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مقدمة
إن من األهمية البالغة أن نفهم المشاكل المتعلقة بالتغذية وأسبابها حتى يتسنى تحديد
السبل التي يمكن بها أن تؤدي االستثمارات في الزراعة إلى الوقاية من سوء التغذية.
الوقاية هي عامل حاسم األهمية  -فباإلضافة إلى الفوائد الصحية الواضحة لمنع سوء
التغذية قبل أن يبدأ ،فإن برامج الوقاية هي أكثر فعالية من حيث التكلفة من البرامج التي
تركز على العالج وحده.
بيبي غِ يوس ،منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
“حركة تعزيز التغذية” ،وأصحاب المصلحة الوطنيين اآلخرين،
أثناء زيادتهم وتعزيزهم للجهود التي يبذلونها من أجل ضمان
تمتع جميع أفراد الشعوب بمستويات جيدة من التغذية .ويركز
كل بيان موجز في هذه السلسلة على موضوع يختاره مسؤولو
االتصال الحكومي بالبلد المشارك في “حركة تعزيز التغذية”
باعتباره محور تركيز يهدف إلى مشاركة تجاربهم وخبراتهم
من خالل سلسلة من اجتماعات عبر المكالمات الجماعية التي
ُتعقد كل شهرين مع مسؤولي االتصال والفرق القُطرية.
هذا هو البيان الموجز الرابع والذي يركز على الكيفية التي
تساهم بها حاليا ً الزراعة وأنظمة الغذاء وبرامج الحماية
االجتماعية ويمكن أن تقدم بها مساهمة أفضل في تعزيز التغذية
في بلدان “حركة تعزيز التغذية” .وقد شاركممثلون من ستة
من بلدان “حركة تعزيز التغذية” تجارب وخبرات حول الكيفية
التي شارك بها أصحاب المصلحة المعنيين بالغذاء والزراعة
وبرامج الحماية االجتماعية في آليات تنسيق التغذية من أجل
تحقيق النتائج التغذوية المتوقعة .وتم تحديد تحديات رئيسية في
كل مقالة من مقاالت البلدان .وتشكل هذه المقاالت إضافة إلى
المعلومات الكثيفة المستقاة من اجتماعات المكالمات الجماعية
مع مسؤولي االتصال الحكومي لبلدان “حركة تعزيز التغذية”
وفرقهم أساس التأمالت ووجهات النظر التي يتضمنها استنتاج
توم أرنولد ،بصفته المنسق المؤقت بحركة تعزيز التغذية.
© مؤسسة بيل وميليندا غيتس  /فريدريك كوربت
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كيف تقوم بلدان “حركة تعزيز التغذية”
بالتنسيق والتخطيط والرصد لكي تجعل الزراعة
وأنظمة الغذاء والحماية االجتماعية تساهم في
تعزيز التغذية؟
تضطلع أنظمة الغذاء والزراعة بدور رئيس في تمكين الناس
من الحصول على األغذية التي يحتاجونها لضمان التغذية
السليمة لهم ويمكن لهذه األنظمة المساهمة في زيادة التوافر
وتيسير التكلفة واستهالك أغذية ونظم غذائية (حِميات) تتسم
بالتنوع واألمان والتغذية الصحية طوال العام ،وكذلك تخفيف
حدة اآلثار السلبية التي يمكن أن ُتحْ دثها بعض السياسات
والتدخالت المعنية بالزراعة واألغذية على التغذية.

و ُتع ّد الحماية االجتماعية أحد المجاالت األساسية التي يمكن
أن تؤثر على الرفاه وأن تساعد في ضمان التغذية المحسنة.
وتندمج في الحماية االجتماعية أدوات من شأنها أن تحمي
شرائح السكان المعرضة للمعاناة من المخاطر والصدمات بينما
تشجع على المزيد من سبل كسب العيش القادرة على مواجهة
األزمات والتعافي منها.
أفاد معظم مسؤولي االتصال الذين شاركوا في اجتماع
المكالمات الجماعية أن وزارة الزراعة أو جهة الحماية
االجتماعية التي تقع في نطاق عملهم تشارك في منابرهم أو
منتدياتهم متعددة أصحاب المصلحة .ولكن أشار بعضهم إلى
أن أحد التحديات األساسية هو التنسيق المشترك بين القطاعات
بين مختلف المبادرات المعنية باألمن الغذائي و /أو التغذية و/
أو الحماية االجتماعية .ويتفاوت مدى التعاون من بلد آلخر.
وقد لوحظ أن المستوى العالي من التفاعالت المطلوب بين
القطاعات مستهلك للوقت للغاية ويتفاقم هذا الوضع عندما تواجه
الصحة والزراعة والحماية االجتماعية شواغل منافسة يمكن
أن تعوق التعاون .ومن هذا المنطلق ،كان لمشاركة المسؤولين
الرئيسيين أهمية بالغة لنجاح العملية واستدامتها.
وتقر البلدان بأهمية تطوير “إطار نتائج موحد” لتقوية الروابط
بين القطاعات المختلفة التي تساهم في التغذية ،ولتضمين هذه
الجهود أطر رصد وتقييم متكاملة؛ غير أنه لم تشكل سوى بلدان
قليلة جداً لجان رصد وتقييم أو أفرقة عاملة مشتركة .إن الحماية
االجتماعية معقدة ومتعددة القطاعات بطبيعتها :ثمة المزيد
والمزيد من البلدان التي تعمل حاليا ً على تطوير أو استعراض
سياسة أو إستراتيجية للحماية االجتماعية بالتركيز على التغذية.
ويجري إدماج مؤشرات التغذية بصورة متزايدة في أطر نتائج
الحماية االجتماعية .وأشارت غالبية البلدان إلى أنها ترغب في
أن تكون قادرة على إدماج مؤشرات تغذية في خطط االستثمار
الزراعي الخاصة بها .ولكن ثمة الكثير مما يجب القيام به
في تعريف مراعاة اعتبارات التغذية  -ما هي وما المطلوب
للتخطيط لها ،وما أفضل السبل التي يمكن بها تنفيذ البرامج
المراعية العتبارات التغذية.
تقدم هذه السلسلة من البيانات الموجزة  -بعنوان “تعزيز التغذية
في الممارسة العملية”  -تجارب وخبرات حكومات بلدان
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كيف تنفذ بلدان “حركة تعزيز التغذية” البرامج
متعددة القطاعات؟
تنفذ معظم بلدان “حركة تعزيز التغذية” البالغ عددها  48بلداً
برامج مشتركة بين الوزارات تجمع ما بين األمن الغذائي والحماية
االجتماعية والتعليم وكذلك تدخالت محددة معنية بالتغذية .وغالبا ً
ما يتم إدماج التدخالت المعنية بالزراعة والحماية االجتماعية من
خالل خطط التأمين المقدمة لألسر المعرضة للمعاناة في المناطق
الريفية .وهي تشمل بوجه عام مكونات تهدف إلى إدرار الدخل عن
طريق زيادة اإلنتاجية الزراعية .وعمد كثير من البلدان إلى وضع
برامج للمساعدة في تحسين اإلنتاجية الزراعية والتي هي مصممة
أيضا ً للمساعدة على تخفيف حدة الفقر وتحسين قدرة الفقراء على
الحصول على أطعمة مغذية .وتشمل األنشطة التي تدعمها
(أ) ربط الزيادة في إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
ببرامج التغذية المدرسية ،أو (ب) التشجيع على إنتاج منتجات
ألبان ،أو (ج) تحسين توظيف الفئات الضعيفة .وتميل برامج
الحماية االجتماعية إلى االشتمال على تحويالت نقدية وتحسين
الحصول على خدمات أساسية مثل االئتمان أو الرعاية الصحية أو
الدعم القانوني .والتشجيع على تنويع اإلنتاج والحمية الغذائية هو
أحد النواتج الرئيسية التي من خاللها تساهم الزراعة في التغذية.
وفضالً عن ذلك ،يُع ّد تعزيز ممارسات الزراعة المحلية ومنتجاتها
أولوية لدى عدة من بلدان “حركة تعزيز التغذية”.وألقت بعض
البلدان الضوء على األدوار المهمة التي يضطلع بها العاملون في
اإلرشاد الزراعي في التشجيع على تغيير السلوكيات بين أصحاب
الحيازات الصغيرة.
جرى توجيه النظر إلى أنه رغم وجود خطط مشتركة إال أن نقص
القدرات البشرية والموارد الالزمة لتنفيذها هو أحد القيود المهمة،
وأبرزت بعض البلدان ضرورة ملخص من قصص النجاح تكون
بمثابة دليل وبالتالي تحفيز التبادل المتبادل للمعرفة ضمن حركة
تعزيز التغذية.

يلقي هذا العدد من تعزيز التغذية في الممارسة
العملية الضوء على مساهمة الزراعة وأنظمة
الغذاء والحماية االجتماعية في تعزيز التغذية في
ستة من بلدان “حركة تعزيز التغذية
بورندي ُتدمج التغذية في السياسات القطاعية وخطط التنمية .تتمثل
األولويتان الرئيسيتان لبورندي في الخطة اإلستراتيجية متعددة
القطاعات المعنية باألمن الغذائي والتغذية والتي يدعمها التزام سياسي
رفيع المستوى بتعزيز التغذية في االرتقاء بمستويات النظافة الصحية
من خالل مبادرة لغسل األيدي وكذلك التشجيع على تنويع النظم الغذائية
(الحميات) من خالل حدائق خضروات الفناء الخلفي التي ُتزرع في
المدارس والمنازل على مستوى البالد بأسرها.
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بذلت جهوداً كبيرة إلنشاء لجنة متعددة
القطاعات بشأن التغذية (لجنة التغذية الوطنية) تهدف إلى ضمان زيادة
االستثمار في التغذية ووضع جميع الترتيبات المؤسسية المطلوبة لتحسين
األمن الغذائي وأمن التغذية .وباإلضافة إلى اللجنة ،بدأت وزارة الزراعة
والغابات ووزارة الصحة في إلغاء المركزية عن عملية تنسيق التغذية.
تم في مالي تفعيل سياسة التغذية الوطنية لعام  2013من خالل خطة
عمل التغذية متعددة القطاعات  .2018-2014واتساقا ً مع خطة العمل
هذه ،تتولى وزارة التنمية الريفية المسؤولية عن تحسين توزيع البذور،
وبالتعاون مع وزارة العمل اإلنساني سوف تعمالن معا ً في االستجابات
المعنية بحاالت الطوارئ .ووزارة التنمية االجتماعية مسؤولة عن
نقل الفوائد االجتماعية التي يمكن أن تحسن الوضع التغذوي لألسر
المعيشية.
طورت نيبال إستراتيجيات وخطط تهدف إلى التصدي لمشكلة األمن
الغذائي وتعزيز التغذية في محاولة منها لزيادة توافر أغذية ذات جودة
عالية ورفع الدخل والحد من حمل العمل على المرأة .وتساهم برامج
الحماية االجتماعية في توفير غذاء كا ٍ
ف ونظام أطعمة مغذية للفقراء
والفئات المُقصاة اجتماعياً.

مقاالت قُطرية

© حكومة بوروندي

عملت الحكومة في اليمن وال تزال مع شركاء التنمية في تطوير خطة
عمل طويلة األجل متعددة القطاعات ومتكاملة لمحاربة نقص التغذية
للفترة من  2015إلى  2019بمشاركة جميع القطاعات .وافقت قطاعات
الزراعة واألمن الغذائي والحماية االجتماعية على مبدأ التقارب البرامجي
والجغرافي بحيث تعمل كافة القطاعات معا ً في حوالي نصف عدد
المديريات التي تشتمل على عبء مرتفع من نقص التغذية.
أجرت موزمبيق استقصا ًء أساسيا ً لألمن الغذائي والتغذية عام 2013
بمشاركة أكثر من  7آالف أسرة معيشية في البالد ،حيث أشارت نتائجه
إلى أن التغذية ال ترتبط ارتباطا ً مباشراً بتوافر الغذاء ولكنها ترتبط
باالستفادة من الغذاء وإمكانية الحصول عليه والتعليم /التثقيف .وتبرز
البرامج الوطنية حقيقة أنه من الضروري اتخاذ تدابير حماية اجتماعية
للتصدي للتقزم باعتباره إحدى القضايا المشتركة.
© برنامج األغذية العالمي  /نعومي سكوت
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بوروندي

االستثمار في األمن الغذائي والتغذية:
شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
االستثمار في األمن الغذائي والتغذية هو أحد المتطلبات األساسية
للتنمية المستدامة.
صاحب السعادة الدكتور إر غرافيس روفييكيري ،النائب الثاني لرئيس
الجمهورية

يعيش  %67من شعب بوروندي تحت خط الفقر.
 %35.6من الشعب يعاني من الجوع (مؤشر الجوع
في العالم .)2014 ،حصة السعرات الحرارية هي
األدنى في منطقة شرق إفريقيا ( 1600كيلو كالوري/
يوم) .وهذا يمكن تفسيره بأنه واحد من أعلى معدالت
سوء التغذية المزمنة في إفريقيا.
في الواقع انخفاض اإلنتاج الزراعي والحيواني هيكليا ً
منذ عام  %30 -/+( 2000من االحتياجات السنوية)
 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسعر الصرفوالضغط الديموغرافي  -يوضح أن مخاطر سوء
التغذية هي جزء ال يتجزأ من مخاطر انعدام األمن
الغذائي.
هذا هو السبب في أن حكومة بوروندي تعمل على
جمع القطاعات الزراعية واالجتماعية لغرض مكافحة
سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي.

أنظمة متعددة القطاعات لتلبية
احتياجات سوء التغذية
© برنامج األغذية العالمي  /لورا ميلو
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بفضل الجهود المتواصلة في مجال الدعوة والتوعية بهذا األمر،
أصبح اآلن االلتزام السياسي رفيع المستوى تجاه قضايا سوء
التغذية وانعدام األمن الغذائي حقيقة واقعة .تم تنظيم الحوكمة
الغذائية رسميًا بموجب المرسوم رقم  31/100الصادر في 18
فبراير  2014ضمن منصة متعددة القطاعات لألمن الغذائي
والتغذية ( ،)PMSANوالتي تضمن أنشطة األمن الغذائي
والتغذية .وتتكون من لجنة توجيهية وأمانة الجهود المتجددة
لمكافحة جوع األطفال وحركة تعزيز التغذية
( )SUN / REACHولجنة فنية.

أطفال أقل من  5سنوات
%57.7

تأخر النمو
الهزال

%6.1

زيادة الوزن

%2.9

انخفاض الوزن عند الوالدة

%10.7

الرضاعة الطبيعية الخالصة

%69.3

المصدر :االستقصاء الديموغرافي والصحي لعام 2010

تضم اللجنة التوجيهية األعضاء رفيعي المستوى ،أال وهم :النائب
الثاني للرئيس ،ووزراء الصحة العامة ومكافحة اإليدز؛ والزراعة
والثروة الحيوانية؛ والتجارة والصناعة؛ والمالية والتخطيط للتنمية
االقتصادية؛ والمياه والبيئة والتخطيط العمراني والتنمية الحضرية؛
والتنمية المجتمعية؛ والتضامن الوطني وحقوق اإلنسان والمساواة
بين الجنسين.
من أجل تعزيز المبادرات الالزمة لتحسين التغذية ،تكون اللجنة
التوجيهية ،من بين أمور أخرى ،مسؤولة عن:
ÍÍدمج مؤشرات األمن الغذائي والتغذية في الخطط القطاعية؛
ÍÍالموافقة على السياسات والخطط القطاعية لتحقيق األمن
الغذائي والتغذية واإلشراف على السياسات والبرامج التي تم
تنفيذها في هذه المجاالت.
ÍÍإنشاء خط موازنة مخصص لألمن الغذائي والتغذية في
موازنة كل وزارة.
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دمج التغذية في السياسات القطاعية والتنموية
السياسات واالستراتيجيات الزراعية تدمج التغذية من خالل
إجراءات تستهدف الفئة السكانية الضعيفة من أجل زيادة اإلنتاج
وسهولة الوصول إلى الغذاء وتنويعه.
بناء على طلب من اللجنة التوجيهية ،دعمت أمانة حركة تعزيز
التغذية ومبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية لدى األطفال
في النصف األول من عام :2014
ÍÍتحديد أولويات الخطة االستراتيجية متعددة القطاعات لألمن
الغذائي والتغذية ،التي تنص على اثنين من اإلجراءات
األساسية في المجتمعات المحلية واألنشطة التي سيتم تنفيذها
على المدى القصير والمتوسط.
ÍÍالجهود المرتبطة بالمعلومات واالتصاالت والتوعية لتغيير
عادات األكل لغرض تبني ممارسات صحية جيدة.
أهداف الخطة االستراتيجية متعددة القطاعات لألمن الغذائي
والتغذية ،الناتجة عن عملية شاملة وتشاركية ،تهدف من بين أمور
أخرى إلى معالجة النقص في المغذيات الدقيقة والنقص المزمن في
األمن الغذائي .األولويتان اللتان تم تحديدهما هما:
 تشجيع الحدائق النباتية لألسر والمدارس لتنويع غذائهم .وقد تمتدريب المشاركين (القادة التقليديين والمدربين الزراعيين والعاملين
الصحيين) في  6محافظات من أصل  ،17في سياق التغطية
الوطنية بنهاية عام .2016
 تشجيع غسل اليدين عبر نشر أداة سكب الماء أو ما يعرف بـ( Kandagira Ukarabeأجهزة مصنوعة من مواد محلية).
وبالتوازي مع ذلك ،يعتبر األمن الغذائي والتغذية من بين أولويات
اإلطار االستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر II (،)2015-2012
حيث يتمثل هدف القطاع الزراعي في “تزويد البورونديين بالغذاء
الكافي بجودة وبكمية مناسبة والحد من نقص الوزن بنسبة من
 %29إلى  %21في عام .2015

ﻧوعاﻟﺳﻣﺎد

الخطة الوطنية للتنمية الصحية (2015-2011 )NSDP
والخطة الوطنية لالستثمار في القطاع الزراعي ()PNIA
 2017-2012توليان أهمية كبيرة تجاه وصول السكان إلى
المنتجات الغذائية الزراعية (مثل الخضراوات) وتجاه قضايا
المناخ .يشكل تعزيز إجراءات مكافحة سوء التغذية جزءاً ال
يتجزأ من المحور االستراتيجي  1الخاص بالخطة الوطنية للتنمية
الصحية  2015-2011 PNDSحول األمراض المعدية وغير
المعدية .يتضمن البرنامج الوطني لالستثمار الزراعي ()PNIA
برنامجً ا فرعيًا محدداً عن التغذية المرتبطة بالفئات الضعيفة،
يهدف إلى الحد من عدد األشخاص الموجودين في حالة انعدام
األمن الغذائي الشديد ألكثر من  3أشهر.

بينما زاد اإلنتاج الزراعي بحوالي  %35بين عامي 2011
و  ،2013انتقل سوء التغذية المزمن وسوء التغذية الحاد بين
األطفال دون سن الخامسة على التوالي من  %58و  %6في
عام  2010إلى ( )%48.9و  %5.4في عام  .2014إذا لم
يكن ممك ًنا الربط مباشرة بين الحد من سوء التغذية وتقدم القطاع
الزراعي ،فال يمكن إهمال دوره في تحقيق هذه النتائج.

ال تزال هناك تحديات كبيرة في تعزيز الجهود متعددة القطاعات
في مجال الزراعة والحماية االجتماعية:

ﺗطور ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ

اﻟﻣزﻣن )(2014-2000

% 60,0

ÍÍتنسيق ومواءمة وجهات النظر والممارسات والعادات بين
الوزارات والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة العاملة
في مجال األمن الغذائي والتغذية.
ÍÍال يزال يتم وضع اللمسات األخيرة لموازنة الخطة
االستراتيجية متعددة القطاعات لألمن الغذائي والتغذية لغرض
السماح بحشد الموارد.

محاور  PNIAهي التالية:

% 58,0

ÍÍتحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل تكثيف القطاع
الزراعي ،مع التحفيز من خالل زيادة البذور عالية اإلنتاجية
(الكسافا والبطاطا والموز والفواكه والخضروات ومكسرات
المكاديميا) الموزعة .وهذا يهدف في نهاية المطاف إلى
زيادة اإلنتاج الغذائي وتنويعه .استخدام األسمدة الكيميائية
ساعد أيضا ً على مضاعفة كمية األسمدة المستخدمة في
المحاصيل الغذائية.

% 56,0

ضا تحسين تسليط الضوء على بعض القطاعات مثل
ÍÍيمكن أي ً
الحماية االجتماعية والبيئة في .PMSAN

% 54,0

ÍÍالتشجيع على تغيير السلوك واعتماد أفضل الممارسات
والعادات في الغذاء واإلنتاج الزراعي ال يزال صعباً.

ÍÍتكثيف إنتاج اللحوم والحليب عن طريق توزيع الحيوانات
على األسر الضعيفة .يتم اختيار المستفيدين من قبل الشعب
بطريقة تشاركية وشاملة ،في حين أن لجان المتابعة لسلسلة
التضامن المجتمعي تحدد المستفيدين من األجيال الالحقة.
ويتم اختيار الحيوانات (األبقار والماعز والخنازير واألرانب
والدجاج) وفقا ً لقدرة األسر ،حيث تتلقى األسر األكثر فقرا
الحيوانات الصغيرة بينما تتلقى األسر األخرى التي تملك
األراضي الماشية .في عام  ،2013تم توزيع  9800رأس
ماشية لألسر الريفية.

% 52,0

ÍÍفهم األسباب الكامنة وراء سوء التغذية وآثارها على المدى
المتوسط والطويل ال يزال يشكل تحديا ً في سياق االنتقال
من زراعة األسرة لمنتجاتها إلى اإلنتاج الزراعي الرعوي
المكثف األقل اعتمادا على الظروف المناخية.

% 50,0
% 48,0
% 46,0
% 44,0
EDS
*2000

، EDSاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
واﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر

2010

2014

المصدر :االستقصاء الديموغرافي والصحي لعام 2010

الدروس األساسية

ÍÍتنمية قطاعات تربية األسماك وتربية األحياء المائية .بينما
تخطط  PNIAلتطوير  100بحيرة ،كانت أكثر من 5000
بحيرة تعمل أخيرا في نهاية عام .2014

2011

2012

2013

2014

2015 A&B

ﻓوﺳﻔﺎت ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻷﻣوﻧﯾوم

5,53

7,57

2,97

14,3827

13,92

ﯾورﯾﺎ

3,35

1,29

3,193

2,74

1,48

ﺳﻣﺎد ﻛﯾﻣﺎوي

0,90

0,61

1,62

0,65

0,35

ﻛﻠورﯾد اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم

0,25

0,70

0,16

0,636

0,27

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

10,03

10,16

7,93

18,406

16,02

ÍÍالمنتدى األول حول األمن الغذائي والتغذية ،الذي انعقد
في الفترة من  1إلى  41ديسمبر  ،2011لعب دوراً
أساس ًيا في رفع مستوى الوعي وااللتزام السياسي
رفيع المستوى حول قضايا سوء التغذية وانعدام األمن
الغذائي .المشاركة في حركة  NUSومبادرة HCAER
سمحت أيضا ً في تحسين تنظيم وتنسيق األنشطة الوطنية
ومواجهة األسباب المتعددة لسوء التغذية بطريقة متعددة
القطاعات مع أصحاب المصلحة المتعددين.
ÍÍالمشاركة في حركة  NUSومبادرة  HCAERحسنت
أيضا ً تنظيم وتنسيق األنشطة الوطنية ،وساعدت على
معالجة األسباب المتعددة لسوء التغذية مع نهج متعدد
القطاعات مع أصحاب المصلحة المتعددين.
ÍÍتوزيع الماشية لألسر الريفية زاد بشكل ملحوظ من إنتاج
واستهالك الحليب.

© حكومة بوروندي

الجدول  :1تطور استخدام كميات األسمدة الكيماوية على محاصيل األغذية
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االستنتاج

التحديات

صاحب السعادة ،النائب الثاني للرئيس ينثر بذور
السبانخ في حديقة خضروات

ÍÍوقد مكن تعزيز السماد العضوي والحدائق المنزلية
وتسهيالت للوصول إلى االئتمان واإلمداد باألسمدة
من زيادة وتنويع اإلنتاج الزراعي واالستهالك الغذائي
للسكان (خاصة الخضراوات)
ÍÍبالنسبة للحماية االجتماعية يعد تحديد المستفيدين من
توزيع الحيوانات لألسر الضعيفة أمراً بالغ األهمية .وقد
أنشئت آلية تحديد لألجيال القادمة.

9
مساهمة الزراعة والحماية االجتماعية في تحسين التغذية

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
تضافر الجهود من أجل التغذية
يشبه التقارب التنسيق بين القطاعات المتعددة وهو ليس أمراً
سهالً .من الالزم تحديد المسؤول عن عملية التنسيق وموعدها
وكيفيتها وماهيتها  -فليس هناك نموذج واحد يناسب الجميع.
الدكتورة شاندافون فوكساي ،حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراة ،ونائبة المدير العام إلدارة تعزيز
النظافة الصحية بوزارة الصحة ومسؤولة مركز االتصال الحكومي بحركة تعزيز التغذية بمساهمة من الدكتور
بونفينج فومااليسيت ،نائب المدير العام بوزارة الصحة ،وستيفانيا دينا ،المنسقة القطرية للصندوق الدولي
للتنمية الزراعية وفريق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.

حققت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية نمواً
اقتصاديا ً هائالً في العامين الماضيين ،كما انخفضت
نسبة الفقر بمعدل  10في المائة تقريبا ً خالل العقد
الماضي .وتعمل اآلن حكومة الوس على عالج
المستويات العالية النعدام األمن الغذائي وسوء
التغذية حتى تحقق انخفاضا ً في حاالت اإلصابة
بالتقزم بحد أدنى بنسبة  %3.9كل عام للعودة إلى
المسار الصحيح وتحقيق مستهدفات الهدف األول من
األهداف اإلنمائية لأللفية.

التزام سياسي قوي
يمتاز االلتزام السياسي في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
بقوته على المستويات العليا في الحكومة والبرلمان ،وثمة التزام
بإنهاء حالة سوء التغذية ينعكس في التدابير العديدة التي تم
اتخاذها .وتشمل هذه التدابير:
ÍÍاستراتيجية التغذية الوطنية وخطة العمل ()NNSAP
2015-2010
ÍÍترتيب تدخالت خطة التغذية متعددة القطاعات في عام 2013
حسب األولوية

© برنامج األغذية العالمي  /ماريكو هال
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ÍÍزيادة ميزانية قطاع الصحة بأكمله (بما في ذلك التدخالت
الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية) إلى  %9من إجمالي
المصروفات الحكومية منذ عام 2012

تأخر النمو
الهزال

%6.4

زيادة الوزن

%2.0

انخفاض الوزن عند الوالدة

%14.8

الرضاعة الطبيعية الخالصة

%40.4

المصدرLSIS 2011 :

ÍÍقيام حكومة الوس ببذل جهود كبيرة لتكوين لجنة متعددة
القطاعات معنية بالتغذية  -لجنة التغذية الوطنية ()NNC
وأمانتها في يوليو/تموز  .2013وتهدف هذه اللجنة إلى
ضمان استمرار زيادة االستثمار في مجال التغذية وإرساء
كافة الترتيبات والنماذج المؤسسية الالزمة لمواجهة مشاكل
أمن الغذاء والتغذية.

48
44.2

40

اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻧﻘودي ﻣﺗﻌدد اﻟﻣؤﺷرات ﻟﻌﺎم 2006
اﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻣؤﺷر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﻌﺎم 2011
)اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻧﻘودي ﻣﺗﻌدد اﻟﻣؤﺷرات/اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ واﻟﺻﺣﻲ(

31

30

26.6

20

7

10
0

%43.8

ÍÍإدراج الحد من سوء التغذية كأولوية رئيسية في خطة التنمية
االجتماعية واالقتصادية الوطنية الثامنة للبالد

ÍÍتطبيق سياسة التغذية الوطنية ()NNP

50

أطفال أقل من  5سنوات

اﻟﺗﻘزم

ﻧﻘص اﻟوزن

اﻟﮭزال

5.9

11

دعوة الحكومة للعمل متعدد القطاعات

آلية التنسيق بين الوزارات
يرأس أمانة لجنة التغذية الوطنية نائب وزير الصحة يشارك
في رئاستها نواب وزراء الزراعة والغابات والتعليم والرياضة
والتخطيط واالستثمار .وتضم اللجنة الوزارات المعنية،
أال وهي :الصحة والزراعة والغابات والتعليم والتخطيط
(االستثمار) والتجارة والمالية واللجنة الوطنية للقضاء على الفقر
والتنمية الريفية والمفوضية الوطنية لألم والطفل والمنظمات
الجماهيرية والوزارات المعنية األخرى.

© اليونيسف ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
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رصد نمو األطفال

© اليونيسف ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

ناشد قطاع الصحة بقوة حكومة الوس والوزارات المعنية إلى
االهتمام بالتغذية وجعل مسألة التغذية قضية متعددة القطاعات
تتطلب حالً تشارك فيه قطاعات عديدة .إذ ال يستطيع قطاع
واحد أو مؤسسة واحدة حل هذه المشكلة .ونتيجة لذلك ،أدركت
الحكومة أهمية اإلشراك الجاد للمستويات الوطنية ودون الوطنية
والثانوية وإشراك القطاعات المتعددة ،غير الصحية ،في مكافحة
انعدام أمن الغذاء والتغذية في البالد .وقد تم التأكيد على كافة
المستويات على إمكانية إشراك تخصصات أخرى للمساعدة في
تعزيز التدخالت الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية عن طريق
العمل الوثيق مع كافة القطاعات المعنية وفي جعل الجهود
جهوداً مستدامة .ومشاركة منها على الصعيد الدولي ،انضمت
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى حركة تعزيز التغذية
( )SUNفي أبريل/نيسان  ،2011وعينت وزارة الصحة لتكون
مسؤولة عن مركز االتصال بالحركة من داخل الحكومة.

يترأس أمانة لجنة التغذية الوطنية نائب وزير الصحة ويشارك
في رئاستها نواب وزراء الزراعة والغابات والتخطيط
واالستثمار .وتتلقى األمانة المساعدة الفنية ويقوم بتنسيق
أعمالها فريق أساسي يتألف من  5وزارات رئيسية ،أال وهي
الصحة والزراعة والغابات والتعليم والتخطيط واالستثمار
والقضاء على الفقر والتنمية الريفية .وتعمل وزارة الصحة
التي تتولى مهمة مسؤولة مركز االتصال بمثابة مركز للتنسيق
بين القطاعات المتعددة وشركاء التنمية المعنيين بالتغذية.
وهناك  5فرق عاملة فنية تعمل بمثابة فريق أساسي ،أال وهي
الفرق العاملة الفنية المعنية باألمن الغذائي (فريق تابع للقطاع
الزراعي) والتغذية (فريق تابع لقطاع الصحة) والتعليم (فريق
تابع لقطاع التعليم) وأمانة المائدة المستديرة (فريق تابع لقطاع
التخطيط واالستثمار) وأمانة لجنة التنمية الريفية والقضاء
على الفقر.
ويلعب الفريق األساسي دوراً محوريا ً مع القطاعات المعنية
لمتابعة التوصيات الصادرة عن لجنة التغذية الوطنية وأمانتها.
ÍÍعلى المستوى المركزي:
أ1. .توفيق تنفيذ التدخالت من القطاعات المختلفة مع
الخطة متعددة القطاعات
ب2..تعبئة األموال الداخلية والخارجية
ج3..المتابعة الوثيقة للتنفيذ
د4. .رفع التقارير للقطاع المعني وأمانة لجنة التغذية
الوطنية

ÍÍستقوم األقاليم والمناطق بتنفيذ تدخالت الخطة متعددة
القطاعات البالغ عددها  22تدخالً ووضع الخطط الجزئية
ومراجعة التدخالت الحالية وتعزيزها وتحديد الفجوات
ورفع التقارير لكل من مستوى القطاعات واألقاليم
واألمانات والمستوى المركزي.

جلسة تواصل لتغيير السلوك أثناء انعقادها
وفي إطار مبادرة حديثة ،يقوم الفريق األساسي بالتعاون مع الفريق
العامل الفني-مجموعة أمن الغذاء والتغذية بوضع إطار نتائج موحد
وتصميم اآللية الفاعلة إلدارة المعلومات ومتابعة التقدم المحرز في
تنفيذ الخطة متعددة القطاعات وتقييم هذا التقدم ورفع التقارير عنه.

تحرير العملية من المركزية
إضافة إلى تشكيل لجنة التغذية الوطنية ،بدأت وزارة الزراعة
والغابات ووزارة الصحة تحرير عملية التنسيق من المركزية
بدعم من الفرق العاملة في قطاعي الزراعة والصحة .وجاء
تأسيس أمانة للجنة التغذية اإلقليمية في األقاليم المستهدفة
تحاكي الهيكل الوطني بهدف إلغاء المركزية في التنسيق بين
القطاعات المتعددة في قضايا أمن الغذاء والتغذية .ويتواصل
تحرير التنسيق بين القطاعات المتعددة من المركزية في األقاليم
والمناطق األخرى .ويعتبر الكيان متعدد القطاعات بمثابة منبر
للتنسيق داخل قطاعات الحكومة ومع المنتديات الدولية ألمن
الغذاء والتغذية .وتشمل اآلليات متعددة القطاعات لجنة التغذية
الوطنية واللجان اإلقليمية إلى جانب التنسيق القوي والتشاور مع
شركاء التنمية.

العمل الجماعي
أدركت الوس أن الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية
كان خارج مساره في البالد ولم تسفر الجهود غير المنسقة إال
عن انخفاض بسيط في سوء التغذية بنسبة  1في المائة سنوياً.
ومستفيدة من التجارب الدولية والمناهج القائمة على أدلة في
بنغالديش والبرازيل وبيرو التي أدت إلى انخفاض معدالت
سوء التغذية بنسبة  %4-3سنويا ً في عام  ،2013وضعت
لجنة التغذية الوطنية خطة عمل متعددة القطاعات ألمن الغذاء
والتغذية لألعوام  2020-2014قائمة على منهج “تقاربي”.

وتخضع خطة العمل هذه للمراجعة والتطوير من قبل قطاعات
عديدة ويعمل كل قطاع على تنفيذها .ويلعب ممثلو كل قطاع
في لجنة التغذية الوطنية أدواراً محورية مع قطاعات كل منهم
ويضمنون إدراج خطة العمل ضمن خطة كل قطاع ورصد
الموازنة الالزمة لها وتنفيذها ومتابعتها.
و ُتنفذ التدخالت الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية ،بدعم فني
من شركاء التنمية واألمانة ،بين نفس األطفال الذين يعانون
من سوء التغذية المزمن في المناطق الجغرافية محور التركيز
التي ترتفع فيها معدالت سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي.
ومن شأن النجاح في تنفيذ هذا النموذج “التقاربي” أن يحد من
نقص التغذية وأن يخفض نسبة من يعانون من الجوع النخفاض
الوزن إلى  %22بحلول عام  2015وأن يحد من انتشار التقزم
إلى  %34بحلول عام .2018
ينصب تركيز خطة العمل على تحسين األمن الغذائي وتغذية
األطفال والمرأة في سن اإلنجاب وأطفال المدارس مع التركيز
على المناطق الجغرافية الفقيرة وتطبيق المنهج التقاربي .وهناك
 22تدخالً  -منها  14متعلقين بالصحة و  4بالزراعة و 4
بالتعليم .وقد زادت حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
من جهودها وتواصل العمل مع شركاء التنمية ألجل تنفيذ
المنهج التقاربي الجديد متعدد القطاعات ،وتعمل كذلك على
دمج صحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة والقرى الصحية
النموذجية والقضاء على الفقر ألجل تضافر جهود البرامج
المعنية بتعزيز التغذية.
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التحديات

© اليونيسف ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

قامت الحكومة بزيادة االستثمارات وتمت تعبئة الموارد من
مصادر خارجية ألجل تعزيز التغذية وقد آتت هذه الجهود
ثمارها .غير أن الحكومة ال تزال تواجه تحدي التنسيق بين
أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة والمانحين ألجل وضع
مخطط للتدخالت والموارد ونطاق التنفيذ ونتائجه .وثانياً،
ال تزال محدودية األموال والقدرات الالزمة لتنفيذ التدخالت
الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية تشكل إحدى العقبات.

الدروس الرئيسية
ÍÍتعيين المنسقين المناسبين في المؤسسات
المناسبة لضمان فاعلية التنسيق
ÍÍضرورة تعزيز مستويات االلتزام والملكية على
المستوى المحلي (وقصر دور المستوى المركزي
على إعطاء التوجيهات االستراتيجية)
ÍÍتحديد آلية للمساءلة (وبخاصة المساءلة من
المستويات األدنى  -من مستوى القرية فأعلى)
ÍÍتحرير اإلجراءات الوطنية من المركزية وتنفيذها
على مستوى القرى ،بما في ذلك المراكز الصحية
والزراعية إلى جانب فرق المناطق ألجل الدعم
والمتابعة
ÍÍتحسين تنمية القدرات على كافة المستويات
ÍÍاستحداث عملية للتعلم وعدم االقتصار على رفع
التقارير (بمرور الوقت)

ممارسات غسل اليدين والنظافة الصحية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

الحلول المحلية
يعمل قطاع الزراعة على تعزيز األنظمة الغذائية المستدامة
التي تزيد من انتشار األنظمة الغذائية الصحية وذلك عن طريق
دعم إنتاج الغذاء المحلي وعن طريق تولي المزارعين ذوي
الحيازات الصغيرة واألسر المزارعة مهمة التصنيع الغذائي.
وبصورة أكثر تحديداً ،ينصب تركيز قطاع الزراعة على:
أ1 . .إنتاج المحاصيل المتنوعة وتعزيز إنتاجها (بما في ذلك
الحدائق المنزلية وصناديق األعشاب وإنتاج الفاصوليا
وخالفه) والتثقيف التغذوي المرتبط بالزراعة

ج3 .تحسين المعالجة بعد الحصاد وتشجيع الصناعات الغذائية
.
ألجل تحسين األمن الغذائي على مدار العام
د4 ..دعم وتعزيز األنشطة المدرة للدخل كالمنتجات الزراعية
على سبيل المثال ،إضافة إلى منتجات الغابات غير
الخشبية ،بما فيها األعشاب التقليدية والتثقيف بشأن
االلتزام بالحكمة في إنفاق المال.
تولى برنامج  Soum Son Seun Jaiزمام المبادرة في
منطقتين في إقليم أودومكساي بالتعاون مع القطاعات األخرى
ذات الصلة في التنفيذ التجريبي للمنهج التقاربي

ويهدف البرنامج إلى زيادة توفر الغذاء على مستوى األسر
المعيشية بطرق مختلفة من خالل دعم رؤوس الماشية الصغيرة
وإنشاء حدائق منزلية متنوعة (تحتوي على األقل على 01
أصناف مختلفة من الخضراوات) وصناديق أعشاب والتشجيع
على تربية األسماك وتطبيع منتجات الغابات غير الخشبية
وتحسين منشآت تخزين السلع الغذائية األساسية.
وتعمل تدخالت قطاع الصحة على معالجة نقص الوزن
والتقزم عن طريق تحسين تغذية األمهات وصحتهن والتشجيع
على التغذية المثالية للمواليد واألطفال الصغار والرسائل التي
تستهدف تغيير السلوك وضمان سالمة الغذاء وتوفير المكمالت
الغذائية الدقيقة لألمهات واألطفال والتشجيع على معالجة الملح
باليود وعالج سوء التغذية المزمن .كما تتعامل هذه التدخالت
مع جودة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة .ويركز
قطاع التعليم على تدخالت التغذية من خالل المناهج الدراسية
والتثقيف التغذوي في المدارس وفي ال ُنهُج المراعية العتبارات
المجتمعات المحلية.

© وزارة الصحة ووزارة الزراعة والغابات

ب2.إنتاج ودعم الثروة الحيوانية الصغيرة والصحية
.
(مع التركيز على الدواجن والخنازير وخالفه)

تتمثل الفكرة الرئيسية من منظور زراعي في زيادة اإلنتاج
المحلي وتوفر غذاء صحي متوازن إلى جانب إطالق حمالت
للتوعية التغذوية تتضمن دروسًا في الطهي واستخدام الغذاء
الذي ينمو محليا ً كغذاء مكمل لألطفال دون سن العامين الذين
يعانون من سوء التغذية.

أفراد من المجتمع المحلي يعانون بمحصول األرز لديهم
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مالي

األهمية القصوى للتنسيق
انعكس التزام حكومة مالي في مواجهة سوء التغذية بطريقة
مستدامة ومتعددة القطاعات في االعتراف الصريح بدور
وبالمسؤولية الجماعية لجميع القطاعات في تحسين التغذية،
وخاصة القطاعات الزراعية واالجتماعية.
موديبو ديارا ،مسؤول مركز االتصال المعني بالتغذية لوزارة الصحة
والنظافة العامة.

سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي مرتبطان
بشكل ال ينفصل
الزراعة في مالي ،على الرغم من العديد من التحديات
(انخفاض اإلنتاجية؛ إدارة صعبة للخسائر بعد الحصاد
واألسواق؛ الظروف الجوية السيئة) التي سجلت تغييرات
كبيرة في العقود األخيرة :زيادة كبيرة في إنتاج الحبوب
 وإن كانت بوتيرة أبطأ من الزيادة ديموغرافيًا وزيادةالمحاصيل من المناطق المنتجة لألرز  -من  2إلى  6طن  /هكتار
بين عامي  1988و  .-2008بين عامي  2000و ،2013
زاد إنتاج األرز من  742808إلى  2211920طن ،وإنتاج
الذرة من  214548إلى  1502717طن وإنتاج الذرة
البيضاء من  759.114إلى  1152331طن.

© مؤسسة بيل وميليندا غيتس  /جين هان
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ومع ذلك ،فقد أظهرت استطالعات الرأي أن أكبر مساحة
لإلنتاج الزراعي في البالد هي التي تعاني من أعلى معدالت
نقص التغذية .باإلضافة إلى ذلك ،ال تزال هناك بعض
المناطق التي تعتمد على المساعدات الغذائية ،والتي قد تشير
إلى أن المحاصيل الزراعية لها تأثير محدود على الوضع
الغذائي للسكان .وفي هذا الصدد ،انعكس التزام حكومة مالي
في مواجهة سوء التغذية بطريقة مستدامة ومتعددة القطاعات
في االعتراف الصريح بدور وبالمسؤولية الجماعية لجميع
القطاعات في تحسين التغذية ،وخاصة القطاعات الزراعية
واالجتماعية .يركز اإلطار االستراتيجي للنمو والحد من الفقر
( )2017-2012 CSCRPعلى األمن الغذائي والتغذية
باعتبارها مناطق التدخل ذات األولوية.

مساهمات القطاعات الزراعية واالجتماعية في
خطة متعددة القطاعات للعمل من أجل التغذية
السياسة الوطنية للتغذية التي اعتمدتها الحكومة في يناير
كانون الثاني عام  ،2013تم العمل بها في إطار خطة متعددة
القطاعات للعمل من أجل التغذية ( )2018-2014بفضل
الدعم الفني والمالي للجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال
(.)REACH

أطفال أقل من  5سنوات
تأخر النمو

%38.3

الهزال

%12.7
%2.3

زيادة الوزن
انخفاض الوزن عند الوالدة

%15.5

الرضاعة الطبيعية الخالصة

%32.9

المصدرDHS 2012-13 :

وضعت من قبل أكثر من  100من ممثلي الوزارات والشركاء
التقنيين والماليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بين يوليو
 2013وأبريل  ،2014تم اعتمادها في  5يونيو  2014قبل أن
يتم تقييمها ماليًا بنحو 605.238.299 .دوالر أمريكي لمدة 5
سنوات .تغطي  14محوراً استراتيجيا ،وتضم وزارات الصحة
والتنمية الريفية ،ومكتب األمن الغذائي ،وأيضا وزارتي التربية
والتعليم والتنمية االجتماعية وتعزيز المرأة واالتصاالت .يتم
تناول الحماية االجتماعية في جميع المحاور االستراتيجية.
وزارة التنمية الريفية ووزارة التنمية االجتماعية تشتركان
بشكل خاص في توجيه المحور السادس“ ،إنتاج الغذاء األسري
على نطاق صغير والتحويالت االجتماعية” ،حيث تم تحديد
سبع أولويات كامنة (اإلجراءات المتعلقة باستهداف المستفيدين
وتعزيز تدخالت التنمية الريفية وتشجيع زيادة تنويع الغذاء
وزيادة قدرة الهيئات التعاونية والمجتمعات الزراعية) .وبالتالي،
فإن قطاع “اإلنتاج األسري” يجب أن يسمح على حد سواء
بتنويع اإلنتاج واالستهالك من الغذاء وأيضا بالتحسن في دخل
األسرة التي تسهم في تمكين المرأة.
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© موديبو ديارا،

Point Focal Nutrition
du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

تدشين خطة عمل حول التغذية متعددة القطاعات

تكلفة هذه األنشطة (حوالي  29مليون دوالر أمريكي لمدة 5
سنوات) تمثل  %4.85من التكلفة اإلجمالية لخطة العمل.

وزارة التنمية الريفية هي المسؤولة عن نشر البذور المحسنة،
وتعزيز الري القريب للمحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية
وتعزيز التكامل بين األنشطة الرعوية الزراعية على مستوى
األسرة .وزارة األسرة هي بدورها مسؤولة عن تعزيز
فرص الحصول على األراضي وأمن حيازة األراضي للمرأة
الريفية .من خالل العمل على دخل األسر ومحاور “التحويالت
االجتماعية” ،تتناول األسباب الكامنة وراء سوء التغذية
(نقص فرص الحصول على الغذاء المتنوع ،وعدم الحصول
على الرعاية) .وزارة التنمية االجتماعية هي المسؤولة عن
التحويالت االجتماعية الهادفة إلى تحسين الوضع الغذائي
لألسر ،ليس فقط من خالل العمل على التغذية ،بل وأيضا
على النظافة والصرف الصحي ،أو أيضًا من خالل دعم إنشاء
وتعزيز المنظمات المحلية التي تشمل النساء والشباب.

دمج التغذية في خطة القطاع الزراعي

تكلفة هذه األنشطة (حوالي  50مليون دوالر أمريكي لمدة 5
سنوات) تمثل  %8.27من التكلفة اإلجمالية لخطة العمل.

وتشارك وزارة التنمية الريفية ووزارة العمل اإلنساني أيضًا
في توجيه المحور الثاني عشر ،بشأن التأهب واالستجابة
لحاالت الطوارئ ،وهو ما يعزز التدخالت المتكاملة ،والتي

اإلدماج الصريح ألهداف التغذية في سياسة التنمية الزراعية
( )PDAوفي الخطة الوطنية لالستثمار في القطاع الزراعي
( 2025/2015 )PNISAهو اعتراف صريح من مساهمة
القطاع الزراعي في مكافحة سوء التغذية.
وهكذا ،فإن أول توجيه استراتيجي من ثمانية توجيهات
استراتيجية لسياسة التنمية الزراعية ( ،)PDAالتي وضعت في
عام  ،2013هو “األمن الغذائي والتغذوي للسكان” مع “تصحيح
القصور من خالل تنويع اإلنتاج الزراعي” .باإلضافة إلى
تقديم المنتجات الغذائية ،تمت مناقشة تحويلها وحفظها أيضًا،
وكذلك الحفاظ على دخل صغار المنتجين .يشكل الحد من
التبعية الغذائية عن طريق الحد من الواردات أيضا أحد األهداف
األساسية لـ  .PDAيتم صياغة المكون المرتبط باألمن الغذائي
للخطة الوطنية لالستثمار في القطاع الزراعي 2025/2015
لتفعيل هذه السياسة.

أمثلة ملموسة

© برنامج األغذية العالمي  /د .كاماييرا فينكي

أم ورضيعها يتلقيان المساندة عبر برنامج تغذية يشرف
عليه المجتمع المحلي

ب2.ضرورة وجود استراتيجيات مستدامة لدعم األسر التي
.
تعاني من انعدام األمن الغذائي المزمن ،من بين أمور
أخرى ،والتحويالت النقدية العادية لفترات تتراوح بين
 24إلى  36شهرا.
ج3 .ويمكن لنظم المعلومات إبالغ القرارات االستراتيجية.
.
د4 ..يجب أن يكون المستهدف من السكان على قدر من الجودة
في ظل طبقات األمن الغذائي والتغذية ،تم تنظيم حلقة عمل
لبناء القدرات في مجال إدماج التغذية واألمن الغذائي .جلبت
هذه الورشة  04مشاركا من الحكومة والمنظمات غير
الحكومية الدولية والوطنية .وعززت قدرات أصحاب المصلحة
لتحسين دمج التغذية في برامج األمن الغذائي والصمود في
حاالت الطوارئ ،وتحسين الحالة الغذائية للسكان.

ÍÍطلبت الحكومة من  REACHتنظيم مائدة مستديرة بين
الحكومة والمانحين لعرض النتائج المذكورة أعاله .وهذا
سيمكن الحكومة والشركاء من تحديد اإلجراءات ذات
األولوية والتمويل المتاح وتحسين التخطيط للسنوات ال 5
المقبلة .بما في ذلك توسيع نطاق التدخالت .ومن المقرر
عقد هذه المائدة المستديرة في أبريل  /مايو .2015
ÍÍوحدة تنسيق التغذية ستكون موجودة في وزارة الصحة
وهي في طور التنفيذ .وهذه الخلية سيكون لها دور
سياسي وتقني :معالجة جوانب القطاعات المتعددة للتغذية
ورصد خطة عمل متعددة القطاعات .ستقدم الشراكة مع
 REACHدع ًما تقن ًيا ومال ًيا للخلية.
ÍÍومالي تفضل الالمركزية والتجريب على المستوى المحلي.
بدعم من االتحاد األوروبي واليونيسيف وجامعة كورنيل،
قال إنه جرب تفعيل خطط على نطاق األحياء ومن خالل
النماذج التوافقية .والهدف هو جلب الفاعلين لالتفاق على
طريقة للعمل معا ،من خالل التخطيط المشترك لألنشطة
عبر إنشاء اتحاد (مواءمة األنشطة) ،وإدماج مؤشرات
التغذية ،وإنشاء لجان الرصد والتقييم التي تقدم المشورة
للسلطات المحلية.

حلقة عمل لبناء القدرات في مجال تكامل التغذية واألمن الغذائي

Point Focal Nutritiondu Ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publique

نفذت كل من الحكومة ،واألمم المتحدة ،والمنظمات غير
الحكومية ،ومنظمة األغذية والزراعة نفذ مشروع في عام
 2013لتعزيز وسائل الصمود التي تستفيد منها أكثر من
 5600أسرة عادت إلى الشمال (منطقة تمبكتو) إلى أن تعمل
على تطوير إنتاج الحبوب والخضراوات وإثراء نظامهم
الغذائي (خاصة الخضراوات الطازجة) .تدريبات مرتبطة
بأفضل الممارسات إلنتاج محاصيل البقوليات واألرز المروي،
والتغذية ،والحياة االجتماعية والتعاونية (يرافقها عرض
وصفات غذائية) تم تزويدها بروابط مجتمعية صورة .3
عالوة على ذلك ،شرعوا في توزيع المدخالت إلى األسر:
بذور الحبوب ( -الذرة البيضاء والذرة الرفيعة والذرة واألرز
والقمح) والخضر ( -البصل والبامية والطماطم والخيار
والملفوف) واألسمدة والديزل والمعدات الصغيرة .أكثر من
نصف  35.000من المستفيدين من المشروع هم من النساء
والفتيات .حجم الوثائق (المجموعات الغذائية ،والملصقات
التعليمية ،وعلب الصور) تجعل من الممكن عمل ازدو
اجية للمشروع.

أ1 . .ضرورة وجود إطار مؤسسي قوي للحماية االجتماعية
إلنشاء نظام لشبكات األمان االجتماعي.

ÍÍتب ًعا لخطة العمل المتعددة القطاعات المدرجة في الميزانية،
يجري تحليل للتمويالت المتاحة وثغرات التمويل .سيسمح
هذا التحليل بفهم أفضل للموارد المتاحة للحكومة ومختلف
الجهات المعنية ،وبالتالي تقدير الثغرات واالحتياجات
التمويلية للسنوات ال  5المقبلة.

© موديبو ديارا،
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تم تحديد  10إجراءات ذات أولوية لها .وزارة التنمية الريفية
هي المسؤولة عن رفع مستوى الوعي حول إدارة المخزونات
الغذائية واألعالف ألغراض نظام االئتمان warrantage
(نظام االئتمان المضمون بواسطة مخزونات المنتجات الزراعية
التي قد تتغير قيمتها مع مرور الوقت) ،وحماية مناطق المراعي
ونقاط المياه ومراقبة الظواهر الجوية والوضع الزراعي
والغابات والرعي .مكتب األمن الغذائي مسؤول بدوره عن
تقييمات الوضع في الفرق متعددة التخصصات في بداية ونهاية
الكوارث ،وتوزيع المدخالت الغذائية والمبيعات المدعومة من
المنتجات الزراعية.

يمول البنك الدولي ،منذ عام  ،2013مشروع الشبكات
االجتماعية للطوارئ الذي يوفر التحويالت النقدية لألسر
المستهدفة في وضع انعدام األمن الغذائي ،لزيادة استهالكهم من
الغذاء بطريقة مستدامة وتحسين قدرتهم على تحمل الصدمات،
وفي الوقت نفسه تعزيز وحماية تراكم رأس المال البشري
ألطفالهم .هذا المشروع يجب أيضا ،من هنا وحتى حلول عام
 ،2018أن يدمج إجراءات وقائية مرتبطة بمكمالت المغذيات
الدقيقة لفيتامين  ،Aوأنشطة الوعي الغذائي ،وإرساء أسس نظام
الحماية االجتماعية الوطنية التي تمكن أيضا من حماية السكان
المعرضين لألزمات .في هذه المرحلة ،أزيلت ثالثة دروس
رئيسية من المشروع:

الخطوات التالية

19
مساهمة الزراعة والحماية االجتماعية في تحسين التغذية

© منظمة األغذية والزراعة (الفاو)  /دكتور فاطوماتا كوناتيه

جلسات طهي باستخدام منتجات محلية

المشروع:
“تعبئة المجتمع المدني لتعزيز التغذية في مالي”

الدروس الرئيسية هي
ÍÍإشراك جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك
الفنيون بالمياه والصرف الصحي ،يعد أمراً
ضرور ًيا من بداية وضع السياسات والخطط.
ÍÍتطوير خطة العمل يتطلب وقتا ودع ًما تقن ًيا ومال ًيا
مكث ًفا.
ÍÍوجود هيكل تنسيق دائم لضمان متابعة التنفيذ هو
ضا سياسي.
أمر ضروري وله دور فني وأي ً

© مؤسسة بيل وميليندا غيتس  /جين هان

© موديبو ديارا،

Point Focal Nutrition du Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique

تم تعيين المنظمة غير الحكومية ( OMAESعمل مالي إلنقاذ
الطفولة في منطقة الساحل) كمركز اتصال لحركة تعزيز التغذية
( )SUNللمجتمع المدني في مالي .من خالل المنظمة غير
الحكومية  ،OMAESاتخذ المجتمع المدني دوراً في تنظيم
حمالت توعية واضعي السياسات لحساب أفضل قيمة للتغذية
ذات القطاعات بما في ذلك الزراعة والحماية االجتماعية .قام
المجتمع المدني بتحديث البروفايل الذي هو أداة للدعوة وتسليط
الضوء على عواقب سوء التغذية على الصحة والتعليم واالزدهار
االقتصادي للبلد .تسمح هذه األداة بتوعية واضعي السياسات
والجهات المعنية األخرى بشأن التغذية وتداعياتها .وهناك عرض
للبروفايل سيتم في الجمعية الوطنية وفي المناطق (مع المحافظين
والمديرين اإلقليميين) .تخطط  OMAESلتدريب العناصر الفاعلة
في المجتمع المدني ،بما في ذلك االتصاالت التقليدية حول استخدام
البروفايل لغرض مساعدتهم في الدعوة مع السكان لصالح التغذية.

حلقة عمل حول التغذية متعددة القطاعات في يوروسو ،منطقة سيكاسو
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موزامبيق

حماية المجتمعات لتحسين التغذية
ثمة روابط واضحة تربط بين الزراعة والتغذية والحماية
االجتماعية :تعتبر مستويات اإلنتاج الغذائي الخطوة األولى الالزمة
لضمان توفر الطعام المغذي ألجل استهالكه.
مارسيال ليبومبو ،األمينة التنفيذية ،األمانة الفنية لألمن الغذائي والتغذية

“سنقوم بتكثيف اإلنتاج الغذائي وسبل
وصول المواطنين إليه لضمان تحقيق األمن
الغذائي والتغذية .وال ينبغي أن ُيعتبر الحق
في الحصول على الغذاء الكافي امتيازاً بل
هو حق أساسي من حقوق جميع المواطنين
الموزمبيقيين ...وال يمكننا أن نسمح بانتشار
سوء التغذية المزمن جنبا ً إلى جنب مع وفرة
الغذاء في بعض األماكن في بلدنا”.

أطفال أقل من  5سنوات
%43.1

تأخر النمو

رئيس الدولة  -فيليبي خاثينتو نيوسي 15 ،يناير/كانون
الثاني 2015

الهزال

%6.1

زيادة الوزن

%7.9

انخفاض الوزن عند الوالدة

%16.0

الرضاعة الطبيعية الخالصة

%42.8

المصدر :االستقصاء الديموغرافي والصحي لعام 2011

باعتبارها إحدى البلدان منخفضة الدخل ،يقطن  %07من الموزمبيقيين في المناطق الريفية حيث يعانون من
النقص الغذائي ويعيش  %45منهم تحت خط الفقر الوطني .ويعتمد اقتصاد البلد بشكل أساسي على الزراعة.
ويمثل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية من دخل األسر المعيشية في المناطق الريفية ما نسبته  %06و %5
تقريبا ً على التوالي .وقد أسهم هذا القطاع بنسبة  %42في الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2013ويعمل
فيه حاليا ً  %09من النساء العامالت و  %07من الرجال العاملين ،بواقع  %08من إجمالي السكان الناشطين.
وهكذا ،فإن للقطاع االجتماعي والزراعي دور حيوي في تعزيز أمن الغذاء والتغذية بصورة مباشرة من خالل دعم
االقتصاد وزيادة سبل الوصول المادي للطعام المغذي.
50

© برنامج الغذاء العالمي  /نعومي سكوت
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© منبر تعزيز التغذية متعدد أصحاب المصلحة في موزامبيق

يتم توزيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية مجانا ً ضمن برنامج التعليم والعمل االجتماعي

توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه

الروابط عبر القطاعية

ثمة روابط واضحة تربط بين الزراعة والتغذية والحماية
االجتماعية :تعتبر مستويات اإلنتاج الغذائي الخطوة األولى
الالزمة لضمان توفر الطعام المغذي ألجل استهالكه .وسوف
يؤثر هذا بدوره على الحالة الصحية والغذائية للسكان .ومن
شأن زيادة تغطية األمن الغذائي والتدخالت الغذائية الموجهة
إلى أشد السكان فقراً وحرمانا ً أن تسهم في الجهود الرامية للحد
من الفقر وانعدام األمن الغذائي المزمن والتقزم.
أشارت نتائج استقصاء أساسي لألمن الغذائي والتغذية أُجري
في عام  2013بمشاركة أكثر من  7آالف أسرة معيشية في
البالد إلى أن تنوع األنظمة الغذائية لسكان الحضر أفضل منه
لسكان الريف .ويكون تنوع األنظمة الغذائية لألسر المعيشية
التي يعيلها رجال أفضل من تلك التي تعيلها نساء حيث يكون
الغذاء من أقل من ثالث مجموعات غذائية .وكان تنوع األنظمة
الغذائية في أدنى مستوياته في األقاليم الشمالية (حيث إنتاج
المحاصيل األعلى) فيما كان في أعلى مستوياته في األجزاء
الجنوبية من البالد (حيث إنتاج المحاصيل األدنى) مما يشير
إلى أن التغذية غير مرتبطة بشكل مباشر بتوفر الغذاء وإنما
باستخدامه وسبل الوصول إليه والتعليم.

النعدام األمن الغذائي أسباب جبرية معقدة ومتعددة ومتشابكة عبر
القطاعات .وأثبتت التجربة أن التدخالت الزراعية غير كافية
لتحقيق أهداف معالجة التقزم والتحسن العام في تغذية وصحة
األطفال دون الخمس سنوات إضافة إلى النساء .ومن الضروري
اتخاذ تدابير الحماية االجتماعية للتصدي للتقزم باعتباره إحدى
القضايا المشتركة وضمان أن تحقق االستثمارات في قطاع
الزراعة أقصى ما يمكن من حيث معالجة نقص التغذية بصورة
أكثر استدامة.
وثمة روابط معقدة بين الزراعة والتغذية والحماية االجتماعية
لكنها روابط بالغة األهمية .وتعتبر البالد عرضة لحاالت الطقس
المتطرفة ،وبخاصة نوبات الجفاف والفيضانات واألعاصير ،مما
يؤثر على أنشطة الزراعة المعتمدة على مياه األمطار .كما إن
للبنية التحتية الهشة وغير الكافية الخاصة بالتخزين والمعالجة
والحفظ وكذلك لشبكات التوزيع والتجارة تأثير على الخسائر
الكبيرة التي تحدث بعد الحصاد ( %40تقريباً).

كما يتم التشجيع على تنمية البستنة وزراعة الفاكهة وإنتاج األغذية
المحلية مثل المورينجا والقطيفة والدواجن ومصائد األسماك
وتربية األحياء المائية لغرض تحسين جودة األنظمة الغذائية
لألسر المعيشية الفقيرة وتوفير األغذية المغذية في األسواق.

أدت اإلدارة الرشيدة واإلدارة االقتصادية السليمة وعمليات
التحرر من المركزية التي بدأت في عام  2003إلى وضع
إطار سياسات قوي ،وبخاصة في مجال الزراعة والحماية
االجتماعية.
تأتي الخطة االستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي ()PEDSA
ضمن رؤية عام  2025لدولة موزامبيق وتتبنى هذه الخطة وجهة
النظر القائلة بأن بناء قطاع زراعي مزدهر وتنافسي ومستدام من
شأنه أن يكون قادراً على تقديم استجابات مستدامة لتحديات األمن
الغذائي والتغذية وأن يستهدف األسواق الزراعية على المستوى
العالمي .ولتحقيق الرؤية الخاصة بالقطاع الزراعي ،تهدف الخطة
االستراتيجية للمساهمة في توفير األمن الغذائي وإدرار الدخل
للمنتجين الزراعيين بطريقة مستدامة وتنافسية تضمن تحقيق
العدالة االجتماعية واإلنصاف بين الجنسين.

وتتضمن االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية األساسية
( )ENSSBبرامج للمساهمة في بناء مجتمع احتوائي يسمح
بوصول األصول والدعم للسكان األشد فقراً وحرمانا ً في
المناطق الريفية والحضرية .وتسهم هذه االستراتيجية في الجهد
الرامي إلى الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي والتقزم في
البالد ،وتتضمن مكوناتها الرئيسية ما يلي:

Í

Íزيادة تحويل اإلعانات النقدية لألسر غير القادرة على
العمل من  280ألف إلى  550ألف متيكال موزمبيقي؛
Íالتحويل االجتماعي إلى السكان األشد فقراً وحرمانا ً
المتأثرين بالصدمات المناخية مثل الفيضانات ونوبات
الجفاف واألعاصير ودعمهم في التخفيف من حدة اآلثار
التي تلحقهم جراء هذه الصدمات؛
Íيقدم برنامج مصلحة العمل االجتماعي الخدمات للمؤسسات
ألجل دعم السكان المقيمين في وضع معرض للمخاطر.

2.العمل االجتماعي الصحي – يهدف إلى تحسين جودة
صحة الفقراء .وتتضمن البرامج الرئيسية إعادة التأهيل
الغذائي لألطفال في المستشفيات؛ وتوفير المكمالت الغذائية
لفيتامين أ؛ وتوفير عقاقير العالج من الديدان في المدارس
وأثناء أسبوع الطفل؛ وتوفير المكمالت الغذائية للحديد
وحمض الفوليك؛ وتخصيص حقيبة أدوات لمكافحة جلطات
األطفال الرضع؛ وتخصيص شهادة ميالد.
3.العمل االجتماعي التعليمي – تقوم به وزارة التعليم
ً
( )MINEDويهدف إلى تمكين األطفال األشد حرمانا من
البقاء في المدراس أثناء فترة الدراسة .و ُيقدم التعليم بدون
مصاريف دراسية في الصفوف االبتدائية؛ ويتم توفير سكن
مجاني في المدن السكنية؛ و ُتمنح منح دراسية للطالب في
الجامعات؛ و ُتنفذ برامج للتغذية المدرسية؛ و ُتوزع الكتب
المدرسية والمواد التعليمية مجاناً.
4.العمل االجتماعي اإلنتاجي – يشمل السكان القادرين على
العمل إذ يوفر للفئات المحرومة فرصا ً للحصول على
عمل قصير األجل ،وبخاصة أثناء فترات نقص الغذاء في
المناطق الريفية .في عام  ،2014استفاد ما يقرب من
 56842شخصا ً من هذه البرامج.

© منبر تعزيز التغذية متعدد
أصحاب المصلحة في موزامبيق

أسرة تراجع معا ً المواد التعليمية
الخاصة بالتغذية

Í

Í

إطار سياسات قوي

وقد يؤدي تطوير قطاع الزراعة إلى تعزيز أمن الغذاء والتغذية
بصورة مباشرة من خالل دعم االقتصاد وزيادة سبل الوصول
المادي للطعام المغذي .وقد يؤدي تحسين أوضاع المزارعين من
حيث التغذية والحماية االجتماعية بدوره إلى تحسين حياتهم عن
طريق زيادة إنتاجيتهم الزراعية وجودة أنظمتهم الغذائية وزيادة
دخل أسر المزارعين األكثر حرماناً.
ويتولى تنفيذ برنامج اإلغناء الحيوي في موزامبيق المعهد
الوطني لألبحاث الزراعية بالتعاون مع المنظمات الدولية
مثل المركز الدولي للبطاطس ( ،)CIPوالمركز الدولي للزراعة
االستوائية (.)CIAT
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المعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق االستوائية وشبه
القاحلة ( .)ICRISATو ُتوزع في البالد المحاصيل المدعمة
بيولوجيا ً مثل البطاطا الحلوة البرتقالية المدعمة بفيتامين أ
والفاصوليا الخضراء المدعمة بالحديد والذرة عالية البروتين
مع منح األولوية للمناطق التي تعاني من ارتفاع معدالت سوء
التغذية المزمن  -بهدف الحد من نقص المغذيات الدقيقة .ويستفيد
 750ألف مزارع تقريبا ً من توزيع البطاطا الحلوة البرتقالية
غير أن هناك حاجة لزيادة توفير بذور الذرة والفاصوليا
المحسنة في األسواق.

1.العمل االجتماعي المباشر – تقوم به وزارة المرأة والعمل
االجتماعي ( )MMASمن خالل المعهد الوطني للعمل
االجتماعي ( )INASبمظلة تغطي جميع أنحاء البالد.
والمستفيدون المباشرون من البرامج هم المعوقون وكبار
السن واألطفال والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
المزمن والمالريا واألسر المعيشية التي تعيلها األرامل.
ومن بين المزايا الرئيسية لهذا العمل االجتماعي:
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الوثائق الشاملة

التحديات

يتسم النهج الذي تتبعه موزامبيق في توفير األمن الغذائي
والتغذية بالعموم والشمول إذ يتألف من جوانب مختلفة تضم
إنتاج الغذاء وسبل الوصول إليه والرعاية الصحية والتغذية
والصرف الصحي والحصول على األراضي والموارد
الطبيعية األخرى (الماء والتنوع البيولوجي) وقضايا التجارة
واحتياطيات الغذاء والحماية االجتماعية وكفاية الغذاء.

ÍÍال يزال تعزيز التنسيق بين القطاعات ونظام المتابعة
والتقييم الخاص بخطة العمل متعددة القطاعات الرامية للحد
من سوء التغذية المزمن يمثل تحديا ً على مستوى الدولة
واألقاليم .ومن األهمية بمكان ضمان أن يكون نظام المتابعة
والتقييم جزءاً من عملية أوسع نطاقا ً وليس مجرد ممارسة
قائمة بذاتها.

تقوم وثيقتان سياسيتان رئيسيتان بتوجيه التنفيذ العملي
لإلجراءات في مجال األمن الغذائي والتغذية هما استراتيجية
أمن الغذاء والتغذية وخطة العمل الخاصة بها ()ESAN II
وخطة العمل متعددة القطاعات الرامية للحد من سوء التغذية
المزمن ( .)PAMRDCومن الناحية العملية ،تعتبر الخطتان
وثيقتين توجيهيتين إذ إنهما تتشابكان مع قطاعات متعددة،
ويحتاج كل قطاع إلى وضع وثائق خاصة به تضم مجموعة
من المؤشرات واألهداف واالستراتيجيات ألجل توجيه
حكومة موزامبيق في عملية متابعة التقدم وتقييمه.

ÍÍيلزم توسيع نطاق التدخالت الواعدة المستخلصة من
التجارب الناجحة التي تم تنفيذها في عدد قليل من األقاليم
بدعم من الجهات المانحة بأن يتم نقلها إلى األقاليم األخرى،
والسيما تلك التي تعاني من ارتفاع مستويات التقزم وانعدام
األمن الغذائي المزمن .وبالرغم من تنامي االهتمام الوطني
بالتغذية ،إال أن هناك حاجة لزيادة االستثمار المحلي في
هذه التدخالت وشرح الخيارات المتاحة لحشد الموارد.

يتولى مهمة تعزيز األمن الغذائي والتغذية وتنسيق األنشطة
في هذا المجال األمانة الفنية لألمن الغذائي والتغذية
( )SETSANالتي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير
الزراعة واألمن الغذائي .وتضمن استراتيجية أمن الغذاء
والتغذية وخطة العمل المحاسبة على تحسين التنسيق بين
أنشطة األمن الغذائي والتغذية وتطبيق هذه األنشطة .وقد تم
تكوين فريق عامل فني معني بالتغذية ()GT-PAMRDC
تترأسه األمانة الفنية في عام  2012بهدف تعزيز بعض
التدخالت الرئيسية التي تطبقها القطاعات العامة السبعة
والتنسيق فيما بينها :وزارات الصحة ،والزراعة ،والحماية
االجتماعية والمرأة ،والصناعة والتجارة ،والتعليم ،والعمل
االجتماعي واإلسكان ،والشباب والرياضة ،إضافة إلى
المجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط األكاديمي .و ُتقدم
التقارير نصف سنويا ً لمجلس الوزراء و ُتنشر على منصة
الجهات المانحة ومنصة المجتمع المدني .ومنذ عام ،2003
ُتنفذ عملية التحرر من المركزية من خالل تصميم خطة عمل
متعددة القطاعات ترمي إلى الحد من سوء التغذية المزمن
على مستوى األقاليم و ُتعتمد هذه العملية من سلطات األقاليم.

الدروس الرئيسية
ÍÍتبين أن عملية التحرر من المركزية (خطط العمل
متعددة القطاعات الرامية إلى الحد من سوء
التغذية المزمن على مستوى األقاليم ،وإضفاء
الطابع المؤسسي ،والشراكة مع المجتمع المدني
والقطاع الخاص والجامعات) هي أحد العوامل
الرئيسية في تنفيذ تدخالت التغذية الصحيحة في
كل إقليم
ÍÍأظهر توسيع نطاق التدخالت المجتمعية الخاصة
بالتغذية والزراعة والحماية االجتماعية فعاليته
ÍÍأدت الدعوة الزائدة لرفع معدالت التغذية في البالد
إلى إطالق الزخم الالزم لتعميم قضية التغذية
في برنامج الخمس سنوات الموضوع من جانب
الحكومة وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية 2017-2015
ÍÍأثبتت التجربة أن القيام بتأسيس هيئة مركزية
لتكون بمثابة عامل محفز هو أمر فعال في تنظيم
اللقاءات بين القطاعات لغرض العمل المشترك
وتحديد األولويات مع األخذ في االعتبار نتائج
األبحاث القائمة على األدلة
ÍÍأتاح التحليل الخاص بالمتابعة والتقييم فرصة
رائعة للتأثير بشكل إيجابي على صنع القرارات
والدعوة بشكل مناسب لوضع قضية التغذية على
جدول األعمال وإبراز األعمال الخاصة بهذه
القضية التي يتم تنفيذها بين مختلف القطاعات في
المقر الرئيسي وأيضا ً في األقاليم التي تعمل في
قضايا األمن الغذائي والتغذية.

© منبر تعزيز التغذية متعدد أصحاب المصلحة في موزامبيق
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ÍÍيواجه استمرار النهج المشترك تحديا ً متمثالً في دعم
القدرات المؤسسية والموارد البشرية بمهارات العمل في
مجال التغذية.
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نيبال

تعزيز التنسيق لتحسين الجهود
معالي السيد ياغيا بهادور كاركي ،عضو لجنة
التخطيط الوطنية ومسؤول مركز االتصال
الحكومي بحركة تعزيز التغذية ،بمشاركة مين
راج غياوالي ،مسؤول البرنامج (التغذية) ،لجنة
التخطيط الوطنية/األمانة الوطنية للتغذية واألمن
الغذائي
معالي السيد بهاراتندو ميشرا ،عضو لجنة
التخطيط الوطنية
ميسر  REACHعلى الصعيد الدولي،
إنغو نيوّ ،
األمانة الوطنية للتغذية واألمن الغذائي
مادهو سوبيدي ،مسؤول البرنامج (األمن
الغذائي) ،لجنة التخطيط الوطنية/األمانة الوطنية
للتغذية واألمن الغذائي
ميسر  REACHعلى
جهابيندرا بهانداريّ ،
الصعيد الوطني ،األمانة الوطنية للتغذية واألمن
الغذائي

صاغت نيبال استراتيجيات وخططا ً للتصدي لمشكلة
انعدام األمن الغذائي ،وذلك لتشجيع التغذية .وتساهم
برامج الحماية االجتماعية في البلد في توفير أغذية
كافية وطعام ٍّ
مغذ للفئات الفقيرة والمقصاة اجتماعياً.

© باجورا مين راج جياوالي
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وللتغذية الكافية أهمية حاسمة لنمو األطفال وتطورهم .ففترة
السنتين األوليين من الميالد مهمة بوجه خاص للنمو البدني
والعقلي والمعرفي األمثل والصحة والتطور (وزارة الصحة
والسكان ،نيبال ،ومنظمة نيو إيرا ،ومنظمة آي سي إف
إنترناشونال)2012 ،

أطفال أقل من  5سنوات
تأخر النمو

%40.5

الهزال

%10.9

زيادة الوزن

%1.5

نقص الوزن

%28.8

انخفاض الوزن عند الوالدة

%12.4

الرضاعة الطبيعية الخالصة

%69.6

المصدر :االستقصاء الديمغرافي والصحي لنيبال لسنة 2011
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ويؤثر سوء التغذية على السكان بأكملهم ،لكن النساء واألطفال
بوجه خاص عرضة له بسبب فسيولوجيتهم وسماتهم االجتماعية
االقتصادية الفريدة .نيبال من أشد البلدان فقراً في جنوب آسيا.
وتعيش نسبة كبيرة (تتراوح التقديرات بين  %25و )%55
من سكانها على أقل من  1.25دوالر في اليوم .ويعمل أكثر من
 %66من السكان في قطاع الزراعة ،الذي تغلب عليه المزارع
العائلية الموجهة نحو زراعة الكفاف .وتش ّكل األسر المعيشية
التي تشتغل بالزراعة أكثر من ثالثة أرباع الفقراء في نيبال .كثير
من هذه األسر المعيشية عرضة للصراعات المطولة والجفاف
والكوارث الطبيعية األخرى ،وتتضرر بالفعل منها .ولم تواكب
التحسينات في اإلنتاجية الزراعية النمو السكاني ،وخصوصا ً بين
أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين.

ويعيش نحو  %2من الناس في نيبال على أقل من الحد األدنى
المطلوب يوميا ً من السعرات لحياة صحية (الجهاز المركزي
لإلحصاء ،بيانات غير منشورة) .لكن هناك تفاوت كبير يسود
بين المناطق اإليكولوجية ،والمناطق التنموية ،وفيما بين الريف
والحضر ،وكذلك بين الفئات العمرية وبين الجنسين وبين الفئات
اإلثنية والطبقات .فمقارنة بمنطقة سهول تيراي ( ،)%24نجد أن
السكان الذين يقتاتون بكميات غير كافية من السعرات الحرارية
أكثر في المناطق الواقعة في التالل ( )%36والجبال
( .)%38ويتضح التفاوت في مدى انتشار تدني السعرات
الحرارية المستهلكة بين المناطق التنموية من  %24.4في
المنطقة التنموية الشرقية إلى  %36.3في المنطقة التنموية
الغربية الوسطى .وحسب المناطق التنموية ،نجد أن المنطقتين
التنمويتين الغربيتين (الوسطى والقصوى) تعانيان من نقص أشد
في السعرات الحرارية المستهلكة مقارنة بالمناطق التنموية الشرقية
الثالثة (الشرقية والمركزية والغربية) .وبالتالي فإن المناطق التلية
والجبلية في المنطقتين التنمويتين الغربيتين الوسطى والقصوى
هي األشد تضرراً من انعدام األمن الغذائي وعدم كفاية السعرات
الحرارية المستهلكة .وضع الجوع في نيبال خطير ،ومع أن درجة
البلد على مؤشر الجوع العالمي البالغة  17.3تعتبر دون المستوى
الذي ينذر بالخطر ،إال أن الحالة تعتبر خطيرة (المعهد الدولي
لبحوث السياسات الغذائية.)2011 ،
ينعكس أثر نقص الغذاء بوضوح في الحالة الصحية للشعب
حيث لوحظت معدالت مرتفعة من التقزم (قصر القامة مقارنة
بالعمر) ونقص الوزن (قلة الوزن مقارنة بالعمر) والهزال (قلة
الوزن مقارنة بطول القامة) ،وخصوصا ً بين الفئات األشد ضعفا ً
(استقصاء مستوى المعيشة في نيبال.)2011 ،
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ويظهر االستقصاء الديمغرافي والصحي لنيبال لسنة 2011
تحسنا ً في الوضع الغذائي لألطفال بين عامي  2006و2011
في ظل انخفاض معدالت انتشار التقزم من  %49إلى %41
والهزال من  %13إلى  %11ونقص الوزن من  %39إلى %29
(وزارة الصحة والسكان النيبالية ،ومنظمة نيو إيرا ،ومنظمة
آي سي إف إنترناشونال .)2012 ،ومع ذلك فإن نقص التغذية
المزمن (التقزم) ما زال واسع االنتشار ،وتوجد تفاوتات كبيرة
بين الفئات االجتماعية االقتصادية والمناطق اإليكولوجية ،2حيث
يُظهر األطفال الذين ينتمون إلى األسر المعيشية األشد فقراً والذين
يعيشون في المناطق الجبلية والتلية أعلى مستويات من التقزم.

نيبال بلد زراعي ،فأكثر من  %60من السكان يعتمدون على
الزراعة لكسب عيشهم .لكن أغلبية المزارعين أصحاب حيازات
صغيرة ،حيث يمتلك  %53من المزارعين ≤ 0.5هكتار من األراضي
الصالحة للزراعة (استقصاء مستوى المعيشة في نيبال.)2011 ،
ونتيجة لذلك ،فإن زراعة الكفاف هي األكثر شيوعا ً في البلد.
وتهدف الزراعة في المقام األول إلى الوفاء باالستهالك األسري،
كما أن جهود اإلنتاج موجهة نحو تلبية الحاجات األسرية .وبالتالي
فإن تحسين الزراعة حاسم األهمية للنهوض باإلنتاج الزراعي
ومن ثم ضمان األمن الغذائي وكفاية الغذاء والحالة التغذوية
والصحية لألسر المعيشية .التدخالت الزراعية المحسّنة ضرورية
في استدامة الحالة التغذوية والصحية لشرائح المجتمع المحرومة
المعرضة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
أُحرز تقدم كبير في نيبال في تقليص أعداد الفقراء وزيادة اإلنتاجية
وتقليل معدالت التقزم لدى األطفال على مر العقود .لكن معدل
انتشار الهزال ،أو نقص الوزن غير السوي ،ازداد بين األطفال.
ويكشف تفصيل التقديرات الوطنية عن انخفاضات مهمة ومثار
إعجاب في تقزم الطفولة في عموم المناطق اإليكولوجية ،تتراوح
من أدناها عند  %14.7في المديريات الجبلية إلى أعالها عند
 %17.2في سهول تيراي .لكن معدل انتشار التقزم يظل عند
مستويات مرتفعة في المناطق اإليكولوجية الثالثة جميعها.
وتبرز صورة مختلفة فيما يتعلق بمعدل انتشار الهزال .وأظهرت
منطقة سهول تيراي انخفاضات كبير في هزال األطفال ،لكن
الهزال ازداد زيادة كبيرة في المديريات الواقعة في التالل والجبال.
وتظل هناك تفاوتات كبيرة في معدالت كل من التقزم والهزال
وفقا ً لمستوى الثراء .ويزداد احتمال تعرض األطفال الفقراء للتقزم
والهزال نحو مرتين عن نظرائهم األكثر ثراءً.
ومن أجل تحسين األمن الغذائي والتغذوي في البلد ،وُ ضع العديد
من الخطط والسياسات .وتلقت جهود تحسين األمن الغذائي
والتغذوي دفعة بعد إصدار الدستور النيبالي الموقت سنة .2007
وهناك في الوقت الراهن  12سياسة مختلفة و  21قانونا ً مختلفا ً
يسترشد بها القطاع الزراعي في نيبال .وعلى الرغم من هذا ،فإن
سوء آليات التنسيق السائد بين المنظمات الكبرى العاملة في مجال
الغذاء واألمن أدى إلى تدني كفاءة وفعالية جهود تحسين األمن
الغذائي والتغذوي .وقد وُ ضعت خطة التغذية متعددة القطاعات
للنهوض بالتنسيق بين مختلف القطاعات ذات العالقة.
سلطت هذه الخطة الضوء على أهمية ذلك لكل القطاعات ذات
العالقة العاملة من أجل تحسين التغذية واألمن الغذائي مع تأكيد
خاص على الجهود المنسقة والتعاونية فيما بينها .وينصب تأكيد
خطة واستراتيجيات قطاع الزراعة على التغذية واألمن الغذائي.
ويسعى قطاع الزراعة في نيبال في المقام األول إلى:
( )1زيادة توافر األطعمة ذات الجودة من خالل اإلنتاج المنزلي
من الغذاء والمواشي،
( )2وزيادة دخل النساء األكثر فقراً من خالل الحوافز االئتمانية،

© مادهو سوبيدي

وفي  ،2013-2012أفادت إدارة الزراعة التابعة لوزارة التنمية
الزراعية النيبالية بأن  33من مديريات نيبال الخمسة والسبعين
واجهت نقصا ً في الغذاء ،وأن المديريات الواقعة في الجبال والتالل
تعاني من انعدام مزمن في األمن الغذائي (بهاتاراي وسوبيدي.)2014 ،
كما يواجه بعض األسر المعيشية في منطقة سهول تيراي 1أيضا ً
نقصا ً حاداً في الغذاء.

الصلة بين الزراعة والتغذية

رجل يعتني بمحصوله.

الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي
كفل الدستور النيبالي المؤقت ( )2007حماية حقوق جميع
المواطنين ،حيث ينص على أن “تتبع الدولة سياسة إلعارة
اهتمام خاص لحماية مصالح النساء واليتامى واألطفال والمسنين
والمعاقين والعجزة والعرق المهدد باالنقراض”.
وقد اع ُترف بالضمان االجتماعي باعتباره حاسم األهمية لحقوق
المواطنين .ويرتبط الضمان االجتماعي بتحسين اإلنصاف
االجتماعي والعدالة االجتماعية .واعترافا ً بهذا الواقع ،ضمّنت
الحكومة النيبالية بنداً يخص الضمان االجتماعي في الدستور
المؤقت .واس ُتحدث برنامج الضمان االجتماعي (إجراء
عملياتي) لسنة  2008بهدف توسيع حقوق الضمان االجتماعي
للمواطنين ،و ُن ّفذ بموجب قانون الحكم الذاتي المحلي لسنة .1999
وتعكف الحكومة النيبالية منذ عقود على تنفيذ العديد من برامج
الضمان االجتماعي .ويتطلب التأكيد المتزايد على حماية حقوق
مواطني البلد وتعزيزها أيضا ً تقييما ً للتدخالت الحالية ،وهو
ما قد يقدم معطيات قيّمة ُتستخدم في وضع السياسات وإعداد
البرامج مستقبالً.
وفيما يلي نورد بعضا ً من برامج التحويالت االجتماعية في
نيبال والتي تساند وتستهدف الفئات الضعيفة في البلد للتصدي
لفقرها وتحسين وضعها التغذوي.

اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟروﺑﯾﺔ اﻟﻧﯾﺑﺎﻟﯾﺔ
)ﺷﮭرﯾﺎ(

اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون

~  1دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ (100
)روﺑﯾﺔ ﻧﯾﺑﺎﻟﯾﺔ =

أ

اﻟﻣﺳ ّﻧون

500

ب

اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎزﺑﺎت

500

ج

اﻟﻣﻌﺎﻗون ﻛﻠﯾﺎ ً

1000

د

اﻟﻣﻌﺎﻗون ﺟزﺋﯾﺎ ً

300

ھـ

اﻟﻌرق اﻟﻣﮭدد ﺑﺎﻻﻧدﺛﺎر

500

و

اﻷطﻔﺎل

200

( )3وتشجيع زيادة استهالك األطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة،
( )4وتخفيف عبء العمل الذي تقوم به النساء وتزويدهن بالطاقة
الصحية وذات الكفاءة،
( )5وتطوير قدرات القطاع وتعزيز الروابط بينه وبين القطاعات
األخرى .في هذا السياق ،وضعت نيبال استراتيجية التنمية
الزراعية وخطة عمل األمن الغذائي والتغذوي للتصدي لمشكلة
انعدام األمن الغذائي وتعزيز التغذية.

 1أرض مستوية في الجنوب تمتد من الشرق إلى الغرب على الحدود الهندية.
 2توجد ثالث مناطق جغرافية طبيعية في نيبال وهي الجبال والتالل وسهول تيراي .تمتد األحزمة اإليكولوجية من الشرق إلى الغرب وهي تتقاطع رأسيا مع األنظمة
النهرية الرئيسية في نيبال والممتدة من الشمال إلى الجنوب .وتقع السهول الجنوبية المنخفضة ،أو سهول تيراي ،على الحدود مع الهند وتتمتع بمناخ يتراوح بين شبه
المداري والمداري.
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برامج التحويالت االجتماعية في نيبال
1.تتضمن برامج للتحويالت النقدية والحماية االجتماعية
برامج شبكات األمان والتحويالت العينية (مثالً ،المعاشات
االجتماعية للمسنين في عموم البلد واألطفال وذوي
اإلعاقات والشعب األصلي المهدد باالندثار والمنح
الدراسية والغذاء مقابل العمل وبرنامج الوجبات المدرسية)
والتحويالت النقدية المشروطة (مثالً ،مزايا األمومة
وبرنامج الوجبات المدرسية)
2.الخدمات االجتماعية المجانية (بما في ذلك خدمات الرعاية
الصحية الضرورية ،والفحص المجاني قبل الوالدة،
وحوافز النقل ،وإجراء عمليات انقالب الرحم المجانية،
والتحصين المجاني ووسائل منع الحمل المجانية ،إلخ)
3.برامج الحد من الفقر والتمكين االجتماعيتستهدف مختلف
المجتمعات المحلية المهمشة والنساء (صندوق تخفيف
حدة الفقر ،وزارة النساء واألطفال والرعاية االجتماعية)
بالتعاون مع شركاء التنمية
4.المعاشات والتأمين االجتماعي تركز في المقام األول
على موظفي القطاع الرسمي ( صندوق ادخار العاملين،
صندوق استثمار المواطنين)
5.تدخالت سوق العمل مثل تشريعات العمل ،والتدريب
المهني والتدريب على تنمية المهارات ،وأشغال البنية
التحتية المجتمعية الريفية ،وما إلى ذلك.
هذه بعض من مبادرات الحماية االجتماعية األخرى في نيبال.
تمثل المعونات الغذائية أحد البرامج المهمة للحد من الجوع
وسوء التغذية بتوفير أطعمة و/أو نقود لألسر المعيشية التي
تعاني من درجة عالية من انعدام األمن الغذائي .وتعالج برامج
الوجبات المدرسية سوء التغذية بتوفير وجبات مغذية في
منتصف النهار ،وتعمل كحافز لالنتظام في الدراسة.
وتستهدف مِنح حماية األطفال المهمشين من الميالد وحتى سن
السادسة في خمس مديريات بمنطقة كارنالي ،وهي أقصى
منطقة في نيبال.

وفيما يلي نقدم بعض األمثلة األخرى على برامج التحويالت
االجتماعية الحكومية ذات الصلة باألمن التغذوي في البلد:
ÍÍحافز الوالدة اآلمنة وخدمة الوالدة المجانية مع تقديم
حوافز لألمهات الالئي انتظمن في الحصول على خدمات
رعاية ما قبل الوالدة ورعاية ما بعد الوالدة التي ُتعنى
بصحة األمهات وحديثي الوالدة
ÍÍخدمات صحية مجانية للمسنين وشديدي الفقر والفقراء
والعجزة والمعاقين والمتطوعات الصحيات المحليات
ÍÍالضمان االجتماعي والتأمين الصحي للقطاع الرسمي ضد
البطالة والمرض والحوادث وللشيخوخة
ÍÍمساعدات مالية إجمالية ومساعدات مالية تكميلية
للمديريات لتمويل الحكم المحلي والتنمية المجتمعية
بغرض تعزيز التنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الرشيدة
محليا ً
ÍÍإعانات اإلعاقة والمعاشات االجتماعية للمسنين وإعانات
النساء العازبات والمنح التعليمية والمنح الدراسية للتعليم
الفني للفتيات والمنح الجغرافية للفئات المحرومة وإعانات
الزواج (لسداد نفقات الزفاف لألرامل من الفئات المقصاة
اجتماعيا ً والزيجات المختلطة بين الطبقات)
ÍÍإعانة للمحاربين السابقين من الحزب الماوي ،وبدل
معيشة لألسر المتضررة من التمرد من أجل االستقرار
السياسي والعدالة االجتماعية ،وهو ما سيساهم في النهاية
في تحسين حالة الناس الصحية والتغذوية
ÍÍإعانة نقل لتوزيع الملح الغني باليود من أجل تشجيع
استهالك الملح الذي يحتوي على ما يكفي من اليود
لتحسين التغطية والحد من اضطرابات نقص اليود.
ÍÍتساند جميع مبادرات الحماية االجتماعية والتدخالت ذات
الصلة في نهاية المطاف القضايا التغذوية من خالل زيادة
القدرة الشرائية وتغيير السلوك.
وقد بُذلت هذه الجهود كافة على أساس الوضع الجغرافي،
والحالة االجتماعية االقتصادية ،والتركيز على المجتمعات
المحلية الفقيرة والضعيفة.

مراجع دراسة الحالة
بهاتاراي ،بي .كيه ،وسوبيدي ،إم .)2014( .األمن الغذائي في
نيبال.374-382 ،PARAGA .

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية .)2011( .مؤشر الجوع
العالمي .المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
وزارة الصحة والسكان ،نيبال ،ومنظمة نيو إيرا ،ومنظمة آي سي
إف إنترناشونال ( .)2012االستقصاء الديمغرافي والصحي لنيبال
لسنة  .2011كاتماندو ،نيبال وزارة الصحة والسكان ،نيبال،
ومنظمة نيو إيرا ،ومنظمة آي سي إف إنترناشونال.
استقصاء مستوى المعيشة في نيبال .)2011( .استقصاء مستوى
المعيشة في نيبال .كاتماندو ،نيبال :الجهاز المركزي لإلحصاء.
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ÍÍتح ّمل البنود القانونية المنصوص عليها في
القانون واللوائح الجهات المحلية مسؤولية أكبر
تجاه تنفيذ برامج التغذية والحماية االجتماعية
على المستوى المحلي
ÍÍتلعب التوجيهات المع ّممة على الجهات المحلية
دوراً حيويا ً من أجل التنفيذ الفعال لألنشطة
لتحسين الحالة التغذوية للحوامل واألطفال.
ÍÍيتمخض تنفيذ التدخالت واألنشطة بشكل مشترك
بين القطاعات ذات العالقة وأصحاب المصلحة
المعنيين عن نواتج متعددة في تقليل سوء التغذية
المزمن.

© مؤسسة بيل وميليندا غيتس  /توني جريفز

الجهاز المركزي لإلحصاء( .بيانات غير منشورة) .تقدير النعدام
األمن الغذائي ونقص التغذية في منطقة صغيرة في نيبال .نيبال:
الجهاز المركزي لإلحصاء.

الدروس الرئيسية
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اليمن

بناء التوافق في اآلراء
استجابة لالرتفاع في مستويات سوء التغذية
وانعدام األمن الغذائي ،جمعت الحكومة اليمنية
بين قطاعات الزراعة واألمن الغذائي والحماية
االجتماعية لتنفيذ خطة عمل متكاملة ومتعددة
القطاعات وطويل األمد لمكافحة سوء التغذية.
الفريق القطري لحركة تعزيز التغذية باليمن
نائب الوزير د .مطهر العباسي  -المنسق الوطني
لحركة تعزيز التغذية باليمن
وكيل الوزارة السيد /عبد هللا الشاطر  -مساعد
المنسق الوطني لحركة تعزيز التغذية باليمن

قادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية وضع
خطة استجابة متكاملة ومتعددة القطاعات للتغذية
بإشراك جميع القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة
بما في ذلك الزراعة والثروة السمكية
وشركاء التنمية.
وبمشاركة فريق من االستشاريين ،تم إجراء
تحليل سببي للتعرف على أهم محدِّ دات سوء تغذية
األطفال ،وإلجراء تحليل مسار ،ولتحديد أولويات
التدخالت ،ولتقدير تكلفة خطة عمل خمسية
( )2019-2015متعددة القطاعات
( 1.2مليار دوالر).

ما حجم المشكلة في اليمن؟
•معدالت سوء التغذية المزمن من بين أعلى المعدالت
في العالم %74
•قليل جداً من النساء ُيرضعن أطفالهن طبيعيا ً (معدالت
الرضاعة الطبيعية الخالصة متدنية للغاية) %6.11
•يتناول األطفال اليمنيون في الغالب طعاما ً قليل
المغذيات في السنوات األول من حياتهم
(قلة التنوع الغذائي)
•يساهم نقص التغذية في  %43من وفيات
األطفال في اليمن
•انعدام األمن الغذائي هو األعلى في الشرق األوسط
ومرتفع للغاية عند مقارنته بالحجم الكلي لالقتصاد

وضع وتقدير تكلفة خطة عمل متعددة القطاعات

© تجمع التغذية في اليمن
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وعلى الرغم من أن هناك بلدانا ً أخرى في الشرق األوسط
نقص تغذية األطفال واسع االنتشار ومستمر في اليمن ،حيث يعاني
وشمال أفريقيا شهدت تحسنا ً كبيراً في تصنيفاتها ،لم تتغير
 %47من األطفال من نقص التغذية المزمن (متقزمون) و %13
من األطفال من سوء التغذية الحاد (الهزال) .ويص ّنف مؤشر الجوع درجة اليمن كثيراً بين عامي  1990و  .2009وقد ُحدّدت
العالمي لسنة  2009اليمن في المرتبة  74من بين  84بلداً تم تحليله عوامل كثيرة كعوامل مساهمة في سوء حالة األمن الغذائي في
اليمن ومن ضمنها نقص الدخل الالزم للحصول على الغذاء،
(ارتفاعا ً من المرتبة  80من أصل  88بلداً تم تحليله في ،)2008
وعدم كفاية شبكات األمان الوطنية .وتشير التقديرات األخيرة
محققا ً  27درجة من ( 100انخفاضا ً من  29.8في  ،)2008مما
إلى ارتفاع مستويات الفقر قبل األزمة السياسية في  2011من
يدل على مرحلة “تنذر بالخطر” من انعدام األمن الغذائي.
 %42من السكان في  2009إلى  %54.5منهم في .2012
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ويعاني حوالي  %41من سكان اليمن من انعدام األمن الغذائي،
لكن ال توجد اختالفات ملحوظة في مستويات سوء التغذية
بين األسر اآلمنة غذائيا ً وعديمة األمن الغذائي ،غير أن انعدام
األمن الغذائي ليس السبب الوحيد في ارتفاع معدالت سوء
التغذية بين الفئات السكانية الضعيفة في اليمن .ال توجد فروق
كبيرة في اليمن في معدالت سوء التغذية (التقزم والهزال) بين
الفئات السكانية اآلمنة غذائيا ً وعديمة األمن الغذائي (المسح
الشامل لألمن الغذائي  .)2014وباألحرى فإن سوء التغذية
ناتج عن تفاعل متعدد األبعاد ومعقد بين أسباب مباشرة وضمنية
وأساسية.
ونظراً لشدة وضع نقص التغذية ،انخرط شركاء التنمية
والحكومة اليمنية بشكل مكثف في وضع خطة عمل متكاملة
ومتعددة القطاعات وطويل األمد لمكافحة نقص التغذية .وقادت
وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملية وضع هذه الخطة
بإشراك كل القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة.
انخرط الفريق القطري لحركة تعزيز التغذية في اليمن مع
فريق من االستشاريين الدوليين من “تعظيم جودة حركة
تعزيز التغذية” إلجراء تحليل سببي للتعرف على أهم مح ِّددات
نقص تغذية األطفال ،وإلجراء تحليل مسار ،ولتحديد أولويات
التدخالت ،ولتقدير تكلفة خطة عمل خمسية ()2019-2015
متعددة القطاعات بإجمالي  1.2مليار دوالر.

التخطيط الموحد والنتائج
عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن كثب مع األمانة
العامة لحركة تعزيز التغذية لبلورة الخطة متعددة القطاعات.
وتمت االستعانة بفريق من االستشاريين الدوليين من “تعظيم
جودة حركة تعزيز التغذية” لمساعدة فريق حركة تعزيز التغذية
في اليمن على بلورة وثائق التخطيط من خالل مجاالت مساندة
معينة ،بمعنى التحليل السببي ،والتعرف على أهم مح ِّددات
سوء التغذية التي تؤثر على انتشار سوء التغذية لدى األطفال،
وإجراء تحليل مسار ،وتوقع آثار التدخالت ،والتدخالت ذات
األولوية ،وتقدير تكاليف هذه التدخالت.
استرشد التخطيط ووضع إطار النتائج الموحد بنتائج التحليل
السببي التي تسلط الضوء على أهم المحددات ذات الصلة
بانعدام األمن الغذائي التي تؤثر على تغذية األطفال .وتشمل هذه
المحددات الحد األدنى للتنوع الغذائي بين األطفال ،وخصوصا ً
األغذية غير األساسية والمنتجات ذات األصل الحيواني،
واستهالك األسر المعيشية للملح المزود باليود ،وملكية
المواشي ،والمديونية وغير ذلك .وتساهم قلة التنوع الغذائي
مقرونة بسوء ممارسات الرعاية والتغذية في ارتفاع معدل
انتشار النمو غير الخطي ومعدالت التقزم الموجودة في اليمن.
وجد المسح الشامل لألمن الغذائي لسنة  2014أن  %12.4فقط
من األطفال دون السنتين يتناولون غذاء متنوعا ً تنوعا ً كافياً.
وأظهر تحليل االنحدار أن األطفال الذي تناولوا  4مجموعات
على األقل من المجموعات الغذائية السبعة واجهوا درجة أقل
من خطر اإلصابة بالهزال.
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واستناداً إلى تحليل السببية ،تم التعرف على مجاالت التدخل
الرئيسية من خالل مشاورة فنية جرت في عمّان 20-19
مارس/آذار  .2014كان الغرض من ذلك االجتماع خلق الوعي
لدى القطاع المعني وإقناعه بالتدخالت القطاعية (الصحة،
الزراعة ،المياه ،التعليم ،الثروة السمكية) من أجل نهج تغذية
وطني متكامل.
وتشمل حزم التدخالت التي تم تحديدها أنشطة خاصة بالتغذية
ومراعية للتغذية على حد سواء .تم التوصل أثناء عملية
التخطيط إلى توافق في اآلراء بين القطاعات وأصحاب
المصلحة على ضرورة تركيز الخطة على برامج واسعة
النطاق متعلقة بالتدخالت الخاصة بالتغذية ،باإلضافة إلى تنويع
المنتجات الزراعية وتحسين توافر األغذية واالستفادة منها،
وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي ،وزيادة إنتاج وتوافر
منتجات الثروة السمكية التي لها أثر غير مباشر لكن كبير على
نقص تغذية األطفال.
وتم إشراك القطاعات المشاركة في بناء توافق في اآلراء
على إطار نتائج موحد للتغذية .ويتضمن هذا الموافقة على
حزمة تدخالت استناداً إلى التحليل والنتائج الموحدة المتفق
عليها ،وصياغة محور تركيز للتغذية على القطاع المعين مثل
“البستنة التغذوية” بدالً من “البستنة المنزلية” ،وتحديد أهداف
غذائية من خالل التأمل في توافر وإمكانية الحصول على
الوسائل والخدمات واالستفادة منها ،وتحديد الفئات المستهدفة
الرئيسية ،بمعنى النساء واألطفال دون الخمس سنوات والمناطق
الجغرافية ذات األولوية واإلطار الزمني الذي يغطي الفترة
 .2019-2015تم إشراك جميع القطاعات في إعداد خطة
تغذية وطنية متعددة القطاعات ومقدرة التكاليف.
عمل قطاعا الزراعة والثروة السمكية عن كثب مع المجلس
األعلى لألمن الغذائي الذي تأسس في  .2013وتم توفيق
مجاالت األولوية لالستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي وخطة
عمل التغذية متعددة القطاعات من أجل التصدي لنقص التغذية
السائد بين الفئات األشد ضعفاً.

ما أهم األولويات االستثمارية واالعتبارات
عند التصدي لسوء التغذية في اليمن؟

تحديد المناطق المستهدفة المشتركة

وتشمل التدخالت المحددة زيادة إنتاج األطعمة البحرية
وتخزينها ،والترويج لألطعمة البحرية كجزء من التنوع
الغذائي ،وزيادة األنشطة المدرة للدخل بتقديم قروض صغيرة
ألسر الصيادين.

وافقت قطاعات الزراعة واألمن الغذائي والحماية االجتماعية
على مبدأ التقارب البراغماتي والجغرافي بحيث تعمل كافة
القطاعات معا ً في  145من أصل  333مديرية إجماالً تشتمل
على عبء مرتفع من نقص التغذية ،مما يساهم في %75
من عبء نقص التغذية الوطني .وداخل هذه المديريات المائة
والخمس وأربعين ،توصل كل قطاع إلى عدد من المديريات
المستهدفة المشتركة باستخدام المعايير الخاصة بكل قطاع
والتي تشمل األمن الغذائي وتوافر خدمات المياه والصرف
الصحي والفقر وااللتحاق بالمدارس باإلضافة إلى ارتفاع
معدالت التقزم (فوق  )%40والهزال (فوق .)%10
ولكال قطاعي الزراعة والثروة السمكية دور رئيسي يلعبه
في ضمان توفير األطعمة المغذية وزيادة الوعي باألطعمة
كثيفة المغذيات المتاحة محليا ً في الوقت نفسه .بطبيعة الحال
هناك اعتماد كبير على المواد الغذائية المستوردة .فغالبا ً ما
يحل إنتاج الشوفان محل إنتاج الفواكه والخضروات التي
يمكنها توفير الفيتامينات والمعادن ،فيما يركز قطاع الثروة
السمكية بالدرجة األولى على السوق الخارجية بدالً من السوق
المحلية .وقد وقع االختيار على  24مديرية ساحلية تشهد أعلى
معدالت انتشار للتقزم من بين المائة والخمس وأربعين مديرية
المستهدفة من أجل تحسين قطاع الثروة السمكية.

ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻣدﯾرﯾﺎت
اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع

يؤثر نقص التغذية في اليمن على الناس بمختلف مستوياتهم من
الثراء .وعلى الرغم من أن هذا ال يتم التركيز عليه صراحة في
هذا اإلطار الوطني ،فمن المتوقع أن يتم تعزيز األنظمة الوطنية
القائمة للتصدي لألسباب الضمنية واألساسية لنقص التغذية،
وتحديداً صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق االجتماعي
للتنمية .يساند صندوق الرعاية االجتماعية الفئات األشد ضعفا ً
من سكان اليمن بالتحويالت المالية كل ثالثة أشهر .ويعمل
الصندوق االجتماعي للتنمية عن كثب مع البنك الدولي في
توفير دعم فني ومالي مباشر لمختلف الوزارات .وتعكف وزارة
التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي وصندوق الرعاية
االجتماعية على مناقشة إمكانية اشتمال معايير خاصة بالتغذية
في برنامج التحويالت النقدية غير المشروطة للفئات السكانية
المستهدفة البالغ عددها  1.5مليون نسمة وهو ما من شأنه أن
يساعد على تلبية الحاجات التغذوية لدى السكان المستضعفين.

اﻟﻧطﺎق

ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎء

اﻟﺻﺣﺔ

 145ﻣدﯾرﯾﺔ

اﻟﺗﻘزم  +اﻟﮭزال

اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ

 125ﻣدﯾرﯾﺔ

اﻟﺗﻘزم  +اﻟﮭزال  +ﻣﺗﻧوع

اﻟﺗﻌﻠﯾم

 61ﻣدﯾرﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور إﻟﻰ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق  +اﻟﺗﻘزم  +اﻟﮭزال /

اﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ

 22ﻣدﯾرﯾﺔ

ﻣﻧﺎطق ﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻘزم  +اﻟﮭزال

اﻟزراﻋﺔ

 25ﻣدﯾرﯾﺔ

اﻟﺗﻘزم  +اﻟﮭزال  +ﺷدة اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ

تم تحديد أربعة مجاالت ذات أولوية:
•ضمان كفاية الغذاء وتنوعه
•تحسين الخدمات الصحية المقدمة لألمهات
واألطفال
•تحسين تغطية خدمات المياه والصرف الصحي
الكافية والحصول عليها
•فرص التعليم للبنات الحجم الكلي لالقتصاد
•انعدام األمن الغذائي هو األعلى في الشرق األوسط
ومرتفع للغاية عند مقارنته بالحجم الكلي لالقتصاد
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الدروس الرئيسية
ÍÍكان تحليل االنحدار الذي أجراه اتحاد تعظيم جودة
حركة تعزيز التغذية خطوة شديدة األهمية في
عملية إعداد وثيقة اإلطار الوطني .وكان فهم
المحركات الرئيسية لسوء التغذية في السياق
اليمني عظيم النفع في إيصال الفريق القطري
إلى فهم جماعي لألسباب الضمنية لسوء التغذية
واألهم من هذا ما تال ذلك من استجابة لسوء
التغذية.
ÍÍكما تمخض تحليل االنحدار أيضا ً عن بعض
النتائج غير المتوقعة وهو ما تطلب من الفريق
القطري الجلوس وبحث بعض القضايا السياقية
والممارسات المقصورة على السياق اليمني.
وكان هذا اإلجراء مفيداً بخاصة في فهم دور
المراهقات كمقدمات رعاية في البيت ونتيجة لذلك
فهم األثر المحتمل للدراسة في المدارس على
مؤشرات التغذية على مستوى األسرة المعيشية.
ÍÍمن خالل عملية تحليل االنحدار وعملية تقدير
التكاليف وتحليل المسار ،صار لدى مختلف
القطاعات والوزارات فهم أوضح لمعنى اشتمال
أهداف التغذية في تخطيط التدخالت التي ليست
لها بالضرورة هدف تغذوي.

التصدي للتحديات
واجه فريق حركة تعزيز التغذية باليمن تحديات في بداية
العملية ،حيث استغرق وقتا ً كي يبني التوافق في اآلراء على
التخطيط لنتائج موحدة والمواءمة مع الوضع السياسي الناشئ
حديثا ً والحكومة الجديدة ومحدوديات القدرات في التنسيق
والتخطيط متعدد القطاعات .وقد تم التصدي لهذه التحديات
بمساعدة شركاء األمم المتحدة واألمانة العامة لحركة تعزيز
التغذية .وفيما تمضي اليمن قدما ً نحو التنفيذ ،نجد أن تحويل هذه
الوثائق التخطيطية إلى عمل سيكون التحدي الحقيقي وال سيما
تنفيذ التدخالت المراعية للتغذية .في الوضع الراهن ستكون
تعبئة الموارد المالية لهذه الخطة تحديا ً هائالً أمام الحكومة
وشبكة مانحي حركة تعزيز التغذية.

مراجع دراسة الحالة
 1مؤشر الجوع العالمي لسنة  .2009تحدي الجوع :التركيز
على األزمة المالية وانعدام المساواة بين الجنسين.
مذكرة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية  62نوفمبر/
تشرين الثاني 2009
http://www.worldbank.org/en/country 2
/yemen/overview

 4تعظيم جودة حركة تعزيز التغذية اتحاد منظمات قيادية
يعمل في مجال التغذية وممول من وزارة التنمية الدولية
البريطانية .يهدف المشروع إلى تزويد وزارة التنمية الدولية
البريطانية بالخدمات الفنية لتحسين جودة البرامج المخصصة
للتغذية والمراعية للتغذية .واالتحاد ملتزم بتقديم خدمات في
مجال:
توسيع قاعدة الشواهد حول أسباب نقص التغذية
تحسين المهارات والقدرات لمساندة تعزيز البرامج
المخصصة للتغذية والمراعية للتغذية
تقديم أحسن اإلرشادات المتاحة لمساندة تصميم
البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها
زيادة االبتكار في برامج التغذية
تبادل المعارف لضمان االستفادة من الدروس في
عموم وزارة التنمية الدولية وخارجها

© الحكومة اليمنية
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© مؤسسة بيل وميلندا جيتس  /براشانت بانجيار

 3المسح الشامل لألمن الغذائي في اليمن لسنة 2014
وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسف)

إجراءات أساسية

 5القات نبات مخدر خفيف يطلق مادة منبهة عند مضغه.
وتزداد زراعة القات في اليمن بنسبة نحو  %12سنوياً ،وفقا ً
لوزارة الزراعة والموارد المائية اليمنية ،وتحل محل إنتاج
المحاصيل األخرى مثل الفواكه والخضروات والبن.
http://www.foreignaffairs.com/articles/139596/
adam-heffez/how-yemen-chewed-itself-dry#
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اإلجراءات األساسية لتحسين التغذية من خالل
الزراعة وبرامج الحماية االجتماعية
التوصيات األساسية لتحسين التغذية من خالل
الزراعة واألنظمة الغذائية
كما سبق توضيحه في قائمة مرجعية صاغها العديد من األطراف
المعنية ،بتوجيه من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،يمكن
للبرامج واالستثمارات الزراعية أن تعزز التأثير على التغذية متى
كانت:
1 .تتضمن أهدافا ً ومؤشرات محددة للتغذية في تصميمها.
2 .تق ّيم السياق على المستوى المحلي ،لتصميم أنشطة مالءمة
تعالج أنواع سوء التغذية وأسبابها.
3 .تستهدف الضعفاء وتحسن المساواة.
4 .تتعاون وتنسق مع القطاعات األخرى مثل الصحة والبيئة
والحماية االجتماعية والعمل والمياه والصرف الصحي
والتعليم.
5 .تحافظ على قاعدة الموارد الطبيعية (المياه ،التربة ،الهواء،
المناخ ،التنوع البيولوجي) أو تحسنها.
6 .تم ِّكن النساء ،عن طريق ضمان حصولهن على الموارد
اإلنتاجية ،وفرص الدخل ،وخدمات التوعية واإلعالم،
واالئتمان ،والعمل ،والتكنولوجيات الموفرة للوقت ،ومساندة
االعتداد بآرائهن في القرارات المتعلقة باألسرة المعيشية
والزراعة.
7 .تيسر تنويع اإلنتاج ،وتزيد من إنتاج المحاصيل الغنية
بالمغذيات وتربية الماشية على نطاق صغير.
8 .تحسن التجهيز والتخزين والحفظ.
9 .توسع األسواق وإمكانية وصول الفئات الضعيفة إلى
األسواق ،وخاصة لتسويق األطعمة المغذية
.10
3
.10
	10.تتضمن التعزيز والتثقيف في مجال التغذية.

مجاالت العمل الواعدة

مقتبس من دراسة أجراها المركز المعني بالعولمة والتنمية
المستدامة ،معهد األرض -جامعة كولومبيا ،لبحث الزراعة
من أجل تحسين نواتج التغذية.
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 3صيغت هذه التوصيات بعد استعراض شامل للتوجيهات المتاحة المعنية بالبرامج الزراعية من أجل التغذية ،والتي أجرتها منظمة األغذية والزراعة (انظر:
 ،)http://www.fao.org/docrep/017/aq194e/aq194e00.htmومن خالل التشاور مع مجموعة واسعة من الشركاء (منظمات المجتمع المدني ،والمنظمات غير
الحكومية ،وموظفي الحكومة ،والجهات المانحة ،ووكاالت األمم المتحدة) على وجه الخصوص من خالل مجموعة ممارسة الزراعة من أجل التغذية  .Ag2Nutويطلق
عليها أيضا ً بعض الشركاء “مبادئ توجيهية”.

1.استهداف الفئات غير القادرة على الحصول على التغذية
المالئمة ،مثل األيتام ،والمسنين ،والمصابين بفيروس/
مرض اإليدز ،واألشخاص المعتلين ،والحوامل والمرضعات،
واألطفال من سن  6أشهر وحتى  23شهراً.
2 .إدراج أهداف ومؤشرات محددة للتغذية.
3 .تمكين المرأة وجعلها من المستفيدات من مزايا الحماية
االجتماعية مع التركيز على زيادة إمكانية حصولها على
التعليم واألصول والموارد؛ ومراعاة أعباء عمل المرأة
وضيق الوقت المتوافر لها.
4 .تشجيع إستراتيجيات تمكن األسر المعيشية من تنويع
أنظمتها الغذائية ومصادر الدخل
(وتغيير األرقام التالية تبعا ً لذلك).
5 .تدعيم الروابط بين الخدمات الصحية والصرف الصحي،
عن طريق تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
والصرف الصحي و/أو نوعيتها ،وعن طريق تقديم التثقيف
الصحي ،على سبيل المثال.
6 .إدماج التثقيف بشأن مسائل التغذية وتعزيزها :يمكن
للتدخالت أن تدمج أيضا ً أنشطة تعزيز التغذية ،مثل رصد
نمو األطفال.
7 .توسيع نطاق شبكات األمان في أوقات األزمات :يمكن الحد
من الصدمات إذا كانت أنظمة الحماية االجتماعية المعمول
4،5
بها قابلة للتوسع والمواءمة في التوقيت المناسب.

ÍÍالدعوة إلى إدماج اعتبارات التغذية والمساواة
بين الجنسين واألمن الغذائي والصحة في برامج
التحويالت االجتماعية طويلة المدى وتدخالتها
وتشريعاتها.
ÍÍالتعاون مع واضعي السياسات في مجالي الصحة
والتغذية حيال إعداد وإصدار وتعزيز أطر
لسياسات التحويالت االجتماعية ،على أن تكون
شاملة ومتعددة القطاعات ،وتعالج مشاكل سوء
التغذية ،والمساواة بين الجنسين ،والفقر ،وانعدام
األمن الغذائي.
ÍÍمساندة برامج التحويالت االجتماعية في تحقيق
األهداف التغذوية من خالل:
ÍÍتدريب موظفي برامج التحويالت االجتماعية
واألخصائيين الصحيين بالمجتمعات المحلية على
ممارسات التغذية الصحيحة.
ÍÍوضع إستراتيجيات اتصال لمجال التغذية ورسائل
تغذية عملية موجهة إلى األسر المعيشية
المستفيدة.
ÍÍاستخدام مؤشرات التغذية في رصد وتقييم
الفاعلية ،مثل مؤشرات نمو الطفل أو تنوع الغذاء

© الحكومة اليمنية

ÍÍالتنوع في التوريد واإلنتاج الغذائي :تنويع
المحاصيل التي تزرع في الحدائق المنزلية أدى
إلى زيادة في التنوع الغذائي وزيادة توليد الدخل
لإلناث .كما تؤثر زراعة الغابات والبقول البينية
أيضا ً تأثيراً إيجابيا ً على التنوع الغذائي.
ÍÍقدرة المزارعين على الحصول على التمويل:
البرامج التي تزيد من إمكانية الحصول على
االئتمانات الصغرى والتحويالت االجتماعية
النقدية والتي توفر تثقيفا ً تغذويا ً لها تأثير إيجابي
على نواتج التغذية.
ÍÍالبحث والتطوير الزراعيين :يمكن أن تؤدي
المحاصيل المدعمة حيويا ً إلى زيادة استهالك
المغذيات الدقيقة مما يستوجب إجراء المزيد من
البحوث.
ÍÍزيادة استخدام السماد وتحسنه :من شأن الحصول
على كميات أكبر من األسمدة ذات الجودة األعلى،
واالنتشار األوسع للمعرفة باألساليب المحسنة
إلدارة التربة أن يؤثر تأثيراً إيجابيا ً على نواتج
التغذية.
ÍÍمواصلة البحوث الميدانية لتوسيع نطاق قاعدة
األدلة والشواهد من أجل عملية صنع القرار.
ÍÍدراسة السياسات والبرامج التي تدور حول
االستثمارات الزراعية واسعة النطاق (وليس
التدخالت على مستوى المجتمعات المحلية
وحسب) لتحديد المفاضالت المحتملة مقابل
التغذية المحسنة.
ÍÍالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن العوامل
الزراعية الدافعة للتغيرات األهم في نواتج
التغذية ،وتبين أفضل طريقة لتتبعها على مدى
الزمن.
ÍÍإعداد أدوات لتقدير التكاليف اإلضافية لتحسين
مراعاة االستثمارات الزراعية للجوانب التغذوية
ودعم ترتيب أولويات االستثمار.
ÍÍإقامة حوار على مستوى القطاعات ،على سبيل
المثال ،الصحة العامة ،المياه والصرف الصحي،
للتنسيق في حشد الموارد واالصطفاف حول
برامج محددة.

التوصيات الرئيسية لتحسين التغذية من خالل
الحماية االجتماعية

مجاالت العمل الواعدة

 4الحماية االجتماعية والتغذية في قطاع الزراعة ،منظمة األغذية والزراعة  ،2015تحت الطبع
 5مقتبس من سلسلة من الموجزات الصادرة عن المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيسف في شرق آسيا والمحيط الهادئ واالتحاد األوروبي ،مقاربات متعددة القطاعات تجاه
التغذية :حال االستثمار بحسب برامج الحماية االجتماعية
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روابط الزراعة والحماية االجتماعية باألنظمة
الغذائية والدخل والرعاية الصحية
ينجم سوء التغذية عادة عن مجموعة متنوعة من المخاطر
وأوجه الضعف االقتصادية واالجتماعية المترابطة ،وليس عن
سبب وحيد .وبنا ًء على هذه الحقيقة ،فلكي تكون االستجابة أكفأ
وأكثر فاعلية فإنها تتطلب دعما ً كبيراً لقطاع الغذاء والزراعة
والحماية االجتماعية.

© برنامج األغذية العالمي

ومن شأن التصدي للفقر من خالل تعزيز االشتمال االجتماعي
والحد من جوانب الضعف االقتصادي لدى األفراد أن يعالج

األسباب الجوهرية واألساسية المباشرة لسوء التغذية .ويمكن تحقيق
التغذية الجيدة من خالل تسهيل الحصول على أنظمة غذائية محسنة
(على سبيل المثال ،عن طريق التزويد بالطعام من خالل التحويالت
الغذائية ،برامج التغذية المدرسية) ،ويمكنها أن تيسر الحصول
على الرعاية الصحية (على سبيل المثال ،من خالل التحويالت
النقدية المشروطة التي تشجع على استخدام الخدمات الصحية و/
أو تمكين األسر المعيشية من الحصول على مواد الصحة العامة
والمياه المأمونة) .ويعد كل من األفراد واألسر المعيشية التي تعاني
من سوء التغذية أكثر ضعفا ً أمام الصدمات والضغوط ،وبالتالي فإن
بناء القدرة على الصمود في مواجهة الحاالت الطارئة يمثل أداة
رئيسية لحماية األسر المعيشية.

اﻟزراﻋﺔ
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اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
1

1
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐذوﯾﺔ ﺟﯾدة

2
ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﺻﺣﻲ

ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاء وﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟزراﻋﺔ اﻵﻣﻧﺔ

2

اﺳﺗﺧدام اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ
واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ

3

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ
ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ

4

إدارة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
واﻟﺑﺷرﯾﺔ

5

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻐذاء
اﻵﻣن واﻟﻣﺗﻧوع

ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺟﯾدة

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻷﻣﮭﺎت واﻷطﻔﺎل
 -اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه
واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ

3

4
ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
)ﺑﺷرﯾﺔ ،ﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ(

مقتبس من األوراق الفنية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن تعزيز الروابط بين القدرة على الصمود والتغذية في األغذية والزراعة2014 ،
( )http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdfوالحماية االجتماعية والتغذية في األغذية والزراعة( 2015 ،تحت الطبع).

steiD evorpmI
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﺗﺣﺳﯾن اﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻣُﻛﻣّﻼت اﻟﻣﻐذﯾﺎت زھﯾدة اﻟﻣﻘدار
اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺗﻐذوي

ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﺻﺣﺔ  /اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة )ﺷﺎﻣﻼً اﻟﺗﻌﻠﯾم (
ﻟواﺋﺢ اﻟﻌﻣل

اﺳﺗﮭداف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻏذاﺋﯾﺎ

إﻧﺗﺎج اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﻐذﯾﺔ وﺗﺟﮭﯾزھﺎ
وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ
ﺗواﻓر اﻟﻐذاء ) -ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم(
اﻟدﺧل
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول )ﻋﻠﻰ ﻣدار( اﻟﻌﺎم
اﻻﺳﺗﻔﺎدة
اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
اﻹﻏﻧﺎء اﻟﺣﯾوي

ما الدروس
المستفادة؟

© مؤسسة بيل وميلندا جيتس  /فريدريك كوربيه

وهذا اإلطار السببي ،الذي ال يدعي الشمول ،يتضمن المحددات
الجوهرية مثل انعدام األمن الغذائي ،وعدم كفاية ممارسة
الرعاية الصحية والعناية ،فضالً عن المحددات الهيكلية
األساسية ،مثل الحوكمة ،وأطر السياسات ،والنمو االقتصادي،
والهياكل االجتماعية والقانونية القائمة.
ويعد قطاع الزراعة ضروريا ً في تحسين األنظمة الغذائية
للبشر ،عن طريق الزيادة من توافر األطعمة المتنوعة واآلمنة
والمغذية ،ويسر تكلفتها ،واستهالكها .وما زال الدخل من
الزراعة يشكل حصة رئيسية في استثمارات األسر المعيشة
في الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم في العديد من
البلدان .وحيث إن المرأة تشكل القسم األكبر من قوة العمل في
هذا القطاع ،فمن شأن تخفيف عبء العمل عن كاهلها ،من
خالل إدخال التكنولوجيات الموفرة للعمالة ،أن يزيد من الوقت
والموارد المتاحة لرعاية األطفال.
ويعد التثقيف الغذائي والتغذوي نبراسا ً لالختيارات اإلنتاجية
للمزارعين ،وقرارات الشراء للمستهلكين ،وتحضير األسر
المعيشية للطعام وتوزيعه .وتحسن ممارسات األغذية والزراعة
اآلمنة من الصحة العامة الكلية واالستفادة من الطعام ،ومن ثم
تحسن التغذية.

زﯾﺎدة/ﺗﺛﺑﯾت دﺧل اﻷﺳرة
اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ
اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﺄﻣﯾن
دﻋم ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج
ﺑراﻣﺞ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ
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مساهمة الزراعة والحماية االجتماعية في تحسين التغذية

ما الدروس المستفادة؟

مالحظات من قبل
توم أرنولد،
منسق حركة تعزيز التغذية
(مؤقتاً)

كما نرى من واقع دراسات الحالة الحالية ،ثمة إقرار واسع
النطاق بأنه يتعين دمج التنمية المراعية للتغذية وأن يتم
تعزيز التغذية بوصفها هدفا ً لسياسات قطاعات متعددة دفعا ً
لعجلة التنمية الوطنية.
فبرامج الزراعة والحماية االجتماعية ،والمياه والصرف
الصحي ،والصحة ،والتعليم ،لها جميعا ً مفعول محدد وقابل
للتحقيق إذا ما ضمن فيها االهتمام بالتغذية.

تخطو البلدان على مستوى حركة تعزيز التغذية خطوات كبيرة
على طريق تحسين التغذية من خالل مقارباتها متعددة القطاعات.
ففي العديد من البلدان ،أسهم النمو في القطاع الزراعي بقوة في
النمو االقتصادي — إال أن ذلك لم يواكبه تحسن في مجال التغذية.
وكما نرى في مثالي نيبال وموزامبيق في موجز الممارسة العملية
الحالي ،فإن االستثمار في اإلنتاج الزراعي وحده ال يسمح
باستيعاب المعدالت المرتفعة لنقص الوزن والتقزم لدى األطفال.
لذا فزيادة القدرة على الحصول على األنظمة الغذائية المغذية،
القائمة على المعرفة بالتغذية والرعاية المناسبتين ،فضالً عن
الحصول على ما يكفي من المياه والصرف الصحي ،يجب أن
تكون من العناصر األساسية للممارسة الزراعية ،وأن تترجم مثل
هذه المقاربات إلى أفعال ،على النحو الموصوف في دراسات
الحالة .ومن واقع هذه األمثلة ،يتضح بجالء أن قطاع الزراعة
يمكن أن يعظم من تأثيره بصورة أكبر لضمان تحسينه لنواتج
التغذية لألسر.

© أولي كوهين
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وقد أدرك العديد من بلدان حركة تعزيز التغذية التي شهدت
مكاسب اقتصادية كبيرة ،حقيقة أنه لم يستفد الجميع من هذا النمو.
وهناك ،على مدى هذا الموجز ،أمثلة لبرامج الحماية االجتماعية
التي تساعد على توفير شبكة أمان سليمة ومنتجة .ولكن ،إذا لم
تتوافر التغذية الجيدة منذ البداية ،فإن نواتج الحماية االجتماعية
ستتقوض .ويمكن لبرامج الحماية االجتماعية ،إذا ما طبقت
التدخالت المراعية العتبارات التغذية ،أن تعظم تأثيرها من
البداية ،كما يعد االستهداف الفعال بالغ األهمية.
كما نرى من واقع دراسات الحالة الحالية ،ثمة إقرار واسع
النطاق بأنه يتعين دمج التنمية المراعية للتغذية وأن يتم تعزيز
التغذية بوصفها هدفا ً لسياسات قطاعات متعددة دفعا ً لعجلة التنمية
الوطنية .فبرامج الزراعة والحماية االجتماعية ،والمياه والصرف
الصحي ،والصحة ،والتعليم ،لها جميعا ً مفعول قابل للتحقيق
يمكنها أن تحدثه إذا ما ضمن فيها االهتمام بالتغذية.

وعلى مدار حركة تعزيز التغذية ،تقوم قطاعات متعددة -
مواجهة لتحديات كبيرة  -بإدراج غايات وإجراءات محددة
تتعلق بالتغذية باإلضافة إلى غاياتها الخاصة .حيث تعمل
القطاعات على أن تكون أكثر مراعاة العتبارات التغذية
من خالل:
ÍÍتعزيز غاياتها التغذوية والتصميم والتنفيذ؛
ÍÍتحسين االستهداف ،والتوقيت ،واالنفتاح على
التدخالت خالل أول  1000يوم بداية من حمل األم
وحتى العام الثاني بعد ميالد الطفل؛
ÍÍاستخدام شروط تحفز الطلب على خدمات البرامج ،مع
ضمان النوعية الجيدة للخدمة ،مثل برامج التحويل
النقدي وبرامج التغذية المدرسية؛
ÍÍتحسين االهتمام بتغذية المرأة وتمكينها.

التحديات والفرص
كما يالحظ على مدار هذا الموجز ،فإن البرامج متعددة
القطاعات تكتنفها التحديات .فبناء التوافق بين القطاعات
واالتفاق على نتائج مشتركة كانا من بين التحديات الرئيسية
التي تم الوقوف عليها في اليمن .وبالمثل ،فإن الموءامة بين
وجهات نظر األطراف المعنية المتعددة تسببت في بعض
التحديات في بوروندي عند إعداد الخطة اإلستراتيجية
متعددة القطاعات لألمن الغذائي ( )MSPFSNوالتغذية
الخاصة بها .ويرتبط بهذا التحدي المتمثل في التوصل إلى
توافق واالتفاق على نتائج مشتركة ،عقبات يجب التغلب
عليها تتعلق بتنفيذ هذه اإلجراءات متعددة القطاعات في
سياقات ال مركزية متنوعة وصعبة .ويصدق هذا الحال
على نيبال وموزامبيق ،ولكن األمر الجلي هو أن إدارة
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مواد إضافية للقراءة
هذه العملية أساسي في توسيع نطاق تدخالت التغذية ،وضمان
وصولها إلى الفئات األكثر ضعفاً .وفي القلب من هذا ،يمثل
التنسيق الفعال أمراً أساسياً ،وقد رأينا في مالي ،كيف هو إيمانهم
الراسخ بأن اآللية المستدامة بالغة األهمية في ضمان تنسيق
القطاعات فيما بينها بفاعلية .في جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية استبعدت بقوة الحاجة إلى اعتبار هذا العمل الرائد عملية
تعلم ،فبناء القدرات ضروري هنا في ظل تنفيذ األطراف الفاعلة
لمثل هذه التدخالت التغذوية المعقدة ،والمنقذة للحياة في الوقت
نفسه ،على المستوى الوطني ومستوى المجتمعات المحلية.
وأخيراً ،جمعت موازمبيق إلى النجاح الذي حققته دعوة فعالة
على مستوى عال كانت حافزاً لضمان إيالء األولوية للتغذية في
برنامج الحكومة الخمسي وإطار عمل األمم المتحدة -2017
 .2015ويتعين االستمرار في الدعوة واالنخراط مع القطاعات
على أعلى المستويات لضمان قدرة البلدان على المضي قدما ً في
هذه الخطط ومواصلة ترجمة األفعال إلى نتائج .وأود اإلشادة
بكتاب موجز الممارسة العملية هذا ،إذ شاركوا مقارباتهم من
أجل إفادة جميع بلدان حركة تعزيز التغذية .ويمثل هذا بداية
مهمة في تبادلنا للمقاربات المراعية العتبارات التغذية في مجال
الزراعة والحماية االجتماعية.

بلدان حركة تعزيز التغذية تمهد الطريق
في ظل بحث بلدان حركة تعزيز التغذية عن أكثر الطرق فعالية
للحد من سوء التغذية لدى األطفال ،من الضروري أن نستمر
في تبادل الحلول والطرق على مستوى كل قطاع وعلى اتساع
نطاق نشاط حركة تعزيز التغذية.
ونحن نعلم أن اإلنتاج الزراعي المنوع واإلستراتيجي قادر
على تحسين التغذية—ما من شأنه أن يسفر عن قوة عمل
أكثر إنتاجية في القطاع الزراعي وما عداه .ويمكن لواضعي
السياسات ومنفذي البرامج المساعدة في إنشاء تدخالت زراعية
مراعية العتبارات التغذية تزيد من التأثير وتحسين الصحة
ألجيال مقبلة .كما تبرهن البلدان أيضا ً على أننا بوسعنا مساعدة
القطاعات على تحقيق نتائج تغذوية أفضل من خالل إدماج
التغذية في برامج الحماية االجتماعية .ويتعين علينا إبراز هذه
الدروس المستفادة وأن نبثها على مستوى الحركة.
ومن الضروري االستفادة من هذه الدروس المهمة ،كما أن
هناك العديد من فرص العمل اإلضافية التي يمكن أن تعزز
جهودنا أكثر .وثمة دراسة من جامعة كولومبيا حول أهمية
السياق في صنع قرارات التغذية ،من شأنها أن تزودنا ببعض
الخطوات األساسية التي يمكن أن نسترشد بها ،مثل:
ÍÍمواصلة البحوث الميدانية لتوسيع نطاق قاعدة األدلة
والشواهد من أجل عملية صنع القرار
ÍÍدراسة السياسات والبرامج التي تدور حول االستثمارات
الزراعية واسعة النطاق
ÍÍالعمل على بناء توافق في اآلراء بشأن العوامل الزراعية
الدافعة ألهم التغيرات في نواتج التغذية ،وبيان أفضل طريقة
لتتبعها على مدى الزمن
ÍÍإعداد أدوات لتقدير التكاليف اإلضافية لتحسين مراعاة
االستثمارات في مجال الزراعة والحماية االجتماعية للجوانب
التغذوية ودعم ترتيب أولويات االستثمار
ÍÍإقامة حوار على مستوى القطاعات ،على سبيل المثال،
الصحة العامة ،المياه والصرف الصحي ،للتنسيق في حشد
الموارد واالصطفاف حول برامج محددة.

ويمكننا معا ً أن نبرهن على أن البرامج المراعية للتغذية من
شأنها أن تساعد على تعزيز نطاق التدخالت المعنية بالتغذية
تحديداً ،وخلق بيئة محفزة تمكن األطفال من النمو والنماء إلى
أقصى طاقاتهم.

تغيير أنظمة الغذاء من أجل تغذية أفضل
هل باإلمكان تغيير أنظمة الغذاء من أجل تغذية أفضل؟ وإذا كان ذلك ممكناً ،فكيف يمكن
تحقيق هذه التغييرات؟ معلومات جارية حول ما تقوم به البلدان والجهات المعنية الدولية
ضمانا ً إلدماج اعتبارات التغذية في سياسات الزراعة وأنظمة الغذاء من أجل تحقيق نواتج
تغذية أفضل.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://www.unscn.org/files/Publications/SCN_News/
SCNNEWS40_final_standard_res.pdf

مراعاة سياسات الزراعة والغذاء العتبارات التغذية
تم االنتهاء من ثماني دراسات حالة قطرية (البرازيل ،ماالوي ،موزامبيق ،نيبال ،السنغال،
سيراليون ،جنوب أفريقيا ،تايالند) فضالً عن تقرير تجميعي؛ تصف وتحلل السياسات
الوطنية في مجال األغذية والزراعة ،بما في ذلك التجارة وما يتصل بها من قطاعات
تستخدم نهج سلسلة القيمة في بلدان مختارة تمر بمراحل مختلفة على طريق التحول
الغذائي.
ويمكن االطالع على دراسات الحالة القطرية الفردية على:
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies/
the_nutrition_sensitivity2.php

مبادرة برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا لتنمية القدرة التغذوية للزراعة
أطلق كل من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ومفوضية االتحاد األفريقي
مبادرة لتعزيز القدرة على تناول قضية التغذية من خالل صياغة وتنفيذ خطط وطنية
لالستثمار في الزراعة واألمن الغذائي ،بالتعاون مع تجمعات اقتصادية إقليمية ،وبمساندة
من منظمة األغذية والزراعة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://www.fao.org/food/fns/workshops/caadp-nutrition/en/
http://www.nepad.org/fr/foodsecurity/news/3153/integrating-nutritionnational-agriculture-and-food-security-investment-plans

الزراعة والتغذية :مستقبل مشترك
إطار للعمل المشترك من إعداد المركز الفني للتعاون الزراعي والريفي ( )CTAواالتحاد
األوروبي ،ومنظمة األغذية والزراعة ،ومجموعة البنك الدولي
يتوافر المزيد من المعلومات على:

http://www.fao.org/docrep/013/i1689e/i1689e00.pdf

محاكاة إمكانيات االستثمارات المراعية العتبارات التغذية من قبل مركز العولمة والتنمية
المستدامة ،معهد األرض ،جامعة كولومبيا.
الهدف العام من هذه الدراسة مساعدة صناع القرار في بلدان حركة تعزيز التغذية على
ترتيب أولويات االستثمارات األساسية المراعية العتبارات التغذية على مستوى القطاعات
المختلفة ،كجزء من جهودها األوسع الرامية إلى تحسين نواتج التغذية.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2014/07/
SUN-Report-CU_Jan-21-2014.pdf

كيف يمكن للزراعة أن تحسن تغذية الطفل
هذا التقرير الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة يبحث وينقب في كيفية إيالء األولوية للتغذية
في السياسات الزراعية وإستراتيجياتها وخططها االستثمارية ،ويبرهن على قدرة التنوع
البيولوجي الزراعي ،والتغيير السلوكي االجتماعي ،وتنويع المشاريع ،وتمكين المرأة على
تحسين التغذية في المناطق الريفية.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-library
/nutrition-sensitivity

تقييم وزارة التنمية الدولية البريطانية لزراعات المستقبل2013 - 2008 :
صدر هذا التقييم الرائد لزراعات المستقبل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية ،ممولنا
األساسي ،حيث بحث في تأثير وفعالية عملنا وكيفية استخدامه في السياسات والممارسات.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://www.future-agricultures.org/about-fac/dfid-evaluation

http://cta.int/images/publications/Agriculture-Nutrition-ICN2%20%281%29.pdf

مقاربات متعددة القطاعات تجاه التغذية (موجزات المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيسيف في
شرق آسيا والمحيط الهادئ)
تقدم هذه السلسلة من الموجزات توجيها ً واقعيا ً لواضعي السياسات حول دمج التغذية في
برامج الصحة العامة ،والزراعة ،والتحويالت االجتماعية والتعليم.
يتوافر المزيد من المعلومات على:

http://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/en/

هل يمكن للتدخالت الزراعية أن تعزز التغذية؟
تقدم ورقة األدلة هذه استعراضا ً نقديا ً لمدى قوة وجودة قاعدة األدلة التي تربط بين
التدخالت الزراعية ونواتج التغذية
يتوافر المزيد من المعلومات على:

جداول وقواعد بيانات مكونات األغذية
مستودع معلومات تفصيلية على الموقع اإللكتروني للشبكة الدولية لنظم البيانات الخاصة
باألغذية " ،"INFOODSأنشئ للمرة األولى في عام  1988وما زال تحديثه جارياً.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
إرشادات لقياس التنوع الغذائي لألسر المعيشية واألفراد
تمثل هذه األداة أداة تقييمية منخفضة التكلفة وسريعة ويسيرة االستخدام وسهلة اإلدارة.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/FAOguidelines-dietary-diversity2011.pdf

دورة التعلم اإللكتروني لمنظمة األغذية والزراعة عن تقييم األثر
يتوافر المزيد من المعلومات على:

http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/images/
IA_Course_Brochure-en-2.pdf

ما المخاطر التي يمكن أن تجلبها التدخالت الزراعية على التغذية؟
تؤثر حالة التنمية الزراعية على تغذية الفرد من خالل الممارسات الغذائية والصحية
وممارسات الرعاية .وتبين ورقة العمل هذه ست فئات من المخاطر المرتبطة بالدخول،
واألسعار ،وأنواع المنتجات ،والوضع االجتماعي للمرأة وعبء العمل الواقع عليها ،والبيئة
الصحية ،وأوجه انعدام المساواة.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://www.spring-nutrition.org/publications/resource-review/updates/
what-risks-do-agricultural-interventions-entail-nutrition

تغذية الرضع واألطفال الصغار "أداة تقييم األثر التغذوي"
أداة لتعظيم اآلثار اإليجابية للتدخالت الزراعية على السكان الضعفاء تغذويا ً ومنعدمي
األمن الغذائي.
يتوافر المزيد من المعلومات على:

http://www.manoffgroup.com/4IYCN_Achieving-nutritional-impact-andfood-security_0211.pdf.pdf
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معاملة جديدة للحدائق المدرسية
تقترح هذه الوثيقة من منظمة األغذية والزراعة ما يمكن للحكومات وشركائها اإلنمائيين
فعله لتعزيز الحدائق المدرسية كمحضن للتغذية الجيدة والصحة األفضل للبلدان.
يتوافر المزيد من المعلومات على:

دليل تغذية األسرة
دليل تغذية األسرة كتاب للمساعدة في هذه العملية التثقيفية .فهو يقدم ملخصا ً آلخر
المستجدات المتعلقة بمعلومات التغذية ،ويعطي العديد من المقترحات حول كيفية تبادل هذه
المعلومات عند العمل مع مجموعات من الناس.

يتوافر المزيد من المعلومات على:

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5740e/y5740e00.pdf

http://www.unicef.org/eapro/12205_22043.html

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads
/attachment_data/file/292727/Nutrition-evidence-paper.pdf

معالجة جوانب االنفصام بين الزراعة والتغذية في جنوب آسيا :السياسات والسياسة
عرض تقديم لستيورات غيلليسبي يوضح فيه التحديات السياسية والمؤسسية ،وتلك المتعلقة
بالسياسات التي تواجه تعزيز األنظمة المراعية العتبارات التغذية في جنوب آسيا.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
http://scienceforum13.org/sites/default/files/download/session5/StuartGillespie-Tackling-Agriculture-Nutrition-Disconnects-in-South-Asia.pdf

التغذية اآلمنة
تهدف هذه البوابة إلى سد الفجوات المعرفية بين الزراعة واألمن الغذائي والتغذية .وتوفر
هذه المنصة ساحة لتبادل الخبرات ونشر المعلومات وتجميعها .يرجى االنضمام إلينا
في مسعانا لتعزيز التنمية المفتوحة من خالل زيادة التنسيق والتعاون في إنتاج المعرفة
وتبادلها.
يتوافر المزيد من المعلومات على:
https://www.securenutritionplatform.org

مجتمع ممارسة الزراعة من أجل التغذية ()Ag2Nut CoP
يعد مجتمع ممارسة الزراعة من أجل التغذية شبكة عالمية من المتخصصين الذين يعملون
على القضايا المتعلقة بالتقاطع بين الزراعة والتغذية .وهذه المجموعة غير رسمية وتهدف
إلى تيسير تبادل المعلومات والتواصل الشبكي.
يتوافر المزيد من المعلومات على:

http://www.unscn.org/en/nut-working/agriculture-nutrition-cop/purpose.php

تسريع عجلة التقدم في مجال التغذية يتطلب برامج فعالة
وواسعة النطاق تراعي اعتبارات التغذية ،وتتناول المحددات
األساسية الجوهرية للتغذية وتحسن تغطية التدخالت المعنية
بالتغذية تحديداً وفعاليتها.
ماري تي رويل وهارولد ألدرمان،
قسم الفقر والصحة والتغذية،
المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ()IPRI

أمانة حركة تعزيز التغذية ممولة من قبل مؤسسة بيل وميلندا جيتس ،كندا ،االتحاد األوروبي،
فرنسا ،ألمانيا ،أيرلندا ،هولندا ،والمملكة المتحدة.

تريد أن تتعرف على المزيد؟
انتقل إلى www.scalingupnutrition.org

لمزيد من المعلومات حول حركة تعزيز التغذية.
مساهمة الزراعة والحماية االجتماعية في تحسين التغذية

