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ھل ھناك أیة سیاسات أو برامج ناجحة لمكافحة مشكلتي زیادة  
  الوزن والسمنة؟ 

 الزمالء األعزاء: 
تشرفنا دعوتكم للمشاركة في مناقشة عبر شبكة اإلنترنت حول السیاسات والبرامج التي نجحت في مكافحة 

 زیادة الوزن والسمنة. یرجى قراءة المعلومات األساسیة واإلجابة على أسئلة المناقشة الواردة أدناه.
 

 إطار موجز لمنتدى المناقشة
 
تفرض صیاغة وتنفیذ السیاسات والبرامج العامة التي تھدف إلى منع ورصد زیادة الوزن والسمنة والحد 

 منھما تحدیاً كبیراً في كل من أمریكا الالتینیة ومنطقة الكاریبي وفي مناطق عدیدة أخرى من العالم. 
 

العدید من الدول، مما یتطلب اتخاذ تدابیر عاجلة على كافة المستویات، تعتبر زیادة الوزن والسمنة من أخطر المشاكل التي تھدد الصحة العامة في 
ي وفقاً لما أقرتھ منظمة الصحة العالمیة.  وفومنھا على سبیل المثال ال الحصر، صیاغة وتنفیذ ورصد وتقییم السیاسات والبرامج المالئمة. 

ملیار شخص، وبلغ عدد من عانوا من السمنة  1.9إلى   2014في ) الذین عانوا من زیادة الوزن 18، وصل عدد البالغین (فوق سن 2014
 ملیون طفل دون سن الخامسة من زیادة الوزن والسمنة.  42، عانى 2013ملیون شخص. عالوًة على ذلك، في  600

  
ى الرغم و/أو التدخالت المؤكدة. عل لضمان التنفیذ الناجح للسیاسات والبرامج العامة، ینبغي استناد ھذه السیاسات والبرامج على األدلة العلمیة

 من ذلك، لیس ھناك إال القلیل من المعلومات حول نتائج وأثر السیاسات والبرامج التي تتناول ھذه المشكالت بطریقة شاملة وكلیة.   
 

الجامعة البابویة الكاثولیكیة في شیلي بالتشاور مع منظمة الصحة العالمیة بإجراء دراسة ونظراً لھذا النقص، قامت منظمة األغذیة والزراعة و
 بعنوان "دراسة األدلة العالمیة للحد من السمنة: الدروس المستفادة من دراسات الحالة". وتمثلت أھداف الدراسة فیما یلي:   

  
 لعالج مشكلتي السمنة وزیادة الوزن على المستوى العالمي.  تجمیع ووصف أھم السیاسات والبرامج الحالیة وأكثرھا فعالیة •
أعضاء البرلمان وصناع القرار (في السیاسات العامة) بھدف إثراء تصمیم وتنفیذ المبادرات التي تتناول إتاحة النتائج لیستفید منھا  •

   مشكلتي زیادة الوزن والسمنة في المنطقة بطریقة فعالة.   
 

وعات (توفیر الطعام المغذي للمجم الوصولجاري حالیاً إجراء الدراسة، وبالفعل قد حددت العدید من التدخالت وتم تقسیمھا إلى الفئات التالیة: 
ي ف (اإلرشادات والتوجیھات الغذائیة والتوعیة الغذائیة والتوعیة) الوجبات السریعة في المدارس والمؤسسات العامة األخرىالمستضعفة ومنع 

المدارس والتشجیع على النشاط البدني وعمل حمالت عامة تعزز األنظمة الغذائیة الصحیة ووضع العالمات الغذائیة ووضع قیود على إعالنات 
الوجبات السریعة) والعرض (زیادة عرض األغذیة الصحیة في "األماكن التي تقدم أغذیة غیر صحیة (مستنقعات األغذیة)" و"الحلویات" 

ر). ودعماً (الضرائب والدعم وتغیر األسعا والفئة االقتصادیةلدوائر القصیرة للتسویق وتحسین الجودة الغذائیة للمنتجات الغذائیة وتیسیر ا
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والسمنة؟ الوزن زیادة مشكلتي لمكافحة ناجحة برامج أو سیاسات أیة ھناك ھل  2 

 

 

  
 

 
 www.fao.org/fsnforum/ar والتغذیة الغذائي باألمن المعني العالمي المنتدى

جاح نللجھود المبذولة حتى اآلن، ال بد من إجراء ھذا المنتدى ومشاركتكم فیھ لتجمیع المزید من األدلة والخبرات والممارسات الجیدة وقصص ال
 تعكس العمل على المستوى العالمي واإلقلیمي والوطني في ھذا المجال.  التي 

 

تھدف سھذا ھو ما دفعنا لدعوتكم لإلجابة على واحد أو أكثر من األسئلة التالیة ولمشاركتنا ما لدیكم من معارف حول السیاسات والبرامج التي ت
أننا نھتم تحدیداً باستخدام ھذا المنتدى لجمع نماذج من المبادرات التي تنفذھا  مكافحة مشكلتي زیادة الوزن والسمنة. رجاًء، ضعوا في اعتباركم

 الحكومات أو المؤسسات الموجودة في دولتكم أو دول أخر ومشاركتھا معكم. 

 
 أسئلة المناقشة 

 
 وفقاً لما لدیك من معارف وخبرات: 

 ما ھي السیاسات و/أو البرامج التي ُنفذت في دولتك أو منطقتك لمنع زیادة الوزن والسمنة؟ یرجى النظر في التالي:    .1
 

وضع العالمات الغذائیة وضرائب/ دعم المواد الغذائیة والتشجیع على السیاسات والمبادرات الوطنیة (مثل  •
لغذائیة وسیاسات التشجیع على النشاط البدني استھالك الخضراوات والفاكھة واإلرشادات والتوجیھات ا

  والتوعیة الغذائیة في سیاسات أخرى). 
 التدخالت و/أو البرامج في بیئات المجتمع المحلي والمدارس.  •

 
 مالحظة: یرجى مشاركة الروابط و/أو األبحاث العلمیة و/أو الوثائق إلثراء إجاباتك. 

 
أعاله قد نجحت في تقلیل مستویات زیادة الوزن والسمنة؟ یرجى استكمال إجابتك باإلجابة أي من السیاسات و/أو البرامج المذكورة  .2

 على األسئلة التالیة:
 من ھم السكان المستھدفین؟ •
ما ھي الطریقة المتبعة لتقییم النتائج و/أو تحدید مدى فعالیتھا؟ وما ھي عوامل النجاح التي أسھمت في تلك  •

 الفعالیة؟ 
 والقیود والدروس المستفادة؟  ما ھي أھم التحدیات •

  
لتقدیم الدعم الفعال للسیاسات و/أو االستراتیجیات و/أو البرامج التي تستھدف الحد من  العناصر التي ال غنى عنھاأخیراً، ما ھي  .3

 زیادة الوزن والسمنة؟ 
  

 لموارد وبناء القدراتیرجى األخذ بعین االعتبار عدة أمور من بینھا العناصر التي تتعلق باإلدارة الرشیدة وا •
 وآلیات التنسیق والقیادة وشبكات تبادل المعلومات

 
یرجى مشاركتنا ما لدیكم من خبرات ومعارف حول ھذا الموضوع. إننا نتطلع الستقبال إسھاماتكم، ونتطلع إلى العمل معاً للقضاء على ھذه 

 المشكلة العالمیة.

 

 الكاثولیكیة في شیليالجامعة البابویة فرانشیسكا سیلفا توریالبا، 

 في شیلي ، مكتب منظمة األغذیة والزراعةرودریغو فاسكیز بانیتسا
 المیسرون المعنیون بالمناقشة 
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