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  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال
  
  

  من األمانة تقرير
  
  
يصـــف هـــذا التقريـــر التقـــدم المحـــرز لتنفيـــذ خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة بشـــأن تغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار   -١

واالســتراتيجية العالميــة لتغذيــة الرضــع وصــغار  ٦-٦٥ع  ص  جاألطفــال التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي القــرار 
ووضــع التــدابير الوطنيــة الراميــة إلــى تنفيــذ المدونــة  ٢٠٠٢فــي عــام  ٢٥-٥٥ع  ص  جاألطفــال المعتمــدة فــي القــرار 

والمحدثــة فــي قــرارات  ١٩٨١فــي عــام  ٢٢-٣٤ع  ص  جالدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم المعتمــدة فــي القــرار 
  .جمعية الصحة الالحقة والمتصلة بها

  
  االستراتيجية العالمية وخطة التنفيذ الشاملة

  
محرز لتحقيق الغايات العالمية المحددة في خطــة التنفيــذ الشــاملة والخطــوات تصف الفقرات التالية التقدم ال  -٢

  ١الرامية إلى وضع اإلجراءات الواردة في الخطة موضع التنفيذ.
  

  التقدم المحرز في تحقيق الغايات
  
بلغ عدد األطفال دون ســن الخامســة المصــابين بــالتقزم علــى الصــعيد العــالمي  (التقزم): ١الغاية العالمية   -٣

منهم في أفريقيا. وهذا المجموع هو أدنــى  ٪٣٦منهم في آسيا و ٪٥٦وكان يقيم  ٢٠١٢عام في مليون طفل  ١٦٢
  مليون طفل). ١٦٧(أي  ٢٠١٠من المجموع المقدر لعام 

  
نتشــار اإلصــابة بفقــر الــدم لــدى النســاء الحوامــل وغيــر الحوامــل معــدل ا بلــغ ):فقر الــدم( ٢الغاية العالمية   -٤

مليون امرأة غيــر حامــل فــي ســن  ٤٩٦مليون امرأة حامل و ٣٢بإصابة  ٢٠١١على التوالي في عام  ٪٢٩و ٪٣٨
 وتشــير. وســجلت أعلــى المعــدالت فــي أفريقيــا الوســطى وغــرب أفريقيــا وجنــوب آســيا). ســنة ٤٩و ١٥بين (اإلنجاب 

 ٢٠٠٥-١٩٩٣هذه األرقام إلى التقديرات المحدثة للبيانات األساسية المتصلة بهذه الغاية التي سبق حسابها للفتــرة 
  .لدى النساء غير الحوامل ٪٣٠لدى النساء الحوامل و ٪٤١,٨أي 

  
زن لــم تحــّدث البيانــات عــن معــدل انتشــار انخفــاض الــو  ):انخفاض الوزن عنــد المــيالد( ٣الغاية العالمية   -٥

مــن المواليــد كانــت أوزانهــم  ٪١٥بــأن  ٢٠١٠-٢٠٠٥وتفيد التقديرات العالمية للفتــرة  ٢٠١٣عند الميالد خالل عام 
مليــون مولــود  ٣٢,٤غرام. وفضًال عن ذلك، بلغ عدد المواليد الصغار بالنسبة إلى العمــر الحملــي  ٢٥٠٠تقل عن 
مـــن مجمـــوع الــوالدات فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل والبلـــدان المتوســـطة  ٪٢٧حســـب التقـــديرات ( ٢٠١٠فــي عـــام 
  الدخل).

                                                            
  .٢الملحق ، ١جالت/س /٦٥/٢٠١٢ع  ص  ج الوثيقة    ١
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علــى  مــن زيــادة الــوزن عــانيناألطفــال دون ســن الخامســة المبلــغ عــدد  ):زيــادة الــوزن( ٤الغايــة العالميــة   -٦
البــالغ و  ٢٠١٠غ عنــه لعــام ّلــممــا يــنم عــن ارتفــاع فــي العــدد المب ٢٠١٢مليــون طفــل فــي عــام  ٤٤ الصــعيد العــالمي

ـــــدان المتقدمـــــة. وســـــجلت أعلـــــى  ٤١ مليـــــون طفـــــل. ويرتفـــــع معـــــدل انتشـــــار زيـــــادة الـــــوزن فـــــي أفريقيـــــا وآســـــيا والبل
) والبلـــدان ٪١٢) وآســـيا الوســـطى (٪١٨فـــي أفريقيـــا الجنوبيـــة ( ٢٠١٢انتشـــار زيـــادة الـــوزن خـــالل عـــام  معـــدالت

  ).٪١٥المتقدمة (
  
نســـبة األطفـــال دون الشـــهر الســـادس مـــن العمـــر الـــذين بلغـــت  ):الرضـــاعة الطبيعيـــة( ٥الغايـــة العالميـــة   -٧

. والنســب المئويــة ٢٠١٢-٢٠٠٥علــى الصــعيد العــالمي فــي الفتــرة  ٪٣٨تقتصــر تغــذيتهم علــى الرضــاعة الطبيعيــة 
) وأدنــى فــي ٪٤٧للرضــع الــذين تقتصــر تغــذيتهم علــى الرضــاعة الطبيعيــة هــي أعلــى فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا (

فــــي كــــل منهمــــا) وٕاقلــــيم  ٪٣٥متوســــطة فــــي اإلقلــــيم األفريقــــي وٕاقلــــيم شــــرق المتوســــط () و ٪٢٥اإلقلــــيم األوروبــــي (
). وال تتوفر بيانات كافية لحساب متوسط معدل إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ. وال يمكــن الخلــوص ٪٣٠األمريكتين (

  .٢٠٠٩-٢٠٠٠غ عنها للفترة لّ المب ٪٣٦إلى استنتاج بشأن مدى التقدم المحرز مقارنة بنسبة 
  
) ٪٨مليون طفل ( ٥١ هزالبلغ عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بال ):الهزال( ٦الغاية العالمية   -٨

مــن  ٪٧١وكــان يقــيم حــوالي  ٢٠١٢فــي عــام  على الصــعيد العــالمي) ٪٣مليون طفل ( ١٧والمصابين بهزال شديد 
في منطقة األمم المتحدة األفريقية  ٪٢٨مجموع األطفال المصابين بهزال شديد في منطقة األمم المتحدة اآلسيوية و

علــى التــوالي). وســجل معــدل انتشــار  ٪٢٨و ٪٦٩وســجلت نســب مماثلــة فيمــا يخــص األطفــال المصــابين بــالهزال (
  ).٪٩( ١٩٩٠الهزال بالتالي ركودًا منذ عام 

  
  : إيجاد بيئة داعمة لتنفيذ السياسات الغذائية والتغذوية الشاملة١اإلجراء 

  
واعُتمدت الغايات العالمية المتعلقة . ٢٠١٣ازداد االهتمام السياسي بالسياسات الغذائية والتغذوية في عام   -٩

مــا فيهــا على نطاق واسع في إطــار مبــادرات عالميــة ب ٦-٦٥ع  ص  جبالتغذية التي أقرتها جمعية الصحة في القرار 
نقص تغذية األم والطفل المنشورة والسلسلة الثانية عن حركة تعزيز التغذية واالتفاق العالمي للتغذية من أجل النمو 

  ٢٠١٥.١وأشير أيضًا إلى الغايات في العملية التحضيرية لخطة التنمية لما بعد عام . The Lancetفي مجلة 
  

بلــدًا عبــر حركــة تعزيــز التغذيــة بتحســين البيئــة السياســية وتنظــيم قــوى الجهــات الفاعلــة المتعــددة  ٤٢والتــزم   -١٠
  ).أدناه ٢٠انظر أيضًا الفقرة (واالرتقاء بالسياسات والتشريعات وسرعة تكثيف اإلجراءات الفعالة المتصلة بالتغذية 

  
النكــا وجمهوريــة تنزانيــا  ينيــا ومــالي وناميبيــا وســريوقــدمت المنظمــة الــدعم إلجــراء تحاليــل لألوضــاع فــي غ  -١١

المتحــدة كخطــوة أولــى لوضــع السياســات واالســتراتيجيات واإلجــراءات الوطنيــة بشــأن التغذيــة أو تــدعيمها فــي هــذه 
وأعدت خطة عمل إقليمية بشأن التغذية إلقليم جنوب شرق آســيا ويجــري . البلدان من خالل تدخالت محددة ودقيقة

واعتمـــد المـــؤتمر الـــوزاري األوروبـــي للمنظمـــة المعنـــي . مـــل أخـــرى فـــي إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئإعـــداد خطـــة ع
إعــالن فيينــا بشــأن ) ٢٠١٣يوليــو / تمــوز ٥و ٤فيينــا، ( ٢٠٢٠بالتغذية واألمراض غير الســارية فــي ســياق الصــحة 
روبيــة جديــدة بشــأن الــذي يــدعو إلــى وضــع خطــة عمــل أو  ٢٠٢٠التغذية واألمراض غير السارية في سياق الصحة 

  .األغذية والتغذية في جملة أمور
                                                            

١    The Madrid High-Level Consultation on Hunger, Food Security and Nutrition in the Post-2015 
Development Framework (Madrid, Spain, 4 April 2013). Background Note and Agenda 

(http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/ post2015/files/files/Background_and_Agenda_HLM_on_FSN.pdf 
  ).٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٢(تم االطالع في 



   EB134/15    ١٣٤/١٥ت  م

3 

يرلنــدا الشــمالية، ألــو إرن، (وأعــادت الــدول األعضــاء المشــاركة فــي مــؤتمر قمــة مجموعــة البلــدان الثمانيــة   -١٢
لتحقيــق اســتدامة األمــن الغــذائي الكافية والعاجلــة الالزمــة  التزامها باالستجابة" تأكيد) ٢٠١٣يوليو / تموز ١٨و ١٧

  ".على الصعيد العالميوالتغذوي 
  

ووضع كل من الجهات الشــريكة اإلنمائيــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص مــا يعنيــه مــن آليــات عالميــة   -١٣
وأنشــأت . للتنسيق من أجل تقديم الدعم المتسق والمنسق إلى البلدان لتعجيل اإلجراءات الراميــة إلــى تحســين التغذيــة

لجنــة األمــم المتحــدة الدائمــة مجموعة من الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة شبكة لتعزيــز التغذيــة يســرتها 
  .لقضاء على الجوع ونقص التغذية لدى األطفاللوشراكة األمم المتحدة المعنية بالتغذية 

  
قاشًا مهمًا وتحلل األمانة ردًا على طلــب وأثارت المبادئ والممارسة المتبعة للمشاركة مع القطاع الخاص ن  -١٤

التعــاريف والقضــايا الحاليــة لكــي تواصــل الــدول األعضــاء بحثهــا.  ٦-٦٥ع  ص  جموجه إلى المدير العــام فــي القــرار 
عمليــة ويجب أن تدير األمانة والدول األعضاء حاالت تضارب المصالح المحتملة. وسيضطلع بعمل األمانة عبــر 

بينمـــا يرحـــب بالمزيـــد مـــن  ١٣٤/٨ت  مفاعلـــة غيـــر الـــدول علـــى النحـــو المبـــين فـــي الوثيقـــة ال المشـــاركة مـــع الجهـــات
اإلرشــاد بشــأن العمــل المتوقــع مــن المنظمــة فيمــا يخــص إدارة المشــاركة مــع القطــاع الخــاص مــن جانــب كــل دولــة 

  .عضو
  

خطــط التغذيــة : إدراج جميــع التــدخالت الصــحية الالزمــة والفعالــة ذات األثــر علــى التغذيــة فــي ٢اإلجــراء 
  الوطنية

  
أعدت المنظمة وحّدثت إرشادات في عدة مجاالت تشمل توفير الفيتامينــات والمعــادن لــدى مختلــف الفئــات   -١٥

وتحديــد أهــداف غذائيــة للوقايــة مــن البدانــة األساســية والتــدبير العالجــي لســوء التغذيــة الحــاد  وٕاغنــاء األغذيــةالعمرية 
وتنشــر مثــل هــذه المعلومــات عبــر مكتبــة المنظمــة اإللكترونيــة . نظم الغذائيــةبــالواألمــراض غيــر الســارية المرتبطــة 

تتضــمن معلومــات مفصــلة عــن أكثــر  إلكترونيــةلبينــات اإلجــراءات المتصــلة بالتغذيــة التــي هــي عبــارة عــن مكتبــة 
  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال.حالة تدخل متعلقة ب ٧٠ من
  

قاعــدة البيانــات العالميــة للمنظمــة عــن تنفيــذ اإلجــراءات المتصــلة بالتغذيــة وتشير المعلومــات المســتمدة مــن   -١٦
تغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال تواجــه بلــدًا فقــط فــي الوقــت الحــالي بخطــة حديثــة متصــلة ب ٣٨إلــى تــزّود 

ا يدل على وهناك م. في مجال التغذية وتشمل كل القطاعات وتنطوي على الرصد والتقييممواجهة شاملة التحديات 
  .بلدًا من خالل النهج الذي توصي المنظمة باتباعه ٤٢التصدي للتقزم والهزال وفقر الدم في 

  
وتقــدم األمانــة الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء الســتعراض السياســات وٕارســاء تغطيــة البــرامج أو توســيع   -١٧

ديــا والفلبــين وجــزر ســليمان علــى صــياغة وتعمل األمانة في إقليم غرب المحــيط الهــادئ مــع حكومــات كمبو . نطاقها
وتتعاون فــي الصــين . خطط أو استراتيجيات وطنية للتغذية بمشاركة مختلف القطاعات والجهات صاحبة المصلحة

وفييت نام في إطار عملية إعداد أغذية عالجية جاهزة ومراعية للثقافة والمشــاريع اإليضــاحية الزراعيــة الراميــة إلــى 
دعم المكتــــب اإلقليمــــي ألفريقيــــا حكومــــات إثيوبيــــا وأوغنــــدا وجمهوريــــة تنزانيــــا المتحــــدة لتعزيــــز ويــــ. التنويــــع الغــــذائي

تغذيـــة األمهـــات والرضـــع وصـــغار األطفـــال. ودعـــم المكتـــب اإلقليمـــي لألمـــريكتين كولومبيـــا اإلجـــراءات المتصـــلة ب
المكســيك علــى صــياغة والســلفادور لوضــع اســتراتيجية وطنيــة للوقايــة مــن فقــر الــدم. وعمــل علــى نحــو مماثــل مــع 

سياســـة وطنيـــة للرضـــاعة الطبيعيـــة وٕاعـــداد أداة للمســـاعدة علـــى تصـــميم تـــدخالت تحســـن تغذيـــة الرضـــع وصـــغار 
األطفال وتنفيذها وتقييمها. وتدعم األمانة في إقلــيم شــرق المتوســط أفغانســتان والعــراق وباكســتان والصــومال وســوريا 

بــا الــدعم لتنفيــذ الخطــط واالســتراتيجيات الوطنيــة للنهــوض بالتغذيــة والســودان والــيمن. وقــدم المكتــب اإلقليمــي ألورو 
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عــــدم المســــاواة تقليــــل الملــــح وأوجــــه المناســــبة. وشــــملت هــــذه الخطــــط واالســــتراتيجيات إنشــــاء شــــبكات للعمــــل علــــى 
 وتواصــل. والتغذيــة فــي المــدارس وتســويق األغذيــة لألطفــال والتغذيــة فــي المستشــفياتاالجتماعيــة المتصــلة بالبدانــة 

  .األمانة تقديم الدعم إلى الدول األعضاء في جميع األقاليم في سياق تنفيذ معايير المنظمة لنمو الطفل
  

  : تحفيز سياسات وبرامج إنمائية خارج قطاع الصحة تعترف بالتغذية وتتضمنها٣اإلجراء 
  

واألوســاط األكاديميــة أشــارت المناقشــات بــين الوكــاالت المتخصصــة التابعــة لألمــم المتحــدة والبنــك الــدولي   -١٨
إلى إمكانية جعل السياسات والبرامج الزراعية تراعي مسألة التغذية في حال تصــميمها لتعــزز تــوافر المــواد الغذائيــة 
المتنوعة والمأمونــة والمغذيــة ويســر تكاليفهــا واســتهالكها وتتكيــف مــع التوصــيات الغذائيــة وتضــمن االســتدامة البيئيــة 

وينبغــي تكييــف عمليــات تجهيــز األغذيــة وتوزيعهــا لالحتفــاظ بالقيمــة . ئل المروجة للتغذيةالرسا وتمّكن المرأة وتشمل
  .الغذائية وتحسين مدة صالحية المواد وضمان السالمة الغذائية

  
ومن المزمع أن تعقد منظمة األغذية والزراعة والمنظمة المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة فــي رومــا   -١٩

ويتوقـــع أن يتوصـــل خاللـــه وزراء الزراعـــة والصـــحة العموميـــة والشـــؤون  ٢٠١٤نـــوفمبر / الثـــانيفـــي شـــهر تشـــرين 
  .الخارجية إلى توافق في اآلراء بشأن إطار سياسي عالمي لحل تحديات التغذية الرئيسية في العقد المقبل

  
ركة ممثلــي بمشــا ٢٠١٣نــوفمبر / تشــرين الثــاني ١٥إلــى  ١٣وعقــد اجتمــاع تحضــيري تقنــي فــي رومــا مــن   -٢٠

. إضــافة إلــى الخبــراء التقنيــينالــدول األعضــاء مــن قطــاعي الصــحة والزراعــة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص 
وسلط المشاركون األضواء على عبء سوء التغذية المتعدد األوجه ودعوا إلــى وضــع مجموعــة مــن السياســات التــي 

فــي مختلــف مراحــل سلســلة األنشــطة المضــيفة للقيمــة  يمكــن أن تــؤثر فــي تــوافر األغذيــة ويســر تكاليفهــا ومقبوليتهــا
  .الغذائية بغرض إنتاج المزيد من المغذيات وليس المزيد من األغذية ومراعاة الحاجة إلى تحقيق االستدامة

  
واتفق المشاركون على توقع صدور وثيقــة ختاميــة موضــوعية عــن المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة   -٢١

 .وينبغــي أن تكــون العمليــة شــاملة وقائمــة علــى المشــاركة. الل عمليــة تقودهــا الــدول األعضــاءينبغي وضعها مــن خــ
وســوف  .وأبــدى ممثلــو بعــض الــدول األعضــاء تأييــدهم الشــديد لمشــاركة المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص النشــطة

ل، بالتشــاور الوثيــق مــع تتشارك منظمة األغذية والزراعة والمنظمة في استهالل االستعدادات إلصدار وثيقة حصــائ
  .الدول األعضاء

  
وتركـــز البلـــدان المشـــاركة فـــي حركـــة تعزيـــز التغذيـــة تركيـــزًا متزايـــدًا علـــى وضـــع خطـــط متعـــددة القطاعـــات   -٢٢

لتحسين التغذية. وقــد عــززت المنظمــة التعــاون بــين مختلــف القطاعــات علــى الصــعيد القطــري فضــًال عــن المشــاركة 
  تخاذ إجراءات متصلة بالتغذية.في تحاليل استعداد البلدان ال

  
  : إتاحة ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ التدخالت التغذوية٤اإلجراء 

  
بلدًا مشــاركًا فــي حركــة تعزيــز التغذيــة وممثلــو الجهــات الشــريكة اإلنمائيــة والقطــاع  ١٩تعهد قادة حكومات   -٢٣

مليــون طفــل علــى  ٢٠بوقايــة  ٢٠١٣يونيــو / فــي حزيــرانالخــاص واألوســاط العلميــة ومجموعــات المجتمــع المــدني 
والــواردة فــي خطــة  ٢٠٢٥تمشــيًا مــع الغايــات العالميــة المنشــودة لعــام  ٢٠٢٠األقل من اإلصابة بالتقزم بحلول عام 

حكومة بزيادة المــوارد المحليــة المســتثمرة  ١٩حكومة من هذه الحكومات البالغ عددها  ١٤التنفيذ الشاملة. والتزمت 
مليــون دوالر أمريكــي  ٤١٥٠ســيع نطــاق الخطــط الوطنيــة بشــأن التغذيــة أي بتخصــيص مــوارد تصــل قيمتهــا إلــى لتو 

مليون دوالر أمريكي لتحسين حصــائل  ١٩ ٠٠٠لتنفيذ تدخالت معينة في مجال التغذية وموارد تبلغ قيمتها المقدرة 
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لغــت قيمــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية . وب٢٠٢٠و ٢٠١٣التغذيــة مــن االســتثمارات المراعيــة للتغذيــة بــين عــامي 
ممــا يــنم عــن زيــادة بنســبة  ٢٠١١مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٤٢٠المخصصــة للتغذيــة حســب التقــديرات حــوالي 

  ٢٠٠٨.١مقارنة بالمستويات المسجلة في عام  ٪٦٠
  

أن تــدعم تنفيــذ  وحللــت المنظمــة آليــات التمويــل المحتملــة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ التــي مــن شــأنها  -٢٤
 وعلى سبيل المثال، يمكن إدماج خدمات المشورة والحوافز المتصلة بالتغذية فــي نظــم. التدخالت في مجال التغذية
  .أو في النظم الحكومية للتأمين الصحي التحويل النقدي المشروط

  
ا بالقـــــدر بــــد مــــن االســـــتعانة بعــــدد كــــاف مـــــن العــــاملين الصـــــحيين لضــــمان تغطيــــة الخـــــدمات وٕاتاحتهــــوال  -٢٥

تزيــد  ينيــالمجتمعفــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا بنســبة للعــاملين الصــحيين  وقد اقترن تحسين مؤشرات التغذية .الكافي
  .طفل وال تتوفر مثل هذه البيانات بالنسبة إلى أقاليم أخرى ١٠٠٠عامًال لكل  ٣٠على 

  
 فيمــا يتصــلبلــدًا  ١٨احتياجــات  بتقــدير ،البلــدان لمدى استعدادتحاليل مفصلة  ، من خاللالمنظمة وقامت  -٢٦

ومن الضروري توظيف استثمارات كبيرة فــي المجــاالت . بالموارد البشرية الالزمة لتنفيذ التدخالت في مجال التغذية
  البرمجية المناسبة تحقيقًا للغايات العالمية المتعلقة بالتغذية.

  
هــات طــيط اإلجــراءات الراميــة إلــى تحســين تغذيــة األموعقدت األمانة حلقات عمل لبناء القدرات متعلقة بتخ  -٢٧

السياســات المســندة بالبينــات وبنــاء في البلدان وتسريع وتيرة هــذه اإلجــراءات وتكثيفهــا باســتخدام ملخصــات  واألطفال
لدراســة التكــاليف ووضــع الميزانيــات والتمويــل  OneHealthالقدرات لتنفيذ تدخالت متصــلة بالتغذيــة واالســتعانة بــأداة 

  .وضع االستراتيجيات الوطنيةو 
  

  : رصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج٥اإلجراء 
  

أجرت األمانة مشاورات مع الدول األعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف وضع إطار عــالمي   -٢٨
  لالطالع على مسودة اإلطار). ١لرصد تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال (انظر الملحق 

  
وتستضيف المنظمة عدة قواعد بيانات بما فيها قواعــد البيانــات عــن نمــو الطفــل وســوء تغذيتــه وعــن وضــع   -٢٩

التغذية المتصل بالفيتامينات والمعادن وعن تغذية الرضع وصــغار األطفــال وعــن منســب كتلــة الجســم التــي أدمجــت 
رصــد تحقيــق الغايــات العالميــة وتمثــل مصــدر المعلومــات األولــي ل ٢كلهــا فــي نظــام المعلومــات عــن وضــع التغذيــة

كــأداة لرصــد  ٢٠١٢وأنشئت قاعدة البيانات العالمية عن تنفيذ اإلجــراءات المتصــلة بالتغذيــة عــام . المتعلقة بالتغذية
  .اعتماد السياسات وتنفيذ برامج التغذية

  
بشــأن وضــع  وتتعاون المنظمة مع أمانة حركــة تعزيــز التغذيــة والمفوضــية األوروبيــة وجهــات شــريكة أخــرى  -٣٠

مفاهيم شبكات نظم المعلومات المتعلقة بالتغذية بغرض وضع نظم وطنية ونهج منسق إلدارة تدفق المعلومــات مــن 
  أجل الرصد والمساءلة.

  

                                                            
  .٢٠١٣أيلول/ سبتمبر تعزيز التغذية، ، التقرير المرحلي عن وضع حركة تعزيز التغذية    ١
  ).٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢٥(تم االطالع في   /http://www.who.int/nutrition/databases/enالموقع اإللكتروني    ٢
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واســـتنادًا إلـــى تقيـــيم ألنمـــاط التقـــزم الوطنيـــة وعوامـــل الخطـــر واالتجاهـــات الديمغرافيـــة االجتماعيـــة والمـــوارد   -٣١
ـــد والخبـــرات المتاحـــة، تقـــدم  ـــدعم إلـــى الحكومـــات والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة األخـــرى فـــي مجـــال تحدي األمانـــة ال

األهــداف الســنوية الوطنيــة مــن أجــل الحــد مــن حــاالت التقــزم. وقــد تعاونــت األمانــة أيضــًا مــع المفوضــية األوروبيــة 
  بشأن إعداد أداة لقياس التقدم المحرز في الوقاية من التقزم في البلدان.

  
بلــدًا أفريقيــًا وبلــد آســيوي واحــد بغيــة تعزيــز  ١١ة بتمويــل مــن حكومــة كنــدا الــدعم التقنــي إلــى وتقــدم المنظمــ  -٣٢

بلـــدًا لجمـــع المعلومـــات عـــن البدانـــة لـــدى  ٢١الترصـــد فـــي مجـــال التغذيـــة. وفـــي اإلقلـــيم األوروبـــي، تـــدعم المنظمـــة 
  ذها.األطفال وتحليلها وتتتبع اعتماد السياسات بشأن التغذية والنشاط البدني وتنفي

  
  المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم

  
. وقــد ٢٠١١، نشرت المنظمة معلومات عن حالة تنفيذ البلــدان للمدونــة الدوليــة حتــى عــام ٢٠١٣عام  في  -٣٣

؛ وبيانــات عــن حالــة التنفيــذ نشــرتها ٢٠١٠و ٢٠٠٨استند التقرير إلى معلومات وفرتها الــدول األعضــاء فــي عــامي 
ترجمت المدونة إلى تدبير وطني ما.  بلداً  ١٦٥؛ والمصادر اإلقليمية. ويبّين التقرير أن ٢٠١١اليونيسيف في عام 

) بعــــض جوانــــب المدونــــة فــــي التشــــريع ٪٦٤بلــــدان ( ١٠٥ومــــن هــــذه البلــــدان المائــــة والخمســــة والســــتين، أدرجــــت 
ـــد جميـــع توصـــيات المدونـــة: ٪٢٢بلـــدًا فقـــط ( ٣٧وأصـــدر  الـــوطني. بلـــدًا  ٤٧مـــن أصـــل  ١٣) تشـــريعًا شـــامًال ُيجسِّ
من  ٤) في إقليم األمريكتين؛ و٪٢١بلدًا ( ٣٨بلدان من أصل  ٨األفريقي؛ و) في اإلقليم ٪٢٨منها تقارير ( وردت

ـــــوب شـــــرق آســـــيا؛ و٪٣٦( ١١أصـــــل  ـــــيم جن ـــــي؛ و٪٤( ٥٣مـــــن أصـــــل  ٢) فـــــي إقل ـــــيم األوروب مـــــن  ٧) فـــــي اإلقل
) في إقليم غرب المحــيط الهــادئ. وكــان لــدى ٪١١( ٢٨من أصل  ٣) في إقليم شرق المتوسط؛ و٪٣٢( ٢٢ أصل
) نظـــام عامـــل لتنفيـــذ المدونـــة ٪٢٣البلـــدان المائـــة والخمســـة والســـتين التـــي وردت منهـــا تقـــارير ( بلـــدًا فقـــط مـــن ٤٥

بلــدًا وٕاقليمــًا قــّدمت تقــارير عــن هــذا الموضــوع،  ١٩٩ورصدها. وفيما يتعلق باإلعالن عن بــدائل لــبن األم، مــن بــين 
مجانيـــــــة أو إمـــــــدادات ) تـــــــوفير عّينـــــــات ٪٣١( ٦٢) هـــــــذه الممارســـــــة تمامـــــــًا، ويحظـــــــر ٪٣٥منهـــــــا ( ٦٩يحظـــــــر 
) تقديم الصانعين ذوي الصلة هدايا من أي نوع للعــاملين الصــحيين، ويقضــي ٪٣٢( ٦٤التكلفة، ويحظر  منخفضة

) بوضــع رســالة عــن أفضــلية الرضــاعة الطبيعيــة علــى بطاقــات توســيم بــدائل لــبن األم. وتتــاح معلومــات ٪٤٢( ٨٣
  مية الخاصة بتنفيذ اإلجراءات الخاصة بالتغذية.محدَّثة عن تنفيذ المدونة في قاعدة البيانات العال

  
بلـــدًا إضـــافيًا تشـــريعات بحيـــث بلـــغ عـــدد البلـــدان التـــي توجـــد لـــديها  ٢٨وطبقـــًا ألحـــدث المعلومـــات، اشـــترع   -٣٤

بلـــدًا. وحـــدث تقـــدم ُيعتـــد بـــه فـــي فييـــت نـــام، حيـــث صـــدر قـــانون جديـــد فـــي  ١٣٣تشـــريعات بشـــأن بـــدائل لـــبن األم 
عــن بــدائل لــبن األم لصــغار األطفــال حتــى ســن ســنتين. وتعمــل كمبوديــا علــى تنشــيط  يحظــر اإلعــالن ٢٠١٢ عــام

، اعتمــد الكــونغرس فــي كــل ٢٠١٣آليات التنفيذ والرصد المنصــوص عليهــا فــي المرســوم القــائم فــي البلــد. وفــي عــام 
بنمــا الئحــة  ، اعتمــدت٢٠١٢بشــأن الرضــاعة الطبيعيــة يحتــرم المدونــة. وفــي عــام  اً مــن الســلفادور وهنــدوراس قانونــ

أيضــًا، اعتمــدت كينيــا وجنــوب أفريقيــا  ٢٠١٢. وفــي عــام ١٩٩٥بشــأن قــانون المدونــة كانــت قــد اشــُترعت فــي عــام 
  .الرّضعلوائح بشأن بدائل لبن األم وأغذية 

  
األمانــة الــدعم للبلــدان لصــياغة اللــوائح بشــأن تســويق بــدائل لــبن األم وٕانشــاء آليــات رصــد مناســبة.  وقــدمت  -٣٥

(فــي الفلبــين وفييــت نــام)  الرّضــعالــدعم علــى إجــراء تحلــيالت مفصــلة لممارســات تســويق منتجــات أغذيــة  وقــد ترّكــز
وصــــياغة ملخصــــات للسياســــات (الصــــين وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية والفلبــــين) واســــتعراض حالــــة التنفيــــذ 

ميكرونيزيــا الموحــدة وبــابوا غينيــا  واليــاتو  وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية تيكمبوديــا والصــين وفيجــي وكيريبــا(
ســبانية بروتوكــول أل). وفــي إقلــيم األمــريكتين، ترجمــت المنظمــة إلــى اوفــانواتو وفييــت نــام الجديــدة والفلبــين وســاموا



   EB134/15    ١٣٤/١٥ت  م

7 

 رالفريــق المشــترك بــين البــرامج المعنــي برصــد تنفيــذ المدونــة. وقــدمت الــدعم أيضــًا لرصــد تنفيــذ المدونــة فــي إكــوادو 
  وبنما وبيرو.

  
واستجابة لطلب مــن جمعيــة الصــحة لتوضــيح التســويق غيــر المالئــم لألغذيــة التكميليــة، أنشــأ المــدير العــام   -٣٦

  ). ٢فريقًا استشاريًا علميًا وتقنيًا ووضع ورقة موقف (انظر الملحق 
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
 
المزيــد مــن اإلرشــادات بشــأن (أ) الخطــوات بــالتقرير وتــوفير  اً المجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــ  -٣٧

التالية لوضع أدوات لتقييم المخاطر وٕادارتها بشأن تضارب المصالح في مجال التغذية؛ (ب) إطار الرصد العالمي 
لتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ (ج) الخطوات التالية للتصدي للتسويق غير المالئــم لألغذيــة التكميليــة؛ 

لوضع وثيقة حصــائل مــن أجــل المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة، حســبما  دها الدول األعضاءتقو (د) عملية 
 من التقرير. ٢١في الفقرة يشار إليه 
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  ١الملحق 
  
  

  وصغار األطفال الرّضعمسّودة إطار الرصد العالمي لتغذية األمهات و 
  
 

، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين خطة تنفيذ شــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات ٢٠١٢أيار/ مايو  في
وُأعــّدت  ٢٠٢٥.١والرضــع وصــغار األطفــال، بمــا فــي ذلــك ســت غايــات عالميــة مــن المقــرر تحقيقهــا بحلــول عــام 

مزيد من المشاورات التي طلبتهــا الــدول لرصد تنفيذ البرامج وحصائلها. واستجابة لل ٢مسّودة مجموعة من المؤشرات
ونوقشــت فــي مشــاورات غيــر رســمية مــع الــدول األعضــاء  ٣األعضــاء، اســُتحدثت مجموعــة منقحــة مــن المؤشــرات

وهيئات األمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأظهرت مشاورة جرت عن طريق اإلنترنت في الفترة من 
أنــه علــى الــرغم مــن تحقيــق تقــدم فلــم يتســن تحقيــق توافــق  ٢٠١٣ول/ أكتــوبر تشــرين األ ١٠أيلــول/ ســبتمبر إلــى  ٧

  عام في اآلراء إال بشأن مجموعة من مؤشرات الحصائل.
  

ويلخــص هــذا الملحــق المناقشــة الراهنــة بشــأن إطــار الرصــد العــالمي ويقتــرح مجموعــة أولــى مــن المؤشــرات المتفــق 
  طري.عليها لكي ُتستخدم على المستويين العالمي والق

  
  وصغار األطفال ما يلي: الرّضعويشمل إطار الرصد العالمي لتغذية األمهات و 

. تتضــمن المجموعــة األساســية جميــع المؤشــرات الالزمــة لرصــد مجموعة أساسية مــن المؤشــرات  (أ)
التقــدم المحــرز نحــو بلــوغ الغايــات العالميــة، ومؤشــرات "اقتفائيــة" لتتبــع العمليــات التــي تــؤثر علــى الغايــات 

  العالمية. وسوف تقدم جميع الدول تقارير عن هذه المجموعة األساسية.

وعة الموسَّعة أيضًا إلــى تتبــع العمليــات التــي تــؤثر . تهدف المجممجموعة موسَّعة من المؤشرات  (ب)
ــعة تبعــًا  علــى الغايــات العالميــة. وســوف تقــدم البلــدان تقــارير عــن مؤشــرات مســتمدة مــن المجموعــة الموسَّ
ألنماطهــا الوبائيــة المحــددة وعلــى بــرامج التغذيــة المنفــذَّة اســتجابة لمــا تواجهــه مــن تحــديات ذات أولويــة فــي 

  مجال التغذية.

غي إلطار الرصد العالمي أن يجسد طبيعة التغذية المتعددة القطاعات وأن يراعي المؤشرات المتعلقة باألسباب وينب
الدفينة لسوء التغذية وسياسات وٕاجراءات شاملة بدرجة أكبــر، بمــا فــي ذلــك الوصــول للخــدمات الصــحية والسياســات 

  من خارج قطاع الصحة.
  

االجتماعيـــة االقتصـــادية والجـــنس مـــن أجـــل رصـــد عـــدم اإلنصـــاف ويوصـــى بتوزيـــع المؤشـــرات حســـب المجموعـــات 
  والسماح بتحديد غايات وطنية فرعية لمجموعات خاصة معرضة للخطر. 

                                                            
  . ٢، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عالوثيقة     ١
منظمـــة الصـــحة  ،مؤشـــرات لرصـــد تنفيـــذ وٕانجـــازات المبـــادرات الراميـــة إلـــى تعزيـــز اإلجـــراءات الخاصـــة بالتغذيـــة. جنيـــف    ٢

  .٢٠١٢ ،العالمية
   ٣ http://www.who.int/nutrition/events/2013_consultation_indicators_globalmonitoringframework/en/index.html ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

  ).٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣ االطالع في
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  وتُقترح المؤشرات التالية كجزء من المجموعة األساسية الالزمة لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات العالمية.
  

  انتشار قصر القامة بالنسبة إلى العمر بين األطفال دون الخامسة من العمر معّدل
  ديسيلتر بين النساء غير الحوامل /غرام ١٢ <معّدل انتشار الهيموغلوبين 
  ديسيلتر بين الحوامل /غرام ١١ <معّدل انتشار الهيموغلوبين 

  غرام ٢٥٠٠معّدل انتشار المواليد الذين يقل وزنهم عند الوالدة عن 
  ضعف االنحراف المعياري بين األطفال دون الخامسة من العمر >معّدل انتشار الوزن مقابل الطول 

  الذين بلغوا ستة أشهر من العمر أو أقل الرّضعمعّدل انتشار الرضاعة الطبيعية حصرًا بين 
  معّدل انتشار انخفاض الوزن مقابل الطول بين األطفال دون الخامسة من العمر

  
وصــغار األطفــال، ُيقتــرح إنشــاء فريــق عامــل مكــون مــن  والرّضــعوبغية إكمال إطار الرصد العالمي لتغذية األمهات 

ممثلــين وخبــراء تعّيــنهم الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم المتحــدة. وســوف يعمــل الفريــق العامــل علــى إكمــال تصــميم 
السياســات والبــرامج فــي مجــال الصــحة وســائر  مجموعــة المؤشــرات األساســية، مــع مراعــاة مؤشــرات اقتفائيــة لتنفيــذ

  المجاالت ذات الصلة ببلوغ غايات التغذية العالمية؛ وعلى تصميم مجموعة المؤشرات الموسَّعة. 
  

  وفيما بعد، سوف ُتعقد مشاورات مع الدول األعضاء بشأن اقتراحات الفريق العامل.
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  ٢الملحق 
  
  

  الترويج غير المالئم ألغذية الرّضع
  وصغار األطفال

  
  

مــن المــدير العــام أن يــوّفر توضــيحات ، طلبت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون ٦-٦٥ج ص عفي القرار 
وتوجيهات بشأن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال. وقــد أنشــأت األمانــة فريقــًا استشــاريًا علميــًا 

    ١وتقنيًا (الفريق االستشاري) لصياغة رّد على هذا الطلب. ويستند هذا الملحق إلى مداوالت الفريق.
  

ف باالقتصــار حصــرًا علــى الرضــاعة الطبيعيــة خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن الحيــاة، وتوصي المنظمة/ اليونيسي
مع مواصلة الرضاعة الطبيعية حتى سن ســنتين أو أكثــر، جنبــًا إلــى جنــب مــع تغذيــة تكميليــة اعتبــارًا مــن ســن ســتة 

متعلقــة ببــدائل لــبن األم، أشهر. وتنطبق المدونة الدولية لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم علــى التســويق والممارســات ال
ومنتجات األلبان األخرى واألغذية والمشروبات، بما في ذلك األغذية التكميليــة  الرّضعبما في ذلك مساحيق أغذية 

التـــي ُتعطـــى بالزجاجـــات، لـــدى تســـويقها أو عرضـــها علـــى أي نحـــو آخـــر باعتبارهـــا مناســـبة كبـــديل جزئـــي أو كلـــي 
  للرضاعة الطبيعية.

  
 ٢شهرًا أن يتناولوا أغذية تكميلية مناسبة تغذويًا ومأمونــة، ٢٣أشهر و ٦الذين تتراوح أعمارهم بين وينبغي لألطفال 

ــ وُيمكــن تحضــير األغذيــة التكميليــة فــي المنــزل أو بيعهــا فــي  ٣.اً مــع التركيــز علــى األغذيــة المناســبة المتاحــة محلي
وتكــون تلــك المباعــة أو المــوفَّرة مــن خــالل البــرامج السوق التجارية أو توفيرها مجانًا من خالل البــرامج االجتماعيــة. 

االجتماعيــة جــاهزة لالســتخدام أو شــبه جــاهزة لالســتخدام. ويحتــاج األمــر إلــى النظــر فــي أســلوب التــرويج لألغذيــة 
التكميليـــة التجاريـــة، وكـــذلك المنتجـــات المصـــممة للخلـــط مـــع األغذيـــة التكميليـــة، مثـــل المكمـــالت الغذائيـــة الشـــحمية 

لمغــذيات الزهيــدة المقــدار. وأمــا المنتجــات األخــرى التــي تهــدف إلــى التصــدي لعــوز غــذائي معــّين، مثــل ومســاحيق ا
األغذيـــة العالجيـــة الجـــاهزة لالســـتخدام ومكمـــالت المغـــذيات الزهيـــدة المقـــدار، فإنهـــا تُـــنظَّم فـــي ســـياق تقـــديم الرعايـــة 

رويج غيــر المالئــم لهــذه المنتجــات حيثمــا تُتــاح الصحية أو برامج اإلغاثة. ويحتاج األمر إلى النظــر فــي إمكانيــة التــ
  للبيع للجمهور. 

  
ويمكن للرضع وصغار األطفال أن يستهلكوا أيضًا األغذية المجهزة والمشــروبات غيــر الكحوليــة المنَتجــة فــي المقــام 

غذيــة أو ســوق البــالغين. وتنطبــق بالنســبة لمثــل هــذه األ األول مــن أجــل األطفــال مــن ســن المــدارس والمــراهقين و/
  ٤غير الكحولية لألطفال.والمشروبات  األطعمةمجموعة توصيات المنظمة بشأن تسويق 

  
                                                            

  ذات الصلة متاحة في الموقع: وورقات المعلومات األساسيةتقرير أعمال الفريق االستشاري     ١
http://www.who.int/nutrition/events/2013_STAG_meeting_24to25June/en/. 

ُيعرَّف الغذاء التكميلي بأنه أي غذاء، سواء كان مصنعًا أو معدًا محليًا، يصلح كمكمِّــل للرضــاعة الطبيعيــة أو مســاحيق    ٢
  لرضيع.، عندما يصبح أي منهما غير كاٍف لتلبية االحتياجات التغذوية لالرّضعأغذية 

منظمــة الصــحة  ،وصــغار األطفــال. جنيــف الرّضــعاليونيســيف. االســتراتيجية العالميــة لتغذيــة  منظمــة الصــحة العالميــة/    ٣
  .٢٠٠٣ ،العالمية

  .٤، الملحق ١سجالت/ /٦٣/٢٠١٠ج ص عالوثيقة     ٤
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وُيمكـــن تفســـير مصـــطلح "تـــرويج" عمومـــًا ليشـــمل بـــث الرســـائل التـــي تهـــدف إلـــى زيـــادة التعـــّرف، أو اإلقنـــاع بشـــراء 
ائل الترويجيــة عبــر قنــوات واستهالك منتج أو التشجيع على ذلك، أو زيادة الوعي بعالمة تجاريــة. وُيمكــن بــث الرســ

  اإلعالم الجماهيرية التقليدية واإلنترنت ووسائط التسويق األخرى باستخدام تقنيات تسويق متنوعة.   
  

وتمــارس الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة التســويق االجتمــاعي لمختلــف األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة 
نية قد تكون نظمها الغذائية لوال ذلك قاصرة. وأما الشركات التي من أجل تحسين المدخول الغذائي لمجموعات سكا

تســتهدف الــربح فإنهــا تمــارس التســويق أساســًا بغيــة تحقيــق المكاســب وقــد تهــتم أو ال تهــتم بإنتــاج وتــرويج منتجــات 
تحســـن المـــدخول الغـــذائي. وينطبـــق تعريـــف التـــرويج غيـــر المالئـــم علـــى هـــذين القطـــاعين كليهمـــا، بـــالنظر إلـــى أن 
المبـــادئ المـــذكورة أدنـــاه مهّمـــة بصـــرف النظـــر عـــن الجهـــة التـــي تقـــوم بـــالترويج. بيـــد أنـــه بـــالنظر إلـــى دافـــع تحقيـــق 

  المكاسب، يتعّين فرض مزيد من اإلشراف والتنظيم بالنسبة لترويج القطاع الذي يستهدف الربح.  
  

غيــر مالئــم. يكــون التــرويج غيــر مالئــم إذا ُيمكن النظر فــي المعــايير الخمســة التاليــة لــدى تقــّيم مــا إذا كــان التــرويج 
  كان:

  
  يعرقل ممارسات الرضاعة الطبيعية الموصى بها؛  -١

  ُيسهم في السمنة لدى األطفال واألمراض غير السارية؛   -٢

  وصغار األطفال في البلد؛ الرّضعالمنَتج ال ُيسهم على نحو مناسب في تغذية   -٣

  أو المحلية؛ معدة في المنزل و/ُيعرقل االستخدام المناسب لألغذية ال  -٤

  مضلًال أو مثيرًا للبلبلة أو ُيمكن أن يؤدي إلى استخدامه على نحو غير مالئم.  -٥
  

  ١ويرد المزيد من التفاصيل بشأن كل من هذه المعايير في تقرير الفريق االستشاري.
  
  

  
=     =     =  

                                                            
١    http://www.who.int/nutrition/events/2013_STAG_meeting_24to25June/en/.  


