
 
 

 

 

 

 كلمة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 لقلي  رر  المتوط إل

 أمام

 المنتدى المفتوح حول التسويق دون لقيود لألغذية والمشروبات غير الصحية لألطفال في إلقلي  رر  المتوط 

 5132 طبتمبر/أيلول 31-31ان، األردن، عم  

 والسادة،، السيدات احلضور الكرمي

فنا اليوم باحلضور ؛ إذ يشرِّ خمتلفةخلفيات مشاركني من م  جي ذيالز ا املنتدى املتميِّ طيُب يل أن أرحِّب  بكم يف هذي  
 .، واملنظمات غري احلكوميةممثلون عن األوساط اإلعالمية والفنية والشبابية، وكذلك من وسائل اإلعالم االجتماعي

ب فيها تسويق املنتجات غري إطار مبادرة منظمة الصحة العاملية حملاربة األوبئة اليت يتسب  ويأيت تنظيم هذا املنتدى يف 
تركيز اجتماعنا اليوم على األغذية غري الصحية واملشروبات غري  . ويْنص ب  واملشروباتالوجبات السريعة الصحية، مثل 

 .الكحولية

ب يف ارتفاعات غري يتسب  ر وامللح لية من الدهون والسك  ب عاس  اليت هبا ن  فتسويق الوجبات السريعة واملشروبات 
منة بني األطفال. ومن الواضح أن تسويق األغذية غري الصحية لألطفال مل يزل حيدث دون الت الس  مسبوقة يف معد  
وكان  ي له، وعلى هذا فسيكون له أثر كارثي على صحة األطفال واألجيال القادمة يف هذا اإلقليم.جماهبته أو التصدِّ 
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جنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية ذلك ما حداين ألن أدعو إلطالق هذه املبادرة العام املاضي خالل الدورة السنوية لل  
 .لشرق املتوسط واليت حضرها وزراء الصحة ببلدان اإلقليم

ري والسرطان وأمرا  القلب وأمرا  الرئة فى عليكم، السادة احلضور، أن األمرا  غري السارية، مثل السك  ال ي  
من عبء  %06من الوفيات وأكثر من  %57املزمنة، هي من أشد األمرا  فتكاً، إذ إهنا مسؤولة عم ا يزيد على 

رة جداً ويف مراحل عمرية يكونون فيها يف أوج  حياهتم ن مبكِّ يف س   إْثر هااألمرا  يف بعض البلدان. والناس ميوتون على 
 .جية. فحجم املعاناة اإلنسانية جراء هذه األمرا  هائٌل، وأثرها االجتماعي واالقتصادي أثر مدمِّراإلنتا

نا هو أمر ل انتشار الس  منة. فمعد  وأحد العوامل املسامهة يف ظهور األمرا  املزمنة هي الس   منة وفرط الوزن يف إقليم 
ل انتشار فرط الوزن يف هذا رة. فمعد  يف مرحلة الطفولة املبكِّ  يثري اجلزع والقلق بني البالغني واألطفال، وتظهر السمنة

 %93ل انتشار السمنة باإلقليم ، بينما يبلغ معد  %93، وهو ما يفوق املتوسط العاملي البالغ %60.8اإلقليم، مثاًل، يبلغ 
 .%91.3وهو ما يفوق املتوسط العاملي البالغ 

منة بعد البلوغ. فكثري من بلدان اإلقليم تعاين بالفعل من أن يعاين الطفل البدين من الس   %06وهناك احتمال بواق  
عات، ألول مرة يف التاريخ، إىل أن مأمول احلياة للجيل القادم منة بني البالغني. وتشري التوق  الت مرتفعة من الس  معد  

وإىل ار سنوات اإلعاقة اليت تصاحب األمرا  املزمنة.   بعني االعتبسيكون أقصر من جيل آبائهم. وال يأخذ هذا التوق  
يسهم فرط الوزن والسمنة أيضًا يف زيادة خماطر اإلصابة بسرطان الثدي، والقولون أو ري، جانب أمرا  القلب والسك  

 .وزنالت الوفيات تزيد بزيادة درجات فرط الاملستقيم، وبطانة الرحم، والُكلى، واملريء، والبنكرياس، كما أن معد  

نة األطفال، وأحد أهم العوامل سمة بقلة احلركة هي السبب وراء س  م الغذائية غري الصحية وأمناط احلياة املت  ظُ إن النُ 
ل يف الزيادة السريعة يف استهالك الوجبات السريعة غري الصحية اليت حتتوي بة هلا خالل السنوات األخرية إمنا يتمث  املسبِّ 

ط من التسويق مدفوٌع بأنشطة اإلعالن على نسبة عالية من امللح والدهون، وكذلك يف تناول املياه الغازية. وهذا النم  
املنتدى.  يف هذا لى مدار يومنيوالتسويق واسعة االنتشار عن هذه املنتجات، وهذه هي القضية اليت جنتم  من أجلها ع

هتا بعد يوم يف قو   اً ى يومدر هائل من األنشطة التسويقية، تتنام  واألمر كله باٍد للعيان وميكن أن نراه من حولنا؛ فهناك ق  
 ويف نطاقها م  ارتفاع موجة الثورة الرقمية. وتفيد األحباث العلمية املستفيضة يف هذا اجملال أن أنشطة التسويق تشج 

انتهاًء م عنه اإلصابة باألمرا  املزمنة، واإلعاقة، على استهالك الوجبات السريعة وتناول املياه الغازية، وهو ما ينجُ 
 .رةبالوفاة املبكِّ 

طء، برغم التوصيات الواضحة اليت ي هلذه القضية قد شاهبا البُ ة يف التصدِّ خذ  ويف إقليمنا، نرى أن اإلجراءات املت  
الصحة العاملية ومنظومة األمم املتحدة ككل. وقد أعرب وزراء الصحة بالدول األعضاء، يف عام  هتا منظمةأصدر  
، عن قلقهم إزاء عدم القدرة على السيطرة على تسويق املنتجات غري الصحية اليت تستهدف عامة الناس، 1696

ى أن الشركات اليت تُنتج هذه ما الوجبات السريعة ومشروبات املياه الغازية. وال يف  واألطفال منهم بوجه خاص، والسي  
 .لديها مهارات وأساليب تسويقية قوية لدرجة يصعب معها السيطرة عليها، على مستوى العامل قهااملنتجات وتسوِّ 

ث عن ذلك املنتجات، بل نتحد  د على أننا لسنا بصدد احلديث عن حظر تسويق كل يف هذا املقام أن أؤكِّ  د  وأو  
ط من التسويق الذي يروِّج لألغذية غري الصحية، والذي يستهدف األطفال على وجه التحديد يف أماكن معيشتهم النم  

 .ي إىل جيل يعاين من وباء األمرا  املزمنة على حنو أسوأ مما هو عليه اآلنمن شأنه أن يؤدِّ  ولعبهم ودراستهم، فهو أمرٌ 
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وحشد اجتماعي هائل، ومن  ،النمط من التسويق ال ميكن إدراكه من دون إحداث تغيري اجتماعي هذا ومعاجلة
ذلك االستعانة بوسائل اإلعالم والفنانني واجملموعات الشبابية اليت تشعر باملسؤولية؛ فاإلعالم يلعب دوراً حيوياً يف وض  

ُثل لـمُ إلعالمية الرئيسية، أما الفنانون فعليهم تقدمي اقيود على اإلعالنات ويف تثقيف عامة الناس من خالل القنوات ا
الُعليا اليت حيتذي هبا الشباب، وأخريًا تأيت اجملموعات الشبابية ودورها الكبري يف جهود التثقيف تلك. فكل منكم له 

 .تأثري قوي على اجلمهور، وعلى عقول الشباب، واالجتاهات االجتماعية

هائاًل من اإلعالنات عن املنتجات الغذائية يف قنوات عدة تستهدف األطفال؛ وأن  وال يفى علينا أن هناك قدراً 
ضاً هلا. كما نعلم أن دوائر صناعة الغذاء تُبدع يف استخدامها للوسائل األطفال هم أشد الفئات السكانية تأثراً هبا وتعر  
يف مجي  اإلجراءات اليت تتعلق على أنه "ق الطفل، اتفاقية حقو  وتنصاملتاحة مبا جيعلها أكثر ابتكارًا وذكاًء وتأثرياً. 

 وكلنا واجب عليه مراعاة هذا املبدأ.  ."ن مراعاة املصاحل الُفْضلى لألطفالنضم  جيب أن  ...باألطفال،

ي للتسويق املتزايد رة الختاذ إجراءات من أجل التصدِّ ي املنتدى، سوف نناقش سويًا الُسُبل املبتك  وعلى مدار يوم  
ى لتحديد ما الذي ميكننا فعله حيال هذه املشكلة. وقد طلبنا لألغذية غري الصحية واملياه الغازية ألطفالنا. وسوف نسع  

رة، والطاقة اليت حنتاجها حالياً. فلديكم اخلربة وشبكات ل املبتك  بُ منكم ذلك، ألننا نعلم أن لديكم األفكار، والسُ 
ي هلذا اخلطر. فنحن حباجة إىل حشد املواطنني، اب، مما يساعدنا على التصدِّ العالقات، فضاًل عن فهمكم لعقلية الشب

وحنن نعلم أنكم قادرون على مساعدتنا لتحقيق  -وإشراك الشباب، والبدء يف عملية إلحداث تغري اجتماعي جذري 
 .هذه الغاية

مي يد العون من أجل خلق بيئة وإين لعلى ثقة من أنه، بفضل ما تتمتعون به من خربة وقوة تأثري، بإمكانكم تقد
 .صاحلة ألطفالنا، خالية من املخاطر احملدقة بالصحة النامجة عن األنشطة التجارية

 وأشكركم جمدداً على قبولكم دعوتنا، متمنياً لكم مناقشات مثمرة وإقامة سعيدة يف األردن.


