
  

 

 

 

 

 10الجلسة المتخصصة 

ي المنطقة
 
ي مرحلة الطفولة المبكرة ف

 
ي لألطفال ف

  معالجة الفقر الغذائ 
 والحماية االجتماعية   من خالل تعبئة أنظمة الغذاء والصحة –العربية 

وت 17:15إىل الساعة  15:45، الساعة 2023آذار/مارس   16الخميس    بتوقيت بير

 

 

• Insert questions #1 

• Insert Question #2 

 

 .ل هنايالتسجالرجاء ،  Zoomمنصة   من خالل عن بعد   . للمشاركةشخصي أو عن بعدهذه الجلسة الخاصة بشكل  يمكن حضور 

ي 
 
ي  األمم المتحدة مقر يمكن للمشاركير  المتواجدين ف

 
ي الطابقCommittee Room I) 1قاعة االجتماعات رقم حضور الجلسة ف

 
 .B1 ( ف

 

 والهدف من الجلسةمعلومات أساسية 

ي أنها  
ي لسوء التغذية، مما يعن 

ق األوسط وشمال أفريقيا العبء الثالث  تتحمل معظم بلدان منطقة الشر

ايد فيه   ي نفس الوقت الذي تت  
 
ي مرحلة الطفولة ف

 
تواجه التقزم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة ف

اعات واألزمات  معدالت زيادة الوزن والسمنة. وال تزال بعض ال بلدان، وال سيما تلك المتأثرة بالت  

ي ونقص التغذية. وبشكل عام، فإن المنطقة  
ي من مستويات عالية من انعدام األمن الغذاث 

اإلنسانية، تعاث 

ي القضاء عىل  2.1ليست عىل المسار الصحيح لتحقيق الغاية 
 
من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة ف

 .  2030الجوع بحلول عام 

ي المنطقة. ويعيش واحد  
 
وال تزال النظم الغذائية السيئة لألطفال واحدة من أهم محركات سوء التغذية ف

ي المنطقة العربية دون   –ماليي     10  –من كل خمسة أطفال 
 
ي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ف

 
ف

ي أن هؤالء األطفال يتغذ
ي حاد ويعانون منه. وهذا يعن 

ي فقر غذاث 
 
ون عىل وجبات غذائية  سن الخامسة ف

، غالبا ما تكون حبوبا وربما بعض الحليب. ومعدل   سيئة للغاية تشمل عىل األكت  مجموعتي   غذائيتي  

ي الحاد بي   األطفال أعىل ب  
ي أفقر األرس   1.5انتشار الفقر الغذاث 

مرة بي   األطفال الذين يعيشون ف 

ي 
 .  األكت  ثراء  المعيشية منه بي   األطفال الذين يعيشون ف 

ولمعالجة الدوافع األساسية ودعم البلدان لتشي    ع اإلجراءات الرامية إىل تحسي   النظم الغذائية  
لألطفال، وضعت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية  

  . ي تعا و والزراعة إطار عمل إقليمي
ي من ارتفاع  ي  هدف إطار العمل اإلقليمي إىل توجيه البلدان الن 

ث 
ي لألطفال  

ي لألطفال لتحديد أولويات اإلجراءات الرامية إىل تحسي   النظام الغذاث 
معدالت الفقر الغذاث 

اوح بي    ي تت 
ة التغذية التكميلية الن  أنظمة الغذاء   حشد شهرا من خالل   23أشهر و    6الصغار خالل فت 

 والحماية االجتماعية. والصحة والمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية  
 

 أهداف الجلسة
ي لألطفال ودوافعه  .1

ي المنطقة العربية.  الكامنةرفع مستوى الوعي حول الفقر الغذاث 
 ف 

عىل    "االهتمام بتنفيذ "إطار العمل اإلقليمي لتحسي   النظم الغذائية لألطفال الصغار  و حشد إطالق   .2
 . المستويي   اإلقليمي والقطري

اإلجرا  .3 عىل  األمثلة  أنظمة  تبادل  من خالل  لألطفال  ي 
الغذاث  الفقر  لمعالجة  والقطرية  اإلقليمية  ءات 

 الغذاء والصحة والحماية االجتماعية. 
، سيتم إطالق إطار العمل اإلقليمي لتحسي   النظم الغذائية لألطفال  الجلسة المتخصصة وخالل هذه  

األغذي وبرنامج  العالمية  الصحة  ومنظمة  اليونيسف  بي    اك  باالشت  األغذية  الصغار  ومنظمة  العالمي  ة 
ي من قبل البلدان   تحليلعىل القيام ب  استخدام إطار العمل  ويساعد والزراعة.   تحديد    لتتمكن منمنهح 

والمجتمع من خالل   والمؤسسات  السياسات  وتنفيذها عىل مستوى  اتيجية  االست  اإلجراءات  أولويات 
 أنظمة متعددة )الغذاء والصحة والمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والحماية االجتماعية(.  

 

 

 األسئلة المطروحة 
ي المنطقة العربية؟ أي من هذه   المسبباتما هي  •

ي ف 
الرئيسية لفقر األطفال الغذاث 

 األولوية للعمل؟   ها تعتقد أنه يمكن / يجب أن نعطيالمسببات 

ي يتعي   عىل   -ما هي اإلجراءات ذات األولوية والممكنة )استنادا إىل أفضل الممارسات(  •
الن 

كاء اتخاذها لتحسي   النظم الغذائية لألطفال  ي  حشد من خاللالحكومة والشر
: النظام الغذاث 

والنظام الصحي ونظام المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ونظام الحماية  
 االجتماعية؟ 

ي المنطقة العربية  •
   –كيف يمكننا تعزيز حوكمة التغذية ف 

 
   وطنيا

 
للقضاء عىل   - وإقليميا

ي األوضاع الهشة واإلنسانية؟ 
ي ذلك ف 

ي لألطفال، بما ف 
 الفقر الغذاث 

 ميرس الجلسة

ي ، هشام جدعون •  إعالمي

 فتتاحية الالكلمات ا

، اآلنس • ي هيجت  
نائب ممثل  ة إين 

 لبنان  - منظمة اليونيسف 

ج ناكوزي، نائب المدير   • السيد ست 

لمنظمة األغذية   – االقليمي 

ق األدث  وشمال   والزراعة للشر

 افريقيا 

مدير مكتب   -د.كريستوف هاملمان •

الممثل اإلقليمي لمنظمة الصحة  

 العالمية 

نائب المدير اإلقليمي للمكتب  ،  كيت نيوتن •

ن   امج األغ   ذي   ة الع   المي للش               ر اإلقليمي     قلت 

 أفريقيا.  األوسط وشمال

 المتحدثون  

 المتحدث الرئيسي 

، أستاذةالتغذية  الدكتورة الرا نرص الدين 
وت  ي بت 

ية، الجامعة األمريكية ف   البشر

 المشاركير  

  ، مدير نىه صالحي     ةالدكتور : السودان .1
 الفدرالية  ، وزارة الصحةقسم التغذية 

حركة  سكرتارية ، كريمة الحداء   اليمن:  .2
والتعاون ، وزارة التخطيط   تعزيز التغذية

 الدوىلي 

بروفيسور  ،  الدكتورة نازية حبيب: اليمن .3
مركز القدرة عىل الصمود والتنمية   ، مساعد 

يدج، المملكة  المستدامة ؛ جامعة كامت 
 المتحدة 

ي : مرص .4
  ،، مستشار الوزير د عاطف الشيتاث 

 التضامن االجتماعي وزارة 

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_3MxLQkDeTFqRhFDF10rUCQ
https://www.crsd.landecon.cam.ac.uk/
https://www.crsd.landecon.cam.ac.uk/

