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  الرّضع وصغار األطفال: و  األمهات تغذية
  وضع مجموعة المؤشرات األساسية

  
  

  من األمانةتقرير 
  
  
وعــدلت  ١.نظــر المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة فــي نــص ســابق لهــذا التقريــر  -١

لتجسـيد  ١٢و ١١و ٦وأدرجـت نصوصـًا جديـدة فـي الفقـرات  المقترحـة اإلضـافية األساسـية المؤشـراتاألمانة جدول 
  .٢٠١٥ أبريل نيسان/ ١٧و ١٦غير رسمية أجريت في  اإلسهامات المقدمة من الدول األعضاء أثناء مشاورة

  
بشـأن  ٦-٦٥ج ص ع، أقرت جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسـة والسـتين القـرار ٢٠١٢وفي عام   -٢

خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــال، والتــي تتضــمن ســت غايــات عالميــة مــن 
إلــى إعــداد إطــار رصــد  ٥ويــدعو اإلجــراء  ٢، واإلجــراءات الخمســة المقابلــة لهــا.٢٠٢٥المنتظــر بلوغهــا فــي عــام 

 إيجـاد إطـار اسـتمر العمـل علـى ومنـذ ذلـك الحـين واضح المعالم لتـوفير المسـاءلة عـن اإلجـراءات التـي تـم تنفيـذها.
مقبــول و  نســقنهــج موضــع  تســهيل إلــىوصــغار األطفــال، والــذي يهــدف  لتغذيــة األمهــات والرضــع للرصــد العــالمي

 ٣.علـــى حـــد ســـواء الـــوطني والعـــالمي علـــى الصـــعيدين التغذويـــة صـــوب بلـــوغ الغايـــاتدوليـــًا لرصـــد التقـــدم المحـــرز 
 التــي مجموعــة مــن المؤشــراتوســيعول علــى هــذا اإلطــار فــي تصــميم نظــم ترصــد التغذيــة فــي البلــدان مــن خــالل 

 بغيــة تحقيــق تعــديلها أو السياســات والبــرامج بشــأن إنشــاء فــي اتخــاذ قــرارات اســتخدامها راســمي السياســات سيســاعد
عـن أشـكاله، و  جميـعسوء التغذيـة بالعبء العالمي ل اإلبالغ عن يسهل ومن شأنه أيضًا أن العالمية. التغذية غايات

 .تنفيذ الشاملةال خطة المتخذة لتنفيذاإلجراءات 
 
تقـــدم جميـــع البلـــدان  ،ةمجموعـــة أساســـي: المؤشـــرات مجمـــوعتين مـــن الرصـــد العـــالمي إطـــار وســـوف يشـــمل  -٣

تقارير عنها، ومجموعة موسَّعة من المؤشرات تتـولى البلـدان انتقـاء المؤشـرات منهـا بمـا يتـواءم مـع األنمـاط الوبائيـة 
 وســـوف تشـــمل .الخاصـــة بهـــا، واإلجـــراءات المنفـــذَّة اســـتجابة للتحـــديات التـــي تحظـــى باألولويـــة فـــي مجـــال التغذيـــة

 التــي تقــيس األوليــة مؤشـرات النتــائج) ١(: فـي مختلــف مراحــل سلســلة النتــائج اقتفائيــة مؤشــرات مجموعـة األساســيةال
كيفيـة تـأثير  سترصـد التي مؤشرات الحصائل الوسطية) ٢(؛ العالمية الست نحو بلوغ غايات التغذيةالمحرز  التقدم

مؤشـرات ) ٣(؛ سـتبلـوغ الغايـات الالبلـدان صـوب  اتجاهـات علـى سـببيةال مسـاراتظروف معينة ضمن الأمراض و 
االلتــزام  التــي تقــيس والقــدرات مؤشــرات بيئــة السياســات) ٤( ؛البــرامج والتقــدم المــرتبط بالوضــع التــي ترصــد العمليــة
 أيــار/ ) فــي٩(٦٧ج ص ع وبموجــب المقــرر اإلجرائــيمعــين وقدرتــه علــى تنفيــذ التــدخالت التغذويــة.  لبلــد السياســي

                                                           
 .١٣٦/٩ت  مانظر الوثيقة    ١

 .٢الملحق  ،١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عانظر الوثيقة    ٢

 .١الملحق ، ٦٧/١٥انظر الوثيقة ج   ٣
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كجـزء  الغايـات العالميـة صـوب بلـوغ لرصـد التقـدم المحـرز السبعةالمؤشرات  اعتمدت جمعية الصحة ،٢٠١٤مايو 
يقـــدم للمؤشـــرات األساســـية و  الـــثالث األخـــرى علـــى الفئـــات ويركـــز هـــذا التقريـــراألساســـية.  مجموعـــة المؤشـــرات مـــن

 المزمــع اســتخدامهاو  المؤشــرات الموســعةمجموعــة إلقرارهــا. وتــرد مقترحــات ل إضــافية للمجموعــة األساســية مؤشــرات
  ١منظمة.ال منشورة على موقع في وثيقة منفصلة ه تقني لعمل البلدانكتوجي

  
 الرصــد العــالمي إلطــارفــي أول مســودة الخامســة والســتين فــي دورتهــا  وقــد نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة  -٤

مـن  وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين الـدول األعضـاء ثـم تـم مناقشـته مـع ٢،األمهات والرضع وصغار األطفال لتغذية
استعراضــها مــن قبــل فريــق خبــراء مــن وأعــدت األمانــة مســودة ثانيــة تــم  شــبكة اإلنترنــت. علــىمشــاورة عامــة  خــالل

 المؤسسات األكاديمية.والدول األعضاء و  المتحدة في منظومة األمم المنظمات منالنظراء 
  
تتعلـــق  ةخمســـ: مؤشـــراً  ١٤ األساســـيةالمؤشـــرات  الخاصـــة بمجموعـــة المســـودة الثانيـــة المقترحـــة  وتضــمنت  -٥

ـــق، وســـتة بالحصـــائل الوســـطية ـــةبال تتعل ـــة مؤشـــرات تتعلـــق عملي ـــة السياســـاتب وثالث  باإلضـــافة إلـــىالقـــدرات. و و  بيئ
مـن شـأنها  مؤشـراً  ٢١إلـى مـا مجموعـه  المؤشـرات السبعة التي تمت الموافقة عليها، يصـل عـدد مؤشرات الحصائل

  مجموعة األساسية.ال تشكيل
  
ــدًا مــن  دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــةالمجلــس التنفيــذي فــي وأوصــى   -٦ بضــرورة أن تقــدم األمانــة مزي

التفاصــيل عــن تعــاريف المؤشــرات وتــوافر البيانــات وتجــري مناقشــات إضــافية قبــل تقــديم اقتــراح إلــى جمعيــة الصــحة 
فر البيانـــات العالميـــة الثامنـــة والســـتين. وعليـــه، ُأعـــدت ورقـــة تقنيـــة تتضـــمن التفاصـــيل المطلوبـــة عـــن التعـــاريف وتـــوا

 نيســــان/ ١٧و ١٦ثــــم عقــــدت مشــــاورة غيــــر رســــمية فــــي  ٤.وأدوات جمــــع البيانــــات لكــــل مؤشــــر مــــن المؤشــــرات٣
بلدًا وثالث وكاالت متخصصة منتمية إلى منظومة األمم المتحدة وصندوق واحد  ٤١حضرها ممثلو  ٢٠١٥ أبريل

جتمــاع علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــي. مــن صــناديق األمــم المتحــدة وآليــات التنســيق. ويتــاح تقريــر كامــل عــن اال
اعترف المشاركون في المشاورة غير الرسمية بتعقيد المؤشرات وبمختلف التحديات التي تطرحها هذه المؤشرات  وٕاذ

لجمــع البيانــات، أكــدوا مجــددًا أهميــة وضــع إطــار عــالمي واحــد للرصــد مــن أجــل تتبــع التقــدم المحــرز لبلــوغ الغايــات 
التــالي إلــى ضــرورة تقــديم كامــل مجموعــة المؤشــرات األساســية اإلضــافية المقترحــة إلــى جمعيــة العالميــة. وخلصــوا ب

الصــــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتين لكــــي توافــــق عليهــــا. واســــتنتجوا أيضــــًا أن عشــــرة مؤشــــرات تســــتوفي المتطلبــــات 
رشـاد العملـي بشـأن سـبل التقارير على الفور إلى المنظمـة فـي حـين أن أربعـة مؤشـرات تتطلـب المزيـد مـن اإل تقديمل

التقــارير فــي هــذا الصــدد إلــى عــام  تقــديماإلبــالغ عــن المؤشــر فــي ســياقات قطريــة مختلفــة. ويمكــن بالتــالي تأجيــل 
  (الجدول). ٢٠١٨

  
  
  
  

                                                           
١    Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and Young Child Nutrition (24 November 

2014) (http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miycn_background.pdf?ua=1).               

، والجلســــة ٢، المحاضـــر المــــوجزة للجنـــة "أ"، الجلســـة الرابعـــة، الفـــرع ٣/ ســـجالت/٦٥/٢٠١٢ع  ص  جالوثيقـــة  انظـــر      ٢
  والجلسة التاسعة، (باإلنكليزية).، ٤، والجلسة الثامنة، الفرع ٢السابعة،الفرع 

٣      Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and Young Child Nutrition (30 March 2015) 

(http://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_backgroundpaper_indicators.pdf?

ua=1).                                                                                                                                                                                                   

٤     http://www.who.int/nutrition/events/2015_informal_consultation_monitoringframework_miycn_indicators_report.pdf.    
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 والرضع وصغار األطفال األمهات لتغذيةالعالمي  طار الرصدإل اإلضافية المقترحة األساسية المؤشرات: الجدول
  
  المؤشرات  
  ضمن المسارات السببية صوب بلوغ الغايات ظروفال التي ترصد الحصائل الوسطيةمؤشرات   

  ١من العمر سنوات ٥أقل من  األطفال لدى اإلسهال انتشارمعدل   ١ الحصائل المرحلية
  ٢الجسم مؤشر كتلة مع انخفاض سنة ٤٩-١٥ الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة النساء  ٢الحصائل المرحلية 
  .أنثى  ١٠٠٠سنة/ لكل  ١٩و ١٥ الالتي تتراوح أعمارهن بين للنساء فترة مرجعية محددة خالل عدد المواليد  ٣ الحصائل المرحلية
    ٣وأكثرسنة  ١٨أعمارهن  بلغالسمنة وت وأ الوزن فرطالالتي يعانين من  نسبة النساء  ٤ الحصائل المرحلية
  سنة) ١٨-٥( والمراهقين سةافي سن الدر  لدى األطفال ٤أو السمنة  الوزن فرط نسبة  ٥ الحصائل المرحلية

  البرامج والتقدم المرتبط بالوضع ترصد التي المؤشرات الخاصة بالعملية  
  *مقبولال النظام الغذائي الحد األدنى من الذين يحصلون على شهراً  ٢٣إلى شهور  ٦من سن  نسبة األطفال  ١العملية 
  ةمأمون إدارة تدارنسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب التي   ٢العملية 
  ة سليمةإدار  تدارالتي  اإلصحاح خدمات السكان الذين يستخدمون نسبة ٣العملية 
  *وحمض الفوليك الحديدمكمالت  الالتي يتلقين نسبة النساء الحوامل ٤العملية 
  للطفلمراعية  في مرافق الوالدات نسبة ٥العملية 
الرســائل  أو الــدعمأو المشــورة  التــي تلقــينلا شــهراً  ٢٣صــفر و أعمــارهم بــين المتراوحــة أمهــات األطفــال نســبة ٦العملية 

  *العام الماضي األقل في مرة واحدة على الرضاعة الطبيعية المثلى بشأن
  االلتزام السياسي التي تقيس القدراتو  مؤشرات بيئة السياسات  

  *نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل التغذية في مجال المدربين عدد المهنيين  ١بيئة السياسات 
ـــديها تشـــريعات/  ٢ بيئة السياسات ـــدان التـــي ل ـــوائح البل ـــة الدوليـــة لتنفيـــذ ل ـــدائل المدون ـــبن األم لتســـويق ب ـــام  ل   (القـــرارعلـــى وجـــه ت

  جمعية الصحة ذات الصلة التي اعتمدتها) والقرارات الالحقة ٢٢-٣٤ص ع  ج
تمشــيًا مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة لحمايــة األمومــة  حمايــة األمومــةل أو لــوائح التــي لــديها قــوانين البلــدان  ٣ بيئة السياسات

  ١٩١) والتوصية رقم ١٨٣(رقم  ٢٠٠٠ لعام

  .٢٠١٨التقارير مؤجل إلى عام  تقديم   *
  
  
  

                                                           
أن تأخــذ فــي االعتبــار مســألة اإلبــالغ مقابــل هــذا  ٪٢,٣يمكــن للبلــدان التــي يقــل فيهــا معــدل انتشــار التقــزم والهــزال عــن    ١

  نية.المؤشر باستخدام البيانات السريرية الروتي
دى لـ) ٢٠٠٧لعـام لنمـو لمنظمـة المعـايير مقابـل السـن ( منسـب كتلـة الجسـم وسـيط مـن قيمـةانحـرافين معيـاريين أقل من    ٢
 سنة وأكثر. ١٩البالغة أعمارهن  لنساءدى ال ٢م كغ/ ١٨,٥وأقل من  عاماً  ١٨و ١٥ لنساء الالتي تتراوح أعمارهن بينا
  .٢م /غك ٢٥على  كتلة الجسم مؤشريزيد    ٣
لنمـــو لمنظمـــة المعـــايير ( الســـن والجـــنس مقابـــلمنســـب كتلـــة الجســـم  فـــوق قيمـــة وســـيطأكثـــر مـــن انحـــراف معيـــاري واحـــد    ٤

 .)/http://www.who.int/growthref/en: ، على الموقع اإللكتروني التالي٢٠٠٧ لعام



            A68/9            ٦٨/٩ج

4 

الجغرافيـة  للمتغيـرات وفقـاً ، حيثمـا كـان ذلـك مناسـباً ، و بحسـب الجـنسالتصـنيف  يقتـرح مؤشـر، بالنسبة لكل  -٧
أخــذ  وينبغــي أيضــاً  مــن العمــر.) ولمجموعــات فرعيــة الحضــر والريــفمثــل اإلقامــة فــي (االجتماعيــة االقتصــادية و 

   ١المؤشرات. مع بعض الشؤون الموسمية بعين االعتبار
  
 صـحيمائـة مؤشـر العالميـة ل المرجعيـة مـع القائمـة المؤشرات المقترحـةمواءمة يتم ، كلما كان ذلك ممكناً و   -٨

غيـر  األمراضبـ الخـاص الشـامل الرصـد العـالمي مثـل إطـار، الرصـد القائمـة أطر في درجةمبالفعل وهي  ٢أساسي
وقد جرت مواءمة هذه المؤشرات أيضًا مع المؤشرات المقترح إدراجها حاليًا في إطار المؤشـرات الخـاص  ٣.السارية

بأهــداف التنميـــة المســـتدامة علـــى الـــرغم مـــن التعـــديالت التـــي قــد يلـــزم إدخالهـــا بعـــد وضـــع الصـــيغة النهائيـــة إلطـــار 
العمريـــة الموحـــدة المعتمـــدة فـــي األمـــم المؤشـــرات المـــذكور. وتســـتند تعـــاريف المؤشـــرات عنـــد االقتضـــاء إلـــى الفئـــات 

قواعــد هــي مدرجــة فــي المســوحات و  فــي العديــد مــن حاليــاً  هــذا التقريــر المؤشــرات المقترحــة فــي وتســتخدمالمتحــدة. 
المسوحات الديموغرافية والصحية والدراسات االستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات الخاصة ( البيانات الموجودة

)، وأدرجـت الخاصـة بالتغذيـة منظمـة الصـحة العالميـة وقواعـد بيانـات للوائح الخاصة بالتغذية،وابمنظمة اليونيسيف 
  ٥.العالمي التغذية وتقرير ٤رير مبادرة العد التنازليا، مثل تقالتقارير ذات الصلة في
  
التــي  العالميــة الســت الغايــاتنحــو تحقيــق  تتبــع التقــدم المحــرزب سيســمح المؤشــرات المقترحــة اســتخدامٕان و   -٩

، فلــن يمكــن اقتفــاء كــل الغايــات مــن خــالل ومــع ذلــك كــل بلــد. لألوضــاع فــيتحليــل أعمــق و  جمعيــة الصــحة أقرتهــا
 انتشـارمعـدالت الحـد مـن بشأن ( ٢ الغاية العالمية مثل بالنسبة للبعض،. فالقائمة األساسية المدرجة فيمؤشرات ال

مؤشـــرات تـــدرج ال )،مـــيالدالـــوزن عنـــد ال انخفـــاض تشـــاران معـــدالت مـــن بشـــأن الحـــد( ٣الغايـــة العالميـــة ) و فقـــر الـــدم
مؤشـرًا إضـافيًا  ١٦ُحـدد  ٦وفيمـا يخـص مجموعـة المؤشـرات الموسـعة المقترحـة،. مجموعـة الموسـعةال ضافية فـياإل

  باعتبارها مؤشرات اقتفاء اختيارية للبلدان.
  

التحقق من البحث و  المزيدمما يتطلب إجراء  البرامج، لرصد تنفيذ غير كافية المؤشرات المقترحة قد تظلو   -١٠
تتـــألف مــن ممثلـــين معنيــة برصـــد التغذيــة  استشـــارية تقنيــةخبــراء  مجموعـــة وتنشــئ المنظمـــة واليونيســيفالميــداني. 

وستشـمل . الـدول األعضـاء ِقَبـلمـن  خبـراء معينـين مـن األعضاء و لدول لالمتحدة و  األمم لمنظمات تابعة لمنظومة
  إطار الرصد.على دورية  تعديالت واقتراح ضافيةاإل مؤشراتالب المتصلةالخبرات  لتحلي المجموعة مهام

  

                                                           
تــرد التفاصــيل عــن تعــاريف المؤشــرات ومنهجيــات جمــع البيانــات فــي ورقــة المعلومــات األساســية التقنيــة عــن المؤشــرات    ١

  ).٢٠١٥مارس  آذار/ ٣٠والرضع وصغار األطفال ( األمهاتإلطار الرصد العالمي لتغذية 
  المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي:   ٢

http://www.who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/GlobalRefListCoreIndicators_V5_17Nov2
014_WithoutAnnexes.pdf )٢٠١٥أبريل  نيسان/ ٢٣في  تم االطالع.( 

 .٢، التذييل ٤، الملحق ١سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص ع انظر الوثيقة   ٣
ـــــــــــى عـــــــــــام    ٤ ـــــــــــازلي إل ـــــــــــادرة العـــــــــــد التن ـــــــــــر مب ـــــــــــالي:  ٢٠١٥سيصـــــــــــدر تقري ـــــــــــي الت ـــــــــــع اإللكترون ـــــــــــًا. انظـــــــــــر الموق قريب

http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/reports/en/ )ــــــــــــــم االطــــــــــــــالع  تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاني/ ٣فــــــــــــــي  ت
 ).٢٠١٤ نوفمبر

 تشــــــــرين الثــــــــاني/ ٣فــــــــي  تــــــــم االطــــــــالع( /http://globalnutritionreport.orgانظــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي التــــــــالي:    ٥
  ).٢٠١٤ نوفمبر

٦   See Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal, Infant and Young Child Nutrition (24 November 2014) 

(http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miycn_background.pdf?ua=1).                                                
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المعنيــة برصــد التغذيــة أن تســتعرض قائمــة المؤشــرات  تقنيــةالستشــارية الخبــراء اال مجموعــةوســيتعين علــى   -١١
مـع الـدول األعضـاء وتبلـغ الموسعة المقترحة الحالية. ثم تضع األمانة الصيغة النهائية للقائمة بعد إجراء مشاورات 

  جمعية الصحة عن هذه القائمة كجزء من االستعراض الدوري لإلطار العالمي لرصد التغذية.
  

المعنية  تقنيةالستشارية الخبراء اال مجموعةوتُقترح فترة خمس سنوات الستعراض إطار الرصد. ومن شأن   -١٢
  .٢٠٢٠جرى االستعراض األول في عام برصد التغذية أن تدعم األمانة في هذه المهمة. وعليه، سي

 
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  النظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي:إلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -١٣
  

وصــغار  تغذيــة األمهــات والرضــع بعــد النظــر فــي التقريــر عــن ،نو والســت العالميــة الثامنــة جمعيــة الصــحة
  تقرر ما يلي: ١األساسية،: وضع مجموعة المؤشرات األطفال

  
األمهـات والرضـع وصـغار  لتغذيـة الرصد العالميأن تعتمد المؤشرات األساسية اإلضافية إلطار  )١(

 ؛األطفال

مــن  التقــارير عــن كامــل مجموعــة المؤشــرات األساســية ابتــداءً  تقــديمأن توصــي الــدول األعضــاء ب )٢(
 ١،٥ومؤشــر بيئــة السياســات والقــدرات  ٦٤و ٤٣و ١٢، باســتثناء المؤشــرات الخاصــة بالعمليــة ٢٠١٦ عــام

 ؛٢٠١٨التقارير عنها اعتبارًا من عام  تقدمالتي ست

ســبل توليــد البيانــات الالزمــة  المزيــد مــن اإلرشــاد العملــي بشــأن تــوفير المــدير العــامأن تطلــب مــن  )٣(
 للمؤشرات في السياقات القطرية المختلفة؛

استعراض المؤشرات بالنسبة إلى المجموعة الموسعة وتقديم التفاصيل  المدير العامأن تطلب من  )٤(
 عن تعاريف تلك المؤشرات وتوافر البيانات ومعايير تطبيقها على السياقات القطرية المختلفة؛

  .٢٠٢٠أن توصي بإجراء استعراض لإلطار العالمي لرصد التغذية في عام  )٥(

  
  

=     =     =  
  

                                                           
 .٦٨/٩الوثيقة ج   ١

  مقبول.ال النظام الغذائي الحد األدنى من الذين يحصلون على شهراً  ٢٣إلى أشهر  ٦من سن  نسبة األطفال   ٢
  وحمض الفوليك. الحديدمكمالت  الالتي يتلقين نسبة النساء الحوامل   ٣
 الرســـائل بشـــأن أو المشـــورة أو الـــدعم شـــهرًا الالتـــي تلقـــين ٢٣صـــفر و المتراوحـــة أعمـــارهم بـــين أمهـــات األطفـــال نســـبة   ٤

  العام الماضي. األقل في مرة واحدة على الرضاعة الطبيعية المثلى
  .نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل التغذيةفي مجال  المدربين عدد المهنيين   ٥


