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  الرّضع وصغار األطفال: و  األمهات تغذية
  مجموعة المؤشرات األساسيةوضع 

  
  األمانةمن تقرير   
  
  
بشـأن  ٦-٦٥ج ص ع ، أقرت جمعيـة الصـحة العالميـة فـي دورتهـا الخامسـة والسـتين القـرار٢٠١٢في عام   -١

خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــال، والتــي تتضــمن ســت غايــات عالميــة مــن 
إلــى إعــداد إطــار رصــد  ٥ويــدعو اإلجــراء  ١، 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

 ٢.علـــى حـــد ســـواء الـــوطني والعـــالمي علـــى الصـــعيدين التغذويـــة صـــوب بلـــوغ الغايـــاتلرصـــد التقـــدم المحـــرز  دوليـــاً 
 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 أن ومن شأنه أيضاً  العالمية. التغذية غايات

 .تنفيذ الشاملةال خطة المتخذة لتنفيذاإلجراءات 
 
تقـــدم جميـــع البلـــدان  ،أساســـيةمجموعـــة : المؤشـــرات مجمـــوعتين مـــن الرصـــد العـــالمي إطـــار وســـوف يشـــمل  -٢

مـع األنمـاط الوبائيـة  يتـواءمتقارير عنها، ومجموعة موسَّعة من المؤشرات تتـولى البلـدان انتقـاء المؤشـرات منهـا بمـا 
 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 قتفائيــةا مؤشــرات مجموعـة األساســيةال
كيفيـة تـأثير  سترصـد التي مؤشرات الحصائل الوسطية) ٢( ؛العالمية الست نحو بلوغ غايات التغذيةالمحرز  التقدم

مؤشـرات ) ٣( ؛السـتبلـوغ الغايـات البلـدان صـوب  اتجاهـات علـى سـببيةال مسـاراتظروف معينة ضمن الأمراض و 
 االلتــزام السياســي التــي تقــيس القــدرات ومؤشــرات بيئــة السياســات) ٤( ؛البرنــامج والتقــدم النــوعي التــي ترصــد العمليــة

المؤشـرات  اعتمـدت جمعيـة الصـحة ،٢٠١٤مـايو  ) فـي أيـار/٩(٦٧ج ص ع المقرر اإلجرائيوبموجب . داخل البلد
 طـار الرصـداألساسـية إل مجموعـة المؤشـرات كجـزء مـن الغايـات العالميـة صـوب بلـوغ لرصـد التقـدم المحـرز السبعة

يقدم للمؤشرات و  الثالث األخرى على الفئات ويركز هذا التقرير. والرضع وصغار األطفال العالمي لتغذية األمهات
مـــع المز و  المؤشـــرات الموســـعة،مجموعـــة مقترحـــات ل إلقرارهـــا. وســـوف تنشـــر إضـــافية للمجموعـــة األساســـية مؤشـــرات
  ٣.منظمةال على موقع بشكل منفصل كتوجيه تقني لعمل البلدان استخدامها

  
 الرصــد العــالمي إلطــارفــي أول مســودة الخامســة والســتين فــي دورتهــا  وقــد نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة  -٣

مــن  وأصــحاب المصــلحة اآلخــرين الــدول األعضــاء ثــم تــم مناقشــته مــع ،األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال لتغذيــة
                                                           

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

 .١الملحق  ،٦٧/١٥ج انظر الوثيقة   ٢

٣                     Indicators for the global monitoring framework on maternal, infant and young child nutrition 
(www.who.int/nutrition/topics/proposed_indicators_framework/en/).                                                                           
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استعراضــها مــن قبــل فريــق قامــت األمانــة بإعــداد مســودة ثانيــة تــم  وقــد ١.شــبكة اإلنترنــت علــىمشــاورة عامــة  خــالل
 المؤسسات األكاديمية.والدول األعضاء و  المتحدة في منظومة األمم المنظمات من النظراءخبراء من 

  
تتعلــق  خمســة: مؤشــراً  ١٤علــى  األساســيةالمؤشــرات  ضــافي الخــاص بمجموعــةاإل هــذا االقتــراح ويتضــمن  -٤

ـــق، وســـتة بالحصـــائل الوســـطية ـــةبال تتعل ـــة مؤشـــرات تتعلـــق عملي ـــة السياســـاتب وثالث  باإلضـــافة إلـــىالقـــدرات. و و  بيئ
علــى  تــم االتفــاق بيــد أنــه قــد، لــدى النســاءلفقــر الــدم (الســتة والتــي تمــت الموافقــة عليهــا بالفعــل  مؤشــرات الحصــائل

 مــن شــأنها تشــكيل مؤشــراً  ٢٠إلــى مــا مجموعــه  المؤشــرات وبهــذا يصــل عــدد)، اإلنجابيــة حســب الحالــة تصــنيفال
 وتعتبـر؛ اً إضـافي مؤشـراً  ١٤المؤشرات الموسعة، تم تحديـد  لمجموعة). وبالنسبة الجدول (انظر مجموعة األساسيةال

 .للبلدان اختياريةمؤشرات اقتفاء  هذه المؤشرات
 

 األمهـات لتغذيـةالعـالمي  إطـار الرصـدمجموعة األساسـية مـن مؤشـرات لل اإلضافية المقترحة المؤشرات الجدول.
 والرضع وصغار األطفال

  
  المؤشرات  
  ضمن المسارات السببية صوب بلوغ الغاياتالرصد  وظروف الحصائل الوسطيةمؤشرات   

  من العمر سنوات ٥أقل من  األطفال لدى اإلسهال انتشارمعدل   ١ الحصائل المرحلية
  ٢)٢م كغ/ ١٨,٥<الجسم ( مؤشر كتلة مع انخفاض سنة ٤٩-١٥ الالتي تتراوح أعمارهن بين نسبة النساء  ٢المرحلية الحصائل 

  سيدة.  ١٠٠٠سنة/ لكل  ١٩و ١٥ الالتي تتراوح أعمارهن بين للنساء فترة مرجعية محددة خالل عدد المواليد  ٣ الحصائل المرحلية
 ســنة مـن العمــر مــع ٤٩-+ و ١٨الســمنة وتتــراوح أعمـارهن بــين و  يعـانين مــن زيــادة الـوزنالالتــي  نسـبة النســاء  ٤ الحصائل المرحلية

  ٢م /غك ٢٥≥ كتلة الجسم مؤشر
  سنة) ١٨-٥( والمراهقين في سن المدرسة لدى األطفال ٣زيادة الوزن نسبة  ٥ الحصائل المرحلية

  رصد البرامج والتقدم المرتبط بالوضع المؤشرات الخاصة بالعملية،  
  مقبولال النظام الغذائي الحد األدنى من الذين يحصلون على شهراً  ٢٣إلى شهور  ٦من سن  نسبة األطفال  ١ العملية
  نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب التي يتم إدارتها بشكل مأمون  ٢ العملية
  بصورة سليمة التي تتم إدارتها اإلصحاح خدمات السكان الذين يستخدمون نسبة ٣ العملية
  وحمض الفوليك الحديدمكمالت  الالتي يتلقين نسبة النساء الحوامل ٤ العملية
  مراعية للطفل في مرافقالتي تتم  الوالدات نسبة ٥ العملية
الرســائل  أو المشــورة والــدعم التــي تلقــينلوا شــهراً  ٢٣-صــفر الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين أمهــات األطفــال نســبة ٦ العملية

  العام الماضي األقل في مرة واحدة على الرضاعة الطبيعية المثلى بشأن
  قياس االلتزام السياسي القدرات،و  بيئة السياساتب المؤشرات التي تتعلق  

  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل التغذيةعلى  المدربين عدد المهنيين  ١بيئة السياسات 
  (القـــــــرار لـــــــبن األم لتســـــــويق بـــــــدائل المدونـــــــة الدوليـــــــة لتنفيـــــــذ لـــــــوائح عـــــــدد البلـــــــدان التـــــــي لـــــــديها تشـــــــريعات/  ٢ بيئة السياسات

  جمعية الصحة ذات الصلة التي اعتمدتها) والقرارات الالحقة ٢٢-٣٤ص ع  ج
  حماية األمومةل أو لوائح التي لديها قوانين عدد البلدان  ٣ بيئة السياسات

                                                           
 للجلســـةالمحاضــر المــوجزة  ،٣/ ســجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عالوثيقــة و  ١تصــويب  ٦٥/١١ج، ٦٥/١١جنظــر الوثــائق ا   ١

) والجلسة التاسعة للجنة "أ" لجمعية الصحة العالميـة ٤الجلسة الثامنة (الفرع و )، ٢الجلسة السابعة (الفرع و ، )٢(الفرع  ةالرابع
 في دورتها الخامسة والستين، والوثائق المرجعية.

 بالنسـبة للنسـاء الالتـي تتـراوح أعمـارهن بـين منسب كتلة الجسـم متوسط دنى منأ فات المعياريةأقل من اثنين من االنحرا   ٢
 .عاماً  ١٨و ١٥
 أكثر من انحراف معياري واحد أعلى من متوسط منسب كتلة الجسم حسب السن والجنس.   ٣
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الجغرافيـة  للمتغيـرات ، وفقـاً مناسـباً حيثمـا كـان ذلـك ، و بحسـب الجـنسالتصـنيف  يقتـرح مؤشـر، بالنسبة لكل  -٥
أخــذ  وينبغــي أيضــاً  مــن العمــر.) ولمجموعــات فرعيــة الحضــر والريــفمثــل اإلقامــة فــي (االجتماعيــة االقتصــادية و 

   المؤشرات. مع بعض الشؤون الموسمية بعين االعتبار
  
 الصـحيةمؤشـرات العالميـة لل المرجعيـة مـع القائمـة المؤشـرات المقترحـةمواءمـة يـتم ، كلما كان ذلك ممكنـاً و   -٦

 مـن األمـراض للوقايـة الشـامل الرصـد العـالمي مثـل إطـار، الرصـد القائمـة أطـر موجودة فـيبالفعل وهي  ١األساسية
ــاً  هــذا التقريــر المؤشــرات المقترحــة فــي وتســتخدم ٢.غيــر الســارية ومكافحتهــا هــي المســوحات و  فــي العديــد مــن حالي

والدراسـات االستقصـائية الجماعيـة المتعـددة المسوحات الديموغرافيـة والصـحية ( قواعد البيانات الموجودةمدرجة في 
الخاصـة  منظمـة الصـحة العالميـة وقواعـد بيانـات واللوائح الخاصـة بالتغذيـة،الخاصة بمنظمة اليونيسيف  المؤشرات
 التغذيــة وتقريــر ٢٠١٥٣مبــادرة العــد التنــازلي إلــى عــام ، مثــل تقريــر التقــارير ذات الصــلة فــي)، وأدرجــت بالتغذيــة
  ٤.العالمي

التــي  العالميــة الســتة نحــو تحقيــق األهــداف تتبــع التقــدم المحــرزب سيســمح المؤشــرات المقترحــة اســتخدامإن   -٧
، فلــن يمكــن اقتفــاء كــل الغايــات مــن خــالل ومــع ذلــك كــل بلــد. لألوضــاع فــيتحليــل أعمــق و  جمعيــة الصــحة أقرتهــا

 الحـد مــن انتشــاربشــأن ( ٢ الغايــة العالميـة مثــل بالنســبة للـبعض،. فاألساسـيةالقائمــة  المدرجـة فــيمؤشـرات العمليــة 
 إضــافية فــيإدراج مؤشــرات ســيتم )، نقــص الــوزن عنــد الــوالدة مــن انتشــار بشــأن الحــد( ٣الغايــة العالميــة ) و فقـر الــدم

مـن  المزيـدإجـراء ممـا يتطلـب  البرنـامج، لرصـد تنفيـذ غيـر كافيـة المؤشـرات المقترحـة قد تظـل. و مجموعة الموسعةال
المنظمـات التابعـة  تتـألف مـن ممثلـين عـن تقنيـة استشـارية علميـة مجموعـة ويجـري إنشـاءالتحقق الميداني. البحث و 
بغيــة التصــدي لهــذه  الــدول األعضــاء مــن قبــل الخبــراء المعينــين األعضــاء وكــذلكالــدول المتحــدة و  األمــم لمنظومــة
الدوريـة  التعـديالت واقتـراح ضافيةاإل عمليةال مؤشرات الخبرات من خالل تحليل المجموعة وستشمل مهام. الشواغل

  طار الرصد.إل
 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
والســتين بــإقرار  العالميــة الثامنــة جمعيــة الصــحة أن يوصــيو  ،المجلــس مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بــالتقرير  -٨

معــدل تكــرار  بشــأن اإلرشــادالمزيــد مــن  وتــوفيروصــغار األطفــال،  العــالمي لتغذيــة األمهــات والرضــعالرصــد  إطــار
  .هذا اإلطارالدورية ل المراجعات

  
  

=     =     =  

                                                           
١   http://www.internationalhealthpartnership.net/fileadmin/uploads/ihp/Documents/Key_Issues/One_M_E_Platform/ 

Global_RefList_Core_Indicators_V4_3Oct2014.pdf (accessed 3 November 2014).                                                  
 .٢، التذييل ٤ الملحق، ١/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص ع انظر الوثيقة   ٢
٣    the Countdown (accessed 3 November 2014); /http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/reports/en 

to 2015 initiative report will be issued shortly.                                                                                                           
٤    (accessed 3 November 2014). http://globalnutritionreport.org/    


