
    
  ٦٩/٧ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ نيسان/ أبريل ٢٩  من جدول األعمال المؤقت ١-١٢البند 
  A69/7    

  
  
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال
  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
ووافــق  ١والثالثـين بعــد المائـة فـي نسـخة ســابقة مـن هـذا التقريـر، ةالتنفيـذي فــي دورتـه الثامنـنظـر المجلـس  -١

الثالثــين بعــد و  ةالمجلــس التنفيــذي الثامنــدورة  مــنالقــرار فــي الفتــرة  شــروعمعلــى إجــراء المزيــد مــن المناقشــات حــول 
مـن التقريـر  ٣٦و ٣٠-٢٦و ١٠، و٢ جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين. وقـد تـم تعـديل الفقـراتإلى المائة 

 على ضوء المالحظات التي أبديت واإلجراءات التي تلت الدورة.
  
يستعرض هذا التقرير التقدم المحـرز فـي خطـة التنفيـذ الشـاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات والرّضـع وصـغار  -٢

حالـة اإلجـراءات )، ويقدم معلومـات عـن ٢٠١٢( ٦-٦٥ ج ص عاألطفال والتي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار 
الوطنيـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا لتفعيـــل المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبن األم والتـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة 

) وتـــم تحـــديثها مـــن خـــالل قـــرارات جمعيـــة الصـــحة الالحقـــة ذات الصـــلة؛ ١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عبموجـــب القـــرار 
، أدوات تقييم المخاطر وٕادارتها واإلفصاح للتعامل ٦-٦٥عج ص قرار الويلخِّص التقدم المحرز في إعداد، بموجب 

مع تضارب المصالح في مجال إعـداد السياسـات وتنفيـذ بـرامج التغذيـة؛ واسـتجابة لطلـب المجلـس التنفيـذي، نقَّحـت 
األمانة مسودة اإلرشادات لوضـع نهايـة للتـرويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرّضـع وصـغار األطفـال علـى النحـو المشـار 

) بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال وفقًا لطلب جمعية الصحة بموجـب ٢٠١٠( ٢٣-٦٣ ص ع  جه في القرار إلي
)، مـع األخـذ باالعتبـار المالحظـات التـي وردت خـالل مناقشـات المجلـس ٢٠١٤) (٩(٦٧ج ص عالمقرر اإلجرائـي 

ابيًا خالل األسابيع األربع التي تلته، إلى التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة والمالحظات التي وردت كت
 ٢).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٨جانب حصائل المشاورات غير الرسمية (جنيف، 

  
التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار 

  األطفال 
 
العالميـة الـواردة فـي خطـة التنفيـذ الشـاملة توضح الفقـرات التاليـة التقـدم المحـرز فـي تحقيـق غايـات التغذيـة  -٣

وتتولى المنظمة وشركاؤها تجميع  ٣والخطوات التي تم اتخاذها لوضع إجراءات الخطة المكونة لها في حيز التنفيذ.
البيانــات فــي هــذا المجــال بشــكل منــتظم. فعلــى ســبيل المثــال، يــتم رصــد التقــدم القطــري عــن طريــق أداة تتبــع الغايــة 

                                                           
، من المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة ٤، والمحاضر الموجزة لالجتماع الثاني عشر، الفرع ١٣٨/٨م تانظر الوثيقة    ١

 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م توالثالثين بعد المائة، (الوثيقة 

 .١إضافة  ٦٩/٧انظر الوثيقة ج   ٢

 .٢، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عالوثيقة    ٣
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فــي إعــدادها. وعمومــًا فبــالرغم  ١كــل مــن منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف والمفوضــية األوروبيــةوالتــي اشــتركت 
٪ مــن البلــدان ال تملــك مــا يكفــي مــن بيانــات التغذيــة لتحديــد مــا إذا كانــت تســير علــى الطريــق ٤٩مــن ذلــك، فــإن 

  .الصحيح لتحقيق الغايات العالمية
 

  العالميةالتقدم المحرز صوب تحقيق الغايات 
 
بلغ إجمـالي عـدد األطفـال دون سـن الخامسـة المصـابين بـالتقزم علـى الصـعيد  (التقزُّم). ١الغاية العالمية   -٤

وكان يقيم  ٢٠١٤مليون طفل في عام  ١٥٩. وقد وصل هذا العدد إلى ١٩٩٠مليون طفل في عام  ٢٥٥العالمي 
االتجــاه التنــازلي. فمــن بــين البلــدان البــالغ عــددها ٪ مــنهم فــي أفريقيــا. مــع اســتمرار هــذا ٣٧٪ مــنهم فــي آســيا و٥٧
ــدًا والتــي تــوافرت البيانــات بشــأنها فــي عــام  ١١٤ ــدًا تســير علــى الطريــق الصــحيح  ٣٩، نجــد أن هنــاك ٢٠١٥بل بل

  ٢٠١٤.٢في عام  ٢٤لتحقيق الغاية العالمية، مقارنة بنحو 
 
وغ معـــدل انتشـــار فقـــر الـــدم العـــالمي فـــي تشـــير أحـــدث التقـــديرات إلـــى بلـــ (فقـــر الـــدم). ٢الغايـــة العالميـــة   -٥

٪. ومن خالل تطبيق هذه النسبة علـى أحـدث تقـديرات األمـم المتحـدة ٢٩بين النساء في سن اإلنجاب  ٢٠١١ عام
مليـون  ٥٣٣بنحـو  ٢٠١١الخاصة بالسكان، يقدر عدد النساء في سن اإلنجاب ممن يعانين من فقر الدم في عـام 

  وسط وغرب أفريقيا وجنوب آسيا.سيدة. وتوجد أعلى المعدالت في 
 
يجــري إعــداد التقــديرات العالميــة حــول معــدل انتشــار  (انخفــاض الــوزن عنــد المــيالد). ٣الغايــة العالميــة   -٦

، في انتظار حصـائل العمـل المنهجـي الـذي يقـوم ٢٠١٦انخفاض الوزن عند الميالد والتي يتوقع إصدارها في عام 
يسيف، ومدرسة لندن للصحة والطب المداري، وجامعة جونز هوبكنز ومنظمـة به اآلن فريق يتألف من ممثلي اليون

٪ مـن األطفـال حـديثي ١٥بـأن  - ٢٠١٠-٢٠٠٥الصحة العالمية. وفي الوقت الراهن، فإن التقدير العـالمي للفتـرة 
  لم يتغير. -غرام و ليك ٢‚٥الوالدة يقل وزنهم عن 

  
بلغ عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن على  (زيادة الوزن). ٤الغاية العالمية   -٧

، وعلــى الــرغم مــن أن هــذا العــدد يقــل بشــكل طفيــف عــن ذلــك ٢٠١٤مليــون طفــل فــي عــام  ٤١الصــعيد العــالمي 
 ، بيد أن االتجاه العام آخذ في الزيادة. ويرتفع معدل انتشار زيادة الوزن بين األطفال دون سن٢٠١٣الخاص بعام 

  ٪).١١٪) وشمال أفريقيا (١١٪) ووسط آسيا (١٤الخامسة في جنوب أفريقيا (
  
بلغـــت نســـبة األطفـــال دون الشـــهر الســـادس مـــن العمـــر الـــذين  (الرضـــاعة الطبيعيـــة). ٥الغايـــة العالميـــة   -٨

. ٢٠١٤-٢٠٠٧٪ علـــــى الصـــــعيد العـــــالمي فـــــي الفتـــــرة ٣٦تقتصـــــر تغـــــذيتهم حصـــــريًا علـــــى الرضـــــاعة الطبيعيـــــة 
٪ ٥٠بلــدًا تزيــد معــدالت الرضــاعة الطبيعيــة فيهــا عــن  ٣٣تقــديرات المســح الخــاص بتلــك الفتــرة، فهنــاك  علــى وبنــاءً 

  بلدًا تقل معدالتها عن هذه الحدود. ٩٨وهناك 
 
علــى الصــعيد العــالمي، يقــدر عــدد األطفــال دون ســن الخامســة ممــن يعــانون  (الُهــزال). ٦الغايــة العالميــة   -٩

مليون يعانون من هزال شديد. ومن بين هؤالء األطفال  ١٦مليون طفل منهم  ٥٠بنحو  ٢٠١٤من الهزال في عام 
                                                           

 ).٢٠١٦أبريل  نيسان/ ٦(تم االطالع في  /http://www.who.int/nutrition/trackingtoolانظر الرابط التالي:    ١

، اإلجــراءات والمســاءلة مــن ٢٠١٥المعهــد الــدولي للبحــوث حــول سياســات الطعــام، التقريــر الخــاص بالتغذيــة فــي العــالم،    ٢
 مة، واشـــــــــــــنطن، الواليـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة األمريكيـــــــــــــة.اأجـــــــــــــل تحقيـــــــــــــق التقـــــــــــــدم فـــــــــــــي التغذيـــــــــــــة وفـــــــــــــي التنميـــــــــــــة المســـــــــــــتد

)http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129443/filename/129654.pdf,  نيســـان/ ٦تـــم االطـــالع فـــي 
  ).٢٠١٦أبريل 
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٪ في أفريقيا. ويمثل إقليم جنوب آسيا موطنًا ألكثر مـن نصـف أطفـال العـالم المصـابين ٢٨٪ في آسيا و٦٨يعيش 
  بالهزال.

  
  الخطوات التي اُتخذت لوضع إجراءات الخطة في حيز التنفيذ

  
ويعتبــر اعتمــاد  داعمــة لتنفيــذ السياســات الخاصــة بالغــذاء والتغذيــة الشــاملة. : خلــق بيئــة١اإلجــراء   -١٠

مــن التطــورات المهمــة. وتشــمل الخطــة هــدفًا  ٢٠٣٠لعــام  ١الجمعيـة العامــة لألمــم المتحــدة لخطــة التنميــة المســتدامة
 ٢ن هـذا الهـدف ويتضـمللقضاء على الجـوع، وتحقيـق األمـن الغـذائي وتحسـين التغذيـة وتعزيـز الزراعـة المسـتدامة. 

، وضــع حــد لجميـع أشــكال سـوء التغذيــة، بمـا فــي ذلــك ٢٠٣٠أن يـتم، بحلــول عـام ": ٢-٢غايـة محــددة هـي الغايــة 
ــًا بشــأن التقــزم والهــزال بــين األطفــال دون ســن الخامســة، ٢٠٢٥تحقيــق، بحلــول عــام  ، الغايــات المتفــق عليهــا دولي

، ٢٠١٦بريـــل أ /يســـاننوفـــي األول مـــن  عات والمســـنين".وتلبيـــة احتياجـــات التغذيـــة للمراهقـــات والحوامـــل والمرضـــ
  ي بشـــــأن التغذيـــــة (رومـــــا، ناالجتمـــــاع الـــــدولي الثـــــا شبـــــاعتمـــــدت الجمعيـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة القـــــرار الثالـــــث 

 ٢٠٢٥-٢٠١٦وفي هذا القـرار أعلنـت األمـم المتحـدة العقـد  ٢،) والمتابعة له٢٠١٤نوفمبر  ني/تشرين الثا ١٢-٩
وطلبت من منظمـة الصـحة العالميـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة إعـداد برنـامج عقد عمل األمم المتحدة في التغذية، 

  .٢إضافة  ٦٩/٧. ويتوافر مزيد من التفاصيل في الوثيقة جعمل
  

وقــد وضــع العديــد مــن أقــاليم المنظمــة االســتراتيجيات اإلقليميــة الخاصــة بالتغذيــة والتــي تتماشــى مــع خطــة   -١١
للوقايـة مـن السـمنة لـدى  بمنظمة الصحة للبلدان األمريكيةالتنفيذ الشاملة، على سبيل المثال: خطة العمل الخاصة 

 ٤؛)٢٠٢٠-٢٠١٥عمـــل األوروبيـــة الخاصـــة بالغـــذاء والتغذيـــة (خطـــة ال ٣)؛٢٠١٩-٢٠١٤األطفـــال والمـــراهقين (
وتتضـمن  ٥).٢٠٢٠-٢٠١٥وخطة العمل للحد من العبء المزدوج لسوء التغذية في إقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ (

الغايــات العالميــة الســت الــواردة فــي خطــة التنفيــذ الشــاملة  ٦)٢٠٢٥-٢٠١٥اســتراتيجية التغذيــة اإلقليميــة األفريقيــة (
مة. ويجري حاليًا وضع خطـة العمـل اإلقليميـة الخاصـة بالتغذيـة إلقلـيم جنـوب شـرق آسـيا والتـي سـوف ُتَجسِّـد للمنظ

خطـة التنفيــذ الشــاملة. وقـد أقــر إقلــيم شـرق المتوســط الغايــات العالميـة وحــدد حزمــة مـن التــدخالت الخاصــة بالتغذيــة 
 لالرتقاء بها على الفور.

 
عكفـت منظمـة الصـحة العالميـة والفـاو واليونيسـيف علـى التغذيـة بشـأن ومنذ انعقاد المؤتمر الـدولي الثـاني   -١٢

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى ســبعة بلــدان فــي شــبه إقلــيم وســط أفريقيــا (الكــاميرون، تشــاد، الكونغــو، جمهوريــة الكونغــو 
) ٢٠١٧-٢٠١٥ع خـــرائط طريـــق () بهـــدف وضـــســـان تـــومي وبرينســـيبيالديمقراطيـــة، غينيـــا االســـتوائية، غـــابون، 

                                                           
انظـــر  ٢٠٣٠تحويـــل عالمنـــا: خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام  – A/RES/70/1قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة رقـــم    ١

نيســان/  ٦ي (تــم االطــالع فــ  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 Lang=Eالـرابط التــالي: 
 ).٢٠١٦أبريل 

 ).٢٠٢٥-٢٠١٦(للعمل في التغذية ، عقد األمم المتحدة ٧٠/٢٥٩قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢

المجلــس التــوجيهي الثالــث والخمســون لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة فــي الــدورة السادســة والســتين للجنــة التــي أقرهــا    ٣
 .٢٠١٤اإلقليمية لألمريكتين، في تشرين األول/ أكتوبر 

 .٢٠١٤اعتمدتها اللجنة اإلقليمية ألوروبا في دورتها الرابعة والستين في أيلول/ سبتمبر    ٤

بشــأن تعزيــز التغذيــة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، الــذي اعتمدتــه اللجنــة  WPR/RC63.R2ر ُوضــعت اســتجابة للقــرا   ٥
  .٢٠١٢اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ في دورتها الثالثة والستين، في أيلول/ سبتمبر 

 .٢٠١٥أقرها رؤساء دول االتحاد األفريقي وحكوماته في حزيران/ يونيو    ٦
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ألعمال المتابعة الوطنية. وعالوة على ذلك، تم وضع خارطة الطريق اإلقليمية في منطقة شرق المتوسط، والتي تم 
  تكييفها لالستخدام على المستوى القطري في المغرب والصومال والسودان.

 
ــًا ولقــد كــان تهيئــة بيئــة داعمــة لسياســات التغذيــة هــدفًا لحركــة االر   -١٣ تقــاء بمســتوى التغذيــة، والتــي تضــم حالي
من البلدان المشاركة في الحركة بأنها قد وضعت أطرًا وطنية مشتركة للنتائج،  ٢٨، أبلغ ٢٠١٥بلدًا. في عام  ٥٦

فـي اركة في الحركة انخفاضًا كبيـرًا بلدًا بأنها وضعت خططًا للعمل. وقد شهد العديد من البلدان المش ٢١كما أبلغ 
وعلى نحو مماثل، وافقت منظمات األمم المتحدة على خطة األمـم المتحـدة للتغذيـة العالميـة لتيسـير  ١ية.سوء التغذ

واستنادًا إلى البيانات المتاحة حاليًا في قاعدة البيانـات العالميـة الخاصـة بالمنظمـة بشـأن  ٢الدعم القطري المشترك.
اســـتراتيجيات بشــأن تغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار بلـــدًا مـــؤخرًا خطـــط و  ٧٦تنفيــذ إجـــراءات التغذيـــة، يوجـــد لــدى 

األطفــال والتــي تســتجيب بصــورة شــاملة للتحــديات المتعلقــة بالتغذيــة، وتمتــد عبــر مختلــف القطاعــات وتشــمل الرصــد 
بلــدًا فــي اإلقلــيم األفريقــي وٕاقلــيم جنــوب شــرق آســيا وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، تــرتبط الغايــات  ٦٠والتقيــيم. وفــي 

مــا تغطيهــا السياســات الوطنيــة باالقتصــار الحصــري علــى الرضــاعة الطبيعيــة، والتقــزم، وفقــر الــدم، فــي  التــي عــادة
حـــين يقـــل التعـــاطي مـــع زيـــادة الـــوزن. فمـــا يقـــرب مـــن نصـــف تلـــك البلـــدان لـــديها غايـــات كميـــة حيـــث تهـــدف إلـــى 

ى الطمــــــــوح وتيــــــــرة التقــــــــدم لتفــــــــوق االتجاهــــــــات الحاليــــــــة؛ وفــــــــي كثيــــــــر مــــــــن الحــــــــاالت، يتجــــــــاوز مســــــــتو  تســــــــريع
وٕاعـــداد خـــرائط توضـــح مـــدى تقـــدمها فـــي هـــذه  –ولمســـاعدة البلـــدان فـــي وضـــع الغايـــات الوطنيـــة  العالميـــة. الغايـــات

  ٣قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بإعداد أداة للتتبع على شبكة اإلنترنت. –االتجاهات 
 
 الخاصـة بالغـذاء والتغذيـة فـي الوطنيـة ٤بلدًا يعكف على اسـتعراض خطـط العمـل ٦٠وهناك ما يقرب من   -١٤

بــدعم مــن منظمــة الصــحة العالميــة وبــالرجوع إلــى خطــة التنفيــذ الشــاملة وحصــائل المــؤتمر  ٢٠١٥-٢٠١٤ الفتــرة
في اإلقليم األفريقي؛ ثالثة في إقليم األمريكتين؛ سبعة في إقليم جنوب شرق آسيا؛  ١١الدولي الثاني بشأن التغذية (

  روبي؛ تسعة في إقليم شرق المتوسط،؛ ستة في إقليم غرب المحيط الهادئ).في اإلقليم األو  ٢٢
  

: إدراج جميع التـدخالت الصـحية الفّعالـة الالزمـة التـي تـؤثر علـى التغذيـة فـي خطـط التغذيـة ٢اإلجراء   -١٥
تيجيات البّينـات لـدعم اسـترا قائمة علـىوضعت المنظمة ونشرت وحدَّثت حسب االقتضاء مبادئ توجيهية  الوطنية.

وهـــي تشـــمل مبـــادئ  ٥.الـــنظم الغذائيـــة الصـــحيةالصـــحة العموميـــة فـــي عـــّدة مجـــاالت متعلقـــة بالتـــدخالت التغذويـــة و 
توجيهية بشـأن مـا يلـي: إغنـاء ملـح الطعـام بـاليود للوقايـة مـن اضـطرابات عـوز اليـود ومكافحتهـا؛ التركيـزات الُمثلـى 

لــدى النســاء فــي ســن اإلنجــاب مــن أجــل الوقايــة مــن عيــوب األنبــوب  اءللفـوالت فــي المصــل وفــي كريــات الــدم الحمــر 
العصـــبي؛ تـــأخير ربـــط الحبـــل الُســـري بغيـــة تحســـين صـــحة األم والرضـــيع والحصـــائل التغذويـــة؛ مـــدخول الســـكريات 
للبالغين واألطفال. وبالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي، نشرت المنظمة مبادئ توجيهية مؤقتة بشـأن 

لرعايــة التغذويــة لألطفــال والبــالغين المصــابين بمــرض فيــروس اإليبــوال فــي مراكــز العــالج. وتُتــاح مبــادئ المنظمــة ا

                                                           
 .٢٠١٥الذي أحرزته حركة االرتقاء بمستوى التغذية؛ أيلول/ سبتمبر التقرير السنوي للتقدم    ١

الع فــــــــــي (تــــــــــم االطــــــــــ http://www.unscn.org/files/Activities/SUN/UN_Global_Nutrition_Agenda_final.pdfانظــــــــــر    ٢
 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل   ٦

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٦ ي(تم االطالع ف /http://www.who.int/nutrition/trackingtool/enانظر    ٣

مــن الغــذائي، واالســتراتيجيات الوطنيــة الخاصــة بمــا فــي ذلــك االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بالتغذيــة واأل   ٤
بتغذية الرّضع وصغار األطفال، واالستراتيجيات الوطنية للتغذية في حاالت الطوارئ وخرائط الطريق وخطـط العمـل الخاصـة 

 سمنة في مرحلة الطفولة.بالوقاية من ال

  مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن التغذية. متاحة في     ٥
http://www.who.int/publications/guidelines/nutrition/en/ ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٦ي (تم االطالع ف.(  
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التوجيهية المستندة إلى البّينات على شـبكة اإلنترنـت ومـن خـالل بوابـة مكتبـة المنظمـة اإللكترونيـة للبّينـات المتعلقـة 
تدخل تغذوي، كما قام أكثر من مليـون  ١٠٠ة حاليًا على تفاصيل باإلجراءات التغذوية. وتحتوي المكتبة اإللكتروني

  .٢٠١١نذ تدشينه في عام مستخدم بزيارة الموقع اإللكتروني م
 
متصــــلة بكــــل مــــن الغايــــات العالميــــة، مــــن أجــــل إرشــــاد راســــمي  ١وأعــــدت المنظمــــة ملخصــــات للسياســــة،  -١٦

خاذهـا ومـدى نطاقهـا، بغيـة تحقيـق الغايـات العالميـة السياسات الـوطنيين والمحليـين بشـأن اإلجـراءات التـي ينبغـي ات
ــع ملخصــاُت السياســة البّينــات التــي  ٢٠٢٥بحلــول عــام  لتحســين تغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــال. وُتجمِّ

يحتاج األمر إلى تعزيز التدخالت ومجاالت االستثمار حولها، وُترِشد راسمي السياسات إلى اإلجراءات التي يتعّين 
ا مــن أجــل إنجازهــا. وينبغــي لإلجــراءات التــي توصــي بهــا المنظمــة لتعزيــز التــدخالت الفّعالــة ذات األولويــة اتخاذهــ

لتحقيــق الغايــات العالميــة الســت أن تشــمل علــى الســواء اســتثمارات خاصــة بالتغذيــة وحّساســة للتغذيــة علــى كــل مــن 
  ك بين القطاعات.مستوى السياسات والنظم الصحية والمجتمع المحلي، باستخدام نهج مشتر 

  
مـــن خـــالل الـــنهج الـــذي  للتقـــزُّم والهـــزال وفقـــر الـــدمبلـــدًا، علـــى أنـــه يجـــري التصـــدي  ٥٥وثمـــة بّينـــات، فـــي   -١٧

بــــه المنظمــــة. وفــــي عــــدد مــــن البلــــدان، بــــدأ إدراج بــــرامج التغذيــــة الفّعالــــة فــــي إنجــــازات التغطيــــة الصــــحية  توصــــي
أن: اسـتهالل الرضـاعة الطبيعيـة مبكـرًا والحـّد مـن فقـر الـدم بدعم نشط من المنظمة. وهي تشمل برامج بشـ الشاملة،

 ٢؛تالمــس بشــرة األم والطفــلالمــرتبط بتنفيــذ رعايــة المواليــد األساســية المبكــرة مــن خــالل تــأخير ربــط الحبــل الســري و 
 تالتكميــــل بالمغــــذيا ٤؛مبــــادرة المستشــــفيات الصــــديقة لألطفــــال ٣؛المدونــــة الدوليــــة لتســــويق بــــدائل لــــبن األمتنفيــــذ 
  ٧التدبير العالجي لسوء التغذية الحاد في الحاالت المستقرة وحاالت الطوارئ. ٦رصد النمّو وتعزيزه؛ ٥الدقيقة؛

  
. وضعت نمائية خارج قطاع الصحة التي تنّوه بالتغذية وتشملهاوالبرامج اإل : حفز السياسات ٣اإلجراء   -١٨

وتنفيـذ خطـة التنميـة  بشـأن التغذيـةاتجاه عمـل لمتابعـة حصـيلة المـؤتمر الـدولي الثـاني  لجنة األمن الغذائي العالمي
  بهدف وضع نظم غذائية أفضل صحيًا.، ٢٠٣٠المستدامة لعام 

  

                                                           
). WHO/NMH/NHD/14.2( : سلسـلة ملخصـات السياسـة٢٠٢٥العالميـة لعـام  التغذويةغايات منظمة الصحة العالمية. ال   ١

  .٢٠١٤منظمة الصحة العالمية؛  :جنيف
، بـــابوا غينيـــا الجديـــدة، منغوليـــا ،جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية ،هنـــدوراس، كولومبيـــا، الصـــينكمبوديـــا،  ،فغانســـتانأ   ٢

  .فييت نام ،المتحدةاإلمارات العربية ، السودان ،جزر سليمان، الفلبين
البرازيــــل، كمبوديــــا، شــــيلي، هنــــدوراس، العــــراق، األردن، جمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية، منغوليــــا، ناميبيــــا، نيبــــال،    ٣

  اإلمارات العربية المتحدة، فييت نام.
س، جامايكـا، سيشـيل، اإلمـارات دولة بوليفيا المتعددة القوميات، البرازيل، كمبوديـا، الصـين، كولومبيـا، غواتيمـاال، هنـدورا   ٤

  العربية المتحدة.
بـــنغالديش، بوتـــان، دولـــة بوليفيـــا المتعـــددة القوميـــات، البرازيـــل، كولومبيـــا، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، إكـــوادور، الســـلفادور،    ٥

الشــــعبية، ملــــديف،  راطيــــةقغواتيمــــاال، الهنــــد، العــــراق، جمهوريــــة كوريــــا الديمقراطيــــة الشــــعبية، إندونيســــيا، جمهوريــــة الو الديم
  لشتي، اليمن. -ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، بيرو، سري النكا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، تيمور

بنغالديش، البحرين، بوتان، بوركينا فاصو، كولومبيا، إثيوبيا، هنـدوراس، إندونيسـيا، األردن، الكويـت، ملـديف، المغـرب،    ٦
لشـتي، توغـو، أوغنـدا، جمهوريـة  -مان، قطر، سيراليون، جزر سليمان، سري النكا، تايلنـد، تيمـورميانمار، نيبال، النيجر، عُ 

  فانواتو. ،تنزانيا المتحدة
أفغانســــــــتان، بــــــــنغالديش، دولــــــــة بوليفيــــــــا المتعــــــــددة القوميــــــــات، كمبوديــــــــا، الســــــــلفادور، إثيوبيــــــــا، غواتيمــــــــاال، العــــــــراق،    ٧

بــين، الصــومال، جنــوب الســودان، الســودان، الجمهوريــة العربيــة الســورية، ســوازيلند، موريتانيــا، نيبــال، باكســتان، الفل ليســوتو،
  لشتي، أوغندا، فييت نام، اليمن. - تيمور
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واتخذت غالبية الدول األعضاء إجـراءات لتحسـين التغذيـة باسـتخدام نهـج يعتمـد علـى الـُنُظم الغذائيـة. وقـد   -١٩
المسـتندة  فـي مجـال الصـحة العموميـةاء األغذيـة كجـزء مـن اإلجـراءات التغذويـة المتكاملـة بّينت المنظمـة فائـدة إغنـ

إلى استيفاء الحاجة أو إلى مكافحـة مخـاطر أشـكال العـوز أو الـنقص. وقـد وفّـرت المنظمـة الـدعم التقنـي ألول قمـة 
). وحاليــًا، هنــاك ٢٠١٥تمبر أيلــول/ ســب ١١-٩عالميــة معنيــة بإغنــاء األغذيــة (أروشــا، جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، 

بلدًا لديها خطط وطنية بشأن إغناء األغذيـة. ووفـرت المنظمـة الـدعم التقنـي بشـأن اإلغنـاء لبلـدان فـي اإلقلـيم  ١٥٩
  األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط، وللهند ولجزر سليمان. 

  
فـي أقـاليم جنـوب شـرق  ودعمت المنظمة وضع مبادئ توجيهيـة مسـتندة إلـى األغذيـة بشـأن الـنظم الغذائيـة  -٢٠

آســيا وشــرق المتوســط وغــرب المحــيط الهــادئ. ووضــع المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا نموذجــًا لمواصــفات المغــذيات مــن 
أجــل تقييــد تســويق األغذيــة لألطفــال. وقــد اُتخــذت مبــادرات مماثلــة فــي أقــاليم األمــريكتين وشــرق المتوســط وغــرب 

ة والسياســـات الضـــريبية ولـــوائح تســـويق المنتجـــات الغذائيـــة الغنيـــة المحـــيط الهـــادئ إلرشـــاد بـــرامج التغذيـــة المدرســـي
زة  بالسعرات ذات المحتـوى المـنخفض مـن المغـذيات والمشـروبات غيـر الكحوليـة. ونوقشـت سياسـات التسـعير المعـزِّ

كر بلدًا في اإلقليم األوروبي، كمـا نوقشـت الضـرائب علـى المشـروبات المحـالة بالسـ ١٢للنظم الغذائية الصحية في 
في الفلبين. وفي إقليم األمريكتين، ُفرضت ضـريبة بيـع علـى المشـروبات المحـالة بالسـكر فـي بربـادوس والجمهوريـة 
الدومينيكيـــــــة والمكســـــــيك بغيـــــــة الوقايـــــــة مـــــــن الســـــــمنة. وتماشـــــــيًا مـــــــع خطـــــــة عمـــــــل المنظمـــــــة العالميـــــــة للوقايـــــــة 

، أقــرت عــّدة بلــدان (أربعــة فــي إقلــيم األمــريكتين وســبعة فــي ٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا  غيــر األمــراض مــن
. ويتخــذ إقلــيم شــرق المتوســط الــدهون المتحولــةفــي إقلــيم شــرق المتوســط) سياســات للحــد مــن  ١٠اإلقلــيم األوروبــي و

. ووضــعت عــّدة بلــدان فــي أيضــًا خطــوات لتعزيــز الحــّد مــن الســكريات الحــرة، كمــا تتخــذ منغوليــا مثــل تلــك الخطــوات
إقليم األمريكتين، أو هي تضع حاليـًا، بطاقـات لوسـم األغذيـة واضـحة للمسـتهلكين (دولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات 
وشيلي وٕاكوادور وبيرو). وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، دعمت المنظمة بلدانًا بشأن تنفيـذ وسـم الجانـب األمـامي 

  للوائح الخاصة بالوسم أو تنقيحها (جزر كوك وفيجي وكيريباتي وساموا وتوفالو).للعبوات (فيجي) وبشأن وضع ا
  

ودعمت المنظمة تنقيح قانون التـأمين الصـحي االجتمـاعي وهـي تـدعم حاليـًا عمـًال بشـأن إدمـاج الخـدمات   -٢١
والمكسـيك أن اإلجـراءات التغذوية في حزمة الفوائـد فـي فييـت نـام. وتُبـّين البيانـات المسـتمدة مـن البرازيـل وكولومبيـا 

  التغذوية الُمتضمَّنة في برامج التحويل النقدي المشروط لها تأثير إيجابي على الحصائل التغذوية.
  

. لقد بدأ التمويـل المخصـص : توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ التدخالت التغذوية٤اإلجراء   -٢٢
االحتياجات العالمية. فاالستثمارات الخاصـة بالتغذيـة والحّساسـة للتغذيـة  لبيللتغذية في الزيادة، وٕان كان مازال ال ي

مليون دوالر أمريكي في  ١٥٠٠إلى  ٢٠١٠مليون دوالر أمريكي في عام  ١٣٠٠بين المانحين المبلِّغين زادت من 
الــذي  Power of Nutrition، ُدشِّــن صــندوق منظمــة ٢٠١٥وفــي نيســان/ أبريــل  ١.٪١٥، أي بنســبة ٢٠١٢عــام 

ـــدة. وفـــي حزيـــران/  ١٠٠٠ُيمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تعبئـــة  مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن األمـــوال الخاصـــة والعامـــة الجدي
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن التمويـــل الجديـــد  ٧٧٦غيـــتس عـــن إتاحـــة  نـــداي، أعلنـــت مؤسســـة بيـــل وميل٢٠١٥ يونيـــو

أو  –مليـون دوالر أمريكـي  ٤٢ ٠٠٠للتغذية. ووفقًا لتقييم جرى مؤخرًا بدعم تقنـي مـن المنظمـة، يحتـاج األمـر إلـى 
ًا" مـــن التمويـــل اإلضـــافي لكـــي تحقـــق البلـــدان الســـبعة والثالثـــون "األثقـــل عبئـــ –دوالر أمريكـــي للطفـــل الواحـــد  ٨,٥٠

ز اسـتخدام التمويـل بمزيـد مـن االتسـاق  ٢الغاية العالمية الخاصة بالتقّزم على مدى السنوات العشر المقبلة. وقـد ُعـزِّ

                                                           
  .٢٠١٥التقرير السنوي للتقدم الذي أحرزته حركة االرتقاء بمستوى التغذية؛ أيلول/ سبتمبر    ١
يــوم مــن  ١٠٠٠غيــتس لتمويــل االســتثمار فــي األطفــال وفــي التنميــة،  نــدايوميلفريــق البنــك الــدولي، نتــائج مؤسســة بيــل     ٢

غيتس، تحقيق األهداف العالمية للقضاء على سوء التغذيـة، مـا هـي التكـاليف، ومـن سـيدفعها؟  ندايوميلالشراكة، مؤسسة بيل 
  .٢٠١٥يوليو  تموز/ ١٦-١٣رض في المؤتمر الدولي الثالث حول التمويل من أجل التنمية، أديس أبابا، عُ 
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بـــإدراج الغايـــات العالميـــة فـــي وثـــائق المـــانحين الرئيســـيين الخاصـــة باالســـتراتيجية فـــي مجـــال التغذيـــة (مؤسســـة بيـــل 
  ة الدولية).وميليندا غيتس ووكالة الواليات المتحدة للتنمي

  
وفـي ســياق مشـروع تعجيــل التحسـينات التغذويــة، الـذي تمولــه وزارة الشـؤون الخارجيــة والتجـارة والتنميــة فــي   -٢٣

زت المنظمــة قــدرات العــاملين الصــحيين فــي مجــال التغذيــة فــي  صــو، إثيوبيــا، مــالي، بوركينــا فابلــدًا ( ١١كنــدا، عــزَّ
زامبيــــا، زمبــــابوي). وتلقــــى أكثــــر مــــن  ،جمهوريــــة تنزانيــــا المتحــــدةا، موزامبيــــق، روانــــدا، الســــنغال، ســــيراليون، أوغنــــد

عامـــل صـــحي علـــى كـــل مـــن مســـتوى المجتمـــع المحلـــي والمرافـــق والـــدوائر تـــدريبًا علـــى الترصـــد التغـــذوي،  ١٨٠٠
تلقــى عــدد مماثــل تــدريبًا علــى التــدبير العالجــي لســوء التغذيــة الحــاد الــوخيم وتعزيــز تغذيــة المــراهقين واألمهــات  كمــا

والرّضع وصغار األطفال والتخطيط والميزنة للتغذية. وتدعم المنظمة تدريب مهنيـي الصـحة فـي مجـال التغذيـة فـي 
 الشــعبية، إندونيســـيا، ملـــديف، ريــا الديمقراطيـــةجمهوريـــة كو ، بــنغالديشخمســة بلـــدان فــي إقلـــيم جنــوب شـــرق آســـيا (

، منغوليــا، جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية بلــدان فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ (الصــين، ) وســتةالنكــا ســري
) وفي عشرة بلدان تشهد حاالت طوارئ في إقليم شرق المتوسط، مع إيـالء األولويـة لرصـد فييت نامالفلبين، تونغا، 

  . المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األميزه وتنفيذ النمّو وتعز 
 
مجموعـة . اشـتركت المنظمـة واليونيسـيف فـي إنشـاء : رصـد تنفيـذ السياسـات والبـرامج وتقييمـه٥اإلجراء   -٢٤

مــن أجــل دعــم تنفيــذ اإلطــار العــالمي لرصــد التغذيــة حســبما اعتمدتــه  خبــراء استشــارية تقنيــة معنيــة برصــد التغذيــة
، يجمـــع تقريـــر التغذيـــة العـــالمي ٢٠١٤ومنـــذ عـــام  ١ة العالميـــة الســـابعة والســـتون والثامنـــة والســـتون.جمعيتـــا الصـــح

أصــحاب مصــلحة متنــوعين معــًا لوصــف التقــدم المحــرز بشــأن مكافحــة ســوء التغذيــة واســتبانة الثغــرات واقتــراح ســبل 
اصـل جميـع البلـدان، بمـا فـي ذلـك إلـى ثـورة فـي بيانـات التغذيـة وأوصـى بـأن تتو  ٢٠١٥لسّدها. وقد دعا تقرير عام 

الدخل، مع وكاالت األمم المتحدة من أجل تحويل بياناتها الذاتية إلى قواعـد بيانـات دوليـة تجمِّعهـا  المرتفعةالبلدان 
  ٢وكاالت األمم المتحدة.

  
، وّفــــرت المنظمــــة الــــدعم لثمانيــــة بلــــدان أفريقيــــة بشــــأن ومــــن خــــالل مشــــروع تعجيــــل التحســــينات التغذويــــة  -٢٥

ـــا فااســـتعراض المؤشـــرات التغذويـــة وٕادماجهـــا فـــي نظـــم اإلدارة والمعلومـــات الصـــحية ( ـــا، مـــالي، بوركين صـــو، إثيوبي
، زمبــابوي). وأنشــأ المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا مبــادرة أوروبيــة جمهوريــة تنزانيــا المتحــدةموزامبيــق، الســنغال، أوغنــدا، 

منظمة بشأن ترصد سمنة األطفال، ُيجَمع في إطارها بيانات ممثِّلة وطنيًا ومقاسة وطنيًا وقابلة للمقارنة دوليًا عـن لل
دولــة عضــوًا. ودعمــت المنظمــة أيضــًا أنشــطة  ٣١فــرط الــوزن والســمنة فــي صــفوف أطفــال المــدارس االبتدائيــة فــي 

، البحــرين، الكويــت، ُعمــان، باكســتان، أفغانســتانتوســط (ترصــد التغذيــة فــي ثمانيــة بلــدان وأراٍض فــي إقلــيم شــرق الم
) وســتة بلــدان فــي إقلــيم غــرب الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة المملكــة العربيــة الســعودية، الجمهوريــة العربيــة الســورية،

، جـــزر ســـليمان، توفـــالو) وبعـــض جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبيةالمحـــيط الهـــادئ (الصـــين، فيجـــي، كيريبـــاتي، 
  في إقليم األمريكتين.البلدان 

  
  
  
  

                                                           
  ).٢٠١٥) (١٤(٦٨ج ص ع) و٢٠١٤) (٩(٦٧ج ص عانظر المقررين اإلجرائيين    ١
، اإلجـــراءات والمســـاءلة ٢٠١٥التقريـــر الخـــاص بالتغذيـــة فـــي العـــالم،  .سياســـات التغذيـــة شـــأنبالمعهـــد الـــدولي للدراســـات   ٢

 سياســــات شــــأنبللدراســــات المعهــــد الــــدولي  .العاصــــمة أجــــل تحقيــــق التقــــدم فــــي التغذيــــة والتنميــــة المســــتدامة، واشــــنطن مــــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129443/filename/129654.pdf( ٢٠١٥ ؛التغذي

  .)٢٠١٦أبريل نيسان/  ٦االطالع في  تم
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  الدولية لتسويق بدائل لبن األم التقدم المحرز بشأن تنفيذ المدونة
  

من المدونة، يتعّين على الدول األعضـاء "أن تتخـذ اإلجـراءات إلعمـال مبـادئ هـذه  ١-١١بموجب المادة   -٢٦
مع إطارها االجتماعي والتشريعي، بما في ذلك اعتماد تشـريعات أو لـوائح وطنيـة أو  المدونة وهدفها، حسبما يتواءم

)، الــذي اعُتمــدت المدونــة بموجبــه، أّكــدت جمعيــة ١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عأي تــدابير مناســبة أخــرى". وفــي القــرار 
وتحــث الــدول األعضــاء الصـحة أن اعتمــاد المدونــة وااللتــزام بهــا هـو مــن االشــتراطات الــُدنيا بالنســبة لجميـع البلــدان 

المدونـة وتضـمنتها قـرارات  تضـمنتهاعلى تنفيذ المدونة "بالكامل". فتنفيذ الدول األعضاء للمعايير وللتوصيات التي 
ــع وصــغار  لتغذيــةالممارســات المالئمــة  اتبــاعجمعيــة الصــحة التاليــة لهــا وٕانفاذهــا أمــر بــالغ األهميــة لضــمان  الرضَّ

ممــن يقــوم بإيتــاء الرعايــة الصــحية لهمــا محميــون مــن المعلومــات المضــللة وغيــر  األطفــال، وأن الوالــدين وغيرهمــا
  المالئمة. 

  
تنفيـذ المدونـة  حالـة، تم توجيه الدعوة إلى الـدول األعضـاء لتقـديم معلومـات ُمَحدَّثـة حـول ٢٠١٤وفي عام   -٢٧

للتقـارير المنتظمـة المطلوبـة مـنهم  الدولية لتسويق بدائل لبن األم، باعتبار أن ذلـك جـزءًا مـن تقـديم الـدول األعضـاء
وفق أحكام المدونة. وقد تم تلقي المعلومات من الدول األعضاء حول التـدابير التشـريعية وغيرهـا مـن التـدابير التـي 
تشـــتمل علـــى توثيـــق التشـــريعات الموجـــودة بالفعـــل. وتـــدرج منظمـــة الصـــحة العالميـــة النتـــائج ضـــمن قاعـــدة البيانـــات 

اإلجــراءات فــي التغذيــة، وقــد تــم الحصــول علــى معلومــات إضــافية حــول الوضــع القــانوني  التابعــة لهــا حــول تنفيــذ
للمدونة في الدول األعضاء من قاعدة البيانـات فـي منظمـة اليونيسـيف حـول تنفيـذ المدونـة علـى المسـتوى الـوطني، 

  وقاعدة بيانات المركز الدولي للتوثيق حول المدونة.
  

بلدًا لديها شكل مـا  ١٩٤بلدان من بين  ١٠٣ة تنفيذ البلدان للمدونة أن عن حال ٢٠١١ويشير تقرير عام   -٢٨
، حدثت زيادة ملحوظة في اعتماد تدابير قانونية وطنية من أجـل ٢٠١١ عام ومنذ ١من التدابير التشريعية القائمة.

، وصل ٢٠١٦مارس  وضع المدونة وما تالها من قرارات جمعية الصحة ذات العالقة موضع التنفيذ. وحتى آذار/
، وتعــود الزيــادة الكبيــرة جزئيــًا إلــى اعتمــاد الــدول األعضــاء لتشــريعات أو تــدابير قانونيــة أخــرى ١٣٦هــذا الــرقم إلــى 

جديدة، كما تعود أيضًا إلى تحسُّن المعلومات حول التدابير القانونيـة الموجـودة بالفعـل. وفـي الوقـت ذاتـه كـان لـدى 
ير قانونية أخرى تجسِّد جميع أحكام المدونة أو غالبيتها. ويشابه هذا العدد دولة عضوًا تشريعات شاملة أو تداب ٣٩

دولة عضوًا)، كما توجد التدابير القانونية التي تتضمن الكثير من األحكام لـدى  ٣٧( ٢٠١١ما ورد في تقرير عام 
دولـة  ٤٦وجـد لـدى دولة عضوًا لـديهم تـدابير قانونيـة تضـم بعـض األحكـام. كمـا ي ٦٥دولة عضوًا، إلى جانب  ٣٢

 .دولـة عضـواً  ١١عضوًا تدابير غير قانونية أو ال توجد لديها تدابير قانونية، ولم تتوافر المعلومات حول ذلك لدى 
دولة عضوًا في المنظمـة أو حـدَّثت التشـريعات ذات الصـلة  ٢١، أعدت ٢٠١١الذي صدر عام الحالة ومنذ تقرير 

، الصــــين، جــــزر القمــــر، الســــلفادور، إندونيســــيا، كينيــــا، بورونــــدي ،لبرازيــــلا(الجزائــــر، أرمينيــــا، البوســــنة والهرســــك، 
جمهوريـــة تنزانيـــا  الكويـــت، مدغشـــقر، المكســـيك، ميانمـــار، بنمـــا، جمهوريـــة ملـــدوفا، جـــزر ســـليمان، جنـــوب أفريقيـــا،

، نقحت الصـين قوانينهـا الخاصـة بـاإلعالن وسـالمة األغذيـة، حيـث ٢٠١٥نام). وفي عام  المتحدة، فنزويال، فييت
أخضـــعت إنتـــاج بـــدائل لـــبن األم للتنظـــيم وفرضـــت حظـــرًا علـــى اإلعـــالن عـــن هـــذه المنتجـــات فـــي وســـائل اإلعـــالم 

، يــتم تطبيقهــا ٢٠١٣واألمــاكن العامــة. وباإلضــافة إلــى ذلــك أقــر االتحــاد األوروبــي الئحــة تنظيميــة جديــدة فــي عــام 
  على جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وفي المنطقة االقتصادية األوروبية.

  
ويتطلــب تنفيــذ المدونــة بنجــاح آليــة رصــد وٕانفــاذ مســتقلة وشــفافة متحــررة مــن النفــوذ التجــاري وقــادرة علــى   -٢٩

ت. بيـد أن عـددًا قلـيًال مـن الـدول األعضـاء استبانة انتهاكات التشريعات الوطنية ومتمّكنة بما يكفي لتطبيق الجـزاءا
                                                           

. ٢٠١١: تقريـــر عـــن الحالـــة فـــي عـــام الدوليـــة لتســـويق بـــدائل لـــبن األم منظمـــة الصـــحة العالميـــة. تنفيـــذ البلـــدان للمدونـــة   ١
  (منقح). ٢٠١٣جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
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، ٢٠١٦مـارس  فقط يوجد لديها اليوم آلية رصد وٕانفاذ عاملة تستوفي جميع هذه المعايير أو غالبيتها. وحتـى آذار/
دولـة عضـوًا إجمـاًال لـديها آليـة قائمـة. وقـد ُأبلـغ عـن أن  ٢٧إلـى أن  دولـة عضـواً  ٥٤تشير المعلومات المتلقـاة مـن 

ـــة عضـــواً  ٢٣ات شـــفافة (هـــذه اآلليـــ ـــة عضـــوًا)؛ ومتحـــررة مـــن النفـــوذ التجـــاري ( ٢٣)؛ ومســـتقلة (دول ـــة  ٢٣دول دول
لــة ( دولــة  ٢٢دول أعضــاء)؛ ولــديها مــا يمكنهــا مــن اتخــاذ إجــراء إداري وقــانوني ( ٩عضــوًا)؛ ولهــا ميزانيــة أو مموَّ

  دول أعضاء). ١٠عضوًا)؛ ومستدامة (
  

ويتسم توافر البيانات والخبرة بشأن المسائل المتعّلقة بالمدونة والتنسيق بـين أصـحاب المصـلحة المسـؤولين   -٣٠
بالضعف في العديـد مـن البلـدان. وعـالوة علـى ذلـك، مـازال االلتـزام السياسـي برصـد المدونـة وٕانفاذهـا علـى الصـعيد 

ٍف. واســتجابة لهــذه التحــديات المســتمرة، أنشــأت الــوطني، وتــوفير التمويــل الــالزم لــذلك بطريقــة مســتدامة، غيــر كــا
المنظمــة واليونيســيف شــبكة عالميــة مــن منظمــات وخبــراء المجتمــع المــدني مــن عــّدة بلــدان مــن أجــل تــوفير الــدعم 

  ).NetCodeالتقني لهذه البلدان بشأن تحسين جهودها الرامية إلى رصد تنفيذ المدونة وٕانفاذه (شبكة 
  

  رة المخاطر بشأن تضارب المصالح في برامج التغذيةأدوات تقييم المخاطر وٕادا
  

مــن أجــل مــا يلــي:  ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ٩و ٨ يــومي مشــاورة تقنيــة فــيفــي جنيــف وقــد ُعقــدت   -٣١
وضع التعاريف والمعايير والمؤشرات للمساعدة على التعرف على حاالت تضـارب المصـالح وتحديـد أولوياتهـا عنـد 
رسم وتنفيذ السياسات التـي تـدعو إليهـا خطـة التنفيـذ الشـاملة بشـأن تغذيـة األمهـات والرّضـع وصـغار األطفـال علـى 

طـــري؛ وتحديـــد المواقـــف حيـــث يتضـــمن رســـم وتنفيـــذ السياســـات التـــي تـــدعو إليهـــا خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة الصـــعيد القُ 
الــذي قـــد يــؤدي إلـــى ، التفاعــل بـــين الحكومــات والجهـــات الفاعلــة غيـــر الــدول (مـــع التركيــز علـــى القطــاع الخـــاص)

تعرف على تضـارب المصـالح تضارب المصالح؛ وتحديد قائمة األدوات والمنهجيات والنهوج التي قد تساعد على ال
وٕادارته. وتضمن المشاركون خبراء في مجال تقدير المخاطر واإلفصاح عن تضارب المصالح وٕادارته، وخبراء فـي 

  ١مراقبين. تهممجاالت أخرى، وشارك ممثلو الدول األعضاء بصف
  

ب لــه، ســواء وخلصــت المشــاورة إلــى أن الــدول األعضــاء مــن واجبهــا ضــمان عــدم ممارســة تــأثير ال موجــ  -٣٢
أكــان حقيقيــًا أو متصــورًا، علــى األفــراد أو المؤسســات المســؤولة عــن صــنع القــرارات العامــة لتحقيــق مصــالح أخــرى 

كما خلصـت المشـاورة أيضـًا  ثقة الجماهير. علىالنزاهة و  علىبخالف الصالح العام، حيث إن هذا التأثير قد يؤثر 
مالية وقـد يكـون مباشـرًا أو غيـر مباشـر؛ وأن الـدول األعضـاء  إلى أن التضارب قد ينشأ عن مصالح مالية أو غير

مـــن واجبهـــا أيضـــًا أن تراعـــي تبـــاين مصـــالح مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع، ومختلـــف الجهـــات الفاعلـــة 
قــرار الالحكوميــة؛ وأن تضــارب المصــالح قــد ينشــأ فــي مراحــل مختلفــة مــن العمليــة الخاصــة بالسياســات: عنــد اتخــاذ 

امج؛ عنـــد تنفيـــذها؛ عنـــد رصـــدها. نـــامج؛ عنـــد وضـــع السياســـات أو البر نـــسياســـات أو بر  وضـــع ة إلـــىالحاجـــبشـــأن 
والمرحلتــان الثانيــة والثالثــة همــا المرحلتــان التــي تزيــد فيهمــا احتمــاالت المشــاركة مــع القطــاع الخــاص، ويلــزم وضــع 

  مجموعة من األدوات للتعرف على تضارب المصالح ومعالجته.
  

مناقشـة بشـأن السياسـات، يلـزم إجـراء تقـدير الالمشاورة أيضًا إلى أنه عندما تبدأ الـدول األعضـاء وخلصت   -٣٣
أولــي للمخــاطر. وقــد يتضــمن ذلــك رســم خــرائط المصــالح المختلفــة، وفهــم أســاليب الشــركات وفهــم مســتوى المخــاطر 

ن أجــــل تالفــــي تضــــارب المرتبطــــة بمختلــــف أنــــواع مشــــاركة الجهــــات الفاعلــــة مــــن القطــــاعين العــــام والخــــاص. ومــــ
المصــالح، يمكــن للــدول األعضــاء أن تضــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الجهــات التــي ينبغــي أن تشــارك فــي األفرقــة 

                                                           
    يمكن االطالع على تقرير المشاورة على الرابط التالي:    ١

http://www.who.int/nutrition/publications/technicalconsultation_conflictofinterest_nutprogram_report.pdf 
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٦ي (تم االطالع ف
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القواعــد المتعلقــة باإلفصــاح عــن المصــالح وضــع المســؤولة عــن رســم السياســات والعمــل المتعلــق بوضــع القواعــد؛ و 
دارة تضارب المصالح (بما في ذلـك التجريـد والفحـص والتنحـي السياسات الخاصة بإرسم الشفافية بشأنها؛ و توخي و 

قواعــد السياســات والمــدونات األخالقيــة الخاصــة بمرحلــة مــا بعــد انتهــاء وضــع وفــرض العقوبــات علــى االنتهاكــات، و 
الخدمــة). وعنــدما تقــرر الــدول األعضــاء إبــرام الشــراكات، مــن شــأن تحديــد قواعــد المشــاركة الواضــحة أن يحــد مــن 

هذه القواعد أيضًا هياكـل واضـحة لتصـريف الشـؤون واالختصاصـات؛ وتـنص  هيئضارب المصالح. وقد تحاالت ت
أدوار  حـــددالقواعـــد الخاصـــة بالشـــراكة وت ضـــععلـــى وجـــوب إعطـــاء أولويـــة واضـــحة ألهـــداف الصـــحة العموميـــة؛ وت

لرجــوع إلــى السياســات األطــراف الفاعلــة المختلفــة؛ وتشــترط اإلفصــاح عــن المصــالح والشــفافية بشــأنها. ومــن شــأن ا
العالميــة مثــل المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم أو االســتراتيجية العالميــة بشــأن تغذيــة الرّضــع وصــغار 
األطفـــال، أن يســـاعد علـــى حمايـــة الشـــراكات مـــن التـــأثير الـــذي ال موجـــب لـــه. وتشـــمل الممارســـات المفيـــدة األخـــرى 

السياســات رســم ســجالت جماعــات الضــغط و ٕاعــداد الخاصــة بالرعايــة و  الرصــد الشــفاف والمســتقل، ووضــع القواعــد
بشــأن حمايــة المبلغــين عــن االنتهاكــات. وتشــمل اإلجــراءات التكميليــة بنــاء قــدرة المســؤولين الحكــوميين علــى إدارة 

  تضارب المصالح وتعزيز المجتمع المدني عن طريق إذكاء وعي الجماهير. 
  

 للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفالمسّودة اإلرشادات الخاصة بوضع حد 
  

، بــأن ٢٣-٦٣ج ص ع، أقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون فــي القــرار ٢٠١٠فــي أيــار/ مــايو   -٣٤
ع وصغار األطفال يقـوض التقـدم الُمحـرز فـي تحقيـق ضّ لر المعّدة لالترويج لبدائل لبن األم وبعض األغذية التجارية 

، طلبــت جمعيــة الصــحة الخامســة والســتون فــي ٢٠١٢ع وصــغار األطفــال. وفــي أيــار/ مــايو ّضــالُمثلــى للر التغذيــة 
المــدير العــام "تقــديم توضــيحات وتوجيهــات بشــأن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع  مــن ٦-٦٥ج ص عالقــرار 

لجاريـة فـي لجنـة الدسـتور ، مـع مراعـاة األعمـال ا٢٣-٦٣ج ص عوصغار األطفال علـى النحـو المـذكور فـي القـرار 
الغـــذائي". وبنـــاًء عليـــه، أنشـــأت األمانـــة فريقـــًا استشـــاريًا علميـــًا وتقنيـــًا ُيعنـــى بـــالترويج غيـــر المالئـــم ألغذيـــة الرّضـــع 

 ١وقـدم تعريفـًا لمصـطلح "التـرويج غيـر المالئـم" ٢٠١٣هذا الفريق تقريره األول في عـام  أعدوصغار األطفال، وقد 
، وتضـمن هـذا التقريـر مسـّودة إرشـادات للمسـاعدة علـى تحقيـق هـدف وضـع حـد ٢٠١٥عـام  وأعد تقريره الثاني فـي

  ٢للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال.
  

الفريــق االستشــاري العلمــي والتقنــي، أشــارت البيِّنــات الــواردة مــن العديــد مــن البلــدان إلــى أن  ريــَريْ ووفقــًا لتق  -٣٥
فـــي هـــذا الســـياق اإلشـــارة إلـــى األغذيـــة والمشـــروبات كليهمـــا، بمـــا فـــي ذلـــك األغذيـــة  بعـــض األغذيـــة (المقصـــود بهـــا

أشهر من العمـر، وأن بـدائل لـبن األم يـرّوج لهـا  ٦التكميلية وبدائل لبن األم) يرّوج لها على أنها تالئم الرّضع دون 
ءات غيــر دقيقــة بــأن هــذه علــى نحــو غيــر مباشــر مــن خــالل ربطهــا باألغذيــة التكميليــة التجاريــة، وأن هنــاك إدعــا

ه الـــذهني. وفضـــًال عـــن ذلـــك فقـــد ثبـــت أن األغذيـــة التكميليـــة تحـــل محـــل ئـــن صـــحة الطفـــل أو أداالمنتجـــات تحّســـ
المدخول من لبن األم إذا ُأعطيت بكميات تشكل نسبة كبيرة من المتطلبات من الطاقـة. وتختلـف األغذيـة التكميليـة 

ن بعضــها مـن مــدخول المغـذيات عــن طريـق تــوفير المغــذيات ة، حيـث يحّســالتجاريـة اختالفــًا كبيـرًا مــن حيـث النوعيــ
، فـي حـين أن بعضـها اآلخـر أو ال تحتوي علـى كميـات كافيـة منهـا الُنظم الغذائية لصغار األطفال التي تخلو منها

ئــم حتوائــه علــى قــدر كبيــر مــن الســكر أو الملــح المضــاف. وقــد يــؤدي التــرويج غيــر المالا بســببُيعــد مصــدرًا للقلــق 
ع وصغار األطفال إلى تضليل الوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية بشـأن خصـائص ضّ لر معّدة للألغذية التجارية ال

ـــــم للســـــن والمـــــأمون ـــــة والصـــــحة وبشـــــأن اســـــتخدامها المالئ ـــــة بالتغذي ـــــة المتعلق أوجـــــه  ، وخصوصـــــًا أنهـــــذه األغذي
                                                           

(تــم االطــالع  http://www.who.int/nutrition/publications/2013_STAG_meeting_24to25Jun_report.pdf?ua=1انظــر    ١
    ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١في 
(تــم االطــالع   http:/www.who.int/nutrition/events/stag-report-inappropriate-promotion-infant-foods-en.pdfانظــر    ٢
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٦ي ف
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بين منتجات اللبن التي يروج الستعمالها في األعمار المختلفة لألطفال غير مفهومة جيـدًا. وفضـًال عـن  االختالف
االقتصـار علـى أشهر من العمر قد ارتـبط بـالتوقف المبكـر عـن  ٦دون  الخاصة بالرّضعذلك فإن الترويج لألغذية 
  تغذيتهم بلبن األم حصرًا. 

  
عم مــن الفريــق االستشــاري العلمــي والتقنــي المعنــي بــالترويج غيــر بــد ١األمانــة ورقــة مناقشــة صــاغتوقــد   -٣٦

المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال، وتحتوي هذه الورقة على مجموعة من التوصيات بشأن وضع حد للترويج 
الفتـرة  غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال. وقد ُأتيحت هذه الوثيقة للجمهور لإلدالء بالتعليقات بشأنها في

. وفضًال عن ذلك، فقد دعت األمانـة إلـى إجـراء حـوارات غيـر ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٠تموز/ يوليو إلى  ٢٠من 
رســمية مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة وكيانــات القطــاع الخــاص تهــدف إلــى 

شاورة غير رسـمية مـع الـدول األعضـاء ، كما دعت إلى عقد م٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٧ة النص، في رَ وَ لْ مواصلة بَ 
التنفيـذي فـي الوثيقــة  سوقـد نظـر المجلــ. ٢٠١٥آب/ أغســطس  ١٨والمنظمـات األخـرى التابعـة لألمــم المتحـدة فـي 

حــول مســّودة اإلرشــادات ، مــع ٢٠١٦ينــاير  فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ١٣٨/٨ت  م
. وتلـو التعليقـات التـي تفضـل بإبـدائها ممثلـو الـدول ألغذية الرّضع وصغار األطفـالوضع حد للترويج غير المالئم 

دمت مكتوبـــة إلـــى األمانـــة، خـــالل األســـابيع األربعـــة األعضـــاء خـــالل انعقـــاد دورة المجلـــس التنفيـــذي، وتلـــك التـــي قُـــ
وتــم توزيعهــا علــى  الالحقــة (تلبيــة لطلــب المجلــس التنفيــذي)، أعــدت األمانــة نســخة جديــدة مــن مســودة اإلرشــادات،

 بالمشــاوراتالــدول األعضــاء فــي وقــت ســابق النعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين، لكــي يســهل القيــام 
  القرار. لمشروعو المشتركة بين القطاعات، حول الصياغة النهائية لإلرشادات 

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -٣٧
  
  

=     =     =  

                                                           
(تــم االطــالع  http://www.who.int/nutrition/events/draft-inappropriate-promotion-infant-foods-en.pdf?ua=1انظــر     ١
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٦ي ف


