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مـــــن الـــــدول األعضـــــاء،  دولـــــة ٩٢والرعايـــــة االجتماعيـــــة، والتعلـــــيم، والتجـــــارة، والماليـــــة، والبيئـــــة، والصـــــناعة) فـــــي 
  منظومة األمم المتحدة، وبنوك التنمية، والجهات المانحة، والمجتمع المدني. التابعة لوالمنظمات 

  
كافـة التعليقــات التـي أدلــت بهـا الــدول األعضــاء  الــواردة فـي المرفــقيــذ الشـاملة وتتضـمن مســودة خطـة التنف  -٤

أثناء اجتماعات األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية والمشـاورات اإلقليميـة. وهـي تضـم العناصـر ذات الصـلة 
ــع وصــغار األطفــال،ســتراتيجيالتــي تنطــوي عليهــا اال ة العالميــة بشــأن أنمــاط ســتراتيجيواال ١ة العالميــة لتغذيــة الرضَّ

ة العالمية للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ستراتيجيوخطة العمل الخاصة باال ٢،التغذية والنشاط البدني والصحة
مـؤخرًا إطـار اإلجـراءات ذات األولويـة للمنظمـة فـي مجـال مكافحـة فيـروس العـوز المنـاعي ُحـدِّث  وقد ٣ومكافحتها.

ــد المبــادئ التوجيهيــة الُمعدَّلــة للمنظمــة فيمــا يتعلــق ٢٠٠٣ عــام يالبشــري وتغذيــة الرضــع، الصــادر فــ ، بحيــث ُيجسِّ
     ٤.طفلهافيروس من األم إلى هذا البالوقاية من انتقال 

ات والخطـط اإلقليميـة سـتراتيجيخـذ فـي االعتبـار عنـد إعـداد مسـودة الخطـة الشـاملة هـذه، عـدٌد مـن االوقد أُ   -٥
حــة التــي وضــعها االتحــاد نقَّ ة التغذيــة اإلقليميــة األفريقيــة المُ اســتراتيجييمــا يلــي: ذات الصــلة، والتــي تتمثــل تحديــدًا ف

 ٥)،٢٠١٢-٢٠٠٧)، وخطــــة العمــــل األوروبيــــة الثانيـــة بشــــأن سياســــة الغــــذاء والتغذيــــة (٢٠١٥-٢٠٠٥األفريقـــي (
 ٢٠١٩٧-٢٠١٠ذيـة ة اإلقليميـة بشـأن التغسـتراتيجيواال ٦،زمنة وخطة العمـل للحـد مـن سـوء التغذيـة الُمـاستراتيجيو 
قـة المحـيط وفـي إطـار "العمـل مـن أجـل األمـن الغـذائي فـي منط ٨،ة التغذيـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيااسـتراتيجيو 

  ٩.الهادئ"
  
ــوتُ   -٦ ، والتــي تتمثــل فــي أن تحــديات التــي تســتند إليهــاح مســودة خطــة التنفيــذ الشــاملة األســباب المنطقيــة وضِّ

دد جوانبها، وأن هناك إجراءات فعالة قد اُتخذت بشأن التغذية ولكن لم يـتم التوسـع التغذية في العالم بأسره تتسم بتع
فيهــا بالقــدر الكــافي، وأن هنــاك مبــادرات جديــدة قــد ُأطلقــت. وُتعــرِّف الخطــة أهــدافها وُتحــدِّد خمــس غايــات عالميــة 

يين، سلسلة من خمسة إجراءات ذات . كما تقترح على الدول األعضاء واألمانة والشركاء الدوللتحقيقها وٕاطارًا زمنياً 
التـي تـؤثر علـى التغذيـة، وكـذلك  ةلصحية الفعالـة واألنشـطة فـي غيـر مجـال الصـحد التدخالت اعدِّ أولوية كبرى، وتُ 

  المؤشرات الالزمة لرصد تنفيذ الخطة.

                                                           
 .٢٠٠٢في عام  ٢٥-٥٥ج ص عاعتمدتها جمعية الصحة في قرارها     ١

 .٢٠٠٤في عام  ١٧-٥٧ج ص عة في قرارها عتمدتها جمعية الصحا    ٢

 .٢٠٠٨في عام  ١٤-٦١ج ص عاعتمدتها جمعية الصحة في قرارها     ٣

٤    Antiretroviral drugs for treating pregnant women and preventing HIV infection in infants: recommendations for a 

public health approach – 2010 version. Geneva, World Health Organization, 2010; WHO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF. 

Guidelines on HIV and infant feeding. 2010. Principles and recommendations for infant feeding in the context of HIV and a 

summary of evidence. Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                                 

 .٢٠٠٧في عام  EUR/RC57/R4اعتمدتها اللجنة اإلقليمية ألوروبا في قرارها     ٥

 .٢٠١٠في عام  CD50.R11اعتمدها المجلس اإلداري لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية في قراره     ٦

 .٢٠١٠في عام  EM/RC57/R.4اعتمدتها اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط في قرارها     ٧

فـي  SEA/RC64/R4حثت اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا الدول األعضاء على اعتماد هذه االستراتيجية في قرارهـا     ٨
 .٢٠١١عام 

أّيـــــد  ٢٠١٠يـــــة فـــــي المحـــــيط الهـــــادئ لعـــــام أبلغـــــت أمانـــــة منتـــــدى جـــــزر المحـــــيط الهـــــادئ عـــــن أن مـــــؤتمر قمـــــة التغذ    ٩
ــــــــــــــــانواتو،  العمــــــــــــــــل خطــــــــــــــــة ــــــــــــــــيال، ف ــــــــــــــــورت ف ــــــــــــــــل  ٢٣-٢١(ب ــــــــــــــــع: ٢٠١٠نيســــــــــــــــان/ أبري ــــــــــــــــوان الموق )، انظــــــــــــــــر عن

http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements/2010/final-outcomes-of-food-summit-1.html  
 ).٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٧(اطُِّلع عليه في 
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  المبادرات الجديدة في مجال التغذية
  
غذيـة تنفيـذ مجموعـة محـددة مـن التـدخالت التغذويـة ة الُمثلى لضمان التحسن السريع للتستراتيجيتتطلب اال  -٧

حركــة بــين ودمــج التغذيــة فــي بــرامج الصــحة والزراعــة والتعلــيم والعمالــة والرعايــة االجتماعيــة والتنميــة. وقــد جمعــت 
الســلطات الحكوميــة للبلــدان التــي تعــاني مــن عــبء مرتفــع لســوء التغذيــة،  ٢٠١٠التغذيــة" التــي ُأطلقــت عــام عزيــز "ت

) ٢٠١٥-٢٠١٣(الفتـرة  المي للشركاء. وتدعو الحركة إلى بذل جهود مكثفة لتحسين التغذيـة علـى مـدىوتحالف ع
الــدعم  وتقــديمفــي الحركــة بالعمــل معــًا علــى تعبئــة المــوارد،  الشــركاء ة. وقــد التــزمســتراتيجيمــن خــالل مثــل هــذه اال

  التقني، وممارسة الدعوة رفيعة المستوى، وٕانشاء الشراكات االبتكارية.
  
األمــــم المتحــــدة بمواءمــــة  مؤسســــات منظومــــةواســــتجابة للتحــــديات التــــي تواجــــه التنســــيق النــــاجح، التزمــــت   -٨

أنشطتها على نحو أفضل على المستوى العـالمي مـن خـالل إصـالح اللجنـة الدائمـة للتغذيـة التابعـة لألمـم المتحـدة، 
  األطفال".  وع ونقص التغذية لدىالجوعلى المستوى القطري من خالل مبادرة "الجهود المتجددة لمكافحة 

  
بعـــدوى فيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري فـــي  تالفـــي حـــدوث إصـــابات جديـــدةالمبـــادرة الراميـــة إلـــى  كمـــا أن  -٩

تحسـين الحالـة التغذويـة لألمهـات تـدعم  ١،على قيـد الحيـاة وبقائهن به األطفال وتحسين صحة األمهات المصابات
  وأطفالهن. 

  
يمـــي، هنـــاك مثـــال نـــاجح للشـــراكة اإلقليميـــة وهـــو "تحـــالف البلـــدان األمريكيـــة للتغذيـــة وعلـــى المســـتوى اإلقل  -١٠

  . ٢٠٠٩ عام والتنمية من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية"، والذي ُأطلق في
  

وتســــهم مســــودة خطــــة التنفيــــذ الشــــاملة هــــذه فــــي المبــــادرات العالميــــة مــــن خــــالل تحديــــد الغايــــات العالميــــة   -١١
لهــذا محــددة مناقشــات ُنظِّمــت ذات األولويــة فــي قطــاع الصــحة وتعريــف أدوار األطــراف المعنيــة. وقــد واإلجــراءات 

  الغرض.
  

  الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم تنفيذ المدونة
  
يــوفر هــذا التقريــر أيضــًا المعلومــات عــن التقــدم الــذي  ٢مــرة كــل ســنتين، للمطالبــة بتقــديم التقــاريراســتجابًة   -١٢

الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم. وتغطــي خطــة التنفيــذ الشــاملة أيضــًا هــذا  تنفيــذ المدونــةلبلــدان فــي أحرزتــه ا
  الموضوع وتقترح األنشطة المستقبلية.

  
  التـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة فـــي قرارهـــا  ليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبن األمالدو  تنفيـــذ المدونـــةولـــم يـــتم   -١٣

ت جمعيـة الصـحة الالحقـة ذات الصـلة، بالقـدر نفسـه فـي جميـع البلـدان. فقـد ُوضـعت ، وٕانفاذ قـرارا٢٢-٣٤ج ص ع
مـن الـدول  ٣٧أعضاء وتمت صـياغتها فـي تسـع دول أخـرى. فـي حـين يعتمـد نحـو دول  ١٠٣اللوائح القانونية في 

                                                           
١    Global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their 

mothers alive, 2011–2015. برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري/ األيــدز، جنيــف ،
٢٠١١. 

معلومـات بصـورة دوريـة مـن الـدول األعضـاء بواسـطة االسـتبيان، وقـد صـدر من المدونة الدولية؛ ُتجمع ال ٧-١١المادة     ٢
 .٢٠١٠و ٢٠٠٨أحدث مسحان عن التنفيذ في عامي 
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إجـراءات من الـدول األعضـاء أي  ٢٥األعضاء على االمتثال الطوعي من ِقبل مصنعي بدائل لبن األم، ولم يتخذ 
  ١.دولة عضواً . وال تتوفر المعلومات بالنسبة لعشرين المدونة إلنفاذ

  
وضــعت معظــم الــدول األعضــاء التــي لــديها تشــريعات، أحكامــًا بشــأن حظــر تــرويج منتجــات معينــة بــين و   -١٤

مـات. مًا بشأن متطلبـات وضـع العالاالجمهور العام والعاملين في مجال الصحة وفي مرافق الرعاية الصحية، وأحك
وهنــاك عــدد أقــل مــن الــدول األعضــاء التــي وضـــعت أحكامــًا بشــأن التحــذير مــن التلــوث، وعــدم الســماح بـــالمزاعم 

  التغذوية والصحية. 
  

. تنفيـذ المدونـةمن البلدان التي اتخذت التدابير القانونية أحكامًا قانونيـة بشـأن رصـد  ٪٥٠ووضع أقل من   -١٥
ـــ ال يتـــوفر الكثيـــر مـــن لكـــن بلـــدًا، و  ٣٧أو اإلنفـــاذ  /أو الرصـــد و /ألداء ووبلـــغ عـــدد البلـــدان التـــي أنشـــأت آليـــات ل

  المعلومات حول تشكيل هذه اآلليات ووالياتها ووظائفها. 
  

المعلومـات  بالتعاون مـع الشـركاء فـي الحكومـة وفـي منظومـة األمـم المتحـدةكذلك وتقدم المكاتب اإلقليمية   -١٦
إلـى  ٢٠١١-١٩٨١ث أجرته منظمة الصحة للبلدان األمريكية عـن المـدة حدي شير استعراٌض . ويُ تنفيذ المدونة عن
أشـار  ٢٠٠٧وفـي عـام  ٢.بلدًا قـد وضـعت تـدابير قانونيـة وأن سـتة منهـا قـد وضـعت أحكامـًا إلنفـاذ القـانون ١٦أن 

ان بلدًا من بلدان غرب ووسط أفريقيا إلـى أن نصـف هـذه البلـد ٢٤أجرته منظمة اليونيسيف اشتمل على  استعراٌض 
   ٣.لديها تدابير قانونية مطبقة

  
للسياســات المتبعــة فــي مجــال  ٢٠١٠٤تحليــل أجرتــه األمانــة فــي عــام فيمــا يلــي التحــديات التــي أبرزهــا و   -١٧

ٕانفاذهــــا و  وفر اإلرشـــادات التشـــغيليةال تُــــو فـــي مرافــــق الصـــحة العموميـــة، إال التشـــريعات ال يمكـــن تطبيــــق : التغذيـــة
ال ُيطلـع و ب؛ عـاملين فـي المجـال الصـحي يفتقـرون إلـى القـدر الكـافي مـن التـدريال كمـا أن، قاصر ورصدها ضعيفٌ 

  .كما ينبغي على المعلوماتالجمهور 
  

    جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى تقديم المزيد من اإلرشـادات حـول خطـة التنفيـذ  ةمدعو  جمعية الصحة  -١٨

  ألمهات والرضَّع وصغار األطفال.الشاملة بشأن تغذية ا
  

                                                           
المعلومات الـواردة مـن اليونيسـيف؛ تتضـمن هـذه البلـدان أيضـًا الـدول األعضـاء التـي أبلغـت عـن تنفيـذ المدونـة كمـا هـو     ١

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٧. أرسلت االستبيانات إلى الـدول األعضـاء فـي عـامي ٧-١١و ٦-١١مطلوب بموجب المدونة في المادتين 
 موجزًا للنتائج. ٦٣/٩، الفرع "واو"، وج١إضافة  ٦١/١٧وتضمنت الوثيقتان ج

٢    30 años del Código en América Latina: Un recorrido sobre diversas experiencias de aplicación del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la Región entre 1981 y 2011 .واشـنطن 
 .٢٠١١العاصمة، منظمة الصحة للبلدان األمريكية، 

٣    Sokol E, Aguayo V, Clark D. Protecting breastfeeding in West and Central Africa: 25 years implementing 

the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes .مكتـب منظمـة اليونيسـيف اإلقليمـي لغـرب داكـار ،
 .٢٠٠٧ووسط أفريقيا، 

 http://www.who.int/nutrition/EB128_18_Backgroundpaper1_A_review_of_nutritionpolicies.pdf انظــــــر     ٤
 ).٢٠١٢مارس  آذار/ ٢٧في  اطُِّلع عليه(
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    الملحق
   تغذية األمهات والُرضَّع وصغار األطفال مسودة خطة التنفيذ الشاملة بشأن

  األسباب المنطقية
  

  تحديات التغذية العالمية تتسم بتعدد جوانبها
  
أمـرًا حاسـمًا لضـمان  يات منذ السنوات األولى من عمره،غذِّ ُيعد حصول اإلنسان على القدر الكافي من المُ   -١

ر الغـــذاء ذي الجـــودة التغذويـــة نمـــوه الجســـماني والعقلـــي وتمتعـــه بالصـــحة علـــى المـــدى الطويـــل. وقـــد أدى عـــدم تـــوفُّ 
يات، إلـى غـذِّ ، أو التعرض لظروف تعوق امتصاص الجسم واسـتفادته مـن المُ يهأو عدم إمكانية الحصول عل الكافية

والبدانـة،  زيـادة الـوزننقص التغذيـة، أو عـوز الفيتامينـات والمعـادن، أو إصابة قطـاع كبيـر مـن السـكان فـي العـالم بـ
  هذه الظروف وترتبط ببعضها البعض.  زامنمع وجود تباينات كبيرة بين المجموعات السكانية. وعادة ما تت

  
 منخفضــةالفــي البلــدان  األمهــاتكتلــة الجســم المــنخفض وقصــر القامــة انتشــارًا واســعًا بــين  منســبوينتشــر   -٢

معينـات ة اللجـوء إلـى سفر عن ضعف نمو األجنة، وزيادة احتماالت حـدوث مضـاعفات الحمـل، وضـرور الدخل، ويُ 
ي ئــالالمــن النســاء  ٪١٠طــول نســبة تزيــد عــن ســم  ١٤٥عــن وفــي بعــض بلــدان جنــوب وســط آســيا، يقــل  ١.الــوالدة

عــن جنــوب شــرق آســيا، تزيــد عامــًا. وفــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء، وجنــوب وســط و  ٤٩و ١٥بــين تتــراوح أعمــارهن 
 ٪٤٠، في حـين ترتفـع هـذه النسـبة إلـى ٢كلغ/م ١٨‚٥كتلة الجسم لديهن عن  منسبنسبة النساء الالتي يقل  ٪٢٠

كتلــة جســم يتجـــاوز  منســبتي يبــدأن الحمــل بواوالهنــد. وفــي المقابــل، فــإن نســبة النســاء اللــ وٕاريتريــافــي بــنغالديش 
عنــد المــيالد  زيــادة الــوزنوث مضــاعفات الحمــل والــوالدة ويــؤدي إلــى ســفر ذلــك عــن حــدفــي تزايــد، ويُ  ٢مكلــغ/ ٣٠

  وزيادة احتمال إصابة األطفال بالبدانة.
  
مـن  ٪٤٢مليـون)، و ٤٦٨مـن النسـاء فـي سـن اإلنجـاب ( ٪٣٠ فقر الدم الناجم عن عوز الحديدصيب ويُ   -٣

مـيالد وزيـادة خطـر وفيـات األمهـات. مليون). ويرتبط فقر الدم لـدى األمهـات بانخفـاض الـوزن عنـد ال ٥٦( الحوامل
   ٢.ولم تتحسن معدالت اإلصابة بفقر الدم تحسنًا كبيرًا على مدى العقدين األخيرين

 
مليون طفل ممن  ٢٠ونحو  ٣مليون طفل مصاب بتأخر النمو داخل الرحم ١٣ويولد سنويًا ما ُيقدَّر بنحو   -٤

ض الطفل منخفض الوزن عند المـيالد للمراضـة والوفـاة، ويزيد خطر تعر  ٤.يعانون من انخفاض الوزن عند الميالد
  أكثر عرضة لإلصابة باألمراض غير السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم في المستقبل. يكونكما 

                                                           
١    Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global 

and regional exposures and health consequences. Lancet, 2008; 371:243-260. Data are also taken from the 
Monitoring and Evaluation to Assess and Use Results Demographic and Health Surveys (MEASURE DHS) 

)/http://www.measuredhs.com/Dataproject  ،)٢٠١٢مارس  آذار/ ٢٧في  اطُِّلع عليه.( 

٢    United Nations System Standing Committee on Nutrition. Progress in nutrition: Sixth report on the world 
nutrition situation. Geneva, United Nations System Standing Committee on Nutrition Secretariat, 2010.                

٣    de Onis M, Blössner M, Villar J. Levels and patterns of intrauterine growth retardation in developing 
countries. European Journal of Clinical Nutrition, 1998; 52(Suppl.1):S5-S15.                                                         

٤    United Nations Children’s Fund and World Health Organization, Low birthweight: country, regional and 
global estimates. New York, United Nations Children’s Fund, 2004.                                                                         
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مليون من األطفـال فـي العـالم يعـانون مـن انخفـاض أوزانهـم عـن المعـدل  ١١٥كان نحو  ٢٠١٠وفي عام   -٥
مليــون طفــل دون الخامســة مــن  ١٧١مــن عــدم تناســب أوزانهــم مــع أطــوالهم، و مليــون طفــل يعــانون ٥٥الطبيعــي، و

فــي البلــدان  انخفــاض الــوزنوُيقــدَّر أن نســبة األطفــال دون الخامســة الــذين يعــانون مــن  ١.تقزُّمالعمــرهم مصــابين بــ
يظــل هــذا المعــدل غيــر كــاٍف لتحقيــق لكــن ، و ٢٠١٠و ١٩٩٠بــين عــامي  ٪١٨إلــى  ٪٢٩الناميــة قــد تراجعــت مــن 

مســـتويات  مـــن الهـــدف األول مـــن األهـــداف (المرامـــي) اإلنمائيـــة لأللفيـــة والـــذي يتمثـــل فـــي تراجـــع جـــيم -١الغايـــة 
. وقـد شـهدت آسـيا وأمريكـا الالتينيـة ٢٠١٥و ١٩٩٠عند الميالد إلى النصف في الفترة بـين عـامي  انخفاض الوزن

 ٢٠١٠ عـام كـان هنـاك فـي وفـي المقابـلأفريقيـا. تراجعًا كافيًا، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة في 
وقـد  ٢.أو البدانـة فـي البلـدان الناميـة والمتقدمـة زيـادة الـوزنثالثة وأربعون مليون طفل دون سن الدراسة يعانون من 

متوسـطة الـدخل خـالل السـنوات العشـر الماضـية؛ وسـيبلغ المنخفضة و التسارعت معدالت انتشار البدانة في البلدان 
، ليقتـرب بـذلك مـن معـدل االنتشـار فـي ٢٠١٥بحلول عام  ٪١١عدل وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية هذا الم

). واألطفـال البـدناء أكثـر عرضـة مـن غيـرهم ألن يصـبحوا ٪١٢بلدان الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل (
ني من الُسكري وأمراض الكبـد واضـطرابات بدناء عندما يكبرون؛ وهم أكثر عرضة كذلك لخطر اإلصابة بالنوع الثا

  التنفس المرتبطة بالنوم؛ وتقل احتماالت أدائهم الجيد في المجال االجتماعي واالقتصادي في حياتهم المستقبلية.
  
 ٪٣٣‚٣كــــذلك فــــإن  ٣مليــــون) مــــن فئــــة األطفــــال دون ســــن الدراســــة، ٢٩٣( ٪٤٧‚٤ويصــــيب فقــــر الــــدم   -٦
  ٤سن الدراسة مصابون بعوز فيتامين ألف.مليون) من فئة األطفال دون  ١٩٠(
  
معـــدل انتشـــار اإلصـــابة فيهـــا يرتفـــع التـــي  أيضـــًا بعـــدة عوامـــل بيئيـــة. ففـــي البلـــدان الحالـــة التغذويـــة وتتـــأثر  -٧

بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري، تــؤثر اإلصــابة بــالفيروس علــى الحالــة التغذويــة للنســاء واألطفــال المصــابين تــأثيرًا 
غيــر مباشــر مــن خــالل تبــديل حالــة األمــن الغــذائي لألســرة واختيــار ممارســات تغذيــة األطفــال غيــر  مباشــرًا وتــأثيراً 

المالئمة في سبيل الوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى طفلها. كذلك فإن تراجع األمن الغذائي يؤدي إلـى زيـادة 
لإلصــابة بعــدوى فيــروس العــوز الســلوك الــذي ينطــوي علــى مخــاطرة مــن جانــب النســاء ممــا يجعلهــن أكثــر عرضــة 

المنـاعي البشـري. كمـا يـؤثر اسـتعمال التبـغ (سـواء التـدخين أو التبـغ العـديم الـدخان) أثنـاء الحمـل سـلبًا علـى صــحة 
الجنـــين. ويزيـــد التــــدخين المباشـــر وكــــذلك تعـــرض األم للتــــدخين غيـــر المباشـــر أثنــــاء الحمـــل مــــن احتمـــال حــــدوث 

بتســرة. وتشــهد أعــداد المــدخنين تزايــدًا فــي عنــد المــيالد والــوالدة المُ  لــوزنانخفــاض امضــاعفات الحمــل، بمــا فــي ذلــك 
اإلنجـاب. ورغـم انخفـاض الفتيـات والنسـاء فـي سـن  بين متوسطة الدخل، السيماالمنخفضة إلى الالعديد من البلدان 

بسـبب  الجسـيمة ليزالـون يواجهـون مخـاطر الحمـلـدان، إال أن النسـاء وأطفـالهن الالمدخنات فـي العديـد مـن الب نسبة
اســـتعمال التبـــغ فـــي نقـــل الملوثـــات إلـــى الجنـــين عبـــر يتســـبب  ومـــن ناحيـــة أخـــرى تعرضـــهم للتـــدخين غيـــر المباشـــر.

قــدرة األســر علــى تــوفير تغذيــة  مــن يحــد اإلنفــاق علــى التبــغ كمــاالمشــيمة وٕالــى المواليــد عبــر الرضــاعة الطبيعيــة. 
  أفضل للنساء الحوامل واألطفال.

  
  

                                                           
١    Underweight and stunting, in: World Health Statistics 2010, Geneva, World Health Organization, 2010. 

٢    de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among 

preschool children. Am J Clin Nutr 2010;92:1257–6.                                                                                                 

٣    De Benoist B, McLean E, Egli I, Cogswell M (Eds). Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005: WHO global 

database on anaemia. Geneva, World Health Organization, 2008, pp.1–40.                                                                         

٤    Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 1995–2005: WHO global database on 

vitamin A deficiency. Geneva, World Health Organization, 2009.                                                                              
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مــن إجمــالي وفيـــات  ٪٣٥تغذيــة لـــدى األطفــال الســبب المــؤدي للوفـــاة فــي نســبة تقــدر بنحـــو وُيعــد ســوء ال  -٨
مـن جـراء الخامسـة سـن طفـل سـنويًا قبـل بلـوغهم  مليـون ٢ويمـوت مـا يزيـد عـن  .مـن العمـر األطفال دون الخامسـة
يــر مــن األمهــات فــي يســهم ســنويًا فــي وفــاة عــدد كب فقــر الــدم النــاجم عــن عــوز الحديــدر أن قــدَّ نقــص التغذيــة، كمــا يُ 

مـن إجمـالي عـبء  ٪١١متوسطة الدخل. ويتسبب نقـص التغذيـة لـدى األمهـات واألطفـال فـي المنخفضة و الالبلدان 
  ١.المرض العالمي

  
وعوز اليود والحديد،  تقزُّمالويؤثر سوء التغذية سلبًا على نمو المدارك، واألداء المدرسي، واإلنتاجية. وُيعد   -٩

مليـون  ٢٠٠اية الحفز المعرفي، ضمن العوامل الرئيسية التي تسهم في عجـز مـا يقـدر بنحـو باإلضافة إلى عدم كف
 ٪٤فـي طـول قامـة البـالغين بزيـادة قـدرها  ٪١طفل عـن تحقيـق كامـل إمكانـاتهم اإلنمائيـة. وتـرتبط كـل زيـادة بنسـبة 

إنتاجية  في ٪١٧إلى  ٪٥سبة كما أن القضاء على فقر الدم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بن ٢في األجور الزراعية
ــًا فــي ســبيل التقــدم صــوب تحقيــق الهــدف األول مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة  البــالغين. ويمثــل ســوء التغذيــة عائق

والهـــدف الثـــاني (تحقيـــق تعمـــيم التعلـــيم االبتـــدائي)، والهـــدف الثالـــث (تعزيـــز  (القضـــاء علـــى الفقـــر المـــدقع والجـــوع)
الخــــامس (تحســــين صــــحة ف الرابــــع (تخفــــيض معــــدل وفيــــات األطفــــال)، والهــــدف ، والهــــد)المســــاواة بــــين الجنســــين

  ا من األمراض). موالمالريا وغيره األيدز /ة)، والهدف السادس (مكافحة فيروس العوز المناعي البشريموماأل
  

  ها بالقدر الكافيتنفيذ إجراءات فعالة بشأن التغذية ولكن لم يتم التوسع في هناك
  

 مجموعةإلى أن معظم البلدان تطبق  ٢٠١٠٣-٢٠٠٩ وتحليل للدول األعضاء في الفترةأشار استعراض   -١٠
من السياسات والبرامج بشأن التغذية. ولكن هذه السياسات غالبًا ما تكون غير كافية لمواجهة ما تتسم به التحديات 

  النتائج المتوقعة.   بلوغ عن تعجز وصغار األطفال من تعقيد، ولذاالتي تطرحها تغذية األمهات والرضَّع 
  

تنص علـى  ال قد اعتمدت رسميًا، وعادة ما اً وحتى في حال وجود السياسات التغذوية، فإنها ال تكون دائم  -١١
حــدد أدوار ومســؤوليات تُ  خطــط تشــغيلية وبــرامج عمــل واضــحة األهــداف والغايــات، واألطــر الزمنيــة، والمنجــزات، وال

هــا ال تتضــمن تقيــيم العمليــة االحتياجــات مــن القــوى العاملــة والقــدرات؛ كمــا أنكــل مــن األطــراف المعنيــة، وال ُتعــرِّف 
  ها.حصائلو 
  

وقد أشار استعراض السياسات إلى أن معالجة نقص التغذيـة لـدى األمهـات ال ُيمثـل إحـدى األولويـات فـي   -١٢
لـديها العـبء األكبـر مـن  التـي السـتة والثالثـين البلـدان ومـنالبلدان التي تعـاني مـن ارتفـاع عـبء وفيـات األمهـات. 

ق المجموعـــة الكاملـــة مـــن التـــدخالت الفعالـــة علـــى نطـــاق وطنـــي للوقايـــة مـــن طبِّـــعـــدد قليـــل يُ  هنـــاكنقـــص التغذيـــة، 
  تعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.فال ونقص التغذية لدى األمهات، و انخفاض الوزن لدى األط

  
  

                                                           
١    Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global 

and regional exposures and health consequences. Lancet. 2008; 371:243–260.                                                         

٢    Haddad L, Bouis HE. The impact of nutritional status on agricultural productivity: wage evidence from the 

Philippines. Warwick (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Development Economics Research Centre. 

Papers, No. 97, 1989.                                                                                                                                                                       

 http://www.who.int/nutrition/EB128_18_Backgroundpaper1_A_review_of_nutritionpolicies.pdfانظـــــــــــــــــــــــــــر     ٣
 ).٢٠١٢مارس  آذار/ ٢٧في  اطُِّلع عليه(
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ــع الصــحة مباشــرة إلــى إرشــادات التنفيــذ المُ تفتقــر التــدخالت التــي يمكــن أن يــديرها قطــاو   -١٣ طبــق لة، وال تُ فصَّ
ات متكاملـة لصـحة األم اسـتراتيجيسوى جزئيًا حيثما تتسـم الـُنظم الصـحية بالضـعف. وقـد اعتمـد العديـد مـن البلـدان 

 والوليـــد والطفـــل تتضـــمن التـــدخالت التغذويـــة، ولكـــن تقـــديم مرافـــق الخـــدمات الصـــحية للـــدعم التغـــذوي الفعلـــي عـــادة
  يكون غير كاٍف، وال يتوفر سوى عدد قليل من المؤشرات لقياس مدى التغطية. ما
  

ركـز سياسـات الغـذاء . وعـادة مـا تُ االهتمـام الـالزمالتغذيـة ولي ات التنميـة الوطنيـة ال تـاسـتراتيجيكذلك فـإن   -١٤
يكليـــة والماليـــة والتنظيميـــة والتغذيـــة علـــى المعلومـــات وعلـــى نمـــاذج الخيـــارات المســـتنيرة، وقلمـــا تهـــتم بـــاإلجراءات اله

 الهادفة إلى تغيير البيئات الغذائية غير المواتية. 
  

وال يوجـــد تنســـيق جيـــد بـــين مختلـــف األطـــراف الفاعلـــة فـــي تنفيـــذ البـــرامج. ففـــي كافـــة األقـــاليم تـــم تنســـيق   -١٥
ــــيم، والزراعــــة، والغــــذا ء، والرعايــــة السياســــات وٕادارتهــــا فــــي معظمــــه داخــــل وزارات الصــــحة، وشــــاركت وزارات التعل

االجتماعيـــة، بمـــدخالت متغيـــرة. ويعتمـــد تنفيـــذ السياســـات والبـــرامج فـــي كثيـــر مـــن األحـــوال علـــى التمويـــل الخـــارجي 
  االستدامة. أما رصد األنشطة فال يُنفَّذ بانتظام أو ُينفَّذ تنفيذًا سيئًا. طابع يتسم ب وال
  

الصـــحة الالحقـــة ذات  جمعيـــةاألم، وال قـــرارات  الدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبن تنفيـــذ المدونـــةولـــم يـــتم   -١٦
فـي تسـع دول ِصيغت دول أعضاء و  ١٠٣الصلة، بالقدر نفسه في جميع البلدان. فقد ُوضعت اللوائح القانونية في 

مصــنعي بــدائل لــبن األم، ولــم لمــن الــدول األعضــاء علــى االمتثــال الطــوعي دولــة  ٣٧فــي حــين يعتمــد نحــو  ،أخــرى
  ١.دولة أخرىوال تتوفر المعلومات بالنسبة لعشرين  ،المدونة إلنفاذي إجراءات أ دولة عضواً  ٢٥تتخذ 

  
ر تـرويج منتجـات معينـة بـين في معظم الدول األعضاء المائة وثالث تنص التشريعات على أحكام تحظُـو   -١٧

اك عــدد وهنــ شــروط التوســيم.الجمهــور العــام، والعــاملين فــي مجــال الصــحة، وفــي مرافــق الرعايــة الصــحية، وتفــرض 
أقـــل مــــن الــــدول األعضــــاء التــــي وضــــعت أحكامــــًا بشــــأن التحــــذير مــــن التلــــوث، وعــــدم الســــماح بــــالمزاعم التغذويــــة 

  والصحية. 
  

. تنفيـذ المدونـةمن البلدان التي اتخذت التدابير القانونية أحكامًا قانونيـة بشـأن رصـد  ٪٥٠ووضع أقل من   -١٨
مــن  إال القليــلبلــدًا فقــط، وال يتــوفر  ٣٧أو الرصــد و/ أو اإلنفــاذ  ويبلــغ عــدد البلــدان التــي أنشــأت آليــات لــألداء و/

  هذه اآلليات ووالياتها ووظائفها.المعلومات حول تشكيل 
  

. ويشير استعراض حـديث أجرتـه منظمـة تنفيذ المدونةوتواصل المكاتب اإلقليمية تحديث المعلومات حول   -١٩
بلــدًا قــد وضــعت تــدابير قانونيــة وأن ســتة  ١٦إلــى أن  ٢٠١١٢-١٩٨١ة فتــر ال للتنفيــذ فــيالصــحة للبلــدان األمريكيــة 

إلـى أن نصـف بلـدان غـرب  ٢٠٠٧ عـام وأشار استعراض أجرته اليونيسـيف فـي م تنفيذ القانون ذا الصلة.تنظمنها 
  قد وضع تدابير قانونية شاملة.  ٣عشرينالووسط أفريقيا األربعة و 

                                                           
ينبغـي أبلغت عن تنفيـذ المدونـة كمـا المعلومات الواردة من اليونيسيف؛ تتضمن هذه البلدان أيضًا الدول األعضاء التي     ١

ــــدول األعضــــاء فــــي عــــامي ٧-١١و ٦-١١بموجــــب المدونــــة فــــي المــــادتين  ــــى ال  ٢٠٠٩و ٢٠٠٧. أرســــلت االســــتبيانات إل
 موجزًا للنتائج. ٦٣/٩، الفرع "واو"، وج١إضافة  ٦١/١٧وتضمنت الوثيقتان ج

٢    Sokol E, Aguayo V, Clark D. Protecting breastfeeding in West and Central Africa: 25 years implementing 

the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Dakar, UNICEF Regional Office for West and 

Central Africa, 2007.                                                                                                                                                    

٣    30 años del Código en América Latina: Un recorrido sobre diversas experiencias de aplicación del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la Región entre 1981 y 2011. 

Washington DC, PAHO, 2011.                                                                                                                                    
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  الهدف والغايات واإلطار الزمني 
  
طة إلـى تخفيـف العـبء المـزدوج النـاجم عـن سـوء التغذيـة لـدى األطفـال، بـدءًا مـن مراحـل النمـو تهدف الخ  -٢٠

فـي ينبغـي المبكرة. ويمكن تحقيق الفوائد الهامة بتركيز الجهود على فترة الحمل والعامين األولين من العمـر، ولكـن 
  ى الحالة التغذوية الجيدة.نهج شامل لمراحل الحياة حتى يمكن الحفاظ عل النظر في اتباعالوقت نفسه 

  
عظـــم مشـــكالت التغذيـــة للجيـــل الحـــالي قابلـــة للحـــل. ويمكـــن إحـــراز التقـــدم علـــى المـــدى القريـــب، إذ إن مُ   -٢١

 ١.على األقل على المـدى القريـب تقزُّمالفالتدخالت التغذوية الحالية على سبيل المثال، قادرة على درء ثلث حاالت 
وينبغـي االلتـزام باالسـتثمار لمـدة عقـد  ،عـض الحـاالت يتطلـب إطـارًا زمنيـًا أطـولومع ذلك فـإن القضـاء التـام علـى ب

مراعـاة للحاجـة إلـى مواءمــة و مـن الـزمن فـي التوسـع فـي التـدخالت التغذويـة بهـدف تجنـب وفـاة مليـون طفـل سـنويًا. 
 هــذه الخطــة إطــار تــديمفــإن مــن الُمقتــرح أن موضــوع التغذيــة، ل أيضــاً مراعيــة تنفيــذ الخطــة مــع ســائر أطــر التنميــة ال

، وُيعـّد ٢٠٢٢حتـى عـام  كـل سـنتين واحـدة مرةعنها )، على أن يتم اإلبالغ ٢٠٢٥-٢٠١٢( عاماً  ١٣إلى الزمني 
  .٢٠٢٥في عام عنها آخر تقرير 

  
والتحفيـز علـى إحـداث تغييـر عـالمي،  تحديد المجاالت ذات األولويةوُتعد الغايات العالمية هامة من أجل   -٢٢

الراسخة علـى الصـعيد القطـري. وال ُيقصـد وصل إلى خيارات بشأن األولويات والتطلعات تللإلهام  وقد تكون مصدر
قيـاس اإلنجـازات ووضـع ي غايـات قـد ُيسـتعان بهـا فـي وٕانمـا هـفرض خيارات فرادى البلدان واألقـاليم، بهذه الغايات 

ة المســـؤولة عـــن عـــبء كبيـــر مـــن مـــن الضـــروري تحديـــد الغايـــات فيمـــا يتعلـــق بـــالظروف التغذويـــو  طـــر المســـاءلة.أُ 
، وفقـر تقـزُّمالالمراضة والوفيات ذات الصلة بالتغذية فـي فتـرة الحمـل وخـالل العـامين األولـين مـن العمـر، أال وهـي: 

النســبة األكبــر  تقــزُّمالوالــذي ُيمثــل  -أمــا انخفــاض وزن الطفــل  ٢.الــدم لــدى األمهــات، وانخفــاض الــوزن عنــد المــيالد
يسي للوفاة وسنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز لدى األطفال دون الخامسـة، فـي فهو السبب الرئ -منه 

ه الغايـات مكملـة متوسطة الدخل. وستكون هـذالمنخفضة و الحين يسهم عوز الحديد في وفيات األمهات في البلدان 
انخفـاض لق بالحد مـن انتشـار ها، فيما يتعُمعززة لاألهداف اإلنمائية لأللفية و  من الهدف األول من جيم -١للغاية 

بشـــأن األطفـــال ذوي األوزان  فـــي إطــار هـــذا الهــدف  . وهنـــاك مــا يســـتدعي تحديــد غايـــة رابعــةالــوزن لـــدى األطفــال
الزائــدة، نظــرًا للزيــادة الســريعة التــي يشــهدها العــالم فــي انتشــار هــذه الظــاهرة. وتســتند الغايــات المقترحــة إلــى خبــرات 

  الة قائمة بالفعل. البلدان وٕالى وجود تدخالت فع
  

. ٢٠٢٥ بحلــول عــام ٪٤٠بنســبة دون ســن الخامســة لــدى األطفــال  تقــزُّمال : خفــض١الغايــة العالميــة   -٢٣
 ٢٠٢٥بحلـول عـام  تقزُّمالمصـابين بـالفـي عـدد األطفـال  ٪٤٠قـدره تنطوي هـذه الغايـة علـى تحقيـق تخفـيض نسـبي 

فــي الفتــرة  ســنوياً  ٪٣‚٩نســبته ك تحقيــق تخفــيض نســبي يعني ذلــســ. و ٢٠١٠البيانــات األساســية لعــام  بالمقارنــة مــع
مليــون  ١٧١مــن  تقزُّمعلــى تقليـل عــدد األطفـال المصــابين بـال يدل ضـمناً ســو  ٢٠٢٥،٣و ٢٠١٢الواقعـة بــين عـامي 

في حال  مليون طفل تقريباً  ٢٥تخفيض عددهم بمقدار مليون طفل، أي  ١٠٠إلى ما يقارب  ٢٠١٠طفل في عام 

                                                           
١    Bhutta ZA et al. for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. What works? Interventions for 

maternal and child undernutrition and survival. Lancet 2008; 371:417–440.                                                              

الغايــــات أثنــــاء  طالبــــت الــــدول األعضــــاء بتحديــــد الغايــــات العالميــــة أثنــــاء المشــــاورات اإلقليميــــة. وقــــد نوقشــــت مســــّودة    ٢
األعضـاء فـي  المشاورات اإلقليمية في إقليم األمريكتين وٕاقليم شرق المتوسط، ولكن يلزم عقد مشاورات أكثر توسعًا مع الـدول

 المجلس التنفيذي ومن خالل المشاورات اإللكترونية.

٣    r=ln(P1/P2)/t 
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 فـــــي ٢٠١٠٢و ١٩٩٥الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين عـــــامي  يتحليـــــل فـــــُأجـــــري و  ١.المختطـــــة حاليـــــاً االتجاهـــــات تتغيـــــر  لـــــم
فـي العـالم آخـذة  تقـزُّممعـدالت الكشـف النقـاب عـن أن  ،في حالتين اثنتين على األقـل تقزُّمفيها ال نتشري بلدان ١١٠

مـن إلـى أكثـر  تقـزُّمال تشـارانترتفـع فيهـا معـدالت  فـي البلـدان التـي ٪٢‚٦( سـنوياً  ٪١‚٨في االنخفاض بواقـع نسـبته 
  أو أعلى. ٪٣‚٩بواقع  ٪٢٠نسبته  وقد حّققت البلدان في هذه الفترة تخفيضاً ). ٪٣٠
  

ــة   -٢٤ ــة العالمي ــدى النســاء خفــض: ٢الغاي ــر الــدم ل بحلــول  ٪٥٠بنســبة  فــي ســن اإلنجــاب اإلصــابة بفق
فـي عـدد النسـاء غيـر  ٢٠٢٥م ٪ بحلول عـا٥٠تنطوي هذه الغاية على تحقيق تخفيض نسبي مقداره  .٢٠٢٥ عام

بفقـــر الـــدم بالمقارنـــة مـــع البيانـــات األساســـية  صـــابات) مـــن المعامـــاً  ٤٩-١٥الحوامـــل الالتـــي فـــي ســـن اإلنجـــاب (
بنسـبة والُمستخدمة كنقطة انطالق مرجعية. وسيعني ذلك تحقيق تخفـيض نسـبي  ٢٠٠٥-١٩٩٣المحددة في الفترة 

إلى تخفيض عدد النسـاء غيـر الحوامـل  ، وسيشير ضمناً ٢٠٢٥و ٢٠١٢في الفترة الواقعة بين عامي  ٪ سنوياً ٥‚٣
فـي معـدالت  مـرأة. وأثبتـت بلـدان عديـدة أنهـا حققـت تخفيضـاً امليـون  ٢٣٠قـر الـدم إلـى مـا يقـارب من المصابات بف

ِلـغ انتشار اإلصابة بفقر الدم بين النساء غير الحوامل علـى غـرار مـا ورد فـي دراسـات استقصـائية وطنيـة متكـررة ُأب
ا فــي التقريــر الســادس عــن حالــة التغذيــة فــي العــالم الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة التابعــة لمنظومــة األمــم عــن إجرائهــ

-١٩٨١( عامـاً  ٢١في غضون  ٪١٩‚٩إلى  ٪٥٠ُخفِّضت المعدالت في الصين من  ٣المتحدة والمعنية بالتغذية:
 ٪٥٩‚٨)؛ وفــي ســري النكــا مــن ٢٠٠٦-١٩٩٨أعــوام ( ٨فــي غضــون  ٪٣٤إلــى  ٪٦٥)؛ وفــي نيبــال مــن ٢٠٠٢

أعوام  ٦في غضون  ٪٤٤‚٤إلى  ٪٥٦‚٢)؛ وفي كمبوديا من ٢٠٠١-١٩٨٨( عاماً  ١٣في غضون  ٪٣١‚٩إلى 
)؛ وفـي غواتيمـاال ٢٠٠١-١٩٨٧( عامـاً  ١٤في غضون  ٪٢٤‚٣إلى  ٪٤٠)؛ وفي فييت نام من ٢٠٠٦-٢٠٠٠(

ه المعـدالت إلـى تحقيـق تخفـيض نسـبي ). وتشـير هـذ٢٠٠٢-١٩٩٥أعـوام ( ٧فـي غضـون  ٪٢٠‚٢إلـى  ٪٣٥من 
  .سنوياً  ٪٨و ٪٤يتراوح مقداره بين 

  
. ٢٠٢٥بحلــول عــام  ٪٣٠خفــض معــدالت انخفــاض الــوزن عنــد المــيالد بنســبة : ٣الغايــة العالميــة   -٢٥

رضــع الــذين تقــل أوزانهــم فــي عــدد ال ٢٠٢٥بحلــول عــام  ٪٤٠تنطــوي هــذه الغايــة علــى تحقيــق تخفــيض نســبي قــدره 
والُمســـتخدمة  ٢٠١٠-٢٠٠٦عنـــد المـــيالد بالمقارنـــة مـــع البيانـــات األساســـية المحـــددة فـــي الفتـــرة  غـــرام ٢٥٠٠عـــن 

فــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي  ســنوياً  ٪٣‚٩نســبته وســيعني ذلــك تحقيــق تخفــيض نســبي كنقطــة انطــالق مرجعيــة. 
لمنخفضة عند الميالد، وفي بنغالديش والهند، حيث يولد قرابة نصف أطفال العالم ذوي األوزان ا .٢٠٢٥و ٢٠١٢

) ومـــن ٢٠٠٦و ١٩٩٨(بـــين عـــامي  ٪٢١‚٦إلـــى  ٪٣٠‚٠تراجــع معـــدل انتشـــار انخفـــاض الـــوزن عنـــد المــيالد مـــن 
انخفـاض ) علـى التـوالي. وقـد لـوحظ انخفـاض فـي معـدل انتشـار ٢٠٠٥و ١٩٩٩(بين عامي  ٪٢٨‚٠إلى  ٪٣٠‚٤

)، وفـــي جنـــوب أفريقيـــا (مـــن ٢٠٠٣و ١٩٩٨بـــين عـــامي  ٪٧إلـــى  ٪١٣(مـــن  الســـلفادورعنـــد المـــيالد فـــي  الـــوزن
ـــا المتحـــدة)، وفـــي ٢٠٠٣و ١٩٩٨بـــين عـــامي  ٪٩‚٩إلـــى  ٪١٥‚١ ـــين  ٪٩‚٥إلـــى  ٪١٣‚٠(مـــن  جمهوريـــة تنزاني ب

سنويًا. وُلوِحظ أن معدالت  ٪١٢و ٪١). وفي هذه األمثلة، يتراوح معدل االنخفاض ما بين ٢٠٠٥و ١٩٩٩عامي 
ا نســبة كبيــرة مــن انخفــاض وزن المواليــد إلــى تــأخر نمــو الجنــين داخــل التخفـيض مرتفعــة فــي البلــدان التــي ُتعــزى فيهــ

  .الرحم الذي يكون تخفيضه أسهل تداركًا من الوالدات المبتسرة
  
  

                                                           
١    de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990–

2020. Pub Health Nut 2012;15:142–148.                                                                                                                     

 معلومة. ٤٣٠ُحِصل عليها من     ٢

يـة فـي العـالم. جنيـف، التقريـر السـادس عـن حالـة التغذ. عة لمنظومة األمـم المتحـدة والمعنيـة بالتغذيـةاللجنة الدائمة التاب    ٣
٢٠١٠. 
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أنـه  تنطـوي هـذه الغايـة علـى. ٢٠٢٥ لـدى األطفـال بحلـول عـام زيـادة الـوزن: توقـف ٤الغاية العالميـة   -٢٦
بحسب تقـديرات ) ٧‚٧-٥‚٦من فترة الثقة  ٪٩٥(بنسبة  ٪٦‚٧غة نسبته معدل االنتشار العالمي البالأال يزيد ينبغي 
وأال يزيــد عــدد األطفــال دون  ١لالتجاهــات المختطــة حاليــاً  ) وفقــاً ٢٠٢٥(فــي عــام  ٪١٠‚٨نســبة عــن ، ٢٠١٠عــام 

بحســب التوقعــات.  تقريبــاً مليــون طفــل  ٧٠ مليــون طفــل إلــى ٤٣مــن هــم ســن الخامســة مّمــن يعــانون مــن زيــادة وزن
فـي توسـيع عّجـل فـي البلـدان التـي ت ثمـة زيـادات أسـرع وقعـاً ر معدالت الزيادة في أصقاع مختلفة مـن العـالم، و وتتوف

المستقاة  ة الدخل فتشير المعلوماتعأما في البلدان المرتف شمال أفريقيا.ما هو الحال في نطاق نظمها الغذائية، مثل
أفـراد ذوي شرائح زيادة في سمنة األطفال المنحدرين من انخفاض معدالت ال الوطني واإلقليمي إلىعلى الصعيدين 

المطبقـة فـي هـذه الظـروف البيئيـة التـدخالت أسـاليب الحيـاة و ويمكـن االسـتعانة ب. عـال مستوى اجتماعي واقتصـادي
المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة البلـدان متلك تإلحدى الممارسات الجيدة في هذا المضمار. وال  بوصفها نموذجاً 

. وأطفــال المــدارس هــم المســتهدفون فــي المقــام األول بــالبرامج خبــرة فــي مجــال وضــع البــرامجالقليــل مــن الإال  الــدخل
حصـول زيـادة فـي معـدالت زيـادة الـوزن منـع  أيضـاً  لزامـاً وسـيكون  ٢لدى األطفال.السمنة الموجهة نحو كبح جماح 

  .زُّمتقعلى معالجة مشكلة الحد من ال ةاألطفال في البلدان العاكفلدى 
  

الرضاعة الطبيعية خـالل األشـهر السـتة األولـى بنسـبة االقتصار على : زيادة معدالت ٥ الغاية العالمية  -٢٧
 ٪٥٠أن ُتزاد إلى  ٢٠٢٥ عام بحلولعلى أنه ينبغي  تدل هذه الغاية ضمناً  .٢٠٢٥ عام على األقل بحلول ٪٥٠

األمر الذي سـينطوي علـى إحـداث زيـادة ، ٢٠١٠-٢٠٠٦ عن الفترة ٪٣٧بنحو ُقدِّرت تي الالحالية النسبة العالمية 
عــدد المقصــورة تغــذيتهم مــن األطفــال علــى الرضــاعة فــي زيــادة حصــول وسيفضــي إلــى  ســنوياً  ٪٢‚٣نســبية قــدرها 

االقتصــار علــى ت معــدالت زادماليــين طفــل. و  ١٠حــوالي تبلــغ الطبيعيــة خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن العمــر 
دت االنخفــاض و ، ولكنهــا عــا١٩٩٥ عــام فــي ٪٣٨إلــى  ١٩٨٥ عــام فــي ٪١٤عــالم مــن الرضــاعة الطبيعيــة فــي ال

ُمعيَّنـة فـي جميـع األقـاليم قـد حققـت زيـادة سـريعة وكبيـرة فـي معـدالت  اً في معظم األقـاليم. ومـع ذلـك فـإن بلـدانثانية 
 ٪١٢هـا كمبوديـا (مـن الغايـة العالميـة المقترحـة، ومنكثيـرة أحيـان  الرضـاعة الطبيعيـة، تجـاوزت فـياالقتصار علـى 

)، وبيـــرو (مـــن ٢٠٠٦و ١٩٩٦بـــين عـــامي  ٪٣٨إلـــى  ٪٨)، ومـــالي (مـــن ٢٠٠٥و ٢٠٠٠بـــين عـــامي  ٪٦٠إلـــى 
  ). ٢٠٠٧و ١٩٩٢ عامي بين ٪٦٤إلى  ٪٣٣
  

. والمواظبــة علــى خفضــها ٪٥: خفــض معــدالت إصــابة األطفــال بــالهزال إلــى نســبة ٦الغايــة العالميــة   -٢٨
معـدالت انتشـار الهـزال  ٪٥أن ُتخفّـض إلـى أقـل مـن  ٢٠٢٥ه ينبغـي بحلـول عـام هذه الغاية علـى أنـ تنطوي ضمناً 

، وأن ُيواظــب علــى خفضـــها إلــى مــا دون هـــذه ٢٠١٠فــي عـــام  ٪٨‚٦بــين األطفــال فـــي العــالم التــي قُـــدِّرت بنســبة 
بـالهزال  بارتفاع معدالت إصـابة األطفـال ٢٠١٠و ٢٠٠٥في الفترة الممتدة بين عامي  بلداً  ٥٣وأفاد  ٣المستويات.

مرة واحدة على األقل. ويستدعي خفض معدالت اإلصابة بالهزال تنفيذ تدخالت وقائية من قبيـل  ٪٥إلى أكثر من 
تحسين إتاحة األغذية العالية الجودة والرعاية الصحية؛ وتحسين التغذيـة والمعـارف والممارسـات الصـحية؛ وتشـجيع 

من العمر وتعزيـز اتبـاع ممارسـات محسـنة فـي مجـال التغذيـة  اقتصار الرضاعة الطبيعية في األشهر الستة األولى
؛ وتحســين نظــم اإلمــداد بالميــاه والصــرف شــهراً  ٢٤أشــهر و ٦التكميليــة لجميــع األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين 

الصـــحي وتعزيـــز الممارســـات الصـــحية لحمايـــة األطفـــال مـــن األمـــراض الســـارية. ويمكـــن معالجـــة أعـــداد كبيـــرة مـــن 
                                                           

١    de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among 

preschool children. Am J Clin Nutr 2010; 92:1257–64.                                                                                              

٢    Population-based prevention strategies for childhood obesity: report of a WHO forum and technical 

meeting, Geneva, 15–17 December 2009.                                                                                                                    
٣     WHO global and regional trend estimates for child malnutrition ، العنوان انظر 

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/index.html )٢٠١٠ يلأبر / نيسان ٢٣ في عليه اطُِّلع.(  
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لمصــابين بهــزال شــديد داخــل مجتمعــاتهم المحليــة مــن دون إدخــالهم إلــى مرفــق صــحي أو مركــز للتغذيــة األطفــال ا
 وبالنسبة إلى سوء التغذية الحاد المعتدل، ينبغي أن يستند العالج إلى االستخدام األمثل لما ُيتاح محلياً  ١العالجية.

  ا الغرض.لهذ من أغذية ُتستكمل عند اللزوم بأغذية تكميلية معّدة خصيصاً 
  

  اإلجراءات
  
تنفيــــذها الــــدول أن تشــــترك فــــي خطــــة العمــــل هــــذه سلســــلة مــــن اإلجــــراءات ذات األولويــــة ينبغــــي  توضــــح  -٢٩

حــددة، التــي تقودهــا المؤسســات طريــة المُ حاجــة إلــى المواءمــة اإلقليميــة والقُ ال وستنشــأن. و األعضــاء والشــركاء الــدولي
  .الوطنية واإلقليمية ذات الصلة

  
 بيئة داعمة لتنفيذ السياسات الغذائية والتغذوية الشاملة إيجاد: ١اإلجراء 

  
يستلزم التقدم نحو تحقيق أهداف التغذية التزامًا رفيع المستوى في مجـال السياسـات ودعمـًا مجتمعيـًا واسـع  -٣٠

لرئيســية ة اعــالج جميــع تحــديات التغذيــتحتــاج السياســات الغذائيــة والتغذويــة القائمــة إلــى مراجعــة، بحيــث تُ و  النطــاق.
داخــل المجتمــع معالجــًة شــاملًة. وثمــة هــدف آخــر مــن هــذا االســتعراض وهــو ضــمان دمــج  كالتوتوزيــع تلــك المشــ

مــن بــين العوامــل الحاســمة و التغذيــة كمحــور مركــزّي فــي السياســات القطاعيــة األخــرى وفــي سياســة التنميــة الشــاملة. 
 إنشـاء آليـة (ب) ؛بـل الهيئـات الحكوميـة ذات الصـلةمن قِ الرسمي  عتماد: (أ) االما يلي لنجاح تنفيذ هذه السياسات
إشــراك المجتمعــات  (د) ؛(ج) إشــراك شــركاء التنميــة والمجتمــع المــدني ؛لتصــريف الشــؤون مشــتركة بــين القطاعــات

 الــدخلمــن ثــم فــرص العمــل و  المحليــة. ويجــوز للقطــاع الخــاص أيضــًا أن يســهم فــي تحســين إمــدادات الغــذاء وزيــادة
تضـــارب وقـــوع مـــا ُيحتمـــل نشـــوبه مـــن حـــاالت كافيـــة تحـــول دون قائمـــة ضـــمانات تكـــون هنـــاك  ي أنوينبغـــ .الُمـــدر

   المصالح.
  

  األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٣١
  

مراجعة سياسات التغذية بحيث توفر معالجة شاملة للعبء المزدوج النـاجم عـن سـوء التغذيـة مـن   (أ)
 ؛ي من البرلمان أو الحكومةخالل نهج قائم على حقوق اإلنسان وتأييد رسم

ات سـتراتيجية الحد من الفقـر واالاستراتيجيإدراج التغذية في سياسة التنمية الشاملة للبلد، وورقات   (ب)
 ؛القطاعية ذات الصلة

فيــــذ سياســــات التغذيــــة علــــى مشــــتركة بــــين القطاعــــات لتنلتصــــريف الشــــؤون  فعالــــة إنشــــاء آليــــات  (ج)
 ؛هم في تكامل السياسات عبر القطاعاتوتس ة،والمحلي ةالوطني اتالمستوي

يع نطــــاق إجــــراءات التغذيــــة، إشــــراك الحكومــــات والمجتمعــــات المحليــــة فــــي تصــــميم خطــــط لتوســــ  (د)
 ؛دماجها في البرامج المجتمعية القائمةإوضمان 

                                                           
١    Community-based management of severe acute malnutrition. A Joint Statement by the World Health 

Organization, the World Food Programme, the United Nations System Standing Committee on Nutrition and the 

United Nations Children’s Fund. WHO, Geneva, 2007.                                                                                                
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وتشــكيل تحالفــات وشــراكات لتوســيع نطــاق  ،إقامــة حــوار مــع األطــراف المعنيــة الوطنيــة والدوليــة  (ه)
تحـول دون وقـوع مـا ُيحتمـل نشـوبه عن طريق إنشاء ما يلـزم مـن آليـات لتـوفير ضـمانات  تغذيةإجراءات ال

 من حاالت تضارب المصالح.
  

  األنشطة المقترحة لألمانة -٣٢
  

ات التغذوية ستراتيجيعلى طلبها، في تعزيز السياسات واال تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، بناءً   (أ)
السياسات القطاعية األخرى بمـا فـي ذلـك سياسـات التنميـة الوطنيـة وورقـات  الوطنية، وعناصر التغذية في

 ؛ة الحد من الفقراستراتيجي

منتجـات الالسياسـات، و بوضـع القواعـد و  سين إمكانية الوصـول إلـى المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـةتح  ب)(
 .ة واألدوات وشبكات الخبراءيالمعرف

  
  األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٣٣
  

تنفيذ مبادرات الدعوة العالمية التي تزيد من وعي الجمهور بالحاجة إلى توسيع نطـاق اإلجـراءات   (أ)
  ؛المتعلقة بالتغذية

تعزيــز التعــاون الــدولي فــي مجــال التغذيــة مــن أجــل مواءمــة المعــايير والسياســات واإلجــراءات مــن   (ب)
يــة الصــحة العالميــة، ولجنــة األمــن الغــذائي خــالل اآلليــات المالئمــة والهيئــات الحكوميــة الدوليــة، مثــل جمع

 ؛العالمي والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

ركة في آليات أو شراكات التنسيق الدولية، بما في ذلك حركة تعزيز التغذية واللجنة الدائمة المشا  ج)(
 لمنظومة األمم المتحدة المعنية بالتغذية.

 
 خطـط التغذيـةوالفعالـة ذات األثـر علـى التغذيـة فـي  الالزمـةت الصـحية : إدراج جميـع التـدخال٢اإلجـراء 
 الوطنية 

  
والحـد  ،تبين أن العديـد مـن التـدخالت المتنوعـة التـي تهـدف إلـى تغييـر السـلوكيات، وتـوفير الـدعم الغـذائي -٣٤

ز التنفيــذ علـــى وينبغــي النظــر فـــي دخولــه حيِّــ ،فعــاليتســم بطـــابع مــن التعــرض لعوامــل المخـــاطر البيئيــة المتعــددة 
ب التدخالت التغذوية الفعالـة والمباشـرة وكـذلك تـدخالت الرعايـة الصـحية ١أ و١المستوى الوطني. ويسرد الجدوالن 

. وتشـمل القـوائم التـدخالت التـي ينبغـي النظـر فيهـا والتي يمكـن أن ينفـذها النظـام الصـحيذات األثر على التغذية، 
ــاإمــا ل ، بمــا فــي ذلــك حــاالت الطــوارئ. ويــتلخص تحليــل البيِّنــات فــي ورقــة ت ســكانية معينــة أو لظــروف خاصــةفئ

عمليـــة  كفـــلوت ٢.منظمـــةالكمـــا يـــرد فـــي المكتبـــة اإللكترونيـــة لبيِّنـــات اإلجـــراءات التغذويـــة ب ١،مرجعيـــة لهـــذه الخطـــة
هـو ت والغـرض مـن هـذه التـدخال وتحديـد الثغـرات فـي البحـوث. تحديث البيِّنـاتالمواظبة على منظمة في الالتوجيه 

 أن تكون بمثابة خيارات يمكن تنفيذها على أساس احتياجات البلد.

                                                           
١    Essential nutrition actions. Improving maternal-newborn-infant and young child health and nutrition. Geneva, World 

Health Organization, 2011.                                                                                                                                                              

٢    http://www.who.int/elena/en/  ٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٧(اّطِلع عليه في.( 
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هنـاك حاجـة أيضـًا لكـن . و عمـريتأتى أكبر قدر من الفوائد من تحسين التغذية فـي المراحـل المبكـرة مـن الو  -٣٥
مـراهقين إلى نهج لتحسين التغذية في مختلف المراحل العمرية، من خـالل أنشـطة تسـتهدف األطفـال األكبـر سـنًا وال

ع واألطفال الصغار، من أجل ضمان أفضـل بيئـة ممكنـة لألمهـات قبـل الحمـل وذلـك للحـد مـن ضَّ باإلضافة إلى الرُ 
التـدبير العالجـي كما أن آخر. حاالت انخفاض الوزن عند الميالد وكسر حلقة سوء التغذية المستمرة من جيل إلى 

  ١ .وال سنوات الدراسةتطلب أيضًا العمل طيالوزن في مرحلة الطفولة  لزيادة
 
ينبغي إدماج التدخالت في نظم الرعاية الصحية القائمة إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن تكون مرتبطة و  -٣٦

نفيـذ نهـج وتـدخالت كـذلك ت وسيكون ضرورياً في صورة ِحَزم، من أجل تحسين المردودية.  تُقدمبالبرامج القائمة وأن 
الجـــي المتكامـــل ألمـــراض الطفولـــة، والتـــدبير العالجـــي المتكامـــل ألمـــراض التـــدبير الع –منظمـــة الصـــحة العالميـــة 

مثــل تعزيــز الــنظم الصــحية . وعــالوة علــى ذلــك، يُ الجــي المتكامــل للحمــل والــوالدة، والتــدبير العبــالغينالمــراهقين وال
  ة التغذية الناجحة.استراتيجيعنصرًا محوريًا في 

 
احتياجات البلد ومستوى االستثمار. أما البرامج المجتمعيـة التـي لى إيمكن أن يستند تصميم ِحَزم التدخل و  -٣٧

تعمــل علــى دمــج مختلــف التــدخالت التغذويــة المباشــرة فــي الرعايــة الصــحية األوليــة مــع أنظمــة تهــدف إلــى ضــمان 
اشــتركت مجموعــة مــن منظمــات األمــم وقــد . األعلــى مردوديــةاألولويــة لكونهــا تحظــى بينبغــي أن فوصــول الجميــع، 

تكيــف بســهولة مــع توهــي بــرامج يمكــن أن  –لدراســة التكــاليف  OneHealthة فــي إصــدار أداة األمــم المتحــدة المتحــد
  ٢ .البلدانمختلف الظروف السائدة في 

  
 األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٣٨

  
 فـي الخـدمات الصـحية لألمهـات واألطفـال وللمـراهقينالمهمة للبلد  إدراج كافة التدخالت التغذوية  (أ)

 ؛وضمان إتاحتها للجميع

ة ســتراتيجيواالة العالميــة لتغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال ســتراتيجيلالتجســيد السياســات الوطنيــة   (ب)
 ؛العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني الصحي والمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التغذية

 ؛ادئ الرعاية الصحية األوليةالشاملة ومب والنهوض بالتغطيةتعزيز النظم الصحية،   (ج)

مراقبـة يلـزم، لحيثمـا ، من التـدابير الفعالـة، أو تعزيزهـاوضع التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها   (د)
الصــلة  تنفيــذ المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم والقــرارات ذاتل اً ضــمانتســويق بــدائل لــبن األم 

  حة.التي اعتمدتها جمعية الص
  

  األنشطة المقترحة لألمانة -٣٩
  

مراجعــــة وتحــــديث وتوســــيع إرشــــادات منظمــــة الصــــحة العالميــــة بشــــأن إجــــراءات التغذيــــة الفعالــــة   (أ)
 ؛المعلوماتنشر الممارسات الجيدة آلليات التنفيذ و ٕابراز وأدواتها، و 

                                                           
١    Population-based prevention strategies for childhood obesity: report of a WHO forum and technical meeting, Geneva, 

15–17 December 2009. Geneva, World Health Organization, 2010.                                                                                               

٢    http://www.internationalhealthpartnership.net/CMS_files/userfiles/OneHealth%20leaflet%20May2011.pdf 

 .)٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٧(اّطِلع عليه في 
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 ؛مردودية على التدخالت الصحية التي تؤثر على التغذيةالتطبيق تحليل كفاءة   (ب)
 

علــى طلبهــا، فــي تنفيــذ السياســات والبــرامج الهادفــة إلــى  قــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء، بنــاءً ت  (ج)
 ؛التغذية حصائلتحسين 

 
تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء، بنـــاء علـــى طلبهـــا، فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى تطـــوير ورصـــد   (د)

هـا عنـد االقتضـاء، للسـيطرة علـى تسـويق التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرهـا مـن التـدابير الفعالـة، وتعزيز 
 ؛بدائل لبن األم

 
  .محدد األولويات يبحثعقد اجتماع مع الشركاء األكاديميين لوضع جدول أعمال   (ه)
  

  ألنشطة المقترحة للشركاء الدوليينا  -٤٠
  
  ؛مواءمة خطط مساعدات التنمية مع اإلجراءات التغذوية التي ثبتت فاعليتها  )أ(
 
ة ســتراتيجيات الصــحية المتعلقــة بصــحة األم والطفــل، مثــل االســتراتيجيلتغذيــة باالدعــم عناصــر ا  )ب(

 المتكاملة لصحة األم والوليد والطفل.
  

  وتتضمنها: تحفيز سياسات التنمية وبرامجها خارج قطاع الصحة والتي تعترف بالتغذية ٣اإلجراء 
  

قضـايا التغذيـة مـن أجـل تخفيـف العـبء المـزدوج مراعيـة لات التنميـة القطاعيـة الاسـتراتيجيحاجة إلى  يوجد -٤١
علـى العـرض والطلـب  تـيإلـى تعزيـز عملييجـب أن ُتوّجـه  اتاسـتراتيجيهـي الناجم عن سوء التغذية وزيادة الوزن، و 

إشراك العديـد مـن القطاعـات، ينبغي و  الحصول عليه وتناوله.الصحي والقضاء على المعوقات أمام إمكانية  غذاءال
أن  ينبغــيمــا وتجهيــز األغذيــة والتجــارة والحمايــة االجتماعيــة والتعلــيم والعمــل والمعلومــات العامــة. كأهمهــا الزراعــة 

. فـيمكن ؤسسـات والسـالم واألمـنوالم نتصـريف الشـؤو القضايا المتشعبة مثل المساواة بـين الجنسـين ونوعيـة ُتراعى 
منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن  النظــر فــي هــذه المســائل عنــد تطــوير وتنفيــذ إطــار عمــل أقــرب إلــى اتفاقيــة

  غ.كبيرة للسيطرة على استهالك التب قوة دافعةوّلدت مكافحة التبغ، التي 
 

ويمكـن ي والتغذيـة. عـالمي لألمـن الغـذائ استراتيجيتعكف لجنة األمن الغذائي العالمي على إعداد إطار و  -٤٢
وتـم نـات. طريـة وتحليـل البيِّ السياسـة القائمـة والخبـرة القُ  استنباط سلسلة من المبادئ العامـة مـن أطـر في هذه األثناء

ــ مــثالً  زمن فــي بعــض بلــدان جنــوب شــرق آســيا وأمريكــا الالتينيــة بفضــل التنفيــذ المتــزامن الحــد مــن ســوء التغذيــة الُم
  مهات.للسياسات والبرامج الهادفة إلى تحسين األمن الغذائي والحد من الفقر والتفاوت االجتماعي وتعزيز ثقافة األ

 
ة التغذويـــة جـــودلتحقيـــق األمـــن الغـــذائي، البـــد مـــن ضـــمان زيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى األغذيـــة ذات الو  -٤٣
تقــديم الــدعم لزراعــة  بوســائل منهــا تحديــداً  فــي جميــع األســواق المحليــة بأســعار مناســبة علــى مــدار الســنة، ١ةعاليــال

آليــات تــي ُيحتمــل أن تترتــب علــى ار الســلبية الثــآلعلــى أن ُتراعــى اأصــحاب الحيــازات الصــغيرة ومشــاركة المــرأة، 
ثمة حاجة إلى ف في مجال تصنيع األغذية،أما  تشريد العمالة وٕانتاج المحاصيل النقدية والضغوط على وقت المرأة.

محتــوى أفضــل مــن المغــذيات الدقيقــة وخفــض محتــوى الملــح وســائل منهــا إعــداد يات، بغــذِّ تحســين الوضــع العــام للمُ 

                                                           
١    Food with high nutrient density and low concentrations of nutrients associated with increased risk of 

noncommunicable diseases.                                                                                                                                        
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تعلـيم أفضـل وٕادخـال التحسـينات فـرص حصـول المـرأة علـى يـرتهن المتحولـة. وفـي مجـال التعلـيم،  الدهونو والسكر 
  ل.ألطفااتغذية تحسين ب اإلصحاحفي مجال المياه و 

 
سياسات التوظيف أساسية لألمن الغذائي على مستوى األسرة، ولكن يجـب أن تكفـل سياسـات العمـل ُتعد و  -٤٤

الحماية من دخـان التبـغ يشمل وأن تضمن للموظفين العمل في بيئة أفضل، بما حماية كافية لألمهات توفير أيضًا 
لألمهــات  يئــة مناســبةأ فــي مكــان العمــل بهيــتُ  أن وينبغــي. صــحيال الغــذاءغيــر المباشــر، وٕامكانيــة الحصــول علــى 

أن و . ضـــعفجـــب أن تصـــل إلـــى الفئـــات األوي أوجـــه التفـــاوتجتماعيـــة لمعالجـــة احمايـــة ويلـــزم تـــوفير المرضـــعات. 
ُتستخدم التحويالت النقدية للفقراء لتوفير االحتياجات التغذوية. كما أن التحويالت النقدية المشروطة، وربـط اسـتالم 

إيجابي على الحالة التغذوية لألطفال، بما  المال بإحضار األطفال إلى المراكز الصحية والمدارس، قد يكون له أثرٌ 
  د.ك زيادة الطول والوزن عند الميالفي ذل

 
هامــة لضــمان إمكانيــة الحصــول علــى المــوارد الوســائل مــن الالتــدابير التجاريــة والضــرائب واإلعانــات هــي و  -٤٥

يمكـــن أن تكـــون أدوات قويـــة عنـــد ربطهـــا بالمعلومـــات الوافيـــة وكـــذلك غذويـــة ســـليمة. تخيـــارات مـــن إتاحـــة تمكـــين الو 
ول لألغذية، مع التسويق االجتماعي وتعزيـز التغذية والتسويق المسؤ ب وضع التوسيم الخاصللمستهلكين من خالل 

  النظم التغذوية وأنماط الحياة الصحية.
 

  .بحثهاطاعات ذات الصلة والتي يمكن أمثلة لتدابير السياسة التي ُتشرك مختلف الق ٢يعرض الجدول و  -٤٦
  

 األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٤٧
  
والحمايــة االجتماعيــة والتعلــيم والعمــل والتجــارة  مراجعــة السياســات القطاعيــة فــي مجــاالت الزراعــة  (أ)

 ؛لتحديد تأثيرها على التغذية، وٕادراج مؤشرات التغذية في أطر تقييمها
  

إقامة حوار بين قطاع الصحة والقطاعات الحكومية األخرى من أجـل النظـر فـي تـدابير السياسـة   (ب)
عـــالج التعـــارض المحتمـــل بـــين السياســـات العامـــة التـــي يمكـــن أن تحســـن الحالـــة التغذويـــة للســـكان، والتـــي ت

  القطاعية والسياسات الصحية الحالية التي تهدف إلى تحسين التغذية.
  

  تنفيــــــذ التوصــــــيات المتعلقــــــة بتســــــويق األغذيــــــة والمشــــــروبات غيــــــر الكحوليــــــة لألطفــــــال (القــــــرار   (ج)
 )١٤-٦٣ج ص ع

  
  األنشطة المقترحة لألمانة -٤٨

  
ليــل اآلثــار الصــحية والتغذويــة للسياســات القطاعيــة، بمــا فــي وضــع خطــوط توجيهيــة منهجيــة لتح  (أ)

ذلــك أثرهــا علــى مختلــف الفئــات االجتماعيــة االقتصــادية وغيرهــا مــن الفئــات الضــعيفة (الشــعوب األصــلية 
 ؛على سبيل المثال)

  
  .ةتحديد ونشر أمثلة للممارسات الجيدة لتدابير السياسات القطاعية التي تعود بالفائدة على التغذي  (ب)

  
  األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٤٩

  
الــدخول فــي مشــاورات مــن أجــل تحليــل اآلثــار الصــحية والتغذويــة للسياســات القائمــة التــي تشــتمل   (أ)

ـــيم والحمايـــة االجتماعيـــة، بهـــدف تحديـــد ووصـــف خيـــارات  علـــى مجـــاالت التجـــارة والزراعـــة والعمـــل والتعل
  ؛التغذية حصائللتحسين  السياسات
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يــل البيِّنــات علــى فعاليـــة التــدخالت الراميــة إلــى تحســـين األمــن الغــذائي والرعايــة االجتماعيـــة تحل  (ب)
 .والتعليم في البلدان ذات الدخل المنخفض

 
 ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ التدخالت التغذوية إتاحة: ٤اإلجراء 

  
سياسـات الرامج التغذية على نطاق واسـع وكامـل لتصـميم هناك حاجة إلى القدرات التقنية واإلدارية لتنفيذ ب -٥٠

متعــددة القطاعــات وتنفيــذها. وينبغــي أن يكــون تطــوير القــدرات جــزءًا ال يتجــزأ مــن خطــط توســيع نطــاق التــدخالت 
من توسع جهود التغذية، كما أن نسبة العاملين في مجال الرعاية األولية  توافر الموارد البشريةيحد عدم التغذوية. ف

قطـاع المطلـوب هـو بنـاء القـدرات فـي مجـال التغذيـة فـي كـل مـن و سكان هي محدد رئيسي لمدى فعالية البرنامج. لل
  .القطاعاتسائر على جميع المستويات و  الصحة

  
بـرامج  حاليـاً إذ ال تحصـل  ،ة لزيـادة رقعـة التـدخالت التغذويـةإلى مزيد من الموارد الماليـ أيضاً حاجة ثمة و  -٥١

يلزم تـوفير مبلـغ قـدره ٪ من إجمالي مساعدات التنمية. ووفقـًا لحسـابات البنـك الـدولي، سـ١أقل من  إال علىالتغذية 
مليـــون دوالر أمريكـــي ســـنويًا لتنفيـــذ التـــدخالت التغذويـــة ذات األولويـــة القصـــوى علـــى نطـــاق وطنـــي فـــي  ١٠ ٥٠٠

وعالوة على ذلك، فإن الموارد  ١.سوء تغذية األمهات واألطفالناجم عن عبء التي ترزح تحت وطأة أكبر البلدان 
  .بمستوى متزايد جتنفيذ البرناممواظبة على ها ُتعد ضرورية للتوفير التي يمكن التنبؤ ب

  
آليــات بفضــل المــوارد فــي زيــادة حقــق مشــتركة. وقــد تُ  اً جهــودالحكومــات والجهــات المانحــة بــذل أن تيلــزم و  -٥٢

 ات واألطفال.همتلك التي نوقشت في سياق صحة األكالتمويل المبتكرة، 
  

د أهــداف تمويلهــا. ويمكـــن بــرامج التغذيــة وتحـــدّ بشـــأن فــي الميزانيــة  اً بنـــد لحكومــاتأن تخصــص اينبغــي و  -٥٣
 إنشـاء صـناديق وطنيـة لتوسـيع ألغراض على التبغ والكحول)من قبيل المفروض منها استخدام ضرائب المكوس (

  ة.التدخالت التغذوي
 

تشـمل مرفـق  ات واألطفـالهـليـات الجـاري النظـر فيهـا مـن أجـل صـحة األمعلـى الصـعيد الـدولي، فـإن اآلو  -٥٤
التمويــل الــدولي، والتزامــات الســوق المســبقة لتمويــل البحــث والتطــوير و"اإلعفــاء الضــريبي" لتخصــيص حصــة مــن 

ات ضرائب القيمة المضافة علـى السـلع والخـدمات مـن أجـل التنميـة ومسـاهمات التضـامن الطـوعي مـن خـالل مبيعـ
كــذلك بحثــت الجهــات المانحــة التمويــل المعتمــد علــى النتــائج و لكترونيــة أو عقــود الهــاتف النقــال. الطيــران اإلتــذاكر 

  .كحافز لتحقيق األهداف
 

ــإمــن ناحيــة المصــروفات، ينبغــي الســعي و  -٥٥ تحســين مواءمــة وســائل منهــا زيــادة كفــاءة بــرامج التمويــل، بى ل
تخـــاذ تـــدابير لخفـــض تكلفـــة المكمـــالت التغذويـــة الدقيقـــة واألغذيـــة اســـتثمارات المـــانحين مـــع األولويـــات الوطنيـــة، وا

  ع.ق خفض رسوم تسجيل براءات االختراالعالجية جاهزة االستخدام، وأيضًا عن طري
 

  لتحسين المساءلة وزيادة الكفاءة. ضروريتين المراقبة المالية والشفافية في استخدام المواردوستكون  -٥٦
 

  دول األعضاءاألنشطة المقترحة لل -٥٧
 

تحديــد احتياجــات بنــاء القــدرات ورســم خــرائط لهــا، وٕادراج تنميــة القــدرات فــي خطــط توســيع نطــاق   (أ)
  ؛اإلجراءات التغذوية

                                                           
١    Horton S, et al. Scaling up nutrition. What will it cost? Washington, DC, The World Bank, 2010. 
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تنفيــذ نهــج شــامل لبنــاء القــدرات، بمــا فــي ذلــك تنميــة القــوى العاملــة، فضــًال عــن تنميــة المهــارات   (ب)
 ؛ر التنظيمي والشراكاتالقيادية، وتعزيز المؤسسات األكاديمية، والتطوي

 
الالزمـة لتنميـة القـدرات  نسـبة التكـاليفكلفـة خطـة التوسـع والفوائـد المتوقعـة، بمـا فـي ذلـك تتحديد   (ج)

 ؛وتعزيز تقديم الخدمات
 

 ؛تقديم الدعم للمجتمعات المحلية بغرض تنفيذ اإلجراءات التغذوية على مستوى المجتمع المحلي  (د)
 

 ؛ة للتغذية وتحديد األهداف المالية الوطنية لهاتخصيص بند في الميزاني  (ه)
 

  توجيه األموال التي تم الحصول عليها من ضرائب المكوس للتدخالت التغذوية.  (و)
  

  األنشطة المقترحة لألمانة -٥٨
  

دعــــم تطــــوير القــــوى العاملــــة والقيــــادة والقــــدرات التقنيــــة واإلداريــــة فــــي مجــــال التغذيــــة فــــي الــــدول   (أ)
 ؛المواد التدريبيةوفير ورش العمل والتعلم عن بعد وجماعات الممارسة وت األعضاء من خالل

  
 ؛ة لبناء القدرات، ودعم جهود بناء القدرات التي تبذلها الدول األعضاءمحسنالإتاحة األدوات   (ب)

 
  ة.ت تقدير تكاليف التدخالت التغذويتوفير أدوا  (ج)

  
  األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٥٩

  
لتــزام بمبــادئ إعــالن بــاريس بشــأن فعاليــة المعونــة وبرنــامج عمــل أكــرا، وتوحيــد دعــم الجهــات اال  (أ)

 ؛المانحة على المستوى القطري
  

والتغذيـة، وضع معايير للكفاءة الدولية تختص بتنمية القـوى العاملـة فـي مجـال الصـحة العموميـة   (ب)
مختلف األمامية والمديرين والمتخصصين) و تراعي المستويات المختلفة في القوة العاملة (عمال الخطوط و 

المشـترك بـين القطاعـات) والممارسـة (أي العـبء المـزدوج النـاجم  القـدرة علـى العمـلسياقات السياسـة (أي 
وأثنـاء الخدمـة لجميـع  للتدريب قبـل االنخـراط فـي الخدمـة عن سوء التغذية)، وتدعم تنقيح المناهج الدراسية

  ؛حةمستويات العاملين في مجال الص
 

إقامــة التحالفــات األكاديميــة التــي تهــدف إلــى تــوفير الــدعم المؤسســي لتنميــة القــدرات فــي الــدول   (ج)
  ؛األعضاء

 
 استكشاف أدوات التمويل المبتكرة لتمويل توسيع نطاق برامج التغذية.  (د)
  
  تنفيذ السياسات والبرامج وتقييم : رصد ٥اإلجراء 

  
حـرز نحـو تحقيـق أهـداف خطـة التنفيـذ الشـاملة. معالم لتقيـيم التقـدم المُ حاجة إلى إطار رصد واضح الثمة  -٦٠

المؤشـرات  ٣ وينبغي أن يوفر اإلطار المساءلة حول اإلجراءات التي تـم تنفيـذها، والمـوارد والنتـائج. ويسـرد الجـدول
فيــذ بــرامج التغذيــة (تن حصــائلالمقترحــة للمــدخالت (السياســات واألطــر التشــريعية والمــوارد البشــرية)، والمخرجــات وال

  واألمن الغذائي) واألثر (الحالة التغذوية والوفيات).
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ينبغــي مواءمــة مجموعــة المؤشــرات المقترحــة مــع الســياق القطــري وأولوياتــه، مــع االحتفــاظ بهــا ألغــراض و  -٦١
رك بــين رز فــي العمــل المشــتحــالتقيــيم علــى المســتوى الــدولي. وينبغــي النظــر فــي مؤشــرات إضــافية لرصــد التقــدم المُ 

  ت.القطاعا
  

ينبغي وضع نظم مراقبة لضمان التدفق المنتظم للمعلومات لصانعي السياسات. كذلك ينبغي أن تتماشى و  -٦٢
   ١ .األجهزة الرئاسيةمع األولويات الوطنية واشتراطات اإلبالغ توقيتات 

  
  األنشطة المقترحة للدول األعضاء -٦٣

 
محـــددة  حصـــائللمعلومـــات عـــن مـــدخالت ومخرجـــات/ وضـــع أو تعزيـــز أنظمـــة المراقبـــة لجمـــع ا  (أ)

 ؛ومؤشرات قياس األثر
 

يات مســـتو بـــين األفـــراد و أنمـــاط النمـــو رصـــد فـــرادى نمـــو الطفـــل لة بشـــأن تطبيـــق معـــايير المنظمـــ  (ب)
  والهزال وزيادة الوزن؛ تقزُّمالاإلصابة ب

 
أوصـت وي الـذي ضمان إدراج معلومات وافية عـن مؤشـرات التغذيـة فـي عمليـة االسـتعراض السـن  (ج)

والمساءلة عن صحة المرأة والطفل في البلدان ذات الدخل المنخفض وأعلى  به اللجنة المعنية بالمعلومات
 عبء لوفيات األمهات واألطفال، فضًال عن تسليط ضوء كاٍف على الفروق االجتماعية.

 
  األنشطة المقترحة لألمانة -٦٤

  
المحــددة ومؤشـرات قيــاس األثــر،  الحصــائل /مخرجـاتالتـوفير الــدعم المنهجـي لجمــع المــدخالت و   (أ)

  ؛بما في ذلك البروتوكوالت وتصميم نظم المراقبة
 

 ؛المحددة ومؤشرات قياس األثر الحصائل /المخرجاتإنشاء قاعدة بيانات للمدخالت و   (ب)
ة الوطنيــــة رفــــع التقــــارير عــــن التقــــدم المحــــرز علــــى الصــــعيد العــــالمي فــــي تطــــوير خطــــط التغذيــــ  (ج)

  ؛هاوتنفيذ هاوتعزيز  ااتها وبرامجهوسياس
  

 .نمو الطفلمعايير المنظمة بشأن دعم الدول األعضاء في تطبيق   (د)
  

 األنشطة المقترحة للشركاء الدوليين -٦٥
  

 ؛اعتماد إطار العمل المقترح للمؤشرات كأداة لرصد تنفيذ أنشطة التنمية  (أ)
  

بهــــدف ضــــمان أن تمــــنح قواعــــد بيانــــات دعــــم جمــــع وتبــــادل المعلومــــات بــــين المنظمــــات، وذلــــك   (ب)
 ومؤشرات قياس األثر تغطية على صعيد عالمي. الحصائل /المدخالت والمخرجات

  
                                                           

 ٧-١١مع بين اإلبالغ عن تنفيذ الخطـة وبـين التقـارير التـي تقـدم كـل سـنتين إلـى جمعيـة الصـحة وفقـًا للمـادة يمكن الج    ١
 .٢٢-٣٤ع  ص  جمن المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم، المعتمدة في القرار 
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الجدول 
-أ١

 
التدخالت التغذوية المباشرة والفعالة التي يمكن 

التوسع فيها
 

لتقديمها من خالل النظام الصحي
١  

  
جميع النساء في سن اإلنجاب

 
النساء في الظروف الخاصة

 
جم

يع األطفال 
بين سن الميالد

 
وسن

 
٢٤

 
شهراً 

 
األطفال في 
ال

ظروف 
ال

خاصة
 

ض الفوليك 
مكمالت الحديد وحم

  
-

 
يوميًا للنساء الحوامل

  
-

 
علــــى نحــــو متقطـــــع للنســــاء الحوامـــــل 

الالتي ال يعانين من فقر الدم
  

-
 

علــــى نحــــو متقطــــع للنســــاء فــــي ســــن 
ض الالتـــــي ي

الحـــــي
ع

شـــــن فـــــي بيئـــــات 
يشـــكل فقـــر الـــدم فيهـــا مشـــكل

صـــحية 
ة 

عامة
 

تــــــوفير الرعايــــــة المناســــــبة للنســــــاء ذات 
ض

منسب كتلة الجسم المنخف
 

تقـــــــديم االستشـــــــارة والـــــــدعم للوصـــــــول إلـــــــى 
الرضاعة الطبيعية المُ 

ثلى (الشروع في وقت 
صـــرية لفتـــرة 

مبكـــر، الرضـــاعة الطبيعيـــة الح
الســــتة أشــــهر األولــــى، واســــتمرار الرضــــاعة 

الطبيعية لمدة عامين من العمر أو أكثر)
 

ا
تـــــدبير العالجــــــي المتكامـــــل ل
 

لســــــوء التغذيــــــة 
الحاد الوخيم من خـالل التـدخالت المجتمعيـة 

والمعتمدة على المرافق 
 

المشـــــــورة التغذويـــــــة مـــــــن خـــــــالل المبـــــــادئ 
التوجيهية الغذائية المستندة إلى الغذاء

 
الرعايــــــــة التغذويــــــــة والــــــــدعم  للحوامــــــــل 
صــابات بفيــروس العــوز 

والمرضــعات الم
المناعي البشري

 

اال
ستشارة والدعم للتغذية التكميلية السليمة

 
عالج سوء التغذية الحاد المعتدل

 

مكمــــــــالت الكالســــــــيوم 
والتــــــــدبير العالجــــــــي 

لمقدمات
 

االرتعاج واالرتعاج
 

الرعايــــة التغذويــــة والــــدعم  فــــي حــــاالت 
الطوارئ

  
-

 
المكمــــــــــالت متعــــــــــددة المغــــــــــذيات 

الدقيقة للنساء الحوامل
 

تنفيذ مبادرة المستشفيات ال
مالئم

ة 
لألطفال

 
صـــابين 

الرعايــة التغذويــة والــدعم لألطفــال الم
بفيروس العوز المناعي البشري

 

 
مكمـــالت اليـــود (فـــي حالـــة تـــوافر الملـــح 

المعالج باليود)
 

تنفيـــذ المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل 
صـادرة عـن 

صـلة ال
لبن األم والقرارات ذات ال

صـــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــة
جمعيـــــــــــــــة ال

، 
القـــــــــــــــرار 

 ج
ع ص

٣٤
-

٢٢
 

الرع
اية التغذوية والدعم في حاالت الطوارئ

 

 
______________________

  
١

    
مبنية على احتياجات فرادى البلدان.

 
    



  

                A65/11         Annex                                                 الملحق          ٦٥/١١ج

21 

  

جميع النساء في سن اإلنجاب
 

النساء في الظروف الخاصة
 

جميع األطفال 
بين سن الميالد

 
وسن

 
٢٤

 
شهراً 

 
األطفال في 
ال

ظروف 
ال

خاصة
 

 
 

مكمـــالت فيتـــامين 
ألـــف
 

لألطفـــال مـــن ســـت
أشهر إلى خمـس سـنوات فـي السـكان الـذين ة 

ص فيتامين 
يعانون من نق

ألف
 

االستشــارة والــدعم لإلرضــاع الســليم فــي 
ســــياق عــــدوى فيــــروس العــــوز المنــــاعي 

البشري
 

 
 

مكمــــــــالت الحديــــــــد لألطفــــــــال الــــــــذين تقــــــــل 
أعمارهم عن خمس سنوات

 
االستشـــــــارة والـــــــدعم لإلرضـــــــاع الســـــــليم 

ضي الوزن عند الميالد
للُرضع منخف

 
 

 
الزنك للتدبير العالجي لإلسهال

 
 

 
 

المشـــــورة التغذويـــــة لتقـــــديم الرعايـــــة الكافيـــــة 
لألطفال المرضى

 
 

 
 

اإلغنــــــــاء
 

المنزلــــــــي لأل
غذيــــــــ

صــــــــة 
ص
ة المخ

صغار األطفال 
ل

 
 

 
 

إعطـــــاء
 

فيتـــــامين 
ألـــــف
 

كجـــــزء مـــــن عـــــالج 
صبة لألطفـال 

االلتهاب الرئوي المتعلق بالح
فوق

 
ستة أشهر
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الجدول 
ب١

- 
التدخالت الصحية الفعالة ذات األثر على التغذية والتي يمكن توسيع نطاقها لتقديمها من خالل النظام الصحي

  
 

النساء في سن اإلنجاب
 

األطفال 
بين سن الميالد وسن

 
٢٤

 
شهراً 

 
منع حمل المراهقات

 
قطع الحبل السري في التوقيت السليم عند الميالد

 
تباعد مرات الحمل

 
ص األطفال 

تخلي
من الديدان 

 
العالج الوقائي المتقطـع للمالريـا لـدى 

الحوامـل
 

فـي منـاطق ارتفـاع معـدل سـريان 
ض
المر

 
وفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ت

 

توفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات
 

العـــالج الوقـــائي المتقطـــع للمالريـــا لـــدى الرضـــع فـــي منـــاطق ارتفـــاع معـــدل ســـريان 
ض فــي أفر 

المــر
صــحراء حيــث مقاومــة 

يقيــا جنــوب ال
صــورات 

المت
ل

لسلفاديوكســين 
- 

بيريميثامين ليست عالية
 

ض لـدخان التبـغ غيـر المباشـر ووقـف االسـتخدام المباشـر للتبـغ 
الوقاية من التعر

والكحول والمخدرات من قبل 
الحوامل

 
صحية األخرى

صابون والتدخالت ال
غسل اليدين بال

 

الحد من تلوث الهواء في األما
كن المغلقة

 
 

الوقاية من المخاطر المهنية في الحمل والسيطرة عليها 
 

 
ض التناسلية البولية أثناء الحمل ومكافحتها 

الوقاية من األمرا
 

 
ص 

تخلي
الحوامل

 
من الديدان 
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  التدخالت غير الصحية ذات األثر على التغذية   -٢الجدول 
  

  القطاع  التدخل
  فرص العمل األنشطة الزراعية التي تولد
   الزراعة على نطاق صغير
  ١ .يات والمواد الغذائية األساسية للفقراءغذِّ إنتاج األغذية الغنية بالمُ 

  البستنة المنزلية وٕانتاج الفواكه والخضر على نطاق واسع
أصناف المحاصيل الغنية بالمغذيات الدقيقـة (مثـل البطاطـا الحلـوة برتقاليـة اللـون 

   من الداخل)
  اج الغذائي وتحسين تخزين األغذية وتجهيزهاتنويع اإلنت

  المشورة التغذوية المدمجة في برامج اإلرشاد الزراعي
 دعم دور المرأة في الزراعة

 الزراعة

ى والزيـت والملـح غنَّـاة، بما في ذلـك الطحـين المُ غنَّ اإلنتاج المحلي من األغذية المُ 
  اةغنَّ لمُ والسكر وفول الصويا وصلصة السمك واألغذية المخلوطة ا

وتوفيرهــــا التكميليــــة ذات القيمــــة التغذويــــة العاليــــة اإلنتــــاج المحلــــي مــــن األغذيــــة 
  للمجال أمام إتاحتها لجميع شرائح السكان إفساحاً 

  غذيات الدقيقة إغناء األغذية التكميلية بالمُ 
  إضافة اليود إلى الملح

الســكريات تحســين الجــودة التغذويــة لألغذيــة (الحــد مــن محتــوى الملــح والــدهون و 
 والتخلص من األحماض الدهنية المتحولة)

 تصنيع األغذية

   تحسين إمدادات المياه
 تحسين خدمات اإلصحاح

 المياه واإلصحاح

  التعليم االبتدائي والثانوي للمرأة
   توفير الغذاء الصحي في المدارس ودور الحضانة

 التغذية والتربية البدنية في المدارس 

 التعليم

                                                           
١    World development report 2008: agriculture for development. Washington, DC, World Bank, 2008. 

Spielman DJ, Pandya-Lorch R. Millions fed: proven successes in agricultural development. Washington, DC, International 

Food Policy Research Institute, 2009. Agricultural production contributes to food security, and hence indirectly to redressing 

undernutrition, both by increasing food availability and by increasing livelihoods and incomes of poor people, so increasing 

their capacity to feed their families.                                                                                                                                                 
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  القطاع  التدخل
  رص العملسياسات دعم ف
  في أماكن العمل التغذية السليمة

حماية األمومة في أماكن العمل (من خالل اعتماد وتطبيق اتفاقية منظمة العمل 
  ))١٩١) والتوصية (رقم ١٨٣(رقم  ٢٠٠٠الدولية لحماية األمومة لعام 

 أماكن عمل خالية من التدخين

 سياسات العمل
 

  التحويالت النقدية المشروطة
  نقدية غير المشروطةالتحويالت ال

 دعم الفئات المحرومة اجتماعيًا للوصول إلى األغذية الصحية

 الحماية االجتماعية
 

 التخطيط العمراني البيئات المبنية على نحو صحي
  التدابير التنظيمية ألسعار المواد الغذائية 

  اإلعانات الزراعية
  عرض المواد الغذائية في المؤسسات العامة والمطاعم خاصة

  األغذية مخططات توسيم
   والمشروبات لألطفال المأكوالتتنظيم اإلعالن عن 

 تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم

 التجارة
 

 الشؤون المالية استخدام ضرائب المكوس على التبغ والكحول لتمويل توسيع نطاق برامج التغذية
ــــ، واســــتخدام األغذيــــة المُ التســــويق االجتمــــاعي لتشــــجيع الرضــــاعة الطبيعيــــة اة غنَّ

 والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني
 التعبئة االجتماعية

  
  

 مؤشرات رصد إعمال خطة التنفيذ الشاملة -٣الجدول 
 

 األثر حصائلال /المخرجات المدخالت
ة ســـــــــــتراتيجياال بيئـــــــــــة السياســـــــــــة/

للتغذيـــــة: درجـــــة تصـــــريف شـــــؤون 
 التغذية 

أعمـــارهم  انتشـــار األطفـــال الـــذين تقـــل
عـــن ســــتة أشــــهر والـــذين تــــتم تغــــذيتهم 

 باالقتصار على الرضاعة الطبيعية

 حدوث انخفاض الوزن عند الميالد 

المــــوارد البشــــرية: نســــبة العــــاملين 
في مجال الصـحة المجتمعيـة إلـى 

 إجمالي السكان

نسبة األطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن 
خمــــس ســــنوات والــــذين تلقــــوا جــــرعتين 

  ١ألفن من مكمالت فيتامي

دون ســـن  تقزُّمنســـبة األطفـــال المصـــابين بـــال
   الخامسة

 

                                                           
شــهرًا فــي البيئــات التــي يكــون فيهــا عــوز فيتــامين ألــف مشــكلة  ٥٩أشــهر و ٦األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين     ١

 صحية عمومية.
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 األثر حصائلال /المخرجات المدخالت
األطـــر القانونيـــة: اعتمـــاد المدونـــة 
الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن 

 األم وتنفيذها بفاعلية 

نســــــبة األســــــر التــــــي تســــــتهلك الملــــــح 
 المعالج باليود

ــــــــالهزال دون  نســــــــبة األطفــــــــال المصــــــــابين ب
 الخامسة 

الحصــول  نســبة الســكان الــذين يمكــنهم 
 ن للمياهالمستدام على مصدر محسًّ 

 في سن اإلنجاب ١نسبة النساء النحيفات

    لدى األفراد لغذاءااستهالك درجة  
 

ـــــل أعمـــــارهم عـــــن  ـــــذين تق ـــــال ال نســـــبة األطف
خمـــــــــــس ســـــــــــنوات والـــــــــــذين يبلـــــــــــغ تركيـــــــــــز 

/ جـــــــم ١١الهيموغلـــــــوبين لـــــــديهم أقـــــــل مـــــــن 
 ديسيلتر

شــــهرًا  ٢٣-٦نســــبة األطفــــال مــــا بــــين  
الــذين يتلقــون الحــد األدنــى  مــن العمــر

 المقبول من الغذاء 

 ٤٩-١٥نســــبة النســــاء فــــي ســــن اإلنجــــاب (
ســــــنة) اللــــــواتي يبلــــــغ تركيــــــز الهيموغلــــــوبين 

 جم/ ديسيلتر ١٢لديهن أقل من 
ـــــال ( انتشـــــار  ســـــن المـــــيالد  مـــــناألطف

شـــــــهرًا) المصـــــــابين  ٥٩حتـــــــى عمـــــــر 
بإســهال والــذين تلقــوا العــالج باإلماهــة 

 الفموية والزنك 

 /وســــط تركيــــز اليــــود البــــولي (ميكروغــــراممت
ــــراوح أعمــــارهم  ــــذين تت ــــال ال ــــي األطف ــــر) ف لت

 سنة ١٢وسنوات  ٦بين  ما

نسـبة الحوامـل اللـواتي يتلقـين مكمـالت  
 الحديد وحمض الفوليك

 ١٠٠ ٠٠٠نســــــبة وفيــــــات األمهــــــات (لكــــــل 
 مولود حي)

مولـــود  ١٠٠٠معـــدل وفيـــات الرضـــع (لكـــل   
 حي)

ل دون ســن الخامســـة معــدل الوفيــات لألطفـــا  
 اليوم) /١٠  ٠٠٠(لكل 

  
 
 

=     =     =  

                                                           
 .٢كغ/م ١٨‚٥النساء الالتي يقل لديهن منسب كتلة الجسم عن     ١


