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أساسية  نقاط 

لألطفال. 	 التعليمية  للتنمية  الدعم  خطرها  وعوامل  السارية  غري  األمراض  بأمر  العناية  تُوفِّر 

وتتشكل  	 البدين.  والخمول  الصحي،  غري  الغذايئ  والنظام  والكحول،  للتبغ،  فأكرث  أكرث  واملراهقون  األطفال  يتعرض 

واملراهقة. الطفولة  مرحلتي  خالل  العمر  مدى  عىل  املستمرة  الصحية  السلوكيات 

ورفاهيتهم. 	 األطفال  صحة  حامية  يف  رئيسية  مسؤولية  التعليم  قطاع  عىل  تقع 

أساسية. 	 واألقران  املربني  مساندة  تعترب 

صحية. 	 محلية  ومجتمعات  أرس  إرساء  تشجيع  إىل  يؤدي  أن  والشباب  األطفال  لتمكني  ميكن 

http://www.paprika-annecy.com
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1. تُوفِّر العناية بأمر األمراض غري السارية وعوامل خطرها 

الدعم للتنمية التعليمية لألطفال

أرسهم 	  بأفراد  العناية  إىل  األحيان  من  كثري  يف  األطفال  يُضطر 
املصابني مبرض القلب، أو املرض التنفيس املزمن، أو الرسطان، أو 
املضاعفات املرتبطة مبرض السكري. ونتيجة لذلك فإنهم يتغيبون 
عن املدرسة. وفضالً عن ذلك فإن التكاليف املرتفعة للرعاية الطبية 
غالباً ما تدفع األرس إىل هاوية الفقر مام يحول دون انخراط بعض 
األطفال يف الدراسة. وينطبق ذلك خصوصاً عىل الفتيات. وميكن 
أن يعاين األطفال الذين يقدمون الرعاية من اإلجهاد وهو ما يؤدي 

إىل تفاقم هشاشتهم.2-1 

غري صحي، 	  غذايئ  نظام  واتباع  والكحول،  التبغ  تعاطي  يؤدي 
والخمول البدين، إىل حرمان األطفال واملراهقني من االستفادة عىل 
النحو األكمل من تعليمهم. فاألطفال ذوو التغذية الجيدة والنشاط 
البدين هم أفضل من يتعلم. ويتسبب التبغ (النيكوتني) والكحول 
باإلدمان، وهو ما يعيق التعلم. ويؤثر تعاطي الكحول عىل نحو ضار 
عىل بنية الدماغ ووظيفته لدى األطفال.( ) كام أن تعاطي الكحول 
يسفر عن اندالع العنف، وإصابات يف حوادث السري، وحاالت حمل 

غري مرغوب فيه، وكل ذلك يؤدي إىل انقطاع التعليم.  

يتزايد انتشار األمراض غري السارية يف صفوف األطفال. ولعل العبء 	 
املتصاعد للسمنة، ومرض السكري، واألمراض غري السارية األخرى، 
اليوم.3  العامل  يف  الشباب  مبليارات  املحدق  األعظم  التهديد  هو 
وكانت اإلصابة مبرض السكري من النمط 2 تحدث برمتها تقريباً 
يف صفوف البالغني، ولكنها تُلحظ اآلن بني األطفال أيضا.4 ويؤثر 
بدء األمراض غري السارية لدى األطفال عىل التحصيل التعليمي.5 
االكتئاب،  أكرب من  الوزن والسامن بنسب  زائدو  األطفال  ويعاين 
إىل  أخرى  وعاطفية  سلوكية  وصعوبات  الذات  احرتام  وانخفاض 
جانب الوصم والعزلة االجتامعية.6-7 ويتمثل األثر الطويل األجل 
يف تغيب األطفال عن املدرسة مبعدالت أعىل، مع تحويل املوارد 
من التعليم إىل الرعاية الصحية والدعم النفيس االجتامعي لألطفال 

املصابني باألمراض غري السارية. 

 UNDP (2013). “Addressing the Social Determinants of Noncommunicable  1
 “.Diseases

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-  
paper--addressing-the-social-determinants-of-noncommu.html

 “.NCD Alliance (2011). “A Focus on Children and Non-Communicable Diseases  2
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/20110627_A_Focus_on_  

Children_&_NCDs_FINAL_2.pdf
تقيم غالبية األطفال املعانني من الوزن الزائد السمنة اآلن يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.  3

منظمة الصحة العاملية (2016) »التقرير العاملي عن مرض السكري«.   4
 http://apps.who.int/iris/bitstream/106659789241565257/1/204871/_eng.pdf

 Muller-Riemenschneider, F, et al. (2008). “Health-economic burden of obesity in  5
.509-Europe.” Eur J Epidemiol, 23: 499

 Pizzi, M, and Vroman, K (2013). “Childhood obesity: effects on children’s  6
 participation, mental health, and psychosocial development.” Occup Ther Health

 .112-Care, 27: 99
 Miller, A, Lee, H, and Lumeng, J (2015). “Obesity-associated biomarkers and  7

.7-executive function in children.” Pediatr Res, 77: 143

عىل  والرفاهية  الصحة  بشأن   3 املستدامة  التنمية  هدف  يشتمل 

ومكافحتها.  السارية  غري  األمراض  من  بالوقاية  تتعلق  غايات 

عىل  التعليم  قطاع  السارية  غري  األمراض  بأمر  العناية  وستساعد 

لحقوقهم  الكامل  للتفعيل  والشباب  لألطفال  راعية  بيئة  توفري 

مع هدف  يتامىش  مبا  للجميع،  املمتاز  التعليم  وتقديم  وطاقاتهم، 

.4 املستدامة  التنمية 

يجب  ولماذا  السارية  غ�ي  الأمراض  ما هي 
معاً؟ تعمل  أن  الحكومية  القطاعات  عىل 

هناك أربعة أمراض غري سارية رئيسية هي: األمراض القلبية الوعائية 

والرسطانات،  الدماغية)،  والسكتات  القلب  مرض  تتضمن  (التي 

املزمن. التنفيس  واملرض  السكري،  ومرض 

غري  األمراض  بسبب  سنة  كل  نحبهم  شخص  مليون   38 ويقيض 

السارية، مبا يف ذلك 16 مليون شخص ميوتون بصورة مبكرة (قبل 

الوفيات  املائة من  80 يف  تزيد عن  نسبة  السبعني). وتحدث  سن 

املنخفضة  البلدان  يف  السارية  غري  األمراض  عن  الناجمة  املبكرة 

واملتوسطة الدخل. وترجع معظم الوفيات املبكرة إىل أربعة عوامل 

عىل  الكحول  وتعاطي  التبغ،  تعاطي  هي  رئيسية  سلوكية  خطر 

الصحي. غري  الغذايئ  والنظام  البدين،  والخمول  ضار،  نحو 

هذه  السلوكية  الخطر  عوامل  إىل  السكان  تعرض  مدى  ويتحدد 

والعمل،  التجارة،  قطاعات  يف  املعتمدة  السياسات  بفعل  عموماً 

والرضائب، والتخطيط الحرضي، والتعليم، والقطاعات األخرى »غري 

واإلعاقات  املبكرة  الوفيات  أن  ذلك  ويعني  بالصحة«.  املتعلقة 

الناجمة عن األمراض غري السارية ميكن تفاديها إىل حد بعيد عرب 

القطاعات. امتداد  عىل  السياسات  بتامسك  النهوض 

املتأتية  والبيئية  واالقتصادية،  االجتامعية،  الفوائد  إىل  وبالنظر 

تحديد  املمكن  من  فإن  السارية  غري  األمراض  بأمر  العناية  من 

اسرتاتيجيات ونُهج تحقق مكاسب مشرتكة لكل القطاعات املنخرطة.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper--addressing-the-social-determinants-of-noncommu.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/discussion-paper--addressing-the-social-determinants-of-noncommu.html
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/20110627_A_Focus_on_Children_&_NCDs_FINAL_2.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/20110627_A_Focus_on_Children_&_NCDs_FINAL_2.pdf
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2. يتعرض األطفال واملراهقون أكرث فأكرث للتبغ، والكحول، 

والنظام الغذايئ غري الصحي، والخمول البدين. وتتشكل 

السلوكيات الصحية املستمرة عىل مدى العمر خالل 

مرحلتي الطفولة واملراهقة

يعني صحة  األفضل  التعليم  وأن  أفضل  تعليامً  تعني  األفضل  الصحة  إن 
أفضل.8 ويواجه األطفال واملراهقون، أكرث من أي وقت مىض، تسويقاً تجارياً 
مكثفاً، وموجهاً، ومتالعباً للتبغ، والكحول، واألغذية واملرشوبات غري الصحية. 
وتعترب مواجهة هذا الضغط يف عمر مبكر أمراً حاسامً. ويرتبط أكرث من 
نصف الوفيات الناجمة عن األمراض غري السارية بالسلوكيات التي تبدأ أو 

تتعزز خالل مرحلة املراهقة.9  

ويعد التعليم عنرصاً ممكِّناً للعاملة الكاملة. كام أنه عنرص ملعادلة الفرص 
والدخول عىل حد سواء ومن ثم فإنه ينتشل األفراد واملجتمعات من هوة 
الفقر ويحرك النمو االقتصادي. ولكن ما الفائدة من إعداد األطفال لعمر 
كامل من اإلسهام يف املجتمع، ثم مشاهدتهم يعانون أو يقضون نحبهم 

باكراً بسبب مرض غري ساٍر ميكن تالفيه؟ 

منظمة الصحة العاملية (2008). »تضييق الفجوة يف غضون جيل واحد: اإلنصاف يف الصحة بفضل   8
اتخاذ إجراءات بشأن املحددات االجتامعية للصحة: التقرير الختامي للجنة املعنية باملحددات 

االجتامعية للصحة«.
[http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/] 

AstraZeneca Youth Health Programme, in partnership with others. “Non-  9
communicable Diseases and Adolescents: An opportunity for action.” http://
www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-adolescent-health/

 az/noncommunicable.pdf
 “.WHO (2016). “Report of the Commission on Ending Childhood Obesity  10

 http://apps.who.int/iris/bitstream/106659789241510066/1/204176/_eng.pdf

3. تقع عىل قطاع التعليم مسؤولية رئيسية يف حامية 

صحة األطفال ورفاهيتهم 

عىل قطاع التعليم أن يدرس بقوة القيام مبا ييل:

ضامن أن تكون املدارس خالية بنسبة 100 يف املائة من التبغ والكحول؛	 

ترويج املأكوالت الصحية والنشاط البدين عىل مختلف مستويات 	 
التعليم، مبا يف ذلك عرب مبادرة املدارس املعزِّزة للصحة؛11

إرساء معايري للوجبات التي تقدمها املدارس، أو األطعمة أو املرشوبات 	 
التي تُباع يف املدارس، مبا يلبي املبادئ التوجيهية للتغذية الصحية؛12

توفري مياه رشب مأمونة ومجانية يف املدارس؛	 

حظر التسويق واإلعالن عن التبغ والكحول يف املدارس؛ وضامن إنفاذ 	 
اللوائح املتعلقة بتسويق التبغ، والكحول، واألغذية غري الصحية، 

واإلعالن عنها، وبيعها يف املناطق املجاورة للمدارس؛

املقدمة 	  الرياضية  أو  التعليمية  الدراسية  املنح  أو  الرعاية  حظر 
األغذية  تبيع  التي  الرشكات  وكذلك  والكحول،  التبغ  من رشكات 

واملرشوبات املجهزة الغنية بالدهون، و/أو السكر، و/أو امللح؛

إدراج النشاط البدين الجيد ضمن املنهاج الدرايس اليومي لألوالد 	 
والفتيات، مبا يف ذلك خالل اسرتاحة الغداء وغريها من االسرتاحات؛13

ترويج النشاط البدين خارج املنهاج الدرايس (مثل امليش أو ركوب 	 
الدراجة للوصول إىل الربامج املدرسية)؛

ضامن أن يشتمل املنهاج الدرايس األسايس (مثل االقتصاد املنزيل 	 
بالتبغ،  الحياتية) عىل تعليم بشأن األخطار املرتبطة  أو املهارات 

والكحول، والنظام الغذايئ غري الصحي، والخمول البدين؛

بناء معارف ومهارات اآلباء واألمهات، ومقدمي الرعاية، واملجتمعات 	 
املحلية بشأن األمراض غري السارية وعوامل أخطارها؛

توفري خدمات الدعم الصحي والنفيس االجتامعي لألطفال والشباب 	 
املعانني من األمراض غري السارية بصورة مبارشة أو غري مبارشة.14 

منظمة الصحة العاملية (2016). »تقرير اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال«.   11
 http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/

وفقاً ملا أوىص به تقرير اللجنة املعنية بالقضاء عىل سمنة األطفال حرفيا.   12
ينبغي أن ميارس من ترتاوح أعامرهم بني 5 سنوات و17 سنة ما مجموعه 60 دقيقة عىل األقل   13

يومياً من النشاط البدين ذي الشدة املعتدلة إىل القوية (لهو، أو ألعاب، أو رياضات، أو نقل، 
أو أعامل منزلية، أو استجامم، أو تربية بدنية، أو متارين مخططة، يف سياق األنشطة األرسية، 

واملدرسية، واملجتمعية).
ميكن أن يستفيد قطاع التعليم من االستجابات املتعلقة باألمراض غري السارية من خالل ضامن   14

الوصول إىل أكرب عدد ممكن من التالميذ. وعىل املستوى العاملي كله تقريباً فإن املجموعات األدىن 
تعليامً هي األكرث تأثراً باألمراض غري السارية. إذ تشهد هذه املجموعات أكرب معدالت لتعاطي 
التبغ والكحول. كام أن نظمها الغذائية تنحو إىل أن تكون أعىل مبحتواها من الدهون، والسكر، 

وامللح، وأدىن مبحتواها من الفواكه والخرضوات؛ ويف املجتمعات املمكننة والحرضية فإن املجموعات 
املذكورة أقل إقباالً عىل االنخراط يف النشاط البدين املنتظم. وفضالً عن ذلك فإن انخفاض املستوى 

التعليمي يتقاطع مع الفقر، ونوع الجنس، ووضع األقلية مبا يخلق تأثرياً تضخيميا. ونتيجة لذلك فإن 
التعليم ميكن أن يتيح الفرص لتحطيم الحلقة املفرغة والحد من مظاهر الحرمان التي تجعل بعض 
املجموعات والرشائح السكانية أكرث عرضة لإلصابة باألمراض غري السارية. وميكن أن يكفل االهتامم 

بالفجوات الجنسانية يف نظام التعليم حصول كال الجنسني عىل هذه املنافع.

العالمية  الصحة  منظمة  لجنة  تقرير 
الأطفال11  سمنة  عىل  بالقضاء  المعنية 

لقطاع  الحاسم  الدور  يربز  وهو   2016 عام  اللجنة  تقرير  صدر 

عدداً  التقرير  ويتضمن  األطفال.  سمنة  بأمر  العناية  يف  التعليم 

ممتازاً  مورداً  التقرير  ويعترب  املدارس.  إىل  املوجهة  التوصيات  من 

التعليم. قطاع  إلرشاد 
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4. تعترب مساندة املربني واألقران أساسية

ال يؤدي املعلمون دور املربني فحسب. بل أنهم أيضاً مناذج يُقتدى بها. 
وللمعلمني تأثري عميق عىل نزوع التالميذ نحو السلوكيات املؤذية للصحة 
مثل تعاطي الكحول والتبغ وكذلك النظام الغذايئ غري الصحي. وينطبق 
ذلك عىل األقران. ويشتيك الشباب من مختلف أنحاء العامل من أن املعلمني 
يدخنون يف املدارس أو بالقرب منها15 وقيام أقرانهم األكرب سناً بإرغامهم 
عىل البدء بالتدخني.16 وتعترب مساندة املوظفني عىل اتباع سلوكيات أصح 
ومعالجة ضغوط األقران حينام يتعلق األمر بالسلوكيات غري الصحية أمراً 

مهام. ويشمل ذلك ما ييل:  

ضامن تطبيق سياسات عدم التدخني وتعاطي الكحول عىل املوظفني 	 
واآلباء واألمهات أيضاً، وذلك يف املرافق أثناء ساعات الدارسة وخالل 

الرحالت املدرسية املنظمة؛

توفري الدعم الالزم لإلقالع عن التدخني للموظفني وأرسهم وتقديم 	 
املشورة للموظفني ذوي الوزن الزائد وكذلك املوظفني املعانني من 

اضطرابات تعاطي الكحول وأمناط الرشب الخطرة؛

ضامن توافر األغذية ذات املحتوى املنخفض من امللح، والسكر، 	 
والدهون املشبعة/املتحولة. وعىل سبيل املثال ينبغي اعتامد سياسات 
تكفل أن تكون األغذية واملرشوبات التي توفرها آالت البيع صحية؛17

انظر مثاًل: املشاورة الوطنية بشأن مرحلة ما بعد عام 2015 يف أرمينيا التي اشتىك فيها األطفال من   15
أن املعلمني يدخنون أمامهم أو خالل الحصص الدراسية.

[http://www.worldwewant2015.org/node/370987]
 UN Habitat (2012). “Young people, participation, and sustainable :انظر  16

development in an urbanizing world.” [https://www.worldwewant2030.org/
[node/300563

إن آالت البيع هي يف الغالب مصدر لألغذية غري الصحية.  17

4

للعمل نداء 

الحكومات  التزمت  املستدامة  للتنمية   2030 عام  خطة  عرب 

الوطنية  االستجابات  بدعم  الصحة،  وزارات  مجرد  ال  بأكملها، 

السارية. غري  لألمراض 

لألمراض  الحكومة  استجابة  يف  أساسياً  جزءاً  التعليم  قطاع  ويعترب 

السارية. غري 

باألغذية  والشباب  األطفال  لتزويد  بيئة جاهزة  املدارس هي  »إن 

علينا  وإن  عموما.  الصحي  السلوك  ولرتويج  الصحية،  واملرشوبات 

نشاطهم  وزيادة  أصح  غذائية  نظم  اعتامد  من  الشباب  منكِّن  أن 

من  الوقاية  إن  التعلم.  عىل  قدرتهم  بدوره  هذا  وسيعزز  البدين. 

األمراض غري السارية ومكافحتها هو ركيزة من ركائز حياة طويلة، 

وطيبة«.  ومنتجة، 

 20 اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  مديرة  كالرك  هيلني  السيدة 

2016 حزيران/يونيو 



15

إتاحة الفرص للموظفني لالنخراط يف النشاط البدين؛	 

توفري التوعية للتالميذ بشأن مكافحة التسلط، مع توجيهات بشأن 	 
الفوارق بني الدعم اإليجايب والسلبي لألقران. 

بشأن  واملهارات  املعارف  توفري  طريق  تعرتض  التي  العوائق  بني  ومن 
اإلداريني/املعلمني  املسؤولني  معارضة  املدارس  يف  السارية  غري  األمراض 
الذين يخشون من أن يؤدي ذلك إىل تحويل الوقت/االنتباه عن مهمة 
املدرسة األساسية.18 ومن املهم التبيان أن النهوض بالصحة والرفاهية يجب 
أن يكون عنرصاً محورياً يف مهمة املدارس واملعاهد. وينبغي أن يضطلع 
واملهارات  املعارف  قامئة عىل  نُهج  استحداث  أسايس يف  بدور  املعلمون 

إلدراج الصحة والرفاهية ضمن املنهاج الدرايس.

 Waters, E, et al. (2011). “Interventions for preventing obesity in children.”  18
.(Cochrane database of systematic reviews, 12(CD001871

5. ميكن لتمكني األطفال والشباب أن يؤدي إىل تشجيع 

إرساء أرس ومجتمعات محلية صحية

يتمتع قطاع الرتبية بالقدرة عىل الوصول إىل املجتمع املحيل إىل جانب 
التالميذ املنخرطني يف املدارس أو املعاهد. وميكن أن تستفيد األرس، والرشكات 
التجارية، والزعامات املجتمعية جميعاً من دوره القيادي. ومبقدور األطفال 
أن ينجحوا يف تشجيع آبائهم وأمهاتهم ومجتمعاتهم املحلية عىل اعتامد 

وصون أمناط حياتية أصح.19, 20, 21

العارشة والرابعة  إنسان بني سن  العامل فإن هناك ملياري  امتداد  وعىل 
والعرشين، وهم يشكلون أضخم نسبة مئوية من الشباب ُسجلت حتى 
اآلن.22 ومثة فرصة هائلة لقطاع التعليم لدعم الربامج التي تضخ القيادات 
الشبابية يف االستجابات املحلية املتعلقة باألمراض غري السارية، ولرتويج 
البيئات التمكينية لألطفال واملراهقني ممن هم خارج إطار التعليم النظامي. 

 Gunawardena, N, et al. (2016). “School-based intervention to enable school  19
 children to act as change agents on weight, physical activity and diet of their

 mothers: a cluster randomized controlled trial.” International Journal of
 .Behavioural Nutrition and Physical Activity, 13:45

 Fornari, L, et al. (2013). “Children First Study: how an educational program in  20
 cardiovascular prevention at school can improve parents’ cardiovascular risk.”

.Eur J Prev Cardiol, 20: 301–9
 He, F, et al. (2015). “School based education programme to reduce salt intake in  21

 children and their families (School-EduSalt): cluster randomised controlled trial.”
.BMJ, 350: h770

 UNFPA (2014). ”The power of 1.8 billion: adolescents, youth and the transformation of  22
 “.the future

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.  
pdf

عىل قطاع الرتبية أن يكفل أن تكون البيئات املدرسية مالذاً آمناً 

للتالميذ عوضاً عن أن تكون أماكن محصورة تشتد فيها التأثريات 

واألقران. املعلمني  جانب  من  والضغوط 
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معرفته إىل  التعليم  وزارات  تحتاج  الذي  ما  املُعدية):  (غري  السارية  غري  األمراض 
التعليم لقطاع  إعالمي  موجز 

6

6. االستعداد لالنطالق

عىل قطاع التعليم بادئ ذي بدء أن يقوم مبا ييل:

ترويج السياسات الواردة يف هذا املوجز اإلعالمي التي تكفل بيئة 	 
مدرسية ومجتمعية صحية؛

إدماج الصحة والرفاهية، مبا يف ذلك األمراض غري السارية وعوامل 	 
خطرها، ضمن املناهج الدراسية؛

ضامن إرساء الدور القيادي لقطاع التعليم يف السياسات، والخطط، 	 
والربامج الصحية واإلمنائية الحكومية العامة.23

تعترب الرضائب املفروضة عىل التبغ تدخاًل أساسيا. وغالباً ما تُخصص إيرادات مثل هذه الرضائب   23
لقطاع التعليم.

محفوظة. الحقوق  جميع   .2016 اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة   ©

املوجز  هذا  وضع  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وبرنامج  العاملية  الصحة  منظمة  من  مشرتك  فريق  توىل 
للعمل. وال ميثل  الخيارات  يوفر مجموعة من  الدعوة وهو  اإلعالمي. واملوجز هذا مخصص ألغراض 
عىل  طرحه  يتم  ومل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  أو  العاملية  الصحة  ملنظمة  رسمياً  موقفاً  املوجز 
تأييد  عىل  تنطوي  أو  والرشكاء  األعضاء  الدول  إىل  اإلحاالت  تشكل  ال  كام  فيهام.  الرئاسية  األجهزة 

املوجز. لهذا  األحوال  بأي حال من 

WHO/NMH/NMA/16.93
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الناجمة  تالفيها  ميكن  التي  واملعاناة  املبكرة  الوفيات  تشكل 

غري  والعرشين.  الحادي  القرن  بالء  السارية  غري  األمراض  عن 

الصائبة،  السياسات  عرب  األمراض  هذه  مد  دحر  باملستطاع  أن 

الرشكاء. كل  من  الصحيحة  واملساندة  السليمة،  واالستثامرات 

http://www.paprika-annecy.com

