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ما هو »تبادل التغذية«؟
»تبادل التغذية« مطبوعة صادرة عن شبكة التغذية يف الطوارئ وتقّدم إىل 

الجمهور الوطني قراءة ملَخصة للخربات واملعرفة يف مجال التغذية يف الحاالت 
الصعبة حول العامل. لقد تّم إعداد مطبوعة »تبادل التغذية« بغاية تحسني القدرة 

الوطنية عىل الوصول إىل املعلومات والتوجيه واألخبار حول برامج وسياسات 
التغذية من أجل العاملني يف حقل التغذية واملجاالت املتعلقة به. ويقّدم »تبادل 

التغذية« ملّخصات موجزة وسهلة القراءة ملقاالت كانت قد نرشت يف مطبوعة 
»التبادل امليداين« )الصادرة عن شبكة التغذية يف الطوارئ ثالث طبعات يف 

السنة(، يتّم إعدادها عىل مستوى دويل، فضالً عن املحتويات األصلية ملجموعة 

متنوعة من املقاالت عن الحاالت الصعبة.

كام يتضّمن »تبادل التغذية« مقاالت رئيسية ومعلومات حديثة عن املراجع، 
واملبادئ التوجيهية، واألدوات، والتدريبات والنشاطات. تتوفّر املطبوعة باللغات 

العربية واإلنكليزية والفرنسية.

متى يتم إصداره؟
إن »تبادل التغذية« هو إصدار سنوي مجاين متوفّر بنسختيه املطبوعة 

وااللكرتونية. ويف ما بني الطبعات، يقوم فريق شبكة التغذية يف الطوارئ بإرسال 
رسائل الكرتونية دورية إىل قرائنا إلبقائهم عىل صلة بآخر املعلومات والقضايا 

الناشئة يف قطاعاتنا.

يرسّنا أن نقّدم إليكم العدد الثالث من تقرير »تبادل التغذية«. استناداً إىل ردود 

فعل قرَائنا، عملنا عىل توسيع نطاق هذا املنشور ليشمل مجموعة من الدروس 

املكتسبة من أطر التنمية والتغذية يف حاالت الطوارىء، باإلضافة إىل برامج األمن 

الغذايئ والصحة لتعكس الحاجة لسّد ما يعترب غالباً إنقساماً بني حاالت الطوارئ 

والتنمية.

يسعدنا أن ننرش ثالث مقاالت حَررها فريق العمل الوطني لـ »تبادل التغذية«، 

اثنتني منها من باكستان )األوىل حول اإلستجابة للفيضانات يف مقاطعة سيند 

واألخرى حول تغذية الرضع وصغار األطفال يف بلوشستان(. أما املقالة الثالثة 

فهي من ماالوي وتصف تجربة توسيع نطاق إنتاج البطاطا الحلوة الربتقالية 

وإستهالكها ملعالجة النقص يف املغذيات الدقيقة.

كام يتضّمن هذا العدد معلومات عن مجموعة واسعة من الربامج مبا فيها تلك 

املتعلّقة بتغذية الرضع وصغار األطفال، فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب 

والتغذية، سبل العيش، املساعدات النقدية والقسائم الرشائية، والقدرة عىل 

التأقلم. هذا، باالضافة إىل ملّخصات قصرية عن املقاالت. كام أضفنا بعض املوارد 

لدعم برامج التغذية الوطنية، ومعلومات حول دورات تدريبية مقّررة، وفرص 

التعلّم االلكرتوين يف مجال التغذية ومجاالت أخرى ذات الصلة.

إنها سنة مثرية يف مجال التغذية. هناك زخم والتزام لتوسيع نطاق التدّخالت 

الغذائية للحّد من سوء التغذية يف جميع أنحاء العامل. يهدف العديد من 

املناسبات هذه السنة إىل تفعيل سياسات والتزامات مالية أكرث تلُمساً التفاصيل 

حول هذه األحداث الرئيسية مشمولة يف هذا العدد.

كام نعلن بحامس بأن »تبادل التغذية« بات يصل إىل اآلالف من القراء عن طريق 

النسخات املطبوعة أو اإللكرتونية. فنحن نوّزع أكرث من 6000 نسخة مطبوعة 

وأكرث من 3000 نسخة الكرتونية يف 66 دولة، وهذا آخذ يف التوّسع باستمرار. نوّد 

أن نشّجعكم عىل مشاركة »تبادل التغذية« مع أصدقائكم وزمالئكم وتشجيعهم 

عىل التسجيل للحصول عىل األعداد املستقبلية.

هذا، ونحن يف صدد إنتاج نرشة الكرتونية كل ثالثة أشهر عنوانها »التبادل 

اإللكرتوين للتغذية« )Nutrition E-Exchange( لتزويد القرّاء املهتّمني بآخر 

املقاالت حول الربامج والنشاطات والدورات التدريبية املتوفّرة. للحصول عىل نسخ 

مجانية من »تبادل التغذية« أو »التبادل االلكرتوين للتغذية« ميكنكم التسجيل عرب 

www.ennonline/nutritionexchange :زيارة الرابط التايل

كام دوماً، نرّحب بالتعليقات واإلقرتاحات وإرسال املقاالت لنرشها يف األعداد 

املستقبلية أو يف النرشة االلكرتونية.

مع أصدق التحيّات،

محررات »تبادل التغذية«- شبكة التغذية يف الطوارىء

كارمل وفالريي وكلوي 

كلمة التحرير

www.ennonline.net :النسخة املطبوعة لنرشة “تبادل التغذية” متوفّرة بأعداد محدودة، كام هي متوفّرة عىل شبكة االنرتنت عىل املوقع التايل

النرشة متوفّرة باللغات االنكليزية والفرنسية والعربية. ميكنكم التسجيل للحصول عىل النسخة املطبوعة أو عىل رسالة الكرتونية تعلمكم بصدور النسخة 

www.ennonline.net :اإللكرتونية، باإلضافة إىل التحديثات االلكرتونية عرب املوقع التايل

office@ennonline.net :نرّحب بإستالم أفكاركم حول مواضيع جديدة للمقاالت. الرجاء إرسالها عرب الربيد االلكرتوين إىل العنوان التايل

تبادل التغذية

لإلتصال بنا
لالشرتاك واملساهمة وإرسال اآلراء حول »تبادل التغذية«، ميكنكم زيارة الرابط التايل: 

 http://www.ennonline.net/nutritionexchange
nutritionexchange@ennonline.net :اأو مراسلتنا عىل العنوان التايل

كام ميكنكم اإلطاّلع عىل الّنسخات اإللكرتونيّة من مطبوعتي »تبادل التّغذية« و 
www.ennonline.net :التّبادل امليداين« عىل املوقع اإلكرتوين التايل«

)ENN( عن شبكة التغذية يف الطوارئ
إن شبكة التغذية يف الطوارئ هي منظّمة دولية تعنى باألعامل الخريية ومركزها 
بريطانيا. بدأت نشاطها عام 1966 بهدف تحسني فعالية برامج التغذية والغذاء 

يف حاالت الطوارئ من خالل:
• توفري منتدى لتبادل الخربات امليدانية	
• تعزيز الذاكرة املؤسساتية للوكاالت العاملة يف املجال االنساين	
• إبقاء املوظفني العاملني عىل األرض عىل إطاّلع دائم عىل آخر األبحاث ونتائج 	

التقييم
• املساعدة عىل تحديد املواضيع التي تحتاج إىل مزيد من األبحاث يف قطاع 	

الغذاء والتغذية يف حاالت الطوارئ .

مكتب شبكة التغذية يف الطوارىء
رقم الهاتف: 324996 1865 )0( 44 +  رقم الفاكس: 597669 1865 )0( 44 +

office@ennonline.net :الربيد اإللكرتوين
www.ennonline.net :املوقع عرب شبكة اإلنرتنت
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بحوث التغذية العاملية وتقّدمها ومواضيع ذات صلة

لجنة االأمم 
المتحدة 

الدائمة حول 
نظم التغذية 

 )UNSCN(

مبادرة الجهود المتجّددة ضد جوع االأطفال وسوء التغذية 
)REACH( لالأمم المتحدة 
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إن لجنة األمم املتحدة الدامئة حول نظم التغذية هي منرب لتنسيق ودعم 

الجهود املشرتكة يف مجال التغذية بني وكاالت منظّمة األمم املتحدة. إن القّوة 

املحرّكة لهذه اللجنة هي أربع وكاالت تابعة لألمم املتحدة معنيّة بالتغذية، 

هي: منظمة األغذية والزراعة )FAO(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة - 

اليونيسف )UNICEF(، ومنظمة الصحة العاملية )WHO(، وبرنامج األغذية 

العاملي )WFP(، وهي من ينّسق التوجيهات الفنية والسياسية حول التغذية 

عىل املستويني العاملي والوطني. لهذه اللجنة دور إسرتاتيجي لتعزيز واالسهام 

يف تطوير وتشجيع السياسات وتوجيهات الربامج املالمئة والحلول القابلة للتنفيذ 

للحّد من سوء التغذية. وتستخدم اللجنة خربة الوكاالت األربع املعنية بالتغذية 

وقّوتها التنفيذية للمساهمة يف الجهود للحّد من جميع أشكال سوء التغذية.

)SUN( األمم املتحدة وحركة تعزيز التغذية
إن شبكة منظومة األمم املتحدة هي إحدى الشبكات الخمس املعنيّة 

بحركة تعزيز التغذية. تجمع الشبكة بني املستوى العاملي، من خالل لجنة 

األمم املتحدة الدامئة حول نظم التغذية UNSCN، واملستويني اإلقليمي 

والوطني من خالل مبادرة الجهود املتجددة ضد جوع األطفال وسوء التغذية 

REACH. تهدف الشبكة إىل دعم التواصل واملساعدة الفنية عىل املستوى 

الوطني من أجل الحّد من نقص التغذية.

www.unscn.org :ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع التايل

معاينة طفل يف مركز صحي يف ليبرييا
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إن مبادرة »ريتش« )الجهود املتجّددة ضد جوع األطفال ونقص التغذية( هي 

عبارة عن رشاكة بني أربع وكاالت تابعة لألمم املتحدة، وهي: منظمة األغذية 

والزراعة )FAO(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )UNICEF(، ومنظمة الصحة 

العاملية )WHO(، وبرنامج األغذية العاملي )WFP(. تسعى هذه املبادرة إىل 

تعزيز إدارة التغذية ودعم إجراءات غذائية أفضل تنسيقاً يف قطاعات متعّددة 

عىل املستوى الوطني. كام وهي جزء من شبكة األمم املتحدة لحركة تعزيز 

التغذية وتلعب دوراً أساسياً يف تسهيل التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة.

إن مسّهيل مبادرة »ريتش« هم عىل الخط األمامي لهذه املبادرة ويعملون 

مبارشة مع مجموعة العمل حول التغذية التابعة لألمم املتحدة والنظراء 

الحكوميني )مبا يف ذلك نقاط التواصل لحركة تعزيز التغذية(، وذلك من أجل 

تحفيز نشاطات التغذية متعّددة القطاعات يف 13 دولة. وقد نرشت مبادرة 

»ريتش« 17 مسّهالً جديداً يف 11 دولة هي: بنغالدش، تشاد، إثيوبيا، غانا، مايل، 

موزامبيق، النيبال، النيجر، رواندا، تانزانيا وأوغندا.

ملعرفة املزيد عن مبادرة »ريتش«، ميكنكم زيارة املوقع التايل: 

www.reachpartnership.org/home
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بحوث التغذية العاملية وتقّدمها ومواضيع ذات صلة

حركة صان: نظرة عامة وآخر المستجدات

إىل أي مدى يمكن للرصف الصحي أن يفسِّ سبب 

؟ ي الطول عىل المستوى الدوىلي
االختالف �ف

إن حركة تعزيز التغذية )SUN( هي حركة عاملية توّحد الحكومات واملجتمع 

املدين وقطاع األعامل يف إطار جهد عاملي للحّد من نقص التغذية. وقد انطلقت 

الحركة عام 2010 وأخذت تتطّور برسعة. إن إسرتاتيجية 2012-2015 لـ»صان« 

وخريطة الطريق 2012 املنّقحة واملرافقة لها تضع خطة ثالث سنوات لخفض 

مستويات نقص التغذية بشكل ملحوظ يف الدول املشاركة. 

إعتباراً من آذار 2013، ضّمت حركة تعزيز التغذية »SUN« 34 دولة مشاركة، 

وهي مستمرّة يف التوّسع.

ينصّب الرتكيز عىل زيادة قدرة الناس عىل الوصول لألطعمة املغّذية غري املكلفة 

وغريها من محّددات الحالة الغذائية مثل املياه النظيفة، والرصف الصحي، 

والرعاية الصحية، والحامية اإلجتامعية، واملبادرات الرامية إىل متكني املرأة، 

وبالتايل إىل تخفيض عدد األطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الوالدة، 

والتقزم عند األطفال دون الخامسة من العمر، وسوء التغذية الحاد، والنقص يف 

املغّذيات الدقيقة، وكذلك تحسني الوضع الغذايئ للنساء الحوامل. فالغاية هي 

التحقيق الجامعي لألهداف العاملية املتّفق عليها يف الجمعية العامة للصحة 

العاملية عام 2012 )مبا يف ذلك خفض عدد األطفال الذين يعانون من التقزم 

بنسبة 40% بحلول عام 2025(، وتحسني املامرسات الغذائية السليمة كالرضاعة 

الطبيعية الحرصية. أما الرتكيز األسايس للتدّخالت فهو عىل األيام الـ1000 األوىل 

بني فرتة حمل املرأة وبلوغ طفلها عامه الثاين.

أنشأت معظم الدول املشاركة يف »صان« منابر ألطراف معنيّة متعّددة لتوسيع 

نطاق التغذية. وقد قامت 18 دولة بإحتساب كلفة الخطط الغذائية التي تّم 

التصديق عليها أو تلك التي يف مرحلة الصيغة النهائية. 

رغم إحراز تقّدم ملحوظ، ال تزال هناك تحّديات جوهرية يجب معالجتها من 

أجل تحقيق النتائج اإليجابية. ويلّخص تقرير »SUN« 2012 حول التقّدم املحرز 

هذا الوضع مع تحديثات إضافية عىل موقع »صان« اإللكرتوين.

ملزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة املوقع التايل: 

www.ScaliNgUpNUtritioN.org
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)SUN( نظرة عامة عن حركة تعزيز التغذية

ال ميكن للرفاه اإلقتصادي أن يفرسِّ بشكل جيد اإلختالفات الدولية يف الطول يف 

جميع أنحاء الدول النامية. فالناس يف الهند )كمعّدل( هم أقرص قامًة من أولئك 

املتواجدين يف أفريقيا رغم الواقع بأن الهنود هم أكرث ثراًء )كمعّدل(. فالرصف 

الصحي يف الهند يسء استثنائياً، حيث يتغَوط 60% من السكان يف العراء. يف 

املقابل، تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسف إىل أن 25% من سكان 

شبه الصحراء اإلفريقية يتغّوطون يف العراء. رغم النمو االقتصادي املتسارع يف 

الهند منذ التسعينات، مل تنخفض معّدالت التغّوط يف العراء )55% عام 2005، 

64% عام 1998، 70% عام 1992 وفق بيانات إدارة الخدمات االنسانية(.

لقد إستخدم مؤلفو هذه الدراسة ثالث إسرتاتيجيات لتقدير العالقة السببية 

بني معّدالت التغّوط يف العراء وطول األطفال. وتظهر اإلسرتاتيجيات الثالث 

وجود عالقة هامة وبارزة بني قامة األطفال والتغّوط يف العراء، تتحّكم 

مبجموعة من املتغرّيات األخرى. وتَخلص الدراسة إىل أن معّدالت التغّوط يف 

العراء هي مؤرّش هام للطول يف البلدان النامية. 

econ.worldbank.org :1 املقال متوفر عىل املوقع االلكرتوين للبنك الدويل

سبريز وآخرون 1
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بحوث التغذية العاملية وتقّدمها ومواضيع ذات صلة

ي التقزّم ونقص الوزن والتقّدم المحرز نحو الهدف 
التوّجهات �ف

ي 141 دولة نامية
نمائية لالألفية �ف االأول من االأهداف االإ

هدفت هذه الدراسة إىل تقدير التوّجهات يف توزيعات حالة األطفال يف 

القياسات البرشية، وإىل تقييم التقّدم املحرز نحو الهدف األول من األهداف 

اإلمنائية لأللفية )MDg1( القايض بتخفيض إنتشار نقص الوزن )الوزن مقابل 

العمر( إىل النصف بني عامي 1990 و2015. تم إحتساب معّدالت تقزّم 

السكان ونقص الوزن باعتامد معايري منو منظمة الصحة العاملية للعام 2006، 

وقد تّم الحصول عىل البيانات من مصادر مختلفة.
 

النتائج املستخلصة: أظهرت النتائج املستخلصة إنخفاضاً يف معّدالت التقزّم 

ونقص الوزن بني عامي 1995و2011.
 

أُحرز أكرب تقّدم قاطع لجهة عدد األطفال الذين يعانون من التقزّم أو من 

نقص الوزن يف آسيا، فيام ُسّجل أكرب إنخفاض نسبي لجهة أعىل نسبة إنخفاض 

إقليمي عىل صعيد اإلنتشار يف أمريكا الالتينية. وقد تفاقمت حالة القياسات 

البرشية يف شبه الصحراء االفريقية حتى أواخر التسعينات وتحّسنت بعدها. 

يف العام 2011، وعىل املستوى العاملي، بلغ عدد األطفال دون سن الخامسة 

الذين يعانون من التقزّم 314 مليون طفالً، وعدد هؤالء الذين يعانون من 

نقص الوزن 258 مليوناً.

أثناء قياس طول طفل ضمن مسح يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
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ملّخص عن الدراسة املنشورة 1

1 ستيفنز ج. وآخرون )2012(. التوجهات يف التقزم البسيط واملعتدل والشديد ونقص الوزن والتقدم 

املحرز نحو الهدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية يف 141 دولة نامية: تحليل منظَم للبيانات التي 
متثل السكان. )النسيت 2012: 824-34: 380( 

http://www.disasterriskreduction.net/fileadmin/user_upload/drought/docs/Trends%20
in%20underweight_undernutrition%20July%202012.pdf

يؤكّد معّدو الدراسة أن لدى الدول النامية ككّل، فرصة تقّل نسبتها عن %5 

لتحقيق الهدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية، غري أنه لدى 61 دولة من 

أصل 141 فرصة ترتاوح بني 50% و %100.

تشري الدراسة إىل أن صدمات اإلقتصاد الكيل، والتكيّف الهيكيل، وإصالحات 

السياسة التجارية يف الثامنينات والتسعينات قد تكون مسؤولة عن تدهور 

حالة التغذية عند األطفال يف شبه الصحراء االفريقية.

َخلصت الدراسة إىل أن إحراز املزيد من التقّدم يف تحسني منو األطفال 

وتغذيتهم يتطلّب منواً اقتصادياً عادالً واالستثامر يف برامج الغذاء والرعاية 

الصحية األّولية املساندة للفقراء، ال سيّام تلك املتعلّقة بسياق األزمة 

اإلقتصادية العاملية. 
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بحوث التغذية العاملية وتقّدمها ومواضيع ذات صلة

مراجعة تمويل 
الجهات المانحة 

دارة  والحكومات لالإ
المجتمعية لسوء 

التغذية الحاد 
)CMAM(
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أنجزت شبكة التغذية يف الطوارىء مؤخراً مراجعًة لتدابري التمويل التابعة 

للجهات املانحة والحكومات لتعزيز برامج معالجة سوء التغذية الحاد )املشار 

اليها غالباً باإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد CMAM(. تضّمنت 

املراجعة دراسة حاالت لدول مثل كينيا وإثيوبيا وماالوي ونيجرييا، ومقابالت 

مع مانحني ووكاالت األمم املتحدة ومؤسسات، باإلضافة إىل مراجعة أدبية.

يف ما ييل بعض االستنتاجات الرئيسية للمراجعة:

• إن اإلختالف الحايل يف املفاهيم واملصطلحات والربامج بني سوء 	

التغذية الحاد واملزمن )املشار اليه غالباً بالتقزم( يقّوض ترابط الربمجة 

واستمراريتها.

• هناك أدلة تربز أن لسوء التغذية الحاد تأثري بالغ عىل التقزّم، وأن عدم 	

معالجته يف كافة السياقات سيقوِّض جهود خفض معّدالت التقزّم خالل 

مّدة نافذة األلف يوم الحاسمة من حياة الطفل. 

• هناك حاجة ملّحة للحصول عىل متويل طويل األجل ملعالجة سوء 	

التغذية الحاد، ماّم سيكون له مرتتبات عىل ترتيبات التمويل الحالية 

للتمويل من أجل توسيع النطاق.

• ال توجد رؤية متّفق عليها حول كيفية استمرار ورفع مستوى برمجة 	

االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد ومتويلها. ولتجّنب خطر فقدان 

مكتسبات الجهود املضنية، ال بّد من وجود رؤية وإلتزام مايل أكرث 

وضوحاً لتأمني استمرارية برمجة االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد 

والرفع من شأنها. 

• هناك عدد كبري من الحكومات العاجزة عن تسديد كامل تكاليف برمجة 	

اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد.

• يعود جزء كبري من تكاليف 	

برنامج اإلدارة املجتمعية 

لسوء التغذية الحاد إىل 

إرتفاع كلفة األغذية العالجية الجاهزة لإلستعامل. ومل تؤدِّ جهود زيادة 

اإلنتاج املحيّل لتلك األغذية إىل خفض جوهري يف الكلفة.

• تاريخياً، كان معظم التمويل لإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد يأيت 	

من خالل التمويل اإلنساين. لكن هذا النوع من التمويل ليس مثالياً 

الستمرارية الربنامج، حيث تقوم بعض الجهات املانحة بتوظيف آليات 

بديلة كالتمويل اإلنساين املتعّدد السنوات أو أموال الصناديق املشرتكة 

للحاالت الطارئة واملشاريع االمنائية. وعىل هذا النوع من التمويل أن 

يساعد عىل بناء قدرة أكرب عىل التكيّف يف مجال الغذاء مبثل هذه 

املواقع. 

• يف سياقات كثرية، عادّة ما يتّم توجيه التمويل لإلدارة املجتمعية لسوء 	

التغذية الحاد من خالل وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظامت غري 

الحكومية. إن أي تجاوز للقنوات الحكومية يف متويل هذا الربنامج قد 

مينع املسؤوليني الحكوميني املعنيني بالتغذية من جمع الرأسامل السيايس 

الكايف يف إدارات الخزينة، وغالباً ما تكون تخصيصات املوازنة هامشية.
 

ميكنكم قراءة امللّخص والتقرير الكامل عرب املوقع اإللكرتوين التايل لشبكة 

التغذية يف الطوارىء: www.ennonline.net. هذا، وسينرش معهد التنمية عرب 

البحار )ODI( نسخة منّقحة للتقرير عىل موقعه اإللكرتوين: 

www.odi.org.uk
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بحوث التغذية العاملية وتقّدمها ومواضيع ذات صلة

إطالق إطار عمل المفوضية 

االأوروبية الجديد للتواصل 

حول التغذية وسياسة 

ي لتعزيز  االتحاد االورو�ب

ي 
تغذية االأم والطفل �ف

المساعدات الخارجية

ي باكستان
ي التغذية �ف

رؤية ما ال يمكن رؤيته: حّل أزمة النقص �ف

التغذية  بالتواصل حول  معنيّة  األورويب سياسة جديدة  اإلتحاد  تبّنى 

أساسيني: هدفني  تتضّمن 

دعم الدول الرشيكة يف تحقيق ما ال يقّل عن 10% من الهدف الذي . 1

التقزم  نسبة  تخفيض  حول  العاملية  للصحة  العامة  الجمعية  أقرّته 

بحلول العام 2،25. وبعبارة أخرى، مع حلول العام 2025 ستؤّدي 

التقزّم بسبعة  الذين يعانون من  الجهود إىل خفض عدد األطفال 

مليون طفل عىل األقل. 

الذين . 2 العمر  الخامسة من  العمل عىل تخفيض عدد األطفال دون 

الحاد. التغذية  يعانون من سوء 

كيفية  فيها  تتحّدد  املقبلة،  األشهر  مفّصلة خالل  تطوير خطّة عمل  سيتّم 

أولويات إسرتاتيجية، هي:  باالستناد إىل ثالث  تحقيق هذه األهداف 

حشد االلتزام السيايس من أجل التغذية عىل املستويني املحيل والدويل،. 1

توسيع نطاق التدّخالت الغذائية،. 2

توسيع قاعدة املعرفة العاملية بشكل ملحوظ حول املامرسات الفضىل يف . 3

مجال التغذية.

العامة بشأن  للسياسة  باإلضافة إىل ذلك، وضع اإلتحاد األورويب إطاراً 

املستقبيل  األورويب  االتحاد  والطفل. سيتضّمن دعم  األم  تغذية  تعزيز 

ييل:  ما  الغذائية  للتدخالت 

• كاألمهات 	 التغذية،  للنقص يف  األكرث عرضًة  األفراد  لحاجات  اإلستجابة 

العمر. الخامسة من  واألطفال دون 

• كلفتها.	 وفعالية  فعاليتها  أثبتت  التي  واألدوات  األساليب  إستخدام 

• إىل 	 باإلضافة  املعامل  الواضحة  اإلنسانية  املخاطر  إىل  اإلستجابة 

الفورية. الطارئة  االحتياجات 

• أسباب 	 أسايس ملعالجة  أمر  القطاعات، وهو  لنهج متعدد  الرتويج 

التغذية. يف  النقص 

• القدرة عىل 	 بناء  للمساعدة يف  إنساين وتنموي مشرتك  لنهج  الرتويج 

لتكيف. ا

التايل:  الرابط  زيارة  العامة، ميكنكم  السياسة  إطار  لإلطالع عىل 

http://ec.europa.eu/echo/files/news/201303_Communication-

Nutritioninexternalassistance.pdf

أمهات بانتظار الجولة مبركز مويو إلعادة التأهيل 

يف بالنتري- أكرب مركز للتغذية يف ماالوي
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بقلم لورانس حداد وآخرون 1

معهد دراسات التنمية- النرشة رقم 44،3

تسلّط هذه النرشة الصادرة عن معهد دراسات التنمية الضوء عىل بعض 

السامت الرئيسية للنقص يف التغذية يف باكستان. عىل غرار دول أخرى، تكّون 

العدوى وسوء النظام الغذايئ، كاّمً ونوعا،ً باالضافة إىل العالقات غري املتكافئة 

بني الجنسني والفقر املحددات الرئيسية للنقص يف التغذية. غري أن املقاالت 

يف هذه النرشة تبنّي أيضاً إحتامل نجاح تدّخالت الحكومة للتغذية. ولكن ليك 

يدوم التقّدم يجب النظر إىل سوء التغذية عىل أنه نتيجة عمل تنموي يشّكل 

أساساً لنتائج أخرى كالنمّو اإلقتصادي والتامسك اإلجتامعي.

 النرشة متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين ملعهد دراسات التنمية عىل الرابط التايل:
1

http://www.ids.ac.uk/publication/seeing-the-unseen-breaking-the-logjam-of-
undernutrition-in-pakistan
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ة ذات  مساحات صغ�ي

: مساهمة  تأث�ي كب�ي

ي 
ة �ف الزراعات الصغ�ي

تعزيز التغذية 

ي 
ف �ف عبء السمنة وسوء التغذية المزدوج عىل الالجئ�ي

الصحراء الغربية 

تقرير من منظمة التحالف ضد الجوع 1

ملخص عن بحث منشور 1

يشري التقرير إىل إمكانية خفض معّدالت الجوع وسوء التغذية بشكل ملحوظ إذا تلّقت املزيد من النساء التدريب 

واملعّدات الزراعية التي يحتجن إليها لزراعة املحاصيل الغذائية بنجاح عىل مساحات صغرية داخل منازلهن وحولها، 

وإذا قّدم اليهن الدعم التكمييل يف مجال التغذية والرصف الصحي والصحة. يدعو التقرير الجهات املانحة إىل ضامن 

وجود نهج متعدد القطاعات ملعالجة مشكلة الجوع وسوء التغذية وإىل زيادة الزراعات الصغرية املستدامة من خالل 

الخطط الزراعية الوطنية واإلقليمية وآليات التمويل متعددة األطراف. 

إن اإلستنتاجات األساسية للتقرير هي: 

• اإلستثامر يف صغار املزارعني، وال سيّام النساء.	

• تشجيع الحدائق املنزلية وتربية الحيوانات واألسامك عىل نطاق صغري.	

• استكامل الربامج الزراعية بالتواصل حول الرتبية والتغذية، والخدمات الصحيّة، واملياه النظيفة والرصف الصحي. 	
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 غريجالفا - إترنوت، يس وآخرون )2012(. العبء املزدوج للسمنة وسوء التغذية يف حالة الطوارئ 
1

املطولة: دراسة مقطعية عن الالجئني يف الصحراء الغربية. PLOS Medecine ترشين األول 2012، العدد 
9، النسخة e1001320 ،11، الصفحات 12-1

Http://www.careinternational.org.uk/news-and-press/latest-news-features/2399-small-scale-big-impact-unlock-the-potential-of-
smallholders-and-we-can-achieve-zero-hunger

عىل مدى سنوات، كان الالجئون يف الصحراء الغربية يعيشون يف حالة طوارئ 

مطّولة، معتمدين عىل املساعدات الغذائية بشكل أسايس. وقد أظهرت دراسة 

حول وضعهم الغذايئ أن العديد من األرس )24%( يعانون من عبء السمنة 

وسوء التغذية املزدوج. وهناك الكثري من األسباب املتّضحة لذلك، منها: 

اإلعتامد املتزايد عىل األطعمة املصّنعة واألدوية الحديثة، واإلستهالك املفرط 

للسكر وإنخفاض معّدل حرق الطاقة )امليش( والنظرة التقليدية بأن األجسام 

الكبرية هي أغنى و أجمل. غري أن بعض العوامل املرتبطة بالنقص يف التغذية 

يف مراحل مبكرة من الحياة تزيد من احتامل التعرّض للسمنة يف سّن متقّدم. 

وعادًة ما تحتوي حزمة املساعدة الغذائية عىل نظام غذايئ غري متنّوع، مام 

قد يؤثّر عىل الحالتني الغذائيتني القصوتني. ويطرح معّدو الدراسة العديد من 

القضايا مبا فيها تأثري مثل هذا النظام الغذايئ منخفض الجودة يف الحاالت 

املطّولة وأهمية تقييم ورصد اآلثار الصحية الناجمة عن العبء املزدوج لسوء 

التغذية عىل أوضاع أخرى لالجئني. كام حّددوا الحاجة لتدّخالت مبتكرة يف 

تغيري السلوك للحّد من السمنة ومعالجتها.

1
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الوقاية من نقص التغذية ومعاجلته

قياس محيط أعىل الذراع 
)MUAC( والوزن مقابل الطول 

ات لسوء التغذية  )WHZ( كمؤ�ش

:)SAM( الحاد الشديد

مشورة للوكاالت العاملة 
ف  كاديمي�ي ف االأ واالأخصائي�ي

لفهم االأدّلة بطريقة أفضل، 
ي المعرفة، 

وتحديد الثغرات �ف
1 و تعريفهم عىل الدليل العمىلي

يف كانون األول 2012، عقد يف لندن إجتامع ملدة يومني شارك فيه أخصائيني 

أكادمييني وممثيل الوكاالت نظّمته شبكة التغذية يف الطوارىء ملناقشة القضايا 

الفنية والربامج املتعلقة باستخدام قياس محيط أعىل الذراع )MUAC( والوزن 

 .)SAM( يف برامج معالجة سوء التغذية الحاد الشديد )WHZ( مقابل الطول

كانت الفرضية السائدة يف اإلجتامع تقول أنه ال يوجد مؤرّش ذهبي واحد 

للقياس البرشي يف تحديد سوء التغذية الحاد، إذ أن قياس محيط أعىل الذراع 

ومعدل الوزن مقابل الطول هام مؤرّشان غري كاملني يتم استخدامهام كبديل 

لتقييم حالة التغذية. غري أن هذان املؤرشان ال يحّددان دوماً األطفال ذاتهم، 

ويف حال حصول ذلك فتختلف النسب املحددة بني املناطق والبلدان باختالف 

استخدام كل من املؤرشين. هذا، وسبق اإلجتامع عرضاً مفّصالً لتجارب 

الوكاالت يف إستخدام هذين املؤرشين، باإلضافة إىل مراجعة لقاعدة األدلة.

وقد ناقش املجتمعون هذا املوضوع بتعمق وتم االتفاق عىل التوصيات الست 

التالية:

التوصية األوىل:
عىل مستوى املجتمع املحيل، يجب أن تكون هناك عملية نشطة لرصد 

الحاالت باستخدام قياس محيط أعىل الذراع لتحديد األطفال الذين يحتاجون 

إىل إدارة سوء التغذية الحاد الشديد.

عىل مستوى املركز الصحي، يجب أن يكون هناك رصد منهجي للحاالت 

بإستخدام محيط أعىل الذراع لتحديد األطفال الذين تتطلب حالتهم إدارة 

سوء التغذية الحاد الشديد. إذا تم فحص الطفل عن طريق قياس محيط أعىل 

الذراع ومل تحّدد حالته بسوء التغذية الحاد الشديد، فيتم عندها  يف حال 

اإلمكان قياس الوزن مقابل الطول دون املساس بالخدمات الصحية الرضورية 

األخرى. يتم قياس الوزن مقابل الطول تحديداً عند وجود حاالت رسيرية 

هامة، وهزال شديد واضح، وقلق إزاء األمهات و/أو عوامل متعلقة )مثل حاالت 

الطوارىء القصوى أو املطّولة الّتي عادًة ما يتأثر منها األطفال األكرب سناً(.

التوصية الثانية:
تتّم معالجة كل األطفال من سوء التغذية الحاد الشديد إذا كان عمرهم ستة 

ت
ص المقاال

ّخ
مل

أشهر وما فوق وكان قياس محيط أعىل ذراعهم أقل من 115 ملم.

أما عند إستخدام مؤرش الوزن مقابل الطول، فيجب معالجة األطفال الذين 

يبلغ عمرهم 6 أشهر وما فوق من سوء التغذية الحاد الشديد إذا كان الوزن 

مقابل الطول أقل من 3-.

ممكن تطبيق مؤرشي قياس محيط أعىل الذراع والوزن مقابل الطول يف جميع 

السياقات.

التوصية الثالثة:
يجب إستخدام مؤرش إزدياد الوزن لرصد إستجابة جميع األطفال للعالج.

يجب تسجيل قياس محيط أعىل الذراع بامللمرت عند كل زيارة يف مراكز 

األبحاث العملية لتحديد ما إذا كان ممكناً رصد قياس محيط أعىل الذراع 

بشكل دقيق وما إذا كان إستخدامه ممكناً لرصد تقّدم وضع األطفال.

التوصية الرابعة: 
حالياً ال توجد أية توصية ثابتة ملعايري إطالق األطفال الخاضعني للعالج من 

سوء التغذية الحاد الشديد بناًء عىل نتائج قياس محيط أعىل الذراع. فهناك 

حاجة إىل املزيد من األدلّة املتوفرة من سياقات مختلفة.

التوصية الخامسة: 
بإنتظار املزيد من األبحاث، يتم إطالق األطفال الخاضعني للعالج من سوء 

التغذية الحاد الشديد بناًء عىل نتائج قياس الوزن مقابل الطول إذا كان 

قياس الوزن حسب الطول أعىل من أو مساو لـ 2- وإذا كان الطفل معاىف من 

االنتفاخ ملدة أسبوعني.

التوصية السادسة: 
ال يجب إعتامد نسبة إزدياد الوزن كمعيار إلطالق األطفال الخاضعني للعالج 

من سوء التغذية الحاد الشديد بناًء عىل قياس محيط أعىل الذراع.

http://www.ennonline.net/resources/920 :الورقة الكاملة متوفرة عىل الرابط التايل 
1
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أمهات وأطفال يستفيدون من برنامج 

التغذية التكميلية الشاملة
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الوقاية من نقص التغذية ومعاجلته

تقييم برنامج التغذية 

ي 
التكميلية الشاملة �ف

ي كينيا
ف �ف مقاطعت�ي

آب 2011 - آذار 12012 

إستجابًة ألزمة غذائية يف العام 2011، قام برنامج األغذية العاملي ورشكائه 

بتطبيق برنامج التغذية التكميلية الشاملة يف ستِّ مقاطعات يف كافة أنحاء 

كينيا الشاملية. وقد تّم تزويد األطفال بعمر ما بني الـ 6 و36 شهراً )أو الذين 

ال يتجاوز طولهم الـ 95 سم( والنساء الحوامل واملرضعات بحصص شهرية 

من مزيج الذرة والصويا املحّسن )يس إس يب +( والزيت2 . شمل الربنامج أيضاً 

مكمالت الفيتامني أ، والتخلّص من الديدان، والتلقيح والتثقيف الصحي. وقد 

تّم فحص األطفال والنساء الحوامل واملرضعات عن طريق قياس محيط أعىل 

الذراع عند كل توزيع للغذاء، ومتّت إحالتهم للمعالجة إذا تبني أنهم يعانون 

من سوء التغذية الحاد )املعتدل أو الشديد(. وقد جرت خمسة توزيعات 

مخصصة ملدة 30 يوم يف مثانية أشهر )بني آب/ أغسطس 2011 وآذار 2012(.

تّم تصميم التقييم لتحديد نجاح الربنامج يف الحّد من تدهور الوضع الغذايئ 

لألطفال، وذلك من خالل متابعة مجموعة من األطفال بعمر 6-36 أشهر ال 

يعانون من سوء التغذية ومسّجلني يف برنامج التغذية التكميلية الشاملة يف 

هاتني املقاطعتني.

اإلستنتاجات
ظهرت إشكالية عند تنفيذ التدّخل بسبب التأخريات الكبرية التي . 1

1 تقييم برنامج التغذية التكميلية الشاملة يف مقاطعتني يف كينيا بني آب 2011 وآذار 2012. مراكز 

مكافحة األمراض، أيلول 2012. التقرير الكامل متوفر عىل الرابط التايل: 
http://www.unicef.org/evaluation/files/Final_BSFP_Evaluation_Report_

Kenya_2012-005.pdf
2 تؤمن الححص )املكونة من 200 غرام يس إس يب + و20 غرام من الزيت يومياً( 977 سعرة حرارية 

يومياً.
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حصلت يف توزيع الغذاء، ففي بعض املواقع تم توزيع الحصص 

املخصصة ملدة 30 يوم عىل مدة 120 يوم كأقىص مثال.

مع الوقت، تحّسن الوضع الغذايئ اإلجاميل للمجموعة حسبام أشارت . 2

إليه الزيادة يف الوزن مقابل الطول لكامل املجموعة. غري أنه مل يكن من 

املمكن إيعاز هذا التحّسن إىل برنامج التغذية التكميلية الشاملة بسبب 

تزامن الربنامج مع تدخالت أخرى جارية يف الوقت ذاته.

تطّور سوء التغذية الحاد الشديد عند نسبة كبرية من األطفال أثناء . 3

استفادتهم من برنامج التغذية التكميلية الشاملة )%15 يف تركانا و21% 

يف واجري(. أما األطفال مع انخفاض يف قياس محيط أعىل الذراع أو يف 

الوزن مقابل الطول وانخفاض يف التنوع الغذايئ الذين يتبعون نظام 

غذايئ غري متنوع فكانوا أكرث عرضة لسوء التغذية.

مستفيدون من برنامج التغذية 

التكميلية الشاملة يف كينيا

مستفيدون من برنامج التغذية 

التكميلية الشاملة يف كينيا
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تأث�ي إضافة الغذاء التكميىلي 
ستعمال إىل  الجاهز لالإ

التوزيع العام للحصص 
ي 

الغذائية عىل الوضع الغذا�أ
عتالل: تجربة  للطفل و االإ

منتظمة لمجموعة عشوائية 

ي الطفولة المبكرة 
الهزال مرتبط بالتقزم �ف

1 هويربيغتس إل وآخرون )2012(. تأثري إضافة الغذاء التكمييل الجاهز لإلستعامل إىل التوزيع العام 

 PLOS .للحصص الغذائية عىل الوضع الغذايئ لألطفال واالعتالل: تجربة منظمة ملجموعة عشوائية
Medecine. www.plosmedicine.org. أيلول 2012 العدد 9 النسخة e1001313 9  الصفحة: 11-1

1 ريتشارد إس وآخرون. الهزال مرتبط بالتقزم يف الطفولة املبكرة. جي نوتريشون. 142: صفحة 1291-

.2012 ,1296

ملخص البحث املنشور1

ملخص البحث املنشور 1

أجريت مؤخراً دراسة ملعرفة ما إذا كانت إضافة جرعة يومية )46 غرام( 

من »بالمبي دوز«، املكّمل الغذايئ القائم عىل الدهون، لالستهالك من قبل 

األطفال، كجزء من التوزيع العام للحصص الغذائية العام من شأنه أن يقلّل 

من املعّدل الرتاكمي لحاالت الهزال خالل فجوة الجوع املوسمي بني حزيران 

وترشين األول يف أبيتيش يف تشاد.

تضّمنت الدراسة مجموعة تدّخل تلّقت الـ بالمبي دوز ملدة 4 أشهر بني 

)حزيران إىل أيلول 2010( ومجموعة ضابطة تلّقت فقط التوزيع العام 

للحصص الغذائية.

قامت دراسة أجريت مؤخراً بالتحقيق يف العالقة بني التقزم والهزال عند 

األطفال، حيث تم تحليل البيانات الطولية ألكرث من 1500 طفل من أفريقيا 

وآسيا وأمريكا الالتينية.
 

اإلستنتاجات الرئيسية
• الهزال )قياس الوزن مقابل الطول أقل من 2- ( عند األطفال الذين 	

ترتاوح أعامرهم بني 6 و11 شهر و12 و17 شهر مرتبط بإنخفاض يف 

الطول مقابل العمر. لكن األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 0 و5 أشهر 

مل يعانوا من عجز مزمن يف النمو.

• األطفال الذين لديهم نسبة تقلّب مرتفعة يف قياس الوزن مقابل الطول 	

بعالمة Z  يف األشهر السبعة عرش األوىل من حياتهم كانوا أقرص قامة 

بينام كانوا بعمر الـ 18 و24 شهراً مقارنة مع األطفال الذين يتمتعون 

بنسبة تقلب أقل يف قياس الوزن املناسب للطول.

اإلستنتاجات:
 ظهر عند املجموعة التي تناولت املكّمالت الغذائية إرتفاع يف معّدل 

الهيموغلوبني يف الدم )+3.8 غ/ل- فاصلة الثقة 95%: 0.6، 7.0: الببتيد= 

0.02( ومنو يف الطول )+0.03 قياس الوزن املناسب للطول/شهر، فاصلة الثقة 

95%: 0.01-0.04-الببتيد أقل من 0.001،) باإلضافة إىل إنخفاض يف حاالت 

اإلسهال والحمى. غري أن الدراسة مل تجد أي دليل يثبت أن إضافة الـ بالمبي 

دوز إىل التوزيع العام للحصص الغذائية مينع سوء التغذية الحاد. يقرتح 

الباحثون التحقيق يف بدائل أخرى محّددة ملنع حصول سوء التغذية الحاد.

الوقاية من نقص التغذية ومعاجلته

•  كان األطفال الذين يعانون من الهزال ولديهم نسبة تقلب مرتفعة يف 	

قياس الوزن مقابل الطول أو تغريات سلبية يف الوزن مقابل الطول يف 

خطر أكرب للتعرض لتخلف النمو يف الطول، مع أن حاالت الهزال قد ال 

تكون السبب الرئييس للتقزم يف الدول النامية.

يؤكد الباحثون أن النمو املتزايد يف الطول كان مناسباً عند األطفال الذين كانوا 

يعانون من الهزال يف األشهر الستة األوىل من حياتهم، غري أن عامل الوقت مل 

يكن كافياً للنمو املتزايد يف الطول عند األطفال الذين يعانون من الهزال بني 6 

و17 أشهر من العمر.

وخلص الباحثون إىل أن الهزال مرتبط بالتقزم وأنه من املحتمل أن الوقاية من 

الهزال قد تزيد من قامة )طول( األطفال. 

إمرأة تطعم طفلها غذاًء 
جاهزاً لإلستعامل كجزء من 

برنامج غذايئ
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ي ماالوي 
القضاء عىل الجوع �ف

تقالية:  بالبطاطا الحلوة ال�ب
دروس مستخلصة من ماالوي

الوقاية من نقص التغذية ومعاجلته
سية

المقالة الرئي
طفل يستمتع بتناول الدونات املصنوعة 

من طحني البطاطا الحلوة الربتقالية

بقلم بليسينغز بوثا ومبومولو جاوايت )املساعدة اإليرلندية - 

فرع ماالوي(

يحمل بليسينغز بوثا شهاديت ماجيستري العلوم يف التنمية واقتصاد 
املوارد وبكالوريوس يف اإلقتصاد الزراعي. يعمل كمستشار الزراعة 

واألمن الغذايئ يف منظمة املساعدة اإليرلندية منذ أربع سنوات، 
وهو مسؤول عن التصميم واإلرشاف يف مجايل الزراعة واالمن 
الغذايئ ضمن إسرتاتيجية منظمة املساعدة اإليرلندية الخاصة 

مباالوي.

يحمل مبومولو جاوايت شهادة املاجيستري يف الصحة العامة 

ويعمل حالياً كمستشار تغذية يف منظمة املساعدة اإليرلندية.

رغم اإلرادة السياسية القوية والجهود املستمرة لتحسني التغذية يف ماالوي، 

ال يزال يشّكل سوء التغذية مصدر قلق يف البالد. يعاين47% من األطفال من 

التقزم، و 13% من نقص الوزن، و4% من الهزال. كام أن 73% من األطفال 

يعانون من نقص معتدل يف الفيتامني )أ(. يف محاولة لتحسني نقص الفيتامني 

)أ( وكمية الطاقة االجاملية، أطلق املركز الدويل للبطاطا )CIP( عام 2009 

مرشوع »استئصال الجوع يف ماالوي بالبطاطا الحلوة الربتقالية« بتمويل من 

منظمة املساعدة االيرلندية ملدة اربع سنوات ونصف السنة، ويستهدف 70 

ألف أرسة لديها أطفال صغار.
 

عمل املركز الدويل للبطاطا بالرشاكة مع حكومة ماالوي واملنظامت غري 

الحكومية يف محافظة ديدزا يف املنطقة الوسطى ومحافظات شيكواوا 

وفالومبي وزومبا يف املنطقة الجنوبية. وقد تم إختيار هذه املحافظات لقدرتها 

العالية عىل إنتاج البطاطا الحلوة. قام املرشوع بتطوير نظام عايل الجودة 

لتكاثر بذور البطاطا الحلوة الربتقالية عىل مستوى املجتمع املحيل. وقد أُدير 

مرشوع التكاثر من قبل أفراد او مجموعة مزارعني لديهم قدرة الوصول إىل 

نظام الري. فنظام القسائم املدعوم سمح لألرس املستضعفة برشاء البطاطا 

املتكاثرة. كام تم استعراض للمرشوع ونفذت حمالت التوعية للتشجيع عىل 

استهالك البطاطا الربتقالية.

منذ إطالقه، قّدم املرشوع 846000 كلغ من البطاطا الحلوة الربتقالية عالية 

الجودة إىل أكرث من 34000 مزارع مستفيد. متت زراعة أكرث من 161.6 هكتار 

من األرايض بالبطاطا، وتم إستهالك 80% من املحاصيل. كام طّور املرشوع ستة 

أنواع جديدة من البطاطا الربتقالية متت املوافقة عليها عام 2011 من قبل 

لجنة املوافقة عىل تكنولوجيا الزراعة التابعة للحكومة، وهي متوفرة حالياً لـ 

62000 مزارع.
 

تم تطوير ثالثة مناذج لتدريب املدربني حول البطاطا الحلوة الربتقالية 

)الهندسة الزراعية، التعامل مع املحاصيل ومعالجتها، وتحويلها/استخدامها(، 

وتّم تدريب أكرث من 4000 مزارع وموظفي مؤسسات حكومية وغري حكومية.

هذا، ويتّم ربط هذا املرشوع باإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية حول التغذية 

والتواصل من أجل خفض سوء التغذية يف املجتمعات. وهي جزء من حركة الـ 

1000 يوم لتعزيز التغذية.

لقد أّدى هذا املرشوع إىل تحّول كبري يف طلبات املزارعني من البطاطا البيضاء 

إىل البطاطا الحلوة الربتقالية. وبات املزارعون مستعدين لرشاء مواد زراعة 

البطاطا الحلوة الربتقالية. باإلضافة إىل ذلك، ورغم أن كلفة البطاطا الحلوة 

الربتقالية يف السوق هي أعىل من كلفة البطاطا البيضاء، فلدى املزارعني 

تفضيل قوي إلستهالك ما يزرعونه وبيع الفائض منه. كام وأن هناك وعي 

متزايد حول أهمية إدخال البطاطا الحلوة الربتقالية إىل نظام الغذاء اليومي 

وحول الحاجة إىل تنويع النظام الغذايئ عوضاً عن تناول الذرة ثالث مرات يف 

اليوم.
 

لقد تعلّمت النساء أيضاً تحويل البطاطا الحلوة لصناعة الكعك والعصري والبرية 

الحلوة والفطائر املقلية والدونات التي ميكن بيعها واستخدام األرباح لرشاء 

الثياب وتسجيل أوالدهن يف املدارس، وحتى يف املدارس الثانوية.

وقد تم اكتساب ثالثة دروس رئيسية من هذا املرشوع ، وهي: 

خدمت حملة تعزيز التوعية وخلق الطلب عىل البطاطا الحلوة . 1

الربتقالية كأداة هامة وفعالة لتغيري السلوك.

أّدت الرشاكات القوية والتواصل الفّعال )خاصة مع الحكومات املحلية . 2

عىل مستوى املحافظات، واملنظامت غري الحكومية، والقطاع الخاص( إىل 

نرش أدوات زراعة البطاطا الحلوة الربتقالية عىل نطاق واسع يف البالد.

هناك حاجة ملراقبة إستهالك األرس للبطاطا الحلوة الربتقالية وقياس . 3

النتائج الغذائية )وخاصة الفيتامني أ( للربنامج من أجل تقييم التأثري.

يقوم املركز الدويل للبطاطا ورشكائه بتوسيع نطاق الربنامج ليشمل محافظات 

أخرى بهدف تحويله إىل برنامج وطني يف املستقبل.

للمزيد من املعلومات، ميكنكم مراسلة آدريان فيتزجريالد عىل الربيد اإللكرتوين 

Adrian.fitzgerald@dfa.ie :التايل
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المغذيات الدقيقة مقابل أقراص الحديد وحمض 
ي التحّكم بفقر الدم أثناء الحمل

الفوليك �ف

دارة  تقييم االإ
المجتمعية لسوء 

التغذية الحاد: 
دراسة حالة باكستان 

)اليونيسف(

ملخص البحث املنشور 1

ملخص التقييم 1

أجريت مؤخراً تجربة عشوائية يف بنغالدش للتحقق مام إذا كان توزيع 

املغذيات الدقيقة عىل املنازل هو عىل االقل بنفس فعالية أقراص الحديد 

وحمض الفوليك يف تحسني تركيز الهيموغلوبني عند النساء الحوامل. تم تعيني 

كل مركز صحي مشارك بشكل عشوايئ ليوزع عىل النساء الحوامل بني األسابيع 

الـ 22 و الـ 32 من حملهن إما املغذيات الدقيقة أو أقراص الحديد وحمض 

الفوليك بشكل يومي. وأجريت مقارنة بني التغريات يف الهيموغلوبني يف بداية 

التدخل وصوالً إىل مرحلة اإللتزام بالعالج.

اإلستنتاجات: بعد التدّخل، مل يكن هناك إختالف كبري يف تركيزات 

الهيموغلوبني بني املجموعة التي تلّقت املغذيات الدقيقة وتلك التي تلّقت 

أقراص الحديد وحمض الفوليك. إن اإللتزام بتناول املغذيات الدقيقة كان 

أقل من اإللتزام بأقراص الحديد وحمض الفوليك. وأظهرت النقاشات داخل 

يف العام 2008، أطلقت وزارة الصحة يف باكستان برنامج اإلدارة املجتمعية 

لسوء التغذية الحاد يف خيرب باختونخوا. وبعد الفيضانات العارمة يف متوز 

2010، تم توسيع نطاق الربنامج وتطبيقه بالتعاون مع اليونيسف، ومنظمة 

الصحة العاملية، وبرنامج األغذية العاملي، ورشكاء منّفذين.

وقد إستنتج تقييم أجرته منظمة اليونيسف أن اإلدارة املجتمعية لسوء 

التغذية الحاد هي مقاربة مالمئة وفعالة ملعالجة سوء التغذية الحاد الشديد، 

وأُصدر عدد من التوصيات لتعزيز الربنامج:

• تأييد ودعم إعداد إسرتاتيجية وطنية واقليمية للتغذية تحّدد األولويات 	

اإلسرتاتيجية، تعنّي آليات السلطة الغذائية والتنسيق، وتحّدد االحتياجات 

من القدرات، وتطبّق اإللتزامات املالية للتدخالت الغذائية.

• الرتكيز عىل مقاربة متعددة القطاعات ومتكاملة عىل املدى الطويل.	

• تعزيز املبادئ التوجيهية الوطنية لإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد 	

لتشمل بروتوكوالت مفَصلة حول اإلحاالت اىل مراكز اإلستقرار والدخول 

مجموعات الرتكيز أن بعض النساء كّن قلقات بأن إضافة املغذيات الدقيقة قد 

تؤدي اىل زيادة حالة الغثيان أو زيادة الشهية، ومبا ان الغذاء كان نادراً فلم 

يكن هذا عامالً إيجابياً.
 

بسبب محدودية األدلة عىل فعالية املغذيات الدقيقة كاسرتاتيجية لتحسني 

تركيز الهيموغلوبني لدى النساء الحوامل، تويص هذه الدراسة بان إجراء املزيد 

من البحوث حول العوامل املتعلقة بااللتزام يف تناول املغذيات الدقيقة، سيام 

يف االذواق الغذائية للثقافات سيكون مفيداً. يقرتح الباحثون أن وجود الخيار 

بني األقراص أو املغذيات الدقيقة قد يرفع من مستوى اإللتزام.

1 تشودري وآخرون )2012(. الفعالية النسبية للمغذيات الدقيقة مقابل أقراص الحديد وحمض الفوليك 

يف التحكم بفقر الدم يف النساء أثناء فرتة الثلث الثاين من الحمل. نرشة الغذاء والتغذية، العدد 33، الرقم 
2، الصفحة: 142-149، 2012.

الوقاية من نقص التغذية ومعاجلته

مجتمع تأثّر بالفيضانات يف 
محافظة خيرب باختونخوا

اليها، واملزيد من الرتكيز عىل تغذية الرضع وصغار األطفال والتنسيق 

بني القطاعات، وإرشادات بشأن معالجة القضايا الثقافية، والجندرة، 

واملساواة، ورصد أداء الربنامج.

• تعزيز الرصد والدعم عىل املستويني الوطني واالقليمي.	

• تعزيز نظام املعلومات الغذائية لضامن جمع بيانات موثوقة ومنسقة 	

حول الربامج معّدة بحسب التوزيع الجنيس )عدد الفتيات املحاالت 

للمعالجة من سوء التغذية الحاد الشديد كان اكرب من عدد الفتيان(.

• وضع مؤرشات بطريقة مشرتكة لتحقيق االندماج التدريجي لإلدارة 	

املجتمعية لسوء التغذية الحاد يف النظام الصحي الوطني.

• توسيع اإلنتاج املحيل لألغذية التكميلية والتشجيع بقوة عىل تطوير 	

إنتاج األغذية العالجية الجاهزة لإلستعامل. 

1 اليونيسف )2012(. تقييم اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد- دراسة حالة باكستان. مكتب التقييم 

التابع لليونيسف. أيلول 2012
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1 مسوحات التغذية املتأثرة بالفيضانات لليونيسف ومنظمة العمل ضد الجوع. سيند )باكستان( 2010

2 من إنتاج ديفا نيوتريشونال بروداكتس، جنوب إفريقيا

الوقاية من نقص التغذية ومعاجلته

ي 
دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد �ف االإ

ستجابة لفيضانات باكستان عام 2010:  االإ
تجارب من منظمة غ�ي حكومية وطنية

سية
المقالة الرئي

بقلم: الدكتورة موبينا أغبواتواال، الدكتورة ريهانا أحمد والدكتورة عبيدا ريزا
الدكتورة موبينا أغبوتواال هي طبيبة أطفال ورئيسة منظمة »هوب«. لديها خربة 

عمل واسعة يف برامج صحة األم  والطفل مبا يف ذلك الربامج القامئة عىل املجتمعات 
واملستشفيات ملعالجة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

الدكتورة ريهانا أحمد والدكتورة عبيدا ريزا هام طبيبتا أطفال ونساء تعمالن مع 
منظمة »هوب« وترشفان عىل برامج املنظمة الغذائية منذ العام 2007. وقد شاركتا 

يف إرشاف ورصد برنامج التغذية.

يف العام 2010، شهدت باكستان أسوأ الفيضانات يف تاريخها، حيث تأثّر ماليني 
األشخاص يف جميع أنحاء البالد وتفّشت األمراض وبات األمن الغذايئ منعدماً. 

بلغت معّدالت سوء التغذية الحاد يف مقاطعة سيند 22.9% وسوء التغذية 
الحاد الشديد 1%6.1.

بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبرنامج األغذية العاملي، أطلقت منظمة هوب 
)وهي منظمة غري حكومية محلية( برنامج اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد يف ثالث مقاطعات يف إقليم سيند. قام الربنامج بفحص األطفال والنساء 
الحوامل واملرضعات وعالجهم من سوء التغذية الحاد. وقد قّدمت املنظمة 

لألطفال الذين يعانون من حاالت غري معّقدة من سوء التغذية الحاد األغذية 
العالجية الجاهزة لإلستعامل )مثل بلمِبَنْت او إمييونَت 2( واألدوية الروتينية 

واملشورة الغذائية  يف إطار برنامج الرعاية العالجية للمرىض الخارجيني املنّفذ 
من خالل العيادات املتنّقلة ويف الوحدات الصحية األساسية التي تديرها 

الحكومة. أما األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد املعّقد، 
فتّم نقلهم إىل مركز تثبيت االستقرار يف املستشفى املدين املحيل. وأُعطي 
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد املعتدل األغذية التكميلية 
الجاهزة لالستعامل أو األغذية العالجية الجاهزة لالستعامل )بلمِبَنْت او 

إمييونَت( يف حال عدم توفر األغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل يف برنامج 
التغذية التكميلية. وأعطيت النساء الحوامل واملرضعات غذاء »يونيميكس«.

حصل جميع األفراد املسّجلني يف الربنامج شهرياً عىل مغلفات تنقية املياه 
)واألدوات الرضورية لها( لإلستخدام املنزيل، وتم تقديم الرشح حول أهمية 

وكيفية إستعامل املغلفات.

قام ناشطون إجتامعيون بتحديد قادة مجتمع ونساء ناشطات يف القرية 
وأرشكوهم يف النقاشات حول أهمية النظام الغذايئ السليم، والوصفات لغذاء 

يونيميكس، واملامرسات الجيدة للرضاعة الطبيعية. وتم تتبّع كل املتخلفني عن 
املشاركة والتحقيق يف سبب التخلف.

النتائج
تم فحص أكرث من 297000 طفل وإمرأة حامل ومرضعات بني ترشين األول 
2010 وترشين الثاين 2011. دخل منهم 30493 طفل و15819 إمرأة حامل 

ومرضعات برنامج التغذية التكميلية، وتم تسجيل 4194 طفل يف برنامج 
الرعاية العالجية للمرىض الخارجيني/ مراكز تثبيت اإلستقرار. وقد تطابق 

أداء الربنامجني بشكل جيد مع معايري دليل »أسفري«. يف برنامج التغذية 
التكميلية، بلغت نسبة الشفاء 93%، ونسبة اإلنقطاع عن الربنامج 5% ، ونسبة 
غري املستجيبني 0.8% ، ونسبة الوفاة 1%. يف برنامج الرعاية العالجية للمرىض 

الخارجيني/مراكز تثبيت اإلستقرار، بلغت نسبة شفاء األطفال 94%، ونسبة 
االنقطاع عن الربنامجني 4،5%، ونسبة الوفاة %1.5.

 
أفادت األرس التي تستخدم مغلفات تنقية املياه عن انخفاض يف حاالت اإلسهال 
عند األطفال ما دون الخامسة بنسبة 51% مقارنة مع أولئك الذين مل يستخدموا 

املغلفات. كام بلغت فرتة التعايف من سوء التغذية الحاد املعتدل عند األطفال 
3.5 شهراً لألرس التي تستخدم املغلفات مقارنة مع فرتة تعايف 4.15 شهراً لدى 

األرس التي مل تستخدم املغلفات.

بغية تعزيز إستمرارية برنامج اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد، جرى 
تعاون متني مع النظام الصحي الحكومي. تم نقل حاالت سوء التغذية الحاد 

الشديد تدريجياً من العيادات املتنقلة إىل برنامج الرعاية العالجية للمرىض 
الخارجيني يف الوحدات الصحية األساسية التي تديرها الحكومة. وقد ساعد 

التدريب املستمر عىل اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد وإعادة التأهيل 
الغذائية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد وعملية اإلرشاف 
عىل تعزيز القدرات وامللكية. ونتيجة لذلك، تم إنشاء جناح خاص إلعادة تأهيل 

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية وهو مستمر حتى اليوم مبراقبة خلية 
التغذية يف وزارة الصحة.

إستنتاجات
يعود نجاح الربنامج من حيث أعداد املرىض الذين تم عالجهم وشفائهم إىل 

التفاعل الوثيق مع املجتمع واملتابعة الدقيقة والجلسات االستشارية التفاعلية 
ل التعاون الفعال مع خلية التغذية ووزارة الصحة يف  مع األمهات. وقد سهَّ

إمتالك الوزارة للربنامج وبناء قدرات موظفيها، مام سمح باالنتقال الناجح إلدارة 
تقديم الخدمات إىل الحكومة.

للمزيد من املعلومات ميكنكم مراسلة الدكتورة موبينا أغبوتواال عرب الربيد 
agboat@hope-ngo.com :اإللكرتوين

ميكن للمنظامت غري الحكومية املحلية أن تشّكل مورداً قّيامً يف أوقات األزمات الغذائية عن طريق 

تقديم الدعم اإلضايف للفرق الصحية الحكومية )لناحية املوارد البرشية والدعم اللوجستي، وتطوير 

القدرات( ملعالجة اإلرتفاع يف معدالت سوء التغذية الحاد سواء أثناء حاالت الطوارىء أو بعدها.

أم وطفلتها تتلّقيان الغذاء العالجي الجاهز 
لإلستعامل ضمن برنامج اإلدارة املجتمعية لسوء 

التغذية الحاد يف إقليم سيند
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يف العام 2010، أطلقت منظمة كونرسن وورلدوايد مرشوع تجريبي متعدد 

القطاعات مّدته سنتني يهدف إىل الحد من سوء التغذية يف منطقة تعاين من 

إنعدام مزمن لألمن الغذايئ يف دييس زوريا يف إثيوبيا. وقد تم تصميم املرشوع 

للربط مع برنامج شبكة السالمة اإلنتاجية التابع لحكومة إثيوبيا والذي يقّدم 

الدعم واملساعدة إىل أفراد املجتمع األكرث فقراً. إن الرتكيز الرئييس للمرشوع 

هو تعزيز التغيري اإلجتامعي والسلويك عن طريق توظيف اإلسرتاتيجيات األربع 

التالية: 

• بناء قدرات الجهات الفاعلة متعددة القطاعات عىل مستويي الدولة 	

واملجتمع لنقل رسائل فعالة حول تغذية الرضع وصغار األطفال وتشجيع 

التغيري السلويك.

• دعم ترويج رسائل فعالة حول تغذية الرضع وصغار األطفال عند نقاط 	

التواصل الرئيسية مبا فيها يوم دفع الرواتب يف برنامج شبكة السالمة 

اإلنتاجية الثيوبيا، وعمل القطاع العام، وأيام رصد صحة ومنو األطفال ، 

باإلضافة إىل مراكز تقديم التغذية التكميلية، واالذاعة املحلية واالنتاج 

الدرامي.

• إرشاك املجتمع بأكمله يف تشجيع التغيري اإلجتامعي. أمثلة عىل ذلك 	

تتضمن تشجيع اآلباء عىل تقديم األغذية الصحية ألطفالهم وتدريب 

رجال الدين حول الرسائل الرئيسية لتغذية الرضع وصغار األطفال.

النتائج
يف مقارنة بني املسوحات التي أجريت قبل التدخل وبعده، تم تسجيل تحّسن 

ملموس يف املامرسات املتعلقة بتغذية الرضع. إذ إرتفع عدد النساء اللوايت 

أفدن أنهن يرضعن أطفالهن منذ الساعة األوىل بعد الوالدة من 26% إىل %75 

وإرتفعت نسبة األطفال ما دون الـ 6 أشهر من العمر الذين رضعوا حرصياً 

)استناداً إىل مؤرشات منظمة الصحة العاملية( من 36% إىل 91%. وتزامن هذا 

االرتفاع مع إنخفاض يف نسبة األمهات اللوايت أفدن أنهن أعطني أطفالهن املاء 

يف الشهر األول من والدتهم )من 48% إىل %18(.

كام لوحظت تحسينات يف استهالك األطعمة املكّملة، إذ إزداد عدد األطفال 

بعمر 6 و23 أشهر الذين يتناولون الحد األدىن املقبول من األطعمة املكملة 

من 10% عند بدء التدخل إىل 33% عند نهايته.

دمج تغذية الرضع 
وصغار االأطفال 

وبرنامج شبكة السالمة 
ي إثيوبيا

نتاجية �ف االإ

بقلم آديل فوكس من منظمة كونرسن وورلدوايد

تم نرش املقالة األصلية يف تقرير التبادل امليداين- النسخة 44، 

الصفحة 60

هذا، وأُفيد عن عدد من العوامل املساعدة التي ساهمت يف هذه 

اإلستنتاجات، وهي:

• نهج متعدد القطاعات يشمل مجموعة واسعة من الفئات والقطاعات.	

• إرشاك املجتمع األوسع والتطرق إىل األعراف اإلجتامعية ومعالجة 	

العوائق التي تواجه مامرسة السلوكيات املوىص بها حول تغذية الرضع 

وصغار األطفال.

• إستخدام برامج ومناهج متعددة لنرش الرسائل.	

• مقاربة هادفة للتغيريات السلوكية )إسناد الرسائل إىل البحوث التعليمية 	

والرتكيز عىل اجراءات قابلة للتطبيق(.

• العمل عىل مختلف املستويات وخلق روابط متينة بني املجتمعات 	

والقرى واملقاطعات باعتامد أسلوب التدريب التسسلسيل واإلرشاف 

الداعم.

تعمل منظمة كونرسن حالياً عىل تكرار املرشوع يف أربعة أجزاء أخرى من 

إثيوبيا.

ت
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سياسات وبرمجة تغذية الرضع وصغار األطفال

ف من القطاعات  تسلسل التدريبات لالأشخاص المعني�ي

ي مجتمعات وريدا وكيبيىلي
المتعددة �ف

منظمة كونسن تدرب 
ي وريدا

فريق العمل �ف

ووريدا تدرب أعضاء فريق 

ي كيبيىلي
ي �ف

عمل االأمن الغذا�أ

ي من كيبيىلي 
أعضاء فريق عمل االأمن الغذا�أ

ي صحة المجتمع
ف �ف ف عامل�ي يدربون متطوع�ي

ي صحة المجتمع يحددون ويشكلون مجموعات 
متطوعون عاملون �ف

الدعم المعنية بتغذية الرضع وصغار االأطفال عىل مستوى القرى

ي قطاع الصحة وعاملو التنمية والمتطوعون 
عاملون ميدانيون �ف

ي قطاع الصحة ينقلون الرسائل إىل المجتمع االأوسع
العاملون �ف

مدراء املدارس يعّدون عصيدة خاصة مع البيض والخضار، بإرشاف حوال 
ايشيتو، عامل متطوع يف صحة املجتمع يف تيباسيت كيبييل. إنهم يرتدون 

قمصاناً تحمل رسائل متعددة حول تغذية الرضع وصغار األطفال
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ات الخط االأمامي لتغذية  خ�ب
الرضع وصغار االأطفال 
ي زيمبابوي

المجتمعي �ف

وقائع ورشة عمل اليونيسف ومجموعة التغذية العالمية ومنظمة 
يطانية حول تغذية الرضع وصغار االأطفال1  إنقاذ الطفولة ال�ب

بقلم و. دويب وآخرون )وزارة الصحة واليونيسف( واملالحظات املرفقة  بقلم ف. أسيفا )اليونيسف زميبابوي(

تم نرش املقالة األصلية يف تقرير التبادل امليداين النسخة 43 ص 95

سياسات وبرمجة تغذية الرضع وصغار األطفال

U
N

IC
EF
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im
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bw
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01
1

تعاين زميبابوي من إرتفاع يف معدل انتشار التقزم )32%( الذي يزداد ارتفاعاً 

منذ أوائل التسعينات. بالرغم من سنوات الجهد لتوسيع نطاق التدخالت حول 

تغذية الرضع وصغار األطفال )ملعالجة إحدى األسباب الكامنة وراء التقزم(، ال 

تزال مامرسات تغذية الرضع وصغار األطفال فقرية ودون تغيري.

باإلضافة إىل تحسني السياسة واملبادئ التوجيهية وأدوات االستخدام عىل 

مستويات عدة، ومواجهة العوائق أمام املامرسات الناجعة لتغذية الرضع 

وصغار األطفال، تم تطوير خدمة مجتمعية جديدة لتغذية الرضع وصغار 

األطفال لضامن قدرة جميع األمهات ومقدمي الرعاية لألطفال الرضع من عمر 

0 اىل 24 شهراً عىل االستفادة من التقييم املهني واالرشاد يف مجتمعاتهم حول 

تغذية الرضع وصغار األطفال.

بسبب القلق إزاء عدم فعالية التدريب التسلسيل وكلفته، قامت مجموعة 

العمل الفنية الوطنية حول تغذية الرضع وصغار األطفال بدعم تدريب 

150 عامل صحة يف القرى ليصبحوا مستشارين إجتامعيني يف كل مقاطعة. 

وأقيمت التدريبات داخل إحدى املراكز الصحية القريبة للمجتمع. وقد ارتبط 

املستشارون اإلجتامعيون بعدد قليل من النساء الحوامل أو األمهات مع 

أطفالهن لالستمرار يف تطبيق املهارات التي اكتسبوها وتشكيل مجموعة الدعم 

من األم إىل األم وتسهيلها.

تم تدريب 2000 مستشار إجتامعي لدعم 20000 إمرأة.

لضامن الدعم املناسب للمستشارين اإلجتامعيني، تم تدريب مدريب العاملني 

الصحيني وممرضة واحدة من كل مؤسسة صحية وتزويدهم بقامئة مراجعة 

لتمكني اإلرشاف الداعم. ويشّجع نظام اإلرشاف الداعم عىل تعزيز روح 

املسائلة لدى كل عامل صحي يف القرى لضامن املامرسات الفضىل لتغذية 

الرضع وصغار األطفال وتفاهم أكرب ملعوقات تطبيق املامرسات السليمة 

لتغذية الرضع وصغار األطفال يف مجتمعاتهم. إذ ان تسجيل بسيط يظهر 

األمهات الحوامل والرضع /األطفال بعمر صفر إىل 24 شهراً. وتعقد إجتامعات 

شهرية مع موظفي املراكز الصحية. ويف املقابل، يطالب موظفو املراكز الصحية 

بتدريب ودعم إضافيني لتمكينهم من دعم املستشارين اإلجتامعيني واإلرشاف 

عليهم بفعالية.

يُظهر هذا الربنامج نتائج واعدة ويتّم تطبيقه يف مقاطعات إضافية.

هدفت ورشة العمل هذه إىل تبادل الخربات والتحديات يف تغذية الرضع 

وصغار األطفال يف أطر التنمية والطوارىء ونرش السياسات وأدوات تنمية 

القدرات ومناقشة التطورات األخرية يف وضع الربامج والتقدير والرصد والتقييم 

والتنسيق.

شّددت ورشة العمل عىل توفّر السياسات واإلسرتاتيجيات واألدوات لتغذية 

الرضع وصغار األطفال.  وقد تم إبراز دليل الربامج حول تغذية الرضع 

وصغار األطفال )2012( كمورد رئييس )راجع قسم »األدوات« للحصول عىل 

الرابط اإللكرتوين(. ومع ذلك، ال تزال تغذية الرضع وصغار األطفال يف حاالت 

الطوارىء تفتقر لألدوات الرئيسية الداعمة لتطبيقها.
 

وقد توّصلت ورشة العمل إىل ثالثة إستنتاجات، وهي :

• الحاجة لتحسني الروابط الربنامجية بني تغذية الرضع وصغار األطفال يف 	

التنمية وتلك املتعلقة بالطوارىء. توجد حاجة ملبادئ توجيهية عملية 

حول »كيفية« التنفيذ مبا فيها مؤرشات الرصد والتقييم الرئيسية املتفق 

عليها لتغذية الرضع وصغار األطفال يف حاالت 

الطوارىء.

• الحاجة لتحسني »تغليف« تغذية الرضع وصغار 	

األطفال يف حاالت الطوارىء من أجل تشجيع 

الدعم االضايف لإلدارة العليا وفرق التواصل 

واملنارصين، وكذلك دعم الجهات املانحة.

• الحاجة لتوضيح أكرب لدور ومسؤوليات تغذية 	

الرضع وصغار األطفال يف كافة األطر، مع مراعاة 

التفويضات القامئة لألمم املتحدة وخربات وكاالتها وقدراتها.

للمزيد من املعلومات، ميكنكم مراسلة آيل ماكالين من منظمة إنقاذ الطفولة 

A.Maclaine@savethechildren.org.uk :الربيطانية عرب الربيد اإللكرتوين التايل

1 لإلطالع عىل التقرير بالكامل يرجى زيارة الرابط التايل:

http://www.unicef.org/nutritioncluster/files/IYCF_-_IYCF-E_workshop_report_2012.pdf 

متطوعون عاملون يف مجال الصحة ومسهلون يف سيفيسيفي يف جنويب 
غوكوي
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سياسات وبرمجة تغذية الرضع وصغار األطفال

معالجة الممارسات 
ة لتغذية الرضع  الفق�ي

ي 
وصغار االأطفال �ف

بلوشستان، باكستان

بقلم: محمد شرياز والدكتور عيل نارص بوغتي

تعد  بلوشستان واحدة من أقل األقاليم منواً يف باكستان، حيث االنتشار 

املرتفع لسوء التغذية عند األطفال. إذ تبلغ نسبة التقزم يف االقليم %52  

ونقص الوزن 39.6% والهزال 16.1% . تعكس أزمة التغذية يف بلوشستان تراكم 

املامرسات السيئة للتغذية واملعدالت املنخفضة للرضاعة الطبيعية الحرصية 

وعوامل أخرى.

تشمل العقبات التي تواجه تشجيع وتطبيق املامرسات األمثل لتغذية الرضع 

وصغار األطفال املحرّمات املحلية والعادات واملعدالت املنخفضة لالملام 

بالقراءة والكتابة يف املناطق الريفية، وغياب الوعي حول أهمية الرضاعة 

الطبيعية، وغياب الدعم للنساء املرضعات واإلعتقاد السائد الذي رسخه 

مقدمو الرعاية الصحية يف أوساط بعض النساء بأن إستخدام بدائل حليب األم 

هو أكرث صحة لألطفال.

إتخذت خلية التغذية اإلقليمية يف بلوشستان1 عدة تدابري ملعالجة املامرسات 

الفقرية لتغذية الرضع وصغار األطفال عىل مستوى السياسات.

• عىل مستوى السياسات، متت يف العام 2002 املوافقة عىل املدّونة 	

الدولية لتسويق بدائل حليب األم )املعروفة بالقانون(، ويف العام 2009 

وافقت الجمعية الوطنية عىل قواعد وأنظمة لتطبيق القانون، غري انه 

مل تؤخذ اية إجراءات ملموسة لتطبيقها. حالياً، تعمل خلية التغذية يف 

بلوشستان عىل الضغط عىل واضعي السياسات للموافقة عىل القانون 

وتطبيقه. 

• من أجل زيادة معّدل البدء املبكر والرضاعة الطبيعية الحرصية يف 	

اإلقليم، تقوم خلية التغذية، بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة هيلب 

)منظمة محلية غري حكومية معنية بربامج الصحة والرتبية والتعليم(، 

بتنفيذ مرشوعني مختلفني يهدفان إىل الضغط عىل واضعي السياسات 

لتعزيز التدريب عىل تغذية الرضع وصغار األطفال، وتنفيذ النشاطات يف 

املجتمعات، وإدماج إسرتاتيجية تغذية الرضع وصغار األطفال يف املناهج 

الجامعية.

• بدعم من اليونيسف، دّربت خلية التغذية خالل السنوات الثالث 	

املاضية أكرث من3450 سيدة عاملة يف مجال الصحة )عاملة صحية( 

و1150 من مقّدمي الرعاية الصحية عىل تغذية الرضع وصغار األطفال. 

تشمل اإلسرتاتيجية بناء قدرات موظفي الرعاية الصحية الذين غالباً ما 

يتعاملون مع املجتمعات. هذه التدريبات ال تهدف فقط إىل خلق توعية 

واسعة حول تغذية الرضع وصغار األطفال بل ايضاً إىل تسهيل إلتزام 

أعضاء نافذين يف املجتمع كالقابالت التقليديات واملدرسني ورجال الدين 

بالعمل دعامً لتغذية الرضع وصغار األطفال. تنوي خلية التغذية مواصلة 

هذه التدريبات يف السنوات القادمة والرتكيز عىل املقاطعات التي مل تتّم 

تغطيتها من قبل.

وخلص الباحثان إىل أنه إىل حني تطبيق القواعد والقوانني الالزمة لدعم 

»املدّونة«، سيكون للتدريبات والجهود األخرى تأثري محدود عىل مامرسات 

تغذية الرضع وصغار األطفال وسوء التغذية.

للمزيد من املعلومات ميكنكم اإلتصال مبحمد شرياز عىل الربيد االلكرتوين 

mohammad.sheraz@live.com :التايل

1 خلية التغذية هي وحدة تابعة ملديرية الصحة اإلقليمية مكلفة بالوقاية من سوء التغذية وعالجه.

جلسة توعية للمجتمع حول تغذية 
الرضع وصغار األطفال 

سية
المقالة الرئي

محمد شرياز هو مسؤول إدارة املعلومات يف خلية التغذية 

ملديرية الصحة اإلقليمية يف حكومة بلوشستان. هو مسؤول 

عن تقديم خدمات إدارة املعلومات لألشخاص املعنيني وهو 

كبري املدربني حول تغذية الرضع وصغار األطفال، واإلدارة 

املجتمعية لسوء التغذية الحاد، واالضطرابات الناجمة عن 

نقص اليود، ويشارك يف التدريبات التي تنفذها الخلية يف األقاليم واملقاطعات.

الدكتور عيل نارص بوغتي هو نائب مدير 

التغذية ومسؤول تواصل برنامج األغذية العاملي 

مع خلية التغذية ملديرية الصحة اإلقليمية 

لحكومة بلوشستان. هو مسؤول عن التصميم 

والتخطيط والتنفيذ والعمليات واإلرشاف والرصد 

والتقييم ملشاريع التغذية يف إقليم بلوشستان.

Pa
ki

st
an

/S
ib

i

Pa
ki

st
an

 /L
or

al
ai

, 2
01

2

18

جلسة تدريب عىل مستوى املقاطعة للعاملني الصحيني 
املحليني حول تغذية الرضع وصغار األطفال 
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الغذاء من خالل الوصفة الطبية:

 قياس تأث�ي وفعالية تكاليف الغذاء ع�ب الوصفة الطبية عىل 
وس نقص المناعة  ي من سوء التغذية وتطور مرض ف�ي

التعا�ف
وس  ف بف�ي ية المكتسب عند الزبائن الراشدين المصاب�ي البسش

ي إثيوبيا
ية المكتسب �ف نقص المناعة البسش

بقلم: ك. سادلر وآخرون1 )جامعة تافتس(

1 املقال الكامل متوفر عىل الرابط التايل: 

http://sites.tufts.edu/feinstein/2012/food-by-prescription

HIVالتغذية وفيروس نقص املناعة البشرية املكتسب
ص المقال

خ
مل

تم إحراز تقّدم كبري خالل السنوات العرشين املاضية يف اإلدارة طويلة األمد 

لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب يف الدول النامية أدى إىل 

تحسني أداء املناعة وخفض الوفيات، وإطالة العمر. لكن ال يزال سوء التغذية 

الكامن مستمراً يف الحد من نتائج صحية إيجابية، وبدورها تزيد اإلصابة 

بفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب من تفاقم سوء التغذية. إن برنامج 

الغذاء عرب الوصفة الطبية املطبّق يف اثيوبيا منذ العام 2010 من قبل منظمة 

إنقاذ الطفولة االمريكية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف إثيوبيا، ووزارة 

الصحة اإلثيوبية يقّدم الغذاء العالجي اىل جانب التقييم الغذايئ وارشاد األفراد 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب الذين يعانون من سوء 

التغذية. وقد أجرت كلية فريدمان لعلوم التغذية والسياسة التابعة لجامعة 

تافتس دراسة حول فعالية هذا الربنامج. هدفت الدراسة إىل فحص أثر النتائج 

الصحية والغذائية لألغذية املقدمة من خالل الوصفة الطبية إىل البالغني 

الذين يعانون من سوء التغذية واملتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية 

املكتسب/ اإليدز والذين كانوا يف مراحل مختلفة من العالج. وشملت مراحل 

العالج: العالج الذي يسبق العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات الرجعية، 

والعالج بالعقاقري املضادة للفريوسات الرجعية عىل فرتة تقل عن 6 أشهر، 

والعالج بالعقاقري املضادة للفريوسات الرجعية عىل فرتة تزيد عن 6 أشهر. 

وتم تقديم بلمِبَنت يت ام من خالل الوصفة الطبية، وهو غذاء عالجي جاهز 

لالستعامل.

وقد ُصّنف الوضع الغذايئ للمشاركني إما سوء تغذية حاد شديد أو معتدل، 

وفق احتساب مؤرش كتلة الجسم، فإذا كان أقل من أو يساوي 16 أو أكرث من 

16 أو أقل من 18.5 تباعاً. تم تقييم فعالية التكلفة عن طريق قياس الكلفة 

الهامشية إلدخال املكمالت الغذائية إىل الربنامج العالجي للمرىض املصابني 

بفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب، ومن ثم ربطها مع الفوائد الهامشية 

)نتائج معينة خاصة بالصحة والغذاء( لهذا التدخل.

النتائج 
كان لدى املرىض الذين تلقوا الغذاء إحتامل أكرب للتعايف من سوء التغذية من 

أولئك الذين مل يتلقوه. فالعالج باألغذية العالجية الجاهزة لإلستعامل كان 

أكرث نجاحاً وأكرث فعالية من حيث التكلفة حني تم تحديد األشخاص الذين 

يعانون من سوء التغذية وعالجهم يف وقت مبكر. إضافة إىل ذلك، إن املرىض 

الذين تعافوا من خالل إضافة الغذاء العالجي الجاهز لإلستعامل شهدوا نتائج 

إيجابية طويلة األمد عىل صحتهم ووضعهم الغذايئ. ويف حني كانت الكلفة 

للمريض الواحد عالية، فإن كلفة تحسني الوضع الغذايئ بنقطة واحدة عىل 

األقل من احتساب مؤرش كتلة الجسم كانت أقل بكثري – وهذه نتيجة مهمة 

نظراً الرتباط خسارة الوزن بزيادة خطر الوفاة.

بناًء عىل هذه النتائج، أوىص املؤلفان بأن يبقى تقديم املشورة والدعم حول 

تقييم التغذية جزءاً ال يتجزاً من برامج العالج بالعقاقري املضادة للفريوسات 

الرجعية يف إثيوبيا، وأن يظّل جزءاً من الربنامج الوطني للتغذية.
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تحويل التوزيعات النقدية: وجهات نظر المستفيدين 
والمجتمعات حول برمجة الحماية االإجتماعية 

تأث�ي تدّخالت النقد والقسائم 
الغذائية وتوزيع الغذاء التابعة 

ي 
نامج االأغذية العالمي �ف ل�ب

كوادور  االإ

سبل العيش، والقدرة على التأقلم، والغذاء، وبرامج النقد والقسائم

عن معهد التنمية عرب البحار

ملخص التقييم 1

ص المقال
خ

نرش معهد التنمية عرب البحار ستة تقارير عن التوزيعات النقدية: وجهات نظر مل

املستفيدين واملجتمعات حول برمجة الحامية اإلجتامعية.
  

بتكليف من وزارة التنمية الدولية الربيطانية، أجري البحث يف خمس دول 

تدعم فيها الوزارة برامج التوزيعات النقدية )كينيا واملوزامبيق، واألرايض 

الفلسطينية املحتلة، وأوغاندا، واليمن(.

كان الهدف من البحث تقديم أدلة قوية من وجهات نظر املستفيدين 

ومجتمعاتهم حول جودة برامج التوزيعات النقدية وفعاليتها.

رغم تزايد األدلة عن مجموعة التأثريات اإليجابية للتوزيعات النقدية وقيمتها 

الجيدة مقابل املال، اال أن هناك تفاوت يف قاعدة األدلة. فهناك أدلة قوية عىل 

تأثري التوزيعات النقدية يف الحد من الفقر والجوع وزيادة فرص االستفادة من 

خدمات الصحة والرتبية، ويف املقابل هناك أدلة أضعف عىل التأثريات التحولية 

مثل التمكني، واملساواة بني الجنسني، والرتابط اإلجتامعي وبناء الدولة.

يستنتج الباحثون أن إرشاك املستفيدين ومجتمعاتهم بصورة أكرث منهجية يف 
رصد وتقييم برامج التوزيعات النقدية من شأنه تعزيز فعالية الربامج من 

خالل ما ال يقل عن ثالث طرق، هي: 
• القيمة مقابل املال- حيث ميكن للوسائل التشاركية أن تساعد عىل 	

التقاط الفوائد والتكاليف )خاصة اإلجتامعية منها( والتأثريات )خاصة 
التحويلية منها( التي يصعب قياسها وغري املقصودة يف بعض األحيان.

• حلقات ردود الفعل- إن آراء املستفيدين واملجتمعات حول تصميم 	
الربامج وتطبيقها )ما هو املفيد وما هو غري املفيد( وتأثرياتها تقّدم وجهة 
نظر مختلفة. وإذا تم جمعها مع معلومات أخرى للتقييم والرصد، فهذا 

يعزز قاعدة األدلة التي ميكن من خاللها تحسني الربنامج والسياسة.
• املسائلة - إن املشاركة يف رصد الربامج وتقييمها تجعل املواطنني أكرث 	

قدرة عىل محاسبة حكوماتهم والرشكاء يف التنمية.

لقراءة التقارير أو املزيد حول املرشوع، ميكنكم زيارة الرابط التايل: 

http://transformingcashtransfers.org

عمليات التغذية املدرسية يف اإلكوادور

تستضيف اإلكوادور العدد األكرب من الالجئني يف أمريكا الالتينية )نحو 121000 

الجىء و50000 طالب لجوء يف العام 2010(، معظمهم من كولومبيا. أظهرت 

دراسة قامت بها املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج 

األغذية العاملي حول وضع الغذاء والتغذية لالجئني أن 28% من الالجئني 

الكولومبيني غري آمنني غذائياً ويعانون من ضعف يف تنّوع النظام الغذايئ. 

باإلضافة إىل ذلك، 48% من األطفال دون سن الخامسة يعانون من فقر الدم.
 

قامت هذه الدراسة بتقدير التأثري النسبي لتوزيع النقود والقسائم الغذائية 

وتوزيع الغذاء وفعاليتها من حيث الكلفة  عىل األمن الغذايئ لألرس وغريها من 

املؤرشات املكملة.

ملحة عامة عن التدخل
تضّمن التدخل ست عمليات لنقل الغذاء والقسائم الغذائية أو النقد 

إىل الالجئني واألرس اإلكوادورية الفقرية يف مناطق حرضية مختارة بشكل 

شهري. حددت قيمة التوزيعات النقدية بـ 40 دوالر أمرييك يف الشهر لألرسة 

 debit( الواحدة يف كل التدخالت وتم تسليمها عىل شكل بطاقات سحب

card( مربمجة مسبقاً أو قسائم غذائية صالحة لالستعامل يف املتاجر الكبرية 

)السوبرماركت( املركزية.

اإلستنتاجات الرئيسية: 

• تجربة املشارك: التوزيع النقدي كبّد املستفيدين كلفة أقل من حيث 	

فرتات اإلنتظار وتكاليف التنقل. وفّضلت نسبة أعىل من املستفيدين 

التوزيع النقدي عىل الغذاء أو القسائم.

• الشكاوى: تضّمنت الشكاوى الرئيسية ملستلمي القسائم عدم توفّر املواد 	

الغذائية وإرتفاع االسعار يف السوبرماركت. وتضّمنت الشكاوى الرئيسية 

ملستلمي الغذاء متزّق أغلفة املواد الغذائية، فيام تضمنت الشكاوى 

الرئيسية ملستلمي النقد عدم فهمهم الستخدام بطاقات السحب اآليل.

• اإلستخدام: ان مناذج التوزيع الثالثة تم استخدامها لالستهالك الغذايئ. 	
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سبل العيش، والقدرة على التأقلم، والغذاء، وبرامج النقد 
والقسائم

برامج الغذاء والماعز والنقد 
ستجابة  مقابل الممتلكات أثناء االإ

ي كينيا
الطارئة للجفاف �ف

 )World Renew بقلم ج. بروور )منظمة ورلد رينيو

املقال األصيل يف تقرير التبادل امليداين 44 صفحة 38

بالوقت الذي تأيت الغالبية العظمى من املساعدات اإلنسانية عىل شكل 

توزيعات نوعية كالغذاء واملاشية، تصبح التوزيعات النقدية شائعة أكرث. أجرت 

منظمة ورلد رينيو وهي منظمة غري حكومية دولية دراسة مقارنة ألربعة 

مشاريع هي: النقد مقابل املمتلكات واملاعز مقابل املمتلكات وبرنامجي الغذاء 

مقابل املمتلكات يف كينيا من أجل فهم هذه املناهج املختلفة واملقارنة بينها.

كان الهدف من برنامجي الغذاء مقابل املمتلكات والنقد مقابل املمتلكات 

زيادة اإلستهالك الغذايئ وتعزيز القدرة عىل التكيف مع الجفاف. قدم برنامج 

الغذاء مقابل املمتلكات توزيع غذايئ قصري األمد وقدم برنامج النقد مقابل 

املمتلكات 2500 شيلينغ كيني  شهرياً مقابل املشاركة يف العمل اإلجتامعي.
 

أما الهدف من برنامج املاعز مقابل الغذاء فكان تحسني صحة املاشية وتعزيز 

األمن الغذايئ لألرس. قدم الربنامج ماعز هجني منتج للحليب لكل عائلة 

مستهدفة مقابل املشاركة يف النشاطات.

إستخدمت الدراسة الوسائل الكمية والنوعية لتقييم األثر، وأجريت النقاشات 

واملقابالت مع املخربين الرئيسيني الذين شملوا املستفيدين ومسؤولني 

حكوميني محليني ومنسقي املشاريع وقادة املجتمع.

اإلستنتاجات
كان هناك تفاوت يف نسب مشاركة املرأة يف خطط عمل برنامج الغذاء 

مقابل املمتلكات )نسبة تفاوت 95%( بينام كانت نسبة مشاركة الرجال أعىل، 

والسبب يعود إىل إهتامم كبري لدى الرجال يف إستالم النقد وكان عمل برنامج 

الغذاء مقابل املمتلكات يتطلب عادة نشاطات تتعلق مبسؤوليات املرأة.

• تم تقاسم الحصص الغذائية عادة ولذلك دامت الحصص لألرسة ألقل 	

من شهر.

• املصاعب يف تسليم النقد عرب النظام املرصيف، إذ لقي املستفيدون 	

غري أن مستلمي القسائم أنفقوا نسبة أعىل من املال عىل الغذاء من 

مستلمي النقد، ومل يتم بيع أي من التوزيعات الغذائية أو القسائم 

لرشاء سلع أخرى. إىل جانب اإلستهالك الغذايئ كان هناك توّجه لدى 

مستلمي الغذاء بأن يشاركوا حصتهم مع األصدقاء أو العائلة أو حتى 

توفريها بهدف إستخدامها يف وقت الحق. أفاد مستلمو النقد أنهم وفّروا 

حصة ضئيلة من النقود إلستخدامها الحقاً وأنفقوا نسبة صغرية عىل 

املواد غري الغذائية.

• املعرفة الغذائية: إزدادت درجة املعرفة الغذائية من املعرفة األساسية 	

إىل درجة املتابعة. كانت الزيادة األبرز يف املعرفة حول املواد الغذائية 

التي تشّكل مصدراً غنياً للحديد والفيتامني وحول املامرسات السليمة 

لتغذية األطفال. 

• األمن الغذايئ: عززت كل من النامذج الثالثة اإلستهالك الغذايئ وتناول 	

السعرات الحرارية والتنوع الغذايئ بشكل ملحوظ.

• فقر الدم: مل تؤد املشاركة اإلجاملية يف الربنامج إىل تغريات هامة يف 	

معدالت الهيموغلوبني أو فقر الدم عند صغار األطفال أو الفتيات 

املراهقات. مع ذلك، أّدى الربنامج إىل إنخفاض حاد يف معدالت 

الهيموغلوبني وزيادة يف معدالت فقر الدم لدى األطفال يف املجموعة 

الغذائية، والسبب قد يعود إىل التنّوع املحدود يف التوزيع الغذايئ.

• الكلفة: يف ما يتعلق بالفعالية من حيث الكلفة، كانت القسائم أقل 	

الوسائل تكلفة لتحسني النتائج يف مجال األمن الغذايئ بينام كانت تكلفة 

الغذاء األكرث إرتفاعاً.

1 تقييم تأثري النقد وقسائم الغذاء وتوزيع الغذاء بني الالجئني الكولومبيني واإلكوادوريني 

الفقراء يف كارتيش وسوكومبيوس- املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية/برنامج األغذية 
العاملي )التقرير النهايئ( بقلم هيدروبو وآخرون –17 ترشين األول 2012

صعوبة يف فتح حساب مرصيف بسبب إفتقارهم لبطاقات الهوية أو ألن 

املرصف رفض طلبهم مام خلق ردة فعل سلبية إزاء املرشوع.

• زاد برنامج النقد مقابل املمتلكات والغذاء مقابل املمتلكات من 	

إستهالك األرس للغذاء واإلحتفاظ باملوايش.

• كانت الودائع املرصفية أكرب مام إعتاد عليها األشخاص، لذلك  تم رصف 	

النقد خالل فرتة قصرية )ومل يدم طوال الشهر(.

• ذكر ان التوزيعات الغذائية والنقدية ساعدت عىل حل املشاكل العائلية. 	

لكن العديد من املستفيدين من برنامج النقد مقابل املمتلكات وصفوا 

كيف أن تدفق النقد سبب مشاكل جديدة.

• معظم األشخاص الذين إستلموا املاعز والغذاء فضلوا هذه التوزيعات 	

عوضاً عن املال. األسباب شملت الخسارة املحتملة للقوة الرشائية وعدم 

قدرتهم عىل كبح جامح رصف النقد.

• قال معظم املستفيدين من برنامج النقد مقابل املمتلكات إنهم يفضلون 	

إستالم الغذاء، مع أن الكثري منهم فضل النقد. حظي أولئك الذين 

فضلوا النقد عىل فرص محدودة لكسب الدخل. من بني أولئك الذين 

فضلوا النقد، قال املشاركون أن النقد سمح لهم مبعالجة عدة حاجات 

وأعطاهم القدرة عىل الخيار.

• مع أن عادات الرصف تغريت خالل الربنامج، كان أكرب جزء من النفقات 	

عىل الغذاء خالل فرتة الربامج.

تفيد هذه الدراسة أنه بالرغم من أن برنامج النقد مقابل اململتكات قد يتفوق 

عىل توزيع الغذاء يف املناطق حيث تعمل األسواق يجب األخذ يف عني اإلعتبار 

عوامل أخرى مثل مشاركة املرأة والرجل وأفضلية املستفيد والتأثريات السلبية 

واإلستجابات عند تصميم الربنامج. يف النهاية، بالرغم من وجود الكثري من 

أوجه التشابه بني النامذج املختلفة الخاصة بتبادل املمتلكات، قد ال تكون 

هذه النامذج قابلة للتبادل وال ميكن التوقع منها أن تحقق نتائج متشابهة.

النساء والرجال يف كيليفي يعملون 
عىل حفر حوض مياه كبري 
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سبل العيش، والقدرة على التأقلم، والغذاء، وبرامج النقد والقسائم

ي قياس الجوع 
طريقة جديدة �ف

ي
وإنعدام االأمن الغذا�أ

إدارة مخاطر الكوارث فيما بعد 
أهداف التنمية للعام 2015:

ات محتملة أهداف ومؤ�ش

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(

بقلم توم ميتشيل وآخرون

إن منظمة األغذية والزراعة عىل وشك إختبار منهج جديد لقياس مستويات 

الجوع وإنعدام األمن الغذايئ يف كافة أنحاء العامل بشكل أرسع وأدق من 

خالل تجربته ميدانياً. حالياً ترصد املنظمة توفر املواد الغذائية عىل املستوى 

الوطني. وسوف يقوم مؤرش جديد بقياس قدرة وصول األفراد إىل الغذاء 

وسيقدم فكرة أوضح عن التجارب الشخصية يف سياق إنعدام األمن الغذايئ.

يعتمد املنهج الجديد املعروف بإسم »مرشوع أصوات الجائعني« عىل جمع 

معلومات متثيلية وطنية حول مدى الجوع وشدته من عينة  شملت ما بني 

1000 و5000 شخص )حسب عدد السكان يف البلد( خالل مسح سنوي.

ستربز اإلجابات عىل مثانية أسئلة )راجع املربع 1( حول ما إذا عاىن املستجيبون 

من إنعدام األمن الغذايئ يف األشهر اإلثني عرش املاضية وكيف كانت تجربتهم.

ستتم تجربة املرشوع يف أربع دول هي: أنغوال وإثيوبيا وماالوي والنيجر يف 

آذار 2013، وسوف يتم تطبيقه يف 150 دولة. سيرسي املرشوع ملدة خمس 

سنوات وينبثق عنه معيار جديد معتمد من قبل منظمة األغذية والزراعة 

لرصد مستويات األمن الغذايئ الذي قد يتم إعتامده عند إجراء مسوحات 

أرسية.

تستغرق نتائج املسوحات بضعة أيام لتجميعها مام يعطي منظمة الفاو 

الفرصة لتكوين صورة واقعية عن وضع إنعدام األمن الغذايئ يف البلد. ستكون 

هذه الفرصة األوىل التي تتوىل فيها املنظمة مسؤولية جمع البيانات. يف موازاة 

ذلك، ستساعد املنظمة الدول يف شمل املنهج يف خططها املتواصلة للمسوحات 

والربامج لضامن اإلستدامة يف املستقبل.

المربع 1: ثمانية أسئلة

فتقار  ي وقت ما بسبب االإ
ي عسش الماضية، هل حدث �ف

ث�ف خالل االأشهر االإ
إىل المال أو الموارد أخرى:

أن شعرتم بالقلق من إستنفاذ الغذاء؟. 1
أن عجزتم عن تناول الغذاء الصحي والمغذي؟. 2
أن تناولتم بضعة أنواع من االأغذية فقط؟. 3
ف عليكم تخطي وجبة غذاء؟. 4 أن تع�ي
أن تناولتم أقل مما تعتقدون ما يلزم لكم؟. 5
ل؟. 6 ف ي الم�ف

أن إستنفذت كميات الغذاء �ف
أن شعرتم بالجوع ولكن لم يتسن لكم تناول الطعام؟. 7
أن قضيتم يوماً كامالً من دون غذاء؟. 8

يعد شمل إجراءات لتشجيع إدارة مخاطر الكوارث فيام بعد أهداف التنمية 

للعام 2015 رضورياً لتحفيز اإلستثامر مسبقاً قبل حصول الصدمات لحامية 

األشخاص ووسائل رزقهم وأيضاً لتوفري املال. يدرس هذا التقرير الصادر من 

مؤسسة التنمية يف املهجر الخيارات لدمج إدراة مخاطر الكوارث يف إطار 

عمل التنمية بعد العام 2015. يتضمن التقرير مثانية فصول حرر كل واحد 

منها خرباء دوليني رياديني إلستكشاف ثالثة سيناريوهات لدمج إدارة مخاطر 

الكوارث.

غاية مستقلة معنية بالكوارث مدعومة باألهداف. يقيم التقرير األهداف . 1

املعنية بخفض معدل الوفيات وخفض الخسائر اإلقتصادية والحد من 

اإلفقار وحامية األنظمة الصحية وتحسينها.

هدف معني بالكوارث يقع ضمن غاية حول . 2

القدرة عىل التكيف واألمن أو معالجة العراقيل 

أمام التنمية واإلنتفاع من التقييامت املفصلة لألهداف املذكورة أعاله.

دمج إدارة مخاطر الكوارث يف غايات أخرى. يسلط التقرير الضوء بشكل . 3

خاص عىل طرق تضمني إدارة مخاطر الكوارث يف الغايات املعنية بخفض 

مستوى الفقر والرتبية.

التقرير متوفر عىل موقع مؤسسة التنمية يف املهجر عىل الرابط التايل: 

http://www.odi.org.uk

مجموعة من األشخاص يف ملجأ للغذاء يف خاسداالي يف بنغالدش 
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سبل العيش، والقدرة على التأقلم، والغذاء، وبرامج النقد 
والقسائم

ي
اء حول قياس القدرة عىل التكيف لالأمن الغذا�أ إستشارة الخ�ب

ملخص إجتامع  عقد يف روما بني 19 و21 شباط 2013

العمل يف الحقل كجزء من مرشوع 
تطوير وسائل الرزق

إن القدرة عىل التكيف هي عبارة عن مفهوم جديد نسبياً يف مجتمع التنمية 

األوسع، وهناك نقص يف تأثري برامج القدرة عىل التكيف ممكن تفهمه. 

ستشكل القدرة عىل قياس نتائج القدرة عىل التكيف عىل مستوى األرس 

واملجتمع وعىل املستوى الوطني نقطة تحول مهمة يف تحقيق قدرة عالية عىل 

التكيف. هناك مناذج مختلفة لقياس القدرة عىل التكيف قيد التطور رغم أنه 

ال يوجد أي معيار.

إستضافت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي إجتامعاً إلستشارة 

الخرباء حول قياس القدرة عىل التكيف مع األمن الغذايئ بالتعاون مع شبكة 

املعلومات حول أمن الغذاء للتشاور مع الجهات املعنية واملانحني ومامريس 

املهنة حول موضوعني رئيسيني هام:

• ما هي الحاجات األساسية والتحديات أمام دمج قياس القدرة عىل 	

التكيف يف الربامج الحالية؟

• ما هي املناهج املتبعة حالياً من قبل املنظامت املختلفة لقياس القدرة 	

عىل التكيف؟

كان الهدف من اإلجتامع تشجيع التفاهم املشرتك حول املواضيع األساسية فيام 

يتعلق بقياس القدرة عىل التكيف واإلتفاق عىل الخطوات التالية لتحسني هذه 

املناهج ليك تلبي الحاجات املعلوماتية لصانعي القرارات.

أوصت مجموعة الخرباء بأن تلعب شبكة معلومات األمن الغذايئ دوراً رئيسياً 

يف امليض قدماً بقياس القدرة عىل التكيف من خالل تسهيل تشكيل:

• مجتمع من املامرسة مخصص لقياس القدرة عىل التكيف عىل األمن 	

الغذايئ والتغذية  كمنتدى لتباحث اآلراء بني مامريس املهنة.

• مجموعة عمل تقنية صغرية موجهة للعمل معنية بقياس القدرة عىل 	

التكيف من أجل تطوير إطار تحلييل وباإلضافة اىل لتوجيهات واملبادىء 

واملامرسات السليمة لقياس القدرة عىل التكيف ومراجعة دراسة 

الحاالت والدراسات التجريبية وإجراء املزيد من الفحوصات للتوجهات 

املوجودة يف سياقات مختلفة.

• الوسائل املتناسقة: ستساعد شبكة معلومات األمن الغذايئ عىل التوصل 	

إىل إتفاقية حول إطار تحلييل شامل  وتطوير مجموعة مشرتكة من 

املؤرشات لقياس القدرة عىل التكيف املتعلقة باألمن الغذايئ.

للمزيد من املعلومات حول شبكة معلومات األمن الغذايئ أو نتائج 

اإلستشارات يرجى مراسلة: luca.russo@fao.org  أو 

mark.smulders@fao.org

معلومات وأوراق إضافية حول القدرة عىل التكيف:

• ين 	 ، تسش ف ي الوكالة بقلم آدم باين وسايمن ليف�ي
تحليل مفاهيمي حول وسائل الرزق والقدرة عىل التكيف: معالجة إنعدام االأمن �ف

http://www.odi.org.uk/publications/6976-resilience-livelihoods-agency-socio-economic-security.2012 نوفم�ب/ ي
الثا�ف

• /نوفم�ب 2012 	 ي
ين الثا�ف ي تيغراي، إثيوبيا، بقلم بابو فييتال ودان ماكسويل، تسش

ي وسائل الرزق �ف
القدرة عىل التكيف والتغ�ي �ف

http://sites.tufts.edu/feinstein/2012/resilience-and-livelihoods-change-in-tigray-ethiopia          

• امج 	 ي إحتماالت وحدود مفهوم القدرة عىل التكيف فيما يتعلق ب�ب
القدرة عىل التكيف: المثالية الجديدة أو إستبداد جديد؟ تأمل �ف

، أيلول/سبتم�ب 2012 ف التخفيف من �عة التأثر بقلم كريستوف بينيه ورايتشل غودفري وود وآندرو نيوشام ومارك دايف�ي
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp405.pdf          
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مزارع يعرض كيف يضاف السامد العضوي إىل يقطني مزروع يف نظام حفر 

سبل العيش، والقدرة على التأقلم، والغذاء، وبرامج النقد والقسائم

ي المنازل عىل التخفيف من تأث�ي حدة ملوحة  مساعدة بستان�ي
ي بنغالدش

بة �ف ال�ت

بقلم إريكا روي خيرتان من منظمة هيلني كيلر الدولية 

املقال األصيل يف تقرير التبادل امليداين 44 ص 63

ميكن أن يكون اإلنتاج املنزيل للغذاء طريقة فعالة ملساعدة األرس يف زيادة 

إمدادهم بالغذاء املغذي ومصادر دخل جديدة. تفرض التغريات املناخية دمج 

مامرسات جديدة يف برامج اإلنتاج املنزيل للغذاء خاصة يف املناطق املعرضة 

للفيضانات املتكررة والتي تؤدي إىل زيادة يف ملوحة الرتبة.

أجرت منظمة هيلني كيلر الدولية مسحاً يف أيار عام 2012 يف شيمناغار وهي 

مقاطعة فرعية يف جنوب غرب بنغالدش تحد خليج البنغال، لتحديد أكرث أنواع 

الخضار تحمالً ولتوثيق املامرسات املحلية للتغلب عىل ملوحة الرتبة ووضع 

توصيات ملساعدة األرس يف املناطق ذات نسبة ملوحة عالية عىل اإلستمرار يف 

إنتاج الخضار.

تم توثيق املامرسات الرئيسية املستخدمة للتخفيف من تأثري ملوحة الرتبة 

عىل الحدائق املنزلية، وهي كالتايل: 

• تغطية األرض بتنب األرز وليف جوزة الهند )األلياف الطبيعية من قرشة 	

فاكهة جوز الهند( أو مواد عضوية أخرى متوفرة محلياً لزيادة إحتباس 

املياه يف الرتبة.

• إستحداث حفر للسامد العضوي وإستخدام هذه األسمدة يف تهيئة الرتبة 	

وإدارتها.

• إستخدام الكلس ملعالجة الرتبة املالحة.	

• التصفية عن طريق املياه )مترير املياه يف الرتبة إلخراج امللح(	

• زراعة البذور يف أحواض مع تربة جيدة )تربة تم تصفيتها من امللح 	

ومتّت تهيئتها بالسامد الطبيعي والعضوي( ونقلها إىل الحقول بعد 

هطول أمطار غزيرة.

• زراعة البذور يف أحواض صغرية حيث الرتبة مصفاة من أجل تخفيف 	

نسبة امللوحة وتغذيتها بالسامد العضوي.

تتضمن املحاصيل ذات القدرة األكرب عىل التغلب عىل امللوحة السبانخ الهندي 

واليقطني الحلو والبامية  والكانغكونغ )خضار ورقية خرضاء اللون غنية 

بالفيتامانات أ و يس باإلضافة إىل الحديد والكالسيوم(.

يف املناطق األكرث تأثراً بامللوحة يف الرتبة، ميكن إستعامل حاويات الحدائق مع 

أكياس النايلون وأكياس التسوق املصنوعة من ألياف الجوت وسطول قدمية 

من الحديد والبالستيك وأوعية من الطني كوسائل فعالة لزيادة عدد مواسم 

الزرع وتنوع الحدائق. قد تكون هذه التقنيات مالمئة يف مناطق أخرى غري 

بنغالدش التي تتأثر بالفيضانات أو الجفاف والتي ينتج عنها تربة مالحة.

إمرأة تقف يف حديقتها 

املتلفة كلياً
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إجتماع رفيع المستوى لحركة  
تعزيز التغذية )سكالينغ آب 

)SUN -نيوتريشن

المؤتمر حول عدالة الجوع والتغذية 
والمناخ

المؤتمر الدوىلي لمكافحة سوء تغذية االأطفال

ي شبه 
سد الثغرة االأمنية الغذائية �ف

فريقية: الطريق إىل القدرة  الصحراء االإ
عىل التأقلم والتنمية 

إستضافته اليونيسف ومنظمة التحالف ضد الجوع

يا ي نيج�ي
ي �ف

القمة الوطنية حول الصحة واالأمن الغذا�أ

إجتماع اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لالأمم المتحدة 
تحت عنوان »إلتقاء العقول« حول تأث�ي التغذية عىل 

االأنظمة الغذائية

األحداث
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نتشار  ي موقع بارز وتحظى بإهتمام غ�ي مسبوق واسع االإ

يعت�ب العام 2013 عاًما مهماً للتغذية. تقع التغذية �ف
نتشار. فيما يىلي ملخص عن االأحداث  ي محاولة لمكافحة سوء التغذية الواسع االإ

وعىل المستوى العالمي �ف
ي العام 2013 .

ف عىل التغذية الجارية �ف ك�ي الرئيسية ذات ال�ت

14-15 آذار يف بروكسيل، بلجيكا

دبلن بني 15-16 نيسان 2013

بني 14-15 أيار يف باريس، فرنسا

25-27 آب يف آيو، نيجرييا

25-28 آذار 2013

إستضافت املفوضية األوروبية هذا اإلجتامع الذي ضم ممثلني من دول حركة صان واملانحني 

ووكاالت األمم املتحدة واألكادمييني وقطاع األعامل ملناقشة ضامن بقاء التغذية يف أولوية 

جدول أعامل التنمية الدولية. تباحث املجتمعون حول أفضل الطرق لضامن وجود خصائص 

التغذية يف سياق ما بعد تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة، 

وتباحثوا أيضاً يف كيفية إحتساب كلفة ومتويل وقياس تأثري إستثامرات التغذية وكيفية ضامن 

بذل كل الرشكاء الرئيسيني جهود مستدامة للقضاء عىل كافة أشكال سوء التغذية.

للمزيد من املعلومات ونتائج اإلجتامع، يرجى مراجعة الرابط التايل: 

http://capacity4dev.ec.europa.eu/hunger-food-security-nutrition/event/

scaling-nutrition-sun-movement-senior-level-meeting

جمع هذا املؤمتر صغار منتجي الغذاء وكبار املسؤولني من 

أكرث من 100 دولة وقادة سياسيني ومنارصين وصانعي 

القرارات للتعلم عن الروابط املحلية والفيديرالية والدولية 

بني املناخ والجوع والتغذية والحلول لهذه املشاكل املرتابطة. 

لإلطالع عىل األوراق وبث الشبكة )الويب كاست( واملزيد 

عن املؤمتر يرجى مراجعة الرابط التايل: 

http://www.eu2013.ie/events/event-items/hncj

جمع هذا املؤمتر حوايل 400 مشارك وساهم يف تعزيز الحوار 

بني الجهات املعنية )كأعضاء من الحكومات وبرملانات 

شبه الصحراء اإلفريقية وممثلني عن املجتمع املدين املحيل 

واملنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة 

والدول املانحة والقطاع الخاص(. ركزت العروض والنقاشات 

عىل التحديات الرئيسية عن الدمج وتوفر الغذاء املكمل 

والقدرة عىل الوصول إليه واإلٍسرتاتيجيات متعددة القطاعات 

واإلرادة السياسية املتزايدة.

للمزيد من املعلومات حول نتائج املؤمتر يرجى مراجعة 

الرابط التايل: 

www.child-undernutrition-conference.org

ما بعد العام 2015: تحدي تأمني أمن غذايئ وصحة أفضل للجميع يف نيجرييا. تهدف القمة إىل 

تطوير جدول أعامل عميل حول الصحة واألمن الغذايئ لنيجرييا للسنوات الخمسني املقبلة. 

ناقش هذا اإلجتامع التقني األثر 

الغذايئ للسياسات التي تقولب 

األنظمة الغذائية للدول واألطر 

واألدوات الواجب إستخدامها 

لوصف السياسات الوطنية يف مجال 

الغذاء والزراعة وتحليلها. ساهم 

اإلجتامع يف زيادة الفهم حول دور أنظمة الزراعة واألمن الغذايئ والغذاء يف العبء الثاليث 

لسوء التغذية، وأبرز رضورة قيام الجهات املعنية باألخذ يف عني اإلعتبار سلسة اإلمداد الغذايئ 

من اإلنتاج إىل اإلستهالك. سوف يتم توجيه  التخطيط من أجل املؤمتر الدويل حول التغذية 

املزمع عقده يف ترشين الثاين بناًء عىل التوصيات املنبثقة عن اإلجتامع.

حرض اإلجتامع أكرث من 70 خبري ومامرس مهنة التغذية من العديد من املنظامت. لإلطالع 

عىل العروض من اإلجتامع يرجى مراجعة الرابط التايل: 

http://www.unscn.org/en/sessions/unscn_meetings_2013/mom_report_

and_presentations.php

اليوم الثاين من املؤمتر-تنايستي 

إميون غيلمور وآل غور



األحداث

قمة الجوع والتغذية - حدث سبق 
ي المملكة 

ي �ف
قمة مجموعة الدول الثما�ف

المتحدة. التغذية من أجل النمو ومكافحة 
الجوع من خالل العمل والعلوم

)21+ICN( المؤتمر الدوىلي حول التغذية

دعوة االألف يوم إىل العمل 

المؤتمر الدوىلي حول التغذية

مجلة »ذا النسيت«)The Lancet(  تطلق 
سلسلة التغذية لالأم والطفل!

8 حزيران يف لندن، اململكة املتحدة

بني 13-15 ترشين الثاين/نوفمرب 2013 يف روما

10 حزيران/يونيو 2013 يف واشنطن العاصمة

15-20 أيلول 2013 يف غرناطة، إسبانيا

13 حزيران 2013

يف 8 حزيران شاركت كل من الحكومة الربيطانية ومؤسسة صندوق 

اإلستثامر للطفولة وحكومة الربازيل يف إستضافة حدث عىل مستوى 

رفيع لكسب الدعم واإللتزام املايل من أجل توسيع نطاق التغذية. 

كانت إحدى النتائج الرئيسية إصدار» ميثاق التغذية من أجل النمو« 

حيث تعهدت الجهات املانحة والدول أكرث من 4 مليار دوالر أمرييك 

للقضاء عىل سوء التغذية عند األطفال مع مضاعفة املساهامت إىل 

900 مليون دوالر أمرييك بحلول العام 2020.

للمزيد من املعلومات يرجى مراجعة الرابط التايل:

http://www.gov.uk/government/news/uk-to-host-high-

level-meeting-on-global-nutrition-and-growth

بعد واحد وعرشين سنة عىل املؤمتر الدويل األول حول التغذية، 

سيقوم ICN+21 مبراجعة التقدم واإلنجازات التي أحرزت منذ 

العام 1992 يف توسيع نطاق التدخالت الخاصة بالتغذية و املتأثرة 

بالتغذية وإجراءات السياسة الرضورية للدعم.

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة الرابط التايل:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agn/pdf/

Prova_3coretta4_LOWRES.pdf

إستضافت منظمة كونرسن العاملية )Concern Worldwide( ومنظمة الخبز من 

أجل العامل )Bread For the World( حدثاً يف واشنطن العاصمة لتسجيل بلوغ األلف 

يوم للدعوة إىل العمل. كانت مبثابة فرصة للتأمل واإلحتفال بالتقدم املحرز عىل مدى 

األلف يوم وتجديد اإللتزام السيايس لتوسيع نطاق التغذية وإلطالق رسمياً شكبة حركة 

تعزيز التغذية )سان(- املجتمع املدين )SUN CSO Network( . حرض املؤمتر ممثلون 

من كافة أنحاء العامل وسيكون التقرير متوفراً خالل األسابيع القادمة.

سيغطي برنامج املؤمتر الدويل حول التغذية 

للعام 2013 نقاشات وعروض حول التغذية 

والرضاعة. من املتوقع أن يحرض أكرث من 

4000 أخصايئ يف هذه املجاالت.

تَسجل اآلن! للمزيد من املعلومات يرجى 

زيارة الرابط التايل:

http://icn2013.com/pages/welcome

يف 6 حزيران/يونيو أطلقت مجلة “ذا النسيت” سلسلة من أربع صفحات تعيد تقييم 

مشاكل سوء التغذية عند األم والطفل، بارزًة أن سوء تغذية األطفال يشكل %45 من 

حاالت وفيات األطفال. تقوم هذه السلسلة أيضاً بدراسة املشاكل املتنامية للوزن الزائد 

والسمنة عند النساء واألطفال ونتائجهام يف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط. 

تضع أيضاً إطاراً ملسببات سوء التغذية والتدخالت الخاصة  بالتغذية واملتأثرة بالتغذية 

الرضورية ملعالجتها. يويص املؤلفون بحزمة من عرشة تدخالت محددة ويشددون عىل 

أهمية خلق بيئة مساعدة لخفض نسبة سوء التغذية.
ا

الرابط اإللكرتوين: 

http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-nutrition
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مجموعة أدوات حول حماية وتشجيع تغذية االأمهات واالأطفال

هي عبارة عن مجموعة أدوات لحاالت اإلستقرار واألزمات والطوارىء يف أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي من البنك 

الدويل )متوفرة يف اللغتني اإلسبانية واإلنكليزية(

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/EXTLACREG-/

TOPHEANUTPOP/EXTLACREGTOPNUT/0,,contentMDK:23342299~pagePK:34004173~piPK

:34003707~theSitePK:4160378,00.html

ية  وس نقص المناعة البسش مورد شامل حول السياسة الدولية عن ف�ي
المكتسب والرضاعة 

يتضمن املورد ستة أجزاء تحدد السياسة الحالية وترسم تطور التوصيات السابقة وتتابع أثر 

فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب عىل النساء وأطفالهن وتراجع األبحاث السابقة والحالية 

حول إنتقال فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب عن طريق الرضاعة. كام أنها تعطي 

املشورة وتضع الئحة باملواد التدريبية واملعلوماتية التي ميكن الحصول عليها بسهولة.

خصص املورد لالستعامل من قبل واضعي السياسة ومنارصي الرضاعة وناشطني يف مجال 

صحة املرأة وغريهم من العاملني يف مجال الصحة العامة يف املجتمع.

http://www.waba.org.my/whatwedo/hcp/ihiv.htm#kit>http://www.waba.org.my/whatwedo/hcp/

ihiv.htm#kit

دليل برنامج تغذية الرضع وصغار االأطفال التابع لليونيسف

يحتوي هذا الدليل عىل معلومات مفصلة حول تغذية الرضع وصغار األطفال بشكل عام وخاصة 

يف الحاالت الصعبة التي تشمل إطار فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب و حاالت الطوارىء. 

يتطرق الدليل أيضاً إىل سوء تغذية األمهات بشكل مخترص.

يعد هذا الدليل مرجع واحد حول برامج تغذية الرضع وصغار األطفال مع توجيهات مفصلة 

وعملية حول كيفية تصميم وتطبيق مناطق عمل تغذية الرضع وصغار األطفال الرئيسية املوىص 

بها بشكل شامل. 

http://www.unicef.org/nutrition/files/Final_IYCF_programming_guide_2011.pdf

دليل »ريتش« )REACH( لمسّهىلي البلد 

هو عبارة عن دليل للميرسين يف البلد أصدر يف كانون األول 2012. يصف الدليل كيف تتطور عملية »ريتش« 

)REACH(  ويحدد املراحل املختلفة ل«ريتش« والفاعلني املعنيني. يستقي األمثلة من الدول التجريبية ل«ريتش« مثل 

جمهورية الوس الدميقراطية الشعبية وموريتانيا وسيريا ليون ويسلط الضوء عىل النتائج الرئيسية من التحاليل متعددة 

القطاعات. يف حني أن الدليل موجه إىل الجمهور األول، أي املسّهلني، قد تجد الجهات املعنية من دول أخرى املعلومات 

املوجودة فيه مفيدة ومرتبطة بعملهم.
 

لطلب نسخة من الدليل يرجى زيارة موقع »ريتش« عىل الرابط التايل:

http://www.reachpartnership.org/home

reachpartnership@wfp.org :أو املراسلة عىل الربيد اإللكرتوين

التدريب عىل تأييد التغذية: تقوية قدرة التأييد 
ي 

ي التغذية والنتائج �ف
ستثمارات �ف لتوسيع نطاق االإ

أوغندا

هذه مجموعة مفيدة من أدوات التدريب عىل التأييد الذي ميكن إستعامله و تطبيقه يف دول أخرى:  

http://www.fantaproject.org/publications/antibiotics_SAM_2012.shtml

األدوات والتدريب
ب

ت والتدري
دوا االأ

عاملة صحية يف اثيوبيا تسدي 
نصائح عن التغذية والصحة 
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طفل يتناول ال BP100 يف مركز 
التغذية العالجي يف فريتاون

زاوية للرضاعة يف أحد 
املخيامت يف تنزانيا

أم تطعم طفلها يف 
الهضاب
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األدوات والتدريب

ب
التدري

جداول مؤ�ش كتلة الجسم ومؤ�ش 
كتلة الجسم حسب العمر لالأطفال 

ف 5 و18 سنة وجداول  ف ب�ي والمراهق�ي
مؤ�ش كتلة الجسم للراشدات غ�ي 

ي 
الحوامل وغ�ي المرضعات وغ�ي الّلوا�ت

يوازي عمرهن ال19 سنة وما فوق

متت مراجعة النسخة يف كانون الثاين 2013

تعد هذه الجداول مرجع رسيع ملقدمي العناية الصحية حيث تساعدهم عىل تحديد الوضع الغذايئ لألطفال الذين 

يزيد عمرهم عن 5 سنوات مبا يف ذلك املراهقني وغري الحوامل وغري املرضعني من الراشدين. تتوفر التامرين العملية 

ملساعدة مقدمي العناية الصحية يف إستخدام هذه الجداول، وهي متوفرة باللغات التالية: اإلنكليزية والفرنسية 

واإلسبانية والربتغالية. 

تم نرش هذا الدليل يف العام 2012 وتوجد نسخة جديدة منه مع الجداول املنقحة عىل الرابط التايل: 

http://www.fantaproject.org/publications/BMI-charts.shtml

إن »أداة الصحة الواحدة« هي عبارة عن برنامج معلومايت َصمم لدعم اسرتاتيجيات الطاقم الوطني والقطاعات 

الغذائية ذات الصلة فيام يتعلق بالكلفة وامليزانية والتمويل والتنمية ولتطوير سيناريوهات التمويل عىل مستوى 

الدول. لقد تم تطوير الربنامج من قبل وكاالت األمم املتحدة والبنك الدويل. هذه األداة مصممة للخرباء العاملني 

يف مجال تخطيط الصحة. لتحميل التقرير واإلطالع عىل أمثلة من الدول حيث تم إستخدام الربنامج يرجى زيارة 

http://www.futureinstitute.org/onehealth.aspx :الرابط التايل

سوء التغذية الحاد المعتدل: أداة لصناعة 
القرار

 
قام فريق عمل سوء التغذية الحاد املعتدل بتطوير أداة لصنع القرار تدعم 

مامريس مهنة التغذية يف الحاالت الطارئة ملعرفة أي نوع من التدخل هو 

األكرث مالمئة ملنع سوء التغذية الحاد املعتدل ومعالجته.  هذه األداة تعد 

وثيقة سارية املفعول. 

لتحميل األداة يرجى زيارة الرابط التايل: 

http://www.unicef.org/nutritioncluster/index_cmam.html

ي للتقييم الشبه كمي للوصول 
المرجع التق�ف

والتغطية والتقييم المبسط لضمان الجودة 
تاحة والتغطية   لالإ

قام مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية- )2( بالتعاون مع منظمة فاليد 

إنرتناشونال ومنظمة التحالف ضد الجوع ومنظمة كونرسن الدولية وجامعة 

تافتس وبرايكستون هيلث بتطوير مرجع/دليل تقني لوسيلتني جديدتني لتقييم 

املوارد ذات التغطية املنخفضة لتقييم توفر اإلدراة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد وبرامج تغذية إختيارية أخرى وتغطيتها.  تجمع الوسيلة األوىل، أي 

التقييم الكمي الجزيئ لإلتاحة والتغطية، بيانات عمليات الرصد الروتيني للربامج 

واملعلومات الكمية ومسوحات كمية لعينات صغرية. أما الوسيلة الثانية، أي التقييم املبسط لضامن جودة األرض 

لإلتاحة والتغطية، هي وسيلة كمية لعينة صغرية ميكن إستخدامها للتحديد عىل الخريطة وتقدير التغطية للمناطق 

الكربى.

http://www.fantaproject.org/publications/squeac-sleac.shtml :املرجع الفني متوفر عىل الرابط التايل

أم مع طفلها الصغري يف نجيم

بائعون صغار يقولون إن حبوب قمح الرسغوم 
األقل كلفة واملنتجة عن طريق الربنامج الريادي 
ملساعدة األسواق تلقى رواجاً عند الزبائن

فريق عمل للتقييم 
الكمي الجزيئ لإلتاحة 
والتغطية يبحث عن 
التحكامت للحي

C 
Ba

rr
et

t, 
Ke

ny
a

C-
SA

FE
, Z

im
ba

bw
e,

 2
00

4
IR

C,
 C

ha
d 

©



29

ب
التدري

تحويل أفكار التغذية والسياسة والنتائج 

ي معهد دراسات التنمية 
ف 15 تموز 2013 -الجمعة 19 تموز 2013 �ف ثن�ي االإ

ي برايتون
�ف

من املتوقع أن يكون املشاركون مجموعة متنوعة كبرية من صانعي السياسة واملؤثرين ومامريس مهنة التغذية 

من كافة أنحاء العامل، من الحكومات والوكاالت الثنائية واملتعددة والجمعيات غري الحكومية واملنظامت اإلعالمية 

ومنظامت الفكر. هذه الدورة مخصصة لألشخاص الذين يريدون ترسيع وزيادة جهودهم يف خفض معدل سوء 

التغذية والتأثري عىل اآلخرين يف هذا املجال. تكلف الدورة 2950 جنيه إسرتليني وتشمل كلفة اإلقامة ووجبات 

الطعام.

http://www.ids.ac.uk/events/transforming-nutrition-ideas-policy-and-outcomes-2013

نامج نتائج التغذية  ي ل�ب نموذج تدري�ب

هو عبارة عن دورة مجانية للتعلم عن بعد تقدمها كلية لندن 

للنظافة والطب اإلستوايئ. يتضمن منوذج التدريب دورات أساسية 

حول أسباب ونتائج سوء التغذية والتقييم الغذايئ والربمجة 

باإلضافة إىل مواضيع متنوعة مرتبطة. 

http://www.Ishtm.ac.uk/eph/dph/research/nutrition/

programming_nutrition_outcomes_module.html

نت ن�ت جتماعي ع�ب االإ دورة التعلم عن شبكات االأمان االإ

لتلبية حاجة صانعي القرارات لفهم الدور التي تلعبه شبكات األمان يف خفض مستوى الفقر ولبناء األمن الغذايئ، 

قامت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بالتعاون مع فريق عمل شبكة األمان للبنك الدويل بإنتاج دورة 

تعليمية مجانية للتعلم عرب اإلنرتنت عن شبكات األمان االجتامعي. تتضمن هذه الدورة أيضاً موارد للمدربني ميكن 

تعديلها حسب الحاجات املحلية.

الدورة متوفرة مجاناً عىل الرابط التايل:

http://www.foodsec.org/web/newsevents/news/newsdetail/en/?no_cache=1&dyna_

fef[backuri]=%2Fweb&dyna_fef[uid]=116781

نت ن�ت دورة تعلم عن معالجة وإدارة سوء التغذية عند االأطفال ع�ب االإ

)Southampton(  أنتجت جامعة ساوثهامبتون

يف اململكة املتحدة- بريطانيا وفريق العمل الدويل 

ملكافحة سوء التغذية دورة مجانية لتدريب 

األخصائيني املحليني يف مجال الصحة عىل معالجة 

وإدارة سوء تغذية األطفال بناء عىل توجيهات منظمة 

الصحة العاملية. ميكن إستخدام املواد يف بيئة تعليمية.

https://www.som.soton.ac.uk/learn/test/nutrition/Default.asp

دورة إيراسموس موندوس 
ي ماجيست�ي الصحة العامة 

�ف
والكوارث عىل مدى سنة واحدة

يشارك يف تنظيم هذا الربنامج فرق يف جامعة أوفييدو )Oviedo( يف إسبانيا ومعهد كارولينسكا )Karolinska( يف 

السويد و)CRED( يف جامعة لوفان )Louvain(يف بلجيكا. إن الربنامج هو برعاية املفوضية األوروبية التي متلك 

www.pubhealthdisasters.eu  .أيضاً دعامً مادياً للمواطنني من دول خارج اإلتحاد األورويب

األدوات والتدريب

قياس محيط أعىل الذراع يف 
مسح ملنطقة صغرية
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أطفال يساعدون يف جمع الغذاء 
يف مركز توزيع  لأليتام واألطفال 

الضعفاء يف كابريفي

أطفال ينتظرون مع مقدمي العناية 



30

املوارد املتعلقة بالتغذية للعاملني في مجالي الطوارئ والتنمية
يقدم منتدى en-net عرب اإلنرتنت دعامً تقنياً رسيعاً للعاملني يف مجال التغذية وقطاعات 

األمن الغذايئ يف الطوارىء والتنمية. ميكن للمستخدم أن يطرح سؤاالً تحت إسمه أو 

تحت إسم مجهول عىل املنتدى يف واحدة من العديد من املجاالت التي تتناول مواضيع 

مختلفة تشمل الوقاية من سوء التغذية الحاد الشديد ومعالجته والوقاية من سوء التغذية 

الحاد املعتدل ومعالجته، والتقييم وإجراءات تغذية الرضع وصغار األطفال والتوزيع العام 

للحصص الغذائية، و إجراءات كسب العيش واألنظمة اإلنسانية والفيتامينات واملعادن 

والربامج املدنية واملواضيع املتقاطعة. تدير هذا املنتدى لجنة دولية من الخرباء التقنيني وتقوم شبكة التغذية يف 

 www.en-net.org.uk :الطوارىء بالتنسيق الشامل. تسجل اآلن للمشاركة عرب اإلنرتنت عىل املوقع التايل

تقرير سياسة الغذاء العالمية 2012 الذي تم تطويره من قبل املعهد الدويل لبحوث 
السياسات الغذائية يقدم نظرة معمقة يف التطورات الكبرية عىل مستوى سياسة الغذاء 

واألحداث خالل السنة. 

http://www.ifpri.org/publication/2012-global-food-policy-report-overview

ي هي عبارة عن برنامج معلومايت قامت بتطويره منظمة إنقاذ الطفولة 
كلفة النظام الغذا�أ

)Save the Children( يساعد عىل تقدير الكمية والرتكيبة والكلفة اإلجاملية للغذاء املحيل الرضوري لتزويد 

العائلة النموذجية مبعدل الحاجات من الطاقة )السعرات الحرارية( والكميات املوىص بها من الربوتينات والدهون 

والفيتامينات واملعادن. 

http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library/the-cost-of-the-diet

ي جامعة تافتس بتطوير صفحة خاصة باملوارد التي تقدم معلومات حول 
صابات والتغذية �ف قامت وحدة االإ

فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب والتغذية مبا يف ذلك أهمية التغذية السليمة للمصابني بفريوس نقص املناعة 

http://www.tufts.edu/med/nutrition-infection/hiv/health.html .البرشية املكتسب

ة التغذية FHI 360  هي عبارة عن نرشة شهرية تتضمن إقتباسات وملخصات عن مقاالت متعلقة بالتغذية  نسش
والصحة والفيتامينات واملعادن واألمن الغذايئ من سلسلة واسعة من املنشورات مع الرتكيز عىل سياقات الدول 

http://www.pronutrition.org/documents/php .النامية

ي الطوارىء: إن هذه الحزمة 
حزمة التدريب المنسقة - نموذج جديد لكبار السن �ف

هي عبارة عن مورد يتضمن مواد تدريبية حول التغذية يف الطوارئ وهو عبارة عن 

وثيقة شاملة حول األوجه الحديثة التقنية للتغذية يف الطوارىء. تم تنظيم هذه 

الحزمة عىل شكل مجموعة من النامذج حسب املوضوع وتتضمن معلومات تقنية 

ومتارين للتدريب والئحة باملوارد إلستخدامها يف تطوير الدورات التدريبية.

تم االنتهاء من تحضري النموذج 23 لكبار السن يف الطوارىء-هو منوذج جديد. تم 

 )HelpAge International( إنتاجه ونرشه من قبل منظمة هيلب أيج الدولية

ومنظمة أعامل التغذية )NutritionWorks(  ومن متويل هيلب أيج الدولية وبالتعاون مع 

مجموعة التغذية الدولية.

إن الرابط واملوارد ذات الصلة متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين ملجموعة التغذية الدولية: 

 http://www.unicef.org/nutritioncluster

http://www.ennonline.net/htpversion2 :موقع لجنة األمم املتحدة الدامئة حول التغذية

اكة التعلم عن طريق  تهدف �ش

النقد إىل تحسني نوعية التحويالت 
النقدية يف الطوارىء وبرامج القسائم 

يف القطاع اإلنساين. تقدم الرشاكة 

خربة يف القيادة ودالئل لدعم برامج 

التحويالت النقدية يف الحاالت 

اإلنسانية. يرجى زيارة املوقع ملزيد 

من املعلومات واملوارد ذات الصلة: 

http://www.cashlearning.org
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أم وطفلها مصابان بفريوس نقص املناعة 
البرشية املكتسب تستلم قسيمة تخولها 
رشاء املواد الغذائية املنزلية

التغذية الرطبة يف جاكميل

برنامج النقد مقابل العمل
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ونية حول تغذية الرضع وصغار االأطفال:  لك�ت مجموعة التغذية العالمية من الموارد االإ
http://www.unicef.org/nutritioncluster/index_iycf-e.html

تم تحديث موقع شبكة تغطية الرصد بتقييامت التغطية وتقارير وبيانات أخرى:

/http://www.coverage-monitoring.org

ي الجديد لمجموعة التغذية العالمية وهو 
و�ف لك�ت تم إطالق الموقع  االإ

موقع يحتوي عىل أدوات وموارد وتوجيهات ومجموعة من مواد التدريب 

http://www.unicef.org/nutritioncluster :املتعلقة بالتغذية

إن التقييمات المنسقة هي بوابة معلومات جديدة أطلقها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة 

)UNOCHA( وهي تحتوي عىل معلومات حديثة حول األدوات والتوجيهات واألحداث التدريبية والعمل الذي 

يجري يف امليدان حول دراسة الحاجات املنسقة يف األزمات اإلنسانية: 

http://assessments.humanitarianresponse.info

ي المدن من قبل شبكة التعلم النشط للمسؤولية واألداء  يف العمل 
نسانية �ف ستجابة االإ تم تطوير بوابة االإ

اإلنساين )ALNAP( ومركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )UN-Habitat( . وهو عبارة عن منرب لتبادل 

املعرفة مع الرتكيز عىل اإلستعداد لإلغاثة يف الكوارث والتعايف املبكر يف األزمات يف املدن. تهدف البوابة إىل جمع 

املعلومات واملعرفة حول اإلستجابة اإلنسانية يف املدن يف إطار واحد. تتضمن هذه البوابة مجموعة واسعة من 

التقارير والتقييامت وتقارير اإلجتامعات املتعلقة بالعمل اإلنساين يف املدن ومعلومات حول األحداث املقبلة 

www.urban-response.org .ومنتدى ملشاركة األسئلة واآلراء واألفكار

دارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد  يهدف منتدى االإ

إىل تقديم آلية قوية لتبادل املعلومات لتوسيع قاعدة 

املعرفة حول سوء التغذية الحاد. يقدم املوقع اإللكرتوين 

www.cmamforum.org .موارد حديثة حول الربمجة والسياسة واألبحاث ذات الصلة

إمرأة تطبخ يف منزلها يف تانزانيا

عصيدة معززة كجزء من برنامج إدارة سوء التغذية الحاد املعتدل
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ي الطوارئ
ENN إنتاج شبكة التغذية �ف

Emergency Nutrition Network )ENN(
ي الطوارىء

شبكة التغذية �ف
1TW OX4 العنوان: 32 شارع ليوبولد أوكسفورد

المملكة المتحدة – بريطانيا 

: office@ennonline.net  رقم الهاتف: 324996-1865 )0( +44 ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

كة: 4889844 ية: 1115156  رقم تسجيل السش رقم تسجيل الجمعية الخ�ي

للتسجيل من أجل الحصول عىل إصدار تبادل التغذية 
 : Nutrition exchange، يرجى الذهاب إىل الرابط التاىلي

www.ennonline.net


