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 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 الس التنفيذي

 ٢٠٠٦الدورة العادية األوىل لعام 
 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٣، ٢٠-١٦

  * من جدول األعمال املؤقت٨البند 
ـــاستراتيجي   ــةاملــــشتركـــة ف ــــة اليونيــــسيــــــــ ــرة  للــــصحة والتغذيــ للفتــ

٢٠١٥-٢٠٠٦ 
 

 موجز 
 مـسامهة اليونيـسيف يف اجلهـود الوطنيـة        للـصحة والتغذيـة    املشتركةستراتيجية  االحتدد   

الراميــة إىل تعجيــل اإلجــراءات املتعلقــة بالــصحة والتغذيــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة     
 تكملـة   ، يف سـياق إصـالح األمـم املتحـدة         ،وستـشكل هـذه االسـتراتيجية     . ٢٠١٥حبلول عـام    

تراتيجية ملنظمات رئيسية أخرى، وال سيما يف اـاالت الـيت تـضطلع             وتعزيزا للتوجيهات االس  
وهـي متثـل تطـورا جـذريا مـن      . فيها اليونيسيف مة رئيسية أو تتمتع فيها مبيزة نسبية أساسـية         

، اعتمــادا علــى الــدروس  ١٩٩٥ واســتراتيجية الــصحة لعــام  ١٩٩٢اســتراتيجية التغذيــة لعــام  
ي مـتغري، ومت وضـعها عـن طريـق سلـسلة مـن املـشاورات                املستفادة وانطالقا مـن سـياق برنـاجم       

 .املكثفة مع طائفة واسعة من الشركاء الرئيسيني وموظفي اليونيسيف

 * E/ICEF/2006/1. 
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وانطالقــا مــن التنــاغم القــائم بــني الــصحة والتغذيــة الــذي تــسترشد بــه اليونيــسيف يف   
ث نتـائج   عملها، ستعمل املنظمة، بتعاون مـع الـشركاء، علـى تركيـز اهتمامهـا علـى دعـم ثـال                   

التحليــل : ، وهــي وتغذيتــهماســتراتيجية مترابطــة يف جمــال صــحة األمهــات واملواليــد واألطفــال
اإلسـراع  ) ج(؛ وضـع أطـر مؤسـسية متكينيـة    ) ب( إىل األدلة للسياسات واإلجـراءات؛    املستند

 .بتوسيع نطاق التغطية الفعالة للتدخالت
ثة ـج تنفيذيـة لبلـوغ مـستويات         وتستند االستراتيجية إىل مخسة مبادئ توجيهية وثال       

  صــحة األمهــات واملواليــد واألطفــالعاليــة مــن التغطيــة الفعالــة واملنــصفة للتــدخالت يف جمــايل
. ومت حتديـد اآلثـار الـيت تـنعكس علـى اليونيـسيف          . ، واحلفـاظ علـى هـذه املـستويات        وتغذيتهم

ســطة األجــل خــالل وستــستنري اليونيــسيف باالســتراتيجية يف وضــع خططهــا االســتراتيجية املتو
 .املرحلة املرجعية
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 السياق والدروس املستفادة واملربرات - أوال 
 السياق - ألف 

يــشكل حــق الطفــل يف البقــاء والنمــاء املبــدأ األساســي األول الــذي تقــوم عليــه اتفاقيــة  - ١
 وبوترية التقدم احلالية، لن يتحقق اهلدف اإلمنائي املتعلـق خبفـض معـدل وفيـات              . حقوق الطفل 

 ،)اهلــدف الرابــع (١٩٩٠الثلــثني مقارنــة مبــستويات عــام  قــدار األطفــال دون ســن اخلامــسة مب 
األهداف األخرى املتصلة بالصحة والتغذية مـا مل يـضطلع بأنـشطة فعالـة يف جمـايل الـصحة                    وال

والتغذية مبعدالت تغطية مرتفعة يف املناطق اجلغرافية داخل وعرب البلدان اليت تعـاين مـن ارتفـاع                 
 .األمهات واملواليد واألطفال دون سن اخلامسةلدى  )١(دالت الوفاة ونقص التغذيةمع
ــدر بنحــو         - ٢ ــال يق ــاء عــدد مــن األطف  )٢(١٠,٦ويف كــل ســنة، حيــرم مــن احلــق يف البق

وعـالوة علـى ذلـك، ميـوت كـل سـنة نـصف        . ميوتون قبل بلوغ سـن اخلامـسة     إذ  طفل،   مليون
عـدد الوفيـات   وليـست ضـخامة   . ع أو بعده بأيام قليلة مليون امرأة حامل، معظمهن أثناء الوض     

فهناك عالوة على ذلك مئات املاليني من النساء واألطفال الذين يعـانون            . جزءا من العبء   إال
ورغـم إحـراز بعـض التقـدم خـالل العقـدين       . من نقص التغذية واملرض واإلعاقة الطويلة األمـد       

هر األوىل مـن عمـرهم، مل يوجـه إال قليـل     األخريين يف خفض وفيـات املواليـد يف غـضون األشـ     
. مــن العمــراألســبوع األول يف  يف املائــة مــن الوفيــات الــيت حتــدث ٤٠مــن االهتمــام ملــا ينــاهز 

واليـد  سيبل إىل حتقيق هدف بقاء الطفـل دون إجـراء ختفـيض كـبري يف معـدالت وفيـات امل                    وال
 .ونقص التغذية عند األطفال

أفريقيــا جنــوب : دون ســن اخلامــسة يف منطقــتني مهــاوتتركــز معظــم وفيــات األطفــال  - ٣
ومـن ضـمن البلـدان العـشرة     ). )٢( يف املائة ٣٢(وجنوب آسيا   )  يف املائة  ٤٤(الصحراء الكربى   

 ســبعةُ بلــدان تــأثرت )٢(الــيت توجــد فيهــا أعلــى معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة  
. ة األمهـات واألطفـال وتغذيتـهم     هلا صح تعرض  حباالت طوارئ معقدة تزيد من املخاطر اليت ت       

، ال تزال هناك منـاطق وفئـات        فيها معدالت الوفيات  وحىت داخل البلدان اليت أخذت تنخفض       
معدالت نقـص   االرتفاع غري املتناسب يف     ويتضح  . دالت الوفيات سكانية تعاين من ارتفاع مع    

ــن أفريق       ــوب آســيا ويف أجــزاء م ــسة يف جن ــال دون ســن اخلام ــدى األطف ــة ل ــوب  التغذي ــا جن ي
الصحراء الكربى، حيث يعزى ارتفاع معدالت اهلزال يف الغالـب إىل حـاالت طـوارئ معقـدة                 

 .وحاالت اجلفاف املتكررة وغريها من الكوارث الطبيعية

__________ 
 .حالة تغذوية ناقصة لدى األطفال تتجلى يف وقف النمو واهلزال )١( 
 .٢٠٠٥حالة األطفال يف العامل لعام : املصدر )٢( 
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دث حيــو. وحيــدث معظــم وفيــات األمهــات واملواليــد واألطفــال يف اتمعــات الفقــرية  - ٤
يف البلـدان املنخفـضة الـدخل أو        )  يف املائـة   ٩٩(مجيع وفيات األطفال دون سن اخلامسة تقريبا        

ويـؤدي ضـعف الـصحة والتغذيـة يف الـسنوات           . البلدان املتوسطة الـدخل   من  يف املناطق الفقرية    
ــني األجيــ      ــر ونقــص اإلجنــاز ب ــة دورة الفق ــات  األوىل مــن العمــر إىل إدام ال يف األســر واتمع

 .الفقرية
ــا    - ٥ ــات األطف ــسية لوفي ــل األســباب الرئي ــه    وتتمث ــسل يلي ــامل يف داء ال ــى صــعيد الع ل عل

اإلسهال واخنفاض الوزن عنـد الـوالدة واخلـداج واالختنـاق عنـد الـوالدة، ويف بعـض املنـاطق،                    
ــا وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــاء حــاالت   . اإليــدز/املالري ــاة أثن أمــا األســباب املباشــرة للوف

احلــاالت العاديــة يف البلــدان الطــوارئ املعقــدة فــال ختتلــف يف جوهرهــا عــن أســباب الوفــاة يف  
 . النامية

 يف املائة من وفيات األطفال دون سـن اخلامـسة يف العـامل إىل فـريوس نقـص                   ٣ويعزى   - ٦
 يف املائـة يف أفريقيـا اجلنوبيـة، حيـث           ٦٠املناعة البشرية، غري أن هذه النسبة ترتفع إىل ما يناهز           

وإذا مل تكـبح    .  يف املائـة   ٢٠وامـل   يتجاوز معـدل انتـشار هـذا الفـريوس يف صـفوف النـساء احل              
مزيـد  انتشار وباء فـريوس اإليـدز يف صـفوف النـساء يف آسـيا، فستفـضي إىل إصـابة                    يف  زيادة  ال

برنــامج األمــم املتحــدة  واســتنادا إىل . انتقــال اإلصــابة مــن األم إىل طفلــها بفعــل مــن األطفــال 
ة األطفـال دون سـن اخلامـسة        ، بلغـت نـسب    اإليـدز /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية      

،  طفـل   مليـون  ٢,٢ مـا ينـاهز      ٢٠٠٤عشرة من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف عـام           
ــدة     ــدد اإلصــابات اجلدي ــغ ع ــا بل ــات  إصــابة ٦٤٠ ٠٠٠بينم ــدد الوفي ــاة٥١٠ ٠٠٠ وع .  وف

ي  يف املائة مـن إصـابات األطفـال يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء، وهـ               ٩٠ويوجد حاليا ما يناهز     
ويف البلــدان .  يف املائــة مــن عــبء مــرض اإليــدز يف العــامل٦٠ املنطقــة الــيت تنــوء مبــا يربــو علــى

 اللوايت حيصلن علـى العـالج      ،النامية، يقل عدد احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية        
يف أمريكــا وقــد أحــرز تقــدم كــبري  .  يف املائــة١٠لفــريوس عــن نــسبة  لتجــدد االوقــائي املــضاد 

بفـريوس نقـص املناعـة      انتقـال اإلصـابة     لوقايـة مـن     ليف تنفيـذ بـرامج      ،  الـشرقية التينية وأوروبـا    ال
 يف حــني ال تزيــد نــسبة النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة   ،مــن األم إىل الطفــلالبــشرية 
يف املائـة يف غـرب أفريقيـا ووسـطها؛           ٢-١يـستفدن مـن هـذه التـدخالت علـى           الاليت  البشرية  

 .  يف املائة١١ يف شرق أفريقيا وجنوا النسبةتبلغ هذه و
تـوفر  ) أ: (عـن ثالثـة عوامـل هـي    فتنـشأ  احلالة الصحية والتغذويـة لـصغار األطفـال     أما   - ٧

الكميـة والنوعيـة والـسالمة      مراعـاة   مـع   (سبل احلصول على األغذيـة الكافيـة واالسـتفادة منـها            
مراعـاة  مـع   (دمات الـصحية وسـالمة البيئـة        فعاليـة اخلـ   ) ب(؛  )الثقافيـة  - واملقبولية االجتماعيـة  
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نوعيـة ومـستوى رعايـة      ) ج(؛  )ليات املنوطة باملكلفني باملهام   املوارد والفرص واألدوار واملسؤو   
ــةوتبعــا لــذلك، فــإن معاجلــة  . األم والطفــل  ليــست جمــرد مــسألة غذائيــة، بــل إن   نقــص التغذي

خـالل األشـهر الـستة    وحـدها  يعيـة  سلوكيات الرعاية، مبا يف ذلك االقتصار على الرضـاعة الطب      
األوىل مــن احليــاة، واســتمرار الرضــاعة الطبيعيــة إىل جانــب تغذيــة تكميليــة مالئمــة يف الوقــت   
املناســب، وتنــاول أغذيــة ذات حمتــوى وفــري مــن العناصــر املغذيــة ومكمــالت عنــد االقتــضاء،    

 .األطفال لدى صحيالنماء الوفيات وتعزيز التشكل كلها تدخالت ضرورية خلفض معدل 
ــادة التعـــرض للتلـــوث اجلرثـــومي     - ٨ ــبة إىل زيـ ــة غـــري املناسـ وتـــؤدي املمارســـات الغذائيـ

. النمـو معـدل   وإضعاف أجهزة املناعة لدى األطفال، مما ينجم عنه استفحال املرض واخنفـاض             
وحىت يف احلالة اليت يعيش فيها الطفل بعد الـسنوات األوىل مـن عمـره، ميكـن أن يـؤدي نقـص                   

 . إلصابات املتكررة إىل تأخر النمو مدى احلياةالتغذية وا
ــشترك حــاالت  - ٩ ــسة     وت ــال دون ســن اخلام ــد واألطف ــات األمهــات واملوالي نقــص و وفي

 منــها انعــدام األمــن  ، املترابطــة واملتــشاة،اهليكليــةواألساســية التغذيــة يف عــدد مــن األســباب  
والدة، مبا يف ذلك نقـص الـوزن        الغذائي؛ وأمية اإلناث؛ واحلمل املبكر؛ وضعف الصحة عند ال        

عند الوالدة؛ وممارسات غذائية غري مناسبة؛ وانعدام النظافة الـصحية وسـبل الوصـول إىل امليـاه         
املأمونة أو الصرف الصحي املناسب؛ وممارسة التمييز ضـد األمهـات واألطفـال وحرمـام مـن       

رايف أو الــسياسي؛ ســبل الوصــول إىل خــدمات الــصحة والتغذيــة بــسبب الفقــر والتــهميش اجلغــ
وافتقار خدمات الـصحة والتغذيـة إىل املـوارد وعـدم اسـتجابتها لالحتياجـات وعـدم مالءمتـها                   

تعرض املاليني مـن األشـخاص للوفـاة        تؤدي إىل   وهذه األسباب املتشابكة    . من الوجهة الثقافية  
ستويات، ، ومن الضروري التصدي هلا على خمتلف املـ        داعواملعاناة وإهدار طاقات بشرية بغري      

ــدمي اخلــدمات      ــي ومق ــني األســرة واتمــع احملل ــةداخــل األســرة وب ــق  .  والدول ــب حتقي ويتطل
سياسـية ومؤسـسية وجمتمعيـة      األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقـة بالـصحة والتغذيـة إجيـاد حلـول              

 .وتقنية
 الدروس املستفادة - باء 

عجيل وترية حتسني احلالة الـصحية      األهداف األساسية للجهود الرامية إىل ت     يتمثل أحد    - ١٠
كفالــة اضــطالع األســر املعيــشية يف والتغذويــة لألمهــات واألطفــال، ومواصــلة هــذا التحــسني، 

بوظائفها بوصفها وحـدات اجتماعيـة واقتـصادية مـستدامة قـادرة علـى تـوفري الغـذاء والـصحة                    
اركة والتعاون الكـاملني مـن    اليت تشجع املش،ومتثل الربامج اتمعية للتغذية. والرعاية املنشودة 

ــستفيد مــن التكنولوجيــات       ــة اســتخداما أمثــل وت ــه وتــستخدم املــوارد احمللي اتمــع احمللــي برمت
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 أدوات ،قطاعـات متعـددة وحتـشد التزامـا سياسـيا قويـا      ويـشارك فيهـا    اجلديدة لزيادة اإلنتاجية    
 . وتغذيتهمحيوية لتحسني صحة األمهات واألطفال

لول للوقاية مـن وفيـات األمهـات واألطفـال وخفـض نقـص التغذيـة،             وهناك بالفعل ح   - ١١
واألســباب املباشــرة لوفيــات . غــري أــا التــصل يف الغالــب إىل مــن هــم يف أمــس احلاجــة إليهــا  

األمهات واملواليد وصغار األطفال معروفة وميكن إىل حد كبري الوقاية منها وعالجها بـاللجوء              
ووردت ). ١انظـر املرفـق     (ئدة وفعالة من حيث التكاليف      إىل تدخالت وممارسات محقَّقة الفا    

The Lancetمــن جملــة جمموعــة يف 
 صــدرت مــؤخرا تقــديرات تفيــد أن زهــاء ثلثــي وفيــات   )٣(

 ماليـني وفـاة كـل سـنة، ميكـن تفاديهـا عـن               ٦املواليد وصغار األطفال، أي ما يعادل أكثر من         
فعلـى سـبيل املثـال،    . تكنولوجيـا بـسيطة   علـى   وتعتمـد   طريق التدخالت احلالية القليلـة التكلفـة        

يبلــغ  جتنــب مــا )٤( الــيت ســتتاح مــستقبالتواللقاحــاميكــن عــن طريــق اللقاحــات املتاحــة حاليــا 
وعالوة على ذلـك، تـشري أدلـة حديثـة إىل           .  مليون وفاة على التوايل    ١,١ مليون و    ١,٤تقدير  

ورة جيـدة للعـالج املـضاد      أن األطفال املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يـستجيبون بـص               
لـديهم إىل مـستويات تتـراوح بـني     احليـاة  البقـاء علـى قيـد    ، إذ تـصل معـدالت      لتجدد الفـريوس  

 وثبـت أن العـالج الوقـائي بـدواء        . )٥( يف املائة، وذلك حسب درجـة تـدهور املناعـة          ٩٨ و ٧٣
ون مــن كوترميوكــسازول لألطفــال املرضــى املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية ممــن يعــان  

 .)٦( يف املائة٤٣يصل إىل  مبا املناعة يؤدي إىل خفض معدل الوفياتتدهور 
وتشمل التدخالت الضرورية إلنقاذ هذه األرواح استمرار الرعاية طيلـة فتـرة احلمـل،               - ١٢

وأثناء الوالدة وبعد الوضع، وصوال إىل توفري الرعاية لألطفال خالل الـسنوات املبكـرة احلامسـة     
 . من العمر

__________ 
ــة لــ        )٣(  ــستهلها ورق ــل ت ــاء الطف ــى بق ــات عل ــضمنت مخــسة ورق ــيت ت ــة األوىل ال ــوريس . بالك رركــزت اموع م

 ;Where and why are 10 million children dying every year?", Lancet, 2003: بعنــوان. ج بــريس و

وركزت اموعة الثانية على بقاء املواليد وابتـدأت بورقـة لــالون جـي، وكـوزنز س، وزوبـان                   . .361:2226-34
 ..million neonatal deaths : When? Where? Why?", Lancet 2005; 365:891-900 4"ج، بعنوان 

 .املرجع )٤( 
 )٥( Fassinou P, Elenga N, Rouet F, et al. Highly active antiretroviral therapies among HIV-1-infected children 

in Abidjan, Côte d'Ivoire. AIDS 2004. 18(14):1905-1913.. 
 )٦( Chintu C, Bhat GJ, Walker AS, et al., “Co-trimoxazole as prophylaxis against opportunistic infections in 

HIV-infected Zambian children (CHAP): a double-blind randomised placebo-controlled trial”, Lancet 

2004; 364: 1865–71. 
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البلــدان واملنــاطق الــيت مل حتــرز تقــدما يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتــصلة أمــا  - ١٣
صــغار بــني  ان تعــاين مــن ارتفــاع معــدالت الوفيــات  هــي يف معظمهــا بلــد فبالــصحة والتغذيــة 

وتتــسم املؤســسات بأــا أشــد  . األطفــال وانعــدام األمــن الغــذائي وهــشاشة البيئــات املؤســسية 
وهــذا الــنمط يعكــس التحــديات الكــربى  . ان املتــأثرة حبــاالت طــوارئ معقــدة ضــعفا يف البلــد

الفقرية داخـل البلـدان الغنيـة،    احمللية املتمثلة يف بلوغ األهداف يف البلدان الفقرية ويف اتمعات   
ار األطفـال ومعـدالت     لوفيـات األمهـات واملواليـد وصـغ       األوليـة   حيث يشتد ارتفاع املعـدالت      

 .نقص التغذية
ويف كثري من هذه البلـدان، ال يـزال نطـاق تغطيـة التـدخالت واملمارسـات الـيت ثبتـت                      - ١٤

والــسياسات واإلجــراءات، وهــي  املعرفــة جــدواها ضــيقا بــسبب وجــود فجــوات عميقــة بــني   
ولزيـادة هـذه    .  النظام بكامله  فجوات تتجلى يف وجود عوائق أمام العرض والطلب على نطاق         

 على معدل تغطيـة مرتفـع، مـن املهـم تعزيـز وتغـيري الظـروف                 التدخالت واملمارسات واحملافظة  
الــيت تعمــل يف ظلــها الــنظم الــصحية والتغذويــة، مبــا يف ذلــك الــسياسات والتــشريع وختــصيص   

 . املوارد وبناء القدرات
ومن الضروري تعزيز مجيع جوانب تقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك تـوفري عمـال مـؤهلني         - ١٥

ل وتتاح خدمام جلميـع اتمعـات احملليـة، وهياكـل ماديـة مناسـبة               حتدوهم رغبة قوية يف العم    
ويتطلب إجناز هـذه التـدخالت توطيـد أسـس          . ومستدامة، وآليات متويل ختدم مصلحة الفقراء     

اخلـدمات الـسريرية علـى مـستوى املستـشفيات األوليـة            : تقدمي اخلدمات على كافة املـستويات     
ــصال و   ــشطة االت ــة ؛ وأن ــشفيات اإلحال ــي    ومست ــستوى اتمــع احملل ــى م ــدمي اخلــدمات عل . تق

ويستلزم حتسني الصحة والتغذية علـى حنـو مـستدام إقامـة الـروابط بـني القطاعـات االجتماعيـة                    
ومـن الـضروري أيـضا      ). مثل الزراعة واألسـواق   (والقطاعات اإلنتاجية   ) مثل الصحة والتعليم  (

دان الـيت تتـدىن فيهـا نوعيـة اخلـدمات،       تغيري السلوكيات واملمارسات القائمة، وال سيما يف البل       
 . وذلك عن طريق االلتزام واملشاركة النشطة من جانب اتمع احمللي

التجربة أن حتـسني بعـض هـذه التـدخالت قـد يكـون أسـهل مـن غريهـا يف ظـل                  وتبني   - ١٦
سني هـذه  ق حتـ ة بالنظـام، ألن العراقيـل الـيت تعـو    القيود املؤسسية احلالية والعوائق القائمة املتعلق    

وتعزيــز العمــل الــذي  التوعيــة التــدخالت ميكــن معاجلتــها بــسرعة نــسبيا عــن طريــق خــدمات    
وهناك تدخالت أخرى، منـها الرعايـة املوجهـة لألفـراد           . يضطلع به على مستوى اتمع احمللي     

اســـتجابة للمـــرض، تعتـــرض ســـبيل إجنازهـــا عراقيـــلُ أكـــرب تتمثـــل يف القيـــود املتعلقـــة بـــالنظم 
حتـول دون التطبيـق     وجيـب إزالـة العراقيـل الـيت         .  وال ميكن حتديد جـدول هلـا مـسبقا         واملساءلة،

ــشامل ملفهــوم   ــة”ال ــا ومــوارد ماليــة،       “ املــستمرةالرعاي ــك ســيتطلب وقت ــري أن حتقيــق ذل ، غ
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 ومعـدالت انتـشار فـريوس نقـص املناعـة           ان اليت ترتفع فيها معدالت الوفيات     سيما يف البلد   وال
 .م الصحة والغذاء والتغذية عادة بالضعفالبشرية، وحيث تتسم نظ

القـائم علـى    وتتسم املؤسـسات والقـوانني والـسياسات وامليزانيـات التمكينيـة واحلكـم               - ١٧
فهـي تـدعم اجلهـود    . باألمهية يف زيـادة توسـيع نطـاق التـدخالت ذات الــتأثري الكـبري            املشاركة  

اطنني أن يـشاركوا مـشاركة كاملـة يف    الرامية إىل يئة الظروف اليت يتأتى يف ظلـها جلميـع املـو      
عملية التنمية وتساعد يف صياغة طريقـة تقـدمي اخلـدمات والـسياسات العامـة مـن أجـل إيـصال                    

 .ية إىل أشد الفئات فقرا وإقصاءاخلدمات اجليدة النوع
وبناء القـدرات يف تزويـد األسـر والنـساء باملعـارف            ادية  وميكن أن تساعد املشاركة      - ١٨

 وإجنـاز تـدخالت منقـذة       ةالرعايـة اليوميـ   تقـدمي   الختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن سـلوك           املطلوبة  
وميكن أن تتيح استراتيجيات االتـصال متكـني        . للحياة واتباع سلوك مناسب يف التماس الرعاية      

األســر والنــساء بتزويــدهن باملعــارف املتعلقــة باخلــدمات املتاحــة ومعيــار نوعيــة اخلــدمات الــيت   
 . ن احلصول عليها سواء من الدولة أو من القطاع اخلاص ينبغي أن يتوقع

وما فتئت الشراكات العاملية يف جمال الصحة والتغذية متثـل وسـيلة مفيـدة للـدفاع عـن                   - ١٩
. توفري الصحة والتغذيـة لألمهـات واألطفـال وإبـراز أمهيتـهما علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل          

خرية، باملوازاة يف الغالب مع األنشطة الـيت تـضطلع   غري أن انتشار هذه الشراكات يف اآلونة األ  
ا اجلهات املاحنة على الصعيد القطري، قد يؤدي إىل ضـعف التنـسيق وإىل االزدواجيـة أو إىل              

وتـوفر املبـادئ   . ا وقد حيد من نطاق السيطرة على زمـام األمـور علـى الـصعيد الـوطين               متفاقمه
الـسيطرة علـى زمـام األمـور، االتـساق،          (املـساعدة   اخلمسة ألفضل املمارسات املتعلقـة بفعاليـة        

إعـالن بـاريس    ، الـيت اعتمـدت يف       )املواءمة، اإلدارة املوجهة إىل حتقيق النتائج، املساءلة املتبادلة       
، إطــارا مفيــدا الســتغالل الفــرص الــيت تتيحهــا هــذه الــشراكات اســتغالال  بــشأن فعاليــة املعونــة

 . أمثل
 األساس املنطقي - جيم 

 ســنة، علــى التــوايل، علــى اعتمــاد الــس التنفيــذي       ١٣ ســنوات و١٠ حنــو مــضى - ٢٠
وال تزال املبادئ األساسـية هلـاتني       . اليونيسيف احلاليتني املتعلقتني بالصحة والتغذية    استراتيجييت  

 . االستراتيجيتني صاحلة وصحيحة، ومت يف الواقع تعميمها منذ وضع االستراتيجيتني
 املشتركة للصحة والتغذية املقترحة عددا مـن اإلضـافات املهمـة            وتتضمن االستراتيجية  - ٢١

علــى االســتراتيجيات الــسابقة اســتجابة جلــدول األعمــال اإلمنــائي الــدويل اجلديــد ؛ وإصــالح    
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ــة ــة    منظوم ــات احلالي ــم املتحــدة ؛ واالجتاه ــد     )٧(األم ــال واملوالي ــة األطف ــال صــحة وتغذي  يف جم
؛ والتحلـيالت العلميـة املهمـة؛ والظـروف العامليـة           نظمـة  والدروس الـيت اسـتفادا امل      واألمهات؛

نطــاق عــدم املــساواة، والــشواغل املتعلقــة  واتــساع الالمركزيــة تطبيــق املــتغرية مــن قبيــل تزايــد 
مبسائل املساواة بني اجلنسني وتدهور البيئة وتعدد حـاالت الطـوارئ املعقـدة واسـتمرار تفـشي                 

 .اإليدز/وس نقص املناعة البشريةوباء فري
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ) ٦  و٥  و٤  و١األهــداف (وتــرتبط أربعــة أهــداف   - ٢٢

ــات     ــال واألمه ــصحة األطف ــرا ب ــا مباش ــة ارتباط ــهمالثماني ــة    وتغذيت ــداف املتبقي ــا أن األه ، كم
وتتـوخى االسـتراتيجية املـشتركة      . هلا صالت قوية ذه اـاالت     ) ٨  و ٧  و ٣  و ٢األهداف  (

ق األهــداف املتعلقــة بالــصحة والتغذيــة، وتقــدمي التوجيــه الــذي تــسترشد بــه التركيــز علــى حتقيــ
ــام    ــسيف حــىت ع ــل ٢٠١٥اليوني ــى األق ــتعراض و .  عل ــيجري اس ــتراتيجية  وس ــتكمال االس اس

ــة  ــصورة دوريـ ــع اخلطـــط     بـ ــذ ووضـ ــا يف تنفيـ ــسترشد ـ ــدة، وسيـ ــة جديـ ــرت أدلـ ــا ظهـ  كلمـ
 . عقد القادماالستراتيجية املتوسطة األجل احلالية واملقبلة خالل ال

وستتيح اسـتراتيجية مـشتركة للـصحة والتغذيـة زيـادة تـأثري األنـشطة الـيت تـضطلع ـا                      - ٢٣
كما أن حتـسني توافـق النـهج واالسـتراتيجيات والتـدخالت الربناجميـة سـيؤدي إىل         . اليونيسيف

تعلقــة وتتــسم احللــول الراميــة إىل تــسريع وتــرية اإلجــراءات امل  . زيــادة الفعاليــة وتعزيــز النتــائج 
ال فيمـا بينـها فحـسب،       بالصحة والتغذية اليت تتخذ دعما لبقاء الطفل بأـا متفاعلـة ومتناغمـة              

وتــأيت االسـتراتيجية املقترحــة أيــضا تكملــة  . بنمــو الطفـل ومنائــه وبــصحة األم  فيمــا يتعلــقوبـل  
الـصرف  استراتيجية اليونيسيف املتعلقة باملياه وخـدمات  الستراتيجيات رئيسية أخرى، مبا فيها  

، وضـعت لتقليـل اآلثـار       )E/ICEF/2006/6 (٢٠١٥-٢٠٠٦الصحي والنظافـة الـصحية للفتـرة        
 احلـادة علـى بقـاء       اجلهـاز التنفـسي   اليت ختلفها أمراض اإلسهال واإلصابات الطفيليـة وإصـابات          

ومثــة أوجــه تكامـل مماثلــة يف جمــاالت التعلــيم، وال ســيما الــربامج  . الطفـل ونقــص التغذيــة لديــه 
املدرسية ومناء الطفولة املبكـرة، واألنـشطة الـيت تـضطلع ـا اليونيـسيف لـدعم البلـدان                 الصحية  

 .خالل فترة االنتقال من األزمة

__________ 
؛ )٢٠٠٣منظمـة الـصحة العامليـة،       (التوجهات االستراتيجية من أجل حتسني صحة األطفال واملراهقني ومنـائهم،          )٧( 

رؤية ؛  )٢٠٠٢اليونيسيف،  /منظمة الصحة العاملية   (االستراتيجية العاملية املتعلقة بتغذية الرضع واألطفال الصغار      
: ؛ األطفـال والـشباب    )٢٠٠٥منظمـة الـصحة العامليـة،       /اليونيـسيف  (واستراتيجية التحصني على الصعيد العاملي    

؛ )٢٠٠٥(؛ تقريـر عـن الـصحة يف العـامل           )٢٠٠٤(؛ تقرير التنمية يف العامل      )٢٠٠٥البنك الدويل،   (إطار عمل   
: مـن األم إىل طفلـها     نقص املناعة البـشرية املكتـسب        انتقال فريوس    ؛ الوقاية من  )٢٠٠٥ (تقرير مشروع األلفية  

 ).٢٠٠٢(التوصيات االستراتيجية ملنظمة الصحة العاملية 
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 املقاصد االستراتيجية والنتائج -ثانيا  
ــل العمــل       - ٢٤ ــة لتعجي ــة املبذول ــسيف يف اجلهــود الوطني حتــدد االســتراتيجية مــسامهة اليوني

ويف إطــار . ٢٠١٥منائيــة لأللفيــة حبلــول عــام  يــق األهــداف اإلالــصحي واملتعلــق بالتغذيــة لتحق
، ــدف االســتراتيجية إىل تكملــة التوجهــات االســتراتيجية للمنظمــات  إصــالح األمــم املتحــدة

الرئيــسية األخــرى، ال ســيما يف اــاالت الــيت يكــون فيهــا لليونيــسيف مهمــة رئيــسية أو ميــزة   
لتغذيـة وبالتعـاون مـع الـشركاء اآلخـرين، سـتركز            واسـتنادا إىل التفاعـل بـني الـصحة وا         . ةنسبي

ــة يف جمــاالت صــحة األمهــات والرضــع        ــائج االســتراتيجية املتداخل ــى دعــم النت ــسيف عل اليوني
 :واألطفال والتغذية

حتليل احلـاالت القـائم علـى األدلـة للـسياسات          - ١النتيجة االستراتيجية    )أ( 
حديثـة  صلة حسب نـوع اجلـنس وبيانـات         حتليالت حالة مدعومة ببيانات مف    هناك  . واألعمال

بــشأن صــحة األم والطفــل والتغذيــة متــوافرة وتــستخدم لتوجيــه الــسياسات واألعمــال القائمــة  
 على األدلة على الصعيد العاملي ويف مجيع البلدان؛

تـستخدم األطـر    .  وضـع أطـر مؤسـسية متكينيـة        - ٢النتيجة االسـتراتيجية     )ب( 
لصحة والتغذية جمتمعة والتبادل املشترك بني القطاعـات لترتيـب    الناجتة عن أعمال ا )٨(املؤسسية

أولويات املوارد واالستراتيجيات وتعجيل التقدم حنو حتقيق مجيـع األهـداف، مـع إيـالء اهتمـام               
 يع البلدان املشمولة بالربنامج؛ يف مج٦  و٥  و٤  و١خاص لألهداف 

تغطيـة فعالـة    تحقيـق    ل  التعجيل الواسـع النطـاق     - ٣النتيجة االستراتيجية    )ج( 
 يف ٥ و ٤تغطيــة فعالــة للتــدخالت الــيت تــدعم اهلــدفني  بتحقيــق تعجيــل الجيــرى . للتــدخالت

بوجـه  البلدان واملناطق اليت ا ارتفـاع يف معـدالت وفيـات األمهـات واألطفـال ، مـع التركيـز                     
 .خاص على حاالت الطوارئ

__________ 
 .ق البلدمؤيدة بأدلة ومكيفة لتالئم سيا )٨( 
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 ١اجلدول 
 لتغذية املشتركةالنتائج االستراتيجية الستراتيجية الصحة وا

 
ــة  النتيجــــــــــــ
 الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية التركيز اجلغرايف التركيز الربناجمي االستراتيجية

ــدان     حتليالت احلاالت ١ ــع البلــ ــاملي ويف مجيــ ــصعيد العــ ــى الــ علــ
 املشمولة بالربنامج

 فقـــــط بـــــل ٦ و ٥ و ٤ و ١ال تـــــشمل األهـــــداف 
 تتجاوزها

دم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف         تعمل على تعجيل التقـ     بلدان املشمولة بربامجمجيع ال األطر املؤسسية ٢
؛ وتـــدعم إحـــراز تقـــدم يف حتقيـــق    ٦ و ٥ و ٤ و ١

األهـــداف األخـــرى مـــن خـــالل مـــدخالت الـــسياسة 
العامة من قطاعي الـصحة والتغذيـة، والتبـادل الـشامل      
لعـــدة قطاعـــات وتكييـــف االســـتراتيجيات واألدوات 

 االيت أثبتت فعاليته
البلــدان املــشمولة بــربامج واملنــاطق اجلغرافيــة      التغطية الفعالة ٣

ــدالت      ــاع يف مع ــا ارتف  ــيت ــدان ال داخــل البل
أو األطفـال دون    /وفيات األمهـات والرضـع و     

سن اخلامـسة أو أعـداد الوفيـات، مـع التركيـز            
بوجه خاص على البلـدان الـيت تواجـه حـاالت       

 طوارئ

 ٥ و ٤تركيز خاص على اهلدفني 

  
 مباديء توجيهية -ثالثا  
 العمل يف اطار من الشراكة -ألف  

ومتشيا مع املباديء املقبولة ألفضل املمارسات يف جمـال فعاليـة املعونـة الـيت وضـعت يف           - ٢٥
 الـيت   ،الـصحة والتغذيـة   تلك الشركات العامليـة يف جمـايل        إعالن باريس، تلتزم اليونيسيف بدعم      

ا قيــادة فعالــة علــى سياســاا واســتراتيجياا اإلمنائيــة وتقــع  متــارس البلــدان الــشريكة يف إطارهــ
وحتتـاج اجلهـات املاحنـة إىل أن تـبين دعمهـا العـام علـى        . ؤولية تنسيق أعماهلا اإلمنائيـة    عليها مس 

االســتراتيجيات واملؤســسات واالجــراءات االمنائيــة الوطنيــة للبلــدان الــشريكة وتــضمن توافــق    
وعلى الـصعيد القطـري، سـتدعو اليونيـسيف إىل          .  بشكل مجاعي  شفافيتها وفعاليتها اجراءاا و 

صحة األمهــات والرضــع واألطفــال فيمــا يتعلــق بــرصــد التنــسيق والتخطــيط وللوضــع ترتيبــات 
والتغذيــة، تعمــل يف إطــار آليــات التنــسيق املوجــودة علــى مــستوى القطاعــات حتــت قيــادة          

ت الـصحة والتغذيـة الرئيـسية       حنـو جمـاال   أنـشطة براجمهـا     اليونيـسيف   وسـوف تكثـف     . احلكومة
ــها   ــسبة ملهمت ــال ”(بالن ــة لألطف وســتكمل . واخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل  ) “األولوي
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اليونيسيف عمل وكاالت األمم املتحدة األخرى وشركاء املساعدة الفنية من خالل التخطـيط             
 .املشترك والربجمة املشتركة وتضيف إليها

 األدلـــة واســـتراتيجيات عمليـــة باســـتخدام ـــج اختيـــار تـــدخالت قائمـــة علـــى -باء  
 احلياة دورة
قويـة األثـر يف جمـايل الـصحة والتغذيـة           المارسـات   املتـدخالت و  الاليونيـسيف   وستدعم   - ٢٦

علـى البقـاء علـى قيـد احليـاة          ال   اليت ميكن أن يكون هلا أثر مـزدوج تعـاوين         وقائمة على األدلة،    
ويـسعى ـج    . سعت معا وطبقت على نطاق واسع     وما  على النمو والتنمية، إذا     وبل  فحسب،  

احلمــل إىل فتــرة الرعايــة مــن تقــدمي دورة احليــاة الــذي تتبعــه االســتراتيجية إىل ضــمان اســتمرار 
وتـسلم اليونيـسيف بـأن مـن املمكـن، علـى األرجـح، حتقيـق أعلـى مـستويات                    . مرحلة الطفولة 

تـدابري وقائيـة   تـوافرت بالفعـل   ليهـا إذا  والتطور للطفل واحملافظة ع  على قيد احلياة والنماء     البقاء  
 مـن ـج     اجـزء باعتبـار ذلـك     قبـل والدة أطفـاهلن      ) املراهقات والنـساء  (أصال ألمهات املستقبل    

 .متكامل للصحة االجنابية وصحة األمهات والرضع واألطفال
 

 النتائج املتبقية والنظم املوجهة -جيم  
ال وتغذيتـهم تعتـرب جـزءا ال يتجـزأ مـن            تعترف اليونيسيف بأن صحة األمهات واألطف      - ٢٧

غيـب  يوينبغـي أال    . من الظروف االجتماعيـة والثقافيـة واالقتـصادية والوبائيـة         متشابكة  جمموعة  
النتيجة النهائيـة لتحـسني الـصحة والتغذيـة      ، أثناء العمل مع احلكومات والشركاء  ،عن األذهان 

 .وعية جيدة ذات نحتديد العقبات ومعاجلتها من خالل عملياتمن أجل 
 

 تطبيق ج قائم على احلقوق يف الربجمة -دال  
أســاس بــرامج اليونيــسيف للتعــاون وتقــدمي  والنمــاء يعتــرب مبــدأ حــق الطفــل يف البقــاء   - ٢٨

 عــدم وتوجــه مبــادئ. ة وبرنــامج األلفيــةمنائيــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلالــدعم إلطــا
وأخذ آرائه ، جمتمعة، الكيفية اليت يـسعى ـا لتحقيـق            التمييز واملصاحل العليا للطفل ومشاركته      

ــذلك، ــدف هــذه االســتراتيجية إىل   . هــذه األهــداف واألعمــال  الوصــول إىل ) أ: (ونتيجــة ل
واملبعـدين والنـساء واألسـر    وضـحايا التمييـز   الوصول إليهم واملهمشني ال يتيسر األطفال الذين   

 إىل خدمات صـحة وتغذيـة جيـدة النوعيـة           اليت حرمت من حقوقها والذين ال ميكنهم الوصول       
ــة  ــاليف  وعادل ــسورة التك ــراء وأو ومي ــك اخاصــة الفق ــة؛     لئ ــن حــاالت طارئ ــضرروا م ــذين ت ل

بناء القـدرات ومتكـني أصـحاب احلقـوق ال سـيما األطفـال واملراهقـون والنـساء واألسـر                     )ب(
ممارسات وتكييـف   ويف   واتمعات الفقرية الختاذ اخليارات املثلى واملشاركة يف اختاذ القرارات        
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زيـادة  ) ج( السلوكيات اليت تؤثر تاثريا مباشـرا واجيابيـا علـى صـحتهم وتغذيتـهم ورفـاههم؛ و                
 .دعت احلاجةمىت أداء املسؤولني الرئيسيني ورصده وبناء قدرام 

األسـباب املباشـرة للحرمـان      أقـرب   وبالرغم من أن اجلهود املستهدفة ضـرورية ملعاجلـة           - ٢٩
جهــود بعيــدة املــدى، ملعاجلــة العوامــل   بــذل لقــصري، إال أن هنــاك حاجــة أيــضا ل علــى املــدى ا

 الـيت   ،األساسية األكثر مسامهة يف الظلم االجتماعي واالقتصادي وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني              
وسـتدعم اليونيـسيف األطـر املؤسـسية الوطنيـة          . تؤثر سلبيا على النتائج الصحية ونتائج التغذية      

 . تسعى إىل معاجلة الظلم على املديني القريب والبعيدودون الوطنية اليت
 

  والعامليةواسعة واملتوسطة والعلى األصعدة الضيقة النطاقالعمل  -هاء  
وتؤكد االستراتيجية، يف عامل يتجه باطراد حنـو العوملـة، علـى احلاجـة إىل اجيـاد الـصلة                    - ٣٠

الــضيق (فعلــى املــستوى الــوطين . لوطنيــةاملناســبة بــني العمــل الــدويل املتــسق واألطــر اإلمنائيــة ا 
وعلــى مــستوى اتمــع   . ية الــسياسات والعمليــات والتــدخالت  تــدعم االســتراتيج ) النطــاق
ــى ــوطين /احملل ــسترشد ، )املتوســط(دون ال ــلع    ت ــدمي خــدمات وس ــتراتيجية باحلاجــة إىل تق االس

، يـتم دعـم     )قالـضي (األسـرة   /وعلـى مـستوى األسـرة املعيـشية       . تغذيـة الصحة و أساسية فعالـة للـ    
 .األعمال التكميلية لتشجيع السلوك واملمارسات واخليارات السليمة

 
 ج التنفيذ -رابعا  

 اإلطار املفاهيمي للتنفيذ -ألف  
حتتـاج إىل ـج     أحـدها اآلخـر، وهـي لـذلك         تعترب النتائج االستراتيجية الثالث مكملـة        - ٣١

 “الثالثــي” الــشكل أدنــاه علــى املفهــومويعتمــد . تنفيــذ ــدف إىل مــضاعفة تفاعلــها الــدينامي
لتوضـيح ـج التنفيـذ الثالثـة الرئيـسية يف االسـتراتيجية الـواردة        )  االجـراء - التحليل -التقييم  (

 .أدناه
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 الشكل
 اإلطار املفاهيمي لتنفيذ استراتيجية اليونيسيف للصحة والتغذية املشتركة

 
 
 
 
 
 
 

 ةاإلمنائية لأللفيمجيع األهداف     
 
 
 

 ٦ و ٥ و ٤ و ١األهداف اإلمنائية لأللفية      ٥ و ٤اإلمنائية لأللفية األهداف  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

:٢النتيجة االستراتيجية
 األطر املؤسسية

:١النتيجة االستراتيجية 
 حتليل احلالة

:النهج التنفيذي ألف
تعزيز السياسات 

والتشريعات واخلطط 
وامليزانيات من خالل 

 عرفة واألدلةتعزيز امل

التأثري على األهداف
 اإلمنائية لأللفية

: النهج التنفيذي باء
ترمجة السياسات 

والتشريعات واخلطط 
وامليزانيات إىل عمل 
 سريع واسع النطاق

:النهج التنفيذي جيم
التعلم عن طريق العمل 
والعمل بصورة أفضل 

 عن طريق التعلم

:٣النتيجة االستراتيجية
 فعالية الشمول
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تعزيز السياسات والتشريعات واخلطط وامليزانيات مـن خـالل         : ج التنفيذ ألف   -باء  
 تعزيز املعرفة واألدلة

ــذا النت  - ٣٢ ــذ هــ ــربط ــــج التنفيــ ــتراتيجية يــ ــة االســ ــل (١يجــ ــاالتحتليــ ــة )  احلــ بالنتيجــ
ومـن آليـات الـربط الرئيـسية انتـاج بيانـات وحتلـيالت عـن                . )األطر املؤسـسية   (٢ االستراتيجية

وتــشمل العمليــة التدرجييــة مخــس  . جمموعــة واســعة مــن مــسائل صــحة األم والطفــل والتغذيــة  
 :هي خطوات متداخلة ومتكررة

 
بــت اإلطــار التحليلــي أث. حتديــد االحتياجــات ذات األولويــة مــن املعلومــات )أ( 

لـدى  فائدته يف حتليل نتائج الصحة والتغذية وعواملـها احلامسـة           ) نظر املرفق ا(احلايل لليونيسيف   
للبلـــد احملـــددة ولـــذلك، سيتواصـــل تكييـــف اإلطـــار حـــسب الظـــروف . األمهـــات واألطفـــال

. نتـاج املعلومـات الالزمـة ونـشرها     أصـحاب املـصلحة، كأسـاس لوضـع خطـة إل          ويستخدم مع   
تاج معظم الربامج القطرية إىل الوصول إىل بيانات حديثة وجيـدة النوعيـة ومـصنفة حـسب             وحت

 :نوع اجلنس عن
علم األوبئـة وسـط األمهـات واألطفـال، مبـا يف ذلـك الوفيـات ونـسبة انتـشار            ‘١’ 

 املرض ونقص التغذية وأسباا؛
، قويـة التـأثري   لقائمـة علـى أدلـة وال      التغطية الفعالة لتدخالت الصحة والتغذيـة ا       ‘٢’ 

علــى ســبيل (فعالــة تغطيــة حتقيــق باالضــافة إىل أســباب الثغــرات املوجــودة يف 
مكانيــة إاملثــال، املمارســات األســرية واتمعيــة، وتــوافر املــوارد األساســية، و  

ــ ــاالوصـــول جغرافيـ ــدمات ا وماليـ ــها  إىل اخلـ ــتفادة منـ ــا واالسـ ومـــدى امتثاهلـ
التـدخالت حـسب املكـان      مشـول   ويـزداد االعتـراف بقيمـة حتليـل         . )ونوعيتها

حمدوديـة مـدى   الذي قدمت فيه اخلدمات والكيفية اليت قدمت ـا بـالنظر إىل    
 ؛مدى التوعية اخدمات املرافق أو حىت وصول 

األمهـــات لـــدى ، ال ســـيما واالســـتفادة منـــهابيانـــات عـــن تـــوفري اخلـــدمات  ‘٣’ 
لتــهميش لتعرضــهن واألطفــال الــذين مــن املــرجح أن يــتم اســتبعادهم بــسبب  

اجلغــرايف واالجتمــاعي والــسياسي واالقتــصادي والعرقــي والقــائم علــى نــوع    
وستكون توصيات جلنة حقوق الطفـل واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى              . اجلنس

 التمييز ضد املرأة املعنية بتقارير الدول األطراف، مفيدة يف هذا الصدد؛
لـسياسات  ) أو متوقعـة (وفـة  جيابية أو سـلبية معر إمعلومات وأدلة عن أي آثار       ‘٤’ 

يف جمـــايل الـــصحة والتغذيـــة   ) أو مقترحـــة (واســـتراتيجيات قطاعيـــة قائمـــة   
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ومدخالت بشأن النتـائج واألهـداف غـري املتعلقـة بالـصحة والتغذيـة سـتكون                
 املعروفـة مـن قطـاعي الـصحة والتغذيـة           “الروابط اخلارجية ”مفيدة بالنظر إىل    

 بالعمليات االمنائية األوسع نطاقا؛
تشمل أساليب مجع البيانـات األسـاليب الكميـة مثـل           . مجع البيانات وحتليلها   )ب( 

والدراسات االستقصائية لألسر املعيشية وتسجيل األحـوال املدنيـة واحلالـة         السكانية  التعدادات  
الـيت تركـز علـى    فرقـة  األ(باإلضـافة إىل األسـاليب النوعيـة      الصحية وونظم سـجالت اخلـدمات       

 وستواصـل اليونيـسيف دعـم جمموعـات       . )فسارات القائمة علـى املـشاركة     واالستمسائل معينة   
 وعملــييت الرصــد   ة والــصحي ة الدميغرافيــ ات، واالستقــصاء  املؤشــرات ستقــصاءات املتعــددة  الا

وســتدعم . االنتقاليــة مــع التركيــز علــى نوعيــة البيانــات  للمرحلــة والتقيــيم املوحــدتني لإلغاثــة  
بــة العامليــة وداخــل األطــر التعاونيــة الــيت تــضطلع ــا،   اليونيــسيف، متــشيا مــع مــسؤوليات الرقا 

أو الفريق املرجعي املعين باألوبئة يف جمال صحة الطفل، تعزيز نظـم             شبكة القياسات الصحية  ك
تعمــل مــع الــشركاء لتحديــد ســوف املعلومــات والرقابــة الوطنيــة يف جمــايل الــصحة والتغذيــة، و

د مجع البيانات والبحـوث ذات الطـابع العملـي الـيت     ة واألدلة اهلامة وتدعم جهو   يثغرات املعرف ال
وســتدعم اليونيــسيف أيــضا زيــادة تطــوير قاعــدة  . ــدف إىل املــساعدة يف ســد تلــك الثغــرات 

املاليـة الـيت   العقبـات  األدلة عن طريق تشجيع التقييم الـصارم للتجـارب املناسـبة املتعلقـة بتقليـل          
تغذية وعن طريق تـشجيع اجـراء البحـوث         حتول دون إمكانية الوصول إىل خدمات الصحة وال       

املتعلقة بالعمليات واملشاريع االرشادية النموذجية حسبما هو وارد أدنـاه يف إطـار ـج التنفيـذ                 
 جيم؛

جتمـع هـذه اخلطـوة نتـائج         .حتديد اخليارات املتاحة علـى صـعيد الـسياسات         )ج( 
ــها   ــات وحتليل ــشأن فعال  )) ب(اخلطــوة (مجــع البيان ــة ب ــة  مــع أحــدث األدل ــدخالت البديل ــة الت ي

خاصـة  باخليـارات الـسياسية     وسـتكون النتيجـة قائمـة       . وخيارات السياسات وتكلفتها وتأثريها   
 لتنظر فيها احلكومة وشـركاؤها يف جمـايل صـحة األم والطفـل              ٥  و ٤بكل بلد لتحقيق اهلدفني     

يـار معـني يف    ، احتمـال أن يـساهم خ      الرئيسية لتقييم خيارات الـسياسات    ومن املعايري   . والتغذية
. عاليـة ومـستمرة وعادلـة     مشـول   لتدخالت ذات األولوية لتحقيق مستويات      اتنفيذ  فعالية  زيادة  

وعلى األرجح أن تشمل مناذج خيارات السياسات الـيت تـدعم احـراز تقـدم إزاء حتقيـق هـديف                    
 الــصحة والتغذيــة، اعتمــاد املدونــة الدوليــة بــشأن تــسويق بــدائل لــنب األم، وتقــدمي الــدعم إىل    
العــاملني املــدربني علــى مــستوى اتمــع احمللــي علــى معاجلــة االلتــهاب الرئــوي باســتخدام           

عفــاء املــواد املعاجلــة مببيــدات احلــشرات للوقايــة مــن املالريــا مــن إاملــضادات احليويــة األوليــة أو 
 ضرائب االسترياد؛
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حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      وضع أطر مؤسـسية وطنيـة ودون وطنيـة تـدعم             )د( 
الـسياسات وأصـحاب   واضـعي   خمتلفة من االتـصاالت مـع       اوستدعم اليونيسيف أنواع   .فيةلألل

قابلـة للتنفيـذ يف   البشأن أقل الـسياسات واالسـتراتيجيات تكلفـة و   للبت املصلحة وتشارك فيها    
ــار احمللـــي ــا بطـــرق تيـــسر    . اإلطـ ــذا علـــى تقـــدمي خيـــارات الـــسياسات وآثارهـ ــينطوي هـ وسـ

وتعتــزم اليونيــسيف . Brofiles علــى نظــام DevInfoن قبيــل اســتخدامها، باســتخدام أدوات مــ 
زيادة دعمها املقدم إىل هذه اخلطوة عن طريق العمل مـع شـركاء مثـل البنـك الـدويل ومنظمـة                     

مــن األدوات الراميــة إىل تعزيــز ترتيــب األولويــات والتخطــيط  جمموعــة الــصحة العامليــة لوضــع 
 الـوطين ودون الـوطين واختبارهـا وتطبيقهـا          ووضع ميزانية قائمـة علـى النتـائج علـى الـصعيدين           

ناقــات الــيت يقــوم بتطويرهــا  وتــشمل األمثلــة أداة أو أدوات امليزانيــة اهلامــشية لالخت . وتقييمهــا
وســتؤدي هــذه العمليــة املتكــررة والتفاعليــة إىل  . ملنظمــة الــصحة العامليــة “Choice”مــشروع 

احـراز تقـدم إزاء األهـداف    وضع سياسات وخطط وميزانيات وطنيـة تـستهدف بـشكل حمـدد       
 السيما تلك األهداف املتصلة مباشرة بصحة األمهات والرضع واألطفال والتغذية؛

أخـريا، ستـساعد اليونيـسيف البلـدان       . ٥  و ٤وارد لتحقيق اهلدفني    حشد امل  )ـه( 
الــدعم املــايل الــالزم لتنفيــذ سياســاا وخططهــا املتعلقــة   جمــال علــى حتديــد وســد الثغــرات يف  

ــصح ــةبال ــشمل . ة والتغذي ــة اجلهــات   وست ــل لبيئ ــات حتلي ــات عملي  املاحنــة ووضــع خطــط  اآللي
قائمة على توقعـات وأطـر ميزانيـة قائمـة علـى النتـائج تـربط االسـتثمارات مـع النتـائج                     استدامة  

هناك حاجة إىل تقدمي تنـازالت صـعبة واالسـتمرار يف ذلـك        و. واآلثار املتوقعة والدعوة النشطة   
 أصــبحت هــذه اخليــارات تتخــذ بــاطراد علــى  ،مــع ال مركزيــة امليزانيــاتويف معظــم البلــدان، 

علـى دعــم  وثيــق مـع مـصارف التنميــة،   الاليونيـسيف، بالعمـل   عمل وســت. الـصعيد دون الـوطين  
ا علــى االســتفادة بــشكل أمثــل مــن املــوارد املتاحــة لألمهــات واألطفــال مــن ساعدمــالبلــدان و

 .القطاع اخلاص واألسر املعيشية احلكومية والدولية ومن -مجيع املصادر 
 

ــاء  -جيم   ــذ بـ ــات إىل   : ـــج التنفيـ ــشريعات واخلطـــط وامليزانيـ ــسياسات والتـ ــة الـ ترمجـ
 اجراءات سريعة واسعة النطاق

بالنتيجـة االسـتراتيجية    ) سسيةاألطر املؤ  ( ٢يربط ج التنفيذ باء النتيجة االستراتيجية        - ٣٣
ف احلكومـات لتحقيـق زيـادة عادلـة ودائمـة يف تغطيـة              وسـتدعم اليونيـسي   . )التغطية الفعالة  (٣

دارة احلاالت اإلفراديـة، ميكـن أن   املتعلقة بإجمموعة أساسية من التدخالت الوقائية والتدخالت   
وسيتم إيالء اهتمام خـاص لتلـك التـدخالت الـيت تتنـاول نتـائج             . ختفض جمتمعة معدل الوفيات   

ــة علــى الــسواء  ذلــك، ستواصــل اليونيــسيف تطبيــق التزاماــا   وباإلضــافة إىل . الــصحة والتغذي
 .لصاحل األطفال يف حاالت الطوارئاألساسية 
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وستـــساهم اليونيـــسيف يف عمليـــات تـــشمل عـــادة جمموعـــة مـــن الـــشركاء الـــوطنيني   - ٣٤
ــة والزراعــة        ــة مثــل منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــديهم مــسؤوليات معياري ــذين ل ــدوليني ال وال

عراض األدلـة الوبائيـة واألدلـة األخـرى املتـوافرة كأسـاس الختيـار               ومنظمة الصحة العاملية الست   
عدد حمـدود مـن التـدخالت الفعالـة مـن حيـث التكلفـة الـيت ميكـن أن حتقـق اخنفاضـا كـبريا يف                        

ــال    ــات األمهــات والرضــع واألطف ــق  . حــاالت وفي ــدخالت انطــالق  نقطــة ١ويعمــل املرف للت
وسـيهتدي  . ستتوسـع مبجـرد تـوافر أدلـة جديـدة         املناسبة ذات األولويـة واحملـددة الـسبب والـيت           

اختيار التدخالت القـائم علـى األدلـة هـذا ووضـع أهـداف التغطيـة لكـل مـن هـذه التـدخالت                        
 .٥  و٤بعمليات ج التنفيذ ألف من أجل حتقيق اهلدفني 

ــ - ٣٥ ــي   وست ــا يل ــات كم ــدخالت إىل فئ ــة  ) أ (:صنف الت ــة عاملي التحــصني، والرضــاعة  (فئ
ــة، و ــة التوليــد اتخــدمالطبيعي ــة) ب( و ؛)الطارئ ــة فئ ــا كافحــةم (ظرفي ــة املالري ــها، والوقاي  من
ــرامج ــة نقـــص بفـــريوس املـــصابات األمهـــات مـــساعدة وبـ ــاهلن وتزويـــد البـــشرية، املناعـ  أطفـ

 ؛الدة ومعاجلته يف فتـرة مـا قبـل الـو          زهريلوقائي، وكشف اإلصابة بال    ا كوترميوكسازوال دواءب
أقــل  تكــون فيهــا وفيــات الرضــع واألطفــال دون اخلامــسةالــيت نــاطق امليف (فئــة إضــافية ) ج( و
عليـه  هـي   واخلـدمات أقـوى يف العـادة ممـا          النظم  عليه يف غريها من املناطق وتكون فيها        هي   مما

تــدخالت  مــع ذلــك مــشكلة قائمــة، ووفيــات الرضــعيف غريهــا مــن املنــاطق ولكــن تظــل فيهــا 
اليت يـصف فيهـا   تلك التدخالت ، وعروفةم أعراض تظهر هلاكشف ومكافحة البكترييا اليت ال    

دواء ، واألوانضادات احليويـــــة ملعاجلـــــة متـــــزق األغـــــشية قبـــــل     اســـــتعمال املـــــ الطبيـــــب 
 يف  فـوالت الأو تقدمي جرعة تكميليـة مـن        ،   قبل األوان  الدةيف حاالت الو  الكورتيكوسترويدس  

بــني فعاليتــها غــري أن عــدد التــدخالت ســيقل مبــا حيفــظ التــوازن   .فتــرة مــا قبــل احلمــل وبعــده 
 إمنـا   التـدخالت نفيذ كـل    على أوسع نطاق ممكن ألن األنشطة اليت تتطلب ت        نفيذها  القصوى وت 
وعلـى  ة، ودون اإلقليميـ ة والوطنيـ ة العامليـ  املـستويات مجيع لى  احلاجة إليها ع تزامنهي أنشطة ت  

 . اتمعات احمللية واألسر املعيشيةىمستو

الـصحية   خدماانظمها و  فعضب التحديات   أعظمابه  لبلدان اليت جت  وغالبا ما تتصف ا    - ٣٦
 ويتطلـب هـذا     .حـاالت الطـوارئ    كما هو احلال يف      ،سوء اإلدارة ب، و عدم عدالتها ووالتغذوية  

 كل بلد احملددة حبسب حالته اخلاصـة ونتيجـة إملـام            ولوياتألالنهج تذليل العقبات العامة وفقا      
 اكتسبته منظمة األمم املتحدة للطفولة مـن خـربات   ويتضح مما  .ملمارسات املقبولة ثقافيا  جيد با 

ــة      ــة املــستمدة مــن تقييمــات الفعالي ــة عززــا خــربات اآلخــرين واألدل ــأن ضــرورة قطري وافر يت
 :يلي ما
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هــي عبــارة عــن بــالرغم مــن أن العديــد مــن هــذه التــدخالت  .قيمــة التكامــل )أ( 
ة كمـا لـو كانـت تـشكل شـبكة           تنفيذها بـصورة متكاملـ    من األمهية مبكان    ن  ، فإ برامج مستقلة 
 ، وذلك ضمانا لالستدامة؛قائمة بذاا

بتعـاون مـع    .ني دون الـوطين واحمللـي    يأمهية التخطـيط وامليزنـة علـى املـستو         )ب( 
 ،منظمــة الــصحة العامليــة والبنــك الــدويل وســائر وكــاالت األمــم املتحــدة والوكــاالت الثنائيــة   

ركـزة علـى حتديـد ومعاجلـة العقبـات املتـصلة            تعزيز اخلطـط دون الوطنيـة امل      دعم اليونيسيف   ست
ــة  ) ١( فــرص دعــمعلــى مــدادات والطلبــات ذات األولويــة و باإل بنــاء قــدرات اتمعــات احمللي

ــة؛ و   هاالفقــرية ومتكينــ  ــدة األســر واتمعــات احمللي ــة املقدمــة لفائ مــد يــد  ) ٢(  لتحــسني الرعاي
اجلميــع؛ تعميمهــا علــى لكفالــة املــساعدة إىل الفئــات الــيت مل تــشملهم أي مــساعدة مــن قبــل   

 القائمــــة يفعيــــادات اليف  كفالــــة أن تتــــوافر الرعايــــة اجليــــدة وامليــــسورة التكلفــــة     ) ٣( و
 ؛الفقرية األحياء

الــشروع مبــا يتيــسر إجنــازه يف حــدود قــدرات الــنظم الــصحية والتغذويــة    )ج( 
عيفة نـسبيا، يركـز   يف البلدان اليت تكون فيها اخلدمات والنظم الـصحية والتغذويـة ضـ        .للبلدان

التـدخالت الـيت ميكـن    علـى  أوال على التدخالت اليت تعتمد على النظام الصحي بدرجـة أقـل و        
ذلـك أنـه ينبغـي أن تتـوفر جلميـع            .تنفيذها على مستوى اتمعات احمللية أو من خالل التوعيـة         

حـاالت  األطفال فرصة االستفادة من التدخالت الوقائية وتدخالت تعزيز الصحة والتـصدي لل           
 يف بعـض املنـاطق    مـثال   حاجـة   مثـة   رمبا ال تكون    (اإلفرادية املتعلقة بأسباب الوفيات الغالبة حمليا       

 ؛) أفيتامنيالتوزيع جرعات املالريا وفريوس نقص املناعة البشرية أو مكافحة تدخالت إىل 

 .التطلــع حنــو حتقيــق تغطيــة شــاملة إلنقــاذ األرواح واحلــد مــن التفاوتــات    )د( 
ــاون  ــشركاء، بتع ــع ال ــدخالت    مســتدع م ــشاملة لت ــة ال ــق التغطي ــسيف احلكومــات لتحقي  اليوني

فيتـــامني أ واملـــواد املعاجلـــة مببيـــدات احلـــشرات للوقايـــة مـــن املالريـــا، الكالتحـــصني، وتوزيـــع 
تــوفري العــالج املتقطــع الوقــائي للحوامــل مــع التركيــز علــى مــد يــد     والــتخلص مــن الديــدان و 

شني مــن أفــراد األســر واتمعــات احملليــة الــذين يــصعب الوصــول  املــساعدة إىل الفقــراء واملهمــ
 املنـتظم ألفرقـة اإلرشـاد املتنقلـة، وحـوافز األداء،            اإلمـداد وهذا ما سـيتحقق مـن خـالل          .إليهم

برنـامج  عـن   عبـارة   تكـون   وتعقب املتخلفني أو احلمـالت الدوريـة كأيـام الـصحة الوطنيـة الـيت                
وسـيوىل اهتمـام خـاص       .ل اهلـشة ويف حـاالت الطـوارئ        وخباصـة يف الـدو     ، قائم بذاتـه   متكامل

ــ ــدخالت    ضمان حتــول ل ــذه الت  ــتعانة ــت يف إىل ركــن التوســع يف االس ــةالطــط اخلثاب  قطاعي
 املوجهة صوب حتقيق النتائج؛
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ــاء  )هـ(  ــة و  متكــنيبن ــراد اتمعــات احمللي ــاء ســر واألنــساء وال الفقــراء مــن أف بن
لــدعم عــدة تــدخالت ي لاجلمــاعتنفيــذ الاحملليــة علــى مــستوى اتمعــات ليتــسىن  قــدرام

سيشمل هذا العمل التعـرف علـى عالمـات اخلطـر وحتـسني سـلوكيات                .“استمرارية الرعاية ”
 فــضال عــن حتــسني الــسلوكيات واملمارســات املتبعــة يف عــدد مــن التــدخالت  ،التمــاس الرعايــة

 مـن  الوقايـة تحسني  ما يتعلق ب  منها  و ،األساسية لتحقيق بقاء األمهات واملواليد اجلدد واألطفال      
 البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املـصابني  األطفـال  وتزويـد  الطفـل،  إىل األم من الفريوس انتقال
ــدواء ــسازول، بـ ــدمي كوترميوكـ ــدعم وتقـ ــسيكولوجي الـ ــامى الـ ــم لليتـ ــن ولغريهـ ــال مـ  األطفـ

 يتعلق بالتمـاس     فيما سلوكيات املتجذرة الفقد أثبتت التجربة أن     ). ١ املرفق نظرا (املستضعفني
ج دف إىل زيادة وعي اتمعـات احملليـة وإشـراك أفرادهـا             هميكن تغيريها باالستعانة بن   الرعاية  

املثال على ذلك أن املتطوعني املدربني من أبناء تلـك          و .ورصدهاية  يف الربامج الصحية والتغذو   
ني تغذية الرضع وإنـشاء نظـم        يف أحيائهم لتحس   وجودةاتمعات احمللية ميكنهم زيارة املنازل امل     

 فقد حـان األوان لزيـادة إعمـال اخلـربات الواسـعة             .عات احمللية ورصدها  اتمهذه  ملسح مواقع   
 .املكتسبة على مر العقود من النهج اتمعية املتكاملة وتوسيع دائرة إشعاعها

م سـتدع  .االرتقاء بنوعية الرعاية الصحية لألم والطفل يف املرافـق الـصحية     )و( 
 األطــر الوطنيــة ودون الوطنيــة الــيت تــوفر الظــروف  ، مــن خــالل الربجمــة املــشتركة ،اليونيــسيف

علـى نطـاق كامـل املنظومـة دون         الـيت حتـول     السياساتية واملالية الالزمـة للتغلـب علـى العقبـات           
وســـتكون األحيـــاء الفقـــرية أول . حتـــسني اخلـــدمات الـــصحية والتغذويـــة ملرافـــق األم والطفـــل

 يف رعايـة  ستستفيد من دعم اليونيسيف إىل ما تقدمه تلـك املرافـق مـن خـدمات لل                اجلهات اليت 
 انتقـال  مـن  احملـسنة  والوقايـة  الطفولة، ألمراض املتكاملة اإلدارة ونظام الطارئة، الوالدة حاالت
خدمات لرعاية ومعاجلة ودعم األطفال املصابني بفريوس نقـص         و الطفل، إىل األم من الفريوس

وميكن لالستراتيجيات التنفيذية الرئيسية أن تـشمل تفـويض مهـام إىل مـوظفني       . يةاملناعة البشر 
صـحيني مـدربني مـن رتـب أدىن ودعمهـم لكفالـة جـودة اخلدمـة، والتعاقـد مـع منظمـات غـري             

مـثال  ( وخباصة يف الدول اهلشة وحاالت الطوارئ؛ أو إعادة النظر يف آليات التمويـل    ،حكومية
ــدفع أ   ــأمنيالو إعفــاء الفقــراء مــن ال ــيت ــة     عل هم أو تقــدمي إعانــات هلــم أو إلغــاء األتعــاب املقابل

 اإلدارةالوقايـة مـن انتقـال الفـريوس مـن األم إىل الطفـل، و              حتـسني   دمات الـوالدة الطارئـة، و     خل
 ؛)الطفولة ألمراض املتكاملة
يف البلـــدان الـــيت تقـــوم فيهـــا اليونيـــسيف بـــدور ريـــادي أو ثـــانوي يف دعـــم    )ز( 

 صحة املواليـد اجلـدد واألطفـال        على أثر إجيايب    تحقق، سي ٥ل حتقيق اهلدف    احلكومات من أج  
، وسيتيـسر ذلـك مـن خـالل الـدعوة إىل       بوجـه أعـم     كامل مراحـل أعمـارهم     وعلى ،وتغذيتهم

تأخري سن الزواج وموعد قدوم املولود األول، وحتـسني تغذيـة املـراهقني وتزويـدهم باملهـارات           
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وبتعـاون مـع صـندوق األمـم        . وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني       اليت تعدهم خلوض معترك احلياة،      
املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ومنظمـة الـصحة العامليـة                  
وسائر الشركاء وتكامل أعمال كـل منـها مـع عمـل اليونيـسيف، سـتدعم اليونيـسيف الـربامج                    

أخــذ يف لــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة ت الوطنيــة ودون الوطنيــة يف تقــدمي معلومــات عــن ا 
لفوارق بـني اجلنـسني وموزعـة حبـسب الفئـات العمريـة، وتقـدمي مهـارات وخـدمات                   احلسبان ا 

رية املكتسب واحتمـاالت    للحد من خماطر إصابة األطفال واملراهقني بفريوس نقص املناعة البش         
 .تعرضهم له

تلقــي ب الفئــة العمريــة احملــددة ل حبــسيف جمموعــات هــذه التــدخالت صــنفت وإذا مــا  - ٣٧
خدمات صحية وتغذوية، فسيتسىن عندئذ التوصل إىل العدد األمثل من التـدخالت الـيت ميكـن                

فمواعيـد التحـصني ميكـن ربطهـا مـثال          .  تقـدمي اخلـدمات    تنفيذها معا يف كل موعد من مواعيد      
ملعاجلــة مببيــدات بتــدخالت أخــرى كــأن تتــزامن مــع مواعيــد توزيــع مــواد الوقايــة مــن املالريــا ا

، وال بـد .  املعلومـات عـن إطعـام الرضـع      مـشاطرة فيتـامني أ التكميليـة، و     الاحلشرات وجرعـات    
بـني األمهـات واألطفـال    فيمـا   من احلرص على إعمال املساواة     ، هذه اخلدمات  لدى اجلمع بني  

 .لكال تستأثر ا قلة حمظوظة هي ذات القلة يف كل مرة ويتواصل حرمان املبعدين
 

 تعلم عن طريق املمارسة وحتقيق ممارسة أفضل عن طريق التعلمال - دال 
ــة     - ٣٨ ــة(يــربط النــهج التنفيــذي جــيم النتيجــة االســتراتيجية الثالث ــة الفعال بالنتيجــة ) التغطي

ويتمثل اهلدف مـن ذلـك يف االسـتفادة مـن الـدروس املستخلـصة مـن                 ). حتليل احلاالت (األوىل  
االت وحتديثـه وزيـادة تطـويره إىل احلـد األكمـل ممـا يقـود مبـرور                  جتربة التنفيذ لتطوير حتليل احل    

وتـشمل اآلليـات املـستعان ـا يف هـذا النـهج تعزيـز               . الوقت إىل حتسني الربامج وزيادة فعاليتها     
ــارات اال ــصمهـــ ــيع هـــــ   اتـــ ــوال إىل توســـ ــل وصـــ ــاذ   ل والتحليـــ ــشمل اختـــ ــدرات لتـــ ذه القـــ

 .واإلجراءات القرارات
م وتعزز عمليات الرصد الوطنيـة ودون الوطنيـة واتمعيـة       وستشجع اليونيسيف وتدع   - ٣٩

وهـذا مـا ميكـن حتقيقـه مـن      . الرامية إىل تقييم التقدم احملـرز حنـو زيـادة األثـر الكـبري للتـدخالت           
رصد التغيريات اليت تطرأ مبرور الوقت علـى مقومـات تغطيـة التـدخالت ذات األثـر                 ) أ(خالل  

 قـــراء واملهمـــشني أو الـــذين يـــصعب الوصـــول إلـــيهم؛الكـــبري مـــع االهتمـــام خباصـــة حبالـــة الف
حتليل العقبات اليت تعترض التغطية الفعالـة وحتديـد اإلجـراءات العالجيـة حتلـيال يـشرك               ) ب( و

ممثلـــو (وأصــحاب املطالبــات   ) املوظفــون الــصحيون واملـــشرفون واملــديرون   (فيــه املــسؤولون   
املتابعــة الدوريــة للتأكــد عمليــات ) ج( و؛ )اتمعــات احملليــة، واموعــات النــسائية والــشبابية 

 . نتائجها املأمولةققإن كانت القرارات يتم تنفيذها ومما إن كانت اإلجراءات حت مما
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أنـشطة للتقيـيم والتحليـل      ) أ: ( ثالثة أنواع عامة   يفوميكن تصنيف أنشطة الرصد هذه       - ٤٠
مبفهــوم التقيــيم والتحليــل علــى مــستوى اتمعــات احملليــة تقــوم علــى مبــدأ املــشاركة وتــستعني 

أنشطة رصد السكان لتقييم التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق تغطيـة عاليـة ومتـساوية            ) ب( والعمل؛ و 
 مبــا يف ذلــك االســتعانة علــى حنــو منــتظم  ،رصــد املرافــق) ج(والعقبــات احلائلــة دون ذلــك؛ و 

 .بسجالت وفيات األمهات واألطفال

حـسنة  عمليـة   طالع بـه يف امليـدان مـن حبـوث           وستدعم اليونيسيف أيضا مـا يـتم االضـ         - ٤١
ريات ي القــرارات املتعلقــة بــالتغيم واإلدارة والتوثيــق تنطــوي علــى إمكانــات جيــدة تثــريالتــصم

.  أو حمــسنة العامــة أو املتعلقــة بالبــدء يف تنفيــذ تــدخالت جديــدة يف الــسياساتاملزمــع إدخاهلــا 
ســعة النطــاق الراميــة إىل تــصميم    وســتعزز اليونيــسيف مــشاركتها يف البحــوث التنفيذيــة الوا    

 ة،انــب املاليــوابتكاريــة وتتعلــق بالتكــاليف واجلتقنيــة وجتريــب حلــول واســتراتيجيات تنفيذيــة  
ــدة األمهــات واألطفــال يف       ــة لفائ ــصحية والتغذوي ــربامج ال ــاء مبــستوى ال وذلــك بغــرض االرتق

 .السياقات اليت تشح فيها املوارد
 

 لليونيسيفاآلثار املترتبة بالنسبة  - خامسا 
يتوقــف حتقيــق النتــائج االســتراتيجية الــثالث املقترحــة يف االســتراتيجية علــى تــوافر          - ٤٢

خيارات إمنائية تتجه حنو حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتـشرك القيـادات الوطنيـة وتـسلمها                  
مـن حيـث   وتعترب الصحة والتغذية يف مجيع القطاعات اإلمنائية من أهم العناصـر           . مقاليد األمور 

ــة   ــا الفاعل ــوع أطرافه ــرة وتن ــق      . كث ــسيق وحتقي ــسبة للتن ــر يطــرح حتــديات كــبرية بالن وهــذا أم
وملا كانت اليونيسيف عضوا نشيطا يف أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة              . االنسجام داخل البلدان  

وعضوا مؤثرا من خالل التقييمات القطرية املشتركة وعمليات أطـر األمـم املتحـدة للمـساعدة                
ائية، فإا تسعى إىل دعم وتوسيع قدرات احلكومات والنظم الوطنية فيما يتعلـق باألنـشطة    اإلمن

لتخطــــيط واإلبــــالغ والرصــــد   القطاعيــــة الــــيت تقودهــــا البلــــدان يف جمــــاالت التنــــسيق وا     
 .والشراء والتقييم

ا فيهـ ف  ثتك فإن ااالت اليت سـ     ومتشيا مع املبادئ التوجيهية واألهداف االستراتيجية،      - ٤٣
 : ما يلي هيأنشطة الربامج

 ع وترية التنفيذ على املستوى القطري؛سريت )أ( 
التوعية على مجيع املـستويات بأمهيـة صـحة وتغذيـة األمهـات واملواليـد اجلـدد                  )ب( 
 ؛ وتغذيتهمواألطفال
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نفذ من بـرامج مـع التركيـز علـى رصـد تغطيتـها وأثرهـا مـن            م ما ي  يرصد وتقي  )ج( 
 االستقـــــصائية اتالدراســـــوملؤشـــــرات متعـــــددة استقـــــصائية دراســـــات اجمموعـــــة خـــــالل 

 ؛الصحية الدميوغرافية
قيادة اليونيسيف جلهود التنـسيق علـى املـستويات الـوطين واإلقليمـي والعـاملي                )د( 

بوصــفها الوكالــة الرائــدة يف قطــاع التغذيــة يف حــاالت الطــوارئ علــى حنــو مــا عينتــها اللجنــة   
 .التالدائمة املشتركة يف ما بني الوكا

ــة يف ٢٠٠٩-٢٠٠٦حتــدد اخلطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل للفتــرة    - ٤٤  أهــدافا مالي
 يف املائــة مــن نفقــات ٥٢ و٤٦جمــال التركيــز املتــصل ببقــاء الطفــل الــصغري ومنــوه تقــدر بنــسبة 

ووفقــا . املــساعدة الربناجميــة املتوقعــة املتأتيــة مــن املــوارد العاديــة واملــوارد األخــرى علــى التــوايل 
 يف املائـة مـن إمجـايل        ٧٥لتقديرات اليونيسيف، فسوف متثـل الـصحة والتغذيـة جمتمعـتني نـسبة              

 إىل معـدالت    ٢٠١٥ -٢٠٠٦وتـستند توقعـات الفتـرة       . نفقات الربنامج يف جمال التركيز هذا     
النمو السنوية املرجحة للموارد العادية واملوارد األخرى حسب ما ورد يف اخلطة االسـتراتيجية              

ويقدر متوسط النفقات الربناجمية يف جمـايل الـصحة والتغذيـة جمـتمعني،            .  األجل احلالية  املتوسطة
ن دوالر سـنويا حيـث يتـراوح بـني           مليـو  ٧٣٦يف الفترة اليت تغطيهـا االسـتراتيجية، مبـا إمجاليـه            

 . ٢٠١٥ مليون دوالر يف عام ٨٣٥ و٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام ٦٦٠يقدر مببلغ  ما
ع نطاق حوار السياسات العامة واحلـوار لـتقين املنـتظم مـع املؤسـسات       وسيجري توسي  - ٤٥

ويف . التقنيــة واملاليــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف بــشأن األنــشطة الــصحية والتغذويــة املــشتركة 
إطار منظومة األمم املتحدة، تضطلع منظمة الصحة العاملية بدور معترف بـه يف ميـدان الـصحة                 

، وحتديـد القواعـد والتنـسيق ،    علـى نطـاق العـامل      الـسياسات العامـة      العامة تقوم مبوجبـه بوضـع     
وقد عينتها جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت لتكون الوكالة ذات الدور الريادي يف ميـدان               

ويتـسم علـى حنـو متزايـد دور كـل مـن برنـامج األغذيـة                 . أنشطة الصحة عنـد وقـوع األزمـات       
ــل يف حــا   ــسيف بالتكام ــاملي واليوني ــدمي  الع ــة اإلرشــادات الت الطــوارئ ويف تق ــشأن التغذي . ب

. وتواصل اليونيسيف دعمها للعمل الذي تقوم بـه جلنـة األمـم املتحـدة الدائمـة املعنيـة بالتغذيـة                   
وهــي تتعــاون مــع البنــك الــدويل واملــصارف اإلقليميــة اإلمنائيــة لتــوفري الــدعم الــتقين للتخطــيط   

وسـتقوم اليونيـسيف باالشـتراك      . سـياقات قطريـة معينـة     وامليزنة القائمني على حتقيق النتـائج يف        
ــامج        ــة وبرن ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــصندوق ال ــة والزراعــة وال مــع منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي
األغذية العـاملي، وهـي الوكـاالت الرياديـة يف املنظومـة يف جمـال األمـن الغـذائي، بتقـدمي الـدعم                     

غذيـة التكميليـة املالئمـة حمليـا واملأمونـة بأسـعار            للمبادرات املـشتركة الـيت قـد تـشمل إنتـاج األ           
ميسورة، ومعاجلتـها وحتـسني فـرص احلـصول عليهـا، وهـي مبـادرات يكملـها العمـل املـشترك                     
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ــن خــالل      ــة م ــارات التغذوي ــارف وامله ــوفري املع ــاتلت ــات    التنظيم ــل اموع ــن قبي ــة م  اتمعي
 .نسوية، واملدارس ووسائط اإلعالمال

عــاملي اآلخــذ يف التكامــل، يــؤثر قــادة الوكــاالت التطوعيــة وجمموعــات    ويف اتمــع ال - ٤٦
املصاحل والشركات اخلاصة واملؤسسات اخلريية واملراكز األكادمييـة والبحثيـة تـأثريا كـبريا علـى               

 الـدوائر املعنيـة ذات    ف شـراكتها مـع      يوسـتعزز اليونيـس   . صنع القرارات احلامسة املتصلة بالطفل    
  البـالغ األمهيـة يف خدمـة املـسائل املتعلقـة بـصحة األم والوليـد والطفـل              الدور القيادي والتعبوي  

الرابطة الدولية لطب األطفـال واالحتـاد الـدويل لطـب النـساء             (، مثل الرابطات املهنية     وتغذيتهم
، وأعــضاء الربملانــات، واملنظمــات الدينيــة والزعمــاء الــدينيني،      )والتوليــد علــى ســبيل املثــال   

 . واملنظمات الرياضيةوالرابطات الشبابية، 
لـشراكة مـن أجـل صـحة األم         تعد اليونيسيف شـريكا مؤسـسا وأحـد رعـاة كـل مـن ا               - ٤٧
الربنـامج  ، والتحالف العاملي للقاحات والتحصني، وبرنامج مكافحة املالريـا، و         والطفلوليد  وال

يــة برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املــشمول برعا ، وأمــراض املنــاطق املداريــةلبحــوث اخلــاص 
، والتحـالف العـاملي لتحـسني التغذيــة،    البـشرية واإليــدز  متعـددة واملعـين بفـريوس نقـص املناعــة    

ــة  ــاء األغذي ــادرة إغن ــة    . ومب ــة مثــل كلي ــة والتقني وتتعــاون اليونيــسيف مــع املؤســسات األكادميي
،  منـها الصحة والطب املـداري بلنـدن، ومراكـز الواليـات املتحـدة ملكافحـة األمـراض والوقايـة             

القيـام  فكـار و  تبـادل األ  كز الدويل لبحوث أمراض اإلسهال ببنغالديش تعاونا وثيقا بـشأن           واملر
وتـشارك  . تدخالت ريادية واختبارات لرفع مستوى الكفاءة والفعاليـة علـى الـصعيد القطـري             ب

، وتعبئة املـوارد، واألنـشطة القطريـة، مبـا     على الصعيد العاملي  اليونيسيف العمل يف جمال الدعوة      
االستجابة حلاالت الطوارئ، منظمات غري حكومية وشبكات تقنية دولية مثـل أطبـاء             يف ذلك   

بال حدود، ومبادرة املغذيات الدقيقة، والس الدويل ملكافحة االضطرابات النامجة عن نقـص             
اليــود، والــشبكة املعنيــة باضــطرابات نقــص اليــود، وهــيلني كيللــر انترناشــيونال، وأوكــسفام،    

 لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وشبكة العمل الـدويل مـن أجـل أغذيـة األطفـال،         والتحالف العاملي 
وستسعى اليونيـسيف إىل توسـيع نطـاق تعاوـا مـع            . ومنظمة كري، ومنظمة بالن انترناشيونال    

ــاري انترناشــيونال،    يف القطــاع اخلــاص مؤســسات  ــدا غــايتس، وروت  مثــل مؤســسة بيــل وملين
 . هد إليسون للصحة العامليةوكيوانيس، ومؤسسة األمم املتحدة ومع

ــياا أحـــدث املعـــارف         - ٤٨ ــسيف العامـــة وتوصـ ــاراة سياســـات اليونيـ ــد مـــن جمـ وللتأكـ
التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالدعوة على الصعيد العاملي والتنفيـذ الواسـع النطـاق، سـتعقد                

 مجيـع   املنظمة دوريا اجتماعا لفريق استشاري تقـين مـستقل يتـألف مـن خـرباء معتـرف ـم يف                   
 . أرجاء العامل
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 تعين األسبقية املمنوحة للنهج القطـري يف الربجمـة أن           .الربجمة يف خدمة حاالت بعينها     - ٤٩
ــراد    ــذ ال ي ــتراتيجيات التنفي ــاس       ــدعمها ــيت ت ــشاريع ال ــربامج وامل ــه ال ــا تتبع ا أن تكــون منوذج

 ن تـسترشد ـا  هـو أ والغـرض مـن هـذه االسـتراتيجية      . اليونيسيف يف قطاعي الـصحة والتغذيـة      
لربجمـــة علـــى الـــصعيد القطـــري يف اليونيـــسيف مـــستلهمة أحـــدث األدلـــة العلميـــة والـــدروس ا

وتـــدرك اليونيـــسيف إدراكـــا تامـــا احلاجـــة إىل تكييـــف املبـــادئ الـــواردة يف هـــذه  . املـــستفادة
 . الحتياجات والسياسات العامة لكل بلدلاالستراتيجية كي تستجيب 

ارزة اليت تتمتع ا اليونيسيف على الصعيد القطـري قـدرا علـى      ومن املزايا النسبية الب    - ٥٠
التفاعــل مــع احلكومــات واتمعــات املدنيــة عنــد نقطــة االلتقــاء بــني وضــع الــسياسات العامــة   

وستواصـل  . والتنفيذ، وعلى املساعدة يف تعزيز احلوار والتفاعل الالزمـني بـني هـذين املـستويني              
تـوفري الـدعم التـشغيلي والـتقين لعمليـة بنـاء       بالقيـام، مـثال، ب  اليونيسيف االضـطالع ـذا الـدور     

القدرات، من أجل االرتقاء مبستوى التـدخالت، مـع مـساعدة احلكومـات واتمعـات املدنيـة                 
ضع أطـر وطنيـة     لولسياسات العامة و  ا و متكينية لوضع التشريعات  يف الوقت ذاته على إجياد بيئة       

ل الـنهج القطاعيـة، واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، وأطـر            مثـ (تدعم األهداف اإلمنائية لأللفيـة      
 ).اإلنفاق املتوسط األجل

تــصريف  يف الــدول الــضعيفة الــيت تتــسم بالقــصور يف .توجيــه التركيــز االســتراتيجي - ٥١
أو يف الرغبة يف القيام بعمل ما، تتعـاظم         / احلكم، سواء كان ذلك قصورا يف القدرات و        شؤون

بية للدور الذي تقوم بـه اليونيـسيف يف جمـال تـوفري دعـم تـشغيلي وتقـين             بالضرورة األمهية النس  
مقارنـة مبـا هـي      عميقة األثـر يف جمـايل الـصحة والتغذيـة،           االضطالع بتدخالت   مباشر من أجل    

 يف جمـال  يف الدول غري الضعيفة حيث تتركز املساعدة اليت تقدمها اليونيسيف يف األغلـب              عليه  
 . ة ونشر املعارفالتأثري على السياسات العام

إن اليونيسيف، إذ تدرك أن النـواتج يف جمـايل الـصحة والتغذيـة ليـست حـصيلة العمـل           - ٥٢
يف هـــذين القطـــاعني فحـــسب، ســـتعمل علـــى االســـتفادة مـــن خرباـــا يف خمتلـــف القطاعـــات 

ــج مبتكــرة مــن أجــل التــصدي للعوامــل احملــددة لــصحة األم والوليــد   علــى اعتمــاد تــشجيع لل
 .، الظاهرة منها والكامنةذيتهم وتغوالطفل

 سـتحتاج اليونيـسيف إىل حتـسني        .ناالكفاءات األساسية واملساءلة والدعم التنظيمي     - ٥٣
ملوظفيهـا  ) القطرية منها واإلقليمية وعلى صـعيد املقـر        (الصعدمعايري العمل وأساليبه على مجيع      

 مع املهارات والكفـاءات الالزمـة       الوطنيني والدوليني العاملني يف جمايل الصحة والتغذية لتتوافق       
، ولـدعم تنفيـذ هـذه الـربامج ورصـدها وذلـك يف              ال تفتـأ تـزداد تعقيـدا      لتعاون  للتصميم برامج   

وستــشمل هــذه اجلهــود تعزيــز آليــات لتقــدمي أحــدث املعلومــات التقنيــة .  بلــدا١٣٠أكثــر مــن 
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. عاونـة مـع اليونيـسيف   والدعم للموظفني، وإجياد الـشراكات التقنيـة املعـززة مـع الوكـاالت املت          
ويــشكل موظفــو اليونيــسيف العــاملون يف جمــايل الــصحة والتغذيــة قاعــدة صــلبة لتوســيع نطــاق 
ــسيف          ــري، ودور اليوني ــصعيد القط ــى ال ــم املتحــدة عل ــياق إصــالح األم ــة يف س ــدرة التقني الق

 . وإسهامها يف الشراكات والتحالفات العاملية املعنية بالصحة والتغذية
يكمـل بعـضها بعـضا وإن       لتنفيذ النـاجح لالسـتراتيجية املـشتركة كفـاءات          وسيتطلب ا  - ٥٤

فعلى الصعيد القطري، سـيتطلب األمـر أداء أمثـل يف           . تتميز بتنوعها على صعيد املنظمة    كانت  
 وتـأمني وجـودهم   جمال العمل اجلماعي مع قيام ممثلي اليونيسيف بتوجيه مجيع املوظفني املعنيني    

ــشاركتهم ــيحتاج موظفــ . وم ــاملون يف      وس ــة الع ــصحة والتغذي ــة بال ــسيف املعني ــرامج اليوني و ب
املكاتب القطرية إىل توسيع نطاق مهارام يف جماالت الـدعوة والتكنولوجيـا واإلدارة والقـدرة        

ــى  ــشبكي عل ــربط ال ــد إىل حــد كــبري  يوجه اهتمــام وســ. ال ــادل  حنــومتزاي ــستمر وتب ــيم امل  التعل
وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، . ات االتــصاالت احلديثــةاملعلومــات يف املوقــع باســتخدام تكنولوجيــ

،  يف جمـال ضـمان اجلـودة واـال الـتقين           سيتجه التركيز إىل تقـدمي الـدعم إىل املكاتـب القطريـة           
 التقنيـــة بـــني مـــوظفي اليونيـــسيف العـــاملني يف املكاتـــب القطريـــة  االتـــصالوتقويـــة شـــبكات 

عمليــات الرصــد والتقيــيم إىل تعزيــز ة، والوكــاالت املتعاونــة مــع املنظمــة واملؤســسات اإلقليميــ
ويف املقــر، ســيتجه التركيــز إىل جتميــع األدلــة     . واســتعراض األقــران علــى الــصعيد القطــاعي    

وتغذيتـهم  والدروس املستفادة واملعلومات بشأن املـسائل املتعلقـة بـصحة األم والوليـد والطفـل                
ــسياسات العامــة  ( ــدخالت واالســتراتيجيات وال ــة والت ــشطة  مــن أجــل ) احلال  اســتخدامها يف أن

. الدعوة، ووضـع الـسياسات العامـة، ونـشر املعـارف، واالسترشـاد الـتقين القائمـة علـى األدلـة                    
ــة بالــصحة          ــراكات عامليــة معني ــشكيل اســتراتيجيات وش ــر أيــضا يف ت ــساهم موظفــو املق وسي

 . والتغذية
 مـن   زيجمـ  القدرات يف قطاعي الصحة والتغذية مـن خـالل           تنميةوستدعم اليونيسيف    - ٥٥

وضع وتكييف مواد تدريبية علـى أسـاس معـايري قياسـية دوليـة؛              ) أ: (النهج احملددة السياق مثل   
) د(اإلشراف التأهيلي باستخدام مهارات حـل املـشاكل؛ و        ) ج(التدريب أثناء اخلدمة؛ و   ) ب(

ات برامج التبـادل بـني املقاطعـات واملنـاطق ذ         ) هـ(التوجيه التعليمي؛ و  /التدريب/برامج اإلرشاد 
تقـدمي  ) و( ؛ و  يف األداء  نخفضاملستوى  املذات  يف األداء واملقاطعات واملناطق     ستوى املرتفع   امل

وسينحصر الدعم الذي تقدمه اليونيسيف للتدريب الـسابق للخدمـة          . حوافز على أساس األداء   
يف القيــام بتــدريب األخــصائيني الــصحيني املــساعدين واتمعــيني مــن خــالل ترتيبــات برناجميــة  

وسـتقدم اليونيـسيف الـدعم للـسياسات        . شتركة مع وكاالت ماحنة ووكاالت تعاون أخـرى       م
، وسـتعزز نـشر العـاملني يف جمـال          املناطق احلـضرية  العامة اليت حتد من التحيز غري العادل لصاحل         

.  وذلك من خالل حـوافز مـستدامة وحمـددة الـسياق           حاجة،الصحة والتغذية يف املناطق األكثر      
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التنــسيق بــني وزيــادة  اليونيــسيف إىل االلتــزام باملمارســات الــسليمة للمــاحنني وأخــريا، ستــسعى
لتفــادي اســتنفادهم القــدرات الوطنيــة، الــيت كــثريا مــا تكــون حمــدودة،   وتــشجيعهما الــشركاء 
 .اإلقرار باالمتيازبدأ مل الترويج احتياجام الوظيفية، وذلك مع الستيفاء

 بالصحة والتغذية إىل حد كبري على مـدى حـصول            حتقيق األهداف املتعلقة   سيتوقفو - ٥٦
األســر املعيــشية ومقــدمي اخلــدمات علــى الــسلع الــصحية والغذائيــة األساســية املأمونــة بأســعار  

إملامهم باملعارف الكافية الستخدام هذه الـسلع علـى حنـو           على  ميسورة ويف الوقت املناسب، و    
ويـل يف جمـال دعـم اإلمـدادات يف إطـار            واليونيسيف، إذ تعتمد على تارخيهـا الط      . مالئم وفعال 

 مــن اخلــدمات مزجيــا ومــع تزايــد دورهــا يف دعــم خــدمات الــشراء، ســتقدم  ،الــربامج القطريــة
ولتحقيــق ذلــك، ستــساعد   . الربناجميــة والــشرائية للحكومــات يف شــكل ســلة دعــم موحــدة      

احلاجـة إىل    على تعزيز القدرات الوطنية على تقييم ورصـد          ، بالتعاون مع شركائها   ،اليونيسيف
أعبــاء األمـراض؛ والتنبــوء والتخطـيط الــسليمني؛ ووضــع   املتـصلة ب دراســات الالـسلع بنــاء علـى   

ــد الواحــد ؛       ــدادات داخــل البل ــسلة اإلم ــوازم؛ وإدارة اللوجــستيات وسل ــات وشــراء الل امليزاني
وســتعمل اليونيــسيف مــع شــركائها للقيــام بــدور   . وضــمان تــوافر الــسلع للمــستخدم النــهائي 

 جمـال تـوفري الـسلع األساسـية، مبـا يف ذلـك األدويـة واللقاحـات واملغـذيات الدقيقـة،                      ريادي يف 
ــد        ــسلة التربي ــا، ومعــدات سل ــة مــن املالري ــدات احلــشرية للوقاي ــواد املعاجلــة باســتخدام املبي وامل

 . وإمدادات التحصني
لعامـة  ويدرس عدد من البلدان النامية تطورات جديدة واعـدة لتـضمينها يف سياسـاا ا          - ٥٧

التــركييب مــن مــادة   الج الوطنيــة مثــل لقاحــات داء املكــورات الرئويــة والروتــافريوس، والعــ      
 ملعاجلــة املالريـا، أو اســتخدام املكمـالت املكونــة مـن املغــذيات الدقيقـة املتعــددة     األرتيميـسينني 

 ويف كــثري مــن األحــوال، يــضيق نطــاق فــرص  . واملقويــات املــضافة إىل الطعــام املعــد يف املــرتل 
 األكثر فعالية تبعا ملدى توافرهـا أو سـعرها علـى الـصعيد              ،احلصول على هذه املنتجات احلديثة    

علـى سـبيل املثـال، تراكيـب ذات جرعـات           (تراكيـب دوائيـة لألطفـال       لعدم وجود   العاملي، أو   
وبـالنظر إىل إمكانيـة أن ختفـض هـذه املنتجـات            ). حمددة لعالج اإلصابة باإليدز لـدى األطفـال       

والقليلــة االســتخدام معــدالت وفيــات األطفــال ونقــص التغذيــة خفــضا حــادا، فمــن     اجلديــدة 
ــوفري هــذه املنتجــات بأســعار ميــسورة يف اتمعــات      ــة لت الــضروري أن تتــضافر اجلهــود الدولي

وستعمل اليونيسيف على وضع حلول جديـدة لتـوفري هـذه املنتجـات، واقتـراح               . القليلة املوارد 
 الدعوة إىل إنـشاء شـراكات مـع القطـاع اخلـاص للتركيـز علـى                 آليات متويل جديدة، ومواصلة   

ــع         ــشراكات م ــة احتياجــات األســر الفقــرية ، وذلــك مــن خــالل ال ــأيت يف مقدم ــيت ت ــسلع ال ال
الصناديق العاملية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطـراف ومـصارف التنميـة وأنـشطة الـدعوة يف            



E/ICEF/2006/8
 

28 05-60561 
 

ــة واإلقليم   ــة العاملي ــع     أوســاط التكــتالت التجاري ــات م ــز العالق ــى تعزي ــة عــالوة عل األوســاط ي
 .ةيالصناع

 
  رصد وتقييم عملية تنفيذ االستراتيجية املشتركة - سادسا

 
 اختيار املؤشرات - ألف 

 املؤشرات اليت اختريت لتقييم مـدى جنـاح تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية               ٢يوضح اجلدول    - ٥٨
صعيدين اإلقليمـي والـوطين مؤشـرات       وستوضـع علـى الـ     . حتقيقهـا النتـائج االسـتراتيجية     مدى  و

ــائج و    ــر وتــدخل يف مــصفوفات النت ــائج واألث ــات والنت ــيم  يف إضــافية للعملي أطــر الرصــد والتقي
وسـتتحمل اليونيـسيف مـسؤولية حتقيـق        . املُدجمة للخطط االستراتيجية املتوسطة األجل املتعاقبة     

ليكـون  م احملـرز وحتديـد املـشاكل        النتائج االستراتيجية، وسيستخدم الرصد املنتظم لتوثيق التقـد       
 .تيجية املشتركة وأسلوب تنفيذها للتحسني املستمر لالستراأساساذلك 

 
 ٢اجلدول   

 املؤشرات األساسية لرصد تنفيذ االستراتيجية املشتركة وتقييمها
 

 
 املؤشرات

 مصادر املعلومات البلدان املعنية :النسبة املئوية للبلدان اليت لديها

 ١ة االستراتيجية النتيج
 :حتليل احلالة

معلومــات ذات صــلة ومــستكملة 
وموثوق ا بـشأن املـشاكل ذات    
ــة    ــة املتعلقــة بــصحة وتغذي األولوي
ــسببات   ــد والطفــل وامل األم والولي
الرئيـــسية املعروفـــة، تـــستخدم يف  

 أنشطة الدعوة وتنشر 

اإلحــــصاءات الوطنيــــة املتعلقــــة    مجيع البلدان
طـــــط بالـــــصحة والتغذيـــــة؛ واخل

ــصحة   ) دون( ــسنوية لل ــة ال الوطني
 والتغذية؛ 

 ج التنفيذ ألف
التــأثري علــى األطــر املؤســسية مــن 

 خالل املعارف واألدلة املعززة 

سياســـــــات عامـــــــة وخطـــــــط    
وميزانيات وطنية قائمة على أدلـة      

 واضحة

مجيـــع البلـــدان املـــشمولة بـــربامج 
 اليونيسيف

ــة   ــر الوطني ــة  (األط سياســات عام
وخطـــــــــط وـــــــــج قطاعيـــــــــة 
ــر    واســتراتيجيات للحــد مــن الفق
وأطر إنفاق متوسط األجـل علـى       
الــصعيد الــوطين تتعلــق بالــصحة    

 ). والتغذية
  ٢النتيجة االستراتيجية 

 األطر املؤسسية
ــشريعات    ــة وتـــ ــات عامـــ سياســـ
وخطط وميزانيـات وطنيـة تـدعم       

 األهداف اإلمنائية لأللفية

مجيـــع البلـــدان املـــشمولة بـــربامج 
 اليونيسيف

ــر الوطن ــة األط ــة  (ي سياســات عام
وخطـــــــــط وـــــــــج قطاعيـــــــــة 
ــر    واســتراتيجيات للحــد مــن الفق
وأطر إنفاق متوسط األجـل علـى       
الــصعيد الــوطين تتعلــق بالــصحة    

، طلبـــات مقدمــــة إىل  )والتغذيـــة 
الصندوق العاملي وبرنامج اإليـدز     

 .العاملي املتعدد البلدان
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 املؤشرات

 مصادر املعلومات البلدان املعنية :النسبة املئوية للبلدان اليت لديها

 ج التنفيذ باء
ــة   ــسياسات العامـــــ ــل الـــــ حتويـــــ

مليزانيـات  والتشريعات واخلطط وا  
إىل إجـــــراءات معجلـــــة واســـــعة 

 النطاق 

ــسبة   ــة بن ــى  ٩٠تغطي ــة عل  يف املائ
ــة   ــصني والرعايــــ ــل بالتحــــ األقــــ
ــوالدة   ــسابقة للـــــ الـــــــصحية الـــــ
ــف،   ــامني ألــــ ــالت فيتــــ ومكمــــ
وشــبكات ضــد البعــوض معاجلــة   
باســتخدام املبيــدات احلــشرية يف   

 مجيع املقاطعات؛ 
حتسن ملحوظ يف جمـال الرضـاعة       

تكميليـــــة، الطبيعيــــة والتغذيــــة ال  
ــة،    ــة الفمويـــ ــالج باإلماهـــ والعـــ

 والنظافة الصحية؛ 
ــدة    ــريرية جيـ ــدمات سـ ــوافر خـ تـ
النوعية وميسورة الـسعر يف جمـال       
الرعاية الصحية األولية وخدمات    
اإلحالة لألم والطفـل يف كـل مـن         

 األحياء الفقرية 

البلدان واملنـاطق الـيت يرتفـع فيهـا         
معدل وفيات األطفـال دون سـن       

 اخلامسة

ــة، وإحــصاءات  إحــصاءا ت وطني
ــات    ــدة، والقياســـ ــم املتحـــ األمـــ

استقــصاءات  جمموعــةالـصحية، و 
ــرات ــددة املؤشـــــــــــــ ، املتعـــــــــــــ

واالستقــــــــصاءات الدميغرافيــــــــة 
والــصحية، واستقــصاءات أخــرى 

ــصحة  ــشأن الــــــ ــة، /بــــــ التغذيــــــ
ــشية،   ــر املعيـ ــصاءات األسـ واستقـ
والفريــق املرجعــي املعــين بالرصــد  

 والتقييم 

 ٣النتيجة االستراتيجية 
  الفعالةالتغطية

ــات   ــدل وفيــــ ــاض يف معــــ اخنفــــ
ــسة   ــن اخلامـــ ــال دون ســـ األطفـــ
مبقدار الثلثني ويف معدل الوفيـات      
ــاع    ــة أربـ ــدار الثالثـ ــية مبقـ النفاسـ

ــام   ــة بع  واخنفــاض ١٩٩٠باملقارن
يف معــدل وفيــات املواليــد مبقــدار  

 النصف 

البلدان واملنـاطق الـيت يرتفـع فيهـا         
معدل وفيات األطفـال دون سـن       

 اخلامسة

 تقــصاءات املؤشــراتسا جمموعــة
ــددة ــصاءات املتعـــــــ ، واالستقـــــــ

ــة والـــــــــــــصحية،  الدميغرافيـــــــــــ
واستقـــــصاءات أخـــــرى بـــــشأن 

التغذيـــة، واستقـــصاءات /الـــصحة
األسر املعيشية، والفريق املرجعـي     

 املعين بالرصد والتقييم 
 ج التنفيذ جيم

الــتعلم باملمارســة وحتقيــق ممارســة 
 أفضل عن طريق التعلم

عمليـــة رصـــد تـــتم مـــرة واحـــدة  
ــع     ــى مجي ــل وعل ــى األق ســنويا عل
األصــــعدة للتغطيــــة بالتــــدخالت 
املـــــذكورة أعـــــاله، وتـــــستخدم  

 لتحسني تقدمي اخلدمات

البلدان واملنـاطق الـيت يرتفـع فيهـا         
معدل وفيات األطفـال دون سـن       

 اخلامسة

اإلحــــصاءات الوطنيــــة املتعلقــــة   
بالـــــصحة والتغذيـــــة؛ واخلطـــــط 

ــصحة   ) دون( ــسنوية لل ــة ال الوطني
خلطـــــط الوطنيـــــة  والتغذيـــــة؛ وا

ــة   ــة فـــريوس نقـــص املناعـ ملكافحـ
 . البشرية

  
 الشراكات يف جمال الرصد والتقييم -باء  

إضــافة إىل . إن عمليــات الرصــد والتقيــيم الفعالــة تتطلــب الكــثري مــن الوقــت واملــوارد  - ٥٩
مـا يتطلـب مـدخالت مـن وكـاالت      وهو  ،ذلك، يتسع نطاق النتائج االستراتيجية املقترحة هنا    

وهلـذه األسـباب، سـيتغلب الطـابع التعـاوين علـى النـهج الـذي                . ات وشركاء متعـددين   وحكوم
ــشتركة    ــذ االســتراتيجية امل ــيم تنفي ــسيف لتقي ــه اليوني ــال،  . تتبع ــى ســبيل املث ــشئت بالفعــل  عل أن

 بتحسني التنـسيق بـشأن      ة املعني ةفرق العمل العاملي  شراكات للرصد والتقييم املشتركني يف إطار       
ؤسسيني، والفريق املرجعي لعلـم أوبئـة   األطراف واملاحنني امل  املؤسسات املتعددةاإليدز فيما بني
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. الطفولة املعين بصحة وتغذية الطفل، ومع برنامج األغذيـة العـاملي يف جمـاالت الغـذاء والتغذيـة          
وإضافة إىل ذلـك، ستواصـل اليونيـسيف تقـدمي الـدعم لعمليـات تقيـيم األثـر باسـتعمال أدوات              

ــة والــصحية،  تــستخدم عامليــ وجمموعــة استقــصاءات املؤشــرات  ا مثــل االستقــصاءات الدميغرافي
، وسـتقدم الـدعم كـذلك إلجـراء         SMART، واألداة النموذجيـة البـسيطة لبحـث البنيـة           املتعددة

. استقصاءات متواترة حمدودة النطاق يقصد ا رصد التقدم احملرز، خاصة يف معدالت التغطيـة             
. بيانـات متعـددة عـن االجتاهـات املـصنفة ملعـدالت الوفيـات       اصـر  اآلن عن معظم البلـدان    لدى  و

 ، فــإن اقتـران هـذه املعلومـات بكفـاءة التــدخالت     The Lancetوكمـا نـشر يف اجلريـدة الطبيـة     
ومـن خـالل   . الرئيسية يسهل بشكل متزايد رصد التقدم احملرز يف جمال ختفيض معدل الوفيـات         

ة يف قواعـد األدلـة، ستـستفيد االسـتراتيجية املـشتركة            التعاون ومع مراعاة التحـسينات املتواصـل      
ــات املُحــسنة      ــن املعلوم ــد م ــوافر املزي ــن ت ــتخدامهام ــة اإلرادة   الس ــات وتعبئ  يف رصــد االجتاه

 .سية وإحداث التكييف االستراتيجيالسيا
 

 مشروع مقرر -سابعا  
 : يوصى بأن يعتمد الس التنفيذي مشروع املقرر التايل - ٦٠

 س التنفيذي، إن ال 
ــرة   يؤيـــد   ــة للفتـ ــتراتيجية اليونيـــسيف املـــشتركة للـــصحة والتغذيـ  ٢٠١٥-٢٠٠٦اسـ

)E/ICEF/2006/8 (     ــدعم يف جمــال ــربامج ال ــة الســتراتيجية اليونيــسيف ل بوصــفها الوثيقــة الرمسي
 . الصحة والتغذية
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 األولاملرفق 
وأثرهـا احملتمـل علـى       ٤التدخالت ذات األولوية مـن أجـل حتقيـق اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة                  

، مــصنفة وفقـا للطــرق  دون ســن اخلامـسة  وفيـات املواليــد ومعـدل وفيــات األطفـال    معـدل 
 ةالتوضيحية لتقدمي اخلدم

 

 طرق تقدمي اخلدمة

 الرعاية يف مرحلة ما قبل
 احلمل، واملرحلة السابقة
 للوالدة وعند الوالدة

 رعاية األطفال احلديثي
 الوالدة، والرعاية

 والدةفيما بعد ال
 األثر احملتمل ملعدل
 وفيات املواليد

 مرحلة(رعاية الطفل 
 )ما بعد الوالدة

 األثر احملتمل ملعدل
 وفيات األطفال
 دون سن اخلامسة

 :الرعاية السابقة للوالدة
 التحصني ضد الكزاز -
عــالج اإلصــابة املفترضــة  -

 ة حبمى املالريااملتقطع

ائية
وق

 

دها
واعي

د م
حتدي

كن 
ة مي
وعي
ت ت

دما
خ

 

 :فحص وإدارة -
o     فريوس نقص املناعـة

 البشرية
o الزهري 
o املغذيات الدقيقة 
o  اليود 
o ديداحل 
o الكالسيوم 

 مكمالت فيتامني ألف
 بعد الوالدة

 ائة يف امل٨
 ) يف املائة٩-٦(

حتصني األطفال، خاصة ضد    
احلــصبة والرتلــة الترفيــة مــن    

 النوع باء
 مكمالت فيتامني ألف
 مكمالت الزنك

  يف املائة١٢

جيية
ترو

 

سرة
 األ
عاية

ر
/

مع
ات

اية 
رع

 
 الوالدة النظيفة

قطــــع احلبــــل الــــسري 
 بشكل نظيف
 الرعاية بالتدفئة

الرضـــــــاعة الطبيعيـــــــة 
 املبكرة

إيالء املزيـد مـن العنايـة      
لرضــع القليلــي الــوزن  ل

 عند الوالدة

ــد   ــبكات ضـــ ــوضشـــ  البعـــ
ام املبيــدات معاجلــة باســتخد 

 احلشرية
االقتــــصار علــــى الرضــــاعة   

االســــــــتمرار يف /الطبيعيــــــــة
 الرضاعة الطبيعية
 التغذية التكميلية

ــصحية   ــة الــــــــــــ النظافــــــــــــ
 التصحاح/واملياه

  يف املائة٣٥

  الزنك/اإلماهة الفموية

جية
عال

ولية 
ية أ
رعا

 

التـــــــشخيص املبكـــــــر  
ــد   ــابة املواليـــــــ إلصـــــــ
بااللتــــــهاب الرئــــــوي 

 معاجلتهاو

  يف املائة٢٤
)٣٢-١٥ 

 )يف املائة

 : حاالتإدارة
 املالريا -
 اإلسهال -
 االلتهاب الرئوي -
اإلصــابة بفــريوس نقــص  -

 اإليدز/املناعة البشرية

  يف املائة٢٨
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 طرق تقدمي اخلدمة

 الرعاية يف مرحلة ما قبل
 احلمل، واملرحلة السابقة
 للوالدة وعند الوالدة

 رعاية األطفال احلديثي
 الوالدة، والرعاية

 والدةفيما بعد ال
 األثر احملتمل ملعدل
 وفيات املواليد

 مرحلة(رعاية الطفل 
 )ما بعد الوالدة

 األثر احملتمل ملعدل
 وفيات األطفال
 دون سن اخلامسة

  يف املائة٢٨ اموع الفرعي لألثر  
)٣٧-١٨ 

 )يف املائة

  يف املائة٥٠ اموع الفرعي لألثر

وريـة  توفري الرعاية املـاهرة لـألم والف       
 لألطفال احلديثي الوالدة

  

ــاالت     ــة يف حــ ــوفري الرعايــ تــ
 الوالدة الطارئة

ــال   ــة األطفـــــــ رعايـــــــ
ــوالدة يف  ــديثي الـــ احلـــ

 احلاالت الطارئة

  يف املائة٣٧
)٥٠-٢٣ 

  يف املائة١٤  )يف املائة

رية 
سري

ة ال
عاي
 الر
 إىل

حالة
اإل

  يف املائة٤٨ إمجايل األثر  
 يف ٦١-٣١(

 )املائة

  يف املائة٦٠ إمجايل األثر
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 لثايناملرفق ا
 إطار حتليلي لصحة األم والطفل وتغذيتهما  

 

Inadequate education

Undernutrition

Potential
resources

Political and Ideological Factors

Economic Structure

Basic
Causes

Underlying
Causes

Immediate
Causes

Manifestation

Resources and Control
Human, economic and

organizational resources

Inadequate 
access to food

Insufficient 
health services &

unhealthy
environment

Inadequate
dietary Intake Disease

Inadequate care for 
children and 

women

Mortality Effect

 

 

 الوفـــــــاة

 نقص التغذية

عدم كفاية اإلصابة باملرض
املستهلك من الغذاء

عدم كفاية سبل احلصول 
 على الغذاء

ة عدم كفاية الرعاية املقدم
 للمرأة والطفل

عدم كفاية اخلدمات الصحية 
 والبيئة غري الصحية

املسببات املباشرة

األثـــر

األعراض

املسببات الكامنة

املسببات األولية

 لكايفالتثقيف غري ا

 املوارد واملكافحة
 املوارد البشرية واالقتصادية والتنظيمية

 العوامل السياسية وااليديولوجية

 اهليكل االقتصادي

 املوارد احملتملة


