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اآلراء املُعرب عنها يف موجز السياسات هذا مستمدة من التقرير املعنون مستقبل ألطفال العامل؟ الصادر عن اللجنة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومجلة “ذا 
النست”، وهي ال تعرب بالرضورة عن أراء منظمة الصحة العاملية واليونيسيف أو قراراتهام أو سياساتهام. © منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، 2020. بعض الحقوق محفوظة. هذا العمل متاح مبقتىض ترخيص 

املشاع “نسب املُصّنف - غري تجاري - الرتخيص باملثل 3.0 منظمة حكومية دولية”.

http://www.thelancet.com/futurechildاقرأ تقرير اللجنة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ومجلة “ذا النست” )باللغة اإلنكليزية(: 

اعتامد بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل
ينبغي للحكومات أن تبدأ النظر يف الربوتوكول االختياري من خالل 

اإلجراءات التي حددتها األمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم املتحدة والجمعية العامة لألمم املتحدة.

بناء شبكات الدعم
ينبغي للمجتمع املدين واملهنيني يف مجال الصحة 

والشباب أن يطالبوا باتخاذ اإلجراءات وأن يشاركوا 
يف الحمالت الداعمة لهذه اللوائح.

ّسن قوانني وطنية تُنظّم التسويق التجاري 
لألطفال  

ينبغي لرؤساء الدول والحكومات تويل القيادة 
السياسية باعتامد ترشيعات وطنية تنظم 

التجاري لألطفال. التسويق 

السياسية الحلول 

حامية األطفال من 
املامرسات التسويقية الضارة

يستهدف التسويق التجاري األطفال والقامئني عىل رعايتهم لبيع املنتجات التي 
كثرياً ما تكون ضارة لصحة األطفال وعافيتهم، مثل الكحول والتبغ وبدائل لنب 
األم واألغذية غري الصحية، مبا يف ذلك املرشوبات املحاّلة بالسكر، وفقاً للجنة 

التاريخية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ومجلة “ذا النست”.
 

وتستهدف الرشكات األطفال نظراً إىل تأثريهم عىل النفقات األرسية 
لألبوين واستمرار والئهم للعالمة التجارية طوال حياتهم. ويتلقى مقدمو 
الرعاية أيضاً رسائل تجارية تستغل اهتاممهم بعافية أطفالهم. وتستخدم 

الرشكات خوارزميات معقدة الستهداف األطفال باإلعالنات عىل وسائل 
التواصل االجتامعي وتطبيقات األلعاب، دون أن يخضع ذلك للتنظيم 

الكايف. وتبيع الرشكات البيانات الشخصية لألطفال لبعضها البعض، وتتاجر 
بها كام لو كانت سلعاً.

وتحقق الرشكات مكاسب ضخمة، ويدفع األطفال واألرس واملجتمعات الثمن. 
ومثال عىل ذلك، أن االستعامل غري املالئم لبدائل لنب األم يرتبط بانخفاض 

مستوى الذكاء، واإلصابة بالسمنة، وزيادة مخاطر اإلصابة بداء السكري، التي 
تتسبب معاً يف خسائر سنوية تقدر بنحو 302 مليار دوالر أمرييك عىل الصعيد 

العاملي.1 وباملثل، فإن انتشار الرتويج لألغذية واملرشوبات غري الصحية أدى 
إىل الزيادة الرسيعة يف سمنة األطفال، حيث تضاعف عدد األطفال واملراهقني 

املصابني بالسمنة 11 مرة من عام 1975 إىل عام 2016. 2 

والتسويق لألطفال متعمد واسرتاتيجي وابتكاري وجيد التمويل، ويستغل 
ضعف تكوينهم. ويصل أخصائيو التسويق بدرجة متزايدة إىل األطفال عن 

طريق املنصات الرقمية التي تالحقهم يف كل مكان، وعن طريق رعاية األفرقة 
الرياضية، وعروض املنتجات، بل واالستعانة بالشخصيات املؤثرة عىل األطفال 

لخلط الحدود الفاصلة بني الرتفيه واإلعالن. ونتيجة لذلك، يتعرض األطفال 
تعرضاً هائالً لإلعالنات الشديدة الفّعالية. ووفقاً لتقرير لجنة منظمة الصحة 

العاملية واليونيسيف وصحيفة “ذا النست”:

يرى األطفال ما يصل إىل 000 30 إعالن يف التلفزيون فقط يف 	 
الواحدة.3 السنة 

يرتبط التعرض لإلعالنات برشاء األغذية غري الصحية من ِقبل أرس صغار 	 
األطفال، وترتبط زيادة التعرض بفرط الوزن والسمنة لدى األطفال.

متّكن 68% من األطفال البالغني خمس وست سنوات من العمر من 	 
التعرّف عىل شعار واحدة عىل األقل من العالمات التجارية للسجائر 

يف الربازيل والصني والهند ونيجرييا وباكستان )يف الصني، تصل هذه 
النسبة إىل %86(.

يف اململكة املتحدة، هناك واحد من كل مثانية من األطفال الذين 	 
ترتاوح أعامرهم بني 11 و16 سنة يتابع إحدى رشكات امليرس عىل 
وسائل التواصل االجتامعي، يف حني يرتبط امليرس بالقلق وتعطيل 

الدراسة ورصاع العالقات.

ويجب عىل الحكومات أن تعمل عىل نحو عاجل عىل حامية األطفال.
فالدراسات التي أُجريت يف أسرتاليا وكندا واملكسيك ونيوزيلندا وأسبانيا 

ورسي النكا والواليات املتحدة وغريها من البلدان تؤكد أن التنظيم الذايت 
لدوائر الصناعة ال يوفّر الحامية الكافية لألطفال وأن هناك أمثلة كثرية عىل 

انتهاك الرشكات لالتفاقات الطوعية التي ترُبمها بشأن عدم التسويق لألطفال. 
وتربهن العرب املستخلصة من البلدان التي حظرت اإلعالن عن التبغ ورعايته، 

عىل فّعالية القيود القانونية الشاملة.
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