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

يف بامنا واملكتب اإلقليمي لليونيسف ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف 

عاّمن عىل إسهامهام يف نرش النسختني اإلسبانية والعربية من هذه النرشة.

والشكر موصول أيضاً للطاقم اإلقليمي لخدمات إدارة املعرفة RKMS ضمن 

»شبكة التغذية يف الطوارئ« املوجود يف آسيا وإفريقيا؛ والذي يضم كل من 

أمباركا يوسوفني، تشاروالثا بانريجي، بدعم من قبل املنسقة العاملية لخدمات 

إدارة املعرفة ضمن الشبكة توي سوينني، عىل إسهاماتهم القيّمة يف هذا العدد.

الغالف األمامي: أٌم سورية تطهو يف مطبخها الكائن يف أحد مخيامت اللجوء يف 

وادي البقاع بلبنان؛ برنامج الغذاء العاملي/عبري عطيفة

الغالف الخلفي: برنامج الوجبات املدرسية يف لبنان؛ برنامج الغذاء العاملي/دينا 
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ما هو “تبادل التغذية”؟ 
 ،ENN تبادل التغذية” هو مطبوعة تصدر عن شبكة التغذية يف الطوارئ“

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

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

والدورات التدريبية املقبلة يف التغذية والقطاعات ذات الصلة.

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

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

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

والفرنسية، وبنسخة إلكرتونية باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية واإلسبانية. 

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

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

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

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

كتابة أفكاركم عىل الورق وتحويلها إىل مقالة صالحة للنرش.

كخطوة بداية، ما عليكم سوى مراسلة “كارمل” و“جوديث” عىل العنوان 

اإللكرتوين التايل: 

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

أفكاركم ونتطلع الستقبال مقاالتكم ونرشها يف العدد التاسع من »تبادل 

التغذية«، لذا يرجى منكم التواصل معنا.

تّم متويل هذه النسخة من “تبادل التغذية” Nutrition Exchange من ِقبل “هيئة 

 ،Irish Aid ”من حكومة اململكة املتحدة، و أيريش آيد“ UK aid ”اإلغاثة الربيطانية

وعرب منحة مشرتكة من هيئة اإلغاثة األمريكية USAID والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية OFDA لشبكة التغذية يف الطوارئ ENN بعنوان “بناء معرفة وقدرة قطاعية 

وفردية ودولية ووطنية لالستجابة للطوارئ يف قطاعي األمن الغذايئ والتغذية حول 

00217-11-AID-OFDA-G العامل” مبوجب اإلتفاق رقم
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أهالً بكم يف العدد الثامن من نرشة تبادل التغذية NEX الذي وّسعنا 
فيه نطاق التغطية الجغرافية ليشمل مزيداً من القرّاء واملساهمني يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. هذا أول عدد من نرشات »تبادل 
التغذية« يتميز بنرش مقالتني من لبنان. وتتناول إحدى املقالتني مبادرة 

املطبخ املجتمعي )صفحة 9(، بينام تستعرض املقالة الثانية برنامج 
التغذية املدرسية )صفحة 10(. وتستعرض كال املقالتني الجهود املبذولة 
للتصدي للعبء املزدوج الناتج عن سوء التغذية )الوزن الزائد/الُسمنة 

ونقص التغذية( بني الالجئني السوريني والفئات السكانية اللبنانية 
املستضعفة.

لقد ثبت وجود مشكلة سوء التغذية بجميع أشكالها يف كل دولة من 
دول العامل )والذي أكده التقرير العاملي للتغذية 2016(. وحسب تحليل 

منظمة الصحة العاملية، قلة هي الدول التي استطاعت حتى اآلن أخذ 
االنتشار الرسيع للمشاكل الناشئة عن الوزن الزائد/الُسمنة واألمراض غري 

السارية بعني االعتبار يف سياساتها وخططها املتعلقة بالغذاء والتغذية. 
ولعل اإلكوادور هي استثناء؛ إذ تفيذ املقالة املنشورة يف هذا العدد أن 
نظام بطاقة املادة الغذائية ورضيبة السكر عىل املرشوبات واملبادرات 

يف املدارس قد أدت إىل تحّسن يف تناول الغذاء الصحي وتطبيق النشاط 
البدين )صفحة 12(. وتعرض الصفحة 28 مقابلة أُجريت مع وزير املالية 
والتخطيط الوطني النيجريي وتناولت مواضيع هامة تتعلق بالتحّديات 

التي تواجه وضع سياسة وطنية للغذاء والتغذية، وخاصة فيام يتعلق 
بتأمني مخصصات املوازنة الالزمة يف مختلف الوزارات املعنية بالتغذية. 

وميكن للمنارصة أن تلعب دوراً حاسامً يف تسليط الضوء عىل ملف 
التغذية لدى الربملانيني ووسائل اإلعالم من أجل التأثري عىل السياسات 

الوطنية ومخصصات املوازنة. تتناول الصفحة 24 بالتفصيل مبادرة 
أُطلقت يف 12 دولة يف غرب أفريقيا لتوسيع نطاق جهود منارصة التغذية 

من خالل إيجاد منارصين للتغذية وتحالفات ملؤسسات املجتمع املدين.

يف الدول التي يشكل فيها قطاع الزراعة النشاط االقتصادي الرئييس 
)خاصة يف أفريقيا وآسيا(، ينصّب الرتكيز اآلن عىل جعل قطاع الزراعة 

أكرث مراعاة ملسألة التغذية، وذلك من خالل السعي إىل تعظيم مساهمة 
هذا القطاع يف التغذية. يشتمل هذا العدد عىل مقالتني تتحدثان عن 
مبادرتني من هذا النوع أُطلقتا يف إثيوبيا وزامبيا. وتركز كال املبادرتني 

عىل بناء القدرات بوصفها العملية التي ميكن من خاللها لألفراد 
واملنظامت واملجتمعات توسيع معارفهم وتعزيز مهاراتهم وخرباتهم 

مبا يفيض إىل تحقيق أهداف التنمية. تصف قصة إثيوبيا )صفحة 21( 

مرشوعاً لتحديد مواطن القوة والضعف يف القدرة عىل تنفيذ خطة كلمة التحرير
الدولة الزراعية الحساسة للتغذية. ويف املقالة الخاصة بزامبيا )صفحة 

19(، يتمحور الرتكيز حول »توحيد الجهود« - وضع رسائل تغذية رئيسية 
للعاملني يف مجال اإلرشاد الزراعي. وموضوع بناء القدرات هو أيضاً 

املوضوع الرئييس الذي تتمحور حوله مقالة مرسلة من كينيا )صفحة 
26(، حيث يتم االشتغال عىل توحيد إطار عمل لتطوير قدرات التغذية 
بحيث يأخذ بعني االعتبار الرتكيبة الحكومية القامئة يف الدولة والحاجة 
إىل دعم إيجاد حلول وطنية عىل مستوى املحافظات ملشاكل التغذية.

تعكف كثري من الدول عىل تنفيذ برامج تغذية متعددة القطاعات والتي 
تسعى إىل ضّم كافة القطاعات - كالزراعة والتعليم والصحة واملياه 

والرصف الصحي والحامية االجتامعية - ما من شأنه املساعدة يف التصدي 
للمسببات املبارشة واألساسية ملشكلة سوء التغذية. وتصف مقالة من 
باكستان )صفحة 17( أداة تستخدم البيانات الحالية لتحديد التكلفة 

املحتملة واألثر التغذوي ملجموعة متنوعة من التدخالت التي تهدف إىل 
»سّد فجوة التغذية« يف مختلف القطاعات. يف نيبال، يعمل مسؤوالن 
من مسؤويل املحافظات عىل استكشاف واقع تنفيذ تدخالت متعددة 
القطاعات، وهام مكلفان بتنفيذ خطة تغذية متعددة القطاعات عىل 

األرض )صفحة 15(.

ويرسّنا الرتكيز عىل املزيد من »أصوات من امليدان« – لذا، نرجو منكم 
مشاركتنا بقصصكم وتجاربكم يف مجال وضع برامج التغذية لنرشها يف 

العدد املقبل من نرشة »تبادل التغذية«، والتي سيتم نرشها يف شهر 
يناير/كانون الثاين عام 2018.

نشكركم عىل إسهاماتكم ونتمنى أن تستمتعوا بقراءة هذا العدد!

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

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

http://www.ennonline.net/mediahub/nex8editorsspeak

استمعوا إىل لقاء مع الكّتاب عىل قناة 
ENN ”ي الطوارئ

بودكاست “شبكة التغذية �ن

ENN »ي الطوارئ
معلومات عن »شبكة التغذية �ن

ي الطوارئ« التعّلم وإيجاد شبكة عالقات لبناء قاعدة أدلة لوضع برامج التغذية. 
تتيح »شبكة التغذية �ن

ي عملنا بما 
شد �ن ي من الأزمات وحيث يكون نقص التغذية مشكلة مزمنة. ونس�ت

ي تعا�ن
نا عىل المجتمعات ال�ت ن ينصّب ترك�ي

يحتاج إليه الممارسون لالأداء بكفاءة. 

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

ي الحالت ال�ت
نقوم بنتفيذ أبحاث ومراجعات �ن

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

• ي التغذية عىل مستوى العالم. 	
اف �ن �ش وندعم عمليات القيادة والإ
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ي »حالة سوء التغذية الحاّد«
و�ن لك�ت الموقع الإ

دور جديد للجنة الئمم المتحدة الدائمة 
UNSCN المعنية بالتغذية

مواضيع عاملية

NUTRITION EXCHANGE

لقد شهد مجال التغذية عىل مستوى العامل تحوالت كبرية، وخاصة خالل 
السنوات الخمس األخرية.

 ،SUN وقد ظهرت مؤخراً مبادرات مثل حركة توسيع نطاق التغذية
 GNR والتقرير العاملي للتغذية ،N4G والتغذية من أجل النمو

ومبادرات متعددة تشمل القطاعني العام والخاص. يف حني توّجب عىل 
الجهات الفاعلة التي كانت موجودة سابقاً إعادة تقييم موقفها ألخذ 
التغريات التي طرأت عىل مشهد التغذية يف العامل بعني االعتبار. ومن 
بني هذه الجهات، هناك لجنة األمم املتحدة الدامئة املعنية بالتغذية 

UNSCN،  والتي تأسست قبل 40 عاماً بناًء عىل طلب مؤمتر الغذاء 
العاملي بعد أزمة الغذاء التي ظهرت يف السبعينيات من القرن العرشين.

وتتشكل اللجنة من خمس وكاالت تابعة لألمم املتحدة )منظمة األغذية 
والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسف، وبرنامج 

الغذاء العاملي، ومنظمة الصحة العاملية( بتفويض واضح للعمل يف مجال 
التغذية. كام أن العضوية يف هذه اللجنة مفتوحة لوكاالت األمم املتحدة 

األخرى املعنية بالتغذية. لقد أصبح دور لجنة األمم املتحدة الدامئة 
املعنية بالتغذية أقل وضوحاً بعد أن قامت األطراف الفاعلة األخرى 

بتجديد وإعادة توجيه أنشطتها نحو التغذية - وأصبح مجال التغذية أكرث 
تعقيداً وازدحاماً. وقد أدى هذا إىل دعوة اللجنة إىل إعادة تنشيط آلية 
عمل وكاالت األمم املتحدة املشرتكة يف مجال التغذية بحيث تكون أكرث 

انسجاماً وأكرث تأثرياً.

التقزُّم
ة جداً  أشخاص مع قامة قص�ي

بالنسبة لعمرهم

الهزال
أشخاص نحفاء جداً 

بالنسبة لطولهم

السمنة
أشخاص لديهم

 وزن زائد

وقد نرشت لجنة األمم املتحدة الدامئة املعنية 
بالتغذية مؤخراً ورقة نقاش حول الُحكم العاملي يف مجال 

التغذية تصف الدور الذي تلعبه يف املشهد العاملي للتغذية وترتيبات 
الُحكم، إضافة إىل عرض ملحة عامة عن األطراف الرئيسية )العامة 
والخاصة( التي تحدد أجندة برامج التغذية عىل املستوى العاملي.

ونصت الورقة يف خامتتها عىل أن “املحور االسرتاتيجي” لألمم املتحدة 
يركز عىل تحقيق انسجام عاملي يف السياسات، وأنه عىل اللجنة تبّني 

أدوار رئيسية يف: تعزيز االنسجام من خالل ربط برامج التغذية ببعضها 
البعض عىل املستوى العاملي ملساعدة الحكومات عىل تبني أعامل 

متعددة القطاعات عىل املستوى الوطني، وتعزيز عملية اإلرشاف عليها 
لرتسيخ رشعية سياسية لها وزيادة الضغط لتسليط الضوء عىل مسألة 

التغذية عىل جميع مستويات نظام األمم املتحدة، وتعزيز األدلة 
واملساءلة - عىل سبيل املثال، إيجاد روابط أقوى مع مبادرة التقرير 

العاملي للتغذية وتوفري منصة شاملة أكرث لألدلة املُحّدثة عىل اإلنرتنت.

وتجدر اإلشارة إىل تركيز التقرير عىل “مشاركة الخربات والدروس من 
املستوى الوطني” كجزء من “نظام التعلّم التكيّفي”. ويندرج هذا 

التوجه يف صميم عمل شبكة التغذية يف الطوارئ ENN يف مع حركة 
توسيع نطاق التغذية SUN، وتعترب نرشة تبادل التغذية إحدى الوسائل 

لتحقيق األمر.

www.unscn.org ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

عاملياً، تفيد التقارير أن 108 ماليني شخص واجهوا أزمة غذاء يف عام 
2016، بزيادة قدرها 35% مقارنة مع 80 مليون شخص يف عام 2015. لذا، 

تم إطالق موقع جديد جاء يف الوقت املناسب حول حالة سوء التغذية 
الحاّد. يقدم هذا املوقع ملحة عامة عن كافة املصادر النوعية والكمية 

حول سوء التغذية الحاّد )سواء الحاد أو املتوسط(.

لقد تم تطوير املوقع عىل هامش مبادرة »ال أرواح ضائعة«، وهي 
عبارة عن رشاكة مع اليونيسف، ومنظمة العمل ضد الجوع، ومؤسسة 

صندوق االستثامر لألطفال، واملفوضية األوروبية، ووزارة التنمية الدولية 
الربيطانية. وتهدف املبادرة إىل مضاعفة عدد األطفال الذين يتلقون 

العالج من سوء التغذية الحاّد بحيث يتزايد من 3.2 ماليني طفل 
)اليونيسف 2014( إىل 6 ماليني طفل بحلول عام 2020.

ويجمع املصدر الجديد املتاح مبارشة عىل اإلنرتنت بني املقاالت 
واإلرشادات املأخوذة من املوقع السابق ملنتدى اإلدارة املجتمعية لسوء 
التغذية الحاّد واملعلومات املستقاة من تقييامت التغطية، وبني بيانات 
اليونيسف بهدف توفري خلفية عامة عاملية وخاصة بالدول حول سوء 

التغذية الحاّد.

ويهدف املوقع إىل الربط بني نقاشات سوء التغذية من أجل توسيع نطاق 
املناقشات املتعلقة بالصحة العامة والحفاظ عىل حياة األطفال، وتسليط 

الضوء عىل التقدم املُحرز عىل املستوى العاملي يف التغطية العالجية 

وتوفري وجهات نظر عاملية وملحة عامة خاصة بالدول حول نتائج عالج 
سوء التغذية.)حالياً، هناك نقص يف البيانات املتعلقة بالعالج الوقايئ(. 

ويتم تصنيف البيانات والوثائق عىل املوقع حسب املواضيع التالية:
• بيئة التمكني: وتشمل السياسات ووثائق التوجيه وكذلك بيانات 	

ومعلومات التمويل؛
• العرض: ويشمل بيانات حول املنتجات واألدوية الروتينية، واملوارد 	

البرشية، والتغطية الجغرافية والحشد املجتمعي؛
• الطلب: ويشمل معلومات كمية حول العبء الذي يخلفه سوء 	

التغذية الحاّد، وحول التغذية والعدوى )مبا فيها املالريا وفريوس 
نقص املناعة البرشية املكتسبة(، وكذلك السلوك الهادف إىل الصحة؛

• والجودة: وتشمل بيانات حول الدخول إىل مرافق العالج والخروج 	
منها، والتغطية العالجية، وتقديرات حاالت إنقاذ الحياة، ومدى 

فّعالية التكلفة.

كام يعرض املوقع ملحة عامة حول األبحاث الحالية التي يتم إجراؤها عن 
الوقاية والعالج من سوء التغذية الحاّد، إضافة إىل تسليط الضوء عىل 

مجاالت االبتكار والفعاليات املقبلة. وميكن لألفراد االنضامم إىل النقاشات 
الدائرة حول البيانات أو تقديم مصادر أو فعاليات كجزء من عملية 

التطوير املتواصلة للموقع.

www.severemalnutrition.org :ملعرفة املزيد، يرجى زيارة املوقع



5

NiPN ونية الوطنية لمعلومات التغذية لك�ت البوابات الإ

NiPN ونية الوطنية لمعلومات التغذية لك�ت الشكل 1  النموذج المفاهيمي للبوابات الإ

مواضيع عاملية

NUTRITION EXCHANGE

كيف تحدد الحكومات التدخالت الخاصة بالتغذية والحساسة لها األكرث 
فعالية لتحقيق أهدافها يف مجال التغذية؟

إن امتالك معلومات موثوقة حول التغذية هو أمر حيوي التخاذ أي قرار 
حكومي. لذا، تعمل مبادرة تقودها املفوضية األوروبية تُدعى البوابات 

اإللكرتونية الوطنية ملعلومات التغذية NiPN عىل توفري الدعم ملا يصل 
إىل عرش دول تنشط فيها حركة توسيع نطاق التغذية SUN مبا فيها 

بنغالدش وإثيوبيا، وكينيا، والوس، والنيجر، وأوغندا لتحليل املعلومات 
والبيانات من أجل بلورة سياسات وبرامج تغذية أفضل. والغرض من 

البوابات اإللكرتونية الوطنية ملعلومات التغذية هو:

• طرح األسئلة التي يجب عىل كل حكومة من الحكومات اإلجابة 	
عليها من أجل تطوير أو تعديل سياساتها وبرامجها يف كافة 

القطاعات التي من شأنها تحسني التغذية، مبا فيها الصحة والزراعة 
واألمن الغذايئ والحامية االجتامعية واملياه والرصف الصحي؛

• الجمع بني املعلومات القامئة والالزمة لإلجابة عىل تلك األسئلة، مبا 	
فيها مؤرشات مخرجات التغذية، واألدبيات املنشورة، واملعلومات 

السياقية والبيانات املتعلقة بالربامج واالستثامرات يف كافة 
القطاعات؛

• مراجعة املعلومات وتحليل البيانات وتفسري النتائج يف ضوء املعرفة 	
املتوفرة حالياً ملحاولة اإلجابة عىل األسئلة؛

• توزيع النتائج واألدلة عىل صّناع السياسات ومخططي الربامج؛	

• ووضع أو تنقيح السياسات والربامج التي تحتاج إىل تحسينات يف 	
التغذية.

يعرض الشكل 1 أدناه منوذجاً مفاهيمياً لهذه العملية.

من املبادئ التوجيهية التي يسرتشد بها املرشوع ما ييل:

• كل بوابة من البوابات اإللكرتونية الوطنية ملعلومات التغذية هي 	
ملك للدولة. لذا، يتم دمج تصميم بوابة املعلومات وتحليل البيانات 

ضمن الهيكليات الوطنية؛
• تنطلق البوابات اإللكرتونية الوطنية ملعلومات التغذية مام هو قائم 	

من خالل االستفادة من املعلومات الحالية إىل أقىص حد ممكن؛
• تضيف قيمة إليها عرب تشيكل عنرص رافد وتكمييل للمبادرات 	

األخرى؛
• وتعزز القدرات فتطّور املهارات الالزمة لدى الحكومة لتحقيق 	

أهدافها.

لقد تم إنشاء مرفق دعم عاملي ملساعدة الدول وتنسيق الدعم الفني 
وبناء القدرات الالزمة. كام تم أيضاً تشكيل مجموعة خرباء استشارية 

لتقديم التوجيه واملشورة الفنية يف جميع مراحل املرشوع. وتحظى 
املبادرة بدعم من االتحاد األورويب ووزارة التنمية الدولية الربيطانية 

ومؤسسة بيل وميلندا غيتس.

www.nipn-nutrition-platforms.org ملعرفة املزيد، يرجى زيارة املوقع

أصحاب المصالح الوطنيون 
وصّناع السياسات

تصميم ومراقبة سياسات 
وبرامج التغذية

دخال بيانات الإ
من المسوح الروتينية 

امج،  والمخصصة، ومراقبة ال�ب
وتتبع المصادر

المخرجات
 تزويد صّناع السياسات 

ن  بالمعلومات وتحس�ي
امج ال�ب

الئسئلة
بناء عىل أولويات 

الحكومات

تحليل
دوافع التغيري الخاصة/

الحساسة للتغذية يف حالة 
سوء التغذية مع مرور الوقت 

وتغري املكان

النتائج
بلورة أدلة 

ملموسة عىل 

فعالية التدخالت

www.nipn-nutrition-platforms.org :المصدر

لجنة NiPN الستشارية
تشكيل الأسئلة للتحليل ون�ش  

النتائج

وحدة NiPN للتحليل
تقييم جودة البيانات 

وإدارتها وتحليلها
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ي 
الئمراض غ�ي السارية �ن

الدول متدنية ومتوسطة 
الدخل

ي التغذية
الستثمار �ن

توصف عىل أنها الوباء القادم: الطفرة الكبرية يف انتشار األمراض غري 
السارية يف الدول النامية. وتُعرف األمراض غري السارية أيضاً بأنها األمراض 

املزمنة املقرتنة بسوء التغذية كاألمراض املرتبطة بالقلب واألوعية 
الدموية وارتفاع ضغط الدم وداء السكري النوع 2 والرسطان. وهي 

تشكل نصف إجاميل عبء األمراض يف الدول متوسطة الدخل وحوايل 
ثلث عبء األمراض يف الدول متدنية الدخل حيث يعترب مرض القلب 

املرض الرئييس فيها. وقد ازداد عبء املرض بحوايل 30% بني العامني 
2000 و2015، والذي يؤثر عىل الشباب يف هذه الدول أكرث مقارنة مع 

الدول األغنى.

يسلط تقرير صدر مؤخراً عن وحدة االستخبارات االقتصادية الضوء عىل 
التكاليف االجتامعية واالقتصادية الباهظة لألمراض غري السارية عىل 
أنظمة الرعاية الصحية الحالية يف الدول النامية، والتي أنشئت أصالً 

للتعامل مع األمراض املعدية ولتحسني صحة األطفال واألمهات. وهناك 
اآلن حاجة ملحة إىل تضمني عملية الوقاية من األمراض املزمنة وإدارتها 

يف هذه األنظمة.

كام يشري التقرير إىل أن الدول النامية تواجه معّوقات متويل كبرية جداً 
يف مجال الرعاية الصحية بشكل عام. تبلغ نسبة نفقات الرعاية الصحية 

اإلجاملية للفرد أقل من 1% يف الدول منخفضة الدخل و2% يف الدول 
متوسطة الدخل. يف حني أنه ال يتم تخصيص سوى نسبة يسرية جداً من 

مساعدات التنمية حالياً لألمراض غري السارية.

ما هي التكلفة الالزمة لتحقيق األهداف العاملية التي وضعتها جمعية 
الصحة العاملية WHA والتي تهدف إىل الحّد من التقزّم والُهزال وفقر 

الدم وزيادة الرضاعة الطبيعية الحرصية؟ حوايل 70 مليار دوالر أمرييك 
يف التمويل الحايل للسنوات العرش القادمة، وذلك وفقاً لتقرير االستثامر 

يف التغذية، وهو تقرير صدر عن البنك الدويل ومؤسسة بيل وميليندا 
غيتس، ومؤسسات أخرى. وقد تم الوصول إىل هذا الرقم من التقديرات 

املرتتبة عىل توفري رزمة من التدخالت، كتأمني مكمالت املغذيات الدقيقة 
ملا قبل الوالدة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتدعيم األغذية األساسية.

خارطة تفاعلية مفيدة لـ 29 دولة توفر معلومات حول االستثامر الحايل 
)كل من املنح األجنبية واإلنفاق املحيل حيثام توفرت البيانات حول 

ذلك( لتحقيق غايات جمعية الصحة العاملية. عىل سبيل املثال، يف إثيوبيا 
عام 2015 أنفقت الحكومة والجهات املانحة األجنبية ما مجموعه 71.8 

مليون دوالر أمرييك عىل غايات التغذية التي وضعتها جمعية الصحة 
العاملية، منها 2.55 مليون دوالر جاءت من الحكومة و69.2 مليون دوالر 
من املانحني الخارجيني. يف املقابل، أنفقت تنزانيا 39.6 مليون دوالر عىل 
تحقيق غايات جمعية الصحة العالية، منها 22 مليون دوالر جاءت من 

الحكومة و17.6 مليون دوالر من الجهات املانحة األجنبية.

ما الذي يسهم يف هذه الطفرة لجهة انتشار األمراض غري السارية يف 
الدول النامية؟ إنها العوامل ذاتها التي تؤثر عىل الفئات السكانية يف 

الدول عالية الدخل - وهي التحّض والتغريات يف منط الحياة كااللتحاق 
بالوظائف التي تشجع عىل االستقرار وعدم االرتحال ووسائل املواصالت 
التي تعتمد بشكل كبري عىل املحركات اآللية وال تحتاج إىل نشاط بدين 

كبري. وتشهد الدول التي متّر يف ما يُسمى مرحلة التغذية االنتقالية زيادة 
يف نسبة األغذية املعالجة، ما يجعل تناول طعام صحي أكرث تكلفة من 
استهالك أغذية أرخص و»الوجبات الرسيعة« ذات السعرات الحرارية 

العالية. يف حني أن املسح العاملي الذي نفذته منظمة الصحة العاملية عام 
2015 حول القدرة الوطنية للوقاية من األمراض غري السارية والسيطرة 
عليها وجد أن أقل من 41% من الدول املشاركة يف املسح عىل مستوى 

العامل )ضمن أية فئة دخل( لديها اسرتاتيجية تشغيلية متعددة القطاعات 
للتعامل مع األمراض غري السارية.

ويستنتج تقرير وحدة االستخبارات االقتصادية أنه يجب عىل االبتكارات 
التكنولوجية والتنظيمية، كربامج الوقاية التي توفر حوافز لكل من املرىض 
ومزودي الرعاية الصحية، وبشكل عاجل وضع حد للعبء املتزايد الناشئ 

عن األمراض غري السارية والذي يعيق املكاسب الصحية التي تحققت 
منذ بداية القرن.

مواضيع عاملية

المراجع

وحدة االستخبارات االقتصادية. الوباء القادم؟ األمراض غري السارية يف 
الدول النامية. لندن، اململكة املتحدة.

http://accessaccelerated.economist.com/reports/
/thenextpandemic

منظمة الصحة العاملية. تقييم القدرة الوطنية عىل الوقاية من األمراض 
غري الساّرية والسيطرة عليها. املسح العاملي )2015(

http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/246223/1/9789241565363- eng.pdf?ua=1

وحسب التقرير، هناك حاجة إىل وجود سيناريو »تضامن دويل« لحشد 
مستوى الدعم الالزم يؤدي إىل اتساع رسيع يف نطاق إنفاق الجهات 

املانحة عىل مدى السنوات الخمس القادمة، مع تحقيق منو ثابت يف 
اإلنفاق املحيل )الحكومي(. هكذا، سيكون هناك تسارع يف التمويل 

املحيل خالل األعوام من 2020 وحتى 2025 وسيبدأ املانحون بتقليص 
دعم ملكية الدولة لربامج التغذية.

نفاق، تكلفة تحقيق الغايات المدرجة عىل قمة الإ
 2016 - 2025 )بالدولر الئمريكي 2015(

التقزّم
التكلفة اإلجاملية49.5 مليار دوالر

69.9 مليار دوالر
فقر الدم

12.9 مليار 
دوالر

الهزال
9.06 مليار 

دوالر

الرضاعة الطبيعية 
الحرصية¹

5.75 مليار دوالر

www.investinnutrition.org/dashboards/global :املصدر

¹تُعرف الرضاعة الطبيعية الحرصية بأنها عدم إعطاء الرضيع أي غذاء أو مرشوب  آخر، حتى 
املاء، سوى حليب األم عىل مدى األشهر الستة األوىل من حياته. 
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الربط بني نقص التغذية وتدين مستوى النظافة العامة وضعف خدمات 
الرصف الصحي ومياه الرشب غري اآلمنة هو من بني املسائل الرئيسية 

التي تركز عليها كثري من الدول يف طرق تعاملها مع سوء التغذية. يوفر 
دليل برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة WASH والتغذية، 

والذي نرشته منظمة العمل ضد الجوع، مساعدة عملية للمامرسني 
املشاركني يف تصميم الربامج يف كل من السياقات اإلنسانية وسياقات 

التنمية. ويستعرض الدليل أمثلة من أكرث من 30 دولة حول كيفية 
الربط بني التغذية ووضع برامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة، 

إضافة إىل توفري توجيه حول كيفية إنشاء أنظمة مراقبة وتقييم لقياس 
مدى التقدم املحرز واألثر، واألدوات الالزمة للمنارصة وبناء القدرات. 

كام يشتمل الدليل عىل قسم خاص باملوارد مع التطرق إىل األدوات 
املستخدمة وأمثلة من امليدان توضح كيف ميكن لجهود الدمج أن تدخل 

ضمن دورة املرشوع.

تبني »اسرتاتيجية برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 1,000« 
املطبقة يف غانا كيفية إدخال السلوكيات املنزلية الرئيسية، كغسل األيدي 
يف األوقات الحرجة وإعطاء الطفل فقط املاء املغيل أو املُعالج خالل أول 

1,000 يوم )من بداية الحمل وحتى بلوغ سّن الثانية من العمر(.

وهناك مثال آخر عىل مرشوع التغذية يف ماديا براديش يف الهند، والذي 
ركّز عىل التعامل مع التغّوط يف العراء وغريها من املسائل املرتبطة 

بربنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة WASH يف املجتمعات 
املستهدفة من أجل تحقيق أثر التغذية والصحة. ويف هذا السياق، تم 

توظيف أخصايئ يف الرصف الصحي الكامل بقيادة املجتمع للتنسيق مع 

بوصفه مجانياً ومفتوحاً ومتاحاً باللغتني اإلنجليزية والفرنسية، يوفر 
نقاش en-net للمامرسني امليدانيني فرصة الحصول عىل املشورة الفنية 

الفورية فيام يتعلق بالتحّديات التشغيلية التي ال تتوفر لهم إجابات 
حولها. من النقاشات التي أثريت مؤخراً عىل مستوى الدولة عىل موقع 

en-net والتي قد تكون محل اهتامم قرّاء نرشة تبادل التغذية:
• سؤال طُرح عن األبحاث املتوفرة حول الصمود يف سياق 	

التغري املناخي والتغذية يف املجتمعات غري الزراعية، كاألحياء 
الحضية الفقرية حيث تتأثر التغذية بشكل كبري بالفقر وتدين 

مستوى خدمات الرصف الصحي وعدم توفر فرص العمل.               
.)www.en-net.org/question/2858.aspx(

• نقاش حول اختيار وتشجيع املحاصيل التغذوية يف 	
مجتمع تم دعمه بنظام رّي جديد يف أوغندا الرشقية                                 

)www.en- net.org/question/2872.aspx( والذي أفىض 
إىل الحصول عىل موارد من منظمة األغذية والزراعة واعتبار 

املجتمع حول تحديد املسائل الرئيسية )كنقص 
املراحيض ومرافق غسل األيدي( وإيجاد الحلول لها.

تفيد منظمة العمل ضد الجوع أنه منذ أزمة التغذية واألمن الغذايئ 
األخرية التي حدثت يف منطقة الساحل األفريقي عام 2012، فقط %10 

)حوايل 100,000 طفل( من األطفال الذين تلقوا العالج من سوء التغذية 
الحاد الشديد حصلوا عىل الحد األدىن من رزمة أنشطة برنامج املياه 

والرصف الصحي والنظافة العامة التي تهدف إىل وقايتهم من الحلقة 
املفرغة لحاالت اإلسهال/إصابات الدودة الخيطية/االعتالل املعوي/نقص 
التغذية. يركز هذا الدليل بشكل خاص عىل دمج برنامج املياه والرصف 
الصحي والنظافة العامة WASH والتغذية يف حاالت الطوارئ اإلنسانية 

حيث تعترب املياه اآلمنة وخدمات الرصف الصحي، إضافة إىل الطعام 
واملأوى، من الضوريات الحيوية لحامية صحة املجتمعات املتأثرة 

باألزمات.

ن برنامج المياه والرصف الصحي والنظافة  الدمج ب�ي
العامة WASH والقضايا المتعلقة بتدخالت التغذية

نقاش 
en-net

مواضيع عاملية

المراجع

منظمة العمل ضد الجوع. برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 
WASH والتغذية: دليل عميل حول كيفية زيادة األثر التغذوي من خالل 

دمع برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة WASH وبرامج 
التغذية )2017(. 

www.actionagainsthunger.org.uk/sites/default/files/
publications/action_again st_hunger_wash_nutrition_

guidebook.pdf

 FANTA Project والتغذية  للغذاء  الفنية  املساندة  مرشوع 
قيّامً جداً. مرشوعاً 

• كذلك تم طرح سؤال آخر حول الطرق الفعالة إلرشاك القطاع 	
الخاص يف عملية تدعيم الغذاء وتطوير املنتجات التغذوية، إضافة 

إىل توفري معلومات حول اهتامم الجهات املانحة بهذه املناهج 
.)www.en-net.org/question/2834.aspx(

كام شهد قسم الوقاية من التقزّم عىل موقع en-net بعض التعليقات 
واألسئلة املثرية، منها ما إذ كان عىل التقزّم أن يكون محل تركيز من 

الربامج اإلنسانية؛ وتوفري قاعدة أدلة للوقاية من التقزّم يف الفئة 
العمرية دون سّن 24 شهراً؛ واملؤرشات املالمئة التي تستدعي تنفيذ 

.)www.en-net.org/question/2784.aspx( تدخالت وقائية

كام جرى نقاش كبري حول الوقاية من سوء التغذية الحاد وعالجه. 
ويف هذا السياق أثريت بعض املسائل من قبل موظف حكومي 
محيل حول مدى الوصول إىل هذه الخدمات ونطاق تغطيتها؛ 

ويقدم خبري موقع en-net يف هذا املجال الفني املشورة هنا                             
.)www.en-net.org/question/2886.aspx(

من السهل الوصول إىل روابط مساحات النقاش. لتوجيه أية أسئلة 
أو مشاركة تجاربكم، يرجى التوجه إىل املوقع www.en-net.org أو 

fr.en-net.org
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مواضيع عاملية

مسلسل Shamba Shape Up هو حلقات من تلفزيون الواقع يشجع 
عىل املامرسات الزراعية املثىل يف أفريقيا الرشقية ويستضيف كل أسبوع 

جمهوراً من أكرث من مليوين أرسة منزلية من كينيا وأوغندا وتنزانيا. 
يتابع املشاهدون هذا املسلسل ملشاهدة حاالت واقعية عن املزارع 

حيث يتناول مواضيع مثل املسائل املتعلقة باملاشية وخصوبة الرتبة، 
ويقوم خرباء فنيون يف كل حلقة بزيارة مزرعة ما وتقديم املشورة لها. 
اآلن، وعىل خطى هذا املسلسل، يُعرض مسلسل جديد بعنوان شامبا 

شيف يهدف إىل تحسني مستوى التغذية وتشجيع استخدام مواقد 
طهي أكرث نظافة وفعالية. وعند زيارتهم للمزارع أثناء تصوير مسلسل 

Shamba Shape Up، وجد فريق رشكة ميديا )وهي الرشكة املنتجة لكال 
الربنامجني( الكثري من الدخان يف مطابخ األرس وعدداً من املزارعني الذين 

اشتكوا من مشاكل يف العني والرئة. من هنا ُولدت فكرة تحسني مواقد 
الطهي واملطابخ - كذلك ربط التغذية باملامرسات الزراعية.

يستهدف برنامج شامبا شيف النساء الريفيات وشبه الحضيات كجمهور 
رئييس للربنامج، فيام يأيت الرجال كهدف ثانوي هام حيث يُنظر إليهم 

عىل أنهم هم صّناع القرار يف تخصيص موارد األرسة املنزلية. وسوف يركز 
برنامج شامبا شيف عىل تشجيع استخدام مواقد طهي نظيفة والتطرق 

إىل مسائل أوسع مرتبطة بالطهي – زراعة األطعمة وتحضريها وتخزينها، 
والرتكيز عىل أغراض الطعام التي تُحّسن وضع التغذية وكيفية تحضري 

وجبات لذيذة ومغذية.

ويقوم فريق من الطهاة املاهرين وأخصائيو التغذية واملهندسون 
الزراعيون بالسفر إىل مختلف مناطق كينيا وزيارة العائالت يف منازلها 

ليتعرفوا عىل األدوات التي تستخدمها األرسة يف الطهي ونوع الوقود 
املستخدم واألنواع التي تزرعها يف حدائق مطابخها، وما هي أنواع الطعام 

الذي تتناوله هذه األرس، وما هي األنواع املتوفرة يف األسواق املحلية. 
ويركز الفريق عىل أية مشاكل يالحظونها يف النظام الغذايئ لألرسة 

ي كينيا
مسلسل شيف شامبا: طهي مكمالت غذائية �ن

ويعملون مع الفريق الختيار املكونات الغذائية التي ميكنهم الحصول 

عليها من مزارع األرسة أو من السوق املحلية. ومن ثم يوضحون كيفية 

طهي وجبات لذيذة ويستعرضون أفكاراً مفيدة حول كيفية إعداد طعام 

بسيط وصحي. وكام هو الحال يف برنامج Shamba Shape UP، ينصب 

الرتكيز يف هذا الربنامج أيضاً عىل التكلفة امليرسة - يف هذه الحالة فيام 

يتعلق بتحسينات املطبخ - وعىل إيجاد حلول التباع عملية طهي أنظف 

وأرخص وأكرث فعالية.

هناك حاجة ملحة إىل وجود بدائل طهي أكرث فعالية من حيث استخدام 

الوقود وأكرث نظافة يف كينيا حيث يستخدم 84% من السكان الوقود 

الصلب للطهي وهناك حوايل 15,000 وفاة كل سنة بسبب تلوث الهواء 

املنزيل. ويقدم الربنامج نصائح حول بدائل مواقد الطهي معقولة التكلفة، 

مبا فيها نصائح مالية حول قروض مواقد الطهي الخاصة التي ميكن 

 Kenya Union of Savings الحصول عليها من مؤسسات التمويل، مثل

 Kenya Women Microfinance وبنك & Credit Co-operatives

.Bank

ويتخلل بعض الحلقات إقامة مسابقات للطهي بني الجريان، والتي 

تستضيف طهاة مشهورين يف كينيا وتركز عىل تنوع ثقافات الطعام يف 

مختلف أرجاء البلد. أما األطباق التي يتم إعدادها، فهي مستلهمة من 

وصفات محلية ويتم إعدادها من املكونات الغذائية املتوفرة محلياً. 

ويقدم أخصايئ التغذية معلومات حول مزايا النظام الغذايئ املتوازن. 

ويحصل كل من الفائزين يف املسابقة والعائلة املميزة يف الربنامج عىل 

موقد طهي ُمحّسن.

ويُبث برنامج شامبا شيف باللغتني اإلنجليزية والسواحلية. سوف يقوم 

مركز اتصاالت متنقل بتوفري أفكار مفيدة حول التغذية كل أسبوع؛ تتوفر 

.www.shambachef.com :وصفات الطعام عىل املوقع

ة تزيد عىل  ي كينيا ويتمتع بخ�ب
ي المنارصة والتصالت �ن

تيتوس منغاو هو مستشار �ن
ي وقطاع الصحة والتغذية. وهو حاصل عىل درجة 

نسا�ن ي مجال العمل الإ
15 سنة �ن

. ي و�ب ي دراسات التصالت من جامعة ن�ي
الماجست�ي �ن

ي مسلسل شامبا شيف
متسابقون يطهون وجبات تغذوية �ن

ي كيمندي، وسط كينيا
مسابقة طهي �ن
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املقاالت األصلية

لبنان: الطهي معاً من أجل الصحة
ي الجمعيات 

ي �ن
جويس بركات هي منسقة برنامج الأمن الغذا�أ

ي لبنان. وهي 
ية الأرثوذكسية المسيحية الدولية IOCC �ن الخ�ي

ي علم الأحياء ودراسات ما 
حاصلة عىل درجة البكالوريوس �ن

قبل الطب من الجامعة الأمريكية اللبنانية.

المقدمة
تُعرف املساندة الغذائية أنها التدخل األرسع يف جميع حاالت الطوارئ. 

يف املراحل األوىل من األزمة السورية التي اندلعت عام 2011 وبعد 
تدفق الالجئني إىل لبنان، بدأت الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية 
الدولية IOCC بتقديم حصص غذائية ألكرث الالجئني استضعافاً يف لبنان 

من خالل متويل حصلت عليه من الوكالة األملانية »منظمة داياكوين 
لإلغاثة من الكوارث«.

وبعد سنتني من ذلك، سعت كل من الجمعيات الخريية األرثوذكسية 
املسيحية الدولية والجامعة األمريكية يف بريوت AUB إىل تحويل برامج 

املساندة الغذائية من توفري حصص غذائية إىل توفري مواد ذات قيمة 
تغذوية أكرب. وكان الهدف من ذلك اإلسهام يف تحسني التنوع الغذايئ 

لدى الفئات املستفيدة وضامن أمنهم الغذايئ من خالل تحسني مستويات 
استهالكهم للطعام وإتاحة الطعام لهم بشكل أكرب وأسهل. ولتحقيق هذا 
الهدف، كانت الوسيلة األفضل هي توفري وجبات ساخنة من خالل إقامة 

مطابخ مجتمعية يف املناطق التي تستضيف الرتكيز األكرب من الالجئني 
السوريني بني الفئات السكانية اللبنانية الفقرية، وخاصة يف مناطق وادي 

البقاع يف شامل لبنان.

حالياً، تستهدف الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية 
700 عائلة )4,200 فرد( تم تحديدها عىل أنها مؤهلة للحصولة عىل 

مساعدات أغذية، وذلك من خالل إقامة أربعة مطابخ مجتمعية. وقد 
تبني أن هذه العائالت تعاين من مستوى انعدام األمن الغذايئ الذي 

يرتاوح بني املتوسط والشديد ومن تدين درجات استهالك الطعام.

إنشاء أول مطبخ مجتمعي
متت إقامة أول مطبخ مجتمعي يف شامل لبنان يف عام 2014 واستهدف 
النازحني السوريني والفئات السكانية اللبنانية املستضعفة. وقد حددت 
الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية مجموعة من النساء 

اللبنانيات يف إحدى املناطق الريفية، والتي كانت أصالً تشارك يف أنشطة 
طهي لصالح املسنني، وطلبت منهن املشاركة يف تطوير وإنشاء أول مطبخ 

مجتمعي. الخطوات املتبعة يف إنشاء املطبخ املجتمعي كانت كالتايل:

توظيف النساء السوريات )معظمهن ربّات بيوت( لاللتحاق بفريق . 1
املطبخ املجتمعي إىل جانب املشاركات اللبنانيات. ومن املزايا 

اإلضافية للربنامج الرتكيز عىل األنشطة املدرّة للدخل لصالح النساء 
املحرومات، ويشارك الرجال يف أنشطة النقل وتوصيل الوجبات.

تطوير وتحديد وصفات طعام مناسبة ثقافياً وتغذوياً )األطباق. 2
        السورية واللبنانية متشابهة إىل حٍد بعيد( وإنشاء دورة لقامئة الطعام.

عداد  نساء سوريات ولبنانيات يعملن معاً لإ
وع المطبخ المجتمعي ي م�ش

الطعام �ن

IO
CC حية الدولية

سي
سية الم

رثوذك ية الأ
ي خ�

ت ال
جمعيا

ال

توحيد الوصفات والتدريب عىل إعدادها.. 3

التدريب وبناء القدرات يف النظافة العامة واألمن الغذايئ، وكذلك . 4
إدارة األعامل وريادتها.

قامت الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية بتجديد وتجهيز 
املطبخ الحايل وفقاً ملعايري السالمة الغذائية حيثام لزم األمر. بينام قامت 
الجامعة األمريكية يف بريوت بتوفري التدريب الفني لفريق الطهي حول 
السالمة الغذائية وتطوير قامئة الوجبات. وكان فريق الطهي يعّد ثالث 

وجبات أسبوعياً من الطعام الصحي والتقليدي، وهو لذيذ يف الوقت 
ذاته، إضافة إىل تقديم رغيفي خبز ومرشوب طازج مع الوجبة. ويتم 

تقديم ما مجموعه 8400 وجبة ساخنة كل شهر.

ومن خالل املراقبة اليومية الحثيثة لهذا املرشوع، أظهر املستفيدون 
تحسناً ملحوظاً يف تنوع النظام الغذايئ، ما أدى بالتايل إىل تحقيق درجات 
أفضل من استهالك الطعام لديهم، وهو ما تم تسجيله من خالل مراقبة 

ما بعد التوزيع ومجموعات النقاش املركّزة. كام اعتربت األرس أن جلسات 
التوعية، خاصة تلك املتعلقة بتخزين الطعام وعادات األكل الصحية، 

كانت مفيدة جداً.

من املزايا األخرى التي انطوت عليها مشاركة نساء من الجنسيتني 
السورية واللبنانية يف النشاط ذاته هو رفع مستوى االنسجام االجتامعي 

بينهن وتقليل التوتر. وحسب ما أشارت املشاركات السوريات، فاملرشوع  
مل يُتح لهن اكتساب دخل إضايف فحسب )إذ تتلقى فرق الطهي أجراً(، بل 

ساعدهن عىل إقامة صداقات والحّد من األثر النفيس لألزمة.
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الوجبات الخفيفة الصحية 
والتثقيف التغذوي:

ي 
برنامج التغذية المدرسية �ن

المدارس الحكومية اللبنانية

NUTRITION EXCHANGE

نامج وخطط الستدامة توسيع نطاق ال�ب
منذ أول مطبخ مجتمعي قامت بتأسيسه، كررت الجمعيات الخريية 

املسيحية األرثوذكسية الدولية IOCC منوذج املطبخ املجتمعي مع ثالثة 
رشكاء آخرين. وتتم إدارة هذه املطابخ من قبل جمعيات تعاونية نسوية 

أو منظامت محلية يف األماكن التي كانت تنفذ نشاطات مشابهة قبل 
تأسيس املطبخ.

وقد عكفت الجمعيات الخريية املسيحية األرثوذكسية الخريية الدولية 
عىل تنفيذ أنشطة املطابخ املجتمعية يف لبنان منذ نهاية عام 2012، وهي 
تستكشف مع رشكائها سبل توسيع نطاق منوذج املطبخ املجتمعي ليغدو 

عمالً تجارياً مستداماً ومستقالً. ويجري العمل حالياً عىل وضع خطة 
تجارية تفصيلية لكل مطبخ من املطابخ املجتمعية مع الرتكيز بشكل 

خاص عىل ريادة األعامل النسوية. وتشمل الخطط: توسيع نطاق تغطية 
املطابخ املجتمعية من خالل إيجاد روابط مع رشكات تحضري وجبات 

الطعام صغرية ومتوسطة الحجم، وتطوير املطابخ والحدائق املدرسية، 
وبيع وجبات خفيفة صحية يف املدارس الخاصة، مع توجيه األرباح نحو 

إطعام األطفال اآلخرين.

وتنظر وزارة الشؤون االجتامعية إىل املرشوع بعني التقدير وقد أبدت اهتامماً 
باالستثامر وبتكرار هذا النموذج يف مختلف املناطق املحرومة يف لبنان.

التكاليف والتحّديات الئخرى
تبلغ تكلفة املرشوع حوايل 10 دوالرات أمريكية للوجبة الواحدة أو 30 
دوالراً أمريكياً يف األسبوع لكل عائلة مبعدل ثالث وجبات )تغطي ستة 

أفراد يف كل أرسة باملتوسط(. والوجبة التي تكلف 10 دوالرات أمريكية 
تلبي احتياجات بعض أكرث األشخاص املستضعفني يف لبنان، ويف الوقت ذاته 

خلفية عامة
ألقى تدفق مليون الجئ سوري إىل لبنان منذ عام 2011 بظالله عىل 

الخدمات العامة يف الدولة، مبا فيها قطاع التعليم حيث يشكل الالجئون 
السوريون اآلن ما نسبته 25% من عدد سكان لبنان. وعىل الرغم من 

توفري خدمات مدرسية أكرب لالجئني السوريني وإتاحتها لهم، إال أن نسبة 
التحاقهم باملدارس ما زالت متدنية. واستجابة لذلك، أصبحت املدارس 

الحكومية تعمل بنظام الفرتتني لضامن التحاق األطفال الالجئني السوريني 

تقلل من نفقاتهم املرتبطة بأواين الطهي والوقود وغريها من التكاليف.

وقد بلغت تكلفة الطرود الغذائية الشهرية التي تّم توزيعها سابقاً، 
سواًء أكان من خالل الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية 

أو من خالل مختلف الرشكاء اآلخرين يف قطاع األمن الغذايئ، حوايل 
35 دوالراً أمريكياً للطرد الواحد – وهي تكلفة قد تُعترب أقل من تكلفة 

الوجبات الساخنة البالغة 30 دوالراً أمريكياً يف األسبوع. ولكن كان يرتتب 
عليها تكاليف إضافية تتعلق بالطهي يف األرسة وكانت تشكل خطراً عىل 

السالمة يف بيئات تجمعات الخيم غري الرسمية.

امللخص
يقّدم هذا املرشوع متعدد األوجه وجبات طعام ساخنة للفئات 

املستفيدة، ويعمل يف الوقت ذاته عىل توفري فرص لذوي الدخل املتدين، 
ويعزز االنسجام االجتامعي، وينرش التثقيف التغذوي. وبوسع املشاركني 

يف املرشوع الحصول عىل الخربة الفنية والفرص املعيشية التي تجعلهم 
يشعرون باالستقاللية والتمكني كصّناع قرار. وعندما ُسئلوا عاّم تعلموه 
أثناء مشاركتهم يف املرشوع، قالت إحدى املشاركات السوريات: »بّت 

أعرف كيف أحقق التوازن بني الطهي وكيفية تنويع الطعام عندما أطهو 
ألرسيت. وهذا من شأنه أن يحّسن صحتهم ويحّد من حاالت النقص يف 

الفيتامني التي يعانون منها«. وقالت طاهية لبنانية: »تعرفت عىل األنواع 
املختلفة للدهون وأصبحت أطهو طعاماً صحياً يف املنزل«. وأضافت 

ضاحكة: »الطعام الصحي مذاقه جيد أيضاً!«.

املقاالت األصلية

وع التغذية المدرسية  نانور كاراغوييوزيان هي مديرة م�ش
 IOCC ية الأرثوذكسية المسيحية الدولية ي الجمعيات الخ�ي

�ن
ي الأحياء ودرجة 

ي لبنان. وتحمل درجة البكالوريوس �ن
�ن

ي التغذية.
البكالوريوس �ن

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

يف املدارس الحكومية النظامية. وهناك اآلن 330 مدرسية حكومية تعمل 
بنظام الفرتتني للعام الدرايس 2017-2016.

مع ذلك وحسب التقديرات الحديثة، ما زال 47% من األطفال السوريني 
ممن ترتاوح أعامرهم بني 6 و14 سنة و84% ممن ترتاوح أعامرهم بني 

15 و17 سنة خارج املدرسة وغري ملتحقني بالتعليم ومعرضني لخطر 
اإليذاء جراء عاملة األطفال. وقد تم تحديد عدة معيقات أمام التحاقهم 

باملدارس، مبا فيها الظروف املادية الصعبة ألرسهم.

استمعوا إىل لقاء مع الكّتاب عىل قناة 
ENN »ي الطوارئ

بودكاست »شبكة التغذية �ن
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املقاالت األصلية

لماذا التغذية المدرسية؟
منذ عام 2001 وحتى عام 2008، نفذت الجمعيات الخريية األرثوذكسية 
املسيحية الدولية أنشطة تغذية مدرسية يف لبنان تطال أكرث من 45,000 

طفل مدريس يف 243 مدرسة حكومية. وقد قّدم الربنامج وجبات 
مدرسية خفيفة تحتوي عىل شطرية أو فطرية مّدعمة مع الحليب أو 

العصري، إضافة إىل تنفيذ حملة تثقيف تغذوي فيها. وقد أظهرت تجربة 
الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية يف برامج التغذية 
املدرسية أن مثل هذه التدخالت من شأنها اإلسهام يف ضامن انتظام 

والتحاق الطلبة باملدارس من خالل التحفيز األبوي لهم – خاصة يف سياق 
أزمة الالجئني السوريني.

إن التصميم الجيد والتنفيذ الفّعال لربامج التغذية املدرسية من شأنهام 
أيضاً أن يحّدا من الجوع عىل املدى القصري، والذي بدوره يساعد يف 
رفع مستوى تركيز الطالب وتحسني أدائه املدريس. إضافة إىل ذلك، 

ميكن لربامج التغذية املدرسية معالجة حاالت معينة من نقص املغذيات 
الدقيقة، مثل نقص اليود والحديد، والتي تؤثر بشكل مبارش عىل اإلدراك 

وتسهم يف تحسني عادات األكل من خالل توزيع وجبات رسيعة صحية 
والتثقيف حول تناول الطعام الصحي.

ي لبنان
سوء التغذية لدى الئطفال: عبء مزدوج �ن

يعاين كل من األطفال اللبنانيني والسوريني من عبء مزدوج نتيجة 
مشاكل التغذية، مبا فيها الوزن الزائد/الُسمنة ونقص التغذية، مع نقص 

يف املغذيات الدقيقة وتقزّم يف النمو. لقد شهدت الفئات املستضعفة، مبا 
فيها النازحون السوريون والالجئون الفلسطينيون والفئات الدميغرافية 

اللبنانية الفقرية، تدهوراً كبرياً يف وضع أمنهم الغذايئ منذ عام 2013 
وذلك بسبب تفاقم األزمة السورية.

فقد بلغت نسبة التقزّم بني األطفال دون سّن الخامسة 23% بني األطفال 
اللبنانيني بسبب انعدام األمن الغذايئ لدى األرس )غطّاس وآخرون 2014(، 

يف حني بلغت 20% بني األطفال السوريني )حسني وآخرون 2016(. 
يف املقابل، بينت دراسة أجريت مؤخراً يف عكار أن 37% من األطفال 
اللبنانيني يف سّن املدرسة و17% من أطفال الالجئني السوريني كانوا 

يعانون من الوزن الزائد )ظاهر وآخرون، 2016(.

وبشكل عام، هناك تزايد يف نسبة الُسمنة لدى األطفال حتى أنها بلغت 
الضعف.

ي للتغذية المدرسية إطالق برنامج تجري�ب
يف عام 2016، وبتمويل من برنامج الغذاء العاملي، رشعت الجمعيات 

الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية IOCC يف تنفيذ برنامج تجريبي 
للتغذية املدرسية يف 22 مدرسة إعدادية وابتدائية موزعة عىل جميع 

أنحاء لبنان لتوفري وجبات يومية رسيعة لـ10,000 طالب الجئ سوري 
ولبناين. وقد هدف تصميم املرشوع إىل تحسني قدرة األطفال عىل 

الوصول إىل املدرسة وضامن بقائهم واستمرارهم فيها، وكذلك تحسني 
تغذيتهم )عىل الرغم من عدم قياس الشق الثاين(.

يوفر برنامج التغذية املدرسية الوجبات الصحية الرسيعة املخبوزة مثل 
لفات أو مناقيش الزعرت وكعكات اللوز والفواكه والحليب والعصري، ما 
يسهم يف تناول املغذيات الكبرية والدقيقة. إضافة إىل ذلك، تتم إقامة 

جلسات تثقيف تغذوي مبعدل جلسة عىل شكل حصة مدرسية ملدة 40 
دقيقة كل شهر لكل صف. ويتم تنفيذ هذه الجلسات من قبل املسؤولني 

امليدانيني يف الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية ومسؤول 

التثقيف الصحي املدريس باستخدام مواد تعليمية تم وضعها بالتعاون 
مع برنامج الغذاء العاملي. وتختلف الجلسات حسب الفئات العمرية، 

لكنها تتمحور حول فكرة واحدة حيث يتم تعريف الطلبة عىل مواضيع 
مختلفة مثل مجموعات الغذاء، وفوائد تناول الفواكه والخضوات، 

وأهمية النشاط البدين وتناول وجبة اإلفطار، إلخ.

وقد أسهمت جلسات التوعية يف تحسني مستوى معرفة الطلبة، وهذا 
ما وثقته االختبارات السابقة والالحقة، ما أسهم بدوره يف زيادة مستوى 

استهالك الحليب والوجبات الرسيعة التي تم توفريها. كام تضمن الربنامج 
أيضاً جلسات توعية لألهل حول تناول الطعام الصحي.

الوجبات ال�يعة وتناول الطعام الصحي
قام طاقم الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية )املثقفون 

الصحيون( بأنشطة مراقبة يومية ومنتظمة لعملية توزيع وتناول 
الوجبات الرسيعة املدرسية، ورفع تقارير إىل برنامج الغذاء العاملي 

ووزارة الرتبية والتعليم. وقد أشار الطاقم إىل أن الطلبة أصبحوا أكرث 
دراية بأهمية تناول الوجبات الرسيعة الصحية يف املدرسة. وعىل الرغم 

من حقيقة أن كثرياً من الطلبة ما زالوا يشرتون مواد غري صحية من 
مقصف املدرسة، إال أن بعضهم أصبحوا يحضون معهم مواد صحية من 

املنزل، كالفواكه والخضوات. والحظ مثقفو التغذية لدى الجمعيات 
الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية أن معظم الطلبة يف الفرتة 

املدرسية املسائية )حيث تم تنفيذ املرشوع( ال يشرتون مواد غذائية من 
املقصف إذا تم توفري وجبات الفواكه والحليب لهم. وخالل اجتامعات 

مجموعات النقاش املركّزة التي أقيمت مع الطلبة واألهل، تبني أن األهل 
فّضلوا املساعدة النقدية عىل املساعدة الغذائية، عىل الرغم من أن عدداً 

كبرياً من أهل الطلبة أشاروا إىل أنهم يعتمدون عىل الوجبات الرسيعة 
التي توزع عىل األطفال وأنهم توقفوا عن إرسال الطعام مع أطفالهم إىل 

املدرسة من أجل استخدام املال الالزم لها لتلبية احتياجات أخرى. 

نامج استمرارية واستدامة ال�ب
يف ظل نجاح الربنامج، متت مواصلة برنامج التغذية املدرسية وتوفري 

الحليب والفواكه ملا يصل إىل 17,000 طالب وطالبة يف حوايل 40 مدرسة 
حكومية يف جميع أنحاء لبنان خالل عام 2017. ويحرص برنامج الغذاء 
العاملي عىل توريد الفواكه والحليب وضامن تقديم الوجبات الرسيعة 

للمدارس، يف حني يعمل املثقفون الصحيون لدى الجمعيات الخريية 
األرثوذكسية املسيحية الدولية عىل عقد جلسات تثقيف تغذوي للطلبة 

طالب يستمتعون بتناول وجباتهم ال�يعة الصحية 
ي إحدى مدارس جبل لبنان

احة �ن ة الس�ت أثناء ف�ت
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املقاالت األصلية

يف جميع الفئات العمرية يف املدارس الحكومية األربعني املستهدفة. 
وسيشتمل الربنامج كذلك عىل مخيم صيفي لألطفال لتعزيز الرسائل 

الرئيسية التي تتمحور حول تناول الطعام الصحي. كام أن هناك اهتامماً 
كبرياً بدمج رسائل التغذية ضمن املنهج الحايل؛ ولتحقيق هذه الغاية، 
تعكف الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية بالتعاون مع 
برنامج الغذاء العاملي عىل مراجعة املامرسات املثىل الخاصة بالتثقيف 

الصحي، إضافة إىل مراجعة املواد الحالية.

وتعتمد استدامة الربنامج عىل املدى الذي ميكن تعزيز عملية توزيع 
الوجبات الرسيعة فيه، وعىل مدى قدرة املدارس عىل إدارة وتعميم 

رسائل التغذية. تبلغ التكلفة الحالية للطفل الواحد يف اليوم حوايل دوالر 
واحد لتوفري الوجبات الرسيعة املدرسية والتثقيف التغذوي، وتنظر وزارة 

الرتبية والتعليم إىل الربنامج عىل أنه يحقق فائدة كبرية.

وبسبب نقص التمويل وطبيعة بيئة املساعدات ككل، هناك حاجة إىل 
تنويع التمويل مبا يضمن استدامة هذه املبادرة.

التحّديات والدروس المستفادة
يكمن التحّدي الرئييس يف قياس أثر الربنامج املرتبط بالتغذية، خاصة 

أن هناك مؤرشات مثل مؤرش فقر الدم مل يتم تضمينها، عىل الرغم من 
تنفيذ وزارة الرتبية والتعليم لبعض القياسات الجسامنية. مع ذلك، يتم 

رصد بعض املؤرشات، مثل نسبة االلتحاق واملواظبة عىل الرغم من 
ديناميكيات الحضور، مع وجود تغري مستمر يف األرقام بسبب عدم وجود 

مواعيد نهائية للتسجيل واالنسحاب من املدرسة.

كوادور ي الإ
ن �ن تغذية وصحة الئطفال واليافع�ي

اإلكوادور هي من دول األنديز ومن دول الرشيحة العليا ذات الدخل 
املتوسط ويبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسبة ويبلغ متوسط عمر الفرد 

فيها 76 سنة. يعيش حوايل 63% من سكانها يف املناطق الحضية، بينام 
72% من السكان هم من أصول مهجنة )خليط من السكان األصليني 

واألصول اإلسبانية(. وتبلغ نسبة السكان األصليني 7%. خالل العقد املايض، 

ومن التحّديات األخرى التي تواجه الربنامج إمكانية ضامن استدامته، 
مبا يف ذلك توفري الوجبات وجلسات التثقيف التغذوي. يف ضوء التجربة 
 IOCC التي خاضتها الجمعيات الخريية األرثوذكسية املسيحية الدولية

عىل مدى عرش سنوات يف املدارس ذاتها، برزت الحاجة إىل ضامن تكريس 
ذاكرة مؤسساتية للجوانب التي حققت نجاحاً والتحديات التي ما زالت 
ماثلة أمام الربنامج. ومن أجل تعزيز تناول الطعام الصحي يف املدارس، 
يجب أن تركز الجهود أيضاً عىل تحسني جودة وجبات األكل والوجبات 
الرسيعة يف املدارس، والتي يكون معظمها غّني جداً بالسكر والدهون.

وهناك مسعى مؤخراً لتحسني جودة هذه الوجبات الرسيعة من خالل 
الترشيع، مع أن هذه املساعي لتعزيز هذا القانون ما زالت ترواح مكانها.

المراجع

ظاهر س.، نجا ف.، حوالة ن.، علم الدين م.، وجمعة ل.، 2016. الوضع 
األمني والغذايئ لدى الالجئني السوريني واملجتمعات املستضيفة لهم يف 

لبنان: حالة عّكار.

غطّاس هـ.، صحيون ن.، ساسني أ.، بربور ج.، سيفريت ك.، حوالة ن، 
ونورد أم. )2014(. يرتبط انعدام األمن الغذايئ املنزيل بالتقزّم يف مرحلة 

الطفولة يف الفئات السكانية املستضعفة يف لبنان )1014.3(. مجلة 
FASEB      )  1 مكّمل(، 1014-3.

حسني س م، ليدمان إي.، كينغوري جيه.، الهارون أ و بيلوخا أو 
أو.)2016(الوضع التغذوي بني الالجئني السوريني املستضافني يف العراق 

واألردن ولبنان: مسوح متعددة األقسام. النزاع والصحة، 10)1(، 26.

التعامل مع مشكلة الوزن الزائد 
كوادور:  ي الإ

والُسمنة �ن
اتيجيات الوقاية سياسات واس�ت

ي وحدة التغذية والصحة، 
ن هي أستاذة/باحثة �ن ( أنجيليكا أوخوا-أفيل�ي ن )من اليسار إىل اليم�ي

كوادور.  قسم العلوم الحيوية، جامعة قونكة، الإ
كوادورية.  ي وزارة الصحة العامة الإ

ي �ن
غابرييال ريفاس-مارينو هي منسقة وحدة التغذية والأمن الغذا�أ

ن هي مستشارة تغذية مستقلة ومتعاونة لدى قسم السالمة الغذائية وجودة الطعام، جامعة خنت، بلجيكا. اي�ت س�ت رووسماريجن ف�ي

عانت اإلكوادور من عبء كبري ناتج عن األمراض غري السارية مثل داء 
السكري وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وأمراض القلب اإلفقارية 

وااللتهاب الرئوي، والتي تعترب حالياً من املسببات الرئيسية للوفاة )املعهد 
الوطني لإلحصاء والتعداد السكاين، 2013(.

وتعترب مشكلة الوزن الزائد والُسمنة من املشاكل املنترشة عىل نطاق 
واسع بني جميع الفئات العمرية )8.6% منهم من األطفال دون سّن 

28
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الخامسة؛ 29.9% من األطفال يف سّن املدرسة؛ 26% من اليافعني؛ و%62.8 
من البالغني( )فريري، بيلمونت وآخرون، 2013(.

إضافة إىل ذلك، لدى حوايل 13% من األرس أمٌّ تعاين من الوزن الزائد أو 
الُسمنة وطفل دون سّن الخامسة يعاين من التقزّم، ما يسلط الضوء عىل 

العبء املزدوج الناتج عن سوء التغذية والوزن الزائد الذي ميكن أن تعاين 
منه األرسة الواحدة. وما يثري القلق أيضاً أن نسبة التقزّم وفقر الدم بني 

األطفال دون سّن الخامسة تصل إىل 25.3% و25.7% عىل التوايل؛ وهاتان 
الحالتان تنترشان بنسب أعىل بني السكان األصليني )42.3% و%40.5 

عىل التوايل( )فريري، بيلمونت وآخرون، 2013(. يتلقى 43.8% فقط من 
األطفال دون سّن ستة أشهر الرضاعة الطبيعية الحرصية؛ وهذه النسبة 

تتضاءل أكرث بني النساء ضمن الفئات السكانية ذات الدخل األعىل 
)31.9%( وبني النساء الحاصالت عىل مستوى تعليمي أعىل )%29.2( 

)فريري، بيلمونت وآخرون، 2013(.

استجابة لهذه التحديات الصحية العامة، تبّنت حكومة اإلكوادور أجندة 
تغذية وطنية تهدف إىل تحقيق األهداف التالية بحلول عام 2025: 

القضاء عىل التقزّم بني األطفال دون سّن السنتني؛ والوصول إىل رضاعة 
طبيعية حرصية بنسبة 64% للرّضع خالل األشهر الستة األوىل من الحياة؛ 

وتقليص نسبة انتشار الُسمنة والوزن الزائد بني األطفال من سن 5 إىل 11 
سنة إىل 26%. تستعرض هذه املقالة االسرتاتيجيات التي تم تنفيذها للحّد 

من التزايد الرسيع يف انتشار الُسمنة بني األطفال يف سّن املدرسة.

أنظمة ملصقات الئغذية
من السياسات الرئيسية املتبعة يف مكافحة الُسمنة تطبيق عملية وضع 

ملصقات تعريفية بألوان إشارات املرور الثالث عىل األغذية املعالجة 
واملرشوبات. وينطبق هذا النظام عىل جميع املواد الغذائية املعبأة 

مسبقاً واملعالجة والتي تحتوي عىل الدهون أو السكر أو امللح املضاف 
صناعياً، والتي يتم إنتاجها محلياً أو دولياً وتُباع يف اإلكوادور. وتصنف 

امللصقات األغذية املعالجة بحسب املحتوى لتدّل عىل أنه متدٍن أو 
متوسط أو عاٍل من إجاميل الدهون والسكر وامللح عىل النحو املبني يف 

الشكل 1. وامللصق هو أداة بسيطة ومفيدة تساعد الناس عىل اختيار ما 
يشرتونه ويأكلونه. وقد بنّي تقييم أن األطفال واليافعني املهتمني باملسائل 

الصحية والنساء البالغات يولون اهتامماً أكرب بامللصق عند اختيار 
املنتجات الغذائية )فريري، ويرتز وآخرون، 2016(. عالوة عىل ذلك، يقوم 

الناس بتكييف سلوكياتهم يف تناول الطعام استجابة للملصق األحمر. 
وقد أفادوا أنهم قللوا من وترية وكمية استهالك املواد الغذائية التي 

تحمل امللصق األحمر. وعوضاً عن ذلك، أصبحوا يفضلون املنتجات ذات 
امللصقات الصفراء والخضاء واألغذية واملرشوبات الطبيعية كالفواكه 

والخضوات واملاء )فريري، ويرتز وآخرون، 2016(.

هذا النظام يشكل أهمية كربى بالنسبة لإلكوادور، وقد تم االعرتاف 
بأنظمة ملصقات ألوان إشارات املرور خالل الجلسة رقم 55 للمجلس 

التوجيهي ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية واعتباره إنجازاً يف مجال 
الصحة العامة يف املنطقة واعتمدته عدة منظامت من بينها تحالف 
ُمواجهة األمراض غري السارية، وتحالف املنظامت الصحية يف أمريكا 

الالتينية، والصندوق العاملي ألبحاث أمراض الرسطان.

الئنظمة الخاصة بالمقاصف المدرسية
يف شهر أبريل/نيسان 2014، أصدرت وزارة الصحة اتفاقية لتنظيم عمل 

املقاصف املدرسية، ما أفىض إىل تشكيل لجان تنظيمية عىل املستوى 
الوطني واملحيل لحامية صحة أطفال املدارس. وللحيلولة دون حدوث 

أي تعارض يف املصالح، مل يتم متثيل قطاع صناعة األغذية يف أي من هذه 
اللجان التنظيمية. وكان هذا من أجل تجاوز الضغوط املستمرة التي 

ميارسها هذا القطاع ملنع تطبيق هذه االتفاقية. وتحظر اللوائح التنظيمية 
بيع: )أ( أي منتج يحتوي عىل نسبة عالية من السكر أو امللح أو الدهون 

)ذات امللصق األحمر(؛ )ب( املنتجات التي تحتوي عىل املُحليات 
الصناعية والكافيني؛ )ج( مرشوبات الطاقة. إضافة إىل ذلك، تلتزم 

املقاصف املدرسية ببيع الفواكه والخضوات وتقديم املاء اآلمن مجاناً. 
وحسب التقارير الوطنية الصادرة عن وزارة الصحة لعام 2016، تلتزم 
70% من املدارس ببنود الحظر املتعلقة باملواد الغذائية ذات امللصق 

األحمر، وتلتزم 95% من املدارس ببيع الفواكه والخضوات. ومن املخطط 
تنفيذ تقييم أكرث عمقاً حول هذه االسرتاتيجية يف عام 2017.

ائب الطعام ي ورصن
دروس النشاط البد�ن

منذ عام 2014، وبالتوازي مع اللوائح التنظيمية الخاصة باملقاصف 
املدرسية، أقرّت وزارة الرتبية والتعليم زيادة عدد حصص النشاط البدين 

من ساعتني إىل خمس ساعات يف األسبوع يف النظام التعليمي الوطني.

ولكن لألسف مل يتم رفع أية تقارير بنتائج هذه املبادرة أو إجراء أي 
تقييم لها منذ تنفيذها، عىل الرغم من أن وزارة الصحة تخطط ملراقبة 

املبادرة يف عام 2017.

يف شهر مايو/أيار 2015، صادق الربملان اإلكوادوري عىل قانون يسمح 
بزيادة نسبة الضيبة املفروضة عىل املرشوبات السكريّة وغري السكريّة. 

الزاوية 1     الشكل 1 ملصق ألوان إشارات المرور الثالث

 محتوى عاٍل

)الملصق الئحمر(

   محتوى متوسط )الملصق

ي الئصفر
الكهرما�ن

 محتوى متدٍن
) )الملصق الئخرصن

20 غرام/100 غرام ≤ 3 غرام و<20 غرام/100 غرام< 3 غرام/100 غرام≥  إجماىلي
10 غرام/100 مل≤الدهون 1.5 غرام و<10 غرام/100 مل< 1.5 غرام/100 مل≥

15 غرام/100 غرام ≤ 5 غرام و<15 غرام/100 غرام< 5 غرام/100غرام≥ سكر

7.5 غرام/100 مل≥ 2.5 غرام و<7.5 غرام/100 مل< 2.5 غرام/100 مل≥

600 ملغم / 100 غرام≤ 120 ملغم و<600 ملغم/100 غرام< 120 ملغم/100 غرام≥ صوديوم

600 ملغم/100 مل≤ 120 ملغم و<600 ملغم/100 مل< 120 ملغم/100 مل≥

محتوى 
من السكرعالٍ

من 
الدهون

من 
الملح

محتوى 
متوسط

محتوى 
متدٍن

)
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ويفرض هذا اإلجراء املايل تعرفة بقيمة 18 سنتاً أمريكياً عىل كل 100 
غرام من السكر املضاف إىل املرشوبات املعالجة. وفيام يتعلق باملرشوبات 
غري السكريّة، مبا فيها تلك التي تُستخدم فيها املُحليات، يتم فرض رضيبة 

بنسبة 10% من سعرها.

ي المدارس: 
ي �ن

تناول الطعام الصحي والنشاط البد�ن
ACTIVITAL برنامج

قامت مجموعة بحثية من جامعة قونكة بالتعاون مع باحثني من جامعة 
خنت يف بلجيكا بتنفيذ برنامج ACTIVITAL خالل األعوام من 2009 

وحتى 2012 بهدف تحسني سلوكيات النظام الغذايئ والنشاط البدين لدى 
1430 يافعاً ويافعة من اإلكوادوريني امللتحقني باملدارس ممن ترتاوح 

أعامرهم بني 11  و16 سنة. وقد شارك يف الربنامج 20 مدرسة يف املناطق 
الحضية من مدينة قونكة، وهي ثالث أكرب مدن اإلكوادور. واشتمل 

الربنامج عىل حصص تفاعلية أدارها معلمو املدارس حول تناول الطعام 
الصحي والنشاط البدين، وكذلك تم عقد ورش عمل تشاركية مع األهل 
وطاقم املقاصف املدرسية تناولت مواضيع مثل تناول الطعام الصحي، 

والنشاط البدين، ونسب املكونات الغذائية، وسالمة الغذاء، وإعداد 
وجبات إفطار صحية؛ إضافة إىل استضافة العبني رياضيني مشهورين ألقوا 

محارضات تحفيزية يف هذا الصدد؛ وإنشاء مسارات للميش يف املدارس.

وقد تم تنفيذ هذه االسرتاتيجيات يف عرش مدارس، مع االلتزام باملنهج 
االعتيادي يف املدارس العرش األخرى.

أثبت برنامج ACTIVITAL فعاليته يف خفض نسبة السكر املضاف 
وتناول األغذية املعالجة عند تناول الوجبات الرسيعة وتقليص محيط 

الخرص وضغط الدم بني أفراد مجموعة التدخل. وساعد الربنامج يف تقليل 
نسبة العزوف عن تناول الفواكه والخضوات ومامرسة النشاط البدين 

أثناء فرتة املراهقة )أوخوا-أفيليس، 2015(.

وقد تم تحديد التحّديات التالية أثناء تنفيذ وتقييم برنامج 
:ACTIVITAL

• مبا أنه مل يتم تضمني الربنامج ضمن املنهج املدريس، كانت مشاركة 	
املعلمني طوعية وليست إلزامية، لكن الباحثني مل يستطيعوا االنتظار 

إىل أن يتم االنتهاء من تعديل املنهج بسبب معيقات التمويل.
• مع أن حجم حصص األطباق الغذائية املقدمة يف املقاصف املدرسية 	

كانت كبرية جداً وذات مستويات عالية من الكربوهيدرات ومتدنية 
من حيث الربوتني والفواكه والخضوات، إال أن الطاقم واملعلمني 
أبدوا مقاومة شديدة لخفض حجم الحصص ألسباب ثقافية وتبعاً 
لتزامن ذلك مع بدء تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة باملقاصف 
املدرسية )مبينة أعاله(. من الدروس املستفادة من هذا الربنامج 

إدراك أهمية إرشاك كافة األطراف الرئيسية ذات العالقة يف تصميم 
وتنفيذ وتقييم السياسات إلتاحة قبول اسرتاتيجيات مجدية ومالمئة 

محلياً.
• وعىل الرغم من نتائجه اإليجابية، إال أنه مل يتم توسيع نطاق تطبيق 	

برنامج ACTIVITAL بسبب تركيز األجندة الوطنية عىل إعطاء 
أولوية لألطفال دون سّن 12 سنة أكرث من الرتكيز عىل اليافعني، 

وبسبب التحّدي الذي تواجهه كل من وزارة الصحة ووزارة الرتبية 
والتعليم يف تنفيذ اسرتاتيجية مشرتكة مبا أن لكل وزارة أهدافاً وأطر 

عمل وصالحيات وموازنة خاصة بها.

الخطوات الالحقة
عىل الرغم من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع تناول الطعام الصحي 
ومامرسة النشاط البدين، إال أن هناك حاجة إىل بذل مزيد من الجهود. 

إن وجود أجندة وطنية وإرادة سياسية قوية من شأنه أن يساعد 
اإلكوادور عىل تطبيق اسرتاتيجيات قوية عىل املستوى الوطني، لكن هذه 

اإلنجازات بحاجة إىل الحامية من خالل: )أ( »توسيع نطاق« األنظمة 
واللوائح لتصبح عىل شكل قوانني؛ )ب( تعزيز أنظمة الرقابة عىل تطبيق 

اللوائح؛ )ج( توسيع نطاق تطبيق التدخالت املحلية الناجحة؛ )د( وزيادة 
مخصصات املوازنة لتعزيز الصحة.

املخرجات اإليجابية لبحث برنامج ACTIVITAL هي عبارة عن دراسة 
جديدة تهدف إىل فهم مشكلة انتشار الُسمنة بني األطفال األصغر سّناً 
وتوثيق مفاهيم املقاصف املدرسية، وبناء عالقة أكرث فعالية بني صّناع 

السياسات والباحثني، مع مشاركة القطاع األكادميي يف إعداد ووضع 
إرشادات التغذية يف اإلكوادور.

املراجع

فريري دبليو يب، بيلمونت يب، مينديتا أم، سيلفا أم، رومريو أن، ساينز كيه، 
بينايروس يب، غوميز أل، مونج آر امللخص التنفيذي، الجزء 1، املسح 
 In: Ministerio de Salud .الوطني للصحة والتغذية يف اإلكوادور

Pública INdEyC, editor.كيتو، اإلكوادور، 2013.

فريري دبليو يب، ويرتز دبليو أف، ريفاس-مارينو جي، نجوين يت، ريفاس يب 
دراسة نوعية حول مفاهيم املستهلك واستخدام نظام ملصقات إشارات 

املرور عىل األغذية يف اإلكوادور. التغذية الصحية العامة 2016: 9-1.

املعهد الوطني لإلحصاء والتعداد السكاين. عرض لحاالت الوفاة لعام 
2011 يف اإلكوادور. املعهد الوطني لإلحصاء والتعداد السكاين؛ 2011 

)نسخة محدثة بتاريخ 2013/01/07(

أوخوا-أفيليس إيه أم. عوامل خطر التعرض ألمراض األوعية القلبية بني 
اليافعني اإلكوادوريني: برنامج تشجيع الصحة يف املدارس، جامعة خنت، 

.2015

طلبة يتعلمون عن تناول الطعام 
ACTIVITAL الصحي أثناء برنامج

إكزيمينا ليون
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أصوات من الميدان: 
خطة عمل للتغذية متعددة القطاعات 

ي نيبال
عىل مستوى المحافظات �ن

ي مكتب حكومة 
( يعمل موظفاً �ن ن نيسكال راج باندي )إىل اليم�ي

ي 
المقاطعة، وشغل مؤخراً منصب مسؤول التنمية المحىلي �ن

ي مقاطعة خوتانغ.
مقاطعة بارسا، وكان قد عمل سابقاً �ن

آرجون براساد سوبيدي )إىل اليسار( يعمل كمسؤول التنمية 
ين الأول 2016. ي مقاطعة باجورا منذ شهر أكتوبر/ت�ش

المحىلي �ن

ي مقاطعتكم قبل 
ي كانت قائمة �ن

1. ما هي أنواع برامج التغذية ال�ت
وضع برامج التغذية متعددة القطاعات؟

نيسكال راج باندي: كانت املقاطعات تنفذ أنشطة روتينة ذات عالقة 
بالتغذية وفقاً للربامج املعتمدة، لكن هذه األنشطة مل تكن تنضوي تحت 

مظلة برامج التغذية متعددة القطاعات كام هو الحال اآلن.
آرجون براساد سوبيدي: قبل تطبيق برامج التغذية متعددة القطاعات، 

كان يتم تنفيذ برامج ذات عالقة بالتغذية، مثل حمالت التطعيم، األيام 
الـ1000 الذهبية وحملة التغذية الجيدة، والتي حققت بعض النجاحات 
عىل الرغم من محدوديتها من حيث النطاق والفئة السكانية املستهدفة. 
كام أن هذه الربامج كانت تُنفذ مبعزل عن أي يشء آخر وكانت تفتقر إىل 
النهج املتكامل. إضافة إىل أنه مل تكن هناك أية مخرجات ملموسة لهذه 

الربامج.

2. لماذا تعت�ب أن هذا النهج هام من وجهة نظرك؟
نيسكال راج باندي: إذا كان ال بد من الوصول إىل الفئات املستهدفة 

من قبل برامج التغذية متعددة القطاعات باملعنى الحقيقي، فإنه يجب 
تصميم التدخالت عىل نحو يضمن مشاركة كافة الوكاالت القطاعية فيها.
آرجون براساد سوبيدي: حالياً، رشعت هيئة التخطيط الوطني، إضافة 
إىل الوكاالت الرئيسية املعنية ومبساعدة من املنظامت املانحة، بتطبيق 

هذه الربامج كمرشوع ذي أولوية قصوى، ما أفىض يف نهاية األمر إىل 
تكريس هذا النهج متعدد القطاعات عىل نطاق وطني وإقليمي. وقد 
قامت هذه الجهات بوضع املؤرشات اإلقليمية واالسرتاتيجيات وخطط 

العمل املتوافقة معها.

ي يهدف هذا النهج إىل الحّد منها؟
3. ما هي أشكال سوء التغذية ال�ت

نيسكال راج باندي: يهدف نهج خطط التغذية متعددة القطاعات إىل 
التصدي لكافة أشكال سوء التغذية، وخاصة تلك السائدة بني املجتمعات 

املهمشة والتي يصعب الوصول إليها وذلك من خالل تقديم خدمات 
تغذية لألمهات واألطفال، ورفد الفتيات اليافعات باملهارات الحياتية، 

وتحسني القدرة عىل الوصول إىل منتجات غذائية نوعية والحّد من عبء 
العمل املفروض عىل املرأة. واألولوية القصوى يف هذا الصدد هي معالجة 

سوء التغذية الناتج عن عدم تناول كميات كافية من املغذيات.
آرجون براساد سوبيدي: لقد تم تنفيذ برامج التغذية متعددة القطاعات 

عىل املستوى الوطني واإلقليمي وصوالً إىل املستوى املجتمعي واألرسي. 
وبشكل رئييس، يركز هذا الربنامج عىل األيام الـ1000 األوىل من حياة 

األمهات بعد الوالدة واألطفال من أجل الحّد من انتشار الُهزال والتقزّم.

ي محافظتكم؟
4. هل وضعتم غاية للحّد من سوء التغذية �ن

نيسكال راج باندي: وضعت لجنة التنسيق يف املقاطعات اسرتاتيجيات 

تهدف إىل الحّد من انتشار سوء التغذية يف خطتها لتنمية املقاطعات والتي 
تنسجم مع غايات التغذية العاملية التي وضعتها جمعية الصحة العاملية¹.

آرجون براساد سوبيدي: لتحقيق الغاية الوطنية، قمنا بوضع خطط 
عمل اسرتاتيجية عىل مستوى املقاطعة ومستوى املجتمع واألرسة لتشمل 

جميع األفراد الذكور واإلناث يف املجتمع واألمهات واألطفال عىل مدى 
األيام الـ1000 األوىل من حياة األمهات واألطفال استناداً إىل إطار عمل 

وإرشادات برامج التغذية متعددة القطاعات. الفئات املستهدفة هي 
األمهات عىل مدى األيام الـ1000 األوىل من الوالدة، واألطفال، واليافعون، 

والصبيان والبنات، وأطفال املدارس، واألبوان املشاركان يف إدارة املدرسة 
واملعلمون.

ي برامج التغذية متعددة 
5. ما هي القطاعات الرئيسية المشاركة �ن

القطاعات وكيف يتم التنسيق بينها؟
نيسكال راج باندي: الوكاالت الرئيسية املعنية هي وكالة الصحة العامة 

يف املقاطعة، وخدمات الرثوة الحيوانية، والتنمية الزراعية، والنساء 
واألطفال، وخدمات توريد املياه والرصف الصحي، ومديريات التعليم 
يف املقاطعات. كام عملنا عىل التنسيق مع غرفة التجارة والصناعة يف 

املقاطعة وغريها العديد من املنظامت غري الحكومية الفاعلة واملنظامت 
القامئة عىل املجتمع من أجل ضامن تنفيذ برامج التغذية متعددة 

القطاعات بشكل فّعال. والتنسيق يشمل عقد اجتامعات منتظمة عىل 
مستوى املقاطعة للجنة التوجيهية املعنية بالتغذية واألمن الغذايئ، 

وتنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية تتعلق بتخطيط النشاط، وتنفيذ 
عملية رقابة وإرشاف مشرتكة بحيث يتم تنفيذ أنشطة برامج التغذية 

متعددة القطاعات عىل نحو متكامل.
آرجون براساد سوبيدي: الوكاالت الرئيسية املعنية عىل املستوى 

الوطني هي وكالة الصحة العامة يف املقاطعة، وخدمات الرثوة الحيوانية، 
والتنمية الزراعية، والنساء واألطفال، وخدمات توريد املياه والرصف 

الصحي، ومديريات التعليم يف املقاطعات. وعىل مستوى املقاطعة، لدينا 
مكاتب الوكاالت الرئيسية املعنية وهيئات الحكم املحيل مثل املجالس 

القروية والبلديات.

امج التغذية متعددة  6. هل هناك موارد مالية إضافية ل�ب
انية مخصصة لها؟ ن القطاعات؟ هل هناك م�ي

نيسكال راج باندي: تم تخصيص ميزانية بقيمة 10 ماليني روبية نيبالية 
)حوايل 97,000 دوالر أمرييك( يف هذه السنة املالية )يستثنى من هذا 

¹الغايات العاملية لعام 2025 لتحسني تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ أنظر 

www.who.int/nutrition/global-target-2025/en



16NUTRITION EXCHANGE

املقاالت األصلية

املبلغ املوازنة املخصصة ملكتب الصحة العامة يف املقاطعة، والتي تأيت من 
خالل خطة العمل السنوية املصادق عليها روتينياً وموازنة الحكومة(.
عالوة عىل ذلك، تم تخصيص ميزانية إضافية للجان املقاطعة القروية 

حيث يتم تنفيذ برامج التغذية متعددة القطاعات فيها من أجل تنفيذ 
أنشطة ذات عالقة بالتغذية.

آرجون براساد سوبيدي: وفقاً للتعليامت الخاصة بالسنة املالية 
2018/2017 )2075/2074 بالتقويم النيبايل( من وكالة الصحة العامة يف 
املقاطعة والوزارات املعنية، تم اعتبار هذه الخطة أنها برنامج ذو أولوية 

قصوى، ولذا تم تأسيس صندوق جمع التمويل من قبل كافة الوكاالت 
القطاعية عىل املستوى املحيل. وهذا من شأنه أن يضمن تكريس ملكية 

أفضل للوكاالت فيام يتعلق بربنامج التغذية متعدد القطاعات. وقد 
خصصت هيئة تنسيق املقاطعة مبلغاً بقيمة 200,000 روبية نيبالية 

)1,940 دوالراً أمريكياً( لتنسيق أنشطة برنامج التغذية متعدد القطاعات. 
وقد تم اإليعاز لجميع املجالس القروية والبلديات لتخصيص صندوق 

لتنفيذ برنامج األيام الـ1000 األوىل من حياة األمهات واألطفال بعد الوالدة.

؟  ي
7. هل تتلقون توجيهاً معيناً من المستوى الوط�ن

نيسكال راج باندي: نتلقى توجيهات من حني آلخر من املستوى الوطني 
فيام يتعلق بتنفيذ برامج التغذية متعددة القطاعات. وهذا يتعلق بشكل 

أسايس بالتوجيه لتوحيد برامج التغذية متعددة القطاعات عىل مستوى 
املقاطعة باستخدام نهج متكامل، وعقد جلسات تدريبية وورش عمل 

لتطوير القدرات، وتنفيذ حمالت منارصة وتوعية إلرشاك الجهات املعنية 
املتعددة، وتنفيذ زيارات مراقبة وإرشاف ميدانية مشرتكة لرصد عملية 

تنفيذ األنشطة. كام نتلقى أيضاً توجيهاً من الهيئات الوطنية فيام يتعلق 
بتحسني القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية املتوفرة محلياً وضامن 

استهالك هذه املنتجات.
آرجون براساد سوبيدي: ألن برنامج التغذية متعدد القطاعات هو 
برنامج يحتل أولوية قصوى، فقد تلقينا تعليامت وتوجيهات واضحة 

من املستوى املركزي لوضع خطط عمل وتنفيذ الربامج، وكذلك مراقبتها 
وتقييمها. فعىل سبيل املثال، تشتمل وثيقة خطة برنامج التغذية متعدد 

القطاعات عىل مؤرشات متنوعة، مثل مؤرش انخفاض نسبة انتشار التقزّم 
بني األطفال دون سّن الخامسة لتصبح دون 29% بحلول عام 2017، 

لضامن تطبيق نهج متعدد القطاعات. كام لدينا خطة منارصة واتصاالت 
رصينة لضامن الوصول إىل الفئة املستهدفة وتنفيذ برنامج التغذية متعدد 

القطاعات بفعالية عىل املستوى املحيل.

ي يتم 
8. ما هي أنشطة برنامج التغذية متعدد القطاعات ال�ت

ي مقاطعتكم؟
تنفيذها �ن

نيسكال راج باندي: لقد تم تنفيذ أنشطة متنوعة ضمن برنامج التغذية 
متعدد القطاعات يف املقاطعة، وخاصة أنشطة نرش الوعي حول التغذية، 

وعىل وجه الخصوص لألمهات يف األيام الـ1000 األوىل من حياتهن بعد 
الوالدة، وتوفري التثقيف للفتيات اليافعات، ورعي املوايش وتشجيع إنتاج 

األغذية الزراعية، والبدء يف إقامة حدائق املطبخ لضامن توفر الطعام 
التغذوي، وضامن توفر مياه الرشب اآلمنة وخدمات الرصف الصحي، 
وتشجيع الوالدة يف مرافق الرعاية الصحية، والتناول املنتظم ألقراص 

الحديد، واستكامل التطعيامت ومراقبة النمو بشكل منتظم.
آرجون براساد سوبيدي: تقوم لجنة تنسيق املقاطعة يف مقاطعة باجورا 

بتنظيم جلسات تدريبية متنوعة وتعمل عىل مراقبتها بشكل منتظم.
وهذا يشمل توزيع الدجاج واستخداماته املتعددة للحصول عىل اللحم 

والبيض، وعقد جلسات تدريبية لتشجيع استخدام املاشية، وحملة األيام 

الـ1000 األوىل من حياة األمهات واألطفال بعد الوالدة، وتنفيذ برامج 
تفاعلية مع النساء الحوامل، وحمالت نظافة حول استخدام املراحيض 

ومرافق غسل األيدي يف املدارس والتي تستهدف الطلبة وأهلهم، 
وحمالت توضح كيفية تنقية املياه.

ي تنفيذ برنامج التغذية متعدد 
9. هل تواجهون أية تحّديات �ن

القطاعات؟  
نيسكال راج باندي: لقد واجهنا عدة تحّديات يف املقاطعة، مثل عدم 

توفر امليزانيات وعدم رصفها يف الوقت املناسب، واالفتقار إىل املوارد 
البرشية واملؤهلة وامللتزمة، واحتامل تكرار الربامج من قبل الوكاالت 

القطاعية، وعدم انتظام عمل العيادات املجتمعية، وقلة املوارد وسوء 
استخدامها، وعدم امتالك أصحاب املصالح للربامج وغياب التشاور معها، 

واالفتقار إىل التوعية العامة واملعرفة حول أهمية التغذية.
آرجون براساد سوبيدي: يف ظل توجه الدولة ككل نحو النظام الفدرايل، 

فإن هناك بعض الصعوبات من حيث إجراءات اإلفراج عن املوازنات.
التحويل املتكرر للمسؤولني املدّربني )كمن يحصلون عىل شهادة تدريب 
املدربني يف برامج التغذية متعددة القطاعات( إىل مقاطعات أخرى هو 

أيضاً تحدٍّ آخر نواجهه. وهناك رضورة لتدريب املبتدئني حول أهمية 
الخطة. عىل منسقي االتصال ضمن برنامج التغذية متعدد القطاعات 

لدى كافة الوكاالت القطاعية بذل جهد أكرب لضامن تنفيذ الخطة بشكل 
فّعأل وعىل نحو متكامل ومنسق من أجل تحقيق األهداف الوطنية 

للربنامج.

10. هل هناك دروس رئيسية مستفادة ترغبون بمشاركتها؟
نيسكال راج باندي: بحكم تجربتي، إن طريقة تنفيذ برنامج التغذية 
متعدد القطاعات ميكن أن تكون مفيدة يف تغيري سوء املامرسة الحالية 
لتصميم تدخالت منعزلة وضيفة النطاق استناداً إىل تفضيالت أشخاص 

مؤثرين يف مواقع معينة يختارونها هم. ويف الحقيقة، ميكن لربنامج 
التغذية متعدد القطاعات أن يشجع عىل التخطيط التنموي املتكامل، 
وتخصيص املوازنات، وتنفيذ الربنامج وتطبيق عملية مراقبة وإرشاف 

مشرتكة لتعزيز ملكية أفضل للربامج واملساءلة لدى الجهات الرئيسية 
املعنية. وحالياً، استطعنا تنفيذ برامج التغذية متعددة القطاعات يف 21 

مجلساً قروياً فقط من أصل 67 مجلساً يف املقاطعة، لكننا سنعمل ابتداًء 
من السنة املالية املقبلة عىل توسيع نطاق الربامج لتشمل نصف املجالس 

القروية والبلديات.
آرجون براساد سوبيدي: يجب تعزيز عملية التنسيق بني كافة الوكاالت 

القطاعية عىل املستوى املركزي وعىل مستوى املقاطعة عىل حٍد سواء 
من أجل تجسيد النهج متعدد القطاعات؛ وكذلك من شأن وضع الخطط 
السنوية ورصف املوازنات يف الوقت املناسب أن ميهد الطريق نحو تنفيذ 

الربامج بشكل فّعال. وعىل مستوى الفئات املستفيدة، يجب التخطيط 
بشكل جيد لحمالت املنارصة والحشد االجتامعي وتدخالت تعميم تغيري 
السلوك، والتي يجب تنفيذها مبا يضمن تشجيع إطالق مبادرات موجهة 

حسب الطلب.

شكر وتقدير: تم تنظيم املقابالت من قبل سديب أبريتي، مدير قسم األبحاث 

واالتصاالت يف منتدى البحث الصحي والتنمية املجتمعيةHERD. ويعرب سديب 

عن تقديره للدعم املقدم من سانتوش بوداسايني، مدير قسم التوثيق يف 

منتدى البحث الصحي والتنمية االجتامعية، وكذلك عن امتنانه لفرق مقاطعة 

بارسا )جيانيندرا داوودي وسوشيل كومار ساح( ومقاطعة باجورا )غانيش 

براساد جويش ودامودار نيوبني( عىل جهودهم يف ترتيب وترجمة املقابالت مع 
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ي باكستان:
»سّد فجوة التغذية« �ن

أفكار حول التصدي لسوء التغذية

ي تغذية يعمل لدى المكتب الُقطري 
ن إىل اليسار( د. عىلي أحمد خان هو أخصا�أ )من اليم�ي

ي باكستان.
ي إسالم أباد �ن

نامج الغذاء العالمي �ن ل�ب
ن هو مسؤول قسم التغذية ومنسق التصال لدى حركة توسيع نطاق  محمد إسالم شاه�ي

ي وزارة تطوير وإصالح التخطيط.
ي باكستان �ن

التغذية SUN �ن
وقّدمت كل من فرانسيس نايت وغويليا بالدي الدعم لعملية »سّد فجوة التغذية« من مقّر 

ي روما.
برنامج الغذاء العالمي �ن

خلفية عامة
تنترش حاالت سوء التغذية يف مختلف أنحاء باكستان. ويف معظم 

الحاالت كان الوضع يف تدهور مستمر عىل مدى السنوات الخمسني 
املاضية. ويعاين حوايل نصف األطفال دون سّن الخامسة من التقزّم، 

و15% منهم يعانون من الهزال وجميعهم تقريباً يعانون من نقص يف 
أحد املغذيات الدقيقة )حكومة باكستان واملكتب الُقطري لليونيسف يف 
باكستان، 2011(؛ )بالنكينشب 2016(. يتفاوت مدى العبء الناتج عن 
هذه املشكلة من منطقة ألخرى يف باكستان، لكن يف جميع الحاالت ال 
يتحقق التقدم املطلوب بسبب تعقيدات الفقر وانعدام األمن الغذايئ، 
ومحدودية التنوع الغذايئ، وزيادة انتشار نسبة الوزن الزائد والُسمنة، 

والنمو السكاين، وقضايا األمن، والتحّض الرسيع وحاالت الضعف الناتجة 
عن الصدمات الطبيعية وعن اإلنسان.

تحليل »سّد فجوة التغذية«
متت بلورة مبادرة »سّد فجوة التغذية« الكتساب فهم أعمق ووضع 

اسرتاتيجيات للتصدي ألحد املطلبني الرئيسيني ملنع املسببات املبارشة 
لسوء التغذية، أي تناول مغذيات كافية )واملطلب اآلخر هو منع 

األمراض(. تحليل »سّد فجوة التغذية« هو عبارة عن تحليل معّمق 
للبيانات الثانوية املتعلقة مبؤرشات التغذية، ومدى توفر الغذاء وسهولة 

الحصول عليه، واملدخول الغذايئ، والتفضيالت واملامرسات، واألمن 
الغذايئ، واإلنفاق األرسي عىل الغذاء والظروف االجتامعية االقتصادية 
لألرس، وكذلك تحليل مدى القدرة عىل تحّمل تكاليف التنوع الغذايئ 

ومنذجة التدخالت باستخدام أداة تحليل تكلفة النظام الغذايئ املتوازن¹.

ومن خالل هذا األمر، ميكن تعريف فجوة التغذية يف دولة ما بشكل 
أفضل من حيث معرفة من )الفئات السكانية املستضعفة(، وأين 

)املناطق، الحضية/الريفية(، ومتى )املوسمية(، وملاذا )العوامل املركّبة( 
ومتى )كمية و/أو جودة املدخول الغذايئ(.

كام تسهم البيانات الثانوية يف تحليل بيئة التمكني، مبا فيها إطار العمل 
الوطني القانوين والتنظيمي، والسياسة، والربامج، والرشاكات ذات الصلة 

بالتغذية من أجل بلورة نقاط دخول نحو العمل املستدام. ومن ثم يؤدي 
التحليل إىل تحديد ومنذجة األثر االقتصادي والتغذوي املحتمل للتدخالت 

املحتملة التي تهدف إىل معالجة هذه الفجوة عرب القطاعات املحددة 
ونقاط الدخول.

وميكن لتحليل »سّد فجوة التغذية« أن يفيض إىل بلورة عملية صناعة 
قرار متعددة القطاعات فيام يتعلق بتحديد التدخالت الالزمة لالستجابة 
لفجوات التغذية وتحسني املدخول التغذوي للفئات الرئيسية املستهدفة 

من خالل نقاط الدخول، خاصة من القطاعات الصحية والزراعية 
والحامية االجتامعية والتعليم والقطاع الخاص. وتويل هذه العملية 

اهتامماً كبرياً ملسألة تحسني جودة املواد التغذوية وسهولة الحصول 
عليها، خاصة يف الفرتات الحرجة خالل األيام الـ1000 األوىل من حياة األم 

والطفل بعد الوالدة، كام أنها تأخذ بعني االعتبار فرصاً أخرى كتحسني 
املدخول التغذوي لدى الفتيات اليافعات.

ي باكستان
تحليل »سّد فجوة التغذية« �ن

يف باكستان، بدأت عملية تحليل »سّد الفجوة« يف أواخر عام 2016 
بقيادة منسق االتصال لدى حركة توسيع نطاق التغذية SUN يف وزارة 

التخطيط والتنمية، بدعم من برنامج الغذاء العاملي وبالتعاون مع 
املجموعة الرئيسية لدى حركة توسيع نطاق التغذية² واللجنة الوطنية 

للتغذية، والتي تتكون من ممثلني عن الحكومة واألمم املتحدة والجهات 
املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية والقطاع الخاص )عرب شبكة 

أعامل حركة توسيع نطاق التغذية(.

وقد تم إرشاك أصحاب مصالح متعددين من مختلف القطاعات )متثل 
التغذية واألمن الغذايئ والزراعة والصحة والتعليم/الوسط األكادميي( من 
أجل التعريف بالتحليل وتحديد نطاقه وتجميع البيانات الثانوية. ومتت 
مراجعة أكرث من 190 مصدراً للبيانات من املسوح الصحية الوطنية إىل 

الدراسات النوعية عىل مستوى املقاطعة، ومتابعة فجوات البيانات التي 
تم تحديدها لضامن أخذ جميع املعلومات ذات الصلة بعني االعتبار. 

وبعد ذلك تم عقد اجتامعات الكتساب فهم أعمق حول النتائج األولية 
التي متخضت عن تحليل البيانات الثانوية ومنذجة التدخالت.

www.heacod.net/countries/reports/cotd-softwareversion-2-2016 ¹ أنظر

² تتشكل املجموعة الرئيسية من وزارة تنمية وإصالح التخطيط - قسم التغذية/األمانة العامة 

لحركة توسيع نطاق التغذية SUN - جناح التغذية؛ ومن وزارة األمن الغذايئ وأبحاث الغذاء 

- مفوضو الغذاء؛ ومن برنامج الغذاء العاملي؛ ومنظمة الصحة العاملية؛ واليونيسف؛ ومنظمة 

الغذاء والزراعة؛ والبنك الدويل؛ ووزارة التنمية الدولية DFID؛ ووزارة الشؤون الخارجية 

والتجارة األسرتالية )وكالة املساعدات األسرتالية(؛ واالتحاد األورويب؛ ومؤسسة إنقاذ الطفل؛ 

ومبادرة املغذيات الدقيقة MI؛ والتحالف العاملي املعني بتحسني التغذية GAIN؛ ومؤسسة 

.Harvest Plus هارفست بالس
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الئفكار الرئيسية المستقاة من تحليل »سّد فجوة التغذية«
تتمثل الفائدة من تحليل البيانات الثانوية يف تحليل »سّد فجوة 

التغذية« يف متكيننا من الدمج بني البيانات الحالية وعرضها من أجل 
الكشف عن أفكار جديدة حول العوامل املتعلقة بالنظام الغذايئ التي 

تسبب نقص التغذية. يف باكستان، جاءت النتائج الرئيسية كام ييل:
• القدرة عىل تحّمل التكاليف االقتصادية هي املعيق األكرب أمام 	

الحصول عىل نظام تغذوي. كشف تحليل تكلفة النظام الغذايئ أن 
67% من األرس مل تستطع توفري تكلفة نظام غذايئ تغذوي؛

• إن حدوث نقص يف التغذية يف مراحل مبكرة لدى الرّضع وصغار 	
األطفال يشري إىل وجود مشكلة يف النظام الغذايئ الخاص باألمهات 

واليافعات؛ يعاين ربع األطفال من التقزّم يف سّن الستة أشهر 
)حكومة باكستان واملكتب الُقطري لليونيسف يف باكستان 2011(؛

• تعترب كل من نوعية وكمية النظام الغذايئ من املشاكل التي تعاين 	
منها باكستان، إضافة إىل انتشار حاالت نقص املغذيات التي 

تحتوي عىل الطاقة والربوتني الحيواين واملغذيات الدقيقة املتعددة؛ 
وال يحصل عىل الحّد األدىن من النظام الغذايئ املقبول سوى %3 
من الرّضع وصغار األطفال )حكومة باكستان واملكتب الُقطري 

لليونيسف يف باكستان 2011(؛
• إن االنتشار الكبري لحاالت نقص املغذيات الدقيقة وتدين التنوع 	

الغذايئ لدى األرس واألفراد عرب الفئات االجتامعية االقتصادية 
واألقاليم واملناطق الحضية/الريفية يوحي بأن األنظمة الغذائية 

سيئة جداً مقارنة مع املعايري العاملية.
• هناك تزايد يف انتشار حاالت الوزن الزائد والُسمنة لدى النساء 	

واألطفال، إذ تعاين 40% من النساء من الُسمنة أو الوزن الزائد 
)حكومة باكستان واملكتب الُقطري لليونيسف يف باكستان 

2011(. عالوة عىل ذلك، يؤثر العبء املزدوج للُسمنة والتقزّم 
عىل أكرث األرس استضعافاً حيث نسبة انتشار التقزّم هي األعىل؛ 

لدى كل طفل من بني أربعة أطفال أّم تعاين من الوزن الزائد 
)حكومة باكستان واملكتب الُقطري لليونيسف يف باكستان 2011؛ 

بالنكينشب 2016(؛
• وتوجد عوامل تزيد من تحّديات التغذية كالنمو السكاين املتسارع 	

والتحّض الواسع والضعف الناتج عن الصدمات، إضافة إىل الوضع 
األمني املعقد.

هناك مجموعة متنوعة من االسرتاتيجيات التي تهدف إىل االستجابة 
لفجوات التغذية والتي متت منذجتها يف برنامج تكلفة النظام الغذايئ، 

وتم تحديد التايل كأولويات رئيسية:
• املتطلبات التغذوية الخاصة بالفتيات اليافعات هي األكرث تكلفة 	

والتي يجب توفريها ألفراد األرس التي متت منذجتها يف ضوء ذروة 
االحتياجات التغذوية خالل هذه املرحلة من النمو والتطور. 

وبالتايل، ميكن أن يكون للتدخالت التي تستهدف الفتيات اليافعات 
أثر أكرب عىل خفض نسبة عدم قدرة األرس عىل تحّمل التكاليف 

الكلية لتوفري مثن نظام تغذوي مناسب؛
• توفري قسائم األغذية الطازجة )والتي توفر أطباقاً يومية من أغذية 	

مصدرها الحيوان والخضوات( هو الطريق األكرث فعالية لتخفيض 
تكلفة تلبية االحتياجات التغذوية للفتيات اليافعات مقارنة مع 

توفري املكمالت الغذائية، وهي أطعمة تغذوية خاصة أو منتجات 
غذائية ُمّدعمة؛

• 	 Super بينام يعترب توفري منتجات الطعام التغذوي املتخصص مثل
Cereal Plus+ )SC( أو Wawa Mum أو Maamta الطريقة 

األكرث فعالية لتخفيض تكلفة تلبية االحتياجات التغذوية لألطفال 
ضمن الفئة العمرية 12  إىل 23 شهراً والحوامل واملرضعات. فعىل 
سبيل املثال، أدى توفري منتج  SC + أو Wawa Mum إىل انخفاض 

تكلفة األنظمة التغذوية لألطفال يف عمر 12  إىل 23 شهراً يف 
املناطق الحضية من إقليم بلوشستان بنسبة 81% و64% عىل 

التوايل يف أشهر فصل الشتاء؛
• كام تسهم التحويالت النقدية أيضاً يف تحسني القدرة عىل تحّمل 	

تكاليف األنظمة التغذوية لدى األرس رشط تطبيق اسرتاتيجيات 
خلق الطلب املناسبة، مثل اشرتاط حدوث تغري يف سلوك التغذية 

والتعليم، ما يساعد يف ضامن إنفاق األموال عىل األطعمة 
التغذوية؛

• مع أن األطعمة الرئيسة املُّدعمة مفيدة، إال أنها ليست كافية 	
لتلبية كافة احتياجات الفئات املستضعفة الرئيسية؛

• توفري رزم مركبة تشمل أقسام األغذية الطازجة ومنتجات 	
الطعام التغذوي املتخصص والتحويالت النقدية للفئات الرئيسية 
املستهدفة هو الطريق األكرث فعالية لتحسني قدرة هذه الفئات 

عىل تحّمل التكاليف لتوفري األنظمة التغذوية.
• كانت تكلفة تزويد األرس بأنظمة تغذوية أعىل أثناء مواسم القحط 	

)أشهر الصيف( يف كل من املناطق الريفية والحضية يف جميع 
األقاليم. وكانت التدخالت املنمذجة أقل فعالية يف خفض نسبة 

عدم القدرة عىل تحّمل التكاليف خالل هذه الفرتات؛ ويجب 
أخذ مسألة التباين املوسمي يف احتياجات الحصول عىل النظام 

الغذايئ املناسب بعني االعتبار عند وضع التدخالت من أجل ضامن 
فعاليتها. 

• ويجب استخدام القطاعات املختلفة كنقاط دخول للتدخالت، 	
مبا فيها الحامية االجتامعية واألسواق )توفر األطعمة التغذوية 

والقدرة البدنية عىل الوصول إىل األسواق( والتعليم والصحة 
والزراعة.

لقد شجعت نتائج النمذجة أصحاب املصالح عىل التفكري يف تبعات 
املزج بني مختلف التدخالت ونقاط الدخول لسّد فجوة التغذية. 

وسيكون هناك رضورة لوضع خيارات إضافية لتكلفة التدخالت ملختلف 
القطاعات عىل مختلف مستويات التغطية من أجل استكامل التحليل 

وتوجيه/بلورة قرارات االستثامر.

كام حدد تحليل »سّد فجوة التغذية« مجاالت أو أفكاراً ال يتوفر حولها 
الكثري من البيانات األولية. من فجوات البيانات الرئيسية التي تم 

تحديدها املعلومات املتعلقة بالغذاء الحايل واملدخول التغذوي للرّضع 
وصغار األطفال والحوامل واملرضعات والفتيات اليافعات، وكذلك 

املعلومات املتعلقة بعملية صناعة القرار، وتوزيع األغذية عىل األرس 
واملعيقات التي تقف أمام تحسن املدخول التغذوي.

ورش عمل توزيع نتائج تحليل »سّد فجوة التغذية«
يف شهر مارس/آذار 2017، تم عقد ورش عمل يف كل من أقاليم كاراتيش 
وكويته والهور وبيشاور، وهي ورش تم تنسيقها من قبل األمانة العامة 

لحركة توسيع نطاق التغذية SUN يف باكستان ووحداتها اإلقليمية 
بدعم من املكتبني الُقطري واإلقليمي لربنامج الغذاء العاملي. وتم عرض 
نتائج تحليل »سّد فجوة التغذية« عىل مستوى اإلقليم عىل ممثلني عن 
عدة قطاعات، مبا فيها الصحة والتغذية والزراعة والحامية االجتامعية 
والتعليم وتدعيم الغذاء. وبعد ذلك عمل املشاركون معاً عىل تحديد 

ووضع أولويات التدخالت حسب سياقات معينة، والربامج واإلجراءات 
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التي تتيح وجود بيئة متكني قادرة عىل سّد فجوات التغذية للمجموعات 
الرئيسية املستهدفة، واملساهمة يف مكافحة سوء التغذية عىل املدى 

القصري واملتوسط والطويل. كام متت أيضاً مناقشة الفجوات يف البيانات 
وأولويات البحث املستقبيل.

وقد ُعرضت نتائج تحليل »سّد فجوة التغذية« املستخلصة من ورش 
العمل اإلقليمية عىل أصحاب املصالح عىل املستوى الوطني لتحديد 

توصيات توسيع نطاق األعامل التي من شأنها دعم األنشطة اإلقليمية، 
وكذلك تعزيز بيئة التمكني للتغذية عىل املستوى الوطني.

التحّديات والدروس المستفادة
ومن التحّديات الرئيسية التي واجهت التصميم األويل لتحليل »سّد فجوة 
التغذية« يف باكستان كانت التعقيدات يف أطر عمل السياسات يف سياق 

ما بعد اتفاق تفويض التنسيق. أولويات السياسات ومستوى التقدم 
املُحرز نحو وضع وتنفيذ خطط عمل متعددة القطاعات ملجال التغذية 
تختلف من إقليم آلخر وتفتقر إىل االنسجام مع أنشطة وضع السياسة 

الوطنية. وللتغلب عىل هذا التحّدي والتعامل مع تعقيدات هذا السياق، 
تم تنفيذ عملية تحليل »سّد فجوة التغذية« وتوزيع نتائجه يف البداية يف 
أربعة أقاليم. وبعد ذلك، تم تجميع النتائج املستخلصة من التحليل عىل 

مستوى اإلقليم وتلك املستخلصة من ورش العمل اإلقليمية يف ورشة عمل 
وطنية شارك فيها ممثلون عن كل إقليم.

من الدورس الهامة املستفادة من تجربة تحليل »سّد فجوة التغذية« 
يف باكستان أهمية قيادة العملية من خالل األمانة العامة لحركة توسيع 

نطاق التغذية والحكومات الوطنية واإلقليمية. وقد لعبت املجموعة 
الرئيسية دوراً حيوياً يف تشارك املعلومات، ما أسهم يف وضع خطة 

التحليل والتحقق من النتائج األولية وتفسريها واملشاركة يف ورش العمل. 
ولعبت األمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية، من خالل مواقعها 

ضمن املديريات الحكومية الوطنية واإلقليمية، دوراً قيادياً حيوياً يف 
تنسيق فعاليات تحليل »سّد فجوة التغذية« ونجاحها من حيث متثيل 

القطاعات املتعددة وأصحاب املصالح.

المراجع
حكومة باكستان واملكتب الُقطري لليونيسف يف باكستان. املسح الوطني 

للتغذية يف الباكستان 2011. 
www.humanitarianresponse.info/system/ files/documents/

files/59_National Nutrition Survey-2011.pdf
بالنكينشب جيه.، التغذية يف املدن: تحليل البيانات الثانوية لوضع 

التغذية ألطفال املناطق الريفية دون سّن الخامسة يف باكستان - مسودة 
تقرير.إسالم أباد، 2016

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

توحيد الجهود: 
ي زامبيا

الرسائل الزراعية الحساسة للتغذية �ن

ي أفريقيا، وتعمل حالياً مستشارة لشبكة 
ي الزراعة �ن

ي مجال التغذية �ن
ثا مونثاىلي عملت لمدة ع�ش سنوات �ن ن إىل اليسار( ب�ي )من اليم�ي

ي الدراسات التنموية.
تحليل سياسات الغذاء والزراعة والموارد الطبيعية. وهي تحمل درجة الماجست�ي �ن

ي زامبيا منذ عام 2006 كمستشار 
ناشيونال CARE International �ن ي مجال التغذية مع مؤسسة ك�ي إن�ت

ماكدونالد مالونغوي يعمل �ن
ية. ي التغذية الب�ش

ي المناطق الريفية. وهو يحمل درجة البكالوريوس �ن
ي تُنفذ مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة �ن

امج ال�ت لل�ب
ي جامعة كاليفورنيا بدافيس حيث حصلت منها عىل 

وع INGENAES. وهي تعمل �ن وتتوىل إيدي كوي�ب دور توف�ي قيادة التغذية لم�ش
ن خاص عىل مجال التغذية. ي التنمية الزراعية الدولية مع ترك�ي

درجة الماجست�ي �ن
 Cultural كة وع INGENAES من خالل �ش ي القتصاديات الزراعية. وقد عملت كمدير مشارك لم�ش

ي كوك حاصلة عىل درجة الدكتوراة �ن
كريس�ت

.USAID ي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ي �ن

ي هيئة الأمن الغذا�أ
. وهي تعمل حالياً لدى شعبة السياسات �ن ن Practice, LLC لمدة سنت�ي

غاثة الكاثوليكية كقائدة  ي قسم الغذاء والزراعة والتغذية. وكانت قد عملت سابقاً لدى خدمات الإ
إيميىلي باروز مستشارة مستقلة تعمل �ن

وع Feed the Future Mawa الذي نفذته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. لم�ش

خلفية عامة
مع أن زامبيا شهدت منواً اقتصادياً جيداً واستقراراً يف إنتاج الذرة، إال أن 

وضع الغذاء وأمن التغذية مل يتحسّنا كثرياً. إذ يعاين أكرث من 40% من 
األطفال دون سّن الخامسة من التقزّم )مكتب اإلحصاء املركزي، 2015( 

ويعاين 48% من السكان من نقص التغذية )منظمة الغذاء والزراعة/ 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية/برنامج الغذاء العاملي 2015(. وتوحي 
األدلة املتزايدة إىل أن هذه املفارقة الواضحة قد تكون مرتبطة بالرتكيز املبالغ 

فيه عىل إنتاج واستهالك املحاصيل املستقرة، الذرة. حوايل 51% من األرايض 
الزراعية مخصصة لزراعة الذرة، والتي تشكل 57% من النظام الغذايئ الوطني.

استمعوا إىل لقاء مع الكّتاب عىل قناة 
ENN »ي الطوارئ

بودكاست »شبكة التغذية �ن
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تهدف األعامل الزراعية الحساسة للتغذية إىل تعظيم مساهمة قطاع 
الزراعة يف الوصول إىل تغذية ُمحسنة وهي مورد واعد نحو تحسني 

التنوع يف النظام الغذايئ للمواطنني الزامبيني. التزام الحكومة والجهات 
املانحة تجاه حركة توسيع نطاقة التغذية SUN أفىض إىل تصميم 

اسرتاتيجيات تهدف إىل تحقيق تغذية جيدة من خالل الزراعة. ويف ضوء 
برنامج األيام الـ1000 األوىل الحرجة الذي تم تنفيذه يف الدولة تلعب 

وزارة الزراعة دوراً بارزاً يف توفري كميات كافية من الغذاء بجودة عالية 
لتحقيق نظام غذايئ متنوع وصحي.

عمل مرشوع دمج الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات التوسع 
الزراعي INGENAES، والذي تنفذه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

 AES عىل مساندة املؤسسات الرشيكة يف تنفيذ خدمات اإلرشاد الزراعي
والتي تساعد املزارعني عىل تحسني مستوى توريد واستهالك األطعمة 

التغذوية. يف زامبيا، وهي واحدة من الدول الثامين محل تركيز املرشوع، 
عمل مرشوع دمج الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد 

الزراعي عىل وضع أولوية لتحقيق االنسجام يف رسائل التغذية، والتعاون 
عن كثب مع وزارة الزراعة عىل وضع رسائل زراعية حساسة للتغذية 

الستخدامها من قبل 1700 مسؤول عن توسيع املخيامت.

تجنب الرسائل المختلطة
وقد بدأ مرشوع دمج الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد 

الزراعي بتنفيذ أنشطته يف زامبيا من خالل الجمع بني أصحاب املصالح 
الذين حددوا التحديات والفرص الكفيلة بتحسني وضع التغذية من خالل 

خدمات اإلرشاد الزراعي. ومبا أن رسائل التغذية تنبع من عدة مصادر 
- العيادات، وخدمات اإلرشاد الزراعي، واملنظامت غري الحكومية - فإن 

املعلومات يجب أن تكون متوافقة مع مبدأ تجنب الرسائل املختلطة 

الشكل 1 الرسائل الزراعية الحساسة للتغذية

رشاد عىل دعم الأ� المزارعة  من شأن هذه النقاط مساعدة مسؤوىلي الإ
ن مستوى التغذية والصحة من خالل الزراعة. لتحس�ي

ة  زيادة إنتاج أطعمة أك�ش تنوعاً وتغذوية، بما فيها الماشية الصغ�ي
. ىلي ن لالستخدام الم�ن

لماذا: تحتاج العائالت إىل أغذية متنوعة من حيث الكمية والجودة المناسبة 

لتلبية احتياجاتها من الغذاء والدخل عىل مدار السنة.
ي يمكن لالأ� المزارعة القيام بها 

كيف: إليكم بعض الأمثلة عىل الأعمال ال�ت
لزراعة أطعمة أك�ش تنوعاً وتغذوية:

• ي وفول الصويا واللوبياء والبازيالء 	
زراعة البقوليات، كالفول السودا�ن

ي 
الأرضية والفاصولياء. ويمكن للفاصولياء أن تعطي ثالثة محاصيل �ن
ي 

ي جميع مراحل نموها - الأوراق، والقرون ال�ت
السنة وتوفر الغذاء �ن

تغّلفها، والبذور الطازجة، وحبوب البقول.
• وات لرفع مستوى حصول الأ�ة عىل الطعام 	 زراعة حدائق الخرصن

ي بالمكونات التغذوية.
الغ�ن

• ي 	
تربية الدجاج للحصول عىل اللحم أو البيض. تربية بعض الموا�ش

. ي
ن الحيوا�ن وت�ي ة كمصدر دخل جيد ومصدر لل�ب الصغ�ي

• نتاج الغذاء عىل مدار السنة.	 رّي الحقول والحدائق، إن أمكن، لإ
• ي تنتقل 	

السيطرة عىل المياه الآسنة للحّد من مخاطر انتشار الأمراض ال�ت
عن طريق الماء.

حماية الموارد الطبيعية من خالل اتباع الممارسات الزراعية الجيدة.
بة والمياه، هو أمر  لماذا: وجود الموارد الطبيعية الصحية، بما فيها ال�ت

وري لتعزيز وزيادة إنتاج الأغذية المتنوعة. رصن
ي تحمي الموارد 

كيف: إليكم بعض الأمثلة عىل الممارسات الزراعية الجيدة ال�ت
الطبيعية الالزمة لزراعة الأطعمة المتنوعة والتغذوية.

• ي الوقت المناسب للحصول عىل 	
ي وقت مبكر وزراعتها �ن

تحض�ي الحقول �ن
محاصيل جيدة وحماية جودة المحصول.

• ي 	
ي المحصول كزراعة الذرة مع البقوليات، مثل الفول السودا�ن

التنويع �ن
واللوبياء والبازيالء، وتدوير المحاصيل كل موسم.

• بة.	 ي الحقل لحمايته من تآكل ال�ت
ترك بقايا المحصول �ن

• ممارسة التخزين الآمن واستخدام المواد الكيماوية الزراعية. ويجب 	
تخزين هذه المواد بعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن المواد الغذائية 

والتقّيد دائماً بالتعليمات المبينة عىل العبوة.

زيادة مستوى تغذية الأ�ة من خالل ممارسات المعالجة والحفظ والتخزين 
ي المزرعة.

�ن
لماذا: اتباع ممارسات جيدة ما بعد المحصول من شأنه الحّد من خسائر 

ي 
ن مستوى سالمة الغذاء والحفاظ عىل المكونات الغذائية �ن المحصول وتحس�ي
ىلي عىل مدار السنة.

ن الغذاء بحيث يتوفر طعام أك�ش وأفضل لالستهالك الم�ن

ي اليومي الموىص به
الهرم الغذا�ئ

الدهون والزيوت 
والحلويات

الحليب والألبان 
والأجبان

وات خرصن

اللحوم والدواجن والأسماك
الفاصولياء المجففة
 والبيض والمكّ�ات

ن وحبوب  خ�ب
وأرز ومعكرونة

فواكه

اءها وتناولها أثر كب�ي عىل  ي تختار/ين زراعتها و�ش
لماذا: إن لأنواع الأغذية ال�ت

صحة أ�تك وعىل البيئة والموارد. ويحتاج جميع الأشخاص، خاصة النساء 
ي متنوع 

الحوامل والمرضعات والأطفال دون سّن الثانية، إىل نظام غذا�أ
نتاجية. ومتوازن للتمتع بالقوة والصحة والإ

ي يمكن من خاللها الحفاظ عىل المكونات 
كيف: إليكم بعض الطرق ال�ت

ي الغذاء، وتمديد مدة صالحيته والحّد من الهدر فيه:
التغذوية �ن

وات: الفواكه والخرصن
• وات الطازجة فقط.	 احرص/ي دائماً عىل حفظ الفواكه والخرصن
• وات باستخدام مجفف شمسي أو 	 قم/قومي بتجفيف الفواكه والخرصن

ي الظل بعيداً عن الحيوانات.
ة نظيفة توضع �ن عىل حص�ي

• استخدم/ي عبوات نظيفة وجافة للتخزين.	

المحاصيل الرئيسية والبقوليات:
• ي الظل عىل حصائر نظيفة 	

قم/قومي بتجفيف الحبوب والبقوليات �ن
بعيداً عن الحيوانات.

• ي معالجة وتجفيف المنيهوت )الكسافا( 	
يجب اتباع الطرق الصحيحة �ن

للحّد من مخاطر التسمم بالسيانيد.
• ي تغّلفها والحبوب المفتتة 	

قم/قومي بإزالة الحىص والقش والقرون ال�ت
قبل تخزين الذرة والبقوليات.

• ل تقم/تقومي أبدًا بتخزين أية حبوب تظهر عليها عالمات العفن أو أية 	
ار أخرى. أرصن

قبل إعداد الطعام، احرص/ي دائماً عىل غسل يديك. اغسل/ي يديك بعد استخدام 
المرحاض أو تغي�ي الحفاضات أو التعامل مع الحيوانات، واستخدم/ي المواد 

الكيماوية الزراعية لمنع انتشار الأمراض أو تلوث الطعام.

اء وأكل طعام متنوع ومغّذ أك�ش باتباع »الهرم  قم/قومي بزراعة و�ش
ي اليومي الموىص به«

الغذا�ئ
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¹ لإلطالع عىل مجريات االجتامع، أنظر

http://ingenaes.illinois.edu/zambia-nutrition-wksp 

التي ميكن أن تسبب اإلرباك أو الرتاخي. وقد وجد مرشوع دمج الجندرة 
االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد الزراعي ورشكاؤه أمثلة عىل 

وجود تناقض يف املعلومات املتاحة لألرس املزارعة.

فعىل سبيل املثال، اعتمدت إحدى املنظامت رسائل تغذية مأخوذة من 
إرشادات ُوضعت يف جنوب رشق آسيا وركزت بشكل رئييس عىل سوء 

التغذية الحاد. وهذه الرسائل مل تنسجم مع إرشادات التغذية الوطنية 
ومل تتناول الشكل األكرث شيوعاً لسوء التغذية بني األطفال دون سّن 

الثانية يف زامبيا، أال وهو التقزّم. وهناك بعض املنظامت غري الحكومية 
التي شجعت عىل استهالك ثالث مجموعات من الغذاء، يف حني تحدثت 

منظامت أخرى عن أربع أو ست مجموعات من الغذاء.

انطالقاً من املشاورات األولية التي متت عام 2016 بني وزارة الزراعة 
ومرشوع دمج الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد 

الزراعي، متت بالرشاكة بينهام إقامة ورشة عمل يف لوساكا جمعت 37 
ممثالً عن القطاع العام والخاص وقطاع املنظامت غري الحكومية. وتبادل 

املشاركون تجاربهم حول دمج التغذية ضمن خدمات اإلرشاد الزراعي 
ونفذوا عمالً جامعياً استطاعوا من خالله تحديد مسار نحو تحقيق 

التكامل يف رسائل التغذية. وقد حددت املجموعات رسائل تغذية ذات 
صلة باملامرسات واملنتجات الزراعية والتي تنرشها وزارة الزراعة وغريها 

من الوزارات: الزراعة املحافظة عىل املوارد؛ والبذور املدعومة من 
الحكومة ورزم املدخالت الزراعية؛ ومعالجة األغذية، وحفظها وتخزينها؛ 
وتربية األسامك واملوايش. وقد استشهدت كل مجموعة بخدمات اإلرشاد 

الزراعي كوسيلة لتشارك معلومات التغذية مع األرس املزارعة¹.

شكلت ورشة العمل األساس الذي انطلق منه التعاون بني مرشوع دمج 
الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد الزراعي وقسم 

الغذاء والتغذية يف وزارة الزراعة لتطوير رسائل ميكن ملسؤويل توسيع 
املخيامت تعميمها عىل األرس املزارعة. وقد حرص مرشوع دمج الجندرة 

االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد الزراعي عىل تحقيق 
االنسجام مع اإلرشادات التشغيلية الخاصة بقسم الغذاء والتغذية التي 
وضعتها وزارة الزراعة، والتي تركز عىل التدخالت التي من شأنها تعظيم 
أثر الزراعة عىل تغذية األرسة، مبا يف ذلك إنتاج أطعمة متنوعة وتغذوية 

وتحسني مامرسات ما بعد الحصاد ومتكني املرأة.

قدم مرشوع دمج الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد 
الزراعي INGENAES الدعم لوزارة الزراعة يف توليف الرسائل وتنقيحها 

بحيث تكون ذات لغة واضحة ومفهومة من قبل الوسطاء الذين 
يعممونها مبارشة عىل األرس املزارعة. وقد تم إجراء اختبار سابق للرسائل 

مع طاقم وحدة املعلومات والتدريب يف الوزارة.

وبعد إجراء االختبار السابق، حدد كل من مرشوع دمج الجندرة 
االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد الزراعي ووزارة الزراعة 

خمس رسائل رئيسية ذات أولوية وتنسجم أيضاً مع التوصيات العاملية 
الخاصة بتحسني التغذية من خالل الزراعة )منظمة الغذاء والزراعة/

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية/برنامج الغذاء العاملي 2015(. وتقرتن 
كل رسالة بعبارة تصف العالقة بني الغذاء والزراعة والتغذية مع خطوات 

توضيحية صغرية ميكن لألرس اتخاذها الختبار مامرساتها. تركز الرسائل 
الرئيسية عىل:

إنتاج أطعمة أكرث تنوعاً وتغذوية.. 1
حامية املوارد الطبيعية.. 2
مامرسات املعالجة والحفظ والتخزين التي تتم يف املزرعة.. 3

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

استهالك املزيد من األطعمة املتنوعة والتغذوية.. 4
تقدير دور املرأة يف الزراعة.. 5

الدروس المستفادة والخطوات الالحقة
متت مواجهة العديد من التحّديات يف جميع مراحل هذه العملية. 

يشجع برنامج األيام الحرجة عىل تنفيذ قامئة من األعامل ذات األولوية 
والتي تُعد أساسية للوصول إىل مستوى تغذية أفضل خالل تنفيذ برنامج 

األيام الحرجة الـ1000 األوىل. ومع ذلك، ليس من الضوري أن تكون 
هذه األعامل متوافقة مع واجبات خدمات اإلرشاد الزراعي. فعىل 

سبيل املثال، من األفضل ترك مهمة توفري مكمالت فيتامني أ لألخصائيني 
الصحيني، بينام تندرج مسألة تنويع اإلنتاج مبا يناسب فرص التسويق 

واحتياجات االستهالك األرسي ضمن مسؤوليات خدمات اإلرشاد الزراعي. 
يف الوقت الذي يدخل فيه برنامج األيام الحرجة مرحلته الثانية، نأمل 
أن يستفيد التنسيق فيام بني الوزارات من مزايا كل قطاع يف التصدي 

للمسببات الرئيسية لسوء التغذية.

يتم حالياً يف عام 2017 توزيع نسخة جديدة من دليل التخطيط واملوارد 
الخاص مبسؤويل خدمات اإلرشاد الزراعي PREGEO عىل مسؤويل 
توسع املخيامت يف جميع أنحاء زامبيا. وهذا الدليل هو مبثابة مورد 

ميكن ملسؤويل توسع املخيامت الرجوع إليه للحصول عىل معلومات حول 
اإلنتاج الزراعي والتوسع التشاريك. كام يساعدهم يف تخطيط األنشطة 

اليومية ويوفر التوجيه للمرشفني يف مراقبة ودعم خدمات اإلرشاد 
الزراعي. وتشمل النسخة الجديدة رسائل خدمات اإلرشاد الزراعي 

النهائية الحساسة للتغذية.

يواصل مرشوع دمج الجندرة االجتامعية والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد 
الزراعي العمل مع وزارة الزراعة وغريها من أصحاب املصالح لتحديد 
الفرص املناسبة لتثقيف مسؤويل توسع املخيامت حول رسائل التغذية 
 SUN هذه. مع الحفاظ عىل االلتزام مع حركة توسيع نطاق التغذية

وبرنامج األيام الحرجة MCDP، يأمل مرشوع دمج الجندرة االجتامعية 
والتغذية ضمن خدمات اإلرشاد الزراعي توفري موارد إضافية لتعزيز 

الجهود الهادفة إىل تشجيع خدمات اإلرشاد الزراعي الحساسة للتغذية 
يف زامبيا. وقد تشمل هذه الفرص عقد تدريب ما قبل تنفيذ الخدمات 

لرفد الطاقم املستقبيل لخدمات اإلرشاد الزراعي باملعرفة األساسية 
مبوضوع التغذية فيام يتعلق بالسياق الذي سيعملون فيه، وكذلك توفري 

فرص تدريب أثناء تقديم الخدمات لبناء قدرات مزودي خدمات اإلرشاد 
الزراعي الحاليني.

املراجع
مكتب اإلحصاء املركزي 2015.املسح الدميغرايف والصحي يف زامبيا، 2013-

2014.لوساكا، زامبيا: حكومة زامبيا.

منظمة الغذاء والزراعة/الصندوق الدويل للتنمية الزراعية/برنامج الغذاء 
العاملي 2015. وضع انعدام األمن الغذايئ يف العامل. روما، إيطاليا: منظمة 

األغذية والزراعة.

استمعوا إىل لقاء مع الكّتاب عىل قناة 
ENN »ي الطوارئ

بودكاست »شبكة التغذية �ن
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وضع تقييمات لحتياجات تطوير قدرات قطاع 
ي إثيوبيا

الزراعة فيما يتعلق بالتغذية �ن
ي التنمية الزراعية والريفية ويقود 

ووركيتشو جاتينو )فوق( هو خب�ي �ن
ي إثيوبيا 

الفريق الجتماعي والقتصادي التابع لمنظمة الغذاء والزراعة �ن
كة مع الأمم  ويعمل عىل تنسيق الأنشطة متعددة القطاعات والمش�ت

ي والحماية الجتماعية.
ي مجالت التغذية والأمن الغذا�أ

المتحدة �ن
ي قسم أنظمة التغذية 

تشارلوت دوفور )أسفل( هي مسؤولة التغذية �ن
والغذاء التابع لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة لالأمم المتحدة، وهي 

ي الزراعة الحساسة للتغذية والأنظمة الغذائية.
متخصصة �ن

خلفية عامة
تعزز االلتزام السيايس املميز لحكومة إثيوبيا من خالل إعالن سيغوتا 

واالسرتاتيجية الوطنية للتغذية )2008( والربنامج الوطني للتغذية. وقد 
أكدت وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية التزامها من خالل توحيد عمل 

التغذية يف برامج رئيسية مثل برنامج النمو الزراعي AGP( 2-2( وبرنامج 
شبكة األمان اإلنتاجية الرابع )PSNP-4( وتبني الخطة االسرتاتيجية 
للزراعة الحساسة للتغذية لألعوام NSASP( 2021-2016(. وقد تم 

تصميم الخطة االسرتاتيجية للزراعة الحساسة للتغذية من خالل إجراء 
مشاورات مع العديد من أصحاب املصالح. وهي تنطوي عىل األهداف 
الرئيسية التالية: زيادة مستوى اإلنتاج؛ وحصول جميع الناس ويف كافة 

األوقات عىل أغذية متنوعة وآمنة وغنية باملغذيات من املصادر الحيوانية 
والنباتية واستهالكها؛ وتعزيز صمود الفئات السكانية املستضعفة 

باستخدام برامج التحويل االجتامعي؛ وتبني موضوع الجندرة االجتامعية 
يف الزراعة؛ وتعزيز التنسيق ما بني القطاعات املتعددة؛ وتحسني آلية 

مراقبة أثر الزراعة عىل التغذية.

يتطلب تطبيق االسرتاتيجيات جهوداً حثيثة لتطوير قدرات الزراعة 
الحساسة للتغذية. لكن قدرات من؟ وللقيام مباذا؟ تستعرض هذه املقالة 

أهمية تقييامت احتياجات القدرات املؤسساتية وتقييامت احتياجات 
التعلم الفردي )أنظر املربع 1( واستخدام الطرق التشاركية كوسيلة فعالة 

لجمع املعلومات مع الوصول إىل إجامع عىل أولويات تطوير القدرات.

تعزيز القدرات للزراعة الحساسة للتغذية
غالباً ما تُفهم عملية بناء القدرات لقطاع الزراعة الحساسة للتغذية 

عىل أنها توفري تدريب حول التغذية للعاملني يف مجال اإلرشاد الزراعي. 
ومع ذلك، يحتاج قطاع الزراعة الحساسة للتغذية إىل مجموعة متنوعة 
من املهامت واملسؤوليات واملشاركة عىل عدة مستويات. وبالتايل فوض 

فريق العمل الفني الزراعي التابع لوزارة الزراعة واملوارد الطبيعية 
منظمة الغذاء والزراعة - بدعم من املفوضية األوروبية - لتطبيق تقييم 

الحتياجات تطوير القدرات متهيداً لتنفيذ الخطة االسرتاتيجية للزراعة 
الحساسة للتغذية.

استجابة  لهذا الطلب، قامت منظمة الغذاء والزراعة ووزارة الزراعة 
واملوارد الطبيعية بتنظيم ورش عمل تقييم احتياجات تطوير القدرات 
املؤسساتية عىل املستوى الفدرايل ومستوى األقاليم¹ وكان لهذه الورش 

هدفان: 1( تحديد نقاط القوة والضعف يف قدرات قطاع الزراعة 
الحساسة للتغذية، و2( توفري التدريب حول املفاهيم االساسية وطرق 

العمل يف قطاع الزراعة الحساسة للتغذية.  

وقد حض ورش العمل مشاركون من وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية 
ووزاريت الرثوة الحيوانية والسمكية، ووزاريت الصحة والتعليم، ورشكاء 

التنمية، ومنظامت املجتمع املدين. وتم تنظيم ورش العمل عىل مرحلتني:
• أوالً، قام املشاركون بإعداد متارين شجرة املشاكل والحلول لسوء 	

التغذية حسب مجموعات كسب الرزق² )مزارعني من أصحاب 
املزارع الصغرية: حضيني ال ميلكون أرضاً؛ رعاة مستضعفني/فقراء 

والفقراء الحضيني( للوصول إىل فهم مشرتك حول ما تعنيه الزراعة 
الحساسة للتغذية واألنظمة الغذائية وتحديد األولويات التي تجعل 

الزراعة حساسة للتغذية لكل مجموعة من مجموعات كسب 
الرزق.

• ثانياً، قام املشاركون بتقييم القدرات املؤسساتية وبيئة التمكني 	
للزراعة الحساسة للتغذية. وقد عمل املشاركون عىل شكل 

مجموعات لتحديد أصحاب املصالح الذين يشاركون، أو من 
املفرتض أن يشاركوا، يف الزراعة الحساسة للتغذية والتقييم النوعي 

لقدراتها من أجل:
بلورة ومراجعة سياسات الزراعة الحساسة للتغذية.   -       

وضع وتنفيذ برامج الزراعة الحساسة للتغذية.  -  
مراقبة النتائج.  -  

التنسيق مع األطراف الحكومية وغري الحكومية الناشطة يف    -  
              مجال التغذية.

استندت منهجية العمل عىل نهج تطوير قدرات منظمة الغذاء والزراعة³ 
وشبكة األمم املتحدة لرزمة توجيه تقييم قدرات التغذية التي طورتها 

حركة توسيع نطاق التغذية 4SUN. وقد تضمنت ورش العمل وعروضاً 

¹املستويات اإلدارية تشمل ما ييل: االتحادي، واإلقليم، واملنطقة، واملحافظة، والوحدة املحلية. 
ومن األقاليم املشمولة أوروميا وأمهرة وتيغراي وأفار.

²استخدام منهجية منظمة الغذاء والزراعة »التوافق عىل مسببات سوء التغذية التخاذ إجراءات 
a-i3516e.pdf/3/www.fao.org :»مشرتكة

 org/capacity-development/resources/fao-learning-material/learning- ³
/modules/en

 UN Network for( 4شبكة منظومة األمم املتحدة املعنية بحركة توسيع نطاق التغذية

SUN(2016. رزمة توجيه تقييم قدرات التغذية. متوفرة عىل موقع شبكة األمم املتحدة 
.UN SUN املعنية بحركة توسيع نطاق التغذية
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تقدميية حول مسوح احتياجات القدرات التي تنفذها حالياً جهات 
رشيكة يف إثيوبيا، وكذلك الدروس املستفادة من برامج تطوير قدرات 

برامج الزراعة الحساسة للتغذية القامئة.

من بني نقاط قوة القدرات التي حددها املشاركون هناك اسرتاتيجية 
الزراعة الحساسة للتغذية التي وضعتها وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية، 
وفريق حالة التغذية، ومجموعة العمل الفنية TWG التي تدعم جعل 

التغذية مرتكزاً أساسياً يف الزراعة. وتتخذ برامج رئيسية )مثل برنامج 
النمو الزراعي( خطوات فاعلة لوضع التغذية يف صلب األعامل الزراعية. 

وهناك قدرات داخل الدولة لجمع بيانات حول استهالك الغذاء، وهو 
مؤرش رئييس لربامج الزراعة الحساسة للتغذية.

وقد حدد املشاركون املجاالت العامة التالية كأولويات لتطوير القدرات:
• نرش الوعي وعقد التدريبات حول برامج الزراعة الحساسة للتغذية 	

بني الطواقم عىل نطاق أوسع، سواًء عىل املستوى الفدرايل أو عىل 
مستوى املحافظات واألقاليم.

• تعزيز التنسيق فيام بني القطاعات املتعددة، خاصة عىل املستويات 	
الالمركزية حيث يكون التواصل بني هيئات تنسيق الربامج الزراعية 

وهيئات تنسيق برامج التغذية محدوداً. 
• منارصة عالية املستوى لتعزيز االلتزام السيايس بربامج الزراعة 	

الحساسة للتغذية يف جميع الوزارات املعنية )مبا فيها وزارة الرثوة 
الحيوانية والسمكية( وعىل جميع مستويات عملية اتخاذ القرار.

• تعزيز الهيكلية الحكومية الخاصة بربامج الزراعة الحساسة للتغذية، 	
وخاصة من خالل تعزيز صالحية مستشاري التغذية يف صنع 

القرارات وضامن تقديم دعم أكرب لربامج التغذية يف قطاع الرثوة 
الحيوانية والسمكية.

• ضامن تناول قضية التغذية يف أطر عمل السياسات الرئيسية 	
املتعلقة بالغذاء والزراعة.

• مراقبة برامج الزراعة الحساسة للتغذية، وعىل وجه التحديد من 	
خالل استخدام مؤرشات النظام الغذايئ الفردي بشكل أكرب )مثل 

الحّد األدىن من النظام الغذايئ الخاص باملرأة( وتحقيق دمج أفضل 
بني البيانات الصحية والبيانات الزراعية.

تُستخدم نتائج ورش العمل لبلورة عملية تصميم وتنفيذ أنشطة تطوير 
قدرات أفضل تنسيقاً لربامج الزراعة الحساسة للتغذية التي تقودها 

الحكومة وتحظى بدعم وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 
ورشكاء التنمية عىل املستوى االتحادي ومستوى املحافظات يف إثيوبيا.

ي مجال 
ن �ن تقييمات احتياجات التعلم: حالة العامل�ي

رشاد الزراعي الإ
ركز تقييم احتياجات القدرات التشاريك املبني أعاله عىل القدرات 
املؤسساتية وبيئة التمكني، لكن من الهام أيضاً الرتكيز عىل األفراد 

املسؤولني عن تنفيذ املهامت املحددة. ومن بني هؤالء صّناع السياسات 
واملستشارون ومصممو الربامج ومنفذوها وخرباء البيانات والعاملون يف 

مجال اإلرشاد الزراعي واملزراعون. ويتطلب تحقيق عملية تطوير قدرات 
فّعالة تحديد ما ميكن لهؤالء القيام به لصالح الربامج الزراعية الحساسة 
للتغذية، وما الذي يحتاجون إىل معرفته ومعرفة كيفية أداء دورهم عىل 

أكمل وجه.

وقد جعلت وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية بالفعل من عملية تطوير 
قدرات العاملني يف مجال اإلرشاد الزراعي لصالح التغذية أولوية لها. 
وقامت بدعم من منظمة الغذاء والزراعة بتشكيل مجموعة العمل 

الفنية التي تضم املنظامت غري الحكومية ورشكاء التنمية بهدف إعداد 
مواد تدريب مرجعية لهذه الفئة املستهدفة. وتبني الدروس املستفادة 

من التجارب الحالية يف أفريقيا أن املواد التدريبية حول التغذية 
الخاصة بالعاملني يف مجال اإلرشاد الزراعي غالباً ما تستند إىل املواد 

املعدة لعاميل الصحة املجتمعية وال تتم مواءمتها مبا يتناسب مع املهام 
املنوطة بأطراف اإلرشاد الزراعي ومع احتياجاتهم التعلمية، ما يؤدي إىل 

محدودية فهم واستخدام التدريبات. ولتجنب هذا الوضع، قامت مديرية 
اإلرشاد الزراعي يف وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية ومنظمة الغذاء 

والزراعة بتنفيذ تقييم احتياجات تعلم تشاريك.

وقد انطوت الخطوة األوىل عىل إعداد »تقرير حكومي« يصف فئات 
العاملني يف مجال اإلرشاد الزراعي5، واختصاصاتهم ومسؤولياتهم، واملهام 

املرتبطة بالتغذية التي قد يُطلب منهم القيام بها، واملعرفة واملهارات 
التي سيحتاجون إليها لتأدية هذه املهام. وقد متت مناقشة نتائج التقرير 

الحكومي يف ورشة عمل ضّمت أصحاب مصالح متعددين يف شهر 
ديسمرب/كانون األول 2016، حيث قام املشاركون بتحديد احتياجات 

التعلم املشرتكة والخاصة لكل فئة من فئات العاملني يف مجال اإلرشاد 
الزراعي. اشتملت احتياجات املعرفة الرئيسية عىل: أنواع ومسببات 

وتبعات سوء التغذية؛ مسارات األثر بني الزراعة/الرثوة الحيوانية/
الرثوة السمكية والتغذية؛ واألنظمة الغذائية الصحية والقيمة التغذوية 

لألطعمة؛ وأدوار الجندرة االجتامعية والتغذية؛ وأدوار القطاعات 
املختلفة يف التغذية. واشتملت احتياجات املهارات الرئيسية عىل تحليل 

مسببات سوء التغذية عىل املستوى املحيل؛ وتحسني مستوى إنتاج 
ومعالجة األطعمة التغذوية )مبا فيها منتجات الفواكه والخضوات 

واملاشية واألسامك(؛ وحمالت تغيري السلوك؛ والعمل مع فرق متعددة 
االختصاصات. وتشكل النتائج أساساً ملنهج شامل ميكن مواءمته حسب 

احتياجات األطراف الفاعلة يف مجال اإلرشاد الزراعي، والذي يوجه عملية 
إعداد املواد التدريبية التي تعتمدها وزارة الزراعة واملوارد الطبيعية.

الدروس المستفادة
إن ضامن نجاح عملية تطوير القدرات يف الربامج الزراعية الحساسة 

للتغذية يتطلب مواءمة التدريبات والدعم املقدم مبا يتناسب مع 
احتياجات األخصائيني الزراعيني املشاركني يف هذه الربامج. تتطلب طرق 

تنفيذ تقييم احتياجات تطوير القدرات التشاريك وتقييامت احتياجات 
التعلم التزاماً عىل املدى الطويل، لكنها تبقى طرقاً فعالة يف ضامن 

5كانت فئات العاملني يف مجال اإلرشاد الزراعي عىل النحو التايل: املحاصيل، والرثوة الحيوانية، 

واملوارد الطبيعية، وخرباء تنسيق الجمعيات التعاونية املعنية بصحة الحيوانات واملزارعني، 

ورئيس وحدة العاملني يف التطوير الزراعي.

الزاوية 1     التعريفات

 يركز أي تقييم لحتياجات القدرات عادة عىل الأبعاد الثالثة 
ن والمنظمات القوية.  لتطوير القدرات، وخاصة بيئة التمك�ي

ويسعى هذا التقييم إىل تحديد نقاط القوة والضعف وسبل 
معالجة نقاط الضعف.

ي تطوير 
يركز أي تقييم لحتياجات التعلم عىل البعد الفردي �ن

القدرات من أجل التعرف عىل ملفات الأطراف المشاركة، وتحديد 
ي يجب عليهم القيام بها، وما يحتاجون إىل معرفته 

المهمات ال�ت
لأداء هذه المهمات.
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جوديث كابوري )إىل اليسار( هي مسؤولة المنارصة 
قليمي لمنظمة العمل ضد الجوع  ي المكتب الإ

�ن
ACF. وكانت قد عملت قبل ذلك لمدة تسع سنوات 

ي مجال البث 
ي بوركينا فاسو، و�ن

ي وزارة الصحة �ن
�ن

ذاعي لمدة ست سنوات. الإ
قليمي لمنظمة العمل ضد الجوع  ي المكتب الإ

( تعمل مسؤولة المنارصة �ن ن ا )إىل اليم�ي لورا س�ي
ي مدينة 

منذ عام 2016. وكانت قد عملت قبل ذلك لمدة أربع سنوات لدى السفارة الفرنسية �ن
ي مجال قضايا التنمية المستدامة.

نيويورك حيث اشتغلت �ن

NUTRITION EXCHANGE

املقاالت األصلية

االستهداف االسرتاتيجي لجهود تطوير القدرات وبلورة رؤية مشرتكة 
وتحديد أولويات مشرتكة متّكن الرشكاء من تنسيق جهودهم الرامية إىل 

توسيع نطاق الربامج الزراعية الحساسة للتغذية.

متثلت أبرز التحديات التي متت مواجهتها يف التجربة اإلثيوبية يف الوقت 
الالزم ملواءمة موارد املساندة املالية والفنية املطلوبة ومدى مشاركة 

كافة أصحاب املصالح، إضافة إىل اإلرهاق الذي صاحب عمليات التشاور 
املتعددة، والحاجة إىل اإلبقاء عىل التواصل بعد انتهاء ورش العمل. لكن 

من خالل تقييامت ورشة العمل، أكد املشاركون عىل أن التمرين كان 
وثيق الصلة وفّعاالً. ومن بني عوامل النجاح الرئيسية القيادة الحكومية 

القوية التي تجلت يف هذه العملية واستعداد وحامسة الرشكاء عىل 
العمل معاً وتشارك املعرفة واملوارد والخربات.

شكر وتقدير: هذه املقالة والعملية التي تصفها هي حصيلة جهد 
جامعي أسهم فيه بشكل رئييس كل من سايل بريمان )مسؤولة قسم 

تطوير القدرات، املقّر الرئييس ملنظمة الغذاء والزراعة(، وروبريت فانغو 
)مستشار التغذية، منظمة الغذاء والزراعة يف إثيوبيا(، وطارق كاسايي 

)مستشار التغذية، منظمة الغذاء والزراعة يف إثيوبيا( وضياء ساناو 
)مسؤول التغذية، منظمة الغذاء والزراعة يف رشق أفريقيا(.

املراجع
منظمة الغذاء والزراعة، 2017: دمج التغذية يف خدمات اإلرشاد الزراعي 

يف أفريقيا - مراجعة مكتبية لدراسات حالة يف الدولة، املواد التدريبية 
 www.fao.org/3/a-i6891e.pdf  السابقة لتنفيذ الخدمات وأثناء التنفيذ

ي غرب أفريقيا:
المنارصة من أجل التغذية �ن

ي مع 
دور تحالفات منظمات المجتمع المد�ن

SUN حركة توسيع نطاق التغذية

المقدمة
تعترب املنارصة ركيزة أساسية يف مكافحة سوء التغذية يف غرب أفريقيا. 
يف عام 2012، قررت منظمة العمل ضد الجوع االستثامر عىل املستوى 

اإلقليمي يف بناء قدرات مؤسسات املجتمع املدين وتشارك املعرفة 
والخربات من خالل تنفيذ مرشوع ملدة ثالث سنوات رشح منارصين 

للتغذية من مؤسسات املجتمع املدين املحيل يف 12 دولة )بوركينا فاسو، 
وتشاد، وغينيا، وساحل العاج، وليبرييا، ومدغشقر، ومايل، وموريتانيا، 

والنيجر، ونيجرييا، والسنغال، وسرياليون(. ومتثل دورهم يف حشد أصحاب 
املصالح من أجل تأسيس تحالف بني مؤسسات املجتمع املدين وحركة 
توسيع نطاق التغذية يف الدول التي مل يكن يوجد فيها تحالف مامثل، 

ووضع وتنفيذ خطط منارصة محلية، والتأثري يف سياسات التغذية، وتشارك 
التجارب والخربات، واملشاركة يف زيارات تبادل التعلم بني الدول.

فعاليات المنارصة
لقد تم تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية عىل مدى سنوات املرشوع 

الثالث. ومن بني هذه الفعاليات، تم عقد تدريب عىل املنارصة لـ25 
عضواً من تحالف مؤسسات املجتمع املدين من غرب أفريقيا يف أكتوبر/
ترشين األول 2013. وقد شكل هذا التدريب انطالقة سلسلة من ورش 
العمل اإلقليمية السنوية عىل مدار أسبوع لكل ورشة خالل األعوام من 

2013 إىل 2017. وقد هدفت ورش العمل هذه إىل تعزيز قدرات أعضاء 

تحالف مؤسسات املجتمع املدين من خالل تبادل املعرفة والخربات 
وتخطيط أنشطة املنارصة املشرتكة. ورش العمل هذه أثارت نقاشات 
حول بناء القدرات عىل املستوى اإلقليمي، وسلطت الضوء عىل قيمة 
املنارصة بني القطاعات املتعددة، وبحثت سبل دمج أهداف التغذية 

ضمن القطاعات ذات العالقة، كالزراعة واملياه والرصف الصحي والنظافة 
العامة.

تشارك تجارب المنارصة
شكلت ورش عمل املنارصة فرصة لتحالف مؤسسات املجتمع املدين 

ملناقشة كيفية مواءمة جهود املنارصة التي يبذلونها مع الخطط الوطنية 
وكيفية بناء عالقات عمل ناجحة مع منسقي االتصال الحكوميني لدى 

حركة توسيع نطاق التغذية ومنصات أصحاب املصالح املتعددين. وأثناء 
سري املرشوع، ناقش املشاركون املنهجيات واألدوات املستخدمة يف التأثري 

عىل وضع السياسات العامة يف القطاعات املتعددة ومنارصة تخصيص 
املوازنات، إضافة إىل تشارك الخربات والتجارب وأفضل املامرسات - مبا 

فيها املشاركة مع الربملانيني ووسائل اإلعالم - وكذلك استعراض التحديات 
املشرتكة التي يواجهها تحالف مؤسسات املجتمع املدين مع حركة توسيع 
نطاق التغذية. فعىل سبيل املثال، عرضت دولة مايل تجربتها يف تأسيس 
شبكة من الربملانيني ملنارصة قضية التغذية، وهي شبكة فاعلة منذ عام 

2015. وقدمت كل من سرياليون وبوركينا فاسو والسنغال وموريتانيا 



25 NUTRITION EXCHANGE

أمثلة عىل التأثري عىل حكوماتها لزيادة مخصصات املوازنة لقضية التغذية 
مع تحديد بند معني لها يف املوازنة.

ومن تجارب املنارصة األخرى:
• دعم تبّني الترشيعات ذات الصلة يف غينيا كوناكري، مثل املدونة 	

الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب األم²؛
• منارصة زيادة االستثامر يف األنشطة الزراعية الحساسة للتغذية يف 	

السنغال.
• تشجيع استخدام األغذية املحلية لتغذية صغار األطفال يف 	

موريتانيا.
• رفع مستوى الوعي حول التغذية بني الحكومات والرشكاء 	

واملجتمعات يف واليات يويب وجيغاوة يف نيجرييا.
• دعم دمج قضية التغذية يف منهج التدريب الطبي لطلبة الطب يف 	

جامعة مايل.
• رفع مستوى تنسيق مؤسسات املجتمع املدين وتنفيذ أنشطة 	

منارصة منتظمة يف النيجر.
• تأسيس منصة لتحالف مؤسسات املجتمع املدين مع حركة توسيع 	

نطاق التغذية يف ليبرييا وبوركينا فاسو.

ي داكار
قليمية �ن ورشة العمل الإ

اجتمع ممثلون عن مؤسسات املجتمع املدين من 12 دولة تنشط فيها 
حركة توسيع نطاق التغذية SUN خالل ورشة عمل ُعقدت عىل مدار 
أربعة أيام يف داكار بالسنغال يف شهر مارس/آذار 2017. وقد هدفت 

ورشة العمل هذه إىل تعزيز قدرات املشاركني عىل تحليل السياسة العامة 
والتأثري عليها ومراقبتها، وكذلك استكشاف عدة مجاالت مفاهيمية 

للمنارصة. وقد تم توفري دعم من خرباء يف مجال املنارصة، ما أتاح الفرصة 
أمام تشارك الخربات والتعلم من التجارب باستخدام حقيبة أدوات املنارصة 

التي أعدتها منظمة العمل ضد الجوع³ وغريها من األدوات، مثل أدوات 
املنارصة RESULTS. التدريب استطاع أن يجمع بني التعلم النظري 

والتطبيق العميل باستخدام دراسات الحالة، وتنفيذ متارين جامعية وفردية 
ولعب أدوار. واتبعت ورشة العمل املنهج الشمويل املتثمل يف التخطيط 

املشرتك للمنارصة واشتملت عىل التخطيط والتحليل ووضع الغايات 
وتحديد املواد الالزمة للوصول إىل جميع الفئات املستهدفة. وساعدت 
النقاشات التي دارت حول سياسات التغذية ضمن القطاعات املتعددة 

املنارصين أيضاً عىل فهم مدى قوة املنارصة القامئة عىل األدلة، ورأى 
املشاركون يف االتصال والتواصل مجاالً رئيسياً لتحقيق مزيد من التطوير.

وأخرياً، خالل ورشة العمل تم التحضري لعقد ورشة عمل إقليمية مشرتكة 
حول املنارصة لتحالف مؤسسات املجتمع املدين مع حركة توسيع نطاق 

التغذية يف غرب أفريقيا بحيث تكون أهدافها عىل النحو التايل:
• تحسني مستوى املساءلة الحكومية للوفاء بااللتزامات السياسية 	

والتمويلية تجاه التغذية.
• تحسني مستوى التمويل الخاص بالتغذية يف غرب أفريقيا من خالل 	

متويل السياسات الوطنية للتغذية والسياسات القطاعية التي تسهم 
يف هذا املجال.

• بلورة وتطبيق ومراقبة سياسات عامة يتم وضعها بتأثري من املجتمع 	
املدين لصالح التغذية.

• وتعزيز قدرات مؤسسات املجتمع املدين يف غرب أفريقيا ليكون 	
صوتاً واحداً وموحداً.

ولكل هدف رئييس، تم تحديد أنشطة منارصة مشرتكة معينة سيتم 
تنفيذها من قبل شبكة العمل خالل العامني 2017 و2018. وهذا يشمل 

وثائق منارصة مشرتكة لفرص معينة مثل اجتامعات البنك الدويل أو 
منتديات املجموعة االقتصادية لدول أفريقيا الغربية )إكواس(، ومنارصة 

مفاهيمية حول أهداف التنمية املستدامة لعرضها عىل الربملانيني أو 
لوضع خطط وطنية للزراعة، وكذلك تنظيم زيارات بني الدول وتقديم 

إسهامات أثناء التجمع العاملي لحركة توسيع نطاق التغذية.

التحديات والخطوات الالحقة
خالل هذا التجمع، عملت مؤسسات تحالف املجتمع املدين وحركة 

توسيع نطاق التغذية معاً للتغلب عىل التحديات املشرتكة التي واجهتها. 
وهذه التحديات تشمل صعوبات الحصول عىل املعلومات املتعلقة 

مبيزانيات برامج التغذية ومراقبة مدى التقيد بااللتزامات السياسية )مثل 
التزامات التغذية من أجل النمو( التي تلتزم بها الحكومات والجهات 

املانحة الدولية؛ والحفاط عىل مستوى تنسيق جيد بني األطراف املشاركة 
وعىل العالقات مع الحكومات إلحراز تقدم معاً؛ واملشاكل التي متت 

مواجهتها أثناء العمل يف االتحاد؛ وأهمية وجود تواصل واضح وتحديد 
أدوار ومسؤوليات محددة. وما زال نقص التمويل واحد من التحّديات 

الرئيسية وكذلك عدم توفر الدعم املايل لتحالف مؤسسات املجتمع املدين 
مع حركة توسيع نطاق التغذية. وال ميكن ألي تنسيق واجتامعات إقليمية 

كورشة العمل هذه االستمرار دون وجود دعم مستدام لها. الخطوات 
الالحقة التي سيقوم تحالف مؤسسات املجتمع املدين وحركة توسيع 

نطاق التغذية باتخاذها يف منطقة غرب أفريقيا هي:
• املنارصة مع الجهات املانحة لتمويل التحالف الوطني ملؤسسات 	

املجتمع املدين وحركة توسيع نطاق التغذية من أجل تعزيز التغذية 
عىل مستوى الدولة.

• تنفيذ األنشطة املشمولة يف خطة عمل املنارصة اإلقليمية املشرتكة.	
• إنتاج ونرش نرشات تعريفية وأدوات منارصة.	
• االستمرار يف تبادل قصص نجاح املنارصة.	
• ومواصلة تنظيم ورش العمل اإلقليمية سنوياً.	

مالحظة: خطة عمل املنارصة اإلقليمية متوفرة عند الطلب لدى املكتب 
اإلقليمي ملنظمة العمل ضد الجوع يف منطقة غرب أفريقيا. عنوان الربيد 

lserra@wa.acfspain.org اإللكرتوين: 

املقاالت األصلية

www.actioncontrelafaim.org/en/node/79678  ¹

²املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب األم )منظمة الصحة العاملية، 

http:// .)1981( وقرارات جمعية الصحة العاملية الالحقة ذات الصلة )املدونة

ibfan.org/the-full-code

www.actioncontrelafaim.org/fr/actualites/publications ³

ي 
ي �ن

بناء شبكة منارصين للتغذية من المجتمع المد�ن
غرب أفريقيا

ي 
تتشكل شبكة منارصي التغذية¹ من أعضاء رفيعي المستوى �ن

ي مجال التغذية/المنارصة 
اء �ن ي ومن خ�ب

منظمات المجتمع المد�ن
ي مجال 

ي منظمة العمل ضد الجوع. وانطالقاً من قدراتهم �ن
�ن

اكة مع المنظمات  اء �ش التغذية والمنارصة، عقد هؤلء الخ�ب
ي بهدف 

غ�ي الحكومية الوطنية وتحالف منظمات المجتمع المد�ن
ي 

ن الوط�ن ن وضع التغذية عىل المستوي�ي العمل عىل تحس�ي
قليمي. والإ
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ي مديرة برامج التغذية لدى الهيئة الطبية الدولية IMC، بعثة كينيا. وهي حاصلة عىل درجة 
ن إىل اليسار( فريدا مو�ت )من اليم�ي

.Eastern Africa Baraton ي الغذاء والتغذية من جامعة
البكالوريوس �ن

ي مجال برامج 
ي سنوات �ن

ة ثما�ن ي ماغوري موغو مسؤولة تطوير قدرات التغذية الوطنية لدى الهيئة الطبية الدولية، وتتمع بخ�ب
إيري�ن

ي الغذاء والتغذية والغذائيات من جامعة إيجرتون.
التغذية العامة. وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس �ن

ي كينيا. وهي منسقة مجموعة العمل الفنية لبناء القدرات وحاصلة 
ن كاثياري منسقة تطوير قدرات التغذية لدى وزارة الصحة �ن كارول�ي

ي الغذاء والتغذية والغذائيات.
عىل درجة الماجست�ي �ن

ي الغذاء والتغذية 
ي كينيا منذ عام 2009. وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس �ن

أوليفيا أغوتو تعمل كمسؤولة تغذية لدى اليونيسف �ن
والغذائيات من جامعة إيجرتون.

ي أنظمة المعلومات. وهي حاصلة عىل درجة 
ي كينيا، ومتخصصة �ن

لوسي ماينا جاثيغي مسؤولة التغذية لدى مكتب اليونيسف �ن
ي الغذاء والتغذية والغذائيات.

ي الأوبئة التطبيقية ودرجة البكالوريوس �ن
الماجست�ي �ن

ي هذه المقالة عن وجهات نظرهن الشخصية وال 
مالحظة المؤلف: تع�ب آراء كل من أوليفيا أغوتو ولوسي ماينا جاثيغي الواردة �ف

تع�ب عن وجهة نظر اليونيسف.

ي كينيا: 
تعزيز قدرات التغذية �ن
وضع إطار عمل جديد

املقاالت األصلية

المقدمة
لقد قطعت كينيا شوطاً طويالً يف مجال تحسني وضع التغذية، وخاصة 
خالل األعوام من 2009 وحتى 2014. شهدت هذه الفرتة انخفاضاً يف 

نسبة التقزّم بني األطفال دون سّن الخامسة من 35% إىل 26%، وانخفاضاً 
يف نسبة انتشار الُهزال من 7% إىل 4%، وانخفاضاً يف نسبة نقص الوزن 

من 16% إىل 11%. بينام تضاعفت نسبة الرضاعة الطبيعية الحرصية بني 
الرّضع يف عمر  0 إىل 6 أشهر من 32% إىل  % 61 ¹. وبقيت نسبة السمنة 

يف مرحلة الطفولة عند 5%. وقد أعلن تقرير التغذية العاملي لعام 2015 
أن كينيا هي الدولة الوحيدة يف العامل التي تسري عىل املسار الصحيح 

نحو تحقيق غايات جمعية الصحة العاملية فيام يتعلق بتغذية األمهات 
واألطفال². وتعزيز هذا اإلنجاز يتطلب وضع اسرتاتيجيات متنوعة، ومن 

بينها تعزيز القدرات لصالح التغذية عىل جميع املستويات.

الحاجة إىل وجود إطار عمل لتطوير قدرات قطاع التغذية 
KNCDF ي كينيا

�ن
تطوير القدرات هي العملية التي ميكن من خاللها لألفراد واملجموعات 

واملنظامت واملجتمعات رفع مستوى تنظيم أنظمتها ومواردها ومعارفها. 
ويتجىل هذا األمر يف قدرتها عىل املستوى الفردي أو الجامعي عىل 

أداء الوظائف املنوطة بها وحّل املشاكل التي تواجهها من أجل تحقيق 
وتعزيز أهداف التنمية. وقد حّدت فجوات القدرات عىل مستوى نظام 

ومؤسسات وفريق عمل التغذية من تنفيذ برامج التغذية عىل نطاق 
واسع ومن قدرة املجتمعات عىل طلب الخدمات لعدة عقود يف كينيا.

وقبل وضع إطار عمل تطوير قدرات قطاع التغذية يف كينيا، مل تكن لدى 
هذا القطاع تدخالت خاصة بالتغذية وطريقة قياسية وموحدة وشمولية 

للتعامل مع مسألة قدرات قطاع التغذية عىل تنفيذ الربنامج املقصود. 
وقد ركزت جهود تطوير القدرات بشكل كبري عىل تعريف تدريب 

العاملني الصحيني حسب كل حالة من أجل تنفيذ التدخالت الخاصة 
بالتغذية، مثل عالج سوء التغذية الحاد الشديد. يف عام 2012، أصبحت 

كينيا عضواً يف حركة توسيع نطاق التغذية SUN. ومنذ ذلك الوقت 
وهي تشارك ضمن شبكات هذه الحركة يف التصدي ملسألة سوء التغذية 
ومنارصة وضع برامج تغذية متعددة القطاعات. ما أفىض بها إىل إعادة 

التفكري يف اسرتاتيجيتها لبناء قدرات قطاع التغذية يف الدولة وإجراء 
مراجعة معمقة ألنظمة التغذية واملنظامت والقدرات الفنية، وكذلك يف 
قدرة املجتمعات عىل املطالبة بحقوقها والحصول عىل خدمات التغذية.

عملية وضع إطار العمل
تم وضع إطار عمل تطوير قدرات قطاع التغذية يف كينيا من خالل 
مجموعة عمل تطوير القدرات CDWG تحت قيادة وزارة الصحة 

بوصفها األمانة العامة له )من خالل وحدة التغذية والغذائيات( 
ومبشاركة أصحاب املصالح، وهي: الوزارات املعنية )الزراعة، واملياه، 
والتعليم(؛ والهيئة التنظيمية )املعهد الكيني للمغذيات والغذائيات 
KNDI(؛ واليونيسف )املدخالت الفنية واملالية(؛ والرشكاء املنفذين 

)الهيئة الطبية الدولية بوصفها رئيس مجموعة عمل تطوير القدرات 
الوطنية(؛ ومبساهمة فنية من املنظامت غري الحكومية الدولية األخرى، 

مبا فيها منظمة العمل ضد الجوع، ومؤسسة إنقاذ الطفل، ومنظمة 

¹املسح الدميغرايف الصحي يف كينيا، 2014.

²ملف التغذية يف الدولة ضمن تقرير التغذية العاملي 2015: كينيا. واشنطن العاصمة، 

 /129819/id/http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2
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Concern Worldwide، ومؤسسة هيلني كيلر الدولية، وممثلني عن 
الوسط األكادميي. وكان يتم عقد اجتامعات دورية ملجموعة العمل عىل 
املستوى الوطني، مع مشاركة حثيثة من قبل أصحاب املصالح من الدول 
)لدى كينيا نظام حكومي بسلطات منقولة( عرب ورش العمل التي ُعقدت 

عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املقاطعات.

االختبار السابق عىل مستوى املقاطعة
قامت وزارة الصحة )الحكومة الوطنية وحكومة مقاطعة كيليفي(، بدعم 

من الهيئة الطبية الدولية واليونيسف، بتنفيذ اختبار سابق عىل إطار 
عمل تطوير قدرات قطاع التغذية يف كينيا ودليلها التشغييل وأدواتها يف 

مقاطعة كيليفي يف عام 2016. وكذلك تم تشكيل فريق أسايس من مدراء 
الربامج الصحية يف املقاطعة CHMT مكّون من ثالثة مدراء يف مقاطعة 
كيليفي لقيادة هذه العملية، والتي انطوت عىل جمع البيانات وإجراء 

مقابالت مع املبلّغني الرئيسيني. واشتملت النتائج عىل ما ييل:

قدرات النظام: قامت حكومة مقاطعة كيليفي بإعداد وثائق التخطيط 
واملصادقة عليها، وقد اشتملت عىل خطة تطوير متكاملة للمقاطعة 

CIDP، وخطة اسرتاتيجية لقطاع الصحة يف املقاطعة CHSSP، وخطة 
عمل التغذية يف املقاطعة CNAP، مع أنه مل يتم دامئاً تنفيذ األنشطة 
الصحية وأنشطة التغذية عىل النحو املنصوص عليه بسبب محدودية 

امليزانيات.
السياسات: كان هناك بعض السياسات الوطنية الرئيسية املطبقة يف 

املقاطعة، مثل سياسات تدعيم الغذاء اإللزامي واملدونة الدولية لقواعد 
تسويق بدائل حليب األم. وكان هناك تزايد يف التعزيز عىل مستوى 

املقاطعة. اشتملت القوانني التي من املفرتض أن يتم سّنها عىل مستوى 
املقاطعة عىل قانون للصحة وقانون لصحة األم والطفل، لكن هناك افتقار 

ألية إرشادات تغذية رئيسية عىل مستوى املرافق.
القدرات المؤسساتية: كانت هناك أدوات إبالغ قيد التطبيق يف 

املرافق التي تم أخذ عينات منها، مبا فيها عدة منتديات/أنظمة تناولت 
جودة البيانات واألداء. وكان قد تم دمج مسألة التغذية يف معظم هذه 

األنظمة. ومع ذلك، مل يكن يتم عقد املنتديات بشكل منتظم.
القدرات الفنية: كان عدد أخصائيي التغذية ما زال دون املستوى 

املطلوب، عىل الرغم من الجهود التي بذلتها املقاطعة لتوظيف املزيد 
منهم. تركّزت معظم التدريبات املخصصة للعاملني يف مجال التغذية 

بشكل أسايس عىل التدخالت الخاصة السارية، مع إهامل املسائل الناشئة 
األخرى مثل األمراض غري السارية. وقد عرب العاملون يف مجال التغذية 

عن الحاجة إىل برامج تطوير قدرات إضافية من أجل متكينهم من 
اكتساب املهارات الالزمة لتقديم خدمات التغذية.

القدرات المجتمعية: تم تأسيس 78 وحدة مجتمعية فقط يف املقاطعة 
- 74 منها قيد العمل، يف حني أن العدد املوىص به هو 256 وحدة. تم 

تدريب بعض متطوعي الصحة املجتمعية عىل منوذج الصحة املجتمعية 
األسايس، لكن مل يتم تدريب أّي من متطوعي الصحة املجتمعية عىل 

النموذج القيايس للتغذية الصحية املجتمعية. مع أن اسرتاتيجية الصحة 
املجتمعية هي اسرتاتيجية تشغيلية، إال أن نظام اإلحالة مل يكن فعاالً.

وقد ركزت النتائج، والتي تم توزيعها ونرشها خالل اجتامع ُعقد ليوم 
واحد مع أصحاب املصالح يف قطاع التغذية، عىل رضورة أن يقود مدراء 

الربامج الصحية يف املقاطعة جميع أصحاب املصالح يف وضع أولويات 
التنفيذ ومعالجة الفجوات التي تم تحديدها. وينص الدليل التشغييل 
إلطار عمل تطوير قدرات قطاع التغذية يف كينيا عىل تنفيذ تقييامت 

للقدرات كل سنتني ونصف مبا يتيح تنفيذ ومراقبة مبادرات تطوير 

القدرات، واالسرتشاد بالفجوات وعمليات املتابعة التي أقرتها الدول 
نفسها من خالل تقييم القدرات.

لقد لعب االختبار السابق يف مقاطعة كيليفي دوراً حيوياً يف بلورة 
النسخة النهائية من دليل التشغيل إلطار عمل تطوير قدرات قطاع 

التغذية يف كينيا وتعزيز قدرات قطاع التغذية³. وقد قدمت مجموعة 
عمل تطوير القدرات الدعم لست دول أخرى يف تنفيذ النشاط ذاته.

إن تنفيذ تقييم للقدرات هو مسألة حساسة للموارد من حيث املوارد 
الفنية والبرشية واملالية حيث بلغت تكلفة تقييم واحد حوايل 12,000 

دوالر أمرييك، مع أن التكاليف تتفاوت من مقاطعة ألخرى. يبذل 
قطاع التغذية جهود منارصة للضغط عىل الحكومة )الوطنية وحكومة 

املقاطعة( لتضمني هذا النشاط يف خطط عملها السنوية تحت بنود 
الصحة والتغذية يف امليزانية، عىل الرغم من أنه قد تكون هناك حاجة إىل 

مزيد من التمويل من الجهات املانحة.

الدروس المستفادة
• يجب إرشاك كافة أصحاب املصالح )عىل مستوى املقاطعة وعىل 	

املستوى الوطني عىل حٍد سواء( يف كامل عملية تقييم القدرات 
بحيث تعمل الحكومة الوطنية عىل تويل عملية التوجيه الكلية.

• يجب أن تأخذ املقاطعة زمام األمور يف هذه العملية، ما سيمكنها 	
من فهم قضاياها بشكل أفضل والتعرف عىل الفجوات والبحث 

عن حلول لها عىل املستوى املحيل. ويجب أن يضطلع الفريق 
األسايس ملدراء الربامج الصحية يف املقاطعة بالدور الرئييس يف تنفيذ 
التقييامت وتقديم التوجيه والقيادة يف عملية تنفيذ خطط العمل 

التي يتم وضعها.
• هناك رضورة ملواصلة جهود املنارصة من أجل ضامن تخصيص 	

املوازنات لهذه العملية )وللتغذية بشكل عام( يف خطط عمل سنوية 
للمقاطعة بسبب التنافس بني األنشطة عىل مستوى املقاطعة.

• تقدر الوزارات املعنية دورها يف قطاع التغذية أكرث عندما تفهم 	
الفجوات التي يتم الكشف عنها يف هذه العملية. وحالياً، تتمحور 
التقييامت حول القضايا الخاصة بالتغذية، لكن قد تفكر الوزارات 

املعنية مستقبالً يف تضمني أعامل حساسة للتغذية.
• وتعكس إرشادات تطوير القدرات خارطة طريق واضحة لكيفية 	

التصدي ملسائل تطوير القدرات يف قطاع التغذية. ومع ذلك، ما 
زالت مسألة توفري مخصصات يف املوازنة لتنفيذ التغيريات املوىص 

بها تشكل تحدياً رئيسياً يف هذا الصدد.

³مع أنه مل يتم إصدار نسخة نهائية من كال الوثيقتني وما زالتا عبارة عن مسودة، إال أنهام قيد 

fmutea@internationalmedicalcorps.org  :االستخدام، عنوان الربيد اإللكرتوين

ي كينيا
ي إحدى العيادات �ن

امرأتان ترضعان طفليهما رضاعة طبيعية �ن
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ي 
ي الطوارئ ENN �ن

قليمية ضمن شبكة التغذية �ن ، وهي أخصائية إدارة المعرفة الإ ن قامت أمباركا يوسوف�ي
ن غابرييل، نائبة مدير قسم الغذاء والتغذية، وزارة المالية  منطقة غرب أفريقيا، بإجراء مقابلة مع روزيل�ي

يا. ي نيج�ي
، حول عملية بلورة السياسة الوطنية للغذاء والتغذية �ن ي

والتخطيط الوط�ن

، وقامت  ي
ي مجال التغذية منذ 30 عاماً عىل المستوى الوط�ن

ن غابرييل �ن تعمل روزيل�ي
دارة المجتمعية لسوء  ي مجال الإ

امج عىل مستوى الولية �ن اف عىل عملية وضع ال�ب �ش بالإ
التغذية الحاّد CMAM ومراقبتها، ونفذت برامج منارصة عىل المستوى المجتمعي لزيادة 

ي الصحة العامة.
المعرفة والفهم حول التغذية. وهي حاصلة عىل درجة الماجست�ي �ن

يا ي نيج�ي
بلورة السياسة الوطنية للغذاء والتغذية �ن

املقاالت األصلية

خلفية عامة
مع أن نيجرييا تتميز بوفرة املوارد الطبيعية والبرشية، إال أن الفقر واسع 

االنتشار فيها. واألطفال يف األرس األفقر أكرث عرضة أربعة أضعاف لسوء 
التغذية من أقرانهم يف األرس األغنى، وعدد األطفال دون سّن الخامسة 

الذين يعانون من التقزّم هو األعىل يف نيجرييا )قرص الطول بالنسبة 
للعمر( مقارنة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إىل انتشار الُهزال 
فيها مبستويات عالية )أنظر املربع 1(. وكام هو الحال يف الدول متدنية 

ومتوسطة الدخل، تعاين نيجرييا أيضاً من العبء املزدوج لسوء التغذية، 
إذ تقرتن حاالت سوء التغذية بالوزن الزائد/الُسمنة عىل مستوى األرس 

واملستوى املجتمعي عىل حٍد سواء.

واستجابة إىل الحاجة املاسة لتوسيع نطاق تدخالت التغذية ذات األثر 
العايل والتكلفة املقبولة، تبنت نيجرييا يف شهر أبريل/نيسان عام 2016 
سياسة وطنية جديدة للغذاء والتغذية والتي تعرب عن القضايا الناشئة 

كأهمية األيام الـ1000 األوىل من حياة األم والطفل بعد الوالدة والطفرة 
يف انتشار األمراض غري السارية املرتبطة بالنظام الغذايئ. لقد كانت بلورة 

السياسة الجديدة عملية ماراثونية. وانطوت عىل مشاركة العديد من 
أصحاب املصالح )مبا فيها وزارة الصحة ومكاتب التغذية يف الواليات( 

وقادتها وزارة املالية والتخطيط الوطني وحظيت بدعم من رشكاء التنمية 
واألطراف غري الحكومية.

والقت السياسة الوطنية للغذاء والتغذية الجديدة ترحيباً واسعاً بفضل 
غاياتها الذكية )املحددة والقابلة للقياس والواقعية واملعارصة واملحدودة 

بزمن معني( وقدرتها عىل خفض التقزّم والُهزال، وتم تقدير تكلفتها 
وتحديد مخصصات املوارد الحالية وحشد املوارد لها.

1. تعت�ب السياسة الجديدة إنجازاً هاماً جداً. كيف تبلورت؟
تشكل الدافع وراء مراجعة السياسة من نتائج املسح الدميغرايف الصحي 

الذي نُفذ عام 2013 وكشف عن وجود مستويات عالية من حاالت 
الُهزال حيث وصلت نسبتها إىل حوايل 18%، ومستويات عالية من التقزّم، 
وحاالت نقص يف مغذيات دقيقة معينة مثل فيتامني أ وفقر الدم ونقص 

اليود. وعليه، قامت وزارة املالية والتخطيط الوطني بتشكيل لجنة 
بالتعاون مع أصحاب املصالح ملراجعة سياسة التغذية السابقة التي 

ُوضعت عام 2001، والتي شكلت مسودة أولية للسياسة الجديدة. وكانت 
تلك السياسة األصلية ال تناسب الحارض بسبب ضعف التنفيذ وعدم 

توفر التمويل الكايف وعدم فعالية التنسيق. كام أنها مل تأخذ بعني االعتبار 
املبادرات الناشئة، وتحديداً والدة حركة توسيع نطاق التغذية SUN، التي 

انضمت إليها نيجرييا عام 2011، وانتشار األمراض غري السارية ومفهوم 
األيام الـ1000 الحرجة األوىل من حياة األم والطفل بعد الوالدة.

وقد تم تنظيم ثالث فئات من االجتامعات لضامن أكرب قدر من ملكية 
الربامج: اجتامعات عىل مستوى الواليات يف األقاليم الثالثة يف الدولة 

)الجنوب والرشق والشامل(؛ واالجتامعات الفنية عىل املستوى الوطني؛ 
واجتامعات التحقق مع املفوضني الوطنيني. وقامت سيدة البالد األوىل 

باإلعالن عن إطالق هذه السياسة، ما عرّب عن االلتزام بها عىل أعىل 
املستويات، وعملت الواليات النيجريية الـ36 عىل »مواءمة« سياسة 

التغذية حسب السياق املحيل للواليات. وبالتايل، توسعت كل والية يف 
بلورة خطة عمل خاصة بها مستمدة من هذه السياسة.

2.  هل سعيتم إىل الحصول عىل توجيه خارجي أو 
استخدام أمثلة من دول أخرى لتطوير السياسة؟

لقد تم إرشاك العديد من الرشكاء، مبا فيهم مديريات ووكاالت الوزارات، 
ووكاالت األمم املتحدة، واملؤسسات األكادميية، إلخ. ما رفد هذه العملية 

باملعرفة والخربات. كام تم توفري املساندة الفنية من قبل اليونيسف 
من خالل توظيف املستشارين الذين قدموا الدعم الفني والخربات 

للمشاورات اإلقليمية والوطنية مع أصحاب املصالح، وبلورة املسودات 
املختلفة، وتضمني التعليقات واملالحظات التي قدمها مختلف املشاركني.

3.  ما هي الئولويات الرئيسية لسياسة الغذاء والتغذية 
ية؟ النيج�ي

يتمثل الهدف من السياسة الوطنية النيجريية للغذاء والتغذية يف 
الوصول إىل الوضع األمثل يف قطاع التغذية لجميع املواطنني النيجرييني 

بحلول عام 2024، مع تركيز خاص عىل الفئات املستضعفة كالرّضع 
واألطفال، والفتيات اليافعات، والنساء يف سّن اإلنجاب، واألشخاص 

الذين يعانون من ظروف صعبة )كالذين يعانون من مرض نقص املناعة 
البرشية املكتسبة/اإليدز والنازحني(.

هناك إدراك لضورة الوقاية والحّد من األمراض غري السارية وألهمية 
تضمني اعتبارات الغذاء والتغذية يف خطط التنمية عىل املستوى 

االتحادي وعىل مستوى الوالية وعىل مستوى الحكومة املحلية.

وقد تم تحديد الغايات الرئيسية للسياسة الوطنية النيجريية للغذاء 
 WHA »والتغذية وفقاً لـ »الغايات العاملية لجمعية الصحة العاملية

2025 ²، وهي تشمل:

¹ معدالت انتشار الُهزال مرشحة »للزيادة« بشكل موسمي أثناء العام وستكون أعىل إذا تم 
تنفيذ مسح خالل موسم الجفاف. عىل سبيل املثال،

ملف دولة النيجر ضمن التقرير العاملي للتغذية )2015( يقدر نسبة سوء التغذية الحاّد 
الشديد بـبأنها %8.  

 http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/129994/

filename/130205.pdf
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املقاالت األصلية

• خفض نسبة التقزّم بني األطفال دون سّن الخامسة من 37% يف عام 	
2013 إىل 18% بحلول عام 2025.

• خفض نسبة الهزال بني األطفال، مبا فيها نسبة سوء التغذية الحاّد 	
الشديد من 18% يف عام 2013 إىل 10% بحلول عام 2025 )غاية 

جمعية الصحة العاملية لخفض نسبة الهزال إىل %5(.
• الحّد من فقر الدم لدى النساء الحوامل من 67% يف عام 2003 إىل 	

33% بحلول عام 2025.
• زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحرصية من 17% يف عام 2013 إىل 	

65% بحلول عام 2025.
• الحّد من انتشار الُسمنة بني اليافعني والبالغني بحلول عام 2025.	

وهناك عدة غايات أخرى تشمل توسيع نطاق تغطية تدخالت مثل 
حصول األرس عىل امللح املّدعم باليود وفقاً للمعايري العاملية، وتوفري 

مكمالت الزنك يف إدارة حاالت اإلسهال، وزيادة نسبة األطفال الحاصلني 
عىل أقراص طرد الديدان وتوسيع نطاق توفري مكمالت فيتامني أ.

4.  هل تم تخصيص موازنات للسياسة الجديدة؟ ما 
ي تم اتباعها لتحديد التكلفة وما هي نسبة 

العملية ال�ت
كاء التنمية؟ التمويل المقدم لها من الحكومة و�ش

بعد مرحلة وضع وبلورة السياسة، قام أصحاب املصالح بوضع خطة عمل 

لتقدير التكلفة بدعم من مبادرة املغذيات الدقيقة )تُسمى اآلن املبادرة 

الدولية املعنية بالتغذية(، والتي قدمت املساندة الفنية لدعم هذه العملية.

افتقرت سياسة الغذاء والتغذية الوطنية النيجريية التي ُوضعت عام 
2001 إىل بند مخصص لها يف املوازنة، ما أعاق تنفيذ أنشطة التغذية. 
ولهذا، دعت الحكومة االتحادية إىل تخصيص بنود معينة يف امليزانية 

لتمويل خطة العمل. وقد أوعز الرئيس إىل الوزارات املعنية بوضع بنود 
معينة عىل املوازنة لتمويل أنشطة التغذية استناداً إىل السياسة الوطنية 

النيجرية للغذاء والتغذية. وكان من املفرتض أن تأخذ املوازنة الوطنية 
لعام 2017 هذه املخصصات بعني االعتبار.

لكن ما زالت النقاشات دائرة مع مختلف الوزارات للتقيد بتعليامت 
الرئيس. ومع أنه من الصعب الوصول إىل تقييم واضح حول السقف الذي 
سيتم وضعه يف امليزانية من خالل التمويل املحيل يف هذه املرحلة، إال أننا 

واثقون بأن هذه اآللية، مقرتنة بتمويل من الجهات املانحة الخارجية، 
ستسمح بتوسيع نطاق تدخالت التغذية مبا يحقق أهداف السياسة.

ن السياسة والحكومات التحادية؟ 5.  ما هي العالقة ب�ي
تغطي السياسة مجاالت متعددة القطاعات وهي بالتايل معرضة ملواجهة 

تحديات عند التصدي لقضايا سوء التغذية. يف الواقع، مع أننا ندرك أن 
هناك تحديات كبرية تواجه قطاع التغذية، إال أننا ندرك أيضاً أنها تتباين 

من منطقة ألخرى يف البالد. لذا، تعكف الواليات حالياً عىل مواءمة 
السياسة حسب سياقها املحيل من خالل وضع خطط عمل خاصة بها 

تركز عىل السياق املحيل. وسيتم تقدير تكلفة خطة عمل كل والية 
واستخدامها يف برامج املنارصة للحصول عىل التمويل عىل مستوى الوالية 
الحكومي، ما يضمن االنسجام والتنسيق مع السياسة الوطنية النيجريية 

للغذاء والتغذية. كام ستأخذ خطة العمل الوطنية بعني االعتبار أيضاً 
القطاعات املختلفة املشاركة وتعمل عىل وضع اسرتاتيجيات وأنشطة 

معينة لكل قطاع.

ي 
ي صياغة وتب�ن

ي واجهتكم �ن
6.  ما هي أهم التحديات ال�ت

السياسة؟
من أهم التحديات التي واجهناها هي عقد االجتامعات مع أصحاب 

املصالح، خاصة يف األوقات التي كانت تعاين فيها البالد من حالة الطوارئ 
الخطرية يف مجال التغذية يف شامل رشق البالد بسبب أزمة منطقة بوكو 
حرام. وكان هذا األمر قد حّول الكثري من جهود الحكومة عن مسارها، 
مبا يف ذلك توفري الخربة يف مجال التغذية. كام واجهنا تحدياً يف العثور 

عىل متويل لعقد االجتامعات، لكن أبدى مختلف الرشكاء اهتامماً يف هذه 
العملية ووفرت الحكومة أيضاً بعض التمويل لها.

عندما تم االنتهاء من إعداد وثيقة السياسة، انطوى الحصول عىل دعم 
من الحكومة الفدرالية عىل تحٍد خاص، إذ كانت هناك إدارة جديدة 

للبالد بعد االنتخابات العامة التي جرت عام 2015. واحتجنا إىل بعض 
الوقت إلطالع اإلدارة الجديدة عىل السياسة وكان علينا االنتظار إىل أن 

تصبح الحكومة الجديدة جاهزة بالكامل للعمل قبل عرض الوثيقة عليها. 
وقد تم هذا من خالل املجلس الوطني للتغذية NCN، والذي يرأسه 

نائب رئيس البالد وهو أعىل هيئة صناعة قرار يف مجال التغذية. وكانت 
السياسة الوطنية النيجريية للغذاء والتغذية من بني أوىل الوثائق التي 

عرضت عىل اإلدارة الجديدة.

ي توجهونها لحكومات 
اً، ما هي النصحية ال�ت 7.  أخ�ي

يا  ي قد ترغب بأخذ نيج�ي
ي المنطقة ال�ت

الدول الئخرى �ن
نموذجاً لها؟

من أهم الدروس التي تعلمناها أهمية العمل مع كافة أصحاب املصالح 
من الوكاالت الحكومية وغري الحكومية عىل حٍد سواء، واملجتمع املدين، 
بل ويجب أيضاً دعوة قطاع األعامل التجارية للمشاركة. ومبا أن قطاع 

التغذية يتطلب وجود تدخالت متعددة القطاعات من أجل إحداث أثر 
أكرب، فإن العمل مع أصحاب املصالح بدءاً من مرحلة وضع السياسة هي 

الطريقة الوحيدة التي ستكون فعالة وتضمن أكرب قدر من القبول والفهم 
لها. يف نيجرييا، لعبت حركة توسيع نطاق التغذية SUN دوراً فّعاالً يف 
توحيد األطراف حول منسق االتصال التابع للحركة والذي ميارس عمله 

من وزارة الصحة، كام اضطلعت اللجنة الوطنية املعنية بالغذاء والتغذية 
NCFN بدور مسّهل شبكة العالقات الحكومي. واليوم، هناك مستوًى 
عاٍل من االلتزام تجاه التغذية عىل الصعيد العاملي ونحن واثقون بأن 

السياسة الجديدة ستساعد يف التصدي ملسألة سوء التغذية مبا يتوافق مع 
هذه الغايات واملبادرات العاملية.

يا ي نيج�ي
المربع1   حقائق رئيسية حول التغذية �ن

الُهزال )نقص الوزن مقارنة مع الطول( لدى الأطفال دون سّن 
الخامسة: %18

التقزّم )نقص الطول بالنسبة للعمر( لدى الأطفال دون سّن الخامسة: 
ي 2013

ي 2003؛ 37% �ن
42% �ن

نسبة الرضاعة الطبيعية الحرصية لدى الرّضع دون سّن 6 أشهر: %17 
ي 2013

�ن

ي 2013
ن عمر 6  إىل 59 شهراً: 42% �ن ن أ لدى الأطفال ب�ي ي فيتام�ي

النقص �ن

ي 2013 
نجاب: 49% �ن ي سّن الإ

نسبة فقر الدم لدى النساء �ن

: 33%؛ 11% )2014، التقرير العالمي  ن الوزن الزائد/الُسمنة لدى البالغ�ي
للتغذية( 

)NDHS( 2013 يا ي نيج�ي
ي والصحي �ن

المصدر: المسح الديمغرا�ن
www.who.int/nutrition/global-target-2025/en ²
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املوارد

نت ن�ت ة عىل الإ أدوات متوفرة مبا�ش
مرشوع تعزيز الرشاكات والنتائج واالبتكارات يف قطاع التغذية عاملياً 

SPRING، والذي تنفذه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID )من 
املفرتض أن ينتهي هذه السنة( يوفر مجموعة غنية من املوارد، مبا فيها 
أدوات مسارات الربط بني الزراعة والتغذية، ودراسات حالة املشاريع، 

وسلسلة نرشات فنية مخترصة، ومؤرشات، وغريها الكثري.
www.spring-nutrition.org/stories/spring-promotes-

nutrition-sensitive-agriculture

ولدى مرشوع تعزيز الرشاكات والنتائج واالبتكارات يف قطاع التغذية عاملياً 
أدوات ذات صلة، كاألدوات املستخدمة يف منارصة التغذية من قبل عاميل 

الصحة املجتمعية والتي تحدد الفجوات يف توفري خدمة التغذية ضمن 
الصحة املجتمعية لدول معينة مع تركيز عىل الربامج الوطنية وبرامج 

القطاع العام. ويتمثل الهدف من الرشائح يف فهم التدريب وعملية الدعم 
واملراقبة وأنظمة اإلرشاف التدريبي الالزمة لتوسيع نطاق خدمات التغذية 

ضمن عمل الصحة املجتمعية. 
www.spring-nutrition.org/publications/series/

community-health-worker-nutrition-advocacy-tool

متابعًة لوحدات التعلم اإللكرتوين الخاصة بها حول تحسني التغذية من 
خالل الزراعة واألنظمة الغذائية، قامت منظمة الغذاء والزراعة بإنتاج 

حقيبة أدوات حول كيفية تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم سياسات وبرامج 
الغذاء والزراعة الحساسة للتغذية. 

www.fao.org/nutrition/policies-programmes/toolkit/en

نت ن�ت ة عىل الإ دورات متاحة مبا�ش
هذه الدورة املجانية املتاحة عىل اإلنرتنت، والتي تنظمها الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، تتناول أساسيات الربامج الزراعية الحساسة 
للتغذية وتوفر إرشادات ميكن للمامرسني استخدامها عند تصميم 

الربامج التي تشجع عىل الوصول إىل األغذية الغنية باملكونات 
التغذوية والتنوع يف النظام الغذايئ.

agrilinks.org/training/nutrition-sensitive-agriculture

وهناك مصدر آخر متاح للجميع )ويشمل أيضاً نسخة بنطاق ترددي 
منخفض( هو دورة مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب املناطق الحارة 

LSHTM حول الزراعة والتغذية والصحة، واملصممة الستكشاف 
الروابط متعددة القطاعات بني الزراعة والتغذية والصحة، وتسليط 

الضوء عىل األدلة الحالية، وتحديد الحلول الربمجية املحتملة. 
https://www.lshtm.ac.uk/study/courses/short-courses/

free-online-courses/agriculture-nutrition-health

موارد أخرى
قامئة التحقق الخاصة بحركة توسيع نطاق التغذية SUN حول وضع خطط وطنية “جيدة” للتغذية، وهي الخطوة األوىل نحو وضع معايري وتوجيه 

حول وضع خطط تغذية نوعية لحكومات الدول. تنقسم التوصيات إىل خمسة مجاالت مفاهيمية: تحليل الوضع، ومشاركة أصحاب املصالح، والتكاليف، 
وترتيبات التنفيذ، واملراقبة والتقييم، مع وجود معايري مثل غايات التغذية الذكية )املحددة والقابلة للقياس والواقعية واملعارصة واملحدودة بزمن معني( 

والحكم، وآليات املساءلة واإلدارة والتنسيق. 
www.securenutrition.org/resource/checklist-criteria-and-characteristics- ‘good’-national-nutrition-plans

من خالل وصلة فيديو قصرية بعنوان “مقتطفات”، يصف قادة فريق مجموعة البنك الدويل تجربتهم يف دمج األنشطة الزراعية الحساسة للتغذية ضمن 
مرشوع ما من خالل عرض أمثلة ملموسة تركز بشكل خاص عىل تبيان كيف يؤثر سياق الدولة والظروف األولية فيها عىل نوع التدخل. 

 https://olc.worldbank.org/content/nutrition-sensitive-agriculture-projects-–-demystified

مرشوع أثر التغذية واملامرسة اإليجابية NIPP هو عبارة عن مبادرة قامئة 
عىل املجتمع تهدف إىل تحسني األمن الغذايئ ومامرسات الرعاية من خالل 

تغيري السلوك، مبا يف ذلك تشجيع واستعامل الرعاية املحسنة ومامرسات 
التغذية، وأجهزة النظافة العامة والرصف الصحي يف املنازل والحدائق 

املنزلية. وهو يستهدف األفراد واألرس املعرضة للمخاطر بشكل كبري، ويتم 
تنفيذه حالياً يف السودان، وجنوب السودان، وزميبابوي، ومالوي، والنيجر. 

وتوفر حقيبة األدوات توجيهاً قيّامً ملساعدة املامرسني الذين يرغبون 
بتنفيذ نهج مرشوع أثر التغذية واملامرسة اإليجابية. 

www.goalglobal.org/nipp

مؤرش االلتزام بقضايا الجوع والتغذية يف أفريقيا HANCI-Africa هو 
عبارة عن أداة للمنارصة ومراقبة االلتزام واملساءلة يقيس مدى االلتزام 

السيايس لدى حكومات 45 دولة أفريقية تجاه معالجة قضايا الجوع 
ونقص التغذية. ويقارن املؤرش بني الدول من حيث ثالثة مجاالت من 

االلتزام: القوانني، والسياسات، واإلنفاق. 
http://africa.hancindex.org

بنك معلومات التغذية هو مصدر متاح للجميع مبحتوى يتعلق بالتغذية 
عىل شكل صحائف وقائع ورسائل متنقلة. ويتم تطوير هذا املحتوى 

بهدف معالجة فجوات املعرفة وتحسني املامرسات السلوكية للحّد من 
سوء التغذية يف الدولة املنفذة ملبادرة التغذية الدولية. يستند املحتوى 
إىل مسارات محددة للزراعة الحساسة للتغذية وتدخالت صحية خاصة 

www.cabi.org/nutritionkb  .بالتغذية
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SUN حتديث عن حركة توسيع نطاق التغذية

إدارة عملية إدارة 
ي حركة توسيع 

المعرفة �ن
SUN نطاق التغذية

»إدارة العرفة« هو مصطلح جديد نسبياً يف مجال التنمية/العمل اإلنساين 

ويف مسرية التغذية العاملية. عىل مدار السنوات القليلة املاضية، شهد 

الحراك العاملي املنتامي املعني بالتغذية زيادة طردية يف عدد أطراف 

إدارة املعرفة واملبادرات التي أطلقت يف مجال التغذية. وأنشطة إدارة 

املعرفة هذه تشمل توثيق التعلم واملعرفة القامئة عىل التجارب العملية، 

واألبحاث وبناء األدلة، وتجميع ونرش النتائج. وهناك إدراك متزايد بأن 

التفكري املعّمق والتوثيق، وليس فقط االقتناء، هام أمران حيويان لتيسري 

فعالية عمل األطراف الفاعلة يف وضع برامج التغذية ووضع السياسات 

ذات العالقة.

هناك العديد من السياقات التي تنشأ فيها مشاكل التغذية، ويف الوقت 

ذاته هناك تفهم متزايد لنوعية التدخالت الفعالة )الخاصة بالتغذية 

والحساسة لها( وطرق تنفيذها. مع ذلك، وعىل الرغم من التقدم الكبري 

املُحرز يف كثري من مجاالت التغذية، إال أنه ما زالت هناك فجوات حرجة 

يف الفهم املتعلق بتصميم الربامج الفنية وطرق تنفيذها، والتعزيز األمثل 

للهيكل املؤسسايت وطرق الحكم املرتبطة بها. كام أن هناك مجاالت تتوفر 

فيها قاعدة معرفة قوية، لكن هذه املعلومات ال تصل إىل األشخاص 

املناسبني يف الوقت املناسب وبالطريقة املناسبة.

ومع أن هناك إدراكاً ألهمية هذا »األسلوب« الجديد، إال أنه مل تتوفر 

الكثري من الفرص لضامن مواءمة إدارة املعرفة معه. إن تنسيق إدارة 

املعرفة أمر هام جداً لضامن التكاملية واالنسجام ووضع األولويات 

املناسبة. ومن أجل تحفيز عمل إدارة املعرفة وتنسيقه بشكل أفضل ضمن 

 SUN قطاع التغذية، قامت األمانة العامة لحركة توسيع نطاق التغذية

باالشرتاك مع شبكة التغذية يف الطوارئ ENN بتنظيم فعالية يف جنيف 

مطلع عام 2017 للجمع بني ممثلني عن املنظامت املتنوعة النشطة يف 

هذا املجال.

تشكل حركة توسيع نطاق التغذية تطوراً هاماً يف قطاع التغذية عاملياً، 

حيث تجمع بني مختلف الحكومات والقطاعات وأصحاب املصالح من 

أجل تحقيق أهداف سوء التغذية وإقامة منصات لتيسري التنسيق بينها. 

كام أنها وفرت فرصاً جديدة لتشارك املعلومات والتعلم بني املجموعات 

املختلفة املعنية الفاعلة يف قطاع التغذية وأوجدت منصات لتيسري 

التنيسق بينها. ولعبت شبكة التغذية يف الطوارئ )بوصفها جزءاً من 

برنامج املساندة الفنية لقطاع التغذية( دوراً هاماً يف دعم وتنسيق إدارة 

عملية إدارة املعرفة يف حركة توسيع نطاق التغذية بوصفها رشيكاً أثناء 

املرحلة الثانية للحركة )2016- 2020(.

تحديد سبل تضافر الجهود وتجنب التكرار
حضت فعالية إدارة املعرفة التي نظمتها حركة توسيع نطاق التغذية يف 

جنيف مجموعة متنوعة من الوكاالت وذات املنهجيات املختلفة. وقد 
شملت طواقم إدارة املعرفة يف مختلف وكاالت األمم املتحدة )اليونيسف، 

وبرنامج الغذاء العاملي، وبرنامج REACH(؛ وممثلني عن املبادرات 
العاملية واإلقليمية التي تركز بشكل مبارش أو غري مبارش عىل إدارة املعرفة 

)SAFANSI، Glopan، Alive&Thrive، SPRING(؛ وطواقم من 
 IDS، IFPRI،( املنظامت والجامعات التي تركز عىل األبحاث أو املعرفة

SISN، Sight&Life، Secure Nutrition(. كام حض الفعالية طواقم من 
جهات تزويد املساندة الفنية ضمن برنامج املساندة الفنية لقطاع التغذية 

)Nutrition International and MQSUN+(، واألمانة العامة لحركة 
توسيع نطاق التغذية والشبكات العاملية التابعة للحركة )املجتمع املدين، 

واألمم املتحدة، وقطاع األعامل، والجهات املانحة(.

وقد استعرضت كل منظمة عملها الحايل يف مجال إدارة املعرفة وعرضت 
أولوياتها عىل املجموعة. وشكلت هذه الفعالية فرصة لتوحيد الجهود 
املتضافرة مع املنظامت األخرى ومجاالت التكرار والفجوات املحتملة 
)جغرافياً ومفاهيمياً ومن حيث املنهجية(. كام شاركت األمانة العامة 

لحركة توسيع نطاق التغذية رؤيتها حول خارطة الطريق لألعوام 2016-
2020 وكيف ميكن االستفادة من مزودي خدمات إدارة املعرفة يف تلبية 

االحتياجات املتعلقة باملعرفة عىل مستوى الدولة، وتوثيقها وتعلمها.

ومتتع الحضور بفرصة توقيع اتفاقيات ثنائية، ما أتاح لهم إجراء محادثات 
أكرث جدية وتفصيلية حول سبل التعاون والتواصل. وستواصل كثري من 
املنظامت هذه النقاشات والتنسيق يف السنة املقبلة كنتيجة لالجتامع، 

ويُؤمل أن يؤدي هذا إىل زيادة مستوى فعالية إدارة املعرفة عىل املستوى 
العاملي وعىل مستوى الدول نيابة عن حركة توسيع نطاق التغذية.

كان هذا االجتامع األول من نوعه يف القطاع، وهو مبثابة إشارة لحدوث 
تحول نحو فهم الدور الحيوي إلدارة املعرفة يف توجيه أجندة التغذية - 

سواء أكان يف تحسني املعرفة العملية والفنية للجهات العاملة يف الصفوف 
املتقدمة يف مجال وضع وتخطيط برامج التغذية أو يف استحداث قصص 
تعكس األثر والتغيري الذي ميكن إحداثه من خالل جهود توسيع نطاق 

التغذية.

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بإدوين شييل، مستشار السياسة 
واالسرتاتيجية - املنارصة والتواصل، األمانة العامة لحركة توسيع نطاق 

edwyn.shiell@undp.org  :التغذية
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للتسجيل من أجل الحصول عىل إصدار “التبادل الغذا�ئ

 : Nutrition exchange، يرجى الذهاب إىل الرابط التاىلي
www.ennonline.net
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