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  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال  

  
  

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

  
  

  المدير العامتقرير من 
  
  
مهــات والرضــع وصــغار خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األ نفيــذفــي تالمحــرز يصــف التقريــر التقــدم   -١
وضــع معلومــات عــن ويتضــمن أيضــًا . )٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عتها جمعيــة الصــحة فــي القــرار اعتمــدطفــال التــي األ

 ٢٢-٣٤ج ص عالقـرار المعتمـدة فـي المدونـة الدوليـة لقواعـد تسـويق بـدائل لـبن األم  لتنفيـذالمتخـذة التدابير الوطنيـة 
ويصــف التقــدم المحــرز فــي الصــادرة عــن جمعيــة الصــحة الالحقــة  المعنيــة قــراراتالمــن خــالل ثــة والمحدّ  )١٩٨١(

رحبـت  اعلى نحو م ع وصغار األطفالضللترويج غير المالئم ألغذية الر حد وضع بشأن التقنية اإلرشادات  إعداد
  ).٢٠١٦( ٩-٦٩ج ص عجمعية الصحة في القرار مع التقدير به 
  

التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار 
  األطفال

  
  تحقيق الغايات العالمية من أجلالتقدم المحرز 

  
: بلـــغ مجمـــوع األطفـــال دون ســـن الخامســـة المصـــابين بـــالتقزم علـــى الصـــعيد (التقـــزم) ١الغايـــة العالميـــة   -٢

 وكـان يقـيم ٢٠١٦مليـون طفـل فـي عـام  ١٥٥وانخفض هذا العدد إلى . ٢٠٠٠مليون طفل في عام  ١٩٨العالمي 
بلـدًا  ٤٤ومن بين المسجل. ويستمر االتجاه التنازلي منهم في أفريقيا.  ٪٣٨ومن األطفال المعنيين في آسيا  ٪٥٦

بلـدًا آخـر  ١٩وبلـدًا يسـير فـي المسـار الصـحيح  ١٧توافرت بشأنه بيانات حديثة كافية لتقدير التقـدم المحـرز هنـاك 
  .٢٠١٦في عام  الغاية العالمية يحرز بعض التقدم من أجل تحقيق

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

مـــا مجموعـــه ممـــا يمثـــل ، ٢٠١٢المقـــدرة فـــي عـــام  ٪٣٠بنســـبة مقارنـــة  ٢٠١٦٪ فـــي عـــام ٣٣فـــي ســـن اإلنجـــاب 
التقديرات. وتسجَّل أعلـى المعـدالت حسب  ٢٠١٦في عام معانية من فقر الدم مليون امرأة في سن اإلنجاب  ٦١٣

  جنوب آسيا.في في وسط أفريقيا وغربها و 
  
ـــوزن عنـــد المـــيالد): ( ٣الغايـــة العالميـــة   -٤ تعمـــل المنظمـــة ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة انخفـــاض ال

ة والوطنيـة بالتعاون مع القطاع األكاديمي في الوقت الحـالي علـى تحـديث التقـديرات العالميـة واإلقليميـف) ي(اليونيس
وهنـاك مشـاورة قطريـة المسـجلين فـي الحسـبان. للمواليـد األحيـاء غيـر والمنهجية المستخدمة بغية أخذ النسبة العالية 
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، كــان وزن ٢٠١٠-٢٠٠٥الخاصــة بــالفترة ن معــدل االنتشــار المقــدر. ووفقــًا ألحــدث التقــديرات العالميــة أجاريــة بشــ
  غرام. ٢٥٠٠من المواليد يقل عن  ٪١٥
  
بلـغ العـدد المقـدر لألطفـال دون سـن الخامسـة الـذين يعـانون مـن زيـادة  (زيـادة الـوزن): ٤الغاية العالمية   -٥

المسـجل فـي معـدل االنتشـار وفـي واالرتفـاع  .٢٠١٦) فـي عـام ٪٦مليـون طفـل ( ٤١الوزن علـى الصـعيد العـالمي 
 ٢٠١٦ماليـين طفـل آخـر يعـاني مـن زيـادة الـوزن فـي عـام  ١٠وكـان هنـاك مسـتمر. طفيف غير أنه عدد األطفال 

األطفــال دون ســن الخامســة فــي أفريقيــا  لــدىويرتفــع معــدل انتشــار زيــادة الــوزن . ٢٠٠٠مقارنــة بالتقــديرات فــي عــام 
  ).٪١٠) وشمال أفريقيا (٪١١(الوسطى آسيا و ) ٪١٢(الجنوبية 

  
بلغـــت نســـبة األطفـــال دون الشـــهر الســـادس مـــن العمـــر الـــذين  الطبيعيـــة):(الرضـــاعة  ٥الغايـــة العالميـــة   -٦

 ٢٠١١ بــين عــاميحســب التقــديرات ٪ علــى الصــعيد العــالمي ٤٠ تقتصــر تغــذيتهم علــى الرضــاعة الطبيعيــة حصــراً 
فـي  ٪٥٠. وبناًء على أحدث تقديرات المسح الخاصة بتلك الفتـرة، تزيـد معـدالت الرضـاعة الطبيعيـة علـى ٢٠١٦و

  بلدًا. ٦٨٪ في ٥٠بلدًا وتقل عن  ٣٣
  
ـــة   -٧ ـــة العالمي فـــي المعـــانين مـــن الهـــزال  بلـــغ العـــدد المقـــدر لألطفـــال دون ســـن الخامســـة (الهـــزال): ٦الغاي

ومن بين أولئك الوخيم.  مليون طفل يعاني من الهزال ١٧منهم مليون طفل  ٥٢على الصعيد العالمي  ٢٠١٦ عام
ونســـــبة األطفـــــال المقيمـــــين فـــــي  ٪٦٩بلغـــــت نســـــبة األطفـــــال المقيمـــــين فـــــي آســـــيا مـــــن الهـــــزال المعـــــانين األطفـــــال 

  جنوب آسيا فهو موطن ألكثر من نصف أطفال العالم المصابين بالهزال. اأم. ٪٢٧ أفريقيا
  
، بمـا فـي ذلـك ٢٠٣٠وضع حد لجميع أشكال سـوء التغذيـة بحلـول عـام إلى طموحها عن  البلدانوأعربت   -٨

نظــر وعنــدما  ١لــدى األطفــال دون ســن الخامســة. والمتصــلة بــالتقزم والهــزال المتفــق عليهــا دوليــًا" غايــات"التحقيــق 
أن ، طلب بعـض الـدول األعضـاء مـن المنظمـة في المسألة في دورته الثامنة والثالثين بعد المائةالمجلس التنفيذي 

 األطفـال وصـغار والرضـع األمهـات بتغذيـة الخاصـة الشـاملة التنفيـذالغايـات الـواردة فـي خطـة مواءمـة سـبل توضـح 
أثـر اليونيسـف اون مـع بالتعـبالتـالي المنظمـة وحللـت  ٢٠٣٠.٢خطة التنمية المستدامة لعام مع الغايات الواردة في 

الخاصــة جهــود المبذولــة فــي الوقــت الحــالي فــي إطــار خطــة التنفيــذ الشــاملة ومســتوى ال المضــطلع بــه تمديــد العمــل
إذا تســــنى مــــا يلــــي:  إلــــى ويشــــير هــــذا التحليــــل ٢٠٣٠.٣حتــــى عــــام  بتغذيــــة األمهــــات والرضــــع وصــــغار األطفــــال

والمحقـــق فـــي البلـــدان  ٪٤النخفـــاض الســـنوي المتفـــق عليـــه حاليـــًا بمقـــدار معـــدل االحفـــاظ علـــى  يتعلـــق بـــالتقزم فيمـــا
فــي عــدد األطفــال المعــانين مــن  ٪٥٠إلــى انخفــاض بنســبة ذلــك يؤدي فســ، لمــدة خمــس ســنوات أخــرىاألفضــل أداًء 

خفض نسبة النساء في توقع فيما يتصل بفقر الدم من المالئم وقد يكون ؛ ٢٠٣٠مليون طفل) في عام  ٨١التقزم (
انخفـاض فـي تحقيـق نظـرًا إلـى عـدم مالحظـة  ٢٠٣٠حتـى عـام ٪ ٥٠سن اإلنجاب المعانيـات مـن فقـر الـدم بنسـبة 

انخفـاض تحقيـق توقـع فيما يخص انخفاض الوزن عنـد المـيالد على نحو مماثل ويمكن ؛ معدل االنتشار حتى اآلن
 ٪٣خفـض معـدل االنتشـار العـالمي إلـى أقـل مـن فيما يتعلق بزيـادة الـوزن ويمكن ؛ ٢٠٣٠عام  بحلول ٪٣٠بنسبة 

                                                           
ـــــرار    ١ ـــــة المســـــتدامة ) ٢٠١٥( ٧٠/١الق ـــــا: خطـــــة التنمي ـــــل عالمن ـــــة العامـــــة لألمـــــم المتحـــــدة، تحوي الصـــــادر عـــــن الجمعي

  .٢٠٣٠ لعام
، المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثـين بعـد المائـة، ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م تانظر الوثيقة    ٢

  (باإلنكليزية). ٤الجلسة الثانية عشرة، الفرع 
  والمعنونة ف يالمناقشة الصادرة عن المنظمة واليونيس ورقةفي لحساب لُيشار إلى األساس المنطقي المتبع    ٣
"The extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition targets to 2030" ) علـى الموقـع اإللكترونـي

، تـــــــــــــــم http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/discussion-paper-extension-targets-2030.pdf?ua=1التـــــــــــــــالي: 
 .)٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ١٤االطالع في 
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؛ ٢٠٣٠التصــاعدي بحلــول عــام تجــاه االممــا يعكــس فــي حــال تطبيــق المعــدل المالحــظ فــي البلــدان األفضــل أداًء 
علــى الرضــاعة الطبيعيــة المعتمــدين أن تبلــغ نســبة الرضــع فيمــا يتصــل باالقتصــار علــى الرضــاعة الطبيعيــة ويمكــن 

أيضـــًا فـــي االعتبـــار اإلنجـــازات إذا ُأخـــذت  ٢٠٣٠فـــي عـــام  ٪٧٠األشـــهر الســـتة األولـــى مـــن العمـــر حصـــرًا خـــالل 
خفـض وبنـاًء علـى تجربـة البلـدان التـي أحـرزت التقـدم فيمـا يخـص الهـزال  ويمكن؛ األفضل أداءً في البلدان المحققة 

ة تعزيـز وضـوح تحديـد التوقعـات الخاصـوٕاضافة إلـى  .٢٠٣٠بحلول عام  ٪٣إلى أقل من معدل االنتشار العالمي 
إطـار قـد يسـمح هـذا التحليـل بتتبـع التقـدم المحـرز فـي ، ٢٠٣٠بحلـول عـام  "حد لجميع أشكال سوء التغذيـة"بوضع 

  .٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام 
  

  ية شاملةو وتغذ ئيةتهيئة بيئة داعمة لتنفيذ سياسات غذا: ١اإلجراء 
  
التـي ُزودت مـؤخرًا  ١قاعدة البيانات العالمية للمنظمة بشأن تنفيذ إجراءات التغذيـةوفقًا للبيانات الواردة في   -٩

هنــاك عــدد  ٢،)٢٠١٧-٢٠١٦لسياســـــات التغذيـــــة العالميــــة (الثــاني االســتعراض المســتمدة مــن بأحــدث المعلومــات 
) التي لديها سياسات وخطط وطنية تتضمن أهدافًا واسـتراتيجيات صـريحة ترمـي إلـى ١٨٩أكبر بكثير من البلدان (

غايــات التغذيــة أهــدافًا تتــواءم مــع بلــدًا  ١٨٢درج مــا مجموعــه يــو الصــحية. تحســين التغذيــة وتعزيــز الــنظم الغذائيــة 
بلـدًا فقـر الـدم لـدى  ٩١بلـدًا التقـزم و ١١٣سـتهدف ي علـى النحـو التـالي:في سياساته وخططه  ٢٠٢٥العالميــة لعام 

ـــدًا زيـــادة وزن األطفـــال و ١٤١بلـــد انخفـــاض الـــوزن عنـــد المـــيالد و ١٠١النســـاء و ـــدًا الرضـــاعة الطبيعـــة  ١٢٩بل بل
ألمـم المتحـدة للمسـاعدة اإلنمائيـة لبلـدًا لديـه إطـار عمـل  ٩٢بلدًا من أصل  ٤٩وأدرج بلد الهزال.  ١٠١الحصرية و

بلـــدًا مـــن أصـــل  ١٦٥أدمـــج ســـيما بخصـــوص التقـــزم. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ذيـــة العالميـــة فـــي اإلطـــار والالتغغايـــات 
علــى النحــو الغايــات الخاصــة بــاألمراض غيــر الســارية المرتبطــة بــالنظم الغذائيــة لهــا صــلة ببلــدًا أيضــًا أهــدافًا  ١٨٩

السـكري فـي ببلـدًا و  ٨٢ضـغط الـدم فـي ارتفـاع بو بلـدًا  ٩٢ الملـح فـيالصـوديوم/ التالي: اتصلت األهـداف بمـدخول 
السياسـات الراميـة إلـى ولـوحظ التقـدم فـي بلـدًا.  ١٥٢زيادة الوزن والسـمنة لـدى البـالغين والمـراهقين فـي ببلدًا و  ١٣٢

ويجـري توســيم األغذيــة اآلن فــي والوقايــة مــن ســوء التغذيـة الحــاد وتــدبيره العالجــي. تشـجيع الــنظم الغذائيــة الصـحية 
ارتفـع عـدد البلـدان التـي تتخـذ اإلجـراءات وعلى نحو مماثل،  ٢٠١٠.٣-٢٠٠٩بلدًا في الفترة  ٥١بل قابلدًا م ١٢٢

فــي بلــدًا  ٦٠إلــى  ٢٠١٠-٢٠٠٩بلــدًا فــي الفتــرة  ٢٩فــي مجــال إعــادة تركيــب األغذيــة مــن فــي المجــاالت التاليــة: 
الـدهون المتحولـة حظـر وفي مجال تقليل استخدام الصوديوم/ الملح)؛ بلدًا على  ٤٠(بتركيز  ٢٠١٧-٢٠١٦ الفترة
إلـــى  ١٥الماليـــة الراميـــة إلـــى تشـــجيع الـــنظم الغذائيـــة الصـــحية مـــن  بلـــدًا؛ وفـــي مجـــال السياســـات ٢٦إلـــى  ١٢مـــن 
جــراءات اإلعــن اتخــاذ  المبلغــةوارتفــع عــدد البلــدان بالســكر). التــي تحلــى بلــدًا فــي مجــال المشــروبات  ٣٠بلــدًا ( ٣٨

 ٢٠١٧-٢٠١٦بلـدًا فـي الفتـرة  ٨١إلـى  ٢٠١٠-٢٠٠٩فـي الفتـرة بلـدًا  ٣٧دل مـن لعالج سـوء التغذيـة الحـاد المعتـ
  بلدًا. ٨٧إلى  ٤٧سوء التغذية الحاد الوخيم من ولعالج 

  

                                                           
تشـــــرين األول/  ١٢(تـــــم االطـــــالع فـــــي  /http://www.who.int/nutrition/gina/enعلـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي التـــــالي:    ١

  ).٢٠١٧ أكتوبر
٢                  Global nutrition policy review 2016-2017: country progress in creating enabling policy 

environments for promoting healthy diets and nutrition ( DRAFT). Geneva: World Health Organization; 
2017 (http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf, accessed 14 
December 2017).  

٣        Global nutrition policy review: what does it take to scale up nutrition action?  Geneva: World Health 
Organization; 2013 (http://www.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyreview/en/, accessed 
12 October 2017).  
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وقـد اعتمـدت اللجنـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيا فـي وتتواصل صياغة الخطط واالسـتراتيجيات اإلقليميـة.   -١٠
جنـوب شـرق آسـيا  المزدوج لسوء التغذية فـي إقلـيملتخفيف العبء دورتها التاسعة والستين خطة العمل االستراتيجية 

وُوضــعت خطــط إقليميــة للتغذيــة تجســد خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات . ٢٠٢٥-٢٠١٦فــي الفتــرة 
  .٢٠٢٠-٢٠١٥بتغطية الفترة المحيط الهادئ  رباألطفال في اإلقليم األوروبي وٕاقليم غ والرضع وصغار

  
أعــدت اســتراتيجية وخريطــة طريــق وقــد بلــدًا وثــالث واليــات هنديــة.  ٦٠وتغطــي حركــة تعزيــز التغذيــة اآلن   -١١

ـــالتركيز علـــى تخطـــيط  ٢٠٢٠-٢٠١٦جديـــدتان للفتـــرة  النتـــائج المتعلقـــة بالتغذيـــة وتحديـــد مجموعـــة مشـــتركة مـــن ب
شــملت شـــبكة األمـــم ، ٢٠١٦وفــي عـــام وتتوســـع شــبكات الجهـــات صــاحبة المصـــلحة. تكاليفهــا وتنفيـــذها وتمويلهــا؛ 

أغلبيـتهم  تتألفـو متفانيًا في العمل في مجال التغذيـة علـى نطـاق جميـع بلـدان الحركـة موظفًا  ٧٣٣تحدة للحركة لما
مــن مــواطني البلــد المعنــي. وتركــز شــبكة األمــم المتحــدة دعمهــا علــى السياســات واالســتراتيجيات والخطــط والبــرامج 

(ضـمان أن  SMARTبمـا فـي ذلـك تحديـد الغايـات باسـتخدام نهـج  ،طاعية ومتعددة القطاعـات المتصـلة بالتغذيـةقال
وتعزيــــز القــــدرة علــــى تــــوفير الخــــدمات )؛ محــــددة زمنيــــاً و والتحقيــــق ومناســــبة  وقابلــــة للقيــــاس محــــددةتكــــون الغايــــات 

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

تحســين التغذيــة وإلعــالن عقــد األمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل  الرامــي إلــىواسـتجابًة لتنشــيط الــزخم العــالمي   -١٢
هـــــا فـــــي مجـــــال التغذيـــــة وأعمالمطامحهـــــا وثيقـــــة المنظمـــــة  أعـــــدت ٢٠١٦،١فـــــي عـــــام  )٢٠٢٥-٢٠١٦التغذيـــــة (

تقـــاء بالتغذيـــة خـــالل ر بتحديـــد دورهـــا وقيمتهـــا الفريـــدة ورؤيتهـــا ومهمتهـــا ونظريـــة التغييـــر لال ٢٠٢٥٢-٢٠١٦ للفتـــرة
  العقد.

  
خطـط التغذيـة إدراج جميـع التـدخالت الصـحية الالزمـة والفعالـة ذات األثـر علـى التغذيـة فـي : ٢اإلجـراء 
  الوطنية

  
واصلت المنظمة وضع اإلرشادات بشأن التدخالت التغذويـة الفعالـة بمـا فـي ذلـك بشـأن المواضـيع التاليـة:   -١٣

التغذيــة فــي إطــار خــدمات رعايــة األم والوليــد؛ التــي تتــيح الطبيعيــة وتعزيزهــا ودعمهــا فــي المرافــق حمايــة الرضــاعة 
(الحديــــد لــــدى الرضــــع واألطفــــال والبالغــــات  الزهيــــدة المقــــدار الغذائيــــةمكمــــالت تــــوفير الالســــابقة للــــوالدة؛ الرعايــــة 

تقـــديم  فـــي دوائـــر الصـــناعة ومواقـــع إغنـــاء األغذيـــة بالمغـــذيات الزهيـــدة المقـــداربعـــد الـــوالدة)؛ والمراهقـــات والنســـاء 
غذيــة الرضــع المصــابين توالحوامــل)؛ أغذيــة يســتهلكها الرضــع وصــغار األطفــال  –(دقيــق الــذرة والســميد  الخــدمات

العدوى المعالجة الكيميائية الوقائية لمكافحة بأمراض سارية (مرض فيروس زيكا وفيروس العوز المناعي البشري)؛ 
ــ ٣بالديــدان الطفيليــة المنقولــة عــن طريــق التربــة. مكتبــة اإللكترونيــة الم المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة عبــر بوابــة وتعمَّ

المكتبـــة عنوانـــًا وعبـــر  ١٢٠التـــي تتضـــمن اآلن  ٤)eLENAالمكتبـــة اإللكترونيـــة ( التغذيـــةإجـــراءات حـــول للبّينـــات 

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

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

http://www.who.int/entity/nutrition/publications/nutrition-strategy-2016to2025/en/index.html تـــــم االطـــــالع ،
  ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٢في 
يمكن االطالع على المبادئ التوجيهية المعنية على الصفحات اإللكترونيـة المخصصـة للتغذيـة علـى الموقـع اإللكترونـي    ٣

 .٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٧، تم االطالع في /http://www.who.int/nutrition/publications/enالتالي: 

  ).٢٠١٧ تشرين األول/ أكتوبر ١٢(تم االطالع في  /http://www.who.int/elena/enعلى الموقع اإللكتروني التالي:    ٤
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وعــن طريــق الجلســات اإلعالميــة اإلقليميــة والقطريــة.  ١)eLENAmobileاإللكترونيــة باســتخدام الهــاتف المحمــول (
  جريت مشاورات عامة بشأن تحديد األولويات التوجيهية للثنائية المقبلة.وأُ 
  

ن أبلــدًا خــدمات اإلرشــاد بشــ ١٤٨يتــيح عمــا يلــي:  ٢تحليــل الســتخدام المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــةوكشــف   -١٤
أكثــر منــه علــى مواصــلة التشــديد علــى االقتصــار علــى الرضــاعة الطبيعيــة خــالل ســتة أشــهر بالرضــاعة الطبيعيــة 

بلـدًا  ١٢٠ويـوفر ؛ لألطفـالالمستشـفيات الصـديقة مبـادرة بلـدًا  ١١١وينفـذ الرضاعة الطبيعيـة خـالل عـامين وأكثـر؛ 
القمـح أو دقيـق الـذرة (بالحديـد بلـدًا علـى إغنـاء  ٧٤ويعمـل جرع الحديد المكملة للحوامل والنساء في سن اإلنجـاب؛ 

 فـي مواقـعبالمغذيات الزهيدة المقـدار يستهلكها الرضع وصغار األطفال األغذية التي إغناء بلدًا على  ٥٢أساسًا) و
التغذيـة البديلـة بلدًا تغذية الرضـع فـي سـياق فيـروس العـوز المنـاعي البشـري عـن طريـق  ٦٧ويدير الخدمات؛ تقديم 
  لألطفال والنساء. العالج باألدوية الطاردة للديدانبلدًا  ٦٩ويتيح ؛ أساساً 

  
  وتشملها: حفز سياسات وبرامج إنمائية خارج قطاع الصحة تعترف بالتغذية ٣اإلجراء 

  
أولويـــة أكبـــر لمناقشـــة  لجنـــة األمـــن الغـــذائي العـــالميمنحـــت  الـــدولي الثـــاني بشـــأن التغذيـــةالمـــؤتمر عقـــب   -١٥

االســتثمار فــي الــنظم الغذائيــة الصــحية وبحثــت اللجنــة مــا يلــي: الغذائيــة الصــحية. التغذيــة والــنظم السياســات بشــأن 
وفــي الوقايــة مــن التقــزم؛ وسياســات بشــأن البيئــات الغذائيــة الصــحية؛ وتقيــيم أثــر السياســات الغذائيــة علــى التغذيــة. 

المــؤتمر الــدولي الثــاني بشــأن المرحلــي عــن بعقــد العمــل مــن أجــل التغذيــة والتقريــر الخــاص عمــل الوناقشــت برنــامج 
وُدعيت المنظمـة إلـى لمشاركة اللجنة في االرتقاء بالتغذية.  ٢٠١٩-٢٠١٨ر عمل جديد للفترة واعُتمد مساالتغذية 

  .لجنة األمن الغذائيل المجلس االستشاريالمشاركة كعضو في 
  

  : إتاحة الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ التدخالت التغذوية٤اإلجراء 
  

قـادرة علـى تنـاول التغذيـة بالتصـدي للفقـر مـن خـالل الحمايـة االجتماعيـة تـدخالت تسـتثمر الحكومـات فـي   -١٦
نسبة أكبر ستهدف وتوالتحويالت النقدية وتحسين اإلمداد بخدمات المياه واإلصحاح وتوفير الوجبات في المدارس. 

التغذية في الوقت الحالي القطاعات التي تتصدى لمحددات الميزانية المحلية الحكومات في مخصصات بكثير من 
المحلــي علــى التــدخالت الحكومــات ويختلــف إنفــاق األساســية ممــا يتــيح الفرصــة لتمويــل برنــامج عمــل أكثــر تكــامًال. 

مـن الميزانيـة اإلجماليـة  ٪١٠الرامية إلى التصدي لنقص التغذية من بلد إلى آخر إذ ينفق بعـض البلـدان أكثـر مـن 
  ٣التغذية. على

  
الجهـــات إنفـــاق إجمـــالي ارتفـــع ثغـــرات كبيـــرة فـــي تمويـــل التـــدخالت الخاصـــة بالتغذيـــة. وقـــد  تســـّجلوتظـــل   -١٧

 ٢٠١٥و ٢٠١٤ماليــين دوالر أمريكــي) فقــط بــين عــامي  ٥( ٪١المانحــة علــى التــدخالت الخاصــة بالتغذيــة بنســبة 
. ٢٠١٥في عام  ٪٠,٥٠إلى  ٢٠١٤في عام  ٪٠,٥٧الخارجية اإلجمالية من وانخفض كنسبة للمساعدة اإلنمائية 

ـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية  ـــة وعالجهـــا ويمثـــل اإلنفـــاق علـــى الوقاي ـــالنظم الغذائي فقـــط مـــن  ٪٠,٠١المرتبطـــة ب
  المساعدة اإلنمائية الخارجية اإلجمالية.

                                                           
تشــرين األول/  ١٢(تــم االطــالع فــي  /http://www.who.int/elena/eLENAmobile/enعلــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ١

  ).٢٠١٧أكتوبر 
٢   Global nutrition policy review 2017. Geneva: World Health Organization  .(قيد الطبع) 

٣               Global nutrition report 2017: nourishing the SDGs. Bristol: Development Initiatives; 2017 

(https://www.globalnutritionreport.org/files/2017/11/Report_2017.pdf, accessed 18 December 2017).  
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مليـار  ٧٠قـدره ضرورة اسـتثمار مبلـغ إضـافي إلى  ١من أجل التغذيةالبنك الدولي لالستثمار وأشار إطار   -١٨
ســنوات لتحقيــق الغايــات العالميــة المتعلقــة بــالتقزم وفقــر الــدم لــدى النســاء واالقتصــار  ١٠ ىدوالر أمريكــي علــى مــد

لســـد ثغـــرة تمويـــل الصـــحة مرفـــق التمويـــل العـــالمي وأنشـــئ الهـــزال الـــوخيم. علـــى الرضـــاعة الطبيعيـــة وتعزيـــز عـــالج 
بلـدًا مـؤهًال للحصـول علـى التمويـل مـن  ٦٧وهنـاك حـوالي . ةتغذيـالو اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق 

  الصندوق االستئماني للمرفق.
  

قطع التزامـات ماليـة وسياسـية جديـدة ودعت منظمة التغذية من أجل النمو الجهات صاحبة المصلحة إلى   -١٩
) ٢٠١٧الربيــــع للبنــــك الــــدولي (نيســــان/ أبريــــل اجتمــــاع  شـــملتالرفيعــــة المســــتوى  االجتماعــــاتسلســــلة مــــن  خـــالل

وجـــت تُ و ) ٢٠١٧أيـــار/ مـــايو  ٢٦إلـــى  ٢٢أبـــاد، الهنـــد، مـــن  لمصـــرف التنميـــة األفريقـــي (أحمـــدواالجتمـــاع الســـنوي 
تــم التعهــد فيــه و  ٢٠١٧تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٤فــي إيطاليــا فــي الــذي ُعقــد مــؤتمر القمــة العــالمي بشــأن التغذيــة ب

  دوالر أمريكي. ليارم ٣,٤بمبلغ قدره 
  

  هوتقييم : رصد تنفيذ السياسات والبرامج٥اإلجراء 
  

ـــــــار/ مـــــــايو   -٢٠ ـــــــي أي ـــــــة والســـــــتون ف ـــــــة الثامن ـــــــة الصـــــــحة العالمي ـــــــرر مال ٢٠١٥اعتمـــــــدت جمعي   اإلجرائـــــــي ق
المؤشــرات األساســية اإلضــافية إلطــار الرصــد العــالمي أن تعتمــد ) ١(مــا يلــي: ) الــذي قــررت فيــه ١٤(٦٨ج ص ع
أن توصــي الــدول األعضــاء بتقــديم التقــارير عــن كامــل مجموعــة ) ٢( األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال؛لتغذيــة 

ومؤشر بيئة السياسات  ٦و ٤و ١، باستثناء المؤشرات الخاصة بالعملية ٢٠١٦المؤشرات األساسية ابتداًء من عام 
وافقــة عليهــا، وســيتم تقــديم التقــارير ، التــي سيستعرضــها المجلــس التنفيــذي بمجــرد أن تتــاح، مــن أجــل الم١والقــدرات 

مجموعـة وُكلفـت . أن تطلب من المدير العام توفير المزيد من اإلرشاد العملي) ٣( فصاعدًا؛ ٢٠١٨عنها من عام 
وضـــع مواصـــلة بمهمـــة  ٢والمعنيـــة برصـــد التغذيـــة فيالمنظمـــة واليونيســـالخبـــراء االستشـــارية التقنيـــة المشـــتركة بـــين 

وفــاء مــدى ذلــك  المؤشــرات المختلفــة بمــا فــيجوانــب المجموعــة االستشــارية علــى والتحقــق منهــا. وعملــت المؤشــرات 
لتقيـيم جـدوى تقـديم التقـارير  استكشـافيةجريـت دراسـة وأُ المؤشرات بالغرض ومدى مالءمة التعريف وتوافر البيانـات. 

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

  بها الموصى والتعاريف المؤشرات: الجدول
 

  التعريف  المؤشر اسم
حاصـلين علـى أغذيـة لشـهرًا وا ٢٣أشهر و ٦نسبة األطفال المتراوحة أعمارهم بين   تنوع النظام الغذائي األدنى  -١

  فئات غذائية وأكثر ٥من 
تــوفير جــرع الحديــد المكملــة قبــل   -٢

  الوالدة
الحمــل فتــرة نســبة النســاء اللــواتي اســتهلكن أي مكمــالت محتويــة علــى الحديــد أثنــاء 

  الماضيين عامينفي غضون ال ةأو السابق ةالحالي
إتاحــة بــرامج وطنيــة تشــمل تقــديم   -٣

خــــــــدمات اإلرشــــــــاد فــــــــي مجــــــــال 
  العمومية و/ أو التغذية الصحة

الطبيعيــــة  إتاحــــة برنــــامج وطنــــي يشــــمل تــــوفير خــــدمات اإلرشــــاد بشــــأن الرضــــاعة
شهرًا من العمـر عبـر الـنظم الصـحية  ٢٣ألمهات الرضع من سن الوالدة إلى بلوغ 

  برامج مجتمعية أخرىأو 
كثافة المهنيين المعنيـين بالتغذيـة   -٤

  المدربين 
  نسمة في سنة معينة ١٠٠ ٠٠٠كل عدد المهنيين المعنيين بالتغذية المدربين 

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

reaching the global targets for stunting, anemia, breastfeeding, and wasting. Directions in 
development – human development. Washington, DC: World Bank; 2017 
(https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26069, accessed 12 October 2017).  

 ).٢٠١٤) (٩(٦٧ع  ص  جاستجابًة للمقرر اإلجرائي  ٢٠١٥أنشئت عام    ٢
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  ١المجموعة االستشارية.مشورة إلى خاصة بهذه المؤشرات العملية الرشادات اإلواستندت   -٢١
  

اإلرشـادات بشـأن و  المدونـة الدوليـة لقواعـد تسـويق بـدائل لـبن األمالتقدم المحرز في تنفيذ 
  وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرضع وصغار األطفال

  
تســريع وتيــرة اإلجـــراءات  ٢٠١٧-٢٠١٦فــي الفتــرة واصــلت الــدول األعضــاء والجهــات الشــريكة واألمانــة   -٢٢

اعتمــدت ثــالث دول أعضــاء أي  ٢٠١٦ومنــذ آذار/ مــارس الراميــة إلــى تحســين تغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال. 
("المدونـة")  لقواعـد تسـويق بـدائل لـبن األمالدوليـة ألبانيا ومنغوليا وتايلند تدابير قانونيـة جديـدة لتـدعيم تنفيـذ المدونـة 

وقـدمت األمانـة الـدعم التقنـي إلـى منغوليـا وتايلنـد الالحقة الصادرة عـن جمعيـة الصـحة ورصـدها.  المعنية القراراتو 
  خالل عملية الصياغة.

  
للرصــد والــدعم علــى وتــدعيمًا لجهــود التنفيــذ والرصــد التــي تبــذلها الــدول األعضــاء، عملــت شــبكة المنظمــة   -٢٣

 المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم والقــرارات المعنيــة الالحقــة لجمعيــة الصــحةالصــعيد العــالمي لتنفيــذ 
إلنشــاء نظــم فعالــة لتزويــد الــدول األعضــاء بــأدوات وٕارشــادات عمليــة ) علــى بروتوكــول NetCodeشــبكة ( العالميــة

تســويق غيــر المالئــم ألغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال والتمكــين مــن للرصــد بهــدف المســاعدة علــى القضــاء علــى ال
إجــراءات وٕارشــادات  NetCodeشــبكة ويتضــمن بروتوكــول تقيـيم مســتوى التقيــد بالمدونــة والتــدابير الوطنيــة بانتظــام. 

الكشـف عـن االنتهاكـات المزعومـة للتـدابير الوطنيـة الراهنـة إرساء نظـام وطنـي للرصـد؛ ما يلي: إلى  فوأدوات تهد
التقيـد بالتـدابير الوطنيـة إجراء تقييمات دورية للتحقـق مـن مسـتوى واتخاذ اإلجراءات بشأنها؛ والمدونة والتحقيق فيها 

ووضـع البـرامج بد من التصـدي لهـا عبـر اتخـاذ تـدابير سياسـية وتشـريعية والمسائل التي الوالمدونة وتحديد الثغرات 
قبـــــل وضـــــع الصـــــيغة النهائيـــــة فـــــي تشـــــرين األول/ دول أعضـــــاء مختـــــارة ب البروتوكـــــول فـــــي وُجـــــرّ  ٢واالســـــتثمار.

علـى  بنـاءً  التسـويق غيـر المالئـممسـحًا متعمقـًا بشـأن ممارسـات وأجـرت شـيلي وٕاكـوادور والمكسـيك . ٢٠١٧ أكتوبر
بوديــا وكينيــا البروتوكــول بإعــداد إطــار للتنفيــذ والرصــد مــن أجــل إنفــاذ قوانينهمــا الوطنيــة مفــت كالبروتوكــول بينمــا كيّ 

ف والجهات الشريكة لهما على بناء قـدرة الـدول األعضـاء فـي يوواظبت المنظمة واليونيسالتي تسري على المدونة. 
عمـل إقليميتـان للتـدريب حلقتـا  وُعقـدت. NetCodeمجال رصد المدونة وتنفيذها على نحو فعـال عـن طريـق شـبكة 

بشأن تنفيذ المدونة والبروتوكول اسـتهدفتا الـدول األعضـاء فـي إقلـيم األمـريكتين وٕاقلـيم شـرق المتوسـط فـي المكسـيك 
  وعمان على التوالي.

  
أن المدونـة فـي تشـرين الثـاني/ شـبإلكترونيـة ف دورة تمهيديـة ياستهلت المنظمة واليونيسـوعالوة على ذلك،   -٢٤

والموظفين المعنيين من والممارسين الصحيين والمجتمع المدني . وتستهدف الدورة راسمي السياسات ٢٠١٧نوفمبر 
  المنظمات الدولية وتتاح للعموم.

  

                                                           
١           WHO, UNICEF. Global Nutrition Monitoring Framework – Operational guidance for tracking 

progress in meeting targets for 2025. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/, accessed 18 
December 2017).  

٢     WHO, UNICEF. NetCode toolkit. Monitoring the marketing of breast-milk substitutes: protocol for 
ongoing monitoring systems. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en/, 
accessed18 December 2017).  
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 إرشـاداتفـي تنفيـذ الـدول األعضـاء لمسـاعدة ، أعـدت األمانـة دلـيًال للتنفيـذ ٩-٦٩ج ص علقرار واستجابًة ل  -٢٥
ويتضـمن الـدليل علـى نحـو فعـال.  بشأن وضع حد للتـرويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرضـع وصـغار األطفـال المنظمة

األساس المنطقي لكل توصية واردة في اإلرشادات ويشير إلى اإلجراءات التـي يحتمـل أن تتخـذها الـدول األعضـاء 
  ١.الرضع وصغار األطفالللترويج غير المالئم ألغذية  في تهيئة بيئة قانونية وسياسية تؤدي إلى وضع حد

  
ف خطــوات يالطبيعيــة وتعزيزهــا ودعمهــا، اتخــذت المنظمــة واليونيســحمايــة الرضــاعة وســعيًا إلــى النهــوض ب  -٢٦

وُنقحـت الخطـوات . الـوالدةللرضـاعة الطبيعيـة الناجحـة فـي جميـع مرافـق تطبيق الخطوات العشـر ترمي إلى ضمان 
الممارسـات الحاسـمة التـي تـدعم الرضـاعة الطبيعيـة فـي األيـام األولـى القليلـة المتصـلة ب أحدث العلوملتجسد العشر 

 المستشفيات الصديقة لألطفالمبادرة بتطبيق يجري تحديث إرشادات التنفيذ الخاصة على ذلك،  وبناءً  ٢من العمر.
رأسية لإلدارة والتنفيذ. وفي الوقت الحالي وهيكل أقل تعزيز الخدمات الصحية بالتركيز على على المستوى القطري 

في مرافق معينة كمرافق صديقة لألطفال. وال يتطلـب النمـوذج الجديـد آليـة مسـتقلة من الوالدات  ٪١٠ إال تسجلال 
  .أكثر استدامةً يكون تعزيزه و للتعيين ويكون بالتالي من األيسر 

  
لرضـاعة لصـالح امبـررات لالسـتثمار ف فـي نشـر يالمنظمـة واليونيسـ، شـاركت ٢٠١٧وفي آب/ أغسـطس   -٢٧

مــدى ضــرورة اســتثمار مبلــغ قــدره ووثقــت مبــررات االســتثمار  ٤وســجل عــالمي لتقيــيم الرضــاعة الطبيعيــة. ٣الطبيعيــة
النسـبة المئويـة لألطفـال  رفـعالمتمثلـة فـي لتحقيـق غايـة جمعيـة الصـحة فـي كـل مولـود دوالرات أمريكية فقـط  ٤,٧٠

علـــــى األقـــــل بحلـــــول  ٪٥٠إلـــــى دون الشـــــهر الســـــادس مـــــن العمـــــر المعتمـــــدين علـــــى الرضـــــاعة الطبيعيـــــة حصـــــرًا 
دوالرًا أمريكيـًا مـن العائـدات االقتصـادية. وبـّين  ٣٥وسيدر كـل دوالر مسـتثمر فـي الرضـاعة الطبيعيـة . ٢٠٢٥ عام

وجـــود أي بلـــد فـــي العـــالم يمتثـــل امتثـــاًال تامـــًا للسياســـات والبـــرامج عـــدم الســـجل العـــالمي لتقيـــيم الرضـــاعة الطبيعيـــة 
  ن الرضاعة الطبيعية.أالموصى بها بش

  
عن الرضاعة الطبيعية بوصفها حقًا ، ساعدت المنظمة في إعداد بيان ٢٠١٦وفي تشرين الثاني/ نوفمبر   -٢٨

المعنـي بـالحق فـي التمتـع بـأعلى مسـتوى ممكـن مـن لألمـم المتحـدة المقـرر الخـاص  صـدر عـنمـن حقـوق اإلنسـان 

                                                           
١               motion of foods for infants and young children Guidance on ending the inappropriate pro

implementation manual. Geneva: World Health Organization; 2017 
-promotion-inappropriate-ending-publications/infantfeeding/manualwww.who.int/nutrition/(http://

., accessed 18 December 2017)food/en/  
٢    Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and 

newborn services. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-facilities-maternity-newborn/en/, 
accessed 18 December 2017). 

٣          Nurturing the health and wealth of nations: the investment case for breastfeeding. New York, 
NY/Geneva: UNICEF/World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-collective-investmentcase.pdf?ua=1, 
accessed 17 October 2017).  

٤                 Global breastfeeding scorecard, 2017: tracking progress for breastfeeding policies and 
programmes. New York, NY/Geneva: UNICEF/World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2017.pdf?ua=1, accessed 
17 October 2017).  
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والفريـــق العامـــل المعنـــي ولجنـــة حقـــوق الطفـــل  لغـــذاءاالمعنـــي بـــالحق فـــي لألمـــم المتحـــدة الصـــحة والمقـــرر الخـــاص 
  ١وفي الممارسة.بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  والنظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي: هذا التقريربالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢٩
  

 الخاصــة الشــاملة التنفيــذ خطــةعــن الثنــائي الســنوات النظــر فــي التقريــر  بعــدالمجلــس التنفيــذي، 
  األطفال، قرر ما يلي: األمهات والرضع وصغار بتغذية

  
بخصـوص تغذيـة  ٢٠٢٥الغايات المحددة لعـام المتصل بتمديد بالتحليل يحيط علمًا أن  )١(

 ؛٢٠٣٠حتى عام  األمهات والرضع وصغار األطفال

لتغذيــة األمهــات والرضــع  الرصــد العــالميطــار إلالمؤشــرات األربعــة المتبقيــة  يعتمــدأن  )٢(
 ؛ على النحو المبين في هذا التقرير وصغار األطفال

المؤشـــرات فـــي أطرهـــا الوطنيـــة قائمـــة كامـــل النظـــر فـــي يـــدعو الـــدول األعضـــاء إلـــى أن  )٣(
  .)٢٠١٥( )١٤(٦٨ج ص عوتقديم التقارير عمًال بالمقرر اإلجرائي  لرصد التغذية

  
 

=     =     =  

                                                           
١        See Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right to Food, Right to Health, the 

Working Group on Discrimination against Women in law and in practice, and the Committee on the 
Rights of the Child in support of increased efforts to promote, support and protect breast-feeding. 
Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20871&LangID=E, 
accessed12 October 2017).  


