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ما هو “تبادل التغذية”؟

“تبادل التغذية” هو مطبوعة تصدر عن شبكة التغذية يف الطوارئ ،ENN
وتحتوي عىل مقاالت قصرية وسهلة القراءة عن تجارب ودروس برامج التغذية
من الدول التي تنوء تحت ثقل سوء التغذية وتلك التي هي عرضة لألزمات.
ت ُعطى أولوية النرش للمقاالت املكتوبة بأقالم محلية .كام تلخّص أيضاً األبحاث
وتوفّر املعلومات حول اإلرشاد والتوجيه ،واألدوات ،والدورات التدريبية املقبلة يف
التغذية والقطاعات ذات الصلة.
وتتضمن مطبوعة “تبادل التغذية” مقاالت أساسية ،ومعلومات مح َّدثة حول
املرجعيات ،والسياسات التوجيهية ،واألدوات ،والتدريب ،واألنشطة واألحداث.
وهي متوفرة باللغات العربية ،واإلنكليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية.

ما هي وترية نرشها؟

إن “تبادل التغذية” مطبوعة سنوية مجانية متوفرة بالنسختني الورقية واإللكرتونية.

يتم اإلشرتاك فيها أو إرسال املقاالت؟
كيف ّ

لالشرتاك يف “تبادل التغذية” ،زوروا املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.ennonline.net/nutritionexchange

يقلّل الكثري من الناس قيمة تجاربهم الشخصية وكيف أن مشاركتها قد تفيد
اآلخرين الذين يعملون يف ظروف مشابهة .وتهدف “شبكة التغذية يف الطوارئ”
إىل توسيع دائرة األشخاص ،والوكاالت ،والحكومات التي تساهم يف املواد التي
تنرش يف “التبادل الغذايئ”.
تبدأ الكثري من املقاالت التي ترونها يف “التبادل الغذايئ” كنقاط رئيسية عامة
يتشاركها الكاتب معنا .سوف يساعدكم فريق التحرير ويساندكم يف كتابة
أفكاركم عىل الورق وتحويلها إىل مقالة صالحة للنرش..

لقد أُنجز هذا العدد من “التبادل الغذايئ”  NEXبفضل األخصائيني
اإلقليميني يف إدارة املعرفة  RKMSاملوجودين يف آسيا وإفريقيا؛
شاروالتا ،وأمباركا ،وتيتوس .وقد ت ّم دعمهم عن كثب من ِقبل منسقة
“إدارة املعرفة”  ، KMتوي سوينني .ونشعر باالمتنان لنظرتهم الثاقبة
وخربتهم.
الغالف األمامي :فتاة تحمل البطيخ ،مجموعات الزراعة املجتمعية،
السنغال؛ “برنامج األغذية العاملي”  / WFPجيني ماثيوس
الغالف الخلفي :سوق يف أرايض زونغو ،جمهورية الكونغو الدميقراطية؛
“برنامج األغذية العاملي”  / WFPأوليفييه لو بالن
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تقديرات عاملية جديدة لسوء التغذية
أنظمة الغذاء واألنظمة الغذائية :مواجهة تحديات القرن
الحادي والعرشين
الكتاب املرجعي العاملي للتغذية املدرسية :دروس من  14دولة
منتدى نقاش  en-netلحركة توسيع نطاق التغذية SUN
“تغذية املاليني” و“قصص عن التغيري يف التغذية”
الصفقة الكربى Grand Bargain

كخطوة بداية ،ما عليكم سوى مراسلة “كارمل” و“جوديث” عىل العنوان اإللكرتوين التايل:
 carmel@ennonline.netو  Judith.Hodge@ennonline.netووضع أفكاركم
واقرتاحاتكم .نحن اآلن بصدد البحث عن مقاالت للعدد الثامن من “التبادل الغذايئ”.
نرجو منكم التواصل معنا.
ت ّم متويل هذه النسخة من “تبادل التغذية”  Nutrition Exchangeمن ِقبل “هيئة اإلغاثة
الربيطانية” “ UK aidمن حكومة اململكة املتحدة ،و أيريش آيد”  ،Irish Aidوعرب منحة مشرتكة
من هيئة اإلغاثة األمريكية  USAIDوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية  OFDAلشبكة التغذية يف
الطوارئ  ENNبعنوان “بناء معرفة وقدرة قطاعية وفردية ودولية ووطنية لالستجابة للطوارئ يف
قطاعي األمن الغذايئ والتغذية حول العامل” مبوجب اإلتفاق رقم 00217-11-AID-OFDA-G
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كلمة التحرير

يق ّدم هذا العدد السابع من “التبادل الغذايئ” مرحلة جديدة مثرية يف
مسار تطور اإلصدار ألن “شبكة التغذية يف الطوارئ”  ENNستنرش
“التبادل الغذايئ” مرتني يف السنة ،وستجمع الخربات والدروس املستقاة
من دول “حركة توسيع نطاق التغذية”  SUNفضالً عن محتويات أخرى.
وقد تحقق هذا األمر عرب متويل  DFIDلشبكة التغذية يف الطوارئ من
أجل توفري خدمات إدارة املعرفة  KMلدول حركة  ،SUNوبالذات تلك
الدول الضعيفة واملتأثرة بالنزاعات .إن حركة  SUNمتنوعة ،وتجمع
الحكومات ،ووكاالت األمم املتحدة ،واألعامل ،والجهات املانحة ،ومنظامت
ويتجل هذا التنويع عىل مستوى الدولة كلام
ّ
املجتمع املدين ،واألفراد.
تب ّنت دولة يف الحركة مناهج توسيع نطاق التغذية بناء عىل احتياجاتها
وتحدياتها .وتساند “شبكة التغذية يف الطوارئ” توثيق التجارب الرثية
واملختلفة فيام يخص توسيع نطاق التغذية يف هذه الدول بهدف تشارك
التجديد واالبتكار ،والتعلّم ،واملامرسات الجيدة.
يف هذا العدد ،عمل فريق “شبكة التغذية يف الطوارئ” الجديد املؤلف من
األخصائيني اإلقليميني يف إدارة املعرفة  RKMSمع فاعلني وطنيني لدعم
تطوير مقاالت أصلية تسلّط الضوء عىل قضايا التغذية الراهنة يف رشق
إفريقيا ،وغرب إفريقيا ،وآسيا .كام أنتج ذلك تجارب ثرية يف تنوعها من
هذه الزوايا من العامل .وقد أنتج األخصائيون اإلقليميون يف إدارة املعرفة
مقاالت إما عرب اللقاءات الفردية املبارشة ،أو من خالل دعم الكتّاب لكتابة
مقاالتهم .تستغرق هذه العملية وقتاً :كل مقالة يف هذا العدد (كام هو
الحال مع جميع املقاالت السابقة) هي املنتج النهايئ للتعاون الوثيق
بني محرري ومحررات “التبادل الغذايئ” ،واألخصائيني اإلقليميني يف إدارة
املعرفة ،والكتّاب .وبالنسبة للعديد من املساهمني يف “التبادل الغذايئ”،
قد تكون املرة األوىل التي يكتبون فيها إلصدار صحفي.
هناك مثاين مقاالت أصلية يف هذا العدد األول من “التبادل الغذايئ” الذي
يركّز عىل حركة  .SUNينمو تأثري “الحركة” وشبكاتها يف العديد من الدول
املنضمة إليها وقد ت ّم التقاط هذه العملية يف هذا اإلصدار ،مبا فيها مقالة
من تنزانيا (صفحة  )9تصف عمل التأييد الذي تقوم به الشبكة املحلية
للمجتمع املدين  PANITAوتعني “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا”،
كذلك عمل السياسيني يف الدولة لرفع أهمية التغذية .وهناك لقاء مع
مسؤول إتصال وتنسيق حركة  SUNيف السنغال يصف النجاح يف زيادة
امليزانية الوطنية للتغذية (صفحة  .)13وت ُع َرض بشكل قوي يف هذا العدد
جهود املجتمع املدين ،لكن متّت أيضاً تغطية القطاعات األخرى ،مثل
املبادرات الحكومية عىل املستوى الوطني كتمرير “مرشوع قانون األمن
الغذايئ وأمن التغذية” يف كينيا (صفحة )11؛ كذلك جهود والية أوديشا
ملعالجة فقر الدم عرب توسيع نطاق األرز املد ّعم يف الوجبات الغذائية
املدرسية (صفحة )22؛ وتعاون األمم املتحدة من خالل تجربة “ريتش”
 REACHيف تقوية حركة  SUNيف بوركينا فاسو (صفحة )17؛ وإطالق
شبكات أعامل حركة  SUNيف نيجرييا والنيجر (صفحة .)15
وهناك تطور آخر مثري يتربعم ويبزغ يف التعاون من الجنوب إىل الجنوب:
لدينا مثاالن يف هذا العدد عن مثل هذا التبادل يف التعلّم .إن نجاح
النيبال يف خفض نقص التغذية هو قصة نجاح عاملي دفع وفد حركة
 SUNمن طاجكستان إىل االهتامم باملعرفة عنه من املصدر األسايس؛ اقرأ
عن زيارتهم إىل النيبال وعن الدروس املستقاة يف الصفحة  .24أما مؤيدو
التغذية من املجتمع املدين يف الفلبني ،فقد بحثوا عن اإلرشاد حول تطوير
رصي تغذية
وتقوية شبكتهم يف حركة  ،SUNلذا طرحنا أسئلتهم عىل منا َ

خب َريين ،أحدهم من الهند والثانية من ميامنار .وقد كانت النتيجة نظرة
ثاقبة مدهشة بشأن بناء قوة دفع لتوسيع النطاق يف سياقات مختلفة متاماً،
لكن مع نصائح ميكن تطبيقها عرب الحدود (أنظر صفحة .)19
كام يعطي العدد السابع من “التبادل الغذايئ” تحديثات عن التنمية
العاملية .تؤكد التقديرات املشرتكة الحديثة من منظمة اليونيسيف
 ،UNICEFومنظمة الصحة العاملية  ،WHOومجموعة البنك الدويل
(صفحة  )4أن آسيا وإفريقيا تتح ّمالن أكرب عبء من حيث نقص التغذية
لدى األطفال .وقد تكون املفاجأة األكرب أنه يف العام  ،2015كان نصف
العدد اإلجاميل تقريباً من األطفال املصابني بزيادة الوزن يعيش يف آسيا،
ويبي تقرير حديث عن أنظمة الغذاء
وأكرث من الربع يعيشون يف إفريقياّ .
أن النظام الغذايئ الفقري هو عامل الخطر الرئييس الذي يقود عبء املرض
العاملي يف نقص التغذية ،وزيادة الوزن ،والسمنة؛ كام سلّط التقرير الضوء
تحسن الدخل .وتوجد مبادرة
تتحسن مع ّ
عىل واقع أن األنظمة الغذائية ال ّ
واعدة واحدة هي الوجبات الغذائية املدرسية (صفحة )5؛ ومن خاللها
يتلقى طفل واحد من أصل خمسة أطفال وجبة غذائية مدرسية كل يوم.
وينظر ص ّناع السياسات بشكل متزايد إىل الوجبات الغذائية املدرسية
كمدخل ملعالجة قضايا الصحة والتغذية لدى السكان ،كام برهنتها تجارب
الدول يف الكتاب املرجعي عن هذا املوضوع.
السؤال املطروح والذي متّت مناقشته عىل نطاق واسع هو :ملاذا تنجح
بعض الدول أكرث من غريها يف خفض نقص التغذية ،حتى لو كانت
اقتصادياتها ومستويات الفقر لديها متشابهة؟ لقد استخدم مرشوعا
“تغذية املاليني” و“قصص التغيري” (صفحة  )7تحليالً كمياً وكيفياً مع ّمقاً
لفهم العوامل املحتملة وراء نجاح دول مثل النيبال ،وبنغالديش ،والربازيل
يف خفض التق ّزم لدى األطفال تحت عمر الخمس سنوات ،باإلضافة إىل
املحددات األخرى املرتبطة بالتغذية.
ويتضمن العدد السابع من “التبادل الغذايئ” تحديث حركة  SUNفيام
يخص التنمية الحديثة عىل املستوى العاملي ،مثل إطالق خارطة طريق
 ،2020-2016 SUNوالتي تضع الخطوط العريضة للطموحات واالتجاه
االسرتاتيجي للحركة يف مرحلتها الثانية.
أخريا ً ،يتطلّع فريق “التبادل الغذايئ” إىل االستمرار يف العمل مع دول حركة
 SUNيك يدعم التقاط التجارب والدروس املستقاة فيام يتعلق بتوسيع
نطاق التغذية .لدينا فريق عمل يستطيع مساعدتكم عىل توثيق تجاربكم
والدروس املستقاة ،والتي قد يستفيد منها مجتمع حركة  SUNاألوسع.
يرجى منكم التواصل معنا يف أي وقت لو رغبتم يف الظهور يف عدد مقبل
من “التبادل الغذايئ”.
كارمل دوالن carmel@ennonline.net
جوديث هودج Judith.Hodge@ennonline.net

توي سوينني ،املنسقة العاملية إلدارة املعرفة
شاروالتا بانريجي ،األخصائية اإلقليمية إلدارة املعرفة يف آسيا
أمباركا يوسوفاين ،األخصايئ اإلقليمي إلدارة املعرفة يف غرب إفريقيا
تيتوس مانغو ،األخصايئ اإلقليمي إلدارة املعرفة يف رشق إفريقيا
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مواضيع عاملية
املستويات واألمناط في سوء التغذية لدى األطفال
اليونيسيف /منظمة الصحة
العاملية /مجموعة البنك الدويل
التقديرات املشرتكة لسوء
تغذية األطفال
النتائج األساسية
لنسخة 2016

 156مليون

معدالت التق ّزم يف انخفاض ،لكن
 156مليون طفل تحت عمر الخمس
سنوات حول العامل ما زالوا يتأثرون به
يف العام .2015

 42مليون

كان هناك  42مليون طفل مصاب
بزيادة الوزن يف العامل يف 2015؛ وهذا
ارتفاع بحجم  11مليون عىل مدى 15
سنة املاضية.

 50مليون

يف العام  ،2015استمر الهزال
بتهديد حياة  50مليون طفل
تحت عمر الخمس سنوات
حول العامل.

تقديرات عالمية جديدة
لسوء التغذية
أظهرت التقديرات املشرتكة الجديدة من فريق الوكاالت املختلفة
(منظمة اليونيسيف  ،UNICEFومنظمة الصحة العاملية ،WHO
ومجموعة البنك الدويل) فيام يخص التق ّزم ،وزيادة الوزن،
وانخفاض الوزن ،والهزال لدى األطفال أن التق ّزم يرتاجع ببطء
شديد ،بينام تستمر زيادة الوزن يف االرتفاع.
كل من آسيا وإفريقيا العبء األضخم من جميع أشكال
تتح ّمل ٌّ
سوء التغذية .يف العام :2015
•تواجد أكرث من نصف إجاميل األطفال تحت س ّن الخمس
سنوات املصابني بالتق ّزم يف آسيا ،وأكرث من الثلث يف إفريقيا.
•تواجد حوايل نصف إجاميل األطفال الذين يعانون من زيادة
الوزن يف آسيا ،وأكرث من الربع يف إفريقيا.
•تواجد أكرث من ثلثي األطفال املصابني بالهزال يف آسيا ،وأكرث
من الربع يف إفريقيا.
وهناك بعض األطفال الذين يعانون من أكرث من شكل واحد من
سوء التغذية – مثل التق ّزم وزيادة الوزن أو التق ّزم والهزال – لكن
ال توجد حالياً تقديرات مشرتكة عن هذه الحاالت املركّبة.

هذه التقديرات الجديدة حلّت محل التحاليل
والنتائج السابقة التي نرشتها اليونيسيف ،ومنظمة
الصحة العاملية ،ومجموعة البنك الدويل

ملعرفة املزيد ،يرجى زيارة www.who.int

أنظمة الغذاء أ
والنظمة الغذائية:
ش
والع�ين
مواجهة تحديات القرن الحادي
إن النظام الغذايئ الفقري هو عامل الخطر األول الذي يؤدي إىل عبء
املرض يف العامل .هناك أكرث من  800مليون شخص يعانون من نقص
التغذية ،ويستهلك ملياران أنظمة غذائية تفتقر إىل نوع واحد أو أكرث
من الفيتامينات أو املعادن ،كام يعترب  1.9مليار شخص مصابني بزيادة
الوزن أو السمنة .ما يعني أن النظام الغذايئ لكل شخص من بني ثالثة
أشخاص عىل الكرة األرضية غري مالئم .ولكن هناك نقص يف املعلومات
حول العنارصالخاصة يف أنظمتنا الغذائية؛ كيف يختلف استهالك الناس
بحسب الدولة التي يقيمون فيها ،والدخل املادي ،ومكان اإلقامة
سواء أكان يف املدينة أو يف الريف ،والعمر ،كذلك كيف تتغري األنظمة
الغذائية عىل مدى الزمن.
يتب ّنى هذا التقرير ،من “اللجنة العاملية للزراعة وأنظمة الغذاء من
أجل التغذية”  ،GLOPANنظرة جديدة فيام يخص التحديات املتنوعة
التي يواجهها ص ّناع القرار وهم يحاولون تأمني أنظمة غذائية صح ّية
ومغذّية ،خاصة يف الدول ذات املداخيل املنخفضة واملتوسطة .كام يضع
األولويات لألنشطة التي يجب تحضريها للمستقبل.
الرسائل األساسية املوجودة يف التقرير هي التالية:
•النظام الغذايئ هو إىل درجة كبرية عامل الخطر الرئييس يف عبء
املرض العاملي
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إذا استمرت األمناط الشائعة حالياً ،فسيكون تقريباً نصف سكّان العامل
البالغني مصابني بزيادة الوزن أو السمنة بحلول  2030مقارنة بالثلث
اليوم .ولن تكون الدول األكرث فقرا ً مبنأى عن هذه األمناط الشائعة.
عىل سبيل املثال ،بحلول العام  2030سيكون لدى بنغالديش أشخاص
بالغون مصابني مبرض السكري أكرث مام لدى املكسيك أو إندونيسيا.
تحسن الدخل
تتحسن األنظمة الغذائية مع ّ
•ال ّ
يتزايد استهالك األطعمة التي تشكّل جزءا ً من النظام الغذايئ ذي
النوعية الجيدة (مثالً الفواكه) مع زيادة الدخل ،لكن يتزايد أيضاً
استهالك األطعمة التي تؤذي النظام الغذايئ ذي النوعية الجيدة (مثالً
اللحوم املص ّنعة) .يعترب التم ّدن مسبِّباً لألنظمة الغذائية الفقرية ألنه
يش ّجع عىل الطلب والتزويد فيام يتعلق باألطعمة عالية التصنيع ،والتي
تتطلّب وقتاً أقل يف التحضري ومتيل ألن تكون مكثّفة بالطاقة وغنية
بامللح ،والسكر ،والدهون غري الصح ّية.
•تتجاوز عواقب النظام الغذايئ الفقري ضعف الصحة وتض ِعف
مكانة
التق ُّزم
النمو املستدام الهزال
السمنة
الوفياتجداً
قص�ة
من مع
أشخاص
أشخاص نحفاء
هذه لديهم
أشخاص
قامة ي
حيث
تكاليفجداًضخمة
األمناط الشائعة
ال تحمل
بالنسبة لعمرهم
بالنسبة لطولهم
وزن زائد
واألمراض فحسب ،بل لديها أيضاً تكاليف إقتصادية هائلة ت ُق َّدر
بخسارة سنوية تبلع  %10من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي -وهي
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رضة بشكل كبري؛
الرضائب عىل استهالك األغذية التي يُعتقد أنها م ّ
والقوانني بشأن تسويق أنواع معينة من األغذية لألطفال.

تعادل أزمة إقتصادية عاملية كل عام.
الحل
•نظام الغذاء جزء كبري من املشكلة – وهو جزء كبري أيضاً من ّ
يغطّي نظام الغذاء كل يشء يحكم تدفق األغذية من املزرعة وحتى
طاولة الطعام :اإلنتاج ،والتخزين ،والنقل ،والتبادل التجاري ،وعملية
التحويل والتغيري ،والتسويق ،والبيع بالتجزئة .تساهم األعامل
والترصفات يف كل من هذه األجزاء من نظام الغذاء يف صياغة بيئة
األغذية التي يواجهها املستهلكون لدى وصولهم إليها.

يوفّر التقرير بيانات جديدة ،وأدوات ،وأفكارا ً ملساعدة ص ّناع القرار عىل
تطوير مجموعة من سياسات اإلستجابة يف نظام الغذاء تكون متناسبة
مع مشاكلهم .إستنادا ً إىل مسؤول مجموعة الخرباء الرئيسية ،إن تحسني
قابلية أنظمة الغذاء يف توصيل أنظمة غذائية عالية الجودة خيار متاح
بشكل جيد ويف متناول ص ّناع القرار .وهو أمر سيساعد عىل تحقيق
“هدف األمم املتحدة للتنمية املستدامة” فيام يتعلق بإنهاء سوء
التغذية بجميع أشكاله بحلول العام .2030

•ميتلك ص ّناع القرار العديد من الخيارات لنقل أنظمة الغذاء من
الجانب السيئ إىل الجانب البطويل .يحاول التقرير التوسع يف
مجموعة الخيارات هذه.
يسلّط التقرير الضوء عىل بعض التدخالت ،والسياسات ،واألنشطة التي
ت ّم تجريبها من أجل تحسني نوعية النظام الغذايئ ،وترتاوح بني التدعيم
العضوي من أجل مضاعفة محتوى املغذيات الدقيقة ملحاصيل الغذاء
الرئييس؛ والتغيري السلويك لزيادة استهالك الفواكه والخرضوات؛ ووضع

املرجع:
“اللجنة العاملية للزراعة وأنظمة الغذاء من أجل التغذية” .2016
أنظمة الغذاء واألنظمة الغذائية :مواجهة تحديات القرن الحادي
والعرشين .لندن ،اململكة املتحدة.
glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf

ف
ال�ازيل المبادىء التوجيهية
يتبع برنامج الوجبات الغذائية المدرسية ي� ب
الغذائية بهدف تحقيق الحد أ
ال ن
د� من احتياجات الطلبة الغذائية.
ّ

الكتاب المرجعي العالمي
للتغذية المدرسية:
دروس من  14دولة
WFP/Camila Schindler

يتلقّى حوايل طفل واحد من بني خمسة أطفال (حوايل  368مليون
طفل) وجبة يف املدرسة كل يوم ،ما يعادل استثامرا ً عاملياً مبا يقارب 75
مليار دوالر أمرييك يف السنة .بينام توجد العديد من األمثلة الناجحة
يف برامج التغذية املدرسية يف الدول ذات الدخل العايل ،طلبت
الحكومات يف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط اإلرشاد حول
كيفية تقوية برامجها الوطنية وتوسيع نطاقها .يشارك هذا الكتاب أمثلة
كل من التصميم وتوصيل الخدمة بناء عىل
من املامرسات الجيدة يف ٍّ
دراسات حالة يف  14دولة (بوتسوانا ،والربازيل ،والرأس األخرض “كايب
فريدي” ،وتشييل ،وساحل العاج “كوت ديفوار” ،واإلكوادور ،وغانا،
والهند ،وكينيا ،ومايل ،واملكسيك ،وناميبيا ،ونيجرييا ،وجنوب إفريقيا).
ما الذي نجح؟
ال توجد وصفة واحدة منوذجية للنجاح يف التغذية املدرسية ،لكن
ت ُع َرض يف الكتاب بعض املواضيع الرئيسية:
 1التصميم والتطبيق
•مع أن الربامج تكون مص َّممة غالباً كإجراءات حامية إجتامعية
(من أجل زيادة نسبة التسجيل يف املدرسة واملساواة بني
الجنسني) ،أصبح ص ّناع القرار ينظرون بازدياد إىل التغذية
املدرسية كوسيلة ملعالجة قضايا الصحة والتغذية؛ يف غانا ،يت ّم

تصميم الوجبات الغذائية املدرسية املتوازنة والتي تستخدم
مك ّونات محلية بالطريقة اإللكرتونية ،ويف تشييل ،ترتبط الوجبات
الغذائية املدرسية بالوقاية من السمنة والتثقيف من خالل اتخاذ
خيارات غذائية صحية.
•إن الوجبات الغذائية املدرسية املزروعة محلياً منط شائع يف
ازدياد؛ ففي الربازيل ،يجب أن تكون  %30من الوجبات الغذائية
املدرسية بحكم القانون ُمنتَ َجة يف مزارع صغرية تديرها عائالت.

 2السياسات وأُطُر العمل القانونية
•تحتاج الربامج الف ّعالة إىل سياسات واضحة املعامل وإطار عمل
قانوين؛ لقد أدخلت كل دولة متّت مراجعتها الوجبات الغذائية
املدرسية يف إطار عملها التنظيمي .عىل سبيل املثال ،ض َّمنت
املكسيك وجنوب إفريقيا ترشيعاً قانونياً يف دستورهام يتعلق
بالتغذية املدرسية.

 3ترتيبات مؤسساتية
•كان التنسيق بني أصحاب املصالح عرب القطاعات املتعددة،
وضامن القدرة الحكومية الكافية عىل املستويني الوطني واملحيل،
وخلق آليات تضمن النوعية واملحاسبة ،جميعها آليات رئيسية
للنجاح.
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 4التمويل ووضع امليزانية
•يبقى تحديد املصادر املستدامة واملحمية للتمويل تحدياً أساسياً
للعديد من الدول ذات الدخل املنخفض؛ ولكن تزداد الرشاكات
مع القطاع الخاص يف هذا املجال.
 5مشاركة املجتمع
•يف ناميبيا ،يُنتظَر من العديد من املجتمعات توفري الوقود،
ويبي هذا البحث أن أكرث الربامج
وأدوات الطبخ ،وغرف التخزينّ .
استدامة تستجيب الحتياجات املجتمع ،وهي مملوكة محلياً،
وت ِ
ُدخل شكالً من مساهمة األبوين أو مساهمة املجتمع سواء
أكانت من خالل الدفع املايل أو التربعات العينية من الغذاء أو
العمل.

وعىل الرغم من العدد الكبري لربامج الوجبات الغذائية املدرسية حول
العامل ،يسلّط الباحثون الضوء عىل نقص املعلومات ،مثل تقييامت
التأثري والتكلفة وترتيبات التمويل .كام يوصون بأن ت َّولد األبحاث
املستقبلية إرشادا ً مبنياً عىل الدالئل فيام يخص انخراط املزارعني
الصغار ،والتطوير املحيل ،والعادات الغذائية ،وجودة وسالمة الغذاء.
املرجع:
درايك ،إل؛ وولنو ،آي؛ بوربانو ،يس؛ وباندي ،دي  .2016الكتاب
املرجعي العاملي للتغذية املدرسية :دروس من  14دولة .لندن :مطابع
“إمبرييال كوليدج” © .ليسيل درايك.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/
 :24418LicenseCC BY-NC

منتدى نقاش  en-netلحركة توسيع
نطاق التغذية SUN
تتضمن مساحة “توسيع نطاق التغذية”  SUNيف  en-netأسئلة
ونقاشات متكّن الفاعلني يف دول  SUNمن مشاركة خرباتهم والدروس
املستقاة بشكل منفتح.
من األسئلة التي تم طُرحها مؤخرا ً“ :ما هي األمثلة الجيدة لألماكن
التي ت ّم فيها تأسيس ناجح ملنصات متعددة القطاعات  MSPsلحركة
 SUNعىل مستوى املقاطعة أو املحافظة؟ ومن كان الفاعلون الذين
ت ّم إرشاكهم يف هذه املنصات؟ وهل هذه املنصات تستنسخ املنصات
متعددة القطاعات عىل املستوى الوطني أم أنها مختلفة متاماً؟”
متّت مشاركة التجربة من زامبيا والنيبال.

زامبيا

لدى زامبيا برنامج وطني متعدد القطاعات من “تدخالت التغذية
حساسة للتغذية (برنامج .)MCDP
عالية التأثري”  ،HINIوأنشطة ّ
يأيت التمثيل من خطوط الوزارات الخمسة األساسية :الصحة ،والزراعة،
والحكومة املحلية ،وتطوير املجتمع والرتبية ،كذلك من املجتمع املدين.
وقد أسس “مجلس زامبيا الوطني للغذاء والتغذية”  NFNCلجان
تنسيق عىل مستوى املقاطعة ،واملنطقة ،والحي يف املناطق املسته َدفة.

يرأس اجتامعات اللجان عاد ًة مسؤول ترخيص املنطقة داخل مكتب
مفوض املنطقة ،ولدى كل منطقة موظف من “مجلس زامبيا الوطني
للغذاء والتغذية” لدعم برنامج  ،MCDPباإلضافة إىل موظف منطقة
التغذية/نقطة التنسيق .يف بعض األحيان ،ميكن أن يت ّم دعم املنطقة
أكرث من خالل منظمة غري حكومية  NGOتلعب دور مدير/منسق
املنحة.
يعترب تأسيس هذه اللجان مهمة ضخمة جدا ً تتطلب تحضريا ً هاماً،
وتأييدا ً ،وزيادة يف التوعية ،والتواصل؛ مع ذلك فإن إمكانية فعاليتها
ضخمة جدا ً أيضاً.

النيبال

يف النيبال ،مع إطالق “الخطة الغذائية متعددة القطاعات” MSNP
يف العام  ،2012ت ّم تأسيس هندسة تنسيق متعددة القطاعات عىل
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املستويات الوطنية ،واإلقليمية ،واملناطقية ،والبلدية ،وعىل مستوى
القرية .وتتضمن التايل:
•“لجنة التوجيه عالية املستوى لألمن الغذايئ وأمن التغذية”
 ،HLNFSSCوالتي تستضيفها “مفوضية التخطيط الوطني”
 ،NPCتقود رأس الحربة يف إرشاد السياسات والتنسيق متعدد
القطاعات.
تنسق “لجنة تنسيق األمن الغذايئ وأمن التغذية اإلقليمي”
• ّ
الهيكليات اإلقليمية للقطاعات وأصحاب املصالح/الرشكاء.
•باإلضافة إىل ذلك ،هناك “لجنة تنسيق األمن الغذايئ وأمن
التغذية الوطني” ،والتي يرأسها رئيس “مفوضية التخطيط
الوطني”.
•كام توجد لجان تنسيق مشابهة متعددة القطاعات للتغذية عىل
مستويات املنطقة ،والبلدية ،والقرية.
•ت ّم تأسيس “سكرتاريا األمن الغذايئ وأمن التغذية الوطني” يف
سكرتاريا “مفوضية التخطيط الوطني” لتوفري الدعم اإلداري
والتقني للجنة التوجيه عالية املستوى لألمن الغذايئ وأمن
التغذية و“مفوضية التخطيط الوطني” ولتسهيل أنشطة “الخطة
الغذائية متعددة القطاعات” والتي هي متعددة أصحاب املصالح
والقطاعات.
عىل املستوى الوطني الفرعي ،ت ّم تشكيل لجان توجيه عىل مستوى
“لجنة تطوير املنطقة”  ،DDCومستوى البلدية ،ولجان تطوير القرية
 .VDCsمتتلك هذه اللجان رشو َط مرجعية محددة تركّز عىل التنسيق،
واإلرشاد ،ووظائف اإلرشاف عىل مستوياتها املختصة بها .كام يت ّم
اإلرشاف عىل هيكليات اإلدارة عىل مستوى املنطقة من ِقبل “لجنة
توجيه األمن الغذايئ وأمن التغذية” ،والتي ت ّم دمجها مع لجان األمن
الغذايئ القامئة واملتواجدة يف جميع املناطق.
لقراءة املزيد حول النقاش أو إلضافة تجربة دولتك ،يرجى زيارة
 .aspx.2488/www.en-net.org/questionومن أجل مشاهدة املزيد
من نقاشات  SUNعىل  en-netأو طرح سؤال ،يرجى الذهاب إىل
الصفحة التاليةaspx.26/www.en-net.org/forum :
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عاملتان ف ي� مركز “أنغانوادي”،
والذي يو ّفر الخدمات
أ
الساسية ف ي� الصحة
والتغذية ،تقيسان وزن
طفل رضيع ف ي�
“بيهار” بالهند
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ين
المالي�”
“تغذية
التغي�
و“قصص عن
ي
ف ي� التغذية”

ين
العالمي�،
الحصائيات هامة ف ي� محاربة الجوع وسوء التغذية
إن إ
لكن من الرضوري جدا ً عدم نسيان أسامء ،ووجوه ،وقصص أولئك
الذين عاشوها مبارشة .وهذا هو املح ّرك وراء مرشوعني مرتابطني:
“تغذية املاليني” ،وهو كتاب يجمع قصصاً عن تحسني التغذية يف
العقود الخمسة األخرية ،و“قصص التغيري يف التغذية” ،وهي سلسلة من
دراسات حالة مع ّمقة يف ست دول.
تفحص القصص يف “تغذية املاليني” التدخالت التي تعالج التغذية
مبارشة – مثل التغذية عىل صعيد املجتمع وبرامج التغذية للرضّ ع
الحساسة للتغذية واملرتبطة
وصغار األطفال – كذلك السياسات ّ
بالزراعة ،والحامية اإلجتامعية ،واملاء النظيف ،والرصف الصحي .يأخذ
الكتّاب بعني االعتبار نطاق الجهود ملحاربة سوء التغذية بكافة أشكاله،
مبا فيها سوء التغذية الحاد الشديد  ،SAMوالتق ّزم ،ونقص املغذيات
الدقيقة ،وزيادة الوزن ،والسمنة .ويركّزون الضوء عىل قصص التغذية
الناجحة ميدانياً يف أماكن متتد من بنغالديش ،والربازيل ،والنيبال،
والبريو ،وتايلندا ،وفيتنام ،وإثيوبيا إىل والية أوديشا يف الهند .كام يفحص
الكتاب كيف ظهر “منارصو” التغذية وقادوا التغيري.

حكايات التغذية

من املعروف جيدا ً أن التغذية الجيدة ال تعتمد فقط عىل وصول
الناس إىل مجموعة واسعة ومتنوعة من األغذية ،لكن أيضاً عىل العناية
التي يتلقونها والبيئة التي يعيشون فيها .لقد استخدم عدد من الدول
والربامج هذا الفهم األوسع للتغذية يك يحرزوا تقدماً عىل مستوى
الدولة .توفر هذه الحكايات رؤى ثاقبة حول ما ينجح يف التغذية وما
ال ينجح ،باإلضافة إىل العوامل التي قد تساهم يف نجاح تطبيق الربامج
املرتبطة بالتغذية من أجل ترسيع التأثري وتوسيع نطاقه عىل األرض.
تشمل بعض األمثلة عن النتائج ما ييل:
•إن االنتقال من العناية املركزية للمرىض الداخليني املصابني بسوء
التغذية الحاد الشديد إىل اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد
 CMAMيشكل أحد أهم النقالت النوعية يف التغذية من أجل
الصحة العامة يف العقد األخري.
•يُظهِر برنامج املكسيك الناجح ( PROGRESAواملعروف بعد
ذلك باسم  Oportunidadesثم  )Prosperaكيف أن تدخالت
الحامية اإلجتامعية تعمل بأقىص ف ّعالية لتحسني التغذية عند
دمجها مع التواصل لتغيري السلوك.
•يت ّم وصف قصة نجاح النيبال يف خفض التق ّزم من  %48إىل
 %27بني األعوام  1996و .2011كام ت ّم البحث يف املنهج متعدد
القطاعات الذي ع ّزز التحسني يف الخدمات الصحية ،والرصف
الصحي ،والرثوة ،وتثقيف األهل.



•منذ االستقالل ،تعاين بنغالديش من أحد أكرث معدالت نقص
التغذية لدى األطفال يف العامل ،غري أن املبادرات املجتمعية ،مثل
برنامج “شوهاردو” ( 2005 SHOUHARDOحتى ،)2010
استهدفت مبارشة تغذية وصحة األمهات واألطفال ،مع تدخالت
ركّزت عىل املاء ،والرصف الصحي ،وإنتاج األغذية يف املنازل .وت ّم
تسجيل انخفاض ملحوظ يف انتشار تق ّزم األطفال ،فقد هبط من
 %62إىل  %49عىل مدى أربع سنوات.

إن “قصص التغيري يف التغذية” هي سلسلة من دراسات حالة مع ّمقة
ومنظّمة يف ست دول :بنغالديش ،والنيبال ،والهند (أوديشا) ،وإثيوبيا،
والسنغال ،وزامبيا .تهدف القصص ،وجميعها مبنية عىل دالئل ،إىل
تحسني فهم العوامل الرئيسية التي يبدو أنها تدفع االنخفاض يف
نقص التغذية ،وكيف ميكن أن يت ّم اكتساب وتطوير وتعزيز استدامة
السياسات البيئية واملوالية للتغذية ،وكذلك كيفية تطبيقها .عىل سبيل
املثال ،قامت أوديشا ،وهي والية يف الهند ،بأداء أفضل يف خفض نقص
التغذية مقارنة بالواليات األكرث ثراء .من أجل فهم السبب وراء ذلك،
ط ّور الباحثون خطاً زمنياً ملدة  25سنة من العام  1991وحتى العام
 ،2015مستخدمني مختلف مصادر البيانات ،مبا فيها تحليل املضمون
يف امللفات (مثل بيانات املسح الدميغرايف الصحي  ،)DHSومقابالت
مع أصحاب املصالح عىل مستوى الوالية (موظفي الحكومة ،وأعضاء
املجتمع املدين) ،وأعضاء املجتمع (أمهات ،وموظفي الخط األمامي).
تحسنت،
تقرتح البيانات أن العديد من املحددات املبارشة للتغذية قد ّ
مثل الرضاعة الطبيعية الحرصية ،واملدعومة من خالل توسيع نطاق
السياسات والربامج املرتابطة .غري أن محددات كامنة وأساسية ،خاصة
تحسنت بنسبة أقل عىل مدى السنوات .وقد
الرصف الصحي والفقرّ ،
انتهت كل دراسة حالة باقرتاحات ألنشطة مستقبلية .ويوجد ملخص
عن البحث يف تقارير الدولة املوجزة أو الجريدة الرسمية.

المراجع:
غيليسبي إس ،هودج جي ،يوسف إس ،وبانديا -لورتش آر،
منشورات “ .2016تغذية املاليني” و“قصص التغيري يف التغذية”.
واشنطن العاصمة :املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.
nourishingmillions.ifpri.info
“قصص التغيري يف التغذية” ،دراسات حالة وتقارير الدولة املوجزة.
www.transformnutrition.org/stories_of_change
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مواضيع عاملية

أطفال يؤ ّدون عرضاً خالل حفلة ختام ”قمة العمل إ ن
نسا�» ف ي� اسطنبول
ال ي
OCHA / Elif Ozturk

الك�ى Grand Bargain
الصفقة ب
النسانية
إتفاق جديد للمساعدات إ

“الصفقة الكربى”  Grand Bargainهي اإلسم الذي أُطلِق عىل سلسلة
من إجراءات اإلصالحات لجعل متويل املساعدات اإلنسانية أكرث فعالي ًة
وتأثريا ً .وقد ت ّم إطالقه خالل “قمة العمل اإلنساين” يف اسطنبول يف
أيار/مايو  2016من ِقبل  30جهة مانحة ووكاالت مساعدة تقود غالبية
التمويل اإلنساين العاملي .وت ّم اإلتفاق عىل رزمة تتألف من  10إجراءات
كام هو موجز أدناه:
1

شفافية أكرب
نرش البيانات عن التمويل اإلنساين يف حينها ،بحيث تكون شفافة،
ومتناغمة ،ومفتوحة ،وعالية الجودة وذلك يف غضون سنتني.

 2املزيد من أدوات الدعم والتمويل للمستجيبني املحليني
والوطنيني
يذهب حالياً  %0.4فقط من التمويل يف حاالت الطوارئ مبارشة
إىل الوكاالت املحلية والوطنية .أما الهدف الجديد ،فهو %25
بحلول العام  .2020وسيعني هذا التع ّهد متويالً مبارشا ً أقل يذهب
إىل وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية
املنخرطة يف اإلستجابة اإلنسانية.
3

زيادة استخدام وتنسيق الربامج املبنية عىل املال النقدي (عىل
الرغم من عدم وجود أهداف صارمة لالستخدام امل ّوسع للامل
النقدي).

4

تقليل التكرار والتكاليف اإلدارية عرب خفض متطلبات رفع
التقارير الفردية وآليات اإلرشاف للجهات املانحة ومنظامت
املساعدة.

لدى آليات ردود الفعل حتى اآلن تأثريا ً ضئيالً جدا ً يف مسألة تغيري
كيفية توصيل الربامج.
واإلنسانيي ،ومتعددَي
التعاونيي،
 7زيادة التخطيط والتمويل
ْ
ْ
السنوات
يت ّم إصدار معظم التمويل اإلنساين بدورة مدتها  12شهرا ً .وقد
متعددي السنوات يف
ُو ِضع الهدف لتجريب التخطيط والتمويل
ْ
خمس دول مع نهاية العام .2017
 8خفض تخصيص مساهامت املانحني
منوذجياً ،يخصص املانحون التمويالت ملشاريع معينة .وسيت ّم
توسيع آليات التمويل املج ّمع وامل ّوحد.
 9توفيق وتبسيط متطلبات رفع التقارير
تحديد املتطلبات الجوهرية وتطوير هيكلية مشرتكة للتقارير.
 10تحسني االنخراط بني الفاعلني يف مجال التنمية واملجال اإلنساين
يعترب دمج متويالت الطوارئ والتنمية واألجندات أحد املواضيع
الساخنة .إن الغرض العام عريض ،وهو استخدام املصادر
والقدرات املوجودة بشكل أفضل لتقليص اإلحتياجات اإلنسانية
عىل املدى الطويل بغرض اإلسهام يف نتائج “أهداف التنمية
املستدامة” .ولتحقيق ذلك ،أشارت سلسلة اإلجراءات أيضاً إىل
رضورة الرتكيز ليس فقط عىل املانحني ووكاالت املساعدة ،لكن
أيضاً عىل الحكومات الوطنية ،واملجتمع املدين ،والقطاع الخاص.
مشاركون يصلون إىل “مركز اسطنبول
للمؤتمرات” ف� اليوم أ
الول للقمة
ي

 5تحسني التقييامت املشرتكة غري املتح ّيزة
لقد ت ّم القيام بجهود ملحوظة لتعزيز تقييم اإلحتياجات ،لكن
االنتقادات ت ّدعي بأن وكاالت املساعدة تحصل يف الكثري من
األحيان عىل فرصة تحديد حجم املشكلة واختيار املكان حيث
ترغب بالتدخل.
 6ثورة يف املشاركة
ميتلك املستفيدون النهائيون من املساعدات غالباً القليل فقط من
الخيار أو التأثري فيام يخص الخدمات التي يحصلون عليها ،كام أن
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Anadolu Agency / Arif Hüdaverdi Yaman

مقاالت أصلية

ال ت ز
ل�ام بالتغذية:
إ
رفع التغذية إىل رأس أ
الجندة السياسية ف� ن ز
ت�انيا
ي

ن
لـ”ال�اكة من أجل التغذية ف� ن ز
توماي� ميكيندو هو المدير التنفيذي ش
ت�انيا” ،PANITA
ي
ي
ن
مد� من “توسيع نطاق التغذية”  .SUNحاصل عىل شهادة
وهي جمعية مجتمع ي
“موهيمبيل” لعلوم الصحة والعلوم الطبية،
الماجيست� ف ي� الصحة العامة من جامعة
ي
ي
وشهادة ماجيست� ف� علم إدارة أ
الدوية من جامعة “برادفورد” ف ي� المملكة المتحدة.
ي ي

شرق إفريقيا

خلفية معلوماتية

انضمت تنزانيا إىل حركة  SUNيف العام  ،2010وكانت من بني ما
يسمى الدول الناهضة يف وقت مبكر .وقد لعب عدم التق ّدم يف خفض
سوء التغذية ،وخاصة التق ّزم ،بني  1990و ،2010وانخراط الرئيس
الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي يف قضايا الصحة العاملية لألمومة
والطفولة دورا ً كبريا ً يف التحفيز عىل االنضامم إىل حركة .SUN
قبل االنضامم ،كانت لدى تنزانيا شبكتان رئيسيتان للتغذية هام:
“مجموعة رشكاء التطوير من أجل التغذية” و“منصة املجتمعات
املدنية”  .CSPكانت “منصة املجتمعات املدنية” مدعومة من
“اليونيسيف”  UNICEFوتستضيفها يف األساس منظمة “أنقذوا
األطفال الدولية”  .SCIوقد أصبحت الشبكتان تابعتني رسمياً
لشبكات  SUNيف العام  2010وت ّم تسجيل “منصة املجتمعات
املدنية” يف العام  2013وتسميتهام بشكل رسمي “الرشاكة من أجل
التغذية يف تنزانيا”  ،PANITAمع مساندة “أيريش آيد” Irish
 .Aidتضم “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا” اليوم أكرث من 300
عضو ،محليني ودوليني ،من قطاعات رئيسية متامشية مع التغذية،
مثل الزراعة ،واملاء ،والصحة ،وتطوير املجتمع .توجد لدى املنظمة
سكرتاريا مؤلفة من تسعة أعضاء موظفني بدوام كامل .ومتتلك
“الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا” رؤية مفادها أن ترى سكان
تنزانيا يتمتعون بتغذية جيدة ،ومهمتها هي إنجاز الحق يف الغذاء
والتغذية للجميع مع تركيز خاص عىل املجموعات الضعيفة القابلة
للجوع ،مثل األطفال ،واألمهات الحوامل ،والذين يعيشون يف فقر
مدقع.
وقد أسست تنزانيا منذ ذلك الحني شبكات  ،SUNتضم الحكومة،
واملانحني ،واألعامل .وتتواجد أعامل تنسيق حركة  SUNداخل مكتب
رئيس الوزراء.

ال�لمان
العمل مع أعضاء ب

ت ّم تأسيس “مجموعة تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق
األطفال”  PG-NFSCRيف العام  .2011وكان رأس الحربة يف تشكيل
املجموعة عض َو برملانٍ متخصصاً يف التغذية أراد من مؤيدي التغذية
داخل الربملان أن يدفعوا النقاش حول التغذية إىل األمام .وع ِملت
“الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا” (من بني جهات أخرى) عن
كثب مع “مجموعة تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق
األطفال” منذ تشكيلها يك تحقق أهدافها ،مبا فيها ترويج االستثامر يف
التغذية داخل خطة املجالس ويف الوزارات الرائدة ،ومنارصة تعميم
التغذية وتنسيقها ،واألمن الغذايئ ،وحقوق األطفال يف السياسات

واالسرتاتيجيات عرب القطاعات .متتلك املجموعة رئيساً ،ونائب
رئيس ،وحوايل  45نائب برملان عرب األحزاب السياسية.
عىل مدى السنوات الخمس التي عملت فيها “الرشاكة من أجل
التغذية يف تنزانيا” مع “مجموعة تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ
والتغذية وحقوق األطفال” ،ركّزت بشكل أسايس عىل زيادة
التوعية بشأن التغذية بني الربملانيني بهدف التأثري عىل امليزانيات
والسياسات .كام مكّنت زيادة الوعي نواب الربملان من منارصة
قضايا التغذية يف مجالسهم (سلطات األحياء يف املناطق الريفية،
ومن ضمنها مجالس األحياء ،ومجالس القرى ،وسلطات املدن
الصغرية ،جميعها متتلك سلطة وضع القوانني الداخلية ،ومترير
امليزانيات والرضائب بناء عىل القوانني داخل مناطق نطاق القضاء
التابعة لها) .وكنتيجة لذلك ،حدث ارتفاع يف عدد األسئلة ونوعية
النقاشات حول قضايا التغذية يف الربملان ،والتي متّت متابعتها من
ِقبل “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا”.
كام دخل مؤخرا ً منط إيجايب عىل زيادة امليزانيات الخاصة بالتغذية
كام هي مق َّدمة من املجالس أثناء االجتامعات السنوية للتغذية
املشرتكة متعددة القطاعات ،عىل عكس التقارير السابقة اآلتية
من “مؤرش االلتزام بالجوع والتغذية”  .HANCIيجب أن تق ّدم
املراجعة املقبلة يف العام  2017الدالئل عىل تأثري دور “مجموعة
تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق األطفال” (من بني
جهات أخرى) يف زيادة تخصيص ميزانيات للتغذية.

تطوير ت
ين
السياسي� ينظرون من خالل
اق�احات :جعل
عدسة التغذية

ح ّرك عرض البيانات السنوية الذي ق ّدمه “مؤرش االلتزام بالجوع
والتغذية” يف العام  2013إىل الربملانيني النقاش بني النواب حول
طريقة زيادة اإللتزام السيايس بالتغذية .واحتل “مؤرش االلتزام
بالجوع والتغذية” يف تنزانيا يف العام  2013املركز السابع من أصل
 45مركزا ً؛ بارتفاع مركز واحد بعدما كان يف املركز الثامن يف العام
 .2012ولكن تحاليل تقرير الدولة وجدت أن اإلنفاق العام تراجع
منذ  ،2011وامليزانيات الفعلية الخاصة بالتغذية كانت ضعيفة،
مع صعوبة ترجمة سوء التغذية املزمن إىل عملة سياسية .وظهرت
فكرة منارصة إدخال قضايا التغذية يف مانيفستو البيانات الرسمية
لألحزاب السياسية بينام كانت الدولة تقرتب من انتخابات عامة
وتحصل عىل رئيس جديد مع احتامل وصول حزب سيايس جديد
إىل السلطة .وكانت األسباب وراء هذه املبادرة ثنائية الطابع :أوالً
إضفاء الطابع املؤسسايت عىل اإلرادة السياسية لدعم التغذية؛
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وثانياً ،خلق حالة من تحميل املسؤولية لألحزاب السياسية كذلك
للحكومة املوجودة يف السلطة يف حينها.
أرشكت “مجموعة تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق
األطفال” ،بدعم من “أنقذوا األطفال الدولية” و“الرشاكة من أجل
التغذية يف تنزانيا” ،إستشارياً لتطوير خطة اسرتاتيجية ورسم خارطة
فصلت
للمجاالت التقنية التي يتو ّجب عىل املجموعة الرتكيز عليها .وقد َّ
االقرتاحات نوع األنشطة فيام يخص التغذية ،والتي يجب تضمينها يف
جميع مانيفستو البيانات الرسمية السياسية .وتشتمل عىل التايل:
•االستثامر يف تغذية الرضّ ع وصغار األطفال؛
•تحسني حصة استهالك املعادن متعددة املغذيات؛
•تحسني تغذية األمهات واألطفال؛
•تلبية احتياجات األطفال ،والنساء ،واملنازل التي تعيش ظروفاً
صعبة؛
•ترويج األمن الغذايئ وأمن التغذية للمنازل؛
•الوقاية من األمراض غري املعدية  NCDsواملرتبطة بالنظام الغذايئ
وإبقائها تحت السيطرة؛
•االستثامر يف الرقابة الغذائية ،ومسوحاتها ،وإدارة معلوماتها؛
•مضاعفة االستثامر يف عالج سوء التغذية الحاد الشديد SAM؛
•ترويج ودعم األبحاث والتطوير لتحسني التغذية؛
•والتطرق اىل التغذية يف حاالت الطوارئ.
أطلق نائب وزير “تطوير املجتمع ،والجندرة ،واألطفال” كُتيباً (باللغتني
ظي
اإلنكليزية والسواحيلية) يف شباط/فرباير  2015أثناء نشاط َح َ
بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم .وقد أُ ِ
عطي رئيس املجموعة الربملانية
مهمة االجتامع مع اللجان الربملانية الدامئة من أجل ترويج االقرتاحات،
مبا فيها تلك املو ّجهة إىل األحزاب التي ليس لديها نواب يف الربملان .كان
الحصول عىل منارص برملاين ملتزم أمرا ً حيوياً لنرش اقرتاحات التغذية
عرب الربملان.
تب َّنت العديد من األحزاب السياسية االقرتاحات املص َّدقة من “مجموعة
تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق األطفال” PG-
 ،NFSCRمبا فيها “تشاما تشا مابيندوزي” ( CCMوهو الحزب الحاكم
حالياً) و“تشاما تشا دميقرازي نا ماينديليو”  .CHADEMAبالنسبة
لحزب “تشاما تشا دميقرازي نا ماينديليو” ،متّت مشاركة البيان الرسمي
مع أربعة أحزاب سياسية أخرى تحت مظلة منظمة واحدة .ويف
املحصلة ،أصبح هناك فهم متزايد بني النواب األعضاء يف الربملان لكيفية
تأثري التغذية عىل تطور الدولة .مبدئياً ،أراد النواب التأكد من أن
جميع األحزاب السياسية ،ما بني العامني  2015و ،2020ت ِ
ُدخل برصاحة
ووضوح “عدسة أو منظور” التغذية يف بياناتها الرسمية بشكل يتوافق
مع “اسرتاتيجية تنزانيا الوطنية للتغذية” وغريها من مجاالت الغذاء
الوطني والتغذية ذات األولوية.

3
4

رضورة أن يكون االنخراط مع النواب اسرتاتيجياً وعىل املدى
الطويل ،وليس القصري؛
رضورة أن يكون منارصو التغذية من منظامت املجتمع املدين
إستباقيني يف إرشاكهم نواب الربملان ،وإبقائهم عىل علم بأحدث
التطورات يف أمور التغذية ،والضغط للحفاظ عىل التغذية عىل
رأس سلّم أولوياتهم .وهذا يتضمن دعوتهم إىل االجتامعات،
والنقاشات الفردية ،وتشارك املعلومات معهم بشكل دائم.

يف تنزانيا ،حفّزت حركة  SUNعىل اإللتزام بالتغذية ،خاصة عرب الرئيس
الذي دعا الوزارات وغريها من الفاعلني الرئيسيني إىل التح ّرك ،مبا فيه
حسن تشكيل حركة SUN
زيادة امليزانيات الخاصة بالتغذية .وقد ّ
للمنصة متعددة الرشكاء عىل املستوى الوطني ومستوى املجالس الحوا َر
املفتوح واملشاركة يف قضايا التغذية .عىل سبيل املثال ،شارك أصحاب
املصالح املتنوعون ،مثل املجتمع املدين ،والجهات املانحة ،ووكاالت
األمم املتحدة ،وشبكات األعامل ،واألكادمييون يف وضع مس ّودة “خطة
العمل الوطني للتغذية يف تنزانيا” يف العام .2016
انبثقت “مجموعة تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق
األطفال” يف البداية بسبب شغف أحد نواب الربملان بالتغذية ثم كربت
لتصبح ذات هيكلية رسمية أكرث :وهي اليوم منظمة تتمتع بالصحة
وتنبض بالحياة .ويُلقي وجودها الضوء عىل األهمية الحيوية لإلرادة
السياسية عىل مستوى عا ٍل ،ووجوب الوصول إىل أبعد من الفرع
التنفيذي (الرئيس ،ونائب الرئيس ،ورئيس الوزراء ،والوزراء) ،مبا أن
أعمدة الحكومة األخرى (مثل الربملان) جوهرية يف هذا املجهود.
أخريا ً ،إن العالقة بني “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا” و”مجموعة
تنزانيا الربملانية لألمن الغذايئ والتغذية وحقوق األطفال” متجذرة عىل
أساس واقع أن املواطنني الفقراء والضعفاء الذين يعانون من سوء
التغذية هم الناخبون ،وأن نائبهم هو الذي ميثّلهم يف الربملان .وسوف
تواصل “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا” البناء عىل اإلنجازات ج ّراء
اإلنخراط اإليجايب مع نواب الربملان للتأكد من أن األحزاب السياسية
تَفي بوعودها التي وضعتها يف البيانات الرسمية لحمالتها اإلنتخابية.
ميكنك اإلطالع عىل نرشة “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا”
اإلخبارية يف الصفحة التالية:
http://www.panita.or.tz/images/panita/events/docs/
PANITA%20_Newsletter1.pdf

الخالصة

استفادت “الرشاكة من أجل التغذية يف تنزانيا”  PANITAمن دروس
عديدة نتيجة إرشاك الربملانيني يف تنزانيا ،وبينها:
 1رضورة جذب النواب األعضاء يف الربملان يك يستوعبوا طبيعة
املشكلة وما الذي ميكن القيام به؛
 2رضورة دعمهم بالخربة أو األدوات التقنية ،مثل البيانات بلغة
سهلة ،وتزويدهم باملعلومات الحديثة واملبنية عىل الدالئل؛
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قطاعات التنسيق
م�وع قانون أ
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الغذا� وأمن التغذية ف ي� كينيا
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غالديس
موغام� (اليسار) مسؤولة نقطة االتصال والتنسيق ف ي�
بي
حركة “توسيع نطاق التغذية” SUN
ف
مارجوري فوليجي ي ن
(اليم�) مسؤولة دعم  SUNي� اليونيسيف/
وزارة الصحة.
ف
غرايس غيتشوهي مسؤولة التغذية ي� وزارة الصحة.

شرق إفريقيا

مقدمة

اكتسب قطاع التغذية يف كينيا زخامً يف تحسني التزامه بتوسيع
نطاق التغذية .وتهدف “رؤية  ”2030للدولة إىل “تحويل كينيا
إىل أ ّمة مزدهرة ومنافسة عاملياً مع منط حياة عايل املستوى
بحلول العام  .”2030مع ذلك ،يعترب سوء التغذية حالياً أحد أكرب
كل من “الرؤية” وأهداف
التهديدات التي تحول دون تحقيق ٍّ
الدستور ( ،)2010والتي تشري إىل حق التغذية األساسية لجميع
األطفال ،وحق الغذاء لجميع الكينيني.
تواجه كينيا عبئاً مزدوجاً من سوء التغذية؛ فهي تسعى إىل خفض
مستويات نقص التغذية بينام تواجه يف الوقت نفسه ارتفاعاً يف
زيادة الوزن ،والسمنة ،واألمراض غري املعدية .لقد تراجعت نسبة
األطفال تحت عمر الخمس سنوات املصابني بالتق ّزم من  %35يف
العام  2009إىل  %26يف العام  ،2014غري أن طفالً واحدا ً من أصل
أربعة أطفال ما زال يعاين من سوء التغذية .¹عالوة عىل ذلك،
هناك نسبة  %4إضافية من األطفال تحت عمر الخمس سنوات
يعانون من الهزال؛ وهي نفس نسبة األطفال الذين يعانون من
زيادة الوزن .عىل املستوى الوطني ،ما يفوق ربع ( )%26النساء
والرجال يف عمر  49-15مصابون بزيادة الوزن ،مع  %7منهم
مص ّنفون عىل أنهم يعانون من السمنة.
يساهم أصحاب مصالح التغذية يف تطوير سياسات وترشيعات
قانونية لضامن أن تت ّم معالجة سوء التغذية عرب منهج متعدد
القطاعات ،وضامن أن يحدث تنسيق التغذية عىل أعىل مستوى
يف الحكومة ،وأن تحصل التغذية عىل األولوية يف خطط التطوير.
وهذا سيمكّن كينيا من تحقيق أهدافها يف النمو اإلقتصادي
والتطوير طويل املدى.

•تحقيق تغذية جيدة من أجل أفضل صحة لجميع الكينيني؛
•زيادة كمية ونوعية الغذاء املتوفر ،واملتاح ،وبأسعار معقولة
لجميع الكينيني ويف كل األوقات؛
•وحامية الفئات السكانية املع ّرضة للجوع باستخدام شبكات أمان
تجديدية أو مبتكرة وذات تكلفة ف ّعالة مربوطة بالتطوير طويل
املدى.
كانت “سياسة األمن الغذايئ وأمن التغذية” املحاولة األوىل إلدخال
التغذية يف السياسة الوطنية لألمن الغذايئ .وقد وضعت ما هو مطلوب
القيام به لضامن زيادة مستدامة يف اإلنتاج الغذايئ املتنوع ،وبأسعار
معقولة ،ويساعد عىل تلبية متطلبات التغذية .وهذا يتضمن تعزيز
تخزين وتصنيع امل ُنتَج الزراعي ،مبا فيه املاشية ومنتجات مصائد
األسامك ،والقدرة عىل االستجابة يف الحاالت الحرجة لطوارئ التغذية.
منسقة،
وبناء عىل ذلك ،من الرضوري أن تكون مختلف القطاعات َّ
يحسن التنسيق عىل
وم َراقَبة ،ومدعومة من مكتب أعىل .وسوف ّ
مستوى عا ٍل التآزر بني مختلف املؤسسات وكرس “الصومعة” املوجودة
بني الوزارات .يف العام  2012ط ّور قطاع التغذية ،وبدعم من الرشكاء،
“خطة عمل كينيا الوطنية للتغذية” ،²والتي تقود تنفيذ تدخالت
التغذية واألمن الغذايئ.
مع ذلك ،تتطلب الدولة انخراطاً واسع النطاق من قطاعات أخرى،
مثل الصحة ،والرتبية والتعليم ،والزراعة ،والحامية اإلجتامعية ،واملاء،
والتخطيط من أجل دعم وتعزيز صحة ورفاهية املواطنني.
ثالث ركائز ت
اس�اتيجية
أ
الولوية السياسية

بيئة السياسات

•الموقع
•الوضوح
ال ت ز
والنخراط
• إ
ل�ام إ

الحكم
ُ

•السياسات
ش
والت�يعات
•التنسيق ي ن
ب�
القطاعات
•التعاون متعدد
القطاعات

•المعرفة
الستفادة/
• إ
الممارسة

•الكمية
•النوعية

القدرة ش
الب�ية

القدرة عىل التوصيل

 ¹تقرير الغذاء العاملي ،تقرير الغذاء ،ملف الدولة  :2015كينيا .واشنطن العاصمة.
.Washington, DC
ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129819
filename/130030.pdf
“ ²خطة عمل جمهورية كينيا الوطنية للتغذية”  .2017-2012كالفرتون ،مرييالند:
مكتب كينيا الوطني لإلحصائيات  KNBSو “آي يس إف ماركو” .2012 ،ICF Marco
scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/10/Kenya- 
National-Nutrition-Action-Plan-2012-2017-final.pdf

ين
التمك�
بيئة

التمويل

أخصائ�
•عدد
يي
التغذية
•المهارات

أ
النظمة ن
والب�
التحتية

•المراقبة والتقييم
•إدارة المعرفة
الدارة المالية
• إ
يز
التجه�ات
•

مشاركة المجتمع

السلوك والممارسات

إدراكاً منها أن املزيد من العمل مطلوب ملعالجة العبء املزدوج
لسوء التغذية ،ط ّورت كينيا “سياسة األمن الغذايئ وأمن التغذية”
 FNSPيف العام  2012من أجل األهداف التالية:

الوعي والطلب

•آليات ردود الفعل
•قادة التغذية

منهج المرونة

•المعرفة
ال�امج/
•وضع ب
التطبيق

املصدر“ :اسرتاتيجية كينيا للتواصل والتحريك اإلجتامعي لتأييد التغذية” 2026-2016
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كام ت ّم تحقيق تق ّدم كبري من ِقبل الحكومة الوطنية لخلق بيئة متكّن
من تطبيق السياسة عرب الترشيع القانوين ،مبا فيه “مرسوم بدائل حليب
األم  ،”2012وترشيع الغذاء املد َعم.

ئ
م�وع قانون ت
ش
الغذا� وأمن التغذية
مق�ح للأمن
ي

كان الدافع لدى أصحاب مصالح حركة  SUNهو منارصة التنسيق
للتغذية عىل مستوى عا ٍل ،مبا فيه مكتب الرئيس ،وسكرتاريا رئاسة
الوزراء املؤلفة من وزارات رئيسية وحكومات عىل مستوى املقاطعة.

وقد ِ
وضع “مرشوع قانون األمن الغذايئ وأمن التغذية” 2014 FNSB
عىل الطاولة يف الربملان كمرشوع قانون لعضو خاص من ِقبل “املركز
اإلفريقي للدراسات النسائية”  ،AWSCو“كلية كينيا للحقوق” يف
جامعة “نريويب” .ويعترب “مرشوع قانون األمن الغذايئ وأمن التغذية”
حصيلة ضخمة من دراسة عن األمن الغذايئ يف كينيا ،ويوفّر فرصة
إلعطاء شكل مؤسسايت لبعض الهيكليات املق َرتحة ضمن “سياسة األمن
الغذايئ وأمن التغذية” ،والتي تأخذ بعني االعتبار الدالئل من انخراط
القطاعات األخرى .ويقرتح مرشوع القانون أن يكون موقع تنسيق
الغذاء والتغذية يف مكتب الرئيس.
ميتلك َس ّن مرشوع هذا القانون إمكانية وضع ما يتعلق بالتغذية
كأولوية سياسية عىل املستوى الوطني ومستوى املقاطعة ،وزيادة
االستثامر للتغذية عىل جميع املستويات مع وضع هدف اإلسهام يف
تحقيق “رؤية  ،”2030ويف نهاية األمر إنجاز تغذية جيدة كحق من
حقوق الناس .مع الدعم من جميع أصحاب املصالح ،سيزيد قطاع
التغذية تأييد الجهود املتامشية مع “اسرتاتيجية املنارصة والتواصل
 ”2026-2016لضامن تفعيل آليات التنسيق من أجل تحقيق نتائج
أفضل يف التغذية .تح ّدد ثالث ركائز يف هذه االسرتاتيجية القضايا ذات
األولوية ،ومن بينها التنسيق عىل مستوى عا ٍل ،وموقع قضايا التغذية،
والسياسات والترشيع القانوين.
يقرتح “مرشوع قانون األمن الغذايئ وأمن التغذية  ”2014إرشاك
الوزارات املعنية وأصحاب املصالح عىل املستوى الوطني ومستوى
املقاطعة من خالل “مجلس األمن الغذايئ وأمن التغذية” الجديد
(والذي يعمل عىل املستوى الوزاري) ،و“سكرتاريا األمن الغذايئ
وأمن التغذية” (والتي تعمل عىل املستوى الوطني الفرعي ومستوى
املقاطعة ،وتنفذ العمل التقني يومياً) .ستعطي هذه الهيكليات كينيا
الرؤية املناسبة للتغذية ،كذلك اإلنخراط عايل املستوى مبا أن التنسيق
حالياً يت ّم فقط داخل وزارة الصحة.

هيكلية المجلس ووظائفه

سريأس املجلس رئيس الدولة ويتمركز يف مكتبه ،مع عضوية مؤلفة من
الفاعلني الحكوميني وغري الحكوميني الذين يعملون عىل قضايا متنوعة
يف األمن الغذايئ وأمن التغذية .وتتضمن هذه العضوية سكرتريا ً حكومياً
من مجموعة واسعة من الوزارات (بينها الزراعة ،واملاشية والرثوة
والري ،والرتبية والتعليم ،وتطوير
السمكية ،والصحة ،وامليزانية ،واملاء ّ
التصنيع واملشاريع ،والعمل ،واألمن والخدمات اإلجتامعية) ،وممثلني
من املنظامت النسائية ،ومجموعات املستهلكني الرئيسية ،واملزارعني،
ورعاة املاشية ،والقطاع الخاص ،والرشكاء املانحني ورشكاء التطوير،
ومنظامت املجتمع املدين ،واملجاالت األكادميية والبحثية.
وتشتمل وظائف املجلس عىل التايل:
•مراجعة ووضع اقرتاحات فيام يتعلق مبسائل السياسات املرتبطة
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باألمن الغذايئ وأمن التغذية FNS؛
•إعطاء األولوية للربامج واألنشطة التي تعالج األمن الغذايئ وأمن
التغذية؛
•تقديم تقرير نصف سنوي عن األمن الغذايئ وأمن التغذية
الوطنيَني إىل الربملان؛
•نقل سلطة بعض الوظائف إىل لجان األمن الغذايئ وأمن التغذية
عىل مستوى املقاطعة؛
•تأمني اإلرشاف عىل مسائل األمن الغذايئ وأمن التغذية ،مبا فيها
اإلتجاه االسرتاتيجي للسياسات ،وتصديق االسرتاتيجيات من أجل
متكني “السكرتاريا” من اإلستجابة ملخاطر األمن الغذايئ وأمن
التغذية املوجودة والناشئة.
ئ
الغذا� وأمن التغذية
السكرتاريا الوطنية للأمن
ي
ستتألف “السكرتاريا” من خمس وحدات لتنسيق القضايا ذات
املواضيع املشرتكة يف “اإلتاحة والوصول” ،و“حاالت الطوارئ”،
و“التغذية” ،و“سالمة وجودة الغذاء” ،و”الحامية اإلجتامعية” املرتبطة
منسق يأيت من
باألمن الغذايئ وأمن التغذية .وسوف يرأس كل وحدة ّ
خط الوزارة املسؤولة يف حينها عن القضية ذات املواضيع املشرتكة.
ستكون مهمة “وحدة تحسني التغذية/أمن التغذية” الرتكيز عىل
تحسني التغذية عرب منهج دورة الحياة وترويجها ،والسيطرة عىل نقص
املغذيات الدقيقة واألمراض غري املعدية املرتبطة بالنظام الغذايئ،
وأمراض التغذية واألمراض املعدية ،والتغذية والرتبية الغذائية يف
املدارس ،وربط الرتبية الغذائية بتعزيز القدرات والوعي.

المستقاة
الدروس ُ

كانت عملية تطوير مرشوع القانون متعددة القطاعات وجمعت
رشعي القوانني (أعضاء
معاً املسؤولني التقنيني من الوزارات املعنية وم ّ
الربملان) .ت ّم تنسيق النشاط بأكمله بشكل أسايس من ِقبل “لجنة
الزراعة الربملانية” ،والتي عملت عن كثب مع مسؤولني من سلطة
الزراعة واألغذية ،ووزارة الصحة ،ووزارة الزراعة ،وشبكات  SUNمن
املجال األكادميي ،واألمم املتحدة  ،UNواملجتمع املدين.
يعالج اقرتاح القانون عددا ً من اإلقرتاحات التي وضعها أصحاب املصالح
يف حقل األمن الغذايئ وأمن التغذية ،باإلضافة إىل أهداف شبكات
حركة  SUNلرفع التغذية إىل أعىل مستوى يف الحكومة .كانت مسؤولة
نقطة إتصال وتنسيق  SUNيف املقاطعة رأس الحربة يف إرشاك أصحاب
املصالح يف التغذية مع غريهم من الفاعلني أثناء تطوير مرشوع القانون.
وتألّف الفريق األسايس من رؤساء شبكات  SUNوالرسميني من وزارة
الزراعة.
لقد د ّعمت عملية تطوير مرشوع القانون والعمل مع الربملانيني
املعرفة بعملية الترشيع القانوين يف الدولة لدى العاملني التقنيني يف
الوزارات املعنية .ويُتَوقع من هذا األمر أن يُلهم ترشيعات وتطبيقات
قوانني مامثلة من مرشوع القانون املقرتح يف نظام تقاسم الحكم ،وهو
املسؤول عن القطاع الصحي ،مبا فيه برامج التغذية .مع أن العديد
من أصحاب املصالح يرحبون بهيلكية الحكومة الجديدة (نقل الحكم
إىل مستوى املقاطعة) ،إال أن عملية نقل السلطة رمبا لعبت دورا ً يف
تأخري مترير “مرشوع قانون األمن الغذايئ وأمن التغذية”  .FNSBلقد
ت ّم تعديل مرشوع القانون يف العام  2015بالتشاور مع وزارات معنية
أخرى وتقدميه إىل “لجنة مجلس الشيوخ للزراعة” من أجل املراجعة.
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عبدوال� كا
يي

زيادة التمويل للتغذية
دور التأييد والتواصل ف ي� السنغال
ف
ن
ئ
القليمي ف ي� إدارة
يوسوفا�،
أمباركا
أخصا� “شبكة التغذية ي� الطوارئ”  ENNإ
ي
ي
ن
الوط� لـ”خلية محاربة سوء التغذية”  CLMمنذ
المنسق
المعرفة ،حاور
عبدوال� كاّ ،
يي
ي
ف
العام  ،2011وهي خلية إدارة سوء التغذية ي� السنغال ،وهو رئيس عملياتها منذ العام
 .2002يعمل أخصائياً ف ي� الصحة العامة والتنمية االجتماعية.

غرب إفريقيا

خلفية معلوماتية

يعترب التمويل من أجل التغذية “موضوعاً ساخناً” حالياً يتلقى
الكثري من االهتامم بني الدول الفاعلة املنخرطة يف توسيع نطاق
التغذية .وقد حققت السنغال تقدماً ملحوظاً ،ليس فقط عىل
مستوى اإللتزامات الحكومية مبيزانية التغذية فقط ،بل أيضاً يف
التأكد من تنفيذ التمويل الذي ت ّم الوعد به.

تضاعفت ميزانية الحكومة من  172مليون فرنك يف غرب إفريقيا
( CFA¹ما يعادل  295,000دوالر أمرييك) يف العام  2002إىل
حوايل  2.5مليار فرنك (ما يعادل  4.27مليون دوالر أمرييك ) يف
العام  ،2016وهي زيادة  14ضعفاً عىل مدى عقد ونصف .لقد
ت ّم ذلك عرب عملية طويلة من التأييد والتواصل من ِقبل عدد
من رشكاء التغذية ،ال سيام “خلية محاربة سوء التغذية» ،CLM
وهي خلية إدارة سوء التغذية يف السنغال.

أمباركا يوسوفاين ،أخصايئ “شبكة التغذية يف الطوارئ” ENN
املنسق الوطني
اإلقليمي يف إدارة املعرفة ،حاور عبدواليي كاّ ،
واملنسق الوطني منذ العام
لـ“خلية محاربة سوء التغذية”،
ّ
 ،2011عن دور املنظمة يف دعم سري العملية إذ أن الفاعلني
الذين يعملون حالياً عىل وضع ميزانية التغذية يف دول أخرى قد
يهتمون بسامع تجربة السنغال.

 1هل تستطيع إخباري عن تطور وارتقاء سياسات
التغذية ووضع برامجها ف ي� السنغال؟
لقد تطور منهج سياسات التغذية يف السنغال عرب ثالث مراحل
رئيسية:
 1ميكن اإلشارة إىل املرحلة األوىل التي تغطي فرتة -1950
 1970عىل أنها الحقبة التقنية ،والتي فيها ت ّم الرتكيز عىل
املسوحات واألبحاث يف تركيبة الغذاء ،إلخ...
 2كانت املرحلة الثانية ،من  1995إىل  ،2000تسمى “منهج
املرشوع” وركّزت عىل تدخالت التغذية املدنية بعد خفض
قيمة العملة الوطنية .وكانت معظم املشاريع مم ّولة من
“البنك الدويل” وترشف عليها الرئاسة.
 3منذ العام  ،2000نشأ منهج تغذية جديد مع برنامج تحسني
التغذية  ،NEPوالذي أرشك املزيد من الفاعلني والقطاعات.
وقد ت ّم تشكيل “خلية محاربة سوء التغذية” وربطها

مبكتب رئيس الوزراء يف العام  ،2001مع منهج متعدد القطاعات
ويهدف إىل أن يصبح لجنة تنسيق متعددة الفاعلني .كام ُو ِضعت
أيضاً بعض آليات التمويل وتشكّلت من متويل مشرتك من “البنك
الدويل” والحكومة.
يف السنغال ،كانت زيادة ميزانية التغذية عملية طويلة .يف األساس
كانت مطلباً من “البنك الدويل” (املانح الرئييس يف التغذية) لضامن
متويل التغذية من الحكومة ،وت ّم تسليط الضوء عليها أكرث من خالل
تقييم برنامج تحسني التغذية يف العام  ،2006والذي استنتج الحاجة
إىل مزيد من التمويل (جاء التقييم بدافع من نتائج “املسح الدميغرايف
والصحي”  DHSالذي أجرته الحكومة يف العام .)2005
إستجابة لذلك ،كتبت “خلية محاربة سوء التغذية” اسرتاتيجية تواصل
مسلط ًة الضوء عىل النتائج اإليجابية من املرحلة األوىل يف استشارة
أصحاب املصالح يف التغذية ،والتي استُ ِ
خدمت لتحريك املصادر.
املحسن (انظر السؤال  4للمزيد من التفاصيل) زيادة
أح َدثَ التأييد َّ
يف تخصيص الدولة ميزانية للتغذية من  172مليون فرنك (ما يعادل
 295,000دوالر أمرييك) إىل  1.7مليار فرنك (ما يعادل  2.9مليون دوالر
أمرييك) بحلول العام  .2007منذ العام  ،2011اتخذت زيادة ميزانية
التغذية شكالً مؤسساتياً مع مضاعفة الحكومة مليزانية التغذية مببلغ
 500مليون فرنك (ما يعادل  854,000دوالر أمرييك) كل سنة .ستكون
لدينا فكرة دقيقة عن الحصة التي تغطيها خطة التغذية الوطنية بنهاية
العام متى ما انتهينا من وضع تكلفة الخطة االسرتاتيجية املقبلة.

 2هل تستطيع إخباري عن خلفية “خلية محاربة سوء
التغذية” وأين يوجد موقعها داخل الحكومة؟

ت ّم تثبيت التنسيق عايل املستوى للتغذية يف الرئاسة يف العام  1995مع
“مفوضية وطنية” أرشفت عىل تطبيق “مرشوع التغذية املجتمعية”
 PNCبني َ .2000-1995ه َدف “مرشوع التغذية املجتمعية” إىل الوقاية
من ارتفاع مستوى سوء التغذية يف املدن بعد خفض “املجتمع املايل
اإلفريقي”  FCFAقيمة العملة .عندما ت ّم إنشاء “خلية محاربة سوء
التغذية” وربطها مبكتب رئيس الوزراء يف العام  ،2001بصمت االنتقال
من املرشوع إىل منهج الربنامج .لدى “خلية محاربة سوء التغذية” 40
موظفاً وهي مم ّولة من الحكومة ورشكاء التنمية.
1

العملة الوطنية للسنغال هي الفرنك  FCFAوهي املجتمع املايل اإلفريقي.
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 5كيف تتأكدون من أنكم تنفقون كل التمويل المتوفر؟

الستشارة
تزود بطاقات إ
أّ
الهل بمعلومات أ عن تغذية
الرضع وصغار الطفال
ّ
Haile Kampman

 3هل تعتقد أن هيكلية وموقع “خلية محاربة سوء
التغذية» كانا عامال ً هاماً ف ي� إنجازات السنغال فيما
يتعلق بالتغذية؟

نعم ،كان موقع وتنظيم “خلية محاربة سوء التغذية” هامني جدا ً يف
تحريك املصادر من خالل امليزانية الوطنية .يف الواقع ،إن متركز “خلية
محاربة سوء التغذية” يف مكتب رئيس الوزراء ميكن أن يجمع بسهولة
الوزارات األخرى (الزراعة ،والصحة ،إلخ ،)...والتي هي أيضاً أعضاء يف
“خلية محاربة سوء التغذية”.
تتألف “خلية محاربة سوء التغذية” من لجنة التخطيط حيث يوجد
ممثل عن كل الوزارات املعنية ،مبا فيها وزارة املالية .كل سنة ،يجتمع
أعضاء اللجنة يك يضعوا التكاليف ،والتخطيط ،وامليزانية لجميع أنشطة
التغذية من أجل أن يت ّم تطبيقها خالل السنة .يأخذ كل األعضاء جزءا ً
نشطاً يف هذا التمرين الذي يتميز بالشفافية والتشارك .وألن وزارة املالية
منخرطة بالكامل يف وضع ميزانية التغذية ،فهي تتقبّل امليزانية أكرثِ.

ت
ال�
 4كيف نجحتم ف ي�
ضمان إطالق التمويالت ي
خُ ِّص َصت للتغذية ف ي� السنغال؟

صحيح أن تخصيص التمويل من ِقبل الحكومة ليس أمرا ً كافياً ،وعىل
الشخص الكفاح من أجل تحرير التمويالت .يف بعض األحيان ،كلام
كان التمويل املخصص أكرب ،كلام كان تحريره أصعب .يف السنغال ،كان
التخطيط والتنسيق متعدد القطاعات مع وزارة املالية الخطوة األوىل
التي خلقت بيئة متكني لوضع ميزانية كافية وتحرير التمويل الخاص
بالتغذية.
الخطوة األخرى كانت العمل مع خزينة املالية لضامن استيعاب جيد
لالحتياجات وآلية تنسيق أفضل .أوالً ،نفذت “خلية محاربة سوء
التغذية”  CLMجلسة توجيه مع خزينة املالية حيث عرضت جميع
األنشطة املخطَّط لها من أجل التغذية وعملية تطبيقها .وقد مكّن
هذا األمر خزينة املالية من فهم سبب استخدام املال وسبب أهمية
تج ّنب الدخول يف عنق الزجاجة عند تحرير التمويل لتحقيق الجودة يف
التطبيق .ثانياً ،ت ّم تنظيم زيارة ميدانية إلطالع خزينة املالية عىل كيفية
تنفيذ األنشطة ومدى أهمية مواصلتها.
اإلجراء الهام اآلخر الذي اتّخذته “خلية محاربة سوء التغذية” كان
تدقيق الحسابات السنوي لعملياتها اإلدارية .وقد جلب هذا األمر
الشفافية والثقة بطريقة استخدامها املال .حتى اآلن ،أتاحت هذه
ِ
االسرتاتيجية تحرير  %100من املال الذي ت ّم تخصيصه للتغذية من قبل
الحكومة.
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يف السنغال ،قمنا باالبتكار عرب العمل مبارشة مع منظامت املجتمع
املدين  CSOsكرشكاء تطبيق .يت ّم اختيار منظامت املجتمع املدين
وإنشاء عقد من ثالثة أطراف يت ّم مع الحكومة ،والحكومة املحلية
(البلدية) ،واملجلس التنفيذي للمجتمع من أجل تطبيق أنشطة التغذية
بناء عىل التمويل الحكومي واألولويات املوضوعة يف خطة العمل
الوطنية للتغذية .حتى اآلن ،تعاقدت الحكومة مع  18مجلساً تنفيذياً
وطال التطبيق ما مجموعه  400بلدية .لقد ضَ من هذا النظام أقىص
توصيل لألنشطة ،ويت ّم إنفاق ما يصل إىل  %99من التمويل املتوفر .وقد
ت ّم االعرتاف بنظام إدارة “خلية محاربة سوء التغذية” كأفضل نظام
إداري من ِقبل “البنك الدويل” ووزارة املالية.

 6ما هي المجاالت أ
الساسية إلنفاق ي ز
م�انية التغذية
هذه؟

هناك مجموعة واسعة من األنشطة يت ّم تطبيقها عرب اآلليات املوصوفة
أعاله .وتتضمن :اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد ،CMAM
وإعطاء مكمالت فيتامني أ والحديد وحمض الفوليك للنساء الحوامل؛
والتخلص من الديدان؛ وتدعيم الغذاء ،ومجموعة عريضة من األنشطة
الحساسة للتغذية ،مثل مرشوع دعم األمن الغذايئ للمنازل ،وتدخالت
“املاء والرصف الصحي والنظافة الشخصية” .WASH

ال�امج ت
االس�اتيجية
كاف لتغطية جميع ب
 7هل التمويل ٍ
ذات أ
الولوية بالنسبة للسنغال؟
التمويل املتوفر غري ٍ
كاف لتغطية جميع االحتياجات .يف الواقع ،إن
تدخالت التغذية مط ّبقة يف  400بلدية من أصل  570بلدية موجودة
يف الدولة .هكذا ،ما زالت  170بلدية تحتاج إىل التغطية .كام مل يت ّم
توسيع نطاق جميع التدخالت يك تطال كل املستفيدين املحتملني يف
البلديات الـ 400التي متّت تغطيتها .عىل سبيل املثال ،تطال برامج
تعزيز النمو  %40فقط من املستفيدين املحتملني ،وتطال اإلدارة
املجتمعية لسوء التغذية الحاد حوايل  .%80هناك حاجة ملزيد من
التمويل يك تصبح تدخالت التغذية أعمق وأوسع ،ونحن نبحث عن
ذلك بفعالية.

ت
ال� يمكنك تقديمها إىل قادة
 8ما هي النصيحة ي
التغذية الذين يحاولون ضمان ي ز
م�انية للتغذية أو
تم تخصيصه للتغذية من ِقبل
تحرير المال الذي ّ
الحكومة؟

متتلك كل دولة تاريخاً فريدا ً من نوعه .ومن الهام التعلّم من تاريخ
بلدك الخاص عن فرص وعوامل التغيري .يف السنغال ،أهم فرصة كانت
تجربتنا يف إدارة سوء التغذية والوقاية منه .منذ بداية الثامنينيات،
كانت لدينا كتلة حرجة من الخرباء الوطنيني تعمل عىل إدارة سوء
التغذية والوقاية منه .وكان العمل مستمرا ً ،ما سمح للدولة االستفادة
من التجارب واستخدام املعرفة للتحرك إىل األمام .كام استفدنا من
عملنا مع منظامت املجتمع املدين وخربة اإلدارة العليا والتنسيق عايل
املستوى عىل النطاق الحكومي ،ما أعطانا قدرة هائلة عىل التطبيق.
كام بنينا عىل رشاكاتنا مع مختلف الوكاالت ،بينها اليونيسيف ،والبنك
الدويل ،إلخ ...ما يجعل األمر أسهل يف تحريك املصادر وضامن التطبيق
بجودة عالية .وهذه عملية نواصل البناء عليها والتعلّم منها.
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حركة  SUNوالقطاع الخاص
شبكات أ
العمال ف
نيج�يا والنيجر
�
ي ي
ن
ئ
أخصا� “شبكة التغذية ف ي�
يوسوفا�
أمباركا
ي
ي
ف
الطوارئ”  ENNي� إدارة المعرفة بوسط وغرب
إفريقيا .راقب اجتماعات شبكات أ
العمال
ف
نيج�يا والنيجر.
ّ
ولخصها ي� ي

غرب إفريقيا

ن
الميدا�”
مقدمة كتبها محررو ومحررات “التبادل
ي
 NEXف ي� “شبكة التغذية ف ي� الطوارئ” ENN
ت ّم إطالق “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية”  SBNيف
نيجرييا والنيجر يف نيسان/إبريل وآب/أغسطس  2016عىل التوايل؛
حرض أخصايئ “شبكة التغذية يف الطوارئ”  ENNيف إدارة املعرفة
بوسط وغرب إفريقيا األنشطة يك ي ّوثق ويستوعب العالقة بني
حركة  SUNوالقطاع الخاص عىل مستوى الدولة .لقد ه َد َف إطالق
“شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” يف كال البلدين إىل
تطوير رشوط وخطة عمل للتعامل مع الرشكات الخاصة .والتزمت
أصالً العديد من القطاعات واألعامل الخاصة بدعم التغذية يف هاتني
الدولتني؛ وكانت الغاية من إطالق الشبكات تسجيل أعضاء جدد.
يُنظَر إىل انخراط وإرشاك القطاع الخاص يف حركة  SUNعىل أنه
عنرص رضوري يف جهود توسيع نطاق تدخالت التغذية الناجحة.
ومفاد هذه النظرة أن الرشاكات مع األعامل مسألة جوهرية نظرا ً
لعدم وجود كيان وحيد لديه ما يكفي من التمويل ،واملصادر،
والخربة أو الوصول ملعالجة التحديات املعقّدة للتغذية املوجودة
اليوم .كام ش ّددت “أهداف التنمية املستدامة”  SDGsبشكل كبري
عىل الدور الذي يلعبه القطاع الخاص – “السؤال اآلن ال يتعلق
برضورة أو عدم رضورة إرشاك األعامل يف التنمية املستدامة ،بل يف
كيفية إرشاكها”.
مع ذلك ،هناك قلق بشأن كيفية إسهام القطاع الخاص بشكل ٍ
مجد
يف التنمية وبالذات يف التغذية ،إذ أن حوافزه تتمحور حول جني
األرباح .تتضمن مجاالت قطاع التغذية حيث ت ّم تحديد تضارب
املصالح  CoIالتايل :تسويق حليب األطفال اإلصطناعي؛ وتدعيم
املواد الغذائية األساسية؛ وإعادة تركيب األغذية؛ وخدمة توصيل
برامج الغذاء والتغذية املدرسية (أنظر تقرير “منظمة الصحة
العاملية” بعنوان “معالجة وإدارة تضارب املصالح يف تخطيط
وتوصيل برامج التغذية عىل مستوى الدولة” “منظمة الصحة
العاملية”  .2016متتلك حركة  SUNمجموعة أدوات للوقاية من
تضارب املصالح وإدارتها ( ،)2014 SUNوالتي تقرتح ُسبالً لتطوير
سياسة تضارب املصالح ومنهجاً مبنياً عىل أساس تحديد املخاطر.
خارج حركة  ،SUNينخرط القطاع الخاص بشكل كبري يف برامج
التنمية والربامج اإلنسانية يف قطاعات ال تتعلق بالغذاء ،مثل
اللوجيستيات ،واإلتصاالت عن بعد؛ والتحويل املايل اإللكرتوين،
ومنصات التواصل اإللكرتونية ،إلخ ...وتعترب مجاالت االنخراط هذه

أقل خطرا ً فيام يخص تحديد تضارب املصالح مقارنة مبجال الغذاء
والتغذية.

نيج�يا
ي

نظّم “اإلتحاد العاملي لتحسني التغذية”  GAINو“شبكات أعامل
حركة توسيع نطاق التغذية” بشكل مشرتك النشاط يف نيجرييا.
وعرض إطالق النشاط نقاشات مستفيضة حول سوء التغذية يف
الدولة ،وكيف ميكن لألعامل ،والحكومة ،ومنظامت املجتمع املدين
العمل معاً ملعالجة املشاكل.
وقد ركّز النشاط عىل مواضيع مثل:
 1كيف تستطيع األعامل االنضامم إىل الحرب ضد سوء التغذية،
وما هي الحجة التجارية لالستثامر يف التغذية؟
 2كيف نستطيع تحسني األنشطة الحالية يك نطال الفئات األكرث
ضعفاً وعرضة للجوع؟
 3ماذا تستطيع “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية”
القيام به لخفض املخاطرة املالية املرتتبة عىل االستثامر يف
التغذية؟
 4كيف تستطيع األعامل صياغة شكل الطريق إىل األمام فيام
يتعلق بسوء التغذية؟
وقد تناولت التعليقات اإلفتتاحية السؤال التايل :ملاذا نحتاج إىل
الحل لسوء التغذية يف نيجرييا؟ إن لسوء
األعامل يك تكون جزءا ً من ّ
التغذية آثارا ً سلبية واضحة عىل منو االقتصاد ،خاصة يف تكاليف
العناية الصحية .يعاين أكرث من ثلث أطفال نيجرييا تحت عمر
الخمس سنوات من سوء التغذية ،بينام ينجم عن نقص الفيتامينات
واملعادن خسائر تتجاوز  1.5مليار دوالر أمرييك سنوياً يف الناتج
املحيل اإلجاميل .يكون األشخاص البالغون املرىض أقل إنتاجية
إقتصادياً ،ما يؤثر سلبياً عىل الدخل الوطني .وقد وصفت مجموعة
نقاش من الخرباء حول املهارات القيادية لألعامل يف الحرب ضد سوء
التغذية إفريقيا عىل أنها الجبهة املقبلة ،مبا أن األعامل املستث ِمرة يف
الزراعة تشكل حافزا ً ضخامً للنمو .تستطيع األعامل أن تلعب العديد
من األدوار يف دعم التغذية ،مبا فيها :اإلنتاج الزراعي ،وتدعيم الغذاء
والتدعيم البيولوجي ،وإنتاج وتسويق األغذية املك ّملة واملغذيات
الدقيقة ،وإنتاج األغذية العالجية الجاهزة لالستخدام .مع ذلك،
تحتاج األعامل إىل االجتامع يف منصة واحدة ،مثل “شبكات أعامل
حركة توسيع نطاق التغذية” ملناقشة القضايا .وقد أشار رأي املنسق
العاملي لـ “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” إىل أن
األعامل يجب أن تشارك يف مخاطر االستثامرات الجديدة يف التغذية،
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املضافة ،ومصادر االستثامر اإلجتامعي ،واالبتكار ،واالستثامر .تستطيع
األعامل توفري املعرفة التقنية ،واستخدام قدرتها التسويقية ،ومهاراتها،
لحل مشاكل التغذية يف النيجر.
والتكنولوجيا لديها بهدف دعم التأييد ّ

الصيد للمجتمعات
تم تعميقها
َ
تتيح بركة أسماك ّ
المحلية ألهداف تجارية ف ي� “وارا وارا” بالنيجر

WFP/Tim Dirven

خاصة عند النظر إىل املستهلكني ذوي الدخل املحدود .كيف نقنع
بالتوسع نزوالً إىل املستهلكني ذوي الدخل املحدود؟ إن أحد
األعامل
ّ
أدوار “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” هي ضامن نرش
مصادر األبحاث لدعم األعامل من أجل الوصول اىل هذه الغاية.
أما مجموعة النقاش الثانية ،والتي تض ّمنت ممثلني عن “أغذية دانسا”
و“أوالم كوكو نيجرييا” ،و“يونيليفري نيجرييا” ،فسلّطت الضوء عىل
بيانات البنك الدويل التي أشارت إىل وضع التغذية املزري يف الدولة،
ومت ّيز السكان النيجرييني بأنهم من الفئة الشابة؛ هكذا هناك احتامل
هائل لفرص السوق النيجريي .واالنخراط يف “شبكات أعامل حركة
توسيع نطاق التغذية” فرصة لألعامل يك تنشئ منصة نقاش مع
الحكومة وغريها من أصحاب املصالح حول القضايا املرتبطة بانخراط
األعامل يف التغذية ،مثل خلق الطلب عىل األغذية املغذية وتوفري
املعلومات عن التغذية وسلوكيات املستهلك.
ومن أفكار املشرتكني األخرى عن اسرتاتيجية “شبكات أعامل حركة
توسيع نطاق التغذية” :SBN
•يجب أن ت ِ
ُدخل حمالت توعية املستهلك منصات جديدة بديلة
لخلق الوعي ،مثل الفيديو ،ووسائل إعالم التواصل اإلجتامعي،
إلخ...؛
•هناك مشاكل جادة يف تركيبة البنى التحتية والتوزيع يجب
معالجتها من أجل التسويق التجاري لألغذية؛
•إن مشاركة أفضل املامرسات فيام يتعلق باالنخراط مع العائالت
املزارعة حول التغذية مسألة جوهرية؛
•وعىل “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” النظر يف
ترويج مشاريع الشباب االستثامرية الرائدة يف الزراعة.

النيجر

َ
هدف إطالق “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” يف النيجر
إىل توضيح دور وانخراط القطاع الخاص يف تطوير شبكة أعامل يف
الدولة.
افتُ ِتح اإلطالق من ِقبل رئيس “الجمعية اإلفريقية للتصدير الزراعي”
 ،AAFEXوهي مجموعة من مص ّدري الزراعة واألغذية الزراعية من
 16دولة إفريقية ،بينها النيجر .بحسب “الجمعية اإلفريقية للتصدير
الزراعي” ،إن للقطاع الخاص دورا ً يلعبه يف دعم األولويات الوطنية
للتغذية من خالل رفع فعالية عملياته يف األعامل ،وسلسلة القيمة
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منسق “تحالف املجتمع املدين لحركة توسيع نطاق
لقد حثّ ّ
التغذية”“ SUN-CSAشبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية”
عىل القيام بالتزامات أكرب تجاه رفاهية األطفال والنساء يف النيجر،
وأعاد تأكيد استعداد املجتمع املدين لـ“توسيع نطاق التغذية” SUN
يف النيجر ملساعدة القطاع الخاص يف أنشطته بهدف دعم التغذية يف
الدولة .وت ّم تحديد الطرق التي ميكن للقطاع الخاص اإلسهام فيها من
أجل تقوية التغذية يف النيجر كالتايل:
•االستثامر يف األغذية والزراعة ،واالبتكار والتجديد ،ومضاعفة
القدرة التسويقية؛
•تدعيم األغذية؛
•املنهج املبني عىل السوق املحيل من أجل تطوير االستجابة يك
تكون مالمئة لالحتياجات الغذائية؛
•والتوعية يف أماكن العمل بأهمية التغذية.
وركّزت مجموعات النقاش عىل دور األعامل يف تقوية التغذية
والتزامات القطاع الخاص ،إىل جانب معايري العضوية يف “شبكات أعامل
حركة توسيع نطاق التغذية”.
وقد تخلل إطالق “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” اجتامع
“دوسو” (مقاطعة النيجر) بهدف ترويج منتجات الرشكات
حاشد يف ّ
األعضاء يف “الجمعية اإلفريقية للتصدير الزراعي” وغريها من رشكات
الزراعة الغذائية ،وزيادة التوعية بشأن تغذية النساء الحوامل واألمهات
املرضعات .وأخريا ً ،ت ّم تنظيم مناظرة عىل التلفزيون الوطني لرشح
الحيثيات وراء تأسيس “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية”
يف النيجر ،واإلسهام الذي ميكن للقطاع الخاص القيام به يف الحرب ضد
سوء التغذية ،والتزامه بتقوية التغذية يف النيجر.

الخالصة

ت ّم إطالق “شبكات أعامل حركة توسيع نطاق التغذية” لنيجرييا
والنيجر من أجل بدء الحوار مع القطاع الخاص عن سبب وكيفية
انضامم مجتمع األعامل إىل الحرب ضد سوء التغذية محلياً وعاملياً.
وقد أدرك أصحاب املصالح يف كال البلدين الفوائد املحتملة لألعامل
يف العوائد اإلقتصادية ،كذلك يف الطاقة والتجديد التي ميكن لألعامل
اإلسهام بها ملحاربة سوء التغذية .مع ذلك ،يبقى عىل الحكومتني أن
تط ّورا اسرتاتيجيات واضحة لضامن التزام القطاع الخاص بقواعد وقوانني
تسويق اإلنتاج الغذايئ ،وزيادة التوعية بالحاجة إىل إدارة وتج ّنب
تضارب املصالح يف جميع مراحل انخراط القطاع الخاص يف توسيع
نطاق الغذاء والتغذية.
املراجع
منظمة الصحة العاملية “ -معالجة وإدارة تضارب املصالح يف تخطيط
وتوصيل برامج التغذية عىل مستوى الدولة”
www.who.int/nutrition/publications/COI-report/en
 - 2014 SUNأدوات حركة  SUNللوقاية من تضارب املصالح وإدارتها.
مالحظة مرجعية آذار/مارس .2014
gsogeneva.ch/wp-content/uploads/Toolkit_ENG_web.pdf
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“ريتش”  REACHلتوسيع نطاق التغذية SUN
دعم أ
المم المتحدة لتوسيع نطاق التغذية ف ي�
بوركينا فاسو

ميمونة إتش دودو وعثمان أودراغو هما المنسقان لـ”ريتش”
 REACHف ي� بوركينا فاسو.
يب� ي ن
ت� أوارو مسؤولة قسم التغذية ف ي� وزارة الصحة.
ف
ف
ين
غوس� آالن ،ونيكوال بيدو يعملون ي� سكرتاريا
دونا� ،وتانيا
كلويه
ي
ف
“ريتش”  REACHالمتمركزة ي� روما.

غرب إفريقيا

حركة “توسيع نطاق التغذية”  SUNف ي� بوركينا فاسو:
الفرص والتحديات

انضمت بوركينا فاسو اىل حركة  SUNيف العام  2011من أجل
معالجة املعدالت املرتفعة باستمرار يف نقص التغذية (  %30.2تق ّزم
و %10.4هزال بني األطفال تحت عمر الخمس سنوات )¹وتوسيع
نطاق األنشطة التي متتلك تأثريا ً ملحوظاً عىل التغذية .إن مدير
التغذية يف وزارة الصحة هو منسق االتصال الحكومي لحركة SUN
وينسق “املجلس الوطني لتنسيق التغذية”  CNCNالذي ت ّم
ّ
تأسيسه يف العام  .2008هذا املجلس التابع لوزارة الصحة يجمع
معاً مختلف الوزارات التي تساهم يف التغذية (الزراعة ،والرتبية
والتعليم ،واملاء والنظافة الشخصية والرصف الصحي ،والحامية
اإلجتامعية).
يف بوركينا فاسو ،تغطي تدخالت التغذية سياسات وبرامج ت ّم
تطويرها بشكل منفصل يف أقسام وزارية مختلفة ال تتشارك
نفس الهدف العام .تركّز اسرتاتيجيات التغذية وملفات السياسات
املوجودة عىل قطاع الصحة/التغذية .ويتجاهل هذا املنهج عوامل
جوهرية عندما يتعلق األمر مبعالجة سوء التغذية يف قطاعات املاء
والرصف الصحي ،والزراعة ،والحامية االجتامعية عىل سبيل املثال.

زاوية
تم تأسيس ش�اكة “ريتش” ( REACHالجهود المتجددة
ّ
ضد جوع أ
الطفال) ف ي� العام  2008من ِقبل “اليونيسيف”،
و“منظمة الصحة العالمية”  ،WHOومنظمة أ
الغذية والزراعة
“الفاو” ،و“برنامج الغذاء العالمي”  ،WFPوانضم إليها الحقاً
الدول للتنمية الزراعية”  .IFADمنذ بدايتها،
“الصندوق
ي
استخدمت وصقلت “ريتش” منهجاً متعدد القطاعات ،مركِّزة
ت
ال� تهدف إىل بناء القدرة الوطنية ف ي� ُحكم التغذية
عىل الدول ي
أ
وتم إرسال
وتوسيع نطاق النشطة ضد سوء التغذيةّ .
“ريتش” إىل  20دولة ت
ح� اليوم بناء عىل طلبات من الحكومات
ف
وأم�كا الالتينية،
والكاري� .نموذجياً ،يكون
ي� إفريقيا ،وآسيا ،ي
بي
المحل وسيطان مدعومان
لدى فريق “ريتش” عىل المستوى
ي
ف
من سكرتاريا “ريتش” العالمية المتمركزة ي� مكاتب “برنامج
ف
ت
تطور أدوات ودالئل
وال� ّ
الغذاء العالمي” الرئيسية ي� روما ،ي
إرشادية ،وتوثّق أفضل الممارسات من الدول والمواد ،وتو ّفر
الخ�ة لتطوير ُحكم جيد ف ي� التغذية.
ب

ال يس ّهل ربط التغذية بالقطاع الصحي وحده تنسيق منهج متعدد
القطاعات ،من هنا الحاجة إىل إنشاء “املجلس الوطني لتنسيق
التغذية” ،وهو هيئة عليا تض ّم الوزارات األساسية.
انضمت حكومة بوركينا فاسو اىل مبادرة “ريتش” يف العام 2014
املحسن ملنهج التغذية
الستغالل الفرص املتاحة ج ّراء التنسيق َّ
متعدد القطاعات.

إسهام “ريتش” ف ي� حركة SUN

ت ّم تأسيس “ريتش” عىل التزامات سياسية ُو ِضعت من خالل حركة
 SUNوز َّودت الحكومة بالدعم لتسهيل وتنسيق ُحكم التغذية
عىل املستوى الوطني .يعمل وسطاء “ريتش” مبارشة مع مسؤول
نقطة االتصال والتنسيق الحكومية لحركة  SUNولجنة وكاالت
األمم املتحدة التقنية للتغذية من أجل تطبيق أنشطة التغذية
ذات األولوية التي ت ّم تحديدها والتوافق عليها من جميع أصحاب
املصالح.
وبشكل أكرث تحديدا ً ،يركّز دعم “ريتش” يف بوركينا فاسو عىل التايل:
 1تحليل مع ّمق لوضع التغذية وتحديد االحتياجات باستخدام
أدوات تحليل “ريتش” األساسية:
•ت ّم تجميع مسوحات التغذية املوجودة يف القطاعات ذات
الصلة بهدف تحليل وضع التغذية وتحديد االتجاهات يف
مختلف أشكال سوء التغذية والعوامل املح ّددة .وت ّم تطوير
لوحات التسجيل التي تغطي املؤرشات الرئيسية إلعطاء نظرة
شاملة عن الوضع عىل املستوى الوطني واإلقليمي.
•ت ّم رسم خارطة لتدخالت التغذية والفاعلني األساسيني يف
التغذية بهدف توفري نظرة شاملة عن التوزيع الجغرايف
لألنشطة والفاعلني (عىل سبيل املثال ،من يقوم مباذا ومتى).
هذا الرسم للخارطة ،مع تحليل وضع التغذية ،جعل تحديد
أفضل املناهج وأكرث االسرتاتيجيات مالءمة لتوسيع نطاق
التدخالت ذات األولوية ممكناً من خالل مقارنة مدى تغطية
املجموعات املست ْه َدفة.
•أخريا ً ،تتيح مراجعة مدى إدخال التغذية يف السياسات
والخطط االسرتاتيجية للقطاعات املساهمة يف التغذية رشح
القضية يك تؤخَذ التغذية بعني االعتبار بشكل أفضل يف
التخطيط القطاعي.
2

مراجعة “السياسة الوطنية للتغذية”  NNPوتطوير “إطار
عمل النتائج املشرتكة”  CRFللتغذية:
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مقاالت أصلية
ن
بيا�  :1اتفاق عىل أولويات التدخالت بناء عىل
رسم ي
ت
“إطار عمل النتائج المش�كة”
الرضاعة الطبيعية
مك ّمالت فيتامني أ
مك ّمالت الحديد وحمض
الفوليك
إدارة/معالجة سوء
التغذية الحاد املعتدل
إدارة/معالجة سوء
التغذية الحاد الشديد
أكياس اإلماهة/الزنك
التخلّص من الديدان
الناموسيات املعالجة
مببيدات الحرشات
العالج الوقايئ املتقطّع
يف الحمل
اإلستشارات قبل الوالدة
تنظيم األرسة

التغذية التكميلية
ترويج الصحة ،والنظافة
الشخصية ،والتغذية يف املدرسة
املتاجر التجريبية (تبيع األغذية
املدعومة واملنتجات الزراعية)
األمومة – التبديل إىل
الحدائق املنزلية
تربية الحيوانات املنزلية
منتجات الغابات
الغذائية غري الخشبية
تدعيم زيوت الطبخ
بفيتامني أ
ترويج أغذية الرضّ ع
الرصف الصحي التام
بقيادة املجتمع
مصادر مياه الرشب
معالجة مياه الرشب
البنى التحتية للرصف
الصحي
غسيل اليدين بالصابون

التحويالت النقدية
املرشوطة
التحويالت النقدية غري
املرشوطة
العناية الصحية املجانية

التعليم املتواصل

تعليم البنات
وإبقائهن يف املدرسة

•كان ملساندة سكرتاريا “ريتش” يف مشاركة التجارب واملامرسات
الجيدة من دول أخرى تأثري اسرتاتيجي عىل وضع مس ّودة هذه
امللفات اإلرشادية.
•وفّر وسطاء “ريتش” دعامً مفاهيمياً ملنسق االتصال والتنسيق
لحركة  ،SUNومتابعة لاللتزامات التي وعد بها مختلف أصحاب
املصالح ،ومراقبة لألنشطة ،وإنشاء لجنة تغذية متعددة القطاعات،
وجهودا ً لتحقيق اتفاق بني أصحاب املصالح عىل الرؤية املشرتكة
واألهداف.
•متتلك “السياسة الوطنية للتغذية”  NNPتركيزا ً متعدد القطاعات،
وتهدف إىل خفض مختلف أشكال سوء التغذية ،مع استهداف
التق ّزم بشكل أسايس كام يظهر يف التدخالت الرئيسية التسع
والعرشين لـ“إطار عمل النتائج املشرتكة”  CRFيف سبعة قطاعات
(انظر الرسم البياين) .وقد قاد اتفاق عىل مجموعة واحدة من
النتائج ،والتي أسهم فيها جميع أصحاب املصالح ،إىل جعل
“السياسة الوطنية للتغذية” سارية املفعول.
 3إنشاء شبكات حركة :SUN
•كانت بوركينا فاسو بطيئة يف إنشاء شبكات األمم املتحدة للعديد
من األسباب ،بينها انعدام االستقرار السيايس ،والذي قاد إىل
تعديالت مؤسساتية واعتامد مفهوم حركة  SUNمن ِقبل الفاعلني
املشاركني.
•لعبت “ريتش”  REACHدورا ً أساسياً يف اإلنشاء التدريجي
لشبكات  SUNعرب تحريك املصادر لتنظيم االجتامعات بني
مختلف الفاعلني ،كذلك املساعدة عىل تنسيق األنشطة يف
مختلف القطاعات والفاعلني املنخرطني يف منصة التغذية متعددة
القطاعات.
• َع ِمل وسطاء “ريتش” مع شبكات األمم املتحدة من أجل مساندة
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تطوير خطة العمل السنوية .وقد تضمنت خطة التأييد التي ت ّم
تطويرها مع “شبكات املجتمع املدين”  CSNsوتحتوي رسالة
مشرتكة لتسليط الضوء عىل التغذية بني الربملانيني من أجل
تسهيل االجتامعات عىل هذا املستوى وتوفري الدعم التقني.

المستقاة والخطوات المقبلة
الدروس ُ

رصف مسؤول نقطة
العمل التنسيقي معقّد وميلء بالتحديات .يت ّ
االتصال والتنسيق لحركة  SUNكمدير تغذية ويحتاج إىل مساعدة
تقنية إلمتام دوره .من هنا كان التعاون بني “ريتش” ومسؤول نقطة
االتصال والتنسيق لحركة  SUNوشبكات األمم املتحدة و“شبكات
املجتمع املدين” مفتاحاً أساسياً لتعزيز أجندة التغذية .وقد جاءت
مبادرة “ريتش” يف الوقت الذي كانت فيه بوركينا فاسو تضع منصتها
الخاصة متعددة القطاعات وتبدأ عملية تخطيط التغذية متعدد
القطاعات .توفّر “ريتش” التقنية الرضورية والدعم التشغييل ملساعدة
الدولة عىل إحراز تقدم يف التزاماتها مع حركة  .SUNوكان تضافر
الجهود وتحقيق التكامل بني األنشطة املط َّبقة عرب “ريتش” ووكاالت
األمم املتحدة من خالل تحريك أصحاب املصالح خطوة رئيسية
ساعدت عىل تقوية النتائج.
بينام تكون الحلول التقنية مطلوبة لنجاح حركة  SUNيف دولة ما،
يعتمد نجاحها أيضاً عىل البيئة املواتية ،وااللتزام من جميع الفاعلني
املنخرطني ،والقيادة الواضحة من ِقبل مسؤول نقطة االتصال والتنسيق
لحركة .SUN
أثناء املرحلة التالية ،سيت ّم توفري دعم كبري من “ريتش” لبوركينا فاسو
عىل الشكل التايل:
•إمتام خطة التغذية االسرتاتيجية متعددة القطاعات بنجاح ويف
وقت جيد بهدف تزويد ص ّناع القرار بإرشاد أفضل لتحسني
التغذية .وسترتافق هذه الخطة مع خطة مراقبة وتقييم
واسرتاتيجية تواصل للتأييد واملنارصة.
•ضامن تطبيق ناجح وف ّعال للخطة من خالل تنفيذ تقييم وطني
عن احتياجات بناء القدرة يف مجال التغذية.
•تحليل الخطط اإلقليمية والبلدية بهدف دمج أفضل للتدخالت
األساسية املوجودة يف خطة التغذية االسرتاتيجية متعددة
القطاعات.
•وتطوير أجندة تغذية مشرتكة لوكاالت األمم املتحدة من أجل
ضامن التكامل مع الجهود الوطنية املرتبطة بالتغذية ،وبينها
التضافر.

الخالصة

تطلَّب تطبيق حركة  SUNو“ريتش” يف بوركينا فاسو تنسيقاً وثيقاً
بني املبادرتني .وكرشيك تقني قوي ،استفادت “ريتش” من االلتزامات
السياسية وإطار عمل حركة  SUNالعاملية من أجل تعزيز تنسيق
ُحكم التغذية عىل املستوى الوطني من خالل التايل :توفري تقييم
لوضع التغذية وتحديد االحتياجات؛ ومراجعة السياسة الوطنية
للتغذية؛ وتطوير إطار عمل للنتائج املشرتكة؛ واألهم من ذلك ،إنشاء
“شبكات حركة  .”SUNأصبح تطوير الشبكات واضحاً يف ضوء حقيقة
أن لدى “ريتش” فرتة محدودة للتطبيق .إن إعطاء “شبكات حركة
 ”SUNوضعية رسمية وإنشاء إطار عمل تنسيق متعدد القطاعات هو
اسرتاتيجية مستدامة وممتدة حقاً ،وميكن االستفادة منها بعد انتهاء
مدة تطبيقها.
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مقاالت أصلية

سان سان ميانت

بوسنتا كومار كار

شبكة مجتمع ن
مد� جديدة
ي
لحركة SUN
نصائح حول التأسيس من
مؤيدي التغذية

القليمية إلدارة المعرفة ف ي� “شبكة التغذية ف ي� الطوارئ” ،ENN
بان�جي أخصائية آسيا إ
شاروالتا ي
ن
الفلب� لمؤيدي التغذية” مع المعرفة بشبكات التأييد .وهما سان
وضعت أسئلة من مؤيدي “تحالف ي
ن
سان ميانت ت
المد� لحركة توسيع نطاق التغذية” SUN CSA
ال� كانت مديرة برنامج “تحالف المجتمع
ي
ي
ف� ميانمار قبل أن تأخذ دورها الحال كاستشارية لتأييد التغذية ف� “ريتش”  REACHأ
المم المتحدة،
أ ي
ي
ي
المستشارين ف
ئ
الغذا� وأمن التغذية” ف ي� الهند.
�
من
ال
أجل
من
“التحالف
كب�
كار،
كومار
وبوسنتا
ي
ي
ي

جنوب وجنوب شرق آسيا

خلفية معلوماتية

تشكّل “تحالف الفلبني ملؤيدي التغذية”  PHILCANمن ِقبل
منظامت غري حكومية يف الفلبني منذ حوايل عقدين من الزمن ،ولديه
 12منظمة عضوا ً يف الوقت الراهن .إن التحالف ممثَّل يف هيكلية
الحكومة الرسمية لصياغة وتنسيق سياسات التغذية .يف العام ،2014
انضمت الفلبني إىل حركة توسيع نطاق التغذية  .SUNيخطط
“تحالف الفلبني ملؤيدي التغذية” إلعادة هيكلة نفسه كتحالف
مجتمع مدين ويبحث عن النصائح من التحالفات األخرى يف املنطقة
بشأن تأسيس الشبكات وإدارتها بنجاح.

أ
ت
ال� يجب أخذها ي ن
بع�
 1ما هي النقاط الساسية ي
االعتبار عند البدء بإحدى الشبكات؟ وما كانت
ت
ال� واجهتموها ف ي� البداية عندما
المشاكل ي
أنشأتهم شبكتكم؟

سان سان ميانت :القيادة القوية هي املفتاح األسايس .قائد قوي
وداعم وليس استبدادياً .يجب أن يحكم الشخص بكونه قدوة
يُحتذى بها ويضمن أن لكل نشاط ،سواء أكان اجتامعاً أو تدريباً
أو رحلة ميدانية استطالعية إلخ ،...نتائج تؤدي يف نهاية املطاف
إىل محطة جوهرية أخرى عىل طول خارطة الطريق .يجب أن
يكون العمل الذي تخطط له الشبكة مساندا ً ملا تقوم به الحكومة،
ويضمن أيضاً أن يطال الترشيع الذي ت ّم متريره جميع الناس ويفيد
املجتمعات .ولتحقيق هذا األمر ،تحتاج الحكومة إىل رشكاء.

بوسنتا كومار كار :يتطلب تشغيل التحالف منهجاً تحفيزياً ،وإدارة
ملعادالت القوة ،وشيئاً من املفاوضات واملساومة .إنها عملية توازن
إلبقاء اهتاممات الناس واملصلحة العامة يف أعىل األجندة .كيف
نضمن أال يتم إضعاف املنظامت الفردية القوية خالل عملية مراعاة
اإلجامع؟ نحن منظمة مبنية عىل املنارصة ،وعلينا تأييد قضية
الشعب عىل خط متوافق مع الحكومة وأخذ املواقف استنادا ً إىل
الدالئل .كام أن التمويل مشكلة تحدث يف البداية .عليك تحديد
املنظامت التي ميكنها تأمني التمويل األسايس يف السنوات األولية.

حددتم أية مجاالت ترك ّزون عليها؟
 2كيف ّ

بوسنتا كومار كار :كان هذا األمر عملية طويلة وممتدة قادها

أعضاء الشبكة .كام أرشكنا منظمة محرتفة لتصميم اسرتاتيجية
“التحالف من أجل األمن الغذايئ وأمن التغذية”  CFNSعرب عملية
تشاور .وقد رك ّزنا عىل استدامة األمن الغذايئ وأمن التغذية كمجال
محوري ورئييس .وضمن هذا املجال ،أعطينا األولوية لألنشطة
الخاصة مبا ييل :أ) انخراط األعضاء؛ ب) وإدارة املعرفة؛ ج) والتأييد
تول “التحالف من أجل األمن الغذايئ وأمن
املبني عىل الدالئل .وقد ّ
التغذية” العديد من التدخالت ،ومنها:
•ترويج الحق يف الغذاء والتغذية ،والوصول إىل األطعمة املغذية،
وتحريك التزام القيادات السياسية عىل أعىل مستوى ،والتخطيط
عىل نطاق محدود؛
•تطوير التوعية فيام يتعلق بأهداف “جمعية الصحة العاملية”

ن
المد� ف ي� آسيا
الزاوية  1تحالفات المجتمع
ي

ف
طلق
انضمت ميانمار إىل حركة  SUNي� نيسان/إبريل  .2013وقد أُ ِ
ن
المد� ف ي� ميانمار»  CSAللتغذية ف ي� العام
“تحالف المجتمع
ي
ن
ليضم العديد من
وتوسع
 2014مع ثمانية أعضاء ي
ّ
دولي�ّ ،
المنظمات الوطنية ،ولديه حالياً  52عضواً بينهم  40مجموعة
محلية .وتلقّت الشبكة تمويالت من آلية تمويل حركة ،SUN
أ
ن
وغ�هما من
والصندوق
االئتما� متعدد الطراف  ،MPTFي
ي
الجهات المانحة .انظر الصفحة:
scalingupnutrition.org/sun-countries/myanmar
تشكّل “التحالف من أجل أ
ئ
الغذا� وأمن التغذية»
المن
ي
الهندي ف ي� العام  2007وأصبح هيئة رسمية ف ي� العام 2014؛
مل� ي ن
وهو مجموعة قادة سياسات وبرامج ت ز
م� بإدارة المعرفة،
ويرعون التعاون والتأييد ن
المحسنة
لل�امج
المب� عىل الدالئل ب
َّ
ي
من أجل تحقيق استدامة أ
ئ
الغذا� وأمن التغذية .ويرتبط
المن
ي
بالمجموعة ث
أك� من  500منظمة وقائداً مؤثِّراً .وقد تلقى
ين
المانح� ،لكنه أيضاً يستغل تجربة
التحالف بعض تمويالت
أ
أعضائه بع� مجموعات العمل لمختلف النشطة ويستخدم
نموذج ت
االش�اك السنوي .انظر الصفحة:
http://www.transformnutrition.org/country-focus/
india/coalition-for-nutrition-in-india

NUTRITION EXCHANGE

19

مقاالت أصلية
و”أهداف التنمية املستدامة”؛
•وإعداد ترتيبات مؤسساتية لتحسني ُحكم الغذاء والتغذية من
مستوى القرية إىل املستوى الوطني ،مثل غرامساباس (مجالس
نواب قروية) ذات سلطات أوسع ،و“البعثة الوطنية للتغذية”،
وإعادة تنظيم مجلس التغذية التابع لرئيس الوزراء.
سان سان ميانت :ت ّم اختيار مراقبة “املد ّونة الدولية لتسويق بدائل
حليب األم” كنشاط رئييس .وكانت الحكومة مت ّر بعملية ترشيع يف
الربملان وتطلب من رشكات الحليب االلتزام باملد ّونة .وقد شعرنا أن
وزارة الصحة قد تحتاج إىل رشكاء للمراقبة واإلبالغ ،وهكذا واصلنا
اإلسهام عرب التأكد من تسجيل خروقات املد ّونة واتخاذ اإلجراءات
بشأنها .يف الوقت نفسه ،أجرينا تدريبات للمنظامت املحلية حول
مامرسات تغذية الرضّ ع وصغار األطفال.

 3كيف تضمنون انخراط جميع أ
متساو
العضاء بشكل
ٍ
بما أن لكل منظمة مجاالت ي ز
ترك�ها الخاصة؟

بوسنتا كومار كار :بحكم خربيت ،أجد أن هناك أربع نقاط أساسية
لضامن انخراط الجميع:
•نستخدم أجندة انخراط عضوية قوية جدا ً .قد يشعر عادة
الفاعلون الوطنيون والوطنيون الفرعيون األصغر بأنهم مه ّمشني،
لذا نحاول أن ن ِ
ُدخل الجميع قدر املستطاع عرب إحضار فاعلني
وطنيني عىل كل املستويات ،الدولة واملنطقة ،لضامن وجود اندماج
أفقي.
•لقد جددنا الدعوة للعضوية عىل فرتات منتظمة .وهذا ما أعطى
اإلشارة إىل أن املنظمة ديناميكية ومنفتحة عىل أجندة عضوية
تض ّم الجميع.
•الشفافية وإدارة املعرفة هام مبدآن رئيسيان .نتواصل بشكل
مفتوح ونُرشِك الناس بشكل استباقي يف النقاشات .من خالل
مجموعات العمل لدينا ،عملنا عىل تطوير منتجات املعرفة املبنية
عىل الدالئل عن مختلف املواضيع والوظائف التي ينخرط فيها أكرث
من  150قائد معرفة.
•مصداقية “التحالف” مسألة جوهرية .يعطينا الكثري من الرشعية

أن يرى األعضاء أن القادة يف الشبكة منخرطون يف مناقشة
السياسات ،وتطوير الترشيع يف مكتب رئيس الوزراء.
سان سان ميانت :يف ميامنار ،كانت هذه املرة األوىل التي يت ّم فيها
تشكيل شبكة تض ّم منظامت وطنية تعمل أيضاً عىل التغذية .وكانت
املنظامت تبحث عن الدعم وعن مؤسسة رسمية كمرساة ألنشطتها.
كام احتاجت “اللجنة الوطنية للتغذية” تحت مظلة وزارة الصحة
والرياضة إىل رشكاء أيضاً لتوسيع نطاق مبادرات التغذية عىل املستوى
الشعبي مبا أنها كانت مسؤولة عن التنسيق واالتصال لحركة  .SUNلقد
قمنا بالكثري من العمل التحضريي .ومل يكن ضامن االهتامم صعباً ،لكن
كانت الرسائل تحتاج إىل أن تكتب مس ّوداتها بشكل صحيح ،وتحتاج
مواد تدريب  SUNإىل التبسيط ،وجعلها سهلة عىل املتلقي وترجمتها
يف العديد من الحاالت.

 4ما كانت مبادرة الشبكة ف ي� االنخراط مع حكومة
بلدكم؟ هل يمكنكم إعطاؤنا بضعة أمثلة عن
ممارسة الضغط مع الحكومة بشكل ناجح؟

سان سان ميانت :إحدى أوىل النقاط التي ضغطنا فيها مع الحكومة
كانت الحاجة إىل بيانات تغذية أشمل وموثوقة وصحيحة أكرث .بيانات
التغذية الحديثة التي متثّل عامة السكان غري متاحة .ويعود تاريخ بعض
بيانات التغذية التي ت ّم استخدامها كمرجعية إىل العامني  2005و2006
وهي فرتة قدمية .كان جميع األعضاء يرصخون مطالبني بالبيانات؛ فنحن
نكتب تقارير إىل الجهات املانحة ،ونحتاج إىل بيانات موثوقة ،عىل األقل
بيانات ُمخ َرجة .من دونها ،كان تقدم عملية املراقبة صعباً جدا ً لذا كان
عم قريب سيتغري
اإلجامع بني أعضاء الشبكة عىل هذا الهدف سهالًّ .
وضع نقص البيانات املوثوقة والحديثة عندما يتاح “تقرير املسح
الدميغرايف والصحي”  .DHSوعىل عكس الدول األخرى ،هذا هو أول
مسح دميغرايف وصحي يف ميامنار.
يف األيام األوىل ،قبل التغيريات السياسية كانت تقارير الصحافة نادرة
وكانت تعترب مشاركة البيانات واملعلومات مع وسائل اإلعالم مسألة
حساسة .اآلن أصبح موظفو الحكومة قادرين عىل مشاركة املعلومات

فق�ة ف ي� “يانغون” بميانمار حيث يوجد قيد التنفيذ برنامج تسليم المال النقدي
ضاحية ي
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بحرية أكرب مع رشكاء التطوير ووسائل اإلعالم .كام دعمنا انتاج
معلومات نوعية وكمية باإلضافة إىل نرش هذه املعلومات .يف الحقيقة
س ّهلت التغيريات السياسية عملنا واستفدنا من البيئة املواتية يك ت ِ
ُدخل
أساليب التواصل املبتكرة مع السلطات الحكومية ومجموعات املجتمع
املحلية.
يجب أن يبني املرء الثقة للعمل مع الحكومة ،وتحتاج العالقة إىل أن
تخف صعوبة إقناع
تنمو مع مرور الوقت .متى ما بُ ِنيت هذه العالقةّ ،
ص ّناع القرار بناء عىل الدالئل الصلبة.
بوسنتا كومار كار :يوجد يف “التحالف” مكان مخصص ألربعة ممثلني
عن الحكومة وقد ج ّربنا تسهيل متثيل كبار الشخصيات الحكومية يف
برامجنا ويف هيكليات ُحكمنا .كام عملنا أيضاً مع هيئات شبه قضائية،
مثل “هيئة الدولة للغذاء” يف “أوديشا” ،وكان األمر بتكليف من “قانون
األمن الغذايئ الوطني” لتحسني الوصول إىل األغذية واالستحقاقات
الغذائية .واألهم من ذلك أن “التحالف” عمل بشكل وثيق مع ص ّناع
السياسات للتأثري عىل تفكريهم وأنشطتهم فيام يتعلق باألمن الغذايئ
وأمن التغذية.

 5ما هي نقاط التعاون مع الشبكات أ
الخرى ،خاصة ف ي�
قطاع أ
العمال؟

بوسنتا كومار كار :النقطة الرئيسية يف التعاون مع أية شبكات أخرى
هي تحريك أجندة االهتامم الشعبي .ال توجد مشكلة حقيقية يف
االنخراط مع األعامل املسؤولة إجتامعياً طاملا أن األجندة بطبيعتها
ذات اهتامم شعبي .نحتاج إىل ض ّم وإرشاك الحكومة بحيث يكون
هناك توافق بني أصحاب املصالح والرسالة ،وتت ّم محاربة سوء التغذية
وانعدام األمن الغذايئ معاً .إن “مرشوع قانون املسؤولية اإلجتامعية
للرشكات” يف الهند مصدر كبري ،وبحكم القانون يجب استخدام  %2من
األرباح للتطوير اإلجتامعي ،هكذا توجد الكثري من املوارد املالية املتاحة
من خالل هذا األمر .ويستطيع املجتمع املدين استخدام هذه القدرات
من أجل تحسني سالسل القيمة املضافة للغذاء والتغذية ،وإدخال
الزراعة الذكية مناخياً والحساسة للتغذية ،أو تقنية املعلومات ومهارات
اإلدارة املحرتفة املتاحة داخل األعامل املسؤولة إجتامعياً.

فعال؟ هل
العالم بشكل ّ
 6كيف يمكن شإ�اك وسائل إ
يمكنكم إعطاؤنا أمثلة ناجحة عن شإ�اك وسائل
العالم ف ي� دولكم؟
إ

بوسنتا كومار كار“ :ما مل تستطع إدارة وسائل اإلعالم ،فإنها ستديرك”.
أحد النامذج التشغيلية التي شكّلناها يف “التحالف من أجل األمن
الغذايئ وأمن التغذية”  CFNSهي مجموعة عمل “تكنولوجيا
املعلومات واإلعالم” .نحاول إرشاك وسائل اإلعالم عىل مستويات عديدة
– املراسلني من املجتمع ،واملراسلني املحليني ،حتى النساء من املنظامت
عىل املستوى الشعبي ميكنهن جلب املعلومات – القصة الحقيقية.
تحتاج وسائل اإلعالم إىل رؤية الدالئل من امليدان يك تقتنع وتنخرط
منذ البداية.
العقبة الثانية هي انزعاج وسائل اإلعالم من كرثة استخدام املجتمع
املدين املصطلحات التقنية .علينا التواصل بلغة سهلة .املثري لالهتامم
أن كل شخص اليوم أصبح مراسالً صحفياً مع منو مواقع التواصل
االجتامعي .يجب أن نستغل الوضع يف هذه الساحة اإلعالمية.

ين
الفلب� لمؤيدي التغذية»
نقاط أساسية لـ “تحالف
PHILCAN
فعالة
•ضمان قيادة قوية وداعمة مع َّززة بالشفافية وآلية ُحكم ّ
توجه الشبكة.
ّ
•تطوير أجندة واضحة ومحددة تستجيب الحتياجات الدولة
بناء عىل الدالئل ،وتدعم السياسات الوطنية.
أ
وضم الجميع – “مع الكل للكل».
•الوصول إىل البعد ّ
•االستثمار ف� صقل العالقات مع أ
العضاء ،والحكومات ،وجميع
ي
ين
الفاعل� ف ي� التغذية.
العالم وآخرين خارج قطاع التغذية
•االنخراط مع وسائل إ
واستخدام لغة سهلة.

كب�تان مع اختالفات لغوية
 7الهند وميانمار دولتان ي
وثقافية بع� المناطق .كيف تحافظون عىل ي ز
ترك�كم
الهداف الوطنية بينما تحفّزون أ
عىل أ
العضاء
ليكونوا نشطاء محلياً؟

بوسنتا كومار كار :يجب أن يكون هناك توافق يف األهداف يف بلد
ضخم كالهند ،ولديه حكومات عىل املستوى الوطني ،ومستوى الوالية،
واملستوى املحيل .ركّزت جهودنا عىل استهداف الواليات واملناطق
بحيث نتموضع كمنصة قوية تض ّم الجميع يف املجال العام .من أجل
القيام بذلك ،نعقد اآلن جلسات استشارية عىل مستوى الوالية .ونسعى
لضامن متثيل عىل أعىل املستوى لألشخاص من الواليات يف هيكليات
ال ُحكم ،مثل هيئة املجلس والهيئة العامة .بعد القيام بحملة ناجحة
للعضوية ،لدينا اآلن أعضاء من  14والية هندية .إذا ً هناك اسرتاتيجية
واعية للوصول ،وإرشاك األعضاء والقادة من ث َّم تصبح املنصة موثوقة
ورشعية أكرث .من خالل جهود ُمت َع َّمدة ،تضاعف التمثيل املحيل يف
مجموعات العمل لدينا ويف مختلف املجتمعات ،كام منتلك خطة
لتأسيس هيئات استشارية عاملية ووطنية.
سان سان ميانت :ميكننا البدء بالعمل مع هيئات ضخمة محلية وشبه
حكومية لديها شبكات عىل املستوى الوطني ونزوالً حتى مستويات
القرية .ال ميكننا التحرك يف جميع أنحاء الدولة ،لكن لدينا رشكاء يف
“التحالف” ،مثل “رابطة ميامنار لرعاية األمومة والطفولة” و“جمعية
النساء التعاونية” .كام هناك جهات أخرى يف القطاع الخاص مل نطرق
بابها بعد .متتلك هذه املنظامت الضخمة الرشيكة شبكاتها الخاصة
يف جميع الواليات واملقاطعات الـ15وسيكون بإمكانها نقل الرسائل،
والربامج ،والتدريبات ،وغريها من األنشطة متاماً إىل القاعدة الشعبية
وعىل مستوى القرية.
متتلك “الشبكة العاملية ملجتمع  SUNاملدين”  SUN CSNعضوية
تفوق  2,100منظمة مجتمع مدين منخرطة عرب تحالفات املجتمع
املدين الوطنية  ،CSAsوالتي تأسست يف  34دولة لديها حركة .SUN
زوروا املوقع التايل:
scalingupnutrition.org/sun-supporters/sun-civil-society /networkللمزيد من املعلومات ،مبا فيها املصادر ،مثل املذكرة
التوجيهية حول تأسيس “الشبكة العاملية ملجتمع  SUNاملدين”
ومجموعات األدوات ما بعد .2015
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تدعيم الوجبات الغذائية المدرسية
تدعيم أ
الرز لمعالجة فقر الدم ف ي� “أوديشا”
ش�يقة يونس خان طبيبة وممارسة ف ي�
الصحة العامة تدير حالياً ملف التغذية ف ي�
مكتب “برنامج الغذاء العالمي” ف ي� الهند.

جنوب وجنوب شرق آسيا

خلفية معلوماتية

أوديشا ،والية يف رشقي الهند يبلغ عدد سكانها  42مليون نسمة،
هي أكرث واليات الدولة ضعفاً من حيث التغذية ،مع مستويات
مرتفعة من سوء التغذية .رغم النجاح يف خفض تق ّزم األطفال (يبلع
معدل انخفاض التق ّزم يف “أوديشا” ثالثة أضعاف عىل األقل مقارنة
بالواليات الفقرية األخرى مثل “بيهار”) ،هناك أكرث من ثالثة أطفال
من أصل كل عرشة أطفال تحت عمر الخمس سنوات يعانون من
التق ّزم (انخفاض الطول بالنسبة للعمر) ،بينام يعاين  %18.3من
األطفال يف نفس الفئة العمرية من الهزال (انخفاض الوزن بالنسبة
للطول) .فضالً عن ذلك ،ارتفع فقر الدم يف “أوديشا” بني األطفال
والنساء الحوامل أو بقي ثابتاً بني بدايات التسعينيات ومنتصف
األلفني مع نسبة ترتاوح بني  60إىل  .%70وبناء عىل مسح أجري
حديثاً يف بعض الواليات ،أكرث من  %80من األطفال يف عمر خمس إىل
عرش سنوات و %74.5يف عمر بني عرش سنوات وسبع عرشة سنة يف
“أوديشا” مصابون بفقر الدم.

فقر الدم هو حالة ت ّم ربطها بوفيات األمهات ،وزيادة املرض
والوفيات بني األطفال ،وضعف التطور اإلدرايك والجسدي .تؤثر هذه
النتائج سلبياً عىل املنازل وعىل اإلمكانية االجتامعية واالقتصادية
والتطور عىل مستوى الوالية واملستوى الوطني .هناك العديد من
العوامل التي تسبّب فقر الدم ،بينها املرض وحصة النظام الغذايئ؛

WFP/ Aditya Arya

22

ويشكّل فقر الدم بسبب نقص الحديد حوايل  %50من مجموع
حاالت فقر الدم .وبحسب “املكتب الوطني ملراقبة التغذية”
( )2012-2011توجد فجوة  50إىل  %70بني ما هو موىص به يف
النظام الغذايئ والحصة الفعلية من مجمل املغذيات الدقيقة ،وبينها
الحديد ،التي يتناولها السكان ممن ه ّم يف س ّن الدراسة.
يؤمن “مخطط وجبة منتصف النهار”  MDMSيف الهند وجبات
مطبوخة مجانية لجميع األطفال الذين يحرضون إىل مدارس الوالية
اإلبتدائية واإلبتدائية العليا .ونظرا ً لتغطيته الواسعة ،يوفر “مخطط
وجبة منتصف النهار” فرصة جيدة ملعالجة قضايا التغذية لدى هذه
الفئة العمرية (“املخطط” هو أوسع برنامج تغذية مدرسية يف العامل،
ويوزّع وجبات غداء عىل  120مليون طفل يف أكرث من 1,265,000
مدرسة) .و“املخطط” مص ّمم يك يؤمن حوايل  450كيلوكالوري و12
غراماً من الربوتني لطالب املدارس اإلبتدائية ،و 700كيلوكالوري
و 20غراماً من الربوتني لطالب املدارس اإلبتدائية العليا .أما مصادر
الربوتني ،فهي البقوليات ،وحبوب الصويا ،وبيضة واحدة يف األسبوع
(الربوتني الحيواين ليس جزءا ً من الوجبة) .ومن برامج الحكومة
األخرى ملعالجة املعدالت املرتفعة لفقر الدم وسوء التغذية :نظام
التوزيع العام املست ْه َدف؛ وخدمات منو الطفل املوحدة؛ ومبادرة
زيادة الحديد التي تتضمن توزيعاً أسبوعياً ألقراص الحديد وحمض
الفوليك عىل املراهقات والنساء يف س ّن اإلنجاب ممن هن غري
حوامل أو أمهات مرضعات .مع ذلك ،اتفق “برنامج األغذية العاملي”
 WFPمع “قسم املدارس والتعليم الشامل”  ،DS&MEوحكومة
“أوديشا” عىل تفعيل وتجهيز تدعيم األرز يف وجبات منتصف النهار
بأوديشا يف ضوء املدى املحتمل لحجم نطاق وصول “املخطط”.

الم�وع ،ت
منهج ش
وتأث�ه
واس�اتيجيته ي

تقديم أ
الرز
المد ّعم ف ي� وجبة
منتصف النهار

يركّز “برنامج األغذية العاملي” يف الهند عىل تحسني كفاءة النظام
وفعالية التغذية ملختلف شبكات األمان املبنية عىل الغذاء دعامً
لجهود الحكومة .ويت ّم ذلك من خالل العمل عىل اسرتاتيجية
تجريبية لتوسيع النطاق عرب منهج من أربع مراحل:
 1تصميم مشاريع تجريبية بهدف معالجة الفجوات املعروفة يف
توفري الغذاء والتغذية ،والتصميم أو املعرفة؛
 2تطبيق هذه املشاريع التجريبية وبرهنة النتائج؛
 3تقدير ،وتقييم ،وتوثيق ،وتحضري مناذج قابلة للنسخ وذات تكلفة
فعالة وتأييد توسيع نطاقها وتشكيل السياسات كام هو مناسب؛
 4تأمني الدعم من أجل توسيع النطاق.
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مصنع معالجة أ
الرز المد ّعم ف ي� أوديشا

WFP/ Aditya Arya

لقد أرشد هذا املنهج تأسيس املرشوع التجريبي لتدعيم األرز عرب منصة
وجبات منتصف النهار يف مقاطعة “غاجابايت” بأدويشا.
يبلغ عدد سكان “غاجابايت”  577,217نسمة ينتمي  %54منهم إىل
مجتمعات القبيلة امل ُد َرجة ،وهم مجموعة ارتبطت بالفقر املدقع.
وت ّم اختيار األرز كوسيلة نقل التدعيم ألنه الغذاء األسايس املفضّ ل يف
“أوديشا” ويستخدم يف وجبة منتصف النهار يف املدارس.

المخطط
التجري� للأرز المد ّعم
بي

ت ّم تطبيق املخطط التجريبي بني  2015-2012وت ّم تقديم الطعام إىل
 99,231طالباً مدرسياً من الفئة العمرية  14-6سنة عرب  1,473مدرسة
مع األرز املد ّعم بالحديد مق ّدماً كجزء من “مخطط وجبة منتصف
النهار”  .MDMSلقد ركّز املرشوع اهتاممه عىل عدد من العوامل
لضامن االستهالك املالئم لألرز املد ّعم يف املدارس ،وبينها :إدارة سلسلة
التوريد؛ وتدريب معل ّمي ومعلامت املدارس عىل القضايا ،والنتائج
واالسرتاتيجيات ملعالجة فقر الدم ودورهم يف املرشوع؛ واملعلومات،
والرتبية والتعليم ،والتواصل؛ وضامن الجودة واملراقبة.
ميتلك املرشوع نظام مراقبة مدمجاً ،لكن ت ّم أيضاً إرشاك منظمة أبحاث
مستقلة ت ّولت تقييم املرشوع يف الخط النهايئ مقارنة مع معايري
التأسيس .كام متّت مراجعة املرشوع وتقييمه مرتني يف السنة من
ِقبل مجموعة استشارية تتألف من ص ّناع السياسات يف األقسام ذات
الصلة عىل املستوى الوطني ومستوى الوالية ،وخرباء و“برنامج الغذاء
العاملي”.

النتائج

ت ّم تدعيم أكرث من  5,000ط ّن من األرز ،وتوزيعها واستهالكها من ِقبل
طالب املدارس من دون تغيري ملموس يف طعم ورائحة أو لون املنتج.
عالوة عىل ذلك ،برهن املرشوع انخفاضاً يف انتشار فقر الدم يف الفئة
العمرية املقصودة يف “غاجابايت” بنسبة  ،%20مؤدياً إىل تراجع يف انتشار
فقر الدم من  %65إىل  .%45ومن بني نسبة الـ %20التي انخفضت
يف االنتشار خالل فرتة املرشوع (ُ ،)2015-2012وجِد أن  %6من هذا
الرتاجع يعود إىل استهالك األرز املد ّعم يف وجبات منتصف النهار .مل
يستطع التقييم تحديد التدخالت األخرى التي ميكن أن تعود إليها
تقص التخلّص من الديدان واستهالك
نسبة الرتاجع املتبقية .وقد ت ّم ّ
أقراص الحديد وحمض الفوليك ،وهي تدخالت حرجة أخرى؛ مع ذلك،
مبا أن التغطية مل تكن شاملة بالنسبة لـ“غاجابايت” ،مل يكن ممكناً تقدير
إسهام هذه التدخالت يف خفض فقر الدم.

خصصت حكومة “أوديشا” ملرشوع “وجبات منتصف النهار” 4.04
روبيات ( 0.06دوالر أمرييك) للطفل الواحد يف نهاية املرشوع التجريبي
يف  2015ألطفال املدارس اإلبتدائية ،و 6.03روبيات أي  0.09دوالر
أمرييك ألطفال املدارس اإلبتدائية العليا .وكانت التكلفة اإلضافية
للتدعيم  24بيزة للشخص املستفيد يف اليوم الواحد بالنسبة ألطفال
املدارس اإلبتدائية ،و 36بيزة للشخص املستفيد يف اليوم الواحد
بالنسبة ألطفال املدارس اإلبتدائية العليا يف املرشوع التجريبي .وقد
ازدادت الحصة املخصصة للطفل يف السنوات التي تلت املرشوع بشكل
متجانس عرب الوالية ،والتي يُتَوقَع أن تسمح للتدعيم باالستمرار وتوسيع
نطاقه.

الطريق إىل أ
المام :ما هي الخطوات المقبلة للأرز
المد ّعم ف ي� الوجبات الغذائية المدرسية؟

أظهر املرشوع التجريبي قابليته التشغيلية وف ّعاليته التقنية بينام يس ّهل
“معرفة الكيفية” الرضورية يف الحكومة فيام يخص إدارة مثل هذا
املرشوع .يواصل “قسم املدارس والتعليم الشامل”  DS&MEوحكومة
“أوديشا” حالياً برنامج التدعيم يف املقاطعة ،مع متويالت من ميزانية
القسم .ويعمل “برنامج الغذاء العاملي” مع كِال الرشيكني لتوسيع نطاق
التدعيم يف وجبات منتصف النهار يك تطال مقاطعات أخرى يف الوالية
عىل مراحل .كام أمثر املرشوع اهتامماً بني مستهليك األرز يف واليات
أخرى ،بينام تفكّر الحكومة عىل املستوى الوطني يف إدخال األرز كوسيلة
نقل للتدعيم إىل جانب السلع األخرى ،مثل القمح ،والزيت ،والحليب.
وعم قريب ،سيت ّم نرش معايري تدعيم األرز عىل املستوى الوطني.
ّ

حبوب أ
الرز المد ّعم FRK

الرز المدعم من خالل مزج مسحوق أ
يتم تصنيع حبوب أ
الرز مع
ّ
ّ
الحديد وتحويل هذا المسحوق إىل حبوب باستخدام تقنية البثق.
الرز المدعم مع أ
بعدها يتم خلط حبوب أ
الرز العادي بمعدل
ّ
ّ
 1:100لنتاج أ
الرز المد ّعم.
إ
يؤمن كل  100غرام من أ
الرز المد ّعم  10غرامات من الحديد ف ي�
ت
ش
“غاجابا�”
م�وع
التجري�ّ .أما نوع الحديد المستخدم ،فهو
ي
بي
أ
يب�وفوسفات الحديديك .الحصة اليومية من الرز هي  100غرام
و 150غراماً للأطفال ما ي ن
التوال ،ما
ب�  8-6سنوات و 14-11سنة عىل
ي
يع� أن أ
ن
الرز المد ّعم ف� المخطط التجري� و ّفر ث
أك� من حصة
ي
بي
ي
الحديد الغذائية الموىص بها يومياً.
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مقاالت أصلية

تعاون حركة  SUNمن الجنوب إىل الجنوب
زيارة مجموعة تع ّلم طاجكستانية إىل النيبال

اليم� ،أخصائية تغذية ت
براديومنا دال ،إىل ي ن
وخب�ة ف ي� تصميم ،وتخطيط ،وتطبيق ،ومراقبة ،وتقييم
مح�فة ي
برامج التغذية ف ي� النيبال.
ستانل تشيتيكوي ،الوسط“ ،مسؤول التغذية” ف ي� “اليونيسيف”  UNICEFالنيبال.
ي
سافيتا ماال ،إىل اليسار ،استشارية التأييد والتواصل ف� “سكرتاريا أ
ئ
ن
الوط�” ف ي�
التغذية
وأمن
الغذا�
من
ال
ي
ي
ي
ن
الوط�” بالنيبال.
“مفوضية التخطيط
ي

جنوب وجنوب شرق آسيا

يف أول رحلة من نوعها بني دول حركة  SUNيف آسيا ،ر ّحبت النيبال
بفريق حكومي من طاجكستان يف جولة دراسية عن التغذية يف
أيار/مايو  .2016هدفت الزيارة املمتدة ستة أيام ،والتي بادر بها
الوفد الطاجسكتاين ،إىل تزويد املجموعة بخربات عملية فيام يتعلق
باملبادرات التي تحدث يف النيبال وتستهدف معالجة سوء التغذية.

خلفية معلوماتية

كانت النيبال الدولة الخامسة التي انضمت إىل حركة  SUNيف أيار/
مايو  ،2011ولعب رئيس وزرائها دورا ً فعاالً كأحد أعضاء املجموعة
الرائدة يف الحركة .عىل الرغم من التحسينات الكبرية يف نقص
تغذية األطفال يف النيبال عىل مدى العقود القليلة املاضية األخرية،
يبقى انتشار التق ّزم مرتفعاً بنسبة  %37بني األطفال الصغار (مسح
كتلة املؤرشات املتعددة للنيبال .)2014 ،كام أصبح التقدم بطيئاً
يف السنوات األخرية .ومن أجل ترسيع التحسني يف نقص تغذية
األمهات واألطفال ،أطلقت حكومة النيبال “الخطة الغذائية متعددة
القطاعات” الخاصة بها  MSNPلفرتة .2017-2013وتعطي “الخطة
الغذائية متعددة القطاعات” األولوية للتغذية يف السياسات،
والخطط ،وامليزانيات وتتمركز يف “املفوضية الوطنية للتخطيط”،

ط ّورت طاجسكتان منذ االستقالل مجموعة من القوانني وتب ّنت
ملفات اسرتاتيجية لتحسني الصحة ،والتغذية ،واألمن الغذايئ.
انضمت الدولة إىل حركة  SUNيف العام  .2013ويف نفس العام،
ينسق صناعة القرار فيام يتعلق
ّأسست “مجلس األمن الغذايئ” يك ّ
باألمن الغذايئ ،و“اسرتاتيجية التغذية وسالمة الغذاء” ،2020-2013
والتي تركّز عىل العبء املزدوج لسوء التغذية والوقاية من األمراض
املنقولة عرب األغذية ،واألمراض غري املعدية املرتبطة بالتغذية
(ما زالت االسرتاتيجية تحتاج إىل التصديق من ِقبل الحكومة).
طاجكستان هي أفقر الدول الخمس يف الجمهوريات اآلسيوية
الوسطى ،مع نصف عدد سكانها تقريباً يعيشون تحت خط الفقر.
يف السنوات القليلة األخرية انخفض معدل التق ّزم بني األطفال تحت
عمر الخمس سنوات بنسبة ضئيلة (من  %29يف العام  2009إىل
 %27يف العام  .)2012غري أن سوء التغذية الحاد ونقص التغذية
تضاعفا (اىل  %10و %7عىل التوايل يف العام .)2012

جولة دراسية ف ي� النيبال

أراد وفد طاجكستان الزائر ،ويض ّم ممثلني حكوميني عن وزارات
الصحة ،والتطوير االقتصادي والتجارة ،والزراعة ،واملالية ،والرتبية
والعلوم ،وممثلني عن وكاالت األمم املتحدة ،أن يتعلّم من النيبال
جهود توسيع نطاق التغذية .وكانت مجاالت االهتامم بشكل
خاص هي “الخطة الغذائية متعددة القطاعات” ،وهندسة التغذية
التابعة للدولة ،وآليات تدفق امليزانية.
طريقة ترحيب
نيبالية تقليدية
لمندو� طاجكستان
بي
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وهي أعىل هيئة تخطيط يف الدولة .ولتسهيل التطبيق والتنسيق
بني أصحاب املصالح ،ت ّم تأسيس هندسة متعددة القطاعات عىل
املستوى الوطني ،واملناطقي ،ومستوى املقاطعة ،والبلدية ،والقرية.
وبدأ الطرح التمهيدي للخطة الغذائية متعددة القطاعات يف
مقاطعة “أشهام” يف العام  ،2013وبحلول حزيران/يونيو ،2016
كان الربنامج قد طُ ِّبق يف  16مقاطعة .وهناك مخطط لتوسيع نطاق
الخطة أبعد من ذلك يف  12مقاطعة إضافية خالل .2016/2017

وت ّم تخطيط الجولة الدراسية عىل مرحلتني :جلسة تفاعل عىل
املستوى املركزي مع الوزارات املرتبطة بالتغذية وأصحاب املصالح،
تبعتها زيارة ميدانية لفهم التنفيذ العميل للجهود متعددة
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موفدو طاجكستان يتابعون لقا ًء
للمتطوعات ف ي� صحة المجتمع بالنيبال

القطاعات عىل مستوى املقاطعة واملجتمع.
ت ّم تنظيم اجتامع متهيدي يف “املفوضية الوطنية للتخطيط” ملشاركة
توقعات املندوبني والحصول عىل تحديث عن تقدم حركة  SUNيف
النيبال من الشخص املسؤول عن تنسيق  SUNيف الدولة .وقد تبع
ذلك عروض إيضاحية حول النظرة العامة لوضع التغذية يف الدولة،
و“إطار عمل حركة  ”SUNيف النيبال ،وعملية “الخطة الغذائية
متعددة القطاعات”  ،MSNPوالهيكلية ،وآلية التنسيق ،وكيفية تدفق
امليزانية ،كذلك الدروس املستقاة من تطبيق مشاريع التغذية متعددة
القطاعات.
بعدها زار الوفد ثالث مقاطعات“ :نواكوت” ،إحدى املقاطعات التي
تأثرت بالزلزال ،و“نوابارايش” و“كابيلفاستو” ،وهام مقاطعتان من
املقاطعات الست ضمن “الخطة الغذائية متعددة القطاعات” .يف
“نواكوت” ،قابل الوفد أصحاب مصالح عىل مستوى املقاطعة ميثّلون
الهيكليات املؤسساتية وأعضاء “لجان تطوير القرية”  VDCوكان
كل من الحاالت الطبيعية وحاالت
محور اللقاء تطبيق األنشطة خالل ٍّ
الطوارئ .كام تفاعل وفود طاجكستان مع أفراد املجتمع ،بينهم
مجموعات األمهات ،واملتطوعات يف صحة املجتمع ،ومنظامت املجتمع
املدين.

التقدم والنتائج
ّ

اختتمت الجولة الدراسية بتبادل النتائج من الزيارة امليدانية التي
قامت بها الوفود ،وركّزت بشكل أسايس عىل “أفضل مامرسات”
تدخالت النيبال متعددة القطاعات ،والتي قد تساعد يف توفري خارطة
طريق مسار العمل املستقبيل بالنسبة لطاجكستان.
وتتضمن أفضل املامرسات ما ييل:
•تطوير وتطبيق “الخطة الغذائية متعددة القطاعات” ،مثل خلق
هندسات مختلفة متعددة القطاعات للتغذية ووظائفها التشغيلية
الف ّعالة عىل مختلف املستويات؛
•التنسيق بني الوزارات ورشكاء التطوير يت ّم تسهيله من ِقبل
“سكرتاريا األمن الغذايئ وأمن التغذية”؛
•تقدير تكلفة “الخطة الغذائية متعددة القطاعات” وآلية اإلدارة
املالية ،مبا فيها آلية تخصيص امليزانية للتغذية عىل مستوى “لجان
تطوير القرية”؛
•تحديد تدخالت القطاع بالتوافق مع “الخطة الغذائية متعددة
القطاعات”؛

•تقييم القدرة وجهود بناء القدرة لتخطيط التغذية متعدد
القطاعات عىل مستوى املقاطعة ومستوى “لجان تطوير القرية”؛
•وتطوير خطط تبدأ من القاعدة إىل القمة عىل مستوى املقاطعة
وتأمني زيادة يف امليزانية من الحكومة.

الدروس المستقاة

لقد أُعجب الوفد الطاجكستاين كثريا ً بااللتزام السيايس واألولوية املتاحة
للتغذية من قبل حكومة النيبال ،وعمليات التخطيط الراسخة منذ
وقت طويل ،والهيكلية املؤسساتية للتغذية عىل جميع املستويات،
واملشاركة من الوزارت والوكاالت الرئيسية متعددة القطاعات
والجمعيات املدنية .كام اهتم الوفد أيضاً مبسار العمل والتدخالت لكل
قطاع ،والنظام الف ّعال لوضع امليزانية (مع دعم امليزانية التكميلية من
الوكاالت املانحة إىل جانب ميزانية الحكومة ،ورفع فوائد املصادر فضالً
عن املنحة غري املقيّدة من املستوى املركزي عرب الحكومة املحلية يف
“لجان تطوير القرية”) .كام كان موضع تقدير واحرتام وجود إطار عمل
منفصل ملراقبة وتقييم “الخطة الغذائية متعددة القطاعات” ،والتواصل
القوي وعنارص التأييد املدعومة من مك ّونات تغيري السلوك ،وبرنامج
الحامية اإلجتامعية للنساء لرتويج الوالدة يف املستشفيات واملراكز
الصحية ،وبرنامج شبكة األمان اإلجتامعية لألطفال من أجل تحسني
التغذية.
ومن املامرسات الجيدة التي أبلغت النيبال أنها تعلّمتها من طاجكستان
التشغيل الف ّعال لنظام الصحة العام ،ودمج أخصائيي التغذية يف برامج
القطاع اإلجتامعي .كام اهتم الوفد النيبايل كثريا ً مبراكز الصحة األولية،
والتطبيق املنهجي لخطة وأنشطة “املاء والرصف الصحي والنظافة
الشخصية”  WASHيف طاجكستان.

الخطوات المقبلة

سوف يواصل األشخاص التقنيون الرئيسيون االنخراط يف تطوير “الخطة
الغذائية متعددة القطاعات” ملساعدة طاجكستان يف وضع اللمسات
األخرية عىل خارطة الطريق لتوسيع نطاق التغذية وتطوير إطار عمل
النتائج املشرتكة للتغذية .تلتزم النيبال بدعم الدول األخرى والتعلّم
من نجاحات غريها من دول حركة  SUNعرب زيارات مشابهة .يف عدد
مقبل من “التبادل الغذايئ” ،تأمل “شبكة التغذية يف الطوارئ” ENN
عرض متابعة لهذه املقالة ،والتي سوف تستكشف كيف استطاع الوفد
الطاجكستاين استخدام التجارب والدروس املستقاة من زيارة النيبال.
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ال تن�نت
مصادر عىل إ

ئ
ال�نامج إ ت ن
و� “تكلفة النظام
الغذا�”
ب
ي
اللك� ي
الربنامج اإللكرتوين “تكلفة النظام الغذايئ”  ،CotDوالذي ط ّوره “أنقذوا األطفال” ،يتيح ملامريس الصحة العامة
تحديد أرخص تكلفة رشاء ممكنة ملجموعة من األطعمة املوجودة محلياً ،والتي تلبي احتياجات الطاقة ،واملغذيات
الكبرية ،والدقيقة ،وتزويد العائالت بنظام غذايئ ٍ
مغذ .مع هذا اإلطالق الجديد ،متّت إعادة كتابة “تكلفة النظام
الغذايئ”  CotDبالكامل يك يكون برنامجاً مستقرا ً أكرث ،ومتاحاً لالستخدام بشكل مجاين .لقد استخدمت “أنقذوا
األطفال” الربنامج اإللكرتوين يف بنغالديش وميامنار عىل سبيل املثال ،للمساعدة عىل قياس تأثريات أزمة أسعار
الغذاء يف العام  2009وتحديد مبالغ التحويالت النقدية يف برنامج املال للعمل .كام توجد أيضاً العديد من ملفات
اإلرشاد املتاحة ،ومنتدى للدعم عىل اإلنرتنت .لتحميل الربنامج اإللكرتوين املجاين ،يرجى الذهاب إىل:
www.heacod.net/countries/reports/cotd-software-version-2-2016
التعرف عىل ي ز
م�انيتك
ّ

جعة
ا
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بيق
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الحصول عىل دعم يف وضع امليزانية مفتاح أسايس لتحقيق أهداف األنشطة
التي ت ّم تخطيطها .هذه األداة مليزانية التغذية مصدر مفيد لجميع الذين
ينخرطون يف دورة امليزانية (أنظر الرسم البياين) ،وبينهم ص ّناع السياسات،
والذين يطبقونها ،وص ّناع القرارات من أجل إعطاء األولوية للمجاالت التي
يرونها هامة .كام ميكن لنتائج التحليل إعالم أصحاب املصالح املنخرطني يف
تأييد التغذية عن أية مرحلة من امليزانية تتطلب املزيد من التمويل .وهناك
أفكار إضافية يف قسم “البحث يف امليزانيات” عن كيفية تأييد التغذية عرب
عمليات امليزانية .ملعرفة املزيد ،يرجى الذهاب إىل:
http://www.spring-nutrition.org/publications/series/usersguide-nutrition-budget-analysis-tool/technical-background

طيط

ا
لمرا

تحس� التغذية ع� أ
ين
النظمة الزراعية والغذائية
ب

لقد أطلقت “منظمة األغذية والزراعة”  FAOمنوذجاً تفاعلياً للتعليم اإللكرتوين مص ّمامً يك يساعد املحرتفني من أي حقل مرتبط بالزراعة واألنظمة
الغذائية ويشارك يف تصميم وتطبيق السياسات واالستثامرات الحساسة للتغذية .يستخدم النموذج التعليم املبني عىل الحوار لتوضيح الصالت بني
الزراعة ،وأنظمة الغذاء والتغذية ،وأمثلة من املبادرات العاملية واإلقليمية الحساسة للتغذية.
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/NFS

ال تن�نت
دورات أخرى عىل إ

وسبل العيش :مفاهيم أساسية
•التغذية ،واألمن الغذايئُ ،
 - http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/NFSLBCدورة قصرية يف أساسيات التغذية.
•اإلتفاق عىل أسباب سوء التغذية من أجل العمل املشرتك
 - http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/ACMJAمصدر أسايس لتحسني فهم أسباب سوء التغذية
متعددة القطاعات ودعم تخطيط التغذية املتكامل.
•وضع الربامج لنتائج التغذية
 - http://www.lshtm.ac.uk/study/freeonlinecourses/nutrition/index.htmlدورة مص ّممة الستكشاف
تعقيدات نقص التغذية ،وتسليط الضوء عىل أسبابه متعددة القطاعات ،وتحديد الحلول الربامجية املحتملة.

دورة الصيف للتغذية 2017

التغيري الجذري للتغذية :أفكار ،وسياسات ،ونتائج 2017
(اإلثنني 17 ،متوز/يوليو  – 2017الجمعة 21 ،متوز/يوليو )2017

لكل من ص ّناع السياسات ومامريس علوم الصحة.
هذه الدورة التي تستمر  5أيام يف “معهد دراسات التطوير” يف برايتون باململكة املتحدة مص ّممة ٍّ
وستع ّرف الدورة املشاركني عىل طرق تفكري جديدة فيام يتعلق بنقص التغذية وما يجب فعله إزاء هذه الحالة .كام متنح قاعدة حيث يستطيع
املشاركون تطوير مهاراتهم القيادية املستقبلية الخاصة من أجل تغيري جذري.
ملعرفة املزيد ،زوروا الصفحة التاليةhttp://www.ids.ac.uk/study/short-professional-courses :
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تحديثات حركة SUN
كان الثاين والعرشون من أيلول/سبتمرب  2016يف املقر الرئييس ملنظمة “اليونيسيف” يف
نيويورك يوماً مميزا ً لحركة  SUNألنها دشّ نت مجموعتها القيادية الجديدة ،والتي تض ّم
 29منارصا ً للتغذية حول العامل ،مبن فيهم رؤساء دول حاليني وسابقني ،وقادة من القطاعني
العام والخاص ،وص ّناع التغيري اإلجتامعي .كذلك أطلقت اسرتاتيجيتها وخارطة الطريق
الجديدة لألعوام  ،2020-2016وهي رؤية عملية تُظهِر كيف أن العمل املشرتك ميكن أن
ينهي سوء التغذية.
وقد تعهد أعضاء املجموعة القيادية بوضع التغذية عىل رأس األجندة الدولية ،ووفّر الحدث
يعبوا عن التزاماتهم بالقضاء عىل سوء التغذية بكافة أشكاله ،ويف كل مكان.
منصة لهم يك ّ

“بعد االنضمام إىل حركة  ،SUNأخذت التغذية عىل محمل الجد
رئاس� .ومن آ
ت
وجعلتها إرثاً من تف�ة
الن فصاعداً ،سوف أنارص التغذية
ي
الجيدة وأهميتها لتعليم أ
الطفال ومستقبلهم”.
جاكايا كيكويتي ،الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا املتحدة وعضو يف املجموعة القيادية

لمحة عن ت
اس�اتيجية SUN

لقطة طموحة للمرحلة الثانية من حركة )2020-2016( SUN

رؤية

بحلول العام  ،2030سيتحرر العالم من جميع أشكال سوء التغذية .ستقود
التحرير الحكومات وتدعمه المنظمات أ
والفراد – ويضمن العمل الجماعي أن
ف
وأم ،وعائلة حقهم ي� الغذاء والتغذية ،ويحققون
ينجز كل طفل ،ومراهقّ ،
أقىص إمكانياتهم ،ويشكّلون مجتمعات مستدامة ومزدهرة.

التغي� الجذري
مسارات
ي

اإلسهام يف تحقيق جميع
“أهداف التنمية املستدامة”
النساء ،واألطفال ،واملراهقون ،والعائالت
يزدهرون فتكون نهاية سوء التغذية بحلول 2030
التطبيقات املتوازية تعطي نتائج
أفضل بكثري مام لو كانت منفردة
يتم تحريك املصادر وتوسيع نطاق تغطية أنشطة التغذية
ّ
الخاصة املتصلة بالواقع املحيل واإلسهامات الحساسة للتغذية
يغيون سلوكياتهم ويلتزمون
الفاعلون ّ
بتحقيق نتائج مشرتكة للجميع يف كل مكان
يتّحد أصحاب املصالح املتعددون ملعالجة سوء التغذية
وبناء بيئة متكني من أجل تحسني التغذية بعدالة وإنصاف
©Tim Dervin
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خارطة الطريق لحركة SUN

تحتفظ االسرتاتيجية وخارطة الطريق الجديدة
برتكيزها األسايس عىل “نافذة الفرصة يف أول 1000
يوم من الحياة” منذ الحمل وحتى العيد الثاين
مليالد الطفل .مع ذلك ،تعرتف االسرتاتيجية وخارطة
الطريق الجديدة بواقع أن لدى كل دول مشكلة
يف سوء التغذية وتستجيب لهذا الواقع .وهي
تستفيد من كون التغذية يف الوقت الراهن متص ّدرة
عاملياً كأولوية إجتامعية واقتصادية ،وتحدد حركة
 SUNكمنصة رضورية لتبادل التق ّدم والتحديات،
كذلك إرشاد منهج ملعالجة سوء التغذية تقوده
الدولة ويكون متعددا ً من حيث أصحاب املصالح
والقطاعات .وتعرتف بحركة  SUNكنموذج للتعاون
يقسم
بني أصحاب املصالح املتعددين (منوذج ّ
األساليب املنعزلة يف العمل) واملتص ّدر يف إعالم
تطبيق “أهداف التنمية املستدامة” .واألهم من
ذلك أن خارطة الطريق تستند إىل االحتياجات التي
أشارت إليها دول حركة  SUNيك تح ّول الزخم الذي
ت ّم تحقيقة يف املرحلة األوىل من “الحركة” إىل نتائج
ملموسة .وتحدد الخطوط العريضة لخارطة طريق
تكون عملية وذات طموحات يت ّم إنجازها بحلول
العام  ،2020ويكون فيها لكل صاحب مصلحة دور
يلعبه ويتح ّمل مسؤولية النتائج.

الدول الجديدة ف ي� حركة SUN

شهد العام  2016انضامم السودان ،وبابوا غينيا
الجديدة ،وواليت “أتر براديش” و“جاركاند”
الهنديتني إىل حركة  .SUNوت ُظهِر دول حركة ،SUN
بينها بنغالديش ،والسلفادور ،وغامبيا ،وليسوتو،
والنيبال ،ونيجرييا ،والصومال ،وسوازيالند ،انخفاضاً
ملحوظاً يف سوء التغذية مربهنة إمكانية اجتثاثه يف
املدى املنظور.
متتلك اآلن  49دولة من أصل  57لديها حركة
“ ¹SUNمنصة متعددة القطاعات”  MSPنشطة
وفاعلة عىل املستوى الوطني .ولدى  39دولة
“تحالف مجتمع مدين”؛ و 29دولة تتعاون بنشاط
مع رشكاء القطاع الخاص؛ و 33دولة أسست “شبكة
األمم املتحدة لحركة ”SUN؛ و 28دولة ع ّينت
شخصاً مسؤوالً الجتامعات املانحني يك يساعد عىل
توفيق املصادر الخاصة بالتغذية ملساندة خطط
التغذية الوطنية.
 ¹متّت مصادقة تقدّم دول حركة  SUNاملس ّجل
واملذكور أعاله من “اليونيسيف” و“منظمة الصحة
العاملية” ،و“مجموعة البنك الدويل للتقديرات املشرتكة
لسوء التغذية”.
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شبكة التغذية ي� الطوارىء
العنوان 32 :شارع ليوبولد أوكسفورد 1TW OX4
المملكة المتحدة – بريطانيا

ال�يد إ ت ن
و� office@ennonline.net :رقم الهاتف+44 )0( 1865-324996 :
ب
اللك� ي
الخ�ية 1115156 :رقم تسجيل ش
ال�كة4889844 :
رقم تسجيل الجمعية ي
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النسخة العربية

 ENNإنتاج شبكة التغذية ف ي� الطوارئ
ENN
ف

ئ
الغذا�”
للتسجيل من أجل الحصول عىل إصدار “التبادل
ي
التال:
 ،Nutrition exchangeيرجى الذهاب إىل الرابط ي
www.ennonline.net

