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المنظم

الیًا الدعم الفني والتشغیلي تقدم كارین ح. أخصائیة التغذیة في السیاقات اإلنسانیة لدى تطویر التغذیة في الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةكارین كریستیانسون

.الطوارئتاالللدراسات حول العالجات المحلیة لسوء التغذیة الحاد المعتدل وبرمجة المساعدة النقدیة وعبر القسائم للتغذیة والتغذیة التكمیلیة في ح



جدول األعمال
مقدمة وجدول األعمال1.
الخلفیة2.
نیجیریا، السودان، الیمن، میانمار: دراسات حالة3.
سؤال وجواب/ مناقشة 4.



المقدمون

منى مامان،
مسؤولة التغذیة، منظمة

نالیونیسف في السودا

أسامة إسماعیل،
منسق وحدة طوارئ 

التغذیة، وزارة الصحة
الفیدرالیة

كریمة احمد الھدا،
أخصائي التخطیط 

واالتصال، أمانة حركة 
تعزیز التغذیة بالیمن

،سانجیتا جاكوب دوجال
مدیرة التغذیة، 

الیونیسف
مایدوجوري، نیجیریا

سو إیدن،
ذیة، مستشار برنامج التغ

ي منظمة إنقاذ الطفولة ف
میانمار



�ري ،ليندا شا�ر ال�ب
اخصائ�ة تغذ�ة،

�سفالمقر الرئ��ي لليون

نز، جين�فر ب�ي
،مستشارة تقن�ة أو�

ي 
الوكالة تط��ر التغذ�ة �ف

األم��ك�ة للتنم�ة 
الدول�ة

جودين �ش�س
ة منظمة المجموعة األساس�

ي 
ي IFE�ف

، شبكة التغذ�ة �ف
حاالت الطوارئ

المقدمون

اي��ن ب��د
، مستشارة تغذ�ة أو�

تنم�ة الوكالة األم��ك�ة لل
الدول�ة

أل�سون دون��ي 
تقلةاستشار�ة تغذ�ة، مس



ما ھي تجربتك في دعم التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ؟

الت الطوارئلقد شاركت بشكل كبیر في البرمجة لدعم التغذیة التكمیلیة في حا•

یة في كما شاركت في بعض األنشطة وأنا على درایة ببرامج التغذیة التكمیل•
حاالت الطوارئ

لست على درایة كبیرة ببرامج التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ•

:سؤال االستطالع



ة ا ي للرضع واألطفال الصغار خالل ف�ت
ف النظام الغذائئ لرضاعة تحسني

التكم�ل�ة

لیندا شاكر البربري، حاصلة على درجة الدكتوراه
أخصائیة تغذیة، منظمة الیونیسف



ي من األطعمة المناسبة،
ال �حصل األطفال ع� ما �ك�ف

ي الوقت المناسب
�ف

ن األطعمة النسبة المئویة لألطفال الذین یتلقو
والحد الصلبة والرضاعة الطبیعیة المستمرة

األدنى من تكرار تلقي الوجبات والحد 
مك األدنى من التنوع الغذائي والبیض والس

أو الفواكھ،/ أو اللحوم والخضروات و / و 
2020لعام 

قاعدة البیانات العالمیة لمنظمة : المصدر
2021الیونیسیف، لعام 

إدخال المواد الصلبة

)شھور8-6من (

مرةالرضاعة الطبیعیة المست

)شھًرا23–12من (

أو الفواكھ/ تناول الخضروات و 

)شھًرا23–أشھر 6من (

الحد األدنى لتكرار تناول 
الوجبات

)شھًرا23–أشھر 6من (

و أ/ أو السمك و / تناول البیض و 
اللحوم

)شھًرا23–أشھر 6من (

ائيالحد األدنى للتنوع الغذ

)شھًرا23–أشھر 6من (



قد ظلت جودة األنظمة الغذائیة سیئة باستمرار على مدى الع
.الماضي

غذائیًا ظلت النسبة المئویة لألطفال الذین یتناولون نظاًما•
ام وھو مؤشر رئیسي لجودة النظ-متنوًعا بشكل طفیف 

2010٪ في عام 21حیث كانت : منخفضة-الغذائي 
.2020٪ في عام 24ووصلت إلى 

دولة لدیھا بیانات عن االتجاھات،50من بین •
حققت ) دولة21(أقل من نصف تلك الدول ▪

.تحسینات كبیرة
دول انخفاًضا كبیًرا في النظم 10وشھدت ▪

.الغذائیة المتنوعة

2010شھًرا مع الحد األدنى من التنوع الغذائي، حسب الدولة، حوالي عام 23أشھر و6االتجاھات في النسبة المئویة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
2020وحوالي عام 

2021قواعد بیانات الیونیسف العالمیة، : المصدر

ا أو لم �شهد أ ا طف�ف� ي تحسن ع� شهدت النظم الغذائ�ة لألطفال تحسن�
ي 

ي العقد الما�ف
اإلطالق �ف



ي المراحل ا
لمبكرة من تظهر عواقب النظم الغذائ�ة السيئة وممارسات التغذ�ة �ف

ي التوز�ــــع العمري للتقزم والهزال
العمر �ف

2022
عدد األطفال الذین یعیشون في ظل

ي انعدام األمن الغذائي والتغذوي آخذ ف
االزدیاد

اآلثار المجتمعة
بما في ذلك الحرب في أوكرانیا،-للنزاع•
البیئيوالتدھورالجفاف الناجم عن المناخ •
اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة للجائحة•

اء المستویات غیر المسبوقة من ضعف الغذ
.والتغذیة

23أشھر و6یتزاید بشكل سریع بین عمر التقزم
شھًرا

*2020، حسب العمر بالشھور، لعام بالتقزمأعوام المتأثرین 5النسبة المئویة لألطفال األقل من عمر 

منظمة / یف قاعدة البیانات الموسعة المشتركة لتقدیرات سوء التغذیة لدى األطفال لدى الیونیس: المصدر
، نیویورك2021لعام ) تقدیرات استطالعات الرأي(التقزم: البنك الدولي/ الصحة العالمیة 

أكثر من نصف األطفال المصابین 
بالھزال عمرھم أقل من عامین

ملیون طفل تحت 45
عمر الخامسة یعانون 

من الھزال حسب 
تقدیرات عام 

2020...
ملیون طفل45

أعوام5أقل من عمر 

ملیون طفل23

أقل من عمر عامین

ملیون طفل 23منھم ... 
عمرھم أقل من عامین

ال العدد التقدیري لألطفال األقل من عمر عامین المصابین بالھزال من بین كل األطف
أعوام5المتأثرین األقل من عمر 

اعتماًدا على تقدیرات منظمة الیونیسیف الداخلیة، : المصدر



توجیھات برمجة الیونیسیف

غذیة تحسین األنظمة الغذائیة لألطفال أثناء فترة الت
التكمیلیة

سلسلة توجیھات التغذیة

الیونیسیف

لكل األطفال

مة النصوص العامة لمنظمة الیونیسیف للحمایة وتعزیز األنظ
الغذائیة والخدمات والممارسات التي تدعم التغذیة المثالیة 

والنمو والتطور لألطفال الصغار

التوافر•

الوصول•

إمكانیة التحمل•

الرغبة•

معرفة مقدم الرعایة•

وقت مقدم الرعایة•

دینامیات المنزل•

المعاییر االجتماعیة•

خدمات الصحة والمیاه والصرف الصحة 
وخدمات الحمایة االجتماعیة

التوافر•

الجودة•

إمكانیة التحمل•

االستخدام•

األنظمة الغذائیة 
الجیدة

لألطفال الصغار

23–أشھر 6من (
)شھًرا

األطعمة الكافیة

الخدمات 
الممارسات الكافیةالكافیة



ف النظم الغذائ�ة لألطفال الصغار خالل ف�ة ال تغذ�ة إطار عمل لتحسني
التكم�ل�ة

اإلجراءات اإلستراتیجیة التي یتم توفیرھا من خالل األنظمة

تقییم الفجوات الخطیرة والعقبات 
والعوائق

النظام الغذائي

تحسین التوافر
ة والوصول وإمكانی
التحمل والرغبة 
لألنظمة الغذائیة 
لألطفال الصغار

:مع إجراءات على

النظام الصحي

تحسین التوافر 
والجودة وإمكانیة 
التحمل واالستخدام

لخدمات الصحة 
والتغذیة لألطفال

الصغار

مستوى 

نظام المیاه 
والصرف
الصحي

تحسین التوافر 
والجودة وإمكانیة 
التحمل واستخدام 

خدمات 
وممارسات میاه 

الشرب اآلمنة 
والصحة 

الشخصیة 
والصرف 

الصحي لألطفال 
الصغار

المستوى المؤسسي 
ا ال ا  ال

/ المنزل / مستوى المجتمع 
د الف

الحمایة نظام 
االجتماعي

تحسین توافر 
وجودة وإمكانیة 
تحمل واستخدام 

األطعمة والخدمات 
الكافیة لألطفال 

الصغار

النتائج

األنظمة الغذائیة الجیدة

لألطفال الصغار

23-أشھر 6من عمر 
شھًرا

تحسین الوصول إلى 
األنظمة الغذائیة 

المغذیة واآلمنة والتي 
یمكن تحملھا 
والمستدامة
واستھالكھا 



إطار العمل لحاالت الطوارئ

تحد�د الدوافع
المشددة 
:الرئ�س�ة

الوصول إ� 
الخدمات 
ف والغذاء ال�افي ني

فهم الس�اق
/  ر حاالت الطوارئ المفاجئة مقابل الحاالت بطيئة الظهو 

وح ف الهجرة وال�ف

النتائج

األنظمة الغذائیة الجیدة

لألطفال الصغار

23-أشھر 6من عمر 
شھًرا

األنظمة تحسین الوصول إلى 
الغذائیة المغذیة واآلمنة 

والتي یمكن تحملھا 
واستھالكھا والمستدامة



حول التغذیة التكمیلیة فيENNتقریر 
)CFE(حاالت الطوارئ 

:موفًرا رئیسیًا للمعلومات34تألفت المراجعة من 

آسیا، إفریقیا، األمریكتان، الشرق األوسط، أوروبا
ل وكاالت األمم المتحدة، المنظمات غیر الحكومیة، مستشار، ممث

حكومي

:على علم باالستجابات اإلنسانیة لحاالت الطوارئ في

شاد، ، ت)بنغالدیش(زیمبابوي، العراق، نیجیریا، كوكس بازار 
حاالت الالجئین داخل البلد وعبر (جنوب السودان، سوریا 

.، فنزویال، ھایتي، الیمن، إثیوبیا)الحدود

ي التغذ�ة التكم�ل�ة واتجاەتج��ةمراجعة 
حاالت الطوارئ�ف



النتائج الرئیسیة
ت فیما یخص التغذیة التكمیلیة في حاال" ماذا"إرشادات حول OG-IFEیوفر 

)CFE(الطوارئ 

".الكیفیة"ال یقدم إرشادات واضحة حول ... 

القضایا في حین وجد التقریر معززات، فقد طغت علیھا الحواجز التي تركز على
.البرنامجیة، ونقص االستعداد والقیادة، والنطاق غیر الكافي

رمجة فیما تم تحدید الحاجة إلى إجراءات متعددة المستویات لتعزیز االستعداد والب
).CFE(یتعلق بالتغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ 

توثیق دراسات الحاالت مع إطار عمل الیونیسف

"بهالم يتم الوفاء"للتغذ�ة التكم�ل�ة ) OG-IFE(أحكام توج�ه العمل�ات 



ي حاالت تحلیل فجوة أداة التغذیة التكمیلیة ف
)CFE(الطوارئ 

تغذیة التكمیلیة تدخالً فعاالً ومؤثًرا في الیفتقر إلى المعرفة لما یشكل -تصور الشركاء •
یاقات الالزمة لتنفیذ برامج التغذیة التكمیلیة في سواألدوات)CFE(في حاالت الطوارئ 

الطوارئ
موارد التنمیة والطوارئ•
)500(تمرین التعیین ألدوات التغذیة التكمیلیة •
ل فترة والیونیسیف لتحسین النظم الغذائیة لألطفال الصغار خالIFEإرشادات تشغیلیة لـ •

التغذیة التكمیلیة



تمت مراجعة األدوات حسب مرحلة دورة البرنامج
المصادقة على السیاسات أو تطویرھا. 1

تدریب فریق العمل. 2

التقییم والمراقبة. 3

تنسیق العملیات. 4

حمایة تغذیة الرضع واألطفال الصغار المثلى . 5
وتعزیزھا ودعمھا من خالل التدخالت المتكاملة 

متعددة القطاعات



أدوات التدخل البرنامجي حسب الفئة الفرعیة
استشارات التغذیة والمراسالت المتعلقة . أ

بالتغییرات االجتماعیة والسلوكیة

یعة االستشارات والتثقیف بشأن التغذیة سر. ب
االستجابة والتحفیز

الوصول إلى األطعمة التكمیلیة المتنوعة . ج
والمغذیة على مستوى المنزل

ي استخدام الفیتامینات والمكمالت المعدنیة ف. د
عیفة البیئات التي تسود فیھا األنظمة الغذائیة ض

المغذیات

الوصول إلى األطعمة المعززة حسب الحاجة، . ھـ
بما یتوافق مع المعاییر العالمیة والوطنیة

الوصول إلى األطعمة التي یمكن تحملھا . و
والمغذیة من خالل الحمایة االجتماعیة

ةالوصول إلى المیاه اآلمنة وبیئات السكن النظیف. ز



التعیین وتحلیل الثغرات-النتائج 

األدوات الموجودةمعرفة•
كانت مدمجة في موارد طویلة وموجودة في مواقع -األدوات الصعب الوصول إلىكان من •

مختلفة
 (SBCC(التواصل بشأن التغییر السلوكي واالجتماعي تركز غالبیة أدوات البرمجة على •

التدخالت متعددة القطاعاتمع عدد أقل لدعم ومن خالل النظام الصحي
لتكمیلیة التغذیة اعلى خطط االستجابة متعددة القطاعات / للتقییمات أدوات قلیلةتشتمل •

(CFE(في حاالت الطوارئ 
جًدا طویالً ق وقتًا قد تكون أدوات تصمیم تدخالت التغذیة التكمیلیة في سیاقات التنمیة تستغر•

في حاالت الطوارئ



مستودع أداة التغذیة التكمیلیة

أداة100أكثر من •

IYCF-Eمحور •

أدوات برمجة التغذیة 
التكمیلیة

https://iycfehub.org/collection/tools-for-complementary-feeding-programming/


ات الغذائیة ما الموارد التي تم تقدیمھا والتي استخدمتھا في عملك استجابةً لالحتیاج
شھًرا أثناء حاالت الطوارئ؟23أشھر إلى 6للرضع واألطفال الصغار من عمر 

إرشادات تشغیلیة لتغذیة الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ•

لتغذیة إرشادات البرمجة لتحسین النظم الغذائیة لألطفال الصغار خالل فترة ا•
التكمیلیة

)IYCF-Eمحور (تغذیة الرضع واألطفال الصغار في مركز الطوارئ •

:سؤال االستطالع



1القسم 

دراسة حالة



دراسة حالة| نیجیریا 1القسم  سیاق البرمجة

عدد األشخاص � دولة ذات كثافة سكانیة عالیة●
مرتفع) PiN(المحتاجین 

دول في أزمة خطیرة منذ 3: حاالت الطوارئ المحلیة●
)  باي(والیات بورنو وأداماوا ویوبي -2009عام 

)باللون البرتقالي(
ملین تحركات مقیدة لكل من المدنیین والعا: عنف شدید●

في المجال اإلنساني
خطط (ر تختلف حزم األنشطة لتتكیف مع الوضع المتغی●

)االستجابة المحلیة
إضافةً إلى الوضع الصعب 19-كان تفشي الكولیرا وكوفید●

)أ2021، (AHCO)مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة (بالفعل 

ة خریطة نیجیریا توضح الوالیات الشمالیة الشرقی
محل دراسة الحالة ھذه

الشمال األوسط

الشمال الشرقي

الشمال الغربي

الجنوب الشرقي

الجنوب الجنوبي

الجنوب الغربي



دراسة حالة| نیجیریا 2القسم  تحلیل حالة التغذیة

ملیون شخص بحاجة إلى خدمات التغذیة المنقذة 1.5•
ملیون دون سن الخامسة، نصف ملیون امرأة في(للحیاة، 

سن اإلنجاب

طفل دون سن الخامسة من المتوقع أن 810000یُقدر أن •
من بینھم ، 2021یعانون من سوء التغذیة الحاد في عام 

.یعانون من شكلھ الحاد295000

)ھـ2021مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، (

ي كان التنوع الغذائي المنخفض ھو العامل الرئیسي ف●
التغذیة التكمیلیة دون المستوى األمثل

.كما كان تواتر الوجبات غیر الكافي مصدر قلق●

الدوافع الرئیسیة لممارسات تغذیة الرضع وصغار●
:األطفال دون المستوى األمثل

انعدام األمن الغذائي،○
معرفة مقدم الرعایة والوقت،○
دینامیات األسرة،○
أعراف اجتماعیة معینة والصحة غیر الكافیة،○
خدمات التغذیة والمیاه والصرف الصحي ○

).WASH(والنظافة الشخصیة 



دراسة حالة| نیجیریا
التدخل

استشارات التغذیة واتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي. أ
االستشارات الفردیة1.

مجموعات دعم األم2.

مجموعات دعم بین اآلباء3.

تغذیة الرضع وصغار األطفالمساحات دعم 4.

اتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي5. یئةاستخدام الفیتامینات والمكمالت المعدنیة في البیئات حیث تسود األنظمة الغذائیة ذات المغذیات الس. ب
التقویة في المنزل. 6

الوصول إلى األغذیة المكملة المتنوعة والمغذیة على مستوى المنزل. ج

البستنة في المنزل وتوفیر الحبوب. 7

عروض الطھي. 8

الوصول إلى األطعمة المعززة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة والوطنیة. د
تغطیة التغذیة التكمیلیة. 9

تعزیز إمكانیة الوصول المحسنة واستخدام األطعمة التكمیلیة والمیاه اآلمنة وبیئة المنزل النظیفة. ھـ
تعزیز الصحة الشخصیة والوصول إلى المیاه. 10

الوصول إلى األطعمة التي یمكن تحمل ثمنھا والمغذیة من خالل برامج الحمایة االجتماعیة وخدمات االستشارة. و
لى المساعدة الغذائیة وعملیات التحویل المعتمدة ع. 11
النقد

أنشطة تولید الدخل. 12

القناة

النظام 
الصحي نظام 

األطعمة

نظام 
المیاه 
والصر
ف 

الصحي 
والنظافة 
الشخص

یة

نظام 
الحمایة 
االجتماعیة

المستوى

السیاسة /  المؤسسات 
المنشآت /  المجتمع 

المنزل



دراسة حالة| نیجیریا 4القسم  ج المبلغ المراقبة والتقییم والتعلم والنتائ
عنھا

إطار العمل

-توثیق التدخالت واإلجراءات ●
كمیلیة سھل توثیق برمجة التغذیة الت

وقدم ) CFE(في حاالت الطوارئ 
فحًصا شامالً لإلجراءات 

.والتدخالت

فة ساعد في وضع المكونات المختل●
وتحدید الفرص المحتملة على 
مختلف المستویات ومن خالل 

.قنوات مختلفة



دراسة حالة



دراسة حالة| السودان 1القسم  سیاق البرمجة

لفقر العدید من حاالت الطوارئ في مناطق مختلفة، بما یؤدي إلى انتشار ا•
وانعدام األمن الغذائي

النزاع الداخلي•

عدم االستقرار المدني•

المجاعة•

الفیضانات•

انتشار األمراض•

وتشارك 5القطاع الغذائي في السودان، تقوده وزارة الصحة الفیدرالیة•
.منظمة الیونیسیف في قیادتھ

بعض األنشطة تختلف، وبعضھا موحد

السیاق



دراسة حالة| السودان 1القسم  سیاق البرمجة

المؤشرات الرئیسیة لنجاة األطفال

ھزال األطفال

WHZ (GAM)–14.1%

ملیون طفل یعانون من 2.7
.الھزال

قضاء الحاجة في العراء 
)32.8(%

التقزمانتشار 

36.6%



دراسة حالة| السودان 2القسم  تحلیل حالة التغذیة

نسیق مكتب ت(أن ثالثة مالیین طفل یعانون من الھزال یقدر•
)ج2021الشؤون اإلنسانیة، 

شھًرا59-أشھر 6٪ 48-فقر الدم •

ذیة مؤشرات التغتتحسن معدالت الرضاعة الطبیعیة لكن •
فجوة كبیرةالتكمیلیة أظھرت

شھًرا تلبي الحد األدنى23-أشھر 6من ٪28-25نسبة •
من التنوع الغذائي

األمثل التغذیة التكمیلیة األقل من المستوى/ الھزال ●
-تنوع غذائي منخفض-شھًرا 23-أشھر 6من 

مصدر قلق كبیر

:للتغذیة التكمیلیةالدوافع الرئیسیةكانت ●
عمر األم○
تعلیم الوالدین○
الثروة○
الوصول إلى زیارات ما قبل الوالدة○
تكلفة الفواكھ والخضروات○
الوصول إلى المیاه النظیفة○
المعرفة المحدودة / الممارسات الثقافیة ○

بممارسات تغذیة الرضع وصغار األطفال
الموصى بھا



دراسة حالة| السودان السیاسات والتوجیھات

آلیات التنسیق

•IYCF TWG

•IYCF-E TWG

اللجنة الفنیة بشأن التغذیة التكمیلیة•

SUNحركة •

صغار األطفالبیئة السیاسة فیما یتعلق بالتغذیة التكمیلیة وتغذیة الرضع و

–2015(إستراتیجیة السودان بشأن تغذیة الرضع واألطفال الصغار •
2025(

.سیاسة التغذیة الوطنیة•

تغذیة الرضع واألطفال الصغار في السودان•

)2021(التوجیھات التشغیلیة في حاالت الطوارئ •

توجیھات تكامل تغذیة الرضع وصغار األطفال متعددة القطاعات•



دراسة حالة| السودان التدخل

• استشارات التغذیة واتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي-أ 

االستشارات الفردیة على مستوى المنشآت 1.
الصحیة

)واألب(مجموعات دعم األم 2.

اتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي3.

استخدام الفیتامینات والمكمالت المعدنیة في البیئات حیث تسود األنظمة الغذائیة ذات المغذیات السیئة. ب
التقویة والمكمالت المنزلیة. 4

الوصول إلى األغذیة المكملة المتنوعة والمغذیة على مستوى المنزل. ج

البستنة في المنزل وتوفیر الحبوب. 5

عروض الطھي. 6
الوصول إلى األطعمة المعززة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة والوطنیة. د

إضافة الیود إلى الملح. 7

تغطیة التغذیة التكمیلیة. 8

منع سوء التغذیة المعتمد على األطعمة. 9
تعزیز إمكانیة الوصول المحسنة واستخدام األطعمة التكمیلیة والمیاه اآلمنة وبیئة المنزل النظیفة. ھـ

تعزیز الصحة الشخصیة ومحطات الغسل. 10

الوصول إلى المیاه. 11
الوصول إلى األطعمة التي یمكن تحمل ثمنھا والمغذیة من خالل برامج الحمایة االجتماعیة وخدمات االستشارة. و

المساعدة النقدیة. 12

النظام 
الصحي

نظام 
األطعمة

القناة
نظام 
المیاه 
والصر
ف 

الصحي 
والنظافة 
الشخص

یة

نظام 
الحمایة 
االجتماعیة

المستوى

السیاسة
/  المؤسسات 
المنشآت / المجتمع 

المنزل



دراسة حالة| السودان

إطار العمل

تعزیز اإلجراءات

الصحيالنظام ●
الغذائيالنظام ●
الحمایة االجتماعیة●
المیاه والصرف الصحي نظام ●

)WASH(والنظافة الشخصیة 

7الملحق 



دراسة حالة| السودان 4القسم  ج المبلغ المراقبة والتقییم والتعلم والنتائ
عنھا

عات لیة بما في ذلك النزاالسودان یمثل سیاقًا فریًدا معقًدا للطوارئ من خالل العدید من البیئات التي كانت تحدث فیھا برمجة التغذیة التكمی
ى استجابة وانتشار األمراض المعدیة وأحداث الطقس المتطرفة، وكلھا أثرت بشكل سلبي على الفقر واألمن الغذائي وأدت إلى الحاجة إل

.العمل اإلنساني

تم تطبیق آلیات التنسیق القویة للتغذیة والتغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ.
تغطیة لألنشطةقّدم الشركاء الدعم الفني وساعدوا في زیادة ال. قادت الحكومة التدخالت المتعلقة بالتغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ.

لرضع وصغار تم تطبیق إطارات عمل السیاسة والتشریع لدعم التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ بما في ذلك إستراتیجیة تغذیة ا
.التشغیلیة، رغم أن تشریعات القانون ما زالت تمثل فجوةً IYCF-Eاألطفال الوطنیة وتوجیھات 

 لوصول المحتمل، المناطق المحلیة ذات الوضع المستقر نسبیًا لفترة طویلة، والمناطق المحلیة ذات ا(تم تعدیل التدخالت حسب كل سیاق
.، وتم إعطاء األولویة للتدخالت المنقذة للحیاة أثناء حاالت الطوارئ الحادة)والمناطق المحلیة ذات الوصول المحدود



دراسة حالة| السودان 4القسم  ج المبلغ المراقبة والتقییم والتعلم والنتائ
النتائج الرئیسیةعنھا

.السیاقیة االستجابة لالحتیاجات الخاصة بالسیاق) CFE(أتاح وجود حزمة من تدخالت التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ ●

اإلجراءات قدم التحلیل األولي للوضع الذي یفحص دوافع ممارسات التغذیة التكمیلیة المعرفة الالزمة التي وجھت تصمیم●
.والتدخالت

لتغذیة التكمیلیة عززت نتائج برمجة ا) األنظمة(الوثیق بین مختلف القطاعات / التنسیق والرؤیة المشتركة والتخطیط المشترك ●
).CFE(في حاالت الطوارئ 

لخطة الوطنیة مبادرة دائرة ا. (إن القیام بأنشطة محددة وملموسة وبناء األدلة على التأثیر یشجع على االستیعاب وتوسیع النطاق●
)ومشروع كاساال للتنوع الغذائي) NIPP(لحمایة البنیة التحتیة 

) CFE(لطوارئ قد یكون إطار العمل أداة مفیدة یمكن استخدامھا لتوثیق وتخطیط وتنفیذ تدخالت التغذیة التكمیلیة في حاالت ا●
").الكیفیة("



دراسة حالة| الیمن 



دراسة حالة| الیمن

أسوأ أزمة إنسانیة في العالم

.إلى مساعدات إنسانیةثلثا السكانیحتاج 

انعدام یعاني أكثر من نصف السكان من 
مع وصول بعض األمن الغذائي الحاد

نیف المحافظات إلى المستوى الخامس في تص
)تصنیف المجاعة(المرحلة المتكامل 

2015وتصاعد النزاع عام الحرب األھلیة

في عام التمویلمن المتوقع حدوث نقص في 
.، مما سیؤثر على المساعدة اإلنسانیة2022

متكررة الحدوثالكوارث الطبیعیة 

إلى مناطق تسیطر علیھاالدولة اآلنتنقسم 
دن الحكومة الیمنیة المعترف بھا دولیًا ومقرھا ع

وحركة أنصار هللا، وھي الحكومة المعلنة من 
جانب واحد ذاتیًا ومقرھا صنعاء

٪ من السكان یعیشون تحت خط 80یقدر أن
الفقر

سیاق البرمجة: 1القسم 



تدخالت : خطة التغذیة متعددة القطاعات
إطار من أجل التغذیة التكمیلیة تتماشى مع

العمل

معظم . MSNAPتمویل محدود لبرنامج 
انیةالتمویل مخصص للجھات الفاعلة اإلنس

ال تنعكس األنشطة في الخطط متعددة 
ةالقطاعات في اإلستراتیجیات اإلنسانی

ل التنسیق بین القطاعات في قطاع العم
اإلنساني قوي الجة مع" = إنقاذ الحیاة"ینصب التركیز على 

يالھزال والحد األدنى من األمن الغذائي المنزل

"إنقاذ األرواح"سیاسات قویة وتنسیق متعدد القطاعات، لكن التركیز ینصب على 

لكن

دراسة حالة| الیمن سیاق البرمجة: 1القسم 



اإلحصاءات الرئیسیة

٪45التقزم 
٪10الھزال 

٪25) شھًرا12-أشھر 6(الھزال 

٪12الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول 

2021على الصعید الوطني لعام ) SMART(استطالعات الرأي الذكیة 

دراسة حالة| میانمارتحلیل حالة التغذیة :2القسم 

الیمن لدیھا معدالت سوء تغذیة مرتفعة وممارسات تغذیة سیئة

ارتفاع أسعار المواد الغذائیة وارتفاع معدالت البطالة والفقر

القیود المفروضة على مقدمي الرعایة األساسیین والنساء من حیث التنقل والوصول إلى الموارد المالیة

٪ من المرافق الصحیة عاملة50
٪ ال یحصلون على المیاه الصالحة للشرب49

اض عدم الوضوح بشأن الكمیات المطلوبة من كل مجموعة غذائیة، وغالبًا ما ال تتم مراقبة ما یتم تناولھ من طعام األطفال، واالنخف
المستمر في مستوى الرضاعة الطبیعیة

النوع االجتماعي

األطعمة الكافیة

الخدمات الكافیة

الممارسات الكافیة



دراسة حالة| الیمن التدخالت واإلجراءات لتحسین النظم الغذائیة لألطفال الصغار. 3القسم 

ركزت العدید من األنشطة على 
تحسین معرفة مقدم الرعایة 

.األساسي

دیة عادة ما یتم دمج االستشارة الفر
مع عالج الھزال1:1

دة تدخالت صغیرة النطاق لزیا
توافر األغذیة المغذیة على 

.مستوى األسرة

BSFPتھدف مشروعات 
إلى تعزیز الوصول إلىMNPو

ى األغذیة المدعمة وتم تنفیذھا عل
.نطاق واسع

یستھدف برنامج النقد مقابل
لقون الغذاء حالیًا أولئك الذین یت
.بالفعل العالج من الھزال

التدخل

استشارات التغذیة واتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي. أ
االستشارات الفردیة1.

مجموعات دعم األم وجلسات تعزیز 2.
التغذیة

تغذیة الرضع وصغار دمج رسائل 3.
مع الخدمات األخرىاألطفال

المطبخ المجتمعي/ عروض الطھي 4.
استخدام الفیتامینات و. ب

المكمالت المعدنیة في البیئات حیث تسود األنظمة الغذائیة ذات المغذیات السیئة. ب

MNP
الوصول إلى األغذیة المكملة المتنوعة والمغذیة على مستوى المنزل. ج

البستنة في المنزل وتوفیر الحبوب

مدارس المزارعین المیدانیة

الوصول إلى األطعمة المعززة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة والوطنیة. د

تغطیة التغذیة التكمیلیة

الدقیق المعزز

الحلیب المعزز
تعزیز إمكانیة الوصول المحسنة واستخدام األطعمة التكمیلیة والمیاه اآلمنة. ھـ

وبیئة المنزل النظیفة
تعزیز الصحة الشخصیة والوصول إلى المیاه

الوصول إلى األطعمة التي یمكن تحمل ثمنھا والمغذیة من خالل برامج الحمایة االجتماعیة وخدمات االستشارة. و

النقد مقابل التغذیة
العینیة–المساعدة النقدیة 

النقدیة–المساعدة النقدیة 

القناة

النظام 
الصحي

نظام 
األطعمة

نظام المیاه 
والصرف 
الصحي 
والنظافة 
الشخصیة

نظام الحمایة 
االجتماعیة



دراسة حالة| الیمن المراقبة والتقییم: 4القسم 

ماذا نعرف عن نتائج تدخالت التغذیة التكمیلیة في الیمن؟

أنظمة المراقبة

MSNAPفي مضمنةمراقبة ما إذا كانت مؤشرات التغذیة التكمیلیة 

).TASC 2021(حالیًا معلومات عن غالبیة ھذه المؤشرات NISتجمع ال

، وتدخالت BSFPبرنامج : یتلقونتتعقب مجموعة التغذیة عدد األطفال الذین
.المغذیات الدقیقة، واستشارات تغذیة الرضع وصغار األطفال

الدوریة مؤشرات تغذیة الرضع ) SMART(تجمع استطالعات الرأي الذكیة 
وصغار األطفال

النتائج/ الدلیل 

یعد تتبع نتائج برامج التغذیة التكمیلیة أمًرا صعبًا

ال یوجد خط أساس وخط نھایة= طبیعة البرامج قصیرة المدى 

)  2017و2014الذي تم تنفیذه بین (وجد تقییم لبرنامج النقد مقابل الغذاء السابق 
:نتائج إیجابیة

نقاط التنوع الغذائي للطفل●
حضور مرتفع لتدریب التغذیة●
زیادة المعرفة●



دراسة حالة| الیمن النتائج العامة

حافة "على الرغم من بعض النجاحات، إال أنھ من الصعب جذب االنتباه للتغذیة التكمیلیة في سیاق یتواجد على
"المجاعة

استشارات (یاسیة لبرمجة التغذیة التكمیلیة اإلنسانیة القتوسیع النطاق الناجحتم تنفیذ 1.
)MNP، وبرامج BSFPتغذیة الرضع وصغار األطفال، وبرنامج 

مة لبرامج محددة السیاق من الوصول إلى األطعأمثلة صغیرة النطاقأیًضا، تزید 1.
المغذیة

.النساءSBCتستھدف معظم برامج التثقیف الغذائي و1.
رب(توزیع الطعام والنقود على الرجالعادةً ما یتم 

)األسرة

مایة بشأن التغذیة التكمیلیة مع قطاعات مثل األمن الغذائي والحSBCقد یكون دمج 1.
إلشراك الرجالفرصةاالجتماعیة 

السیاسات متعددة القطاعات الوطنیة التغذیة التكمیلیةتدعم.6

ال تحظى بالتمویل الجیدھذه الخطط .7

تجابة للتغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ في االسمساحة محدودة.8
-اإلنسانیة 

من قبل العدید من " منقذة للحیاة"ال ینظر إلیھا على أنھا أنشطة 
.الجھات الفاعلة

لزیادة التفاھم بینھناك حاجة.9
الجھات المانحة وصناع القرار حول أھمیة

النظم الغذائیة المغذیة في ھذا السیاق

تحول في میزان تحدید األولویاتحاجة إلىھناك .10
في حاالت لتوسیع نطاق بعض ھذه األمثلة الجیدة لدعم التغذیة التكمیلیة

الطوارئ
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زیادة النزوح

انھیار الخدمات 
العامة

الكثیر من التقدمزیادة حدة النزاع

األزمات اإلنسانیة المحلیة

األزمة االقتصادیة

2021قبل فبرایر 

عدم التعاون
مع السلطات

2021منذ فبرایر 

اق یتم تصنیف الدولة بأكملھا اآلن على أنھا سی
للعمل اإلنساني

ما الوضع في میانمار؟
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2021قبل  2021منذ عام 

●

من التركیز القوي على التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئالتمویلمّكنت آلیات السیاسات والتنسیق و

نسانیة إلى ال تنعكس اإلستراتیجیات متعددة القطاعات في خطة االستجابة اإلنسانیة؛ خطر عودة االستجابة اإل:االھتمامات
على الرضاعة الطبیعیة أكثر من التغذیة التكمیلیةIYCF-Eالتركیز على النظم الصحیة المنعزلة فقط؛ تركز 

MS-NPAN(أدى التخطیط ووضع المبادئ التوجیھیة 
م بأھمیة النظالقطاعات المتعددة توعیةإلى زیادة ) FBDGو

الغذائیة المغذیة

، LIFT(الصنادیق متعددة المانحین ومتعددة السنوات سھلت
ین والمتكاملة لتحسالمنسقةالبرمجة) الوصول إلى الصحة

التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ

ان تم تطبیق مجموعة عمل تغذیة الرضع وصغار األطفال، وك
یكلدیھا إستراتیجیة محددة، كما تم إجراء تقییم قدرة الشر

متعددة القطاعات ومشاركة مستمرة ومتعددةخطة تغذیة 
تم تكییفھا مع السیاق اإلنساني) خطة مؤقتة(القطاعات 

سین لتحللبرامج المبتكرة متعددة القطاعاتاستمرار التمویل 
يالسیاق اإلنسانتعدیلھ لیتناسب معمع-النظم الغذائیة 

بشكل أسرعIYCF-Eتوسیع نطاق برامج 



اإلحصاءات الرئیسیة

٪29التقزم 

٪7الھزال 

الحد األدنى من 16٪
النظام الغذائي المقبول

DHS 2015/16

دراسة حالة| میانمارتحلیل حالة التغذیة :2القسم 

بأن الكمیات الكبیرة من األرز تدعم اتباع نظام غذائي صحياعتقاد خاطئ
بین مقدمي الرعایة حول كیفیة تقدیم الطعام بشكل تدریجيعدم الوضوح

عبء رعایة إضافي كبیر على النساء= الوباء واألزمة الحالیة 

قلة التوافر= تحدیات الزراعة والحصول على األعالف وخدمات الصحة الحیوانیة 
انخفاض القدرة على تحمل التكالیف= الزیادات في معدل الفقر وتضخم أسعار الغذاء 

نظام الصحة العامةانھیار
إلى میاه الشرب المدارة بأمانعدم الوصول

الدوافع

میانمار من ارتفاع معدالت سوء التغذیة وممارسات التغذیة السیئة لعدد من األسبابتعاني
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أكثر من العدید من برامج التغذیة التكمیلیة عبر
قطاع واحد

توافرمناھج جانب العرض المبتكرة تضمن 
األغذیة الطازجة

ار تم إجراء عمل مبتكر في إط
SBC

تصمیم LEARNیدعم اتحاد 
SBCر وتنسیق المواد وتطوی

ة موارد التدریب من أجل التغذی
التكمیلیة

ة سالمة األغذیمناھج مبتكرة لعملیات تكامل 
والمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة

)WASH(

التدخلالتدخالت: 3القسم 

استشارات التغذیة واتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي. أ
االستشارات الفردیة

مجموعات دعم األم

مجموعات دعم موفري الرعایة المؤثرین

عروض الطھي

التغذیة التكمیلیة" تحفیز"أدوات 

SBCتطویر السائل اإلعالمیة ومواد 

استخدام الفیتامینات والمكمالت المعدنیة في البیئات حیث تسود األنظمة الغذائیة ذات المغذیات السیئة. ب
)MNP(مساحیق المغذیات الدقیقة 

مساحیق األسماك المجففة
الوصول إلى األغذیة المكملة المتنوعة والمغذیة على مستوى المنزل. ج

البستنة في المنزل وتوفیر الحبوب
–العمل مع الموردین في أنظمة قسائم الطعام 

زراعة الموز

زیادة إمدادات األسماك للتغذیة التكمیلیة 
)األطعمة والتعزیز االجتماعي(

التغذیة الرطبة/ الوجبات الساخنة 

ةالوصول إلى األطعمة المعززة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة والوطنی. د
تغطیة التغذیة التكمیلیة

األرز المعزز
تعزیز إمكانیة الوصول المحسنة واستخدام األطعمة التكمیلیة والمیاه اآلمنة وبیئة المنزل . ھـ

دمج تعزیز خدمات المیاه والصرف الصحي النظیفة
والصحة الشخصیة وكذلك تعزیز الصحة 

المتعلقة بالتغذیةSBCالشخصیة في أعمال 

ارةالوصول إلى األطعمة التي یمكن تحمل ثمنھا والمغذیة من خالل برامج الحمایة االجتماعیة وخدمات االستش. و

برنامج تحویل النقد لألمھات واألطفال النقد مقابل التغذیة
)Cash Plus CBC(

المساعدة الغذائیة وعملیات التحویل 
SBCالمعتمدة على النقد المدمجة مع 

إنشاء تقییمات حساسة للتغذیة ومبادرات للعمل

القناة
النظام 
الصحي

نظام 
األطعمة

نظام 
المیاه 

والصرف
الصحي 
والنظافة
ةالشخصی

نظام الحمایة 
االجتماعیة

دعم بائعي المواد الغذائیة في المدن
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التدخل

استشارات التغذیة واتصاالت التغییر االجتماعي والسلوكي. أ
االستشارات الفردیة

مجموعات دعم موفري الرعایة مجموعات دعم األم
عروض الطھيالمؤثرین

التغذیة " تحفیز"أدوات 
تطویر السائل اإلعالمیة ومواد التكمیلیة

SBC

د األنظمة استخدام الفیتامینات والمكمالت المعدنیة في البیئات حیث تسو. ب
الغذائیة ذات المغذیات السیئة

)MNP(مساحیق المغذیات الدقیقة 
مساحیق األسماك المجففة

الوصول إلى األغذیة المكملة المتنوعة والمغذیة على مستوى المنزل. ج
البستنة في المنزل وتوفیر 

الحبوب
العمل مع الموردین في أنظمة 

زراعة الموز–قسائم الطعام 
زیادة إمدادات األسماك للتغذیة 

األطعمة والتعزیز (التكمیلیة 
)االجتماعي

ةالتغذیة الرطب/ الوجبات الساخنة 
الوصول إلى األطعمة المعززة بما یتوافق مع المعاییر العالمیة والوطنیة. د

تغطیة التغذیة التكمیلیة

األرز المعزز
تعزیز إمكانیة الوصول المحسنة واستخدام األطعمة التكمیلیة والمیاه اآلمنة وبیئة . ھـ

المنزل النظیفة
دمج تعزیز خدمات المیاه والصرف 
الصحي والصحة الشخصیة وكذلك 
تعزیز الصحة الشخصیة في أعمال

SBCالمتعلقة بالتغذیة الوصول إلى األطعمة التي یمكن تحمل ثمنھا والمغذیة من خالل برامج الحمایة االجتماعیة . و
وخدمات االستشارة

برنامج تحویل النقد لألمھات 
)Cash Plus CBC(واألطفال 

المساعدة الغذائیة وعملیات التحویل 
SBCالمعتمدة على النقد المدمجة مع 

ة إنشاء تقییمات حساسة للتغذی
ومبادرات للعمل

دعم بائعي المواد الغذائیة في المدن

النظام القناة
الصحي نظام 

األطعمة

نظام 
المیاه 
والصر
ف 

الصحي 
والنظافة 
الشخص

یة

نظام الحمایة 
االجتماعیة



تقییم النتائج یمثل تحدیًا في األزمة الحالیة

غذائیة المتعلقة بالتغذیة التكمیلیة واألنظمة الالمؤشرات 
غیر مدرجة في الخطط اإلنسانیة الشاملةالمغذیة

معظم مؤشرات قطاع التغذیة لمعالجة الھزال●
غذیة ال توجد مؤشرات تتعلق بالنظام الغذائي والت●

التكمیلیة في خطط القطاعات األخرى

الدراسات واستطالعات الرأي التي أجریت بعد عام 
مقیدة بشدةمع مؤشرات التغذیة 2021

عبر مؤشرات التغذیة التكمیلیةتضمین رصد یتم
التغذیة متعددة القطاعاتخططفيالقطاعات 

●MS-NPAN
.الخطة المؤقتة متعددة القطاعات●

أدلة ونتائج قویة من بعض البرامج، قبل عام 
2021

النقد مقابل الغذاء●
كیس الموز●

د النتائج والرص
والتقییم

دراسة حالة| میانمار المراقبة والتقییم: 4القسم 
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.تقدم میانمار مثاالً على العالقة بین التنمیة والعمل اإلنساني من حیث دعمھا للتغذیة التكمیلیة

عوامل التمكینالمخاطر

.من المھم أن یستمر إعطاء األولویة لدعم إجراءات التغذیة التكمیلیة في السیاق اإلنساني

ائم على النظم في نقل قطاع التغذیة بعیًدا عن التفكیر القنجحت عملیات التخطیط•
الصحیة فقط

سیاق مع سھلت الصنادیق المنسقة متعددة السنوات البرمجة المتكاملة الخاصة بال•
SBCالتركیز على النظم الغذائیة والوصول إلى الغذاء باإلضافة إلى 

یتم اآلن للتغذیة التكمیلیة والتيالعدید من األمثلة على البرمجة المتكاملةھناك •
.تكییفھا مع السیاق الجدید

مع السلطات األعمال عدم التواصلیھدد •
الجاریة لتعزیز النظام

معالجة من أجل زیادة سرعة الضغط•
ة والقلق من تقلیل أولویة التغذیالھزال

التكمیلیة

النتائج العامة



مناقشة سؤال وجواب
.یرجى إرسال أسئلتك إلى أعضاء اللجنة في مربع األسئلة واألجوبة



مالحظات ختامیة
المنشورات•

فنیة في دعم المساعدة ال-التحالف الفني لمجموعة التغذیة العالمیة •
المستقبل

•https://ta.nutritioncluster.net/on-site-support
FEXفي ) CFE(سلسلة التغذیة التكمیلیة في حاالت الطوارئ •

ة برمجة التغذی" كیفیة"الخبرات المیدانیة ووجھات النظر إلبالغ •
التكمیلیة في حاالت الطوارئ في سیاقات متعددة

https://ta.nutritioncluster.net/on-site-support
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