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  أحدث المعلومات عن اللجنة المعنية
  بالقضاء على سمنة األطفال

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
وتـم  ١أثناء دورته السادسة والثالثين بعد المائة، فـي نسـخة سـابقة مـن هـذا التقريـر. نظر المجلس التنفيذي  -١

  تعديل التقرير لمراعاة األنشطة الحديثة فقط.
  
إن معــدل انتشــار ســـمنة الرضــع واألطفـــال والمــراهقين يتزايـــد فــي جميــع البلـــدان، حيــث تبلـــغ ســرعة تزايـــده   -٢

ذروتها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. فقد زاد عدد الرضع وصغار األطفال الزائدي الـوزن أو المصـابين 
. وفـي اإلقلـيم األفريقـي ٢٠١٣مليونـًا فـي عـام  ٤٢إلى  ١٩٩٠مليونًا في عام  ٣١بالسمنة، على نطاق العالم، من 

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

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

 
وهنــاك صــلة بــين الســمنة وبــين مجموعــة كبيــرة مــن المضــاعفات الصــحية وزيــادة مخــاطر الظهــور المبكــر   -٣

توجــد  العــتالالت تشــمل مــرض الســكري وأمــراض القلــب. وهنــاك أســباب وحلــول ممكنــة عديــدة لهــذه المشــكلة، ولكــن
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.
  
مية تدل على أن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني الكافي هما العنصـران الرئيسـيان وتوجد بينات عل  -٤

للوقاية من األمراض غير السارية. وعوامل خطرها، بما في ذلك الوزن الزائد والسمنة، وقد اعتمدت جمعية الصحة 
  ٢اض غير السارية.سلسلة من القرارات بشأن المسألة، وسعت بمقتضاها والية المنظمة في مجال األمر 

                                                           

والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســـة  والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة ١٣٦/١٠م تانظـــر الوثيقـــة     ١
 الثالثة عشرة.

بشــــــأن  ١٧-٥٧ج ص ع؛ والقــــــرار ومكافحتهــــــا الســــــارية غيــــــر األمــــــراض مــــــن الوقايــــــة بشــــــأن ١٧–٥٣ع ص ج القــــــرار    ٢
 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 ع؛ والقــرار 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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وفي إطار جهد مبذول من أجل تحسين إعالم وتصميم االسـتجابة الشـاملة لسـمنة األطفـال أنشـأت المـديرة   -٥
فـردًا مـن البـارزين والمشـهود لهـم مـن  ١٥العامة لجنـة رفيعـة المسـتوى معنيـة بالقضـاء علـى سـمنة األطفـال، وتضـم 

وستستعرض اللجنة الثغرات فـي التكليفـات واالسـتراتيجيات  ١بالموضوع.مجموعة متنوعة من الخلفيات ذات الصلة 
 الحالية، وستعمل انطالقًا من التركيز على تلك الثغرات وستعالجها.

  
ويتمثل هدف اللجنة في التوعية وتوفير قوة الدفع من أجل العمل على التصـدي لسـمنة األطفـال. وتحظـى   -٦

من فـريقين عـاملين مخصصـين، أحـدهما معنـي بـالعلوم والبينـات للقضـاء علـى اللجنة، بواسطة المدير العام بالدعم 
خبيــرًا، واآلخــر معنــي بالتنفيــذ والرصــد والمســاءلة للقضــاء علــى ســمنة األطفــال، ويضــم  ٢١ســمنة األطفــال، ويضــم 

 ٢خبيرًا. ٢٤
  
تكـــون األكثـــر وُكلفـــت اللجنـــة بإعـــداد تقريـــر يحـــدد األســـاليب ومجموعـــات التـــدخالت التـــي مـــن المـــرجح أن   -٧

فعالية في التصدي لسمنة األطفال والمراهقين في مختلف السـياقات فـي جميـع أنحـاء العـالم. ومـن المتوقـع أن تقـدم 
يحــدد اســتراتيجية شــاملة، بمــا فــي ذلــك إطــار للمســاءلة وخيــارات للسياســة  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   -٨

كـانون  ١٤و ١٣وُعقـد االجتمـاع الثـاني فـي جنيـف يـومي  نائـه أسـلوب عملهـا.ووضعت اللجنـة فـي أث ٢٠١٤ يوليو
والـذي يسـلط  ٣،األطفـال سـمنة علـى بالقضـاء المعنيـة للجنـة. وكانت حصـيلة التقريـر المبـدئي ٢٠١٥الثاني/ يناير 

 الضوء على المجاالت المحتملة للتوصيات التي سيجري وضعها  والتي تشمل المجاالت التالية:

 العواقب الصحية واالجتماعية واالقتصادية المترتبة على سمنة األطفال؛ 

 أهمية اتباع نهج يمتد طيلة العمر إزاء الوقاية من سمنة األطفال؛ 

 ين تطبيقها للوقاية من سمنة األطفال.اإلجراءات التي يتع 
  
ونظـر االجتمــاع الثــاني للجنــة أيضـًا فــي مســائل محــددة يتعـين أن يتناولهــا الفريقــان العــامالن المخصصــان   -٩

  .٢٠١٥لدى التحضير لعقد اجتماع ثالث للجنة، والمقرر عقده في حزيران/ يونيو 
 
ا. وُعقـدت جلسـات اسـتماع  مـع الجهـات الفاعلـة وستجري اللجنة مشاورات شـاملة فـي إطـار أسـلوب عملهـ  -١٠

فـي جنيـف. وسيشـكل تقريـر اللجنـة المبـدئي أسـاس مشـاورة  ٢٠١٤تشـرين األول/ أكتـوبر  ١٤و ١٣غير الدول في 
الحكوميـة الدوليـة والجهـات الفاعلـة المعنيـة غيـر الـدول  تسُتعقد على شبكة اإلنترنت مع الدول األعضاء والمنظما

                                                           
  السير الذاتية ألعضاء اللجنة متاحة في الرابط:     ١

http://www.who.int/end-childhood-obesity/commissioners/echo-commissioners/en/  تشــــــــرين  ١٠(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي
  ).٢٠١٤األول/ أكتوبر 

    السير الذاتية ألعضاء الفريقين العاملين متاحة في الرابط:    ٢
http://www.who.int/end-childhood-obesity/biographies/en/  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٠(تم االطالع في(.  

    ٢٠١٥منظمة الصحة العالمية؛  . جنيف:األطفال سمنة على بالقضاء المعنية للجنة المبدئي التقرير    ٣
(WHO/NMH/PND/ECHO/15.1; http://www.who.int/end-childhood-obesity/commission-ending-childhood-
obesity-interim-report.pdf, accessed 19 March 2015,  ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٩تم االطالع في ). 



  A68/10  ٦٨/١٠ج

3 

.  ويجــري النظــر فــي عقــد جلســات اســتماع ومشــاورات إقليميــة، كمــا تجــري أعمــال ٢٠١٥مــارس ابتــداًء مــن آذار/ 
ــــيم غــــرب المحــــيط الهــــادئ فــــي آذار/  التحضــــير فــــي هــــذا الصــــدد. وفيمــــا يلــــي اإلطــــار الزمنــــي المخطــــط لــــه: إقل

. ٢٠١٥كتوبر ؛ واإلقليم األوروبي  في  تشرين األول/ أ٢٠١٥؛ وٕاقليم األمريكتين في أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ مارس
 ولم يتم بعد تحديد مواعيد بقية األقاليم.

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -١١
  
  

=    =    =  


