-٤
مقــدمي خــدمات الرعايــة إلــى والــدعم 
ــــب ــــة  لتجن ــــات محــــددة مــــن األغذي فئ

(مثـــــــل األلبــــــــان وعصــــــــائر الفاكهــــــــة 
ة بالســــكر أو األغذيــــة الغنيــــة  المحــــالَّ
بالطاقة والفقيرة بالمغذيات) مـن أجـل 
الوقايــــــة مــــــن الزيــــــادة المفرطــــــة فــــــي 

  الوزن.

 التالية بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال:إدراج اإلرشادات 
بدء استخدام األغذية التكميلية المناسبة، وتجنب استخدام السكر أو المحليـات  )١(

ممارســـة التغذيـــة التـــي تلبـــي االحتياجـــات لتشـــجيع الرضـــع وصـــغار  )٢( ؛المضـــافة
األغذيـة والمشـروبات  )٣( األطفال علـى تنـاول طيـف واسـع مـن األغذيـة الصـحية؛

 نية بالسكر والدهون والملح التي ينبغي عدم إعطائهـا للرضـع وصـغار األطفـال؛الغ
  حجم الحصص الغذائية المالئمة لألطفال من مختلف األعمار. )٤(

اإلرشــــادات الواضــــحة  تقــــديم   ٧-٤
مقــدمي خــدمات الرعايــة إلــى والــدعم 

للتشــجيع علــى اســتهالك طيــف واســع 
 ومتنوع من األغذية الصحية. 

تقديم اإلرشادات إلى مقدمي    ٨-٤
خدمات الرعاية بشأن التغذية والـُنظم 
الغذائية والحصص الغذائية المالئمـة 

  لهذه الفئة العمرية.

تــــدريب العــــاملين الصــــحيين المجتمعيــــين أو مجموعــــات دعــــم النظــــراء علــــى دعــــم 
 التغذية التكميلية المالئمة.
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 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
ضـــــــــــمان تقـــــــــــديم األغذيـــــــــــة    ٩-٤

الخفيفــــــــــة والمشــــــــــروبات والوجبــــــــــات 
ـــــــــــي أمـــــــــــاكن أو  ـــــــــــط ف الصـــــــــــحية فق

 مؤسسات رعاية األطفال الرسمية.
 

تحديــــد معــــايير التغذيــــة اإللزاميــــة لألغذيــــة والمشــــروبات المقدمــــة (بمــــا فــــي ذلـــــك 
الوجبــات) أو المباعــة (بمــا فــي ذلــك ماكينــات البيــع اآلليــة والمتــاجر المدرســية) فــي 

 أماكن أو مؤسسات رعاية األطفال العامة والخاصة.
يــــق هــــذه القــــوانين واللــــوائح والمعــــايير الخاصــــة باألغذيــــة علــــى خــــدمات توريــــد تطب

 األغذية في أماكن رعاية األطفال القائمة وسائر األماكن ذات الصلة.
ضـــــــــــــمان إدراج التوعيـــــــــــــة    ١٠-٤

بشــــأن األغذيــــة وفهمهــــا فــــي منــــاهج 
أمـــاكن أو مؤسســـات رعايـــة األطفـــال 

  الرسمية.

وضع المناهج التعليمية الخاصة بالتغذية واألغذية والصحة على نحو مشترك بـين 
 تدريب المعلمين على تقديم المناهج.و قطاعي التعليم والصحة. 

فــي المنــاهج األساســية، بمــا فــي  دمــج عناصــر التعلــيم الخاصــة بالتغذيــة والصــحة
 ذلك المهارات العملية التي توضع بالتعاون مع قطاع التعليم.

ضـــــــــــــمان إدراج النشـــــــــــــاط    ١١-٤
مـــاكن ألالبـــدني فـــي الـــروتين اليـــومي 

 أو مؤسسات رعاية األطفـال الرسـمية
 .ومناهجها

 تحديد معايير النشاط البدني في أماكن رعاية األطفال.
تقديم اإلرشـادات إلـى مقـدمي الرعايـة بشـأن تـوفير النشـاط البـدني المـأمون والمالئـم 

 ة الحركية، لجميع األطفال.يواألنشطة الترفيه من الناحية اإلنمائية، واأللعاب

تقـــــــديم اإلرشـــــــادات بشـــــــأن    ١٢-٤
ساعات النوم الكافية، وفتـرات انعـدام 
الحركـــة أو فتـــرات اســـتخدام األجهـــزة 
المــزودة بالشاشـــات، والنشــاط البـــدني 
أو األلعاب الحركية للفئة البالغة بـين 

 سنتين وخمس سنوات من العمر.
 

لنشــاط البــدني لألطفــال دون الخامســة مــن العمــر، بمــا فــي وضــع إرشــادات بشــأن ا
المالئمــة للسـن مــن أجــل دعــم المشـاركة فــي النشــاط البــدني  واألفكــارذلـك األنشــطة 

 وتشجيع ممارسته طوال العام في المنزل وفي المجتمع المحلي.
وضع المبادئ التوجيهية بشأن ساعات النـوم الكافيـة واسـتخدام األطفـال والمـراهقين 

) واألفكـــار الخاصـــة بتجنـــب ١-٢ائل الترفيـــه ذات الشاشـــات (انظـــر التوصـــية لوســـ
األنشــطة التــي ال تتضــمن الحركــة، بمــا فــي ذلــك تجنــب اإلفــراط فــي زمــن متابعــة 

 الشاشات، ووضع نماذج النشاط البدني المنتظم لألسر.
إشـــراك المجتمـــع ككـــل فـــي    ١٣-٤

دعـــم القـــائمين علـــى الرعايـــة وأمـــاكن 
مــــــن أجــــــل تعزيــــــز  رعايــــــة األطفــــــال

أنمــــــاط المعيشــــــة الصــــــحية لصــــــغار 
 األطفال.

إجراء حمالت التوعية وبث المعلومات في سبيل إذكاء الـوعي بشـأن عواقـب سـمنة 
 .األطفال

التــرويج للفوائــد التــي يعــود بهــا النشــاط البــدني علــى مقــدمي الرعايــة وعلــى الطفــل 
ايـة والمجتمـع المحلـي سواًء بسواء عن طريق التوعيـة الواسـعة النطـاق لمقـدمي الرع

 بأكمله.
تعزيــز التواصــل والمشــاركة المجتمعيــة مــن أجــل إذكــاء الــوعي وتهيئــة بيئــة مواتيــة 

على العمل السياسي على تحسين النظام الغذائي والنشـاط  وخلق الطلب المجتمعي
 البدني لألطفال.

ـــين/ منظمـــات المجتمـــع المـــدني للعمـــل معهـــم  ـــادة المجتمعي ـــد المناصـــرين/ الق تحدي
 وضمان التمثيل المجتمعي.

 
إجــراءات لتنفيــذ بــرامج شــاملة لتعزيــز البيئــات المدرســية الصــحية، والتوعيــة بالشــؤون الصــحية   -٥

 )٦(الجدول  والتغذوية، وممارسة النشاط البدني في صفوف األطفال والمراهقين في سن المدرسة
  

  المبررات
 
تســـويق األغذيـــة والمشـــروبات غيـــر الصـــحية، وقـــد ُأقـــر  ُيعـــد األطفـــال والمراهقـــون شـــديدي الــــتأثر بأنشـــطة  -٢٣

وقــد تــؤثر الضــغوط التــي يمارســها األقــران والتصــورات بشــأن مظهــر  ١بضــرورة حمايــة األطفــال مــن هــذه األنشــطة.
ـــالي علـــى موقـــف األطفـــال مـــن النظـــام الغـــذائي والنشـــاط البـــدني. ويتعـــرض المراهقـــون بصـــفة خاصـــة  الجســـم المث

                                                           
 ) بشـأن حـق الطفـل فـي التمتـع بـأعلى مسـتوى صـحي٢٠١٣( ١٥لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفـل، التعليـق العـام رقـم    ١

 .CRC/C/GC/15، الوثيقة ٢٠١٣نيسان/ أبريل  ١٧، )٢٤(المادة  يمكن بلوغه
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ثرات وقــوى الســوق مقارنــة باألطفــال األصــغر ســنًا واألســر. ولســوء الحــظ أن هنــاك عــددًا لمجموعــة مختلفــة مــن المــؤ 
كبيـرًا مــن األطفــال فــي سـن المدرســة غيــر ملتحقــين بـالتعليم الرســمي، حيــث تمثــل سـنوات التعلــيم المدرســي اإللزامــي 

لنشـاط الصـحي مـن أجـل تـوفير مدخًال يسيرًا إلشراك هذه الفئة العمريـة ودمـج العـادات الصـحية المتعلقـة باألكـل وبا
الحمايــة مــن الســمنة طــوال العمــر. ولكــي تكلــل البــرامج الراميــة إلــى تحســين التغذيــة والنشــاط البــدني فــي األطفــال 

ض التقــدم الُمحــرز نتيجــة لحــاالت والمــراهقين بالنجــاح، ينبغــي إشــراك مختلــف أصــحاب المصــلحة وضــمان أال ُيقــوَّ 
تنشــأ عنـــد مشـــاركة دوائــر صـــناعة األغذيــة والمشـــروبات فــي هـــذه البـــرامج. تضــارب المصـــالح، مثــل تلـــك التــي قـــد 

وستساعد المشاركة النشيطة لقطاع التعليم ودمج األنشطة في المبادرات المدرسية الرامية إلى تعزيز الصـحة، علـى 
مجتمعـاتهم ضمان نجاح هـذه البـرامج وتحسـين التحصـيل المدرسـي. ويلـزم إشـراك األطفـال األكبـر سـنًا والمـراهقين و 

 ١.المحلية في وضع التدخالت الرامية إلى الحد من سمنة األطفال وتنفيذها
  

 الصادرة عن اللجنة والخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء ٥التوصية   :٦الجدول 
 

 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
إرســاء المعــايير الخاصــة بالوجبــات   ١-٥

المقدمــــــــة فــــــــي المــــــــدارس أو األغذيــــــــة أو 
المشــــــروبات التــــــي ُتبــــــاع فــــــي المــــــدارس، 

يتماشى مع المبادئ التوجيهيـة للتغذيـة  بما
 الصحية.

وضـــــع حـــــد لتقـــــديم األغذيـــــة غيـــــر   ٢-٥
الصــــــــحية أو بيعهــــــــا، مثــــــــل المشــــــــروبات 
ة بالســكر، واألغذيــة الغنيــة بالطاقــة  المحــالَّ

 .والفقيرة بالمغذيات، في البيئة المدرسية

تحديــد معــايير التغذيــة اإللزاميــة لألغذيــة والمشــروبات المقدمــة (بمــا فــي ذلــك 
الوجبات) أو المباعة (بما فـي ذلـك ماكينـات البيـع اآلليـة والمتـاجر المدرسـية) 

 في بيئات المدارس العامة والخاصة.
تطبيق هذه القـوانين واللـوائح والمعـايير الخاصـة باألغذيـة علـى خـدمات توريـد 

 ي المدارس الموجودة وسائر األماكن ذات الصلة.األغذية ف

ضـــــــمان إتاحـــــــة الميـــــــاه الصـــــــالحة   ٣-٥
 للشرب في المدارس والمرافق الرياضية.

ضـــمان أن جميـــع المرافـــق المدرســـية والرياضـــية تـــوفر ميـــاه الشـــرب المأمونـــة 
 مجانًا.

اشــــــــتراط إدراج التوعيــــــــة التغذويــــــــة   ٤-٥
.  والصحية في المناهج األساسية للمدارس

 

وضــــع المنــــاهج التعليميــــة الخاصــــة بالتغذيــــة واألغذيــــة والصــــحة علــــى نحــــو 
 تدريب المعلمين على تقديم المناهج.و مشترك بين قطاعي التعليم والصحة. 

فــــي المنــــاهج األساســــية،  دمــــج عناصــــر التعلــــيم الخاصــــة بالتغذيــــة والصــــحة
 م. في ذلك المهارات العملية التي توضع بالتعاون مع قطاع التعلي بما

إذكــــــــــاء الــــــــــوعي بشــــــــــأن التغذيــــــــــة   ٥-٥
وتحسين مهارات األمهات واآلباء ومقدمي 

 الرعاية. 
عــــــداد حصــــــص تعليميــــــة إلإتاحــــــة   ٦-٥

ألطفــال وأمهــاتهم وآبــائهم صــالح ااألغذيــة ل
 والقائمين على رعايتهم.

العمـــل مـــع المـــدارس والمجتمعـــات المحليـــة علـــى تعلـــيم المهـــارات مـــن خـــالل 
 المجتمعية.الدورات/ األفرقة 

ة فــي إدراج التربيــة الرياضــية الجيــد  ٧-٥
هــــو كــــاف  المنــــاهج المدرســــية وتــــوفير مــــا

 ومناسب من موظفين ومرافق لدعم ذلك.

 تحديد المعايير الخاصة بالتربية الرياضية الجيدة في المناهج المدرسية.

 

                                                           
١         School policy framework. Implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity 

and health. Geneva: World Health Organization; 2008.  
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العالجــي لــوزن األطفــال إجــراءات لتــوفير خــدمات قائمــة علــى األســرة ومتعــددة العناصــر للتــدبير   -٦
 )٧(الجدول  من خالل نمط المعيشة ،والشباب الذين يعانون من السمنة

  
  المبررات

 
عندما يكون األطفال مصابين بالفعل بالسـمنة أو بفـرط الـوزن، مـن شـأن التـدبير العالجـي للـوزن مـن أجـل   -٢٤

ن حّسـالسـمنة أو الوقايـة منهـا، أن يُ إنقاص منسب كتلة الجسم حسب السن والحد من حاالت المراضة الناجمة عـن 
الحصائل الصحية الحالية والمستقبلية. وُتعد خدمات الرعاية الصحية األولية مهمة في الكشف المبكـر عـن السـمنة 

. والرصد المنتظم للنمو في مرافق الرعاية الصـحية الالزم لهما العالجي التدبيروالمضاعفات المرتبطة بها، وتوفير 
المــدارس يتــيح الفرصــة لتحديــد األطفــال المعرضــين لمخــاطر اإلصــابة بالســمنة. ويلــزم إيــالء عنايــة األوليــة أو فــي 

خاصــة الحتياجــات الصــحة النفســية لألطفــال المصــابين بالســمنة أو بفــرط الــوزن، بمــا فــي ذلــك المســائل المتعلقــة 
 بالوصم وبتسلط األقران.

  التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاءالصادرة عن اللجنة والخطوات  ٦التوصية   :٧الجدول 
 

 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة
تطـــوير الخـــدمات المالئمـــة الخاصـــة   ١-٦

ألطفــال والمــراهقين ابالتـدبير العالجــي لـوزن 
المصابين بفرط الوزن أو السمنة ودعم هـذه 
الخدمات، على أن تكون قائمة على األسـرة 

عناصـــر متعـــددة (بمـــا فـــي ذلـــك وأن تشـــمل 
التغذيــــــة والنشــــــاط البــــــدني والــــــدعم النفســــــي 
االجتمــــــــاعي) وأن تتــــــــولى تقــــــــديمها أفرقــــــــة 
متعددة التخصصـات حاصـلة علـى التـدريب 
المالئــــم ومــــزودة بــــالموارد المناســــبة، كجــــزء 

 من التغطية الصحية الشاملة.

للــــوزن، تنفيــــذ بروتوكــــول مالئــــم للســــياق ومتعــــدد العناصــــر للتــــدبير العالجــــي 
يشـــمل النظـــام الغـــذائي والنشـــاط البـــدني وخـــدمات الـــدعم النفســـي االجتمـــاعي 

 المصممة خصيصًا لمالءمة األطفال واألسر.
مواءمــــة الخــــدمات مــــع المبــــادئ التوجيهيــــة الســــريرية القائمــــة، وتحديــــد أدوار 
ـــة بوضـــوح، فـــي ســـبيل تنفيـــذ العمـــل المتعـــدد  مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية األولي

 حو من الفعالية.التخصصات على ن
تثقيف مقدمي الرعايـة الصـحية األوليـة المعنيـين وتـدريبهم علـى التعـرف علـى 
 سمنة األطفال والوصم المرتبط بها وعلى توفير التدبير العالجي الالزم لهما.

إدراج خـــدمات التـــدبير العالجـــي لـــوزن األطفـــال كجـــزء مـــن التغطيـــة الصـــحية 
 الشاملة.

 
  )٨(الجدول  من أجل إحراز التقدم الفعالالرصد والمساءلة   :ثالثاً 

 
من شأن الرصد أن يفيد في استمرار الوعي بمشكلة سمنة األطفال وُيعد ضروريًا لتتبع التقـدم الُمحـرز فـي   -٢٥

وضـــع التــــدخالت وتنفيـــذها وفعاليتهــــا. ولــــيس مـــن المســــتغرب أن تتحســـب الحكومــــات لزيــــادة أعبـــاء التبليــــغ بشــــأن 
ويوجـد حاليـًا عـدد مـن آليـات الرصـد التـي يمكـن للبلـدان االسـتناد إليهـا ودمجهـا فـي إطـار  االلتزامات التـي قطعتهـا.

وطنـــي شـــامل لرصـــد ســـمنة األطفـــال. وتشـــمل هـــذه اآلليـــات المؤشـــرات واإلطـــار الخاصـــين برصـــد أهـــداف التنميـــة 
ثــة راتيجية العالميــة المحدّ المســتدامة، والفريــق المســتقل للمســاءلة التــابع لألمــين العــام لألمــم المتحــدة والمعنــي باالســت

بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق، واإلطار العالمي لرصد األمراض غير السارية، واإلطار العالمي لرصد تغذية 
وٕاطــار الرصــد والتقيــيم لالســتراتيجية العالميــة بشــأن النظــام الغــذائي والنشــاط  ١،األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال

 ٢البدني والصحة.
                                                           

) بشـــأن تغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار األطفـــال: وضـــع مجموعـــة ٢٠١٥() ١٤(٦٨ج ص عانظـــر المقـــرر اإلجرائـــي    ١
 .٧، الملحق ١سجالت/ /٦٨/٢٠١٥ج ص عوالوثيقة المؤشرات األساسية 

٢  WHO global strategy on diet, physical activity and health: a framework to monitor and evaluate 

implementation. Geneva: World Health Organization, 2008.                                                                                        
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تحديـد لمرحلـة ثانيـة مـن العمـل  تنفيـذيلـزم  ، ولـذاترغب الدول األعضاء في زيادة أعباء التبليغ بـال داعوال   -٢٦

صــدار المشــورة وإلجميــع المؤشــرات وآليــات التبليــغ ذات الصــلة القائمــة بالفعــل التــي يمكــن تســخيرها لرصــد التنفيــذ، 
العتبــار. وســوف تضــع األمانــة إطــارًا لتقيــيم التقــدم التقنيــة واألدوات الالزمــة للرصــد والمســاءلة التــي تأخــذ ذلــك فــي ا

هــذا  يســوقالُمحــرز بشــأن خطــة التنفيــذ، يحــدد البيانــات األساســية والمؤشــرات والقطاعــات المســؤولة. كمــا ينبغــي أن 
اإلطار أمثلة محددة على أدوار مختلف القطاعات/ الوزارات في دعم اسـتجابة ُتحشـد علـى صـعيد الحكومـة بأسـرها 

 ن سمنة األطفال وعالجها. للوقاية م
  توصيات اللجنة بشأن الرصد والمساءلة والخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء  :٨ الجدول

  
 الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول األعضاء توصيات اللجنة

ـــــى  إنشـــــاء ُنظـــــم الرصـــــد للوقـــــوف عل
البيِّنــــات الدالــــة علــــى أثــــر التــــدخالت 

انتشــار ســمنة وفعاليتهــا فــي الحــد مــن 
األطفــــــــال واســــــــتخدام البيانــــــــات فــــــــي 

 تحسين السياسات والتنفيذ.

وزن األطفــال وطــولهم فــي جميــع أمــاكن الرعايــة األوليــة فــي القيــاس المنــتظم لــضــمان 
 ظل مراقبة الجودة الكافية.

إنشـــاء ُنظـــم الرصـــد للوقـــوف علـــى البيِّنـــات الدالـــة علـــى أثـــر التـــدخالت وفعاليتهـــا فـــي 
 اسات واستخدام البيانات في تحسين السياسات والتنفيذ.تحقيق أهداف السي

إنشـــــاء آليـــــة للمســـــاءلة تشـــــجع علـــــى 
مشــــاركة المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
والمؤسســــات األكاديميــــة فــــي أنشــــطة 

 المساءلة. 

إنشاء آليات التنسيق من أجل إشـراك الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي أنشـطة الرصـد 
ـــا ت المســـاءلة بشـــأن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والمســـاءلة، علـــى أن تتـــواءم مـــع آلي

واالســـتراتيجية العالميـــة بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمراهـــق، وعقـــد األمـــم المتحـــدة 
)، وٕاطــار الرصــد العــالمي بشــأن الوقايــة مــن ٢٠٢٥-٢٠١٦للعمــل مــن أجــل التغذيــة (

 األمراض غير السارية ومكافحتها ومجموعة مؤشرات التقدم المرتبطة بها.
 

إرشادات للدول األعضاء بشأن تحديد الحصائل القصيرة  ٣ويقدم النموذج المنطقي المعروض في الشكل   -٢٧
 قياس المحددات على نحو موحد.من أجل المدى والطويلة المدى لوضع مؤشرات معينة 
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الخاصة بالوقاية من سمنة األطفالنموذج منطقي للتدخالت   :٣الشكل 

 

  
  
  

 األثر   الحصائل   الُمخرجات   التدخالت
تعزيـــــز مـــــدخول  -١

 األغذية الصحية
 
 
 

 

 تحسين فهم المعلومات التغذوية
ة الـــة علـــى المشـــروبات المحـــّال فـــرض ضـــريبة فعّ 

 بالسكر
الحـــــد مـــــن تعـــــرض األطفـــــال لتســـــويق األغذيـــــة 

 والمشروبات غير الكحولية
خيــارات األغذيــة الصــحية المتاحــة، زيــادة إتاحــة 

 والسيما في المجتمعات المحرومة

 استهالك الُنظم الغذائية الصحية زيادة 
 

الحــــــد مــــــن اســـــــتهالك المشــــــروبات المحـــــــّالة 
 بالسكر والُنظم الغذائية غير الصحية

خفض معدل اإلصابة بسمنة  
 األطفال ومعدل انتشارها

خفض معدل اإلصابة بالحاالت 
 المرتبطة بسمنة األطفالالصحية 

خفض معدل انتشار السمنة بين 
 صغار األطفال

خفض معدل اإلصابة بالسمنة بين 
األطفال في سن المدرسة 

 والمراهقين
تحسين الحصائل الصحية والعافية 
في األطفال المصابين بفرط الوزن 

 والسمنة
 

تعزيــــــز النشــــــاط  -٢
 البدني

ــــدني  ارفتحســــين المعــــ  بشــــأن فوائــــد النشــــاط الب
ـــــة  وفهمهـــــا مـــــن ِقبـــــل المعلمـــــين ومقـــــدمي الرعاي

 واألطفال
إتاحــة المرافــق والفــرص لممارســة النشــاط البــدني 
أثنــــــاء األوقــــــات المخصصــــــة للترفيــــــه وٕامكانيــــــة 

 استخدام هذه المرافق أمام جميع األطفال

 زيادة النشاط البدني بين األطفال والمراهقين 
التــــي تتســــم بقلــــة الحركــــة الحــــد مــــن الفتــــرات 

والفتــــــــرات المخصصــــــــة الســــــــتخدام األجهــــــــزة 
المـــزودة بالشاشـــات بـــين األطفـــال والمـــراهقين 
 وضمان حصولهم على ساعات النوم الكافية

 

تقــــــــديم الرعايــــــــة  -٣
 قبل الحمل وأثنائه

تحســـين التشـــخيص والتــــدبير العالجـــي لحــــاالت  
فــرط ســكر الــدم وحــاالت فــرط ضــغط الــدم أثنــاء 

 الحمل
تحســين وعــي الوالــدين المنتظــرين لــوالدة طفلهمــا 
بشـــأن النظـــام الغـــذائي الصـــحي والنشـــاط البـــدني 
ـــــغ والكحـــــول والمخـــــدرات  ـــــب التعـــــرض للتب وتجن

 والسموم قبل الحمل وأثنائه

الحــــــد مــــــن تعــــــرض الجنــــــين لعوامــــــل خطــــــر  
 اإلصابة بسمنة األطفال

خفــض نســبة الرضــع المنخفضــي الــوزن عنــد 
التـي يزيـد وزنهـا عـن المتوقـع الميالد واألجنـة 

 بالنسبة إلى العمر الحملي
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 األثر  الحصائل   الُمخرجات   التدخالت
تقـــديم اإلرشـــادات  -٤

والــــدعم بشــــأن النظــــام 
الغـــــــــــــذائي والنشـــــــــــــاط 
البـــــــدني فـــــــي مرحلـــــــة 

 الطفولة المبكرة

 الحد من التعرض ألنشطة تسويق بدائل لبن األم 
ـــــــــد و  ـــــــــوعي بفوائ ـــــــــة ٕاذكـــــــــاء ال الرضـــــــــاعة الطبيعي

 الحصرية
إتاحـــة المزيـــد مـــن الفـــرص أمـــام النســـاء لمواصـــلة 

 الرضاعة الطبيعية

تحســين ممارســات تغذيــة الرضــع وصــغار  
 األطفال

  
 
 
 
 
 

خفض معدل اإلصابة بالسمنة 
بين األطفال في سن المدرسة 

 والمراهقين
 
 
 

تحسين الحصائل الصحية 
لألطفال المصابين بفرط الوزن 

 والسمنة

تعزيــــــــز الصــــــــحة  -٥
والتغذيـــــــــــــة والنشـــــــــــــاط 
البــــــــدني فــــــــي أمــــــــاكن 
رعايـــــــــــــــــة األطفـــــــــــــــــال 

 والمدارس

زيادة توافر الُنظم الغذائيـة الصـحية وميـاه الشـرب  
 المأمونة وٕاتاحتها في المدارس

الحـــد مـــن تـــوافر األغذيـــة الغنيـــة بالســـكر والملـــح 
 والدهون في المدارس

تحســــــين معــــــارف األطفــــــال فــــــي ســــــن المدرســــــة 
والقــائمين علــى رعــايتهم بشــأن النظــام والمــراهقين 

 الغذائي الصحي والنشاط البدني
تـــوفير النشـــاط البـــدني اليـــومي فـــي أمـــاكن رعايـــة 

 األطفال والمدارس

زيــادة اســتهالك األطفــال والمــراهقين للــُنظم  
الغذائيــــة الصــــحية والحــــد مــــن اســــتهالكهم 

 لألغذية الغنية بالسكر والملح والدهون.
ه في المـدارس ومرافـق زيادة استهالك الميا

األلعـــــــاب الرياضـــــــية كبـــــــديل للمشـــــــروبات 
 المحّالة بالسكر

ــــال فــــي ســــن  ــــدني لألطف ــــادة النشــــاط الب زي
 المدرسة والمراهقين

 

 

تــــــــــوفير التــــــــــدبير  -٦
 العالجي للوزن

زيـــــادة إتاحـــــة خـــــدمات التـــــدبير العالجـــــي للـــــوزن  
ـــــــــى األســـــــــرة والمتعـــــــــددة  المالئمـــــــــة والقائمـــــــــة عل

أمـــام األطفــال المصـــابين بفــرط الـــوزن  ،العناصــر
 أو السمنة

زيـــادة اســـتخدام خـــدمات التـــدبير العالجـــي  
للــــــوزن المالئمــــــة والقائمــــــة علــــــى األســــــرة 
والمتعــــــددة العناصــــــر مــــــن ِقبــــــل األطفــــــال 

 المصابين بفرط الوزن أو السمنة
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بــد أن تصــاحب االلتزامــات القويــة ُنظــم وثيقــة للتنفيــذ وآليــات واضــحة المعــالم للمســاءلة مــن أجــل إحــراز وال  -٢٨
الــنهج الشــامل للمجتمــع ككــل أفضــل الفــرص للتصــدي لســمنة  يــئالتقــدم الفعــال فــي الوقايــة مــن ســمنة األطفــال. ويه

كيانـات و األطفال. ويمكـن للحكومـات وسـائر الجهـات الفاعلـة والسـيما المجتمـع المـدني أن ُتخضـع بعضـها الـبعض 
  ١القطاع الخاص للمساءلة لضمان اعتمادها للسياسات وامتثالها للمعايير.

وتتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن وضع إطار سياسي وتنظيمي للوقاية مـن سـمنة األطفـال علـى   -٢٩
الصـــعيد الُقطـــري. ويتطلـــب نهـــج إشـــراك الحكومـــة ككـــل تحديـــد التسلســـل الواضـــح للمســـؤولية والمســـاءلة وٕاخضـــاع 

لمهــام. ويمكــن تيســير ذلــك عــن المؤسســات المعنيــة المكلفــة بوضــع التــدخالت أو تنفيــذها للمســاءلة بشــأن أداء هــذه ا
) أداة لضـمان ٤طريق وضـع مصـفوفة لتخطـيط السياسـات واإلجـراءات. ويمكـن أن تمثـل المصـفوفة (انظـر الشـكل 

المســــاءلة علــــى نطــــاق الحكومــــة ككــــل، عــــن طريــــق التحديــــد الواضــــح لإلجــــراءات، والجهــــات الفاعلــــة، والمهــــام أو 
للمســـاءلة بشـــأنها، ورصـــد اإلجـــراءات والعمليـــات فـــي ســـبيل المخرجـــات أو الحصـــائل التـــي تخضـــع الجهـــة الفاعلـــة 

العمليــــات الالزمــــة و إخضــــاع األطــــراف للمســــاءلة. وتحظــــى الكيانــــات الحكوميــــة كــــذلك بطيــــف واســــع مــــن األدوات 
ـــة الخارجيـــة للمســـاءلة، بمـــا فـــي ذلـــك العمليـــات القانونيـــة والترتيبـــات التنظيميـــة والحـــوافز  إلخضـــاع الجهـــات الفاعل

 لنهوج القائمة على السوق وعلى اإلعالم. االقتصادية وا

وفي إمكان المجتمع المدني أن يضطلع بدور حاسم األهمية في ممارسة الضغوط االجتماعيـة واألخالقيـة   -٣٠
وينبغـي أن يشـكل القضـاء علـى سـمنة األطفـال جـزءًا مـن برنـامج  ٢والسياسية على الحكومـات كـي تفـي بالتزاماتهـا.

لدعوة والمساءلة. ويكتسي تحسين التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وتعزيـز قـدرتها المجتمع المدني الخاص با
علــى الرصــد الفعــال وضــمان المســاءلة بشــأن االلتزامــات المقطوعــة، أهميــة حيويــة. وقــد ترغــب الحكومــات فــي أن 

ذ والتقيـيم وفـي ضـمان تنظر في إتاحة الفرص أمام المجتمع المدني للمشاركة رسـميًا فـي عمليـة صـنع القـرار والتنفيـ
 المساءلة المتبادلة والشفافية.

وفي إمكان القطاع الخاص أن يضطلع بدور في التصدي لسمنة األطفـال، مـع المراعـاة الواجبـة ألنشـطته   -٣١
الرئيســـية، ولكـــن عـــادة مـــا يتطلـــب ذلـــك وضـــع المزيـــد مـــن اســـتراتيجيات المســـاءلة. ويلـــزم تحديـــد مخـــاطر تضـــارب 

دارتهــا بطريقــة شــفافة ومالئمــة عنــد المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. ومــن هنــا تنشــأ المصــالح وتقييمهــا وإ 
  أهمية مدونات قواعد السلوك وعمليات تقييم االمتثال الخاضعة للمراجعة الخارجية تحت إشراف الحكومة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١   Swinburn B, Kraak V, Rutter H, Vandevijvere S, Lobstein T, Sacks G, et al. Strengthening of accountability 

systems to create healthy food environments and reduce global obesity. Lancet. 2015;385:2534-45.                       

٢   Huang TTK, Cawley JH, Ashe M, Costa SA, Frerichs LM, Zwicker L, et al. Mobilisation of public support for 

policy actions to prevent obesity. Lancet. 2015;385:2422-31.                                                                               
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 مصفوفة التخطيط للسياسات واإلجراءات من أجل الرصد والمساءلة   :٤الشكل 
 

 اإلجراءات
 (توصيات اللجنة)

 تحديد اإلجراءات/ مجموعات اإلجراءات المعينة التي ينبغي معالجتها
  
⇩ 

 الجهات الفاعلة

 من الذي سيتولى صياغة السياسة أو اإلجراء الذي ينبغي تنفيذه؟
 ] سؤال منفصل من الذي سيتولى تنفيذ السياسة/ اإلجراء؟ [
 وجدت فما هي؟هل توجد جهات فاعلة أخرى معنية، وٕان 
⇩ 

توزيع المسؤوليات بشأن 
 المهام والحصائل

ما الذي ستخضع كل جهة من الجهات الفاعلة المعنية للمساءلة بشـأنه؟ علـى 
  سبيل المثال:

 
 صياغة سياسة/ برنامج
 تنفيذ سياسة/ برنامج

 االمتثال للسياسة
المالئــــم) المتوســــط  الهــــدف النهــــائي (أو إحــــراز التقــــدم القابــــل للقيــــاس صــــوب

 للسياسة
جمــــع البيانــــات المصــــنفة وفقــــًا للمحــــددات الرئيســــية مثــــل نــــوع الجــــنس والســــن 

 والمستوى االجتماعي االقتصادي والتعليم وتحليلها
⇩ 

 الرصد
مــن الــذي ســيتولى رصــد المهــام أو اإلجــراءات التــي تخضــع الجهــات الفاعلـــة 

 للمساءلة بشأنها؟
⇩ 

 اإلخضاع للمساءلة
 بالمساءلة)(العالقات الخاصة 

مــن الــذي ســيتولى إخضــاع الجهــات الفاعلــة (أي الجهــات التــي تتــولى صــياغة 
 السياسات أو اإلجراءات التي ينبغي تنفيذها) للمساءلة؟

 من الذي سيتولى إخضاع الجهات الفاعلة التي تنفذ اإلجراءات للمساءلة؟و 
 من الذي سيتولى إخضاع الجهات الفاعلة المعنية األخرى للمساءلة؟و 

⇩ 
 رصد المؤشرات

(العملية والمخرجات 
 والحصائل)

ما هي المؤشرات التي توفر مقاييس لإلجـراءات التـي تخضـع الجهـات الفاعلـة 
 للمساءلة بشأنها؟

⇩ 
األدوات والعمليات الالزمة 

 لعملية المساءلة
 كيف سُتخضع الجهات الفاعلة للمساءلة بشأن أدائها؟
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 للتنفيذ الناجح العناصر الرئيسية   :رابعاً 
عند تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى القضاء على سمنة األطفال، ينبغي مراعاة بعض العناصر المعينـة علـى   -٣٢

 النحو الذي أكدت عليه اللجنة في تقريرها.

 تحديد األولويات 

ســــمنة األطفــــال قــــد تشــــهد األقــــاليم والبلــــدان والمنــــاطق الوطنيــــة دون اإلقليميــــة معــــدالت متفاوتــــة النتشــــار   -٣٣
وتوزيعها االجتماعي االقتصادي، كما قد تختلف فيها القدرات االقتصادية وقدرات الخدمات الصحية. كما قد يكون 
فيها مزيج من الحاالت التغذويـة التـي ينبغـي معالجتهـا علـى نحـو متـزامن، بمـا فـي ذلـك فـرط الـوزن ونقـص التغذيـة 

ذي يراعــي بيانــات االنتشــار حسـب المحــددات الرئيســية للصــحة مثــل وعـوز المغــذيات الدقيقــة. ومــن شــأن التحليـل الــ
نوع الجـنس والسـن والمسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي والِعـْرق، إذا مـا اقتـرن هـذا التحليـل بعمليـة لتحديـد األولويـات، 

. ومـن أن يساعد الحكومات على اختيار توليفات التدخالت وترتيب تنفيذها لمعالجة سمنة األطفال على نحو فعـال
ـــدخل مثـــل فـــرض الضـــرائب علـــى المشـــروبات المحـــّالة بالســـكر، أن تســـاعد  شـــأن التـــدخالت القـــادرة علـــى إدرار ال
الحكومــات علــى تــدبير تكــاليف تنفيــذ هــذه التــدخالت. وتوجــد أدوات مختلفــة لتحديــد األولويــات يمكنهــا توجيــه هــذه 

ضــــلها الخيــــار الصــــحي هــــو الخيــــار األســــهل، كمــــا أن التــــدخالت والتوليفــــات التآزريــــة التــــي يصــــبح بف ١العمليــــة.
والتدخالت التي تمتـاز بأنهـا تحفـز النقـاش الشـامل للسـكان بأسـرهم، والتوعيـة بشـأن سـمنة األطفـال، قـد تكـون فعالـة 
فـــي إذكـــاء الـــوعي العـــام وبنـــاء الـــدعم الـــالزم للتشـــريعات واللـــوائح. كمـــا أنـــه مـــن األهميـــة بمكـــان، ضـــمان مشـــاركة 

يـين فــي عمليـة تحديـد األولويــات ورسـم السياسـات، مـع االنتبــاه لحـاالت تضـارب المصــالح أصـحاب المصـلحة المعن
المحتملــة. وجميــع البلــدان مــدعوة إلــى اتخــاذ إجــراءات بشــأن الوقايــة مــن فــرط الــوزن لــدى األطفــال، حتــى فــي ظــل 

 مستويات االنتشار الشديدة التدني، نظرًا لسرعة تطور الوباء.

 الوعي والتواصل والتثقيف 

تــؤثر القــيم واألعــراف علــى التصــورات بشــأن الصــحة ووزن الجســم المرغــوب فيــه، والســيما لــدى األطفــال.   -٣٤
ويكتســـي التواصـــل مـــن أجـــل تحســـين المعـــارف وتصـــحيح التصـــورات الخاطئـــة وضـــمان دعـــم المجتمعـــات المحليـــة 

ويمكــن لمبــادرات الــتعلم مــن ومشــاركتها فــي السياســات والتــدخالت التــي ُتشــجع علــى تغييــر الســلوك، أهميــة حيويــة. 
األقران والمبادرات الشاملة للمجتمع المحلي ككل أن تشرك األطفال والمراهقين واألسر واألفراد في العمل معًا علـى 
تصميم النهوج الجديدة للوقاية من السمنة ومكافحتهـا، وأن تمكـنهم مـن العمـل، بـل وهـو األهـم، أن توجـد طلبـًا علـى 

مـــًا لهمـــا. كمـــا ُتعـــد بـــرامج بنـــاء القـــدرات التـــي تســـتهدف تعلـــيم مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية الخـــدمات والتـــدخالت ودع
والعاملين الصحيين المجتمعيين المزيد من المهارات في التواصل والتوعية، حاسـمة األهميـة أيضـًا مـن أجـل التنفيـذ 

 الفعال للبرامج. 

ـــــة، وينبغـــــي شـــــن حمـــــالت وســـــائل اإلعـــــالم المســـــندة بالبّينـــــات والقائ  -٣٥ مـــــة علـــــى مبـــــادئ التســـــويق المتكامل
علــى النطــاق المناســب وبــالتواتر المالئــم، لتبريــر التوســع فــي برنــامج العمــل وكســب تأييــده. وقــد تبــين أن  وتنفيــذها

النهــــوج مهمــــة لتغييــــر التصــــورات والمواقــــف والنوايــــا، ولتعزيــــز المناقشــــات المجتمعيــــة حــــول الســــمنة والنشــــاط  هــــذه
الصحية. كمـا يمكـن أن تكـون هـذه الحمـالت والبـرامج موجهـة إلـى اآلبـاء واألمهـات ومقـدمي والُنظم الغذائية  البدني

 الرعاية مثًال.
                                                           

١    Prioritizing areas for action in the field of population-based prevention of childhood obesity: a set 
of tools for Member States to determine and identify priority areas for action. Geneva: World Health 
Organization, 2012.                                                                            
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 تعبئة الموارد 

تحتاج الحكومات وأصحاب المصالح إلى الموارد من أجل تنفيذ اإلجراءات وتحديد نهوج ابتكاريـة للتمويـل   -٣٦
ات المحّالة بالسكر أن يدر الدخل لبرامج مكافحة سمنة المحلي والدولي. وفي إمكان فرض الضرائب على المشروب

 األطفال، ومع ذلك فيتعين إيالء االهتمام الواجب لتجنب تضارب المصالح أو إدارته.

 وإلحداث أثر طويل األجل، يلزم توفير الموارد المحلية والدولية المستدامة من أجل تنفيذ توصيات اللجنة.  -٣٧

 بناء القدرات

ز القـــدرات المؤسســـية وتـــوفير التـــدريب المالئـــم للعـــاملين فـــي الرعايـــة الصـــحية والمـــوظفين فـــي ُيعـــد تعزيـــ  -٣٨
رعايـــة األطفـــال والمـــدارس، ضـــروريًا أيضـــًا مـــن أجـــل التنفيـــذ النـــاجح لتوصـــيات اللجنـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك،  أمـــاكن
ذها وتقييمهــــا وٕانفاذهــــا، اإلمكانــــات والقـــدرات الزمــــة أيضـــًا لــــدعم رســــم السياســـات القائمــــة علـــى الســــكان وتنفيـــ فـــإن
فــــرض ضــــرائب علــــى المشــــروبات المحــــّالة بالســــكر ووضــــع قيــــود علــــى تســــويق األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر  مثــــل

 لألطفال. الكحولية

ويمكــن للشــبكات أن تقــدم الــدعم إلــى البلــدان التــي تلتــزم بتنفيــذ أنشــطة محــددة وببنــاء القــدرات، مــن خــالل   -٣٩
 منصات تبادل الخبرات والسياسات بين الدول األعضاء. 

 أدوار أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم    :خامساً 
ام العديـد مـن الوكـاالت إلـى جانـب يتطلب التنفيذ الناجح للمزيد من اإلجراءات بشأن توصيات اللجنـة، التـز   -٤٠

الدول األعضاء بالمساهمة والتركيز والدعم (انظر الفرع الثاني). وقد حددت اللجنـة مجموعـات أصـحاب المصـلحة 
 التالية ذات األدوار والمسؤوليات المحددة.

 أمانة المنظمة

ع المســـتوى وتنظيمـــه داخـــل يجـــب الحفـــاظ علـــى الـــزخم المتولـــد. وســـوف تتـــولى األمانـــة قيـــادة الحـــوار الرفيـــ  -٤١
منظومة األمم المتحدة ومع الدول األعضاء وفيما بينها. وسيتمثل هدفها في تحقيق االلتزامات المقطوعة في خطـة 

، واإلعـالن السياسـي لالجتمـاع الرفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن ٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 
ديــة (غيــر الســارية) ومكافحتهــا، وٕاعــالن رومــا بشــأن التغذيــة، وغيرهــا مــن اُألطــر الوقايــة مــن األمــراض غيــر المع

السياسية العالمية واإلقليمية ذات الصلة، مـن خـالل اإلجـراءات التـي وضـحتها اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى سـمنة 
 األطفال في تقريرها. 

يد العــالمي ومــن خــالل شــبكة مكاتبهــا وباســتخدام المنظمــة لوظائفهــا المتعلقــة بوضــع القواعــد علــى الصــع  -٤٢
اإلقليميـة والُقطريــة، ســيمكنها أن تقــدم المســاعدة التقنيــة عــن طريــق وضــع المبــادئ التوجيهيــة واألدوات والمعــايير أو 
االســتناد إليهــا لوضــع توصــيات اللجنــة وســائر واليــات المنظمــة ذات الصــلة موضــع النفــاذ علــى الصــعيد الُقطــري. 

اإلرشــادات بشــأن التنفيــذ والرصــد والمســاءلة، وأن ترصــد التقــدم الُمحــرز فــي القضــاء علــى  ويمكــن لألمانــة أن تبــث
 غ بشأنه.لِّ سمنة األطفال وتب
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 اإلجراءات 

التعـــاون مـــع الهيئـــات األخـــرى فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة التـــي تشـــمل والياتهـــا التغذيـــة وســـمنة   (أ)
األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة األطفـــال، والســـيما منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، وبرنـــامج 

 للمستوطنات البشرية، واليونيسيف، وبرنامج األغذية العالمي.
إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى نهــج شــامل يــدوم طــوال العمــر للقضــاء علــى ســمنة األطفــال علــى   (ب)

 قليمية والقطرية.نطاق جميع المجاالت التقنية المعنية في المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها اإل
وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن المشـــاركة البنـــاءة مـــع القطـــاع   (ج)

 الخاص في سبيل الوقاية من سمنة األطفال.
تعزيــز القــدرة علــى تقــديم الــدعم التقنــي للعمــل علــى القضــاء علــى ســمنة األطفــال علــى الصــعيد   (د)

 : مثالً  طريق ما يليالعالمي واإلقليمي والوطني، عن 
بنـــاء القـــدرات القانونيـــة والتنظيميـــة، بوســـائل مـــن بينهـــا تنظـــيم حلقـــات العمـــل والـــدورات  )١(

 ؛بالتعاون مع سائر القطاعات الحكومية
وضع المبادئ التوجيهية بشأن الوقاية من مخاطر السمنة أثنـاء الرعايـة السـابقة للـوالدة،  )٢(

األطفال، وبشـأن سـاعات النـوم المالئمـة واسـتخدام  وبشأن النشاط البدني للنساء الحوامل وصغار
 ؛األجهزة ذات الشاشات من ِقبل األطفال والمراهقين

تقــديم الـــدعم التقنـــي واألدوات إلـــى الـــدول األعضــاء علـــى النحـــو المطلـــوب، عـــن طريـــق  )٣(
إنشاء لجـان أو فـرق عمـل متعـددة القطاعـات، علـى سـبيل المثـال، مـن أجـل دعـم تنفيـذ توصـيات 

 ؛اللجنة
وفير منصـــة لتمكـــين التعـــاون بـــين الـــدول األعضـــاء ذات األولويـــات المتشـــابهة لتنفيـــذ تـــ )٤(

 التوصيات.
دعــم الوكــاالت الدوليــة والحكومــات الوطنيــة وأصــحاب المصــلحة المعنيــين فــي تحويــل االلتزامــات   (ه)

 ني.القائمة إلى إجراءات مالئمة للقضاء على سمنة األطفال على الصعيد العالمي واإلقليمي والوط
تعزيز البحوث التعاونيـة فـي مجـال القضـاء علـى سـمنة األطفـال مـع التركيـز علـى الـنهج الشـامل   (و)

 لمراحل الحياة.
تشجيع الوسائل االبتكارية لتمويل تنفيذ استراتيجيات الوقاية من سمنة األطفال، مـع إيـالء العنايـة   (ز)

 الواجبة لحاالت تضارب المصالح.
 م العالمي في القضاء على سمنة األطفال.عن التقدتقديم تقرير   (ح)

 المنظمات الدولية

مـــن شـــأن التعـــاون بـــين المنظمـــات الدوليـــة بمـــا فـــي ذلـــك الكيانـــات فـــي منظومـــة األمـــم المتحـــدة أن يعـــزز   -٤٣
الشــراكات والشــبكات العالميــة واإلقليميــة المعنيــة بالــدعوة وتعبئــة المــوارد وبنــاء القــدرات والبحــوث التعاونيــة. ويمكــن 
لفرقة العمل المشتركة التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالوقاية من األمراض غير المعديـة (غيـر السـارية) ومكافحتهـا 

 أن تدعم الدول األعضاء في التصدي لسمنة األطفال.
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 اإلجراءات 

 التعاون على بناء القدرة ودعم الدول األعضاء المعنية في التصدي لسمنة األطفال.  (أ)

ـــرامج الُقطريـــة المنفـــذة فـــي إطـــار عمـــل األمـــم المتحـــدة دمـــج   (ب) الوقايـــة مـــن ســـمنة األطفـــال فـــي الب
 للمساعدة اإلنمائية.

 تقديم الدعم من أجل وضع اإلرشادات بشأن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني وبثها.  (ج)

ستعراض الممارسات التعاون مع المنظمات في منظومة األمم المتحدة المعنية بالتغذية من أجل ا  (د)
الحالية فـي مجـال تنفيـذ البـرامج الخاصـة بالغـذاء والتغذيـة وضـمان مسـاهمة البـرامج فـي الوقايـة مـن سـمنة 

 األطفال.

المشاركة مع الحكومات في تنفيذ التدخالت الرامية إلى القضاء على سمنة األطفـال، عـن طريـق   (ه)
رقــة عمــل األمــم المتحــدة المشــتركة بــين الوكــاالت الجهــات التــي يمكنهــا دعــم تنفيــذ توصــيات اللجنــة مثــل ف

المعنيـــة بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر المعديـــة (غيـــر الســـارية) ومكافحتهـــا، وشـــبكة األمـــم المتحـــدة المعنيـــة 
بتعزيز التغذية، والبرنامج العـالمي المشـترك بـين منظمـة الصـحة العالميـة وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي 

 نية لألمراض غير السارية. لتنشيط االستجابة الوط

 المنظمات غير الحكومية

تتولى الحكومات وضع اُألطر الخاصة بالسياسات، ومـع ذلـك ففـي بعـض البلـدان قـد ُتعـد المهـام الخاصـة   -٤٤
بوضع المعلومات عن التغذية وٕاعداد حمالت التوعية، وتنفيذ البرامج، ورصد الجهات الفاعلة وٕاخضاعها للمساءلة 

مـــات المقطوعـــة، مهامـــًا مشـــتركة بـــين الحكومـــات والمجتمـــع المـــدني. ويمكـــن للحركـــات االجتماعيـــة أن بشـــأن االلتزا
 تشرك األعضاء من المجتمع المحلي وأن توفر منصة للدعوة والعمل.

 اإلجراءات 

 إبراز أهمية الوقاية من سمنة األطفال عن طريق الدعوة وبث المعلومات.   (أ)

المطالبــة بــأن تــدعم الحكومــات أنمــاط المعيشــة الصــحية وأن تقــدم دوائــر تحفيــز المســتهلكين علــى   (ب)
صــــناعة األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر الكحوليــــة منتجــــات صــــحية وأال تســــّوق األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر 

 الصحية لألطفال.

دعــــوة الحكومــــات إلــــى وضــــع اُألطــــر القانونيــــة والتنظيميــــة الالزمــــة لتنفيــــذ التوصــــيات الخاصــــة   (ج)
 على سمنة األطفال. بالقضاء 

 والمساءلة وتنفيذها. المساهمة في إنشاء آلية للرصد  (د)
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 القطاع الخاص

لــيس القطــاع الخــاص بالكيــان المتجــانس إذ إنــه يشــمل قطــاع اإلنتــاج الغــذائي الزراعــي، ودوائــر صــناعة   -٤٥
لسـلع الرياضـية، وشـركات األغذية والمشروبات غير الكحولية، وباعة التجزئة، وشركات توريد األغذيـة، ومصـنعي ا

اإلعــالن والترفيــه، ووســائل اإلعــالم، وغيرهــا. ولــذا فمــن األهميــة بمكــان النظــر فــي مســتوى مشــاركة الحكومــات مــع 
سـمنة األطفـال. ويلـزم علـى الحكومـات أن  فيًا يًا أو سلبيإيجابتأثيرًا كيانات القطاع الخاص التي قد تؤثر أنشطتها 

الخــاص لتشـــجيع تنفيـــذ السياســات والتـــدخالت التـــي تحــددها الحكومـــات وتتـــولى  تشــارك مشـــاركة بنــاءة مـــع القطـــاع
 قيادتها.

وهنـــاك بعـــض مبـــادرات القطـــاع الخـــاص القائمـــة التـــي فـــي إمكانهـــا أن تحـــد مـــن ســـمنة األطفـــال. وينبغـــي   -٤٦
تأخير وضـع  سندة بقاعدة من البَينات وكانت غير مصحوبة بآثار سلبية، مثلمُ تشجيع هذه المبادرات حيثما كانت 

اللوائح األشد فعالية. ونظرًا ألن العديد من الشركات يعمل على الصعيد العالمي، فـإن التعـاون الـدولي بـين فروعهـا 
المختلفـــة يكتســــي أهميــــة حيويــــة. علـــى أنــــه يجــــب االهتمــــام أيضــــًا بالكيانـــات والحــــرفيين علــــى المســــتويين المحلــــي 

دوائـــر الصـــناعة قـــد أدت إلـــى بعـــض الحصـــائل المشـــجعة  واإلقليمـــي. وفـــي حـــين أن بعـــض عالقـــات التعـــاون مـــع
يتعلــق بالنظــام الغــذائي والنشــاط البــدني، فقــد اتضــح أن بعضــها اآلخــر يحــّول المســؤولية مــن دوائــر صــناعة  فيمــا

األغذيــة والمشــروبات إلــى المســتهلك وأن الغــرض منهــا هــو تحســين صــورة الشــركة فــي المجتمــع المحلــي. ويمكــن 
ة األغذيــة الراميــة إلــى تقليــل المحتــوى مــن الــدهون والســكر والملــح وتقلــيص أحجــام وجبــات لمبــادرات دوائــر صــناع

األغذية المجهزة وزيادة إنتـاج الخيـارات االبتكاريـة والصـحية والمغذيـة، أن تـؤدي إلـى تسـريع وتيـرة تحقيـق المكاسـب 
تعــددة الجنســيات أن تطبــق الصــحية علــى الصــعيد العــالمي إذا مــا ُنفــذت علــى نطــاق واســع. وينبغــي للشــركات الم

نهوجًا متسقة في التوسيم والتسويق على نطاق حافظاتها العالمية بأكملها، لضمان أن اإلجراءات تُتخـذ علـى نطـاق 
تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر. وعنــد القيــام بــذلك، ينبغــي للشــركات المتعــددة الجنســيات أن تطبــق أعلــى  العــالم وأنهــا ال

هـــا. ومـــع ذلـــك، يلــزم أن تتوجـــه المشـــاركة بـــين الحكومـــات والقطـــاع الخـــاص إلـــى المعــايير التـــي تخضـــع لهـــا منتجات
الهــدف الخــاص بالصــحة، وأن تتســم بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة، وأن تــولي عنايــة خاصــة إلدارة حــاالت تضــارب 

 ١المصالح المحتملة.

  اإلجراءات

النظـام الغـذائي الصـحي، وتيسـير سـهم فـي تُ دعم إنتاج األغذيـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة التـي   (أ)
  الحصول عليها.

 
 تيسير سبيل ممارسة النشاط البدني والمشاركة فيه.  (ب)

 

  المؤسسات الخيرية
 

تتمتــع المؤسســات الخيريــة بمكانــة فريــدة تتــيح لهــا اإلســهام مســاهمة كبيــرة فــي الصــحة العموميــة العالميــة   -٤٧
 والمشاركة أيضًا في أنشطة الرصد والمساءلة.

                                                           
١   Addressing and managing conflicts of interest in the planning and delivery of nutrition programmes at country 

level, available at: http://www.who.int/nutrition/events/2015_conflictsofinterest_nut_programmes/en/ (accessed 6 

March 2017).                                                                                                                                                          
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  اإلجراءات 
 
ض صــحتهم وتحصــيلهم الدراســي لعواقــب خطيــرة وطويلــة المــدى، رّ عــتُ اإلقـرار بــأن ســمنة األطفــال   (أ)

   ومعالجة هذه المسألة المهمة.
 

 تعبئة األموال الالزمة لدعم البحوث، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات، والرصد والمساءلة.  (ب)
  

  صحيينالمؤسسات األكاديمية ورابطات المهنيين ال
 

ســاهم المؤسســات األكاديميــة فــي الوقايــة مــن ســمنة األطفــال ومكافحتهــا بــإجراء الدراســات حــول تُ يمكــن أن   -٤٨
عوامل الخطر والمحددات البيولوجية والسلوكية والبيئية، وحول فعالية التدخالت في كل مجال مـن هـذه المجـاالت. 

واقـب سـمنة األطفـال المباشـرة وتضطلع رابطات الفنيين في مجال الصحة بدور مهم في إذكاء الوعي العام بشأن ع
أن تقـدم الـدعم أيضـًا فـي إمكانهـا و والطويلة األجل على الصحة والعافية، وفي الدعوة إلـى تنفيـذ التـدخالت الفعالـة. 

 سهم في الرصد والمساءلة.تُ في تدريب الفنيين في مجال الصحة وأن 

  اإلجراءات 
 
طريـق بـث المعلومـات ذات الصـلة ودمجهـا  إبراز أهمية الوقاية من سـمنة األطفـال وعالجهـا عـن  (أ)

 في المناهج المالئمة على جميع المستويات (التعليم الجامعي والعالي).

ســد الثغــرات المعرفيــة عــن طريــق البحــث الــذي ال تشــوبه مصــالح تجاريــة مــن أجــل الوقــوف علــى   (ب)
  البّينات الداعمة لتنفيذ السياسات.

 ها.دعم أنشطة الرصد والمساءلة وتقييم  (ج)
 

  االستنتاجات
 

ض سمنة األطفال عافية األطفال الجسمانية واالجتماعية والنفسـية، وهـي مـن عوامـل الخطـر المعروفـة وّ تق  -٤٩
لســمنة البــالغين واألمــراض غيــر الســارية. وثمــة حاجــة عاجلــة إلــى العمــل اآلن علــى تحســين صــحة الجيــل الحــالي 

بـــل يلـــزم حشـــد  وحـــدها،فرديـــة والجيـــل التـــالي مـــن األطفـــال. وال يمكـــن حـــل مشـــكلة فـــرط الـــوزن والســـمنة بـــالجهود ال
اســتجابة شــاملة لتهيئــة بيئــات صــحية قــادرة علــى دعــم الخيــارات الصــحية لألفــراد باالســتناد إلــى المعــارف والمهــارات 
المتعلقة بالصحة والتغذية. وتتطلب هذه االستجابة التزام الحكومة وتوليها زمام القيـادة، واالسـتثمار الطويـل األجـل، 

في سبيل حماية حق األطفال في التمتع بالصحة والعافية. وسيكون إحراز التقدم ممكنـًا إذا ومشاركة المجتمع ككل 
ملتزمــة بالعمــل معــًا علــى تحقيــق الهــدف الجمــاعي المتمثــل فــي القضــاء علــى ســمنة جميعهــا الجهــات الفاعلــة  تظلــ

 األطفال. 
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