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ما هو »تبادل التغذية«؟
ان »تبادل التغذية« هو مطبوعة صادرة عن شبكة التغذية يف الطوارئ وتقّدم اىل الجمهور الوطني قراءة ملخّصة للخربات واملعرفة يف مجال التغذية يف الحاالت 

الصعبة حول العامل.  تم صوغ تقرير »تبادل التغذية« من أجل تحسني القدرة الوطنية عىل الحصول عىل املعلومات، الدالئل االرشادية، واالخبار عن برامج 

وسياسات التغذية للعاملني يف مجال التغذية واملجاالت املرتبطة فيها. ويحتوي »تبادل التغذية« مقاالت موجزة وسهلة القراءة ملقاالت كانت قد نرشت يف تقرير 

»التبادل امليداين« )وهو مطبوعة تصدر ثالثة مرات يف السنة عن شبكة التغذية يف الطوارئ( والتي صيغت عىل املستوى الدويل باالضافة اىل املحتوى االصيل من 

مجموعة متنوعة من املقاالت عن الحاالت الصعبة.

و يتضّمن »تبادل التغذية« مقاالت مهمة ومعلومات حديثة حول املراجع، الدالئل االرشادية، األدوات ،التدريبات واألحداث. يتوفر التقرير باللّغات العربية 

واالنكليزية والفرنسية.

متى يتّم إصداره؟
»تبادل التغذية« هو تقرير سنوي مجاين متوفر بشكل مطبوع او الكرتوين عرب شبكة االنرتنت. كام سريسل فريق العمل يف شبكة التغذية يف الطوارئ من وقت اىل 

اخر رسائل الكرتونية اىل القراء االعزاء وفيها آخر االخبار والقضايا املتعلقة مبجال االمن الغذايئ البقائهم  عىل تواصل مع املعلومات الجديدة والقضايا الراهنة يف 

قطاعنا.

لالتصال بنا
http://www.ennonline.net/nutritionexchange: للتسجيل واملشاركة وارسال ردود الفعل عىل هذا التقرير، الرجاء زيارة املوقع االيت

nutritionexchange@ennonline.net: او مراسلتنا عرب

www.ennonline.net: كذلك، ميكن االطاّلع عىل النسخات االلكرتونية من التقريرين »تبادل التغذية« و »التبادل امليداين« عىل املوقع االلكرتوين

إّن شبكة التغذية يف الطوارئ هي منظّمة دوليّة تعنى باألعامل الخريية ومركزها بريطانيا. بدأت شبكة التغذية يف الطوارئ عملها يف العام 1996 وتهدف إىل تعزيز 

فعالية برامج التغذية والغذاء يف حاالت الطوارئ من خالل:

• توفري منتدى لتبادل الخربات امليدانية،	

• تعزيز الذاكرة املؤسساتية للوكاالت  العاملة يف الحقل االنساين،	

• إبقاء املوظفني العاملني يف الحقل عىل اطاّلع دائم عىل اخر األبحاث ونتائج التقييم	

• املساعدة يف تحديد املواضيع يف قطاع األمن الغذايئ والتغذية خالل الطوارئ والتي تحتاج إىل املزيد من البحث .	

تشكر شبكة التغذية يف الطوارئ مرتجمة اللغة العربية رنا صيداين واملدقّقة التقنية أخصائية التغذية سهى موىس لجهودهام يف اصدار النسخة العربية من هذا

التقرير.

كالم الصور

الغالف الخارجي: ام وطفلها يف مخيم النازحني يف باكستان )يونيسف(، أنهار مليئة باالوساخ يف هايتي عام 2010 )يونيسف- يس رودرت(، نساء وأطفال يتسلمون 

الغذاء من برنامج الغذاء العاملي يف النيجرعام 2005 )برنامج الغذاء العاملي- مارتن سبخت(، أعضاء من لجنة االغاثة يف ميامنارعام 2005 )جاي شوهام(. 

الغالف الداخيل: برنامج شبكة االمان االنتاجية يف اثيوبيا عام 2010 )يب فرامايس( 

الغالف الخلفي: مستفيد من برنامج التحويل النقدي املتنقل يف نيجرييا عام 2010 )منظمة كونسورن العاملية(. 
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أشارت ردود الفعل عىل تقريرنا االول املسمى »التبادل امليداين 

املوجز« بأن اسم التقرير مشابه جدا لتقرير »التبادل امليداين« مام 

يخلق يف الوهلة االوىل صعوبة يف التميّيز ما بني التقريرين. ان تقرير 

»التبادل امليداين« هو نرشة تقنية يصدرها قطاع التغذية يف الطوارئ 

واألمن الغذايئ و يف الدرجة االوىل مشاركون دوليون . أن الهدف من 

تقرير »تبادل التغذية« هو التقاط وتبادل الخربات الوطنية املتعلقة 

بربامج التغذية،  وحتام هذا يعني الرتكيز عىل مجموعة واسعة من 

قضايا التغذية يف الحاالت الصعبة والشديدة العبء، ال تقترص فقط 

عىل حاالت الطوارئ بل تتعداها اىل حاالت املرحلة االنتقالية والتنمية. 

لهذا السبب نطلق عدد هذا العام باسم جديد هو »تبادل التغذية«. 

ونؤمن ان اسم »تبادل التغذية« يصف بشكل أكرث دقة التقرير الجديد 

ويف الوقت ذاته يشري اىل الرابط ما بينه وبني تقرير »التبادل امليداين« 

إذ إن تبادل الخربات والتعلّم هام الهدفني االساسيني من التقريرين.

يضم العدد االول هذا من تقرير »تبادل التغذية« مجموعة مثرية 

لالهتامم من املقاالت والبحوث واالخبار من آسيا وإفريقيا. ويبحث 

هذا التقرير يف املواضيع التقنية االتية: سوء التغذية الحاد، تغذية 

الرّضع وصغار االطفال، فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب / 

اإليدز، رصد حالة التغذية،  وبرامج الغذاء والقسائم والنقد. وكام 

طبعتنا االوىل، يحتوي هذا التقرير عىل أهم ما جاء يف املطبوعة 

االساسية  لشبكة التغذية يف الطوارئ »التبادل امليداين«، إال أن رؤيتنا 

املستقبلية لتقرير »تبادل التغذية« هي ان ننرش يف االعداد املقبلة 

الخربات والدروس املستقاة من الربامج التي تعالج كل أشكال سوء 

التغذية يف السياقات الصعبة. وميكن القيام بذلك من خالل مشاركة 

قرائنا لخرباتهم. نرّحب بشكل خاص مبساهامت العاملني يف الحكومات 

الوطنية واملنظامت غري الحكومية الوطنية.

يحتوي هذا العدد عىل تقرير حول أزمة القرن االفريقي اللقاء الضوء 

عىل امكانية تفادي وفاة عدد كبري من االطفال ما دون الخامسة 

من العمر لو أّّن املجتمع الدويل استجاب بشكل ارسع واكرث فاعلية 

ملعلومات االنذار املبّكر التي أشارت اىل رضورة دعم قدرة الحكومة 

الوطنية عىل االستعداد والتدخل الرسيع واالستجابة للحاجات. ويف 

وقت اعداد هذا التقرير، ال تزال أزمة الغذاء والتغذية يف منطقة 

الساحل تتنامى وكل االنظار ترتكز حول كيفية ومدى استجابة النظام 

االنساين لها .

باالضافة اىل ذلك، هنالك مقال عن قياس محيط أعىل الذراع اوالوزن 

املناسب للطول يف الفيلبني ويبحث يف التحديات التي تتعرض لها 

برامج معالجة سوء التغذية الحاد وال سيام  تلك املتعلّقة باملؤرشات 

املستخدمة. كام يحتوي التقرير ملخصا عن نتائج  تقييم عملية 

االستجابة للفيضان يف باكستان التي اظهرت أهمية االستعداد للطوارئ، 

ورضورة وضوح توزيع االدوار واملسؤليات ما بني الحكومة والوكاالت 

ونهج مجموعة التغذية العاملية.

نتطلّع اىل استالم ردود افعالكم عليه.نأمل بأن ينال »تبادل التغذية« 

اعجابكم وان تجدوا  فيه مواضيع مثرية لالهتامم ومالمئة لنطاق 

عملكم كام نتطلّع اىل استالم ردود افعالكم عليه.

فالريي غاتشل وكارمل دوالن وكلوي انغود 

محّررات »تبادل التغذية« - شبكة التغذية يف الطوارئ

كلمة التحرير

www.ennonline.net :تتوفر نرشة “تبادل التغذية” بشكل مطبوع بأعداد محدودة كام عىل شبكة االنرتنت عىل الرابط االيت

النرشة متوفرة باللغات االنكليزية، الفرنسية والعربية. بامكانكم التسجيل للحصول عىل نسخة مطبوعة اوعىل تنبيه الكرتوين حني تصدر 

www.ennonline.net النسخة االلكرتونية باالضافة اىل التسجيل للحصول عىل رسائل حول اخر التطورات يف حقل التغذية عرب الرابط

office@ennonline.net :نرحب باستالم أفكاركم حول مواضيع جديدة للمقاالت. الرجاء ارسالها اىل العنوان الربيدي االيت
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سوء التغذية احلاد

داويت يتناول الغذاء العالجي الجاهز 
لالستعامل  خالل اختبار الشهية 
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دمج برنامج العيادات 
ي 

التغذوية الخارجية �ف
الخدمات الصحية الروتينية: 

تجربة منظمة كونسورن 
العالمية

ص المقالة
ّخ

مل

املقال االصيل بقلم: اميييل مايتس

املصدر: التبادل امليداين 40 الصفحة 68

http://fex.ennonline.net/40/integrating.aspx

عقدت املنظمة غري الحكومية  كونسورن العاملية رشاكة مع وزارة الصحة 
االثيوبية من اجل دمج خدمات معالجة سوء التغذية الحاد يف الخدمات 

الراهنة للرعاية الصحية لالطفال من اجل جعل تلك الخدمات متوفرة طوال 
العام مع إمكانية توسيعها عىل وجه الرسعة وعند الرضورة  يف حاالت 

الطوارئ، وتم الرتكيز عىل ان ملكية هذه الربامج تعود اىل وزارة الصحة وعىل 
رضورة بناء رشاكة فّعالة مع الوكاالت االخرى. 

وفر الربنامج »حزمة« خدمات لدعم وزارة الصحة من اجل تأسيس برنامج 

العيادات التغذوية الخارجية ومواصلة دعمها. 

و تضمنت االنشطة ما ييل:

• تدريب عىل التدبري العالجي لسوء التغذية الحاد الشديد )التأسيس، 	

تدريبات صقل املعلومات ، و تدريب املدربني(، 

• االرشاف الداعم املشرتك واملتابعة،  	

• دعم وتحريك املجتمعات املحلية،  	

• تسهيل حلقات العمل اإلقليمية واالجتامعات ملناقشة الخطط والنتائج 	

والتحديات والحلول، 

• تسهيل زيارات تبادل الخربات: يف البداية لصانعي السياسات بغاية  	

املشاركة يف الدروس املستقاة من خربة مالوي كبلد ذو خربة يف اإلدارة 

املجتمعية لسوء التغذية ومن ثم الحقا للعاملني يف مجال الصحة يف 

اثيوبيا ملشاركة خرباتهم  يف التطبيق ما بني املناطق املختلفة.

ما بني كانون الثاين/ يناير 2006 و كانون االول/ ديسمرب 2009 تم ادخال اكرث 

من اربعني الف طفل يف خدمات برنامج العيادات التغذوية الخارجية  يف 

املراكز الصحية املستهدفة. وقد ارتفعت نسبة الشفاء من 56% يف املئة يف عام 

2006 اىل 77% يف املئة يف عام 2009 غالباً بسبب انخفاض نسبة االنقطاع عن  

الربنامج ، ولكن مع ذلك يبقى مستوى تلك النسب مرتفعا. أن تغطية الربنامج 

عرب الزمن تعدت الخمسني يف املئة يف كل املناطق. أما نقطة التغطية )التغطية 

يف الوقت الذي أجري فيه املسح( فكانت أقل من ذلك، مام يشري اىل رضورة 

االستمرار يف تحريك املجتمعات.

تم انشاء بيئة مؤاتية لتوسيع  الربنامج من خالل دمج التمويل، تدريب 

الرشكاء، الرتكيز املتواصل  عىل تحريك املجتمعات املحلية ومتلّك  الحكومة 

لتلك الربامج منذ البداية .

أما التحديات التي واجهت توسيع نطاق تلك الربامج فهي: مشاكل النقل 

العائدة اىل طبيعة  الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل إذ إن كمية الغذاء 

ضخمة واملسافات يف اثيوبيا شاسعة ، االرشاف، جمع البيانات والتقارير، 

ارتفاع معدل تغيّري املوظفني، النقص يف املضادات الحيوية، عدم وضوح مناهج 

تحريك املجتمعات املحلية، وتنافس االولويات يف النظام الصحي.

أما الدروس املستقاة من هذه التجربة فهي:
• االندماج يف الخدمات الصحية يتطلب وقتا ويحتاج اىل دعم عىل 	

مختلف املستويات.
• من املهم بناء شبكة معارف رسمية وغري رسمية. 	
• من املهم  ربط االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد بالتغذية الوقائية 	

وبربامج القطاعات االخرى. 
• من املهم اعداد اسرتاتيجية  للتوسع تساعد يف تأمني التمويل عىل املدى 	

الطويل. 
• ان االرشاف عىل نوعية الخدمات من داخل النظام الصحي القائم يعترب 	

من احد التحديات.

بحلول عام 2010،  نحو 30% من املرافق الصحية يف اثيوبيا اصبحت تقدم 

خدمات برامج العيادات التغذوية الخارجية وهو إنجاز مثري لإلعجاب تم 

تحقيقه يف فرتة قصرية من الزمن. أما التحدي يف امليض قدما فيكمن يف الحفاظ 

عىل جودة الخدمات يف ضوء توسيع برامج االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد. 

لالطالع عىل توسيع خدمة  العيادات الخارجية لسوء التغذية الحاد الشديد 

يف اثيوبيا عام 2008-2010، الرجاء قراءة املقال يف تقرير التبادل امليداين 40 

واملتوفر عىل الرابط االيت: 

http://fex.ennonline.net/40/decentralisation.aspx
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سوء التغذية احلاد
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وع الموّسع: تجربة االدارة  ي اىل الم�ش وع التجري�ب من الم�ش

يا ي نيج�ي
المجتمعية لسوء التغذية الحاد �ف

املقال االصيل بقلم مورين كاالغري، كارينا لوبيز، ستانيل 

تشيتكوي، استري بوسكت، و سوول غرييرو. 

تحتل نيجرييا عامليا املرتبة الثالثة لنسبة عدد االطفال الذين يعانون من التقزم 
ومن سوء التغذية الحاد الشديد. وتقّدر منظمة االمم املتحدة للطفولة يونيسف 

عدد االطفال النيجرييني الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد بنحو 
800،000 طفل. ملعالجة ذلك، وبدعم من منظمة فاليد الدولية، قررت يونيسف 

الرشوع بربنامج تجريبي لالدارة املجتمعية لسوء التغذية عام 2009. وأثبتت 
نتائج هذا املرشوع التجريبي انه نهج مناسب لنيجرييا واوصت بتوسيع نطاقه 

ملناطق أخرى هناك.

نتيجة لذلك، رشعت منظمة انقاذ الطفولة )فرع بريطانيا( ومنظمة العمل 

ضد الجوع العاملية بتطبيق االدارة املجتمعية لسوء التغذية يف منطقتي 

كاتسينا و يويب يف شاميل نيجرييا لتحديد كيفية دمج االدارة املجتمعية لسوء 

التغذية يف النظام الصحي واملجتمعات املحلية بشكل اكرث فعالية واستدامة. 

وطبّقت املنظمتان الربامج بشكل مستقل ولكن من ضمن اطار تفاهم وتعاون 

مشرتكني.  عولج أكرث من 44،000 الف طفل من سوء التغذية الحاد الشديد يف 

تلك املناطق.

تشري النتائج املستقاة من املشاريع التجريبية اىل التايل:

• ليك يتم االندماج، يجب ان تكون خدمات االدارة املجتمعية لسوء التغذية 	

متالمئة مع النظم الصحية عىل اكرث من مستوى حتى لو ادى ذلك اىل 

اختالف كبري ما بني تطبيق الربنامج يف املواقع املختلفة. فال يجب تطبيق 

نهج واحد يف كل نيجرييا، بل يجب تشجيع التنوع. 

• ان ضامن تغطية عالية يرتبط بشكل مبارش بدرجة تحريك املجتمعات 	

املحلية. فاملنظامت غري الحكومية ميكن ان تؤدي دورا مفصليا يف زيادة 

نسبة الوعي واملشاركة يف النشاطات ال سيام بسبب محدودية  املوارد 

املحلية والبرشية للنظام املحيل. كام يجب  ان ترتافق نشاطات التحريك 

املتزايدة مع تقوية النظام الصحي للتمكن من االستجابة الي ارتفاع يف 

الطلب. 

• تعود نوعية خدمات االدارة املجتمعية لسوء التغذية واستدامتها اىل مدى 	

رغبة الحكومات وقدرتها عىل رشاء الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل 

وتوزيعه بشكل كاف. ويضطلع الرشكاء بدور حيوي يف بناء القدرات عىل 

عدة مستويات يف ما يتعلق بادارة املخزون والتنبوء املناسب للحاجات. 

• ان دور املنظامت غري الحكومية يف توفري الدعم  لدمج برامج االدارة 	

املجتمعية  هو دور املمّكن وليس املنفذ من خالل دعم القدرات ونقل 

املهارات. 

• ان القدرة عىل التوعية والتأثري بالسياسات املحلية  من اجل خلق مناخ 	

مناسب لتطبيق االدارة املجتمعية لسوء التغذية هو امر هام جدا لنجاح 

اي مبادرة تطوير وتوسيع برامج.

والدة يف مركز برنامج العيادات التغذوية الخارجية 

)1(سيتوفر املقال كامال يف مجلة “التبادل امليداين” العدد 43

  )1(
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ملخص لبحٍث منشور: 
الفعالية من حيث الكلفة 
لالدارة المجتمعية لسوء 
ي ماالوي 

التغذية الحاد �ف

سوء التغذية احلاد

ملخص  بحث  منشور)1(
املصدر: التبادل امليداين 41 الصفحة 23

http://fex.ennonline.net/41

قيمت دراسة نرشت مؤخرا الفاعلية من حيث التكلفة لالدارة املجتمعية لسوء 

التغذية الحاد يف الوقاية من املوت بسبب سوء التغذية الحاد لدى االطفال ما 

دون الخامسة من العمر يف قطاع دووا يف ماالوي عام 2007

وكان قطاع دووا املنطقة التي شهدت اول برنامج موّسع لالدارة املجتمعية 

لسوء التغذية الحاد مببادرة من منظمة كونسورن العاملية ومنظمة فاليد 

العاملية وبالرشاكة مع مكتب الصحة القطاعي التابع للحكومة.  وقد توىّل 

مكتب الصحة القطاعي مسوؤليات متزايدة  يف ادارة خدمات برنامج االدارة 

املجتمعية  لسوء التغذية منذ عام 2002. وبحلول عام 2010، أصبحت كل 

تكاليف الربنامج من ضمن ميزانية مكتب الصحة القطاعي.

من أجل تقييم الفاعلية من حيث التكلفة، تم تطوير َشَجرَُة قَرَارات كخارطة  

تقارن ما بني فاعلية االدارة املجتمعية لسوء التغذية املندمجة يف النظام 

الصحي مقابل فاعلية النظام الصحي الذي ال يحتوي برامج االدارة املجتمعية 

لسوء التغذية. وقد اوضحت شجرة القرارات الدروب املختلفة والنتائج الصحية 

لالطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد ان تلقوا العالج ام مل 

يتلقوه. تم احتساب الكلفة والفعالية لكل درب. وبلغت الكلفة العامة لالدارة 

املجتمعية لسوء التغذية الحاد مجموع ما انفقته منظمة كونسورن العاملية 

ومكتب الصحة القطاعي يف مجال االدارة املجتمعية لسوء التغذية.

وقدرت الفعالية من خالل استعامل قياس سنوات العمر املصّححة باحتساب 

مدى العجز. وهذا املعيار هو مجموع  القيمة الراهنة للسنوات املقبلة من 

الحياة الضائعة بسبب املوت املبكر باالضافة اىل القيمة الراهنة لسنوات العمر 

املقبلة املعاشة مبرض او باصابة.

استنادا اىل تلك الدراسة، كان عدد الوفيات من االطفال ما دون الخامسة  اقل 

ب 342 وفاة يف املناطق التي تطبق برنامج االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

مقارنة مع املناطق التي ال تطبق هذا الربامج.

أما فعالية  كلفة االدارة املجتمعية لسوء التغذية املندمجة بالنظام الصحي 

فقد بلغت 42 دوالر امرييك لكٍل من سنوات العمر املصّححة باحتساب مدى 

العجز املتفاداة )أو ما معدله 1.365 دوالر امرييك لكل حياة تم انقاذها(. 

هذه النتيجة تثبت أن دمج برنامج االدارة املجتمعية لسوء التغذية يف خدمات 

النظام الصحي القائم يف قطاع  دووا كان قرارا فعاال مقارنة مع كلفته.

وتشبه النتائج تلك ما تم استنتاجه يف املناطق الحرضية التي طبقت االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية يف منطقة لوساكا يف زامبيا،  وكذلك يف مناطق أخرى 

من افريقيا حيث طبّق الربنامج ايضا من ضمن مجموعة من التدخالت 

األولوية الخاصة بالرعاية الصحية لالطفال.

وميكن تعميم النتائج املستقاة من الدراسة عىل برامج االدارة املجتمعية لسوء 

التغذية يف الحاالت املشابهة  يف جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا والتي تعالج 

عدد مشابه من الحاالت يف شبكة مرافق صحية مشابهة  بقيمة قاعدية مامثلة 

لحاالت سوء التغذية الحاد الشديد ولكثافة السكان.
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املبادئ االرشادية لحكومة ماالوي 

)1( ملخص لبحٍث منشور: الفعالية من حيث الكلفة لالدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد يف ماالوي 

طفل يف مركز برنامج العيادات 

التغذوية الخارجية يف ماالوي   
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سوء التغذية احلاد

مراجعة نوعية لعالج بديل لمرض 
ي ميانمار

سوء التغذية الحاد �ف
املقال االصيل بقلم ناومي غوسغروف، جاين ايرالند، فيليب جاميس، اورييل 

روزيت، ماثياس غروسيورد، و سيسيل سالبيتور. 
املصدر: التبادل امليداين 42 الصفحة 6.

واجهت منظمة العمل ضد الجوع يف ميامنار عام 2009 معضلة 

محدودية مخزون الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل ملعالجة االطفال 

الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. لحل هذه املعضلة، طّورت 

املنظمة بروتوكول عالج بديل ينص عىل تخفيض الكمية املعطاة 

من الغذاء العالجي الجاهز ان تحسنت حال الطفل من سوء تغذية 

حاد شديد اىل سوء تغذية حاد معتدل )راجع الجدول رقم واحد( 

او اذا كان الطفل يعاين من سوء تغذية حاد غري معقد ومن دون 

وذمة وكان يبلغ من العمر اكرث من ستة أشهر ووزنه يزداد. وينص 

الربوتوكول هذا عىل اعطاء الطفل مغلفا واحدا من الغذاء العالجي 

الجاهز لالستعامل بدال من مغلفني او ثالثة. ولتعويض الحاجة 

املتبقية من الطاقة، طلب من مقدمي الرعاية اعطاء الطفل الطعام 

املتوفر يف املنزل.

تجاوزت مؤرشات اداء الربنامج بشكل كبري معايري »اسفري« الدولية، 

مام يؤكد ان هذا املنهج هو مفيد وفّعال. وقامت منظمة العمل ضد 

الجوع بدراسة لبحث اسباب نجاح العالج البديل و لتحديد مكان 

او بلد جديد ميكن تطبيقه فيه وتضمنت الدراسة مراجعة املواد 

املطبوعة والطرق لتقييم الربنامج نوعيا.

وبالنتيجة تم التوصل اىل تعريف 14 عامل ادى اىل نجاح العالج 

البديل. )راجع الجدول رقم 2(

وتم تطوير مجموعة اسئلة حول كل عامل نجاح من اجل املساعدة  

يف تعريف املناطق االخرى التي ميكن فيها. تطبيق العالج البديل

النتائج
بعد مراجعة املواد املطبوعة، تبنّي انه مل تتطرق املناقشة وبشكل 

واف عىل الصعيد الدويل اىل تأثري نوعية الربامج عىل نتائجها.  وعادة 

ما يتم التشديد عىل التقييم الكمي )احصائيات اداء الربنامج(  مع 

فهم بسيط للعوامل التي تساهم يف النتائج تلك )معرفة االسباب 

وكيفية العمل(.

يبدو ان ميامنار امتلكت كل العوامل التي ساهمت يف نجاح العالج 

البديل وخصوصا وجود موظفني مختصني يف التغذية وُمدَربني لدى 

منظمة العمل ضد الجوع.

ان الخالصات التي ميكن استنتاجها من هذه الدراسة هي ان الغذاء 

العالجي الجاهز لالستعامل ملعالجة  سوء التغذية ليس الوسيلة 

الوحيدة لنجاح برنامج العالج بل هناك عدة عوامل  نوعية يجب 

ان تؤخذ بعني االعتبار، بعضها  يستند  اىل السياق املحيل الخاص 

يف ميامنار. وتشري دراسة منظمة العمل ضد الجوع اىل ان نجاح  أي 

برنامج تغذية يعتمد عىل الرتكيز عىل التصميم الدقيق للربامج  مبا يف 

ذلك التخطيط،  تدريب املوظفني وتحريك املجتمعات املحلية.
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ي برنامج العيادات التغذوية 
الجدول رقم 1: ملخص معاي�ي ادخال واخراج الحاالت �ف

ي العالج من خالل العالج البديل
الخارجية ومرحل�ت

ي عام 2009 
ي برنامج العالج الغذا�ئ

معاي�ي الدخول �ف
ن 0 و 59 شهرا  العمر ما ب�ي

معدل الوزن المناسب للطول اقل من 3- او قياس محيط اعىل الذراع اقل من 110 ملم بطول اك�ب من 
65 سنتم

و/او درجة وذمة 1 او 2 
ال تعقيدات طبية 

ذو شهية
ي تطبيق العالج البديل

مقدم الرعاية راغب �ن

وتوكول المعتاد(  المرحلة االوىل من العالج )ال�ب
الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال المعطى نسبة للوزن

ي منهجي  عالج ط�ب
مقدم الرعاية يتلقى تربية صحية

المرحلة الثانية من العالج: 
وتوكول المعتاد ال�ب

ان كانت الوذمة بدرجة 1 او 2، 
ان كان عمر الطفل أقل من ستة 

أشهر. 

الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال 
معطى استنادا اىل وزن الجسم. 

المرحلة الثانية من العالج: 
وتوكول المعتاد ال�ب

المرحلة الثانية من العالج:
وتوكول البديل  ال�ب

ان كان قياس محيط اعىل الذراع اك�ب من 110 ملم و معدل 
الوزن المناسب للطول اك�ب من او يساوي 3- مع زيادة 200  غ 

)اك�ب من 65 سنتم( أو زيادة 300 غ )اك�ب من 65 سنتم( من 
دون تعقيدات صحية، ال وذمة و شهية 

اعطاء مغلف واحد من الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال 
ي اليوم

)92غ( /طفل/�ن
وتوكول المعتاد(  المرحلة الثانية من العالج )ال�ب

معاي�ي اخراج المريض 
ن  ن متتاليت�ي ان زاد وزن الطفل بنسبة 15% بعد قياس وزنه مرت�ي

قياس محيط أعىل الذراع اك�ب من 110 ملم و معدل الوزن المناسب للطول اك�ب او يساوي -2 

يعني مصطلح » غري مستجيب«،  ان املريض يعاين ركودا او انخفاضا يف الوزن بعد مرور عدة اسابيع عىل 
تطبيق العالج او بعد زيادة وزن قليلة جدا. وتنص املنهجية الخاصة بغري  املستجيبني عىل كتابة » غري 

مستجيب« عىل بطاقته وتطبيق خطوات اسبوعية ليك يزداد وزنه. ومن هذه الخطوات: الحوار مع مقدم 
الرعاية، تقييم الحالة العائلية لتعريف ماهية العقبات، اعادة التشديد عىل رضورة عدم مشاركة الغذاء 

العالجي الجاهز لالستعامل مع االطفال االخرين، وتشجيع الوالد أيضاً عىل الحضور اىل مراكز التغذية.

الجدول رقم 2: وضع عوامل النجاح االربعة ع�ش عىل المستوى المناسب     

السياق المحىلي

مشاركة المجتمع 
المحىلي 

مقدم  الرعاية/ االم 

المستفيد/الطفل 

برنامج التغذية 
لمنظمة العمل ضد 

الجوع 

تصميم و ادارة

• ي طبيعي لالأرسة   	
توقيت مثاىلي بغياب كوارث طبيعية  وأمن غذا�أ

• تها الجيدة وذائعة 	 منظمة العمل ضد الجوع معروفة بخ�ب
ي المنطقة

الصيت �ن

• دمج خدمات الرعاية بالدعم النفسي واالجتماعي 	
• ي	

ي مرحلة التعا�ن
ل �ن ن مشاركة االم والتغذية من الم�ن

• ن  	 مراقبة دقيقة واستعمال المنهج الخاص لغ�ي المستجيب�ي
• إمكانية الطفل عىل تناول كمية المنتج	
• متابعة لمدة أربعة أشهر ع�ب الحصص الجافة 	

• ، تعبأته /تحريكه  ودعمه 	 توعية المجتمع المحىلي
• احاالت مبكرة 	

• /اعتماد معاي�ي منظمة الصحة العالمية	 ي
تب�ن
• وقت كاف للتخطيط الدقيق	
• ن وبناء قدراتهم 	 االهتمام الجدي بتدريب الموظف�ي
• منهج منظم وبسيط 	
• ة، قوية ومتسقة	 قيادة ذات خ�ب

http://fex.ennonline.net/42
مركز التوعية املجتمعية يف ميامنار 
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سوء التغذية احلاد

: ما االفضل؟ قياس محيط أعىل  ف ي الفيلّب�ي
نقاش �ف

الذراع ام قياس الوزن المناسب للطول؟

الذين  الذراع بشكل واسع  لدى االطفال  يستعمل قياس محيط أعىل 

العمر ما بني ستة  الشديد ويبلغون من  الحاد  التغذية  يعانون من سوء 

أشهر و 59 شهرا. ويعترب هذا القياس رضوريا  من اجل تشخيص املرىض،  

الحاد.  التغذية  برامج عالج سوء  احالتهم، وادخالهم يف 

ويُعترب هذا املؤرش مفيد  لقياس كتلة العضالت وقياس خطر الوفاة. وميكن 

لعاميل املجتمعات املحلية تعريف حاالت سوء التغذية الحاد بسهولة عرب 

استعامل هذا املؤرش الذي ال يتطلب تدريبا معقدا.

وعىل الرغم من ذلك، اوضحت دراسات  اجريت يف الفيلبنّي يف الثامنينات 

ان هناك اختالف يف تقييم انتشار حاالت سوء الغذية الحاد يف حال استعمل 

قياس محيط أعىل الذراع ام استعامل قياس الوزن املناسب للطول. ان قياس 

محيط أعىل الذراع كان قادرا عىل تعريف عدد اقل بكثري من حاالت االطفال 

الذين يعانون من سوء التغذية الحاد مقارنة مع عدد الحاالت التي عرّفها 

مقياس الوزن املناسب الطول.

وأجرت منظمة العمل ضد الجوع خمس دراسات يف جنويب الفلبني يف فرتة 

كانون الثاين/يناير 2009 وكانون االول/ديسمرب 2010، وتوصلت عربها اىل 

نتائج مشابهة لنتائج الدراسات يف الثامنينات. فانتشار سوء التغذية الحاد 

الشديد كان اقل بكثري ان استعمل قياس محيط أعىل الذراع مقارنة مع قياس 

الوزن املناسب للطول يف اربعة من املسوح الخمسة التي قامت بها املنظمة. 

فاالختالف مل يكمن فقط يف نسبة تفيش سوء التغذية الحاد بل ايضا يف تحديد 

االطفال الذين تم تشخيصهم كمرىض. وفيام ان نسبة كبرية من االطفال 

املشخصني عىل أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد استنادا اىل قياس محيط 

اعىل الذراع تم تشخيصهم ايضا استنادا اىل قياس الوزن املناسب للطول، فان 

املقال االصيل بقلم: برناديت سيشون   

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 3

العكس ليس صحيحا. هناك عددا ضئيال جدا من االطفال املشخصني عىل 

أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد استنادا اىل مقياس الوزن املناسب للطول 

تم ايضا تشخيصهم استنادا اىل مقياس محيط اعىل الذراع. لهذه الخالصة 

اثار كبرية عىل الربامج. فان تم استعامل قياس محيط أعىل الذراع، فان نسبة 

ضئيلة جدا من االطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد سيتم تشخيصهم  

وإحالتهم للعالج . عالوة عىل ذلك، ان تدىن عدد الحاالت قد ال يربر الرشوع 

بربنامج عالجي لهم فقط.

ان اسباب هذا االختالف ما بني القياسيني ليست واضحة بعد وليست 

موجودة يف كل أنحاء العامل. هنالك عدة عوامل قد تكون مرتبطة بالعالقة ما 

بني قياس محيط أعىل الذراع وقياس الوزن املناسب للطول كشكل الجسم، 

العمر، ومعدل الوفيات. يف اثيوبيا مثال، لوحظ ان انتشار سوء التغذية الحاد 

يف مجتمعات الرعاة كانت نسبته اكرب بكثري عرب قياس الوزن املناسب للطول 

مقارنة مع قياس محيط أعىل الذراع. مع ذلك، يف مجتمعات املزارعني يف 

اثيوبيا، خلص القياسان اىل نتائج متشابهة لعدد حاالت سوء التغذية الحاد. 

باالضافة اىل ذلك، تبني ان العالقة ما بني املقياسيني تصبح أحسن او أكرث ترابطا 

لدى االطفال ما دون 24 شهرا.

وتويص منظمة الصحة العاملية باستعامل القياسيني يف املجتمعات التي يوجد 

فيها اختالف يف نتائجهام. وخلصت منظمة العمل ضد الجوع اىل النتيجة 

االتية: طاملا ان العالقة ما بني قياس أعىل الذراع وقياس الوزن املناسب الطول 

ليست مفهومة بعد، فان كل أطفال الفيلبني املشخصني عىل أنهم يعانون من 

سوء التغذية الحاد بأي مقياس  يجب ان يتلقوا العالج. مبوازاة ذلك، ال تزال 

االبحاث قامئة لفهم أفضل للمقياسيني.

B 
C

ic
ho

n/
Ph

ili
pp

in
es

, 2
01

0

http://fex.ennonline.net/42

قياس محيط أعىل الذراع 

لطفل يف بلدية أركان  
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سوء التغذية احلاد

الرصد عن بُعد لتغطية برامج االدارة المجتمعية لسوء 

ي التقييم 
التغذية الحاد: دروس تجربة ماىلي وموريتانيا  �ف

ي لالتاحة والتغطية
الكمي الجز�ئ

املقال االصيل بقلم خويس لويس الفاريس موران، براين ماك دمهنيل، وساوول غريرو. 

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 34 
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وقد توسعت كثريا االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد خالل السنوات 

الخمس االخرية ليس فقط يف عدد البالد التي طبقت هذا املنهج بل أيضا يف 

تنوع الحاالت التي طبّق فيها. ويتم حاليا استخدام هذا املنهج بشكل متزايد 

يف املناطق التي تعاين تدهورا امنيا حيث ان الوكاالت العاملة عىل الربامج تلك 

تضطر أحيانا اىل العمل عن بعد من خارج املناطق غري االمنة.

رشعت  منظمة العمل ضد الجوع بالتقييم عن بعد لتغطية  الحاالت يف 

موريتانيا ومايل عام 2011 عرب استخدام الطريقة الجديدة املذكورة أعاله. يف 

كال البلدين، عجز الباحثون )ومساعدوهم التقنيني( عن الوصول اىل املناطق 

التي تطبق فيها الربامج بسبب التدهور االمني.

اما الدروس الخمسة املستخلصة من هذه التجربة فهي:

• التخطيط املسبق رضوري: تأخذ النشاطات وقتا أطول ان متت ادارتها عن 	

بعد. لذلك يجب ادارة الوقت بشكل مناسب وادارة الفريق بشكل منسق 

للتمكن من انجاز النشاطات بنفس كمية الوقت الالزمة يف الظروف العادية.

• جمع البيانات: ان جمع البيانات عن الربامج وال سيام تلك التي تدار عن 	

بعد يأخذ وقتا طويال. رغم ذلك، فان هذه املعلومات رضورية للحصول 

عىل صورة واضحة لنسبة التغطية واالماكن التي تزداد فيها هذه النسبة او 

تقل. وتشري التجربة اىل ان االمر الجوهري هو جمع البيانات قبل الرشوع 

يف التقييم الكمي الجزيئ لالتاحة والتغطية.

• منهج فريق متعدد املستويات: يف حاالت التقييم الكمي الجزيئ لالتاحة 	

والتغطية العادية يتم جمع البيانات وتحليلها من قبل الفريق نفسه. 

لكن يف حالة ادارة الربنامج عن بعد، فغالباً ما يكون القيام بجمع البيانات 

وتحليلها عرب فريقني منفصلني.

• رضورة التواصل املنتظم واستعامل التكنولوجيا لتسهيل العمل:  خالل 	

فرتة التطبيق، من الرضوري ان تكون العالقة قوية بني من يجمع البيانات 

النوعية وبني من يحللها. ملشاركة البيانات ما بني الفريقني، استعملت 

كل وسائل التكنولوجيا: كاالنرتنت، الرسائل االلكرتونية، الهاتف الجوال 

والالسليك.

• املراقبة والحوافز: يف حالة التقييم الكمي الجزيئ لالتاحة  والتغطية املنجز 	

عن بعد، عادة ال يتمكن رئيس الباحثني من االرشاف املبارش. يف مايل ويف 

موريتانيا مثال،  قامت مساعدة رئيس الباحثني بقيادة فريق البحث بعدما 

حصلت عىل دعم  وتدريب حول كيفية عمل التقييم الكمي الجزيئ 

لالتاحة  والتغطية. ولعب االتصال بالفريق  يف بداية يوم العمل ونهايته 

دورا كبريا يف تحفيز الفريق.

تشري تلك التجربة اىل امكانية رصد اداء االدارة املجتمعية لسوء التغذية يف 

املناطق التي ال يستطيع العاملون الدوليون التقنيون الوصول اليها. وتحتاج 

تلك العمليات اىل االعتامد عىل املوظفني املحليني املتواجدين يف امليدان. وهذه 

الوسيلة ال تحتاج اىل وقت او موارد اضافية ان تم التخطيط لها بشكل مبكر. 

يف الوقت عينه، ان تدريب الفرق املحلية عىل طريقة التقييم الكمي الجزيئ 

لالتاحة والتغطية يسّهل تبني اطر الرصد املستقبيل. اما التحدي الحقيقي 

لهذه الوسيلة فيكمن يف خلق قدرة ضمن  الربامج عىل جمع، وارشفة، وتحليل 

واإلبالغ عن البيانات الروتينية بطريقة تسمح بتكملة العمل يف املستقبل بحد 

أدىن من الدعم الخارجي.

ان التقييم الكمي الجزيئ لالتاحة والتغطية هو وسيلة قياس جديدة 

لتقييم التغطية واإلتاحة )اي الوصول للحاالت( والتي قد تستعمل 

لتحسني نوعية الرصد، التخطيط، ونوعية الربامج.

http://fex.ennonline.net/42

مساعدة الباحثني تجمع بيانات نوعية من ام يف 

قرية مونسونغا، انسونغو يف مايل.
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ف امكانية الوصول اىل الغذاء  تحس�ي

العالجي الجاهز لالستعمال

التحفيذ العاطفي لالئطفال 

ف بسوء التغذية الحاد  المصاب�ي

ي أثيوبيا
الشديد �ف

املقال االصيل بقلم جان كومرسكا 

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 46

الجدول رقم 2 الئحة باملوردين املحليني املعتمدين لدى يونيسف

املصدر: التبادل امليداين 40، الصفحة 84

http://fex.ennonline.net/42

 http://www.fex.ennonline.net/40/emotional.aspx

اسم المنتج  المورد العالمي 

ي نت بلوم�ب نوتريست )فرنسا(

ي نت بلوم�ب ) فيتاست )الجمهورية الدومينيكي

ِل الِمْلِكيَّة*** ُ ُمَسجَّ اْسٌم َغ�ي منتجات ديفا التغذوية )جنوب أفريقيا(

ِل الِمْلِكيَّة ُ ُمَسجَّ اْسٌم َغ�ي ن )كينيا( اينستا اب�ي

ة ِل الِمْلِكيَّ ُ ُمَسجَّ اْسٌم َغ�ي تشاالنج دايري )الواليات المتحدة االمريكية(*

ي بوتا
نا�ت تاباتشنيك فاين فود )الواليات المتحدة االمريكية(

ايزي بايست تم كومباكت )الهند(

ايزي بايست تم وج( كومباكت )ال�ن

ي نت بلوم�ب )ايديسيا )الواليات المتحدة االمريكية(

ي نت بلوم�ب نوتريفيتا )الهند(

ي نت بلوم�ب ج ب تانجاكتا فود )مدغشقر(**

ِل الِمْلِكيَّة ُ ُمَسجَّ اْسٌم َغ�ي  منتجات مانا التغئوية المساعدة )الواليات(
المتحدة االمريكية

 مكونة من منتجات االلبان واالجبان وليس من الفستق*
نامج بامكانه تصدير الغذاء ايضا** ي بلد يطبق ال�ب

ي تقع �ن
كة االوىل ال�ت  ال�ش

ي بازالة اسم ايمونت من الملصق***
الموزع ر�ن

المورد المحىلي اسم المنتج

ي نت بلوم�ب ي اس )النيجر(
اي �ت

ي نت بلوم�ب هيلينا )اثيوبيا(

ي نت بلوم�ب وع زبدة الفستق )ماالوي( م�ش

ِل الِمْلِكيَّة ُ ُمَسجَّ اْسٌم َغ�ي فاليد الدولية )ماالوي(

ي نت بلوم�ب امويىلي )جمهورية الكونغو الديموقراطية(

ي نت بلوم�ب جام )موزامبيق(

ي نت بلوم�ب باور فود )تانزانيا(

اء  الجدول رقم واحد: الموردون المعتمدون من قبل يونيسف ل�ش
الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال    

ف المعتمدين لدى يونيسف     الجدول رقم 2 الئحة بالموردين المحلي�ي

يف العام 2000 اتكلت منظمة ااالمم املتحدة للطفولة يونيسف عىل مورد واحد لرشاء 

الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل يف أحد البالد. لكن الحاجة اىل هذا الغذاء ازدادت 

بشكل مضطرد بعدما تطور منهج االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد الذي يرتكز عىل 

الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل ملعالجة سوء التغذية الحاد. وبعد دعم منهج االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية من قبل وكاالت االمم املتحدة عام 2007، توّسعت الربامج دوليا 

وازداد الطلب وال يزال، عىل الغذاء العالجي لسوء التغذية الحاد.

من أحد القرارات التي أتخذتها يونيسف لوضع مناقصات تنافسية لرشاء الغذاء العالجي 

الجاهز لالستعامل انها عرّفت ووافقت عىل اثني عرش بائع لعام 2012. )الجدول رقم 1(.

وتهدف منظمة ااالمم املتحدة للطفولة يونيسف ايضاً اىل دعم تطوير معامل محلية 

ممكن ان تنتج الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل وال سيام يف البالد التي تستعمله. يف 

الجدول رقم 2 الئحة باملوردين املحليني املعتمدين لدى يونيسف.

ويتابع قسم املشرتيات يف يونيسف العمل من أجل توفري سلسلة توريد مستدمية من 

الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل عرب التعاون مع املوردين، ومكاتب املنظمة يف امليدان، 

وقسم الربامج يف يونيسف والرشكاء الخارجني.

خالل أزمة الغذاء يف اثيوبيا التي حصلت يف أعوام 2009/2008 و 

2010/2009، قامت منظمة »العالج باللعب يف افريقيا« بتقديم حوافز 

عاطفية لالطفال الذين يخضعون لعالج سوء التغذية الحاد الشديد، باالضافة 

اىل دروس يف املهارات الرتبوية اىل االشخاص الذين يرعونهم يف 49 عيادة 

تغذوية خارجية ومستشفى. وقامت املنظمة بقياس تطوراالطفال )555 طفل( 

ومبقارنتهم  باطفال يتلقون العالج لسوء التغذية الحاد الشديد ولكن من دون 

برامج التحفيذ العاطفي. وتخلص نتائج الدراسة اىل االيت: 

• زيادة رسعة الشفاء: تبني الدراسة ان االطفال الذين يتلقون الغذاء 	

العالجي والتحفيذ العاطفي ازداد وزنهم بشكل ارسع من اولئك الذين مل 

يتلقوا التحفيذ العاطفي. بعد خمسة اسابيع من العالج الغذايئ والعاطفي، 

تم اخراج 41% من االطفال من مراكز العالج النهم تعافوا. أما الذين مل 

يتلقوا التحفيذ العاطفي فلم يتامثلوا للشفاء قبل نهاية االسبوع السادس 

من العالج. 

• الوقاية من اصابة االطفال برضر عاطفي ومنايئ  وفكري: تشري الدراسة 	

اىل ان االطفال الذين تلقوا العالج الغذايئ باالضافة اىل التحفيذ العاطفي 

أظهروا قدرة عىل التطور العقيل، والعاطفي والناميئ بشكل مامثل لالطفال 

الذين يأتون من نفس املحيط ولكن ال يعانون من سوء التغذية الحاد 

الشديد.  وتبنّي ان االطفال الذين مل يتلقوا التحفيذ العاطفي، أصابهم رضر 

يف تلك النواحي. 

• تحفيذ العواطف لالرسة أجمع. تبني ان االمهات اللوايت تعملن عىل تطبيق 	

التحفيذ العاطفي الطفالهن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، يقمن 

بتطبيق هذا االسلوب عىل اطفالهن االصحاء أيضا. 

• زيادة متكني املرأة: اكد عدد كبري من االمهات أن تطبيق اسلوب التحفيذ 	

العاطفي ادى اىل تحسني حياة االرسة من خالل تواصل  أفرادها بشكل 

أفضل، مشاركة الوالد يف رعاية االطفال، اىل التقليل من اللجوء اىل 

العقوبات القاسية ، واىل التخفيف من العنف املنزيل.

• وتؤكد نتائج البحث االولية ان دمج الغذاء العالجي مع التحفيذ العاطفي 	

يؤدي اىل نتائج ايجابية قصرية وطويلة االمد. باالضافة اىل ذلك، ان ازدياد 

رسعة الشفاء وتقليل االنتكاس يف سوء التغذية الحاد الشديد يشري اىل

• ان التحفيذ العاطفي قد يستطيع ان يقلل كلفة عالج سوء التغذية الحاد 	

الشديد
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قياس محيط أعىل الذراع و 
قياس الوزن المناسب للطول 

يشّخصان االطفال االك�ش 
تعرضا لسوء التغذية الحاد 

)ملخص البحث(

موضعة االدارة المجتمعية 
ي الدول 

لسوء التغذية �ف
ي تدعمها منظمة االمم 

ال�ت
المتحدة للطفولة

ملخص البحث)1(

املصدر: التبادل امليداين 41 الصفحة 10

 http://www.fex.ennonline.net/41

ملخص بحث)1(

املصدر: التبادل امليداين 42, صفحة 16

 http://www.fex.ennonline.net/42

يف خطوة أوىل من أجل فهم أفضل لربنامج االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد، تعاقدت يونيسف مع منظمة فاليد الدولية من اجل القيام مبراجعة  

منهجيّة للربامج والقرتاح طرق لتحسني توافُر البيانات ودقّتها. وشملت 

املراجعة التوّسع العاملي الذي شهدته برامج  االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد منذ بدايتها يف السودان، وماالوي، وأثيوبيا )2000- 2003( اىل 55 بلدا 

عام 2010 والتحديات الكامنة يف كيفية القيام بتوسيع اضايف لهذه الربامج.  

النتائج املستخلصة:

• ازداد عدد الحاالت املشّخصة واملعالجة بشكل كبري ليبلغ اكرث من مليون 	

طفل عولجوا من سوء التغذية الحاد الشديد )2009(. 

• بحلول عام 2010، أصبح لدى 52 بلدا )59%( ارشادات عملية أو 	

بروتوكوالت لإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد. 

• ان معايري النمو التي وضعتها منظمة الصحة العاملية أصبحت معمول بها 	

يف غالبية البلدان. 

• توفر يونيسف 80% عىل االقل من الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل يف 	

37 بلد وتوفره بنسبة 100% يف 23 بلد. 

• حصل تطور جيد يف ما ال يقل عن 50% من البلدان يف ما يتعلق بدمج 	

برنامج اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد بغريها من نشاطات الرعاية 

الصحية األولية والتي تتضّمن االدارة املتكاملة المراض الطفولة، وبرامج 

تغذية الرضع وصغار االطفال، وفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب 

االيدز.

أما التحديات املشرتكة فهي: 

• تعددية طرق االبالغ وكتابة التقارير يف البالد املختلفة التي  تحّد من 	

امكانية املقارنة ما بني التجارب املختلفة. 

• الدالئل االرشادية املحلية املعقدة والتي ينقصها وضع قياسات موحدة 	

ورشح للمصطلحات. 

• نقص املعلومات املوّحدة حول تقديم الخدمات بسبب اختالف تعريف 	

التغطية. 

• نقص جمع املعلومات بشكل  منهجي والذي يعطّل رصد الحاجات 	

والتنائج. 

• حاجة الوزارات املحلية اىل موارد اضافية للرصد والتقييم، الدعم 	

اللوجيستي، النقل، تدريب املرشفني، ونظم املعلومات لدمج االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية مع الربامج االخرى. 

• االعتامد القوي عىل متويل الطوارئ اوالتمويل قصري االمد لرشاء املخزون 	

وادوات دعم الربنامج مام يسبب تأخر الربامج والحد من توّسعها.

التوصيات 

• تطوير نظام تبليغي عاملي حول سوء التغذية الحاد الشديد )عرب 	

يونسيف(. 

• تطوير طريقة قياسية واحدة لقياس توفري الخدمات والتغطية واإلتاحة من 	

أجل املقارنة ما بني التجارب املختلفة. 

• تطوير مؤرشات لقياس مدى اندماج برنامج االدارة املجتمعية لسوء 	

التغذية من ضمن النظام الصحي. 

• تقوية تنمية القدرات. 	

• وقد سلّم التقرير بأنه املحاولة االوىل للقيام بجردة حساب حول االدارة 	

املجتمعية لسوء التغذية وانه من الرضوري ان تساهم وزارات الصحة، 

ورشكاء يونيسف بشكل أكرب يف نرش املعلومات الراهنة وتأييدها.

 
)1( املراجعة الشاملة لالدارة املجتمعية لسوء التغذية  الحاد مع الرتكيز عىل سوء التغذية الحاد الشديد. 

قسم التغذية. وحدة التغذية خالل الطوارئ. يونيسف نيويورك ومنظمة فاليد الدولية. أذار مارس 2011  

 لدراسة ان كان دمج قياس محيط أعىل الذراع البالغ اقل من 115 ملم 

ومعدل الوزن املناسب للطول البالغ أقل من -3 قد يحّسن يف تشخيص 

األطفال ما بني ستة أشهر و 59 شهرا من العمر الذين هم يف خطر املوت 

وذلك بغياب اي عالج  لسوء التغذية الحاد.

يستنتج الكتّاب ان لقياس محيط أعىل الذراع قدرة أكرب عىل تعريف خطورة 

املوت مقارنة مع قدرة قياس الوزن املناسب للطول، وانه مل يكن مفيدا دمج 

قياس محيط أعىل الذراع البالغ اقل من  115ملم والوزن املناسب للطول البالغ 

اقل من -3 من أجل تعريف االطفال االكرث احتامالً للخطورة. أما االسباب التي 

تجعل قياس محيط أعىل الذراع أفضل وسيلة لتشخيص االطفال االكرث تعرضا 

للموت فهي غري واضحة بعد لكن من املمكن ان تكون عائدة اىل العالقة 

القامئة ما بني قياس محيط أعىل الذراع وكتلة العضالت  وال سيام ان هذا 

القياس يطبّق عىل صغريي العمر من االطفال وبالتايل االكرث تعرضا للموت.

ويشري الكتّاب اىل أن من اخذ املقاييس هم خرباء مختصون مبقياس محيط 

أعىل الذراع ومن أجل ذلك ال يجب استقراء النتائج عىل حاالت اخرى ال 

تستويف هذه الرشوط.

)1( الكاتب: برايند أ وأخرون )2011(. محيط النصف العلوي للذراع والوزن املناسب للطول لتشخيص 

االطفال االكرث عرضة لسوء التغذية والذين يبلغون ما دون الخامسة من العمر
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ص المقالة
ّخ

مل
تغذية الرّضع وصغار االطفال

التخطيط لدراسة حول امكانية تطبيق 
وفعالية  دمج تغذية الرّضع وصغار االطفال 
ي أثيوبيا

ي االدارة المجتمعية لسوء التغذية �ف
�ف

ملخص نقاشات موقع en net حول تغذية 
الرّضع وصغار االطفال

املصدر التبادل امليداين 41، الصفحة 30

http://fex.ennonline.net/41

د.فريو، مستشار وزارة الصحة يف حكومة 
اثيوبيا،  يتوجه اىل االستشاريني يف اليوم االول

يدعم مرشوع »حّي وينمو« )آاليف اند ثرايف( يف اثيوبيا دراسة متتد عىل 

عامني لبحث جدوى وفاعلية دمج تغذية الرّضع وصغار االطفال يف االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية)1(. وعىل الرغم من انه قد تم تطوير مواد تدريبية 

حول كيفية دمج تغذية الرّضع وصغار االطفال يف االدارة املجتمعية لسوء 

التغذية، اال أن هناك بعض العقبات التي تعيق توسيع نطاق الربنامج بسبب 

غياب منوذج للربمجة املتكاملة وقلة وجود أدلة عىل االثر الذي ترتكه هذه 

الربامج يف الحصيلة الصحية والتغذوية، االنتاجية، التغطية، وقت العاملني 

وكلفة توظيفهم.

يتطلّب دمج تغذية الرّضع وصغار االطفال يف برنامج االدارة املجتمعية لسوء 

التغذية تحديد االماكن املناسبة يف الربنامج التي ميكن ان تدمج فيها نشاطات 

تغذية الرّضع وصغار االطفال.  وتتلّخص النشاطات املهمة يف تغذية الرّضع 

وصغار االطفال بااليت: صوغ الرسائل )ايصال املعلومات ذات الصلة بتغذية 

الرّضع وصغار االطفال اىل االشخاص املختلفني(، مجموعات العمل املوّجه 

)تخصيص معلومات تغذية الرّضع وصغار االطفال من قبل العامليني الصحيني 

من أجل تشجيع املشاركني عىل القيام بنشاط جديد او مختلف(، مجموعات 

الدعم )مجموعات مكّونة من 10- 12 شخصا لتعزيز توصيات تطبيق تغذية 

الرّضع وصغار االطفال(، وتقديم املشورة املبارشة )يقوم مقدمو الرعاية 

الصحية بتقييم شخيص لكيفية تغذية االمهات الطفالهن وبناء عليه ينشؤون 

خطط التغذية التي تناسب حاجاتهن املحددة(.

ستحدد هذه الدراسة امكانية تطبيق املرشوع  )مبا فيه االثر عىل الكلفة 

ووقت العاملني( والفاعلية )قدرة الربامج املدمجة عىل انتاج مفعول(، يف ما 

يخص دمج النشاطات التي تدعم، تعزز، وتحمي تغذية الرّضع وصغار االطفال 

من ضمن االدارة املجتمعية لسوء التغذية. وستقوم منظمة الرؤية العاملية 

)ورلد فيجن(  باجراء هذه الدراسة يف أربعة مناطق يف اثيوبيا. ستستمر 

الدراسة ملدة عامني )2011-2012( وترافق مجموعتني من االطفال البالغني 

من العمر ما بني ستة أشهر و 24 شهرا، و مقدمي الرعاية لهم، وأخوانهم عرب 

مجموعات التدخل واملقارنة.

)1( تم تطوير املواد التدريبية حول دمج تغذية الرضع وصغار االطفال يف االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

من قبل شبكة التغذية يف الطوارئ و مجموعة الساسة التغذوية وتطبيقها عام 2008. املواد متوفرة 
باللغتني االنكليزية والفرنسية عىل شبكة االنرتنت عرب الواصل االيت: 

http://www.ennonline.net/resources/7221

ان موقع en net هو مورد مجاين ومفتوح ملساعدة مامريس مهنة التغذية 

والعاملني يف امليدان عىل الحصول عىل نصائح تقنية رسيعة للتحديات 

العمالنية والتي يصعب الوصول لالجابة عليها بسهولة. ويضم املوقع منتديات 

تقنية عديدة للنقاش مبا فيها منتدى حول تغذية الرّضع وصغار االطفال. وفيام 

ييل صورة عن  بعض النقاشات حول هذا املوضوع.

تم مؤخرًا استكشاف  الدالئل عىل األثر الذي تنتجه مطابخ الحدائق لتحسني 

 .en net نوعية التغذية التكميلية للرّضع وصغار االطفال عىل موقع

وأبرزت النقاشات انه يف حني يتم تطبيق منهج »البيت/املطبخ/حدائق الفناء 

الخلفي« منذ  عقود كوسيلة لتنوع الحمية الغذائية، هنالك رصد محدود 

ملساهمة هذا املنهج يف تحسني مامرسات تغذية الرّضع وصغار االطفال. وأبرزت 

النقاشات رضورة تحسني رصد وتقييم مشاريع مطبخ الحديقة لتوثيق نتائجها.

واقرتح القراء بعض املواد للقراءة املفيدة حول مطابخ الحدائق واالثر الذي 

ترتكه عىل التغذية. عىل سبيل املثال:

انتاج الغذاء من األرض املتوفرة حول املسكن- نهج متكامل وفعاّل لتحسني . 1

االمن الغذايئ بني العاملني بالفحم يف شامل بنغالدش.  هيلني كيلري العاملية، 

برنامج  انتاج الغذاء من األرض املتوفرة حول املسكن ، النرشة رقم أربعة، 

كانون االول/ديسمرب 2006.

من الزراعة اىل التغذية، املسارات، تضافر الجهود والنتائج، البنك الدويل، . 2

.2007

مقال عن البستنة املتعّددة الطوابق يف مخيامت الالجئني يف أثيوبيا، . 3

                                                                                               ;fex.ennonline.net/29/multistorey.aspx )40 التبادل امليداين(

تقرير الوكالة االمريكية للتنمية / رشق افريقيا عن مرشوع »رودز« لالشخاص . 4

املتعايشني مع فريوس نقص املناعة املكتسب البرشية يف كينيا وأوغندا من 

2007 اىل 2008. مع ان هذا التقرير مل يركّز بشكل أسايس عىل تغذية الرّضع 

وصغار االطفال، اال أنه وفّر رؤى حول دور التكنولوجيات الزراعية يف تحسني 

التغذية ووسائل الرزق. ميكن تحميل التقرير عرب الرابط االيت:
 http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/FANTA_Busia2008.pdf

وركزت مناقشة جديدة حول كيفية التعامل مع التربعات غري املرغوب فيها من 

بدائل حليب االم خالل أزمة القرن االفريقي. ويف حني أقر املناقشون بأهمية 

اعرتاض هذه التربعات استنادا اىل النصيحة السائدة بشأن ذلك يف القانون 

والدليل العميل لتسويق بدائل حليب االم، اال أنهم الحظوا أن التحديات 

العمالنية الستخدام بدائل حليب االم  بطرق بديلة  هي محدودة للغاية.

ملزيد من النقاشات حول هذا املوضوع أو حول غريه من املواضيع ، اضغط 

 http://www.en-net.org.uk :عىل الرابط االيت
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تغذية الرّضع وصغار االطفال

برنامج منظمة انقاذ االطفال 
لتغذية الرّضع وصغار االطفال 

وروابطه مع الحماية، االمن 
ي 

ي هاي�ت
ي ووسائل الرزق �ف

الغذا�ئ

املقال االصيل بقلم لوسيا بانتيلال 

املصدر: التبادل امليداين 41، الصفحة 64

http://fex.ennonline.net/41
أم مرضعة وقد  تلقت الدعم يف خيمة لألطفال

كان الزلزال يف هايتي يف كانون الثاين/يناير 2010 مدمرا إذ يقّدر عدد الوفيات 

بنحو 220000 شخص وعدد املتأثرين بنتائج الزلزال بأكرث من ثالثة ماليني 

شخص. لالستجابة اىل حاجاتهم، قامت منظمة انقاذ االطفال بتوسيع مرشوع 

للطوارئ واسع النطاق يشمل ستة قطاعات: حامية االطفال، الرتبية، الصحة 

والتغذية )مبا فيها تغذية الرّضع وصغار االطفال(، املياه، الرصف الصحي 

والنظافة، املأوى واالمن الغذايئ، ووسائل الرزق.

أجرت منظمة انقاذ االطفال دراسة لبحث االثر الناجم عن برنامجها لتغذية 

الرّضع وصغار االطفال ولتعريف الصلة ما بني قطاع حامية االطفال وقطاع 

االمن الغذايئ ووسائل الرزق من أجل االستجابة بشكل أفضل اىل حاجات 

صغار االطفال الذين تأثروا بالزلزال.

ويالحظ تقرير الدراسة وجود جهود تنسيقية متينة لتطبيق التوجيهات 

التشغيلية حول تغذية االطفال يف حاالت الطوارئ ودمج الدروس املستقاة 

من التجارب السابقة يف هذا املجال والتدخل الرسيع لحامية ودعم التطبيق 

االمثل لتغذية الرّضع وصغار االطفال خالل الطوارئ. ومع ذلك، تشري الدراسة 

اىل ان الكثري من العقبات التي واجهت تغذية الرّضع وصغار االطفال يف هايتي 

كان من املمكن تفاديها عرب تطوير برمجة متعّددة القطاعات خصوصا ما بني 

حامية االطفال واالمن الغذايئ ووسائل الرزق.

ويحّدد التقرير ما ميكن تحسينه من اجل ضامن استجابة أكرث فعالية يف 

املستقبل عرب ثالثة محاور: 1- تلبية االحتياجات األساسية لالمهات الحوامل 

واملرضعات.2- تلبية االحتياجات التغذوية لالطفال املنفصلني عن اهلهم 

ولالطفال املقيمني يف مراكز الرعاية السكنية. 3- تحسني القدرة التنظيمية 

لرتويج التكامل القطاعي.

وتنص التوصيات عىل ما ييل: 

• تصميم الربامج املتكاملة منذ بداية عملية االغاثة.	

• ضامن تبادل رسيع للمعلومات ما بني مجموعة عمل االطفال املنفصلني 	

ومجموعة عمل تغذية الرّضع وصغار االطفال العداد فّعال ملعلومات 

االحالة. 

• اجراء تقييم مشرتك ما بني القطاعات املختلفة من أجل كسب رؤية واسعة 	

للوضع. 

• ضم االشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب 	

وااليدز والعائالت التي ترعى االطفال املنفصلني عن اهلهم، ضمن برامج 

دعم االمن الغذايئ ووسائل الرزق. 

• تطوير أداة لتقييم الحاجات التغذوية لالطفال املقيمني يف مراكز الرعاية 	

السكنية بطريقة رسيعة  . 

• ادارة التغذية الصناعية ودعم التغذية التكميلية الكافية يف مراكز الرعاية 	

السكنية. 

• االنخراط يف مجال دعوة املانحني لتوفري التمويل عىل املستويني التنظيمي 	

والجامعي عرب مجموعة التغذية العاملية ملساعدة الربمجة القطاعية 

املتكاملة يف االستجابة اىل تغذية الرّضع وصغار االطفال.

جلسة نقاش حول االطفال يف خيمة 
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فيروس نقص املناعة املكتسب والتغذية
ص المقالة

ّخ
مل

ي دمج منهج  
البحث �ف

الوصفة  »الغذاء ع�ب
ي رعاية 

الطبية« �ف
وس نقص  وعالج ف�ي
ي 

المناعة المكتسب �ف
زامبيا

املقال االصيل بقلم كايت أ.غرينواي، اليزابيث س.جريي، ميليكا أ.زامبا، كاسيم مايس، بياتريس مازينزا كاواناالتبادل 

امليداين 42، الصفحة 30

http://fex.ennonline.net/42

بالرشاكة مع لجنة الغذاء والتغذية الوطنية يف زامبيا، عملت خدمة االغاثة 

الكاثوليكية يف زامبيا عىل مرشوع تجريبي يدعى »الغذاء عرب الوصفة 

الطبية«. وتم تقييم هذا املرشوع لفهم النتائج التي قد تتأىت عنه عمليا وجمع 

املعلومات عن محصلته. 

ينص مرشوع »الغذاء عرب الوصفة الطبية« يف زامبيا عىل وصف وتوزيع السلع 

الغذائية املتخصصة )يف مغلفات فردية( لالستجابة اىل سوء التغذية الرسيرية 

)الشكل رقم1(. يتطلب النموذج ان يكون تقييم التغذية، الرتبية، تقديم 

املشورة والدعم )باالضافة اىل توزيع الغذاء(، منّسقاً مع خدمات رعاية وعالج 

فريوس نقص ااملناعة املكتسب.

يتم قبول املرىض يف مرشوع »الغذاء عرب الوصفة الطبية« املتفرع من رعاية 

فريوس نقص املناعة املكتسب، استنادا اىل معايري قياس الجس )مؤرش كتلة 

الجسم وقياس محيط أعىل الذراع(. وعليه، فإن البالغني الذين الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد الشديد يزّودون بوصفة العالج الغذايئ الجاهز 

لالستعامل والربوتيني التكمييل الغني  بالطاقة بكميات كافية للوصول اىل نسبة 

100% من املخصص اليومي  املحبّذ. أما اولئك الذين يعانون من سوء التغذية 

الحاد املعتدل  فيتلقون  الربوتيني التكمييل املرتفع مبعدل الطاقة للوصول اىل 

نسبة 50% من  املخصص اليومي املحبّذ.

النتائج

كان الدمج ناجحا يف كٍل من الحاالت الثالث . تم االعراب عن تقدير النهج 

»الطبي« للمغلفات الفردية للمكمالت الغذائية  كام نجحت الحصص املختارة 

يف عالج سوء التغذية. تحسنت نسبة زيادة الوزن ومؤرش كتلة الجسم وحتى 

أن نسبة املرىض الذين تعافوا )متت اعادة تأهيلهم غذائيا( قد تجاوزت املعايري 

املتعارف عليها.

التوصيات

• من املطلوب القيام بالتدريب املتواصل عىل التغذية وحفظ السجالت و  	

التقارير. 

• ان دمج املهام املتعلقة بالغذاء عرب الوصفة الطبية يف املهام الوظيفية 	

رسميا يسهل التطبيق يف املستقبل. كام ان دمج سلع الغذاء عرب الوصفة 

الطبية يف مشرتيات املحال الطبية ونظم توزيعها يخفف من تكرار الجهود 

ويشجع امللكية الوطنية. 

• يجب توسعة انظمة الرصد والتقييم الوطنية ملضادات للفريوسات القهقرية   	

لتشمل البيانات التغذوية ايضاً. 

• يجب تصميم الروابط ما بني برامج االمن الغذايئ وبرامج وسائل الرزق منذ 	

البداية . 

• يجب ان تشمل عمداً خطط توسيع نطاق الربنامج االطفال والنساء 	

الحوامل املسجلني يف برامج  »الحيلولة دون انتقال العدوى من االم 

للطفل«.
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نساء تستلمن حصتهن من مرشوع »الغذاء عرب 
الوصفة الطبية« يف مستشفى ويسيكل ماين 

البيان رقم 1: نموذج برنامج العالج بالوصفة الطبية للزبائن 

ية:  تقييم القياسات الب�ش
الطول، الوزن وقياس 

محيط أعىل الذراع

رعاية المجتمع: الرعاية الصحية 
لية، مجموعات الدعم،  ف الم�ف

دعم شبكة الرزق واالمان 

االستغناء عن الوصفة: مضادات 
وسات القهقرية، ادوية العدوى،  الف�ي
الغذاء العالجي الجاهز لالستعمال، 

ف التكميىلي المرتفع بمعدل  وت�ي ال�ب
الطاقة، وادوية عالجية.  

الرعاية ال�يرية: تقييم 
رسيري لتبدل المواد، 

وصفة غذاء 

ي زامبيا
المعلومات مكيفة مع الدالئل االرشادية لتجربة الغذاء ع�ب الوصفة الطبية �ن

ام، التغذية،  ف تقديم المشورة: االل�ت
قياس مؤرسش كتلة الجسم او قياس 

ي 
الطول المناسب للوزن، التسجيل �ف
برنامج الغذاء ع�ب الوصفة الطبية.
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ص المقالة
ّخ
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ي
ي والعسكري خالل العمل الصحي االنسا�ف

التنسيق المد�ف

ي االستجابة اىل 
 تأّخر خِطر �ف

ي 
االنذار المبكر للجفاف �ف

منطقة القرن االفريقي

ملّخص ورقة موقف)1(

  املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 17

http://fex.ennonline.net/42

ملخص ورقة)1(

  املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 9

http://fex.ennonline.net/42

حاالت الطوارئ العامة

)1( مجموعة الصحة العاملية التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 2011. التنسيق املدين والعسكري 

خالل العمل الصحي االنساين.النسخة املؤقتة-شباط/فرباير 2011. 

خالل العقد املايض، شاركت الجهات العسكرية بشكل متزايد يف نشاطات 

االغاثة يف  اطر مختلفة مبا فيها توفري املساعدة املبارشة أحيانا اىل السكان 

املترضرين من االزمة. هذا الوضع يثري تساؤالت عدة حول كيفية تأثري ذلك 

عىل قدرة املنظامت االنسانية عىل االستجابة بشكل غري متحيّز لحاجات 

السكان املترضرين.  

أصدرت مؤخرا مجموعة الصحة العاملية التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني 

الوكاالت ورقة موقف الرشاد املجموعات الصحية العاملة عىل املستوى 

الوطني اىل كيفية تطبيق مبادئها الخاصة بتنسيق العالقات املدنية والعسكرية 

خالل العمليات االنسانية الصحية. وتراجع الورقة تلك املبادئ وتحاول توضيح 

كيفية تطبيقها يف القطاع الصحي. 

وتشدد الورقة عىل  املبدأ  التوجيهي  الذي يدعو اىل ارتكاز  النشاطات 

الصحية  عىل نتائج تقييم االحتياجات الصحية املستندة اىل املبادئ االنسانية 

وغري املستندة اىل أهداف سياسية أو عسكرية الطابع. وتويص ان ال تكون 

النشاطات الصحية مستعملة كأداة يف  اسرتاتيجية  سياسية أو  عسكرية 

»لكسب قلوب وعقول« السكان. 

وتويص  مجموعة الصحة العاملية انه حني تشارك القوات العسكرية يف توفري 

الخدمات الصحية، يجب أن تكون مستندة عىل االولويات الصحية والخطط 

املتفق عليها من قبل الحكومة املحلية او  السلطات الصحية املحلية،  كام 

يجب ان تلتزم بخطط االستجابة االنسانية العاملية. 

وتعرب  مجموعة الصحة العاملية عن قلقها من ان يؤدي التنسيق املستمر 

مع القوات املسلحة اىل تغيري نظرة السكان اىل عدم تحيز العمليات االنسانية 

الصحية.

ترشح ورقة بيان اصدرتها كل من منظمتي اوكسفام وانقاذ االطفال - فرع 

بريطانيا-  أن أزمة القرن االفريقي التي حصلت عام 2011، كانت أشد انواع 

حاالت الطوارئ حديًّة يف هذا العقد. ويرشح التقرير وبالتفصيل كيف ان 

االزمة انترشت عىل الرغم من انها كانت متوقعة واسفرت عن ترضر أكرث من 

13 مليون شخص باالضافة اىل مئات االالف الذين ال يزالون تحت خطر املوت 

جوعا.

استنادا اىل مراجعة وتحليل ملؤرشات نظام االنذار املبكر، تبنّي انه عىل الرغم 

من اسداء النصيحة للوكاالت االنسانية برضورة تصميم خطط للطوارئ واسعة 

النطاق وتوسيع االستجابة املتعددة القطاعات، اال ان النصيحة مل تنتقل اىل 

حيز التطبيق.

لذا كانت استجابة الوكاالت املانحة بطيئة جدا ومل يقرر املانحون زيادة 

التمويل بشكل ملحوظ إال  بعدما حصلت االزمة عىل تغطية اعالمية بارزة  يف 

حزيران وأيار /يونيو ويوليو 2011 وبعدما أعلنت االمم املتحدة حالة املجاعة 

يف بعض مناطق الصومال.

وتقرتح الورقة ان الربامج الطويلة االمد هذة هي االنسب قدرة عىل االستجابة 

اىل أزمة متوقعة. وتضع الورقة الخطوط العريضة لالليات التي تحتاج اىل 

التحسني لتفادي االزمات املستقبلية  املامثلة ومنها:

• دمج ادارة املخاطر يف تصميم الربامج  الطويلة االمد. ميكن رؤية الجفاف 	

كجزء من نظام الرزق عوضا عن رؤيته كصدمة غري متوقعة. 

• االستجابة املبكرة للطوارئ املتوقعة يتطلب ردم الهوة ما بني التنمية وبني 	

نظام املساعدة االنسانية. هنالك حاجة للموظفني وللرشكاء ذوي املهارات 

والخربات  القادرون عىل دمج تحليل وادارة املخاطر  من ضمن عملهم 

وهم  بذلك قادرون  عىل تكييف عملهم وطريقة القيام به مع تغيري 

الحاالت والحاجات. 

• الحاجة الستثامر أكرب بكثري يف الجهود املشرتكة والطويلة االمد لتعزيز قدرة 	

الحكومة ليس فقط عىل ادارة مخاطر الكوارث وتنسيقها، بل أيضا عىل 

تحسني قدرتها  عىل العمل التنموي الطويل االمد يف كل القطاعات من 

أجل خلق القدرة عىل التكيّف. 

• ليك يحصل دمج ادارة املخاطر بشكل فعال، يجب ان تكون األنظمة 	

االنسانية والتنموية متناسقة أكرث. ان الربامج املشرتكة، وتطبيقها والتعلم 

منها قد يساعد يف دمج قطاَعي التنمية واالستجابة للطوارئ.

• نظرا للطبيعة املزمنة  لرسعة تأثر القرن االفريقي، يجب أن يكون التمويل 	

مرنا لدعم االنتعاش والقدرة عىل التكيّف. 

أن أهم نتائج هذا التحليل هي ان توقعات الجفاف يف عامي 2010-2011 يف 

القرن االفريقي كانت واضحة، ولكن لالسف كان من املمكن تفادي غالبية ما 

حصل. وقد كان باإلمكان تخفيض حجم املوت واملعاناة والكلفة املالية لألزمة 

لو ان نظم االنذار املبكر قد حثّت عىل عمليات االستجابة بشكل أرسع وأكرب.

)1( تأخر خطر يف االستجابة اىل االنذار املبكر للجفاف يف منطقة القرن االفريقي. منظمة اوكسفام، 

ومنظمة انقاذ االطفال فرع بريطانيا. ورقة مشرتكة بني الوكاالت صيغت بتاريخ 18 كانون االول /يونيو 
http://policy-practice.oxfam.org.uk :2012. متوفرة عىل املوقع االيت
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تقييم مجموعة 
التغذية لالستجابة 
لفيضان باكستان، 
أيلول/سبتم�ب 2011

املصدر: مجموعة التغذية العاملية

http://oneresponse.info/GlobalClusters/Nutrition/publicdocuments/Pak_Nut_Cluster_Evaluation%20Final.pdf

أسفر موسم الرياح املوسمية يف باكستان عام 2011 )متوز/يوليو-أيلول/سبتمرب( 

عن حصول أسوأ فيضان منذ عام عام 1929 اذ  أصاب نحو 20 مليون شخص 

بأرضار.  وتسببت الفيضانات بنزوح خطري، وبأرضار يف الزراعة وبوسائل الرزق 

االخرى كام ارتفعت حدة املخاطر الصحية وسوء التغذية الحاد. 

لالستجابة اىل هذا الوضع، تم تفعيل مجموعة التغذية التي كانت ناشطة 

يف منطقة واحدة فقط )يف مقاطعة خيرب باختونخوا (، تم تفعيلها يف اربعة 

مناطق متأثرة بالفيضانات )يف شاميل وجنويب السند، بونجاب وبالوشيستان(. 

بعد ستة أشهر من حصول الفيضانات، شّكل فريق للتقييم بني الوكاالت وتكّون 

من وزارة الصحة، املنظامت غري الحكومية، االمم املتحدة، الوكاالت املانحة، 

ومجموعة التغذية، من أجل تقييم  ما نجح وما  فشل باالضافة اىل صوغ 

توصيات لتحقيق التأهب واالنتعاش يف باكستان. 

من اهم النتائج الرئيسية للتقييم والتوصيات التي أسفرت عنه ما ييل: 

• أدت حالة الطوارئ اىل عمل مجموعة التغذية بشكل المركزي كيّل يف 	

باكستان، عىل الرغم من أن توظيف مجموعة التغذية استغرق نحو مثانية 

أسابيع منذ بداية الفيضانات. 

• لالستجابة اىل غياب املعلومات املتعلقة بالتغذية، متكنت مجموعة التغذية 	

Fa
ri

d 
Bo

ur
eg

ba

من دعم مسوح التغذية يف املناطق املترضرة من الفيضانات وكانت قادرة 

عىل تكرار نظام املعلومات التغذوي الشامل )املطبق سابقاً يف يف مقاطعة 

خيرب باختونخوا ( اىل املراكز االخرى باالضافة اىل نرش روتيني للمعلومات 

املوجزة التي تضمنت بيانات القبول يف بعض مراكز التغذية. 

• وأويص بأن حكومة باكستان تحتاج اىل فهم اهمية منهج العمل كمجموعة 	

قبل حصول حالة طوارئ جديدة. باالضافة اىل ذلك، كان هنالك حاجة 

اىل تشكيل فريق تدخل رسيع عاملي ملتزم )منسق املجموعة ومدير 

املعلومات( وقادر عىل الجهوزية واالنتشار الفوري  من أجل تنسيق 

مستقبيل فّعال عىل محاور عدة. 

• أكد التقييم عىل رضورة وجود اسرتاتيجيات وسياسات تغذوية وطنية 	

لوضعها حيز التطبيق وااللتزام بها من اجل مواءمة عمليات االستجابة 

للطوارئ يف املستقبل. 

• من الرضوري توعية رشكاء مجموعة التغذية والوكالة القائدة  للمجموعة 	

)يونيسف( عىل املستوى الوطني والعاملي حول االدوار واملسؤوليات 

وذلك لتفادي اي ارتباك يف املستقبل. باالضافة اىل ذلك، هنالك حاجة اىل 

ان يكون الخروج من الطوارئ ومرحلة التعايف منها مستند اىل االدلة واىل 

احرتام خصوصية الحالة والقدرات املحلية. 

أطفال يف مقاطعة السند بعد 

فيضان 2010  باكستان 

حاالت الطوارئ العامة
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ينال دليل »اسفري« تقديرا كبريا وينظر اليه كاداة مهمة يف االستجابة االنسانية 

من أجل توحيد الجودة وتحسني املساءلة خالل االستجابة. نرش الدليل بداية 

عام 1999، ولكن تم تنقيحه عدة مرات بعدها. 

تحتوي الطبعة االخرية الصادرة عام 2011 عىل عدد من التغيريات اذ يركّز 

التقرير هذه املرة عىل الحامية، االشخاص املسنني وحقوق املجتمعات. وقد 

أعيدت كتابة امليثاق االنساين الضافة التزامات الجهات الفاعلة يف الدولة 

واإلقرار بأن التأهب للطوارئ عنرص أسايس الستجابة فّعالة لكوارث االمن 

الغذايئ والتغذية. كام تضّمن أيضا مفهوما جديدا لنقص التغذية. 

أما التغيريات املحددة التي طرأت عىل املعايري الدنيا يف مجال االمن الغذايئ 

والتغذية فهي  

التقييم والتحليل 

• التعديالت تشّجع التقييم املشرتك خالل املراحل االوىل لحاالت الطوارئ. 	

• وفّر الدليل مؤرشات جديدة )التنوع الغذايئ(، واالدوات )مؤرش اسرتاتيجية 	

املواجهة( واملراجع. 

• شّدد عىل أهمية التقييم الذي يتعدى املسوح االنرثوبومرتية ويرتابط مع 	

تقييامت القطاعات االخرى. 

• تستند املراجع اىل عمليات الرصد والتقييم املعيارية أثناء مرحلة االغاثة 	

واملرحلة االنتقالية املؤقتة، واىل معايري النمو التي وضعتها منظمة الصحة 

العاملية )2006(، واضافة قياس محيط أعىل الذراع اىل عمليات التقييم. 

• الثبات عىل موقف عدم تصنيف خطورة سوء التغذية بناء عىل 	

االنتشار الشامل  لسوء التغذية الحاد، وتشجيع االخذ بعني االعتبار 

مقاييس العوامل االخرى. 

معايري تغذية الرضع وصغار االطفال

• وضع الدليل معيارين جديدين لقياس تغذية الرّضع وصغار االطفال 	

ملعالجة عنارصالحامية والدعم للسياسات والترشيعات، التنسيق 

واالتصاالت باالضافة اىل عمليات التدخل التقنية واالساسية يف 

تغذية الرّضع وصغار االطفال. 

• تضّمن الدليل حاجات االطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية، 	

أهمية تغذية االمهات وصحتهن، والتحديات يف مجال نقص املناعة 

املكتسب. 

• احتوى التقريرعىل مؤرشات جديدة  ودالئل ارشادية للتغذية 	

املكّملة والدوراملحتمل للمكّمالت الغذائية املستندة اىل الدهون. 

• اشارة اىل معايري جديدة للنقد والقسائم. 	

ادارة سوء التغذية الحاد وسوء  التغذية الناجم عن نقص الفيتامينات 

واملعادن

• اضافة توجيهات عن التغذية التكميلية الشاملة كمنهج ملعالجة 	

سوء التغذية الحاد املعتدل. 

ي والمعاي�ي 
«: الميثاق االنسا�ف نسخة عام 2011 من دليل »اسف�ي

ي مجال االستجابة االنسانية
الدنيا �ف

املقال االصيل بقلم سوزان ثورستانز واخرون

املصدر: التبادل امليداين 41، الصفحة 36

تغذية الّرضع وصغار األطفال

http://www.ennonline.net/pool/files/fex/fx-39-web-reduced.pdf

العواقب الطويلة االمد: قياس البلوغ، 
القدرة الفكرية، االنتاجية االقتصادية، 
، امراض االيض والقلب  ي االداء االنجا�ب

واالوعية الدموية

ة االجل:  العواقب القص�ي
االصابة بالمرض، معدل 

الوفيات واالعاقة 
نقص التغذية لالم والطفل

ي 
عدم كفاية المدخول الغذا�ئ

انعدام االمن 
ي االرسي، 

الغذا�ئ
توفر الغذاء 
والوصول اليه

االسباب االساسية  

االسباب الكامنة 

ة االسباب المبارسش

ية،  موارد غ�ي كافية لسبل العيش: مالية، ب�ش
يهمادية، اجتماعية وسياسية 
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ي 
عدم كفاية المدخول الغذا�ئ

لالئم، تغذية غ�ي كافية للرضع 
وصغار االطفال، ضعف 
ممارسات الرعاية، النمو 

اتيجية، العمل، العمل الحر،  فقرالدخل وسبل العيش االس�ت
المسكن، الممتلكات، التحويالت، المعاشات 

لية غ�ي صحية وعدم  ف بيئة م�ف
كفاية الخدمات الصحية 

المرض 

ي رقم 1: االطارالمفاهيمي لنقص التغذية 
الرسم البيا�ف

• اضافة » عدم االستجابة« كمؤرش للربامج التي تعالج سوء التغذية الحاد 	

املعتدل وسوء التغذية الحاد الشديد. 

• التوصية بفصل املرىض الذين يحتاجون اىل املتابعة )اولئك الذين انجزوا   	

عالج سوء التغذية الحاد الشديد( عن اولئك الذين تم ادخالهم مبارشة يف 

برنامج التغذية التكميلية للحيلولة دون املبالغة يف تقدير معدالت التعايف 

من برنامج التغذية التكميلية . 

• التوصية بأن االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد هو املنهج املفّضل 	

لعالج سوء التغذية الحاد الشديد. 

• مراجعة معايري ادارة املغذيات الدقيقة الضافة الوقاية. 	

• شمول قياس محيط أعىل الذراع كمعيار الستفادة املرىض من برنامج 	

معالجة سوء التغذية الحاد. 

االمن الغذايئ

• معايري أقوى لالمن الغذايئ العام والرتكيز عىل اعطاء االولوية اىل عمليات 	

التدخل الهادفة اىل انقاذ الحياة. 

• ومعايري جديدة  للنقد والقسائم و تحويل الغذاء وذلك متاشياً مع االهتامم 	

املتزايد يف استعامل النقود و/او القسائم النقدية من أجل تحسني فعالية 

الربامج، والحفاظ عىل كرامة وخيار املستفيدين وتحفيز االقتصاد واالسواق 

املحليني. 

• تحديث املعايري حول االنتاج االويل، الدخل، التوظيف والوصول اىل 	

االسواق.

ص المقالة
ّخ

مل
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ي سوء 
االتجاهات الموسمية �ف

ي الصومال
التغذية لدى الرعاة �ف

تغذية الّرضع وصغار األطفال

املقال االصيل بقلم لويز ماسييس مويريجي وجوزيف ويرو.

املرجع: التبادل امليداين 41 الصفحة 62

http://fex.ennonline.net/41امرأة تبحث عن املاء

يشكل الرعاة  نسبة كبرية من سكان الصومال. تتأثر وسائل رزقهم باالزمات 

مثل الجفاف والفياضانات وتضّخم سعر الغذاء. من أجل فهم العوامل التي 

تؤثر بسوء التغذية خالل املواسم املختلفة، قامت وحدة تحليل االمن اغذايئ 

والتغذية بتحليل مسحني تغذويني: االول تم اجراؤه خالل موسم الجفاف 

)ترشين االول/اوكتوبر 2008( والثاين بعد موسم املطر )حزيران/يزنيز 2009(. 

كشف التحليل أن توفر الحليب واستهالكه كان أقل خالل موسم الجفاف 

مقارنة مع توفره خالل موسم املطر. ويعود السبب اىل ان الرجال والفتيان 

كانوا يأخذون القطعان بحثا عن املراعي ويرتكون وراءهم النساء واالطفال.  

كام ارتفعت نسبة انتشار االمراض خالل فرتة الجفاف وكان االسهال السبب 

الرئييس للمرض. أما سبب ارتفاع عدد حاالت االسهال فريجح ان يكون عدم 

توفر او صعوبة الوصول اىل املياه النظيفة. 

خّف انتشار سوء التغذية الحاد بشكل ملحوظ خالل موسم املطر مقارنة 

مع موسم الجفاف. ويشري ذلك اىل ان توفر الحليب 

واستهالكه له تأثري عىل الحالة التغذوية والعافية لدى 

مجتمعات الرعاة. كام ان هذه الحقائق تلقي الضوء عىل القدرة الطبيعية 

ملجتمعات الرعاة عىل التعايف من ازمات غري تراكمية ان توفرت لها عمليات 

استجابة مالمئة يف الوقت املناسب. 

وتشمل أهم النتائج املستخلصة رضورة  دمج الربامج التي من شأنها تخفيض 

ضعف املجتمعات تجاه  الصدمات يف املناطق االكرث تعرضا للخطر )الرعاية 

االجتامعية للمرأة، تدخالت املياه والرثوة الحيوانية(.  

أضافة اىل ذلك، هنالك حاجة لتعزيز تجهيز األغذية وتقنيات حفظها، استهالك 

أغذية أخرى كاالسامك مثال )عندما يكون ذلك ممكنا( وبرامج ادارة القطيع 

واملراعي لتوفريها خالل فرتة الجفاف ومتكني االنتاجية الحيوانية بشكل جيد.

ملخص النقاشات حول  تقدير الحاالت عىل موقع

هو مصدر مجاين ومفتوح اىل كل العاملني يف مجال التغذية والذين يحتاجون 

اىل نصائح تقنية رسيعة En-netان

ملساعدتهم يف تخطي التحديات العمالنية. هنالك عدة منتديات حوار 

للنقاشات التقنية وأحدها يبحث يف  تقدير الحاالت. ويف ما ييل عينة من 

بعض النقاشات يف هذا االطار. 

خالل السنة املاضية، كان هنالك عدد ال بأس به من النقاشات املثرية لالهتامم 

يف منتدى تقدير حالة التغذية.

عىل سبيل ااملثال،  ما هي عتبات قياس محيط اعىل الذراع املناسب لتحديد 

معايري  ادخال النساء الحوامل او املرضعات يف الربامج؟ كيف يتم قياس 

االستجابة للعالج؟ وتختار عدة برامج عتبة 210 ملم لقياس محيط أعىل الذراع 

لتعريف سوء التغذية الحاد لدى النساء الحوامل أو املرضعات لكن الدراسات 

حول نتائج الحمل ) مثل انخفاض معدل وزن املولود  ومعدل وفيات 

االمهات(  تشري اىل ان اعتامد عتبة أعىل قد يكون  مناسباً أكرث. وبالتايل فهنالك 

حاجة اىل البحوث لتوجيه الربامج القامئة عىل االدلة.  

 كام خلُص نقاش حول ما اذا كان  قياس الطول  مؤرشاً مناسباً لالطفال ما بني 

عمر الستة أشهر و 59 شهرا يف املسوح السّكانية ام انه يجب القيام بفحص 

فردي لالشخاص لتحديد أهليتهم للتغذية العالجية. خلُص النقاش اىل التوافق 

عىل ان قياس الطول ليس بدقيق مبا فيه الكفاية كمقياس بديل عن  العمر. 

األطفال الصغار هم  أكرث عرضة من األطفال اآلخرين  لسوء التغذية الحاد  

كام ان االطفال األكرب عمرا هم االكرث عرضة للتقزّم مقارنة مع االطفال الصغار.  

 ان استخدام قياس الطول لدى االطفال يف املسوح يؤدي اىل  املبالغة يف تقدير 

انتشار سوء التغذية الحاد كام يؤدي اىل نقص يف تقدير انتشار التقزّم.    

اما يف ما يتعلق بأهلية الحصول عىل العالج الغذايئ، فغالبا ما يستبعد قياس 

الطول االطفال املتقزّمني االكرب من ستة أشهر من العالج. هذه النتيجة تثري 

القلق الن هنالك دالئل جيدة عىل أن هؤالء االطفال هم  معرضون لخطر  

املوت لكنهم يستجيبون للعالج عندما يعطون الغذاء العالجي الجاهز 

لالستعامل.  

وتوافق املتناقشون، عىل أن بناء تقويم محيل واستعامله لتحديد عمر االطفال 

واهليتهم للمسح أو لربامج الغذاء العالجي هو الطريقة االفضل من استعامل 

مقياس الطول. 

وتضّمنت النقاشات االخرى يف منتدى تقدير الحاالت كيفية قياس وتقييم 

نقص التغذية ورسعة التأثر لدى املسنني مام أدى  اىل تقديم نداء للقيام 

ببحوث ووضع ارشادات حول هذه املجموعة املهملة من السكان،  كام 

بالنسبة الستخدام عتبات مختلفة لتقدير حاالت  سوء التغذية يف الحاالت 

والبالد املختلفة. 

ملزيد من العملومات حول هذه النقاشات، الرجاء مراجعة: 

http://www.en-net.org.uk

FS
N

A
U

/S
om

al
ia

, O
ct

, 2
00

8



19

«: معاي�ي جديدة لتقديم الخدمات  ي دليل »اسف�ي
اعادة النظر �ف

وح الطويل االمد ف ي مجال ال�ف
لالتجاهات الجديدة �ف

ملخص بحث)1(

املصدر: التبادل امليداين 41، الصفحة 17
http://fex.ennonline.net/41

تغذية الّرضع وصغار األطفال
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تدعو البحوث الحديثة اىل زيادة معايري جديدة يف دليل »اسفري« ملعالجة 

وضع الالجئني الناتج عن األزمات املمتدة. 

وتشري عبارة الوضع الطويل األمد الالجئني إىل حالة الالجئني  حني يجدون 

أنفسهم يف حالة طويلة االمد من النسيان. ال تزال أرقام الالجئني تتزايد وقد  

ارتفعت  نسب الذين ال يزالون عىل هذه الحالة  ملدة تزيد عىل خمسة أعوام،  

كام ارتفع ايضا متوسط مدة الوقت الذي ميضيه االشخاص يف وضع النزوح 

الذي طال أمده. مبا ان دليل »اسفري« قد تم تطويره لحاالت الطوارئ الحادة، 

يناقش مؤلفو البحث رضورة وضع معايري جديدة ل«اسفري« ملعالجة  قضية 

النزوح الطويل األمد أيضا. 

ويقرتح املؤلفون رضورة  صوغ  معايري ومؤرشات تغذوية مناسبة لتضمينها يف 

الدالئل االرشادية ملعالجة وضع  الالجئني يف األزمات املمتدة. وخلص املؤلفون 

اىل انه من خالل الجهود التعاونية ميكن بناء قاعدة ادلة من محددات الصحة 

لوضع  الالجئني يف األزمات املمتدة. بناء عىل ذلك، اقرتحوا اجراء مراجعة من 

قبل الوكاالت املتعددة من أجل االتفاق عىل مجموعة معايري خاصة بهذه 

األوضاع.  

)1(اعادة النظر يف دليل “اسفري”: معايري جديدة لتقديم الخدمات لالتجاهات الجديدة يف 

مجال النزوح الطويل االمد. العدد 35 من مطبوعة “كوارث” )ص101-87، 2011( 

ص المقالة
ّخ

مل

قسم الغذاء والنقد 

تأث�ي برنامج  التحويالت  النقدية  
ازيل  ي ال�ب

وطة عىل تغذية االئطفال �ف الم�ش
ملخص  بحث  منشور)1(

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 15
http://fex.ennonline.net/41

يعترب برنامج »بولسا العائيل« يف الربازيل أكرب برنامج للتحويالت النقدية 

املرشوطة يف العامل، اذ يبلغ عدد املستفيدين منه نحو 11 مليون ارسة )25% من 

السكان(. ويضمن الربنامج تحويالت نقدية مبارشة اىل االرس الفقرية او االكرث 

فقرا )االرس التي يبلغ دخل الفرد فيها أقل من 44$ دوالر أمرييك و أقل من 

22$ دوالر أمرييك عىل التوايل يف 2005-2006(، كام االرس التي لديها أطفال 

يبلغون من العمر 0-15 عاما، واالرس املتضمنة نساء حوامل او مرضعات. 

ليك يبقوا ضمن الربنامج ويتمكنوا من االستفادة ، عىل االرس اتباع متطلبات 

صحية وتربوية اساسية: 

• لالرس التي لديها اطفال ما بني 7 اىل 17 عاما، يجب عىل اطفالها الذهاب 	

اىل املدرسة 85% من الوقت )او أكرث(. 

• لالرس التي تتضمن نساء حوامل او مرضعات او اطفال ما دون السابعة من 	

العمر، فيجب عليها استخدام خدمات صحية معينة مبا فيها الرعاية قبل 

الوالدة، التلقيح، واملراقبة الصحية والتغذوية. 

وبحثت دراسة جديدة يف العالقة ما بني برنامج »بولسا العائيل«  للتحويالت 

النقدية املرشوطة وما بني الحالة التغذوية لالطفال. ووجد تحليل لبيانات 

متقاطعة انه يبدو ان  للربنامج اثار عىل التقزم ونقص الوزن ولكن ليس عىل 

سوء التغذية الحاد. فقد كانت االرس املشمولة يف الربنامج اكرث احتامال بنسبة 

26% ليك يكون لديها اطفال طولهم مناسب لعمرهم، ووزنهم مناسب للعمرهم  

مقارنًة مع  العائالت غري املشمولة يف الربنامج. وبالنظر  اىل مختلف الفئات 

العمرية، فان االطفال ما بني 12-35 شهرا و اولئك ما بني 36-59 شهرا كانوا 

19% و 41% اكرث احتامال الن يكون لديهم طول مناسب للعمر )عىل التوايل(. 

يستخلص املؤلفون، ان برنامج »بولسا العائيل«  للتحويالت النقدية املرشوطة 

ممكن ان يودي اىل نتائج تغذوية أفضل لدى االطفال الذين يبلغون من العمر 

ما بني 12-59 شهرا، لكن ال فرق يف يف النتائج لدى االطفال ما بني 0 اىل 11 

شهرا. مع ذلك، هناك رضورة للرشوع بدراسة طولية مصممة لتقييم الربنامج 

وتحديد ان كان االثر التغذوي عائدا اىل برامج التحويالت النقدية املرشوطة 

ام ال. لهذا السبب، هنالك حاجة لزيادة فرص العائالت يف الحصول عىل السلع 

والخدمات مام يفيض اىل تحسني التغذية والذي يجب يف املقابل ان يؤدي اىل 

تحسني الصحة.

)1(بيس-سوسا.ر، سانتوس.ل، ميازايك.أ )2011( تأثري برنامج التحويالت النقدية املرشوطة 

عىل تغذية االطفال يف الربازيل. تقرير منظمة الصحة العاملية 2011. 89:469-503. نرش عىل 
االنرتنت يف 29 نيسان/ابريل 2011

عائلة مستفيدة من برنامج 
التحويالت النقدية 
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ي غينيا 
ي المناطق المدينية �ف

النقد مقابل العمل �ف

مستفيدون من برنامج النقد 
مقابل العمل
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قسم الغذاء والنقد 

املقال االصيل بقلم داميان هيليبوت وجوليان جاكوب

املصدر: التبادل امليداين 41، الصفحة 26 
http://fex.ennonline.net/41

مستفيدون من برنامج النقد مقابل العمل

تطبّق منظمة العمل ضد الجوع - فرع اسبانيا- مرشوع »العمل مقابل النقد« 

للحد من رسعة التأثر الغذايئ واالقتصادي ملجموعات املجتمع  االكرث فقرا يف 

كوناكري، غينيا. 

وقد صمم املرشوع لهذه  املناطق املدنية الن 95% من االرس  تشرتي غالبية 

غذائها كام ان االسواق عاملة ومجّهزة جيدا. وقد اوضحت املجتمعات   

الرسيعة التأثر أن نقص املوارد املالية هو سبب مواجهتها صعوبة الحصول 

عىل الطعام. 

ويستهدف برنامج منظمة العمل ضد الجوع، االرس التي تعيش تحت خط 

الفقر. وتعطي االولوية اىل األرس التي تديرها النساء وتلك التي يديرها 

»أشخاص بعمر الشباب« كام ايضا االرس التي فيها طفل يعاين من سوء 

التغذية.

وينص الربنامج عىل ان املستفيدين يجب ان يجمعوا القاممة خالل يوم واحد 

يف االسبوع وبناء عليه يعطون مبلغ شهري قيمته  24 يورو )2.50 يورو/يف 

اليوم خالل مثانية أيام ملدة شهرين(. 

وقد عقدت املنظمة دورتني منذ بداية املرشوع. وكان يقاس اثر الربنامج عىل 

استهالك الغذاء ودخل االرسة خالل كل دورة. 

النتائج 

تظهر بيانات الرصد ان تحويل النقد أنتج أثرا أكرب عىل استهالك الغذاء منه 

عىل دخل املستفيدين. وقد استخدم مؤرشان اساسيان لقياس هذا االثر  وهام 

مجموع استهالك الغذاء ووترية  استهالكه )عدد الوجبات املستهلكة يف اليوم(. 

خالل الدورتني ازداد مجموع استهالك الغذاء بعد تحويل النقد اىل 

املستفيدين. فان نسب املستفيدين الذين يعد استهالكهم للطعام »فقراء« 

او » حّدي«، فقد تدنت من 49% اىل 24% خالل الدورة الثانية. وتحسنت 

نوعية حمية املستفيدين ايضا اذ لوحظت زيادة استهالك الربوتينات ومنتجات 

االلبان. 

كام ارتفعت وترية االستهالك الغذايئ. وتدىن عدد االرس اللوايت تستهلكن وجبة 

واحدة يف اليوم يف حني ارتفعت نسبة االرس اللوايت تستهلكن وجبتني او ثالثة 

يف اليوم. 

بعد تحويل النقد، تدىن بشكل ملحوظ استخدام اسرتاتيجيات املواجهة 

كاستهالك اقل للطعام املفضل او خفض كمية الطعام يف الوجبة ملعالجة عدم 

توفر الطعام بشكل كاف. 

والدرسني األساسيني املستخلصني من الدراسة تلك هام: 

• هنالك رضورة  للحصول عىل معلومات دقيقة عن الوضع االجتامعي 	

واالقتصادي للمستفيدين الستعامل تلك املعلومات خالل مرحلة التخطيط 

ليك يتم تقديرالكمية املناسبة الالزمة من النقد.

• من األسهل قياس نتائج تحويل النقد عرب املؤرشات التابعة اىل استهالك 	

الغذاء او اليات املواجهة بدال من املؤرشات املتعلقة بالدخل. 

ويعرتف الباحثون انه عىل الرغم من ان الربنامج كان له اثرا ايجابيا عىل االمن 

الغذايئ، اال ان نتائجه كانت مؤقتة. مام يشري اىل رضورة القيام بنشاطات 

اضافية لضامن استدامة التحسن عىل املدى الطويل كالبستنة عىل نطاق صغري 

او القيام بنشاطات تدر الدخل.
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قسم الغذاء والنقد 

الدعم النقدي لالنشطة 
ي جنوب 

المدرة للدخل �ف
السودان

ال يزال جنوب السودان يواجه فرتات من انعدام االمن الغذايئ ومن ارتفاع 

مستويات سوء التغذية الحاد.قامت منظمة العمل ضد الجوع – فرع الواليات 

املتحدة – بتطبيق مرشوع االنشطة املدرّة للدخل املدعومة  بالنقد وذلك 

ملساعدة االرس يف الحصول عىل دخل مستديم يتيح الوصول اىل الغذاء وتحقيق 

االستقرار يف سبل كسب العيش. 

استهدف املرشوع االرس اللوايت لديها طفل يف برنامج العيادات التغذوية الخارجية 

التي تديره املنظمة، كام النازحني او العائدين واالرس املضيفة  األكرث تأثرا . 

قدمت املجموعات املهتمة باملرشوع خطط عمل واختريت تلك الخطط التي 

ميكن تحقيقها. تم توزيع املنح النقدية اىل املجموعات املختارة عرب قسطني. 

النتائج 

تحّسن تنوع حمية االرس يف بعض املناطق وعدم تحسنها يف مناطق أخرى. وكان 

اجري التقييم النهايئ يف موسم الجوع مام قد يرشح اسباب هذه النتيجة. 

بشكل عام، ذكر 94% من املستفيدين ان االمن الغذايئ الرسهم قد تحسن. 

تحسن ايضا قياس محيط أعىل الذراع لالطفال ما دون الخامسة من العمر يف 

االرس املستفيدة من املرشوع. أكرث من نصف االطفال الذين تم قياسهم )%54( 

بلغ قياس محيط أعىل ذراعهم 135 ملم او أكرث يف ايلول/سبتمرب 2010 مقارنة 

مع 24% يف أذار/مارس 2009. 

ادخل  تعديل طفيف عىل مؤرش اسرتاتيجيات  املواجهة من اجل التقييم النسبي  

لالمن الغذايئ. وقد اشري اىل تحسن عام يف جميع مناطق الربنامج. 

الدروس والتوصيات

• ان االشخاص االكرث تأثرا قد يعانون من مرشوع االنشطة املدرّة للدخل بسبب 	
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النقص يف رأس املال االنساين، املايل واملادي املطلوب. قد تحتاج املشاريع 

املستقبلية اىل ان تشمل نوعا من انواع شبكة االمان او الدعم االضايف لالرس 

تلك. 

• يجب ادراج االندفاع كمعيار الختيار املستفيدين.  	

• يجب تخصيص موارد كافية للتدريب من أجل التأكد بأنها مناسبة لحاجات 	

املستفيدين. 

• ان االطار الزمني االمثل لربنامج االنشطة املدرّة للدخل هو ما بني 18 شهرا و 	

24 شهرا التاحة الوقت للتنفيذ واملتابعة. 

• ميكن  لربنامج ااالنشطة املدرّة للدخل  النجاح واملساهمة يف تحسني الحالة 	

التغذوية لألرس يف جنوب السودان. 

املقال االصيل بقلم امييل سيلوان و سيليك بياتسك

املصدر: التبادل امليداين 41، الصفحة

http://fex.ennonline.net/41
دكان شاي

تجارة صناعة الحصري
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أخبار ووجهات نظر
ظر

ت ن
خبار ووجها

أ
رشادية لتسويق التغذية التكميلية  مسودة الدالئل االإ

الجاهزة لالستعمال لالطفال

ي بالس  دراسة لمزيج الذرة والصويا الجديد )سي اس �ب
بالس(  لمعالجة سوء التغذية الحاد المعتدل لدى 

ي ماالوي 
االطفال �ف

ي توسيع 
ة الحكومة �ف مؤتمر عن خ�ب

االدارة المجتمعية لسوء التغذية 
الحاد، أثيوبيا 2011
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بالتعاون مع حكومة أثيوبيا، قامت شبكة التغذية يف الطوارئ 

باستضافة مؤمتر حول خربة الحكومة يف توسيع برنامج االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية الحاد.  عقد املؤمتر يف أديس أبابا 

من 14-17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

الهدف من عقد املؤمتر كان توفري منتدى حواري حول 

القضايا املتعلقة بتوسيع نطاق برنامج االدارة املجتمعية 

لسوء التغذية الحاد عىل املستوى الوطني ومن املنظور 

الحكومي. وشارك كبار املوظفون الحكوميون من 22 دولة 

أفريقية واسيوية باالضافة اىل ممثلني عن وكاالت االمم 

املتحدة، املنظامت غري الحكومية، والجامعات، الجهات 

املانحة الثنائية، ومؤسسات وخرباء.

ركز املؤمتر خالل االيام الثالثة االوىل، عىل توسيع برنامج 

االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد. شارك تسعة بلدان 

من ذوي الخربة يف توسيع الربامج يف هذا النقاش )اثيوبيا، 

باكستان، نيجري، الصومال، كينيا، غانا، سرياليون، ماالوي 

واملوزامبيق(. ورشحت كل من  الدول خربتها العمالنية 

باالستناد  اىل دراسة حالة من امليدان. وقدمت بعثة 

الهند وجهة نظر خاصة يف ما يتعلق بتوسيع نطاق االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية الحاد. وخالل اليوم الرابع، بحث 

املشاركون يف نتائج تجارب االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد يف اطار حركة  »توسيع نطاق التغذية« )سكايلينغ اب 

نوتريشون، سان(.

وميكن االطالع عىل محتويات وثيقة تحليلية جامعة للمواضع 

التي نوقشت باالضافة اىل تقرير االجتامع   عرب االنرتنت:

www.cmamconference2011.org و

www.ennonline.net

وتتوفر ايضا لقطات فيديو للمحارضين، وملخصات 

ملحارضاتهم، ومعلومات اساسية عىل املوقع االلكرتوين 

للمؤمتر. ومن املقرر ان تركّز مطبوعة التبادل امليداين املقبلة 

)العدد 43( عىل دراسة الحاالت التي قدمتها البلدان وعىل 

متابعة احداث املؤمتر.

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 58 
http://fex.ennonline.net/41

التبادل امليداين 41، الصفحة 47

صاغت  لجنة األمم املتحدة الدامئة للتغذية مع مجموعة رشكاء غري حكوميني/منظامت املجتمع 

املدين مسودة دالئل إرشادية لتنظيم تسويق التغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل.

وتقرتح الدالئل التوجيهية أن ال تشّكل التغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل اال نسبة صغرية من 

النظام الغذايئ للطفل، وأن ال تستعمل اال ملدة قصرية من الزمن نسبيا لتعويض بعض  املغذيات  

الناقصة. ويعتقد املؤلفون أنه ال يجب تسويق التغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل للجمهور او 

الستخدامها يف برامج “الوقاية” من سوء التغذية. علام أن التسويق التجاري لهذه املنتجات قد بدأ 

بالفعل لكن يأمل املؤلفون أن تشّكل الدالئل التوجيهية هذه، بداية للحيلولة دون استخدام التسويق 

غري االخالقي لها وهو ما يحصل حاليا يف بعض البلدان حيث يتم تسويق بدائل حليب االم.

www.en-net.org.uk :ميكن االطاّلع عىل محتوى املسودة والتعليق عليها عرب الرابط االيت
 

نرّحب باملزيد من التعليقات واالقرتاحات اما عرب موقع املنظمة املذكور أعاله او عرب العنوان 

Office@ennonline.net الربيدي لهذه املطبوعة

يرّجح ان  يكون عدد االطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد املعتدل نحو 35 مليون 

طفل يف العامل. لالستجابة للحاجة اىل مكمالت غذائية بديلة، فّعالة، وبأسعار معقولة لالطفال 

الذين يعانون من سوء التغذية الحاد املعتدل، طّور برنامج األغذية العاملي التابع لالمم املتحدة 

وصفة جديدة مكّونة من مزيج الذرة والصويا ومقّواة بالزيت وببودرة الحليب الخايل من الدسم 

وسميت » يس اس يب++«. قام مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية-)2( يف ماالوي بدراسة 

جديدة حول االطفال املصابني بسوء التغذية الحاد املعتدل والذين يبلغون من العمر ما بني ستة 

و 59 شهرا  اذ تم مقارنة » يس اس يب++« املنتج محليا مع كٍل من التغذية التكميلية املستندة 

اىل الصويا الجاهزة لالستعامل واملنتجة محليا و التغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل املستندة 

اىل الصويا/مصل اللنب واملستوردة.

وتبني أن االطفال الذين تلقوا » يس اس يب++« كانوا يف حاجة اىل يومني اضافيني ليك يتعافوا مقارنة 

مع اولئك الذين تلقوا التغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل. وعىل الرغم من ذلك،  فان نسبة التعايف 

ل » يس اس يب++« كانت مشابهة للتغذية التكميلية الجاهزة لالستعامل تلك املستندة اىل الصويا 

والصويا/مصل اللنب. ونرشت هذه الدراسة يف املجلة االمريكية للتغذية الرسيرية وميكن الحصول 

عليها مجانا عرب املوقع االلكرتوين ملرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية.

http://www.fantaproject.org/publications/ajcn_Jan2012.shtml

كية واشنطن،  ي العاصمة االئم�ي
مؤتمر االيدز العالمي �ف

22-27  تموز/يوليو 

يعترب مؤمتر االيدز العاملي االجتامع االسايس لكل من يعمل يف حقل فريوس نقص املناعة 

املكتسب، كصانعي السياسات، واالشخاص املتعايشني مع الفريوس، وأولئك امللتزمني بالقضاء عىل 

الوباء. ويتيح هذا املؤمتر الفرصة لرصد حالة التقدم، وتقييم التطورات العلمية الراهنة والدروس 

املستقاة والقيام جامعياً برسم خريطة املسار اىل األمام.

سيقدم برنامج االيدز عام 2012 معرفة علمية جديدة  ويوفر فرصا عدة لحوار منظّم للقضايا 

الرئيسية التي تواجه االستجابة العاملية لفريوس  نقص املناعة املكتسب. ملزيد من العملومات:  

http://www.aids2012.org
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دفع  االنتشار الرسيع لالدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد يف حاالت مختلفة والطلب 

املتعاظم ملشاركة املعلومات الخاصة بالربنامج اىل خلق منتدى ملشاركة املعلومات. وقد 

بدأت الخطوات لوضع املنتدى هذا حيز التنفيذ يف عام 2011.

ان هدف املنتدى هو انشاء الية قوية لتبادل املعلومات لتقوية نوعية ادارة سوء التغذية 

الحاد من خالل  دمج املامرسات القامئة عىل االدلة و املامرسات الواعدة والدروس 

املستقاة من التجربة.

ويتم تطوير موقع الكرتوين )من املفرتض  انجازه يف نيسان أبريل/أيار مايو 2012(  ليتمكن 

عربه االعضاء من االتصال ببعضهم البعض ملشاركة خرباتهم. كام سيتم انشاء مكتبة 

الكرتونية متاحة الستعامل الجميع.

ملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال ب:  نييك دنت و ريبيكا براون عرب العناوين الربيدية 

االتية: 

 cmamforum@gmail.com, r.brown@actionagainsthunger.org.uk or

nicky@validinternational.org

أخبار ووجهات نظر

املصدر: التبادل امليداين 41، الصفحة 43

وضعت مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 2009، اسرتاتيجية 

للحد من فقر الدم وسوء التغذية الناجم عن نقص الفيتامينات واملعادن 

يف مجتمعات الالجئني. وتتضمن االسرتاتيجية استخدام املنتجات الغذائية 

التكميلية مبا فيها مساحيق املغذيات الدقيقة واملكمالت الغذائية املستندة 

عىل الدهون، باالضافة اىل تطبيق  تدخالت  أخرى. 

عند البدء بتنفيذ االسرتاتيجية، أشارت املفوضية للحاجة اىل تحسني 

رصد حاالت سوء التغذية الناجم عن نقص الفيتامينات واملعادن ، 

وسوء التغذية الحاد واملزمن و الحاجة اىل تحسني تصميم الربامج من 

أجل معالجة هذه املشكالت خالل حاالت الطوارئ الحادة وحاالت 

الطوارئ املمتدة.

وقامت شبكة التغذية يف الطوارئ وبالتعاون مع مفوضية االمم 

املتحدة لشؤون الالجئني بصوغ تقرير بعنوان:  الدالئل اإلرشادية  

العمالنية بشأن استخدام املنتجات الغذائية الخاصة للحد من سوء 

التغذية الناجم عن نقص الفيتامينات واملعادن وسوء التغذية يف 

مجتمعات الالجئني. و تساعد هذه الدالئل اإلرشادية، املوظفني 

املحليني يف التعامل مع تحديات تصميم برامج استخدام املنتجات 

الغذائية التكميلية، وتطبيقها ورصدها وتقييمها.

واستندت الدالئل اإلرشادية  اىل األطر والدالئل التوجيهية القامئة 

)وال سيام الدالئل االرشادية للتغذية االنتقائية التي وضعتها مفوضية 

شؤون الالجئني وبرنامج الغذاء العاملي العام 2009( ولكنه وفّر ايضا 

توجيهات جديدة حول املنتجات التغذوية الخاصة مثل مسحوق 

املغذيات الدقيقة واملكمالت الغذائية املستندة عىل الدهون التي 

تستخدم يف الوقت الراهن )أو سيتم استخدامها( من قبل املفوضية.

تركّز هذه الدالئل اإلرشادية  العمالنية عىل االطفال ما بني ستة أشهر 

و 59 شهرا مع العلم انه ميكن استخدامها لالطفال االكرب سنا أيضا.

و تحّدد كيف ميكن معالجة سوء التغذية الناجم عن نقص 

الفيتامينات واملعادن يف املراكز التي تستقبل الالجئني من خالل ستة 

مراحل يف الربامج كام يظهره أدناه الشكل رقم واحد.

للمعلومات االضافية الرجاء االتصال بالسيدة كارولني ويلكنسون أو 

السيدة اليسون اومان عرب العنوان الربيدي االيت: 

 HQPNH@unhcr.org

رشادية العمالنية  الدالئل االإ
لمفوضية االمم المتحدة 

ف الستخدام  لشؤون الالجئ�ي
المنتجات التغذوية الخاصة

حزمة الحد االد�ف العداد التقارير الخاصة 
امج التغذية التكميلية ب�ب

منتدى االدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد

مراجعة لتطبيق برنامج االدارة المجتمعية لسوء التغذية 
ي غرب أفريقيا: ملخص تقرير، ترجمة فرنسية

الحاد �ف
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ي رقم 1: ستة مراحل للتوجيهات العمالنية 
الرسم البيا�ف

رصد وتقييم 

تقييم المخاطر 

تعريف الحلول المحتملة 

تعريف المشكلة 

ام باستخدام المنتجات التغذوية الخاصة  ف اختبار قبول واالل�ت

نامج وتوزيع المنتج  تصميم ال�ب

بيّنت  مراجعة لربامج  التغذية التكميلية أجريت يف العام 2008  أن معايري اعداد التقارير 

الخاصة بربامج  التغذية التكميلية غري كاف ويثري القلق حول نوعية هذه التدخالت. ردا عىل 

ذلك، قامت شبكة التغذية يف الطوارئ وبالتعاون مع منظمة انقاذ االطفال- فرع اململكة 

املتحدة- بتطوير ما يسمى بحزمة الحد االدين العداد  تقارير  برامج  التغذية التكميلية. 

وتحتوى هذه الحزمة عىل الدالئل االرشادية حول الرصد وكتابة التقارير، الربامج االلكرتونية، 

وقاعدة البيانات، دليل املستخدم  لقاعدة البيانات ، واملنتديات حول  جمع البيانات.

رشع بتجريب هذه الحزمة يف أربعة بلدان واستعملت ايضا يف أكرث من 30 برنامج. وقد 

وفّر العاملون يف منظمة انقاذ االطفال - فرع اململكة املتحدة-  الدعم للربامج.

أهم الفوائد املتوقعة من هذا املرشوع هي:

• زيادة الرصد املالئم وقدرة كتابة التقارير للرشكاء الذين يطبقون الربنامج وبالتايل 	

سيثمر ذلك اداء أعىل جودة وأثر. 

• تعزيز املساءلة للمستفيدين وللامنحني. 	

• تسهيل مراقبة الربامج ومقارنتها مع الربامج االخرى املطبّقة من قبل وكاالت أخرى. 	

• استخالص الدروس من خالل التقييم عند انتهاء الربنامج.	

يتوقع أن  تستمر  الوكاالت باستخدام هذه الحزمة اىل ما بعد 2012.

ملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال بالسيدة فييك سبسون عرب العنوان الربيدي االيت 

v.sibson@savethechildren.org.uk

قام مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية-)2( مبراجعة لتطبيق برنامج االدارة املجتمعية 

لسوء التغذية الحاد يف أربعة بالد يف غرب أفريقيا )بوركينا فاسو، مايل، موريتانيا، والنيجر(. 

وتم كتابة تقرير ملخص عن هذه املراجعات االربعة. ويشري امللخص اىل النتائج واملحددات 

االساسية النجاز أقىص تأثري لدمج برنامج االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد وتوسيع نطاقه 

وتحسني نوعيته. ويوثق املامرسات املثىل، العقبات، ويوفر توصيات عمالنية. 

املراجعة متاحة باللغتني االنكليزية والفرنسية عرب شبكة االنرتنت 

http://www.fantaproject.org/publications/CMAM_WestAfrica_2011.shtml
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ي بنغالدش
ملخص عن برنامج التغذية �ف

مجموعة برامج التدريب المنسقة – وحدات جديدة 
ي منتصف 2012!

�ف

 توسيع نطاق التغذية )سكايلينغ اب 
نوتريشون، سان( 

املصدر: املوقع االلكرتوين  لسكايلينغ اب نوتريشون 

)سان( ومجلة التبادل امليداين 41، الصفحة 45

أخبار ووجهات نظر
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يف بنغالدش، يعاين أكرث من 43% من االطفال ما دون الخامسة من العمر من التقزّم، 

ونسبة 41% من نقص الوزن، و 17% يعانون من سوء التغذية الحاد، كام يعاين طفل 

واحد من أصل خمسة أطفال من نقص الوزن عند الوالدة. ملعالجة هذا الوضع، 

رشع  برنامج سبل العيش يف الشارز )الجزر النهرية( مبرشوع متكامل للتغذية مدته 

ثالثة أعوام ونصف، ويطال نحو 67000 الف مستفيد وذلك بالتعاون مع منظمتني 

مدعومتني من وزارة التنمية الدولية الربيطانية ومع متويل من منظمة »حي وينمو«، 

ومنظمة »غايتس« من ضمن مرشوع يف بلدان متعددة لتقديم املساعدة التقنية.

سيدعم الربنامج تقديم الخدمات االتية: 

• دورات التعليم عىل التغذية والزيارات يف املنازل.	

• توفري اقراص الحديد وحمض الفوليك للنساء الحوامل واملرضعات والفتيات املراهقات. 	

• توفري املغذيات الدقيقة التكميلية لالطفال ما دون الثانية من العمر. 	

• توفري اقراص ومستعلّقات التخلص من الديدان. 	

• تشخيص واحالة االطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. 	

• تسهيل حمالت الحكومة الخاصة باملوضوع أعاله. 	

• مبارشة الرضاعة بعد ساعة من الوالدة، اطعام اللبأ، الرضاعة الحرصية، التغذية 	

التكميلية واالستمرار بالرضاعة.

سيتم ادارة املرشوع من قبل منظمة برنامج  سبل العيش يف الشارز، التي سوف توفر 

الدعم التدريبي للعامل واللوجسيتيني العاملني يف امليدان، وادارة العاملني املحليني.

ملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال بالدكتور عمر فاروق، املنسق الصحي ملنظمة 

برنامج سبل العيش يف الشارز، يف بوغرا بنغالدش. العنوان الربيدي: 

 http://www.fantaproject.org/publications/Ghana_CMAM_2011.shtml,

cell:+88-01715151434
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ان حركة توسيع نطاق التغذية هي رد عىل املستويات العالية 

واملستمرة لنقص التغذية  يف ارجاء العامل والتقدم املتفاوت تجاه 

»االهداف االمنائية لاللفية« التي صيغت عام2000 والتي تسعى 

لتقليص نسبة الفقر والجوع اىل النصف  بحلول عام 2015. وتدعم 

مبادرة توسيع نطاق التغذية الحكومات يف تطبيقها لربامج التغذية 

مع الرتكيز عىل 13 تدخالت تغذوية مبارشة مستندة اىل الدالئل 

باالضافة اىل عدد من التدخالت غري املبارشة ايضا.  وقد حصلت 

املبادرة عىل تأييد أكرث من 100 منظمة.

طورت مبادرة توسيع نطاق التغذية خارطة طريق وفيها توصيات 

للجهات املعنية عىل املستوى املحيل، والوطني واالقليمي حول كيفية 

توسيع نطاق النتائج االغذائية ذات الصلة بتحقيق االهداف االمنائية 

لاللفية. يتم حاليا ترجمة خارطة الطريق عمليا يف االعوام الثالث 

املقبلة تحت شعار »حركة ال1000 يوم«.

ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة الرابط:

http://www.unscn.org/en/scaling_up_nutrition_sun/

sun_purpose.php

ان مجموعة برامج التدريب املنسقة هي حزمة موارد مؤلفة من 21 وحدة تعليمية 

تحتوي معلومات تقنية ومتارين تدريبية والئحة  موارد عن التغذية خالل الطوارئ.  

صّممت املجموعة  ليك تساعد يف تطوير الدورات والتعلّم الفردي.

تستعمل مجموعة برامج التدريب املنّسقة كمورد أسايس وبشكل واسع من قبل 

مجموعة التغذية العاملية والوكاالت االعضاء.

وقد تم تحديث وحدات املجموعة. وتتوفر حاليا النسخة رقم اثنني من الوحدات يف 

اصدار مايكروسوفت وورد و اصدار ب.د.ف.

http://www.ennonline.net/htpversion2/modules :للتحميل أضغط عىل

يتم حاليا تطوير وحدتني جديدتني عن “أساس الجنسانية” و “االشخاص االكرب سنا” 

خالل الطوارئ ومن املرجح ان يتوفرا يف منتصف حزيران/يونيو 2012.

وع رصد شبكة التغطية م�ش

ان مرشوع رصد شبكة التغطية  هو مباردة مشرتكة ما بني الوكاالت، هدفها تقوية 

قطاع التغذية لتصميم، وتطبيق، وإدماج رصد حاالت  التغطية. أما املنظامت املشاركة 

يف هذا املرشوع فهي: منظمة العمل ضد الجوع، انقاذ االطفال، كونسورن العاملية، 

الهيئة الطبية الدولية، هيلني كلري العاملية، وفاليد العاملية. وسيوفر املرشوع الدعم 

التقني املجاين لربامج التغذية يف أنحاء العامل ابتداء من منتصف 2012 

www.coverage-monitoring.org ملزيد من املعلومات اضغط عىل الرابط

مراجعة دمج االدارة المجتمعية لسوء 
ي نظام غانا الصحي

التغذية الحاد �ف

يف عام 2009، وكجزء من الرشوع بربنامج االدارة املجتمعية لسوء 

التغذية الحاد يف غانا، تم انشاء وحدة دعم سوء التغذية الحاد 

الشديد لتوفري املساعدة التقنية من  خالل توسيع اطار الربنامج اىل 

البلد كله. فقامت كل منطقة يف البلد بتطبيق خدمات برنامج االدارة 

املجتمعية لسوء التغذية الحاد يف مقاطعة او مقاطعتني عىل عدد 

قليل من املرىض الخارجيني كام يف مواقع رعاية املرىض الداخليني. 

وتعترب هذه املواقع كمكان تعليمي لتطوير الربنامج خالل فرتة او 

مراحل توسيع نطاقه اىل  املقاطعات االخرى .

وقام مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية-)2( مبراجعة لنشاطات 

االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد يف مواقع التعليم. وكان الهدف 

من املراجعة رصد حالة دمج خدمات االدارة املجتمعية لسوء التغذية 

الحاد يف مواقع التعليم، وتقييم اداء هذه املواقع، مراجعة املخططات 

االخرية واملبادرات لتوسيع نطاق برنامج االدارة املجتمعية لسوء 

التغذيةالحاد يف غانا وتوفري التوصيات لتقوية الخطط تلك. 

ممكن تحميل التقرير عرب الرابط االيت: 

http://www.fantaproject.org/publications/Ghana_

CMAM_2011.shtml

أم تطعم أوالدها يف بنغالدش
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ات المبادرة االقليمية للتدريب عىل حاالت  خ�ب
الطوارئ

ي
االعداد الخاصة المقبلة من مجلة التبادل الميدا�ف

المركز الدوىلي لتافتس فينشتاين – 
تسّجل للحصول عىل المطبوعات

املقال االصيل بقلم ابيغال بريي، جيسيكا بيكر، وأندرو سيل

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 50

 http://fex.ennonline.net/42

أخبار ووجهات نظر

خالل االعوام القليلة املاضية، أبرزت عّدة مراجعات نقصاً يف قدرات التأهب 

واالستجابة اىل الطوارئ بشكل فعاّل. بناء عليه، تم تطوير عدد من املشاريع 

لردم هذه الهوة ومنها تطوير مجموعة برامج التدريب)1(  املنسقة، تدريب 

منسقي مجموعة التغذية العاملية، التدريب عىل التغذية خالل الطوارئ  أثناء 

الخدمة وقبل الرشوع فيها، باالضافة اىل تطوير دورات تدريبية مهنية قصرية 

عن التغذية خالل الطوارئ. هذا املقال يربز القضايا والدروس املستخلصة من 

املبادرة االقليمية للتدريب عىل التغذية خالل الطوارئ.

تهدف املبادرة هذه اىل زيادة توفري التدريبات العالية الجودة يف مجال 

التغذية لكبار املوظفني وخرباء التغذية العاملني محلياً ودولياً يف امليدان. ويتم 

تطبيق التدريب بالتعاون مع ثالث مؤسسات أكادميية هي الجامعة االمريكية 

يف بريوت يف لبنان، جامعة ماكريير يف أوغندا، ومركز التأهب للكوارث االسيوي 

يف تايالندا.  وهناك سعى ليك يكون التمويل مستدام ومستمر من قبل 

املؤسسات الرشيكة.

واستندت حزمة التدريب عىل مجموعة برامج التدريب املنّسقة وتتضمن 

تدريب  تشبّهي يستمر ليوم واحد. وبلغت كلفة الرتيبات الثالثة االوىل ما بني 

200-250 $ دوالر امرييك يف اليوم لكل مشارك. وأكمل 67 مشارك التدريب 

حتى اليوم. وكانت ردود الفعل عىل التدريب ايجابية ويشري رصد الحالة  

الذي أجري بعد التدريب اىل أن املشاركني أصبحوا أكرث معرفة بهذا الحقل. 

وقد قامت املؤسسات التدريبية بالتخطيط لدورات تدريبية اضافية. كل ذلك 

يشري اىل أن املبادرة كانت ناجحة يف تدريب االشخاص عىل نحو كاف ويف دعم 

املؤسسات لدمج الدورة يف مناهجهم الدراسية.

ومع ذلك، فإن هذه املبادرة تسلّط الضوء عىل عدد من القضايا التي يجب 

التفكري فيها  لتحقيق مزيد من التقدم يف معالجة النقص يف القدرات يف 

القطاع ومنها:

• كلفة تطوير القدرات: تعد كلفة الدورة التدريبية باهظة بالنسبة لعدد 	

كبري من االشخاص. ونظرا للعدد املحدود ملدريب التغذية يف الطوارئ، فان  

سعر الرسوم، و السفر واالقامة والطعام،  يساهم يف رفع  سعر الدورة. 

أحد الحلول ميكن ان يكون برفع املستوى االكادميي الوطني. 

• توفري تدريب عمالين حول التغذية يف الطوارئ: شّدد املشاركون عىل 	

أهمية التدريب يف امليدان والقيام بتدريبات تحايك الواقع للسامح 

للمشاركني باستخدام املعلومات التي تعلموها خالل الدورة التدريبية. 

• وضع معايري للتدريب والحاجة اىل الكفاءات املهنية: ال يوجد فهم مشرتك 	

حول املؤهالت املطلوبة ملوظفي التغذية يف الطوارئ. ان املبادرة االقليمية 

للتدريب عىل التغذية خالل الطوارئ وغريها من الدورات التدريبة تختلف 

الواحدة عن االخرى ان بطول مدتها او باملواضيع التي تطرحها. ميكن حل 

ذلك عرب اعتامد نهج اكرث انتظاما يكون قامئا عىل املؤهالت.

قامت املبادرة االقليمية للتدريب عىل التغذية خالل الطوارئ باتخاذ خطوات 

اولية يف تطوير اطار للمؤهالت املطلوبة الدارة التغذية خالل الطوارئ 

وسيصبح هذا االطار متاحا للجمهور قريبا.

وستعمل املبادرة االقليمية للتدريب عىل التغذية خالل الطوارئ عىل التأكد 

من جودة الدورات التدريبية املعطاة تحت مظلتها.  بامكان أية منظمة 

راغبة يف تنظيم دورة  استنادا اىل املواد التدريبية للمبادرة االقليمية للتدريب 

عىل التغذية خالل الطوارئ ،وبامكانها القيام بذلك طاملا ان املنظّمة تؤكّد أن 

التدريب سيتم بجودة عالية.

ملزيد من املعلومات حول الدورات املقبلة، انظر يف قسم التدريب.

وملزيد من املعلومات عن املبادرة االقليمية للتدريب عىل التغذية خالل 

nierti@nietraining.net الطوارئ الرجاء التواصل عرب الربيد االلكرتوين االيت

)1( الرجاء مراجعة قسم »االدوات و التدريب« للحصول عىل مزيد من املعلومات حول مجموعة برامج 

التدريب املنسقة
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جزء من عمل املجموعات خالل تدريب أوغندا

خالل السنة املقبلة، ستصدر مجلة التبادل امليداين عددين خاصني. االول سيبحث يف خربات 

الربامج يف السياقات املدينية والثاين سيبحث هذه الخربات يف نطاق كبار السن.
 

أن كانت لديكم خربات يف هذا النطاق وتودون مشاركتها معنا أو الحصول عىل معلومات أضافية، 

marie@ennonline.net :الرجاء االتصال بالسيدة ماري مكغراث عىل العنوان الربيدي االيت
يجري املركز الدويل لتافتس فينشتاين بحوثاً يف  السياسة 

وسياسات مساعدة االشخاص االشد تأثرا، وعن الحامية 

والحقوق خالل االزمات، وعن استعادة الحياة الطبيعية وسبل 

العيش.

ميكنكم التسجيل للحصول عىل تنبيه عند صدور مطبوعات 

جديدة عرب الواصل: 

 https://elist.tufts.edu/wws/subscribe/feinsteincenter

Follow @FeinsteinIntCen :او عرب تويرت

دعوة اىل كل العاملني يف قطاعي التغذية والصحة العامة عىل النطاق املحيل: هل 

ترغب يف نرش مقاالتك يف مطبوعتنا »تبادل التغذية«؟ نحن نبحث عن مقاالت ال 

تتعدى 400 اىل 600 كلمة ترشح فيها خربتك يف تطبيق برنامج تغذية او نتائج بحث 

متعلق بالتغذية. الرجاء االتصال بنا للحصول عىل معلومات اضافية عىل العنوان االيت: 

 office@ennonline.net

25
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ي الخاص بالوزن المناسب للطول
رسم مويو البيا�ف

املصدر: التبادل امليداين 42، الصفحة 54

ان رسم مويو البياين هو أداة منخفضة التكلفة، وسهلة االستعامل لقياس وزن االطفال املناسب 

لطولهم. تم تصميمه خصيصا ملساعدة العاملني يف حقل الصحة عىل رصد حالة وزن االطفال 

املناسب لطولهم وتفسري البيانات بشكل صحيح استنادا اىل معايري منو الطفل التي وضعتها 

منظمة الصحة العاملية. تم تجربة رسم مويو البياين يف امليدان يف أثيوبيا حيث 

وجد اكرث سهولة يف االستعامل من الجداول املعيارية االخرى اذ مّكن بشكل ملحوظ من رصد الحالة التغذوية بشكل أكرث دقة.

info@talcuk.org ميكن رشاء هذه االداة من منظمة  تدريس املساعدة بكلفة منخفضة عىل املوقع االيت

info@talcuk.org او عرب العنوان الربيدي

 

املبادئ التوجيهية، األدوات والتدريبات 

حزمة موحدة للتدريب عىل منهجية 
المعاي�ي الموحدة لمراقبة ورصد حالة 

االغاثة والمرحلة االنتقالية )سمارت(

قامت منظمة العمل ضد الجوع – فرع كندا- بدعم من مجموعة التغذية العاملية بنرش طبعتني )االوىل انكليزية والثانية 

فرنسية( لحزمة التدريب عىل املنهجية املوحدة   للمعايري املوّحدة ملراقبة ورصد حالة االغاثة واملرحلة االنتقالية )سامرت( .

وتوفر املنهجية املوحدة لحزمة التدريب الوسائل لفرق املسح ليعّدوا أنفسهم الستعامل املعايري املوحدة ملراقبة ورصد حالة 

االغاثة واملرحلة االنتقالية. وميكن تطبيق هذه االداة يف حاالت مختلفة من قبل اشخاص لديهم مستويات مختلفة من 

القدرات. وتحتوي محارضات سهلة املتابعة، ومتارين تدريبة سهلة، نصائح للمدرب، وادوات لرصد الحالة وفيديوهات.

http://www.smartmethodology.org :ميكن الحصول عىل نسخة من حزمة التدريب مجانا عرب التسجيل عىل موقع

أداة قياس تكلفة برنامج االدارة المجتمعية لسوء 
التغذية الحاد

طّور مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية-)2(  اداة قياس باللغة االنكليزية 

عرب برنامج مايكروسوفت لتقدير كلفة تطبيق برنامج االدارة املجتمية لسوء التغذية 

الحاد عىل املستوى الوطني، والفرعي ،وعىل مستوى املقاطعة، اذ يدخل املستخدم 

املعلومات الخاصة ببلد معنّي مبا فيها انتشار سوء التغذية، املسافات ما بني املراكز الصحية واسعار املنتجات. وتقوم االداة 

بحساب املوارد املطلوبة لتطبيق الربنامج يف املنطقة الجغرافية التي اختارها املستخدم. ميكن تحميل هذه االداة مجانا عرب 

http://www.fantaproject.org/publications/CMAM_costing_tool.shtml  :الرابط االيت

ي االدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد 
دمج تغذية الرّضع وصغار االطفال �ف

طّورت شبكة التغذية يف الطوارئ مع مجموعة سياسة التغذية ومامرستها، حزمة تدريب باللغة االنكليزية حول دمج تغذية 

الرّضع وصغار االطفال يف االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد عام 2008. وتتضمن الحزمة مالحظات املحارض والنرشات 

املوزعة عىل املشاركني. وتتوفر الحزمة باللغتني االنكليزية والفرنسية عىل الرابط: 

http://www.ennonline.net/resources/722
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ئ التوجيهية
المباد

الجئون اريرتيون يف مخيم 
شيميلبا يف أثيوبيا

أم وطفلها يطهيان يف مخيم 
يف باكستان

رسالة املحرر 
 اننا نعرتف بأن االدوات والتدريب املفّصلة أدناه متوفرة باللغتني االنكليزية والفرنسية ولكن غري متوفرة باللغة 

العربية. عىل الرغم من ذلك، نأمل يف أن يتمكن القارئ العريب من الوصول اىل واالستفادة من بعضها. لقد زودنا كل 

مقال باسم الشخص املسؤول وبربيده االلكرتوين ليك يتمكن القارئ من التواصل معه مبارشة للحصول عىل معلومات 

اضافية. نأمل يف أن نتمكّن يف االعداد املقبلة من هذا التقرير من ذكر االدوات والتدريبات املتاحة باللغة العربية. 

الرجاء التواصل معنا ان كانت بحوزتكم معلومات عن ادوات وتدريبات متاحة باللغة العربية اذ قد يساعد ذلك 

 Exchange@ennonline.net  :قراءنا العرب. عنواننا الربيدي هو

والدة وطفلها ينتظران تلقي 
خدمات برنامج العيادات 

التغذوية الخارجية يف اثيوبيا 
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دورة حكومة السودان التدريبية وادوات برنامج االدارة المجتمعية لسوء 
ف التغذية الحاد لمر�ف سوء التغذية الحاد الشديد الداخلي�ي

قام مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية-)2( وبالتعاون مع الرشكاء املحليني يف السودان بتكييف وتطوير االدوات 

التدريبة  ملنظمة الصحة العاملية، ولحكومة السودان، ولوثائق أخرى باللغة االنكليزية خاصة بالتدريب عىل التدابري العالجية  

ملرىض سوء التغذية الحاد الشديد الداخليني. وتركّز الدورة التدريبية عىل رعاية املرىض الداخليني ولكنها متناسقة مع مفهوم 

االدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد يف السودان. وقد صّممت املحتويات لالطباء، للممرضات، ولخرباء التغذية العاملني يف 

مستشفيات السودان. وتتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية، دالئل التدريب، مساعدات العمل، االستامرات، القوائم، 

الصور، الفيديوهات، عروض الرشائح اإليضاحية، وثائق للتخطيط، ومراجع مقرتحة للقراءة االضافية.

لتحميل هذه املواد مجانا، زوروا املوقع االيت: 

http://www.fantaproject.org/publications/sudan_CMAM_IC_2011.shtml

ي 
ي حاالت الطوارئ المدنية ال�ت

مجموعة أدوات برنامج التحويل النقدي �ف
اكة عىل التعّلم النقدي طورتها ال�ش

ان مجموعة االدوات هذه تجمع املعرفة الجامعية ألفضل املامرسات والقضايا الرئيسية الخاصة بالربامج، وتكييف منهجية 

برامج  التحويل النقدي لتناسب الحالة املدنية. املواد التي ميكن تحميلها هي: 

• منوذج عن مسح االرس يف املناطق املدنية. 	

• شكل منوذج اإلبالغ عن عمليات التقييم يف املناطق املدينية. 	

• الرسم البياين للجنة الدولية للصليب االحمر  لتحليل  االستجابة عرب النقد والقسائم. 	

• عينة عن الرسم البياين لتحديد األولويات ومعايري رسعة التأثر. 	

• عينة التطبيقات املنزلية  ومعايري اختيار املستفيدين. 	

• منوذج تقييم خيارات آليات النقل. 	

• االستامرة الشهرية لرصد حالة األسعار. 	

• استامرة لرصد الباعة . 	

• منوذج لتقييم الربامج.	

لتحميل مجموعة االدوات هذه باللغة االنكليزية، الرجاء زيارة موقع املنظمة االيت:

http://www.cashlearning.org/resources/library/251-cash-transfer-programming-in-urban-

emergencies-a-toolkit-for-practitioners

المواد التدريبية لمجموعة التغذية العالمية

كُلفت وكالة التدريب الربيطانية املسامر »رد أر« بتطوير حزمة تدريب باللغة االنكليزية عىل تنسيق املجموعات عىل 

املستوى الوطني  لرشكاء مجموعة التغذية العاملية. وقد طبّق ذلك يف جنوب السودان، السودان، النيجر، وجمهورية الكونغو 

الدميوقراطية. ومن املقرر اجراء التدريبات أيضا هذا العام 2012 يف أفغانستان، الصومال، اليمن والتشاد. وستصبح حزمة 

التدريب هذه متوفرة عىل موقع مجموعة التغذية العاملية االيت يف منتصف العام 2012

http://oneresponse.info/GlobalClusters/Nutrition/Pages/default.aspx

باالضافة اىل ذلك، قامت الهيئة الطبية الدولية بتسهيل تدريب رشكاء املجموعة الدولية يف جنيف يف أذار/مارس 2012 لزيادة 

فهمهم حول االصالح االنساين ومنهجية املجموعة، واالدوار، واملسؤوليات ومساءلة الوكالة القائدة للمجموعة ومنسقي 

املجموعة ورشكائها، وطرق ادارة املجموعة من اجل أداء فعاّل. اصبحت االن املواد متاحة وميكن مشاركتها مع الرشكاء الذين 

يودون تدريب موظفيهم بشكل مامثل.

ملزيد من املعلومات عن الدورات التدريبية ومواد التدريب ملجموعة التغذية الدولية، الرجاء االتصال بالسيدة جوزفني 

ايبي والسيد بريتران ديسمولني عرب: bdesmoulins@unicef.org, jippe@unicef.orgملزيد من املعلومات عن الدورات 

التدريبية ومواد التدريب للهيئة الطبية الدولية الرجاء االتصال بالسيدة كارولني ابال عرب :

cabla@InternationalMedicalCorps.org

املبادئ التوجيهية، األدوات والتدريبات 
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برنامج التحويالت النقدية يف النيجر

عاملة صحية يف اثيوبيا تسدي 
نصائح عن التغذية والصحة 

قياس محيط أعىل الذراع يف بنغالدش 
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املبادئ التوجيهية، األدوات والتدريبات 
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التدري

المبادرة االقليمية للتدريب عىل التغذية خالل الطوارئ

تدير املبادرة االقليمية للتدريب عىل التغذية خالل الطوارئ دورة تدريبية مهنية قصرية باللغة االنكليزية ملدة 6-12 يوما عن 

التغذية خالل الطوارئ والتي صممت لتجهيز املشاركني بالخربات املطلوبة لقيادة ودعم استجابات التغذية. وتهدف الدورة اىل 

بناء مهارات اي شخص يعمل يف اطار التغذية خالل الطوارئ مبا فيه العاملني يف مجايل الصحة واالمن الغذايئ، ومديري الربامج 

العاميني. تزّود الدورة املشاركني بآخر التطورات املتعلقة بالدالئل االرشادية عن التغذية خالل الطوارئ، وفضال عن ذلك فانها 

تستخدم مجموعة واسعة من تقنيات التدريب  التي تساعد املشاركني عىل التفكري بشكل عميل أكرث ملا قد يحتاجون اىل القيام 

به لتفادي انتشار ومعالجة سوء التغذية خالل الطوارئ.

وترتكز املواد التدريبية اىل مجموعة برامج التدريب املنّسقة )االصدار الثاين(.

http://www.nietraining.net :ملزيد من املعلومات وطلبات االنتساب اىل الدورات املختلفة، الرجاء زيارة املوقع

راجع صفحتنا عىل الفايسبوك وابد االعجاب بها

http://www.facebook.com/pages/Nutrition-in-Emergencies-

Regional-TrainingInitiative/288736921165428

نساء يتوجهن اىل ملجأ 
قريب يحميهن من 
الفيضان يف بنغالدش

ي
نت، دورات دبلوم وشهادات ماجيس�ت عن االمن الغذا�ئ شهادات عىل االن�ت

1- شهادة دورات عىل االنرتنت:

أ- األمن الغذايئ: رصد الحالة والعمل باللغتني االنكليزية واالسبانية. 

ب- فهم الحق يف الحصول عىل الغذاء*. 

ت- تحليل نظم املواد الغذائية*. 

ث- تقييم االثر يف برامج االمن الغذايئ. 

ج- املواد الغذائية واملجتمع.  

2- شهادة دبلوم دراسات عليا عىل االنرتنت:

1-أ- االمن الغذايئ والحق يف الحصول عىل الطعام. 

ب- ادارة برامج االمن الغذايئ املستندة اىل الدورة االلكرتونية: »رصد حالة اثر برامج التنمية عىل االمن الغذايئ«. 

ت-السياسة الدولية  للزراعة واألغذية . 

ث- االدارة الرشيدة لالنظمة الغذائية*. 

ج- تحليل االنظمة الغذائية*.

3-شهادة ماجيستري 

أ-النظام الغذايئ واملجتمع واالدارة الرشيدة الدولية لألغذية. 

ب- الغذاء والثقافة واألرض. 

تبدأ الدراسة يف اذار/مارس أو ترشين االول/اكتوبر. تعطى كل الدروس باللغة االنكليزية وبعض الربامج متوفرة باالسبانية 

)تلك املرافقة بالرمز*(. ملزيد من املعلومات، زر املوقع االيت وابحث يف قسم النظام الغذايئ، الثقافة واملجتمع.

http://www.uoc.edu/masters/eng/master/web/_mostrarTodos

fxmedina@gmail.com :او عرب الربيد االلكرتوين

نت ، مادة التغذية ع�ب االن�ت ي
مدرسة لندن  للصحة والطب االستوا�ئ

تقوم مدرسة لندن للصحة والطب االستوايئ بتطوير وحدة تعليمية حول التغذية باللغة االنكليزية ووضعها عىل االنرتنت ليك 

يتمكن اي شخص من تحميلها مجانا.

وتتضمن الوحدة التعليمية اربعة محارضات عن »أساسيات« التغذية )حجم املشكلة، اسباب وعواقب سوء التغذية، رصد 

الحالة التغذوية، وهندسة التغذية الدولية( باالضافة اىل 14 محارضة تغطي تشكيلة واسعة من مواضيع التغذية. 

ستكون املحارضات االربعة االوىل متاحة ابتداء من منتصف 2012. واملحارضات املتبقية ستتوفر الحقا خالل العام. ملزيد من 

املعلومات ولتحميل املحارضات عندما تصري متاحة، اضغط عىل الرابط:

http://www.lshtm.ac.uk/eph/nphir/research/nutrition/programming_nutrition_outcomes_module.html

قياس طول طفل يف الفيلبني

امرأة تطعم قريبتها االرز 
املدعم باملغذيات االضافية 
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أم تغذي ابنتها التي تبلغ 
سنتني من العمر  باالرز 

فقط يف بنغالدش 
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املبادئ التوجيهية، األدوات والتدريبات 

جامعة تافتس،بوسطن، الواليات المتحدة االمريكية 

تقدم جامعة تافتس،  كلية  فريدمان للتغذية، العديد من برامج التدريس والشهادات باالضافة اىل شهادات عرب االنرتنت يف 

مجال التغذية واملواضيع االنسانية. 

شهادة املاجيسري ملدة عامني يف التغذية مع  تخّصص باملساعدة االنسانية )بوسطن، الواليات املتحدة االمريكية(

يقدم برنامج سياسة الغذاء والتغذية التطبيقية مناهج متعددة االختصاصات يف علم التغذية، االحصائيات، االقتصاد، وسياسة 

الغذاء. ويكتسب الخريجون املهارات واملعرفة الحداث أثر يف برامج الغذاء والتغذية والسياسات يف الواليات املتحدة وحول 

العامل. هنالك ثالثة اختصاصات: سياسة الغذاء واالقتصاد، التدخالت التغذوية، واملساعدة االنسانية. وتوفر تلك االختصاصات 

املعرفة النظرية املتطورة والتطبيقية يف الحكومات، مراكز البحث، الوكاالت الدولية، القطاع غري الربحي، وصناعات املواد 

الغذائية والزراعة. ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة الرابط االيت:

http://www.uoc.edu/masters/eng/master/web/_mostrarTodos

شهادة ماجيستري ملدة عام يف املساعدة االنسانية )بوسطن، الواليات املتحدة االمريكية(

يتوجه هذا الربنامج اىل املهنيني الذين هم يف منتصف حياتهم املهنية ولديهم خربة ميدانية مهمة يف مجال العمل االنساين. 

ويقدم الربنامج اعداد اكادميي للمعرفة املتقدمة وبناء املهارات يف التغذية، سياسة الغذاء، والتحليل االقتصادي والسيايس 

واالجتامعي لعالقتهم مع العمل ااإلنساين خالل املجاعات، حاالت الطوارئ املعقدة والكوارث االخرى. ملزيد من املعلومات 

الرجاء زيارة املوقع االيت او اتصل بنا عرب الربيد االلكرتوين االتي:Kristin.Carnes@tufts.edu و 

http://go.tufts.edu/MAHA

شهادة ماجيستري ملدة 16 شهرا يف علم وسياسة التغذية )االمارات العربية املتحدة(

تستمر شهادة املاجيستري هذه ملدة 16 شهرا وتحتوي عىل مثانية مواد، واطروحة، وتدريب مكثف ملدة عرشة أيام يف رأس 

الخيمة، االمارات العربية املتحدة  وتستخدم آخر طرق وتقنيات الدراسة عن بعد. تستند املواد الدراسية اىل الرتكيز املشرتك 

لكلية فريدمان عىل العلوم والسياسة، كام تزيد الشهادة تركيز جديد عن التغذية وقضايا الصحة العامة والتحديات يف الخليج 

العريب، الرشق االوسط، شامل أفريقيا وجنوب أسيا. ملزيد من املعلومات أضغط عىل الرابط االيت:

http://www.nutrition.tufts.edu/academics/mnsp

شهادات عرب االنرتنت

تقدم مدرسة فريدمان ثالثة شهادات عرب االنرتنت لالستجابة اىل حاجات أخصائيي التغذية الذين يرغبون يف توسيع معرفنتهم 

ليك يتطوروا مهنيا. االختصاصات املتوفرة هي: 

• تطبيق االنحراف االيجايب. 	

• علم التغذية واالتصال لخرباء العالقات العامة. 	

• علم االيصال للتغذية الدولية.	

http://nutrition.tufts.edu/academics/certificate-programs :ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة

تقييم الصحة العامة خالل حاالت الطوارئ  02-13 تموز/يوليو 2012

تقدم الجامعة الكاثوليكية يف لوفان دورات صيفية يف بروكسل يف بلجيكا. سيتم اعالن التواريخ لدورة العام 2013 يف شهر 

ترشين االول/اكتوبر. 

تهدف الدورة اىل تدريب االختصاصيني عل التقنيات الوبائية لتحديد اثر الكوارث والرصاعات. ستقدم الدورة معلومات حول 

طرق ووسائل علم الوباء الواجب استخدامها يف حاالت الطوارئ واالستعامالت املختلفة لالدوات الكمية التي تتيح  تقييم 

الحاجات الصحية للمجتامعات املتأثرة بحاالت الطوارئ. املواضيع التي سيتم تغطيتها هي: سوء التغذية، نسبة الوفيات، 

نسبة االصابة باملرض ونزوح السكان.

وتضم الدورة معلومات نظرية ودراسات حالة عمالنية وتدريب تشبهي.

وسيمنح الطالب الذين يتّمون الدورة وينجحون فيها شهادة جامعية.

وهذه الدورة مفتوحة للمهنيني الذين يعملون يف امليدان ويتمتعون بخربة يف ادارة الطوارئ االنسانية.

ستكون هذه الدورة متوفرة أيضا عام 2013 وميكن الحصول عىل التفاصيل االضافية عنها عىل املوقع االلكرتوين االيت ابتداء 

 www.aphes.be .2012 من ترشين االول/اكتوبر

 
قياس طول طفل يف الفيلبني

امرأة تجمع املياه 
الصالحة للرشب يف 
غرب بنغال، الهند 

اطفال يف مركز تحقيق 
االستقرار يف ميامنار 
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املبادئ التوجيهية، األدوات والتدريبات 

معلومات اضافية وموارد

ي مدريد، اسبانيا
مركز دراسات الكوارث وحاالت الطوارئ �ف

يقدم قسم اللغات يف املركز دورات تعليم اللغة االنكليزية والفرنسية واالسبانية عرب االنرتنت. تستمر الدورة ملدة مثانية 

أسابيع ويتم متابعة التالميذ من قبل أستاذة مختصني يصححون التامرين التدريبية، باالضافة اىل فيديوهات وموارد تعليمية 

أخرى خاصة باالنرتنت. ملزيد من املعلومات وللتسجيل، الرجاء زيارة املوقع االيت: 

http://www.cedemformacion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=357

ي حاالت الطوارئ
ي الصحة والتغذية �ف

مبادرة تنمية القدرات �ف

تستضيف مجموعة من املنظامت تدريب عىل طوارئ التغذية يف بوركينا فاسو لتطوير مهارات خرباء التغذية املتحدثني 

باللغة الفرنسية ) من غرب أفريقيا( والذين ميكن تحريكهم يف حاالت طوارئ التغذية.

الرشكاء االتنظيميون هم: معهد بيوفورس ومنظامت فاليد، كونسورن، انقاذ االطفال، والعمل ضد الجوع.

استهل الربنامج يف كانون االول/ديسمرب 2011 وسينتهي يف أيلول/سبتمرب 2013. خالل هذه املدة، سيتم تنظيم دورة ملدة 

خمسة أشهر ملشاركني مختارين من غرب أفريقيا والذين يقومون يف الوقت الراهن بادارة برامج التغذية والصحة. ويتضمن 

التدريب مواد نظرية ملدة شهرين يف بوركينا فاسو يتبعها تدريب يف امليدان ملدة ثالثة أشهر.

عند نهاية العامني، يأمل الربنامج يف امتام تدريب 40 شخصا وايجاد منوذج اقتصادي مستدام  للمحافظة عىل تدريب التغذية 

يف بوركينا فاسو.

ملزيد من املعلومات، الرجاء االتصال مبنّسق املرشوع رافائيل جاريج عىل العنوان الربيدي االيت:

rjarrige@actioncontrelafaim.org

، لندن، الممكلة  دورة تعليمية للتغذية خالل الطوارئ، جامعة وستمينس�ت
المتحدة من 2-6 تموز/يوليو 2012 

هذه الدورة هي دورة مكثفة باللغة االنكليزية تستمر خمسة أيام تم تصميمها لتعريف املشاركني عىل أفضل املامرسات يف 

التغذية خالل الطوارئ. 

وتهدف الدورة اىل اعطاء املشاركني ملحة عامة عن التغذية خالل الطوارئ االنسانية، مبا فيها أنواع سوء التغذية، االسباب 

املبارشة والضمنية لسوء التغذية، كيفية قياس سوء التغذية، والتدخالت التغذوية الشائعة.

جميع املدربني وامليرسين لديهم خربة يف املجال االنساين.

www.westminster.ac.uk/course-nie :للحصول عىل استامرة االنتساب الرجاء زيارة

 LSRegistry@westminster.ac.uk :و التواصل مع مسوؤل الدورة عرب الربيد االلكرتوين االيت

تزودكم املواقع االلكرتونية والروابط التالية مبعلومات اضافية عن األحداث الجارية، النقاشات والحوارات عن التغذية يف 

الطوارئ:

En-net هو مورد مجاين ومفتوح ملساعدة الخرباء امليدانيّني عىل الوصول اىل النصائح التقنية للتحديات العملية التي قد 

http://www.en-net.org.uk .تواجههم، والتي ال ميكن الوصول اىل االجابة  عنها بسهولة

مرشوع املساعدة التقنية للغذاء والتغذية -2- : يعمل هذا املوقع عىل تحسني سياسات واسرتاتيجيات وبرامج التغذية 

www.fantaproject.org .واالمن الغذايئ من خالل الدعم التقني للوكالة االمريكية للتنمية الدولية ولرشكائها

شبكة العمل اإلنساين: توفّر منتدى مستقّل لصانعي السياسات وملامريس مهنة التغذية ولغريهم من العاملني يف القطاع 

 www.odihpn.org .اإلنساين ملشاركة ونرش املعلومات والتحليالت والخربات والتعلّم منها

نت فال او NutVal: يوفّر هذا املوقع وسائل التخطيط واحتساب ورصد مساعدات الحصص الغذائية العاّمة. للمزيد من 

http://www.nutval.net :املعلومات ومن أجل االنضامم إىل مجموعة املستخدمني، يرجى زيارة
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نساء ينتظرن حصتهن الغذائية 
التي يوزعها برنامج الغذاء 

العاملي يف كابول أفغانستان 

جلسة توعية حول التغذية 
يف الجزائر

أم وطفلها يف قطاع غزة
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اإلدارة املجتمعية لسوء التغذية الحاد: هو نهج اتّبعته منظّمة األمم املتّحدة 

يف العام 2007 ملعالجة سوء التغذية الحاد الشديد. وتتضّمن اإلدارة املجتمعية 

لسوء التغذية الحاّد تحريك املجتمعات واكتشاف الحاالت، الّرعاية العالجية يف 

العيادات الخارجية لسوء التغذية الحاد الشديد من دون مضاعفات، الّرعاية 

العالجية للمرض الداخليني لسوء التغذية الحاّد الشديد مع مضاعفات، وإدارة 

سوء التغذية الحاّد املعتدل  يف حال توافر الخدمات.

سوء التغذية الحاد الشديد: هي حالة طبيّة معّقدة لنقص التغذية الذي يهّدد 

الحياة، تحتاج إىل رعاية متخّصصة إلنقاذ حياة املريض. ويعترب طفل تحت سّن 

الخامسة مصاب بسوء التغذية الحاّد الشديد إذا كان  يقع يف الدرجة املعيارية 

أقل من ثالثة )z-score -3>( للوزن املناسب للطول  بحسب مقاييس النمو 

الخاّصة مبنظّمة الصحة العاملية )2006( أو إذا كان يعاين من الوذمة املرتبطة 

بالتغذية.

سوء التغذية الحاّد الشامل: تحّدد مبعّدل عدد األطفال ضمن السكان )بني 

الستة أشهر والخمسة أعوام( الذين يعانون من سوء التغذية الحاّد، الدرجة 

املعيارية ناقص اثنني  -2> للوزن املناسب للطول بحسب مقاييس النمو الخاّصة 

مبنظّمة الصحة العاملية )2006( أو يف حال اإلصابة بالوذمة املرتبطة بالتغذية.

سوء التغذية الحاّد املعتدل: هي حالة طبيّة يف نقص كبري يف التغذية والذي 

يحتاج إىل دعم تغذوي إضايف. ويعترب طفل تحت سّن الخامسة مصاب بسوء 

 <score-2-  التغذية املعتدل إذا كانت يقع يف الدرجة املعيارية ناقص اثنني

للوزن املناسب للطول بحسب مقاييس النمو الخاّصة مبنظّمة الصحة العاملية 

.)2006(

برنامج التغذية التكميلية: يهدف الربنامج إىل مساعدة املصابني بسوء التغذية 

الحاّد املعتدل عىل الوقاية من اإلصابة بسوء التغذية الحاد الشديد و/أو 

معالجة املصابني بسوء التغذية الحاّد املعتدل، كام يهدف إىل وقاية االفراد من 

اإلصابة بسوء التغذية املعتدل.

الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل: هو عبارة عن أطعمة ليّنة أو مطحونة 

ميكن أن يستهلكها األطفال مبارشة من العبوة بدءاً من عمر الستة أشهر. 

وصممت صيغة الغذاء العالجي الجاهز لالستعامل خّصيصاً للعالج التغذوي 

لسوء التغذية الحاّد الشديد قبل ظهور املضاعفات الطبيّة أو بعد أن يتّم 

التحّكم بتلك املضاعفات.

برنامج العيادات التغذوية الخارجية: هو املصطلح الذي يستخدم عادة 

لربنامج املعالجة املنزلية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاّد الشديد 

من دون مضاعفات، مع زيارات دورية إىل املركز الصحي.

الوزن املناسب  للطول: يدّل عىل وزن الجسم املتناسب مع النمّو يف الطول. 

وتساعد جداول الوزن املناسب للطول يف تحديد األطفال الذين ميلكون وزناً 

منخفضاً مقابل طولهم والذين قد يعانون من سوء التغذية الحاّد املعتدل أو 

الشديد.

برونوتريشن او)ProNut )ProNutrition: هو مصدر للمعلومات يقّدم الّدعم للعاملني يف الّرعاية الصحية وللعاملني 

الصحيني يف املجتمع ولصانعي السياسات وملدراء الربامج عرب تزويدهم باملعرفة الحالية واملالمئة والعملية واألدوات الخاّصة 

التي من شأنها مساعدتهم يف صنع القرارات. 

http://www.pronutrition.org :للمزيد من املعلومات، ميكن زيارة

برونت-اش اي يف ProNut-HIV: هي عبارة عن قامئة بريدية تهدف إىل مشاركة املعلومات الحديثة واملعرفة والخربات 

حول التغذية وفريوس نقص املناعة البرشية املكتسب/ االيدز. يدور موضوع املناقشة الجامعيّة حول الرّعاية التغذوية والّدعم 

لألشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية املكتسب/اإليدز والهدف هو تعزيز معايشة املرض بشكل ايجايب من خالل 

التغذية السليمة والّدعم من خالل تعزيز حوار بّناء بني هؤالء األشخاص وعاّمل الخط االول والباحثني وخرباء اإليدز وصانعي 

http://list.healthnet.org/mailman/listinfo/pronut-hiv :السياسات.  ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة

http://www.unscn.org :اللجنة الدامئة للتغذية الّتابعة لألمم املّتحدة

أخبار أس يس أن هي مطبوعة نصف سنوية تصدر عن اللجنة الدامئة للتغذية التابعة لالمم املتحدة. وتوفّر معلومات عن 

القضايا املهمة وتشارك التجارب يف مجال التغذية الدولية. الضافة عنوانكم الربيدي اىل القامئة الربيدية الرجاء ارسال رسالة 

scn@who.int :الكرتونية اىل العنوان االيت

أخبار إنسانّية ومعلومات محّددة لكّل بلد

 Global Nutrition Cluster: http://www.oneresponse.info/GlobalClusters/Nutrition

ReliefWeb: http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc100?OpenForm

 AlertNet: http://www.trust.org/alertnet

FEWSNET )Famine Early Warning System Network: http://www.fews.net/Pages/default.aspx
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امرأة تؤدي دورا متثيليا يف اطار برنامج 
التوعية حول التغذية يف مكرّم

نساء يشاهدن متثيلية حول 
التغذية يف مكرّم

معلومات اضافية وموارد

مصطلحات
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ي الطوارئ
ENN إنتاج شبكة التغذية �ف

Emergency Nutrition Network )ENN(
32, Leopold Street, Oxford, OX4 1TW, UK
charity registration no: 1115156 , 

company registration no: 4889844

Tel: +44 )0(1865 324996  
Fax: +44 )0(1865 597669
Email: office@ennonline.net   www.ennonline.net

ان اصدارالطبعة الثانية من هذا التقريرأصبح ممكننا بسبب الدعم 

السّخي للشعب االمرييك من خالل مكتب املساعدة يف حاالت الكوارث 

التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف اطار اتفاق مشرتك مع شبكة 

التغذية يف الطوارئ تحت عنوان »بناء معرفة وقدرة عىل االستجابة للطوارئ بصورة دولية ووطنية، قطاعية وفردية 

يف قطاع األمن الغذايئ والتغذية«. )رقم االتفاق املشرتك(AID-OFDA-G-11-00217 ان محتوى هذا التقرير ال 

يعكس بالرضورة وجهة نظر الوكالة االمريكية للتنمية الدولية او وجهة نظر الواليات املتحدة االمريكية.


