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توطئة
األمراض غري السارية من أه ّم األخطار التي تته ّدد صحة اإلنسان والتنمية
االجتامعية االقتصادية .وتودي األمراض القلبية الوعائية والرسطانات
واألمراض التنفسية املزمنة والسكري بحياة نحو  35مليون نسمة كل عام،
علامً بأ ّن  ٪80من تلك الوفيات تحدث يف البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل .وهناك ما يقتيض يف مجايل الصحة العمومية والسياسة العامة ما
ي ّربر اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخفيف من العبء الفادح أصالً الذي
تفرضه األمراض غري السارية ،فضالً عن حدوث الوفيات الناجمة عنها يف
مراحل مبكّرة وإمكانية توقيها.

واملالحظ أ ّن اإلعالن ،وغريه من أشكال تسويق األغذية واملرشوبات غري
الكحولية لألطفال ،بات من الظواهر الواسعة االنتشار وهو يتعلّق ،أساساً،
مبنتجات تحتوي عىل نسبة عالية من الدهون أو السكر أو امللح .وهناك من
األدلة ما يشري إىل أ ّن اإلعالنات التلفزيونية تؤث ّر يف تحديد أغذية األطفال
املفضّ لة وطلبات رشاء األغذية وأمناط استهالكها .كام يُالحظ استخدام
طائفة واسعة من التقنيات لتسويق تلك املنتجات والتأثري يف اختيارات
األطفال يف املدارس ودور الحضانة واملتاجر الكربى؛ وعن طريق التلفزيون
واإلنرتنت؛ ويف العديد من األماكن األخرى.

وميثّل النظام الغذايئ غري الصحي أحد أه ّم ما ميكن تعديله من عوامل
االختطار املرتبطة باألمراض غري السارية .وتسهم ال ُنظم الغذائية غري
الصحية ،إذا مل ت ُتخذ أيّة إجراءات من أجل تغيريها  -وإذا اجتمعت مع
عوامل اختطار أخرى -يف زيادة نسبة انتشار األمراض غري السارية بني
السكان بزيادة ضغط الدم وزيادة نسبة الغلوكوز ونسبة الدهون الشاذة
يف الدم وزيادة معدالت فرط الوزن والسمنة .ويف حني تحدث الوفيات
الناجمة عن األمراض غري السارية لدى البالغني بالدرجة األوىل ،فإ ّن املخاطر
املرتبطة بالنظام غري الصحي تبدأ يف مرحلة الطفولة وتتط ّور طوال العمر.

والغرض الرئييس من هذه التوصيات هو توجيه الجهود التي تبذلها الدول
األعضاء يف رسم سياسات جديدة و /أو تعزيز السياسات القامئة بشأن
رسائل تسويق األغذية لألطفال .وتم إعداد هذه التوصيات بإسهام كبري
من الدول األعضاء وغريها من الجهات صاحبة املصلحة واعتامدها من ِقبَل
جمعية الصحة العاملية الثالثة والستني يف أيار /مايو  .2010وهي تعكس
الشواغل الخاصة التي أُثريت أثناء إعدادها وتؤكّد عىل الحاجة إىل التعاون
بني مختلف القطاعات والتعاون الدويل والحصول عىل دعم أصحاب
املصلحة.

ويحتل فرط الوزن والسمنة ،حالياً ،املرتبة الخامسة ضمن عوامل االختطار
الرئيسية املؤدية إىل الوفاة يف جميع أنحاء العامل .وتشري تقديرات عام 2010
إىل أ ّن أكرث من  42مليوناً من األطفال دون س ّن الخامسة يعانون من فرط
الوزن أو السمنة ،وأ ّن نحو  35مليوناً منهم يعيشون يف البلدان النامية.
والجدير بالذكر أ ّن فرط الوزن الذي يظهر يف مرحلة الطفولة أو املراهقة ال
يزيد من مخاطر اإلصابة بالسمنة واألمراض غري السارية عند الكرب فحسب
بل يسهم أيضاً يف اإلصابة بعدد من املشاكل الصحية الفورية ،مثل فرط
ضغط الدم ومقاومة األنسولني.
الدكتور عالء العلوان
ولقد طرأت عىل العادات الغذائية تغريات جذرية فهي عىل طريف نقيض من املدير العام املساعد
عادات األجيال السابقة .فهناك ،عىل الصعيد العاملي اليوم ،مجموعة كبرية دائرة األمراض غري السارية والصحة النفسية
ومتنوعة من املنتجات الغذائية واملرشوبات التي تتيحها معظم األسواق منظمة الصحة العاملية

وتسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية التي تحتوي عىل نسبة عالية
من الدهون أو السكر أو امللح من الظواهر التي تطال األطفال يف جميع
ربوع العامل .وعليه الب ّد من بذل الجهود الالزمة لضامن حامية األطفال يف
كل مكان من آثار ذلك التسويق ومنحهم فرصة النمو والرتعرع يف بيئة
غذائية مواتية -أي بيئة تسهم يف تعزيز وتشجيع الخيارات الغذائية الصحية
وتدعيم الحفاظ عىل وزن صحي.

بأشكال جديدة ومالمئة تسهل استساغتها .غري أ ّن توافر تلك املنتجات عىل
نطاق واسع واملبالغة يف تسويق الكثري منها ،والسيام تلك التي تحتوي عىل
نسبة عالية من الدهون أو السكر أو امللح ،من األمور التي تعرتض سبيل
مالزمة الناس ،واألطفال عىل وجه الخصوص ،لنظام غذايئ صحي والحفاظ
عىل وزن صحي.
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مقدمة
تحث هذه الوثيقة عىل اتخاذ إجراءات عاملية من أجل الح ّد من اآلثار غري السارية :تنفيذ االسرتاتيجية العاملية .وباعتامد القرار ج ص ع14-63
التي يخلّفها عىل األطفال تسويق األغذية التي تحتوي عىل نسبة عالية بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال أق ّرت جمعية
من الدهون املشبّعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو الصحة العاملية الثالثة والستون تلك التوصيات.
امللح .وقد أُع ّدت لتيسري العمليات واآلليات السياسية الرامية إىل بلوغ هذا
الغرض ،عىل النحو املب يف الوثيقتني الرئيسيتني الواردتني يف هذا املطبوع :وتؤكّد التوصيات ،مج ّددا ً ،عىل املرمى الذي تنشده االسرتاتيجية العاملية
ينّ
توصيات بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال ،والقرار بشأن النظام الغذايئ والنشاط البدين والصحة ،التي أق ّرتها جمعية الصحة
السابعة والخمسون يف عام  ،2004واملتمثّل يف توجيه األنشطة الساعية
الذي اعتمدت مبوجبه تلك التوصيات.
إىل تهيئة بيئة تساعد عىل اتخاذ إجراءات مستدامة عىل صعيدي الفرد
وتعكس الوثيقة االعرتاف املتزايد عىل مدى السنوات العرش املاضية واملجتمع املحيل والصعيدين الوطني والعاملي .وتسعى التوصيات ،عىل وجه
بأهمية التصدي لألمراض غري السارية ،والذي تتجىل أكرب معامله يف خطة التحديد ،إىل دعم توصية االسرتاتيجية العاملية الدول األعضاء بوضع نُهج
العمل الخاصة باالسرتاتيجية العاملية لتوقي ومكافحة األمراض غري السارية مناسبة ومتع ّددة القطاعات ملواجهة ظاهرة تسويق األغذية لألطفال .كام
( ،)2013-2008التي اعتمدتها جمعية الصحة العاملية الحادية والستون تك ّمل التوصيات الغرض  3من خطة العمل الخاصة باالسرتاتيجية العاملية
يف أيار /مايو ( 2008القرار ج ص ع .)14-61وتم وضع أساس خطة العمل لتوقي ومكافحة األمراض غري السارية ،الذي يقرتح عىل الدول األعضاء اتخاذ
تلك باعتامد اإلطار السيايس لالسرتاتيجية العاملية يف أيار /مايو  ،2000عندما إجراء رئييس يتمثل يف “العمل ،حسب االقتضاء ،عىل إعداد وتنفيذ إطار
طُلب إىل املدير العام ملنظمة الصحة العاملية مواصلة منح األولوية للوقاية مالئم و /أو آلية مالمئة لتشجيع التسويق املسؤول لألغذية واملرشوبات
من األمراض غري السارية ومكافحتها (القرار ج ص ع .)17-53وقد أُعدت غري الكحولية لألطفال ،وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب املصلحة ،حتى
خطة العمل الخاصة باالسرتاتيجية العاملية ،بنا ًء عىل طلب جمعية الصحة يتسنى التقليل من آثار األغذية ذات املحتوى العايل من الدهون املشبعة أو
العاملية الستني يف أيار /مايو ( 2007القرار ج ص ع ،)23-60من أجل ترجمة من األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح”.
االسرتاتيجية العاملية إىل إجراءات ملموسة.
أما شكل الوثيقة فهو عىل النسق التايل :تتضمن التوصيات بياناً لألسباب
كام طُلب إىل املدير العام ،يف القرار ج ص ع ...“ ،23-60الرتويج ألساليب التي دعت إىل إعداد التوصيات ،وفرعاً يتناول البيّنات ذات الصلة ،و12
التسويق املسؤول ،مبا يف ذلك وضع مجموعة توصيات حول تسويق توصية معروضة ضمن خمسة عناوين فرعية :األساس املنطقي؛ ورسم
األطعمة واملرشوبات غري الكحولية لألطفال ،بغرض الح ّد من آثار األغذية السياسات؛ وتنفيذ السياسة العامة؛ والرصد والتقييم يف إطار السياسة
التي تحتوي عىل الدهون املش ّبعة ،أو الدهون املفروقة أو السكاكر الحرة العامة؛ والبحوث .ويشتمل القرار عىل ديباجة وجملة من التدابري يقرتح
أو امللح يف إطار الحوار مع كل أصحاب املصلحة املعنيني مبن فيهم األطراف عىل الدول األعضاء واملدير العام اتخاذها.
املنتمية إىل القطاع الخاص مع ضامن تج ّنب تضارب املصالح”.
وبعد مشاورة ومناقشات مستفيضة خالل دورة املجلس التنفيذي السادسة
والعرشين بعد املائة ُعرضت مجموعة التوصيات عىل جمعية الصحة
العاملية الثالثة والستني يف الوثيقة ج 12/63بشأن توقي ومكافحة األمراض
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مجموعة توصيات بشأن تسويق األطعمة
1
واملرشوبات غري الكحولية لألطفال
 -1طلبت جمعية الصحة العاملية الستون ،يف قرارها ج ص ع 23-60بشأن
“توقي األمراض غري السارية ومكافحتها :تنفيذ االسرتاتيجية العاملية” ،إىل
املديرة العامة “الرتويج ألساليب التسويق املسؤول مبا يف ذلك تسويق
األطعمة واملرشوبات غري الكحولية لألطفال ،بغرض الحد من آثار األطعمة
التي تحتوي عىل الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر
كل أصحاب املصلحة املعنيني مبن فيهم
الحرة أو امللح يف إطار الحوار مع ّ
األطراف املنتمية إىل القطاع الخاص مع ضامن تجنب تضارب املصالح”.
 -2واعتمدت جمعية الصحة العاملية الحادية والستون ،مبوجب قرارها
ج ص ع ،14-61خطة العمل لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتوقي ومكافحة
األمراض غري السارية .وتحث خطة العمل الدول األعضاء عىل االستمرار يف
تنفيذ اإلجراءات التي وافقت عليها جمعية الصحة يف القرار ج ص ع-60
 .23ويقرتح الغرض  3من خطة العمل (الفقرة  ،24الرتويج للنظم الغذائية
الصحية“ ،ﻫ”) أن تتخذ الدول إجرا ًء رئيسياً يتمثل يف “إعداد وتنفيذ إطار
مالئم و /أو آلية مالمئة لتشجيع التسويق املسؤول لألغذية واملرشوبات
غري الكحولية لألطفال ،وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب املصلحة ،حتى
يتسنى التقليل من األطعمة ذات املحتوى العايل من الدهون املشبعة أو
من األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح”.

 -5واستندت األمانة إىل مشورة فريق الخرباء واستنتاجات االجتامعات
التي ُعقدت مع أصحاب املصلحة يف كتابة ورقة عمل شكلت إطارا ً إلجراء
املشاورات اإلقليمية مع الدول األعضاء .ووضحت املشاورات آراء الدول
األعضاء بشأن أهداف وخيارات السياسة العامة ،وآليات الرصد والتقييم
التي تعرضها ورقة العمل .وبحلول أيلول /سبتمرب  ،2009بلغ عدد الدول
األعضاء التي قدمت ردودا ً بشأن املشاورات  66دولة .ونظم اجتامعان
آخران ألصحاب املصلحة لغرض املتابعة ،شارك فيهام ممثلو املنظامت
الدولية غري الحكومية ،والصناعات العاملية املنتجة لألغذية واملرشوبات غري
الكحولية ،وقطاع الدعاية .وأتاح هذان االجتامعان إضافة عنارص جديدة إىل
ورقة العمل.

 -6واتضح من املشاورات أن الدول األعضاء تعترب تسويق األطعمة
واملرشوبات غري الكحولية لألطفال مسألة دولية ،كام اتضحت رضورة ضامن
تسويق القطاع الخاص ملنتجاته تسويقاً مسؤوالً .وبينت تلك املشاورات
أيضاً تباين السياسات الراهنة املتبعة يف الدول األعضاء من حيث األهداف
واملضمون واألسلوب ومامرسات الرصد والتقييم ،وكذلك من حيث أساليب
مشاركة أصحاب املصلحة يف ذلك .وتباينت األساليب املتبعة بني الحظر
القانوين للدعاية التليفزيونية املوجهة لألطفال فيام يخص أغذية محددة
والقواعد الطوعية التي تتبعها أقسام معينة من صناعات األغذية ورشكات
 -3وتنفيذا ً لهذه املهمة ،أنشأت املديرة العامة يف ترشين الثاين /نوفمرب الدعاية .وأشارت عدة دول أعضاء إىل حاجتها للمزيد من الدعم الذي
 2008فريق خرباء مخصصاً ليسدي لها املشورة التقنية يف تحديد أهداف تقدمه األمانة يف مجايل رسم السياسات والرصد والتقييم.
مناسبة للسياسات العامة ،وخيارات السياسات العامة وآليات الرصد  -7وأعربت  15دولة عضوا ً عن قلقها إزاء التسويق عرب الحدود .حيث
والتقييم .وزود الفريق باستعراض منهجي مح ّدث أك ّد النتائج السابقة التي يتعرض العديد من البلدان ،مبا فيها البلدان التي تفرض قيودا ً يف هذا
تشري إىل وجود تسويق واسع لألغذية ذات النسب املرتفعة من الدهون الصدد ،للتسويق املحيل ألغذية مصدرها بلدان أخرى ،وأشارت بعض الدول
والسكر أو امللح ،املوجه لألطفال عىل صعيد العامل أجمع.
األعضاء إىل رضورة معالجة مسألة العديد من مامرسات التسويق.
 -4وانعقد اجتامعان مع ممثيل عدد من املنظامت الدولية غري الحكومية،
والصناعات العاملية املنتجة لألغذية واملرشوبات غري الكحولية ،وقطاع
الدعاية .وكان الغرض منهام تحديد املبادرات السياسية والعمليات ووسائل
الرصد والتقييم املستخدمة يف مجال تسويق األطعمة واملرشوبات غري
الكحولية لألطفال.
.1

1عىل النحو الذي ورد سابقا يف الوثيقة ج .12/63
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 -8وأعربت بعض الدول األعضاء عن مخاوفها إزاء تسويق األطعمة
واملرشوبات غري الكحولية ألطفال املدارس واألطفال دون سن الدراسة.
وذكر أن الوضع الخاص الذي تتميز به املدارس ،باعتبارها بيئة يسهل فيها
إثارة اهتامم األطفال ودور تلك املدارس يف تعزيز الصحة ،هو من العوامل
التي يلزم معالجتها يف إطار التوصيات.

 -9والغرض الرئييس من هذه التوصيات هو توجيه الجهود التي تبذلها  -10وترد التوصيات بالخط الثخني يف نص هذا امللحق بأكمله .وتتألف بنية
الدول األعضاء يف رسم سياسات جديدة و /أو تعزيز السياسات القامئة التوصيات من األقسام الخمسة التالية :األساس املنطقي؛ ورسم السياسات؛
بشأن رسائل تسويق األطعمة لألطفال بغية تقليص األثر الناجم عىل وتنفيذ السياسات؛ ورصد السياسات وتقييمها ،والبحوث.
األطفال نتيجة لتسويق األطعمة ذات النسب املرتفعة من الدهون املشبعة
أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح.

الب ّينات
 -11يشكل النظام الغذايئ غري الصحي عامالً من عوامل خطر اإلصابة
باألمراض غري السارية .وتبدأ مخاطر النظم الغذائية غري الصحية يف مرحلة
الطفولة وتتزايد خالل دورة الحياة .وللحد من مخاطر اإلصابة يف املستقبل
باألمراض غري السارية ينبغي لألطفال املحافظة عىل وزنهم الطبيعي وتناول
األطعمة الصحية التي تحتوي عىل نسب منخفضة من الدهون املشبعة
واألحامض الدهنية املفروقة والسكاكر الحرة وامللح .وترتبط النظم الغذائية
غري الصحية بفرط الوزن والبدانة ،وهام حالتان شهدتا تزايدا ً رسيعاً بني
األطفال يف العامل برمته خالل السنوات األخرية.
 -12ويستنتجمنالبيّناتاملستخلصةمناالستعراضاتاملنهجيةلنطاقوطبيعة
وآثار تسويق األطعمة لألطفال بأن الدعاية هي مامرسة شاملة ،وإن األشكال
األخرىمنتسويق1األطعمة2لألطفالهيمامرساتشائعةيفجميعأنحاءالعامل.3
ويتم الجزء األعظم من هذا التسويق لألطعمة ذات النسب املرتفعة من
الدهون أو السكّر أو امللح .وتوضح البيّنات أيضاً أثر الدعاية التليفزيونية يف
تفضيل األطفال ألطعمة معينة وطلبات رشائها وأمناط استهالكها.

.1
.2
.3

 -13كام يتضح من االستعراضات املنهجية أن التليفزيون مازال يشكل
واسطة هامة إالّ أن أشكاال أخرى من رسائل التسويق أخذت تكمله بصورة
تدريجية ،وهي أشكال تتزايد أمناطها تبايناً وتركّز عىل استخدام العالمات
التجارية وبناء العالقات مع املستهلكني .وتتضمن هذه الشبكة الواسعة
من تقنيات التسويق أنشطة الدعاية ،والرعاية ،والنفخ يف صور املنتجات،
والرتويج للمبيعات ،والرتويج املشرتك باالستعانة بشخصيات معروفة
أو رموز تجارية أو شخصيات ذات شعبية لدى األطفال ،ومواقع شبكة
اإلنرتنت ،وأساليب التغليف والتوسيم ووسائل العرض يف مواقع الرشاء،
والربيد اإللكرتوين والنصوص اإللكرتونية ،واألنشطة الخريية التي تتيح فرصاً
لرتويج العالمات التجارية ،وإيصال رسائل التسويق بصورة افرتاضية أو
بالكالم .ولقد أصبح تسويق األطعمة لألطفال اآلن ظاهرة عاملية يغلب أن
تتخذ أشكاالً متعددة ومتكاملة ،باستخدام رسائل يجري إيصالها عن طريق
قنوات متعددة.

1املقصود بكلمة «تسويق» هو أي شكل من أشكال االتصال التجاري أو الرسائل التي يقصد بها أو التي تؤدي إىل زيادة التعرف عىل منتجات وخدمات معينة والرغبة يف و /أو استهالكها .وهي تشمل أي نشاط للدعاية أو غريها من أشكال الرتويج للمنتوج
أو الخدمة.
2يقصد فيام ييل بكلمة «أطعمة» كالً من األطعمة واملرشوبات غري الكحولية.
Hastings G et al. Review of the research on the effects of food promotion to children. Glasgow, University of Strathclyde, Centre for Social Marketing; 2003 3
(http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2003/sep/promote); Hastings G et al. The extent, nature and effects of food promotion to children: a review of
the evidence. Geneva, World Health organization, 2006 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595247_eng.pdf); McGinnis JM, Gootman JA,
Kraak VI, eds. Food marketing to children and youth: threat or opportunity? Washington DC, Institute of Medicine, National Academies Press, 2006 (http://
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11514#toc); and Cairns G, Angus K, Hastings G. The extent, nature and effects of food promotion to children: a review
.)of the evidence to December 2008. Geneva, World Health Organization, 2009 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/Evidence_Update_2009.pdf
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التوصيات
األساس املنطقي
 -14تشري استعراضات الب ّينات عىل أهمية وجود أساس منطقي واضح
لإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء يف هذا املجال .كام أقرت مختلف
الدول األعضاء ،خالل عملية التشاور ،برضورة إقامة آليات سياسية مناسبة
من أجل وضع هذه التوصيات .وذلك ما يدعم قراري جمعية الصحة ينبغي أن يتمثل الغرض السيايس يف الحد من أثر تسويق األطعمة
العاملية ج ص ع 23-60وج ص ع 14-61بشأن توقي ومكافحة األمراض غري ذات النسب املرتفعة من الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية
السارية ويشكل أساساً منطقياً متيناً للسياسات التي ترسمها الدول األعضاء .املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح لألطفال.

التوصية 1

 -15تتوقف فعالية رسائل التسويق عىل العنرصين التاليني :وسائل اإلعالم
التي تظهر عليها تلك الرسائل ومحتواها االبتكاري .ويعالج العنرص األول
نطاق الرسالة وتواترها وأثرها ،مام يؤثر يف تعرض األطفال لرسالة التسويق.
ويعالج العنرص الثاين محتويات رسالة التسويق وتصميمها وتنفيذها ،مام مبا أن فعالية التسويق وثيقة الصلة بالتعرض والقوة ،ينبغي أن
يؤثر يف قوة رسالة التسويق .ومن ثم ميكن وصف فعالية التسويق بأنها أمر يكون الغرض الشامل للسياسة هو الحد من كل من تعرض األطفال
وقوة تسويق األطعمة ذات النسب املرتفعة من الدهون املشبعة أو
وثيق الصلة مبسألتي التعرض والقوة.

التوصية 2

األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح..

رسم السياسات
 -16ميكن للدول األعضاء أن تتبع نهوجاً متنوعة لتحقيق املرمى والغرض
السياسيني ،ويتوقف ذلك عىل الظروف الوطنية واملوارد املتاحة .وميكن
للدول األعضاء أن تعتمد نهجاً شامالً للحد من جميع العمليات املوجهة
لألطفال لتسويق األطعمة ذات النسب املرتفعة من الدهون املشبعة
أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح ،مام يؤدي إىل
التخلص متاماً من التعرض ،وبالتايل التخلص من قوة ذلك التسويق .وميكن
للدول األعضاء ،كحل بديل ،أن تبدأ مبعالجة التعرض أو القوة كل عىل حدة
أو مبعالجة كال الجانبني يف الوقت ذاته باتباع النهج املتدرج.
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التوصية 3
لتحقيق الهدف والغرض املنشودين عىل مستوى السياسة العامة
ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف اتباع أساليب مختلفة ،أي األساليب
املتدرجة أو الشاملة يف الحد من تسويق األغذية املحتوية عىل نسبة
كبرية من الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر
الحرة أو امللح لدى األطفال.

 -17وتتباين قدرات النهوج املختلفة عىل تحقيق الغرض السيايس يف الحد
من أثر تسويق األطعمة ذات النسب املرتفعة من الدهون املشبعة أو
األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح لألطفال .واألسلوب
الشامل هو األسلوب األكرث قدرة عىل تحقيق الغرض املنشود.
 -18وينبغي ،عند معالجة التعرض ،مراعاة الوقت الذي سيسمح فيه
بتسويق املنتجات ومكان التسويق وملن يتم التسويق وما هي املنتجات
املسموح أو غري املسموح بتسويقها .كام ينبغي عند معالجة القوة النظر يف
تقييد استعامل تقنيات التسويق ذات األثر القوي بصفة خاصة .وإذا اختري
النهج املتدرج ،مثالً ،فإنه ينبغي االهتامم بالتسويق لألطفال األشد تعرضاً،
ولرسائل التسويق األشد قوة.

 -19يعتمد التنفيذ الفعال عىل وضع تعاريف واضحة لعنارص السياسة
العامة .وهذه التعاريف هي التي ستحدد إمكانية نجاح السياسة العامة
يف الحد من التعرض و /أو من القدرة عىل التأثري وبالتايل الحد من التأثري
نفسه .وتشمل التعاريف الهامة الفئات العمرية التي تنطبق عليها القيود،
وقنوات االتصال ،والبيئات وطرق التسويق التي يتعني أن تشملها القيود،
واألنشطة التي تعد تسويقاً لدى األطفال حسب عوامل من قبيل نوع
املنتج والتوقيت والجمهور املعني وإمتام الرسالة التسويقية ومحتواها،
1
وكذلك تحديد األغذية التي يتعني أن تشملها قيود التسويق.

 -20وتوجد املدارس وسائر املؤسسات التعليمية يف وضع مميز حيث تقوم
بدور الوالدين ،وال ينبغي أن يلحق ما يحدث فيها الرضر بصحة الطفل.
ومن ثم ينبغي أن تكتيس الصحة التغذوية للطفل يف املدرسة أهمية قصوى،
وأن تشكل حجر األساس لصحة الطفل يف هذه السن التي يتكون فيها.
ويتسق ذلك أيضاً مع التوصية الواردة يف االسرتاتيجية العاملية بشأن النظام
الغذايئ والنشاط البدين والصحة والتي تحث الحكومات عىل اتباع سياسات
لدعم ال ُنظم الغذائية الصحية يف املدارس.

.1

التوصية 4
ينبغي أن تضع الحكومات تعاريف واضحة للعنارص الرئيسية يف
السياسة العامة ،وبالتايل تتيح التنفيذ القيايس لإلجراءات .ومن
شأن وضع تعاريف واضحة أن يسهل التنفيذ املوحد ،برصف النظر
عن الهيئة التي تتوىل التنفيذ .ومن الرضوري لدى وضع التعاريف
الرئيسية أن تحدد الدول األعضاء أية مشكالت خاصة عىل املستوى
الوطني يك يتسنى للسياسة العامة إحداث أكرب األثر.

التوصية 5

ينبغي أن تتحرر كل األماكن التي يتجمع فيها األطفال من جميع أشكال
تسويق األغذية املحتوية عىل نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو األحامض
الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح .وتشتمل هذه األماكن ،وال
تقترص ،عىل دور الحضانة واملدارس وأفنية املدارس واملراكز التي يذهب إليها
األطفال قبل سن الدراسة واملالعب وعيادة األرسة وعيادات األطفال ومرافق
طب األطفال ،واألماكن التي يقيض فيها األطفال وقتهم أثناء مامرسة أية
لعبة رياضية أو أنشطة ثقافية وتوجد داخل مباين هذه املرافق.

1بإمكان الدول األعضاء أن تختار متييز أنواع األغذية بعدة طرق ،مثل استخدام املبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة بالنظام الغذايئ أو التعاريف التي تضعها الهيئات العلمية أو مناذج املرتسامت التغذوية ،أو أن تفرض قيود التسويق حسب فئات معينة من
األغذية.
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 -21وتقتيض السياسة العامة بشأن تسويق األغذية لدى األطفال مشاركة
مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة ،كام تشمل عدة قطاعات من السياسة
العامة .والحكومات هي التي يف أفضل وضع يتيح لها وضع التوجهات ووضع
االسرتاتيجيات العامة لتحقيق مرامي الصحة العمومية عىل نطاق السكان.
وعندما تشارك الحكومات مع أصحاب املصلحة اآلخرين ينبغي أن تحرص
عىل حامية املصلحة العامة وتاليف تعارض املصالح .وبرصف النظر عن إطار
السياسة العامة املختار ينبغي تبليغ السياسة العامة عىل نطاق واسع إىل
كل مجموعات أصحاب املصلحة ،مبن فيهم القطاع الخاص واملجتمع املدين
واملنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم والباحثون األكادمييون واآلباء
وعامة املجتمع.

التوصية 6
ينبغي أن تكون الحكومات هي أصحاب املصلحة الرئيسيني يف وضع
السياسة العامة واالضطالع بالدور القيادي من خالل قاعدة تجمع
عدة أصحاب مصلحة ألغراض التنفيذ والرصد والتقييم .وميكن
للحكومات ،عند وضع إطار السياسة العامة الوطنية أن تختار إسناد
أدوار محددة ألصحاب املصلحة اآلخرين مع توفري حامية املصلحة
العامة وتاليف تعارض املصالح يف الوقت ذاته.

تنفيذ السياسة العامة
 -22ميكن تنفيذ السياسة العامة املحددة من خالل اتباع مجموعة أساليب
متنوعة .ويُعد التنظيم القانوين من األساليب التي تجعل التنفيذ واالمتثال
من الرشوط القانونية .ومثة أسلوب آخر هو التنظيم الذايت لدوائر الصناعة،
وهو يشمل كامل قطاعات دوائر الصناعة مثل قطاع اإلعالن الذي ميكن
أن يكون مستقالً عن التنظيم الحكومي .وميكن للحكومات أن تكلف
جهات معينة باتباع هذا األسلوب الذي ميكن أن يتخذ شكالً من قبيل وضع
األهداف ورصد التنفيذ بواسطة مؤرشات رئيسية .ومن األساليب األخرى
آليات التنظيم املشرتك ،وتشمل مبادرات دوائر الصناعة ذات الطابع
القانوين أو طابع التنظيم الذايت أو الطابع الطوعي والتي إما تُتخذ يف إطار
تكليف حكومي أو تكون ذات صلة غري رسمية .وميكن أيضاً للحكومات أو
الهيئات املكلفة أن تصدر املبادئ التوجيهية أو تنفذها.
 -23وينبغي للحكومات التي تفرض قيودا ً عىل جميع جوانب تسويق
األغذية املحتوية عىل نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية
املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح لدى األطفال أن تضمن أن القيود
املفروضة عىل املستوى الوطني تنطبق أيضاً عىل أنشطة التسويق التي
تصدر من داخل أراضيها وتستهدف بلداناً أخرى (التسويق إىل الخارج).
ويف كثري من البلدان ميكن أن تكون ألنشطة التسويق الواردة من بلدان
أخرى (التسويق إىل الداخل) نفس أهمية أنشطة التسويق الصادرة من
املستوى الوطني .ويف هذه الحاالت سيلزم أال تراعي اإلجراءات املتخذة عىل
املستوى الوطني أنشطة التسويق الصادرة من املستوى الوطني فحسب
بل أن تراعي أيضاً أنشطة التسويق الواردة إىل البلد من خارج الحدود،
وذلك يك توضع يف الحسبان االلتزامات الدولية للدولة العضو املعنية .ويف
هذه الحاالت يكون التعاون الدويل الفعال رضورياً لضامن التأثري القوي
لإلجراءات الوطنية.
مجموعة توصيات بشأن تسويق األطعمة واملرشوبات غري الحكولية لألطفال
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التوصية 7
ينبغي للدول األعضاء ،مع مراعاة املوارد والفوائد واألعباء الخاصة
بجميع أصحاب املصلحة املعنيني ،أن تنظر يف أفعل أسلوب للحد من
تسويق األغذية املحتوية عىل نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو
األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح لدى األطفال.
وينبغي أن يحدد أي أسلوب مختار يف إطار يوضع من أجل تحقيق
الغرض املنشود من السياسة العامة.

التوصية 8
ينبغي أن تتعاون الدول األعضاء عىل تحديد الوسائل الالزمة للحد
من تأثري أنشطة التسويق عرب الحدود (التسويق إىل الداخل والتسويق
إىل الخارج) لألغذية املحتوية عىل نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو
األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح لدى األطفال،
وذلك من أجل تحقيق أكرب أثر ممكن ألية سياسة عامة وطنية.

 -24وينبغي أن يتم ،مبعزل عن أية إجراءات أخرى ت ُتخذ لتنفيذ أية سياسة
عامة وطنية ،تشجيع أصحاب املصلحة من القطاع الخاص عىل اتباع
مامرسات تسويق متسقة مع الهدف والغرض املنشودين من السياسة
العامة واملحددين يف هذه التوصيات ،وعىل اتباع هذه املامرسات عىل ينبغي أن يحدد إطار السياسة العامة آليات اإلنفاذ وأن ينشئ ال ُنظم
املستوى العاملي بغية ضامن مراعاة األطفال عىل نحو متسا ٍو يف كل مكان الالزمة لتنفيذها .ويف هذا الصدد ينبغي أن يشمل اإلطار تعاريف
وتاليف تقويض الجهود املبذولة من أجل فرض القيود عىل التسويق يف واضحة للجزاءات ،وميكن أن يشمل نظاماً لتقديم الشكاوى.
البلدان التي ترد إليها أنشطة تسويق األغذية من خارج الحدود.

التوصية 9

 -25ولدى كل من املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية والباحثني
األكادمييني اإلمكانات الالزمة لتنفيذ السياسة العامة من خالل بناء القدرات
والدعوة والخربة التقنية.

الرصد والتقييم يف إطار السياسة العامة
 -26يوفر الرصد نظاماً لجمع وتوثيق املعلومات الالزمة لتحديد ما إذا
كانت السياسة العامة تحقق أغراضها أم ال .وللتقييم األهمية نفسها ألنه
يقيس أثر أهداف السياسة العامة وأغراضها .ورمبا يتطلب الرصد والتقييم
ينبغي أن تشمل جميع أطر السياسة العامة نظاماً للرصد من أجل
اتباع أساليب مختلفة لضامن الفعالية وتاليف تعارض املصالح.

التوصية 10

ضامن االمتثال ملقتضيات تحقيق األغراض املحددة يف السياسة العامة
 -27وينبغي أن يشمل إطار السياسة العامة مجموعة من اإلجراءات الوطنية بواسطة مؤرشات محددة بوضوح.
األساسية ومؤرشات النتائج ،وأدوارا ً محددة بوضوح ،وإسناد املسؤولية عن
أنشطة وآليات الرصد والتقييم إىل األطراف التي ال يوجد تعارض مصالح
معها .ومن الرضوري أن تكون املؤرشات محددة وكمية وقابلة للقياس
بواسطة أدوات صالحة وميكن التعويل عليها.

 -28وينبغي أن ت ُستخدم يف رصد السياسة العامة آليات مناسبة تقيس
أثر السياسة العامة يف تحقيق الغرض املنشود منها (أي الحد من التعرض
والقدرة عىل التأثري).
 -29ومن األمثلة التي تبني كيفية تقييم مدى الحد من التعرض قياس مقدار
أنشطة التواصل الرامية إىل تسويق األغذية املحتوية عىل نسبة كبرية من
الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح
لدى األطفال ،أو قياس مقدار اإلنفاق عىل هذه األنشطة .وميكن القيام
بذلك بقياس عدد اإلعالنات املوجهة إىل األطفال عن األغذية املحتوية عىل
نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر
الحرة أو امللح ،والتي تبث خالل فرتة  24ساعة يف التليفزيون.
 -30ومن األمثلة التي ميكن أن تبني كيفية تقييم مدى الحد من القدرة
عىل التأثري قياس معدل انتشار التقنيات املستخدمة .وميكن القيام بذلك
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بقياس معدل انتشار اإلعالنات املوجهة إىل األطفال عن األغذية املحتوية  -31وميكن استخدام املعلومات التي تجمع عىل النحو التايل )1( :يف دعم
عىل نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو اإلنفاذ؛ ( )2توثيق االمتثال عىل املأل؛ ( )3توجيه عملية بلورة السياسة
السكاكر الحرة أو امللح ،والتي تستخدم العالمات التجارية املأخوذة من العامة وتحسينها؛ ( )4املساهمة يف تقييم السياسة العامة.
أسامء العلم أو التي تستخدم املشاهري أو غريها من التقنيات ذات الجاذبية
الخاصة لألطفال والتي تبث خالل فرتة  24ساعة يف التليفزيون.
 -32وينبغي أن يتم تقييم السياسة العامة بواسطة مؤرشات محددة تقيّم
أثر السياسة العامة يف بلوغ هدفها العام املتمثل يف الحد من التأثري الواقع.
وينبغي أيضاً أن تبني املؤرشات ما إذا كان األطفال يتعرضون بشكل مبارش
أو غري مبارش للرسائل التسويقية املوجهة إىل جامهري أخرى أو وسائل إعالم ينبغي أن تشمل أيضاً أطر السياسة العامة نظاماً لتقييم أثر وفعالية
السياسة العامة يف بلوغ هدفها العام بواسطة مؤرشات محددة
أخرى.

التوصية 11

 -33ومن األمثلة التي ميكن أن تبني كيفية الحد من التأثري قياس التغريات
يف مبيعات األغذية املحتوية عىل نسبة كبرية من الدهون املشبعة أو
األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة أو امللح أو يف حصة السوق
التي تستأثر بها هذه األغذية ،وقياس التغريات يف أمناط استهالك األطفال
تجاوباً مع السياسة العامة.

بوضوح.

 -34واألمر املثايل يف هذا الصدد هو أن يتخذ التقييم من البيانات املرجعية
معيارا ً مع جمع هذه البيانات كخطوة أوىل يف سبيل تحديد األثر الفعيل
للسياسة العامة.

البحوث
 -35تبني من املراجعات العاملية أن معظم البيّنات املتاحة حتى اآلن
مستمد من بلدان مرتفعة الدخل .وكثري من الدول األعضاء يفتقر إىل
البيانات والبحوث الوطنية التي متكنه من تحديد مدى أنشطة تسويق
األغذية لدى األطفال وطبيعة هذه األنشطة وتأثرياتها .وهذا النوع من ينبغي للدول األعضاء أن تحدد املعلومات املتاحة عن مدى أنشطة
البحوث ميكن أن يعزز املعلومات الالزمة لتنفيذ السياسة العامة وإنفاذها تسويق األغذية لدى األطفال وطبيعة هذه األنشطة وتأثرياتها يف
بلدانها .كام نشجعها عىل دعم تعزيز البحوث يف هذا املجال ،وخصوصاً
يف السياق الوطني.

التوصية 12

البحوث التي تركز عىل تنفيذ وتقييم السياسات الرامية إىل الحد من
التأثري عىل األطفال بأنشطة تسويق األغذية املحتوية عىل نسبة كبرية
من الدهون املشبعة أو األحامض الدهنية املفروقة أو السكاكر الحرة
أو امللح.

مجموعة توصيات بشأن تسويق األطعمة واملرشوبات غري الحكولية لألطفال
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قرار جمعية الصحة العاملية الثالثة والستني
املعتمد بتاريخ  21أيار /مايو 2010
ج ص ع 14-63تسويق األغذية والمشروبات غير
الكحولية لألطفال
جمعية الصحة العاملية الثالثة والستون،

 35مليون طفل منهم تقريباً يف البلدان النامية ،كام تُعرب عن قلقها للتزايد
الرسيع ملعدل انتشار السمنة بني األطفال يف معظم أنحاء العامل؛

بعد النظر يف التقرير املقدم عن توقي ومكافحة األمراض غري السارية:
تنفيذ االسرتاتيجية العاملية ،ويف مجموعة التوصيات امللحقة به بشأن وإذ تقر بأن النظام الغذايئ غري الصحي هو أحد أهم عوامل اختطار
1
تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال؛
األمراض غري السارية ،وبأن مخاطر النظام الغذايئ غري الصحي تبدأ يف
مرحلة الطفولة وتتطور طيلة العمر؛
وإذ تذكّر بالقرار ج ص ع 17-53بشأن توقي األمراض غري السارية
ومكافحتها ،وبالقرار ج ص ع 23-60بشأن توقي األمراض غري السارية وإذ تقر بأن هناك صلة بني النظام الغذايئ غري الصحي وبني زيادة الوزن
ومكافحتها :تنفيذ االسرتاتيجية العاملية؛
والسمنة ،وبأنه ينبغي أن يحافظ األطفال عىل وزن صحي وأن يستهلكوا
أغذية تحتوي عىل نسبة منخفضة من الدهون املشبعة أو األحامض
وإذ تؤكد مجددا ً عىل التزامها بالتصدي الثنني من عوامل اختطار األمراض الدهنية املفروقة أو السكريات الحرة أو امللح ،وذلك من أجل الحد من
غري السارية ،أال وهام النظام الغذايئ غري الصحي والخمول البدين ،وذلك مخاطر إصابتهم باألمراض غري السارية يف املستقبل؛
من خالل تنفيذ االسرتاتيجية العاملية بشأن النظام الغذايئ والنشاط البدين
والصحة ،التي اعتمدتها جمعية الصحة يف عام ( 2004القرار ج ص ع ،)17-57وإذ تُدرك البحوث التي تبني مدى كثافة اإلعالنات عن األغذية املوجهة إىل
وخطة عمل االسرتاتيجية العاملية لتوقي األمراض غري السارية ومكافحتها 2،األطفال ،واالنتشار الواسع لسائر أشكال تسويق األغذية لألطفال يف جميع
التي اعتمدتها جمعية الصحة يف عام ( 2008القرار ج ص ع)14-61؛
أنحاء العامل؛

وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع وتزايد معدل انتشار األمراض غري وإذ تقر بأن قدرا ً كبريا ً من أنشطة التسويق هذه يتعلق بأغذية تحتوي عىل
السارية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،والتي التزال ،باإلضافة نسبة عالية من الدهون أو السكريات أو امللح ،وبأن اإلعالنات التلفزية
إىل األمراض السارية ،تصيب الفقراء وتسهم يف عبء مريض مضاعف له تؤثر عىل أفضليات الغذاء وطلبات الرشاء وأمناط االستهالك لدى األطفال؛
وتوسع
آثار جسيمة بالنسبة إىل الحد من الفقر وإىل التنمية االقتصاديةّ ،
وإذ تقر بالخطوات املتخذة حتى اآلن من قبل رشائح من القطاع الخاص
الفجوات يف الصحة بني البلدان وداخلها؛
من أجل الحد من تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال ،مع
وإذ ت ُعرب عن بالغ قلقها ألن تقديرات عام  2010تشري إىل أنه أكرث من  42مالحظة أهمية الرصد املستقل والشفاف اللتزامات القطاع الخاص عىل
مليون طفل دون سن الخامسة سيعاين من زيادة الوزن أو السمنة ،ويعيش املستويني الوطني والعاملي؛

.1
.2

1الوثيقة ج.12/63
2الوثيقة ج /2008/61سجالت ،1/امللحق .3
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وإذ تقر بأن بعض الدول األعضاء أدخلت بالفعل ترشيعات وسياسات مجموعة التوصيات الخاصة بتسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية
وطنية بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال،
لألطفال ،ويف رصد وتقييم تنفيذها؛
 -1تعتمد مجموعة التوصيات الخاصة بتسويق األغذية واملرشوبات غري ( )2دعم الشبكات اإلقليمية القامئة والقيام ،حسب االقتضاء ،بتسهيل
إنشاء شبكات جديدة لتعزيز التعاون الدويل من أجل الحد من تأثري
الكحولية لألطفال؛
تسويق األغذية املحتوية عىل نسبة عالية من الدهون املشبعة أو األحامض
 -2تحث الدول األعضاء عىل ما ييل:
الدهنية املفروقة أو السكريات الحرة أو امللح عىل األطفال؛
( )1اتخاذ التدابري الالزمة لتنفيذ التوصيات الخاصة بتسويق األغذية ( )3التعاون مع املجتمع املدين و مع أصحاب املصلحة من القطاعني العام
واملرشوبات غري الكحولية لألطفال ،مع وضع الترشيعات والسياسات و الخاص عىل تنفيذ مجموعة التوصيات من أجل الحد من تأثري تسويق
القامئة يف االعتبار حسب االقتضاء؛
األغذية و املرشوبات الغري الكحولية عىل األطفال ،مع ضامن تاليف تعارض
( )2تحديد أنسب نهج خاص بالسياسة العامة يف ظل الظروف السائدة املصالح املحتمل؛
عىل الصعيد الوطني ،ووضع سياسات جديدة تستهدف الحد من تأثري ( )4تعزيز التعاون الدويل مع سائر املنظامت و الهيئات الحكومية الدولية
تسويق األغذية التي تحتوي عىل نسبة عالية من الدهون املشبعة أو ذات الطابع الدويل عىل تعزيز تنفيذ الدول األعضاء للتوصيات الخاصة
األحامض الدهنية املفروقة أو السكريات الحرة أو امللح عىل األطفال ،و /أو بتسويق األغذية و املرشوبات غري الكحولية لألطفال؛
تعزيز السياسات القامئة التي تستهدف الحد من هذا التأثري؛
( )5اتباع املنهجيات القامئة لتقييم خطة عمل االسرتاتيجية العاملية لتوقي
( )3إنشاء نظام لرصد وتقييم تنفيذ التوصيات الخاصة بتسويق األغذية األمراض غري السارية ومكافحتها يف رصد السياسات الخاصة بتسويق
واملرشوبات غري الكحولية لألطفال؛
األغذية واملرشوبات غري الكحولية لألطفال؛
( )4اتخاذ خطوات نشطة لرتسيخ التعاون الحكومي الدويل من أجل الحد
من تأثري التسويق عرب الحدود؛
( )5التعاون مع املجتمع املدين ومع أصحاب املصلحة من القطاعني
العام والخاص عىل تنفيذ مجموعة التوصيات الخاصة بتسويق األغذية
واملرشوبات غري الكحولية لألطفال ،وذلك من أجل الحد من تأثري هذا
التسويق مع ضامن تاليف تعارض املصالح املحتمل؛
 -3تطلب إىل املديرة العامة ما ييل:
( )1تقديم الدعم التقني إىل الدول األعضاء ،عند الطلب ،يف تنفيذ

مجموعة توصيات بشأن تسويق األطعمة واملرشوبات غري الحكولية لألطفال
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( )6تقديم تقرير إىل جمعية الصحة العاملية الخامسة والستني ،من خالل
املجلس التنفيذي ،عن تنفيذ مجموعة التوصيات الخاصة بتسويق األغذية
واملرشوبات غري الكحولية لألطفال يف إطار التقرير الخاص بالتقدم املحرز
يف تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتوقي األمراض غري السارية ومكافحتها
وخطة عمل االسرتاتيجية العاملية لتوقي األمراض غري السارية ومكافحتها.
(الجلسة العامة الثامنة 21 ،أيار /مايو -2010
اللجنة «أ» ،التقرير الرابع)
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