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 اطالع رساني   -1

  (IYCF)2ٍ ارتجبط آًْب ثب تغذيِ ثب ضيزهبدر ٍ تغذيِ ضيزخَاراى ٍ كَدكبى خزدسبل   (SDGs)1اطالع رسبًي ثِ هزدم در هَرد اّذاف تَسعِ پبيذار 

 محكم كزدن جايگاه- 2

 تثجيت جبيگبُ تغذيِ ثب ضيز هبدر ثِ عٌَاى يک جشء كليذي تَسعِ پبيذار

 طزاحي و صيقل دادن  - 3

  (SDGs)در توبم سطَح در آغبس دٍرُ تَسعِ پبيذار  ( IYCF )ٍ تغذيِ ضيزخَاراى ٍ كَدكبى خزدسبل طزاحي اًَاع اقذاهبت تزٍيج تغذيِ ثب ضيز هبدر 

  تشزيك مساعي-  4

  جلت هطبركت طيف ٍسيع تزي اس  هذعيبى تزٍيج، حفبظت ٍ حوبيت اس تغذيِ ثب ضيز هبدر ثزاي ّوكبري 

 

 : تا تغزيٝ تا ضيشٔادس استثاط ٚجٛد داسد وٝ دس ريُ روش ٔي ضٛد  (SDGs)تيٗ ٞش يه اص اٞذاف تٛسقٝ پايذاس . استتٛسقٝ پايذاس اساسا دس صٔيٙٝ اوِٛٛطي، التصاد ٚ تشاتشي 

 

1-Sustainable Development Goals         2-Infant and young Child  Feeding  

 .       ايٗ فٙٛاٖ تشجٕٝ ضقاس جٟا٘ي است ، ضقاس ّٔي ا٘تخاب ٚ ٔتقالثا افالْ خٛاٞذ ضذ*     

 



  ادارُ سالهت كَدكبى –سَسي سعذًٍذيبى، دكتز ضٌْبس عاليي، هزين فزيَر : تزجوِ

 كليذ تَسعِ پبيذار : تغذيِ ثب ضيزهبدر     -   (SDGs)ثزخي ارتجبط ّبي هوكي ثيي تغذيِ ثب ضيزهبدر ثب ّز يک اس اّذاف تَسعِ پبيذار 

تشاي ٕٞٝ .  تغزيٝ تا ضيش ٔادس ساٜ عثيقي ٚ وٓ ٞضيٙٝ تغزيٝ ضيشخٛاساٖ است:حذف فقز1

. ٔمشٖٚ تٝ صشفٝ است ٚ دس ٔمايسٝ تا تغزيٝ ٔصٙٛفي ٞضيٙٝ اي تٝ خا٘ٛادٜ تحٕيُ ٕ٘ي وٙذ

 .تٝ واٞص فمش ٞٓ وٕه ٔي وٙذ

 تغزيٝ اص پستاٖ ٔادس دس ٔمايسٝ تا صٙايـ تِٛيذ : اًزصي در دستزس ٍ ثذٍى آلَدگي7

ٕٞچٙيٗ ٘ياص تٝ آب ٚ چٛب ٚ سٛختٟاي . ضيشٔصٙٛفي ا٘شطي تسياس وٕتشي ٘ياص داسد

 .فسيّي دس ٔٙضَ ٘ذاسد

تغزيٝ تا ضيش ٔادس ٔٛاد غزايي ٚ تغزيٝ اي سآِ،  :(هسئَل)تَليذ ٍ هصزف پبسخگ12َ

 .ٔذاْٚ، غيشآِٛدٜ، پايذاس تا ٔٙثـ عثيقي سا تشاي ضيشخٛاس تأيٗ ٔي وٙذ

 2 تغزيٝ ا٘حصاسي تا ضيش ٔادس ٚ تذاْٚ ضيشدٞي تٝ ٔذت :ثِ صفز رسبًذى گزسٌگي -2

ساَ ٚ تيطتش ٔٛاد ٔغزي تا ويفيت تاال ٚ ا٘شطي وافي سا تأيٗ ٔي وٙذ ٚ ٔي تٛا٘ذ تٝ 

تغزيٝ تا ضيش ٔادس تٝ ٔقٙي أٙيت . پيطٍيشي اص ٌشسٍٙي، سٛء تغزيٝ ٚ چالي وٕه وٙذ

 .غزايي تشاي ضيشخٛاساٖ است

 ص٘اٖ ضيشدٞي وٝ تٛسيّٝ واسفشٔاياٖ حٕايت ٔي ضٛ٘ذ : كبر هٌبست ٍ رضذ اقتصبدي 8

حفاؽت ٔادساٖ ٚ سايش سياست ٞاي حٕايتي ٔحُ واس . ٚؽيفٝ ضٙاع تش ٚ ِٔٛذ تش ٞستٙذ

ٔي تٛا٘ذ ص٘اٖ سا لادس ٕ٘ايذ تا  ضيشدٞي سا تا ايفاي ٘مص ٚ ٚؽايف ضاٖ تٛاْ ٚ أىاٖ پزيش 

ضغُ ٞاي ٔٙاسة تايذ ٘ياصٞاي ضيشدٞي ص٘اٖ سا تٛيظٜ تشاي ص٘ا٘ي وٝ دس ضشايظ  .ٕ٘ايٙذ

 . ٔخاعشٜ آٔيض ٞستٙذ، فشاٞٓ آٚسد

تغزيٝ تا ضيش ٔادس سالٔت ٚ تغزيٝ ضيشخٛاساٖ سا دس صٔاٖ ٞاي : تبثيز آة ٍَّا 13

٘أٙاسة تٛدٖ آب ٚ ٞٛا ٚ تحشاٖ ٞاي ٔشتٛط تٝ آٖ تذِيُ ٌشْ ضذٖ وشٜ صٔيٗ حفاؽت 

 .ٔي وٙذ

 

 تغزيٝ تا ضيش ٔادس تٝ عٛس لاتُ تٛجٟي سالٔت، تىأُ ٚ تماي :سالهتي ٍ تٌذرستي-3

تٝ تٟثٛد سالٔت ٚ تٙذسستي ٔادساٖ دس وٛتاٜ ٔذت ٚ تّٙذ ٔذت . ضيشخٛاساٖ سا استما ٔي دٞذ

 .وٕه ٔي وٙذ

  
 

تغزيٝ تا ضيش ٔادس دس ٔمايسٝ تا تغزيٝ تا ضيش ٔصٙٛفي ٔٛاد : سًذگي آثشيبى سيز آة 14

صايذ وٕتشي تِٛيذ ٚ پخص ٔي وٙذ تٙاتشايٗ آب دسياٞا ٚ ٔٛجٛدات آتضي وٕتش ٔتاثش ٚ 

 .آِٛدٜ ٔي ضٛ٘ذ

 

تغزيٝ تا ضيش ٔادس ٚ تغزيٝ تىٕيّي ٔٙاسة اساع آٔادٌي تشاي يادٌيشي :  كيفيت آهَسش4

تغزيٝ تا ضيش ٔادس ٚ تغزيٝ تىٕيّي تا ويفيت خٛب تٝ عٛس لاتُ تٛجٟي تٝ سضذ رٞٙي . ٞستٙذ

 .ٚ ضٙاختي وٕه ٔي وٙٙذ ٚ دس ٘تيجٝ يادٌيشي سا استما ٔي دٞٙذ

 تا صٙقتي ضذٖ ٚ ضٟش٘طيٙي چاِص ٞاي ٚلت ٚ : صٌعت ، ًَآٍري ٍ سيز سبخت ّب9

ٔادساٖ ضيشدٜ وٝ دس خاسج اص ٔٙضَ واس ٔي وٙٙذ تايذ ايٗ . ٔىاٖ تيطتش خٛدٕ٘ايي ٔي وٙذ

ٟٔذ وٛدن . چاِص ٞا سا ٔذيشيت وشدٜ ٚ تٛسيّٝ واسفشٔا، خا٘ٛادٜ ٚ جأقٝ حٕايت ضٛ٘ذ

 . ٘ضديه ٔحُ واس، اتاق ضيشدٞي، ٔشخصي سافتي ضيشدٞي ٔي تٛا٘ذ تسياس وٕه وٙٙذٜ تاضذ

تغزيٝ تا ضيش ٔادس دس ٔمايسٝ تا تغزيٝ تا ضيش ٔصٙٛفي حافؼ : سًذگي رٍي سهيي 15

تِٛيذ ضيشٔصٙٛفي ٘ياص تٝ ٔضاسؿ تشاي چشاي ٌاٚٞا داسد وٝ تش ٔٙاتـ . ٔحيظ صيست است

 .عثيقي اثش ٘أٙاسة ٌزاضتٝ ٔٛجة ٔتصافذ ضذٖ وشتٗ ٚ تغييشات آب ٚ ٞٛايي ٔي ٌشدد

 

 تغزيٝ تا ضيش ٔادس تا تشلشاسي فذاِت،   ٔٙصفا٘ٝ تٝ تٕاْ وٛدواٖ اجاصٜ : ثزاثزي جٌسيتي5

ضيشدٞي  حك ٔٙحصش تٝ فشد ٔادساٖ است . ٔي دٞذ تا تٟتشيٗ ضشٚؿ ص٘ذٌي سا داضتٝ تاضٙذ

ٔادس تا . ٚ تايذ تشاي تغزيٝ ٔغّٛب ضيشخٛاساٖ تا ضيش ٔادس ٔٛسد حٕايت جأقٝ لشاس ٌيش٘ذ

ضيشدٞي احساع خطٙٛدي ٚ تٛإ٘ٙذي ٔي وٙذ وٝ اٚست وٝ تصٕيٓ ٔي ٌيشد چٍٛ٘ٝ 

 وٛدوص سا تغزيٝ وٙذ

تغزيٝ تا . سٚش ٞاي تغزيٝ تا ضيش ٔادس دس سشاسش جٟاٖ ٔتفاٚت است:كبّص ًبثزاثزي 10

ضيش ٔادس ٘ياص تٝ حفاؽت، تشٚيج ٚ حٕايت دس ٔياٖ ٕٞٝ الطاس ٚ جٛأـ تٝ ٚيظٜ دس ٌشٜٚ 

 .ايٗ ٔٛضٛؿ تٝ  واٞص ٘اتشاتشي وٕه خٛاٞذ وشد. ٞاي فميش ٚ آسية پزيش داسد

 

تغزيٝ تا ضيش ٔادس دس تسياسي اص فٟذ ٘أٝ ٞاي حمٛق  : عذالت ًْبدّبي قَي صلح 16ٍ

لٛا٘يٗ ٚسياست ٞاي ّٔي وطٛسٞا . تطش ٚ وٙٛا٘سيٖٛ ٞا ٌٙجا٘ذٜ ٚ ِحاػ ضذٜ است

تشاي ٔحافؾت ٚ حٕايت اص ٔادساٖ ضيشدٜ ٚ ضيشخٛاساٖ ضاٖ ٘ياص است تا اعٕيٙاٖ 

 .حاصُ ضٛد وٝ حمٛق آٟ٘ا ٔٛسد حٕايت ٚالـ ضذٜ ٚ ٔٛسد تاييذ است

 تغزيٝ تا ضيش ٔادس تش حسة ٔيُ ضيشخٛاس تٕاْ آب ٔٛسد ٘ياص اٚ سا : آة سبلن ٍ ثْذاضتي6

أا تغزيٝ ٔصٙٛفي ٘ياص تٝ دستشسي تٝ آب تٕيض ٚ . حتي دس آب ٚ ٞٛاي ٌشْ فشاٞٓ ٔي وٙذ

  تسٟيالت تٟذاضتي 

 .داسد

دس ٞياٞٛي ضٟشٞاي تضسي ٚ پشجٕقيت ٔادساٖ :تذاٍم ٍ پبيذاري ضْزّب ٍ جَاهع11

ضيشدٜ ٚ فشص٘ذاٖ ضاٖ ٘ياص داس٘ذ وٝ دس ٕٞٝ أاوٗ فٕٛٔي احساع أٙيت وشدٜ ٚ ٔٛسد 

ص٘اٖ ٚ  (....جًٙ، صِضِٝ، سيُ ٚ)دس تالياي عثيقي ٚ تحشاٖ ٞاي ا٘سا٘ي . استمثاَ لشاس ٌيش٘ذ

دس چٙيٗ ضشايغي ص٘اٖ تاسداس ٚ ضيشدٜ ٘ياص تٝ . وٛدواٖ تٝ عٛس ٘أتٙاسثي ٔتاثش ٔي ضٛ٘ذ

 .حٕايت ٚيظٜ  داس٘ذ

استشاتظي جٟا٘ي تغزيٝ ضيشخٛاس ٚ وٛدن : هطبركت ثزاي اّذاف تغذيِ ثب ضيز هبدر 17

خشدساَ، ٕٞىاسي چٙذ تخطي ساصٔاٟ٘ا، ٔٛسسات ٚ افشاد ٔختّف سا تشغية ٔي وٙذ تا 

تش٘أٝ ٞا ٚ ٟ٘ضت تغزيٝ تا ضيش ٔادس ٔٛسد حٕايت ٞاي ٔختّف لشاس ٌشفتٝ ٚ پيطشفت 

 . ٞاي تيطتشي حاصُ ٌشدد


