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االقتصادية المستجدات 

في اليمن واالجتمـاعـية   

 

 أولاً  

 

 لمحة عامة عن سوء التغذية 
 

تحليل الوضع الراهن لسوء 
 التغذية في اليمن

 

 الاجتماعية والعوامل الأبعاد
 التغذية سوء في المساهمة

 

 الاقتصادية والعوامل الأبعاد
 التغذية سوء في المساهمة

 
 

 على التنمية سوء التغذية آثار
الاجتماعية والاقتصادية في 

 )التكلفة الاقتصادية( اليمن
 

السياسات الاجتماعية جهود 
والقطاعات الأخرى لمواجهة 

 سوء التغذية 
 

ذات  التوصيات والمقترحات
 الأولوية

 ثانياً  
 

إن مشـكلة سـوء التغذية هي أحد أخطر التحديات الإنمائية التي يواجهها العالم لكنها الأقل حظا من حيث       
 .المعالجة، فتكلفتها البشرية والاقتصادية هائلة وتقع أشد ما تقع على الفقراء والنساء والأطفال

اني من أحد أشـــكال ســـوء مليون طفل دون ســـن الخامســـة في اليمن يع  2.2، كان هناك 2022وفي مارس       
ومعنى ذلك أنَّ الطفل الذي يعاني من ســـــوء التغذية الشـــــديد والحاد معرض أكثر بعشـــــر مرات لخطر   ،1التغذية

وهو   .2الوفاة إذا لم يتلق الع�ج في الوقت المناســــب بالمقارنة مع الطفل المتمتع بصــــحة جيدة وبنفس عمره
قات النمو الأخرى، ما ُيشــير إلى عجز المرء عن تحقيق كامل إمكانياته الوراثية للنمو، وُينِبئ   أيضــا بالكثير من ُمعوِّ

ومنها نقص المهارات الإدراكية والمعرفية، والفرص الاقتصــادية في المســتقبل بما في ذلك إضــعاف قدرة البلد 
وفي ظل الأوضـاع التي تمر بها اليمن فإن مشـكلة التغذية تزيد من حدوث أضـرار   .على تراكم رأس المال البشـري

ب الدخل والإنتاجية يتعذر إصــ�حها في نم و الطفل المعرفي والإدراكي، وتنشــأ عنها عواقب على التعليم وكســْ
وتعد التكلفة الاقتصــــادية لنقص التغذية من حيث الفاقد على المســــتوى الوطني في  .تمتد خ�ل مرحلة البلوغ

عزى إلى اســتمرار تداعيات الإنتاجية والنمو الاقتصــادي تكلفة ضــخمة، نتيجة لأعباء ســوء التغذية الإضــافية التي تُ 
ــة في اليمن، وتزايــد عــدد الفقراء الــذين يعــانون من الفقر المــدقع، وهو مــا يؤدي إلى زيــادة  الظروف الحــالي

لذلك تعد قضـية سـوء التغذية من أهم وأصـعب التحديات  .ضـعفهم في مواجهة الصـدمات الصـحية والاقتصـادية
 .تها إلا من خ�ل جهود موحدة على المستوى الوطني والدوليالتنموية في اليمن التي لم يعد بالإمكان معالج

ــائر ُيمِكن إلى حـد كبير        وعلى الرغم من هـذا القلق المتزايـد فـإن ممـا يبعـث على التفـاؤل أن هـذه الخســـــ
تفاديها والحيلولة دون وقوعها إذا تم توظيف اســتثمارات كافية في إجراءات تدخلية ثبت جدواها، لاســيما تلك 

ز على تحقيق التغـذيـة المثلى في فترة الـألف يوم الحرجـة بين بـدايـة حمـل المرأة وبلوغ طفلهـا عـامـه  التي ُتركِّ
الـثاني حـيث يمـثل الـحد من ســـــــوء التـغذـية في اليمن أهمـية ـبالـغة في رأس الـمال البشـــــــري، وهو محرك رئيس 

رأس المال البشـري وثمة حاجة ملحة  للنمو المسـتدام والحد من الفقر، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على مؤشـر
 .إلى ضمان أن ُيتاح لفقراء اليمن الحصول على الموارد والخدمات ال�زمة لتحقيق المستوى الأمثل من التغذية

 ثالثاً  

 رابعاً  

 
 خامساً  

 

 سادساً  
 

 في هذا الإصدار الافتتاحية

 *الحقائق والمؤشرات

 . جميع هذه الحقائق واردة في ثنايا هذا العدد *

1May 2022 and Projection -Malnutrition Situation JanuaryIPC, Yemen: Acute  
2022.  Mar 2022. December  -for June   

map/en/c/1155480/?iso3=YEM-analysis/details-country-https://www.ipcinfo.org/ipc  
2Yemen needs urgent assistance to prevent famine  

https://www.fao.org/news/story/en/item/522843/icode/ 
بعاً سا   

 

https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://www.fao.org/news/story/en/item/522843/icode/
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   التغذية مفهوم سوء 

0Fالعالمية   ةحالـصــ  لمنظمة وفقا       

 لدى  المغذيات أو/و الطاقة مدخول في  التوازن عدم أو الزيادة أو النقص إلى  التغذية ســـوء يشـــير 3
  إلى بالنسـبة الوزن  انخفاض( الهزال يشـمل الذي  التغذية، نقص )1 :النطاق واسـعة مجموعات 3  التغذية سـوء  مصـطلح ويشـمل .الشـخص

 بالمغذيات المتعلق التغذية سـوء )2 .)العمر إلى بالنسـبة الوزن  انخفاض( الوزن ونقص ،)العمر إلى بالنسـبة القامة قصـر( والتقزم ،)الطول
ــمل الذي الدقيقة، ــمنة الوزن فرط )3 .الدقيقة المغذيات فرط أو )المهمة والمعادن الفيتامينات نقص( الدقيقة المغذيات عوز يشــ   والســ
 ).السرطانات وبعض السكري وداء الدماغية والسكتة القلب أمراض مثل( الغذائي بالنظام المرتبطة السارية غير والأمراض

 4المختلفة  التغذية سوء  أشكال 

 نقص  ويؤدي .والمعادن الفيتامينات وعوز الوزن ونقص والتقزم الهزال :هناك أربعة أشكال فرعية عامة لسوء التغذية، وهي       
ــرعة إلى  التغذية ــيما للوفاة والتعرض بالمرض التأثر ســ ــبة ولاســ ــبة الوزن انخفاض وُيعرف .الأطفال إلى بالنســ  بالهزال الطول إلى بالنســ
 مثل  معد، بمرض إصـــــابته أو /و الكافي الغذاء الشـــــخص تناول لعدم  نتيجة  حديثًا، الوخيم الوزن فقدان حدوث إلى ذلك يشـــــير ما وعادة

  .ممكن الع�ج ولكن الوفاة، مخاطر لزيادة الوخيم أو المتوسـط بالهزال المصـاب  الصـغير الطفل  ويتعرض .للوزن فقدانه إلى  أدى الإسـهال،
ــر وُيعرف ــبة القامة قصـــ  الاجتماعية الظروف بتردي يرتبط ما وعادة المتكرر، أو المزمن  التغذية نقص عن وينجم .بالتقزم العمر إلى بالنســـ

  في الم�ئم النحو على  ورعايتهم الأطفال وصغار الرضع  تغذية عدم أو /و المتكرر والاعت�ل  ذيتهن،وتغ هاتالأم صحة وتردي الاقتصادية،
ــمانية لإمكاناتهم الأطفال تحقيق دون التقزم ويحول .المبكرة الحياة مراحل ــبة الوزن الأطفال نقص وزن  وُيعرف .والإدراكية الجســـ   بالنســـ

 .كليهما أو الهزال أو بالتقزم مصاباً  يكون قد الوزن الناقص والطفل .الوزن ناقصو بأنهم لأعمارهم

ــاً  يمكن :اـلدقيقـة المغـذيـات بنقص المرتبط التغـذيـة ســــــوء         الفيـتاميـنات من المـدخول كفـاـية عـدم حـاـلات معـاً  ُتجمع أن أيضـــــ
 من وغيرها والهرمونات الإنزيمات إنتاج من الجســـــم الدقيقة المغذيات وتمّكن .الدقيقة المغذيات مســـــمى اعليه ُيطلق التي والمعادن،

 العموميـة بـالصــــــحـة يتعلق فيمـا المواد هـذه أهم والحـديـد ألف وفيتـامين اليود وُيعـد  .م�ئم نحو على والنمـاء للنمو ال�زمـة المواد
  البلدان في الحوامل والنســـاء الأطفال ولاســـيما ونمائهم، العالم أنحاء جميع في الســـكان صـــحة على كبيراً  خطراً  عوزها ويمثل العالمية؛

 .الدخل المنخفضة

 من  العديد في احدو وقٍت  في معاً  الوزن وزيادة المسـتتر، والجوع  التغذية، نقص  :التغذية لسـوء الث�ثة أشـكالال هذه  تتواجد       
 ونقص للتقّزم، ةالـعاليـ  المـعدـلات  :مـعالـجة  تـحدي يواـجه ـقد ـما بـلداً  أن يعني وـهذا .الواـحدة المعيشـــــــية ةاـلأســــــر ضــــــمن وحتى البـلدان،

مـنة اـلدقيـقة، المـغذـيات  .التقّزم من الطـفل يـعاني فيـما الوزن زـيادة من اـلأم فيهـا تـعاني أســــــرة هـناك تكون ـقد أو مـعًا، آنٍ  في والســــــُ
 يهـدد كـما  وتطورهم، ونموهم اـلأطـفال بـقاء يهـدد ـعبء وهو  التـغذـية، لســــــوء الث�ثي ـبالـعبء معروـفاً  ـبات ـما التوجهـات هـذه وتعكس

    2F5.والمجتمعات الاقتصادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 sheets/detail/malnutrition-room/fact-https://www.who.int/newsWHO, Malnutrition, 9 June 2021.  
 المصدر السابق. 4
5  -taaml-aghthy-homtmnt-km-nutrition/index.html#group-2019-children-worlds-the-of-https://features.unicef.org/ar/stateUNICEF, The State of the World’s Children 2019. 

8Gk6Ff8P76-latfl-lmslh 

 لمحة عامة عن سوء التغذية :أولاً 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
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 تع��فات أشكال سوء التغذية المختلفة  :)1شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )IPC( وفق التصنيف المرحلي المتكامل  الحاد  مراحل سوء التغذية

ــوء التغذية الحادة         ــائص انعدام الأمن الغذائي إلحاد وأزمات ســ ــدة وخصــ ــنيف شــ هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والإجراءات لتصــ
 .الغذائي المزمن استنادا إل المعايير الدوليةبالإضافة الى انعدام الأمن 

، كما يســلط ")2"الشــكل(يوفر التصــنيف المرحلي المتكامل لســوء التغذية الحاد معلومات حول مدى شــدة وضــع ســوء التغذية الحاد       
الضــوء عل العوامل الرئيســية المســاهمة في ســوء التغذية الحاد، ويوفر قدرًا من المعرفة التي يمكن اتخاذ الإجراءات بشــأنها من خ�ل 

 .تغطيتها في ثانياً  سيتمتوحيد الاستدلالات واسعة النطاق حول سوء التغذية الحاد والعوامل المساهمة؛ والتي 

 وفق التصنيف المرحلي المتكامل الحاد  سوء التغذية  احل مراسم ووصف  : )2شكل ( 
المرحلة الاولى 

 )المقبول(
المرحلة الثانية 

 )التحذيري(
 المرحلة الثالثة

 )الخطير(
 المرحلة الرابعة

 )الحرج(
 المرحلة الخامسة

 )حرج جداً (  

من الـأطفـال  %5أقـل من 
ــوء التغذية  يعانون من ســ

 الحاد

مـن الـــأطـفـــال   9.9%-5%
يعانون من ســــوء التغذية 

 .الحاد

من الأطفال  14.9% -10%
يعـانون من ســــــوء تغـذـية 

 الحاد
 

مـــن % 29.9-15يـــعـــانـــي 
التغذية  من ســوء الأطفال

ــتويات الوفيات  .الحاد  مسـ
ــعـــة ــفـ ــرتـ ــرض مـ ــمـ  أو والـ

أن  الـمـرجـح مـتـزايـــدة مـن
ــته�ك الغذاء يتعرض  اســ

 الفردي للخطر
 

 من اـلأطفـال اكثر أو%30 
 التغذية من ســـوء يعانون

 .الحاد
تــكــون  أن الــمــحــتــمـــل مــن

أو  / منتشــــــرة و اـلامراض
فـجـوات كـبـيـرة جـــدًا فـي 
اســــته�ك الغذاء الفردي 

 واضح
 

 
        

 
 
 

ل�من الغذائي والتغذية تدهور وضــع الأمن الغذائي وســوء التغذية في اليمن  )IPC(المتكامل  المرحلي أظهرت آخر نتائج التصــنيف       
ــكل كبير في عام  ــخص  17.4، في وجود 2022بشــ ــنيف المرحلي 3المرحلة (مليون شــ ــاعدة فورية،  )وما فوقها من التصــ بحاجة الى مســ
  .مليون من بداية يونيو الى نهاية العام 19وسيرتفع العدد الى 

.homtmnt-km-nutrition/index.html#group-2019-children-worlds-the-of-https://features.unicef.org/ar/state UNICEF, The State of the World’s Children 2019-المصدر:  

8Gk6Ff8P76-latfl-lmslh-taaml-aghthy 
 

 country-https://www.ipcinfo.org/ipcMarch 2021.  -December 2020 and January  -July 2020 and Projections for August  -IPC, Yemen: Acute Malnutrition January-المصدر:  

map/en/c/1153006/?iso3=YEM-ysis/detailsanal 

 

 

 اليمن في التغذية لسوء الراهن الوضع تحليل :ثانياً 

https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1153006/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1153006/?iso3=YEM
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الف طفل  538مليون طفل دون ســــن الخامســــة من ســــوء التغذيةالحاد، منهم حوالي   2.2ومصــــدر القلق الأكبر ان يعاني حوالي        
مليون امرأة حامل ومرضــــــعة من ســــــوء التغذية الحاد خ�ل  1.3د الوخيم، ومن المتوقع ان تعاني حوالي يعانون من ســــــوء التغذية الحا

 :)1( الجدول كما يوضح،  2022عام

 )IPCل (وفق التصنيف المرحلي المتكام  الحاد التغذية  سوء  من   تعاني التي  الحاالت   عدد  ):1(  جدول 

 
عدد حالات سوء التغذية  

 )ألف(الحاد الوخيم 
عدد النساء الحوامل أو المرضعات  

 )مليون(المصابات بسوء التغذية الحاد 
عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

 )مليون(شهرًا  59-0بين 
2021 395.2 1.15 2.25 
2022 538 1.3 2.2 

 

 

 

 

 
 

التي تم تحليلها، تم   )مديرية 333(مديرية من  43تزداد حدة الخطورة بشــكل كبير فقد وجد أنه من أصــل  2022لتحليل مارس  وطبقاً        
 في المرحـلة الخطيرة %)60(ـمديرـية  199و، )IPCمن  4المرحـلة ( في المرحـلة الحرـجة )من إجـمالي الـمديرـيات %13(ـمديرـية   40ف يتصــــــن

ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في    ).IPCمن    2المرحلة  (  المتبقية في مرحلة الإنذار  %)28(مديرية    94فت  بينما صن،  )IPCمن    3المرحلة (
ــمبر  ــدة الخطورة حتى ديســــ ــكل  72، تتمثل في انتقال 2022شــــ ، %)32(مديرية  108مديرية من مرحلة الخطر إلى المرحلة الحرجة لتشــــ

ــنيف المتوقع لمديريتين في  يوما يث %).58(مديرية  193الخطر لتشـــكل  مديرية من مرحلة الإنذار إلى مرحلة 66وانتقال  ر القلق هو التصـ
IPC.(3Fمن  5المرحلة (بحيث صـنفت في المرحلة الحرجة  )عبس وحيران(حجة 

 سـنوات  5في سـن أقل من  الأطفال المفحوصـينوتظهر نتائج    6
ــــــ منظم عتبة من الهزال أعلى من يعانون أطفالال من %22 أن وجد 2021صحي إلى أنه في عام  مرفق إلى حضروا الذين ــــــ الصح ةــــــ  ةــــــ

  .)%20( "الخطيرة" العالمية ةحـالص منظمة عتبة من وزن أعلىــال صـــنق نــم ونـيعان )%45( كما أن .)%15( "ةـالحرج" ةـالعالمي

   سنوات  5  من أقل  سن في  المفحوصين األطفال �ين   التغذية  سوء  معدالت  :)3(  شكل 
 (%)  )؛ 2021-2019(  خالل الفترة  صحي  مرفق  إلى   حضروا الذ�ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حليل اتجاهات سوء التغذية على مستوى المحافظات والمناطق والحالات الحرجة في اليمن  ت
 دون الأطفال نصـــــف حياة يهدد الحاد التغذية ســـــوء أصـــــبح ،فقد اليمن تواجه التي  التحديات أكبر من واحدة  التغذية ســـــوء تعتبر       

 من يعاني طفل كل إن حيث بالأطفال فادحة أضـرار إلحاق في مسـتمرة الإنسـانية الأزمة تزال لا حيث اليمن في 2022 العام في الخامسـة
ــوء ــا يعني  التغذية سـ ــرة وجود أيضـ  التدهور من فّتاك مزيج عن عبارة هي اليمن في الأزمة إن .الحياة قيد على البقاء أجل من تكافح أسـ

 .إليها ماسة حاجة هناك والتي للحياة المنقذة المساعدة لتقديم ال�زم التمويل في الحاد والنقص الاقتصادي

ــوء التغذية الحاد إلى  وقد        ــنيف سـ ــتوى الثالث مع وجود تباينات كبيرة بين مختلف المناطق الجغرافية فيها %80تم تصـ  .في المسـ
  2019-2017ب والصــراع هي من أكثر المناطق تضــررا حيث كانت أكثر المناطق الرئيســة تضــررا خ�ل الفترة وتعتبر المناطق تحت وطأة الحر

، ومنها كانت المناطق أكثر حرجًا فيها حيث شهدت الحديدة وتعز %40، والتي سجلت نسبة انتشار بلغت  )الحديدة، تعز، صنعاء، لحج( :هي
في مناطق  %21.8د وذلك في الأجزاء المنخفضــة في تعز حيث وصــلت نســبة الانتشــار إلى تدهورًا حادًا في مســتويات ســوء التغذية الحا

في مناطق ذباب، موزع، الوازعية، وتـشير نـسب الانتـشار لـسوء التغذية الحاد في الأجزاء المنخفـضة في   %17.8مقبنة والمخا، ووـصلت إلى 

 
6 -analysis/details-country-ww.ipcinfo.org/ipchttps://w .December 2022.  Mar 2022 -May 2022 and Projection for June  -IPC, Yemen: Acute Malnutrition Situation January

map/en/c/1155480/?iso3=YEM 

 https://www.ipcinfo.org/ipcIPC , YEMEN ACUTE MALNUTRITION HITS RECORD LEVELS IN YEMEN WITH A DEVASTATING TOLL ON CHILDREN UNDER FIVE-المصدر:  
ap/en/c/1153006/?iso3=YEMm-analysis/details-country 

December 2022.  Mar 2022 -May 2022 and Projection for June  -IPC, Yemen: Acute Malnutrition Situation January .-analysis/details-country-https://www.ipcinfo.org/ipc 
map/en/c/1155480/?iso3=YEM 
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https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1153006/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1153006/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
http://www.emro.who.int/yemen/priority-areas/nutrition.html
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المـناطق   ،المـناطق المنخفضــــــة في أبين الـحديدة،  ( :هي 2021في عام  ، إلا أن المـناطق الأكثر حرجاً 2017في عام  %25.2الـحديدة إلى 
حيث بلغ معدل الانتشـار لسـوء التغذية الحاد  )غرب ذمار ،المناطق المنخفضـة في حجة  ,المناطق المنخفضـة في تعز ،المنخفضـة في لحج 

  .4F7 %30حوالي  )المناطق المرتفعة والمنخفضة(معدل الانتشار لمحافظة الحديدة في  بينما بلغ %20العام للمناطق مجتمعة حوالي 

 ) 2021-2017( على مستوى المحافظات للفترة  * ا�جاهات الحاالت الحرجة : )4شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ن وضـع سـوء التغذية الحاد قد شـهد تدهورًا خ�ل السـنوات الماضـية في العديد من المناطق فقد سـجلت الأجزاء  أ )5(الشـكل  يبين       
، وبلغت نسبة الانتشار لسوء التغذية 2021عام  %27ليستمر في الارتفاع ليسجل  2017عام  %16.3ما نسبته  أبينالمنخفضة من محافظة  

 ومأرب  وصــــعدة والحديدةحجة  :من ن الارتفاع الملحوظ كان في كلألا إ %24إلى تفاع لتصــــل  الحاد في الأجزاء المنخفضــــة في لحج بالار
وأيضًا انتقلت صعدة من  2017عام  %11.3مقارنة بـــ  2021م عا %18.5المستوى الحرج بنسبه  إلىحيث انتقلت حجة من المستوى الخطير  

حيث   المناطق تضـرراً  أكثروكانت الحديدة هي  ، 2017 عام %8.7ارنة بمق 2021عام  %18المسـتوى التحذيري إلى المسـتوى الحرج بنسـبة 
ــ مقارنة ب %31المستوى الحرج جدًا مسجلة نسبة  إلىانتقلت من المستوى الحرج  ن مأرب كانت قد سجلت تحسنًا  أ، إلا 2017عام  %25.2 ـــــ

ركز ت إلىويعزي هذا الارتفاع  %15لتســــــجل  2021نها تدهورت في عام ألا إ 2019في عام  %6.8إلى  2017عام  8.1حيث انخفضــــــت من 
 .2021في عام  %17 هحاد قدرأن عدن سجلت نسبة سوء تغذية  )5(أيضًا من الشكل  ون�حظ ،إليهازيادة عدد النازحين وتوجههم 

 ذات الحاالت الحرجة   نسبة سوء التغذية الحاد بحسب المحافظات  :)5شكل ( 
 (%) )؛ *2021و   2019,   2017 (خالل األعوام

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2021)، اليمن، فرباير 2021مارس  - 2020(يناير  " للفرتةتحليل سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحيل المتكامل لألمن الغذائي" عىل  باالستناد: المصدر  

 .توقعات *
 . غري متوفر بحسب المصدر **

 
 
 
 
 

 
7 IPC- 2021فرباير  -دالئل ومعايري لقرارات تتعلق باألمن الغذائي والتغذية . 

 تحليل سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحيل المتكامل لألمن الغذائي: المصدر

 . 2021  فرباير اليمن،)، 2021مارس  - 2020يناير (للفرتة 

 . 3ص )،2( تم توضيحها في الشكل  ا)، كم٥،٤الحاالت الحرجة هي في المرحلتني (* 
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 البلدان نمواً في اليمن مع دول العالم وأقل  التغذية  سوء مقارنة  
 يتمثل اً وجودي اً خطر يواجهون السكان حيث معظم العالم مستوى انتشار سوء التغذية على من تعاني التي البلدان أكثر اليمنتعتبر        
 .اليمن تواجه التي التحديات أكبر من احدةو هأشكال بجميع التغذية سوء محاربة وتمثل ،5F8 التغذية ءسو أشكال ارتفاع أسوأ في

مسـتويات انتشـار سـوء  اليمنالتغذية حيث تسـجل  بسـوء الإصـابة لمخاطر خاصـة  بصـفة والمراهقون الأطفالو والرضـع النسـاء وتتعرض       
 اليونيسـففوفقًا لتقرير حالة الطفل في العالم الصـادر عن  .التغذية مضـاعفة للمعدلات المسـجلة على مسـتوى العالم وأقل البلدان نمواً 

             فقط 2ســــــنوات يعـانون من التقزم، مقـارـنة بـــــــــــــ  4-0بعمر  اليمنفي  اـلأطفـالمن  %)46( 10من كـل  5 تقريـباً م، فـإن هـناك 2020ـعام 
 الظروف  التقزم بتردي يرتبط اليمنوفي  .على مستوى أقل البلدان نمواً  %)32( 10من كل  3بـــ على مستوى العالم، و %)22( 10كل من 

 النحو على ورعايتهم الأطفال وصـغار الرضـع تغذية عدم أو /و المتكرر والاعت�ل  وتغذيتهن، هاتالأم صـحة وتردي الاقتصـادية، الاجتماعية
ــمانية لإمكاناتهم الأطفال  تحقيق دون التقزم ويحول .المبكرة الحياة مراحل في لم�ئما ــحة ع�مة التقزم  يعد حيث والإدراكية الجسـ  واضـ

 .المستقبلي للفقر ومؤشرٌ  الماضي الحرمان أعراض أحد وهو سليم، بشكل ينمون لا ما بلدٍ  في الأطفال أن على
 .في أقل البلدان نمواً  %8و للمتوسـط العالمي  %7مقارنة مع  %16 اليمنسـنوات في  5أقل من  الأطفالوسـجل انتشـار الهزال بين         

ــير ــابته أو /و الكافي الغذاء تناول لعدم  نتيجة حديثًا،  الوخيم الوزن فقدان حدوث تعاني من اليمنأن  إلى وهذا يشــ  مثل  معد بمرض إصــ
ـشر فقر الدم نتوي .الوفاة مخاطر لزيادة الوخيم أو المتوسـط بالهزال المـصاب الـصغير الطفل  حيث يتعرض للوزن فقدانه إلى أدى الإسـهال،

  النساءمن  %)70( 10من كل   7هناك ،  أقل البلدان نمواولمتوسط العالمي بين النساء في اليمن بصورة كبيرة بمقدار الضعف مقارنة مع ا
ــ ، مقفقر الدمن ين ميعانسنة  49-15بعمر  اليمنفي  ـــ ــ ــ ـــ ــ  على مستوى العالم، و %)33( 10من كل  3ارنة بـــ على   %)40( 10من كل  4بـــ

  .مستوى أقل البلدان نمواً 

 (%) ؛نمواً مؤشرات سوء التغذية في اليمن مقارنة مع المتوسط العالمي وأقل البلدان   ):6شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعوامل للسـببية المختلفة المسـتويات فهم في للمسـاعدة  مفيدة كأداة واسـع نطاق على لليونيسـف المفاهيمي الإطاريسـتخدم        
   التي المتصـــلة  المتعددة والعوامل الأســـباب  تعقيد مدى على الضـــوء يســـلط وهذا  التغذوية، الحالة على تؤثر التي المرتبطة  المتعددة

 .مختلفة تامستوي على التغذوية الحالة على تؤثر أن يمكن

 اليمن في الإطار المفاهيمي لمحددات سوء التغذية  

 لمحّددات 2020 المفاهيمي لعام الإطار اليونيســـف وضـــعت لها والتصـــديالمدى  والبعيدة المعقدة التحديات هذه فهم لتحســـين       
ــتند هذا .والطفل الأم  تغذية ــباب 1990 لعام الأصــــلي اليونيســــف إطار إلى الإطار  ويســ ــأن أســ  ويعترف ،الأطفال  لدى التغذية نقص بشــ

لا تنحصــر و  .لســوء التغذية المحركة العوامل عن  جديدة معارف ، ويتضــمنالأطفالو هاتالأم  تغذية لســوء والمتعددة بالطبيعة المتطورة
ح في  .الصــــــحيمحددات التقزم داخل القطاع  6المفاهيمي اليونيســــــف إطارفكما هو موضــــــّ

9
F  فإن محددات  ،الأطفاللنقص التغذية لدى

ــيئة، كانخفاض وزن أضـــــعف المدخول الغذائي، ونوبات الاعت�ل وال :التقزم تشـــــمل  المواليدمرض الكثيرة والمتكررة، ونواتج الولادة الســـ

 
8 Children 2019, Children, food and nutrition: Growing well in a changing world.UNICEF, 2019.The State of the World’s  

8Gk6Ff8P76-latfl-lmslh-taaml-aghthy-mnthomt-km-nutrition/index.html#group-2019-children-worlds-the-of-cef.org/ar/statehttps://features.uni 

 اإلطار المفاهيمي حول أسباب سوء التغذية. ، 1991اليونيسف  9

46%

32%
22%

0%

20%

40%

60%

أقل البلداناليمن

نموا

العالم

التقزم �يـن األطفال 
(%)سنوات 5أقل من 

16%

8%7%

0%

5%

10%

15%

20%

أقل البلداناليمن

نموا

العالم

الهزال �يـن األطفال
(%)سنوات 5أقل من 

70%

40%33%

0%

20%

40%

60%

80%

أقل البلداناليمن

نموا

العالم

فقر الدم بـيـن النساء 
) (%)سنة15-49(

 .UNICEF, 2019.The State of the World’s Children 2019, Children, food and nutrition: Growing well in a changing world. TABLE 8. P 223المصدر:  
8Gk6Ff8P76-latfl-lmslh-taaml-aghthy-omtmnth-km-nutrition/index.html#group-2019-children-worlds-the-of-https://features.unicef.org/ar/state 

 

  التغذية سوء في المساهمة الاجتماعية والعوامل الأبعاد :ثالثاً 

https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
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هات الأمســــــوء ممارســــــات رعاية وتغذية وهذه بدورها ناجمة عن محددات معقدة ومتعددة القطاعات، من ضــــــمنها  .والولادة المبكرة
بما في ذلك (ة الأســرالغذائي لدى  الأمنام  الصــغار؛ وســوء خدمات المياه والصــرف الصــحي والنظافة الصــحية؛ وانعد الأطفالوالرضــع و

10 .)سـوء جودة النظام الغذائي وعدم كفايته كمّياً 
7F  مكيفًا  الأـصلي والمطور المفاهيمي اليونيـسف إطارويقدم الـشكل نـسخة مبـسطة من

 .اليمنحسب أوضاع 
 هأشــكال  التغذية بجميع  ســوء ومنع والطفل الأم  تغذية تحســين في أن يســاهم يمكن لما إيجابياً  ســرداً  المفاهيمي الإطار ويســتخدم       
وبشـأن  والطفل، الأم  لتغذية وريةالفو  الأسـاسـيةالتمكينية و المحّددات بشـأن مفاهيمياً  وضـوحاً  ويوفر .والنسـاء والمراهقين الأطفال لدى

 ).7الشكل  انظر(الأطفال  لدى التغذية تحسين عن الناجمة النتائج

 والمطور   األصلي اليونيسف  إطار  وفق   اليمن  في التغذية   لسوء والكامنة   المباشرة العوامل : )7(  شكل 
 والطفل  األم   تغذية لمحّددات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .الإطار المفاهيمي حول أسباب سوء التغذية  ،1991 اليونيسف  :المصدر
 .اليونيسف، نيويورك .2030-2020التغذية لكّل طفل، استراتيجية اليونيسف للتغذية للفترة  .2020، ديسمبر )اليونيسف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

ــتدامة في         ــات مسـ ــابق أن تحقيق انخفاضـ ــح من الإطار السـ ــوءيتضـ يتوقف على عوامل متعددة وقد أظهرت  اليمن في التغذية  سـ
إجراءات التدخلية الخاصـة بالتغذية لمعالجة المحددات المباشـرة لتغذية الأطفال، وذلك من خ�ل الشـواهد العالمية ضـرورة توسـيع نطاق ال

ــحة والتغذية ــّب تركيزها على الصــــ ــات   .مزيج من الإجراءات التدخلية التي ينصــــ ــياســــ ولا غنى عن الإجراءات التدخلية التكميلية في الســــ
ــدي للمحددات الكامن ــات المثلى في الاجتماعية المراعية للتغذية للتصـ ــوءة لتغذية الأطفال لتحقيق الانخفاضـ ذهبت تقديرات   .التغذية سـ

8سـلسـلة لانسـيت للتغذية لسـنة

11
F 2013   تحقيق  بامكانهمن التغطية   %90إجراءات تدخلية تغذوية أسـاسـية إلى  10إلى أن توسـيع نطاق

ومن  .في الهزال الشديد %61تقزم وانخفاض بنسبة في ال %20في وفيات الأطفال دون الخامسة وانخفاض بنسبة  %15انخفاض بنسبة 
ــوء  ــة للتقزم في اليمن تتضـــمن سـ ــد فعالية التي تم تحديدها، ونظرًا لأن المحددات الكامنة الرئيسـ ــرة الأشـ بين الإجراءات التدخلية العشـ

يتطلب مساندة الإجراءات التدخلية ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار وتدني خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مما 
لفوليك في الفترة المحيطة ببداية االتغذية التكميلية بالحديد وحمض  )أ(  :التغذوية المحددة عالية الأثر والمستندة إلى الشواهد التالية

الوقاية من سوء التغذية   )هـ( ن أ؛ والتغذية التكميلية بفيتامي )د(التغذية التكميلية الم�ئمة؛   )ج(تشجيع الرضاعة الطبيعية؛   )ب(الحمل؛ 
 

  . (مجلة النسيت) 2013بالك وآخرون  10
، وفريق دراسة تغذية وآر يوايماكغريغور، وجيه كاتز، وآر مارتوريل، -بالك، آر إي، ويس جي فيكتوريا، وإس بي ووكر، وزد أيه بوتا، وبي كريستيان، وإم دي أونيس، وإم إزاتي، وإس غرانثام  11

   .51-427: 382. "نقص التغذية وزيادة الوزن لدى األمهات واألطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل". مجلة النسيت 2013األمهات واألطفال.  
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وفي الوقت نفســـه، تنفيذ إجراءات أســـاســـية في الســـياســـات الاجتماعية ومتعددة القطاعات مراعية للتغذية  . وتدبيرهما الع�جيالحاد 
  .لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز الخدمات الصحية

 التوقعات تشـير .الإنسـانية المسـاعدة  اسـتقرار عدم بسـبب تفاقمت والتي اليمن في  التغذية سـوءل الرئيس و المحركه الصـراع يزال لا       
ــوء التغذية زيادة إلى 2022 لعام ــول توقفحيث  أمده طال الذي للنزاع  نتيجة حرجة في معدلات سـ  مما تقريًبا العامة الخدمات إلى الوصـ
 التعليم مثل الخدمات من وغيرها المياه، إلى الوصـول كفاية وعدم  صـحية،ال الخدمات إلى الوصـول وضـعف الرواتب، خفض /تأخير إلى أدى

  وهي .الأبعاد  ومتعددة معّقدة أسـباب هي التغذية لـسوء والمباشـرة والكامنة  الأسـاسـية الأسـباب وبالتالي فإن 9F12.ذلك إلى وما والطاقة،
 .تشمل العوامل الاجتماعية والاقتصادية

 اليمن في  التغذية  سوء   انتشار في  المساهمة الاجتماعية العوامل
 ة،الأسـرو الفردعلى مسـتوى    المباشـرة المسـاهمة في انتشـار حالات سـوء التغذيةو الأسـاسـية هناك العديد من العوامل الاجتماعية       

 :التالينوردها على النحو 
ــار الأمراض المعدية         ــول  معدلات الأمراض المعديةن ارتفاع م اليمنتعاني  :ارتفاع معدلات انتشــــ على  ومحدودية فرص الحصــــ

فعلى المستوى  الأطفال،شيوعا الذي يتسبب في سوء التغذية الحاد بين  الأسباب أكثر أحد، والذي يعد  الأسرو طفالالخدمات الصحية ل�
 .10F13 من الم�ريا %)43(أطفال  5من كل  2 يبينما يعان، من الإسهال %)59( أطفال 5 كلمن  أطفال 3يعاني  الوطني

في كافة المناطق في   مثل التهاب الجهاز التنفســي الحادالموســمية  الأمراضالمعدية وخاصــة الكوليرا و الأمراضكما يعتبر انتشــار        
الـصادر  2019وطبقا لمؤشـرات تقرير حالة الطفل في العالم لعام  .اع حالات سـوء التغذيةالأسـاسـية والمباشـرة في ارتفمن العوامل  اليمن

ســـــبب تدني الرعاية الصـــــحية ب الأطفاليمكن أن ينشـــــأ فيها  اكن خطورة في العالمالأم أكثرمن  واحدةتعد   اليمنفإن   فـســــ نيواليعن 
الع�ج  للفحص أو طبي مرفق أو الرعاية  مـقدم إلى ذواالأطـفال دون الـخامســــــة في اليمن الذين ُأخـ أن  )8( حـيث يبين الشـــــــكل ل�طـفال

وتنخفض  .في أـقل البـلدان نمواً  %51في الـعالم و %68مـقارـنة مع  %34ن رـئة يشــــــكلوهرت عليهم أعراض الـعدوى في ذات الواـلذين ظ
 اليمنفي  %25 إلىم أعراض الإسهال عليهالع�ج الذين ظهرت   للفحص أو طبي مرفق أو الرعاية مقدم إلى الذين أخذوا الأطفالنسبة 

 أو الرعاية مقدم إلى ذواالأطفال الذين أخكذلك تقل نســبة  .التواليلم وأقل البلدان نموا على على مســتوى العا %42و %44  مقارنة مع
العـالم وأـقل البـلدان  في %57و %67في اليمن مقـارـنة مع  %33إلى م أعراض الم�رـيا عليهالع�ج اـلذين ظهرت  للفحص أو طبي مرفق
    .نمواً 

 الرعاية أو مرفق طبي للفحص أو العالج دون سن الخامسة أخذوا إلى مقدم   الذ�ن  األطفال : )8شكل ( 
 (%)  العدوى؛ والذ�ن تظهر عليهم أعراض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
السـعال ( :الرئوي الالتهاب أعراض  عليهم تظهر الذين الخامسـة سـن  دون الأطفال من المئوية النسـبة :الحادة  التنفسـية العدوى أعراض  عليهم  تظهر الذين الأطفال  :الرئة ذات

 ..الع�ج أو للفحص طبي مرفق أو الرعاية مقدم إلى أخذوا والذين )الصدر في مشكلة بسبب التنفس صعوبة أو السريع  والتنفس
أكياس  ( فموية إماهة أم�ح وتلقوا  بالإسـهال أصـيبوا الذين الخامسـة سـن  دون الأطفال من المئوية النسـبة ):ORS( الفموية الإماهة أم�ح  باسـتخدامالإسـهال   ع�ج  :الاسـهال

 ).فموية إماهة أم�ح تحتوي سوائل عبوات أو فموية إماهة أم�ح على تحتوي
 أو للفحص  طبي مرفق  أو الرعاية مقدم  إلى وأخذوا بالحمى أصــيبوا الذين الخامســة ســن  دون الأطفال من المئوية النســبة :بالحمى المصــابين ل�طفال الطبية الرعاية  :الم�ريا

تثنى  .الع�ج  الصــيدليات  اســُتثنيت الم�ريا، فيها تســتوطن لا التي خصــوصــاً   البلدان،  بعض وفي  .التقليديون والمعالجون والدكاكين التجارية والمح�ت الأدوية، بائعو  ذلك من يســُ
 .الحسابات من أيضاً 

 .UNICEF, 2019.The State of the World’s Children 2019, Children, food and nutrition: Growing well in a changing world. TABLE 4. P 207المصدر:  
8Gk6Ff8P76-latfl-lmslh-taaml-aghthy-mnthomt-km-nutrition/index.html#group-2019-children-worlds-the-of-https://features.unicef.org/ar/state 

 
12 2022.  Mar 2022December  -May 2022 and Projection for June  -IPC, Yemen: Acute Malnutrition Situation January.-analysis/details-country-https://www.ipcinfo.org/ipc 

map/en/c/1155480/?iso3=YEM 
 . 2021 ابريل  13 والتغذية، الغذائي لألمن  المتكامل  المرحيل التصنيف عن  مقتطفات اليمن  من  مستخرج 13
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https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
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تصــل مســتويات الحد الأدنى  .يعد عامً� رئيســًا في الإصــابة بســوء التغذية :تدني جودة وكمية اســته�ك الغذاء بين الأطفال       
ــتوى الوطني %45للتنوع الغذائي إلى أقل من  11Fعلى المسـ

ــر 14 ــتويات كفاية العناصـ ــير إلى انخفاض مسـ الغذائية في اســـته�ك ، مما يشـ
 .الأطفال للطعام

أشــهر  6ُتظهر الرضــاعة الطبيعية الحصــرية بين الرضــع دون ســن  :الممارســات غير الســليمة لتغذية الرضــع والأطفال الصــغار       
ــل إلى  ــة للغاية تصـــ ــحة العالمية 15معدلات منخفضـــ والتي تقدر بنحو  2025٪ والتي لا تزال متخلفة عن الأهداف العالمية لمنظمة الصـــ

ثل الممارســات والمســتويات العالية من مما يشــير إلى وجود روابط ســببية بين الرضــاعة الطبيعية دون المســتوى الأم ).على الأقل 50%(
 12F15 .سوء التغذية الحاد والمزمن

 رئيســـــــاً يـعد ـعامً�  :الـحاد الـغذائي اـلأمن انـعدام مســــــتوـيات ارتـفاع       
من  %54أن  إلىالتقديرات  تشـــير حيث الحاد اليمن  التغذية ســـوءفي  يســـاهم

ــكان في  ــديد الغذائي الحاد الأمن  انعدام من يعانون اليمنالســــ   المرحلة( الشــــ
ــنيف المرحليوفق ، )IPC الثالثة وما فوق مارس  المتكامل ل�من الغذائي التصـ

وـعدم كفـاـية الغـذاء  اـلأســــــروذـلك نتيجـة انعـدام نظم ـغذائـية جـيدة ـلدى  .2022
ــات الغذائية ــوء الممارســـ ــخص مليون 17.4حيث يعتمد    وســـ  وما 3 المرحلة( شـــ

ــنيف من فوقها ــاعدات  على )IPCالمرحلي  التصـــ ــانيةالمســـ مارس  حتى الإنســـ
ا 19 إلى الـعدد ارتـفاع ومن المتوقع ،2022   يونيو حتى ديســــــمبر من ـبدًءا مليوـنً
2022.   
شخص يواجهون  31,000الجوع عامل مهم ومصدر القلق الخطير حيث يوجد         

ــديد  ــتويات الجوع الشـــ ، ويرتفع هذا العدد إلى  حالياً  )كارثة 5المرحلة  IPC(مســـ
ــوء التغذية  .16م2022بحلول يونيو   000161, ــاهم في تدهور معدل ســـ مما يســـ

 .الغذائي الأمن وانعدام التغذية سوءفقد لوحظ ارتباط قوي بين  .في اليمن
تحديات  اليمنفي  تواجه نسـبة كبيرة من السـكان  :صـعوبة الحصـول على خدمات الصـحة والتغذية والمياه والنظافة الصـحية       

من السكان تحديات كبيرة  %80من  أكثرمن المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه  %50 تعمل فقطفي الحصول على الرعاية الصحية،  
نقص الموارد البشــرية والمعدات والمســتلزمات حجر عثرة في ســبيل تقديم  وُيَعدُّ   .الحصــول على الغذاء وعلى خدمات الرعاية الصــحية في

ضــــعف إدارة قطاع الرعاية   إلىتفاقم التحديات الصــــحية، كما أفضــــى  إلىع�وة على ذلك، فقد أدى الصــــراع  .خدمات الرعاية الصــــحية
1417.الصـحية

F   يقدر أن  حيث   د من التدهور في حالتهم الغذائيةبسـوء التغذية والمزي الإصـابةمعرضـون بشـكل متزايد لخطر  طفالالألذلك، فإن
ــن الإنجاب، وم�يين  5 ــعمليون  1.7امرأة وفتاة في سـ ــحة الإنجابية،  إلى، لديهن وصـــول محدود أو معدوم امرأة حامل ومرضـ خدمات الصـ

ا حـية وـلادة 000100, لـكل وـفاة ـحاـلة 385   ـهاتاـلأم وفـيات مـعدل ـباـلإضـــــــاـفة إلى ارتـفاع   في  مـعدل أعلى وهو ،2015 ـعام لتـقديرات وفـقً
 15F18.العربية المنطقة

 اليمن   في األم  صحة  خدمات  : )10شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )UNFPA(صندوق الامم المتحدة للسكان  :المصدر

 
 المصدر السابق. 14
15areas/nutrition.html-http://www.emro.who.int/yemen/priority, WHO, Yemen: Nutrition Surveillance Feb 2022 
16 -analysis/details-country-https://www.ipcinfo.org/ipc December 2022.  Mar 2022. -May 2022 and Projection for June  -IPC, Yemen: Acute Malnutrition Situation January

map/en/c/1155480/?iso3=YEM 
 note-policy-yemen-in-sector-https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/health . 2021/09/14مذكرة سياسات.  -البنك الدويل، قطاع الصحة في اليمن  17
18 https://yemen.unfpa.org/en/node/22535 UNFAP, Sexual and Reproductive Health. 
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ــع حيث أعيد تخصـــيص ما يقرب من  COVID-19وأدى وباء          من النظام الصـــحي العامل لمواجهة جائحة كورونا  %15إلى تفاقم الوضـ
(COVID-19) فقط من المرافق الصــــــحية العاملة خدمات صــــــحة الأم والطفل بســــــبب نقص الأدوية الأســــــاســــــية والإمدادات  %20، توفر
ــــ د ســــ لا يوج ن،ــــ ن المتخصصيــــ والموظفي ـــ أقل من نصف الحد الأدنى لمعيار منظمة الصح -شخص   10,000ل عاملين صحيين لك 10وى  ــــ ة ــــ
 16F19.مديرية في اليمن ليس لديها أطباء 333من أصل  67و -العالمية 

 على مستوى المحافظات   التغذية  سوء   انتشار في  المساهمة الاجتماعية العوامل
 الغذائي الأمن  – الأمراض  –  الغذائية  الحصص  نقص( :شملت  عوامل خمسة وهي  ،التغذية لسوء المساهمة العوامل )2(يبين الجدول         

 المتكامل المرحلي التصنيف بتقرير وردت والتي ،)المناسبة الصحية البيئة  وانعدام  الصحية  الخدمات نقص  – الأطفال  رعاية خدمات  قصور –
  المسـاهم والعامل محافظات مسـتوى على التغذية سـوء في المسـاهمة العوامل تصـنيف تم حيث )م2021 لعام ديسـمبر – يناير( :للفترة

 .الأزرق الفاتح باللون إليه ويشار التغذية لسوء الثانوي المساهم والعامل ،الأزرق الداكن باللون إليه ويشار التغذية لسوء الرئيس

 ) 2021مارس   - 2020ينا�ر (لعوامل المساهمة لسوء التغذية الحاد حسب المحافظات للفترة ا  :)2جدول ( 
 نقص الخدمات   قصور خدمات رعاية األطفال  األمن الغذائي  األمراض  نقص الحصص الغذائية  المحافظة

      تعز

      سقطرى 

      شبوة

      مأرب 

      لحج

      حرضموت 

      المهرة

      الجوف

      الحديدة

      الضالع

      البيضاء 

      عدن

      أبني 

      ريمة

      إب 

      صنعاء

      صعدة

      حجة

      ذمار 

      عمران 

      المحويت 

 عامل مساهم ثانوي                                            عامل مساهم رئييس                                                                                              

 . 2021فرباير   -2021مارس -2020ينايرللفرتة  -IPC -المتكامل لألمن الغذائي المرحيلالمصدر: التصنيف 

 

  :ومن خ�ل التحليل للمربعات وتوزيع العوامل المساهمة على مستوى المحافظات تبين ما يلي
 الأمن – الأمراض -–نقص الحصـــص الغذائية ( :التي تعاني منه يتمحور في الأســـاســـيمعظم محافظات الجمهورية كان العامل  •

، بينما ســقطرى وحضــرموت والمهرة وصــعده وعمران تلك العوامل المســاهمة كعامل )طفالالأالغذائي وقصــور خدمات رعاية 
  .ثانوي

 –الغذائي  الأمن – الغذائية  الحصـص بنقص(في سـوء التغذية الممثل  الأسـاسـي العامل  سـاهم )لحج – مأرب – شـبوة(منطقة  •
  .نقص الخدمات الصحية وانعدام البيئة الصحية المناسبة، بينما ساهم العامل الثانوي في بنود )الأطفال رعاية خدمات قصور

ن معظم محافظات الجمهورية كان العامل المســـــاهم الثانوي في ســـــوء التغذية هو نقص الخدمات الصـــــحية وانعدام ألوحظ  •
 ).حجه – صعده – صنعاء – الضالع –بوة ش( :البيئة الصحية المناسبة عدا

 ).المهرة – سقطرى(لمحافظات عدا ا أغلبفي  أساسيكعامل  الأمراضتتركز  •
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يمثل سوء التغذية تحديا خطيرا من تحديات التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي وتعتبر العوامل الاقتصادية من أهم العوامل        
   .ومنها اليمنالمسببة لانتشار هذه الظاهرة خاصة في الدول النامية أو ذات الدخل المنخفض  الرئيسة

 ية تساهم في تفاقم سوء التغذ الفقر ارتفاع معدلات 
  إلىتؤدي بدورها   ماليةقيود  إلى الفقريؤدي  والطعام، بجودة تناول  أضــــــراريســــــاهم في تفاقم ســــــوء التغذية من خ�ل ال الفقر       

17Fة رخيصــة الثمنأســاســياســته�ك أغذية 

 ســوء التغذية،  لانتشــار رئيس كســبب المدقع للفقر تشــير ما دائماوالتقارير  العلمية فالأبحاث  .20
ــوء م فإن معدلات2019العالم لعام  أطفالطبقا لتقرير حالة  اليمن للحالة في وبالنظر ــر التقزم(  التغذية ســ  أطفالبين  اليمنفي  )مؤشــ

ــ  %59 إلىيصـل  )من السـكان %20أفقر ( الفقيرةالطبقات  في الطبقات  الأطفالبين  %26وهو مسـتوى مرتفع وبشـكل كبير مقارنة بــــــ
والفئات  الفئات الفقيرةأن فارق انتشـار سـوء التغذية بين  إلىوهذا يشـير  ،)3( كما يوضـح ذلك الجدول ).سـكانمن ال %20أغنى (الغنية 

نقطة  14يرتفع بفارق   اليمنفي  الفقيرة الفئات أطفالومن ناحية أخرى، فإن انتشار سوء التغذية بين   .نقطة مئوية 33 إلىالغنية يصل 
التغذية يتجذر بين  فســــــوء 18F21.%45على المســــــتوى العالمي وأقل البلدان نموًا عند  %)20أفقر ( ةالفئات الفقيرفي  الأطفالمئوية عن 

 .للغاية متدنية دخل مستويات ظل في اليمنفي  مقنع سبب المدقع الفقر مما يعني أن اليمن، في الفقراء أطفال

  (%)  ؛ للسكان االقتصادية    الفئةسنوات حسب    4- 0األطفال بعمر ما قبل المدرسة  �ين  مؤشر التقزم   :)3جدول ( 
 %20أغىن  %20أفقر  كل األطفال 

يمن   %26 %59 %46 ال

 %22 %45 %32 أقل البلدان نموًا 

 %20 %45 %22 العالم 

 .  223. التغذية: األطفال بعمر ما قبل المدرسة وعمر المدرسة والنساء واألرس المعيشية. ص 8، األطفال والغذاء والتغذية. نيويورك. الجدول 2019، تقرير حالة أطفال العالم 2019المصدر: اليونيسف، 

على تحقيق أهداف التنمية  اليمنتقييم تأثير الحرب في " يالإنمائالمتحدة  الأممبرنامج  وفقا لدراسـة التوقعات المسـتقبلية وتشـير        
  2022بحلول   اليمنن يعاني أوتوقع التقرير  .قر بلد في العامكأف اليمنفســتصــنف  2022حتى  اليمناســتمرت الحرب في  إذا "المســتدامة

حدة وتيرتها مع   زادتهي عوامل هيكلية مزمنة  اليمنفي  الفقرأن عوامل تفشـي وتسـارع انتشـار كما  19F22.فجوة فقر في العالم أكبرمن 
ارتفاع ســعر الصــرف وتدهور القيمة الشــرائية على المســتوى الوطني   إلى أدتنتيجة التداعيات التي  اليمناســتمرار الحرب والصــراع في 

202014Fمقارنة مع العام  %478بنســبة  2021نهاية 

  ،الفقرفي معدلات   الأســرمزيد من انزلاق  إلىيؤدي  الاقتصــادية الأنشــطةوانكماش  23
 ،تمتد لأجيال  آثار ضـــارة على معدلات ســـوء التغذية الفقراءترتب على تلك الصـــدمات التي تعصـــف ب .كوارث التغيرات المناخية أضـــراروكذا 

 .الصغار الأطفالفي تزايد معدلات سوء التغذية لدى  رالفقسبب الصراعات والحرب في اليمن حيث ت وهو ما حدث خ�ل استمرار فترات

 اليمن  في   الأطفال  بين للفرد يفاقم معدلات سوء التغذية   الإجماليانكماش الناتج المحلي 
 الأطفال هزال في كبيرة بزيادات يرتبط الإجمالي الدخل من الفرد  نصــيب في الانخفاض أن إلىالدراســات القياســية   تشــير العديد من       

ــدمات حيث تؤدي ــادية  الصـــ ــلبية الاقتصـــ ــديدة الســـ ــكل الغذائي الأمن وانعدام الفقر زيادة إلى الشـــ ى إحد كبير، فقد أظهرت نتائج  بشـــ
  %22-14بنـسبة  الـشديد أو المعتدل الهزال انتـشار في يزيد ردفــــــــ القومي لل الدخل في %10 بنـسبة الـسنوي الانخفاض أن إلىالدراسـات 

 الآثارفإن  وبالتالي  21F24.الواحد للفرد الإجمالي القومي الدخل الصـلة في ذات الخسـائر سـنوات بسـبب 5 عن أعمارهم تقل الذين الأطفال بين
وهو ما يوفر فهما واضــحا   .طفالل� الغذائي التنوع التغذية وتقليل بســوء الإصــابة مخاطر من النمو الاقتصــادي تزيد لصــدمات  التغذوية
 الاقتصـادي النمو آثار  تقييم على الفقرو التنمية  بقضـية المنشـغلين تركيز فقد انصـب  ،ذيةلليونيسـف لسـوء التغالمنهجي  الإطارمن خ�ل 

ــتويات على ــرات مع ،الفقر  بخط مقارنة فرد إنفاق  بحجم يقاس والذي المادي، الفقر مســــ ــوء  مؤشــــ وعلى هذا  .الأطفال عند التغذية  ســــ
 الفرد دخل انكماش فمع  الغامضـة، بالع�قة ليسـت الأطفال عند  التغذية وسـوء الفرد دخل  متوسـط نمو  بين الع�قة الأسـاس فإن حقيقة

ــور من اليمن في ــراء على المواطن قدرة  تدهور أن  المتصـ ــرورية  الغذائية احتياجاته شـ ــليمة،   لتغذية الضـ  انكماش فقد تزامن وبالتاليسـ
 الأطفال بين  التغذية سوء معدلات في ارتفاع 2021و 2010 بين الفترة في %8.5- نحو  متوسطة بلغ للفرد والذي الإجمالي المحلي الناتج
   %.13بنحو 

 
20 wasting-child-and-shocks-https://www.ifpri.org/publication/economic DEREK D. HEADEY AND MARIE T. RUEL, Economic shocks and child wasting. IFPRI DISCUSSION PAPER, 2020 
 .   223فال بعمر ما قبل المدرسة وعمر المدرسة والنساء واألرس المعيشية. ص . التغذية: األط8، األطفال والغذاء والتغذية. نيويورك. الجدول 2019، تقرير حالة أطفال العالم 2019اليونيسف،  21
22 SDGs.html-yemen-in-development-on-war--of-impact-the-https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing 
 . 2022غذية والزراعة الفاو، يناير منظمة اال 23

YzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMw
UzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2 

24 -and-shocks-https://www.ifpri.org/publication/economic DEREK D. HEADEY AND MARIE T. RUEL, Economic shocks and child wasting. IFPRI DISCUSSION PAPER, 2020
wasting-child 

  الأبعاد والعوامل الاقتصادية المساهمة في سوء التغذية :رابعاً 

https://www.ifpri.org/publication/economic-shocks-and-child-wasting
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
https://www.ifpri.org/publication/economic-shocks-and-child-wasting
https://www.ifpri.org/publication/economic-shocks-and-child-wasting
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 اليمن المحلي اإلجمالي للفرد، باألسعار الجا��ة (دوالر أم��كي) في  النا�ج : )11( شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .nd Subjects (imf.org)Report for Selected Countries aIMF, World Economic Outlook Database, Oct 2021المصدر: 

   اليمن في   الأبعاد متعدد  الفقر التي تعاني من  الأسرتفاقم سبل كسب العيش وارتفاع نسبة 
ــبل العيش        ــكل ســـ 22Fتشـــ

ــرحتمي به ت خط الدفاع الأول الذي  25 ــر التكلفة التي يتكبدها  والحروبفي ظل النزاعات  الأســـ حيث لا تقتصـــ
الممتلكات فقط، وإنما تهدد على نحو كبير ســبل كســب العيش ومســتقبل المعيشــة، وما يســتتبعه المجتمع جراء النزاعات على الأرواح و

جانب انخفاض قدرتهم على   إلى القصــــيرفي الأجل  الأســــرذلك من التزايد في مواطن الضــــعف الاقتصــــادي والاجتماعي لعدد كبير من 
 .مواجهة الصدمات في المستقبل

بصــورة مزمنة  الأبعادمتعدد   الفقرية التي تعاني من اليمن الأســرفقد ارتفعت نســبة  مقلقة،والاقتصــادية  الإنســانيةأصــبحت الأوضــاع        
F.232021عام  %51.4من نصـف السـكان  أكثر إلىلتصـل  2018عام  %46.3 إلى 2014عام  %23.9حيث ارتفعت من 

حيث تضـررت سـبل العيش  26
مدخراتها وأصـبحت تواجه  الأسـرير بفعل تداعيات الحرب الجارية، واسـتنفدت معظم  حد كب إلىومصـادر الدخل في القطاعين الخاص والعام 

التكيف  آلياتاتباع  إلى الأســر، اضــطر عدد متزايد من وبالتالي .الأســاســيةالغذاء والخدمات الاجتماعية  إلىفي الوصــول  عاليةصــعوبات 
تداعيات الحرب  إلىيعود ذلك  .لأصــــول الإنتاجية والماشــــية والأثاثوبيع المنازل والأراضــــي وا الأغذيةالحد من اســــته�ك   :الســــلبية مثل

الأســاســية وتداعيات الجارية وما رافقها من أزمات وفي مقدمتها حدوث انكماش اقتصــادي حاد وتصــاعد الأســعار وانهيار في الخدمات 
 .سعر الصرف وأزمة الوقودأزمة 
ــبل العيش دفع بالم�يين من تدهور          ــاعدات  إلى اليمنيينسـ ــانيةالاعتماد على المسـ ــلبية الإنسـ ــتراتيجيات المواجهة السـ حيث  أو اسـ

اســـتنزاف الأصـــول الطويلة،  إلىتؤدي اســـتراتيجيات التكيف القائمة للحصـــول على الغذاء وعلى ســـبل العيش اســـتجابة لعوامل الإجهاد 
 ،الأغذيةالتصــدي المترابطة لمواجهة عدم القدرة على الوصــول للغذاء وارتفاع أســعار   آلياتعدد من  ينخرط الســكان المعرضــون للتأثر في

بأنهم باتوا يتناولون قدرًا  %55من النصـف  أكثرأفاد  .المسـتهلكة من حيث كميتها ونوعيتها الأغذيةالمعتاد في تغيير  الفعلويتمثل رد 
المدرســية المباشــرة وغير المباشــرة  التكاليفوتشــكل  .بأنهم يشــترون أغذية أقل ثمناً   منهم % 39من الطعام أقل من الماضــي، وأفاد 

الإنتاجية أو  الأنشــطةيتركون المدرســة إما لمســاعدة أســرهم في  الأطفالف ،ةالأســرعائقًا متناميًا عندما تنخفض القدرة الشــرائية لدى 
 24F27.على معدلات الانقطاع عن المدرسة الأغذيةما يفيد بتأثير ارتفاع أسعار  .للدخول في معمعة العمل المدر للدخل

 تدني تعليم الأم وسوء التغذية بين الأطفال  
ــوء معدلات ُتعتبر        ــتوياتها عن من ث�ثة أضـــعاف أكثرب أعلى ياتالأم هاتالأم أطفال بين )التقزم( التغذية سـ  هاتالأم أطفال بين مسـ

ـيات من التقزم اـلأمهـات اـلأم أطـفالمن نصــــــف  أكثرويـعاني  .ـثانوي تعليمهن يداـلأمهـات ال�تي لـ عن  وبمرتين تعليم ـعالٍ  ـلديهن ال�تي
 ال�تي لديهن تعليم عاٍل،الأمهات  أطفالبين   %16.3 إلى صـلي ل�م تنخفض معدلات التقزم لتالتعليمبينما يرتفع السـلم  %57.9سـبة بن

 لديهن ال�تي هاتالأم أطفال بين مســتوياتها عن أعلى بمرتين ياتالأم هاتالأم أطفال  بين )الهزال(  التغذية ســوء في المقابل معدلات
    .العالي تعليمالهات ذوات الأم أطفالبين  %7.2مقابل  %17يات الذين يعانون من الهزال الأمهات الأم أطفالحيث تبلغ نسبة  عالٍ  تعليم

 
الحياة. انظر: تنمية سبل العيش في سوريا، مركز عمران  قيد عىل والبقاء األساسية احتياجاتهم لمقابلة الناس يستخدمها اليت واالسرتاتيجيات واألصول القدرات  "بأنها العيش سبل  تعرف 25

 . 4.ص  2015للدراسات االسرتاتيجيات، ديسمرب 
26 MPI-http://hdr.undp.org/en/2021 UNDP, The 2021 Global Multidimensional Poverty Index (MPI). 
27 State of Food Insecurity in Yemen based on the Emergency Food Security and Nutrition Assessment (EFSNA), April 2017 -Yemen  

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp291809_0.pdf 
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) %(التغري السنوي للناتج المحيل اإلجمايل للفرد   

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/weo-report?c=474,&s=NGDP_R,NGDP_RPCH,NGDP,NGDPD,PPPGDP,NGDP_D,NGDPRPC,NGDPRPPPPC,NGDPPC,NGDPDPC,PPPPC,PPPSH,PPPEX,NID_NGDP,NGSD_NGDP,PCPI,PCPIPCH,PCPIE,PCPIEPCH,TM_RPCH,TMG_RPCH,TX_RPCH,TXG_RPCH,LP,GGR,GGR_NGDP,GGX,GGX_NGDP,GGXCNL,GGXCNL_NGDP,GGXONLB,GGXONLB_NGDP,GGXWDN,GGXWDN_NGDP,GGXWDG,GGXWDG_NGDP,NGDP_FY,BCA,BCA_NGDPD,&sy=2002&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
http://hdr.undp.org/en/2021-MPI
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp291809_0.pdf


 

 

 م 2022 – فرباير ) 69العدد (

     

 ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمنجدالمست

13 

 تعليم األم وا�تشار سوء التغذية �ين األطفال (التقزم، الهزال)  : )12شكل ( 
 ) %( ؛ اليمنالخامسة) في   سن   دون  لألطفال   المئوية (النسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Wasting (Survey Estimates) , April 2021, New Yorkالمصدر:  

 

وتؤكد التحلي�ت الأخيرة في بنغ�ديش والهـند على    ،أطـفالا أفضــــــل تـغذيةتمكـنا  أكثرهات المتعلـمات والـ الأممن ناحـية أخرى، تنـجب         
ووجد أيضا أن  ،أطفالها يتمتعون بصحة غذائية أفضلالشواهد والأدلة التي أثبتت أنه حينما تشارك المرأة في صناعة القرار بالمنزل، فإن 

2528.أصحاء أطفالي قدرتها على إنجاب ومن ثم ف يؤثر بشكل سلبي في وضعها الغذائيي الأسرتعرض المرأة ل�ساءة وإذعانها للعنف 
F 

 

 

 

 العملفضــــــً� عن تدني  ،المســــــتقبل في العمل فرص من ويقلل الكاملة  إمكاناتهم إلى الوصــــــول من الناس يحرم  التغذية ســــــوء       
   .المحلي الاقتصاد في سهاموالإ

 

 الآثار على التعليم والإنتاجية والفقر 
لذاكرة العاملة البصــرية أن الطفل الذي يعاني من ســوء التغذية المزمن يكون عرضــة لضــعف ا إلىتشــير الدراســات التي تم إجراؤها        

الذين يتغذون بشـــكل كاٍف  الأطفالفي حين أن  ، وقصـــوًرا في أداء الوظائف التنفيذيةلانتباه والتركيزواجه صـــعوبة في ا، ويوالســـمعية
  إلى، ُيعتقـد أن اـلاخت�ف في الوظيفـة يرجع ومن ثم .يقـدمون ذاكرة عمـل جـيدة وانتقـائـية اـلاهتمـام وكـذـلك الوظـائف التنفـيذـية الجـيدة

ــعف وظائفهمالذين يعان الأطفالص الجبهي بين لفاتأخر نمو  ــبب في ضـــ  تعليمهذا التأثير له تأثير قوي على  .ون من التقزم، مما يتســـ
الطفل للصـــــفوف أو الانقطاع  إعادة احتماليةكما أنه يزيد من  .والأداء في المدرســـــة الطفل من خ�ل الحد من قدرة الطفل على التعلم

 26F29.ي منخفض في النهايةتعليمعن المدرسة وحصوله على مستوى 

المصـــابون بســـوء  الأطفالو .حتى قبل أن يولدوا الأطفالتســـبب التقزم الناجم عن ســـوء التغذية في تدمير مســـتقبل الكثير من وي       
مبكرا بالمقارنة بأقرانهم ممن هم أفضـــــل تغذية، مما يحد من فرص  التعليمعرضـــــة للفشـــــل في الدراســـــة والتســـــرب من  أكثرالتغذية  

إلى أن اليمن سـجلت المرتبة   2021يظهر مؤشـر نهاية الطفولة لعام  27F30.يد احتمال عيشـهم في أسـر فقيرةوتزا مكاسـبهم في المسـتقبل
في وقت مبكرا جدا، وتشـمل الأسـباب   انتهتدولة في المؤشـر، وهي مرتبة متدنية تعني أن الطفولة في جميع اليمن  186من بين  162

مما يكشــف الحاجة الملحة إلى توفير اســتثمارات واســعة لإنقاذ    28F31.التعليم ياتمســتو  انخفاض مع ســوء التغذية واعت�ل الصــحة :الرئيســة
 .الأطفال في اليمن من الآثار المترتبة على انتشار سوء التغذية

 

 

 
28 WORLD BANK, Helping India Combat Persistently High Rates of Malnutrition. May 13, 2013. 

malnutrition-of-rates-high-persistently-combat-india-https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/13/helping 
29 . Indep Study Proj Collect .he cognitive effects of chronic malnutrition and environment on working memory and executive function in childrenT Morgan KE.

https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2053 20532015; 
30 poverty-face-https://blogs.worldbank.org/voices/stunting Stunting: The Face of Poverty, SRI MULYANI INDRAWATI|JUNE 06, 2013 
31 report.pdf-childhood-global-https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/2021 Save the Children, GLOBAL CHILDHOOD REPORT 2021 

آثار سوء التغذية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في   :خامساً 
 )التكلفة الاقتصادية(اليمن 

16.3

34.1

52.1
57.9

7.210.715.717.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

بدون تعليمتعليم ابتدائيتعليم ثانويتعليم عايل

%التقزم  %الهزال 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/13/helping-india-combat-persistently-high-rates-of-malnutrition
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2053
https://blogs.worldbank.org/voices/stunting-face-poverty
https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/2021-global-childhood-report.pdf
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 2021سوء التغذية ومؤشر نهاية الطفولة لعام  : )13شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  report.pdf-childhood-global-https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/2021 2021Save the Children, GLOBAL CHILDHOOD REPORTالمصدر: 

 من  متدنية مـستويات على  التغذية سـوء من يعانون الذين الأطفال  معظم يحـصل حيث الإنـسان إنتاجية على سـلباً  التغذية سـوء يؤثرو       
 انخفاض إلى يؤدي هذا .الكســب على  قدرتهم من يقلل مما  جيدة، وظائف على  الحصــول في وفرصــهم  قدرتهم على يؤثر مما  ،التعليم

وفق مؤشــــــر نهـاـية  لليمن الـإجمـالي المحلي النـاتج من %3.4 يعـادل مـا اليمن الـإنتـاجيـة فقـدان يكلف .العـاملـة القوى وقوة عـدد في
29.2017Fالطفولة تقرير 

32    

، في  الب�د في الفقر تعميق إلى أدى مما ،التكاليف وتكبد الإنتاجية،  وانخفاض  التغذية، لسوء المدى طويلة العواقب اليمن تواجهو       
 .ظل استمرار الصراع والحرب

 الصحة الآثار على 
ــحي العالمي الكبير        ــوء التغذية هو العبء الصــ 30Fســ

ــكل رئيس .33 ــة أولئك الذين تقل أعمارهم عن   إنه يؤثر بشــ ــكان وخاصــ   5على الســ
31Fسنوات لأن التغذية الكافية أمر حيوي لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحيح

34.   

ا يديز بل فحسـب الطفل وفاة خطر من  التغذية سـوء يزيد لاوفي اليمن           حالات من الأطفال يعاني حيث الحركة ضـعف معدل من أيضـً
ــبي الأنبوب وعيوب العمى  :مثل النوعية، المغذيات نقص عن ناتجة مختلفة وأمراض  وليكالف وحمض أ فيتامين نقص عن تنتج التي العصــــ

ــير .التوالي على ــوء من يعانون الذين الأطفال وع�ج إدارة أن إلى البلدان من  العديد من الم�حظات تشـــ  المرتبطة الأمراضو  التغذية ســـ
 من الوقاية من تكلفة أكثر الوزن في حاد نقص من يعاني طفل ع�ج إن .الصـــــحي النظام على المتكررة التكاليف من عبًئا تشـــــكل  بهم
ــاعف  التغذية نقص ــاحبة الأمراض وجود مع العبء ويتضــ ــةً  الحالة، من معينة مرحلة كل في دائًما التكاليف هذه تزداد .المصــ  عندما خاصــ
  إعاقة على كبير  تأثير التغذية لسـوءكما هو الحال في اليمن،   .32F35.الصـحيين العاملين أو الصـحية الخدمات إلى الوصـول إلى العائ�ت تفتقر

 :مثل  الطفولة  بعدوى والتأثر للوفاة عرضــة أكثر يكون التغذية بســوء المصــاب الطفل أن إلى معلوماتال تشــير .ووفياته وأمراضــه الطفل
     .الرئوي والالتهاب والم�ريا الحصبة

 الأمراضوتفشـــي  الأطفال وانخفاض معدلات التحصـــينمســـتويات ســـوء التغذية بين  الصـــحية المرتبطة بارتفاعن تدهور الأوضـــاع إ       
ديات غير ضــرًرا مباشــًرا بصــحة الســكان، مقترًنا بتح الذي ألحقالصــراع  فضــ� عنوالطفل على وجه الخصــوص ،  الأمصــحة  أثر على الســارية

ما جعل  ،مســــتقبل الخدمات الصــــحية في اليمن حالة من عدم الاســــتقرار بشــــأنكل ذلك أدى ل، )Coved-19( امســــبوقة مثل جائحة كورون
   33F36.عرضة لمخاطر وخيمة اليمنالنظام الصحي في 

 
 .  9. ص 2017مؤرش نهاية الطفولة العالمي، تقرير  32
33sheets/detail/malnutrition-room/fact-https://www.who.int/news. WHO, Malnutrition, 9 June 2021 
34ta.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/https://da  Unicef , Malnutrition. April 2021.  
35  economic Impacts of Malnutrition Among Children in Uganda, 2019.-Adebayo Adebisi. Prevalence and Socio Yusuff

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6878600/ 
 note-policy-yemen-in-sector-https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/health .09/14/ 2021مذكرة سياسات -ي اليمن البنك الدويل، قطاع الصحة ف  36

https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/2021-global-childhood-report.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6878600/
https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/health-sector-in-yemen-policy-note
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 تكلفة الاقتصادية ال

  على البلدان قدرة  تقّوض إذ ،الأممو للمجتمعات الاقتصـادي - الاجتماعي  التطور على والإنتاجية الإمكانيات لخسـارة هائلة تبعات ثمة       
 .شك دون كبيرة والخسارة السكان وصحة والمهارات والتدريب تعليملل العامة المستويات أو ،‘البشري المال رأس’ تنمية
ــف        ــير تقرير اليونيســ ــوء المتغّير الوجه" ويشــ ــارة معدل إلى أن "2019 لعام العالم أطفال الة؛ حالتغذية لســ  امتداد على الدخل خســ

  في الاقتصــــــادية الخســــــائر أما .ثراءً  أكثرال البلدان في دولار 30,000 يتجاوز قد ولكنه طفل، لكل دولار 1,400 بلغ بالتقّزم المرتبط الحياة
ــة البلدان ــطة الدخل المنخفضــ منة، الوزن بزيادة المتعلقة الأمراض عن الناجمة الدخل والمتوســ ــُ ــتتجاوز والســ  خ�ل دولار تريليونات 7 فســ
ر التراُكمي التأثير ويبلغ .2025–2011 الفترة  3.5 حوالي  التغذية لســـــوء المختلفة أشـــــكالال عن الناشـــــئ العالمي الاقتصـــــاد على الُمقدَّ

 كلفة تصــل إذ التغذية لســوء  التصــدي في  ل�ســتثمار قوية حجة ثمةويؤكد التقرير على أن  .فرد لكل دولار 500 أو ســنويا دولار تريليونات
 ُيسـتثمر دولار كلو  .سـنوياً  طفل لكل إضـافية دولارات 8.50 الخامسـة سـن دون لالأطفا  بين التقّزم على للقضـاء العالمية الغايات تحقيق

 .بالأعباء المثقلة البلدان في دولاراً  18 حوالي تكافئ مقدرة اقتصادية عوائد يوّلد التقّزم من الحد في
وفقا لتقدير تكلفة  )14(كما يوضـــح الشـــكل ومن خ�ل هذه المنهجية يمكن تقدير التكلفة الاقتصـــادية لســـوء التغذية في اليمن        

دولار أمريكي متوسـط فاقد الدخل على مدى الحياة بسـبب التقزم لكل طفل فإن   1400سـوء التغذية في اليمن لمتوسـط الدول الفقيرة 
  والســرطان القلب ضأمراب  التغذية بســوء طفل ألف 530 بإصــابة المتعلقة الأمراض عن والناجمة اليمن في المقدرة الاقتصــادية الخســائر

ر التراُكمي التأثيرمليار دولار أمريكي، كما أن  7.5تقدر بحوالي  2030-2021 للفترة المزمنة التنفسي الجهاز وأمراض والسكري   على الُمقدَّ
 .فرد /دولار 500 أو سنوياً  دولار مليون 265 إلى التغذية لسوء المختلفة أشكالال عن الناشئ ياليمن الاقتصاد

 تقد�ر التكلفة االقتصادية لسوء التغذية في اليمن  : )14شكل ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 2019اليونيسف، الوجه المتغّري لسوء التغذية، حالة أطفال العالم لعام  إىل:استنادا : المصدر

8Gk6Ff8P76-latfl-lmslh-taaml-aghthy-homtmnt-km-nutrition/index.html#group-2019-children-worlds-the-of-https://features.unicef.org/ar/state 

 / events/ar/c/238396-https://www.fao.org/zhc/detail.  2014منظمة األغذية والزراعة، فهم التكلفة الحقيقية لسوء التغذية، 

  

 

 

 

أشكال معظم البلدان مثقلة بعدة  ا فتعلقة بالتنمية إلحاًحا وانتشارً التحديات الم  أكثرسوء التغذية من  أشكاليعد القضاء على جميع        
التي تعرض لها الاقتصــاد  ن حالة البشــر الذين يعانون الجوع وســوء التغذية التي تفاقمت بفعل ســلســلة من الأزماتإو  من ســوء التغذية

المتـحدة  اـلأمممن بين العقـبات الكبرى التي تقف في طريق اكتـمال تـقدم البـلدان الـنامـية وجميع الشــــــعوب المعنـية، مـما ـحث  الـعالمي
 المتحـدة ومن الـأمموبـدعم من  .ميثـاق تعتمـده ويكون أداة فعـالـة للحـد من ســــــوء التغـذيـة علىاتفـاق   التزام و إلىالوصــــــول  على

ا النتيـجة ـكاـنت الـخاص، والقطـاع الـمدني عوالمجتم الـمانـحة والجهـات الحكوـمات ا زخـمً  غير للتـغذـية والتزاـمات اـلأولوـية ـلإعطـاء  متزاـيًدا ـعالمـيً
  34F37.العالمية التغذية لتحسين ومؤثرة ومنسقة مسبوقة

 
وينبغي أن تعرب عن األولويات الوطنية وأن بالعمل بشأن التغذية، تقابل عمليات وضع السياسات أو آليات التنفيذ أو االستثمارات المالية. ويمكن لها أن تكون مالية أو غري مالية الزتامات  37

 تعهد بالتصدي لسوء التغذية عرب سياسات وإجراءات حازمة.تستجيب لحالة التغذية ونظم الصحة واألغذية الحالية في أي بلد. منظمة الصحة العالمية، البلدان ت

nutrition/ar/index.html-https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2014/icn2 

رى  ـــــات الأخــات الاجتماعية والقطاع ــالسياسود ـــ جه :سادساً 
   لمواجهة سوء التغذية

https://features.unicef.org/ar/state-of-the-worlds-children-2019-nutrition/index.html#group-km-mnthomt-aghthy-taaml-lmslh-latfl-8Gk6Ff8P76
https://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/238396/
https://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/238396/
https://www.fao.org/zhc/detail-events/ar/c/238396/
https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2014/icn2-nutrition/ar/index.html
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 الالتزام العالمي من أجل وضع حد لسوء التغذية  
 التغذية وسـوء الجوع  باسـتئصـال الخاص العالمي إع�نال يمثل  :1974الإع�ن العالمي الخاص باسـتئصـال الجوع وسـوء التغذية        

 القضـاءب انط�قة الالتزام العالمي ،1974 ديسـمبر/الأول كانون 17 في المؤرخ )29-د( 3348المتحدة  ل�مم العامة الجمعية قرار بمقتضـى
ــوء الجوع على  أهدافه، من ااحدو بوصــــفه الاجتماعي الميدان في والإنماء  بالتقدم الخاص المتحدة الأمم إع�ن أورده الذي  التغذية،  وســ

  البلدان من  العديد وجود إلى بالنظر  يتعين نهوإ الأمم لكافة المشتركان الهدفان هما الحالة  هذه إلى تؤدي التي الأسباب على والقضاء
 عن بمنأى لمساعدتها، وفعال عاجل دولي إجراء اتخاذ  بها الخاصة  الغذائية احتياجاتها تواجه أن كثيرة لأسباب الآن حتى  تستطيع لا التي

  ينمي لكي  التغذية وســوء الجوع من  يتحرر أن في للتصــرف، قابل غير حقاً  وطفل امرأةو رجل لكل أن على أعلن  حيث الســياســية الضــغوط
 المجتمع بلدان لكافة مشـــترك هدف  التغذية وســـوء الجوع  اســـتئصـــال فإن ولذلك ها،علي ويحافظ كام� إنماء والعقلية الجســـدية قدراته

    35F38.المساعدة على القادرة الأخرى والبلدان النمو المتقدمة البلدان منها وخاصة الدولي،
 وسوء التغذية بجميع أشكاله ي في مجال التغذية من أجل القضاء على الجوع المجتمع الدول   ماتالتزا  : )15شكل ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 https://www.albankaldawli.org/ar/topic/nutrition/overview#4  . 2021لبنك الدويل، التغذية، ا  - المصدر:   

 / https://nutritionforgrowth.org/about التغذية من أجل النمو    -

- World Bank, An Investment Framework for Nutrition: Reaching the Global Targets for Stunting, Anemia, Breastfeeding and Wasting. 2017 

- -anemia-stunting-for-targets-global-the-reaching-nutrition-for-framework-investment-orldbank.org/en/topic/nutrition/publication/anhttps://www.w

wasting-breastfeeding 
Yemen Multisectoral Nutrition Action Plan (2020-2023), March2020   -   . 

 )عـقد التـغذـية (المتـحدة للعـمل من أـجل التـغذـية   اـلأمميشـــــــكل عـقد  :2025-2016 ن أـجل التـغذـيةعقـد اـلأمم المتـحدة للعـمل م       
ــوء التغذية بجميع   ــاء على الجوع وســ ــكالطموحًا جديدًا وتوجهًا في عمل المجتمع الدولي في مجال التغذية من أجل القضــ نقص ( :هأشــ

المرتبـطة ـبالنظم  )ير المـعدـيةغ(غير الســـــــارـية  اـلأمراضوالـحد من أعـباء  )التـغذـية أو نقص المـغذـيات اـلدقيـقة أو الوزن الزاـئد أو الســــــمـنة
التغـذـية  اـلإطـاروقـد وضــــــع عقـد التغـذـية تحـت  .العمرـية الفـئاتالغـذائـية في جميع  المؤتمر  (المعـياري للمؤتمر اـلدولي الـثاني المعني ـب

  .2015م التي تم إقرارـها في ـعا 2030وخطـة التنمـية المســـــــتداـمة لـعام  2014تشــــــرين الـثاني /اـلذي انعـقد في نوفمبر )اـلدولي الـثاني
 الأمنتحســـــين  إلىلعقد التغذية في زيادة الاســـــتثمارات المكّرســـــة للتغذية وتنفيذ ســـــياســـــات وبرامج هادفة  الرئيسويكمن الهدف  

من  اً المتـحدة للعـمل من أـجل التـغذـية التزامـ  اـلأممويمـثل عـقد  .في المؤتمر اـلدولي الـثاني علـيهالمتفق  اـلإـطارالـغذائي والتـغذـية ضــــــمن 
عمل المؤتمر    إطارء بالقيام بعشــر ســنوات من التنفيذ المســتمر والمتســق للســياســات والبرامج، وفًقا لتوصــيات والتزامات الدول الأعضــا

ــتدامة لعام  ــأن التغذية وخطة التنمية المســــ ــوح الإجراءات التغذوية على أعلى   .2030الدولي الثاني بشــــ ويعمل العقد على زيادة وضــــ

 
 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية.األمم المتحدة، اإلعالن  38

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/nutrition/overview#4
https://nutritionforgrowth.org/about/
https://nutritionforgrowth.org/about/
https://nutritionforgrowth.org/about/
https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
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ون متعدد القطاعات وخلق أوجه التآزر وقياس التقدم المحرز نحو النظم الغذائية المســـــتدامة مســـــتوى وضـــــمان التنســـــيق وتعزيز التعا
وإذا كان عقد الأمم المتحدة يقر بالحاجة إلى القضاء على الجوع ومنع جميع أشكال سوء التغذية في   .الغذائي والتغذوي للجميع الأمنو

للعمل مًعا لمعالجة هذه القضــايا  الفاعلةمن الجهات  مظلة لمجموعة واســعةكغذية  جميع أنحاء العالم فإنه يوفر آلية للعمل من أجل الت
ودعت الجمعية العامة ل�مم المتحدة منظمة  .2030وغيرها من قضــــــايا التغذية الملحة من أجل تحقيق الأهداف المحددة في خطة عام 

 اـلأـغذـية، ـبالتعـاون مع برـنامج المتحـدة للعمـل من أجـل التغـذـيةاـلأمم قـيادة تنفـيذ عقـد  إلىوالزراـعة  اـلأـغذـيةالصــــــحـة العـالمـية ومنظمـة 
التنســيق   آليات، باســتخدام  ولة، وتحديد برنامج عمل وتطويرهالمتحدة للطف الأممالعالمي والصــندوق الدولي للتنمية الزراعية وصــندوق 

UNSCN ، 36.المتحدة الأمماللجنة الدائمة للتغذية التابعة لمنظومةF39 

ــاني الـــدولي المؤتمر        ــذيـــة  المعني الثـ  2014بـــالتغـ
ــوء بأن روما للتغذية  إع�نأقر  ):إع�ن روما عن التغذية(  سـ

ونقص  التغـذـية، نقص ذـلك في بمـا ه،أشــــــكـالـ  بجميع التغـذـية
 صــــــحـة على تؤثر ، ت الـدقيقـة والوزن الزائـد والبـدانـةالمغـذيـا

  البشرية التنمية على سلباً  التأثير خ�ل من ورفاههم الأشخاص
ــدـية اعـة جهـاز والعقلـية، وتقوض الجســـــ  تعّرض من وتزـيد المـن

ل�مراض الســارية وغير الســارية ويحد من قدرة البشــر   الإنســان
  اجتماعية كلفة وله الإنتاجّية، من ويحد على تحقيق إمكاناتهم

ــادية غير ذلك من أعباء كثيرة على الأفراد   ويطرح عالية واقتصـــ
شـــــــكل ـتداعـيات اقتصـــــــادـية وياـلأســــــر والمجتمـعات واـلدول و

 التحــديــات وقــد التزمــت الــدول لمواجهــة .واجتمــاعيــة ســــــلبيــة
 ـها ولتـحدـيدأشـــــــكال بجميع التـغذـية بســــــوء المرتبـطة الـعدـيدة
 .)1(الإطار  انظرالمقبلة،  العقود في لمعالجتها المتاحة الفرص

 بناء رأس المال البشري  وإعادة سياسات الحماية الاجتماعية في مواجهة سوء التغذية  دور 
37Fأكدت دراسـة       

اللجنة العالمية ل�من الغذائي والتغذية  إلىالغذائي والتغذية المقدمة  الأمنفريق الخبراء رفيع المسـتوى المعني ب  40
ــب قوة أن على  2012عام  ــيلة للتقليل من التعرض  تدخ�ت الحماية الاجتماعية تكتســــ ــوء التغذية ولع�ج انعدام جاذبة كوســــ  الأمنلســــ

، وتســــــهم في تعزيز الموارد الفقرالـغذائي، كـما أن الحـماـية اـلاجتـماعـية لكونـها تشــــــتـمل على ـطائـفة متنوـعة من الـتدخ�ت للتقلـيل من 
 مباشـرة وذلك عن طريق التحوي�ت النقدية أغذيةالويمكن ع�ج نقص سـبل الحصـول على  .البشـرية للقيام بمواجهة مخاطر سـوء التغذية

وعلى الرغم من أن الحماية الاجتماعية ترتبط بصــورة  ).التغذية المدرســة، التغذية التكميلية( الأغذيةأو تحوي�ت  )بشــروط أو بغير شــروط(
التي تســهم في  أدوات الحماية الاجتماعية   ويبين الجدول أبرز .بالتحوي�ت الاجتماعية فإنها تقدم قائمة أوســع بكثير من الخيارات رئيســة

 :مواجهة سوء التغذية
 ) استجابات سياسات الحماية االجتماعية لمواجهة سوء التغذية في مجال التحويالت 4(  جدول

 أهداف التغذية والأمن الغذائي أدوات الحماية الاجتماعية
   .تشجيع زيادة استه�ك الأغذية )2تقليل الجوع أو الفقر،  )1 التحوي�ت النقدية غير المشروطة

 تشجيع الأطفال للحصول على التعليم والرعاية الصحية  )2تقليل الجوع أو الفقر، )1 التحوي�ت النقدية المشروطة
 تقليل الجوع أو الفقر  التغذية التكميلية
 الحصول على التعليم تشجيع فرص   )2لجوع، ا تقليل )1 التغذية المدرسية

 . 25. ص  2012ئي، روما، يونيو/حزيران فريق الخرباء الرفيع المستوى المعين باألمن الغذائي والتغذية، لجنة األمن الغذائي العالمي، الحماية االجتماعية ألعراض األمن الغذاالمصدر: 

وأكدت الدراسـة أن المسـاعدة الاجتماعية وخطط الضـمان الاجتماعي يمكن لها أيضـا أن تحفز النشـاط الاقتصـادي المحلي وأظهرت أن        
فقد   .الغذائي هو اســـتثمار في النمو الأمنأن الاســـتثمار في الحماية الاجتماعية لمواجهة ســـوء التغذية وانعدام   إلىالبراهين تشـــير 

ة، وأضـافت مبادرة الحد الأدنى الإنمائيالاجتماعية حدود الحماية الاجتماعية بحيث دخلت في مجالات السـياسـات وسـعت سـياسـات الحماية 
  38F41.للحماية الاجتماعية

 
 nutrition-on-action-of-decade-https://www.unscn.org/en/topics/un  . 2025-2016المتحدة، عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية األمم  39
 . 25.. ص 2012والتغذية، لجنة األمن الغذائي العالمي، الحماية االجتماعية ألعراض األمن الغذائي، روما، يونيو/حزيران  فريق الخرباء الرفيع المستوى المعين باألمن الغذائي 40
تجاه الحماية االجتماعية.. والحد الدنى للحماية  الحد األدنى للحماية االجتماعية: عبارة عن مبادرة تقودها األمم المتحدة، بمعىن أنها أول محاولة نظمية لتفعيل نهج قائم عىل الحقوق  41

 صول عىل الحد األدنى من السلع والخدمات.. لمزيد من التفاصيل انظر: االجتماعية هو مجموعة من الحقوق والتحويالت اليت تمكن وتمهد أمام جميع أفراد المجتمع الح
 . 34.. ص  2012ئي، روما، يونيو/حزيران فريق الخرباء الرفيع المستوى المعين باألمن الغذائي والتغذية، لجنة األمن الغذائي العالمي، الحماية االجتماعية ألعراض األمن الغذا

ILO and WHO. (2009). Social Protection Floor Initiative: Manual and strategic framework for joint UN country operations. Geneva: International Labour Office and World Health 

Organization. P1. 

االلتزامات الواردة في اعالن روما عن التغذية، المؤتمر  ) :1اإلطار (
2014نوفمبر  21-19الدولي الثاني المعني بالتغذية، روما   

القضاء عىل الجوع وعىل جميع أشكال سوء التغذية عىل مستوى العالم، والسيما   •
القضاء عىل سوء التغذية، والتقزم والهزال ونقص الوزن وزيادة الوزن لدى األطفال 

 ون نس الخامسة، وفقر الدم لدى النساء واألطفال.د
زيادة االستثمارات من أجل التدخالت واإلجراءات الفعالة لتحسني النظم الغذائية بما في  •

 ذلك حاالت الطوارئ.
 تعزيز نظم األغذية المستدامة عن طريق وضع سياسات عامة متسقة. •
 إبراز أهمية التغذية ضمن االسرتاتيجيات والسياسات. •
حسني التغذية من خالل تعزيز القدرات البرشية والمؤسسية لمعالجة جميع أشكال ت •

 سوء التغذية.
 وضع السياسات والمبادرات لضمان النظم الغذائية طوال الحياة. •

المصدر: وثيقة نتائج المؤتمر: إعالن روما عن التغذية، منظمة الصحة العالمية، منظمة 
 . 2014الفاو، 

 

https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
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والنمو الاقتصــادي،  الفقرومن هذا المنظور فإن أدوات الحماية الاجتماعية لمواجهة ســوء التغذية تســهم أيضــا في تحقيق تخفيض        
الحد الأدنى للحماية الاجتماعية من مكونين  ألفالمعايير الدنيا ل�من الاجتماعي الذي حددته منظمة العمل الدولية يتوتأســــــيســــــا على 

والحصـــول على الخدمات ، )لتوفير الحد الأدنى من الدخل نقديا، أو عينيا،(  الأســـاســـيةالحصـــول على التحوي�ت الاجتماعية  :رئيســـين هما
39F).النظافة الصحية بما في ذلك الصرف الصحي، الصحة، ليمالتعمثل الماء، (الأساسية 

42 
 وســـوء الطعام لقلة عرضـــة أكثر الفقراء الأطفالف التغذية؛ ســـوء خلف الفقر يكمن ، فغالباً الفقرب وثيقاً  ارتباطاً   التغذية ســـوء يرتبط       

 عدم أو الأمراض  انتشــار أو الجفاف عند الفقر براثن في للســقوط ويعودون  مدرســيًا، ويتأخرون  المدرســة عن ويتغيبون فيمرضــون  التغذية
  40F43.الاقتصادي الوضع استقرار

 تقلص مع  التغذية سـوء تفّحص ارتباط هي للفرد الاقتصـادية الآفاق على  التغذية تأثيرات سـوء لتوضـيح مباشـرة أكثرال الطريقة  كانت       
امتداد  على الدخل في الخسارة  معدل أن إلى الأبحاث الموجودة وتشير  .الإنتاجية على  التغذية سوء تأثير الفعليةالناحية  من أي – الدخل
  41F44.طفل لكل دولار 1,400 تبلغ بالتقزم والمرتبطة الحياة

 بناء رأس المال البشري  إعادة الاجتماعية في  الحماية  سياساتأهمية  
ــكل        ــري، المال رأس يشــ ــحة والمهارات المعرفة أي البشــ ــخاص يقوم التي والصــ ــنين عبر بمراكمتها الأشــ   المحركات أحد  حياتهم،  ســ

 طبقا لمخاطر اليومبوضــع الطفل المولود  الأولىبالدرجة  القادم للجيل البشــري المال رأس في الزيادة وترتبط .المســتدام للنمو الرئيســة
حيث  م2020صـادر عن البنك الدولي لعام البشـري ال المال رأس وطبقا لمؤشـر .)الخامسـة سـن دون طفالل� التقزم معدلات(التغذية   سـوء

 1 مع ،1و 0  بين البشـري المال رأس مؤشـر يتراوح( .والصـحة التعليم  نقص بسـبب دولة كل تخسـره  الذي المال رأس مقدار المؤشـر يقيس
وهذا يعني  ).0.37(جة  دولة شــــملها المؤشــــر بدر 173من  161المرتبة  اليمنســــجلت  ).الإمكانات من الأقصــــى الحد إلى الوصــــول يعني

 أصـبح ثم من الأطفال دون سـن الخامسـةالتغذية بين    سـوء مخاطر في اليمن بسـبب )0.63(الثلثين من رأس المال البشـري  خسـارة بمقدار
ــة ،الطفولة في اليمن يحمي عاجل إجراء لاتخاذ حاجة هناك ــعفاء، الفقراء  بين خاصــ ــميم والضــ  لتحقيق  وتوجيهها ال�زمة التدخ�ت  فتصــ
  المال لرأس أفضـــل قياســـات وضـــع في الاســـتثمار يجعل القادم للجيل البشـــري المال لرأس الإمكانات  تعبئة في الفعالية من قدر أعلى

 42F45.مضى وقت أي من الآن أهمية أكثر البشري

 آ�ار سوء التغذية على رأس المال البشري للجيل القادم في اليمن  : )16شكل ( 
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في أثر مخاطر سوء التغذية على   اليمنمقارنة  أن ، بما يبين 2020 البشري المال لرأس العام المؤشر  ومتوسط البشري المال  رأس لمؤشر
 .البشري المال رأس توزيع من %37 نسبة حول يقع اليمن في القادم الجيل إنتاجية على كبيرة آثار سلبية لها البشري المال رأس

   اإلقليمية  ر ـ المعايي: ومكونا�ه) 2020( ي ـر البش المال  رأس  مؤشر   :)5جدول ( 

 اليمن  مؤشر
شرق آسيا  

 الهادئ والمحيط  
أوروبا وآسيا  

 الوسطى 

الشرق الأوسط  
 وشمال أفريقيا

شمال 
 امريكا

 جنوب آسيا 

 البقاء على قيد الحياة  :1المكون 

 0.962 0.994 0.984 0.993 0.978 0.945 5احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 

 المدرسة :2المكون 

 10.8 13.3 11.6 13.1 11.9 8.1 سنوات الدراسة المتوقعة

 374 523 407 479 432 321 درجات الاختبار المنسق 

 الصحة :3المكون 

 0.841 0.915 0.912 0.904 0.864 0.804 60إلى  15معدل البقاء على قيد الحياة من سن 

 0.692  0.823 0.903 0.759 0.536 نسبة الأطفال دون سن الخامسة غير المصابين بالتقزم 

 HCI 2020( 0.37 0.59 0.69 0.57 0.75 0.48(مؤشر رأس المال البشري 

 . 2020سبتمرب  HCI المصدر: البنك الدويل قاعدة البيانات:

 

الحماية الاجتماعية والقطاعية في مواجهة سوء التغذية وبناء رأس   أبرز تدخ�ت سياسات
 المال البشري في اليمن 

ــتثمار  ُيعدّ         ــياً  أمراً  الطفل  تغذية في الاسـ ــاسـ ــري،  رأس لتكوين  أسـ ــر  التغذية لأن المال البشـ ــي عنصـ ــاسـ ونمائهم  الأطفال، لنمو أسـ
  في آخذة -  وإمكانات إنتاجية كبير  بإبداع  تتمتع - وشــابة كبيرة عاملة قوة هناك .المســتقبلية  وإنتاجيتهم المدرســي، وأدائهم المعرفي،

ــ  فإن مخاطر ذلك، ومع .في اليمن  الظهور ــتثمار عوائد .الديموغرافي العائد  هذا من  تحد  التغذية وءـسـ مرتفعة وتعمل   التغذية في الاســ
 فيما الخدمات في ســياســات الحماية الاجتماعية والقطاعات الأخرى لمواجهة ســوء التغذية وانعدام الأمن الغائي، من خ�ل إقامة روابط

الاجتماعي وبناء رأس  والرفاه ال�ئق العمل والزراعة، والمياه والإصـــــحاح البيئي، لضـــــمانوالغذاء  والتعليم،  الصـــــحة، :مثل بين القطاعات
 .المال البشري

  في الرئيسـة التدخ�ت أبرز  خ�ل اسـتعراض من اليمن في التغذية سـوء لمواجهة التدخ�ت أبرز على السـياق هذا في التركيز يتضـمن       
الأخرى التي تتولى تمويلها وتنفيذها العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك   اعاتوالقط الاجتماعية الحماية  مجالات سياسة

ــريك الوطني في تنفيذ كافة هذه  ــكان الشــ ــحة والســ ــافة إلى وزارة الصــ ــحة العالمية بالإضــ ــف، ومنظمة الصــ الدولي، منظمة اليونيســ
ــتقل خ�ل هذا العام والتي قد  - والآثار  التقييم إلى التطرق ودون  التدخ�ت، ــص لها عدد مســـ ــليط يلبي وبما -يخصـــ ــوء تســـ   على الضـــ

والقطاعات    التغذية  ســـــوء بين المتداخلة الروابط إلى وبالنظر .في ظل الظروف التي تمر بها الب�د  التغذية ســـــوء لمواجهة  الاســـــتجابة
 التي للتغذية الحســاســة  التدخ�ت وأبرز .التغذية  ســوء من الحد أجل من المحددة التغذوية  التدخ�ت أبرز )6(ويســتعرض الجدول  .الرئيســة

 والمياه المغذي الغذاء إلى الوصـول تحسـين على وتسـاعد التغذية بصـورة مباشـرة وغير مباشـرة لسـوء والكامنة الوسـيطة الأسـباب تعالج
 .الصحية والرعاية والتوظيف والتعليم الصحي والصرف النظيفة

 أبرز التدخالت لمواجهة سوء التغذية في مجاالت الحماية االجتماعية والقطاعات األخرى   :)6جدول ( 
 الأهداف والأنشطة المشروع /التدخل

 ة برامج ومشاريع التحوي�ت النقدي

 التحوي�ت النقدية غير المشروطة 

م، توفير حوالات غير  2017يستهدف مشروع الحوالات النقدية الطارئة، والذي تنفذه اليونيسف منذ أغسطس 
  .مشروطة

  مليون حالة، والتي تؤثر إجمالا على 1,5الحالات المستفيدة المقيدة لدى صندوق الرعاية الاجتماعية والبالغة 
 .م�يين نسمة 9

 ” التغذية  أجل  من النقد “، مبادرة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن "النقد من أجل التغذية   برنامج" التحوي�ت النقدية المشروطة

 مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية 
في   19-والاستجابة لفيروس كوفيد 

 )SPECRP(اليمن 

   .توفير التحوي�ت النقدية الحساسة للجوانب المتعلقة بالتغذية وفرص العمل المؤقتة
إتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للفئات السكانية التي تعاني من سوء التغذية  

 .وانعدام الأمن الغذائي
 .تعزيز وبناء قدرات المؤسسات الوطنية المسئولة عن تقديم الخدمات

الشمول  /برنامج السياسة الاجتماعية
 الاجتماعي 

   :يركز برنامج السياسة الاجتماعية على 
 .معالجة الجوانب المتعددة الأبعاد للفقر لدى الأطفال والتفاوتات فيما بينهم )1(
 .الحفاظ على نظم الحماية الاجتماعية الوطنية وتعزيزها )2(
 .مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز أنشطة الاستجابة الإنسانيةبناء القدرة على الصمود في  )3(



 

 

 م 2022 – فرباير ) 69العدد (

     

 ات الاقتصادية والاجتماعية في اليمنجدالمست

20 

 الأهداف والأنشطة المشروع /التدخل
 الأمن الغذائي والزراعة والتغذية

المساعدات الغذائية الطارئة  
 الشهرية المنتظمة

عبر المساعدات العينية والنقدية  
 والقسائم 

 المساعدات في مجال سبل العيش

    :تتضمن هذه المساعدات التركيز على
 .زيادة فرص الوصول إلى الغذاء ل�سر الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء الب�د  )1(
زيادة دخل الأسر الريفية وإعادة تأهيل أصول الأمن الغذائي في المناطق التي ترتفع فيها معدلات   )2(

 .انعدام الأمن الغذائي

 برامج ومشاريع التغذية 
 :البرامج والمشاريع على تركز 

 .الحد من انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات  )1
 .تعزيز خدمات التغذية الوقائية للفئات السكانية الضعيفة  )2

 الصحة

 البرامج متعددة القطاعات 
في مجال التغذية المتكاملة  

 المنقذة للحياة 

 .الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتخصصة، بما في ذلك المرافق الصحيةتحسين  
ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتكاملة بما في ذلك الصحة، والتغذية، وتسجيل المواليد، والتعليم،  

 .والتوعية الصحية
 .النموذج المتكامل للدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي

مشروع الطارئ للصحة والتغذية  ال
 في اليمن 

 .تدعيم تقديم الخدمات الصحية الأساسية وخدمات التغذية الضرورية
 .إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

الإدارة المجتمعية لسوء التغذية  
 CMAالحاد 

 .التكميلية الموجهة للمرضىإدارة سوء التغذية الحاد المعتدل من خ�ل برنامج التغذية  
 .إدارة سوء التغذية الحاد الوخيم مع وبدون المضاعفات من خ�ل برنامج مراكز التغذية

 .تغذية المواليد وصغار الأطفال وخدمات المشورة
 .الخدمات الوقائية بما في ذلك التدخ�ت بالمغذيات الدقيقة ويشمل ذلك خدمات مكم�ت المغذيات الدقيقة

 .املين الصحيين في مجال حالات سوء التغذية الحاد الوخيمتدريب الع

 المياه والإصحاح البيئي 

تقديم المساعدات الطارئة والمنقذة ل�رواح في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للفئات الأكثر  
 .ضعفاً 

 .للحد من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات 
 .ر مواد تعقيم المياهالاستجابة السريعة وتوفي

 .التوعية بالنظافة الصحية والتدخ�ت السريعة الأثر لمكافحة العدوى

 التعليم 

المساعدة في الحفاظ على خدمات التعليم الأساسية، وخاصة في المناطق التي تضررت فيها 
 .المدارس

 .تقديم الوجبات المدرسية الخفيفة للط�ب
 .وإعادة تأهيل المدارسأنشطة النظافة والتعليم 

 المصدر: يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل إىل:
 project-nutrition-and-health-emergency-ps://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2019/05/14/yemenhttالبنك الدويل، الجمهورية اليمنية: المرشوع الطارئ للصحة والتغذية.،  -

 https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/projects/SPECRP.html .2022حىت ديسمرب   2020) ديسمرب SPECRPفي اليمن ( 19-مرشوع تعزيز الحماية االجتماعية واالستجابة لفريوس كوفيد -

https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-:السياسة االجتماعية، اليونيسف متاح عىل الموقع -

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

les/resources/Arabic_Yemen%20Midhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi-الربامج متعددة القطاعات في مجال التغذية المتكاملة المنقذة للحياة،.  -

Year%20Humanitarian%20Situation%20Report%202021.pdf 

UNICEF , Emergency Cash Transfer Project. In Yemen, UNICEF distributes unconditional cash transfers to the most vulnerable families, empowering families to meet their - - unique needs 

project-transfer-cash-https://www.unicef.org/yemen/emergency 

 2020 ، لميس العرياني وأخرون، برنامج النقد من أجل التغذية في اليمن -

-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-e/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AChttps://odihpn.org/magazin

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9 / 

 

  

 

 

  المصلحة  أصحاب مختلف وإشراك   القطاعات، متعدد  النظم على  قائم  نهج تغذوي   اتباع :أولاً 
 المستويات  جميع  على

  على المصــلحة أصــحاب مختلف وإشــراك القطاعات،  النظم متعدد على قائم  تغذوي نهج اتباع ســوء التغذية مشــكلة معالجة  تتطلب       
 الســــــياســــــات الاجتماعية،  :مثل بين القطاعات مافي متينة قامة روابطإمن خ�ل  اليمنللتغذية في  الفاعلة المســــــتويات والجهات جميع

  :الاجتماعي، ومن أبرز التوصيات ما يلي والرفاه ال�ئق العمل البيئي، لضمان والإصحاحوالغذاء والزراعة، والمياه  ،التعليم الصحة،
  يالأمن الاســـتقرار اســـتعادة وضـــمان اليمنبناء الســـ�م في إلى التعافي الاقتصـــادي واســـتعادة النمو ودعم كافة الجهود الرامية  .1

 .والسياسي
ــري للبلد، .2 ــتثمار في رأس المال البشــ ــوء يكون منع أن ويجب الاســ ــكال  بجميع ،الأطفال لدى  التغذية ســ التنمية  أولويات ضــــمن ها،أشــ

 .الوطنية

 ذات الأولويةالتوصيات والمقترحات  :سابعاً 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/factsheet/2019/05/14/yemen-emergency-health-and-nutrition-project
https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/projects/SPECRP.html
https://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 .نهج متعدد المسارات لبرامج الحماية الاجتماعية لضمان الدعم المتكامل للفئات الضعيفة وتحسين الأثر المتوقع لتلك البرامجاعتماد ال .3
  الأمن وعلى المجابهة على القدرة على الأثر لتعزيز »مزدوجة المســــــارات«  وفق اســــــتراتيجية الرعاية الاجتماعية توســــــيع دعم نظام .4

 لدعم  تحتية منتجة وبنية أصـول بناء أو حماية مع القصـير الأجل في  الأسـاسـية المسـاعدة توفير )1 :خ�ل من وذلك والتغذوي،الغذائي 
الزراعية  والإنتاجية المعيشـة سـبل مباشـرة تدعم التي المتكاملة البرامج تعزيز )2الطويل؛  الأجل في والتنمية البشـرية المعيشـة سـبل

   .للفقراء
 .راعية والسمكيةللنهوض بتطوير سبل المعيشة للفئات الضعيفة وبشكل خاص ل�سر المعتمدة على الإنتاجية الز وحةطم برامج دعم .5
  .د الطويلالأمجهود تكامل برامج المساعدات المؤقتة مع برامج الرعاية الاجتماعية ذات  تكثيف .6
 ذلك في بما العمر، من ســــنتين بلوغ وحتى الحمل من الحرجة »الأولى ألفل�يام ال«  تتصــــدى التي الاجتماعية للحماية الأولوية إعطاء .7

 والتوعية  ،التعليمو والتغذية، الصــحة، :ذلك في بما المتكاملة الاجتماعية الخدمات إلى الوصــول وضــع الســياســات والتدخ�ت لضــمان
 .الصحية

  ضـــمان خ�ل من التغذية  ســـوء أشـــكال كافة منع حدوث في الأهمية بالغ دوراً  يلعب  كونه البيئي والإصـــحاح المياه التركيز على نظام .8
 .ةالآمن والنظافة البيئي الإصحاح وخدمات والمقبولة ةالآمنو الشرب المجانية مياه إلى الوصول

ــتثمارات دعم .9 ــول في الاســ ــاء وصــ ــطةو والعمالة الوقت :توفير وتقنيات  الإنتاجية، الموارد إلى النســ الدور  ودعم للدخل، المدرة الأنشــ
 .للمرأة الاقتصادي

في مـجال دراســـــــات ســــــوء التـغذـية من حـيث تـحدـيد دقيق للعواـمل ير البـياـنات والمعلوـمات المـحدـثة دعم وتطوير الـجاـنب البحثي وتوف .10
 .الفاعلةتطوير التدخ�ت المستقبلية وبالتالي والتأثيرات 

  تغذية في  الاستثمار شجيعوت  دعم  خ�ل  من  اليمن  في  البشري  المال رأس بناء  إعادة  :ثانياً 
 الطفل 

 المتمثل الطموح الهدف المســــتدامة للتنمية الثاني  الهدف ويحدد .2030 لعام المســــتدامة التنمية  خطة صــــميم في هي  التغذية       
 أهداف من  هدف كل تحقيق في أساسي كمدخل  بالتغذية والاعتراف المحسنة  والتغذية الغذائي الأمن وتوفير  الجوع، على القضاء" في

 التنمية  أهداف تحقيق في النجاح لليمن أريد إذا أســـــاســـــياً   اســـــتثماراً  ل�طفال  التغذية في  الاســـــتثمار لذلك ُيعدّ  ".المســـــتدامة التنمية
ــتدامة ــري؛ لأن المال رأس وتكوين .2030 عام  بحلول المســـ ــر التغذية البشـــ ــاســـــي عنصـــ  وأدائهم المعرفي،  ونمائهم الأطفال لنمو أســـ

 خ�لها من تســاهم التي الأثر في مســارات  التغذية لقضــايا  الحســاســة  وذلك من خ�ل الاســتثمارات .المســتقبلية  وإنتاجيتهم  المدرســي،
التغذية، والتكلفة الاقتـصادية وآثار سـوء   سـوء مـشاكل تحليل إلى واسـتنادا  .التغذية تحـسين في المانحة الجهات من الممولة المـشروعات

 الاجتماعية السـياسـات  اسـتجابة لمال البشـري في اليمن للجيل القادم، فإن أبرز السـياسـات والتوصـيات المقترحة لتعزيزالتغذية على رأس ا
 :البشري يوضحها الجدول التالي المال رأس بناء إعادة في

 البشري  المال  رأس  بناء السياسات االجتماعية في إعادة  مقترحات   :)7جدول ( 

 التدخ�ت المجال

الطفولة تنمية 
 المبكرة

دعم تقديم الخدمات للرضع وصغار األطفال عىل كامل نطاق أنظمة: الغذاء، الصحة، المياه والنظافة واإلصحاح، والحماية  
 االجتماعية. وخاصة خالل األلف اليوم األوىل من حياة الطفل. 

(وضمان استمرارية الحصول عىل الرعاية الصحية األساسية، منع أشكال الحرمان الشديد من خالل: سوء التغذية الحاد، واإلجهاد الضار 
 مع تكملة ذلك بالتحويالت النقدية وتقديم المساندة لآلباء وأولياء األمور/ مقدمي الرعاية. 

 وضع نهج متعدد القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة من خالل الرتكزي عىل: تنمية الطفولة المبكرة مع تحويالت نقدية مرشوطة تركز 
 عىل األطفال وتنسيق تقديم الخدمات التكميلية. 

 الرعاية الصحية
الخدمات الصحية األساسية اليت تراعي ظروف الفقراء من خالل: التحصني/ تغذية الطفل؛ وصحة األم/ الصحة اإلنجابية؛ مكافحة  

 األمراض غري المعدية، إلخ. 
 تم تحصيلها من المستفيدين من الخدمات. تحسني الحماية المالية من خالل: خفض/ إلغاء الرسوم اليت ي

 التعليم
 دعم مواصلة التعلم، 

 إعادة فتح المدارس بشكل جيد التخطيط،  
 التدابري المراعية للفقراء لتيسري إعادة االلتحاق/ البقاء في التعليم.

 للمخاطر والنازحني. حمالت االلتحاق/ البقاء في التعليم مع الرتكزي عىل الفتيات/ الطالب المعرضني 
الوظائف وتوفير  

فرص العمل وتعزيز  
سبل العيش 

 المنصفة

 الحد من األرضار واآلثار السلبية من خالل دعم العمالة المؤقتة وبرامج النقد مقابل العمل. 
 توسيع خدمات رعاية األطفال. 

اعية المقدمة ألرس العمال منخفيض الدخل تدابري السماح للطالب بالبقاء في المدارس فرتة أطول وتوسيع المساعدات االجتم
 وبرامج سبل العيش. 
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	أشكال سوء التغذية المختلفة1F
	هناك أربعة أشكال فرعية عامة لسوء التغذية، وهي: الهزال والتقزم ونقص الوزن وعوز الفيتامينات والمعادن. ويؤدي نقص التغذية إلى سرعة التأثر بالمرض والتعرض للوفاة ولاسيما بالنسبة إلى الأطفال. ويُعرف انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول بالهزال وعادة ما يشير...
	سوء التغذية المرتبط بنقص المغذيات الدقيقة: يمكن أيضاً أن تُجمع معاً حالات عدم كفاية المدخول من الفيتامينات والمعادن، التي يُطلق عليها مسمى المغذيات الدقيقة. وتمكّن المغذيات الدقيقة الجسم من إنتاج الإنزيمات والهرمونات وغيرها من المواد اللازمة لل...
	تتواجد هذه الأشكال الثلاثة لسوء التغذية: نقص التغذية، والجوع المستتر، وزيادة الوزن معاً في وقتٍ واحد في العديد من البلدان، وحتى ضمن الأسرة المعيشية الواحدة. وهذا يعني أن بلداً ما قد يواجه تحدي معالجة: المعدلات العالية للتقزّم، ونقص المغذيات الد...
	شكل (1): تعريفات أشكال سوء التغذية المختلفة


	مراحل سوء التغذية الحاد وفق التصنيف المرحلي المتكامل (IPC)
	هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والإجراءات لتصنيف شدة وخصائص انعدام الأمن الغذائي إلحاد وأزمات سوء التغذية الحادة بالإضافة الى انعدام الأمن الغذائي المزمن استنادا إل المعايير الدولية.
	هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والإجراءات لتصنيف شدة وخصائص انعدام الأمن الغذائي إلحاد وأزمات سوء التغذية الحادة بالإضافة الى انعدام الأمن الغذائي المزمن استنادا إل المعايير الدولية.
	هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والإجراءات لتصنيف شدة وخصائص انعدام الأمن الغذائي إلحاد وأزمات سوء التغذية الحادة بالإضافة الى انعدام الأمن الغذائي المزمن استنادا إل المعايير الدولية.
	يوفر التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد معلومات حول مدى شدة وضع سوء التغذية الحاد(الشكل"2")، كما يسلط الضوء عل العوامل الرئيسية المساهمة في سوء التغذية الحاد، ويوفر قدراً من المعرفة التي يمكن اتخاذ الإجراءات بشأنها من خلال توحيد الاستد...
	شكل (2): اسم ووصف مراحل سوء التغذية الحاد وفق التصنيف المرحلي المتكامل

	أظهرت آخر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل (IPC) للأمن الغذائي والتغذية تدهور وضع الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن بشكل كبير في عام 2022، في وجود 17.4 مليون شخص (المرحلة 3 وما فوقها من التصنيف المرحلي) بحاجة الى مساعدة فورية، وسيرتفع العدد الى...
	ومصدر القلق الأكبر ان يعاني حوالي 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذيةالحاد، منهم حوالي  538 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ومن المتوقع ان تعاني حوالي 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد خلال عام2022 ، كما يوضح ...
	جدول (1): عدد الحالات التي تعاني من سوء التغذية الحاد وفق التصنيف المرحلي المتكامل (IPC)

	وطبقاً لتحليل مارس 2022 تزداد حدة الخطورة بشكل كبير فقد وجد أنه من أصل 43 مديرية من (333 مديرية) التي تم تحليلها، تم تصنيف 40 مديرية (13% من إجمالي المديريات) في المرحلة الحرجة (المرحلة 4 من IPC)، و199 مديرية (60%) في المرحلة الخطيرة (المرحلة 3...
	شكل (3): معدلات سوء التغذية بين الأطفال المفحوصين في سن أقل من 5 سنوات
	الذين حضروا إلى مرفق صحي خلال الفترة (2019-2021)؛ (%)


	تحليل اتجاهات سوء التغذية على مستوى المحافظات والمناطق والحالات الحرجة في اليمن
	تعتبر سوء التغذية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه اليمن ،فقد أصبح سوء التغذية الحاد يهدد حياة نصف الأطفال دون الخامسة في العام 2022 في اليمن حيث لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في إلحاق أضرار فادحة بالأطفال حيث إن كل طفل يعاني من سوء التغذية ...
	وقد تم تصنيف سوء التغذية الحاد إلى 80% في المستوى الثالث مع وجود تباينات كبيرة بين مختلف المناطق الجغرافية فيها. وتعتبر المناطق تحت وطأة الحرب والصراع هي من أكثر المناطق تضررا حيث كانت أكثر المناطق الرئيسة تضررا خلال الفترة 2017-2019 هي: (الحدي...
	شكل (4): اتجاهات الحالات الحرجة* على مستوى المحافظات للفترة (2017-2021)

	يبين الشكل (5) أن وضع سوء التغذية الحاد قد شهد تدهوراً خلال السنوات الماضية في العديد من المناطق فقد سجلت الأجزاء المنخفضة من محافظة أبين ما نسبته 16.3% عام 2017 ليستمر في الارتفاع ليسجل 27% عام 2021، وبلغت نسبة الانتشار لسوء التغذية الحاد في ا...
	شكل (5): نسبة سوء التغذية الحاد بحسب المحافظات ذات الحالات الحرجة
	خلال الأعوام) 2017 , 2019 و2021*)؛ (%)


	مقارنة سوء التغذية في اليمن مع دول العالم وأقل البلدان نمواً
	تعتبر اليمن أكثر البلدان التي تعاني من انتشار سوء التغذية على مستوى العالم حيث معظم السكان يواجهون خطراً وجودياً يتمثل في ارتفاع أسوأ أشكال سوء التغذية 5F ، وتمثل محاربة سوء التغذية بجميع أشكاله واحدة من أكبر التحديات التي تواجه اليمن.
	وتتعرض النساء والرضع والأطفال والمراهقون بصفة خاصة لمخاطر الإصابة بسوء التغذية حيث تسجل اليمن مستويات انتشار سوء التغذية مضاعفة للمعدلات المسجلة على مستوى العالم وأقل البلدان نمواً. فوفقاً لتقرير حالة الطفل في العالم الصادر عن اليونيسف عام 2020...
	وسجل انتشار الهزال بين الأطفال أقل من 5 سنوات في اليمن 16% مقارنة مع 7% للمتوسط العالمي و 8% في أقل البلدان نمواً. وهذا يشير إلى أن اليمن تعاني من حدوث فقدان الوزن الوخيم حديثاً، نتيجة لعدم تناول الغذاء الكافي و/ أو إصابته بمرض معد مثل الإسهال،...
	شكل (6): مؤشرات سوء التغذية في اليمن مقارنة مع المتوسط العالمي وأقل البلدان نمواً؛ (%)

	يستخدم الإطار المفاهيمي لليونيسف على نطاق واسع كأداة مفيدة للمساعدة في فهم المستويات المختلفة للسببية والعوامل المتعددة المرتبطة التي تؤثر على الحالة التغذوية، وهذا يسلط الضوء على مدى تعقيد الأسباب والعوامل المتعددة المتصلة التي  يمكن أن تؤثر على الحا...

	الإطار المفاهيمي لمحددات سوء التغذية في اليمن
	لتحسين فهم هذه التحديات المعقدة والبعيدة المدى والتصدي لها وضعت اليونيسف الإطار المفاهيمي لعام 2020 لمحدّدات تغذية الأم والطفل. ويستند هذا الإطار إلى إطار اليونيسف الأصلي لعام 1990 بشأن أسباب نقص التغذية لدى الأطفال، ويعترف بالطبيعة المتطورة وا...
	ويستخدم الإطار المفاهيمي سرداً إيجابياً لما يمكن أن يساهم في تحسين تغذية الأم والطفل ومنع سوء التغذية بجميع أشكاله لدى الأطفال والمراهقين والنساء. ويوفر وضوحاً مفاهيمياً بشأن المحدّدات التمكينية والأساسية والفورية لتغذية الأم والطفل، وبشأن النت...
	شكل (7): العوامل المباشرة والكامنة لسوء التغذية في اليمن وفق إطار اليونيسف الأصلي والمطور
	لمحدّدات تغذية الأم والطفل

	المصدر:  اليونيسف 1991، الإطار المفاهيمي حول أسباب سوء التغذية .
	منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ديسمبر 2020. التغذية لكلّ طفل، استراتيجية اليونيسف للتغذية للفترة 2020-2030. اليونيسف، نيويورك.
	يتضح من الإطار السابق أن تحقيق انخفاضات مستدامة في سوء التغذية في اليمن يتوقف على عوامل متعددة وقد أظهرت الشواهد العالمية ضرورة توسيع نطاق الإجراءات التدخلية الخاصة بالتغذية لمعالجة المحددات المباشرة لتغذية الأطفال، وذلك من خلال مزيج من الإجراء...
	لا يزال الصراع هو المحرك الرئيس لسوء التغذية في اليمن والتي تفاقمت بسبب عدم استقرار المساعدة الإنسانية. تشير التوقعات لعام 2022 إلى زيادة حرجة في معدلات سوء التغذية نتيجة للنزاع الذي طال أمده حيث توقف الوصول إلى الخدمات العامة تقريبًا مما أدى إ...

	العوامل الاجتماعية المساهمة في انتشار سوء التغذية في اليمن
	هناك العديد من العوامل الاجتماعية الأساسية والمباشرة المساهمة في انتشار حالات سوء التغذية على مستوى الفرد والأسرة، نوردها على النحو التالي:
	ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المعدية: تعاني اليمن من ارتفاع معدلات الأمراض المعدية ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية للأطفال والأسر، والذي يعد أحد أكثر الأسباب شيوعا الذي يتسبب في سوء التغذية الحاد بين الأطفال، فعلى المستوى الوطني يعاني 3...
	كما يعتبر انتشار الأمراض المعدية وخاصة الكوليرا والأمراض الموسمية مثل التهاب الجهاز التنفسي الحاد في كافة المناطق في اليمن من العوامل الأساسية والمباشرة في ارتفاع حالات سوء التغذية. وطبقا لمؤشرات تقرير حالة الطفل في العالم لعام 2019 الصادر عن ا...
	شكل (8): الأطفال الذين أخذوا إلى مقدم الرعاية أو مرفق طبي للفحص أو العلاج دون سن الخامسة
	والذين تظهر عليهم أعراض العدوى؛ (%)

	ذات الرئة: الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض العدوى التنفسية الحادة: النسبة المئوية من الأطفال دون سن الخامسة الذين تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي: (السعال والتنفس السريع أو صعوبة التنفس بسبب مشكلة في الصدر) والذين أخذوا إلى مقدم الرعاية أو مرفق طبي لل...
	الاسهال: علاج الإسهال باستخدام أملاح الإماهة الفموية (ORS): النسبة المئوية من الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال وتلقوا أملاح إماهة فموية (أكياس تحتوي على أملاح إماهة فموية أو عبوات سوائل تحتوي أملاح إماهة فموية).
	الملاريا: الرعاية الطبية للأطفال المصابين بالحمى: النسبة المئوية من الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بالحمى وأخذوا إلى مقدم الرعاية أو مرفق طبي للفحص أو العلاج. يسُتثنى من ذلك بائعو الأدوية، والمحلات التجارية والدكاكين والمعالجون التقليديون. وفي بع...
	تدني جودة وكمية استهلاك الغذاء بين الأطفال: يعد عاملاً رئيساً في الإصابة بسوء التغذية. تصل مستويات الحد الأدنى للتنوع الغذائي إلى أقل من 45% على المستوى الوطني11F ، مما يشير إلى انخفاض مستويات كفاية العناصر الغذائية في استهلاك الأطفال للطعام.
	الممارسات غير السليمة لتغذية الرضع والأطفال الصغار: تُظهر الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الرضع دون سن 6 أشهر معدلات منخفضة للغاية تصل إلى 15٪ والتي لا تزال متخلفة عن الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية 2025 والتي تقدر بنحو (50% على الأقل). مما يشير إ...
	ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد: يعد عاملاً رئيساً يساهم في سوء التغذية الحاد اليمن حيث تشير التقديرات إلى أن 54% من السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد (المرحلة الثالثة وما فوق IPC)، وفق التصنيف المرحلي المتكام...
	الجوع عامل مهم ومصدر القلق الخطير حيث يوجد 31,000 شخص يواجهون مستويات الجوع الشديد (IPC المرحلة 5 كارثة) حالياً، ويرتفع هذا العدد إلى 161,000 بحلول يونيو 2022م13F . مما يساهم في تدهور معدل سوء التغذية في اليمن. فقد لوحظ ارتباط قوي بين سوء التغذ...
	صعوبة الحصول على خدمات الصحة والتغذية والمياه والنظافة الصحية: تواجه نسبة كبيرة من السكان في اليمن تحديات في الحصول على الرعاية الصحية، تعمل فقط 50% من المنشآت الصحية بكامل طاقتها، ويواجه أكثر من 80% من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ...
	شكل (10): خدمات صحة الأم في اليمن

	المصدر: صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA)
	وأدى وباء COVID-19 إلى تفاقم الوضع حيث أعيد تخصيص ما يقرب من 15% من النظام الصحي العامل لمواجهة جائحة كورونا (COVID-19)، توفر 20% فقط من المرافق الصحية العاملة خدمات صحة الأم والطفل بسبب نقص الأدوية الأساسية والإمدادات والموظفيـن المتخصصيـن، ل...

	العوامل الاجتماعية المساهمة في انتشار سوء التغذية على مستوى المحافظات
	يبين الجدول (2) العوامل المساهمة لسوء التغذية، وهي خمسة عوامل شملت: (نقص الحصص الغذائية – الأمراض – الأمن الغذائي – قصور خدمات رعاية الأطفال – نقص الخدمات الصحية وانعدام البيئة الصحية المناسبة)، والتي وردت بتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للفترة...
	جدول (2): العوامل المساهمة لسوء التغذية الحاد حسب المحافظات للفترة (يناير 2020- مارس 2021)

	ومن خلال التحليل للمربعات وتوزيع العوامل المساهمة على مستوى المحافظات تبين ما يلي:
	 معظم محافظات الجمهورية كان العامل الأساسي التي تعاني منه يتمحور في: (نقص الحصص الغذائية –- الأمراض – الأمن الغذائي وقصور خدمات رعاية الأطفال)، بينما سقطرى وحضرموت والمهرة وصعده وعمران تلك العوامل المساهمة كعامل ثانوي.
	 منطقة (شبوة – مأرب – لحج) ساهم العامل الأساسي في سوء التغذية الممثل (بنقص الحصص الغذائية – الأمن الغذائي – قصور خدمات رعاية الأطفال)، بينما ساهم العامل الثانوي في بنود نقص الخدمات الصحية وانعدام البيئة الصحية المناسبة.
	 لوحظ أن معظم محافظات الجمهورية كان العامل المساهم الثانوي في سوء التغذية هو نقص الخدمات الصحية وانعدام البيئة الصحية المناسبة عدا: (شبوة – الضالع – صنعاء – صعده – حجه).
	 تتركز الأمراض كعامل أساسي في أغلب المحافظات عدا (سقطرى – المهرة).
	يمثل سوء التغذية تحديا خطيرا من تحديات التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي وتعتبر العوامل الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسة المسببة لانتشار هذه الظاهرة خاصة في الدول النامية أو ذات الدخل المنخفض ومنها اليمن.
	يمثل سوء التغذية تحديا خطيرا من تحديات التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي وتعتبر العوامل الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسة المسببة لانتشار هذه الظاهرة خاصة في الدول النامية أو ذات الدخل المنخفض ومنها اليمن.
	يمثل سوء التغذية تحديا خطيرا من تحديات التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي وتعتبر العوامل الاقتصادية من أهم العوامل الرئيسة المسببة لانتشار هذه الظاهرة خاصة في الدول النامية أو ذات الدخل المنخفض ومنها اليمن.

	ارتفاع معدلات الفقر تساهم في تفاقم سوء التغذية
	الفقر يساهم في تفاقم سوء التغذية من خلال الأضرار بجودة تناول الطعام، ويؤدي الفقر إلى قيود مالية تؤدي بدورها إلى استهلاك أغذية أساسية رخيصة الثمن17F .  فالأبحاث العلمية والتقارير دائما ما تشير للفقر المدقع كسبب رئيس لانتشار سوء التغذية، وبالنظر ...
	جدول (3): مؤشر التقزم بين الأطفال بعمر ما قبل المدرسة 0-4 سنوات حسب الفئة الاقتصادية للسكان؛ (%)

	وتشير التوقعات المستقبلية وفقا لدراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إذا استمرت الحرب في اليمن حتى 2022 فستصنف اليمن كأفقر بلد في العام. وتوقع التقرير أن يعاني اليمن بحلول 2022 من أك...

	انكماش الناتج المحلي الإجمالي للفرد يفاقم معدلات سوء التغذية بين الأطفال في اليمن
	تشير العديد من الدراسات القياسية إلى أن الانخفاض في نصيب الفرد من الدخل الإجمالي يرتبط بزيادات كبيرة في هزال الأطفال حيث تؤدي الصدمات الاقتصادية السلبية الشديدة إلى زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، فقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات إلى ...
	شكل (11): الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالأسعار الجارية (دولار أمريكي) في اليمن

	المصدر: IMF, World Economic Outlook Database, Oct 2021. Report for Selected Countries and Subjects (imf.org)

	تفاقم سبل كسب العيش وارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد في اليمن
	تشكل سبل العيش22F  خط الدفاع الأول الذي تحتمي به الأسر في ظل النزاعات والحروب حيث لا تقتصر التكلفة التي يتكبدها المجتمع جراء النزاعات على الأرواح والممتلكات فقط، وإنما تهدد على نحو كبير سبل كسب العيش ومستقبل المعيشة، وما يستتبعه ذلك من التزايد ...
	أصبحت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية مقلقة، فقد ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد بصورة مزمنة حيث ارتفعت من 23.9% عام 2014 إلى 46.3% عام 2018 لتصل إلى أكثر من نصف السكان 51.4% عام 2021.23F  حيث تضررت سبل العيش ومصادر ال...
	تدهور سبل العيش دفع بالملايين من اليمنيين إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو استراتيجيات المواجهة السلبية حيث تؤدي استراتيجيات التكيف القائمة للحصول على الغذاء وعلى سبل العيش استجابة لعوامل الإجهاد إلى استنزاف الأصول الطويلة، ينخرط السكان ...

	تدني تعليم الأم وسوء التغذية بين الأطفال
	تُعتبر معدلات سوء التغذية (التقزم) بين أطفال الأمهات الأميات أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف عن مستوياتها بين أطفال الأمهات اللاتي لديهن تعليم عالٍ وبمرتين عن الأمهات اللاتي لديهن تعليم ثانوي. ويعاني أكثر من نصف أطفال الأمهات الأميات من التقزم بنسبة ...
	شكل (12): تعليم الأم وانتشار سوء التغذية بين الأطفال (التقزم، الهزال)
	(النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة) في اليمن؛ (%)

	من ناحية أخرى، تنجب الأمهات المتعلمات والأكثر تمكنا أطفالا أفضل تغذية، وتؤكد التحليلات الأخيرة في بنغلاديش والهند على الشواهد والأدلة التي أثبتت أنه حينما تشارك المرأة في صناعة القرار بالمنزل، فإن أطفالها يتمتعون بصحة غذائية أفضل، ووجد أيضا أن ...
	سوء التغذية يحرم الناس من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة ويقلل من فرص العمل في المستقبل، فضلاً عن تدني العمل والإسهام في الاقتصاد المحلي.

	الآثار على التعليم والإنتاجية والفقر
	تشير الدراسات التي تم إجراؤها إلى أن الطفل الذي يعاني من سوء التغذية المزمن يكون عرضة لضعف الذاكرة العاملة البصرية والسمعية، ويواجه صعوبة في الانتباه والتركيز، وقصورًا في أداء الوظائف التنفيذية في حين أن الأطفال الذين يتغذون بشكل كافٍ يقدمون ذا...
	ويتسبب التقزم الناجم عن سوء التغذية في تدمير مستقبل الكثير من الأطفال حتى قبل أن يولدوا. والأطفال المصابون بسوء التغذية أكثر عرضة للفشل في الدراسة والتسرب من التعليم مبكرا بالمقارنة بأقرانهم ممن هم أفضل تغذية، مما يحد من فرص مكاسبهم في المستقبل...
	شكل (13): سوء التغذية ومؤشر نهاية الطفولة لعام 2021

	ويؤثر سوء التغذية سلباً على إنتاجية الإنسان حيث يحصل معظم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على مستويات متدنية من التعليم، مما يؤثر على قدرتهم وفرصهم في الحصول على وظائف جيدة، مما يقلل من قدرتهم على الكسب. هذا يؤدي إلى انخفاض في عدد وقوة القو...
	وتواجه اليمن العواقب طويلة المدى لسوء التغذية، وانخفاض الإنتاجية، وتكبد التكاليف، مما أدى إلى تعميق الفقر في البلاد، في ظل استمرار الصراع والحرب.

	الآثار على الصحة
	سوء التغذية هو العبء الصحي العالمي الكبير30F . إنه يؤثر بشكل رئيس على السكان وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لأن التغذية الكافية أمر حيوي لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحيح31F .
	وفي اليمن لا يزيد سوء التغذية من خطر وفاة الطفل فحسب بل يزيد أيضًا من معدل ضعف الحركة حيث يعاني الأطفال من حالات وأمراض مختلفة ناتجة عن نقص المغذيات النوعية، مثل: العمى وعيوب الأنبوب العصبي التي تنتج عن نقص فيتامين أ وحمض الفوليك على التوالي. ت...
	إن تدهور الأوضاع الصحية المرتبطة بارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأطفال وانخفاض معدلات التحصين وتفشي الأمراض السارية أثر على صحة الأم والطفل على وجه الخصوص ، فضلا عن الصراع الذي ألحق ضررًا مباشرًا بصحة السكان، مقترنًا بتحديات غير مسبوقة مثل جا...

	التكلفة الاقتصادية
	ثمة تبعات هائلة لخسارة الإمكانيات والإنتاجية على التطور الاجتماعي - الاقتصادي للمجتمعات والأمم، إذ تقوّض قدرة البلدان على تنمية ’رأس المال البشري‘، أو المستويات العامة للتعليم والتدريب والمهارات وصحة السكان والخسارة كبيرة دون شك.
	ويشير تقرير اليونيسف "الوجه المتغيّر لسوء التغذية؛ حالة أطفال العالم لعام 2019" إلى أن معدل خسارة الدخل على امتداد الحياة المرتبط بالتقزّم بلغ 1,400 دولار لكل طفل، ولكنه قد يتجاوز 30,000 دولار في البلدان الأكثر ثراءً. أما الخسائر الاقتصادية في ...
	ومن خلال هذه المنهجية يمكن تقدير التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية في اليمن كما يوضح الشكل (14) وفقا لتقدير تكلفة سوء التغذية في اليمن لمتوسط الدول الفقيرة 1400 دولار أمريكي متوسط فاقد الدخل على مدى الحياة بسبب التقزم لكل طفل فإن الخسائر الاقتصاد...
	شكل (14): تقدير التكلفة الاقتصادية لسوء التغذية في اليمن

	يعد القضاء على جميع أشكال سوء التغذية من أكثر التحديات المتعلقة بالتنمية إلحاحًا وانتشارًا فمعظم البلدان مثقلة بعدة أشكال من سوء التغذية وإن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية التي تفاقمت بفعل سلسلة من الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الع...

	الالتزام العالمي من أجل وضع حد لسوء التغذية
	الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية 1974: يمثل الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3348 (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1974، انطلاقة الالتزام العالمي بالقضاء على الجوع...
	شكل (15): التزامات المجتمع الدولي في مجال التغذية من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله


	المصدر:   -  البنك الدولي، التغذية، 2021.  https://www.albankaldawli.org/ar/topic/nutrition/overview#4
	- World Bank, An Investment Framework for Nutrition: Reaching the Global Targets for Stunting, Anemia, Breastfeeding and Wasting. 2017
	- https://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an-investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global-targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
	عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 2016-2025: يشكل عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية (عقد التغذية) طموحاً جديداً وتوجهاً في عمل المجتمع الدولي في مجال التغذية من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله: (نقص التغذية أو نقص المغذ...
	المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية 2014 (إعلان روما عن التغذية): أقر إعلان روما للتغذية  بأن سوء التغذية بجميع أشكاله، بما في ذلك نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة والوزن الزائد والبدانة،  تؤثر على صحة الأشخاص ورفاههم من خلال التأثير سلباً ...

	دور سياسات الحماية الاجتماعية في مواجهة سوء التغذية وإعادة بناء رأس المال البشري
	أكدت دراسة37F  فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية المقدمة إلى اللجنة العالمية للأمن الغذائي والتغذية عام 2012 على أن تدخلات الحماية الاجتماعية تكتسب قوة جاذبة كوسيلة للتقليل من التعرض لسوء التغذية ولعلاج انعدام الأمن الغذا...
	جدول (4) استجابات سياسات الحماية الاجتماعية لمواجهة سوء التغذية في مجال التحويلات

	وأكدت الدراسة أن المساعدة الاجتماعية وخطط الضمان الاجتماعي يمكن لها أيضا أن تحفز النشاط الاقتصادي المحلي وأظهرت أن البراهين تشير إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية لمواجهة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي هو استثمار في النمو.  فقد وسعت سيا...
	وأكدت الدراسة أن المساعدة الاجتماعية وخطط الضمان الاجتماعي يمكن لها أيضا أن تحفز النشاط الاقتصادي المحلي وأظهرت أن البراهين تشير إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية لمواجهة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي هو استثمار في النمو.  فقد وسعت سيا...
	وأكدت الدراسة أن المساعدة الاجتماعية وخطط الضمان الاجتماعي يمكن لها أيضا أن تحفز النشاط الاقتصادي المحلي وأظهرت أن البراهين تشير إلى أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية لمواجهة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي هو استثمار في النمو.  فقد وسعت سيا...
	ومن هذا المنظور فإن أدوات الحماية الاجتماعية لمواجهة سوء التغذية تسهم أيضا في تحقيق تخفيض الفقر والنمو الاقتصادي، وتأسيسا على المعايير الدنيا للأمن الاجتماعي الذي حددته منظمة العمل الدولية يتألف الحد الأدنى للحماية الاجتماعية من مكونين رئيسين ه...
	يرتبط سوء التغذية ارتباطاً وثيقاً بالفقر، فغالباً يكمن الفقر خلف سوء التغذية؛ فالأطفال الفقراء أكثر عرضة لقلة الطعام وسوء التغذية فيمرضون ويتغيبون عن المدرسة ويتأخرون مدرسياً، ويعودون للسقوط في براثن الفقر عند الجفاف أو انتشار الأمراض أو عدم اس...
	كانت الطريقة الأكثر مباشرة لتوضيح تأثيرات سوء التغذية على الآفاق الاقتصادية للفرد هي تفحّص ارتباط سوء التغذية مع تقلص الدخل – أي من الناحية الفعلية تأثير سوء التغذية على الإنتاجية. وتشير الأبحاث الموجودة إلى أن معدل الخسارة في الدخل على امتداد ...

	أهمية سياسات الحماية الاجتماعية في إعادة بناء رأس المال البشري
	يشكل رأس المال البشري، أي المعرفة والمهارات والصحة التي يقوم الأشخاص بمراكمتها عبر سنين حياتهم، أحد المحركات الرئيسة للنمو المستدام. وترتبط الزيادة في رأس المال البشري للجيل القادم بالدرجة الأولى بوضع الطفل المولود اليوم طبقا لمخاطر سوء التغذية...
	شكل (16): آثار سوء التغذية على رأس المال البشري للجيل القادم في اليمن

	كان المظهر الأوضح للعلاقة بين التغذية والتنمية الاقتصاديّة لبلدٍ ما هو الأثر الذي تتركه في رأس المال البشريّ. فقد أطلق البنك الدوليّ عام 2018 مؤشّر رأس المال البشريّ (HCP)43F ، الذي يتضمن مقياسًا دوليًا لقياس المكونات الرئيسة لرأس المال البشري ...
	وهذا المؤشر يثبت أنّ سوء التغذية مسؤول بشكل مباشر عن الخسارات التي تلحق برأس المال البشريّ. وطبقا لمؤشر رأس المال البشري لعام 2020 وفق مؤشر ومكونات رأس المال البشري: المعايير الإقليمية حيث يوضح الجدول (5) متوسطات المكونات الخمسة لمؤشر رأس المال...
	جدول (5): مؤشر رأس المال البشـري (2020) ومكوناته: المعاييـر الإقليمية


	أبرز تدخلات سياسات الحماية الاجتماعية والقطاعية في مواجهة سوء التغذية وبناء رأس المال البشري في اليمن
	يُعدّ الاستثمار في تغذية الطفل أمراً أساسياً لتكوين رأس المال البشري، لأن التغذية عنصر أساسي لنمو الأطفال، ونمائهم المعرفي، وأدائهم المدرسي، وإنتاجيتهم المستقبلية. هناك قوة عاملة كبيرة وشابة - تتمتع بإبداع كبير وإمكانات إنتاجية - آخذة في الظهور...
	يتضمن التركيز في هذا السياق على أبرز التدخلات لمواجهة سوء التغذية في اليمن من خلال استعراض أبرز التدخلات الرئيسة في مجالات سياسة الحماية الاجتماعية والقطاعات الأخرى التي تتولى تمويلها وتنفيذها العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي...
	جدول (6): أبرز التدخلات لمواجهة سوء التغذية في مجالات الحماية الاجتماعية والقطاعات الأخرى


	أولاً: اتباع نهج تغذوي قائم على النظم متعدد القطاعات، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة على جميع المستويات
	تتطلب معالجة مشكلة سوء التغذية اتباع نهج تغذوي قائم على النظم متعدد القطاعات، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة على جميع المستويات والجهات الفاعلة للتغذية في اليمن من خلال إقامة روابط متينة فيما بين القطاعات مثل: السياسات الاجتماعية، الصحة، التعليم، و...
	1. دعم كافة الجهود الرامية إلى التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وبناء السلام في اليمن وضمان استعادة الاستقرار الأمني والسياسي.
	2. الاستثمار في رأس المال البشري للبلد، ويجب أن يكون منع سوء التغذية لدى الأطفال، بجميع أشكالها، ضمن أولويات التنمية الوطنية.
	3. اعتماد النهج متعدد المسارات لبرامج الحماية الاجتماعية لضمان الدعم المتكامل للفئات الضعيفة وتحسين الأثر المتوقع لتلك البرامج.
	4. توسيع دعم نظام الرعاية الاجتماعية وفق استراتيجية «مزدوجة المسارات» لتعزيز الأثر على القدرة على المجابهة وعلى الأمن الغذائي والتغذوي، وذلك من خلال: 1) توفير المساعدة الأساسية في الأجل القصير مع حماية أو بناء أصول منتجة وبنية تحتية لدعم سبل المعيشة و...
	5. دعم برامج طموحة للنهوض بتطوير سبل المعيشة للفئات الضعيفة وبشكل خاص للأسر المعتمدة على الإنتاجية الزراعية والسمكية.
	6. تكثيف جهود تكامل برامج المساعدات المؤقتة مع برامج الرعاية الاجتماعية ذات الأمد الطويل.
	7. إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية التي تتصدى «للأيام الألف الأولى» الحرجة من الحمل وحتى بلوغ سنتين من العمر، بما في ذلك وضع السياسات والتدخلات لضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتكاملة بما في ذلك: الصحة، والتغذية، والتعليم، والتوعية الصحية.
	8. التركيز على نظام المياه والإصحاح البيئي كونه يلعب دوراً بالغ الأهمية في منع حدوث كافة أشكال سوء التغذية من خلال ضمان الوصول إلى مياه الشرب المجانية والآمنة والمقبولة وخدمات الإصحاح البيئي والنظافة الآمنة.
	9. دعم الاستثمارات في وصول النساء إلى الموارد الإنتاجية، وتقنيات توفير: الوقت والعمالة والأنشطة المدرة للدخل، ودعم الدور الاقتصادي للمرأة.
	10. دعم وتطوير الجانب البحثي وتوفير البيانات والمعلومات المحدثة في مجال دراسات سوء التغذية من حيث تحديد دقيق للعوامل والتأثيرات وبالتالي تطوير التدخلات المستقبلية الفاعلة.

	ثانياً: إعادة بناء رأس المال البشري في اليمن من خلال دعم وتشجيع الاستثمار في تغذية الطفل
	التغذية هي في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويحدد الهدف الثاني للتنمية المستدامة الهدف الطموح المتمثل في "القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة والاعتراف بالتغذية كمدخل أساسي في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة"...
	جدول (7): مقترحات السياسات الاجتماعية في إعادة بناء رأس المال البشري



