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منظمة العمل ضد اجلوع
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سوء التغذية احلاد
برانمج التغذية التكميلية الشاملة
املسح الشامل لألمن الغذائي
متطوعي الصحة اجملتمعية
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية – سابقا متطوعي الصحة اجملتمعية
اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
إطار النتائج املشرتكة
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نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت
الرضاعة الطبيعية اخلالصة
الربانمج الوطين للتحصني املوسع
تغذية الرضع وصغار واألطفال يف حاالت الطوارئ
النظام اإللكرتوين لإلنذار املبكر ابألمراض
النظام اإللكرتوين املتكامل لإلنذار املبكر ابألمراض واالستجابة هلا
االحتاد األورويب
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث والتنمية (اململكة املتحدة(
شبكة أنظمة اإلنذار املبكر ابجملاعة
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سوء التغذية احلاد الشامل
مكتب الصحة يف احملافظة ومسؤول الصحة يف احملافظة
رصد وتعزيز النمو
املراكز الصحية
املرفق الصحي
نظام معلومات اإلدارة الصحية
استعراض االحتياجات اإلنسانية
خطة االستجابة اإلنسانية

DG-ECHO
DHO
DHS
DHIS2
EBF
EPI
e-IYCF
eDEWS
eIDEWS
EU
FAO
FCDO
FEWSNET
FSLA
GAM
GHO
GMP
HCs
HF
HMIS
HNO
HRP
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الوحدات الصحية

HUs

احلديد ومحض الفوليك

IFA
IM/IS
IMCI

إدارة املعلومات  /نظم املعلومات
اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة
املسؤولني عن إدارة املعلومات

IMO

التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي لسوء التغذية احلاد
جمموعة الشركاء املنفذين

INGO
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IPC
IPC AMN
IPG

تغذية الرضع وصغار واألطفال
زوااي تغذية الرضع وصغار واألطفال

IYCF
IYCF-C

املنظمات الدولية غري احلكومية
الشريك املنفذ
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي

برانمج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ملعايري إمدادات املياه والصرف الصحي
املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني
الرصد والتوجيه

JMP
KII
M&M
MAM
MEAL
M&E
MICS
MIYCN

مسحوق املغذايت الدقيقة
وزارة الصحة العامة والسكان
وزارة التخطيط والتعاون الدويل
الفرق املتنقلة
خطة عمل التغذية املتعددة القطاعات (اليمن)
حميط منتصف أعلى الذراع
كتلة التغذية
منسق كتلة التغذية
نظام معلومات التغذية
فريق العمل الفين املعين مبعلومات التغذية
منظمة غري حكومية
نظام الرتصد الوطين
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (األمم املتحدة)
املساعدات اإلمنائية اخلارجية
أمالح اإلماهة الفموية

MNP
MOPHP
MoPIC
MTs
MSNAP
MUAC
NC
NCC
NIS
NITWG

سوء التغذية احلاد املعتدل
الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم
الرصد والتقييم
املسح العنقودي متعدد املؤشرات
تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال

NGO
NSS
OCHA
ODA
ORS
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عالج اجلفاف عن طريق الفم

ORT

برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني (يشار إليه اآلن ابسم "املرضى اخلارجيني")

OTP

املسوحات السكانية
الرعاية الصحية األولية
األشخاص احملتاجني

PBS
PHC
PIN

النساء احلوامل واملرضعات
رعاية ما بعد الوالدة
سوء التغذية احلاد الوخيم

PLW
PNC
SAM
SC
SD

أهداف التنمية املستدامة
برانمج التغذية التكميلية

SDG
SFP

مراكز وقف تدهور احلالة
االحنراف املعياري

الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية
اهلدف االسرتاتيجي
التقييم شبه الكمي للوصول والتغطية
تعزيز التغذية (حركة(
املساعدة التقنية لتعزيز القدرات
الفريق الفين وفريق اخلرباء االستشاري التابع لليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية املعنيني برصد التغذية
مراكز التغذية العالجية (للمرضى الداخليني(
فريق العمل الفين

SMART
SO
SQUEAC
SUN
TASC
TEAM
TFC
TWG
TSFP
UN
UNICEF
UNOCHA
USAID
USD
VitA
WASH
WFP
WH

برانمج التغذية التكميلية املوجهة
األمم املتحدة
صندوق األمم املتحدة للطفولة
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الدوالر األمريكي
فيتامني أ
املياه والصرف الصحي والنظافة
برانمج األغذية العاملي
الوزن مقابل الطول
مجعية الصحة العاملية
منظمة الصحة العاملية
النساء يف سن اإلجناب
الدرجة املعيارية للوزن مقابل الطول
كتلة الصحة يف اليمن

WHA
WHO
WRA
WHZ
YHC
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استعراض االحتياجات اإلنسانية يف اليمن

YHNO

املسح الشامل لألمن الغذائي يف اليمن

YCFSS
YDHS
YNC

املسح الصحي الدميوغرايف يف اليمن
كتلة التغذية يف اليمن
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ملخص تنفيذي
نطاق العمل

طلب من مشروع املساعدة التقنية لتعزيز القدرات مراجعة نظم معلومات التغذية والتحليل مبا يف ذلك املؤشرات ومجع وحتليل البياانت
واستخدامها يف اليمن من خالل عملية حتليل احلالة .هدفت املهمة إىل حتديد العوامل اليت تؤثر بصورة منهجية على مجع وحتليل
ونشر واستخدام معلومات التغذية اآلنية والدقيقة والتمثيلية يف اليمن ،من خالل املشاورات املتعمقة مع أصحاب املصلحة املعنيني
وإجراء استعراض مكتيب إضايف لتحديد النطاق .هتدف نتائج هذه العملية إىل مساعدة أصحاب املصلحة املعنيني على حتديد
جمموعة من اإلجراءات التسلسيلة بصورة واضحة (الفورية والقصرية األجل والطويلة األجل) ملواجهة التحدايت والعقبات الرئيسية
يف نظم معلومات التغذية والتحليل للمساعدة يف حتسني توافر وجودة وحتليل واستخدام البياانت بشكل عام.

برامج التغذية يف اليمن

ازداد حجم االستجابة التغذوية يف اليمن كل عام منذ عام  2016حىت عام  ،2019حيث أظهرت البياانت األولية الصادرة عن خدمة
التتبع املايل التابعة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اخنفاضا يف التمويل يف عام  .2020حبلول هناية يناير  ،2021أفاد
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن املاحنني الدوليني قد تعهدوا بتقدمي  1.9مليار دوالر أمريكي ،أي  56ابملائة من
أصل مبلغ  3.38مليار دوالر أمريكي املطلوب لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية الشاملة لعام  .20201على كل حال ،تظل االستجابة
اإلنسانية يف اليمن أكرب استجابة إنسانية على مستوى العامل يف التاريخ .تتوىل منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) قيادة كتلة
التغذية يف اليمن وتشارك وزارة الصحة العامة والسكان يف رائستها .حىت أكتوبر  ،2020بلغ عدد الشركاء املنفذين الفاعلني لكتلة
التغذية  42شريك موزعني على  17منظمة وطنية غري حكومية و  20منظمة دولية غري حكومية وأربع وكاالت اتبعة لألمم املتحدة
ووكالة حكومية واحدة.2
أحد املكوانت الرئيسية لربامج التغذية يف اليمن هو برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد الذي تتم إدارته على مستوى املرافق
الصحية؛ إىل جانب بعض خدمات التوعية اجملتمعية واخلدمات املتنقلة .يشمل برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد :إدارة
سوء التغذية احلاد املعتدل من خالل كل من برانمج التغذية التكميلية املوجهة للمرضى اخلارجيني ،وإدارة سوء التغذية احلاد الوخيم
دون مضاعفات من خالل خدمات برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني وإدارة سوء التغذية احلاد الوخيم مع مضاعفات من
خالل برانمج مراكز التغذية العالجية للمرضى الداخليني ،واليت يشار إليها أيضا ابسم "مراكز وقف تدهور احلالة" ،يف املستشفيات
وبعض املراكز الصحية ومن خالل التعبئة اجملتمعية عن طريق املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية .ابإلضافة إىل ذلك،
تتوفر يف بعض املرافق الصحية مساحات خمصصة لتغذية الرضع وصغار األطفال واخلدمات االستشارية ودعم الرضاعة الطبيعية،
فضال عن خدمات التغذية الوقائية مبا يف ذلك برانمج التغذية التكميلية الشاملة ،والتدخالت ابملغذايت الدقيقة ،مبا يف ذلك
 1مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .خدمة التتبع املايل .متاح على هذا الرابط.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources :
" 2اليمن :كتلة التغذية ،التواجد التشغيلي للشركاء (يناير – أكتوبر  ".)2020كتلة التغذية يف اليمن .متاح على هذا الرابط:
( .https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/4w_yemen_nc_operational_prese nce_jan-oct2020.pdfمتت إاتحته يف 3
يناير .)2021
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خدمات مكمالت املغذايت الدقيقة – مثل مكمالت احلديد ومحض الفوليك للنساء احلوامل ،ومكمالت فيتامني أ ومكمالت
مساحيق املغذايت الدقيقة.

حملة عامة عن املصادر الرئيسية ملعلومات التغذية

يتألف نظام معلومات التغذية يف اليمن من جمموعة من مصادر البياانت ،مبا يف ذلك املسوح السكانية الدورية وتقييمات التغذية
الدورية وبياانت الرصد الروتيين لربامج التغذية من قبل املرافق الصحية وفرق تقدمي اخلدمات املتنقلة والبياانت املتولدة عن طريق برامج
التغذية يف املرافق الصحية والقرى .يتم مجع البياانت وإدارهتا من قبل جمموعة من موظفي وزارة الصحة العامة والسكان ووكاالت
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية (احمللية والدولية) .ابإلضافة إىل ذلك ،يتم تنفيذ الرصد اخلارجي لربامج التغذية والذي تديره
عدة وكاالت اتبعة لألمم املتحدة ،حيث تقدم الشركات املتعاقدة جمموعة من خدمات رصد املشاريع والربامج اإلنسانية واإلمنائية
يف مجيع أحناء اليمن .أتيت معظم بياانت التغذية من املواقع اليت تقدم خدمات برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املوجودة
يف وحدات الرعاية الصحية األولية (الوحدات الصحية الثابتة والوحدات الصحية املؤقتة) ومراكز الرعاية الصحية األولية ومستشفيات
املديرايت واملستشفيات العامة يف احملافظات ومستشفيات اإلحالة املتخصصة .يتم إحلاق خدمات الصحة اجملتمعية بوحدات الرعاية
الصحية األولية مبا يف ذلك املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية املعرتف هبم حديثا .هناك عدد من النماذج الورقية جلمع
البياانت ،مبا يف ذلك السجالت اليومية والتقارير الشهرية ومناذج اإلحالة اليت يتم ملؤها أيضا من قبل العاملني الصحيني واملتطوعني
اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية يف املرفق الصحية وعلى املستوى اجملتمعي واليت يتم إدخاهلا يف قواعد البياانت .ابإلضافة إىل
ذلك ،هناك بياانت يتم مجعها من قبل كتلة التغذية يف اليمن ويتم حفظها واإلبالغ هبا شهراي.

تلعب املسوحات والتقييمات السكانية دورا حيواي يف نظام معلومات التغذية .تقديرات أعداد األشخاص احملتاجني يف حتليل التصنيف
املرحلي املتكامل لألمن الغذائي وعمليات احتساب عدد احلاالت لربامج كتلة التغذية تستخدم نتائج تقييمات مسارت ،إما جمال
الثقة األعلى أو نقطة االنتشار للتقديرات السابقة ملسح سوء التغذية احلاد.
يتم حاليا جتريب نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2يف اليمن وهو يف "مرحلة هتيئة النظام" إىل جانب وحدة
التغذية قيد التطوير .تعمل وزارة الصحة العامة والسكان ،بدعم من منظمة الصحة العاملية ،على جتريب وحدة لنظام املعلومات
الصحية اخلاصة ابلتغذية على مستوى املديرايت –  2واليت من املقرر تنفيذها على نطاق واسع لتسجيل بياانت املرافق الرئيسية.
جتري مراجعة السجالت واألدوات الصحية احلالية ملعرفة طبيعة بياانت التغذية اليت جيب تضمينها.

النتائج الرئيسية والتوصيات
استجابة لألزمة اإلنسانية احلادة يف اليمن ،مت توسيع نطاق االستجابة التغذوية يف اليمن بشكل كبري يف السنوات األخرية .تقدم
جمموعة من اجلهات املعنية خدمات التغذية يف البالد ،مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات املباشرة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان
ووكاالت األمم املتحدة (واليت تشمل اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي) واملنظمات
الوطنية والدولية غري احلكومية .يتم إنتاج جمموعة من املعلومات حول ظروف التغذية ونتائج برانمج التغذية.
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تبني جمموعة التوصيات الواردة يف األقسام أدانه ويف القسمني الثالث والرابع من هذا التقرير جمموعة من اخلطوات التسلسلية وذات
الصلة ملعاجلة املشاكل احملددة يف نظام معلومات التغذية لزايدة تعزيز النظام من أجل تغطية الربامج وأدائها بشكل أفضل وابلتايل
حتسني نتائج التغذية والنتائج الصحية للشعب اليمين .مت اقرتاح كل جهة تنظيمية من اجلهات صاحبة املصلحة مقابل كل توصية
ابعتبارها األكثر مالءمة للمساءلة عن اإلشراف على تنفيذها .وضع خطة عمل لتحديد األدوار واملسؤوليات مبزيد من التفصيل
وضمن إطار زمين أكثر تفصيال هو أمر خارج نطاق هذا التقرير .ينبغي قيادة هذه العملية من قبل اجلهات صاحبة املصلحة يف
البالد من خالل منصة مناسبة .يعد فريق العمل الفين املعين مبعلومات التغذية يف اليمن املنصة األنسب لتطوير خطة العمل هذه.

اإلطار الوطين للمساءلة بشأن رصد وتقييم التغذية
جيب وضع جمموعة التوصيات الواردة يف هذا التقرير ضمن إطار شامل للرصد والتقييم من خالل نظام معلومات التغذية يف اليمن
حيث أن التوصيات مرتابطة وينبغي العمل على أساسها ومتابعتها ورصدها إىل جانب حتديد األدوار واملسؤوليات وأوجه املساءلة
بوضوح.
ليست هناك ضرورة لتطوير أهداف جديدة هلذا اإلطار وال يتعني أن يكون معقدا بشكل مفرط .ميكن أن يستخدم هذا اإلطار
األهداف الوطنية احلالية اليت يستخدمها ابلفعل أصحاب املصلحة يف جمال التغذية .بدال من ذلك ،سيكون مبثابة أداة إلضفاء
الطابع الرمسي على األدوار واملسؤوليات وتوثيقها وحتديد كيف ومىت ومن سيقوم بتحديد األولوايت ومجع وحتليل واختاذ اإلجراءات
بناءا على املعلومات يف البالد.
ابلتايل ،فإنه ميكن اعتبار التوصيات التالية كعناصر مقرتحة هلذا اإلطار ،تغطي األدوار واملسؤوليات لتطوير املوارد البشرية وتنمية
القدرات ،وتوثيق جمموعة من املؤشرات املنسقة املتفق عليها وأدوات اإلبالغ املوحدة املتاحة وأدوات الرصد.
التوصية
رقم

1.1

اإلطار الزمين
 1 – 0سنة

التوصية
تطوير إطار وطين للمساءلة بشأن رصد وتقييم التغذية (مبا يف ذلك التحديد الواضح ألدوار ومسؤوليات
اإلبالغ عن التغذية).

تنسيق وتوحيد الرصد واإلبالغ
مع التوسع السريع يف برامج التغذية يف السنوات األخرية ،زاد أيضا عدد ونوع مؤشرات التغذية اليت يتم مجعها ،كما زاد تنوع تشكيلة
النماذج وإجراءات اإلبالغ املستخدمة من قبل أصحاب املصلحة املشاركني يف برامج التغذية .هناك حاجة إىل تنسيق وتوحيد
املؤشرات ومناذج مجع البياانت واإلجراءات التشغيلية املوحدة وإجراءات اإلبالغ املتفق عليها.
التوصيات
رقم

اإلطار الزمين

التوصية
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1.2

 1 – 0سنة

1.3
1.4

 2 – 1سنة
 3 – 2سنوات

استكمال جمموعة بطاقات تقييم مؤشرات األداء الرئيسية والعتبات وعملية االستعراض اخلاصة ابلتغذية على
املستوى دون الوطين.
تيسري توحيد املؤشرات ومناذج مجع البياانت.
تطوير دليل مرجعي للمؤشرات الوطنية للتغذية.

تنمية قدرات القوى العاملة الصحية يف جمال نظام معلومات التغذية
إنتاج املعلومات التغذوية ،وخاصة معلومات برامج التغذية ،يعتمد بشكل كبري على القوى العاملة يف املرافق الصحية واجملتمعات
احمللية ،إىل جانب مكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات اليت تعاين من قيود شديدة على املوارد البشرية واملادية
واملالية.
يف حني أن هناك عددا من الدورات التدريبية املنتظمة للعاملني الصحيني واملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ،إال أن أاي
منها ال يشتمل على مكون الرصد واإلبالغ .يتم إجراء تدريب تنشيطي ملنسقي رصد وتقييم التغذية يف وزارة الصحة العامة والسكان
على مستوى املديرايت واحملافظات على أساس سنوي فقط.
تلعب مكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات دورا رئيسيا يف نظام معلومات التغذية يف اليمن بوصفها أول
نقطة اتصال إدارية تقوم املرافق الصحية بتقدمي تقاريرها إليها يف إطار النظام الصحي .يتم عقد دورات تدريبية ملوظفي مكاتب
الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات على أساس سنوي .ليس من الواضح طبيعة األثر الذي حتدثه الدورات التدريبية؛
إذ أنه ال يوجد نظام واضح لتتبع جودة واكتمال التقارير قبل وبعد عقد الدورات التدريبية .ميكن حتديد جمموعة املعايري املقدمة
ملكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات لتقييم جودة البياانت بشكل أكثر وضوحا من قبل املسؤولني عن إدارة
املعلومات على املستويني اإلقليمي والوطين يف كتلة التغذية ،يف حني أن هناك افتقار إىل اآلليات اليت ميكن أن حتدد بشكل منهجي
األماكن اليت توجد فيها مشاكل تتعلق جبودة البياانت وحتفز الدعم من خالل زايدة بناء القدرات أو اجلهود األخرى.
على املستويني الوطين ودون الوطين ،فإننا نوصي إبجراء تقييم سريع للموارد البشرية يتم االسرتشاد بنتائجه لتوحيد وتعزيز الدورات
التدريبية املتاحة للعاملني الصحيني ومنسقي رصد وتقييم التغذية (مبا يف ذلك املسؤولني عن إدارة املعلومات) يف مجيع مراحل سلسلة
قيمة بياانت التغذية.
سيكون من املفيد رصد جودة واكتمال التقارير قبل عمليات بناء القدرات وبعدها على حد سواء .من الناحية املثالية ،فإنه ميكن
تتبع أثر بناء القدرات يف مجيع احملافظات واملديرايت اليت يتم عقد الدورات التدريبية فيها ،ولكن إذا مل يكن ذلك ممكنا ،فإنه ميكن
حتديد قسم فرعي ،على سبيل املثال ،بشأن املشاكل املتعلقة إبعداد التقارير واكتمال وجودة التقارير .ميكن أن تدعم هذه اإلجراءات
وزارة الصحة العامة والسكان إىل جانب جمموعة من اإلجراءات طويلة املدى لزايدة املوارد البشرية واملادية واملالية املتاحة املوجهة حنو
رصد وتقييم التغذية.
التوصيات
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رقم

اإلطار الزمين

1.5

 1 – 0سنة

1.6

 1 – 0سنة

1.7

 2 – 1سنة

1.8
1.9

 2 – 1سنة
 3 – 2سنوات

التوصية
إجراء تقييم سريع للقدرات البشرية  /البنية التحتية ذات الصلة إبدارة البياانت لالسرتشاد بنتائجه يف الدورات
التدريبية  /اسرتاتيجية تنمية القدرات.
استحداث فرق التحسني املنتظم للجودة يف اجتماعات استعراض البياانت على مستوى احملافظات واملديرايت
الستعراض التقدم احملرز مقابل أهداف مؤشرات األداء الرئيسية يف بطاقات التقييم وآليات تقدمي املالحظات.
استحداث الرصد واإلبالغ الروتيين عن فعالية بناء القدرات  /الدورات التدريبية ملكاتب الصحة يف احملافظات
ومكاتب الصحة يف املديرايت وموظفي املرافق  /الربامج ابستخدام البياانت املتاحة من قواعد بياانت برامج
التغذية.
تنفيذ تدريب يف جمال الرصد واإلبالغ بشأن التغذية لكل الكوادر العاملة يف جمال الصحة.
تعزيز قسم الرصد والتقييم يف إدارة التغذية بوزارة الصحة العامة والسكان.

تعزيز اإلبالغ من خالل نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2وتطبيقات اهلاتف احملمول
على املدى املتوسط إىل الطويل ،فإن تطوير وبدء تنفيذ نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2يف اليمن ميثل جهدا
مهما جلمع وإدارة وحتليل معلومات التغذية بشكل أكثر منهجية يف البالد .مع ذلك ،توصل هذا االستعراض إىل أن تطوير النظام
ال يبدو واضحا أو مفهوما جيدا للعديد من أصحاب املصلحة يف جمال التغذية داخل وخارج البالد ،مبا يف ذلك الوكاالت الرئيسية
املاحنة وبعض موظفي وكاالت األمم املتحدة .أيضا ،مل يتم بعد حتديد كيفية دمج التغذية يف نظام املعلومات الصحية على مستوى
املديرايت –  2بشكل جيد ،وما هي نسبة بياانت برامج التغذية اليت سيتم ترحيلها إىل النظام.
على املدى األقصر ،ميكن أن يؤدي املزيد من إضفاء الطابع الرمسي على استخدام وحتليل خدمات املراسلة املتعلقة ابإلبالغ من
مستوايت املرافق واملديرايت فما فوق إىل زايدة املساءلة واملساعدة يف حتديد املشاكل املتكررة ومعاجلتها ،ال سيما فيما يتعلق بتوافر
املخزون واملوارد البشرية ومعدالت اإلبالغ.
التوصيات
رقم

اإلطار الزمين

1.10

 1 – 0سنة

1.11

 1 – 0سنة

التوصية
زايدة وتعزيز تنظيم استخدام تقنيات اهلاتف احملمول لتحسني املالحظات والتحليل يف الوقت الفعلي
للمعلومات الواردة من مرافق الرعاية الصحية األولية.
تطوير ونشر خطة واضحة لزايدة حتديد كيفية إدماج التغذية يف نظم املعلومات الصحية على مستوى املديرايت
–  2والتوعية واالخنراط من قبل أصحاب املصلحة يف جمال التغذية.

حتليل واستخدام البياانت املتاحة
ال يقتصر دمج بياانت التغذية يف نظم املعلومات على حتسني جودة البياانت وتوافرها وإمكانية الوصول إليها فحسب ،بل يتطلب
أيضا بناء القدرات وحتويل املعلومات إىل مدخالت الختاذ قرارات سليمة.
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ال تتوفر أيضا جمموعة اإلجراءات احملددة بوضوح واليت ينبغي اختاذها استجابة الجتاهات البياانت املرصودة ،أو لبيان احلاجة إىل
اختاذ إجراء عند جتاوز العتبات .يوجد حتليل روتيين حمدود لالجتاهات يف بياانت برامج التغذية على مستوى احملافظات واملديرايت،
واليت ميكن أن تساعد يف تفسري االجتاهات يف قبول احلاالت املصابة بسوء التغذية احلاد وأمناط خروج احلاالت ،وأداء عملية اإلبالغ
من جانب املرافق الصحية واالجتاهات يف توافر اخلدمات وسلسلة التوريد اخلاصة ابلسلع التغذوية .يؤدي هذا النقص يف حتليل
بياانت برامج التغذية يف الوقت الفعلي إىل إبطاء عملية اختاذ القرار بشأن تصحيح املسار لتحسني جودة وفعالية خدمات التغذية.

حتديد وتوسيع الغرض من حتليل نظام معلومات التغذية يف اليمن
يف الوقت احلاضر ،مييل تركيز معلومات التغذية ومنتجات التحليل اليت يتم إنتاجها من قبل كتلة التغذية يف اليمن إىل الرتكيز بشكل
أكرب على استخدام البياانت ملساءلة الشركاء املنفذين ورصد املخرجات املنجزة وليس لالستخدام الربانجمي املباشر .ميكن استخدام
املزيد من التحليل املوجه للبياانت املتاحة لتحسني فعالية وتغطية الربامج.
ال تتوفر أيضا إسرتاتيجية واضحة إلبالغ حتليل البياانت إىل خمتلف أصحاب املصلحة بنسق مصمم خصيصا ليالئم احتياجاهتم
اخلاصة بطريقة روتينية وآنية .هناك حاجة إىل أن جيتمع أصحاب املصلحة يف جمال التغذية معا لالتفاق بشكل مجاعي على
اسرتاتيجية الستخدام وإبالغ البياانت وصياغة هذه االسرتاتيجية ،مع حتديد احتياجات أصحاب املصلحة على نطاق سلسلة قيمة
البياانت ،والبياانت اليت يستخدموهنا حاليا يف أداء أدوارهم وكيف ميكن أن يساعدهم التحليل األكثر تعمقا والتحليل الروتيين والنشر
على زايدة تغطية الربانمج وتعزيز جودهتا .نظرا للقيود احلالية على املوارد البشرية يف جمال نظم معلومات التغذية ،فإنه سيكون من
املهم ،على وجه التحديد لكتلة التغذية واليونيسي ،تعبئة املوارد البشرية على املستوى الوطين لاللتزام ابإلجراءات الالحقة.
التوصيات
رقم

2.1
2.2

اإلطار الزمين
 1 – 0سنة
 1 – 0سنة

التوصية
تطوير إسرتاتيجية الستخدام وإبالغ البياانت من خالل فريق العمل الفين املعين مبعلومات التغذية.
استحداث موارد بشرية إضافية خمصصة إلجراء وتنسيق التحليل وتيسري استخدام البياانت يف صنع القرار.

مستودع بياانت التغذية املشرتك ولوحة البياانت
اآلليات املتبعة لتزويد أصحاب املصلحة ،الذين يقومون إبنتاج واستخدام البياانت على نطاق سلسلة قيمة البياانت ،ابملالحظات
والتحليل بشأن البياانت اليت ينتجوهنا (على سبيل املثال ،على مستوى املرافق أو املديرايت أو احملافظات) ليست حمددة جيدا عرب
السياقات يف اليمن .على سبيل املثال ،ال يتم إنتاج حتليل روتيين أو منتظم الستخدامه من قبل موظفي وزارة الصحة العامة والسكان
أو املنظمات غري احلكومية على مستوى احملافظات أو املديرايت.
هناك افتقار إىل التحليل الروتيين لالجتاهات يف بياانت الربامج حسب احملافظة أو املديرية املقدمة إىل الكتل دون الوطنية أو مكاتب
الصحة يف احملافظات أو مكاتب الصحة يف املديرايت واليت ميكن أن تساعدها على فهم االجتاهات على مدى فرتة زمنية حمددة أو
بني املؤشرات ،أو ملقارنة االجتاهات مع املديرايت أو احملافظات األخرى .يتسسب االفتقار إىل التحليل الروتيين على املستوى دون

14

الوطين يف احلد من نطاق تثليث املؤشرات مثل القبول وبياانت الفحص واستخدام املخزون وعدد ومواقع الربامج لتحديد املعوقات
يف الربانجمية .بدال من ذلك ،فإن األمر مرتوك لتقدير وقدرات موظفي مكاتب الصحة يف احملافظات أو موظفي كتلة التغذية اآلخرين
ذوي الصلة لتحديد ذلك والعمل على أساسه واملتابعة.
ملعاجلة هذا األمر ،فإنه يوصى بتطوير مستودع بياانت مشرتك يعكس اتساع نطاق البياانت املتاحة املتولدة من برامج التغذية يف

البالد .من شأن هذا األمر تيسري تطوير لوحة بياانت التغذية تكون قادرة على توليد منتجات معلومات يف الوقت الفعلي للتحليل
وتقدمي املالحظات مع املوظفني على املستوى دون الوطين ومنتجي البياانت وميكن أن تصب يف نظام بطاقات التقييم لتتبع التقدم
احملرز على املستوايت دون الوطنية.
أيضا ،ميكن أن توفر البياانت اليت يتم توليدها من خالل لوحة معلومات مستودع البياانت هذه خمرجات حيوية إلثراء املالحظات
واملعلومات املقدمة ألولئك الذين يقومون بتوليد واستخدام معلومات التغذية يف مجيع مراحل سلسلة قيمة بياانت التغذية واالسرتشاد
هبا يف بطاقات التقييم على املستوى دون الوطين لتتبع التقدم احملرز بشأن املؤشرات الرئيسية .على املستوى الوطين (املركزي) ،فإن
لوحة معلومات البياانت على شبكة اإلنرتنت مبا يف ذلك سجل املؤشرات لتيسري الوصول إىل املعلومات املتعلقة ابملؤشرات املتفق
عليها اخلاصة ابليمن ،ميكن أن تساعد يف احلد من االزدواجية وعدم اتساق إجراءات اإلبالغ .ميكن أن يوفر استعراض مناذج مجع
بياانت التغذية وتفاصيل مجع البياانت املوضحة يف اجلدول رقم  9يف هذا التقرير نقطة انطالق هلذه العملية.
التوصية
رقم

2.3

اإلطار الزمين
 1 – 0سنة

التوصية
تطوير مستودع وطين للبياانت مرتبط بلوحة املعلومات املشرتكة لتيسري زايدة التحليل واملالحظات على مستوى
احملافظات واملديرايت.

استخدام البياانت الروتينية على املستوى دون الوطين لزايدة الفعالية والتغطية
جيب وضع بياانت برامج التغذية اليت يتم مجعها من خالل لوحة املعلومات املقرتحة ضمن عملية حتليلية أوسع نطاقا ،ابستخدام
تتبع املؤشرات مقابل العتبات واألهداف احملددة على النحو املبني يف نظام بطاقات التقييم املقرتح على املستوى دون الوطين.
إنتاج حتليل لبياانت القبول بشكل روتيين إىل جانب اإلبالغ والفحص وعدد الربامج النشطة ودجمها مع معلومات أخرى ،مثل
التقارير عن زايدة انعدام األمن الغذائي أو انعدام األمن أو الكوارث الطبيعية أو تفشي األمراض ،ميكن أن يوفر فهما أكثر تعمقا
ألداء الربامج والعوامل احملركة لالستفادة من اخلدمات ،فضال عن أداء الربامج يف يف التعبئة والتغطية اجملتمعية .ينبغي ربط هذا التحليل
منذ إنشائه وتصميمه ابلكيفية اليت ميكن االسرتشاد هبا يف اختاذ القرارات ،ابالعتماد على مصادر نظام معلومات التغذية األخرى
مثل التقديرات املستقاة من املسوحات السكانية ورصد التغذية يف املرافق الصحية والبياانت املقدمة من الكتل والقطاعات األخرى
لتقدمي صورة أوسع عن العوامل احملركة لضمان اختاذ إجراءات مبكرة استجابة لالجتاهات اليت مت رصدها.

15

ميكن استخدام نظام التحليل هذا يف اجتماعات كتلة التغذية على املستويني الوطين ودون الوطين واجتماعات فريق العمل الفين
املعين مبعلومات التغذية ،وعلى نطاق أوسع .من أجل ربط التحليل بصنع القرار ،فإن جزءا ال يتجزأ من كل حتليل سيتمثل يف
اإلبالغ عن اإلجراءات اليت مت اختاذها بشأن نتائج التحليل السابق ،على سبيل املثال ،من خالل حتديد وإبراز املسائل اليت يتعني
متابعتها بشكل منهجي مثل نفاد املخزون ،أو اخنفاض أو تناقص عدد الفحوصات ،أو التغيريات الكبرية أو املستمرة أو الدورية يف
حاالت القبول أو مؤشرات نتائج الربامج.
التوصية
رقم

2.4

اإلطار الزمين
 1 – 0سنة

التوصية
التحليل الروتيين واملنهجي لبياانت التغذية املتاحة لالسرتشاد به يف اسرتاتيجية كتلة التغذية :تنفيذ ونشر
ورصد استخدام التحليل الروتيين واملنهجي لبياانت التغذية املتاحة لالسرتشاد به يف اسرتاتيجية كتلة التغذية.

استخدام وحتليل البياانت على مستوى املرافق الصحية
يف حني أن هناك دورات تدريبية موحدة يتم تنظيمها للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية والعاملني الصحيني يف املرافق
الصحية (كما هو موضح يف القسم " 4-2الدورات التدريبية احلالية") ،فإنه ال توجد أمثلة متاحة للنهج على مستوى املرافق لتشجيع
حتليل واستخدام البياانت على مستوى املرافق ،مثل هنج اإلدارة اجملتمعية املطور لسوء التغذية احلاد 3أو هنج تعزيز النظم الصحية
على مستوى املديرايت.
أكدت العديد من املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني واملشاركني يف االجتماعات التشاورية أن هناك حاجة للمزيد من
االخنراط والتدريب للعاملني يف املرافق الصحية واملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية لتيسري برجمة التغذية املستجيبة اليت
تصب يف املستوايت األعلى (على سبيل املثال ،على مستوى املديرية واحملافظة واملستوى املركزي) .كان هناك إمجاع واسع يف
املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني على أن هناك جمال للمزيد من التعبئة واالستفادة من البياانت واملعرفة على مستوى املرافق
الصحية لزايدة الفحص السريع واإلحالة إىل الربامج وحتديد ومعاجلة العوامل املقيدة لالستفادة من اخلدمات.
التوصية
رقم

2.5

اإلطار الزمين
 3 – 2سنوات

التوصية
دمج النهج املتبعة يف املرافق والنهج اجملتمعية لزايدة التحليل النوعي ملعلومات التغذية.

 3يكمل هنج اإلدارة اجملتمعية املطور لسوء التغذية احلاد ا إلدارة اجملتمعية الروتينية خلدمات سوء التغذية احلاد من خالل حتسني استخدام العاملني الصحيني لبياانت املرفق ومعرفة السياق احمللي لتوقع هذه
الزايدات يف الطلب على خدمات عالج سوء التغذية احلاد والتخطيط هلا واالستجابة هلا واستعادة توازهنا على حنو أفضل.
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 .1املقدمة
 1-1سياق اخللفية
قبل بداية األزمة احلالية يف عام  ،2015مل تكن اليمن من البلدان الرئيسية املتلقية للمساعدات اإلمنائية اخلارجية .يف عام ،2006
شكلت املساعدات اإلمنائية الرمسية  ٪1.2فقط من الدخل القومي اإلمجايل .بني  1995و  ،2009كان  ٪5فقط من املساعدات
اإلمنائية الرمسية املقدمة للبالد على شكل مساعدات إنسانية .4كان التمويل احمللي لربامج الصحة والتغذية حمدودا .5بني  2016و
 ،2019زادت امليزانية اإلمجالية لالستجابة التغذوية يف اليمن على أساس سنوي ،يف حني أظهرت البياانت األولية أن مستوايت
التمويل آخذة يف االخنفاض يف عام  .62020حبلول هناية يناير  ،2021تعهد املاحنون بتقدمي  1.9مليار دوالر أمريكي ،أي  56ابملائة
من أصل مبلغ  3.38مليار دوالر أمريكي املطلوب لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  .72020على أي حال ،تظل االستجابة
اإلنسانية يف اليمن أكرب استجابة إنسانية يف التاريخ.
يف إطار اإلصالحات يف جمال حوكمة القطاع العام اليت استحدثت يف عام  ،2001انتقل جزء كبري من مسؤولية تنفيذ امليزانيات
املخصصة للصحة إىل احملافظات والسلطات احلكومية احمللية ،ال سيما يف اإلنفاق املتكرر .8أدى عدم حتديد املسؤوليات بوضوح
على املستويني املركزي واحمللي وعدم وضوح املسؤوليات اإلدارية بني مكاتب الصحة واجملالس احمللية إىل تدخل العديد من األطراف
يف قيادة املرافق الصحية .9ساهم ذلك ،إىل جانب عدم وجود تتبع مايل مالئم ،يف تقارير واسعة االنتشار عن عجز امليزانية ،وسوء
ختصيص األموال وتقليص توافر التمويل للخدمات الصحية على مستوى املديرايت واملرافق .10زاد اإلنفاق من األموال اخلاصة
بشكل كبري من  ٪43يف عام  2000إىل  ٪81يف عام .112015
حىت عام  ،2001كانت االستجابة الطارئة الشاملة لسوء التغذية احلاد الوخيم تتم يف الغالب من خالل مراكز التغذية العالجية يف
املستشفيات .يف اليمن ،مت تطوير أول بروتوكول إلدارة سوء التغذية احلاد الوخيم يف عام  .2005من أجل حتسني التغطية واألثر،
بدأت اليمن يف تنفيذ التدخالت التغذوية الطارئة من خالل الرعاية العالجية اجملتمعية من عام  2008فصاعدا .مت متويل برامج العالج
يف إطار مشاريع يف جماالت حمددة بدعم من منظمات دولية خمتلفة مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) والبنك
 4منظمة ة ة ةةة ا لتعة ة ة ةةاون االقتصة ة ة ةةادي والتنمية ة ة ةةة .بية ة ة ةةاانت جلنة ة ة ةةة املسة ة ة ةةاعدة اإلمنائية ة ة ةةة التابعة ة ة ةةة ملنظمة ة ة ةةة التعة ة ة ةةاون االقتصة ة ة ةةادي والتنمية ة ة ةةة :الة ة ة ةةيمن .http://www.oecd.org/countries/yemen/ .مت النشة ة ة ةةر يف
عام  .2018متت إاتحته يف  2يناير .2020
 5احلكومة اليمنية .وزارة التخطيط والتنمية .االسرتاتيجية الوطنية للصحة .2010 ،2025 – 2010
 6مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .خدمة التتبع املايل.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources ،
 7ريلي ة ة ة ة ة ة ة ةةف وي ة ة ة ة ة ة ة ةةب" .متدي ة ة ة ة ة ة ة ةةد خط ة ة ة ة ة ة ة ةةة االس ة ة ة ة ة ة ة ةةتجابة اإلنس ة ة ة ة ة ة ة ةةانية يف ال ة ة ة ة ة ة ة ةةيمن ،يوني ة ة ة ة ة ة ة ةةو – ديس ة ة ة ة ة ة ة ةةمرب [ 2020ابإلجنليزي ة ة ة ة ة ة ة ةةة  /العربي ة ة ة ة ة ة ة ةةة – ال ة ة ة ة ة ة ة ةةيمن" .مت ة ة ة ة ة ة ة ةةت إاتحت ة ة ة ة ة ة ة ةةه يف  3ن ة ة ة ة ة ة ة ةةوفمرب .2020
.https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-2020-enar
 8هبة اجلزار" ،زايدة العوائد :توزيع التمويل الصحي والنتائج يف اليمن" ،فرباير .2011
.http://documents1.worldbank.org/curated/en/904741468334310999/pdf/596160WP01publ1omesinYemen01PUBLIC1.pdf
 9منظمة الصحة العاملية ،تقييم تنظيم القطاع الصحي اخلاص يف إقليم شرق املتوسط :مصر.2014 ،
.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250541/EMROPUB_2014_EN_1757.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 10هبة اجلزار" ،زايدة العوائد :توزيع التمويل الصحي والنتائج يف اليمن" ،فرباير .2011
.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13595/596160WP01publ1omesinYemen01PUBLIC1.pdf?sequence=1
 11منظمة الصحة العاملية ،اإلنفاق من األموال اخلاصة ( ٪من النفقات الصحية احلالية) ،https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS .مت نشره يف عام  .2020متت إاتحته يف 27
أكتوبر .2020
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الدويل .12يف عام  ،2013استحدثت وزارة الصحة العامة والسكان املبادئ التوجيهية الوطنية لإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد،
واليت مت تنقيحها يف عام  .132017مت تقدمي خدمات التغذية والتثقيف الصحي ،مبا يف ذلك دعم الرضاعة الطبيعية وتغذية األطفال،
ومكمالت فيتامني (أ) والتخلص من الديدان إىل جانب خدمات صحة األم والطفل األساسية األخرى من خالل برانمج املتطوعني
الصحيني اجملتمعيني يف البالد الذي يسرتشد ابملبادئ التوجيهية الوطنية لربانمج املتطوعني اجملتمعيني اليت مت اعتمادها يف عام .142011
يتم فحص وحتديد األطفال املصابني بسوء التغذية احلاد من قبل املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ،ويستخدمون قسيمة
إحالة إلحالتهم إىل خدمة حمددة وموقع حمدد لإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد .كما يقومون مبتابعة األطفال املقبولني املتغيبني أو
املتخلفني أو حسب ما يتم حتديده من قبل العاملني الصحيني ،ويقدمون املالحظات للمرافق الصحية حول املشاكل املتعلقة ابلبيئة
املنزلية لألطفال .أيضا ،فإن املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية يعملون على تعزيز الصحة والتغذية املناسبة (مبا يف ذلك
ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال) وممارسات النظافة من خالل الرسائل الرئيسية .وأنشأت احلكومة كتلة التغذية يف اليمن يف
عام  .2009تتوىل اليونيسيف قيادة كتلة التغذية وتشارك وزارة الصحة العامة والسكان يف رائستها .تقوم كتلة التغذية حاليا بتنسيق
برامج وزارة الصحة العامة والسكان واملنظمات غري احلكومية الشريكة يف أكثر من  4,000مرفق صحي ،وأكثر من  3,600نقطة
توزيع اتبعة لربانمج التغذية التكميلية الشاملة ومن خالل الفرق املتنقلة على الصعيد الوطين .يتم استكشاف اخلصائص املؤسسية
والتشغيلية لربامج التغذية مبزيد من التعمق يف مجيع األقسام ذات الصلة يف هذا التقرير.15

 2-1نطاق العمل واألهداف واملنهجية
كانت األهداف اليت توجه هذا العمل ذات ثالثة األبعاد )1 :إجراء استعراض شامل للوضع احلايل وحالة نظم معلومات التغذية
ومجع  /إدارة البياانت يف اليمن )2 ،عقد اجتماع تشاوري بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان مبشاركة اليونيسيف  /اليمن للتعرف
على الوضع احلايل لنظم معلومات التغذية يف اليمن؛ ابإلضافة إىل استخدام منتجات معلومات التغذية ومناقشة النجاحات
والتحدايت والفجوات ،و  )3عقد سلسلة من املشاورات الفنية للمتابعة لتحديد اإلجراءات الرئيسية الفورية (فورية – سنة واحدة)
وقصرية األجل ( 2 – 1سنة) ومتوسطة األجل ( 3 – 2سنوات).
مت توضيح العملية يف الشكل رقم  .1قام الفريق االستشاري إبجراء استعراض رئيسي للواثئق ،مث قام إبجراء أكثر من  38مقابلة مع
مقدمي املعلومات الرئيسيني مبشاركة أكثر من  70مشارك (أنظر امللحق رقم  1لإلطالع على قائمة املقابالت مع مقدمي املعلومات
الرئيسيني) .مت عرض النتائج الرئيسية يف مسودة تقرير حتديد النطاق ،واليت مت عرض ومناقشة حمتوايهتا يف اجتماع تشاوري خالل
الفرتة  17 – 16فرباير  2021مبشاركة أكثر من  58مشارك من داخل البالد و  63مشارك عرب اإلنرتنت على مدار االجتماع الذي
استمر ليومني (أنظر امللحق رقم  2لإلطالع على جدول أعمال االجتماع) .بعد هذا االجتماع ،قمنا بعقد ثالثة اجتماعات إلجراء
مشاورات فنية مركزة :االجتماع األول)  8مارس " :2021بناء القدرات والتدريب يف جمال الرصد واإلبالغ بشأن التغذية" ،االجتماع
الثاين)  17مارس " :2021توحيد وتنسيق مناذج مجع بياانت التغذية الوطنية واملؤشرات وآليات اإلبالغ" واالجتماع الثالث) 22
مارس " :2021حتسني جودة واستخدام وحتليل بياانت التغذية وبياانت الوقت الفعلي مبا يف ذلك من خالل نظام الرقمنة /
 12البنك الدويل ،تقييم مشروع الصحة والسكانhttp://documents1.worldbank.org/curated/en/283341468340753068/text/537660PAD0Revi1rd10IDA1R20111001011.txt .2010 ،
 13الديب ن .وآخرون ،جتارب تنفيذ برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد يف اليمن وعدد الوفيات اليت مت جتنبها .شبكة التغذية يف حاالت الطوارئ.2018 ،
 14رايت ج ،.اخلدمات الصحية األساسية :اليمن ،سلسلة حملات سريعة عن اخلدمات الصحية األساسية .2015 ،واشنطن العاصمةhttps://www.hfgproject.org/essential-package-of- .2015 ،
.health-services-country-snapshot-yemen/
 15مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf .2021
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املعلومات" .ميكن اإلطالع على العروض التقدميية للمشاورات الفنية يف امللحق رقم  3هلذا التقرير .يعرض هذا التقرير النتائج الرئيسية
الستعراض الواثئق واملقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني واالجتماع التشاوري واجتماعات مشاورات املتابعة الفنية الثالثة.
شكل  :1عملية استعراض نظم معلومات التغذية يف اليمن والتوصيات

املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،

 3-1القيود الرئيسية
هذا االستعراض الفين لنظم معلومات التغذية يف اليمن واجه العديد من القيود اهلامة .استند االستعراض إىل استعراض الواثئق وإجراء
مقابالت مع مع مقدمي املعلومات الرئيسيني واملشاورات الفنية اجلماعية.
▪ بسبب النزاع األهلي املستمر يف اليمن واآلاثر النامجة عن تفشي جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-واليت أدت
إىل فرض قيود على السفر على مستوى العامل ،مل يتمكن معدو التقرير من السفر إىل اليمن ألغراض العمل امليداين .على
هذا األساس ،فإن كافة البياانت األولية مت مجعها افرتاضيا من خالل املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني وورش
العمل الفنية عرب اإلنرتنت عرب برانمج زوم وسكايب والربيد اإللكرتوين ووسائل االتصال األخرى عرب اإلنرتنت.
▪ كان لعدم القدرة على التواصل املباشر ورصد نظام معلومات التغذية "يف امليدان" آاثر على اتساع وعمق التقرير وقدرة
معدي التقرير على التعبري بدقة عن مجيع جوانب الوضع على أرض الواقع يف البالد.
▪ يف حني قام معدو التقرير إبشراك أصحاب املصلحة على املستويني الوطين ودون الوطين للمسامهة يف االستعراض ،فإن
إشراك أصحاب املصلحة على مستوى املرافق الصحية واملديرايت كان ميثل حتداي ،ويشكل عدم إجراء مقابالت مع
مقدمي املعلومات الرئيسيني وعدم إجراء الرصد على هذه املستوايت أحد القيود اهلامة على هذا العمل.
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▪ مت السعي إلجراء مقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني لدى جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة داخل وخارج
البالد .مت تدعيم املسامهة املقدمة من خالل املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني عن طريق التثليث مع املقابالت
اليت مت إجراؤها مع مقدمي املعلومات الرئيسيني اآلخرين واستعراض الواثئق .مع ذلك ،فإن بعض نتائج االستعراض تستند
يف بع ض األحيان إىل وجهات النظر واآلراء الشخصية ملقدمي املعلومات الرئيسيني .على هذا النحو ،جتدر اإلشارة إىل
أن االستعراض قد ميثل بعض وجهات النظر بشأن التفسريات األخرى احملتملة بني أصحاب املصلحة يف البالد.
▪ حجم االستجابة اإلنسانية يف اليمن غري مسبوق .مل يكن تضمني آراء وعمليات مجيع اجلهات الفاعلة وإجراءات
االستجابة التغذوية اإلنسانية يف البالد ممكنا نظرا للوقت واملوارد املتاحة هلذا االستعراض.

 .2حملة عامة عن نظم معلومات التغذية احلالية يف اليمن
 1-2مصادر البياانت ومنافذ تقدمي اخلدمات ومستخدمي البياانت
حىت ديسمرب  ،2020ولكل مديرية يف اليمن ،هناك ما بني صفر إىل  48مرفق صحي نشط تتوفر فيها خدمات برانمج اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد ،مبتوسط تسعة مرافق لكل مديرية .16منافذ تقدمي اخلدمات األولية للربامج اخلاصة ابلتغذية يف قطاع
الصحة يف اليمن موجودة يف مواقع برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد (شكل رقم  )5للخدمات التالية:
)1
)2
)3
)4
)5

وحدة الرعاية الصحية األولية (موقع اثبت)
وحدة الرعاية الصحية األولية (موقع الوحدة الصحية املؤقتة)
مركز الرعاية الصحية األولية
احملافظة  /املديرية  /اهليئة أو مستشفيات اإلحالة
اخلدمات اإلرشادية للرعاية الصحية األولية
▪ خدمات الصحة والتغذية املتنقلة
▪ خدمات التوعية املتكاملة بشأن التغذية
▪ التوعية اجملتمعية من خالل املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
▪ نقاط التوزيع اجملتمعية التابعة لربانمج التغذية التكميلية الشاملة

أنظر اجلدول رقم  1لإلطالع على ملخص ملصادر بياانت التغذية الرئيسية ومنافذ تقدمي اخلدمات ومستخدمي البياانت.

جدول  :1حملة عامة عن مصادر البياانت الرئيسية ملعلومات التغذية

مصادر البياانت

منافذ تقدمي اخلدمات

بياانت قاعدة بياانت برانمج اإلدارة اجملتمعية ▪
مصادر
لسوء التغذية احلاد – لكل من عالج سوء ▪
املرافق الصحية

وحدات الرعاية الصحية األولية
مراكز الرعاية الصحية األولية

 16كتلة التغذية يف اليمن .قاعدة بياانت املوجز الشهري ،يناير  -ديسمرب .2020
.https://www.humanitarianresponse.info/en/document/nutrition-cluster-monthly-update-december-2020

20

مستخدمو البياانت

▪
▪

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين

(الروتينية)

التغذية احلاد الوخيم وسوء التغذية احلاد ▪
املعتدل (أكسس وإكسل)
▪
▪
▪
▪
قاعدة البياانت اجلديدة ملراكز التغذية ▪
العالجية للمرضى الداخليني (قيد التجربة ▪
مع  ASP.NETإىل جانب التقارير يف جداول ▪
إكسل)
قاعدة بياانت التقارير الشهرية اخلاصة بزوااي ▪
▪
تغذية الرضع وصغار األطفال (إكسل)
▪
▪
▪
▪
▪
قاعدة البياانت الشهرية اخلاصة ابملتطوعني ▪
اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (إكسل) ▪
▪
▪
▪
▪
منوذج تقارير فرق الصحة والتغذية اجملتمعية ▪

املتنقلة (إكسل)

وحدة الرعاية الصحية األولية اجملتمعية ▪
املشرتكة املؤقتة اليت حتظى ابلدعم
خدمات اإليصال – اخلدمات الصحية ▪
املتنقلة
مستشفى املديرية
مستشفى احملافظة
مستشفيات الرعاية املتخصصة /
املستشفيات التعليمية  /مستشفيات اإلحالة
▪
مستشفى املديرية
▪
مستشفى احملافظة
مستشفيات الرعاية املتخصصة /
املستشفيات التعليمية  /مستشفيات اإلحالة
▪
وحدات الرعاية الصحية األولية
▪
مراكز الرعاية الصحية األولية
خدمات اإليصال – اخلدمات الصحية ▪
املتنقلة
▪
خدمات اإليصال اجملتمعية
مستشفى املديرية
▪
مستشفى احملافظة
مستشفيات الرعاية املتخصصة /
املستشفيات التعليمية  /مستشفيات اإلحالة
▪
وحدات الرعاية الصحية األولية
▪
مراكز الرعاية الصحية األولية
▪
خدمات اإليصال
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
▪
(العاملة الصحية تسمى مرشدة)
محالت برانمج التحصني املوسع
▪
برامج الفحص التغذوي الشامل

▪

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين
مكاتب الصحة يف احملافظات -
منسق التغذية
مكاتب الصحة يف املديرايت -
منسق التغذية
العاملني الصحيني

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين
مكاتب الصحة يف احملافظات -
منسق التغذية
مكاتب الصحة يف املديرايت -
منسق التغذية
العاملني الصحيني

خدمات إيصال الرعاية الصحية األولية – ▪
▪
اخلدمات الصحية املتنقلة
▪

مواقع رصد التغذية التابعة ملنظمة الصحة ▪
▪
العاملية  /وزارة الصحة العامة والسكان
▪

وزارة الصحة العامة والسكان
منظمة الصحة العاملية
العاملني الصحيني

مكاتب الصحة يف احملافظات

مبكاتب الصحة يف احملافظات (إكسل)

نظام رصد التغذية

وزارة الصحة العامة والسكان
منظمة الصحة العاملية

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين
مكاتب الصحة يف احملافظات -
منسق التغذية
مكاتب الصحة يف املديرايت -
منسق التغذية
العاملني الصحيني
وزارة الصحة العامة والسكان
مكاتب الصحة يف احملافظات -
منسق التغذية

▪

قاعدة بياانت التوعية التغذوية اخلاصة ▪

مكاتب الصحة يف احملافظات -
منسق التغذية
مكاتب الصحة يف املديرايت -
منسق التغذية
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▪
▪
▪

▪
مصادر البياانت
▪
اجملمعة اخلاصة بكتلة
▪
التغذية
▪

املسوحات السكانية
(الدورية)

▪
▪
▪
▪
▪

▪
تقييمات التغذية
(الدورية)

▪
▪

الرصد اخلارجي

▪

حساب عدد احلاالت واألهداف ▪
▪
اخلاصة بكتلة التغذية
ملخص تقييمات كتلة التغذية
التحليل الشهري املوجز لكتلة التغذية
مصفوفة كتلة التغذية (من يفعل ماذا
ومىت وأين)
▪
املسح الشامل لألمن الغذائي
املسح العنقودي متعدد املؤشرات
املسح الصحي الدميوغرايف يف اليمن
املسح الشامل لألمن الغذائي يف اليمن
تقييم األمن الغذائي والتغذية يف ▪
حاالت الطوارئ ،وتقييم األمن الغذائي
وسبل كسب العيش
الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة
والظروف االنتقالية
التقييم شبه الكمي ملنهجية تقييم
17
الوصول والتغطية
حتديثات توقعات األمن الغذائي يف
اليمن – شبكة أنظمة اإلنذار املبكر
ابجملاعة
برانمج الصحة والتغذية الطارئ املمول ▪
من للبنك الدويل ،الرصد اخلارجي

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين

▪
▪

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين

عينة متثيلية للسكان ومسح املواقع

▪
▪

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين

▪
▪

وزارة الصحة العامة والسكان
الشركاء املنفذين

عينة متثيلية للسكان ومسح املواقع

كافة برامج التغذية

▪
▪

وزارة الصحة العامة والسكان
وكاالت األمم املتحدة

أيضا ،يبني امللحق رقم  10مستوى الرعاية الصحية ونوع املرافق الصحية ومناطق تواجد املرافق الصحية والتوظيف وخدمات التغذية
املقدمة.

 2-2النماذج احلالية اخلاصة بتدفق ورصد البياانت ومجع البياانت

تقوم اليمن جبمع البياانت بصورة رئيسية من خالل مرافق الصحة العامة 18اليت تشارك يف برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
ومن خالل نقاط التوزيع اجملتمعية .يتم مجع البياانت من زوار املرافق الصحية واألطفال الذين يتم قبوهلم يف برانمج اإلدارة اجملتمعية
لسوء التغذية احلاد والتدخالت الوقائية األخرى إما من خالل الرعاية الصحية األولية الروتينية ،عن طريق اإلحاالت ،أو من خالل
أنشطة التطعيم الروتيين ومراقبة النمو أو من خالل احلمالت الصحية الشاملة ومحالت برانمج برانمج التحصني املوسع الشامل و /
أو فحوصات سوء التغذية الشاملة.

 17بالد الروس" .تقرير التقييم شبه الكمي للوصول والتغطية ،صنعاء ،بين مطر ،سنحان" .شبكة رصد التغطية ،يناير .2013
.https://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2015/07/Sanaa_-Jan-2013_-Yemen_-SQUEAC.pdf
 18تشمل مرافق الصحة العامة :مراكز الرعاية الصحية األولية ووحدات الرعاية الصحية األولية اجملتمعية املشرتكة املؤقتة اليت حتظى ابلدعم (مثل املدارس ،غرفة يف منزل شيخ القرية ،وما إىل ذلك) وخدمات
إيصال الرعاية الصحية األولية  -اخلدمات الصحية املتنقلة اخلدمات الصحية اجملتمعية (خدمات اإليصال اجملتمعية) ومستشفيات املديرايت واحملافظات واملستشفيات املتخصصة.
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على مستوى املرفق الصحي ،يقوم العامل الصحي – بشكل عام ممرضة  /طبيب  /مساعد طبيب إبدخال البياانت يف السجالت
الورقية طاملا أنه ال يوجد إدخال إلكرتوين للبياانت متاح على الفور على مستوى املرفق الصحي ما مل تكن مراكز للتغذية العالجية
حتظى ابلدعم من منظمة الصحة العاملية .تقوم جمموعة التغذية يف اليمن بتوحيد بياانت برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
يف مواقع املرافق الصحية اليت حتظى ابلدعم بشكل أساسي إما من قبل وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات غري احلكومية الوطنية
والدولية ،ابإلضافة إىل بعض مواقع املرافق الصحية اليت تديرها احلكومة فقط.
على مستوى املديرية ،يقوم مسؤول الصحة يف املديرية – منسق التغذية بتجميع بياانت النماذج الورقية يف قاعدة بياانت برانمج
التغذية ذي الصلة يف جداول بياانت إكسل:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

قاعدة بياانت برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد – لكل من سوء التغذية احلاد الوخيم وسوء التغذية احلاد املعتدل
(أكسس وإكسل) (تديرها اليونيسيف  /وزارة الصحة العامة والسكان فيما يتعلق بسوء التغذية احلاد الوخيم وبرانمج
األغذية العاملي  /وزارة الصحة العامة والسكان فيما يتعلق بسوء التغذية احلاد املعتدل).
قاعدة البياانت اجلديدة ملراكز التغذية العالجية للمرضى الداخليني (قيد التجربة مع  ASP.NETإىل جانب التقارير يف
جداول إكسل) (تديرها منظمة الصحة العاملية  /وزارة الصحة العامة والسكان)
قاعدة بياانت التقارير الشهرية اخلاصة بزوااي تغذية الرضع وصغار األطفال (تديرها اليونيسيف  /وزارة الصحة العامة
والسكان).
نظام رصد التغذية (تديره منظمة الصحة العاملية).
قاعدة بياانت التقارير الشهرية للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (تديرها اليونيسيف  /وزارة الصحة العامة
والسكان).
منوذج تقارير فرق الصحة والتغذية اجملتمعية املتنقلة (تديره اليونيسيف  /وزارة الصحة العامة والسكان).
قاعدة بياانت التوعية التغذوية اخلاصة مبكاتب الصحة يف احملافظات (تديرها اليونيسيف  /وزارة الصحة العامة والسكان).
قاعدة بياانت نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2الذي سيتم تنفيذه قريبا (تديرها اليونيسيف  /وزارة
الصحة العامة والسكان) .فيما يتعلق بنظام معلومات اإلدارة الصحية ،بدأت اليمن يف توسيع نطاق نظام املعلومات
الصحية على مستوى املديرايت –  2الذي يتم جتريبه حاليا ويشمل التغذية؛ إال أن األمر سيستغرق وقتا لتعميمه يف اليمن
والوصول إىل النطاق.

يف الوقت احلايل ،على املستوى دون الوطين ،يتم تصنيف البياانت حسب احملافظات واملديرايت ،مع استمرار مجع البياانت يف عدد
من جداول بياانت إكسل من التقارير الرتاكمية املقدمة شهراي من املرافق الصحية على مستوى املديرايت من قبل مسؤول الصحة
يف املديرية – منسق التغذية .يف اجمللد الثاين ،ميكن اإلطالع على تفاصيل مناذج مجع بياانت التغذية يف اليمن مبا يف ذلك اسم
منوذج مجع البياانت ونوع النموذج واألشخاص الذين يقومون مبلء النموذج عند منفذ تقدمي اخلدمات وتواتر تقدمي البياانت (أي
يوميا  ،أسبوعيا ،شهراي) ،ومن الشخص الذي يتم تقدمي النموذج  /قاعدة البياانت إليه للموافقة عليه ،وإذا كان متاحا ،التاريخ
الذي من املقرر أن يتم فيه حتديث النموذج .يتم شهراي جتميع جداول بياانت إكسل التالية من كل موقع مرفق صحي يقدم خدمات
برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد من قبل مسؤول الصحة يف املديرية – منسق التغذية لفئات اخلدمات التالية:
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• برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وبرانمج التغذية التكميلية الشاملة
• زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال
• فرق التوعية الصحية والتغذية املتنقلة املتكاملة

• أنشطة املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
يقوم مسؤول الصحة يف املديرية  -منسق التغذية بعد ذلك بتقدميها إىل مسؤول الصحة يف احملافظة – منسق التغذية ،مث يقوم
مسؤول الصحة يف احملافظة – منسق التغذية بتقدميها إىل املراكز اإلقليمية التابعة لوكاالت األمم املتحدة 19ووزارة الصحة العامة
والسكان على املستوى املركزي.
البياانت املقدمة من مواقع برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وبرانمج التغذية التكميلية الشاملة

حالياً ،تتم إدارة بياانت برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد من قبل وزارة الصحة العامة والسكان واليونيسيف ومنظمة
الصحة العاملية وبرانمج األغذية العاملي .أيضاً ،يساهم الشركاء املنفذون لكتلة التغذية يف البياانت.

فيما يتعلق بتدفقات البياانت اخلاصة بربانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد من املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
إىل املستوى املركزي ،هناك عدة خطوات تتضمنها هذه العملية (الشكل رقم  .)4يف كل موقع خمصص لربانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء
التغذية احلاد ،تتم إدارة إدخال ومجع وتصنيف البياانت من قبل العديد من أصحاب املصلحة ،اعتمادا على املوقع .نظرا لتفاوت
أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة هؤالء ،فقد يساهم هذا اإلعداد يف معوقات أمام مجع البياانت ومشاركتها ،وقد يسهم ذلك
يف هناية املطاف يف تردي نوعية البياانت اليت جيري توحيدها على مستوى املديرايت واحملافظات واملستوى املركزي (الوطين).
يقوم العاملون الصحيون املعينون يف مواقع برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد مبلء سجل الفحص واإلحالة اليومي وإعداد
تقرير شهري .توجد أيضا بطاقة إحالة إضافية لربانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد أثناء العالج ما بني برامج اإلدارة اجملتمعية
لسوء التغذية احلاد (برانمج التغذية التكميلية – برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني – مراكز التغذية العالجية) اليت يكون
العاملون الصحيون مسؤولني عنها.
أتيت بياانت تغطية برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد أيضا من الفحوصات الدورية الشاملة عن طريق العاملني الصحيني
اجملتمعيني ومحالت برانمج التحصني املوسع.20
شكل  : 2مناذج تدفق البياانت ومجع البياانت ملواقع املرافق الصحية اليت تقدم خدمات برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

 19من املهم اإلشارة إىل أن هذه "املراكز اإلقليمية" ليست جزءا من احلكومة اإلدارية اليمنية ،ولكنها ابألحرى منظومة أنشأهتا األمم املتحدة جيمع بني عدد من احملافظات ألغراض إدارية.
 20الةديةب ن ،.زيولكوفسة ة ة ة ة ة ةكةا أ .وتشة ة ة ة ة ة ةةيتيكوي س .جتةارب تنفيةذ برانمج اإلدارة اجملتمعيةة لسة ة ة ة ة ة ةةوء التغةذيةة احلةاد يف اليمن وعةدد الوفيةات اليت مت جتنبهةا .شة ة ة ة ة ة ةةبكةة التغةذيةة يف حةاالت الطوارئ.2018 ،
.https://www.ennonline.net/fex/58/cmamyemenaverteddeaths
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املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،
ألغراض إدارة سوء التغذية احلاد املعتدل ،توجد قاعدة بياانت خاصة لسوء التغذية احلاد املعتدل تتم إدارهتا من قبل وزارة الصحة

العامة والسكان  /برانمج األغذية العاملي ،واليت تعتمد على سجل ورقي يومي لعالج سوء التغذية احلاد املعتدل يف إطار برانمج

التغذية التكميلية املوجهة .ابإلضافة إىل ذلك ،وللوقاية من سوء التغذية ،يوجد سجل ورقي يومي وتقرير شهري لربانمج التغذية

التكميلية الشاملة ،والذي تتم إدارته أيضا بشكل أساسي من قبل برانمج األغذية العاملي ووزارة الصحة العامة والسكان .يقوم
برانمج األغذية العاملي بتنظيم السلع اليت يقدمها من خالل خطة توزيع سلع سوء التغذية احلاد املعتدل (جداول بياانت إكسل)
وأداة للسلع خاصة بربانمج التغذية التكميلية املوجهة وبرانمج التغذية التكميلية الشاملة معا .يتم جتميع معلومات برانمج سوء التغذية
احلاد املعتدل يف تقرير التوزيع الشهري للشركاء املتعاونني – وهذا ال يشمل سوى خدمات عالج سوء التغذية احلاد املعتدل اليت تتم
تغطيتها من قبل شركائهم املنفذين.
ألغراض إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم دون مضاعفات من خالل برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني ،يوجد سجل
يومي وأداة إلعداد التقارير الشهرية تغذي قاعدة بياانت سوء التغذية احلاد الوخيم .توجد قاعدة بياانت للمخزون على مستوى
مكاتب الصحة يف احملافظات إلدارة األغذية العالجية ،إال أنه ال يتم استخدامها بشكل منتظم.
فيما يتعلق مبواقع برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد اليت تقدم رعاية املرضى الداخليني يف إطار إدارة سوء التغذية احلاد
الوخيم مع مضاعفات ،يوجد سجل يومي وتقرير شهري ملركز التغذية العالجية ونظام قاعدة بياانت منفصل للوحة معلومات
اإلبالغ عن احلاالت يف مركز التغذية العالجية تتم إدارته من قبل منظمة الصحة العاملية  /وزارة الصحة العامة .ابإلضافة إىل ذلك،
تستخدم منظمة الصحة العاملية أيضا أداة لتقييم مراكز التغذية العالجية للتأكد من أن املواقع التابعة هلا ختضع لإلشراف بشكل
منتظم وتقدم خدمات عالية اجلودة .يوجد يف مواقع الرصد املختارة (يتم توسيع نطاقها حاليا) ،واليت تديرها منظمة الصحة العاملية،
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نظام رصد التغذية املخصص للمرافق الصحية ألغراض مواقع الرصد اخلاصة هبا (سيتم توسيع نطاقها قريبا) إىل جانب سجل يومي
للمرافق الصحية.
البياانت املقدمة من زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال

يف مواقع برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد اليت توجد فيها زوااي لتغذية الرضع وصغار األطفال ،توجد سجالت يومية:
سجل لألمهات وسجل عام لألطفال .أيضا ،يوجد كشف تسجيل يومي وتقرير يومي ملشريف الفريق .يتم تقدمي تقرير شهري إىل
مكتب الصحة يف املديرية – منسق التغذية يف هناية كل شهر .يقوم مكتب الصحة يف املديرية – منسق التغذية مبلء البياانت
املقدمة من زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال اليت يتم جتميعها من مواقع متعددة (ملحقة ابملرافق الصحية) يف قاعدة بياانت شهرية
ابستخدام جداول بياانت إكسل.
البياانت اخلاصة بدمات التوعية الصحية والتغذوية املتكاملة املتنقلة
يوجد نوعان من السجالت اليومية – سجل لألمهات وسجل عام لألطفال ،ابإلضافة إىل كشف تسجيل يومي وتقرير يومي

ملشريف الفريق .ابلنسبة خلدمات التغذية من قبل الفرق املتنقلة ،يوجد منوذج إلعداد التقارير الشهرية .فيما يتعلق خبدمات التوعية
املتكاملة ابلتغذية ،توجد قاعدة بياانت شاملة ابستخدام جداول بياانت إكسل خاصة مبكاتب الصحة يف احملافظات.
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شكل  :3مناذج تدفق البياانت ومجع البياانت حول تغذية الرضع وصغار األطفال

شكل  :4مناذج تدفق البياانت ومجع البياانت حول خدمات التوعية املتكاملة ابلتغذية

املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،
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شكل  :5منوذج تقارير فرق الصحة والتغذية املتنقلة وتقرير املعلومات امليدانية عن بناء القدرات يف جمال التغذية

املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،
البياانت اخلاصة بنشطة املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
يتم إحلاق املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية بوحدات ومراكز الرعاية الصحية األولية يف مناطق تواجد املرافق الصحية
ويوجد لديها سجل يومي وبطاقة إحالة (بطاقة إحالة من املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية إىل برانمج التغذية العالجية
للمرضى اخلارجيني  /برانمج التغذية التكميلية) وتقرير شهري (شكل رقم .)6
يقوم املرفق الصحي أيضا إبعداد تقرير شهري تراكمي عن املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ،ابإلضافة إىل التقرير
الشهري للمديرية .توجد قاعدة بياانت شهرية وأداة تتبع جديدة ( )2021خاصة ابملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
تتسق مع أداة إكسل الشهرية .عرب كل من محالت التوعية اجملتمعية ومحالت برانمج التحصني املوسع أو برامج فحوصات سوء
التغذية الشاملة ،توجد بطاقة رصد وتعزيز النمو خاصة ابملستفيدين.
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شكل  :6مناذج تدفق البياانت ومجع البياانت حول إدارة املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية

املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،

 3-2جودة (دقة واكتمال) بياانت التغذية وتنقية البياانت وآليات تقدمي املالحظات

على مستوى املرفق الصحي ،يقوم منسق التغذية يف املرفق الصحي جبمع وتنقية بياانت املرفق الصحية يف تقرير شهري موحد
(ورقي) .تتمثل املعايري الرئيسية لتنقية البياانت على مستوى املرفق الصحي (الشفاء ،التعثر ،عدم االستجابة ،الوفيات) يف أن تتطابق
نتائج احلاالت مع إمجايل عدد احلاالت اليت غادرت الربانمج.
استعراض استخدام البياانت على مستوى املرافق الصحية من خالل إجراء مقابالت مع موظفي املرافق الصحية يف البالد كان خارج
نطاق هذه املهمة .مع ذلك ،أفاد بعض مقدمي املعلومات الرئيسيني أنه يف بعض احلاالت تواجه املرافق الصحية حتدايت يف تقدمي
مناذج مكتملة ويف املوعد احملدد ،وأنه غالبا ما يكون حتليل أو استخدام البياانت على مستوى املرافق الصحية حمدودا.
يتم مجع النماذج الورقية املكتوبة من قبل موظفي املكاتب الصحية يف املديرايت .على مستوى املديرية ،خالل اليوم األول – اليوم
اخلامس يف بداية كل شهر (التقدمي حبلول اليوم اخلامس من الشهر) ،يقوم مكتب الصحة يف املديرية بتجميع النماذج الورقية من
املرافق الصحية وتقييم البياانت حسب مناطق تواجد املرافق الصحية .يف بعض احملافظات اليت ال يوجد فيها مكاتب للصحة يف
املديرايت ،يتم االضطالع هبذا الدور من قبل مكاتب الصحة الفرعية يف احملافظات ،واليت قد تغطي عدة مديرايت .يتم إدخال
البياانت الواردة من مواقع برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد يف املرافق الصحية يدواي يف جداول بياانت إكسل من قبل
موظفي مكاتب الصحة يف املديرايت.
يتم إرسال مناذج التقارير الشهرية للمديرية شهراي (من حيث املبدأ حبلول األسبوع األول من الشهر التايل) إىل مستوى احملافظة عرب
جداول بياانت إكسل املوحدة .يتم اإلرسال عرب جمموعة من الوسائل ،اعتمادا على سياق وتوافر خدمة اإلنرتنت يف املديرايت،
غالبا عرب الربيد اإللكرتوين وواتساب وخدمات املراسلة األخرى كمرفقات ،أو يف بعض احلاالت عرب ذاكرة الفالش (.)USB
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مستوى املوارد البشرية واملادية والبشرية حمدود على مستوى مكاتب الصحة يف املديرايت .يف بعض احلاالت ،تقدم اليونيسيف الدعم
من خالل توفري أجهزة الكمبيوتر احملمولة .مت منح البدالت لبعض موظفي مكاتب الصحة يف املديرايت من خالل برانمج الصحة
والتغذية الطارئ الذي ميوله البنك الدويل .مع ذلك ،أفاد األشخاص الذين مت إجراء مقابالت معهم أن مثل هذه البدالت املقدمة
إىل مكاتب الصحة يف املديرايت ألغراض إدارة املعلومات توقفت يف أوائل عام  ،2020مما أدى إىل املزيد من التأخري يف اإلبالغ
عن البياانت يف بعض احلاالت.
يتم تدريب املوظفني املعنيني يف مكاتب الصحة يف املديرايت سنواي على كيفية تقييم جودة البياانت املقدمة (مت تضمني القائمة
املرجعية يف امللحق رقم  .)11يعد ذلك جزءا من تدريب سنوي ملكاتب الصحة يف املديرايت يرتكز حول ما يلي:
• استعراض أداء املديرايت من حيث البياانت والتقارير.
• التدريب التنشيطي على استخدام أدوات إعداد التقارير ومعاجلة املشاكل الشائعة.
• التدريب التنشيطي على مهارات إدارة البياانت (مجع البياانت ،تنقية البياانت ،جتميع البياانت ،عرض البياانت ،حتليل
البياانت).
على مستوى احملافظة ،يقوم مسؤول الصحة يف احملافظة – منسق التغذية جبمع كل بياانت الربانمج على مستوى املديرايت يدواي
يف جدول بياانت إكسل واحد .بعد ذلك ،يقومون بتنقية البياانت من خالل البحث عن العالمات احلمراء وأرقام عدد احلاالت
املغادرة والنتائج غري املتطابقة ،وما إىل ذلك .جيب تقدمي هذه البياانت يف اليوم العاشر من كل شهر؛ مث يتم إرساهلا ابلربيد اإللكرتوين
إىل املنسقني التابعني لوزارة الصحة العامة والسكان والسكان ومكاتب املناطق التابعة لألمم املتحدة (مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة
العاملية وبرانمج األغذية العاملي) يف نفس الوقت.
على مستوى كل من املديرية واحملافظة ،مت وضع عالمة على اإلدخال اليدوي للبياانت يف جداول بياانت إكسل أثناء املقابالت مع
مقدمي املعلومات الرئيسيني ابعتبار ذلك عرضة ألخطاء إدخال البياانت .يف السابق كان يتم تقدمي قائمة إىل كل من مكاتب
الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات مع وضع عالمة على البياانت ابللون األمحر (أي أنه من احملتمل أن تكون
خاطئة) ،إال أن هذا النهج مل يعد قيد االستخدام الفعلي .كان الرتكيز يف هذه القائمة ينصب على ما يلي:
• االرتفاع الكبري يف أعداد احلاالت املتعثرة  /املتعافني  /الوفيات  /غري املستجيبني مقارنة إبمجايل عدد احلاالت املغادرة.21
• مقارنة نتائج الفحص أبرقام القبول.

• عدم اتساق بياانت الفحص (على سبيل املثال ،وجود عدد أكرب حلاالت سوء التغذية احلاد الوخيم مقارنة حباالت سوء
التغذية احلاد املعتدل).
• أسئلة حول اإلدخاالت املوحدة السم املرفق الصحي ،والئحة املرفق الصحي ،وما إىل ذلك).

 21وفقةا ملعةايري أسة ة ة ة ة ة ةةفري ،فةإن القةاسة ة ة ة ة ة ةةم املشة ة ة ة ة ة ةةرتك يف مؤشة ة ة ة ة ة ةرات األداء اخلةاص ة ة ة ة ة ة ةةة بربامج عالج سة ة ة ة ة ة ةةوء التغةذيةة احلةاد يتكون من إمجةايل عةدد احلةاالت املغةادرة ،إال أن هةذا ال ثةدث يف اليمن .أنظر:
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/7.minimum-standards-in-food-secutity-and-nutrition.pdf
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• مقارنة اإلمدادات املستخدمة مع عدد حاالت القبول.22
• االجتاهات يف االحتياجات من اإلمدادات مقارنة ابألشهر املاضية.

• التحقق من أي أرقام غري عادية يف فئات القبول (على سبيل املثال ،ارتفاع عدد حاالت اإلصابة ابلوذمة).
العثور على أي مما ورد أعاله يوصف أبنه خطأ يف حد ذاته ،ولكن عند ظهور العالمة ،فإنه جيب مراجعة مجيع البياانت اخلاصة
ابملرفق الصحي أو املديرية ومتابعة ذلك من خالل املالحظات املقدمة أثناء اجتماعات مكتب الصحة يف املديرية واحملافظة.
هتدف هذه املعايري أساسا إىل التحقق من صحة البياانت الواردة يف التقرير الشهري ،وللمساعدة يف حتديد األخطاء احملتملة .لوحظ
أن القائمة املرجعية جلودة بياانت برامج التغذية ال تزود مكاتب الصحة يف املديرايت أبية أدوات حتليلية لإلشارة إىل احلاالت اليت
تقوم فيها املرافق ابإلبالغ عن مؤشرات نتائج الربامج غري املتوقعة أو األرقام الثابتة على مدى فرتة زمنية حمددة .على سبيل املثال،
يتم وضع عالمة ابللون األمحر على مرفق صحي يسجل معدالت تعثر عالية يف شهر معني ابلنسبة ملكاتب الصحة يف املديرايت
يف صحيفة إدخال البياانت اخلاصة هبا ،ولكن هناك مرفق آخر يبلغ عن نسبة تعثر منخفضة جدا (أقل من  ٪1على سبيل املثال)
على أساس مستمر ،حىت مع ارتفاع عدد حاالت القبول ،فإنه ال يتم وضع عالمة على أنه ميثل مشكلة حمتملة.
عندما يشري تطبيق معايري جودة البياانت إىل أن البياانت ثتمل أن تكون خاطئة أو مثرية للقلق يف مديرية معينة من قبل مسؤويل
إدارة معلومات وكالة األمم املتحدة  /كتلة التغذية يف املنطقة ،فإنه سيتم حسب املعتاد إبالغ ذلك إىل مكاتب الصحة يف احملافظات،
واليت تقوم بعد ذلك إببالغ املالحظات إىل مكاتب الصحة يف املديرايت .مييل االتصال املباشر بني موظفي كتلة التغذية الوطنية
أو موظفي كتلة التغذية يف املنطقة ومكاتب وبرامج الصحة يف املديرايت إىل االقتصار على التدريب احملدد لبناء القدرات أو أنشطة
التوعية الداعمة وليس الرتكيز على مشاكل البياانت الروتينية.
يتم استخدام نفس جمموعة املعايري اليت تستخدمها مكاتب الصحة يف املديرايت من قبل موظفي إدارة املعلومات يف مكاتب الصحة
يف احملافظات .يبدو أن العديد من املشاكل نفسها موجودة على مستوى مكاتب الصحة يف احملافظات ،من حيث االفتقار إىل
اإلرشادات املتاحة للتعرف على أو اإلبالغ عن األرقام غري احملتملة أو اإلشكالية أو الثابتة اليت يتم إبالغها عنها على مدى فرتة
زمنية حمددة.

 22مع ذلك ،فإن املقارنة املنطقية ستكون بني اإلمدادات املستخدمة وعدد احلاالت املرقدة حبيث يشمل ذلك كل من احلاالت اجلديدة اليت مت قبوهلا واحلاالت اليت مت قبوهلا يف األشهر السابقة.
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شكل  :7مجع البياانت :إعداد التقارير وتنقية البياانت

املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،

يتواجد املسؤولني عن إدارة املعلومات يف مراكز وكاالت األمم املتحدة يف "إقليم" ما .23هناك مخسة مراكز إقليمية يف اليمن مقرها

عدن وصنعاء وتعز وصعدة واحلديدة ،تغطي كل منها ما بني حمافظتني ومثان حمافظات .تقدم املراكز اإلقليمية لكتلة التغذية
تقاريرها إىل كتلة التغذية الوطنية ولكنها تتوىل تنسيق اإلجراءات ضمن احملافظات احملددة هلا .على هذا النحو ،فإهنا غالبا ما تكون
نقطة االتصال األوىل بني مكاتب الصحة يف احملافظات وكتلة التغذية الوطنية األوسع .من املفهوم أن املسؤول عن إدارة معلومات
كتلة التغذية على املستوى دون الوطين يستخدم جمموعة مماثلة من معايري جودة البياانت املستخدمة من قبل مكاتب الصحة يف
املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات لتقييم جودة واكتمال البياانت.
عند استالم البياانت من احملافظات ،يقوم املسؤولني عن إدارة املعلومات املوجودين يف كل مركز إقليمي جبولة أخرى من لتنقية
البياانت ،والبحث بشكل أساسي عن العالمات احلمراء ،استنادا إىل املعايري املوضحة أعاله .يقوم املسؤولني عن إدارة املعلومات
يف وكاالت األمم املتحدة  /مكاتب الصحة يف احملافظات بتقدمي بياانت التغذية إىل وزارة الصحة العامة والسكان يف صنعاء وعدن
ومستوى الكتلة من اتريخ  10إىل  15من كل شهر.
أخريا ،تقوم مكاتب كتلة التغذية الوطنية  /اليونيسيف  /منظمة الصحة العاملية  /برانمج األغذية العاملي إبجراء جولة أخرى
لتنقية البياانت ألغراض التدخالت اليت تدعمها األمم املتحدة للتأكد من أهنا تنطوي على نفس األرقام ألغراض فحص اجلودة.
اإلطار الزمين املتفق عليه لتقدمي التقارير إىل كتلة التغذية هو اليوم العاشر من الشهر التايل .مع ذلك ،فإن معظم التقارير يتم أتخريها
إىل اليوم العشرين أو حىت إىل هناية الشهر .املنظمات غري احلكومية اليت تتوىل إدارة برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني
وبرامج التغذية العالجية التكميلية وبرانمج التغذية التكميلية الشاملة وتغذية الرضع وصغار األطفال ومسحوق املغذايت الدقيقة
 23من املهم اإلشارة إىل أن هذه "املراكز اإلقليمية" ليست جزءا من احلكومة اإلدارية اليمنية ،ولكنها ابألحرى منظومة أنشأهتا األمم املتحدة جيمع بني عدد من احملافظات ألغراض إدارية
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تقوم بتقدمي تقاريرها إىل مكاتب الصحة يف املديرايت حسب املديرايت اليت تتبعها .بعد ذلك ،يتم دمج هذه التقارير يف مكاتب
الصحة يف احملافظات وإرساهلا فيما بعد إىل املستوى الوطين .أبلغ منسق كتلة التغذية الفريق أن  ٪40من خدمات برامج التغذية
العالجية التكميلية تتم تغطيتها من قبل املنظمات غري احلكومية اليت تقدم تقاريرها إىل برانمج األغذية العاملي مث إىل الكتلة ،يف حني
أن تغطية برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني من قبل املنظمات غري احلكومية متثل  ٪10فقط من تغطية برانمج التغذية
العالجية للمرضى اخلارجيني يف البالد.
معظم البياانت  /التقارير اليت يتم تقدميها شهراي من املنظمات غري احلكومية إىل الكتلة مباشرة تتعلق ابلتايل :أداة تتبع اإلمدادات
على مستوى املرافق الصحية ،وحالة التمويل ،والقيود والتحدايت اليت ال تشكل جزءا من نظام مجع املعلومات واإلبالغ الذي
أنشأته وزارة الصحة العامة والسكان.
حسب مقدمي املعلومات الرئيسيني ،فقد أفادوا أهنم يتلقون القليل من املالحظات املباشرة وال يعرفون شيئا عن ما ثرزونه من تقدم
مشرتك إال حسبما تتم اإلفادة بشأنه من خالل االجتماعات الشهرية لكتلة التغذية عن طريق العرض التقدميي ابستخدام ابور
بوينت بعنوان "التحليل الشهري لكتلة التغذية" 24وقاعدة البياانت املوحدة للتحليل الشهري املوجز لكتلة التغذية .أيضا ،فإن مقدمي
املعلومات الرئيسيني أفادوا أن االفتقار إىل املزيد من النماذج األخرى لتقدمي املالحظات املباشرة يعود على األقل جزئيا إىل حمدودية
قدرات املوارد البشرية إىل جانب حمدودية توافر املسؤولني عن إدارة املعلومات ضمن كتلة التغذية اليت تتوىل إدارة عدد كبري ومتنوع
من ملفات إكسل فضال عن بياانت التقارير.

 4-2نظم معلومات التغذية يف األوضاع اإلنسانية
تشتمل تقديرات انتشار سوء التغذية احلاد الشامل املستمدة من التقييمات مثل تقييم مسارت وحتليل سوء التغذية احلاد يف إطار
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي على مؤشرات التغذية األكثر شيوعا املستخدمة لتحديد أولوايت العمل يف كتل حمددة
غري كتلة التغذية ،وهي كتلة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وكتلة األمن الغذائي وسبل كسب العيش وكتلة الصحة،25
ومن خالل االسرتاتيجية املتكاملة املتعددة القطاعات للحد من خطر اجملاعة يف اليمن .26تستخدم بياانت التغذية أيضا يف حتليل
 24تقارير "التحليل الشهري لكتلة التغذية" بشأن :كتلة التغذية والوجود التشغيلي للشركاء على شكل خريطة تفرق بني ثالثة برامج تغذية رئيسية )1 :إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم )2 ،إدارة سوء التغذية
احلاد املعتدل ) 3 ،تقدمي االستشارة لألمهات بشأن رعاية األطفال دون سن الثانية وتغذية الرضع وصغار األطفال .يتضمن التحليل تغطية الشركاء حسب احملافظات ومييز بني الشركاء حسب الوطنية
املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة واحلكومة .كما يتضمن اإلشارة إىل لوحة معلومات كتلة التغذية اليت توضح األشخاص احملتاجني واهلدف العام والوصول
ابإلضافة إىل أنه ثدد عدد األنشطة والتقدم احملرز فيما يتعلق هبذه األهداف .يبني التحليل أيضا التغطية اجلغرافية لكل من اإلجنازات يف جمال سوء التغذية احلاد الوخيم واإلجنازات يف جمال سوء التغذية
احلاد املعتدل .أخريا ،فإنه يذكر اجتاهات معدل القبول واإلبالغ فيما يتعلق بسوء التغذية احلاد الوخيم وسوء التغذية احلاد املعتدل ،وتغطية حاالت القبول اجلديدة فيما يتعلق بسوء التغذية احلاد الوخيم
وسوء التغذية احلاد املعتدل ومعدالت حاالت القبول اجلديدة واإلبالغ عنها فيما يتعلق بسوء التغذية احلاد الوخيم  /سوء التغذية احلاد املعتدل ،ومؤشرات األداء فيما يتعلق بسوء التغذية احلاد وسوء التغذية
احلاد الوخيم ،وتغطية عالج سوء التغذية احلاد الوخيم وسوء التغذية احلاد املعتدل مقابل األهداف ،وتغذية الرضع وصغار األطفال ،وبرانمج التغذية التكميلية الشاملة ،ومسحوق املغذايت الدقيقة ،وتغطية
فيتامني أ مقابل األهداف ،وتوافر اإلمدادات ،واألاثر النامجة عن جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد ،)19-وأسباب االخنفاض و تدابري التخفيف (من قبل املنظمات غري احلكومية).
 25أنظر على سبيل املثال :التخصيص االعتيادي األول لعام  2020من قبل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن – اإلسرتاتيجية20-٪https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/YHF_SA1 .
.20Paper.pdf٪20Strategy٪
كتلة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف اليمن؛ االجتماع التنسيقي يف  1ديسمرب  .2020متاح على هذا الرابطhttps://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/water- :
.sanitation-hygiene
حتديد أولوايت املواقع اجلغرافية من قبل كتلة األمن الغذائي والتغذية ألغراض االستجابة اإلنسانية لعام https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/fs- .2017
.nut-prioritisation-v6-external
 26االسرتاتيجية املتكاملة للحد من خطر اجملاعة :اسرتاتيجية مشرتكة بني الكتل ملنع اجملاعة يف اليمن .دراسة حالة ،يوليو .2020
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_Integrated_Famine_Risk_Reduction_CaseStudy_July2020.pdf

33

انعدام األمن الغذائي احلاد يف إطار التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي .مع ذلك ،فقد وجد هذ االستعراض أدلة قليلة على
االستخدام املنهجي لبياانت التغذية حلفز حتديد األولوايت أو تقارب الربامج عرب الكتل ،خارج التصنيف املرحلي املتكامل لألمن
الغذائي واسرتاتيجية احلد من خطر اجملاعة.
يف أعقاب نتائج التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي فيما يتعلق بتحليل سوء التغذية احلاد ،قامت كتلة التغذية إبجراء حتليالت
متعددة القطاعات للفجوات على مستوى املراكز مشلت كتلة الصحة  /كتلة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وكتلة األمن
الغذائي وسبل كسب العيش  .أدى ذلك إىل اتفاق مشرتك على توسيع نطاق استجابة الصحة  /املياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية وزايدة ختصيص املوارد للرتكيز على اجملاالت تعاين من فجوات يف الربجمة.
أيضا ،مت إجراء حتليل مشرتك بني القطاعات لتحديد املديرايت ذات األولوية لتنفيذ االستجاابت املتعددة القطاعات للوقاية من
اجملاعة يف األعوام  2018و  2019و  .2021يهدف إطار الرصد املشرتك – 27وهو مفهوم لرصد افرتاضات التصنيف املتكامل ملراحل
األمن الغذائي – إىل دمج البياانت املقدمة من عدة كتل يف اليمن ،يف إطار اجلهود األوسع نطاقا للحد من خطر اجملاعة ،ولكن
هذا األمر ال يزال يف مراحله األوىل .مت استحداث اإلطار يف عام  2019حيث أصبح من الواضح أنه ضروري لكي يستفاد منه من
قبل صناع القرار بطريقة أفضل بني جوالت التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي .من املخطط له أن يكون إطار الرصد املستمر
قادرا على حتديد املناطق احلرجة وإنتاج املعلومات لالسرتشاد هبا يف حتديد جمموعة اإلجراءات اليت ميكن تنفيذها على أفضل وجه
للحد من أوجه الضعف .ذكر البعض أن التقدم حنو تطوير اإلطار املشرتك قد تباطأ يف األشهر األخرية .فريق العمل الفين املعين
مبعلومات التغذية ،وبرعاية كتلة التغذية ،يعكف حاليا على تطوير إطار رصد النتائج الذي سيتم تعميمه ضمن إطار الرصد املشرتك
األوسع بني الكتل.
حتليل التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي لكل من سوء التغذية احلاد وانعدام األمن الغذائي ،الذي يتم االسرتشاد به
يف االستهداف من قبل الكتل ذات الصلة ابلتغذية يف اليمن ،يستخدم جمموعة من بياانت التغذية من خمتلف املصادر املتاحة ،مبا
يف ذلك تقديرات مسح سوء التغذية احلاد وبياانت القبول يف إطار برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وبياانت التغذية
األخرى حسب االقتضاء ،إىل جانب املعلومات املتعلقة ابستهالك الغذاء واألمن الغذائي وبياانت الوفيات واألمراض (اإلسهال
واملالراي وعدوى اجلهاز التنفسي احلادة واحلصبة ،وما إىل ذلك) اليت يتم مجعها من خالل بياانت املسوحات السكانية والربامج.
أيضا ،يستخدم حتليل التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي لالسرتشاد هبا يف حتديد املديرايت ذات األولوية املستهدفة من قبل
كتلة التغذية والكتل األخرى ،ولتوفري تقديرات إرشادية أبعداد األشخاص احملتاجني .تستخدم تقديرات أعداد األشخاص احملتاجني
الواردة يف حتليل التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي نتائج تقييمات مسارت ،إما جمال الثقة األعلى أو نقطة االنتشار للتقديرات
السابقة ملسح سوء التغذية احلاد.

 27إطار الرصد املشرتك هو مفهوم لرصد افرتاضات التصنيف املرحلي امل تكامل لألمن الغذائي ،وحتديد املناطق احلرجة وحتفيز اإلجراءات مثل حتديث التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي ،أو مجع
البياانت أو حىت التدخالت الربانجمية املباشرة .مؤخرا ،قامت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة إبدراجه كإجناز ضمن مشروع نظام املعلومات من أجل مواءمة العملية هبدف اخنراط الشركاء .ال
يزال اإلطار يف مرحلته األوىل  /املفاهيمية منذ أبريل .2021
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عندما يتم استخدام بياانت برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد اخلاصة حباالت القبول اجلديدة يف التحليل لتوصيف اجتاهات
القبول اجلديدة (متزايدة أو مستقرة أو متناقصة) ،يتم تطبيق حد بنسبة  ٪80أو أكثر لتقارير الربامج لكل مديرية .تتسم عملية تطوير
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي ابملرونة من حيث اختاذ القرار بشأن املؤشرات اليت جيب أن يشتمل عليها .ال يعتمد
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي على عملية حسابية حمددة ،بل يعتمد على عملية صنع القرار املسرتشدة ابألدلة اليت يتم
من خالهلا احلكم على وضع املناطق اجلغرافية يف فئة من فئات التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي استنادا إىل األدلة املتاحة
من القطاعات ذات الصلة  .اتفق املشاركني من مقدمي املعلومات الرئيسيني املشاركني يف التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي
يف اليمن على أنه يف حالة توفر املزيد من التحليل املتعمق لبياانت نظام معلومات التغذية على مستوى املديرايت ،فإنه ميكن أن
يتضمن التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي أشكاال أخرى من معلومات التغذية إىل جانب أو بدال عن البياانت املستخدمة
حاليا.
أشار املشاركون من مقدمي املعلومات الرئيسيني من الكتل األخرى إىل أن كتلة التغذية تنتج حاليا قدرا كبريا من املعلومات ولكن
هذه املعلومات ليست بصيغة ميكن استخدامها بسهولة يف اختاذ القرار حول حتديد أولوايت الفئات اجلغرافية أو السكانية .لوحظ
أن األعداد املذكورة املشمولة بتغطية برامج التغذية مقابل األعداد املستهدفة ال تقدم سوى قيمة حمدودة الستخدامها يف هذا الصدد.
أشار أحد األشخاص الذين مت إجراء مقابالت معهم إىل أن "حتري دقة البياانت بشكل أكرب ،بدال من جمرد اإلبالغ هبا ،من شأنه
أن يفيد يف توفري املعلومات الالزمة للتخطيط والرصد يف قطاعات أخرى .خالل املقابالت ،ذكر أيضا أن املزيد من التحليل الذي
ميكن أن ثدد األماكن اليت قد تشري بياانت الربانمج إىل تدهور حالة التغذية فيها ميكن أن يسهل حتسني االستهداف املشرتك
لإلجراءات الوقائية من الكتل األخرى.
ضمن منتجات معلومات كتلة التغذية ،فإن املعلومات احملددة غري ذات الصلة ابلتغذية األكثر استشهادا هبا مأخوذة من حتليل
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي .ضمن منتجات معلومات كتلة التغذية ،هناك قدر ضئيل إلبالغ املعلومات من قبل
الكتل األخرى حسب احملافظات أو املناطق اإلقليمية لألمم املتحدة لدجمها مع معلومات التغذية لتحديد املناطق احلرجة وتقدمي
صورة عن العوامل احملركة احملتملة حلالة التغذية.
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 .3تعميم النظام :حتديد األولوايت ومواءمة بياانت التغذية وآليات مجع
املعلومات وإعداد التقارير

 1-3حملة عامة والوضع احلايل والتحدايت الرئيسية
 1-1-3تطوير إطار عمل وتوحيد الرصد واإلبالغ (التوصيات )3-1 ، 1-1
مع التوسع السريع يف برامج التغذية يف السنوات األخرية ،زاد أيضا عدد ونوع مؤشرات التغذية اليت يتم مجعها ،كما زاد تنوع تشكيلة
النماذج وإجراءات اإلبالغ املستخدمة من قبل أصحاب املصلحة املشاركني يف برامج التغذية .هناك حاجة إىل تنسيق وتوحيد
املؤشرات ومناذج مجع البياانت واإلجراءات التشغيلية املوحدة وإجراءات اإلبالغ املتفق عليها.
املؤشرات ومصادر بياانهتا – يتعني توحيد وإقرار مناذج مجع البياانت الروتينية حبيث يستخدم كل فرد نفس النماذج إىل جانب حتديد
أدوار ومسؤوليات الرصد واإلبالغ لكل كادر بشكل واضح .جيب أيضا حتديد مصادر مجع البياانت لتجنب االزدواجية .يرجى
مراجعة امللحق رقم  6لإلطالع على املزيد من التفاصيل حول مناذج مجع بياانت التغذية يف اليمن وإدارة مجع بياانت التغذية وإعداد
التقارير اليت ساعدت يف إجراء مسح جلميع مناذج مجع البياانت والذي حدد بعض املعوقات اليت حتول دون اختاذ إجراءات أخرى
لتحسينها.
قمنا ابستعراض الوضع احلايل والنتائج الرئيسية والتوصيات حسب األولوية – واليت نعتقد أنه ينبغي الشروع يف تنفيذها على الفور
(على الفور حىت عام واحد) ،والتوصيات قصرية األجل اليت ينبغي الشروع يف تنفيذها يف غضون  2 – 1سنوات على األقل
والتوصيات طويلة األجل اليت ينبغي الشروع يف تنفيذها على األقل بعد عامني (مايو  )2023حىت  3أعوام (مايو .)2025
التوصيفات الوظيفية واألدوار واملسؤوليات املتعلقة ابلرصد واإلبالغ ومجع البياانت اخلاصة ابلقوى العاملة يف جمال التغذية على كل
مستوى من املستوايت يف اليمن (على املستوى املركزي "الوطين" وعلى مستوى احملافظات واملديرايت واملرافق الصحية واجملتمع) غري
موثقة حاليا بشكل واضح مما يؤدي إىل حدوث ارتباك يف األدوار واملسؤوليات اليومية ومسارات اإلبالغ وعمليات املوافقة.
عالوة على ذلك ،مل يتم إجراء أي تقييم لقدرات املوارد البشرية يف جمال إدارة البياانت واملعلومات اخلاصة ابلتغذية .على كل حال،
متت اإلشارة من قبل مقدمي املعلومات الرئيسيني وخالل املشاورات إىل افتقار املوظفني على املستوى دون الوطين إىل القدرة على
مجع وتقدمي بياانت عالية اجلودة على املستوايت دون الوطنية يف حينها .هناك عدد من الدورات التدريبية يف جمال التغذية املتاحة
للعاملني الصحيني واملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ،إال أن هذه الدورات التدريبية ال تشتمل على مكون الرصد
واإلبالغ.
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كما أن هناك مستوايت منخفضة من القدرات والتدريب احملدود يف جمال الرصد واإلبالغ والذي يتفاقم ،ابإلضافة إىل ذلك ،بسبب
االفتقار إىل البنية التحتية (التكنولوجيا واملعدات) لتجميع املعلومات يف الوقت املناسب "الفعلي".
تعد جودة البياانت عامال رئيسيا إلثبات مصداقية برامج التغذية ،وعند تنفيذ األنشطة املوصى هبا ،فإن موارد أفضل املمارسات
تكون ضرورية يف تصميم واستخدام لوحات املعلومات (مثل التعلم من البلدان األخرى) .من املهم أن ندرك أن لوحات املعلومات
ليست سوى أدوات وأن فعاليتها تعتمد على استخدامها.
ابلتايل ،فإنه سيكون من الضروري البدء يف حتسني نظم معلومات التغذية من خالل التحديد الواضح ملستخدمي البياانت ولألدوار
واملسؤوليات من خالل "إطار املساءلة بشأن رصد وتقييم واإلبالغ عن التغذية يف اليمن".
من انحية أخرى ،فإنه من الضروري القيام مبا يلي يف اليمن:
▪
▪
▪
▪
▪

القيام على الفور بتطوير إطار للمساءلة بشأن رصد وتقييم واإلبالغ عن التغذية يف اليمن
حتديد مؤشرات وعتبات األداء الرئيسية للمحافظة  /املديرية وآليات اإلبالغ املنتظمة اخلاصة ببطاقة تقييم التغذية على
املستوى دون الوطين لتتبع التقدم احملرز  /النتائج  /مقابل األهداف
توحيد املؤشرات ومناذج مجع البياانت
توحيد مصادر البياانت  /قواعد البياانت احلالية وجداول بياانت إكسل يف قاعدة بياانت مركزية واحدة قابلة للتشغيل
البيين تديرها وزارة الصحة العامة والسكان ابإلضافة إىل إحدى الوكاالت التابعة لألمم املتحدة
توحيد لوحات معلومات التغذية احلالية يف لوحة معلومات واحدة لبياانت التغذية استنادا إىل البياانت املشرتكة ومراجعة
األولوايت وحتديد أدوات عرض البياانت املنشأة تلقائيا الستخدامها من قبل احملافظات واملديرايت واملرافق الصحية
(مسوحات احلالة ولوحات املعلومات) .ميكن القيام بذلك يدواي إىل أن يتم توحيد لوحة معلومات التغذية الوطنية.
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شكل  :8سلسلة قيمة بياانت التغذية

املصدر :بيوز ،إلني ،راهول راوات ،ابتريزاي فراكاسي ،وديفيد كيم" .تعزيز سلسلة القيمة لبياانت التغذية من أجل املسائلة والفعل" :)2019( 33
6. https://www.anh-academy.org/sites/default/files/SightandLifeMagazine_2019_Data_in_Nutrition_StrengtheningtheDataValueChain-AccountabilityandAction.pdf

شكل  :9تقييم  /مجع وحتليل البياانت واستخدامها يف اختاذ القرار (اإلجراء)

املصدر :مؤلفو هذا التقرير2021 ،
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التعلم من دروس البلدان األخرى – من استخدام لوحات معلومات البياانت يف أوساط احلكومات ،فإننا نعرض الشكل رقم 11
ابعتباره يقدم حملة عامة عن التدفق املقرتح لكيفية حتسني نظام معلومات التغذية يف اليمن ،ابإلضافة إىل مجيع األجزاء األربعة لسلسلة
قيمة بياانت التغذية اليت تعمل معا )1 :حتديد أولوايت البياانت )2 ،مجع البياانت )3 ،إمكانية الوصول إىل البياانت )4 ،استخدام
البياانت .متشيا مع هذه اجملاالت الرئيسية لسلسلة قيمة بياانت التغذية ،فإنه جيب أن يكون هناك جمموعة كاملة من األنشطة اليت
يتعني تنفيذها إلنشاء واستخدام بياانت جودة التغذية.
يبني الشكل رقم  9تدفق البياانت وخمرجات قاعدة البياانت املقرتحة وكيف ستصب يف بطاقات التقييم على املستوى دون الوطين
اليت حتدد املؤشرات والعتبات الرئيسية ،وتدعم تقدمي املالحظات عرب سلسلة قيمة البياانت واختاذ القرار.

 2-1-3تنمية قدرات القوى العاملة الصحية (التوصيات )9-1 ، 5-1
إنتاج املعلومات التغذوية ،وخاصة معلومات برامج التغذية ،يعتمد بشكل كبري على القوى العاملة يف املرافق الصحية واجملتمعات
احمللية ،إىل جانب مكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات اليت تعاين من قيود شديدة على املوارد البشرية واملادية
واملالية.
يف حني أن هناك عددا من الدورات التدريبية املنتظمة للعاملني الصحيني واملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ،إال أن أاي
منها ال يشتمل على مكون الرصد واإلبالغ .يتم إجراء تدريب تنشيطي ملنسقي رصد وتقييم التغذية يف وزارة الصحة العامة والسكان
على مستوى املديرايت واحملافظات على أساس سنوي فقط.
تلعب مكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات دورا رئيسيا يف نظام معلومات التغذية يف اليمن بوصفها أول
نقطة اتصال إدارية تقوم املرافق الصحية بتقدمي تقاريرها إليها يف إطار النظام الصحي .يتم عقد دورات تدريبية ملوظفي مكاتب
الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات على أساس سنوي .ليس من الواضح طبيعة األثر الذي حتدثه الدورات التدريبية؛
إذ أنه ال يوجد نظام واضح لتتبع جودة واكتمال التقارير قبل وبعد عقد الدورات التدريبية .ميكن حتديد جمموعة املعايري املقدمة
ملكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات لتقييم جودة البياانت بشكل أكثر وضوحا من قبل املسؤولني عن إدارة
املعلومات على املستويني اإلقليمي والوطين يف كتلة التغذية ،يف حني أن هناك افتقار إىل اآلليات اليت ميكن أن حتدد بشكل منهجي
األماكن اليت توجد فيها مشاكل تتعلق جبودة البياانت وحتفز الدعم من خالل زايدة بناء القدرات أو اجلهود األخرى.
عل ى املستويني الوطين ودون الوطين ،فإننا نوصي إبجراء تقييم سريع للموارد البشرية يتم االسرتشاد بنتائجه لتوحيد وتعزيز الدورات
التدريبية املتاحة للعاملني الصحيني ومنسقي رصد وتقييم التغذية (مبا يف ذلك املسؤولني عن إدارة املعلومات) يف مجيع مراحل سلسلة
قيمة بياانت التغذية.
سيكون من املفيد رصد جودة واكتمال التقارير قبل عمليات بناء القدرات وبعدها على حد سواء .من الناحية املثالية ،فإنه ميكن
تتبع أثر بناء القدرات يف مجيع احملافظات واملديرايت اليت يتم عقد الدورات التدريبية فيها ،ولكن إذا مل يكن ذلك ممكنا ،فإنه ميكن
حتديد قسم فرعي ،على سبيل املثال ،بشأن املشاكل املتعلقة إبعداد التقارير واكتمال وجودة التقارير .ميكن أن تدعم هذه اإلجراءات
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وزارة الصحة العامة والسكان إىل جانب جمموعة من اإلجراءات طويلة املدى لزايدة املوارد البشرية واملادية واملالية املتاحة املوجهة حنو
رصد وتقييم التغذية.

 3-1-3خدمة الرسائل القصرية وتطبيقات املراسلة على شبكة اإلنرتنت (التوصية )10-1
يرى العديد من مقدمي املعلومات الرئيسيني أن هناك فرصا لزايدة رقمنة التقارير املقدمة من املرافق اليت تستخدم نظم تعتمد على
خدمة الرسائل القصرية .مل يكن هناك إمجاع على النظام الذي ميكن استخدامه ،على الرغم من أن العديد من مقدمي املعلومات
الرئيسيني من ذوي اخلربة يف البيئات األخرى منخفضة املوارد يرون أن هناك أمثلة ميكن االستفادة منها يف اليمن (األمثلة اليت ميكن
اإلطالع عليها على شبكة اإلنرتنت هي اإلبالغ ابستخدام الرسائل القصرية عن خمزون برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
يف نيجرياي ،28استخدام تطبيق  RapidProألغراض الرصد اجملتمعي للتغذية يف زميبابوي.)29
يتم استخدام تطبيق واتساب يف برامج التغذية يف اليمن ،على سبيل املثال لتقدمي بياانت الربامج ،ولإلبالغ عن املعلومات املتعلقة
ابستخدام املخزون ومشاكل التوريد على مستوى مكاتب الصحة يف احملافظات  /مكاتب الصحة يف املديرايت .يف حني يتم
استخدام تطبيق واتساب على نطاق واسع بطريقة غري رمسية عرب خمتلف جماالت برامج التغذية ،قامت منظمة الصحة العاملية بتنفيذ
عملية أكثر منهجية إىل حد ما لتحليل البياانت اليت يتم إرساهلا من خالل خدمات املراسلة .يتم أيضا استخدام جمموعات واتساب
اخلاصة "ابإلبالغ عن شكاوى مراكز التغذية العالجية" من قبل موظفي مراكز التغذية العالجية اليت حتظى ابلدعم من منظمة
الصحة العاملية .حاليا ،توجد حوايل  39جمموعة نشطة حىت مارس  .2021يتم تقدمي املالحظات من قبل املوظفني على مستوى
املرافق من خالل اجملموعات إىل اجلهات املعنية صاحبة املصلحة على مستوى احملافظات واملديرايت وعلى املستوى الوطين حول
املشاكل مثل املخزون والتوظيف والبدالت والقضااي الفنية ومتابعة احلاالت.
تقوم منظمة الصحة العاملية على املستوى الوطين إبجراء حتليل روتيين للرسائل ،إىل جانب حصر عدد ومواقع اجملموعات ،والقضااي
األكثر شيوعا اليت مت إبرازها ومتييزها على أهنا مهمة (املخزون ،البدالت ،التوظيف ،وما إىل ذلك) .أشار بعض األشخاص الذين
مت إجراء مقابالت معهم إىل أن اجملموعات ،رغم عدم اتباع منوذج اإلبالغ الرمسي يف حد ذاته ،تتيح اختاذ إجراءات سريعة بشأن
شواغل وقضااي املخزون على مستوى املرافق.
على املدى األقصر ،ميكن أن يؤدي املزيد من إضفاء الطابع الرمسي على استخدام وحتليل خدمات املراسلة املتعلقة ابإلبالغ من
مستوايت املرافق واملديرايت فما فوق إىل زايدة املساءلة واملساعدة يف حتديد املشاكل املتكررة ومعاجلتها ،ال سيما فيما يتعلق بتوافر
املخزون واملوارد البشرية ومعدالت اإلبالغ.

 4-1-3تعزيز اإلبالغ والتحليل من خالل نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت – 2
(التوصية )11-1
 28توفري ،فريونيكا ،وآخرون" .تقييم نظم الرصد يف إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم يف مشال نيجرياي".13-1 :)2021( 1-7 ،BMC nutrition ،
 29مونيكوا ،انكاي وآخرون" .استخدام تطبيق  RapidProجلمع بياانت التغذية عن بعد أثناء حالة الطوارئ بسبب اجلفاف وجائحة كوفيد 19-يف زميبابوي".67 :)2021( 64 Field Exchange ،
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على حنو ما مت توضيحه سابقا ،ابلنسبة لربانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني وبرانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد،
فإن املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية يقدمون تقاريرهم إىل املرافق ويتم اإلبالغ من املرافق إىل مكاتب الصحة يف
املديرايت عن طريق مناذج إعداد التقارير الورقية ومناذج مجع البياانت املكتوبة.
أكثر اجلهود اليت يستشهد هبا حنو رقمنة تقارير التغذية يف اليمن تتمثل يف نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت – .2
نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2هو نظام ملعلومات اإلدارة الصحية جلمع بياانت املعلومات الصحية وختزينها
والتحقق منها وحتليلها وإبرازها وعرضها ويتم العمل به يف  73بلد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .يوفر النظام جمموعة من
احللول القائمة على األجهزة احملمولة جلمع وإرسال البياانت مثل وظائف الرسائل القصرية وتطبيقات أندرويد وجافا جلمع البياانت
دون اتصال ابإلنرتنت.30
على املدى املتوسط إىل الطويل ،فإن تطوير وبدء تنفيذ نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2يف اليمن ميثل جهدا
مهما جلمع وإدارة وحتليل معلومات التغذية بشكل أكثر منهجية يف البالد .مع ذلك ،توصل هذا االستعراض إىل أن تطوير النظام
ال يبدو واضحا أو مفهوما جيدا للعديد من أصحاب املصلحة يف جمال التغذية داخل وخارج البالد ،مبا يف ذلك الوكاالت الرئيسية
املاحنة وبعض موظفي وكاالت األمم املتحدة .أيضا ،مل يتم بعد حتديد كيفية دمج التغذية يف نظام املعلومات الصحية على مستوى
املديرايت –  2بشكل جيد ،وما هي نسبة بياانت برامج التغذية اليت سيتم ترحيلها إىل النظام.
يف حني أن الوحدات اليت تنطوي على مؤشرات للخدمات الصحية املختلفة مدجمة ،إال أهنا قابلة للتكيف مع السياقات السائدة
يف البالد مما يتيح عرض البياانت يف الوقت الفعلي من خالل لوحات املعلومات وبطاقات التقييم واجلداول واخلرائط والرسوم البيانية
احملورية .مت جتريب نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2ألول مرة يف اليمن يف عام  .2017شكلت وزارة الصحة
العامة والسكان يف صنعاء جلنة لنظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  ،2بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم
من منظمة الصحة العاملية واليونيسيف .كان التقدم احملرز يف تشغيل النظام بطيئا بسبب حمدودية التمويل وعدم وضوح الكيفية اليت
سيعمل هبا النظام الرقمي يف املناطق اليت تفتقر إىل البنية التحتية الضرورية ،وخاصة املناطق الريفية اليت غالبا ما تفتقر إىل االتصاالت
املتنقلة أو أجهزة الكمبيوتر أو الكهرابء اليت ميكن التعويل عليها .إدخال البياانت عرب تطبيق أندرويد للهواتف الذكية ،بتكلفة 100
دوالر أمريكي لكل جهاز حممول ،هو خيار قيد االستكشاف يف املرافق منخفضة املوارد ،ويتيح إدخال وختزين البياانت دون اتصال
ابإلنرتنت .أشارت منظمة الصحة العاملية إىل أهنا بصدد وضع خطط للمرافق الصحية اليت تقوم حاليا بتقدمي البياانت إىل نظام
رصد التغذية للمرافق الصحية اليت حتظى ابلدعم من منظمة الصحة العاملية لالنتقال إىل نظام املعلومات الصحية على مستوى
املديرايت –  ،2إال أنه مل يتم االتفاق على إطار زمين حمدد.
ما هي اجلوانب األخرى لربامج التغذية اليت سيتم إدماجها يف النظام ومل يتم حتديدها بشكل جيد بعد .ما هي جوانب برانمج اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد والربامج الوقائية اليت سيتم إدماجها وكيف يرتبط ذلك بقواعد البياانت ونظم التحليل احلالية وكيف
سيتم توضيحها بقدر أكرب .كان هناك نقص يف الوضوح من جانب مقدمي املعلومات الرئيسيني حول كيفية إدماج برانمج اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وبرامج التغذية الوقائية يف النظام .أشار بعض املشاركني من مقدمي املعلومات الرئيسيني إىل أن اإلبالغ
 30برانمج املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  .2حملة عامة عن برانمج املعلومات الصحية على مستوى املديرايت – .https://dhis2.org .2
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عن مجيع برامج التغذية عرب نظام نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2لن يكون جمداي أو مرغواب فيه ،وسيظل
اإلبالغ املزدوج عن برامج التغذية ضروراي حىت عندما يتم العمل بنظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت – .2
مل يكن لدى الكثريين من مقدمي املعلومات الرئيسيني ،مبن فيهم موظفي الوكاالت املاحنة وموظفي األمم املتحدة ،إما عدم إملام أو
عدم وضوح بشأن خطط البدء يف تطبيق نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  .2ال يبدو أنه مت إجراء أي مشاورات
ملموسة حول الكيفية اليت سيتم من خالهلا إدماج النظام مع قواعد بياانت تقارير برامج التغذية احلالية ،وآليات التحليل وتقدمي
املالحظات .يف الوقت احلايل ،هناك القليل من التقارير الرقمية على مستوى املرافق حول برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد؛
ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل الصبغة الريفية وعدم توافر القدرة على االتصال للكثري من املرافق اليت تقدم اخلدمات .مع ذلك ،وكما
هو مذكور يف موضع آخر يف هذا التقرير ،يتم يف الوقت احلايل استخدام تطبيق واتساب يف عدة أماكن من خالل نظام معلومات
التغذية .على سبيل املثال ،البياانت اليت يتم إرساهلا عرب مكاتب الصحة يف املديرايت إىل مكاتب الصحة يف احملافظات تتم يف بعض
احلاالت عرب تطبيق واتساب؛ كما أنه غالبا ما يتم تقدمي املالحظات عرب تطبيق واتساب .تعمل منظمة الصحة العاملية حاليا مع
وزارة الصحة العامة والسكان على تطوير لوحة معلومات اإلبالغ عن احلاالت يف مراكز التغذية العالجية (منذ يناير  ،)2021إال
أنه مل يتم االنتهاء من التصميم واحملتوايت بعد.

 2-3توحيد نظم آليات مجع البياانت واإلبالغ
املؤشرات ومصادر بياانهتا – يتعني توحيد وإقرار مناذج مجع البياانت الروتينية حبيث يستخدم كل فرد نفس النماذج إىل جانب حتديد
أدوار ومسؤوليات الرصد واإلبالغ لكل كادر بشكل واضح .جيب أيضا حتديد مصادر مجع البياانت لتجنب االزدواجية .يرجى
مراجعة امللحق رقم  6لإلطال ع على املزيد من التفاصيل حول مناذج مجع بياانت التغذية يف اليمن وإدارة مجع بياانت التغذية وإعداد
التقارير اليت ساعدت يف إجراء مسح جلميع مناذج مجع البياانت والذي حدد بعض املعوقات اليت حتول دون اختاذ إجراءات أخرى
لتحسينها.
قمنا ابستعراض الوضع احلايل والنتائج الرئيسية والتوصيات حسب األولوية – واليت نعتقد أنه ينبغي الشروع يف تنفيذها على الفور
(على الفور حىت عام واحد) ،والتوصيات قصرية األجل اليت ينبغي الشروع يف تنفيذها يف غضون  2 – 1سنوات على األقل
والتوصيات طويلة األجل اليت ينبغي الشروع يف تنفيذها على األقل بعد عامني (مايو  )2023حىت  3أعوام (مايو .)2025
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إطار العمل الوطين للمساءلة بشأن رصد وتقييم التغذية
جدول  :2التوصيات الفورية (فورية – سنة واحدة)

ملخص الوضع احلايل

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

والنتائج الرئيسية

واجلهات املشاركة

التوصية  : 1-1وضع إطار وطين للمساءلة بشأن رصد وتقييم التغذية (مبا يف ذلك التحديد الواضح ألدوار ومسؤوليات اإلبالغ عن التغذية)
تقييم البياانت
▪

األدوار

واملسؤوليات

املتعلقة

ابلرصد واإلبالغ بشأن التغذية
ومجع بياانت التغذية على كل
مستوى من املستوايت (على املستوى
املركزي "الوطين" وعلى مستوى
احملافظات واملديرايت واملرافق الصحية
واجملتمع) غري موثقة حاليا بشكل
واضح مما يؤدي إىل حدوث ارتباك يف
األدوار واملسؤوليات اليومية ومسارات
اإلبالغ وعمليات املوافقة.
▪

غالبا ما يكون هناك الكثري من
طلبات اإلبالغ عن املعلومات
املخصصة لكتلة التغذية استنادا إىل
االحتياجات ،مما يؤدي إىل إبعاد
املوظفني عن املسؤوليات األخرى.

▪

حسن توقيت مجع البياانت :هناك
صعوبة يف تقدمي التقارير يف حينها
ومقدار الوقت الذي يستغرقه جتميع
املعلومات.

الوصول إىل البياانت

مجع البياانت

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل
والعمل)

وضع إطار وطين للمساءلة بشأن رصد وتقييم التغذية (مبا يف ذلك التحديد الواضح ألدوار
ومسؤوليات اإلبالغ عن التغذية) – ذلك سيحدد بوضوح األدوار واملسؤوليات املتعلقة

▪

ابإلبالغ عن التغذية ،ومجع البياانت ومناذج مجع البياانت – املسامهة يف نظام وطين قوي

▪

وزارة الصحة العامة والسكان

▪

كتلة التغذية

▪

املسؤولون عن إدارة املعلومات يف

متعدد القطاعات لإلبالغ عن التغذية ورصدها يف اليمن.
31
ابالستفادة من جتربة كينيا ،فإن إطار رصد وتقييم التغذية ينبغي أن يشتمل على ما يلي:
▪
▪

اهلدف العام واألهداف احملددة
مبادئ توجيهية بشأن جودة الرصد واإلبالغ – مبا يف ذلك تقييمات جودة البياانت

▪
▪

مكوانت حمددة بوضوح يف لوحة بياانت نظام معلومات التغذية ومستودع البياانت
مصادر بياانت ومعلومات التغذية

▪

كيف سيتم حتليل البياانت ونشرها ،ابإلضافة إىل حتديد مفاهيم الرصد والتقييم
األساسية

▪

األدوار واملسؤوليات احملددة بوضوح املتعلقة ابلنهج املوحد لإلبالغ والرصد

▪

التحديد الواضح للمواعيد املقررة لتقدمي التقارير وعملية املوافقة على البياانت وأي
عمليات تنقية للبياانت

▪
▪

إطار حمدد بوضوح لبناء القدرات اخلاصة مبعلومات التغذية  /اإلبالغ والرصد
خطة حمددة بوضوح للوحات املعلومات حول من سيستخدم البياانت (من هم

▪

املستخدمون) ومىت سيتم استخدامها ألغراض اإلبالغ وكيف ستؤثر على صنع القرار
تتبع معلومات الربامج يف الوقت الفعلي (قبول احلاالت ،واحلاالت املغادرة ،والنتائج،
والفحص ،واملخزون ،وما إىل ذلك) :هناك حاجة إىل إنشاء عملية لتحديد الوضع
املتطور فيما يتعلق هبذه املؤشرات يف الوقت الفعلي .يتضمن ذلك حتديد األحداث
غري العادية ،وحاالت التفشي ،وما إىل ذلك

لن يكرر إطار املراقبة والتقييم التعاريف الوطنية للتغذية فحسب ،بل سيتطرق إىل املزيد من
التفاصيل حول جماالت النتائج الرئيسية واألولوايت اليت تتسق مع االستجابة الوطنية للتغذية.
من املزمع أن تساهم مجيع التوصيات األخرى الواردة يف هذا التقرير يف هذا اإلطار وأن يتم
تضمينها فيه.

" 31إطار رصد وتقييم التغذية يف كينيا ،"2022 – 2018 :نريويب ،كينيا :احلكومة الكينية ،وزارة الصحة ،يوليو .2020
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فريق املساعدة الفنية املوجهة
(استشاري)

منظمة الصحة العاملية
▪

املسؤولون عن إدارة املعلومات يف
اليونيسيف

▪

املسؤولون عن إدارة املعلومات يف
برانمج األغذية العاملي

▪

األمانة العامة حلركة تعزيز التغذية /
اليمن

تنسيق وتوحيد الرصد واإلبالغ
جدول  :3التوصيات الفورية (فورية – سنة واحدة)

ملخص الوضع احلايل

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

والنتائج الرئيسية

واجلهات املشاركة

التوصية  : 2-1استكمال جمموعة بطاقات تقييم مؤشرات األداء الرئيسية والعتبات وعملية االستعراض اخلاصة ابلتغذية على املستوى دون الوطين
تقييم البياانت
▪

ال توجد حاليا طريقة لتتبع األداء على
املستوى الوطين أو املستوى دون
الوطين وال توجد آليات لتقدمي

▪

▪

الوصول إىل البياانت

مجع البياانت

والعمل)

تيسري ورشة عمل ملدة يوم أو يومني الستكمال بطاقات تقييم مؤشرات األداء الرئيسية

▪

– مع الرتكيز على تغطية الربانمج ،ومجيع خدمات التغذية ابستخدام نتائج التغذية

الفريق االستشاري للمساعدة الفنية

▪

اليونيسيف ،املسؤولني عن إدارة
املعلومات

▪

وزارة الصحة العامة والسكان
كتلة التغذية التابعة لليونيسيف

ا ألساسية .إىل جانب ذلك ،حتديد عتبات واضحة لبطاقات التقييم لقياس وتتبع األداء

املالحظات
هناك بعض مؤشرات األداء اخلاصة

▪

ابجلودة واالستخدام األويل ولكن ال
توجد مؤشرات أخرى؛ وهي قليلة

بطاقة التقييم هي أداة على اإلنرتنت تعرض حملات دورية سريعة ألداء املؤشرات
واألهداف املرتبطة ابسرتاتيجيات وخطط التغذية يف البالد

▪

جدا ابلنسبة خلدمات التغذية
األخرى.

اختاذ قرار بشأن  15 – 10مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف احملددة مسبقا
لتتبع أداء مجيع خدمات التغذية على مستوى احملافظات  /املديرايت

▪

يستند هذا االقرتاح إىل اجللسة الفنية
اليت عقدت يف  17مارس بشأن تنسيق

اختيار املؤشرات األولية على أساس األولوايت والبياانت املتاحة

▪

وتوحيد مناذج مجع بياانت التغذية

التحديد الواضح لنطاقات العتبات أو احلدود املتفق عليها لنظام "إشارات املرور" (أي
األخضر واألصفر واألمحر) على فرتات منتظمة (أي كل ثالثة أشهر)

▪
▪

املوافقة على آليات اإلبالغ واملساءلة املقرتحة لرصد ومجع بياانت بطاقات التقييم
حتديد اإلجراءات التصحيحية الواضحة لكل مؤشر بناء على درجة إشارة املرور

▪

اختاذ قرار واضح بشأن عمليات املراجعة اإلدارية املنتظمة ملراجعة بطاقات التقييم

الوطنية واملؤشرات وآليات اإلبالغ.

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل

مقابل األهداف.
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▪

جدول  :4التوصيات قصرية األجل ( 2 – 1سنوات)

ملخص الوضع احلايل

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

والنتائج الرئيسية

واجلهات املشاركة

التوصية  :3-1تيسري توحيد املؤشرات ومناذج مجع البياانت
تقييم البياانت
املؤشرات
▪

أتيت معظم معلومات  /بياانت التغذية
من خالل مجع البياانت الروتينية من

▪

▪

▪

▪

مجع البياانت

تعيني استشاري أو فريق استشاري لتوحيد وتبسيط املؤشرات وأدوات مجع البياانت.
األمم املتحدة لتحديد األولوايت واملؤشرات املعيارية ،ومن مث حتديث مناذج مجع البياانت

العديد من مناذج مجع البياانت اليت
يتم مجعها من قبل وزارة الصحة العامة
والسكان ووكاالت األمم املتحدة
(برانمج األغذية العاملي  /منظمة

تيسري ورشة عمل للتصديق مدهتا يوم واحد لالتفاق على توحيد وتبسيط املؤشرات

** الرتكيز على تقليل وتبسيط مؤشرات العمل

وأدوات مجع البياانت.
▪ كنقطة انطالق ،فإنه ميكن لالستشاريني استخدام املسوحات اليت يتم إجراؤها من

يتم تقدمي القليل من البياانت من قبل
املنظمات الدولية غري احلكومية؛

▪

وجيب زايدة تنسيق البياانت.
تعمل منظمة الصحة العاملية مع وزارة

قبل االستشاريني من خالل هذه العملية االستشارية
تنسيق وتوحيد وتعريف جمموعة من املؤشرات اخلاصة ابلتغذية املوصى هبا (على

▪

مستوى املرافق واملستوى اجملتمعي) ومصادر بياانهتا وتواتر مجع البياانت
املوافقة على "توحيد وتبسيط" املؤشرات اليت يتم اإلبالغ هبا وتقليل عددها بقدر كبري

الصحة العامة والسكان لوضع
خالصة رئيسية وافية للمؤشرات

▪

الوطنية لألثر املتوافقة مع أهداف
مجعية الصحة العاملية لعام .322030

تقوم كتلة التغذية يف اليمن جبمع الكثري من مؤشرات التغذية – هناك حاجة لتحليلها
ومعرفة أيها أكثر فائدة

▪

هناك حاجة ألن يتم بشكل واضح حتديد  /تنقيح املؤشرات الرئيسية اليت ميكن دجمها

مت بذل اجلهد لتوحيد املؤشرات من

▪

خالل خطة رصد وتقييم خطة عمل
التغذية املتعددة القطاعات يف اليمن

يف نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت – 2
حتديد أولوايت املؤشرات ،وال سيما تغذية الرضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ

▪

 :2023 – 2020وثيقة مصاحبة إلطار
النتائج املشرتكة وخطة عمل التغذية

وعالج سوء التغذية احلاد
التصنيف :التأكد من تصنيف املؤشرات حسب الذكور  /اإلانث وكذلك يف التقارير

▪

املتعددة القطاعات للجمهورية
اليمنية .33مع ذلك ،فإهنا مل حتدد

على املستوى اجلغرايف – على املستوى الوطين وعلى مستوى احملافظات واملديرايت
النظر يف مؤشرات إضافية حسب االقتضاء لدعم القابالت واملتطوعني اجملتمعيني يف

▪

جمال الصحة والتغذية واإلشراف الداعم على مجيع املستوايت
النظر يف املواءمة مع مؤشرات الربامج األخرى ذات الصلة مثل صحة الطفل  /برانمج

مجيع مصادر البياانت.
هناك جمموعة من املؤشرات املقرتحة

▪

فريق املساعدة الفنية املوجهة
(استشاري)

▪

وزارة الصحة العامة والسكان

▪

كتلة التغذية

▪

املسؤولون عن إدارة املعلومات يف
اليونيسيف منظمة الصحة العاملية

▪

املسؤولون عن إدارة املعلومات يف
برانمج األغذية العاملي

▪

املسؤولون عن إدارة املعلومات يف
منظمة الصحة العاملية

التحصني املوسع ،وسجل صحة الطفل  /سجل النساء احلوامل واملرضعات ،وما إىل
ذلك

لنظام املعلومات الصحية على

▪

مستوى املديرايت –  2اليت يتعني
استعراضها  /مراجعتها واملوافقة

ميكن االستفادة من ورشة العمل هذه الستعراض وتثليث البياانت بدقة ،وتوحيد

▪

األدوات واألساليب ابإلضافة إىل تطوير إرشادات وطنية منسقة
يرجى االطالع على اجمللد الثاين للتعرف على مجيع أدوات مجع البياانت احلالية وبعض

عليها.
مناذج مجع البياانت :يوجد حاليا

والعمل)

سيعمل هذا الفريق االستشاري بشكل مباشر مع وزارة الصحة العامة والسكان ووكاالت
استناداً إىل ذلك ،وإزالة املؤشرات أو حقول البياانت الزائدة من مناذج مجع البياانت.

الصحة العاملية  /اليونيسيف).
▪

الوصول إىل البياانت

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل

املشاكل املتعلقة أبدوات مجع البياانت

عبء كبري يتمثل يف االضطرار إىل
ملء سجالت متعددة يف نفس املرفق
الصحي من قبل نفس الشخص.

 32تشمل مؤشرات األثر الرئيسية عالية املستوى (مجعية الصحة العاملية  )2030ما يلي .1 :التقزم عند األطفال دون سن اخلامسة .2 ،فقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب .3 ،اخنفاض الوزن عند الوالدة،
 .4زايدة الوزن عند األطفال دون سن اخلامسة .5 ،الرضاعة الطبيعية اخلالصة للرضع يف سن ستة أشهر أو أقل .6 ،اهلزال عند األطفال دون سن اخلامسة ،وأضيفت بعض املؤشرات وهي .1 :احلد األدىن
للتنوع الغذائي للنساء .2 ،فقر الدم لدى األطفال يف سن املدرسة .3 ،فحص سوء التغذية احلاد لدى األطفال يف سن املدرسة .4 ،زايدة الوزن لدى النساء  /اليافعني .5 ،التغذية التكميلية لألطفال.
 " 33خطة رصد وتقييم خطة عمل التغذية املتعددة القطاعات يف اليمن  : 2023 – 2020وثيقة مصاحبة إلطار النتائج املشرتكة وخطة عمل التغذية املتعددة القطاعات للجمهورية اليمنية .اجلمهورية اليمنية،
مارس .https://mqsunplus.path.org/wp-content/uploads/2020/08/Yemen-MSNAP-ME-Plan-FINAL_29April2020.pdf .2020
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ملخص الوضع احلايل
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جدول  :5التوصيات الفورية ( 3 – 1سنوات)
األنشطة الرئيسية املقرتحة

التوصية  :4-1تطوير دليل مرجعي للمؤشرات الوطنية للتغذية
تقييم البياانت
▪
▪

ال تتوفر تعاريف موحدة
شاملة للمؤشرات.
خطة رصد وتقييم خطة عمل
التغذية املتعددة القطاعات يف
اليمن  :2023 – 2020وثيقة
مصاحبة إلطار النتائج
املشرتكة وخطة عمل التغذية
القطاعات
املتعددة
للجمهورية اليمنية .تتوفر
خطة عمل التغذية املتعددة
القطاعات 34واليت حتدد
بعض مصادر البياانت.

اجلهات الرئيسية املعنية

الوصول إىل

مجع البياانت
البياانت
تطوير سجل خاص ابملؤشرات على شبكة اإلنرتنت (كتلة التغذية) لتيسري الوصول إىل
املعلومات حول املؤشرات اخلاصة ابليمن املتفق عليها ،ويتضمن ما يلي:
▪ املعايري العاملية والوطنية (املبادئ التوجيهية  /السياسات) اليت يتم الرجوع إليها
▪ الرقم يف إطار النتائج
▪ املؤشر
▪ تعريف املؤشر
▪ وحدة القياس
▪ تصنيف املؤشر
▪ طريقة التقدير متضمنة:
 oالبسط
 oاملقام
▪ توافر البياانت
▪ مصدر (مصادر) البياانت
▪ املعلومات  /التحفظات بشأن جودة البياانت
▪ تواتر مجع البياانت
▪ اإلرشادات بشأن اإلبالغ ،إن أمكن
35
ينبغي أخذ املؤشرات املعيارية العاملية واإلقليمية واحمللية يف االعتبار .

واجلهات املشاركة

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل
والعمل)

▪

فريق املساعدة الفنية املوجهة
(استشاري)

▪

وزارة الصحة العامة والسكان

▪

كتلة التغذية

▪

املسؤولني عن إدارة املعلومات يف
منظمة الصحة العاملية

▪

املسؤولني عن إدارة املعلومات يف
اليونيسيف

▪

املسؤولني عن إدارة املعلومات يف
برانمج األغذية العاملي

▪

األمانة العامة حلركة تعزيز التغذية
 /اليمن

" 34خطة رصد وتقييم خطة عمل التغذية املتعددة القطاعات يف اليمن  :2023 – 2020وثيقة مصاحبة إلطار النتائج املشرتكة وخطة عمل التغذية املتعددة القطاعات للجمهورية اليمنية" .اجلمهورية
اليمنية ،مارس .https://mqsunplus.path.org/wp-content/uploads/2020/08/Yemen-MSNAP-ME-Plan-FINAL_29April2020.pdf .2020
 35تشمل هذه :الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم يف إطار حركة تعزيز التغذية ،متت إاتحته يف  16ديسمرب /http://scalingupnutrition.org/progress-impact/monitoring-evaluation- .2020
accountability-and-learning-meal؛ مؤشرات تقييم ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال :استنتاجات اجتماع بناء توافق اآلراء الذي عقد يف الفرتة  8 – 6نوفمرب  2007يف واشنطن العاصمة،
واشنطن العاصمة :منظمة الصحة العاملية/http://www.unicef.org/nutrition/files/IYCF_updated_indicators_2008_part_1_definitions.pdf .2007 ،؛ املسوحات الدميوغرافية والصحية –
https://dhsprogram.com/publications/publication-DHSQ8-DHS-Questionnaires-and-Manuals.cfm :8؛ "تلبية احتياجات بياانت التغذية الناشئة يف املسوحات الدميوغرافية والصحية – |8
مدونة برانمج املسوحات الدميغرافية والصحية" ،متت إاتحته يف  16ديسمرب /https://blog.dhsprogram.com/nutrition-data-in-dhs-8 ،2020؛ "ورقة نقاشية خاصة مبنظمة الصحة العاملية /
اليونيسيف" :متديد أهداف تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال لعام  2025حىت عام  ."2030منظمة الصحة العاملية واليونيسيف ،متت إاتحته يف  12أكتوبر .2020
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/discussion-paper-extension-targets-2030.pdf?ua=1؛ منظمة الصحة العاملية" ،منظمة الصحة العاملية | األهداف العاملية  ،"2025منظمة
الصحة العاملية .متت إاتحته يف  19أغسطس /http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en .2020؛ "كتيب مؤشرات إطعام املستقبل ،نشر أصال يف مارس  ،2018ونشرت النسخة
املنقحة يف سبتمرب  ،"2019مبادرة حكومة الوالايت املتحدة :املبادرة العاملية للجوع واألمن الغذائي ،مبادرة إطعام للمستقبل ،مارس .2018
https://www.agrilinks.org/sites/default/files/revised_ftf_indicator_handbook_clean_version_20190926.pdf؛ التقدم احملرز يف حمال مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية:
التحديث وخطوط األساس ألهداف التنمية املستدامة ،"2017 :برانمج الرصد املشرتك ،منظمة الصحة العاملية واليونيسيف 12 ،يوليو https://data.unicef.org/wp- ،2017
 ،content/uploads/2017/07/JMP-2017-report-launch-version_0.pdfمياه الشرب | برانمج الرصد املشرتك ،متت إاتحته يف  25أكتوبر https://washdata.org/monitoring/drinking- .2020
water؛ "الفئات واملؤشرات املوحدة لتحسني إعداد تقارير برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد" ،أبريل  ،"2015متت إاتحته يف  16ديسمرب .2020
https://www.cmamreport.com/sites/all/themes/stc/cmamassets/STANDARDISED%20CATEGORIES%20AND%20INDICATORS%20FOR%20BETTER%20CMAM%20REPORTING%20%20FINAL%20Apr%202015.pdf؛ اإلطار الشامل لرصد التغذية:
إرشادات عملية لتتبع التقدم احملرز يف حتقيق األهداف لعام  ،"2025متت إاتحته يف يف  6أغسطس https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241513609 .2020؛ "مؤشرات أهداف
التنمية املستدامة" ،متت إاتحته يف  22نوفمرب /https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list .2020؛ "توصيات خاصة جبمع وحتليل البياانت وإعداد التقارير بشأن املؤشرات األنثروبومرتية
لدى األطفال دون سن اخلامسة" ،منظمة الصحة العاملية واليونيسيف.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324791/9789241515559-eng.pdf?ua=1 .2019 ،
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األنشطة الرئيسية املقرتحة
ينبغي أيضا أخذ مصادر البياانت الوطنية يف االعتبار – حتديد أولوايت مصادر البياانت
الروتينية من مناذج مجع البياانت اليومية والشهرية.36
جيب حتديد مؤشرات املعلومات الروتينية ابإلضافة إىل املسوحات السكانية الدورية؛ وتقييم
جمموعة املؤشرات األساسية للمساعدة يف إنشاء مؤشرات ميكن أن تكون ذات جودة
وتعمل على قياس االجتاهات مبرور الوقت.

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

" 36خطة عمل التغذية املتعددة القطاعات يف اليمن  ،"2023 – 2020اجلمهورية اليمنية 29 ،مارس https://mqsunplus.path.org/wp-content/uploads/2020/08/Yemen-MSNAP- .2020
FINAL_29April2020.pdf؛ "خطة رصد وتقييم خطة عمل التغذية املتعددة القطاعات يف اليمن  :2023 – 2020وثيقة مصاحبة إلطار النتائج املشرتكة وخطة عمل التغذية املتعددة القطاعات للجمهورية
اليمنية" ،اجلمهورية اليمنية ،مارس https://mqsunplus.path.org/wp-content/uploads/2020/08/Yemen-MSNAP-ME-Plan-FINAL_29April2020.pdf .2020؛ "املسح العنقودي متعدد املؤشرات
يف اليمن لعام  ،"2006وزارة الصحة العامة والسكان واليونيسيفhttps://mics-surveys- .2006 ،
prod.s3.amazonaws.com/MICS3/Middle%20East%20and%20North%20Africa/Yemen/2006/Final/Yemen%202006%20MICS_English.pdf؛ مجيع النتائج األولية ملسح "الرقابة والتقييم
القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية (مسارت) "املسح الوطين الصحي والدميوغرايف يف اليمن لعام  ،"2013روكفيل ،ماريالند ،الوالايت املتحدة األمريكية :وزارة الصحة العامة والسكان ،اجلهاز املركزي
لإلحصاء ،اليمن ،املشروع العريب لصحة األسرة ،وآي سي إف انرتانشنال2015. https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf ،؛ "اليمن :حتليل انعدام األمن الغذائي احلاد يف
إطار التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي ،يناير – ديسمرب ( 2020صدر يف أكتوبر  ،")2020التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي ،أكتوبر .2020
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int /files/resources/IPC_Yemen_Acute_Malnutrition_2020JanDec.pdf
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تنمية قدرات القوى العاملة الصحية يف جمال نظام معلومات التغذية
ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

جدول  :6التوصيات الفورية (فورية – سنة واحدة)

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

واجلهات املشاركة

التوصية  :5-1إجراء تقييم سريع للقدرات البشرية  /البنية التحتية ذات الصلة إبدارة البياانت لالسرتشاد بنتائجه يف الدورات التدريبية  /اسرتاتيجية تنمية القدرات
تقييم البياانت
▪

▪
▪

▪

▪

▪

الوصول إىل

مجع البياانت

البياانت

استخدام البياانت الختاذ القرار

حاليا ،فإن املوظفني على املستوى إجراء تقييم سريع للقدرات البشرية  /البنية التحتية إلدارة البياانت لالسرتشاد ▪
دون الوطين يفتقرون إىل القدرة بنتائجه يف التدريب .ينبغي تقييم قدرات:
على مجع وتقدمي بياانت عالية  .1املستوى املركزي لوزارة الصحة العامة والسكان
▪
اجلودة على املستوايت دون  .2وزارة الصحة العامة والسكان على مستوى احملافظات
▪
الوطنية يف حينها.
 .3وزارة الصحة العامة والسكان على مستوى املديرايت
مل يتم إجراء أي تقييم لقدرات إدارة  .4العاملني الصحيني *** (مهم جداً) – املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة
بياانت التغذية.
والتغذية والعاملني الصحيني يف املرافق الصحية
يوجد عدد من التدريبات املتاحة  .5الشركاء املنفذين يف جمال التغذية وموظفي الصحة بدال من موظفي الرصد والتقييم
للعاملني الصحيني واملدراء فقط
واملتطوعني اجملتمعيني يف جمال ▪ تضمني تقييم سريع ملاهية البنية التحتية املتاحة لالستخدام املوارد البشرية مبا
الصحة والتغذية ،إال أن أاي منها ال
يف ذلك التكنولوجيا واملعدات لتجميع املعلومات يف حينها
يشتمل على مكون الرصد ▪ اقرتاح تكييف تقييم القدرات ابستخدام األداة اإللكرتونية لتقييم القدرات
واإلبالغ.
الفردية ملقدمي خدمات الصحة والتغذية يف جمال تغذية الرضع وصغار
37
هناك نقص يف جودة البياانت،
األطفال
ويرجع ذلك غالبا إىل حقيقة أن ▪ ميكن أن يكون جزءا من إطار  /اسرتاتيجية أوسع لتنمية القدرات تعمل عليها
األفراد مل يتم تدريبهم بشكل ٍ
كاف
وزارة الصحة العامة والسكان  /اليونيسيف
على كيفية استخدام مناذج مجع ▪ اقرتاح نظام لرصد أثر التدريب على تنمية القدرات لتتبع فعالية التدريب
البياانت والقيمة املضافة للبياانت،
واستخدام البياانت على املستويني
الوطين ودون الوطين الختاذ القرار.
هناك نقص يف البنية التحتية
(التكنولوجيا واملعدات) لتجميع
املعلومات يف حينها.
جيب يشمل تقييم بناء القدرات
كل الشركاء املنفذين وليس وزارة
الصحة العامة والسكان فقط.
ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

(التحليل والعمل)

الفريق االستشاري للمساعدة
الفنية
وزارة الصحة العامة والسكان
كتلة التغذية

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

التوصية  :6-1استحداث فرق التحسني املنتظم للجودة يف اجتماعات استعراض البياانت على مستوى احملافظات واملديرايت الستعراض التقدم احملرز مقابل أهداف
مؤشرات األداء الرئيسية يف بطاقات التقييم وآليات تقدمي املالحظات
 " 37األداة اإللكرتوني ة ةةة لتقييم الق ة ةةدرات الفردي ة ةةة ملق ة ةةدمي خ ة ةةدم ة ةةات الصة ة ة ة ة ة ةح ة ةةة والتغ ة ةةذي ة ةةة يف جم ة ةةال تغ ة ةةذي ة ةةة الرضة ة ة ة ة ة ةةع وصة ة ة ة ة ة ةغ ة ةةار األطف ة ةةال | كتل ة ةةة التغ ة ةةذي ة ةةة " .مت ة ةةت إاتحت ة ةةه يف  23م ة ةةارس .2021
.https://www.nutritioncluster.net/IYCF-E_Ind_Cap_Assessment
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األنشطة الرئيسية املقرتحة

والنتائج الرئيسية

تقييم البياانت
▪

▪

▪

والنتائج الرئيسية

الوصول

مجع البياانت

ال يوجد حاليا أي منصة ▪ /
عملية رمسية من أي نوع
الستخدام البياانت يف اختاذ ▪
القرارات املتعلقة ابلتغذية
على املستوى دون الوطين
لرصد برامج التغذية من
خالل البياانت املتاحة اجملمعة ▪
من مناذج مجع البياانت
احلالية ولتقدمي املالحظات ▪
والقيام بتصحيح مسارات
الربامج.

ملخص الوضع احلايل

اجلهات الرئيسية املعنية

البياانت

إىل

واجلهات املشاركة

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل

والعمل)

يتم مجع البياانت عالية اجلودة عرب أنظمة أفضل من خالل مؤشرات موحدة ومنسقة ▪
وأنظمة تصنيف ،واثنيا من خالل مساءلة األشخاص عن اجلودة
لزايدة املساءلة عن اجلودة ،نقرتح تيسري وإضفاء الطابع املؤسسي على االجتماعات ▪
املنتظمة الستعراض بياانت التغذية ملكاتب الصحة يف احملافظات ومكاتب الصحة

يف املديرايت (أي الشهرية أو ربع السنوية) من خالل فرق استعراض جودة التغذية

(يتم حتديد أعضاء الفريق الحقا.
هذا اجتماع مفتوح لتقدمي مالحظات الزمالء حول التحدايت وللتوصل إىل حلول
للمشاكل وحبث األساليب الناجحة إلجراء تغيريات على املسار.
▪
أدوار فرق حتسني جودة بياانت التغذية على املستوى دون الوطين
 oمراجعة وتنقية بياانت التغذية ابنتظام
▪
 oحتديد أخطاء البياانت والعوائق اليت حتول دون مجع بياانت التغذية وإدماجها ▪
 oحتليل البياانت لتحديد فعالية التغيريات
 oضمان جتديد السلع واإلمدادات الغذائية
 oتوسيع نطاق التغيريات اليت أدت إىل التحسني
تطوير واستخدام أدوات املساعدة على العمل لالسرتشاد هبا من قبل مكاتب
الصحة يف احملافظات ومكاتب الصحة يف املديرايت بشأن اإلبالغ عن املمارسات
املالئمة يف جمال التغذية ورصدها.
ميكن أيضا تطوير أدوات املساعدة على العمل للعاملني الصحيني واملتطوعني
اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية لتعزيز مجع البياانت عالية اجلودة – اإلطالع
على جتربة برانمج التحصني املوسع – ملصقات فارغة مع خمطط بياانت ومؤشرات
رئيسية حيث ميكنهم رسم التقدم احملرز من قبلهم – (ميكن ربطه ببطاقات التقييم)
 --عملية حتسني اجلودة .ميكنه تتبع االجتاهات الرئيسية لإلدارة اجملتمعية لسوءالتغذية احلاد ،وما إىل ذلك.
▪

جدول  :7التوصيات قصرية األجل (فورية – سنة واحدة)
األنشطة الرئيسية املقرتحة

فريق املساعدة الفنية املوجهة
(استشاري)
منسقي الرصد واإلبالغ بشأن
التغذية يف وزارة الصحة العامة
والسكان
املسؤولني الصحيني يف احملافظات
– منسقي التغذية
املسؤولني الصحيني يف املديرايت
– منسقي التغذية
العاملني الصحيني
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال
الصحة والتغذية

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

التوصية  :7-1استحداث الرصد واإلبالغ الروتيين عن فعالية بناء القدرات  /الدورات التدريبية ملكاتب الصحة يف احملافظات ومكاتب الصحة يف املديرايت وموظفي املرافق
 /الربامج ابستخدام البياانت املتاحة من قواعد بياانت برامج التغذية
تقييم البياانت

الوصول إىل

مجع البياانت

البياانت

49

استخدام البياانت الختاذ القرار
(التحليل والعمل)

ملخص الوضع احلايل

▪

والنتائج الرئيسية
يتم إجراء تدريب سنوي ▪
ملكاتب الصحة يف احملافظات
ومكاتب الصحة يف
املديرايت لتعزيز عمليات مجع
البياانت،
وتصنيف
واستخدام البياانت لتقدمي ▪
املالحظات للمرافق الصحية.
من غري الواضح ما هو أثر
هذه التدريبات على قضااي
مثل األعداد الكبرية
للمديرايت اليت تقل فيها
نسبة التعثر عن  ٪1والتقارير
غري املكتملة من بعض
▪
املديرايت.

األنشطة الرئيسية املقرتحة
عند توافر املعلومات يف البالد ،فإنه ميكن استخدام املواعيد املخصصة لبناء القدرات ▪
لرصد جودة واكتمال التقارير قبل وبعد عمليات بناء القدرات .ميكن تتبع أثر بناء ▪
القدرات هبذه الطريقة يف مجيع احملافظات واملديرايت اليت يتم تنفيذ الدورات التدريبية
فيها أو القسم الفرعي الذي مت حتديده على أنه يعاين من مشاكل يف اإلبالغ ويف
اكتمال وجودة التقارير.
▪
عندما ال يؤدي بناء القدرات إىل إحداث حتسن ،فقد يؤدي ذلك إىل تعزيز املزيد ▪
من املشاركة و  /أو زايدة صقل الدورات التدريبية واألدوات املستخدمة ،وحتديد
ٍ
املواضع اليت ال تزال تواجه حتدايت ،أي هل تركز الدورات التدريبية بشكل كاف ▪
على املواد ذات الصلة؛ هل تنقل الدورات التدريبية املعرفة بشكل كاف؛ هل يرتجم
استيعاب املعرفة املكتسبة إىل أفعال من أجل التأثري الفعلي على جودة البياانت أو
فعالية الربامج .ميكن أيضا استخدام هذا التحليل للمساعدة يف حتديد ما إذا كانت
األنواع األخرى من أساليب التدريب مناسبة بشكل أفضل ولقياس أثر تدوير
املوظفني وقدرات فرق الرصد واإلشراف الداعمة.
ميكن بعد ذلك معاجلة القضااي اليت حتول دون فعالية عمليات بناء القدرات ورصد
أثر التغيريات اليت مت إجراؤها من خالل تتبع التغيريات يف جودة واكتمال التقارير
ضمن بياانت برانمج نظام معلومات التغذية.

ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

▪

▪

▪

الوصول إىل

كتلة التغذية
منسقي الرصد واإلبالغ بشأن
التغذية يف وزارة الصحة العامة
والسكان
اليونيسيف
املسؤولني الصحيني يف احملافظات
– منسقي التغذية
املسؤولني الصحيني يف املديرايت
– منسقي التغذية

واجلهات املشاركة

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل

مجع البياانت
تقييم البياانت
البياانت
ال يوجد تدريب  /وحدة اليمن حباجة إىل املزيد من الدعم لكفاءات الرصد والتقييم على مجيع املستوايت (على ▪
تدريبية للرصد واإلبالغ املستوى املركزي واإلقليمي ،وعلى مستوى احملافظات واملديرايت واملرافق الصحية).
املوحد بشأن التغذية.
** هناك حاجة ملحة للرصد واإلبالغ اآلن على املستوى الوطين على األقل – ▪
يتعني حتديد األشخاص وينبغي إعطاء األولوية لذلك يف أقرب وقت ممكن.
▪
األساسيني لتدريبهم يف جمال من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على املهارات يف جمال الرصد والتقييم ،فإننا نقرتح إجراء
جودة البياانت.
تدريب روتيين يف جمال الرصد والتقييم كل عام .سيكون اهلدف من التدريب أن يتمكن
يتعني أيضا أخذ فجوات املشاركون يف هناية اجللسة من:
▪
التمويل  /البنية التحتية  .1فهم الرصد واإلبالغ بشأن برامج التغذية يف اليمن (أي برانمج اإلدارة اجملتمعية لسوء ▪
الالزمة يف االعتبار فيما يتعلق التغذية احلاد ،برانمج التغذية العالجية)
أبولئك الذين يتم تدريبهم  .2فهم املؤشرات وإدخال البياانت ومناذج مجع البياانت ،وما إىل ذلك.
▪
مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة  .3القدرة على ملء مناذج مجع البياانت وإعداد التقارير بدقة وعلى النحو املالئم.
واإلنرتنت وأجهزة املودم املشاركون املقرتحون يف التدريب يف جمال الرصد واإلبالغ بشأن التغذية:
▪
والطابعات واحلوافز األخرى ▪ الطاقم املركزي بوزارة الصحة العامة
▪
للعاملني يف جمال البياانت ▪ .موظفي الشركاء املنفذين يف جمال التغذية
ستعمل كتلة التغذية قريبا ▪ املسؤولني الصحيني يف احملافظات (منسقي التغذية)
على تيسري مناقشة واسعة ▪ املسؤولني الصحيني يف املديرايت (منسقي التغذية)
النطاق للقدرات يف جمال
50

واجلهات املشاركة

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

التوصية  :8-1تنفيذ تدريب يف جمال الرصد واإلبالغ بشأن التغذية

▪

اجلهات الرئيسية املعنية

والعمل)

فريق املساعدة الفنية املوجهة
(استشاري)
وزارة الصحة العامة والسكان
منسقي الرصد واإلبالغ بشأن
التغذية يف وزارة الصحة العامة
والسكان
الشركاء املنفذين لكتلة التغذية
املسؤولني الصحيني يف احملافظات
– منسقي التغذية
املسؤولني الصحيني يف املديرايت
– منسقي التغذية
العاملني الصحيني
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال
الصحة والتغذية

ملخص الوضع احلايل

والنتائج الرئيسية
التغذية .يعد التدريب أثناء ▪
▪
العمل أمرا ابلغ األمهية.
▪

▪
▪

ملخص الوضع احلايل

األنشطة الرئيسية املقرتحة
العاملني الصحيني
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
يتعني إجراء مسح جلميع التدريبات احلالية وتقييم مكوانت الرصد  /اإلبالغ .جيب
دمج هذه الوحدة التدريبية يف التدريبات اخلاصة ابإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية
احلاد واملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية.
يتعني تطوير الوحدة التدريبية يف جمال الرصد واإلبالغ بشأن التغذية.
أخذ التدريب أثناء العمل يف االعتبار حيث أنه عندما يتم تنفيذ التدريب أثناء
العمل ملراكز التغذية العالجية ،يكون هناك اخنفاض يف معدل التعثر يف مراكز
التغذية العالجية.

جدول  :8التوصيات طويلة األجل ( 3 – 1سنوات)

▪

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

التوصية  :9-1تعزيز قسم الرصد والتقييم يف إدارة التغذية بوزارة الصحة العامة والسكان

يوجد فقط  3 – 2موظفني ▪
مكلفني ابلرصد والتقييم
يعملون يف احملافظات
الشمالية وال يوجد أي ▪
موظفني يف احملافظات
اجلنوبية.

واجلهات املشاركة

38

والنتائج الرئيسية

تقييم البياانت

اجلهات الرئيسية املعنية

واجلهات املشاركة

استخدام البياانت الختاذ القرار

الوصول إىل

مجع البياانت
البياانت
تعزيز قسم الرصد والتقييم يف وزارة الصحة العامة والسكان على املستوى دون ▪
الوطين من حيث التوجيه العملي املستمر وتوفري األدوات الالزمة لدعم املراقبة
والتقييم ،على سبيل املثال أجهزة الكمبيوتر.
النظر يف انتداب مستشار يف جمال رصد وتقييم التغذية ( 3 – 1سنوات).

(التحليل والعمل)

وزارة الصحة العامة والسكان

تعزيز اإلبالغ من خالل نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2وتطبيقات اهلاتف احملمول
ملخص الوضع احلايل

جدول  :9التوصيات الفورية (فورية – سنة واحدة)
األنشطة الرئيسية املقرتحة

والنتائج الرئيسية

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

التوصية  :10-1زايدة وتعزيز تنظيم استخدام تقنيات اهلاتف احملمول لتحسني تقدمي املالحظات والتحليل يف الوقت الفعلي للمعلومات الواردة من مرافق الرعاية الصحية
األولية

تقييم البياانت

مجع البياانت

الوصول إىل
البياانت

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل والعمل)

 38وحدة الرعاية الصحية األولية واملرفق الصحي – بوجد فقط  2 – 1موظفني يف الوحدة ميارسون مهام متعددة ويواجهون طلبات مرتفعة ،وتقع على عاتقهم مسؤولية األنشطة املتكاملة للتسجيل.
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ملخص الوضع احلايل
▪

والنتائج الرئيسية
على الرغم من كوهنا بدائية ▪
نسبيا ،إال أن خدمات تطبيق
واتساب وخدمات املراسلة
األخرى تستخدم حاليا على
نطاق واسع بني أصحاب
املصلحة يف جمال التغذية ▪
لإلبالغ يف الوقت الفعلي
حول املشاكل اليت تواجهها
املرافق أو املديرايت ،مبا يف ▪
ذلك املشاكل املتعلقة ابملخزون
والتوظيف واملالحظات الفنية
واملتابعة .هناك جمال كبري
إلضفاء املزيد من الطابع
الرمسي على حتليل واستخدام
املعلومات اليت يتم إبالغها عرب
تطبيق واتساب ،وذلك لزايدة
املساءلة من خالل تصنيف
وتقدير حجم املشاكل اليت يتم
إبالغها لتحديد اإلجراءات
وأولوايهتا ملعاجلة املعوقات.

ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة
توسيع نظام اإلبالغ عن الشكاوى الذي يتم استخدامه من قبل املوظفني يف ▪
مراكز التغذية العالجية وتعميمه بشكل روتيين ليشمل املوظفني العاملني يف برانمج
التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني والربامج الوقائية لزايدة املساءلة وإاتحة
استجابة أسرع من مكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب الصحة يف احملافظات
وعلى مستوى الكتلة لالستجابة الحتياجات الربامج.
إجراء حتليل منتظم لعدد وجدية الشكاوى والطلبات املقدمة من خالل جمموعات
واتساب والرسائل على أساس منتظم ميكن أن يؤدي إىل حتسني فهم املعوقات
الشائعة ويسرتشد به يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها.
يوفر "اإلبالغ عن الشكاوى يف مراكز التغذية العالجية" الذي يستخدم من قبل
موظفي مراكز التغذية العالجية اليت حتظى ابلدعم من منظمة الصحة العاملية خيارا
فعاال وجمداي لزايدة تقدمي املالحظات واملعلومات يف الوقت الفعلي حول املشاكل
الرئيسية مثل مستوايت اإلمداد ابملخزون والتوظيف واحلوافز ،فضال عن توفري قناة
لإلبالغ حول املشاكل الفنية.

جدول  :10التوصيات الفورية (فورية – سنة واحدة)

واجلهات املشاركة

كتلة التغذية واليونيسيف
وبرانمج األغذية العاملي ووزارة
الصحة العامة والسكان
واملنظمات غري احلكومية
الشريكة لكتلة التغذية

اجلهات الرئيسية املعنية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

واجلهات املشاركة

التوصية  :11-1تطوير ونشر خطة واضحة لزايدة حتديد كيفية إدماج التغذية يف نظم املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2والتوعية واالخنراط من قبل أصحاب
املصلحة يف جمال التغذية
تقييم البياانت
▪

توسيع نطاق املنصة احلالية ▪

لنظام املعلومات الصحية

على مستوى املديرايت – ▪
 ،392من خالل وحدة تركز
على التغذية ،سيؤدي إىل
تيسري مجع وحتليل بياانت
التغذية على مستوى املرافق ▪
واجملتمع.

الوصول إىل

استخدام البياانت الختاذ القرار (التحليل

مجع البياانت
البياانت
حتديد أصحاب املصلحة املعنيني واالضطالع بتنفيذ محلة توعية ومشاركة لتعزيز ▪
موارد ومهارات كتل العمل اإلنساين واألمم املتحدة والوكاالت املاحنة.
عقد سلسلة من ورش العمل واملناقشات األوسع نطاقا لتحديد جوانب تقارير
التغذية احلالية اليت سيتم ترحيلها إىل نظام املعلومات الصحية على مستوى
املديرايت –  2وكيف سيحدث ذلك سيكون أمرا حيواي لضمان إدماج التغذية
على حنو أمثل يف النظام مع جتنب إثقال كاهل النظام.
املشاركة الواسعة ألصحاب املصلحة يف جمال التغذية يف البالد حنو حتديد ما ميكن
إدماجه وكيف أن دمج سلسلة قيمة البياانت احلالية وما يتصل هبا من قواعد

والعمل)

وزارة الصحة العامة والسكان
ومنظمة الصحة العاملية
واليونيسيف ومبشاركة كتلة
التغذية والوكاالت املاحنة

 39نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2هو عبارة عن منصة مفتوحة املصدر لنظم معلومات اإلدارة الصحية الوطنية .إنه عبارة عن حل على شبكة اإلنرتنت لنظم معلومات اإلدارة الصحية
املرنة وقابل للتوسيع ،مما يتيح إدخال البياانت وإدارهتا والتحقق منها وحتليلها وعرض البياانت املصنفة على مستوى احلدث واألفراد .مت اختبار الربانمج ميدانيا وحتسينه بشكل مستمر ألكثر من  15عام.
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ملخص الوضع احلايل

▪

▪

والنتائج الرئيسية
اجلهود احلالية إلحداث املزيد
من التطوير على نظام
املعلومات الصحية على ▪
مستوى املديرايت –  2وبدء
العمل به غري واضحة أو
مفهومة جيدا من قبل العديد
من أصحاب املصلحة داخل
وخارج البالد ،مبا يف ذلك
الوكاالت الرئيسية املاحنة
وبعض موظفي وكاالت األمم
املتحدة.
مل يتم بعد حتديد كيفية دمج
التغذية يف نظام املعلومات
الصحية على مستوى
املديرايت –  2بشكل جيد،
وما هي نسبة بياانت برامج
التغذية اليت سيتم ترحيلها إىل
النظام.

األنشطة الرئيسية املقرتحة
بياانت ومنتجات معلومات أو قابلية للتشغيل املشرتك ستزيد من استيعاهبا
واستخدامها.
يف غضون ذلك ،وقبل بدء العمل بنظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت
–  ،2وتشجيع استخدام بياانت التغذية والصحة ،سواء كان ذلك من خالل
قواعد البياانت احلالية أو املخطط هلا ،فإنه ينبغي زايدة استيعاب أدوات عرض
البياانت وبطاقات التقييم عند بدء العمل ابلنظام.

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

اعتبارا من عام  ،2018مت تنفيذ نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت –  2يف أكثر من  57بلد من البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ،وأصبح برانمج نظم معلومات اإلدارة الصحية هو
املفضل يف هذه السياقات ،كما مت اعتماده أيضا يف قطاعات التعليم واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية ويف قطاعات أخرى يف بعض البلدان.
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 .4تعزيز قيمة البياانت :فرص حتويل حتليل بياانت التغذية واستخدامها
 1-4نظرة عامة وحملة عن الوضع احلايل والتحدايت الرئيسية

يتضمن الشكل  10من هذا التقرير إطارا تصوراي لسلسلة قيمة بياانت التغذية ،حيث يرسم سلسلة القيمة بدءا بتحديد أولوايت
البياانت ومجعها حىت مرحلة حتليل البياانت واستخدامها يف صنع القرار ،كما يعرض الرسم البياين تدفق بياانت التغذية يف دائرة تبدأ
بتحديد األولوايت واإلعداد إىل اختاذ القرار ،على الرغم من أن اخلطوات داخل سلسلة قيمة البياانت عند تنفيذها ال تكون متسلسلة
بشكل كامل بل تكون أكثر تداخال.

عند تطبيق إطار العمل على مراجعة نظم املعلومات اخلاصة ابلتغذية يف اليمن ،يظهر تركيز قوي على املراحل املبكرة من سلسلة
قيمة البياانت اليت تركز على إعداد البياانت ومجعها ومعاجلتها ،مع تركيز أقل نوعا ما على الروتني والتحليل املنهجي والرتمجة والنشر
واختاذ القرار.
من بني العديد من مقدمي املعلومات الرئيسيني الذين متت استشارهتم هلذه املراجعة مت الوصول على نطاق واسع اىل القيمة األولية
للمواد اإلعالمية ،حيث تعمل هذه املواد كأداة للمساءلة ميكن من خالهلا للكتلة أن توضح كيف مت ختصيص املوارد املتاحة لتحقيق
جمموعة متفق عليها من النتائج ،أي عدد معني من احلاالت (املتعلقة بعدد احلاالت احملسوبة) يف الربامج اليت حتقق مؤشرات النتائج
اليت تقع ضمن حدود معايري اسفري (على سبيل املثال ،حتقيق معدالت تغطية وشفاء تزيد عن  ٪75واخنفاض معدالت عدم
االستجابة والتعثر والوفاة).
ومتيل املواد اإلعالمية إىل تقدمي مؤشرات قليلة عن كيفية استخدام املعلومات املقدمة أو كيف سيتم استخدامها للمسامهة يف عملية
صنع القرار أو لتحديد األسباب الكامنة واحملتملة وراء االجتاهات املقدمة ،على سبيل املثال من خالل التحويل الثالثي بني املؤشرات
املقدمة أو مع املعلومات األخرى من اجملموعات األخرى ذات الصلة مثل املياه والصرف الصحي والنظافة أو األمن الغذائي أو
الصحة.
على املستوى دون الوطين ،تعترب اآلليات اليت توفر املالحظات والتحليالت حول البياانت اليت ينتجها ويستخدمها املشاركون يف
إنتاج البياانت وجتميعها على مدى سلسلة قيمة البياانت أو املعنيون ابختاذ القرار حول ختصيص املوارد وحتديد األولوايت للبياانت
غري حمددة بشكل جيد .وهلذا تظل سلسلة قيمة البياانت يف اليمن ذات اجتاه واحد بشكل أساسي وتركز على املساءلة.
يتم إعداد البياانت ومعاجلتها وتغذيتها بدءا من املرفق إىل مستوى املديرية واحملافظة واملنطقة وأخريا على املستوى الوطين .بينما يتم
استخدام بياانت الربانمج لتقدمي مالحظات إىل مكتب الصحة يف احملافظة ومكتب الصحة يف املديرية واملرافق واملنظمات غري
احلكومية الشريكة ،ال ثدث هذا بطريقة منهجية أو روتينية وليس من الواضح كيف أن املالحظات تعزز بشكل مباشر إجراءات
حمددة يف اجتاهات االستجابة الواضحة.
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هذا يرجع جزئيا إىل تقسيم العمل داخل الكتلة .ميكن وصف الوالية األساسية للموظفني املشاركني يف إدارة املعلومات اخلاصة
ببياانت التغذية على نطاق واسع أبهنا تضمن إنتاج البياانت يف الوقت املناسب من أجل استخدامها لضمان مساءلة الكتلة خبصوص
األهداف املتفق عليها .ومع ذلك ،ال ميلك فرد واحد أو منظمة متعاقدة والية لضمان حتليل البياانت املتاحة ونشرها بطريقة تضيف
قيمة مباشرة لصانعي القرار الذين يسعون إىل ختصيص املوارد بشكل فعال لتحقيق أقصى أتثري على زايدة جودة الربانمج وتغطيته.
يشرح القسم التايل بشيء من التفصيل كيفية حتليل بياانت التغذية واستخدامها حاليا ،كما يوضح بعض التعقيدات والتحدايت
احملددة اليت متنع استخدامها حاليا.

 2-4التحليل احلايل لبياانت الربانمج من أجل توجيه اختاذ القرار
 1-2-4على مستوى املنشأة واجملتمع (التوصية )6-2
على الرغم من إجراء تدريبات قياسية للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية والعاملني يف املرافق الصحية (كما هو موضح
يف القسم " 4-2التدريب احلايل") ،ال توجد أمثلة حالية للمناهج املتبعة على مستوى املرفق لتشجيع حتليل البياانت واستخدامها
على مستوى املرفق مثل هنج اإلدارة اجملتمعية الطارئ لسوء التغذية احلاد 40أو مناهج تعزيز النظام الصحي على مستوى املديرية.
شدد العديد من مقدمي املعلومات الرئيسيني واملشاركني يف االجتماعات التشاورية على أن هناك حاجة ملزيد من املشاركة والتدريب
ابلنسبة للعاملني يف املرافق الصحية وا ملتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية لتسهيل برجمة التغذية املستجيبة اليت تغذي
املستوايت األعلى (على سبيل املثال ،املديرية ،احملافظة ،املركزية).
يف العديد من السياقات القطرية ،شهدت السنوات األخرية جهودا متزايدة لتعزيز املعرفة لدى اجملتمع والعاملني الصحيني يف اخلطوط
األمامية للمساعدة يف الكشف املبكر عن طفرات سوء التغذية احلاد واستخدام البياانت الناجتة على مستوى املرفق ،على سبيل
املثال من خالل هنج اإلدارة اجملتمعية الطارئ لسوء التغذية احلاد 41الذي طورته منظمة كونسرين الدولية ،وهنج تعزيز النظام الصحي
على مستوى املديرية الذي طورته منظمة العمل ضد اجلوع ،42وخمتلف مناهج الربجمة القطرية والتنظيمية املشاهبة.
تستخدم هذه املناهج معرفةَ العاملني الصحيني ابملرفق والبياانت على مستوى املرفق و /أو على مستوى املديرية لتحديد ما يشكل
حاالت القبول "العادي" الذي ميكن إدارته ابملوارد املتاحة .اهلدف هو تقدمي الدعم األكثر مالءمة لقدرة املرافق الصحية للتعامل
مع الزايدات يف قبول احلاالت ومتكني املرافق الصحية والعاملني على مستوى املديرية من االستفادة من البياانت املتاحة من برانجمهم
أو مديريتهم ابإلضافة اىل املعرفة احمللية لتحديد مسببات التغريات املومسية ،مبا يف ذلك جانب الطلب (على سبيل املثال ،املسافة إىل
املرفق الصحي وعبء عمل املرأة وما إىل ذلك) وعوامل جانب العرض (على سبيل املثال ،نفاد املخزون وتغيب العاملني الصحيني
يف املرافق وما إىل ذلك).

 40يكمل هنج اإلدارة اجملتمعية الطارئ لسوء التغذية احلاد خدمات اإلدارة اجملتمعية الروتينية لسوء التغذية احلاد وذلك من خالل حتسني استخدام العاملني الصحيني لبياانت املنشأة ومعرفة السياق احمللي
من أجل توقع الزايدات يف الطلب على خدمات عالج سوء التغذية احلاد والتخطيط هلا واالستجابة هلا وحتقيقها.
 41منظمة كونسرين الدولية ،تقييمات هنج اإلدارة اجملتمعية الطارئ لسوء التغذية احلادhttps://www.concern.net/insights/evaluations-cmam-surge ،2020 ،
 42منظمة العمل ضد اجلوع ،تعزيز النظام الصحي ،من التشخيص اىل التخطيط،2017 ،
https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Action_Against_Hunger_HSS_Approach_Summary_2017.pdf
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يف حني أن املعلومات اليت يتم إنتاجها من خالل التحليالت على مستوى املرفق قد تغذي أيضا نظام معلومات التغذية الوطين
ودون الوطين األوسع نطاقا ،حيث أهنا تشكل مصدرا قيما ملعلومات التغذية يف حد ذاهتا عندما يتم إجراؤها والتصرف بفعالية بناء
عليها على مستوى املرفق .ميكن أن يغذي التحليل أيضا نظام معلومات التغذية الوطين ودون الوطين األوسع نطاقا والذي يوفر
معلومات عن املسببات املومسية والسياقية لسوء التغذية واالستفادة من اخلدمات لتوجيه التخطيط السنوي للزايدة يف الفحص
والتخزين املسبق للمستلزمات واملوارد البشرية لتمكني اإلجراءات الوقائية يف الوقت املناسب .مل جتد هذه املراجعة أي حاالت
الستخدام مثل هذه املناهج يف اليمن.
كان هناك إمجاع بني مقدمي املعلومات الرئيسني على أن هناك جماال ملزيد من التعبئة واالستفادة من البياانت واملعرفة على مستوى
املرفق الصحي لزايدة الفحص السريع واإلحالة إىل الربامج وحتديد ومعاجلة العوامل اليت حتد من االستفادة من اخلدمة.

 2-2-4حتليل البياانت واستخدامها على مستوى املديرية واحملافظة (التوصيات )5-2 ،3-2
تعترب مكاتب الصحة يف املديرايت نقاط االتصال األوىل على املستوى اإلداري احلكومي واليت ترفع املرافق الصحية تقاريرها اليها
ضمن النظام الصحي .وال يتمثل الدور احليوي للمكاتب يف مجع البياانت من املرافق الصحية فقط ولكن يشمل أيضا تقدمي
43
املالحظات ملوظفي الربانمج حول املشاكل املبلغ عنها حسب بياانت الربانمج ،مثل التغيريات يف قبول حاالت سوء التغذية احلاد
وفحص سوء التغذية احلاد يف اجملتمع واملرفق الصحي ونتائج برانمج التغذية والقضااي املتعلقة إبدارة سلسلة التوريد لكل من خدمات
التغذية للمرضى الداخليني واخلارجيني .كما متثل املكاتب حلقات وصل أساسية من مستوى املرفق الصحي /برانمج التغذية إىل
مكتب الصحة يف احملافظة وعلى املستوى دون الوطين األوسع ووزارة الصحة العامة والسكان يف صنعاء وعدن وكتل التغذية على
مستوى احملور /املنطقة.
من املفرتض أن ترفع املالحظات النهائية من مكتب الصحة يف احملافظة إىل مكتب الصحة يف املديرية واملنظمات غري احلكومية
الشريكة املنفذة واملالحظ ات األولية من مكتب الصحة يف احملافظة إىل كتلة التغذية اإلقليمية والوطنية على أساس منتظم ،أساس
شهري يف العادة .وينبغي تقدمي املالحظات على ٍ
كل من جودة وحمتوى تقارير مكاتب الصحة يف املديرية الشهرية .ومع ذلك ،كان
من الواضح أنه ال يتم استخدام أداة حتليل أو مالحظات بشكل متسق يف هذه العملية .بدال من ذلك ،الواقع هو أن املالحظات
متيل إىل أن تكون حمددة السياق مع الرتكيز على التقدم حنو األهداف والقبول ورفع التقارير ونتائج الربانمج واملؤشرات األخرى اليت
مت ميزهتا وزارة الصحة العامة والسكان يف صنعاء وعدن أو املسؤولني عن إدارة املعلومات احملليني أو منسقي الكتلة اإلقليميني وغريهم
على أهنا ضرورية للمتابعة.
مل جتد هذه املراجعة دليال على األدوات أو اإلرشادات املتاحة واليت تدعم استخدام البياانت من أجل  )1حتديد االجتاهات أو
انتهاكات احلدود املتفق عليها يف مؤشرات حمددة )2 ،إطالق جمموعة من اإلجراءات املتناسبة ذات الصلة حيث يتم حتديد االجتاهات
أو االنتهاكات للحدود املتفق عليها )3 ،تتبع أثر اإلجراءات اليت مت اختاذها داخل نظام معلومات التغذية.

 43اتريخ احلضور غري وارد يف قاعدة البياانت التجميعية
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من الناحية العملية ،هذا يعين أنه عندما تظهر بياانت الربانمج أمناطا مثل :تغيريات كبرية أو مستمرة يف عمليات القبول ،اخنفاض
عدد عمليات الفحص ،معدالت عالج منخفضة أو مرتفعة بشكل غري واقعي ،تكرار نفاد املخزون أو اخنفاض معدالت اإلبالغ
وما إىل ذلك ،ال يتم اإلشارة إليها بشكل منهجي داخل نظام معلومات التغذية لبدء اإلجراءات املتناسبة واملتابعة استجابة لذلك.
األدوات احلالية والتدريب ملنسقي الكتل اإلقليميني ومكاتب الصحة يف احملافظات واملديرايت تكون أكثر تركيزا على ضمان تنفيذ
القياس أو املساءلة من خالل االمتثال ملعايري جودة البياانت احملددة مسبقا واإلبالغ عن التقدم احملرز مقابل األهداف وحدود
مؤشرات نتائج الربانمج .وابلتايل ،فإن حتليل البياانت وربط التحليل ابإلجراءات املتناسبة ثدث بطريقة خمصصة ،اعتمادا على قدرة
وحتفيز مستخدمي البياانت على مدى سلسلة قيمة البياانت.
هناك نقص يف التحليل الروتيين لالجتاهات يف بياانت الربانمج حسب احملافظة أو املديرية الذي يقدم إىل الكتل اإلقليمية أو مكتب
الصحة يف احملافظة أو يف املديرية والذي ميكن أن يساعدهم على فهم االجتاهات مبرور الوقت أو من خالل املؤشرات أو ملقارنة
االجتاهات ابملديرايت أو احملافظات األخرى .ثد االفتقار إىل التحليل الروتيين دون الوطين من نطاق التحويل الثالثي للمؤشرات
مثل القبول وبياانت الفحص واستخدام املخزون وعدد ومواقع الربامج لتحديد االختناقات يف الربانمج.
على هذا النحو ،ويف مديرية معينة ،قد تكون هناك أمناط مثل تناقص أعداد الفحص ابإلضافة اىل اخنفاض القبول ونفاد املخزون
املستمر وزايدة معدالت التعثر أو ثبوت أعداد الفحص ومعدالت اإلبالغ وكذلك الزايدات الكبرية أو املستمرة يف القبول ابلرغم
من عدم وجود نظام من شأنه ابلضرورة اإلشارة إليه أو تسليط الضوء عليه حىت اآلن ،بل إن األمر مرتوك لتقدير وقدرة مكتب
الصحة يف احملافظة أو موظفي كتلة التغذية اآلخرين املعنيني بتحديد ذلك والعمل على أساسه ومتابعته.
عالوة على ذلك ،فإن املعايري اليت يستخدمها مسؤويل إدارة املعلومات اإلقليميني واحملليني يف كتلة التغذية ومكاتب الصحة يف
احملافظة واملديرية تشري إىل ضعف مؤشرات نتائج الربانمج مثل معدالت الشفاء املنخفضة /معدالت التعثر وعدم االستجابة العالية.
ومع ذلك ،ال توجد وسيلة يتم من خالهلا اإلبالغ عن مؤشرات النتائج غري الواقعية مثل العالج املتسق أو املرتفع للغاية أو معدالت
التعثر املنخفضة ابعتبارها إشكالية حمتملة.
يف حني أن هنج معاجلة البياانت وتصنيفها ومشاركتها يتبع روتينا حمددا ،إال أنه يتم مشاركة طريقة استخدام البياانت على مستوى
كتلة التغذية اإلقليمية وكيفية إجراء التحليل على مستوى املديرية مع حماور األمم املتحدة اإلقليمية األخرى مع اختالف املستوى
احمللي.
تتم املشاركة الروتينية للتحليل أثناء اجتماعات كتلة التغذية .ومع ذلك ،أثناء املقابالت مع منسقي إدارة املعلومات يف الكتلة
اإلقليمية ،فقد ذكر أن مستوى التحليل خيتلف عرب الكتل اإلقليمية والكتل يف منطقة واحدة ليست ابلضرورة على دراية مبستوى
أو نوع التحليل الذي الذب يوجه الكتل اإلقليمية األخرى.
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يظهر ملخص مراجعة قواعد البياانت الشهري لكتلة التغذية من  2017إىل  2020عددا كبريا من املديرايت اليت أبلغت تعثر بنسبة
 44%0غالبا على مدى فرتات طويلة .يف حني كان التعثر ممكنا بنسبة  ٪ 0يف برانمج جيد اإلدارة مع وجود عدد قليل من املشاكل
املتعلقة ابلعرض والطلب وأعداد منخفضة من القبول ،فإن التعثر بنسبة  ٪ 0عرب مديرية أبكملها هبا أعداد كبرية من القبول على
مدى عدة أشهر أمر غري مرجح للغاية .األدوات احلالية والتدريب على معايري جودة البياانت ال جيهز أولئك الذين ينتجون أو
ثللون بياانت نتائج الربانمج لتحديد مثل هذه احلاالت واعتبارها مؤشرات حمتملة للتقارير الضعيفة انهيكم عن األداء االستثنائي.

 3-2-4حتليل البياانت واستخدامها على املستوى الوطين (التوصيات )5-2 – 3-2
يتم رفع ملفات قواعد بياانت ملخص التغذية الشهرية إىل  ،45iMMAPوهي منظمة تعاقدت مع كتلة التغذية منذ الربع األخري من
عام  2020لدعم أعمال البيا انت اإلنسانية يف كتل املياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتغذية يف اليمن إلنتاج املواد اإلعالمية
مثل خرائط التغطية والرسوم البيانية الستخدامها يف العروض التقدميية وما إىل ذلك .كانت منهجية وحمتوى هذه املواد متسقة إىل
حد كبري مبرور الوقت ،سواء قبل التعاقد مع  iMMAPللدعم وقبل عام  2019عندما أنتجت كتلة التغذية املواد اإلعالمية هذه بنفسها.
يوجد عرض تقدميي عن التحليل الشهري لالجتاهات وملفات اكسل عن امللخص الشهري لقاعدة بياانت واليت يتم مشاركتها عادة
مع مجيع أصحاب املصلحة يف كتلة التغذية /الشركاء املنفذين يف قائمة توزيع كتلة التغذية ويتم نشرها على صفحة الكتلة على
االنرتنت .عادة ما يعقد اجتماع ربع سنوي لكتلة التغذية مع اجلهات املاحنة إلبالغها عن مستجدات وضع التغذية يف البلد
واالستجابة والتمويل والتحدايت والقضااي الرئيسية.
متيل املواد اإلعالمية إىل الرتكيز على عدد احلاالت املقدرة واألهداف وتغطية خدمات التغذية املختلفة اليت تقدمها الكتلة .كانت
التغطية ضد األهداف عامال رئيسيا يف حتديد املناطق ذات األولوية لكتلة التغذية يف عام  .2020وتكون املناطق ذات األولوية هي
املناطق ذات االنتشار املرتفع إىل املرت فع للغاية لسوء التغذية احلاد ،واملناطق ذات التغطية العالجية املنخفضة مقابل اهلدف البالغ
 % 49أو أقل ،ابإلضافة اىل املديرايت حيث توقع التصنيف املرحلي املتكامل لسوء التغذية احلاد تدهور الوضع الغذائي أو العبء
الثقيل على النازحني.46
متاشيا مع املمارسات املعيارية لكتلة التغذية العاملية ،حتسب كتلة التغذية يف اليمن عدد حاالت سوء التغذية احلاد الوخيم املتوقعة
اليت حتتاج إىل عالج من املرضى اخلارجيني ابستخدام ثالثة مصادر للبياانت :التقديرات السكانية لعدد األطفال دون سن اخلامسة،
وتقديرات انتشار سوء التغذية احلاد حسب بياانت املسح ،وعامل تصحيح الوقوع .عدد احلاالت املتوقع الذي يتم على أساسه
قياس التغطية غري دقيق بشكل عام ،ومجيع املتغريات املدرجة يف حساابت احلاالت املتوقعة ميكن أن تسهم يف تباين بني عدد
احلاالت املتوقع بناء على املعلومات املتاحة لتقدير عدد احلاالت والعدد الفعلي الالحق الذي يتم معاجلته خالل فرتة التخطيط.
ميكن أن يرجع عدم الدقة إىل جمموعة من العوامل منها عدم وجود حجم سكاين دقيق ويف الوقت املناسب وانتشار سوء التغذية
وتقديرات اإلصابة.

 44على سبيل املثال ،مت تسريح  28مديرية هبا أكثر من  100طفل أبقل من  ٪1من حاالت التعثر يف عام  ،2020كما ورد يف موجز التحليل الشهري لكتلة التغذية يف اليمن يناير – ديسمرب .2020
 45عنiMMAP https://immap.org/who-we-are/
 46املخصص القياسي األول لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن  - 2020اسرتاتيجيةhttps://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/YHF_SA1%20-%20Strategy%20Paper.pdf .
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كما أن ملخصات التقارير الشهرية متاحة للجمهور عرب املوقع االلكرتوين ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 47إىل
جانب املواد اإلعالمية النهائية .املؤشرات الرئيسية الواردة يف املواد اإلعالمية هي التغطية مقابل أهداف الربجمة العالجية لسوء التغذية
احلاد وبرامج التغذية التكميلية الشاملة واملغذايت الدقيقة الوقائية واالجتاهات ذات الصلة يف القبول واجتاهات معدالت اإلبالغ
ابإلضافة اىل النسبة املئوية لنفاد املخزون – حتليل توافر املستلزمات (فقط لألغذية التكميلية اجلاهزة لالستخدام) وخليط القمح
والصواي بلس (غذاء تكميلي) ومؤشرات نتائج عالج سوء التغذية احلاد الرئيسية (العالج ،التعثر ،معدالت الوفاة) يف برامج اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد.
من حتليل مقدمي املعلومات الرئيسني واملواد اإلعالمية لكتلة التغذية ،يبدو أن القيمة األساسية هلذه املواد اليت مت إنتاجها من ملخص
التقارير الشهرية تعترب أدوات للمساءلة والدعوة لكتلة التغذية ،حيث ميكن للكتلة أن توضح كيف أدت املوارد املستلمة واملوزعة إىل
جمموعة من النتائج مثل اخلدمات املتاحة واملستفاد منها ابلنسبة ملقياس احتياجات السكان.
عرب بعض أصحاب املصلحة /املشاركني الذين متت مقابلتهم يف املشاورات عن استيائهم من الرتكيز يف املواد اإلعالمية هذه على
أ هداف التغطية وعرض البياانت املوجه حنو املخرجات ،دون أي حتليل أوسع لالجتاهات أو وضع سياق لألرقام املقدمة أو جدولة
متقاطعة لألرقام للكشف عن األسباب الكامنة والعوامل املسببة احملتملة .يف حني أن كتلة التغذية حتلل وتستجيب الجتاهات
استخدام اخلدمة بسبب الصدمات املومسية أو املناخ أو النزاعات وتفشي األمراض ،إال أنه ال يتم اإلبالغ عن ذلك دائما بشكل
منهجي أو واضح جملموعة أوسع من أصحاب املصلحة ،سواء النهائية اىل مكتب الصحة يف احملافظة واملديرية والعاملني يف املرفق،
واألولية على املستوى الوطين للوكاالت املاحنة وموظفي الربامج يف الكتل /القطاعات األخرى.
يتمثل العامل احملدد الرئيسي يف هذا الصدد يف أن املواد اإلعالمية لكتلة التغذية اليت يتم إنتاجها من خالل أنظمة املعلومات احلالية
مصممة لتعمل بشكل أساسي كوسيلة لتوفري املساءلة فيما يتعلق مبجموعة من املخرجات اليت مت حتقيقها ،بدال من كوهنا وسيلة
ممكنة لفك رموز االختالفات يف أداء الربانمج أو تغيريات /حتسينات التغذية القائمة على السكان.
هناك عامل اثنوي وما يرتبط به من قيود فيما يتعلق ابملوارد البشرية املتاحة ،مثل عضو مثابر من املوظفني يف كتلة التغذية يعمل
على أنظمة معلومات التغذية ،أو وكالة متعاقدة أو شريك منفذ ومكلف بتسهيل حتليل ونشر واستخدام البياانت املتاحة مع اهلدف
من إنتاج قاعدة معلومات سليمة لصنع القرار الربجمي /التشغيلي.
يف الوقت احلاضر ،مييل املسؤولون عن إدارة املعلومات وموظفو كتلة التغذية احملليني إىل تكليفهم ابلعمل إما يف إنتاج املعلومات
ومجعها يف شكل مناسب إلبالغ املواد اإلعالمية املوحدة احلالية لكتلة التغذية العاملية ،أو املهام الرباجمية والتشغيلية .إن سياق العمل
املليء ابلتحدايت وأعباء العمل املرتفعة جتعل من الصعب على املوظفني ختصيص وقت لتحليل إضايف تفصيلي وإبالغه لتعزيز العمل
بشأن النتائج عندما ال يقع ذلك على وجه التحديد ضمن تكليف أي موظف.

 47التغذية – االستجابة اإلنسانية 25 .أبريل https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/nutrition. .2021
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يظل املصدر الرئيسي للبياانت املستخدمة يف كتلة التغذية هو املسوح القائمة على السكان والتقييمات الروتينية (تقييمات املراقبة
املوحدة وتقييم اإلغاثة واالنتقاالت (مسارت) واليت تعترب أساسية بشكل خاص يف عملية التخطيط لتحديد األشخاص احملتاجني
لسوء التغذية احلاد (سوء التغذية احلاد الوخيم وسوء التغذية احلاد املعتدل وسوء التغذية احلاد الوخيم مع املضاعفات وبرانمج التغذية
التكميلية الشاملة .ال تعتمد تقديرات األشخاص احملتاجني األخرى يف كتلة التغذية للتدخالت مثل تغذية الرضع وصغار األطفال
ومسحوق املغذايت الدقيقة وفيتامني أ على بياانت مسوح مسارت.
ومع ذلك ،فإن التحدايت املتعلقة بتوافر بياانت املسح يف اليمن يف الوقت املناسب ،تعيق بشدة استخدامها يف صنع القرار الربجمي.
مت إحراز تقدم يف حتليلي التصنيف املرحلي املتكامل لسوء التغذية احلاد اللذين مت إجراؤمها يف مشال وجنوب البالد يف عام  2020يف
بعض النواحي حنو معاجلة ندرة بياانت دعم السلوك اإلجيايب املتاحة .ال يزال استخدام أشكال أخرى من البياانت مثل بياانت
برانمج التغذية الروتينية غري مستغلة بشكل ك ٍ
اف ألغراض الربجمة ،يف حني أن البياانت اليت يتم إنتاجها من خالل مراقبة التغذية يف
املرافق الصحية املدعومة من منظمة الصحة العاملية (من خالل مواقع نظام املراقبة الوطنية) مل يتم دجمها بعد يف حتليل األشخاص
احملتاجني داخل الكتلة ،أو أن يتم تثليثها مع مصادر أخرى ملعلومات التغذية من خالل إطار أو اسرتاتيجية واضحة املعامل حول
استخدام البياانت يف صنع القرار.
يتمثل أحد القيود الرئيسية فيما يتعلق ابستخدام تقديرات االنتشار من املسوح التمثيلية القائمة على السكان مثل مسوح مسارت يف
أهنا ال تقدم سوى حملة سريعة عن وضع التغذية يف حني أن انتشار أشكال خمتلفة من سوء التغذية يف السكان غالبا ما يكون
ديناميكيا ويتغري مبرور الوقت .تواجه املعلومات املتعلقة حبجم السكان يف اليمن قيودا أيضا ،حيث اعتمدت على توقعات منوذجية
منذ عام  2004عندما مت إجراء آخر تعداد يف البالد .وابلتايل ،ينبغي تفسري بياانت التغطية املستمدة من بياانت برانمج كتلة التغذية
يف اليمن حبذر كما هو احلال يف سياقات أخرى.
إن الكثري من مواد اإلبالغ عن تغطية الكتلة املتوفرة على االنرتنت عرب االستجابة اإلنسانية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومواقع
كتلة التغذية تكون عادة ضد األهداف ،ونسبة من إمجايل احلاالت املستهدفة لكل تدخل ،وتعترب ضمن قدرة اجملموعة على
الوصول ،وتستخدم للتخطيط والرصد.
كما هو مذكور أعاله ،أشار مقدمو املعلومات الرئيسيون الذين متت استشارهتم يف هذه املراجعة إىل قيمة املواد اإلعالمية املتاحة
كأدوات مهمة للمسا ءلة ميكن من خالهلا لكتلة التغذية أن تعرض كيف أدت املوارد املستلمة وتوزيعها إىل جمموعة من املخرجات
مثل اخلدمات املتاحة واملستخدمة نسبيا ملقياس حاجة السكان .ومع ذلك ،فإن االستخدام املقيد للبياانت يف املقام األول ألغراض
املراقبة واملساءلة ،دون مزيد من السياق أو التحليل ،ينتج عنه فائدة حمدودة لصانعي القرار الذين يرغبون يف استخدام البياانت اليت
يتم إنتاجها من خالل نظام املعلومات الوطنية الختاذ القرار الربجمي على مستوى أكثر دقة لتوسيع مدى الوصول وجودة اخلدمات.

60

 3-4فرص االستخدام املوسع لبياانت برانمج نظام معلومات التغذية من أجل حتسني تغطية
الربانمج وجودته

إن اهلدف املباشر واألولوية القصوى يف اخلدمات اجملتمعية إلدارة سوء التغذية احلاد يكمن يف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من
املتضررين ،يف مرحلة مبكرة ،وضمان احلضور حىت يتم استيفاء مجيع معايري املطلوبة .كما أنه ميكن لتحليل بياانت الربانمج مثل
القبول ،ومعدالت اإلبالغ ،والفحص والتعبئة اجملتمعية ،واستخدام سلسلة التوريد ،وعدد ونوع الربامج النشطة حسب املنطقة ،أن
تدعم جمتمعة اجلهود املبذولة لدعم حتقيق هذه األهداف.
مما ال شك فيه أن الرتكيز املوسع داخل منتجات معلومات جمموعة التغذية والتقارير اليت تتضمن مزيدا من العمق التحليلي والتسييق
والربط الواضح لكيفية استخدام البياانت إلعالن القرارات قد يؤدي إىل زايدة أمهية وفائدة املنتجات املعلوماتية لالستخدام داخل
وخارج جمموعة التغذية .يوضح القسم التايل القيمة احملتملة وبعض التعقيدات الستخدام بياانت الربانمج اليت يتم إنتاجها من خالل
نظام معلومات التغذية إلثراء عملية صنع القرار لتحقيق زايدة التغطية وجودة الربامج.

 1-3-4التحليل احلايل لإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وبياانت التغذية ذات الصلة (التوصيات 3-2
 )5-2يعترب قبول اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد لة (سوء التغذية احلاد الوخيم) و (سوء التغذية احلاد املعتدل) وعدد املستفيدين الذين
مت الوصول إليهم للحصول على خدمات التغذية الوقائية ،كل هذا يعترب من املؤشرات الرئيسية يف أنظمة معلومات التغذية يف اليمن.
توفّّر أرقام القبول اجلديدة األساس الالزم حلساابت التغطية اليت تشكل مكوان رئيسيا من منتجات معلومات تقارير جمموعة
التغذية الشهرية مثل خرائط التغطية وحتليل االجتاهات.
كما أن منتجات معلومات جمموعة التغذية يف اليمن ،ومتاشيا مع معايري تقارير جمموعة التغذية العاملية ،ترسم أيضا عمليات القبول
يف خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد إىل جانب معدالت اإلبالغ للمساعدة يف تفسري اجتاهات القبول .ويتم تقدمي
القبوالت اجلديدة على أساس شهري كمؤشر لألداء مقابل األهداف وعالمة للتغريات يف العبء الذي يثقل كاهل السكان.
على املستوى الوطين ،قامت جمموعة التغذية اليمنية إبجراء حتليل أكثر عمقا الجتاهات القبول ودراسة التغيريات يف معدالت القبول
جنبا إىل جنب مع التغيريات يف معدالت اإلبالغ والتعبئة اجملتمعية على مستوى املنطقة لتحديد التغيريات يف القبول اليت قد تكون
بسبب التغيريات يف عملية اإلبالغ أو إعداد التقارير أو التدقيق والتعبئة اجملتمعية أو التغيريات الفعلية يف أعباء اجملتمع.
هذه التحليالت العميقة مت إجراءها يف عامي  2019و 2020ومت تقدميها يف شكل عرض تقدميي ابور بوينت .تعمل هذه التحليالت
فقط على فحص االجتاهات من عام إىل أخر وتوفر فقط تعداد املقاطعات للجدولة املتقاطعة وحتليالت االجتاهات ،بدال من حتديد
األسباب احملتملة للتغيري يف عمليات القبول يف مناطق معينة .ابإلضافة إىل هذه التغطيات الوطنية العميقة ،يقوم املسؤولون عن إدارة
املعلومات على املستوى احمللي أيضا بني فينة وأخرى إبنتاج املزيد من التحليل املتعمق للقبول ،اعتمادا على السعة والوقت والدافع.
مل يالحظ أي تعاضد روتيين لالجتاهات يف بياانت الربانمج مع املعلومات من املناطق األخرى أثناء إجرائه داخل جمموعة التغذية.
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ال يقع التحليل الروتيين لبياانت برانمج التغذية املقدمة يف منتجات معلومات جمموعة التغذية ضمن إطار عمل حمدد أو نظرية تغيري
معين ة لكيفية استخدامها إلبالغ عملية صنع القرار حول كيفية توجيه املوارد لزايدة الدعم أو توسيع نطاق برجمة جمموعة التغذية يف
البلد.
بينما يتم استخدام تقديرات انتشار سوء التغذية احلاد الشامل من املسوحات السكانية من قبل جمموعات مثل األمن الغذائي واملياه
والصرف الص حي والنظافة الصحية وجمموعة الصحة لتحديد األولوايت اجلغرافية لالستجابة اإلنسانية يف املناطق ،وجدت هذه
املراجعة أدلة حمدودة فقط على استخدام بياانت الربانمج من قبل جمموعات أخرى لتحديد أولوايت الربجمة .وتقدم جمموعة املياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل روتيين بياانت قبول التغذية جنبا إىل جنب مع البياانت اخلاصة ابلصحة واملياه والصرف
48
الصحي والنظافة الصحية لشرح عملية صنع القرار اخلاصة ابلربانمج.

 2-3-4العوامل املؤثرة يف تفسري بياانت الربانمج يف اليمن (التوصيات )6-2 – 2-2
إن استخدام بياانت الربانمج لتحديد العبء الفعلي لسوء التغذية يف السكان ابلنسبة إىل العوامل األخرى املتعلقة أبداء الربانمج
واستخدامه أمر معقد بسبب عدة عوامل .هذه العوامل سيتم استكشافها بشيء من التفصيل أدانه .يتم تقدمي هذه القيود والعوامل
وإمكانية اخللط يف تفسري بياانت الربانمج ليس كحجة ضد تفسري البياانت املتاحة ولكن بدال من ذلك كمربر لسبب إمكانية
وضمان املزيد من التحليل والتعاضد للبياانت املتاحة.
من بني العوامل التفسريية احملتملة للتغيريات يف القبوالت اخلاصة بسوء التغذية احلاد يف كل منطقة ما يلي:
 .1التغيريات يف عدد وخصائص بياانت اإلبالغ اخلاصة ابلربامج.
 .2التغيريات يف عدد الربامج النشطة.
 .3التغيريات يف تعبئة اجملتمع والفحص.
 .4عوامل أخرى ،مثل استيعاب اجملتمع للخدمات ،ومن األمثلة على ذلك االخنفاض الواسع يف استخدام خدمات التغذية
على مستوى العامل بسبب كوفيد19-؛ أو االزدواجية أو عدم تسجيل القبوالت.
من احملتمل  -يف أي سياق معني  -أن تكون التغيريات يف عمليات القبول مبرور الوقت انجتة جزئيا عن جمموعة من العوامل املذكورة
أعاله ،فضال عن كوهنا نتيجة للتغريات يف العبء الفعلي يف اجملتمع .وحىت عندما ميكن ربط التغيريات يف القبول بتغيريات يف العبء
احلاصل يف اجملتمع ،فإن التغيري يف العبء نفسه ميكن أن يكون بسبب تغيريات يف الوقوع أو يف حجم وانتشار السكان داخل
منطقة نشاط الربامج.
يعد معدل اإلبالغ املتغري األكثر استخداما لوضع القبول يف منتجات معلومات جمموعة التغذية يف الوقت احلايل .حيث يعد معدل
اإلبالغ أمرا حيواي بشكل خاص لفهم االجتاهات يف عمليات القبول حيث أن التقارير املنخفضة متنع فهم االستخدام الفعلي
 . 48انظر على سبيل املثال جمموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف اليمن؛ اجتماع التنسيق بتاريخ  1ديسمرب  .2020املتوفر على:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/water-sanitation-hygiene
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للخدمة .ميكن أيضا تفسري التقارير جنبا إىل جنب مع املعلومات األخرى مثل االجتاهات السابقة يف منطقة معينة بشأن استخدام
املخزون والفحص والقبول إلعطاء إشارة خبصوص ما إذا كانت الربامج قيد التشغيل أم ال ،وما إذا كان العمالء يستخدمون اخلدمة
أم ال.
كما تعترب تصفية وغربلة اجملتمع أيضا مؤشرا مهما للغاية ألداء الربانمج وميكن استخدامه لوضع أرقام القبول يف سياقها من خالل
اجلدولة املتقاطعة لتمييز األسباب احملتملة للتغيريات وحتديد التغيريات يف مؤشرات أداء الربانمج (أي التغيريات يف تصفية وغربلة
اجملتمع) مقابل التغيريات يف العبء احلاصل .ويتم اإلبالغ عن املعلومات وإاتحتها للفحص على مستوى املنطقة ،ولكن يتم اإلبالغ
عنها بشكل أقل بكثري يف منتجات معلومات جمموعة التغذية.
جيب أن يكون االستخدام األساسي لعمليات القبول يف سوء التغذية احلاد واإلبالغ والفحص وبياانت النتائج هو قياس أداء
اخلدمات وإجراء تعديالت لتحسني كفاءهتا على افرتاض أن التغيريات يف الكفاءة ستؤدي يف النهاية إىل تغيريات إجيابية يف التأثري
الناتج .يف حني أن العوامل املربكة املتعددة احملتملة اليت مت استكشافها أعاله حتد من تفسري التغيريات يف أرقام القبول ،فإهنا ال متنع
ذلك أبي حال من األحوال .تتوفر البياانت يف اليمن حول ثالثة من أهم العوامل التفسريية احملتملة على مستوى املنطقة وميكن
استخدامها لتحليل بياانت القبول لتحديد املكان الذي قد تشري فيه إىل تغيري يف العبء السكاين وأين قد تشري إىل عوامل أخرى
مثل التحسينات يف تصفية وغربلة اجملتمع واإلحالة أو عدد الربامج النشطة أو التقارير يف منطقة معينة.
توفر األرقام األخرى الواردة من برامج التغذية مثل أرقام الفرز ومعدالت اإلبالغ واستخدام املخزون ومؤشرات النتائج معلومات
قيمة للمساعدة يف فهم األماكن اليت تؤدي فيها الربامج أداء جيدا أو قد حتتاج إىل مزيد من الدعم واملتابعة .وميكن وضع كل هذه
املعلومات يف سياقها وتفسريها يف ضوء املعلومات الواردة من القطاعات األخرى ذات الصلة واملعلومات النوعية من املوظفني يف
خمتلف مستوايت التغذية والنظام الصحي واإلنساين األوسع يف البلد.

 4-3-4استخدام بياانت القبول لسوء التغذية احلاد لتحديد األداء الفعال للربانمج وأتثري كوفيد19-
(التوصيات )5-2 - 2-2
ميكن أن تساعدان بياانت قبول سوء التغذية احلاد ،كما لوحظ سابقا ،يف فهم املشكالت املتعلقة أبداء الربانمج واستخدامه :على
سبيل املثال :اخنفاض عمليات القبول  -بينما تظل العوامل األخرى مثل اإلبالغ والفحص اجملتمعي وعدد الربامج النشطة دون
تغيري  -قد تشري إىل عوامل أخرى تتعلق بة عوامل جانب العرض والطلب اليت تؤثر على استخدام اخلدمة.
من األمثلة على اجملاالت اليت ميكن أن يساعد فيها مثل هذا التحليل صانعي القرار هو أتثري كوفيد 19-على قبوالت الربانمج
خالل األرابع الثالثة األخرية من عام  .2020فقد اخنفض قبول الربانمج العاملي يف برامج التغذية واخلدمات الصحية وغريها بشكل
كبري .يف اليمن ،اخنفض القبول يف ديسمرب  2020بنسبة  ٪25تقريبا يف الفرتة من يناير إىل ديسمرب  ،2020مقارنة بعام  .2019وقد
افرتض بعض احملللني الرئيسيني أن هذا االخنفاض يرجع جزئيا إىل أتثري كوفيد ،19-مما أدى إىل اخلوف من عدم الوصول إىل
اخلدمات من قبل اجملتمعات وزايدة تغيب العاملني الصحيني وانقطاع اإلمداد كظاهرة مماثلة شوهدت يف سياقات أخرى على مستوى
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العامل .ومع ذلك ،فقد لوحظ أيضا أن ظهور كوفيد 19-حدث جنبا إىل جنب مع قضية غري ذات صلة داخل التسلسل اإلداري
لوزارة الصحة العامة والسكان وجمموعة الت غذية ،مما أدى إىل اخنفاض كبري يف النسبة املئوية للربامج اليت تقوم بتقدمي البياانت إىل
اجملموعة (معدالت اإلبالغ) .ابإلضافة إىل ذلك ،شهدت كتلة التغذية يف اليمن اخنفاضا يف التمويل ابلنسبة لالحتياجات املقدرة
49
يف عام  ٪71( 2020من االحتياج مت متويله) مقارنة بعام  ٪81( 2019من االحتياج مت متويله).
ومن املتوقع أيضا أن يكون هذا قد أدى إىل تغيريات يف حجم ونوعية اخلدمات املقدمة والتغطية الفعالة .ومع ذلك ،فإن عدم وجود
أي حتليل متاح لكيفية تفسري التغيريات يف التمويل أو ارتباطها ابلتغيريات يف البياانت املبلغ عنها من خالل نظام معلومات التغذية
(مثل عدد الربامج النشطة أو استخدام املخزون أو الفرز أو مؤشرات النتائج) جيعل من الصعب حتديد أتثري اخنفاض التمويل ابلنسبة
لعوامل أخرى .يف مارس  ،2020أدخلت التغذية أيضا بروتوكوالت تغذية معدلة لعالج املرضى اخلارجيني املصابني بسوء التغذية
احلاد مبا يف ذلك معايري القبول املبسطة ابستخدام حميط منتصف أعلى الذراع بدال من الوزن مقابل الطول مع مزيد من اآلاثر على
50
أداء الربانمج الفعال.
أعرب بعض احملللني الرئيسيني عن إحباطهم نتيجة عدم وجود حتليل هلذه القضااي بطرق كان من املمكن أن تفسر الدوافع احملتملة
املختلفة الخنفاض القبول .كان من املمكن أن يساعد التحليل املتعمق يف الوقت الفعلي للتغيريات يف عمليات القبول ،ومراعاة
التغيريات يف إعداد التقارير والفحص والتعاضد مع عوامل أخرى مثل استخدام اخلدمات األخرى (مثل التعليم وبرامج األمن الغذائي
واخل دمات الصحية األخرى) يف تصنيف االخنفاضات احلقيقية يف عمليات القبول مقابل االخنفاض غري ذي الصلة يف اإلبالغ أو
عوامل أخرى لتوجيه استجابة مناسبة خاصة ابلربانمج.
عدم وجود حتليل يف الوقت الفعلي لكيفية تعاضد كوفيد 19-مع عوامل أخرى للتأثري على استخدام الربانمج والتغطية الفعالة وإعداد
التقارير يوفر مؤشرا على نقاط الضعف األساسية األوسع يف نظام حتليل البياانت املتاحة داخل نظام معلومات التغذية.

 5-3-4مراقبة كيفية أتثري عدد الربامج على أداء الربانمج وإعداد التقارير (التوصيات )6-2 - 2-2
يعد تقييم كيفية أتثري التغيريات يف عدد الربامج النشطة على عمليات القبول والنتائج واملقاييس ذات الصلة جبودة الربانمج مثل
الفحص من االستخدامات احملتملة ذات الصلة لبياانت القبول .فعلى سبيل املثال ،قد نتوقع وبشكل بدهي أنه مقابل كل برانمج
إضايف نشط يف منطقة ما ،سيؤدي ذلك  -مع بقاء مجيع األشياء األخرى بشكل اثبت  -إىل زايدة يف عدد عمليات القبول يف
املنطقة .يظهر فحص موجز مللخص قواعد البياانت الشهرية يف اليمن على مدار األعوام من  2017إىل  2020عالقة ضعيفة بشكل
مدهش بني التغيريات يف عدد الربامج النشطة لربانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني (يشار إليه اآلن ابسم "املرضى اخلارجيني")
يف منطقة معينة والتغريات يف عدد حاالت القبول.

 . 49مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .خدمة املتابعة املالية .اليمنhttps://fts.unocha.org/countries/248/summary/2020 .2020 .
 . 50تقرير الوضع اإلنساين .املكتب القطري يف اليمن .فرتة التقرير 1يناير –  31ديسمرب.2020 .
https://www.unicef.org/media/93126/file/Yemen%20Humanitarian%20Situation%20Report,%20End%20of%20Year%202020.pdf
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قد يكون هذا بسبب عوامل أخرى ذات أتثري كبري على اجتاهات القبول .ميكن أن تؤثر جمموعة من قضااي جانب العرض والطلب
على استخدام اخلدمة ،فعلى سبيل املثال ،قد ال تكون الربامج قريبة بشكل ٍ
كاف من السكان األكثر احتياجا أو قد تؤثر التغيريات
يف حالة التغذية بني السكان على احلاجة إىل اخلدمات ،وقد يؤدي نفاد املخزون املتكرر من تغيب العاملني الصحيني إىل التأثري
على ثقة العميل ،أو اخنفاض مستوايت الفحص أو تعبئة اجملتمع قد يعين عدم حتديد احلاالت وعدم إحالتها داخل اجملتمع ،أو عدم
حتسينها .إن حتليل كيفية أتثري التغيريات يف عدد الربامج النشطة على عمليات القبول ومعدالت اإلبالغ وأرقام الفحص واستخدام
املخزون ،ميكن أن يوفر ذلك مقاييس مهمة لكيفية ومكان أداء الربامج بشكل جيد أو الربامج اليت قد حتتاج إىل دعم أكرب.

 4-4توصيات لإلفادة القصوى من قيمة البياانت :فرص حتويل حتليل واستخدام بياانت التغذية
تعريف وتوسيع نطاق حتليل واستخدام بياانت نظام معلومات التغذية يف اليمن
جدول  :11التوصيات الفورية (فورية  -سنة واحدة)

ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

التوصية  : 1-2تطوير استخدام البياانت واسرتاتيجية االتصال من خالل جمموعة العمل الفنية ملعلومات التغذية.
اىل
الدخول
استخدام البياانت الختاذ القرار
مجع البياانت
تقييم البياانت
البياانت
(التحليل والعمل)
ملخص الوضع احلايل والنتائج الرئيسية:
•

هناك نقص يف األطر الواضحة أو نظرية التغيري بشأن كيفية التعامل مع البياانت اليت يتم إنشاؤها من خالل نظام معلومات التغذية ،أو
كيف تؤثر أو ينبغي أن تؤثر على ختصيص املوارد لربامج التغذية داخل البلد.

•

هناك نقص  -على وجه اخلصوص  -يف أي فهم مشرتك بني أصحاب املصلحة يف جمال التغذية حول ماهية املعلومات املتاحة أو اليت
جيب استخدامها لتحديد ومعاجلة ومتابعة قضااي جانب العرض يف الربجمة اليت حتد من جودة الربانمج وتغطيته (على سبيل املثال :اخنفاض
تواجد الربانمج ومعدالت الفحص املنخفضة ونفاد املخزون وتغيب املوظفني وقيود القدرات وما إىل ذلك)

•

يوجد حاليا نقص يف توفر اسرتاتيجية واضحة إليصال البياانت إىل خمتلف أصحاب املصلحة يف شكل مصمم خصيصا الحتياجاهتم
اخلاصة بطريقة روتينية ويف الوقت املناسب.

النشاط (األنشطة) الرئيسية املقرتحة:
توفر جمموعة العمل الفنية ملعلومات التغذية منصة مناسبة ميكن من خالهلا ألصحاب املصلحة يف جمال التغذية يف اليمن االتفاق بشكل مجاعي
وصياغة اسرتاتيجية حمددة الستخدام البياانت والتواصل وحتديد وتوضيح احتياجات أصحاب املصلحة عرب سلسلة قيمة البياانت ،والبياانت اليت
يستخدموهنا حاليا يف أدوارهم وكيف ميكن ملزيد من التحليل املتعمق والتحليل الروتيين واإلذاعة والنشر أن يساعدهم على زايدة تغطية الربانمج وجودته.
وبشكل أكثر حتديدا ،ينبغي هلذه االسرتاتيجية أن حتدد:
 .1ما هي املعلومات املستخدمة حاليا لتحديد ومعاجلة قضااي جانب العرض يف الربجمة والتعبئة (داخليا وخارجيا) واستهداف املوارد (سواء
كانت معلومات نوعية يتم مشاركتها داخل اجملموعة أو بياانت الربانمج أو املسوحات السكانية ..إخل).
 .2ما هي املعلومات اليت يستخدمها أصحاب املصلحة (على مستوى املديرية واحملافظة واإلقليم والقطر وعلى املستوى الدويل ومستوايت
األمم املتحدة والوكاالت املاحنة)
 .3ما هي املؤشرات ومستوى التحليل الذي جيب إبالغهم به وبشكل روتيين؟
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ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

 .4ما هي اإلجراءات املتناسبة املتوقعة بناء على املعلومات اليت يتم مشاركتها مع خمتلف أصحاب املصلحة (مبعىن أخر ،هل هناك عتبات أو
اجتاهات ملؤشرات معينة ينبغي أن يتخذها أو يعمل عليها أصحاب مصلحة حمددون) وكيف يتم متابعة هذه اإلجراءات.
 .5تتضمن مصفوفة نتائج واضحة مع عمليات التقييم املنتظمة والتعليقات حول كيفية استخدام منتجات املعلومات من قبل أصحاب
املصلحة (مكتب الصحة يف املديرية ومسؤول الصحة يف املديرية ،ومكتب الصحة يف احملافظة ومسؤول الصحة يف احملافظة ،ووزارة الصحة
العامة والسكان ضمن اجتماعات واسرتاتيجيات الكتلة ،من خالل فريق العمل الفين املعين مبعلومات التغذية ،من قبل املاحنني ووكاالت
األمم املتحدة)

اجلهات الرئيسية املعنية واجلهات املشاركة:

جمموعة العمل الفنية ملعلومات التغذية .كتلة التغذية

التوصية  :2-2إدخال موارد بشرية إضافية خمصصة إلجراء وتنسيق التحليل وتسهيل استخدام البياانت يف صنع القرار
الدخول اىل
استخدام البياانت الختاذ القرار
مجع البياانت
تقييم البياانت
البياانت
(التحليل والعمل)
ملخص الوضع احلايل والنتائج الرئيسية
• تقتصر أدوار إدارة املعلومات يف جمموعة التغذية حاليا إما على إنتاج اجملموعة املتاحة حاليا من منتجات معلومات جمموعة التغذية احملددة
مسبقا وغري املتغرية إىل حد كبري أو مجع البياانت ومقارنتها لإلعالن عن هذه املنتجات واملؤشرات.
هناك حاجة يف كل دور على حدة داخل الكتلة لتقييم وحتسني التحليل على أساس مستمر وتسهيل استخدام البياانت يف صنع القرار على املستويني
الوطين واحمللي .كما إن حتليل البياانت املتاحة وترمجتها إىل نتائج قابلة للتنفيذ من أجل حتسني تغطية الربانمج وجودته ليس دورا حمددا بوضوح ألي
موظف يف جمموعة التغذية أو ألي وكالة متعاقدة.
النشاط (األنشطة) الرئيسية املقرتحة:
•

إاتحة ما ال يقل عن اثنني من املوظفني اآلخرين يتمتعان بقدرة قوية على حتليل البياانت داخل جمموعة التغذية أو من خالل اليونيسف
مع الدور احملدد يف حتليل البياانت املتاحة الختاذ القرار والتغذية الراجعة.

•

إشراك أصحاب املصلحة املعنيني (سواء داخل اجملموعة أو من خالل متعاقدين خارجيني قد شاركوا يف عمل مماثل مع اجلهات الفاعلة
اإلنسانية يف اليمن) لتحليل البياانت املتخصصة اإلضافية والتواصل.

•
•

ميكن أن تستند االختصاصات ونطاق العمل هلذه األدوار إىل استخدام البياانت املذكورة أعاله وكذا إىل اسرتاتيجية االتصال.
ميكن أن تستند االختصاصات ونطاق العمل هلذه األدوار إىل اسرتاتيجية الستخدام البياانت املوضحة يف التوصية األوىل أعاله.

•

سيكون الدور الرئيسي بشكل خاص هلؤالء املوظفني هو:
• ضمان أن املعلومات اليت تنتجها جمموعة التغذية تليب احتياجات النظام اإلنساين األوسع (األمن الغذائي وسبل العيش ،
واملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية  ،إخل) إلعالم الربجمة.
•

ضمان جتميع البياانت من اجملموعات األخرى يف منوذج سهل االستخدام مع إبراز النقاط الساخنة ونقاط االهتمام إلثراء
حتليل جمموعة التغذية والتخطيط.

اجلهات املعنية الرئيسية واجلهات املعنية املشاركة
جمموعة التغذية الوطنية ووكاالت األمم املتحدة املكونة وموظفو وزارة الصحة العامة والسكان .الوكاالت املاحنة.
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اجلهات الرئيسية املعنية
واجلهات املشاركة

تسهيل التحليل اآلين املرتبط بشكل واضح إبجراءات حتسني أداء الربانمج

جدول  :12التوصيات الفورية (فورية  -سنة واحدة)

ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

النشاط (األنشطة) الرئيسية املقرتحة

اجلهات املعنية الرئيسية
واجلهات املعنية املشاركة

التوصية  : 3-2خمزن البياانت الوطين مرتبط بلوحة القيادة املشرتكة لتسهيل زايدة التحليل والتغذية الراجعة على مستوى احملافظة واملديرية
الدخول اىل
استخدام البياانت الختاذ القرار
مجع البياانت
تقييم البياانت
البياانت
(التحليل والعمل)
ملخص الوضع احلايل والنتائج الرئيسية
•

اآلليات املتوفرة لتزويد أصحاب املصلحة الذين ينتجون ويستخدمون البياانت عرب سلسلة قيمة البياانت ،مع التغذية الراجعة والتحليل
على البياانت اليت ينتجوهنا (على سبيل املثال ،على مستوى املنشأة أو املديرية أو احملافظة) ليست حمددة جيدا عرب السياقات يف اليمن.
فعلى سبيل املثال ،ال يتم إنتاج أي حتليل روتيين أو منهجي الستخدامه من قبل موظفي وزارة الصحة العامة والسكان أو املنظمات غري
احلكومية على مستوى احملافظة أو املنطقة.

النشاط (األنشطة) الرئيسية املقرتحة

تطوير مستودع بياانت وطين يشتمل على مجيع بياانت التغذية احملدثة بشكل روتيين ولوحة معلومات تستخدم قاعدة البياانت اجملمعة هذه القادرة
على التوليد الذايت للتقارير على مستوى املديرايت واحملافظات مع حتليل االجتاهات على مستوى املديرية واحملافظة لبياانت الربانمج الروتينية جنبا إىل
جنب مع املؤشرات الرئيسية األخرى ذات الصلة مثل البياانت الواردة من املنشأة الصحية اخلاصة مبراقبة التغذية.
جيب أن تتضمن لوحة القيادة هذه املؤشرات ذات الصلة املبلغ عنها حاليا يف التقارير الشهرية املوجزة جملموعة التغذية مع مؤشرات الرتكيز الرئيسية
املقرتحة :القبول ونسبة العبء الوطين للقبول ومعدل اإلبالغ وعدد األطفال الذين مت فحصهم ونفاد املخزون وعدد الربامج وتغطية احلاالت واألهداف.
ميكن البحث يف العرض عن طريق:
•

اخلدمات مثل (سوء التغذية احلاد الوخيم وسوء التغذية احلاد املعتدل والنساء احلوامل واملرضعات وبرانمج التغذية التكميلية وما إىل ذلك)
أو عن طريق املنطقة أو احملافظة أو املديرية أو املزج بينها وكذا حسب االجتاهات الزمنية مع األرقام املعروضة بواسطة خطوط االجتاه الزمين
والرسوم البيانية واجلداول وجيب أن تكون متاحة ابللغتني العربية واإلجنليزية .جيب أن تعكس قاعدة البياانت مجيع املؤشرات ذات الصلة
واملتاحة حاليا من خالل قاعدة البياانت املوجزة الشهرية ،فضال عن املعلومات اإلضافية املتاحة ذات الصلة مثل أرقام الفرز واملعلومات
عن استخدام املخزون ونفاد املخزون.

•

ميكن تطبيق جمموعة من القواعد على البياانت لتمييز االجتاهات حسب املنطقة اجلغرافية فعلى سبيل املثال ميكن وضع األعالم حيث
يوجد:
o
o
o
o
o

الزايدات أو النقصان املتكررة أو الدورية يف أي مؤشر واحد (على سبيل املثال ،ملدة أربعة أشهر متتالية)؛
الزايدات أو النقصان الكبرية (على سبيل املثال ،النسبة املئوية للتغيري يف القبول يف إحدى الدوائر ضعف متوسط التباين الذي
يتم مالحظته عادة يف تلك املنطقة أو ما شابه ذلك)؛
عدد  Xمن املخزون الذي مت وضع عالمة عليه؛
املخزون املستخدم.
تنخفض أرقام الفرز عن العتبة احملددة (بناء على العبء السكاين وعدد الربامج) لعدد معني من األشهر.
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املؤشرات املذكورة أعاله هي جمرد اقرتاح للمؤشرات احملتملة املقدمة لتسليط الضوء على هنج حتديد األمناط ذات االهتمام اخلاص يف كل جمال من
جماالت التحليل.
ميكن أيضا استخدام قاعدة البياانت إلنتاج تقدم تتبع بطاقة النتائج احمللية وفقا للمعايري املتفق عليها (انظر القسم الثاين من هذا التقرير حول تبسيط
ومواءمة مؤشرات مجع بياانت التغذية والنماذج وآليات اإلبالغ).
نظرا لعدم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت السريع واملستقر على املستوى احمللي ،ال سيما على مستوى املنطقة وما دوهنا ،ميكن استخدام لوحة القيادة
إلنشاء التقارير تلقائيا واليت ميكن مشاركتها عرب الربيد اإللكرتوين أو الواتساب أو خدمات املراسلة األخرى أو تقارير اليب دي إف املطبوعة.
ميكن استخدام هذه التقارير املنشأة تلقائيا إلثراء ع مليات التحليل والتغذية الراجعة والرصد والتقييم يف مجيع بياانت الربانمج .كما ميكن مشاركة
التقارير اليت يتم إنشاؤها تلقائيا على مستوى املنطقة واحملافظة واستخدامها لبناء شعور ابمللكية وفهم البياانت املنتَجة.
سيكون التدريب والتوجيه أمرا أساسيا لضمان قدرة أصحاب املصلحة على تفسري البياانت املقدمة يف لوحة القيادة والتصرف بناء عليها ،كما أن
التقارير تفسر املعلومات بشكل أفضل لتحسني عملية صنع القرار على مستوى املديرية واحملافظة والتغذية املرتدة مع موظفي الربانمج على مستوى
املنشأة واجملتمع وميكن دجمها يف تدريب موظفي جمموعة التغذية ومكتب الصحة يف احملافظة ومسؤول الصحة يف احملافظة ومكتب الصحة يف املديرية
ومسؤول الصحة يف املديرية.
يعرض الشكل  9تدفق البياانت وخمرجات قاعدة البياانت املقرتحة وكيف ستغذي بطاقات النتائج احمللية اليت حتدد املؤشرات والعتبات الرئيسية وتدعم
التغذية الراجعة عرب سلسلة قيمة البياانت وكما يظهر عملية اختاذ القرار.

اجلهات املعنية الرئيسية واجلهات املعنية املشاركة
جمموعة التغذية ووكالة األمم املتحدة املكونة ووزارة الصحة العامة والسكان على املستويني الوطين واحمللي.
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التحليل الروتيين للبياانت على املستوى دون الوطين لزايدة فعالية الربانمج وتغطيته
جدول  :13التوصيات الفورية (فوري  -سنة واحدة)
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والنتائج الرئيسية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

اجلهات املعنية الرئيسية
واجلهات املعنية املشاركة

التوصية  :4-2التحليل الروتيين واملنهجي لبياانت التغذية املتاحة لالسرتشاد به يف اسرتاتيجية كتلة التغذية
استخدام البياانت لصنع القرارات
الوصول إىل
مجع البياانت
تقييم البياانت
(التحليل واخناذ اإلجراءات)
البياانت
ملخص الوضع احلايل والنتائج الرئيسية
هناك حمدودية يف التحليل الروتيين لالجتاهات يف بياانت كتلة التغذية على املستوى الوطين وعلى مستوى احملافظات واملديرايت حيث أن ذلك التحليل
ميكن أن يستفاد منه يف تفسري االجتاهات احلاصلة يف عمليات القبول ومعدالت اإلبالغ وفحص اجملتمعات وتوعيتها وتوفر اخلدمات واملخزون األمر
الذي ميكن أن يستفاد منه يف صنع القرار ،على سبيل املثال من خالل حتديد القضااي اليت تتطلب متابعة بشكل منهجي مثل قضااي نفاذ احملزون أو
اخنفاض أعداد من يتم فحصهم أو التغيريات الكبرية واملستمرة يف عمليات القبول.
األنشطة الرئيسية املقرتحة
ميكن أن يوفر إعداد حتليال لبياانت القبول بشكل روتيين جنبا إىل جنب مع التقارير والفحص وعدد الربامج النشطة واليت يتم مطابقتها مع معلومات
أخرى مثل التقارير عن زايدة انعدام األمن الغذائي أو انعدام األمن أو الكوارث الطبيعية أو تفشي األمراض فهما أعمق ألداء الربانمج ودوافع استخدام
اخلدمة ،وكذلك أداء الربانمج يف تعبئة اجملتمع وتغطيته .جيب ربط مثل هذا التحليل منذ بدايته وتصميمه بكيفية االسرتشاد به يف عملية صنع القرار،
وذلك ابالعتماد على مصادر نظام معلومات التغذية األخرى مثل التقديرات من املسوحات السكانية ،ومراقبة التغذية يف املرافق الصحية ،والبياانت
من الكتل والقطاعات األخرى لتوفري صورة أوسع عن الدوافع لضمان اختاذ إجراءات مبكرة استجابة لالجتاهات احملددة.
ميكن استخدام نظام التحليل هذا يف اجتماعات كتلة التغذية الوطنية واإلقليمية ،وا جتماعات جمموعة العمل الفنية بشأن معلومات التغذية ،وعلى
نطاق أوسع .من أجل ربط التحليل بصنع القرار ،فإن جزءا ال يتجزأ من كل حتليل هو اإلبالغ عن اإلجراءات اليت مت اختاذها بناء على نتائج التحليل
السابقة ،على سبيل املثال من خالل التحديد املنهجي واإلبالغ عن القضااي الناجتة عن الرصد واملتابعة مثل نفاذ املخزون ،واخنفاض أو تناقص أعداد
من يتم فحصهم ،والتغيريات الكبرية أو املستمرة أو الدورية يف عمليات القبول أو مؤشرات نتائج الربانمج.
وابلتايل فإن دورة إنتاج مثل هذه التحليالت ستكون كما يلي:

 .1مجع البياانت املتاحة مثل التحليل الشهري لقاعدة البياانت املوجزة أو حتليل مستودع البياانت ولوحة القيادة ،إىل جانب معلومات إضافية من
نظام مراقبة التغذية القائم على املرفق ،وتقارير الكتل األخرى (من املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واألمن الغذائي وسبل العيش والصحة
والكتل األخرى حسب االقتضاء) وكذلك املعلومات املتاحة عن املناخ أو الصراع أو الصدمات االقتصادية.
 .2حتليل بياانت التغذية احملددة واملتاحة خالل الفرتة الزمنية اليت هتمنا ،والنظر يف االجتاهات احلاصلة مع مرور الزمن .من أجل حتديد نطاق مثل
هذه التحليالت ولزايدة قابلية االستخدام ،ميكن أن يتم الرتكيز على حتديد عدد معني فقط من املديرايت ذات االهتمام ،حيث ينبغي متابعة
القضااي .ميكن أن يكون هذا على سبيل املثال:
•
•

 xعدد املديرايت ذات النسبة األكرب من الزايدات يف عبء السكان املطلوب قبوهلم؛
 xعدد املديرايت اليت هبا أكرب عدد من حاالت نفاذ املخزون؛

•

 xعدد املديرايت ذات النسب املئوية فيما يتعلق ابإلبالغ عن الربامج؛

•

 xعدد املديرايت ذات املستوايت األدىن من الفحص اجملتمعي ابلنسبة حلجم السكان؛

70

ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية
•

األنشطة الرئيسية املقرتحة

اجلهات املعنية الرئيسية
واجلهات املعنية املشاركة

 xعدد املديرايت ذات أدىن وأعلى معدالت حلاالت التخلف اليت مت اإلبالغ عنها.

املؤشرات املذكورة أعاله هي جمرد اقرتاح للمؤشرات احملتملة املقدمة لتسليط الضوء على هنج حتديد تلك املديرايت ذات االهتمام اخلاص يف كل جمال
من جماالت التحليل.
.3
.4

.5

.6

قم بتثليث بياانت التغذية مبعلومات أخرى من كتل أخرى.
النشر استنادا إىل اسرتاتيجية اتصال متفق عليها للتحليل من خالل العرض على املنصات ذات الصلة (اجتماعات كتلة التغذية الوطنية
واإلقليمية ،واجتماعات جمموعة العمل الفنية بشأن معلومات التغذية ،وحتديثات التغذية الفصلية أو املخصصة للماحنني وحتديثات الربانمج -
بقيادة كتلة التغذية ،واجتماعات كتلية وقطاعية أخرى ،حسب االقتضاء ،وما إىل ذلك).
امجع معلومات عن التغذية الراجعة اليت تتعلق ابلتحليل السابق وكيف مت العمل على النتائج (على سبيل املثال :االتصال مبوظفي وزارة الصحة
العامة والسكان وشركاء املنظمات غري احلكومية ملزيد من التحقيق يف االجتاهات اليت مت حتديدها وما إىل ذلك) .قم بتضمني نتائج اإلجراءات
املتخذة يف التحليل التايل.
ابدأ الدورة مرة أخرى.

وهبذه الطريقة ،سيكون اإلبالغ مبثابة جزء ال يتجزأ من التحليالت فيما يتعلق بكيفية استخدام التحليالت السابقة .وميكن أيضا تفعيل ذلك عندما
ال تكون التحليالت مفيدة أو أهنا تؤدي إىل استنتاجات خاطئة.
ميكن زايدة تبسيط األدوات والدورات التدريبية ملساعدة املشاركني يف عملية إنتاج البياانت (من الربانمج إىل مكاتب الصحة يف املديرايت ومكاتب
الصحة يف احملافظات وعلى مستوى املناطق واملستوى الوطين) لتطبيق جمموعة من املعايري احملددة مسبقا لإلبالغ عن البياانت اليت ثتمل أن تكون
خاطئة ،مبا يف ذلك معدالت العالج العالية جدا أو الثابتة مع مرور الزمن ،وتسهيل تفسري العالقات بني األرقام واالجتاهات يف معدالت القبول
والعالج.
اجلهات املعنية الرئيسية واجلهات املعنية املشاركة
كتلة التغذية ،اليونيسف ،نظام الكتلة األوسع يف اليمن لتوفري معلومات متعددة القطاعات ،واالستيعاب والتغذية املرتدة على التحليل.
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زايدة حتليل البياانت واستخدامها على مستوى املرافق الصحية

جدول  :14توصيات طويلة املدى ( سنة  3 -سنوات)

ملخص الوضع احلايل
والنتائج الرئيسية

األنشطة الرئيسية املقرتحة

التوصية  :5-2دمج النهج املتبعة يف املرافق والنهج اجملتمعية لزايدة التحليل النوعي ملعلومات التغذية.
الوصول إىل
مجع البياانت
تقييم البياانت
البياانت

اجلهات املعنية الرئيسية
واجلهات املعنية املشاركة
استخدام البياانت لصنع القرارات
(التحليل واخناذ اإلجراءات)

ملخص الوضع احلايل والنتائج الرئيسية
•

مل يتم العثور على أي دليل على استخدام املرافق أو النهج اجملتمعية لتحليل االجتاهات املومسية يف القبول ،ابالعتماد على املرفق الصحي،
وقواعد البياانت املوجزة على مستوى املديرية ،وكذلك التثليث مع املعلومات املستقاة على مستوى اجملتمع واملعرفة النوعية أو الدوافع
املومسية لسوء التغذية ذات السياق احملدد.

األنشطة الرئيسية املقرتحة
•

استخدام البياانت اليت مت إنتاجها من خالل نظام معلومات التغذية على مستوى املديرية داخل هنج تعزيز النظام الصحي على مستوى
املرفق الصحي واملديرية ،مثل النهج االندفاعي لإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد وهنج تعزيز النظام الصحي يف املديرية التابع ملنظمة
العمل ضد اجلوع.
على مستوى اجملتمع ،ميكن أن يسهل هذا النهج حتديد اجملتمعات ذات العبء الثقيل ،واليت ميكن بعد ذلك استهدافها لزايدة تعبئة
اجملتمع والتوعية وفقا لذلك .على مستوى املرفق الصحي أو املديرية ،ميكن ملثل هذا النهج أن يزيد من التأهب للتقلبات املناخية الدورية
أو احلاالت املناخية اليت ميكن التنبؤ هبا ،والصراع ،والصدمات االقتصادية ،فضال عن االرتفاع املومسي يف سوء التغذية واملراضة ،ومتكني
موظفي املرفق الصحي  /الربانمج من حتليل البياانت اليت ينتجوهنا والتصرف بناء عليها.
ميكن البدء يف إدخال أو توسيع نطاق هذه األساليب من قبل وزارة الصحة والسكان أو شركاء كتلة التغذية من املنظمات غري احلكومية
بدعم من كتلة التغذية الوطنية يف عدد حمدود من املديرايت أو املرافق ،إىل جانب اجلهود األخرى لتحسني أداء الربانمج.

اجلهات املعنية الرئيسية واجلهات املعنية املشاركة
كتلة التغذية .الشركاء م ن املنظمات غري احلكومية لتقدمي الدعم يف براجمهم اخلاصة ويف املرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان
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 .5مالحظات ختامية

استجابة لألزمة اإلنسانية احلادة يف اليمن ،كان توسيع نطاق االستجابة التغذوية يف اليمن يف السنوات األخرية كبريا .تقدم جمموعة
من أصحاب املصلحة خدمات التغذية يف البالد ،ومن بينهم وزارة الصحة العامة والسكان ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري
احلكومية الوطنية والدولية .يتم إنتاج كميات كبرية من املعلومات القيمة حول حالة التغذية ،من حيث ديناميات التغذية لدى
السكان وأداء وفعالية برامج التغذية.
ومع ذلك ،فإن إنتاج معلومات التغذية ،وخاصة املعلومات الرباجمية ،يعتمد بشكل كبري على القوى العاملة الصحية داخل املرافق
الصحية واملكاتب الصحية يف املديرايت واحملافظات اليت تواجه معوقات كبرية من حيث املوارد البشرية واملادية واملالية .كان هناك
نقص يف تقييم القدرات املتناسب أو التدابري اليت جيب وضعها لتقدمي الدعم املوجه للعاملني يف إنتاج املعلومات التغذوية.
مع التوسع السريع والواسع يف برامج التغذية يف السنوات األخرية ،ازداد أيضا عدد ونوع مؤشرات التغذية اليت مت مجعها ،والنماذج
وإجراءات اإلبالغ املستخدمة من قبل أصحاب املصلحة املشاركني يف برجمة التغذية .مل يتم توثيق األدوار واملسؤوليات املتعلقة ابلرصد
واإلبالغ ومجع البياانت اخلاصة ابلتغذية على كل مستوى (املركزي (الوطين) ،واحملافظة ،واملديرية ،واملرفق الصحي ،واجملتمع) بشكل
واضح مما يؤدي إىل خلط األدوار واملسؤوليات وخطوط اإلبالغ وإجراءات املوافقات .هناك حاجة ملراجعة وتنسيق وتوحيد املؤشرات،
ومناذج مجع البياانت ،وإجراءات العمل واإلبالغ القياسية املتفق عليها.

على املستويني الوطين ودون الوطين ،يلزم إجراء تقييم سريع للموارد البشرية ومبا ميكن أن يساعد يف توجيه عملية توحيد وتعزيز
التدريب املتاح للعاملني الصحيني ومنسقي الرصد والتقييم للتغذية (مبا يف ذلك مسؤويل إدارة املعلومات) عرب سلسلة القيمة لبياانت
التغذية.
استخدام املعلومات اليت مت إنشاؤها هو اهلدف النهائي لنظام معلومات التغذية .ال تزال املسوحات والتقييمات السكانية هي
املصادر األكثر استخداما ملعلومات التغذية املستخدمة يف صنع القرار يف اليمن .يوجد حتليل روتيين حمدود لالجتاهات يف بياانت
برانمج التغذية على مستوى احملافظات واملديرايت ،والذي ميكن أن يساعد يف تفسري االجتاهات فيما يتعلق ابلقبول ،ومعدالت
اإلبالغ ،والفحص واحلشد اجملتمعي ،وتوافر اخلدمات واملخزون ،واختاذ القرارات املستنرية لتحسني الفعالية من اخلدمات.
ليس هناك تعريف أو فهم واضح لنظرية تغيري حول كيفية استخدام بياانت برانمج التغذية ،جنبا إىل جنب مع األشكال األخرى
لبياانت التغذية ومن القطاعات األخرى ،الستهداف املوارد البشرية واملادية واملالية لتحقيق أقصى قدر من فعالية الربانمج والتغطية.
عالوة على ذلك ،فإنه ليس هناك حتديد واضح يف خمتلف مناطق اليمن لآلليات املطبقة لتزويد أصحاب املصلحة الذين ينتجون
البياانت ويستخدموهنا عرب سلسلة قيمة البياانت ابلتغذية الراجعة أو التحليل أو التوجيه بشأن اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها استجابة
لالجتاهات امللحوظة يف البياانت .جيب استخدام املزيد من التحليل املستهدف للبياانت املتاحة لتحسني تصميم وتطبيق معايري
جودة البياانت وبناء القدرات ذات الصلة لتحسني معاجلة ومتابعة القضااي املتكررة املتعلقة جبودة البياانت.
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على املدى الطويل ،فإن توسيع نطاق منصة أنظمة املعلومات الصحية يف املديرايت ( )DHIS-2من خالل منوذج يركز على التغذية
سيؤدي إىل تسهيل مجع وحتليل بياانت التغذية ذات الصلة القائمة على اجملتمع واملرفق .نظرا إلحراز تقدم بطيء ولكنه اثبت حنو
مزيد من التطوير وإخراج النظام ،هناك حاجة لزايدة إبراز هذه اجلهود والتعريف هبا .ومن املفرتض أن يؤدي ذلك إىل زايدة االهتمام
هبذه اجلهود واملشاركة فيها ومبا يسرع يف تنفيذها.
تصف جمموعة التوصيات املوضحة يف القسمني الثالث والرابع من هذا التقرير جمموعة من اخلطوات املتسلسلة واملتصلة ملعاجلة هذه
القضااي وزايدة تعزيز النظام من أجل حتسني تغطية الربانمج وأدائه وحتسني النتائج التغذوية والصحية للشعب اليمين يف هناية املطاف.
يتم حتديد املؤسسات املعنية جبوار كل توصية ابعتبارها اجلهات األكثر مالءمة لإلشراف على تنفيذ هذه التوصيات .إن وضع خطة
عمل لتحديد األدوار واملسؤوليات مبزيد من التفصيل وضمن إطار زمين أكثر تفصيال هو خارج نطاق هذا التقرير .جيب أن يقود
هذه العملية أصحاب املصلحة يف البلد من خالل املنصة املناسبة .مت اقرتاح جمموعة العمل الفنية اخلاصة مبعلومات التغذية يف اليمن
على أهنا أنسب منصة لتطوير خطة العمل هذه.
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امللحق  :1أصحاب املصلحة املعنيني ابملقابالت مع مقدمي املعلومات

الرئيسيني

جدول  :15قائمة أصحاب املصلحة الذين متت استشارهتم واملعنيني ابملقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني (مت حتديثها يف 29
أبريل .)2021

#

اسم املنظمة

املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني
منظمة العمل ملكافحة اجلوع AAH
1

2

منظمة العمل ملكافحة اجلوع
منظمة العمل ملكافحة اجلوع
 720-500شارع ابثورست ،تورنتوON ،
M5S 2R4
أفكار لإلستشارات

اإلسم

حسن علي أمحد

هايلو وندم

عدانن قطينة

3

منظمة دمي للتنمية  -عدن
www.deemyemen.org
5

6

املفوضية األوروبية
املساعدات اإلنسانية ()ECHO

11

املؤسس ورئيس جملس
اإلدارة
حدة ،شارع إيران ،ابلقرب
من فندق البستان
صنعاء ،اليمن
مدير الفرع

منظمة دمي للتنمية -
عدن

املفوضية األوروبية
املساعدات اإلنسانية ()ECHO

جافري ريو انفارو
املفوضية األوروبية
للمساعدات اإلنسانية -
DG ECHO
مساعد فين ،اليمن

املؤسسة الطبية امليدانية
منظمة األغذية والزراعة ابألمم املتحدة
(الفاو)

عبد اجلليل الظفري
كمال  -واجنوهي ،كاماو
(الفاو اليمن)

رقم اهلاتف النقال اليمن:
+ 967 73 5377791
عمان:
رقم اهلاتف النقال َّ
+962 77 6104569
املوقع اإللكرتوين اخلاص
ابملفوضية األوروبية -
املساعدات اإلنسانية:
http://echo-arabic.eu

منظمة األغذية والزراعة ابألمم املتحدة
(الفاو)
منظمة iMMAP
https://immap.org/
إيليجا أوديندو | مسؤول إدارة املعلومات
وحتليل البياانت (اليمن)
بياانت أفضل ،قرارات أفضل ،خمرجات
أفضل

جويل مونيوكي

إيليجا أوديندو

رقم اهلاتف:
/ +251936983444
عنوان سكايب:
wondim.hailu
رقم اهلاتف النقال:
967 711811151
رقم اهلاتف414636 :
9671
رقم اهلاتف1428732 :
967

hahmed@actioncontrelafaim.ca

اجتماع 11يناير 2021

hwondim@actioncontrelafaim.ca

اجتماع  11يناير 2021

adnan.qatinah@afcar.net

s.albasha@deemyemen.org

اجتماع 21يناير 2021

اجتماع  4فرباير2021

رقم اهلاتف النقال:
967 733089826

روزالني مالو

9

10

أمانة (مسارت) يف اليمن
نيابة عن (مسارت) منظمة
العمل ملكافحة اجلوع
مدير تقييم التغذية الطارئة

خبري التحويالت النقدية
املوضوعية واألمن الغذائي
عمان)
(املكتب اإلقليميَّ ،

7

8

سليم الباشا

املنصب الوظيفي

اهلاتف

الربيد اإللكرتوين

اتريخ اإلرسال عرب
الربيد اإللكرتوين/
اتريخ االجتماع

962775526255

770840260
إطار عمل مشرتك للرصد:
مبا أنك مل تقابل كمال بعد
بشأن إطار ،فرمبا ميكنك
فعل ذلك  -إذا مل يكن
لديك أي مانع ،فسوف
أشارك.
مسؤول التغذية لدى
منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم املتحدة
أخصائي تغذية لدى
منظمة iMMAP

Javier.rio-Navarro@echofield.eu

اجتماع
 13يناير 2021

abduljalil.dafary@fmfyemen.org
Kamau.Wanjohi@fao.org

Joel.Munywoki@fao.org

739775173

75

roselyn.mullo@echofield.eu

اجتماع
 13يناير 2021

EODUNDO@immap.org

اجتماع  4فرباير 2021
اجتماع  2فرباير 2021

اجتماع  18يناير 2021

اجتماع  8ديسمرب
2020
اجتماع اثين مت حتديد
موعده 2021

رقم اهلاتف النقال+ )962( 790932082 :
| عنوان سكايبElijah.odundo1 :
منظمة  ،iMMAPاملكتب اإلقليمي للشرق
األوسط ومشال أفريقيا
عمان،
مركز احلسيين 145 ،شارع مكةَّ ،
األدن
www.immap.org
منظمة iMMAP

مهتاب خان

mkhan@immap.org

اجتماع  27يناير 2021

منظمة iMMAP

فريدون جابريدز

fjaparidze@immap.org

اجتماع  27يناير 2021

منظمة أطباء العامل ()IMC

سوزان برينكمان

15

منظمة أطباء العامل ()IMC

صامويل مبوتو

16

منظمة أطباء العامل ()IMC

سيبيدا جورج

وزارة الصحة العامة والسكان اليمن -
الشمال

د .عبد الفتاح م املهدي

أخصائي صحة الطفل /
أخصائي طب اجملتمع
مقرر اللجنة اإلشرافية
بشأن مسوح مسارت
انئب اللجنة الفنية بشأن
مسوح مسارت
كتلة التغذية الوطنية  /وزارة
الصحة العامة والسكان
طبيب مستوصف سابق
لدى األمم املتحدة
مدير عام التغذية الوقائية
والعالجية
قطاع الرعاية الصحية
األولية ،وزارة الصحة العامة
والسكان  /اليمن

وزارة الصحة العامة والسكان  -الشمال

عرفات

وزارة الصحة العامة والسكان  -الشمال

حسني

بيااتت التغذية يف وزارة
الصحة العامة والسكان
دور إداري بشأن االتغذية
يف وزارة الصحة العامة
والسكان
مدير املعلومات واألحباث
بوزارة الصحة العامة
والسكان

12
13
14

17

18
19

20
21
22
23
24
25

وزارة الصحة العامة والسكان ،املعلومات
واألحباث 51
وزارة الصحة العامة والسكان  -اجلنوب
(عدن)
وزارة الصحة العامة والسكان  -اجلنوب
(عدن)

جنيب ثىي علي

منار وديع
د .حمفوظ علي

رقم اهلاتف النقال:
+ 967771059933
رقم هاتف املكتب:
+ 967 1 239211

aay.shamsan@gmail.com
houssein2011@gmail.com

777770100

737796323

اهلالل األمحر القطري  -شركاء يف جمال
التغذية
مبادرة ريتش

جوليت ستني

املنسق القطري  -اليمن
لدى مبادرة إمباكت

مبادرة ريتش

نورلدى جتي جرييتسما

مسؤول التقييم جملايل
الصحة والتغذية

اجتماع  5يناير 2021
اجتماع 6ديسمرب 2020

اجتماع
 15ديسمرب 2020
اجتماع
 15ديسمرب 2020

alsharafi.najeeb@gmail.com

manarmukred@gmail.com

اجتماع  15فرباير 2021

mahfoodali72@gmail.com

733570043

اجتماع  5يناير 2021

من املقرر عقد االجتماع
يف  4فرباير 2021

nalsharafi@moh.gov.ye

رئيس قسم التغذية وزارة
الصحة العامة والسكان -
اجلنوب (عدن)

د .وفاء حممد الشيباين

sbrinkmann@internationalmedica
lcorps.org
smbuto@internationalmedicalcorp
s.org
sgeorge@internationalmedicalcor
ps.org
abdulfattah.almahdi2@gmail.com

اجتماع  5يناير 2021

اجتماع  25يناير 2021

wafa.mohamed@qrcs.org.qa

اجتماع  25يناير 2021

juliet.stein@reach-initiative.org

 9ديسمرب 2020؛
اجتماع  15ديسمرب
2020
اجتماع  15ديسمرب
2020

noortje.gerritsma@reachinitiative.org

 51مدير املعلومات واألحباث الصحية بوزارة الصحة العامة  -جنيب ثىي علي .مت االتفاق أيضا على أنه من املهم مشاركة معرفته وفهمه لنظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت اخلاضع إلشرافه
وكيفية ارتباطه بنظام معلومات التغذية  -من شأنه أن يثري كثريا اجتماع التشاور حول نظام معلومات التغذية ،وكذلك التحسينات املستقبلية .يف ضوء ذلك ،اتفقنا مجيعا على أنه جيب إجراء مقابلة مع
أحد مقدمي املعلومات الرئيسيني وأن يكون من بني املشاركني يف نظام معلومات التغذية .إنه مهتم جدا أيضا مبشاركة خربته يف نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت أثناء االستشارة .اان أضيف
جنيب يف هذا اإلمييل لتتمكنوا من املتابعة معه بشكل مباشر .ميكن أيضا االتصال به عرب هاتفه احملمول:

76

26
27
28

ريتش 52

أليكساندر وارد

مبادرة

منظمة اإلغاثة الدولية
منظمة اإلغاثة الدولية

عبد الرمحن علي
إيديث موتوري

منظمة رعاية األطفال  -اليمن

معني شوضري

29

30

31

منظمة رعاية األطفال  -اململكة املتحدة
1st St. John’s Lane, London EC1M
)4AR, (UK
www.SavetheChildren.org.u

أليساندرو ليالمو
(اليكس)

أمانة حركة تعزيز التغذية ( SUNتعزيز
التغذية  -اليمن)

كرمية أمحد احلداء

32

أمانة حركة تعزيز التغذية ( SUNتعزيز
التغذية  -اليمن)

33

مؤسسة متدين شباب TYF
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب
املساعدات اإلنسانية ()BHA

كرمي انصر

سامي سالَّم
جيهان ابلبا

34

عمان)
(تعمل من مكتب َّ
مدير األحباث
عمان)
(يعمل من مكتب َّ
املدير القطري
مستشار فين يف جمايل
الصحة والتغذية
أخصائي تغذية
مستشار التغذية | تغذية
الصحة العامة | خبري
مسح التغذية واملراقبة
مستشار عاملي يف جمال
تغذية الرضع وصغار
واألطفال يف حاالت
الطوارئ
أخصائي التخطيط
واالتصال يف جمال تعزيز
التغذية
نقطة اتصال حركة تعزيز
التغذية

35

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب
املساعدات اإلنسانية ()BHA
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب
املساعدات اإلنسانية ()BHA

داايان لونج

36

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب
املساعدات اإلنسانية ()BHA

دينا أبو رميشان

37

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  /مكتب
املساعدات اإلنسانية ()BHA

ماجي هومليشيوران

38

39

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
مكتب املساعدات اإلنسانية ()BHA

جيهان ابلبا

715197923

Main.Chowdhury@savethechildren
.org

اجتماع  9ديسمرب
2020

رقم اهلاتف النقال:
+4407948043715
اململكة املتحدة

عنوان سكايبalessandro.iellamo :

اجتماع  25يناير 2021

abdirahman.ali@ri.org
edith.muturi@ri.org

رقم اهلاتف النقال:
+ 00967 713260523

739255534
منسق برانمج اليمن
الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ()USAID
مكتب املساعدات
اإلنسانية ()BHA
عمان ،األردن
حاليا يف َّ

إيرين بويد

alexander.ward@reachinitiative.org

اجتماع  15ديسمرب
2020
اجتماع  3فرباير 2021
اجتماع  3فرباير 2021

مستشار تغذية لدى
الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية  /واشنطن
مستشار إقليمي يف اليمن
 /قائد فريق لدى الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية -
مكتب املساعدة اخلارجية
األمريكية للكوارث
()OFDA
أخصائي لدى برانمج
األغذية العاملي التابع لألمم
املتحدة
مساعدات جنوب السودان
(مكتب املساعدة اخلارجية
األمريكية للكوارث) -
حاليا الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية
مستشار تغذية لدى الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية -
مكتب الغذاء من أجل
السالم  -واشنطن
العاصمة
منسق برانمج اليمن
عمان ،األردن
حاليا يف َّ

رقم هاتف املكتب:
+962 6 590 7488
رقم اهلاتف النقال -
األردن7 9564 4435 :
+962
رقم اهلاتف النقال -
الوالايت املتحدة0618 :
1+ 571 216

karima.mopic@gmail.com

krmnasser@gmail.com
;Sami-sallam@tamdee-ye.org
samiontrack@gmail.com
samiontrack@gmail.com
jbalba@usaid.gov

اجتماع  7فرباير 2021

eboyd@usaid.gov

ليس لديها بريد إليكرتوين

ليس لديها بريد إليكرتوين

رقم هاتف املكتب:
+962 6 590 7488

 6ديسمرب 2020

 6ديسمرب 2020

dlong@usaid.gov

 52مبادرة ريتش هي مبادرة إنسانية رائدة توفر بياانت دقيقة ومعلومات يف الوقت املناسب وحتليالت متعمقة من سياقات األزمات والكوارث والنزوح.

77

a.iellamo@savethechildren.org.uk

jbalba@usaid.gov

 6يناير2021

 6يناير2021

 6يناير2021

 6يناير2021

 6يناير2021

 6يناير2021

رقم اهلاتف النقال -
األردن7 9564 4435 :
+962
رقم اهلاتف النقال -
الوالايت املتحدة0618 :
1+ 571 216
الربيد اإللكرتوين:
jbalba@usaid.gov
رقم هاتف املكتب:
+962 6 590 7488
رقم اهلاتف النقال -
األردن7 9564 4435 :
+962
رقم اهلاتف النقال -
الوالايت املتحدة0618 :
1+ 571 216
منظمة اليونيسيف  /اليمن

جنيب عبد الباقي

أخصائي تغذية
جمموعة العمل الفنية -
منظمة اليونيسيف

40

منظمة اليونيسيف  /اليمن

إميا توك

نقطة اتصال كتلة املياه
والصرف الصحي والنظافة
الصحية
منسق كتلة املياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية
يف اليمن

أمحد الشامي

مسؤول برانمج (إدارة
ومراقبة البياانت)  -قسم
الصحة والتغذية

لويز مويرجيي
DHIS-2مؤشرات التغذية
لويز مويرجيي،

أخصائي تغذية (معلومات)
قسم الربامج ،منظمة
اليونيسيف
نظام املعلومات الصحية
على مستوى املديرايت -
تغذية

41

مكتب منظمة اليونيسيف  /اليمن،
صندوق بريد 725 :صنعاء ،اليمن
42

منظمة اليونيسيف  /نيويورك
United Nations Plaza 3
نيويوركNY10017 ،
43

منظمة اليونيسيف  /اليمن

جنيب عبد الباقي

جمموعة العمل الفنية -
منظمة اليونيسيف
أخصائي تغذية
جمموعة العمل الفنية -
منظمة اليونيسيف

44

45

منظمة اليونيسيف  /اليمن

بوين فيس كاالندا (بوين)

46

منظمة اليونيسيف  /اليمن

كينيدي أوجنواي

مدير التخطيط واملراقبة
والتقييم
مدير الصحة والتغذية
لدى اليونيسيف اليمن

78

رقم اهلاتف)133( :
+967-211-400
رقم اهلاتف النقال:
+ 967 712223457
عنوان سكايب اخلاص
ابلعمل (عنوان الربيد
اإللكرتوين)
رقم اهلاتف  /واتس اب:
967+ 712 223 122

رقم اهلاتف)133( :
+967-211-400
فاكس- 206- 092- :
+967 1
رقم اهلاتف النقال:
+ 967 712223181
رقم اهلاتف326 7405 :
1+ 212
رقم اهلاتف النقال:
1+ 718 644 3523
عنوان سكايب:
louisem.mwirigi

رقم اهلاتف)133( :
+967-211-400
رقم اهلاتف النقال:
+ 967 712223457
عنوان سكايب اخلاص
ابلعمل (عنوان الربيد
اإللكرتوين)
رقم اهلاتف النقال:
+967 71222 3113

nabdulbaqi@unicef.org

etuck@unicef.org

ahalshami@unicef.org

lmwirigi@unicef.org

اجتماع  7يناير 2021

اجتماع  14ديسمرب
2020

اجتماع  8ديسمرب
2020

اجتماع  1ديسمرب
2020

nabdulbaqi@unicef.org

اجتماع  7يناير 2021

bkalanda@unicef.org

 11نوفمرب 2020

kongwae@unicef.org

 11نوفمرب 2020

47

منظمة اليونيسيف  /اليمن

فيفيان فورسيث

48

منظمة اليونيسيف  /اليمن

كوكي كاايلو (ماري)

منظمة اليونيسيف  /اليمن

أدينيي أوليي

49

50

مكتب اليونيسيف اليمن
صندوق بريد 725 :صنعاء ،اليمن

عبد القوي حمرم

51

منظمة اليونيسيف  /اليمن

بوين فيس كاالندا (بوين)

52

منظمة اليونيسيف  /اليمن

كينيدي أوجنواي

53

منظمة اليونيسيف  /اليمن

فيفيان فورسيث

54

منظمة اليونيسيف  /اليمن

كوكي كاايلو

55
56
57

منظمة اليونيسيف  /اليمن
عدانن
منظمة اليونيسيف  /اليمن
عدانن
منظمة اليونيسيف  /اليمن
عدانن

د .مجيل مجيلة هبة هللا
د .وضاح علوان
د .لينا الباز
احلديدة53

58

منظمة اليونيسيف  /اليمن -

59

منظمة اليونيسيف  /اليمن

60

منظمة اليونيسيف  /اليمن  -احلديدة

61

برانمج األغذية العاملي ()WFP

د .خالد خالد الشيباين
ايمسني القدمة
وليد املذحجي
مسؤول صحة وتغذية -
مكتب اليونيسيف -
احلديدة
مكتب منظمة اليونيسيف
 /اليمن ،صندوق بريد:
 725صنعاء ،اليمن
رقم اهلاتف967+ :
(+967-785-400 )133
فاكس3- 206- 834 :
+967
رقم اهلاتف النقال:
 +967 712223490بريد
اليكرتوين:
walmadhaji@unicef.or
g
اتبعنا على فيسبوك،
تويرت ،يوتيوب،
unicef.org
ترست مالمبو

جمموعة العمل الفنية -
منظمة اليونيسيف
انئب كتلة التغذية

vforsythe@unicef.org

 11نوفمرب 2020

mkyalo@unicef.org
meriekyalo@gmail.com
aolaleye@unicef.org

اجتماع  21يناير 2021

أخصائي التخطيط واملراقبة
والتقييم لدى منظمة
اليونيسيف
جمموعة العمل الفنية -
منظمة اليونيسيف
مسؤول إدارة املعلومات
مسؤول إدارة املعلومات،
كتلة التغذية
مدير التخطيط واملراقبة
والتقييم
مدير الصحة والتغذية
لدى اليونيسيف اليمن
جمموعة العمل الفنية -
منظمة اليونيسيف
انئب منسق كتلة التغذية
الوطنية لدى منظمة
اليونيسيف
أخصائي صحة وتغذية

amoharram@unicef.org

اجتماع  19يناير 2021

bkalanda@unicef.org

 11نوفمرب 2020

kongwae@unicef.org

 11نوفمرب 2020

vforsythe@unicef.org

 11نوفمرب 2020

meriekyalo@gmail.com

اجتماع  21يناير 2021

ghibatullah@unicef.org

قيد االنتظار

مسؤول صحة وتغذية

walwan@unicef.org

على وشك االنتهاء

مسؤول صحة وتغذية

lalbaz@unicef.org

قيد االنتظار

أخصائي صحة وتغذية

kalshaibani@unicef.org

قيد االنتظار

مسؤول صحة وتغذية

yalgodemh@unicef.org

قيد االنتظار

رقم اهلاتف النقال:
+967 71222 3113

771589500

 11نوفمرب 2020

مسؤول صحة وتغذية

walmadhaji@unicef.org

مدير التغذية ،برانمج
األغذية العاملي ()WFP

trust.mlambo@wfp.org

اجتماع  14ديسمرب
54 2020

 53من احلديدة :د .خالد ،أخصائي صحة وتغذية؛ و د .ايمسني و د .وليد (مسؤوال صحة وتغذية)
 54نشكركم جزيل الشكر على رسالتكم اإللكرتونية .أود أن ألفت عنايتكم أين لست متواجدا يف املكتب حاليا وليس لدي وصول متاح إىل الربيد اإللكرتوين خالل الفرتة نت  17يناير وحىت  7فرباير .2021
يرجى إحالة مجيع املراسالت املتعلقة ابلتغذية على الصعيد القطري إىل السيدة حبيبة عبدي عرب الربيد اإللكرتوين ،habiba.abdi@wfp.org :والدكتور سامل مفتاح عرب الربيد اإللكرتوين:
.salem.mufta@wfp.org
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برانمج األغذية العاملي ()WFP

يوكيمي أوجاكي

برانمج األغذية العاملي ()WFP
منظمة الصحة العاملية  /اليمن

امساعيل الياجوري
مارينا ادراينوبويل

yukimi.ogaki@wfp.org
موظف إدارة املعلومات
مسؤول فين يف جمال التغذية
لدى منظمة الصحة العاملية
منظمة الصحة العاملية،
برانمج الطوارئ الصحية |
منظمة الصحة العاملية -
عمان
اليمن | مركز َّ
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منظمة الصحة العاملية  /اليمن

إشراق انجي حممد
الفالحي

عمان
يقع خارج َّ
إشراق انجي الفالحي
مسؤول تغذية
قسم التغذية
منظمة الصحة العاملية
املكتب القطري
صنعاء ،اليمن
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منظمة الصحة العاملية  /اليمن

فريميا كاوليبايل-زيربو

منظمة الصحة العاملية  /اليمن

عرفات اخلشيب
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منسق كتلة التغذية اإلقليمية

مطهر الفالحي
محيد عون
هنري سيبوليبا احلاج
مراد عبد هللا دحان
مجال سيد حممد

مكتب اململكة املتحدة للشؤون اخلارجية
والكومنولث والتنمية ()FCDO

نيجيل كالرك
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د .ديبيكا شوضري

البنك الدويل ،اليمن
جافري ريو انفارو
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عمليات احلماية املدنية األوروبية
واملساعدات اإلنسانية
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وزارة الصحة العامة والسكان
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وزارة الصحة العامة والسكان

سامي انصر علي
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منظمة الصحة العاملية

أمحد حممد
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منظمة الصحة العاملية

د.لطيفة عباس
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منظمة الصحة العاملية

د .إنسجام حممد

موزلني اديو مالو
د .روزاء حممد انصر

الشبكة اخلاصة العاملية:
 | 64059رقم اهلاتف
النقال يف األردن8248 :
 +962 7 9847رقم
اهلاتف النقال يف اليمن:
967+ 739 888 405
http://www.emro.wh
o.int/countries/yem/
رقم هاتف املكتب3 / :
1470095 4 /
رقم اهلاتف النقال220 :
967+ 739 712
الشبكة اخلاصة العاملية:
67343
عنوان سكايب:
live:e.alfalahi_2
املوقع اإللكرتوين:
www.who.int
اتبع منظمة الصحة
العاملية يف اليمن عرب:
www.facebook.com/
WHOYemen
www.twitter.com/W
HOYemen
http://www.emro.wh
o.int/countries/yem/
733570043

نقطة اتصال بشأن نظام
املعلومات الصحية على
مستوى املديرايت
منسق كتلة التغذية
اإلقليمية .مكتب
اليونيسيف اليمن

مستشار الصحة اإلنسانية
يف اليمن
أخصائي أول يف جمال
الصحة والتغذية لدى
جمموعة البنك الدويل
مستشارون إنسانيون
انئب مدير إدارة التغذية -
عدن
مراقية وتقييم – إدارة
التغذية
مدير املعلومات
ضابط تغذية قسم العمل
الصحي الطارئ منظمة
الصحة العاملية  ،مكتب
عدن
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esmail.alyagori@wfp.org
madrianopoli@who.int

alfalahie@who.int

zerbof@who.int
alkhshbia@who.int

jsmohammed@unicef.or
g
malfalahi@unicef.org
hawn@unicef.org
hsebuliba@unicef.org
muabdullah@unicef.org

اجتماع  14ديسمرب
2020
الثالاثء 2 ،فرباير 2021
اجتماع  4يناير 2020

اجتماع  5يناير 2020

اجتماع  29ديسمرب
2020
اجتماع  28ديسمرب
2021
اجتماع
 13مارس 2021

nigel.clarke@fcdo.gov.uk

اجتماع  9مارس 2021

dchaudhery@worldbank.org

اجتماع  22مارس 2021

roselyn.mullo@echofield.eu
Javier.rio-Navarro@echofield.eu

اجتماع  17مارس 2021

roz.naser@gmail.com

اجتماع  25يناير 2021

samialgashni88@gmail.co
m

اجتماع  25يناير 2021

Kaidahmedqaid@gmail.com

اجتماع  28يناير 2021

alilat@who.org

أجتماع  28يناير 2021

ensejamzain@gmail.com

أجتماع  28يناير 2021

امللحق  :2جدول أعمال االجتماع التشاوري  17-16فرباير 20201

أهداف االجتماع التشاوري

نظم معلومات التغذية يف اليمن  -اجتماع فين تشاوري
 16و  17فرباير 2021؛  9صباحا وحىت  1:30مساء

اهلدف  .1أن يتعرف أصحاب املصلحة على الوضع احلايل لنظم معلومات التغذية يف اليمن مبا يف ذلك
▪ نظم املعلومات
▪
▪
▪
▪

استمارات مجع البياانت
املؤشرات اخلاصة ابلتغذية
تواريخ تدفق البياانت
استخدام املنتجات املعلوماتية اخلاصة ابلتغذية

اهلدف  2مناقشة النجاحات والتحدايت والفجوات ،للمسامهة يف حتديد جماالت حتسني وتعزيز نظام معلومات التغذية يف اليمن

اليوم األول
الوقت:

 9اىل  9:15صباحاً
 9اىل  9:30صباحاً

 9:30اىل  10:15صباحاً

 10:15صباحاً اىل  10:30صباحاً
مساء
 10:30صباحاً اىل ً 1:30

(مواصلة االجتماع يف يوم الثالاثء)
 10:30صباحا اىل  10:50صباحا
( 20دقيقة)
 10:50صباحا اىل  11:05صباحا
( 15دقيقة)

اجللسة واحملتوى
ترحيب من كتلة التغذية ووزارة الصحة العامة والسكان
 -1حملة عامة حول نطاق العمل
▪ حملة عامة حول نطاق العمل وأهداف االجتماع التشاوري (فريق املساعدة التقنية لتعزيز
▪
▪

القدرات  /مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث والتنمية) ( 15دقيقة)
التعريف ابملشاركني يف غرف االجتماعات (يف صندوق الدردشة بربانمج الزوم)
شرح كيفية املشاركة يف االجتماع افرتاضيا وشخصيا

▪
▪
▪
▪

حملة عامة حول نظام املعلومات
تدفق بياانت ومعلومات التغذية
املصادر الرئيسية لبياانت التغذية وكيفية استخدامها يف اختاذ القرار.
نقاش مفتوح  /أسئلة

 -2حملة عامة حول نظام معلومات التغذية ونظم اإلبالغ  /التقارير بشأن التغذية يف اليمن

اسرتاحة

 -3البياانت واليات الرصد واإلبالغ املستندة على املرافق واجملتمع (روتيين)
مواقع وقاعدة بياانت اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
مواقع وقاعدة بياانت اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
-1أ قاعدة بياانت سوء التغذية احلاد الوخيم (العيادات اخلارجية) حلاالت سوء التغذية احلاد الوخيم
دون مضاعفات
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الوقت:

 11:05صباحا اىل  11:20صباحا
( 15دقيقة)
 11:20صباحا اىل  11:40صباحا
( 20دقيقة)
 11:40صباحا اىل  12:00مساء
( 20دقيقة)

اجللسة واحملتوى

-1ب قاعدة بياانت سوء التغذية احلاد املعتدل (العيادات اخلارجية) حلاالت سوء التغذية احلاد
املعتدل
-1ج نظام قاعدة بياانت مراكز التغذية العالجية (املرضى الداخليني) حلاالت سوء التغذية احلاد
الوخيم مع مضاعفات
اسئلة موجهة حول اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد (سوء التغذية احلاد الوخيم ،سوء التغذية
احلاد املعتدل ،مراكز التغذية العالجية)
تغذية الرضع وصغار واألطفال  /املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة والتغذية  /األنشطة

اإليصالية  /خدمات التغذية املتنقلة
 12:00مساء اىل  12:20مساء
( 20دقيقة)

 .2زوااي تغذية الرضع وصغار واألطفال وبياانت الرضاعة الطبيعية وعمليات اإلبالغ بشأهنا

 12:20مساء اىل  12:40مساء
( 20دقيقة)
 12:40مساء اىل  12:55مساء
( 15دقيقة)
 12:55مساء اىل  1:00مساء
( 5دقائق)
 1:00مساء اىل  1:10مساء
( 10دقائق)
 1:10مساء اىل  1:30مساء

 .3نظام قاعدة بياانت املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية

اليوم الثاين

 .4اخلدمات اإليصالية يف جمال التغذية
 .5خدمات التغذية املتنقلة
 . 6بياانت املعلومات امليدانية اخلاصة ببناء القدرات وعمليات اإلبالغ يف جمال التغذية
اختتام اليوم 1
اجللسة واحملتوى

الوقت:

 09:00صباحاً اىل  11:35صباحاً

 -3البياانت واليات الرصد واإلبالغ املستندة إىل املرافق واجملتمع (روتيين)

 9صباحا اىل  9:10صباحا
 9:10صباحا اىل  9:30صباحا
( 20دقيقة)

ملخص سريع حول اليوم 1
▪ اسئلة موجهة حول تغذية الرضع وصغار واألطفال  /املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة
والتغذية  /األنشطة اإليصالية

 09:30صباحا اىل  9:45صباحا
( 15دقيقة)
 09:45صباحا اىل  10:15صباحا
( 30دقيقة)
 10:15صباحا اىل  10:40صباحا
( 25دقيقة)
 10:40صباحا اىل  11:15صباحا
( 35دقيقة)
 11:15صباحا اىل  11:35صباحا

نظم املعلومات املستندة إىل املرافق
 .7نظام الرتصد الوطين
 .8خطة نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت يف اليمن
اسئلة موجهة حول نظام الرتصد الوطين  /نظام املعلومات الصحية على مستوى املديرايت
مجع البياانت واليات اإلبالغ لدى كتلة التغذية
 .9مجع البياانت واليات اإلبالغ لدى كتلة التغذية
اسئلة موجهة حول كتلة التغذية

82

( 20دقيقة)

 11:35صباحاً اىل  11:50صباحاً

 11:50صباحاً اىل  12:35مساءً
( 45دقيقة)

 11:50صباحا اىل  11:55صباحا
 5دقائق
 11:55صباحا اىل  12:05مساء
( 10دقائق)
 12:05مساء اىل  12:15مساء
( 10دقائق)
 12:15مساء اىل  12:20مساء
 5دقائق
 12:20مساء اىل  12:35مساء
( 15دقيقة)
 12:35مساء اىل  2:30مساء
(ساعتان)

اسرتاحة
املسوحات السكانية الدورية

ملخص وجيز حول املسوحات السكانية الدورية
▪ ملخص حول املسوحات السكانية الدورية السابقة واحلالية يف اليمن
▪ خطط للعام املقبل
▪ أسئلة
حملة عامة حول األطر الزمنية للمسوحات السكانية
التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي (وسوء التغذية احلاد)
مسوح الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية (مسارت)
تقييمات أخرى ،إخل وخطط للعام املقبل
املسح العنقودي متعدد املؤشرات
أسئلة
استخدام بياانت برانمج التغذية واختتام أعمال اجملموعة
استخدام بياانت برانمج التغذية واخلتام
▪ أسئلة النقاش املتبقية واخلتام
▪ مزيد من املشاورات الفنية اجلماعية
▪

اتريخ اجتماع التحقق
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امللحق  :3االستشارات الفنية يف ملفات ابوربوينت وروابط اىل
اجللسات

نظام معلومات التغذية يف اليمن :االجتماع التشاوري (اليوم )1
التاريخ 16 :فرباير  2021الساعة  8:35صباحا اليمن
https://us02web.zoom.us/rec/share/byL_O8qRzTf4SxM9Sr-bFBXxHnqaT-DeaNgj pgA2RruzkPrNdHuabEJXvMtI2MD.kP1OG0fkskmpnOYZرمز املرورal5@KE+2 :
نظام معلومات التغذية يف اليمن :االجتماع التشاوري (اليوم )2
التاريخ 17 :فرباير  2021الساعة  08:33صباحا بتوقيت اليمن
https://us02web.zoom.us/rec/share/8NINfIehB93fCt3laQnbYrao_aVU3ewNdD4nZ4T2RvkRyqZuYdfJQ5KVbdvCONff.
 4W8HyAXJua6Pc6hMرمز املرورZ!2.lM7^ :
بناء القدرات يف اليمن والتدريب على املراقبة واإلبالغ يف جمال التغذية
التاريخ 8 :مارس  2021الساعة  12:57التوقيت املركزي (الوالايت املتحدة وكندا)
https://us02web.zoom.us/rec/share/P0QW-bmrlQYivYck8K3a5ZTFllbEb3KyPpmehVMpqUZesyYzACag 9DnMkOZlv0j.cTaqpXwsg9Ep2h9tرمز املرورqFgEH8!4 :
تبسيط وتنسيق مجع بياانت التغذية والنماذج وآليات اإلبالغ
التاريخ 17 :مارس  2021الساعة  12:52التوقيت املركزي (الوالايت املتحدة وكندا)
https://us02web.zoom.us/rec/share/tcfjPmgz6y6cRmlOAqMGm9I3TiBjHXAEalhCLX9gMwTbw1c1U0lXzEgPxQn530z
 d.sGlmVlCT3pMvqBVBرمز املرور%kRS60^$ :
حتسني جودة بياانت التغذية واالستخدام والتحليل والبياانت يف الوقت الفعلي مبا يف ذلك من خالل الرقمنة  /أنظمة

املعلومات
التاريخ 22 :مارس  2021الساعة  2:05التوقيت املركزي (الوالايت املتحدة وكندا)
https://us02web.zoom.us/rec/share/H7ixiEKEo5eV6IISeCWC9RdvlxdSvhBpjiWCazy5qvivvA4Rb5gIWlWjE8wrj0Ha.w
 nOnfUx7WqOzEm1xرمز الدخول8f7uZWf :
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امللحق  :4أبرز التدخالت اخلاصة مبجال التغذية يف اليمن

تطرقت هذه املهمة االستشارية إىل أنظمة معلومات التغذية للتدخالت يف القطاع الصحي فقط  -وركزت على التدخالت اخلاصة ابلتغذية ،5655املوضحة يف الشكل .17

شكل  :10أبرز التدخالت اخلاصة مبجال التغذية يف اليمن

( )1اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد CMAM
❖ إدارة سوء التغذية احلاد املعتدل من خالل برانمج التغذية التكميلية املوجهة للمرضى اخلارجيني.
❖ إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم مع املضاعفات من خالل برانمج مراكز التغذية العالجية الداخلية
(مراكز استقرار احلاالت واملستشفيات) واليت يشار إليها أيضا بربامج التغذية العالجية.
❖ إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم بدون مضاعفات من خالل خدمات برانمج التغذية العالجية للمرضى
اخلارجيني.
( )2زوااي تغذية املواليد وصغار األطفال وخدمات املشورة
( )3اخلدمات الوقائية مبا يف ذلك التدخالت ابملغذايت الدقيقة ويشمل ذلك خدمات مكمالت املغذايت الدقيقة مثل
مكمل محض الفوليك للحديد للنساء احلوامل ومكمل فيتامني (أ) ومسحوق املغذايت الدقيقة املتعددة ()MNP
وبرانمج التغذية التكميلية الشاملة ( )BSFPاملنفذ بشكل أساسي من قبل برانمج األغذية العاملي والشركاء عرب نقاط
التوزيع يف اجملتمع
املصدر :مؤلفو هذا التقرير.2021 ،

 55تتناول التدخالت اخلاصة ابلتغذية األسباب الفورية لنقص التغذية ،مثل اتباع نظام غذائي فقري أو غري كايف ،واملرض ،وكذلك العوامل األساسية ذات الصلة مثل عدم الوصول إىل األغذية ،،وممارسات التغذية دون املستوى األمثل ،وعدم كفاية الرعاية الصحية ،والبيئة غري الصحية.
" 56تقرير األداء السنوي للسنة املالية  | 2018خطة األداء السنوي للسنة املالية  "2020وزارة اخلارجية األمريكية ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،مايو https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/FY_20_APP_FY_18_APR_FINAL_5-20-2019_508-Compliance_1.pdf .2019
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يعد التدخل اخلاص ابلتغذية مع أكثر املوارد املالية والبشرية يف اليمن مبثابة اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد واليت تتمتع أبربعة مكوانت رئيسية (الشكل .)3

شكل  :11مكوانت اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد ونقاط اإلدخال اخلاصة بتقدمي اخلدمة

اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
مواقع املرافق الصحية
 .3إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم مع
مضاعفات من خالل برانمج التغذية العالجية
للمرضى الداخليني TFC

 .4حشد وتوعية اجملتمعات من خالل متطوعي
الصحة والتغذية والفرق املتنقلة

األنشطة اإليصالية
المجتمعية
العناية الداخلية لحاالت
سوء التغذية الحاد
الوخيم بمضاعفات

العناية الخارجية
لحاالت سوء التغذية
الحاد المعتدل

العناية الخارجية
لحاالت سوء التغذية
الحاد الوخيم بدون
مضاعفات

املصدر :مؤلفو هذا التقرير.2021 ،
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 .1إدارة سوء التغذية احلاد املعتدل من
خالل برانمج التغذية العالجية املوجهة
للمرضى اخلارجينيTSFP

 .2إدارة سوء التغذية احلاد الوخيم بدون
مضاعفات من خالل برانمج التغذية
العالجية للمرضى اخلارجينيOTP

امللحق  :5التدريبات القائمة حالياً

هناك عدد من التدريبات يف جمال التغذية يف اليمن – وهي تصنف يف ثالث فئات رئيسية )1 :تدريب فين يف جمال التغذية (ملختلف نقاط االتصال لربانمج التغذية)؛
 )2تدريب العاملني الصحيني؛  )3املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (اجلدول  .) 2تعمد هذه التدريبات إىل تدريب الكوادر على خمتلف املستوايت (على
املستوى املركزي  /الوطين ،وعلى مستوى احملافظة واملديرية واملرفق الصحي واجملتمع) يف اجلدول  .16لكي يتم تتبع أنشطة بناء املقدرات جلميع تدخالت التغذية ،يف
جمال التغذية ،فإن هناك تقرير حول "بياانت املعلومات امليدانية اخلاصة ببناء القدرات وعمليات اإلبالغ يف جمال التغذية".

يتم تنفيذ وتنظيم التدريب من قبل جمموعة من وكاالت األمم املتحدة والشركاء املنفذين لدى كتلة التغذية .وحاليا يتم إدارة تقرير "بياانت املعلومات امليدانية اخلاصة
ببناء القدرات وعمليات اإلبالغ يف جمال التغذية " من قبل مكتب اليونيسيف يف اليمن ،إىل جانب تقارير متابعة التدريب ،وكذلك التدريبات األخرى اليت مت
حتديدها.

تدريب العاملني الصحيني يف جمال حاالت سوء التغذية احلاد الوخيم املصاحبة للمضاعفات (يتم إدارته من قبل منظمة الصحة العاملية)
تدريب العاملني الصحيني يف جمال اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
▪
▪
▪
▪
▪
▪

مت تدريب العاملني الصحيني يف جمال اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد (تدريب أساسي) (ذكور ،إانث)
مت تدريب العاملني الصحيني يف جمال اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد (تدريب تنشيطي) (ذكور ،إانث)
مت تدريب العاملني الصحيني يف جمال مراكز التغذية العالجية  /مراكز وقف تدهور احلالة (ذكور ،إانث)
مت تدريب املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (تدريب أساسي) (ذكور ،إانث)
مت تدريب املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (تدريب يف جمال مراقبة النمو) (ذكور ،إانث)
قام املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة والتغذية حبضور اجتماع املراجعة (ذكور ،إانث)

تدريب العاملني الصحيني يف جمال تغذية الرضع وصغار األطفال
▪
▪
أخرى
▪

مت تدريب العاملني الصحيني يف جمال تغذية الرضع وصغار األطفال (تدريب أساسي) (ذكور ،إانث)
مت تدريب العاملني الصحيني يف جمال تغذية الرضع وصغار األطفال (تدريب أساسي) (ذكور ،إانث)
مت التدريب على مسوح مسارت (ذكور ،إانث)

اجتماعات خاصة بتدريب املدربني

▪ تدريب مدربني
▪ تدريب مدرابت
▪ نوع التدريب اخلاص ابملدربني
ومع ذلك ،فإنه من املهم مالحظة أن مجيع الشركاء املنفذين ،والذين جيرون تدريبات ،يقومون وبشكل ضروري إبعداد التقارير حول هكذا تدريبات .ويف الوقت الراهن،
فإن التدريبات األساسية والتنشيطية مل يتم تنفيذها خالل العام  ،2020وذلك جراء جائحة كوفيد.19-
هناك حاجة إىل ضمان جودة التدريبات األساسية والتنشيطية للموارد البشرية ذات الصلة ،وذلك على كافة املستوايت ،على املستوى املركزي  /الوطين ،وعلى مستوى
احملافظة واملديرية واملرفق الصحي  /املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ،من أجل الرصد واإلبالغ.

جدول  :16تدريب الكوادر يف جمال التغذية
املوارد البشرية
على املستوى املركزي  /الوطين

1.1

اإلدارة على املستوى املركزي  /الوطين من قبل وزارة الصحة والسكان

1.2

مسؤولو إدارة املعلومات لدى الوكالة األممية (منظمة اليونيسيف ،منظمة الصحة العاملية ،برانمج األغذية)

1.3

موظفو الرصد والتقييم لدى الشركاء املنفذين

مستوى احملافظة

1.4

منسقو  /موظفو التغذية على مستوى احملافظة لدى وزارة الصحة والسكان

مستوى املقاطعة

1.5

منسقو  /موظفو التغذية على مستوى املديرية لدى وزارة الصحة والسكان
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جدول  :16تدريب الكوادر يف جمال التغذية
املوارد البشرية
على مستوى املرفق الصحي واجملتمع

1.6

مستوى تقدمي اخلدمة من قبل وزارة الصحة والسكان :املرافق الصحية  -نقاط اتصال التغذية من العاملني الصحيني

1.7

مستوى تقدمي اخلدمة من قبل وزارة الصحة والسكان :املرفق الصحي – املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية

جدول  :17التدريبات القائمة حاليا
التدريب
1.1

تدريب فين يف جمال التغذية (نقاط اتصال برانمج التغذية)

1.1.1

التدريب يف جمال إدارة معلومات التغذية  /نظم املعلومات

1.1.2

مسوح الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية (مسارت)  -مستوى تدريب املدراء

+ 1.1 3

تدريب مدربني عايل املستوى يف جمال الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية (مسارت) يستهدف موظفني على املستوى املركزي
وموظفني من ذوي املستوايت الدنيا

1.1.4

ورشة عمل بياانت عيادة التغذية (كافة البياانت ،النظر يف جودة البياانت) تستهدف موظفني من ذوي املستوايت األعلى وهتدف إىل حتليل
البياانت  /حتسني جودة البياانت

1.1.5

تدريب مدربني عايل املستوى يف جمال مركز التغذية العالجية للمرضى الداخليني (منظمة الصحة العاملية)

1.1.6

تدريب يف املستوى األول يف جمال التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي

1.1.7

تدريب يف جمال رصد التغذية واإلشراف عليها

1.1.8

تدريب يف جمال مراقبة التغذية

1.1.9

تدريب يف جمال التغذية يف حاالت الطوارئ

1.1.10

تدريب مدربني يف جمال التغذية

1.2

تدريب العاملني الصحيني

1.2.1

تدريب أساسي يف جمال اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
(العاملني الصحيني)

1.2.3

تدريب تنشيطي يف جمال اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد (العاملني الصحيني)

1.2.4

تدريب يف جمال مراكز التغذية العالجية للمرضى الداخليني ومراكز وقف تدهور احلالة (العاملني الصحيني)

1.2.5

إدارة حاالت سوء التغذية احلاد الوخيم  SAMمع املضاعفات الطبية يف إطار املراكز العالجية يف املديرايت ووحدات العناية الفائقة  SAM/MCللمراكز
العالجية يف املديرايت ووحدات العناية الفائقة ليس حزمة كاملة مثل مراكز التغذية العالجية [ TFCالعاملون الصحيون

1.2.6

التدريب على تغذية الرضع وصغار األطفال  – IYCFأساسي [العاملون الصحيون

1.2.7

التدريب على تغذية الرضع وصغار األطفال  – IYCFتنشيطي [العاملون الصحيون

1.2.8

التدريب على اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد  – CMAMبرانمج العالج للمرضى اخلارجيني  – OTPتدريب أساسي [العاملون الصحيون

1.2.9

التدريب على اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد  – CMAMبرانمج العالج للمرضى اخلارجيني  – OTPتدريب تنشيطي [العاملون الصحيون

1.3

املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة والتغذية

1.3.1

تدريب على مستوى متقدم يستهدف املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية ضمن إطار اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

1.3.2

تدريب أساسي يف جمال اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد؛ تدريب أساسي للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (إىل جانب تدريب يف
جمال مراقبة النمو يستهدف املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة والتغذية)

1.3.3

اجتماع خاص ابملراجعة للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية  --مراجعة الفجوات يف التدريب  --حضور االجتماع اخلاص ابملراجعة من قبل
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
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امللحق  :6استمارات مجع البياانت وتفاصيل عمليات مجع البياانت
استمارات مجع البياانت
▪ هناك عبء كبري يف الوقت الراهن فيما خيتص بتعبئة سجالت متعددة من قبل نفس الشخص يف نفس املرفق الصحي.
السجالت
▪ توجد حاليا السجالت التالية:

السجل اليومي للفحص واإلحالة حلاالت اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد CMAM

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

يتم اقرتاح واحد من سجالت اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد لة برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني  /برانمج التغذية التكميلية الشاملة  /برامج التغذية التكميلية

▪

املوجهة.
يتم إبقاء سجل تغذية الرضع وصغار األطفال منفصال وذلك بسبب املعلومات النوعية املرتبطة بتغذية الرضع وصغار األطفال.

السجل اليومي لربانمج التغذية التكميلية الشاملة (برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني) BSFP-OTP
السجل اليومي لربانمج التغذية التكميلية املوجهة (برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني) TSFP-OTP
السجل اليومي حلاالت سوء التغذية احلاد الوخيم SAM
السجل اليومي للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية CHNV
السجل اليومي حلاالت سوء التغذية احلاد الوخيم  SAMلدى مراكز التغذية العالجية TFC
سجل عام لتوعية األمهات فقط
سجل عام لتوعية األطفال فقط

السجل اليومي لزوااي تغذية الرضع وصغار األطفال IYCF
هناك حاجة إىل حتليل السجالت لضمان أهنا حتتوي على نفس التناغم بني املؤشرات والبياانت.....

مطابقة اجلداول
▪ جيب التفكري يف وضع جدول ملخص للمطابقة لكافة اخلدمات ،ومدخالت اخلدمات ،والتنقالت ،وكذلك اإلمداد والتموين.
اإلحاالت

▪
▪

جيب التفكري يف دمج مناذج اإلحالة ،وهناك يف الوقت الراهن منوذجي إحالة بنفس احملتوى.
57

جيب التفكري يف دمج التغذية على املدى البعيد مع النموذج الوطين لإلحالة الصحية

 57بطاقة اإلحالة للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية (إىل برانمج التغذية العالجية للمرضى اخلارجيني  /برامج التغذية التكميلية املوجهة).
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جدول  :18استمارات مجع البياانت وتفاصيل عمليات مجع البياانت يف اليمن
مسمى استمارة مجع البياانت

نوع االستمارة

الشخص املعين بتعبئة االستمارة

نقاط اإلدخال اخلاصة بتقدمي
اخلدمة

التكرار

أرسل اىل

اتريخ التحديث

 .1مواقع اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
السجل اليومي للفحص واإلحالة ضمن إطار اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد ٍ
(لكل من برانمج التغذية

العالجية للمرضى اخلارجيني وبرانمج التغذية التكميلية

العامل الصحي لدى املرفق الصحي
تسجيل
ورقي

برانمج التغذية العالجية للمرضى
اخلارجيني و برانمج التغذية
التكميلية املوجهة

املوجهة)

التقرير الشهري حول اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية

تقرير شهري
ورقي

العامل الصحي لدى املرفق الصحي

السجل اليومي لربانمج التغذية العالجية للمرضى

تسجيل
ورقي

العاملون يف جمال الصحة

احلاد

اخلارجيني ضمن إطار اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

التقرير الشهري للتوزيع من قبل الشركاء املتعاونني (فيما

تقرير شهري
ابستخدام أكسل

يتعلق حباالت سوء التغذية احلاد املعتدل)

تسجيل
ورقي

موقع املرفق الصحي لإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

موقع املرفق الصحي لإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

يومي

شهراي

مدة املكوث يف املرفق الصحي

مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية

خالل الشهر

حبلول هناية الشهر

موقع املرفق الصحي لإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
برانمج التغذية العالجية للمرضى
اخلارجيني حلاالت سوء التغذية
احلاد املعتدل

موقع املرفق الصحي لإلدارة
تتبع الفرق املتنقلة (مشرف الفريق املتنقل)
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
املعلومات امليدانية الشهرية (مسؤول الصحة
برانمج التغذية العالجية للمرضى
ابحملافظة ومنسق التغذية أو نقاط االتصال
اخلارجيني حلاالت سوء التغذية
من املنظمات غري احلكومية احمللية أو الدولية
احلاد املعتدل
العاملون يف جمال الصحة
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موقع املرفق الصحي لإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

يومي

شهراي

يومي

مدة املكوث يف املرفق الصحي

خالل الشهر

مسؤول إدارة املعلومات التابع
لربانمج األغذية العاملي فيما يتعلق
حباالت سوء التغذية احلاد املعتدل
مدة املكوث يف املرفق الصحي

خالل الشهر

مسمى استمارة مجع البياانت

نوع االستمارة

الشخص املعين بتعبئة االستمارة

نقاط اإلدخال اخلاصة بتقدمي
اخلدمة

التكرار

أرسل اىل

اتريخ التحديث

برانمج التغذية العالجية للمرضى
اخلارجيني حلاالت سوء التغذية
احلاد الوخيم

السجل اليومي لربانمج التغذية العالجية للمرضى
اخلارجيني حلاالت سوء التغذية احلاد الوخيم

موقع املرفق الصحي لإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد

أداة التقرير الشهرية لربانمج التغذية العالجية للمرضى

تقرير شهري
ابستخدام أكسل

مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية

برانمج التغذية العالجية للمرضى
اخلارجيني حلاالت سوء التغذية
احلاد الوخيم

شهراي

مكتب الصحة ابحملافظة  -التغذية

اخلامس من كل شهر

السجل اليومي ملراكز التغذية العالجية حلاالت سوء

تسجيل
ورقي

العاملون يف جمال الصحة

مركز التغذية العالجية

يومي

مدة املكوث يف املرفق الصحي

خالل الشهر

اخلارجيني حلاالت سوء التغذية احلاد الوخيم

التغذية احلاد الوخيم

 .2املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة والتغذية
السجل اليومي للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة
والتغذية

التقرير الشهري للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة
والتغذية

السجل الورقي؛ يستخدم هذا
السجل لفحص مجيع األطفال املتطوع اجملتمعي يف جمال الصحة والتغذية
دون سن اخلامسة ....
تسجيل

املتطوع اجملتمعي يف جمال الصحة والتغذية

اجملتمع

يومي

فرتات املكوث مع املتطوعني
اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
للسجل اليومي

خالل الشهر

شهراي

املرفق الصحي

حبلول هناية الشهر

ورقي
ملخص تقرير شهري من قبل املتطوعني اجملتمعيني يف
جمال الصحة والتغذية على مستوى املرفق الصحي

ورقي

تقرير شهري ابستخدام أكسل
األداة الشهرية للمتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة
(لألعوام السابقة) و أكسس DB
والتغذية
للعام .2021

شهراي

عامل صحي
مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية
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شهراي

مكتب الصحة ومسؤول الصحة
ابملديرية
مكتب الصحة ابحملافظة  -التغذية

اخلامس من كل شهر
اخلامس من كل شهر

مسمى استمارة مجع البياانت

نوع االستمارة

الشخص املعين بتعبئة االستمارة

نقاط اإلدخال اخلاصة بتقدمي
اخلدمة

التكرار

بطاقة مراقبة النمو

بطاقة لدى املريض
ورقي

خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء
التغذية
مراقبة النمو
العاملون يف جمال الصحة
الفحص اجملتمعي
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
محالت شلل األطفال  /الربانمج
الوطين للتحصني املوسع

يومي

بطاقة اإلحالة

بطاقة عرب األنرتنت
ورقي

العاملون يف جمال الصحة
املتطوعني اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية
القابالت اجملتمعيات و
العاملني الصحيني اجملتمعيني

يومي

أرسل اىل

اتريخ التحديث

يتم إرسال النتائج شهراي إىل جانب
التقرير الشهري اخلاص ابملتطوعني
اجملتمعيني يف جمال الصحة والتغذية

 .3اخلدمات اإليصالية املتكاملة يف جمال التغذية
قاعدة بياانت األنشطة اإليصالية يف جمال التغذية ملكاتب

نقطة االتصال اخلاصة ابألنشطة
األنشطة اإليصالية يف جمال
مخس مرات ف
اإليصالية واليت ترسل التقارير إىل
التغذية
السنة
وزارة الصحة العامة والسكان
فرق متنقلة

ابستخدام أكسل

نقطة اتصال الفرق اخلاصة ابألنشطة
اإليصالية

استمارة التسجيل العام لتوعية األمهات فقط

تسجيل
ورقي

فرق األنشطة اإليصالية

األنشطة اإليصالية يف جمال
التغذية
فرق متنقلة

يومي

استمارة التسجيل العام لتوعية األطفال فقط

تسجيل
ورقي

فرق األنشطة اإليصالية

األنشطة اإليصالية يف جمال
التغذية
فرق متنقلة

يومي

أوراق اإلحصائيات اخلاصة ابألنشطة اإليصالية فقط

منوذج ورقة اإلحصائيات
ورقي

فرق األنشطة اإليصالية

األنشطة اإليصالية يف جمال
التغذية
فرق متنقلة

يومي

الصحة ابحملافظات
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فرتات املكوث مع الفريق

فرتات املكوث مع الفريق

مشرف الفريق

حال االنتهاء منها

خالل النشاط

خالل النشاط

حبلول هناية اليوم

مسمى استمارة مجع البياانت
التقرير اليومي اخلاص ابألنشطة اإليصالية الذي يعده
مشرفو ال ُفرق

التقرير النهائي اخلاص ابألنشطة اإليصالية الذي يعده
مشرفو ال ُفرق

نوع االستمارة

الشخص املعين بتعبئة االستمارة

تقرير يومي
ورقي

مشرف فريق توعية

ورقي

مشرف فريق توعية

نقاط اإلدخال اخلاصة بتقدمي
اخلدمة

التكرار

أرسل اىل

األنشطة اإليصالية يف جمال
التغذية
فرق متنقلة

يومي

مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية

األنشطة اإليصالية يف جمال
التغذية
فرق متنقلة

حبلول هناية
النشاط

مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية

اتريخ التحديث
حبلول هناية اليوم

حبلول هناية النشاط

 .4تغذية الرضع وصغار واألطفال وبياانت الرضاعة الطبيعية
منوذج زوااي تغذية الرضع وصغار واألطفال وبياانت
الرضاعة الطبيعية

قاعدة بياانت التقارير الشهرية لزوااي تغذية الرضع
وصغار األطفال

تسجيل ورقي

العاملون يف جمال الصحة

تقرير شهري
ابستخدام أكسل

العاملني الصحيني

موقع املرفق الصحي لإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد،
زاوية تغذية الرضع وصغار
واألطفال

يومي

فرتات املكوث لدى الزاوية

يومي

شهراي

مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية

حبلول هناية كل شهر

 .5خدمات تغذية متكاملة من جانب ال ُفرق املتنقلة
منوذج تقرير ال ُفرق املتنقلة اخلاصة ابلتغذية والصحة
اجملتمعية

يقدم املتطوعون اجملتمعيون يف جمال الصحة
ابستخدام أكسل
والتغذية التقارير إىل مكتب الصحة-التغذية توعية من قبل الفرق املتنقلة
تقريق الفرق املتنقلة األسبوعي
ابملديرية (ورقي)

أسبوعيا

مكتب الصحة ابملديرية  -التغذية

 .6بناء القدرات يف جمال التغذية
تقرير املعلومات امليدانية اخلاص ببناء القدرات يف جمال
التغذية

تقرير ربع سنوي
ابستخدام أكسل

مكاتب الصحة-التغذية ابحملافظات /
املديرايت
الشركاء التنفيذيون
 .7تقارير كتلة التغذية
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بناء القدرات يف جمال التغذية /
كل ربع سنة
فعاليات تدريب

وزارة الصحة العامة والسكان /
منظمة اليونيسيف

مسمى استمارة مجع البياانت

نقاط اإلدخال اخلاصة بتقدمي

نوع االستمارة

الشخص املعين بتعبئة االستمارة

ابستخدام أكسل

اليونيسيف
الشركاء التنفيذيون

كتلة التغذية

ملخص تقييمات كتلة التغذية

ابستخدام أكسل

الشركاء التنفيذيون

كتلة التغذية

حساب جمموع احلاالت القائمة واألهداف لدى كتلة
التغذية

اخلدمة

التكرار
كل سنتني

أرسل اىل

اتريخ التحديث

أثناء إعداد خطة
يتم مشاركة ذلك مع كتلة التغذية
ونشره يف املوقع اإللكرتوين اخلاص االستجابة اإلنسانية وبعد
املراجعة النصف سنوية،
ابلكتلة...

حبلول هناية يتم مشاركة ذلك مع كتلة التغذية
بعد نشر التقرير األويل او
النشاط (مت ونشره يف املوقع اإللكرتوين اخلاص
النهائي للمسح،
ابلكتلة...
إجراء املسح)

حتليل امللخص الشهري لكتلة التغذية

ابستخدام أكسل

الشركاء التنفيذيون

كتلة التغذية

شهراي

يتم مشاركة ذلك مع كتلة التغذية
ونشره يف املوقع اإللكرتوين اخلاص
ابلكتلة...

هناية الشهر التايل

مصفوفة ( W’s 4من فعل ماذا ،ومىت وأين؟)

ابستخدام أكسل

الشركاء التنفيذيون

كتلة التغذية

شهراي

يتم مشاركة ذلك مع كتلة التغذية
ونشره يف املوقع اإللكرتوين اخلاص
ابلكتلة...

كل شهر
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امللحق  :7مثال على ورقة مرجعية املؤشر  ..الدليل املرجعي
اهلدف العاملي

اهلدف العاملي 1
حبلول عام  ،2030سيكون هناك اخنفاض بنسبة  ٪50على
مستوى العامل يف عدد األطفال دون سن اخلامسة الذين

يعانون من التقزم
املعايري

أهداف ومؤشرات مجعية الصحة العاملية WHA
منظمة الصحة العاملية WHO
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
مؤشر حركة تعزيز التغذية SUN
املعايري اخلاصة ابليمن هنا

إطار النتائج
املؤشر

انتشار حاالت تقزم األطفال :األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من التقزم (سوء تغذية حاد متوسط ووخيم) :النسبة
املئوية لألطفال املصابني ابلتقزم (املتوسط والوخيم) الذين ترتاوح أعمارهم بني  59-0شهر (التقزم املتوسط = الطول  /االرتفاع
ابلنسبة للعمر بني < 2-و>  ،3-احنراف معياري من متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية؛ التقزم الشديد =
الطول مقابل العمر دون سن  ، 3-احنراف معياري من متوسط معايري منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية) × عدد السكان دون
سن اخلامسة يف وقت إجراء املسح.

التعريف

التقزم هو قياس الطول مقابل العمر وهو انعكاس لنقص التغذية املزمن .يقيس هذا املؤشر نسبة األطفال الذين تقل أعمارهم
عن سنتني حتت احنرافني معياريني (وثالث احنرافات معيارية للتقزم الشديد) عن متوسط الطول ابلنسبة للعمر للمرجع السكاين
لدى منظمة الصحة العاملية  /املركز الوطين لإلحصائيات الصحية.

الطول مقابل العمر :ي عكس الطول مقابل العمر النمو اخلطي احملقق ويشري عجزه إىل الصحة الرتاكمية طويلة األجل أو نقص
التغذية .كما يتم استخدام مصطلحني مرتبطني  -الطول  -القامة .يشري الطول إىل القياس يف وضع مستلقي (أفقي) ،كما
ثدث غالبا لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامني ،والذين ال يستطيعون الوقوف بشكل جيد .غالبا ما يشار إىل قياس
ارتفاع الوقوف ابسم القامة.
 Z-Scoreأو نظام قيمة االحنراف املعياري هو :نظام القياس األكثر تفضيال ملؤشرات القياسات البشرية .يعرب نظام Z-Score
عن القيمة األنثروبومرتية كعدد من االحنرافات املعيارية أو درجات  Zأسفل أو أعلى من املتوسط املرجعي أو القيمة املتوسطة.
يشري الفاصل الزمين الثابت لنظام  Z-Scoreإىل ارتفاع اثبت أو اختالفات يف الوزن لألطفال يف عمر معني .ابلنسبة
لالستخدامات القائمة على السكان ،تتمثل امليزة الرئيسية يف أن جمموعة  Z-Scoreميكن أن ختضع إلحصاءات موجزة ،مثل
املتوسط واالحنراف املعياري لة .Z-Score
املرجع السكاين لدى منظمة الصحة العاملية  /املركز الوطين لإلحصاءات الصحية هو دليل عام للفحص الفردي واملراقبة
القائمة على السكان؛ ال يقصد منه أن يكون معيارا تشخيصيا صارما لتعريف سوء التغذية .يتطلب التطبيق السليم أخذ عدد
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من مصادر املعلومات احمللية واخلارجية يف االعتبار .إذا مت استخدام املرجع السكاين هبذه الطريقة املرنة ،فيمكن استخدام مرجع
واحد جملموعة واسعة من السكان ذوي الظروف البيئية املتنوعة واحلالة التغذوية.
سيتم استخدام هذا املؤشر لقياس النمو الرتاكمي الناقص واملرتبط ابلعوامل طويلة األجل ،مبا يف ذلك املدخول الغذائي غري
الكايف املزمن ،والعدوى املتكررة ،وممارسات التغذية السيئة على مدى فرتة مستدامة ،ورمبا الوضع االجتماعي واالقتصادي
املنخفض لألسرة.
لتصنيف مستوايت التقزم للرصد العاملي ،فإن منظمة الصحة العاملية توصي بنطاقات االنتشار املوضحة يف هذا اجلدول.
نطاقات تفشي التقزم حسب الطول مقابل العمر

وحدة القياس
تصنيف البياانت
طريقة التقدير
البسط
املقام  -صفة مشرتكة
 -حالة

اجملموعة

األطفال حتت سالب احنرافني معياريني من الوسيط

منخفضة

أقل من %20

متوسط

%29 – 20

مرتفعة

%39 – 30

عايل جدا

 %40وما فوق

النسبة املئوية ،النتيجة
▪
▪

اجلنس (ذكر ،أنثى)
العمر  6-0شهرا 23-6 ،شهرا 59-24 ،شهرا

نسبة األطفال املصابني ابلتقزم =
عدد األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  59-0شهرا الذين يعانون من التقزم.
إمجايل عدد األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  59-0شهرا والذين مت قياسهم .األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 59-0
شهرا والذين يعانون من التقزم ابلنسبة للعمر /إمجايل عدد األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  59-0شهرا والذين مت قياسهم /
النسبة املئوية لألطفال املصابني ابلتقزم =
* 100

توفر البياانت

منذ عام  ، 1989حتتفظ منظمة الصحة العاملية بقاعدة البياانت العاملية حول منو الطفل وسوء التغذية (متاحة على:
 .)/http://www.who.int/nutgrowthdb/enجتمع قاعدة البياانت العاملية هذه املسوحات السكانية اليت تتضمن قياسات
بشرية لعينات متثيلية لألطفال أقل من  5سنوات من العمر.

مصادر البياانت

املصادر الرئيسية للبياانت هي املسوح األسرية القائمة على السكان مع أنظمة قياس األنثروبومرتية ومراقبة التغذية.

جودة البياانت

املسوحات السكانية اليت تفي مبجموعة من املعايري .يتم فحص البياانت للتأكد من صحتها واتساقها ويتم حتليل جمموعات
البياانت اخلام وفقا إلجراءات قياسية للحصول على نتائج قابلة للمقارنة .املعايري الرئيسية لتضمني املسوحات يف قاعدة
البياانت هي )1( :إطار أخذ عينات سكانية حمدد؛ ( )2إجراء أخذ عينات احتمالية تشمل  400طفل على األقل؛ ()3
استخدام تقنيات القياس األنثروبومرتية القياسية؛ ( )4عرض النتائج حسب  z-scoresفيما يتعلق مبعايري منظمة الصحة العاملية
لنمو الطفل .لتسهيل إعادة تشغيل بياانت املسح التغذوي ،توصي منظمة الصحة العاملية ابستخدام الربانمج اجلديد ملنظمة
الصحة العاملية  Anthroأو وحدات املاكرو اإلحصائية .ميكن تنزيل كالمها مع الكتيبات وملفات املستند التمهيدي (متوفر
على .)/http://www.who.int/childgrowth/software/en :تتيح الوحدة الربجمية لربانمج منظمة الصحة العاملية
"االستقصاء التغذوي" اخلاص مبنظمة الصحة العاملية حتليل جمموعات البياانت املوجودة .تتوفر وحدات املاكرو لة  SPSSو SAS
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و  STATAو  S-Plus؛ ويوصى هبا بشكل خاص لتحليل جمموعات بياانت املسح الكبرية .يسمح كل من الربانمج ووحدات
املاكرو للمستخدم إبنتاج جداول النتائج بتنسيق إدخال البياانت القياسي اجلاهز لتقدميه إىل قاعدة البياانت العاملية.
تكرار مجع البياانت

كل  5- 3سنوات

دليل مجع البياانت
األنثروبومرتية

حتديد عمر الطفل هو اخلطوة األوىل واألكثر أمهية يف تقييم القياسات البشرية .العمر الدقيق مطلوب ألخذ العينات ما إذا كان
جيب تضمني الطفل يف املسح ولتحديد ما إذا كان جيب قياس طول الطفل الراقد أو ارتفاع الطفل الواقف .يلعب عمر الطفل
دورا عند استنباط درجات  z-scoreالصحيحة للمؤشرات املرتبطة ابلعمر (يتم التعبري عن معايري النمو ملنظمة الصحة العاملية
ابليوم).

الطول  /االرتفاع

جيب قياس طول الطفل مستلقيا للذين تقل أعمارهم عن  24شهرا وجيب قياس ارتفاع األطفال واقفني للذين تبلغ أعمارهم 24
شهرا وما فوق .ي تم تقدمي أوصاف مفصلة حول لوحة الطول  /االرتفاع  ،وإجراءات التدريب والتوحيد للقياسات البشرية
واخلطوات األساسية للقياسات من قبل منظمة الصحة العاملية  /اليونيسف .ملزيد من التفاصيل حول القياسات البشرية  ،انظر
أيضا الدورة التدريبية ملنظمة الصحة العاملية حول تقييم منو الطفل  5958وإرشادات املسوحات السكانية الدميوغرافية  60و Cogill
61
.2003

اإلرشادات حول
التقارير  /اإلبالغ

جيب عرض معدل انتشار التقزم لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات مقارنة ابلعينة اإلمجالية وتصنيف البياانت
حسب العمر واجلنس ومكان اإلقامة واملنطقة واحلالة االجتماعية واالقتصادية واملستوى التعليمي لألم .من املفيد تقدمي بياانت
التقزم حسب الشدة واليت تكون معتدلة (الدرجة املعيارية  Z-scoreبني < 2-و>  3-احنراف معياري) والشديدة (الدرجة
املعيارية أقل من  3-احنراف معياري).

“58منظمة الصحة العاملية | دورة تدريبية حول تقييم منو الطفل " .مت الوصول إليه يف  3نوفمرب https://www.who.int/nutrition/publications/childgrowthstandards_trainingcourse/en .2020
 59مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة“ .منظمة الصحة العاملية | احلالة املادية :استخدام وتفسري القياسات األنثروبومرتية ”.منظمة الصحة العاملية .مت الوصول إليه يف  3نوفمرب 2020
https://www.who.int/childgrowth/publications/physical_status/en/
 “60مجع البياانت األنثروبومرتية عالية اجلودة يف برانمج املسوحات السكانية الدميوغرافية | مدونة برانمج املسوحات السكانية الدميوغرافية " .مت الوصول إليه يف  6يوليو .2020
/https://blog.dhsprogram.com/collecting-quality-anthropometric-data-in-the-dhs-program
 61كوجيل ،بروس" .دليل قياس مؤشرات األنثروبومرتية ".واشنطن العاصمة ،الوالايت املتحدة األمريكية.2001 ،
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امللحق  :8أصحاب املصلحة (حسب املستوى) إدارة مجع بياانت التغذية واإلبالغ عنها
جدول  :19أصحاب املصلحة (حسب املستوى) إدارة عملية مجع بياانت التغذية واإلبالغ (رفع التقارير) عنها

العاملون الصحيون

ادخال البياانت
ومجع البياانت

متطوعو صحة اجملتمع والتغذية

مسؤولو الصحة ابملديرية ) (DHOمنسقو

مسؤولو الصحة ابحملافظة )(GHO

التغذية

منسقو التغذية

▪ السجالت اليومية
▪ بطاقة مراقبة النمو

▪ السجالت اليومية
▪ بطاقة مراقبة النمو

قواعد بياانت متعددة:
▪ قاعدة بياانت اإلدارة اجملتمعية لسوء

▪ سجل الفحص واإلحالة اليومي
لإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية

▪ بطاقة اإلحالة

التغذية احلاد املعتدل CMAM
▪ قاعدة بياانت حاالت سوء التغذية

احلاد (لكل من برانمج التغذية
العالجية للمرضي اخلارجيني OTP
وبرانمج التغذية التكميلية

احلاد الوخيم

قواعد بياانت متعددة:
▪ قاعدة بياانت اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
املعتدل CMAM
▪ قاعدة بياانت حاالت سوء

وزارة الصحة العامة على املستوى
املركزي /
املستوى الوطين

مسؤولو إدارة املعلومات يف وكاالت األمم
املتحدة ) (IMOsواألشخاص املنسقون املعنيون
ابلتغذية يف املنظمات الدولية غري احلكومية
الدولية

قواعد بياانت متعددة:
▪ قاعدة بياانت اإلدارة اجملتمعية

قواعد بياانت متعددة:
▪ قاعدة بياانت اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية

لسوء التغذية احلاد املعتدل CMAM
▪ قاعدة بياانت حاالت سوء

احلاد املعتدل CMAM
▪ قاعدة بياانت حاالت سوء التغذية احلاد

التغذية احلاد الوخيم

الوخيم

▪ قاعدة بياانت حاالت سوء التغذية
احلاد املعتدل

التغذية احلاد الوخيم
▪ قاعدة بياانت حاالت سوء

▪ قاعدة بياانت حاالت سوء
التغذية احلاد املعتدل

▪ قاعدة بياانت حاالت سوء التغذية احلاد
املعتدل

العالجية)
▪ سجل حاالت سوء التغذية احلاد

▪ قاعدة بياانت مراكز التغذية العالجية
▪ قاعدة بياانت مراقبة مواقع التغذية

التغذية احلاد املعتدل
▪ قاعدة بياانت مراكز التغذية

▪ قاعدة بياانت مراكز التغذية
العالجية

▪ قاعدة بياانت مراكز التغذية العالجية
▪ قاعدة بياانت مراقبة مواقع التغذية

املعتدل برانمج التغذية العالجية
للمرضي اخلارجيني  OTPاليومي

▪ قاعدة بياانت تغذية الرضع وصغار
األطفال

العالجية
▪ قاعدة بياانت مراقبة مواقع

▪ قاعدة بياانت مراقبة مواقع
التغذية

▪ قاعدة بياانت تغذية الرضع وصغار األطفال
▪ قاعدة بياانت املعلومات امليدانية لبناء

التغذية
▪ قاعدة بياانت تغذية الرضع

▪ قاعدة بياانت تغذية الرضع
وصغار األطفال

▪ سجل حاالت سوء التغذية احلاد
الوخيم  -برانمج التغذية العالجية

وصغار األطفال

للمرضي اخلارجيني  OTPاليومي

▪ قاعدة بياانت املعلومات
امليدانية لبناء القدرات

▪ سجل مراكز التغذية العالجية -
حاالت سوء التغذية احلاد الوخيم

التغذوية

اليومي
▪ منوذج زوااي تغذية الرضع وصغار
األطفال
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▪ قاعدة بياانت املعلومات امليدانية
لبناء القدرات التغذوية

القدرات التغذوية

▪ بطاقة اإلحالة
التقارير اليومية

واألسبوعية
والشهرية

▪ التقارير الشهرية

▪ التقارير الشهرية

▪ التقارير الشهرية

▪ التقارير الشهرية

▪ قواعد بياانت متعددة

▪ تقرير متطوعي صحة اجملتمع

▪ قواعد بياانت متعددة

▪ قواعد بياانت متعددة

 :IMOتقرير التوزيع الشهري للشركاء

▪ ملخص تقرير متطوعي صحة
اجملتمع والتغذية الشهري على

والتغذية الشهري
▪ ملخص تقرير متطوعي

▪ تقرير اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية
احلاد املعتدل  CMAMالشهري

▪ أداة التقارير الشهرية حاالت
سوء التغذية احلاد الوخيم

املتعاونني( ) (CPDRلة حاالت سوء التغذية
احلاد املعتدل)

▪ أداة متطوعي صحة اجملتمع والتغذية
الشهرية

برانمج التغذية العالجية
للمرضي اخلارجيني OTP

▪ تقرير معلومات جمال بناء القدرات التغذوية

مستوى املرفق الصحي
▪ تقرير اإلدارة اجملتمعية لسوء
التغذية احلاد املعتدل CMAM
الشهري
▪ تقرير مراكز التغذية العالجية
الشهري
▪ قاعدة بياانت التقرير الشهري
تغذية الرضع وصغار األطفال

صحة اجملتمع والتغذية
الشهري على مستوى املرفق
الصحي
▪ أداة متطوعي صحة اجملتمع

▪ أداة التقارير الشهرية حاالت سوء
التغذية احلاد الوخيم برانمج التغذية

▪ الوصول فقط  -قاعدة
بياانت التوعية التغذوية

والتغذية الشهرية
▪ منوذج اإلبالغ عن فرق

العالجية للمرضي اخلارجيني OTP
▪ تقرير مراكز التغذية العالجية الشهري

ملكاتب الصحة ابحملافظات
▪ تقرير معلومات جمال بناء

الصحة والتغذية اجملتمعية

▪ التواصل فقط  -التقرير اليومي ملشريف

املتنقلة

الفريق
▪ التوعية فقط  -التقرير النهائي ملشريف
الفريق
▪ قاعدة بياانت التقرير الشهري تغذية
الرضع وصغار األطفال
▪ تقرير معلومات جمال بناء القدرات
التغذوية
▪ منوذج اإلبالغ عن فرق الصحة
والتغذية اجملتمعية املتنقلة
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القدرات التغذوية

▪ قواعد بياانت متعددة

▪ حاالت سوء التغذية احلاد املعتدل WFP

امللحق  :9مسودة مقرتحة ملؤشرات بطاقة قياس األداء دون الوطنية
جدول  :20املسودة املقرتحة لليمن ملؤشرات بطاقة األداء دون الوطنية
األفراد الذين مت تقييمهم/
فحصهم لسوء التغذية احلاد
 .1األفراد الذين

يعانون من سوء التغذية
احلاد الذين مت تقييمهم:
عدد األطفال املصابني
بسوء التغذية احلاد دون
سن اخلامسة ( 59-0شهرا
من العمر) الذين مت
تقييمهم  /فحصهم من قبل
العاملني يف جمال الصحة
والتغذية اجملتمعية وإحالتهم
إىل املواقع اليت توفر اإلدارة
املتكاملة لسوء التغذية احلاد

إدارة تغطية سوء التغذية احلاد (اهلزال)
 .2تغطية سوء التغذية احلاد املعتدل

(القبول) :النسبة املئوية (النسبة) من
األطفال دون سن اخلامسة الذين مت
إدخاهلم لعالج سوء التغذية احلاد املعتدل

 .3تغطية سوء التغذية احلاد الوخيم

(القبول) :النسبة املئوية (النسبة) من
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  6و
 59شهرا والذين يعانون من سوء التغذية
احلاد الوخيم املقبولني للعالج
عدد األطفال الذين عوجلوا يف برانمج
التغذية العالجية للمرضي اخلارجيني OTP
وبرانمج التغذية التكميلية SFP

معدل التخلف عن سوء التغذية احلاد
 .4معدل التعثر يف سوء التغذية

احلاد املعتدل :النسبة املئوية (النسبة)
لألطفال املتعثرين دون سن اخلامسة
( 59-6شهرا) الذين يعانون من سوء
التغذية احلاد املعتدل

تغطية اإلدارة اجملتمعية لسوء
التغذية احلاد
 .6اإلدارة اجملتمعية ملواقع

العيادات اخلارجية لسوء التغذية

احلاد :إمجايل عدد مواقع اإلدارة
اجملتمعية لسوء التغذية احلاد
املعتدل  CMAMالثابتة للربانمج
 .5معدل التعثر يف سوء التغذية احلاد العالجي اخلارجي (برانمج التغذية
العالجية للمرضي اخلارجيني )OTP
الوخيم :النسبة املئوية (النسبة) من
مصنفة حسب مواقع حاالت سوء
األطفال املتعثرين دون سن اخلامسة
التغذية احلاد املعتدل وحاالت سوء
( 59-6شهرا) الذين يعانون من سوء
التغذية احلاد الوخيم)
التغذية احلاد الوخيم
 .7مراكز التغذية العالجية/
مراكز استقرار احلاالت :عدد
مراكز التغذية العالجية الثابتة /
مراكز استقرار احلاالت (مواقع
املرضى الداخليني)

برامج التغذية التكميلية
املوجهة
 .8القبول يف برامج
التغذية التكميلية

املستهدفة :عدد األفراد
املسجلني يف خدمات
برامج التغذية التكميلية
املستهدفة لعالج حاالت
سوء التغذية احلاد
املعتدل

الرضاعة الطبيعية احلصرية لألطفال دون سن  6أشهر

 .9مكمالت احلديد محض
الفوليك :عدد األمهات
الالئي تلقني املغذايت
الدقيقة
مكمالت (محض الفوليك
 +أقراص احلديد)
إطار النتائج املشرتكة)(CRF

إدارة سلسلة التوريد
 .10املنتجات الغذائية

املتخصصة :عدد ونسبة
األطفال دون سن اخلامسة
( 59-6شهرا) الذين تلقوا
منتجات غذائية متخصصة
جاهزة لالستخدام
( plumpy SUPتكميلية)
أو األطعمة العالجية اجلاهزة
لالستخدام RUTF
()Plumpy Nut

.11عدم نفاد املخزون :عدد

املرافق الصحية اليت ال تعاين
من نفاد املخزون

تغذية الرضع واألطفال الصغار
دعم تغذية الرضع واألطفال الصغار

تغطية مكمالت محض
الفوليك ) (IFAللنساء
احلوامل

إدارة التغذية متعددة القطاعات
تدريبات للتغذية
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اخلطط املتعددة القطاعات لتغذية

املناطق

نظام معلومات التغذية متعدد القطاعات

 :12الرضاعة الطبيعية احلصرية :انتشار الرضاعة
الطبيعية احلصرية لألطفال دون سن ستة أشهر :النسبة
املئوية للرضع أقل من  6أشهر الذين يتغذون حصراي
حبليب األم

 .13العدد التقديري لألفراد الذين يتلقون دعم تغذية
الرضع واألطفال الصغار

 .14تدريبات التغذية :عدد األفراد
(حسب املستوايت الفنية  /اإلدارية،
مدربني للمدربني ،العاملني الصحيني
واملتطوعني يف جمال الصحة والتغذية
اجملتمعية) الذين مت تدريبهم حسب
نوع التدريب (اإلدارة اجملتمعية لسوء
التغذية احلاد املعتدل  -تغذية الرضع
وصغار األطفال  -متطوعي صحة
اجملتمع والتغذية).
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 .15اخلطط متعددة القطاعات

 .16استكمال بطاقة قياس أداء التغذية

للتغذية يف املديرايت :النسبة املئوية واستخدامها يف اختاذ القرار :النسبة املئوية
للمديرايت اليت لديها خطط متعددة للمديرايت اليت لديها مؤشرات مكتملة يف بطاقة
القطاعات للتغذية (سنوية) واليت يتم أداء التغذية مع بياانت التغذية يف فرتة حمددة لرفع
التقارير (ربع سنوي) وتستخدم يف اجتماعات
إعداداه وتنفيذها بشكل سنوي.

التغذية ربع السنوية على مستوى مكاتب الصحة يف
احملافظات ومكاتب الصحة يف املديرايت.

امللحق  :10مستوى الرعاية الصحية ،نوع املرافق الصحية ،الزمام
السكاين ،املوظفني وخدمات التغذية املقدمة
مستوى
الرعاية
الصحية
الرعاية
الصحية
األولية

جدول  :21مستوى الرعاية الصحية ،نوع املرافق الصحية ،الزمام السكاين ،املوظفني وخدمات التغذية املقدمة
املنطقة اجلغرافية

الزمام
السكاين

املوظفون

خدمات التغذية املتوفرة

نوع املنشأة الصحية

مركز الرعاية الصحية
األولية

جمموعات القرى
▪ منطقة حضرية
▪ الريف (اندرا)
▪ العيادات اخلارجية
والعيادات الشاملة (يف
املناطق احلضرية فقط)

لعدد سكان
يصل إىل
 10,000أسرة

العامل الصحي
يف جمال التغذية
– نقطة االتصال
للرصد والتقييم
(الذي لديه
مسؤوليات
أخرى)

الرعاية
الصحية
األولية

الرعاية الصحية األولية
– وحدات الرعاية
الصحية الثابتة

▪ منطقة حضرية
▪ منطقة ريفية
▪ جمموعة قرى

لعدد سكان
يصل إىل
 5,000أسرة

الرعاية
الصحية
األولية

وحدة

▪ منطقة حضرية
▪ منطقة ريفية
▪ جمموعة قرى

لعدد سكان
يصل إىل
 1,000أسرة

 2-1عامل
صحي
ممرضة  /قابلة
الشخص املنسق
للرصد والتقييم
للتغذية (الذي
لديه مسؤوليات
أخرى)
 4-3عامال
صحيا

 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
( CMAMكل من سوء التغذية احلاد املعتدل وسوء التغذية
احلاد الوخيم مبا يف ذلك العيادات اخلارجية لسوء التغذية
احلاد واملرضى الداخليني (خدمات املرضى الداخليني) ومراكز
التغذية العالجية
 .3برانمج التغذية التكميلية للمرضى اخلارجيني )(SFP
 .4زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال
 .5خدمات التغذية الوقائية
 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
( CMAMليس كل وحدات الرعاية الصحية األولية)
 .3زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال
 .4خدمات التغذية الوقائية

الرعاية
الصحية
األولية

خدمات الرعاية

صحية مؤقتة مشرتكة
مدعومة من قبل اجملتمع
للرعاية الصحية األولية
(مثال :مدارس ،غرفة يف
منزل شيخ القرية ،إخل).

العامل الصحي
يف جمال التغذية
– نقطة االتصال
للرصد والتقييم
(الذي لديه
مسؤوليات
أخرى)

األنشطة اإليصالية املتنقلة

الصحية األولية –
اخلدمات الصحية

املتنقلة
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 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
( CMAMليست كل وحدات الرعاية الصحية األولية املؤقتة)
 .3خدمات التغذية الوقائية

 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
CMAM
 .3خدمات التغذية الوقائية
 .4تغذية األطفال واألطفال الصغار (تغذية الرضع وصغار
األطفال)
 .5اخلدمات الصحية (برانمج التحصني املوسع
) ،(EPIواإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة ) ،(IMCIوالصحة
اإلجنابية)(RH

مستوى
الرعاية
الصحية
الرعاية
الصحية
األولية

جدول  :21مستوى الرعاية الصحية ،نوع املرافق الصحية ،الزمام السكاين ،املوظفني وخدمات التغذية املقدمة
نوع املنشأة الصحية

اخلدمات

املنطقة اجلغرافية

الزمام
السكاين

مستوى القرية

62

الصحية اجملتمعية

(األنشطة اإليصالية
اجملتمعية)

الرعاية
الصحية
املستوى
الثاين

مستشفى املديرية
(رعاية اإلحالة)

▪ منطقة حضرية
▪ املدينة الرئيسية يف
املديرية

 60-40سرير
مع 4
متخصصني
و82-78
موظفا فنيا

الرعاية
الصحية
املستوى
الثاين

مستشفى احملافظة

▪ منطقة حضرية
▪ عاصمة احملافظة

مستشفى
احملافظة (حىت
 200سرير
وحىت 200
موظف فين)

(رعاية اإلحالة)

 62أي أن القبائل مقسمة إىل "أرابع" تتكون من جمموعات من القرى الصغرية
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خدمات التغذية املتوفرة

▪ متطوعو
الصحة
والتغذية
اجملتمعيون
(عاملة
صحية
تسمى
مرشدة)
▪ القابالت
التقليدايت
)(TBAs
▪ مرشدو
اجملتمع
(مرشدات)
و
▪ املوزعني
اجملتمعيني
لوسائل
منع احلمل.
 4متخصصون و
 82-78موظفا
تقنيا

 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2إحالة اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل CMAM
 .3تغذية األطفال واألطفال الصغار (تغذية الرضع وصغار
األطفال)
 .4خدمات التغذية الوقائية
 .5مراقبة النمو لألطفال دون سن الثانية

العامل الصحي
يف جمال التغذية
– نقطة االتصال
للرصد والتقييم
(الذي لديه
مسؤوليات
أخرى)
 200موظفا فنيا
العامل الصحي
يف جمال التغذية
– نقطة االتصال
للرصد والتقييم
(الذي لديه

 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
 CMAMمبا يف ذلك برانمج التغذية العالجية للمرضي
اخلارجيني  OTPsوبرانمج التغذية التكميلية العالجية.
 .3مراكز التغذية العالجية للمرضى الداخليني
 .4زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال
 .5خدمات التغذية الوقائية.

 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
 CMAMمبا يف ذلك برانمج التغذية العالجية للمرضي
اخلارجيني  OTPsوبرانمج التغذية التكميلية العالجية.
 .3مراكز التغذية العالجية للمرضى الداخليني
 .4زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال

جدول  :21مستوى الرعاية الصحية ،نوع املرافق الصحية ،الزمام السكاين ،املوظفني وخدمات التغذية املقدمة

مستوى
الرعاية
الصحية

نوع املنشأة الصحية

املنطقة اجلغرافية

الرعاية
الصحية
املستوى
الثالث

الرعاية املتخصصة /

صنعاء وعدن
▪ منطقة حضرية
▪ املدينة الرئيسية يف
املديرية

املستشفيات التعليمية

مستشفى اهليئة

الزمام
السكاين

مستشفيات
جامعية
وختصصية
بكافة
التخصصات
(حىت 500
سرير وهبا 410
كادرا فنيا)
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مسؤوليات
أخرى)
 410موظفا فنيا
العامل الصحي
يف جمال التغذية
– نقطة االتصال
للرصد والتقييم
(الذي لديه
مسؤوليات
أخرى)

خدمات التغذية املتوفرة

 .5خدمات التغذية الوقائية.
 .1فحص سوء التغذية احلاد
 .2خدمات اإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد املعتدل
 CMAMمبا يف ذلك برانمج التغذية العالجية للمرضي
اخلارجيني  OTPsوبرانمج التغذية التكميلية العالجية.
 .3مراكز التغذية العالجية للمرضى الداخليني
 .4زوااي تغذية الرضع وصغار األطفال
 .5خدمات التغذية الوقائية.

