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بيان حقوق النشر والتأليف
حقوق النشر 

©  منظمة العمل ضد الجوع العالمية، كانون الثاني/ يناير 2017 

مــا لــم يتــم تحديــد غيــر ذلــك، ُيســمح بإعــادة النَّســخ علــى أن يتــم ذكــر المصــدر األصلــي. ُيعــد هــذا اإلذن العــام ُمْلًغــى 
ــددة  ــائط المتع ــات الوس ــة أو بيان ــات النصي ــخ البيان ــادة نس ــبق إلع ــى إذن ُمس ــول عل ــب بالحص ــم طل ــة تقدي ــي حال ف
)الصــوت، والصــور، والبرمجيــات، وغيرهــا( أو اســتخدامها، وفــي هــذه الحالــة ســتكون هنــاك قيــود خاصــة باالســتخدام. 

تغطــي هــذه الوثيقــة األنشــطة اإلنســانية الُمنفــذة بدعــم مالــي مــن االتحــاد األوروبــي. ال يمكــن النظــر إلــى اآلراء 
المعــَرب عنهــا فــي هــذه الوثيقــة علــى أنهــا تعكــس الــرأي الرســمي لالتحــاد األوروبــي بــأي شــكل مــن األشــكال. كمــا أن 

المفوضيــة األوروبيــة غيــر مســؤولة عــن أي اســتخدام محتمــل للمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة. 

بند عدم المسؤولية  

تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى إتاحــة المعلومــات المتعلقــة باإلجــراءات والسياســات الخاصــة بمنظمــة العمــل ضــد الجــوع 
وتوفيرهــا. الهــدف هــو نشــر المعلومــات الدقيقــة والمحّدثــة بتاريــخ إصدارهــا. ســوف نبــذل قصــارى جهدنــا لتصحيــح أي 

أخطــاء يتــم تنبيهنــا إليهــا. كمــا أن هــذه المعلومــات: 

المقصــود منهــا فقــط تقديــم المعلومــات العامــة، وال ترّكــز علــى موقــف محــدد لشــخص بعينــه، وال علــى  ●
شــخص يؤمــن بــرأي أخالقــي معيــن.

ليست بالضرورة كاملة، أو شاملة، أو دقيقة، أو محدثة. ●

تشــير فــي بعــض األحيــان إلــى وثائــق أو مواقــع خارجيــة ال يملــك المؤلفــون أي ســيطرة عليهــا، ومــن َثــمَّ  ●
ــل أي مســؤولية عنهــا. يرفضــون تحمُّ

ال تشكل نصيحة قانونية. ●

ــات  ــف مقتضي ــا يخال ــوع بم ــد الج ــل ض ــة العم ــؤولية منظم ــن مس ــد م ــى الح ــذا إل ــؤولية ه ــدم المس ــد ع ــدف بن ال يه
التشــريعات الوطنيــة الســارية والمعمــول بهــا وشــروطها، أو رفــض المســؤولية فــي الحــاالت التــي يجعــل فيهــا نفــس 

ذلــك التشــريع الرفــَض مســتحياًل. 

المؤلــف: جوفانــا دودوس )jovana.dodos@gmail.com(، مستشــار الصحــة العامــة، إدارة الخبــرة والمناصــرة، قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة العامــة، منظمــة العمــل ضــد الجــوع- فرنســا.

التصميم: سيلين بيوفين 

الصورة على الغالف: ©  بي ستيفن/ الصور الخاصة بالعمل ضد الجوع  

 ©  العمل ضد الجوع 2017، 16/14 بوليفار دي دوا مونت، CS80060- 75854 باريس سيديكس 17- فرنسا 

www.actioncontrelefaim.org :يمكن تحميل نسخة إلكترونية من هذا الدليل من خالل الموقع التالي
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شكر وتقدير
تــم إعــداد هــذا الدليــل مــن ِقبــل منظمــة العمــل ضــد الجــوع »ACF« بدعــم مالــي مــن المفوضيــة األوروبيــة، المديريــة العامــة 
ــر  ــم أكث ــة تض ــة دولي ــل مجموع ــذا الدلي ــر ه ــي تطوي ــاهم ف ــو ECHO(. س ــة )إيك ــة المدني ــانية والحماي ــاعدات اإلنس ــرة المس لدائ
مــن 20 خبيــرًا فــي مجــاالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذيــة والصحــة إضافــة إلــى العديــد مــن الممارســين 
الميدانييــن مــن خــالل المشــاركة فــي عمليــة المراجعــة التشــاركية وتقديــم الخبــرة الفنيــة، والتفكيــر، والرؤيــة العميقــة، واألفــكار، 

والمــواد الالزمــة. ويعــرب المؤلــف عــن امتنانــه وشــكره العميــق لذلــك الدعــم المقــدم. 
كمــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى منظمــة العمــل ضــد الجــوع فــي فرنســا، إدارة الخبــرة والمناصــرة )الدكتــور إس بريــس، والدكتــور 
جيــن البيجــو، منســق المشــروع(، ومنظمــة العمــل ضــد الجــوع فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة )زفيــا شــويرتز، واليــن ياكوينكــو، 
ــنغال  ــي الس ــوع ف ــد الج ــل ض ــة العم ــات منظم ــً لبعث ــوٌل أيض ــكر موص ــروع. والش ــة المش ــام برعاي ــو( للقي ــن ميتوس وجيزاهيج
ــن  ــا بي ــج م ــق الدم ــة لتحقي ــة القيِّم ــم الميداني ــاركة خبراته ــرأي، ومش ــداء ال ــة، وإب ــارات الميداني ــتضافتهم الزي ــتان الس وأفغانس
برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. ونتوجــه بالشــكر أيضــً إلــى الســيدة مارييــل البادنــس رئيــس برنامــج 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي الســنغال، والســيد فيديريكــو ســورانزو رئيــس قســم الميــاه، والصــرف الصحــي، 
ــي الحقائــق. ونتوجــه أيضــً بشــكر خــاص  والنظافــة العامــة فــي أفغانســتان؛ وذلــك لدعمهــم الكبيــر فــي تنظيــم بعثــات تقصِّ
إلــى مكتــب اليونيســف فــي غــرب ووســط أفريقيــا )فرانســوا بيليــت(، والمديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة 

المدنيــة )إيكــو( فــي داكار )داميــان بالنــك(، ومكتــب اليونيســف فــي نيويــورك )ديــان هوالنــد، وليزيــت برجــرز(.

مجموعة المراجعة التشاركية 
السيد بين هوبز؛ مدير الحملة العالمية - جيل التغذية. 

الســيدة كليــر جايــالردو؛ الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، إدارة أخطــار الكــوارث، مستشــار وســط وغــرب أفريقيــا - منظمــة العمــل 
ضــد الجــوع.

السيد داميان بالنك؛ خبير المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - المديرية العامة لدائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية. 
السيدة دايان هوالند؛ مستشار تغذية - اليونيسف. 

الســيد فرانســوا بيليــت؛ أخصائــي الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة - المكتــب اإلقليمــي لليونيســف لوســط وغــرب أفريقيــا، ومنســق 
المجموعــة اإلقليميــة لبرنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.

السيد فرانك فالشينبيرج؛ المستشار الفني للصحة البيئية - كونسرن العالمية.
الدكتور جين البيجو، مستشار أول في المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، وإدارة أخطار الكوارث - منظمة العمل ضد الجوع. 

الســيدة مــاري صوفــي ويتنــي؛ خبيــر فــي التغذيــة العالميــة، المفوضيــة األوروبيــة - المديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة 
المدنيــة.  

السيدة مارجريت مونتجوميري؛ المسؤول الفني لبرنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - منظمة الصحة العالمية.
السيد نيكوالس فيلمونت؛ مستشار فني أول في المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - منظمة العمل ضد الجوع. 

السيد بابلو الكاالد كاسترو؛ مستشار أول في المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - منظمة العمل ضد الجوع 
السيدة راشييل لوزانو؛ مستشار مسوحات التغذية والوقاية - منظمة العمل ضد الجوع.

.FHI360 منظمة صحة األسرة الدولية - WASHplus السيدة رونكا بيري؛ مدير برنامج أول لمشروع
.FHI360 السيد رون كليمر؛ مدير تطوير اإلستراتيجيات واألعمال، المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - منظمة صحة األسرة الدولية

السيدة روث ناشيبايا سيتوما؛ أخصائي تغذية - اليونيسف.

المساهمون
السيد أرنو كورفير؛ مستشار برنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة العالمي - مالتيرسير العالمية. 

الســيدة جونــا تويتــزك؛ مستشــار التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة - الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ/ منظمــة 
العمــل ضــد الجوع.

.GTO السيد جوناس روك؛ منسق مشروع التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - المنظمة األلمانية للصرف الصحي
السيد جون بروغان؛ مستشار المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - مؤسسة أرض اإلنسان. 

السيد جوردان تيجو؛ مدير مشارك في دمج برنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - واش أدفوكاتس. 
السيدة كيت جولدن؛ مستشار أول للتغذية - كونسرن العالمية. 

السيدة ليلى خالد؛ منسق المنح - منظمة العمل ضد الجوع في الباكستان. 
السيد مارك بوتل؛ مستشار أول إنساني لبرنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - مؤسسة إنقاذ الطفل. 

السيدة ماري ثيريز بينر؛ مستشار أول للصحة - مالتيرسير العالمية.
.)WaterAid( السيدة ميجان ويلسن جونز؛ محلل سياسات الصحة والنظافة العامة - ووتر إيد

السيد الدكتور محمد منير حسن؛ مركز أبحاث التنمية والتطوير )ZEF( - جامعة بون. 
الســيدة مونيــكا رامــوس؛ خبيــر المــأوى، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة للشــرق األوســط وأوراســيا - المفوضيــة األوروبيــة، 

المديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة )إيكــو(.
السيدة ستيفاني ستيرن؛ مسؤول مشروع ACF-LAB - منظمة العمل ضد الجوع في فرنسا. 

الســيد ســتيفان ســايمون؛ مستشــار البنيــة التحتيــة األساســية، الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة - المنظمــة األلمانيــة للقضــاء علــى 
.)Deutsche Welthungerhilfe( الجــوع

السيد تانجو ليزيارت؛ مدير برنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - منظمة العمل ضد الجوع. 
السيد توم ديفيز؛ استشاري عالمي للصحة وتغيير السلوك، والرئيس التنفيذي السابق لبرنامج الغذاء من أجل الجوعى.
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كيفية استخدام هذا الدليل

إن نقــص التغذيــة مشــكلة متعــددة القطاعــات، ولهــا حلــول متعــددة القطاعــات كذلــك. يمكــن تحســين أثــر العمــل، 
وتماســكه، وكفاءتــه مــن خــالل تطبيــق المنهجيــات المدمجــة.

يوضــح هــذا الدليــل التشــغيلي أهميــة دمــج البرامــج الغذائيــة مــع تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة، 
كمــا يبــرز أهميــة تكييــف تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لتشــمل االعتبــارات الغذائيــة؛ بمعنــى 
ــين  ــدم للممارس ــل ليق ــذا الدلي ــر ه ــم تطوي ــد ت ــا. لق ــر فيه ــر أكب ــة، وذات أث ــً بالتغذي ــية وارتباط ــر حساس ــح أكث أن تصب
الــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف  المعلومــات واألدوات المفيــدة التــي يمكنهــم اســتخدامها لتصميــم برامــج فعَّ
الصحــي، والنظافــة العامــة وتطبيقهــا. إضافــة إلــى تشــجيعه علــى تصميــم مشــروعات جديــدة ومدمجــٍة يوفــر هــذا 
الدليــل الدعــم الــالزم لتعزيــز التدخــالت المدمجــة القائمــة. ال يقــدم هــذا الدليــل منهجــً معياريــً أو توصيــات صارمــة 
بــل أفــكارًا، وأمثلــة، وأدوات عمليــة بشــأن كيفيــة تحقيــق مكاســب غذائيــة وصحيــة إضافــًة إلــى تحســين برنامــج الميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. يجــب أن يخضــع دمــج أنشــطة التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة للتعديــل بشــكل دائــم لكــي يتــالءم مــع الظــروف الخاصــة، والفــرص، والقيــود القائمة حســب كل ســياِق عمٍل. 
يخاطــب هــذا الدليــل بشــكل رئيســي الممارســين الميدانييــن ومديــري برامــج التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة العامليــن فــي المجــاالت اإلنســانية والتنمويــة، كمــا يســتجيب للحاجــة الماســة لوجــود دليــل إرشــاد 
ــن  ــي. يمك ــتوى الميدان ــى المس ــة عل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــج برام ــأن دم ــي بش عمل
اســتخدام هــذا الدليــل أيضــً أداًة عمليــة للمانحيــن والمؤسســات )مثــل وزارات الصحــة( لتحديــد األولويــات اإلســتراتيجية 

لألنشــطة وكيفيــة اختيــار التمويــل.

تم تنظيم المحتوى على النحو التالي: 

ــية  ½ ــم األساس ــول المفاهي ــزة ح ــة موج ــرة عام ــدم نظ ــة ويق ــص التغذي ــيات نق ــح أساس ــل األول يوض الفص
ــة.  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــة للتغذي ــج المدمج ــة بالبرام المتعلق

الفصــل الثانــي يعــرض األســاس المنطقــي لربــط الوضــع الغذائــي ببيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة  ½
العامــة، ويشــرح كيــف يمكــن لتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المســاعدة فــي تقليــل 
نقــص التغذيــة عــن طريــق الوقايــة مــن العــدوى واألمــراض. كمــا يعــرض هــذا الفصــل ملخصــً قصيــرًا حــول 

المعرفــة الحاليــة القائمــة علــى األدلــة. 
ــة  ½ ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــتراتيجية التغذي ــة إلس ــز الخمس ــول الركائ ــدور ح ــث ي ــل الثال الفص

العامــة؛ إذ يوفــر هــذا الفصــل اإلرشــادات التشــغيلية والمشــورة المالئمــة حــول كيفيــة دمــج تدخــالت التغذيــة 
مــع تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إضافــًة إلــى إلقــاء الضــوء علــى التحديــات المحتملــة 

ــب عليهــا.  واقتــراح اإلســتراتيجيات المناســبة للتغلُّ
)اأُلســري،  ½ المســتويات  مختلــف  علــى  المدمجــة  لألنشــطة  العملــي  التطبيــق  ــُل  ُيَفصِّ الرابــع  الفصــل 

والمجتمعــي، والوطنــي( وفــي أوضــاع وســياقات مختلفــة )المراكــز الصحيــة، ومراكــز التغذيــة، والمــدارس(. 
أيضــً هنــاك اهتمــام خــاص بدمــج برنامــج التغذيــة مــع برنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 

ــوارئ.    ــاالت الط ــياق ح ــي س ف
الفصــل الخامــس يقتــرح إطــارًا لمراقبــة وتقييــم التدخــالت المدمجــة، إضافــًة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات  ½

التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس تطــور البرنامــج وكذلــك أثــره. 
ــة  ½ ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــج برام ــرة لدم ــراءات المناص ــي إج الفصــل الســادس يغط

ــاء قــدرات العامليــن فــي المشــروع، وكيفيــة إجــراء البحــوث الميدانيــة.  العامــة، وكذلــك التواصــل وبن
قســم المــوارد البرامجيــة يحتــوي علــى مجموعــة مــن األمثلــة واألدوات العمليــة الُمســتقاة مــن مشــروعات  ½

ميدانيــة لمســاعدة جهــود الدمــج فــي كل مرحلــة مــن مراحــل دورة المشــروع التقليديــة. 
يحتــوي الدليــل أيضــً علــى عــدد مــن المالحظــات والصناديــق التــي تضــم نصائــح وإرشــادات إضافيــة، وروابــط لصفحــات 
ــة( فــي مختلــف أجــزاء  ــة الميدانيــة )دراســة حال ــة العملي ــد مــن األمثل علــى اإلنترنــت، وقــراءات مقترحــة. يوجــد العدي

الدليــل قــام بجمعهــا كلٌّ مــن بعثــات منظمــة العمــل ضــد الجــوع والمســاهمين.
ستجد قائمة باألشكال، والصناديق، والجداول في الصفحة رقم 10.
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مقدمة

ــة  ــص التغذي ــر نق ــة؛ إذ يؤث ــة العام ــى الصح ــرًا عل ــدًا كبي ــكل تهدي ــة يش ــص التغذي ــا زال نق ــي، م ــد العالم ــى الصعي عل
ــل أكثــر مــن ثلــث وفيــات  فــي مالييــن األطفــال، ويســاهم فــي وفــاة مــا ُيقــدر بـــ3.1 مالييــن طفــل ســنويً، وهــو مــا يمثِّ
ــو  ــق النم ــة لتحقي ــية ومهم ــرة أساس ــة المبك ــة الطفول ــاء مرحل ــة أثن ــة والمالئم ــة الكافي ــد التغذي ــك ُتع ــال؛ لذل األطف
ــاة  ــراض والوف ــة باألم ــى اإلصاب ــؤدي إل ــة ال ي ــذه المرحل ــالل ه ــي خ ــص الغذائ ــي. إن النق ــاغ الصح ر الدم ــوُّ ــي وتط البدن
فحســب بــل قــد يــؤدي أيضــً إلــى عواقــب طويلــة األمــد ُتؤثــر فــي القــدرات االجتماعيــة والمعرفيــة اإلدراكيــة، إضافــًة 

ــل.  ــة العم ــي وإنتاجي ــاض األداء المدرس ــى انخف إل
ــة.  ــص التغذي ــن نق ــون م ــا يعان ــات عندم ــن اإلنتان ــا م ــهال وغيره ــراض اإلس ــة بأم ــً لإلصاب ض ــر تعرُّ ــال أكث ــح األطف يصب
كمــا يرتفــع عــادة معــدل نقــص التغذيــة فــي ســياقات التنميــة وحــاالت الطــوارئ التــي تكــون فيهــا خدمــات الميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة غيــر كافيــة وغيــر آمنــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد المشــكلة. تشــير األدلــة -وإن كانــت 
ــج التغذيــة؛ علــى  ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ونتائ محــدودة- إلــى وجــود ارتبــاط واضــح بيــن برنامــج المي

ِم.  َقــزُّ ِط فــي الَعــَراِء والتَّ َغــوُّ ســبيل المثــال: العالقــة بيــن التَّ
هنــاك إجــراءات وتدابيــر ُمثبتــة وبســيطة لمنــع نقــص التغذيــة واإلســهال حتــى فــي األماكــن التــي تواجــه تحديــات نقص 
ــاه الشــرب اآلمنــة. ُتعــد الوثيقــة التــي أعدتهــا منظمــة الصحــة  الصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وعــدم وجــود مي
العالميــة، واليونيســف، والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة، والتــي تحمــل عنــوان »تحســين نتائــج التغذيــة مــن خــالل 
تحســين الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة: الحلــول العمليــة للسياســات والبرامــج« وثيقــًة تأسيســية مهمــة 
لفهــم األدلــة، واإلجــراءات، والمنهجيــات المتعلقــة باألعمــال المشــتركة لبرامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة. ُيكِمــل هــذا الدليــل الميدانــي العملــي الصــادر عــن منظمــة العمــل ضــد الجــوع »ACF« ذلــك اإلصــدار 
األولــي عــن طريــق تقديــم أمثلــة حقيقيــة ومفصلــة بشــكل أكبــر مــن أكثــر مــن 30 بلــدًا حــول توقيــت دمــج الجهــود 
فــي البرنامجيــن، ومكانــه، وكيفيتــه. كمــا يســتهدف العامليــن فــي المجاليــن اإلنســاني والتنمــوي الذيــن يبحثــون عــن 
إســتراتيجيات فاعلــة وبســيطة لتحقيــق أهــداف التغذيــة بشــكل جزئــي مــن خــالل تحســين خدمــات الميــاه، والصــرف 

الصحــي، والنظافــة العامــة. 
فــي حقيقــة األمــر يتطلــب التصــدي لنقــص التغذيــة وتحقيــق أهــداف التغذيــة العالميــة لعــام 2025 منهجــً متعــدد 
القطاعــات، مــع التركيــز المكثــف علــى تحســين برامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. عــالوة علــى ذلــك، 
فــإن أهــداف التنميــة والتطويــر التــي تشــمل الهــدف رقــم 6 الخــاص بالميــاه والصــرف الصحــي، والهــدف رقــم 3 حــول 
الصحــة، والهــدف رقــم 17 حــول الشــراكات توفــر فرصــة الســتهداف المــوارد بشــكل أكثــر فاعليــة واالنتبــاه لمزايــا برامــج 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة اآلمنــة وفوائدهــا لبرامــج التغذيــة، والصحــة، والتنميــة والتطويــر. باختصــار، 
يجــب أال يعانــي أي طفــل مــن نقــص التغذيــة، ويمكــن منــع مالييــن الوفيــات مــن خــالل العمــل المشــترك، والذكــي، 

والموجــه مــا بيــن برامــج التغذيــة وبرامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.

زيتا ويز برينزو
التغذية من أجل الصحة والتنمية - منظمة الصحة العالمية

مارجريت مونتجوميري
المياه، والصرف الصحي، والصحة العامة - منظمة الصحة العالمية
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WASH’NUTRITION

A practical guidebook

القضاء على 
الجوع

الصحة 
الجيدة 

والمعافاة 

الماء النظيف 
والصرف 

الصحي

2

3

6

القضاء على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي، 
وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة 

ضمان الحياة الصحية وتعزيز المعافاة للجميع 
في جميع المراحل العمرية

يوضح دمج برامج التغذية، والمياه، والصرف 
الصحي، والنظافة العامة العالقَة بين أهداف 

التنمية المستدامة 2 و3 و6

ضمان اإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي 
وتوافرهما للجميع
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1- تعريف نقص التغذية
فــت منظمــة اليونيســف نقــص التغذيــة بأنــه »نتــاج التنــاول غيــر الكافــي للطعــام واإلصابــة المتكــررة باألمــراض  عرَّ

المعديــة«. ُيعــد نقــص التغذيــة مــن المشــكالت العالميــة األكثــر خطورًة 
ــد  ــرة األم ــرة قصي ــة مباش ــار صحي ــى آث ــؤدي إل ــو ي ــًة، وه ــل معالج واألق
ــر  ــبة لعم ــوزن بالنس ــاَض ال ــة انخف ــص التغذي ــمل نق ــد. يش ــة األم وطويل
الفــرد، والنحافــة الشــديدة بالنســبة لطــول الفــرد أو الهــزال، والقصــر 
الفيتامينــات  فــي  ونقــص  قــزم،  التَّ أو  الفــرد  لعمــر  بالنســبة  الشــديد 
والمعــادن أو نقــص المغذيــات الدقيقــة.1 كثيــرًا مــا تتداخــل هــذه الحاالت؛ 
علــى ســبيل المثــال: الطفــل الــذي يعانــي مــن الّتقــزم قــد يعانــي أيضــً 
مــن الهــزال ونقــص المغذيــات الدقيقــة؛ ممــا يزيــد مــن خطــر المراضــة 

ــاة. 2 والوف
الشكل 1: األنواع المختلفة لنقص التغذية

طبيعي

الطول الطبيعي وفقً للعمر  

هزال
نقص الوزن بالنسبة للطول

تقّزم 
نقص الطول بالنسبة للعمر

نقص الوزن 
انخفاض الوزن بالنسبة للعمر 

يشــير نقــص التغذيــة الحــاد إلــى نقــص الــوزن بالنســبة للطــول )WFH( مقارنــًة بمعاييــر النمــو الخاصــة بمنظمــة الصحة 
وجــود  أو  و/   ،3)»Z scores زد  بـ«الحــرز  يســمى  )مــا  العالميــة 
ــن  ــل م ــواك MUAC أق ــاس م ــب، و/ أو قي ــة الجان ــات ثنائي وذم
125 مــم. يتطــور نقــص التغذيــة الحــاد نتيجــة لفقــدان الــوزن 
الســريع فــي الفتــرة القريبــة الماضيــة، أو بســبب الفشــل فــي 
اكتســاب الــوزن خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة قصيــرة. يحــدث 
ــر بيــن الرضــع واألطفــال  نقــص التغذيــة الحــاد بشــكل أكب
الصغــار غالبــً خــالل المرحلــة التــي يتــم فيهــا إدخــال األغذيــة 
التكميليــة إلــى أنظمتهــم الغذائيــة، والتــي عــادة مــا يكــون 
ــة.  ــراض المعدي ــة باألم ــً لإلصاب ض ــر تعرُّ ــا أكث ــال خالله األطف
ــذاء،  ــص الغ ــن نق ــاد ع ــة الح ــص التغذي ــج نق ــن أن ينت يمك
غيــر  الرعايــة  بســبب  أو  العهــد،  حديثــة  مرضيــة  نوبــات  أو 
ــبة، أو  ــر المناس ــة غي ــات التغذي ــال، أو ممارس ــة لألطف المالئم

ــً.4  ــل مع ــذه العوام ــن ه ــة م ــبب مجموع بس

اليونيسف )2006( »التغذية البقاء والتطور«.   1
./http://www.who.int/childgrowth/en :معايير نمو الطفل طبقً لمنظمة الصحة العالمية  2
./http://www.who.int/childgrowth/en :معايير نمو الطفل طبقً لمنظمة الصحة العالمية  3

منظمة العمل ضد الجوع )2012(: »األساسيات: التغذية والصحة«.  4

ــة  ــص التغذي ــن نق ــة كاًل م ــوء التغذي ــمل س يش
ــراط  ــد باإلف ــة(. ُيقص ــدة )المفرط ــة الزائ والتغذي
ــعرات  ــن الس ــر م ــتهالك الكثي ــة اس ــي التغذي ف
الــوزن. علــى  زيــادة  إلــى  تــؤدي  التــي  الحراريــة 
ــوزن  ــادة ال ــى أن زي ــارة إل ــة اإلش ــن أهمي ــم م الرغ
تشــكل مشــكلة متفاقمــة فــي العديــد مــن 
البلــدان الناميــة فــإن هــذا الدليــل التشــغيلي 

ســيعالج نقــص التغذيــة فقــط.

)MUAC( محيط منتصف العضد
هو محيط منتصف الذراع العلوية اليسرى، وُيقاس عند 

النقطة الوسطى بين حافة الكتف وحافة المرفق.

الوذمة الثنائية الجانب 
)احتباس السوائل على جانبي الجسم(

هي عالمة سريرية تشير إلى نقص التغذية الحاد الوخيم. 
عندما يصاب الفرد بالوذمة الثنائية الجانب يزيد وزن الجسم 

بسبب السوائل الزائدة المحتبسة فيه.

نقص التغذية الحاد 
يتم تعريف الهزال بأنه انخفاض الوزن بالنسبة للطول. تستند 

التقديرات العالمية الخاصة بنقص التغذية الحاد إلى بيانات 
انتشار الهزال فقط )دون حساب األطفال الذين يعانون من 

نقص في محيط منتصف العضد والوذمات الثنائية الجانب(. 
في عام 2014 عانى 50 مليون طفل من الهزال من بينهم 16 

مليون طفل كانوا يعانون من الهزال الشديد.
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ُيعــرف نقــص التغذيــة المزمــن أو الّتقــزم بنقــص الطــول بالنســبة للعمــر )HFA(. وعلــى عكــس نقــص التغذيــة الحــاد 
الــذي يعكــس الوضــع الغذائــي الحديــث للطفــل فــإن نقــص التغذيــة المزمــن هــو عمليــة تحــدث علــى المــدى البعيــد 
ــة أو  ــرات طويل ــة لفت ــص التغذي ــاالت نق ــة لح ــو نتيج ــل. وه ــر الطف ــهر لعم ــر الـــ24 ش ــل وعم ــن الحم ــا بي ــرة م ــي الفت ف
متكــررة )نقــص الطاقــة أو المغذيــات الدقيقــة(، وقــد يعكــس أيضــً التعــرض المتكــرر للعــدوى أو غيرهــا مــن األمــراض 

ضــه للخطــر. 5 خــالل الســنوات األولــى مــن الحيــاة ممــا يضــر بنمــو الطفــل وُيَعرِّ
ُيعــد نقــص الــوزن الشــكَل المركــب مــن نقــص التغذيــة، والــذي ُيعــرف بنقــص الــوزن بالنســبة للعمــر )WFA( مقارنــة 
بمعاييــر النمــو الخاصــة بمنظمــة الصحــة العالميــة. قيــاس نقصــان الــوزن أســهل مــن قيــاس الــوزن بالنســبة للطــول أو 
الطــول بالنســبة للعمــر؛ ألنــه ال يتطلــب قيــاس الطــول، ولكنــه عمومــً يعــد أقــل شــأنً مــن القياســات المذكــورة آنفــً؛ إذ 

إنــه ال يشــير إلــى معانــاة الطفــل مــن الهــزال أو الّتقــزم مــن عدمــه. 
ــات  ــم كمي ــدى الجس ــون ل ــا ال يك ــي« عندم ــوع الخف ــم »الج ــً باس ــروف أيض ــات الدقيقــة والمع ــدث عــوز المغذي يح
كافيــة مــن المعــادن أو الفيتامينــات بســبب عــدم كفايــة المدخــول الغذائــي، و/ أو ســوء االمتصــاص، و/ أو االســتخدام 
ــف منظمــة الصحــة العالميــة عــوز الزنــك، والحديــد، وفيتاميــن أ ضمن األســباب  غيــر األمثــل للفيتامينــات أو المعــادن. تصنِّ
العشــرة األولــى المؤديــة إلــى المــرض فــي البلــدان الناميــة. يؤثــر عــوز المغذيــات الدقيقــة علــى بقــاء المتضرريــن منــه، 

وصحتهــم، ونموهــم، ومعافاتهــم. 6
يمكن، بل وينبغي منع جميع أشكال نقص التغذية. 

الجدول 1: القيم الحاسمة والمؤشرات األنثروبومترية الخاصة بنقص التغذية 

القيم الحاسمة لالنتشار ذات المؤشرات األنثروبومترية المستخدمة لقياس نمو الطفل والوضع الغذائي
المغزى للصحة العامة

نقص التغذية الحاد

سوء التغذية 
الحاد الوخيم 

SAM

مؤشر الوزن بالنسبة للطول > 3- للحرز Z من 
معايير منظمة الصحة العالمية للنمو، وقياس 
منتصف العضد أقل من 115 مليمتر و/ أو وجود 

الوذمات

يشير إلى سوء التغذية الحاد 
  :7 GAM العالمي

> 5%: مقبول 
5-9%: متوسط 

10-14%: مرتفع 
<15% مرتفع جدًا 

*حسب معيار إسفير 
SHPERE لحاالت الطوارئ: 

نسبة سوء التغذية الحاد 
الوخيم <%2

سوء التغذية 
الحاد المعتدل  

MAM

الوزن بالنسبة للطول للحرز Z > 2- ولكن < 3- 
 وقياس منتصف العضد > 115 ملليمتر و > 125 

ملليمتر دون وجود الوذمات

م َقزُّ التَّ

مؤشر الطول بالنسبة للعمر > 3- للحرز Z من الحاد
معايير منظمة الصحة العالمية للنمو

>20%: منخفض 
20-29%: متوسط 

30-39%: مرتفع 
< 40%: مرتفع جدًا

مؤشر الطول بالنسبة للعمر > 2- للحرز Z من المتوسط
معايير منظمة الصحة العالمية للنمو

نقص الوزن

مؤشر الوزن بالنسبة للعمر > 2- للحرز Z من 
معايير منظمة الصحة العالمية للنمو

>10%: منخفض 
10-19%: متوسط 
20-29%: مرتفع 

<30%: مرتفع جدًا

نقص المغذيات الدقيقة
ُيقاس عادة من خالل المؤشرات الحيوية األمر 

الذي يتطلب أخذ عينة من الدم، أو البول، أو 
االثنين معً

يعتمد على عوز أحد المعادن 
أو الفيتامينات

مقتبس من: منظمة الصحة العالمية )2010( »نظرة على نظام معلومات التغذية« 

المرجع نفسه.  5
سوء التغذية الحاد العالمي )GAM( هو مجموع انتشار سوء التغذية الحاد الوخيم )SAM( وسوء التغذية الحاد المتوسط )MAM( على مستوى السكان.  7
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2- األسباب الرئيسية لنقص التغذية 
إن محــددات نقــص التغذيــة معقــدة، وتعتمــد الحالــة الغذائيــة علــى مجموعــة واســعة مــن العوامــل المتنوعــة والمترابطــة. ُيعــد 

نقــص التغذيــة علــى المســتوى الفــوري نتيجــًة للمدخــول الغذائــي غيــر الكافــي 
واإلصابــة المتكــررة باألمــراض المعديــة.8 

الغذائــي،  األمــن  انعــدام  التغذيــة  لنقــض  الكامنــة  المحــددات  تشــمل 
وممارســات الرعايــة غيــر المالئمــة، وســوء الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، والبيئــة 
غيــر الصحيــة، بمــا فــي ذلــك عــدم كفايــة فــرص الوصــول إلــى الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة. تــؤدي كل تلــك العوامــل إلــى زيــادة قابليــة حــدوث 
الصدمــات والضغــوط الطويلــة األمــد. إن المحــددات األساســية لنقــص التغذيــة 
متأصلــة فــي الفقــر، وتتضمــن تفاعــالت بيــن الظــروف االجتماعيــة، والسياســية، 

ــكل 2(.9 ــر الش ــة )انظ ــة، واالقتصادي والديموغرافي

الشكل 2: اإلطار الفكري لنقص التغذية

العواقب القصيرة المدى:
الوفيات، األمراضية، اإلعاقة

ضعف الوصول 
إلى الغذاء اآلمن 

والكافي

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
تتضمن األسواق ومقدمي الخدمات

الهياكل االقتصادية، والسياسية، واأليديولوجية

الموارد المحتملة
اإلنسانية، والطبيعية، والمادية، واالجتماعية، والمالية

ضعف الوصول إلى 
خدمات الرعاية ذات 

الجودة، وبيئة الصرف 
الصحي غير الصحية

عدم توافر الرعاية 
الصحية الكافية 

للطفل واألم، إضافة 
إلى ممارسات التغذية 

غير المالئمة

نقص تغذية األم 
والطفل

عدم كفاية مدخول 
األمراضالغذاء

العواقب المتوسطة المدى: 
الحجم في سن الرشد، 

القدرة الفكرية، اإلنتاجية االقتصادية،

 األداء التناسلي، األمراض االستقالبية

 وأمراض القلب واألوعية الدموية

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع )2012( »األساس: التغذية والصحة«

مقتبس من: اليونيسف- اإلطار الفكري ألسباب نقص التغذية )1990(

منظمة الصحة العالمية )2005( »سوء التغذية«.  8
منظمة العمل ضد الجوع )2011( »تعظيم التأثير الغذائي لتدخالت األمن الغذائي واألسر«.  9

غالبــً مــا يتــم النظــر إلــى نقــص التغذيــة علــى أنــه مشــكلُة 
محدوديــِة توافــر الغــذاء، وكثيــرًا مــا ركــزت الحلــول التــي 
إنتــاج الغــذاء. إن هــذا  تعالــج نقــص التغذيــة علــى زيــادة 
التصــور مبســط للغايــة ويتجاهــل عــددًا كبيــرًا مــن العوامــل 
المســاهمة التــي يجــب علــى التدخــالت الغذائيــة معالجتهــا 
ــب  ــة، يتطل ــي الحقيق ــة. ف ــج ملموس ــق نتائ ــل تحقي ــن أج م
الدمــج الهــادف للتغذيــة مــع الميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة وجــوَد فهــٍم جيــٍد لألســباب والمحــددات 
المعقــدة لنقــص التغذيــة )منظمــة العمــل ضــد الجــوع، 

.)2014

سمية
ت، والمو

ها
ج

ت، والتو
صدما

ال



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة 20

ض األطفــال للتقــزم بنحــو مــرة ونصــف إلــى مرتيــن عندمــا  يرتبــط نقــص التغذيــة أيضــً بالظلــم الهيكلــي، إذ يزيــد احتمــال تعــرُّ
يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة، أو ضمــن أفقــر الشــرائح االقتصاديــة، أو فــي المناطــق التــي يتدنــى فيهــا مركــز المــرأة ومســتواها 
التعليمــي. وينبــع هــذا مــن حقيقــة كونهــم محروميــن مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 

العامــة، إضافــًة إلــى الغــذاء الُمغــذي والمعلومــات المتصلــة بالصحــة.10

3. نافذة »الـ1000 يوم« للفرص

مــع اإلقــرار بأهميــة التغذيــة طــوال حيــاة الفــرد، إال أن الفتــرة األكثــر أهميــة فــي تطــور اإلنســان هــي الـــ1000 يــوم األولــى مــن حياتــه، 
وهــي تمتــد منــذ بدايــة حمــل األم وخــالل جميــع مراحلــه وحتــى يبلــغ الطفــل ســن الثانيــة. وهــذا يعنــي بشــكل أساســي أن نقــص 
التغذيــة يمكــن أن يبــدأ بالفعــل مــع األم التــي تعانــي مــن نقــص التغذيــة والتــي ال تســتطيع إمــداد طفلهــا بالمغذيــات الكافيــة 
وهــو فــي المرحلــة الجنينيــة؛ ألنهــا هــي نفســها لــم تســتفد مــن التغذيــة الُمثلــى. يبــدو أن األبحــاث الحاليــة11 تؤكــد صحــة الــرأي 
القائــل بــأن ميــاه الشــرب غيــر اآلمنــة، وســوء الصــرف الصحــي، وعــدم كفايــة النظافــة العامــة تزيــد بشــكل كبيــر مــن خطــر نقــص 
التغذيــة ال ســيما خــالل نافــذة الـــ1000 يــوم الحرجــة، التــي يكــون فيهــا الطفــل أكثــر تعرضــً لآلثــار الضــارة لألمــراض المنقولــة عــن 
طريــق البــراز.12 عــادة مــا تكــون األضــرار التــي تلحــق بالنمــو البدنــي، والجهــاز المناعــي، وتطــور دمــاغ الطفــل أثنــاء هــذه الفتــرة نهائيــة 

وال رجعــة فيهــا.13

4. عواقب نقص التغذية

ُيعــزى مــا يقــدر بنحــو 45 فــي المائــة مــن عــبء الوفيــات العالميــة تحــت ســن الخامســة إلــى نقــص التغذيــة بجميــع أشــكاله، بمــا 
فــي ذلــك الرضاعــة الطبيعيــة دون المســتوى األمثــل.14 لقــد تمــت دراســة المخاطــر المتزايــدة للوفــاة واألمــراض )اإلســهال، والمالريا، 
وغيرهــا( المرتبطــة بشــكل فــردي بالهــزال والّتقــزم، كمــا تــم توثيقهــا علــى نطــاق واســع.15 يرتبــط كلٌّ مــن الهــزال والّتقــزم بزيــادة 
ض أي طفــل  خطــر الوفــاة -حتــى وإن كان النقــص طفيفــً- وتــزداد المخاطــر تدريجيــً مــع ازديــاد درجــة النقــص؛ ممــا يعنــي تعــرُّ
قــزم فــي أي ســياق لخطــر المــوت بشــكل أكبــر. األخطــر مــن ذلــك أن الطفــل الــذي يعانــي  يعانــي مــن درجــٍة مــا مــن الهــزال أو التَّ
مــن الهــزال والّتقــزم معــً -حتــى وإن كان بشــكل طفيــف- يواجــه خطــر المــوت بشــكل أكبــر، بــل إنــه أكبــر مــن خطــر الهــزال 

الحــاد بمفــرده.16

الجدول 2: مخاطر الوفاة الناجمة عن الهزال و/ أو الّتقزم

 اآلثار
المضاعفة

 األطفال الذين يعانونخطر الوفاة
من الهزال

 األطفال الذين يعانون
م َقزُّ من التَّ

 األطفال الذين يعانون من
م  معً َقزُّ الهزال والتَّ

1.6 حتى 32.3 إلى 3.4متوسط
12.3

4.1 حتى 9.45.5 حتى 11.6شديد
المصدر: شبكة التغذية خالل الطوارئ، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2014( »مقالة تعليمية فنية، االرتباط بين

 الهزال والّتقزم، تداعيات السياسات والبرامج والنتائج البحثية«.

تعلم 
المزيد

لمعرفــة المزيــد عــن األشــكال المختلفــة لنقــص التغذيــة والوصــول إلــى فهــم أفضــل للفــرق بيــن نقــص التغذية  ½
html - UNICEF online training.1/2.3/http://www.unicef.org/nutrition/training :الحــاد والمزمــن ُيرجــى زيــارة

½ http://www.unicef.org/nutrition/ :لفهــم أفضــل عن األســباب المتعددة لنقص التغذية يرجى زيــارة الموقع التالي
html - UNICEF online training.1/2.5/training
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يعمــل نقــص التغذيــة المزمــن علــى عرقلــة نمــو الطفــل والتطــور اإلدراكــي والبدنــي الخــاص بــه، كمــا يضعــف الجهــاز المناعــي 
ويزيــد مــن خطــر اإلصابــة باألمــراض والوفيــات. يتعــرض األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لخطــر أكبــر مــن معاناتهــم 
مــن األمــراض المزمنــة فــي مرحلــة البلــوغ )مثــل الســكري وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة(.17 أمــا نقــص التغذيــة لــدى األمهــات 
ــات،  ــات األمه ــبة وفي ــاع نس ــي، وارتف ــف األداء اإلنجاب ــً بضع ــون مصحوب ــد )IDA( فيك ــص الحدي ــبب نق ــدم بس ــر ال ــة فق وخاص
ــة  ــود عالق ــة وج ــات الحديث ــدت الدراس ــم.18 أك ــل الرح ــة داخ ــص التغذي ــوالدة )LBW(، ونق ــد ال ــوزن عن ــاض ال ــبة انخف ــاع نس وارتف
بيــن الّتقــزم وتراجــع الحضــور واألداء المدرســي؛ ممــا ينطــوي علــى آثــار طويلــة األمــد ســواًء علــى المســتوى الجزئــي أو الكلــي. 
إضافــًة إلــى ذلــك، يتعــرض األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لخطــر فقــدان أكثــر مــن 10% مــن إيراداتهــم المحتملــة 
خــالل حياتهــم.19 ُتقــدر التكلفــة االقتصاديــة لنقــص التغذيــة بنســبة تتــراوح مــا بيــن 2 و8 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج 

المحلــي )GDP(20؛ ممــا يشــير إلــى أن نقــص التغذيــة يقلــل مــن التنميــة االقتصاديــة الكليــة. 
عنــد اإلصابــة بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم يعطــي الجســم األولويــة لعمــل األجهــزة واألعضــاء الحيويــة للمحافظــة عليهــا )مثل 
ــُد هــذه الظاهــرة -مــن بيــن أمــور أخــرى- تباطــؤًا فــي عمــل  الدمــاغ، والقلــب، والرئتيــن(، ومــن َثــمَّ يقــل عمــل األعضــاء األخــرى. ُتَولِّ
الجهــاز الهضمــي وعــدم امتصــاص المــواد الغذائيــة بالشــكل األمثــل؛ لــذا فإنــه فــي حالــة عــدم إيقــاف هــذه الــدورة فــي الوقــت 

المناســب يتباطــأ عمــل األجهــزة الحيويــة للجســم )كالقلــب، والكلــى، والكبــد، والمعــدة( تدريجيــً حتــى المــوت.21 
إن نقص التغذية يديم نفسه ويستمر في حلقة مفرغة تمتد إلى ما بعد دورة حياة الفرد )الشكل 3(. 

الشكل 3: نقص التغذية خالل دورة الحياة 

معدل 
الوفيات

الكافي النمو غير 

إعاقة النمو 
والتطور العقلي

إعاقة النمو 
والتطور العقلي

العدوى المتكررة
عدم كفاية الغذاء 

والصحة والرعاية 

انخفاض القدرات 
العقلية

عدم كفاية الغذاء 
والصحة والرعاية 

انخفاض القدرات 
العقلية

عدم توافر الغذاء 
والصحة والرعاية 

ارتفاع معدل

 وفيات األمهات

نقص تغذية 
عدم توافر الغذاء الجنين

والصحة والرعاية 

انخفاض القدرة 
على رعاية الطفل

طفل متقزم

بالغ متقزم

نقص اكتساب 
الوزن أثناء 

الحمل

بالغون يعانون 
من سوء 
التغذية

كبار سن يعانون من 
سوء التغذية

انخفاض وزن الطفل 
عند الوالدة

المصدر: التقرير الرابع للجنة التنسيق اإلدارية/ اللجنة الفرعية للتغذية التابعة لألمم المتحدة عن وضع التغذية العالمي )2000(

ــوء  ــدأ س ــا يب ــً م ــل. غالب ــاء الحم ــات أثن ــر المضاعف ــاع مخاط ــن وارتف ــو الجني ــف نم ــى ضع ــات إل ــدى األمه ــة ل ــص التغذي ــؤدي نق ي
التغذيــة فــي الرحــم ويمتــد إلــى فتــرة المراهقــة والبلــوغ خاصــة لــدى الفتيــات والنســاء. وعلــى األرجــح فــإن النســاء الالتــي عانيــن 
مــن نقــص التغذيــة وهــن فتيــات ســيعانين مــن نقــص التغذيــة عندمــا يصبحــن أيضــً أمهــات، وســيلدن أطفــااًل ذوي وزن منخفــض 
عنــد الــوالدة؛ ممــا يــؤدي إلــى حلقــة مفرغــة عبــر األجيــال. يواجــه األطفــال الذيــن يعانــون مــن الــوزن المنخفــض عنــد الــوالدة 
والذيــن يعانــون مــن تأخــر النمــو داخــل الرحــم مخاطــر المــوت بشــكل أكبــر فــي فتــرة مــا بعــد الــوالدة أو فــي مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة، وإذا مــا بقــوا علــى قيــد الحيــاة فمــن غيــر المؤكــد أن يعوضــوا هــذا النمــو المفقــود، وعلــى األرجــح ســيواجهون مجموعة 
متنوعــة مــن حــاالت العجــز والمشــكالت التــي تخــص نموهــم. علــى األغلــب، ســيعاني الطفــل الرضيــع ذو الــوزن المنخفــض عنــد 

الــوالدة مــن انخفــاض الــوزن أو الّتقــزم فــي بدايــة حياتــه.22 وبذلــك فــإن نقــص التغذيــة وعواقبهــا يتكــرران جيــاًل بعــد جيــل.

5. معالجة نقص التغذية 
ــباب  ــع األس ــة جمي ــة دون معالج ــص التغذي ــى نق ــاق عل ــع النط ــل، وواس ــل األج ــتدام، وطوي ــر مس ــق أث ــن تحقي ال يمك
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المحــددة المباشــرة والكامنــة لنقــص التغذيــة والخاصــة بــكل ســياق علــى ِحــدة. ألجــل تحقيــق ذلــك؛ هنــاك حاجــة 
ماســة إلــى وجــود منهــج مترابــط، وُمتَّســق، ومتعــدد القطاعــات يربــط بيــن اإلجــراءات واإلســتراتيجيات العالجيــة 

والوقائيــة.

5-1 التدخالت الخاصة بالتغذية والتدخالت المراعية للتغذية
ــى  ــوي عل ــي تنط ــتراتيجياته الت ــل وإس ــادئ التدخ ــى مب ــوَء عل ــة الض ــروعات الحديث ــات المش ــات ومراجع ــت الدراس ألق
ــة  ــالت المراعي ــة والتدخ ــة بالتغذي ــالت الخاص ــن التدخ ــا بي ــز م ــع التميي ــة، م ــص التغذي ــة نق ــة لمعالج ــات عالي إمكاني

ــة. للتغذي
ــم  ــا ت ــا إذا م ــي يمكنه ــة الت ــة بالتغذي ــة الخاص ال ــالت الفعَّ ــن التدخ ــة م ــام 2013 مجموع ــيت لع ــلة النس ــددت سلس ح

توســيع نطاقهــا أن تنفــذ المالييــن مــن األرواح وتســاهم فــي 
ــا  ــاذ م ــن إنق ــد. يمك ــدى البعي ــى الم ــة عل ــة والتنمي ــز الصح تعزي
ُيقــدر بنحــو 900.000 شــخص فــي 34 بلــدًا مــن البلــدان ذات العــبء 
الغذائــي العالــي )حيــث يعيــش 90% مــن أطفــال العالــم الذيــن 
يعانــون مــن الّتقــزم( وذلــك إذا مــا تــم توســيع نطــاق تلــك 
التدخــالت العشــرة المثبتــة لتشــمل حتــى 90% مــن التغطيــة 
ــمَّ يمكــن خفــض انتشــار الّتقــزم  الســكانية الموجــودة، ومــن َث

بنســبة 20% والهــزال الشــديد بنســبة %60.23

الشــكل 4: التدخــالت الخاصــة بالتغذيــة والتدخــالت المراعيــة 
ــة للتغذي

المصدر: سلسلة النست، 2013

على الرغم من أن هذه اإلجراءات ُتعد بالغة األهمية فمن الَبَدِهيِّ أنه ال يمكن حل هذه المشكلة العالمية 

النسيت )2013( »التدخالت القائمة على األدلة والخاصة بتحسين تغذية األم والطفل: ما الذي يمكن عمله؟ وما التكلفة؟«  23

والمراعيــة  بالتغذيــة  الخاصــة  التدخــالت  تعريــف 
)2013 وآخــرون،  )رول  للتغذيــة 

هــي  ½ بالتغذيــة:  الخاصــة  التدخــالت 
التدخــالت التــي تعالــج المحــددات المباشــرة 

وتطورهمــا.  والطفــل  الجنيــن  لتغذيــة 
هــي  ½ للتغذيــة:  المراعيــة  التدخــالت 

ــددات الضمنيــة  ــج المح ــي تعال ــالت الت التدخ
وتطورهمــا.  والطفــل  الجنيــن  لتغذيــة 

المنافع خالل دورة الحياة
األمراض والوفيات بين 

األطفال

التدخالت والبرامج 
المخصصة بالتغذية

صحة المراهقين  ●
والتصورات المسبقة عن 

التغذية

مكمالت الِحمية الغذائية  ●
لألم

يات  ● المكمالت أو المقوِّ
الغذائية الزهيدة

الرضاعة الطبيعية  ●
لة والتغذية المكمِّ

مكمالت الحمية الغذائية  ●
لألطفال

تنوع الحمية الغذائية ●

سلوكيات وتحفيز التغذية ●

معالجة سوء التغذية  ●
المزمن التراكمي

الوقاية من األمراض  ●
والتعامل معها 

التدخالت التغذوية في  ●
الطوارئ

المنهجيات والبرامج الحساسة تجاه 
التغذية

الزراعة واألمن الغذائي ●
شبكات السالمة االجتماعية ●
تطور الطفل المبكر ●
الصحة العقلية لألم ●
تمكين المرأة ●
تعليم الصف ●
المياه والصرف الصحي ●
خدمات تنظيم األسرة والصحة  ●

بناء بيئة تمكينية
تقييمات دقيقة ●
إستراتيجيات التأييد ●
التنسيق العمودي واألفقي ●
المساءلة، وتنظيم المحفزات،  ●

والتشريع
برامج القيادة ●
استثمارات القدرات ●
حشد الموارد المحلية ●

التطور المعرفي، والحركي، 
واالجتماعي العاطفي

الرضاعة الطبيعية، 
واألطعمة الغنية 

بالمغذيات، وروتين تناول 
الطعام

األمن الغذائي بما 
ر، والوصول  يشمل التوفُّ
االقتصادي، واستخدام 

الطعام

ممارسات التغذية، 
والرعاية، وعناية الوالدين، 

والتحفيز

مصادر التغذية والرعاية 
)على مستوى األم، 

واألسرة، والمجتمع(

المعرفة واألدلة
السياسات والحوكمة

القيادة، والقدرة، والموارد المالية
السياق االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، والبيئي

)الوطني والدولي(

تدنِّي عبء األمراض 
الُمعدية 

الحصول على الخدمات 
الصحية واستخدامها، 
البيئة النظيفة واآلمنة

أداء المدارس وقدرات التعلُّم

التغذية والتطور األمثل للجنين والطفل

قامة الشخص البالغ

ة واألمراض غير  يَّ مِّ السُّ
الُمعدية

قدرات وإنتاجية 
العمل
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بــدون بــذل الجهــود الالزمــة لمعالجــة  العوامــل غيــر المباشــرة أو الكامنــة وراء نقــص التغذيــة. إن التدخــالت المراعيــة 
للتغذيــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: فــي الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة والزراعــة والصحــة وشــبكات 
ــن  ــد م ــي الح ــاهمة ف ــة للمس ــات هائل ــا إمكاني ــا لديه ــم؛ كله ــرة والتعلي ــة المبك ــة الطفول ــي وتنمي ــان االجتماع األم

نقــص التغذيــة .24
مــن بيــن أمــور أخــرى، تمثــل تدخــالت برنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة منهجــً رئيســيً مراعيــً للتغذية 
ــة  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــج المي ــالت برام ــون تدخ ــن أن تك ــا يمك ــة. كم ــص التغذي ــن نق ــة م ــاعدًا للوقاي ومس
العامــة منبــرًا لالنطــالق مــن أجــل تعزيــز تغطيــة التدخــالت الخاصــة بالتغذيــة وزيــادة فاعليتهــا؛ وذلــك ألنهــا عــادة مــا 
يتــم تنفيذهــا علــى نطــاق واســع.25 وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــال يتــم دائمــً تصميــم برامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، 
ــة  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــج المي ــون برام ــب أن تك ــه يج ــة، وعلي ــة للتغذي ــا مراعي ــى أنه ــة عل ــة العام والنظاف

العامــة ذات تصميــم معيــن لكــي تســاهم بفاعليــة فــي تحقيــق نتائــج التغذيــة )الصنــدوق 1(.  

الصندوق 1: خصائص تصميم التدخالت الحساسة أو المراعية للتغذية

ــى  ــجل أعل ــي تس ــات الت ــتهداف المجموع ــال: اس ــبيل المث ــى س ــي. عل ــف الغذائ ــاس الضع ــى أس ــتهداف عل االس  
ــة  ــن الخامس ــت س ــال تح ــل األطف ــة )مث ــص التغذي ــً لنق ــر تعرض ــات األكث ــة والمجموع ــص التغذي ــدالت لنق مع
والنســاء الحوامــل(، والفئــات الســكانية التــي تواجــه الضغــط والقلــق المتعلــق باألمــن الغذائــي أو الصدمــات 

األخــرى. 
تحديــد أهــداف التغذيــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الفــرص. مــا األنشــطة التــي يمكــن أن تؤثــر فــي التغذيــة؟ وكيف   
ــر الوضــع الغذائــي؟ مــن الضــروري وضــع مؤشــرات وأهــداف مالئمــة  ســتؤدي األنشــطة المخطــط لهــا إلــى تغيي

ــر وتقييمــه.  لمراقبــة األث
إشــراك المــرأة وتضميــن التدخــالت الالزمــة لحمايــة حالتهــن الغذائيــة، ومعافاتهــن، ووضعهــن االجتماعــي،   
ــى إدارة  ــن عل ــين قدرته ــن تحس ــاًل ع ــك، فض ــز ذل ــام وتعزي ــكل ع ــن بش ــرار وتمكينه ــاذ الق ــى اتخ ــن عل وقدرته

واألصــول.  والمــوارد،  الوقــت، 
تضمين إستراتيجيات تعزيز التغذية وتغيير السلوك.    

التفكيــر فــي بدائــل لتقليــل العواقــب الســلبية غيــر المقصــودة وتعظيــم األثــر اإليجابــي فــي التغذيــة، إضافــة إلــى   
ــي.  ــع الغذائ ــي الوض ــر ف ــل للتأثي ــدة التدخ ــب وم ــت المناس ــد التوقي تحدي

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع )2014( »سياسة األمن الغذائي« وبرنامج الغذاء العالمي )2014( 

»البرامج المراعية للتغذية: ما هي؟ ولماذا«؟

5-2 منهج األمن الغذائي
ــذي  ــي وال ــن الغذائ ــي لألم ــك الدول ــف البن ــى تعري ــل عل ــذا الدلي ــادق ه يص
ــه »الوصــول المســتمر إلــى العناصــر األساســية للتغذيــة الجيــدة؛  ُيعــرف بأن
أي اتبــاع نظــام غذائــي متــوازن، وبيئــة آمنــة، وميــاه نظيفــة، وتوفيــر الرعايــة 
إلــى  إضافــة  النــاس،  لجميــع  الكافيــة  والوقائيــة(  )العالجيــة  الصحيــة 
المعرفــة الالزمــة لرعايــة حيــاة صحيــة ونشــطة لجميــع أفــراد األســرة 
التقليــدي  المفهــوم  يتجــاوز  الغذائــي  األمــن  فــإن  لذلــك  وضمانهــا«26؛ 
المعــروف، ويقــر بــأن الوضــع الغذائــي يعتمــد علــى مجموعــة واســعة مــن 
العوامــل المتعــددة القطاعــات. يمكــن لألســرة أن تحقــق األمــن الغذائــي 
ــع  ــن م ــكل آم ــذاء بش ــى الغ ــول عل ــة الحص ــا إمكاني ــر لديه ــا يتواف عندم
توفيــر بيئــة صــرف صحــي مناســبة، وخدمــات صحيــة كافيــة، ورعايــة واعيــة 
مدركــة ألهميــة ضمــان حيــاة صحيــة لجميــع أفــراد األســرة )الشــكل 5(27؛ 
ــن  ــراءات، وم ــل لإلج ــج أفض ــى دم ــجع عل ــي يش ــن الغذائ ــإن األم ــك ف لذل

الضــروري وجــود منهــج متعــدد القطاعــات لتحقيــق ذلــك.

البنك الدولي )2013( »تحسين التغذية من خالل المقاربات المتعددة القطاعات«.  26
منظمة العمل ضد الجوع )2011( »تعظيم األثر الغذائي لتدخالت األمن الغذائي والمعيشة«.  27

ا�من 
الصحي

أمن 
الطعام

بيئة 
صحية

ممارسات 
الرعاية 

المناسبة

التعليم 
المناسب

ا�من 
الغذائي

الشكل 5: منهج األمن الغذائي

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع )2014( »سياسة 
األمن الغذائي«
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يلعــب قطــاع الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة دورًا مهمــً فــي ضمــان األمــن الغذائــي، وذلــك ألن وضــع الميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة يؤثــر فــي توافــر المــوارد الغذائيــة، والوصــول إليهــا، واســتقرارها، واالســتفادة منهــا. إضافــة 
إلــى ذلــك ُتعــد ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المالئمــة ضروريــة لضمــان توفــر البيئــة الصحيــة والحصــول 

علــى الخدمــات الصحيــة وممارســات الرعايــة المالئمــة والتعليــم المناســبين.

5-3 برامج التغذية
علــى الرغــم مــن وجــود مجموعــة كبيــرة مــن التدخــالت الغذائيــة التــي يمكــن تطبيقهــا لتشــخيص نقــص التغذيــة وعالجــه فــإن 

الوقايــة هــي الهــدف الرئيســي لمعالجــة نقــص التغذيــة بجميــع أشــكاله. 
يحتــاج األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم إلــى خدمــات عالجيــة؛ أي الوصــول إلــى البرامــج العالجيــة 
التــي تقــدم للمرضــى فــي العيــادات الخارجيــة مــن المركــز الصحــي، أو قــد يحتاجــون إلــى أن يتــم تدبيــر الحالــة داخــل المشــفى 
إذا كان لديهــم مضاعفــات طبيــة )كااللتهــاب الرئــوي، والحمــى، والزحــار، وغيرهــا(.28 علــى ســبيل المثــال: يمكــن عــالج نحــو %90 
مــن حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم فــي المنــزل مــن خــالل منهــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد )CMAM( )انظــر 
الصنــدوق 2(؛ إذ يحصــل المرضــى علــى الغــذاء العالجــي الجاهــز لالســتخدام جنبــً إلــى جنــب مــع الزيــارات المنتظمــة إلــى أقــرب 
ــة  ــم معالج ــب أن تت ــن يج ــة الحــاد المتوســط )MAM(، ولك ــة ســوء التغذي ــج CMAM معالج ــمل منه ــا يش ــي. كم ــز صح مرك
ســوء التغذيــة الحــاد المتوســط بالغــذاء التكميلــي الجاهــز لالســتخدام فقــط فــي ســياقات معينــة مثــل حــاالت الطــوارئ ونــزوح 
الســكان، وال ينبغــي اعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة لعــالج ســوء التغذيــة الحــاد المتوســط أو الوقايــة منــه. توجــد منهجيــات أخــرى 
لعــالج حــاالت ســوء التغذيــة كالتحويــالت النقديــة أو القســائم الغذائيــة التــي ُتعــد بدائــَل مفيــدًة فــي حــال توافــر الغــذاء فــي 
األســواق المحليــة. إن األنشــطة الخاصــة بالتغذيــة مثــل تقديــم المشــورة والدعــم الســتمرار الرضاعــة الطبيعيــة والتغذيــة 
ــي  ــدان ه ــن الدي ــص م ــن أ والتخل ــالت فيتامي ــم مكم ــى تقدي ــًة إل ــنتين إضاف ــى س ــهور حت ــن 6 ش ــن س ــبة م ــة المناس التكميلي
بمجملهــا جــزء مــن العــالج، ويمكــن أن تســاعد فــي منــع كلٍّ مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم والمتوســط. يجــب أن تكــون هــذه 
األنشــطة مصحوبــة بتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المراعيــة للتغذيــة، وتوفيــر شــبكات األمــان االجتماعــي، 

ودعــم الصحــة العقليــة لــألم وغيرهــا، وذلــك لضمــان الوقايــة الطويلــة األمــد والُمثلــى مــن نقــص التغذيــة الحــاد. 
منعــه  ينبغــي  لذلــك  »معالجتهــا«29  يمكــن  ال  حالــة  هــو  الّتقــزم 
والوقايــة منــه بشــكل مســتمر طــوال المرحلــة األكثــر حرجــً مــن 
ــل  ــن الحم ــدءًا م ــه ب ــن حيات ــى م ــوم األول ــف ي ــي األل ــل وه ــور الطف تط
ــا  ــة م ــطة الوقاي ــة أنش ــض أمثل ــمل بع ــي. تش ــالده الثان ــد مي ــى عي وحت
ــر  ــدء المبك ــجيع الب ــات، وتش ــل والمرضع ــة الحوام ــين تغذي ــي: تحس يل
بالرضاعــة الطبيعيــة فــي غضــون الســاعة األولــى بعــد الــوالدة، إضافــة 
إلــى القيــام بالرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة لألشــهر الســتة األولــى 
مــن حيــاة الطفــل، وتقديــم التغذيــة التكميليــة الكافيــة، وتوفيــر 
ــل،  ــاب، والحوام ــن اإلنج ــي س ــاء ف ــة للنس ــة الدقيق ــالت الغذائي المكم
واألطفــال، ومــا إلــى ذلــك.30 يجــب أن تكــون البرامــج التــي تهــدف إلــى 
ــد، وأن  ــة األم ــاملة وطويل ــن ش ــة المزم ــص التغذي ــدالت نق ــض مع خف
تشــمل المنهجيــات المجتمعيــة وقضايــا الحوكمــة علــى الصعيــد 
تغذيــة  وبرامــج  الصحــي،  والصــرف  المــاء  برامــج  تســاهم  الوطنــي. 
ــالت  ــة، وتدخ ــات الدقيق ــالت المغذي ــار، وتدخ ــال الصغ ــع واألطف الرض
الزراعــة، واألمــن الغذائــي، والمناصــرة بشــأن التغذيــة، وتمكيــن المــرأة، 
والتعليــم، وتنظيــم األســرة، وغيرهــا فــي جهــود الحــد مــن الّتقــزم.31

)CMAM( الصندوق 2: منهج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد

اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد )CMAM( هــي منهــج لمعالجــة نقــص التغذيــة الحــاد. لقــد تــم توســيع نطــاق منهــج 
CMAM بشــكل كبيــر منــذ تطبيقــه ألول مــرة فــي عــام 2000، وأصبحــت المعالجــة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم 
ــة  ــوء التغذي ــة لس ــق اإلدارة المجتمعي ــدان. تنطب ــة للبل ــات الوطني ــي السياس ــة ف ــة الصح ــن حزم ــً م ــزءًا معياري ــكل اآلن ج ُتش
ــال  ــن األطف ــاد بي ــة الح ــص التغذي ــار نق ــون انتش ــن يك ــك حي ــة، وذل ــر الطارئ ــاالت غي ــة والح ــاالت الطارئ ــن الح ــى كلٍّ م ــاد عل الح
دون ســن الخامســة مرتفعــً مــع وجــود بعــض العوامــل التــي تزيــد الحالــة ســوءًا )كانعــدام األمــن الغذائــي، وانتشــار األمــراض 

الســارية، وغيرهــا(.

من الممكن أن تواكب النمو قبل سن العامين.  29
منظمة العمل ضد الجوع »األساسيات: التغذية والصحة«.  30

نفس المرجع السابق.  31

تغذية الرضع وصغار السن
)IYCF( 

تشــير إلــى ممارســات التغذيــة المقدمــة لألطفــال 
بــدءًا مــن الــوالدة حتــى ســن العاميــن، وهــي تختلــف 
األخــرى؛  العمريــة  بالفئــات  الخاصــة  التغذيــة  عــن 
ــار  ــال الصغ ــع واألطف ــة للرض ــات الغذائي ألن االحتياج
مختلفــة. بالنســبة لهــذه الفئــة العمريــة، يجــب أن 
تقديــم  وتواتــر  وتركيبهــا  األغذيــة  قــوام  يتكيــف 
ــم  ــغ، وحج ــى المض ــال عل ــدرة األطف ــع ق ــذاء م الغ
جهازهــم الهضمــي، ودرجــة النضــج التــي يتمتــع 
بهــا. تلعــب التغذيــة الُمثلــى للرضــع وصغــار األطفــال 
دورًا حاســمً فــي نافــذة الـــ1000 يــوم للفــرص، كمــا أنها 
ــزم  ــن الّتق ــة م ــي الوقاي ــة ف ــة األهمي ــة وبالغ محوري
ــات  ــص المغذي ــزال ونق ــن اله ــة م ــن الوقاي ــاًل ع فض

الدقيقــة.
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يضم منهج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد CMAM أربعة عناصر:
التوعية المجتمعية بوصفها أساسً.  
تدبير سوء التغذية الحاد المتوسط.   

العــالج فــي العيــادات الخارجيــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم والذيــن يتمتعــون بشــهية جيــدة   
ــة. ــات طبي ــن مضاعف ــون م وال يعان

العــالج فــي المستشــفى لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم مــع وجــود مضاعفــات طبيــة وانعــدام    
للشــهية. لقــد ثبــت أن دمــج خدمــات العــالج فــي المستشــفى مــع العــالج فــي العيــادات الخارجيــة لحــاالت ســوء التغذيــة 
ــة، والمتابعــة أمــر بالــغ األهميــة لزيــادة  الحــاد الوخيــم، إلــى جانــب القيــام بالمســوحات المجتمعيــة بشــكل نشــط، واإلحال

ــم.  ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــة س ــات معالج ــة خدم تغطي
يرتبــط النمــوذج الشــامل لــإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد بصحــة األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة، وصحــة الطفــل، 
والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، واألمــن الغذائــي، والمعيشــة، وغيرهــا مــن مبــادرات التوعيــة  والتغذيــة، 

/http://www.cmamforum.org  :علــى CMAM المجتمعيــة. المزيــد عــن منهــج

غالبــً مــا يتــم تشــخيص عــوز المغذيــات الدقيقــة فــي وقــت متأخــر جــدًا، وقــد يكــون لذلــك تأثيــر ال رجعــه فيــه فــي األشــخاص. 
الــة علــى عــوز المغذيــات الدقيقــة كاًل  تشــمل األنــواع الشــائعة عــوز اليــود، وفيتاميــن أ، والحديــد، والزنــك. تتضمــن الســيطرة الفعَّ
مــن المقاربــات العالجيــة والوقائيــة. يمكــن اتبــاع عــدد مــن المقاربــات لمنــع عــوز المغذيــات الدقيقــة؛ منهــا: توفيــر المــواد الغذائية 
الطازجــة و/ أو األغذيــة المقّويــة، وتوزيــع منتجــات المكمــالت الغذائيــة و/ أو المكمــالت الغذائيــة، وتعزيــز ممارســات التغذيــة 
الموصــى بهــا للرضــع، وكذلــك ضمــان إمكانيــة الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الرعايــة الصحيــة الكافيــة والمــواد غيــر الغذائيــة. 
الــة علــى مزيــج مــن هــذه المقاربــات المختلفــة. عــادة مــا يكــون العــالج علــى شــكل أقــراص  تنطــوي اإلســتراتيجيات الوقائيــة الفعَّ
أو كبســوالت مــن المكمــالت الغذائيــة تؤخــذ عــن طريــق الفــم، ويجــب أن يكــون ذلــك العــالج مصحوبــً بنظــام غذائــي عــام جيــد 

ورعايــة صحيــة مناســبة.32

5-4 برامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 
يشــمل برنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة عــددًا مــن التدخــالت التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن عــدة عناصــر وهــي: 
ــز/ تعليــم  إمــدادات الميــاه )تحســين كميــة الميــاه وجودتهــا(، والصــرف الصحــي )خاصــة التخلــص اآلمــن مــن الفضــالت(، وتعزي
النظافــة العامــة )بمــا فــي ذلــك غســل اليديــن، والنظافــة العامــة للغــذاء والبيئــة، والنظافــة الشــخصية(. ترتبــط عناصــر إمــدادات 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ارتباطــً وثيقــً؛ إذ تعتمــد المحافظــة علــى الصحــة الجيــدة علــى كل عنصــر مــن تلــك 
العناصــر علــى حــدة، وكذلــك علــى العديــد مــن التفاعــالت القائمــة بينهــا. علــى ســبيل المثــال: تعتمــد النظافــة الشــخصية علــى 
توافــر الميــاه؛ إذ إن الوصــول إلــى الميــاه ُيســهل إلــى حــد كبيــر االســتخدام الصحــي للصــرف الصحــي، فالمراحيــض غيــر الصحيــة 
تهــدد نوعيــة مصــادر الميــاه القريبــة منهــا وجودتهــا، وتــؤدي إلــى زيــادة عــدد الذبــاب والحشــرات، كمــا يمكــن أن تمنــع ممارســات 

النظافــة العامــة الجيــدة تلــوث الميــاه بعــد جمعهــا مــن المصــدر.33 
يقــدم الجــدول 3 قائمــة غيــر شــاملة بتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. قــد تكــون أنشــطة تعزيــز الصحــة 
والنظافــة العامــة هــي األكثــر قابليــًة للتطبيــق والدمــج مــع برامــج التغذيــة، ومــع ذلــك هنــاك العديــد مــن الحلــول العمليــة لدمــج 
التدخــالت األخــرى مثــل الصــرف الصحــي وتحســين جــودة الميــاه فــي البرامــج الغذائيــة، التــي ســوف يتــم مناقشــتها جميعهــا 
ــي  ــرف الصح ــاه والص ــرى للمي ــة الكب ــى التحتي ــي الِبن ــتثمار ف ــن أن االس ــم م ــى الرغ ــع. عل ــل الراب ــي الفص ــل ف ــن التفصي ــد م بمزي
ســيتطلب مــوارَد خــارج نطــاق التغذيــة فــإن ُأطــر هــذه الجهــود ومكوناتهــا موصوفــة هنــا بإيجــاز لتيســير المناصــرة والتخطيــط 
الختيــار المواقــع بشــكل تشــاركي مــع مشــروعات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي المناطــق المعرضــة للمخاطر 
الغذائيــة. وأخيــرًا، مــن المفتــرض أن يكــون لبرامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أثــٌر أكبــر وأكثــر اســتدامة إذا مــا تــم 
الجمــع بيــن العناصــر الثالثــة اآلتيــة: الوصــول إلــى المعــدات، والعتــاد )الهاردويــر(، والخدمــات ذات الجــودة العاليــة، وخلــق الطلــب، 

واســتيعاب الخدمــات، وتمكيــن البيئــة المؤسســية والسياســات.34

المساعدات البريطانية )2013( »مقال عن أدلة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة«.  33
منظمة الصحة العالمية/ اليونيسف/ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2015( »تحسين نتائج التغذية مع تحسين المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة«.  34

تعلم 
المزيد

يتوافــر كتــاب منظمــة العمــل ضــد الجــوع بعنــوان »األساســيات: التغذيــة والصحــة« باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة مــن  ½
خــالل الرابــط التالــي: 

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/l-essentiel-en-nutrition-sante-essential-nutrition-and-health
سياسة األمن الغذائي التابعة لمنظمة العمل ضد الجوع، باللغة اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية على:  ½

http://www.actioncontrelafaim.org/en/content/acf-international-nutrition-security-policy
يمكن العثور على مجموعة أدوات التغذية العالمية على الموقع:  ½

/http://nutritioncluster.net/topics/im-toolkit
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الجدول 3: مثال غير شامل لتدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

التخطيط لسالمة المياه.  ½إمداد الماء وكميته
إنشاء أو تحسين أنظمة وخدمات إمدادات المياه. ½
توفير مياه آمنة وموثوق بها من خالل شبكة أنابيب وصواًل إلى منزل المستخدم. ½
إنشاء و/ أو إصالح نقاط الماء العامة، واآلبار، والينابيع المحمية، وغيرها. ½
إمدادات المياه الطارئة؛ على سبيل المثال: عن طريق نقل الماء بالشاحنات. ½

استخدام طرق معتمدة لمعالجة المياه؛ مثل: الترشيح، أو الغلي، أو التعريض للشمس.  ½جودة الماء
ال ضد األوليات )البروتوزا( وكذلك في حالة الماء  يمكن استخدام الكلور، لكنه غير فعَّ

العكر.35
الحماية من التلوث وإعادة التلوث؛ على سبيل المثال: من خالل توزيع الماء عبر أنابيب  ½

الشبكة النظامية، وتخزين الماء اآلمن في أوعية نظيفة مغطاة.
توفير إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي النظيفة التي تتخلص من البراز وتعالجه  ½الصرف الصحي

بأمان.
التخطيط لسالمة الصرف الصحي.  ½
الصرف الصحي الشامل بقيادة المجتمع، والصرف الصحي الشامل بقيادة المدرسة،  ½

والتسويق للصرف الصحي. 
إنشاء مرافق صرف صحي مناسبة للرضع واألطفال الصغار. ½
تمكين من يعانون من عوائق بدنية من الوصول إلى المراحيض واستخدامها.  ½

تعزيز النظافة العامة 
والشخصية والتثقيف 

حولها

تعليم غسل اليدين بالماء والصابون )أو بالرماد إذا لم يتوافر الصابون( في األوقات التي  ½
يفترض فيها غسل اليدين. 

تعزيز ممارسات النظافة العامة الغذائية اآلمنة.  ½
توفير برامج تغيير السلوك التي تعالج المحددات السلوكية الرئيسية للسكان المستهدفين  ½

)بما يتجاوز التثقيف(.
تحسين ممارسات النظافة البيئية؛ مثل: إبعاد الحيوانات عن المناطق التي يتم فيها إعداد  ½الصرف الصحي البيئي

األغذية، ومناطق لعب األطفال، وموارد المياه. 
تحسين التخلُّص من النفايات الصلبة ومعالجتها.  ½
السيطرة على ناقالت األمراض؛ مثل: الذباب، والبعوض، والصراصير، والجرذان من خالل  ½

تغطية الطعام، وتحسين الصرف الصحي، والتخلص اآلمن من القمامة والمواد غير القابلة 
إلعادة االستخدام في أوعية النفايات أو من خالل الُحفر اآلمنة.

حوكمة المياه والصرف 
الصحي

المناصرة للوصول العادل إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.  ½
دعم السلطات المحلية/ الوطنية في وضع سياسة تسعير مستدامة للمياه.  ½
التعبئة المجتمعية وتطبيق آليات إدارة الصراع بين مستخدمي المياه وغيرها. ½

مقتبس من: منظمة الصحة العالمية )2010( »نظرة على نظام معلومات التغذية« 

http://www.who.int/household_ :ــة الموصــى بهــا مــن ِقبــل منظمــة الصحــة العالميــة قائمــة بالمنتجــات التــي ُوجــد أنهــا تحقــق مســتًوى وحــدًا مــن مســتويات األداء الثالث  35
/water/scheme/products/en

تعلم 
المزيد

ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة  ½ يتوافــر كتــاب منظمــة العمــل ضــد الجــوع الخــاص بالمي
ــى: ــر عل ــة للمخاط ــكانية المعرض ــات الس للفئ

http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Water_
pdf.12.2005_sanitation_and_hygiene_for_populations_at_risk

يمكــن العثــور علــى أدوات ومــوارد مجموعــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة العالميــة  ½
  : هنا

/http://washcluster.net/tools-and-resources
إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن المياه والصرف الصحي:   ½

/http://www.who.int/water_sanitation_health/en
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6- التوجهات العالمية في نقص التغذية والمياه، والصرف 
الصحي، والنظافة العامة 

ض 50 مليــون طفــل للهــزال وعانــى 17 مليــون  م فــي عــام 2015، كمــا تعــرَّ ض مــا ُيقــدر بنحــو 156 مليــون طفــل دون ســن الخامســة للتقــزُّ تعــرَّ
طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم، ويعيــش معظمهــم فــي جنــوب شــرق آســيا والــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى.36 حققــت 
ــى  ــي إل ــذي يرم ــة )MDG(، ال ــي األول لأللفي ــدف اإلنمائ ــاز اله ــي إنج ــدم ف ــض التق ــى اآلن بع ــة حت ــص التغذي ــة نق ــة لمكافح ــود العالمي الجه
»القضــاء علــى الجــوع والفقــر« عــن طريــق تخفيــض نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الجــوع إلــى النصــف. قــد انخفضــت نســبة الســكان 
الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة فــي المناطــق الناميــة إلــى النصــف تقريبــً منــذ عــام 1990؛ أي مــن 23.3% بيــن عامــي 1990- 1992 حتــى 12.9% بيــن 
قــزم أيضــً، ولكــن مــع ذلــك مــا زال انتشــار الهــزال العالمــي بيــن األطفــال دون ســن الخامســة  عامــي 2014- 2016 37، كمــا انخفضــت معــدالت التَّ

ثابتــً، ومــا زال مليــارات البشــر يعانــون مــن عــوز الفيتامينــات والمعــادن.38

الشكل 6: التوجهات العالمية في الهزال وتقزم األطفال

انخفضت ا�عداد 
المصابة من ٢٥٥ 


مليون
 إلى ١٥٩ مليون

الّتقزم
بين ١٩٩٠ و٢٠١٤ انخفض انتشار الّتقزم من ٣٩٫٦ في المائة 

حتى ٢٣٫٨ في المائة

عانى طفل واحد تقريب
 من بين كل ١٣ طفًال في العالم 
من الهزال في عام ٢٠١٤

١٩٩٠

٢١٠٤

عانى ثلث ا�طفال المصابين بالهزال من الهزال الشديد، وفي ٢٠١٤ 
بلغ معدل انتشار الهزال على مستوى العالم ٢٫٤ في المائة.

انخفاض المؤشر 
العالمي النتشار الّتقزم 
وعدد ا�طفال المصابين 

به

الهزال

في ٢٠١٤ كان معدل 
الهزال العالمي ٧٫٥ في 

المائة

-٩٦ مليون�

٥٠ مليون�

عالمي
 وفي عام ٢٠١٤ عانى 
٥٠ مليون طفل تحت 

الخامسة من الهزال، من 
بينهم ١٦ مليون� يعانون 

من الهزال الشديد 

المصدر: اليونيسف/ منظمة الصحة العالمية/ مجموعة البنك الدولي )2015( »التوجهات في إصابة األطفال بسوء التغذية ومستوياته«

علــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر الــذي تــم إحــرازه فــإن نقــص التغذيــة يظــل أكبــر مســاهم بســيط يــؤدي إلــى المــرض فــي العالــم، كمــا أن 
العوامــل المتصلــة بالتغذيــة كانــت مســؤولة عــن 3.1 مالييــن حالــة وفــاة لألطفــال فــي عــام 2014 .39 كان لميــاه الشــرب اآلمنــة والكافيــة إلــى 
جانــب الصــرف الصحــي الكافــي والنظافــة العامــة المالئمــة آثــار ونتائــج فــي جميــع األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة )MDGs( بــدءًا مــن القضــاء علــى 
الفقــر والجــوع، وتقليــل وفيــات األطفــال، وتحســين صحــة األم، ومكافحــة األمــراض المعديــة، وزيــادة االلتحــاق بالمــدارس، وصــواًل إلــى ضمــان 
ــن 2.6 مليــار شــخص مــن الحصــول علــى مصــدر  م كبيــر علــى مــدى العقــد الماضــي، فمنــذ عــام 1990 تمكَّ ــق تقــدُّ االســتدامة البيئيــة.40 لقــد تحقَّ
ــن لميــاه الشــرب، كمــا تمكــن 2.1 مليــار شــخص مــن الحصــول علــى مرافــق صــرف صحيــة محســنة.41 وعلــى مســتوى العالــم، انخفضــت  محسَّ
طــون فــي العــراء بمعــدل النصــف تقريبــً. عــالوة علــى ذلــك، انخفــض عــدد األطفــال الذيــن يموتــون بســبب أمــراض  نســبة األشــخاص الذيــن يتغوَّ
ــً بضعــف الوصــول إلــى الميــاه، وعــدم مالءمــة الصــرف الصحــي وكفايتــه، ونقــص النظافــة العامــة، وقــد  اإلســهال التــي ترتبــط ارتباطــً قوي
اســتمر هــذا االنخفــاض علــى نحــو متزايــد خــالل العقديــن الماضييــن مــن نحــو 1.5 مليــون حالــة وفــاة عــام 1990 إلــى 0.5 مليــون حالــة وفــاة فــي 

42. 2015
ــن ال  ــكان الذي ــبة الس ــض نس ــق بخف ــي المتعل ــة اإلنمائ ــدف األلفي ــق ه ــي تحقي ــاق ف ــاك إخف ــد كان هن ــرز فق ــدم المح ــن التق ــم م ــى الرغ عل
ــً، فهنــاك 946 مليــون شــخص ال  ــنة إلــى النصــف بفــارق 700 مليــون شــخص تقريب يســتطيعون الوصــول إلــى مرافــق الصــرف الصحــي المحسَّ
يزالــون يتغوطــون فــي العــراء.43 كمــا يفتقــر المليــارات مــن البشــر إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب التــي يتــم توصيلهــا بصــورة موثوقــة ومســتمرة 
وبكميــات كافيــة.44 ومــع معرفــة أهميــة الموضــوع وحيويتــه مــا زال الوصــول الكافــي لخدمــات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
يشــكل تحديــً هائــاًل بالنســبة لمليــارات النــاس وخصوصــً األطفــال المعرضيــن لخطــر اإلصابــة بنقــص التغذيــة والوفــاة المبكــرة بشــكٍل أكبــر، 

إضافــًة إلــى األمــراض المنقولــة بالميــاه، التــي يمكــن الوقايــة منهــا.
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الخريطة 1: وفيات األطفال تحت سن الخامسة بسبب اإلسهال

أوروبا الوسطى 
والشرقية/ رابطة 
الدول المستقلة

الشرق ا�وسط وشمال 
أفريقيا

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

البيانات غير متوفرة

حرج < ١٥٪وسط وغرب أفريقيا

خطير ١٠ حتى > ١٥٪

ضعيف ٥ حتى > ١٠٪

مقبول > ٥٪

ال توجد بيانات

خط طوارئ الصحة العامة

شرق وجنوب أفريقيا

العالم

أوروبا الوسطى والشرقية/ 
رابطة الدول المستقلة

شرق آسيا والمحيط 
الهادئ

جنوب آسيا

الشرق 
ا�وسط 
وشمال 
أفريقيا

جنوب وشرق أفريقيا

>٤٠٪ (مرتفع جد�) 

٣٠حتى <٤٠٪ (مرتفع)

٢٠ حتى <٣٠٪ (متوسط)

٥ حتى < ٢٠٪ (منخفض)

<٥٪ (منخفض) 

ال توجد بيانات 

ال توجد بيانات 

وسط وغرب أفريقيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

جنوب 
آسيا

شرق آسيا والمحيط 
الهادئ

البيانات غير متاحة

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2015(

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2010- 2016(

المصدر: اليونيسف )2016(
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/( 2030 يتجــه اهتمــام العالــم حاليــً إلــى تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام
ــر المناخــي، والحــد مــن أوجــه  ــه إلنهــاء الفقــر المدقــع، ومعالجــة التغي ــر للقيــام ب ــزال هنــاك الكثي development-agenda/(. ال ي
عــدم المســاواة والظلــم بيــن الســكان. مــن الَبَدِهــيِّ أنــه ال يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة دون تحقيــق الرفاهيــة والمعافــاة 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــة العالمي ــة الصح ــا جمعي ــي وضعته ــام 2025 الت ــة لع ــة العالمي ــداف التغذي ــى أه ــول إل ــة، والوص الغذائي
فــإن تحقيــق األهــداف الصحيــة العالميــة المهمــة؛ مثــل إنهــاء وفيــات األطفــال واألمهــات التــي يمكــن الوقايــة منهــا ســيتطلب 
بالضــرورة معالجــة نقــص التغذيــة بجميــع أشــكاله45؛ لذلــك ُيعــد دمــج تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي 
اإلجــراءات، واإلســتراتيجيات، والميزانيــات الغذائيــة جــزءًا أساســيً ومحوريــً مــن تحقيــق األهــداف الصحيــة والغذائيــة. يبــدو أن بدايــة 
ــى العمــل المشــترك المتعــدد القطاعــات والتعــاون  ــز عل ــي ترك ــتدامة )SDGs( الت ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدة م ــة جدي حقب
ــة  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة والمي ــج التغذي ــة دم ــى كيفي ــً عل ــة عملي ــب للبرهن ــت المناس ــي الوق والمشــاركة ه

واإلجــراءات التــي يجــب القيــام بهــا لتحقيــق صحــة أفضــل للبشــرية وتحســين أوضاعهــا.46
إن ربــط الهــدف 2 )القضــاء علــى الجــوع(، والهــدف 3 )الصحــة الجيــدة والمعافــاة والرفاهيــة(، والهــدف 6 )الصــرف الصحــي والميــاه 

النظيفــة( معــً ســيؤثر حتمــً فــي نتائــج الصحــة والتغذيــة.

 كان نقــص التغذيــة مســؤواًل عــن وفــاة 3.1 مالييــن طفــل فــي عــام 2014 )منظمــة الصحــة  ½
العالميــة 2015(. كمــا كان لــه عواقــب وخيمــة علــى صحــة الفــرد والتنميــة، إضافــًة إلــى تقويــض 
النمــو االقتصــادي وإدامــة الفقــر. وال داعــي لــكل ذلــك؛ ألنــه يمكــن الوقايــة مــن أســباب نقــص 

التغذيــة بشــكل كامل.

 ُتعــد العوامــل والطــرق المؤديــة إلــى نقــص التغذيــة متنوعــة ومعقــدة، وغالبــً مــا تكــون  ½
متداخلــة ومترابطــة. أمــا العوامــل العريضــة الرئيســية التــي تؤثــر فــي الوضــع الغذائــي فهــي 
الغــذاء، وممارســات الرعايــة، والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وتوفــر بيئــة صحيــة. جميــع هــذه 

العوامــل مرتبــط بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. 

 يوفــر أول 1000 يــوم بــدءًا مــن حمــل المــرأة وانتهــاًء ببلــوغ الطفــل ســن الثانيــة فرصــة فريــدة مــن  ½
نوعهــا لبنــاء مســتقبل أكثــر صحــة وازدهــارًا، كمــا أن الضــرر الــذي يحــدث خــالل هــذه الفتــرة غالبــً 

مــا يكــون غيــر قابــل لإلصــالح. 

 تتطلــب الطبيعــة المتعــددة األبعــاد لنقــص التغذيــة وأســبابه وجــود اســتجابات متســقة  ½
ومنســقة تتجــاوز الحــدود التقليديــة للقطاعــات. 

 يشــير األمــن الغذائــي إلــى األثــر المســتدام الطويــل األجــل والواســع النطــاق فــي الوضــع  ½
الغذائــي للســكان، والــذي يحتــاج إلــى توفــر منهــج متعــدد القطاعــات لتحقيقــه.

 ال يــزال نقــص التغذيــة واالفتقــار إلــى الميــاه اآلمنــة الصالحــة للشــرب، والصــرف الصحــي،  ½
والنظافــة العامــة مــن التحديــات العالميــة الكبــرى. ُيعــد الدمــج هــو العنصــر الرئيســي 
للوصــول إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة الجديــدة واألهــداف العالميــة للتغذيــة، والميــاه، 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.

الرسائل 
الرئيسية

الفصل األول
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ربط النتائج  الغذائية ببيئة  
الماء، والصرف الصحي،  
والنظافة العامة

1. عالقة الوضع الغذائي ببيئة المياه، والصرف 
الصحي، والنظافة العامة. 

2. المسارات الرئيسية لنقص التغذية. 

3. األمراض المساهمة المرتبطة بالمياه، والصرف 
الصحي، والنظافة العامة. 

4. آثار تدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة 
العامة في الصحة.

2
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بلغ معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة 5.9 ماليين طفل عام 2015. 

كانت األمراض المرتبطة بالمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مسؤولة عن 
27% من الوفيات. 

ُيعزى نحو 45% من وفيات األطفال إلى نقص التغذية. 

الوفيات تحت سن الخامسة عام 2015 
منظمة الصحة العالمية )2016(

%27
%45

%13
االلتهاب الرئوي

%5
المالريا

%9
اإلسهال

%10
أمراض أخرى من المجموعة 1 

%6
اإلصابات 
والحوادث

%1
الحصبة

الوالدة 
المبكرة

%45
من الوفيات ترجع
إلى نقص التغذية

%45
الوفيات 
الوليدية

0- 27 يومً

 59-1
شهرًا

%1
فيروس نقص المناعة 

البشرية/ اإليدز

 %8
التشوهات الخلقية وغيرها من األمراض 

غير المنقولة
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1-  عالقة الوضع الغذائي ببيئة المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة 

تراجعــت الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض المعديــة كاإلســهال والمالريــا خــالل العقــد الماضــي، وهــي غالبــً مــا ترتبــط بســوء وضــع 
ــيئة  ــة الس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــروف المي ــزال ظ ــك ال ت ــع ذل ــات47، وم ــي، وإدارة المخلف ــرف الصح ــاه، والص المي
ــة.  ــن الخامس ــال دون س ــن األطف ــراض بي ــار األم ــة بانتش ــك مرتبط ــدان(، وكذل ــات الِول ــات )وفي ــن الوفي ــرة م ــبة كبي ــًة بنس مرتبط
يقــع معظــم هــذا العــبء علــى األطفــال فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض.48 يقــدم الفصــل الثانــي نظــرة عامــة 
علــى المعرفــة الحاليــة القائمــة علــى األدلــة والخاصــة بربــط النتائــج الغذائيــة ببيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، 
ويوضــح كيــف تســاعد تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي الحــد مــن نقــص التغذيــة مــن خــالل الوقايــة مــن 

العــدوى واألمــراض. 
ترتبــط األســباب الرئيســية الثالثــة لنقــص التغذيــة -وهــي عــدم كفايــة المدخــول الغذائــي أو عــدم مالءمتــه، وســوء ممارســات 

الرعايــة، واألمــراض- ارتباطــً مباشــرًا أو غيــر مباشــر بعــدم كفايــة الوصــول إلــى الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.49
يوضــح الشــكل 7 المســارات المتعــددة المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ُتظهــر اعتمــاد الحالــة الغذائيــة علــى بيئــة الميــاه، والصرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة؛ إذ تــؤدي ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الســيئة إلــى ابتــالع مســببات األمــراض 
التــي تنتقــل عــن طريــق البــراز والتــي تــؤدي إلــى اإلســهال، والديــدان المعويــة، واالختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي. يتصــل ذلــك 
بصــورة مباشــرة بقــدرة الجســم علــى مقاومــة المــرض واالســتجابة لــه مــن خــالل التأثيــر فــي امتصــاص العناصــر الغذائيــة 
ــى  ــا، وحم ــل المالري ــي مث ــرف الصح ــاه والص ــة بالمي ــرى المرتبط ــراض األخ ــً األم ــاهم أيض ــا تس ــم50، كم ــة الجس ــل مناع وتقلي
ــة  ــودة الكيميائي ــوء الج ــبب س ــن بس ــمم المزم ــى التس ــًة إل ــراء، إضاف ــى الصف ــات، والحم ــمانيات، وداء المثقبي ــك، وداء الليش الضن

للميــاه فــي تدهــور الحالــة الغذائيــة.51

الشكل 7: العالقة بين رداءة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة ونقص تغذية األطفال

ُبعد مصدر 
الماء عن 

المنزل

الفقر العالمي 
والتمييز وسوء 

الحوكمة
ارتفاع 
أسعار 
المياه

مصادر المياه غير 
المحسنة (غير ا�منة) 

مياه الشرب غير ا�منة 
(غير النظيفة)

التسمم المزمن
التسمم بالزرنيخ

عالقة مباشرة

انخفاض 
الوقت المتاح 

لممارسات الرعاية 
وا�نشطة 
االقتصادية

عدم توافر
 المال الكافي
 للغذاء والدواء

عالقة غير مباشرة

ا�سهال

عدوى الديدان 
المعوية 
(الديدان 
الخيطية)

االختالل 
الوظيفي 

المعوي البيئي 

سوء امتصاص المواد الغذائية 
ونقص المناعة 

سوء الوضع الغذائي
مثل الّتقزم والهزال 

ابتالع المسببات المرضية التي 
تنتقل عن طريق البراز

المالريا وحمى الضنك 
وداء الليشمانيات وداء 

المثقبيات والحمى 
الصفراء

سوء ممارسات الصحة والنظافة 
العامة 

(النظافة المنزلية والشخصية 
ونظافة الغذاء وتخزين الماء)

بيئة الصرف الصحي غير 
المحسنة 

الوصول المحدود إلى 
الماء 

نقص المعرفة

المصدر: دانجور وآخرون )2013(، مقتبس بواسطة البيجو جيه، منظمة العمل ضد الجوع )2014( »



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة 34

يجــب أيضــً أن توضــع فــي الحســبان الروابــط والعالقــات غيــر المباشــرة بيــن الحالــة الغذائيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
ــى  ــول عل ــة الحص ــً )إمكاني ــع نطاق ــة األوس ــة االجتماعي ــة االقتصادي ــى البيئ ــي إل ــكل أساس ــير بش ــي تش والنظافــة العامــة، الت
ــبيل  ــى س ــر(. عل ــم، والفق ــاه، والتعلي ــة المي ــزل ونقط ــن المن ــافة بي ــة، والمس ــة العام ــي والنظاف ــرف الصح ــات الص ــاه وخدم المي
المثــال: يتســبب نقــص الميــاه الصالحــة للشــرب بالقــرب مــن المنــزل فــي العديــد مــن التأثيــرات غيــر المباشــرة فــي التغذيــة؛ ألنــه 
فــي الغالــب ال يكــون أمــام النــاس أي خيــار آخــر ســوى شــرب الميــاه غيــر اآلمنــة مــن المصــادر غيــر المحميــة. يقــع ثلثــا عــبء جلــب 
الميــاه وحملهــا إلــى المنــزل علــى النســاء واألطفــال الصغــار52، وُيترجــم الوقــت الضائــع فــي جمــع الميــاه علــى شــكل انخفــاض 
ــة  ــر أن رعاي ــر بالذك ــن الجدي ــرة. م ــال واألس ــة األطف ــالزم لرعاي ــت ال ــدر الوق ــدارس، وه ــاق بالم ــدل االلتح ــاض مع ــة، وانخف اإلنتاجي
األطفــال غيــر الكافيــة ُتعــد مــن األســباب األساســية الكامنــة وراء نقــص التغذيــة.53 وعلــى نفــس المنــوال، فــإن عــدم كفايــة فــرص 
الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي تؤثــر فــي النجــاح التعليمــي لألطفــال فــي ســن الدراســة؛ ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض فــرص 
ــات  ــة األمه ــص تغذي ــة وراء نق ــباب الكامن ــي األس ــرة؛ وه ــي لألس ــن الغذائ ــض األم ــر، وتقوي ــتدامة الفق ــي اس ــاعد ف ــل، ويس العم

واألطفــال.54 

2- المسارات الرئيسية لنقص التغذية

ــراض  ــببات األم ــالع مس ــهيل ابت ــى تس ــة إل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــال المي ــي مج ــة ف ــر المالئم ــروف غي ــؤدي الظ ت
التــي تنتقــل عــن طريــق البــراز، والتــي تســبب اإلســهال، والديــدان المعويــة، واالختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي؛ وهــي المســارات 
الرئيســية الثالثــة التــي تــؤدي إلــى االنتقــال مــن حالــة ســوء الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى حالــة نقــص التغذيــة. 

2-1 اإلسهال  
ينتــج اإلســهال غالبــً عــن ابتــالع مســببات األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق البــراز الــذي لــم يتــم التخلــص منــه بشــكل صحيــح، كمــا 
ينتــج أيضــً عــن نقــص النظافــة العامــة. ُيصنــف الشــخص بأنــه مصــاب باإلســهال عندمــا يتغــوط بــرازًا ســائاًل أكثــر مــن ثــالث مــرات 

يوميــً.55
ال يــزال اإلســهال ســببً رئيســيً للوفيــات فــي العالــم بيــن األطفــال تحــت ســن الخامســة، وهــو واحــد مــن أكبــر العوامــل 
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــروف المي ــببت ظ ــا تس ــة.56 كم ــة العمري ــذه الفئ ــرى له ــراء الكب ــوب الصح ــا وجن ــي دول أفريقي ــة ف اك الفتَّ
والنظافــة العامــة غيــر الكافيــة وغيــر المالئمــة فــي عــام 2015 فــي حــدوث 531000 حالــة وفــاة بســبب اإلســهال بيــن األطفــال دون 

ســن الخامســة، أو مــا يقــرب مــن 1450 حالــة وفــاة يوميــً.57
ــة  ــص التغذي ــن نق ــون م ــن يعان ــال الذي ــرر58؛ فاألطف ــهال المتك ــاالت اإلس ــط بح ــة مرتب ــص التغذي ــن نق ــى أن 50% م ــة إل ــير األدل تش
ــبب  ــوت بس ــر الم ــر لخط ــورة أكب ــون بص ــم معرض ــمَّ فه ــن َث ــة، وم ــات المعوي ــن اإلصاب ــررة م ــات متك ــً لنوب ض ــر تعرُّ ــون أكث يكون
ــن  ــية. إن احتمــال الوفــاة بســبب أمــراض اإلســهال بي ــات التنفس ــدوى واإلصاب ــك الع ــي ذل ــا ف ــرى بم ــراض األخ ــهال واألم اإلس
األطفــال تحــت ســن الخامســة يصبــح أعلــى بمعــدل عشــر مــرات إذا مــا كان الطفــل مصابــً بســوء التغذيــة الحــاد 
ــق  ــمَّ يعل ــن َث ــات، وم ــاص المغذي ــاض امتص ــي وانخف ــول الغذائ ــف المدخ ــي ضع ــررة ف ــراض المتك ــبب األم ــا تتس الوخيــم.59 كم

ــكل 9( .60 ــة )الش ــم الغذائي ــي حالته ــور ف ــن التده ــد م ــرر ومزي ــرض المتك ــن الم ــة« م ــة مفرغ ــي »حلق ــال ف األطف
لإلســهال أيضــً تأثيــر فــي الّتقــزم؛ إذ ُتبيــن األدلــة الحاليــة ازديــاَد خطــر الّتقــزم »مــع كل حالــة إســهال ومــع كل يــوم مــن االصابــة 
باإلســهال قبــل ســن العاميــن«. يمكــن َعــْزُو 25% مــن حــاالت الّتقــزم إلــى حــدوث اإلســهال خمــس مــرات أو أكثر قبــل ســن العامين.61
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ــات  ــالث مراجع ــر )ث ــب العم ــة حس ــق النامي ــي المناط ــال ف ــن األطف ــهال بي ــاالت اإلس ــدوث ح ــنوي لح ــط الس ــكل 8: المتوس الش
ــتباقية(  ــات اس لدراس
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المصدر: العبء العالمي لمرض اإلسهال، منظمة الصحة العالمية، 2003

الشكل 9: الحلقة المفرغة بين العدوى المعوية ونقص التغذية 

 

ا�مراض التنفسية

ضعف الوظيفة المناعية
ضعف الحماية الحاجزية

التقويض 
سوء االمتصاص

احتجاز المغذيات 
انخفاض المدخول الغذائي

مياه، وصرف صحي، ونظافة عامة 
غير مالئمة

ا�سهال وأنواع العدوى 
المعوية ا�خرى

 HIV/
AIDS

نقص التغذية

المصدر: المسارات التي تربط التغذية بالمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

)منظمة الصحة العالمية، 2007(، براون 2003، مقتبس من منظمة العمل ضد الجوع

2-2 الديدان الخيطية 
تســببها أنــواع مختلفــة مــن الديــدان الطفيليــة، وتنتقل العــدوى من خــالل البيض 
الموجــود فــي بــراز اإلنســان، الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تلويــث التربــة فــي المناطــق 
ذات الصــرف الصحــي الســيئ. يمكــن التقــاط العــدوى بســهولة عــن طريــق 
المشــي حافــي القدميــن علــى التربــة الملوثــة أو تنــاول الطعــام الملــوث. تعــوق 
عــدوى الديــدان الخيطيــة امتصــاص المغذيــات لــدى األطفــال؛ ممــا قــد يــؤدي إلى 
فقــر الــدم، وســوء التغذيــة، وإعاقــة النمــو العقلــي والجســدي وضعفــه؛ لذلــك 
فهــي تشــكل تهديــدًا خطيــرًا علــى صحــة األطفــال، وتعليمهــم، وإنتاجيتهــم.62 
تســبب الديــدان الطفيليــة مثــل البلهارســيا -التــي تنتقــل مــن خــالل االســتحمام 
ــة  ــة -التــي تحــدث اإلصاب ــة مــن الترب بالمــاء الملــوث أو شــربه- والديــدان المنقول
بهــا مــن خــالل مالمســة التربــة الملوثــة بالبــراز- فقــدان الــدم وانخفاض الشــهية، 

وكالهمــا يؤثــر ســلبً فــي الحالــة الغذائيــة للطفــل.63

التخلص من الديدان في العالم )2014(.  62
تغذية الجيل )2015( »دور المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مكافحة نقص تغذية األطفال«.  63

األطفــال  مــن  و%40  الحوامــل  النســاء  تعانــي 
فــي ســن مــا قبــل المدرســة فــي الــدول الناميــة 
مــن فقــر الــدم. يزيــد فقــر دم األمهــات مــن 
أثنــاء  ســيئة  نتائــج  علــى  الحصــول  مخاطــر 
اإلصابــة  خطــر  وكذلــك  والــوالدة،  الحمــل 
إنتاجيــة  وانخفــاض  األطفــال  لــدى  باألمــراض 
الــدم  فقــر  يتفاقــم  البالغيــن.  لــدى  العمــل 
الناجــم عــن نقــص الحديــد بســبب عــدوى 
الــدودة الشــصية )األنكلســتوما أو الديــدان 
الخطافيــة(، والمالريــا، وغيرهــا مــن األمــراض 
المعديــة التــي يتــم اإلصابــة بهــا مــن خــالل بيئــة 
العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه، 

.)2015 العالميــة،  الصحــة  )منظمــة  الســيئة 

ظة
حو

مل
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  )EED( 2-3 االختالل الوظيفي المعوي البيئي
ل لمســببات األمــراض التــي تنتقــل عــن  ف هــذه الحالــة بأنهــا »عــدوى مزمنــة فــي األمعــاء الدقيقــة تنجــم عــن التعــرض الُمَطــوَّ ُتعــرَّ
طريــق البــراز«.64 يقلــل االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي مــن قــدرة األطفــال علــى امتصــاص العناصــر الغذائيــة، ومــن َثــمَّ يتســبب 
فــي نقــص التغذيــة والتقــزم. ُيقتــرح أن وصــول الكائنــات الحيــة الدقيقــة إلــى المعــدة عــن طريــق االبتــالع هــو الســبب الرئيســي 
ــراض  ــببة لألم ــات مس ــك الكائن ــون تل ــترط أن تك ــن، وال يش ــن العامي ــت س ــال تح ــدى األطف ــي ل ــوي البيئ ــي المع ــالل الوظيف لالخت
دائمــً. يرتبــط حــدوث االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن الحيــاة -وبالتحديــد خــالل مرحلــة الطفولــة- 
إلــى حــدٍّ كبيــر بالبيئــات غيــر الصحيــة التــي يعيــش فيهــا الرضــع واألطفــال الصغــار65، وبمجــرد حــدوث العــدوى يســبب االختــالل 
الوظيفــي المعــوي البيئــي تغيــرات غيــر طبيعيــة فــي تركيــب األمعــاء الدقيقــة ووظيفتهــا؛ إذ إنــه يســطح الزغابــات ويحفــز فقــدان 
الوصــل المحكــم لبنيــة الزغابــات؛ ممــا يجعــل دخــول المغذيــات صعبــً، وفــي نفــس الوقــت يســهل مــن دخــول األمــراض )الشــكل 
10(. قــد تــم وضــع فرضيــة مفادهــا أن االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي قــد يكــون المســار الســببي الرئيســي الناتــج مــن ســوء 
الصــرف الصحــي والمــؤدي إلــى الّتقــزم، كمــا أنــه يلعــب دورًا فــي انخفــاض فاعليــة اللقاحــات الفمويــة لبعــض األمــراض مثــل شــلل 
األطفــال وفيــروس الروتــا.66 قــد يســاعد االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي فــي تفســير ســبب فشــل التدخــالت الغذائيــة البحتــة 
فــي الحــد مــن نقــص التغذيــة فــي العديــد مــن الســياقات علــى المــدى البعيــد؛ ألنــه يرتبــط بســوء بيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، 

والنظافــة العامــة وعــادة مــا يكــون عديــم األعــراض.67

ــليمة  ــاء الس ــر( واألمع ــب األيس ــي )الجان ــوي البيئ ــي المع ــالل الوظيف ــة باالخت ــاء المصاب ــن األمع ــرق بي ــكل 10: الف الش
ــن( ــب األيم )الجان

المصدر: الويب

طبيعي التهاب مزمن

امتصاص 
طبيعي 

للمغذيات 
والشوارد

ممرضات 
األمعاءللمغذيات 

والشوارد

زيادة النفوذية 
للسكريات الصغيرة

الماء
انخفاض 
امتصاص 
المغذيات 
والشوارد 

المغذيات 
والشوارد 

الماء

ارتشاح خاليا البالزما 

والخاليا الليمفاوية
خبايا ليبركون 

)الغدد 
المعوية(



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة

37

3- األمراض المساهمة المرتبطة بالمياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة 

ــوي  ــي المع ــالل الوظيف ــة، واالخت ــة المعوي ــات الطفيلي ــهال، وااللتهاب ــل اإلس ــراز مث ــق الب ــن طري ــة ع ــدوى المنقول ــب الع ــى جان إل
ــص  ــة بنق ــون مصحوب ــا تك ــٌة بأنه ــة ومعروف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة بالمي ــرى مرتبط ــراض أخ ــاك أم ــي هن البيئ

ــة. ــاض المناع ــة وانخف التغذي
تشــير األدلــة إلــى ارتبــاط المالريــا بالعديــد مــن أوجــه عــوز المغذيــات فضــاًل عــن نقــص وزن األطفــال دون ســن الخامســة؛ إذ يعانــي 
عــدد كبيــر مــن األطفــال مــن مــرض المالريــا ويموتــون بســببه، وكذلــك بســبب نقــص الطاقــة البروتينيــة، وعــوز الزنــك، وفيتاميــن 
ــن  ــة م ــة مفرغ ــة حلق ــص التغذي ــا ونق ــن المالري ــكل كلٌّ م ــهال يش ــة لإلس ــة مماثل ــة. وبطريق ــات الدقيق ــن المغذي ــا م أ، وغيره
المــرض والمزيــد مــن التدهــور فــي الحالــة الغذائيــة.68 تــؤدي بيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة غيــر المالئمــة مثــل 
الميــاه الراكــدة الناجمــة عــن ســوء التصريــف وصهاريــج الميــاه المكشــوفة إلــى خلــق مواقــع مناســبة لتكاثــر البعــوض ومــن َثــمَّ 

انتشــار المالريــا. 
وعلــى نفــس المنــوال تــؤدي األمــراض التنفســية الحــادة )ARI( إلــى فقــدان الــوزن، وعــادة مــا تتفاقــم هــذه األمــراض بســبب 
ســوء ممارســات النظافــة العامــة. يتعــرض األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة واألمــراض التنفســية الحــادة مثــل االلتهــاب 
الرئــوي لخطــر الوفــاة بشــكل أكبــر مــن األطفــال األصحــاء.69 إضافــة إلــى ذلــك، فقــد ثبــت أن األمــراض التنفســية الحــادة تحــول 
دون تحســين حالــة فيتاميــن أ لــدى الرضــع؛ ممــا يــؤدي إلــى عــوز المغذيــات الدقيقــة.70 كمــا تســاعد بيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة الســيئة فــي انتشــار األمــراض االســتوائية المهملــة )NTDs( ونقلهــا؛ مثــل: التراخومــا، وحمــى الضنــك، 
ــة مــن نــوع التشــيكونغونيا، وغيرهــا مــن األمــراض التــي هــي مــن األســباب الكامنــة وراء الّتقــزم، والهــزال، وعــوز  ْزِفيَّ والُحميــات النَّ
المغذيــات الدقيقــة. وفــي الوقــت نفســه يزيــد ســوء التغذيــة مــن قابليــة العــدوى باألمــراض االســتوائية المهملــة، كمــا يــؤدي 

اجتمــاع األمــراض االســتوائية المهملــة مــع نقــص التغذيــة إلــى إطالــة دورة المــرض، ونقــص التغذيــة، والفقــر.71

4- آثار تدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في 
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الصحة 

ــي  ــرف الصح ــق الص ــرب ومراف ــاه الش ــى مي ــينات عل ــة أن التحس ــود الماضي ــالل العق ــات خ ــورات والدراس ــن المنش ــد م ــاد العدي أف
وممارســات النظافــة العامــة لهــا نتائــج وآثــار إيجابيــة فــي الحــد مــن األمــراض، ال ســيما البلــدان األقــل نمــوًا؛ فعندمــا يتــم تنفيــذ 
ــال  ــف انتق ــى وق ــادرة عل ــالت ق ــك التدخ ــح تل ــة تصب ــة بفاعلي ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــال المي ــي مج ــالت ف التدخ

ــرة.  مســببات األمــراض، والحــد مــن عــبء المــرض، وتحقيــق فوائــد صحيــة وغيــر صحيــة كثي

الشكل 11: االنخفاض في نسب مراضة اإلسهال )النسبة المئوية لكل نوع تدخل( 

%44
غسل اليدين 

بالصابون

%28
التثقيف حول 

النظافة 
العامة

%39
معالجة المياه 

في نقاط 
االستخدام

%25
إمداد المياه 

وتوفيرها

%32
الصرف 
الصحي 

%11
معالجة المياه 

في المصدر

المصدر: فيوترل وآخرون )2005(

يمثــل الصــرف الصحــي إلــى جانــب الصحــة والنظافــة العامــة الجيــدة »الحاجــز األساســي« الــذي يعــزل البــراز عــن البيئــة العامــة. 
علــى الرغــم مــن ذلــك وبمجــرد وجــود البــراز فــي البيئــة يصبــح مــن الســهل انتشــاره بشــكل مباشــر إلــى المضيــف )الثوّي(، وبشــكل 
غيــر مباشــر إلــى الطعــام مــن خــالل األصابــع، والذبــاب، والســوائل، وفــي الحقــول أو األرضيــات؛ لذلــك ال بــد مــن وجــود »الحواجــز 
ــن  ــل اليدي ــة غس ــدة وخاص ــة الجي ــة العام ــات النظاف ــكل ممارس ــوث. تش ــذا التل ــل ه ــرض لمث ــور المع ــة الجمه ــة« لحماي الثانوي
بالصابــون حواجــز ثانويــة حيويــة أمــام انتشــار اإلســهال وأمــراض الجهــاز التنفســي وغيرهــا مــن اإلصابــات المعديــة؛ إذ إنهــا تمنــع 

وصــول المســببات الَمرضيــة إلــى البيئــة المحليــة والغــذاء ومــن َثــمَّ ابتالعهــا )الشــكل 12(.72

مجموعة البنك الدولي )2015( »الصرف الصحي والنظافة العامة: ما سبب أهميتهما؟«  72
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ــرف  ــاه، والص ــج المي ــن لبرنام ــف يمك ــوي، وكي ــرازي الفم ــق الب ــن الطري ــراض ع ــال األم ــار انتق ــي لمس ــم )F( البيان ــكل 12: رس الش
ــك ــن ذل ــة م ــة الوقاي ــة العام ــي، والنظاف الصح

PB= حاجز أساسي 
SB= حاجز ثانوي

السوائل

الطعام

البراز

الذباب

الحقول

مضيف جديد

اصابع

المصدر: بريز وآخرون )2012(، مقتبس من واجنر والنجلوس )1958(

ُيعــد فهــم طــرق انتقــال األمــراض عــن الطريــق البــرازي الفمــوي أمــرًا أساســيً؛ إذ يعتمــد تنفيــذ التدخــالت الفرديــة أو المتعــددة 
ــً  ــاب، وغيرهــا( كافي ــع، والذب للمــاء، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى مــا إذا كان كل مســار لالنتقــال )الســوائل، واألصاب

بمفــرده لبقــاء األمــراض التــي تنتقــل عــن الطريــق البــرازي الفمــوي موجــودة بيــن 
ــتكون  ــد س ــار الواح ــالت ذات المس ــإن التدخ ــك ف ــر كذل ــا كان األم ــكان. إذا م الس
ذات فائــدة ضئيلــة. ينطبــق هــذا تمامــً علــى حــاالت الطــوارئ واألوبئــة؛ إذ تشــجع 
الظــروف البيئيــة علــى انتشــار األمــراض الســارية. في هــذه الحالــة يصبــح إلمدادات 
ــين  ــة بتحس ــن مصحوب ــم تك ــل إن ل ــٌر ضئي ــاه أث ــودة المي ــين ج ــاه و/ أو تحس المي
إدارة الفضــالت وتحســين الســلوك الصحــي المناســب.73 مــن الجديــر بالذكــر أيضــً 
ــون  ــب أن تك ــك يج ــدة؛ لذل ــة عدي ــارات تفاعلي ــالل مس ــن خ ــر م ــهال ينتش أن اإلس
ــد  ــكل جي ــقة بش ــة متناس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــالت المي تدخ

وقــادرة علــى توفيــر تغطيــة عاليــة لكــي تكــون فعالــة.74
هنــاك أدلــة قويــة تؤكــد األثــر اإليجابــي لتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة علــى إمراضيــة اإلســهال خاصــة بيــن األطفــال تحــت ســن 
الخامســة.75 وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 13 يمكــن تحقيــق أكبــر انخفــاض فــي 
مخاطــر مــرض اإلســهال )حتــى 73%( مــن خــالل الخدمــات التــي توفــر إمــدادات 
الميــاه المنقولــة باألنابيــب والصالحــة للشــرب، وأيضــً مــن خــالل شــبكات الصــرف 

 )meta-analysis( ٌّالصحــي التــي تتخلــص مــن الفضــالت مــن المنــازل والبيئــات المجتمعية.76 عــالوة على ذلــك توصــل تحليــل َتَلــِوي
لدراســات حــول غســل اليديــن ُأجــري فــي دول ناميــة إلــى أن غســل اليديــن بالصابــون يمكــن أن يقلــل خطــر اإلســهال بنســبة تصــل 

ــى %48.77 إل

باركينسون ج. )2009( »مراجعة لقاعدة األدلة الخاصة بتدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في حاالت الطوارئ«.  73
المساعدات البريطانية )2013( »مقال عن أدلة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة«.  74

فيوتريل وآخرون، 2005.  75
ــل  ــطة الدخ ــدول المتوس ــي ال ــار ف ــرض واآلث ــة: التع ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــين المي ــالل تحس ــن خ ــهال م ــن اإلس ــة م ــة )2014( »الوقاي ــة العالمي ــة الصح منظم  76

والمنخفضــة الدخــل«. 
براون وآخرون، 2011.  77

الميــاه،  وبرامــج  التغذيــة،  بيــن  الدمــج  يشــمل 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة التركيــز 
»الحقــول«  انتقــال  مســار  علــى  أكبــر  بشــكل 
الــذي ال يحظــى عــادة باالهتمــام الكافــي مثــل 
مســارات االنتشــار األخــرى؛ ألنــه يتعلــق أساســً 
ــف  ــال: الزح ــبيل المث ــى س ــار )عل ــال الصغ باألطف
الفــم(.  فــي  األشــياء  ووضــع  الحيوانــات  بيــن 
ــة  ــي مجموع ــر ف ــرورة النظ ــى ض ــير إل ــذا يش وه
بالميــاه،  الخاصــة  الوقايــة  جديــدة مــن تدابيــر 
)انظــر  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 
مفهــوم »الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

الرابــع(. العامــة للطفــل«، الفصــل 

ظة
حو

مل
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الشكل 13: تأثير التحسينات في مياه الشرب والصرف الصحي في مخاطر اإلصابة باإلسهال

%23

%11

%45

%38

%28

%14

%73

  

  

  

%69

%16

%63

%28
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المصدر: منظمة الصحة العالمية، 2014

تؤكــد األبحــاث الحاليــة أيضــً علــى أن تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تمنــع العــدوى الطفيليــة المعويــة 
وغيرهــا مــن األمــراض المرتبطــة بســوء الحالــة الغذائيــة78؛ على ســبيل المثــال: تبيــن أن الوصول إلــى المرافــق الصحية واســتخدامها 
ــات الديــدان الخيطيــة المنقولــة بواســطة التربــة بنســبة  مــن أجــل التخلــص اآلمــن مــن الفضــالت البشــرية يقلــل مــن خطــر إصاب
34%، كمــا يســاعد اســتخدام الميــاه المعالجــة فــي خفــض تلــك النســبة بـــ54%.79 كمــا انخفضــت نســبة اإلصابــة بااللتهــاب الرئــوي 
بيــن األطفــال تحــت ســن الخامســة الذيــن حصلــوا علــى الصابــون العــادي وتعزيــز غســل اليديــن بنســبة 50% مقارنــة بالمجموعــات 
الضابطــة.80 ويمكــن منــع مــا يقــرب مــن 42% مــن عــبء المالريــا العالمــي عــن طريــق اإلدارة البيئيــة المشــتملة علــى التخلــص مــن 

الميــاه  الراكــدة أو الميــاه  العذبــة المتحركــة ببــطء إضافــًة إلــى التصريــف.81
ــر واضحــة، ويبــدو أن األعــواز الغذائيــة وخاصــة عــوز الزنــك وفيتاميــن أ،  مــا زالــت أســباب االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي غي
واالختــالل فــي الميكروبــات الهضميــة المتعايشــة، ووجــود جرثومــة الملويــة البوابيــة، والنمــو المفــرط للبكتيريــا والســموم 
د أســباب حــدوث االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي.  الفطريــة، أو االصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية تســاهم فــي تعــدُّ
يرتبــط االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي بالنمــو الخطــي المتعثــر فــي العديــد مــن الدراســات، وُيقتــرح حاليــً أنــه المســار الســببي 
الرئيســي الممتــد مــن ســوء الصــرف الصحــي والنظافــة العامــة وصــواًل إلــى الّتقــزم، وذلــك بــداًل مــن اإلســهال أو الديــدان المنقولــة 

بالتربــة.82
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 علــى الرغــم مــن التراجــع الملحــوظ فــي األمــراض الُمعديــة فإن ظــروف الميــاه، والصــرف الصحي،  ½
والنظافــة العامــة الســيئة مــا زالــت ترتبــط بنســبة كبيــرة بحــدوث الوفيــات )ســواًء الوليديــة أو 

مــا بعــد الــوالدة( وحــدوث األمــراض بيــن األطفــال تحت ســن الخامســة. 

ــي  ½ ــول الغذائ ــة المدخ ــدم كفاي ــي ع ــة -وه ــة لنقــص التغذي  ترتبــط األســباب الرئيســية الثالث
أو عــدم مالءمتــه، وســوء ممارســات الرعايــة، واألمــراض- ارتباطــً مباشــرًا أو غيــر مباشــر بعــدم 

ــة الوصــول إلــى الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.  كفاي

 تســهل عــدم مالءمــة ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ابتــالع مســببات األمراض  ½
التــي تنتقــل عــن طريــق البــراز؛ ممــا يــؤدي إلــى اإلصابــة باإلســهال، والديــدان المعويــة، واالختــالل 
الوظيفــي المعــوي البيئــي، وهــي المســارات الرئيســية الثالثــة الممتــدة مــن ســوء خدمــات الميــاه، 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى نقــص التغذيــة.

ترتبــط 50% مــن حــاالت نقــص التغذيــة بحــدوث نوبــات اإلســهال المتكــررة؛ فالمــرض المتكــرر  ½
ُيضعــف الحالــة الغذائيــة، كمــا أن التغذيــة الفقيــرة تزيــد مــن خطــر العــدوى؛ ممــا يشــكل »دائــرة 

مفرغــة« مــن المــرض المتكــرر ومــن َثــمَّ تدهــور الحالــة الغذائيــة بشــكل متزايــد. 

ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة  ½  مــن المعــروف أن بعــض األمــراض األخــرى المتصلــة بالمي
مثــل المالريــا، والعــدوى الحــادة للجهــاز التنفســي، واألمــراض االســتوائية المهملــة مثــل 

ــة.  ــص التغذي ــة ونق ــف المناع ــة بضع ــيكونغونيا مرتبط ــك، والش ــى الضن ــا، وحم التراخوم

ــة  ½ ــة العام ــات النظاف ــي، وممارس ــرف الصح ــق الص ــرب ومراف ــاه الش ــى مي ــينات عل ــوي التحس  تنط
علــى آثــار إيجابيــة فــي الحــد من األمــراض، ويمكــن لتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة 
العامــة أن تعــوق انتقــال المســببات المرضيــة، وتحــد مــن عــبء المــرض، وتحقــق فوائــد 

كبيــرة صحيــة وغيــر صحيــة. 

ــى أن  ½ ــة إل ــن األدل ــدة م ــة متزاي ــير كمي ــراض تش ــدوث األم ــبة ح ــض نس ــي خف ــا ف ــب تأثيره ــى جان  إل
ــة ومهمــة فــي  ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة يمكــن أن تكــون محوري ــة المي بيئ
تشــكيل النتائــج الغذائيــة لألطفــال، وُيعــد ذلــك صحيحــً بشــكل خــاص فــي نتائــج أوضــاع الميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة وآثارهــا علــى الّتقــزم، فــي حيــن مــا زالــت نتائجهــا علــى الهــزال 

بحاجــة إلــى البحــث والدراســة. 

ُتعــد األدلــة المتوافــرة كافيــة لتبريــر ودعــم الدمــج بيــن التغذيــة وتدخــالت الميــاه، والصــرف  ½
الصحــي، والنظافــة العامــة. 

الرسائل 
الرئيسية

الفصل 
الثاني
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في سياقات التنمية والتطوير  
بشكل رئيسي، ولكن ليس 

ذلك فقط............

في سياقات التنمية والتطوير  بشكل رئيسي، ولكن ليس ذلك 
فقط............

الدمج 

التنسيق

كن بطًال أولمبي
 في مجال التغذية، 
والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة!

حزمة الحد 
ا�دنى

ثنائي ا�م 
والطفل

تغيير السلوك
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1-  مواءمة برامج التغذية مع برامج المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة 

يشــير مصطلــح »التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة« إلــى أي نــوع مــن التدخــالت التــي تهــدف إلــى اســتكمال الوقايــة مــن 
نقــص التغذيــة )قبــل حدوثهــا( ومعالجــة نقــص التغذيــة )ســوء التغذيــة الحــاد المتوســط )MAM( وســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( مــن 
هــات اإلســتراتيجية  خــالل تعزيــز الحصــول علــى الميــاه، وخدمــات الصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. تشــير المواءمــة إلى )إعــادة( تحديــد التوجُّ

لبرامــج التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، إضافــًة إلــى تحديــد الفــرص البرامجيــة علــى أســاس مــا يلــي:
األولويات واالحتياجات الخاصة بكل سياق.  ½
إمكانية الوصول واألمن. ½
اختصاص المنظمة/ البعثة وقدراتها. ½
تحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك )مثل نافذة الـ1000 يوم للفرص(. ½
الوجــود المســبق ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن المعنييــن وقدراتهــم مــن حيــث دمج  ½

التغذيــة مــع الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة.
ــاه، والصــرف  ½ ــة، والمي القوانيــن، والسياســات، واإلســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن التغذي

الصحــي، والنظافــة العامــة.
الوضع اإلستراتيجي الخاص للمانحين الرئيسيين.  ½

الصحــي،  والصــرف  الميــاه،  مــع  التغذيــة  لمواءمــة  مختلفــة  خيــارات  هنــاك 
العامــة:   والنظافــة 

ــى  ــتند إل ــة وتس ــة تعاوني ــا بطريق ــم إعداده ــة يت ــتراتيجية مدمج ــاء إس ــالل بن ــن خ م
التحليــل، والتخطيــط، والتفكيــر اإلســتراتيجي المشــترك بيــن القطاعــات. والمثــال فــي 
ــي  ــي لمنظمــة العمــل ضــد الجــوع83 الت ــو سياســة األمــن الغذائ ــدد ه ــذا الص ه
ــة  ــة والتفاعلي ــالت الوقائي ــن التدخ ــمل كاًل م ــد يش ــل األم ــاماًل طوي ــً ش ــل وضع تمث
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة،  فــي العالقــة بيــن مجــاالت التغذيــة، والمي

ــة.  ــي، والصح ــن الغذائ ــة، واألم ــات الرعاي ــة، وممارس ــة العقلي والصح
مــن خــالل ضمــان أن اإلســتراتيجية الخاصــة بقطــاع معيــن تشــمل الموضوعــات 
ــرص  ــد ف ــع تحدي ــر م ــاع آخ ــددة لقط ــداف المح ــة واأله ــة الجامع ــا المهم والقضاي
الدمــج، وهــذا يعنــي منهجيــة اســتباقية فاعلــة مــع جميــع شــركاء الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة، والصحــة العقليــة، وممارســات الرعايــة MHCP، واألمــن 
الغذائــي، والتغذيــة، والصحــة؛ وذلــك لضمــان تحقيــق أهــداف التغذيــة ودمجهــا مــع 

ــة. ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة منــذ البداي جميــع مشــروعات المي
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــتراتيجية التغذي ــية إلس ــز رئيس ــس ركائ ــاك خم هن

والنظافــة العامــة التــي ُصممــت بشــكل أولــي مــن ِقبــل المجموعــة اإلقليميــة المعنيــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة 
لغــرب ووســط أفريقيــا فــي عــام 2012 بدعــم العديــد مــن الشــركاء، وقــد تــم اعتمــاد هــذه اإلســتراتيجية عــام 84:2015

ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي المناطــق المتضــررة مــن  ــع الجغرافــي المناســب لمشــروعات المي ضمــان التجمي
.)GAM( ــة الحــاد العالمــي ــة، خصوصــً فــي المناطــق ذات االنتشــار المرتفــع لســوء التغذي نقــص التغذي

التركيــز علــى ثنائــي »األم/ ُمقــدم الرعايــة والطفــل الــذي يعانــي مــن ســوء التغذيــة« ومتابعتهــا بــدءًا مــن مراكــز التغذيــة حتــى المنــزل، 
وذلــك لمنــع الحلقــة المفرغــة المكونــة مــن »اإلســهال/ عــدوى الديــدان الخيطيــة/ االختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي ونقــص التغذيــة« 

واألمــراض المرتبطــة بهــا. 
ــرف  ــق الص ــاه ومراف ــى المي ــول عل ــل الحص ــط )مث ــة فق ــب المادي ــر األدوات أو الجوان ــم أن توفي ــلوك؛ أي العل ــر الس ــى تغيي ــز عل التركي

ــبة.  ــة المناس ــلوكيات الصحي ــة الس ــً بممارس ــن مصحوب ــم يك ــة إن ل ــة للصح ــدة ضئيل ــوى فائ ــق س ــي( ال يحق الصح
تحســين التنســيق وتعزيــز الشــراكة بيــن الــوزارات المعنيــة )التغذيــة، والصحــة، واألمــن الغذائــي، ومــوارد الميــاه، والصــرف الصحــي( 
ــروعات  ــع مش ــي جمي ــة ف ــة والصح ــداف التغذي ــج أه ــان دم ــة؛ لضم ــة ذوي الصل ــاب المصلح ــن أصح ــم م ــانية وغيره ــات اإلنس والمنظم

ــة.  ــذ البداي ــة من ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص المي
ضمــان مبــدأ الحــد األدنــى مــن حزمــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة وتعزيــزه فــي كلٍّ مــن المراكــز الصحيــة 
والغذائيــة، إضافــًة إلــى األســر والمجتمعــات المتضــررة مــن نقــص التغذيــة )ســتتم مناقشــة ذلــك الموضــوع بمزيــد مــن التفصيــل 

فيمــا بعــد فــي هــذا الفصــل(.
الصندوق 3: استهداف التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

لقــد تــم تصميــم إســتراتيجية التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي البدايــة الســتهداف األطفــال تحت ســن الخامســة، 
ــة الحــاد. ُيعــد ذلــك صحيحــً بشــكل خــاص بالنســبة للركيــزة  مــع االهتمــام الخــاص بالســياقات اإلنســانية التــي تعانــي مــن نقــص التغذي
الرابعــة المتعلقــة بالتنســيق والركيــزة الخامســة المعنيــة بالحــد األدنــى مــن حزمــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. ومــع ذلــك 
فــإن االتجاهــات المنهجيــة لإلســتراتيجية؛ أي الركائــز الخمســة، يمكــن أن تغطــي أيضــً األنــواع األخــرى مــن نقــص التغذيــة، وأن تتكيــف مــع 

الســياقات التنمويــة التــي تكــون فيهــا معــدالت نقــص التغذيــة وظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مثــارًا للقلــق.

منظمة العمل ضد الجوع )2014( »سياسة األمن الغذائي«.  83
المجموعــة اإلقليميــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي غــرب ووســط أفريقيــا )2015(، إســتراتيجية الســاحل األفريقــي »للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي،   84

ــة«. ــة العام والنظاف

ال يوجــد نمــوذج واحــد يمكــن تطبيقــه علــى 
جميــع األوضــاع، أو »حــل واحــد يناســب الجميــع«؛ 
ــل  ــً مث ــي تمام ــتراتيجية ه ــر اإلس ــة تطوي فعملي
تــم  مــا  إذا  عنهــا.  الصــادرة  النهائيــة  الوثيقــة 
تطويــر اإلســتراتيجية بطريقة تشــاركية وشــاملة 
متضمنــة كال القطاعيــن فــي عمليــة التخطيــط 
فعلــى األرجــح أنــه ســيتم تنفيــذ البرامــج بشــكل 
مدمــج. إن فهــم الهــدف مــن دمــج العناصــر 
والمكونــات المختلفــة لبرامــج التغذيــة، والميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة والعكــس 
بالعكــس وفوائــد ذلــك يســاعد فــي توضيــح 
األهــداف ومواءمتهــا عبــر القطاعــات المختلفــة.

ظة
حو

مل

والميــاه،  التغذيــة،  دمــج  إلــى  النظــر  يجــب 
ــه  ــى أن ــة عل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
»شــارع ذو اتجاهيــن«. فــكال القطاعيــن يلعــب 
قطــاع  كل  أن  مــن  التأكــد  فــي  مهمــً  دورًا 
ــات،  ــبان الموضوع ــي الحس ــع ف ــدة يض ــى ِح عل
والقضايــا، واألهــداف الخاصــة بالقطــاع اآلخــر. 

ظة
حو

مل
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2- الدمج )الركيزة األولى( 
تســاعد المواءمــة الجيــدة بيــن برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي زيــادة أثرهــا إلــى أقصــى حــدٍّ 
ممكــن؛ ممــا يزيــد الفاعليــة مــن حيــث التكلفــة واالســتدامة، ويخلــق فوائــد أكبــر للمســتفيدين. يوجــد العديــد مــن الطــرق التــي 
يمكــن مــن خاللهــا دمــج برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. يجــب البــت فــي مســتوى الدمــج علــى 
أســاس قــدرات القطاعــات والظــروف الخاصــة بــكل ســياق. وحتــى عندمــا يتعــذر تحقيــق التــآزر القــوي بســبب -علــى ســبيل المثال- 

ــات  ــف القطاع ــع مختل ــي تمن ــطة الت ــة لألنش ــداول الزمني ــل أو الج ــود التموي قي
ــا  ــالت م ــة التدخ ــارات لمواءم ــاك خي ــى هن ــه تبق ــد فإن ــج واح ــل كبرنام ــن العم م
ــكل 14  ــح الش ــات. يوض ــن القطاع ــاون بي ــل، وتع ــد، وتواص ــيق جي ــاك تنس دام هن
ــروف  ــي الظ ــبة ف ــد مناس ــد ُتع ــي ق ــج الت ــة للدم ــواع المختلف ــتويات واألن المس

ــة.  المختلف

من المنظور التشغيلي تعمل قطاعات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة بشكل تآزري عندما:
 يكون هناك تخطيط وتحليل مشترك للوضع القائم. ½
 يكــون هنــاك عناصــر برامجيــة موحــدة ومدمجــة تهــدف إلــى الوقايــة مــن نقــص التغذيــة والحــد منهــا، بمعنــى انتمــاء  ½

واحــد أو أكثــر مــن المؤشــرات المدرجــة فــي أهــداف المشــروع إلــى القطــاع اآلخــر، أو وجــود هــدف محــدد مشــترك لــكال 
ــن. القطاعي

 يكــون هنــاك تنفيــذ مشــترك ومتزامــن للتدخــالت فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة مــع اســتهداف نفــس المســتفيدين  ½
)األفــراد، أو األســر، أو المجتمعــات المحليــة(.

ــي،  ½ ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــال التغذي ــي مج ــة ف ــات الفاعل ــن الجه ــم بي ــل المنتظ ــن التواص ــاٍل م ــتًوى ع ــر مس  يتوف
ــر.  ــة للتقاري ــود هيكل ــى وج ــًة إل ــدًا إضاف ــيقً جي ــقة تنس ــر اإلدارة المنس ــة وتتوف ــة العام والنظاف

 يتوفر المراقبة والتقييم المشترك لألنشطة المنفذة. ½

الشكل 14: المستويات المتزايدة للدمج المتعدد القطاعات. 

التآزر 
يحدث عندما يكون تأثير التدخالت المشتركة أكبر كثير� من مجموع تأثير كل واحدة 

م التدخالت ليكمل بعضها بعض فحسب، ولكن أيض  منها على ِحدة. لم ُتَصمَّ
للتفاعل فيما بينها لتحقيق القيمة القصوى �ثرها الغذائي. 

التكامل
ضمان تصميم التدخالت بشكل يجعلها يكمل بعضها بعض لتؤثر في المحددات والعوامل 

المختلفة لنقص التغذية باستخدام القيمة المضافة لكل تدخل. 

المواءمة ودمج التغذية
التأكد من أن التدخالت المختلفة تضع في االعتبار ا�مور الغذائية، كما أنها متسقة بشكل تحقق من خالله 

هدف تغذوي مشترك، وتجعل ا�ولوية ل°نشطة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بقدر أكبر. 

الترابط 
ضمان االتساق والتقليل من حدوث االزدواجية في التدخالت، والسياسات، وا±ستراتيجيات. بعبارة أخرى، التأكد أن 

التدخل الواحد ال يعمل ضد التدخل ا·خر، ومن َثمَّ ليس له آثار عكسية في نقص التغذية.

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع )2014( »سياسة األمن الغذائي«

2-1 اختيــار المواقــع الجغرافيــة بشــكل تشــاركي ألنشــطة التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة فــي المناطــق األكثــر تعرضــً للمخاطــر الغذائيــة 

قــد يســاعد اســتخدام تقنيــات رســم الخرائــط المنخفضــة التكلفــة والســهلة التطبيــق نســبيً لتحديــد مختلــف المؤشــرات 
الرئيســية المتقاطعــة التــي تســاعد فــي فهــم العالقــة بيــن معــدالت نقــص التغذية وظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة 
العامــة فــي تحســين اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالتدخــالت ووضــع البرامــج85، ويمكــن اســتخدام هــذه المنهجيــة علــى أي مســتًوى 
جغرافــي )مســتوى األســرة، والمجتمــع، والمنطقــة، واإلقليــم... إلــخ( بوصفهــا وســيلة تقييــم أو تصميــم للبرنامــج أو أداة مراقبــة، 
ولكنهــا فــي المقــام األول تســاعد فــي ضمــان التركيــز الجغرافــي الجيــد لمشــروعات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 

فــي المناطــق التــي يرتفــع فيهــا انتشــار نقــص التغذيــة. 

ــع  ــال )2014(، وض ــذوا األطف ــة أنق ــان ومنظم ــي عم ــو( ف ــة )ايك ــة المدني ــانية والحماي ــاعدات اإلنس ــرة المس ــة لدائ ــة العام ــة، المديري ــة األوروبي ــدل أ.، المفوضي ــوس م. وكين رام  85
ــة«. ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــط التغذي ــم خرائ ــة: رس ــج المدمج البرام

ــه طريقــة العمــل  ف هــذا الدليــل الدمــج بأن ُيعــرِّ
التــي تســتطيع مــن خاللهــا قطاعــات التغذيــة، 
والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 

ــآزري. ــكل ت ــَل بش ظةالعم
حو

مل
1

الركيزة
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وتبعً للسياق يمكن أن تكون هناك طرق مختلفة لتحديد التدخل ذي األولوية الذي يستهدف:
ارتفــاع معــدل انتشــار ســوء التغذيــة العالمــي* وارتفــاع معــدالت األمــراض المرتبطــة بــه مثــل اإلســهال والمالريــا عنــد توافــر 

البيانــات، ومــن َثــمَّ االســتجابة لحــاالت الطــوارئ الغذائيــة لدعــم التدخــالت المنقــذة للحيــاة. 
ــة  ــو التنمي ــة نح ــج الموجه ــن البرام ــد م ــى مزي ــة إل ــاك حاج ــل، وهن ــل األج ــر الطوي ــو األث ارتفــاع معــدل انتشــار الّتقــزم* وه

ــر.  والتطوي
ــص  ــن نق ــة م ــى الوقاي ــز عل ــي ترك ــج الت ــع البرام ــي وض ــة الغذائيــة؛ إذ ينبغ المناطــق التــي ُيرجــح أن تتدهــور فيهــا الحال

ــل.  ــة للتدخ ــمة الموجب ــم الحاس ــار القي ــدل انتش ــاع مع ــار ارتف ــدم انتظ ــمَّ ع ــن َث ــة، وم التغذي
*انظر الفصل األول لالطالع على القيم الحاسمة لالنتشار ذات المغزى من ناحية الصحة العامة. 

ينطــوي رســم الخرائــط المدمــج للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى فحص بعض المؤشــرات الرئيســية 
ــر  ــاًل مــن خــالل مســوح المعرفــة والمواقــف والممارســات )KAP(86 والتقاري ــات الثانويــة مث التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن البيان

الســنوية، وإنتــاج مثــال مرئــي علــى تفاعلهــا:
معدل انتشار سوء التغذية العالمي أو سوء التغذية الحاد الوخيم أو الّتقزم.  ½
الوصول إلى مصادر مياه الشرب اآلمنة والمسافة الالزمة للوصول إليها. ½
الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة واآلمنة واستخدامها.  ½
ممارسات النظافة العامة والشخصية بين السكان، مشتملة على غسل اليدين في األوقات الحرجة. ½
ع واألطفال الصغار. ½ ضَّ ممارسات التغذية ورعاية الرُّ
معدل انتشار أمراض اإلسهال، وعدوى الديدان الخيطية، واالختالل الوظيفي المعوي البيئي.  ½
ــات  ½ ــدة( والنفاي ــاه الراك ــبب المي ــي تس ــرة الت ــار الغزي ــة األرز، واألمط ــتنقعات، وزراع ــدة )المس ــاه الراك ــار المي ــدل انتش مع

ــدار بشــكل ســيئ.87 الصلبــة التــي ُت
نسبة الِبَنى الصحية التي تفتقر إلى خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة األساسية. ½

ــة  ــز الصحي ــة أو المراك ــز التغذي ــي مراك ــة ف ــض والمحفوظ ــل المري ــة بأص ــات المتعلق ــتخدام البيان ــن اس ــك، يمك ــى ذل ــة إل إضاف
بهــدف التعقــب والمتابعــة لتحديــد القــرى التــي توجــد فيهــا النقــاط الســاخنة لنقــص التغذيــة. ُيعــد االســتهداف الذكــي 
الــًة لتخطيــط األنشــطة المجتمعيــة  لبرامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة اعتمــادًا علــى ذلــك األســاس وســيلًة فعَّ
ــب كل  ــة حس ــى األدل ــتندة إل ــددة مس ــات مح ــة معلوم ــط الناتج ــر الخرائ ــا توف ــة. كم ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاء، والص للم
ــال: يمكــن للخرائــط المدمجــة  ــر؛ علــى ســبيل المث ــر تغــذوي أكب ســياق يمكــن اســتخدامها بطــرق مختلفــة بهــدف تحقيــق تأثي
ــا،  ــا وإثباته ــٍة م ــل منطق ــة داخ ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة المي ــي وبيئ ــع الغذائ ــن الوض ــة بي ــة القوي ــار العالق إظه
فضــاًل عــن تســليط الضــوء علــى األماكــن التــي تحتــاج إلــى تدخــالت رئيســية محــددة يمكــن أن يتحقــق مــن خاللهــا األثــر األكبــر 

فــي نقــص التغذيــة.88

المثال األول من الميدان      
رسم خرائط الحالة الغذائية والبنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة لدى األسر التي لديها أطفال تحت سن 
الخامسة في بنغالديش  

ــل  ــش. حص ــمال بنغالدي ــي ش ــرام ف ــة كوريغ ــي منطق ــاد ف ــة الح ــص التغذي ــن نق ــة م ــى الوقاي ــام 2006 عل ــذ ع ــان )Tdh( من ــة أرض اإلنس ــل مؤسس تعم
البرنامــج األول لدمــج تدخــالت التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى دعــم مــن اليونيســف، وبرنامــج األغذيــة العالمــي )WFP(، واالتحاد 
ــة  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــال التغذي ــي مج ــدًا ف ــً جدي ــه منهج ــوام )2011- 2013(. وبوصف ــي لألع ــرف الصح ــاه والص ــري للمي السويس
اســتخدم المشــروع خرائــط نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( مــن خــالل ربــط قاعــدة البيانــات الخاصــة بالحالــة الغذائيــة لألطفــال تحــت ســن الخامســة 
بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالبنيــة التحتيــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي المنــازل. أخرجت مؤسســة أرض اإلنســان خرائط موســمية النتشــار 
ــة بمواقــع المراحيــض  ــرة 1 )بلديــة كوريغــرام(، مقارن ــة فــي الدائ ــرة شــبه الحضري ــاء الفقي ــة الحــاد المتوســط والوخيــم بيــن األســر فــي األحي ســوء التغذي
المنزليــة التــي يدعمهــا المشــروع، إضافــة إلــى األســر التــي بإمكانهــا الوصــول إلــى اآلبــار المــزودة بأنابيــب نقــل الميــاه التــي وفرهــا المشــروع. وعلــى الرغــم 
ــاه،  ــة للمي ــة التحتي ــور البني ــإن تص ــرة 1 ف ــي الدائ ــنة ف ــض المحس ــاء والمراحي ــادر الم ــن مص ــبة 100% م ــى نس ــول إل ــمح بالوص ــم يس ــروع ل ــل المش ــن أن تموي م
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ومقاطعتهــا مــع حــاالت نقــص التغذيــة الحــاد ســاعد فــي تحديــد األحيــاء التــي هــي مثــار القلــق والتــي تحتــاج إلــى 

المتابعــة مــن َكَثــٍب.  
ــات، وذلــك بالشــراكة مــع  ــرة بالفيضان تــم توســيع نطــاق البرنامــج المدمــج فــي الفتــرة مــن عــام 2013 حتــى عــام 2015 ليشــمل مناطــق ريفيــة كبيــرة متأث
ــاه  ــري للمي ــاد السويس ــي، واالتح ــذاء العالم ــج الغ ــو(، وبرنام ــة )إيك ــة المدني ــانية والحماي ــاعدات اإلنس ــرة المس ــة لدائ ــة العام ــة، المديري ــة األوروبي المفوضي

ــاد.  ــتوى االتح ــى مس ــي عل ــح الذك ــج المس ــل نتائ ــة لتمثي ــات الجغرافي ــم المعلوم ــط نظ ــم خرائ ــلوب رس ــق أس ــتخدم الفري ــد اس ــي. وق ــرف الصح والص
واســتجابة للفيضانــات الشــديدة التــي حدثــت عــام 2015، كانــت الخطــوة التاليــة التــي اتخذتهــا مؤسســة أرض اإلنســان فــي منطقــة كوريغــرام هــي تعزيــز 
التعــاون مــع الســلطات المحليــة مــن خــالل إجــراء تعــداد لألســر فــي المناطــق المتضــررة مــن الفيضانــات. ســاعد التعــداد الســلطات فــي اتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة بتخصيــص المــوارد خــالل تدخــالت اإلغاثــة. إضافــة إلــى البيانــات الديموغرافيــة تعتــزم فــرق مؤسســة أرض اإلنســان وضــع خرائــط للحالــة الغذائيــة 
ــة،  ــة العام ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــة للمي ــة التحتي ــك البني ــد، وكذل ــجيل الموالي ــر، وتس ــي المخاط ــل العال ــر، والحم ــل المبك ــاالت الحم ــال، وح لألطف
ومواقــع األســر فيمــا يتعلــق بمخاطــر الفيضانــات. ونظــرًا ألن البنيــة التحتيــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مكلفــة للغايــة فمــن المخطــط 
وضــع خرائــط نظــم المعلومــات الجغرافيــة للمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل التعــداد الــذي تــم إجــراؤه للمســاعدة فــي تحديــد جيــوب 

نقــص التغذيــة الحــاد التــي يمكــن تركيــز الجهــود والمــوارد فيهــا نحــو إدارة المــاء والصــرف الصحــي بشــكل آمــن.
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الخريطة 4: معدالت سوء التغذية الحاد العالمي )GAM( مقارنة بالوصول لمياه الشرب في التشاد 
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2-2 التقييمات المدمجة
يــؤدي إجــراء التقييمــات المشــتركة لمختلــف القطاعــات التقنيــة إلــى تعزيــز الفهــم الشــامل للوضــع والحالــة القائمــة، وتشــجيع 
االســتجابة المدمجــة. كمــا يمكــن أن تكــون التقييمــات الميدانيــة المشــتركة وســيلة رائعــة لكــي يتعــرف الموظفــون علــى 

ــترك.  ــام المش ــاالت االهتم ــفوا مج ــم ويكتش ــات بعضه قطاع
ُيعــد االتفــاق علــى نطــاق التقييــم والمؤشــرات الرئيســية التــي ينبغــي النظــر إليهــا إضافــًة إلــى طــرق البحــث المســتخدمة هــي 
نقطــة االنطــالق للتقييمــات المدمجــة الخاصــة بالتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. وعــادة مــا يبــدأ تقييــم 
االحتياجــات باســتعراض ومراجعــة التقييمــات الموجــودة أساســً، إضافــًة إلــى الدراســات واإلحصائيــات الصحيــة التــي ُأجريــت فــي 
البلــد. يمكــن لمعرفــة األساســيات الخاصــة بأماكــن ومــدى انتشــار نقــص التغذيــة ومــرض اإلســهال وإمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، واألمــن الغذائــي واالقتصــادي أن تســاعد مديــري برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

والنظافــة العامــة فــي تحديــد أولويــات تنفيــذ التقييمــات الميدانيــة المدمجــة. 
يحتــاج إجــراء التقييمــات المشــتركة إلــى التخطيــط الدقيــق )المخططــات، واألنشــطة، واألشــخاص الذيــن ســوف تتــم مقابلتهــم، 
ــترك،  ــام المش ــاالت ذات االهتم ــد المج ــج، وتحدي ــادل النتائ ــن تب ــن م ــق للتمك ــام كفري ــاع بانتظ ــيق، واالجتم ــك(، والتنس ــر ذل وغي

ووضــع االســتنتاجات، واالتفــاق علــى محتــوى تقريــر التقييــم. 
يمكــن أن تكــون بعــض أســئلة التقييــم خاصــة بقطاعــات محــددة )مثــل تقييــم مــوارد الميــاه الجوفيــة أو ممارســات الرضاعــة 
ــا الجامعــة التــي يمكــن أن  ــد مــن القضاي ــاك أيضــً العدي الطبيعيــة(؛ ولذلــك ســتتطلب مهــاراٍت ومناهــج متخصصــة. ولكــن هن

ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.   ــة، والمي ــدرج فــي تقييمــات كلٍّ مــن التغذي ُت
يمكــن اســتخدام عــدد مــن األســاليب التشــاركية النوعيــة الستكشــاف معــارف النــاس، ومواقفهــم، وممارســاتهم فــي المجاالت 

التــي ســيتم فيهــا تنفيــذ التدخــالت المشــتركة بيــن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة. 
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علــى ســبيل المثــال: إجــراء أنشــطة مختلفــة مثــل الفــرز فــي ثــالث مجموعــات89، أو مناقشــات المجموعــات التمثيليــة FGD التــي 
مــن شــأنها تمكيــن فــرق التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــن تكويــن رؤيــة أفضــل عــن ممارســات مختلــف 
فئــات المجتمــع )الرجــال، والنســاء، واألطفــال(، والمقارنــة بيــن تصوراتهــم حــول بعــض القضايــا، والتحقــق مــن ماهيــة احتياجــات 

المجتمــع الحقيقيــة. كمــا أنــه يســاعد أيضــً فــي تحليــل العقبــات المحتملــة 
أمــام تنفيــذ المشــروعات المدمجــة واســتدامتها. توفــر المناهــج التشــاركية 
)الزعمــاء  المجتمــع  فــي  الرئيســيين  األشــخاص  لتحديــد  جيــدة  فرصــة 
ف علــى  التقليدييــن، ورجــال الديــن، واألطبــاء، والمعلميــن، وغيرهــم( والتعــرُّ

القضايــا الجامعــة مثــل الســن، والنــوع االجتماعــي، واإلعاقــة، وغيرهــا. 
وأخيــرًا، بهــدف تحديــد التدخــالت المدمجــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف 
ــم  ــكان فه ــة بم ــن األهمي ــح فم ــكل صحي ــة بش ــة العام ــي، والنظاف الصح
المحليــة  الجهــات  وخاصــة  المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  قــدرات  مــدى 
ينبغــي  التــي  القــدرات  بنــاء  أنشــطة  ســيحدد  االمــر  هــذا  والمؤسســية. 
تنفيذهــا، والحواجــز التــي تحــول دون إشــراك مختلــف الشــركاء فــي عمليــة 
ــتتمكن  ــالت س ــذه التحلي ــج ه ــى نتائ ــتنادًا إل ــك واس ــى ذل ــالوة عل ــذ. ع التنفي
ــد  ــن تحدي ــة م ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــرق التغذي ف

وتنفيــذ مبــادرات المناصــرة المناســبة. 
يوضــح الجــدول 4 أحــد أمثلــة اســتبيانات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة التــي يمكــن تضمينهــا فــي تقييــم 
التغذيــة. األســئلة الموجــودة هــي مجــرد أمثلــة فقــط، ولكــن مــن المهــم أن يوضــع فــي الحســبان عــدد مــن األســئلة لــكل فئــة 
ــال  ــار انتق ــا بمس ــاط كلٍّ منه ــة الرتب ــة الغذائي ــن، والنظاف ــل اليدي ــي، وغس ــرف الصح ــة، والص ــرب المنزلي ــاه الش ــل مي ــة مث معروض

األمــراض عــن الطريــق البــرازي الفمــوي.

الصندوق 4: التقويم الموسمي

أداة تشاركية لمساعدة مجموعة من الناس على مناقشة المعتقدات والممارسات العامة والشائعة بشأن المياه والصرف الصحي والنظافة العامة  89

يمكــن اســتخدام أداة تعاونيــة كالتقويــم الموســمي لتيســير 
الرؤيــة  وتحديــد  المشــترك،  والتفكيــر  المعلومــات،  تبــادل 
ُد هــذا التقويــم علــى أســاس المعلومــات  المشــتركة. ُيَحــدِّ
ــي  ــرات ف ــى التغي ــة إل ــذاء، إضاف ــص الغ َة نق ــِميَّ ــة موِس المتاح
الســياق المحلــي التــي تؤثــر فــي األمــن الغذائــي؛ مثــل: العوامل 
الموســمية(،  الفيضانــات  )مثــل  الطقــس  وأنمــاط  المناخيــة، 
وأســعار األغذيــة فــي األســواق المحليــة، وفــرص العمــل، وتوافر 
المــاء، واألمــراض الســارية، وغيرهــا. علــى ســبيل المثــال: يمكــن 
لهــذا التقويــم أن يوضــح أن بعــض الشــهور تشــهد ارتفاعــً 
ــة  ــاف، وأن بداي ــم الجف ــبب موس ــهال بس ــتوى اإلس ــي مس ف
ــر فــي صحــة  موســم األمطــار ســيجلب المالريــا؛ ممــا قــد يؤث
األســرة وزيــادة اإلنفــاق علــى األدويــة، وهــذه هــي األشــهر التــي 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــص التغذي ــح نق ــى األرج ــا عل ــد فيه يزي
لقــد ُلوحــظ وجــود »ذروات موســمية« للهــزال وهــي نتيجــة 
لتدهــور واحــٍد أو أكثــر مــن عوامــل الخطــورة المذكــورة أعــاله 

ــة. ــكا الالتيني ــيا، وأمري ــا، وآس ــي أفريقي ف
)التغذيــة، والصحــة، والميــاه،  المختلفــة  يمكــن للقطاعــات 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، واألمــن الغذائــي، وســبل 
ــل  ــن العوام ــترٍك ع ــامٍل ومش ــٍم ش ــُر فه ــرزق( تطوي ــب ال كس
ــداد  ــالل إع ــن خ ــي م ــن الغذائ ــي األم ــر ف ــي تؤث ــة الت المختلف
َثــمَّ  ومــن  مشــترك،  بشــكل  وتحليلــه  الموســمي  التقويــم 
يمكــن  فاعليــًة.  الطــرق  بأكثــر  لالســتجابة  البرامــج  تعديــل 
االطــالع علــى مثــال للتقويــم الموســمي َوَضَعْتــُه منظمــة 
ــذا  ــي ه ــة ف ــوارد البرامجي ــم الم ــي قس ــوع ف ــد الج ــل ض العم

الدليــل.

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع )2014( »سياسة األمن 
الغذائي« وبرنامج الغذاء العالمي )2014( »وضع البرامج المراعية 

للتغذية: ما هي؟ ولماذا«؟
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وســيلًة  األنثروبولوجيــة  الدراســات  إجــراء  يعــد 
ــة  ــددات االجتماعي ــم المح ــادة فه ــدًا لزي ــدًة ج مفي
فــي  يســاعد  أنــه  كمــا  الســكان،  بيــن  والثقافيــة 
أكثــر  صــورة  توفيــر  خــالل  مــن  البرامــج  دمــج 
شــمولية عــن الســياق. علــى ســبيل المثــال: أظهــرت 
ــد  ــل ض ــة العم ــا منظم ــة أجرته ــة أنثروبولوجي دراس
الجــوع فــي الكاميــرون والتشــاد عــام 2012 أن رأي 
الرجــال بشــأن طعــم المــاء كان لــه تأثيــر كبيــر فــي 
اســتخدام الكلــور لتعقيــم المــاء مــن قبــل األســرة. 
ينبغــي وضــع مثــل هــذه القضايــا فــي الحســبان 
ــهال  ــن اإلس ــة م ــتراتيجيات الوقاي ــم إس ــد تصمي عن

)منظمــة العمــل ضــد الجــوع، 2012(.

ظة
حو

مل
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الجدول 4: دمج عناصر برامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في تقييمات التغذية، والعكس بالعكس

دمج عناصر برامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في تقييمات التغذية
مثال ألحد االستبياناتكيف؟

والصــرف  ½ الميــاه،  مجــال  فــي  الزمــالء  إشــراك 
علــى  للحصــول  العامــة  والنظافــة  الصحــي، 
قطاعهــم  بجوانــب  الخــاص  الفنــي  الدعــم 

للتقييــم.  الالزمــة 
والصــرف  ½ بالميــاه،  المتعلقــة  البيانــات  جمــع 

ببرامــج  الصحــي، والنظافــة العامــة ذات الصلــة 
فقــط.  التغذيــة 

تحليــل المعلومــات التــي تخــص برنامــج الميــاه،  ½
ــالل  ــن خ ــة م ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
ــع  ــا م ــج وتبادله ــاركة النتائ ــج، ومش ــة« البرنام »رؤي
الزمــالء فــي هــذا المجــال إضافــًة إلــى األطــراف 
اإلجــراءات  َخــذ  ُتتَّ لكــي  الصلــة  ذات  األخــرى 

المناســبة.
التحقــق مــن صالحيــة مرافــق الميــاه، والصــرف  ½

المقابــالت  أثنــاء  العامــة  والنظافــة  الصحــي، 
المنزليــة.  الشــخصية 

الســلوكيات  ½ تعــوق  التــي  الحواجــز  تقييــم 
المتعلقــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
المثــال. ســبيل  علــى  اليديــن  كغســل  العامــة، 

مياه الشرب المنزلية 
1- من أين تحصل على مياه الشرب الخاصة بك؟ 

2- كم مرة تجلب المياه يوميً؟ وما األوعية التي تستخدمها؟ 
3- كم تبلغ كمية المياه المستهَلكة على مستوى األسرة؟

4- هــل تعالــج ميــاه الشــرب الخاصــة بــك؟ إذا كان الجــواب نعــم فكيــف تفعــل 
؟  لك ذ

5- أين تخزن مياه الشرب التي تمت معالجتها؟ 
م مياه الشرب للناس )الصب من إبريق، أو قادوس، أو غيرهما(؟  6- كيف تقدِّ

الصرف الصحي 
1- هل لديك مرحاض؟ هل يمكنني رؤيته؟ 

2- َمن يستخدم المرحاض؟ 
3- كم مرة يستخدم أفراد األسرة المرحاض؟ 

4- هل يحتاج أي شخص في منزلك للمساعدة في استخدام المرحاض؟ 
فأيــن  كذلــك  األمــر  يكــن  لــم  إن  المرحــاض؟  أطفالــك  يســتخدم  هــل   -5

؟  ن طــو يتغوَّ

غسل اليدين
1- أين تغسل يديك؟ هل تستطيع أن تريني المكان؟ 

2- متى تغسل يديك؟ 
3- كيف تغسل يديك؟ 

النظافة والصحة الغذائية
1- أين ُتِعدُّ الطعام للطهي؟ 

2- هل تغسل األسطح الخاصة بإعداد الطعام؟ متى؟ وكيف تغسلها؟ 
3- هــل تغســل طعامــك قبــل الطهــي؟ مــا األطعمــة التــي تغســلها قبــل 

الطهــي؟ 
4- أين تخزن الطعام )المطبوخ/ الُمَعد(؟ وألي مدة؟ 

ن؟ 5- هل تعيد تسخين الطعام المخزَّ

جعل تقييمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة أكثر حساسية للتغذية
معلومات التغذية ذات الصلة ببرنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة كيف؟

العامة
معلومــات  ½ نظــام  مــن  البيانــات  اســتخدام 

الصحــة  واســتبيانات   )HMIS( الصحيــة  اإلدارة 
تخطيــط  عنــد  مرجعــً   )DHS( الديموغرافيــة 
والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه،  تدخــالت 

العامــة.

الصحــة  واســتبيانات   )HMIS( الصحيــة  اإلدارة  معلومــات  نظــام  تقاريــر  تتوفــر 
الديموغرافيــة )DHS( لمعظــم البلــدان، وتحتــوي علــى معلومــات صحيــة قيِّمــة. 
يتــم إعــداد تقاريــر اســتبيانات الصحــة الديموغرافيــة للــدول كل 4 أو 5 ســنوات، وهي 
متاحــة عبــر شــبكة اإلنترنــت. كمــا يمكــن الحصــول علــى بيانــات نظــام معلومــات 

ــي.  ــد المعن ــي البل ــة ف ــن وزارة الصح ــة م اإلدارة الصحي
تشــمل بيانــات التغذيــة ذات الصلــة ببرامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــاه،  ــات المي ــر لخدم ــي تفتق ــة الت ــق الصحي ــة والمراف ــز التغذي ــًة بمراك ــة قائم العام
انتشــار  معــدل  إلــى  إضافــًة  األساســية،  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 
ــة  ــراض المرتبط ــن األم ــا م ــا، وغيره ــة، والمالري ــدان الخيطي ــدوى الدي ــهال، وع اإلس
بنقــص  تتصــل  أنهــا  والمعــروف  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  بالميــاه، 
التغذيــة، وانتشــار الهــزال والّتقــزم بيــن األطفــال تحــت ســن الخامســة، وأيضــً 
علــى معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد العالمــي وعــدد حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد 
الوخيــم التــي تــم إدخالهــا فــي المستشــفيات للعــالج، ومــدى التغطيــة بأنشــطة 
ــة  ــن الخامس ــت س ــال تح ــل واألطف ــاء الحوام ــبة النس ــدان، ونس ــن الدي ــص م التخل
الذيــن يعانــون مــن فقــر الــدم، والمعلومــات المرتبطــة بعــوز المغذيــات الدقيقــة 

ــك. ــى ذل ــا إل ــكان، وم ــن الس بي

 المصدر: كونسيرن العالمية )2014( »كيفية ربط برامج التغذية والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة بشكل أفضل«

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2013( »دمج برامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في برامج التغذية«

يضــم قســم المــوارد البرامجيــة وصفــً موجــزًا ألدوات تحليليــة أخــرى يمكــن أن تســاعد فــرق التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة فــي تطويــر رؤيــة مشــتركة للعوامــل المتعلقــة بنقــص التغذيــة وأولويــات العمــل، مثــل أداة التقييــم الســريع 

.)LINK NCA( وأداة تحليــل الســببية الغذائيــة )MIRA( األولــي المتعــدد القطاعــات
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2-3 صياغة المشروعات المدمجة وتمويلها
يمكــن أن تكــون صياغــة األنشــطة المدمجــة علــى صــورة بنــاء مشــروع مدمــج مشــترك، أو بشــكل إدراج أهــداف وأنشــطة 
ومؤشــرات محــددة لقطــاٍع مــا فــي مقتــرح مشــروع قطــاع آخــر )بمعنــى تضميــن المؤشــرات المراعيــة للتغذيــة مثــل وزن الطفــل 
وطولــه، أو فقــر الــدم فــي مشــروعات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة(. يتوقــف القــرار علــى الســياق، وقــدرات 
ــود  ــة كوج ــر مختلف ــاك عناص ــا أن هن ــلفً. كم ــري س ــذي ُأج ــات ال ــل االحتياج ــج تحلي ــة، ونتائ ــر الحكومي ــات غي ــات والمنظم البعث
آليــات للتنســيق بيــن القطاعيــن، إضافــًة إلــى قــدرات الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل علــى مســألة دمــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة، ومبــادرات المناصــرة الجاريــة، وتصــورات الســلطات الوطنيــة والمحليــة فــي هــذا الصــدد، وغيرهــا مــن 
العوامــل التــي تلعــب أيضــً دورًا مهمــً فــي عمليــة اتخــاذ القــرار. وحيثمــا تكــن عناصــر المــوارد والتمويــل مقيــدًة يمكــن لمنفــذي 
ــً. قــد  ــادة الدمــج تدريجي ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة البــدء باألنشــطة التجريبيــة الصغيــرة وزي برامــج التغذيــة، والمي

تنشــأ فــي بعــض األحيــان فــرص لتوســيع نطــاق العمــل كلمــا توســعت البرامــج وتكيَّفــت مــع الســياق. 
تعتمد األهداف، والنتائج، واألنشطة، والمؤشرات في اإلطار المنطقي على نوع المشروع المختار: 

يتم دمج تدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع الوقاية من نقص التغذية ومعالجتها.  ½
يتم دمج تدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع الوقاية من نقص التغذية فقط. ½
يتم دمج تدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع معالجة نقص التغذية )الحاد( فقط. ½

ال يكــون لإلطــار المنطقــي للمشــروع المدمــج ســوى هــدف واحــد محــدد »مشــترك« ُيقــاس بالمؤشــرات المتعلقــة بجوانبــه 
ــة فــي 950 أســرة  ــال: »تحســنت الصحــة والنظافــة العامــة لألمهــات أو القائمــات علــى الرعاي ــبيل المث ــى س ــددة. عل المح
فــي مقاطعــة بلــخ، إضافــًة إلــى تحســن ممارســات تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار مــن خــالل زيــادة المعرفــة وتحســين 
إمكانيــة الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات والمنتجــات الخاصــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة«. 

من أمثلة المؤشرات الموضوعية المحددة: 
75% من السكان المستهدفين يغسلون أيديهم بالماء والصابون في األوقات الحرجة. ½
 70% من السكان المستهدفين يقومون بممارسات مالئمة وآمنة صحيً عند تغذية األطفال. ½

يمكــن أيضــً تحقيــق الدمــج عــن طريــق خلــق أوجــه تــآزر بيــن النتائــج التــي تخــرج مــن القطاعــات المختلفــة فــي إطــار الهــدف الواحد 
المشــترك، وبمجــرد تحديــد النتائــج المتوقعــة يجــب تحديــد أنشــطة المشــروع المطلوبــة لتحقيــق تلــك النتائــج. وهنــا يمكــن لفــرق 
التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الخــروج بأنشــطة مشــتركة والتفكيــر فــي ســبل دمــج مواردهــا. يشــمل 
ــارات مختلفــة؛ مثــل: إجــراء التدريبــات المشــتركة للموظفيــن الميدانييــن، وتبــادل طــرق العمــل، أو نقــل األشــخاص إلــى  ذلــك خي

العمــل الميدانــي، ومــا إلــى ذلــك. 
ــالف  ــديدة االخت ــون ش ــد تك ــة ق ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــَرق التغذي ــة ِلِف ــر الزمني ــن أن األط ــم م ــى الرغ عل
فمــا زال مــن الممكــن العمــل بطريقــة مدمجــة إذا مــا تــم تطويــر الجــداول الزمنيــة للتدخــالت بشــكل مشــترك. يســاعد التخطيــط 
ــب التداخــل، وتحديــد فــرص الدعــم المتبــادل. تعــد جدولــة  المشــترك لألنشــطة والمــوارد فــي مواءمــة التنفيــذ واتســاقه، وتجنُّ
األنشــطة والمــوارد أداة مفيــدة لذلــك، وهــي رســم توضيحــي بســيط لألنشــطة المخططــة )المســتمدة مــن اإلطــار المنطقــي( 
خــالل فتــرة زمنيــة معينــة مــع تحديــد تواريــخ البــدء واالنتهــاء، إضافــًة إلــى المــوارد الالزمــة لتنفيــذ تلــك األنشــطة )المــوارد البشــرية، 
ــهل  ــا يس ــا، كم ــع بعضه ــة م ــوارد المختلف ــطة والم ــب األنش ــدى تناس ــة م ــن معرف ــر م ــذا األم ــهل ه ــدات(. يس ــوارد، والمع والم
تحديــد العوائــق المحتملــة؛ مثــل: وجــود نشــاطين يتطلبــان نفــس المــوارد وفــي نفــس الوقــت، أو تأخيــر المشــروع بأكملــه نتيجــة 
وجــود أنشــطة معينــة تســتغرق وقتــً أطــول ممــا كان مقــررًا لهــا. يضــم قســم المــوارد البرامجيــة مثــااًل لذلــك، إضافــة إلــى مثــاٍل 

مبســٍط لإلطــار المنطقــي الخــاص بالمشــروع مــع مقاربــة متعــددة القطاعــات لضمــان األمــن الغذائــي.90 
إن حســاب التكلفــة الخاصــة بالمشــروعات المدمجــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مرتبــط دائمــً 
بالســياق، ويعتمــد علــى تقييــم االحتياجــات والمشــكالت المحــددة، ومــدة التدخــل، ومــا إلــى ذلــك. علــى ســبيل المثــال: مــا يمكــن 
تحقيقــه فــي غــرب أفريقيــا بــدوالر واحــد يختلــف عمــا يمكــن تحقيقــه بنفــس المبلــغ فــي جنــوب آســيا )علــى ســبيل المثــال: البنيــة 

التحتيــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أرخــص بصفــة عامــة فــي آســيا، وتصــل إلــى عــدد أكبــر مــن النــاس(. 
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إذا كانت الميزانية المتاحة ألنشطة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة منخفضًة يمكن اتباع التوصيات اآلتية: 
جعــل األولويــة لتوفيــر الحــد األدنــى مــن حزمــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة وإتاحتهــا لألســر المتضررة  ½

)انظــر الركيــزة الخامســة مــن إســتراتيجية التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة(، إضافــًة إلــى عمــل 
جلســات توعيــة لألمهــات ومقدمــي رعايــة األطفــال المقبوليــن فــي برنامــج معالجــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. 

ــة،  ½ ــي المالئم ــرف الصح ــق الص ــة، ومراف ــرب اآلمن ــاه الش ــى مي ــتدام إل ــول المس ــن الوص ــي تضم ــالت الت ــن التدخ تضمي
ومســتلزمات ومنتجــات النظافــة العامــة فــي المرافــق الصحيــة )انظــر الركيــزة الخامســة مــن إســتراتيجية التغذيــة، 
ــة  ــز الغذائي ــي المراك ــطة ف ــة لألنش ــح أمثل ــذي يوض ــع ال ــل الراب ــة والفص ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص والمي
ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــاالت س ــن ح ــدد م ــر ع ــتقبل أكب ــي تس ــة الت ــق الصحي ــة للمراف ــل األولوي ــي جع ــة(. ينبغ والصحي

ــزالء(.  ــن )الن ــى المقبولي ــتقبل المرض ــي تس ــن الت ــم واألماك الوخي

إذا كانــت الميزانيــة المتاحــة لتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أكبــر ممــا ســبق ذكــره فحينئــٍذ يجــب القيــام 
بمــا يلــي إضافــًة إلــى مــا هــو موًصــى بــه أعــاله:  

 إدراج أنشــطة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي المجتمعــات األكثــر تضــررًا، أو فــي المجتمعــات األكثــر  ½
ضــً لنقــص التغذيــة فــي حالــة وجــود منهــج وقائــي )انظــر الفصــل الرابــع لالطــالع علــى أمثلــة لألنشــطة علــى  تعرُّ

مســتوى المجتمــع المحلــي(. 
 تضميــن التدخــالت التــي تهــدف إلــى تعزيــز أعمــال البنــاء/ إعــادة اإلصــالح والتأهيــل لمرافــق الرعايــة الصحيــة، وتوســيع  ½

التغطيــة لتشــمل المرافــق الصحيــة المدعومــة مســبقً. 
ــزة  ½ ــر الركي ــلوك )انظ ــر الس ــة وتغيي ــة العام ــز النظاف ــطة تعزي ــر أنش ــادة أث ــان زي ــق لضم ــل للعوائ ــراء تحلي ــن إج تضمي

ــة(.  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــتراتيجية التغذي ــن إس ــة م الثالث

مــن الجديــر بالذكــر أنــه ينبغي تفضيــل الحلــول المحلية غيــر المكلفــة واألكثر 
ــع  ــى توزي ــي عل ــويق االجتماع ــور، والتس ــون والكل ــاج الصاب ــل إنت ــتدامة مث اس
ــتثمار  ــة لالس ــل األولوي ــي جع ــوال، ينبغ ــس المن ــى نف ــواد. عل ــك الم ــس تل نف
فــي البنيــة التحتيــة الثابتــة والمســتدامة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة؛ حيــث إن اســتبدال أجــزاء البنيــة التحتيــة المنخفضــة الجــودة غالبــً مــا 

يكلــف أكثــر مــن بنــاء واحــٍد مســتدام وذي نوعيــة جيــدة.

ازداد عــدد المانحيــن الذيــن يدرجــون العناصــر المتعــددة القطاعــات فــي 
إســتراتيجياتهم التمويليــة خــالل األعــوام األخيــرة. ودون االدعــاء بشــمولية 
ــد  ــن العدي ــزة ع ــذة موج ــة نب ــوارد البرامجي ــم الم ــدم قس ــم يق ــك القس ذل
مــن وكاالت التمويــل التــي تشــجع علــى دمــج إجــراءات التغذيــة، والميــاه، 
ــال  ــى مث ــً عل ــور أيض ــن العث ــا يمك ــة. كم ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
ــاه،  ــة، والمي ــة للتغذي ــروعات المدمج ــد المش ــة بأح ــة الخاص ــر الميزاني لعناص

ــم. ــك القس ــي ذل ــة91 ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص

2-4 العوائق، والتحديات، واالحتياجات الشائعة للدمج الناجح
علــى الرغــم مــن أن تأثيــر الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي التغذيــة والعكــس بالعكــس معــروف ومعتــرف بــه فــال 
يــزال هنــاك صعوبــات عديــدة فــي تنفيــذ البرامــج المدمجــة لتحســين النتائــج الصحيــة. بعبــارة أخــرى، مــا لــم يتــم تضمين مؤشــرات 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أو التغذيــة فــي أهــداف المشــروع فلــن يكــون هنــاك حافــز كبيــر للعمــل نحــو تحقيــق 
هــدف مدمــج.92 يمكــن لمديــري برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة اســتخدام المعلومــات الــواردة فــي 
ــم أفضــل  ــول إلــى فه ــات التــي قــد يواجهونهــا، والوص ــر واإلعــداد للتحدي الجــدول 5 المتعلقــة بتخطيــط المشــروعات للتحضي

للظــروف والشــروط الضروريــة لنجــاح البرامــج المدمجــة.93

مثال مأخوذ من بعثة منظمة العمل ضد الجوع في نيجيريا، 2014/ 2015.  91

نجحــت  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  فــي 
ــرف  ــاه، والص ــر المي ــن عناص ــر م ــر عنص ــة أصغ إضاف
ــة  ــروع التغذي ــى مش ــة إل ــة العام ــي، والنظاف الصح
ــد  ــل ض ــة العم ــع لمنظم ــة التاب ــاالت الطارئ ــي الح ف
ــة  ــن الميزاني ــو 16% م ــى نح ــول عل ــي الحص ــوع ف الج
والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه،  )حقائــب 
ســوء  برنامــج  فــي  المقبوليــن  لألطفــال  العامــة 
مؤقتــة  حلــول  وتوفيــر  الوخيــم،  الحــاد  التغذيــة 
الصحيــة،  المراكــز  فــي  وتخزينــه  المــاء  لمعالجــة 
التحتيــة  البنيــة  إعــادة تأهيــل  وبعــض مشــروعات 
للمراحيــض وإصالحهــا علــى وجــه الخصــوص(. وقــد 
نجــح منهــج مماثــل فــي نيجيريــا فــي الحصــول 
يرتبــط  مــا  دائمــً  لذلــك  الميزانيــة؛  مــن   %40 علــى 

بالســياق. والميزانيــات  التكاليــف  حســاب 
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الجدول 5: التحديات والعوائق الشائعة لدمج برامج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

التوصياتالعوائق والتحديات

ل
وي

تم
ال

الميــاه،  ½ التمويــل هدفــً واحــدًا مثــل  غالبــً مــا يســتهدف 
ولكــن  التغذيــة،  أو  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 

ليــس كالهمــا معــً. 
والميــاه،  ½ التغذيــة،  ببرامــج  الخاصــة  التمويــل  تدفقــات 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تأتــي بشــكل منفصــل 
مــن جهــة مانحــة ذات أهــداف مختلفــة أو مــن مانحيــن 

 . مختلفيــن
القيــود المفروضــة علــى اســتخدامات التمويــل. هــذه األنــواع  ½

مــن القيــود ال تســمح بدمــج برامــج التغذيــة مــع أنشــطة 
والعكــس  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه، 

صحيــح. 
غالبــً مــا يكــون التمويــل التجريبــي المقــدم للمشــروعات  ½

المدمجــة غيــر كاٍف إلظهــار أثرهــا الحقيقــي أو إلمكانيــة 
توســيع نطاقهــا.

دعــم الجهــات المانحــة وتشــجيع الدمــج بيــن التغذيــة،  ½
والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. 

ُن  ½ يســتطيع التمويــل ذو المرونــة الكبــرى أن يخلــق بيئــة ُتَمكِّ
الصحــي،  والصــرف  والميــاه،  التغذيــة،  برامــج  دمــج  مــن 

والنظافــة العامــة. 
زيادة مبالغ التمويل المخصصة للبرامج المدمجة.  ½
عــرض المشــروعات المتعــددة القطاعــات علــى اثنيــن أو  ½

ــن. ــن المانحي ــر م أكث
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واالجتماعــات  ½ والمناقشــات،  المنتظــم،  التواصــل  نقــص 
والصــرف  والميــاه،  التغذيــة،  قطاعــات  بيــن  المســتمرة 

العامــة.  والنظافــة  الصحــي، 
عدم وجود إستراتيجية شاملة للدمج.  ½
عدم كفاية التنسيق بين أصحاب المصلحة.   ½

وجود اإلطار اإلستراتيجي الواضح لدمج البرامج.  ½
توفــر التعــاون علــى أعلــى مســتوى بيــن أصحــاب المصلحــة  ½

والصــرف  والميــاه،  التغذيــة،  قطاعــات  فــي  الرئيســيين 
الصحــي، والنظافــة العامــة. 

ــات  ½ ــج والقطاع ــن البرام ــاون بي ــى التع ــي إل ــة ُتفض ــق بيئ خل
ــا.  ــا بينه ــة فيم ــود المنافس ــن وج ــداًل م ب

تبــادل المعلومــات بشــكل أفضــل؛ علــى ســبيل المثــال:  ½
يقــوم قطــاع التغذيــة بمشــاركة بيانــات التغذيــة الرئيســية 
بانتظــام؛ مثــل: قوائــم مراكــز التغذيــة، والحــاالت المقبولــة 
الدراســات،  ونتائــج  والتقييمــات،  والمســوحات،  للعــالج، 
وغيرهــا ويقــوم بمبادلتهــا مــع قطــاع الميــاه، والصــرف 
ــالت  ــتهداف التدخ ــان اس ــة لضم ــة العام ــي، والنظاف الصح

ــل. ــكل أفض بش
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والجــدوى  ½ بالفاعليــة  الخاصــة  المتاحــة  األدلــة  محدوديــة 
االقتصاديــة للمناهــج المتعــددة القطاعــات بشــأن التغذيــة؛ 
ــى  ــة عل ــة القائم ــالت المدمج ــة التدخ ــن صياغ ــد م ــا يح مم
ــة.  ــج الغذائي ــن النتائ ــن م ــدر ممك ــى ق ــق أقص ــة لتحقي األدل

االفتقــار إلــى األدوات والتوجيهــات المســتندة إلــى األدلــة  ½
القطاعــات. المتعــددة  المشــروعات  بــإدارة  والخاصــة 

طــرح المزيــد مــن األمثلــة للبرامــج المدمجــة التــي تمــت  ½
تلــك  ولتكــون  للدمــج،  الدعــم  حشــد  أجــل  مــن  بنجــاح 
األمثلــة دليــاًل لتصميــم المشــروعات المدمجــة الجديــدة 

وتنفيذهــا.
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التدخــالت  ½ علــى  ف  يتعــرَّ يــزال  ال  قطــاع  كل  ألن  نظــرًا 
اإلســتراتيجية الخاصــة بــه فمــن الصعــب جعــل األولويــة 
للتدخــالت المدمجــة واتخــاذ قــرار بشــأن األنشــطة ذات األثــر 

المــوارد.  ومحدوديــة  الوقــت  ضيــق  بســبب  األكبــر 
تشــكل المعرفــة حــول دمــج البرامــج تحديــً رئيســيً إضافــًة  ½

إلــى نقــص التدريــب. 
عــدم كفايــة مشــاركة المعــارف والمعلومــات وتبادلهــا بيــن  ½

القطاعات.

ــج  ½ ــول دم ــب ح ــرص التدري ــات وف ــادل المعلوم ــين تب تحس
التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــة، والنظافــة العامــة.

ة 
قب

مرا
ال

م
قيي

الت
و

لــكل قطــاع مجموعــة محــددة مــن المؤشــرات ومناهــج  ½
القيــاس. 

مؤشــرات  ½ مجموعــة  علــى  المشــروعات  مديــرو  يركــز 
ــالل  ــن خ ــم م ــم تقييمه ــم؛ إذ يت ــة به ــروعات الخاص المش
ــدى  ــث م ــن حي ــروعهم م ــا مش ــل عليه ــي يحص ــج الت النتائ

المؤشــرات. أهــداف  تحقيــق 

والميــاه،  ½ التغذيــة،  بيــن  مــا  مشــتركة  مؤشــرات  وضــع 
العامــة الســتعمالها مــن  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 
ِقبــل فــرق القطاعيــن؛ لكي يشــعر كل قطــاع بالمســؤولية 

تجــاه القطــاع اآلخــر ال تجــاه قطاعــه فحســب.

المصدر: كونسرن العالمية )2014( »كيفية ربط برامج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة بشكل أفضل«

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2013( »دمج برنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في برامج التغذية«
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3- التركيز على ثنائي األم والطفل )الركيزة الثانية( 

يجــب أن َيْنَصــبَّ تركيــز المشــروعات المدمجــة للتغذيــة، والمــاء، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى المناطــق التــي تواجــه 
أعلــى معــدالت انتشــار لنقــص التغذيــة، والمناطــق التــي تتســم بمحدوديــة الوصــول إلــى ميــاه الشــرب اآلمنــة ومرافــق الصــرف 
ــة  ــوء الحال ــة وراء س ــباب الكامن ــن األس ــن بي ــا م ــى أنه ــرف عل ــي تع ــة، والت ــة العام ــة والصح ــات النظاف ــوء ممارس ــي، وس الصح
ضــً  الغذائيــة.94 تتمثــل الفئــات الســكانية المســتهدفة ذات األولويــة فــي المجتمعــات، واألســر، واألفــراد األكثــر ضعفــً وتعرُّ
لنقــص التغذيــة وعــدم كفايــة ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. كمــا ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لثنائــي األم 

والطفــل فيمــا يتعلــق »بنافــذة الـــ1000 يــوم للفــرص«؛ إذ إن الوقايــة مــن نقــص التغذيــة خــالل هــذه الفتــرة أمــر بالــغ األهميــة.95

الجدول 6: معايير استهداف السكان

سياقات الحاالت الطارئةسياقات التنمية
ــن  ½ ــة والذي ــن الخامس ــت س ــال تح ــا أطف ــد فيه ــي يوج ــر الت اأُلس

أو  المتوســط،  أو  الوخيــم  الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون 
تعافــوا منــه. 

األســر التــي يوجــد فيهــا نســاء حوامــل أو مرضعــات مــع أطفــال  ½
ســوء  مــن  يعانيــن  اللواتــي  والمرضعــات  الحوامــل  أو  رضــع، 
التغذيــة، أو الحوامــل والمرضعــات اللواتــي يعانيــن مــن فيــروس 
ــل  ــة مث ــراض المزمن ــن األم ــا م ــرية أو غيره ــة البش ــص المناع نق

ــل. الس
األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي. ½
األســر الفقيــرة التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر )أقــل مــن 1.25  ½

دوالر فــي اليــوم(. 
األســر التــي ال تتوفــر لديهــا القــدرة الكافيــة علــى رعايــة األطفــال،  ½

كاألســر التــي تتــرك األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 0 - 59 
شــهرًا بمفردهــم، أو فــي رعايــة طفــل آخــر دون ســن الـــ10 أعــوام. 

األســر التــي تعانــي مــن صعوبــة الوصــول إلــى المــاء الصالــح  ½
العامــة. الصحــي والنظافــة  للصــرف  للشــرب وخدمــات محســنة 

الالجئون.  ½
النازحون داخليً.  ½
السكان المتضررون في حاالت الطوارئ.  ½
السكان المتضررون من النزاعات. ½

2
الركيزة
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3-1  لمــاذا يجــب أن ُتجعــل األولويــة الســتهداف األطفــال، والنســاء الحوامــل، والمرضعــات، ومقدمــي 
الرعايــة؟ 

بصــورة عامــة، ُيعــد األطفــال دون ســن الخامســة، والنســاء الحوامــل، والمرضعــات مــن بيــن الفئــات األكثــر تعرضــً لنقــص التغذيــة 
واإلصابــة باألمــراض.96 

ال يتوافــر لــدى األطفــال الصغــار ســوى مخــزون قليــل مــن الطاقــة، 
ــمَّ يتعيــن إطعامهــم بشــكل متكــرر مــن أجــل »إعــادة تعبئــة  ومــن َث
ــي  ــن ف ــال أول المتضرري ــون األطف ــبب ك ــر س ــا يفس ــذا م ــزان«. وه الخ
فتــرات التوتــر ونقــص الغــذاء. كمــا يفســر أيضــً الســبب فــي أن األمراض 
قــد تكــون ذات تأثيــر أكبــر فــي الحالــة الغذائيــة لألطفــال.97 يقــوم 
الجســم باســتهالك المزيــد مــن الطاقــة للتعافــي أثنــاء المــرض؛ ممــا 
ــد  ــرى، يفق ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــواد الغذائي ــاول الم ــى تن ــة إل ــد الحاج يزي
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــك؛ مم ــً لذل ــوزن تبع ــم ال ــهية ث ــض الش ــخص المري الش

ــة.98  ــص التغذي ــرض ونق ــن الم ــة م ــة مفرغ حلق

ــل  ــغ الطف ــى يبل ــل حت ــة الحم ــن بداي ــدة بي ــوم الممت ــذة الـــ1000 ي إن ناف
ــو  ــور النم ــالق؛ إذ إن قص ــى اإلط ــة عل ــر أهمي ــي األكث ــنتين ه ــر الس عم

يحــدث بشــكل حصــري تقريبــً خــالل هــذه الفتــرة، كمــا يرتفــع عــبء اإلســهال. ال يكــون األطفــال عــادة محمييــن بواســطة الرضاعة 
ــر تعرضــً للعــدوى  ــون أكث ــمَّ يصبح ــن َث ــهرًا، وم ــى 24 ش ــهر حت ــتة أش ــر س ــن عم ــدة م ــرة الممت ــالل الفت ــة خ ــة الحصري الطبيعي
ــل  ــم تص ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــدالت س ــت أن مع ــد ثب والمــرض مــن خــالل البيئــة الملوثــة وخاصــة الغــذاء والميــاه.99 وق
ضــع واألطفــال الصغــار وعــدم  إلــى ذروتهــا خــالل هــذه الفتــرة؛ أي قبــل ســن 24 شــهرًا، نتيجــة لعــدم مالءمــة ممارســات تغذيــة الرُّ

ــات.100  ــدوى واإلصاب ض للع ــرُّ ــر التع ــاع مخاط ــا، وارتف كفايته

الصندوق 5: المراحل العمرية المختلفة وبرامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

الوليد أو الحديث الوالدة: طفل عمره أقل من 28 يومً.  
الرضيع: طفل عمره أقل من 12 شهرًا.   

الطفل الحديث المشي: طفل يتراوح عمره بين 12 و24 شهرًا.   
األطفال الصغار: تتراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام.    

ــة  ــين الحال ــة بتحس ــة المعني ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــالت المي ــي لتدخ ــذ العمل ــي التنفي ــي أن يراع ينبغ
الغذائيــة أن الحلــول والمناهــج الفنيــة المناســبة والمالئمــة لمختلــف الفئــات العمريــة شــديدة االختــالف. يجــري 
حاليــً إعــداد وتطويــر منهجيــات جديــدة لتيســير االســتخدام الفعــال للحفاضــات والنونيــات وذلــك بواســطة منظمــة 
أنقــذوا األطفــال ومجموعــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لألطفــال التــي تقودهــا منظمة وورلــد فيجن، 
ــف.  ــيل والتنظي ــات الغس ــى ممارس ــالت عل ــالت، والتعدي ــن الفض ــن م ــص اآلم ــارات التخل ــم وخي ــب أدوات الدع ــى جان إل
سيســاعد وجــود الروابــط مــع تغذيــة الرضــع، واألطفــال الصغــار، والمختصيــن فــي صحــة األطفــال الحديثــي الــوالدة 

أيضــً فــي تعزيــز المنهــج المدمــج الــذي يســتهدف الفئــة العمريــة األكثــر ضعفــً خــالل الـــ1000 يومــً األولــى مــن الحيــاة.

ترتبــط صحــة المــرأة الحامــل والمرضعــة ومعافاتهــا ارتباطــً مباشــرًا بنمــو رضيعهــا وصحتــه101؛ إذ تــزداد حاجة المــرأة إلــى المغذيات 
والطاقــة اإلضافيــة الالزمــة والضروريــة لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة لطفلهــا خــالل فتــرة الحمــل والرضاعــة الطبيعيــة. فــي حالــة 
نقــص التغذيــة يســتخدم جســم األم مخزونــه الطبيعــي لتقييــد نمــو الجنيــن وتطــوره. وُيقــدر أن تقييــد نمــو الجنيــن داخــل الرحم 
بســبب نقــص التغذيــة لــدى األمهــات هــو المســؤول عــن أكثــر مــن ربــع وفيــات الحديثــي الــوالدة.102 كمــا أن عــدم كفايــة المدخــول 
الغذائــي قبــل الحمــل وأثنــاءه يزيــد مــن خطــر والدة أطفــال يعانــون مــن نقــص التغذيــة. يكــون األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 
الــوزن عنــد الــوالدة معرضيــن بشــكل خــاص لنقــص التغذيــة واألمــراض فــي جميــع مراحــل طفولتهــم ومرحلــة المراهقــة حتــى 
البلــوغ103؛ لذلــك ُيعــد نقــص التغذيــة أثنــاء الحمــل -والــذي يؤثــر فــي نمــو الجنيــن- أحــد المحــددات الرئيســية للتقــزم، وقــد يــؤدي 

إلــى عواقــب وخيمــة مثــل األمــراض المرتبطــة بالتغذيــة واألمــراض غيــر الســارية فــي مرحلــة البلــوغ.104

منظمة العمل ضد الجوع )2012( »األساسيات: التغذية والصحة«.  97

منظمة العمل ضد الجوع )2012( »األساسيات: التغذية والصحة«.  98
IPIN )2014( »وضع البرامج المدمجة لتحسين التغذية«.  99

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2015( »نافذة الـ1000 يوم للفرص: مختصر الدليل الفني«.  100

ثنائي األم والطفل
يشير المصطلح إلى األم وطفلها بدءًا من الحمل وخالل 
الحياة الجنينية حتى عمر ثالثة أعوام، وهو يمثل الوحدة 

البشرية األساسية )ديريك بي، 1997(. ترتبط المشكالت 
الصحية في جميع أنحاء العالم ارتباطً وثيقً باحتمال 

ض ثنائي األم والطفل معً للتغذية غير المالئمة  تعرُّ
أو غير الكافية، واإلصابة باألمراض، وغيرها من العوامل 

األخرى. ونتيجة للعالقة الوثيقة بين االثنين فإن االختالل 
الذي يواجه أحد الطرفين يستطيع أن يؤثر في الطرف 

اآلخر، وغالبً ما يحدث ذلك. 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالرضاعــة الطبيعيــة فــإن كميــة الحليــب المنتــج مــن قبــل األم تنخفــض فــي كل جلســة رضاعــة إذا مــا كانــت 
األم تعانــي مــن ســوء التغذيــة الحــاد.105

ونظــرًا للضعــف الشــديد والترابــط القــوي بيــن االثنيــن يجــب أن تحمــي التدخــالت واإلســتراتيجيات المدمجــة فــي مجــال 
التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة » ثنائــي األم )المصابــة بســوء التغذيــة( والطفــل معــً« وتدعمــه، 

وأن تشــجع تقديــم الخدمــات المدمجــة لكليهمــا. 

ــة  ــي الرعاي ــن ومقدم ــن البالغي ــم م ــى غيره ــً عل ــال أيض ــد األطف ــل، يعتم ــن األم والطف ــة بي ــة الوثيق ــى العالق ــة إل إضاف
ــة  ــة والتغذي ــة )النظاف ــم العام ــة احتياجاته ــم وتلبي ــم لرعايته ــنً، وغيره ــر س ــقاء األكب ــدات، واألش ــاء، والج ــل: اآلب المؤثريــن؛ مث
والصحــة(. ونظــرًا ألنهــم علــى تلــك الدرجــة مــن االتصــال الوثيــق يتشــارك األمهــات/ والقائمــون علــى الرعايــة وأطفالهــم الميــاه، 
ــتراتيجية  ــن إس ــة م ــزة الثاني ــار الركي ــي إط ــة ف ــالت المقترح ــإن التدخ ــذا ف ــوارد؛ وله ــن الم ــا م ــة، وغيره ــة المنزلي ــام، والبيئ والطع
التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تتعــدى نمــوذج األم وتتجــه الســتهداف ثنائــي »األم/ مقدمــي الرعايــة 

ــة(«.  ــون مــن ســوء التغذي المؤثريــن واألطفــال )الذيــن يعان

ــة  ــتهدف التدخــالت المصاحب ــن تس ــي حي ــة والطفــل«، ف ــي »األم/ مقــدم الرعاي ــى ثنائ ــز عل ــة ترك ــظ أن أنشــطة الوقاي الح
للعــالج األطفــاَل الذيــن يعانــون بالفعــل مــن ســوء التغذيــة، ومــن َثــمَّ التركيــز علــى كلٍّ مــن »األم/ مقــدم الرعايــة والطفــل الــذي 

يعانــي مــن ســوء التغذيــة«.

المثال الثاني من الميدان 
»إستراتيجية الـ1000 يوم« والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في السنغال 

ُتنفــذ الســنغال منــذ عــام 2012 بالتشــارك مــع بعثــة منظمــة العمــل ضــد الجــوع مشــروعً فــي منطقــة ماتــان يهــدف إلــى تعزيــز الوقايــة مــن 
ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ومعالجــة حاالتــه مــن خــالل منهــج مدمــج. تــم التركيــز فــي إطــار هــذا المشــروع بشــكل خــاص علــى الحوامل، 
والمرضعــات، واألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن العاميــن مــع تنفيــذ إســتراتيجية األلــف يــوم. وقــد تــم تصميــم الجهــود الرئيســية لتعزيــز 
ــز  ــي المراك ــي وف ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس ــترك عل ــكل مش ــا بش ــم تنفيذه ــي يت ــة الت ــطة التغذي ــول أنش ــة ح ــة العام ــة والنظاف الصح
ــر  ــال عناص ــار األطف ــرة وصغ ــن األس ــكلٍّ م ــية ل ــة األساس ــات التغذي ــين ممارس ــى تحس ــدف إل ــي ته ــة الت ــالت الغذائي ــمل التدخ ــة. تش الصحي
رفــع مســتوى الوعــي بشــأن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة؛ وهــي: غســل اليديــن فــي األوقــات الحرجــة، واالســتخدام الســليم 
للمراحيــض، واســتهالك المــاء اآلمــن والصالــح للشــرب، إضافــة إلــى الصحــة والنظافــة العامــة لحديثــي الــوالدة، ونظافــة الجســم والفــم 

والبيئــات الصحيــة النظيفــة المالئمــة للعيــش، واســتخدام الناموســيات.

المثال الثالث من الميدان 
»إستراتيجية الـ1000 يوم للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة« في غانا 

يهــدف مشــروع »تعزيــز الشــراكات والنتائــج واالبتــكارات فــي مجــال التغذيــة علــى الصعيــد العالمــي )ســبرينغ(« إلــى تحســين التغذيــة مــن 
خــالل »إســتراتيجية األلــف يــوم للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة« والتــي هــي منهــج متعــدد الجوانــب يؤكــد علــى أهميــة 
الســلوكيات األســرية الرئيســية خــالل األلــف يــوم األولــى بيــن حمــل األم حتــى بلــوغ الطفــل عامــه الثانــي. تركــز »إســتراتيجية الـــ1000 يــوم 

للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة« علــى أربعــة ســلوكيات رئيســية هــي: 

التأكد من توافر مكان آمن ونظيف للعب األطفال. 

التخلص اآلمن من براز اإلنسان والحيوان.

غسل اليدين في األوقات الحرجة. 

استخدام المياه المعالجة أو المغلية فقط الستهالكها من قبل الطفل.

تتميــز أنشــطة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الرئيســية فــي المجتمعــات المتضــررة مــن ارتفــاع معــدالت نقص التغذيــة بأنها 
مركــزة. إن تعبئــة المجتمعــات المتضــررة وحشــدها مــن أجــل بنــاء المراحيــض هــي إحــدى الطــرق المســتخدمة لتحســين الصــرف الصحــي. 
كمــا أن اســتعمال »القنينــة الصنبــور« أو الـــ Tippy taps أو محطــات غســل اليديــن البســيطة بالقــرب مــن المراحيــض وداخــل المنــازل يعــزز 
مــن ممارســات غســل اليديــن بعــد اســتخدام المرحــاض وقبــل وجبــات الطعــام، وهــو مــا يمثــل هدفــً آخــر مــن أهــداف إســتراتيجية األلــف 

/https://www.spring-nutrition.org :يوم للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة. لمزيد من المعلومات عن المشــروع يرجى زيارة

يقــدم الفصــل الرابــع أمثلــة مختلفــة مــن الميــدان توضــح كيفيــة دمــج التدخــالت فــي مجــال التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــر  ــة المؤث ــدم الرعاي ــي األم/ مق ــتهدفة: ثنائ ــية المس ــة الرئيس ــى المجموع ــز عل ــع التركي ــياقات، م ــتويات والس ــف المس ــى مختل ــة عل العام

والطفــل )الــذي يعانــي مــن ســوء التغذيــة(.
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4- التركيز على تغيير السلوك )الركيزة الثالثة(

تدعــو الركيــزة الثالثــة مــن إســتراتيجية التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى »التركيز علــى تغيير الســلوكيات؛ 
وذلــك ألن توفيــر المعــدات واألجهــزة الماديــة فقــط )الوصــول إلــى الميــاه ومرافــق الصــرف الصحــي( ال يعــود بالنفــع علــى الصحــة 

مــا لــم يكــن مصحوبــً بســلوك صحي مناســب«. 

4-1 ما المقصود بتغيير السلوك؟ ولَم ُيَعدُّ ضروريً؟ 
تعــد عمليــات وتدخــالت تغييــر الســلوك مركــزًا للعديــد مــن مبــادرات المســاعدات اإلنســانية وذلــك فــي مجــاالت تشــغيلية 
متنوعــة جــدًا منهــا: الصحــة، والتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والمــأوى، ورعايــة األطفــال، واألمــن الغذائــي. 
ــر فــي  إن العوامــل الســلوكية والمتغيــرات النفســية االجتماعيــة مثــل المعرفــة، والمواقــف، واألعــراف االجتماعيــة تؤث
ــك  ــي تل ــج ف ــر البرنام ــً ألث ــً« قوي ــون »مضخم ــدًا أن تك ــا جي ــط له ــلوك المخط ــر الس ــادرة تغيي ــن لمب ــالت، فيمك ــة التدخ فاعلي

ــق.106 المناط
تغييــر الســلوك هــو عمليــة استشــارية تســتند إلــى البحــوث لمعالجــة المعــارف، والمواقــف، والممارســات. فهــو يوفــر المعلومــات 
ذات الصلــة، إضافــًة إلــى الدوافــع مــن خــالل إســتراتيجيات معروفــة جيــدًا باســتخدام مزيــج مــن القنــوات اإلعالميــة واألســاليب 

التشــاركية. يمكــن تقســيم عمليــة تغييــر الســلوك إلــى مرحلتيــن: بــدء تغييــر الســلوك، والحفــاظ علــى تغييــر الســلوك.107
أحــد الجوانــب المشــتركة فــي عمــل قطاعــات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة هــو اســتهداف التأثيــر فــي 
ســلوك األفــراد مــن أجــل تعزيــز الممارســات التــي تمنــع نقــص التغذيــة وتحمــي الصحــة؛ لذلــك يناقــش الفصــل الرابــع مــن هــذا 
الدليــل كيفيــة عمــل قطاعــات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة معــً لتحديــد أهــم المجــاالت المشــتركة 
ــد  ــاقها عن ــج واتس ــة المناه ــة، ومواءم ــة الغذائي ــة العام ــم النظاف ــام، وتعلي ــداد الطع ــة إع ــل: كيفي ــلوك؛ مث ــر الس ــز تغيي لتعزي
اســتهداف نفــس الفئــات الســكانية. إن اســتخدام منهــج مدمــج لتغييــر الســلوك مــن شــأنه تقليــل العــبء الزائــد والتعقيد 

فــي التواصــل مــع الجمهــور المســتهدف وزيــادة فــرص اعتمــاد الممارســات التــي تــم تعزيزهــا مــن قبــل المتلقــي. 

ــة  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــج المي ــة لبرنام ــلوكيات التابع ــر الس ــج تغيي ــي برام ــال ف ــاركة األطف ــين مش ــدوق 6: تحس الصن
ــة العام

يمثــل األطفــال 50% أو أكثــر مــن الســكان المتضرريــن مــن األزمــات )وفقــً لبيانــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
لعــام 2013 فإنهــم يمثلــون 48% مــن الالجئيــن الســوريين، و60% مــن الالجئيــن فــي جنــوب الســودان، و49% مــن النازحيــن داخليــً فــي 
ــة  ــة العام ــز النظاف ــلوكيات وتعزي ــر الس ــرة لتغيي ــة كبي ــً( فرص ــى 12 عام ــن إل ــن عامي ــن س ــال )م ــع األطف ــل م ــح العم ــش(. يتي بنغالدي
ــة،  ــم المؤقت ــن التعلي ــل، وأماك ــة للطف ــن الصديق ــدارس، واألماك ــع الم ــراكة م ــك بالش ــق ذل ــن تطبي ــل؛ إذ يمك ــر الطف ــبة لعم المناس
ومراكــز األم والطفــل، وفــي المجتمــع نفســه. تتوفــر مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن األنشــطة التــي تتضمــن األلعــاب، والمســابقات، 

ــوادي. ــب األدوار، والن ولع

يتميــز األطفــال الصغــار بأنهــم أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــن البالغيــن؛ لذلــك فمــن األرجــح أن يتأثــروا بأنشــطة التواصــل وتغييــر الســلوك 
ــة  ــد مجموع ــا تفي ــرى. كم ــات أخ ــة بقطاع ــة أو مرتبط ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة بالمي ــت متصل ــواًء  كان ــر س ــكل أكب بش
متنوعــة مــن المصــادر بــأن األطفــال يمكــن أن يكونــوا ناجحيــن فــي إحــداث تغييــرات فــي ســلوك إخوتهــم األصغــر ســنً وأوليــاء أمورهــم 
والتأثيــر فيهــم؛ لذلــك يتعيــن علــى منفــذي البرامــج النظــر فــي زيــادة مشــاركة األطفــال فــي برامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــر  ــط وغي ــن فق ــرد متأثري ــم مج ــى أنه ــة عل ــة العام ــز النظاف ــطة تعزي ــي أنش ــال ف ــاركة األطف ــى مش ــر إل ــة النظ ــاوز مرحل ــة وتج العام

قادريــن علــى التأثيــر )منظمــة أنقــذوا االطفــال، 2014(.

3
الركيزة
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)ABC( الصندوق 7: نموذج المساعدة في تغيير السلوكيات

)ABC( الجدول 7: النموذج المكون من عشر خطوات للمساعدة في تغيير السلوكيات

النموذج المكون من عشر خطوات للمساعدة في تغيير السلوكيات )ABC( الذي وضعته منظمة العمل ضد الجوع

تحليل طريقة الحياة والممارسات الحالية1
فهم السياق والنقاط المرجعية للسكان: ما ممارساتهم؟ وما معنى هذه الممارسات وعواقبها على المجتمع وعلى حياة 

األفراد؟

ل
لي

ح
لت

ا

تحليل تصورات المجتمع للمشكلة2
ه »المشكلة«؟ هل ُينظر إليها على أنها مشكلة أم مجرد حدث جديد؟  ما تصورهم لما َنُعدُّ

هل ُينظر إليها على أنها حدث مؤقت أم دائم؟

تحليل اإلسناد السببي 3
ما السبب الذي ُتعزى إليه المشكلة؟ هل هو سبب داخلي أم خارجي؟

تحليل مرحلة التغيير 4
هل ينخرط السكان بالفعل في عملية التغيير؟ إذا كانت اإلجابة نعم ففي أي مرحلة هم؟ ومن أو ما الموارد الالزمة لتيسير 

العملية؟ 

تحليل السلوك ومحدداته5
نشير هنا إلى النموذج الذي تم تطويره بواسطة فيشبين وأجزن عام 1975؛ ألنه يعكس صورة مفيدة عن تعقيد السلوك 

المتبع.  

تحليل العوائق والفوائد والموارد الخاصة بعملية تغيير السلوك6
ما الحواجز والعوائق )العملية، واالجتماعية، والثقافية، والنفسية، وغيرها( التي حددها الناس والتي تشكل عقبة أمام 

عملية التغيير؟ وما الفوائد المتصورة حاليا؟ من المجموعات أو الحقائق التي يمكنها تسهيل العملية؟ ما المعروف عن هذه 
الفوائد والعوائق؟ 

قم بتصميم البرنامج )الطرق واألنشطة( مع وضع المعلومات التي تم جمعها في مرحلة التحليل في الحسبان7

م
مي

ص
لت

ا

دعم عملية التغيير، تغيير التدخل وفقً لمرحلة التغيير8
على سبيل المثال: إذا كان الناس في »مرحلة المقاومة« فعليك معالجة أسباب مقاومتهم أواًل.

عليك الرجوع إلى منحنى التغيير الذي تم اقتباسه من نموذج »مراحل الحزن« لكوبلر روس )انظر إلى الملحق 7.8 من الجزء 
األول(.

م
يي

تق
وال

ة 
قب

مرا
ال

استدامة تغيير السلوك، والطقوس، والعادات9
يجب أن تتناسب السلوكيات أو الممارسات الجديدة مع القيم التقليدية والثقافية، كما أن المرحلة االنتقالية ضرورية 

للحفاظ على تغيير السلوك وجعله عادة متبعة. كما يجب التخطيط لنظام المراقبة والمراقبة )الذاتية(.

تقييم عملية تغيير السلوك 10
تقييم العملية والسلوك الذي تغير من خالل التدابير والمؤشرات المناسبة.

وضعــت منظمــة العمــل ضــد الجــوع نموذجــً مكونــً مــن 10 خطــوات للمســاعدة فــي تغييــر الســلوكيات )ABC( بغيــة تحســين 
قدراتهــا فــي تطويــر منهــج أكثــر فاعليــة وتشــاركية واســتدامة فــي تغييــر الســلوك. يمثــل النمــوذج نتيجــة للتحليــل النظــري 
ــرى  ــاذج أخ ــى نم ــتند إل ــه يس ــا أن ــا، كم ــي برامجه ــلوك ف ــر الس ــوع لتغيي ــد الج ــل ض ــة العم ــه منظم ــت ب ــذي قام ــي ال والعمل
قائمــة. لقــد تــم تصميــم نمــوذج المســاعدة فــي تغييــر الســلوك ليكــون دليــاًل عمليــً لتنفيــذ البرامــج التــي تهــدف إلــى تغييــر 
الســلوك. الخطــوات العشــرة المعروضــة فــي الشــكل 14 هــي عناصــر محوريــة يجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم وتطبيــق تداخــالت 
تغييــر الســلوك. فــكل خطــوة تعطينــا معلومــات مهمــة حــول البــدء فــي عمليــة تغييــر الســلوك، وتســهيلها، والمحافظــة على 
ذلــك التغييــر. ُتعــد كل خطــوة ضروريــة لتعزيــز تغييــر الســلوك ولكنهــا ليســت كافيــة بمفردهــا. يمكــن تطبيــق التوجيهــات 
المقدمــة مــن خــالل هــذا المنهــج فــي مختلــف القطاعــات الفنيــة، بمــا فــي ذلــك قطاعــات الصحــة، والتغذيــة، والميــاه، والصرف 

ــة العامة.  الصحي، والنظاف

كتيب المساعدة في تغيير السلوكيات )ABC( التابع لمنظمة العمل ضد الجوع: الجزء األول  ½

gb.pdf_2013_1_http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_abc_part

كتيب المساعدة في تغيير السلوكيات )ABC( التابع لمنظمة العمل ضد الجوع: الجزء الثاني  ½

 _http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Manual_Assisting_behaviour_Change_Part2
pdf.Dec13
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4-2 تحليل العوائق 
تــم تطويــر تحليــل العوائــق عــام 1990 بواســطة تــوم ديفيــس علــى أســاس 
نمــوذج المعتقــدات الصحيــة ونظريــة العمــل المنطقــي. هــذا التحليــل هــو 
أداة للتقييــم الســريع ويســتخدم فــي مشــروعات الصحــة المجتمعيــة 
المحــددات  »لتحديــد  المجتمعيــة  التنميــة  مشــروعات  مــن  وغيرهــا 
الســلوكية المرتبطــة بســلوك معيــن، حتــى يتســنى تطويــر رســائل تواصــل، 
وإســتراتيجيات، وأنشــطة داعمــة أكثــر فاعليــًة فــي تغييــر ذلــك الســلوك 

)مثــل إنشــاء مجموعــات الدعــم، وتغييــر المعاييــر واألعــراف المجتمعيــة، وخلــق األنشــطة البديلــة(.108

يمكــن اســتخدام تحليــل العوائــق فــي بدايــة برنامــج تغييــر الســلوك لتحديــد الرســائل واألنشــطة الرئيســية للتدخــل. كمــا 
يمكــن اســتخدامه أيضــً مــن أجــل فهــم الســبب الــذي يمنــع النــاس مــن إجــراء تغييــر معيــن فــي ســلوكهم مثــاًل، فــي برنامــج 

جــاٍر يركــز علــى الســلوكيات التــي لــم تتغيــر كثيــرًا علــى الرغــم مــن الجهــود المتكــررة لذلــك.

مــا يتــم عملــه فــي تحليــل العوائــق هــو إجــراء مســح باســتخدام أســئلة معينــة لتحديــد المحــددات المحتملــة التــي يمكــن أن 
ــن( النــاس مــن اتخــاذ إجــراءات أو القيــام بأعمــال مــن شــأنها تحســين حياتهــم أو حيــاة أطفالهــم )مثــل ممارســة  تمنــع )أو تمكِّ
ــم  ــي تت ــة الت ــددات المحتمل ــن المح ــددًا م ــر مح ــا عش ــاك اثن ــزل(. هن ــي المن ــاه ف ــة المي ــة أو معالج ــة الحصري ــة الطبيعي الرضاع
دراســتها، ويشــمل ذلــك الكفــاءات أو المهــارات الذاتيــة المتصــورة، والمعاييــر االجتماعيــة المتصــورة، وإمكانيــة الوصــول، والعواقب 
ــي الســلوك. تتــم مقارنــة اإلجابــات المقدمــة مــن مجموعتيــن اثنتيــن، المجموعــة التــي تتبنــى الســلوك  اإليجابيــة المتصــورة لتبنِّ
ــر  ــمى غي ــً وُتس ــة حالي ــد الدراس ــلوك قي ــى الس ــي ال تتبن ــة الت ــمى الفاعلــون أو المنفــذون، والمجموع ــً وُتس ــة حالي ــد الدراس قي
الفاعليــن. تســاعد مقارنــة إجابــات هاتيــن المجموعتيــن فــي تحديــد المحــددات المحتملــة التــي ترتبــط ارتباطــً وثيقــً بالســلوك، 
ــة  ــم العين ــغ حج ــه. يبل ــة علي ــلوك والمحافظ ــي الس ــادة تبن ــل زي ــن أج ــك م ــر، وذل ــي التأثي ــة ف ــر أهمي ــون األكث ــد تك ــمَّ ق ــن َث وم
الموصــى بــه لدراســة تحليــل العوائــق نحــو 45 مــن الفاعليــن و45 مــن غيــر الفاعليــن، وتســتغرق الدراســة بصــورة عامــة مــن يوميــن 

إلــى ثالثــة أيــام. 

يمكــن اســتخدام النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن تحليــل العوائــق إلجــراء التغيــرات الالزمــة فــي تصميــم البرنامــج بهــدف 
الوصــول إلــى مجموعــات معينــة باســتخدام رســائل خاصــة وتذليــل العقبــات والعوائــق المحــددة، ومــن َثــمَّ يصبــح مــن األســهل 

علــى األفــراد تبنــي الســلوك المرغــوب وتنفيــذه.

العرض التقديمي حول عملية تحليل العوائق:  ½
 http://caregroupinfo.org/vids/bavid/player.html

الدليل العملي لتحليل العوائق:  ½
http://www.fsnnetwork.org/practical-guide-conducting-barrier-analysis

استبيانات تحليل العوائق:  ½
0-http://www.fsnnetwork.org/barrier-analysis-questionnaires

تعلم 
المزيد

5- التنسيق بين أصحاب المصلحة )الركيزة الرابعة(
اكتســب إدراك العالقــة بيــن ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة وبيــن الحالــة الغذائيــة، وكذلــك الترابــط والتداخــل 
ــح أن  ــن الواض ــح م ــه أصب ــا أن ــة. كم ــة الماضي ــنوات القليل ــدار الس ــى م ــن عل ــي كال القطاعي ــاًل ف ــً هائ ــا زخم ــل بينهم ــر الحاص الكبي
تحقيــق التحســينات المرجــوة فــي نتائــج صحــة الطفــل والتغذيــة يتطلــب النظــر إلــى الصــورة الكبــرى، وتشــجيع مختلــف 

ــتركة.  ــداف المش ــق األه ــي لتحقي ــكل تعاون ــل بش ــى العم ــة عل ــاب المصلح ــات وأصح القطاع

يمكــن تحديــد مختلــف أصحــاب المصلحــة بوصفهــم شــركاء محتمليــن لتخطيــط األنشــطة المدمجــة وتنفيذهــا اعتمــادًا علــى 
الســياق والوضــع الخــاص داخــل البلــد المعنــي. يمكــن أن يتمثــل أولئــك فــي وكاالت األمــم المتحــدة، والمانحيــن، والمؤسســات 
ــروعات أو  ــج المش ــام بدم ــة بالقي ــة المعروف ــة أو المحلي ــات الوطني ــة، والمنظم ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــة، والمنظم األكاديمي
ــى  ــًة إل ــة، إضاف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــي برام ــرى ف ــات األخ ــع المنظم ــاون م ــة بالتع المعروف
ــع،  ــادة المجتم ــتفيدين، وق ــة، والمس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــن ببرام ــوزارات المتصلي ــي ال ممثل
ورجــال الديــن، ووســائل اإلعــالم، وغيرهــا. يعتمــد اختيــار أصحــاب المصلحــة أو الشــركاء علــى الخصائــص المحــددة للمشــروع 
أو النشــاط، وعلــى الســياق المحلــي. كمــا يمكــن إشــراك أصحــاب مصلحــة مختلفيــن ألغــراض مختلفــة وفــي مراحــل مختلفــة 
مــن المشــروع. ربمــا ال يكــون مــن الممكــن أو المناســب التعامــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المحتمليــن؛ لذلــك ُينصــح 

ــا. ــة وتنفيذه ــطة المدمج ــط األنش ــل تخطي ــة قب ــاب المصلح ــة بأصح ــات المتعلق ــد األولوي ــد وتحدي ــط الجي بالتخطي

http://barrieranalysis.fh.org/annex/Barrier_Analysis_Facilitator_Guide.pdf :»الغذاء من أجل الجوعى )2004( »دليل الميسر لتحليل العوائق  108

محــدد الســلوك هــو الســبب وراء قيــام الشــخص 
فالمحــددات  لذلــك  فعلــه؛  عــدم  أو  مــا  بفعــل 
أو  تحفيــز«  »أدوات  مــن  كاًل  تكــون  قــد  الســلوكية 

ســلبية. وعوائــق«  »حواجــز  أو  إيجابيــة،  ظة»تمكيــن« 
حو

مل

4
الركيزة
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يقــدم الشــكل 15 نظــرة عامــة عــن أصحــاب المصلحــة المحتمليــن الذيــن يمكــن إشــراكهم فــي دمــج برامــج التغذيــة، والميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة اعتمــادًا علــى موقعهــم وخبرتهــم. 

الشكل 15: أصحاب المصلحة ذوو الصلة بدمج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

المياه، 
والصرف الصحي، والنظافة 

العامة أو التغذية        المنسقون       مديرو 
محللو السياسات       شركاء البرنامج              البرامج  

المستشارون الفنيون
مديرو العمليات ورؤساؤها          األطباء    الممرضات      النساء    
المنظمات غير الحكومية المحلية     الباحثون    قادة المجتمع 

ورجال الدين 
الفالحون     الشباب     المعلمون     وسائل اإلعالم    المجتمع 

المدني   منسقو المجموعات     الوزارات   الهيئات 
والسلطات المحلية  مجموعات رعاية األم

عمال الصحة المجتمعية

المياه، 
والصرف الصحي، والنظافة 

العامة
الصحة       التغذية        الزراعة     األمن الغذائي 

والمعيشة
تطوير الطفولة المبكرة وتنميتها      الصحة العقلية 

وممارسات الرعاية
التعليم           الصحة المدرسية     الصحة البيئية 
تغيير السلوك         التواصل والمناصرة       الصحة 

المجتمعية
الحد من مخاطر الكوارث     التكيف مع 

تغيرات المناخ

5-1 تعزيز التواصل والتنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين 
ُيعــد كلٌّ مــن التنســيق القــوي، والتعــاون الوثيــق، والتوعيــة بالمســائل الفنيــة والبرامجيــة المهمــة فــي القطــاع اآلخــر جــزءًا أساســيً 
ــاح العديــد مــن الفــرص خــالل دورة  ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. يمكــن أن تت ــة، والمي مــن البرامــج المدمجــة للتغذي
إدارة المشــروع للعمــل بتــآزر وتجميــع الخبــرات، بــدءًا مــن التقييمــات المشــتركة وصــواًل إلــى المراقبــة، والتقييــم، ووضــع التقاريــر 
المشــتركة. علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن اغتنــام هــذه الفــرص يتطلــب وضــع آليــات اتصــال وتنســيق منتظمــة وفعالــة فضــاًل عــن 

زيــادة تبــادل المعلومــات بيــن القطاعــات. يمكــن تحقيــق ذلــك بطــرق مختلفــة: 

1 تطوير مجموعات العمل أو هيئات التنسيق على مستويات متعددة لتوجيه جهود الدمج مثل: 
تحسين التنسيق وتدفق المعلومات بين المستويات المركزية والمقاطعات.  ½

مراجعة سياسات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة وتحديد فرص المواءمة. ½

ــى  ½ ــوة إل ــة، والدع ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــع المي ــة م ــج التغذي ــة لدم ــتراتيجيات الالزم ــر اإلس ــز أو تطوي تعزي
ــة. ــة ذات الصل ــات اإلقليمي ــة أو الحكوم ــوزارات المعني ــل ال ــن ِقب ــا م ــة عليه الموافق

مراجعــة التقييمــات الحاليــة، واإلحصائيــات الصحيــة، والدراســات، والخبــرات، والتجــارب المحليــة للوصــول إلــى أفضــل  ½
ممارســات التنفيــذ، وتحديــد أولويــات تنفيــذ األنشــطة المدمجــة وكيفيــة تخصيــص المــوارد علــى النحــو األمثــل.

إجراء تقييمات مدمجة، وتحليل المشكالت، و/ أو ضع الحلول.  ½

صياغة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المشتركة.   ½

المثال: 2 إرســاء عالقــات عمــل بيــن موظفــي مشــروعات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة؛ علــى ســبيل 

إقامــة ورش عمــل لتبــادل المعلومــات بيــن مديــري برنامجــّي التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة )إضافًة  ½
إلــى الزمــالء مــن القطاعــات األخــرى( بشــأن المشــروعات الجاريــة، وأولويــات البرامــج، والتحديــات، والدروس المســتفادة. 

علــى المســتوى التشــغيلي: عقــد اجتماعــات أســبوعية لموظفــي مشــروعات التغذية، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة  ½
العامــة لتقديــم تقاريــر بســيطة عمــا تــم إنجــازه وعــرض خطــط األســابيع المقبلــة؛ إذ يمكــن أن يشــجع ذلــك علــى طــرح 

أســئلة مهمــة حــول أنشــطة بعضهــم وتقديــم اقتراحــات للتحســين. 

تصميــم أدوات للمراقبــة وإعــداد التقاريــر بشــكل مشــترك، إضافــًة إلــى وضــع الجــداول البيانيــة الواضحــة وصياغــة خطــط  ½
التواصــل.

3 التدريب المشترك لموظفي مشروعات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 
ــي،  ½ ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــات التغذي ــي قطاع ــن ف ــن الفنيي ــر للعاملي ــً أكب ــتركة فهم ــات المش ــور التدريب ــر حض يوف

ــدى  ــتركة، وم ــروعات المش ــة للمش ــر المختلف ــات، والعناص ــة، والمكون ــالت المدمج ــدف التدخ ــأن ه ــة بش ــة العام والنظاف
ــرى.  ــات األخ ــن القطاع ــالء م ــع الزم ــل م ــاليب العم ــز أس ــروع، وتعزي ــي المش ــاهمتها ف مس

علــى ســبيل المثــال: يمكــن للتدريــب المشــترك علــى تعزيــز فهــم النظافــة العامــة وممارســات تغذيــة الرضــع واألطفــال  ½
الصغــار أن يزيــد مــن مهــارات الموظفيــن.
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4 توقيع مذكرات تفاهم بين مديري برامج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة: 

يســاعد هــذا األمــر فــي تحديــد كيفيــة عمــل البرامــج معــً بطابــع  ½
النقــاط  الوثائــق  هــذه  تتضمــن  أن  يمكــن  كمــا  أكثــر.  رســمي 
ــروع  ــار المش ــي إط ــؤوليات ف ــأن األدوار والمس ــا بش ــق عليه المتف
المشــترك. علــى ســبيل المثــال: مشــاركة قطــاع الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة فــي تحســين البنيــة التحتيــة لبرنامــج 
ــي  ــة ف ــة العام ــات النظاف ــال ممارس ــى إدخ ــل عل ــة والعم التغذي

ــروع. ــة المش منطق

التفاهــم هــو تحديــد  ½ مثــال آخــر لكيفيــة اســتخدام مذكــرة 
العناصــر والمــواد التــي يلتــزم كل قطــاع بتقديمهــا خــالل تنفيــذ 
المشــروع؛ مثــل: التقنيــات، والميســرين، والمــواد الدعائيــة، ومــا 

ــك.  ــى ذل إل

5-2 منهج المجموعات كآلية للتنسيق
ــَة تنســيٍق ُتســمى منهــج المجموعــات فــي محاولــة منهــا لزيــادة التنســيق بيــن   نفــذت األمــم المتحــدة عــام 2006 آلي
الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني وتحســين االتســاق فــي االســتجابة اإلنســانية. المجموعــات هــي جماعــات مــن 
المنظمــات اإلنســانية -ســواء كانــت تابعــة لألمــم المتحــدة أم غيــر تابعــة لهــا- تعمــل فــي كل قطــاع مــن القطاعــات 
ــن  ــة ع ــؤوليات واضح ــل مس ــتيات، وتتحم ــة، واللوجس ــاه، والصح ــال: المي ــبيل المث ــى س ــاني؛ عل ــل اإلنس ــية للعم الرئيس
التنســيق. إن التنســيق الجيــد يعنــي تقليــل الفجــوات والتراكبــات فــي تقديــم المســاعدة، وكذلــك ضمــان تزامــن عمــل 
مختلــف المنظمــات معــً لتحقيــق هــدف مشــترك ومــن َثــمَّ الحصــول علــى اســتجابة أكثــر تماســكً، وفاعليــًة، وكفــاءة. 
ــة  ــذه اآللي ــي أن ه ــا يعن ــا؛ مم ــة به ــة خاص ــة مجموع ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــن التغذي ــكلٍّ م ل
مناســبة لضمــان اتبــاع المنهــج المتســق والمدمــج للقطاعيــن خــالل االســتجابة لألزمــات اإلنســانية. علــى ســبيل المثــال: 
يمكــن اســتخدام منهــج المجموعــات إلشــراك قطاعــات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي 
أنشــطة التخطيــط اإلســتراتيجي المشــترك والمناصــرة، وقبل أي شــيء آخــر؛ ضمان تحديــد أدوار كل قطاع ومســؤولياته 
بوضــوح. مــن المهــم هنــا التأكيــد علــى أنــه ال يوجــد »حــل واحــد يناســب الجميــع« لــإلدارة المشــتركة بيــن المجموعــات. 
ــج  ــار منه ــف اختي ــي أن يتكي ــا ينبغ ــات له ــتجابة المجموع ــا، واس ــا، وتعقيده ــات، ونطاقه ــم األزم ــاوت حج ــرًا لتف ونظ

اإلدارة مــع االحتياجــات، وقــد يتغيــر مــع تطــور االســتجابة علــى المســتوى الوطنــي ودون الوطنــي.109 
الشكل 16: الجماعات اإلنسانية والتنسيق فيما بينها

ا�من الغذائي 
برنامج الغذاء العالمي

منظمة الغذاء العالمية

الصحة
منظمة الصحة العالمية

اللوجستيات
برنامج الغذاء العالمي

التغذية
اليونيسف

الحماية 
والوقاية
UNHCR

الماء والصرف 
الصحي والنظافة 

العامة 
اليونيسف

تنسيق وإدارة 
المعسكرات 

 UNHCR

الشفاء المبكر
UNCP

التعليم 
اليونيسف 

ومنظمة أنقذوا 
ا�طفال

االتصاالت في 
حاالت الطوارئ
برنامج الغذاء 

العالمي

المأوى
المفوضية 
السامية ل�مم 
المتحدة لشؤون 
الالجئين

إعادة البناء

شفاء
ال

االستجابة
الكوارث

الجاهزية واالستعداد

ف
في

التخ

ية
قا

لو
تنسيق ا�غاثة ا

ا�نسانية في 
حاالت الطوارئ

)2016( »UNOCHA« المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

يضطلــع المنســقون الميدانيــون بــدور قــوي فــي ضمــان 
وهــم  الميدانــي.  الصعيــد  علــى  اإلســتراتيجي  الدمــج 
بإمكانهــم أن يحدثــوا فرقــً كبيــرًا إذا مــا قامــوا بتوفيــر 
قيــادة قويــة للمشــروعات وكان لديهــم توقعــات عاليــة 
ــج  ــز الدم ــم تعزي ــا يمكنه ــترك. كم ــل المش ــول العم ح
اآلخريــن  المصلحــة  التشــغيلي داخليــً ومــع أصحــاب 
يمكــن  المثــال:  ســبيل  علــى  البرنامــج.  منطقــة  فــي 
للمنســقين الميدانييــن »دفــع« القطاعــات للتدخــل فــي 
بيانــات  قاعــدة  وجــود  وضمــان  نفســها،  المجتمعــات 
فريــدة لمشــروعات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
خرائــط  رســم  علــى  والتشــجيع  العامــة،  والنظافــة 
مشــتركة لمواقــع التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

ــك. ــى ذل ــا إل ــة، وم ــة العام والنظاف

ظة
حو

مل
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http://( تحــدد مصفوفــة المســؤولية والمحاســبة للتغذيــة، والصحــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة
educationcluster.net/intercluster-topics/evaluating-practice/( المســؤوليات والمســاءلة التــي تقــع علــى عاتــق كل مجموعــة 
خــالل االســتجابة لحــاالت الطــوارئ خاصــة فــي مجــاالت التراكــب المحتملــة، مــن حيــث صلتهــا بالوقايــة مــن األمــراض المعديــة 
ومكافحتهــا. وقــد جــرى وضعهــا وتطويرهــا مــن خــالل عمليــة تشــاورية واســعة النطــاق، ولكــن يمكــن مراجعتهــا وتنقيحهــا 
عنــد الضــرورة علــى المســتوى الميدانــي واضعيــن في الحســبان الســياقات المحــددة والمــوارد المتاحــة. ينبغي اســتخدامها نقطَة 
بدايــٍة للتفــاوض بشــأن المســؤوليات المحــددة وتحســين التنســيق والتعــاون بيــن الموظفيــن الميدانييــن فــي مجــاالت التغذيــة، 
والصحــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أثنــاء عمليــات الطــوارئ. كمــا يجــب مالحظــة أن القــدرات فــي قطاعــات 
ــؤوليات  ــإن المس ــمَّ ف ــن َث ــياق، وم ــالف الس ــف باخت ــد تختل ــة ق ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــة، والتغذي الصح

الخاصــة بــكل نشــاط يمكــن أن تختلــف أيضــً، فالمهــم هنــا هــو وضــوح المســؤوليات وتنســيق جميــع األنشــطة.

6- ضمان حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة )الركيزة الخامسة(

ــدأ  ــز مب ــى »ضمــان وتعزي ــة إل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــتراتيجية التغذي ــن إس ــة م ــزة الخامس ــو الركي تدع
ــتوى  ــى مس ــة وعل ــة والتغذي ــز الصح ــي مراك ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــن المي ــى م ــد األدن ــة الح حزم
ــرف  ــاه، والص ــة المي ــى لحزم ــد األدن ــن الح ــط بي ــدم الخل ــب ع ــة«. يج ــص التغذي ــن نق ــررة م ــات المتض ــي المجتمع ــرة ف األس
الصحــي، والنظافــة العامــة وبيــن »حقيبــة أدوات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة«، التــي عــادة مــا تحتــوي علــى مــواد 
مختلفــة خاصــة بالنظافــة العامــة ومعالجــة الميــاه مثــل أقــراص »األكواتابــس« والصابــون، ويتــم توزيعهــا فــي ســياقات حــاالت 
الطــوارئ. يقــدم هــذا القســم شــرحً تفصيليــً لماهيــة حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــع 
ــكانية  ــة الس ــزام الفئ ــة الت ــب مراقب ــه يج ــى أن ــه إل ــي التنبي ــً. ينبغ ــا عملي ــة تنفيذه ــول كيفي ــات ح ــن التوصي ــة م ــم مجموع تقدي

ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ومتابعتهــا مــن كثــب. المســتهدفة بممارســات حزمــة الحــد األدنــى مــن المي

6-1 حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة لألسرة
يعــرض الجــدول 8 مجموعــة مــن االســتجابات الالزمــة لضمــان توافــر إمكانيــة وصــول األم أو القائــم بالرعايــة واألطفــال )الذيــن 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة( إلــى الميــاه اآلمنــة الصالحــة للشــرب بكميــات كافيــة، والوصــول إلــى مرافــق الصــرف الصحــي المالئمة، 
وكذلــك ضمــان قدرتهــم علــى القيــام بممارســات النظافــة العامــة الجيــدة فــي المنــزل. تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ينبغــي تعديــل 
محتــوى حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لتتــالءم مــع الحــاالت الخاصــة بــكل بلــد 
ــواد  ــلع والم ــزود بالس ــة للت ــاء األولوي ــب إعط ــا يج ــة. كم ــة والثقافي ــادات االجتماعي ــراف والع ــرام األع ــى احت ــًة إل إضاف

المتاحــة فــي الســوق المحليــة لضمــان االســتدامة.

5
الركيزة
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الجدول 8: حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة لألسرة
عناصر حزمة المياه، 

والصرف الصحي، 
والنظافة العامة

أمثلة لألنشطةالمؤشرات

إمكانية الوصول 
إلى مياه الشرب 

اآلمنة
 

- الكمية
- الجودة 
- النقل 

- التخزين 
- االستخدام

يتوفر لألسرة 15 لترًا من الماء لكل شخص  ½
في اليوم خالل األزمات، ويطبق الحد 

األدنى من المعايير الوطنية في األوقات 
األخرى.

تقوم األسرة بمعالجة مياه الشرب )عند  ½
الضرورة(: وجود صفر )0( من أشكال 
اإلشريكية الكولونية البرازية لكل 100 

مل من الماء لدى فحصه عند نقطة 
االستخدام، بما فيها مياه الصنابير ومياه 

حاويات الشرب. 
تقوم األسرة بتخزين مياه الشرب )في  ½

حاويات مغطاة نظيفة( وتقدم ذلك الماء 
)بطريقة ال تتسبب في تلوثه(.

ال يمكن للحيوانات الوصول إلى نقاط  ½
إمداد المياه. 

ال يستغرق جلب المياه أكثر من 30 دقيقة،  ½
مشتملة على وقت االنتظار وكذلك 

التنقل )وقد يشكل ذلك تحديً في بعض 
السياقات الريفية(. 

القيام بالتدريب والمتابعة الخاصة بمعالجة المياه المنزلية  ½
أثناء الزيارات المنزلية أو الزيارات إلى مراكز التغذية. يجب تعزيز 

معالجة مياه الشرب المنزلية بسبب مخاطر التلوث أثناء النقل 
والتخزين حتى في حال وجود نقطة مياه مجتمعية آمنة. 

في سياقات التنمية والتطوير، ينبغي تزويد األسرة بمنتجات  ½
معالجة المياه المنزلية والتخزين اآلمن له من مصادر محلية 

)وهو األفضل(، أو الموردة في حال الحاجة إلى ذلك.110 كما 
يفضل إعطاء مرشحات المياه على إعطاء أقراص األكواتابس 

أو الكلور التي غالبً ما ُتستخدم في حاالت الطوارئ. 
توفير شبكات وأنظمة المياه مثل اآلبار، أو اآلبار المجهزة  ½

بمضخات يدوية على المستوى المجتمعي، أو الوصل بشبكة 
توريد المياه النظامية. ينبغي أن يقترن ذلك بخطط سالمة 

المياه لضمان استمرار تطبيق حلول المياه اآلمنة. 
تركيب أو إعادة إصالح نقاط المياه لتوفير سهولة الوصول  ½

إليها. 
توزيع حاويات مياه الشرب )لألطفال( )صفائح الماء أو  ½

»البيدونات«، وقناني الرضاعة، وغيرها( وكوبين ذوي مقبض 
)لكي يمكن تعليقهما( لشرب الماء وغرفه.

النظافة العامة 

- النظافة 
الشخصية مثل 

غسل اليدين 
- نظافة الغذاء

معرفة األم أو مقدم الرعاية باألوقات  ½
الحرجة111 لغسل اليدين. 

تستخدم األم أو مقدم الرعاية الصابون،  ½
أو الرماد، والمياه لغسل اليدين في 

األوقات الحرجة. 
يتوفر لدى األم أو مقدم الرعاية الصابون  ½

أو الرماد لغسل اليدين في األماكن 
الحساسة )المرحاض ومكان إعداد 

الطعام(.
تستخدم األم أو مقدم الرعاية مياه  ½

الشرب النظيفة لغسل الفاكهة 
والخضراوات، وإعداد األطعمة 

والمشروبات لألطفال.

أنشطة تغيير السلوك لدعم األسرة في ممارسة السلوكيات  ½
الرئيسية للصحة والنظافة العامة. 

رفع الوعي من خالل أدوات المساعدة المرئية والعروض  ½
التشاركية بشأن ممارسات النظافة العامة األساسية. 

دمج رسائل التغذية األساسية مع رسائل الترويج للنظافة  ½
العامة والتثقيف الخاصة بالنظافة العامة للغذاء. 

تقديم أدوات غسل اليدين، أو صنعها في المنزل مثل »القنينة  ½
الصنبور« التي يمكن عملها باستعمال العلب أو القناني ذات 

الغطاء والمثقوبة من األسفل وُتستعمل لغسل اليدين، مع 
توزيع الصابون )450 جرامً لكل شخص/ شهريً(. 

الصرف الصحي 

التغوط بأمان 
وبشكل يحفظ 

الكرامة وبطريقة 
صحية لكلٍّ من 

المستخدم والبيئة

عدم التغوط في العراء من ِقبل أفراد  ½
األسرة. 

عدم وجود براز حيواني أو بشري حول  ½
المنزل وخصوصً حول مناطق لعب 

األطفال. 
تطبيق ممارسات التخلص اآلمن من براز  ½

األطفال. 
وجود نظام لغسل اليدين بالصابون أو  ½

الرماد والمياه في المرحاض أو بالقرب 
منه. 

تستخدم األسرة الصرف الصحي المحسن  ½
بشكل جيد.

تسيطر األسرة على ناقالت األمراض، مثل  ½
البعوض.

التعبئة االجتماعية لتحسين الصرف الصحي )مثل المبادرة  ½
المجتمعية للصرف الصحي الكلي، والتسويق للصرف الصحي، 

والتحول التشاركي للصرف الصحي والنظافة العامة(. 
إعادة إصالح المراحيض أو بناء مراحيض عائلية محسنة )دون  ½

ذباب، أو براز، أو روائح( مع وجود مرافق لغسل اليدين؛ على 
سبيل المثال: يمكن للمستفيدين القيام بذلك من خالل 

المبادرة المجتمعية للصرف الصحي الكلي. 
توزيع حقائب أدوات صيانة المراحيض العائلية )قفازات، ودلو،  ½

وفرشاة، ومجرفة، ووعاء صغير للرماد(. 
بالنسبة للمجموعات السكانية المتنقلة، ينبغي زيادة الوعي  ½

حول الدفن اآلمن للبراز )كالتوعية حول المسافة اآلمنة 
الواجب تركها بين مكان التغوط ونقاط المياه والمنازل، 

ومنهجية الحفر ودفن البراز »مثل حفر القطط«(. 
رفع الوعي بشأن الوقاية من المالريا ومكافحتها، والتخلص  ½

من النفايات وإدارتها بصورة آمنة ومستدامة. 

يمكــن توثيــق المؤشــرات مــن الجــدول 8 عــن طريــق المســوحات )مســوحات المعرفــة والمواقــف والممارســات أو مســوحات 
الصــرف الصحــي أو المالحظــة المباشــرة( لتحديــد النســبة المئويــة )%( مــن األســر التــي تحقــق المؤشــرات.

 ./http://www.who.int/household_water/scheme/products/en :المنتجات وأساليب المعالجة الموصى بها  110
قبل إعداد الطعام أو الطهي، قبل تناول الطعام أو تغذية الطفل، بعد تنظيف الطفل من الغائط وبعد التغوط.  111
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ــات  ــن خدم ــة م ــرة مجموع ــة باألس ــة الخاص ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــن المي ــى م ــد األدن ــة الح ــن حزم تتضم
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إضافــة إلــى التوعيــة بشــأن أهميــة ممارســات النظافــة العامــة اآلمنــة. ال تمثــل هــذه 
»الحزمــة« الوضــع المثالــي، ولكنهــا الحــد األدنــى المطلــوب لمنــع األمــراض المتصلــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة والحفــاظ علــى صحــة األم والطفــل )إضافــة إلــى بقيــة أفــراد األســرة(. يمكــن دعــم المزيد مــن الخدمات وتشــجيعها 
اعتمــادًا علــى المــوارد المتاحــة والســياق المحلــي. ينطــوي ضمــان حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــة  ــاه اآلمن ــى المي ــول إل ــت أن الوص ــد ثب ــم؛ فق ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــة س ــاء معالج ــة أثن ــة خاص ــى أهمي ــرة عل ــة لألس العام
الصالحــة للشــرب أمــر بالــغ األهميــة لكفــاءة العــالج نفســه، وللوقايــة مــن تطــور المزيــد مــن مراحــل نقــص التغذية.112ومــع ذلــك، ال 
يقتصــر الهــدف مــن التدخــالت المدمجــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى مصاحبــة العــالج فحســب، 
بــل يمتــد أيضــً إلــى الوقايــة مــن انتــكاس حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ونقــص التغذيــة بالنســبة لألطفــال اآلخريــن تحــت 
ســن الخامســة فــي المجتمــع؛ ولهــذا يمكــن تطبيــق »حزمــة الحــد األدنــى« علــى النحــو المحــدد علــى جميــع األســر )ســواء كانــت 
تضــم أطفــااًل يعانــون مــن نقــص التغذيــة أم ال(، وذلــك ألنهــا تســتند إلــى الرســائل األساســية لتعزيــز النظافــة العامــة التــي يمكــن 
نشــرها لمنــع نقــص التغذيــة والشــروع فــي تغييــر الســلوك علــى المــدى البعيــد. اعتمــادًا علــى نــوع المشــروع، والســياق )حــاالت 
الطــوارئ أو التنميــة(، والمــوارد المتاحــة يمكــن أن يكــون للتدخــالت منهــج يركــز علــى األســر التــي تعانــي مــن نقــص التغذيــة، 
ــج  ــى منه ــك عل ــة« وكذل ــوء التغذي ــن س ــي م ــذي يعان ــل ال ــة والطف ــدم الرعاي ــي »األم أو مق ــى ثنائ ــز عل ــً التركي وأيض

وقائــي أوســع وأشــمل فــي المجتمعــات التــي يســتمر فيهــا نقــص التغذيــة. 
إن مؤشــر جــودة ميــاه الشــرب علــى مســتوى األســرة هــو »وجــود صفــر مــن أشــكال اإلشــريكية الكولونيــة البرازيــة لــكل 100 
مــل مــاء عنــد نقطــة االســتخدام«. يتســم هــذا األمــر بأهميــة خاصــة عنــد التركيــز علــى األســر التــي تعانــي مــن حــاالت ســوء 
ــع  ــعة )المجتم ــكانية الواس ــات الس ــتهداف الفئ ــد اس ــك، فعن ــع ذل ــن. وم ــن العامي ــت س ــال تح ــم واألطف ــاد الوخي ــة الح التغذي
ــذه  ــي ه ــغيلية. ف ــة التش ــن الناحي ــه م ــب تحقيق ــن الصع ــد، وم ــن الح ــد ع ــكل زائ ــوح بش ــري طم ــال الصف ــدو أن االحتم ككل( يب
الحالــة ســيركز الهــدف الرئيســي علــى ضمــان وجــود مصــدر أو نظــام آمــن وســليم للميــاه علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، ومــن 
َثــمَّ تحســين نوعيــة الميــاه عنــد نقطــة االســتخدام مــن خــالل أســاليب مختلفــة لمعالجــة الميــاه المنزليــة تتــالءم مــع الســكان 
ومــع الســياق الخــاص. يمكــن أن يكــون تحســن نوعيــة الميــاه )نقصــان اإلشــريكية الكولونيــة البرازيــة( مؤشــرًا جيــدًا لمراقبــة نجــاح 
أنشــطة تعزيــز النظافــة العامــة. عــالوة علــى ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن برامــج تعزيــز النظافــة العامــة غالبــً مــا تركــز علــى جمــع 
الميــاه، ومعالجتهــا، وتخزينهــا؛ لذلــك فــإن هنــاك حاجــة إلــى منهــج يكــون أكثــر توازنــً لصالــح الجوانــب األخــرى مثــل غســل اليديــن، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الغذائيــة. لتحقيــق تغطيــة واســعة ومــن َثــمَّ الحصــول علــى نتائــج واضحــة مــن حيــث خفض 
األمــراض المرتبطــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــإن أنشــطة التوزيــع ال تشــكل ســوى جــزء مــن الحــل. ينبغــي 
أن يوضــع فــي الحســبان أن احتمــال اســتمرار النــاس فــي اســتخدام المراحيــض أو محطــات غســل اليديــن وصيانتهــا يقــل إذا لــم 
يقومــوا هــم بأنفســهم ببنائهــا، أو علــى األقــل المشــاركة فــي تكلفتهــا؛ ولذلــك ينبغــي أن تركــز التدخــالت القائمــة علــى 
برامــج دعــم األســرة فــي تفعيــل ســلوكيات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المطلوبــة وممارســتها بشــكل 
ــرب  ــاه الش ــة مي ــة معالج ــباب أهمي ــة أس ــس، ومناقش ــراص األكواتاب ــتخدام أق ــة اس ــح طريق ــال: توضي ــبيل المث ــى س ــي. عل عمل
مــع أفــراد األســرة، وتتبــع عــدد األســر التــي قــررت شــراءها فــي النهايــة. وعنــد الضــرورة -كمــا هــو الحــال فــي حــاالت الطــوارئ- 
يمكــن تنظيــم عمليــات التوزيــع لتلــك االقــراص. وحالمــا يتــم وضــع حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة قيــد التنفيــذ علــى مســتوى األســرة ينبغــي متابعــة األحــوال ومراقبتهــا بشــكل منتظــم. تتوافــر أداة بســيطة )قائمــة 
مرجعيــة( تتضمــن المؤشــرات الرئيســية التــي يمكــن أن تســاعد فــي التحقــق مــن توافــر حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة لــدى األســرة، وكذلــك التحقــق مــن كونهــا تعمــل. تتوفــر هــذه األداة فــي قســم المــوارد البرامجيــة 

فــي نهايــة هــذا الدليــل. 

6-2 حزمة الحد األدنى للماء، والصرف الصحي، والنظافة العامة المتعلقة بمرافق التغذية والمرافق الصحية
ــة  ــن األهمي ــة م ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــوء دم ــي ض ف
بمــكان التمييــز بيــن نوعيــن مــن مراكــز التغذيــة واســتهدافهما بالتدخــالت المناســبة لــكل 

نــوع علــى ِحــدة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة:
المرافــق الصحيــة لمرضــى القبــول التــي يتــم فيهــا تقديــم العــالج المكثــف 
فــي المستشــفى أو المركــز الصحــي )فــي حالــة العزلــة الجغرافيــة أو البعــد عن 
ــاد  ــة الح ــوء التغذي ــاالت س ــة لح ــة الطبي ــة والرعاي ــر اإلقام ــع توفي ــفى( م المش

الوخيــم والمتوســط التــي تترافــق مــع المضاعفــات الطبيــة.
مراكــز البرامــج العالجيــة لمرضــى العيــادات الخارجيــة لحــاالت ســوء التغذيــة 
الحــاد الوخيــم أو المتوســط، مثــل مراكــز إعــادة التأهيــل الغذائــي لمرضــى 
العيــادات الخارجيــة الذيــن هــم فــي حالــة حرجــة، أو مراكــز التغذيــة التكميليــة 
ومراكــز إعــادة التأهيــل الغذائــي لمرضــى العيــادات الخارجيــة     الذيــن هــم 
فــي حالــة متوســطة، أو مراكــز التغذيــة والمراكــز الصحيــة دون إقامــة )الزيــارة 

ــر مــن األحيــان بعــد رحلــة طويلــة(. ©لبضــع ســاعات ولكــن فــي كثي
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الصورة 1: المياه المعالجة بالكلور لرعاية المرضى المقبولين في المنشأة الصحية 
والمصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم
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فــي المناطــق النائيــة -حيــث تكــون البنيــة التحتيــة ضعيفــة، مــع وجــود محدوديــة للوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة- يتــم تكويــن 
فــرق متنقلــة لتحديــد األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم والمتوســط ومعالجتهــم علــى الفــور، وكذلــك 
إحالــة الحــاالت التــي تحتــاج إلــى رعايــة خاصــة إلــى المراكــز الصحيــة المناســبة. يجــب دعــم هــذه العيــادات المتنقلــة أيضــً بحزمــة 

الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المناســبة )الجــدول 9(.  
مــن الجديــر بالمالحظــة أن مجموعــة اســتجابات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تعتمــد علــى هيــكل مركــز 
التغذيــة ووظيفتــه )العيــادات المتنقلــة، أو العيــادات الخارجيــة، أو مرضــى القبــول(. حتــى يتــم التصــدي الفعــال لنقــص خدمــات 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة والمرافــق الغذائيــة ينبغــي تقديــر حجــم المشــكلة 
بحيــث يجــب جعــل األولويــة لإلجــراءات الالزمــة لتلبيــة أكبــر االحتياجــات؛ لذلــك يجــب إجــراء تقييــم ألوضــاع الميــاه، والصــرف 

الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة، ومتابعــة الموقــف ومراقبتــه بصــورة منتظمــة. 

الجدول 9: حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة للمراكز الصحية ومراكز التغذية

عناصر حزمة المياه، 
والصرف الصحي، 
والنظافة العامة

أمثلة لألنشطةالمؤشرات

إمكانية الوصول إلى 
مياه الشرب اآلمنة

 

- الكمية

- الجودة 

- النقل 

- التخزين 

- االستخدام

 تحتوي مياه الشرب على كلور متبقٍّ بنسبة 0.5 - 1 مليجرام/ لتر،  ½
أو على اإلشريكية الكولونية البرازية بنسبة صفر/ 100 مل ماء 

في حالة استخدام معالجات أخرى للمياه. 

 سعة تخزين المياه الكافية )5 لترات/ لمريض العيادات الخارجية/  ½
اليوم، و40 لترًا/ المريض المقبول في المشفى/ اليوم(. 

 عدم وجود مراحيض في حدود 30 مترًا على األقل من مصدر  ½
المياه.

 للمرضى المقبولين في المنشأة الصحية فقط: 45 إلى  ½
90 لترًا/ المريض/ اليوم )بما في ذلك المياه للشخص المرافق(، 

ويمكن بداًل من ذلك استخدام المعايير القومية ومعايير 
منظمة الصحة العالمية كمرجع. 

نقاط توزيع المنتجات الغذائية )الغذاء غير المجهز(: 0.5 لتر/  ½
الشخص/ اليوم. 

نقاط توزيع المنتجات الغذائية )المواد الغذائية الُمعدة في  ½
الموقع(: 15 لترًا/ الشخص/ اليوم.

بناء القدرات وتدريب موظفي الصحة؛ إذ يمكن أن  ½
يساهم ذلك في استدامة التدخالت. 

صيانة نقاط غسل اليدين بالمياه المعالجة النقية  ½
والصابون، وتركيب أنظمة الصرف الصحي أو 

تخصيص أوعية لجمع ماء الصرف الصحي. 

بناء أماكن االستحمام )الدش( مع الفصل وفق  ½
الجنس ووجود التصريف إلى الحفر الفنية.

بناء مناطق لتنظيف األطباق، وأخرى لتجفيفها.  ½

تعزيز الممارسات األساسية للصحة العامة: غسل  ½
اليدين بالماء والصابون في األوقات الحرجة، وصيانة 
المراحيض وتنظيفها، والتأكد من عدم وجود البراز 

في جميع المنشآت، وتوضيح التقنيات المالئمة 
لمعالجة مياه الشرب المنزلية وحمايتها. 

توزيع حقائب معالجة المياه والنظافة العامة  ½
المنزلية على األمهات في بداية المعالجة )لمرضى 

العيادات الخارجية( وحين مغادرة مركز التغذية 
)500 جرام صابون لغسل اليدين، وعبوة لحمل المياه 

)بيدونة(، ومنتجات معالجة المياه المنزلية التي 
تكون كافية لمدة شهرين على األقل(.

النظافة العامة 

- النظافة الشخصية 
مثل غسل اليدين 
بالماء والصابون أو 

فرك اليدين بمادة ذات 
أساس كحولي

- نظافة الغذاء

توفر الصابون في جميع المنشآت.  ½

يتوفر في نقطة غسل اليدين 20 لتر ماء بحد أدنى، وتكون  ½
مجهزة بالمياه النقية والصابون )أو ≤ 50 ملجم/ لتر من بقايا 

الكلور الحر FRC في جميع األوقات(.

غسل اليدين بالماء والصابون، أو فرك اليدين بمادة ذات أساس  ½
كحولي. 

توفر الملصقات واإلعالنات المرئية التي تحتوي على معلومات  ½
محدثة في المراكز الصحية في النقاط المناسبة لذلك )غرف 

االنتظار والمراحيض(. 

تنظيم جلسات منتظمة لتعزيز النظافة العامة. ½

للمرضى المقبولين في المنشأة الصحية فقط:

50 شخصً بحد أقصى/ مكان االستحمام/ اليوم.  ½

وجود أماكن خاصة لالستحمام )دش( مع الفصل حسب  ½
الجنس. 

أن تكون أماكن االستحمام مضاءة لياًل.  ½

وجود أماكن للتنظيف ومناطق للتجفيف، مع عزلها عن مناطق  ½
وجود أواني الطبخ. 

مناطق الغسيل مجهزة بصرف صحي مناسب بشكل يمنع  ½
ركود الماء، كما يمنع دخول الحيوانات. 

توفر أماكن وأدوات نظيفة إلعداد الحليب العالجي. ½

أنشطة تغيير السلوك لدعم األسرة في ممارسة  ½
السلوكيات الرئيسية للصحة والنظافة العامة. 

رفع الوعي من خالل أدوات المساعدة المرئية  ½
والعروض التشاركية بشأن ممارسات النظافة 

العامة األساسية. 

دمج رسائل التغذية األساسية مع رسائل الترويج  ½
للنظافة العامة والتثقيف الخاصة بالنظافة العامة 

للغذاء. 

تقديم أدوات غسل اليدين، أو صنعها في المنزل  ½
مثل »القنينة الصنبور« التي يمكن عملها باستعمال 

العلب أو القناني ذات الغطاء والمثقوبة من 
األسفل وُتستعمل لغسل اليدين، مع توزيع 

الصابون )450 جرامً لكل شخص/ شهريً(. 
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الصرف الصحي 

التغوط بأمان، وبشكل 
يحفظ الكرامة، 
وبطريقة صحية 

لكلٍّ من المستخدم 
والبيئة

عدم التغوط في العراء حول المراكز الصحية.  ½

مراحيض خالية من خطر العدوى )محمية ضد مياه الجريان  ½
السطحي والمطر الشديد والفيضانات(، وتوفر الحد األدنى 

للمسافة بين مصدر المياه والمرحاض التي تبلغ 30 مترًا، ووجود 
مسافة عازلة بـ1.5 متر فوق طبقة المياه الجوفية، ووجود 

مسافة أكثر من 30 مترًا بين المرحاض وأماكن إعداد الغذاء أو 
واستهالكه، وسهولة الوصول إلى تلك المراحيض. 

بالنسبة للمرضى المقبولين في المنشأة الصحية: 20  ½
شخصً بحد أقصى/ المرحاض/ اليوم. 

بالنسبة لمرضى العيادات الخارجية: 4 مراحيض بحد أدنى  ½
)في المناطق النائية والريفية، مرحاضان على األقل مع الفصل 

حسب الجنس(.

مراحيض منفصلة للمرضى والعاملين.  ½

مراحيض منفصلة وفقً للجنس )رجال أو سيدات(. ½

توافر النونيات لألطفال الصغار. ½

وضع نفايات المنشآت الصحية في حاويات المخلفات المختلفة  ½
)البالستيكية أو المعدنية( اعتمادًا على النوع: مخلفات غير حادة 

وغير عضوية، مخلفات عضوية، مخلفات حادة. 

عدم وجود نفايات طبية ظاهرة غير معالجة في المكان.  ½

عدم وجود أماكن مناسبة لتكاثر البعوض في نطاق مساحة  ½
نصف قطرها 3 كيلومترات حول المركز الصحي.

ة التي يشغلها المرضى بالناموسيات  ½ تجهيز جميع اأَلِسرَّ
المشبعة بالمبيدات.

إنشاء مراحيض مالئمة، وعدم وجود براز أو ذباب  ½
أو روائح، مع الفصل حسب الجنس، وتوفير نقاط 

لغسل اليدين. 

توفير مراحيض مضاءة لياًل يتم تنظيفها يوميً  ½
بمحلول الكلور )0.2%(. ال ينبغي وضع قناني الكلور 

في المرحاض الذي هو على شكل حفرة في 
االرض. 

توزيع النونيات لألطفال الصغار، أو المجرفة لجمع  ½
البراز والتخلص منه في المراحيض. 

إنشاء مناطق للتخلص من النفايات محاطة بجدران  ½
أو سياج. 

تنظيف حفر النفايات، وصناديق القمامة، وصناديق  ½
النفايات الطبية، والمحارق، وغيرها وصيانتها 

أسبوعيً.

تنظيف البرك، والمياه الراكدة، وغيرها؛ وذلك للحد  ½
من مواقع تكاثر البعوض حول المرافق الصحية.

المثال الرابع من الميدان 

ضمان حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية في مالي 
ــين  ــل تحس ــن أج ــام 2013 م ــذ ع ــيغو من ــة س ــي منطق ــي ف ــي مال ــة ف ــة العام ــة والنظاف ــع وزارة الصح ــراكة م ــان )Tdh( بالش ــة أرض اإلنس ــل مؤسس تعم
التغذيــة فــي 376 قريــة فــي مقاطعتــي مآســينا ومــاركاال وذلــك بدعــم مــن المفوضيــة األوروبيــة المديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة 
المدنيــة )إيكــو(، واليونيســف، واالتحــاد السويســري للميــاه والصــرف الصحــي. وإضافــة إلــى مبــادرات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المجتمعية 
يشــجع المشــروع القائــم علــى وجــود أنظمــة الحــد األدنــى والمســتوى األساســي لخدمــات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي 33 مرفقــً مــن 

مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة، ويشــمل ذلــك تقديــم الدعــم للموظفيــن الطبييــن الحكومييــن ورابطــات اإلدارة القرويــة )ASACO( مــن أجــل: 
ــة،  ــتراتيجية التغذي ــي إس ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة المي ــن حزم ــى م ــد األدن ــق الح ــة لتحقي ــق الصحي ــة للمراف ــة التحتي ــر البني تطوي والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة. 1
ــب  ــم التدري ــك دع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة البيولوجي ــات الطبي ــر، وإدارة النفاي ــة، والتطهي ــة العام ــوالت النظاف ــول بروتوك ــة ح ــات تدريبي ــم أدوات وكتيب تقدي 2

والتعلم في موقع العمل. 
3 مراقبة المخاطر على الصرف الصحي البيئي في المرافق الصحية باستخدام أداة التقييم الذاتي مع السلطات الصحية اإلقليمية في سيجو.

تركــز أداة المراقبــة علــى ممارســات النظافــة العامــة واســتخدام البنــى التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي، مــع إيــالء اهتمــام خــاص بأجنحــة الــوالدة، 
ووحــدات المعالجــة الغذائيــة لمرضــى العيــادات الخارجيــة، ووحــدات التثقيــف الخاصــة باألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. ُتمكــن 
ــة المشــتركة الدوريــة لمديريــة الصحــة اإلقليميــة فــي ســيجو مــن تحليــل اتجاهــات المخاطــر ودعــم عمليــة اتخــاذ القــرارات وإعــداد التقاريــر حــول  الرقاب

التقــدم المحــرز. 
المرحلة الحالية )حتى أغسطس/ آب 2017(

تتطلــب دورة المشــروع الحاليــة رفــع مســتوى مشــاركة مديريــة الصحــة اإلقليميــة وموظفــي المرافــق الصحيــة فــي عمليــة المراقبــة فــي ضــوء المعاييــر 
المقترحــة مــن قبــل برنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة، والعمــل العالمــي لتوفيــر الوصــول الشــامل بحلــول 
عــام 2030 تحــت قيــادة منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف )www.washinhcf.org(.. تعــد مؤسســة أرض اإلنســان عضــوًا فــي فريــق عمــل المراقبــة، وســوف 

تختبــر المؤشــرات المقترحــة وتطبيقــات جمــع البيانــات فــي مالــي. كمــا ستســتمر مؤسســة أرض اإلنســان أيضــً فــي: 
1 دعم رابطات اإلدارة القروية في إدارة حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، بما في ذلك اإلدارة المالية والصيانة.

 دعم التدريب وتشجيعه لجميع موظفي المرافق الصحية على إدارة النفايات الطبية القائمة على المرافق.
تبادل كتيبات المشروع وأدوات المراقبة ومشاركتها مع المجتمع على المستوى الوطني.  2

ــا فاســو،  ــرات المتحصــل عليهــا فــي مالــي مــع برامــج مؤسســة أرض اإلنســان المماثلــة الموجــودة فــي بنغالديــش، وبوركين ــادل الخب كمــا ســيتم تب
ــال. ــا، والنيب ــا، وموريتاني وغيني

لمزيــد مــن اإلرشــادات المفصلــة انظــر إلــى دليــل منظمــة العمــل ضــد الجــوع )2014، التحديــث 2016(  ½
»الحــد األدنــى مــن المعاييــر واإلرشــادات الخاصــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة للمرافــق 

الصحيــة الريفيــة والمراكــز الغذائيــة فــي البيئــات التــي تعانــي مــن فقــر المــوارد«. 

تعلم 
المزيد

3
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الجدول 10: حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة للعيادات المتنقلة

عناصر حزمة المياه، 
والصرف الصحي، 
والنظافة العامة

أمثلة لألنشطةالمؤشرات

إمكانية الوصول إلى 
مياه الشرب اآلمنة

 - الكمية

- الجودة 

- النقل 

- التخزين 

- االستخدام

توفر مياه الشرب: 0.5 - 1  ½
مليجرام/ لتر من بقايا الكلور 

الحر.

عدم وجود مراحيض في نطاق  ½
30 مترًا على األقل من نقاط 

المياه.  

تعزيز معالجة المياه المنزلية.  ½

كلورة )تطهير( المياه الصافية )وحدات العكورة > 20( باستخدام محلول  ½
HTH أو أقراص األكواتابس أو الكلور. 

معالجة المياه العكرة )وحدات العكورة ≤ 20( بأكياس من مطهر المياه  ½
.P&G

وجود منشآت محمية لتخزين المياه.   ½

النظافة العامة 

- النظافة الشخصية 
مثل غسل اليدين بالماء 
والصابون، أو فرك اليدين 

بمادة ذات أساس كحولي 

- نظافة الغذاء

توفر الصابون في جميع  ½
المنشآت. 

توفر الملصقات المرئية،  ½
وتقديم جلسات منتظمة 

لتعزيز النظافة العامة ودعمها. 

توفر الماء والصابون في نقاط غسل اليدين بشكل دائم.  ½

تعزيز الممارسات األساسية للنظافة العامة: غسل اليدين بالماء  ½
والصابون في األوقات الحرجة، وصيانة المراحيض وتنظيفها، والتأكد من 

عدم وجود البراز في المنشآت، وتقديم عروض تشرح التقنيات الخاص 
بمعالجة المياه المنزلية الصالحة للشرب وحمايتها. 

توزيع حقائب النظافة العامة المنزلية على األم أو مقدم الرعاية في  ½
بداية المعالجة )500 جرام صابون لغسل اليدين، وعبوة لحمل المياه 

)بيدونة(، ومنتجات معالجة المياه المنزلية تكفي لمدة شهرين على 
األقل(.

الصرف الصحي 

التغوط بأمان، وبشكل 
يحفظ الكرامة، 

وبطريقة صحية لكلٍّ من 
المستخدم والبيئة

عدم التغوط في العراء حول  ½
موقع التدخل. 

وجود منطقة مخصصة  ½
للمراحيض وتوفر النونيات 

لألطفال الصغار.

التخلص بشكل مالئم من  ½
المخلفات.

إنشاء منطقة مراحيض صحية للمرضى مع توفر النونيات لألطفال  ½
الصغار. 

توزيع النونيات لألطفال الصغار و/ أو المجرفة لجمع البراز والتخلص منه  ½
في المرحاض. 

ضمان التخلص المناسب من المخلفات المتولدة أثناء القيام باألنشطة. ½

ــة مــن المراكــز الصحيــة  ــد النســبة المئوي ــق إجــراء المســوحات لتحدي ــن 9 و10 عــن طري يمكــن توثيــق المؤشــرات فــي الجدولي
والمراكــز الغذائيــة التــي تلبــي الحــد األدنــى مــن هــذه المعاييــر. 

يضــم قســم المــوارد البرامجيــة قائمــًة مرجعيــة بســيطة تضــم المؤشــرات الرئيســية المعنيــة بالتحقــق مــن توافــر حزمــة الحــد األدنــى 
ــك األداة  ــتخدام تل ــً اس ــن أيض ــا، ويمك ــة وصالحيته ــة والتغذي ــز الصحي ــي المراك ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــن المي م

لتصنيــف المرافــق وفقــً لحاجتهــا إلــى التدخــل. 
ــة  ــات الطبي ــن النفاي ــص م ــا، والتخل ــورة وتجديده ــاه المكل ــداد المي ــاه، وإع ــدادات المي ــرق إم ــى ط ــن عل ــن مدربي ــن موظفي ــب تعيي يج

ــة(.  ــادات المتنقل ــافي، والعي ــة، والمش ــادات الخارجي ــة )العي ــق الصحي ــع المراف ــي جمي ــة ف والصلب

ــي  ــاهم ف ــا تس ــة بوصفه ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــن المي ــى م ــد األدن ــة الح 6-3  حزم
ــم  ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــالج س ع

ــد  ــة الح ــذ حزم ــب تنفي ــة، يج ــص التغذي ــن نق ــة م ــتراتيجيات الوقاي ــتكمال إس ــي اس ــه ف ــذي تلعب ــي ال ــدور األساس ــى ال ــًة إل إضاف
األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لدعــم معالجــة نقــص التغذيــة الحــاد بجميــع أشــكاله )ســوء التغذيــة 

الحــاد الوخيــم والمتوســط(. 
ــة  ــوء التغذي ــالج س ــي ع ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــر المي ــج عناص ــة دم ــات أهمي ــى إثب ــات إل ــن الدراس ــد م ــعت العدي س
الحــاد الوخيــم والقيمــة المضافــة إليــه. علــى ســبيل المثــال: أجــرت منظمــة العمــل ضــد الجــوع فــي عــام 2013 فــي جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة دراســة مقارنــة لتقييــم مــا إذا كان إلضافــة منتجــات معالجــة الميــاه فــي نقطــة االســتخدام علــى المســتوى األســري آثــار 
إيجابيــة فــي الشــفاء الغذائــي للمعالجــة القياســية لألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم؛ فقــد أشــارت النتائــج إلــى 
أن مــدة إقامــة أطفــال المجموعــة المســتفيدة مــن التدخــل فــي برنامــج العــالج كانــت أقصــر مقارنــًة بالمجموعــة الضابطــة )26.4 يومــً 
مقابــل 30.4 يومــً(. كمــا كان متوســط الزيــادة اليوميــة فــي الــوزن أعلــى ضمــن مجموعــة التدخــل مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة، بواقــع 
7.3 جرامــات/ كيلوجــرام/ يــوم مقابــل 6.6 جرامــات/ كيلوجــرام/ يــوم علــى التوالــي. وقــد ُقــدر أيضــً أن خفــض 4 أيــام فــي مــدة العــالج 
ســيكون قــادرًا علــى تغطيــة نحــو 90% مــن التكلفــة اإلضافيــة إلدخــال أجهــزة تنقيــة الميــاه. كمــا ُتجــري منظمــة العمــل ضــد الجــوع 
ــل بديلــة لتحســين نوعيــة الميــاه المنزليــة، التــي مــن  فــي الباكســتان والتشــاد حاليــً دراســات علــى عينــات بأحجــام أكبــر وخيــارات تدخُّ

المفتــرض أن تدعــم بقــوة األدلــة حــول هــذا الموضــوع.  
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تشمل إدارة سوء التغذية الحاد الوخيم مستويين من التدخل: 

العالج المتنقل )الجوال(: يتم تشخيص سوء التغذية الحاد الوخيم وتقديم 
جرعات العالج في الوحدة الصحية، ولكن األسرة هي من تتكفل بالرعاية في 

العالج الجوالالمنزل.
التشخيص ا ٤٥ يوًماالرعاية المدة: وسطّيً

يتكون دعم العالج الجوال لحاالت سوء التغذية الحاد الوخيم بشكل 
أساسي من إمداد األسر المتضررة بحزمة خدمات الحد األدنى من المياه، 

والصرف الصحي، والنظافة العامة لضمان الوصول اآلمن إلى إمدادات الماء 
والنظافة العامة خالل مدة العالج: 

450 جرامً من الصابون/ الشخص/ الشهر لكل فرد من أفراد األسرة حتى  ½
نهاية فترة معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم. 

المواد االستهالكية الالزمة لضمان نسبة تعكر >NTU 5 ورواسب الكلور  ½
المتبقية ≤0.5 ملجم/ لتر في مياه الشرب لألسرة.

دلو سعة 20 لترًا مزود بغطاء وصنبور.113 ½
عبوة صلبة )بيدونة( سعة 20 لترًا ذات غطاء.114  ½

التشخيص الرعاية
العالج الجوال

ا ٤٥ يوًما المدة: وسطّيً

العالج المكثف/ المرضى المقبولون في المنشأة الصحية )ُيقدر بنحو %15 
من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم(: عند تشخيص المضاعفات الشديدة 

يتم استضافة المريض في المنشأة الصحية حتى االنتهاء من معالجة 
المضاعفات. وبمجرد االنتهاء من معالجتها يبدأ المريض في تلقي العالج 

الجوال المنتظم.115 

العالج الُمَكثَّف
التشخيص 

والرعاية
ا ١٥ يوًما المدة: وسطّيً

في إطار معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم تتكون حزمة خدمات الحد 
األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة من تأمين الخدمات التالية 

متضمنة اختبار الشهية على األطفال الذين يتم قبولهم كمرضى قبول:  
الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة.  ½
غسل اليدين بالماء النقي والصابون. ½

العالج الُمكثَّف
التشخيص 

والرعاية
ا ٤٥ يوًما المدة: وسطّيً

يمكن أن يشمل العالج مخرجات ونتائج طويلة األمد مكرسة للعناية المركزة ومعالجة األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم مع 
وجود المضاعفات. انظر أيضً حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة الخاصة بمراكز التغذية والصحة، وكيفية 

تعزيز الوصول إلى خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مرافق المرضى المقبولين أو المشافي.
يمكن إكمال حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة 

العامة عن طريق التدخالت اإلضافية مثل »الحزمة الموسعة أو الكاملة« 
بحيث يتوسع هذا التدخل ليصل إلى حزمة إضافية تتجاوز المدة المحصورة 
بمعالجة سوء التغذية الحاد الوخيم، وتمتد حتى نهاية فترة الخطر العالي 
من االنتكاس )60 يومً في المتوسط(. تتكون هذه الحزمة الموسعة بشكل 

أساسي من تجديد اإلمدادات بالمواد االستهالكية المتعلقة بالوصول إلى 
المياه اآلمنة وممارسات النظافة العامة )انظر أيضً إلى المياه، والصرف 

الصحي، والنظافة العامة، متابعة ومراقبة حاالت انتكاس سوء التغذية الحاد 
الوخيم في الفصل الرابع(.

فترة الخطر العالي من االنتكاس

ا ٦٠ يوًما بعد المعالجة المدة: وسطّيً

المصدر: المفوضية األوروبية، المديرية العامة لدائرة المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية )إيكو( )2016(

تتكون الحزمة الموسعة من:
450 جرامً من الصابون شهريً لكل فرد من أفراد األسرة.

المــواد االســتهالكية لضمــان الحصــول علــى النتائــج التاليــة التــي تخــص المــاء: وحــدات تعكــر >5، ورواســب الكلــور المتبقيــة ≤0.5 ملجــم/ لتــر 
فــي ميــاه الشــرب، وذلــك لكميــة 15 لتــرًا/ الشــخص/ اليــوم لــكل فــرد فــي األســرة حتــى نهايــة فتــرة الخطــر العالــي مــن االنتــكاس )60 يومــً فــي 

المتوسط(.116
ال يمكــن اعتبــار هــذا التدخــل التكميلــي إســتراتيجية قائمــة بحــد ذاتهــا، ويجــب اعتبــاره فرصــة لتوســيع نطــاق الرعايــة المتضمنــة 

فــي حزمــة الحــد األدنــى للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.

113  إضافة إلى دلو آخر سعة 20 لترًا )مزود بغطاء( ومرشح للمعالجة المسبقة للمياه الشديدة العكورة. 
مقــال الموضوعــات الفنيــة الخــاص بالمفوضيــة األوروبيــة، المديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة )إيكــو( )2016( »خالصــة التغذيــة، والميــاه، والصــرف    114

الصحي، والنظافة العامة«. 
مقــال الموضوعــات الفنيــة الخــاص بالمفوضيــة األوروبيــة، المديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة )إيكــو( )2016( »خالصــة التغذيــة، والميــاه، والصــرف   115

الصحــي، والنظافــة العامــة«.
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ــة  ½ ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــن برام ــج بي ــة والدم ــين المواءم إن تحس
ــر  ــد أكب ــادة الفاعليــة مــن حيــث التكلفــة، واالســتدامة، وخلــق فوائ ــر وزي ــح تعظيــم األث يتي

للمســتفيدين. 

توفــر الخرائــط المدمجــة لمؤشــرات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة  ½
ــة، وتمّكــن مــن فهــم احتياجــات الســكان  معلومــات محــددة وخاصــة بالســياق تســتند إلــى األدل

بشــكل أفضــل، وتضمــن  الدمــج الجغرافــي المرّكــز للتدخــالت. 

تســاعد التقييمــات المشــتركة لمختلــف القطاعــات الفنيــة والتشــغيلية فــي تكويــن فهــم أكثــر  ½
شــمواًل للوضــع القائــم وتشــجيع االســتجابة المدمجــة. 

يمكــن أن تتخــذ صياغــة األنشــطة المدمجــة شــكل بنــاء مشــروع مدمــج مشــترك أو دمــج  ½
األهــداف، واألنشــطة، والمؤشــرات الخاصــة بقطــاع معيــن فــي مقتــرح مشــروع قطــاع آخــر 
)علــى ســبيل المثــال: إدراج المؤشــرات الُمراعيــة للتغذيــة مثــل وزن الطفــل أو طولــه، وفقــر الــدم فــي 

ــة(.  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــروعات المي مش

الســكان المســتهدفون ذوو األولويــة هــم المجتمعــات، واألســر، واألفــراد األكثــر تضــررًا وتعرضــً  ½
لنقــص التغذيــة وظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة غيــر المالئمــة. مــن المعتــرف 
بــه أنــه ينبغــي التركيــز علــى »نافــذة الـــ1000 يــوم للفــرص«؛ ألن الوقايــة مــن نقــص التغذيــة خــالل 

هــذه الفتــرة أمــر بالــغ األهميــة. 

نظــرًا لقابليــة التأثــر، والضعــف الشــديد، والترابــط القــوي بيــن األم أو مقــدم الرعايــة والطفــل يجــب  ½
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــة والمي ــال التغذي ــي مج ــة ف ــتراتيجيات المدمج ــالت واإلس ــن التدخ أن تتضم
والنظافــة العامــة حمايــة ثنائــي »األم أو مقــدم الرعايــة والطفــل )الــذي يعانــي مــن ســوء 

ــا.  ــة لكليهم ــات المدمج ــم الخدم ــجيع تقدي ــه، وتش ــة(« ودعم التغذي

هنــاك مجموعــة مــن االســتجابات التــي يمكــن أن تســاعد فــي ضمــان مبــدأ حزمــة الحــد األدنــى  ½
مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مراكــز التغذيــة، ومراكــز الصحــة، 
وكذلــك علــى مســتوى األســرة وتعزيــزه؛ لحمايــة ثنائــي »األم أو مقــدم الرعايــة والطفــل )الــذي 

ــراض.  ــدوى واألم ــن الع ــة(« م ــوء التغذي ــن س ــي م يعان

إضافــًة إلــى الــدور الرئيســي الــذي تؤديــه فــي اســتكمال إســتراتيجيات الوقايــة مــن نقــص التغذيــة  ½
ــذ حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لدعــم  ــي تنفي ينبغ

ــط(.  ــم والمتوس ــة الحــاد بجميــع أشــكاله )الوخي إدارة ومعالجــة ســوء التغذي

ــذي  ½ ــل ال ــة والطف ــدم الرعاي ــي »األم أو مق ــر لثنائ ــل األس ُيعــد التركيــز علــى تغييــر الســلوك داخ
ــً،  ــً وحيوي ــة أمــرًا ضروري ــة« فــي المجتمعــات المتضــررة مــن نقــص التغذي يعانــي مــن ســوء التغذي
مــع العلــم أن توفيــر المعــدات والعناصــر الماديــة فقــط )الوصــول إلــى المــاء ومرافــق الصــرف 
ــبة.  ــة المناس ــلوكيات النظاف ً بس ــ ــن مقرون ــم يك ــة إن ل ــى الصح ــر عل ــع الكبي ــود بالنف ــي( ال يع الصح

يشــكل التنســيق القــوي، والتعــاون الوثيــق، والتوعيــة بالجوانــب الفنيــة والبرامجيــة المهمــة  ½
ــرف  ــاه، والص ــة، والمي ــة للتغذي ــج المدمج ــع البرام ــية لوض ــزاَء األساس ــر األج ــاع اآلخ ــة بالقط الخاص
ــق  ــل المتس ــان العم ــبة لضم ــًة مناس ــد »منهــج المجموعــات« آلي ــة. وُيع ــة العام ــي، والنظاف الصح

ــانية.  ــات اإلنس ــتجابة لألزم ــي االس ــن ف ــكال القطاعي ــج ل والمدم

الرسائل 
الرئيسية

الفصل 
الثالث
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دمج األنشطة 
على مختلف المستويات 
وفي مختلف السياقات 

على مستوى الفرد واألسرة  .1

على مستوى المجتمع  .2

على مستوى المؤسسات )المدارس   .3
والمراكز الصحية(

على المستوى الوطني   .4

دمج التدخالت في حاالت الطوارئ  .5
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على المستوى الوطني

على مستوى 
المجتمع

على مستوى  
الفرد  وا�سرة

دمج التغذية مع المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة على مختلف المستويات 

وفي مختلف السياقات

على مستوى المؤسسات 
(المدارس والمراكز الصحية)

التطوير والتنميةحاالت الطوارئ
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1- على مستوى الفرد واألسرة

يمكــن دمــج تدخــالت التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى العديــد مــن المســتويات بــدءًا مــن مســتوى 
ــتوى  ــى المس ــواًل إل ــة( وص ــوء التغذي ــن س ــون م ــن يعان ــل )الذي ــاء الحوام ــال والنس ــى األطف ــاًل عل ــز مث ــع التركي ــرة م ــراد واألس األف
الوطنــي؛ إذ يتــم تنســيق إســتراتيجيات وسياســات التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ومواءمتهــا مــن أجــل 
ضمــان نتائــج أفضــل للســكان مرتبطــة بالصحــة وغيــر مرتبطــة بهــا. يناقــش الفصــل الرابــع المقاربــات المختلفــة لدمــج التغذيــة، 
والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تبعــً لمســتوى التدخــل، والمــكان، والســياق. هنــاك اهتمــام خــاص بمواءمــة تدخالت 

الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــع التغذيــة فــي حــاالت الطــوارئ. 
ــاه،  ــة والمي ــات التغذي ــج مكون ــة دم ــح كيفي ــدان توض ــن المي ــدة م ــًة عدي ــل أمثل ــذا الفص ــن ه ــة م ــات التالي ــي الصفح ــتجد ف س
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى مســتوى الفــرد واألســرة الســتهداف ثنائــي »األم أو مقدمــي الرعايــة المؤثريــن والطفــل 
)الــذي يعانــي مــن ســوء التغذيــة(«، ومــن َثــمَّ ضمــان نتائــج صحيــة وتغذويــة أفضــل. كمــا ســتتم مناقشــة مناهــج مختلفــة مثــل 
»الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة للطفــل«، و«منهــج األســرة النظيفــة«، و«اإلجــراءات الصغيــرة القابلــة للتنفيــذ«. هنــاك 
ــن  ــدوى ع ــع الع ــة لمن ــة، والالزم ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة بالمي ــية المرتبط ــلوكيات األساس ــاص بالس ــام خ اهتم

الطريــق البــرازي الفمــوي والوقايــة مــن األمــراض، وهــي: 
الغسل الصحيح لليدين بالصابون )أو الرماد إذا لم يتوافر الصابون( في األوقات الحرجة.  ½
الصرف الصحي والتخلص اآلمن من براز األطفال.  ½
معالجة مياه الشرب، وتخزينها، وشربها بشكل آمن )للرضع بعد 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية الحصرية(.  ½
ممارسة إجراءات النظافة العامة الغذائية اآلمنة. ½
ضمان بيئة نظيفة وآمنة )مثل مساحات اللعب النظيفة(. ½

1-1 أهمية النظافة العامة والشخصية ونظافة البيئة المنزلية
ــً  ــببً كامن ــة- س ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــى المي ــول إل ــف الوص ــك ضع ــي ذل ــا ف ــة -بم ــر الصحي ــة غي ــكل البيئ تش
لنقــص التغذيــة. ُيعــد تلــوث البيئــة المنزليــة بالبــراز البشــري أو الحيوانــي مصــدرًا رئيســيً لظهــور األمــراض مثــل اإلســهال، والعــدوى 

بالديــدان، واالختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي، وهــذا التلــوث كثيــرًا مــا يحــدث فــي الســياقات المنخفضــة الدخــل. 
المنــزل هــو المــكان األساســي الــذي يقضــي فيــه األطفــال الصغــار وأمهاتهــم أو مقدمــي الرعايــة الكثيــر مــن الوقــت، حيــث يْحبــو 
ض لمســببات األمــراض  ــع واألطفــال الصغــار، ويلعبــون، ويأكلــون فــي هــذه البيئــة المنزليــة. يشــكل كل مــا ســبق فرصــة للتعــرُّ ضَّ الرُّ
وابتالعهــا فــي وقــت مبكــر مــن الحيــاة إذا لــم يتــم الحفــاظ علــى نظافــة البيئــة المنزليــة، ومــن الَبَدِهــي أن تلــك المرحلــة المبكــرة 
هــي مرحلــة دقيقــة ومحوريــة فيمــا يخــص النمــو والتطــور. وإضافــة إلــى شــروط النظافــة العامــة المنزليــة فمــن المعــروف أن 
ســلوكيات النظافــة العامــة التــي يمارســها مقدمــو الرعايــة إضافــًة إلــى ممارســات تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار 
ترتبــط بالنمــو الخطــي الضعيــف117؛ لذلــك ُتعــد التدخــالت المنزليــة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة التــي 
ــاه  ــام والمي ــاول الطع ــن تن ــال م ــع األطف ــي من ــاعد ف ــة وتس ــو الرعاي ــها مقدم ــي يمارس ــة الت ــة العام ــلوكيات النظاف ــج س تعال

الملوثــة ضروريــًة لضمــان نتائــج تغذويــة أفضــل. 
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1-2  مفهــوم الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة للطفــل: منــع مالمســة األطفــال الصغــار 
للبــراز 

يحــدث تلــوث البيئــة المنزليــة بالبــراز اإلنســاني والحيوانــي لــدى األســر الفقيــرة فــي 
ــود  ــراز الموج ــوان الب ــان والحي ــدام اإلنس ــل أق ــث تحم ــم. حي ــاء العال ــع أنح جمي
فــي العــراء، وبذلــك تجلــب الميكروبــات ومســببات األمــراض المتنوعــة إلــى البيئــة 

المنزليــة علــى مقربــة مــن الرضــع واألطفــال الصغــار.118
ــرة  ــاع الفقي ــياقات واألوض ــي الس ــار ف ــال الصغ ــع واألطف ــف الرض ــا يزح ــً م غالب

ــالل 12  ــرو خ ــي البي ــت ف ــة ُأجري ــت دراس ــد توصل ــن. وق ــراز الدواج ــتمرار لب ــون باس ــة، ويتعرض ــطح الملوث ــة واألس ــى الترب ــوارد عل الم
ــراز الدواجــن ثــالث مــرات فــي المتوســط، كمــا  ســاعة مــن المراقبــة اللصيقــة لألطفــال الصغــار إلــى أن أيديهــم كانــت تالمــس ب
تكــرر حــدوث انتقــال البــراز إلــى أفواههــم نحــو 4 مــرات خــالل فتــرة المراقبــة. وبالمثــل تمــت اإلشــارة إلــى حــدوث تلــوث بالبــراز فــي 
مناطــق لعــب الرضــع واألطفــال الصغــار فــي 66% مــن األســر فــي بنغالديــش، كمــا أفــاد نحــو نصــف األمهــات بأنهــن رأيــن الطفــل 
ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــر البيئي ــة بالمخاط ــص المعرف ــى نق ــة إل ــابقين.119 إضاف ــبوعين الس ــي األس ــه ف ــات أو يأكل ــراز الحيوان ــس ب يلم
األطفــال فــإن معظــم مقدمــي الرعايــة لديهــم مشــكالت تتعلــق بضيــق الوقــت؛ ألنهــم فــي الغالــب يقومــون بمهــام متعــددة 
فــي وقــت واحــد؛ ممــا يحــد مــن قدرتهــم علــى االهتمــام بغســل يــدي الطفــل مــن حيــن إلــى آخــر. لتلــك األســباب ُيعــد تلــوث بيئــة 
ــر التراكمــي خــالل النافــذة الحرجــة لنمــو الطفــل  تغذيــة األطفــال ولعبهــم بالبــراز أحــد المخاطــر الصحيــة المســتمرة وذات األث

وتطــوره.120
ــي  ــرف الصح ــين الص ــى تحس ــام عل ــة بوجــه ع ــي، والنظافــة العام ــرف الصح ــاه، والص ــال المي ــي مج ــائعة ف ــالت الش تركــز التدخ
ومعالجــة الميــاه عنــد نقطــة االســتخدام وتعزيــز النظافــة العامــة والشــخصية؛ علــى ســبيل المثــال: تركــز تدخــالت غســل 
اليديــن عــادة علــى غســل أيــدي األمهــات ومقدمــي الرعايــة، ولكــن غالبــً مــا تكــون اليــدان اللتــان تدخــالن إلــى فــم الرضيــع همــا 
يداه.121باختصــار يمكــن القــول بــأن تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة القياســية ليســت مصممــة لمنــع الناقــالت 
الرئيســية مــن انتقــال األمــراض عــن الطريــق البــرازي الفمــوي إلــى األطفــال خــالل أول عاميــن مــن الحيــاة؛ أي خــالل النافــذة الحرجــة 
لإلصابــة بالّتقــزم، وفقــر الــدم، وضعــف نمــو الطفــل وتطــوره؛ فهــي ال تتنــاول النواقــل المهمــة مــن التربــة، وبــراز الدواجــن، وأغذيــة 

الرضــع كمــا أنهــا تغفــل عــن أهميــة توفيــر بيئــة نظيفــة للعــب وتغذيــة الرضــع.122 

الصندوق 8: رسائل برنامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة لألطفال 

التخلص بشكل آمن من جميع أشكال البراز البشري والحيواني.   1

غسل اليدين بالصابون بعد مالمسة البراز، وقبل إعداد الطعام وتناوله، أو قبل إطعام األطفال.   2

حماية األطفال من ابتالع التربة وبراز الحيوانات.   3

إعــداد األطعمــة الطازجــة لألطفــال أواًل بــأول وعنــد الحاجــة إليهــا، أو إعــادة تســخين الطعــام الــذي ســبق طهــوه لدرجــة   4
ــه. ــل من ــام الطف ــل إطع ــان قب الغلي

عــدم إعطــاء األطفــال ســوى ميــاه الشــرب التــي تمــت معالجتهــا باســتخدام إحــدى الوســائل المنزليــة المالئمــة لمعالجــة  الميــاه )وذلــك بعــد اعتمــاد الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة للشــهور الســتة األولــى مــن العمــر(.5 

مثال من دراسة شاين، زيمبابوي )2014(

يكمــن الهــدف األساســي لبرنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لألطفــال فــي وقــف نقــل األمــراض عــن الطريــق 
البــرازي الفمــوي مــن خــالل أيــدي األطفــال، ووقــف األنشــطة التــي تتــم بيــن اليــد والفــم، مــع االهتمــام بمعالجــة المســائل التــي 
تخــص بــراز الحيوانــات وكذلــك بــراز اإلنســان. يســتهدف هــذا المنهــج ســنً معينــة، وهــو ال يحــل محــل التدخــالت العامــة المنزليــة 
للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة )التــي تقلــل مــن التلــوث فــي البيئــة المنزليــة بشــكل عــام(، ولكنــه يكملهــا بتدخــالت 

أكثــر اســتهدافً لألطفــال الصغــار الســن؛ مثــل: 
التخلص اآلمن من براز الطفل.  ½
ضمان نظافة طعام الرضع.  ½
إدارة المخلفات الحيوانية.  ½
توفير مناطق اللعب النظيفة. ½

كيرتس وآخرون )2000( »النظافة العامة المنزلية واإلسهال، تحديد المشكلة«.  118
نيجرو وآخرون )2014( »المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، واالعتالل المعوي البيئي، والتغذية، وتطور الطفولة المبكرة: خلق روابط«.  119

نفس المرجع السابق.  120

توصلــت دراســة شــاين فــي زيمبابــوي إلــى أن 
ــالع  ــالل ابت ــن خ ــة م ــريكية الكولوني ــاول اإلش تن
ــن  ــا م ــن تناوله ــرة م ــر بـــ4000 م ــاج أكب ــراز الدج ب

ظةالتربــة، أو مــن ميــاه الشــرب غيــر المعالجــة!
حو

مل
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الشكل 17: تخصيص مساحة آمنة للعب األطفال للحد من احتمال تناولهم التربة أو براز الحيوانات 

ــز النظافــة  مثــال ألداة تفاعليــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة يتــم اســتخدامها فــي الجلســات األســبوعية لتعزي
العامــة التــي تتــم فــي مراكــز التغذيــة وتســتهدف األمهــات أو القائميــن علــى رعايــة حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم 
المدرجيــن ضمــن منهــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد )CMAM( فــي بعثــة منظمــة العمــل ضــد الجــوع فــي التشــاد 

ــوت، 2015(. ــروع أوادين )مش

1-3 منهج األسرة النظيفة للحد من الّتقزم وتحسين صحة الطفل 
ــن  ــي م ــة يأت ــن الثاني ــت س ــال تح ــة لألطف ــراض البيئي ــببات األم ــن مس ــر م ــزء األكب ــى أن الج ــال إل ــذوا األطف ــة أنِق ــت مؤسس خُلص
مســاحات اللعــب القــذرة واأليــدي غيــر النظيفــة، كمــا يأتــي أيضــً مــن الميــاه غيــر النظيفــة وغيــر اآلمنــة؛ ولذلــك طــورت المنظمــة 
»منهــج األســرة النظيفــة« الــذي يجمــع بيــن العديــد مــن التدخــالت المنزليــة في مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة 

بهــدف الحــد مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض اإلســهال والّتقــزم.123

الشكل 18: منهج األسرة النظيفة

التسويق للمياه، 
والصرف الصحي، 
والنظافة العامة

السياسات المنزلية 
للمياه، والصرف الصحي، 

والنظافة العامة

١. مساحات اللعب 
النظيفة

٢. غسل اليدين بالصابون 
قبل إطعام الطفل

٣. معالجة مياه الشرب 
قبل تقديمها ل�طفال

٤. التخلص ا�من من براز 
ا�طفال وبراز البالغين

السلوكيات المراعية للتغذية 
وتحفيز الطلب 

السياسة الوطنية للمياه، 

والصرف الصحي، والنظافة 

العامة معتمدة

المصدر: مؤسسة أنِقذوا األطفال )2015( »األبحاث الحديثة وخبرات مؤسسة أنقذوا األطفال«

يعمــل منهــج األســرة النظيفــة فــي أربعــة مجــاالت رئيســية؛ هــي: خلــق الطلــب وتحفيــزه )يجــب أن يلبــي إمــداد وتوفيــر خدمــات 
ومنتجــات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الطلــَب القائم للتمكن مــن تحقيــق النتائج(، والســلوكيات )ُتعد ســلوكيات 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ذات أهميــة مماثلــة »لــألدوات والعناصــر الماديــة« للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة(، وتوريــد المنتجــات والخدمــات فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة، وتوفيــر البيئــة التمكينيــة )ال يمكن 

تحقيــق شــيء ممــا ســبق إن لــم تتوفــر العوامــل التمكينيــة، والقانونيــة، والتمويليــة، وإمكانيــة الوصــول(.124

لمعرفة المزيد عن منهج األسرة النظيفة يرجى اتباع الرابط اآلتي: ½
http://www.savethechildren.org/atf/cf/7%B9def2ebe10-ae432-c9-bd-0df91d2eba74a7%D/CLEAN_HOUSEHOLD_

APPROACH.PDF

تعلم 
المزيد

1-4  »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيــذ« لتحســين ظــروف ونتائــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحي، 
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ــة العامة  والنظاف
ــال للتطبيــق فــي المجتمعــات التــي تواجــه قيــودًا فــي العثــور علــى مــوارد  »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيــذ« هــي منهــج فعَّ

ــرف  ــاه، والص ــق المي ــات ومراف ــي خدم ــينات ف ــدء التحس ــة لب كافي
الصحــي، والنظافــة العامــة بنفســها، أو اعتمــاد حلــول »مثاليــة« 
ــى  ــرة عل ــج األس ــذا المنه ــجع ه ــة. ُيش ــن البداي ــن م ــة الثم باهظ
أفضــل  ممارســات  اعتمــاد  نحــو  بخطــوة  خطــوة  التحــرك 
للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تحتــاج إلــى الحــد 

ــج:  ــذا المنه ــن ه ــة. يتضم ــوارد اإلضافي ــن الم ــى م األدن
تقييــم الممارســات المنزليــة الحاليــة فــي مجــال الميــاه  1

والصرف الصحي والنظافة العامة. 
تحديــد الممارســات الجيــدة القائمــة فــي مجــال الميــاه،  يتعيــن 2 التــي  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 

تعزيزها أو تعديلها.
تنقــل  التــي  الممكنــة  اإلضافيــة  الخطــوات  تحديــد  3

الناس من الممارسة الحالية نحو الممارسة المثالية. 
ــد الممارســات التــي ينبغــي تحســينها والتفــاوض  تحدي 4

بشأنها مع أفراد األسرة.125
ــل للتنفيــذ  علــى ســبيل المثــال: خطــوة مؤقتــة أو عمــل صغيــر قاب
ــول  ــد الدخ ــون بع ــاء والصاب ــن بالم ــل اليدي ــدم غس ــن ع ــول م للتح
إلــى المرحــاض إلــى غســل اليديــن بشــكل صحيــح بالرمــاد بعــد 
الخــروج منــه. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الســلوك قــد ال يكــون 
التــي  األســر  مــن  كبيــرًا  عــددًا  هنــاك  فــإن  »المثاليــة«  الممارســة 
ــاح والممكــن فــي الســياق المحلــي.  ــه ُيعــد أفضــل المت تفعلــه؛ ألن

وحالمــا تتوفــر المــوارد يمكــن أن يــؤدي منهــج »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيــذ« إلــى المزيــد مــن التحســينات فــي الســلوك.126

يمكن معرفة المزيد عن منهج »اإلجراءات البسيطة القابلة للتنفيذ« من خالل: ½
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Sol_014421_681.pdf

تعلم 
المزيد

1-5 تحسين ممارسات النظافة العامة: غسل اليدين في األوقات الحرجة 
يمكــن أن يكــون لغســل اليديــن بشــكل صحيــح فــي األوقــات الحرجــة )الصنــدوق 9( قــدرة هائلــة علــى منــع اإلســهال وغيــره مــن 
األمــراض التــي تنتقــل عــن الطريــق البــرازي الفمــوي. ينبغــي أن يشــمل التطبيــق الجيــد لغســل اليديــن علــى مــا يلــي: توفــر الميــاه 
ومــادة للغســيل مثــل الصابــون أو الرمــاد، ثــم تأتــي مرحلــة التجفيــف )أو بــداًل مــن ذلــك فــرك اليديــن بمــادة ذات أســاس كحولــي(. 
وعلــى الرغــم مــن أن غســل اليديــن فــي أي وقــت ُيعــد ممارســة جيــدة ومفيــدة فــإن خبــراء التغذيــة ال يوصــون بالترويــج لغســل 
اليديــن قبــل الرضاعــة الطبيعيــة؛ إذ يســعى برنامــج تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار إلــى إزالــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الحواجــز 
ــزام  ــن الت ــل م ــً، وأن يقل ــزًا إضافي ــق حاج ــأنه أن يخل ــن ش ــن م ــل اليدي ــرط غس ــة ش ــإن إضاف ــك ف ــة؛ لذل ــة الطبيعي ــام الرضاع أم

األمهــات بالرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة والوقــت الــذي ســوف يخصــص لتلــك الرضاعــة. 
يجــب أن تكــون نقطــة غســل اليديــن أو غيرهــا مــن المنتجــات التمكينيــة مثــل »القنينــة الصنبــور« ضمــن البيئــة المنزليــة قريبــًة مــن 
المراحيــض أو منطقــة تحضيــر الطعــام؛ إذ تؤثــر نقــاط غســل اليديــن فــي فــرص األفــراد فــي تبنــي ســلوك معيــن واعتمــاده بغــض 
ــرى أن الوصــول الســهل والمالئــم إلــى  النظــر عــن قدرتهــم ودوافعهــم لممارســة ذلــك الســلوك؛ إذ إن هنــاك فرضيــة ناشــئة ت
كلٍّ مــن الميــاه والصابــون فــي األوقــات الحرجــة ُيعــد أحــد المحــددات الســلوكية الرئيســية لغســل اليديــن بالصابــون بيــن النســاء 
واألطفــال. يقــل احتمــال غســل اليديــن بالصابــون بشــكل كبيــر إذا مــا كانــت األم مشــغولة ومضطــرة للبحــث عــن الصابــون قبــل 

إعــداد الوجبــات، أو إذا كان الطفــل ال يســتطيع الوصــول إلــى الميــاه والصابــون بعــد الخــروج مــن المرحــاض.127
½ 

واش بلس )2014( »دمج الماء اآلمن، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع برامج تغذية الرضع واألطفال، حزمة موارد وتدريبات، أوغندا«.  125
نفس المرجع السابق.  126

واش بلس )2010( »أفكار لتصميم نقطة غسل اليدين للمنازل الريفية في فيتنام«.  127

ــن  ــل اليدي ــذ« لغس ــة للتنفي ــيطة القابل ــراءات البس ــال »لإلج ــورة 2: مث الص
Tippy Taps ــور« أو الـــ ــة الصنب ــار، »القنين ــن ميانم م

يمكــن لقنينــة بالســتيكية مليئــة بالمــاء ذات غطــاء لولبــي ومثقوبــة فــي 
الجــزء الســفلي أن توفــر تدفقــً مناســبً للميــاه عنــد توســيع الغطــاء 
اللوليــي للســماح للهــواء بالدخــول، ومــن َثــمَّ الســماح للميــاه بالتدفــق مــن 
الفتحــة لغســل اليديــن. بعــد غســل اليديــن يتــم إحــكام الغطــاء اللولبــي 

مــرة أخــرى بحيــث يتوقــف تدفــق المــاء ببســاطة. 
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الصندوق 9: األوقات الخمسة الحرجة لغسل اليدين بالماء والصابون 

بعد التغوط.   1

بعد تنظيف حفاض الطفل أو التعامل مع براز األطفال.   2

قبل إعداد الطعام أو طهوه.   3

قبل تناول الطعام.  4

قبل إطعام األطفال. 5

http://www.globalhandwashing.org :لمعرفة المزيد عن غسل اليدين يرجى الرجوع إلى الرابط التالي

الشكل 19: بطاقة إرشادية توضح أوقات غسل اليدين بالصابون

المصدر: واش بلس )2015( »التغذية والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مالي«.

المثال الخامس من الميدان 

التفاوض بشأن تحسين ممارسات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع أمهات األطفال الرضع 
في مالي  
ــرف  ــاه، والص ــة، والمي ــً للتغذي ــً مدمج ــه برنامج ــي بوصف ــي مال ــة ف ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــل الوكال ــن قب ــول م ــس المم ــج واش بل ــم برنام ــم تصمي ت
الصحــي، والنظافــة العامــة منــذ البدايــة؛ فقــد حــدد مســؤولو المقاطعــة العاملــون فــي وزارة الصحــة نحــو 180 مجتمعــً مــن المجتمعــات المســتفيدة مــن 
التدخــل كمناطــق ذات معــدالت مرتفعــة مــن الّتقــزم وســوء الوصــول إلــى مرافــق الصــرف الصحــي أو عــدم إمكانيــة اســتخدامها. وإضافــة إلــى التدخــالت 
التقليديــة الخاصــة بالتغذيــة مثــل إدارة ســوء التغذيــة الحــاد المتوســط ومعالجتــه يســتخدم برنامــج واش بلــس منهــج »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيذ« 
لمناقشــة تحســين ممارســات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة والتفــاوض بشــأنها مــع أمهــات األطفــال الرضــع. مــن خــالل العمــل مع 
عمــال الصحــة المجتمعيــة يعــزز واش بلــس مجموعــة مدمجــة مــن »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيــذ« التــي تدعــم تحســين ظــروف التغذيــة، والميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي األســر المســتهدفة؛ مثــل: غســل اليديــن بالصابــون، والتخلــص اآلمــن مــن البــراز، ومعالجــة المــاء وتخزينــه 
بطــرق آمنــة، والرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة، والتغذيــة التكميليــة. يســتخدم عمــال الصحــة المجتمعيــة البطاقــات اإلرشــادية )الشــكل 19( ليشــرحوا 

لمقدمــي الرعايــة األوقــات التــي يجــب غســل اليديــن فيهــا. بعــد 30 شــهرًا مــن التنفيــذ حقــق المشــروع بعــض النتائــج المثيــرة لإلعجــاب؛ مثــل: 
بناء أكثر من 9500 مرحاض أو إعادة إصالحها من قبل األسر. ½
تركيب ما يقرب من 11000 نقطة لغسل اليدين من قبل األسر. ½
اختفاء ظاهرة التغوط في العراء لدى 76% من القرى المستهدفة.  ½
شراء ما يتراوح بين 20000 و 30000 قرص من أقراص معالجة الماء وتوزيعها على األسر المستهدفة شهريً.  ½
انخفاض حاالت القبول في المراكز الصحية بسبب نقص التغذية الحاد المختلط في القرى المستفيدة من التدخل بنسبة %40. ½

١

٢ ٣
٤

٥
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1-6 التخلص اآلمن من براز األطفال 
لــم َيْحــَظ التخلــص اآلمــن مــن بــراز األطفــال حتــى اآلن باالهتمــام الكافــي فــي برامــج الصــرف الصحــي. ويرجــع ذلــك فــي األســاس 

إلــى أن العديــد مــن الثقافــات َتُعــدُّ بــراز الرضــع الذيــن يتغــذون علــى حليــب الثــدي بــرازًا 
غيــر ضــار، أو أنــه -علــى األقــل- أقــل ضــررًا مــن بــراز البالغيــن؛ ألنهــم أصغــر ســنً، ورائحــُة 
برازهــم أقــل مــن رائحــة بــراز البالغيــن، ومــا إلــى ذلــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك وبســبب 
ارتفــاع معــدل انتشــار اإلســهال والديــدان المنقولــة عــن طريــق التربــة وغيرهــا مــن 
ــر  ــً أكب ــرًا صحي ــال خط ــراز األطف ــكل ب ــا يش ــً م ــال فغالب ــدى األطف ــراض ل ــببات األم مس
ــة  ــر »صديق ــة غي ــة بطريق ــض مصمم ــون المراحي ــا تك ــً م ــن.128 غالب ــراز البالغي ــن ب م
للطفــل«، ومــن َثــمَّ ال يمكــن لألطفــال الصغــار اســتخدامها )قــد يخشــون اســتخدامها 
ــة،  ــاحات المظلم ــن المس ــوف م ــح، والخ ــبب الروائ ــا، أو بس ــقوط فيه ــر الس ــبب خط بس
ــال  ــب لألطف ــم المناس ــات ذات الحج ــات والنوني ــرًا ألن الحفاض ــك(.129 ونظ ــى ذل ــا إل وم
ــى  ــوط عل ــح التغ ــرة يصب ــن الفقي ــن األماك ــد م ــي العدي ــرة ف ــت متوف ــاالت ليس والغس
ــتخدام  ــى اس ــً عل ــل مدرب ــح الطف ــى أن يصب ــي إل ــار العمل ــل الخي ــائعً، ب ــرًا ش األرض أم
النونيــة. ونتيجــة لذلــك ينخفــض اســتخدام المراحيــض مــن قبــل األطفــال، كمــا أن 
ســلوك التخلــص غيــر اآلمــن مــن بــراز األطفــال شــائع بيــن مقدمــي الرعايــة حتــى داخــل 

ــنة.130  ــض المحس ــتخدم المراحي ــي تس ــر الت األس
وبســبب كل مــا ُذكــر آنفــً، يجــب التعامــل مــع بــراز األطفــال بنفــس االهتمــام والوعــي 
اللذيــن يتــم التعامــل بهمــا مــع بــراز الكبــار، كمــا ينبغــي أن يتــم ذلــك باســتخدام 
الوســائل اآلمنــة للتخلــص مــن البــراز. وقــد تــم تحديــد النونيــات الصديقــة للطفــل 
علــى أنهــا أدوات يمكــن أن تيســر علــى مقدمــي الرعايــة إدارة بــراز األطفــال ومعالجتــه 

ــي: ــا يل ــراز م ــة للب ــي اإلدارة النظيف ــة. تعن ــة نظيف بطريق
عدم مالمسة البراز للبيئة المنزلية.  ½
أن يتــم نقــل البــراز فــي أداة أو وســيلة ُتيســر عمليــة التخلــص منــه فــي  ½

لأليــدي. المباشــر  مالمســته  دون  المراحيــض 
ن.  ½ أن يتم التخلص من البراز في مرحاض محسَّ

ــدات  ــواد ومع ــى م ــة إل ــاك حاج ــون هن ــد تك ــف، وق ــهلة التنظي ــال س ــة باألطف ــي الخاص ــرف الصح ــات الص ــون منتج ــب أن تك يج
ــاه  ــن مي ــص م ــة التخل ــر إمكاني ــب أن تتوف ــا يج ــه، كم ــى نظافت ــة عل ــوط والمحافظ ــد التغ ــل بع ــف الطف ــان تنظي ــة لضم إضافي
الصــرف بطريقــة صحيــة، وأن يغســل مقدمــو الرعايــة أيديهــم بعــد التعامــل مــع بــراز األطفــال.131 يلعــب تحســين الصــرف الصحــي 
لألطفــال حتــى ســن 24 شــهرًا دورًا مهمــً فــي الحــد مــن مخاطــر الّتقــزم واالختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي وذلــك مــن خــالل 

اســتهداف نافــذة الـــ1000 يــوم للفــرص.132

المثال السادس من الميدان 

التخلص اآلمن من براز األطفال في بنغالديش
ــيطة  ــراءات البس ــن »اإلج ــة م ــد مجموع ــى تحدي ــش عل ــرب بنغالدي ــوب غ ــي جن ــر ف ــن واألس ــركاء المنفذي ــع الش ــس م ــج واش بل ــل برنام عم
ــراز األطفــال بأمــان. تشــجع هــذه »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيــذ« األمهــات علــى ممارســة خطــوات  القابلــة للتنفيــذ« للتخلــص مــن ب
ــو »الوجهــة  ــات ه ــد األمه ــًدى عن ــي بص ــذي حظ ــوم ال ــاض. كان المفه ــي المرح ــال ف ــراز األطف ــن ب ــص م ــان التخل ــة لضم ــراءات معين وإج
األخيــرة للبــراز«: بغــض النظــر عــن المــكان الــذي تغــوط فيــه الطفــل ألول مــرة، ال بــد مــن التأكــد مــن وصــول البــراز إلــى المرحــاض فــي آخــر 

األمــر. وقــد أدى ذلــك إلــى تقســيم األطفــال إلــى أربــع فئــات عمريــة: 
الرضع أقل من 6 شهور.  ½
الرضيع الذي يزحف من 6 إلى 12 شهرًا.  ½
الطفل في بداية مرحلة المشي من عام إلى 3 أعوام. ½
األطفال الصغار من 3 إلى 6 أعوام. ½

وكمثــال للممارســات التــي تــم تحديدهــا لفئــة األطفــال فــي مرحلــة الزحــف تــم تشــجيع األمهــات علــى القيــام بمــا يلــي: الســماح للطفــل 
بالتبــرز أينمــا أراد، ثــم اســتخدام المجرفــة لنقــل البــراز إلــى المرحــاض، ثــم وضــع الطفــل علــى النونيــة )حتــى عندمــا ال يقــوم بالتغــوط( حتــى 

يعتــاد عليهــا.

براون وآخرون )2013( »المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والعدوى المعوية لدى األطفال«.  128
نفس المرجع السابق.  129

برنامج البنك الدولي للمياه والصرف الصحي )2015( »ضمان الصرف الصحي اآلمن لألطفال«.  130

الصورة 3: أم تعلم طفلها استخدام النونية

المصدر: »التغذية، والمياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة في بنغالديش«
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1-7 معالجة المياه والتخزين اآلمن لها في المنازل
ينطــوي تحســين نوعيــة الميــاه وجودتهــا عنــد نقطــة االســتخدام )أو معالجــة الميــاه علــى مســتوى األســرة( علــى إمكانيــات كبيــرة لحمايــة 
األطفــال مــن األمــراض المنقولــة بالميــاه، بمــا فــي ذلــك مســببات األمــراض التــي تــؤدي إلــى اإلســهال. ُتظهــر نتائــج األبحــاث وجــود تأثيــر وقائــي 
كبيــر لتدخــالت جــودة الميــاه علــى مســتوى األســرة بشــكل يفــوق التدخــالت فــي مســتوى مصــدر الميــاه بالنســبة لنتائــج مــرض اإلســهال بنســبة 
ــة،  ــدة تدخــالت فعال ــق ع ــن تطبي ــاه ألغــراض الشــرب يمك ــراض وضمــان جــودة المي ــببات األم ــن مس ــص م ــان التخل ــى 40%.133 لضم ــل إل تص
وبســيطة، ومنخفضــة التكلفــة نســبيً فــي »نقطــة االســتخدام« منهــا: الكلــورة، والغليــان )ال ُيوصــى بهــذه الممارســة فــي المناطــق التــي 
ــواع  ــالل أن ــن خ ــيح م ــجية، والترش ــوق البنفس ــعة ف ــمس واألش ــرارة الش ــق ح ــن طري ــر ع ــرة(، والتطهي ــكلة كبي ــات مش ــة الغاب ــا إزال ــل فيه تمث
مختلفــة مــن المرشــحات المقرونــة بالتخثــر الكيميائــي، والتنــدف، والتطهيــر. ليــس كل أجهــزة معالجــة الميــاه المنزليــة فعالــة فــي التخلــص 
ــام،  ــة بانتظ ــاه المنزلي ــة المي ــات معالج ــم أداء تقني ــة بتقيي ــة العالمي ــة الصح ــوم منظم ــذا تق ــة؛ وله ــة الصح ــراض وحماي ــببات األم ــن مس م
http://www.who.int/household_water/scheme/ :ويمكــن االطــالع علــى قائمــة التقنيــات التــي تســتوفي معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة هنــا

 ./products/en

يجب مراقبة سالمة المياه من كثب )مثل الكلور الحر المتبقي في حالة المعالجة بالكلور(. 
يمكــن أن تتلــوث الميــاه فــي المصــدر، أو فــي المنــزل، أو أثنــاء الرحلــة بينهمــا؛ فــكل مــن مصــدر الميــاه غيــر المحمــي، أو الحاويــة غيــر النظيفــة، أو 
األيــدي غيــر المغســولة يمكــن أن يحــول الميــاه بســهولة إلــى شــيء يصيــب النــاس باألمــراض، حتــى لــو بــدت نظيفــة وبــدا مذاقهــا مستســاغً؛ 
لذلــك يجــب مراعــاة جميــع خطــوات سلســلة الميــاه أثنــاء معالجــة الميــاه المنزليــة والتخزيــن اآلمــن لهــا مــن أجــل تحســين التغذيــة:

المصدر

ينبغي استخدام 
المصادر بعناية 

والحفاظ عليها في 
حالة جيدة. يجب أال 

يكون هناك خطر 
للتلوث من المراحيض 

المجاورة، أو مياه 
الصرف الصحي، أو 

الحيوانات، أو األشياء 
التي تسقط في البئر.

المعالجة

ينبغي تنفيذ إجراءات 
معالجة الماء على 
مستوى المنزل إذا 

كان المصدر غير 
آمن. وبمجرد أن تتم 

المعالجة ينبغي 
تخزين الماء بطريقة 

مالئمة لتجنب تلوثها 
مرة أخرى، كما ينبغي 

أن تكون بعيدة عن 
األرض تمامً لمنع 

مالمسة الحيوانات.

الجمع والنقل

ينبغي جمع مياه 
الشرب من حاويات 
نظيفة دون وجود 

مالمسة مباشر 
لأليدي. كما يجب 

نقل الماء في حاويات 
مغطاة.

التخزين

ينبغي تخزين الماء 
في أواٍن وحاويات 

نظيفة مغطاة يتم 
تنظيفها بانتظام. 
كما ينبغي تخزين 

مياه الشرب في 
حاويات منفصلة 
عن المياه األخرى 
المستعملة في 

المنزل.

االستخدام

ينبغي أخذ مياه 
الشرب من وعاء 

التخزين باستخدام 
مغرفة لتجنب تلوث 
الماء بسبب األيدي، 

أو األكواب، أو األشياء 
األخرى التي يمكن أن 

تلوث الماء.

ــق  ــا ال يتحق ــة؛ فعندم ــي الصح ــر ف ــً يؤث ــً مهم ــا جانب ــن ِقبله ــتخدام م ــرة لالس ــا لألس ــم توصيله ــي يت ــاه الت ــة المي ــد كمي ُتع
مســتوى134 الخدمــة األساســي بســبب المســافات الطويلــة والوقــت الــالزم لجمــع الميــاه -علــى ســبيل المثــال- ال يمكــن ضمــان 
ــد  ــادة الفوائ ــى زي ــرة إل ــر لألس ــن أن تتوف ــي يمك ــاه الت ــة المي ــادة كمي ــؤدي زي ــرية. ت ــخصية واألس ــية الش ــة األساس ــة العام النظاف
ــام  ــي، والقي ــام الصح ــداد الطع ــال، وإع ــة األطف ــت لرعاي ــن الوق ــد م ــص المزي ــل: تخصي ــة؛ مث ــة بالصح ــر المرتبط ــة وغي المرتبط
باألنشــطة اإلنتاجيــة )بمــا فــي ذلــك التعليــم(، وتقليــل الوقــت الضائــع بســبب المــرض. يمكــن تحقيــق تلــك الزيــادة مثــاًل عــن طريــق 
توفيــر المزيــد مــن خيــارات التخزيــن )اســتخدام أوعيــة جمــع ميــاه األمطــار( أو عــن طريــق ربــط األســرة بنقــاط الوصــول إلــى الميــاه.

المثال السابع من الميدان 

تؤدي المياه النقية إلى أسلوب حياة صحي وتحسن الحالة الغذائية لألطفال في تاندو محمد خان، قصة من بعثة 
منظمة العمل ضد الجوع في الباكستان

فــي قريــة واليــو كولهــي الصغيــرة فــي مقاطعــة الســند الجنوبيــة فــي الباكســتان، يعــرف باهومــال وأســرته أن الميــاه النظيفــة هــي العنصر 
األساســي فــي مكافحــة نقــص التغذيــة. خــالل األشــهر القليلــة الماضيــة كان باهومــال وأســرته يســتخدمون أســلوبً بســيطً ولكنــه األكثــر 
ابتــكارًا فــي تنقيــة ميــاه الشــرب الخاصــة بهــم فــي المنــزل. يتذكــر عامــل المزرعــة باهومــال البالــغ مــن العمــر 30 عامــً كيــف كان األطفــال 
ــون باســتمرار مــن اإلســهال. أدى ذلــك المــرض إلــى إضعــاف األطفــال؛ إذ تفقــد أجســامهم بســرعة العديــد مــن العناصــر  فــي قريتــه يعان
الغذائيــة الحيويــة. كمــا أن الجراثيــم والبكتيريــا التــي يتــم تناولهــا مــع ميــاه الشــرب تــؤدي إلــى التســبب فــي إصابــة أهــل القريــة باألمــراض. 
يقــول باهومــال: »لــم نكــن نعلــم أن اإلســهال يأتــي مــن المــاء الــذي نشــربه«. اعتــاد باهومــال واألســر فــي القريــة اصطحــاب أطفالهــم إلــى 
المستشــفى بشــكل متكــرر، وأصبــح األطفــال يعانــون مــن نقــص التغذيــة بســبب نقــص المغذيــات. تمــت إحالــة هــؤالء األطفــال علــى الفــور 
إلــى البرنامــج العالجــي المســتمر لمرضــى العيــادات الخارجيــة التابــع لمنظمــة العمــل ضــد الجــوع فــي المنطقــة، حيــث تلقــوا العالجــات 

المنقــذة للحيــاة. 
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زار الفريــق الميدانــي لمنظمــة العمــل ضــد الجــوع قريــة باهومــال خــالل مرحلــة تحديــد المجتمعــات المعرضــة لنقــص التغذيــة فــي 
مقاطعــة تانــدو محمــد خــان، وبعــد اكتشــاف أن مصــادر الميــاه التــي يحصــل منهــا القرويــون علــى ميــاه الشــرب مصــادر غيــر آمنــة وغيــر 
ــولي«  ــح ش ــوع »مرش ــد الج ــل ض ــة العم ــة لمنظم ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــال المي ــي مج ــون ف ــدم الداعم ــرب ق ــة للش صالح
ــن النــاس مــن تســخين مياههــم  ــاه ُتمكِّ »Chuli filter« لباهومــال وغيــره مــن القروييــن. مرشــح شــولي هــو موقــد ووحــدة تســخين للمي
ــمَّ تقليــل التلــوث الجرثومــي، وكذلــك الطهــي فــي نفــس الوقــت، ممــا يقلــل الحاجــة إلــى وقــود إضافــي لتســخين المــاء بشــكل  ومــن َث

ــل.  منفص
تّعلــم باهومــال واآلخــرون كيفيــة بنــاء لفائــف حلزونيــة مــن أنابيــب النحــاس فــي الجــدران الخارجيــة لمواقــد الطيــن التقليديــة، المعروفــة 
محليــً باســم »تشــوال«. يحمــل األنبــوب المــاء مــن حاويــة خــالل جــدران الـــ »تشــوال« فــي حيــن يطهــو القرويــون الطعــام عليــه. ُتســخن النــار 
داخــل الموقــد المــاء إلــى 70 درجــة مئويــة )158 درجــة فهرنهايــت( أثنــاء تدفقهــا ببــطء خــالل لفائــف أنابيــب النحــاس، ويتــم تعطيــل الجراثيم 
والبكتيريــا الضــارة فــي المــاء مــن خــالل الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة هــذه، وبذلــك تكــون الميــاه آمنــة وصالحــة للشــرب عندمــا تتدفــق مــن 

الصنبــور مــن الطــرف اآلخــر مــن األنبــوب.  
أحــدث المفهــوم البســيط لمرشــح تشــولي تغييــرًا كبيــرًا فــي حيــاة األطفــال فــي واليــو كولهي. قــال باهومــال: »بالــكاد يعانــي أطفــال القرية 
مــن مــرض اإلســهال منــذ أن تعلمنــا كيفيــة بنــاء مرشــح تشــولي واســتخدامه«. وأضــاف قائــاًل: »لــم يعــد يتعيــن عليهــم زيــارة المستشــفى 

بشــكل متكــرر، ولــم يعــودوا يحتاجــون إلــى أي نــوع مــن العــالج؛ ألنهــم ال يعانــون مــن نقــص التغذيــة بعــد اآلن«. 
عندمــا رأى باهومــال نجــاح اســتخدام مرشــح تشــولي وتأثيــره اإليجابــي فــي الوضــع الصحــي والغذائــي ألطفــال القريــة قــرر أن يصبــح جــزءًا 
ــاعدات  ــرة المس ــة لدائ ــة العام ــة، المديري ــة األوروبي ــن المفوضي ــل م ــوع بتموي ــد الج ــل ض ــة العم ــذه منظم ــوم بتنفي ــذي تق ــج ال ــن البرنام م
ــن  ــن المتطوعي ــزءًا م ــح ج ــوع وأصب ــد الج ــل ض ــة العم ــن منظم ــً م ــال تدريب ــى باهوم ــند. تلق ــي الس ــو( ف ــة )إيك ــة المدني ــانية والحماي اإلنس
المجتمعييــن فــي تانــدو محمــد خــان لخلــق الوعــي بيــن القروييــن بأهميــة اســتخدام ميــاه الشــرب النظيفــة وعالقتهــا بالتغذيــة، إضافــة إلــى 

توضيــح طريقــة اســتخدام مرشــح تشــولي للمجتمعــات.

1-8 التثقيف حول النظافة العامة للغذاء
مــن الثابــت تمامــً أن النظافــة الجيــدة هــي الوســيلة الوحيــدة األكثــر فاعليــًة مــن حيــث التكلفــة للوقايــة مــن األمــراض المعديــة. 
ــبة  ــة بالنس ــدة، خاص ــة الجي ــة والغذائي ــج الصحي ــان النتائ ــي ضم ــً ف ــرة دورًا حيوي ــل األس ــة داخ ــة الغذائي ــة العام ــب النظاف تلع
لألطفــال تحــت ســن الخامســة؛ وذلــك ألنهــم أكثــر تعرضــً لتنــاول األغذيــة الملوثــة ولإلصابــة بالمضاعفــات الصحيــة ذات الصلــة 
مثــل اإلســهال. أظهــرت دراســة ُأجريــت فــي فيتنــام أن خطــر اإلســهال يــزداد بصــورة كبيــرة لــدى األطفــال الذيــن تقــوم أمهاتهــم 
بإعــداد الطعــام للطهــي فــي مــكان آخــر غيــر الطاولــة مقارنــة بالذيــن أعــدت أمهاتهم الطعــام علــى الطاولــة. كما ُلوحــظ ارتفاع 
معــدالت نقــص الــوزن والّتقــزم بيــن األطفــال الذيــن ال تمــارس أمهاتهــم عــادة غســل اليديــن بالصابــون فــي األوقــات الحرجــة )بمــا 
فــي ذلــك قبــل تحضيــر الطعــام ومالمســته، وإطعــام الطفــل(؛ لذلــك فــإن التدخــالت الراميــة إلــى تحســين الســلوكيات الصحيــة 
الغذائيــة يمكــن أن تحقــق نتائــج إيجابيــة فــي مجالــي الصحــة والتغذيــة. تتمثــل المجموعــات المســتهدفة لمثــل هــذا النــوع مــن 
ــه فــي إعــداد الطعــام وتقديمــه، وكذلــك فــي  ــة نظــرًا للــدور المحــوري الــذي يلعبون األنشــطة فــي األمهــات أو مقدمــي الرعاي

إطعــام األطفــال.135
الصندوق 10: المفاتيح الخمسة لغذاء آمن حسب منظمة الصحة العالمية 

تصــف الوثيقــة التــي تســمى »المفاتيــح الخمســة لغــذاء آمــن« اإلجــراءات التــي ينبغــي أن تتخذهــا األســر فــي المطبــخ للحفــاظ 
علــى ســالمة الغــذاء، وُتعــد هــذه اإلجــراءات ذات أهميــة خاصــة خــالل فطــام الطفــل:

المحافظة على نظافة أماكن إعداد الطعام بما في ذلك األيدي، واألسطح، واألواني.  1

فصل الطعام النيء عن المطبوخ. 2

طهو الطعام جيدًا.  3

االحتفاظ باألطعمة في درجات حرارة آمنة.  4

استخدام المواد الطازجة والمياه اآلمنة. 5

تتوافر ملصقات »المفاتيح الخمسة لغذاء آمن« في 87 لغة: 
/5keys-poster/en/http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-hygiene

المواد التدريبية الخاصة بالنظافة العامة للغذاء:
/wordpress.com/category/categories/iectraining-materials.https://foodhygiene2010
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تشــمل النظافــة العامــة الغذائيــة المحافظــَة علــى شــروط النظافــة الســليمة والمالئمــة فــي جميــع مراحــل عمليــات إعــداد 
الطعــام مــن التجهيــز، والتقديــم، والتخزيــن. توفــر العــروض التوضيحيــة إلعــداد الطعــام فرصــة جيــدة لربــط التثقيــف فــي 
مجــال التغذيــة بمجــال الصحــة والنظافــة العامــة الغذائيــة بغــرض تحســين التغذيــة. يجــب علــى موظفــي المشــروع التأكــد مــن 
أن مواقــع إعــداد الطعــام يتوفــر فيهــا ميــاه شــرب آمنــة يتــم تخزينهــا فــي حاويــات نظيفــة )مثــل الــدالء ذات الغطــاء والمــزودة 
بحنفيــة للتقليــل مــن احتمــال التلــوث بســبب المالمســة المباشــرة للميــاه( إضافــًة إلــى وجــود نقــاط غســل اليديــن التــي يتوفــر 
فيهــا المــاء والصابــون. يجــب أن تبــدأ العــروض دائمــً بالموظفيــن وهــم يغســلون أيديهــم أمــام المشــاركين. يجــب دمــج 
غســل اليديــن بالصابــون فــي جميــع المــواد اإلرشــادية والترويجيــة بوصفــه »الخطــوة األولــى« قبــل إعــداد أي طعــام أو إطعــام 
الطفــل.136 تشــمل هــذه المهمــة الترويــج لتخصيــص أماكــن مخصصــة لغســل اليديــن بالمــاء والصابــون بالقــرب مــن المناطــق التــي 

يتــم فيهــا إعــداد الطعــام وتغذيــة األطفــال. 

الصندوق 11: الرضاعة الطبيعية، تدّخل النظافة العامة الشامل 

حليــب األم هــو مــادة صحيــة توفــر كل الســوائل والمــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا الرضيــع حتــى عمــر ســتة أشــهر، وطالمــا يتــم 
»إرضــاع الطفــل كلمــا احتــاج وطلــب« مــع عــدم وجــود أي مشــكالت جســدية تؤثــر فــي مّصــه للحليــب مــن الحلمــة فــإن الطفــل 
ســيحصل علــى جميــع المــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن حياتــه مــن ثــدي أمــه دون أن يضطــر 
ــً )علــى الرغــم مــن أن األطفــال الصغــار يميلــون إلــى وضــع الكثيــر  إلــى تنــاول أي طعــام أو مــاء مــن المحتمــل أن يكــون ملوث
مــن الملوثــات األخــرى فــي أفواههــم ممــا قــد يعرضهــم للخطــر. انظــر قســم الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
الخاصــة بالطفــل(. عــالوة علــى ذلــك، فــي حيــن أن األطفــال قــد يحتاجــون إلــى بعــض المــاء مــن عمــر ســتة أشــهر فصاعــدًا إال 
أنــه يمكــن أن يظــل حليــب األم هــو مصــدر الطفــل الرئيســي للســوائل حتــى ســن 12 شــهرًا، ممــا يقلــل خطــر العــدوى واإلصابــة 

نتيجــة الميــاه الملوثــة لمــدة ســتة أشــهر أخــرى، كمــا أنــه ال يكلــف شــيئً، فــي حيــن أن الحليــب الصناعــي قــد يكــون مكلفــً. 
علــى هــذه األســس وحدهــا يمكــن اعتبــار الرضاعــة الطبيعيــة أحــد التدخــالت الصحيــة األكثــر فاعليــة والمتاحــة فــي مجموعــة 
أدوات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة خاصــًة أنهــا تســتهدف المجموعــة األكثــر تعرضــً للوفــاة بســبب بالعــدوى. 
إضافــة إلــى ذلــك، تنطــوي الرضاعــة الطبيعيــة علــى الفوائــد التاليــة التــي تفــوق التغذيــة بالحليــب الصناعــي: زيــادة المناعــة )التي 
تنتقــل مــن األم إلــى الطفــل(، والتمتــع بجهــاز هضمــي صحــي )حيــث إن البروتينــات فــي حليــب الثــدي يتــم هضمهــا بســهولة 
علــى عكــس تلــك الموجــودة فــي حليــب األطفــال الصناعــي وحليــب الحيــوان، والتــي قــد تــؤدي فــي الغالــب إلــى تــآكل بطانــة 
المعــدة أو األمعــاء أو كشــطها(، فضــاًل عــن فوائــده للطفــل مثــل تعزيــز الترابــط بيــن األم والطفــل، كمــا أن الرضاعــة الطبيعيــة 

تعــزز شــفاء الرحــم وتســاعد فــي تأخيــر عــودة الخصوبــة لــألم بعــد الــوالدة.

الشكل 20:  ملصــق ُيســتخدم لمناقشــة الممارســات الرئيســية للنظافــة العامــة للغــذاء تــم إعــداده مــن ِقبــل منظمــة 
العمــل ضــد الجــوع 

يجــب غســل اليديــن قبــل إعــداد الطعــام وتناولــه، وقبــل إطعــام  ½
الطفــل. 

ــل  ½ ــام، وغس ــداد الطع ــا إع ــم فيه ــي يت ــة الت ــل المنطق ــب غس يج
ــده. ــتخدام وبع ــل االس ــي قب األدوات واألوان

يجــب غســل الخضــراوات والفواكــه النيئــة بالمــاء النظيــف والمعالج  ½
للتخلــص مــن الجراثيم والحشــرات. 

يجــب فصــل اللحــوم النيئــة، والدواجــن، والمأكــوالت البحريــة عــن  ½
األغذيــة األخــرى أثنــاء إعــداد الطعــام وتخزينــه.

يجــب طهــي الطعــام جيــدًا خاصــة اللحــوم، والدواجــن، والبيــض،  ½
واألغذيــة البحريــة.

يجــب إعــادة تســخين الطعــام المطبــوخ مســبقً بشــكل جيــد  ½
االســتخدام.  قبــل 

عــن  ½ بعيــدة  الذبــاب  مثــل  والحشــرات  الحيوانــات  جعــل  يجــب 
والطعــام.  المطبــخ  منطقــة 

يجــب تخزيــن األطعمــة التــي ســيتم تقديمهــا للطفــل فــي درجات  ½
ــل  ــام الطف ــب إطع ــب تجن ــا يج ــي. كم ــكان صح ــة وم ــرارة آمن ح

بقايــا الطعــام.
يجب تغطية الطعام لحمايته من الذباب، والغبار، واألوساخ. ½
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المثال الثامن من الميدان 
الوقاية من سوء التغذية الحاد المتوسط والتثقيف حول النظافة العامة الغذائية في السنغال

تنفــذ بعثــة منظمــة العمــل ضــد الجــوع فــي الســنغال مشــروع »برنامــج التغذيــة المجتمعيــة« الــذي يهــدف إلــى الوقايــة مــن 
ــتوى  ــى المس ــة عل ــة العام ــة والنظاف ــز التغذي ــطة تعزي ــن أنش ــع بي ــالل الجم ــن خ ــط م ــاد المتوس ــة الح ــوء التغذي ــة بس اإلصاب
ــن  ــط -وه ــاد المتوس ــة الح ــوء التغذي ــة بس ــر اإلصاب ــون لخط ــال معرض ــن أطف ــي لديه ــات الالت ــى األمه ــي؛ إذ تتلق المجتمع
المجموعــة الرئيســية المســتهدفة فــي المشــروع- التدريــَب الــالزم حــول كيفيــة إعــداد وجبــة مغذيــة بالمكونــات المتاحــة فــي 
الســوق المحليــة. وكجــزء مــن التدخــل، تشــارك األمهــات فــي عــروض الطهــي وتجاربــه التــي تقتــرن بالجوانــب التعليميــة 
حــول الممارســات الصحيــة الجيــدة؛ مثــل: النظافــة العامــة الغذائيــة، واإلعــداد، والتخزيــن اآلمــن للطعــام، وغســل اليديــن فــي 
األوقــات الحرجــة، والممارســات الســليمة فــي تغذيــة األطفــال، والنظافــة العامــة علــى مســتوى األســرة، وغيــر ذلــك. كمــا يتــم 
إشــراك »األمهــات النموذجيــات« الالتــي يتبعــن الممارســات الجيــدة والمالئمــة للنظافــة العامــة الغذائيــة فــي منازلهــن والالتــي 
ــات. يســتمر التدريــب  لديهــن أطفــال أصحــاء فــي عــروض الطهــي للمســاعدة فــي رفــع مســتوى الوعــي بيــن األمهــات األخري
ــة  ــة الغذائي ــة العام ــات النظاف ــتدامة ممارس ــدى اس ــة م ــتفيدين لمراقب ــر المس ــارات ألس ــدة زي ــم ع ــا تنظي ــم بعده ــً، يت 14 يوم

الجيــدة، وإذا مــا كان هنــاك حاجــة إلــى أي إجــراءات تصحيحيــة.

1-9 توفير األدوات والعناصر الخاصة بالمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة لألسر المتضررة
ــص  ــن نق ــون م ــال يعان ــا أطف ــي لديه ــالت الت ــر والعائ ــى األس ــة عل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــواد المي ــع م ــد توزي ُيع
التغذيــة نشــاطً آخــر ذا صلــة يمكــن تنفيــذه فــي إطــار البرمجــة المدمجــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــب أن  ــة يج ــذه الحال ــي ه ــا(. ف ــن وغيره ــل اليدي ــاط غس ــون ونق ــة والصاب ــاه المنزلي ــة المي ــات معالج ــد منتج ــل تزوي ــة )مث العام
يكــون المســتفيدون هــم نفــس المســتفيدين مــن أنشــطة التغذيــة؛ لضمــان توفيــر حزمــة مشــتركة لتعزيــز الصحــة، والتغذيــة، 
والنظافــة العامــة للفئــات األكثــر ضعفــً واألكثــر تعرضــً لإلصابــة. بخــالف دعــم األســر المتضــررة بالفعــل فــإن توفيــر المســتلزمات 

والعناصــر الخاصــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــة  ــن الخامس ــت س ــال تح ــا أطف ــي لديه ــر الت ــة لألس العام
ومعرضــون لخطــر نقــص التغذيــة يمكــن أن يلعــب دورًا 

ــة.  ــص التغذي ــن نق ــة م ــج الوقاي ــي برام ــً ف مهم
عــادة وقبــل التوزيــع يتــم تنظيــم جلســات توعيــة حــول 
جــودة ميــاه الشــرب ونوعيتهــا ومخاطــر التلــوث بالبــراز، كمــا 
ــن  ــل اليدي ــرق غس ــول ط ــة ح ــات توضيحي ــراء جلس ــم إج يت
ومعالجــة الميــاه المنزليــة. وكثيــرًا مــا ُتعقــد هذه الجلســات 
يتكلمــون  الذيــن  المجتمعيــة  الصحــة  عمــال  بمســاعدة 
اللغــة المحليــة ويســتخدمون أنواعــً مختلفــة مــن الوســائل 
البصريــة لتحســين تقديــم الرســائل األساســية للنظافــة 
لتعزيــز  الصــور  أو  الرســومات،  أو  اللوحــات،  )مثــل:  العامــة 
النظافــة العامــة(. يجــب أن يكــون محتــوى مجموعــة أدوات 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة بســيطً، كمــا 
ينبغــي أن تكــون العناصــر واألدوات متاحــة فــي الســوق 
ــر الُفرصــة إلعــادة  المحليــة لضمــان مالءمــة التدخــل وتوفي
تعبئــة المخــزون بمجــرد اســتهالك األدوات والمــواد الموزعــة 
ــة(.  ــعار معقول ــً وبأس ــواد محلي ــراء الم ــن ش ــن م )أي التمك
الميــاه،  مجموعــة  وأدوات  عناصــر  باســتيراد  ُيوصــى  ال 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي ســياقات التنميــة، 
ولكــن فــي المقابــل يجــب جعــل األولويــة لألنشــطة الُمــِدرَّة 
للدخــل، وإنتــاج الصابــون والكلــور بشــكل محلــي، والتســويق 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــي، وم االجتماع
الصورة 4: أدوات ومعدات معالجة المياه والنظافة العامة المقدمة لألسر التي 
لديها أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في مقاطعة تابوا، بوركينا 

فاسو. 
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الرسائل 
الرئيسية

1-10 مراقبــة أحــوال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة وتقييمهــا فــي المنــازل التــي تعانــي 
مــن انتــكاس لحالــة ســوء تغذيــة حــاد وخيــم

تتعــرض نســبة معينــة مــن األطفــال الذيــن تــم شــفاؤهم مــن نقــص التغذيــة الحــاد وتــم تخريجهــم مــن برامــج التغذيــة لنوبــة 
جديــدة مــن حــدوث نقــص التغذيــة الحــاد بعــد فتــرة قصيــرة مــن نجــاح العــالج والتخريــج، وهــو مــا يعــرف باالنتــكاس. يمكــن أن 
تســاهم عوامــل كثيــرة فــي انتــكاس حالــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم، بمــا فــي ذلــك عــدم الحصــول علــى األغذيــة المالئمــة، 
وعــدم مالءمــة ممارســات الرعايــة، وإصابــة مقــدم الرعايــة بالمــرض، وارتفــاع عــبء األمــراض المعديــة فــي المجتمــع، وغيــر ذلــك. 
مــن المعــروف أن األمــراض المرتبطــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مثــل نوبــات اإلســهال المتكــررة تشــكل عامــل 
خطــورة فــي انتــكاس الهــزال. فــي هــذه الحالــة، وفــي الســياقات التــي يرتفــع فيهــا معــدل انتشــار نقــص التغذيــة الحــاد الوخيــم 
يتــم تنظيــم زيــارات منتظمــة لألســر التــي لديهــا حــاالت انتــكاس لســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. تهــدف هــذه الزيــارات إلــى فحــص 
الظــروف المنزليــة المرتبطــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة والتحقــق منهــا؛ مثــل: الوصــول إلــى الميــاه، والصــرف 
الصحــي، وممارســات معالجــة الميــاه وتخزينهــا، واســتخدام المراحيــض وصيانتهــا مــن قبــل البالغيــن واألطفــال، والنظافــة 
العامــة داخــل األســرة، وممارســات غســل اليديــن مــن قبــل األمهــات أو مقدمــي الرعايــة، وغيــر ذلــك. الغــرض مــن ذلــك هــو التحقق 
ممــا إذا كان هنــاك ارتبــاط بيــن رداءة أحــوال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى المســتوى األســري وانتــكاس ســوء 
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــالت المي ــة تدخ ــي صياغ ــروع ف ــق المش ــات فري ــذه المعلوم ــاعد ه ــن أن تس ــم. يمك ــاد الوخي ــة الح التغذي
ــة  والنظافــة العامــة بشــكل أفضــل، والتركيــز علــى حــل جوانــب ومشــكالت محــددة داخــل األســرة تســاهم فــي تدهــور الحال

الغذائيــة لألطفــال وتضعهــم فــي خطــر االنتــكاس. 
ــراء  ــز »GEMS«137 بإج ــددة المراك ــة المتع ــة المعوي ــة العالمي ــي الدراس ــم ُتوص ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــكاس س ــرار انت ــى ِغ وعل
مراقبــة ورعايــة الحقــة محــددة لحــاالت اإلســهال؛ إذ يمكــن لتغييــر طريقــة الرعايــة المقدمــة لمرضــى اإلســهال أن تحســن مــن 
صحــة الطفــل وفــرص نجاتــه، علــى أن يشــمل ذلــك التغييــر الرقابــَة الطويلــة األمــد والتأهيــل الغذائــي. وبشــكل خــاص، قــد يــؤدي 
القيــام بزيــارة متابعــة بعــد المعالجــة األوليــة إلــى تحســين النتائــج الصحيــة بشــكل كبيــر ســواًء تمــت تلــك الزيــارة فــي إطــار مركــز 

الرعايــة الصحيــة أو فــي المنــزل.138
 

الرســائل الرئيســية الخاصــة بالتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة على مســتوى 
الفرد واألســرة: 

ُتعــد تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة األســرية التــي تعالــج ســلوكيات النظافــة العامة  ½
ــية  ــًة وأساس ــوث ضروري ــذاء المل ــاء والغ ــتهالك الم ــن اس ــدًا ع ــال بعي ــي األطف ــة وُتبق ــي الرعاي لمقدم

لمنــع اإلســهال، والديــدان الخيطيــة، واالختــالل الوظيفــي المعــوي البيئــي، وضمــان نتائــج تغذويــة جيــدة. 

المهمــة  ½ األمــراض  نواقــل  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  للميــاه،  القياســية  التدخــالت  تعالــج  ال 
الموجــودة فــي التربــة، وبــراز الدواجــن، وأغذيــة الرضــع مــن حيــث توفيــر بيئــة نظيفــة للعــب وتغذيــة الرضــع. 
يتبلــور الهــدف األساســي لبرنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة للطفــل فــي قطــع الطريــق 
أمــام ناقــالت األمــراض التــي تنتقــل عــن الطريــق البــرازي الفمــوي وجعلهــا بعيــدًا عــن أيــدي األطفــال، وكذلــك 
الحــد مــن األنشــطة التــي تتــم بيــن اليــد والفــم، مــع إيــالء االهتمــام ببــراز الحيوانــات وكذلــك بــراز اإلنســان. ُيعــد 
هــذا المنهــج أكثــر تحديــدًا واســتهدافً مــن حيــث الســن؛ فهــو ال يحــل محــل التدخــالت المنزليــة العامــة 
فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ولكنــه يكملهــا بتدخــالت أكثــر اســتهدافً 

لألطفــال الصغــار.  

ــبته -ال  ½ ــض نس ــي وخف ــوي البيئ ــي المع ــالل الوظيف ــن االخت ــة م ــى الوقاي ــة إل ــالت الرامي ــد التدخ ُتع
ــال-  ــتهدف األطف ــي تس ــة الت ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــالت المي ــالل تدخ ــن خ ــيما م س

ــزم. ــن الّتق ــد م ــى الح ــعى إل ــي تس ــة الت ــود العالمي ــبة للجه ــة بالنس ــًة ومهم محوري

ــي ممارســات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة  ½ يمكــن اســتخدام مناهــج مختلفــة لتشــجيع األســر علــى تبنِّ
العامــة واتباعهــا بشــكل أفضــل، مــع الحاجــة إلــى الحــد األدنــى مــن المــوارد اإلضافيــة. كمــا يمكــن تنســيق 
تدخــالت التغذيــة مــع الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ومواءمتهــا، والعمــل علــى دمجهــا 

باســتخدام عــدة مناهــج مثــل »اإلجــراءات البســيطة القابلــة للتنفيــذ« أو »األســرة النظيفــة«. 

ســلوكيات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الرئيســية الالزمــة علــى مســتوى األســرة لمنــع انتقــال  ½
األمــراض عــن الطريــق البــرازي الفمــوي ومنــع األمــراض هــي: غســل اليديــن بشــكل صحيــح بالصابــون 
ــراز األطفــال، إضافــة  فــي األوقــات الحرجــة، واســتخدام المراحيــض الصحيــة، والتخلــص اآلمــن مــن ب
إلــى معالجــة ميــاه الشــرب وتخزينهــا بشــكل آمــن، وممارســة النظافــة العامــة الغذائيــة اآلمنــة. إن 

ــة.  تحســين هــذه الســلوكيات األساســية يمكــن أن يســاعد فــي الوقايــة مــن نقــص التغذي

إن متابعــة نوبــات اإلســهال وحــاالت انتــكاس ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم ومراقبتهــا يمكــن أن  ½
ــي  ــددة الت ــة المح ــا الخاص ــة القضاي ــي معرف ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــرق المي ــاعد ف تس
ــل. ــكل أفض ــا بش ــرة ومعالجته ــتوى األس ــى مس ــال عل ــة لألطف ــة الغذائي ــوء الحال ــم س ــي تفاق ــاهم ف تس
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2- على مستوى المجتمع 

يشــكل توفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي وتعزيــز الممارســات الصحيــة وممارســات النظافــة العامــة 
فــي المجتمعــات جــزءًا ال يتجــزأ مــن المنهــج المدمــج لمنــع نقــص التغذيــة ومعالجتــه. تركــز برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة بشــكل نموذجــي علــى الفئــات الســكانية األكثــر ضعفــً؛ أي المجتمعــات التــي ال يتوافــر لديهــا مرافــق 
ــزم، أو  ــزال والّتق ــار اله ــدل انتش ــاع مع ــن ارتف ــي م ــي تعان ــق الت ــة، أو المناط ــرب اآلمن ــاه الش ــى مي ــول إل ــي، أو الوص ــرف الصح الص
المناطــق الشــديدة الفقــر التــي تعانــي مــن األمــراض الســارية بشــكل مســتمر، وغيــر ذلــك؛ لذلــك يقــدم هــذا الفصــل اقتراحــات 
حــول كيفيــة قيــام برامــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة بربــط جهودهــا وتوحيدهــا بشــكل أفضــل 
ــاه، والصــرف الصحــي،  عندمــا يعملــون فــي نفــس المجتمعــات، وتحديــد فــرص الدمــج المنظــم لمشــروعات التغذيــة، والمي

والنظافــة العامــة علــى المســتوى المجتمعــي.

الصنــدوق 12: دمــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لــدى تقديــم الخدمــات المجتمعيــة 
الشــاملة

يحصــل المجتمــع المحلــي عــادة علــى عــدد مــن الخدمــات )الصحــة، والتعليــم، والزراعــة، وغيرهــا( التــي تقدمهــا مؤسســات 
ــن  ــن الموظفي ــطول م ــات أس ــذه الخدم ــدم ه ــة. يق ــانية الدولي ــات اإلنس ــاص، والمنظم ــاع الخ ــة، والقط ــة كالحكوم مختلف
والمتطوعيــن؛ مثــل: الممرضــات، وعمــال الصحــة المجتمعيــة، والصيادلــة، والقابــالت، والمعلميــن، والعامليــن فــي مجــال تنميــة 
األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وعمــال اإلرشــاد والتوســيع الزراعــي، والمزارعيــن النموذجييــن، ورجــال الديــن، والباعــة 
ــة،  ــواد الغذائي ــواق الم ــة، وأس ــاء المنزلي ــة الم ــات معالج ــا ومنتج ــة وأدواته ــواد النظاف ــون م ــن يبيع ــاص الذي ــاع الخ ــن القط م
وغيرهــا. يلعــب جميــع مــن ســبق ذكرهــم أدوارًا مهمــة فــي تحســين ظــروف التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة داخــل المجتمــع. علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الجهــات الفاعلــة ليــس لديهــا تركيــز خــاص علــى 
التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فإنهــم يلعبــون دورًا مهمــً فــي مضاعفــة المعلومــات الخاصــة 
بالتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، ويعــدون أصحــاب مصلحــة رئيســيين للمشــاركة فــي البرامــج 
ــى  ــدة إل ــارات عدي ــد إش ــالمية؛ إذ توج ــات اإلس ــي الثقاف ــة ف ــة خاص ــم أهمي ــن له ــال الدي ــر أن رج ــر بالذك ــن الجدي ــة. م المدمج

النظافــة العامــة والغــذاء فــي القــرآن الكريــم.
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2-1 وصول المجتمع إلى التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة المحسنة 
ُيعــد كلٌّ مــن وصــول المجتمــع إلــى الميــاه اآلمنــة بكميــات كافيــة، والصــرف الصحــي المحســن، وتعزيــز النظافــة العامــة أمورًا متســاوية 
ــة  ــراض المعدي ــن األم ــم م ــع وحمايته ــراد المجتم ــة أف ــى كرام ــاظ عل ــيً للحف ــر أساس ــذه العناص ــن ه ــع بي ــد الجم ــة، ويع ــي األهمي ف
المرتبطــة بالميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة؛ مثــل: اإلســهال، والمالريــا، والكوليــرا، وتحســين النتائــج الصحيــة وغيــر الصحيــة 
للمجتمــع؛ لذلــك فالعالقــة بيــن وصــول المجتمــع إلــى الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتحســينات فــي مجــال التعليــم 

ٌم بــه.139 والحــد مــن مخاطــر الكــوارث -اللذيــن يعــدان أمريــن مهميــن لضمــان األمــن الغذائــي- أمــر ُمَســلَّ

ينطــوي تحقيــق األثــر الغذائــي فــي األطفــال والنســاء الحوامــل علــى تنفيــذ برامــج شــاملة وكليــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــة،  ــاه اآلمن ــات المي ــى خدم ــول إل ــة بالوص ــز المتعلق ــن الحواج ــد م ــة العدي ــي معالج ــا ينبغ ــة،140 كم ــات المحلي ــي المجتمع ــة ف العام
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، وكذلــك اتبــاع الســلوكيات الخاصــة بهــا. علــى ســبيل المثــال: يمكــن القيــام بذلــك مــن خــالل مــا 

يلــي:
الميــاه: تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب، وتحســين جودتهــا، وتشــييد المصــادر المائيــة المحســنة  ½

ــد  ــاه عن ــة المي ــز معالج ــً، وتعزي ــا مالي ــا وإدارته ــة وصيانته ــادر المائي ــغيل المص ــى تش ــاه عل ــان المي ــدرات لج ــاء ق ــا، وبن وإصالحه
ــك.  ــى ذل ــا إل ــة، وم ــاه المجتمعي ــالمة المي ــط س ــم خط ــا، وتصمي ــن له ــن اآلم ــتخدام والتخزي ــاط االس نق

ــويق  ½ ــع، والتس ــا المجتم ــي يقوده ــات الت ــالل المقارب ــن خ ــن م ــي المحس ــرف الصح ــى الص ــب عل ــد الطل ــي: تولي ــرف الصح الص
ــع.  ــراد المجتم ــا ألف ــادة إصالحه ــنة وإع ــض المحس ــييد المراحي ــي، وتش ــرف الصح للص

النظافــة العامــة: تعزيــز ممارســات النظافــة العامــة اآلمنــة وتقديــم العــروض التوضيحيــة حولهــا؛ مثــل: غســل اليديــن  ½
بالصابــون، والنظافــة العامــة الغذائيــة، وتدبيــر النظافــة العامــة أثنــاء الطمــث، والتخلــص اآلمــن مــن البــراز، وإدارة النفايــات الصلبــة 

ومعالجتهــا، ومــا إلــى ذلــك. 

يمكــن تصميــم العديــد مــن األنشــطة المشــتركة والموجهــة نحــو المجتمعــات المحليــة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة بحيــث تكــون مراعيــة للتغذيــة. علــى ســبيل المثــال: يمكــن أيضــً للجــان الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
التــي ُأنشــئت لضمــان إدارة مــوارد الميــاه بشــكل جيــد صيانــة مرافــق الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مراكــز التغذيــة 
والمراكــز الصحيــة. ومــن شــأن وجــود عامــل صحــي معيــن كعضــو فــي لجنــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أن يســاعد 
فــي تحســين مواءمــة جهــود الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــع جهــود التغذيــة. إن أنشــطة التغذيــة واألمــن الغذائــي؛ 
مثــل: تعزيــز امتــالك الحدائــق النباتيــة المنزليــة أو تربيــة المواشــي لتنويــع النظــام الغذائــي لألســرة تتطلــب الكثيــر مــن المياه. ومــن األمثلة 
ــة  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــق المي ــاء مراف ــة بن ــول كيفي ــة ح ــات المحلي ــات للمجتمع ــر المعلوم ــال توفي ــذا المج ــي ه ــرى ف األخ
ــض،  ــور، والمراحي ــة الصنب ــتعمال القنين ــن باس ــل اليدي ــات غس ــل حنفي ــة مث ــا الخاص ــتخدام موارده ــة باس ــة التكلف ــة المنخفض العام
ورفــوف حمــل األطبــاق، وأنظمــة جمــع ميــاه األمطــار المنخفضــة التكلفــة )حيثمــا ينطبــق ذلــك(، أو اســتخدام الميــاه الرماديــة* لزراعــة 
الخضــراوات. ينطبــق األمــر نفســه علــى منــع تلــوث مصــادر الميــاه أو الميــاه المعالجــة فــي المصــدر خــالل المواســم المطريــة وخــالل 

أوقــات الــذروة النتشــار مــرض اإلســهال.141 

إضافــة إلــى جعــل التدخــالت المجتمعيــة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مراعيــة للتغذيــة، هنــاك العديــد مــن 
الفــرص لتقديــم األنشــطة الرئيســية فــي مجالــي التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة بطريقــة مدمجــة معــً عنــد 
ــر المــوارد وتحديــد مجــاالت التداخــل )مثــل مناقشــة ممارســات النظافــة  اســتهداف نفــس المجتمعــات. قــد يســاعد ذلــك فــي توفي

العامــة الغذائيــة عنــد الترويــج لألغذيــة الصحيــة والمفيــدة( وتعزيزهــا مــن خــالل قنــوات االتصــال المشــتركة.142 
* الميــاه الرماديــة هــي الميــاه الخاليــة مــن الغائــط أو الــروث، أو الميــاه المنزليــة المنخفضــة التلــوث كمــا هــو حــال الميــاه الناتجــة بعــد االســتحمام، واالغتســال، 

وغســل اليديــن، أو الناتجــة مــن الغســالة.

2-2 دمج خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع اإلرشاد الغذائي وتعزيز الصحة 
ــز الصحــة إلــى الحــد مــن حــاالت نقــص التغذيــة ضمــن المجتمعــات  ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــع اإلرشــاد الغذائــي وتعزي يهــدف دمــج المي
المســتهدفة مــن خــالل معالجــة األســباب الكامنــة وراء نقــص التغذيــة، وهــي: ممارســات غســل اليديــن الســيئة، وســوء إدارة البــراز، ومعالجــة الميــاه وتخزينهــا 

بطريقــة غيــر آمنــة علــى مســتوى األســرة، وغيرهــا مــن الممارســات. 

عنــد التواصــل مــع المجتمــع يعتمــد قطاعــا التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة على 
أعضــاء المجتمــع المؤثريــن )العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المجتمعيــة، والقابــالت، والقابــالت 
ــة ذات  ــائل الصحي ــل الرس ــات وتوصي ــم الخدم ــم( لتقدي ــن، وغيره ــن المجتمعيي ــات، والمتطوعي المدرب
ــت  ــال تح ــات األطف ــل وأمه ــاء الحوام ــى بالنس ــال األول ــة االتص ــون نقط ــا يكون ــادة م ــم ع ــة؛ ألنه الصل
ســن الثانيــة. غالبــً مــا تســتهدف أنشــطة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة والتغذيــة نفــس 
المســتفيدين وتهــدف إلــى نفــس النتيجــة؛ وهــي زيــادة المعرفــة، وتعزيــز ممارســة غســل اليديــن 
بالصابــون فــي األوقــات الحرجــة، غيــر أن جهودهــم وتدخالتهــم كثيــرًا مــا تفتقــر إلــى التنســيق الكافــي.

وفــي هــذا الصــدد يقــدم الجــدول 11 أمثلــة عديــدة لكيفيــة اســتهداف النســاء الحوامــل وأمهــات األطفــال الصغــار بســهولة مــن خــالل توصيــل رســائل الميــاه، 
ــة  ــات المختلف ــر القطاع ــائل عب ــيق الرس ــين تنس ــرح تحس ــة، ويش ــز الصح ــوات تعزي ــالل قن ــن خ ــي م ــاد الغذائ ــة، واإلرش ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص

ــع. ــس المجتم ــى نف ــة إل الموجه

التغذيــة،  مــن  كلٍّ  تعزيــز  يقتصــر  ال 
والنظافــة العامــة، والصحــة علــى توصيــل 
يضــم  أن  يجــب  بــل  فحســب،  الرســائل 
ــً. ــب أيض ــلوكي المناس ــر الس ــز التغيي ظةتعزي

حو
مل
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للميــاه،  المختــارة  الســلوكيات 
والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 
العامــة واألكثــر ارتباطــً بالتغذيــة 

الصحــة واستشــارات 

المراجعكيف؟

 غسل اليدين بالصابون في ½
األوقات الحرجة 

 معالجة المياه عند نقطة ½
االستخدام 

 االستخدام الصحي ½
والنظيف للمراحيض 

 التخلص اآلمن من براز ½
األطفال

 التوعية بشأن النظافة ½
العامة الغذائية

½ خــالل مــن  المجتمعيــة  التوعيــة  زيــارات  تقــدم 
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فرصــًة جيــدة 
لتعزيــز الســلوكيات المرغوبــة فــي مجــال الميــاه، 
ــبيل  ــى س ــة. عل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
أو  النمــو  وتعزيــز  المراقبــة،  تعزيــز  يمكــن  المثــال: 
ــي  ــام غذائ ــاع نظ ــجيع اتب ــة، وتش ــة التكميلي األغذي
ســليم بالتزامــن مع الترويج لغســل اليديــن بالصابون 
في األوقات الحرجة، ويتضمن ذلك تقديم العروض 
التوضيحيــة مــن أجــل تعزيــز الممارســات الســلوكية 
والتشــديد على أهمية مياه الشــرب اآلمنة إلى جانب 

التنــوع الغذائــي. 

½ علــى ســبيل المثــال: بــدأت بعثــة منظمــة العمــل
ــة  ــً للوقاي ــو برنامج ــا فاس ــي بوركين ــوع ف ــد الج ض
باســتخدام  اإلســهال  مــن  والعــالج  المجتمعيــة 
محاليــل اإلماهــة الفموية والزنــك جنبً إلى جنب مع 
توزيــع أدوات ومجموعــات الميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة والترويــج للنظافة العامــة؛ إذ قام 
العاملــون فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة المدّربون 
مــن  بــكلٍّ  الخاصــة  الرئيســية  الســلوكيات  علــى 
التغذيــة والمياه، والصــرف الصحي، والنظافة العامة 
بتنظيــم حمــالت توعيــة وتواصــل شــاملة فــي القرى 
المســتهدفة لنشــر الرســالة األساســية حــول الوقاية 
مــن اإلســهال ومعالجتــه باســتخدام أمــالح اإلماهــة 
ــات  ــاد ممارس ــة اعتم ــرح أهمي ــك، وش ــة والزن الفموي
صحيــة جيــدة )مثــل غســل اليديــن فــي األوقــات 
الحرجــة ومعالجــة المــاء المنزليــة( من أجل تحســين 

صحــة األطفــال وســالمتهم.

½ ،والميــاه التغذيــة،  ممارســات  توضيــح  يمكــن 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المرغوبــة أثنــاء 
ــن  ــل اليدي ــج غس ــن دم ــرية. ويمك ــارات األس االستش
فــي جميــع المــواد اإلرشــادية والترويجيــة علــى أنــه 
ــام، أو  ــداد الطع ــل إع ــة قب ــى المتبع ــوة األول الخط

ــال. ــام األطف ــه، أو إطع تناول

½ والصــرف الميــاه،  تعزيــز  كيفيــة  عــرض  يمكــن 
الصحــي، والنظافــة العامــة المراعيــة للتغذيــة خــالل 
اجتماعــات  أو  المجتمعيــة،  المجموعــات  جلســات 
أو  الدينيــة،  المراكــز  أو  األســواق،  فــي  أو  النــوادي، 
المــدارس، مــع العلــم أن النــاس يميلــون بشــكل 
ــتها إذا  ــة وممارس ــلوكيات المرغوب ــي الس ــر لتبن أكب

مــا قــام بذلــك األشــخاص الذيــن يحترمونهــم.

 التدريــب الخــاص بتعزيــز الصحــة، والنظافــة ½
العامــة، والتغذيــة: 

https://www.humanitarianresponse.
info/en/system/files/Nutrition%252CH

ygiene%2520%2520and%2520Health
%2520Promotion%2520Training%252
0Guide_%2520Training%2520for%25

20Trainers.pdf

 دليل منظمة العمل ضد الجوع حول ½
دمج أنشطة المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة العامة مع أنشطة الصحة 

العقلية وممارسات الرعاية MHCP لتحسين 
المشروعات اإلنسانية: 

http://www.actioncontrelafaim.org/
sites/default/files/publications/fichiers/

integrating_wash_and_mhcp.pdf

 مواد اإلرشاد الغذائي التابعة لليونيسف ½
باللغتين اإلنجليزية والفرنسية: 

http://www.unicef.org/nutrition/
index_58362.html

الجدول 11: دمج خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مع االرشاد الغذائي وتعزيز الصحة 
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ــة  ــص التغذي ــن نق ــة كاًل م ــوء التغذي ــمل س يش
ــراط  ــد باإلف ــة(. ُيقص ــدة )المفرط ــة الزائ والتغذي
ــعرات  ــن الس ــر م ــتهالك الكثي ــة اس ــي التغذي ف
الــوزن. علــى  زيــادة  إلــى  تــؤدي  التــي  الحراريــة 
ــوزن  ــادة ال ــى أن زي ــارة إل ــة اإلش ــن أهمي ــم م الرغ
تشــكل مشــكلة متفاقمــة فــي العديــد مــن 
البلــدان الناميــة فــإن هــذا الدليــل التشــغيلي 

ســيعالج نقــص التغذيــة فقــط.

2-3 المشاركة المجتمعية في التخلص اآلمن من الفضالت وتحسين النظافة العامة 
تشــكل المشــاركة المجتمعيــة فــي تقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي 
مصطلــح  المشروع143.ويشــير  فــي  والمســاءلة  االســتدامة  ضمــان  مفتــاح 
»المشــاركة« إلــى مجموعــة مــن األنشــطة والمناهــج التــي تتخذهــا وتنفذهــا 
مختلــف الجهــات الفاعلــة بدرجــات متفاوتــة، بــدءًا مــن تقديــم المشــورة 
العامــة وصــواًل إلــى المشــاركة النشــطة فــي تصميــم وتنفيــذ المشــروعات144.
ــاه،  ــال المي ــي مج ــة ف ــاركة المجتمعي ــرق المش ــف ط ــتعمال مختل ــن اس يمك
ــة،  ــة العام ــلوكيات النظاف ــين س ــة لتحس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
ــة.  ــة والتغذي ــج الصح ــين نتائ ــرى، وتحس ــراض األخ ــهال واألم ــن اإلس ــد م والح
ومــن أمثلــة ذلــك: المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي »CLTS«، أو 
التحــول التشــاركي للصــرف الصحــي والنظافــة العامــة »PHAST« )انظــر المثــال 

ــدان(. ــن المي ــع م التاس

وسوب )2013( »إشراك المجتمعات المحلية في مشروعات المياه والصرف الصحي: التصميم التشاركي وردود أفعال المستهلكين«.  143
نفس المرجع السابق.  144

  <المثال التاسع من الميدان >
استخدام متطوعي مجموعات الرعاية لتوصيل الرسائل الصحية لألمهات. مثال إليصال الرسائل 
المدمجة للتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في موزمبيق 

تــم تنفيــذ المشــروع مــن ِقبــل منظمــة الغــذاء مــن أجــل الجوعــى فــي موزمبيــق بالتعــاون مــع وزارة الصحــة وبدعــم فنــي إضافــي 
مــن موظفــي المركــز العالمــي للخدمــات التابــع لمنظمــة الغــذاء مــن أجــل الجوعــى. تــم تنفيــذ المشــروع فــي الفتــرة مــن 2005 حتــى 
2010 فــي 7 أحيــاء فــي مقاطعــة ســوفاال التــي يبلــغ عــدد ســكانها 1.1 مليــون نســمة. اختــارت منظمــة الغــذاء مــن أجــل الجوعــى فــي 
موزمبيــق منطقــة المشــروع تلــك ألنهــا كانــت تعانــي مــن ارتفــاع معــدالت نقــص التغذيــة وانخفــاض تغطيــة التدخــالت الرئيســية 
إلنقــاذ الطفــل وبقائــه. المنطقــة ريفيــة بأكملهــا تقريبــً، ويقــع العديــد مــن القــرى فيهــا علــى مســافة بعيــدة مــن المرافــق الصحيــة. 
ــات  ــل وأمه ــاء الحوام ــع النس ــق أواًل جمي ــي موزمبي ــى ف ــل الجوع ــن أج ــذاء م ــة الغ ــددت منظم ــع، ح ــادة المجتم ــن ق ــاعدة م بمس
ــى  ــات عل ــؤالء األمه ــع ه ــت بتوزي ــم قام ــروع(، ث ــن المش ــتفيدين م ــروع )المس ــة المش ــي منطق ــهرًا ف ــن الـــ24 ش ــت س ــال تح األطف
ــن  ــى عاتقه ــع عل ــي يق ــة الالت ــات الرعاي ــات مجموع ــاب متطوع ــة انتخ ــن كل مجموع ــت م ــرة، وطلب ــن 12 أس ــة م ــات مؤلف مجموع
عــرض الســلوكيات وتعزيزهــا مــع األمهــات خــالل جميــع مراحــل المشــروع. اجتمــع مــا يقــرب مــن 12 متطوعــة مــع مجموعــة الرعايــة 
ــم  ــك لتعل ــرّوج«( وذل ــمى بالـ«الم ــه )ويس ــاء خدمات ــرًا لق ــى أج ــذي كان يتلق ــروع ال ــرف المش ــراف مش ــت إش ــك تح ــبوعين وذل كل أس
رســالة معينــة أو تعلــم مهــارات صحــة الطفــل وبقائــه علــى قيــد الحيــاة. علــى مــدى األســبوعين التالييــن تقابلــت كل متطوعــة مــن 
متطوعــات الرعايــة مــع 12 ســيدة مــن النســاء الحوامــل أو أمهــات األطفــال تحــت ســن 24 شــهرًا )مــن نحــو 12 أســرة مجــاورة( لتبــادل 
ــات  ــت متطوع ــد التق ــا. وق ــر وتوضيحه ــائل التغيي ــل رس ــي نق ــاعدة ف ــومات المس ــرض الرس ــا وع ــي تعلموه ــارات الت ــائل والمه الرس
مجموعــة الرعايــة بهــؤالء النســاء بصــورة فرديــة مــن خــالل زيــارات منزليــة، أو فــي مجموعــات صغيــرة فــي منطقتهــن )مــع القيــام 
بزيــارات المتابعــة المنزليــة لمــن لــم يحضــرن اجتماعــات المجموعــات الصغيــرة(. وقــد تــم توصيــل مجموعــة الرســائل بأكملهــا خــالل 

ســنتين تقريبــً. وتــم عــرض الرســائل وتوصيلهــا مرتيــن فــي منطقــة التدخــل األولــي. 
قــام الموظفــون الدوليــون والمحليــون مــن منظمــة الغــذاء مــن أجــل الجوعــى فــي موزمبيــق بتطويــر سلســلة مكونــة مــن 24 رســالة 
ــة  ــة، والتغذي ــة الحصري ــة الطبيعي ــل: الرضاع ــدة )مث ــة الجي ــز التغذي ــة لتعزي ــة الرعاي ــات مجموع ــا متطوع ــي، وقدمته ــكل تعاون بش
التكميليــة، ومكمــالت فيتاميــن أ، وتنــاول مكمــالت الحديــد وحمــض الفوليــك أثنــاء الحمــل والرضاعــة، والتخلــص مــن الديــدان لــدى 
األطفــال كل 6 أشــهر، ومــا إلــى ذلــك(، والوقايــة مــن مــرض اإلســهال ومكافحتــه )مثــل: تعزيــز ممارســات الميــاه اآلمنــة وغســل اليديــن 
ــم  ــهال، وتعلي ــع اإلس ــتخدامها لمن ــض واس ــاء المراحي ــق إنش ــن طري ــراز ع ــن الب ــليم م ــص الس ــية، والتخل ــة أساس ــراءات تغذوي كإج
األمهــات كيفيــة اســتخدام محاليــل اإلماهــة الفمويــة(. ونتيجــة لذلــك زادت جميــع الســلوكيات المنزليــة اآلتيــة التــي يــروج لهــا 

ــة الخــط النهائــي للمشــروع بالخــط األساســي: المشــروع بصــورة ذات داللــة عنــد مقارن
ــام،  ½ ــة الفط ــى أطعم ــت إل ــة الزي ــبة، وإضاف ــة المناس ــة التكميلي ــة، والتغذي ــة الحصري ــة الطبيعي ــة )الرضاع ــين التغذي  تحس

ــن أ(.  ــة بفيتامي ــة الغني ــاول األطعم وتن
 معالجــة اإلســهال )إعطــاء كميــة أكبــر مــن الســوائل لحــاالت اإلســهال فــي مرحلــة الطفولــة، واالســتمرار فــي التغذيــة أثنــاء  ½

اإلســهال، ومعرفــة كيفيــة إعــداد محاليــل اإلماهــة الفمويــة بشــكل صحيــح(.
الوقاية من اإلسهال )غسل اليدين وتعقيم الماء عند نقطة االستخدام في المنزل(. ½

ــه  ــة من ــهال والوقاي ــالج اإلس ــة بع ــات المتعلق ــين الممارس ــروع بتحس ــق المش ــي مناط ــات ف ــام األمه ــب قي ــى جان ــت وإل ــرور الوق بم
انخفضــت حــاالت نقــص التغذيــة بيــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 0 و23 شــهرًا بشــكل كبيــر وســريع فــي مناطــق المشــروع، 

وذلــك بنحــو 4 أضعــاف معــدل االنخفــاض الحاصــل بيــن األطفــال مــن 0 إلــى 59 شــهرًا علــى الصعيــد الوطنــي.
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ُتعــد المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي )CLTS( واحــدة مــن أكثــر المناهــج المجتمعيــة اســتخدامً علــى نطــاق 
ــج  ــن برام ــدف م ــور اله ــاح كبير145.يتبل ــم بنج ــول العال ــدًا ح ــن 21 بل ــر م ــي أكث ــذت ف ــد ُنف ــي. وق ــي الكل ــرف الصح ــي الص ــع ف واس
المبــادرة االجتماعيــة للصــرف الصحــي الكلــي فــي »القضــاء علــى التغــوط فــي العــراء على نطــاق المجتمع مــن خالل رفع مســتوى 
الوعــي وتوفيــر خيــارات الصــرف الصحــي المعقولة«146.تســتند المبــادرة إلــى الفرضيــة األساســية القائلــة بأنــه يمكــن تحقيــق الصــرف 
ــي  ــي الكل ــرف الصح ــادرة الص ــرك مب ــها. ُتش ــات نفس ــطة المجتمع ــذه بواس ــه وتنفي ــال قيادت ــي ح ــط ف ــتدام فق ــي المس الصح
جميــَع أفــراد المجتمــع )القريــة(: مــن الرجــال والنســاء واألطفــال، فــال يتحقــق النجــاح إال إذا كان أفــراد المجتمــع جميعــً علــى دراية 
بالقضايــا المرتبطــة بممارســات التغــوط فــي العــراء، ولديهــم فهــم جماعــي لهــا. تتكــون المبــادرة مــن أربــع خطــوات رئيســية: 
مــا قبــل اإلطــالق، واإلطــالق، ومــا بعــد اإلطــالق، وتوســيع النطــاق. تهــدف عمليــة اإلطــالق إلــى توليــد شــعور بالخــزي واالشــمئزاز 
يحشــد بــدوره أعضــاء المجتمــع التخــاذ إجــراءات فوريــة إلنهــاء التغــوط فــي العــراء. يتــم توجيــه المشــاركين وإرشــادهم لوضــع 
ــتخدام  ــض باس ــاء المراحي ــي إنش ــوري ف ــدء الف ــة، والب ــي للقري ــرف الصح ــة للص ــة وخط ــة التكلف ــض منخفض ــات مراحي تصميم

المــوارد والخبــرات المحليــة.147  
ــي  ــوط ف ــن التغ ــة بي ــول الصل ــع ح ــم المجتم ــاء فه ــي لبن ــي الكل ــرف الصح ــة للص ــادرة المجتمعي ــج المب ــتخدام منه ــن اس يمك
العــراء وعــدم كفايــة الصــرف الصحــي، وخطــر الّتقــزم، وضعــف النمــو المعرفــي والتطــور اإلدراكــي لــدى األطفــال حافــزًا قويــً 
ــرف  ــة للص ــادرة المجتمعي ــون المب ــن أن تك ــك، يمك ــى ذل ــالوة عل ــات. ع ــك الممارس ــي تل ــى تبن ــا إل ــن أن يدفعه ــرة يمك ــَر لألس آخ
ــرف  ــة والص ــة العام ــل: النظاف ــع؛ مث ــي المجتم ــار ف ــال الصغ ــع واألطف ــة الرض ــات تغذي ــز ممارس ــًة لتعزي ــي منص ــي الكل الصح

ــل.  ــرة للطف ــة المباش ــاح البيئ ــال وإصح ــراز األطف ــإدارة ب ــن ب ــي المتعلقي الصح

لالطالع على المزيد عن المقاربات المجتمعية للصرف الصحي الكلي: ½
 http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Field_Note_-_Community_Approaches_to_Total_Sanitation.pdf

المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي: دليل تدريــب المدربيــن متوافر باللغــات اإلنجليزية، والفرنســية،  ½
والهندية:

 http://www.communityledtotalsanitation.org/resource/facilitating-hands-training-workshops-clts-trainers-
training-guide

تعلم 
المزيد

  <المثال العاشر من الميدان >
دمج المبادرة المجتمعية للصرف الصحي الكلي في »برنامج معالجة نقص التغذية الحاد وانعدام األمن الغذائي المحلي 
في منطقتين من مادهيا براديش في الهند« 

أدرك موظفــو مشــروع المنظمــة األلمانيــة للقضــاء علــى الجــوع )Deutsche Welthungerhilfe( فــي الهنــد أثنــاء محاولــة تنفيــذ مشــروع 
لألمــن الغذائــي أنهــم لــن يحققــوا النتيجــة المنشــودة دون معالجــة مشــكلة التغــوط فــي العــراء وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة بالميــاه، 
ــي  ــرف الصح ــة للص ــادرة المجتمعي ــج المب ــج منه ــوا بدم ــك قام ــتهدفة؛ لذل ــات المس ــي المجتمع ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
الكلــي فــي برنامــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد )CMAM( لمعالجــة حــاالت اإلصابــة بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم غيــر المختلط 
المنتشــر علــى نطــاق واســع فــي المنطقــة، وأيضــً معالجــة حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد المتوســط بيــن األطفــال فــي الفئــة العمريــة مــن 6 
شــهور حتــى 5 أعــوام. يرتبــط هــذا المشــروع ببرنامــج الصــرف الصحــي الكلــي الــذي تديــره حكومــة الهنــد )حملــة »الهنــد النظيفــة«(، وقــد 
تــم تنفيــذه عــام 2015 بواســطة جمعيــة التنميــة االجتماعيــة »جــان ســاهاس« فــي مدينــة ديــواس بدعــم مــن مشــروع المنظمــة األلمانيــة 
للقضــاء علــى الجــوع، والمفوضيــة األوروبيــة المديريــة العامــة لدائــرة المســاعدات اإلنســانية والحمايــة المدنيــة )إيكــو(. فيمــا يلــي عــدة نقــاط 
بــارزة ذكرهــا موظفــو المشــروع بشــأن دمــج المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي مــع برنامــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة 

الحــاد:
 فــي البدايــة تــم التعاقــد مــع متخصــص فــي المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي لتدريــب المدربيــن علــى المبــادرة فــي  ½

الميــدان مــع فريــق المشــروع، وقــد شــمل ذلــك العامليــن فــي مجــال التغذيــة وعمــال القريــة. عمــل الخبيــر االستشــاري فــي ثــالث 
قــرى مــع العامليــن الميدانييــن لتنظيــم اجتماعــات ومناقشــات مجتمعيــة، ثــم نفــذ الفريــق المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي 

الكلــي بنفســه، مــع الحاجــة إلــى بعــض الدعــم وإبــداء الــرأي مــن االستشــاري أحيانــً. 
 بعــد المناقشــات األوليــة مــع المجتمــع انصــبَّ التركيــز علــى بنــاء المراحيــض المنزليــة؛ إذ تــم تحديدهــا بوصفهــا إحــدى األولويــات  ½

الرئيســية. بــدأت بعــض األســر ببنــاء المراحيــض بنفســها، فــي حيــن بــدأ بعضهــا اآلخــر بالمطالبــة بتوفيــر الوســائل واألمــوال الالزمــة 
ــت  ــروع ُنظم ــن المش ــزء م ــراء. وكج ــي الع ــة ف ــي القمام ــن رم ــت ع ــن وتوقف ــل اليدي ــة غس ــرى بممارس ــر أخ ــدأت أس ــا ب ــاء. كم للبن

جلســات مــع األطفــال فــي المــدارس ومجموعــات األمهــات. 
 وجــد فريــق المشــروع صعوبــات فــي إقنــاع المجتمعــات المحليــة بشــأن التغــوط فــي العــراء؛ فــكان هنــاك الكثيــر مــن الحجــج مثــل  ½

»نذهــب للتغــوط بعيــدًا جــدًا عــن منزلنــا، والذبــاب ال يمكــن أن يأتــي إلــى منزلنــا«. فــي بعــض القــرى أدت األســباب الجغرافيــة )مثــل 
وجــود الصخــور الصلبــة( إلــى عــدم تحفيــز القروييــن علــى البنــاء؛ ألنهــا تتطلــب الكثيــر مــن العمــل للحفــر. وكان توافــر الميــاه أحــد 

التحديــات الرئيســية نظــرًا ألن المنطقــة معرضــة للجفــاف.
هــذا مثــال جيــد علــى اســتخدام المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي كنقطــة دخــول الســتيعاب رســائل التغذيــة المهمــة. ومــع 
ذلــك، ال يــزال هنــاك المزيــد الكتشــافه. علــى ســبيل المثــال: مــا خطــوات المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي المراعيــة للتغذيــة 
والقابلــة للتنفيــذ؟ ومــا األدوات الجديــدة أو اإلســتراتيجيات التكميليــة التــي قــد تكــون ضروريــة لتعزيــز التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

والنظافــة العامــة مــن خــالل المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي؟
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التســويق  مبــادئ   )SM( الصحــي  الصــرف  تســويق  يســتخدم 
التجــاري لزيــادة الطلــب علــى الصــرف الصحــي المحســن وتســهيل 
توفيــره، ومــن َثــمَّ زيــادة اســتهالكه. فهــو يســعى إلــى إنشــاء آليــة 
ــات  ــى منتج ــتخدمين إل ــول المس ــهيل وص ــتدامة لتس ــداد مس إم
الصــرف  تســويق  المحســنة.148يعد  وخدماتــه  الصحــي  الصــرف 
الصحــي مناســبً لمعظــم األماكــن، بــدءًا مــن المجتمعــات الريفية 
الصغيــرة وصــواًل إلــى المســتوطنات الحضريــة الكبيــرة. تشــمل 
وضــع  علــى  قدرتــه  الصحــي  الصــرف  لتســويق  األخــرى  المزايــا 
ــي  ــر ف ــا األس ــي تواجهه ــز الت ــة الحواج ــي إزال ــاعدة ف ــات للمس آلي
ــه  ــا يفضل ــاد م ــن واعتم ــي المحس ــرف الصح ــى الص ــول عل الحص
المســتخدم أساســً لتطويــر المنتجــات وخطــط التواصــل. فــي 
الحقيقــة، يكمــن ســر نجــاح تســويق الصــرف الصحــي فــي فهــم 
الســوق المســتهدفة وتحقيــق التركيبــة الصحيحــة مــن التســويق، 

ــراد.149 ــج، واألف ــكان، والتروي ــعر، والم ــج، والس والمنت

ــرف  ــة للص ــادرة المجتمعي ــن المب ــع بي ــي تجم ــتراتيجية الت ــو اإلس ــي )TSSM( ه ــي الكل ــرف الصح ــي والص ــرف الصح ــويق للص إن التس
الصحــي الكلــي وتســويق الصــرف الصحــي. يوفــر هــذا المنهــج فرصــة لتســويق الصــرف الصحــي ليكمــل المبــادرة المجتمعيــة للصــرف 
الصحــي الكلــي فــي المناطــق التــي ُيعتقــد أنهــا أكثــر ضعفــً، والعكــس صحيــح. يتســم كلٌّ مــن التســويق للصــرف الصحــي والصــرف 
الصحــي الكلــي بقدرتــه علــى زيــادة اســتيعاب الصــرف الصحــي المحســن فــي المــدن الصغيــرة والمســتوطنات شــبه الحضريــة، وتحقيــق 

أثــر كبيــر يفــوق تنفيــذ كل منهــج مــن المنهجيــن علــى ِحــدة. 
 )PHAST( والتحــول التشــاركي للصــرف الصحــي والنظافــة العامــة )CLTS( لــكلٍّ مــن المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي
قيــود معروفــة جيــدًا، وهــي: عــدم كفايــة المتابعــة واألمــور المتعلقــة بمعــدالت االســتخدام علــى المــدى الطويــل، وحاجــة المشــاركين 
إلــى صــرف الكثيــر مــن الوقــت، ومخاطــر اســتبعاد مجموعــات معينــة، والتحريــض على الصــراع داخــل المجتمــع، وإثــارة الخزي واالشــمئزاز 
فــي المجتمعــات خــالل مرحلــة التحفيــز؛ وهــو أمــر مــن شــأنه انتهــاك حقــوق اإلنســان الخاصــة بتلــك المجموعــات وغيرهــا. ومــع ذلــك، 
ــال مــن حيــث التكلفــة لتوســيع نطــاق الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة المحســنة، ال ســيما المناطــق  فقــد ثبــت أن كال المنهجيــن فعَّ
ــاركي  ــول التش ــي )SM(، أو التح ــرف الصح ــويق الص ــي )CLTS(، أو تس ــي الكل ــرف الصح ــة للص ــادرة المجتمعي ــق المب ــة. إن تطبي الريفي
للصــرف الصحــي والنظافــة العامــة )PHAST( فــي المناطــق المتأثــرة بارتفــاع معــدالت نقــص التغذيــة يمكــن أن يســاعد فــي معالجــة 

بعــض األســباب الكامنــة المعروفــة للحالــة الغذائيــة الســيئة، وتحقيــق العديــد مــن الفوائــد الصحيــة األخــرى. 

- الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2010( »تطبيق مقاربات تسويق الصرف الصحي والصرف الصحي الكلي«.  148
- نفس المرجع السابق.  149
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تعلم 
المزيد

الصــورة 6: مرحــاض تــم بنــاؤه أثنــاء أنشــطة المبــادرة المجتمعية 
للصــرف الصحــي الكلــي فــي الهند.

  <المثال الحادي عشر من الميدان >
المنهج التشاركي يحقق تغييرًا كبيرًا في قرية كارو مالح في بادين، قصة من الباكستان

كارو مــالح قريــٌة صغيــرة فيهــا 34 أســرة، ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو 230 شــخصً. تقــع القريــة فــي منطقــة باديــن التــي تشــكل جــزءًا 
مــن مقاطعــة الســند فــي الباكســتان. هنــاك حالــة طــوارئ تغذويــة مســتمرة فــي المقاطعــة تفاقمــت جزئيــً بســبب فيضانــات 2010 
ــاه  ــى مي ــول إل ــرص الوص ــة ف ــى محدودي ــاد إل ــة الح ــص التغذي ــزى نق ــً. ُيع ــا حالي ــر به ــي تم ــاف الت ــة الجف ــى أزم ــة إل و2011 و2012، إضاف
الشــرب اآلمنــة، ومرافــق الصــرف الصحــي، وســوء ممارســات النظافــة العامــة. يمــارس ســكان كارو مــالح التغــوط فــي العــراء، ولــم 
ــاه  ــازل، كمــا لــم تكــن هنــاك ميــاه شــرب نظيفــة؛ فقــد كان الســكان يشــربون المي يكــن هنــاك أي مرحــاض لــدى أي منــزل مــن المن

الكريهــة الراكــدة؛ ممــا يعــرض صحتهــم لخطــر مســتمر، ولإلصابــة باألمــراض المنقولــة عــن طريــق المــاء. 
تــم تنفيــذ منهــج التحــول التشــاركي للصــرف الصحــي والنظافــة العامــة )PHAST( فــي القريــة فــي إطــار التحالــف الخامــس 
الباكســتاني لألمــن الغذائــي فــي حــاالت الطــوارئ )PEFSA V( بتمويــل مــن المفوضيــة األوروبيــة، المديريــة العامــة لدائرة المســاعدات 
اإلنســانية والحمايــة المدنيــة )إيكــو(. يشــجع المنهــج علــى المشــاركة الفعالــة فــي الســياق الجماعــي اعتمــادًا علــى أســلوب تشــاركي، 
ــة  ــود الثقافي ــبب القي ــن بس ــن آرائه ــر ع ــي التعبي ــً ف ــرددن عموم ــي يت ــاء الالت ــة النس ــي حال ــاص ف ــكل خ ــااًل بش ــد فع ــا ُيع ــو م وه
والمجتمعيــة. ناقشــت المجموعــة المشــكالت الصحيــة التــي يواجههــا مجتمعهــم وحددتهــا كخطــوة أولــى مــن منهجيــة التحــول 
التشــاركي للصــرف الصحــي والنظافــة العامــة. حــدد ســكان كارو مــالح اإلســهال كمــرض متكــرر الحــدوث، وتمثلــت الخطــوة التاليــة 
فــي إجــراء تحليــل للمشــكالت يتألــف مــن رســم خرائــط لنقــاط المــاء والصــرف الصحــي فــي القريــة، ومناقشــة ســلوكيات النظافــة 
العامــة الجيــدة والســيئة، وكذلــك فهــم انتشــار األمــراض. وفيمــا يتعلــق بالتحديــات الرئيســية التــي حددهــا المجتمــع فقــد كانــت 
مرتبطــة باألمــراض المنقولــة بالمــاء بســبب عــدم توافــر ميــاه الشــرب اآلمنــة، والتغــوط فــي العــراء، وســوء ممارســات النظافــة العامــة
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ــة  ــلوكيات فردي ــاد س ــى اعتم ــًة إل ــا، إضاف ــدة وإدارته ــي جدي ــرف صح ــق ص ــاء مراف ــن بن ــا كاًل م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــول الت ــملت الحل ش
ــً.  ــر أمن وجماعيــة أكث

وتــم إقنــاع المجتمــع بإنشــاء مراحيــض باســتخدام المــواد المتاحــة محليــً. قــدم فريــق الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
التابــع لمنظمــة العمــل ضــد الجــوع الدعــم الفنــي للعثــور علــى حلــول الصــرف الصحــي المنخفضــة التكلفــة. ونظــرًا ألن بنــاء المراحيــض 
ــوع  ــد الج ــل ض ــة العم ــت منظم ــتركة. قدم ــض مش ــاء مراحي ــوا ببن ــد قام ــع فق ــاول المجتم ــي متن ــن ف ــم يك ــرة ل ــتوى األس ــى مس عل
ــة، وُطلــب مــن  ــر ضعفــً فــي القري مراحيــض جاهــزة ســهلة التركيــب تتألــف مــن أجــزاء وذلــك لشــخصين فقــط مــن األشــخاص األكث
بقيــة المســتفيدين اختيــار 6 أجــزاء )فــي المتوســط( يرغبــون فــي الحصــول عليهــا مــن قائمــة تضــم 12 جــزءًا مطلوبــة لبنــاء المراحيــض 
الســهلة التركيــب، ومــن َثــمَّ جــرى إعــداد خطــة عمــل مجتمعيــة لبنــاء المرافــق الجديــدة، وتحقيــق تغييــر الســلوك بدعــم مــن أفــراد 
المجتمــع. وكجــزء مــن الخطــة، لعبــت لجنــة مشــروع القريــة دورًا حيويــً فــي تيســير اســتخدام ســكان القريــة للمرافــق؛ ممــا أدى فــي 
النهايــة إلــى تحســين ممارســات الصــرف الصحــي. تســتخدم جميــع األســر فــي الوقــت الحاضــر المراحيــض المشــتركة بمعــدل ثــالث أســر 
لــكل مرحــاض. كمــا تــم تزويــد كل مرحــاض بمرفــق لغســل اليديــن بالقــرب منــه. تــم إعــداد مرافــق غســل اليديــن بواســطة المجتمــع 
باســتخدام المــوارد المحليــة؛ إذ وفــر بعضهــم حاويــات بالســتيكية خــارج المرحــاض لغســل اليديــن، واســتخدم آخــرون حاويــات 
ــل تكلفــة الصابــون اســتخدمت الصابــون لغســل اليديــن، فــي حيــن  معدنيــة قديمــة لهــذا الغــرض. األســرة التــي كانــت قــادرة علــى تحمُّ

اســتخدمت األســر األخــرى الميــاه فقــط فــي غســل اليديــن. 
»لقــد حــدث تغيــر كبيــر فــي قريتنــا، فقــد أصبحــت منازلنــا نظيفــة ونحــن نســتخدم المراحيــض، وأصبــح أطفالنــا أصحــاء ويذهبــون إلــى 

المدرســة بانتظــام.« )م. حســن(

2-4 مكافحة ناقالت األمراض من أجل تحسين الحالة الغذائية 
الناقــالت هــي كائنــات حيــة تحمــل مســببات األمــراض المعديــة، ويمكــن أن تنقــل األمــراض المعديــة بيــن البشــر أو مــن الحيوانــات إلــى 
ــراد،  ــرى الق ــالت األخ ــمل الناق ــا. تش ــا المالري ــراض أبرزه ــدة أم ــة لع ــالت المعروف ــن الناق ــدًا م ــال- واح ــبيل المث ــى س ــوض –عل ــر.150ُيعد البع البش

ــا.151  ــق، وغيره ــث، والب ــي، والبراغي ــاب الرمل ــاب، والذب والذب
ــراض  ــع األم ــن جمي ــن 17% م ــر م ــالت أكث ــق الناق ــن طري ــل ع ــي تنتق ــراض الت ــكل األم تش
المعديــة، وتتســبب فــي وفــاة أكثــر مــن مليــون شــخص ســنويً.152من األمــراض المنقولة 
ــة  ــد الوقاي ــا(. ُتع ــمانيات، وغيره ــراء، وداء الليش ــى الصف ــك، والحم ــى الضن ــرى )حم األخ
مــن المالريــا ومكافحتهــا ذات أهميــٍة خاصــٍة نظــرًا لعالقتهــا المثبتــة بنقــص التغذيــة؛ 

إذ تشــكل المالريــا ونقــص التغذيــة حلقــة مفرغــة: 
»إن األطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لديهــم أنظمــة مناعيــة ضعيفــة، 
ومــن َثــمَّ فــإن أجســامهم أقــل قــدرة علــى مكافحــة األمــراض مثــل المالريــا، كمــا أن 
األطفــال المصابيــن بالمالريــا هــم أكثــر تعرضــً لإلصابــة بســوء التغذيــة الوخيم«.153تشــير 
األدلــة البحثيــة إلــى أن برامــج مكافحــة المالريــا وحدهــا قــد ال تحقــق النتيجــة المرجــوة 

علــى نســب وفيــات األطفــال واإلصابــة باألمــراض دون القيــام بمعالجــة نقــص التغذيــة154، فهــذه العوامــل جميعــً تتطلــب اســتجابة مدمجــة.

ــاه  ــوارد المي ــين إدارة م ــك تحس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــطة اإلدارة البيئي ــه بواس ــن منع ــي يمك ــا العالم ــبء المالري ــن ع ــدر أن 42% م ــا يق كم
ــق  ــن طري ــات ع ــر والمجتمع ــي األس ــوض ف ــار البع ــض انتش ــون خف ــن أن يك ــال: يمك ــبيل المث ــى س ــرف الصحي.155عل ــق الص ومراف

التخلــص مــن الميــاه الراكــدة )الناجمــة عــن ســوء التصريــف وخزانــات المــاء 
ــا.156 ــاالت المالري ــن ح ــد م ــي الح ــً ف ــاًل مهم ــوفة( عام المكش

ــن  ــازل، وم ــن المن ــرب م ــد بالق ــد توج ــي ق ــاه الت ــرك المي ــي ب ــوض ف ــر البع يتكاث
ــا  شــأن إزالــة مثــل هــذه البــرك التقليــل مــن أعــداد البعــوض الــذي ينقــل المالري
بســبب عــدم وجــود أماكــن لتكاثــره. للقضــاء علــى مواقــع تكاثــر البعــوض 
ــارف،  ــاء المص ــي، وإنش ــوية األراض ــاه، وتس ــواض المي ــف أح ــام بتصري ــن القي يمك
وتوفيــر مرافــق مالئمــة إلدارة ميــاه الصــرف الصحــي ومعالجتهــا، وغيــر ذلــك.157 

ــل،  ــراض، والنواق ــببات األم ــن مس ــال بي ــن االتص ــد م ــتخدامها للح ــن اس ــا يمك ــة للمالري ــإلدارة البيئي ــية ل ــج رئيس ــة مناه ــاك ثالث هن
ــدول 12(. 158  ــتهدفة )الج ــات المس ــكان أو المجتمع ــى للس ــة الُمثل ــة الصحي ــق الحال ــمَّ تحقي ــن َث ــر وم والبش

- منظمة الصحة العالمية )2014( »األمراض المحمولة بالنواقل«.  150
- نفس المرجع السابق.  151
- نفس المرجع السابق.  152

- لويس س. )2013( »نقص التغذية والمالريا: حلقة مفرغة«.  153
- اهرهاردت وآخرون )2006( »المالريا، وفقر الدم، ونقص التغذية لدى األطفال األفريقيين، تحديد أولويات التدخل«.  154

- منظمة الصحة العالمية )2016( »الوقاية من األمراض من خالل المجتمعات الصحية: التقييم العالمي لعبء األمراض بسبب المخاطر البيئية«.  155
- نفس المرجع السابق.  156

- ماركل، فيشر، سميجو )2007( »فهم الصحة العالمية«.  157

منظمــة  عــن  صــدرت  تقديــرات  آلخــر  وفقــً 
الصحــة العالميــة، فــإن المالريــا تقتــل 600.000 
تحــت  أطفــال  معظمهــم  ســنويً  شــخص 
المالريــا  تنتقــل  حيــن  فــي  الخامســة،  ســن 
ــرض 3.4  ــا يع ــم؛ مم ــول العال ــة ح ــي 97 دول ف
)منظمــة  المــرض  لخطــر  شــخص  مليــارات 

.)2014 العالميــة،  الصحــة 

منظمــة  عــن  صــدرت  تقديــرات  آلخــر  وفقــً 
الصحــة العالميــة، فــإن المالريــا تقتــل 600.000 
تحــت  أطفــال  معظمهــم  ســنويً  شــخص 
المالريــا  تنتقــل  حيــن  فــي  الخامســة،  ســن 
ــرض 3.4  ــا يع ــم؛ مم ــول العال ــة ح ــي 97 دول ف
)منظمــة  المــرض  لخطــر  شــخص  مليــارات 

.)2014 العالميــة،  الصحــة 
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الجدول 12: القيم الحاسمة والمؤشرات األنثروبومترية الخاصة بنقص التغذية 

األمثلةالتعريفات

التعديل البيئي

التحويل الدائم أو الطويل األمد لألرض، والماء، 
والغطاء النباتي لمنع النواقل أو تقليلها أو القضاء 

عليها، أو على مواطن تكاثر المضيف الوسيط 
)األمراض المرتبطة بالماء أو المنقولة بالنواقل(، 
أو على الظروف البيئية التي تشجع على انتقال 

األمراض المحمولة بالماء. 

التمهيد، والردم، والتصريف، وتسوية األرض، واإلسكان 
في المنازل، والصرف الحضري. 

التغيرات في الظروف البيئية لخلق ظروف تكاثر المعالجة البيئية
مؤقتة غير مساعدة على تكاثر النواقل وانتقالها.

التقلبات في مستوى الماء، وتغيير سرعة جريان الماء، 
والشطف، وإزالة األعشاب الضارة، وتغيير درجة الملوحة.

تعديل المأوى 
والسلوك البشري أو 

معالجته

أي تعديل بيئي يساعد في الحد من االتصال بين 
مسببات األمراض واإلنسان، أو النواقل واإلنسان.

ناموسيات النوم، والحماية الشخصية، وتركيب 
الشبكات العازلة للمنازل، وأماكن االستحمام والغسيل 

اآلمنة، والمراحيض، ومعالجة مياه الصرف الصحي، 
وإمدادات الماء.

المصدر: منظمة الصحة العالمية )1982(

يعتمــد اختيــار أســاليب مكافحــة النواقــل التــي ســيتم تطبيقهــا فــي المجتمعــات المســتهدفة عــادة علــى تفضيــالت الســكان 
ــار  ــي اختي ــة ف ــارك بفاعلي ــة، وأن تش ــارات المتاح ــدة بالخي ــة جي ــى دراي ــات عل ــون المجتمع ــروري أن تك ــن الض ــي. م ــع المحل والوض
أنشــطة مكافحــة النواقــل التــي تتناســب مــع ظروفهــا وتنفيذهــا159؛ فالطــرق التــي تعــد مناســبة فــي مــكان مــا ليســت بالضــرورة 
مناســبة فــي مــكان آخــر. علــى ســبيل المثــال: قــد تكــون المبيــدات الحشــرية والناموســيات المعالجــة بالمبيــدات الحشــرية هــي 
الطريقــة المفضلــة لمكافحــة المالريــا فــي إحــدى المناطــق، فــي حيــن أن مناهــج اإلدارة البيئيــة قــد تكــون األكثــر مالءمــة فــي 
ــً  ــا طبق ــح نجاحه ــر المرج ــوع التدابي ــأن ن ــن بش ــن الصحيي ــن العاملي ــح م ــورة والنص ــى المش ــول عل ــب الحص ــرى. يج ــة أخ منطق
للظــروف المحليــة قبــل اســتثمار المــوارد فــي جهــود المكافحــة علــى نطــاق المجتمــع. هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي يجــب 
وضعهــا فــي الحســبان منهــا: أنــواع النواقــل وســلوكها، وتوافــق أســاليب المكافحــة مــع الثقافــة المحليــة، والقــدرة علــى تحمــل 
التكاليــف علــى المــدى الطويــل، والحاجــة إلــى مشــورة الخبــراء، وغيرها.ي160وضــح المثــال الثانــي عشــر مــن الميــدان كيــف يمكــن 

دمــج عنصــر الوقايــة مــن المالريــا فــي برامــج التغذيــة.

  <المثال الثاني عشر  من الميدان >
التصدي لكلٍّ من نقص التغذية والمالريا بوصفها مشكالت صحية عامة في نيجيريا

ــا  ــة والمالري ــص التغذي ــن نق ــج كاًل م ــي تعال ــاالت الت ــي المج ــة ف ــات العامل ــدى المنظم ــي إح ــدود )MSF( ه ــال ح ــاء ب ــة أطب منظم
ــية  ــة األساس ــر الصحي ــن التدابي ــة م ــي مجموع ــن ف ــك الحالتي ــالج لتل ــة والع ــج الوقاي ــي تدم ــة، وه ــة عام ــكالت صحي ــا مش بوصفه
ــا.  ــمال نيجيري ــي ش ــج ف ــذا المنه ــً ه ــدود حالي ــال ح ــاء ب ــة أطب ــتخدم منظم ــار. تس ــال الصغ ــل واألطف ــاء الحوام ــتهدف النس ــي تس الت
تــم اســتبعاد احتياجــات صحيــة معينــة عندمــا تــم إعــداد وتنفيــذ خطــة ضخمــة لمعالجــة نقــص التغذيــة فــي عــام 2012، ال ســيما 
الوقايــة واللقــاح مــن أجــل المالريــا. لــم تضــع الخطــة فــي الحســبان أنــه حتــى لــو تــم تزويــد األطفــال بالتغذيــة المالئمــة فإنهــم ال 
ــا  ــدالت المالري ــي مع ــريعة ف ــادة الس ــت الزي ــطس/ آب 2012 تصادف ــي أغس ــي. ف ــاز التنفس ــات الجه ــا والتهاب ــن للمالري ــون معرضي يزال
مــع النســب القصــوى غيــر المعتــادة فــي حــاالت اإلدخــال إلــى المشــفى لمعالجــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم؛ إذ ثبــت أن أكثــر مــن 
70% مــن األطفــال المصابيــن بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم هــم مــن المدرجيــن فــي الخدمــات المكثفــة للمرضــى المقبوليــن فــي 
المنشــأة الصحيــة والمصابيــن بالمالريــا، مقارنــة بأقــل مــن 10% خــالل موســم انخفــاض انتشــار المالريــا، ومــن َثــمَّ فمــن المرجــح أن نوبــات 
المالريــا ســاهمت فــي نقــص التغذيــة لــدى األطفــال األكثــر ضعفــً. يؤكــد »الجمــع المميــت« بيــن المالريــا ونقــص التغذيــة أن الوقايــة 

مــن نقــص التغذيــة ومعالجتهــا لــن تكــون ناجحــة إال فــي حالــة معالجــة األمــراض الكامنــة. 
وللمســاعدة فــي الحــد مــن وفيــات األطفــال بشــكل عــام تقــوم فــرق منظمــة أطبــاء بــال حــدود بشــكل منهجــي ومنتظــم بفحــص 
األطفــال المصابيــن بالمالريــا ونقــص التغذيــة ومعالجتهــم، فضــاًل عــن تلقيحهــم ضــد أمــراض الطفولــة األخــرى. وفــي الوقت نفســه، 
ولرفــع أثــر حملــة الوقايــة مــن المالريــا، تــوزع فــرق منظمــة أطبــاء بــال حــدود الناموســيات المعالجــة بالمبيــدات الحشــرات )بوصفهــا 

وســيلة مهمــة لمكافحــة المالريــا( مــع التركيــز علــى األطفــال والنســاء الحوامــل، وهمــا الفئتــان األكثــر تعرضــً لإلصابــة.  
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2-5 الربط بين التغذية والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والزراعة  
لقــد ثبــت أن تحســين اإلنتــاج الزراعــي وحــده لــن يــؤدي إلــى تحســينات فــي التغذيــة. شــهد العديــد مــن البلــدان األفريقيــة فــي العقــود الماضيــة 
ــً ملحوظــً، ولكنــه كان غيــر مصحــوب بانخفــاض فــي مؤشــرات الّتقزم.161يعــود ذلــك إلــى أن ضمــان التغذيــة الجيــدة يتطلــب  نمــوًا اقتصادي
أكثــر مــن مجــرد توفيــر الغــذاء الكافــي. كمــا تتطلــب التغذيــة الجيــدة أيضــً ســلوكيات مناســبة مرتبطــة بتغذيــة األطفــال ورعايتهــم، إضافــًة 

إلــى الوصــول إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب، ومرافــق الصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة واســتخدامها بطريقــة آمنــة. 
تشــكل الممارســات الجيــدة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن الممارســات الزراعيــة الجيــدة بــدءًا مــن 
بــذر البــذور وصــواًل إلــى مرحلــة مــا بعــد الحصــاد؛ إذ إن تعزيــز هــذه الممارســات والترويــج لهــا فــي األنظمــة الزراعيــة والغذائيــة يمكــن أن يســاهم 
فــي تحســين الصحــة والوضــع الغذائــي للمجتمعــات. إن الهــدف مــن تحســين الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة بــدءًا مــن 
»الحقــل وصــواًل إلــى الشــوكة« هــو منــع التعــرض لألغذيــة والميــاه الملوثــة بهــدف تحســين الصحــة والتغذية.162مــن أمثلــة األنشــطة التــي 

يمكــن تنفيذهــا للحــد مــن ابتــالع مســببات األمــراض مــن خــالل الممارســات الزراعيــة: 163 

g  ضمــان عــدم اســتخدام ميــاه الــري الجاريــة كميــاه للشــرب: فقــد تكــون ميــاه الــري ملوثــة بمســببات األمــراض الناتجة  
مــن حيوانــات المــزارع وكذلــك الســموم بســبب مبيــدات اآلفــات والمعالجــات الكيميائيــة األخــرى؛ لذلــك يجــب أن تظــل 
هــذه الميــاه منفصلــة عــن ميــاه الشــرب المنزليــة. ومــع ذلــك، يمكــن اســتخدام ميــاه الــري الجاريــة فــي األنشــطة الزراعيــة 

المراعيــة للتغذيــة مثــل الزراعــة المنزليــة. 
g  فقــد تــم تصميــم هــذا المنهــج لتحســين توافــر :)MUS( اعتمــاد منهــج خدمــات الميــاه المتعــددة االســتخدامات  

الميــاه وجودتهــا علــى المســتوى المجتمعــي مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الميــاه المنزليــة والزراعيــة، كمــا أنــه تنــاول 
موضــوع اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة. يتــم تخصيــص معظــم الميــاه العذبــة المســحوبة مــن اآلبــار للزراعــة، ولكــن 
اســتخدام إمــدادات الميــاه فــي المناطــق الريفيــة وشــبه الحضريــة لالســتخدام المنزلــي والزراعــي معــً أمــر شــائع )مثــل 
ميــاه الشــرب، والحدائــق المنزليــة، والماشــية(. ال ُتصمــم األنظمــة عــادًة أو ُتــدار مــن أجــل االســتخدامات المتعــددة؛ ممــا 
يــؤدي إلــى وقــوع مشــكالت فــي االســتدامة والبيئــة، أو التســبب فــي مخاطــر علــى صحــة اإلنســان. يمكــن تعديــل منهــج 
الميــاه المتعــددة االســتخدامات عــن طريــق إضافــة المزيــد مــن األنشــطة القطاعيــة لتحســين الفوائــد المتحصلــة منــه. 
علــى ســبيل المثــال: يمكــن إجــراء مــا يلــي: 1( إضافــة الحزمــة الكاملــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة التــي 
تشــمل مرافــق الصــرف الصحــي وغســل اليديــن لتكّمــل رفــع إمــدادات ميــاه الشــرب. 2( توفيــر التدريــب وتيســير سالســل 
ــاه(. ُيعــد منهــج  اإلمــداد مــن أجــل اعتمــاد ممارســات بســتانية محســنة )أو دعــم االســتخدامات اإلنتاجيــة األخــرى للمي
الميــاه المتعــددة االســتخدامات هــو األنســب فــي المناطــق التــي تكــون فيهــا مــوارد الميــاه محــدودة، أو التــي ال يتوفــر 

فيهــا ســوى مصــدر ميــاه واحــد لتلبيــة جميــع احتياجــات المجتمــع. 
g  الحــد مــن التلــوث الكيميائــي: تشــمل ملوثــات الغــذاء الكيميائيــة األســمدة العضويــة وغيــر العضويــة، ومبيــدات  

اآلفــات، والمبيــدات الفطريــة. توفــر ميــاه الــري مســارًا آخــر للملوثــات ســواء الكيميائيــة أو البيولوجيــة منهــا؛ إذ يمكــن أن 
يــؤدي اســتخدام الملوثــات الكيميائيــة والتخلــص منهــا بطريقــة غيــر ســليمة إلــى زيــادة الوفيــات واألمــراض بيــن البشــر، 

خاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن ضعــف المناعــة بســبب ســوء التغذيــة أو الصحــة. 
g  جمــع النفايــات البشــرية وتحويلهــا إلــى ســماد وإعــادة تدويرهــا بأمــان الســتخدامها فــي الزراعــة: تعمــل المناهــج  

والتكنولوجيــات المنخفضــة التكلفــة نســبيً مثــل مراحيــض الصــرف الصحــي البيئيــة )اإلصحــاح البيئــي( بشــكل متزامــن 
علــى تحســين الصحــة العامــة )مــن خــالل توفيــر خدمــات الصــرف الصحــي األساســية(، وزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة )عــن 
ــور  ــن التده ــف م ــتخدامه(، والتخفي ــماد واس ــى س ــا إل ــالل تحويله ــن خ ــرية م ــات البش ــة للمخلف ــة اآلمن ــق المعالج طري

البيئــي. 
g  .توفير مرافق غسل اليدين والمراحيض في الحقول ومرافق المعالجة  
g  التواصــل االجتماعــي وتغييــر الســلوك بشــأن ممارســات النظافــة العامــة الجيــدة مثــل غســل اليديــن بعــد الخــروج  

مــن المرحــاض، وعــدم التعامــل مــع الطعــام أثنــاء المــرض. إذا كان مــن غيــر الواقعــي فــرض اســتخدام المرحــاض عنــد 
الوجــود فــي الحقــل فحينئــٍذ يمكــن الترويــج ألســاليب أخــرى مثــل دفــن البــراز فــي التــراب، أو دفــن البــراز علــى طريقــة 

القطــط.
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ُتعــد الممارســات الجيــدة ضروريــة أيضــً فــي األنظمــة الحيوانيــة؛ إذ إن التدخــالت التــي تركــز علــى احتــواء الحيوانــات والوقايــة 
مــن تعــرض أيــدي األطفــال للبكتيريــا البرازيــة مــن األرضيــات الملوثــة وتربــة الفنــاء -مثــل غســل اليديــن ومعالجــة المــاء- مهمــة 
ــن  ــة ع ــات البرازي ــال الميكروب ــة النتق ــة ميكروبي ــى حمول ــى أن أعل ــات إل ــدى الدراس ــت إح ــة. توصل ــر أهمي ــن أكث ــم تك ــً إن ل أيض
الطريــق البــرازي الفمــوي لــدى األطفــال يحــدث فــي حــال االبتــالع االستكشــافي النشــط للتربــة وبــراز الدواجــن الــذي يقــوم بــه 
الطفــل الكتشــاف بيئتــه المحيطــة )نغــور وآخــرون، 2013(. أمــا الســلوك الثانــوي الــذي يؤثــر فــي النظافــة البيئيــة فهــو الزحــف 

علــى التربــة واألرضيــات الملوثــة. 
مــن شــأن اإلدارة المناســبة للنفايــات -مثــل حبــس الحيوانــات والدواجــن- أن تقلــل مــن فــرص التلــوث. أمــا فــي حالــة الحيوانــات 
المنتجــة لأللبــان فتكــون النظافــة العامــة فــي كال االتجاهيــن؛ علــى ســبيل المثــال: يجــب غســل اليديــن قبــل القيــام بالحلــب 
وبعــده لحمايــة كلٍّ مــن اللبــن والحالــب، وكذلــك تنظيــف الضــرع والتأكــد مــن نظافــة الدلــو. إن التدخــالت الحاليــة فــي مجــال 
الزراعــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ال تعالــج هــذه المســارات المســببة للعــدوى عــن الطريــق البــرازي الفمــوي، 
ــة  ــاء مرحل ــرى أثن ــراض األخ ــببات األم ــراز، ومس ــة، والب ــالع الترب ــن ابت ــار م ــال الصغ ــع واألطف ــة الرض ــي حماي ــل ف ــا تفش ــا أنه كم

النمــو والتطــور الحرجــة. 
مــن المالحــظ أن الزراعــة تتطلــب الكثيــر مــن العمــل، وقــد تتســبب فــي تغيــر وضــع القائــم بأعمــال الرعايــة. وكجــزء مــن االســتهداف 
ينصــبُّ التركيــز علــى مقدمــي الرعايــة الرئيســيين مثــل األمهــات الالتــي يعملــن فــي الحقــول فــي بعــض الحضــارات )مثــل مزارعــات األرز 
فــي جنــوب شــرق آســيا(. وفــي هــذا الصــدد، مــن المهــم التأكيــد علــى أن الرســائل المتعلقــة بممارســات النظافــة العامــة اآلمنــة يجــب 
أن تتنــاول أيضــً مقدمــي الرعايــة الثانوييــن مثــل األطفــال األكبــر ســنً واألجــداد؛ لضمــان عــدم إلغــاء االســتفادة مــن النظافــة العامــة 
ــواع العمــل )مثــل  ــوع مــن أن ــل علــى أي ن ــة الســيئة. وال تنطبــق هــذه النقطــة علــى الزراعــة فقــط، ب الجيــدة بســبب الممارســات اليومي

النســاء العامــالت فــي المصانــع(. 

تعرف على الصرف الصحي اإلنتاجي والعالقة باألمن الغذائي:  ½
http://www.susana.org/en/resources/wiki/factsheet-wg-5-food-security-and-productive-sanitation-

systems#akvopedia

تخطيــط ســالمة الصــرف الصحــي، إطــار عمــل وعمليــة فعالــة لمعالجــة الفضــالت وميــاه الصــرف الصحــي وإعــادة  ½
اســتخدامها بشــكل آمــن: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/en/

تعلم 
المزيد

  < المثال الثالث عشر  من الميدان >
مشروع التغذية “نوريش” في كمبوديا

بتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ومبــادرة األمــن الغذائــي العالمــي التابعــة للحكومــة األمريكيــة بعنــوان “تغذيــة 
المســتقبل” يعمــل مشــروع “نوريــش” علــى تســريع الحــد مــن الّتقزم من خالل التركيز مباشــرة علــى العديد من العوامل الرئيســية 
المســببة لنقــص التغذيــة المزمــن الموجــودة فــي كمبوديــا؛ وهــي: الفقــر، وعــدم الوصــول إلــى الغــذاء الجيــد وخدمــات التغذيــة، 
والبيئــات غيــر الصحيــة، والعــادات والممارســات االجتماعيــة التــي تعمــل ضــد النمــو األمثــل والتطــور المالئــم لألفراد. يهدف مشــروع 
“نوريــش” إلــى تحســين الوضــع الغذائــي ومعافــاة النســاء واألطفــال فــي 555 مجتمعــً ريفيــً يعانــي مــن نقــص الخدمــات فــي 
مقاطعــات باتامبانــغ وبورســات وســيم ريــب، والعمــل علــى دمــج الصحــة، والتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، 

والزراعــة بشــكل فريــد. 
يتم تنفيذ مشروع “نوريش” من خالل أربع إستراتيجيات شاملة: 

ــي  ــية الت ــج الرئيس ــن البرام ــن بي ــة: م ــين التغذي ــل تحس ــن أج ــة م ــات المجتمعي ــم الخدم ــات تقدي ــين منص تحس
يدعمهــا مشــروع “نوريــش” البرنامــج المجتمعــي للوقايــة مــن الّتقــزم، الــذي يســتخدم مواقــع ثابتــة للنهــوض بنمــو 1

األطفــال، مــع إحالــة األطفــال المرضــى والمصابيــن بســوء التغذيــة الوخيــم ومتابعتهــم مــن خــالل الدعــم االجتماعــي 
واألنظمــة الصحيــة القائمــة. يدعــم مشــروع “نوريــش” مجموعــات دعــم الصحــة القرويــة )VHSGs( لتقديــم خدمــات 
تغذويــة عاليــة الجــودة وإقامــة روابــط قويــة مــع المراكــز الصحيــة. يتيــح التعــاون مــع القطــاع الزراعــي فرصــً لمعالجــة 
قيــود األمــن الغذائــي والوصــول الواســع النطــاق داخــل المجتمــع لتعزيــز التغييــر االجتماعــي والســلوكي بهدف تحســين 

التغذية. 
خلــق الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات والممارســات المتعلقــة بالزراعــة، والصحــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

والنظافــة العامــة: تعمــل القســائم، والتحويــالت النقديــة المشــروطة (CCTs)، والتواصــل مــن أجــل التغيــر الســلوكي 2
واالجتماعي )SBCC( على خلق الطلب على منتجات وخدمات وممارسات محسنة قائمة على األدلة. تشكل التحويالت 
النقديــة المشــروطة حافــزًا للنســاء للوصــول إلــى خدمــات التغذية مــن خالل معالجة القيــود المرتبطة بالفقــر. كما يزيد 
الصــرف الصحــي الكلــي الــذي تقــوده المجتمعــات مــن الطلــب علــى الصــرف الصحــي. يســاعد توفيــُر القســائِم الفقــراَء 
فــي شــراء المنتجــات الزراعيــة )مثــل الخضــراوات واألســماك(، ومنتجــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة )مثــل 

مرشحات الماء، والمراحيض، وأدوات غسل اليدين(. 



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة 94

الرسائل
الرئيسية

الرسائل الرئيسية الخاصة بالمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في المجتمعات:

g  ،ــاه ــل يعنــي تنفيــذ برامــج شــاملة وكليــة خاصــة بالمي ــاء الحوام ــال والنس ــي األطف ــي ف ــر الغذائ ــق األث إن تحقي
ــة  ــق المتعلق ــز والعوائ ــن الحواج ــد م ــة العدي ــات، ومعالج ــي المجتمع ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص

ــة.  ــة العام ــي والنظاف ــرف الصح ــة بالص ــلوكيات المتعلق ــات والس ــة، والخدم ــاه اآلمن ــى المي ــول إل بالوص

g  هنــاك العديــد مــن الفــرص لتقديــم أنشــطة رئيســية فــي مجــال التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة
العامــة معــً وبطريقــة مدمجــة عنــد اســتهداف نفــس المجتمعــات. يمكــن أن يســاعد ذلــك فــي توفيــر المــوارد 
وتحديــد مجــاالت التداخــل )مثــل مناقشــة ممارســات النظافــة العامــة الغذائيــة عنــد الترويــج لألغذيــة الصحيــة 

المغذيــة( وتعزيزهــا مــن خــالل قنــوات اتصــال مشــتركة. 

g  ــتراتيجيات ــج إس ــة، ودم ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــة، والتغذي ــائل الصح ــج رس ــك دم ــمل ذل يش
مختلفــة للمشــاركة المجتمعيــة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي البرامــج الغذائيــة )مثــل 
 ،“PHAST” والتحــول التشــاركي للصــرف الصحــي والنظافــة العامــة ،“CLTS” المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي
وتســويق الصــرف الصحــي ”SM“(، والوقايــة مــن األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الناقــالت ومكافحتهــا بغــرض تحقيــق 

تغذيــة أفضــل للمجتمعــات. 

g  وقــد ثبــت أن تحســين اإلنتــاج الزراعــي وحــده لــن ُيترجــم إلــى تحســينات فــي التغذيــة؛ إذ ُتعــد الممارســات الجيــدة
فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن الممارســات الزراعيــة الجيــدة بــدءًا 
مــن الزراعــة وبــذر البــذور وصــواًل إلــى مرحلــة مــا بعــد الحصــاد، ويمكــن أن يســاهم تعزيــز هــذه الممارســات والترويــج 

لهــا فــي األنظمــة الزراعيــة والغذائيــة فــي تحســين الصحــة والوضــع الغذائــي.

g  ــً لحمايــة الرضــع ُيعــد الحــد مــن التلــوث بالمخلفــات والفضــالت الحيوانيــة فــي المجتمــع أمــرًا أساســيً وضروري
ــة، والبــراز، وغيرهــا مــن مســببات األمــراض خــالل مرحلــة النمــو والتطــور الحرجــة.  واألطفــال الصغــار مــن ابتــالع الترب

g  ُيعــد بائعــو مســتلزمات النظافــة العامــة ومنتجــات معالجــة الميــاه المنزليــة واألغذيــة فــي القطــاع الخــاص، وكذلــك
رجــال الديــن، وجمعيــات المزارعيــن، والممرضــات، والعاملــون فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة، والصيادلــة، والقابــالت، 
والمعلمــون، والعاملــون فــي مجــال تنميــة الطفولــة المبكــرة، وغيرهــم هــم أصحــاب المصلحــة الرئيســيون الذيــن 
الصحــي،  والصــرف  والميــاه،  بالتغذيــة،  الخاصــة  المجتمعيــة  التدخــالت  فــي  وإشــراكهم  اســتهدافهم  ينبغــي 

ــة.  ــة العام والنظاف

ــروع  ــل مش ــة: يعم ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــات المي ــة ومنتج ــدادات الزراع ــيع إم ــاص لتوس ــاع الخ ــتخدام القط اس 3
”نوريــش“ مــع المشــروعات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة لتوســيع العــرض فــي ســوق المنتجــات الزراعيــة ومنتجــات الصــرف الصحــي. 
يــؤدي توســيع العــرض لتلبيــة الطلــب إلــى ضمــان حصــول األســر والمجتمعــات علــى منتجــات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، 

والمنتجات الزراعية؛ مما يساهم في تحسين التنوع الغذائي لألسر والمجتمع، واتباع ممارسات الصرف الصحي. 
ــطة  ــي أنش ــركاء ف ــدرات الش ــش“ ق ــروع ”نوري ــزز مش ــة المدمجــة: يع ــز قــدرات الحكومــة والمجتمــع المدنــي فــي مجــال التغذي تعزي التغذيــة، والزراعــة، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــن خــالل التطويــر التنظيمــي، واإلرشــاد، والمناصــرة. كمــا يســاعد المشــروع القــادة 4
المحلييــن فــي تشــجيع أنشــطة التغذيــة فــي المجتمــع، والترويــج لهــا، وتعزيــز رســائل التغييــر االجتماعــي والســلوكي والهيــاكل المجتمعية 

من أجل التغذية. 
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3 – على مستوى المؤسسات )المراكز الصحية والمدارس(

يســاعد توفيــر مــا يكفــي مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مرافــق 
ــة الموظفيــن والمرضــى،  ــة الصحيــة فــي منــع العــدوى وانتشــار األمــراض، وحماي الرعاي
و“الحفــاظ علــى كرامــة الســكان األكثــر ضعفــً بمــا فيهــم النســاء الحوامــل وذوو 
اإلعاقــة“ 164. إن عواقــب ســوء خدمــات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة عديــدة؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن 15 % مــن المرضــى 
يعانــون مــن واحــد أو أكثــر مــن األمــراض المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة أثنــاء اإلقامــة فــي 
ــدد  ــد الج ــن الموالي ــة بي ــات الوخيم ــن اإلصاب ــره م ــدم وغي ــن ال ــد تعف ــفى، وُيع المستش
ر أنهــا تســبب 430000 حالــة وفــاة ســنويً، وتصــل المخاطــر  مســببً رئيســيً للوفــاة؛ إذ ُيقــدَّ
المرتبطــة بالتســمم إلــى 34 ضعفــً فــي الســياقات ذات المــوارد المنخفضــة. قــد يــؤدي 
ــة  ــق الرعاي ــي مراف ــي ف ــرف الصح ــات الص ــاه وخدم ــى المي ــول عل ــة الحص ــدم إمكاني ع
الصحيــة إلــى تثبيــط النســاء عــن الــوالدة فــي هــذه المرافــق، أو قــد يتســبب فــي التأخــر 

ــة165.  ــب الرعاي ــي طل ف
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــات المي ــر خدم ــية ال تتوف ــة وأساس ــا حيوي ــن أنه ــم م ــى الرغ عل
والنظافــة العامــة فــي العديــد مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي المناطــق المنخفضــة 
ض كاًل مــن مقدمــي  المــوارد؛ ممــا يضــر بشــدة بالقــدرة علــى توفيــر الرعايــة اآلمنــة، وُيعــرِّ
ــذه  ــي ه ــرة166. ف ــة خطي ــر صحي ــى مخاط ــالج إل ــى الع ــعون إل ــن يس ــة وم ــة الصحي الرعاي
الحــاالت تتطلــب إســتراتيجية الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ضمــان توفــر 
الحــد األدنــى مــن حزمــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مراكــز 
الصحــة والتغذيــة مــن أجــل حمايــة ثنائــي ”األم أو القائــم علــى الرعايــة والطفــل الــذي 
يعانــي مــن ســوء التغذيــة“ مــن اإلصابــة باألمــراض وتفاقــم حالتهــم الصحيــة والغذائيــة 

)انظــر الفصــل الثالــث(. 
إضافــة إلــى ذلــك، وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف خطــة عمــل عالميــة 
ــان  ــدف ضم ــة به ــة الصحي ــق الرعاي ــي مراف ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص للمي
ــق  ــكان إدارة مراف ــي كل م ــة ف ــة الصحي ــأة للرعاي ــتمتلك كل منش ــام 2030 س ــول ع ــه بحل ”أن
وممارســات آمنــة، ويمكــن االعتمــاد عليهــا للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة، وتلبــي 
ــول  ــدور ح ــدة ت ــة جي ــر رعاي ــل توفي ــن أج ــى م ــات المرض ــن واحتياج ــات الموظفي ــً احتياج أيض

ــال167. ــات، واألطف ــاء، والفتي ــات النس ــً باحتياج ــً خاص ــي اهتمام ــان وتول االنس

35%
 ليس لديهم الماء 

والصابون لغسل اليدين

38%
ليس لديهم أي مصدر للمياه

19%
 ال يحصلون على خدمات 
الصرف الصحي المحسنة

 

 

 

 

المصدر: منظمة الصحة العالمية )2015(

”تقديم الرعاية الصحية الجيدة التي تدور حول اإلنسان 

للجميع“

الشــكل 21: نســب التغطيــة العالميــة للميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي 

ــة ــة الصحي ــق الرعاي مراف
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3-1 تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية
 ُيعــد الوصــول إلــى الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أمــرًا بالــغ األهميــة مــن أجــل تقديــم خدمــات صحيــة وتغذويــة جيــدة. كثيــرًا ما 
تفتقــر المرافــق الصحيــة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل إلــى المتطلبــات األساســية للنظافــة العامــة الجيــدة، بمــا فيهــا 

ــد  ــر العدي ــة. يفتق ــة المالئم ــق الصحي ــة والمراف ــة والموثوق ــاه المأمون ــدادات المي إم
مــن البلــدان إلــى السياســات، والمعاييــر، والمــوارد البشــرية والماليــة الكافيــة لضمــان 
وجــود بيئــة مالئمــة للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مجــال الرعايــة 
ــة  ــر المكلف ــالت غي ــن التدخ ــد م ــاك العدي ــك فهن ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة168. وعل الصحي
التــي يمكــن تنفيذهــا مــن أجــل تقليــل خطــر العــدوى وضمــان نتائــج صحيــة وتغذويــة 
ــون  ــاء والصاب ــن بالم ــل اليدي ــة لغس ــاء نقط ــح إنش ــال: يتي ــبيل المث ــى س ــل؛ فعل أفض
لمقدمــي الخدمــات غســَل أيديهــم قبــل القيــام بفحــص المرضــى، وقبــل التعامــل 
ــبكة  ــب الش ــة بأنابي ــاه المنقول ــر المي ــدم توف ــة ع ــي حال ــة. وف ــام أو األدوي ــع الطع م
النظاميــة فــي المنشــأة يمكــن للمستشــفيات أن تســهل مــن ممارســة غســل اليديــن 
والنظافــة العامــة عــن طريــق إنشــاء ُنُظــم مســتجمعات لميــاه األمطــار، أو اتبــاع 

طريقــة القنينــة الصنبــور التــي يمكــن تطبيقهــا فــي المنــازل أيضــً.
ُتعــد نمــاذج ”افعلهــا بنفســك“ التــي يمكــن صنعهــا مــن العبــوات المســتخدمة 
ــرة  ــينات الصغي ــراء التحس ــا أن إج ــً. كم ــبة أيض ــرى مناس ــات األخ ــات( أو الحاوي )البيدون
فــي المراحيــض الموجــودة فــي المؤسســات واســتخدام الرمــاد عندمــا ال يتوفــر 
الصابــون ومــا إلــى ذلــك، كلهــا تعــد خطــوات نحــو تطويــر خدمــات الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مراكــز الصحــة والتغذيــة169. لالطــالع علــى المراجــع 
ــاه،  ــأن المي ــة بش ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــتعرض معايي ــذي يس ــدول 13 ال ــر الج انظ

ــة. ــة الصحي ــق الرعاي ــي مراف ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص
ــول  ــرص الحص ــادة ف ــة لزي ــر الالزم ــد التدابي ــا أح ــر وتطبيقه ــذه المعايي ــع ه ــد وض ُيع
ــى.  ــن والمرض ــل للموظفي ــٍة أفض ــان صح ــك ضم ــينها، وكذل ــات وتحس ــى الخدم عل
ــوع  ــد الج ــل ض ــة العم ــارب منظم ــدى تج ــدان إح ــن المي ــر م ــع عش ــال الراب ــر المث يظه
ــز  ــي المراك ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــطة المي ــذ أنش ــي تنفي )ACF( ف
ــوء  ــن س ــون م ــن يعان ــال الذي ــل لألطف ــة أفض ــج غذائي ــان نتائ ــل ضم ــن أج ــة م الصحي

ــفاء. ــى استش ــة كمرض ــة الصحي ــون الرعاي ــة ويتلق التغذي

ــرف  ــاه، والص ــة بالمي ــة المتعلق ــة العالمي ــة الصح ــر منظم الجــدول 13: معايي
ــة ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــة ف ــة العام ــي، والنظاف الصح

168  -  منظمــة الصحــة العالميــة/ اليونيســف )صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة( )2015( ”الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة: الحالــة فــي 
البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل والطريــق الــذي يلــوح فــي األفــق“.

ــاه،  ــين المي ــع تحس ــة م ــج التغذي ــين نتائ ــة )2015(: »تحس ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــة(/ الوكال ــدة للطفول ــم المتح ــدوق األم ــف )صن ــة/ اليونيس ــة العالمي ــة الصح - منظم  169
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة«.

التوضيح التوصياتالبند

5 – 400 لتر لكل شخص/ اليوم.كمية المياه 

الميــاه،  مــن  أقــل  كميــات  الخارجيــة  العيــادات  خدمــات  تتطلــب 
المزيــد مــن  الــوالدة  العمليــات وغــرف  فــي حيــن تتطلــب غــرف 
الميــاه. الحــد األعلــى المطلــوب يكــون لمراكــز عــزل الحمــى النزفيــة 

الفيروســية )مثــل اإليبــوال(.

ــي توفر اإلمدادات في المنشأة الصحية.الوصول إلى المياه  ــالج وف ــام الع ــع أقس ــي جمي ــة ف ــاه متاح ــون المي ــي أن تك ينبغ
ــار. ــق االنتظ مناط

جودة المياه 

المتحملــة  1 مــن اإلشــريكية الكولونيــة ومجمــوع الكولونيــات  أقــل مــن 
للحــرارة لــكل 100 مــل. 

وجود بواقي المطهرات.
وجود خطط موضوعة لسالمة المياه. 

ينبغــي أن تتوافــق ميــاه الشــرب مــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة 
النواحــي  مــن  الشــرب  ميــاه  نوعيــة  بشــأن  العالميــة  الصحــة 
تعتمــد  أن  ينبغــي  كمــا  والفيزيائيــة.  والكيميائيــة،  الميكروبيــة، 

الشــرب. ميــاه  ســالمة  لضمــان  المخاطــر  إلدارة  نهجــً  المرافــق 

عدد مرافق الصرف 
الصحي

مرحاض واحد لكل 21 مستخدمً في مرافق مرضى المشافي.
أربعــة مراحيــض علــى األقــل لــكل مرفــق مــن مرافــق مرضــى العيــادات 

الخارجيــة.
وجود دورات مياه منفصلة للمرضى والعاملين في المنشأة الصحية.

المراحيــض للمرضــى، والعامليــن،  ينبغــي توفيــر عــدد كاٍف مــن 
والــزوار.

الوصول إلى مرافق 
توفر المرافق في المنشأة الصحيةالصرف الصحي

ينبغــي أن تكــون المرافــق الصحيــة داخــل أراضــي المنشــأة، وأن 
والذكــور،  )اإلنــاث،  المســتخدمين  فئــات  لجميــع  متاحــة  تكــون 

اإلعاقــة(. ذوي  واألشــخاص 

جودة مرافق  
الصرف الصحي

يجــب أن تكــون مناســبة مــن ناحيــة الظــروف الفنيــة والماليــة المعتمــدة 
محليــً، كمــا ينبغــي أن تكــون آمنــة ونظيفــة ويمكــن الوصــول إليهــا مــن قبل 
جميــع المســتخدمين بمــا فــي ذلــك ذوو القــدرة المحــدودة علــى الحركــة.

إدارة  تضمــن  فنيــة  لمواصفــات  وفقــً  المراحيــض  بنــاء  يجــب 
بأمــان. الفضــالت 

النظافة العامة 
والشخصية

توفيــر نقطــة ميــاه يمكــن االعتمــاد عليهــا مــع توفــر الصابــون أو مســتلزمات 
فــرك اليديــن بمــواد ذات أســاس كحولــي فــي جميــع مناطــق العــالج، وغــرف 

االنتظــار، والمراحيــض القريبــة مــن المرضــى والموظفيــن.

ــواد  ــن بم ــرك اليدي ــتلزمات ف ــون )أو مس ــاه والصاب ــر المي ــب توفي يج
ذات اســأس كحولــي( فــي جميــع المناطــق الرئيســية للمنشــأة 
الصحيــة لضمــان القيــام بالممارســات الســليمة المتعلقــة بنظافــة 

ــن. اليدي

ــي  ــا ف ــم بناؤه ــة يت ــات الطبي ــن النفاي ــن لتخزي ــورة 6: أماك الص
ــة. ــى محرق ــر إل ــي تفتق ــة الت ــة الصحي ــأة الرعاي منش
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بعض العناصر الرئيسية الالزمة لصيانة الخدمات:
g  لميــاه )FRC( مســتهلكات الكلــورة التــي تؤمــن > 5 وحــدات عكــورة و ≤ 0.5 ملجــم/ لتــر مــن الكلــور الحــر المتبقــي  

الشــرب، و ≤ 50 ملجــم/ لتــر مــن الكلــور الحــر المتبقــي )FRC( لميــاه غســل اليديــن، و < 0.5 جــم/ لتــر مــن الكلــور 
الحــر المتبقــي )FRC( لميــاه تطهيــر األســطح، والمعــدات، واألدوات، والمراحيــض.

g  األدوات والمســتهلكات الالزمــة  لقيــاس جــودة الميــاه )مقيــاس العكــورة، شــرائط فحــص بــرك المــاء، طريقــة القيــاس  
.))FRC( ــي ــر المتبق ــور الح ــن n0 1  للكل ــد أمي ــل-p- فينيلني ــي إيثي ــر N،N- ثنائ ــن مؤش ــي تتضم ــي DPD الت اللون

g .)تنظيف األدوات وتعقيمها )البخاخات، واإلسفنجات، وفوط التنظيف، والمكانس 
g  .)توفر مخزون مؤقت إلصالح المعدات وترميم النقص فيها )مثل حلقات الصنابير المطاطية والدالء 

3-2 تغيير السلوك في مرافق الرعاية الصحية
ــن  ــة وأطفاله ــى الرعاي ــن عل ــات أو القائمي ــى األمه ــول إل ــدة للوص ــة فري ــة فرص ــز التغذي ــة ومراك ــز الصحي ــح المراك تتي
بشــكل منتظــم وتقديــم تدخــالت مدمجــة. يتطلــب العديــد مــن الخدمــات الصحيــة الروتينيــة؛ مثــل: تقديــم اإلرشــاد 
ــذه  ــتغالل ه ــن اس ــة. يمك ــق الصحي ــى المراف ــررة إل ــارات متك ــو زي ــة النم ــوالدة، ومراقب ــابقة لل ــة الس ــي، والرعاي الغذائ
ــة  ــن بالرعاي ــات أو القائمي ــى األمه ــة إل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــائل التغذي ــال رس ــارات إليص الزي
ــن  ــن الصحيي ــن للعاملي ــال: يمك ــبيل المث ــى س ــة. عل ــص التغذي ــن نق ــة م ــم الوقاي ــة ودع ــلوكيات المرغوب ــز الس لتعزي
المجتمعييــن، ومتطوعــي الرعايــة الصحيــة، وغيرهــم مــن العامليــن الصحييــن المدربيــن توضيــح عمليــة غســل اليديــن 
باســتخدام المــاء والصابــون فــي حيــن تنتظــر األمهــات أو مقدمــو الرعايــة دورهــم فــي تلقــي الرعايــة الصحيــة، أو فــي 
الوقــت الــذي يجــري فيــه توزيــع األدويــة170. يمكــن لمقدمــي الرعايــة الصحيــة مناقشــة الموضوعــات المختلفــة مثــل 
طــرق التلــوث بالبــراز، وطــرق إعــداد الطعــام اآلمــن، وتحســين ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي 
المنــازل مــع األمهــات أو القائميــن بالرعايــة أثنــاء الفحــوص الروتينيــة، وزيــارات األطفــال المرضــى، وأيــام اللقاحــات، ومــا 

إلــى ذلــك.

170  منظمــة الصحــة العالميــة/ اليونيســف )صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة(/ الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )2015(: »تحســين نتائــج التغذيــة مــن خــالل تحســين الميــاه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة«.

  < المثال الرابع عشر  من الميدان >
تحسين ظروف المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مراكز الصحة والتغذية في بوركينا فاسو

تقــوم منظمــة العمــل ضــد الجــوع منــذ شــهر يوليــو 2008 بتنفيــذ برنامــج للوقايــة مــن نقــص التغذيــة وعالجــه فــي مقاطعــة تابــوا 
فــي بوركينــا فاســو يهــدف إلــى تحســين الوقايــة مــن نقــص التغذيــة الحــاد، والكشــف عنــه، ومعالجتــه بالنســبة لألطفــال دون ســن 
الخامســة والنســاء الحوامــل والمرضعــات. وتوافقــً مــع إســتراتيجية الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الخاصــة بهــا تعمــل 
منظمــة العمــل ضــد الجــوع علــى تحســين ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مراكــز التغذيــة مــن أجــل الحــد 
مــن خطــر اإلصابــة بالعــدوى المكتســبة فــي المستشــفيات بيــن األطفــال الذيــن يتلقــون الرعايــة الصحيــة كمرضــى مقبوليــن فــي 

المنشــأة الصحيــة. تشــمل األنشــطة الرئيســية فــي إطــار مراكــز الصحــة والتغذيــة مــا يلــي:
ــر التدريــب  ½ ــً، وللعــالج الغذائــي، ومراكــز تعليميــة( إضافــة إلــى توفي ــاه لنحــو 31 مركــزًا )صحي ــر مجموعــات أدوات معالجــة المي  توفي

ــات. ــك المجموع ــتخدام تل ــى اس عل
إنشاء آبار المياه، والمراحيض، ومناطق غسيل المالبس واالستحمام وتأهيلها. ½
تدريب 31 لجنة متابعة لنقاط المياه. ½
تنظيم إطار للتشاور فيما يتعلق بإدارة نقاط المياه في المرافق الصحية. ½
 تنظيــم مســابقة »االرتقــاء بالنظافــة الصحيــة واالجتماعيــة )CSPS(« وذلــك مــن أجــل تشــجيع موظفي المراكــز الصحيــة وتحفيزهم  ½

علــى تطويــر ممارســات صحيــة جيــدة، وإدارة نقــاط الميــاه، ومرافــق غســل اليديــن، والســاحات، وغــرف العــالج وصيانتها بشــكل جيد.
ــات  ــن، ومرش ــل اليدي ــاط غس ــض، ونق ــة للمراحي ــول التقني ــار الحل ــي اختي ــة ف ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف ــراك العاملي ــكل إش ويش

ــتدامتها. ــالت واس ــة التدخ ــان مالءم ــي ضم ــيً ف ــرًا رئيس ــك عنص ــى ذل ــا إل ــاه، وم ــة المي ــات معالج ــتحمام، ومنتج االس

ــة  ½ ــة الصح ــل منظم ــن قب ــة م ــة الصحي ــق الرعاي ــي مراف ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص المي
ــة: العالمي

 http://apps.who.int/iris/bitstream/11665.154533.1.1131241513416_eng.pdf

دليــل اليونيســف بشــأن تصميــم مرافــق إمــدادات الميــاه والمرافــق الصحيــة فــي المؤسســات الصحيــة  ½
ــييدها:  وتش

http://www.unicef.org/wash/schools/files/WASH_in_Health_Facilities_-_Design_Manual.pdf

تعلم 
المزيد
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َجــُة الصحيــة وجامعــة البيانــات بتنظيــم جلســة حــول النظافــة العامــة والشــخصية لـ“أبــراب“ 35 عامــً، التــي جلبــت ابنهــا ”أجيــب“ 12 شــهرًا للمراجعــة ضمــن  الصــورة 7: تقــوم الُمَروِّ
برنامــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذية الحــاد )CMAM( في مركز تغذية األم وصحة الطفل

 )GAM( وســوء التغذية الحــاد العالمي ،)SAM( يمكــن أيضــً تنفيــذ أنشــطة مدمجــة مــن خــالل برامج عالج ســوء التغذية الحــاد
لمرضــى العيــادات الخارجيــة ومرضــى القبــول؛ فعلــى ســبيل المثــال: يمكــن تنظيــم جلســات لتعزيــز النظافــة العامــة لألمهات 
أو مقدمــي الرعايــة أســبوعيً فــي المراكــز الصحيــة عندما يجــري توزيع األغذية العالجيــة الجاهزة لالســتخدام )RUTF(؛ إذ يتيح 
ذلــك فرصــة جيــدة للتفــاوض بشــأن تحســين ممارســات الرعايــة والنظافــة العامــة للحد مــن مخاطر األمــراض المتصلــة بالمياه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أثنــاء العــالج، ومــن َثــمَّ الحفــاظ علــى صحــة األطفــال بعــد أن يتعافــوا مــن نقــص التغذية. 
يمكــن أن تشــمل هــذه الــدورات أنشــطة مختلفــة مثــل العــروض التوضيحيــة لمعالجــة الميــاه ومناقشــات المجموعــات حــول 

مختلــف الموضوعــات ذات الصلــة )الصنــدوق 14(.
الحــظ أن جلســات تعزيــز النظافــة العامة عــادًة ما تكون مصحوبة بتوزيع مجموعات أدوات الميــاه، والصرف الصحي، والنظافة 
العامــة. وإذا أمكــن عمليــً، يمكــن تنظيــم زيــارات لألســر أثناء العــالج الغذائي وبعده مباشــرة من أجل تجديد المعلومات بشــأن 

رســائل النظافــة العامــة واســتخدام مجموعة أدوات الميــاه، والصرف الصحــي، والنظافة العامة.

ــز النظافــة العامــة المســتخدمة مــن قبــل بعثــة منظمــة العمــل ضــد الجــوع  الصنــدوق 14: الرســائل الرئيســية لتعزي
ــز النظافــة العامــة فــي المراكــز الصحيــة فــي التشــاد خــالل الجلســات األســبوعية لتعزي

صي مساحة محمية لكي يلعب فيها طفلك للتقليل من احتمال تناوله التربة أو براز الحيوانات.  خصِّ
اغسلي وجه طفلك ويديه بالصابون بشكل منتظم. 

 تخلصي من براز طفلك بأمان في المرحاض أو من خالل دفنه في حفرة.
 اغسلي يديك بالصابون بعد التغوط، وبعد الخروج من المرحاض، أو عندما تالمسين البراز البشري أو الحيواني، وقبل إعداد 

الطعام أو تقديمه، وقبل إطعام طفلك.
ني مياه الشرب في حاويات مغلقة وفي مكان مرتفع بعيدًا عن وصول الحيوانات.  خزِّ

 عالجي مياه الشرب المقدمة لألطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 أشهر باستخدام طريقة عالج منزلية مالئمة.
 أوصلي رسائل أخرى مختلفة تتعلق بممارسات النظافة العامة الغذائية )إعداد الطعام وتخزينه بطريقة آمنة، وتنظيف 

األواني والمطبخ، وما إلى ذلك(.
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3-3  توزيع حقائب المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية
ــة  ــاه المأمون ــدادات المي ــى إم ــول عل ــان الحص ــى ضم ــة إل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــب المي ــع حقائ ــدف توزي يه
فــي األســر المتضــررة، وتمكيــن األمهــات أو القائميــن علــى رعايــة األطفــال المقبوليــن فــي المنشــأة الصحيــة من أداء ممارســات 
صحيــة جيــدة أثنــاء العــالج الغذائــي وبعــده مباشــرة )انظر أيضً الفصل 3 بشــأن حزمة الحد األدنى من الميــاه، والصرف الصحي، 

.))SAM( والنظافــة العامــة الســتكمال عــالج ســوء التغذيــة الحــاد
ــي العــالج يجــب توزيــع حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة حيــن القبــول للعــالج بــداًل مــن  مــن أجــل دعــم تلقِّ
توزيعهــا حيــن التخريــج )إعطــاء المكافــآت أو الحوافــز لضمــان عــدم االنســحاب مــن المعالجــة(. في الوضــع المثالــي، ينبغي أن 
تتوفــر حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة في المرفــق الصحي لكي يتــم توزيعها من ِقبــل موظفي الصحة 
أو التغذيــة إلــى جانــب توزيــع األغذيــة العالجيــة الجاهــزة لالســتخدام )RUTF(، كمــا يمكــن ترميــم مــا نقــص منهــا فــي الزيــارة 
التاليــة. مقارنــة بالتوزيــع فــي حــاالت الطــوارئ، عــادة ما تكــون أحجام الحقائــب صغيرة ويســهل التعامل معهــا. التوجه العام 
هــو الحفــاظ علــى بســاطة المحتــوى، بحيــث تكــون المكونــات متاحــة بأســعار فــي متنــاول الجميــع فــي الســوق المحليــة. علــى 
ســبيل المثــال: صابــون لغســل اليديــن بــوزن 500 جــم، وعبــوة لحمــل الميــاه )بيدونــة(، ومنتجــات معالجــة الميــاه المنزليــة تكفــي 

لمــدة شــهرين علــى األقــل171. مــن اإلرشــادات األخــرى المتعلقــة بكيفيــة تصميــم محتــوى المجموعــة:

  < المثال الخامس  عشر  من الميدان >
تحسين النظافة العامة من أجل تحسين الصحة والتغذية - تعزيز النظافة العامة من خالل برنامج 
اللقاحات الروتيني في نيبال

بــدأ تنفيــذ هــذا المشــروع التجريبــي فــي عــام 2014 مــن قبــل وزارة الصحــة والســكان فــي نيبــال، قســم صحــة الطفــل بالتعــاون مــع 
منظمــة ووتــر أيــد )WaterAid( لتحديــد التدخــل الفعــال مــن أجــل تعزيــز النظافــة العامــة علــى الصعيــد الوطنــي مــن خــالل برنامــج 
اللقاحــات. جــرى تنفيــذ هــذا المشــروع التجريبــي فــي أربــع مقاطعــات هــي بارديــا، وجاجاركــوت، وميغــدي، ونوالباراســي، واســتهدف 
35،000 مــن األمهــات أو مــن القائميــن بالرعايــة ولديهــم أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن شــهر و12 شــهرًا، كمــا اســتهدف المشــروع نحــو 
1200 مــن العامليــن الصحييــن، و2200 مــن المتطوعيــن الصحييــن المجتمعييــن. تــم تصميــم المشــروع التجريبــي لتحديــد واختبــار وتنفيذ 
حزمــة تعزيــز النظافــة العامــة البســيطة والقابلــة للتطويــر التــي يمكــن تقديمهــا بشــكل مســتدام مــن خــالل النظــام الصحــي فــي 
نيبــال. بينمــا تركــز مناهــج التثقيــف الصحــي التقليديــة فــي كثيــر مــن األحيــان علــى التنفيــذ فــي ســياق المجتمــع أو المدرســة ســيتم 
تقديــم التدخــل الحالــي لتعزيــز النظافــة العامــة مــن خــالل عيــادات اللقاحــات. حيــث يحضــر األطفــال الرضــع فــي نيبــال وأمهاتهــم 
أو مقدمــو الرعايــة لهــم إلــى عيــادات اللقاحــات خمــس مــرات علــى األقــل خــالل الســنة األولــى بعــد الــوالدة لتحصيــن أطفالهــم 
بالكامــل. يســتند هــذا التدخــل إلــى فرضيــة أن الوقــت الــذي يتــم قضــاؤه فــي االنتظــار فــي العيــادات يمكــن أن يســتخدم مــن 
أجــل تزويــد األمهــات أو مقدمــي الرعايــة بمزيــد مــن األدوات والمهارات الالزمة لحمايــة صحة أطفالهن. ُيفترض أيضــً أن األمهات أو 
ــاًل للرســائل المتعلقــة بالصحــة فــي هــذا الســياق ممــا هو الحــال في بيئــة مجتمعيــة طبيعية.  القائميــن بالرعايــة يكونــون أكثــر تقبُّ
كمــا أن جلســات اللقاحــات توفــر »نقطــة اتصــال« أكثــر انتظامــً ممــا هــي العــادة بيــن األمهــات أو القائميــن بالرعايــة وموظفــي 
الصحــة. تــم تقديــم تدخــالت تعزيــز النظافة العامة من قبل متطوعات صحة المجتمع اإلناث )FCHVs(، وهو كادر الصحة األولية 
الــذي يوفــر التعزيــز األساســي، إضافــة إلــى العالج على مســتوى المجتمــع المحلي. وعلى الرغــم من أن متطوعــات صحة المجتمع 
اإلنــاث )FCHVs( غالبــً مــا يقدمــن الدعــم التطوعــي لعيــادات اللقاحــات إضافــة إلــى أدوارهــن الروتينيــة فإنهــن فــي إطــار مشــروع 
ــن دورات  ــة كل دورة م ــي بداي ــة ف ــة العام ــز النظاف ــات تعزي ــم جلس ــي تنظي ــمي ف ــدور رس ــن ب ــة اضطلع ــة العام ــز النظاف تعزي

اللقاحــات مــرة واحــدة فــي الشــهر باســتخدام حزمــة مصممــة بشــكل خــالق لتحقيــق ذلــك الغــرض.
تتجــاوز هــذه الحزمــة غســل اليديــن باســتخدام الصابــون واســتخدام المراحيــض عــن طريــق زيــادة تعزيــز الســلوكيات ذات الصلــة 
بالتغذيــة مثــل الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة لألشــهر الســتة األولــى مــن الحيــاة، وطهــي الطعــام بشــكل جيــد، وإعــادة تســخين 
الطعــام، ومعالجــة المــاء أو الحليــب. تــم ذلــك في إطار حملة تحمل شــعار »أســرة نظيفة، عائلة ســعيدة«. كانــت فرضية الحملة 
ــرة  ــق »أس ــى خل ــل عل ــة يعم ــلوكيات الخمس ــك الس ــع تل ــة جمي ــة وممارس ــات الخمس ــات اللقاح ــع جلس ــور جمي ــي أن حض ه
مثاليــة«، وهــو هــدف ملهــم. شــملت أدوات الحزمــة مزيجــً مــن األدوات ذات التصميــم المبتكــر واإلبداعــي والســهلة االســتخدام، 
إضافــة إلــى بعــض المعينــات التوضيحيــة، واأللعــاب، وســرد القصــص، والتطبيــق العملــي لممارســة غســل اليديــن، والمســابقات، 
وقطــع العهــود، وإصــدار الشــهادات لألمهــات أو القائميــن علــى الرعايــة الذيــن أكملــوا البرنامــج )مــع مراعــاة مســتويات اإللمــام 
بالقــراءة والكتابــة لــدى متطوعــات صحــة المجتمــع اإلنــاث )FCHVs( واألمهــات أو القائميــن بالرعايــة وذلــك باالســتعانة بالرســوم 
التوضيحية واألصوات المنتجة محليً(. إضافة إلى ذلك، تم تزويد األمهات أو القائمين على الرعاية بمعينات بصرية تحمل شعارات 
ر السلوكيات التي يجب أن تمارس في المنزل )مثل مروحة إلشعال النار وطرد الذباب، ومرآة  تستخدم يوميً لمساعدتهم في تذكُّ
حائــط، ومريلــة تســتخدم عنــد إطعــام األطفال الصغــار(. ترتبط العديد مــن األدوات وتقنيات العرض بالمحفــزات العاطفية والتغيير 

في البيئات الســلوكية.
يمثــل الحفــاظ علــى الدوافــع ومشــاركة متطوعــات صحــة المجتمــع اإلنــاث )FCHVs( عنصــرًا حاســمً فــي البرنامــج؛ ولذلــك تــم 
التشــديد علــى تعزيــز مهــارات متطوعــات صحــة المجتمع اإلنــاث )FCHVs( من خالل التدريــب المعمق، وتعزيز االحتــرام االجتماعي 
لمراكــز الرعايــة الصحيــة المجتمعيــة، وتوفيــر أدوات جذابــة وممتعــة، وضمــان أن يتــم دفــع حوافــز ماديــة مقابــل كل نشــاط ينفــذ 
وفقــً لمــا هــو محــدد فــي المعايير الحكومية. ســيجري توســيع نطاق هــذا النهج على الصعيــد الوطني جنبً إلــى جنب مع إدخال 

لقاحــات فيــروس العــوز المناعــي البشــري عــن طريــق برنامــج اللقاحــات.
لمعلومات تتعلق بالمشروع: 

http://www.wateraid.org/policy-practice-and-advocacy/hygiene-promotion-through-immunisation
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g اجعلهــا خفيفــة وبســيطة ومنخفضــة التكلفــة، وينبغــي  
أن تركــز النشــرة المرفقــة علــى اســتعمال الصابــون، ونوعية 

الميــاه، والممارســات الصحيــة.
g تحقــق مــع فــرق التغذيــة مــن متوســط مــدة العــالج 

الالزمة لكي تتمكن من تقدير كميات المواد التي ســيتم 
هنــاك   )SPHERE( إســفير  معاييــر  حســب  توزيعهــا. 
المعاييــر التاليــة بالنســبة للصابــون: 200 جــم/ الشــخص/ 
الشــهر الزمة لغســل اليدين أو نظافة الجســم، كما يلزم 
200 جــم/ الشــخص/ اليــوم مــن صابــون غســل المالبــس.

g منتجــات بأكملهــا  األســرة  تســتخدم  أن  المرجــح   مــن 
معالجــة الميــاه المنزليــة؛ إذ مــن المســتحيل تقريبــً )ومــن 
غيــر العملــي( أن يقــوم مــن يرعــى الطفــل بإعــداد المــاء 
للطفــل المريــض فقــط، بــل ســيقوم باســتخدام الحاويــة 
)مثــاًل  االســتهالك  متوســط  علــى  واعتمــادًا  المشــتركة. 
3 لتــرات مــاء للشــرب والطهــي/ الشــخص/ اليــوم، أي 20 
لتــرًا/ لألســرة في اليــوم تقريبً(، احســب الكمية المتوقعة 
 )HHWT( مــن مــواد معالجــة المياه على مســتوى األســرة
ــزم 60  ــال: يل ــبيل المث ــى س ــة )عل ــدة المعالج ــة لم الالزم
قرصــً مــن أقــراص الـ«أكواتابــس« بعيــار 67 ملجــم لمــدة 

شــهرين مــن العالج(.
g.إذا لم يكن لدى األسرة ما يكفي من أوعية لتخزين الماء أو نقله ففكر في توفير حاويات للماء 
g.ًيوصى بشدة بتوفير ناموسيات لألطفال المرضى في المناطق المعرضة لخطر اإلصابة بالمالريا إذا كان ذلك ممكن 
g قــد تتمكــن بعــض الــوكاالت مــن تقديــم مواد عينية )مثل الحاويات والناموســيات(. من الممكن التفكيــر في منح المال من 

خــالل قســائم الشــراء للتــزود باإلمــدادات األساســية مثل الصابــون، أو الدالء، أو المبيض إذا كان شــراؤها من األســواق المحلية 
ممكنً.

بعــض التوصيــات الرئيســية والــدروس المســتفادة فيمــا يتعلــق بتوزيــع حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
العامــة:

g لتجنُّــب ورود الشــكاوى مــن أهالــي األطفــال الذيــن لــم يتــم قبــول أطفالهــم فــي البرنامــج مــن األفضــل االنتظار إلــى موعد 
الزيــارة التاليــة لتوزيــع حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إذا كان ســيتم توزيــع األغذيــة العالجيــة الجاهــزة 

لالســتخدام )RUTF( بشــكل متزامــن.
g ينبغــي أن يقتــرن التوزيــع بالتوعيــة القويــة والتدريــب علــى كيفيــة اســتخدام الحقيبــة بشــكل صحيــح. مــن الضــروري أن يتــم 

توضيــح ســبب وغــرض الحقيبــة بدقــة، وأن يتــم التنســيق بشــكل صحيــح مــع الموظفيــن الصحييــن. يجــب أن يتــم توفيــر 
الملصقــات التــي تحتــوي علــى المعلومــات أو المخططــات التوضيحيــة المجانيــة فــي المرفــق الصحــي، وأن ُيشــار إليهــا أثنــاء 

تدريــب المســتفيدين علــى اســتخدام الحقيبــة.
g ،يجــب ضمــان تدريــب العامليــن الصحييــن علــى الرســائل الرئيســية للتوعيــة أثنــاء توزيــع حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي  

والنظافــة العامــة، بمــا فــي ذلــك الطــرق المنزليــة لمعالجــة الميــاه، واألوقــات الحرجــة لغســل اليديــن، ومــا إلــى ذلــك.
g يجــب أن توضــع المســافات، أو الحاجــة إلــى الســفر، أو ســهولة النقــل فــي الحســبان. توصــي منظمــة العمــل ضــد الجــوع  

بتوفيــر حقائــب خفيفــة الــوزن تحتــوي علــى الصابــون ومــواد معالجــة الميــاه علــى مســتوى األســرة )HHWT( فقــط بحيــث 
تكــون ســهلة النقــل. إذا كانــت الحقائــب تشــمل دالًء وأصنافــً أخــرى إضافــة إلــى األغذيــة العالجيــة الجاهــزة لالســتخدام 
)RUTF( فربمــا ينبغــي النظــر فــي التوزيــع فــي مــكان منفصل أقرب إلى المنازل إذا كان المســتفيدون يســافرون مســافات 

طويلــة للوصول إلــى المرفق الصحي.
g ،ــي ــع المثال ــي الوض ــع. ف ــة التوزي ــد عملي ــة بع ــتفيدين والمراقب ــم للمس ــود قوائ ــع وج ــع م ــة التوزي ــان مراقب ــي ضم   ينبغ

ينبغــي أن يكــون المســتفيدون مــن حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة هــم أنفســهم الموجوديــن فــي 
ــب حــدوث ازدواجيــة تقديــم  قوائــم المســتفيدين مــن التغذيــة أو األغذيــة العالجيــة الجاهــزة لالســتخدام )RUTF( لتجنُّ

الخدمــات فــي المراكــز الصحيــة وحصــول األخطــاء المتزايــدة.
g مــن الممكــن دمــج مراقبــة الكلــورة المنزليــة ضمــن مراقبــة التغذيــة العالجيــة مــن أجــل خفــض التكاليــف التشــغيلية ذات  

الصلــة. كمــا أنــه مــن الممكــن مراقبــة مــدى جاذبية حقيبــة المياه، والصــرف الصحي، والنظافــة العامة ونجاحهــا على أمل 
لهــا ســكان المناطق األخرى التــي تخدمها تلك المراكز الصحية. أن يتقبَّ

g ينبغــي دمــج المراقبــة المنهجيــة للتوزيــع أثنــاء الزيــارات المنزليــة )تحقــق مــن أن التوزيــع يجــري بشــكل فعــال، كمــا أنــه  
يجــب التحقــق مــن اســتخدام الحقيبــة بشــكل صحيــح(.

g يجــب التوصيــة بضــم حقائــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي قائمــة منتجــات معالجــة ســوء التغذيــة  
الحــاد الوخيــم )SAM( بحيــث توجــد سلســلة واحــدة فقــط للطلــب والتوريــد والنقــل والتوزيــع يقــوم علــى إدارتهــا 

.)SAM( ــم ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــإدارة س ــون ب ــن يقوم ــون الذي ــون الصحي الموظف

الصــورة 8: مجموعــة النظافــة العامــة ومعالجــة المــاء الموزعــة علــى األمهات 
 )SAM( أو القائمين على رعاية األطفال المقبولين لبرنامج سوء التغذية الحاد

لمرضــى العيــادات الخارجيــة فــي منطقــة ماتــام، الســنغال



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة

101

3-4 التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في المدارس  
ُتعــد المــدارس مؤسســات مجتمعيــة محترمــة ودائمــة؛ فهــي ُتعــد مــن أهــم األماكــن للعب األطفــال ونموهــم إضافة إلــى التعلُّم واكتســاب 
ــم النظيفــة يتيــح لألطفــال االســتفادة القصــوى مــن تعليمهــم مــن  المهــارات األساســية للحيــاة. إن تعزيــز العــادات الصحيــة فــي بيئــات التعلُّ
ــاءل  ــث تتض ــم بحي ــن خلفيته ــر ع ــرف النظ ــية بص ــة المدرس ــالت الصحي ــن التدخ ــال م ــتفيد األطف ــك، يس ــى ذل ــة إل ــل. إضاف ــة أفض ــالل صح خ

أوجــه عــدم المســاواة القائمــة، وتتــاح لهــم جميعــً فرصــة أفضــل لحيــاة صحيــة ومنِتجــة172 .
ــن  ــوا ضم ــن ليس ــة الذي ــن الخامس ــوق س ــال ف ــية األطف ــج المدرس ــتهدف البرام تس
الفئــة الرئيســية المســتهدفة إلســتراتيجية التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة، والتدخــالت األخــرى الوثيقــة الصلــة. علــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 
اســتهداف األطفــال فــي ســن المدرســة، والفتيــات المراهقــات بشــكل خــاص 
ــة علــى المــدى  ــة مــن نقــص التغذي ــدة للعمــل علــى الوقاي يوفــر فرصــة فري
الطويــل. كمــا تســاعد تدخــالت التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
ــة  ــي مرحل ــتمر ف ــة تس ــادات صحي ــق ع ــي خل ــن ف ــى المراهقي ــل إل ــي تص ــة الت العام
البلــوغ. إن اســتهداف األطفــال فــي ســن المدرســة يمكــن أن يجعــل منهــم عوامــل 
للتغييــر؛ فقــد أظهــرت دراســات مختلفــة أن المجتمعــات بــدأت فــي بنــاء المراحيــض 
مــن تلقــاء نفســها نتيجــة لإلجــراءات الترويجيــة التــي تــم تنفيذهــا مــن خــالل برامــج 

ــة173. ــية المختلف ــة المدرس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص المي
توجــد عــدة أمثلــة لكيفيــة تنفيــذ تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 
الغذائــي  الوضــع  إيجابيــً فــي  التأثيــر  المدرســية مــن أجــل  البيئــات  العامــة فــي 

لألطفــال.

ــال مــن حيــث التكلفــة، وقائــم علــى األدلــة، ويســد  1 -  النهــج الصالــح للمدرســة؛ برنامــج واســع النطــاق، ومدمــج، وفعَّ
الفجــوات بيــن القطاعــات

تعانــي أعــداد كبيــرة مــن أطفــال المــدارس فــي جنــوب شــرق آســيا مــن اإلســهال، وأمــراض 
ــة  ــن الوقاي ــي يمك ــراض الت ــنان، واألم ــوس األس ــدان، وتس ــادة، والدي ــي الح ــاز التنفس الجه
منهــا والناجمــة بصفــة أساســية عــن ســوء النظافــة العامــة. تؤثــر هــذه األمــراض بشــكل 
خطيــر علــى نمــو الطفــل البدنــي، والمعرفــي، واإلدراكــي، كمــا تؤثــر بشــكل ســلبي فــي 
ــم. يركــز النهــج الصالــح للمدرســة -الــذي تــم إطالقــه فــي الفليبيــن-  قدرتــه علــى التعلُّ
وتنفيذهــا  محليــً  تمويلهــا  يمكــن  التــي  الــة  الفعَّ المدرســية  الصحيــة  البرامــج  علــى 

ــم. ــاع التعلي ــوارد قط ــتخدام م باس
ــف  ــل: تنظي ــا؛ مث ــة وتنفيذه ــى األدل ــة عل ــة قائم ــر وقائي ــق تدابي ــج بتطبي ــذا النه ــوم ه يق
األســنان بالفرشــاة، وغســل اليديــن بالصابــون، والتخلــص مــن الديــدان بانتظــام لمعالجــة 
ــر مــع  ــر والمنتشــرة بيــن أطفــال المــدارس. يتــم دمــج هــذه التدابي األمــراض الشــديدة األث
ــي  ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاء، والص ــق الم ــى مراف ــول إل ــرص الوص ــين ف تحس
المــدارس174؛ إذ يتــم مثــاًل دمــج عمليــة تنظيــف األســنان اليوميــة بالفرشــاة باســتخدام 
اليــوم  فــي  بالصابــون  اليديــن  وغســل  الفلورايــد،  علــى  المحتــوي  األســنان  معجــون 
الدراســي العــادي لألطفــال علــى شــكل أنشــطة جماعيــة يديرهــا المعلمــون. لهــذا 
الروتيــن اليومــي أثــر دائــم فــي ممارســات النظافــة العامــة، وتكملــة األشــكال التقليديــة 
األخــرى للتثقيــف الصحــي التــي تقــوم علــى نقــل المعرفــة فقــط. كمــا يتــم التخلــص مــن 
الديــدان لــدى األطفــال مرتيــن كل عــام؛ إذ يتــم تنفيــذ هــذا النشــاط مــن قبــل المعلميــن. 
كمــا ينطــوي البرنامــج علــى تحســين إمــدادات الميــاه والخدمــات الصحيــة؛ إذ يشــارك اآلبــاء 
والمجتمــع المحلــي بفاعليــة فــي إنشــاء مرافــق الصــرف الصحــي، أو العمــل علــى توفيــر 
الميــاه النظيفــة للمــدارس التــي ليــس لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى المــاء. يــؤدي تحســين 
فــرص الحصــول علــى الميــاه، وتوفيــر المرافــق الصحيــة المناســبة لألطفــال فــي المــدارس 
المشــاركة فــي هــذا النهــج إلــى تهيئــة بيئــة مدرســية صحيــة ضروريــة لتحســين الصحــة 

ــل175.  ــدى الطوي ــى الم عل
تــم الحصــول علــى النتائــج التاليــة فــي المــدارس التــي تــم فيهــا تنفيــذ النهــج الصالــح للمدرســة؛ إذ انخفــض عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن 
نقــص الــوزن بنســبة 20%، كمــا انخفضــت حــاالت التســوس الجديــدة بنســبة 40%، وانخفضــت حــاالت اضطرابــات الديــدان الوخيمــة إلــى النصــف، 
كمــا كانــت حــاالت الغيــاب المتعلقــة بالمــرض أقــل بنســبة 30% مقارنــة بالمــدارس التــي تســتخدم التثقيــف الصحــي التقليــدي176. ســاعد البرنامــج 

أيضــً فــي تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى المــاء ومرافــق الصــرف الصحــي فــي البيئــة المدرســية إلــى حــدٍّ كبيــر.
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ُتظهــر بعــض التجــارب الميدانيــة أن توزيــع حقائــب 
فــي  العامــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه 
ــدد  ــادة ع ــى زي ــؤدي إل ــن أن ي ــة يمك ــق الصحي المراف
المســتفيدين خــالل جلســات المســح؛ ممــا يــؤدي 
الذيــن  األطفــال  مــن  المزيــد  إدخــال  إلــى  بالتالــي 
 )SAM( يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم
فــي برنامــج التغذيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك فيمكــن 
إدراج  عمليــات  إلــى  أيضــً  النشــاط  هــذا  يــؤدي  أن 
»مــزورة«، يكــون حافزهــا فقــط الرغبــة فــي الحصــول 
الصــدد، مــن  المعــدات واألدوات. وفــي هــذا  علــى 
المهــم جــدًا النظــر فــي اآلثــار الســلبية المحتملــة 
ألنشــطة التوزيــع؛ إذ قــد يكــون مــن األفضــل فــي 

بعــض األحيــان عــدم تنفيذهــا.

الشكل 22: إطار عمل النهج الصالح للمدرسة

السمات الثالثة 3S إلطار عمل النهج الصالح 
للمدرسة

السمات 
الثالثة

3S 

جاهز ومركزبسيط
قائم على األدلة

ُمْجٍد اقتصاديً

ث
حا

ألب
/ ا

م
قيي

الت
ة و

قب
مرا

ال

قابل 
للتوسع

متسق
نموذجي

يستخدم هياكل 
قائمة

يقوم بإشراك مستدام
المجتمع

ل من قبل  مموَّ
الحكومة
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المبادئ التمكينية التي يتمتع بها:
رؤية وقيم واضحة.

دعم المناصرة المتعددة المستويات.
وجود تعاون رسمي بين القطاعات.

المساهمة في برامج التنمية الواسعة. 



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة 102

ن أداء المراحيض المدرسية ومرافق غسل اليدين ونظافتها بشكل كبير في المدارس الخاضعة للبرنامج177.  كما تحسَّ

ــمل  ــج ليش ــذا النه ــاق ه ــيع نط ــم توس ــن، وت ــي الفلبي ــة« ف ــح للمدرس ــج الصال ــج »النه ــن برنام ــل م ــون طف ــن ملي ــر م ــتفاد أكث اس
كمبوديــا، والوس، وإندونيســيا.178

2 - نظام مرافق الصرف الصحي الكلي الذي تقوده المدرسة
نظــام مرافــق الصــرف الصحــي الكلــي الــذي تقــوده المدرســة )SLTS( هــو مجموعــة مــن البرامــج الشــاملة التــي تهــدف إلــى 
تحقيــق التغطيــة الشــاملة بالمرافــق الصحيــة )دورات الميــاه( فــي المــدارس والمجتمعــات المحليــة، تليهــا ســلوكيات النظافــة 
العامــة المســتدامة. يؤكــد النظــام علــى القضــاء التــام علــى حاالت التغــوط في العراء فــي مناطق تجمعات المدارس كشــرط 
أساســي لتحســين النظافــة العامــة ومرافــق الصــرف الصحــي179. تعمــل األدوات التشــاركية المســتخدمة فيــه علــى تمكيــن 
المجتمعــات المحليــة مــن تحســين النظافــة العامــة ومرافــق الصــرف الصحــي بوصفهــا مســألة تتعلــق بالكرامــة والصحــة 
ــاركة،  ــي: المش ــام ه ــذا النظ ــة له ــادئ التوجيهي ــار. المب ــمئزاز والع ــر االش ــألة تثي ــراء مس ــي الع ــوط ف ــد التغ ــة؛ إذ ُيع والتنمي

والمجهــودات التآزريــة، والدمــج، واالبتــكارات، واعتبــار أن الصــرف الصحــي صالــٌح عــام180. 
تمثل المدارس بحكم عالقتها الدائمة بالمجتمع نقطة دخول لتعزيز مرافق الصرف الصحي. يركز نهج نظام مرافق الصرف 
ــال لنوادي األطفال بغــرض تحفيز المجتمعــات المحلية على  الصحــي الكلــي الــذي تقــوده المدرســة )SLTS( على الحشــد الفعَّ
بنــاء المراحيــض واســتخدامها؛ لذلــك ُينظــر إلــى الطالب علــى أنهم مجموعة ضغط تقــوم بتحفيز األهالي علــى بناء المراحيض 
واعتمــاد ســلوكيات النظافــة العامــة الجيــدة. يتــم تحفيــز الطــالب والمجتمــع بوصفــه خطــوة رئيســية نحــو التحول الســلوكي 

والترويــج للمراحيــض مــن خــالل تعزيز الشــراكة بين المــدارس، والمنظمــات المحلية، والمجتمعــات المحلية181.
ــال؛ ألن اآلبــاء اهتمــوا ببرنامــج مرافــق الصــرف الصحــي الكلــي الــذي تقوده المدرســة بســبب إدراكهم  وقــد ثبــت أن البرنامــج فعَّ
ــن النظــام مــن المحافظــة علــى خصوصيــة طــالب المــدارس، وكذلــك بســبب  التحســن الحاصــل فــي صحــة أبنائهــم، كمــا تمكَّ
اســتدامة النظافة العامة والصرف الصحي في المجتمع المدعوم بشــكل مســتمر من قبل المدرســة والشــراكة المجتمعية. 
ــن التجربة  وعلــى المــدى الطويــل، يســتمر البرنامــج فــي الحــد مــن وفيــات األطفال ويســاهم في الحد مــن أمراض اإلســهال. ُتبيِّ
المكتســبة مــن نيبــال أن عــدد األطفــال الذيــن لــم يلتحقــوا بالمدارس بســبب اإلســهال أو الديدان قــد انخفض فــي المجتمعات 

المحليــة المشــاركة فــي نظــام مرافــق الصــرف الصحــي الكلــي الــذي تقــوده المدرســة )SLTS(، والتــي أعلنــت أنهــا باتــت خالية 
مــن ظاهــرة التغــوط فــي العــراء، كمــا أفــادت تلــك المجتمعــات أن حــاالت اإلســهال لــدى األطفــال دون ســن الخامســة قــد 

ــي 2005 و2007. 182 ــن عام ــى 5% بي ــن 7% إل ــت م انخفض
3 - حمالت التخلص من الديدان في المدارس

وفقً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي تناول األدوية 
المضــادة للديــدان بشــكل جماعــي فــي جميــع المناطــق التــي 
يصــاب فيهــا أكثــر مــن 20% مــن األطفــال بالعــدوى. وبالنظــر إلى 
أن األدويــة آمنــة جــدًا وال تســبب أي آثــار جانبيــة لغيــر المصابيــن 
فــإن منظمــة الصحــة العالميــة ال توصــي بإجــراء الفحــص 
الفــردي183.  وقــد ثبــت أن التخلــص مــن الديــدان مــن خــالل 
المــدارس يوفــر أكبــر فرصــة للوصــول إلــى جميــع الســكان 
المعرضيــن للخطــر مــع تقليــل التكاليــف مــن خــالل اســتخدام 

البنيــة التحتيــة الحكوميــة القائمــة.
ــة  ــى المدرس ــة عل ــدان القائم ــن الدي ــص م ــة التخل ــد عملي ُتع
ــن  ــة م ــرق فاعلي ــر الط ــن أكث ــدة م ــي واح ــيطة، وه ــة وبس آمن
حيــث التكلفــة لتحســين مشــاركة المدرســة التــي ســبق أن 
تــم تقييمهــا بشــكل متعمــق. كمــا تبيــن أنهــا تقلــل مــن 
حــاالت الغيــاب المتكــرر بنســبة 25%، وبتكلفــة تقــل عــن 50 ســنتً 

ــنوي184ً. ــل س ــكل طف ــً ل أمريكي

نفس المرجع السابق.  177
182  اليونيسف )2008(: يبدو أنه ال يمكن وقف النظام الصحي الكلي الذي تقوده المدرسة، دراسة حالة من نيبال.

المبادرة العالمية للتخلص من الديدان )2014( - التخلص الشامل من الديدان: إنها سياسة عامة جيدة«.  183

المبادرة العالمية للتخلص من الديدان )2014( - التخلص الشامل من الديدان: إنها سياسة عامة جيدة«.  184

نظام مرافق الصرف الصحي الكلي الذي تقوده المدرسة، دليل تدريب ميسري المدارس: ½
 http://www.communityledtotalsanitation.org/sites/communityledtotalsanitation.org/files/SLTS_ 

Handbook_Malawi.pdf

تعلم 
المزيد

الشكل رقم 9: تعزيز النظافة العامة خالل يوم التخلص من الديدان.
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تتحقــق الفائــدة لمجتمعــات بأكملهــا عندمــا يتــم معالجــة النواقــل الرئيســية للمــرض وكذلــك األطفــال بشــكل منتظــم. يمتلــك التخلــص 
مــن الديــدان »أثــر القطيــع«185، تمامــً كمــا هــو الحــال بالنســبة للتحصيــن.

يمكــن أن يقــوم المدرســون المدربــون والعاملــون فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة والممرضــات بعمليــة التخلــص مــن الديــدان. تتضمــن الفئــات 
المســتهدفة الرئيســية لهــذا النشــاط األطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة، واألطفــال فــي ســن الدراســة، والنســاء فــي ســن اإلنجــاب )بمــا فــي 
ذلــك النســاء الحوامــل فــي الثلثيــن الثانــي والثالــث، والنســاء الالتــي يقمــن بالرضاعــة الطبيعيــة(186. تشــتمل الخطــوة الرئيســية قبــل التخلــص 
مــن الديــدان فــي مجمعــات المــدارس علــى التواصــل مــع أوليــاء األمــور، وقــادة المجتمعــات المحليــة، والزعمــاء الدينييــن، والــوكالء الصحييــن 
ــون،  ــرف المدرس ــة أن يع ــة المجتمعي ــن التوعي ــوه. تضم ــي أن يتوقع ــا ينبغ ــدارس وم ــي الم ــدان ف ــن الدي ــص م ــداف التخل ــأن أه ــن بش المحليي
ــص مــن الديــدان القائمــة علــى المدرســة، وأســبابها، وفوائدهــا، وســالمتها187؛ فقــد فشــلت البرامــج  وأوليــاء األمــور، واألطفــال بشــأن عمليــة التخلُّ
الســابقة فــي الحــاالت التــي لــم يتــم فيهــا إجــراء قــدر كاٍف مــن التوعيــة المجتمعيــة. ُتعــد التوعيــة المجتمعيــة الجيــدة أمــرًا حيويــً مــن أجــل 
ضمــان نجــاح البرنامــج واســتدامته، كمــا أنهــا تضمــن إقبــااًل جيــدًا فــي يــوم التخلــص مــن الديــدان فــي المدرســة، بمــا فــي ذلــك األطفــال غيــر 

الملتحقيــن بالمــدارس188.
ُتتيــح حمــالت التخلــص مــن الديــدان فرصــة جيــدة للترويــج لتحســين ســلوكيات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. مــن 
أمثلــة ذلــك أنــه مــن الممكــن إرســال موظفــي تعزيــز النظافــة العامــة لتوضيــح كيفيــة غســل اليديــن بالمــاء والصابــون، وشــرح كيفيــة القيــام 
ــي  ــات الالت ــات المراهق ــتهداف الفتي ــن اس ــا يمك ــدان. كم ــن الدي ــص م ــاط التخل ــد نق ــار عن ــاء االنتظ ــات أثن ــزل لألمه ــي المن ــاه ف ــة المي بمعالج
يحضــرن أيــام التخلــص مــن الديــدان بأنشــطة التوعيــة حــول الصحــة العامــة الغذائيــة؛ ألن تعليــم الفتيــات كيفيــة إعــداد الطعــام وتقديمــه 

بأمــان يمكــن أن يعمــل علــى تحســين صحتهــن وصحــة أســرهن189.

الرسائل الرئيسية بشأن دمج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في المراكز الصحية والمدارس:

g  علــى الرغــم مــن أنهــا حيويــة وأساســية فــإن العديــد مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي البيئــات المنخفضــة المــوارد تفتقــر إلــى
ُض كاًل  خدمــات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة؛ األمــر الــذي يضــر بشــدة بالقــدرة علــى توفيــر الرعايــة اآلمنــة، وُيَعــرِّ
مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة ومــن يســعون إلــى العــالج لمخاطــر صحيــة كبيــرة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهنــاك العديــد مــن 

التدخــالت غيــر المكلفــة التــي يمكــن تنفيذهــا مــن أجــل تقليــل خطــر العــدوى وضمــان نتائــج صحيــة وتغذويــة أفضــل.

g  تتطلــب الخدمــات الصحيــة الروتينيــة -مثــل اإلرشــاد الغذائــي، والرعايــة الســابقة للــوالدة، ومراقبــة النمــو- القيــاَم بزيــارات متكــررة
إلــى المرافــق الصحيــة. يمكــن اســتغالل هــذه الزيــارات إليصــال رســائل التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى 
األمهــات أو القائمــات علــى الرعايــة، وتعزيــز الســلوكيات المرغوبــة، ودعــم الوقايــة مــن نقــص التغذيــة. يوضــح المثــال المأخــوذ 
ــز النظافــة العامــة علــى نحــو مســتدام مــن خــالل قنــوات النظــام  ــم حــزم مختلفــة لتعزي ــن تقدي ــه يمك ــال أن ــن نيب م

الصحــي واألنشــطة الروتينيــة مثــل تقديــم رعايــة مــا قبــل الــوالدة وفــي أيــام اللقاحــات.

g  ينبغــي أن تتبــع عمليــات إنشــاء وإعــادة تأهيــل نقــاط الميــاه والبنيــة التحتيــة للصــرف الصحــي فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة عمليــة
للمراقبــة المنتظمــة واإلشــراف علــى بيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فضــاًل عــن رفــع مســتوى الوعــي بيــن 

العامليــن الصحييــن بشــأن أهميــة تحســين ظــروف النظافــة العامــة الجيــدة والحفــاظ عليهــا.

g  ينبغــي أن يــؤدي توزيــع حقائــب معالجــة الميــاه والنظافــة العامــة فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة والتغذيــة إلــى جانــب
التوعيــة القويــة والتدريــب علــى كيفيــة اســتخدام تلــك الحقائــب بشــكل صحيــح إلــى تمكيــن األمهــات أو القائميــن علــى الرعايــة 

مــن أداء ممارســات النظافــة العامــة الجيــدة، ومــن َثــمَّ تقليــل خطــر العــدوى والمــرض خــالل العــالج وبعــد فتــرة وجيــزة منــه.

g  تســتهدف البرامــج المدرســية األطفــال فــوق ســن الخامســة الذيــن ليســوا ضمــن المجموعــة المســتهدفة الرئيســية إلســتراتيجية
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتدخــالت ذات الصلــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتهداف األطفــال فــي ســن الدراســة، 
والمراهقــات علــى وجــه الخصــوص يوفــر فرصــة فريــدة للعمــل علــى الوقايــة مــن نقــص التغذيــة علــى المــدى الطويــل. 
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة التــي تصــل إلــى المراهقيــن فــي خلــق عــادات صحيــة  ــة، والمي تســاعد تدخــالت التغذي

تســتمر فــي مرحلــة البلــوغ.

الرسائل
الرئيسية
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4 - على المستوى الوطني 

ــة  ــص التغذي ــة وراء نق ــاد الكامن ــددة األبع ــباب المتع ــدي لألس ــب التص يتطل
ــد  ــى الصعي ــيق عل ــات للتنس ــاء آلي ــن إنش ــاًل ع ــراكات، فض ــات وش ــاَء تحالف بن
النهــج الوطنــي المتعــدد القطاعــات بشــأن الجــوع، ونقــص  الوطنــي. إن 
هــو  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  والميــاه،  والصحــة،  التغذيــة، 
مفتــاح التحســينات المســتمرة فــي الوضــع الغذائــي للســكان جنبــً إلــى 
جنــب مــع تحقيــق األمــن الغذائــي وأمــن الطعــام، وينطــوي ذلــك علــى 
والتعليــم،  الصحــة،  قطاعــات  فــي  واإلســتراتيجيات  السياســات  مواءمــة 
والزراعــة، والميــاه، والصــرف الصحــي مــع التغذيــة وخلــق سياســات تمكينيــة 
وبيئــة مؤسســية لتحقيــق الدمــج علــى مختلــف المســتويات اإلداريــة )علــى 

المســتوى الوطنــي، ومســتوى المقاطعــات، والمســتوى المحلــي(.
ــى  ــة عل ــوزارات المعني ــع ال ــل م ــاعد العم ــن أن يس ــال: يمك ــبيل المث ــى س عل
وضــع إســتراتيجيات متعــددة األوجــه لتغييــر الســلوك فــي توفيــر رســائل 
موحــدة ومتســقة بشــأن النظافــة والتغذيــة توافــق عليهــا الحكومــة، ومــن 
ــرى إذا  ــة أخ ــق بطريق ــن تتحق ــي ل ــة الت ــة والغذائي ــج الصحي ــادة النتائ ــمَّ زي َث
ــة  ــة متنوع ــك مجموع ــمل ذل ــد يش ــا. ق ــن غيره ــزل ع ــا بمع ــم تقديمه ــا ت م
مــن المقاربــات؛ منهــا تقديــم المشــورة، والتدريــب، والتواصــل مــع الســكان، 

والتنظيــم المجتمعــي، والمناصــرة، وغيرهــا.

4-1 السياسات واإلستراتيجيات التي تتعلق بدمج التغذية مع المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 
وصــل مختلــف البلــدان إلــى مراحــل متفاوتــة فــي دمــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي السياســات وخطــط العمــل الوطنيــة 
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لــم يبــدأ بعــد فــي  ــة، والمي ــاع نهــج مدمــج إزاء التغذي ــة، وعلــى الرغــم مــن أن اتب المتعلقــة بالتغذي
ــرف  ــاه، والص ــة للمي ــروف المالئم ــود الظ ــة وج ــّر بأهمي ــن تق ــركاء اإلنمائيي ــتراتيجيات الش ــرى وإس ــة األخ ــات الوطني ــإن السياس ــدان ف ــض البل بع
الصحــي، والنظافــة العامــة مــن أجــل تحقيــق حالــة تغذويــة جيــدة، كمــا تدعــو إلى توســيع نطــاق تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة 
العامــة إلــى جانــب إجــراءات التغذيــة. وبنــاًء علــى ذلــك، واعتمــادًا علــى الفــرص والتحديــات الموجــودة فــي كل ســياق ينبغــي اتبــاع مقاربــات 
مختلفــة لتطويــر الدمــج بيــن التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أو تعزيــزه علــى مســتوى السياســات الوطنيــة. وإضافــًة إلــى 
السياســات التــي تــم وضعهــا يمكــن أن يســاعد وضــع المؤشــرات القابلــة للقيــاس والمترابطــة فــي مجــال التغذيــة والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة فــي تحســين اإلســتراتيجيات، والمبــادئ التوجيهيــة الفنيــة، والممارســات اإلداريــة للخدمــات المدمجــة. يعــرض الشــكل 24 
نهــج النظــام الشــمولي الــذي يولــي اهتمامــً لكيفيــة تفاعــل مكونــات النظــام الفرديــة )السياســات، واإلســتراتيجيات، وأماكــن التنفيــذ، وآليــات 
ــة  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــم دم ــض. إن دع ــي بع ــا ف ــر بعضه ــا، ويؤث ــع بعضه ــل م ــي تتفاع ــم( الت ــة والتقيي المراقب

العامــة بشــكل متزامــن فــي مكونــات متعــددة مــن النظــام يــؤدي إلــى حصــول أثــر أكبــر فــي النتائــج الصحيــة للبلــد.

ال تضمــن السياســات وحدهــا تحســين النتائــج 
ــود  ــإن وج ــك ف ــع ذل ــة. وم ــة أو الصحي الغذائي
الميــاه،  بأهميــة  تعتــرف  تغذويــة  سياســة 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة يشــجع 
ــع  ــى جمي ــة عل ــج المدمج ــر البرام ــى تطوي عل

المســتويات. 

تضــع السياســات أهدافــً لمــا ينبغــي تحقيقه، 
وكيفيــة الوصــول إلــى تلــك األهــداف وتحديــد 
المســؤوليات. كمــا يعــد اإللمــام بسياســات 
ــرص  ــد ف ــل تحدي ــن أج ــً م ــرًا ضروري ــة أم الدول
المشــروعات والشــركاء المتعاونيــن ومواءمــة 

أهــداف المشــروع مــع األهــداف الوطنيــة.
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الشكل23: النهج الشمولي لدمج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

الصندوق 15: نهج الصحة العامة في التغذية

ــة  ــة العام ــين التغذي ــن تحس ــا يمك ــة بينهم ــة التآزري ــذه العالق ــى ه ــادًا عل ــر، واعتم ــى اآلخ ــة عل ــة والتغذي ــة العام ــن الصح ــد كلٌّ م يعتم
للســكان األكثــر ضعفــً عــن طريــق تقديــم تدخــالت فــي مجــال الصحــة العامــة؛ مثــل: الحصــول علــى خدمــات الصحــة والميــاه والصرف 
الصحــي والنظافــة العامــة، وخدمــات الوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، ودمــج تلــك التدخــالت مــع عناصــر التغذيــة؛ مثــل: توفيــر 
المكمــالت الغذائيــة الدقيقــة وتعزيــز التغذيــة الُمثلــى للرضــع واألطفــال الصغــار. ومــن خــالل دمــج جهــود التغذيــة والصحــة العامــة 
يمكــن االســتفادة مــن المــوارد المتاحــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن األثــر )UNICEF، 2013(، وهــذا يتطلــب دمــج نتائــج التغذيــة ضمــن 
نظــام التصميــم والمراقبــة وإعــداد التقاريــر الــذي تســتخدمه وزارة الصحــة. بعبــارة أخــرى، ينطــوي ذلــك علــى إدراج مؤشــرات التغذيــة فــي 
البرامــج الصحيــة علــى امتــداد سلســلة الرعايــة )مثــل: الرعايــة مــا قبــل الــوالدة، والرعايــة مــا بعــد الــوالدة، وتنظيــم األســرة، واللقاحــات(، وأن 
يتــم ذلــك عبــر منصــات مختلفــة )مثــل: المرافــق الصحيــة، وخدمــات التوعيــة، والرعايــة المجتمعيــة(، إضافــة إلــى تصميــم نظــم مراقبــة 

قويــة للتدخــالت الغذائيــة منــذ بدايــة كل برنامــج، ودمــج مؤشــرات التغذيــة الرئيســية فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة الصحيــة.
ــل:  ــة؛ مث ــة للتغذي ــطة المراعي ــج األنش ــام بدم ــة، والقي ــة العام ــداف الصح ــن أه ــً م ــى هدف ــة المثل ــل التغذي ــر جع ــتلزم األم ــا يس كم
ــتراتيجيات  ــة، واإلس ــج الصحي ــي البرام ــك ف ــى ذل ــا إل ــي، وم ــن الغذائ ــة، واألم ــة، والزراع ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص المي

ــة. ــة التغذي ــات لمعالج ــدد القطاع ــج متع ــاع نه ــان اتب ــط؛ لضم ــق التخطي ــة، ووثائ الوطني

4-2  تعزيز نظم التغذية، والصحة والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة
ــة  ــة التنمي ــل خط ــة -مث ــة ودولي ــداف وطني ــق أه ــتحيل تحقي ــن المس ــيكون م ــه س ــه بأن ــق علي ــترك ومتف ــم مش ــاك فه هن
المســتدامة الجديــدة لعــام -2030 دون االســتثمار بشــكل أكبــر وأكثــر فاعلية فــي النظم والخدمــات الصحية؛ فالنظــم الصحية 
التــي تعمــل بشــكل جيــد توفــر الرعايــة الصحيــة الجيــدة التــي يحتاجهــا النــاس عندمــا يحتاجــون إليهــا وحيثمــا يحتاجــون إليهــا 
ــة  ــه ”عملي ــه بأن ــن تعريف ــده، ويمك ــرًا لتعقي ــً نظ ــكل تحدي ــة يش ــم الصحي ــز النظ ــد أن تعزي ــا190، بي ــن أن يتحملوه ــعار يمك وبأس
تحديــد التغييــرات وتنفيذهــا فــي السياســات والممارســات فــي النظــام الصحــي للبلــد، بحيــث يمكــن لذلــك البلــد أن يســتجيب 
ــتراتيجيات  ــادرات واإلس ــن المب ــة م ــي“ أو ”أي مجموع ــام الصح ــة بالنظ ــات المتعلق ــة والتحدي ــات الصحي ــل للتحدي ــكل أفض بش
ــن وظيفــة واحــدة أو أكثــر مــن وظائــف النظــام الصحــي، وتــؤدي إلــى صحــة أفضــل مــن خــالل تحســين الوصــول، أو  التــي تحسِّ

التغطيــة، أو الجــودة، أو الكفــاءة“191.
نظــرًا للــدور الرئيســي الــذي تلعبــه النظــم الصحيــة فــي دمــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة عملــت 
ــالل  ــن خ ــة م ــم الصحي ــاء النُّظ ــا بن ــوم عليه ــي يق ــات الت ِبن ــز اللَّ ــرص تعزي ــد ف ــى تحدي ــوع )ACF( عل ــد الج ــل ض ــة العم منظم
مواءمــة جهــود التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. وفيمــا يلــي تلخيــص لبعــض التوصيــات الرئيســية192 لــكل 

َلِبَنــِة بنــاٍء.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( )2015( »تعزيز نظام الصحة«.  190
منظمة الصحة العالمية )2015( »األنظمة الصحية«.  191

التوصيــات المســتمدة مــن ورشــة العمــل الفنيــة التــي عقدتهــا منظمــة العمــل ضــد الجــوع )ACF( بشــأن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي نيروبــي،   192
.2013

السياسات والخطط

نظم المعلومات والمراقبة والتقييم

أماكن التنفيذ:
- المجتمع

- المرافق الصحية
- المدارس

مقتبس من اليونيسف إندونيسيا

» تعزيز النهج الشمولي لمعالجة ظروف المياه والصرف الصحي السيئة ونقص التغذية المزمن في إندونيسيا«
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ــقلا  ــلماعلا ىو ــملا وأ ة ــشبلا دراو ــف ةير ــطق ي ــحصلا عا ــشت :ة ــيردت لم ــق ب ــفظوم تارد ــحصلا ي ــهئانبو ة ــلع ا ى  1
لاــجم يــف ةــجمدم تاــمدخو لئاــسر مــيدقت ىــلع ةردــقلا ثــيح نــم ةــيميلقإلاو ةــيعرفلا قــطانملاو ،تاــعطاقملا ىوتــسم 
اــمك .ةيناــسنإلا ئراوــطلا تالاــح لــثم ؛ةــبعصلا فورــظلا يــف اميــس ال ةــماعلا ةــفاظنلاو ،يــحصلا فرــصلاو ،هاــيملاو ،ةــيذغتلا 
ــشت  ــضو لم ــهانملا ع ــساسألا ج ــيذغتلل ةي ــيملاو ،ة ــصلاو ،ها ــحصلا فر ــفاظنلاو ،ي ــماعلا ة ــلع ة ــيمج ى ــسم ع ــظنلا تايوت ما
ةــماعلا ةــفاظنلاو ،يــحصلا فرــصلاو ،هاــيملاو ،ةــيذغتلا يــفظوم نــيب تاــمولعملا لداــبتل ةــمظتنم تاــسلج مــيظنتو ،يــحصلا 

ــصاخو  ــخ ة ــلا لال ُّذ ــسوملا اَر ــشتنال ةيم ــسإلا را ــيرالملاو ،لاه ــحو ،ا ــس تالا ــيذغتلا ءو ــحلا ة ــيخولا دا .م
تقديــم الخدمــة: تشــمل زيــادة التركيــز علــى تحســين نوعيــة الميــاه المســتخدمة فــي اختبــارات الشــهية فــي مراكــز   2
ــة  ــة، ومراقب ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة المي ــة ألنظم ــة التحتي ــة والبني ــة العام ــج الصح ــز برام ــة، وتعزي التغذي
مــزودي الميــاه للتأكــد مــن تلبيــة معاييــر الجــودة واإلنصــاف، ودمــج تعزيــز ممارســات رعايــة الطفــل بمــا فــي ذلــك النظافــة 
ــم  ــي نظ ــدان ف ــن الدي ــص م ــات التخل ــة، وممارس ــة التكميلي ــة، والتغذي ــة الطبيعي ــليمة، والرضاع ــخصية الس ــة والش العام

ــة.  ــة، والثالثي ــة، والثانوي ــة األولي ــة الصحي الرعاي
ــالت  ــي حم ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة إدراج المي ــى أهمي ــديد عل ــمل التش ــي: يش ــام الصح ــل النظ 3 تموي
المناصــرة الغذائيــة، وتحســين التنســيق بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة مــن أجــل جمــع التبرعــات وتقديــم الدعــم 

المالــي.
4 المنتجــات الطبيــة، واللقاحــات، والتقنيــات: تشــمل تعزيــز سالســل التزويــد لضمــان الحصــول علــى المكمــالت الغذائيــة 
ــمل  ــا تش ــا. كم ــة منهم ــم والوقاي ــاد الوخي ــة الح ــوء التغذي ــة وس ــات الدقيق ــوز المغذي ــة ع ــة لمعالج ــات الغذائي والمنتج
مواءمــة توزيــع المرشــحات أو أنظمــة تنقيــة الميــاه علــى األســر األكثــر ضعفــً مــع توزيــع مكمــالت حمــض الفوليــك أو الحديــد 

علــى األطفــال والنســاء الحوامــل.
5 القيــادة والحوكمــة: تشــمل الدعــوة إلــى اعتمــاد إســتراتيجية التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى 
المســتوى الوطنــي مــن حيــث العمــل علــى تحســين آليــات التنســيق بيــن قطاعــات ومجموعــات التغذيــة، والميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة )حيثمــا ينطبــق ذلــك(، وإنشــاء فريــق عمــل مشــترك للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

ــي. ــي، أو المحل ــي، أو اإلقليم ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــة العام والنظاف
6 نظــم المعلومــات الصحيــة )HIS(: تشــمل تحســين دقــة بيانــات معلومــات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 

العامــة وصحتهــا وتوحيدهــا، وأيضــً الحصــول علــى دعــم الحكومــة فــي تحليــل البيانــات واســتخدامها.

الرسائل الرئيسية بشأن دمج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة على المستوى الوطني

g  ــات ــاء آلي ــن إنش ــاًل ع ــراكات، فض ــات وش ــاَء تحالف ــة بن ــص التغذي ــة وراء نق ــاد الكامن ــددة األبع ــباب المتع ــدي لألس ــب التص  يتطل
للتنســيق علــى الصعيــد الوطنــي. وُيعــد النهــج الوطنــي المتعــدد القطاعــات مفتاحــً للتحســين المســتمر فــي الحالــة الغذائيــة 

للســكان.

g  وصــل مختلــف البلــدان إلــى مراحــل متفاوتــة فــي دمــج سياســات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
وإســتراتيجياتها. واعتمــادًا علــى الفــرص والتحديــات التــي يواجههــا كل ســياق ينبغــي اســتخدام مقاربــات مختلفــة لتطويــر 

ــة. ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــا لدم ــة أو تعزيزه ــات الوطني ــة السياس بيئ

g  يعتمــد كلٌّ مــن الصحــة العامــة والتغذيــة علــى اآلخــر. ومــن خــالل دمــج جهــود الصحــة العامــة والتغذيــة يمكــن االســتفادة 
مــن المــوارد المتاحــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن األثــر. ويتطلــب هــذا األمــر دمــج نتائــج التغذيــة ضمــن نظــام التصميــم والمراقبــة 

وإعــداد التقاريــر الــذي تســتخدمه وزارة الصحــة.

g  تلعــب النظــم الصحيــة دورًا رئيســيً فــي دمــج التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. وهنــاك فــرص مختلفــة 
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــال التغذي ــي مج ــالت ف ــة التدخ ــالل مواءم ــن خ ــي م ــام الصح ــاء النظ ــات بن ــز َلِبَن لتعزي

ــا. ــة ودمجه ــة العام والنظاف

الرسائل
الرئيسية
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5 - دمج التدخالت في حاالت الطوارئ 

بالكــوارث  العالــم-  ثلــث ســكان  تأثــر مــا يقــرب مــن مليــاري شــخص -أي  الحــادي والعشــرين  القــرن  العقــد األخيــر مــن  خــالل 
اآلمنــة  الميــاه  ُتعــد  والمــأوى  الغــذاء  جانــب  وإلــى  وجفــاف193.   فيضانــات  شــكل  علــى  الكــوارث  هــذه  مــن   %86 وكان  الطبيعيــة، 
والمرافــق الصحيــة مــن أهــم التدخــالت ذات األولويــة فــي حــاالت الطــوارئ، وهــي ذات أهميــة عظيمــة بالنســبة لصحــة الســكان 
يقــم  ولــم  نحــو عاجــل،  الكافيــة علــى  العامــة  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه،  توفيــر خدمــات  يتــم  لــم  إذا  المتضرريــن. 
ــٍذ  ــليم فعندئ ــو س ــى نح ــدة عل ــخصية الجي ــة والش ــة العام ــات النظاف ــق ممارس ــوارئ بتطبي ــاالت الط ــي ح ــررون ف ــخاص المتض األش
علــى  ذلــك  ينطبــق  العامــة194.  بالنظافــة  المتعلقــة  األمــراض  مــن  وغيرهــا  والحصبــة،  والكوليــرا،  اإلســهال،  خطــر  يــزداد  ســوف 
جميــع أنــواع حــاالت الطــوارئ بــدءًا مــن الكــوارث الطبيعيــة الناشــئة بســرعة وصــواًل إلــى األزمــات الطويلــة األجــل الناجمــة عــن 
مــن  شــخص  مليــون   172 بينهــم  ســنويً،  شــخص  مالييــن   310 نحــو  األزمــات  ضحايــا  يمثــل  المعقــدة.  العوامــل  مــن  مجموعــة 
ُتنــذر مســوحات مجمــع قاعــدة بيانــات الطــوارئ  ضحايــا النزاعــات فقــط، و139 مليــون شــخص مــن ضحايــا الكــوارث الطبيعيــة. 
ــرة  ــأن ســوء التغذيــة الحــاد يمثــل مشــكلة متزايــدة فــي البلــدان المتأث  Complex Emergency Database CE-DAT بشــكل واضــح ب

بالنزاعــات195.
ــر،  ــو المتعث ــة، والنم ــص التغذي ــرًا بنق ــً مباش ــط ارتباط ــا ترتب ــة به ــراض المتعلق ــة واألم ــر الصحي ــة غي ــروف المعيش ــى أن ظ ــر إل وبالنظ
وانخفــاض المناعــة، وزيــادة مخاطــر اإلصابــة باألمــراض، والوفــاة؛ لــذا فــإن إدراج األهــداف الخاصــة بالتغذية في االســتجابات اإلنســانية 
فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ُيعــد أمــرًا ضروريــً. تشــمل التدابيــر المحــددة لتعزيــز الصلــة بيــن تدخــالت الميــاه، 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذيــة وتحســين نتائــج التغذيــة فــي حــاالت الطــوارئ مــا يلــي:
g  ــوارئ ــاالت الط ــن بح ــخاص المتأثري ــة لألش ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــر المي ــن معايي ــى م ــد األدن ــة الح ــان تلبي   ضم

.)/http:// www.spherehandbook.org/en :انظــر مشــروع ســفير(
g  تعزيــز حزمــة الحــد األدنــى مــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المقدمــة لمراكــز الصحــة والتغذيــة )بمــا فــي ذلــك  

ــادات المتنقلة(. العي
g .دمج رسائل التغذية الرئيسية في إستراتيجيات تعزيز النظافة العامة  
g  ــب دفــع رســوم االســتخدام أو -علــى ســبيل المثــال- مــن خــالل   ضمــان حصــول أشــد النــاس فقــرًا علــى الميــاه مــن خــالل تجنُّ

نيــا للمــاء. توفيــر التحويــالت النقديــة لتغطيــة التكاليــف المرتبطــة بمســتويات االســتهالك الدُّ
g  ــة ــالل مرحل ــة خ ــة مترابط ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــن التغذي ــكلٍّ م ــيق ل ــات التنس ــن أن منص ــد م   التأك

ــج. ــي البرنام ــي ف ــتجابة، والتعاف ــب، واالس التأه
g  .)ــانية ــات الخرس ــتعمال الصب ــل اس ــة )مث ــدان الطفيلي ــدوى الدي ــة بع ــع اإلصاب ــح لمن ــكل صحي ــض بش ــى المراحي ــب أن ُتبن   يج

ــب خطــر التلــوث البــرازي، كمــا يجــب ضمــان وجــود مســافة كافيــة بيــن المراحيــض، ومواقع  وهكــذا يجــب بنــاء المراحيــض لتجنُّ
إعــداد الطعــام، ومصــادر ميــاه الشــرب، وتخزيــن األوانــي، ومــا إلــى ذلــك.
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g  ينبغــي تحليــل أهميــة مصــادر الميــاه بالنســبة لســبل المعيشــة واالقتصــاد  
األســري قبــل التدخــالت، وذلــك مــن أجــل إنشــاء خدمــات إمــدادات ميــاه الشــرب، 
بيــن مختلــف المجموعــات بســبب األولويــات  المحتملــة  التجاذبــات  ــب  وتجنُّ

المتضاربــة.
g  ،ينبغــي تســخير العمليــات اإلنســانية فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي  

أو  النقديــة  التحويــالت  علــى  للحصــول  فرصــة  بوصفهــا  العامــة  والنظافــة 
الغذائيــة المشــروطة، وذلــك مــن خــالل إشــراك المســتفيدين فــي بنــاء خدمــات 

الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة197.196
ــع  ــع جمي ــيق م ــن بالتنس ــا أمك ــا حيثم ــراءات وتنفيذه ــذه اإلج ــم ه ــي تصمي ــا ينبغ كم
أصحــاب المصلحــة المعنييــن، بمــا فــي ذلــك قــادة المجتمعــات المحليــة و/ أو ممثلوهــم، 
وبالتنســيق مــع الســلطات المحليــة أو الوطنيــة. كمــا تســاهم المشــاركة المتســاوية 
للرجــال، والنســاء، واألطفــال فــي التخطيــط، وصنــع القــرار، واإلدارة المحليــة لعمليــات 
ــول  ــان حص ــي ضم ــة ف ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــال المي ــي مج ــوارئ ف الط
جميــع الســكان علــى ُســبل آمنــة وســهلة للحصــول علــى خدمــات الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة، وضمــان أن الوصــول إلــى هــذه الخدمــات ال يؤثــر بشــكل 

ــال. ــاء واألطف ــيما النس ــً ال س ــر ضعف ــات األكث ــة للفئ ــة الغذائي ــي الحال ــلبي ف س
ــن  ــة م ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــق بالمي ــة تتعل ــة مهم ــاد جندري ــاك أبع هن
الضــروري أن توضــع فــي الحســبان بشــكل كامــل بغيــة الوقايــة مــن العواقــب التــي 
يمكــن أن تضــر بمعافــاة المــرأة والطفــل ورفاهيتهمــا. إن وجــود تصميــم يراعــي الفــوارق 
الجندريــة، ويراعــي التغذيــة فــي نفــس الوقــت يســاعد فــي تخفيــض العــبء الواقــع علــى 

النســاء عنــد جمــع المــاء، كمــا يســاعد فــي تقليــل الوقــت الــالزم قضــاؤه فــي تلــك المهمــة، فضــاًل عــن تحســين حمايــة النســاء والفتيــات 
مــن خــالل التصميــم المناســب لمرافــق الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي مخيمــات الالجئيــن أو النازحيــن198.

الصندوق 16: التغلب على االنقسام بين الجانب التنموي واإلنساني عند معالجة نقص التغذية
g 

)ECHO - المفوضية األوروبية، المديرية العامة للحماية المدنية األوروبية والعمليات اإلنسانية، 2013( »التصدي لنقص التغذية في حاالت الطوارئ«.  196
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)ECHO - المفوضية األوروبية، المديرية العامة للحماية المدنية األوروبية والعمليات اإلنسانية - 2013( »التصدي لنقص التغذية في حاالت الطوارئ«.  198

تحــدث معظــم حــاالت الطــوارئ فــي ســياقات موجــود فيهــا الّتقــزم و/ أو االرتفــاع المســتمر فــي معــدالت الهــزال مســبقً 
ــص  ــاالت نق ــم ح ــد معظ ــرى، توج ــة أخ ــن ناحي ــانية. وم ــاعدة اإلنس ــاق المس ــارج نط ــع خ ــرة تق ــة خطي ــل هيكلي ــة لعوام نتيج

ــة وتســتمر خــارج ســياقات الطــوارئ. التغذي
فــي البدايــة، كان مــن المفتــرض أن تكــون اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة )LRRD( بمنزلــة تسلســل خطــي؛ أي ينبغــي أن يتلــو 
إعــادة اإلعمــار المعونــة الطارئــة، وفــي وقــت الحــق يأتــي دور التعــاون اإلنمائــي األطــول أجــاًل. لكــن فــي التســعينيات مــن القــرن 
العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين أصبــح مــن الواضــح أن هــذا التقســيم إلــى مراحــل متواليــة يمكــن تمييزهــا بوضــوح 
ــين  ــدف تحس ــف األدوات به ــج لمختل ــن والمدم ــتخدام المتزام ــى االس ــز عل ــبُّ التركي ــك ينص ــً؛ ولذل ــون مصطنع ــا يك ــً م غالب
ــف  ــن مختل ــوة بي ــد الفج ــط س ــس فق ــتباقية ولي ــة اس ــا بطريق ــي وربطهم ــاون اإلنمائ ــج التع ــانية ونه ــة اإلنس ــيق المعون تنس

المراحــل )واجنــر ل. ج.، 2016(. 
تكمــن الفكــرة األساســية لتقديــم المســاعدات فــي المرحلــة االنتقاليــة فــي تفــادي حــاالت االنقطــاع أواًل عــن طريــق إيجــاد 
صلــة أكثــر انتظامــً بيــن التدابيــر القصيــرة األجــل والطويلــة األجــل، وتهيئــة الظــروف المالئمــة للتعــاون اإلنمائــي الناجــح الطويــل 
ــالح  ــى إص ــة إل ــة الرامي ــل والمؤقت ــرة األج ــانية القصي ــاعدة اإلنس ــر المس ــب تدابي ــن أن تصاح ــال: يمك ــبيل المث ــى س ــل؛ فعل األج
شــبكات إمــدادات الميــاه المدمــرة إعــادة بنــاء شــبكات ميــاه الشــرب ونظــام ميــاه الصــرف الصحــي النظامــي بشــكل متــواٍز 

لكــي تســتبدلها تدريجيــً فــي النهايــة.
وبالمثــل، يجــب التغلــب علــى االنقســام االصطناعــي بيــن جــداول األعمــال اإلنســانية واإلنمائيــة للتغذيــة )ECHO المفوضيــة 
األوروبيــة، المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة األوروبيــة والعمليــات اإلنســانية، 2013(. كمــا يتطلــب نقــص التغذيــة تدخاًل مشــتركً 
ــً.  ــئ حديث ــة الناش ــص التغذي ــن نق ــة م ــالج والوقاي ــان الع ــواء لضم ــدٍّ س ــى ح ــة عل ــانية واإلنمائي ــة اإلنس ــات الفاعل ــن الجه م
ســتتمكن المنظمــات اإلنســانية واإلنمائيــة مــن مكافحــة نقــص التغذيــة بطريقــة أكثــر اســتدامة وبنــاء قــدرات الفئــات األكثــر 
ً مــن الســكان مــن خــالل بعــض اإلجــراءات المنســقة؛ مثــل: التحليــل المشــترك لجوانــب الضعــف والتخطيــط التشــغيلي. ضعفــ
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  < المثال السادس   عشر  من الميدان >
االستجابة المدمجة لحاالت الطوارئ في مجال المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والتغذية، 
والصحة في أفغانستان

ــس  ــة التضاري ــن ناحي ــة م ــر مواتي ــة غي ــروف جيولوجي ــم بظ ــتان، وتتس ــي أفغانس ــطى ف ــات الوس ــي المرتفع ــور ف ــة غ ــع مقاطع تق
)جبليــة، أو رمليــة، أو التربــة الصخريــة( والتعــرض الشــديد للكــوارث الطبيعيــة )الفيضانــات أو الجفــاف(، أضــف إلــى ذلــك وجــود مســتويات 
عاليــة مــن انعــدام األمــن والتشــرد الناجــم عــن النزاعــات وانخفــاض وجــود الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني )التــي تتركــز فــي 
ــود  ــي وج ــذه ف ــر ه ــل الخط ــع عوام ــن جمي ــع بي ــس الجم ــط(. ينعك ــة فق ــي المقاطع ــة ف ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــق الت المناط
مســتويات عاليــة مــن الضعــف واالحتياجــات اإلنســانية الحــادة؛ إذ ُيقــدر أن نســبة توفــر الميــاه اآلمنــة تنخفــض إلــى 20% فــي جميــع أنحــاء 
المقاطعــة، وهــي حالــة ترتبــط بارتفــاع معــدالت األمــراض المنقولــة عــن طريــق المــاء ومعــدالت إصابــة األطفــال باألمــراض ووفاتهــم؛ 
فقــد وجــدت دراســة ســمارت )SMART( التــي أجرتهــا منظمــة العمــل ضــد الجــوع )ACF( فــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2014 أنــه مــن 
بيــن نســبة إجماليــة قدرهــا 34.9% مــن األطفــال المرضــى فــي األســبوعين الماضييــن عانــى 78% منهــم مــن نوبــة إســهال. وفــي »النظــرة 
العامــة علــى االحتياجــات اإلنســانية« التــي أعدهــا مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة OCHA تحتــل مقاطعــة 
غــور »أولويــة متقدمــة جــدًا« مــن ناحيــة وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة والممارســات الســيئة للنظافــة العامــة، و«أولويــة عليــا« مــن 
ناحيــة الحصــول علــى الميــاه اآلمنــة. كمــا تســجل المقاطعــة أيضــً انتشــارًا مرتفعــً لنقــص التغذيــة الحــاد العالمــي الــذي اقتــرب فــي 
 )GAM( عــام 2014 مــن العتبــة الحرجــة التــي حددتهــا منظمــة الصحــة العالميــة؛ إذ وصــل معــدل انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد العالمــي

إلــى 9.2% فــي حيــن وصــل معــدل ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( إلــى %14.

اليــوم؛ ُتعــد منظمــة العمــل ضــد الجــوع )ACF( إحــدى المنظمــات اإلنســانية القليلــة العاملــة فــي منطقــة أال يــار بمقاطعــة غــور بهــدف 
ــة  ــالت الصحي ــالل التدخ ــن خ ــة م ــن الخامس ــال دون س ــن األطف ــات بي ــراض والوفي ــة باألم ــن اإلصاب ــد م ــة والح ــة الغذائي ــين الحال تحس

واإلنمائيــة وتدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة المنقــذة للحيــاة. تشــمل هــذه التدخــالت مــا يلــي:
 تحديــد حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد بيــن األطفــال دون ســن الخامســة والنســاء الحوامل والمرضعــات من خــالل المســوحات الجماعية  ½

وإحالــة األطفــال المصابيــن بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( إلى الخدمــات الصحيــة المتنقلة.
 توفيــر العــالج لمرضــى العيــادات الخارجيــة المصابيــن بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( مــن خــالل فريــق متنقــل، ودعــم عــالج  ½

المرضــى المقبوليــن فــي مستشــفى المقاطعــة.
ــل  ½ ــع الحوام ــاملة لجمي ــة الش ــة التكميلي ــة والتغذي ــن الخامس ــال دون س ــع األطف ــتهدف جمي ــي تس ــة الت ــة التكميلي ــم التغذي  دع

والمرضعــات.
توفير التدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة IMCI من خالل الفرق الصحية المتنقلة. ½
توزيع الكلور أو أقراص األكواتابس على المستفيدين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر الماء المحمية. ½
إعادة تأهيل اآلبار غير العاملة. ½
توزيع مرشحات الرمل الحيوية biosand filter (BSF) للمستفيدين الذين يقومون بجلب الماء من النهر. ½
تدريب العاملين الصحيين المجتمعيين والزعماء الدينيين على ممارسات النظافة العامة اآلمنة. ½
تعزيز النظافة العامة مع رفع مستوى الوعي بشأن الرسائل الغذائية الرئيسية على مستوى القرية من خالل الفرق المتنقلة. ½

الشكل 24: دورة إدارة أخطار الكوارث، االستمرارية والترابط  

»2011 ،)ACF( المصدر: منظمة العمل ضد الجوع
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5-1 دعم تغذية الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ 
ــر  ــة، يتأث ــريعة أو بطيئ ــا س ــت بدايته ــرق إن كان ــكان ال ف ــزوح الس ــدة، ون ــوارئ المعق ــاالت الط ــة، وح ــوارث الطبيعي ــدوث الك ــة لح كنتيج
النــاس علــى نطــاق واســع كمــا تتعطــل حياتهــم، وعــادة مــا تتعطــل ظــروف الصحــة العامــة واألمــن الغذائــي كذلــك بســرعة. فــي 
جميــع تلــك الحــاالت مــن المرجــح أن يصــاب األطفــال دون ســن الخامســة باألمــراض، وقــد يموتــون جــراء نقــص التغذيــة واألمــراض أكثــر 

ــي  ــر199؛ فف ــك المخاط ــن تل ــة م ــر المالئم ــة غي ــد التغذي ــر، وتزي ــخص آخ ــن أي ش م
ــتة  ــن س ــم ع ــل أعماره ــن تق ــع الذي ــال الرض ــون األطف ــة يك ــر الطارئ ــاالت غي الح
أشــهر والذيــن ال يرضعــون رضاعــة طبيعيــة عرضــة للوفــاة بســبب جميــع األســباب 
بـــ14 مــرة مــن األطفــال الذيــن يرضعــون رضاعــة طبيعيــة200،  المشــتركة أكثــر 
وتــزداد هــذه المخاطــر فــي حــاالت الطــوارئ، وغالبــً مــا تكــون معــدالت الوفيــات 

مرتفعــة إلــى حــد كبيــر.
ترتفــع فــي حــاالت الطــوارئ المخاطــر علــى التغذيــة وممارســات الرعايــة بالنســبة 
للرضــع واألطفــال الصغــار وأمهاتهــم أو مقدمــي الرعايــة، إلــى جانــب زيــادة 
التعــرض لإلســهال وغيــره مــن األمــراض بســبب ســوء حالــة مرافــق الصــرف 
الصحــي، وانخفــاض فــرص الحصــول علــى الغــذاء، وتدهــور األحــوال المعيشــية؛ 
ولهــذا الســبب ُتعــد حمايــة الممارســات الســليمة والمناســبة لتغذيــة الرضــع 

وصغــار األطفــال )IYCF( فــي حــاالت الطــوارئ وتعزيــز هــا تدخــاًل إلنقــاذ األرواح، وهــو أمــر أساســي للوقايــة مــن نقــص التغذيــة وعالجــه201.
تحتــاج تقييمــات الممارســات الســليمة والمناســبة لتغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار )IYCF( والعوامــل ذات الصلــة إلــى أن تكون ســريعة، 
ــع  ــون توزي ــا يك ــرًا م ــة. كثي ــة لألزم ــة نتيج ــات التغذي ــذاء وممارس ــى الغ ــول عل ــرص الحص ــر ف ــة تغي ــي كيفي ــاص ف ــكل خ ــر بش وأن تنظ
األغذيــة المدعمــة الجاهــزة لــألكل )التــي ال تحتــاج إلــى الطهــي( مباشــرة إلــى األســر التــي لديهــا أطفــال تتــراوح أعمارهــم بين 6 و23 شــهرًا 
تدخــال ذا أولويــة، ويتــم اإلشــارة إليــه علــى أنــه »تغذيــة تكميليــة شــاملة«. ال يــزال تعزيــز الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة لألطفــال دون ســن 
ســتة أشــهر مــن خــالل التواصــل لتغييــر الســلوك وإســداء المشــورة الغذائيــة يمثــل أولويــة قصــوى، ولكــن فــي بعــض ســياقات الطــوارئ 
قــد تجــد أن عــددًا كبيــرًا مــن األمهــات كــن يســتخدمن أغذيــة بديلــة للحليــب مــن أجــل تغذيــة أطفالهــن قبــل وقــوع حالــة الطــوارئ 
)كمــا حــدث فــي زلــزال 2010 فــي بــورت أو برنــس، هايتــي أو األزمــة الســورية الحاليــة(. قــد يســتغرق األمــر وقتــً طويــاًل لكــي تتمكــن النســاء 
مــن إعــادة إدرار الحليــب لديهــن والنجــاح فــي اإلرضــاع الطبيعــي، فــي حيــن ال يشــعر بعضهــن ببســاطة بأنهــن فــي وضــع يســمح لهــن 
ــى  ــذون عل ــن يتغ ــع الذي ــة الرض ــة وتغذي ــة صح ــب حماي ــاالت يج ــذه الح ــل ه ــي مث ــة. وف ــرى ُملح ــات أخ ــبب متطلب ــك بس ــة ذل بمحاول
الحليــب الصناعــي )أو أولئــك الذيــن يحصلــون علــى مزيــج مــن الحليــب الصناعــي وحليــب األم(، وقــد تحتــاج الــوكاالت اإلنســانية إلــى النظــر 
فــي توفيــر إمــدادات آمنــة وثابتــة مــن حليــب األطفــال الصناعــي لألمهــات غيــر المرضعــات علــى المــدى القصيــر وضمــان بيئــة نظيفــة 
إلعــداده. ال يتــم تشــجع اســتخدام قنانــي الرضاعــة بشــكل خــاص؛ ألنهــا غالبــً مــا تــؤوي البكتيريــا، ومــن َثــمَّ يتــم تشــجيع اســتخدام 

الكــوب والملعقــة.
تحظــى المدونــة الدوليــة التــي تنظــم تســويق حليــب األطفــال الصناعــي بأهميــة خاصــة فــي حــاالت الطــوارئ؛ إذ كثيــرًا مــا يالحــظ أن 
شــركات الحليــب الصناعــي »تتبــرع« بمنتجاتهــا ذات العالمــات التجاريــة؛ وذلــك الســتغالل الفرصــة لتأميــن زبائــن جــدد فــي المســتقبل دون 
النظــر إلــى مخاطــر التلــوث والعــدوى. قــد يمثــل تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي لــألم ومقدمــي الرعايــة أمــرًا حاســمً أيضــً؛ ألن 
الصحــة العقليــة يمكــن أن تؤثــر فــي كيفيــة تفاعــل األم مــع أطفالهــا الصغــار، والنهــج الــذي يمكــن أن تتبعــه فــي التغذيــة خصوصــً 

بعــد التعــرض للصدمــات.
ــن  ــل يتعي ــة، ب ــي التغذي ــط بأخصائي ــق فق ــوارئ ال تتعل ــاالت الط ــي ح ــار )IYCF( ف ــال الصغ ــع واألطف ــة الرض ــح أن تغذي ــن الواض ــدو م يب
علــى جميــع الجهــات الفاعلــة والقطاعــات فــي حــاالت الطــوارئ أن تنظــر فــي كيفيــة تأثيــر أعمالهــا فــي احتياجــات الرضــع واألطفــال 
الصغــار وإبقائهــم علــى قيــد الحيــاة. إن إدارة تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار فــي حــاالت الطــوارئ تتطلــب إيــالء االهتمــام بالتغذيــة 
بشــكل ســليم منــذ بدايــة حالــة الطــوارئ )عنــد تقييــم االحتياجــات، ووضــع السياســات، والتنســيق خــالل االســتجابة األولــى( مــع مراعــاة 
االحتياجــات الخاصــة بالرضــع واألطفــال الصغــار، واألمهــات المرضعــات، ومقدمــي الرعايــة فــي جميــع القطاعــات، وتمكيــن الوصــول 

إلــى الخدمــات األساســية مــن المــأوى، واألمــن، والمســاعدة الغذائيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة202.
يوجــد رابــط حــرج بيــن الترويــج للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، وتغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار )IYCF( فــي 
حــاالت الطــوارئ، كمــا أن هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن للجهــات الفاعلــة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة 

العامــة أن تجعــل برامجهــا فــي حــاالت الطــوارئ أكثــر حساســية لتغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار، ومــن ذلــك مــا يلــي:

g  الربــط مــع الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التغذيــة لتضميــن األســئلة الرئيســية المتعلقــة بتغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار  
فــي أي تقييــم للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة )إذا لــم تتــم تغطيتهــا بالفعــل مــن خــالل التقييــم متعــدد 

القطاعــات أو تقييــم التغذيــة(.
g  ــة ــة المالئم ــة العام ــروف الصح ــي، وظ ــرف الصح ــق الص ــة، ومراف ــاه اآلمن ــن المي ــي م ــا يكف ــى م ــول عل ــان الحص   ضم

لألمهــات ومقدمــي الرعايــة فــي منازلهــم، ومجتمعاتهــم، ومســتوطناتهم.
g  تعزيــز ممارســات النظافــة العامــة المناســبة إلعــداد األطعمــة وحليــب األطفــال )حيثمــا كان ذلــك مناســبً( عــن طريــق  

التواصــل لتغييــر الســلوك فــي نقــاط االتصــال الرئيســية.

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين » UNHCR« )2111( »تغذية الرضع في حاالت الطوارئ«.  199
المفوضية األوروبية، المديرية العامة للحماية المدنية األوروبية والعمليات اإلنسانية، إيكو )2014( »تغذية الرضع واألطفال في حاالت الطوارئ إرشادات لوضع البرامج«.  200

منظمة العمل ضد الجوع »ACF« )2015( »تغذية الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ، ورقة تحديد المواقع«.  201

إن تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار فــي حــاالت 
الطــوارئ )IYCF-E( ال تتعلــق بتغييــر الســلوك 
علــى المــدى الطويــل، بــل تتعلــق بإجــراءات 
عمليــة فوريــة لدعــم األمهــات حتــى يتمّكــنَّ 
مــن إرضــاع أطفالهــن ألطــول فتــرة ممكنــة، 
وكذلــك مســاعدة مقدمــي الرعايــة واألســرة 
ــال  ــبة لألطف ــة مناس ــة تكميلي ــر أغذي ــي توفي ف

ــن. ــات ومعافاته ــة األمه ــم تغذي ودع
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g  تعزيــز الرضاعــة الطبيعيــة )وغيرهــا مــن رســائل التغذيــة التكميليــة حيثمــا أمكــن( مــن خــالل حمــالت النظافــة العامــة   
ونقــاط التواصــل األخــرى لتعزيــز النظافــة العامــة.

g .توفير المياه النقية وخدمات الصرف الصحي في المراكز الصحية والغذائية  
g  تعزيــز المســاحات اآلمنــة للنســاء بالقــرب مــن نقــاط الميــاه كــي يقمــن بممارســة الرضاعــة الطبيعيــة فيهــا )ألن النســاء  

كثيــرًا مــا يجمعــن غالبيــة الميــاه الالزمــة لألســرة(.
g  ضمــان تقليــل المســافة إلــى نقــاط الميــاه وكفايــة أوعيــة جمــع الميــاه حتــى يتوفــر للنســاء المزيــد مــن الوقــت للقيــام  

بتغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار ورعايتهــم.
ــاه،  ــال المي ــي مج ــوارئ ف ــاالت الط ــتجابة لح ــت االس ــا إذا كان ــق مم ــي التحق ــاعد ف ــن أن تس ــي يمك ــادية الت ــئلة اإلرش ــض األس ــاك بع هن
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تضــع فــي الحســبان االحتياجــات المحــددة للرضــع واألطفــال دون ســن الثانيــة والنســاء المرضعــات 

ومقدمــي الرعايــة، ومــن تلــك األســئلة مــا يلــي:
هل تم تحديد مخاطر المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، وتغذية الرضع واألطفال الصغار )IYCF( بشكل مناسب ؟  

هــل يمكــن لألمهــات/ القائميــن علــى الرعايــة توفيــر رعايــة خاصــة وتغذيــة آمنــة لألطفــال دون ســن الثانيــة؟ هــل هنــاك مســاحات آمنــة للنســاء إلطعــام  
؟ أطفالهــن 

ع وأطفال صغار الوصول إليها؟.  هل تتوفر نقاط المياه وأوعية التجميع؟ وهل تستطيع األسر التي لديها ُرضَّ

هل تتم مراعاة ممارسات تغذية الطفل الصحية والنظيفة على مستوى المجتمع، والمركز الصحي أو الغذائي، واألسرة؟ 

ما مدة االنتظار في مواقع التوزيع أو في نقاط المياه؟. 

ــروعات   ــن مش ــي ضم ــف الصح ــات التثقي ــات مناقش ــي موضوع ــوارئ )IYCF( ف ــي الط ــار ف ــال الصغ ــع واألطف ــة الرض ــات تغذي ــم إدراج موضوع ــل ت ه
المســاعدات الغذائيــة، أو مشــروعات اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد CMAM، أو المشــروعات الصحيــة؟ وهــل تشــكل جــزءًا مــن تعزيــز النظافــة 
المســتهدف؟. للجمهــور  بالنســبة  ومالئمــة  صلــة  ذات  الموضوعــات  وهــل  العامــة؟  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  الميــاه،  مشــروعات  فــي  العامــة 

ورقة تثبيت المعلومات لمنظمة العمل ضد الجوع »ACF« بشأن الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ: ½
 http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_IYCF-E_Position_

Paper_Final.pdf
المفوضيــة األوروبيــة، المديريــة العامــة للحمايــة المدنيــة األوروبيــة والعمليــات اإلنســانية، إيكــو )2014( »تغذيــة الرضــع  ½

واألطفــال فــي حــاالت الطــوارئ، إرشــادات لوضــع البرامــج«:
https://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/2114 /toolkit_nutrition_en.pdf

تغذيــة الرضــع واألطفــال الصغــار )IYCF(  مجموعــة األدوات اإللكترونيــة التــي وضعتهــا منظمــة أنقــذوا األطفــال،  ½
وهــي متاحــة باللغــات اإلنجليزيــة، والفرنســية، والعربيــة: 

https://sites.google.com/site/stcehn/documents/iycf-e-toolkit
مقدمــة لتعزيــز النظافــة فــي حــاالت الطــوارئ، األدوات والمناهــج، منهــج قــارئ شــبكة التعلــم النشــط للمســاءلة  ½

ــدة:  ــة المتح واألداء )ALNAP( المملك
http://www.alnap.org/event

تعلم 
المزيد

5-2 المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في حاالت الطوارئ لألطفال 
يمكــن للــوكاالت والبرامــج التــي توفــر التدخــالت اإلنســانية فــي مجــاالت الصحــة، والتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أن 

تدمــج برامجهــا علــى نحــو أفضــل بالتركيــز علــى األطفــال.
ُتعــد معــدالت الوفيــات والمراضــة بيــن األطفــال دون ســن الخامســة أعلــى كثيــرًا منهــا بيــن عامــة الســكان. يمثــل األطفــال الذين تقــل أعمارهم 
عــن خمــس ســنوات نســبة كبيــرة مــن الســكان فــي حــاالت الطــوارئ: 17% مــن الالجئيــن الســوريين، وُخُمــس الالجئيــن فــي جنــوب الســودان )%21(. 
كثيــرًا مــا يكــون النســاء واألطفــال مــن مختلــف األعمــار )بنيــن وبنــات( مســؤولين عــن جمــع الميــاه، أيضــً غالبــً مــا تكــون الفتيــات مســؤوالت عــن 
رعايــة أشــقائهن األصغــر ســنً؛ لذلــك يمكــن أن تكــون برامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي حــاالت الطــوارئ أكثــر فاعليــة إذا 
مــا وضعنــا األطفــال فــي الحســبان، وال ينبغــي النظــر إلــى ذلــك علــى أنــه أمــر »مــن األفضــل القيــام بــه«، بــل علــى أنــه جــزء أساســي مــن جميــع 

تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي حــاالت الطــوارئ203.

1 - نظام الصرف الصحي في حاالت الطوارئ الذي يركز على الطفل:
قــد ثبــت أن فضــالت األطفــال الصغــار مــن المرجــح أن تكــون أكثــر خطــورة مــن فضــالت الكبــار، ومــع ذلــك ال يتــم التعامــل مــع إدارة إفــرازات 
الرضــع واألطفــال الصغــار فــي حــاالت الطــوارئ بشــكل منهجــي؛ ممــا يمثــل خطــرًا ال ُيســتهان بــه علــى الصحــة. لألطفــال مــن مختلــف األعمــار 
متطلبــات مختلفــة فــي إدارة الفضــالت؛ لذلــك تحتــاج تدخــالت الصــرف الصحــي فــي حــاالت الطــوارئ إلــى إيجــاد الحلــول المناســبة لمختلــف 
ــى  ــن عل ــون قادري ــا يصبح ــادة م ــول، وع ــرز أو التب ــى التب ــة عل ــيطرة الكافي ــم الس ــس لديه ــهرًا لي ــن 12 ش ــال دون س ــة؛ فاألطف ــات العمري الفئ
ممارســة بعــض الســيطرة بحلــول ســن 13 شــهرًا إلــى الســنتين، فــي حيــن يصبــح بعــض األطفــال جاهزيــن للتــدرب علــى النونيــة أو المرحــاض 
فــي ســن 3 ســنوات. ومــع ذلــك، فــإن اإلجهــاد فــي ســياق الطــوارئ قــد يجعــل الوقــت صعبــً بشــكل خــاص للبــدء فــي التدريــب علــى النونيــة.

2

1

3

4
5
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ــم  ــدد القي ــار )تح ــف األعم ــن مختل ــال م ــتعمالها لألطف ــن اس ــن الممك ــي م ــالت الت ــن الفض ــص م ــارات التخل ــض خي ــدول 14 بع ــص الج يلخ
الحاســمة حســب الســياق وتعتمــد علــى رغبــات اآلبــاء، واألمهــات، واألطفــال(. يجــب أن يســتند اختيــار طــرق التخلــص مــن الفضــالت لألطفــال 

ــا. ــالت وتنظيفه ــن الفض ــص م ــارات للتخل ــن خي ــتخدمه م ــا تس ــول م ــع األم ح ــت م ــي ُأجري ــات الت ــى المناقش ــار إل الصغ

الجدول 14: خيارات التخلص من الفضالت لألطفال الصغار في حاالت الطوارئ

المجموعة 
مالحظات خيارات التخلص من الفضالتالعمرية

الرضع دون سن 
18 شهرًا 

القمــاش  مــن  حفاضــات 
الحفاضــات  بطانــات  أو 

شــية لقما ا
حفاضات يمكن التخلص منها.

بطانــات  أو  للتحلــل،  القابلــة  الحفاضــات  تتوفــر 
عــدد  لــدى  القماشــية  الحفاضــات  أو  الحفاضــات، 
مــع  المتطلبــات  ناقــش  المورديــن.  مــن  محــدود 
مقدمــي الرعايــة؛ علــى ســبيل المثــال: العــدد المطلــوب 
مــن الحفاضــات، وطــرق الغســيل أو التخلــص منهــا، 
قــد تحتــاج إلــى توفيــر دلــو مــع غطــاء أو منظفــات 

ذلــك. إلــى  ومــا  القماشــية،  للحفاضــات 

األطفال من سن 
18 شهرًا إلى 5 

سنوات 
نونيات مع األغطية 

الهــواء  فــي  لألطفــال  مناســب  مرحــاض 
الطلــق، أو مرحــاض للكبــار ولكــن معــدل 
ــرة  ــوق حف ــة ف ــع نوني ــق وض ــن طري ــاًل ع مث
المرحــاض فــي األرض، أو توفيــر مغرفــة/ 
للكبــار  يمكــن  مرحــاض  أو  مجرفــة، 
ولــه حفرتــان  واألطفــال اســتعماله معــً 

األرض. فــي 

ــً إلــى جانــب ضــرورة  ال يــزال التخلــص مــن البــراز مطلوب
إضافيــة  مســاحة  توفيــر  يلــزم  كمــا  النونيــة.  غســل 
الممكــن  مــن  المراحيــض.  فــي  الرعايــة  لمقدمــي 
اســتخدام أكيــاس التغــوط Peepoo bags. كمــا يجــب 

االنتبــاه إلــى مــدى ارتفــاع نقطــة غســل اليديــن.

األطفال من سن 
5 سنوات إلى 11 

سنة 

الصديقــة  الميــاه  دورات 
مراحيض للكبار معدلة.للطفــل

ذوي  األطفــال  تناســب  تعديــالت  إجــراء  مــن  بــد  ال 
ــاء  ــزه، واالعتن ــن وتعزي ــل اليدي ــج غس ــب دم ــة. يج اإلعاق
ــن،  ــل اليدي ــة غس ــاع نقط ــدى ارتف ــرة، وم ــم الحف بحج

والدرابزيــن. واإلضــاءة، 

األطفال فوق 
فــي دورات مياه للكبارسن 12 سنة للطفــل  الصديقــة  الميــاه  دورات 

. س ر ا لمــد ا

للفتيــات  الطمــث  خــالل  العامــة  النظافــة  إدارة 
ــال  ــل األطف ــن أج ــالت م ــي التعدي ــر ف ــات. فك المراهق
وتعزيــزه. اليديــن  غســل  دمــج  يجــب  اإلعاقــة.  ذوي 

المصدر: مؤسسة أنقذوا األطفال )2014( 

»المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في حاالت الطوارئ لألطفال«

جميــع الخيــارات المذكــورة أعــاله ســوف تتطلــب الترويــج للنظافــة العامــة لضمــان االســتخدام الفعــال للمرافــق أو المــواد 
المقدمــة وصيانتهــا؛ مثــل: عمليــات التخلــص الالحقــة مــن الفضــالت بعــد اســتخدام النونيــات، وعمليــة الغســيل بعــد اســتخدام 
ــة،  ــائل النظاف ــة ورس ــة الطبيعي ــأن الرضاع ــورة بش ــن المش ــع بي ــا أن الجم ــي. كم ــرف الصح ــاه الص ــن مي ــص م ــات، والتخل الحفاض
واقتــران ذلــك بالصــرف الصحــي المناســب )مثــل توزيــع الحفاضــات وغســلها بشــكل جيــد مــع توفيــر مســاحات مــن أجــل غســلها، 
أو التوزيــع المســؤول للنونيــات( والوصــول إلــى التدخــالت الصحيــة المناســبة سيســهم بالتأكيــد إســهامً كبيــرًا فــي فــرص بقــاء 

الرضــع واألطفــال الصغــار.

2 - إمدادات المياه الطارئة التي تركز على الطفل:

جــرت محــاوالت مختلفــة فــي حــاالت الطــوارئ لتعديــل مرافــق الصــرف الصحــي لضمــان وصــول األطفــال إليهــا. ومــن األمثلــة فــي 
هــذا الصــدد: تركيــب منصــات الصنابيــر باالرتفــاع المناســب الســتخدام األطفــال، وتوفيــر حاويــات وعبــوات الميــاه بأحجــام مختلفة؛ 
إذ يفضــل األطفــال الصغــار الذيــن يجمعــون الميــاه أحجامــً أصغــر. توجــد عــدة توصيــات لتوفيــر إمــدادات الميــاه الصديقــة للطفــل 

فــي حــاالت الطــوارئ، منهــا:

ــج، وأن  ــط البرام ــي تخطي ــم ف ــان إدراج آرائه ــا، وضم ــاه وبنائه ــاط المي ــم نق ــي تصمي ــتخدمين( ف ــال )المس ــراك األطف 1  إش
ــال. ــات األطف ــبة الحتياج ــا مناس ــم اختياره ــي ت ــدات الت المع

2  اســتخدام صنابيــر قويــة يصُعــب كســرها، كلمــا كان ذلــك ممكنــً. ويســهم ذلــك أيضــً فــي صمــود نقطــة غســل اليدين، 
وتوفيــر الميــاه علــى المــدى الطويــل.

ــي  ــال ف ــراك األطف ــة وإش ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــان المي ــي لج ــنً ف ــر س ــال األكب ــي إدراج األطف ــر ف 3  النظ
المناقشــات حــول الصيانــة، وأيضــً إشــراكهم مــن خــالل مشــاركتهم فــي أنديــة النظافــة.
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3 - تعزيز النظافة العامة:
تشــكل عمليــة تعزيــز النظافــة العامــة أو التواصــل حولهــا جــزءًا حيويــً 
ــدرك  ــا. ت ــا، وتوفيره ــي، وتصميمه ــرف الصح ــاء والص ــق الم ــم مراف ــن تقيي م
معظــم تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة التــي تعمــل 
ــم ال  ــي مجتمعه ــر ف ــل تغيي ــوا عوام ــى أن يكون ــم عل ــال قدرته ــع األطف م

ــي. ــف الصح ــات التثقي ــي جلس ــاركين ف ــرد مش مج
ــز  ــي ترك ــات الت ــة المكون ــة العام ــز النظاف ــمل تعزي ــي أن يش ــن، وينبغ يمك
علــى الطفــل، وذلــك باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق التفاعليــة، 
وبإشــراك األطفــال فــي التصميــم، واالختبــار المســبق للمــواد المســتخدمة. 
تشــمل مناهــج تعزيــز النظافــة العامــة التــي تركــز علــى الطفــل والتــي 

ــي: ــا يل ــوارئ م ــاالت الط ــي ح ــُتخدمت ف اس
 نهــج »مــن الطفــل إلــى الطفــل« )ومــن الطفــل إلــى المجتمــع( )انظــر  ½

الصنــدوق 17(.
التحــول  ½ أجــل  مــن  لألطفــال  العامــة  والنظافــة  الصحــي   الصــرف 

الصومــال.  –  CHAST
النوادي الصحية المدرسية في بلدان مختلفة. ½
 النــوادي الصحيــة المجتمعيــة )يمكــن أن تشــمل األطفــال، ولكــن أيضــً  ½

ــي  ــتخدامها: ف ــة اس ــن أمثل ــط(. وم ــال فق ــة لألطف ــوادي المخصص الن
مخيمــات النازحيــن الداخلييــن فــي أوغنــدا ودارفــور.

تعليم األقران.204 ½

منظمة أنقذوا االطفال )2014( »المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لألطفال في حاالت الطوارئ »  204

الصندوق 17: نظرة عامة على نهج من الطفل إلى الطفل

ــة  ــي عملي ــط ف ــكل نش ــاركة بش ــى المش ــال عل ــجع األطف ــي تش ــف صح ــيلة تثقي ــو وس ــل ه ــى الطف ــل إل ــن الطف ــج م إن نه
التعلــم ووضــع مــا يتعلمونــه قيــد التنفيــذ. وهــو نهــج يمكــن أن يجعــل التثقيــف الصحــي أكثــر إثــارة. يــدرك نهــج مــن الطفــل 
إلــى الطفــل أن األطفــال فــي العديــد مــن البلــدان قــد يكونــون مســؤولين عــن رعايــة اإلخــوة واألخــوات األصغــر ســنً، وأنهــم 
فــي وضــع يســمح لهــم بتثقيــف أشــقائهم ودعمهــم لضمــان تمتعهــم بصحــة أفضــل بوصفهــم راعيــن لهــم. قــد يؤثــر 
األطفــال أيضــً فــي أفــراد آخريــن مــن أســرهم ويشــجعونهم علــى اتخــاذ إجــراءات لتعزيــز الصحــة فــي المنــزل والقريــة. يمكــن 
للمــدارس أيضــً أن تكــون مثــااًل لصحــة أفضــل لبقيــة المجتمــع، وبهــذه الطريقــة يكــون هنــاك تفاعــل مســتمر ”متعــرج“ بيــن 

المدرســة والمجتمــع.
مكان المعيشة

القرية، والبلدة، والمدينة أو الشارع مكان التعلم
(المدرسة، ومركز الرعاية الصحية، 

وتحت الشجرة)

الخطوة رقم ٢: 

اكتشاف المزيد

الخطوة رقم ٣: 

مناقشة ما تمت معرفته 

والتخطيط للعمل. 

الخطوة رقم ٤: 

القيام بالعمل، (أنا) و (نحن)

الخطوة رقم ٥: 

مناقشة النتائج الناتجة عن العمل.

الشكل: النهج المتعرج "من الطفل وإلى الطفل" 

الخطوة رقم ٦: 

القيام بالعمل بشكل أفضل 

واستدامة العمل.

الخطوة رقم ١:

 اختيار الفكرة الصحيحة 

وفهمها جيد�
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أ - بدء المشروع:
جمع األطفال: 

يمكــن القيــام بالمشــروعات التــي تســتخدم نهــج مــن الطفــل إلــى الطفــل حيثمــا يمكــن لألطفــال أن يجتمعــوا بســهولة وبشــكل متكــرر. 
قــد يكــون ذلــك فــي المدرســة، أو العيــادة الصحيــة، أو أي مــكان خــاص يتفــق عليــه المجتمــع؛ علــى ســبيل المثــال: مركــز التغذيــة، أو نقطــة 

تجميــع المــاء، أو تحــت شــجرة ظليلــة.
اختيار األنشطة:

قد تقوم لجنة التخطيط، أو منظم المشروع، أو األطفال أنفسهم، أو مزيج من هؤالء باختيار الموضوعات واألنشطة الصحية.

يجب أن تكون جميع األنشطة كما يلي:
مهمة من أجل صحة األطفال ومجتمعاتهم.   

سهلة بما يكفي لكي يفهمها األطفال.   
بسيطة لكي يقوم بها األطفال بشكل جيد.   

شائقة وممتعة.   

ب - الُمِضي ُقُدمً:
أظهــرت التجربــة أن أنشــطة مــن الطفــل إلــى الطفــل تعمــل بشــكل أفضــل إذا مــا تــم إدخالهــا فــي سلســلة مــن الخطــوات كمــا هــو 

مبيــن فــي الصفحــات التاليــة:

الخطوة 1: تقديم 'الفكرة' ومساعدة األطفال على فهمها بشكل أفضل.
علــى ســبيل المثــال: رعايــة األطفــال المصابيــن باإلســهال: ُيعــد اإلســهال مرضــً خطيــرًا؛ ألنــه يمكــن أن يقتــل ويســبب نقــص 
التغذيــة. ويمكــن الوقايــة مــن ذلــك عــن طريــق الحفــاظ علــى النظافــة واســتخدام الميــاه النظيفــة، وعن طريــق تنــاول التغذية 
المناســبة. قــد يمــوت األطفــال الذيــن يصابــون باإلســهال؛ ألنهــم يصابــون بالتجفــاف؛ أي أنهــم يفقــدون الكثيــر مــن الســوائل 
مــن أجســادهم. يجــب أن ُيعــاد الســائل الــذي يفقدونــه إلــى أجســادهم، يمكــن تحضيــر مشــروبات خاصــة أو محاليــل اإلماهــة 
ــهال،  ــً باإلس ــل مصاب ــون الطف ــا يك ــودة عندم ــاه المفق ــتبدال المي ــي اس ــاعدة ف ــال للمس ــل األطف ــن ِقب ــة )ORS( م الفموي
ــة  ــى، ورواي ــب األدوار، والدم ــل: لع ــكار؛ مث ــز األف ــة لتعزي ــطة العملي ــتخدام األنش ــن اس ــاف. يمك ــك التجف ــع ذل ــن أن يمن ويمك
القصــص واأللعــاب لفهــم كيــف يشــعر النــاس وكيــف يســتجيبون لذلــك. علــى ســبيل المثــال: يصــف األطفــال تجاربهــم مــع 

اإلســهال، والكلمــات المســتخدمة لوصفــه فــي عائلتهــم، وكيفيــة عالجــه.
الخطوة 2: جعل األطفال يكتشفون المزيد.

يمكن لألطفال معرفة المزيد من األمور من األطفال اآلخرين، ومن اآلباء، واألمهات، ومن اآلخرين في المخيم.
على سبيل المثال: كم طفاًل في المجموعة أو العائلة يعانون من اإلسهال؟ وكيف أثر فيهم؟

الخطوة 3: مناقشة ما وجده األطفال ومناقشة أنشطة التخطيط.
ــتخدام  ــال باس ــاعدوا األطف ــم أن يس ــن يمكنه ــخاص الذي ــة األش ــة هوي ــا، ومعرف ــن اتخاذه ــي يمك ــراءات الت ــة اإلج مناقش

ــل. ــة عم ــع خط ــة، ووض ــراءات العملي اإلج
علــى ســبيل المثــال: مــا الــذي يمكننــي فعلــه لمنــع اإلســهال؟ مــا الــذي يمكننــا فعلــه إذا أصيــب طفــل آخــر؟ مــا الــذي يمكننا 

فعلــه لتعريــف اآلخريــن بالمخاطر؟
الخطوة 4: القيام باألنشطة.

القيــام بأنشــطة عمليــة فــي المنــزل، وتبــادل األفــكار والرســائل الجديــدة مــع أفــراد األســرة واألصدقــاء، والقيــام بأنشــطة فــي 
. لمخيم ا

علــى ســبيل المثــال: صنــع المشــروب الخــاص أو محلــول اإلماهــة الفمويــة )ORS( وخلطــه وتذوقــه، وتقديــم ذلــك الشــراب 
لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اإلســهال، والتحقــق مــن أن النــاس يعرفــون أن الجفــاف يحــدث بســبب اإلســهال.

الخطوة 5: مناقشة نتائج األنشطة.
اختبــار المعــارف والمهاراتهــم الخاصــة باألطفــال فــي المجموعــة وغيرهــم فــي المخيــم، ومراقبــة مواقــف البالغيــن 

وممارســاتهم. واألطفــال 
علــى ســبيل المثــال: كــم منــا يعــرف اآلن كيفيــة عمــل المشــروب الخــاص أو محلــول اإلماهــة الفمويــة؟ كــم مــرة تــم تمريــر 

األفــكار لآلخريــن؟
الخطوة 6: القيام األنشطة بشكل أفضل في المرة القادمة.
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الرالرسائل الرئيسية حول مواءمة التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في سياقات الطوارئ:

g  إن خطــر اإلســهال، والكوليــرا، والحصبــة، وعــوز الفيتاميــن ســي )البثــع(، وغيــر ذلــك مــن األمــراض المرتبطــة بالنظافــة العامــة ســيزداد
ــارس  ــث يم ــرعة، بحي ــه الس ــى وج ــة عل ــة الكافي ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــات المي ــر خدم ــم توفي ــم يت ــا ل ــرعة م بس
األشــخاص المتضــررون مــن حــاالت الطــوارئ النظافــَة العامــة بشــكل جيــد. ينطبــق هــذا علــى جميــع أنــواع حــاالت الطــوارئ، بــدءًا 

مــن الكــوارث الطبيعيــة الناشــئة واألزمــات الطويلــة األجــل الناجمــة عــن مجموعــة مــن العوامــل المعقــدة.

g  إن إدراج األهــداف الخاصــة بســوء التغذيــة فــي االســتجابات اإلنســانية فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة
العامــة ُيعــد أمــرًا ضروريــً. يجــب أن تضــع االســتجابُة الطارئــة فــي ذلــك المجــال االحتياجــاِت المحــددَة للرضــع، واألطفــال دون ســن 

ــبان. ــي الحس ــة ف ــي الرعاي ــات، ومقدم ــل، والمرضع ــة، والحوام الثاني

g  ،هنــاك صلــة حرجــة بيــن الترويــج للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة والترويــج للتغذيــة، وتغذيــة الرضــع
واألطفــال الصغــار )IYCF( فــي حــاالت الطــوارئ؛ إذ إن حمايــة ممارســات التغذيــة الســليمة والصحيــة للرضــع واألطفــال الصغــار 

ــه. ــة وعالج ــص التغذي ــن نق ــة م ــروري للوقاي ــر ض ــي أم ــاة، وه ــذة للحي ــالت المنق ــن التدخ ــد م ــا ُتع ــوارئ وتعزيزه ــاالت الط ــي ح ف

g  يمكــن للــوكاالت والبرامــج التــي توفــر التدخــالت اإلنســانية فــي مجــاالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذيــة أن
تدمــج برامجهــا علــى نحــو أفضــل مــع التركيــز علــى األطفــال، وال ينبغــي النظــر إلــى ذلــك علــى أنــه أمــر ”مــن األفضــل القيــام بــه“، بــل 

علــى أنــه جــزء أساســي مــن جميــع تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي حــاالت الطــوارئ.

الرسائل
الرئيسية
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مراقبة 
التدخالت المدمجة 
وتقييمها 

1. مراقبة األنشطة المدمجة

2. تقييم أثر التدخالت المدمجة

5
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األثر

المساءلة 
والتغذية الراجعة

)ردود األفعال(

معايير التقييم ووضع البرامج 
)2011 “ACF« لجنة المساعدة اإلنمائية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، منظمة العمل ضد الجوع(

االستدامة

التناسق

الكفاءةالفاعلية

التغطية

االرتباط 
ومدى 

المالءمة

القضايا 
الجامعة بين 

القطاعات
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1. مراقبة األنشطة المدمجة

تتطلــب المشــروعات المدمجــة تقييــم التقــدم الــذي تــم إحــرازه، وتحديــد المجــاالت التــي يتعيــن تحســينها مــن أجــل مســاعي 
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة  ــة والمي ــة. يعمــل إطــار المراقبــة والتقييــم علــى قيــاس أنشــطة التغذي الدمــج المقبل
ــروع،  ــي للمش ــار المنطق ــن اإلط ــتمدة م ــة المس ــة المراقب ــي خط ــة ف ــة المدمج ــاس المراقب ــن أس ــتمرار، ويكم ــا باس ونتائجهم
والتــي يتــم إعدادهــا بالتشــاور مــع مختلــف القطاعــات المعنيــة بالمشــروع، والشــركاء، وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة 
المعنييــن )مثــل العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والعامليــن المجتمعييــن(. ينبغــي أن تتنــاول خطــة المراقبــة لــكل هــدف 

فــي اإلطــار المنطقــي مــا يلــي:
المعلومات التي يتعين جمعها وتحليلها لكل مؤشر. 
المنهجيات المستخدمة في جمع البيانات والتحليل )مثل المقابالت، والمالحظات، ومسوحات استقصاءات المعرفة،  

والمواقف، والممارسات )KAP(، وما إلى ذلك(. 
تواتر جمع البيانات وتحليلها )يوميً، أسبوعيً، شهريً، وما إلى ذلك(. 
من المسؤول عن جمع البيانات وتحليلها؟ 
كيف سيتم استخدام البيانات؟ وبأي شكل؟ ولمن سيتم توزيعها؟ ومن الذي سيقوم بذلك؟ ومتى؟. 

قــد يكــون إجــراء المراقبــة المشــتركة صعبــً عنــد الوضــع فــي الحســبان أن كل قطــاع لديــه مجموعــة محــددة مــن المؤشــرات 
وطــرق مختلفــة للقيــاس؛ لذلــك ينبغــي تعزيــز المراقبــة المدمجــة مــن خــالل المناقشــات بين القطاعــات بشــأن اختيار المؤشــرات، 
وتبــادل المعلومــات حــول أســاليب القيــاس، والنظــر فــي مراقبــة النتائــج معــً، وتحديــد القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، واتخــاذ 
ــات  ــع القطاع ــون جمي ــة تك ــذه الطريق ــك. به ــى ذل ــا إل ــة، وم ــات المراقب ــتجابة لمعلوم ــة االس ــأن كيفي ــة بش ــرارات التعاوني الق

المعنيــة مســؤولة عــن جهــود المراقبــة المشــتركة.
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المؤشرات الرئيسية:
g .النسبة المئوية للمراكز الغذائية التي تقدم حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية
g  ،عــدد األطفــال المقبوليــن للعــالج مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم والذيــن تلقــوا حزمــة الحــد األدنــى ألنشــطة الميــاه 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة )حقيبــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــع رســائل النظافــة العامــة، 
أو الرســائل حــول الســلوكيات الرئيســية للنظافــة الموصــى بهــا للوالديــن أو مقدمــي الرعايــة، و/ أو أنشــطة الميــاه، 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي(.
g  مؤشــر نوعــي واحــد علــى األقــل؛ علــى ســبيل المثــال: النســبة المئويــة للمراكــز الغذائيــة التــي تــم فيهــا قيــاس الكلــور 

المتبقــي فــي ميــاه الشــرب المســتخدمة فــي اختبــارات الشــهية.
وهنــاك حاجــة أيضــً إلــى مؤشــرات بديلــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي لتقييــم ممارســات األمهــات واألطفــال 

الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة علــى مســتوى األســرة:
g ما كمية الماء المستهلكة على مستوى األسرة؟
g ما المدة التي تستغرقها رحلة جمع الماء لجلبه إلى المنزل؟
g ما مستوى الكلور الحر المتبقي في الماء المخزن في المنزل؟
g .النسبة المئوية لألسر التي تتمتع بإمكانية الوصول الدائم إلى مصدر محسن للمياه
g .النسبة المئوية لألسر التي تمارس معالجة الماء في المنزل
g .كمية المياه المستخدمة لكل شخص/ يوم
g  .النسبة المئوية لألسر التي تستوفي مياُه الشرب المخزنة لديها معاييَر منظمة الصحة العالمية
g .النسبة المئوية لألسر التي يقل فيها الوقت المستغرق لجمع الماء عن 30 دقيقة
g .النسبة المئوية لألسر التي يتوفر لديها صابون في المنزل
g .النسبة المئوية من األمهات الالتي يغسلن أيديهن بالصابون في األوقات الحرجة
g .النسبة المئوية من األسر التي تمارس التخلص اآلمن من براز األطفال
g .النسبة المئوية من األسر التي تستخدم مراحيض محسنة وتحظى بصيانة جيدة

ــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة  الصندوق 18:  مؤشــرات المراقبــة المقترحــة فــي إســتراتيجية التغذي
العامــة 

النهائــي  االختيــار  وســيتوقف  التطويــر205  قيــد  الدمــج  مؤشــرات  تــزال  ال 
للمؤشــرات الخاصــة بــأي مشــروع مدمــج علــى الســياق الموجــود فــي البلــد 
المعنــي، ونظــم المعلومــات القائمــة، والقــدرات. المهــم فــي األمــر هــو 
تحديــد مؤشــرات مترابطــة وقابلــة للقيــاس مــع التركيــز علــى النتائــج. هنــاك 
بعــض المؤشــرات التــي تتــم مراقبتهــا دوليــً والتــي يمكــن اســتخدامها 
للحفــاظ علــى ســجل أنشــطة التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة 
العامــة. يعــرض الصنــدوق 18 المؤشــرات الرئيســية والبديلــة لمراقبــة النتائــج 
التغذيــة،  إســتراتيجية  فــي  المقتــرح  النحــو  علــى  والوطنيــة  اإلقليميــة 
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. مــن الواجــب ذكــره أن هــذه  والمي
المؤشــرات محــددة للوقايــة والعــالج مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. 
والتقييــم  للمراقبــة  القطاعــات  المتعــددة  التوجيهيــة  المبــادئ  تعمــل 
ــز  ــى تعزي ــوع )ACF( عل ــد الج ــل ض ــة العم ــا منظم ــم وضعته ــي ت )2016( الت
المراقبــة والتقييــم المتعــدد القطاعــات والمنهجــي للمشــروعات، والعمــل 
ــى  ــالع عل ــن االط ــيدها. يمك ــة وترش ــطة المراقب ــز أنش ــات لتعزي ــر القطاع عب
المؤشــرات الرئيســية التــي أوصــت بهــا منظمــة العمــل ضــد الجــوع حســب 
القطــاع أدنــاه. وأخيــرًا، يمكــن االطــالع علــى أمثلــة لمؤشــرات المخرجــات 
Output والنتائــج Outcome لمشــروعات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
ــة، واليونيســف،  والنظافــة العامــة التــي اقترحتهــا منظمــة الصحــة العالمي

ــة. ــوارد البرامجي ــم الم ــي قس ــة 206ف ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي والوكال

205  منظمــة الصحــة العالميــة/ اليونيســف/ الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )2015( »تحســين نتائــج التغذيــة مــع تحســين الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة: حلــول 
عمليــة للسياســات والمبرمجيــن«.

206   منظمــة الصحــة العالميــة/ اليونيســف/ الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )2015( »تحســين نتائــج التغذيــة مــع تحســين الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة: حلــول 
عمليــة للسياســات والمبرمجيــن«.

بغســل  المتعلقــة  المؤشــرات  قيــاس  يصعــب 
مباشــرة.  مراقبــة  تتطلــب  أنهــا  كمــا  اليديــن 
األخــرى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تقيــس 
طريــق  عــن  قياســها  يتــم  التــي  الممارســات 
شــبيهة  مســوحات  خــالل  مــن  الذاتــي  اإلبــالغ 
ــات  ــف، والممارس ــة، والمواق ــوحات المعرف بمس
ســنوات  منــذ  المعــروف  مــن  ولكــن   ،)KAP(
عديــدة أن اإلبــالغ الذاتــي يعطــي نتائــج أعلــى 
بمرتيــن إلــى ثــالث مــرات مــن نتائــج المالحظــة 
عــن  ســؤالهم  فعنــد  المنــازل؛  فــي  الفعليــة 
غســل اليديــن يجيــب نحــو 90 % مــن النــاس بأنهــم 
تبيــن  ولكــن  بالصابــون،  أيديهــم  يغســلون 
ــل  ــدل غس ــط مع ــة أن متوس ــة الفعلي المالحظ
اليديــن بالصابــون بعــد الخــروج مــن المرحــاض 

.)2014 )كيرتــس  فقــط   %17 نحــو  هــو 
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المؤشرات الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

1 معدل انتشار اإلسهال )النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة من العمر الذين أفادت التقارير أنهم أصيبوا 

باإلسهال خالل األسبوعين السابقين(.
ُن من غسل اليدين )النسبة المئوية لألسر التي يتوفر لديها مكان واضح لغسل اليدين بالماء  2 وجود وسائل ُتَمكِّ

والصابون/ الرماد(.
3 معرفة األوقات الرئيسية لغسل اليدين )النسبة المئوية لألسر التي يدرك فيها الشخص المسؤول عن الماء األوقات 
الرئيسية الخمسة لغسل اليدين: بعد التغوط، وبعد تنظيف الطفل الذي تغوط، وقبل إعداد الطعام، وقبل األكل، 

وقبل إطعام الطفل(.
4 الوصول إلى مصادر الماء المحسنة )نسبة األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى نقاط الماء المحسنة(.

5  استخدام مرحاض للتخلص من الفضالت )النسبة المئوية من األسر التي أبلغت عن استخدام المرحاض )المنزلي أو 
المشترك( للتغوط.

6  التخلص السليم من براز األطفال )النسبة المئوية لألسر التي أبلغت عن التخلص من براز األطفال في المراحيض 
المحمية، أو معالجة مخلفات المراحيض ومياه المجاري، أو استخدام وسائل أخرى سليمة للتخلص من البراز(.  

7  توافر مرافق المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة ووسائل تمكين غسل اليدين في المراكز الصحية، 
والمستشفيات، والمدارس )النسبة المئوية للمراكز الصحية، والمستشفيات، والمدارس التي تضم العوامل التمكينية 
الثالثة الدنيا في مجال المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة )المراحيض التي هي في حالة جيدة ويتوفر فيها 

الماء والصابون أو الرماد، كما تتوفر سبل وصول المرضى والتالميذ إلى تلك المرافق(.

المؤشرات الرئيسية للصحة والتغذية

1 تغطية التدخالت الصحية الرئيسية )فكر في التركيز على تدخالت صحة الطفل مثل الوقاية و/ أو تدبير االلتهاب الرئوي، 

وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، واإلسهال، والمالريا، واللقاحات )مثل الحصبة((.
2    نسبة تغطية اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد )CMAM( )تشير التغطية إلى األشخاص الذين يحتاجون إلى 

العالج في مقابل أولئك الذين يتلقون العالج بالفعل(.
3 نسبة تخريج الحاالت على أنها شفاء أو تعافي )الحاالت المستهدفة من سوء التغذية الحاد الوخيم و/ أو المتوسط( 

في اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد )CMAM( )عدد المرضى الذين تعافوا مقسومً على مجموع عدد المرضى 
الذين تخرجوا ومضروبً في %100(.

4 نسبة تخريج الحاالت على أنها وفاة )الحاالت المستهدفة من سوء التغذية الحاد الوخيم و/ أو المتوسط( في اإلدارة 

المجتمعية لسوء التغذية الحاد )CMAM( )عدد المرضى الذين توفوا أثناء العالج مقسومً على مجموع عدد المرضى 
الذين تخرجوا ومضروبً في %100(.

5 نسبة تخريج الحاالت التي تخلفت عن العالج )الحاالت المستهدفة من سوء التغذية الحاد الوخيم و/ أو المتوسط( في 

اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد )CMAM( )عدد المرضى الذين تخلفوا عن الحضور -أي الذين لم يعودوا لزيارتين 
متتاليتين وأكدت الزيارة المنزلية أن المريض لم يمت- خالل تغطيتهم في البرنامج مقسومً على مجموع عدد 

المرضى الذين خرجوا مضروبً في %100(.
6 نسبة السكان المستهدفين الذين يتلقون المكمالت الغذائية ويتناولونها بالجرعة والتواتر الصحيحين في تدخالت 

المغذيات الدقيقة )النسبة المئوية لألفراد في منطقة التدخل الذين يتلقون مكمالت المغذيات الدقيقة مع التركيز 
على مكمالت فيتامين أ، والزنك، وأمالح اإلماهة الفموية، ومساحيق المغذيات الدقيقة، ومكمالت الحديد، والفوالت(.

 )MHCP( المؤشرات الرئيسية للصحة العقلية وممارسات الرعاية

1   قياس التغيرات في الممارسات الُمثلى للرضاعة الطبيعية من قبل األمهات المرضعات )الرضاعة الطبيعية المناسبة للسن( 

)قياس مدى مالءمة ممارسات الرضاعة الطبيعية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 – 23 شهرًا من خالل النظر في 
عوامل متعددة، مثل عمر الطفل، ونوع الرضاعة الطبيعية )طفل بعمر أقل من 6 أشهر يتلقى الرضاعة الطبيعية الحصرية، 

أو طفل بعمر بين 6 و23 شهرًا يستمر في الرضاعة الطبيعية(. ُتعد زيادة عدد األمهات المرضعات الالتي يمارسن ممارسات 
الرضاعة الطبيعية الُمثلى بمنزلة البوابة إلى رعاية األطفال وتغذية األطفال المحسنتين(.

2   قياس التغيرات في التفاعالت بين مقدمي الرعاية وأطفالهم بشكل إيجابي )قياس مدى مالءمة التفاعالت بين مقدم 

الرعاية والطفل )أقل من 5 سنوات( ونوعيتها. نسبة ثنائيات »مقدمي الرعاية والطفل« الذين يمارسون التفاعالت المناسبة 
فيما بينهم(.
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الجدول 15: تقييم لمشروع مدمج

أسئلة التقييمالتعريفات

األثر

 هــل وضــع المشــروع فــي الحســبان الســياقات االجتماعيــة، والثقافيــة، والمؤسســية األوســع  ½
نطاقــً بشــكل كاٍف؟

 هــل أتــاح تبــادل المعلومــات بيــن القطاعيــن تحديــد الفئــات الرئيســية المســتهدفة مــن الســكان  ½
وأثــر المشــروع فيهــا؟

الترابط

 هــل هنــاك ُبعــد للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي إســتراتيجية التغذيــة، والعكــس  ½
بالعكــس؟

 هــل تــم تصميــم المشــروع وفقــً لسياســات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة  ½
العامــة ؟

مدى التغطية

ــة،  ½ ــروع )التغذي ــات المش ــن مكون ــتهدفة م ــية المس ــات الرئيس ــتفادت المجموع ــدى اس ــى أي م  إل
والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة(؟ مــا عــدد األشــخاص الذيــن اســتفادوا مــن: أ -  
ــة  ــالت الغذائي ــط. ب- التدخ ــة فق ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة بالمي ــالت الخاص التدخ

ــً؟  ــة مع ــالت المدمج ــط. ج- التدخ فق
 هــل اســتخدم كال القطاعيــن قدراتــه للوصــول إلــى الفئــات األكثــر ضعفــً وذات األولويــة العاليــة  ½

لضمــان تغطيــة منصفــة تتناســب مــع االحتياجــات؟

االستدامة

 هــل تمــت مقاربــات تغييــر الســلوك اســتنادًا إلــى التحليــل والتصميــم بشــكل تعاونــي مــع مراعــاة  ½
أفضــل الممارســات المعروفــة؟

 هــل كانــت الترتيبــات المحليــة إلدارة البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي تســتند إلــى التحليــل  ½
التعاونــي للســياق االجتماعــي والثقافــي؟

االرتباط ومدى المالءمة

ــة  ½ ــروع بطريق ــرض المش ــذ غ ــم تنفي ــث ت ــذ بحي ــط، والتنفي ــل، والتخطي ــة التحلي ــت مواءم ــل تم  ه
مدمجــة؟

والميــاه، والصــرف  ½ التغذيــة،  المســتهدفون مكونــات مشــروع  الســكان  امتلــك  أي مــدى   إلــى 
العامــة؟ والنظافــة  الصحــي، 

الكفاءة

ــك  ½ ــا كان ذل ــات حيثم ــر القطاع ــن عب ــدرات الموظفي ــاء ق ــززة لبن ــوارد المع ــتخدام الم ــم اس ــل ت  ه
ــبً؟ مناس

 هــل تــم توظيــف موظفــي التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى أســاس  ½
ــرات؟ المهــارات والخب

الفاعلية
 هــل وضــع تصميــم المشــروع وإدارتــه فــي الحســبان الصــالت بيــن األهــداف المترابطــة بالقــدر  ½

الكافــي؟
هل تم إحراز التقدم نحو تحقيق األهداف بطريقة مدمجة؟ ½

القضايا الجامعة بين 
القطاعات

 هــل تنــاول كال القطاعيــن القضايــا الجامعــة بيــن القطاعــات بطريقــة متســقة )مثــل العمــر،  ½
واإلعاقــة(؟ والنــوع، 

مقتبس من منظمة العمل ضد الجوع )ACF( )2013( »كيفية دمج أنشطة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والصحة العقلية، 
وممارسات الرعاية من أجل مشروعات إنسانية أفضل«

2.  تقييم أثر التدخالت المدمجة
تتضمــن المرحلــة النهائيــة مــن دورة المشــروع تقييمــً منهجيــً وموضوعيــً للمشــروع الــذي ال يــزال مســتمرا أو قــد انتهــى، كمــا 
يتضمــن تقييمــً للبرنامــج أو السياســات، وكذلــك التصميــم والتنفيــذ والنتائــج. الهــدف مــن ذلــك هــو تحديــد مــدى مالءمــة 
المشــروع وتحقيقــه لألهــداف المرجــوة منــه، ومــدى كفاءتــه وفاعليتــه، واألثــر الــذي تركــه، واالســتدامة التــي يتمتــع بهــا207. يســمح 
التقييــم بتقديــر مــدى ارتبــاط المشــروع بالســياق، وتقديــر النتائــج الصــادرة عنــه، كمــا تســمح أيضــً بإعــادة توجيــه المشــروع، وإذا 
مــا اســتدعى األمــر، وقــف مواصلــة تنفيــذه. كمــا يســهم التقييــم أيضــً فــي تســليط الضــوء علــى الــدروس المســتفادة وإصــدار 

ــة. ــروعات المقبل ــات للمش التوصي
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة- ينبغــي  ــة، والمي ــادرات التغذي عنــد تقييــم المشــروعات المدمجــة -بمــا فــي ذلــك مب
طــرح ســؤالين رئيســيين: إلــى أي مــدى تــم تنفيــذ النهــج المدمــج؟ ومــا الفــرق الــذي أحدثــه النهــج المدمــج؟ يقــدم الجــدول 15 نبــذة 
عامــة عــن معاييــر التقييــم208 التــي يمكــن اســتخدامها لتقييــم أثــر المشــروعات المدمجــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 

والنظافــة العامــة.
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الصــورة 6: مرحــاض تــم بنــاؤه أثنــاء أنشــطة المبــادرة المجتمعيــة للصــرف الصحــي الكلــي فــي الهنــد.

بصــرف النظــر عــن تقييــم المشــروع المدمــج كمــا هــو، هنــاك العديــد مــن مؤشــرات تحديــد األثــر التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس 
التغيــرات أو األثــر الطويــل األجــل الناجــم عــن جهــود التنفيــذ المشــترك للمشــروع. بوجــه عــام، يتــم قيــاس مؤشــرات األثــر عنــد 

خــط األســاس والخــط النهائــي مــن المشــروع، ومــن َثــمَّ تتــم مقارنــة النتائــج.
ــر الغذائــي مــن خــالل قيــاس النتائــج التــي تتعــدى  ــد األث ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أن تزي يمكــن لتدخــالت المي
ــر  ــى أن أكث ــر إل ــير التقاري ــلوك. تش ــر الس ــة، وتغيي ــة التحتي ــة البني ــتخدام، وصيان ــل: االس ــى الخدمــات ومراقبتهــا؛ مث الوصــول إل
ــار 209أو وقــوع )حــدوث(  ــدل انتش ــو مع ــة ه ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــالت المي ــر تدخ ــم أث ــيوعً لتقيي ــرات ش المؤش
210حــاالت اإلســهال بيــن الســكان المســتهدفين. يمكــن اســتخدام مؤشــرات إمراضيــة أخــرى مثــل انتشــار المالريــا أو الديــدان 

ــر الغذائــي انتشــار الّتقــزم والهــزال بيــن األطفــال دون ســن الخامســة، ونســبة نقــص  المعويــة. كمــا تشــمل مؤشــرات األث
الــوزن لــدى النســاء211، ونســبة األطفــال دون ســن الخامســة والنســاء فــي ســن اإلنجــاب المصابيــن بفقــر الــدم، ونســبة 
األطفــال المنخفضــي الــوزن عنــد الــوالدة )أقــل مــن 2500 جــرام(. ينبغــي أن يتمكــن كلٌّ مــن مؤشــرات قيــاس الجســم البشــري؛ 
ــر  ــد أث ــن تحدي ــة م ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــالت التغذي ــى تدخ ــال عل ــل اإلقب ــول، وتحلي ــوزن، والط ــل: ال مث
ــه ليــس مــن  ــة الغذائيــة. مــن المالحــظ أن ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي الحال الجمــع بيــن جهــود التغذيــة، والمي
الممكــن رؤيــة األثــر فــي الّتقــزم خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة، وهنــاك حاجــة إلــى برامــج تســتمر لمــدة ســنتين علــى األقــل للتمكــن 

مــن مالحظــة األثــر فــي الّتقــزم212.
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 1- االبحاث التشغيلية
إلــى جانــب التأثيــر فــي الحــد مــن األمــراض، تشــير قاعــدة متزايــدة مــن األدلــة إلــى أن بيئــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة يمكــن أن 
تكــون حاســمة فــي تشــكيل النتائــج الغذائيــة لألطفــال213؛ إذ يمكــن أن تؤثــر تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تأثيــرًا إيجابيــً 
فــي معــدالت حــدوث الّتقــزم، مــع تحقيــق أعلــى أثــر فــي األطفــال الذيــن هــم دون ســن الثانيــة214. مثــاًل كان األطفــال فــي البيــرو الذيــن يبلغــون 
ســنتين مــن العمــر والمعرضيــن ألســوأ الظــروف التــي تخــص مصــادر الميــاه وتخزينهــا، وكذلــك ظــروف الصــرف الصحــي الرديئــة أقصــَر بـــ10 ســم 
مــن األطفــال الذيــن يتمتعــون بأفضــل ظــروف الميــاه والصــرف الصحــي215. ُيظهــر تحليــل البيانــات المتعــددة القطاعــات المســتعرضة مــن 65 
بلــدًا أن التغــوط فــي العــراء يمكــن أن يفســر 54% مــن التبايــن الدولــي فــي طــول األطفــال، ويكــون هــذا الرابــط أقــوى عندمــا تكــون الكثافــة 
الســكانية مرتفعــة216. يشــير هــذا األمــر إلــى أن التغــوط فــي العــراء -وهــو واســع االنتشــار فــي الهنــد- وكذلــك الكثافــة الســكانية العاليــة 
يضعــان األطفــال فــي خطــر متزايــد مــن اإلصابــة بالّتقــزم، وقــد يســاعدان فــي تفســير اللغــز اآلســيوي؛ فعلــى الرغــم مــن النمــو االقتصــادي 
ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــا217.  عل ــي أفريقي ــن ف ــال الموجودي ــك األطف ــن أولئ ــط م ــي المتوس ــر ف ــون أقص ــيا يكون ــي آس ــال ف ــإن األطف ــد ف المتزاي
أدلــة قويــة حــول عواقــب ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة الســيئة )وخاصــة التعــرض لظــروف الصــرف الصحــي الســيئ( 
وعالقتهــا بتدنــي الطــول بالنســبة للســن )أي الّتقــزم( بشــكل خــاص فإنــه ال يــزال يتعيــن استكشــاف آثــار تدخــالت الميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة علــى الــوزن المنخفــض بالنســبة للطــول )أي الهــزال(. هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن البيانــات لتوضيــح الكيفيــة والطــرق التــي 
تؤثــر فيهــا ظــروف الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي نتائــج التغذيــة، وتحديــد طــرق التنفيــذ التــي مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى تأثيــر 
قــوي ومســتدام218. مــن المفتــرض أن تدعــم التجــارب الجاريــة ودراســات التدخــل الواســعة قاعــدة األدلــة فــي هــذا المجــال بشــكل كبيــر. مــن 
أمثلــة ذلــك دراســة أوادينــوت219 الخاصــة بمنظمــة العمــل ضــد الجــوع )ACF( فــي التشــاد، وفاعليــة النظافــة العامــة وتغذيــة األطفــال الرضــع 

)SHINE(220 فــي زيمبابــوي، وفوائــد الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة221 فــي بنغــالدش وكينيــا.

الصنــدوق 19: فاعليــة إضافــة عنصــر األســرة لبرنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى برنامــج العيــادات 
الخارجيــة الروتينــي لمعالجــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم

يجــري العمــل علــى تعزيــز إســتراتيجية التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى حــد كبيــر، علــى األقــل فــي منطقــة الســاحل. تشــمل 
ــتوى  ــي ومس ــز الصح ــتوى المرك ــى مس ــة عل ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــن المي ــى م ــد األدن ــة الح ــر حزم ــا توفي ــز، إحداه ــتراتيجية 5 ركائ اإلس
األســرة. أحــد األنشــطة التــي تقــوم عليهــا هــذه الركيــزة هــو تقديــم مجموعــة مــن األدوات )حقيبــة( للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة إلــى 
مقــدم الرعايــة للطفــل عنــد إدخالــه فــي المركــز الصحــي لعــالج ســوء التغذية الحــاد الوخيــم )SAM(؛ وذلــك بهدف حمايــة األطفال من حــدوث نوبات 

إســهال جديــدة، وتحســين النتائــج الغذائيــة للطفــل. ومــع ذلــك ال يوجد دليــل على فاعليتهــا حتى اآلن.
فــي ســياق إعــادة التأهيــل الغذائــي لألطفــال المصابيــن بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( مــن خــالل العيــادات الخارجيــة فإننــا نفتــرض أن تحســين 
نوعيــة المــاء وممارســات الرعايــة الصحيــة ذات الصلــة علــى مســتوى األســرة مــن شــأنه أن يقلل مــن حاالت العــدوى المرتبطــة بالمياه، والصــرف الصحي، 
والنظافــة العامــة؛ مثــل: اإلســهال، والديــدان الخيطيــة، واالختالل الوظيفــي المعوي البيئي. وهكذا نحصل على تحســين زيادة الــوزن والتعافي، وكذلك 
تقليــل خطــر االنتــكاس بعــد إخــراج المريــض مــن مركــز المعالجــة بنجــاح. مــن أجــل اختبــار هــذه الفرضيــات نفــذت منظمــة العمــل ضــد الجوع فــي عام 
2016 تجربــة عشــوائية عنقوديــة فــي مقاطعــات مــاو ومونــدو الصحيــة فــي منطقــة كانــم فــي التشــاد، بحيــث كانــت التجربــة مدمجــة فــي البرنامــج 
الروتينــي لعــالج التغذيــة فــي العيــادات الخارجيــة، وقارنــت بيــن مجموعتيــن: -1 المجموعــة الضابطــة: التــي تلقــت البرنامــج الروتينــي لعــالج التغذيــة في 
العيــادات الخارجيــة، -2 مجموعــة التدخــل: التــي تلقــت البرنامــج الروتينــي لعــالج التغذيــة فــي العيــادات الخارجيــة إضافــة إلــى “حقيبــة الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة المنزليــة”. تشــتمل تلــك الحقيبــة علــى مــا يلــي: حاويــات للمــاء، ومســتهلكات لتطهيــر المــاء، والصابــون، وكأس، ونشــرة 
تعزيــز النظافــة. تــم تقديــم هــذه الحقيبــة فــي بداية عالج ســوء التغذية الحاد الوخيــم )SAM(. تلقت كلتا المجموعتين جلســات حــول تعزيز النظافة 
المقدمــة أســبوعيً فــي المركــز الصحــي. ضمــت الدراســة 1600 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و59 شــهرًا، تــم إدخالهم فــي 20 مركزًا صحيــً من أجل 
معالجــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( غيــر المختلــط. تمــت متابعــة أولئــك األطفــال حتــى تخريجهــم مــن المركــز. كمــا تــم فحــص األطفــال 
الذين تم تخريجهم على أنهم تعافوا بعد 2 و6 أشــهر. شــملت نتائج التقييم األولية نســب الشــفاء واالنتكاس، وشــملت النتائج الثانوية مدة اإلقامة، 

ومــدى اكتســاب الــوزن، ونتائــج المراضــة، ونوعيــة المياه المنزلية، وممارســات النظافــة العامة.
يجري حاليً تنفيذ هذا المشــروع في إطار شــراكة تشــمل منظمة العمل ضد الجوع في فرنســا، ومعهد الطب االســتوائي في أنتويرب، بلجيكا، ورابطة 
 ،)ACF( فــي التشــاد، وذلــك بدعــم مالــي مــن منظمــة العمــل ضــد الجــوع )ASRADD( الســاحل للبحــوث التطبيقيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة

ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة )DFID(. وســوف تصــدر النتائــج قريبــً )أوائــل عــام 2017(.

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع )ACF(، معهد الطب االستوائي، رابطة الساحل للبحوث التطبيقية من أجل التنمية المستدامة 
)ASRADD(، دراسة أوادينوت - منطقة كانم، التشاد

وعلى الرغم من عدم وجود يقين كان هناك اتفاق مشترك بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني، بما في ذلك الجهات المانحة، 
بشأن كفاية األدلة لتبرير دمج التدخالت ودعمها في مجالي التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة.
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 2- األدوات وبناء القدرات
هنــاك عــدد مــن المؤسســات التــي تقــوم بتقديــم ورش عمــل، ومــواد تدريبيــة، وكتيبــات )عبــر اإلنترنــت( لمختلــف الجهــات المعنيــة بدايــة مــن 
مــن صنــاع القــرار، وقــادة المجتمــع، والمســؤولين الحكومييــن وصــواًل إلــى الموظفيــن التقنييــن، والطــالب، والعائــالت. إذا كنــت تشــعر بأنــك 
ــك  ــة يمكن ــة، و/ أو الصح ــة، و/ أو التغذي ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــات المي ــن موضوع ــول أيٍّ م ــك ح ــين معرفت ــى تحس ــة إل بحاج

اســتخدام بعــض هــذه المــواد التدريبيــة عبــر اإلنترنــت:

اللغةالمادة التدريبيةالموضوعالمؤسسة

)ACF( منظمة العمل ضد الجوع
تأسســت فــي فرنســا، وهــي اآلن واحــدة 
مجــال  فــي  الرائــدة  المنظمــات  مــن 
أنحــاء  جميــع  فــي  الجــوع  مكافحــة 

العالــم.

المياه، والصرف 
الصحي، والنظافة 
العامة، والتغذية، 

والصحة

مواد التعلم الذاتي:
/http://www.actionagainsthunger.org/media

السياسات - الكتيبات

اإلنجليزية، 
والفرنسية، 

واإلسبانية

والصــرف  الميــاه،  تكنولوجيــا  مركــز 
الصحــي، والنظافــة العامــة بأســعار 

:)CAWST( معقولــة 
ــركة  ــة وش ــة كندي ــة خيري ــي مؤسس ه
الحاجــة  تعالــج  مرخصــة  هندســية 
العالميــة لميــاه الشــرب اآلمنــة والصــرف 
المعــارف  بنــاء  خــالل  مــن  الصحــي 
علــى  اعتمــادًا  المحليــة  والمهــارات 
الحلــول المنزليــة التــي يمكــن للنــاس أن 

بأنفســهم. ينفذوهــا 

المياه، والصرف 
الصحي، والنظافة 

العامة

قسم كبير من مواد التعلم الذاتي:
http://resources.cawst.org/home?lang=en

ورش العمل التدريبية:
 http://www.cawst.org/services/training

اإلنجليزية، 
والفرنسية، 

واإلسبانية

شبكة التغذية في حاالت الطوارئ:
فــي  مســجلة  خيريــة  مؤسســة  هــي 
علــى  تعمــل  المتحــدة  المملكــة 
تحســين الممارســات، وتقويــة الذاكــرة 
فــي  العاملــة  للــوكاالت  المؤسســية 
ــاالت  ــي ح ــة ف ــذاء والتغذي ــي الغ قطاع

الطــوارئ.

التغذية
نظرة عامة على التدريبات وورش العمل القادمة:

 http://www.en-net.org/forum/15.aspx لغات
متعددة

منظمــة صحــة األســرة الدوليــة 360 
:)FHI 360(

للتنميــة  ربحيــة  غيــر  منظمــة  هــي 
الحيــاة  لتحســين  مكرســة  البشــرية 
بطــرق دائمــة مــن خــالل تقديــم حلــول 
مدمجــة وموجهــة محليــً فــي مختلــف 

القطاعــات.

المياه، والصرف 
الصحي، والنظافة 
العامة، والتغذية، 

والصحة

ورش عمل/ دورات تدريبية:
http://www.fhi360.org/services/capacity-building

الصحــي،  والصــرف  الميــاه،  شــبكة 
األلمانيــة: العامــة  والنظافــة 

غيــر  المنظمــات  بيــن  شــراكة  هــي 
المعنيــة  األلمانيــة  الحكوميــة 
واالنتقاليــة،  الطارئــة  بالمســاعدات 
وقــد  الدولــي،  اإلنمائــي  والتعــاون 

.2011 عــام  فــي  تأسســت 

المياه، والصرف 
الصحي، والنظافة 

العامة

نظــرة عامــة علــى التدريبــات وورش العمــل القادمــة، بمــا فــي ذلــك 
سلســلة تدريــب الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي حــاالت 

الطوارئ:
 /http://www.washnet.de/en/training

اإلنجليزية 
واأللمانية

الجمعيــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
:)GIZ(

بتنفيــذ  الجمعيــة  هــذه  تقــوم   
مشــروعات لتحســين الصــرف الصحــي 
ــة عــن الــوزارة  فــي أكثــر مــن 25 بلــدًا نياب
االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي 

.)BMZ( والتنميــة 

المياه،  والصرف 
الصحي، والنظافة 

العامة

دعــم وضــع إســتراتيجيات تنميــة المــوارد البشــرية مــن خــالل ورش العمل، 
وتطويــر المناهــج الجامعيــة والمدرســية، وتوفيــر المــواد، وتقديــم دورات 

التعلــم عبــر اإلنترنــت التــي تــم تطويرهــا خصيصــً لهــذا الغرض:
https://www.giz.de/en/ourservices/sustainable_infrastructure.

html

اإلنجليزية 
واأللمانية

مجموعة التغذية العالمية:
ــين  ــى تحس ــة إل ــذه المجموع ــدف ه ته
اإلنســانية  االســتجابة  برامــج  فاعليــة 
وذلــك مــن خــالل ضمــان قــدر أكبــر مــن 
إمكانيــة التنبــؤ، والمســاءلة، والشــراكة.

حــزم التدريــب والتعلــم اإللكترونــي حــول حــاالت الطــوارئ، ورفع مســتوى التغذية والصحة
الوعــي، والتقييــم، وما إلى ذلك:

/http://nutritioncluster.net/trainings

اإلنجليزية 
والفرنسية
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للميــاه،  العالميــة  المجموعــة 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة:

شــريكً،   32 المجموعــة  هــذه  تضــم 
التنســيق  تحســين  إلــى  وتهــدف 
واالســتجابة اإلنســانية فــي قطــاع الميــاه  
العامــة. والنظافــة  الصحــي  والصــرف 

المياه، والصرف 
الصحي، والنظافة 

العامة

موارد التدريب والتعلم اإللكتروني حول حاالت الطوارئ وتعزيز النظافة:
/http://washcluster.net/training-resources

مجموعــة أدوات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة )مثــل: 
األدوات، والتقييم، والبيانات، والتخطيط اإلســتراتيجي، والتصور، واإلبالغ ...(:

 /http://washcluster.net/im-toolkitpage

اإلنجليزية، 
والفرنسية، 

واإلسبانية

جامعة ساوثامبتون:
هــي جامعــة بحثيــة عامــة تقــع فــي 

إنجلتــرا. ســاوثامبتون،  مدينــة 
مــن  واحــدة  كونهــا  إلــى  وإضافــة 
فــي  الرائــدة  البحثيــة  الجامعــات 
ــً  ــت أيض ــد حقق ــدة فق ــة المتح المملك
التميــز الســتمرارها  درجــات عاليــة مــن 
والتعلــم  التدريــس  أنشــطة  فــي 
الخاصــة بهــا. وهــي تقــدم مجموعــة 
ــي  ــم اإللكترون ــن دورات التعل ــعة م واس

. المجانيــة

والصــرف  الميــاه، 
الصحــي، والنظافــة 
العامــة، والتغذيــة، 

والصحــة،
علــم  وإحصائيــات 

األوبئــة

دورة التعليــم اإللكترونــي اإلحصائــي المجانــي فــي جامعــة ســاوثامبتون. 
تدعــم حزمــة التعليــم اإللكترونــي تعلُّــم المفاهيم اإلحصائية األساســية 

في الســياقات الصحية:
http://www.med.soton.ac.uk/stats_eLearning/index. html

ــام األول  ــي المق ــة ف ــرى المكرس ــي األخ ــم اإللكترون ــواد التعلي ــر م تتوف
للتدريــب الطبــي مثــل الصحة العقليــة والصحة العامة علــى الرابط التالي:

https://www.som.soton.ac.uk/learn/elearning/
materials/som/

اإلنجليزية

اليونيســف منظمــة األمــم المتحــدة 
:)UNICEF( للطفولــة

األمــم  لمنظمــة  تابــع  برنامــج  هــو 
المتحــدة مقــره الرئيســي فــي مدينــة 
نيويــورك، ويقــدم المســاعدات اإلنســانية 
فــي  واألمهــات  لألطفــال  واإلنمائيــة 

الناميــة. البلــدان 

والصــرف  الميــاه، 
الصحــي، والنظافــة 
والتغذيــة العامــة، 

مجموعــات أدوات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة: 
دليــل اإلجــراءات العمليــة المشــتركة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة، مكتــب اليونيســف اإلقليمــي في شــرق آســيا والمحيط 
الهــادئ، يونيــو 2016. توجــد هــذه الوثيقــة ضمــن إســتراتيجية اليونيســف 
للتغذيــة إيبــرو التــي تحتــوي علــى وحــدة إلزاميــة للميــاه والصــرف الصحــي 
ــف،  ــة، واليونيس ــة العالمي ــة الصح ــات منظم ــدث توجيه ــى أح ــة إل إضاف
والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية بشــأن الحلول العملية لتحســين نتائج 

ــة. ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــين المي ــع تحس ــة م التغذي
https://www.unicef.org

ــة«:  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــتراتيجية »التغذي إس
المجموعة اإلقليمية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة في غرب ووســط 
أفريقيــا، 2014. تــم تطويــر هــذه اإلســتراتيجية اإلقليميــة فــي عــام 2012 
خــالل أزمــة الطعــام واألزمــة الغذائيــة فــي منطقــة الســاحل، وقــد تــم 
تحديثهــا فــي عــام 2015. وبعــد أن تمــت مراجعتهــا فــي عــام 2014 مــن 
خالل االستشــارات فإنها تظل إســتراتيجية إرشــاد مشــتركة بين القطاعات 

يمكــن تكييفهــا مع الســمات الوطنيــة والمحلية المحــددة لكل بلد.
.http://www.pseau.org/outils/biblio/resume

php?d=6035

اإلنجليزية

اإلنجليزية 
والفرنسية

:)WASHplus( واش بلس
وهــو مشــروع تقــوده منظمــة صحــة 
األســرة الدوليــة FHI 360( 360( ويدعــم 
التــي  المحليــة  والمجتمعــات  األســر 
كبيــرة  تحســينات  إدخــال  إلــى  تهــدف 
الميــاه،  خدمــات  إلــى  الوصــول  علــى 
العامــة،  والنظافــة  الصحــي،  والصــرف 
الصحيــة،  والنتائــج  والممارســات، 
واإلمــدادات المتعلقــة بتلــك الخدمــات.

والصــرف  الميــاه، 
الصحــي، والنظافــة 

العامــة، 
والتغذية 

ــض،  ــة للحي ــة العام ــلوك والنظاف ــر الس ــول تغيي ــة ح ــواد تدريبي أدوات وم
ــرة: ــة، واألس والمدرس

http://www.washplus.org/resources/tools-and- training-resources
ندوات عبر اإلنترنت:

http://www.washplus.org/resources/webinars

لغات 
متعددة

:)WaterAid( ووتر أيد
هــي مؤسســة خيريــة دوليــة تهــدف إلــى 
تحســين فــرص الحصــول علــى الميــاه 
والصــرف  العامــة،  والنظافــة  اآلمنــة، 

الصحــي.

والصــرف  الميــاه، 
الصحــي، والنظافــة 

العامــة

مواد التعلم الذاتي:
http://www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-

publications  -and

اإلنجليزية، 
والفرنسية، 
واإلسبانية، 
والبرتغالية

والتنميــة  والهندســة  الميــاه  مركــز 
:)WEDC (

هــو مــن مؤسســات التعليــم والبحــث 
الرائــدة فــي العالــم لتطويــر المعرفــة 
ــرف  ــاه، والص ــال المي ــي مج ــدرات ف والق
الصحــي، والنظافــة العامــة فــي البلــدان 
والمتوســطة  الدخــل  المنخفضــة 

الدخــل.

والصــرف  الميــاه، 
الصحــي، والنظافــة 

العامــة

مالحظــات تقنيــة بشــأن ســياقات الحــاالت الطارئــة، وهــي تعــد مناســبة 
جــي النظافــة العامــة، فضــاًل عــن  للفنييــن الميدانييــن، والمهندســين، وُمَروِّ

الموظفيــن مــن مقــر الوكالــة:
 http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/notes_emergencies.html

أدلة عملية للتعلم الذاتي:
 ht tps : / /wedc-knowledge. lboro .ac .uk /search .h tml?q=
series53A522WEDC+Guide522&l=11&p=1&s=score&o=desc

اإلنجليزية 
والفرنسية
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3. التواصل والنشر
فــي الصفحــات التاليــة ســوف تجــد نبــذة موجــزة عــن منصــات التواصــل والشــبكات الفنيــة التــي تجمــع بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة 
الذيــن لديهــم اهتمــام مشــترك فــي كلٍّ مــن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. يمكن أن يكــون االنضمــام إلى بعض 
هــذه المنصــات مفيــدًا إذا كنــت بحاجــة إلــى مواكبــة أحدث توجهات البحــث والنتائج والوصول إلــى مواد مختلفة على اإلنترنت، والمشــاركة 
ف علــى مختلــف مشــروعات التغذيــة، والمياه، والصرف الصحــي، والنظافــة العامة في جميع أنحــاء العالم،  فــي المناقشــات الفنيــة، والتعــرُّ

والتواصــل بشــأن تجاربــك التــي تتعلــق بمشــروعك. 

SUSANA – اتحاد الصرف الصحي المستدام
هو شــبكة مفتوحة ودولية من األعضاء الذين يتشــاركون رؤية مشــتركة بشــأن الصرف الصحي المســتدام. نشــأ 
االتحاد في أوائل عام 2007، ويعمل كمنصة تنســيق، وعمل، ومجلس استشــاري، ومســاهم في الحوارات بشــأن 

سياســات الصــرف الصحي المســتدام.

يربــط االتحــاد التجــارب الميدانيــة مــع المجتمــع الناشــط الــذي يضــم الممارســين، وواضعــي السياســات، والباحثين، 
واألكاديميين من مختلف المســتويات بهدف تشــجيع االبتكارات وتحقيق أفضل الممارســات في وضع السياســات والبرامج، وكذلك التنفيذ. 
يتمثــل الهــدف العــام لالتحــاد فــي المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل تعزيــز نهج األنظمــة في تقديــم الصرف 
الصحي الذي يضع في الحسبان جميع جوانب االستدامة. يدعم االتحاد األنشطة التالية: موقعً إلكترونيً خاصً به )يتميز بمكتبته الكبيرة 
عبــر اإلنترنــت(، وتقويمــً للفعاليــات، و12 مجموعــة عمل موضوعية، وفرعً إقليميً. كما يدعم االتحاد الحوار النشــط من خالل منتدى نقاش 
مفتــوح يمكــن مــن خاللــه التعلــم المتبادل وتبادل األســئلة، واألجوبــة، واآلراء، والخبرات بين أفراد المجتمع. يتم عقــد اجتماعات االتحاد عادة 
جنبــً إلــى جنــب مــع مختلــف اجتماعــات مجموعــات العمــل؛ إذ يقــدم فرصًة للتواصــل وتكوين الشــبكات مع المتحمســين لمســألة الصرف 

الصحي المستدام.
ُيعــد الصــرف الصحــي والتغذيــة موضوعــً إســتراتيجيً على خارطــة الطريق الخاصة باالتحــاد )2015-2018(؛ إذ تتناولــه مجموعة العمل رقم 
12 التابعــة لــه )وهــي مجموعــة التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة(. كمــا تقــدم منصــة االتحــاد عبــر اإلنترنــت مصــادَر 
مختلفــة حــول هــذا الموضــوع؛ مثل: المنشــورات المختارة من االتحاد، والوثائق الكاملة لمنتدى التغذيــة، والصرف الصحي، والنظافة العامة 
)بــون، ألمانيــا 2015( وفريــق عمــل الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذية فــي منتدى االتحــاد الذي تتم فيه مناقشــة األخبار، 

واألنشــطة، واألســئلة المتعلقة بالتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة.
 http://www.susana.org/en/working-groups/wash-and-nutrition 

ENN – شبكة التغذية في حاالت الطوارئ
هــي منظمــة خيريــة مســجلة فــي المملكــة المتحــدة، وقد ُأنشــئت لتحســين الممارســات وتعزيز الذاكرة المؤسســية 
للــوكاالت العاملــة فــي قطاعــي الطعــام والتغذيــة فــي حاالت الطوارئ. تأسســت الشــبكة في دبلن عــام 1996 من 
ِقبل جيريمي شوهم وفيونا أوريلي، ثم انتقلت إلى أكسفورد في 2004. ومن خالل دعمها للربط الشبكي والتعلم 

تســاعد الشــبكة فــي بنــاء وضــع برامــج غذائيــة مســتندة إلــى االدلــة. 

حيث َيْنَصبُّ تركيزها على المجتمعات التي تعاني من أزمات، وعادة ما تكون في حاالت الطوارئ اإلنســانية التي يمثل فيها نقص التغذية 
مشــكلة مزمنــة كبيــرة. يغطــي عمــل الشــبكة كال البرنامجيــن الخاصيــن بالتغذيــة؛ مثــل: إدارة نقص التغذيــة الحاد ووضع البرامــج المراعية 

للتغذيــة، التــي ينخــرط فيهــا قطاعــات أخرى؛ مثل: الحمايــة االجتماعية، والزراعة، والصحة، والمياه، والصــرف الصحي، والنظافة العامة. 
تشــمل اإلســتراتيجية الجديــدة للشــبكة توســيع نطــاق تركيــز أنشــطتها إلــى مــا هــو أبعــد من ســياقات الطــوارئ البحتــة إلى ســياقات الدول 
الهشــة والمتأثــرة بالنزاعــات، والبلــدان التــي تعانــي مــن عــبء مرتفــع مــن نقــص التغذيــة. تلعــب الشــبكة دورًا ناشــئً فــي إدارة المعرفــة 

المدمجــة فــي مبــادرة توســيع نطــاق التغذيــة )SUN( ومجموعــة التغذيــة العالميــة.
 http://www.ennonline.net 

)Baby WASH( تحالف بيبي واش
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــج المي ــن برام ــج بي ــادة الدم ــى زي ــز عل ــي ترك ــات الت ــن المنظم ــة م ــو مجموع ه
والنظافــة، وتنميــة الطفولــة المبكــرة )ECD(، والتغذيــة، وصحــة األمهــات والحديثــي الــوالدة واألطفــال؛ 
وذلــك مــن أجــل وضــع السياســات وإيجــاد التمويــل الالزم من أجل تحســين رفاهية الطفل فــي األيام الــ 

1000 األولــى مــن حياته. 

وإدراكً منه لوجود العديد من العوائق المتعلقة بالسياسات والمواقف والتمويل التي تحول دون ذلك الدمج يهدف التحالف إلى االستفادة 
مــن نقــاط القــوة الجماعيــة لكســر هــذه الحواجــز وبنــاء حجــة قويــة بشــأن فوائــد وضــرورة اتبــاع نهــج مدمــج لتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. بــدأ هــذا التحالــف بالعمــل فــي أيلــول/ ســبتمبر 2016 لفتــرة أوليــة مدتهــا خمــس ســنوات، وهــو يعمــل علــى زيــادة التركيــز 

علــى المناصــرة، وتطويــر مقاييــس الدمــج، واقتــراح الممارســات الُمثلــى لمنفــذي البرامــج.
 /http://babywashcoalition.org 

 اتحاد الصرف
 الصحي

المستدام
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:)WASHplus( مشروع واش بلس
منــذ عــام 2010 شــارك المشــروع الممــول مــن ِقبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(  ســواًء  
علــى المســتوى العالمــي أو القطــري فــي تحفيــز النقــاش وتحســين قاعــدة األدلــة حــول دمــج المياه، 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة فــي البرمجة الغذائية، وتبادل الخبــرات والنهج لدمج القطاعين.

تساعد تدخالت المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في الحد من نقص التغذية من خالل 
توسيع نطاق تركيز مجتمع التنمية ليشمل األسباب المتوسطة والعوامل الكامنة وراء نقص 

التغذية. ساهم المشروع في دمج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في إستراتيجية 
التغذية المتعددة القطاعات التابعة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2014 - 2025، وأصبحت التغذية موضوعً في 

إستراتيجية الوكالة بشأن المياه والتنمية 2013 - 2018
http://washplus.org .

اتحاد »أو«)EAU( اتحاد الماء:
هــو شــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الفرنســية العاملــة فــي قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي.  

منــذ عــام 2006 ركــز االتحــاد علــى تقديــم رســائل قويــة لُصنــاع القــرار على جميــع المســتويات بهــدف الوصول الشــامل والمســتدام 
إلــى ميــاه الشــرب اآلمنــة وخدمــات الصــرف الصحــي مــع الحفــاظ علــى المــوارد المائيــة.

ــة.  ــية ومالي ــة سياس ــا أولوي ــي، واعتباره ــي والدول ــال الوطن ــدول األعم ــى ج ــوة عل ــاه بق ــع المي ــان وض ــدًا لضم ــعى جاه ــو يس وه
وتوافقــً مــع رغبــات أعضــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة يعمــل االتحــاد كشــبكة غيــر رســمية؛ إذ يشــبه هيكلــه هيــكَل منظمــة 
غيــر ربحيــة. وإلــى جانــب المناصــرة يوفــر االتحــاد الخبــرة، والتحليــل، وتعبئــة الشــبكات، والتدريــب، والمعلومــات، والتوعيــة بمــا فــي 

ذلــك مــا يتعلــق بالصلــة بيــن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.
  http://www.coalition-eau.org

)EWP( اتحاد القضاء على فقر المياه
تــم إنشــاء االتحــاد فــي عــام 2007 كأول حملــة عالميــة تدعــو إلــى إنهــاء أزمــة الميــاه والصــرف الصحــي. اجتمــع 
ــة  ــم اآلن 260 منظم ــذي يض ــاد ال ــم االتح ــام 2007 لتنظي ــي ع ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــل م ــدد قلي ع

تنشــط فــي 60 بلــدًا حــول العالــم. 
تنظــم كل منظمــة حمــالت مــع أعضــاء آخريــن مــن االتحــاد فــي األوقــات اإلســتراتيجية مــن الســنة؛ مثــل فتــرة اليــوم العالمــي 
للمرحــاض أو اليــوم العالمــي للميــاه، أو مــن خــالل التفاعــل مــع عمليــة السياســة الدوليــة؛ مثــل جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة 

   .)SWA( لعــام 2030. أدت حمــالت االتحــاد فــي عــام 2010 إلــى تأســيس شــراكة الصــرف الصحــي والميــاه لجميــع الشــركاء
http://www.ennonline.net

:)GWN( الشبكة األلمانية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة
ــرف  ــاه، والص ــال المي ــي مج ــل ف ــة تعم ــة ألماني ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة غي ــبكة 21 منظم ــم الش تض
ــاه،  ــاع المي ــز قط ــى تعزي ــبكة إل ــدف الش ــاء العالم.ته ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة العام ــي، والنظاف الصح

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــن خــالل أنشــطة المناصــرة، ومشــاركة المعــارف، والتعــاون فــي مشــروعات محــددة.
 وبوجــود مجموعــة مــن المنظمــات األعضــاء المتخصصــة فــي مجــاالت التركيــز اإلســتراتيجي فــي مجــاالت الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذيــة تناولــت الشــبكة أواًل العالقــة المهملــة بيــن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، 
والتغذيــة فــي مؤتمــر بــون بشــأن العالقــة بيــن الميــاه، والطاقــة، واألمن الغذائي فــي عام 2011. وقــد دعت الشــبكة -جنبً إلى 
جنب مع الشــركاء- إلى تحقيق دمج أفضل بين التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة. وعقدت الشــبكة ندوتين 
حــول التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي أســبوعي إســتوكهولم العالمييــن للميــاه فــي عامــي 2012 
و2015. وأدت تلــك الفعاليــات إلــى فكــرة تنظيــم منتــدى بــون للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة فــي عــام 2015، 

وهــو أول مؤتمــر دولــي يركــز بشــكل حقيقــي علــى العالقــة بيــن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.
 www.washnet.de/en
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4. المناصرة الموجهة

مقدمة:
ف المناصــرة بأنهــا إجــراءات يقــوم بهــا المواطنــون وجماعــات المجتمــع  يحــدث التأثيــر علــى السياســات مــن خــالل المناصــرة. وتعــرَّ
ــن  ــن القواني ــاع ع ــة- والدف ــة أو حكومي ــت مجتمعي ــواًء كان ــات -س ــلوكيات، والممارس ــات، والس ــر السياس ــدف تغيي ــي به المدن

والحقــوق. تلعــب مناصــرة دمــج جهــود التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة دورًا حيويــً ذا ثالثــة أبعــاد:
تسعى المناصرة إلى إيصال صوت الناس -ال سيما األكثر ضعفً منهم- بشأن الموضوعات التي تهمهم، وتحمي  

حقوقهم، وتغير سياسات الحكومة.
تدعم المناصرة حق الناس في الحصول على المعلومات والخدمات.  
يمكن للمناصرة أن تساعد في ضمان المساءلة؛ إذ يقوم المجتمع المدني وأصحاب المصلحة غير الحكوميين اآلخرين  

بتذكير الحكومات ومطالبتها باتباع القوانين والوفاء بمسؤولياتها222.
تتبايــن أعمــال المناصــرة تباينــً واســعً اعتمــادًا علــى هدفهــا، وحجمهــا، والمجموعــات المســتهدفة منهــا، والمــوارد المتاحــة. مــا 
زالــت تحديــات المناصــرة فــي مجــال التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تتلخــص فــي رفــع مســتوى الوعــي 
حــول الصلــة بيــن تبــادل المعــارف بيــن القطاعــات وتحســين ذلــك التبــادل. وقــد بــدأ عــدد مــن المبــادرات واالتحــادات فــي الدعــوة 
إلــى وضــع سياســات وبرامــج مدمجــة بشــأن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. وقد تبيــن أن العمل المشــترك 
ــااًل فــي تحســين تقديــم الخدمــات، وتيســير الحــوار مــع الحكومــات، وتحقيــق التغييــر  مــن أجــل تحقيــق أهــداف مماثلــة ُيعــد فعَّ
السياســي. كمــا كان للعمــل مــع »األبطــال« )السياســيين، وقــادة المجتمــع، ومقدمــي الرعايــة الصحيــة، والمعلميــن، والمشــاهير، 
ومــا إلــى ذلــك( الذيــن لديهــم شــغف لمنــع نقــص تغذيــة األطفــال األثــر نفســه. يمكــن أن يســاعدك تحديــد »األبطــال« الحالييــن 

ودعــم أبطــال جــدد فــي قيــادة العمــل فــي تعزيــز الدمــج بيــن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.
يوجــد العديــد مــن اآلليــات التــي يمكنــك اســتخدامها للدعــوة إلــى مواءمة جهــود التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة. 
تســتند قائمــة األدوات والمنهجيــات الخاصــة بمناصــرة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة في الجــدول 14 إلــى االقتراحات 

المقدمــة مــن منظمــة ووتــر أيــد )WaterAid(. تشــمل أدوات المناصــرة اإلضافيــة التــي يمكنــك اســتخدامها مــا يلي:
g .223 )إنتاج مواد إعالمية )مثل نشرات المعلومات ومقاطع الفيديو
g .إنشاء شراكة مع السياسيين أو المشاهير
g  تيســير التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة مــن الجهــات المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــالل المنتديــات 

المختلفــة224.
g .إنشاء الشراكة مع السياسيين أو المشاهير الذين يدعمون قضيتكم
g  تيســير التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة فــي الجهــات المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــالل منتديــات 

. مختلفــة225 
 ُتعــد األيــام الدوليــة التــي حددتهــا األمــم المتحــدة فرصــة ممتــازة وواضحــة لالنضمام إلــى أنشــطة المناصرة فــي مجــال التغذية، 
والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ســواًء علــى المســتوى المحلــي، أو الوطنــي، أو حتــى العالمــي. )انظــر الصنــدوق رقــم 

.)20

ووتر أيد/ المعونة البريطانية )WaterAid/ UKaid( )2013( »المشاركة والمناصرة لتحسين إدارة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة«.  222

يمكنك أن تجد هنا بعض المالحظات المفيدة حول كيفية زيادة تأثير جهود المناصرة الخاصة بك:

g  ينبغــي أن تكــون نشــرات المعلومــات بســيطة ويســهل فهمهــا بالنســبة لعامــة الســكان وكذلــك لُصنــاع 
القــرار. ضــع اإلحصــاءات األكثــر صلــًة وتأثيــرًا فــي أعلــى المســتند أو فــي مربعــات نصيــة بحيــث يمكــن رؤيتهــا 
بســهولة أكبــر مــن ِقبــل واضعــي السياســات والمســتهدفين مــن دعــوات المناصــرة الذيــن يقــرؤون النشــرة.

g  ــام ــن القي ــدوام. ويمك ــى ال ــك عل ــرار بقضيت ــاع الق ــر ُصن ــي تذكي ــة ف ــاالت المنتظم ــاعد االتص ــن أن تس  يمك
بذلــك عــن طريــق مشــاركة المــوارد الجديــدة والمنشــورات أو دراســات الحالــة مــع الجهــة التــي تســتهدفها 

المناصــرة التــي تقــوم بهــا.

2

1

3
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الجدول 16: أدوات المناصرة لتعزيز دمج التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

الصندوق 20: األيام الدولية ذات االهتمام المشترك بين قطاعات
التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة  

المنظمات القائمة على المجتمع )CBOs(جميع المستويات
 والقوانيــن، ½ الوطنيــة،  والدســاتير  الحقــوق،  اســتخدام 

للمناصــرة. أساســً  والبرامــج  والسياســات، 
 إنشاء الشبكات والبحث عن الحلفاء.½
 تنظيــم االجتماعــات التفاعلية، والحوارات، والموائد المســتديرة، ½

وما إلى ذلك.
 عقد اجتماعات ألصحاب المصلحة المتعددين.½
 تنظيم زيارات تثقيفية.½

رفع الوعي
 المسرح/ الموسيقى/ الدراما.½
 سرد القصص.½
 ذكر أمثلة من دراسات لحاالت.½
 المناقشات المجتمعية.½
 رسم الخرائط االجتماعية وأدوات التقييم الريفي التشاركية.½
 ــع ½ ــتوى المجتم ــى مس ــمية عل ــاكل الرس ــع الهي ــاع م االجتم

ــم. ــى آرائه ــتماع إل ــي واالس المحل
 ــا ½ ــيقية، وم ــالت الموس ــة، والحف ــام الرياض ــي أي ــاركة ف المش

إلــى ذلك.
 تنظيم زيارات التعلم بين المجتمعات المحلية.½
 عقــد االجتماعــات بين المجتمعات المحلية، وقادتها، وما إلى ½

ذلك.
 النشرات، والكتيبات، وما إلى ذلك.½

جمع األدلة والمناصرة الخارجيةاستخدام وسائل اإلعالم والتواصل
 مجــال ½ فــي  للصحفييــن  متخصصــة  مجموعــات  إنشــاء 

العامــة. والنظافــة  الصحــي،  والصــرف  والميــاه،  التغذيــة، 
 اإلحاطات، والنشرات الصحفية، والقصص.½
 البرامج اإلذاعية ولقاءات التلفاز.½
 ½.)DVD( عروض الفيديو والدي في دي

 إنتــاج النشــرات، والمنشــورات، والمجــالت، والملصقــات، ومــا ½
ذلك. إلى 

 ــة ½ ــة( المتعلق ــة )أو الوطني ــام الدولي ــل األي ــن أج ــة م التعبئ
بالتغذيــة، والميــاه، والصرف الصحي، والنظافة العامة؛ على 

ســبيل المثــال: اليــوم العالمــي لغســل اليدين.

 والصــرف ½ والميــاه،  بالتغذيــة،  المتعلقــة  المــواد  نشــر 
العامــة. والنظافــة  الصحــي، 

 بطاقات األداء المجتمعي.½
 خدمات وضع الخرائط.½
 تتبع حسابات ميزانيات الحكومات المحلية ومراجعتها.½
 هيئات المحلفين الشعبية.½
 المحليــة ½ المجتمعــات  فــي  اإلعــالم  وســائل  مكاتــب 

. لصحفييــن ا و

g .اليوم العالمي للمياه 22 مارس/ آذار
g .يوم الصحة العالمي 7 أبريل/ نيسان
g .يوم المالريا العالمي 25 أبريل/ نيسان
g .يوم النظافة العامة للطمث 28 مايو/ أيار
g .يوم البيئة العالمي 5 يونيو/ حزيران
g .أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي 1 – 7 أغسطس/ آب
g .يوم اإلنسانية العالمي 19 أغسطس/ آب
g .اليوم العالمي لغسل اليدين 15 أكتوبر/ تشرين األول
g .يوم الغذاء العالمي 16 أكتوبر/ تشرين األول
g .اليوم العالمي لدورات المياه 19 نوفمبر/ تشرين الثاني
g .يوم الطفل العالمي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني
g .يوم حقوق اإلنسان العالمي 10 ديسمبر/ كانون األول

الصورة 8: مثال لنشرة مناصرة للتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة. 

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، أفغانستان 2014
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حمالت المناصرة 

الحوار السياسي ومنتدى مناقشة الموضوعات
منــذ أن عقــد مؤتمــر رابطــة بــون لبحــث عالقــة الميــاه، والطاقــة، واألمــن الغذائي عــام 2011 كانــت الصلة 
بين التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة مجااًل رئيسيً من مجاالت تركيز أعمال المناصرة 
التــي تقــوم بهــا الشــبكة األلمانية للمياه، والصرف الصحي، والنظافــة العامة. وفي محاولة لوضع هذه 
المســألة علــى رأس جــدول األعمــال الدولي عقــد التحالف المكون من 20 منظمة غيــر حكومية ألمانية 
وشــركاؤهم حلقتــي بحــث بشــأن التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي أســابيع إســتوكهولم العالميــة للميــاه، وفي 
عــام 2012 تــم إنشــاء فريــق عامــل معنــي بالتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة تحــت مظلــة اتحــاد الصــرف الصحــي 
المســتدام. وقــد توجــت هــذه المبــادرة بمنتــدى بــون للتغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، وهــو أول مؤتمــر دولــي يركــز 
علــى وجــه التحديــد علــى عالقــة التغذية بالمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة. قام المنتدى بتيســير الحوار على المســتوى التشــغيلي 
وعلــى مســتوى المؤسســات. كمــا جمــع المؤتمــر خبــراء متخصصيــن فــي مجاالت الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة العامة مــن أكثر من 
50 منظمــة و23 بلــدًا، ممــا وفــر مزيجــً فعــااًل من المداخالت ومناقشــة الموضوعات خالل ما يســمى بـ«جلســات المرآة«. تم عقد جلســات 
المــرآة مــن أجــل تقريــري المراقبــة العالمية الرئيســية وهما: »التحليل والتقييــم العالمي للصرف الصحي ومياه الشــرب« )GLAAS( و«تقرير 
 )»SUN« التغذيــة العالمــي«، والمنبريــن العالمييــن الرئيســيين )شــراكة الصــرف الصحــي والمــاء للجميــع، ومبــادرة توســيع نطــاق التغذيــة
والمجموعــات العالميــة اإلنســانية للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذيــة. كمــا اســتمع المشــاركون أيضــً إلــى وجهات نظر 
مــن المســتوى الُقطــري )بوركينــا فاســو وجنــوب الســودان(، وإحــدى الجهــات المانحــة )ألمانيــا(، ومــن شــبكات المجتمــع المدنــي )القضــاء 
علــى فقــر المــاء وجيــل التغذيــة(، ومنظمــة مجتمعيــة )أمانــة تنســيق التقــدم فــي زيمبابــوي(. قــدم المنتــدى مجموعــة مــن التوصيــات، 
والخطــوات المقبلــة، وااللتزامــات فــي نواحــي المناهــج العمليــة القابلــة للتطبيــق، والبحــوث، والسياســات، والمناصــرة مــن أجــل التوصــل إلــى 

نهــج أكثــر تكامــاًل للتصــدي لنقص التغذيــة والّتقزم.

حملة جيل التغذية 
هــي حملــة عالميــة للمجتمــع المدنــي اســتمرت مــن عــام 2014 إلــى عــام 2016 اســتضافتها منظمــة العمــل 
ــص  ــبب نق ــال بس ــات األطف ــد لوفي ــع ح ــات لوض ــع الحكوم ــل دف ــن أج ــة م ــم الحمل ــم تنظي ــوع. ت ــد الج ض
التغذيــة. وقــد دعمــت 85 منظمــة شــريكة الحملــَة التــي نشــطت فــي بوركينــا فاســو، والجمهورية التشــيكية، 
واالتحــاد األوروبــي، وفرنســا، والهنــد، وإيطاليــا، وكينيــا، ونيبــال، والفلبيــن، وإســبانيا، والمملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة، وزيمبابــوي، كمــا 
نشــطت علــى الصعيــد العالمــي أيضــً. كان هنــاك عــدد مــن المنظمات غيــر الحكوميــة واالتحادات المتخصصــة في الماء والصــرف الصحي 
أعضــاًء فــي الحملــة، بمــا فــي ذلــك اتحــاد القضــاء علــى فقــر المــاء، ووتــر أيــد )WaterAid(، واتحــاد »أو« )Eau(. وكان تأميــن التحســينات في 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة هدفــً رئيســيً للحملــة؛ إذ إن ســوء توفيــر الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة هــو أحــد 
األســباب الرئيســية لنقــص التغذيــة لــدى األطفــال. وفي إطار هــذا الموضوع دعت الحملــة الحكومات والجهات الفاعلــة اإلنمائية األخرى من 
أجــل: 1- االســتثمار بشــكل ســليم فــي تحســين الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة. 2- العمــل على تحقيــق دمج كامل بيــن برامج 
الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والصحــة، والتغذيــة. مــن الســبل الكفيلــة بتعزيــز هــذا الدمــج إنشــاء آليــات تمويــل مرنــة تمكــن 
مــن االســتثمار فــي القطاعــات الثالثــة ولكــن في إطار برنامج واحد. شــملت أعمال الحملة المتعلقة بجيل التغذيــة زيادة الوعي لدى جمهور 
عريــض؛ ففــي اليــوم العالمــي لــدورات المــاء 2015 أنتجــت حملــة جيــل التغذيــة شــريَط فيديــو قصيــرًا يوضــح الروابــط بيــن الصــرف الصحــي 
والتغذيــة، وتمــت ترجمــة الفيديــو إلــى ســت لغــات. كانــت الحملــة مثــااًل جيــدًا لكيفيــة إدراج الميــاه، والصرف الصحــي، والنظافــة العامة في 
المناصــرة الموجهــة نحــو التغذيــة. وقــد عمــل الشــركاء مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة بشــكل 
وثيــق مــع اآلخريــن فــي االتحــاد لضمــان أن تتضمــن خطــط عمــل الحملــة أهدافــً للمناصــرة فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافة 

العامة. 

ال حياة ضائعة
ال حيــاة ضائعــة هــو اتحــاد تــم تشــكيله عــام 2016 مــن ِقبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID، والمعونــة 
ــة  ــة األوروبي ــة المدني ــة للحماي ــة العام ــة، المديري ــة األوروبي ــو –  »ECHO« )المفوضي ــة )UKAID(، وإيك البريطاني
والعمليات اإلنسانية(، واليونيسف )منظمة األمم المتحدة للطفولة(، ومنظمة العمل ضد الجوع )ACF( لتحفيز 
العمــل العالمــي فــي مكافحــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM(، وهــو أكثــر أشــكال ســوء التغذيــة ســوءًا. 
يؤثــر ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM( اليــوم فــي أكثــر مــن 16 مليــون طفــل فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
وهــو مســؤول عمــا بيــن مليــون ومليونــي حالــة وفــاة ســنويً. الهــدف مــن اتحــاد »ال حيــاة ضائعــة« هــو ضمان أن 
يكون 6 ماليين طفل يعانون من ســوء التغذية الحاد قادرين على الحصول على العالجات المنقذة للحياة كل 
عــام لحيــن عــام 2020؛ أي: مــا يمثــل ضعــف عــدد األطفــال فــي جميع أنحــاء العالم الذيــن لديهــم اآلن إمكانية 
الوصــول إلــى العــالج. وقــد حــدد اتحــاد »ال حيــاة ضائعة« ثالثة أهــداف واضحة؛ هي: جعل ســوء التغذية الحاد الوخيــم )SAM( على قائمة 
األولويــات، واكتشــاف طــرق فعالــة لمنعــه ومعالجتــه، وحشــد المــال ورفع فاعليــة إنفاقه. ولتحقيق هــذه األهداف ســيقوم االتحاد بتطوير 
ثالثة مســارات عمل رئيســية؛ هي: المســار التقني )تطوير أفكار مبتكرة للتقدم بالتعلم والعمل(، ومنتدى المانحين )للحكومات والجهات 

.)SAM( وجدول أعمال المناصرة لتعزيز فهم أفضل لســوء التغذية الحاد الوخيم ،)المانحــة األخــرى لفتــح تمويــالت جديدة للصحــة
ــز النهــج المتعــدد  ــادرة »ال حيــاة ضائعــة« مــن أجــل توســيع نطــاق العــالج وتعزي منظمــة العمــل ضــد الجــوع )ACF( هــي جــزء مــن مب
القطاعــات فــي مكافحــة ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم )SAM(. وللحــد من وفيــات األطفال تهدف منظمــة العمل ضد الجــوع )ACF( إلى 
تعزيــز الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة في اســتجابات ســوء التغذية الحــاد الوخيم )SAM( واعتمــاد نهج دمج التغذيــة، والمياه، 

والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي هــذه الحملــة. 
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SHARE واتحاد شير WaterAid الصندوق 21: تقرير المكونات المفقودة- ووتر أيد

حلــل تقريــر »المكونــات المفقــودة« الصــادر مــن ِقبــل ووتــر أيــد وشــير )WaterAid and SHARE( 13 بلــدًا وذلــك من أجل فهم مدى تنســيق 
التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة ودمجهــا فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة المعنيــة.  واســتنادًا إلــى نتائــج هــذا 

البحــث واســتكماله باألدلــة والخبــرات القائمــة ظهــرت خمــس نتائــج رئيســية:

يتفــاوت دمــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة مــع التغذيــة بشــكل كبيــر؛ إذ تعتــرف جميــع الخطــط والسياســات الغذائيــة   1
التــي تــم تحليلهــا بأهميــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لكــنَّ درجــة دمــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 

ضمــن الخطــط مــن حيــث األهــداف، والغايــات، والتدخــالت، والمؤشــرات تختلــف اختالفــً كبيــرًا عبــر البلــدان. 

دمــج التغذيــة فــي الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة محــدود. هنــاك عــدد قليــٌل جــدًا مــن خطــط الميــاه، والصــرف الصحــي،   2
والنظافــة العامــة التــي تشــير إلــى التغذيــة أو تحــدد فــرص الدمــج مــع برامــج وحمــالت التغذيــة والصحــة. واالســتثناء مــن ذلــك كان فــي 

ليبيريــا. 

3 مقيــاس واحــد ال يصلــح للجميــع: ال يوجــد مخطــط واحــد لكيفيــة إدراج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي خطــط التغذيــة، 
وال لكيفيــة جعــل برامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة أكثــر حساســية للتغذيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك فيمكــن أن يســاعد 
ُهــج الرئيســية فــي دفــع عجلــة التقــدم إلــى األمــام. علــى ســبيل المثــال: يمكــن تحقيــق درجــة أعلــى مــن  النظــر فــي بعــض المبــادئ والنُّ
ــً  ــر ضعف ــكانية األكث ــات الس ــتهداف الفئ ــة الس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــج المي ــم برام ــالل تصمي ــن خ ــة م ــج المترابط النه
مــن ناحيــة التغذيــة، و/ أو تحديــد الفــرص لدمــج األنشــطة مثــل تلــك التــي تتعلــق بالســلوكيات مــن قبيــل النظافــة الشــخصية والغذائيــة 

والرضاعــة الطبيعيــة.

4 نهــج االســتمرارية: ينبغــي النظــر إلــى العمــل المشــترك علــى أنــه سلســلة متصلــة، بدرجــات أو مقاربــات مختلفــة للتعــاون. فــي حــده األدنى، 
قــد ينطــوي ذلــك ببســاطة علــى تشــارك المعلومــات، أمــا فــي فــي حــده األقصــى فيمكــن أن يبــدو هــذا األمــر أشــبه ببرنامــج مدمج.

ــة  ــط المدمج ــم الخط ــب دع ــدة. يج ــة جي ــرد خط ــن مج ــر م ــج أكث ــاح البرام ــيتطلب نج ــة: س ــت كافي ــا ليس ــط وحده ــات والخط 5 السياس
بتمويــل كاٍف، وأن يكــون هنــاك تنســيق فعــال وتتبــع للنتائــج فــي الوقــت المناســب، وكذلــك ال بــد مــن وجــود العمليــات واآلليــات 

ــوزارات. ــن ال ــترك بي ــل المش ــم العم ــة لدع ــية القوي المؤسس

وثيقة منتدى بون للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 2015: ½
 http://us4.campaignarchive2.com/?u=bc3ae3e513afc6e13bf46bfd1&id=6cb41c5326&e=b3

6d315311 

½ www.generation-nutrition.org  :للمزيد حول حملة جيل التغذية
فيديو الصرف الصحي والتغذية »دعونا نكسر الحلقة المفرغة« :  ½

www.youtube.com/watch?v=yWIr-eJ3FAs

نشرة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والتغذية:   ½
http://www.generationnutrition.org/sites/default/files/editorial/generation_nutrition_factsheet_no._1_

wash.pdf

½   /http://www.nowastedlives.org   :»للمزيد من المعلومات حول »ال حياة ضائعة
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خطط التغذية الوطنية
ما مدى جودة دمج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة؟

المفتاح:

المياه، والصرف الصحي، والنظافة في 
تحليل الخلفية.

جميع المكونات الثالثة للمياه، والصرف 
الصحي، والنظافة تم تضمينها.

هدف المياه، والصرف الصحي، والنظافة 
الذي تم تضمينه.

أنشطة المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة التي تم تضمينها.

تدخالت المياه، والصرف الصحي، 
والنظافة الشاملة.

أدوار المياه، والصرف الصحي، والنظافة 
ومسؤولياتها التي تم تحديدها.

أهداف المياه، والصرف الصحي، والنظافة 
ومؤشراتها التي تم تضمينها.

الميزانية المخصصة ألنشطة المياه، 
والصرف الصحي، والنظافة.

الوزارة المشتركة في تخطيط المياه، 
والصرف الصحي، والنظافة.

الهياكل وآليات التنسيق و/ أو مجموعات 
المراجعة تتضمن الوزارة المعنية بالمياه، 

والصرف الصحي، والنظافة.

% من السكان لديهم صرف صحي »محسن«

% من األطفال دون سن الخامسة مصاب بالّتقزم.

% من السكان لديهم مياه »محسنة«

الحاجات غير 
المعروفة

دمج جيدجزئي في تحسن



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه، والصرف
الصحي، والنظافة العامة 136

االلتزامات والمبادرات العالمية 
ــاه،  ــة، والمي ــة بالتغذي ــرى المتعلق ــة األخ ــات العالمي ــن االلتزام ــدد م ــاك ع ــتدامة )SDGs( هن ــة المس ــداف اإلنمائي ــى األه ــًة إل إضاف
ــج  ــز دم ــية لتعزي ــق اإلرادة السياس ــرة وخل ــود المناص ــً لجه ــكل أساس ــن أن تش ــي يمك ــة الت ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص

ــة: ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي التغذي
ــع، واألطفــال الصغــار الــذي اعتمدتــه الــدول  ½ ضَّ القــرار رقــم 65/ 6 بشــأن خطــة التنفيــذ الشــاملة لتغذيــة األمهــات، والرُّ

فــي جمعيــة الصحــة العالميــة فــي عــام 2012. دعــا القــرار إلــى اتخــاذ إجــراءات مشــتركة بشــأن الصحــة، والغــذاء، والقطاعــات 
ــرة 2012  -  ــة العالميــة للفت ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، ووضــع ســتة أهــداف للتغذي األخــرى بمــا فــي ذلــك المي

226 .2025
مؤتمــر القمــة العالمــي لألغذيــة 2002 الــذي أقــر بأهميــة الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لتحقيــق أمــن الطعــام  ½

ــن الغذائي.227 واألم
ــي  ½ ــهال الت ــوي واإلس ــاب الرئ ــن االلته ــة م ــف للوقاي ــة واليونيس ــة العالمي ــة الصح ــة لمنظم ــل العالمي ــة العم خط

ــق  ــرى لتحقي ــية األخ ــالت األساس ــة والتدخ ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــالت التغذي ــن تدخ ــمل كاًل م تش
الهــدف العالمــي المتمثــل فــي القضــاء علــى االلتهــاب الرئــوي واإلســهال الــذي يمكــن الوقايــة منــه فــي مرحلــة الطفولــة 

ــام 2025. 228 ــول ع بحل
اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تحــث الــدول علــى ضمــان »توفيــر المــواد المغذيــة المالئمــة وميــاه الشــرب النظيفــة« مــن أجــل  ½

مكافحــة األمــراض ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال. 229
اإلســتراتيجية العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة بشــأن الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، واألمــراض  ½

ــة  ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــال المي ــي مج ــة ف ــود المبذول ــز الجه ــى تعزي ــو إل ــي تدع الموســمية المهملــة الت
ــة  ــج الغذائي ــرًا بالنتائ ــً مباش ــط ارتباط ــا مرتب ــيا؛ فكالهم ــة وداء البلهارس ــة بالترب ــدوى المنقول ــل: الع ــراض؛ مث ــة األم لمكافح

ــيئة. 230 الس
إطــار عمــل المؤتمــر الدولــي الثانــي المعنــي بالتغذيــة الــذي اعتمدتــه الــدول فــي المؤتمــر الــذي أقيــم فــي عــام 2014.  ½

يتضمــن اإلطــار 60 إجــراًء مــن »اإلجــراءات الموصــى بهــا« لتحســين التغذيــة، بمــا فــي ذلــك ثالثــة فــي مجــال الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة.

نتــج عــن المؤتمريــن الدولييــن األول والثانــي المعنييــن بالتغذيــة اللذيــن ُعقــدا فــي عامــي 1992 و2014 علــى التوالــي تســُع  ½
إســتراتيجيات للبلــدان لحمايــة الرفــاه الغذائــي وتعزيــزه بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف الصحــي. 231

ــاه،  ــة، والمي ــج التغذي ــرة لدم ــود المناص ــة وجه ــط الوطني ــات التخطي ــم عملي ــن دع ــة يمك ــات العالمي ــك االلتزام ــى تل ــًة إل وإضاف
ــراكة  ــة )SUN(، وش ــاق التغذي ــيع نط ــادرة توس ــل: مب ــة؛ مث ــات عالمي ــالل منص ــن خ ــة م ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح والص

.)SWA( الصــرف الصحــي والمــاء للجميــع

)SUN( مبادرة توسيع نطاق التغذية )1
هــي حركــة تأسســت فــي عــام 2010 علــى مبــدأ أن جميــع النــاس لديهــم الحــق فــي الطعــام والتغذيــة 
الجيــدة، وتقاســم األعضــاء فيهــا الفهــم بــأن العديــد مــن العوامــل تؤثــر فــي التغذيــة. وكجــزء مــن 
الجهــود الجماعيــة عمــل كلٌّ مــن الحكومــات، والمجتمــع المدنــي، واألمــم المتحــدة، والجهــات 
ــر  ــرة وغي ــباب المباش ــاة األس ــع مراع ــة، م ــين التغذي ــى تحس ــً عل ــن مع ــركات، والباحثي ــة، والش المانح
ــدان  ــك البل ــادة تل ــل ق ــة؛ إذ جع ــذه الحرك ــي ه ــة ف ــترك 56 دول ــً تش ــة. حالي ــص التغذي ــرة لنق المباش

ــة. ــة إلــى التصــدي لنقــص التغذي ــة للجهــود الرامي األولوي
ــج  ــذ البرام ــركاء لتنفي ــع الش ــاون م ــة والتع ــات الصحيح ــع السياس ــى وض ــدان إل ــعى البل تس
ــرأة  ــن الم ــأن: تمكي ــذا الش ــي ه ــة ف ــات الجوهري ــن الموضوع ــة«. م ــاق التغذي ــيع نط ــل »توس ــن أج ــوارد م ــة الم وتعبئ

ــة. ــين التغذي ــرص لتحس ــن الف ــوم م ــذة الـــ1000 ي ــة أو ناف ــرة الحرج ــالل الفت ــالت خ والتدخ
إلــى جانــب بلــدان مبــادرة توســيع نطــاق التغذيــة )SUN( تأتــي شــبكات مبادرة توســيع نطــاق التغذيــة )SUN( فــي طليعة 
ــم  ــاون تدع ــن التع ــد م ــز المزي ــوارد، وتعزي ــة الم ــيق، ومواءم ــادة التنس ــالل زي ــن خ ــادرة؛ فم ــن المب ــود ضم ــز الجه تحفي
الشــبكات جــداول أعمــال للتغذيــة تكــون أكثــر اتســاقً علــى الصعيــد العالمــي وعلــى الصعيــد الُقطــِري. علــى الصعيــد 
الوطنــي يدعــم أعضــاء شــبكات المبــادرة الحكومــات الوطنيــة مــن خــالل المشــاركة فــي منصــات أصحــاب المصلحــة 
المتعدديــن ومواءمــة األنشــطة مــع األهــداف الوطنيــة مــن خــالل ُأطــر النتائــج المشــتركة. وقــد التــزم مــا يزيــد علــى 2000 
منظمــة بدعــم الخطــط الوطنيــة. تتخــذ أمانــة المبــادرة مــن سويســرا مقــرًا لهــا، وتدعمهــا ماليً مؤسســة بيــل وميليندا 
غيتــس فــي كنــدا، واالتحــاد األوروبــي، وفرنســا، وألمانيــا، وآيرلنــدا، وهولنــدا، والمملكــة المتحــدة. يكمــن النجــاح الكبيــر 
للمبــادرة فــي دمــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي إســتراتيجيات التغذيــة الوطنيــة للبلــدان 

http://scalingupnutrition.org .التــي تعتمــد المبــادرة
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)SWA( 2 - شراكة الصرف الصحي والماء للجميع
هــي شــراكة عالميــة تضــم أكثــر مــن 100 حكومــة ُقطِريــة، ووكاالت دعــم خارجيــة، ومنظمــات 
والعمــل،  السياســية  القيــادة  لتحفيــز  معــً  يعملــون  آخريــن  إنمائييــن  وشــركاء  مدنــي،  مجتمــع 
وتحســين المســاءلة، واســتخدام المــوارد الشــحيحة علــى نحــو أكثــر فاعليــة. يعمــل الشــركاء علــى 
تحقيــق رؤيــة مشــتركة للوصــول الشــامل إلــى المــاء اآلمــن والمرافــق الصحيــة المالئمــة. وهــي ُتعــد 

منبــرًا للعمــل المنســق بحيــث يمكــن للشــركاء التعــاون علــى الصعيــد العالمــي، واإلقليمــي، والوطنــي، فــي ثالثــة مجــاالت ذات 
أولويــة؛ هــي:

1 زيادة إعطاء األولوية السياسية.
2 تعزيز تطوير قاعدة أدلة قوية.

3 تقوية عمليات التخطيط الوطنية التي تقودها الحكومة.
ــد بهــا فــي  كمــا أنهــا منصــة لتقويــة المســاءلة المتبادلــة: وتتمثــل فــي مراقبــة التقــدم الُمْحــَرز فــي االلتزامــات التــي تــم التعهُّ

اجتماعــات الشــراكة الرفيعــة المســتوى، وُتعــد بمنزلــة اآلليــة الرئيســية التــي تتبعهــا الشــراكة فــي تعزيــز المســاءلة المتبادلــة.
وهــي منصــٌة للحــوار الرفيــع المســتوى: إذ يشــارك شــركاء فــي العمليــات السياســية القائمــة للدعــوة إلــى تقديــم المزيــد مــن 
االهتمــام والمــوارد للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة علــى المســتويين الوطنــي والعالمــي. تــم تصميــم الحــوار الرفيــع 
المســتوى بشــأن االلتزامــات بشــكل يمكنــه مــن تشــجيع الحــوار السياســي المســتمر علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي، ويركــز 
علــى تحقيــق النتائــج علــى األرض. تعقــد الشــراكة اجتماعــً رفيــع المســتوى كل ســنتين يقــوم فيــه المانحــون والــوزراء بجدولــة 

االلتزامــات التــي حددوهــا خــالل عمليــة حــوار االلتزامــات الرفيــع المســتوى.
ــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة: مــن خــالل  وهــي منصــة لتنفيــذ جــدول أعمــال فاعليــة المعونــة فــي قطــاع المي
االنضمــام إلــى الشــراكة يتفــق الشــركاء علــى االلتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة التــي تتعلــق بهــا، والتــي تســتند إلــى حــدٍّ كبيــر إلــى 

232 .Accra Agenda for Action ــرا ــل أك ــج عم ــة وبرنام ــة المعون ــأن فاعلي ــس بش ــالن باري إع
يــؤدي إعــداد التزامــات االجتمــاع رفيــع المســتوى ومراقبتــه إلــى جمــع أصحــاب المصلحــة معــً علــى المســتوى الوطنــي لمعالجــة 
العقبــات األساســية التــي تعرقــل التقــدم. يتــم ذلــك باســتخدام قاعــدة أدلــة أقــوى لضمــان أن تكــون االســتثمارات أكثر اســتهدافً 
قــت  لألشــخاص واألماكــن المناســبة. وقــد عــززت العمليــة الحــوار علــى المســتوى الُقطــِري كمــا عــززت التنســيق بيــن الــوزارات وحقَّ

التماســك بيــن الحكومــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن. 
 http://sanitationandwaterforall.org

الصندوق 22: مبادرة ألمانيا الخاصة »عالم واحد دون جوع« 

عملــت هــذه المبــادرة التــي أطلقهــا الوزيــر االتحــادي الدكتــور غيــرد مولــر علــى تأســيس مكانــة أساســية لهــا فــي المســاعدة اإلنمائيــة األلمانية 
ــج  ــج مدم ــذ نه ــة تنفي ــوع. وبغي ــة الج ــي مكافح ــهم ف ــة تس ــرة ومتنامي ــتثمارات كبي ــج اس ــدم البرنام ــرى. يق ــز األخ ــاالت التركي ــوازاة مج بم
ــي،  ــي والغذائ ــف الصح ــك التثقي ــي ذل ــا ف ــة بم ــدة والقائم ــطة الجدي ــن األنش ــج بي ــع البرنام ــي، يجم ــن الغذائ ــة واألم ــام إزاء التغذي ــكل ت بش

والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، التــي هــي عنصــر حاســم فــي إســتراتيجية المبــادرة.
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إعداد البرامج
تحديد الهوية

دورة إدارة المشروع
(مشروع المفوضية ا	وروبية، المبدأ التوجيهي ٢٠٠٤)

التشكيل والصياغة

التمويل

التنفيذ والمراقبة
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1-إعداد البرامج 
مثال للتقويم الموسمي المدمج

الباكستانالبلد:

مقاطعة دادوالقاعدة/ المنطقة:

2013العام:

كانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطكانون الثاني

التباينات الموسمية للجوع وسوء التغذية في المجتمع، فيما يخص:

فجوة الجوع

انتشار سوء التغذية الحاد

سمات كل موسم:

مرتفعرياح موسميةمرتفعالموسم المطري/ الرياح الموسمية

باردةقصوى48مرتفعةقصوى+ 50+ 50باردةقصوىدرجة الحرارة

الرياح

نقص مياه الري

منطقة جوهي )جافة - بعلية(

مناطق أخرى - مروية

نقص مياه الشرب

منطقة جوهي )جافة – بعلية(

مناطق أخرى - مروية

مجمع أمطار جوهي واندوسحالة الطرق/ المسائل التي تتعلق بالسفر

قمحوقت الحصاد )المواد الغذائية األساسية(

خضراوات فليفلة بندورة دوار الشمسوقت الحصاد )الفاكهة والخضراوات
فاصولياءبطاطافاكهةوفاكهة

مرتفعإنتاج/ توفر األلبان 

أرزقمحارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية

انخفاض القوة الشرائية

جمع األرزحصاد القمحفرص العمل اليومي

رياح موسمية يذهبون إلى المناطق المرويةللحصادالحركات الموسمية للسكان

حدوث المخاطر التي تتعلق بالمناخ بشكل موسمي

الجفاف

الفيضانات

الرياح الموسمية

الكوارث في آخر 4 سنوات

حدوث المخاطر الموسمية األخرى:

ارتفاع معدالت وفيات األطفال

اإلسهال

المالريا والكوليرا

أمراض الجلد والجرب

اآلفات

أمراض الحيوانات

الحصبة

متعهدو الرعاية

غرس األرز غير المقشورحصاد األرز غير المقشورحصاد القمحالمشغولية الدائمة/ ارتفاع عبء العمل على النساء

األنشطة الموسمية إلستراتيجيات المعيشة الرئيسية في المجتمع مع وضع الفروق بين الجنسين في الحسبان:

بيع المواشيالمواشي للرجال

النساء يقمن بأغلب أعمال المواشيالمواشي للسيدات

ممنوعممنوعمرتفعمرتفعالصيد للرجال- في كل مكان

ممنوعممنوعمرتفعمرتفعالصيد للسيدات – في بحيرة مونشير فقط

جمع حطب الوقود – للرجال، والنساء، واألطفال

قليلةقليلةقليلةقليلةقليلةقليلةالحرف اليدوية للرجال

الحرف اليدوية للنساء

العمل اليومي خارج المجتمع للرجال – الحصاد 
وجمع القطن، المقاطعات المجاورة

مرويمروي وبعليبعلي

بنود متنوعة

العيدالعيدالعطالت والمهرجانات

حفالت الزفاف

الرسوم فصول المدرسة/ رسوم المدرسة
مغلقمغلقمغلقوالقبول

الصراعات بين القبائل أو ضمن المجتمع

متعلقة بحصاد القمحالحرائق

المصدر: العمل ضد الجوع، الباكستان 2013
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مثال لرسم خرائط إستراتيجية للتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

تقزم متوسط الدرجة، ولكن يوجد وصول جيد للمياه والصرف الصحي، كما أن مستويات ا�سهال منخفضة.
 ابحث عن العوامل ا�خرى المؤثرة؛ أي ا�من الغذائي، والممارسات الغذائية، وممارسات الرعاية... إلخ.

نيامي وأجاديز؛ إذ يوجد على ا�قل نسبة
 ٥٠٪ من الوصول إلى الماء والصرف 

الصحي، ويوجد أيض§ نسبة منخفضة من 
ا�سهال والّتقزم المتوسط الدرجة.

مستويات الوصول إلى الماء ا©من والصرف 
الصحي المحسن منخفضة في أجزاء عديدة 

من النيجر، كما ُتظِهر جميع المناطق 
مستويات منخفضة إلى متوسطة من 

ا�سهال. من المحتمل أن تكون مستويات 
الّتقزم متباينة في هذه المناطق الحتمال 
ارتباطها بمستويات مختلفة من ا�سباب 
ا�خرى الكامنة التي تتعلق بسوء التغذية.

حدود المقاطعة

٪ ١٥٫١ – ٣٠
٪ ٣٠٫١ – ٤٥
٪ ٤٥ <

% ١٥٫١ – ٣٠

% ٣٠١ – ٤٥

% ٤٥<

% ٢٥٫١ – ٥٠

% ٥٠٫١ – ٧٥

% ٧٥٫١ – ١٠٠

% ٠٫٢٥

% ٢٥٫١ – ٥٠

% ٥٠٫١ – ٧٥

% ٧٥٫١ – ١٠٠

أجاديز

تاهوا

دوسو

تيال بيري

نيامي

ديفال

زندار

مرادي

الّتقزم 

الوصول إلى مصدر الماء 
المحسن

ا�سهال

الوصول إلى الصرف 
الصحي المحسن

المصدر: منظمة إنقاذ الطفل، النيجر 2000

الخريطة 5: النيجر، 2000: الّتقزم، واإلسهال، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة`
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2. التحديد
)MIRA( التقييم السريع األولي المتعدد القطاعات

ــوارئ.  ــة الط ــي حال ــي تل ــى الت ــابيع األول ــالل األس ــتراتيجية خ ــانية اإلس ــات اإلنس ــد األولوي ــدف تحدي ــم به ــذا التقيي ــم ه ــم تصمي ت
ــة  ــات المتاح ــل المعلوم ــى أفض ــتند إل ــة تس ــة األزم ــذ بداي ــقة من ــة متناس ــورة تنفيذي ــع ص ــي وض ــه ف ــية ل ــدة الرئيس ــل الفائ تتمث
ــر عــن هــذه الصــورة مــن خــالل منتجيــن مــن المنتجــات الرئيســية: تعريــف الســيناريو  ــة. يتــم التعبي مــن المصــادر األوليــة والثانوي
األولــي الــذي يصــدر بعــد 12 ســاعة مــن بدايــة الكارثــة، وتقريــر التقييــم الســريع األولــي المتعــدد القطاعــات )MIRA( الــذي يصــدر 
بعــد أســبوعين. وهــو يتســق مــع التوجيهــات التشــغيلية الصــادرة عــن اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )IASC( بشــأن 
التقييمــات فــي األزمــات اإلنســانية، التــي تدعــو إلــى تنفيــذ تقييــم مشــترك خــالل المرحلتيــن األولييــن مــن حــاالت الطــوارئ، ومــن 

بعــد ذلــك مــن أجــل تنســيق التقييمــات المتعمقــة للــوكاالت والمجموعــات.
هــذا التقييــم هــو الخطــوة األولــى فــي اســتجابة الفريــق اإلنســاني لحالــة الطــوارئ فــي بلــد مــا. واســتنادًا إلــى النتائــج التــي يتــم 
التوصــل إليهــا يمكــن للجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني وضــع خطــة إســتراتيجية مشــتركة، وتحريــك المــوارد، ومراقبــة 
ــتجابة  ــروعات االس ــم مش ــن تصمي ــة ع ــات مفصل ــم معلوم ــدم التقيي ــع أن يق ــي توق ــك، ال ينبغ ــع ذل ــتجابة. وم ــة واالس الحال
المحليــة. ينبغــي أن يتــم تنفيــذ هــذا التقييــم مــن ِقبــل فريــق مــن أخصائيــي الطــوارئ يضــم مختصيــن فــي التقييــم والقطاعــات 
يعملــون فــي مختلــف المجموعــات أو القطاعــات الموجــودة فــي البلــد لضمــان إدراج المعرفــة المحليــة فــي النتائــج. قــد يكــون 

هنــاك حاجــة لدعــم مــن المكتــب الرئيســي أو اإلقليمــي، ويعتمــد ذلــك علــى حجــم حالــة الطــوارئ.
ــا،  ــة، وتصنيفه ــة واألولي ــات الثانوي ــات والبيان ــع المعلوم ــالل جم ــن خ ــات م ــد االحتياج ــه تحدي ــارًا لتوجي ــم إط ــذا التقيي ــرح ه يقت
ــم  ــر التقيي ــاذج تقري ــاس نم ــك أس ــدي« وكذل ــيناريو التمهي ــف الس ــاس »تعري ــار أس ــذا اإلط ــكل ه ــة. يش ــورة منهجي ــا بص وتحليله
الســريع األولــي المتعــدد القطاعــات/ المجموعــات. يقــدم »تعريــف الســيناريو األولــي« وتقريــر التقييــم الســريع األولــي المتعــدد 
ــداء  ــي الن ــدي« ف ــيناريو التمهي ــف الس ــي إدراج »تعري ــوارئ. ينبغ ــاالت الط ــن ح ــة م ــرات الحرج ــي الفت ــم ف ــج التقيي ــات نتائ القطاع
العاجــل األولــي، فــي حيــن ينبغــي إدراج النتائــج الرئيســية لتقريــر التقييــم الســريع األولــي المتعــدد القطاعــات فــي لوحــة 

ــات. ــا االلتماس ــتند إليه ــي تس ــة الت ــراز األدل ــح إلب ــداء المنق ــي الن ــانية وف ــات اإلنس المعلوم
يقــوم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( بتنســيق عمليــة التقييــم، ودعــم تجميــع البيانــات الثانويــة مــن مختلــف 
ــب  ــانية. إذا كان مكت ــؤون اإلنس ــق الش ــم/ منس ــق المقي ــن المنس ــة ع ــات بالنياب ــر إدارة المعلوم ــات، وتوفي ــات/ القطاع المجموع
تنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA( غائبــً أو غيــر قــادر علــى أداء هــذه المهمــة يجــوز للمنســق المقيم/ منســق الشــؤون اإلنســانية 

أن يفــوض وكالــة أخــرى بذلــك.

 )MIRA( /يبلغ عدد صفحات دليل التقييم السريع األولي المتعدد القطاعات
20 صفحة مع خمسة مرفقات إضافية تتضمن معلومات داعمة:
/https://interagencystandingcommittee.org/system/files

mira_manual.pdf_14_2112/legacy files

دليل 

التقييم السريع األولي متعدد 
القطاعات

تعديل يوليو 2015
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Link-NCA التقرير النهائي الخاص بـــــــ

مارس – يوليو ٢٠١٥
مناطق المعيشة الزراعية - الرعوية 

والمختلطة
مقاطعة غرب بوكوت، كينيا

LINK-NCA  - )تحليل السببية الغذائية(
ُتعــد عمليــة Link-NCA التــي تــم تطويرهــا مــن ِقبــل منظمــة العمــل ضــد الجــوع واللجنــة العلميــة فــي عــام 2010 أداًة تحليليــة 
يمكــن أن تســاعد فــرق التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي وضــع رؤيــة مدمجــة ومشــتركة للعوامــل 
ــي،  ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــي التغذي ــن قطاع ُل كلٌّ م ــكِّ ــل. ُيَش ــي العم ــة ف ــا األولوي ــة وإعطائه ــص التغذي ــة بنق المتصل
والنظافــة العامــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن مجــاالت التقييــم والتحليــل التابعــة لتحليــل الســبيبة الغذائيــة )NCA(؛ إذ تـــبرز العالقــات بيــن 
االثنيــن فــي هــذه العمليــة. ُتعــد Link-NCA دراســة منظمــة وتشــاركية وشــمولية تقــوم على اإلطار الســببي لليونيســف من أجل 

إثبــات صحــة الســببية الغذائيــة فــي الســياق المحلــي. وهــي تتصــف بمــا يلــي:
»منظمة«: يتم تحديد خطوات المنهجية بدقة، وتم اختبارها جميعً في الميدان. ½
»تشــاركية«: توفــر الدراســة فرصــة حقيقيــة للخبــراء التقنييــن الوطنييــن، والنســاء مــن المجتمــع، وأصحــاب المصلحــة اآلخرين  ½

ذوي الصلــة للتعبيــر عــن آرائهــم بشــأن ســببية نقــص التغذيــة، ومناقشــة النتائــج النهائيــة للدراســة، واســتعراضها، والتحقــق 
مــن صحتهــا.

ــي،  ½ ــج القطاع ــب النه ــي لتجنُّ ــد العالم ــى الصعي ــة عل ــببية الغذائي ــل الس ــي تحلي ــة ف ــص التغذي ــة نق ــم دراس ــاملة«: ت »ش
ولتعزيــز القــدرة علــى تحديــد العالقــات بيــن عوامــل الخطــر. ليــس مــن الممكــن أن نفهــم الســببية الغذائيــة إذا نظرنــا فقــط 

إلــى األمــن الغذائــي وأمــن الطعــام مثــاًل، بــل ينبغــي النظــر إلــى جميــع مكونــات النظــام.
»قائمــة علــى أســاس اإلطــار الســببي لليونيســف«: تســتخدم منهجيــُة تحليــل الســببية الغذائيــة إطــاَر اليونيســف لتحديــد  ½

عوامــل الخطــر المحتملــة أو مســارات نقــص التغذيــة.
»تقــوم ببنــاء قضيــة الســببية«: تكمــن الممارســة األساســية لدراســة تحليــل الســببية الغذائيــة فــي تحديــد فرضية الســببية  ½

ــة:  ــات المختلف ــادر المعلوم ــل مص ــة بتحلي ــببية الغذائي ــل الس ــف تحلي ــوم موظ ــذا يق ــة؛ وله ــب األهمي ــب ترتي ــا حس وترتيبه
ر دور المــرأة فــي المجتمــع،  المنشــورات العلميــة وغيــر الرســمية والمعلومــات الصــادرة عــن الخبــراء الوطنييــن، وكيفيــة تصــوُّ
ــة،  ــببية الغذائي ــل الس ــف تحلي ــوم موظ ــك يق ــى ذل ــاًء عل ــمي. وبن ــم الموس ــير التقوي ــرة، وتفس ــة األس ــح معيش ــج مس ونتائ

والخبــراء التقنيــون، والنســاء مــن المجتمــع المحلــي بعــرض الســببية الغذائيــة، وتفســيرها، والتحقــق مــن صحتهــا.
ــو  ½ ــة ه ــذه المنهجي ــن ه ــرض م ــر. والغ ــكان آلخ ــن م ــة م ــص التغذي ــباب نق ــف أس ــا تختل ــً م ــي«: غالب ــياق المحل ــي الس  »ف

تجــاوز نطــاق التدخــالت العامــة والوصــول إلــى األســباب المحــددة فــي الســياق مــن أجــل اقتــراح حلــول مناســبة. فعلــى ســبيل 
المثــال، يمكــن أن تكــون موســمية نقــص التغذيــة مختلفــة جــدًا فــي منطقــة معيشــية ألخــرى. ولذلــك، فــإن تحليــل الســببية 

الغذائيــة ال يمثــل عرضــً إحصائيــً لســببية التغذيــة يمكــن تعميمــه علــى المســتوى الوطنــي.

:Link-NCA دراسات ومنهجيات

/http://www.linknca.org
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3. التشكيل
مثال لشجرة مشروع التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

 
 

قلة الوصول إلى المياه ا�منة 
ي النظافة العامة  وتردِّ

وممارسات الصرف الصحي

نقص المعرفة

ارتفاع عبء العمل على 
النساء

 ممارسات الرعاية السيئة

انخفاض التغطية بالتغذية 
التكميلية واللقاحات

ارتفاع معدل انتشار 
التهابات الجهاز 
التنفسي الحادة

سوء الوصول إلى المرافق 
الصحية واالستفادة منها 

(ا�سعار والمسافات)

استخدام ا�عشاب التقليدية 
كعالج (وهي تسبب القيئ 

وا©سهال)

هدف المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة.

أولويات إجراءات المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة.

إجراء ثانوي للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة.

ارتفاع معدل انتشار ا�مراض بين ا�طفال
سوء استخدام 

الناموسيات 

ضعف الجهاز المناعي

نقص/ فقدان المغذيات 
المستهلكة (الزنك، 

ا�نيميا ...)
نقص التغذية لدى ا�طفال

ارتفاع معدل انتشار 
ا©سهال

ارتفاع معدل انتشار 
المالريا

ارتفاع معدل انتشار 
االختالل الوظيفي 

المعوي البيئي 

دور النوع االجتماعي:
مسؤولية رعاية ا�طفال تقع 

على عاتق المرأة

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، كينيا 2015
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مثال لتحليل اإلطار المنطقي لمشروع التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة
مصادر التحققالمؤشرات القابلة للتحقق منها بشكل موضوعيمنطق التدخل

ف 
د

ه
ال

ي
س

ئي
لر

ضمان أمن غذائي قصير المدى ا
للعائالت األكثر ضعفً من خالل 

نهج متعدد القطاعات.

دد
ح

لم
ف ا

د
ه

تعزيز الحالة الغذائية للسكان ال
النازحين األكثر ضعفً من خالل 

دعم البرامج المستدامة للعالج 
والوقاية من األمراض في 

إقليم السند ومقاطعة خيبر 
 )KPK(.باختونخوا

المؤشر 1: أن يحقق برنامج التغذية التغطيَة العالجية وفقً لمعايير 
الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية 

)SPHERE(. التوصيات:
القيمة المستهدفة: < 50 – 70% في المناطق الريفية، و < 70% في 

المناطق الحضرية، و <90% في حالة المخيمات.

قاعدة بيانات البرنامج ومسح التقييم شبه الكمي للوصول والتغطية 
.)SQUEAC(

المؤشر 2: النسبة المئوية )%( من االنخفاض في األمراض المنقولة عبر 
الماء )اإلسهال( في المجتمعات المستهدفة/ القيمة المستهدفة: %10.

تقرير مراقبة تأثير اإلسهال وتقييمه )DIMA( لمنظمة العمل ضد 
.)ACF( الجوع

ة 1
ج

تي
لن

معالجة نقص التغذية والحد ا
منه، وتغذية الرضع واألطفال 
الصغار)IYCF( ، وتوليد األدلة 

بشأن التغذية.

المؤشر 1: نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم 
)SAM( الذين تم فحصهم وتسجيلهم في برامج المعالجة العالجية.
القيمة المستهدفة: 9.614 من حاالت )SAM( في السند، و1،529 

.)KPK( في مقاطعة خيبر باختونخوا

قاعدة بيانات البرنامج: نظام معلومات التغذية، بطاقات مرضى 
.)OTP( العيادات الخارجية

المؤشر 2: نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط 
الذين تم فحصهم وتسجيلهم في البرامج العالجية لسوء التغذية 

.)MAM( الحاد المتوسط
القيمة المستهدفة: 18713 من حاالت )MAM( في السند، و3822 

.)KPK( في مقاطعة خيبر باختونخوا

قاعدة بيانات البرنامج: نظام معلومات التغذية، بطاقات مرضى 
.)SFP( العيادات الخارجية، وبطاقات مرضى برنامج األغذية التكميلية

المؤشر 3: نسبة األمهات الحوامل والمرضعات الالتي تم فحصهن 
وتلقين المغذيات الدقيقة. القيمة المستهدفة: 44759 في السند، 

.)KPK( و10641 في مقاطعة خيبر باختونخوا
قاعدة بيانات البرنامج، نظام معلومات التغذية. 

المؤشر 4: برنامج )CMAM( يحقق معايير )SPHERE( )بالنسب المئوية( 
بالنسبة لمعدالت اإلخراج من المستشفيات والتخلف عن العالج والوفيات.

القيمة المستهدفة: < 75 % نسبة شفاء.

قاعدة بيانات البرنامج، نظام معلومات التغذية، بطاقات مرضى 
العيادات الخارجية )OTP(، وبطاقات مرضى برنامج األغذية التكميلية 

)SFP(، التقارير النهائية والمؤقتة.

المؤشر 5: نسبة األمهات الحوامل، والمرضعات، ومقدمي الرعاية الذين 
يحضرون جلسات االستشارات الصحية والغذائية واستشارات تغذية 

الرضع واألطفال الصغار، والذين أظهروا تحسنً في ممارسات تغذية 
الرضع واألطفال الصغار )السند(/ القيمة المستهدفة: %25.

قاعدة بيانات البرنامج، تقارير دراسة الخط األساسي وخط النهاية، 
.)KAP( دراسات ومسوحات المعرفة والمواقف والممارسات

2 
جة

تي
لن

ا

لدى السكان المستهدفين 
األكثر ضعفً إمكانية الوصول 

إلى مياه الشرب اآلمنة، 
والنظافة العامة، والصرف 

الصحي في السند ومقاطعة 
. )KPK(خيبر باختونخوا

المؤشر 1: عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بمياه آمنة وكافية 
الستخدامها في الشرب، والطهي، والنظافة الشخصية. القيمة 

المستهدفة: 32400 في السند، و10000 في مقاطعة خيبر 
.)KPK( باختونخوا

تقرير التحقق النهائي من خطة الماء ومعالجة مياه األسرة.

المؤشر 2: عدد المستوطنات البشرية الخالية من البراز البشري على 
األرضيات وحول الموقع/ القيمة المستهدفة: 20.

تقرير مسوحات المعرفة والمواقف والممارسات )KAP(، وتقرير 
التقدم الشهري لمنظمة العمل ضد الجوع، وتقارير زيارات المتابعة 

لألسرة.

المؤشر 3: النسبة المئوية )%( من السكان المستهدفين الذين أظهروا 
تحسنً في ممارسات غسل اليدين بحلول نهاية المشروع.

القيمة المستهدفة: تحسن بنسبة %30.

تقرير مسوحات المعرفة والمواقف والممارسات )KAP(، وتقرير 
التقدم الشهري لمنظمة العمل ضد الجوع، وتقارير زيارات المتابعة 

لألسرة. 

المؤشر 4: نسبة المستفيدين من التغذية في القرى المستهدفة 
ببرامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة والتي تم تغطيتها 
من قبل أنشطة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة/ القيمة 

المستهدفة: %90.

قاعدة بيانات البرنامج: قاعدة بيانات المياه، والصرف الصحي، والنظافة 
.)PQA( العامة، وتقارير التحقق من جودة البرنامج

األنشطة

تحديد األطفال الذين يعانون من نقص التغذية الحاد والذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 59 شهرًا، واألمهات، المرضعات، والحوامل وإحالتهم إلى مواقع المعالجة ذات الصلة )في 1-1
.))KPK(  السند ومقاطعة خيبر باختونخوا

2-1.))KPK(  معالجة األطفال الذين يعانون من نقص التغذية الحاد والذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 59 شهرًا )في السند ومقاطعة خيبر باختونخوا

توفير جلسات التوعية الصحية والغذائية.3-1

توفير االستشارات والدعم من أجل تغذية األطفال الصغار والرضع من خالل استشاريين متخصصين في الرضاعة الطبيعية.4-1

توفير الوصول المستدام إلى موارد المياه )السند(.1-2

توفير وصول محسن إلى الصرف الصحي المستدام )السند(.2-2

تحسين النظافة العامة وسلوكيات الصرف الصحي )السند(.3-2

4-2.)KPK( تحسين الوصول إلى موارد المياه اآلمنة الطارئة في مقاطعة خيبر باختونخوا

5-2.)KPK( تحسين الوصول إلى الصرف الصحي الطارئ للنازحين داخليً والمجتمعات المضيفة في مقاطعة خيبر باختونخوا

6-2.)KPK( جلسات تغيير السلوك المتعلق بالنظافة والصرف الصحي في مقاطعة خيبر باختونخوا

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، باكستان 2013
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مثال لإلطار الزمني لمشروعات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

المصادرالشهر 5الشهر 4الشهر 3الشهر 2الشهر 1النشاطات

النتيجة 
1

1 – دراســات الجــدوى الفنيــة إلنشــاء البنيــة التحتيــة للميــاه 
ــتهدفة أو  ــة المس ــز التغذي ــي مراك ــي ف ــرف الصح والص

إعــادة تأهيلهــا.
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الصحــي  والصــرف  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  إنشــاء   –  2
ــتهدفة أو  ــة المس ــز التغذي ــي مراك ــة ف ــة العام والنظاف

تأهيلهــا. إعــادة 
XX

التغذيــة،  مراكــز  فــي  العامــة  بالنظافــة  االرتقــاء   –  3
بمــا فــي ذلــك توفيــر المــواد )مــن أجــل صناديــق إدارة 

ذلــك(. إلــى  ومــا  البيولوجيــة،  الطبيــة  المخلفــات 
XXXX

النتيجة 
2

مــع  الشــخصية  النظافــة  أدوات  مجموعــات  توزيــع   –  1
مقدمــي  أو  األمهــات  علــى  المــاء  معالجــة  منتجــات 
الرعايــة واألطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة بعــد 

أن يتــم تخريجهــم مــن مراكــز العــالج بنجــاح.

XXXXX

2 - االرتقــاء بالنظافــة العامــة فــي المجتمعــات المتضــررة 
XXمــن ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة.

الذيــن  المجتمــع  وقــادة  للرجــال  التوعيــة  أنشــطة   –  3
لهــم تأثيــر فــي النســاء مــن أجــل إشــراكهم بشــكل 

كامــل فــي العمليــة.
XX

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، 2013



 الدليل العملي لدمج التغذية، والمياه،
والصرف الصحي، والنظافة العامة

148

مثال للهيكل التنظيمي لمشروعات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

 

مدير المشروع

الخبير الميداني في 
التغذية 

مشرف المنشأة 
الصحية

المسؤولون عن فحص ممرضةممرضة
التغذية

مشرف موقع البناءمشرف موقع البناء

ُمرّوج التغذية/ النظافة 
العامة

ُمرّوج التغذية/ النظافة 
العامة

ُمرّوج الصرف الصحي

ُمدخل البيانات

مشرف الفريق المتنقلالمشرف المجتمعي

الخبير الميداني في 
المياه، والصرف الصحي، 

والنظافة العامة 

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، أفغانستان، 2015

  

المهام المهارات الرئيسية
مدير المشروع

•   التخطيط والمراقبة
•   إدارة الموظفين

•   إعداد التقارير

•   ا�دارة العامة
•   المعرفة بالتغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة 

•   ضمان الجودة الفنية للتنفيذ
•   المراقبة الفنية

•   إبالغ مدير المشروع ورؤساء ا�قسام

•   تدريب موظفي المنشآت الصحية
•   التخطيط ا�سبوعي/ الشهري وإعداد التقارير ا�سبوعية/ الشهرية

•   التعبئة المجتمعية
•   تدريب العاملين في الصحة المجتمعية

•   التخطيط ا�سبوعي/ الشهري وإعداد التقارير ا�سبوعية/ الشهرية

•   فرز وتعداد السكان
•   التخطيط ا�سبوعي/ الشهري وإعداد التقارير ا�سبوعية/ الشهرية

•   ضمان الجودة الفنية �عمال البناء الخاصة بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة

•   التعبئة المجتمعية، والمراقبة التقنية وا�بالغ

•   ضمان نشر رسائل التغذية/ النظافة العامة ا�ساسية
•   التعبئة المجتمعية

•   ضمان نشر رسائل التغذية/ النظافة العامة ا�ساسية بشأن الصرف 
الصحي

•   تيسير المبادرة المجتمعية للصرف الصحي الكلي CLTS/ إدارة المخلفات
•   التعبئة المجتمعية

•   إدخال البيانات

•   معرفة جيدة بالتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

•   معرفة جيدة بالتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

•   معرفة جيدة بالتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

•   معرفة جيدة بفرز التغذية 

•   معرفة جيدة بإنشاءات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

•   معرفة جيدة بالتغذية والنظافة العامة
•   معرفة جيدة بقطاع محدد

•   معرفة جيدة بالنظافة العامة والتغذية
•   معرفة جيدة بالصرف الصحي.

•   معرفة بالحاسوب.

الخبير الميداني في المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة خبير التغذية الميداني

مشرف المنشأة الصحية

مشرفوا الُمجتمع

مشرفوا الفريق المتنقل

مشرفوا موقع البناء

مروجوا التغذية / النظافة العامة

مروجوا الصرف الصحي

مدخلوا البيانات
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4. التمويل
مثال لخطوط موازنة مشروعات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

Aالموارد البشرية

A1الموظفون المحليون
A1.1مساعد منسق برنامج التغذية
A1.2فريق التغذية – داماتورو
A1.3فريق المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - داماتورو
A1.4فريق الدعم – داماتورو
A1.5فريق الدعم – أبوجا
A1.6فريق الدعم – مايدوجوري
A1.7فريق المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة - مايدوجوري

A2الموظفون الدوليون
A2.1فريق تنسيق الدعم – أبوجا
A2.2منسق برنامج التغذية

)INGO( تنسيق المنظمات غير الحكومية الدولية
A2.3)INGO( منسق المنظمات غير الحكومية الدولية

Bالمعدات
B1المعدات ذات القيمة المنخفضة

B1.4مولدة كهرباء – 5 كيلو فولت أمبير
B2المعدات الكاملة القيمة
B3انخفاض القيمة
Cالتوريدات والمواد

C1)IYCF( النتيجة 1: دمج منهج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع واألطفال الصغار
C1.1)MNCH( دعم أسبوعي لصحة األم، والوليد، والطفل
C1.2)OTP( تكلفة دعم برنامج عالج مرضى العيادات الخارجية
C1.3)IYCF( وتغذية الرضع واألطفال الصغار )CMAM( أنشطة منهج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد
C1.4 تنسيق برنامج التغذية، الزيارات المشتركة والمتابعة

C2النتيجة 2 – المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة
C2.1مراكز غسل اليدين ومواد النظافة العامة للمرافق الصحية
C2.2تعزيز لجنة مستخدمي المياه
C2.3التوعية بالنظافة العامة القائمة على المجتمع
C2.4)SAM( مجموعة أدوات النظافة العامة لمرضى سوء التغذية الحاد الوخيم
C2.5توفير الِبَنى التحتية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

C3)النتيجة 3 – بناء الطاقة االستيعابية )المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والتغذية
C3.1)CMAM( تدريب عمال الصحة على منهج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد
C3.2)CMAM( تدريب المتطوعين المجتمعيين على منهج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد
C3.3تدريب المتطوعين المجتمعيين على تغذية الرضع واألطفال الصغار
C3.4تدريب الُمبلغ الرئيسي
C3.5بناء القدرات في مجال المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

C4المراقبة والتقييم
C4.1المراقبة واإلبالغ عند الخط األساسي
C4.2إدخال جمع البيانات الواسع
C4.3SQUEAC مسح التقييم شبه الكمي للوصول والتغطية
C4.4KAP مسح المعرفة والمواقف والممارسات
C4.5التقييم المتعدد القطاعات

C5)النتيجة 5 – المأوى، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة )مايدوجوري، ووالية بورنو
C5.1)توزيع مجموعات المواد غير الغذائية )المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة، والمأوى
C5.2مراحيض الطوارئ

Dتكاليف التشغيل
D1.1تكاليف مكتبية
D1.2تكاليف االتصاالت
D1.3تكاليف تشغيل المركبات
D1.4النقل، واإليجار، والشحن
D1.5تكاليف تشغيل المولدات الكهربائية
D1.6)التكاليف اإلدارية )المالية والقانونية
D1.7تكاليف أخرى

)INGO( التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية
D1.8)التكاليف المكتبية: )التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية
D1.9)تكاليف االتصاالت: )التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية

D1.10)تكاليف تشغيل المركبات: )التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية
D1.11)تكاليف تشغيل المولدات الكهربائية: )التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الدولية

Eاالتصاالت، واإلبراز، واإلعالم
E1.1إبراز البرنامج

Fالتكاليف التشغيلية األخرى
F1عقود المقاولة الفرعية

F1.1شركة األمن
F1.2)ODK( االستشارات الخارجية
F1.5تحليل جودة الماء

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، نيجيريا 2015
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أمثلة للجهات المانحة الداعمة لمشروعات التغذية، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة

المفوضية األوروبية، المديرية العامة 
للحماية المدنية األوروبية والعمليات 

(ECHO) اإلنسانية

تهتــم السياســة اإلنســانية لالتحــاد األوروبــي بمعالجــة األســباب المباشــرة والكامنــة لنقــص 
التغذيــة؛ إذ تــرى المفوضيــة أن التدخــالت الغذائيــة تحتــاج إلــى تعزيــز النهــج المتعــدد القطاعــات، 
ــة  ــة بالتغذي ــداف الخاص ــى إدراج األه ــة عل ــجع اللجن ــترك. تش ــي المش ــاني واإلنمائ ــج اإلنس والنه
فــي االســتجابات اإلنســانية فــي مجــال الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة فــي ســياقات 
http://ec.europa.eu/ .األزمــات التــي يشــكل فيهــا نقــص التغذيــة مصــدر قلــق إنســاني رئيســي

echo/what/humanitarian-aid_en

منظمة األمم المتحدة للطفولة
)اليونيسف(

تعمــل اليونيســف بوصفهــا جهــة مانحــة لمشــروعات التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والنظافــة العامــة، وأيضــً بوصفهــا وكالــة منفــذة لهــا أيضــً؛ إذ ُيعــد تحســين تغذيــة الســكان 
األكثــر تعرضــً للخطــر مــن خــالل االســتثمار فــي الحصــول علــى خدمــات الصحــة، والمــاء، والصــرف 
الصحــي مبــدأً مهمــً وحيويــً بالنســبة لهــا، كمــا أنهــا تعــزز النهــج المتعــدد القطاعــات إزاء 

ــة. التغذي
/http://www.unicef.org

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
)USAID(

الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة هــي الوكالــة الحكوميــة األمريكيــة الرائــدة التــي تعمــل 
علــى إنهــاء الفقــر العالمــي الشــديد وتمكيــن المجتمعــات الديمقراطيــة الصامــدة مــن تحقيــق 
إمكانياتهــا. تدعــو إســتراتيجية المــاء والتنميــة 2013-2018 إلــى زيــادة دمــج برامــج الميــاه، والصــرف 
الصحــي، والنظافــة العامــة، واألمــن الغذائــي؛ مثــل: زيــادة فــرص الحصــول علــى خدمــات عاليــة 
الجــودة ومراعيــة للتغذيــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى المــاء، ومرافــق الصــرف الصحــي، 

ــة. ــة العام والنظاف
https://www.usaid.gov/what-we-do

الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون 
(BMZ) االقتصادي والتنمية

جعلــت الــوزارة االتحاديــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة األمــَن الغذائــي وأمــن الطعــام 
جنبــً إلــى جنــب مــع التنميــة الريفيــة مجــااًل ذا أولويــة فــي عملهــا، وأطلقــت مبــادرة خاصــة 
بعنــوان »عالــم واحــد دون جــوع«. ال تهــدف الــوزارة مــن هــذه المبــادرة إلــى معالجــة قضيــة 
الطعــام والتغذيــة فحســب ولكــن أيضــً األســباب الكامنــة وراء نقــص التغذيــة مــن خــالل إدراج 

ــتراتيجية. ــي اإلس ــم ف ــر حاس ــة كعنص ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص المي
/https://www.bmz.de/webapps/hunger/index.php#/en

مجموعة البنك الدولي

تشــمل مجموعــة »الممارســات العالميــة للميــاه« التــي وضعهــا البنــك الدولــي برنامــج الميــاه والصــرف 
الصحــي، وهــو شــراكة بيــن الجهــات المانحــة المتعــددة التــي تدعــم الفقــراء فــي الحصــول علــى خدمــات 
الميــاه والصــرف الصحــي بأســعار معقولــة وبشــكل آمــن ومســتدام. تقــوم مجموعــة البنــك الدولــي حاليــً 
بدمــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والتغذيــة، والصحــة فــي 13 مشــروعً علــى األقــل مــن 

http://www.worldbank.org/en/topic مشــروعاتها. 

)BMGF( مؤسسة بيل وميليندا غيتس

تمــول مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس )BMGF( مختلــف مشــروعات الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة، 

والتغذيــة. يشــمل النهــج الجديــد الــذي تتبعــه المؤسســة في مجــال التغذيــِة الوصوَل إلــى النســاء واألطفال 
ــن التغذيــة؛ مثــل: الرضاعــة الطبيعيــة، وتدعيــم األغذيــة، وتوســيع نطــاق البحــوث  مــع حلــول ثبــت أنهــا تحسِّ

/http://www.gatesfoundation.org .ُهــج االبتكاريــة الجديــدة فــي النُّ

المعونة البريطانية - إدارة التنمية 
)DFID( الدولية

والمراعيــة  بالتغذيــة  الخاصــة  التدخــالت   )DFID( الدوليــة  التنميــة  إدارة   - البريطانيــة  المعونــة  تدعــم 
للتغذيــة، فضــاًل عــن اســتنباط األدلــة حــول اآلثــار المترتبــة عــن تلــك التدخــالت كأســاس للعمــل، مــع التركيــز 
فــي المقــام األول علــى أول 1000 يــوم حــرج مــن الحيــاة. وتشــجع المعونــة البريطانيــة - إدارة التنميــة الدوليــة 
ــع  ــراكة م ــن بالش ــل المانحي ــالل عم ــن خ ــة م ــص التغذي ــة نق ــة لمعالج ــود عالمي ــذل جه ــى ب )DFID( عل

ــدان. ــات البل حكوم
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development 

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي 
)SIDA( الدولي

يكمــن الهــدف العــام للوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي فــي اإلســهام فــي تمكيــن 
الفقــراء مــن تحســين ظــروف معيشــتهم. تدعــم الوكالــة جنبــً إلــى جنــب مــع الجهــات المانحــة 
األخــرى مشــروعات حمايــة الطفــل، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة، والسياســات 
http://www. .االجتماعيــة فضــاًل عــن عــدة مشــروعات تغذويــة غالبــً مــا تكــون مرتبطــة بالصحــة

/sida.se/English

إدارة الشؤون العالمية التابعة 
)GAC( للحكومة الكندية

تركــز برامــج إدارة الشــؤون العالميــة التابعــة للحكومــة الكنديــة )GAC( عــلی زيــادة األمــن الغذائــي، وتحفيــز 
ــدا  ــد زادت كن ــة. وق ــم الحوكم ــباب، ودع ــال والش ــتقبل األطف ــن مس ــتدام، وتأمي ــادي المس ــو االقتص النم
عــدد البلــدان التــي تركــز عليهــا إلــى 25 بلــدًا، كمــا أنهــا تقــدم المســاعدات اإلنســانية فــي أوقــات الكــوارث، 

واألزمــات، والصراعــات الشــديدة. 
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng

الوكالة السويسرية للتعاون اإلنمائي 
)SDC( الدولي

تقــدم الوكالــة السويســرية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي )SDC( فــي إطــار الــوزارة االتحاديــة للشــؤون الخارجية 
المعونــَة اإلنســانية والتعــاون اإلنمائــي الطويــل األجــل فــي الجنــوب والشــرق. وُتعد الميــاه، والصحــة، واإلغاثة 

  https://www.eda.admin.ch/sdc .فــي حاالت الطــوارئ من بيــن القضايــا التــي تتناولهــا
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5. التنفيذ والمراقبة
قائمة مراقبة حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة للمنازل

حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في المنازل التي تؤوي مصابين بنقص 
التغذية

نعم/ ال1 -  يتم تغطية أوعية مياه شرب األطفال واستخدامها دون التعرض لخطر التلوث.

نعم/ ال2 – مياه الشرب مكلورة مع 0.3 – 1 ملجم/ لتر من الكلور الحر المتبقي، أو 0 من أشكال الكولونيات البرازية لكل 100 مل.

نعم/ ال3 - وجود نقطة لغسل اليدين )بالصابون أو مطهر آخر( لدى األسرة أو بالقرب من المنزل.

نعم/ ال4 – األمهات/ مقدمو الرعاية يعرفون األوقات الحرجة لغسل اليدين بالصابون.

نعم/ ال5 - عدم وجود براز األطفال حول المنزل، وخاصة حول األطفال الذين يعالَجون من سوء التغذية.

6 – مراحيض نظيفة مع عدم وجود البراز أو الذباب أو الروائح، وتوافر حزمة الحد األدنى للمياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في منزل ثنائي “األم/ مقدم 

الرعاية والطفل المصاب بسوء التغذية”.
نعم/ ال

نعم/ التوفر حزمة الحد األدنى من المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في منزل ثنائي “األم/ مقدم الرعاية والطفل المصاب بسوء التغذية”.

تشير اإلجابة بـ”ال” مرة واحدة فقط أو أكثر إلى أن “حزمة الحد األدنى” غير موجودة

مؤشر الوظائف األساسية على مستوى األسرة لثنائي “األم/ مقدم الرعاية والطفل المصاب بسوء التغذية”

نعم/ الهل تحتوي مياه الشرب على بقايا الكلور )اختبار العكورة NTU أقل من 20(؟

القائمــة المرجعيــة لمراقبــة حزمــة الحــد األدنــى للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة لمرضــى 
 In-patient ــة ــق الصحي ــي المراف ــول ف القب

الحد األدنى من حزمة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مراكز التغذية لمرضى القبول
1 -  هــل يمكــن الحصــول علــى ميــاه الشــرب )المكلــورة( للمرضــى والعامليــن فــي المجــال الطبــي؟ وهــل يوجــد تخزيــن 

نعم/ الللميــاه يتــالءم مــع االحتياجــات؟

2 – هــل توجــد مغســلة لليديــن يمكــن للعامليــن الطبييــن والمرضــى غســل أيديهــم فيهــا بكميــات كافيــة )فــي غــرف 
ــع(؟ ــاط التوزي ــخ، ونق ــض، والمطب ــفاء، والمراحي ــص، واالستش نعم/ الالفح

3- هل يوجد أماكن استحمام يتم صيانتها باستمرار؟
هــل تتوفــر إدارة مناســبة للنفايــات الطبيــة وغيــر الطبيــة، إضافــًة إلــى غيــاب النفايــات الطبيــة وغيــر الطبيــة الظاهرة 	 

فــي المركــز ومــا حوله؟
نعم/ ال

5- هــل يقــدم المركــز رســائل مدمجــة بشــأن الوقايــة فــي مجــال التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
نعم/ البانتظــام؟

نعم/ ال6- هل تم تدريب الموظفين على الجوانب المتعلقة بالبيئة الصحية؟

7- هــل يمكــن الوصــول إلــى خدمــات الصــرف الصحــي المحســنة التــي تفصــل بيــن الجنســين، وتفصــل أيضــً بيــن المرضــى والعامليــن 
نعم/ الفــي المنشــأة الصحيــة؟ )وهــل هــي مــزودة بنقــاط لغســل اليديــن قريبــة منهــا، وانعــدام آثــار التغــوط فــي العــراء؟(

8- مــن بيــن الموظفيــن الموجوديــن فــي مركــز التغذيــة، هــل تــم تعييــن مســؤول تنســيق لتنظيــف، وصيانــة، وتطهيــر معــدات المــاء 
والصــرف الصحــي؟ هــل المســاحات نظيفــة ويتــم تطهيرهــا؟ وهــل تتوفــر عــدة الصيانــة؟

نعم/ اليوجد الحد األدنى من حزمة المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية في مركز التغذية لمرضى القبول

تشير اإلجابة بـ«ال« مرة واحدة فقط أو أكثر إلى أن »حزمة الحد األدنى« غير موجودة 

مؤشر الوظائف األساسية

نعم/ الهل تحتوي مياه الشرب على بقايا الكلور )مقياس إيجابي على أساس شهري( في المكان حيثما يتم اختبار الشهية؟
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القائمــة المرجعيــة لمراقبــة حزمــة الحــد األدنــى للميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامة ألقســام 
مرضــى العيــادات الخارجيــة فــي المرافــق الصحية 

الحد األدنى من حزمة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مراكز التغذية لمرضى العيادات 
الخارجية

ــن  ــد تخزي ــل يوج ــي؟ وه ــال الطب ــي المج ــن ف ــى والعاملي ــورة( للمرض ــرب )المكل ــاه الش ــى مي ــول عل ــن الحص ــل يمك 1 -   ه
ــات؟ ــع االحتياج ــالءم م ــاه يت نعم/ الللمي

ــرف  ــي غ ــة )ف ــات كافي ــا بكمي ــم فيه ــل أيديه ــى غس ــن والمرض ــن الطبيي ــن للعاملي ــن يمك ــلة لليدي ــد مغس ــل توج 2 –  ه
ــع(؟ ــاط التوزي ــخ، ونق ــض، والمطب ــفاء، والمراحي ــص، واالستش نعم/ الالفح

نعم/ ال3 - هل يوجد نظام إدارة للمياه في المركز والمناطق المحيطة به مباشرة؟

4 –  هــل يقــدم المركــز رســائل مدمجــة بشــأن الوقايــة فــي مجــال التغذيــة، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة 
نعم/ البانتظــام ؟

نعم/ ال5 - هل تم تدريب الموظفين على الجوانب المتعلقة بالبيئة الصحية؟

ــراز بشــكل آمــن أو حــل  6 –  هــل يمكــن الوصــول إلــى خدمــات الصــرف الصحــي المحســنة؟ أو هــل يوجــد نظــام بديــل للتخلــص مــن الب
ــوارئ؟ ــت للط نعم/ المؤق

7 -  مــن بيــن الموظفيــن الموجوديــن فــي مركــز التغذيــة، هــل تــم تعييــن مســؤول تنســيق لتنظيــف معــدات الميــاه والصــرف الصحــي، 
نعم/ الوصيانتهــا، وتطهيرهــا؟ هــل المســاحات نظيفــة ويتــم تطهيرهــا؟ هــل تتوفــر عــدة الصيانــة؟

نعم/ الهل يتوفر الحد األدنى من حزمة المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة في مركز التغذية لمرضى العيادات الخارجية؟

تشير اإلجابة بـ«ال« مرة واحدة فقط أو أكثر إلى أن »حزمة الحد األدنى« غير موجودة 

مؤشر الوظائف األساسية

نعم/ الهل تحتوي مياه الشرب على بقايا الكلور الحر )مقياس إيجابي على أساس شهري( في المكان حيثما يتم اختبار الشهية؟

مراقبة دمج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والتغذية على مستوى المقر الرئيسي
الرصــد الســنوي للبعثــات اإلنســانية التــي طــورت إســتراتيجية الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة والتغذيــة )باللــون األزرق( 

مقابــل عينــة عشــوائية مــن البعثــات

المصدر: منظمة العمل ضد الجوع، 2016.
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6. التقييم
ــر  ــة )انظ ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي ــروع التغذي ــات مش ــرات مخرج ــة لمؤش أمثل

ــل 5( ــً الفص أيض

المؤشرالنطاق

ازدياد الدعم السياسي 
والمؤسسي لدمج المياه 

والصرف الصحي في 
برامج التغذية

وضعت الدولة خطة تغذوية وطنية تشمل المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة.	 
ــدالت 	  ــق ذات المع ــً للمناط ــتهدافً واضح ــة اس ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة للمي ــط الوطني ــمل الخط تش

ــي. ــن الغذائ ــدام األم ــة وانع ــوء التغذي ــة لس المرتفع
وجــود عــدد مــن اإلســتراتيجيات، والمبــادرات، و/ أو الشــراكات، أو االتفاقيــات الداعيــة إلــى دمــج برامــج التغذيــة، والميــاه، 	 

والصــرف الصحــي، والنظافــة.
نســبة المؤسســات المســتهدفة التــي رفعــت النفقــات المخصصــة للبرامــج المدمجــة للتغذيــة، والميــاه، والصــرف 	 

الصحــي، والنظافــة.

التخطيط واالستهداف 
المشترك

ــة 	  ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــج المي ــة وبرام ــن التغذي ــاون بي ــن التع ــغ ع ــي تبل ــتهدفة الت ــات المس ــبة المؤسس نس
ــل(. ــط العم ــات، وخط ــرارات/ السياس ــتركة، والق ــق المش ــل الوثائ ــة )مث العام

نســبة أو عــدد القــرى/ المناطــق التــي يتــم فيهــا تنفيــذ برامــج التغذيــة والتــي تشــمل عنصــرًا مــن عناصــر برنامــج الميــاه، 	 
والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.

نســبة أو عــدد القــرى/ المناطــق ذات االنتشــار المرتفــع لســوء التغذيــة الحــاد والتــي تســتهدفها أنشــطة الميــاه، والصــرف 	 
الصحــي، والنظافــة العامة.

ــي، 	  ــرف الصح ــاه، والص ــطة المي ــتهدفها أنش ــي تس ــزم والت ــع للتق ــار المرتف ــق ذات االنتش ــرى/ المناط ــدد الق ــبة أو ع نس
ــة. ــة العام والنظاف

نســبة األســر التــي لديهــا أطفــال مســجلون فــي برامــج عــالج ســوء التغذيــة الحــاد، والتــي تتلقــى حزمــة الحــد األدنــى مــن 	 
الخدمــات التــي تتضمــن عنصــرًا مــن عناصــر برنامــج الميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة العامــة.

تطوير الموارد البشرية
نســبة المنظمــات المســتهدفة التــي قامــت بتعديــل متابعــة اإلشــراف والمراقبــة لتشــمل عناصــر الميــاه، والصــرف 	 

الصحــي، والنظافــة العامــة.
عدد أخصائيي التغذية المدربين على عناصر المياه، والصرف الصحي، والنظافة العامة لكل 100000 من السكان.	 

الوصول إلى أنشطة 
البرنامج المشترك

نســبة األســر فــي المناطــق المســتهدفة التــي تشــارك فــي األنشــطة التــي يتــم فيهــا تقديــم رســائل بشــأن كلٍّ مــن 	 
ــة. ــة العام ــي، والنظاف ــرف الصح ــاه، والص ــة، والمي التغذي

ــرف 	  ــاه، والص ــة، والمي ــج التغذي ــالل برام ــن خ ــم م ــول إليه ــم الوص ــن يت ــر الذي ــن العم ــة م ــال دون الخامس ــدد األطف ع
الصحــي، والنظافــة العامــة المشــتركة.

الماء
ن.	  نسبة األسر التي تحصل على مصدر مياه محسَّ
نسبة األسر التي تخزن مياه الشرب بشكل آمن.	 
النســبة المئويــة لألســر التــي تعالــج ميــاه الشــرب الخاصــة بهــا باســتخدام تقنيــات موصــى بهــا للعــالج المنزلــي للميــاه 	 

ــتمرار. HWT باس
نسبة األسر التي لديها دراية بطريقة واحدة على األقل للعالج المنزلي للمياه.	 

الصرف الصحي
نسبة األسر التي تستخدم مرافق الصرف الصحي المحسنة.	 
نسبة األسر التي تتخلص من براز األطفال بشكل آمن.	 
نت من القضاء على ظاهرة التغوط في العراء.	  عدد القرى التي تمكَّ
نسبة األسر التي لديها مرافق صحية يمكن لألطفال واألشخاص المعوقين في األسرة الوصول إليها.	 

النظافة العامة

غسل اليدين:
نسبة األسر التي لديها مكان لغسل اليدين في المجمع.	 
نسبة األسر التي يمكن لمقدم الرعاية األساسي فيها أن يذكر األوقات الحرجة لغسل اليدين بالصابون.	 

نظافة الطعام:
نسبة األسر التي تحافظ على نظافة األماكن التي يتم فيها إعداد الطعام لألطفال وتقديمه لهم.	 
نسبة األسر التي تخزن أغذية األطفال بشكل آمن.	 
نسبة األسر التي تستخدم أدوات المطبخ النظيفة )إلطعام األطفال(.	 
نسبة األسر التي تستخدم مياه الشرب المعالجة و/ أو المخزنة بشكل آمن إلعداد طعام األطفال.	 
نسبة األسر التي تغسل الخضراوات النيئة بالماء النظيف قبل إطعام األطفال.	 
نسبة األسر التي تعيد تسخين أغذية األطفال جيدًا قبل إطعامهم.	 

النظافة البيئية:
نسبة المنازل التي ال يوجد فيها براز )حيواني أو بشري( واضح في المجمع/ الفناء/ منطقة لعب األطفال.	 
نسبة األسر التي ليس لديها حيوانات منزلية موجودة في منطقة إعداد الطعام.	 

تغذية الرضع واألطفال 
الصغار

نسبة الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0- 5 أشهر والذين يتم إرضاعهم من الثدي بشكل حصري.	 
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرًا والذين يتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول.	 
نسبة األطفال الذين يرضعون من الثدي خالل ساعة واحدة من الوالدة.	 
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهرًا والذين يتغذون على حليب األم.	 
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 شهر والذين يتغذون على حليب األم.	 

المصدر: منظمة الصحة العالمية/ اليونيسف/ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2015(

ي البرامج« »تحسين مخرجات التغذية من خالل توفير مياه، ونظافة، وصرف الصحي أفضل: الحلول العملية للسياسة وُمِعدِّ
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مالحظات:





فرنسا
منظمة العمل ضد الجوع

14 – 16 جادة دو دواومونت، 75017 
باريس.

www.actioncontrelafaim.org

إسبانيا
منظمة العمل ضد الجوع

سي/ دوق دو سيفيال، 3، 28002 
مدريد.

www.accioncontraelhambre.org

المملكة المتحدة
منظمة العمل ضد الجوع

الطابق األول، المقرات الخلفية، 161 – 
163 طريق جرينويتش السريع، لندن، 

JA 108 SE
www.actionagainsthunger.org.uk

الواليات المتحدة األمريكية
منظمة العمل ضد الجوع

شارع وان وايتهول، الطابق الثاني، نيو 
10004 NY ،يورك

www.actionagainsthunger.org

العمل 
ضد 

الجوع

تم التطوير بدعم من الشركاء التالية أسماؤهم


