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  الخاصة بتغذية األمهات والرضعخطة التنفيذ الشاملة 
  وصغار األطفال: تقرير ثنائي السنوات

  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  
مهات والرضـــــع وصــــغار خطة التنفيذ الشـــــاملة الخاصـــــة بتغذية األ نفيذفي تالمحرز يصـــــف التقرير التقدم   -١
وضــــع معلومات عن ويتضــــمن أيضــــًا . )٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عتها جمعية الصــــحة في القرار اعتمدطفال التي األ

 ٢٢-٣٤ج ص عالقرار المعتمدة في المدونة الدولية لقواعد تســــــــــــــويق بدائل لبن األم  لتنفيذالمتخذة التدابير الوطنية 
ويصــــــــف التقدم المحرز في الصــــــــادرة عن جمعية الصــــــــحة الالحقة  المعنية قراراتالمن خالل ثة والمحدّ  )١٩٨١(

رحبت  اعلى نحو م ع وصغار األطفالضللترويج غير المالئم ألغذية الر حد وضع بشأن التقنية اإلرشادات  إعداد
في دورته الثانية واألربعين المجلس التنفيذي و  ).٢٠١٦( ٩-٦٩ج ص عجمعية الصـــــــــــــحة في القرار مع التقدير به 

لذي قرر فيه ا) ٦(١٤٢ت  ماعتمد المقرر اإلجرائي و ي نص ســــــــــــــابق لهذا التقرير وأحاط علمًا به ف ظرنبعد المائة 
بخصـــــوص تغذية األمهات  ٢٠٢٥أن يحيط علمًا بالتحليل المتصـــــل بتمديد الغايات المحددة لعام ملة أمور منها ج

   ٢٠٣٠.١والرضع وصغار األطفال حتى عام 
  

التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنفيذ الشــــاملة الخاصــــة بتغذية األمهات والرضــــع وصــــغار 
  األطفال

  
  أجل تحقيق الغايات العالمية التقدم المحرز من

  
: بلغ مجموع األطفال دون ســـــــــن الخامســـــــــة المصـــــــــابين بالتقزم على الصـــــــــعيد (التقزم) ١الغاية العالمية   -٢

 وكان يقيم ٢٠١٦مليون طفل في عام  ١٥٥وانخفض هذا العدد إلى . ٢٠٠٠مليون طفل في عام  ١٩٨العالمي 
بلدًا  ٤٤ومن بين المسجل. ويستمر االتجاه التنازلي منهم في أفريقيا.  ٪٣٨ومن األطفال المعنيين في آسيا  ٪٥٦

بلدًا آخر  ١٩وبلدًا يســـير في المســـار الصـــحيح  ١٧توافرت بشـــأنه بيانات حديثة كافية لتقدير التقدم المحرز هناك 
  .٢٠١٦في عام  الغاية العالمية يحرز بعض التقدم من أجل تحقيق

  
بلوغ معدل انتشار فقر الدم العالمي لدى النساء تشير أحدث التقديرات إلى  الدم):(فقر  ٢الغاية العالمية   -٣

ما مجموعه مما يمثل ، ٢٠١٢المقدرة في عام  ٪٣٠بنســــــــــــــبة مقارنة  ٢٠١٦٪ في عام ٣٣في ســــــــــــــن اإلنجاب 
                                                           

ة، شر بعد المائة، الجلسة العا بعينللمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألر  ةضر الموجز االمحو ١٤٢/٢٢ت  منظر الوثيقة ا   ١
 .(باإلنكليزية) ٣الفرع 
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المعدالت حســب التقديرات. وتســجَّل أعلى  ٢٠١٦في عام معانية من فقر الدم مليون امرأة في ســن اإلنجاب  ٦١٣
  جنوب آسيا.في في وسط أفريقيا وغربها و 

  
ــة   -٤ ــالمي ــة الع ــاي ــد الميالد): ( ٣الغ تعمـــل المنظمـــة ومنظمـــة األمم المتحـــدة للطفولـــة انخفــاض الوزن عن

بالتعاون مع القطاع األكاديمي في الوقت الحالي على تحديث التقديرات العالمية واإلقليمية والوطنية ف) ي(اليونيســــــــــ
وهناك مشـــاورة قطرية المســـجلين في الحســـبان. للمواليد األحياء غير والمنهجية المســـتخدمة بغية أخذ النســـبة العالية 

، كان وزن ٢٠١٠-٢٠٠٥الخاصــــــة بالفترة لعالمية ن معدل االنتشــــــار المقدر. ووفقًا ألحدث التقديرات اأجارية بشــــــ
  غرام. ٢٥٠٠من المواليد يقل عن  ٪١٥
  
بلغ العدد المقدر لألطفال دون ســــــــن الخامســــــــة الذين يعانون من زيادة  (زيادة الوزن): ٤الغاية العالمية   -٥

المســـــجل في معدل االنتشـــــار وفي واالرتفاع  .٢٠١٦) في عام ٪٦مليون طفل ( ٤١الوزن على الصـــــعيد العالمي 
 ٢٠١٦ماليين طفل آخر يعاني من زيادة الوزن في عام  ١٠وكان هناك مســــــــــــــتمر. طفيف غير أنه عدد األطفال 

األطفال دون ســـــــن الخامســـــــة في أفريقيا  لدىويرتفع معدل انتشـــــــار زيادة الوزن . ٢٠٠٠مقارنة بالتقديرات في عام 
  ).٪١٠وشمال أفريقيا () ٪١١(الوسطى آسيا و ) ٪١٢(الجنوبية 

  
بلغت نســـــــــبة األطفال دون الشـــــــــهر الســـــــــادس من العمر الذين  (الرضــــــاعة الطبيعية): ٥الغاية العالمية   -٦

 ٢٠١١ بين عاميحســــب التقديرات ٪ على الصــــعيد العالمي ٤٠ تقتصــــر تغذيتهم على الرضــــاعة الطبيعية حصــــراً 
٪ في ٥٠فترة، تزيد معدالت الرضـــاعة الطبيعية على . وبناًء على أحدث تقديرات المســـح الخاصـــة بتلك ال٢٠١٦و

  بلدًا. ٦٨٪ في ٥٠بلدًا وتقل عن  ٣٣
  
في المعانين من الهزال  بلغ العدد المقدر لألطفال دون ســــــــــــــن الخامســـــــــــــــة (الهزال): ٦الغاية العالمية   -٧

ومن بين أولئك الوخيم.  مليون طفل يعاني من الهزال ١٧منهم مليون طفل  ٥٢على الصــعيد العالمي  ٢٠١٦ عام
. ٪٢٧  ونسبة األطفال المقيمين في أفريقيا ٪٦٩بلغت نسبة األطفال المقيمين في آسيا المعانين من الهزال األطفال 

  جنوب آسيا فهو موطن ألكثر من نصف أطفال العالم المصابين بالهزال. اأم
  
، بما في ذلك ٢٠٣٠التغذية بحلول عام وضــــع حد لجميع أشــــكال ســــوء إلى طموحها عن  البلدانوأعربت   -٨

نظر وعندما  ١تحقيق "الغايات المتفق عليها دوليًا" والمتصــــــــــلة بالتقزم والهزال لدى األطفال دون ســــــــــن الخامســــــــــة.
أن في المســــألة في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة، طلب بعض الدول األعضــــاء من المنظمة المجلس التنفيذي 

مع  األطفال وصغار والرضع األمهات بتغذية الخاصة الشاملة التنفيذغايات الواردة في خطة السبل مواءمة توضح 
أثر اليونيســـــــــــــف بالتالي بالتعاون مع المنظمة وحللت  ٢٠٣٠.٢خطة التنمية المســـــــــــــتدامة لعام الغايات الواردة في 

الخاصـــــــة ومســـــــتوى الجهود المبذولة في الوقت الحالي في إطار خطة التنفيذ الشـــــــاملة  المضـــــــطلع به تمديد العمل
بتمديد لمتصــــــــــل اعلمًا بالتحليل  سأحاط المجلو  ٠٣٢٠.٣حتى عام  بتغذية األمهات والرضــــــــــع وصــــــــــغار األطفال

 مقررلافي  ٢٠٣٠بخصــــــوص تغذية األمهات والرضــــــع وصــــــغار األطفال حتى عام  ٢٠٢٥الغايات المحددة لعام 
النخفاض معدل االحفاظ على  يتعلق بالتقزم  فيماإذا تسنى ما يلي:  إلى ويشير هذا التحليل .)٦(١٤٢ت  م يإلجرائا

                                                           
  .٢٠٣٠ ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام٢٠١٥( ٧٠/١القرار    ١
  .)اإلنكليزيةب( ٤لجلسة الثانية عشرة، الفرع ل ةضر الموجز االمح، ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م تالوثيقة انظر    ٢
  ف والمعنونة يُيشار إلى األساس المنطقي المتبع للحساب في ورقة المناقشة الصادرة عن المنظمة واليونيس   ٣
"The extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition targets to 2030"  على الموقع اإللكتروني)

ـــــــالـــــي:  ، تـــــم http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/discussion-paper-extension-targets-2030.pdf?ua=1الـــــت
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢االطالع في 
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ذلك يؤدي ، فســـلمدة خمس ســـنوات أخرىاألفضـــل أداًء والمحقق في البلدان  ٪٤الســـنوي المتفق عليه حاليًا بمقدار 
من وقد يكون ؛ ٢٠٣٠مليون طفل) في عام  ٨١في عدد األطفال المعانين من التقزم ( ٪٥٠إلى انخفاض بنســــــــبة 

حتى ٪ ٥٠خفض نســبة النســاء في ســن اإلنجاب المعانيات من فقر الدم بنســبة توقع فيما يتصــل بفقر الدم المالئم 
فيما على نحو مماثل ويمكن ؛ انخفاض في معدل االنتشـــــــــار حتى اآلنتحقيق نظرًا إلى عدم مالحظة  ٢٠٣٠عام 

فيما يتعلق بزيادة ويمكن ؛ ٢٠٣٠عام  بحلول ٪٣٠انخفاض بنسبة تحقيق توقع يخص انخفاض الوزن عند الميالد 
في حال تطبيق المعدل المالحظ في البلدان األفضــــــل أداًء  ٪٣خفض معدل االنتشــــــار العالمي إلى أقل من الوزن 

أن تبلغ فيما يتصل باالقتصار على الرضاعة الطبيعية ويمكن ؛ ٢٠٣٠التصاعدي بحلول عام تجاه االمما يعكس 
في عام  ٪٧٠األشـــــهر الســـــتة األولى من العمر على الرضـــــاعة الطبيعية حصـــــرًا خالل المعتمدين نســـــبة الرضـــــع 

وبناًء فيما يخص الهزال ويمكن ؛ أيضـــًا في االعتبار اإلنجازات المحققة في البلدان األفضـــل أداءً إذا ُأخذت  ٢٠٣٠
 .٢٠٣٠بحلول عــام  ٪٣إلى أقــل من خفض معــدل االنتشــــــــــــــــار العــالمي على تجربــة البلــدان التي أحرزت التقــدم 

، قد ٢٠٣٠حد لجميع أشكال سوء التغذية" بحلول عام وٕاضافة إلى تعزيز وضوح تحديد التوقعات الخاصة "بوضع 
  .٢٠٣٠المستدامة لعام خطة التنمية إطار يسمح هذا التحليل بتتبع التقدم المحرز في 

  
  ية شاملةو وتغذ ئيةتهيئة بيئة داعمة لتنفيذ سياسات غذا: ١اإلجراء 

  
التي ُزودت مؤخرًا  ١قاعدة البيانات العالمية للمنظمة بشـــــأن تنفيذ إجراءات التغذيةوفقًا للبيانات الواردة في   -٩

هناك عدد  ٢،)٢٠١٦-٢٠١٧التغذيـــــــــة العالميــــــة (لسياســـــــــات الثاني االستعراض المستمدة من بأحدث المعلومات 
) التي لديها ســياســات وخطط وطنية تتضــمن أهدافًا واســتراتيجيات صــريحة ترمي إلى ١٨٩أكبر بكثير من البلدان (

غايات التغذية أهدافًا تتواءم مع بلدًا  ١٨٢درج ما مجموعه يو تحســــــــــــــين التغذية وتعزيز النظم الغذائية الصــــــــــــــحية. 
ــــــة ـــــــ بلدًا فقر الدم لدى  ٩١بلدًا التقزم و ١١٣ستهدف ي على النحو التالي:في سياساته وخططه  ٢٠٢٥لعام  العالميـ
بلدًا الرضـــــــــــــــاعة الطبيعة  ١٢٩بلدًا زيادة وزن األطفال و ١٤١بلد انخفاض الوزن عند الميالد و ١٠١النســـــــــــــــاء و
ألمم المتحدة للمســــاعدة اإلنمائية لبلدًا لديه إطار عمل  ٩٢بلدًا من أصــــل  ٤٩وأدرج بلد الهزال.  ١٠١الحصــــرية و

بلدًا من أصـــــــــــــل  ١٦٥أدمج التغذية العالمية في اإلطار والســـــــــــــيما بخصـــــــــــــوص التقزم. وعالوة على ذلك، غايات 
على النحو الغذائية الغايات الخاصـــــة باألمراض غير الســـــارية المرتبطة بالنظم لها صـــــلة ببلدًا أيضـــــًا أهدافًا  ١٨٩

الســــكري في ببلدًا و  ٨٢ارتفاع ضــــغط الدم في بو بلدًا  ٩٢ الملح فيالصــــوديوم/ التالي: اتصــــلت األهداف بمدخول 
الســـــياســـــات الرامية إلى ولوحظ التقدم في بلدًا.  ١٥٢زيادة الوزن والســـــمنة لدى البالغين والمراهقين في ببلدًا و  ١٣٢

ويجري توســـــيم األغذية اآلن في والوقاية من ســـــوء التغذية الحاد وتدبيره العالجي. تشـــــجيع النظم الغذائية الصـــــحية 
ارتفع عدد البلدان التي تتخذ اإلجراءات وعلى نحو مماثل،  ٢٠١٠.٣-٢٠٠٩بلدًا في الفترة  ٥١قابل بلدًا م ١٢٢

في بلــدًا  ٦٠إلى  ٢٠١٠-٢٠٠٩بلــدًا في الفترة  ٢٩في مجــال إعــادة تركيــب األغــذيــة من في المجــاالت التــاليــة: 
الدهون المتحولة حظر وفي مجال تقليل اســـتخدام الصـــوديوم/ الملح)؛ بلدًا على  ٤٠(بتركيز  ٢٠١٧-٢٠١٦  الفترة
إلى  ١٥المالية الرامية إلى تشـــــــــجيع النظم الغذائية الصـــــــــحية من  بلدًا؛ وفي مجال الســـــــــياســـــــــات ٢٦إلى  ١٢من 

                                                           
على الموقع اإللكتروني التـــــــالي: متـــــــاحـــــــة  ،قـــــــاعـــــــدة البيـــــــانـــــــات العـــــــالميـــــــة بشــــــــــــــــــــأن تنفيـــــــذ إجراءات التغـــــــذيـــــــة   ١

http://www.who.int/nutrition/gina/en/  ٢٠١٨مارس  /آذار ٢٢(تم االطالع في.(  
٢                  Global nutrition policy review 2016-2017: country progress in creating enabling policy 

environments for promoting healthy diets and nutrition ( DRAFT). Geneva: World Health Organization; 
2017 (http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf, accessed 2 March 
2018).  

٣               Global nutrition policy review: what does it take to scale up nutrition action?  Geneva: World 
Health Organization; 2013 (http://www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyreview/en/, 
accessed 22 March 2018).  
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جراءات اإلعن اتخاذ  المبلغةوارتفع عدد البلدان بالســـــــــــكر). لى التي تحبلدًا في مجال المشـــــــــــروبات  ٣٠بلدًا ( ٣٨
 ٢٠١٧-٢٠١٦بلدًا في الفترة  ٨١إلى  ٢٠١٠-٢٠٠٩بلدًا في الفترة  ٣٧لعالج ســــــــــــــوء التغذية الحاد المعتدل من 

  بلدًا. ٨٧إلى  ٤٧سوء التغذية الحاد الوخيم من ولعالج 
  

وقد اعتمدت اللجنة اإلقليمية لجنوب شـــرق آســـيا في وتتواصـــل صـــياغة الخطط واالســـتراتيجيات اإلقليمية.   -١٠
جنوب شــرق آســيا  المزدوج لســوء التغذية في إقليملتخفيف العبء دورتها التاســعة والســتين خطة العمل االســتراتيجية 

التنفيذ الشـــــاملة الخاصـــــة بتغذية األمهات وُوضـــــعت خطط إقليمية للتغذية تجســـــد خطة . ٢٠٢٥-٢٠١٦في الفترة 
  .٢٠٢٠-٢٠١٥بتغطية الفترة المحيط الهادئ  ربوالرضع وصغار األطفال في اإلقليم األوروبي وٕاقليم غ

  
أعدت اســــــــــــــتراتيجية وخريطة طريق وقد بلدًا وثالث واليات هندية.  ٦٠وتغطي حركة تعزيز التغذية اآلن   -١١

النتــائج المتعلقــة بــالتغــذيــة وتحــديــد مجموعــة مشــــــــــــــتركــة من يز على تخطيط بــالترك ٢٠٢٠-٢٠١٦جــديــدتــان للفترة 
شـــــملت شـــــبكة األمم ، ٢٠١٦وفي عام وتتوســـــع شـــــبكات الجهات صـــــاحبة المصـــــلحة. تكاليفها وتنفيذها وتمويلها؛ 

أغلبيتهم  تتألفو متفانيًا في العمل في مجال التغذية على نطاق جميع بلدان الحركة موظفًا  ٧٣٣تحدة للحركة لما
من مواطني البلد المعني. وتركز شـــــــبكة األمم المتحدة دعمها على الســـــــياســـــــات واالســـــــتراتيجيات والخطط والبرامج 

(ضـــــمان أن  SMARTبما في ذلك تحديد الغايات باســـــتخدام نهج  ،طاعية ومتعددة القطاعات المتصـــــلة بالتغذيةقال
يشمل   وتعزيز القدرة على توفير الخدمات بما)؛ محددة زمنياً و محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومناسبة تكون الغايات 

  .المتعددة الجهات صاحبة المصلحة بينالتنسيق أداء برامج تنفيذ البرامج؛ ودعم 
  

تحســــــين التغذية وإلعالن عقد األمم المتحدة للعمل من أجل  الرامي إلىواســــــتجابًة لتنشــــــيط الزخم العالمي   -١٢
في مجال  عمالألاو مطامح لالمعنونة ا تراتيجيتهااســــــــــــــالمنظمة  أعدت ٢٠١٦،١في عام  )٢٠١٦-٢٠٢٥التغذية (

تقاء ر التغيير لالشـــــــــــــــأن ب هاتونظريبتحديد دورها وقيمتها الفريدة ورؤيتها ومهمتها  ٢٠٢٥٢-٢٠١٦ التغذية للفترة
  بالتغذية خالل العقد.

  
ذات األثر على التغذية في خطط التغذية إدراج جميع التدخالت الصـــــــــحية الالزمة والفعالة : ٢اإلجراء 
  الوطنية

  
واصــلت المنظمة وضــع اإلرشــادات بشــأن التدخالت التغذوية الفعالة بما في ذلك بشــأن المواضــيع التالية:   -١٣

التغذية في إطار خدمات رعاية األم والوليد؛ التي تتيح حماية الرضـــــــــــــــاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها في المرافق 
(الحديد لدى الرضع واألطفال والبالغات والمراهقات  الزهيدة المقدار الغذائيةمكمالت توفير الالسابقة للوالدة؛ الرعاية 

(دقيق  الخدماتتقديم  في دوائر الصـــــــــناعة ومواقع إغناء األغذية بالمغذيات الزهيدة المقداربعد الوالدة)؛ والنســـــــــاء 
غذية الرضــــع المصــــابين بأمراض ســــارية توالحوامل)؛ أغذية يســــتهلكها الرضــــع وصــــغار األطفال  –الذرة والســــميد 

العــدوى بـالـديـدان المعــالجــة الكيميــائيــة الوقـائيــة لمكــافحــة (مرض فيروس زيكــا وفيروس العوز المنــاعي البشــــــــــــــري)؛ 
حول مكتبة اإللكترونية للبّينات الم المبادئ التوجيهية للمنظمة عبر بوابة وتعمَّ  ٣الطفيلية المنقولة عن طريق التربة.

                                                           
 ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٦( ٧٠/٢٥٩انظر القرار    ١

 ٢٠١٧  )، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛٢٠٢٥-٢٠١٦مطامح منظمة الصحة العالمية وأعمالها في مجال التغذية (   ٢
  (على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://www.who.int/entity/nutrition/publications/nutrition-strategy-2016to2025/en/index.html تـــم االطـــالع ،
  ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢في 
طالع على المبادئ التوجيهية المعنية على الصــفحات اإللكترونية المخصــصــة للتغذية على الموقع اإللكتروني يمكن اال   ٣

 .)٢٠١٨مارس  /آذار ٢٢تم االطالع في ( /http://www.who.int/nutrition/publications/enالتالي: 
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المكتبـــة اإللكترونيـــة عنوانـــًا وعبر  ١٢٠التي تتضــــــــــــــمن اآلن  ١)eLENAالمكتبـــة اإللكترونيـــة ( إجراءات التغـــذيـــة
جريت وأُ وعن طريق الجلســــــــــــــات اإلعالمية اإلقليمية والقطرية.  ٢)mobileeLENAباســــــــــــــتخدام الهاتف المحمول (

  مشاورات عامة بشأن تحديد األولويات التوجيهية للثنائية المقبلة.
  

ن أبلدًا خدمات اإلرشـــــاد بشـــــ ١٤٨يتيح عما يلي:  ٣وكشـــــف تحليل الســـــتخدام المبادئ التوجيهية للمنظمة  -١٤
أكثر منه على مواصــــلة التشــــديد على االقتصــــار على الرضــــاعة الطبيعية خالل ســــتة أشــــهر بالرضــــاعة الطبيعية 

بلدًا  ١٢٠ويوفر ؛ المســــتشــــفيات الصــــديقة لألطفالمبادرة بلدًا  ١١١وينفذ الرضــــاعة الطبيعية خالل عامين وأكثر؛ 
القمح أو دقيق الذرة (بالحديد بلدًا على إغناء  ٧٤ويعمل جرع الحديد المكملة للحوامل والنســــــاء في ســــــن اإلنجاب؛ 

 في مواقعبالمغذيات الزهيدة المقدار يسـتهلكها الرضـع وصـغار األطفال األغذية التي إغناء بلدًا على  ٥٢أسـاسـًا) و
التغذية البديلة بلدًا تغذية الرضــــع في ســــياق فيروس العوز المناعي البشــــري عن طريق  ٦٧ويدير الخدمات؛ تقديم 
  لألطفال والنساء. العالج باألدوية الطاردة للديدانبلدًا  ٦٩ويتيح ؛ أساساً 

  
  : حفز سياسات وبرامج إنمائية خارج قطاع الصحة تعترف بالتغذية وتشملها٣اإلجراء 

  
أولوية أكبر لمناقشـــــــــــــــة  لجنة األمن الغذائي العالميمنحت  المؤتمر الدولي الثاني بشـــــــــــــــأن التغذيةعقب   -١٥

االستثمار في النظم الغذائية الصحية وفي الوقاية وبحثت اللجنة الغذائية الصحية. التغذية والنظم السياسات بشأن 
وناقشــت برنامج من التقزم؛ وســياســات بشــأن البيئات الغذائية الصــحية؛ وتقييم أثر الســياســات الغذائية على التغذية. 

واعُتمد المؤتمر الدولي الثاني بشـــــــــــــــأن التغذية المرحلي عن بعقد العمل من أجل التغذية والتقرير الخاص عمل ال
وُدعيت المنظمة إلى المشــــــــــاركة لمشــــــــــاركة اللجنة في االرتقاء بالتغذية.  ٢٠١٩-٢٠١٨مســــــــــار عمل جديد للفترة 

  .لجنةل لتابعةا ةاالستشاري موعةجلماكعضو في 
  

  : إتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ التدخالت التغذوية٤اإلجراء 
  

قادرة على تناول التغذية بالتصــــــــدي للفقر من خالل الحماية االجتماعية تدخالت تســــــــتثمر الحكومات في   -١٦
نسبة أكبر ستهدف وتوالتحويالت النقدية وتحسين اإلمداد بخدمات المياه واإلصحاح وتوفير الوجبات في المدارس. 

التغذية في الوقت الحالي القطاعات التي تتصدى لمحددات الميزانية المحلية الحكومات في مخصصات بكثير من 
المحلي على التدخالت الحكومات ويختلف إنفاق األســــــاســــــية مما يتيح الفرصــــــة لتمويل برنامج عمل أكثر تكامًال. 

من الميزانية اإلجمالية  ٪١٠الرامية إلى التصـــــــــدي لنقص التغذية من بلد إلى آخر إذ ينفق بعض البلدان أكثر من 
  ٤التغذية. على

  
  

                                                           
١   WHO e-Library of Evidence for Nutrition Actions  ) :ــــــــي ــــــــال ــــــــت ــــــــي ال ــــــــرون ــــــــكــــــــت ــــــــع اإلل ــــــــمــــــــوق ــــــــى ال عــــــــل

http://www.who.int/elena/en/،  ٢٠١٨ذار/ مارس آ ٢٢تم االطالع في.(  
٢   WHO eLENAmobile for iPhones and Android smartphones  ) :ـــــــالــــــي عــــــلــــــى الــــــمــــــوقــــــع اإللــــــكــــــتــــــرونــــــي الــــــت

http://www.who.int/elena/eLENAmobile/en/ ، ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢تم االطالع في.(  
٣   Global nutrition policy review 2016–2017: country progress in creating enabling policy environments for 

promoting healthy diets and nutrition. Geneva: World Health Organization .(قيد الطبع) 

٤   Development Initiatives. Global nutrition report 2017: nourishing the SDGs. Bristol, England: Development 

Initiatives; 2017 (https://www.globalnutritionreport.org/files/2017/11/Report_2017.pdf, accessed 22 March 2018).  
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الجهات المانحة إنفاق إجمالي ارتفع ثغرات كبيرة في تمويل التدخالت الخاصة بالتغذية. وقد  تسّجلوتظل   -١٧
وانخفض  ٢٠١٥و ٢٠١٤ماليين دوالر أمريكي) فقط بين عامي  ٥( ٪١على التدخالت الخاصـــــة بالتغذية بنســـــبة 

ويمثل . ٢٠١٥في عام  ٪٠,٥٠إلى  ٢٠١٤في عام  ٪٠,٥٧الخارجية اإلجمالية من كنســــــــبة للمســــــــاعدة اإلنمائية 
فقط من المســــــــــــــاعدة  ٪٠,٠١المرتبطة بالنظم الغذائية وعالجها اإلنفاق على الوقاية من األمراض غير الســــــــــــــارية 

  اإلنمائية الخارجية اإلجمالية.
  

مليار  ٧٠قدره ضــرورة اســتثمار مبلغ إضــافي إلى  ١من أجل التغذيةالبنك الدولي لالســتثمار وأشــار إطار   -١٨
ســـــــنوات لتحقيق الغايات العالمية المتعلقة بالتقزم وفقر الدم لدى النســـــــاء واالقتصـــــــار  ١٠ ىدوالر أمريكي على مد

لســـــــــد ثغرة تمويل الصـــــــــحة مرفق التمويل العالمي وأنشـــــــــئ الهزال الوخيم. على الرضـــــــــاعة الطبيعية وتعزيز عالج 
بلدًا مؤهًال للحصــــــول على التمويل من  ٦٧وهناك حوالي . ةتغذيالو اإلنجابية وصــــــحة األم والوليد والطفل والمراهق 

  الصندوق االستئماني للمرفق.
  

قطع التزامات مالية وســياســية جديدة ودعت منظمة التغذية من أجل النمو الجهات صــاحبة المصــلحة إلى   -١٩
) ٢٠١٧(نيســــــان/ أبريل  الربيع للبنك الدولي تااجتماع شــــــملتالرفيعة المســــــتوى  االجتماعاتســــــلســــــلة من  خالل

وجت تُ و ) ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٦إلى  ٢٢أباد، الهند، من  لمصـــــــرف التنمية األفريقي (أحمد ةالســـــــنوي تاواالجتماع
تم و  ٢٠١٧تشـــــــــــــرين الثاني/ نوفمبر  ٤إيطاليا في  يالنو فيم فيالذي ُعقد مؤتمر القمة العالمي بشـــــــــــــأن التغذية ب

  دوالر أمريكي. مليار ٣,٤التعهد فيه بمبلغ قدره 
  

  : رصد تنفيذ السياسات والبرامج وتقييمه٥اإلجراء 
  

ــــار/ مــــايو   -٢٠   اإلجرائي قرر مال ٢٠١٥اعتمــــدت جمعيــــة الصــــــــــــــحــــة العــــالميــــة الثــــامنــــة والســــــــــــــتون في أي
المؤشـــــرات األســـــاســـــية اإلضـــــافية إلطار أن تعتمد ) ١ما يلي: (ملة أمور منها ج) الذي قررت فيه ١٤(٦٨ج ص ع

أن توصـــــي الدول األعضـــــاء بتقديم التقارير عن ) ٢( لتغذية األمهات والرضـــــع وصـــــغار األطفال؛ الرصـــــد العالمي
ومؤشر  ٦و ٤و ١، باستثناء المؤشرات الخاصة بالعملية ٢٠١٦كامل مجموعة المؤشرات األساسية ابتداًء من عام 

أجل الموافقة عليها، وســـيتم  ، التي ســـيســـتعرضـــها المجلس التنفيذي بمجرد أن تتاح، من١بيئة الســـياســـات والقدرات 
 أن تطلب من المدير العام توفير المزيد من اإلرشـــــــــــاد العملي) ٣فصـــــــــــاعدًا؛ ( ٢٠١٨تقديم التقارير عنها من عام 

مجموعة الخبراء االســـتشـــارية وُكلفت . بشـــأن ســـبل توليد البيانات الالزمة للمؤشـــرات في الســـياقات القطرية المختلفة
والتحقق منها. وضـع المؤشـرات مواصـلة بمهمة  ٢والمعنية برصـد التغذية فيظمة واليونيسـالمنالتقنية المشـتركة بين 

وفاء المؤشــــرات بالغرض ومدى مدى ذلك  جوانب المؤشــــرات المختلفة بما فيالمجموعة االســــتشــــارية على وعملت 
لتقييم جدوى تقديم التقارير عن المؤشــــرات. واســــتنادًا  اســــتكشــــافيةجريت دراســــة وأُ مالءمة التعريف وتوافر البيانات. 

  .(انظر الجدول) األربعة المتبقيةوالمؤشرات التعاريف ب ىوصي ،المجموعةمشورة إلى 
  
  
  
  
  

                                                           
١         Shekar M, Kakietek J,  Dayton Eberwein J, Walters D. An investment framework for nutrition: 

reaching the global targets for stunting, anemia, breastfeeding, and wasting. Directions in 
development – human development. Washington, DC: World Bank; 2017 
(https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26069, accessed 22 March 2018).  

 ).٢٠١٤) (٩(٦٧ع  ص  جاستجابًة للمقرر اإلجرائي  ٢٠١٥أنشئت عام    ٢



  A71/22    ١٧/٢٢ج

7 

  بها الموصى والتعاريف المؤشرات: الجدول
 

  التعريف  المؤشر اسم
حاصــــــلين على لشــــــهرًا وا ٢٣أشــــــهر و ٦نســــــبة األطفال المتراوحة أعمارهم بين   تنوع النظام الغذائي األدنى  -١

  فئات غذائية وأكثر ٥من أغذية 
توفير جرع الحــديـد المكملــة قبــل   -٢

  الوالدة
الحمل فترة نسبة النساء اللواتي استهلكن أي مكمالت محتوية على الحديد أثناء 

  الماضيين عامينفي غضون ال ةأو السابق ةالحالي
إتاحة برامج وطنية تشــــمل تقديم   -٣

اإلرشــــــــــــــــاد في مجـــال خـــدمـــات 
  العمومية و/ أو التغذية الصحة

إتاحة برنامج وطني يشــــــمل توفير خدمات اإلرشــــــاد بشــــــأن الرضــــــاعة الطبيعية 
شـــــــــــهرًا من العمر عبر النظم  ٢٣ألمهات الرضـــــــــــع من ســـــــــــن الوالدة إلى بلوغ 

  برامج مجتمعية أخرىالصحية أو 
كثافة المهنيين المعنيين بالتغذية   -٤

  المدربين 
  نسمة في سنة معينة ١٠٠ ٠٠٠كل مهنيين المعنيين بالتغذية المدربين عدد ال

  
  ١المجموعة االستشارية.إلى مشورة خاصة بهذه المؤشرات العملية الرشادات واستندت اإل  -٢١
  

المدونة الدولية لقواعد تســــويق بدائل لبن األم واإلرشــــادات بشــــأن التقدم المحرز في تنفيذ 
  المالئم ألغذية الرضع وصغار األطفالوضع حد للترويج غير 

  
تســــــريع وتيرة اإلجراءات  ٢٠١٧-٢٠١٦في الفترة واصــــــلت الدول األعضــــــاء والجهات الشــــــريكة واألمانة   -٢٢

اعتمدت ثالث دول أعضــــــاء أي  ٢٠١٦ومنذ آذار/ مارس الرامية إلى تحســــــين تغذية الرضــــــع وصــــــغار األطفال. 
("المدونة")  الدولية لقواعد تســـــــــــــويق بدائل لبن األمألبانيا ومنغوليا وتايلند تدابير قانونية جديدة لتدعيم تنفيذ المدونة 

وتايلند  وقدمت األمانة الدعم التقني إلى منغولياالمعنية الالحقة الصـــــادرة عن جمعية الصـــــحة ورصـــــدها.  القراراتو 
  خالل عملية الصياغة.

  
للرصـــــد والدعم على وتدعيمًا لجهود التنفيذ والرصـــــد التي تبذلها الدول األعضـــــاء، عملت شـــــبكة المنظمة   -٢٣

 الصـــــــــعيد العالمي لتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تســـــــــويق بدائل لبن األم والقرارات المعنية الالحقة لجمعية الصـــــــــحة
إلنشــــــاء نظم فعالة لتزويد الدول األعضــــــاء بأدوات وٕارشــــــادات عملية ) على بروتوكول NetCode(شــــــبكة  العالمية

للرصــــد بهدف المســــاعدة على القضــــاء على التســــويق غير المالئم ألغذية الرضــــع وصــــغار األطفال والتمكين من 
اءات وٕارشــــادات إجر  NetCodeويتضــــمن بروتوكول شــــبكة تقييم مســــتوى التقيد بالمدونة والتدابير الوطنية بانتظام. 

الكشــــف عن االنتهاكات المزعومة للتدابير الوطنية الراهنة إرســــاء نظام وطني للرصــــد؛ ما يلي: إلى  فوأدوات تهد
التقيد بالتدابير الوطنية إجراء تقييمات دورية للتحقق من مســــتوى واتخاذ اإلجراءات بشــــأنها؛ والمدونة والتحقيق فيها 

بد من التصــدي لها عبر اتخاذ تدابير ســياســية وتشــريعية ووضــع البرامج التي ال والمســائلوالمدونة وتحديد الثغرات 

                                                           
١           WHO, UNICEF. Global Nutrition Monitoring Framework: operational guidance for tracking 

progress in meeting targets for 2025. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/, accessed 
22 March 2018).  
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قبل وضـــــــــــع الصـــــــــــيغة النهائية في تشـــــــــــرين األول/ دول أعضـــــــــــاء مختارة ب البروتوكول في وُجرّ  ١واالســـــــــــتثمار.
على  بناءً  التســـويق غير المالئممســـحًا متعمقًا بشـــأن ممارســـات وأجرت شـــيلي وٕاكوادور والمكســـيك . ٢٠١٧  أكتوبر

بوديا وكينيا البروتوكول بإعداد إطار للتنفيذ والرصـــــــــــــــد من أجل إنفاذ قوانينهما الوطنية مفت كالبروتوكول بينما كيّ 
ف والجهات الشــريكة لهما على بناء قدرة الدول األعضــاء في يوواظبت المنظمة واليونيســالتي تســري على المدونة. 

حلقتا عمل إقليميتان للتدريب وُعقدت . NetCodeمجال رصــــــد المدونة وتنفيذها على نحو فعال عن طريق شــــــبكة 
بشـــأن تنفيذ المدونة والبروتوكول اســـتهدفتا الدول األعضـــاء في إقليم األمريكتين وٕاقليم شـــرق المتوســـط في المكســـيك 

  مان على التوالي.وع
  

أن المدونة في تشـــرين الثاني/ شـــبإلكترونية ف دورة تمهيدية ياســـتهلت المنظمة واليونيســـوعالوة على ذلك،   -٢٤
والموظفين المعنيين من والممارسين الصحيين والمجتمع المدني . وتستهدف الدورة راسمي السياسات ٢٠١٧نوفمبر 

  المنظمات الدولية وتتاح للعموم.
  

في تنفيذ الدول األعضـــاء لمســـاعدة ، أعدت األمانة دليًال للتنفيذ )٢٠١٦( ٩-٦٩ج ص علقرار واســـتجابًة ل  -٢٥
ويتضمن على نحو فعال.  بشأن وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرضع وصغار األطفال المنظمة إرشادات

اإلجراءات التي يحتمل أن تتخذها الدول الدليل األســــــاس المنطقي لكل توصــــــية واردة في اإلرشــــــادات ويشــــــير إلى 
األعضــــــاء في تهيئة بيئة قانونية وســــــياســــــية تؤدي إلى وضــــــع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرضــــــع وصــــــغار 

  ٢.األطفال
  

ف خطوات يوســـــعيًا إلى النهوض بحماية الرضـــــاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها، اتخذت المنظمة واليونيســـــ  -٢٦
وُنقحت الخطوات . الوالدةللرضــــاعة الطبيعية الناجحة في جميع مرافق تطبيق الخطوات العشــــر ترمي إلى ضــــمان 

الممارســـات الحاســـمة التي تدعم الرضـــاعة الطبيعية في األيام األولى القليلة المتصـــلة ب أحدث العلوملتجســـد العشـــر 
 المستشفيات الصديقة لألطفالمبادرة بتطبيق يجري تحديث إرشادات التنفيذ الخاصة على ذلك،  وبناءً  ٣من العمر.

رأسية لإلدارة والتنفيذ. وفي الوقت الحالي وهيكل أقل تعزيز الخدمات الصحية بالتركيز على على المستوى القطري 
في مرافق معينة كمرافق صـــديقة لألطفال. وال يتطلب النموذج الجديد آلية مســـتقلة من الوالدات  ٪١٠ إال تســـجلال 

  .أكثر استدامةً يكون تعزيزه و لتالي من األيسر للتعيين ويكون با
  
  
  
  

                                                           
١       WHO, UNICEF. NetCode toolkit. Monitoring the marketing of breast-milk substitutes: protocol 

for ongoing monitoring systems. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/, 
accessed 22 March 2018).  

٢               Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young 
implementation manual. Geneva: World Health Organization; 2017  :children

-promotion-inappropriate-ending-www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual(http://
.)2018March  22, accessed food/en/  

٣    Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity 
and newborn services. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-facilities-maternity-newborn/en/, 
accessed 22 March 2018). 
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لرضــاعة لصــالح امبررات لالســتثمار ف في نشــر يالمنظمة واليونيســ، شــاركت ٢٠١٧وفي آب/ أغســطس   -٢٧
مدى ضــــرورة اســــتثمار مبلغ قدره ووثقت مبررات االســــتثمار  ٢وســــجل عالمي لتقييم الرضــــاعة الطبيعية. ١الطبيعية
النســــــــبة المئوية لألطفال  رفعالمتمثلة في لتحقيق غاية جمعية الصــــــــحة في كل مولود دوالرات أمريكية فقط  ٤,٧٠

على األقل بحلول  ٪٥٠إلى دون الشــــــــــــــهر الســــــــــــــادس من العمر المعتمدين على الرضــــــــــــــاعة الطبيعية حصــــــــــــــرًا 
دوالرًا أمريكيًا من العائدات االقتصـــادية. وبّين  ٣٥وســـيدر كل دوالر مســـتثمر في الرضـــاعة الطبيعية . ٢٠٢٥ عام

عدم وجود أي بلد في العالم يمتثل امتثاًال تامًا للســــــــــياســــــــــات والبرامج الســــــــــجل العالمي لتقييم الرضــــــــــاعة الطبيعية 
  ن الرضاعة الطبيعية.أالموصى بها بش

  
لرامية اة فلجهود المكثاشترك لدعم م، ساعدت المنظمة في إعداد بيان ٢٠١٦وفي تشرين الثاني/ نوفمبر   -٢٨

المعني بالحق في التمتع لألمم المتحدة المقرر الخاص  صـــدر عن عمها وحمايتهاودالرضـــاعة الطبيعية إلى تعزيز 
ولجنة حقوق الطفل  الغذاءالمعني بالحق في لألمم المتحدة بأعلى مســــــــــــتوى ممكن من الصــــــــــــحة والمقرر الخاص 

  ٣والممارسة.التمييز ضد المرأة في القانون  لةأسمبوالفريق العامل المعني 
  
  

  عية الصحةجماإلجراء المطلوب من 
  

   .التقريرهذا بإلى اإلحاطة علمًا  ةمدعو  ية الصحةعمج  -٢٩
 

=     =     =  

                                                           
١                Nurturing the health and wealth of nations: the investment case for breastfeeding. New 

York, NY/Geneva: UNICEF/World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-collective-investmentcase.pdf?ua=1, 
accessed 22 March 2018).  

٢                     Global breastfeeding scorecard, 2017: tracking progress for breastfeeding policies 
and programmes. New York, NY/Geneva: UNICEF/World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2017.pdf?ua=1, accessed 
22 March 2018).  

٣        See Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right to Food, Right to Health, the 
Working Group on Discrimination against Women in law and in practice, and the Committee on the 
Rights of the Child in support of increased efforts to promote, support and protect breast-feeding. 
Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20871&LangID=E, 
accessed 19 March 2018).  


