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تتقدم »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN بالشكر ملكتب اليونيسف 

اإلقليمي يف بامنا، واملكتب اإلقليمي لليونيسف ملنطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا يف األردن إلسهامهام يف نرش النسختني اإلسبانية والعربية 

من هذه النرشة.

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

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

املعرفة اإلقليمية RKMS أمباركا يوسوفني، وليليان كارانجا، وتشاروالثا 

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

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

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

الغالف األمامي: بنغالديش برنامج األغذية العاملي/سايكات موجومدير

الغالف الخلفي: الهند؛ برنامج األغذية العاملي/جاميس جيامربون 
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تّم إصدار هذا العدد من نرشة »تبادل التغذية« بتمويل من »وكالة اإلغاثة 

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

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

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

أو برنامج آيريش آيد.

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

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

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

والدورات التدريبية املقبلة يف التغذية والقطاعات ذات الصلة.

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

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

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

والفرنسية، وبنسخة إلكرتونية باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية. 

كيف يتّم اإلشرتاك فيها أو إرسال املقاالت؟
لالشرتاك يف »تبادل التغذية«، زوروا املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.ennonline.net/nutritionexchange 

يقلّل الكثري من الناس قيمة تجاربهم الشخصية وكيف أن مشاركتها قد 
تفيد اآلخرين الذين يعملون يف ظروف مشابهة. وتهدف »شبكة التغذية 

يف الطوارئ« إىل توسيع دائرة األشخاص، والوكاالت، والحكومات التي 
تساهم يف املواد التي تنرش يف »التبادل الغذايئ«.

تبدأ الكثري من املقاالت التي ترونها يف »التبادل الغذايئ« كنقاط رئيسية 
عامة يتشاركها الكاتب معنا. سوف يساعدكم فريق التحرير ويساندكم يف 

كتابة أفكاركم عىل الورق وتحويلها إىل مقالة صالحة للنرش.

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

اإللكرتوين التايل: 

 Judith.Hodge@ennonline.net و carmel@ennonline.net 
 ووضع أفكاركم. نحن نبحث اآلن عن مقاالت للعدد 11 من »تبادل التغذية«، 

لذا يرجى منكم التواصل معنا. 
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واملنارص للتغذية جهوداً حثيثة لتحفيز املنتدى متعدد القطاعات يف الدولة 
وأعّد خطة وطنية يف هذا املجال. وميكن ألدوات حرص أعامل التغذية أن 

تساعد مختلف األطراف عىل بلورة صورة أوسع حول وضع التغذية: وكانت 
هذه بالتأكيد تجربة تلك الجهات الرئيسية ذات العالقة التي اجتمعت معاً 

لحرص تدخالت التغذية يف كل من بوركينا فاسو وميامنار. 

تتميز منطقة رشق حوض املتوسط بتنوع دولها، وغالباً ما تظهر يف األخبار 
بسبب النزاعات املستمرة. وتركز مقالة يف هذا العدد عىل التدابري التي 

تتخذها الدول ملواجهة الوزن الزائد والُسمنة. وأخرياً، تشري مقالة من منطقة 
غرب أفريقيا إىل عالقات التعاون مع رشكات اإلنتاج املحلية لتوفري منتجات 

غذائية مّدعمة ومتامزجة - مام يضمن أن تكون هذه الرشكات جزءاً من الحل 
ملكافحة العبء املزدوج لسوء التغذية. 

من خالل تقدميها للدعم الفّعال أثناء عملية التأليف والكتابة، تشكل »تبادل 
التغذية« فرصة متفردة ملن يعملون يف امليدان ملشاركة قصصهم والدروس 

املستفادة مع جمهور أوسع. نتقدم بالشكر الجزيل لقرّاء وكتّاب »تبادل 
التغذية« عىل مدى األعداد العرشة املاضية - وإنه لرشف كبري لنا أن نعمل 

معكم ونيابة عنكم. كام أننا نتطلع قدماً للعمل مع أطراف أخرى تشتغل عىل 
املستوى الوطني وعىل مستوى األقاليم واملحافظات وملشاركة هذا املورد عىل 

أوسع نطاق ممكن من خالل األعداد العرشة املقبلة من»تبادل التغذية«. 

نتمنى لكم قراءة ممتعة،

كارمل دوالن، مساعدة التحرير، »تبادل التغذية«  
)carmel@ennonline.net(

جوديث هودج، مساعدة التحرير، »تبادل التغذية« 
)Judith.Hodge@ennonline.net(
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www.ennonline.net/mediahub/podcast/
nex10editiorial?version=current

ي أجريت مع المحررين 
استمعوا إىل المقابلة ال�ت

ي podcast لـ”شبكة 
عىل قناة التدوين الصو�ت

:ENN ”ي الطوارئ
التغذية �ف

ي الطوارئ« التعّلم وإيجاد شبكة علقات 
تتيح »شبكة التغذية �ن

لبناء قاعدة أدلة لوضع برامج التغذية. 

ينصّب تركيزنا على املجتمعات التي تعاني من األزمات 
وحيث يكون نقص التغذية مشكلة مزمنة. ونسترشد يف 

عملنا مبا يحتاج إليه املمارسون للئداء بكفاءة. 

نقدم لكم وبكل فخر هذا اإلصدار العارش من نرشة »تبادل التغذية«! لقد 
متخضت هذه النرشة عن نسخة مقتضبة من نرشة »التبادل امليداين«، والتي 

ظهرت ألول مرة يف العام 2011 لتصبح نرشة متكاملة قامئة بحّد ذاتها، 
ومصممة لتلبية احتياجات األطراف الرئيسية عىل املستوى الوطني ومستوى 

املحافظات واألقاليم ولتوفري معلومات سهلة الوصول حول عملية وضع برامج 
التغذية. وتزداد قوة »تبادل التغذية« أكرث فأكرث وهي تنرش اآلن مقاالت أصلية 
يكتبها موظفون حكوميون ورشكاء العمل التنموي واإلنساين الذين ينشطون يف 

مختلف القطاعات للتصّدي ملشكلة سوء التغذية. 

يف العام 2016، أصبحت »تبادل التغذية« نصف سنوية ومتاحة بأربع لغات 
)اإلنجليزية، والفرنسية، والعربية، واإلسبانية(، وتضّمنت أيضاً تركيزاً عىل رصد 

التجارب املستقاة من الدول املنضوية تحت عضوية »حركة توسيع نطاق 
التغذية« SUN. نحن نؤمن بأن هذه النرشة تشكل منهالً يساعد األطراف 

الرئيسية الوطنية عىل بلورة فهم أفضل حول التغذية وسبب أهميتها، وكيف 
ميكن لألقران يف الدول األخرى إحراز تقدم يف معالجة مشكلة سوء التغذية 

بينام يواجهون تحّديات التنفيذ ويتغلّبون عليها.

 تغطي املقاالت الواردة يف هذا العدد جانباً واسعاً ومعمقاً ملثل هذه التجارب. 
لكن املوضوع العام األبرز هو التقدم الذي ميكن إحرازه عندما تتّحد القوى 
للعمل من أجل تحقيق أهداف التغذية املشرتكة. وغالباً ما تتم اإلشارة إىل 

التعددية القطاعية عىل املستوى الوطني؛ لكن هناك قصة من والية راجستان 
يف الهند توضح كيف ميكن أن تكمن خطوات تحقيق التنسيق الفعال يف كثري 
من األحيان يف اإلجراءات التي يتم تنفيذها عىل مستوى املحافظات واألقاليم. 

تصف هذه املقالة كيف تم تشكيل رشاكة »ثالثية« ناجحة بني ثالث مجموعات 
مختلفة من العامالت يف مجال الصحة والتغذية لتنسيق جهودهن نحو تحقيق 

هدف مشرتك، وهو اكتشاف حاالت نقص التغذية لدى األطفال ومعالجتها. 
يف إقليم جدو يف الصومال، والذي يفتقر إىل الهيكليات الحكومية، يتم تدريب 

أفراد املجتمع املحيل عىل االضطالع بدور مامثل يف نظام رصد قائم عىل املجتمع 
املحيل يفيض إىل تحديد أوجه تحسينات الربامج. ويف بلوشستان، أفقر مقاطعات 

باكستان، تعكف منظمة محلية غري حكومية عىل تنفيذ برنامج تغذية عىل 
مستوى املقاطعة يستهدف املناطق التي تُركت بال تغطية. 

يف بعض األحيان، تشكل حاالت الطوارئ عامالً محفزاً عىل التفكري املبتكر حول 
تدخالت التغذية. ويف نيبال ما بعد الزلزال، تعاونت الحكومة ووكاالت األمم 
املتحدة معاً الستخدام املستشفيات يف البيئات الحرضية بوصفها وسيلة غري 

مستغلة لتنفيذ تدخالت التغذية. ويف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، تعاين 
الدول من وترية متزايدة من الكوارث الطبيعية: هناك منتدى جديد يوفر التوجيه 
والدعم لجاهزية تدخالت التغذية التي سيتم تضمينها يف خطط التغذية الوطنية.

تحظى الخطة الوطنية لبنغالدش باإلشادة الشتاملها عىل تدخالت محددة 
ومراعية للتغذية يف خطة العمل الوطنية الثانية الخاصة بالدولة، مام يقتيض 

مزيداً من التعاون بني مختلف القطاعات. ويف الغابون، بذل وزير الزراعة 

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

ي تفتقر إىل أدلة 	 
ي الحالت ال�ت

نقوم بنتفيذ أبحاث ومراجعات �ن
قوية. 

ي حالت عدم التوافق.	 
نلجأ إىل المناقشة الفنية �ن

ي التغذية عىل مستوى العالم. 	 
اف �ن �ث وندعم عمليات القيادة والإ

ENN »ي الطوارئ
معلومات عن »شبكة التغذية �ف

توي سوينن، منسقة فريق إدارة املعرفة العاملي

تشاروالثا بانريجي )فريق خدمات إدارة املعرفة اإلقليمي(

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

ليليان كارانجا )فريق خدمات إدارة املعرفة يف منطقة رشق أفريقيا(

كلمة التحرير
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ف ي لدى اليافع�ي
ف الوضع الغذا�ئ تحس�ي

مواضيع عاملية

NUTRITION EXCHANGE

هناك إدراك متناٍم بأن تلبية االحتياجات الغذائية 
لليافعني )الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و19 
سنة( ميكن أن تعود مبنافع ثالثية الجوانب: 

صحة أفضل لليافعني اآلن، ولحياتهم يف 
املستقبل، وألطفالهم. وغالباً ما يُشار إىل العقد الثاين 

من الحياة عىل أنه »نافذة الفرصة اإلضافية« للنمو والتنمية، وهو مرحلة 
التحول الجسدي واإلدرايك واالجتامعي الرسيع. وقد حددت إرشادات 

جديدة وضعتها منظمة الصحة العاملية إمكانية تكريس مامرسات 
األكل الصحي خالل فرتة املراهقة للحّد من نقص املغذيات وخلل النمو 
من العقد األول من الحياة والسلوكيات الضارة التي تسهم يف األمراض 

املرتبطة بالنظام الغذايئ واألمراض غري السارية يف مرحلة البلوغ. 

تسلط هذه النرشة الضوء عىل اإلجراءات القامئة عىل األدلة للتصّدي 
ملشكلة سوء التغذية خالل فرتة املراهقة لدعم عملية التنفيذ الُقطرية. 

يتطلب الوصول إىل وضع تغذوي مثايل بني اليافعني - وكذلك بني الفئات 
األخرى - تطبيق إجراءات منسقة تشمل قطاعات متعددة. والغرض من 

هذا التوجيه استخدامه من قبل مجموعة من الجهات الرئيسية ذات 
العالقة يف العديد من القطاعات. وتشمل التدخالت املوىص بها توفري 
املغذيات الدقيقة من خالل تدعيم األغذية وتوفري املكمالت الغذائية 

املستهدفة؛ وإدارة سوء التغذية الحاّد بني اليافعني؛ ومنع حمل اليافعات/ 
تشجيع التغذية ما قبل الوالدة. 

www.who.int/nutrition/publications/guidelines/
effective-actions-improving-adolescent/en

ي 
ية« - تلبية احتياجات الئمن الغذا�ئ »أجندة المناطق الحرصف

ة ية الفق�ي والتغذية للمناطق الحرصف
لقد أدى األثر العاملي املتداخل لألزمات والتغرّي املناخي واألمن الغذايئ 

إىل ارتفاع كبري يف نسبة هجرة الناس إىل املدن للبحث عن األمان 
والخدمات. ويُقّدر بأن 66% من سكان العامل سيعيشون يف املناطق 

الحرضية بحلول العام 2050، وهي زيادة من نسبة 54% يف العام 2014، 
مام يشكل ضغطاً هائالً عىل األنظمة الغذائية. 

 SNV تستكشف هذه الورقة املقّدمة من املنظمة األملانية غري الربحية
الفهم الحايل لتحديات األمن الغذايئ والتغذية التي يواجهها الفقراء يف 
املناطق الحرضية، وهي تستند إىل أدلة من أفريقيا، وأمريكا الالتينية، 

وآسيا. وتُظهر البيانات املستقاة من كينيا، واإلكوادور، والربازيل، وهايتي، 
والفلبني أن معدالت وفيات الرّضع واملواليد الجدد أعىل يف املناطق 

الريفية الفقرية مقارنة مع املناطق الحرضية. 

وحسب دراسة نرشتها مجلة »ذا النست« The Lancet، األطفال عىل 
وجه الخصوص هم أكرث استضعافاً يف املناطق الفقرية بسبب تدين 

معدالت الرضاعة الطبيعية ومستويات خدمات الرصف الصحي، مام 
يجعلهم معرضني للمعاناة من اإلسهال املزمن والتقزّم¹. وتواجه األرُس 

يف املناطق الحرضية الفقرية معيقات ترتبط بالحصول عىل خدمات 
الغذاء والخدمات الصحية والعامة، وهذا الوضع يتفاقم أكرث بسبب تدين 

مستوى خدمات الرصف الصحي ومحدودية الدخل. 

يقرتح التقرير أربعة محاور وثيقة الصلة ببعضها البعض لـ »أجندة 
املناطق الحرضية« من أجل تحسني صحة ورفاه من يعيشون يف املدن:

الُحكم - يجب عىل الجهات املسؤولة عن تخطيط املدن التفكري يف 	 
بناء مستقرّات غري نظامية كجزء من املخطط البيئي الدائم، وميكن 

تكرار لجان تنسيق تدخالت التغذية يف أي سياق حرضي؛ 
بيئة األغذية - يجب عىل الهيئات املسؤولة تناول احتياجات األغذية 	 

لدى كّل من املستهلك والبائع يف املناطق الحرضية، مع األخذ بعني 
االعتبار تكلفة األغذية اآلمنة واملغذية ومخاطر الصحة والسالمة 

الناشئة عن تدين مستوى خدمات الرصف الصحي واالفتقار إىل مرافق 
الطهي؛ 

التغيري االجتامعي وتغيري السلوك - يجب توفري الدعم لسكان املناطق 	 
الحرضية الفقرية لتأمني خيارات أغذية صحية لهم ضمن محدودية 

ميزانياتهم، ويجب تحسني ظروف عملهم يف سوق العمل غري 
النظامية، وخاصة النساء، مع األخذ بعني االعتبار دورهن كامنحات 

رعاية وأمهات. 

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة:
www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/ 

pdf.0_download/paper_-_the_urban_agenda

ة والمشاكل الصحية  1  إيزيه إيه  وآخرون، 2016. تاريخ وجغرافيا وعلم اجتماع المناطق الفق�ي

ة. ذا لنست، 10068: 558-547.  ي المناطق الفق�ي
للئشخاص الذين يعيشون �ن

مجموعة نقاش مع بائعات أطعمة 
ي »ُكلنا« ببنغالديش

غ�ي نظاميات �ف

W
HO
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ف التغذية المدارس كجهاز لتحس�ي

ميكن أن يلتحق أطفال السكان ذوي الدخل املنخفض باملدرسة وهم 
يعانون أصالً من التقزّم و/أو من نقص املغذيات الدقيقة أو )بشكل 

متزايد( يعانون من الوزن الزائد. ومن شأن التدابري التي ترتكّز يف املدرسة 
أن تساعد عىل منع جميع أشكال سوء التغذية وإدارتها وتحسني املخرجات 

التعليمية يف الوقت ذاته. وتبنّي ورقة مناقشة مقدمة من لجنة األمم 
املتحدة الدامئة املعنية بالتغذية UNSCN أن املدارس توفر فرصة فريدة 

لتحسني التغذية باستخدام نُهج متعددة القطاعات. ويُعترب من أكرث 
التدخالت الغذائية والتغذوية القامئة عىل املدرسة انتشاراً تدخل تقديم 
الوجبات املدرسية، لكن املدارس توفر فرصاً أخرى لتحسني التغذية، مثل 

تشجيع عادة غسل اليدين بالصابون قبل تناول وجبات الطعام، وعالجات 
التخلص من الديدان، والتوعية التغذوية، والتنويع الزراعي، وتحسني مرافق 

املياه والرصف الصحي، ومكمالت املغذيات الدقيقة. 

ميكن لتأثري املدارس أن ميتد إىل ما هو أبعد من الطلبة أنفسهم، من 
خالل إرشاك املعلمني واألهل وغريهم من أفراد املجتمع يف بناء القدرات 
حول األنظمة الغذائية الصحية والتثقيف. ومن شأن التدخالت أن تحّفز 

عىل التنمية املجتمعية، مبا يف ذلك التأثري يف أنظمة اإلنتاج الزراعي 
لتوفري أغذية متنوعة وتغذوية )من خالل إنتاج املزارعني(، وتشجيع عادة 
األكل الصحي طوال العمر، ومعالجة املشاكل الصحية واملشاكل األساسية 
للنظافة العامة والرصف الصحي. ومن خالل توفري بيئة صحية ومعيشية 

أفضل فيها، ميكن أال ينحرص دور املدرسة يف دعم التعليم فحسب، بل قد 
تسهم أيضاً يف تعميم ونرش أنشطة التغذية يف املجتمعات املحلية.

لالطالع عىل املزيد، يرجى زيارة املوقع: 
www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-

Paper-EN-WEB-nov2017.pdf

حرص تحالفات مواجهة الئمراض غ�ي السارية
األمراض غري السارية - وتشمل الرسطان، والسكري، ومرض االنسداد 

الرئوي املزمن، وأمراض القلب واألوعية الدموية، وحاالت الصحة 
العقلية - هي السبب الرئييس للوفاة يف جميع أنحاء العامل وتؤثر عىل 

البلدان النامية عىل نحو متباين. منذ بداية هذا العقد، تم رفع مستوى 
األمراض غري السارية إىل جداول أعامل صحية وإمنائية وطنية وعاملية 

عرب سلسلة من االلتزامات السياسية، مبا فيها غايات وخطة عمل منظمة 
الصحة العاملية حول األمراض غري السارية للعام 2025 )2020-2013(. 

كام أُدرجت األمراض غري السارية ضمن أهداف التنمية املستدامة للعام 
2030. مع ذلك، كان التقدم املُحرز عىل صعيد الوقاية من األمراض غري 
السارية ومكافحتها بطيئاً ومل تكن األمراض غري السارية ممثلة غالباً كام 

ينبغي يف الخطط الصحية الوطنية للبلدان النامية. عىل سبيل املثال، 
تسبب األمراض غري السارية أكرث من 30 ضعفاً من الوفيات ولكنها تتلقى 

متويالً أقل بـ17 ضعفاً من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

يعرض »أطلس تحالف مواجهة األمراض غري السارية« 38 دراسة حالة 
للمامرسات املثىل التي تشكل أداة منارصة لتعزيز العمل عىل جميع 
األمراض غري السارية، مبا فيها األمراض غري السارية املرتبطة بالنظام 

الغذايئ. وقد بينت الدروس املستقاة من حركات عاملية أخرى معنية 
بالصحة والتنمية، وخاصة فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية 

املكتسبة/اإليدز، أهمية وجود منظامت مجتمع مدين قوية وبذل جهود 
قامئة عىل املجتمع املحيل يف ترسيع هذه األعامل. كام يعرض األطلس 

ملحة عامة حول الوضع الحايل لتحالفات منظامت املجتمع املدين ملواجهة 
األمراض غري السارية. وتشمل قصص النجاح عن األمراض غري السارية 

املرتبطة بالتغذية: 

جهود جنوب أفريقيا يف منارصة األجندة لدعم فرض رضائب عىل 	 
املرشوبات املحالة بالسكر؛

تعاون زنجبار لتحسني فرص األكل الصحي عرب مشاركة أوسع لصّناع 	 
السياسات عىل مستوى املناطق يف جلسات نقاش األمراض غري 

السارية والحمالت اإلعالمية لنرش الوعي؛
تركيز بنغالدش عىل توسيع نطاق الوصول إىل األغذية التغذوية 	 

والخدمات الصحية بني املجتمعات الحرضية، مبا فيها توفري تصنيف 
لرزم األغذية سهلة الوصول وتسمية املحالت املجتمعية املحلية 

كمحالت صحية.
 

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة: 
www.ncdalliance.org/resources/ncd-

 atlas?goal=0_1750ef6b4b-b83e3fc49f-64403161

عوامل النجاح 
الرئيسية

اك جّدية للذين يعانون  عملية إ�ش
من الئمراض غ�ي السارية

موارد مستدامة

عالمي نقاط قوة الئعضاءالوصول الإ

وضع برامج راسخة كة تدخالت مش�ت
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، والذي  كان »إطار الستثمار الخاص بالتغذية« التابع للبنك الدوىلي
ي العام 2017، أول مبادرة لوضع »علمة سعر« للتغذية حيث 

أُطلق �ن
نص عىل الحاجة إىل إنفاق 7 مليارات دولر أمريكي إضافية )إىل 

( بحلول العام 2025 لتحقيق غايات جمعية  نفاق الحاىلي جانب الإ
الصحة العالمية عىل صعيد التقزّم والُهزال وفقر الدم والرضاعة 
الطبيعية الخالصة من خلل التدخلت الخاصة بالتغذية. ويؤكد 

ن جدد وأن  طار قد أف�ن إىل ظهور ممول�ي البنك الدوىلي أن هذا الإ
الحكومات المحلية قد ارتقت إىل مستوى التحدي - عىل الرغم من 

أن الستثمار ل يزال دون المستوى المطلوب والموىص به. 

ي قدمتها مؤسسة »إنقاذ الطفل« 
وقد خلصت الئرقام الحسابية ال�ت

ي كل سنة لتحقيق 
إىل وجود حاجة إىل 23 مليار دولر أمريكي إضا�ن

ي للوصول إىل نسبة صفر من الجوع 
هدف التنمية المستدامة الثا�ن

بحلول العام 2030- وهو رقم أعىل بثلثة أضعاف من الرقم الذي 
ي أن يكون 

. وإدراكاً لهذه الغاية المالية، يقت�ن أشار إليه البنك الدوىلي
ي نموذج تمويل التغذية« الذي يضم 

هناك ما يعرف باسم »تحول �ن
برامج تمويل متعددة القطاعات.

ح ورقة وضع »تعزيز التغذية« معالجة فجوة التمويل من  تق�ت
ي تقدمي؛  ي�ب خلل: حشد الموارد المحلية ع�ب تطبيق إصلح رصن

وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة مثل آلية التمويل العالمية 
ن مستوى المساعدة التنموية الرسمية بحيث  وقوة التغذية؛ وتحس�ي

اً.  ن تركز عىل الموارد المحلية الئك�ث استبعاداً وتحف�ي

ولكن بغض النظر عن مدى توفر التمويل، توجد أربعة محاور 
رئيسية )أنظر الشكل1(:

دعم وتمويل خطط التغذية الوطنية - التغي�ي الذي تقوده 	 
الدولة، وتوف�ي التكاليف عىل مستوى الدولة وتحديد فجوات 

التمويل ع�ب مختلف تدخلت التغذية؛
نصاف - عدم إغفال أي شخص؛	  الإ
الشفافية والمساءلة - لجميع آليات تمويل التغذية، المحلية 	 

والعالمية عىل حّد سواء؛
ي 	 

ي - الستثمار �ن
نسا�ف ف العمل التنموي والإ تحقيق التوازن ب�ي

العمل التنموي الذي يستجيب للصدمات مع تقديم استجابة ما 
ي للحفاظ عىل المكتسبات التنموية.

نسا�ن بعد العمل الإ

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
www.savethechildren.org.uk/content/dam/gb/  

 reports/health/nutrition-boost.pdf

ي النموذج؟
تمويل التغذية – هل هناك تحّول �ف

نفاق الئمثل لموارد التغذية نقاق - أربعة مبادئ لضمان الإ موارد الإ

الشكل 1

تغذية لكل طفل

دعم وتمويل خطط 
التغذية الوطنية

 يتم تحديد تكلفتها، 
وتكون متعددة القطاعات، 
وتشارك فيها جهات رئيسية 

متعددة ذات عالقة

نصاف  ترسيخ الإ

ع�ب إعطاء الئولوية 
لئجندة »عدم إغفال أي 

شخص«

الشفافية والمسؤولية 

فيما يتعلق بالتمويل 
المحىلي والعالمي 
لتدخالت التغذية 

جرس هّوة النقسام 

ف الستجابات  ب�ي
نسانية والتنموية الإ
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! ي
»تبادل التغذية« NEX تصل إىل عددها برقم ثنا�ئ

لقد قطعت نرشة »تبادل التغذية« شوطاً طويالً منذ أن بدأت كنسخة 
مقتضبة عن نرشة »التبادل امليداين« FEX يف العام 2011. وقد ركزت 

 FEX أوىل إصدارات »تبادل التغذية« )وكانت تُعرف آنذاك باسم
Digest( عىل ترجمة املحتوى الذي كان يتمحور حول الجانب الفني 

من نرشة »التبادل امليداين« لصالح القراء الذين قد ال يكونون أخصائيي 
تغذية فنيني، ولكنهم مع ذلك يضطلعون بدور رئييس يف معالجة سوء 

التغذية يف بلدانهم. ورسعان ما تطور هذا املرشوع إىل نرشة قامئة بحد 
ذاتها تعرض مقاالت أصلية من األطراف الفاعلة عىل املستوى الوطني 

ومستوى املحافظات واألقاليم وتبني اسامً جديداً لها.  

ومنذ ذلك الحني، تطورت »تبادل التغذية« لتصبح نرشة نصف سنوية 
ومتوفرة بأربع لغات، العربية والفرنسية واإلسبانية واإلنجليزية. وخالل 
بضع سنوات فقط، زاد عدد قرائها بشكل كبري وتُرسل اآلن إىل 98 دولة. 

وقد أصبحت »تبادل التغذية« نرشة رئيسية تُكتب من قبل أطراف 
رئيسية وطنية وتستهدفهم أيضاً. وهي تساعد عىل رصد الدروس 

املستفادة من جميع األطراف الفاعلة يف مكافحة سوء التغذية يف الدول 
مبختلف مناطق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية، والكاريبي، والرشق 
األوسط. كام أنها تلعب دوراً رئيسياً يف رصد الدروس املستفادة لدى 

الدول األعضاء يف »حركة توسيع نطاق التغذية« وتحظى بدعم سخي من 
املكاتب اإلقليمية لليونيسف إلنتاج الرتجمتني العربية واإلسبانية. 

الوقاية من الُهزال 
إن »تبني نهج اسرتاتيجي مبني عىل األدلة للوقاية من 

الُهزال« هو نطاق عمل متعدد املراحل من قبل »شبكة 
التغذية يف حاالت الطوارئ« بتكليف من وزارة التنمية 
الدولية DFID من خالل برنامج تعظيم جودة »حركة 

توسيع نطاق التغذية« MQSUN+. وقد وفرت 
www. املرحلة األوىل ملخصاً ملسببات الُهزال )أنظر
ennonline.net/attachments/2796/030B_

Aetiology-of-wasting_FINAL_9May2018.pdf( ومراجعة أدبية 
لألدلة حول األمور الناجحة يف الوقاية من الُهزال. وستكون املقابالت مع 

األطراف الفاعلة الرئيسية املشاركة يف هذا املجال متاحة قريباً عىل موقعنا.

الُهزال والتقزّم
ستعمل الدول املنضوية تحت لواء »شبكة التغذية يف 
حاالت الطوارئ« عىل تنسيق املجموعة الفنية املعنية 

www.ennonline. أنظر( - TIG بالُهزال/التقزّم
 .)net//ourwork/reviews/wastingstunting

وقد اجتمعت املجموعة الفنية املعنية بالُهزال/التقزّم 
يف مدينة أكسفورد ملناقشة العمل املنجز يف العامني 
السابقني والتخطيط للمرحلة القادمة منه. والتقت 

بعد ذلك مع مجموعة فنية أخرى نسقتها »شبكة التغذية يف 
حاالت الطوارئ« معنية بإدارة األمهات والرّضع املعرضني للمخاطر دون 

سّن الستة أشهر )أنظر أدناه(. ويتوفر تقرير االجتامع الذي كان جيد 
www.ennonline.net/resources/ :الحضور عىل الصفحة التالية

.timetoovercometheseparation

ف  اجتماع إدارة الئمهات والرّضع المعرض�ي
للمخاطر

تم عقد اجتامع ليوم واحد للمجموعة الخاصة املعنية 
 1 MAMI بإدارة األمهات والرّضع املعرضني للمخاطر

وذلك يف مدينة لندن يف أوائل العام 2018. واستضافت »شبكة 
التغذية يف حاالت الطوارئ« هذا االجتامع بالتعاون مع مدرسة لندن 

للنظافة العامة والطب املداري LSHTM ومؤسسة »إنقاذ الطفل«، وتم 
متويله من قبل »شبكة التغذية يف حاالت الطوارئ« )بتمويل من صندوق 

اإلغاثة األيرلندي( ومؤسسة »إنقاذ الطفل«. وقد هدف االجتامع إىل 
تحديد مجاالت توحيد الجهود والفرص واألولويات والخطوات الالحقة 

للمساعدة يف بلورة قاعدة أدلة حول إدارة األمهات والرّضع املعرضني 
www.ennonline.net/( ًللمخاطر انطالقاً من اجتامع ُعِقد سابقا

mamimeetingreport(، وبناًء عىل مجريات االجتامع الذي ُعقد ليوم 
واحد مع املجموعة الفنية املعنية بالُهزال والتقزّم التي تقودها »شبكة 

التغذية يف حاالت الطوارئ«.

وقد أفضت العروض حول املجاالت ذات األولوية التي تم العمل عليها منذ 
العام 2016 إىل تشكيل أربع مجموعات عمل حول )1( مؤرشات القياس 

الجسامين لتحديد الرّضع املعرضني للمخاطر الغذائية، )2( الفجوات يف وضع 
برامج إدارة األمهات والرّضع املعرضني للمخاطر، )3( األسئلة والتدخالت 

والنتائج لتقييم إدارة األمهات والرّضع املعرضني للمخاطر، و )4( توصيات 
بشأن التدخالت غري التغذوية لهذه الفئة العمرية.  

كذلك تم تحديد الخطوات الالحقة، والتي متحورت حول إجراء مزيد من 
التدقيق ملجموعات البيانات لتوفري أدلة أكرث؛ والخطوات الالحقة ألداة 

اإلدارة القامئة عىل املجتمع املحيل لألمهات والرّضع املعرضني للمخاطر2؛ 
واملنارصة؛ والفرص املتاحة إلجراء تحليل مشرتك مع املجموعة الفنية 

املعنية بالُهزال والتقزّم. ميكن تحميل تقرير االجتامع كامالً هنا: 
 www.ennonline.net/mamimeetingreport2018

وميكن االطالع عىل تقرير االجتامع باملجموعة الفنية املعنية بالُهزال 
والتقزّم وإدارة األمهات والرّضع املعرضني للمخاطر هنا:  

www.ennonline.net/mamiwastmeetingjanuary2018

امج متعددة القطاعات ال�ب
يوثّق التقرير الكيل النهايئ الخاص بـ »شبكة التغذية يف حاالت الطوارئ« 

حول برامج التغذية متعددة القطاعات التي يتم تنفيذها عىل مستوى 
املحافظات واألقاليم يف كينيا، والسنغال، ونيبال كيف تعمل 

برامج التغذية متعددة القطاعات هذه عىل أرض الواقع. 
وهو يوفر دليالً هاماً لصّناع السياسات واملامرسني حول 

كيفية تفعيل هذه الربامج املراعية للتغذية والتفاعل مع 
املؤسسات القامئة. وتبحث دراسات الحالة يف كل من 

التنفيذ الذي تقوده الحكومة )نيبال( والحاالت التي لعبت 
فيها الحكومة دوراً داعامً )كينيا والسنغال(. أنظر 

1  كانت سابقاً »إدارة سوء التغذية الحاد لدى الرّضع دون سّن الستة أشهر«، وتّم تحديث 

ي التفك�ي والمجال لهذه المبادرة  
السم MAMI ليعكس التطور �ن

www.ennonline.net//c-mami  2 النسخة 2 متوفرة الآن.
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 www.ennonline.net//exploringmspsubnationallevel
وقد تم طرح موضوع للنقاش عىل موقع en-net دعامً لهذا العمل، وهو 

موضوع مخصص ملشاركة املعلومات حول جميع جوانب عملية وضع 
برامج التغذية متعددة القطاعات. أنظر 
www.en-net.org/forum/28.aspx

ي والتنموي
نسا�ف ف العمل الإ العالقة ب�ي

تعكف »شبكة التغذية يف حاالت الطوارئ« ENN، وبتمويل من وزارة 
التنمية الدولية واإلغاثة األيرلندية، عىل تنفيذ سلسلة من الدراسات 
الُقطرية عن وضع الربامج الخاصة بالتغذية واملراعية لها يف سياقات 

الطوارئ املزمنة والحادة لتحديد حجم العالقة بني وضع الربامج اإلنسانية 
واإلمنائية املرتبطة بالتغذية. 

وغالباً ما يشار إىل هذه الروابط عىل أنها االنسجام بني العمل اإلنساين 

والتنموي. وعىل املستوى العاملي، ظهر زخم باتجاه الرتكيز عىل رضورة 
تحقيق االنسجام والتوازن بني العمل اإلنساين والعمل التنموي من خالل 
إدراك أن هناك نسبة متزايدة من املساعدات اإلنسانية تُدار يف سياقات 

حيث تكون حاالت الطوارئ هي األساس. وهذا يعني أن عملية وضع 
برامج العمل اإلنساين ما زالت تحتفظ بنصيب األسد مع بذل جهود قليلة 

لتعزيز القدرة عىل الصمود وتكريس أنظمة تعمل عىل املدى البعيد. وقد 
متثلت إحدى التوصيات الرئيسية التي انبثقت عن مؤمتر القمة العاملي 

للعمل اإلنساين للعام 2016 من رضورة تعزيز التوازن واالنسجام بني 
العمل اإلنساين والعمل التنموي. وهناك اآلن قدر كبري من الحراك عىل 
املستويني العاملي والوطني لتصميم سياسات وأطر وضع برامج لتحقيق 

هذا الهدف. وتهدف »شبكة التغذية يف حاالت الطوارئ« إىل فحص هذه 
العالقة يف عدد من السياقات بوضع عملية تخطيط برامج التغذية تحت 

املجهر. وسيتمثل الهدف من هذا العمل يف تحديد الدور الذي تلعبه 
العالقة بني العمل اإلنساين والعمل التنموي عىل أرض الواقع وحيث ميكن 

أن تكون هناك فرص إضافية لتعزيز الروابط الربنامجية للتغذية. 

ميكن االطالع عىل النتائج املتمخضة عن أول دراسة حالة قُطرية يف كينيا 
من خالل مقالة منشورة يف »التبادل امليداين« صفحة 57 )أنظر 

www.ennonline.net/fex/57/nexusnutpolicykenya(. وهناك 
دراسات حالة أخرى تشمل الصومال )من املتوقع أن تُنرش يف شهر 

ترشين األول/أكتوبر 2018(، وجنوب السودان وشامل نيجرييا. وهناك 
مجموعة تسيريية استشارية تضم الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة 
واملنظامت غري الحكومية الدولية تعمل عىل مساعدة »شبكة التغذية يف 

حاالت الطوارئ« يف تأطري العمل واملساهمة يف عملية التحليل. 

تُظهر أرقام جديدة نرشها فريق الوكاالت املشرتك )مجموعة 
اليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل( حول سوء 

التغذية أن نسبة انتشار التقزّم بني األطفال دون سّن الخامسة قد 
انخفضت مبقدار 5 ماليني منذ العام 2016. مع ذلك، بقي 151 مليون 

طفل يف أنحاء العامل يعانون من التقزّم يف العام 2017. ويعاين طفل 
واحد عىل األقل من كل أربعة أطفال دون سّن الخامسة من التقزّم يف 

سبع مناطق فرعية، مع أن أفريقيا هي املنطقة الوحيدة التي ارتفع 
فيها عدد األطفال الذين يعانون من التقزّم. 

وقد زادت معدالت الُهزال مبقدار مليون حالة منذ العام 2016؛ كان 
هناك 51 مليون طفل دون سّن الخامسة يعانون من الُهزال و16 

مليوناً يعانون من الُهزال الشديد يف العام 2017. ويف جنوب آسيا، 
يعاين 15.3% من األطفال من الُهزال، والذي ميثل حالة صحية عامة 

طارئة حرجة )نسبة االنتشار العاملي هي %7.5(. 

ما زال عدد حاالت الوزن الزائد والُسمنة بني األطفال عند 38 مليون 
حالة عىل مستوى العامل. وتؤكد التقديرات الجديدة عدم وجود أي 
تقدم عىل صعيد القضاء عىل االرتفاع يف معدالت الوزن الزائد منذ 
15 عاماً. والوضع هو ذاته بالنسبة للوقاية من جميع أشكال سوء 

التغذية: تغذية كافية لألمهات، ومامرسات إطعام مثالية للرّضع 
وصغار األطفال، وبيئة صحية )مبا يف ذلك الوصول إىل الخدمات 

الصحية واملياه النظيفة والرصف الصحي(، والنشاط البدين.

ومع أنه من املعروف أن األطفال ميكن أن يعانوا من أكرث من شكل 
واحد من أشكال سوء التغذية، كالتقزّم والُهزال أو كالهام معاً، 
مل تتوفر مثل هذه الجهود املشرتكة بعد )والتي تعرف بالجهود 

املتزامنة( يف التقديرات العاملية أو اإلقليمية املشرتكة.

وتشري أحدث التقديرات املشرتكة إىل أن معدالت التقزّم والُهزال والوزن الزائد/السمنة 
تنخفض بشكل بطيء جداً مقارنة مع الوصول إىل غايات جمعية الصحة العاملية 

للعام 2025 أو أهداف التنمية املستدامة للعام 2030. 

ملعرفة املزيد، يرجى زيارة  
www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1

الوجه المستجد لسوء التغذية

1 مليونمتقّزم 51 
 51 مليونهزيل

 38 مليون

الزائد  الوزن 

مستويات واتجاهات سوء التغذية لدى الئطفال
التقديرات املشرتكة من اليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية، ومجموعة البنك الدويل 

لسوء التغذية بني األطفال

النتائج الرئيسية لنسخة 
العام 2018

تأثر بالتقزّم ما يُقّدر بـ%22.2 
من 150.8 مليون طفل دون سّن 

الخامسة عىل مستوى العامل يف 2017

يف 2017، بقي الُهزال يهدد حياة ما 
يقّدر بـ7.5% أو 50.5 مليون طفل دون 

سّن الخامسة عىل مستوى العامل

كان هناك ما يُقّدر بـ5.6% أو 38.3 مليون 
طفل دون سّن الخامسة يف أنحاء العامل 

يعانون من الوزن الزائد يف 2017

ي أمريكا الشمالية
�ف

 0.5 مليون
 0.1 مليون
 1.7 مليون

 83.6 مليون
ي آسيا

�ف

 35.0 مليون
 17.5 مليون

 58.7 مليون
 13.8 مليون
 9.7 مليون

ي أفريقيا
�ف

 5.1 مليون
 0.7 مليون
 3.9 مليون

ي أمريكا الالتينية 
�ف

ي والكاري�ب

 0.5 مليون
ي أوقاسيا

�ف

 0.1 مليون
 0.1 مليون

تحّل هذه التقديرات الجديدة محل التحليالت السابقة والنتائج املنشورة من قبل اليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية، 
ومجموعة البنك الدويل
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ي بوروندي 
حرص الئعمال متعددة القطاعات �ف
وميانمار: نحو تنسيق أك�ش فعالية

ي لجمهورية بوروندي ومسؤول التنسيق 
ي مكتب نائب الرئيس الثا�ن

إيرنست نيوكيندي هو نائب رئيس الحكومة �ن
 .SUN »الحكومي مع »حركة توسيع نطاق التغذية

ي العام 2014 كمستشار صحي، وهو يعمل عىل تقديم 
ي �ن

ف سيبومانا بمكتب نائب الرئيس الثا�ن التحق د. سيليست�ي
ي للئمانة العامة لـ »حركة توسيع نطاق التغذية«.

الدعم الف�ن
ي »حركة توسيع نطاق التغذية«، وهو يعمل عىل إدارة 

ي لمسؤول التنسيق �ن
فرانسيس موه�ي هو المساعد الف�ن

ي الئمانة العامة للحركة. 
الئنشطة اليومية �ن

ي وزارة الصحة. 
د. لوين مار هلينغ هي نائب مدير مركز ميانمار للتغذية الوطنية ومقرّه �ن

ي ميانمار. 
د. سانسان ميينت هي مساعدة مؤسسة ريتش �ن

خلفية عامة
يتمثل الغرض من حرص الجهات الرئيسية املتعددة ذات العالقة يف توفري 
ملحة عامة عن األعامل التي يتم تنفيذها للتصدي ملشكلة سوء التغذية. 
ويهدف مترين الحرص إىل تحديد ما تقوم به كل جهة، وأين، وكيف من 

أجل توفري صورة شاملة حول التدخالت من حيث التغطية الجغرافية 
والسكانية. ومن شأن مثل هذه املعلومات أن تضع الحكومات الوطنية يف 
وضعية أفضل لقيادة النقاشات القامئة عىل البيانات ومتعددة القطاعات 

ومتعددة الجهات الرئيسية ذات العالقة لترسيع التقدم املحرز باتجاه 
تحقيق غايات التغذية الوطنية. 

تعمل مؤسسة ريتش REACH )الجهود املتجددة ملكافحة جوع األطفال 
ونقص التغذية(1 منذ العام 2008 الستخدام األدوات الفّعالة، مثل »أداة 

حرص الجهات الرئيسية ذات العالقة وأعامل التغذية«، من أجل دعم مختلف 
األطراف الرئيسية يف قطاعات متعددة إلرشاكها يف تدخالت التغذية. ويف 

العام 2017، أُتيحت هذه األداة عىل منصة الويب، مام جعلها أكرث توافقاً 
مع أنظمة املعلومات مثل أنظمة املعلومات الصحية يف املقاطعات )نظام 

املعلومات الصحية يف املقاطعة، النسخة 2(. وحتى يومنا هذا، تم تنفيذ 
مترين الحرص يف 15 دولة والعمل جاٍر لتنفيذه يف ست دول أخرى. 

تستعرض هذه املقالة استخدام هذه األداة يف سياقني مختلفني متاماً: 
جمهورية بوروندي يف رشق أفريقيا، وميامنار يف جنوب رشق آسيا. 

بوروندي
بوروندي دولة صغرية غري ساحلية تقع يف رشق أفريقيا ويبلغ عدد 

سكانها 10.5 مليون نسمة. وتبلغ مستويات سوء التغذية يف بوروندي 
معدالت مرتفعة، ناهيك عن انتشار التقزّم فيها بنسبة 58% والُهزال 

بنسبة 6% بني األطفال دون سّن الخامسة.

وقد أعربت حكومة بوروندي، من خالل األمانة العامة لـ »حركة توسيع 
نطاق التغذية« التي يديرها مسؤول التنسيق مع الحركة، عن اهتاممها 

بتنفيذ مترين أداة الحرص الكتساب فهم أكرب حول وضع التغذية يف 
الدولة. ومن خالل إطالقها يف شهر كانون الثاين/يناير 2018 بدعم من 

األمانة العامة لـ »شبكة حركة توسيع نطاق التغذية«، أتاحت أداة حرص 
الجهات القطاعية املتعددة ذات العالقة بالتغذية لحكومة بوروندي جمع 

بيانات تغطية قيّمة، وذلك عرب تغطية الجهات الرئيسية ذات العالقة 
ونطاق تغطية الربنامج.

وهذا بدوره يتيح لحكومة بوروندي تحديد الفجوات واالزدواجية 
والفرص لتنسيق أعامل التغذية عرب مختلف القطاعات والجهات الرئيسية 
ذات العالقة بشكل أكرث فّعالية. ويف الحاالت التي تنطوي عىل ازدواجية، 

1  مؤسسة ريتش REACH هي آلية دعم ُقطرية تعمل تحت شبكة الئمم المتحدة، وتلعب 

ي تنشط فيها الحركة.
ي الدول المختارة ال�ت

ي حركة توسيع نطاق التغذية SUN �ن
ياً �ن ن دوراً تحف�ي

2   للإطلع عىل لمحة عامة حول أداة ح� جهات تدخلت التغذية، يرجى زيارة الموقع:  

www.securenutrition.org/resource/multisectoral-mapping-nutrition-la-
cartographie-multisectorielle-des-actions-de-nutrition

ي الدولة ضمن تقرير التغذية 
3  تقرير التغذية العالمي للعام 2017. ملفات التغذية �ن

العالمي: بوروندي: جامعة بريستول، المملكة المتحدة: مبادرات التنمية.

ي إحدى عيادات بوروندي
طفل يتّم أخذ وزنه �ف
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يتيح مترين أداة الحرص للحكومة )والجهات الداعمة لها( إعادة 
تخصيص املوارد الشحيحة أصالً للمناطق املحلية األخرى التي تعاين أكرث 

من غريها من عبء سوء التغذية وال تحظى باالهتامم املطلوب. كام 
تأمل حكومة بوروندي استقطاب مزيد من االستثامرات يف التغذية عرب 

العمل عىل توسيع نطاق هذا النهج األكرث فعالية.

اك مختلف القطاعات إ�ش
شّكل مترين أداة الحرص أيضاً مدخالً إلرشاك عدد ال بأس به من 

القطاعات، مبا فيها موظفون من سبع وزارات: وزارة الصحة، والزراعة، 
والتجارة والصناعة، والتخطيط واملالية، والبيئة، والتنمية املحلية، والضامن 
االجتامعي، وحقوق اإلنسان. وقد أفضت هذه املشاركة الواسعة والدعم 
الحكومي إىل تجسيد عملية حرص ديناميكية وحيوية يف بوروندي، وهي 
عملية يحتفي بها وينارصها مسؤول التنسيق لدى »حركة توسيع نطاق 

التغذية«. ويتم تنسيق هذه الجهود من قبل مكتب النائب الثاين للرئيس، 
وهو املكتب الذي يعمل فيه مسؤول تنسيق الحركة، ويحظى بدعم فريق 

الحرص الوطني. وحتى هذه اللحظة، قّدمت أكرث من 30 جهة رئيسية 
ذات عالقة بيانات بهذا الشأن.

 
كام ميكن أن يسهم مترين أداة الحرص يف تشجيع التعاون ما بني 

القطاعات املتعددة وتكريس هذه الطريقة الجديدة بني مختلف 
األطراف املعنية يف كل قطاع من القطاعات. وقد أفادت بعض األطراف 

أنها ال تدرك وجه الرتابط بني عملها »االعتيادي« والتغذية أو كيف 
ميكن أن تجعل عملها االعتيادي حساساً أكرث للتغذية، بينام هناك 

أطراف أخرى منشغلة بعملها ضمن قطاعها »االعتيادي« وتصارع من 
أجل تكريس الوقت للعمليات متعددة القطاعات. وهذه التحّديات 

تشمل أيضاً توسيع نطاق العملية متعددة القطاعات عىل مستوى 
املحافظات4. وتوفر عملية بلورة »خطة اسرتاتيجية وطنية جديدة 

للتغذية واألمن الغذايئ« )2019-2023( فرصة أخرى لتعزيز تطبيق 

نهج متعدد القطاعات يف مجال التغذية. وقد جاءت النتائج الرئيسية 
املتمخضة عن عملية الحرص يف توقيت مناسب لتعزيز عملية مراجعة 

الخطة االسرتاتيجية لحكومة بوروندي. 

عىل سبيل املثال، يتم العمل عىل تطبيق نهج متعدد القطاعات لتنفيذ 
تدخالت التغذية يف محافظتني جنوبيتني، وهام ماكامبا وروتانا. ومن 

شأن ذلك أن يوحد بني جهود األطراف الرئيسية العامة، واملنظامت غري 
الحكومية، واملجتمع املدين املحيل والسلطات الدينية، وتجميع هذه 

الجهات الرئيسية ذات العالقة يف لجنة توجيهية ولجنة فنية. تتوىل اللجنة 
التوجيهية، والتي يرأسها مسؤول تنسيق »حركة توسيع نطاق التغذية«، 

مسؤولية مراقبة وتنفيذ تدخالت التغذية وضامن تنفيذ عملية حشد 
أفضل لقدرات مختلف األطراف الرئيسية.

التحّديات المتبقية
كان من األهمية مبكان التأكيد عىل عملية الحرص عند جمع البيانات 

للتغلب عىل املشاكل فيام يتعلق مبشاركة البيانات، إذ أن بعض األطراف 
الرئيسية فهمت التمرين يف البداية عىل أنه وسيلة للتحكم يف عملها. كام 

ركّز التمرين أيضاً عىل رضورة إيالء اهتامم أكرب بتغطية التدخالت التي 
يتم تنفيذها من خالل نُهج متفاوتة )مثالً الحمالت التي يتم تنفيذها ملرة 

واحدة مقارنة مع الخدمات الروتينية(.

ميانمار
شأنها شأن بوروندي، تم تنفيذ مترين أداة الحرص يف سياق ميامنار 

بقيادة حكومية واستخدام األداة ذاتها. تشكل جمهورية اتحاد ميامنار 
موطناً لحوايل 54 مليون بورمي، وتعرتف بـ135 مجموعة عرقية. وتبلغ 

مقتطف من حرص الجهات الرئيسية ذات العالقة وأعمال التغذية )ميانمار(الشكل 1

ف الئعداد المطلقة لالئطفال ي »Chin«، مع ذلك »Shan« و»Ayeyawaddy« لديهما أعىل أرقام تقزّم ب�ي
انتشار الهزال هو الئعىل �ف

انتشار التقزّم
العدد المطلق لالئطفال الذين 

يعانون من التقزّم

ن الئطفال  انتشار التقزّم ب�ي
دون سّن الخامسة

العدد المطلق للئطفال دون سّن 
الخامسة الذين يعانون من التقزّم

»ريتش«

%20 <
%29.9-20
%39.9-30

%40 ≥

50,000 <
100,000 - 50,000

200,000 - 150,000
200,000 ≥

4  ح�ت هذا التاريخ، هناك محافظتان لديهما منصات غ�ي مركزية، تحت رئاسة محافظ 

ي والتغذية، بإلهام من 
اتيجية للئمن الغذا�ئ المحافظة، وهما تعملن عىل بلورة الخطط الس�ت

خطة التنمية المجتمعية للمحافظة.

%36.1

%26.7

%36.5
%41.0

%26.1

%25.9%37.5

%23.0
%39.7

%25.4
%37.2

%20.3
%28.1

%25.6

%22,0 25.801

121.112

227.343

123.332

30.948
139.828

88.976

97.729

50.201

43.241

14,628

242.597

67.395

135.158

40.058
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 تقرير التغذية العاملي للعام 2017. ملفات التغذية يف الدولة ضمن تقرير التغذية العاملي: 
5

ميامنار. جامعة بريستول، اململكة املتحدة: مبادرات التنمية.  
6  املسح السكاين والصحّي 2015-16

فيها نسبة التقزّم بني األطفال دون سّن الخامسة 29%، بينام تبلغ نسبة 
الُهزال 7%. مع ذلك، تكشف هذه النسب عن حاالت تباين وتفاوت 

إقليمية كبرية، إذ وصلت نسبة انتشار الُهزال يف بعض الدول واملناطق إىل 
مستويات عالية بلغت 13.9% بينام بلغت نسبة التقزّم %41.

تم تنفيذ مترين أداة الحرص يف ميامنار بنجاح يف العام 2017، بدعم من 
املساعدين يف مؤسسة »ريتش«. وقد شكلت عملية الحرص مدخالً لحشد 
عدد أكرب من القطاعات لإلسهام يف التصدي ملشكلة التغذية )أية قطاعات 
أخرى غري قطاع الصحة(، مبا فيها الوزارات الرئيسية األربع: وزارة الزراعة 

والرثوة الحيوانية والرّي؛ والرفاه االجتامعي واإلغاثة وإعادة التوطني؛ 
والصحة والرياضة؛ والتعليم. إضافة إىل ذلك، تم إرشاك رئيسة املركز 
الوطني للتغذية NNC وفريقها، والتي قّدمت الدعم الفني ملسؤول 

التنسيق الحكومي الخاص بـ »حركة توسيع نطاق التغذية« SUN، بشكل 
فاعل يف جميع مراحل هذه العملية، وتّم تنسيق جهود الجهات الرئيسية 
ذات العالقة وتشجيع مشاركتها. وتستضيف وزارة الصحة كالً من مسؤول 

التنسيق )وهو مدير عام وزارة الصحة( واملركز الوطني للتغذية. 

تتيح أداة الحرص للحكومات ورشكاء التنمية تحديد كل من املناطق الجغرافية 
والتدخالت التي تحتاج إىل مزيد من األعامل املكثفة، مام يفسح يف املجال 
أمام توجيه عملية وضع األولويات املتعلقة بها. كام أنها تساعد يف الرتكيز 
عىل املجاالت التي تنطوي عىل فجوات يف املوارد. عالوة عىل ذلك، تؤدي 

عملية الحرص دوراً مفيداً جداً يف تعزيز شبكة األمم املتحدة وُسبل التعاون 
الفّعال بني شبكات »حركة توسيع نطاق التغذية« )األمم املتحدة، والحكومة، 

والجهات املانحة، واملجتمع املدين( مع السعي إىل إحداث أثر أكرب.

كام ركز مترين أداة الحرص أيضاً عىل أهمية تعزيز عملية جمع البيانات 
وأنظمة اإلبالغ ضمن الوزارات األربع املشاركة، وساعد أيضاً يف تحديد 

نقاط ضعف معينة، مثل رضورة وضع إطار عمل مشرتك للنتائج. وقد 
أسهمت يف رفع مستوى الوعي بني األطراف الفاعلة الُقطرية حول دور 

البيانات يف استحداث األدلة.

التحّديات المتبقية
لكل قطاع من القطاعات ووكالة من الوكاالت مهمة مؤسساتية وخطة حالية 
خاصة بها. وقد كان صعباً يف بعض األحيان تحفيز طاقم العمل عىل التحيّل 

مبستوى أكرب من الشفافية ومشاركة املعلومات حول الربامج واملوازنات 
الحالية الخاصة بكل قطاع/وكالة. ويعود هذا جزئياً إىل عمليات صنع القرار يف 
املؤسسات الفردية، والتي ال تكون دامئاً محفزة عىل تبني أنشطة مشرتكة. وقد 
أتاحت عملية الحرص املجال أمام مشاركة املعلومات هذه وأفضت إىل تشكيل 
وتفعيل الفرق الفنية يف الوزارات األربع املشاركة. وعىل الرغم من إحراز قدر 

كبري من التقدم عىل صعيد العمل الجامعي، إال أن هناك رضورة ملواصلة بذل 
الجهود من أجل تعزيز هذه املكاسب واملحافظة عليها.

الخطوات الالحقة
تم تدريب موظفني من املركز الوطني للتغذية والجهاز املركزي لإلحصاء 
عىل أداة الحرص ومنهجيتها، مام ساعد يف مأسسة وظيفة الحرص ضمن 

الحكومة بحيث ميكن تكرارها يف املستقبل. وسوف يتم تضمني األداة يف 
إطار عمل الرصد والتقييم للخطة الوطنية متعددة القطاعات ألعامل 

التغذية )2017-2022(. كام تعمل األطراف الفاعلة الُقطرية عىل استكشاف 
إمكانية استخدام بيانات الحرص املستقبلية لتتبع مدى تنفيذ الخطة 
الجديدة عىل النحو املقرتح يف تنزانيا وعىل غرار تنفيذها يف السنغال.

مقتطف عن اللمحة العامة متعددة القطاعات بميانمارالشكل 2

هل يحصل السكان عىل رزمة كاملة من تدخالت التغذية؟

ي المتوسط، يتم تنفيذ 3 تدخالت عىل نطاق واسع
ي تصل إىل 75% من �ف

مع ذلك، تختلف تغطية التدخالت ال�ت
الفئات المستفيدة ع�ب مختلف الوليات/المناطق

مامرسات إطعام الرّضع 
وصغار األطفال

الفحوصات الصحية لألطفال

مكمالت فيتامني »أ«

مكمالت الحديد/حمض 
الفوليك

مكمالت الحديد/حمض 
الفوليك

تدعيم األرز

إدارة األمهات والرضّع 
املعرضني للمخاطر

القضاء عىل الديدان

أمالح عالج الجفاف/الزنك

رعاية ما قبل الوالدة

األمراض غري السارية أو 
املزمنة

إدرار دخل بديل

شبكات األمان االجتامعي

التغذية املدرسية

صيد األسامك وتربية املوايش 
عىل نطاق ضيق

أعامل بستنة عىل نطاق ضيق

الزراعة الحساسة للتغذية

تخزين الغذاء

سالمة األغذية

البنية التحتية للرصف الصحي

بنية تحتية لغسل األيدي

تثقيف النظافة العامة

التثقيف الصحي والتغذوي 
وتثقيف النظافة العامة

أمناط حياة تغذوية وصحية 
لليافعني

عدد األعامل التي غطت 75% عىل األقل من الفئة السكانية املستهدف 1

 1  هذا الرقم محدد عىل مستوى الدولة ويستند إىل نتائج عملية الحرص التي نفذتها الجهات الرئيسية ذات العالقة للرتكيز عىل حاالت التفاوت يف تغطية األعامل

عدد األعامل التي غطت 75% عىل 
األقل1 من الفئة السكانية املستهدف

%20 <
%29.9-20
%39.9-30

%40 ≥

%25 ≤ %50≤-%25 %75≤-%50> %75>

5

4

4
4

4

2

2

5

4

3

5
4

7

2

3
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توف�ي التغطية عىل مستوى المناطق لوضع 
ي إقليم بلوشستان

برامج التغذية �ف
حسان ها�ات هو المسؤول التنفيذي الئول عن مؤسسة 

تعزيز العمل المجتمعي )مؤسسة تعزيز العمل المجتمعي - 
ة تمتد  بلوشستان(، وهي منظمة محلية غ�ي حكومية. ويتمتع بخ�ب

ي مجالت الصحة والتغذية والتنمية المجتمعية.
ع�ث سنوات �ن

ي مؤسسة تعزيز العمل 
امج والعمليات �ن شاه محمد هو مدير ال�ب

ي مجال التنمية 
ة 15 سنة �ن المجتمعي - بلوشستان، ويتمتع بخ�ب

المجتمعية.

المقدمة
إقليم بلوشستان هو أحد أكرث املحافظات األربع األقل تطوراً يف باكستان. 

ويشكل األطفال دون سّن الخامسة نسبة كبرية من عدد سكانه، وتبلغ 
نسبة التقزّم بينهم 52%1 بينام تبلغ نسبة الُهزال بني األطفال دون سّن 
الخامسة 16%. عالوة عىل ذلك، تبلغ نسبة انتشار األنيميا بني األطفال 

57% وحوايل 49% بني النساء ممن هن يف سّن اإلنجاب. هناك العديد من 
العوامل التي يُعتقد أنها تسهم يف نقص التغذية لدى األطفال يف إقليم 

بلوشستان، مبا يف ذلك: التغذية دون املثالية للرضع وصغار األطفال؛ 
وحاالت العدوى املتكررة بني األطفال )خاصة أمراض اإلسهال والحصبة(؛ 

وحاالت نقص التغذية و/أو املرض والوفاة بني األمهات؛ وغياب/عدم 
كفاية املغذيات الدقيقة؛ وانعدام األمن الغذايئ املنزيل، وعدم املساواة 

بني الجنسني.2

ف عىل التغذية عىل مستوى المناطق  ترك�ي
استجابًة لوضع التغذية الذي ينطوي عىل تحديات كبرية يف اإلقليم، 
أطلقت مديرية الصحة يف إقليم بلوشستان برنامج التغذية لألمهات 

واألطفال BNPMC يف العام 2016 من خالل خلية التغذية الجديدة 
التي تم تشكيلها عىل مستوى املحافظة ضمن مديرية الصحة. ويعمل 

برنامج التغذية لألمهات واألطفال عىل تنفيذ مبادرات تغذية أثبتت 
فعاليتها )أنظر القامئة أدناه( بني سكان املناطق الريفية والحرضية 
يف سبع مناطق مختارة، مع الرتكيز عىل الفئات املحرومة اقتصادياً 

واجتامعياً. ويبلغ عدد السكان اإلجاميل لهذه املناطق 1,654,613 نسمة، 
ومن بينهم الفئات السكانية املستهدفة وتقدر بـ132,369 امرأة حامل 

ومرضعة و254,615 طفالً دون سّن الخامسة. وقد انطوت عملية تطوير 
برنامج التغذية لألمهات واألطفال عىل إجراء مشاورات للتوافق عىل 

األدوار واملسؤوليات مع كافة الجهات الرئيسية ذات العالقة. وشملت 
هذه املشاورات وزارة الصحة، والحكومة املحلية، ومبادرة الصحة األولية 
الشعبية PPHI )برنامج الرشاكة الحكومية بني القطاعني العام والخاص 

الذي يوفر الخدمات الصحية يف الوحدات الصحية األساسية يف املناطق(، 
واملنظامت املحلية غري الحكومية. 

ويتمثل الدور الرئييس لخلية التغذية يف وضع السياسة عىل املستوى 
الوطني ومستوى املحافظات )وتُستخدم السياسات عىل مستوى 

املحافظات لعملية التنفيذ(. كام أنها توفر اإلرشاف والقيادة من أجل 

وضع الربامج الفعالة عىل مستوى املحافظات واملناطق، وتضع املعايري 
واملبادئ التوجيهية الفنية )مبا فيها كيفية الوصول إىل الفئات السكانية 

املستهدفة(، كام توفر املساعدة الفنية، وتنفيذ عمليات الرصد والتقييم، 
واإلرشاف عىل بحوث العمليات، وتلعب دور املنارصة وحشد دعم 

القطاعات األخرى، مثل قطاعي الزراعة والرثوة الحيوانية. 

وتنحرص عملية تنفيذ الربنامج، خاصة توصيل الخدمات، يف نطاق 
املناطق حيث يتم تنفيذ األنشطة من خالل الرشاكات مع القطاعات 

العامة والخاصة األخرى. وترتكز الرشاكات الرئيسية مع الربنامج الوطني 
لتنظيم األرسة والرعاية الصحية األولية )عن طريق برنامج عامالت الصحة 
املجتمعية، وكادر من العاملني الصحيني عىل املستوى املجتمعي يقدمون 

خدمات الرعاية الصحية األولية(، ومبادرة الصحة األولية الشعبية، 
واملنظامت غري الحكومية، واملنظامت القامئة عىل املجتمع.

 
يتكّون برنامج التغذية لألمهات واألطفال من خمسة عنارص:

التصدي ملشكلة نقص التغذية لدى األطفال من خالل رفع مستوى . 1
الوصول إىل/وتوافر برامج دعم إطعام الرّضع وصغار األطفال 

وخدمات اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاّد يف مختلف املناطق 
املستهدفة والنساء الحوامل واملرضعات، من خالل جلسات اإلعالم 
والتواصل لتغيري السلوك فيام يتعلق بالتغذية، والصحة، والنظافة 

العامة؛
التصدي ملشكلة سوء التغذية من حيث املغذيات الدقيقة، مبا فيها . 2

مكمالت فيتامني »أ« لألطفال يف الفئة العمرية من 6 إىل 59 شهراً، 
وتوسيع نطاق حمالت تدعيم امللح باليود، وتدعيم دقيق القمح، وما 

إىل ذلك؛
جلسات اإلعالم والتواصل لتغيري السلوك - التنسيق مع القنوات . 3

اإلعالمية والتواصلية لتغيري السلوك يف مجال التغذية واملامرسات 
االجتامعية الثقافية التي من شأنها أن تسهم يف نقص التغذية وذلك 

من خالل أنشطة املنارصة مثل بلورة ونرش املواد ذات العالقة، 
والربامج اإلذاعية، واملرسح املجتمعي، وغريها؛

تعزيز الرتتيبات املؤسساتية - يسعى برنامج التغذية لألمهات . 4
واألطفال إىل تحديد األدوار واملسؤوليات، وبناء القدرات، وتعزيز 

1 املسح الغذايئ الوطني )2011(

2 نتائج مدمجة من املسح الغذايئ الوطني 2011 والتقارير واملراقبة عىل املستوى املحيل.
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اآلليات املؤسساتية إذ ال توجد حالياً آليات محددة وواضحة 

للتنسيق بني القطاعات )يف حني أن القطاع العام يدعم منصباً 

واحداً لنائب مدير قسم التغذية عىل مستوى املحافظات، يتم دعم 

األنشطة التي تُنفذ عىل مستوى املناطق بشكل كامل من خالل 

املناصب التي يتم متويلها من قبل رشكاء التنمية(.

تعزيز أنظمة الرصد والتقييم - تم تشكيل وحدة للرصد والتقييم . 5

ضمن خلية التغذية يف مديرية الصحة لتنسيق عملية رصد األنشطة 

يف جميع مناطق املحافظة.

 BNPMC بلغت التكلفة اإلجاملية لربنامج التغذية لألمهات واألطفال

1,492,62 مليون روبية باكستانية )14.21 مليون دوالر أمرييك(، %80 

منها تم تقدميها من البنك الدويل )من خالل الرشاكة الهادفة إىل تحسني 

صندوق التغذية االئتامين(، و20% من حكومة إقليم بلوشستان. وقد تم 

تخصيص معظم التمويل لتعزيز الرتتيبات املؤسساتية )41.3%(، والتي 

تشمل توظيف طاقم عمل الربنامج، واملساعدة الفنية لبناء القدرات، 

وتعزيز آليات التنسيق، وما إىل ذلك، والتصدي لسوء التغذية بني األطفال 

والنساء الحوامل واملرضعات )37%( والتصدي لسوء التغذية من حيث 

املغذيات الدقيقة )13.6%(. وقد حصلت مؤسسة تعزيز العمل املجتمعي 

-بلوشستان عىل 48 مليون روبية باكستانية )45 مليون دوالر أمرييك( 

من مبلغ التمويل املخصص للربنامج، وذلك من خالل مديرية الصحة.

اكات مع المنظمات المحلية غ�ي الحكومية  عقد الرسش
حّدد مترين أداة الحرص الذي نفذته مديرية الصحة أكرث من نصف 

املناطق يف كل محافظة غري مشمولة بربنامج التغذية لألمهات واألطفال. 

وقد تم اختيار منظمة محلية غري حكومية، وهي مؤسسة تعزيز العمل 

املجتمعي )مؤسسة تعزيز العمل املجتمعي - بلوشستان( كرشيك لتنفيذ 

خدمات التغذية يف منطقتني تفتقران إىل الخدمات، وهام منطقتا نوشيك 

وخاران، خالل الفرتة من شهر كانون الثاين/يناير 2017 وحتى حزيران/

يونيو 2018. وقد عملت مؤسسة تعزيز العمل املجتمعي عىل تدريب 

كادر جديد مكّون من 70 مزود خدمات مجتمعية، مبن فيهم عاملو 

التغذية املجتمعيون وطاقم املرشوع، حول أهداف وأنشطة برنامج 

التغذية لألمهات واألطفال يف كال املنطقتني. 

إضافة إىل تركيزه عىل اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاّد والتغذية 

التكميلية للنساء الحوامل واملرضعات، يركز الربنامج أيضاً عىل األنشطة 

الوقائية. فعىل سبيل املثال، تحصل 31,928 امرأة ممن هّن يف سّن 

اإلنجاب عىل التوعية حول املامرسات املُحّسنة إلطعام الرّضع وصغار 

األطفال، والصحة، والنظافة العامة، وحول أهمية تثقيف اإلناث والتدخالت 

الصحية، مثل التطعيم. وللوقاية من األنيميا، سيتم توفري رشائط أقراص 

الحديد وحمض الفوليك لـ2,554 امرأة يف املناطق غري املشمولة بالربنامج، 

إضافة إىل تنفيذ اسرتاتيجيات أخرى مثل أقراص طرد الديدان، وتعزيز 

التنوع الغذايئ، وتحسني جودة األغذية. وقد تم تشكيل وحشد إجاميل 

250 مجموعة دعم مجتمعي )مجموعات دعم األمهات واآلباء(، وتتكون 

كل مجموعة من حوايل 20 أرسة. وقد حددت املجموعات الشخص 

املجتمعي الداعم لها، وهو شخص خضع لتدريب يف مجال بناء القدرات 

من أجل عقد جلسات جامعية عىل النحو الذي تطلبه منه مؤسسة تعزيز 

العمل املجتمعي باستخدام مواد املعلومات والتثقيف والتعميم.

وسوف ترصد الخدمات التغذوية التي تقوم مؤسسة تعزيز العمل 

املجتمعي - بلوشستان بتنفيذها عدداً من الغايات. وتشمل: الرضاعة 

الطبيعية الخالصة بني األطفال الرّضع يف عمر 0-6 أشهر )زيادة من %40 
إىل 50%(؛ والحّد األدىن من النظام الغذايئ املقبول بني األطفال يف الفئة 

العمرية 6-24 شهراً )زيادة بنسبة 15% عن خط األساس(؛ وزيادة بنسبة 
50% لدى النساء الحوامل اللوايت يحصلن عىل أقراص الحديد وحمض 

الفوليك ويلتزمن باستهالكها، إضافة إىل غايات أخرى. وقد استطاع 
الربنامج أن يحقق تغطية بنسبة 89% للفئات املستفيدة املستهدفة حيث 

متثلت الجولة األوىل منه يف التشخيص املجتمعي وخدمات االنتشار 
والوصول، مبا يف ذلك الوصول إىل/تشخيص ما مجموعه 238,468 طفالً 

ممن هم دون سّن الخامسة و120,778 امرأة حامل ومرضعة. 

وهناك عدد من جوانب الربنامج التي نجحت يف املناطق هي التالية:
عملت املنظمة غري الحكومية عىل تدريب املوارد البرشية وتوفري 	 

خدمات لوجستية لها لضامن تقديم خدمات التغذية يف املواقع 
الثابتة حيث يتم تنفيذ برامج العالج الخارجي؛

يتم عقد اجتامعات دورية ملجلس التعاون املناطقي لضامن إرشاك 	 
الجهات الرئيسية ذات العالقة/املديريات وصّناع السياسات؛

التحّديات التي تتم مواجهتها أثناء التنسيق عىل مستوى املناطق 	 
قليلة، ويعود سبب ذلك إىل املشاركة الكاملة والفاعلة ملديرية الصحة يف 

املنطقة يف تنفيذ الربنامج وتقديم الدعم لخدمات التغذية.

التحّديات والدروس المستفادة
هناك دامئاً تحّديات يف العمل يف املناطق الريفية حيث يتدىن مستوى 

تقديم الخدمات وتفتقر املرافق الصحية إىل املعدات الكافية والتي 
يصعب الوصول إليها. حوايل 65% من املناطق التي غطتها مؤسسة تعزيز 

العمل املجتمعي افتقرت إىل أي نوع من الخدمات. ومن املعيقات 
األخرى التي يجب التغلب عليها املفاهيم املجتمعية الخاطئة فيام يتعلق 

مبختلف التدخالت، وال سيّام توفري مكمالت الحديد، وحمض الفوليك، 
والغذاء العالجي الجاهز لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاّد 

بسبب غياب التثقيف والتوعية. لقد شاركت مؤسسة تعزيز العمل 
املجتمعي يف عملية متكني مجتمعي مكثفة لرفع مستوى انخراط 

الناس ومشاركتهم، عىل الرغم من املعيقات التي واجهتها بسبب نقص 
الخدمات. وقد شكل بناء الفريق ضمن مؤسسة تعزيز العمل املجتمعي 

عامالً آخر حاسامً يف ضامن نجاح تنفيذ الربنامج. وأرشكت املنظمة غري 
الحكومية هذه مختلف الكوادر يف بناء الفريق وعملت عىل تدريب 

طاقم عملها الخاص لضامن جودة الخدمات من خالل إتباع اإلرشادات 
العاملية أثناء عملها عىل مستوى املناطق. وتسعى مؤسسة تعزيز العمل 

املجتمعي إىل تنفيذ حملة منارصة مكثفة لضامن تكرار هذا النموذج 
وتوسيع نطاقه للوصول إىل الفئات السكانية املستضعفة يف مناطق أخرى 

من إقليم بلوشستان.  

أمهات يتعّلمن عن التغذية من عامالت تغذية مجتمعية تّم تدريبهن 
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وضع الخطة الوطنية 
الثانية لئعمال التغذية 

ي بنغالدش
�ف

نامج لدى خدمات التغذية الوطنية وهو  د. إسالم بلبل هو نائب مدير ال�ب
ي الصحة العامة والجناح الصحي العالمي التابع لوزارة الصحة 

ي �ن
ي ف�ن

أخصا�ئ
ي بنغلدش.

ورفاه الئ�ة �ن
ي مكتب السكان 

د. إفتكار راشد هو قائد فريق تعزيز الُنظم الصحية �ن
 USAID والصحة والتغذية والتعليم، التابع للوكالة الئمريكية للتنمية الدولية

ي بنغلدش. 
الموجود �ن

المقدمة
بنغالدش، والتي تُعترب من أكرث دول العامل اكتظاظاً بالسكان حيث يعيش 
ما يُقّدر بـ162 مليون شخص عىل أرض ال تزيد مساحتها عىل 148,000 

كيلومرت مربع، أظهرت تحسناً ملموساً يف مجال التنمية البرشية خالل 
العقود املاضية، مع تحقيق انخفاض كبري يف نسبة الفقر. لكن عىل 

الرغم من هذا التقدم املُحرز، ما زالت مشكلة سوء التغذية بني األطفال 
واألمهات تشكل تحّدياً رئيسياً أمام الدولة لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة للعام 2030 والخروج من تصنيف الدول األقل مناًء يف العامل. 

ويبنّي املسح الدميغرايف والصحي لبنغالدش للعام 2014 أن مؤرشي النمو 
االقتصادي وزيادة ثروة األرس يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتغذية. فعىل 

سبيل املثال، األطفال الذين تندرج أمهاتهم ضمن ُخمس الرثوة األدىن 
هم عرضة للتقزّم أكرث مبرتني ونصف )50%( من األطفال الذين تندرج 
أمهاتهم ضمن ُخمس الرثوة األعىل )21%(. ويعاين أكرث من طفل واحد 

بني كل ثالثة أطفال )36%( ممن هم دون سّن الخامسة من التقّزز، 
يف حني يعاين 14% منهم من الُهزال. مع ذلك، وحتى يف الُخمس األعىل 
من مؤرش ثروة األرسة، ما زالت نسبة انتشار التقزّم مرتفعة إذ وصلت 

إىل 21%؛ يف حني أن نسبة انتشار الُهزال مرتفعة أيضاً بنسبة %12.8، 
مام يظهر بوضوح أن مشكلة نقص التغذية هي مشكلة مشرتكة بني 

جميع سكان بنغالديش، رغم أنها تربز بشكل أكرث وضوحاً بني الرشائح 
التي تندرج ضمن ُخمس الرثوة األدىن )املعهد الوطني ألبحاث السكان 

والتدريب )NIPORT، 2016(. ويعكس هذا الوضع املسببات الجذرية 
وراء مشكلة نقص التغذية يف البالد، والتي تشمل تدين مستوى التثقيف 
بني األمهات؛ وزواج األطفال؛ واإلنجاب يف سّن مبكرة؛ ومامرسات الرصف 
الصحي وغسل األيدي؛ ومستوى الحصول عىل األغذية والرعاية الصحية؛ 

ومامرسات إطعام الرّضع وصغار األطفال؛ ووضع الفتيات والنساء يف 
األرسة واملجتمع.

ويُشار إىل أن الخسائر يف اإلنتاجية االقتصادية بسبب نقص التغذية 
وصلت إىل ما يُقدر مبليار دوالر أمرييك من العائدات سنوياً )هاوالدر 

وآخرون، 2012(. وإدراكاً ألهمية تحسني التغذية يف جدول أعامل التنمية 
الشاملة، تركز حكومة بنغالديش عىل سياسات واسرتاتيجيات وبرامج 

 .NPAN2 التغذية وعىل وضع خطة عمل وطنية ثانية للتغذية

كانت بنغالدش من »أوائل الدول املبادرة« التي انضمت إىل حركة توسيع 
نطاق التغذية SUN يف العام 2011 وتأسيس منتدى الجهات الرئيسية 
املتعددة ذات العالقة الخاصة بالحركة عىل املستوى الوطني يف العام 

2012. وتحت لواء قيادة حكومة بنغالدش، شارك أعضاء مختلف شبكات 
منتدى الجهات الرئيسية ذات العالقة الخاصة بحركة توسيع نطاق 

التغذية بشكل فاعل يف عملية بلورة خطة العمل الوطنية الثانية للتغذية 
بوصفهم أفراداً يف مختلف املجتمعات املحلية ومن خالل توفري الدعم 

املايل واملشورة والدعم السكرتاري املؤقت للجان القطاعية األصغر وحشد 
موارد نظراء حكومة بنغالدش ذوي العالقة. 

بلورة رؤية متعددة القطاعات
يف العام 2014، عمل رشكاء التنمية الرئيسيون يف مجال التغذية عىل 

نرش رؤية مشرتكة¹. ويف حني كان هناك وعد متجدد للعمل معاً، حددت 
الجهات الرئيسية ذات العالقة الحاجة إىل رضورة وضع سياسة متعددة 

القطاعات للتغذية. وتركز السياسة الوطنية للتغذية التي تم وضعها 
مؤخراً يف العام 2015 )السياسة الوطنية للتغذية - 2015( بشكل واضح 

عىل عملية وضع برامج متعددة القطاعات وعىل رضورة التنسيق بني 
القطاعات كأهداف لها، كام تركز عىل رضورة تنفيذ تدخالت محددة 

ومراعية للتغذية. 

ويتامىش االلتزام الوطني مبكافحة سوء التغذية مع رؤية الدولة للعام 
2021 ومع الخطة التي تم وضعها لسبع سنوات )2016-2020(. كام 

أن هناك عوامل أخرى مثل تنشيط مجلس بنغالديش الوطني للتغذية   
BNNC الذي يرأسه رئيس الوزراء، شجعت عىل وضع خطة عمل 

لتفعيل السياسة الوطنية للتغذية للعام 2015. 

وقد تم تشكيل اللجنة الفنية الوطنية يف شهر كانون الثاين/يناير 2016 
لتوجيه عملية التطوير الشامل لخطة العمل الوطنية الثانية للتغذية 
)2016-2025(. وتفرعت هذه اللجنة إىل أربع لجان قطاعية فرعية 

أخرى: الصحة، والصحة الحرضية وبرنامج املياه والرصف الصحي 
والنظافة العامة WASH، والزراعة، والرثوة السمكية والحيوانية؛ 

ي هذه المقالة تع�ب فقط عن آراء المؤلف وحده ول تعكس وجهات نظر أو آراء 
ملحظة المؤلف: الآراء الواردة �ن

الوكالة الئمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الوليات المتحدة الئمريكية.

1 نقص التغذية يف بنغالدش - رؤية مشرتكة

http://scalingupnutrition.org/?s=Common-+Narrative_BANGLADESH-Final
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ومتكني املرأة، والتعليم، وشبكة األمان االجتامعي، واملعلومات، ومأسسة 
خطة العمل الوطنية الثانية للتغذية: التمويل والتخطيط وامليزانية. 

وتتمثل اللجان مبستويات متثيل عالية املستوى من الوزارات الحكومية 
ذات العالقة، إضافة إىل عضوية وكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري 

الحكومية، والجهات املانحة، والوسط األكادميي فيها. وقد اشتغلت كل 
لجنة من اللجان عىل وضع خطة عمل للقطاعات ذات العالقة من خالل 

اتباع منط مشرتك وإبراز مجاالت التقاطع املشرتك بينها، والتي متت 
مواءمتها الحقاً يف العملية. وتم إرشاك خرباء من بنغالدش ومستشارين 

دوليني لضامن جدوى الخطة من حيث اإلمكانية الكلية واالستفادة 
من الدروس املستفادة عاملياً من مختلف القطاعات، إضافة إىل ضامن 

سالمة الجانب الفني يف كل قسم من أقسام الخطة. كذلك تم إجراء 
مترين لحساب التكلفة، وهو مترين دخل يف خطة العمل الوطنية الثانية 

للتغذية للمساعدة يف منارصة حشد املوارد والتخطيط املايل.

وقد تشكلت مجموعة أساسية خالل الخطوة النهائية من التمرين بهدف 
دمج مختلف األجزاء وبلورة الوثيقة النهائية، والتي متت فيها مواءمة 
مجاالت التقاطع املشرتك. وقد وِضعت مسودة خطة العمل الوطنية 

الثانية للتغذية بعد عدة جوالت من املراجعة حيث تم تضمني مالحظات 
الجهات الرئيسية ذات العالقة. وتتناول الخطة مشاكل التغذية الحالية 

والناشئة لجميع املواطنني، وخاصة األطفال دون سّن الخامسة )مع تركيز 
خاص عىل األيام األلف األوىل من الحياة(، والنساء ممن هن يف سّن 

اإلنجاب )مبن فيهن الحوامل واملرضعات( والفتيات اليافعات. تشتمل 
مؤرشات الغايات للعام 2025 عىل خفض نسبة انتشار التقزّم بني األطفال 

دون سّن الخامسة إىل 25% ونسبة انتشار الُهزال إىل 8%، ورفع نسبة 
الرضاعة الطبيعية الخالصة إىل 70% بني الرّضع دون سّن الستة أشهر. 

تفعيل أعمال التغذية الرئيسية عىل أرض الواقع
تحدد خطة العمل الوطنية الثانية للتغذية مجاالت األعامل الرئيسية 

ذات األولوية ضمن ثالثة مجاالت من حيث املواضيع: 
أجندة التواصل الهادف إىل تغيري شامل ومتكامل للسلوك االجتامعي؛ 	 
تنفيذ البحوث الستحداث األدلة التي تساعد يف بلورة السياسات 	 

ووضع الربامج؛
بناء القدرات، والذي يستهدف كافة القطاعات ذات العالقة عىل 	 

مختلف املستويات اإلدارية. 

تحدد الخطة الوزرات ورشكاء التعاون املسؤولني عن تتبع التقدم املُحرز 
واإلنجازات عىل صعيد املؤرشات، واألطر الزمنية، والتكاليف التي تنطوي 

عليها عملية تنفيذ التدخالت ذات األولوية املتفق عليها. وهي تنطلق من 
املنصات القامئة واآلليات التي أثبتت نجاعتها، مثل شبكة عمل التوسع 

الزراعي والباحثني املجتمعيني يف الخط األمامي. وتشتمل الخطة أيضاً عىل 
مصفوفة للنتائج املشرتكة يف مختلف القطاعات للعمل معاً والسعي إىل 
الحصول عىل متويل منسق للقطاعات الرئيسية وكذلك تتبع االستثامرات.

وسيتم إرشاك ما مجموعه 17 وزارة إضافة إىل الجهات الرئيسية ذات 
العالقة والرشكاء. لقد خلُص مترين تقدير التكاليف إىل أن الخطة تحتاج 
إىل مبلغ إجاميل يبلغ حوايل 1.6 مليار دوالر أمرييك لتنفيذ خطة العمل 

الوطنية الثانية للتغذية )2016-2025( من أجل تنفيذ األنشطة ذات 
األولوية، والتنمية املؤسساتية وبناء القدرات، وكذلك لعملية الرصد 

والتقييم عىل مدار السنوات العرش املقبلة. ولن ينحرص هدف عملية 
الرصد والتقييم هذه يف تتبع التقدم املُحرز عىل صعيد تنفيذ خطة 

العمل الوطنية الثانية للتغذية واالستثامرات يف مجال التغذية، بل 
ستشكل أيضاً األساس الذي تستند إليه عملية إعداد التقارير السنوية 

التي سرُتفَع إىل رئيس الوزراء عرب مجلس بنغالدش الوطني للتغذية، 
والذي سيتوىل مسؤولية رصد التقدم املُحرز عىل صعيد تنفيذ خطة 

العمل الوطنية الثانية للتغذية. وتوفر الخطة تفصيالً للتدخالت املحددة 
والحساسة للتغذية، مع تخصيص أكرب قدر من امليزانية لتدخالت متكني 

املرأة )وإعطائها األولوية كذلك(، والتعليم وشبكة األمان االجتامعي 
)820,577,795 دوالر أمرييك(؛ يليها الصحة والصحة الحرضية 

)675,721,593 دوالر أمرييك(. وسيتم تنفيذ العملية االسرتاتيجية لوضع 
املوازنات والتمويل ضمن كل قطاع من القطاع أو وزارة من الوزارات مبا 

يتامىش مع خطة العمل الوطنية الثانية للتغذية. ويجري العمل حالياً 
لتعميم الخطة عىل مستوى املحافظات يف البالد من خالل الفعاليات التي 
تقام عىل مستوى املناطق اإلدارية/األقاليم )عىل الرغم من تبّني حكومة 
بنغالدش لنظام حكم مركزي، ستتوىل كل وزارة من الوزارات دور القيادة 
يف تصميم الربامج، وذلك بالتشاور مع املوظفني عىل مستوى املحافظات(.

الدروس المستفادة والخطوات الالحقة
لقد كانت عملية بلورة خطة العمل الوطنية الثانية للتغذية رحلة عظيمة 

استقطبت األشخاص األكرث حامساً للعمل عىل تحسني وضع التغذية. 
مع ذلك، فإن الجمع بني الجهات الفاعلة الرئيسية يف إطار خطة واحدة 
أمر ينطوي عىل تحدٍّ كبري بسبب العدد الهائل من أنواع برامج التغذية 
املتعددة يف مختلف القطاعات، والتي تضع الكثري منها حالة التغذية يف 

عملية تصميم الربامج. فعىل سبيل املثال، تشكل عملية صياغة رسائل 
التغذية اآلن جزءاً من عمل أخصائيي التوسع الزراعي؛ وتستهدف برامج 

شبكة األمان االجتامعي اآلن النساء الحوامل واملرضعات؛ وقد أفضت 
تدخالت التثقيف إىل تحديد املنهج املدريس مع توفري معلومات تغذية 

أساسية عىل مستوى املرحلة االبتدائية، ووضع خطط لتحديث املنهج أكرث.

لقد شكلت القيادة السياسية وااللتزام السيايس عنرص نجاح رئيسياً: 
لعبت وزارة الصحة ورفاه األرسة دوراً قيادياً بارزاً يف استقطاب مختلف 

القطاعات/الجهات الرئيسية ذات العالقة ورشكاء التنمية والجمع 
بينها، مام ساعد عىل التعاون مع نظرائهم يف حكومة بنغالدش لضامن 
مشاركتهم. كام أن تفرع اللجنة الرئيسية إىل أربع لجان فرعية وإعطاء 
قيادة كل لجنة من اللجان للقطاع ذي العالقة ضمن حكومة بنغالدش 

ورشكاء التنمية شّكال اسرتاتيجية فّعالة أخرى للنجاح.

وستحرص الخطوات الالحقة عىل ضامن التفعيل التام ملجلس بنغالدش 
الوطني وتعاونه مع جميع القطاعات ذات العالقة لضامن التنفيذ السليم 

وبحسب املخطط له، وضامن تعميم أوسع لخطة العمل، واملنارصة، 
وحشد املوارد.

المراجع
 Mitra and Associates مؤسسة ،NIPORT املعهد الوطني ألبحاث السكان والتدريب

ومؤسسةICF International.2016. املسح الدميغرايف والصحي يف بنغالدش للعام 2014. دكا، 

بنغالدش، ومدينة روكفل، مرييالند، الواليات املتحدة األمريكية: املعهد الوطني ألبحاث السكان 

.ICF International ومؤسسة ،Mitra and Associates والتدريب، مؤسسة

www.ennonline.net/mediahub/podcast/banglades
hnutritionplan?version=current

يمكنكم الستماع إىل المقابلة مع الكّتاب 
ي »بودكاست« لـ 

عىل قناة التدوين الصو�ت
ي الطوارئ«:

»شبكة التغذية �ف
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قليمية للتصدي  اتيجيات التغذية الإ اس�ت
ق المتوسط ي بلدان �ش

للعبء المزدوج �ف
ي المكتب 

يعمل د. أيوب الجوالدة مستشاراً إقليمياً للتغذية �ن
ق المتوسط منذ  قليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة �ث الإ

قليمية.  اتيجية التغذية الإ العام 2009، وهو يقود اس�ت

المقدمة
ما زال عبء املرض املرتبط بعدم كفاية التغذية يزداد أكرث فأكرث يف بلدان 

رشق املتوسط، والتي تضم 22 دولة وإقليامً يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا والقرن األفريقي وآسيا الوسطى. وعىل غرار العديد 

من البلدان النامية، تعاين املنطقة من مشاكل نقص التغذية والسمنة 
واألمراض غري السارية املرتبطة بالنظام الغذايئ، وهي مشاكل تتفاقم 
بازدياد. هذا »العبء املزدوج« لسوء التغذية يؤثر سلباً عىل األنظمة 

الصحية يف منطقة رشق املتوسط. وال تزال العديد من الدول يف املنطقة 
تعاين من نقص يف املغذيات الدقيقة، خاصة الحديد، واليود، وفيتامني »أ«.

واستجابة لهذه التحّديات، وضع املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
ملنطقة رشق املتوسط االسرتاتيجية اإلقليمية األوىل للتغذية )2010-
2019( وخطة العمل بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة والجهات 

الرئيسية األخرى ذات العالقة بهدف تحسني وضع التغذية1. وتتمثل 
األهداف العامة لالسرتاتيجية اإلقليمية يف تشجيع الدول عىل إعادة 

توجيه تدخالت التغذية لتشكل محوراً مركزياً يف أجندة أعاملها التنموية؛ 
وكذلك دعم هذه الدول يف وضع وتنفيذ أعامل التغذية مبا يتناسب مع 

وضعها ومواردها الوطنية؛ وتوفري إطار عمل لتحديد أولويات أعامل 
التغذية يف سياق كل بلد من البلدان. وقد تم تحديث الخطة لتشمل 

املبادرات التي ظهرت مؤخراً، مثل الغايات العاملية لهيئة الصحة العاملية 
للعام 2025، بهدف تحسني مستوى تغذية األمهات والرّضع وصغار 

األطفال وأهداف التنمية املستدامة2؛ وقد قامت معظم الدول ضمن 
منطقة رشق املتوسط بوضع أو مراجعة خطط عمل وطنية تتامىش مع 

هذه املبادرات. 

ات الرئيسية وضع التغذية من حيث المؤ�ش
وفقاً ألحدث التقديرات3، تبلغ نسبة انتشار التقزّم والُهزال ونقص 

الوزن لدى األطفال دون سّن الخامسة يف املنطقة 28% و8.69% و%18 
عىل التوايل. وتشهد كل من اليمن، وباكستان، وأفغانستان، والسودان، 

وجيبويت أعىل نسب انتشار التقزّم )أكرث من 30%(. وبسبب االضطرابات 
السياسية وانعدام األمن الغذايئ يف هذه الدول، وكذلك يف سوريا والعراق 
وليبيا، يقدر العدد اإلجاميل لألطفال دون سّن الخامسة الذين يعانون من 
الُهزال بـ9.1 مليون طفل )7.3%(؛ ويعاين حوايل نصفهم )3.1 مليون طفل 

أو 3.8%( من الُهزال الشديد. وتعاين أكرث من نصف النساء الحوامل من 
فقر الدم يف السودان )58.4%(، ويف الجمهورية العربية السورية )%57.3(، 

ويف باكستان )%51(. 

ومن أكرث األمور إثارة للقلق االتجاه املتنامي يف انتشار الوزن الزائد 
والسمنة بني البالغني واألطفال. ويبلغ معدل انتشار الوزن الزائد والسمنة 

يف املنطقة 27% و24% لدى البالغني و16.5% و4.8% لدى األطفال ممن هم 
يف سّن املدرسة، عىل التوايل4. وجاءت أعىل معدالت االنتشار يف كل من 
الكويت، وقطر، والبحرين، واإلمارات العربية املتحدة. ويف العام 2016، 

كان هناك ما يقدر بحوايل 5.4 مليون طفل ممن هم دون سّن الخامسة 
)6.7%( يف منطقة رشق املتوسط يعانون من الوزن الزائد، وهو ارتفاع من 

3.5 مليون طفل يف العام 1990. وتعاين أكرث من نصف النساء البالغات 
ورجالن من كل خمسة رجال يف املنطقة من الوزن الزائد أو السمنة.

وكام هو الحال يف املناطق األخرى، ترتبط املعدالت املرتفعة للوزن الزائد 
والسمنة ارتباطًا وثيقاً بالخمول البدين واألنظمة الغذائية غري الصحية. 

www.emro.who.int/nutrition/strategy 1

www.emro.who.int/nutrition/nutrition-events/scalingup-nutrition-consultation.html  2

3   الرا نرص الدين، جينيفر جيه. أيوب، وأيوب الجوالدة، استعراض وضع التغذية يف منطقة 

بلدان رشق املتوسط، مجلة الصحة يف منطقة رشق املتوسط، العدد 24، اإلصدار 1، 2018. 
www.emro.who.int/emhj-volume-24-2018/volume-24-issue-1/review-of-the-

nutrition-situation-in-the-eastern-mediterranean-region.html
4   منظمة الصحة العاملية. تقرير الوضع العاملي حول األمراض غري السارية 2014. جنيف: 
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الحصص الغذائية
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وتشهد منطقة رشق املتوسط أعىل مستويات انتشار الخمول البدين لدى 
البالغني )حوايل الثلث(، يف حني تُظهر البيانات بشكل متواصل مستويات 
أعىل من الخمول البدين لدى النساء مقارنة بالرجال )ومقارنة مع نسبة 

االنتشار العاملي لدى كال الجنسني والتي تبلغ 23%(. كام شهدت املنطقة 
أيضاً تغيريات يف األمناط الغذائية تتامىش مع االستهالك الغذايئ العاملي، 

مام يشري إىل وجود تحول نحو األنظمة الغذائية التي تزداد فيها كثرياً 
كميات الدهون والسكر. 

الئولويات الرئيسية
يتم تنفيذ األعامل الرئيسية التالية لدعم األولويات االسرتاتيجية:

تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال: تدخالت تشمل تغذية . 1
الرّضع وصغار األطفال )تشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية 

التكميلية(، وبرامج تدعيم األغذية واملكمالت الغذائية، ومراقبة 
النمو، ورصد التغذية، ومعالجة سوء التغذية الحاّد الوخيم.

عوامل الخطر املرتبطة باألمراض غري السارية: تشجيع اتباع نظام . 2
غذايئ صحي من خالل التدخالت الفعالة من حيث التكلفة املحددة 

يف إطار العمل اإلقليمي ملعالجة األمراض غري السارية، مبا يف ذلك: 
تشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق مدونة القواعد الدولية لتسويق 
بدائل حليب األم )»املدونة«(؛ والحّد من تناول امللح عىل مستوى 
السكان؛ ووضع إرشادات غذائية قامئة عىل نوع األغذية، وتصنيف 
األغذية؛ وإعادة تشكل تركيبة املنتجات، مبا فيها استبدال الدهون 
املتحولة بالدهون املتعددة غري املشبعة وخفض مستويات السكر؛ 

والحّد من مامرسات تسويق أغذية األطفال غري الصحية.
التغذية الطارئة: تشخيص الحاالت التي تعاين من سوء التغذية الحاّد . 3

الوخيم. 

نجازات ح�ت الآن التقدم الُمحرز والإ
عملت أكرث من 17 دولة عىل إعداد وثائق قانونية كاملة أو جزئية متاشياً 

مع املدونة، لكن عملية التطبيق الفعيل ال تزال تشكل تحّدياً كبرياً. ويف 
العام 2017، تم توسيع نطاق عملية وضع اإلرشادات التوجيهية الغذائية 
القامئة عىل نوع الغذاء يف املنطقة لتشمل أفغانستان، ومرص، وجمهورية 

إيران اإلسالمية، ولبنان، وُعامن، وقطر، واململكة العربية السعودية. 
كام أن هناك تقدماً عىل صعيد خفض نسبة امللح يف الخبز يف الكويت، 
وقطر، وُعامن، وإيران، والبحرين، واملغرب، وتونس، واألردن. ويشكل 

الهدف املتمثل يف التخلص من الدهون املتحولة أولوية يف كل من إيران، 
واململكة العربية السعودية، وتونس. وتعكف كل من اململكة العربية 

السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وإيران، واألردن عىل فرض رضائب 
عىل املرشوبات املحالة بالسكر بهدف الحّد من استهالك السكر. 

وقد أصبحت كل من أفغانستان، وباكستان، والصومال، والسودان، واليمن 
أعضاء يف »حركة توسيع نطاق التغذية« SUN، مام ميثل فرصة رائعة 

لتنشيط وتفعيل العمل من أجل ضامن إحراز التقدم يف هذه الدول عىل 
صعيد جهودها يف الوصول إىل غايات أهداف التنمية املستدامة. 

تحّديات التنفيذ 
منطقة بلدان رشق املتوسط شائكة وتنطوي عىل تعقيدات كثرية وتعاين 

بلدانها من مشاكل مختلفة عىل صعيد التغذية وتواجه تحّديات ذات 
أبعاد اجتامعية اقتصادية مختلفة. وهناك عبء مزدوج ملشكلة سوء 
التغذية، مع وجود ما ال يقل عن 16 دولة تعاين من رصاعات داخلية 

ومن عدم االستقرار السيايس، مام يعيق وصول الفئات املستضعفة إىل 

خدمات التغذية التي يتنامى الطلب عليها. وال تزال العديد من الدول 
تواجه تحديات من حيث صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط عمل 

التغذية الشاملة يف نهجها ملعالجة مشاكل التغذية، مبا فيها باكستان، 
واليمن، والسودان، وجيبويت، والصومال. 

ومن التحّديات األخرى التي تواجهها املنطقة: 
ضعف االلتزام السيايس الواضح تجاه عمل التغذية و/أو اإلخفاق يف . 1

ترجمة االلتزام السيايس تجاه مشاكل التغذية إىل عمل ملموس؛ 
عدم وجود إطار عمل سياسايت والقدرات املؤسساتية لتخطيط . 2

وتنفيذ ورصد برامج التغذية التي تستجيب ألبعاد مشاكل التغذية 
متعددة القطاعات؛ 

النزاعات املتكررة والكوارث الطبيعية؛ . 3
عدم التناسب يف تخصيص موازنات الصحة، وغالباً ما يكون ذلك عىل . 4

حساب االسرتاتيجيات الوقائية مثل اسرتاتيجية التغذية؛ 
هجر األنظمة الغذائية التقليدية، والتي تكون عادة أغنى باملغذيات، . 5

وتفضيل األنظمة الغذائية الغربية التي تتميز باألغذية املنقاة 
واملكررة، مام يؤدي إىل انخفاض التنوع الغذايئ؛ 

افتقار القطاعات ذات العالقة إىل الخربة يف مجال التغذية وغياب . 6
التنسيق بني القطاعات. 

لقد ساعدت اإلسرتاتيجية اإلقليمية الدول عىل تحديد األولويات 
اإلسرتاتيجية لألنشطة الرئيسية مع وضع مخرجات واضحة ونتائج 

قابلة للقياس، ومّكنت بلدان منطقة رشق املتوسط من رصد التقدم 
املُحرز عىل صعيد تحقيق األهداف العاملية القابلة للتحقيق. ومن شأن 

املتابعة الوثيقة والدعم التقني املقدمني من األمم املتحدة/املنظامت غري 
الحكومية اإلسهام يف توسيع نطاق برامج التغذية والرتكيز عىل التدخالت 

الفعالة من حيث التكلفة.
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ي 
منارصة التغذية �ف

الغابون

وة الحيوانية وبرنامج  ، وزير الزراعة وال�ث ي ناند مانفوم�ب مقابلة مع إيف ف�ي
« GRAINE1 من شهر  ن »تحقيق المخرجات الزراعية بمشاركة المواطن�ي

اير 2017. ين الئول/أكتوبر إىل شهر شباط/ف�ب ت�ث

م�ت بدأتم تدركون واقع التغذية وأهميتها بالنسبة . 1
ي بلدكم؟

للتنمية �ف

بعد تعييني وزيراً للزراعة والرثوة الحيوانية وبرنامج »تحقيق املخرجات 
الزراعية مبشاركة املواطنني«، أصبحت بطبيعة الحال عىل تواصل مع 

جميع الرشكاء، مبا فيهم منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 
FAO، والتي عرفتني باملؤمتر الدويل الثاين للتغذية ICN2، وهو املنتدى 
املكرس للتصدي ملشاكل التغذية يف جميع أنحاء العامل يف القرن الحادي 

والعرشين. ويف ختام هذا املؤمتر، وافق مجلس يضم 187 دولة عىل 
الوثيقتني النهائيتني، وهام إعالن روما بشأن التغذية2، الذي يهدف إىل 
إرشاك الدول يف جهود القضاء عىل الجوع ويف منع جميع أشكال سوء 
التغذية، و»إطار العمل«3، وهو الدليل الفني الذي يهدف إىل تسهيل 

تطبيق هذا اإلطار من خالل تحديد اسرتاتيجيات واضحة ومحددة 
لتنفيذ هذه االلتزامات. وبوصفي خبرياً اقتصادياً ومالياً، كنت أدرك متاماً 

أثر التغذية عىل الناتج املحيل اإلجاميل، وأن كل دوالر يتم استثامره يف 
التغذية ميكن أن يحقق عائداً قدره 16 دوالراً 4. وقد أطلق هذا العنان 

فعلياً للحظة »النور« بالنسبة يل.

ي الغابون برأيكم؟. 2
ما هي مشاكل التغذية الرئيسية �ف

تعترب الغابون واحدة من الدول »الخارجة عن املسار« من حيث التقدم 
املُحرز عىل صعيد أربعة من املؤرشات الستة التي صادقت عليها الجمعية 

العمومية الـ65 لجمعية الصحة العاملية يف العام 2012؛ وهذا يرتبط 
بالتقدم الذي تحقق ضمن األهداف فيام يتعلق بالتقزّم، والذي يؤثر 

عىل 18% من األطفال دون سّن الخامسة والُهزال الذي يعاين منه 3% من 
األطفال دون سّن الخامسة؛ واألنيميا التي تؤثر عىل نصف النساء ممن 

هّن يف سّن اإلنجاب؛ وانتشار الوزن الزائد لدى األطفال دون سّن الخامسة 
بنسبة 8%، وتدين معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة بشكل ملحوظ حيث 
تبلغ 6% فقط5. نقص املغذيات الدقيقة لدى النساء واألطفال يعترب واحداً 

من بني التحّديات الرئيسية التي تواجهها الصحة العامة.

ما الذي حّفز بلدكم عىل النضمام إىل »حركة توسيع . 3
ي العام 2016؟

نطاق التغذية« �ف

التحقت الغابون بعضوية »حركة توسيع نطاق التغذية« يف شهر كانون 

الثاين/ يناير 2017 من خالل الدعم عىل أعىل املستويات من قبل رئيس 
الجمهورية عرب تفويض لرئيس الوزراء، وبناًء عىل طلب قدمناه يف شهر 

كانون األول/ديسمرب 2016. وقد قمنا بهذا حتى تتمكن الغابون من 
املشاركة يف الحوار الذي يتيح لنا التفاعل مع دول أخرى منضوية تحت 
»حركة توسيع نطاق التغذية« ونظام املساعدة الخاص بالحركة، وصقل 
مهاراتنا، وتحسني مستوى فهمنا للمشاكل الرئيسية، والوصول إىل توافق 
عىل اإلجراءات ذات األولوية، كل ذلك بهدف التأكد من أننا نسري عىل 

الطريق الصحيح لتحقيق النتائج املرجوة.

ي »حركة توسيع النطاق . 4
كيف مّكنتكم عضويتكم �ف

التغذية« من مساعدة الغابون؟

تتمثل ميزة العضوية يف »حركة توسيع التغذية« يف أنها تساعد الدول 
عىل ترسيع التقدم الذي تحرزه الدول األخرى األعضاء يف الحركة عىل 
صعيد تنفيذ خططها الوطنية فيام يتعلق بالتغذية، وتوفري فهم أفضل 

حول املشاكل، وعىل صعيد الوصول إىل حلول لها بشكل جامعي.

من واقع تجربتكم كوزير للزراعة، كيف يمكن لمنتدى الجهات . 5
الرئيسية ذات العالقة بـ »حركة توسيع نطاق التغذية« 
ي الغابون، وما هي ُسبل التعاون الممكنة لهذه 

العمل �ف
ي التصدي لمشكلة سوء التغذية؟

القطاعات �ف

منتدى الحركة متعدد القطاعات يجمع بني مختلف الوزارات، واملجتمع 
املدين، والرشكاء الفنيني واملاليني. وقد تم تشكيله تحت قيادة وزارة 

  برنامج »تحقيق املخرجات الزراعية مبشاركة املواطنني« GRAINE الغابوين هو أولوية 
1

حكومية رئيسية يهدف إىل الحّد من واردات املنتجات الزراعية، وتحسني مستوى األمن 

الغذايئ، وإيجاد وظائف مستدامة، وتعزيز التنمية االقتصادية.

www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/266118    2

www.fao.org/3/a-mm215e.pdf    3

4    املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية. 2014. تقرير التغذية العاملي 2017: األعامل 

واملساءلة التي من شأنها ترسيع التقدم املُحرز عىل مستوى العامل يف مجال التغذية. واشنطن، 

العاصمة. 

5    تقرير التغذية العاملي للعام 2017. ملفات التغذية يف الدولة ضمن تقرير التغذية العاملي 

)2017(: الغابون جامعة بريستول، اململكة املتحدة: مبادرات التنمية.   

اً أمام التنمية الجتماعية القتصادية والبيئية للدولة، وقد  ي أن مشكلة سوء التغذية تشكل عائقاً كب�ي بصفته وزيراً، أدرك مانفوم�ب
ي 21 كانون الئول/ديسم�ب 2016. وقد تّم انتخابه كأحد 

أرسل طلباً باسم الغابون للنضمام إىل »حركة توسيع نطاق التغذية« SUN �ن
ي العام 2017، وهو الرئيس الفخري لمنتدى التغذية 

الشخصيات العالمية المنارصة للتغذية ضمن »حركة توسيع نطاق التغذية« �ن
ي هذا الصدد ويشكل 

ي تعقد �ن
ي الجتماعات ال�ت

ي الغابون بصفته أحد منارصيها، وهو يشارك �ن
متعدد القطاعات الخاص بالحركة �ن

عن�اً محفزاً ومنارصاً لئعمال التغذية عىل أرض الواقع.
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الزراعة والرثوة الحيوانية وبرنامج »تحقيق املخرجات الزراعية مبشاركة 

املواطنني«. وتشارك حالياً تسع وزارات )مبا فيها الصحة، والزراعة، 

والتجارة، والبنية التحتية، والتعليم، والحامية االجتامعية( وخمس 

شبكات عمل )الحكومة، واألمم املتحدة، والجهات املانحة، واملجتمع 

املدين، والقطاع الخاص(. ويلتقي املنتدى بشكل دوري )مرة واحدة 

يف الشهر عىل األقل - وأكرث من مرة إذا كانت هناك أنشطة محددة( 

ويناقش مشاكل التغذية، والسياسة الوطنية بشأن األمن الغذايئ 

والتغذية، واسرتاتجية خارطة الطريق الخاصة بـ »حركة توسيع نطاق 

التغذية«، وخطة عمل السياسة، وما إىل ذلك. ويتم الجمع بني إمكانيات 

األعضاء يف املنتدى متعدد القطاعات يف بوتقة واحدة حتى يتسنى لكل 

جهة فهم الدور الذي تلعبه يف حّل مشاكل الغذاء والتغذية يف الغابون. 

ومن األمثلة عىل القطاعات التي تتعاون معاً »الصفوف الخرضاء«، وهي 

عبارة عن مرشوع زراعي إلنتاج األغذية الغنية باملواد املغذية يف املدارس 

من خالل الحدائق املدرسية. وسيتم عقد التدريب التغذوي يف املدارس 

بالتعاون بني وزاريت التعليم والصحة.

تنا عن السياسة الوطنية الجديدة الخاصة بالئمن . 6 هال أخ�ب
ي والتغذية )2018-2025(. كيف تمت بلورة هذه 

الغذا�ئ
السياسة؟

بصفتي وزيراً، ومنذ تعييني يف شهر ترشين األول/أكتوبر 2016، دأبت 

عىل العمل عىل بلورة وثيقة خاصة بالغابون فيام يتعلق بالسياسة 

الوطنية لألمن الغذايئ والتغذية. وهذا يتامىش مع توصيات املؤمتر الدويل 

الثاين للتغذية. 

وقد تم تنظيم تدريبات حول الطبيعة متعددة القطاعات للتغذية ودور 

كل قطاع وذلك من خالل الدعم الفني الذي قّدمته كل من منظمة 

األغذية والزراعة واليونيسف ومنظمة الصحة العاملية لتشجيع أعضاء 

املنتدى عىل تحسني مساهمتهم يف صياغة وثيقة السياسة الوطنية لألمن 

الغذايئ والتغذية. وقدم كل قطاع الدعم يف صياغة الوثيقة وقمت مبراقبة 

املراحل املختلفة لهذه العملية ونقلتها إىل أعىل املستويات. 

ويف شهر آذار/مارس 2017، أوصيت بتنظيم ورشة عمل العتامد وثيقة 

السياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذية. ويف شهر متوز/يوليو 2017 

صادق املجلس الوزاري عىل الوثيقة املعتمدة - وهكذا بعد تسعة أشهر 

من تعييني كوزير، أصبح لدى الغابون مرجعية اسرتاتيجية وإطار عمل 
سياسايت لكافة القطاعات والجهات الرئيسية ذات العالقة املعنية بالتغذية. 

وسيتم حشد املوارد املالية من قبل الحكومة بدعم من الرشكاء. وستعمل 
مؤسسة ريتش REACH عىل توفري الدعم الفني لبلورة إطار عمل 

تنسيقي بني الحكومة وأجهزة األمم املتحدة، وسيعمل تحالف تعظيم 
جودة برامج توسيع نطاق التغذية عىل مساندة عملية بلورة خطة عمل 

محددة التكاليف للسياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذية.

ي والتغذية عىل . 7
هل تشتمل السياسة الوطنية لالئمن الغذا�ئ

تدخالت من شأنها التصدي لنتشار الوزن الزائد والسمنة 
وسوء التغذية؟

تأخذ السياسة الوطنية لألمن الغذايئ والتغذية بعني االعتبار جميع 
التدخالت الهادفة إىل مكافحة الجوع وسوء التغذية؛ ولهذا السبب فهي 
ال تقترص عىل تضمني تدخالت مراعية للتغذية فحسب، بل تشمل أيضاً 

تدخالت محددة للتغذية، مع أخذها بعني االعتبار جميع أشكال سوء 
التغذية. وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، رشعت الحكومة يف 

تنفيذ مرشوع لوضع توصيات وطنية للتغذية ودليل للغذاء يف الغابون 
من أجل رفع مستوى الوعي حول مامرسات األكل الصحي. 

ما الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه برأيكم . 8
فيما يتعلق بسوء التغذية؟ 

يلعب القطاع الخاص دوراً يف تحمل املسؤولية االجتامعية يف مكافحة 
سوء التغذية، وهذا هو السبب وراء رضورة وجود منارصة قوية لتمكينه 

من متويل التدخالت عىل أرض الواقع. ومن بني املبادرات التي تجري 
مناقشتها حالياً مع الرشكات الزراعية هي إغناء زيت الطهي بفيتامني »أ«.

ي تقدمها بشأن معالجة سوء التغذية . 9
ما هي النصيحة ال�ت

ي 
ي تواجه مشاكل مماثلة لتلك الموجودة �ف

للدول الئخرى ال�ت
الغابون؟

عىل الدول األخرى أن تضمن أن لديها إطاراً سياساتياً قانونياً يأخذ املسألة 
برمتها بعني االعتبار، إذ أن التغذية متعددة القطاعات، ويجب تحديد 

مسبباتها من أجل اقرتاح الحلول وتحديد الدور الذي يجب أن يلعبه كل 
واحد مّنا عرب إرشاك الفئات املستفيدة يف تدخالت مستدامة.
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ف مستوى جاهزية تدخالت  تحس�ي
ي دول 

التغذية الطارئة والستجابة لها �ف

ي أمريكا الالتينية ومنطقة الكاري�ب
ي مجال 

إيفيت فاوتستش ماسياس هي مستشارة �ن
ي 

ي حالت الطوارئ لدى مكتب اليونيسف �ن
التغذية �ن

. ي منطقة  أمريكا اللتينية والكاري�ب
قليمي لدى  ي التغذية الإ

ستيفانو فيديىلي هو أخصا�ئ
. ي ي منطقة أمريكا اللتينية والكاري�ب

مكتب اليونيسف �ن

المقدمة
تُعترب منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي واحدة من أكرث املناطق عرضة 
للكوارث يف العامل وأكرثها عرضة ملختلف أنواع املخاطر، مبا فيها مواسم 
الجفاف والعواصف والفيضانات، والتي زادت من حيث الوترية والحّدة 
وعدم القدرة عىل التنبؤ يف السنوات األخرية1. وبعد منطقة آسيا، تحتل 

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي املرتبة الثانية من حيث املناطق 
التي تشهد أكرب عدد من الكوارث الطبيعية، والتي تحدث يف الغالب 
أثناء موسم األعاصري خالل الفرتة بني شهري أيار/مايو وترشين الثاين/

نوفمرب. تعاين نصف الدول تقريباً )16 دولة( من الدول الـ33 يف منطقة 
أمريكا الالتينية والكاريبي من مستويات عالية أو عالية جداً من التعرض 
للكوارث الطبيعية والبرشية. يف حني يعاين النصف اآلخر من هذه الدول 

)17 دولة( من مستويات متوسطة أو متدنية من املخاطر ذاتها2.

تؤثر الكوارث الطبيعية وغريها من األزمات التي هي من صنع البرش عىل 
مجموعة متنوعة من العوامل التي ميكن أن تزيد خطر نقص التغذية 

واملرض والوفاة: فقدان سبل العيش واملحاصيل الغذائية؛ وانقطاع اإلمدادات 
الغذائية، وارتفاع نسبة انتشار األمراض املعدية من حيث تكرارها وحّدتها؛ 
وتهديد مامرسات اإلطعام ورمبا تقويضها، مام يؤدي إىل زيادة خطر سوء 
التغذية الحاّد ونقص املغذيات الدقيقة. لذلك، من الرضورة مبكان دعم 

حامية الفئات املستضعفة مثل األطفال واليافعني والنساء اللوايت يترضرن 
بشكل خاص يف حاالت الطوارئ. هناك اعرتاف متزايد من جانب السلطات 

الوطنية يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بأهمية تضمني عملية وضع 
الربامج بناء عىل املخاطر وتعزيز الصمود يف سياسات وخطط التنمية 

الوطنية. مع ذلك، فإن الوعي بالعوامل التي تؤثر عىل الوضع التغذوي يف 
حاالت الطوارئ، وإدراك تدين املستوى العام لقدرات الجاهزية واالستجابة 

للتغذية يف حاالت الطوارئ منخفضان بشكل عام. 

ي حالت 
مجموعة دعم إقليمية لتدخالت التغذية �ف

الطوارئ
منذ العام 2013، دأب املكتب اإلقليمي لليونيسيف يف منطقة أمريكا 

GRIN- الالتينية والكاريبي عىل دعم مجموعة إقليمية لتعزيز التغذية
LAC. ويتمثل هدف هذه املجموعة يف رفع مستوى الوعي وفهم 

القضايا املتعلقة بتدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ ودعم عملية تعزيز 
القدرات الوطنية للتهيؤ واالستجابة لتلك القضايا. 

واملجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية هي عبارة عن شبكة مكونة من 
الجهات الرئيسية ذات العالقة عىل املستويني اإلقليمي والوطني يف جميع 

دول املنطقة. وتهدف املجموعة إىل تحديد وإرشاك ودعم مسؤويل االتصال 
الخاصني بالتغذية وغريهم من املسؤولني الحكوميني )عادة أخصائيي 
التغذية العاملني يف وزارة الصحة( الذين يضطلعون مبسؤولية تنسيق 
القضايا املحددة بالتغذية يف أوقات الطوارئ، والذين يشكلون نصف 

املجموعة التي تتكون من 150 عضواً. وتضم املجموعة اإلقليمية لتعزيز 
التغذية يف عضويتها أعضاء آخرين من بينهم أشخاص يعملون يف مجال 

التغذية، و/أو الحّد من مخاطر الكوارث و/أو االستجابة لحاالت الطوارئ، 
مثل املنظامت غري الحكومية، ووكاالت األمم املتحدة، ووكاالت الغوث 

القامئة عىل املستويني اإلقليمي والوطني. وتقدم املجموعة اإلقليمية لتعزيز 
التغذية الدعم ألعضائها من أجل إرشاكهم مع األطراف التي يتمحور عملها 

حول التنمية عىل املستوى الوطني لتعزيز االنسجام يف األعامل اإلنسانية 
والتنموية وتحقيق التوازن بني االستجابات قصرية األمد املبارشة والتدخالت 

الدامئة واملستدامة التي تهدف إىل تحقيق النتائج عىل املدى البعيد. 

لقد مّكن دعم الدول من أجل تحسني مستوى الجاهزية واالستجابة 
املجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية الدول من مأسسة تدخالت التغذية يف 

حاالت الطوارئ من خالل توفري الدعم يف ثالثة مجاالت رئيسية: إحداث 
األدلة، وإدارة املعرفة، وتنمية القدرات. ومن شأن هذه املجاالت أن تساعد 
يف تعزيز صمود تدخالت التغذية من خالل بناء قدرات األفراد واملؤسسات 

لتمكينها من إدارة املخاطر األساسية بشكل أفضل وهي املخاطر التي قد 
تؤثر عىل وضع التغذية لدى النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ.

إحداث الئدلة
تدعم املجموعة اإلقليمية تقييم مخاطر تدخالت التغذية يف حاالت 

الطوارئ، وهو منوذج متت بلورته للمساعدة عىل تحديد الفجوات يف 
جاهزية تدخالت التغذية بناًء عىل إجراء تحليل للمخاطر والقدرات 
ونقاط الضعف لدى كل دولة من دول املنطقة، مام يفيض إىل إعداد 

ملف حول املخاطر لكل من هذه الدول. وقد تم استخدام هذا النموذج 
لرفع مستوى الوعي حول فجوات قدرات تدخالت التغذية ونقاط 

ضعفها، ووضع االسرتاتيجيات التي من شأنها أن تحّد من املخاطر وتوجيه 
عملية تحديد أولويات الدعم.

1  البنك الدويل، إعادة التوطني الوقائية للسكان املعرضني لخطر الكوارث: تجارب من أمريكا 

الالتينية، البنك الدويل واملرفق العاملي للحّد من الكوارث والتعايف منها، البنك الدويل إلعادة 

اإلعامر والتنمية، واشنطن، العاصمة، أيلول/سبتمرب 2011.

2 املجموعة املرجعية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملخاطر واإلنذار املبكر 

والجاهزية، املفوضية األوروبية. InforRM - مؤرش إدارة املخاطر، منطقة أمريكا الالتينية 

www.inform-index.org/Subnational/LAC :والكاريبي. شباط/فرباير 2017. متوفرة عىل



21 NUTRITION EXCHANGE

مقاالت أصلية

دراسة حالة لنيكاراغوا: عملت املجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية، 
بالتعاون مع مكتب اليونيسف يف نيكاراغوا، عىل دعم حكومة نيكاراغوا 
إلجراء تقييم ملخاطر تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ. وقد تم عرض 

النتائج عىل هيئة الصحة التابعة للنظام الوطني للوقاية من الكوارث، 
والحّد منها ومراعاتها، والتي أيدت فيام بعد رضورة وضع إرشادات 
لتدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ لألفراد واملؤسسات العاملة يف 

الجاهزية لحاالت الطوارئ واالستجابة لها. وقد تم إعداد دليل عمليايت 
للجنة الطوارئ من قبل وزارة الصحة مع اليونيسف وبالتعاون مع 
األطراف الفاعلة األخرى عىل املستويني الوطني واملحيل، مام ساعد 

يف تبني وتطبيق هذا الدليل عىل نطاق واسع من جانب الهيئات 
واملؤسسات الحكومية األخرى ذات الصلة. 

إدارة المعرفة
من الرضورة مبكان ضامن توثيق تجارب وخربات كل دولة من الدول 

ومشاركتها مع اآلخرين ليتسنى توفري األدلة حول األمور الناجحة أو غري 
الناجحة مبا يسهم يف االستفادة من العرب. وتدعم املجموعة اإلقليمية 

لتعزيز التغذية الدول عىل توثيق تجاربها ودروسها املستفادة فيام يتعلق 
بتدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ ومشاركتها مع اآلخرين من خالل 

عقد ندوات إلكرتونية كل ثالثة أشهر عىل مستوى املناطق واألقاليم. 

ي أنتيغوا وباربودا: استعرض مسؤول التنسيق 
دراسة حالة لجزير�ت

واالتصال من وزارة الصحة يف جزيريت أنتيغوا وباربودا تجربة استجابة 
تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ إلعصار إيرما )2017( وعمل عىل توثيق 

الدروس املستفادة والتحّديات واحتياجات الدعم مبساندة من املجموعة 
اإلقليمية لتعزيز التغذية. وقد تم عرض هذه التجربة عىل الندوات 

اإللكرتونية التي نظمتها املجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية وشجعت 
عىل التفكري يف الفجوات املوجودة يف استجابة تدخالت التغذية يف حاالت 
الطوارئ وعدم وجود أطر عمل تتمحور حول تدخالت التغذية يف حاالت 

الطوارئ. ومسؤول التنسيق واالتصال عىل تواصل اآلن مع املكتب الوطني 
لخدمات الكوارث إلدخال اعتبارات التغذية يف الحسبان ويخطط لبلورة 

سياسة تُعنى مبامرسات إطعام الرّضع وصغار األطفال يف العام 2018، والتي 
ستأخذ اعتبارات تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ بعني االعتبار. 

تنمية القدرات
توفر املجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية أيضاً توجيهاً اسرتاتيجياً ودعامً 
فنياً عن بُعد لكل مسؤول من مسؤويل التنسيق واالتصال عند الطلب 

إلجراء مزيد من النقاشات و/أو التوجيه و/أو التوضيح.

دراسة حالة لدولة غيانا: تم تقديم الدعم الفني عن بُعد لوزارة الصحة 
يف غيانا بشأن جاهزية تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ. ونتيجة 

لذلك، تخطط وزارة الصحة الستضافة اجتامع للجهات الرئيسية ذات 

العالقة ملدة يوم واحد يف العام 2018 لتمهيد الطريق نحو إنشاء هيئة 
تنسيقية لتدخالت التغذية من خالل توضيح أدوار ومسؤوليات الوكاالت 

املختلفة كمرحلة أوىل. 

الخطوات الالحقة
يف مسح نفذه أعضاء املجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية يف العام 2017، 
متثلت التحديات التي تواجه تعزيز تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ 
عىل املستوى الوطني يف نقص الموارد البرشية املدربة وعدم وجود أطر 

عمل قُطرية لتدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ. وأبرز هذا املسح 
رضورة تعزيز التدريب/تنمية القدرات لتدخالت التغذية يف حاالت 

الطوارئ ورضورة منارصة تضمني تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ 
يف السياسات والربامج الوطنية. ولدعم هذا التوّجه، تخطط املجموعة 

اإلقليمية لتعزيز التغذية للقيام مبا ييل:  
إعداد وتوزيع حقيبة أدوات خاصة بتدخالت التغذية يف حاالت 	 

الطوارئ لرفد الدول باألدوات العملية يف املجاالت الرئيسية لجاهزية 
واستجابة تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ ووضع قوائم تحقق 

ومالحظات توضيحية حول مواضيع تدخالت التغذية يف حاالت 
الطوارئ؛ 

إصدار تقرير عن حالة جاهزية تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ 	 
يف دول منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي لتعزيز جهود املنارصة 

القامئة عىل األدلة بشأن أهمية جاهزية واستجابة تدخالت التغذية يف 
حاالت الطوارئ من أجل رفع مستوى االلتزام السيايس بشأن تدخالت 

التغذية يف حاالت الطوارئ.

للمزيد من املعلومات حول املجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية أو 
لالنضامم إىل الشبكة، زوروا منتدى املجموعة عىل اإلنرتنت 

www.facebook.com/groups/GRIN.LAC ومستودع الوثائق 
www.redhum.org/sector/4 أو تواصلوا مع الهيئة التنسيقية 

للمجموعة اإلقليمية لتعزيز التغذية عىل العنوان التايل: 
  yfautsch@unicef.org
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»تُعترب مسألة وجود أدلة عىل املستوى الوطني 

حول فجوات القدرات ونقاط الضعف يف حاالت 

الطوارئ وتعميمها عىل صّناع القرار يف كل دولة 

من الدول أمراً أساسياً لخلق الوعي حول املخاطر 

وتشجيع التفكري وتعزيز اإلجراءات امللموسة«.

ماريا ديليا إسبينوزا، مسؤولة صحية لدى مكتب 
ي نيكاراغوا

اليونيسف �ن

ممرضة تراجع مع إحدى الئمهات القيام بالرضاعة الطبيعية 

ي
ي هايي�ت

ي خيمة صديقة للطفل �ف
بشكل أفضل مع طفلتها �ف
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ي ما بعد 
ي نيبال لدعم عملية التعا�ن

ي مكتب اليونيسف �ن
ي الصحة العامة وعملت كمسؤولة تغذية �ن

ي هي أخصائية تغذية �ن
صوفيا أوبري�ت

الزلزال.
ي نيبال.

ي وزارة الصحة �ن
راج كومار بوخاريل هو مسؤول قسم التغذية لدى قسم صحة الئطفال �ن

ي وزارة الصحة. 
يسذا هو مسؤول شعبة السياسات والتخطيط والتعاون الدوىلي �ن ماهندرا براساد �ش

ي مكتب 
ي وزارة الصحة. وقد شغل منصب مدير الصحة العامة �ن

ي للتدريب الصحي �ن
جهالك شارما بوديل هو مدير المركز الوط�ن

ي مجال الصحة العامة.
ة تمتد 36 سنة �ن ي ما بعد الزلزال. ويتمتع بخ�ب

الصحة العامة بمقاطعة لليتبور أثناء مرحلة التعا�ن
ي سنوات.

ي حالت الطوارئ منذ ثما�ن
ي نيبال ويعمل كمنسق لكتل تدخلت الصحة �ن

ي تغذية لدى مكتب اليونيسف �ن
ودرا شارما هو أخصا�ئ آن�ي

ي نيبال.
ستانىلي تشيتيكوي هو مسؤول التغذية لدى مكتب اليونيسف �ن

ي مناطق نيبال 
ي ما بعد الزلزال �ف

التعا�ف
ية: استخدام المستشفيات  الحرصف

لتحديد حالت سوء التغذية لدى 
الئطفال والئمهات ومعالجتها

خلفية عامة
تعرضت نيبال لزلزال بقوة 7.4 درجات يف شهر نيسان/أبريل 2015 
ولهزات ارتدادية يف األشهر التي تلت ذلك الزلزال. ورصّحت حكومة 

نيبال أن 14 مقاطعة من أصل 75 يف البالد ترضرت بشكل كبري من هذه 
الهزّات؛ ثالث منها )كامتاندو، والتيبور، وبهاكتابور( تقع يف وادي كامتاندو. 
وقد تم تنفيذ تدخالت تغذية شاملة يف حاالت الطوارئ، وبرنامج للتعايف 
يف جميع املناطق التي ترضرت بشكل كبري. وقد شكلت اإلدارة املتكاملة 

لسوء التغذية الحاّد عنرصاً رئيسياً يف هذه االستجابة واشتملت عىل عالج 
سوء التغذية الحاّد الوخيم )خالل الفرتة بني شهري حزيران/يونيو وكانون 

األول/ديسمرب 2017( وسوء التغذية الحاّد املعتدل، باإلضافة إىل الرتكيز 
عىل النساء الحوامل واملرضعات. )من شهر حزيران/يونيو 2016 وحتى 

شهر متوز/يوليو 2017(. 

توزّع السكان املستهدفون يف وادي كامتاندو عىل املناطق الحرضية، مبا 
فيها األحياء الفقرية واملناطق شبه الحرضية واملناطق الريفية النائية. وقد 

تم بشكل أويل التخطيط لوضع اسرتاتيجية تنفيذ مشرتكة لإلدارة املتكاملة 
لسوء التغذية الحاّد يف جميع املقاطعات الـ14 املترضرة من الزلزال، 

وانطوت هذه العملية عىل إجراء تشخيص عىل املستوى املجتمعي استناداً 
إىل فحص محيط منتصف أعىل الذراع، والذي تم قياسه من قبل متطوعات 

الصحة املجتمعية. مع ذلك، مل يفِض تطبيق هذا النهج إىل ضامن تحديد 
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاّد أو املصابني بفريوس نقص 

املناعة البرشية املكتسبة/اإليدز إلحاالتهم إىل الجهات املناسبة. واقتىض هذا 
التحدي وضع نُهج مبتكرة ومتكاملة لتحقيق أكرب قدر ممكن من التغطية 

يف الربنامج والوصول إىل الفئات املستهدفة املستضعفة. 

ية اتيجية جديدة للمناطق الحرصف اس�ت
خالل اجتامعات كتلة التغذية املناطقية، تم التطرق إىل املعيقات التي 
ظهرت يف تحديد حاالت سوء التغذية الحاّد. وكانت هذه الكتل التي 

تشّكلت قد تواجدت عىل مستوى املحافظات واملناطق يف األماكن 
املترضرة بعد تفعيل الكتل الوطنية للتغذية. ومل تقترص عضوية الكتلة 

الوطنية للتغذية عىل مجتمع التغذية االعتيادي فحسب، بل شملت أيضاً 
ممثلني عن املستشفيات يف املناطق. ووافق أعضاء المجموعة علی أن 

نهج تحشيد متطوعات الصحة املجتمعية مل يكن بالفعالية التي ينبغي 
أن يكون عليها يف المناطق الحضریة. وكانت هناك عدة عوامل تؤثر عىل 
التشخيص املنتظم لقياس محيط منتصف أعىل الذراع من قبل متطوعات 
الصحية املجتمعية عىل املستوى املجتمعي: عدم تناسب عدد متطوعات 

الصحة املجتمعية مقارنة مع الكثافة السكانية يف تجمعاتهن؛ والقيود 
التي تعاين منها متطوعات الصحة املجتمعية يف املناطق الحرضية من 

حيث الوقت املسموح لهن الخروج فيه، وغالباً ما يتم إرشاكهن يف أنشطة 
أخرى تعليمية أو مدرة للدخل؛ والصعوبات املفروضة عىل السكان 

املتنقلني واملهاجرين؛ وعدم الرتحيب مبتطوعات الصحة املجتمعية يف 
بعض األرس الحرضية حيث ال يُسمح لهن بالوصول إليها بسبب عدم 

إملامهن بالخدمات مقارنة مع املناطق الريفية. 

أدركت الكتلة الوطنية للتغذية أن املستشفيات تشكل وسيلة غري 
مستغلة إىل حد كبري للسياق الحرضي والسكان املستهدفني. ويف حني 

أنها توفر فرصاً لتشخيص حاالت سوء التغذية الحاّد بني األطفال الذين 
يتم إحضارهم من أجل التطعيامت الروتينية وغريها من خدمات طب 

األطفال، إال أنها مل تقم بتشخيص استباقي لجميع األطفال املعرضني 
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للمخاطر. بعبارة أخرى، مل يتم حتى اآلن تنفيذ تدخالت التغذية يف 
املناطق الحرضية من خالل املستشفيات بطريقة منهجية وشاملة من 

أجل تطبيق نهج اإلدارة املتكاملة لسوء التغذية الحاّد. 

قررت الجهات الرئيسية املعنية ذات العالقة، مبا فيها قسم صحة األطفال 
ومكاتب الصحة العامة يف املناطق واليونيسف واملنظمة غري الحكومية 

الرشيكة )مركز التنمية االجتامعية والرتويج(، تنفيذ بضع جوالت من 
فحوص قياس محيط منتصف أعىل الذراع يف مستشفى كانتي لألطفال، 

وهي مستشفى إحالة عىل مستوى املنطقة لطب األطفال. وقد أفضت هذه 
العملية إىل تحديد عدد كبري من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاّد؛ وبالنتيجة، تم إنشاء مركز عالج املرىض الخارجيني ومراكز التغذية 

التكميلية املستهدفة يف ست مستشفيات عامة رئيسية يف وادي كامتاندو. 

اك المستشفيات إ�ش
تم عقد تدريبات عىل تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ )مبا يف ذلك 
اإلدارة املتكاملة لسوء التغذية الحاّد( يف مقاطعات كامتاندو، والليتبور، 

وبهاكتابور إلدارة املستشفى وأطباء األطفال ورئيسات املمرضات واملمرضني 
وأخصائيي التغذية. وعملت اليونيسف عىل توفري اإلمدادات الرضورية 

والدعم الفني، يف حني دعمت املنظمة غري الحكومية الرشيكة عملية 
تشغيل مراكز عالج املرىض الخارجيني. وقام عاملو املنظمة غري الحكومية 

بقياس محيط منتصف أعىل الذراع لدى األطفال الذين كانوا يراجعون 
املستشفى، وتم إلحاق الذين يتبني أنهم يعانون من سوء التغذية الحاّد 

بربنامج العالج الفوري حسب الربتوكوالت الدولية. وكذلك تم إنشاء ركن 
التغذية لتوفري تثقيف وإرشاد تغذوي حول مامرسات إطعام الرّضع وصغار 
األطفال. وتدريجياً، خصصت إدارة املستشفى موقعاً ومساحة أفضل ملراكز 
عالج املرىض الخارجيني ومراكز التغذية التكميلية املستهدفة، كام بدأ أطباء 

األطفال بإحالة األطفال من أجل الخضوع لفحوصات تحدد إذا كانوا يعانون 
من سوء التغذية الحاّد الوخيم، وتوفري أغذية عالجية جاهزة/أغذية تكميلية 
جاهزة وتقديم اإلرشاد التغذوي. وفيام يتعلق بالنساء الحوامل واملرضعات، 
وإحالة النساء التي يكون قياس محيط منتصف أعىل الذراع لديهن أقل من 

23 سم للعالج وتقديم أغذية تكميلية لهن. 

بدأ النهج الجديد يؤيت مثاره مبارشة إذا أخذ يزداد عدد الحاالت املحددة. 
وخالل الفرتة بني شهري حزيران/يونيو 2015 وكانون األول/ديسمرب 

2017، تم تحديد ومعالجة ما مجموعه 3868 حالة من األطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية الحاّد يف املناطق الثالث يف وادي كامتاندو؛ 

وتم الوصول إىل 66% من هذه الحاالت )2569 حالة( عرب املستشفيات. 
وأظهرت البيانات الخاصة مبنطقة وادي كامتاندو )أكرث املناطق اكتظاظاً 

بالسكان( أن 84% من الحاالت قد تم تحديدها من مواقع املستشفيات. 
باإلضافة إىل ذلك، تم عالج أكرث من 13000 حالة من حاالت سوء التغذية 

املعتدل وأكرث من 12,000 امرأة حامل ومرضعة. 

التحّديات والدروس المستفادة
بشكل أويل، كان يتم اإلبالغ عن جميع بيانات اإلدارة املتكاملة لسوء 

التغذية الحاّد الواردة من املستشفيات، مبا يف ذلك تحديد الحاالت وإدارتها 
بشكل عمودي من قبل املنظمة غري الحكومية الرشيكة. وبعد عقد 

املناقشات بني مكاتب الصحة العامة يف املقاطعات وإدارة املستشفى، ُوجد 
أن بإمكان مسؤويل التسجيل الطبيني يف املستشفيات إدخال البيانات إىل 

نظام معلومات اإلدارة الصحية الخاص بوزارة الصحة؛ وقد تم تكريس هذا 
النظام اآلن كجزء من عملية اإلبالغ الروتينية يف املستشفى. 

واشتملت التحديات األخرى عىل رضورة وجود إمكانيات موارد برشية 
إلجراء متابعة منتظمة ملن يتم عالجهم لضامن عدم تخلفهم عن العالج. 
وقد كان عدد الحاالت التي تم تحديدها وإدخالها إىل مراكز عالج املرىض 
الخارجيني القامئة عىل املستشفى أعىل بكثري مقارنة بعددهم يف البيئات 
القامئة عىل املجتمع املحيل، وبينها حاالت من مناطق أخرى من البالد، 

مام يشكل تحديات إضافية للمتابعة.   

وقد خصصت وزارة الصحة ميزانية للحكومة املحلية ملواصلة األنشطة 
األساسية مثل اإلمداد اللوجستي )مبا يف ذلك رشاء األغذية العالجية 

الجاهزة(؛ وإجراء مراجعات دورية للربنامج عىل املستوى املحيل؛ والرصد 
واإلرشاف )يتم تحديد املبلغ اإلجاميل املرصود يف امليزانية عرب خطة العمل 

السنوية(. وتلتزم وزارة الصحة بتوفري الدعم الربنامجي يف تلك املناطق 
لضامن مواصلة تقديم الخدمات أثناء مرحلة التعايف من الزلزال. 

رفد الجهود المبذولة عىل المستوى المجتمعي
لقد تم تحديد املستشفيات كوسيلة هامة يف املناطق الحرضية ميكن 

من خاللها تحديد حاالت سوء التغذية الحادة، وتقديم العالج واإلرشاد 
التغذوي. ويرفد هذا النهج الجهود املبذولة عىل مستوى املجتمع املحيل، 
خاصة أنه تبنّي أن االعتامد عىل متطوعات الصحة املجتمعية وحدهن غري 
كاٍف يف أية بيئة حرضية. وكانت هناك رضورة للتواصل مع املستشفيات 

عىل املستوى االسرتاتيجي. وقد لعبت قيادة مكاتب الصحة العامة يف 
املقاطعات ووزارة الصحة دوراً رئيسياً يف الرشوع بتنفيذ التدخالت، إضافة 

إىل التقدم املُحرز يف بيئات املستشفيات. وبشكل عام، أسهم هذا النهج 
بشكل كبري يف تحقيق نتائج اإلدارة املتكاملة لسوء التغذية الحاد املحددة 
يف عنرص التغذية ضمن إطار عمل مرحلة التعايف ما بعد الكوارث لألعوام 

من 2016 حتى 2020.   

التحرض هو مجال ناشئ يشكل أهمية لجميع تدخالت التغذية. وتُعترب 
نيبال من بني أرسع عرش دول يف العامل من حيث التحرض. وميكن 

للمستشفيات أن توفر وسيلة قيمة لوضع برامج التغذية الحرضية، مبا 
يف ذلك إدارة سوء التغذية الحاد خالل فرتات األزمات وخارجها. وميكن 

استخدامها أيضاً لتنفيذ أنشطة أوسع لتحسني تغذية األمهات والرّضع 
وصغار األطفال، إضافة إىل التصدي للعبء املتزايد من حيث الوزن 

الزائد/السمنة واألمراض غري السارية بني هؤالء السكان. 

شكر وتقدير: املنظمة غري الحكومية الرشيكة ومركز التنمية االجتامعية 

والرتويج SDPC وإدارات املستشفيات املعنية.

ي مستشفى باتان، لليتبور
استخدام قياس محيط منتصف أعىل الذراع �ف
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خلفية عامة
والية راجستان، والتي يزيد عدد سكانها عىل 68 مليون نسمة، هي 

واحدة من مثاين واليات يف الهند تُعرف باسم »مجموعة العمل املمّكنة« 
EAG؛ أي أن الواليات تعاين من مستويات عالية من الحرمان. وتُظهر 
بيانات صحة وتغذية األطفال يف والية راجستان1 أن 23% من األطفال 
دون سّن الخامسة يعانون من الُهزال وأن 39% يعانون من التقزم وأن 
أكرث من 70,000 طفل دون عمر السنة ميوتون كل عام. وقد اعرتفت 
سلطات الوالية باملشكلة وتسعى إىل أن تكون قدوة يُحتذى بها عىل 

صعيد خدمات الصحة والتغذية. ولتحقيق هذه الغاية، يهدف برنامج 
أكشادا Akshada، وهو عبارة عن رشاكة بني حكومة الوالية واملنظمة 
الخرييةTata Trusts ومؤسسة أنتارا Antara غري الربحية، إىل توسيع 
نطاق التحسينات بشكل رسيع يف مجال صحة وتغذية األم والطفل يف 

والية راجستان.

1 بيانات الصحة والتغذية من املسح الوطني لصحة األرسة 4، 2015-2016؛ بيانات السكان من 

التعداد السكاين يف االتحاد، 2011.
   

بيوش ميهرا هو المدير التنفيذي لمؤسسة أنتارا Antara Foundation. لقد توىل قيادة برامج 
ة إضافية  ي الهند عىل مدى أك�ث من ثالث سنوات، ويتمتع بخ�ب

صحة وتغذية الأمهات والأطفال �ف
ق الأوسط.  ق آسيا وال�ث ي جنوب �ث

تمتد ع�ث سنوات �ف
ة تزيد  كارثيك رام هو أحد كبار مسؤوىلي مؤسسة أنتارا ويتوىل مسؤولية التثقيف. وهو يتمتع بخ�ب

اتيجيات. ي صحة وتغذية الأمهات والأطفال، والتثقيف، ووضع الس�ت
عىل خمس سنوات �ف

ن عامالت الصحة المجتمعية  اكة ب�ي �ش
ي الهند

ي والية راجستان �ن
والتغذية �ن

خدمات القرى
 Accredited هناك ثالث مجموعات مختلفة من العامالت - مجموعة
 ،Anganwadi Worker AWWو ،Social Health Activist ASHA

وAuxiliary Nurse Midwife ANM - تضطلع مبسؤولية تحفيز 
عملية تقديم خدمات الصحة والتغذية يف قرى الهند. ويف حني أن 

العامالت ضمن مجموعتي ASHA وAWW يعتنني بـ1000 شخص 
لكل مجموعة، تقدم مجموعة ANM خدمات لـ5000 شخص يف عدة 

قرى مختلفة. ولكل فئة من فئات العامالت دور مييزها عن األخرى: 
مجموعة ASHA هي نقطة التواصل األوىل بالنسبة للمجتمع 	 

املحيل. وتقدم هذه املجموعة اإلرشاد للمجتمع املحيل عرب الزيارات 
املنزلية والتشجيع عىل حضور مختلف الفعاليات التي تُقام يف 

القرى مثل اليوم الصحي ويوم التغذية. 
تدير مجموعة AWW مراكز AWC، والتي تقدم من خاللها خدمات 	 

تغذية للنساء الحوامل واملرضعات وصغار األطفال، مبا فيها توفري 
وجبات منتصف اليوم لألطفال يف الفئة العمرية 3-6 سنوات؛ وطرود 

غذائية منزلية لألطفال يف الفئة العمرية من ستة أشهر إىل ثالث 
سنوات وللنساء الحوامل واملرضعات؛ وتقديم إرشاد تغذوي للنساء 

الحوامل واألمهات حول مامرسات إطعام الرّضع وصغار األطفال؛ 
تقدم مجموعة ANM خدمات تشخيص وعالج أساسية وكذلك 	 

خدمات إحالة إىل املراكز الصحية للنساء الحوامل. 

وعىل الرغم من أن هذه املجموعات الثالث يجب أن تخدم املستفيدين 
أنفسهم وأن تكون أدوارها مكملة لبعضها البعض، إال أنه غالباً ما 

يغيب التنسيق بني أعضائها. ويُعزى ذلك بشكل رئييس إىل أنها تعمل 
 AWW لصالح وزارات حكومية مختلفة: يتم توظيف أفراد مجموعتي

وANMs من قبل وزارة تنمية املرأة والطفل ووزارة الصحة، عىل 
التوايل. ويف والية راجستان، تدفع وزارة التضامن والتنمية االجتامعية 

مبلغاً ثابتاً ملجموعة ASHA، بينام تدفع وزارة الصحة لهّن حوافز قامئة 
عىل األداء )لإلحالة إىل خدمات الصحة اإلنجابية وصحة الطفل، وما إىل 

ذلك(. كام أن وجود تنسيقات وطرق تسجيل مختلفة يصّعب عليهن 
التحدث بلغة مشرتكة، وهو أمر رضوري للتنسيق؛ وبالتايل غالباً ما 

يكون هناك تفاوت بني هذه املجموعات يف تحديد الفئات املستفيدة.  

حالة »رادها«
رادها )وهو ليس اسمها الحقيقي( طفلة تبلغ من العمر 18 

ي قرية 
ي من سوء التغذية الحاّد الوخيم وتعيش �ف

شهراً وتعا�ف
، اكتشفت  بشمال الهند. أثناء زيارتها لمركز Anganwadi المحىلي

ي من نقص الوزن. هناك 
مجموعة AWW أن رادها كانت تعا�ف

مشكلتان. أولً، ل يمكن لمجموعة AWW التحقق من صحة ما 
ي من سوء التغذية دون قياس محيط منتصف 

إذا كانت رادها تعا�ف
أعىل ذراعها لتأكيد إصابتها بسوء التغذية الحاّد الوخيم، وهو 

قياس يمكن لمجموعة ASHA وحدها القيام به لأنها مجهزة 
لالأمر. ولكن مجموعة ASHA كانت ستحتاج إىل عدة أيام 

ل رادها، وذلك حسب خطة الزيارات المنصوص  ف للوصول إىل م�ف
 ، ي

ي اليوم الثا�ف
ي اليوم الأول، والمنازل 11-20 �ف

عليها )المنازل 1-10 �ف
وهلم جرا(. كما تفتقر مجموعة AWW إىل المعرفة الفنية الالزمة 

لتحديد ما إذا كان ينبغي إحالة رادها إىل خدمات عالج سوء 
التغذية الحاّد الوخيم. مع أن مجموعة ANM، وهي مجموعة 
ي ظل 

للممرضات المدربات، هي الأنسب لهذا العمل، إل أنه �ف
ف المجموعات، هناك  غياب وجود تدفق واضح للمعلومات ب�ي

خطر بأن يفوت أطفال مثل رادها الحصول عىل هذه الخدمات. 
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كة : هيئة مش�ت ي
جراء الثال�ش نهج الإ

كان أحد الحلول العملية املمكنة لهذه املشكلة هو الجمع بني عامالت 
الخط األمامي يف هذه املجموعات الثالث ضمن هيئة مشرتكة تعرف 

 AWWو ASHA باسم »نهج اإلجراء الثاليث« )إجراء دمج بني مجموعات
وANM(. يف العام 2016 - 2017، تم تأسيس النهج الثاليث يف 2700 

قرية يف منطقتي جاوار وباران يف والية راجستان عىل مدى ستة أشهر. 
والعامالت أنفسهن كن هّن من حّفزن وقدن هذا الجهد الهائل مبساعدة 

فريق أشكادا املكون من 13 فرداً. وقد تحقق هذا من خالل العمل بشكل 
وثيق مع النظام الحكومي. وتم إصدار أمر مشرتك من قبل دوائر الدولة 

للخدمات الصحية واملتكاملة للوالية بطلب من عامالت النهج الثاليث 
لتنسيق الجهود يف مجال صحة وتغذية األم والطفل عرب تبادل السجالت 
وتنسيق استخدام خرائط القرى والزيارات املنزلية واالجتامعات املشرتكة 

املنتظمة وتحسني عملية التخطيط والرصد. 

متثلت الخطوة األوىل يف إنشاء قاعدة بيانات مشرتكة والرتكيز عىل 
الحاالت عالية املخاطر. يف السابق، كانت لكل مجموعة طريقة مختلفة 
لحفظ السجالت: كانت مجموعة AWW تنظم األشخاص حسب األرس. 
وكانت مجموعة ASHA تستخدم األرس؛ وكانت مجموعة ANM تعمل 

عىل سجل للخصوبة، ولألزواج )يف الحاالت التي تكون الزوجة فيها يف 
سّن اإلنجاب(. أما يف ظل النهج الثاليث املشرتك، فقد عملت املجموعات 
معاً لوضع خارطة قرى مشرتكة لتغطية األرس والعائالت. وقامت برتقيم 
املنازل يف هذه الخرائط ووضع »عالمات«2 عليها لتحديد مختلف فئات 

املستفيدين وتتبعها، وإعطاء األولوية لألكرث عرضة للمخاطر - عالمة 
حمراء لحاالت الحمل عالية املخاطر، وعالمة صفراء لألطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية املعتدل، وعالمة صفراء فيها نقطة حمراء 

لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاّد الوخيم. ومن خالل هذا 
النظام، يتم متثيل البيانات برصياً. كام جّند النهج الثاليث املشرتك أفراداً 

من الحكومة املحلية واملعلمني وغريهم من األشخاص املؤثرين للتحقق 
من الخرائط. وقد مّكن هذا األمر املجتمع املحيل من تقدير عمل النهج 

الثاليث املشرتك بشكل أفضل ورفع مكانته يف القرى.

تنسيق الئعمال
مع بعض التوجيه من مسؤويل برنامج أشكادا، أدرك فريق النهج الثاليث 

املشرتك إمكانية استخدام الخرائط لتخطيط عمله. وباستخدام لوغاريتامت 
معينة، استندت الزيارات املجدولة إىل احتياجات املجتمع املحيل. 

وأُعطيت األولوية لزيارات رعاية املواليد الجدد يف املنازل، ولألطفال الذين 
يتم إخراجهم من وحدة رعاية املواليد الجدد املرىض، ومراكز عالج سوء 

التغذية. وهكذا، كانت مجموعة ASHA حارضة حيثام دعت الحاجة.

واألهم من ذلك، يجتمع فريق النهج الثاليث املشرتك كل شهر بعد فعالية 
يوم الصحة والتغذية يف القرية ملراجعة عمل وبيانات كل مجموعة، 

ووضع خطة للشهر التايل، واختتام االجتامع بجلسة تعلم من األقران. 
كام أتاحت لهم هذه الرابطة الجديدة القيام بزيارات مشرتكة لألرس التي 

يصعب الوصول إليها مثل أرسة رادها. 

خالل فرتة ما بعد تشكيل النهج الثاليث، أصبحت مجموعتا ASHA و
AWW تتحققان من/وتؤكدان الوضع التغذوي لرادها ألنهام تتشاركان 
املعلومات بينهام. وتنبّه هاتان املجموعتان مجموعة ANM التي تقدم 
املشورة الطبية خالل زيارة مشرتكة، وهي مشورة تأخذها العائالت عىل 
محمل الجد. يضع فريق النهج الثاليث عالمة صفراء ونقطة حمراء عىل 

منزل رادها عىل خارطة القرية. كام تقوم مجموعة ASHA بجدولة زيارة 
ألرستها ضمن جدول زياراتها وترتدد عىل منزل رادها بشكل متكرر أكرث.

قياس الئثر
يتم قياس األثر من خالل املراقبة الفعالة للمؤرشات وتقييمها )مثل 

جدول الزيارات املنزلية الذي يبني األولوية املعطاة للمستفيدين ذوي 
املخاطر العالية؛ ومؤرشات الرعاية، مثل تسجيالت وزيارات رعاية ما 

قبل الوالدة؛ ومؤرشات العمليات، مبا فيها اجتامعات فريق النهج الثاليث 
التي يعقدها موظفو الربامج( وتعزيز النظام الصحي )االعتامد من قبل 
الوالية(. وقد أظهرت بيانات الرصد املحدودة )من شهر آذار/مارس إىل 
نيسان/أبريل 2018 ملراكز Anganwadi، والتي تغطي 10% من سكان 

منطقة جاهالوار( أن معدل تحديد حاالت سوء التغذية مقارنة مع 
التقديرات ارتفع من 1.1% خالل الفرتة منذ شهر آذار/مارس إىل 2.6% يف 

شهر نيسان/أبريل وحده؛ وارتفعت نسبة األطفال الذين تم قياس محيط 
منتصف أعىل الذراع لديهم من 52% يف شهر آذار/مارس إىل 62% يف شهر 
نيسان/أبريل. وزاد معدل تحديد حاالت سوء التغذية املعتدل مقارنة مع 

التقديرات من 4.7% إىل 10.6% يف نفس الفرتة. 

يعود اإلجراء الثاليث بالفائدة عىل املجتمع ألنه مل تُعد الفئات املستفيدة 
تُسَقط حرفياً من الخارطة، كام أن املساءلة التي يلتزم بها الفريق تضمن 

تغطية كل أرسة من األرس. ويتم تقديم الرعاية ملن يحتاجونها أكرث من 
غريهم ويف الوقت املناسب. وقد ساعدت عملية وضع خرائط للقرى 

وفضول القرى ملعرفة »عالماتها« يف تحويل املجتمع املحيل إىل مستهلكني 
ممّكنني لخدمات الصحة والتغذية. كام يكون ألدوات مثل خارطة القرية 

تأثري وإمكانية أوسع يف الُحكم املحيل. 

الخطوات الالحقة والدروس الرئيسية المستفادة
يف شهر كانون األول/ديسمرب 2017، تبنت حكومة الوالية برنامج النهج 

الثاليث لتوسيع نطاقه. ويتم تدريب أكرث من 100 ألف عاملة من عامالت 
مجموعات ASHA وANM وAWW يف مختلف أنحاء الوالية عرب 

مؤمترات الفيديو كونفرنس: التحدي التايل هو كيفية تقديم أقىص دعم 
لهذا املسعى الهائل، فضالً عن توفري تقنية مثرية لتمكني مشاركة البيانات 

يف وقتها بني املجموعات الثالث يف مناطق معينة.

وقد وفرت عملية النهج الثاليث عدداً من الدروس املستفادة، مثل واقع 
أن القيمة الحقيقية للبيانات التي تساعد العامالت الصحيات وعامالت 
التغذية يف القرى تتحقق فقط عندما تتم مشاركتها مع اآلخرين. عالوة 
عىل ذلك، يحدد اصطفاء املجتمع املحيل النجاح املطلق ألي تدخل من 

التدخالت؛ وعقد رشاكة مع الحكومة هو أمر ال بّد منه لضامن أن تكون 
التدخالت قابلة للتعميم واالستدامة. ويتمثل الجانب املشرتك يف أن 

الكوادر النسوية الثالثة التي تعمل معاً ميكنها تحسني مخرجات تدخالت 
التغذية عىل مستوى القرى. 

ي قرية كاندي بولية راجستان، وتظهر 
ي �ف

اجتماع فريق النهج الثال�ش
ي الخلفية

خريطة القرية �ف
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2 النقاط الحمراء تضعها عىل الجبني نساء من بعض املجتمعات املحلية الهندية.
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المقدمة
تقع منطقة جدو يف الصومال عىل طول حدودها الجنوبية الغربية 

مع كينيا وإثيوبيا، وتتكون من ست مقاطعات )بيليت هاوا، ودولو، 
ولووق، وباردهريي، والواك، وغاربهاري(. ويشتغل أغلب سكانها 

يف الرعي والفالحة الرعوية. وغالباً ما تتأثر سبل معيشتهم بحاالت 
الجفاف الدورية، وهي حاالت شائعة ومتزايدة من حيث شّدتها. تُعترب 

املنطقة موطناً ألكرث من 734,126 شخصاً، مبن فيهم 168,000 نازحاً 
داخلياً. تنشط Trócaire، وهي منظمة أيرلندية غري حكومية، يف أربع 
من املقاطعات السبع وتصل إىل حوايل 225,000 شخص سنوياً وتنفد 

تدخالت يف الصحة والتغذية والتعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة 
العامة WASH، وتستهدف النازحني داخلياً واملجتمعات املستضعفة 

واملهمشة والريفية. 

إن الحاجة إىل توفري مساعدة إنسانية يف منطقة جدو واضحة وجلية: 
ترتاوح نسبة سوء التغذية الحاّد بني 13% و15%، وهي نسبة أعىل 

من سقف حاالت الطوارئ للمنطقة. وهناك ما يقّدر بـ13,260 طفالً 
يحتاجون إىل عالج متواصل وعاجل1. 

رصد البيانات لعملية وضع برامج فّعالة
بالتعاون مع رشكاء آخرين، مبن فيهم املسؤولون الحكوميون، عملت 

منظمة Trócaire عىل تحديد رضورة وجود نظام لرصد تدخالت 
التغذية يكون مبثابة نظام إنذار مبكر للتحديد املبكر للفئات السكانية 

املعرضة لخطر سوء التغذية الحاّد. وقد أفىض ذلك إىل بلورة نظام 
مبسط وقائم عىل املجتمع لرصد تدخالت التغذية CBNSS لتوفري 

عملية رصد متواصلة لتدخالت التغذية بدل االستقصاءات التي تُجرى 
ملرة واحدة والتي تبني مستويات االنتشار يف مرحلة زمنية معينة فقط. 

ينطوي النظام املبسط والقائم عىل املجتمع لرصد تدخالت التغذية 
عىل اختيار عشوايئ للقرى )والتي يُشار إليها عىل أنها مواقع الرصد( 

التي متثل منطقة تجمع السكان، ويستخدم 30 قرية كهذه القرى لرصد 
االتجاهات الرئيسية يف املؤرشات التالية:

سوء التغذية الحاّد العام )سوء التغذية الحاّد الوخيم+سوء التغذية 	 
الحاّد املعتدل( حسب قياس محيط منتصف أعىل الذراع و/أو 

الوذمة؛
اإلسهال، والتهابات الجهاز التنفيس الحاّدة والحمى؛	 
فيتامني »أ« وتطعيم الحصبة؛	 
مقياس الجوع لدى األرس.	 

يتم تنفيذ عملية جمع البيانات كل ثالثة أشهر من قبل باحثي تغذية 
مجتمعيني مدربني، وهم من السكان املحليني. وقبل الرشوع يف عملية 

جمع البيانات، يخضع باحثو التغذية املجتمعيون لتدريب تنشيطي 
عىل جمع البيانات. ويبلغ اإلنفاق الحايل عىل النظام املبسط القائم عىل 

املجتمع لرصد تدخالت التغذية 5,000 دوالر أمرييك لكل دورة، وهو 
ما يغطي متطلبات التدريبات التنشيطية التي يخضع لها باحثو التغذية 

املجتمعيون كل ثالثة أشهر قبل البدء بعملية جمع البيانات. ومن 
املتوقع أن ينخفض هذا املبلغ إىل حوايل 4,000 دوالر لكل دورة.

ي 
ي مجال تنفيذ تدخلت التغذية �ن

ة أربع سنوات �ن ماري وامويو هي أخصائية تغذية تتمتع بخ�ب
ي الصومال. 

ي منطقة جدو �ن
ة خمس سنوات أخرى قضتها �ن ي كينيا وبخ�ب

مشاريع حالت الطوارئ �ن
ي لصالح 

ي الغذاء والتغذية والغذائيات وتعمل كمسؤولة التمويل المؤسسا�ت
تحمل درجة جامعية �ن

.Trócaire Somaliaمؤسسة
ي مقاطعة بيليت 

ي مكتب الصحة العامة للمقاطعات التابع لوزارة الصحة �ن
آدن محمد هو عضو �ن

ي مستشفى بيليت هاوا منذ تسع سنوات. كما أنه 
هاوا. ويعمل كمسؤول للسجلت الصحية �ن

. ن عىل نظام رصد تدخلت التغذية القائم عىل المجتمع المحىلي مدرب للمدرب�ي

تطوير نظام رصد لتدخالت التغذية 
ي الصومال

قائم عىل المجتمع المحىلي �ف

موقع الرصد المزايا

امج نذار المبكر/بلورة السياسات و/أو ال�ب الإ الهدف العام

رصد التجاهات الئهداف الخاصة

طويل نوع التصميم

عشوايئ أخذ العينات

الجهة املمثلة ُحسن التمثيل

 التغذية، ونسبة انتشار األمراض، والتطعيم، واألمن
الغذايئ

املؤرشات

وصفي ومتقاطع واستداليل2 تصميم تقييم التحليل

بشكل دوري - كل ثالثة أشهر جمع البيانات

متدٍن إىل متوسط املوارد

ملخص مزايا منهجية النظام المبسط القائم عىل المجتمع 
لرصد تدخالت التغذية

  FSNAU-FEWS-NET-2017-Post-Deyr-Technical-Release-29-January-2018   1

2    استخدام العينة العشوائية للبيانات املأخوذة من فئة سكانية معينة لوصف السكان ووضع 

استدالالت حولهم.
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امج ي تصميم ال�ب
ات �ف التغي�ي

لقد أفىض تقييم النظام املبسط القائم عىل املجتمع لرصد تدخالت 
التغذية للعام 2017 إىل نتيجتني رئيسيتني، وكالهام دعتا إىل رضورة 

إعادة تصميم الربنامج: أوالً، كشف التقييم عن وجود مستويات عالية 
من انعدام األمن الغذايئ لدى األرس يف جميع املقاطعات الثالث؛ وثانياً، 

أبرز الحاجة إىل توفري الدعم يف املناطق التي مل تُستهدف يف السابق. 

وقد تم الحقاً إدراج السالل الغذائية يف تدخالت التغذية يف حاالت الطوارئ. 
واشتملت السلة الغذائية األولية عىل األرز، والفول، والزيت، والسكر. مع 

ذلك، بيّنت املالحظات التقييمية املجتمعية أنه كان هناك طلب إلدراج 
دقيق القمح يف السلة الغذائية واستبدال الـ50 كلغم من األرز بـ25 كلغم 

من األرز و25 كلغم من دقيق القمح. وتم تنفيذ هذه التوصيات.

ركزت االستجابة بشكل أويل عىل النازحني داخلياً يف مقاطعتي لووق 
ودولو. مع ذلك، أّدت النتائج املتمخضة عن النظام املبسط القائم عىل 
املجتمع لرصد تدخالت التغذية CBNSS إىل استهداف وإدماج الفئات 
املستفيدة يف مقاطعة بيليت هاوا حيث مل يتم يف السابق تنفيذ سوى 

استجابات قليلة، إضافة إىل زيادة الدعم املقّدم للمجتمعات النهرية يف 
مقاطعتي دولو ولووق. وقد حرصت منظمة Trócaire منذ ذلك الحني 

عىل تأمني التمويل الالزم لدعم هذه املبادرة.

العمل مع المجتمعات المحلية
ذة يف المقاطعات األربع مجالس  تضّم الجهات الرشيكة الرئيسية املنفِّ
الصحة المجتمعیة للمقاطعات املعيّنة من قبل املجتمع املحيل، ولجان 

التعليم املجتمعي )عبارة عن هيكليات محلیة تضّم أعضاء مرموقني من 
عشائر مختلفة داخل املقاطعة(، ومسؤويل مكاتب الصحة يف املقاطعات 

التابعة لوزارة الصحة. ومتثل هذه الهيكليات منوذجاً فّعاالً ومستداماً 
لتقديم الخدمات، خاصة يف ظل سياق ال يزال يشكل فيه انعدام األمن 

تحدياً كبرياً 3. 

وقد عملت املجالس الصحية يف املقاطعات عىل دعم عملية جمع 
البيانات السكانية، وحرص املناطق سهلة الوصول/غري سهلة الوصول 

والرتتيب لحمالت حشد مجتمعي )إبالغ/جمع أفراد املجتمع عندما كان 
الرصد رضورياً(. وتم تدريب مسؤويل سجالت املقاطعات يف وزارة الصحة 
ليصبحوا مدربني للمدربني وشاركوا يف التدريب الذي ُعقد لباحثي التغذية 

املجتمعيني حول جمع البيانات واإلرشاف عليها. وأرشف فريق فني عىل 
هذه العملية وقام بتعميم البيانات عىل فريق الربنامج وأفراد املجتمع 

ورشكاء كتلة التغذية يف منطقة جدو وغريهم من الجهات الرئيسية ذات 
العالقة. وينصّب الرتكيز عىل خطة تتكون من مراحل لتأسيس الهيكليات 

التي توفر إرشافاً مبارشاً عىل الخدمات الصحية مع مواصلة عقد 
التدريبات لبناء قدرات مسؤويل الحكومة املحلية.

الدروس المستفادة 
هناك عدد من جوانب الربنامج التي تسري عىل ما يرام، مبا يف ذلك 
تبني طاقم العمل والحكومة واملجتمع املحيل للربنامج، مام يتيح 
تنفيذ واستخدام البيانات لصناعة القرار وحشد املوارد. إضافة إىل 
ذلك، حققت باحثات التغذية املجتمعيات ما هو أبعد من نتائج 

النظام املبسط القائم عىل املجتمع املحيل لرصد تدخالت التغذية إذ 
قمن بتدريب النساء عىل عملية قياس محيط منتصف أعىل الذراع يف 
قراهن. وقد تزايد اآلن عدد األمهات اللوايت أصبحن عىل دراية بسوء 

التغذية، ما أدى إىل زيادة ملموسة يف اإلحاالت الذاتية )270 طفالً عىل 
مدى ستة أشهر(. 

لقد شّكل تعيني باحثي التغذية املجتمعيني تحدياً، ويُعزى السبب يف 
ذلك جزئياً إىل مستويات األمية، عىل الرغم من ترجمة بعض األدوات 

إىل اللغة الصومالية. وقد ساعدت التدريبات التنشيطية واإلرشاف عىل 
تحسني قدراتهم. لدى املجتمع املحيل توقعات كبرية؛ وقد شعر البعض 

بأنه تم إغفالهم بسبب طبيعة االستهداف العالية للتدخالت، وهذا 
يتطلب تنفيذ عملية توعية مجتمعية متواصلة.

وستتم مشاركة التجارب والدروس املستفادة مع الجهات الرئيسية 
ذات العالقة اآلن بعدما اكتملت الجوالت األربع لجمع البيانات عىل 

مدار عام واحد. وتشري النتائج األولية إىل إمكانية استخدام النظام 
لتحديد املناطق الساخنة األكرث ترضراً من سوء التغذية عىل مستوى 
وحدة أدىن )أي عىل مستوى القرية(، مام ميكن أن تحدده تقييامت 

وحدة تحليل األمن الغذايئ والتغذية ألن هذه التقييامت عمومية أكرث 
ووتريتها أقل )كل ستة أشهر مقارنة بكل ثالثة أشهر(. وهناك خطط 

ملنارصة توسیع نطاق النظام املبسط القائم عىل املجتمع املحيل لرصد 
تدخالت التغذية وتضمينها يف عملية وضع برامج التغذیة المجتمعیة 

)علی سبیل المثال، تدخالت سبل کسب العیش واألمن الغذايئ( يف ظل 
املعدالت العالية لسوء التغذية العام يف جنوب وسط الصومال، بما يف 

ذلك منطقة جدو. 

3    كانت منطقة جدو تدير ذاتها من دون وجود أية هيكليات حكومية فيها حتى العام 2015. 

وقد تولت منظمة Trócaire، بالرشاكة مع مجالس الصحة يف املقاطعات، مسؤولية تقديم 
الخدمات الصحية يف أنحاء أوسع من منطقة جدو. ومع تشكيل حكومة جديدة، أخذت منظمة 

Trócaire تنقل بعض مسؤولياتها تدريجياً إىل املكاتب الحكومية يف املناطق واملقاطعات يف 
مجايل الصحة والتعليم بهدف تسليمها كاملة يف النهاية إىل الحكومة بحلول العام 2021.

ي لووق بمقاطعة جدو
تمرين جمع بيانات CBNSS �ف Tr
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من بني املعيقات التي تحول دون ضامن الوصول إىل املنتجات الغذائية 
املّدعمة واملتامزجة ميسورة التكلفة يف أفريقيا هو االفتقار إىل وجود 
رشكات تتمتع بالقدرات والتكنولوجيا واملعرفة الفنية )مبا فيها آليات 

واختبارات ضبط الجودة( لإلنتاج. وتعتمد املنتجات الغذائية العالجية 
 Plumpy Nut والتكميلية، مثل معجون الفول السوداين املغذي

والحبوب الكاملة )السوبر(، إىل حد كبري عىل الواردات. وللتغلب عىل 
هذا العقبة، نّفذ التحالف العاملي لتحسني التغذية GAIN وبرنامج 

األغذية العاملي WFP مرشوعاً مباليني الدوالرات يف العام 2015 أطلق 
 .ALTAAQ »عليه اسم »الرشاء محلياً والتغيري الغذايئ وتحسني النوعية

ويدرك هذا املرشوع الروابط الوثيقة القامئة بني الزراعة ورشكات إنتاج 
األغذية والتغذية. ويعمل املرشوع مع املزارعني ورشكات األغذية ومرافق 

ي الصحة العامة وتعمل لصالح التحالف العالمي 
صوفيا كونديز هي أخصائية اقتصادية �ن

ي عملها عىل منطقة دول 
ن التغذية GAIN ضمن فريق سياسة وتمويل الغذاء، وتركز �ن لتحس�ي

أفريقيا الناطقة بالفرنسية وأمريكا اللتينية. 
ن  جينيفر دهده هي مستشارة تمويل وتعمل كمنسقة مشاريع لصالح التحالف العالمي لتحس�ي

ي منطقة دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.
التغذية GAIN �ن

توف�ي منتجات غذائية محّلية عالية الجودة 
ي غرب أفريقيا

ومّدعمة ومتمازجة �ف

اختبار األغذية إلنتاج األغذية املّدعمة واملتامزجة املنتجة محلياً. وقد 

استهدف بشكل رئييس الرّضع واألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 59-6 

شهراً )نوع الحبوب الكاملة التي تتكّون منها العصيدة(؛ واألطفال الذين 

تزيد أعامرهم عىل خمس سنوات )معجون زبدة الفول السوداين(؛ 

والنساء الحوامل. وينصّب تركيز املرشوع عىل ثالث دول ناطقة بالفرنسية 

يف غرب أفريقيا: السنغال، ومايل، وبوركينا فاسو. ويف كل دولة منها، يتم 

التعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة، مبا يف ذلك وزارات التجارة 

والزراعة والصحة. 

تتضمن األغذية املّدعمة واملتامزجة املعجون القابل للدهن واملكّون من 

الدهون إضافة إىل أنواع الدقيق والحبوب املّدعمة التي ميكن تناولها 

يف األوضاع املستقرة ويف حاالت الطوارئ عىل حّد سواء. ويتم تدعيم 

هذه املنتجات باملغذيات الدقيقة التي تتم مواءمتها لتعويض النقص يف 

املغذيات وتؤثر مبارشة عىل السكان املحليني. وسيتم بيع هذه املنتجات 

بشكل تجاري يف السوق املحلية. وميكن أيضاً رشاؤها وتوزيعها من قبل 

منظمة األغذية العاملية وغريها من الرشكاء عىل هامش العمل اإلنساين 

الذي يضطلعون به. 

ويعزز املرشوع التحسينات يف املصانع وبناء القدرات واآلالت باإلضافة 

إىل توفري املساعدة الفنية. وألن الرشكات ستصبح قادرة عىل استخدام 

املكونات املحلية، فإن تكلفة إنتاج املنتجات ستتيح للرشكات بيعها بسعر 

أقل وستكون عىل األرجح منتجات مستدامة. ومع أنه مل يتم تحديد 

التكلفة السوقية لهذه املنتجات بعد، إال أن العمل جاٍر لتحديد أسعار 

أقل من تكلفة السوق الحالية ملنتجات مامثلة. )كام ينبغي اإلشارة إىل 

أن املنتجات التي تم إنتاجها يف إطار املرشوع لن تكون موجهة للرّضع 

دون سّن الستة أشهر، ومن غري املتوقع أن تشكل بديالً لألغذية املحلية 

األخرى، بل ستكون مكملة لها(. 

 ومن املقرر أن ينتهي املرشوع الذي ميتد عىل مدار أربع سنوات يف 

أواخر العام 2019. ومن بني املزايا التي يتفرّد بها املرشوع أنه يركز عىل 

ثالثة أجزاء متكاملة من سلسلة القيمة هي: املزارعون الذين يزرعون 

املكونات الغذائية؛ ورشكات األغذية املحلية التي تحولها إىل منتجات 

جاهزة؛ واملختربات التي تضمن تلبية االحتياجات الغذائية ومعايري 

الجودة الصارمة. 
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ي ماتام، السنغال
أمهات يطعمن أطفالهن أغذية مدّعمة �ف
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ف جودة المواد  ف من أجل تحس�ي العمل مع المزارع�ي
الخام

تبدأ سلسلة التوريد »من املزرعة إىل املائدة« يف الحقل. وقد رفد املرشوع 
املزارعني مبعدات )مثل آالت لتجفيف وتخزين الحبوب( باإلضافة إىل 

عقد تدريبات لتعزيز نقل املعرفة. )عىل سبيل املثال، وفر املرشوع دورة 
»تدريب املدربني« يف السنغال للمزارعني املحليني من أجل تدريبهم 

عىل يد مدربني محليني عىل دراية بسياقاتهم ومامرساتهم.( كام متكن 
املدربون من االلتقاء مبدراء الجودة وخرباء تكنولوجيا األغذية يف املصانع 

لفهم احتياجات ومعايري املواد الخام عالية الجودة. 

نتاج المنتجات كات لإ دعم الرسش
يف البداية، كان من الرضوري اختيار املنتجات املصنوعة من املكونات 
املحلية التي كان يتم استهالكها بانتظام. وقد تم تحديد دقيق القمح 

)للعصائد( ومعاجني األغذية )مثل زبدة الفول السوداين( كأفضل الوسائل 
ألنها معروفة أصالً لدى السكان املحليني. وتم تقليل محتوى السكر يف 

معاجني الفول السوداين بنسبة 40% مقارنة مبعاجني زبدة الفول السوداين 
التقليدية غري املّدعمة املستهلكة يف هذه الدول، وذلك من أجل دعم 

الجهود الرامية إىل تكريس نظام غذايئ صحي. 

وقد تم اختيار ثالث رشكات لتساعد يف إنتاج هذه املنتجات، بواقع رشكة 
واحدة يف كل دولة، وهي عبارة عن رشكات متوسطة الحجم سبق لها 
إنتاج منتجات غذائية ميكن تعزيز املحتوى الغذايئ فيها للمساعدة يف 

تلبية احتياجات النساء واألطفال.  

بعد ذلك، متت مواءمة تركيبة املنتجات مبا يتناسب مع املكونات وعادات 
األكل املحلية. وتعترب بوركينا فاسو من أكرث الدول التي أحرزت تقدماً 
 GAIN عىل هذا الصعيد إذ تعاون التحالف العاملي لتحسني التغذية

مع فريق من الخرباء يف منظمة دولية فرنسية غري حكومية إلعادة 
تركيب دقيق القمح املّدعم واملتامزج من أجل التقيّد باملعايري الوطنية 

ومواصفات املنتج الذي يتم توزيعه يف الحاالت الطارئة.

واشتمل املرشوع عىل تنفيذ تقييم تفصييل الحتياجات كل رشكة من 
الرشكات لتقييم الفجوات القامئة يف اإلنتاج. فعىل سبيل املثال، تم إنشاء 

مخترب مصّغر ليتسنى إجراء تحاليل روتينية للمواد الخام واملنتجات 
الجاهزة. عالوة عىل ذلك، تم ضامن تطبيق إدارة جودة منتظمة وتدريب 

طاقم العمل عىل مامرسات النظافة العامة.

أخرياً، يتم العمل عىل إعداد وصفات وتقييم احتياجات املعدات يف كل 
من السنغال، وبوركينا فاسو، ومايل، إضافة إىل إجراء دراسات لقياس مدى 

تقبّل هذه املنتجات، مام سيلعب دوراً رئيسياً يف ضامن رواج املنتجات 
وتقبّل مذاقها لدى املستهلكني. وسيتم تنفيذ دراسة لتحديد يرُس تكلفة 

املنتجات من خالل وضع خطة تجارية شاملة لضامن تحديد السعر 
املناسب لهذه املنتجات. 

الدروس المستفادة
واجهت بداية املرشوع وتحقيق بعض أهدافه شيئاً من التحّديات. فقد 
استغرق املرشوع يف بداية إطالقه وقتاً أطول مام هو متوقع للعثور عىل 

املصانع واملختربات املناسبة التي كانت مستعدة للتعاون مع املرشوع 
لالرتقاء بجودة اإلنتاج والتحليالت. وقد تعلّم الفريق أهمية عقد رشاكات 

مع األطراف التي كانت لديها أصالً عملية إنتاج عالية الجودة وأدرك 
قيمة توسيع خدماته. وانطوت التحّديات األخرى عىل العمل مع املزارعني 

وإقناعهم بتغيري بعض مامرساتهم. وساعد يف التغلب عىل هذه العقبة 
التعاون مع مدربني محليني كانوا عىل دراية مبامرسات املزارعني وحظوا 

بثقتهم عند اقرتاحهم لطرق عمل جديدة. بشكل عام، وجد املرشوع رشكاء 
متمكنني جداً يف كل دولة من الدول، وأصبح الفريق عىل ثقة بأن إطالق 
املنتجات سيفيض إىل استهالك مستدام ألغذية ذات قيمة تغذوية أكرب.  

»يُسهم املرشوع يف رفع مستوى فعالية نظام 

سالمة األغذية الوطني، والذي يشكل عنرصاً 

رئيسياً يف حامية صحة املستهلكني. وقد كان لدعم 

تحسني مستوى ضبط الجودة وتكريس آلية اعتامد 

املختربات أثراً إيجابياً كبرياً«.

ن ديالو، مستشار الجودة الصناعية،  ي ياس�ي نداي�ي
معهد تكنولوجيا الئغذية ITA، السنغال
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ات تمت ترقيتها بمعدات جديدة وتدريب لطواقم عملها مخت�ب

ف الفول  نتاج معاج�ي ي لإ
عملية تصنيع الفول أو الفستق السودا�ف

ي المدّعمة
السودا�ف
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مستشارة تنصح الئمهات بممارسات إطعام 
ي مركز صحي 

الرّضع وصغار الئطفال �ف
بجنوب السودان

نت ن�ت ة عىل الإ أدوات متوفرة مبا�ش
حقيبة أدوات منارصي التغذية

 Transform حقيبة أدوات - تحديد وإرشاك وإدامة منارصي التغذية - من منظمة
Nutrition واألمانة العامة لـ »حركة توسيع نطاق التغذية« – تشارك تجارب أكرث من 30 

دولة حول تعزيز الدعم عىل جميع املستويات؛ عىل املستوى الرفيع مبا فيه السياسيون 
واملنارصون املشهورون، والوزراء، والنواب، ورؤساء املنظامت؛ وعىل املستوى الشعبي، مبا 
فيه العاملون يف مجال التوسع الصحي والزراعي والتغذوي، والزعامء الدينيون. ويجب أن 

يكون املنارصون ذوي صلة بالسياق والغرض املحدد. وتتضمن األداة خطة مشاركة النخراط 
املنارصين من أجل ضامن املشاركة االسرتاتيجية طويلة األجل.

http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2017/12/SUN-Engaging-and- 
 sustaining-champions-for-nutrition-ENG.pdf

إدارة مراقبة لـ”المدونة”
يك يتسنى دعم تطبيق املدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم )املدونة(، عملت 

 .NetCode منظمة الصحة العاملية واليونيسف والرشكاء عىل تطوير مجموعة أدوات
وتتضمن هذه املجموعة إرشادات وأدوات لرتسيخ نظام وطني للرصد؛ والكشف 

والتحقيق والترصف حيال أية انتهاكات مزعومة للتدابري الوطنية القامئة وللمدونة؛ 
وإجراء تقييامت دورية للتحقق من مستوى االلتزام بالتدابري الوطنية. وقد نّفذت كل 

من تشييل، واإلكوادور، واملكسيك مسحاً معّمقاً حول مامرسات التسويق غري الالئقة بناًء 
عىل الربوتوكول، بينام عّدلت كل من كمبوديا وكينيا الربوتوكول يف إطار إعداد للتنفيذ 

والرصد بهدف إنفاذ قوانينها الوطنية التي تحتكم إليها املدونة.
 www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/netcode-toolkit-monitoring-systems/en

نت ن�ت ة عىل الإ المنصات المبا�ش
تتناول منصة Malnutrition Deeply املواضيع الحرجة مثل التقزّم، وصحة األمهات، واألمن الغذايئ، والتغذية. 

وتغطي املنصة قصصاً عىل أرض الواقع، والنقاشات الدائرة حالياً وكيف ميكن لالبتكارات أن تؤثر يف مجتمع التغذية.
www.newsdeeply.com/malnutrition/about

منصة SDG 2 advocacy hub هي مبادرة تجمع بني املنظامت املعنية 
بالتغذية واألغذية والزراعة وتوفر لها فرص العمل بشكل اسرتاتيجي 

نحو القضاء متاماً عىل الفقر من أجل تحقيق هدف التنمية املستدامة 
الثاين. وميكن لألعضاء التشبيك فيام بينهم والوصول إىل املحتوى، 

وأدوات املنارصة، وتوجيه الحمالت عرب منصة مبارشة عىل اإلنرتنت

   www.sdg2advocacyhub.org/index.php

الئدوات الخاصة بالنوع الجتماعي
يساعد مؤرش متكني املرأة يف الزراعة عىل مستوى املرشوع مشاريع التنمية الزراعية يف تقييم مدى متكني املرأة 

يف بيئة أي مرشوع، وتشخيص املجاالت التي تفتقر إىل متكني املرأة، واسرتاتيجيات التصميم الهادفة إىل التصّدي 
ألوجه الخلل ومراقبة مخرجات  املرشوع.

http://scalingupnutrition.org/share-learn/planning-and-implementation/ 
/information-systems-for-nutrition

SecureNutrition مبادرة التغذية الآمنة
هي إحدى املبادرات التي أطلقها البنك الدويل وتشتمل عىل مكتبة 

شاملة للموارد القامئة عىل األدلة والتي تركز عىل الُنهج متعددة 
القطاعات الهادفة إىل تحسني مخرجات التغذية. وتتفاوت املوارد بني 
دراسات الحالة واملقاالت الصحفية وحقائب األدوات والتدريب. كام 
توفر هذه املنصة معلومات حول أحداث حقيقية ومدونات ونرشات 

إخبارية تتعلق بروابط التغذية متعددة القطاعات.
 gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit امرأة تجمع الحبوب من نباتات الرسغوم 

ي توركانا، كينيا
�ف
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SUN حتديث عن

تحديث عن “حركة توسيع نطاق التغذية” 
SUN: بلورة نظام الرصد والتقييم 

MEAL والمساءلة والتعّلم
يف مطلع هذه السنة، عقدت الدول الـ60 والواليات الهندية الثالث 

األعضاء يف »حركة توسيع نطاق التغذية« التقييم السنوي املشرتك الخاص 
بالحركة للعام 2018. وتعترب 2018 السنة الخامسة التي تقوم فيها الدول 
األعضاء يف الحركة بتنفيذ هذه العملية، مام يتيح املزيد من التعاون بينها 

والوصول إىل اإلجامع ووضع األولويات للسنة املقبلة.

وبالتعاون مع »شبكة التغذية يف حاالت الطوارئ« ENN ومنظمة 
Secure Nutrition، عقدت األمانة العامة لـ«حركة توسيع نطاق 

التغذية« سلسلة من الندوات اإللكرتونية ملساندة الدول يف التحضري 
للتقييم السنوي املشرتك واالستفادة من لوحات املعلومات الُقطرية التي 
تركز عىل مجاالت الرتكيز لتوسيع نطاقها يف كل دولة من الدول. وتشكل 

لوحات املعلومات األساس لنظام »الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم 
MEAL، املنبثق عن »حركة توسيع نطاق التغذية«، والذي يقيس مدى 

تحقيق الحركة للنتائج واألثر الذي تحدثه.

وتتواءم مؤرشات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم مع أطر عمل 
الرصد املتفق عليها عاملياً وتستفيد من البيانات املتوفرة أصالً، ومتت 

مراجعته لضامن جودته )مثل قواعد بيانات اليونيسف العاملية، واملرصد 
الصحي العاملي الخاص مبنظمة الصحة العاملية(. وقد تم دمج هذا النطام 

مع النتائج التي يتم اإلبالغ عنها سنوياً من التقييم السنوي املشرتك 
وكذلك بيانات التمويل من تحليالت املوازنات الوطنية ومراجعات إنفاق 

املانحني. يوفر تقرير خط األساس لنظام الرصد والتقييم للعام 2016 
تحليالً مفصالً لكل مؤرش من املؤرشات يف مختلف النطاقات الثامنية 

)الشكل 1( لتقييم التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء يف »حركة توسيع 
نطاق التغذية«. ويتيح نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم للدول 

األعضاء الجدد االستفادة من فرص التعلّم مع األعضاء القدامى والحصول 
عىل املساعدة الفنية من أجل تعزيز كل من البيئات السياسية واملالية 

املمّكنة. كام أنه يسلط الضوء عىل رضورة املزيد من الرتكيز عىل الدول 
املعرضة أكرث للمخاطر اإلنسانية، وكذلك دول غرب ووسط أفريقيا، من 

خالل متكينها أكرث من الوصول إىل موارد تعلم كل دولة من األخرى. 

وقال ممثل من شبكة املجتمع املدين التابعة لـ«حركة توسيع نطاق التغذية« 
أثناء الندوات اإللكرتونية: »ميكن استخدام نظام الرصد والتقييم واملساءلة 
والتعلّم ملراجعة البيانات عرب مختلف القطاعات وتحفيز النقاشات حول 

الفجوات والتحديات وتقييم ما إذا كان هناك انسجام يف العمل املتواصل أم 
ال«. وهذا ما عربت عنه شبكة األمم املتحدة الخاصة بالحركة حني رصحت 
بالقول: »إنها أداة مفيدة جداً للجمع بني مختلف الشبكات عىل املستوى 
الُقطري. وميكن استخدامها للتفكري ومعرفة أين تقف الدولة ويف أي اتجاه 

تنوي الذهاب«. وقد أكد أحد األكادمييني، وهو واحد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية ضمن »حركة توسيع نطاق التغذية« من نيبال، عىل أنه يتم استخدام 
لوحة املعلومات ملنارصة وضع برامج وتنفيذ استثامرات عىل املستوى الوطني 
ومستوى املحافظات واألقاليم عىل حدٍّ سواء. ويف كينيا، أشار مسؤول االتصال 

والتنسيق الخاص بالحركة إىل إمكانية استخدام لوحة املعلومات للتخطيط عىل 
مستوى املحافظات واألقاليم وتحديد الفجوات فيها. 

بينام تعكف »حركة توسيع نطاق التغذية« عىل تنفيذ التقييم السنوي 
املشرتك، يُسهم نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم يف توجيه تحديد 

األولويات واملجاالت لزيادة مستوى الرتكيز. فعىل سبيل املثال، توضح 
األداة أن أغلبية الدول األعضاء يف »حركة توسيع نطاق التغذية« تحتاج 

إىل وضع غايات فيام يتعلق باألمراض غري الساريّة املرتبطة بالنظام 
الغذايئ يف خططها الغذائية، وخطط التنمية الوطنية واسرتاتيجيات 

التنمية االقتصادية. کما تظهر األداة أیضاً وجوب إیالء املزيد من الترکیز 
عىل نافذة فرصة الـ1000 یوم األوىل، إذ أن معظم الدول األعضاء يف 
الحركة ال متتلك التمويل الكايف الذي ميكن تخصيصه لتوسيع نطاق 

التدخالت الخاصة بالتغذیة بفعالیة. كام تبني األداة بشكل جيل رضورة 
وضع النساء والفتيات اليافعات يف صميم الجهود املبذولة. 

وقد رّصح أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لـ«حركة توسيع نطاق التغذية« 
قائالً: »يف ضوء ما تشري إليه بشكل ممتاز لوحة املعلومات الُقطرية لـ”حركة 

توسيع نطاق التغذية” الخاصة بنيجرييا، فإن نيجرييا تحقق أداًء جيداً عىل 
صعيد توفري البيئة التمكينية والترشيعات، ولكنها ال تحقق نجاحاً كبرياً يف 
توسيع نطاق التدخالت وجودة إمدادات األغذية وعىل صعيد محفزرات 

هدف التنمية املستدامة الخاصة بالتغذية )مثل برنامج املياه والرصف 
الصحي والنظافة العامة(، ومتكني املرأة وتحديد سّن الزواج(«. لذلك، يوضح 
نظام الرصد والتقييم واملساءة والتعلّم أهمية قيام الدول األعضاء يف »حركة 

توسيع نطاق التغذية« بتحسني تنفيذ إجراءات التغذية عالية األثر من 
خالل مجموعة من املنصات والقطاعات التي ال تقترص عىل الصحة فقط.

تتوفر املزيد من املعلومات عىل صفحة الويب الخاصة بنظام الرصد 
والتقييم واملساءلة والتعلّم: 

www.scalingupnutrition.org/progress-impact/
monitoring-evaluation-accountability-learning-m

النطاقات الثمانية لنظام الرصد الشكل 1
MEAL والتقييم والمساءلة والتعّلم

بيئة ُممّكنة

التدخالت وإمدادات الئغذية

تمويل التغذية

ي تّم سّنها
يعات ال�ت الترسش

محركات التغذية ضمن هدف 
التنمية المستدامة

الوضع التغذوي

إطعام الرّضع وصغار الئطفال 

ي
والمدخول الغذا�ئ

أهداف التنمية المستدامة 
المرتبطة بالتغذية
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