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   لمعنيةالجنة الأحدث المعلومات عن 
  بالقضاء على سمنة األطفال

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
إن معــدل انتشــار ســـمنة الرضــع واألطفـــال والمــراهقين يتزايـــد فــي جميــع البلـــدان، حيــث تبلـــغ ســرعة تزايـــده  -١

زاد عدد الرضع وصغار األطفال الزائدي الـوزن أو المصـابين  فقدذروتها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
األفريقـي  اإلقلـيم. وفـي ٢٠١٣فـي عـام  اً مليونـ ٤٢إلى  ١٩٩٠في عام  اً مليون ٣١لسمنة، على نطاق العالم، من با

ماليين  ١٠طفل إلى  ماليين ٤وحده زاد عدد األطفال الزائدي الوزن أو المصابين بالسمنة، خالل نفس الفترة، من 
ار األطفـال الزائـدي الـوزن أو المصـابين بالسـمنة، طفل. وٕاذا استمرت االتجاهات السـائدة سـيبلغ عـدد الرضـع وصـغ

. ومـن المـرجح أنـه إذا لـم تُنفـذ التـدخالت الالزمـة سـيظل الرضـع ٢٠٢٥بحلـول عـام  اً مليونـ ٧٠على نطـاق العـالم، 
 الطفولة والمراهقة والبلوغ. وصغار األطفال المصابون بالسمنة يعانون من السمنة في مراحل

 
مجموعــة كبيــرة مــن المضــاعفات الصــحية وزيــادة مخــاطر الظهــور المبكــر  وهنــاك صــلة بــين الســمنة وبــين -٢

العــتالالت تشــمل مــرض الســكري وأمــراض القلــب. وهنــاك أســباب وحلــول ممكنــة عديــدة لهــذه المشــكلة، ولكــن توجــد 
تحديات عديدة تعترض سبيل تنفيذها، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع استراتيجيات الصحة العمومية. ولن يتسنى 
وضع أفضل التوصيات وتنفيذها في هذا الصدد، على نطاق العالم، إال من خالل الجمع بين الشراكات المجتمعية 

 والدعم الحكومي والبحوث العلمية.
  
ي هما العنصـران الرئيسـيان وتوجد بينات علمية تدل على أن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني الكاف -٣

من األمراض غير السارية. وعوامل خطرها، بما في ذلك الوزن الزائد والسمنة، وقد اعتمدت جمعية الصحة  للوقاية
  ١سلسلة من القرارات بشأن المسألة، وسعت بمقتضاها والية المنظمة في مجال األمراض غير السارية.

  
األطفـال أنشـأت المـديرة وفي إطار جهد مبذول من أجل تحسين إعالم وتصميم االسـتجابة الشـاملة لسـمنة  -٤

فـردًا مـن البـارزين والمشـهود لهـم مـن  ١٥لجنـة رفيعـة المسـتوى معنيـة بالقضـاء علـى سـمنة األطفـال، وتضـم  العامة
وستستعرض اللجنة الثغرات فـي التكليفـات واالسـتراتيجيات  ٢موعة متنوعة من الخلفيات ذات الصلة بالموضوع.مج

 على تلك الثغرات وستعالجها. الحالية، وستعمل انطالقًا من التركيز
                                                           

بشــــــأن  ١٧-٥٧ج ص ع؛ والقــــــرار ومكافحتهــــــا الســــــارية غيــــــر األمــــــراض مــــــن الوقايــــــة بشــــــأن ١٧–٥٣ع ص ج القــــــرار    ١
 األمــراض مــن الوقايــة بشــأن ١٤-٦١ع ص ج؛ والقــرار والصــحة البــدني والنشــاط الغــذائي النظــام بشــأن العالميــة االســتراتيجية

ـــذ: ومكافحتهـــا الســـارية غيـــر ـــة؛ االســـتراتيجية تنفي ـــة تســـويق بشـــأن ١٤-٦٣ع ص جوالقـــرار  العالمي  غيـــر والمشـــروبات األغذي
 األطفــال؛ وصــغار والرّضــع األمهــات بتغذيــة الخاصــة الشــاملة التنفيــذ خطــةبشــأن  ٦-٦٥ج ص عالقــرار و ؛ لألطفــال الكحوليــة

 األمـراض من الوقاية بشأن العامة للجمعية المستوى الرفيع لالجتماع السياسي اإلعالن متابعة بشأن ١٠-٦٦ع ص ج القرارو 
  .ومكافحتها غير السارية
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ويتمثل هدف اللجنة في التوعية وتوفير قوة الدفع من أجل العمل على التصـدي لسـمنة األطفـال. وتحظـى  -٥
اللجنة، بواسطة المدير العام بالدعم من فـريقين عـاملين مخصصـين، أحـدهما معنـي بـالعلوم والبينـات للقضـاء علـى 

معنــي بالتنفيــذ والرصــد والمســاءلة للقضــاء علــى ســمنة األطفــال، ويضــم خبيــرًا، واآلخــر  ٢١ســمنة األطفــال، ويضــم 
 ١خبيرًا. ٢٤
  
 األكثـــروُكلفـــت اللجنـــة بإعـــداد تقريـــر يحـــدد األســـاليب ومجموعـــات التـــدخالت التـــي مـــن المـــرجح أن تكـــون  -٦

أن تقـدم  فعالية في التصدي لسمنة األطفال والمراهقين في مختلف السـياقات فـي جميـع أنحـاء العـالم. ومـن المتوقـع
طــار للمســاءلة وخيــارات للسياســة اســتراتيجية شــاملة، بمــا فــي ذلــك إ يحــدد ٢٠١٦تقريــرًا إلــى المــدير العــام فــي عــام 

 العامة للتصدي لهذا الوباء المتنامي. 
  
تمـــوز/  ١٨و ١٧وانعقـــد االجتمـــاع األول للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى ســـمنة األطفـــال فـــي جنيـــف فـــي  -٧

نائه أسلوب عملها. ومن المرتقـب أن ُيعقـد االجتمـاع الثـاني فـي كـانون الثـاني/ في أث ووضعت اللجنة ٢٠١٤ يوليو
 :التالية. وعقب ذلك االجتماع قد تصدر اللجنة توصيات مبدئية تشمل المجاالت ٢٠١٥يناير 

 العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على سمنة األطفال؛ 

  العمر إزاء الوقاية من سمنة األطفال؛ طيلةأهمية اتباع نهج يمتد 

 .اإلجراءات التي يتعين تطبيقها للوقاية من سمنة األطفال 
  
الفريقـــــان العـــــامالن  يتناولهـــــاوقـــــد ينظـــــر االجتمـــــاع الثـــــاني للجنـــــة أيضـــــًا فـــــي مســـــائل محـــــددة يتعـــــين أن  -٨

المخصصـــان لـــدى التحضـــير لعقـــد اجتمـــاع ثالـــث للجنـــة. وقـــام أيضـــًا الفريـــق العامـــل المخصـــص المعنـــي بـــالعلوم 
) بتحديـد عــدة ٢٠١٤حزيـران/ يونيــو  ٢٠-١٨والبينـات للقضـاء علــى سـمنة األطفــال، فـي اجتماعـه األول (جنيــف، 

 ٢ثغرات ومجاالت بحثية تتطلب المزيد من الدراسة.
 
وُعقـدت جلسـات اسـتماع  مـع الجهـات الفاعلـة رات شـاملة فـي إطـار أسـلوب عملهـا. جري اللجنة مشاو وست -٩

فــــي جنيــــف، ويجــــري النظــــر فــــي عقــــد جلســــات اســــتماع  ٢٠١٤تشــــين األول/ أكتــــوبر  ١٤و ١٣غيــــر الــــدول فــــي 
ذار/ مـــارس ، وإلقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ فـــي آ٢٠١٥ومشـــاورات إقليميـــة لإلقلـــيم األوروبـــي فـــي نيســـان/ أبريـــل 

 . ولم تتأكد بعد مواعيد بقية األقاليم.٢٠١٥في أوائل عام  المتوسط، وإلقليم شرق ٢٠١٥ونيسان/ أبريل 
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. -١٠
  

=     =     =  
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