إطار العمل اإلقليمي بشأن الوقاية من السمنة 2023–2019
االلتزام

التدخُّ ل االستراتيجي

مؤشرات قياس التقدم

اإلجراء التنظيمي

التدابري املالية

املحلة بالسكر
» »تطبيق رضيبة فعالة عىل املرشوبات َّ
» »فرض رضائب إضافية وأوجه الدعم لتعزيز ال ُنظُم الغذائية الصحية
» »إزالة أوجه الدعم عن جميع أنواع الدهون/الزيوت والسكر بشكل تدريجي

املحلة بالسكر
» »قيام البلد بفرض رضيبة عىل املرشوبات َّ
» »قيام البلد بفرض رضائب إضافية و/أو أوجه دعم لتعزيز ال ُنظُم الغذائية الصحية
» »قيام البلد بإلغاء جميع أوجه الدعم عىل الدهون/الزيوت والسكر
» »إصدار مبادئ توجيهية إلزامية بخصوص عمليات رشاء األغذية الصحية يف
املؤسسات العامة
» »إعداد إرشادات وتوفري التدريب للقامئني عىل توريد األغذية

عمليات الرشاء يف املؤسسات العامة

» »الحرص عىل رشاء وتوريد أغذية صحية للمؤسسات العامة (مثل املدارس ،واملستشفيات،
والقواعد العسكرية ،والسجون وغريها من املؤسسات الحكومية)

توريد األغذية والتجارة

» »استخدام املعايري الغذائية ،واألدوات القانونية وال ُن ُهوج األخرى لتحسني الواردات الوطنية
و/أو املحلية من األغذية

» »قيام البلد باستخدام املعايري الغذائية ،واألدوات القانونية وال ُن ُهوج األخرى لتحسني
الواردات الوطنية و/أو املحلية من األغذية

التوسيم

» »تطبيق أو مراجعة معايري توسيم األغذية بحيث يكون إلزامياً وضع البطاقات الخاصة
بتوسيم األغذية عىل الجهة األمامية من عبوات جميع األغذية سابقة التعبئة

» »قيام البلد بتطبيق وإنفاذ نظام توسيم األغذية عىل الجهة األمامية من العبوات

التسويق

» »تنفيذ مجموعة توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن تسويق األغذية واملرشوبات غري
الكحولية لألطفال ،وتطبيق القيود األخرى املالمئة بشأن أساليب التسويق (ومنها عروض
األسعار الرتويجية) لألغذية الغنية بالدهون والسكريات وامللح

» »فرض قيود إلزامية للقضاء عىل كل أشكال تسويق األغذية الغنية بالدهون
والسكريات وامللح لألطفال واملراهقني (حتى سن  18عاماً) عرب جميع وسائل
اإلعالم
» »فرض القيود املالمئة األخرى بشأن تسويق األغذية الغنية بالدهون والسكريات
وامللح

الوقاية

التدخالت الخاصة بالنشاط البدين

» »تطبيق السياسات ،والترشيعات ،والتدخالت التي من شأنها تعزيز النشاط البدين املفيد
للصحة وتيسري مامرسته ،مبا يتامىش مع خطة العمل العاملية بشأن النشاط البدين

» »قيام البلد بوضع سياسات وترشيعات وتدخالت لتعزيز النشاط البدين

تنظيم حمالت عرب وسائل اإلعالم

» »تنظيم حمالت تسويقية اجتامعية مالمئة بشأن النظام الغذايئ الصحي والنشاط البدين

» »القيام مؤخرا ً بتنظيم حملة توعية عامة وطنية واحدة عىل األقل بشأن النظام
الغذايئ الصحي والنشاط البدين

الرضاعة الطبيعية

» »تنفيذ حزمة من السياسات والتدخالت لتعزيز الرضاعة الطبيعية وحاميتها ودعمها

» »التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لنب األم وإرشادات املنظمة
بشأن وضع ح ٍّد للرتويج غري املالئم ألغذية الرضع وصغار األطفال
» »التنفيذ اإللزامي ل ُنظُم صحية صديقة للرضع ،واسرتاتيجيات مجتمعية فعالة
(تابع) l

إطار العمل اإلقليمي بشأن الوقاية من السمنة ( 2023–2019تابع)
التدخُّ ل االستراتيجي

االلتزام

مؤشرات قياس التقدم

اإلجراء التنظيمي

إعادة تركيب األغذية واملرشوبات

» »إعادة تركيب األغذية واملرشوبات بالتدريج إلزالة الدهون املهدرجة ،وتقليل إجاميل
الدهون والدهون املشبعة ،وامللح ،والسكريات ،والطاقة ،وحجم الوجبات

» »مواءمة السياسات املعنية بالسكريات ،وبامللح/الصوديوم ،وبالدهون لتتالءم مع
السياق الوطني ،وتنفيذها بحيث تغطي نسبة كبرية من األغذية الـ ُمصنعة

التعامل مع السمنة وعالجها

التدخالت الخاصة بقطاع الصحة

»
»
»
»

» »قيام البلد بتطبيق آلية رفيعة املستوى متعددة القطاعات وخطة ونهج متعددي
»تسخري طاقات قطاع الصحة لتمكني التغيري ولتويل القيادة بشأن الحوكمة واملساءلة
القطاعات للوقاية من السمنة والتعامل معها
»تنفيذ تدخالت مجتمعية ومسندة بالبيّنات بشأن تناول األغذية الصحية ومامرسة
النشاط البدين ،وتستهدف الفئات شديدة التعرض للمخاطر ،من أجل تعزيز وتيسري تغيري » »إتاحة خدمات املشورة والتدخالت الـ ُمسندة بالبيّنات لتيسري تغيري السلوكيات
والوقاية من السمنة ،وذلك ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية واملرافق
السلوكيات والوقاية من السمنة
املجتمعية األخرى
»الحرص عىل إتاحة خدمات املشورة الغذائية بشأن التغذية والنشاط البدين للفئات شديدة
التعرض للخطر ،وبشأن اكتساب الوزن الصحي قبل الحمل وأثناء فرتة الحمل ألمهات وآباء » »قيام البلد بتطبيق مبادئ توجيهية/بروتوكوالت/معايري بشأن الفحوص املتعلقة
بالسمنة وكيفية التعامل معها
املستقبل
»إدراج الفحوص املتعلقة بالوزن الزائد ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية

الترصد

التقييم

الرصد

» »إجراء تحليل لألوضاع الخاصة بتوريد األغذية عىل املستوى الوطني/املحيل ،ويشمل ذلك
تحديد نسب الدهون/الزيوت والسكريات يف الواردات واإلنتاج املحيل
» »إجراء عمليات تقييم دورية بشأن األغذية ودراسات استقصائية حول عوامل الخطر عىل
املستوى الوطني و/أو املحيل
» »إجراء تقييم لتأثري تسويق األغذية الغنية بالدهون أو السكريات أو امللح للبالغني
السبُل لفرض قيود عىل املامرسات غري الالئقة
لالسرتشاد بنتائج التقييم يف معرفة أفضل ُ

» »القيام بتدخالت ذات إطار عمل أكرث تحديدا ً ،استنادا ً إىل عمليات التحليل املتعمق
» »إتاحة البيانات املرجعية للتدخالت الخاصة بإطار العمل
» »إجراء دراسات استقصائية بشأن النهج التدريجي للرتصد ( )STEPSو/أو عمليات
التقييم الغذائية كل  5سنوات

» »وجود غايات محددة املدة لدى البلد بشأن الوقاية من السمنة ،استنادا ً إىل
» »تحديد أهداف وطنية للوقاية من السمنة والتزامات عمل محددة وقابلة للقياس
إرشادات منظمة الصحة العاملية
والتحقيق ومناسبة ومحددة املدة ( ،)SMARTوالعمل مع منظمة الصحة العاملية لوضع
إطار رصد بشأن التبليغ عن التقدم الـ ُمحرز
» »وجود التزامات عمل محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومناسبة ومحددة املدة
( )SMARTلدى البلد باعتبارها جز ًءا من إطار الرصد بشأن التدخالت املعنية
» »ضامن استدامة تنفيذ تدخالت إطار العمل بشأن السمنة ،وتوسيع نطاق التغطية ،ورصد
بالوقاية من السمنة مع استمرار التبليغ عن التقدم املحرز
األثر
» »وجود نظام يعمل بصورة جيدة لدى البلد إلصدار بيانات موثوقة من أجل عمليات
بالرتصد والرصد والتقييم
» »تعزيز القدرات البرشية واللوجستية واملؤسسية الخاصة
ُّ
الرصد والرتصد
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