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 للكومسيك والثالثين الثالثة الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات  
تطوير وتنفيذ تدخالت متعلقة بالتغذية ومراعية للتغذية، وخصوًصا تجاه النساء في سن اإلنجاب من 

 المجموعات الضعيفة

  األساس المنطقي:

خاصة لصحة األم ولضمان  يكتسب الوضع الغذائي للنساء وقت حدوث الحمل وأثناء فترة الحمل أهمية
النمو والتطور الصحي للجنين على حٍد سواء. كذلك يتعرض حديثو الوالدة الذين يعانون من تقييد نمو 

شهًرا وتنمية بعض أنواع  24الجنين أيًضا لخطر متزايد يعوق النمو الطبيعي إلى حد كبير في 
غذية الجيدة في مرحلة مبكرة من الحياة األمراض غير المعدية في مرحلة البلوغ. وعالوة على ذلك، الت

% من جميع المواليد في البلدان 27أمر أساسي لألطفال الكتساب قدراتهم التنموية. حتى اآلن، 
المنخفضة والمتوسطة الدخل يعانون من انخفاض في الوزن. أظهرت المشورة الفردية وتوعية األمهات 

ي تحسين الوضع الغذائي للنساء وقت حدوث الحمل من خالل مجموعة حكماء أن لها آثاًرا إيجابية ف
وأثناء فترة الحمل. وعالوة على ذلك، ُيعد توفير وسائل الراحة المتعلقة باألمومة في مكان عمل المرأة 

 الحامل تدخاًل مهًما مراعًيا للتغذية مما يساعد على تحسين آفاق المستقبل للطفل.
 

المثبتة الرامية إلى تحسين الوضع الغذائي لألمهات على مكمالت وتشتمل التدخالت الخاصة بالتغذية 
الحديد وحمض الفوليك ومكمالت الكالسيوم ومكمالت اليود والتحصين )ملح اليود(. غالًبا ما توجد 
حاالت النقص في المغذيات الدقيقة المتعددة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتجب معالجتها 

الغذائية الدقيقة المتعددة. وعالوة على ذلك، تجب معالجة الهزال لدى األمهات من خالل المكمالت 
وانعدام األمن الغذائي من خالل طاقة متوازنة ومكمالت البروتين. مثل هذه التدخالت الخاصة بالتغذية 

 %.15سوف تقلل من درجة سوء التغذية بنسبة تصل إلى 
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 ( IYCFل )تحسين ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفا

 األساس المنطقي:

( الضعيفة، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية IYCFتسهم ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال )
غير الكافية في ارتفاع مستويات سوء التغذية. تنص مبادئ منظمة الصحة العالمية على ضرورة بدء 
رضاعة الطفل الطبيعية الحصرية في غضون ساعة بعد الوالدة وطوال األشهر الستة األولى من عمره. 

ل سنتين من العمر بالتزامن مع التغذية التكميلية. وينبغي ويجب تزويد الطفل بلبن األم حتى يبلغ الطف
 تطبيق قوانين العمل بطريقة تشجع على إرساء هذه المتطلبات. 

 
وبعد هذه الفترة، ينبغي تقديم أغذية مكملة وفقا للمبادئ المتعلقة بالحد األدنى من الغذاء المقبول، مما 

ينبغي أيًضا التشجيع على تناول مكمالت الزنك الوقائية يفسر تكرار تناول الوجبات والتنوع الغذائي.  و 
ومكمالت فيتامين ألف ومكمالت الحديد للرضع واألطفال الصغار. من ناحية أخرى، ُيعد تنظيم بدائل 

 حليب األم بفعالية ومنع دعاية السوق الكاذبة لألغذية غير الصحية أيًضا بمثابة قضايا تنفيذ مهمة.  
 

ية إلى زيادة المعرفة والمواقف اإليجابية تجاه ممارسات التغذية الموصى بها وتبديد إّن التدخالت الرام
المعتقدات الضارة ضرورية لضمان التغذية المثلى للرضع واألطفال الصغار. وفي هذا الصدد، قد 

في شكل تقديم المشورة الفردية لمقدمي الرعاية  –يكون االتصال من أجل تغيير السلوك 
هات، له أثر إيجابي كبير على التغذية، إذا ما تم بشكٍل صحيح. وعالوة على ذلك، قد األولية/األم

يؤدي وضع منهج تغذية الرضع وصغار األطفال متكامل لبرامج توعية مقدم الرعاية الصحية، وتأسيس 
مشورة تغذية الرضع وصغار األطفال وخدمات دعم أخرى في مرافق الرعاية الصحية األولية إلى 

الشرائح الفقيرة من المجتمعات للحصول على المعرفة الضرورية حول ممارسات التغذية تمكين 
 المناسبة.
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سوء التغذية في شكل بدانة األطفال قد ُيحدث مشكلة بقدر ما ينتج عن نقص التغذية. ويشكالن مًعا 
ل التي تعاني العبء المزدوج لسوء التغذية. ومن األهمية بمكان وضع خطة عمل لمكافحة بدانة األطفا

 منها العديد من البلدان اإلسالمية.
 

ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والنظام الصحي وا طالق حمالت 
 تثقيفية في مجال األمراض المعدية للقضاء على جميع أشكال نقص التغذية

  األساس المنطقي:

كمية الطعام، فضاًل عن سوء امتصاص المواد الغذائية  تؤدي العدوى إلى فقدان الشهية والتقليل من
وفقدان األيض، وُتعد من األسباب المباشرة لسوء التغذية. وعالوة على ذلك، هناك عالقة واضحة بين 
مجموعة حاالت النقص في المغذيات الدقيقة ومخاطر العدوى: فنقص فيتامين ألف، على سبيل 

يد وشدة المالريا والحصبة ووفيات األطفال. ومن ثّم تشكل هذه المثال، يزيد من مخاطر اإلسهال الشد
التأثيرات المشتركة حلقة مفرغة. وهذا يستدعي تناول األطفال لمكمالت غذائية دقيقة على نطاق واسع، 
فضاًل عن التحصين واسع االنتشار لألغذية األساسية )مثل دقيق القمح( باإلضافة إلى الحديد والزنك 

 لفيتامينات القابلة للذوبان في الماء.والفيتامين وا

يرتبط الحصول الضعيف على النظام الصحي اآلمن ومياه الشرب والرعاية الصحية أيًضا إلى حد 
كبير بزيادة التعرض لألمراض المعدية والمنقولة عن طريق المياه، مما يؤدي في النهاية إلى سوء 

جميع الوفيات الناجمة عن اإلسهال ُتعزى إلى  % من90التغذية الحاد والمزمن. على سبيل المثال، 
انعدام إمكانية الحصول على مياه الصالحة للشرب ونظام صحي وممارسات نظافة صحية سيئة. 
تتطلب حماية األطفال من األمراض المعدية زيادة إمكانية الحصول على مياه شرب صالحة ونظام 

تية والتخطيط )وبالتالي القضاء على التغوط صحي ورعاية صحية من خالل االستثمار في البنى التح
في العراء(، إعداد برامج تطعيم فعالة واسعة االنتشار وتدخالت سلوكية تهدف إلى تحسين ممارسات 

 النظافة الصحية )مثل غسل اليدين بالصابون بانتظام بعد استخدام المرحاض(. 
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، من خالل إطالق مبادرات على مستوى توفير الوصول إلى األطعمة اآلمنة والمفيدة للجسم للجميع
 المجتمع وبناء كفاءات نشطة لألمن الغذائي

  األساس المنطقي:

إّن الحصول المتسق على أغذية آمنة ومغذية ومناسبة ثقافًيا لهو حق من حقوق اإلنسان األساسية 
وأمر ضروري للقضاء على سوء التغذية. في حاالت انعدام األمن الغذائي الحاد أو المزمن، يكون 

النائية ال سيما في المناطق  –توسيع نطاق تغطية تدخالت المعونة الغذائية للوصول إلى الفقراء 
والريفية أمًرا حاسًما لتجنب نقص التغذية والجوع وحدوث مجاعة. ُتعد البرامج المستندة إلى المجتمع 
المفيدة لإلنتاج الغذائي المحلي )على سبيل المثال، عن طريق توسيع نطاق ممارسات زراعة الحدائق 

زيادة فرص الحصول على األغذية بالمنزل( وتوسيع قدرات مرافق تخزين المواد الغذائية المحلية مهمة ل
 وخفض أسعار الغذاء. 

بسبب الكوارث الطبيعية والبشرية، تحتاج بعض البلدان إلى إغاثة في حاالت الطوارئ على نطاق واسع 
لحماية ماليين األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد. على الرغم من اإلجراءات التي اتخذها 

مستوى المساعدة في حاالت الطوارئ التي تصل إلى البلدان الضعيفة غالًبا ما المجتمع الدولي، إال أن 
تقصر على المتطلبات األساسية. كذلك سيكون من المكلف للغاية دعم الردود المرنة والمبكرة لألزمات 
عن االعتماد على التدخالت في حاالت الطوارئ بمجرد اكتشاف أزمات واسعة النطاق. يجب على 

ت بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة األخرى أن تتخذ خطوات جميع الجها
 لتمويل الموارد وتخصيصها. 

ومن المهم أيًضا ضمان توافر وتحقق فرص الحصول على األغذية اآلمنة والمفيدة للجسم خارج إطار 
حسين األمن الغذائي لألسر حاالت الطوارئ. ربما يكون لدى برامج التحويالت النقدية القدرة على ت

المعيشية الفقيرة، باإلضافة إلى أهمية زيادة الوعي باألطعمة المغذية وضمان القدرة على تحمل تكاليف 
 هذه األغذية لتجنب نفص التغذية وفرطها. 
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وير تعزيز فرص وصول األطفال األقل حًظا والفقراء إلى التعليم من خالل إلغاء/تقليل الرسوم المدرسية وتط
 برامج الحواالت النقدية المشروطة وبرامج التغذية المدرسية

  األساس المنطقي:

إن األطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة يكونون أكثر عرضة لعدم االلتحاق بالمدرسة مقارنة باألطفال الذين 
يعيشون في أسر أكثر ثراًء. ويرتبط غياب التعليم السليم ارتباًطا وثيًقا بزيادة احتمالية بقاء هؤالء األطفال فقراء 

تعليم بأسعار معقولة بمثابة فرصة كبيرة إلنقاذ هؤالء األطفال في فترات الحياة الالحقة. وبالتالي، فإن إتاحة ال
من هذه الحلقة المفرغة. وكمثال جيد، ُاعتمد إلغاء الرسوم المدرسية في عدد من البلدان في العقود األخيرة، 

 مما أدى إلى زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس. 

ة فعالة للسياسة العامة لزيادة معدالت االلتحاق تثبت برامج الحواالت النقدية المشروطة أيًضا أنها أدا
بالمدارس؛ فهي توفر الدعم المالي مباشرة لألسر أو األمهات أو األطفال من أجل تحقيق هذا الهدف المحدد. 
وفي الحاالت التي ال تتوفر فيها لدى األسر الوسائل المالية والتحفيز الالزمان، فإن توفير حواالت مالية 

 ألطفال الذهاب إلى المدرسة يخلق حافًزا قوًيا على االلتحاق بالمدارس.بشرط مواصلة ا

ومن ناحية أخرى، تفي برامج التغذية المدرسية بتحقيق غرضين هامين. أواًل، تشجع األسر على إرسال 
هم أطفالها إلى المدرسة. حتى اآلباء واألمهات قد ال يركزون بشكل كبير على التعليم في حد ذاته، وبالتالي ف

ليس لديهم دوافع جيدة إلرسال أبنائهم إلى المدرسة، ولكنهم يهتمون بتغذيتهم. ثانًيا، يؤدي تحسين التغذية إلى 
 تحسين تركيز الطالب في الفصول الدراسية؛ مما يعمل على تحسين التحصيل العلمي.

التغذية المدرسية لألطفال األقل ولذلك، فإن جعل المدارس مجانية وتوفير الحواالت النقدية المشروطة وبرامج 
 حًظا يمكن أن يعزز االلتحاق بالمدارس واستمرارية التعليم.

تمكين وصول األطفال في المناطق الريفية والنائية من خالل إنشاء مدارس جديدة أو توفير وسائل النقل 
 المجانية لألطفال الذين يعيشون في هذه المناطق 

 األساس المنطقي:

ريفية واألحياء الفقيرة الحضرية تزيد احتمالية افتقارها إلى وجود عدد كاف من المدارس. وعالوة إن المناطق ال
على ذلك، فإن مواقع المدارس المنتشرة في المناطق الريفية تستلزم السفر لمسافات كبيرة للذهاب إليها. كما 

عدد الالزم من المعلمين المدربين تفتقر المدارس في المناطق الريفية أو المناطق األقل حًظا إلى وجود ال
 وكميات كافية من المواد التعليمية. 
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ومن هنا، كان من المهم إنشاء مدارس جديدة أو تعديل المباني القائمة وتحويلها إلى مدارس، فضاًل عن 
م توفير وسائل نقل مجانية ومصروف لألطفال لتمكينهم من الوصول إلى المدارس األقرب إليهم وتحفيز والديه

على إرسالهم إلى المدرسة. كما أن جعل المناطق الريفية والنائية جذابة للمعلمين من خالل منحهم حوافز 
يمثل خياًرا آخر في السياسة. وعالوة على ذلك، فإن تحسين نوعية التعليم عن طريق توظيف عدد كاف من 

 درسية يعد كالهما أمرين ضروريين. المدرسين المدربين تدريًبا جيًدا والمحفزين، ورفع مستوى الموارد الم

تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الشامل لألطفال بما في ذلك ذوي اإلعاقة من خالل صياغة إطار عمل 
 سياسي وقانوني إلزامي باإلضافة إلى توفير الدعم لهم في البيئة المدرسية

  األساس المنطقي:

التمييز في جميع جوانب الحياة تقريًبا، وال سيما في يكون األطفال من ذوي اإلعاقة أكثر عرضة للتهميش و 
 التعليم والعمالة. كما تزيد احتمالية عدم التحاق األطفال من ذوي اإلعاقات بالمدرسة.

ولهذا السبب، ينبغي تعزيز التعليم الشامل من خالل اتخاذ خطوات واضحة ينبغي اتباعها في الخطط 
ضمان تحقيق هذه األهداف عملًيا عن طريق تطوير الهياكل األساسية والتشريعات الوطنية. وبعد ذلك، ينبغي 

الستيعاب األطفال من ذوي اإلعاقة. ويحتاج المعلمون أيًضا إلى التدريب على زيادة الوعي باإلعاقات 
المحيطة بهم. يجب زيادة السياسات المبتكرة التي كانت تستخدم سابًقا في بعض دول منظمة التعاون 

ل إرسال المعلمين إلى الطالب من ذوي اإلعاقة أو البدء في إطالق برامج مهنية مناسبة اإلسالمي، مث
 للطالب ذوي اإلعاقة.

 وضع أولويات المساواة والعدالة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم
  األساس المنطقي:

وبينما تقلصت الفوارق بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم على الصعيد العالمي، ال تزال الفتيات أكثر عرضة 
في المئة من األوالد في سن المدرسة  8.1لعدم االلتحاق بالمدارس. في جميع أنحاء العالم، توجد نسبة 

 لفتيات.في المئة من ا 9.7االبتدائية غير ملتحقين بالمدرسة مقارنة بنسبة 

إن تحسين تعليم المرأة له أثر إيجابي على النمو االقتصادي ونتائج العمالة، فضاًل عن آثاره اإليجابية على 
المجتمع بوجه عام. ويسهم تعليم اإلناث في تهيئة بيئة منزلية أفضل لتنمية الطفل. وتميل النساء األكثر 

األطفال جيًدا.  كما أنه من المرجح أن يحصل  تعليًما إلى اتباع نظام غذائي أفضل يضمن أيًضا تغذية
 أطفال األمهات المتعلمات بشكل أفضل على مستويات أعلى في التعليم.
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ولذلك، ينبغي وضع المساواة بين الجنسين في مجال التعليم كأولوية في اإلستراتيجيات والخطط الوطنية، 
 . وينبغي استهداف الفتيات على وجه التحديد في برامج التعليم

 حشد وتعزيز مزيد من الموارد المالية والموارد البشرية لتحسين جودة التعليم
  األساس المنطقي:

إن الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة هو أمر مهم في تحقيق أهداف الحياة في وقت الحق والوصول إلى 
. ويعد توفير التمويل الكافي للنظام إمكانات كاملة. ويرتبط اإلنفاق على التعليم ارتباًطا إيجابًيا بنتائج التعلم

التعليمي أمًرا مهًما لتزويد األطفال بالبيئة والمواد التعليمية الالزمين. كما أن عدم قدرة المدارس على توفير 
 بيئة جيدة لألطفال يمكن أن يؤثر سلًبا على احتياجات األسر.

عضاء. ويمثل كل من نقص المعلمين ومستويات إن التعليم ال يعد أولوية في ميزانيات العديد من البلدان األ
م عن الفصول الدراسية بعض التحديات الملحوظة في منظمة التعاون اإلسالمي ھتعليم المعلمين وغياب

في  15خاصة في المناطق الريفية والنائية. إن أكثر من نصف دول منظمة التعاون اإلسالمي تنفق أقل من 
المئة من ميزانيتها على التعليم. ومن ناحية أخرى، فإن تخصيص المزيد من الموارد المالية وحده ال يضمن 
التطور السريع في الجودة، األمر الذي يتطلب استثمارات جادة في رأس المال البشري من خالل وضع برامج 

ج المحلي اإلجمالي تدريجًيا إلى أقصى حد محددة. وبالتالي، يمكن زيادة حصة اإلنفاق على التعليم في النات
ممكن للتصدي للتحديات القائمة من حيث جودة التعليم والظروف المادية، وال سيما في المناطق الريفية 

 والنائية. ويمكن للدول األعضاء االستفادة من موارد البنك اإلسالمي للتنمية في هذا الصدد.

ارات الحياتية فضاًل عن التعليم التقني والمهني للطالب الذين يعانون من المهم أيًضا توفير التدريب على المه
بعًضا من القصور؛ ألن هؤالء الطالب عادًة ما يكونون أكثر مياًل إلى مواصلة التعليم والتدريب المهنيين بداًل 

ية لبرامج من المسار األكاديمي البحت. ولذلك، يمكن للبلدان األعضاء أن تخصص المزيد من الموارد المال
 التدريب على المهارات والتعليم المهني.

 


