
ABC ِ بزخم عن طريق التركيز على إجراءات MMS بدعم تنفيذ HMHB يقوم اتحاد

من نحن

منهجنا

مقدمة حول اتحاد أمهات
HMHB أصحاء أطفال أصحاء 

إن اتحاد أمهات أصحاء أطفال أصحاء، الذي يستضيفه منتدى المغذيات الدقيقة، هو تجمع متنام يضم أكثر من 90 منظمة وفردًا يعملون بجد 

لتحسين تغذية األمهات من خالل تسريع توافر المكمالت الغذائية الدقيقة والمتعددة MMS بأسعار معقولة واستخدامها  بشكل فعال أثناء الحمل 

 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تم إطالق  HMHB في مارس 2021 بناء على مسرع حامي األهداف لمؤسسة بيل وميلندا غيتس، وقام كل من Kirk Humanitarian، ومؤسسة 

صندوق ائتمان األطفال، وتحالف إينجيل فيتامين بدعم هذه المبادرة.

يرسم اتحاد أمهات أصحاء أطفال أصحاء HMHB وأعضاؤه صورة مستقبلية تستطيع فيها النساء في كل مكان الحصول على الخدمات الغذائية 

الحيوية والرعاية الالزمة أثناء الحمل، بما في ذلك MMS التي تحرص على حماية صحة األمهات أثناء الحمل والنفاس )النصف األول من أول 1000يوم( 

وتضمن حصول أطفالهن على بداية حياة صحية.

الدعوة
ADVOCATE 

نقوم بالدعوة لتحسين تغذية األمهات 

ونشر MMS على المستوى العالمي 

والمناطقي والوطني لخلق بيئة
حاضنة لتبني سياسات وبرامج 

.MMS تغذية األمهات و

معرفة الوسائط
BROKER KNOWLEDGE

نقوم بالتقاط وتجميع ومشاركة المعلومات 

الجديدة والموجودة حول األدوات واألدلة 

واإلرشادات والدروس المستفادة وغيرها 

من المصادر الخاصة ب MMS، ونشرها في 

Knowledge Hub موقعنا

االجتماع
CONVENE

نعمل على بناء آراء متقاربة وتوجيه العمل 

الجماعي حول القضايا المنبثقة من خالل 

اجتماعات الخبراء الفنيين والنقاشات حول 

أحدث المعلومات واألدلة المتعلقة بتغذية 

.MMS األمهات و

http://www.hmhbconsortium.org/
https://hmhbconsortium.org/knowledge-hub/


يقدم اتحاد HMHB الدعم لألعضاء وأصحاب المصلحة 

الكتشاف وتفعيل وتوسيع نطاق نشاطات MMS في البلد. 

زوروا الخريطة التفاعلية Interactive World Map. لمعرفة 

المزيد عن األنشطة في بلد محدد، ولالطالع على التحديثات 

حيث تنضم بلدان جديدة لحركتنا باستمرار.

أين نعمل

مسيرتنا

 .MMS قمنا في سنتنا األولى بدعوة األفراد والمنظمات، ووضعنا خطة عمل مشتركة، ووجهنا نداء مشتركًا بخصوص تغذية األمهات و      •

•    نتابع التحرك قدمًا مع التركيز بشكل أكبر على اإلدارة والترويج ل MMS. سنقوم تحديدًا بما يلي:

 .MMS تزويد الجهات الفعالة الوطنية بوسائل الدعم والتوعية حول تغذية األمهات و   –     

     –   ربط الجهات الفعالة الوطنية بالخبراء والمنظمات القادرة على تقديم الدعم الفني و/ أو المالي.

     –   تعزيز عمل األعضاء ونشر دروس شرح MMS في المؤتمرات واللقاءات العالمية.

     –   توجيه الدول حديثة االهتمام والدول المتبنية للموضوع نحو تعزيز وتسهيل التعلم من األقران.

 MMS نسعى، بحلول 2030، للوصول إلى ما ال يقل عن 75 مليون امرأة ومولود سنويًا في البيئات الصعبة لتزويدهن بـ
بجودتها العالية وأمانها وأسعارها المقبولة. كل االمتنان للمتبرعين.

انضم إلينا

.HMHB لتسجيل عضوية في اتحاد أمهات أصحاء أطفال أصحاء MMS ندعو جميع األفراد والمنظمات الناشطين في مجال تغذية األمهات و
 .HMHB@micronutrientforum.org أو تواصلوا معنا لمعرفة المزيد newsletter اشتركوا في مجلتنا www.hmhbconsortium.org زوروا موقعنا

.Twitter, LinkedIn, Facebook, and Instagram تابعونا على

HMHB استضاف

https://hmhbconsortium.org/world-map/
mailto:HMHB%40micronutrientforum.org?subject=
https://hmhbconsortium.us3.list-manage.com/subscribe?u=605ad6bbd06c9e5a7313ab884&id=c2ae842014
http://www.hmhbconsortium.org/
https://twitter.com/HMHBConsortium
https://www.linkedin.com/company/healthy-mothers-healthy-babies-consortium/
https://www.facebook.com/HMHBConsortium
ttps://www.instagram.com/hmhbconsortium/

