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كام نو ّد أيضاً أن نتقدّم بجزيل الشكر واالمتنان ألعضاء فريق إدارة املعرفة
يف الشبكة عىل مساهامتهم يف هذا العدد ،مبن فيهم أخصائيي وأخصائيات
إدارة املعرفة اإلقليميات أمباركا يوسوفان ،وشاروالتا بانريجي ،وبدعمٍ من نتايل
سيشنز (منسقة فريق إدارة املعرفة العاملي) ،وجوناه كالين (منتجة املحتوى
الرقمي).
الغالف األمامي :فتاة يافعة تستخدم مضخة كجزء من التدخل يف املياه
والرصف الصحي والنظافة ،مني راج جياوايل
الغالف الخلفي :برنامج التغذية املدرسية يف إثيوبيا ،برنامج األغذية العاملي/
ستيفاين سافاريود
الغالف األمامي :ورشة تدريبية لألمهات النازحات داخلياً والتي وصلن حديثاً
إىل مخيم كانسيل يف دولو؛ برنامج األغذية العاملي/كبري دهان
الغالف الخلفي :فتاة نازحة داخلياً يف أحد أسواق مخيم كاباسا للنازحني يف
دولو ،الصومال ،برنامج األغذية العاملي/سايكات موجومدر
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ما هو «تبادل التغذية»؟

«تبادل التغذية» هو مطبوعة تصدر عن «شبكة التغذية يف الطوارئ»
 ،ENNوتحتوي 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 تلخّص
أيضاً األبحاث وتوفّر املعلومات حول اإلرشاد والتوجيه ،واألدوات ،والدورات
التدريبية املقبلة يف التغذية والقطاعات ذات الصلة.
وتتضمن مطبوعة «تبادل التغذية» مقاالت أساسية ،ومعلومات مح َّدثة
حول املرجعيات ،والسياسات التوجيهية ،واألدوات ،والتدريب ،واألنشطة
واألحداث .وهي متوفرة باللغات العربية ،واإلنكليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية.

كم مرة تصدر هذه النرشة؟

«تبادل التغذية» نرشة نصف سنوية مجانية متوفرة بنسخة ورقية باإلنجليزية
والفرنسية ،وبنسخة إلكرتونية باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية.

يتم اإلشرتاك فيها أو إرسال املقاالت؟
كيف ّ

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

يقلّل الكثري من الناس قيمة تجاربهم الشخصية وكيف أن مشاركتها قد
تفيد اآلخرين الذين يعملون يف ظروف مشابهة .وتهدف «شبكة التغذية يف
الطوارئ» إىل توسيع دائرة األشخاص ،والوكاالت ،والحكومات التي تساهم يف
املواد التي تنرش يف «تبادل التغذية».
تبدأ الكثري من املقاالت التي ترونها يف «تبادل التغذية» كنقاط رئيسية عامة
يتشاركها الكاتب معنا .سوف يساعدكم فريق التحرير ويساندكم يف كتابة
أفكاركم عىل الورق وتحويلها إىل مقالة صالحة للنرش.
كخطوة بداية ،ما عليكم سوى مراسلة «كارمل» و«جوديث» عىل العنوان اإللكرتوين
التايل : carmel@ennonline.netو Judith.Hodge@ennonline.net

وللبدء بذلك ،ما عليكم سوى إرسال أفكاركم عرب الربيد اإللكرتوين إىل كارمل
وجوديث ،ونحن نبحث حالياً عن مقاالت للعدد  13من النرشة ،لذا يُرجى
التواصل معنا.

ت ّم إصدار هذا العدد من نرشة «تبادل التغذية» بتمويل من «وكالة اإلغاثة الربيطانية»
 UK aidمن حكومة اململكة املتحدة ،وبرنامج «أيريش آيد»  .Irish Aidإن اآلراء
والنتائج واالستنتاجات الواردة يف هذه النرشة يتحمل مسؤوليتها املؤلف (املؤلفون) وال
متثل أو تعكس بالرضورة سياسة حكومة اململكة املتحدة أو برنامج آيريش آيد.
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مث ّة وعي متزايد لدى العاملني يف مجال التغذية بأوجه الضعف املحددة
التي تواجه فئة اليافعني واليافعات ( 19-11سنة) .وهناك عدد من املخاوف
والتساؤالت تدور حول الفتيات اليافعات اللوايت يتعرضن للزواج املبكر والحمل
والوالدة ،وليس من املستغرب أن نرى املزيد من االهتامم يتح ّول اآلن إىل
التدخالت التغذوية واملقاربات ذات الصلة التي تستهدف هذه الفئة لتحسني
وضعها التغذوي ومنع الزواج املبكر والحمل والوالدة .وقد صدر تقرير حول
تغذية اليافعني يسلط الضوء عىل الجهود املبذولة يف مجايل السياسات والربامج
يف الدول حيث تتواجد حركة توسيع نطاق التغذية  SUNلضامن الرتكيز عىل
«دورة سوء التغذية بني األجيال» .ويربز هذا العدد من النرشة تلك املقاربات
والتق ّدم املحرز يف بلدين آسيويني هام نيبال وأفغانستان ،واملبادرة العاملية لقادة
شباب تحالف املجتمع املدين يف حركة توسيع نطاق التغذية.
ٍ
مقاربات متكاملة يف مجال
تع ّد نيبال إحدى الدول الرائدة التي رشعت يف بناء
تغذية اليافعني يف كافة القطاعات .ولدعم هذه الجهود الحكومية ،جرى تصميم
برنامج «( Suaahara IIالتغذية الجيدة») املعروف والذي يق ّدم تدخالت عرب
املدارس تشمل صحة اليافعني واليافعات والتغذية واملياه والرصف الصحي
والنظافة .أ ّما يف أفغانستان ،فهناك برنامج أسبوعي يجري خالله تقديم الحديد
وحمض الفوليك للطالبات امللتحقات باملدارس للح ّد من مستويات فقر الدم
العالية ،وهو برنامج تعاوين مشرتك بني وزاريت التعليم والصحة يتّخذ من املدارس
منص ًة له ميكن من خاللها الوصول إىل هذه الفئة العمرية .مع ذلك وكام يشري
الكاتب ،هناك حاجة اآلن إىل االهتامم مبسألة الفتيات غري امللتحقات باملدارس
وصعوبة الوصول إليهن ،علامً أنّه يبلغ عددهن  2.2مليون فتاة.
تتمثّل إحدى املشاكل التي أثريت يف تقرير تغذية اليافعني واليافعات يف عدم
التشاور مع الشباب أنفسهم حول مدى استفادتهم من الخدمات التغذوية
الحالية أو كيف ميكن تصميم هذه الخدمات بشكلٍ أفضل لتلبية احتياجاتهم.
وتسعى مبادرة القادة الشباب يف تحالف املجتمع املدين من أجل التغذية إىل
معالجة هذا الوضع ،حيث أجرت النرشة مقابلة مع اثنتني من قادة الشباب
البارزات من مدغشقر وكينيا ملناقشة املواضيع ذات االهتامم املبارش لهذه الفئة
العمرية ،مبا فيها تغذية اليافعني واليافعات وارتباطها بزواج األطفال ،علامً أ ّن كال
البلدين يعانيان من معدالت عالية من زواج األطفال .وينشط قادة الشباب يف
مجتمعاتهم املحلية بهدف زيادة الوعي حول اآلثار املرتتبة عىل إنجاب األطفال
يف س ّن مبكرة وزيادة مخاطر سوء التغذية .وتُربِز املقابلة جهود القادة الشباب
يف قطاعات التغذية والصحة والتثقيف الجنيس لتمكني الفتيات اليافعات.
ويلعب املجتمع املدين كذلك دورا ً رئيسياً يف املنارصة األوسع نطاقاً ،كام هو
موضح يف إحدى املقاالت من السنغال ،حيث جرى يف الفرتة التي سبقت
االنتخابات الرئاسية إطالق الوعود وااللتزامات يف مجال التغذية واألمر مرتوك
للمجتمع املدين والجهات الفاعلة ملساءلة الحكومة بشأن هذه الوعود ،وال سيام
فيام يتعلق باألهداف املالية.
إ ّن إحدى الطرق لفهم مدى التزام الحكومات باملسار الصحيح نحو الوفاء
بتعهداتها هي تحليل امليزانية املخصصة للتغذية عىل املستوى الوطني .ويف
حني أ ّن هذا املجال مليئ بالتحديات والصعوبات ،هناك مقالة من منطقة غرب
أفريقيا تتناول دراسة تجريبية أجريت يف سبعة بلدان (بنني ،وبوركينا فاسو،

معلومات عن «شبكة التغذية ف ي� الطوارئ» ENN

تتيح «شبكة التغذية ف ي� الطوارئ» التعلّم وإيجاد شبكة عالقات لبناء قاعدة أدلة
لوضع برامج التغذية.
أ
ن
ت
ينصب ي ز
تعا� من الزمات وحيث يكون نقص التغذية
ترك�نا عىل
ّ
ال� ي
المجتمعات ي
أ
ف
ت
مشكلة مزمنة .ونس�شد ي� عملنا بما يحتاج إليه الممارسون للداء بكفاءة.

وساحل العاج ،وغامبيا ،وغانا ،وموريتانيا ،وتوغو) لتذليل الصعوبات يف تحديد
بنود امليزانية ذات الصلة بالتغذية والتغلب عىل التباينات الكامنة يف تصنيف
بنود امليزانية.
يتناول هذا العدد من النرشة آخر دراسات الحالة التي قامت بها «شبكة التغذية
يف الطوارئ» حول برامج التغذية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات وتبادل
األفكار من أحدث الدراسات التي أجريت يف إثيوبيا والنيجر وبنغالديش .وكام
هو الوضع مع دراسات الحالة السابقة ،تركّز هذه الدراسات عىل املستوى
دون الوطني لفهم كيفية تنفيذ الربامج .وعىل الرغم من صعوبة تعميم النتائج
املستخلصة من هذه السياقات املختلفةّ ،إل أ ّن املقالة تلخّص أوجه التشابه بني
البلدان ،ال سيام فيام يتعلق بالتحديات والصعوبات التي تواجهها.
وعىل خلفية االهتامم املتزايد بإمكانيات برامج التغذية متعددة القطاعات
للح ّد من سوء التغذية ،يصدر التقرير العاملي حول األزمات الغذائية (الذي
ظهر يف هذا العدد من النرشة تحت «مواضيع عاملية») الذي يذكّرنا مجددا ً
بأ ّن الرصاعات وانعدام األمن والصدمات املناخية واالضطرابات االقتصادية هي
دوافع رئيسية النعدام األمن الغذايئ الحاد الذي يعاين منه قرابة  113مليون
شخص .ومث ّة جزء آخر هش من هذا العامل أال وهو قطاع غزة الذي يظهر للمرة
األوىل يف النرشة من خالل مشاركة قصته الناجحة يف تعزيز رعاية ما بعد الوالدة
وتغذية األمهات واملواليد الجدد يف مثل هذا السياق الصعب.
وأخريا ً (وأيضاً ألول مرة) ،نعرض مقالة من رسيالنكا تسلط الضوء عىل الخطوات
التي تقوم بها الحكومة واملنظامت غري الحكومية لتطوير مقاصف طعام صحية
تديرها النساء ،مع توفري دعم سبل العيش إىل جانب الرتويج لألغذية املحلية.
ورسيالنكا ليست وحيدة يف التعامل مع ارتفاع أمراض الوزن الزائد/السمنة
واألمراض املزمنة املرتبطة بالتغذية ،ونتوقع أن نوفر املزيد من املعلومات
والبيانات يف اإلصدارات املستقبلية من النرشة حول املبادرات املختلفة التي
تتبناها البلدان ملعالجة سوء التغذية بجميع أشكاله.
ويف النهاية ال يسعنا إلّ أن نأمل بأن تستمتعوا بقراءة العدد  12من املجلة وأن
تشعروا باإللهام والشجاعة ملشاركة خربات بلدكم معنا ونرشها يف اإلصدارات
املقبلة.
كارمل دوالن ،محررة مشاركة يف «تبادل التغذية» ()carmel@ennonline.net
جوديث هودج ،محررة مشاركة يف«تبادل التغذية»
()Judith.Hodge@ennonline.net

نتايل سيشنز ،منسقة فريق إدارة املعرفة العاملي
شاروالتا بانريجي ،منسقة فريق إدارة املعرفة يف آسيا
أمباركا يوسوفان ،منسق فريق إدارة املعرفة يف غرب أفريقيا

ين
الممارس� من خالل ن�ش اتنا ومنتدى نقاش en-net
خ�ات
•نرصد ونتبادل ب
ت
المتاح ش
الن�نت.
مبا�ة عىل إ
ف
ت
ال� تفتقر إىل أدلة قوية.
•نقوم بنتفيذ أبحاث ومر فاجعات ي� الحاالت ي
•نلجأ إىل المناقشة الفنية ي� حاالت عدم التوافق.
وال ش�اف ف ي� التغذية عىل مستوى العالم.
•وندعم عمليات القيادة إ
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العمل عىل استدامة ال ُنظُم الغذائية

تكمن النظم الغذائية يف صميم العديد من التحديات
التي تواجه البلدان وتشمل كل يش ٍء من انعدام
والتغي
األمن الغذايئ إىل الحفاظ عىل املوارد
ّ
املناخي ،وميكن أن تساعد أيضاً قدرات الحكومات
والجهات الفاعلة عىل تحويل نُظُمها الغذائية إىل
تحقيق  12هدفاً عىل األقل من أهداف التنمية املستدامة الـ.17

يوضح اإلطار التعاوين لتحويل النظم الغذائية كيف ميكن للحكومات
والجهات الفاعلة عىل الصعيدين الوطني أو املحيل تطبيق مقاربة النظام
الغذايئ يف مجال صنع السياسات وتنفيذها .ويتضمن هذا اإلطار الذي
يستند إىل مقابالت مع الجهات الفاعلة الوطنية ذات الصلة مجموعة من
اإلجراءات لتعزيز سياسات وبرامج النظام الغذايئ املستدام وتصميمها
وتنفيذها ورصدها من قبل صانعي السياسات والجهات الفاعلة ،األمر
الذي من شانه أن يُفيض إىل قرارات ومخرجات أفضل فيام يتعلق بسبل
العيش والصحة والتغذية والبيئة ،وقد ت ّم تحديد أربعة إجراءات رئيسية:

• تحديد فرد ناجح أو مجموعة ناجحة يف مجال النظام الغذايئ وبناء
الزخم وفقاً لذلك
كل للنظم الغذائية
• إجراء تقييم ّ
• الرشوع يف الحوار والعمل من قبل جهات فاعلة متعددة
• تعزيز القدرة املؤسسية ل ُحكْم النظم الغذائية عىل املدى الطويل.

كام يحتوي اإلطار عىل سلسلة من دراسات الحالة القُطرية مع أمثلة
عىل املبادرات التي يقودها القطاع العام وغريها من املبادرات التي
يقودها املجتمع املدين والقطاع الخاص ،وكذلك قامئة مرجعية ملساعدة
الحكومات والجهات الفاعلة يف مجال األنظمة الغذائية عىل تقييم التق ّدم
الذي تحرزه بلدانها أو مدنها يف تهيئة الظروف املؤاتية لوضع السياسات
وتنفيذها.
للمزيد من املعلومات يُرجى زيارة املوقع التايل:

_www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/un-e_collaborative
framework_for_food_systems_transformation_final.pdf

التقرير العالمي حول أ
الزمات الغذائية

مل يكن هناك سوى انخفاض طفيف يف عدد األشخاص الذين يعانون
من الجوع املزمن عىل مستوى العامل ،حيث وصل العدد إىل  113مليون
شخص يف العام  2018مقارنة بـ 124مليون شخص يف العام  2017وفقاً
للتقرير العاملي حول األزمات الغذائية الذي أصدرته «شبكة معلومات
األمن الغذايئ الشاملة» .مع ذلك ،وعىل مدى السنوات الثالث املاضية
( ،)2018-2016عاىن ما يزيد عىل  100مليون شخص من فرتات جوع
مزمن وكانوا بحاجة ملساعدة عاجلة يف مجاالت الغذاء والتغذية وسبل
العيش ،بينام كان يواجه  143مليون شخص آخر ظروفاً معيشية عصيبة
ويُص ّنفون بأنّهم عىل أعتاب الجوع الشديد (املرحلة الثانية من تصنيف
األمن الغذايئ املتكامل) وأنّهم قد يتعرضون لخطر الدخول يف أزمة أو ما
هو أسوأ (املرحلة الثالثة وما فوق من تصنيف األمن الغذايئ املتكامل) إذا
واجهوا صدمة أو ضغوطات.
ومتثّل سبعة بلدان ومنطقة واحدة ثلثي العدد اإلجاميل من األشخاص
الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد وهي (حسب الشدة)
اليمن ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وأفغانستان ،وإثيوبيا،

والجمهورية العربية السورية ،والسودان ،وجنوب السودان ،وشامل
نيجرييا .وكانت األسباب الرئيسية النعدام األمن الغذايئ الرصاع وانعدام
األمن والصدمات املناخية واالضطرابات االقتصادية.

وقد جاءت التوقعات للعام  2019شبيهة بتلك التي كانت للعام السابق،
ظل استمرار النزاعات يف بعض البلدان وانعدام األمن املحيل والعنف
يف ّ
بني مختلف الطوائف يف بلدانٍ أخرى والتي ال تزال ته ّدد اإلنتاج الزراعي
واألنظمة الغذائية واألسواق وتآكل سبل العيش .ومن املتوقع أن يكون
لتغريات الطقس والصدمات املناخية القاسية تأثري شديد عىل اإلنتاج
الزراعي والحيواين يف العديد من املناطق ،مبا يف ذلك الدمار الهائل
الذي أعقب إعصار إيداي املداري يف شهر مارس/آذار  2019الذي رضب
موزمبيق ،ومالوي ،وزميبابوي؛ والطقس الجاف املرتبط بظروف ظاهرة
النينو التي تؤثر عىل اإلنتاج الزراعي وأسعار املواد الغذائية يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
للمزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة

www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crisis-2019
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إنشاء أجندة
ف
غذائية ي� المناطق
ض
الح�ية

يعيش أكرث من نصف سكان العامل يف مناطق حرضية ،بينام يعيش %85
يف مركز حرضي أو عىل بُعد ثالث ساعات منه ويضم ما يزيد عىل 50
ألف شخص .ومن املتوقع بحلول العام  2050أن يرتفع عدد سكان
املناطق الحرضية ليشمل ثلثي سكان العامل ،مع حدوث  %90من هذه
الزيادة يف آسيا وأفريقيا.

الحلول املستدامة بسبب شبكاتها الكثيفة وقربها من املناطق الريفية
(وتفاعلها الوثيق معها) .ويق ّدم إطار منظمة األغذية والزراعة عددا ً من
التوصيات للحكومة دون الوطنية واملحلية لزيادة فعالية الجهود وضامن
استدامة النظم الغذائية وتحسني مستوى التغذية يف املناطق الحرضية
متاشياً مع أهداف التنمية املستدامة.

ما هو تأثري التحرض عىل ال ُنظُم الغذائية؟ وفقاً إلطار األجندة الغذائية
الحرضية ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،يستهلك سكان
املدن حالياً ما يصل إىل  %70من اإلمدادات الغذائية العاملية .وحتى يف
البلدان ذات الكثافة السكانية الريفية الكبرية ،يشكّل سكان املدن نسبة
كبرية غري متناسبة من مستهليك الغذاء .ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية يف
العالقة بني أمناط الحياة الحرضية واستهالك األطعمة املصنعة ذات القيمة
الغذائية املنخفضة وكيفية إسهام ذلك يف الزيادة العاملية يف مستويات
زيادة الوزن والسمنة .إضاف ًة إىل ذلك ،ميكن أن يعاين سكان املناطق
الحرضية من مستويات كبرية من سوء التغذية لدى األطفال ،مبا فيها نقص
املغذيات الدقيقة بينام يعانون يف الوقت ذاته من زيادة الوزن/السمنة
واألمراض غري املعدية املرتبطة بالنظام الغذايئ .وتشمل الضغوط األخرى
عىل األنظمة الغذائية يف املناطق الحرضية هدر الطعام الذي ميثل أكرث
من  %50من إجاميل النفايات البلدية (عاد ًة ما يكون األعىل تكلفة ملعظم
اإلدارات املحلية) ،وارتفاع اإلنفاق عىل الغذاء يف مدن البلدان منخفضة
الدخل ،والذي ميكن أن يبلغ ثلثي إجاميل إنفاق األرسة.

هذا وتتض ّمن املجاالت الشاملة للدعم ما ييل:
	• السياسات الوطنية والحرضية واإلقليمية الف ّعالة واملؤسسات
التحويلية لتعزيز النظم الغذائية املستدامة
	• التخطيط املتكامل للنظم الغذائية وآليات شاملة إلدارة األغذية
بهدف دعم التوسع الحرضي املستدام والتنمية اإلقليمية
	• سالسل التوريد القصرية ومشرتيات األغذية العامة الشاملة لالستفادة
من اإلمكانيات اإلنتاجية يف املدن واملناطق املحيطة بها
	• الرشكات التجارية الزراعية املبتكرة واملستدامة لتوليد فرص العمل
وتطوير األرايض املزدهرة يف املدن الصغرية
	• تعزيز الوصول إىل األغذية والبيئات الخرضاء للمدن الصحية
	• سالسل التوريد املحسنة واالقتصاد الحيوي الدائري للح ّد من خسائر
األغذية وهدر الطعام يف املراكز الحرضية
	• مبادرات التوعية املبنية عىل األدلة لتحسني إدارة األغذية الحرضية
العاملية وزيادة االستثامر.

وبقدر ما تشكّل املناطق الحرضية جزءا ً من تحديات انعدام األمن
الغذايئ وسوء التغذية والفقر عىل مستوى العامل ،فإنّها قد متلك مفتاح

للحصول عىل التقرير الكامل ،يُرجى زيارة الرابط التايل:
www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf

ت
المش�كة لسوء التغذية
أحدث التقديرات العالمية
أ
عند الطفال
ال تزال معدالت سوء التغذية العاملية تثري القلق واالنزعاج ،إذ يرتاجع
التق ّزم ببط ٍء شديد وال يزال الهزال يؤثر عىل الكثري من األطفال الصغار
وفقاً للتقديرات املشرتكة لسوء التغذية عند األطفال للعام  2019التي
أصدرتها اليونيسف/منظمة الصحة العاملية/مجموعة البنك الدويل.
وجاءت النتائج الرئيسية عىل النحو اآليت:
	•يعيش أكرث من نصف األطفال الذي يعانون من الهزال ( 33.8مليون)
يف جنوب آسيا
	•يعيش طفالن من أصل خمسة أطفال يعانون من التق ّزم يف جنوب
آسيا
	•أفريقيا هي املنطقة الوحيدة التي ارتفع فيها عدد األطفال الذين

يعانون من التق ّزم بني العامني  2000و2018
	•يعاين طفل واحد عىل األقل بني كل  10أطفال دون سن الخامسة من
زيادة الوزن يف منطقتني فرعيتني تابعتني لألمم املتحدة
أي تقدم عىل مدى أكرث من  15عاماً يف خفض معدل
	•مل يتم إحراز ّ
زيادة الوزن بني األطفال دون س ّن الخامسة.
توضح هذه املعطيات الجديدة أ ّن معظم البلدان ال تسري عىل الطريق
الصحيح للوصول إىل أهداف منظمة الصحة العاملية للعام 2025
وأهداف التنمية املستدامة للعام .2030
للمزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة الرابط التايل:

www.who.int/nutgrowthdb/jme-2019-key-findings.pdf
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تقرير حالة انعدام
أ
ئ
الغذا�
من
ال
ي
يق ّدم تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ  SOFIملنظمة األغذية والزراعة
عن العام  2019ألول مرة تقديرات عن انتشار انعدام األمن الغذايئ
تجمع بني مستويات معتدلة وحادة ،حيث يُعطي هذا املؤرش منظورا ً
عن انعدام األمن الغذايئ العاملي الذي يتطلع إىل تحقيق هدف التنمية
املستدامة املتمثل يف ضامن الوصول إىل الطعام املغذي والكايف للجميع.
ويف حني يرتبط انعدام األمن الغذايئ الشديد بالجوع ،يواجه األشخاص
الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ املعتدل شكوكاً حول قدرتهم عىل
الحصول عىل الغذاء وقد أُجربوا عىل تقديم تنازالت بشأن جودة األغذية
و/أو كميتها .ووفقاً لهذا املؤرش ،تشري تقديرات التقرير إىل أ ّن ما يزيد قليالً
مم
عىل  %26أو مليارين من سكان العامل يعانون من انعدام األمن الغذايئ ّ
يعرضهم لخطر سوء التغذية.
يُظهر التحليل عىل املستوى القُطري أ ّن معدالت السمنة أعىل يف البلدان
التي تعاين من مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذايئ ،عىل الرغم
من أ ّن العالقة أكرث تعقيدا ً .أ ّما يف البلدان ذات الدخل املتوسط واملرتفع
عىل وجه الخصوص ،فيع ّد العيش يف أرسة تعاين من انعدام األمن الغذايئ
مؤرشا ً عىل السمنة عند األطفال يف س ّن الدراسة وعند اليافعني والبالغني
عىل ح ّد سواء.
تناول التقرير يف أبرز مواضيعه الرئيسية الدور الذي لعبه التباطؤ والركود
االقتصادي يف االتجاهات الحديثة لألمن الغذايئ والتغذية .ففي حني
انتعشت االقتصاديات بعد الركود االقتصادي العاملي الحاد يف الفرتة
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 ،2009-2008كان االنتعاش االقتصادي غري متكافئ وقصري األجل يف معظم
املناطق ،وأصبح منو نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل الحقيقي عرض ًة
للخطر بشكل خاص يف املناطق التي تعاين من أعىل مستويات انعدام
األمن الغذايئ وسوء التغذية .ويف الواقع ،انخفض منو الناتج املحيل اإلجاميل
خمس منها موطناً لنحو  263مليون شخص
يف سبع مناطق فرعية ،شكّلت ٌ
يعانون من سوء التغذية يف العام .2018
غري أ ّن النمو االقتصادي وحده ال يكفي للح ّد من الفقر املدقع أو تحسني
مستوى األمن الغذايئ والتغذية ،فإن عدم املساواة تلعب دورا ً رئيسياً ليس
فقط يف توزيع الدخل بل أيضاً يف الوصول إىل خدمات التغذية والبنية
التحتية االجتامعية والصحية .وتشري الدالئل إىل أ ّن الركود االقتصادي له
تأثري سلبي غري متناسب عىل األمن الغذايئ والتغذوي يف البلدان التي تعاين
من مستويات أكرب من عدم املساواة.
ولهذا يدعو التقرير إىل وضع سياسات لألمن الغذايئ والتغذية عىل املدى
القصري واملتوسطتحمي من التقلبات االقتصادية ،مبا يف ذلك:
• ضامن متويل شبكات األمان االجتامعي
• ضامن وصول الجميع إىل الصحة والتعليم
• معالجة أوجه عدم املساواة القامئة عىل كافة املستويات من خالل
سياسات وبرامج التغذية متعددة القطاعات.
للمزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة

www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
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ف
ما هو جديد «شبكة التغذية ي� الطوارئ»؟
ن
الميدا�  – 60 FEXإصدار
شن�ة التبادل
ي
خاص حول استمرارية الرعاية

تركّز طبعة خاصة من نرشة التبادل امليداين
 60وهي إصدار شقيق لـ«شبكة التغذية يف
الطوارئ» عىل تجارب الدول يف ضامن استمرارية
رعاية األطفال الذين يعانون من سوء التغذية
الحاد .وتشمل مقاالت ميدانية تتناول الخربات
والدروس املستفادة والبحوث ملجموعة من
السياقات القُطرية يف دمج املقاربات داخل
ال ُنظُم الصحية واملجتمعية .ميكن االطالع عليها عرب الرابط اإللكرتوين التايل:
www.ennonline.net/fex

الدولية/مكتب إدارة األغذية والزراعة ومكتب الصحة العاملي ،وتهدف
إىل التوصل إىل أدلة جديدة حول العالقة بني الهزال والتق ّزم وتأثريهام
املشرتك عىل الوفيات وإدخالها من قبل مجموعة املسائل الفنية  TIGإىل
مامرسات الربامج الحالية .لقراءة املزيد عن الدراسة ،يُرجى االطالع عىل
امللخّص عىل الرابط التايل:
www.ennonline.net/attachments/3150/WaSt-StudySummary_25Apr19.pdf
أو مراسلة كارمل دوالن عرب الربيد اإللكرتوين التايل:
Carmel@ennoline.net

تحديث عىل مجموعة إدارة أ
سن الستة
المهات ّ
والرضع دون ّ
أشهر المعر ي ن
ض� للخطر
ّ

تقوم «الشبكة» بتنسيق مجموعة عمل ذات اهتاممات خاصة تركّز عىل
إدارة األمهات والرضّ ع دون س ّن الستة أشهر املع ّرضني للخطر تضم باحثني
ومربمجني وواضعي سياسات فاعلني يف هذا املجال (انظر .)MAMI SIG
وفيام يتعلق بهذه املسألة ،تع ّد «شبكة التغذية يف الطوارئ» جزءا ً من
مبادرة بحثية جديدة ترتأسها كلية لندن للصحة والطب املداري بالتعاون
مع جامعة جيام  Jimmaاإلثيوبية والجمعية الخريية األيرلندية الدولية
 ،GOALوبتمويل من مؤسسة إليانور كروك ،حيث سيتم إجراء تجربة
عشوائية ذات شواهد عىل التدخل املجتمعي لصالح األطفال دون س ّن
الستة األشهر يف إثيوبيا .للمزيد من املعلومات ،يُرجى التواصل مع ماري
ماكغراث marie@ennonline.net

آلية المساعدة الفنية العالمية ف ي� مجال التغذية GTAM

تعترب «الشبكة» الرشيك يف إدارة املعرفة ورصد آلية املساعدة الفنية
العاملية يف مجال التغذية بقيادة اليونيسف والرؤية العاملية ،والتي تهدف
إىل تعزيز الدعم الذي تتلقاه البلدان التي تواجه حاالت طوارئ إنسانية
من خالل حشد املوارد العاملية ملعالجة املشاكل الفنية التي مل يتم حلّها
من خالل املشورة والتوجيه القائم عىل اإلجامع والخربة الفنية املتخصصة
يف هذا املجال.

دراسة الهزال – التق ّزم

بدأت «الشبكة» أبحاثها كجزء من عملها الطويل يف مجال الهزال والتق ّزم،
وستنفّذ هذه الدراسة يف نيجرييا بتمويلٍ من الوكالة األمريكية للتنمية

قامت «الشبكة» مؤخرا ً بنرش ثالث دراسات حالة جديدة من بنغالديش،
وإثيوبيا ،والنيجر حول التنفيذ واسع النطاق ودون الوطني لربامج
التغذية متعددة القطاعات (انظر املقالة يف هذه النرشة) ،وذلك استنادا ً
إىل دراسات حالة سبق نرشها حول نفس املوضوع وتوفّر أدلة هامة
لواضعي السياسات واملامرسني حول كيفية تشغيل هذه الربامج من قبل
مختلف اإلدارات واملؤسسات الحكومية يف هذه البلدان الثالثة .للمزيد
من التفاصيل حول دراسات الحالة ،يُرجى زيارة الروابط التالية:
بنغالديش www.ennonline.net/mspcasestudybangladesh2019
إثيوبيا www.ennonline.net/mspcasestudyethiopia2019
النيجر www.ennonline.net/mspcasestudyniger2019
كام ميكن االطالع عىل مقطع فيديو يوضّ ح العمل السابق واملواضيع
الرئيسية الناشئة:
https://vimeo.com/341723946/b4c9574250

FAO/IFAD/WFP/Tiphaine Walton

يع ّد منتدى املناقشة عرب اإلنرتنت  en-netالتابع
للشبكة إحدى املنصات الرئيسية التي ميكن االطالع
من خاللها عىل اآللية .ويتمثل دور «الشبكة»
يف مراقبة تط ّور اآللية وأدائها وتوثيقه مقابل
األهداف املرجوة منها (باستخدام منشوراتنا الحالية ملشاركة هذا األمر
ٍ
منتجات معرفية ونرشها
مع املتخصصني يف مجال التغذية) ودعم تطوير
استجاب ًة لالحتياجات التي جرى تحديدها من خالل النظام .للمزيد من
املعلومات ،يُرجى التواصل مع تانيا كارا Tanya@ennonline.net

برامج التغذية متعددة القطاعات

ف
ضا� ف ي� قرية
القرويون يزيدون إيراداتهم بفضل بيع العلف إ
ال ي
دارجوي بمنطقة مارادي ف ي� النيجر
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مقاالت أصلية

تسخ� طاقة القادة الشباب :مناقشة
ي
اليافع� وزواج أ
ين
الطفال
تغذية

ف
فعالة للمنارصة ف� دعم التغذية .وقد أجرت «الشبكة» مقابلة مع ي ن
شابت�
يتم
ي
تسخ� «طاقة الشباب» ي� جميع أنحاء العالم كأداة ّ
ي
أ
ف
ن
ن
اليافع� وارتباطها بزواج الطفال،
المد� ي� مجال التغذية حول عملهما لتسليط الضوء عىل تغذية
من قادة شباب تحالف المجتمع
ي
ي
وهما ت
ن
ن
خب�ة تغذية من كينيا.
الخب�ة الزراعية من مدغشقر ،ي
وج� نابيس النكيسا (إىل اليسار) ي
اليم�) ي
هاني�ا راريسون (إىل ي

ين
اليافع�؟
أصبحت عىل علم بقضايا تغذية
 .1كيف
ِ

ت
هاني�ا :لقد تلقيت عرب عميل يف مجال الزراعة تدريباً عىل إجراء
البحوث حول األمن الغذايئ والعادات الغذائية ،ومن خالل تجربتي
يف املساعدة يف إنشاء برنامج التغذية الوطنية للمرشدات الفتيات عرب
الرتكيز عىل حلول لتغذية اليافعات من خالل التثقيف حول العادات
الصحية لتناول األكل .وهذه تعترب أولوية بالنسبة يل ألنّها مرحلة
ها ّمة من مراحل النمو ،ال سيام بالنسبة للشابات ،حيث يتم استهداف
اليافعني من قبل رشكات اإلعالن عن األطعمة املصنعة ويستهلكون
بشكلٍ كبري الوجبات الرسيعة وأطعمة الشوارع التي تحتوي عىل نسبة
عالية من الدهون وامللح والسكر ،وتعترب زيادة الوزن/السمنة وفقر
الدم من أبرز املشاكل الغذائية التي تؤثر عىل اليافعني ( 19-10سنة) يف
مدغشقر بنسبة  %35و %36.8عىل التوايل.1
قائدة شابة ف ي� مقابلة مع امرأة يافعة من
قبيلة الماساي ف ي� كينيا
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ين
ج� :أصبحت أكرث وعياً ودراية بتغذية اليافعني من خالل أنشطتي
اليومية مع منظمة «إطعام األطفال» غري الحكومية ،حيث الحظت
وجود فجوة يف تغذية اليافعني أل ّن مجتمع [املاساي] الذي أتنمي إليه
ال يويل التغذية أهمية أو أولوية ،وخاصة بالنسبة للفتيات .وقبل أن
أبدأ حملتي ،كنت أعمل مع نساء حوامل ومرضعات (ترتاوح أعامرهن
بني  15و 49سنة) ولك ّني أردت الرتكيز عىل الفتيات ،ال سيام اللوايت
يرتكن املدرسة ويواجهن خطر زواج األطفال والحمل املبكر.

أ
لك
 .2ما مدى أهمية موضوع زواج الطفال بالنسبة ِ
وما مدى ارتباطه بالتغذية؟

ت
هاني�ا :إ ّن زواج األطفال شائع جدا ً يف مدغشقر ،إذ تتزوج %42
من الفتيات دون سن  18عاماً يف املناطق الريفية و %29يف املناطق
الحرضية ،2يف حني تعتقد بعض الثقافات أ ّن الفتيات عىل استعدا ٍد
للزواج عندما يصلن إىل س ّن الحيض ،لكنه ّن غري مستعدات بدنياً وه ّن
معرضات لجميع أنواع سوء التغذية واألمراض غري املعدية ،وسيواجه
أطفاله ّن يف املستقبل مشاكل يف سوء التغذية لتستمر بذلك املعاناة.
ين
ج� :زواج األطفال ناجم عن عدم املساواة بني الجنسني واالعتقاد
بأ ّن الفتيات أدىن من الصبيان ،إذ أ ّن قرابة  %23من الفتيات الكينيات
يتزوجن قبل بلوغهن س ّن  18عاماً و %4يتزوجن قبل س ّن  15عاماً
ويعانني من معدالت أعىل من فقر الدم وسوء التغذية .3كام أ ّن حمل
اليافعات له عواقب وخيمة أل ّن الفتيات عىل األرجح يُصنب بسوء
التغذية بشكلٍ أكرب مقارنة باألمهات األكرب سناً وينجنب أطفاالً بوزن
منخفض عند الوالدة ،ويزيد خطر إنجاب أطفال يعانون من التقزم
بنسبة  %33بني األطفال املولودين لفتيات أعامرهن أقل من  18عاماً يف
دول جنوب الصحراء الكربى .وعىل هذا النحو تشكّل األمومة املبكرة
عامالً رئيسياً من عوامل سوء التغذية.
 1ملحة عن التغذية يف مدغشقر ،تقرير التغذية العاملي ()2018
www.globalnutritionreport.org/nutrition-profiles/africa/eastern-africa/
/Madagascar
www.girlsnotbrides.org/child-marriage/madagascar 2
3
www.girlsnotbrides.org/child-marriage/kenya
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مقاالت أصلية
عملية تَرؤس جلسة تغذية الفتيات مع المرشدات ف ي� مدغشقر

Rarison

 .3ما هو االعتقاد السائد ف ي� بلدك حول التغذية بشكل
ت
ين
اليافع�؟
ال� تواجه
عام والتحديات ي

ت
هاني�ا :مدغشقر هي إحدى الدول الخمس التي لديها أعىل نسبة
أطفال يعانون من التقزم عىل مستوى العامل ،ولهذا اعتمدت الدولة
برنامجاً وطنياً للرتكيز عىل أول  1000يوم من الحياة وعىل األمهات
الحوامل .كام تشري خطة العمل الوطنية إىل تغذية اليافعني لك ّنها ليست
أولوية ،لذا لدينا الكثري من العمل لنقوم به!
ين
ج� :يعاين يف كينيا  10ماليني شخص من انعدام األمن الغذايئ املزمن
وسوء التغذية ،علامً بأ ّن اليافعني يشكّلون ما نسبته  %22من إجاميل
السكان ،األمر الذي يشري إىل الحاجة إىل ٍ
مزيد من االستثامر يف قطاعات
الصحة والتغذية والتعليم وسبل العيش لهذه الفئة العمرية ،حيث
يواجه الشباب تحديات تغذوية كنقص املغذيات الدقيقة نتيجة األعراف
والتقاليد االجتامعية واملامرسات التقييدية ،كتخصيص األطعمة الغنية
(مثل الكبد) للذكور يف مجتمعات املاساي ،عىل الرغم من حاجة الفتيات
اليافعات املع ّرضات لفقر الدم إىل األطعمة الغنية بالحديد.

ت
ت
ال�
قضي�
شاركت فيها لطرح
ِ
 .4ما هي أعمال المنارصة أ ي
يّ
ين
اليافع� وزواج الطفال؟
تغذية

ت
هاني�ا :تحظى برامج اإلرشاد والتوجيه للفيتات بشعبية كبرية يف
مدغشقر حيث تضم حوايل  80ألف فتاة يف  22منطقة عرب البالد .وقمنا
من خالل برنامج التغذية بتدريب  500فتاة قيادية يف سبع مناطق
مستهدفة ذات مستويات عالية من التقزم ،حيث يركز املنهج عىل
تدريب هؤالء القائدات عىل تحسني عاداتهن الغذائية أوالً ثم زيادة
الوعي يف مجتمعاتهن عرب أنشطة مختلفة كإنشاء الحدائق يف املدارس
والقرى ،فضالً عن تلقيه ّن تدريبات إعالمية لتعزيز تغذية اليافعني عرب
قنوات االتصال املختلفة كاملذياع .كام أنّنا نستخدم وسائل التواصل
االجتامعي للقيام بحمالت حول تغذية اليافعني ،لك ّننا نعتقد أيضاً أنّه
للوصول إىل الفئات األكرث هشاشة ال سيام يف املناطق الريفية ،ما زلنا
بحاجة إىل االجتامعات واللقاءات املبارشة لزيادة الوعي املجتمعي.

ين
ج� :أنا كمدافعة عن الشباب يف كينيا قمت بإطالق حملة لتوسيع
نطاق التغذية بني الفتيات اليافعات يف املدارس وخارجها بدعمٍ من
منظمة «إطعام األطفال» بهدف تطوير برنامج أسلوب حياة حول
التغذية والصحة والتثقيف الجنيس لتمكني الفتيات اليافعات واعتامده
كجزء من األندية الصحية املوجودة يف املدارس .كام أنّني أعمل جنباً
إىل جنب مع متطوعي الصحة املجتمعية للوصول إىل الفتيات خارج
املدرسة عرب مجموعات الرعاية التي أنشأتها منظمة «إطعام األطفال»
عىل مستوى املجتمع.

 .5برأيك كيف يساهم الشباب ف ي� المناقشات الدائرة
ولماذا نحتاج إىل قادة شباب؟

ت
هاني�ا :نحن بحاجة إىل الشباب بسبب حامستهم ،فعندما يكون
لديهم الدافع وتعطيهم املسؤولية بثقة ،تجدهم قد تح ّولوا إىل عمالء
للتغيري .رمبا يصعب عليهم إخبار البالغني مبسائل التغذية ألنّه ال يُنظر
إليهم دامئاً كقيمة مساهمة يف املجتمع ،لذا نسعى إىل مساعدة اليافعني
ألن يكونوا أكرث ثقة؛ ومث ّة ميزة كبرية يف تعليم األقران عندما يكونون يف
نفس العمر ،ونعتقد أ ّن قادة الشباب يف برنامجنا ميكن أن يُؤخذوا عىل
محمل الج ّد عند مساعدة األمهات وتقديم الدعم له ّن وليس الحكم
عليهن وانتقادهن.
ين
ٍ
عندئذ ميكنهم إحداث تأثري عىل
ج� :إذا توفّر الدعم للشباب،
التغيريات يف السياسات واألنظمة والبيئات بطرقٍ فريدة ومميزة.
فالنقاش حول تغذية اليافعني وزواج األطفال يؤثر بشكل مبارش عىل
هذه الفئة العمرية ،ونحن بحاجة إىل إرشاك الشباب يف صنع القرار أو
النقاشات لتحديد ما يصلح وما ال يصلح لهم.

 .6كيف يتم تنظيم قادة الشباب من حيث االتصال
والتنسيق؟

ت
هاني�ا :نقوم من خالل برنامج قادة الشباب للتغذية مبناقشة التقدم
امل ُ ْح َرز يف حمالتنا عرب مجموعة رسائل ومكاملة شهرية ،كام نتلقّى كذلك
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تدريباً عىل مواضيع مثل جمع التربعات واالتصاالت ،ونتبادل األفكار
واآلراء ضمن اهتامماتنا املشرتكة مثل تغذية اليافعني .ولقد قمت يف
بلدي بالحديث عن خطة العمل الخاصة يب لتغذية اليافعني مع شبكة
«حركة توسيع نطاق التغذية»  ،SUNال سيام تحالف املجتمع املدين
التابع للحركة يف مدغشقر ،والحكومة ،ونسعى يف الوقت ذاته إىل رفع
مستوى الوعي حول مجموعة من املدافعني والدعاة الشباب.
ين
ج� :عاد ًة ما تكون منصات التواصل االجتامعي هي الطريقة
املفضلة للتواصل ،خاصة للوصول إىل الشباب عىل مستوى العامل ،مبا
يف ذلك القادة الشباب العاملني يف مجال التغذية (لدينا مجموعة عىل
الواتساب وصفحة عىل توتري وإنستغرام للرتويج لحملتنا وحشد الدعم
والتأييد) .علامً أ ّن التواصل مع الفتيات اليافعات اللوايت تركن املدرسة
أمر صعب للغاية أل ّن غالبيتهن ال ميلكن هواتف ذكية ويعتمدن عىل
الوالدين.

 .7ما الذي يمكن لشبكات «حركة توسيع نطاق
التغذية» ف� بلدك أن تفعل ث
أك� لمعالجة تغذية
اليافع� يوزواج أ
ين
الطفال؟

ت
هاني�ا :تنشط شبكات «حركة توسيع نطاق التغذية» يف مدغشقر
يف تدعيم الطعام وتحصينه (شبكة األعامل) وإجراء بحوث يف التقوية
البيولوجية (الشبكة األكادميية) ،عىل الرغم من أ ّن هذه التأثريات
تنعكس بشكلٍ أسايس عىل األطفال دون س ّن الخامسة وليس عىل
اليافعني ،يف حني يعمل تحالف املجتمع املدين التابع للحركة عىل
التأثري عىل ص ّناع القرار أو الجهات املانحة ذات الصلة لزيادة امليزانية
املخصصة للتغذية ملعالجة املشاكل املرتبطة بالتغذية يف البالد.
ين
ج� :ميكن لشبكات «حركة توسيع نطاق التغذية» (املجتمع املدين
واألمم املتحدة وقطاع األعامل) إرشاك منتجي األغذية والتجار وغريهم
من أصحاب سالسل األغذية لتغيري الخطاب املتعلق باألطعمة الصحية،
مبا يف ذلك مراجعة وتنظيم وجبات الطعام يف الشوارع ومراكز الوجبات
الرسيعة املجاورة للمدارس .هناك العديد من الخيارات لنرش رسائل

رئيسية حول األكل الصحي ،كالعمل مع وسائل اإلعالم وبرامج الصحة
املدرسية الوطنية .أ ّما فيام يتعلق بزواج األطفال ،فيمكن أن تعمل
شبكات الحركة مع الحكومة والجهات الفاعلة األخرى بهدف تعزيز
الترشيعات ،األمر الذي من شأنه تحقيق مكاسب من خالل خفض
معدالت الترسب من املدرسة ومعدالت الحمل وانتشار التقزم.

لديك خطط للخطوات التالية ف ي� هذا المجال؟
 .8هل ِ

ت
هاني�ا :لدي خطة تقوم عىل تدريب  30قائدة إضافية يف مجال
التغذية من خالل حملة التغذية القامئة عىل الفتيات لنرش رسالة
الحملة وأهدافها يف مجتمعاتهن ،وال سيام استهداف الفتيات
املستضعفات ،فضالً عن عزمنا عىل مقابلة شبكة التغذية الربملانية
إلطالعها عىل حملتنا بعد االنتخابات.
ين
ج� :خطويت التالية هي العمل مع املدارس للمساعدة عىل دمج
التعلّم حول التغذية الجيدة يف املناهج ،إذ أنّني أريد الوصول إىل
املدارس من خالل وزارة التعليم ملحاربة القيود التي تفرضها املناهج
حيث يكون الرتكيز األكادميي أعىل من الرفاه التغذوي لليافعني
ولتحسني برنامج التغذية املدرسية الذي ال يشمل املغذيات الدقيقة
(تركّز برامج التغذية يف كينيا عىل توفري الربوتني والكربوهيدرات).

لديك أيّة نصيحة لمن يتط ّلع إىل شإ�اك الشباب
 .9هل ِ
ف
ف ي� أعمال المنارصة ي� مجال التغذية؟

هانيرتا :الشباب يف جميع الدول هم الحارض واملستقبل ،لذا فإ ّن
إرشاكهم أمر رضوري وغاية يف األهمية – سيضمن إرشاكهم يف املنارصة
يف مجال التغذية حياة أفضل لألجيال اآلتية.

جني :عند إرشاك الشباب ،يجب إتخاذ إجراءات وإيجاد ظروف مح ّددة
تدعمهم يك يصبحوا بالغني أكفّاء ومساهمني يف الوقت الذي يتلقون
فيه الدعم عىل صعيد الرفاه البدين واالجتامعي والعاطفي .أ ّما فيام
يتعلق بالتدخالت التغذوية ،فنحتاج إىل إرشاكهم يف صنع القرار
واملناقشات لتحديد ما يصلح وما ال يصلح لهم.
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مقاالت أصلية

ن
تحليل ي ز
المستوى
عىل
التغذية
انية
م�
الوط�:
ي
المساهمة ف ي� نهج ُم َن َّقح من غرب أفريقيا
اليم� إىل اليسار) آدم أهو ،منسق المشاورات حول منهجية تحليل ي ز
(من ي ن
م�انية التغذية ف ي� غرب
أفريقيا وعمل لمدة ثالث سنوات مع مكتب اليونيسف إالقليمي لغرب ووسط أفريقيا.
ف
ً
جوديث كابوري ،موظفة منارصة ف ي� منظمة «العمل ضد الجوع» ف ي� بوركينا فاسو سابقا ّثم ي� المكتب إالقليمي لغرب ووسط أفريقيا.
الوط� للشبكة أ
ف
ن
سيدو ندياي ،المنسق ن
السنغال لـ«حركة توسيع نطاق التغذية».
المد�
الفريقية
المعنية بالحق ي� الغذاء وتحالف المجتمع ي
ي
ي
الدكتور نويل زاجري ،مستشار التغذية إالقليمي ف ي� مكتب اليونيسف إالقليمي لغرب ووسط أفريقيا.

خلفية

لقد ت ّم االعرتاف منذ سنوات عديدة بأهمية التغذية الجيدة لقطاعي
الصحة واالقتصاد للبلدان ،ما يؤكّد الحاجة إىل زيادة التمويل لقطاع
التغذية ورضورة تتبع املوارد املالية املخصصة لهذا القطاع يف الربامج
الوطنية .غري أ ّن تتبع تدفقات املوارد املالية ليس باألمر السهل ،ويرجع
ذلك يف الغالب إىل طبيعته متعددة القطاعات .وعىل الرغم من أ ّن
معظم النفقات الخاصة بالتغذية يتكبدها القطاع الصحي ،فإ ّن ما
يُعرف بالنفقات الخاصة بالتغذية تشمل القطاعات املسؤولة عن املياه
والرصف الصحي ،والتعليم ،والحامية االجتامعية ،والغذاء ،والزراعة.
ومعلو ٌم أ ّن متويل قطاع التغذية وتتبع امليزانية الخاصة به عملي ٌة
صعبة بح ّد ذاتها ،لهذا قامت «حركة توسيع نطاق التغذية» يف العام
 2015بوضع إجراء من ثالث خطوات لتمكني البلدان من تقييم
املوارد املخصصة للتغذية يف ميزانياتها الوطنية ،وذلك من خالل :أوالً،
تحديد بنود امليزانية ذات الصلة بالتغذية عرب البحث عن الكلامت
الرئيسية (توفري قامئة بالكلامت الرئيسية بواسطة «حركة توسيع
نطاق التغذية» ،وثانياً ،تصنيف بنود امليزانية املح ّددة إىل فئتني:
«خاصة بالتغذية» و«حساسة للتغذية» ،وثالثاً وأخريا ً ،تخصيص نسبة
مئوية لكل مبلغ من بنود امليزانية بهدف تقدير التمويل امللموس
املخصص لتعزيز نتائج التغذية.1
ّ
ومع ذلك ،أفادت سبعة بلدان يف غرب أفريقيا (بنني ،وبوركينا فاسو،
وساحل العاج ،وغامبيا ،وغانا ،وموريتانيا ،وتوغو) أجرت تحليالً مليزانية
التغذية يف العام  2015باستخدام هذا اإلجراء بأ ّن هناك عددا ً من
املشاكل والقضايا مثل الصعوبات يف تحديد بنود امليزانية ذات الصلة
بالتغذية ،كام لوحظت تباينات كبرية فيام يتعلق بالطريقة التي ص ّنف
بها كل بلد البنود املدرجة يف امليزانية.

مراجعة تتبع تمويل قطاع التغذية ف ي� غرب أفريقيا

استجاب ًة لهذه املشاكل والقضايا ،قامت املكاتب اإلقليمية لليونيسف
ومنظمة «العمل ضد الجوع» مبراجعة فنية لتتبع متويل قطاع التغذية
يف غرب أفريقيا بالتشاور مع الحكومات واملؤسسات والخرباء من
2
الوكاالت الرشيكة يف هذا املجال
.

وجاءت النتائج الرئيسية عىل النحو اآليت:
• أهمية وضع الحدود بل�امج التغذية
نظرا ً أل ّن مشاكل التغذية تتطلب مقاربات متعددة القطاعات ،ميكن
إدراج العديد من اإلجراءات القطاعية يف مخصصات امليزانية يف خطة
تكلفة التغذية .لذا رأت املجموعة االستشارية أنّه من الهام أن تح ّدد
بوضوح الربامج التي لها عالقة مبارشة مبجال التغذية وتلك التي ليست
كذلك .وللقيام بهذا األمر ،تويص املجموعة االستشارية برضورة استخدام
أطر النتائج املشرتكة الوطنية التي تشمل التدخالت الخاصة بالتغذية
وكذلك الحساسة للتغذية ،وأن تستند تلك األطر إىل مح ّددات التغذية
يف البلد وأن يت ّم تقدير التكلفة.
مع أنّها واضحة من الناحية النظرية ،فقد أثبتت التجربة أ ّن طريقة
تحديد بنود امليزانية عرب البحث عن الكلامت الرئيسية متثّل تحدياً أل ّن
عبارات ومصطلحات امليزانية ال ترتبط غالباً بوثائق التغذية وال تشمل
مصطلحاتها ،والسبب أن نظام إدارة املالية العامة الذي اعتمدته معظم
بلدان املنطقة ال يسمح بتحديد نفقات التغذية مبارشة .3وملعالجة
هذا األمر ،تويص املجموعة االستشارية بإجراء استعراض يدوي لفقرات
وسطور امليزانية الوطنية .وعىل الرغم من أنّها طريقة أطول من مجرد
البحث عن الكلامت الرئيسية البسيطةّ ،إل أنّها ستمكّن الجهات املعنية
من إنشاء قامئة شاملة بخطوط أو برامج ميزانية الحكومة الخاصة
بالتغذية والحساسة للتغذية مبا يتامىش مع أطر النتائج املشرتكة.4
ويجب إكامل ذلك من ِق َبل خرباء التغذية وامليزانية (موظفي امليزانية
والتخطيط من وزارة امليزانية/املالية/االقتصاد والوزارات الرئيسية
األخرى عند الحاجة) ،كام تويص املجموعة بتنفيذ هذه الخطوة بإجراء
مقابالت إضافية لتوضيح بنو ٍد معينة يف امليزانية يف حال لزم األمر.
1
2

3

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/02/SUNBudget-%20Analysis-Short-Synthesis-Report-SUNGG-version-EN.pdf
www.actioncontrelafaim.org/publication/investir-dans-lanutrition-cest-sauver-la-vie-de-28-millions-denfants-souffrant-demalnutrition-chronique
يتم تكوين املرصوفات حسب التصنيف اإلداري (أي اإلدارة أو الوحدة املسؤولة
عناإلنفاق) أو التصنيف االقتصادي (أي طبيعة النفقات كتكاليف املوظفني أو
النفقات املتكررة أو نفقات رأس املال)
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األهداف أو النتائج املتوقعة هامة للتغذية وقد تعالج املح ّددات
األساسية لسوء التغذية.

WFP/Agron Dragaj

ّأم تغسل يدي ابنها قبل فحص التغذية ف ي� كايدي ف ي� موريتانيا

	•ينبغي ّأل يكون تصنيف بنود ي ز
الم�انية المتعلقة بالتغذية
منهجياً
أدركت املجموعة االستشارية أهمية إطار «النسيت» للتغذية وكذلك
استمرارية الرعاية التي تستهدف أ ّول  1000يوم من الحياة (النساء
الحوامل واملرضعات واألطفال دون س ّن الثانية) والنساء يف س ّن
اإلنجاب ،مبن فيهن الفتيات اليافعات .ومع ذلك ت ّم االتفاق عىل
استخدام إطار «النسيت» للتغذية كمرجع أو إطار توجيهي ولكن ليس
اإلطار اإللزامي الوحيد ،وسيتيح استخدام اإلطار تعريف مح ّددات سوء
التغذية ولكن سوف مييزها بحسب البلد واملناطق ضمن البلد الواحد.

وتقرتح املراجعة فئة ثالثة و«االستثامر الداعم» بحيث تشمل برامج التنمية
األوسع التي قد تساهم يف تعزيز النتائج التغذوية ذات املسار الطويل
شق الطرق يف املناطق
للغاية وغري الواضح يف كثريٍ من األحيان ،مثل ّ
الريفية وبرامج الري ورشاء اآلالت الزراعية والبحوث أو التدريب يف مجال
التغذية وما إىل ذلك ،ولكن ال تُعترب هذه الفئة يف إجاميل مخصصات
التغذية أو نفقاتها.
	•ال يمكن تجنب ت
ال�جيح التعسفي للتدخالت الحساسة للتغذية
بشكل أفضل
ف ي� الوقت
ي
الحال ولكن يمكن إجراؤها وتنسيقها ٍ
هناك رضورة لوجود مجموعة شاملة من التدخالت التي تجمع بني
املبادرات الخاصة بالتغذية واملبادرات الحساسة للتغذية ملعالجة سوء
التغذية .مع ذلك ،وعىل عكس الربامج الخاصة بالتغذية ،يكون تأثري
التدخالت الحساسة للتغذية أقل وضوحاً .فعىل سبيل املثال ،تركّز
برامج متكني املرأة عاد ًة يف أهدافها الرئيسية عىل زيادة معرفة القراءة
والكتابة لدى اإلناث ودخله ّن وقدرته ّن عىل املساومة داخل األرسة،
ولذا سيكون من غري الصائب افرتاض أ ّن  %100من املوارد املخصصة
للتدخالت الحساسة للتغذية ميكن أن ت ُعزى إىل تعزيز الوضع التغذوي
أي بلد .ومن الناحية املثالية ،ال يزال رضورياً تطوير عملية الرتجيح
يف ّ
ومستوى التمويل بشكل علمي ملثل هذه التدخالت التي ينبغي
إدراجها بشكلٍ معقول يف ميزانية التغذية لتجنب االعتامد عىل األحكام
الذاتية غري املوضوعية.
ونظرا ً لعدم وجود طريقة علمية حتى اآلن وعدم وجود دليل واضح عىل
معظم التدخالت الحساسة للتغذية ،تقرتح املجموعة االستشارية اللجوء
إىل حكم الخرباء يف هذا الصدد ،حيث كانت النصيحة التي خلصت إليها
املراجعة استخدام الرتجيح بنسبة  %100للتمويل الخاص بالتغذية ،ما
يعني أ ّن املبلغ اإلجاميل سيؤخذ يف االعتبار .أ ّما فيام يتعلق بالتمويل

هناك معياران هامان يف تحديد تصنيف متويل برامج التغذية)1( :
الغرض األسايس و( )2اآلثار املتوقعة عىل قطاع التغذية (التأثري املبارش
أو غري املبارش) .5وتشري البنود املتعلقة بالتغذية إىل التدخالت عالية
األثر تكون مخرجات التغذية واضحة من خاللها .وعىل النقيض من
ذلك ،تنطبق البنود الحساسة للتغذية عىل الربامج التي تكون فيها

4

5

يعتمد الوقت املستغرق إلكامل البحث عن الكلامت الرئيسية عىل طول امليزانية
الوطنية ،حيث استغرق يف البلدان الخمسة يومني ونصف يف املتوسطوغطى
أربع إىل خمس سنوات مالية.
تشري املحدّدات املبارشة وغري املبارشة عىل التوايل إىل العوامل/األسباب املبارشة/
األساسية/الهيكلية أو أسباب سوء التغذية لدى األطفال واألمهات.

الصورة  :1إطار عمل مفاهيمي لتصنيف التمويل للتغذية
أ
ساس هو التغذية
الهدف ال ي
نعم

ال

ش
المبا� لسوء التغذية عند
االتأث� الواضح عىل
ّ
ي
المحدد أ
والمهات
الطفل
نعم

ال
ش
المبا� لسوء التغذية عند
المحدد
التأث� الواضح عىل
ّ
ي
الطفل يغ� أ
والمهات
نعم

خاص بالتغذية
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مقاالت أصلية
الحساس للتغذية ،فتقرتح املجموعة نظاماً ثالثياً للرتجيح (،%25 ،%10
 )%50ليتم تطبيقه عىل التمويل بحسب الدرجة املق َّدرة لحساسية التغذية
(منخفضة ومتوسطة وعالية عىل التوايل) .ومن أجل خفض مستوى
األحكام الذاتية ،يجب النظر يف املعيارين التاليني )1( :النتائج املتوقعة
(التأثري النظري الذي يعكس األدبيات وكذلك الوضع الفعيل) )2( ،فئات
السكّان املستهدفة (بشكلٍ مبارش وغري مبارش من إجرا ٍء معني).

تجري� للمقاربة التوافقية
القيام بب�نامج ب ي

ت ّم تطبيق املنهجية يف العام  2018يف خمس دول يف غرب أفريقيا هي
بوركينا فاسو ،وغينيا ،ومايل ،وموريتانيا ،وتوغو ،حيث ترأست حكومات
الدول الخمس العملية بأكملها (جهات االتصال يف «حركة توسيع نطاق
التغذية»  )SUNبالتعاون مع الرشكاء .وجرى إدراج تنمية القدرات
أثناء الربنامج التجريبي لتمكني الجهات املعنية الوطنية من القيام بهذه
العملية يف املستقبل.
وكام يف التجارب السابقة مع اإلجراء ذي الخطوات الثالث ،أظهرت
النتائج أ ّن امليزانيات املخصصة للتغذية ال تزال منخفضة للغاية ،إذ ترتاوح
تقديرات ميزانية الحكومة العامة بني  %0.1يف غينيا ،و %0.4يف مايل،
و %1.1يف بوركينا فاسو ،و %1.4يف توغو ،و %3يف موريتانيا ،عىل الرغم من
وجود التزام مايل ضئيل من الحكومات لقطاع التغذية ووجود حالة سوء
التغذية غري املستقرة يف كافة البلدان الخمسة .عالو ًة عىل ذلك وبحسب
تبي أ ّن معظم التمويل يذهب ألعامل حساسة
التدريبات املامثلة األخرىّ ،
للتغذية ،وأ ّن غينيا ليس لديها مخصصات يف امليزانية لألنشطة املرتبطة
بالتغذية يف حني أ ّن بوركينا فاسو لديها أعىل مساهمة بنسبة  .%14وتُظهِر
النتائج أ ّن امليزانيات الهامة التي تراعي التغذية يت ّم استثامرها يف الزراعة
(غينيا ومايل) ،والصحة (بوركينا فاسو) ،والحامية االجتامعية (موريتانيا)،
واملياه والرصف الصحي والنظافة (توغو) ،علامً أ ّن أسباب هذا االستثامر
الخاطئ نحو التدخالت الحساسة للتغذية غري واضحة واملسألة تتطلب
املزيد من التحقيق واالستقصاء.

ت
ال� ّتمت مواجهتها
ّ
التحديات ي

كانت هناك عقبتان رئيسيتان يف إجراء تتبع ميزانية التغذية من خالل
تطبيق منهجية التوافق .متثّلت العقبة األوىل يف عدم وجود أطر النتائج
املشرتكة يف بعض البلدان (مثل غينيا وتوغو) وبالتايل ت ّم وضع قامئة

بالتدخالت بنا ًء عىل مح ّددات سوء التغذية يف البلد والتحقق من
صحتها من ِقبَل كافة الجهات املعنية يف مجال التغذية الستخدامها
كمرجعية لتحديد بنود ميزانية التغذية .بينام كانت العقبة الثانية
يف مستوى التفاصيل الخاصة بامليزانية ،والذي كان منخفضاً للغاية
يف معظم أنظمة إدارة املالية العامة التي استخدمتها البلدان يف هذا
لكل بند مح ّدد
االستعراض ،وهذا يعني أنّه تم إجراء تحليل متعمق ّ
من بنود امليزانية (األنشطة واألهداف والنتائج املتوقعة والفئات
املستفيدة) عرب املقابالت مع الخرباء يف الوزارات ذات الصلة الذين كانوا
عىل دراية بربامج وميزانيات معينة .لذا يُوىص برضورة القيام بأعامل
املنارصة للدفع نحو وضع ميزانيات قامئة عىل الربامج التي من شأنها
إتاحة تحديد بنود امليزانية ذات الصلة بقطاع التغذية بشكلٍ أفضل.

الدروس المستفادة والخطوات التالية

ت ّم استخالص عدد من الدروس الرئيسية من هذه املبادرة:
	•الحاجة املاسة التخاذ املزيد من اإلجراءات واالسرتاتيجيات لزيادة
مخصصات امليزانية املحلية لقطاع التغذية ،وخاصة بالنسبة
لالستثامرات الخاصة بالتغذية ،فضالً عن رضورة تصميم الربامج
الحساسة للتغذية وتوجيهها لتحسني مخرجات التغذية
	•ملكية الحكومة وقيادتها أمران حاسامن يف تحليل امليزانية بنجاح
	•تتبع ميزانية التغذية بشكلٍ روتيني (سنوي) :الحاجة إىل تعزيز
املنهجية وتطوير القدرات التحليلية داخل الدولة
	•التوقيت املناسب لإلجراءات أمر هام للتأثري بشكلٍ أفضل عىل
عملية وضع املوازنة :بني فرباير/شباط ويونيو/حزيران ملعظم دول
غرب أفريقيا
	•إرشاك مجموعة واسعة من الجهات املعنية يزيد قبول نتائج
التحليل وجودته
	•رضورة تتبع التمويل الخارجي للتغذية يف التحليل عرب إجراء
منفصل لتغطية التمويل الخارجي الذي يتجاوز امليزانيات الوطنية.

خاصة
إ ّن النتائج والتفسريات واالستنتاجات الواردة يف هذه املقالة هي ّ
بالكاتب وال متثّل بالرضورة وجهات نظر اليونيسف أو منظمة «العمل
ضد الجوع» أو املدراء التنفيذيني أو البلدان التي ميثّلونها ويجب أال
تُعزى إليهم.

WFP/Paulele Fall

برنامج الغداء المدرس ف� هونل ف� ي ن
بن�
ي ي
ي ي
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أ
الرسيالنك
منافذ الطعمة «الطعم
ي
ال�ويج أ
أ
الصل» :ت
للطعمة المحلية
ي
من أجل وجبات صحية ث
أك�

اليم� إىل اليسار) ديزنا راثناسينغي ،نائبة مدير دائرة تطوير أ
(من ي ن
العمال التجارية الزراعية ف ي� وزارة الزراعة ف ي� رسيالنكا
ف
ن
ن
الوط� لم�ش وع التنوع البيولوجي
جامي� ساماراسينغي ،نائب مدير مركز الموارد الوراثية النباتية ي� رسيالنكا والمنسق
ي
أ ي
للغذية والتغذية
ف
رينوكا سيلفا ،أستاذ التغذية ورئيس قسم التغذية التطبيقية بجامعة وايامبا ي� رسيالنكا
أ
ن
دا� ت
وكب� العلماء ف ي� مبادرة النظم الغذائية
هان� ،المنسق
الدول لم�ش وع التنوع البيولوجي للغذية والتغذية ي
ي
ي
الصحية من النظم الغذائية المستدامة.

المقدمة

تعترب رسيالنكا واحدة من أكرث املناطق التي تضم تنوعاً بيولوجياً
حيوياً يف العامل وموطناً ملجموعة كبرية ومختلفة من األنواع الصالحة
لألكل ،مبا فيها النباتات الربية والسالالت الحيوانية املحلية واملحاصيل
الغذائية واألصناف التقليدية الغنية باملغذيات من الفواكه والخرضوات.
وقد حافظ املزارع الرسيالنيك عىل هذا التنوع الحيوي الزراعي الغني
يف حقول البالد منذ آالف السنني ،ونجم عن التحرض والتغيريات بني
األجيال يف األغذية املفضلة وأساليب الحياة تغيريات يف إنتاج الغذاء
وعادات األكل والنظام الغذايئ.

عىل الرغم من تحسن مستويات الصحة واملعيشة يف رسيالنكا يف
السنوات األخرية ،ال يزال سوء التغذية ميثّل مشكلة خطرية ،حيث كان
هناك انخفاض معتدل يف معدل انتشار نقص التغذية (من  %13.8يف
العام  2010إىل  %10.9يف العام  )2018وتق ّزم األطفال (من  %19.2يف
العام  2010إىل  %17.3يف العام  ،)2018لك ّن هزال األطفال ارتفع إىل
مع ّدل ينذر بالخطر بنسبة  %15.1خالل نفس الفرتة .1وعالوة عىل ذلك،
يعاين أكرث من نصف األطفال واليافعني الرسيالنكيني من نقص املغذيات
الدقيقة املتعددة ،مبا يف ذلك انخفاض مستويات فيتامني أ والحديد.2
ويف الوقت ذاته تتزايد األمراض غري املعدية املرتبطة بالنظام الغذايئ
مثل السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والسمنة والرسطان،
ويعاين شخص واحد من بني كل ثالثة أشخاص من ارتفاع ضغط الدم،
بينام تعاين ثلث النساء من زيادة الوزن ،3ويتم استهالك كمية ملح
أعىل من املوىص بها مرتني إىل ثالث مرات ،يف حني أ ّن استهالك الفواكه
والخرضوات ومنتجات األلبان منخفض.2

موارد يغ� مستغلة
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بهن
تو ّفر المقاصف للنساء فرصة إلدارة أعمال ّهن التجارية الخاصة ّ

ال تزال األنواع األصلية الغنية باملغذيات موردا ً غري مستغل إىل ٍ
حد كبري
لتحقيق األمن الغذايئ عىل املدى الطويل يف البالد ،حيث أ ّن إدراج التنوع
البيولوجي الزراعي يف األنظمة والوجبات الغذائية ميكن أن يساعد
عىل حل قضايا التغذية والصحة ذات الصلة بالنظام الغذايئ من خالل
توفري وصول سهل إىل مختلف العنارص الغذائية الالزمة للنمو واملعيشة
الصحيني .مع ذلك هناك العديد من الحواجز والقيود التي تحول دون
إنتاج األطعمة التقليدية األصلية واستهالكها .وتعترب الفواكه والخرضوات
التقليدية املتاحة محلياً منتجات «أقل شأناً» يف الوقت الحايل غالباً

www.globalnutritionreport.org/nutrition-profiles/asia/southern-asia/ 1
sri-lanka
Weerahewa J, Gedara P, Wijetunga C. Nutrition Transition in Sri 2
Lanka: A Diagnosis. Ann. Nutr. Food Sci. 2018;2:1020
/www.who.int/beat-ncds/countries/sri-lanka/en 3
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تعمل شبكة “هيال بوجون” عىل توف� أ
الطعمة
ي
الصحية والمغذية وفق الوصفات ت
ال� كانت
ي
شائعة ف ي� الثقافة الرسيالنكية
بسبب قلة الوعي وألنّها ال تستويف املعايري الجاملية التي يتوقعها
املستهلك ،لذا من الواضح أ ّن هناك حاجة إىل املزيد من الدعم التقني
والسيايس واملايل والحوافز والوعي العام إذا ما أراد املزارع الحفاظ عىل
هذه األغذية وزراعتها وإذا ما رغب املستهلك بها وطلب الحصول عليها.

أ
ت
ال� تديرها النساء
منافذ الطعمة الصحية ي

تتمثل إحدى الطرق املبتكرة للتصدي لهذه التحديات املتعددة يف
تصميم وتنفيذ شبكة « Hela Bojunهيال بوجون» ملنافذ الطعام
«الطعم الرسيالنيك األصيل» يف جميع أنحاء البالد بإدارة نحو 750
امرأة قام برنامج اإلرشاد الزراعي للمرأة يف وزارة الزراعة بتدريبه ّن عىل
إعداد الطعام والنظافة الغذائية وخدمة العمالء وإدارة األعامل .ويوجد
حالياً  22منفذا ً رئيسياً يف املناطق الحرضية ،مبا يف ذلك داخل الجامعات
وبالقرب من املكاتب الحكومية.
وكان هناك عدد من األسباب إلطالق شبكة منافذ الطعام بينها:
	•توليد فرص ريادة األعامل يف مجال الزراعة وفرص العمل واملشاريع
الخاصة ،ال سيام للنساء بهدف توفري دخل عائيل مستقر ومستدام
	•خلق الوعي واالهتامم بني األجيال الجديدة بشأن األكل الصحي
والقيمة الغذائية لألطعمة والوصفات التقليدية التي أوشكت عىل
االندثار يف محاولة للحد من تأثري ثقافة الوجبات الرسيعة املتنامية
	• تقليل االعتامد عىل الواردات الغذائية األجنبية وزيادة الطلب عىل
املنتجات املحلية.

التصدي لمعدالت ارتفاع السمنة
ّ

تع ّد «هيال بوجون» أول شبكة محلية من نوعها ملنافذ الطعام تعمل
بج ٍّد ونشاط عىل الرتويج لألغذية املحلية من أجل تناول األكل الصحي
وكذلك كسبيل عيش للمرأة واملزارع يف األرياف ،وتحظى بشعبية كبرية
بني العمالء وإقبال شديد عىل األطعمة التقليدية املحلية .كام أ ّن هناك
وعياً متزايدا ً بني السكان عموماً حول تأثري سوء التغذية عىل الصحة
العامة وزيادة مستويات زيادة الوزن/السمنة واألمراض غري السارية
حل هذه
وإمكانيات األطعمة التقليدية الغنية باملغذيات كجزء من ّ
املشكلة.
وتتواصل الجهود الرامية إىل تعزيز الوعي باألطعمة التقليدية الصحية
املحلية وتقدميها ،مبا يف ذلك بناء قدرات البائعني يف منافذ الطعام.
ويجري بيع األطعمة املحلية بأسعار تنافسية ومعقولة ،األمر الذي
أسهم يف إتاحة األطعمة التقليدية لعامة السكان ومتكني بعض النساء
من كسب أجر معييش الئق ( 800-600دوالر أمرييك يف الشهر).

جعل الوجبات الخفيفة صحية ث
أك�

ت ّم إنشاء منصة متعددة القطاعات يف رسيالنكا تربط العديد من
الوزارات ذات الصلة (مبا فيها وزارة الصحة) والجامعات ،واملنظامت
غري الحكومية واملجتمعية ،والطهاة ،وأخصائيي التغذية ،وخرباء التغذية
من خالل مرشوع التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية 4الداعم لتوسيع
شبكة «هيال بوجون» .وقد كان لهذا فوائد عديدة تتضمن عقد رشاكة
مع شبكة لألبحاث الجامعية ق ّدمت بيانات عن الرتكيبة الغذائية
لألطعمة املحلية التي تباع يف املنافذ .وهناك خطط لعرض ملصقات
تحتوي عىل معلومات التغذية يف املستقبل ،يف حني تشمل املبادرات
األخرى عمل الطهاة مع املجموعات النسائية لبناء قدراته ّن يف مجال
جودة األغذية وطريقة عرضها والتعامل معها.

خلص تقيي ٌم للقيمة الغذائية لألطعمة املعروضة إىل أ ّن بعض وجبات
اإلفطار التقليدية والوجبات الخفيفة ال ميكن تصنيفها عىل أنّها
«صحية» .وملعالجة األمر ،يعمل مختلف الرشكاء مع منظمي شبكة
«هيال بوجون» عىل تحديد البدائل من الوصفات الغذائية املغذية
واألكرث شيوعاً يف ثقافة الطعام الرسيالنكية ،ال سيام منتجات الحبوب
التقليدية (الدخن) ،والفواكه املوسمية غري املستغلة بالكامل ،ومجموعة
متنوعة من الخرضوات ضمن الجهود املبذولة لجعلها متاحة عىل نطاقٍ
أوسع ،وتشمل املبادرة أيضاً إعداد أطعمة ووصفات صحية أكرث وجذابة
للمستهلك يف الوقت ذاته.

الحمالت المستقبلية

إضاف ًة إىل ذلك ،مثة جهود جديدة ت ُبذل للرتكيز عىل حمالت ترويج
األغذية املبتكرة والصحية واسرتاتيجيات التواصل عرب وسائل التواصل
االجتامعي ووسائل اإلعالم ،وعىل وزارة الزراعة التعاون يف هذه الجهود
مع القطاع الخاص والجامعات .وقد ال يؤدي الرتويج لألغذية الصحية،
وخاصة الحبوب والبقول والفواكه والخرضوات التقليدية ،إىل تعزيز
الجانب الصحي يف املبادرة لكن قد يربط يف الوقت ذاته منافذ شبكة
«هيال بوجون» بشكلٍ أفضل باملدارس ،والحدائق املنزلية ،والحدائق
الحرضية ،وأماكن العمل ،واملزارع الصغرية ،وقد جرى بالفعل إطالق
بعض هذه الحمالت وتتضمن إجراء مناقشات مع وزارة التعليم
لتحويل املقاصف املدرسية إىل منافذ تابعة لشبكة «هيال بوجون».
4

كان مرشوع التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية مرشوعاً متعدد البلدان يف
الربازيل ،وكينيا ،وتركيا ،ورسيالنكا بتمويل من «مرفق البيئة العاملي» الذي يع ّد
آلية متويل لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي
www.b4fn.org/countries
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االل�ام بالتغذية :ت
تز
اس�اتيجيات
المنارصة أثناء انتخابات السنغال

تمثل االنتخابات الوطنية فرصة غاية ف� أ
الهمية لرفع
ّ
ي
أ
ن
يوسوفا�،
مستوى التغذية عىل الجندة
السياسية .أمباركا ف ي
ف
القليمية ي� «شبكة التغذية ي� الطوارئ»
الدارة المعرفية إ
خب� إ
ي
ف
ف
 ENNي� وسط وغرب أفريقيا ي� مقابلة مع عبدو ضيوف (يسار)
أ
خ�ة ف ي�
حول المنارصة التغذوية أثناء االنتخابات الرئاسية ال ي
السنغال .وضيوف هو أ
ال ي ن
م� التنفيذي لمنصة
ن
ت
ال� تجمع ي ن
ب� منظمات
المجتمع
ي
المد� التابعة فلـ«حركة توسيع نطاق أ التغذية»  SUNي
ئ
ن
الغذا� بالتعاون مع الحكومة والشبكات
المد� العاملة ي� قضايا التغذية والمن
المجتمع
ي
ي
أ
أ
الخرى للحركة ،بما فيها وكاالت المم المتحدة والقطاع الخاص.

ن
المد� التابعة
أن شبكة المجتمع
1.1قمت بالتأكيد عىل ّ
ي
لـ «حركة توسيع نطاق التغذية» تعمل عىل جعل
قضايا التغذية أولوية ف� أ
الجندة السياسية والتنموية
ي
ف� السنغال ،لكن ما هي التحديات الرئيسية ت
ال�
ي
ي
تواجه البالد ف ي� مجال التغذية؟

هناك تحديان رئيسيان يف هذا املجال وهام تغطية التدخالت التغذوية
وتعبئة املوارد .فمع أ ّن السنغال ليست بلدا ً كبريا ًّ ،إل أ ّن الربامج ال تصل
إىل كافة املجتمعات املحلية حيث توجد حاجة إليها بالرغم من وجود
شبكة كبرية من مختلف الجهات والتدخالت .وقد عملت «حركة توسيع
نطاق التغذية» عىل متكني دعم ع ّدة مئات من السلطات املحلية
لكن من الصعب تعبئة املوارد وحشدها عىل املستوى الوطني لتلبية
االحتياجات التي ت ّم تحديدها عىل الصعيدين الوطني واملحيل.

ت
ال�
 .2كيف يمكنك تحديد أولويات الرسائل التغذوية ي
يجب ت
ال� ي ز
تغي�؟
ك� عليها إلحداث ي

عملت منصة املجتمع املدين عىل تطوير اسرتاتيجية لالتصال واملنارصة
عندما ت ّم تأسيسها يف العام  2013وقد ت ّم دعم ذلك من خالل تحليل
واقع التغذية الذي ق ّدم لنا أولويات العمل ،كان أولها تنسيق العديد
من التدخالت من ِقبَل مختلف الجهات املعنية ،بينام عزز التحليل
الظريف العمل الذي قمنا به مع الحكومة ،مبا يف ذلك وضع سياسات
وطنية كالخطة االسرتاتيجية متعددة القطاعات للتغذية .كام أدركنا أنّنا
بحاجة إىل إيجاد إطار متامسك ومو ّحد حتى يتح ّدث املجتمع املدين
ٍ
بصوت واحد نظرا ً أل ّن منظامت املجتمع املدين العاملة يف السنغال
متنوعة ومختلفة بل حتى مجزأة.

 .3وماذا عن دور المنصة ف ي� مساءلة الحكومة عن
ت
تز
ال� تعهدت بها السنغال عىل
ال�امات التغذية ي
ن
الدول
الصعيدين
والوط�؟
ي
ي

فيام يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية ،التزمت السنغال منذ العام
 2011بتخصيص  2.8مليار دوالر أمرييك سنوياً لقطاع التغذية حتى
العام ( 2015وقد أنفقت بالفعل أكرث من  3مليارات دوالر سنوياً منذ
ذلك الحني) ،وت ّم الوفاء بااللتزامات بشكلٍ أو بآخر لكن ليس من
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الواضح ما إذا كان قد تم توجيه األموال مبارشة إىل املجتمعات املحلية
أو إىل الجهات املستفيدة التي تحتاج بالفعل إىل هذه الخدمات ،أو ما
إذا تم استيعابها يف تكاليف تشغيل املنظامت املسؤولة عن التغذية.
وباإلضافة إىل اإلجراءات املحددة املتعلقة بالتغذية ،هناك إجراءات
يخصص موارد كافية كالزراعة
أخرى ينبغي معالجتها إذ أن البلد رمبا ال ّ
الحساسة للتغذية .وأدركنا أ ّن املجتمع املدين بحاجة إىل تحسني أدواته
التحليلية لخلق قراءة أكرث توازناً للوضع حتى يتمكّن من التدقيق يف
هذه األرقام نحو هذا النوع من االلتزامات .ومبا أ ّن الحكومة ق ّدمت
قضية استثامر شكّلت لنا نقطة مرجعية ،فيمكن أن نكون قادرين عىل
إجراء تقييم أكرث دقة.

 .4قمت مؤخراً بطرح هذه القضية مع مرشحي الرئاسة
ف ي� السنغال وحثّهم عىل تقديم تعهدات لصالح
تخ�نا عن هذه الخطوة
قطاع التغذية ،هل لك أن ب
عىل وجه الخصوص؟

أجرت السنغال انتخابات رئاسية يف أوائل العام  ،2019وقمنا بتطوير
مذكرة مفاهيمية أوردنا فيها تقييامً لواقع التغذية وما اعتربناه توجهات
اسرتاتيجية يتّبعها القادة السياسيون ،مبن فيهم مرشحو الرئاسة .كام
أردنا تنظيم جلسة استامع حول التغذية مع املرشحني أو ممثليهم لك ّننا
مل نتمكن من القيام بذلك بسبب ضيق وقتهم وانشغالهم .وبدالً من
ذلك قمنا بتنظيم مؤمتر صحفي وأرسلنا بعدها إىل مكاتب املرشحني
دعوة رسمية للعمل مرفق ًة بالتقييم الذي أجرته منصة املجتمع املدين.

اخ�ت المؤتمر الصحفي ت
 .5لماذا ت
كاس�اتيجية منارصة
للوصول إىل مرشحي الرئاسة؟

بسبب ضيق الوقت يف املقام األول ،فالحملة االنتخابية الرئاسية قصرية
جدا ً يف السنغال – ثالثة أسابيع فقط – وكنا ندرك أ ّن املرشحني كانوا
مشغولني للغاية ،لذا ركّزنا عىل وسائل اإلعالم عىل اإلنرتنت إلدراكنا
مدى تأثريها يف إيصال املعلومة للسياسيني والجمهور عىل ٍ
حد سواء،
وذلك عرب نرش الدعوة للعمل عىل صفحات وسائل التواصل االجتامعي
التابعة للمرشحني ألنّنا كنا نرغب يف التأثري عليهم بشكلٍ غري مبارش،
ولكن أيضاً بشكلٍ مبارش بسبب وجود تغطية صحفية مؤاتية كنتيجة
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لذلك ،وكان هذا مبثابة خطوة تجريبية ميكننا العمل عىل تحسينها
وتطويرها وتنظيمها بشكلٍ أفضل يف املستقبل ورمبا توسيع نطاق
التغطية اإلعالمية.

 .6هل أثار أي من مرشحي الرئاسة مسألة التغذية (سوء
ين
بتحس� التغذية ف ي� حمالته؟
التغذية) أو تعهد
إىل جانب الرئيس [مايك سال الرئيس الحايل الذي فاز بفرتة والية ثانية
مدتها خمس سنوات] ،تح ّدث املرشحون اآلخرون عن األبعاد الصحية
[للتغذية] فقط ،ونحن نفهم من ذلك أنّه ليس لدى السياسيني يف
السنغال نظرة شمولية للتغذية.

 .7هل هناك دول أخرى ألهمتك ف ي� هذا النوع من أعمال
المنارصة؟

عم فعلته
قمنا بتوجيه السؤال ألمانة «حركة توسيع نطاق التغذية» ّ
السلفادور قبل بضع سنوات أثناء الحملة الرئاسية األخرية وأيضاً فيام
يتعلق ببوركينا فاسو ،لكن يف كلتا الحالتني استغرق األمر الكثري من
الوقت لالستعداد .وكانت فرصتنا يف الواقع هي املؤمتر الصحفي لك ّننا
ندرك مساوئ هذا العمل ،إذ متك ّنت الجهات املعنية [املجتمع املدين]
األخرى يف مختلف القطاعات من تنظيم مقابالت للمواطنني مع
املرشحني ،لكن كانت هناك الكثري من املوارد التي ت ّم حشدها إلمتام
هذه املسألة وهي موارد ما زلنا ال منتلكها عىل مستوى املنصة.

دروس تعلمتها تو ّد مشاركتها مع شبكات
 .8هل من ٍ
أ
ن
المد� الخرى حول هذا العمل؟
المجتمع
ي

بأي نشاط ناجح وهو يتطلب
إ ّن الدرس األسايس هو البدء مبكرا ً ّ
مستوى عا ٍل من العمل الفني التحضريي .ولحسن الحظ تلقينا الدعم
يف صياغة مذكرة مفاهيمية من منظمة «العمل ضد الجوع» ومتك ّنا معاً
من حشد األموال برسعة لتغطية تكاليف الطباعة وغريها من األنشطة.

 .9ما هي الخطط للخطوات التالية؟

نحن نأمل بأن تثمر جهودنا يف مجال املنارصة أل ّن الرئيس املنتخب
كان يف منصبه عندما ت ّم وضع السياسة والخطة االسرتاتيجية متعددة
القطاعات الخاصة بالتغذية ،وقد ت ّم ذكر التغذية يف املرحلة الثانية من
خطة السنغال الناشئة يف السطر الثاين من العمل االسرتاتيجي املتعلق
برأس املال البرشي.

منذ دعوة العمل التي قمنا بتوجيهها ،عملت شبكة املجتمع املدين
بالتواصل مع جهة التنسيق الحكومية يف «حركة توسيع نطاق التغذية»
ومنسق خلية سوء التغذية عىل اتخاذ خطوات مامثلة للتواصل مع
املرشحني املحتملني يف االنتخابات املحلية يف ٍ
وقت الحق من هذا العام،
وسنقوم بذلك من خالل أعضاء املنصة األقرب إىل املجتمع املحيل
يف جميع أنحاء البالد ،كام لدينا أيضاً فرصة للوصول إىل األموال عرب
صندوق الحركة لدعم إجراءات املجتمع املدين عىل املستوى املجتمعي
التي تساهم يف تطوير مختلف السياسات.

برامج متعددة القطاعات عىل
ن
المستوى دون
الوط� :رؤى من
ي
إثيوبيا والنيجر
فريق إدارة المعرفة ف ي� «حركة توسيع نطاق التغذية»  SUNالتابعة لـ«شبكة
التغذية ف ي� الطوارئ» ENN

1

www.ennonline.net/nex/9/mspkenyanepalsenegal

FAO/IFAD/WFP/Michael Tewelde

كجزء من دور إدارة املعرفة يف «شبكة التغذية يف الطوارئ» لدعم
«حركة توسيع نطاق التغذية» ،ت ّم الرشوع يف عملية توثيق معمقة
حول كيفية تنفيذ الربامج متعددة القطاعات عىل املستوى دون الوطني
يف العام  2017بداي ّة يف كينيا ،والسنغال ،ونيبال ،1وقد أجرت «الشبكة»
يف العام  2018دراسات حالة إضافية يف إثيوبيا والنيجر ،وت ّم اختيار
البلدين عىل أساس التق ّدم املحرز يف الح ّد من نقص التغذية عىل
املستوى الوطني أو لوجود هيكليات واسرتاتيجيات متعددة القطاعات
عىل املستوى الوطني ودون الوطني أو وجود أدلّة عىل التنفيذ عىل
نطاقٍ واسع ومتعدد القطاعات عىل املستوى دون الوطني .ومع أ ّن
عملية تطوير الربامج تبدو مختلفة متاماً يف هذين البلدينّ ،إل أنّها
تق ّدم أمثلة حول كيفية تطوير هياكل التنسيق لتمكني الربامج متعددة
القطاعاتعىل املستوى دون الوطني.

توزيع المواد الغذائية ف ي� بلدة جودي ف ي� مركز توزيع دولو باد
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مربع  :1إعالن «سيقوتا»
الرئيس إلعالن «سيقوتا» هو الوصول إىل تق ّزم
ّ
إن الهدف أ ي
ين
صفري ي ن
السنت� بحلول
الطفال الذين تقل أعمارهم عن
ب�
العالن من خالل ست وزارات
العام  .2030ويتم تنفيذ إ
ث
قطاعية هي الزراعة والموارد الطبيعية ،وال�وة الحيوانية
وتنمية الموارد السمكية ،والصحة والمياه والري والكهرباء،
والتعليم والعمل ،والشؤون االجتماعية ،حيث ش
تتما�
أنشطتها مع الخطة الوطنية الثانية للتغذية ( )2020-2016ويتم
ين
منطقت� (أمهرة وتيغراي) وتشمل
تجريبها ف ي�  33بلدة ف ي�
ستة ابتكارات لترسيع تقديم التدخالت القائمة عىل أ
الدلة.
الخ�ة
تم اختيار االبتكارات (المبينة أدناه) استناداً إىل ب
وقد ّ
أ
ف
العالمية ي� التنفيذ الناجح لساليب الوقاية من التق ّزم،
ت
تم تحديدها أثناء المراجعة النهائية
ال� ّ
وكذلك الفجوات ي
أ
لخطة التغذية الوطنية الوىل (:)2015-2008
	•يتألف فريق التنسيق المعروف باسم «وحدة تنفيذ
المستوي�ن
قطاعات متعددة عىل
خ�اء ف ي�
ي
ال�امج» من ب
ب
ٍ
ين
استشاري�
والقليمي ويعمل عىل تشغيل
االتحادي
إ
ين
إقليمي� لضمان بقاء قضية التغذية أولوية؛
ورؤساء
مخت�ات مجتمعية تكون فيها المجتمعات المحلية قادرة
	• ب
قامت «الشبكة» يف إثيوبيا وبدعمٍ من الحكومة اإلثيوبية بدراسة
التطورات دون الوطنية فيام يتعلق بإعالن «سيقوتا»  Seqotaوهو
التزام تعهدت به الحكومة اإلثيوبية يف العام  2015لوضع ح ّد للتق ّزم
بني األطفال دون س ّن الثانية بحلول العام  .2030أ ّما يف النيجر ،فقد
ناقشت «الشبكة» آلية «التقارب املشرتك» التي تق ّدم مثاالً واعدا ً
للكيفية التي ميكن بها لحكومة النيجر والوكاالت الرشيكة تحسني
التقارب والتعاون متعدد القطاعات من خالل العمل يف املجتمعات
املحلية (أدىن مستوى حكم يف البلد).
وبينام تختلف اآلليتان نحو الربامج متعددة القطاعات بشكلٍ كبري
بني إثيوبيا والنيجر كام هو متوقع ،ظهرت بعض أوجه التشابه التي
تستحق الرتكيز:
 1.1يتم تدريجياً النظر إىل أولويات الحكومة للتأثري عىل الرشكاء
والتخطيط القطاعي :يبدو أ ّن األدلة عىل زيادة الرتابط الحكومي
الذي جرى تحقيقه عرب تطوير سياسات وخطط مشرتكة قد أث ّرت
عىل العديد من الرشكاء بحيث أصبحت خططهم الخاصة تعكس
أولويات الحكومة .ففي إثيوبيا ،قام عدد من الرشكاء املنفذين
بتحديد الحاجة إىل وضع خططهم املستقبلية بحسب املنطقة
واستخدام الجداول الزمنية الحكومية ،وتُعزى هذه املواءمة إىل
اإلطار السيايس إلعالن «سيقوتا» .أ ّما يف النيجر ،فقد أجربت آلية
«التقارب املشرتك» الوكاالت عىل الجمع بني الخطط واألنشطة
الفردية التي مكّنتها بدورها من تقليل االزدواجية ومعالجة
الفجوات يف تغطية الخدمات.
 2.2تتشابه التدخالت املقرتحة يف الخطط متعددة القطاعات،
لك ّن التقارب عىل مستوى األرسة أم ٌر صعب يف بعض األحيان:
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تشارك؛
عىل صياغة حلول للمشاكل ضمن سياق
ي
	•منصات بيانات قائمة عىل الويب لتسهيل رصد وتقييم
التدخالت متعددة القطاعات وخلق ثورة ف ي� البيانات ف ي� إثيوبيا؛
اليضاحية المعروفة باسم مراكز االبتكار ونقل
	•المزارع إ
ف
التكنولوجيا ي� مجال الزراعة بهدف تعزيز النتائج التغذوية
للقطاع الزراعي؛
المحل/
	•وضع خطط متعددة القطاعات عىل المستوى
ي
المناطقي؛
بالضافة إىل الحركة العامة»
	•استخدام أسلوب «أول  1000يوم إ
يتم فيه تحديد الحواجز االجتماعية والثقافية الرئيسية للوقاية
من نقص التغذية واستخدامها ف ي� التدخالت.
بالضافة إىل االبتكارات ،هناك اختالف رئيس آخر ي ن
ب� إعالن
إ
ي
ال�امج متعددة القطاعات ف ي� إثيوبيا
وغ�ه من مناهج ب
«سيقوتا» ي
بشكل
يتمثّل ف ي� «الوجه»
السياس للإعالن الذي يتم تعميمه ٍ
ي
ين
وتعي� مستشارين
العالن
يومي .فوجود توقيع
رئاس إقليمي عىل إ
ي
العالن عىل
أجندة
عىل
سياسية
صبغة
أضفى
عىل هذا المستوى
إ
آ
ن
ت
ت
وال� تضمن ح� الن أن ّ
المستوى دون
تظل التغذية
ي
الوط� ،ي
القليمي.
أولوية سياسية عىل المستوى إ
كانت التدخالت املقرتحة املح ّددة لكل قطاع يف هذه الخطط
متعددة القطاعات متشابهة يف البلدين .عىل سبيل املثال ضمن
آلية «التقارب املشرتك» ،ركّزت تدخالت املياه والرصف الصحي
والنظافة عىل املرافق الصحية املجتمعية الشاملة وتحسني مياه
الرشب ،ومرافق املياه والرصف الصحي يف املدارس ،واملراكز
الصحية .وباملثل ،ركّز إعالن «سيقوتا» عىل زيادة تغطية إمدادات
املياه اآلمنة والكافية.
عملت الخطط متعددة القطاعات يف كال البلدين عىل متكني
التخطيط املشرتك عىل املستوى املحيل فيام يتعلق بهذه
التدخالت .فمن خالل تنفيذ خطط العمل املشرتكة ،متكنت
قطاعات الصحة والزراعة والرثوة الحيوانية والتعليم يف إثيوبيا
من استخدام قامئة مشرتكة من الجهات املستفيدة من األطفال
األكرث هشاشة واملع ّرضني للخطر ،وهذا بدوره أفىض إىل إيصال
الخدمات ألكرث الفئات هشاشة يف املجتمعات املحلية .وقد وفّرت
آلية املقاربة «التقارب املشرتك» يف النيجر منصة للجهات املعنية،
رشكاء األمم املتحدة عىل وجه الخصوص ،للتخطيط والتنفيذ
بطريقة أكرث تنسيقاً وتنظيامً.
وساهم الرتكيز عىل املستوى املحيل يف تسهيل تطوير خدمات
خاص ٍة وفقاً للسياق كانت مناسبة لكل مجتمع ،لكن مع أ ّن
الخطة مكّنت من تقارب التدخالت عىل مستوى املجتمعات
املحلية ،إلّ أنها مل ِ
تفض إىل تقارب التدخالت عىل مستوى األرسة
بسبب اختالف معايري االستهداف ،وبالتايل من األهمية مبكان
ٍ
استهداف مشرتك
أن تنظر خطط التغذية متعددة القطاعات يف
للتدخالت وتقاربها للوصول إىل األرس األكرث هشاشة.

NUTRITION EXCHANGE

مقاالت أصلية

WFP/Dourfaye Zouloukalleyni

المشاركة المجتمعية ف ي� برنامج الوجبات
المحل ف ي� النيجر
المدرسية
ي
3.3يتنوع مستوى املشاركة متعددة القطاعات :يختلف مستوى
مشاركة القطاعات املتنوعة والرشكاء املنفذين بني الدول .ففي
إثيوبيا ،استند هذا إىل التواجد املسبق للخطط الحساسة للتغذية
وتواجد وتوافر موظفي التغذية يف قطاعات أخرى مثل قطاع
الزراعة ،كام لوحظ االعتامد املفرط عىل املؤسسات غري الحكومية
للتنفيذ يف النيجر نظرا ً للموارد املحدودة املتاحة أمام الحكومة.
4.4تشكّل خطط املراقبة والتقييم تحدياً كبرياً :حيث ما زال رصد
وتقييم الخطط متعددة القطاعات ميثل تحدياً يف إثيوبيا والنيجر.

ت
المش�ك»
مربع  :2مقاربة «التقارب
ت
المش�ك» بشكل
تم تطبيق آلية «التقارب
تجري� ف ي�
بي
ن
ن
العام�  2013و2018
 35بلدة عىل مدى أربع سنوات يب�
ي
بقيادة وكاالت أ
«النيج�يون
المم المتحدة وهيئة
ي
النيج� ي ن
طعمون
ي�» (مبادرة  ،)N3وهي هيئة حكومية
ي
يُ ِ
رفيعة المستوى مكلفة بتنسيق قطاع التغذية بع� مختلف
القطاعات والوكاالت المنفذة ف ي� البالد .وقد جرى اختيار
البلدات بنا ًء عىل سوء الخدمة والهشاشة .ويشمل المفهوم
آ
أ
محل بتطوير خطته
ساس لللية أن يقوم ّكل مجتمع ي
ال ي
السنوية الخاصة من خالل عملية تشاورية تجمع ي ن
ب�
الوكاالت الرئيسية المشاركة ف ي� تنفيذ أنشطة التغذية ف ي�
تلك البلدة ،ويتم إضفاء الطابع الرسمي عىل هذه الخطة
لتصبح خطة البلدية وتهدف إىل تقديم صورة كاملة لما
يجب القيام به ومدى ت ز
بالنفاق وأوجه
ال�ام كل وكالة إ
أ
ت
ال� ي ن
يتع� تنفيذها والجدول
إ
النفاق والنشطة المحددة أ ي
ن
كب�اً
الزم� لتنفيذها .وقد لعبت المم المتحدة دوراً ي
آ
ف
ي ف
تغي� طرقها
ومحورياً ي� تطوير وتصميم اللية ،بما ي� ذلك ي
الخاصة ف� العمل لدعمها ،ف� ي ن
ح� عمل ش
ال�كاء الحكوميون
ي
ي
ووكاالت أ
المم المتحدة معاً
والجهات الفاعلة المنفذة
ت
ال� سيتم تقديمها ف ي�
لتصميم وتخطيط برامج التغذية ي
ت
ال� جرى اختيارها.
البلدات ي

ففي إثيوبيا ت ّم االقرار بالحاجة إىل «ثورة بيانات» لكن مل يت ّم
تنفيذها بسبب عدم اتساق املؤرشات التي ُج ِم َعت وتواتر جمع
البيانات عرب القطاعات .وكوسيلة للتخفيف من ذلك ،عقدت
اجتامعات مراجعة كل أربعة أشهر وستة أشهر مكّنت القطاعات
من تقييم تق ّدمها بشكلٍ مشرتك.
أ ّما يف النيجر ،فلم تكن آليات الرصد والتقييم لقياس نسبة التأثري
موضع االعتبار الكايف يف الوقت الذي وثقت فيه «شبكة التغذية
يف الطوارئ» عملية التعلّم ،ومل تكن هناك مواءمة ملموسة عرب
أنظمة الرصد والتقييم يف آلية «التقارب املشرتك» .وعىل الرغم من
إجراء مسح أسايس ،مل يتم القيام مبسح يف منتصف املدة ،وبالتايل
يف حني أ ّن هناك فهامً واسعاً بأ ّن آلية «التقارب املشرتك» عملت
عىل تعزيز واقع التغذية يف البلدّ ،إل أنّه ال ميكن القول من خالل
البيانات واملعطيات ما إذا كان هذا نتاج اآللية أو األنشطة األخرى.
5.5يعترب فهم الجوانب املالية للخطط متعددة القطاعات أمراً بالغ
األهمية :حيث كان ضامن متويل إعالن «سيقوتا» يف إثيوبيا أمرا ً
بالغ األهمية ،وكان أحد اإلجراءات األولية وضع تكلفة مفصلة
ملرحلة ابتكار اإلعالن (تق ّدر تكلفتها بـ 538مليون دوالر أمرييك).
واستنادا ً إىل الخطط القامئة عىل ورادات املناطق ،ساهمت
الحكومة بحوايل  %37.2حتى اآلن ،يف حني ساهم الرشكاء بنسبة
 .%14وعىل الرغم من إحراز تق ّدم جيد يف هذا املجال ،ما زال هناك
نظام روتيني مفقود وال يزال إنشاء الحكومة اإلثيوبية لنظام رصد
وتتبع التمويل ميثّل تحدياً .أ ّما يف النيجر ،فقد ت ّم تحويل معظم
متويل آلية «التقارب املشرتك» مبارشة إىل املنظامت غري الحكومية
الوطنية والدولية ووكاالت األمم املتحدة وليس من خالل الحكومة
التي ال ترشف عىل األموال ،األمر الذي خلق عدم ثقة بني الحكومة
ووكاالت األمم املتحدة التي يُنظر إليها يف بعض األحيان عىل أنها
تؤثر عىل جودة التنفيذ.
ويف أعقاب هاتني الدراستني ،أجريت دراسة حالة ثالثة عن
بنغالديش لدراسة البيئة املواتية لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية
للتغذية .ميكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عرب الرابط:
www.ennonline.net/mspcasestudybangladesh2019
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ف
تعزيز الرعاية ما بعد الوالدة ي� قطاع
الم�لية أ
غزة :برنامج الزيارات نز
للمهات
أ
ث
والطفال
حدي� الوالدة
ي

اليم� إىل اليسار) ن
ن
(من ي ن
الميدا� ف ي� غزة
أما� جودة ،موظفة الطفولة المبكرة والتنمية ف ي� مكتب اليونيسف
ي
ي
ف
فلسط�ن
سيلينا باجراكاريف ،رئيسة برنامج الصحة والتغذية لدى اليونيسف ي� دولة
ي
ن
ئ
الميدا� ف ي� غزة
أخصا� الصحة ف ي� مكتب اليونيسف
يونس عوض هللا،
ي
ي
ف
فلسط�ن
خب�ة الرصد والتقييم لدى اليونيسف ي� دولة
ي
ي
ش�ين عبيد ،ي

خلفية

غزة أو قطاع غزة هو أرض فلسطينية تتمتع بالحكم الذايت يبلغ
عدد سكانها حوايل  1.85مليون نسمة وتقع عىل الساحل الرشقي
للبحر األبيض املتوسط عىل الحدود مع مرص وفلسطني املحتلة .وقد
ٍ
سنوات من الرصاع والعقوبات
تأث ّر قطاع الصحة فيها بشدة بسبب
ُ
ِ
والتدهور االجتامعي واالقتصادي ،وأرهق موظفو خدمات الرعاية
ظل انقطاع التيار
الصحية والرسيرية الفتقارهم إىل املوارد األساسية يف ّ
1
الكهربايئ املتكرر ونفاذ مخزون األدوية واملعدات األساسية .
تعترب الرعاية الصحية لألمهات يف غزة جزءا ً ال يتجزأ من الخدمة
الصحية ،فهناك بني  50إىل  60ألف والدة سنوية مبعدل  160طف ًال
جديدا ً يف اليوم الواحد ،ويتم إضفاء الطابع املؤسيس عىل كافة الوالدات
تقريباً إذ تنجب ربع النساء مبساعدة ممرضة/قابلة وثالثة أرباعهن
أقل من
بواسطة طبيب .2ومع ذلك ،يقيض ما يزيد عىل نصفهن (ّ )%58

ست ساعات يف املنشأة الطبية بعد الوالدة بسبب االكتظاظ يف غرف
األمومة ،وال تزال الرعاية ما بعد الوالدة يف مستوى غري مقبول من
حيث التغطية والجودة وتكرار زيارات النساء إىل املراكز الصحية إلجراء
فحوصات ما بعد الوالدة.

تعزيز الرعاية ما بعد الوالدة

تويص منظمة الصحة العاملية بش ّدة بإجراء الزيارات املنزلية يف األسبوع
األول من الوالدة لتعزيز صحة األمهات وجودة الفحوصات ،لكن بالنظر
إىل السياق والوضع الحايل يف غزة ،فإ ّن مخاطر نقص التغذية بني النساء
الحوامل واملرضعات واألطفال الرضّ ع ،وخاصة املواليد الجدد ،مرتفعة.
فعىل سبيل املثال ،هناك نقص كبري يف املغذيات الدقيقة ،إذ يعاين %75
من األطفال الذين تقل أعامرهم عن السنة من فقر الدم ،ويقدر بأ ّن
 %30من النساء الحوامل واملرضعات يعانني من فقر الدم ،3ويتم إرضاع
أقل من  %50من األطفال بشكل طبيعي حرصياً حتى عمر ستة أشهر.4

© UNICEF/Loujon Haki

أُ ِ
نشئ يف العام  2011برنامج الزيارات املنزلية بعد الوالدة للتصدي
لهذه املشاكل التي تعاين منها النساء الحوامل واملرضعات املعرضات
للخطر الشديد عاد ًة خالل األيام الثالثة األوىل بعد الوالدة ،وتعترب وزارة
الصحة الرشيك الرئييس يف هذا الربنامج وبدعمٍ من اليونيسف .ويهدف
الربنامج إىل إجراء زيارات منزلية لنحو  6آالف أ ّم وطفل حديث الوالدة
يف املحافظات الخمس يف قطاع غزة.

ال�نامج
تطوير ب

يت ّم تنفيذ برنامج الزيارات املنزلية لألمهات بعد الوالدة من قبل كادر
مؤلف من  45قابلة مدربة من وزارة الصحة واملؤسسات الرشيكة
ويتلقني تدريباً سنوياً .وتشمل الرعاية الغذائية الرئيسية املقدمة لألم
قياس مستويات الهيموغلوبني والجلوكوز يف الدم ،ويتم تقديم املشورة

الم�لية بعد الوالدة عىل أ
يركز برنامج الزيارة نز
وأطفالهن
المهات
ّ
الجدد المعر ي ن
ض� لمخاطر عالية
ّ
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 1تقرير األونروا www.unrwa.org/activity/health-gaza-strip
 2الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( ،)2015املسح العنقودي الفلسطيني متعدد
املؤرشات ( ،)2014التقرير النهايئ ،رام الله ،فلسطني
 3وزارة الصحة ( ،)2016دائرة مراقبة التغذية
 4اليونيسف ،حول الصحة والتغذية يف فلسطني.
www.unicef.org/sop/what-we-do/health-and-nutrition
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ب� مقدمي الرعاية الصحية أ
والمهات
ال�نامج عىل إقامة عالقات أقوى ي ن ّ
ساعد ب

لألمهات حول أهمية الطعام املغذي وتناول أقراص الحديد وإحالتهن
إىل املراكز الصحية للحصول عىل مكمالت الحديد عند االقتضاء،
فضالً عن خدمات أخرى مبا فيها فحص العالمات الحيوية لألم (درجة
الحرارة ،والنبض ،والتنفس ،وضغط الدم) ،بينام تشمل رعاية الطفل
قياس الوزن والطول وتقديم املشورة بشأن الرضاعة الطبيعية الحرصية
وقضايا الرتبية إىل جانب فحص املولود الجديد للتأكد من منوه الطبيعي
وإحالته إذا لزم األمر.

ال�نامج
تقييم ب

ت ّم إجراء تقييم خارجي لربنامج الزيارات املنزلية بعد الوالدة يف شهر
يونيو/حزيران  2018يُغطي الفرتة ما بني العامني  ،2016-2011من
خالل إجراء مقابالت مع نحو  130شخصاً ،مبن فيهم ممرضات التوليد
الاليت يقمن بالزيارات املنزلية واألمهات واآلباء وامل ُبلِغون الرئيسيون.
مع ذلك ،فإ ّن االفتقار إىل ٍ
خط أسايس ونظامٍ قوي للرصد والتقييم جعل
من الصعب تقديم أدلة إحصائية عن تأثري الربنامج ،وبالتايل فإ ّن نتائج
فعالية الربنامج تقترص عىل البيانات النوعية والرصدية.
بشكلٍ عام ،يُعتقد بأ ّن الربنامج عمل عىل زيادة القدرة عىل القيام
بزيارات منزلية لتشجيع تغذية الرضع واألطفال الصغار والرضاعة
الطبيعية الحرصية ودعم األطفال م ّمن ال يتم إرضاعهم طبيعياً عند
الحاجة .وقد خلص التقييم إىل أ ّن األنشطة املجتمعية واملنزلية زادت
مستوى التفاهم واالحرتام املتبادلني بني مقدمي الخدمات الصحية
والنساء ،وقد ساعد ذلك القابالت عىل إجراء زيارات منزلية إلقامة
عالقات أقوى مع األمهات وبناء الثقة ومتكني األمهات من طرح املزيد
من األسئلة حول صحته ّن وصحة أطفاله ّن.

فوائد ال�نامج أ
للمهات والقابالت
ب

قالت األمهات اللوايت متّت مقابلته ّن إ ّن الربنامج كان ف ّعاالً للغاية يف
إيقاف املامرسات التقليدية الضارة كإعطاء األطفال شاي األعشاب
واستخدام السكر املتبلور لعالج الريقان واستخدام املواد امل ُ ّرة لفطام
الطفل ،وكان هناك معدل رضا مرتفع للغاية بني األمهات املشاركات
اللوايت تحدثن أيضاً عن زيادة يف مستوى احرتام الذات والثقة.

كام اكتسبت القابالت رؤى جديدة يف تدريبه ّن كزائرات للمنازل
العائلية ،ال سيام فيام يتعلق مبامرسات التغذية والرضاعة الطبيعية
والنظافة الصحية إىل جانب تنمية الطفولة املبكرة (وهو مجال ت ّم
تضمينه مؤخرا ً يف دورهن كقابالت) .عالوة عىل ذلك ،أشار مقدمو
الخدمات الصحية وامل ُبلِغون الرئيسيون إىل النجاحات الرئيسية مبا أنّهم
متكّنوا من إنقاذ أرواح أو اكتشاف مضاعفات وإحالة الحاالت يف الوقت
املناسب عىل الرغم من أ ّن هذه املسائل مل ِ
يأت التقييم عىل ذكرها.

مواجهة التحديات والدروس المستفادة

أبرز التقييم أيضاً عددا ً من الطرق لتحسني جودة الرعاية بعد الوالدة
وإدماجها بشكلٍ أفضل يف خدمات صحة األم والطفل .وقد شملت
التوصيات رضورة توحيد املبادئ التوجيهية ملا بعد الوالدة وتنسيق
الخدمات التي تق ّدمها كافة الجهات املعنية وبناء نظام معلومايت
مركزي لتوثيق عملية تنفيذ الربنامج ورصدها .لكن نظرا ً للقيود
املالية ،اضطر الربنامج إىل الرتكيز عىل حاالت الحمل ذات الخطورة
العالية/الوالدات شديدة الخطورة والنساء اللوايت أصبحن أمهات أل ّول
مرة بدالً من تغطية كافة األرس .مع ذلك ،يحتاج الربنامج إىل معالجة
كل شامل للرعاية ما بعد الوالدة
املخاوف بشأن عدم وجود منهج ّ
وعدم وجود بروتوكول مح ّدث من أجل ضامن استدامة التمويل
الخارجي املستمر ،فضالً عن غياب اسرتاتيجية مح ّددة إلرشاك اآلباء
وأفراد األرسة املمتدة كاألجداد.
لقد أسهمت الزيارات املنزلية يف تسهيل عملية اتباع نهج أكرث تخصيصاً
وسمحت بفهمٍ أعمق للمشاكل التي تواجهها النساء يف الربنامج ،فقد
أدركت األمهات أنه ّن بحاجة إىل رعاية ما بعد الوالدة ألنفسه ّن وليس
فقط ألطفاله ّن .باإلضافة إىل ذلك ،من قام بالزيارة املنزلية كان قادرا ً
محسنة من خالل بناء عالقات أقوى مع املستفيد،
عىل تقديم خدمات ّ
وكان يُنظر إىل الرعاية بعد الوالدة كجانب روتيني من دوره .ويع ّد
توفري خدمات عالية الجودة ،مبا فيها االستهداف األفضل ومعايري اختيار
النساء الحوامل واملرضعات املع ّرضات لخطورة عالية ،أمرا ً هاماً للغاية
لتحقيق نتائج مبهرة .ومع ذلك ،ينبغي النظر يف التوثيق والربمجة
القامئة عىل األدلة من البداية وحتى نهاية التدخل.
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اليافع� �ف
ين
معالجة فقر الدم لدى
ي
مدرس
أفغانستان من خالل برنامج
ي

(من ي ن
اليم� إىل اليسار) الدكتورة زكية معروف ،أخصائية تغذية لدى اليونيسف ف ي�
أفغانستان
ن
الوط�/مستشار
الدكتور م .همايون لودين ،مدير التغذية العامة ومسؤول التغذية
ي
بوزارة الصحة العامة ف ي� أفغانستان
سوزان فورمان ،مديرة التغذية لدى اليونيسف ف ي� أفغانستان

مقدمة

تدريب المد ّر ي ن
س�

يوجد يف أفغانستان نحو  7.7مليون يافع ويافعة يف الفئة العمرية -10
 ،19نصفهم من الفتيات .توفّر هذه املرحلة العمرية فرصة ثانية للنمو
بعد أول  1000يومٍ  ،لك ّن الزواج املبكر والحمل يف هذه الفئة العمرية،
واللذين يحدثان بشكلٍ أسايس يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
مثل أفغانستان ،ميكن أن يؤ ّديا إىل سوء التغذية ،إذ يبلغ فقر الدم بني
اليافعات  ،%30.9يف حني أ ّن النحافة يف هذه الفئة العمرية (بنا ًء عىل
مؤرش كتلة الجسم) تبلغ .1 %8

كان التدريب للمدرسني يف مراكز التنسيق واملرشفني األكادمييني أمرا ً
رضورياً أل ّن الربنامج كان جديدا ً يف مجال التغذية يف أفغانستان يتم
تقدميه من خالل املدارس ،علامً أ ّن بعض املدارس يف البالد تعمل عىل
فرتتني إىل ثالث فرتات يف اليوم الستيعاب كافة الطالب ،وهناك فريق
بكل فرتة ،ولذلك ت ّم ترشيح ُمد ِّر ِس ْي يف مراكز التنسيق
إداري خاص ّ
لكل فرتة وتدريبهم عىل تنسيق برنامج التزويد األسبوعي من حمض
الفوليك والحديد.

وتشري التقديرات إىل أ ّن  3.7مليون طفل ترتاوح أعامرهم بني 17-7
سنة ،منهم  2.2مليون فتاة ،ال يذهبون إىل املدارس يف أفغانستان.
ويتواجد أكرث من  %80من هؤالء األطفال يف األقاليم السبعة األكرث
تعرضاً للنزاعات وانعدام األمن (أروزجان ،زابول ،هيلمند ،قندهار،
باكتيكا ،لوجان ،وردك) ،والنسبة األكرب من الفتيات اللوايت ال يذهنب إىل
املدرسة كانت يف إقليم أورزجان حيث بلغت  .%97.9مع ذلك ،زاد عدد
األطفال امللتحقني مبقاعد الدراسة تسعة أضعاف منذ العام  2001إىل
أكرث من  9.2مليون طفل يف العام  ،2015وشكّلت منهم الفتيات نسبة
.2 %39

ويتضمن الربنامج عملية توزيع املكمالت يف «يوم ثابت» ومح ّدد بواقع
مرةواحدة يف األسبوع وعملية مشورة وتواصل ،فضالً عن توزيع رسائل
حول فوائد تناول الكمية الكافية من الحديد ،مبا فيها زيادة اإلنتاجية
الذهنية والجسدية ،وحول املخاطر الطويلة األجل لفقر الدم لدى
اليافعني مبا يف ذلك الوفيات بني األمهات واألطفال الجدد .ويتم تدريب
املدرسني عىل تقديم املشورة الغذائية ذات الصلة كالتعريف مبصادر
األغذية الغنية بالحديد ومثبطات امتصاص الحديد مبا فيه تجنب
تناول الشاي مع الوجبات .كام يوفر الربنامج فرصة لتقديم املشورة
بشأن الصحة اإلنجابية ومخاطر الحمل يف س ّن املراهقة .باإلضافة إىل
ذلك ،ت ّم دمج الربنامج للفتيات اليافعات يف السياسة الوطنية للصحة
املدرسية إىل جانب مبادرات أخرى مثل إدارة النظافة الشخصية خالل
فرتة الحيض ،والتي تهدف إىل تحسني نسبة االلتحاق باملدارس ونوعية
التعلّم لليافعات واستمرارية الرعاية والتغذية لليافعات واألمهات.

المدرس
ال�نامج
ب
ي

يتطلّب نهج دورة الحياة معالجة فقر الدم عند األطفال واليافعني.
وقد رشعت وزارتا الصحة العامة والرتبية والتعليم منذ العام  2015يف
تقديم برنامج أسبوعي لتزويد الفتيات اليافعات يف املدارس (19-10
سنة) بحمض الفوليك والحديد لتحسني أدائه ّن املدريس وتعزيز مخزون
الحديد لديهن قبل الحمل من أجل حياة إنجابية صحية .كام يحتوي
الربنامج أيضاً عىل مك ّون للتخلص من الديدان لدى كافة الطالبات من
أجل زيادة مستوى امتصاص الحديد وتعزيز الصحة العامة.
وهناك مذكرة تفاهم تح ّدد األدوار واملسؤوليات الواضحة لكل وزارة
جرى التوقيع عليها يف البداية ملدة ثالث سنوات ( )2017-2015لكن ت ّم
تجديدها حتى العام  .2023وقد وصل الربنامج يف نهاية شهر ديسمرب/
كانون األول  2018إىل  1.16مليون طالبة ( 19-10سنة) يف  34إقليامً
لتزوديه ّن مبكمالت الحديد وحمض الفوليك.
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ال�نامج
تقييم أداء ب

ت ّم تقديم الدعم للوزارتني يف تطوير خطط املراقبة السنوية ،مبا يف ذلك
إنشاء قاعدة بيانات وطنية لربنامج التزويد باملكمالت.
وقامت دراسة أجريت يف العام  2018بتقييم أداء الربنامج من خالل
إجراء مقابالت مع  1600طالبة يف  40مدرسة يف أربعة أقاليم لتحديد
الدروس املستفادة من الربنامج ،3وقد جدت أ ّن هناك زيادة يف الوعي
بفقر الدم وتعريفه (انخفاض مستويات الهيموغلوبني يف الدم) بني
1
2

مسح التغذية الوطني يف أفغانستان ()2013
الخطة االسرتاتيجية الوطنية للتعليم ( )2021-2017لوزارة الرتبية والتعليم ()2016
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Zakia Maroof/ UNICEF

طالبات ف� طريقهن إىل نز
بنجش�
الم�ل من المدرسة ف ي� إقليم
ي
ي

الطالبات ( %92منهن) وأظهرت  %69من الفتيات معرفة باألعراض
املرتبطة بفقر الدم كانخفاض مستويات الطاقة وضيق التنفس ،لكن مل
يكن لدى الكثري منه ّن معرفة بكيفية الوقاية من فقر الدم .كام توصلت
الدراسة إىل وجود مستوى أعىل من الهيموغلوبني لدى املشاركات
اللوايت اشرتكن يف الربنامج لفرتة أطول مقارنة مبن شاركن حديثاً ،األمر
الذي يشري إىل أ ّن الربنامج رمبا أسهم يف تعزيز النتائج الصحية لدى
الطالبات اليافعات.

وتوريد أقراص حمض الفوليك والحديد وأقراص التخلص من الديدان)
تقوم اليونيسف بتمويلها حالياً عرب مصادر متويل مختلفة ،إذ ال متلك
الحكومة موارد كافية لتوفري الدعم الكامل ،مبا فيه رشاء أقراص حمض
الفوليك والحديد .باإلضافة إىل أن الوصول إىل كافة الفتيات اليافعات،
وال سيام غري امللتحقات باملدارس ،ميثّل تح ّدياً كبريا ً .حتى بالنسبة
للملتحقات باملدارس ،فإ ّن إغالق املدارس املتكرر بسبب انعدام األمن
والكوارث الطبيعية والظروف الجوية تس ّبب فجوات يف عملية توزيع
املكمالت.

ت ّم طرح الربنامج ألول مرة يف  10أقاليم وركز عىل استخدام االتصاالت
الشخصية للتعبئة املجتمعية ،وكان أحد التحديات الرئيسية هو التقيد
مبكمالت حمض الفوليك والحديد وظهور مشاكل عرب وسائل التواصل
االجتامعي السلبية التي ربطت املكمالت بالعقم لدى النساء (حيث
كان هناك اعتقاد بأ ّن أقراص حمض الفوليك والحديد كانت عبارة عن
حبوب منع الحمل).

الدروس المستفادة

التحديات
مواجهة
ّ

واستجاب ًة لذلك ،جرى إطالق حملة إعالمية وطنية لدعم قبول املجتمع يف
املرحلة الثانية من الربنامج عندما ت ّم توسيع نطاقه ليشمل كافة األقاليم.
وقد وجد التقييم الذي أجري للربنامج أ ّن الرسائل التي بثّت عرب التلفزيون
وغريها من وسائل اإلعالم ساهمت يف زيادة املعرفة واملعلومات حول فقر
الدم لدى الطالبات واملد ّرسات .يف حني أكدت تقارير املراقبة أ ّن الحملة
أي
اإلعالمية لعبت دورا ً محورياً يف زيادة الوعي حول الربنامج وإزالة ّ
لبس لحق به .وملعالجة القضية بشكلٍ أكرب ،تم تطوير مجموعة من مواد
التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ ونرشها عىل ٍ
فئات مختلفة مثل
أولياء األمور والطواقم التدريسية والطالبات والزعامء الدينيني والجهات
املعنية والفاعلة األخرى يف املجتمع املحيل.
وتحتاج إدارة سلسلة التوريد إىل املزيد من التطوير يف مجال تباين
املعطيات والبيانات ما بني نظام معلومات إدارة التعليم املركزي
والبيانات الواردة من األقاليم .ومن أجل معالجة هذه املشكلة ،ت ّم
تضمني مستويات العرض يف قاعدة بيانات الربنامج املنقحة الستيعاب
بيانات األقاليم ،األمر الذي سيساعد يف توفري تنبؤات وعمليات توزيع
أكرث دقة.
وتواجه مكمالت حمض الفوليك والحديد للفتيات اليافعات تح ّديات
االستدامة نظرا ً أل ّن جميع مكونات الربنامج (التدريب والرصد واإلبالغ

هناك حاجة إىل ٍ
وقت كاف إلنشاء بيئة مؤاتية .ولو كانت هناك فرتة
أطول خالل مرحلة البدء باملرشوع ،لكان هناك مستوى تنسيق أفضل
بني املنظامت املعنية وفرصة إلجراء تقييم أسايس للحصول عىل بيانات
للمقارنة .ففي الوقت الذي بدأ فيه التقييم ،كان الربنامج قيد التنفيذ
بالفعل يف بعض األقاليم ،لذا تقوم الدراسة عىل عمل مقارنة بني
الطالبات يف األقاليم حيث بدأ تنفيذ الربنامج قبل فرت ٍة طويلة والطالبات
يف األقاليم التي بدأت بالربنامج قبل أقل من شهر.
تسلط التجارب املستقاة من الربنامج منذ بداية تنفيذه يف أفغانستان
الضوء عىل الحاجة إىل زيادة الوعي واملعرفة بني كافة الجهات املعنية
كأولياء األمور والطواقم التدريسية وأفراد املجتمع (مبن فيهم الزعامء
الدينيون وغريهم من ص ّناع القرار) قبل عملية التكملة الفعلية .وقد
تحسن االلتزام بالربنامج بدرجة كبرية بعد الحملة اإلعالمية لكن تنفيذ
ّ
مثل هذه الحمالت الوطنية باهظ التكلفة ويتطلب الكثري من املوارد.

الخطوات التالية

مث ّة خطط لتوسيع نطاق الربنامج ليشمل يافعات غري ملتحقات
باملدارس ،بدءا ً من مراكز التعلّم الرسيع يف العام  2019حيث ترت ّدد
ألسباب مختلفة وبالتايل فه ّن أكرب
عليها فتيات مل يلتحقن باملدرسة
ٍ
سناً من زميالتهن األخريات .وبهدف زيادة الوعي بالربنامج عىل
مستوى املجتمع املحيل ،من املقرر إجراء دراسة تص ّورية يف نهاية
العام  2019إليجاد طرق مبتكرة لزيادة االلتزام بالربنامج.
 3الرصد والتقييم من قبل طرف ثالث للتقرير النهايئ ملرشوع التزويد األسبوعي مبكمالت الحديد
وحمض الفوليك ،مركز أبحاث رسايا ()2018
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كرس حلقة سوء التغذية:
ين
لليافع� ف ي� نيبال
تصميم برنامج
م� راج جياوال ،المدير أ
ين
الول للخدمات الصحية ف ي� برنامج  Suaahara IIف ي� نيبال
ي
كابيتا أريال ،مديرة التمريض المجتمعي لدى حكومة نيبال
ئ
أخصا� برامج الصحة ف ي� برنامج Suaahara II
جيانو نوبان،
ي
ف
كيشاب ش�يسثا ،مدير دائرة المياه والرصف الصحي والنظافة ي� برنامج Suaahara II
إندرا دوج ت
وتغي� السلوك ف ي� برنامجSuaahara II
كشي�ي ،مديرة التواصل االجتماعي ي
ف
فيميال سابكوتا ،مديرة التغذية ي� برنامج Suaahara II
بوجا باندي رانا ،نائبة رئيس الحزب ف ي� برنامج Suaahara II
كب�ة المستشارين ي ن
الفني� للتغذية المتكاملة والرصد والتقييم والبحث ف ي� برنامج Suaahara II
الدكتورة كندة كاننغهام ،ي
1

مقدمة

إ ّن املراهقة هي فرتة من النمو البدين الرسيع وتأيت يف املرتبة الثانية
بعد الطفولة من حيث رسعة النمو ،إذ يتحقق فيها نحو  %25من الطول
وما يصل إىل  %50من الوزن املثايل ،وبالتايل عدم ات ّباع نظام غذايئ
ٍ
رض بالنمو .2وتشمل هذه الفرتة اآلباء
كاف خالل هذه الفرتة ميكن أن ي ّ
الحاليني واليافعني واليافعات األصغر سناً الذين قد يكونون أمهات
وآباء يف املستقبل ،ومن ث ّم فإ ّن صحتهم ورفاهيتهم الغذائية ال تؤثر يف
حياتهم فحسب بل تؤثر أيضاً عىل الحالة الصحية والغذائية ألطفالهم
الذين ميثلون األجيال املقبلة ورأس املال البرشي للدولة .وميكن أن
يساعد الحد من سوء تغذية اليافعني عىل كرس حلقة سوء التغذية بني
األجيال ،وعىل املدى القصري تحسني الرفاه البدين والعقيل واالجتامعي
والعاطفي لليافعني.

ين
وصحتهم ف ي� نيبال
تغذية
اليافع� ّ

يشكّل اليافعون يف نيبال ربع إجاميل عدد السكان ،3وتعترب سوء التغذية
مشكلة صحية عامة رئيسية .ويبلغ معدل انتشار فقر الدم  %44بني
اليافعات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  15و 19سنة و ِق َص القامة (دون
 145سم)  ،%10والنحافة (وفق مؤرش كتلة الجسم للفتيات)  .4 %30ويع ّد
التنوع الغذايئ أحد املح ّددات الهامة للصحة الغذائية أل ّن تلبية الحد األدىن
من التنوع الكايف يتطلب أن يتناول الفرد الطعام عىل األقل من خمس
مجموعات من املجموعات الغذائية العرش .لك ّن التنوع الغذايئ متدنٍ
يف نيبال ،إذ يُظهر أحدث مسح دميوغرايف للصحة أ ّن الفتيات اليافعات
املتزوجات األكرب سناً ( 10-15سنة) يتناولن أطعمة يف املتوسط منأربع
مجموعات غذائية من أصل  10مجموعات موىص بها.5
وقد جرى تعيني أكرث من ألف منشأة صحية يف جميع أنحاء البالد
كمراكز خدمة صديقة لليافعني من قبل وزارة الصحة والسكان تعمل
عىل تقديم خدمات متّت مالءمتها وفقاً الحتياجات اليافعني وتشمل
ٍ
أوقات مناسبة ،والحفاظ عىل الخصوصية
مرافق صحية مفتوحة يف
والرسية للحصول عىل املشورة من قبل مق ّدمي الخدمات الصحية،
وتدريب مناسب لهذه الفئة العمريةـ غري أ ّن هذه الخدمات محدودة
ٍ
وتواجه عددا ً من التحديات مثل قلة وعي اليافعني باملراكز ،والخجل،
والقواعد االجتامعية والثقافية السلبية ،واملواقف تجاه الصحة الجنسية
واإلنجابية لليافعني.6
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حزمة التدخالت المدرسية

برنامج  Suaahara IIهو برنامج للتغذية متعدد القطاعات يتم تنفيذه
يف  42مقاطعة من أصل  77مقاطعة يف نيبال .ويستهدف يف املقام
األول األرس يف فرتة  1000يوم منذ بداية الحمل وحتى السنة الثانية
من عمر الطفل .وقد عمل الربنامج يف العام  2018عىل إطالق حزمة
متكاملة ومدروسة من التدخالت تستهدف اليافعني بالتنسيق مع
الجهات الحكومية الفاعلة يف  84مدرسة ثانوية يف املناطق املحرومة
يف أربع مقاطعات حيث يعمل الربنامج .وعىل الرغم من وجود أدلة
محدودة لتوجيه برامج تغذية اليافعات ،متّت االستعانة باملبادئ
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن تنفيذ إجراءات ف ّعالة لتحسني
تغذية اليافعات لتصميم حزمة الربنامج ،إذ تركّز التدخالت عىل
اليافعات األصغر سناً ( 15-10سنة) وبالتايل تستهدف الطالبات يف
الصفوف من السادس إىل الثامن ،ويرجع ذلك جزئياً إىل أ ّن معتقداتهن
أقل ترسخاً وميكن الوصول إىل الكثري منهن يف املدارس .وتتامىش املبادرة
ّ
مع برنامج التمريض املدريس الحكومي واسرتاتيجية صحة وتنمية
اليافعني التي جرى اعتامدها يف الفرتة األخرية.
ولتعزيز معرفة اليافعات ومامرساتهن املتعلقة بالصحة والتغذية
واملياه والرصف الصحي والنظافة ،وبالتايل تقليل سوء التغذية وضعف
املستوى الصحي ،ت ّم اختيار املواضيع التالية إلدراجها يف مناهج
التغذية املتكاملة للمد ّرسني والطالب :املامرسات الغذائية ،وتناول
أقراص التخلص من الديدان وأقراص الحديد وحمض الفوليك بحسب
 1برنامج ( Suaahara IIالتغذية الجيدة) هو برنامج متعدد القطاعات متوله الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية باستثامر بلغ  63مليون دوالر أمرييك ملدة خمس سنوات (-2016
 )2021لدعم نرش اسرتاتيجيات خاصة بالتغذية وحساسة للتغذية يف  42منطقة من أصل
 72منطقة.
 2منظمة الصحة العاملية ،تغذية اليافعني :استعراض للحالة يف بلدانٍ مختارة يف جنوب رشق
آسيا .املكتب اإلقليمي لجنوب رشق آسيا :منظمة الصحة العاملية .2006
 3التعداد الوطني للسكان واملساكن  ،2011كامتاندو ،نيبال :املكتب املركزي لإلحصاء .2012
 4وزارة الصحة ،املسح الدميغرايف والصحي يف نيبال  ،2016كامتاندو ،نيبال.
 5صندوق األمم املتحدة للسكان .تقييم معوقات العرض التي تؤثر عىل جودة الخدمات
الصديقة لليافعني والحواجز التي تحول دون االنتفاع من الخدمات ،كامتاندو ،نيبال :صندوق
األمم املتحدة للسكان واليونيسف وشعبة صحة األرسة .2015
www.who.int/nutrition/publications/guidelines/effective-actions- 6
improving-adolescent/en
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مقاالت أصلية
الربوتوكوالت الحكومية ،واستشارة املؤسسات الصحية بشأن مشاكل/
قضايا متعلقة بالصحة والتغذية ،ومعالجة مياه الرشب ،وغسل اليدين
باملاء والصابون يف األوقات الحرجة ،والحفاظ عىل النظافة يف فرتة
الحيض ،وتأخري الزواج ومواصلة التعليم .ويتمثل النهج الشامل يف
اإلرشاك املكثف لليافعات لزيادة وعيهن بأهمية املامرسات الصحية
والتغذوية األساسية لحياتهن وتزويدهن باملعرفة واملهارات واإلمكانيات
لتحمل املسؤولية عن هذه القضايا والرتويج لها يف مجتمعاتهن املحلية.
وقد بدأ تصميم املرحلة التجريبية من الربنامج بعقد مناقشات داخلية،
مبا فيها التشاور مع خرباء محليني ودوليني من أجل التوصل إىل توافق
يف اآلراء بشأن األهداف ومجاالت الرتكيز .وكان مفتاح ذلك إنشاء مواد
ف ّعالة للربنامج ،مبا يف ذلك مذكرات للطلبة والطاقم التدرييس تحتوي عىل
إرشادات رئيسية حول األداء وتعمل أيضاً كوسيلة مساعدة للعمل .وقد
ت ّم تنقيح املواد بعد اختبار املفهوم يف املدارس ومشاركتها مع السلطات
الحكومية وخرباء محليني ودوليني .وتتمثّل الخطوة التالية يف تدريب
ثالثة مد ّرسني يجري اختيارهم يف كل مدرسة ومنسقي الصحة والتعليم
بالحكومة املحلية إىل جانب موظفني فنيني ومرشفني ميدانيني بهدف
استخدام حزمة املناهج الدراسية من أجل تسهيل مناقشات األقران ،فيام
يع ّد التوثيق والرصد للربنامج جزءا ً من األنشطة الجارية.

النظ�
النظ� إىل ي
التع ّلم من ي

مبجرد اكتامل التدريبات ،ستقوم الطالبات املد َّربات أو من يُعرفن باسم
«طالبات املوارد» مبشاركة معارفهن الجديدة مع أقرانهن مبعدل طالبة
أي وقت وبشكلٍ رسمي وغري رسمي
واحدة لكل خمس زميالت يف ّ
أثناء زيارة ركن ( sathiالصديق) .ويجري إنشاء هذه الزوايا يف املدارس

الثانوية املختارة وستُتاح فيها مواد صحية وتغذوية متعلقة باليافعات
وسيتم استخدامها أيضاً يف االجتامعات واملشاركات والتفاعالت األخرى
بني الطالبات/الزميالت .كام ابتكر برنامج  Suaahara IIحلقات استنادا ً
إىل أسلوب النظراء هذا إلدماجها يف برنامج إذاعي موجود مسبقاً
لليافعات يُسمى «الدردشة مع أفضل صديق» ،وبالتايل ستتمكن
الطالبات من االستامع إىل الربنامج ومناقشة محتوياته مع بعضهن
البعض يف الزوايا ،ويجري حالياً إنشاء نظام من لوحات الصحة والتغذية
كل ستة أشهر.
املدرسية واستخدامه ملراجعة التق ّدم املحرز والفجوات ّ
وسيتم إجراء تقييم ألداء الطالبات وطالبات املوارد ،فضالً عن معارف
ومامرسات جميع املشاركني ،بحضور املدرسني والطالب ولجان إدارة
املدارس وممثيل أولياء األمور.

الخطوات التالية

شق تعليمي يركّز عىل الصحة
يحتوي برنامج  Suaahara IIأيضاً عىل ّ
والرفاهية التغذوية للفتيات اليافعات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني
 10و 19سنة ،وسيقوم بتتبع مجموعة تض ّم أكرث من ألف فتاة مل ّدة
أربع سنوات عىل األقل للحصول عىل فهمٍ أفضل لهذه الفئة العمرية
الخاضعة للدراسة والرقابة وللمساعدة يف ملء فجوات املعرفة املحلية
والدولية ،وخاصة حول تطلعات اليافعات ومعرفتهن ومامرساتهن يف
مجال التغذية والصحة واملياه والرصف الصحي.
وبعد االنتهاء بنجاح من املرحلة األولية ،هناك خطط لتوسيع نطاق
الربنامج يف العام  2020بحيث يشمل  102مدرسة متبقية واستهداف
الصفوف من السادس إىل الثامن يف املناطق البؤرية األربع ،بالتعاون مع
وزاريت الصحة والتعليم والحكومات املحلية.

ين
اليافع�
بالجابة عىل مسح الصحة والتغذية الخاص بب�نامج
طالبات يقمن إ

Min Raj Gyawali
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املوارد
WFP/Anne Poulsen

ن
الوط� للإغاثة ف ي� قرية بيالن ديري
ال�نامج
ب
ي
ف ي� إثيوبيا

أدوات بع� ت
االن�نت
خدمة النساء – ملخصات السياسات

«الخدمة من أجل األفضل» هي عبارة عن حملة للمنارصة والتواصل قامئة عىل األدلة لتعزيز صحة الفتيات
والنساء وحقوقهن .وتع ّد ملخصات السياسات التي صيغت بالتشاور مع خرباء يف هذه القضايا عنرصا ً أساسياً
يف الحملة وتتعلق بـ 12مجاالً استثامرياً مبا فيه تحسني صحة وتغذية األم والوليد ،وتعزيز التمكني االقتصادي
للمرأة ،وتحسني البيانات واملساءلة للفتيات والنساء.
www.womendeliver.org

أداة جديدة للبحث عن بيانات االبتكار الزراعي

يعترب  GARDIANأول محرك بحث عن البيانات واملنشورات الزراعية يف  15مركزا ً من مراكز منظمة
 CGIARو 11بنكاً للجينات .ويتيح للمستخدم فرصة العثور عىل املعلومات الزراعية برسعة وسهولة .يُرجى
االطالع عىل الفيديو التوضيحي ملعرفة املزيد عن إمكانيات هذا املحرك البحثي.

بيانات عن سوء التغذية الحاد

تتوفر يف الوقت الحايل بيانات اليونيسف  Nutridashالجديدة حرصياً للجميع عىل موقع حالة سوء
التغذية الحاد.
هناك ثالث طرق للوصول إىل البيانات املتعلقة بأكرث من  30مؤرشا ً عىل حالة سوء التغذية الحاد والتفاعل
معها واستكشاف البيئة التمكينية لربامج سوء التغذية الحاد والعرض والطلب عليها وجودتها من مصادر
متعددة ،مبا فيها اليونيسف والتقديرات املشرتكة ومصادر رصد التغذية الوطنية الفرعية:
ف
نيج�يا
س�يل بلس” ي� ي
أم تطعم طفلها “سوبر ي

 .1خرائط عاملية لكل من البيانات الوطنية ودون الوطنية التي تسمح بالتفاعل مع بيانات اليونيسف
 Nutridashوالتقديرات املشرتكة عىل املستوى القطري وبيانات التغطية عىل املستوى دون الوطني.
 .2الرسوم البيانية التي تقارن البيانات القطرية واإلقليمية ومتكّن مبرور الوقت من مقارنة املؤرشات عرب
السنوات بحسب البلدان واملناطق.
ٍ
 .3بيانات البلدان الفردية املتاحة عىل صفحات البلدان التي تعرض كافة املعلومات املتاحة لبلد معني يف
صفح ٍة واحدة.

الرضع وصغار أ
دورة تعليمية ت
الطفال
إلك�ونية مجانية حول تغذية ّ

قامت منظمة  Alive & Thriveواليونيسف وشبكة عاملية من الخرباء يف مجال «تغذية الرضّ ع وصغار
األطفال»  IYCFبتطوير دورة تعليمية إلكرتونية مجانية بعنوان «االستثامر يف تغذية الطفل» ذات صلة
بأخصائيي الصحة والتغذية العاملني يف مجال الرعاية الصحية األولية واملجتمعات املحلية .وتنقسم الدورة إىل
تسع وحدات ،مبا فيها وحدات حول مهارات املشورة ،والرضاعة الطبيعية ،والتغذية التكميلية ،وتقييم النمو.
وميكن االطالع عىل النسختني اإلنجليزية والفرنسية من خالل الرابط التايل:
www.iycfhub.org

دورة القيادة ف ي� غرب أفريقيا

WFP/Santosh Shahi

26

تنظم مؤسسة  Transform Nutritionيف غرب أفريقيا دورة لتطوير القيادة بعنوان «قيادة التغيري يف مجال
التغذية» باللغة الفرنسية يف العاصمة السنغالية داكار ما بني  21و 25أكتوبر/ترشين أول  2019بهدف بناء
القدرات القيادية للمشاركني من دول غرب أفريقيا وإرشادهم لتوظيف هذه املهارات القيادية يف إحداث
تغيري يف ٍ
بيئات متعددة القطاعات لتعزيز مستوى التغذية .يُرجى زيارة الرابط التايل:
https://westafrica.transformnutrition.org/news/new-francophone-short-course-onleading-change-in-nutrition-october-2019
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حتديث عن حركة نطاق توسيع التغذية SUN

ت
روباخي� ،جهة االتصال مع الحكومة ف ي� حركة  Sunمن
الدكتور يك�ان
ي
نيبال ،وكريستوفر مبوي ،جهة االتصال التابعة بل�نامج  CAADPمن
زامبيا ،أثناء تدربهما عىل تقديم رسائل المنارصة وحشد الدعم

يعتمد تق ّدم «حركة توسيع نطاق التغذية» بشكلٍ كبري عىل جهات
التنسيق الحكومية الوطنية لتعبئة الجهات املعنية داخل البلد الواحد
والتقائهم ببعضهم البعض ومواءمة املساهامت وتنفيذ خطط متعددة
القطاعات لتعزيز مستوى التغذية .وتعترب جهات التنسيق املركز
ملنصات التغذية التابعة للجهات املعنية املتعددة ،وتضم منظمني
حل املشاكل .وباإلضافة إىل فهم
وميسين ومنسقني ومن يعمل عىل ّ
ّ
الجوانب املتعلقة بالصحة ذات الصلة بسوء التغذية والتعقيدات
يتعي عىل جهات التنسيق التصدي
املتعلقة مبقاربات ال ُنظُم الغذائيةّ ،
لتضارب املصالح وحشد األفراد من مختلف التوجهات واآلراء لدعم
رؤية واحدة مشرتكة وهي احتامل وجود فرصة أكرب للتغلب عىل كافة
أشكال سوء التغذية عند توحيد القوى والجهود والتعاون بفعالية.
ح ّدد تقرير التغذية العاملي يف العام  2015القيادة كعامل رئييس يح ّد
من التقدم يف إجراءات التغذية متعددة القطاعات .وقد أبرز الحاجة
إىل أهمية معالجة الثغرات القيادية من أجل تعزيز نتائج التغذية،
وشكّل ذلك حافزا ً لـ«حركة توسيع نطاق التغذية» لوضع اسرتاتيجية
بهدف دعم القدرات الوظيفية لنقاط اتصال وجهات التنسيق التابعة
للحركة ،إىل جانب رشكاء رئيسيني مثل منظمة ( +MQSUNتعظيم
جودة توسيع نطاق التغذية) ،والتغذية الدولية ،واملعهد الدويل لبحوث
السياسات الغذائية ،والربنامج األفريقي القيادي يف مجال التغذية .وقد
ت ّم تحديد الزراعة أيضاً باعتبارها مجاالً كانت هناك حاجة ماسة فيه
للقيادة التغذوية ،واستهدفت االسرتاتيجية برامج مثل الربنامج الشامل
للتنمية الزراعية يف أفريقيا .CAADP
وقد شارك  15خبريا ً من نيبال ،ورسيالنكا ،وليبرييا ،وزامبيا ،وغامبيا،
وليسوتو ،وكينيا ،مبن فيهم جهات التنسيق التابعة للحركة والربنامج
الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا ،يف دورة تدريبية ملدة ثالثة أيام قبل
املشاركة مع آخرين يف منتدى  EATالغذايئ يف ستوكهومل يف شهر يونيو/
حزيران  .2019وساهم التنوع يف املناصب والوظائف عرب سلسلة التغذية،
سواء أكان يف املجال الصحي والزراعي أم عىل املستوى السيايس والتقني،
ٍ
مناقشات مثمرة .وقد طُلِ َب من املشاركني دخول القاعة بدون
يف إجراء

تحديثات “حركة توسيع
نطاق التغذية”:
بناء مهارات القيادة
التغذوية ف ي� الدول حيث
تتواجد الحركة
مسميات أو ألقاب والتعلّم من بعضهم البعض من أجل منوهم الذايت،
لكن كان عىل التدريب تحقيق توازن جيد بني العمل عىل مواضيع مثل
الوعي الذايت وتقديم املزيد من الدعم املتعلق باملحتوى.
لقد تعلّم املشاركون الكثري وتبادلوا األفكار حول ما يلزم لتكون
قائدا ً ف ّعاالً يف مجال التغذية واملهارات الالزمة للتخطيط والقيادة
والتواصل واإلدارة واالستدامة والعمل مع الجهات املعنية املتعددة
وعرب مستويات حكومية مختلفة ،سواء أكانت مستويات وطنية أم
مستويات مجتمعية .وقد ت ّم تصميم تبادل األدوار بحيث يتمكن كل
شخص من الدخول إىل عامل اآلخرين وفهم ما يتطلبه األمر لجذب هذا
الشخص بشكلٍ ف ّعال .وت ّم تخصيص الكثري من الوقت ملناقشة أفضل
طريقة إلدماج االعتبارات الجنسانية وتب ّني نهج النظم الغذائية يف عمل
الجهات املعنية املتعددة يف مجال التغذية وملاذا يلعب هذا دورا ً هاماً
يف الحفاظ عىل التق ّدم عىل املستوى الوطني.
وقد نجح التدريب بشكلٍ عام يف تعزيز ثقة املشاركني يف قدراتهم
جل
القيادية وشعورهم باألهلية يف هذا املجال ،وهو ما ظهر بشكلٍ ّ
عند مشاركتهم بحامسة وثقة يف منتدى ستوكهومل الغذايئ .وتحدث
بعضهم من عىل املنرب أمام املئات من خرباء التغذية وأعربوا عن
وجهات نظرهم النقدية الخاصة ،بينام شارك آخرون يف مناقشات
املائدة املستديرة رفيعة املستوى.
وقد دعا املؤمتر إىل إحداث تحو ٍل منوذجي نحو األنظمة الغذائية
التي تقدم ليس فقط الغذاء للجميع ولكن الوجبات الغذائية الصحية
واملستدامة للناس وللكوكب عىل حد سواء ،وتجربة «حركة توسيع
نطاق التغذية» يف هذا املجال تفيبد أ ّن متكني قادة التغذية داخل البلد
هو خطوة حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف.
ومن املخطط عقد برنامج تدريبي ثانٍ يف مجال القيادة لنقاط االتصال
وجهات التنسيق مع الحكومات الناطقة بالفرنسية واإلسبانية التابعة
للحركة بعد املنتدى العاملي  2019يف الفرتة من  4إىل  7نوفمرب/ترشين
الثاين  2019يف العاصمة النيبالية كامتاندو.
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شبكة التغذية ي� الطوارىء
العنوان 32 :شارع ليوبولد أوكسفورد 1TW OX4
المملكة المتحدة – بريطانيا
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ال�كة4889844 :
رقم تسجيل الجمعية ي
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 ENNإنتاج شبكة التغذية ف ي� الطوارئ
ENN
ف

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

