
Page | 1  
 

 

 

  العالميهداف نظام الرصد الغذائي الترصد الغذائي الوطنية لتحقيق أ نظام السودان يعزز قدرات

بالتعاون مع وزارة الصحة االتحادية في السودان  يةمنظمة الصحة العالم عقدت ---2018أكتوبر ول/ تشرين أ 31 الخرطوم،

األمهات والرضع واألطفال لتغذية  شاملةال يةتنفيذالخطة العلى  المصادقةتم خاللها أيام  ثالثة  استمرت عمل إقليمية حلقة

 . في بلدان إقليم شرق المتوسط

هذه األهداف تركز . 2025بحلول عام  اتحقيقه ة والمتوقعأهداف التغذية العالميمن الشاملة ستة التنفيذية الخطة  تضمنوت

تحت سن االنجاب اللواتي النساء وخفض نسبة %، 40ة بنسبنموهم توقف الخامسة ممن سن تحت األطفال  نسبة خفضعلى 

 الرضاعة الطبيعيةنسبة زيادة و،  %30انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة وتقليص حاالت %، 50فقر الدم بنسبة يعانيين من 

 . .%5األطفال إلى أقل من  بينال الهزعلى األقل، وخفض  %50في األشهر الستة األولى إلى المطلقة 

بالغ بالترصد الغذائي ونظام اإل مباشرةمعنيين التغذية الوطنية في مجال مشاركة أخصائيين  حلقة العمل تضمنتكما 

المملكة العربية السعودية، والسودان، واليمن، وباكستان، وأفغانستان، وإيران،  هيقليم اإلدول عدد من مراقبة في وال

 .المغربتونس، ووفلسطين، واألردن، والعراق، والبحرين، والكويت، و

قدرات المراقبة الوطنية وصرحت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان قائلة "يعد تعزيز 

 ". لتغذية في السودان على رأس األولويات الوطنية في البالد،برامج ال

على مراقبة وتقييم التطور الحاصل في سياسات  السلطات الصحية الوطنيةالى جنب مع  كما تعمل المنظمة جنبا  "ضافت وأ

 ."على نحو أفضل 2025 ةأهداف التغذية العالميخطة تحقيق لفي السودان  ةالعالميوبرامج التغذية 

 ،العام على مدارالحصول على الطعام المغذي بأسعار معقولة  فرص عدم كفايةالتي تتضمن أسباب سوء التغذية وتترابط 

االفتقار إلى الرعاية الجيدة لألمهات واألطفال و ،المياه النقية وإمداداتالصرف الصحي خدماتا وعدم كفاية الحصول على 

 عودبين األسباب التي ت تعد من فكلهاطفال لألمالئمة ممارسات التغذية الباآلباء واألمهات  توعيةالحاجة  إلى باإلضافة إلى 

 .والتدهور البيئي يةالثقافالبيئة و ية للمرأةوالوضعية المتدنلفقر لجذورها 

حلقة ن تساعد "نتوقع أ : منظمة الصحة العالميةاالقليمي للمكتب ا فيلتغذية إلقليمي لستشار االم ة،الجوالد أيوبوقال الدكتور 

تتبع  ومساعدتهم علىالعالمي الرصد الغذائي ب العمل الخاص طاربإ  -البلدان المشاركة  وسائر -ف السودانيتعر في العمل

ف البلدان المشاركة ي"سيتم أيضا تعر :ضافوأ. "وسريع التنفيذموثوق به مستدام ونظام مراقبة المحرز وتطبيق  التقدم

 ".وطنية للتغذية المؤشرات الالثغرات في التوصيات وجمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عن تنسيق أساليب ب

خمسة  تتضمنبينما  ةرصد أهداف التغذية العالميب منهاستة  تتعلق ا  مؤشر 20الشاملة لتغذية العمل العالمي ل طاريتضمن إ

العامة  اتالسياسبيئة ب مؤشرات متعلقةوثالثة  تتعلق بالتقدم المحرزستة مؤشرات ضافة الى األمد إ ؤشرات متوسطةنها مم

 .اتوالقدر

تعزيز رصد األهداف الوطنية كيد على "سيساعدنا التدريب بكل تأ :التدريب حد المشاركين فيأ أحمد مصطفىالدكتور  وقال

من يحصل أن لهذا . وأضاف " يمكن "ةأهداف التغذية العالميمراقبة تنفيذ يتيح إمكانية مقارنة البيانات لما  اإلقليمفي بلدان 

واعتماد أفضل ية الشاملة تغذإطار خطة التلك الموجودة في بلمدرجة في نظم المراقبة الوطنية خالل مواءمة المؤشرات ا

 ."اإلقليمالممارسات لجمع البيانات في بلدان 

مراقبة شلل نظام األخرى مثل الترصد المتاحة نظمة أم مراقبة التغذية في السودان مع بإدماج نظاالعمل  وصت ورشةوأ

 .رافق الصحيةعلى مستوى الم األولية والبياناتشجعت أيضا استخدام البيانات الوبائية كما األطفال. 



Page | 2  
 

البرنامج الوطني للتغذية في السودان من خالل تسهيل وتوجيه أنشطة وقد انخرطت منظمة الصحة العالمية في عمل وثيق مع 

وقد دعمت المنظمة تحالف المجتمع المدني والتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات الوطنية والجهات المانحة. منظمات 

 .لتيسير أنشطتها الميدانية منحا  تلقى اثنان منها و مدنيالمجتمع المنظمات من  8حتى اآلن 

مراقبة التغذية في السودان حتى و يضا برامج الترصدأ منظمة الصحة العالمية والجهات المانحةدعمت  عالوة على ذلك،و

التدخالت وتصميم  المترتبة اآلثار لقياسهو أمر ضروري والبيانات بشأن حالة التغذية على أساس منتظم  الستخالصاآلن 

 البرامجية. 

 نهاية

 

 :على للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال

  sultanya@who.int عالم، منظمة الصحة العالمية، أجيال سلطاني، مسؤول إ -

 

 

 

 (WHOملخص عن منظمة الصحة العالمية )

 إلى والمستندة مصداقية األكثر التقنية المساعدة بتوفير ومكلفة العامة الصحة في متخصصة منظمة هي العالمية الصحة منظمة

 .العالم بلدان لكافة والتشغيلية االستراتيجية والتوجيهات األدلة

 وتوجيه األولويات لتحديد يوميا   السودان في العالقة ذات والقطاعات الصحة وزارة مع كثب وتعمل منظمة الصحة العالمية عن

 .الصحية الرعاية لكافة متطلبات بالكفاءة المتسمة الفعالة واالستجابة التأهب على الصحة قطاع

  دناه:موقع الرسمي للمنظمة عبر الرابط أيرجى زيارة ال السودان، في عمالهاوأ العالمية الصحة منظمة عن المعلومات ولمزيد من

http://www.emro.who.int/countries/sdn/index.html 
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