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“شبكة التغذية �ف

تتقدم »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN بالشكر ملكتب اليونيسف اإلقليمي 

يف بامنا، واملكتب اإلقليمي لليونيسف ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف 

األردن إلسهامهام يف نرش النسختني اإلسبانية والعربية من هذه النرشة.

والشكر موصول أيضاً ألعضاء فريق إدارة املعرفة يف »شبكة التغذية يف 

الطوارئ«ENN KM إلسهاماتهم يف هذا العدد، مبن فيهم أخصائيي إدارة 

املعرفة اإلقليمية RKMS أمباركا يوسوفني، وليليان كارانجا، وتشاروالثا 

بانريجي، والذين حظوا بدعم من توي سوينن )منسقة فريق إدارة املعرفة 

العاملي يف الشبكة(، واملدّونة الصوتية لنرشة »تبادل التغذية« جوناه كالين 

)منتجة املحتوى الرقمي( وأزاريا مورغان )مساعدة املرشوع(.

الغالف األمامي: موريتانيا، مقاطعة باسيكونو، مخيم مبريا، فرباير/شباط 2015؛

برنامج الغذاء العاملي/آرغون دراغاج

الغالف الخلفي: العيادة الصحية يف نغارانغو. مدينة بول، حوض بحرية تشاد، 

28 مارس/آذار 2017؛ برنامج الغذاء العاملي/غويليو دادامو
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تّم إصدار هذا العدد من نرشة »تبادل التغذية« بتمويل من »وكالة اإلغاثة 

 Irish »من حكومة اململكة املتحدة، وبرنامج »أيريش آيد UK aid  »الربيطانية

Aid. إن اآلراء والنتائج واالستنتاجات الواردة يف هذه النرشة يتحمل مسؤوليتها 

املؤلف )املؤلفون( وال متثل أو تعكس بالرضورة سياسة حكومة اململكة املتحدة 

أو برنامج آيريش آيد.

ما هو »تبادل التغذية«؟ 
 ،ENN تبادل التغذية« هو مطبوعة تصدر عن شبكة التغذية يف الطوارئ«

وتحتوي عىل مقاالت قصرية وسهلة القراءة عن تجارب ودروس برامج 
التغذية من الدول التي تنوء تحت ثقل سوء التغذية وتلك التي هي 

عرضة لألزمات. تُعطى أولوية النرش للمقاالت املكتوبة بأقالم محلية. كام 
تلّخص أيضاً األبحاث وتوفّر املعلومات حول اإلرشاد والتوجيه، واألدوات، 

والدورات التدريبية املقبلة يف التغذية والقطاعات ذات الصلة.

ثة  وتتضمن مطبوعة »تبادل التغذية« مقاالت أساسية، ومعلومات محدَّ
حول املرجعيات، والسياسات التوجيهية، واألدوات، والتدريب، واألنشطة 

واألحداث. وهي متوفرة باللغات العربية، واإلنكليزية، والفرنسية، 
واإلسبانية.

كم مرة تصدر هذه النرشة؟
»تبادل التغذية« نرشة نصف سنوية مجانية متوفرة بنسخة ورقية باإلنجليزية 

والفرنسية، وبنسخة إلكرتونية باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية. 

كيف يتّم اإلشرتاك فيها أو إرسال املقاالت؟
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.

كخطوة بداية، ما عليكم سوى مراسلة »كارمل« و»جوديث« عىل العنوان 

اإللكرتوين التايل: 

 carmel@ennonline.net و Judith.Hodge@ennonline.net ووضع 

أفكاركم ونتطلع الستقبال مقاالتكم ونرشها يف العدد العارش من »تبادل 

التغذية«، لذا يرجى منكم التواصل معنا.
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يف الوصول إىل هذا الدعم لوضع إطار النتائج املشرتكة وخطة عمل للتغذية، عىل 

التوايل. وعملية التقييم املشرتك هي أداة أخرى لحركة توسيع نطاق التغذية متّكن 

شبكات عمل الحركة من تقييم ومراجعة الغايات واألهداف املشرتكة. وتتناول إحدى 

املقاالت املالحظات التي تم رصدها حول هذه العملية يف دولتني؛ وهام بوركينا فاسو 

وكينيا )صفحة 18(. وقد استخدمت أداة أخرى مأخوذة من برنامج األمم املتحدة 

لألرسة، وهي خالصة األعامل الخاصة بالتغذية. واستخدمت هذه األداة إىل حّد كبري 

يف هاييتي وميامنار )صفحة 25( لتعزيز مفهوم تعدد القطاعات وترسيخ مفهوم أن 

التغذية هي مسؤولية كل قطاع من القطاعات املختلفة.

وأخرياً، انشغلنا مؤخراً بأمور كثرية يف »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN : أقرأ “ماهو 

جديد »شبكة التغذية يف الطوارئ؟« )صفحة 8( للتعرّف عىل مورد جديد عىل اإلنرتنت، 

وهو »مجموعات التغذية« NutritionGroups، وكذلك لالطالع عىل النسخة املحدثة 

من التوجيه التشغييل الخاص بإطعام الرّضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ، وكذلك 

إطالق ورقة بحث جديدة حول التصّدي ملسألة التقزّم يف السياقات املتأثرة باألزمات 

املتفاقمة، إضافة إىل مبادرات أخرى. لقد لعبت »شبكة التغذية يف الطوارئ« دوراً بارزاً 

يف التجمع العاملي األخري لشبكة توسيع نطاق التغذية، وقد تشاركنا بعض األفكار التي 

طرحها أفراد إحدى فرقنا الذي حرضوا هذا التجمع )صفحة 29(.

كام نتقدم بالشكر أيضاً لجميع قرّاء »تبادل التغذية« الذين شاركوا يف استبيان قياس 

األثر ملا قدموه من أفكار قيّمة أسهمت يف نجاح أعاملنا )عىل سبيل املثال، توفري فرص 

للتعلّم من تجارب الزمالء(، وكذلك لتمكيننا من العمل بشكل أفضل )مثل توسيع 

قامئة املتلقني ضمن الشبكات الوطنية ذات العالقة بالوزارات الحكومية واملجتمع 

املدين(. كذلك يسعدنا تلقي مالحظاتكم التقييمية ونقدرها، لذا نتمنى منكم إرسال 

أفكاركم لتشاركونا تجاربكم وخرباتكم القيّمة يف مجال التصّدي ملسألة سوء التغذية. 

ومثلام هو الحال يف كل عدد من »تبادل التغذية«، نتقدم بالشكر الجزيل ملن أسهموا 

يف كتابة املقاالت ونتمنى لكم قراءة سعيدة!

 )carmel@ennonline.net( »كارمل دوالن، محررة مشاركة يف »تبادل التغذية

)Judith.Hodge@ennonline.net( »جوديث هودج، محررة مشاركة يف »تبادل التغذية

NUTRITION EXCHANGE

كلمة التحرير

www.ennonline.net/mediahub/nex9editorialpodcast

استمعوا إىل لقاء مع الكّتاب عىل قناة 
ENN ”ي الطوارئ

بودكاست “شبكة التغذية �ن

ي الطوارئ« التعّلم وإيجاد شبكة عالقات 
تتيح »شبكة التغذية �ف

لبناء قاعدة أدلة لوضع برامج التغذية. 

ي من الأزمات وحيث 
ي تعا�ف

نا عىل المجتمعات ال�ت ف ينصّب ترك�ي
ي عملنا بما يحتاج 

شد �ف يكون نقص التغذية مشكلة مزمنة. ونس�ت
إليه الممارسون لالأداء بكفاءة. 

لقد انشغل املجتمع األوسع لقطاع التغذية بأمور كثرية مؤخراً. وهناك شعور برضورة 

التحرّك الرسيع والعاجل من أجل القيام مبزيد من األمور للتصدي للمستويات املقلقة 

من سوء التغذية السائدة حالياً، وقد تم التعبري عن هذا الوضع يف عدد من املقاالت 

واملواضيع العاملية التي يغطيها العدد التاسع من نرشة »تبادل التغذية«. ويعكس 

تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل الصادر عن منظمة األغذية والزراعة 

)صفحة 5(، مثل الوضع املقلق الناتج عن ارتفاع نسبة الجوع ألول مرة منذ العام 

2001. ومتثل هذه األوضاع بشكل رئييس، عىل سبيل املثال ال الحرص، البيئات الهّشة 

واملتأثرة بالنزاع، والتي تشكل نسبة كبرية جداً من حاالت التقزّم والُهزال عىل مستوى 

العامل، كام جاء يف تقرير التغذية العاملي للعام 2017 )صفحة 4(.

يحتوي هذا العدد عىل ثالث مقاالت من بلدان تواجه تحّديات ترتبط بالتنمية 

وحاالت الطوارئ عىل حدٍّ سواء. وتصف املقاالت املتعلقة بدولة اليمن التي مزقتها 

الحروب )صفحة 10( رضورة تسخري وتعزيز القيادة املجتمعية من أجل رفع مستوى 

وصول األمهات واألطفال إىل خدمات التغذية. أّما التدخالت القامئة عىل املجتمع، فقد 

تم تناولها يف مقالة من النيجر )صفحة 12( تتعلق مبدارس األزواج، وهي مقالة تركز 

عىل تثقيف الرجال بهدف تحسني مستوى صحة األمومة والطفولة من خالل التغذية 

وتنظيم األرسة وإطالق املبادرات الزراعية. وتتناول املقالة املرسلة من نيبال )صفحة 

27( كيفي تقوم متطوعات املجتمع الصحيات باستبدال صفحات اللوح القالّب 

الجامدة واملجردة بلوحات ملونة وصينيات ملموسة متثل أغذية حقيقية يف حلقات 

اإلرشاد التغذوي مبا يحقق أثراً إيجابياً لدى املشاركات. وبالطبع، يعترب توسيع نطاق 

تطبيق »األمور الناجحة« هو التحدي التايل – وتتحدث املقالتان املرسلتان من النيجر 

ونيبال عن الخطط التي تتعلق بتنفيذ تدخالت ضيقة النطاق نسبياً ميكن االنتقال 

بعدها إىل املستوى التايل.

وقد أصبحت مصطلحات »متعددة القطاعات« و«وضع برامج حساسة للتغذية« 

مصطلحات دارجة يتحدث عنها الجميع بشكل متواصل. ولكن ما هو واقع القطاعات 

التي تعمل معاً عىل مستوى املحافظات واملناطق؟ يصف متخصصو إدارة املعرفة يف 

آسيا وأفريقيا النتائج املبكرة التي متخضت عن الدراسات التي أُجريت يف كينيا ونيبال 

والسنغال )صفحة 23(؛ قد تختلف السياقات، لكن هناك بالفعل دروس مستفادة 

مشرتكة ميكن مشاركتها مع اآلخرين. وهناك قصص أخرى يف هذا العدد من دولتني 

يف منطقة غرب أفريقيا تتناول التحديات املتعلقة بالتنسيق متعدد القطاعات. ويف 

موريتانيا )صفحة 16(، أفىض التغري البسيط الذي طرأ عىل نسبة انتشار التقزم عىل 

مدى العقد املايض إىل تشجيع طرق جديدة للتصدي ملسألة سوء التغذية، إضافة إىل 

وضع خطة تغذية متعددة القطاعات تحتوي عىل أداة قوية لتغيري السلوك من خالل 

الهياكل املجتمعية. ويف تشاد )الصفحة 14(، جاء التجدد يف هذا املجال عىل شكل 

مستوى جديد من التنسيق: تعيني منسقي التغذية اإلقليميني للربط بني القطاعات 

وتعزيز التعاون فيام بينها.

تتبنى حركة توسيع نطاق التغذية كالً من مفهوم توسيع نطاق الربامج وإرشاك 

قطاعات متعددة فيها، وتستخدم عدداً من األدوات واملوارد املتاحة لدعم البلدان 

لتحقيق هذا الغرض. وتصف مقالة حول املساندة الفنية املقدمة للدول األعضاء 

يف حركة توسيع نطاق التغذية تجارب دولتي طاجيكستان والفلبني )الصفحة 20( 

• اتنا ومنتدى نقاش 	 ف من خالل ن�ش ات الممارس�ي نرصد ونتبادل خ�ب
نت. ن�ت ة عىل الإ en-net المتاح مبا�ش

• ي تفتقر إىل أدلة 	
ي الحالت ال�ت

نقوم بنتفيذ أبحاث ومراجعات �ف
قوية. 

• ي حالت عدم التوافق.	
نلجأ إىل المناقشة الفنية �ف

• ي التغذية عىل مستوى العالم. 	
اف �ف �ش وندعم عمليات القيادة والإ

ENN »ي الطوارئ
معلومات عن »شبكة التغذية �ن

توي سوينن، منسقة فريق إدارة املعرفة العاملي

تشاروالثا بانريجي )فريق خدمات إدارة املعرفة اإلقليمي(

أمباركا يوسوفان )فريق خدمات إدارة املعرفة يف منطقة غرب أفريقيا(

ليليان كارانجا )فريق خدمات إدارة املعرفة يف منطقة رشق أفريقيا(
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تعزيز أهداف التنمية المستدامة: تقرير التغذية العالمي 2017

مواضيع عاملية

NUTRITION EXCHANGE

وجد تقرير التغذية العاملي GNR الرابع هذا أن 140 دولة من أصل 
193 تعاين من أعباء ثالثة أشكال من أشكال سوء التغذية )تقزّم األطفال، 

وانتشار األنيميا لدى نساء يف سّن اإلنجاب، والوزن الزائد لدى النساء 
البالغات(. تواجه األغلبية الساحقة من هذه الدول )88%( عبئاً خطرياً 

لشكلني أو ثالثة أشكال من سوء التغذية، مام يؤكد عىل اآلثار الوخيمة 
التي ميكن أن ترتكها عىل جهود التنمية العاملية ككل.

ويركز تقرير التغذية العاملي 2017 بقوة عىل حشد الجهود املطلوبة 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة SDGs )التي صادقت عليها 

واعتمدتها 193 دولة يف العام 2015(، وهو أمر بالغ األهمية إلتاحة 
فرصة حيوية للحّد أو التخلص من االتجاهات الحالية السائدة يف حالة 

سوء التغذية. ويحدد التقرير خمسة مجاالت أساسية للتنمية من خالل 
أهداف التنمية املستدامة التي ميكن أن تسهم التغذية فيها وبالتايل 

تستفيد منها )انظر الشكل 1(.

من شأن االستثامر يف هذه املجاالت األساسية أن يكون له األثر املضاعف 
والقوي عىل جميع أهداف التنمية املستدامة، حسب ما جاء يف التقرير. 

يف الواقع، يزعم التقرير أّن تحقيق أي هدف من أهداف التنمية 
املستدامة سيمثل تحّدياً من دون خفض سوء التغذية. وهناك أيضاً فرصة 

لتحقيق أهداف التغذية العاملية ويف الوقت نفسه التحفيز عىل تحقيق 
أهداف التنمية األخرى من خالل تنفيذ أعامل »مزدوجة الواجب« عرب 

معالجة أكرث من شكل من أشكال سوء التغذية يف آٍن واحد. وتشمل هذه 

عدة تدخالت منها تعزيز وحامية الرضاعة الطبيعية يف مكان العمل؛ 

تخطيط املدن مبا يضمن توفري أنظمة غذائية آمنة وتغذوية وصحية، 

والرعاية الصحية الشاملة وسبل الوقاية من األمراض غري السارية املرتبطة 

بنقص التغذية وطبيعة النظام الغذايئ. كام يشري التقرير أيضاً إىل مزيد 

من أعامل الواجب الثاليث املمكنة والتي تعالج مشكلة سوء التغذية 

وتحّديات التنمية األخرى، مثل برامج الوجبات املدرسية التي تساعد 

عىل تحسني التغذية ودعم سبل كسب العيش )للمزارعني الذين يبيعون 

منتجاتهم للمدارس( ودعم التعليم. ويدعو التقرير إىل رضورة اتخاذ 

إجراءات متكاملة، كام يحث جميع األشخاص الذين يعملون لتحسني 

التغذية عىل تحديد إجراء واحد عىل األقل من أعامل الواجب الثاليث 

من أجل التصّدي لكل من مشكلة نقص التغذية واألمراض غري السارية 

وغريها من أهداف التنمية األخرى.

مسألة متويل برامج التغذية من املواضيع الرئيسية األخرى التي يتناولها 

التقرير، مثل فجوات البيانات التي تعيق املساءلة وإحراز تقدم فيها. 

ويبنّي التحليل الجديد للعام 2017 أن اإلنفاق املحيل عىل معالجة مسألة 

نقص التغذية يتفاوت كثرياً بني دولة وأخرى، إذ تنفق بعض الدول أكرث 

من 10% من ميزانيتها عىل مسألة التغذية، بينام تنفق دول أخرى أقل 

من ذلك بكثري.

ن التغذية وأهداف التنمية المستدامة إقامة روابط ب�ي الشكل 1

إنتاج أغذية مستدامة

يعاين العامل من وضع غذايئ مرتٍد للغاية...1

2 مليار شخص يفتقرون إىل املغذيات الدقيقة مثل 
الحديد وفيتامني »أ«

155 مليون طفل يعانون من التقزّم

52 مليون طفل يعانون من الُهزال  

2 مليون شخص بالغ يعانون من الوزن الزائد أو الُسمنة  

41 مليون طفل يعانون من الوزن الزائد 

88% من الدول تواجه عبئاً خطرياً من شكلني أو ثالثة 
أشكال من سوء التغذية 

والعامل انحرف عن املسار الذي يضمن تلبية أهداف 
التغذية العاملية 

...لكن أهداف التنمية املستدامة متثل فرصة غري مسبوقة إلحداث تغيري عاملي ومتكامل.

2
تحسني مستوى التغذية سيشكل حافزاً لتحقيق غايات 

جميع أهداف التنمية املستدامة...

تتمحور أهداف التنمية 
املستدامة حول خمسة مجاالت 
ميكن للتغذية املساهمة فيها 

واالستفادة منها.
أنظمة صحيةأنظمة قوية من البنية التحتيةإنتاج أغذية مستدامة

املساواة والشمولية
السالم واالستقرار

إقامة الروابط

...ومعالجة املسببات الرئيسية لسوء 
التغذية عرب أهداف التنمية املستدامة 

سيسهم يف إنهاء سوء التغذية.

3

املصدر: تقرير التغذية العاملي

هناك فرصة كبرية لتمويل نهج أكرث تكامالً لتحسني التغذية عامليا4ً

لسوء التغذية تكاليف اقتصادية 
وصحية باهظة وعوائد بقيمة 16 

دوالراً لكل دوالر يتم استثامره فيها.

1 من كل 3 أشخاص يعاين من سوء التغذية...

...لكن إنفاق الجهات املانحة العاملي عىل نقص التغذية 
يبلغ فقط 0.5% من املساعدات الرسمية للتنمية... %0.5

...وعىل األمراض غري السارية والُسمنة يبلغ %0.01 %0.01
فقط من إجاميل املساعدات العاملية الرسمية للتنمية.

تتمثل الفرصة الكربى للحكومات وغريها من 
الجهات لإلستثامر يف التغذية بشكل متكامل، وعرب 

مختلف القطاعات التي تؤثر عىل مخرجات التغذية 
بشكل غري مبارش، مثل التعليم، أو التغرّي املناخي، 

أو املياه والرصف الصحي.

7

6

هناك فرصة مثرية لتحقيق أهداف التغذية العاملية ويف 
الوقت ذاته التحفيز عىل تحقيق األهداف التنموية األخرى

وجود التزام عميق وراسخ تجاه التغذية سيكون مدخالً رئيسياً 
إلحراز التقدم. تتطلب االلتزامات أن تكون طموحة وذات صلة 

باملشكلة وأال يتم تجاهل أي شخص

يجب أن نضمن أن تكون االلتزامات مبثابة 
تعهدات راسخة يتم الترصف بناء عليها

أعامل الواجب املضاعف

أعامل الواجب الثاليث

التصدي ألكرث من شكل 
من أشكال سوء التغذية

التصدي ملشكلة سوء 
التغذية وتحّديات التنمية 

األخرى

سيؤدي إىل زيادة فعالية وكفاءة 
استثامر الوقت والقدرات واملوارد 

لتحسني وضع التغذية

ميكن أن تعود بفوائد متعددة عىل 
مختلف أهداف التنمية املستدامة

إنهاء سوء التغذية بكافة أشكاله 
سيحفز تحسني املخرجات يف مختلف 

أهداف التنمية املستدامة

فجوات البيانات تعيق عملية املساءلة وإحراز تقدم. 
يك نتمكن من تحسني وضع التغذية عاملياً، نحتاج إىل 

بيانات أفضل وأكرث انتظاماً وتصنيفية.

من أجل عدم تجاهل أي طفل، 
علينا سّد الفجوات وتغيري طريقتنا 

يف التحليل واستخدام البيانات

5
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مواضيع عاملية

NUTRITION EXCHANGE

زادت نسبة التمويل املخصص لربامج التغذية من قبل الجهات املانحة للتغذية 

بنسبة 2% فقط يف العام 2015 فوصل إىل 867 مليون دوالر أمرييك، مام ميثل 

انخفاضاً طفيفاً يف النسبة اإلجاملية من املساعدة الدولية. ويدعو التقرير 

إىل زيادة االستثامرات العاملية يف مجال التغذية مبقدار ثالثة أضعاف حتى 

يصل التمويل إىل 70 مليار دوالر أمرييك عىل مدى السنوات العرش املقبلة 

ملعالجة مشكلة التقزّم والُهزال لدى األطفال، واألنيميا، ولرفع معدالت الرضاعة 

الطبيعية. واألسوأ من ذلك، مل تصل نسبة اإلنفاق عىل عالج الُسمنة واألمراض 

غري السارية سوى 0.01% فقط من املساعدات الخارجية للتنمية يف العام 2015، 

وهو مستوى »متدٍن بشكل يثري القلق« يف ضوء العبء العاملي الهائل الناجم 

عن هذه األمراض.

كام أّن هناك حاجة لتوفري بيانات أكرث انتظاماً وتفصيالً تكون مصنفة حسب 

الرشائح الُخمسية للرثوة، والجندرة، واملوقع الجغرايف، والعمر، واإلحتياجات 

الخاصة. ومل يتم تحديد املعدالت الوطنية بقدر كاٍف من التفصيل يتيح تحديد 

الفئات السكانية املهّمشة واملستضعفة. وقد تم تعريف فجويت بيانات بارزتني 

فيام يتعلق باليافعني )للوصول إىل فهم أفضل ملشكلة التغذية ومعالجتها يف 

هذه املرحلة الحرجة من الحياة( وبالتنّوع الغذايئ لديهم. يف العام 2017، تم 

تحديث ملفات أوضاع التغذية يف الدول التي يعرضها موقع تقرير التغذية 

العاملي عىل اإلنرتنت )لجميع الدول الـ193( وتحديثها ببيانات جديدة حيثام 

أمكن ذلك. وتعرض الوثائق املكونة من صفحتني ملحة عامة عن أكرث من 80 

مؤرشاً لوضع التغذية ومحدداتها، وحول مدى توفر الغذاء، ونطاق تغطية 

التدخالت، والسياسات التي تدعم التغذية الجيدة لكل دولة وكذلك للمناطق 

الست واملناطق الفرعية الـ22. ويصف تقرير التغذية العاملية نفسه بأنه 

»تدخل« أكرث منه تقريراً، وأن من شأن هذه امللفات التوضيحية متكني منارصي 

التغذية من التحشيد للمزيد من العمل لصالح تحسني مستوى التغذية وتحديد 

سبل دمج التغذية يف القطاعات ذات الصلة.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع:

www.globalnutritionreport.org/the-report 

ملفات وضع التغذية يف الدول عىل موقع تقرير التغذية العاملي 2017:

 www.globalnutritionreport.org/the-data/nutrition-country-profiles 

ي 
ي العالم: حالة الئمن الغذا�ئ

ارتفاع نسبة الجوع �ن
ي العالم - تقرير منظمة الئغذية والزراعة 2017

والتغذية �ن
يف سابقة هي األوىل من نوعها منذ مطلع هذا القرن، ارتفع عدد الجياع عىل 

الصعيد العاملي من 777 مليوناً يف العام 2015 إىل 815 مليوناً يف العام 2016، 

وفقاً لتقرير »حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل«. ويُعزى هذا بشكل رئييس 

إىل تزايد النزاعات والتغريات املناخية املؤثرة، مثل الجفاف أو الفيضانات. 

وعىل مدار العقد املايض، ازدادت وترية النزاعات العنيفة بشكل كبري، وخاصة 

يف الدول التي تفتقر أصالً إىل األمن الغذايئ، مام ألحق رضراً كبرياً باملجتمعات 

الريفية وأثّر بشكل كبري عىل إنتاج الغذاء ومدى توفره. وتُعترب األزمات أحد 

املسببات الرئيسية لحاالت النزوح بني السكان. وأصبح النازحون أكرث الفئات 

استضعافاً حول العامل، مام جعلهم يعانون من مستويات عالية من انعدام األمن 

الغذايئ ونقص التغذية. عىل سبيل املثال، تم اإلعالن عن أن 20 مليون شخص 

يف أربع دول، وهي نيجرييا )شامل رشق(، وجنوب السودان، والصومال، واليمن، 

مهددون مبواجهة خطر املجاعة يف العام 2017.

أّما األشخاص الذین یعیشون يف دولة تعاين من أزمات طویلة األمد )ما یسمی 

بالدول الھّشة واملتأثرة بالنزاعات(، فإنهم أكرث عرضة مبرتني ونصف تقريباً 

للمعاناة من نقص التغذیة مقارنة مع غريهم ممن یعیشون يف أماکن أخرى. 

ومن بني 815 مليون شخص يف العامل يعانون من انعدام األمن الغذايئ ونقص 

التغذية املزمنني، يعيش السواد األعظم منهم - 489 مليون نسمة - يف دول 

متأثرة بالرصاعات.

عالوة عىل ذلك، يشهد األمن الغذايئ أيضاً تدهوراً يف بعض البيئات غري املتأثرة 

بالنزاعات، وخاصة املناطق التي تعاين من التباطؤ االقتصادي. وقد شهد عدد 

من الدول التي تعتمد إىل حٍد بعيد عىل صادرات السلع األساسية تراجعاً كبرياً 

يف اإليرادات يف السنوات األخرية. وتأثر مستوى توفر الغذاء أيضاً بانخفاض 

القدرة عىل االسترياد، يف حني تدهورت إمكانية الحصول عىل الغذاء جزئياً بسبب 

انخفاض القدرة عىل حامية األرس الفقرية من ارتفاع أسعار األغذية املحلية.

تعاين منطقة أفريقيا من أعىل مستويات انعدام األمن الغذايئ الشديد، إذ يؤثر 

هذا عىل 27.4% من سكانها - أي ما يقارب أربعة أضعاف عدد السكان املتأثرين 

به يف أية منطقة أخرى. كام لوحظ وجود مستويات عالية من انعدام األمن 

الغذايئ يف منطقة أمريكا الالتينية حيث ارتفعت نسبته من 4.7% إىل %6.4.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع: 

www.fao.org/state-of-foodsecurity-nutrition/en 
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ي سياسات وبرامج 
تتّبع مدى التقدم �ن

تشجيع الرضاعة الطبيعية

تُعترب مسألة الرضاعة الطبيعة من أكرث مجاالت االستثامر فعالية التي 
ميكن ألية دولة تحقيقها يف وضع برامج التغذية. ودور الرضاعة الطبيعية 

ال يقترص فقط عىل حامية الطفل من اعتالل األطفال )مثل اإلسهال 
والتهابات الجهاز التنفيس(، بل تسهم أيضاً يف رفع مستوى الذكاء لدى 

األطفال، وعالجهم وتحسني مستوى رأس املال البرشي )فيكتوريا وآخرون، 
2016(. كام تعود الرضاعة الطبيعية بفوائد جّمة عىل األمهات، ومنها 
الوقاية من رسطان الثدي ورسطان املبيض ومرض السكري. فقد أكد 

دليل حديث عىل أن مامرسة الرضاعة الطبيعية تحّد من خطر اإلصابة 
باألمراض غري السارية وتخفض نسبة انتشار الوزن الزائد و/أو الُسمنة 

يف مراحل الحقة من الحياة )فيكتوريا وآخرون، 2016(. مع ذلك، يُقدر 
تحليل اقتصادي أُجري مؤخراً أن االنخفاض الحايل يف مستويات الرضاعة 

الطبيعية يف سّن الستة أشهر ميكن أن ميثل هدراً للدخل اإلجاميل القومي 
عىل مستوى العامل مبا يعادل 302 مليار دوالر أمرييك سنوياً )0.5% من 

الدخل اإلجاميل القومي( )رولينز وآخرون، 2016(.

بطاقة األداء العاملي للرضاعة الطبيعية )2017( هي من إنتاج تجمع 
ألكرث من 20 منظمة تقودها منظمة الصحة العاملية واليونيسف، والهدف 
منها تحليل مجموعة واسعة من املؤرشات التي ميكن أن تؤثر يف الرضاعة 

الطبيعية. وهذه املؤرشات تشمل:
• متويل عملية استحداث وصيانة برامج تدعم الرّضع واألمهات 	

والعاملني الصحيني؛ 
• تنظيم طرق تسويق بدائل حليب األم؛ 	
• إجازة أمومة مدفوعة األجر؛	
•  عرش خطوات لرضاعة طبيعية ناجحة )مبادرة املستشفى الصديقة 	

للطفل(؛ 
• اإلرشاد؛	
• برامج دعم مجتمعي؛	
• تقييم وطني لسياسات ومامرسات الرضاعة الطبيعية؛	
• مراقبة وطنية ملعدالت الرضاعة الطبيعية.	
• تقرر كل أّم الطريقة التي تراها مناسبة إلطعام طفلها، لكن قرارها 	

هذا يتأثر إىل حدٍّ كبري بدوافع اقتصادية وبيئية واجتامعية وسياسية.

عىل الصعيد العاملي، يستند أداء الرضاعة الطبيعية كام ينبغي إىل 
السياسات والربامج املوىص بها. ويف الواقع، مل يتم تصنيف سوى ست دول 

من أصل 129 دولة تتوفر فيها بيانات حول ذلك عىل أنها دول حققت 
مستوى األداء املوىص به يف أكرث من نصف املؤرشات.  وإدراكاً لهذا 

الوضع، وضعت مجموعة املنظامت الجامعية أهدافاً للعام 2030 لتحفيز 
صانعي السياسات عىل اتخاذ تدابري يف هذا الشأن )انظر الشكل 1(.

وتبنّي بطاقة األداء العاملي للرضاعة الطبيعية أن الدول التي تنفذ 
استثامرات يف مجال حامية وترويج ودعم الرضاعة الطبيعية تستطيع 
الحفاظ عىل معدالت عالية من مامرسة الرضاعة الطبيعية، مع وجود 
ترابط كبري بني التمويل املقدم من الجهات املانحة ومعدالت الرضاعة 

الطبيعية. ويقّدر أن كل دوالر إضايف يُنفق يف متويل املانحني لكل والدة 
يؤدي إىل زيادة مبتوسط 2.9 نقطة باملئة يف معدالت الرضاعة الطبيعية 
الحرصية يف فرتة الستة أشهر؛ وأن معدالت مواصلة الرضاعة الطبيعية 

لسنة واحدة يؤدي إىل زيادة قدرها 3.3 نقطة باملئة لكل دوالر إضايف يتم 
إنفاقه. كام يجب عىل الحكومات أن تستثمر أكرث يف الرضاعة الطبيعية 

للوفاء بالتزاماتها الوطنية.

للمزيد من املعلومات ولالطالع عىل بطاقات أداء الدول، يرجى زيارة املوقع:
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/ 

/en/2017-global-bf-scorecard

المراجع
، هورتون  ي

فيكتوريا وآخرون، 2016. فيكتوريا سي جي، باهل آر، باروس إي جي، فرانكا جي �ف

ف إن سي )2016(. »الرضاعة  إس، كراسيفيك جي، مورخ إس، سانكار إم جي، ووكر إن، رولي�ف

ها مدى الحياة«. مجلة  ين: علم الأوبئة، والآليات، وتأث�ي ي القرن الحادي والع�ش
الطبيعية �ف

 7-01024)15(6736-S0140/10.1016/http://doi.org .475-490 ،387 )10017( ،»ذا لنست«

، بهانداري إن، هاجيبوي إن، هورتون إس، لوتر  ف إن سي ف وآخرون، 2016. رولي�ف رولي�ف

، بيووز إي جي، ريخ�ت إل إم، فيكتوريا سي جي )2016(. »لماذا  ف جي سي سي كاي، مارتي�ف

ف ممارسات الرضاعة الطبيعية؟«  ي الرضاعة الطبيعية، وما الذي يحتاجه تحس�ي
الستثمار �ف

-S0140/10.1016/http://doi.org .504-491 ،387 )10017( ،»مجلة »ذا لنست

2-01044)15(6736

المعدلت والئهداف الحالية لممارسات الرضاعة الطبيعية الشكل 1
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1  تُسهم الجهات المانحة بـ5 دولرات أمريكية عىل الئقل لدعم كل مولود جديد

2  تطبق بالكامل مدونة تسويق الحليب الطبيعي

3  توفر إجازات أمومة عىل النحو الموىص به

ي مرافق صديقة للطفل
4  أك�ث من نصف الولدات تتم �ن

5  توفر معظم مرافق الرعاية الصحية الئولية ممارسات إطعام الرّضع وصغار الئطفال

طعام الرّضع وصغار الئطفال 6  لدى معظم المقاطعات برنامج لإ

ة ي السنوات الخمس الئخ�ي
7أ  تم تقييم برنامج الرضاعة الطبيعية �ن

ة 7ب  تم جمع بيانات حول الرضاعة الطبيعية خالل السنوات الخمس الئخ�ي
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اتيجية تغذية إقليمية  اس�ت
لمنطقة غرب أفريقيا

ي الطوارئ« ENN؟
ي »شبكة التغذية �ن

ما الجديد �ن

مواضيع عاملية

يبلغ عدد سكان منطقة غرب أفريقيا حوايل 372 مليون نسمة، 62.3 
مليون منهم أطفال دون سّن الخامسة. ويعاين أكرث من ثلث هؤالء 

األطفال، 19 مليون طفل دون سّن الخامسة، من التقزّم. يف حني تبلغ نسبة 
انتشار الُهزال 9% ونسبة الوزن الزائد 2% )تقرير التغذية العاملي 2017(. 
كام أن السكان البالغني يتأثرون أيضاً بزيادة الوزن والُسمنة، حيث تعاين 

14% من النساء من الوزن الزائد، يف حني تعاين 37% منهن من الُسمنة 
)تقرير التغذية العاملي 2017(. وتعاين نصف النساء تقريباً ممن هّن يف 

سّن اإلنجاب )49%( من األنيميا، بينام يعاين 47% من األطفال ضمن الفئة 

العمرية 6-59 شهراً من نقص فيتامني أ.

إن وجود مجتمع اقتصادي واحد يف املنطقة - املجتمع االقتصادي لدول 
غرب أفريقيا  ECOWAS- يتيح فرص مواءمة االسرتاتيجيات والسياسات 

اإلقليمية للتصدي ملسألة سوء التغذية بشكل جامعي.

وقد حرض نحو 100 شخص من الدول الـ14 التي يتكون منها املجتمع 
االقتصادي لدول غرب أفريقيا )بنني، وبوركينا فاسو، والرأس األخرض، 
وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا-بيساو، وليبرييا، ومايل، 

والنيجر، ونيجرييا، والسنغال، وسرياليون، وتوغو( مؤمتراً استمر خمسة 
أيام يف ترشين األول/أكتوبر 2017 حول رصد التغذية يف غينيا-بيساو. 

وتّم تنظيم املؤمتر بشكل مشرتك من قبل منظمة الصحة يف منطقة 
غرب أفريقيا WAHO؛ وهي إحدى مؤسسات املجتمع االقتصادي لدول 
غرب أفريقيا، ووزارة الصحة يف غينيا-بيساو. وتناولت العروض التقدميية 

واملناقشات مواضيع مختلفة تفاوتت بني مبادرات تدعيم األغذية، ومراقبة 
سالمة األغذية، وتتبّع متويل برامج التغذية، واستخدام دراسات تكلفة 

دة لصناعة القرارات. وقد مثلت الجهات التي حرضت املؤمتر  الجوع املُعَّ
مسؤويل االتصال والتنسيق يف الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق 

التغذية SUN، وأخصائيي التغذية أو مسؤويل املعلومات الصحية من 
وزارات الصحة أو املكاتب الوطنية لإلحصاء. كام كان هناك متثيل واسع 

من قبل الجهات املانحة واملنظامت الرشيكة األخرى، سواء من املنطقة أو 
من دول رشقي وجنويب أفريقيا.

ويف اليوم الخامس للمؤمتر، ناقش املشاركون خطة التغذية االسرتاتيجية 
اإلقليمية التي وضعها املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا 

)2018-2020(، والتي يتمثل هدفها العام يف توسيع نطاق األنشطة 
الخاصة بالتغذية والحساسة لها.

وهذه األهداف االسرتاتيجية هي:
• تحسني مستوى الُحكم والتنسيق والتنفيذ والتخطيط والرصد وتقييم 	

األغذية واألمن الغذايئ؛ 
• تعزيز إدارة املعرفة، مبا يف ذلك مشاركة وتعميم املامرسات املثىل، 	

والرصد من أجل ضامن عملية مثىل يف اتخاذ القرارات؛ 
• تعزيز القدرات الالزمة لتنظيم وتنفيذ التدخالت عالية األثر يف مجال 	

التغذية؛ 
• حشد املوارد لتحسني األغذية واألمن الغذايئ.	

تهدف االسرتاتيجية اإلقليمية، والتي كلّفت 41.3 مليون دوالراً أمريكياً 
خالل السنوات الخمس األخرية )سيتم متويلها بشكل رئييس من موارد 

املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا، واملنظامت غري الحكومية، واملانحني، 
والقطاع الخاص(، إىل دعم الخطط القطرية القامئة من خالل توفري إطار 

عمل إقليمي خاص بالتغذية. وتضّمنت التوصيات: تعزيز إطار عمل املراقبة 
الخاص بتنفيذ االلتزامات ومدى التقدم املُحرز من قبل الدول؛ ودعم عملية 

إنشاء مراكز وطنية وإقليمية إلدارة معرفة التغذية؛ وتعزيز إطار عمل 
مراقبة وضع املوازنات الخاصة باملوارد املخصصة ألنشطة التغذية.

المرجع
ي المناطق 

تقرير التغذية العالمي 2017. مبادرات التنمية، 2017. عرض أوضاع التغذية �ف
الفرعية حسب تقرير التغذية العالمي: غرب أفريقيا، 2017. بريستول، المملكة المتحدة: 

مبادرات التنمية.

ن »تبادل التغذية«: النتائج الئولية لستبيان المستخدم�ي
أجرت »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN إستبياناً لقياس األثر يف أواخر 

العام 2017 بهدف فهم مدى تفاعل املامرسني وصانعي السياسات املشمولني 
يف شبكتنا العاملية مع مخرجات املعرفة األساسية التي طورتها الشبكة )نرشة 

تبادل التغذية، والتبادل امليداين، ونقاشات موقع en-net(. وقد تبنّي من 
اإلستبيان أنه بني إجاميل مجموع 122 مشاركاً من كل أنحاء العامل، 70% كانوا 

من قراء نرشة »تبادل التغذية« NEX، مع غالبيتهم من دول غرب أفريقيا 
ورشق أفريقيا وجنوب آسيا.

وسعى اإلستبيان إىل قياس مدى استفادة قرّاء »تبادل التغذية« يف حياتهم 
املهنية. ومن بني اإلحتامالت املعروضة، كانت الخيارات التالية األكرث شعبية:

• »تساعدين »تبادل التغذية« عىل فهم قضية تقنية أو سياسية ما 	
بشكل أفضل«؛

• »تتيح يل فرصة التعلّم من تجارب الزمالء«؛ 	
• »تزودين باألخبار حول األحداث والتطورات يف قطاع التغذية«.	

هذه املخرجات تبعث عىل الرسور فعالً ألننا نسعى إىل تسليط الضوء 
عىل قضايا التغذية بطريقة سهلة إلتاحة مشاركة املعلومات والتعلّم عرب 

جميع القطاعات وللجهات الفاعلة التي تعمل عىل املستويني الوطني 
والوطني الفرعي. ولعل الكثري منكم قد واكب صدور »تبادل التغذية« 

منذ بداياتها، ونشهد يف كل سنة دخول مساهمني وكتاب جدد إليها. 
www.( يعترب محتوى »تبادل التغذية« املتوفر مبارشة عىل اإلنرتنت

ennonline.net/nex(  طريقة تستقطب معظم قرائنا )60%( للتفاعل 
مع أحدث إصدارات »تبادل التغذية«، ويقوم نصف قرائنا بتحميل نسخة 

pdf منها. إضافة إىل تزايد عدد قرّاء »تبادل التغذية« عىل اإلنرتنت، 
ما زال نصف قرّائنا تقريباً يتلقون النسخة الورقية التي ترسلها »شبكة 

ي مؤتمر حول رصد 
وفود من دول غرب أفريقيا �ن

ي بيساو، غينيا-بيساو
ي المنطقة، �ن

التغذية �ن
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مواضيع عاملية

التغذية يف الطوارئ« )47%(، ويقوم البعض مبشاركتها مع زمالئهم. عالوة 
عىل ذلك، تلقينا استجابة »نعم« بنسبة 100% عندما سألنا ما إذا كان 
القرّاء يعتربون »تبادل التغذية« مورداً للتعلّم وتبادل املعلومات مع 

اآلخرين، وهو ما يفرّس تزايد عدد قرّائها وأهميتها.

ويتوفر اآلن محتوى متزايد من نرشة »تبادل التغذية« بتنسيقات رقمية 
جديدة وسهلة الوصول مثل املدونات الصوتية podcasts ووصالت 

الفيديو )عرب املركز اإلعالمي لـ »شبكة التغذية يف الطوارئ«
www.ennonline.net/mediahub  كام يرسّنا أيضاً أن نتلقى 

اقرتاحاتكم حول سبل تحسني »تبادل التغذية«؛ وإليكم بعض التعليقات 
التي وردتنا من القرّاء حول ما ميكننا القيام به:

ة  . يبدو )أن ن�ث »يجب أن يكون قسم »مواضيع عالمية« عالمياً أك�ث
ها«. »تبادل التغذية«( تهتم بأماكن معينة أك�ث من غ�ي

»من خالل توثيق المعلومات الواردة من جميع المناطق - ح�ت من أصغر 
ي دولة أو محافظة ما«.

المناطق �ن

ي 
سهام �ن هم عىل الإ ي برامج التغذية وغ�ي

ن ميدانياً �ن ن العامل�ي »...تحف�ي
»تبادل التغذية« والتفاعل معهم وتقدير ما يقومون به والعمل معهم 

»... عىل تنقيح كتاباتهم لتتناسب مع احتياجات الن�ث

ن ضمن الشبكات الوطنية المتعلقة بوزارة الصحة  »توسيع قائمة المتلق�ي
.» ي

والمجتمع المد�ن

مجموعات التغذية NutritionGroups: منصة جديدة 
ي الطوارئ«

نت لـ »شبكة التغذية �ن ن�ت عىل الإ
لقد أفضت التطورات التي طرأت يف السنوات األخرية إىل ازدهار شبكات 

جديدة ومتنوعة تعمل عىل مسألة سوء التغذية عىل املستوى الدويل 
واإلقليمي والُقطري. وقد خلق هذا األمر حاجة إىل تكريس مساحات 

مخصصة عىل اإلنرتنت تتيح الوصول إىل مشاركة فاعلة ومنتظمة، 
والتنسيق بني من يعملون معاً وجهاً لوجه وبني من يعملون معاً عن بُعد.

ومنصة مجموعات التغذية NutritionGroups هي عبارة عن مساحة 
تعاونية مبارشة عىل اإلنرتنت للجهات الرئيسية ذات العالقة التي تعمل 

يف مجال التغذية والقطاعات ذات الصلة. وقد تم تصميمها من قبل 
»شبكة التغذية يف الطوارئ« لتمكني من يعملون عىل تحسني برامج 

التغذية من أجل تيسري عملية التواصل والتفاعل املبارش عىل اإلنرتنت 
بشكل أفضل، وتحميل ومشاركة املوارد والوثائق، والحصول عىل آخر 

التحديثات يف مجموعات مغلقة. وتنطلق منصة مجموعات التغذية من 
تجربة »شبكة التغذية يف الطوارئ« يف منصة نقاشات en-net، وهي 

إطالق أحدث توجيه تشغيىلي خاص بإطعام الرّضع 
ي الطوارئ )النسخة 3(

وصغار الئطفال �ن
يعترب التوجيه التشغييل الخاص بإطعام الرّضع وصغار األطفال 

يف الطوارئ OG-IFE وثيقة أساسية للسياسات العاملية بهدف 
بلورة برامج للجاهزية واالستجابة والتعايف يف حاالت الطوارئ 

عىل املستوى الُقطري. وقد متّت املصادقة عليه من خالل القرار الصادر 
عن جمعية الصحة العاملية للعام 2010.

وتم إطالق النسخة الثالثة من هذا التوجيه يف شهر ترشين األول/
أكتوبر 2017. وقامت املجموعة الرئيسية املعنية بإطعام الرّضع وصغار 
األطفال يف الطوارئ بإعداد النسخة املحّدثة من هذا التوجيه بالتشاور 

مع املبلغني الرئيسيني عىل املستوى الدويل واإلقليمي والُقطري بقيادة كل 

توفر أيضاً مساحة للنقاش العام، وتتيح إجراء محادثات مغلقة بني الزمالء 
حول عملهم املشرتك، والتخطيط وُسبل التعاون.

كثري من أخصائيي التغذية ال يستطيعون استخدام مواقع التواصل 
االجتامعي السائدة أثناء العمل أو ال يرغبون يف ذلك. مع أن منصة 

مجموعات التغذية توفر نفس الخاصية التي تعمل من خاللها مواقع 
التواصل االجتامعي الشائعة، إال أنها أُنشئت لتكون صفحة مهنية 
متخصصة تضمن تنفيذ عملية تواصل وتعاون بشكل أكرث فعالية. 

واملجموعات املوجودة عىل املنصة هي مجموعات خاصة ال يستطيع 
دخولها إال أعضاء املجموعة الذين يتم توجيه دعوة لهم لالنضامم إليها 

واملشاركة فيها والوصول إىل محتواها. ومدراء هذه املجموعات هم 
أعضاء يف هذه املجموعات نفسها. ويتم إنشاء املجموعات بناء عىل 

الطلب وميكن أن تشمل خرباء ومامريس التغذية وجهات رئيسية ذات 
عالقة عىل أي مستوى من املستويات. عىل سبيل املثال، قد تشتمل 

مجموعة تم إنشاؤها عىل مستوى الدولة مجموعة منصة جهات متعددة 
رئيسية ذات عالقة يكون مسؤول االتصال والتنسيق لحركة توسيع نطاق 

التغذية SUN يف تلك الدول هو مدير املجموعة التي تضم أعضاء من 
مختلف املنصات والقطاعات. واإلمكانيات التي تتيحها هذه املجموعات 

ال حدود لها: مجموعات التغذية NutritionGroups  هي عبارة عن 
منصة إلكرتونية تتيح للشبكات املوجودة عىل أرض الواقع والتي تضم 

أشخاصاً يعملون يف مجال التغذية التعاون معاً بفعالية أكرب.

www.nutritiongroups.org للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع
أو لطلب صفحة مجموعة ما، يرجى التواصل عىل العنوان التايل: 

SUNKM@ennonline.net. وميكنكم أيضاً التواصل معنا عىل وسائل 
@NutritionGroups :التواصل االجتامعي؛ الفيسبوك وتويرت

Welcome to Nutrition Groups

من »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN واليونيسف. وتقدم هذه النسخة 
توجيهاً مخترصاً وعملياً حول كيفية ضامن الُسبل املناسبة يف إطعام 
الرّضع وصغار األطفال يف الطوارئ. وهذا التوجيه ينطبق عىل برامج 

الجاهزية واالستجابة والتعايف يف حاالت الطوارئ يف جميع أنحاء العامل 
للحّد من اعتالل الرّضع وصغار األطفال، وكذلك الحّد من مخاطر الوفاة 
املرتبطة مبامرسات إطعام الرّضع وصغار األطفال بهدف تحسني مستوى 

تغذية الطفل وصحته ومنائه بأكرب قدر ممكن.

والتوجيه هذا مناسب لصانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي 
الربامج الذين يعملون يف تدخالت الجاهزية واالستجابة والتعايف يف 

حاالت الطوارئ، مبا فيهم الحكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت 
غري الحكومية الوطنية والدولية، والجهات املانحة، ومجموعات املتطوعني 
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ي حالت الطوارئ
التقزّم �ن

بناء عىل املالحظة الفنية التلخيصية التي نرُشت يف العام 2015، 
أصدرت »شبكة التغذية يف الطوارئ« ورقة نقاش بعنوان 

»التقزّم يف األزمات طويلة األمد«. ويعود سبب اهتامم »شبكة 
التغذية يف حاالت الطوارئ« بحالة التقزّم يف هذه السياقات 

إىل أن ما يصل إىل 45% من العبء الناتج عن التقزّم عىل مستوى العامل 
يتمركز يف الدول الهّشة واملتأثرة بالنزاعات. وما مل يتم إحراز تقدم 

ملموس عىل صعيد الوقاية من التقزّم يف هذه السياقات، فمن املحتمل 
أن ترتفع هذه النسبة )مع انخفاض انتشار نسبة التقزّم يف سياقات أكرث 

استقراراً(، ولن نتمكن من تحقيق األهداف العاملية التي وضعتها جمعية 

مواضيع عاملية

والقطاع الخاص/التجاري. كام أنه يتناسب مع مختلف القطاعات 
والتخصصات.

ومن ضمن التغيريات التي تضمنتها النسخة الجديدة:
• الرتكيز بشكل أكرب عىل الدور الريادي الذي تضطلع به الحكومة يف 	

تدخالت الجاهزية واالستجابة؛
• محتوى أكرب حول الجاهزية يف حاالت الطوارئ؛	
• توضيح أكرب لألدوار واملسؤوليات التي تتوالها وكاالت األمم املتحدة؛	
• تغطية أوسع لقطاعات أخرى غري التغذية وتحديد التدابري واألعامل 	

التي يجب اتخاذها بوضوح أكرب؛
• نسخة محّدثة مبا يعرب عن التوجيه العاملي السائد مؤخراً؛	
• تفاصيل برامجية أكرب يف جميع األقسام؛	
• محتوًى أكرب وأكرث توازناً لتلبية احتياجات الرّضع الذين ال يحصلون 	

عىل رضاعة طبيعية؛

• محتوًى أكرث شمولية حول اإلطعام التكمييل؛	
• قامئة تفصيلية باملراجع واملوارد الداعمة، مع ذكر روابط لها عىل 	

اإلنرتنت.
وتتوفر نسخة رقمية من وثيقة التوجيه التشغييل الخاص بإطعام الرّضع 

وصغار األطفال باللغتني العربية واإلنجليزية؛ والعمل جاٍر حالياً عىل 
ترجمتها إىل لغات أخرى. ويتوفر جميع محتوى هذا التوجيه عىل 

 www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017 :العنوان
باإلضافة إىل سلسلة من رشائح العرض التقدميي )باوربوينت( للمساعدة 

يف توزيعه عىل مختلف الفئات املستهدفة.

وتتوفر نسخة ورقية من هذا التوجيه باللغة اإلنجليزية، وميكن الحصول 
IBFAN عليها من املكاتب الُقطرية لليونيسف وعرب

)www.babymilkaction.org/shop( ومن خالل »شبكة التغذية يف 
الطوارئ« )تنطبق تكاليف الشحن الربيدي(.

« Field Exchange حول  ي
عدد خاص من »التبادل الميدا�ن

تنسيق كتلة التغذية
أصدرت »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN عدداً خاصاً من نرشة 

»التبادل امليداين« )العدد 56( حول تنسيق كتلة التغذية. وقد متت دعوة 
جوزيفني إيّب، منسقة الكتلة العاملية للتغذية، لتحرير هذا العدد الخاص. 
وكذلك عمل محررو »التبادل امليداين« عن كثب مع فريق تنسيق الكتلة 

العاملية للتغذية ومنسقي الكتلة الُقطرية للتغذية عىل تحديد وتنقيح 
الدروس الرئيسية املستفادة من تجاربهم، والتي تم توثيقها عىل أنها 

مقاالت ميدانية. ويتضمن هذا العدد مقاالت من أفغانستان، والسودان، 

ي الوقت ذاته
الئطفال الذين يعانون من الُهزال والتقزّم �ن

قامت »شبكة التغذية يف الطوارئ« مؤخراً بنرش مقالة حول األطفال دون 
سّن الخامسة الذين يعانون من التقزّم والُهزال يف الوقت ذاته )وهي 

الحالة التي يُشار إليها بتعبري »تزامن الحالتني«(. واألطفال الذين يعانون 
من الُهزال والتقزّم يف الوقت ذاته معرضون بدرجة كبرية إىل خطر الوفاة، 
ولهذا من األهمية مبكان فهم مدى انتشار هذه الحالة املتزامنة والعبء 

الذي ترتكه عىل هذه الفئة العمرية. وقد أخذت البيانات من مسوح 
السكان والصحة ومسوح كتلة التغذية متعددة املؤرشات التي نُفذت يف 
84 دولة. وتبني أن متوسط نسبة انتشار هذه الحالة املتزامنة يف الدول 

الـ84 مجتمعة بلغت 3.0%، حيث تراوحت بني 0% و8.0%. وقد ُوجد أن 
نسبة انتشار هذه الحالة املتزامنة وصلت يف تسع دول إىل أكرث من %5. 
ويُقّدر عدد األطفال املتأثرين بتبعات هذه الحالة مبا يقارب ستة ماليني 

وجنوب السودان، والصومال، وشاميل رشق نيجرييا، وإثيوبيا. كام 
يستعرض هذا العدد تجارب فريق االستجابة الفنية الرسيعة املدعوم من 

مكتب املساعدات الخارجية األمريكية يف حاالت الكوارث OFDA مع 
عرض دراسات حالة لتجارب املستشارين أثناء عمليات االنتشار يف جميع 

أنحاء العامل. كام يتضمن العدد ملخصات آلخر مستجدات اسرتاتيجية 
وتوجيه فريق تنسيق الكتلة العاملية للتغذية عىل املستوى العاملي.

ويتوفر العدد 56 من »التبادل امليداين« باللغتني اإلنجليزية والفرنسية 
)مقاالت فردية( عىل املوقع: www.ennonline.net/fex حيث ميكنكم 

أيضاً طلب نسخ ورقية منه.

طفل. وكانت أعىل نسبة انتشار لهذه الحالة املتزامنة بني الفئة العمرية 
من 12 إىل 24 شهراً، وكانت نسبة انتشارها بني الذكور أعىل بكثري منه 

بني اإلناث. كام كانت نسبة انتشار هذه الحالة املتزامنة بني الدول الهّشة 
واملتأثرة بالنزاعات أعىل بكثري منه )3.6%( يف الدول التي تُعترب دوالً 

مستقرة )%2.24(.

ميثل هذا التحليل أول تقدير متعدد الدول ملدى انتشار هذه الحالة 
وعدد األطفال دون سّن الخامسة الذين يعانون من الُهزال والتقزّم 

بشكل متزامن. ويف ظل خطر التعرّض املرتفع للوفاة املرتبط بهذه الحالة 
املتزامنة، تشري النتائج إىل رضورة رفع تقارير حول هذا الوضع والتحقق 

من إمكانية الوصول إىل األطفال عرب الربامج الحالية.
لقراءة املقالة املتاحة للجميع كاملة، أنقر عىل الرابط التايل: 

www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.12516/epdf

الصحة العاملية بحلول العام 2025 وأهداف التنمية املستدامة املتمثلة يف 
خفض نسبة التقزّم بحلول العام 2030.

وتحدد هذه الورقة مرحلة النقاشات التي سيتم إطالقها يف هذا العام 
حول التبعات التي ستفيض إليها عملية وضع السياسات والربامج. 

وتتبنى هذه الورقة رسالة منارصة قوية؛ وهي وجوب النظر إىل أي 
انخفاض يف نسبة التقزّم )أو عىل األقل الحيلولة دون ارتفاعها( عىل أنها 

هدف إنساين مرشوع من نفس الزاوية التي ينظر بها إىل الوقاية من 
الُهزال ومعالجته باعتباره هدفاً إمنائياً مرشوعاً. تشتمل هذه الورقة عىل 

عدد من االستنتاجات وتوصيات الخطوات املستقبلية.
www.ennonline.net/stuntingprotractedemergencies 
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المشاركة المجتمعية من خالل القيادة 
المحلية: رفع مستوى الوصول إىل 

ي اليمن
اع �ن ن ي بيئة ال�ن

خدمات التغذية �ن

NUTRITION EXCHANGE

تُعترب اليمن إحدى أكرث الدول فقراً يف منطقة الرشق األوسط ويبلغ عدد 
سكانها 27 مليون نسمة. وتتكون من 22 محافظة )التقسيم اإلداري 

األعىل يف الدولة(، وتعدُّ مدينة تعز واحدة من أكرث املدن اكتظاظاً وأكرثها 
معاناة من ويالت الحرب حيث تشهد نزاعاً وقتاالً عنيفاً مستمراً منذ 

العام 2015. تبلغ نسبة سوء التغذية الحاّد العام يف مدينة تعز 17%، بينام 
تبلغ نسبة سوء التغذية الحاّد الوخيم فيها 1.9%، يف حني تصل نسبة سوء 
التغذية الحاّد العام يف املناطق السهلية منها إىل 25.1% بينام تصل نسبة 

سوء التغذية الحاّد الوخيم إىل 5.3%. وتُعترب مستويات التقزّم )قرص القامة 
بالنسبة للطول( مستويات مرتفعة جداً، إذ تصل إىل أكرث من 1%50.

وقد أُقيمت رشاكة بني اليونيسيف ومنظمة محلية غري حكومية، »سول 
للتنمية« Soul for Development، بهدف تنفيذ مرشوع تجريبي 

لربنامج مدة سنتني، وهو برنامج متكامل قائم عىل املجتمع املحيل يف 
ثالث مناطق من أصل 23 منطقة يف مدينة تعز )208 قرية يبلغ عدد 

سكانها مجتمعة 312,634 نسمة( خالل الفرتة ما بني شهري مارس/آذار 
2015 وفرباير/شباط 2017. وقد استند املرشوع إىل منهجية »اإلجراء 

الثاليث«2، والتي تتيح للمجتمعات تقييم وتحليل املسببات الكامنة وراء 
املشاكل الصحية واملرتبطة بالتغذية التي تعاين منها وتحديد »األعامل 

املمكنة« والتوافق عليها عىل مستوى العائلة واملجتمع من أجل تحسني 
الوضع الصحي ووضع التغذية.

رفع مستوى المشاركة المجتمعية
متثل أحد املداخل الرئيسية لتعزيز املشاركة املجتمعية يف تشكيل لجان 

تطوير القرى الـ193. وهي عبارة عن مجموعات؛ تتكون كل مجموعة من 
مثانية أو عرشة أشخاص مؤثرين يف املجتمع، مثل مدراء املدارس والقادة 

التقليديني، وشيوخ القبائل، والقادة الدينيني مثل األمئة. كام تم أيضاً 
تشكيل 15 لجنة فرعية عىل مستوى املناطق. وقد شاركت هذه اللجان، 

بالتعاون مع مكاتب وزارة الصحة يف املناطق، يف عملية اختيار 770 
متطوعة من متطوعات الصحة املجتمعية ممن تّم تدريبهن عىل تقديم 

الخدمات الصحية والتغذوية يف 50% من القرى. وتتمثل األدوار الرئيسية  
ملتطوعات الصحة املجتمعية يف تشخيص األطفال الذين يعانون من سوء 

مقاالت أصلية

 Soul for »وع تنفذه »سول للتنمية د. فاطمة ساّلم هي مديرة م�ش
ي اليمن. والدكتورة فاطمة 

Development، وهي منظمة محلية غ�ي حكومية �ف
طبيبة مؤهلة.

 Soul for »خالد البابىلي هو أحد كبار مسؤوىلي المشاريع لدى »سول للتنمية
ي إدارة مشاريع التغذية 

ة لأك�ش من خمس سنوات �ف Development، ويتمتع بخ�ب
والصحة.

ي اليمن، 
ي زفاندازيفا هي أخصائية تغذية تعمل لدى مكتب اليونيسف �ف

تشاري�ت
ي هذا المجال.

ين سنة �ف ة تزيد عىل ع�ش وتتمتع بخ�ب
ي اليمن وطبيب 

د. كارانف�ي سينغ هو أحد مدراء التغذية لدى مكتب اليونيسف �ف
ي مجال صحة وتغذية الطفل.

ين سنة �ف ي وع�ش
ة تزيد عىل ثما�ف أطفال يتمتع بخ�ب

التغذية الحاد3ّ وإحالتهم إىل العالج، وتوفري مساحيق املغذيات الدقيقة 
لألطفال دون سّن السنتني والحديد وأقراص حمض الفوليك للحوامل 

وأقراص طرد الديدان لألطفال دون سّن الخامسة. والدور الذي متارسه 
متطوعات الصحة املجتمعية هو تطوعي بالرغم من تغطية تكاليف 

تنقلهّن باملواصالت. وقد تم تدريب متطوعات الصحة املجتمعية فيام بعد 
عىل مراقبة وتشجيع النمو لدى األطفال دون سّن السنتني.

وتقوم متطوعات الصحة املجتمعية بجمع معلومات حول الصحة 
واملجتمع من السجالت املجتمعية ومخططات النمو املجتمعية، والتي 
تتم مناقشتها مع أفراد األرسة أثناء الزيارات املنزلية التي تنفذها لجان 

تطوير القرى وعىل املستوى املجتمعي. وقد تم تعريف متطوعات الصحة 
املجتمعية بآلية مناقشة املسائل املرتبطة بالتغذية ضمن مجتمعاتهن. 

وتم تصنيف ثُلث القرى تقريباً )68 قرية من أصل 193(4 من تلك التي 
حققت عرشة معايري عىل أنها قرى منوذجية. ومن بني هذه املعايري: توافر 

جميع الهيكليات - متطوعات الصحة املجتمعية، لجان تطوير القرى؛ 
توفر مرشيف متطوعات الصحة املجتمعية؛ وتحديد مواعيد االجتامعات 

التي سيتم عقدها بشكل منتظم. اضطلعت لجان تطوير القرى يف القرى 
النموذجية بدور ريادي يف تنظيم الفعاليات واألنشطة ملعالجة املشاكل 

الصحية ومشاكل التغذية دون اللجوء إىل دعم خارجي، مبا يف ذلك تنظيم 
مهرجانات ألقى خاللها موظفو »سول للتنمية« كلامت حول التغذية 

1مؤسسة إنقاذ الطفل Save the Children. تقرير تقييم التغذية والوفيات يف حاالت 

الطوارئ، برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة WASH والتغذية لألشخاص املتأثرين 

http//yemen.savethechildren.net بالنزاع يف اليمن - محافظة تعز؛ مارس/آذار 2017؛

2 نهج اإلجراء الثاليث هو عبارة عن عملية دورية من تقييم مشكلة التغذية ومسبباتها 

ومواردها وإمكانية إيجاد حّل لها، ومن ثمَّ اتخاذ اإلجراء الالزم. ومبا أن هذا النهج دوري، عادة 

ما تكون هناك رضورة إلجراء إعادة تقييم له.

3 تم تدريب متطوعات الصحة املجتمعية عىل استخدام أرشطة قياس محيط منتصف أعىل 

الذراع MUAC ألخذ القياسات الالزمة للتشخيص.

4 واصلت منظمة »سول للتنمية« عملها مع القرى األخرى املشمولة يف املرشوع ملساعدتها عىل 

الوصول إىل الوضع النموذجي، لكن هذا األمر صعب جداً يف املناطق التي افتقرت إىل املرافق 

الصحية أو إىل املدارس حيث أن وجودها واحد من املتطلبات الرضورية العتبار القرية منوذجية.
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مقاالت أصلية

والصحة وبرنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة WASH وقدموا 
مشورات فردية ألفراد املجتمع. وكانت الزيارات التي نفذتها متطوعات 

الصحة املجتمعية من منزل إىل منزل لعقد جلسات تثقيفية )حول العامة 
الرضع وصغار األطفال وبرنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة( 

والعروض التوضيحية العملية التي نظّمنها )مثل الطهي( مبثابة منرب 
لتقديم خدمات للصحة والتغذية للمجتمعات التي انقطعت عنها هذه 

الخدمات )تعرضت بعض املرافق الصحية للتدمري أثناء القتال(.

وقد أبقت االجتامعات املنتظمة التي تعقدها لجان تطوير القرى 
مع متطوعات الصحة املجتمعية عىل حيوية املرشوع إذ تم إطالع 

املجتمعات املحلية من قبل قياداتها عىل أعامل ِفرَق التغذية الجامعية يف 
مجتمعاتهم واإلجراءات التي يتعني عليهم اتخاذها.

النتائج والستنتاجات الرئيسية
بناًء عىل التقارير الشهرية التي تعدها لجان تطوير القرى، لوحظ وجود 

آثار إيجابية عىل عدد من املستويات، مع أن هذه النتائج مل تخضع 
للتحليل املنهجي. وهي تشمل التايل:

الوضع التغذوي. 1
• خضع ما يصل إىل 90% من األطفال دون سّن السنتني لتشخيص 	

سوء التغذية الحاّد الوخيم وسوء التغذية الحاّد املعتدل باستخدام 
قياس محيط منتصف أعىل الذراع شهرياً خالل الفرتة التجريبية، 

مام ينّم عن إدراك مقدمي الرعاية ألهمية هذه املامرسة؛
• متت معالجة 2,563 طفالً من سوء التغذية الحاّد الوخيم؛	
• كان هناك انخفاض كبري يف عدد األطفال الذين كانوا يعانون من 	

سوء التغذية الحاّد الوخيم وسوء التغذية الحاّد املعتدل الذين 
متت إحالتهم )من قبل متطوعات الصحة املجتمعية( من بعض 

القرى إىل برامج عالج املرىض الخارجيني )مل يتم تسجيل أية حالة 
سوء التغذية الحاّد الوخيم يف 13 من أصل 68 قرية )قياس محيط 

منتصف أعىل الذراع >115 مم( مع انتهاء فرتة املرشوع(؛
• اختفت الرضاعة الصناعية تقريباً يف بضع قرى5 حيث تزايد عدد 	

األمهات اللوايت بدأن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية يف مراحل مبكرة؛
• ارتفع مستوى معرفة األمهات/مقّدمات الرعاية بشأن األغذية 	

التغذوية )مبا فيها الرضاعة الطبيعية الحرصية والتغذية التكميلية( 
بنسبة ترتاوح بني 50% و60%؛ 

• لوحظ وجود ازدياد يف استخدام األغذية املحلية بني املجتمعات 	
املشاركة إلعداد الوجبات التغذوية؛ 

• حصل حوايل 90% )33,834 طفالً( من األطفال عىل مكمالت فيتامني 	
أ؛ وحصلت 30% من األرس التي لديها أطفال دون سن الخامسة 

عىل حقائب أدوات النظافة العامة )4,017 أرسة( واستهلكت امللح 
املّدعم باليود؛ وتم تثقيف حوايل 80% من أفراد هذه األرس حول 
التغذية واملسائل ذات الصلة )مثل النظافة الشخصية واملنزلية(.

الملكية المجتمعية - تُعترب أحد عوامل النجاح الهامة لدورها   .2
يف متكني املجتمعات املحلية من االستفادة من الخدمات بوصفها 
»حّق« لها وانتقاد الربنامج لضامن إجراء تحسينات متواصلة فيه.

الطلب عىل الخدمات - طالبت متطوعات الصحة املجتمعية   .3
بعقد مزيد من التدريبات وتوفري املزيد من املعلومات لالستجابة 

لطلبات األمهات يف الحصول عىل معرفة إضافية لتحسني حياة 
أرسهن، كام طالبت السلطات املحلية يف املناطق املجاورة بتوسيع 

أنشطة الربنامج لتشمل مناطقها.

نامج تحّديات ال�ب
اشتملت بعض التحّديات الرئيسية التي واجهها الربنامج عىل قضايا 

التواصل والتنسيق، وخاصة مع مكاتب الصحة عىل مستوى املحافظات 
واملناطق؛ وكذلك عملية اختيار متطوعات صحة مجتمعية مناسبات 

)تم حل هذه املشكلة من خالل تطبيق نظام للتحقق من معايري 
اختيار متطوعات الصحة املجتمعية(؛ إضافة إىل أوقات االنتظار 

الطويلة لتنفيذ تدريب متطوعات الصحة املجتمعية )تم حل هذه 
املشكلة بشكل جزيئ فقط(. عالوة عىل ذلك، أدى اشتعال فتيل األزمة 

يف البالد إىل حالة واسعة من انعدام األمن بالنسبة ألفراد الفريق، 
والسلع، واملركبات، مام اضطر منظمة »سول للتنمية« إىل نقل مقرّاتها 
إىل خارج مدينة تعز بسبب اشتداد املواجهات العسكرية العنيفة. وقد 
وجدت هذه املنظمة املحلية غري الحكومية نفسها مضطرة يف كثري من 
األحيان إىل التعامل مع السلطات املتعددة واملتعارضة يف اختصاصاتها 

)وزارة الصحة من جهة والسلطات املوجودة عىل أرض الواقع من جهة 
أخرى( حيث كان هناك تعارض بني تعليامت ومطالب كل جهة.

الدروس المستفادة والخطوات الالحقة
لقد تم عقد ورشة عمل مع املنظامت الرشيكة غري الحكومية التي 
تعمل يف برامج قامئة عىل املجتمع، مبا فيها منظمة »سول للتنمية« 

من أجل بلورة ووضع خطط توسيع نطاق الربنامج. وقد ركزت النتائج 
الرئيسية عىل تحسني آلية اختيار متطوعات الصحة املجتمعية وبناء 

قدرات املرشفني الصحيني والفرق الصحية املتنقلة، وتوحيد عملية 
التخطيط والتنسيق، كام ركزت عىل التثقيف والدعم بهدف تبني إنتاج 

وجبات ووصفات قامئة عىل الطعام املحيل.

واشتملت خطة توسيع نطاق الربنامج عىل مراجعة لحزمة التدريب 
األساسية ملتطوعات الصحة املجتمعية من أجل إدماج عملية مراقبة 

النمو )يجري العمل عليه حالياً(، ومن أجل املصادقة عىل الهياكل 
املجتمعية )لجان تطوير القرى( لتشكل جزءاً من الهيكلية الرسمية 
للربنامج القائم عىل املجتمع املحيل )تم تحقيق هذا األمر(. ويتمثل 

الهدف من الربنامج الوطني يف تعزيز ُسبل الوقاية من التقزّم والُهزال 
يف اليمن من خالل إرشاك املجتمعات املحلية مبا ميّكنها من تويل 
املسؤولية عن الوضع الصحي والتغذوي فيها عىل مستوى األرسة 
واملجتمع املحيل عىل حدٍّ سواء. ويف الوقت الذي يتم العمل فيه 

عىل تنفيذ خطة توسيع نطاق الربنامج عىل الصعيد الوطني، واصلت 
اليونيسيف رشاكتها مع »سول للتنمية« ورفعت عدد املناطق 

املستهدفة لتصل إىل عرش مناطق، يف حني امتدت الرشاكات مع 
املنظامت غري الحكومية األخرى لتشمل 15 منطقة إضافية يف العام 

2017؛  مع ذلك، ما زال من الرضوري اتخاذ خطوة أخرى الستحداث 
برنامج متعدد القطاعات قائم عىل املجتمع املحيل بحيث ميكنه تنفيذ 

تدخالت خاصة بالتغذية وحساسة لها من أجل توحيد عملية توفري 
خدمات سوء التغذية الحاّد الوخيم وسوء التغذية الحاّد املعتدل ألن 

كال الحالتني موجودتان يف املناطق اليمنية.

5 أحد أصحاب الدكاكني يشتيك من أن الربنامج قد أرّض بعمله بسبب توقف 

أهل القرية جميعهم عن رشاء مسحوق الحليب.

ي أجريت مع 
يمكنكم الستماع إىل المقابلة ال�ت

ي podcast لـ 
المحررين عىل قناة التدوين الصو�ت

ي الطوارئ« ENN عىل العنوان:
»شبكة التغذية �ن

www.ennonline.net/mediahub/communityengagementyemen
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العودة إىل المدارس: 
ي صحة الئمومة 

دور مدارس الئزواج �ن
ي النيجر

والطفولة والتغذية �ن

ناشينال  ف كيل�ي إن�ت ي النيجر لصالح مؤسسة هيل�ي
وع 1AGRANDIS  �ف ف الذين يعملون ضمن م�ش ف الميداني�ي عىلي إدريسا هو أحد المسؤول�ي

ي. ي حدود بلديات كوريه مايرووا، وتايب�ي
وع تقع �ف ي 11 قرية ضمن الم�ش

ف عىل تدخالت �ف HKI. وي�ش
ناشينال  ف كيل�ي إن�ت وع AGRANDIS. وقد عمل لدى مؤسسة هيل�ي أومارو إدريسا كانداغو هو أحد مساعدي المشاريع ويعمل ضمن م�ش

. ف داريت�ي ي الإ ي وتايب�ي
ي دوجوندوت�ش

ي منطق�ت
ف من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية �ف ف ميداني�ي ف�ي منذ العام 2015 ويتابع ثالثة م�ش

ف  وع لتنفيذ الأنشطة. وقد انضمت إىل مؤسسة هيل�ي ف عىل فريق الم�ش وع AGRANDIS Nut وت�ش أيشاتو لمينو ماما�ني هي منسقة م�ش
ناشينال منذ العام 2014. كيل�ي إن�ت

ي النيجر. وقد انضمت إىل 
ناشينال �ف ف كيل�ي إن�ت ي مؤسسة هيل�ي

هاليماتو نياندو هي المسؤولة عن قسم برامج التغذية والتواصل �ف
AGRANDIS Nut  وع ي لمشاريع التغذية، بما فيها م�ش

ناشينال منذ العام 2009. وتعمل عىل تقديم الدعم الف�ف ف كيل�ي إن�ت مؤسسة هيل�ي

المقدمة
يف السياق االجتامعي للنيجر، يُعترب الزوج صانع القرار الرئييس فيام 

يتعلق بصحة األمومة والطفولة والتغذية، وبالتايل قد يكون أيضاً رشيكاً 
يف تحسني األمن الغذايئ والتغذوي لكل من األرسة واملجتمع عىل حدٍّ 

سواء. يف مسح أُجري يف العام 2007 2، من التهديدت التي كانت تواجهها 
صحة األمومة والطفولة والتغذية التي تم تحديدها أن الرجال مل يسمحوا 

للنساء بالوصول إىل الخدمات الصحية ومل يساندوهّن يف إتباع املامرسات 
املوىص بها مثل الرضاعة الطبيعية الحرصية. وبالنتيجة، تم إطالق مبادرة 

»مدارس األزواج« تهدف إىل إرشاك الرجال يف عملية تشجيع وتحسني 
صحة األمومة والطفولة والتغذية والصحة اإلنجابية لحثهم عىل تغيري 

سلوكهم.

وانطالقاً من هذه االسرتاتيجية، قامت مؤسسة هيلني كيلري إنرتناشينال 
بتأسيس »مدرسة األزواج« خاصة بها عام 2011 يف منطقتي دوجوندوتيش 

 AGRANDIS وتايبريي اإلداريتني. والحقاً يف العام 2015، أفىض مرشوع
Nut وهو مرشوع بناء قدرات املرافق الصحية واملجتمعية للوقاية من 
وعالج سوء نقص التغذية يف النيجر يف 100 قرية، إىل تأسيس مدارس 

لتثقيف األزواج يف 50 قرية )مدرسة واحدة يف كل قرية(.

كيف يكون الزوج زوجاً نموذجياً؟
يركز أحد جوانب االسرتاتيجية الرئيسية للمرشوع عىل مفهوم »التواصل 
من أجل إحداث تغيري يف السلوك االجتامعي«، ويتحقق هذا من خالل 

الهيكليات املجتمعية املكونة من املجموعات املجتمعية واملرافقات 
التقليديات أثناء الوالدة واملامرسات واملامرسني التقليديني )األطباء( يف 

القرى، وكذلك مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية الحرصية، وخدمات دعم 
التغذية التكميلية، ومدارس األزواج التي تم تطبيقها عىل أرض الواقع.

ويهتم املرشوع بشكل خاص بأفراد مدارس تثقيف األزواج بوصفهم جزءاً 
من نهج »املربني الزمالء«. ويتم اختيار األزواج من املجتمع استناداً إىل 

املعايري التالية: يجب أن يكونوا متزوجني، وأن يتحلوا باألخالق الحميدة، 

AGRANDIS ¹ هو اختصار فرنيس لعبارة »إنقاذ األرواح من خالل عالج سوء التغذية الحاّد 

والوقاية منه«.

² صندوق األمم املتحدة للسكان/ UNFPA  مختربات التحليالت اإلجتامعية للتنمية املحلية 

LASDEL – دراسة عن عقبات ترويج الصحة اإلنجابية يف منطقة زينديه )النيجر(. )2007(

ي إحدى مدارس 
جلسة تثقيفية حول التغذية �ن

ي النيجر
ي �ن

ي قرية تودون باو�ث
الئزواج �ن
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ما هي آلية عمل مدرسة الئزواج؟
تتكون كل مدرسة من مدارس تثقيف األزواج من عرشة أعضاء 

ويخضعون إلرشاف املسؤول امليداين للمرشوع ورئيس املركز الصحي يف 
القرية. ويتم تدريب جميع األعضاء عىل األعامل األساسية يف التغذية 

ويف النظافة العامة )أسامؤها بالفرنسية NEA/AEH(. ويتم إعطاؤهم 
بطاقات ومصادر تثقيفية لجمع البيانات.

كام يتم التعامل مبساواة مع جميع أعضاء املجموعة دون متييز فال يتم 
تعيني قائد معني لها وميكن ألي عضو يتمتع بدعم املجموعة أن يقود 

أي اجتامع يُعقد حول موضوع ما يتمتع مبعرفة واسعة حوله. وإن لزم 
األمر، تقوم املدرسة باستدعاء شخص ذي خربة كأحد القادة الدينيني أو 

مسؤول صحي أو معلم أو معلمة لتعليم أعضاء املجموعة واملجتمع ككل 
ولتعزيز الروابط بينهم.

يقوم األزواج النموذجيون، استناداً إىل خططهم الشهرية، بتنظيم حلقات 
نقاش جامعية مع زمالئهم حول مواضيع مختلفة مثل أهمية املامرسات 

املثىل يف إطعام الرضع وصغار األطفال، وتغذية النساء الحوامل، 
والرضاعة الطبيعية، وتنظيم األرسة، والنظافة العامة، وحول املشاكل 

الصحية التي يتم تحديدها يف املجتمع. ويعمل أعضاء مدرسة األزواج 
عىل تشجيع الرجال عىل مشاركة اآلخرين بتجاربهم وشكوكهم ومخاوفهم 

حيال تطبيق هذه املامرسات. من شأن مشاركة اآلخرين بهذه األمور 
أن تتيح لألزواج النموذجيني رصد وتحديد الرجال غري املقتنعني متاماً 

والذين يحتاجون إىل زيارة منزلية لتشجيعهم عىل إتباع املامرسات املثىل. 
كام يتم تنفيذ الزيارات املنزلية إىل بيوت جميع األعضاء لتشجيعهم 

عىل إبقاء حامستهم وجهودهم. وتتم إحالة الزوجني )الزوج والزوجة( 
اللذين يوافقان عىل تطبيق وسائل تنظيم األرسة يف نهاية الزيارة إىل أحد 
املراكز الصحية، وإعطائهام قسيمة إحالة للحصول عىل الدعم الرضوري. 
وهذا األمر يسمح لألزواج النموذجيني بتقييم الجهود التي يبذلها هذان 

الزوجان يف زيادة وترية مراجعتهام للمراكز الصحية واستخدام وسائل 
تنظيم األرسة.

إضافة إىل ذلك، يقوم أعضاء مدرسة األزواج بكتابة وعرض نصوص أو 
مرسحيات حول األفكار التي تحث عليها يف األماكن العامة أو خالل 

االحتفاالت أو أية فرص أخرى يف املجتمع لنرش الوعي. كام يحرص األزواج 
النموذجيون أيضاً عىل تشجيع النظافة العامة وعىل تنظيم أيام صحية 

عامة يف القرى باستمرار، وتركيب »حنفيات بسيطة« لغسل األيدي وبناء 
مراحيض داخلية يف املنازل. وتشمل أنشطة البناء األخرى تصنيع محارق 

تقليدية، ومرافق لغسل األيدي يف األماكن العامة، وأسيجة، ومظالت، 
وغرف انتظار يف املراكز الصحية.

وع مراقبة وتقييم الم�ث
تعقد كل مدرسة من مدارس األزواج اجتامعاً مرة كل أسبوعني لتقييم 

األجندة الشهرية للربامج ورفع تقرير حول األنشطة املختلفة مثل 
الزيارات التي يتم تنفيذها إىل أفراد القرية. ويتم تسجيل املؤرشات لكل 
ُمدخل من املدخالت، مثل التثقيف حول مامرسات إطعام الرّضع وصغار 

األطفال )مثالً، عدد األزواج الذين يشرتون اللحوم أو الفواكه أو البيض 
مرة واحدة عىل األقل يف األسبوع للنساء واألطفال يف األرسة(. لقد تم 
تسجيل الزيادة يف عدد زيارات الطفل ملراكز الرعاية الصحية وتم من 
خالل املرشوع توثيق عدد اإلنجازات يف العمل املجتمعي، مثل أنشطة 

النظافة العامة/الرصف الصحي يف القرى.

ومن أبرز التحّديات الرئيسية التي تواجه عملية تشغيل مدارس األزواج 
رحيل أعضاء املجموعات يف مواسم »الجوع« أو املواسم العجاف. 

واستجابة لهذا الوضع، يتم التخطيط لتنفيذ أنشطة مدرّة للدخل يف 
املرحلة التالية من املرشوع بهدف تعزيز صمود املجتمعات وتشجيعها 

عىل املكوث يف املكان ذاته. وبناًء عىل طلبات أعضاء مدارس األزواج 
الذين يقولون إنهم ال يستطيعون تنفيذ جلسات التثقيف حول الرصف 

الصحي يف القرى بسبب عدم توفر األدوات الالزمة، يخطط املرشوع أيضاً 
لرفدهم بحقائب أدوات النظافة العامة والرصف الصحي )مثل املجارف 

واملعاول وعربات اليد، وما إىل ذلك(.

ومن املخطط إجراء تقييم أثر نهايئ يف شهر فرباير/شباط 2018. وتبني 
البحوث التشغيلية التي أجريت حتى اآلن أن هناك تنامياً يف مستوى 

التواصل بني األزواج )الزوج والزوجة( وأن هناك تزايداً يف عدد الرجال 
الذي يسهمون يف التخفيف من عبء املهام املنزلية التي تقع عىل عاتق 

النساء )مثل حمل املاء والحطب، خاصة عندما تكون الزوجة حامالً(، 
وأنهم أصبحوا يهتمون أكرث مبراقبة الوضع الصحي ووضع التغذية 

ألرسهم. تُقدر التكاليف السنوية لتأسيس مدرسة األزواج، مبا يف ذلك 
بناء القدرات وتكاليف الوقود الالزم للتنقل ملراقبة/اإلرشاف عىل طاقم 

املرشوع وما إىل ذلك، بـ1,280 دوالراً أو أكرث بقليل فقط لكل قرية.

استدامة مدارس الئزواج
تهدف املرحلة الثانية من املرشوع إىل توسيع نطاق مبادرة مدارس 

األزواج لتشمل القرى الـ50 األخرى يف منطقة املرشوع، وذلك انطالقاً من 
الدروس املستفادة من املرحلة األوىل. وتشكل اسرتاتيجية مبادرة مدارس 

األزواج جزءاً من السياسة الوطنية املعنية بتنظيم األرسة/الصحة اإلنجابية 
يف النيجر، ومن شأن التقييم النهايئ الذي ستجريه مؤسسة هيلني كيلري 

إنرتناشينال تعزيز جهود املنارصة التي تدعو إىل تضمني هذه االسرتاتيجية 
يف مراجعة السياسة الوطنية للتغذية يف النيجر.

ي نظمتها 
»بفضل عروض الطهي التوضيحية المختلفة ال�ت

المسؤولة الميدانية، اكتسبت النساء الكث�ي من المعرفة 
حول نوع الطعام الذي ينبغي عليهن تقديمه لئطفالهن«.

شيكاراو كوابو، مسؤول قرية ناساراوا 

»لقد فتحت أنشطة المدرسة أمامي آفاقاً جديدة وحسنت 
ي 

ي �ن
نمت بمساعدة زوج�ت ي ال�ت

، لئن�ن ن مستوى حياتنا كزوج�ي
ك بشأن أرستنا،  مهامها اليومية واتخاذ قرارات بشكل مش�ت

مثل تنظيم الئرسة، ومرافقتها أثناء زيارتها لمراكز الرعاية 
ن تكون  ي أحياناً أطبخ طعام العشاء ح�ي

الصحية. ح�ت أن�ن
هي مشغولة. وقد قمت بزراعة نبتة البان )المورينغا( 

ي )فهي غنية 
ن الوضع التغذوي لئرس�ت ي تحس�ي

ي تسهم �ن
ال�ت

ي بيعها أيضاً«.
ن “أ”( ويمكن لزوج�ت بالحديد وفيتام�ي

تانيمون أمادو، مزارع وزوج وأب لخمسة أطفال، قرية باديفا

وأال تقل أعامرهم عن 25 سنة، وأن تكون لديهم القدرة عىل القراءة 
والكتابة. يجب أن يكون لدى األفراد زوجات يستعملن الخدمات الصحية 

ويجب أن يوافقوا عىل مشاركة زوجاتهم يف املجموعات األخرى. ويجب 
أن يكونوا متوفرين ملساعدة املدرسة وأفراد املجتمع اآلخرين ومساندة 

عائالتهم وأن يشاركوا يف تربية األوالد.
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ي تشاد
ي إدارة وتنسيق برامج التغذية �ن

تعزيز الالمركزية �ن
ي تشاد، ويستند 

محمد شيخ ليفراك هو مساعد دوىلي لمؤسسة ريتش REACH �ف
ي موريتانيا. وكان 

ي �ف
ي العمل مع مؤسسة ريتش بصفته المساعد الوط�ف

ته �ف إىل خ�ب
ي مجال 

ي موريتانيا، وتحديداً �ف
ي وزارة التخطيط �ف

قد عمل قبل ذلك لمدة 17 سنة �ف
اتيجيات وبناء القدرات. السياسات/الس�ت

ي لمؤسسة ريتش. 
ديمانش سان سان عمل مع محمد شيخ ليفراك كمساعد وط�ف

قليمي  وسبق له أن شغل منصب مدير المركز التعليمي للتغذية التابع للمكتب الإ
ي غرب أفريقيا.

لمؤسسة الرؤية العالمية �ف

خلفية عامة
انضمت تشاد إىل مبادرة ريتش REACH 1 يف العام 2012 وإىل حركة 
توسيع نطاق التغذية SUN يف العام 2013 ، مام يؤكد اعرتاف الدولة 
بأن التغذية متثل عامالً أساسياً يف تنميتها. ويف العام 2015، صادقت 

تشاد عىل السياسة الوطنية للغذاء والتغذية )2014-2025( ويف العام 
 .IFNP 2017 صادقت عىل خطة العمل القطاعية للغذاء والتغذية

والغرض منها بلورة تصور واضح للحّد من مختلف أشكال سوء التغذية 
عرب تحسني مستوى التنسيق وتوسيع نطاق تنفيذ تدخالت فعالة بحيث 

تكون موجهة/خاصة بالتغذية وحساسة لها.

ويف العام 2014، تشكلت اللجنة الفنية الدامئة للغذاء والتغذية )أو 
اللجنة الدامئة( بناًء عىل مرسوم من رئاسة الوزراء وضع أسس نظام وطني 
لتنسيق وإدارة برامج التغذية. وهذا النظام يتضمن اللجنة الوطنية للغذاء 

والتغذية بقيادة رئيس الوزراء، واللجنة الفنية الدامئة للغذاء والتغذية 
بقيادة مسؤول تنسيق حركة توسيع نطاق التغذية الذي يعمل ضمن 
املديرية الوطنية للتغذية والغذاء DNTA، واللجان اإلقليمية للغذاء 

والتغذية RFNC بقيادة املحافظني اإلقليميني.

ومن بني أعىل مستويات آليات التنسيق، تبيل اللجنة الدامئة بالًء حسناً 
حيث تعقد اجتامعاتها بشكل دوري ومنتظم. وقد تم متثيل كافة 

القطاعات ذات العالقة واألطراف الرئيسية، إضافة إىل شبكات حركة 
توسيع نطاق التغذية يف اللجنة الفنية الدامئة للغذاء والتغذية. ويرتأس 

اللجنة الدامئة مسؤول التنسيق واالتصال الحكومي الخاص بحركة توسيع 
نطاق التغذية، والذي يشغل أيضاً منصب مدير املديرية الوطنية للتغذية 

والغذاء. وقد وضعت اللجنة الفنية الدامئة للغذاء والتغذية خطة عمل 
سنوية تتم مراقبتها بشكل منتظم من خالل تقارير الحالة التي عرضها 
أثناء االجتامعات الشهرية. وعىل الرغم من التقدم املُحرز عىل صعيد 

تنسيق برامج التغذية عىل املستوى الوطني، إال أن آليات التنسيق 
اإلقليمية ليست قيد التطبيق.

ي برامج التغذية
الالمركزية �ن

يف شهر أكتوبر/ترشين األول من العام 2016، تم تشكيل خمس لجان 
إقليمية للغذاء والتغذية )يف مناطق لوغون الغربية، وتانجيليه، ووادي 

فريا، ووادي، والكرية( عىل هامش الجهود التي بُذلت لتفعيل بُنية تنسيق 
برامج التغذية. وقد تم اختيار هذه املناطق كمناطق تجريبية الختبار 

اللجان اإلقليمية، والتي ستمتد لتشمل باقي املناطق يف حال أثبتت 
نجاحها. صحيح أن معدالت سوء التغذية مرتفعة يف جميع هذه املناطق 

التجريبية، إال أن اختيارها تّم أيضاً بسبب تواجد أطراف رئيسية متعددة 
فيها وألنها مناطق مستهدفة من قبل صندوق التنمية الحادي عرش يف 

.)11e FED ( اإلتحاد األورويب

وتتمثل مهمة اللجان اإلقليمية للغذاء والتغذية يف تنسيق وتيسري عملية 
تنفيذ السياسة الوطنية للغذاء والتغذية، وعىل وجه التحديد ضامن 
تطبيق نهج متعدد القطاعات ومتجانس. وتتفاوت اللجان يف عملها 
حسب املنطقة، مع أنه من املبكر جداً الحكم عليها. وقد اجتمعت 

لجان مناطق وداي، ولوغون الغربية، ووادي فريا عدة مرات الستكشاف 
املجاالت املمكنة التي ميكن تنفيذ برامج متكاملة فيها. إال أن اللجان 
اإلقليمية األخرى مل تُحرز أي تقدم، مام يؤكد عىل أهمية الدعم الذي 

تقدمه مؤسسة ريتش عىل املستوى اإلقليمي.
بشكل عام، مل تعمل اللجان اإلقليمية للغذاء والتغذية بشكل جيد حتى 

اآلن، وذلك بسبب العوامل التالية:
• التنسيق مع أطراف مختلفة. الناس معتادون عىل العمل بأريحية 	

ضمن القطاعات الخاصة بهم ويصعب الجمع بني أشخاص من 
مختلف القطاعات للعمل معاً عىل تحقيق أهداف مشرتكة؛

• ضعف مستوى الُحكم والتنسيق. هناك حاجة ماّسة إىل بناء 	
وتطوير قدرات املؤسسات الحكومية يف إدارة وتنسيق الربامج 

متعددة القطاعات واألطراف الرئيسية املتعددة.
• االفتقار إىل املوارد البرشية لتنفيذ العمل. لكل قطاع من القطاعات 	

خطة عمل خاصة به وطاقم عمل معني، لكن يتعني عىل طواقم 
العمل املتفرغة أيضاً التنسيق بني جميع القطاعات؛

• عدم توفر الدعم املايل. حسب تقرير التغذية العاملي 2017، ترصد 	
حكومة تشاد 19% من موازنتها لربامج التغذية، لكن التمويل يُعترب 

تحّدياً حقيقياّ ويعتمد بشكل رئييس عىل الوكاالت التقليدية مثل 
املنظامت الدولية غري الحكومية ووكاالت األمم املتحدة التي تعمل 
عىل املستوى اإلقليمي. وهذه الوكاالت متّول أنشطة معينة تركز يف 

غالبيتها عىل التدخالت اإلنسانية2.

1 مؤسسة ريتش REACH )وهي اختصار لعبارة »الجهود املتجددة ملكافحة جوع األطفال 

وسوء التغذية«( تعتمد نهجاً يتمحور حول الدول ومتعدد القطاعات يهدف إىل تعزيز القدرات 
الوطنية لُحكم برامج التغذية. وتعمل املؤسسة بالتعاون مع هيكليات تنسيق برامج التغذية 

وشبكات عمل حركة توسيع نطاق التغذية SUN، مبا فيها شبكة األمم املتحدة.

2 لقد تم أخذ هذا األمر بعني االعتبار يف محاولة لتضمني تدخالت التنمية طويلة األمد 

والتمويل لبلورة خطط عمل مشرتكة. وعالوة عىل ذلك، متت مناقشة مدى إمكانية ربط الربامج 

اإلنسانية والتنموية عىل نحو أفضل كجزء من التخطيط االسرتاتيجي لألمم املتحدة، وقد تم 
رصد هذا يف جدول أعامل األمم املتحدة املشرتك الُقطري الجديد بشأن التغذية، والذي عملت 

مؤسسة ريتش كذلك عىل تيسريه.
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بعد مرور عرشة أشهر عىل تشكيلها، تم تعيني مسؤويل اتصال وتنسيق 
للجان اإلقليمية الخمس للغذاء والتغذية من خالل مرسوم صادر عن 

وزارة الصحة العامة يف العام 2016، وتم تكليف هؤالء املسؤولني 
بتشجيع وتفعيل النهج متعدد القطاعات الذي تضطلع به مؤسسة ريتش 

يف تيسري الربامج عىل املستوى اإلقليمي.

REACH الدعم المقّدم من مؤسسة ريتش
تعمل مؤسسة ريتش عىل تقديم خدمات تيسري وتنسيق وتحليل حول 
برامج التغذية عىل املستوى الُقطري بحيادية تاّمة. وبفضل املساعدين 

الذي يعلمون لديها بحيادية وبدون أي تحيّز، تحّفز مؤسسة ريتش عىل 
تنفيذ عمليات حركة توسيع نطاق التغذية. ويتميّز هؤالء املساعدون 

بأنهم متفرعون لدعم مسؤويل االتصال والتنسيق يف حركة توسيع نطاق 
التغذية وغريهم من املسؤولني الحكوميني، إضافة إىل مساندة عملية 

التنسيق بني القطاعات املتعددة والجهات الرئيسية املتعددة ذات 
العالقة، مبا فيها الشبكات املتنوعة التابعة لحركة توسيع نطاق التغذية. 
كام ميكن ملساعدي مؤسسة ريتش االستفادة أيضاً من الدروس املستقاة 
من تدخالت املؤسسة يف دول أخرى يف املنطقة، مثل موريتانيا والنيجر، 

وتطبيقها. وهذا يشمل التكتيكات واألدوات )مثل لوحة املعلومات( 
للمساعدة عىل نرش الوعي بني األطراف الرئيسية الفاعلة يف مختلف 

القطاعات املرتبطة بالتغذية وإرشاكها يف عملية بلورة السياسات ووضع 
خطط برامج التغذية. باإلضافة إىل ذلك، عملت مؤسسة ريتش عىل 

توفري إرشادات توجيهية حول ُسبل إيجاد بنية تنسيقية لربامج التغذية 
والرتتيبات املؤسساتية يف الدولة عىل املستويني املركزي والالمركزي، فضالً 

عن إقامة روابط بني املستويني. 

وقد بدأت مؤسسة ريتش نشاطها يف تشاد عىل املستوى الوطني. ومن 
بني املهام األخرى التي تضطلع بها، العمل بشكل فاعل عىل دعم تأسيس 

شبكات حركة توسيع نطاق التغذية وبلورة خطط العمل الخاصة بكل 
شبكة من هذه الشبكات. وقد ساعدت مهارات الوساطة والتشبيك 

التي يتمتع بها مساعدو مؤسسة ريتش يف الجمع بني مختلف األطراف 
وتحقيق االنسجام بينهم للعمل عىل تحقيق هدف مشرتك. ولتحقيق 

هذه الغاية، عمل املساعدون عىل رعاية ووضع خطة عمل مشرتكة لكافة 
شبكات حركة توسيع نطاق التغذية. وبفضل التمويل الجديد الذي قّدمه 

االتحاد األورويب، تسنى تكرار نهج ريتش عىل املستوى اإلقليمي هذا 
العام يف مسعى لدعم تفعيل السياسة والخطة الوطنية للتغذية والتغلب 

عىل التحّديات التي تواجه عملية التنسيق عىل املستوى اإلقليمي.

وبالتعاون مع املديرية الوطنية للتغذية والغذاء، عملت مؤسسة ريتش 
عىل عقد ورشة عمل تدريبية ملسؤويل االتصال يف اللجان اإلقليمية للغذاء 

والتغذية يف شهر أغسطس/آب 2017 بهدف إعطاء زخم أكرب للعمليات 
اإلقليمية. ومن خالل هذه الورشة التدريبية، تم توضيح مسؤوليات 
واختصاصات مسؤويل االتصال يف اللجان اإلقليمية للتغذية والغذاء 

ورفدهم بالخربة الالزمة لتنفيذ عملية تنسيق متعددة القطاعات فعالة 
عىل املستوى اإلقليمي. بعد ذلك، تم الرشوع بعملية وضع خطة عمل 

مشرتكة للجان اإلقليمية للغذاء والتغذية، ومرة أخرى بدعم من مؤسسة 

ريتش. وقد هدفت بعثات املراقبة املشرتكة التي نُفذت يف شهر سبتمرب/
أيلول من العام 2017 إىل تيسري عمل مسؤويل اتصال وتنسيق اللجان 

اإلقليمية الخمس للغذاء والتغذية، وقد حظيت هذه املهام بدعم مؤسسة 
ريتش. كام اشتملت بعثات املراقبة املشرتكة عىل عقد جلسات نقاش مع 

أعضاء اللجان اإلقليمية للغذاء والتغذية حول تنسيق وإدارة برامج التغذية 
عرب القطاعات املختلفة وحول كيفية الربط بني عملها وعملية التنسيق 

الوطنية القامئة؛ أي األدوار التي سيتعني عىل اللجان اإلقليمية للغذاء 
والتغذية االضطالع بها لتنفيذ السياسة الوطنية للتغذية والغذاء ووضع 

الخطط يف مناطقهم. كام ناقش املشاركون يف هذه البعثات تفاصيل عملية 
حشد املوارد واملنارصة ووضع الربامج املشرتكة

قليمي ي تمخضت عن عملية التنسيق الإ
الدروس ال�ت

تتميّز عملية إطالق اللجان اإلقليمية للغذاء والتغذية بأنها عملية 
تشاركية تتطلب من األطراف فيها بلورة فهم كاٍف ألدوارهم 

ومسؤولياتهم يف تشجيع تبني نهج متعدد القطاعات ومتعدد األطراف 
تجاه التغذية. مع ذلك، تعتمد فعالية عمل اللجان اإلقليمية للغذاء 

والتغذية إىل حدٍّ كبري عىل املهارات القيادية للمحافظ اإلقليمي حيث تتم 
استضافة مسؤويل االتصال والتنسيق يف اللجان اإلقليمية، وعىل مهارات 

ممثل خدمات الصحة العام، والذي يضطلع بدور األمني العام للجنة 
اإلقليمية للغذاء والتغذية يف منطقته.

الخطوات الالحقة
اآلن بعدما تم تعيني مسؤويل االتصال والتنسيق للجان اإلقليمية الخمس 

وتدريبهم عىل عملية التنسيق، ستواصل مؤسسة ريتش تقديم الدعم 
لهم. وسيتم إطالق تقييم لقدرات برامج التغذية يف مطلع هذا العام 

بدعم من مؤسسة ريتش، وسيغطي هذا التقييم جوانب القدرات الفنية 
والوظيفية. وتتعلق القدرات الوظيفية باملهارات اإلدارية التي متّكن 
األطراف الفاعلة الوطنية واإلقليمية من التخطيط واإلدارة واملواءمة 

واملحافظة عىل القدرات التقنية، بغض النظر عاّم إذا كانت لقطاع معني 
أو منظمة ما. وسيتم تنظيم تقييم القدرات الوظيفية بالتعاون الوثيق مع 

املؤسسات الحكومية. وهذا التقييم سوف يُسهم بدوره يف بلورة خطة 
تنمية القدرات لربامج التغذية، والتي سيتم إدخالها ضمن خطة عمل 

اللجان اإلقليمية للغذاء والتغذية.

وميكن التغلب عىل بعض التحّديات عىل املستوى اإلقليمي )مثالً، يجب 
توفر فهم واضح لألدوار واملهام من أجل تنسيق برامج التغذية عىل 

املستوى اإلقليمي واملحيل، وكذلك فهم أدوار مسؤويل االتصال والتنسيق 
يف اللجان اإلقليمية للغذاء والتغذية(. بينام ميكن معالجة التحّديات 

األخرى عىل املستوى الوطني )كرضورة بلورة فهم أعمق حول أحكام 
واسرتاتيجيات سياسة التغذية من أجل تطبيقها مبا يفيض إىل بذل جهود 

متعددة القطاعات أكرث فعالية يف مجال مكافحة سوء التغذية(. وعىل 
هامش مشاركة مؤسسة ريتش، سيتم تعزيز الروابط القامئة بني الجهود 

واآلليات التنسيقية عىل املستوى الوطني )مثل مسؤويل االتصال يف 
حركة توسيع نطاق التغذية( وبني مسؤويل االتصال والتنسيق يف اللجنة 
اإلقليمية للغذاء والتغذية. كام سيتم تشكيل أمانة عامة رسمية للجنة 
الفنية الدامئة للغذاء والتغذية/اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية بهدف 

تعزيز الدور التنسيقي الحيوي الذي تضطلع به هذه اللجنة الدامئة. 
وسيعمل مسؤول االتصال والتنسيق يف حركة توسيع نطاق التغذية عىل 

قيادة هذه األمانة العامة الجديدة من أجل تتبع التقدم املُحرز ودعم 
عملية تنظيم وعقد كل من اجتامعات اللجنة الدامئة واللجنة الوطنية 

للغذاء والتغذية والتنسيق بني اللجان اإلقليمية املختلفة للغذاء والتغذية.

ن خمسة مسؤوىلي اتصال وتنسيق  قامت حكومة تشاد بتعي�ي
ي مناطق لوغون 

قليمية للغذاء والتغذية �ن للجان الإ
ة  ا، ووادي، والك�ي الغربية، وتانجيليه، ووادي ف�ي
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التحول نحو وضع برامج متعددة 
ي موريتانيا

القطاعات �ن
ي 

ي للتغذية �ف
نامج الوط�ف محمد ولد صالك هو منسق ال�ب

ي موريتانيا.
وزارة الشؤون الجتماعية والطفولة والمرأة �ف

خلفية عامة
تُعترب موريتانيا دولة شاسعة املساحة حيث متتد عىل 1.03 مليون كم، 

ويزيد عدد سكانها عىل 3.5 مليون نسمة. وتتميّز موريتانيا مبواردها 
الطبيعية الكثرية مثل خام الحديد، والذهب، والنحاس، واحتياطي 

بكميات قليلة من النفط والغاز يف شواطئها، وهي واحدة من أضخم 
الدول من حيث الرثوة السمكية )يبلغ طول الشاطئ فيها 750 كم 

تقريباً(. ومع ذلك، ميكن أن يتأثر اقتصاد موريتانيا كثرياً إذا تعرض ألية 
صدمات الخارجية وإىل التغري املناخي؛ وقد باتت آثار التغري املناخي عىل 

موريتانيا أوضح يف الفرتة األخرية.
 

عىل مدار السنوات الـ15 املاضية، بذلت الحكومة جهوداً حثيثة لتحسني 
مستوى الرعاية الصحية من حيث برنامجها الوطني للتدريب، ونظام 
التوظيف، والبنية التحتية واملعدات، ومن حيث تسهيل الوصول إىل 

خدمات الرعاية الصحية. كام اتخذت تدابري ملكافحة األمراض من خالل 
وضع وتنفيذ خطة تنمية صحية وطنية PNDS للفرتة من 2020-2012. 
وبعد مرور أربع سنوات عىل تطبيق هذه الخطة، أطلقت وزارة الصحة 

تقييامً لنصف مدة هذه الخطة إلعادة الرتكيز عىل مرحلة الفرتة من 
2016-2020 مبا يتفق مع خطة عمل اسرتاتيجية لترسيع النمو واالزدهار 

املشرتك SCAPP. وتشتمل املرحلة األوىل من خطة عمل اسرتاتيجية 
ترسيع النمو واالزدهار املشرتك عىل 15 مرشوعاً اسرتاتيجياً و59 تدخالً 

ذي أولوية )اإلصالحات واملشاريع واألنشطة(.

عىل الرغم من التقدم الذي تم إحرازه عىل هذا الصعيد، إال أن سوء 
التغذية ما زال يعترب مشكلة صحية رئيسية يف موريتانيا. فالُهزال ينترش 

بني األطفال دون سّن الخامسة مبعدالت عالية تصل نسبتها إىل %15 
)تقرير التغذية العاملي 2017(، بينام مل تتغري نسبة انتشار التقزّم بني 

األطفال دون سّن الخامسة كثرياً خالل السنوات العرش املاضية )29% يف 
العام 2007 و28% يف العام 2017، وفقاً لتقرير التغذية العاملي 2017(. 
عالوة عىل ذلك، ما زال يتحتم عىل الدولة العمل عىل تحقيق الغايات 
التي وضعتها جمعية الصحة العاملية عىل صعيد نسبة الوزن الزائد بني 
األطفال دون سّن الخامسة إذا تبلغ نسبة انتشاره 8% )تقرير التغذية 

العاملي 2017(. مع ذلك، استطاعت موريتانيا تحقيق بعض التقدم عىل 
صعيد زيادة معدالت الرضاعة الطبيعية الحرصية التي ارتفعت من 

نسبة 11% يف العام 2007 إىل 27% يف العام 2011 )تقرير التغذية العاملي 
2017(، وإن كانت هذه النسبة دون املستوى املطلوب.

ولعل عدم وجود برامج متعددة القطاعات للوقاية من سوء التغذية 
)حيث ينصب الرتكيز عىل تدخالت حاالت الطوارئ( قد أسهم يف بقاء 

معدالت التقزّم كام هي يف الدولة عىل مدى العقد املايض. إضافة إىل ما 
ذُكر أعاله، يبني تحليل سببي أجرته منظمة العمل ضد الجوع والصليب 

األحمر الفرنيس يف والية كوركول )موريتانيا( ومدينة ماتام )السنغال(، 
واللتني يفصل بينهام نهر السنغال، أن هذه املناطق الحدودية ليست 
معرضة للصدمات الرئيسية فحسب )الفيضانات والجفاف(، بل هي 

معرضة أيضاً لصدمات صغرية متكررة يصعب عىل املجتمعات املحلیة 
املتأثرة بها توقعها والصمود أمامها. 

تطوير سياسات وبرامج للتغذية
وقد أفضت عملية وضع السياسات والربامج التغذوية التي نفذتها 

موريتانيا إىل بلورة عدد من السياسات والجهود ذات الصلة بالُحكم التي 
تهدف إىل تحسني الوضع التغذوي، مثل إنشاء املجلس الوطني لتنمية 

التغذية الذي يقرتن بلجنة فنية دامئة؛ واعتامد السياسة الوطنية لتنمية 
التغذية؛ واالنضامم إىل حركة توسيع نطاق التغذية SUN يف العام 2011. 

وانطالقاً من هذه الجهود املبذولة عىل املستوى الوطني، استحدثت وزارة 
الشؤون االجتامعية وشؤون الطفولة واألرسة MASEF برنامجاً وطنياً 

للتغذية )2013-2016( ملعالجة مسببات سوء التغذية، وتعزيز التغذية 
الجيدة وتشجيع عادات األكل الصحي عىل مستوى املنازل. ويتمثل 

الهدف األسايس من الخطة يف تحسني الوضع التغذوي للرّضع واألطفال يف 
الفئة العمرية 0-59 شهراً يف 10 من املناطق الـ15 يف الدولة.

عىل مدار عدة سنوات، عملت وزارة الشؤون االجتامعية وشؤون الطفولة 
واألرسة MASEF، بدعم من البنك الدويل، عىل تنفيذ أنشطة تغذية 

قطاعية تركز عىل التواصل الذي يهدف إىل تغيري السوك BBC. وتهدف 
هذه األنشطة إىل الوقاية من سوء التغذية عرب تثقيف األمهات ونرش 

إحدى الئمهات مع طفلها أثناء إجراء 
ي عيادة بضواحي 

تشخيص صحي �ن
ي موريتانيا

مدينة كيهيدي �ن
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المرجع
تقرير التغذية العاملي )2017( ملفات وضع التغذية يف الدول: موريتانيا. بريستول، اململكة 

املتحدة: مبادرات التنمية.

الوعي بينهن حول املشاكل املرتبطة بسوء التغذية، عىل الرغم من أن 
مستوى تغطية األنشطة متعددة القطاعات ما زال محدوداً.

نهج جديد نحو التواصل الذي يهدف إىل تغي�ي السلوك
لقد دأبت موريتانيا عىل تنفيذ أنشطة لنرش الوعي من أجل تشجيع 
الناس عىل إتباع سلوكيات صحية وقائية، لكن هذا النهج تفاوت مع 

مرور الوقت. ويستند الربنامج الوطني للتغذية الحالية عىل ثالثة عنارص 
رئيسية هي:

• مركز تغذية مجتمعي؛	
• مسؤولة تغذية مجتمعية تدير مركز التغذية املجتمعي؛	
• ممثلة عن األمهات. ويتم تعيني هذه املسؤولة من قبل املجتمع 	

وفقاً ملعايري مختلفة مثل معرفة القراءة والكتابة وامتالكها للدافعية 
عىل العمل والتمتع بقدرات مخاطبة الجمهور. ويجب أن تحظى 
املسؤولة بالقبول وأن يتم اختيارها باإلجامع من قبل نساء القرية 

أو األحياء املجاورة التي يجب أن تكون أحد سكانها الدامئني.

تتوىل مسؤولة التغذية املجتمعية عدداً من املهام، منها تنظيم أيام لقياس 
وزن األطفال ملراقبة النمو لديهم وتنفيذ تشخيصات ممنهجة لألطفال يف 

القرية أو يف األحياء املجاورة مرة واحدة عىل األقل كل شهر وأخذ قياسات 
محيط منتصف أعىل الذراع MUAC. وتضطلع كذلك مبسؤولية إحالة 

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية إىل الخدمات العالجية واإلرشاد 
وملراقبة مدى تقدمهم. وتتوفر خدمات العالج باستخدام منوذج اإلدارة 

املجتمعية لسوء التغذية الحاّد CMAM يف معظم املراكز الصحية، وتقدر 
نسبة التغطية الجغرافية للتدخالت التي تهدف إىل معالجة سوء التغذية 

الحاّد الوخيم بـ88% )2012(  )تقرير التغذية العاملي 2017(.

وتقوم مسؤوالت التغذية املجتمعية بتوزيع مكمالت الحديد عىل النساء 
الحوامل واملرضعات، وذلك من أجل ضامن حصول جميع األطفال يف 

القرية عىل مكمالت فيتامني أ أثناء الحمالت التي تنفذها وزارة الصحة 
وإعطاء األطفال أقراص طرد الديدان. كام تقوم مسؤوالت التغذية 
املجتمعية بتنظيم وعقد جلسات تثقيفية حول مختلف املواضيع 

املرتبطة بالتغذية. 

وتحظى مسؤولة التغذية املجتمعية بدعم ممثلة األمهات. يف الواقع، 
تتناوب جميع نساء القرية عىل أخذ دور مسؤولة التغذية املجتمعية 

بحيث تتوىل كل شهر إحدى النساء هذا الدور، وذلك بهدف ضامن اإلبقاء 
عىل ارتباط النساء مبركز التغذية املجتمعية والتواصل معه وتنمية شعور 
املشاركة املبارشة لديهن يف أنشطة املركز. و»املكافأة« املالية الرمزية التي 

يحصلن عليها يف نهاية كل شهر مُتنح لهن كبديل عن القسائم الغذائية، إذ 

أن هذه املكافأة تساعد يف اإلبقاء عىل الدافعية لديهن للحضور إىل املركز.

إحدى مرشفات الربنامج تراقب أنشطة مركز التغذية املجتمعية وتعرض 
تقرير أنشطة املركز الذي يشتمل عىل أرقام يف نهاية كل شهر. وقد حصل 

الربنامج عىل متويل من البنك الدويل إلدخال عنرص تواصل عليه يُعنى 
بتغيري السلوك التغذوي. وقد مّول البنك الدويل أنشطة مدرّة للدخل 
لدعم النشاط االقتصادي للنساء اللوايت يرتأسن أرسهن عادة يف القرى 

واألحياء املجاورة.

ويف املرحلة املقبلة من الربنامج الوطني للتغذية، سيكون مركز التغذية 
املجتمعية قادراً عىل متهيد الطريق أمام بناء منابر محلية متعددة 

القطاعات.

مواءمة الئعمال بحيث تتمحور حول إطار عمل لتحقيق 
كة النتائج المش�ت

لقد تم تصميم النسخة الجديدة من الربنامج الوطني للتغذية مبا يضمن 
متحوره حول خطة تغذية اسرتاتيجية متعددة القطاعات )2025-2016( 

ما زالت بانتظار املصادقة السياسية عليها. وبوصفها وثيقة مرجعية 
للتدخالت املتصلة بالتغذية، فإنها ال تشتمل عىل أية خطة عمل، وإمّنا 
تشكل إطار عمل سيايس لجميع األطراف املعنية. وقد تم وضع جدول 

زمني لعقد ورشة عمل تخطيطية من أجل تفعيل الخطة، وتحديد 
أولويات األعامل التي من شأنها أن تسهم يف برامج التغذية وتقييم مدى 

القدرات التنفيذية لألطراف الفاعلة.

ووفقاً للتوجيه الذي وضعته حركة توسيع نطاق التغذية SUN، سيتم 
تفعيل التدخالت املحددة يف إطار عمل النتائج املشرتكة من خالل توسيع 

نطاق الخطط التي يتم وضعها للتصدي لسوء التغذية الحاّد، وتشجيع 
املامرسات الصحية إلطعام الرّضع وصغار األطفال، ومعالجة مسألة عدم 

توفر املغذيات الدقيقة. ومن األولويات األخرى:
• ضامن الحصول عىل دعم من الرشكاء املاليني من خالل مراجعة 	

وتنقيح الربنامج الوطني للتغذية مبا يتفق مع نهج إطار عمل 
النتائج املشرتكة القامئة عىل النتائج ومن خالل وضع نظام مراقبة 

لتوثيق مؤرشات قياس األثر؛
• تحسني آلية وضع املوازنات والتمويل بناء عىل تقديرات التكلفة 	

ووضع خطة متويل وخطة لحشد املوارد.

ي مدينة كيهيدي بموريتانيا
ن جلسة تثقيف حول سوء التغذية والرضاعة الطبيعية �ن أمهات يح�ن
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مراجعة العمليات والئهداف: التقييمات 
كة لحركة توسيع نطاق التغذية  المش�ت

ي بوركينا فاسو وكينيا
)2017( �ن

ي الطوارئ« ENN لمنطقة غرب 
ي »شبكة التغذية �ف

قليمية �ف ، أخصائية إدارة المعرفة الإ ي
أمباركا يوسوفا�ن

ي الطوارئ« 
ي »شبكة التغذية �ف

قليمية �ف ووسط أفريقيا، وليليانا كارانجا، أخصائية إدارة المعرفة الإ
ي بوركينا فاسو وكينيا.

كة الُقطرية �ف ف لمراقبة التقييمات المش�ت ق وجنوب أفريقيا، كانتا مدعوت�ي لمنطقة �ش

المقدمة
يف كل سنة، يتم تشجيع الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق التغذية 
SUN عىل املشاركة يف مترين تقييم مشرتك لتقدير مدى اإلنجاز الذي 

تحققه الدولة عىل صعيد العمليات األربع التي تسعى إىل تحقيق األهداف 
االسرتاتيجية املحددة يف االسرتاتيجية وخارطة الطريق التي وضعتها حركة 

توسيع نطاق التغذية )2020-2016(.

• العملية األوىل: الجمع بني الناس يف نفس املكان للقيام بالنشاط.	
• العملية الثانية: ضامن وجود سياسة متجانسة وإطار عمل قانوين متّسق.	
• العملية الثالثة: مواءمة األعامل مبا ينسجم مع إطار عمل نتائج مشرتك.	
• العملية الرابعة: تتبع التمويل وحشد املوارد.	

وقد تم الرشوع يف عملية التقييم املشرتك يف العام 2014 لتشكل األساس 
الذي يستند إليه إطار العمل الخاص بحركة توسيع نطاق التغذية للمراقبة 

1.MEAL والتقييم واملساءلة والتعلّم
 

وتتفاوت الدرجات بني 0 )مل يتم تطبيق أي يشء( إىل 4 )اكتملت وتفّعلت 
بشكل كامل( وهي تستند إىل املساهمة اإلجاملية التي تقدمها الدول 

األعضاء يف شبكة توسيع نطاق التغذية. ويتم حّث الدول األعضاء يف حركة 
توسيع نطاق التغذية عىل استخدام تقرير السنة املاضية كمرجع إلجراء 

تقييم موضوعي لقياس مدى التقدم املُحرز.

تتعامل كل دولة من الدول مع التمرين بشكل مختلف، مع أن أكرث 
االعتبارات أهمية هي أن يعمل مسؤول االتصال والتنسيق الخاص بكل 

دولة يف حركة توسيع نطاق التغذية عىل تيسري هذا التمرين ليتم تنفيذه 

بشكل مشرتك بهدف الجمع بني األطراف من مختلف القطاعات الحكومية 
والجهات الرئيسية ذات العالقة التي تشارك يف برامج التغذية، مبن فيهم 

ممثلني عن شبكة الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق التغذية )الجهات 
املانحة واملجتمع املدين وقطاع األعامل والقطاع الخاص(.

ي 
ن من الدول الئعضاء �ن ي دولت�ي

ك �ن وصف التقييم المش�ت
حركة توسيع نطاق التغذية

بوركينا فاسو
لقد تم تشكيل خمس شبكات عمل ضمن حركة توسيع نطاق التغذية منذ 

انضامم دولة بوركينا فاسو للحركة عام 2011. يف شهر مايو/أيار من العام 
2017، صادقت الدولة عىل خطة اسرتاتيجية متعددة القطاعات للتغذية، 

مبا يف ذلك إطار عمل النتائج املشرتكة، ونظام مراقبة وتقييم، وموازنة 
تقديرية )مع أنه ما زالت هناك رضورة لوضع خطط سنوية وقطاعية 
تشتمل عىل أهداف قابلة للقياس(، إىل جانب تشكيل منرب معلومايت 

متعدد القطاعات خاص بالتغذية.

انعقد اجتامع التقييم املشرتك يف بوركينا فاسو يف حزيران/يونيو 2017 
بحضور 33 شخصاً، وكان أغلب املشاركني من القطاعات الحكومية. ومل يتم 
متثيل شبكات العمل سوى بشخص أو شخصني حرضا االجتامع مع شبكات 

أخرى لتشكيل مجموعة عمل منفردة )عىل سبيل املثال، تم الجمع بني 
شبكة ممثيل املجتمع املدين وممثيل القطاع الخاص(.

وقد قام مسوؤل االتصال والتنسيق ضمن حركة توسيع نطاق التغذية 
مبشاركة التوجيه الخاص بعملية التقييم املشرتك مع املشاركني من دولة 

بوركينا فاسو قبل بضعة أيام من انعقاد االجتامع، لكن مل يتم إجراء 
تحضريات محددة من قبل املشاركني.

وقد شعر املشاركون بالرسور لكونهم جزءاً من مترين التقييم املشرتك وأجمع 
معظمهم عىل أهمية هذه العملية يف مناقشة مدى التقدم املُحرز من قبل 

كل دولة يف توسيع نطاق التغذية وتقييم هذا التقدم منذ السنة املاضية. إال 
أن املشاركني أشاروا إىل أنه كان بإمكان شبكات حركة توسيع نطاق التغذية 

تنظيم العمل بشكل أفضل بينهم قبل التجمع معاً ليشكلوا منصة جهات 
متعددة رئيسية ذات عالقة لتقييم مدى التقدم املُحرز بشكل جامعي.

كام اقرتح املشاركون أنه كان باإلمكان استخدام نتائج التقييم املشرتك 
نفسها بشكل أفضل من خالل إيجاد طرق ملراقبة مدى التقدم املُحرز عىل 

صعيد تحقيق أهداف إطار عمل النتائج املشرتكة.

ك الئهداف الرئيسية لعملية التقييم المش�ت مربع 1

ك إىل تحقيق خمسة أهداف: يسعى التقييم المش�ت
تشجيع جمع ِفَرق الجهات الرئيسية داخل الدولة للعمل معاً من خالل . 1

ي رؤيتهم وتصوراتهم حول وضع 
عملية تشاركية لتحقيق انسجام �ف

ي كل دولة 
التحولت المؤسساتية من أجل توسيع نطاق برامج التغذية �ف

ي ذلك استعراض 
ي حركة توسيع نطاق التغذية، بما �ف

من الدول الأعضاء �ف
نجاز عىل مدى السنة الماضية؛ حجم الإ

ي تمت مواجهتها؛. 2
تقديم لمحة عامة حول التحّديات والعقبات ال�ت

ي ذلك ضمان أن تكون . 3
كة، بما �ف حشد الدعم لتحقيق الأهداف المش�ت

ي صميم جميع الأعمال من حيث المواد والهيكلية 
النساء والفتيات �ف

وتشكيل طواقم العمل عىل المستوى الُقطري؛
كة للسنة القادمة وتحديد الدعم المتاح لتحقيقها؛. 4 تحديد الأولويات المش�ت
توف�ي مدخالت قوية لعملية صناعة القرار ضمن النظام العالمي لحركة . 5

ي ذلك اللجنة 
توسيع نطاق التغذية ونظام الدعم الخاص بها، بما �ف

اء، والمنسق،  التنفيذية للحركة، والمجموعة القيادية، والشبكات، والخ�ب
والأمانة العامة.

1 إطار عمل املراقبة والتقييم واملساءلة والتعلّم:

http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/09/MEAL-  

Baseline-Document-17-October-2017.pdf



19 NUTRITION EXCHANGE

مقاالت أصلية

كينيا
بالنسبة لكينيا، كان اجتامع التقييم املشرتك الذي انعقد يف شهر مايو/أيار 

2017 أساساً اجتامعاً لشبكات حركة توسيع نطاق التغذية SUN شارك فيه 
36 شخصاً، بينهم تسعة من القطاع الحكومي. وكانت هذه الفعالية مبثابة 

فرصة لكل شبكة ملراجعة مدى تقدمها عىل صعيد مرحلة التقييم الذايت 
)شبكات حركة توسيع نطاق التغذية يف كينيا نفذت تقييامً ذاتياً، إما عرب الربيد 

اإللكرتوين أو من خالل مناقشات وجهاً لوجه، قبل انعقاد اجتامع التقييم 
املشرتك(، وكذلك االطالع عىل مدى التقدم الذي أحرزته الشبكات األخرى.

وقد عرّب املشاركون عن وجهات نظرهم وبدت مختلف شبكات العمل أنها 
عىل دراية بحجم التقدم الذي أحرزه اآلخرون واملحدوديات التي يعانون منها، 

وقد استخدموا هذه املعلومات ملناقشة بعضهم البعض عندما بارشوا بوضع 
الدرجات. وقد تناوب اثنان من املساعدين عىل قيادة وتوجيه املشاركني خالل 

عملية التقييم املشرتك، وقرأوا درجات التقدم املُحرز عىل مسامع املشاركني 
والدرجات املحددة لكل شبكة عمل بناًء عىل التقييامت الذاتية، ثم أعطوا 

املجال للمشاركني من أجل نقاش تحديد الدرجات بشكل مشرتك.

وكان مترين التقييم املشرتك مبثابة وسيلة تفيض إىل تحقيق غاية أكرب من 
حيث تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الشبكات عىل صعيد تحديد وتبني 

هدف مشرتك؛ عىل سبيل املثال، يف حالة كينيا، الهدف املشرتك هو بلورة 
نسخة نهائية من اسرتاتيجية األمن الغذايئ والتغذية لوضع إطار عمل نتائج 

مشرتكة ميكن لجميع الشبكات أن تتبّناه؛ ومراجعة خطة العمل الوطنية 
للتغذية يف كينيا؛ وإحراز تقدم عىل صعيد سّن قانون لألمن الغذايئ والتغذية.

وقد كان محتوى التقييم املشرتك مفيداً يف تشجيع املشاركني عىل إجراء 
مناقشات أوسع وأكرث تحفيزاً، وقد أتاحت مرحلتا التقييم املشرتك )التقييم 
املشرتك والتقييم الذايت( توفري مساحة للتعبري عن مدى التقدم املُحرز عىل 

صعيد توسيع نطاق التغذية بشكل عام.

ي بوركينا 
كة �ن المالحظات النهائية حول التقييمات المش�ت

فاسو وكينيا

ك عملية التقييم المش�ت
يُعترب مترين التقييم املشرتك بالنسبة لكال الدولتني عملية هامة يف نهج حركة 

توسيع نطاق التغذية. وألن هذا التمرين يستند إىل وجهات نظر جهات 
رئيسية متعددة ذات عالقة بالتغذية عىل املستوى الُقطري، فإن بوسعهم 
من خالله تقييم مدى التقدم الذي يحرزونه عىل صعيد تحقيق أهداف 
التغذية الجامعية وتحديد مواطن الضعف والتحّديات من أجل تعزيز 

وترسيخ عملية توسيع نطاق الربامج. ويف بعض الحاالت، قد يكون اجتامع 
التقييم املشرتك هو املرة الوحيدة خالل السنة التي يُتاح فيها للجهات 

الرئيسية ذات العالقة بالتغذية ومسؤويل االتصال والتنسيق الحكوميني 
ضمن حركة توسيع نطاق التغذية مراجعة مدى تقدمهم والتخطيط للسنة 

املقبلة. إضافة إىل ذلك، ال يقدم مترين التقييم املشرتك صورة عامة عن 
املستوى الُقطري فحسب، بل يوفر التقييم املشرتك الجامعي صورة عامة عن 
مدى التقدم الذي تحرزه حركة توسيع نطاق التغذية. مع ذلك، وعىل الرغم 

من أهمية عملية التقييم املشرتك، فقد تم طرح عدد من التحّديات املتعلقة 
بعنارص معينة تنطوي عليها هذه العملية.

ك أداة التقييم المش�ت
من بني التحّديات التي طرحتها الجهات الرئيسية ذات العالقة يف كال 

الدولتني، جرى الحديث عن رضورة وجود أداة أوضح ومبارشة أكرث: ُوصف 
عدد من األسئلة يف االستبيان عىل أنها »غري واضحة« وتتطلب إجابات 
معقدة، وُوصفت عملية تعبئة النموذج بأنها »مملة«، مع وجود بعض 

التكرار يف أدوات اإلبالغ األخرى التي تستخدمها وكاالت األمم املتحدة. وعىل 
الرغم من التوجيه الذي وفرته األمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية 

حول تفسري املغزى من الدرجات، بقيت التفسريات متفاوتة، ومل يكن 
املشاركون متأكدين مام تعنيه املؤرشات.

ك استخدام وتبعات النتائج المتمخضة عن التقييم المش�ت
 أشار املشاركون يف الدولتني إىل عدم إجراء املزيد من املشاورات داخل الدولة 

بشأن نتائج تقييامتهم املشرتكة بعد اكتاملها. وعىل الرغم من تقديم األمانة 
العامة لحركة توسيع نطاق التغذية مالحظات تقييمية حول جميع التقييامت 
املشرتكة، وتشمل املعلومات التي تم تحليلها من التقييامت املشرتكة يف تقارير 

إحراز التقدم السنوية لشبكة توسيع نطاق التغذية SUN، إال أن عملية 
املالحظات التقييمية مل تُفهم بشكل واسع من قبل املشاركني داخل الدولة. 

وقد تفيد مشاركة وتعميم عملية التوثيق عىل نطاق واسع بحيث يتم تعريف 
املشاركني بوسائل استخدام نتائج التقرير النهايئ للتقييم املشرتك. وقد وجد 
املشاركون يف التقييم املشرتك يف بوركينا فاسو أنه أداة مفيدة جداً، وتذمروا 

من عدم استخدامها طوال السنة املاضية ملراقبة عملية التنفيذ. يتعلق الجزء 
األخري من مترين التقييم املشرتك بالتخطيط ألولويات السنة التالية لتوسيع 

نطاق التغذية داخل الدولة؛ مع ذلك، لوحظ أن الجهات الرئيسية ذات العالقة 
مل تتناول مجموعة األولويات للسنة املقبلة خالل مترين التقييم املشرتك للعام 

2016 بعد استكامل التمرين، ومل يتم الرجوع إليها إال خالل مترين التقييم 
املشرتك يف العام 2017. ومل يكن مفاجئاً للعديد من الجهات الرئيسية ذات 

العالقة أن كثرياً من األهداف ذات األولوية مل تتحقق.

ك ي تؤثر عىل نتائج التقييم المش�ت
المزايا المحددة بالسياق ال�ت

تفرتض عالمات قياس التقدم ضمن العملية الثالثة )مواءمة األعامل مبا يتوافق 
مع إطار عمل للنتائج املشرتكة( يف منوذج التقييم املشرتك وجود إطار عمل 
للنتائج املشرتكة. وقد مثل عدم وجود إطار عمل للنتائج املشرتكة مصادق 

عليه رسمياً معيقاً محدداً بالنسبة للشبكات الكينية ضمن حركة توسيع نطاق 
التغذية، مام أدى إىل تحول الشبكات إىل أهداف املجموعة الفردية بدل العمل 

عىل أهداف مشرتكة محددة بشكل واضح. وقد تبلور لدى شبكات كينيا 
شعور مبحدودية ما ميكنهم تحقيقه بشكل مشرتك يف ظل عدم وجود منصة 

راسخة تضم الجهات الرئيسية املتعددة ذات العالقة وكذلك يف ظل عدم وجود 
إطار عمل متفق عليه للنتائج املشرتكة. يف املقابل، أشادت الجهات الرئيسية 

ذات العالقة من الدولتني بقيمة إدارة الشبكة للشبكة التي وفرتها التقييامت 
املشرتكة والفرصة املتميزة التي تتيحها لبلورة تصور شامل حول مدى التقدم 

املُحرز عىل صعيد التغذية عىل املستوى الوطني.

4 3 2 1 0 غ�ي منطبق

استكملت استكملت تقريباً متواصلة بدأت لم تبدأ غ�ي منطبق

 تم تفعيلها بالكامل/تحقق الغايات/متواصلة مع
المراقبة المستمرة/تم التحقق منها/تم توف�ي الأدلة

 اكتملت مرحلة التنفيذ بخطوات
تدريجية نحو تفعيل العمليات

 اكتملت مرحلة التخطيط
وبدأت مرحلة التنفيذ

 بدأت مرحلة
التخطيط

ء ي
لم يطّبق أي سش  مؤرش قياس التقدم املُحرز ال

ينطبق عىل السياق الحايل

SUN املصدر: األمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية

ك ي عملية التقييم المش�ت
مدى الدرجات لكل خطوة �ن الشكل 1
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ي دول 
نامج �ن عامل محّفز عىل توسيع نطاق ال�ب

حركة توسيع نطاق التغذية: تجارب المساندة 
ن الفنية المقدمة لطاجيكستان والفلب�ي

ي 
ي حركة توسيع نطاق التغذية SUN التابع لشبكة التغذية �ف

فريق إدارة المعرفة �ف
 Nutrition International ناشونال الطوارئ ENN بإسهامات من مؤسسة نوتريشن إن�ت

)+MQSUN( وتحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية بلس

بني املزايا اإلضافية التي تستفيد منها الدول األعضاء يف حركة توسيع 
نطاق التغذية هي حصولها عىل املساندة الفنية بشكل مجاين لدعمها 
يف جهودها الرامية إىل إضفاء الطابع املؤسسايت عىل التغذية وترسيع 

إنجازاتها عىل صعيد الحّد من سوء التغذية.

ومن بني النتائج الهامة التي توفرها املساندة الفنية يف املرحلة الحالية 
لحركة توسيع نطاق التغذية )2016-2020( برنامج املساندة الفنية من 
.DFID املمول من وزارة التنمية الدولية الربيطانية TAN أجل التغذية

وع المساندة الفنية من أجل التغذية؟ ما هو م�ث
يشتمل برنامج املساندة الفنية من أجل التغذية عىل جهتني لتزويد 

املساندة الفنية - تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية بلس 
)MQSUN+( الذي تقوده منظمة »باث« PATH؛ ومؤسسة نوتريشن 

إنرتناشونال Nutrition International )التي كانت تُسمى سابقاً مبادرة 
املغذيات الدقيقة Micronutrient Initiative(. كام يقدم مرشوع 

املساندة الفنية من أجل التغذية الدعم يف إدارة املعرفة لحركة توسيع 
.ENN »نطاق التغذية عرب »شبكة التغذية يف الطوارئ

وتغطي املساندة املقدمة يف إطار مرشوع املساندة الفنية من أجل 
التغذية TAN جميع جوانب الدعم التغذوي، مثل تحليل السياسات 

التغذوية واإلطار القانوين للتغذية؛ ووضع جداول قوائم للجهات الرئيسية 
ذات العالقة بالتغذية؛ وتكاليف خطط التغذية؛ وأنشطة املراقبة 

والتقييم؛ ووضع إطار عمل للنتائج املشرتكة1 أو تصميم وتفعيل خطط 
العمل التغذوية متعددة القطاعات. كام يقدم رشكاء مرشوع املساندة 
الفنية من أجل التغذية املساندة الفنية للدول، سواء عن بُعد أو داخل 

الدولة. وميكن أن تكون املساندة الفنية قصرية األمد أو طويلة األمد، 
أو عرب نهج مرحيل يوفر الدعم املتسلسل مع مرور الوقت )انظر مثال 

طاجيكستان أدناه(. 

عادة ما يتم استحداث طلبات املساندة الفنية يف إطار برنامج املساندة 
الفنية من أجل التغذية من قبل مسؤول االتصال الحكومي يف حركة 

توسيع نطاق التغذية SUN مع األعضاء الرئيسيني اآلخرين ضمن املنصة 
الوطنية للجهات الرئيسية املتعددة ذات العالقة الخاصة بربامج التغذية، 

مبن فيهم منظمو اجتامعات شبكات حركة توسيع نطاق التغذية. 
بعد ذلك، ترشع الدولة يف عملية نقاش مع الجهة املزودة للمساعدة 

الفنية لضامن فهم احتياجات الدولة بشكل جيد وتصنيف الطلبات إىل 
مخرجات محددة. ويتلقى تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق 
التغذية بلس طلبات املساندة الفنية عرب األمانة العامة لحركة توسيع 

نطاق التغذية، بينام تعمل مؤسسة نوتريشن إنرتناشونال بشكل مبارش 
مع الدول التي تدعهام شبكة مكاتبها الُقطرية واإلقليمية2.

وع المساندة الفنية  كيف تحصل الدول عىل خدمات م�ث
من أجل التغذية؟

مرشوع املساندة الفنية من أجل التغذية هو منوذج قائم عىل الطلب 
بحيث ميكن أن تستجيب الجهات املزودة للمساندة الفنية الحتياجات 
الدول عرب الطلبات املقدمة من الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق 
التغذية. ويتم تخصيص ومواءمة الدعم حسب السياق املحدد للدولة 

ضمن التحّديات التي تواجهها، ويضمن هذا الدعم إتاحة الفرصة إلجراء 
مشاورات معمقة مع الجهات الرئيسية ذات العالقة والتعاون معها حول 

املخرجات وتنفيذها. مع وصول عدد الدول األعضاء يف حركة توسيع 
نطاق التغذية إىل 60 دولة اآلن إضافة إىل ثالث واليات من الهند )ابتداًء 
من شهر نوفمرب/ترشين الثاين 2017(، أصبح هناك تنوع كبري يف الحركة 
ألن الدول تتعامل مع مشكلة سوء التغذية بطرق متفردة وتعمل ضمن 
سياقات مؤسساتية وسياسية واجتامعية متنوعة. ويف ضوء توفر التوجيه 
العام ويف ظل إمكانية تعلّم الكثري من تجارب الدول األخرى األعضاء يف 

حركة توسيع نطاق التغذية، نرى أن هناك طلباً عىل مرشوع املساندة 
الفنية الذي يقدم دعامً محدداً للدول وخاصة يف قضايا مثل التعريف 

بالغايات الوطنية، وتوسيع نطاق الربامج الفعالة، والعمل والتنسيق بني 
مختلف القطاعات، ودعم عملية تفعيل الخطط الوطنية ذات العالقة 

بالتغذية ووضع الخطط الرامية إىل معالجة مشكلة سوء التغذية، 
وامتالك القدرة عىل قياس حالة سوء التغذية ومدى التقدم املُحرز فيها. 
وبعد االنتهاء من تقديم خدمات املساندة الفنية، تُصبح حكومة الدولة 

التي طلبت املساندة الفنية املالكة لجميع املخرجات، مبا يف ذلك الخطط 
الوطنية واألدوات وأطر العمل والتوجيه.

طاجيكستان: الدعم المقدم من تحالف تعظيم جودة 
طار عمل  برامج توسيع نطاق التغذية بلس MQSUN+ لإ

كة النتائج المش�ت
 SUN انضمت جمهورية طاجيكستان إىل حركة توسيع نطاق التغذية

يف شهر سبتمرب/أيلول العام 2013. ومنذ استقاللها يف العام 1991، سّنت 
طاجيكستان عدداً من القوانني وصادقت عىل عدة وثائق اسرتاتيجية 
لتحسني مستوى الصحة والتغذية واألمن الغذايئ. كام أسست مجلس 

1يرجى زيارة املركز اإلعالمي لشبكة التغذية يف الطوارئ ENN لالستامع إىل سلسلة من 

املدونات الصوتية حول إطار عمل النتائج املشرتكة: 

http://www.ennonline.net/mediahub/crf1 

2 الدول املشمولة يف برنامج مؤسسة نوتريشن إنرتناشونال NI: بنغالديش، وبوركينا فاسو، 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وكينيا، وجمهورية الو الدميقراطية 

الشعبية، ومالوي، وموزمبيق، وميامنار، ونيبال، والنيجر، ونيجرييا، والباكستان، والفلبني، ورواندا، 

والسنغال، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا.
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األمن الغذايئ لجمهورية طاجيكستان FSCT لتنسيق عملية صنع 
القرار االسرتاتيجي فيام يتعلق باألمن الغذايئ الوطني. مسؤول االتصال 
والتنسيق لحركة توسيع نطاق التغذية هو نائب وزير الصحة والحامية 

االجتامعية والسكان ضمن الحكومة. وقد وصلت نسبة انتشار التقزّم بني 
األطفال دون سّن الخامسة إىل27%  ) 2012(، ويتأثر ما نسبته 10% من 

األطفال بالُهزال )تقرير التغذية العاملي 2017(.

ويف العام 2017، وفر تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية 
بلس خدمات مساندة فنية لدعم جهود حكومة طاجيكستان يف وضع 
إطار عمل للنتائج املشرتكة، وتجري ترجمة هذا اإلطار إىل خطة عمل 
للتغذية متعددة القطاعات. وقد جاء هذا الطلب من األمانة العامة 

لحركة توسيع نطاق التغذية يف شهر يناير/كانون الثاين 2017. وكام هو 
الحال مع جميع الطلبات األخرى، تم التعامل مع هذا الطلب بشكل 

رسمي من خالل تحديد االختصاصات واملسؤوليات من أجل تحديد نهج 
املساندة الفنية ووضع خطة عمل وإيجاز مخرجاتها. وبعد االنتهاء من 
بلورة االختصاصات واملسؤوليات، تتم املصادقة عليها من قبل مسؤول 
االتصال ضمن حركة توسيع نطاق التغذية ومن أمانتها العامة ووزارة 

التنمية الدولية الربيطانية. وميكن أن يتفاوت توقيت هذه العملية كثرياً 
ألنه يعتمد عىل مدى الوصول إىل جميع الجهات الرئيسية ذات العالقة، 

مبا فيها املنصات الحكومية ومنصات الجهات الرئيسية املتعددة ضمن 
حركة توسيع نطاق التغذية. وقد تم إنجاز وضع النسخة النهائية من 
وثيقة االختصاصات واملسؤوليات الخاصة بطاجيكستان يف مطلع شهر 

مارس/آذار 2017 وبدأت عملية التنفيذ يف الشهر ذاته.

خالل الفرتة ما بني شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران من العام 2017، 
عنّي تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية بلس خبرياً دولياً 

ومستشاراً وطنياً - يعمالن جنباً إىل جنب مع مكتب اليونيسف يف 
طاجيكستان )املنظم املشارك الجتامعات الجهات املانحة ضمن حركة 

توسيع نطاق التغذية(، وذلك لتقديم الدعم ملسؤول االتصال والتنسيق 
ضمن حركة توسيع نطاق التغذية ووزارة الصحة والحامية االجتامعية 

للسكان لتيسري جلسات الحوار حول السياسة واالسرتاتيجية ضمن 
القطاعات املختلفة وفيام بينها.

وقد اشتملت أنشطة املساندة الفنية للعام 2017 عىل ما ييل:
• وضع خارطة طريق لبلورة إطار عمل النتائج املشرتكة؛	
• الوصول إىل إجامع عىل خارطة الطريق من تجمع الجهات الرئيسية 	

متعددة القطاعات؛
• عقد اجتامعات للجهات الرئيسية ذات العالقة ملراجعة السياسات 	

واالسرتاتيجيات ذات الصلة؛
• تشكيل مجموعات عمل لتحديد الفجوات ووضع التوصيات.	

وقد تّوجت هذه األنشطة من خالل ورشة عمل أقيمت عىل مدار يومني 
يف شهر مايو/أيار 2017 عندما اجتمع أكرث من 60 مسؤوالً حكومياً من 

مختلف القطاعات، والجهات الرشيكة يف التنمية، والقطاع الخاص، 
وممثلني عن املجتمع املدين ملناقشة مرشوع إطار عمل النتائج املشرتكة 

لطاجيكستان والتوافق عليه.

وبعد إقامة ورشة العمل، عقد تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية 

بلس جلسات مشاورات أخرى مع الوزارات الحكومية لتحديد األدوار 
القطاعية ووضع تدخالت خاصة بالتغذية وحساسة لها. ويف شهر يونيو/
حزيران 2017، استكمل فريق التحالف وضع مسودة إطار عمل النتائج 

املشرتكة )مل يتم تحديد تكاليفه بعد( ومشاركته مع مكتب اليونيسف يف 
طاجيكستان ومع وزارة الصحة والحامية االجتامعية للسكان. وقد متت 

ترجمة هذه املسودة إىل اللغة الروسية وتم تنفيذ عرض تقدميي مع 
مسؤول االتصال والتنسيق ضمن حركة توسيع نطاق التغذية ومع منرب 

الجهات الرئيسية متعددة القطاعات يف وقت الحق من نفس الشهر أثناء 
انعقاد منتدى التغذية، وذلك بهدف املصادقة عليها.

ويغطي إطار عمل النتائج املشرتكة الخاص بطاجيكستان الفرتة 
2018-2022، ويحدد الهدف والغايات االسرتاتيجية للخطة، والتي 

تستند إىل أهداف جمعية الصحة العاملية WHA )التي صادقت عليها 
طاجيكستان( وعىل هدف التنمية املستدامة الثاين. وينقسم إطار 

ي طاجيكستان
المساندة الفنية المقدمة سابقاً �ن

ي 
لقد سبق لتحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية )الجهة ال�ت
كانت موجودة قبل تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية 

بلس MQSUN+، والذي كانت تقوده منظمة »باث« PATH أيضاً( تقديم 
دعم المساندة الفنية لطاجيكستان. ولذا تمت الستفادة من العالقات 
ي الستجابة لهذا الطلب الجديد. وقد 

ات والتجارب الموجودة �ف والخ�ب
اشتمل العمل السابق عىل إجراء مراجعة للسياسة التغذية ومواءمة 

اتيجية، إضافة إىل تنفيذ تحليل لفجوات التغذية ووضع جداول  الس�ت
ة 2015-2016. كما  قوائم بأسماء الجهات الرئيسية ذات العالقة خالل الف�ت

قامة  قّدم تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية الدعم لإ
ورشة عمل متعددة القطاعات لإطالق حوار أوىلي حول وضع إطار عمل 
كة، وأفضت هذه الورشة إىل تحديد هدف متوافق عليه  للنتائج المش�ت

هو: الحّد من نسبة انتشار التقزّم.

برنامج الوجبات المدرسية، نوريك، طاجيكستان
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عمل النتائج املشرتكة إىل أربعة أهداف اسرتاتيجية ينقسم كل منها إىل 
أهداف فرعية مصّنفة حسب النتائج واملؤرشات ووسائل التحقق والوكالة 

الرئيسية والقطاع املساهم. ويف بعض الحاالت، تم وضع غايات محددة 
مثل تغطية مكمالت فيتامني »أ« وامللح املّدعم باليود.

ويف ضوء استكامل تقديم هذه املساندة الفنية واالنتهاء من وضع إطار 
عمل للنتائج املشرتكة وهو يف مرحلة املصادقة عليه، فإن النهج املرحيل 
الذي يتبع تحالف تعظيم جودة برامج توسيع نطاق التغذية بلس يتيح 

االنطالق من العمل الحايل وقد تم بالفعل التخطيط ملتابعة أنشطة 
املساندة الفنية األخرى. وستشهد املرحلة املقبلة عملية تفعيل إطار عمل 

النتائج املشرتكة. وهذا يشمل إجراء تقييم الحتياجات بناء القدرات، 
والعمل مع القطاعات املختلفة لتضمني العنارص ذات الصلة يف التخطيط 
القطاعي، وأنشطة حساب التكلفة، وتحديد اآلليات املالية، ووضع إطار 

عمل للرصد والتقييم.

: الدعم المقّدم لتطوير خطة العمل الخاصة  ن الفلب�ي
ة 2022-2017 ن للف�ت ي الفلب�ي

بالتغذية �ن
يف العام 2016، أنجزت منظمة نوتريشن إنرتناشونال NI إحدى أوائل 

مهامتها يف إطار مرشوع املساندة الفنية من أجل التغذية، وقّدمت الدعم 
للحكومة الفلبينية من أجل وضع خطة العمل الخاصة بالتغذية للفرتة 

2017-2022، ووضع مخطط للتصدي ملشاكل التغذية يف البالد.

وقد جاء طلب الحصول عىل املساندة الفنية من خالل املجلس الوطني 
للتغذية، وهو الجهة املسؤولة عن وضع السياسات والجهة املنسقة 
لربامج التغذية يف الفلبني واملسؤولة عن وضع خطة العمل الفلبينية 

الخاصة بالتغذية. وقد متثلت أهداف املساندة الفنية يف تنفيذ تحليل 
مؤسسايت من أجل:

• تحليل وضع التغذية يف الدولة؛	
• تحديد مجموعة من أعامل التغذية املوىص بها وذات األولوية، 	

إضافة إىل وضع األهداف ملختلف القطاعات والجهات الرئيسية ذات 
العالقة؛

• املساندة يف بلورة النسخة النهائية من الخطة، مبا يف ذلك تحديد 	
تكاليف التدخالت ذات األولوية ووضع إطار عمل للنتائج املشرتكة؛

• دعم الجهات الرشيكة يف مختلف القطاعات لتقييم مخصصات 	
املوازنة لديها ومدى توفرها، ومقارنتها مع االلتزامات ومتطلبات 

املوارد اإلضافية، واستكشاف سبل معالجة الفجوات التي يتم 
تحديدها يف املوارد.

ولالستجابة لطلب الحصول عىل دعم املساندة الفنية، عملت نوتريشن 
إنرتناشونال عن قرب مع املجلس الوطني للتغذية واليونيسف باستخدام 
نهج تشارك التكاليف وتعاقدت مع مستشار خبري قاد فريقاً عىل أساس 

قصري األمد ليتسنى توفري هذه املساندة الفنية خالل الفرتة بني شهري 
أغسطس/آب وديسمرب/كانون األول 2016. وقد تكّون هذا الفريق 

من املستشار الرئييس ومستشاَريْن عضوين وموظَفْي دعم. وتشكلت 
مجموعة أساسية للعمل عىل الخطة، إضافة إىل املستشارين وممثلني عن 

القطاعات/الوكاالت املتعددة؛ والوزارات الحكومية )الصحة، والزراعة، 
والرفاه االجتامعي، والتنمية، والتعليم(؛ وسلطة االقتصاد الوطني 

والتنمية؛ ومعهد أبحاث الغذاء والتغذية؛ واملجلس الوطني للتغذية.

استكمل فريق املساندة الفنية تنفيذ تحليل مؤسسايت حول وضع 
التغذية من خالل عقد جلسات مشاورات وإجراء مقابالت مع املبلّغني 

الرئيسيني ومجموعات نقاش بؤرية يف العاصمة ويف ست مناطق أخرى 
خالل فرتة أربعة أشهر. وبعد ذلك، تم عقد ورش عمل تشاورية عىل 
مستوى القطاعات واملستوى الوطني بهدف تعميم ومناقشة النتائج 
الرئيسية ورفد عملية وضع وتطوير إطار عمل النتائج املشرتكة الذي 

ارتبط بالخطة الوطنية. والتقى الفريق مع الجهات الرئيسية ذات العالقة 
عرب جلسات التشاور التي ُعقدت عىل مستوى القطاعات وعىل املستوى 

الوطني لوضع مسودة الخطة وصوالً إىل بلورة النسخة النهائية منها، 
والتي أعلنت عنها الحكومة رسمياً يف شهر مايو/أيار 2017.

وتشتمل الخطة عىل 46 مرشوعاً ضمن 12 برنامجاً كإطار عمل 
لإلجراءات التي ستتخذها الوكاالت األعضاء يف املجلس الوطني للتغذية، 

والوكاالت الحكومية الوطنية األخرى والوحدات املحلية واملنظامت 
غري الحكومية واملؤسسات األكادميية ورشكاء التنمية عىل مدى فرتة 

متتد لست سنوات. وهناك مثانية برامج منها برامج خاصة بالتغذية، 
وواحد حساس للتغذية وثالث مبادرات دعم لتعزيز وجود بيئة ممكنة 
لهذه الربامج. أما املرحلة التالية، فتتعلق بالبناء عىل املُنجز ضمن هذه 

املساندة الفنية لبلورة خطط عمل إقليمية وقطاعية. وتدرك منظمة 
نوتريشن إنرتناشونال NI والجهات األخرى املزودة للمساندة  الفنية، 

وكذلك املجلس الوطني للتغذية، أن هناك حاجة لبناء قدرات املجلس 
الوطني للتغذية ليتسنى له توجيه اإلدارات اإلقليمية والجهات الرشيكة 

القطاعية حول الطرق الفعالة يف تصميم وتنفيذ وتتبع أعامل التغذية 
ذات األولوية عىل املستوى اإلقليمي. كام أن هناك حاجة أيضاً إىل بناء 
وتعزيز آلية تنسيق فّعالة بني مختلف وكاالت ورشكاء برامج التغذية. 
وستكون هذه املرحلة املقبلة من املساندة الفنية مرحلة طويلة األمد 
)24 شهراً تنتهي يف شهر ديسمرب/كانون األول 2019( من أجل تفعيل 

خطة العمل الفلبينية الخاصة بالتغذية، وإحراز تقدم عىل صعيد جدول 
أعامل التغذية. وسيتم توفري هذه املساندة الفنية بدعم من نوتريشن 

إنرتناشونال واليونيسف واملجلس الوطني للتغذية. 

للمزيد من املعلومات حول إطار عمل النتائج املشرتكة الخاص 
بطاجيكستان، يرجى زيارة املوقع: 

http://scalingupnutrition.org/news/technical-assistance-
mqsun-case-study-tajikistan

للمزيد من املعلومات حول خطة العمل الفلبينية الخاصة بالتغذية 
2017-2022، يرجى زيارة املوقع: 

 https://www.nutritionintl.org/%20content/user_files/2017/ 
10/final_PPAN2017_2022Executive-Summary-3.pdf
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طاجيكستان. أبحاث الفقر ضمن مبادرات التنمية املحدودة، اململكة املتحدة.
www.globalnutritionreport.org/2017-country-profiles-asia  

تقرير التغذية العاملي 2017b. ملفات التغذية يف الدولة ضمن تقرير التغذية العاملي 2017: 
الفلبني. أبحاث الفقر ضمن مبادرات التنمية املحدودة، اململكة املتحدة.
www.globalnutritionreport.org/2017-country-profiles-asia  

www.ennonline.net/mediahub/technicalassistanceforsunpart1 

www.ennonline.net/mediahub/technicalassistanceforsunpart2

ي أجريت مع 
يمكنكم الستماع إىل المقابلة ال�ت
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المحررين عىل قناة التدوين الصو�ت

ي الطوارئ« ENN عىل العنوان:
»شبكة التغذية �ن
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ي حركة توسيع نطاق التغذية التابعة لـ »شبكة التغذية 
فريق إدارة المعرفة �ف

ENN »ي الطوارئ
�ف

المتداد عىل مستوى المحافظات 
والمناطق: تنفيذ برامج متعددة 

ي كينيا ونيبال والسنغال
القطاعات �ن

لقد تم إحراز تقّدم كبري عىل صعيد منارصة توسيع نطاق برامج التغذية 
متعددة القطاعات من خالل ترسيخ آليات للتنسيق ضمن الحكومات 

الوطنية. وتعترب مبادرات مثل حركة توسيع نطاق التغذية SUN واحدة 
من املبادرات التي تحفز عىل الجمع بني القطاعات املتعددة.

ويتم حّث الدول عىل وضع خطط عمل متعددة القطاعات للتغذية إىل 
جانب وضع أهداف للحّد من سوء التغذية وترشك مختلف القطاعات 

والجهات الرئيسية ذات العالقة يف تحقيقها. مع ذلك، نجد أن العمل 
وتنفيذ األنشطة بنهج متعدد القطاعات ال يتميز بالوضوح واملبارشة 

وتعاين كثري من الدول من تحّديات يف قياس وتقييم هذه الُنُهج.

وعىل هامش أداء فريق إدارة املعرفة التابع لـ»شبكة التغذية يف 
الطوارئ« لدوره يف دعم حركة توسيع نطاق التغذية، يجري العمل 

حالياً عىل تنفيذ عملية توثيق معمقة حول كيفية تنفيذ الربامج متعددة 
القطاعات عىل مستوى املحافظات واملناطق يف ثالث دول حركة توسيع 

نطاق التغذية )كينيا والسنغال ونيبال(، مع الرتكيز عىل ست مناطق 
)منطقتني يف كل دولة(. 

وكان اختيار دول ومناطق متنوعة أمراً متعمداً من أجل الرتكيز عىل 
كيفية تجسيد الخطط الوطنية يف السياقات املختلفة ولفهم كيفية أخذ 
التوجه املحيل العام بعني االعتبار يف هذه الخطط. يف ضوء وصول عدد 
الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق التغذية إىل 60 دولة، يعني ذلك 

يف الواقع وجود مئات األقاليم واملناطق، وجميعها تلعب دوراً حيوياً يف 
تحديد اإلنجازات الوطنية املطلوبة عىل صعيد التغذية وطرق الوصول 

إىل األهداف العاملية.

قام فريق إدارة املعرفة اإلقليمي التابع لـ»شبكة التغذية يف الطوارئ« بوضع 
جداول قوائم بالجهات الرئيسية ذات العالقة وأجرى مقابالت تفصيلية مع 

املبلغني الرئيسيني عىل املستوى الوطني ومستوى املنطقة/املقاطعة. كام 
متت زيارة املجتمعات املحلية يف كل منطقة من املناطق ملعاينة الربامج عىل 

أرض الواقع وإجراء مقابالت مع الباحثني املجتمعيني من القطاعات ذات 
الصلة. ومن بني األسئلة العامة التي طُرحت عليهم يف هذه الدراسة:

• كيف يتم تفسري وتطبيق الخطط والربامج الوطنية متعددة 	
القطاعات عىل أرض الواقع؟

• ما الذي يحدث يف السياقات التي تتميز مبستوى عاٍل من الالمركزية 	
والسلطات املنقولة؟

• ما مدى فعالية العمل متعدد القطاعات عملياً وكيف يفهمه 	
األشخاص عىل مستوى املنطقة/مستوى التطبيق؟

• ما هي الربامج الحساسة التغذية التي يتم تنفيذها؛ كيف يتم 	
ذلك ومن قبل من؛ وما هي أوجه النجاح فيها، وما هي الدروس 

املستفادة وما هي تحّدياتها؟

امج متعددة  ما الذي نتعّلمه حول نهج تنفيذ ال�ب
القطاعات والحساسة للتغذية؟

مع أن »شبكة التغذية يف الطوارئ« ما زالت يف املراحل األوىل من 
الدراسة، إال أن الدروس املستفادة الهامة التالية تجلت لها وسوف يتم 

نرشها بشكل كامل يف العدد العارش من نرشة »تبادل التغذية« )يف شهر 
يوليو/متوز 2018( ويف منشورات أخرى. 

امج متعددة القطاعات  أولً، لقد وجدنا أن هناك أنواعاً مختلفة من ال�ب
يتم تنفيذها؛ ومنها ما اشتمل عىل عنارص جديدة تمت إضافتها إىل كل 

ي له لجعله حساساً أك�ش 
امج المحددة حسب القطاع الموا�ت برنامج من ال�ب

للتغذية، ومنها برامج جديدة تم التخطيط لها وتصميمها من قبل قطاعات 
قبال المطلوب )أي  امج، عند تنفيذها، قد ل تلقى الإ متعددة، لكن هذه ال�ب

ي منطقة جغرافية واحدة أو من حيث الفئات السكانية 
أنها ل تُنفذ معاً �ف

المستهدفة( حيث تعمل القطاعات بشكل منفصل عىل وضع خططها.

ففي السنغال، يشكل برنامج تحسني التغذية PRN 1 مثاالً عىل الربامج 
الخاصة بالتغذية )مراقبة النمو، وتشجيع النمو وعالج سوء التغذية الحاّد 

املعتدل( والذي أُضيفت عنارص جديدة إليه لجعله أكرث مراعاة الحتياجات 
التغذية. هذه العنارص الجديدة، مبا فيها الحامية االجتامعية وبرنامج املياه 
والرصف الصحي والنظافة العامة WASH واألمن الغذايئ، قد تم إضافتها 
يف مناطق معينة استناداً إىل االحتياجات ومدى توفر التمويل. ويف منطقة 

ماتام، عىل سبيل املثال، متت زيادة عنرص أمن األرسة الغذايئ إىل برنامج 
تحسني التغذية لدعم الطعام التغذوي واإلنتاج الحيواين.

ويعترب برنامج تعزيز الصمود يف منطقة الساحل P2RS 2 يف السنغال مثاالً 
آخر عىل ذلك.  من خالل تطبيقه يف منطقتني، نفذت »شبكة التغذية يف 
الطوارئ« تحليالً معّمقاً فيهام. يجمع برنامج تعزيز الصمود يف منطقة 
الساحل بني عنارص التغذية واألمن الغذايئ والصمود عرب أربعة محاور 
رئيسية تشمل البنى التحتية الريفية، وحامية موارد الغابات، وتعزيز 

التغذية وتوظيف الشباب، وتطوير سالسل القيمة عرب جميع القطاعات. 
ويتم تنفيذ هذه العنارص املختلفة ضمن برنامج تعزيز الصمود يف منطقة 

الساحل من قبل مختلف الوزارات مثل وزارة الزراعة والبيئة، لكن مبستوى 
متدٍن من التغطية الجغرافية أو الفئات املستهدفة.

لقد نجحت خطة التغذية متعددة القطاعات MSNP يف نيبال يف 
التقريب أكرث بني القطاعات عىل مستوى املناطق، وهناك أمثلة عىل 

جعل األنشطة القطاعية حساسة أكرث للتغذية. فعىل سبيل املثال، 
يسعى القطاع الزراعي اآلن - والذي يتمثل هدفه تقليدياً يف إنتاج املواد 

الغذائية وزيادة الدخل - إىل توفري التدريب حول سبل تطوير حدائق 

1 برنامج تحسني التغذية

2 برنامج تعزيز الصمود يف منطقة الساحل
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املطابخ بهدف تحسني التنوع الغذايئ. أّما القطاع الصحي، الذي انصّب 
تركيزه يف السابق عىل عالج سوء التغذية الحاّد، فقد أصبح اآلن أكرث 

إدراكاً ألهمية تنفيذ أنشطة وقائية من خالل نهج خطة التغذية متعددة 
القطاعات ويعمل حالياً عىل تقديم اإلرشاد حول أنشطة برنامج املياه 

والرصف الصحي والنظافة العامة WASH )كتشجيع مامرسة غسل 
األيدي وتناول الغذاء الصحي( من خالل العاملني الصحيني امليدانيني.

يف بعض املناطق، هناك جهود تُبذل لتنفيذ جميع األنشطة املصممة 
حديثاً من قبل جميع القطاعات معاً يف منطقة جغرافية صغرية واحدة 

كأن يتم تشكيل كتل تغذية من 200-300 أرسة، هكذا ميكن رصد 
التغيريات بناًء عىل النتائج، ومن ثم تكرار هذه العملية. 

وقد أصبحت عملية االستهداف أكرث شفافية. وقد تحقق هذا بسبب 
الرتكيز عىل نطاق واسع عىل أهمية أول 1000 يوم من الحياة، وتسمى 

الفرتة الذهبية )فرتة الحمل باإلضافة إىل أول سنتني من عمر الطفل(؛ وقد 
ترسخ هذا املفهوم متاماً عىل جميع املستويات عرب تنفيذ حملة مكثفة، 

ويوصف اآلن يف نيبال بأنه »تعبري املوضة«. 

ويف كينيا، نجح برنامج ترسيع تطوير سلسلة القيمة AVCD يف توحيد 
أهداف التغذية ضمن الربامج الزراعية. فعىل سبيل املثال، تعترب مقاطعة 

ماكويني، وهي واحدة من املقاطعات الـ47 التي تخضع للسلطات املنقولة، 
معرضة للجفاف حيث يتم بشكل فاعل تشجيع زراعة واستهالك الحبوب 

الغنية بالنباتات والبقوليات فيها ملواجهة الجفاف. ويتم تضمني برامج 
التغذية يف أنشطة الزراعة من خالل وضع قاعدة بيانات مشرتكة بالجهات 

املستفيدة بني وزارات الزراعة والصحة والتعليم. وتختار وزارة الزراعة 
الجهات املستفيدة التي تحصل عىل ُمدخالت زراعية )الحبوب، والتدريب، 

ومعدات الزراعة( وبعدها تتم مشاركة هذه القامئة مع عاميل الصحة 
املجتمعية التابعني لوزارة الصحة، والذين يقومون بتنفيذ أنشطة توعية 

عىل مستوى األرسة حول الرسائل الرئيسية التي تُعنى بالتنوع الغذايئ. الحقاً 
تتبنى وزارة الرتبية والتعليم قامئة املستفيدين ذاتها لتحديد أهل األطفال 
يف مراكز تنمية الطفولة املبكرة لتنفذ معهم عروض طهي توضيحية حول 

طريقة إعداد األغذية. وبهذه الطريقة، يكون املزارع الذي يقوم بزراعة هذه 
األغذية هو نفسه جهة مستفيدة من كل من الخدمات الزراعية وخدمات 

التثقيف الصحي، مام يرفد سلسلة القيمة أكرث.

ثانياً، نجد أن الهيكليات العمودية/الموازنات تجعل من عملية التقاء 
وتوحيد جهود الجهات الرئيسية ذات العالقة أمراً صعباً للغاية وليس 
ي هذا الوضع، مع أن 

هناك ما يكفي من الأدلة عىل حدوث أي تغ�ي �ف
ات جدية فيما يتعلق بالفئات المستهدفة وبإدراك القطاعات  هناك تغي�ي

المختلفة لأهمية عملها عىل صعيد التغذية.

وقد تم تنسيق عملية تنفيذ خطة التغذية متعددة القطاعات MSNP عىل 
مستوى املناطق من خالل لجنة تطوير املناطق DDC حيث تم تشكيل 
لجنة للتغذية واألمن الغذايئ. وقد ضّمت هذه اللجنة مسؤويل االتصال 

والتنسيق املخصصني لخطة التغذية متعددة القطاعات ويرأسها مسؤول 
التنمية املحلية يف املنطقة. وهذه الهيكلية، عىل الرغم من الفهم التام 

لها من قبل الجميع، اعتمدت إىل حدٍّ كبري عىل شخصية مسؤول االتصال 
والتنسيق الخاص بخطة التغذية متعددة القطاعات. وكان للتغيريات 

املتكررة التي أجريت عىل طاقم العمل أثر عىل عمل واستمرارية األنشطة.

ويف ظل مامرسة تفويض السلطات يف كينيا، تعترب خطة التنمية املتكاملة 
للمقاطعة هي الوثيقة التي تجمع بني القطاعات املختلفة. وبصيغتها 

املوجودة حالياً، تتيح توحيد وتجميع الخطط املحددة لكل قطاع فقط، 

دون أن يفيض هذا إىل توحيد وتجميع خطط القطاعات املختلفة معاً. 
وبالتايل، ميكن اعتبارها ترتيباً إدارياً معيناً لتوحيد الخطط املحددة لكل 
قطاع من القطاعات. ومن بني الفجوات التي تنطوي عليها هذه الوثيقة 

عدم القدرة عىل متكني املساءلة فيام بني القطاعات؛ وعدم القدرة عىل 
وضع نظام للرصد املشرتك؛ وكذلك عدم القدرة عىل بلورة موازنات 

مشرتكة. وال تزال نظم وضع املوازنات الحكومية والرصد والتقييم محددة 
لكل قطاع من القطاعات عىل حدة.

ثالثاً، غالبا ما يكون التعاون متعدد القطاعات عىل أرض الواقع ممكناً/
ف من خالل إتاحة الموارد  كاء المحلي�ي كاء التنمية أو ال�ش ُمحِفزاً من قبل �ش

الالزمة للنقل والجتماعات والتنسيق، وكذلك تحديد النهج المناسب 
وأنشطة التوعية. مع ذلك، قد يتطلب التنسيق تكلفة عالية ووقتاً 

ي يمكن 
طويالً عىل حدٍّ سواء، مما يؤكد أهمية إدراك المدة الزمنية ال�ت

ورة تعزيز الموارد الالزمة للتنسيق.  أن تستغرقها هذه العمليات، ورصف
رهاق« عندما يتطلب عقد كث�ي من  ومن شأن هذا بدوره أن يؤدي إىل »الإ

ف القطاعات عىل مستوى المناطق حول التغذية،  كة ب�ي الجتماعات المش�ت
ي تتطلب تخصيص وقت طويل من قبل الطاقم الذي يعمل عىل 

وال�ت
مستوى المناطق.

 ،MoFALD ويف نيبال، أنشأت وزارة الشؤون االتحادية والتنمية املحلية
وهي الوزارة املعنية بالتنفيذ عىل مستوى املناطق، وحدات رصد الربامج 

بإدارة منظمة محلية غري حكومية وبدعم من اليونيسف واالتحاد 
األورويب. وتعمل هذه الوحدات عىل رصد وتعزيز اللجان عىل مستوى 

املناطق لعقد اجتامعات بشكل متكرر وضامن رفع التقارير حول األمور 
املالية واألنشطة العادية. وقد أقرّت معظم الجهات الرئيسية الحكومية 
ذات العالقة مبدى فائدة هذه اآللية؛ وتعززت هذه الفائدة أكرث بسبب 
عجز موازنة خطة التغذية متعددة القطاعات MSNP عن توفري مزيد 

من املوظفني سواء عىل مستوى لجنة تطوير املناطق أو يف إدارات 
القطاعات املختلفة.

ويف كينيا، تُعترب سياسة التغذية واألمن الغذايئ وثيقة رئيسية من حيث 
توفريها إلطار عمل وطني ملشاركة القطاعات املتعددة. وتستشهد بها 
األطراف التي متثل وزاريت الزراعة والصحة والتي تعمل عىل املستوى 

اإلداري وما دونه يف الدول بأنه وثيقة سياسية توجيهية رئيسية. مع ذلك، 
ما زال هناك رضورة لتعميم إطار عمل التنفيذ الخاص بها وما زالت 

القطاعات تفتقر إىل وجود آليات للتمويل فيام بني القطاعات.

ام  ف رابعاً، يعت�ب التعّلم بالممارسة أمراً ل بّد منه؛ لذا، هناك حاجة لل�ت
ة، والتعّلم  وجهود طويلة الأمد/مستدامة تتيح التكّيف مع البيئة المتغ�ي

من الأخطاء/تصحيح المسار، وإعطاء الوقت للُنُهج الجديدة كي »تتشّبع« 
ي المناطق.

ّشخة ومتبناة �ف وتصبح م�ت

وميكن قياس الُنهج متعددة القطاعات من خالل اإلنجازات الضمنية 
وامللموسة. وقد تكون اإلنجازات الضمنية غري ملموسة، لكنها تتميز بأنها 

حاسمة يف تيسري ترويج وترسيخ أجندة الربامج متعددة القطاعات. وميكن 
أن تشمل أطرافاً رئيسية مقتنعة برضورة العمل بشكل قطاعي متعدد 
وتكون مستعدة لتجريب نهج متعدد القطاعات مل يُخترب سابقاً. ومن 

األمثلة عىل ذلك االجتامعات التنسيقية املدعومة من برنامج ترسيع تطوير 
سلسة القيمة التي ُعقدت يف كينيا، وشكلت أول منصة لألطراف املمثلة 

لهذه الوزارات من أجل مناقشة برنامج يحظى باهتامم مشرتك. ومتثل 
اإلنجاز الضمني الذي تحقق يف الوزارات يف »التعرف« عىل بعضها البعض 

وتحديد بنود جدول أعامل ذات اهتامم مشرتك من قبل كال القطاعني.
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تطبيق خالصة الئعمال الخاصة 
ي وميانمار

بالتغذية: تجارب من هايي�ت

ي ميانمار.
سانسان ميينت هي مساعدة مؤسسة ريتش1 �ف

. ي
ي هايي�ت

آنغيس سولنو هي المساعدة السابقة لمؤسسة ريتش �ف
ي شبكة الأمم المتحدة لالأمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية/ريتش.

هوىلي دي. سيدوتو هي مستشارة �ف
نيكول بيدو هي القائمة بأعمال المنسق العالمي لشبكة الأمم المتحدة لالأمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية/ريتش.

خالصة األعامل الخاصة بالتغذية CAN هي عبارة عن مورد وضعته وكالة 
األمم املتحدة الخاصة باألمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية/ريتش 

بعد استكامل عملية تشاركية ضّمت خرباء خارجيني ووكاالت من األمم 
املتحدة. وقد تم يف البداية تصوير مفهوم خالصة األعامل الخاصة بالتغذية 

كمورد يستند إليه مساعدو مؤسسة ريتش أثناء إجراء جلسات الحوار 
متعدد القطاعات عىل املستوى الُقطري، وخاصة يف الحوارات التي أجريت 

حول بلورة السياسات والتخطيط لها. ونظراً الرتفاع الطلب عىل توفري موارد 
عملية من هذا النوع، تم توسيع الجمهور املستهدف الحقاً ليشمل مسؤويل 

االتصال الحكوميني ضمن حركة توسيع نطاق التغذية وغريهم ممن 
يعملون يف مجال تخطيط وتنسيق برامج التغذية متعددة القطاعات.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت الدول بتطبيق مفهوم خالصة األعامل الخاصة 
بالتغذية عىل سياقها الخاص. وتوفر تجارب هاييتي وميامنار الواردة يف 

هذه املقالة أفكاراً معمقة حول السبل التي ساعد مفهوم خالصة األعامل 
الخاصة بالتغذية عىل متكني هاتني الدولتني من إدخال مجموعة واسعة 

ومتنوعة من أعامل التغذية من مختلف القطاعات.

ي
هايي�ت

استخدمت مؤسسة ريتش REACH يف هاييتي مفهوم خالصة األعامل 
الخاصة التغذية لتوجيه جهود التوعية حول التغذية بالتعاون مع ثالث 

مجموعات متميزة من الجهات الرئيسية ذات العالقة وهي: ممثلو 
الحكومة، ورشكاء التنمية، والصحفيون. وقد اشتمل هذا عىل تطوير أداة 
تواصل متت مواءمتها مع سياق هاييتي لتحديد الرابطة القامئة بني حالة 

التغذية يف الدولة وبني التدخالت املدعومة من مختلف القطاعات يف 
هاييتي. وقد هدفت هذه األداة )دليل يحتوي عىل أقسام حول سوء 

التغذية والقطاعات املختلفة مثل الزراعة، وبرنامج املياه والرصف الصحي 
والنظافة العامة WASH، والتعليم( إىل توضيح هذه الروابط وعرضها 

بلغة مبسطة. ومتت مشاركة هذا الدليل مع املوظفني الحكوميني يف 
الوزارات ذات العالقة بالتغذية ورشكاء التنمية أثناء االجتامعات.

 CAN باختصار

 خالصة الئعمال الخاصة بالتغذية CAN هي عبارة عن مورد 
جراءات التغذوية متعددة القطاعات  للدول المعنية بتنفيذ الإ

جراءات الخاصة بالتغذية أو الحساسة لها - لمعالجة  - سواء الإ
جراءات ُمصّنفة حسب  جميع أشكال سوء التغذية. وهذه الإ

ي تقوم عليها. وتشتمل أيضاً عىل معلومات حول 
نوع الئدلة ال�ت

ي وضعتها وكالت الئمم المتحدة. وتنقسم 
الئدوات الفنية ال�ت

الئعمال الخاصة بالتغذية إىل أربعة أقسام رئيسية:  )1( الئغذية 
ي الصحي؛ )2( رعاية الئم والطفل؛ )3( 

والزراعة النظام الغذا�ئ
الصحة؛ و)4( الحماية الجتماعية. 

www.reachpartnership.org/en/compendium-ofactions-
for-nutrition

1 مؤسسة ريتش )وهي اختصار لـ»جهود متجددة ملكافحة جوع األطفال ونقص التغذية«( 

هي مبادرة مشرتكة بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة واليونيسف ومنظمة الصحة 
العاملية والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وتعمل عىل تيسري عملية استحداث وتحسني آليات 

التنسيق التي تقودها الدولة وتقوم بدور الوسيط لعقد جلسات حوار تشاركية ومتعددة 
القطاعات من أجل تنفيذ أعامل التغذية ذات األولوية.
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 وقد عرّب العديد ممن أجريت معهم املقابالت يف أحد تقييامت الدولة2 
عن شعورهم بأن مساعدي ومساعدات مؤسسة ريتش قد أسهموا كثرياً 

يف نرش الوعي حول التغذية، وعىل وجه الخصوص يف تكريس بُعدها 
املتعدد القطاعات من خالل هذا الدليل.

كام تم أيضاً تعميم األداة خالل ورشة عمل للتوعية ُعقدت لحوايل 40 
صحفياً وطالباً يف جامعة كويسكيا. ويف تقييم ملا بعد ورشة العمل، قال 

الصحفيون إن البيانات اإلحصائية والجغرافية التي عرضتها الورشة متكنهم 
من أن يصبحوا مهنيني »عمليني أكرث« وأقدر عىل الكتابة عن قضايا الغذاء 

والتغذية. واشتملت التغطية اإلعالمية عىل ثالث حلقات بث تلفزيوين 
حول الغذاء واألمن الغذايئ، مام يشجع املسؤولني الحكوميني، مبن فيهم 
مسؤويل وزارة الصحة، ومحافظ مدينة سيتي سوالي، ومنطقة حرضية 

حيث ُوجد أن مستويات انعدام األمن الغذايئ مرتفعة جداً.

وقد سبق ملؤسسة ريتش العمل بشكل فاعل مع املسؤولني الحكوميني 
ورشكاء التنمية للمساعدة عىل توظيف نهج متعدد القطاعات ملعالجة 

سوء التغذية، لكن تعترب هذه املرة األوىل التي متكن فيها الزمالء يف 
مؤسسة ريتش من التواصل مع الصحفيني بخصوص هذا املوضوع. 

وتوضح التجربة كيف ميكن ملفهوم خالصة األعامل الخاصة بالتغذية 
أن يشكل وسيلة فّعالة يف حشد أطراف فاعلة أقل »تقليدية« يف مجال 

التغذية ممن يعملون عىل املستوى الُقطري.

www.ennonline.net/mediahub/canexperiencemyanmar

»عندما تلقيت الدعوة لحضور ورشة عمل التغذية هذه، لم 

أفهم السبب تماماً وراء هذه الدعوة. وكنت أظن أنها ستكون 

ي القطاع الصحي وأنه 
شأناً خاصاً بالئشخاص الذين يعملون �ن

ي أدركت من خالل 
ي الجتماع. ولك�ن

لن يكون لدي ما أقوله �ن

ي مفهوم خالصة الئعمال الخاصة بالتغذية( 
فصل الزراعة )�ن

ن كانت بالفعل  ي نوفرها عىل نطاق ضيق للمزارع�ي
أن الماشية ال�ت

ي يسمونها الئنشطة الحساسة للتغذية. وهذا 
أحد الئنشطة ال�ت

اً عن مجال  ي مجال الماشية لم يكن بعيداً كث�ي
ي أن عملنا �ن

يع�ن

ي يتجولن 
عمل التغذية الذي يرتبط بالقابالت والممرضات اللوا�ت

ي المجتمعات. وإن معرفة هذا الئمر سيمنحنا الزخم لتوسيع 
�ن

ي الوضع«.
أنشطتنا حيث ندرك الآن أننا نُحدث فرقاً ما �ن

.MOALI ماي وين شوي، نائب مدير مديرة املوايش، وزارة الزراعة، املوايش والّري

ي ميانمار
، �ن ي بلدة بوغاىلي

وات �ن سوق تُباع فيها مجموعة متنوعة من الخ�ن

ميانمار
لقد تم تطبيق مفهوم خالصة األعامل الخاصة بالتغذية ألول مرة يف 

ميامنار للتمهيد من أجل تنفيذ عملية املراجعة الشاملة لربامج التغذية، 
بقيادة حكومة ميامنار وبدعم من مؤسسة ريتش. وقد انطوت هذه 

العملية عىل الجمع بني العنارص الفاعلة معاً يف اجتامع منصة الجهات 
الرئيسية املتعددة ذات العالقة لتحديد وتوضيح أولويات أعامل التغذية 
األكرث صلة بالدولة وسياقها. وقد شارك يف ورشة عمل املراجعة الشاملة 

54 مشاركاً من شبكات حركة توسيع نطاق التغذية، مبا فيهم ممثلني عن 
خمس وزارات حكومية. ومتثل االتجاه السائد لدى األطراف املشاركة يف 
ورشة العمل بشكل أويل )وليس عىل عكس العديد من الدول األخرى( 
يف االنجذاب نحو األعامل الخاصة بالتغذية التي يتم تنفيذها من خالل 

النظام الصحي، لكنهم أقّروا أن هذا ال يشكل سوى جانب معني من 
الوضع العام وأن هناك رضورة لتنفيذ أعامل حساسة للتغذية.

وقد كان مفهوم خالصة األعامل الخاصة بالتغذية مبثابة مورد حيوي وحاسم 
للمساعدة يف توجيه عملية اختيار اإلجراءات األساسية للتغذية للدولة وتم 
إضفاء توازن أكرب من حيث تعدد القطاعات املشاركة. فعىل سبيل املثال، 
تشمل األعامل »التوعية« حول تدابري الحامية االجتامعية للتغذية وتوفري 

أنشطة زراعية حساسة للتغذية، مثل تنويع املحاصيل. وقد كانت قامئة 
الخيارات املمكنة التي ُعرضت يف اجتامع التحالف مفيدة يف ضامن أن 

تشمل عملية املراجعة جميع القطاعات ذات العالقة بالتغذية. وإضافة 
إىل ذلك، كانت عملية تصنيف األدلة التي متيز بها مفهوم خالصة األعامل 

الخاصة بالتغذية مبثابة »فاتحة طريق« أمام عقد حوار مع املامرسني الفنيني 
من القطاعات األخرى، ومبثابة وسيلة للوصول إىل إجامع بني األطراف 

املختلفة املعنية بالتغذية. واألهم من ذلك أنها ساعدت ممثيل الدول عىل 
توظيف عملية تحديد أولويات قامئة عىل األدلة.

وتتمثل الخطوة الالحقة بالنسبة للمجموعة متعددة القطاعات ذاتها يف 
متكني حكومة ميامنار من وضع خطة وطنية متعددة القطاعات ألعامل 

التغذية )2018-2022(، والتي من املفرتض أن تنتهي من بلورتها يف 
نسختها النهائية يف شهر فرباير/شباط 2018. ومفهوم خالصة األعامل 

الخاصة بالتغذية هو واحد من أربع مرجعيات رئيسية مستخدمة ومن 
املرجح أنه سيساعد يف ترسيع وترية العمل نحو وضع خطة جديدة.

2 مقبل جينيكاند إم.، 2017. تقييم مواضيعي - تقييم نهاية املدة؛ جهود متجددة ملكافحة 

جوع األطفال ونقص التغذية )ريتش( - تقرير دراسة حالة لهاييتي. تقييم المركزي. جنيف.

ي أجريت مع 
يمكنكم الستماع إىل المقابلة ال�ت

ي podcast لـ 
المحررين عىل قناة التدوين الصو�ت

ي الطوارئ« ENN عىل العنوان:
»شبكة التغذية �ن
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برنامج Poshan Nanglo: تجريب 
أداة جديدة لتغي�ي سلوكيات التغذية 

ي نيبال
�ن

ي بلورة سياسات وبرامج 
ي نيبال، وتسهم �ف

ي العمل �ف
ة 12 عاماً �ف ي هي أخصائية تغذية وصحة عامة وتتمتع بخ�ب

صوفيا أبري�ت
ي من الهزّة 

ي تدخالت تغذية للتعا�ف
ي نيبال، فقد شاركت �ف

ي مكتب اليونيسف �ف
التغذية. وبوصفها إحدى مسؤولت التغذية �ف

ي العام 2015.
بت البالد �ف ي رصف

الأرضية ال�ت
ي العمل مع 

ة تزيد عىل 17 عاماً �ف ي نيبال، ويتمتع بخ�ب
ي مكتب اليونيسف �ف

ستانىلي تشيتيكوي هو رئيس قسم التغذية �ف
ي منطقة جنوب آسيا.

ي أفريقيا، ويعمل حالياً �ف
اليونيسف �ف

المقدمة
يف شهر أبريل/نيسان من العام 2015، تعرضت نيبال لهزّة أرضية عنيفة 

بلغت شّدتها عىل مقياس ريخرت 7.4 درجة، وأعلنت الحكومة عن 14 
مقاطعة من أصل 75 بأنها مقاطعات متأثرة بالزلزال. وعىل هامش 

أعامل االستجابة والتعايف يف حاالت الطوارئ، يتم تنفيذ تدخالت تغذية 
شاملة يف املقاطعات الـ14 األكرث تأثراً، مبا فيها تدخالت إطعام الرّضع 

وصغار األطفال وعالج سوء التغذية الحاّد املعتدل والحاّد الوخيم وتوفري 
مكمالت املغذيات الدقيقة. ومن املقرر أن تتواصل هذه األنشطة خالل 

العام 2018.

نقص التغذية لدى األطفال مشكلة منترشة يف نيبال، وهناك حاالت عدم 
إنصاف كثرية. وعىل الرغم من إحراز بعض التقدم عىل صعيد الحّد من 

انتشار التقزّم بني األطفال دون سّن الخامسة )انخفضت نسبة التقزّم من 
49% يف العام 2006 إىل 37% يف العام 2014(، إال أن هذه النسبة ما زالت 

مرتفعة، يف حني ظلّت معدالت انتشار الُهزال كام هي عند نسبة %11 
)2014( )تقرير التغذية العاملي، 2017(. وتتجىل حاالت عدم اإلنصاف 
أكرث يف املناطق الوسطى ومناطق أقىص الغرب من البالد، وخاصة بني 
الفئات املهمشة واملنبوذين )الداليت( واملحرومني، والذين يندرجون 

ضمن الُخمس األدىن من الرثوة واألشد فقراً، وبني األطفال الذين مل تحصل 
أمهاتهم عىل أي تعليم أو وصلن إىل املرحلة االبتدائية فقط. 

وما زالت املامرسات املثىل إلطعام الرّضع وصغار األطفال، والتي تُعترب 
واحداً من املحددات األساسية لتغذية الطفل، تشكل تحّدياً يف ظل حاالت 

التفاوت الواسعة )أنظر الشكل 1(. ويف الوقت الحايل، يحصل 37% فقط 
من األطفال يف الفئة العمرية 6-23 شهراً عىل الحّد األدىن من النظام 

الغذايئ املقبول )تقرير التغذية العاملي، 2017(.

يُعترب التواصل من أجل تغيري السلوك اسرتاتيجية هامة لتشجيع إطعام 
الرّضع وصغار األطفال، وهناك حاجة ملحة إىل استكشاف نُهج مبتكرة 

ومتكاملة لتحسني مامرسات إطعام الرّضع وصغار األطفال، والتحقق من 
مدى جدواها، وكذلك تحسني كفاءتها مبا يتسنى توسيع نطاقها. 

عرض الطعام المحىلي
برنامج Poshan Nanglo لعرض الطعام املحيل »صينية الطعام« 

هو عرض لسبع فئات طعام تكمييل متوفرة محلياً. وتقوم متطوعة 
صحة مجتمعية بعرض هذه األطعمة يف صينية مسطحة ومستديرة 

مصنوعة من الخيزران )تُسمى nanglo نانغلو( وهي مستخدمة عىل 
نطاق واسع يف مطابخ نيبال. وغالباً ما تقرتن ورش العمل والتدريبات 

بعرض جّذاب لألطعمة يف مكان االجتامع، وهو نهج متت مواءمته عىل 
املستوى املجتمعي. وقد استًخِدم هذا املفهوم نفسه لتشجيع عرض 

سبع فئات غذائية )الحبوب والجذور والدرنات؛ والبقوليات واملكرسات؛ 
ومنتجات األلبان؛ ومنتجات اللحوم واألسامك؛ والبيض، والفواكه 

والخرضوات الغنية بفيتامني »أ«؛ وأنواع أخرى من الفواكه والخرضوات( 
وذلك بهدف تقديم إرشاد وتوجيه حول إطعام الرّضع وصغار األطفال. 
ويعترب عرض صينية النانغلو، وهي سمة مشرتكة بني طبقات املجتمع، 

نشاطاً يساعد يف التنوع التغذوي عىل مستوى األرسة.

صينية نانغلو عرضتها متطوعة صحة 
ي لليتبور، أسبوع  مجتمعية، تشهام�ب

ين الئول 2016 التغذية، أكتوبر/ت�ث
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يتمثل الهدف من عرض »بوشان نانغلو« يف تعزيز وتشجيع الحّد األدىن 
من التنوع الغذايئ مبا يتوافق مع الشعار الرتويجي املوحد »استهلكوا 

عىل األقل أربعة أنواع من األطعمة السبعة يف كل وجبة«. وقد تم 
تنفيذ عروض بوشان نانغلو كجزء من عنرص التواصل الهادف إىل تغيري 

السلوك يف حملة أسبوع التغذية، وهي امتداد لحملة فيتامني »أ« 
الوطنية التقليدية، يف املقاطعات الـ14 األكرث ترضراً من الهزة األرضية 

.)2015 INEHD(

ويف ضوء إمكانية تكرار هذا النهج وتوسيع نطاقه، فقد تم تجريب 
هذه األداة يف ثالث مقاطعات يف وادي كامثاندو للتحقق من مدى تقبّل 

متطوعات الصحة املجتمعية لها ومدى إدراكهن لفعاليتها. وقد تم 
دمج التدريب الخاص بعروض صينية نانغلو ضمن الدورات التدريبية 

التنشيطية الخاصة مبتطوعات الصحة املجتمعية والتي ُعقدت قبل 
انطالق فعاليات أسبوع التغذية يف العام 2016. وقد وفرت متطوعات 

الصحة املجتمعية صواين النانغلو واألغذية املعروضة، مام أدى إىل 
تكاليف إضافية من حيث التنفيذ. وقد هدفت البيانات التي تم جمعها 

حول آلية استخدامها )تم اختيار 63 متطوعة صحة مجتمعية بشكل 
مقصود من املناطق الحرضية وشبه الحرضية والريفية( إىل تقييم إذا ما 

كانت هذه األداة أكرث فعالية من املواد التعليمية األخرى، مثل األلواح 
القاّلبة املخصصة للتواصل الهادف إىل تغيري السلوك يف التغذية.

 النتائج الرئيسية
وجدت متطوعات الصحة املجتمعية أن استخدام أسلوب عرض صينية 
النانغلو ألطعمة حقيقية كان أكرث فعالية يف اإلرشاد من استخدام صور 

اللوح القاّلب، وذلك لعدة أسباب:
• سهولة توفري مواد العرض )ميكن تخصيص األغذية حسب السياقات 	

املحلية وحسب موسمها(؛

• بدت األمهات أكرث اهتامماً وكّن يستمعن بانتباه شديد )قد يُعزى 	
هذا إىل تجربة التعلّم متعددة الحواس من حيث قدرتهن عىل 
»رؤية وملس« أغذية حقيقية مقارنة مع مجرد النظر إىل صور(؛

• سهولة عرض وتفسري املكونات املستخدمة يف األغذية التكميلية 	
التغذوية، مثل مكونات صنع العصيدة؛

• سهولة تقديم اإلرشاد حول استخدام املساحيق التغذوية املتعددة 	
)Baal Vita(، إذ يوىص بإضافة هذه املساحيق إىل العصيدة.

كام أن عروض صينية نانغلو تزيل حواجز األميّة بالنسبة لكل من 
املروجني لها واملستفيدين منها ألنها ال تتطلب معرفة القراءة. وعالوة 

عىل ذلك، تجمع هذه العروض بني نهج املغذيات التكميلية والنهج 
القائم عىل الطعام وتشجع تبني كال النهجني يف الوقت ذاته. وإن دمج 
هذا النشاط ضمن برنامج حملة مكمالت فيتامني »أ« يوفر أيضاً فرصة 
لتقديم اإلرشاد حول استخدام املساحيق التغذوية املتعددة. كام تسلط 
عروض صينية بوشان نانغلو الضوء عىل دور األغذية، مام يسهل إقامة 

روابط بني الزراعة والتغذية ويساعد عىل تعزيز مفهوم إنتاج األرس 
للغذاء. وعروض كهذه عىل نفس القدر من األهمية بالنسبة للمناطق 

الريفية والحرضية عىل حدٍّ سواء ألنها قد تسهم حتى يف تشجيع 
األمهات/مقدمات الرعاية عىل زيادة التنوع الغذايئ. فعىل سبيل املثال، 

ميكن تشجيع األرس يف املناطق الريفية التي تريب املوايش مثل األبقار 
والجواميس والدجاج عىل إعطاء األولوية إلنتاج األلبان والحليب والبيض 
لألطفال. كام أن دورها ال ينحرص يف التصدي لنقص التغذية فحسب، بل 
تسهم أيضاً يف معالجة املشاكل املتزايدة املرتبطة بالوزن )الوزن/السمنة( 
وذلك ألنها تساعد عىل توعية الناس بفوائد األغذية املغذية »الحقيقية« 

مقارنة مع األغذية املعلبة ذات السعرات الحرارية العالية التي تُصّنع 
بشكل متزايد لألطفال، وخاصة يف املناطق الحرضية.

نصاف )المسح  ي لالئطفال ضمن الفئة العمرية 6-23 شهراً وحالت عدم الإ
الحّد الئد�ن من التنوع الغذا�ئ

ي نيبال 2014(
ات �ن العنقودي متعدد المؤرسث
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ويُعترب هذا التدخل منخفض التكلفة أو حتى »ال يكلف شيئاً« ألنه تم 
دمج التوجيه حول هذا املفهوم ضمن التدريبات الحالية وكذلك ألنه يتم 
توفري مواد العرض من قبل املتطوعات أنفسهن )تُقدر تكلفة توجيه ملدة 

ساعتني وتوفري األغذية بحوايل 5 دوالرات أمريكية لكل متطوعة صحة 
مجتمعية(. وتتمثل الخطة يف اإلبقاء عىل هذا النهج من أجل توسيع 

نطاقه.

بعض التحّديات
احتامل تعرض األطعمة واألغذية املستخدمة يف العروض، وخاصة 

منتجات األلبان واللحوم، إىل التلف خالل الحمالت التي تستغرق ساعات 
طويلة. وعىل نحو مشابه، واجهت متطوعات الصحة املجتمعية معضلة 
عندما كان األطفال يعبثون باألطعمة املعروضة وحتى أنهم أحياناً أرادوا 

تناول بعضها مثل الفواكه، مام أثر عىل شمولية وترتيب العرض.

ومن التحّديات املحتملة األخرى التي ميكن أن تواجهها هذه العروض هو 
أن بعض األرس قد ال تتمكن من توفري تكلفة جميع األطعمة املشمولة 
يف العرض، لكن كان هناك حرص عىل ضامن أن تشتمل عروض صينية 

بوشان نانغلوس عىل أغذية متوفرة عىل نطاق واسع يف املجتمعات 
املختلفة وحتى لدى األرس.

مل تعرض الدراسة سوى وجهات نظر متطوعات الصحة املجتمعية، وما 
زالت هناك حاجة إىل فهم آراء ووجهات نظر األمهات ومقدمات الرعاية. 

كام أن عملية جمع البيانات اكتملت بعد مرور شهر ونصف عىل بدء 
التدخل، مام يعني احتامل وجود بعض التحيّز يف املعلومات التي حاول 

املستجيبون تذكرها.

الخطوات الالحقة
هناك شبكة واسعة وقوية تضّم أكرث من 50,000 متطوعة صحة 

مجتمعية يف جميع أنحاء نيبال وتقوم الحكومة بتمويل وتدريب هؤالء 
املتطوعات. واستيعاب األداة من قبل متطوعات الصحة املجتمعية يف 

منطقة وادي كامثاندو والتصورات اإليجابية التي تبلورت لديهن حولها 
تشري إىل إمكانية توسيع نطاق وأثر هذا الحل البسيط والذي ميكن 

تطويره منزلياً إلطعام الرّضع وصغار األطفال ولتعزيز جهود التواصل 
الهادف إىل تغيري السلوك يف مامرسات التغذية. وتتمثل الخطوة التالية 

يف تنفيذ تقييم أكرث رصامة بحيث يتم تصميمه لقياس األثر عىل مستوى 
املعرفة واملواقف واملامرسات املتعلقة بإطعام الرّضع وصغار األطفال 

بني األمهات/مقدمات الرعاية، وكذلك تضمني وجهات نظر املستفيدين 
يف عروض صينية بوشان نانغلو نفسها بوصفها أداة للتواصل الهادف إىل 

تغيري السلوك.

وإضافة إىل حملة التغذية، هناك إمكانية لتضمني عروض صينية بوشان 
نانغلو يف منصات أخرى قامئة، مثل اجتامعات مجموعات األمهات التي 

تنظمها متطوعات الصحة املجتمعية بشكل شهري. وميكن تشجيع 
املشاركني بشكل تدريجي عىل املساهمة مبواد غذائية وتنظيم عروض 

طهي بشكل مشرتك لتوضيح األغذية التكميلية. وتعكف اليونيسف حالياً 
عىل دعم جهود توسيع نطاق هذا املفهوم كجزء من خطة التغذية الثانية 

متعددة القطاعات يف 28 مقاطعة من أصل 75.

المراجع
تقرير التغذية العاملي، 2017. ملفات وضع التغذية يف الدول: نيبال.

 INEHD، 2015. تحليل فعالية التكلفة ألسبوع تغذية الطفل لالستجابة ملشاكل التغذية يف 

حاالت الطوارئ يف املقاطعات املتأثرة بالهزّة األرضية يف نيبال.

عرض صينية بوشان 
نانغلو واستخدامها 
من قبل متطوعات 
الصحة المجتمعية، 
توخا، كاثماندو، 
أسبوع التغذية، 
أبريل/نيسان 2017.

وة                       العمر بالئشهر                   تعليم الئمهات            المنطقة البيئية الفرعية           الجنس                       منطقة السكن                    ُخمس ال�ث



30NUTRITION EXCHANGE

املوارد

نت ن�ت ة عىل الإ أدوات متوفرة مبارسث

ATONU وع مواءمة أنشطة الزراعة مع احتياجات التغذية م�ث
مرشوع مواءمة أنشطة الزراعة مع احتياجات التغذية هو جزء من شبكة تحليل 

سياسة موارد الغذاء واملوارد الزراعية والطبيعية، والهدف منه توفري مساندة فنية 
مبارشة عىل اإلنرتنت لدمج أنشطة التغذية ضمن الربامج الزراعية. وتتيح هذه 

األداة للمستخدمني:
• اختيار املشاريع الزراعية التي توفر أفضل الفرص املمكنة؛	
• اختيار وتصميم وتنفيذ تدخالت محددة بالسياق وحساسة للتغذية؛	
• تصميم آليات مراقبة وقياس األثر للتدخالت املحددة بالسياق والحساسة للتغذية التي يتم اختيارها.	

www.atonuframeworks.fanrpan.org 

أداة التعزيز العالمي لتبادل البيانات
أداة التعزيز العاملي لتبادل البيانات )التي تم تطويرها من قبل مبادرة تدعيم األغذية، ومؤسسة GAIN وشبكة 

إيودين العاملية Iodine Global Network ، ومنتدى املغذيات الدقيقة( هي عبارة عن أداة للتحليل والتصور التي 
تضع جداول قوائم ببيانات حول الغذاء، مبا يف ذلك املؤرشات املتعلقة بالترشيعات، واملعايري املتاحة، وتوافر األغذية 
واستيعابها ألكرث من 230 دولة. وسوف تشتمل الخطط املستقبلية عىل بيانات نطاق التغطية، وسيتم تحديث األداة 

بشكل متواصل ورفدها بأحدث املعلومات واملؤرشات اإلضافية.
http://fortificationdata.org

بنك صور إطعام الرّضع وصغار الئطفال
بنك صور إطعام الرّضع وصغار األطفال هو عبارة عن مجموعة تضّم أكرث من 700 صورة تم تجميعها من عمليات 

املواءمة التي أجريت عىل حزمة اإلرشاد املتعلقة بإطعام الرّضع وصغار األطفال التي وضعتها اليونيسف. وهذه 
الصور وغريها من الصور املشابهة تصّور املامرسات املوىص بها يف إطعام الرّضع وصغار األطفال التي تم استخدامها 
يف أكرث من 70 دولة لإلرشاد والتدريب عىل تشجيع تغيري السلوك بهدف تحسني مستوى تغذية األمهات واألطفال.

www.iycf.spring-nutrition.org

تقييم نُظم معلومات التغذية
هو عبارة عن تقييم لُنظم معلومات التغذية للدول الـ57 األعضاء يف حركة توسيع نطاق التغذية 
SUN وهو متاح عىل اإلنرتنت بعد أخذ مترين لوضع جداول القوائم أجري عىل هامش مرشوع 

توفري املساندة الفنية من أجل التغذية املمول من وزارة التنمية الدولية الربيطانية. وقد تم تحليل 
نة )التحقق مام إذا كان لدى كل دولة من الدول سياسة  ثالث فئات: االلتزام الحكومي والبيئة املُمكِّ

وطنية للتغذية لتتبع مدى تحقيق أهداف التغذية العاملية الرئيسية ومراجعة مخصصات التغذية يف 
املوازنة الوطنية(؛ بيانات التقييم الوطني )التحقق من مدى توافر بيانات مسحية متثيلية عىل املستوى الوطني، 

وإذا ما تم تنفيذ هذه املسوح بشكل منتظم؛ أي خالل كل فرتة من ثالث إىل خمس سنوات(؛ وبيانات رصد األداء 
الوطني )إذا ما كانت الدول ترصد عن كثب تدخالت التغذية وإذا ما كان يتم حالياً تطبيق نُظم من شأنها مساعدة 

الدول عىل فهم مدى تغطية هذه التدخالت. وهذا يشمل نُظم املعلومات يف القطاعات األخرى )مثل قطاعات 
الصحة والزراعة والتعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة والحامية االجتامعية وتنمية الطفولة املبكرة( 

القادرة عىل تتبع أداء التدخالت الحساسة للتغذية(.

من شأن مترين وضع جداول القوائم هذا مساعدة الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق التغذية عىل تحديد 
الفجوات املحتملة يف بيانات التغذية، ومساعدتها كذلك عىل توجيه اسرتاتيجيتها الوطنية الخاصة بالتغذية، 

والوصول إىل فهم أفضل حول آلية تضمني معلومات التغذية يف نُظم املعلومات القامئة يف مختلف القطاعات.
http://scalingupnutrition.org/share-learn/planning-and-implementation/information- 

/systems-for-nutrition

SecureNutrition مبادرة التغذية الآمنة
هي إحدى املبادرات التي أطلقها البنك الدويل وتشتمل عىل مكتبة 

شاملة للموارد القامئة عىل األدلة والتي تركز عىل الُنهج متعددة 
القطاعات الهادفة إىل تحسني مخرجات التغذية. وتتفاوت املوارد بني دراسات الحالة واملقاالت الصحفية وحقائب 

األدوات والتدريب. كام توفر هذه املنصة معلومات حول أحداث حقيقية ومدونات ونرشات إخبارية تتعلق بروابط 
التغذية متعددة القطاعات.

www.securenutrition.org/library
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الئنشطة الزراعية الئرسية ضيقة النطاق 
ي بوركينا فاسو

المتمحورة حول سبل العيش �ن

مزارعة، كانتشان 
مايا، وهي تسقي 
ي مقاطعة 

حديقتها �ن
ي نيبال

سيندهوىلي �ن
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SUN حتديث عن حركة نطاق توسيع التغذية

 :SUN التجمع العالمي لحركة توسيع نطاق التغذية
ENN ”ي الطوارئ

من منظور “شبكة التغذية �ن
لقد ضّم التجمع العاملي لحركة توسيع نطاق التغذية الذي التأم يف العام 

2017 يف ساحل العاج )7-9 نوفمرب/ترشين الثاين 2017( بني مسؤويل 
االتصال والتنسيق ضمن حركة توسيع نطاق التغذية وممثيل الرشكاء من 
املجتمع املدين، والجهات املانحة، ووكاالت األمم املتحدة، ورشكاء القطاع 

الخاص، والوسط األكادميي، واإلعالم، والربملانيني، وغريهم. وكانت هذه 
املرة األوىل التي يتم فيها عقد تجمع لحركة توسيع نطاق التغذية يف 
دولة عضو فيها. وقد متثلت األهداف األساسية من هذا االجتامع يف:

• االحتفاء بالتقدم الذي أحرزته الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق 	
التغذية عىل صعيد تنفيذ خطط التغذية الوطنية، والوصول إىل فهم 

أفضل حول التحّديات وتحديد الحلول لها بشكل جامعي.
• إيجاد مساحة ميكن للدول األعضاء يف الحركة ونظام دعم حركة 	

توسيع نطاق التغذية التفاعل معاً والتعرّف عىل بعضها البعض من 
أجل صقل مهاراتها وتعميق فهمها حول القضايا الرئيسية والتوافق 

عىل األعامل ذات األولوية لضامن بقاء الجميع ضمن املسار الصحيح 
لتحقيق النتائج املرجوة.

• عرض التجارب واملعارف واملوارد التي متتلكها كل دولة من الدول 	
األعضاء، ويف الوقت ذاته تعزيز الشبكات مبا يضمن االستثامر بشكل 

أفضل يف عنارص القوة هذه.

وقد متحور التجمع حول مواضيع الجلسات العامة، وورش العمل 
املوازية و»السوق«. وانطوت الجلسات العامة عىل حلقات نقاش 

ُعقدت بني املمثلني واملشاركني رفيعي املستوى بشأن عدد من املواضيع، 
منها: األعباء املتعددة لسوء التغذية؛ والتغذية يف السياقات الهشة والتي 

تعاين من األزمات؛ والنتائج الرئيسية للتقرير املرحيل لحركة توسيع 
نطاق التغذية لعام 2017؛ واالستثامر يف تنفيذ اإلجراءات التغذوية؛ 

 MEAL والقيمة املضافة لنظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم
الخاص بحركة توسيع نطاق التغذية. وقد تم عقد ست ورش عمل 

موازية يف كل يوم من أيام التجمع ملناقشة مواضيع بينها »كيف ميكن 
دعم املشاريع الصغرية ومتوسطة الحجم للمساعدة يف تحسني مخرجات 
التغذية؟« و»ما الذي ميكن عمله لتحسني وحامية مخرجات التغذية يف 
السياقات الهشة؟«. وكانت السوق عبارة عن منتدى حيث متت دعوة 
جميع الشبكات لجلب املواد ومشاركتها واالطالع عىل جهود بعضهم 

البعض لتوسيع نطاق التغذية.

ويف ضوء اتساع نطاق املواضيع وتجارب الدول التي تم عرضها ومناقشتها 
يف االجتامع، ليس الغرض مام ييل أن ميثل ملخصاً لجميع النقاط 

الرئيسية، بل ملخصاً ألبرز املجريات من وجهة نظر جريميي شوهام، أحد 
:ENN »املدراء الفنيني يف »شبكة التغذية يف الطوارئ

• انحراف العامل عن املسار الصحيح الذي يؤدي إىل تحقيق أهداف 	
التغذية التي حددتها جمعية الصحة العاملية وأهداف التنمية 

املستدامة.
• أحرزت بعض الدول تقدماً، لكن قلة منها تتصدى ملشكلة الوزن 	

الزائد والُسمنة واألمراض غري السارية املرتبطة بها إىل جانب نقص 
التغذية.

• حققت بعض الدول تقدماً ملحوظاً عىل صعيد الحّد من مستويات 	
نقص التغذية وزيادة اإلنفاق عىل التغذية، مثل زامبيا، وبوركينا 

فاسو، والسلفادور، ونيبال، لكن معظم هذه الدول راوحت مكانها 
دون إحراز مزيد من التقدم، مع وجود بعض الرتاجع من حيث 

مستوى اإلنفاق.
• منذ بداية عمل حركة توسيع نطاق التغذية، انخفض العبء العاملي 	

من حيث حاالت التقزّم مبقدار عرشة ماليني لـ155 مليون شخص.
• هناك شبكات راسخة يف جميع الدول األعضاء يف حركة توسيع نطاق 	

التغذية، لكن ال تتوفر فيها معلومات كافية حول إنجازات وأثر هذه 
الشبكات. وقد استطاع نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم أن 

يجّمع خط أساس ملعلومات حول هذه الشبكات، مام يساعد يف تتبع 
التقدم املستقبيل )أنظر موارد نرشة »تبادل التغذية« عىل اإلنرتنت(.

وأخرياً، تم إيالء أهمية لوضع التغذية يف السياقات الهشة واملتأثرة بالنزاع 
حيث أن هذه الدول تعاين من عبء مرتفع ناتج عن التقزّم حيث تصل 
نسبته إىل 45%، وهي نسبة من املتوقع لها أن تتزايد إىل حدٍّ كبري بحلول 

العام 2030 إذا مل يتم التصدي لها. وهذا يربز مدى أهمية إيالء حركة 
توسيع نطاق التغذية أهمية خاصة لتلك السياقات املستضعفة من خالل 
الربط بني أنظمة العمل اإلنساين وأنظمة التنمية بشكل أكرب. وقد تحىل 

املشاركون يف التجمع العاملي بالدافعية وااللتزام الكبريين، وقّدم كل زميل 
وزميلة من الزمالء املمثلني عن الدول أفكاراً قيّمة حول التجارب املتعلقة 

بتوسيع نطاق برامج التغذية الفعالة. وبالتايل، يجب أن يشتمل تقرير 
ساحل العاج يف التجمع العاملي عىل أفكار ودروس حيوية حول سبل 

دعم الجهود املستقبلية الرامية إىل توسيع نطاق التغذية.
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