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 تحلل التفاعلي اإلطار أداة التغذیة نتائج على19 كوفید تأثیر تصور
  التغذیة حالة على العالمیة الصدمات آثار

 الویب على التعلیمي البرنامج نص

 
itza RodriguezYar  

وأنا سعیدة بتواجد الجمیع في ھذه الندوة، ندوة  Yarissa. نشكر الجمیع اللتحاقكم بھذه الندوة. اسمي internetسنبدأ ھذا الندوة عبر الـ 
على نتائج التغذیة. أوًال، فقط نحن سعداء لكي نقول لكم لدینا مترجمون بعدة لغات.  COVIDتخص تصور تأثیر الـ  internetعبر الـ 

ة الفرنسیة وأیًضا لدینا اللغة العربیة أیًضا. یمكن أن تستمعوا للترجمة، ھذه الترجمة كما قلت اإلسبانیة، لدینا اللغة اإلسبانیة، لدینا اللغ
الفرنسیة أو العربیة، فقط ھناك التعلیمة لـ كما ترون على الشاشة لكیفیة الحصول على ھذه الترجمة. بسماع ندوة باللغة العربیة یجب 

وھو رمز الكرة األرضیة والحصول على االختیار، اختیاركم للغة العربیة لكي تستمعون إلى ھذه علیكم أن تنقروا على رمز الترجمة 
 الندوة.

فقط تذكیر إذا لم تكونوا قادرین على سماع المتحدث فقط یجب اختیار أیقونة السماعات لكي تعرفون أو أیًضا الستعمالكم الدردشة، أیًضا 
. ویمكن أن أجیبكم Zoom، تطبیق الـ Zoomأسئلة/أجوبة وھذا شيء ممكن أن تستعملوه على إذا ھناك أي تعالیق. الیوم سوف نستعمل 

ستكون مسجلة  internetمباشرة أو ممكن أن نحتفظ بسؤال إلى آخر ھذه الندوة وسوف نجیب على سؤالكم. ثانیًا، ھذه الندوة على الـ 
وھي ستكون رئیسة الجلسة. Vrindaالكلمة لـ  وستكون متاحة أیًضا الحقًا للمتفرجین. شكًرا. اآلن سوف نعطي  

Mehra Vrinda  
 مساء الخیر، صباح الخیر، أینما كنتم. أوًال أرید أن أبدأ وأرید أن أقدم المتحدثین، لدینا ساعة فقط لھذا سنكون نتكلم بِعُجالة. سوف: 

رئیسة شارة أولى في الرصد واإلحصاءات، مست Chika Hayashiتجدون لمحة موجزة عن المتحدثین الیوم في النت. لدینا سیدة 
وھي خبیرة تغذیة وموظفة فنیة في وحدة  Giovanna Gaticaت التغذیة في قسم تحلیالت البیانات. لدینا السیدة الوحدة، وحدة بیانا

 Maggieسیدة مراقبة الحالة التغذویة وسالمة األغذیة في إدراة التغذیة وسالمة أغذیة في منظمة الصحة العالمیة. لدینا ال
Holmesheoran إلنسانیة التابعة للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة. أرید أن أنادي على سیدة وھي مستشارة في مكتب المساعدة ا

Maggie  أوًال لكي تعطینا التأطیر، إطار العملي الشغل، السیدةMaggie .تفضلي  

Maggie Holmesheoran 
أینما كنتم. وأنا سعیدة أن أكون معكم الیوم لكي نتكلم عن ھذا الجزء وكان ھذا تركیز لنا في تقریبًا شكًرا. مساء الخیر، صباح الخیر، : 

أكثر من سنة ونصف. أوًال أرید أن أقول لكم إذا ممكن، أرید أن أقول لكم بخصوص المجموعة التي قامت بھذا الشغل، وكان ھناك لقاء 
یعني أن نوحد ھذا المجموعة لكي نقوم بھذا واللي في إطار تحسین التغذیة وھذا برنامج ینتمي دائم للفریق لنشتغل على ھذا العمل وحاولنا 

لى إلى الوكالة، وكالة التنمیة األمریكیة. واشتغلنا على ھذا لعدة سنوات. لقد عند اجتماعنا وقمنا ببعض األشیاء، كنا عندما كنا نشتغل ع
ا في تلك الـلجائحة الكورونجدول واإلطار كان ھناك تأثیر   

في تلك األحیان وقد غیرت ھذه الجائحة عدة أشیاء، وكانت لدینا عدة صعوبات ومعاناة. وكان ھذا تأثیر على القرارات التي كانت سوف 
 تتخذ خصوًصا في مجال التغذیة بخصوص البیانات َكِمثال وإصدار قوانین تخص المالیة وأیًضا قمنا بإعطاء قرارات، قمنا بإصدار إِطار،
إطار تحلیلي لنقوم ونعطي ھذه المجھودات لتكون ھذه المجھودات ناجحة لكي نكون جھد اِإلطار ناجح في المستقبل. ِلـ خالل ھذه الجائحة 

كما ترون ھناك أغراض، خمس أغراض رئیسیة لِإلطار التحلیلي لتمكین صانعي السیاسات وموظفي البارلونج ولفھم  19-الكوفید
الجائحة، جائحة التغذیة لـ المساعدة في الجھود. ما ھي یعني فجوات البیانات واالفتراضات. حاولنا أن نحاول توفیر المسارات السببیة لي 

نھج منظم لتعطیل وإدراة األوبئة والصدمات في المستقبل ونفكر یعني في شيء یمكن یعطي مسار متغیر في المستقبل، ولكي نكون 
العالمیة وربما نقوم ونعطي منھج لكمیة أو البیانات واالفتراضات والتحالیل یعني التي توصلنا سریعین وفي التحدید ومواجھة الصدمات 

 بھا وجمعناھا في إِطار الجائحة والحقًا أردنا أن نعطي قوانین وقواعد في المستقبل فقط
الشریحة الموالیة من فضلكم. إذًا  تسعة عشر كمثال لھذا لكي یتم تطبیقھ كمثال في المستقبل. COVID-19إذًا كنا نستعمل الجائحة   
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مرجع من قبل واستعملنا لكي نؤطر تفكیرنا  66المراحل التي قمنا بھا حاولنا المراجعة، لقد رأینا عدة مراجع من قبل كما ترون لجأنا إلى 
الجائحة وأیًضا قمنا باستشارة والتغذیة بشأن ما قبل  19جائحة الكورونا  COVIDإِطار مفاھیمي یتعلق أغلبھا بالـ  20وأخذنا أیًضا 

خبراء متخصصین في الیونیسف، الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة ،الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة للنھوض 
الشریحة الموالیة من  بالتغذیة وحاولنا القیام بشيء موحد لكي یعطینا معلومات، قمنا بمناقشات، حوارات، لكي نقوم بمجھودات متوحدة.

. لقد وجدنا عدة أشیاء.Shawnفضلك   

لقد وجد عدة أشیاء، معلومات خصوًصا خالل ھذه الجائحة، معلومات ممكن أن تساعد ولكن غیر مساعدة للغایة. مثًال سأعطیكم مثال 
اح قد یتراوح یعني عدد الوفیات، الوضع في البلدان مثًال، المثال األول كما ترون األم، العالقة بین األم والرضیع، استخدام أداة إنقاذ األرو

ویجب علیھا أن  COVIDیعني بسبب الجائحة وھذا لم یتم تمثیل، یعني ھذه النسبة إذا كانت األم لدیھا  1800بین  COVIDفي الـ 
 تنفصل مع الرضیع، الرضیع ال یمكنھ أن یتمتع

ل، الدخل یعني المنخفض أو المتوسط كما ُصنع كثیر من أشكال للتعلم البدیلة، . أیًضا في الدوCOVIDبتغذیة ھذا یتناقض مع وفیات الـ 
 مثًال في التعلم عبر اإلنترنت، الفصول الدراسیة، في جائحة الكورونا. وھذا مخالف لبعض التعلیم، كما قلت تم اللجوء لھذه األقسام عبر

ناك یعني ربما كان إمتیاز وعدم إمتیاز. أیًضا بعض النساء والفتیات في اإلنترنت، وھي أشیاء بدیلة قد تم التوصل إلیھا، وأیًضا كان ھ
بعض األماكن والبلدان عندما تم اللجوء إلى ھذه الطریقة البدیلة. فیما یخص الجنس كان ھناك النساء، الحظنا أن النساء كانوا أكثر 

، النساء أیًضا ألن لدیھم أطفال لـ العنایة للمراعة في 91-الرجال لإلصابة بأعراض اإلجھاد واإلرھاق أثناء وباء الكوفید عرضة من
% من الرجال، الحظنا للشعور بأن لدیھم كما قلت إجھاد وإرھاق وأكثر في شيء أكثر مما 50البیت، النساء أیضاً أكثر عرضة بنسبة 

عتبار كل ھذه الزوایا التي كما قلت ھي یمكنھم فعلھ. وھذا مرة أخرى حسب استطالع قمنا بھ أثناء الجائحة. یعني لقد أخذنا بعین اال
 مراجعات أدبیات ومرجعیات. الشریحة الموالیة من فضلك.

ھذا ھو الجدول الذي توصلنا إلیھ وأنا سأحاول تفسیر ھذا الجدول وھذه النتائج التي توصلنا بھا سنأخذكم على النت ربما سأخذكم لخدمة 
ھذا الجدول في البدایة، بدأنا من دائرة كبیرة إلى دوائر الصغیرة للتأثیرات. إذًا في الجھة یمكن أن نفھم بھا ھذا الجدول. كما ترون في 

 الیسرى ترون لدینا قبل الجائحة، أشیاء أخذناھا بعین االعتبار قبل، أشیاء أخرى سوف تكون إذا كانت البلدان لدیھا مشاكل قبل الخطة أو
الجائحة واألشیاء التي أدت لألشیاء أو النتائج في المجتمع. أیًضا أعطینا لوحة عن و COVIDالمكان األصفر یمثل الصدمة، صدمة الـ 

م السیاق الموارد، سیاق الحكومة والحوكمة، سیاق االجتماعي والثقافي. ھناك أیًضا في الخانة الموالیة للنظام الغذائي، نظام الصحة، نظا
ف الصحي أیًضا. فیما یخص نظام الحمایة، النظام الغذائي، یمكن ھناك كما ترون الحمایة االجتماعیة، نظام التعلیم، نظام المیاه والصر

النتائج ھي كثیرة ولكن ركزنا على الصحة العالمیة ألن ھناك كان اتحاد في النتائج في ھذا النقطة حول النظام الصحي العالمي. الشریحة 
.Shawnالموالیة من فضلك   

ر نتائج التغذیة التي تم التأثیر عنھا بھذه الجائحة. إذًا كما ترون یمكن أن ترون المرجعیات أیًضاھنا ترون بتفصیل ھذه األشیاء، بتأثی  

 والطرق والمسارات. إذًا الشریحة الموالیة من فضلك. یعني ما أردنا أن نراه ونتوصل إلیھ، أردنا أن نتوصل ونرى اآلثار األوسع للوباء،
عالة وخصوًصا القرارات لصانع القرارات، أیًضا أن تكون ھذا لي القرارات لألطفال وللكبار، وباء الكورونا، أردنا أن تكون أشیاء ف

للجمیع، وأیًضا أن أردنا أن یكون ھذه النتائج والقرارات للدول المتقدمة والنامیة. ھذا كان تركیز اإلطار، اآلن سأعطي الكلمة لـ 
Giovanna.  

Giovanna Gatica-Domínguez 
إذًا سأشاطركم أیًضا الشاشة بشریحاتي، كما وصفت یعني ھذا للجدول یمكنكم تحمیل ھذا الجدول وھذا سیكون في  .Maggieشكًرا 

الغالف. ترون في الجھة الیسرى، السیاق، الحوكمة، سیاق الموارد، سیاق االجتماعات، األنظمة أیًضا. أیًضا سوف ترون الخریطة 
موس لھذا الوثیقة، مرجعیة عن ھذه مصدر ھذه البیانات في كل خانة من ھذا الجدول. ھذه ولتصفح یعني ھذه النتائج وأیًضا لدیكم قا

الخانات ھي قطع تم تحضیرھا في لكل قطعة، یعني التأثیرات وأیًضا النتائج، المحددات األساسیة وأیًضا محددات فوریة والنتائج 
یعني دولة ودراسات الحالة لكل دولة، یمكن أیًضا تنقروا على البرنامج  والتأثیرات. كما ترون أیًضا في األسفل ترون یعني البیانات لكل

في البلدان التي قمنا بجمع ھذه اإلحصائات. وكانت لدینا یعني  2021وترجعون یعني لنفس الصفحة، األشیاء التي توصلنا إلى أغسطس 
الموالیة.أفكار وآراء من جراء البیانات واالستطالعات التي قمنا بھا. إذًا الشریحة   

یمكن أن تعطیني التحكم في الشاشة من فضلكم؟ شكًرا. إذًا اآلن ھذا الجدول كما ترون إذًا كما قلت یعني ھذه محددات األساسیة واإلطار 
، وھذه الوثائق كنا قادرین أن نجد معلومات في ھذه القضیة، سوف أعرض علیكم النتائج التي توصلنا وھناك 2021الذي توصلنا في 

ھناك انخفاض كما ترون. مثًال  2019إلى  2018أیلول -ن مثًال وسأفسر لكم المثالین اللي توصلنا إلیھم. كما ترون ھناك من سبتمبرمثالی
% مجتمعات، ھناك 58%. كما رأیتم قیود الحركة الصارمة 12% إلى 13.5، انخفاض من COVIDفي بلد التشاد وخصوًصا قبل الـ 

% كما قلت فقدان األسرة للدخل وأیًضا باإلضافة إلى ھذا كان 13% فقدان األسرة للدخل، 11ألساسیة و قدرة على تلبیة االحتیاجات ا
% من األسرة غیر قادرة13ھناك   
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% من استراتیجیة التكیف مع 35% من األسر تأثرت بارتفاع أسعار الموارد الغذائیة. المعروف یعني 69على القیام بأنشطة زراعیة، و
%. وأیًضا في ذلك المرحلة كان ھناك 11ھناك یعني اِنخفاض الستھالك الغذاء أو االعتماد على األطعمة األقل تفضیالً بـ األسرة، كان 

% 9.5% مثلت 16.4ملیون یعانون من الجوع المزمن. وأیًضا كما ترون  5.1ملیون شخص یعانون من عدم كفایة، إكتفاء الغذاء و 2.4
كان ھناك تم توسیع برامج معالجة مرض الھزال وأیًضا في  2022حسب االحصائیات. في دیسمبر من اِنخفاض وھذا كما قلت یعني 

%، ربما یتأثر بالخوف من اِنتقال 11.4كان ھناك انخفاض  2021. في سبتمبر 2020% للقبول ومقارنة بالربیع األول من عام 24
% أیًضا كان ملحوظ.10.2. انخفاض أیًضا ربما 2020اء في من األم إلى الطفل، وكان ھذا اإلحص COVID-19فیروس من األم الـ   

اآلن سوف أفسر لكم الحظنا، سافسر مسار الزیادة، وھناك أشیاء یعني مختلفة سأفسر لكم ھذه المعلومات إستناد البیانات، ھناك بعض 
، وھذا كان ھناك تغییر نتائج 2021رنة مع تغییر بالمقا 8.1و 2020% 95المحددات الفوریة نتائج والتي قمنا بھا كما رأیتم ھناك كان 

الرضاعة الطبیعة عفًوا والتقزم والھزال وانخفاض الوزن عند الوالدة، فقر دم وزیادة الوزن. والحظنا أیًضا معدل الوفیات تغیر في ھذا 
البیانات على مستوى الدولة  والمرض ورأس المال. على الرغم یعني أن مسار المقدم یستند إلى عدة أدلة تدعمھ إال أن ھناك نقص في

الكلمة ل.لتأكید ذلك. اآلن أرید أن أعطي   

Yaritza Rodriguez  
شكًرا. أرید أن نسألكم جمیعًا لكي تجیبوا على ھذه األسئلة وھذه األسئلة للجمیع، كیف تخططون الستخدام ھذا اإلطار الذي درسناه في 

ن تضغطوا على الرابط الذي شاركناه في الدردشة أو یمكنكم أن تذھبوا إلى موقع بلدكم لكي تجیبوا على ھذا السؤال من فضلكم یمكن أ
menti.com  وتجیبوا على ھذا السؤال. إذًا مرة أخرى كیف تخططون الستخدام یعني ھذا اإلطار الذي فسرناه یكمن أن یكون یعني

عفًوا الذي سنحطھ سیكون في الدردشة. أیًضا المرجو إعالمنا  فعال في بلدكم، یمكن أن تستعملوا الرابط كما قلت أو تستعملوا ھذا الرابط
 إذا كان ھناك أي مشاكل في الوصول إلى أو للولوج إلى ھذا الرابط، أو إذا ھناك أي مشاكل في بعث أو تحدید ھذا السؤال. أتواصل

اركة تعلیقاتكم أیًضا. [صمت مؤقت] وكما للساعة للتو ببعض اإلجابات. من فضلكم استمروا في إصدار أو اإلجابة عن ھذا السؤال ومش
ترون ھناك بعض األجوبة، ترون بعض ھذه األجوبة تأتي على الشاشة. من فضلكم استمروا في إعطاء األجوبة، نرى األجوبة تأتي على 

ؤقت]. إذًا، الشاشة وأرى أن الجمیع قادر على رؤیة ھذه األجوبة. مرة أخرى من فضلكم استمروا في بعث ھذه األجوبة. [صمت م
 سنعطیكم بعض الوقت اإلضافي لكي تستمروا في بعث ھذه األجوبة كما قلت. جید.

وسوف تعطینا لمحة عامة عن ھذا اإلطار. من فضلكم أعلموني إذا أنتم قادرین على رؤیة الشریحة؟  Chikaإذًا اآلن سأعطي الكلمة إلى 
إذا ممكن أن تشاطر ھذا الجدول في الدردشة.  Vrindaلھذه الجدول وأیًضا سأسأل  نعم، نعم، یمكننا رؤیتھا. إذًا، ما سأقوم بھ فقط تفسیر

یمكنكم الضغط على عدة كلمات ھنا وسترون یعني القیود وتفسیر وتوضیحات فیما تخص كل قطعة. مثًال السیاق، الحكومة، سوف ترون 
تثمارات القطاع االجتماعي، انخفاض ھذه االستثمارات القیود الصارمة على الحركة، الحجر الصحي، الجسدي، إمكانیة التنقل، اس

والتجارة العالمیة وأیًضا انخفاض في الوصول لألمان والخدمات، على سبیل المثال إغالق البنوك وإلى ذلك. سوف تضغطون على ھذا 
 وسوف أیًضا سترون النتائج.

 COVID، جائحة الـ COVIDإدارة الكورونا ھنا سترون تأثیر الـ  لن أفسر یعني كل األشیاء. مثًال أعطیكم مثال آخر في النظام الغذائي
 على ھذه النظام الغذائي، تعطل سلسلة التورید مثًال، الحصول على توفر األطعمة، یعني فقط ھذه لمحة عامة. أیًضا یمكنكم أن تذھبوا ھنا

یاء. ھناك أیًضا النقطة ھناك للتواصل والتفصیل ھناك للتأثیر، تضغطون على ھنا سترون التفسیر الكامل لكل منطقة وتفسیر لھذه األش
قد فّسرت أیًضا  Giovannaكما قلت على النظام الغذائي. ورأیتم ھذا یعني في تفسیر ربما  COVIDمثال بسیط مثًال لتأثیر الـ 

 السیاقات المختلفة
وسوف تكون قادرین على إستعمال ھذا اإلطار أن  وھذه األشیاء غیر موجودة لحد الساعة، ولكن الحقًا سوف ستجدون السیاق األساسي

. النقطة األخرى التي أرید مشاركتھا معكم وھو التحمیل، PowerPointsتعطوا وتكتبوا المسار المتاح لكم وتوثیق ھذا في شریحة 
معلومات، وفیما یخص عفًوا، وسوف تعطیكم كل ھذه ال Excelیمكنكم تحمیل ھذه الجدول، تحمیل ھذه الشریحة على مثال طریقة الـ 

المسار. جونًة یمكننا الرجوع إلى الشریحة مرة أخرى؟ جید، كما ترون اآلن ھذه الخطوات الجاریة التالیة اآلن، كما قلت قمنا بھذه 
الفنیة األشیاء، مالحظة فنیة، أداة لتعیین البیانات، نشر اإلطار التحلیلي، سیكون ھناك عرض شفھي لھذا اإلطار التحلیلي ملخص وذاك 

في دیسمبر، في طوكیو والیابان وسیكون ھناك مؤتمر، أیًضا سنعمل مع بلدان لتطبیق ھذا اإلطار وتذكیر من خالل إستجابة متعددة 
بإعتبارھا منفعة عامة عالمیة،  Giovannaللقطاعات. أیًضا سنجمع على توحید األدلة على تأثیر ھذه الصدمات الجائحة كما ذكرت 

أیًضا وھذا في سبیل تقویة أنظمة البیانات لكي نرى یعني  Giovannaبشكل أفضل وتأثیر الصدمات، و كما ذكرت  لذلك نحن مستعدون
تغیر األسعار في ھذه الجائحة وكیف یؤثر ھذا على عدة مجتمعات. إذن سنقوم بجمع كل ھذا كما قلت لكي تكون أدلة كافیة عن ھذا تأثیر 

لت الھدف ھو تقویة األنظمة والبیانات في كیفیة جمع ھذه البیانات وكیف تحلیل ھذه البیانات. للصدمات، وھذه المجموعة أیًضا كما ق
.Vrindaشكًرا، سنعطي الكلمة لـ   

Vrinda Mehra  
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دقائق لألسئلة والتعلیقات إذا  10لتفسیراتكم وشرحكم الیوم، سوف نعطي اآلن نخصص  Giovannaو Maggie، شكًرا Chikaشكًرا 
وأیًضا لألجوبة، فقط للبدایة أرى ھناك عدة أسئلة في أو مناقشة ماھو الھدف من ھذا اإلطار، ھذا اإلطار كما قلت قمنا فیھ  ھناك تعلیقات

تسعة عشر على نتائج التغذیة كأداة وإطارات تفاعلیة لتحلل اآلثار  COVID-19فقط لتأثیر الصدمات كما قلت، وتصور تأثیر الـ 
ة التربویة وأیًضا لإلستباقیة فیما یخص الصدمات التي ربما أن للصدمات العالمیة على الحال  

إذا ممكن. Giovannaممكن أن تعطي إضافة لھذه النقطة وأیًضا  Chikaتأتي الحقًا وھذه العوامل، إذًا   

Chika Hayashi 
ترنت التي عرضناھا من قبل، فقط األمثلة ھذا سؤال، ھذا اإلطار یحاول نأخذ بھ، إمكانیتھ لألدلة التي رأیناھا في األن Randaإذن شكًرا 

 التي رأینا األسعار، إرتفاع األسعار وتأثیر النفط أیًضا على التواصل في بعض البلدان، وماھي التحدیات وأیًضا النتائج التي تترتب عن
 ھذه االسباب ألن االسباب ودواعي ربما تختلف من بلد إلى آخر و

بسبب الحرب وھذا أیًضا لدیھ تداعیات. ھذا ممكن أن یعتبر أیًضا من  --مح قد قَلت یعني بخصوصمثًال االستیرادات من أوكرانیا للق
الصدمات العالمیة. وأیًضا اِستجابة إلى القطاعات لھذه الصدمات العالمیة وھذا شيء یمكن التفكیر فیھ وھذه العوامل ممكن أن تكون 

ینا بھ ممكن أن یطبق في عدة مجاالت، شكًرا.مختلفة لإلجابة. یعني ھذا اإلطار كما قلت الذي أفت  

Maggie Holmesheoran 
یمكن أن أضیف لھذا وأقول اإلتجاھات التي أخذنا یعني لكي نقوم ونعطیھ ھذا المثال في إطار یعني صدمة عالمیة كبرى لكي نرى نتائج 

ار ممكن أن یكون فعال لنستعملھ في كل نقاشات والتداعیات لنقیس ھذا كمثال ونقیس ھذا المثال ونحاول أن نقوم ونعطي مثال وإط
، ممكن أن تأخذوا من ھذا اإلطار كمرجعیة لكي ترون مثًال إذا كان ھناك COVIDتأثیرات عن التغذیة الحقًا. كل ھذه األشیاء متعلقة بـ 

ربما السلبي، یمكن أن نقول أن األشیاء صدمة عالمیة تواجھنا مثًال فیضان أو تفشي وباء أو أي شيء آخر ھذا القبیل. في الجانب اآلخر، ل
مرجعیة األدبیة قد كتبت، یعني تعرفون اإلطار، ولكن كیفیة التطبیق ھذا اإلطار. ربما یعني ھناك سیكون اختالف لھذه اإلطارات، حسب 

یة في أي االتجاھات، السیاق، وحسب المراحل مثًال كما ترون الوضعیة اآلن في أوكرانیا، یمكن أن تستعملوا مرة أخرى ھذا كمرجع
 ولكن یجب تعدیلھا في كل، على حساب كل صدمة أو كل مرحلة.

Vrinda Mehra  
. لدیھا ھناك سؤالین، لماذا من المھم أن Giovanna. السؤال القادم، أرید أن أعطي ھذا السؤال لـ Maggie، وChikaإذًا، شكًرا  

میة جمع ھذه البیانات.أھ --نعطي ھذه المعطیات أو البیانات لـ المسبق، وجمع  

Chika Hayashi 
یمكن كما تعرفوا البیانات تحدد وتساعدنا في جمع وتحدید سیاق العام وتحلیل ھذه البیانات لكي تعطینا لمحة عن النتائج التي ممكن أن 

النقط اإلیجابیة في جمع ھذه في ھذه الحالة.  COVIDأتوصل إلیھا كاإلطار الذي توصل إلیھ في ھذه الحالة. تحلیل التأثیر صدمات وفي 
لطریقة، البیانات أن البیانات یمكن أن نقارنھا بین البلدان وتعطینا عدة عوامل، ھناك أشیاء یمكن أن نقارنھا ألننا نجمع ھذه البیانات بنفس ا

ة إیجابیة.صھر ھذه البیانات، ولكن البیانات تعد دائًما نقط --ھناك عوامل وفقط التحدیات ستكمن في كیفیة اِنصھار  

Vrinda Mehra  
، أنتما اإلثنین، الحظتم ھناك صدمة خصوًصا عالمیة اآلن نعیشھا وھي أزمة أوكرانیا Maggie، وChika. إذًا Giovannaشكًرا  

شھا والحرب على أوكرانیا، كیف نستعمل ھذا اإلطار األداة، اإلطار الذي جئتم بھ یعني في استغالل وإعطاء لمحة عن الحالة التي نعی
 اآلن من حرب أوكرانیا.

Maggie Holmesheoran 
. نعم أنا سعیدة أن أجیب أوًال على ھذا السؤال. كما تعرفون، الشيء الذي نتطلع إلیھ في المراحل القادمة ھو أننا نحاول Maggieشكًرا 

 استعمال ھذا اإلطار.
تظنون أن یجب أن تكون ھناك وحدات الستعمال ھذا اإلطار  من خالل عدة حاالت في الوقت الحالي، كما إذا أنتم تتواجدون في بلدان

وھذه األداة، یجب علیكم أن تفھمون أوًال نظام التغذیة ویمكن أن تكونوا یعني شيء ممكن أن تھتمون بھ أكثر وأن یكون یعني في أشیاء 
منة مع ما یصیر ویحدث في النظام والتأثیر متزامنة كما في الوباء كما الحظتم ویجب أن ھذه األشیاء تكون متطابقة، ومتطابقة متزا

 للنظام الغذائي.

 
Chika Hayashi 
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فقط لإلضافة، كیف سوف كیف ستستعمل ھذا اإلطار، یجب علیكم أن تالحظون أوًال تحدید المشكلة، مثالً ما ھي المشكلة التي نعانیھا 
ماھي المشكلة  --كن ممكن أن تذھبون إلى المركز الجدول، ما ھوبدأنا في الیسار إلى الیمین ول Giovannaمنھا في بلدنا كما رأیتم مع 

ا التي نواجھھا في بلدنا وھل المشكلة تمكن مع الحكومة، ھل المشكلة في التزوید وتحاولون أن تأتون بنتائج وأنا نسیت أن أقول لكم سابقً 
رأینا أنھ ھذه القطاعات ھي ھذه القطاعات ممكن أن تحدد یجب التعمق للقطاعات مثًال النظام الغذائي، نظام الصحة، نظام التعلیم ألن 

وتغیر ویمكن أن ننقح في ھذه األشیاء الكثیرة في ھذه النظامات لمواجھة ھذه األزمات التي نعاني منھا. وأیًضا كما قلت المحادثات في 
 ھذه البلدان ھي تكون یعني فعالة إلعطاء ھذه المعلومات.

Vrinda Mehra  
ما ھي األدوات التي نحتاج لربط ھذه البیانات؟ Giovannaوھناك سؤال في الدردشة،  شكًرا كلتاكما  

 
Giovanna Gatica-Domínguez 

 ھل ممكن إعادة ھذا السؤال؟

 
Vrinda Mehra  

لبیانات؟ما ھي األدوات التي نحتاجھا لنجمع البیانات لكي نعرضھا في ھذا اإلطار؟ ما ھي البیانات، موارد البیانات، منابع ھذه ا  

Giovanna Gatica-Domínguez 
ھذا یتعلق ممكن بعض األماكن، الخدمات الوطنیة مثًال، بعض الطرق أخرى مثالً عن طریق االستطالعات، االستبیانات، ھذه أیًضا  

كان ھناك مثًال طریقة وسیلة جیدة لجمع المعلومات، ھناك أشیاء أخرى إلعطاء لجمع كمیات أیًضا ولجودة البیانات. في ھذه الحالة 
خدمات على النت، وأیًضا قد ساعدتنا في بدایة خصوًصا في البدایة لجمع البیانات، وخصوًصا أن كنا نجمع البیانات خالل جائحة 

 الكورونا.
لى نظام وأیًضا أنا أظن أن ھذه فقط بعض األمثلة لجمع البیانات، وفي حالتنا قمنا ببعض األبحاث العلمیة في بعض البلدان والتجئنا إ

خدمات الوطنیة كما قلت لھذه البلدان إلعطائنا بعض اإلحصائیات التي یمكن أن تساعدنا في جمع وتشكیل وتسھیل تحلیل ھذه األرقام 
وھذه االحصائیات. ال نرید یعني تفاصیل خاصة بخصوص ھذه األرقام واإلحصائیات ولكن نرید فقط معلومات عامة ستساعدنا وتجعلنا 

بین البلدان. --ارنة ھذه االحصائیات واألرقام معقادرین على مق  

Vrinda Mehra  
أیًضا لدي سؤال إضافي لك. ما ھي األدوات التي ممكن أن نستعمل، خصوصاً في وبائات Giovanna. Chikaشكًرا    

 أو بعفًوا جدیدة؟

Chika Hayashi 
إستعمالھا كما قلت البدایة ھي طرح األسئلة، ماذا سنحتاج لتوصل ھذا سؤال جید، األداة التي ممكن أن نستعملھا التي ممكن أن نفكر في 

 إلیھ؟
ولكن في األغلب األحیان دائًما سنجمع نحتاج عفًوا لجمع البیانات، األرقام واإلحصائیات، مرحلة موالیة ممكن أن تكون، نحاول أن نبني 

صائیات لكي یكون مثال ممكن اإلرتكاز والرجوع إلیھا، فقط عن ھذه األرقام واإلحصائیات وأن نحط مثال، نصور مثال یوازي ھذه اإلح
 لـ الخالصة ھناك إمكانیة لقیام بھذا اآلن فقط أعطیناكم لمحة عن ھذا اإلطار وھذا إستندنا علیھ، توصلنا إلیھ عن طریق البیانات.

Vrinda Mehra  
ھناك سؤال،  Maggieمختلفة تأتي من المشاركین الحاضرین الیوم، إذًً◌ا جمع البیانات تحصیل البیانات ھو البدایة، ھناك سیناریوھات 

 ھناك في یوغندا الـ مشاكل الحمل.

Maggie Holmesheoran 
البدایة وأیًضا إنخفاض معدالت الذھاب الى المدرسة، تمدرس. یعني ھل یمكن أن تعطیني لمحة كیف سنوازي ھذا اإلطار الذي جلبتم 

أن نطرحھا أوًال، ما ھي األشیاء التي أدت إلى ھذه المشاكل، التعرف على ھذه األسباب، ھل ھي مشاكل،  لھذه المشاكل؟ ھناك أسئلة یجب
 أسباب تتعلق بنظام الصحة، نظام التغذیة؟
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سوف نستعمل أدلة، سوف تتوصلین إلیھا بالبیانات، أدلة للتعرف على تأثیرات، التأثیرات الناتجة عن ھذه الصدمات، سنبحث أیًضا عن 
یاء ربما معلومات من منظمة الصحة العالمیة. إرتفاع مثالً نسبة الوالدات أو إنخفاضات، ھل ھناك مشاكل في الحمل، ھل ھناك نظام أش

 غذائي یؤثر على ھذا؟

ل الكبیرة إذاً كما قلت البحث عن األسباب، تأخذون ھذه األشیاء من السیاق وتحاول أن تنسقوا وتربطوا یعني ھذه األشیاء األسباب بالعوام
السیاسیة ربما أو الحكومیة ولبناء مساركم الخاص، إطاركم الخاص كما قلت وھذا سیعطي لمحة عامة عن تأثیر لكي تحققوا وتجیبون 

 یعني على ھذه األطروحات.

Vrinda Mehra  
خرى لتجدید ھذا اإلطار؟ ھل . ھل ممكن أن تعطینا مخططات أChikaلدینا بعض الدقائق من لكي نقرأ بعض االسئلة، سؤال آخر من لـ 

 سوف تقومون عفًوا بتجدید ھذا اإلطار في كل مرة؟

Chika Hayashi 
، لم نقم بالتجدید المعلومات منذ ذلك الحین، ولكن كما COVIDاألدلة التي كانت وراء الخانات كما قلت ھذا البحث قمنا بھ خالل جائحة 

أكثر، ولكن كانت معلومات أكثر قد أتیحت بعد الوباء. نعم، أنا أتفق معك في تجدید تعلمون خالل الوباء، لم تكن ھناك معلومات متاحة 
المعلومات، الجدول كما قلت یجب أن نستقي نرى المعلومات الجدیدة، كما قمنا بمجھودات كثیرة لكي نأتي بھذا اإلطار، ولكن أنا أتفق 

 معِك، یجب تجدید
محاور الرئیسیة التي یجب التركیز علیھا  بعض المعلومات، بعض الخانات، خصوًصا بعض ال  

Vrinda Mehra  
 وربما یعني ربما سنضیف بعض المحاور األخرى إلى ھذا اإلطار.

 Giovanna إلى نعود أن یمكن ھل .الدردشة في السؤال ھذا على أجبتي وأیًضا سؤال ھناك كان  

 الھند؟ في مخالفة نتائج في رأینا قد وألننا البیرو في الحالة في بھا قمتم التي الدراسة

Giovanna Gatica-Domínguez 
نعود یعني لحالة البیرو، كانت ھناك معلومات لم نجد نفس األشیاء مثًال في بلد مجاور، بلد التشیلي مثًال. یمكن استنتاج واستخالص أن 

نمط الحیاة. وكل ھذه األشیاء تعطینا  ھذه المعطیات یعني ھي مختلفة ھي من بلد إلى آخر، من حكومة إلى أخرى. وھذه تغییرات في
 معلومات جدیدة وعن التأثیرات وأیًضا عن التخطیطات والخطط التي سنتخذھا في المستقبل.

Vrinda Mehra  
. اآلن أرید أن أختم األسئلة واألجوبة وأریدكم یعني أن تستمروا في ھذه األسئلة وأي مراحل تكون مستقبلیة فیما Giovannaإذًا شكًرا 

.Giovanna، ھل ھناك أي خاتمة؟ ونبدأ بـ Maggieخص ھذا اإلطار. ی  

Maggie Holmesheoran 
أظن أن المرحلة الموالیة ستكون ھي تطبیق ھذا اإلطار. كما قلت البیانات تختلف، كما قلت لكم وذكرنا من قبل ھذه البیانات كانت في 

أكدت على ھذه النقطة، أننا یجب أن نجمع البیانات، وكما أدعوكم  iovannaGأثناء الوباء وربما المعلومات قد تغیرت منذ ذلك الحین. 
وتستعملوھا في ھذا المنھج. أریدكم أیًضا في التفكیر عندما تتواصلون بھذه  Giovannaالتي أتت بھا  Excelلتحمیل یعني ورقة الـ 

، عفًوا، إذا أردتم أیًضا طرفًا في محادثاتكم نحن ifوأیًضا المعلومات والبیانات كیف سنطبق ھذه البیانات، المعلومات في الواقع وكیف 
 سعداء بمدكم بأي مساعدات.

Chika Hayashi 
وھذا الشيء الجمیل بخصوص غًدا، دائًما أتكلم عن ھذا، اإلحصائیات التي قمنا بھا تعطینا یعني  Maggieأنا أشاطر الرأي مع ما قالتھ 

 نتائج ملموسة ممكن أن نتكلم بھا والمعلومات التي نتوّصل إلیھا ھي أشیاء یمكن أن نترجمھا ألفعال في الواقع وتعطینا معرفة عامة بجمع
منظمة أو صندوق  UNICEFا في إصدار قرارات صادرة عن ھذه التحالیل. أظن أن الـ البیانات وتحقیق وتحلیل ھذه البیانات وأیضً 

.Giovannaاألمم المتحدة للطفولة أخذ امتیازات كثیرة ووّحد ھذه األدلة وھذه األبحاث، شكًرا. الكلمة لِك   

Giovanna Gatica-Domínguez 
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ركم اآلراء. ھذه النتائج ھي نتائج ملموسة ممكن أن نستعملھا في الواقع أشكركم لكما یعني كلتاكما تكلمتما بخصوص ھذه األشیاء، نشاط
وخصوًصا القرارات التي ممكن أن نستقیھا من ھذه األبحاث. أرید أن أؤكد أنھ یجب أن نتشارك جمیعًا لنفھم ھذه الصدمات لكي نكون 

ا لھذا اإلطار. یعني ھو ھذا اإلطار الذي جئنا بھ ممكن مستعدین لنواجھ ھذه الصدمات في المستقبل. ھذه معلومات أخرى ممكن أن نضیفھ
 أن یكون مشخص ألي شخص إلضافة و التعدیل حسب االحتیاج.

Vrinda Mehra  
م ھذه شكًرا جمیعًا، لكل المتحدثین الیوم لھذا العرض القیّم الجید، وأیًضا أرید أن أشكر كل المشاركین الذین شاركونا بأسئلتھم. اآلن سأخت

البرید اإللكتروني فیما یخص ھذه المعلومات التي شاطرنا ھذه الوثائق وأیًضا  mail-E، سوف تتواصلون بـ internetالندوة عبر الـ 
. أنا یعني ممتنة لكم لمشاركتنا. شكًرا للجمیع. دمتم في حفظ هللاinternetتسجیل لھذه الندوة عبر الـ 
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