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 19-كوفيد سياقاألطفال في هزال إدارة 
 1رقم  وجزالم

 ( 2020آذار   27)
 

التحضير  كيفية جديدة وذلك بغية دعم المنفذين في وبي ِّنات( أيام مع ظهور معلومات 10وتحديث موجزات إرشادية كل عشرة ) عدادإ يتم س
- كوفيد  سياقاألطفال في    هزاليهدف هذا الموجز إلى توفير معلومات خاصة بالخدمات والبرامج المتعلقة بإدارة  و  .19-واالستجابة لجائحة كوفيد

وجيهات  في ت  الواردةللتخفيف واالستجابة  الشاملةجراءات اإلهذا الموجز  يغطيال و معلومات غير متوفرة بعد في أماكن أخرى.  حتوي وي ، 19
 .19-وفيدك سياقفي البرامج  لتنفيذسنستمر في تطوير مفاهيمنا حول الحلول العملية فتغذية دوائر معنية بال وبصفتناأخرى. 

هذه  مواجهةفي  المالئمة والفعالة االستجابات أفضل أساسيا  في تنفيذ  عنصرا   الناشئةوالبي ِّنات والدروس توثيق ونشر هذه اإلرشادات  وسيشكل
 هذه الروابط: عبرأسئلتكم وتعديالتكم البرامجية  اطالعنا علىيرجى و الجائحة. 
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 الرسائل األساسية واإلجراءات ذات األولوية
 

لرضاعة  المتلقين منهم وغير المتلقين ل لجميع األطفال  واآلمنةودعم التغذية المالئمة  ،والترويج ،والحماية ،تعزيز الوعي العام .1
وإجراءات الوقاية من   19-ساسية حول أعراض كوفيد األرسائل اللتضمين رسائل النظافة الصحية و   الفرصكل  واغتنام  ،الطبيعية

 العدوى ومكافحتها. 
 F100/75( للسلع األساسية في برمجة التغذية )مثاًل  على األقل  شهرين  يكفي لمدةتعزيز التخزين المسبق )مع مخزون احتياطي   .2

المغذيات الدقيقة المتعددة( واإلمدادات  ومساحيق    الدهنية،والمكمالت الغذائية    ،دعمةواألغذية الم   ،عمالواألغذية الجاهزة لالست  ،
 تعطل سالسل اإلمداد. ل تحسباً المجتمعات المحلية  فيالطبية الروتينية على المستويات الوطنية وفي المرافق الصحية و 

توسيع نطاق التوزيع  بغذائي مالئم،  نظاممان الغذائي حيث يصعب على السكان الحصول على في سياقات انعدام األالقيام،  .3
دون  أطفاالً  تضملكل األسر التي   (لدهنيةالمكمالت الغذائية ا و  دعمالدقيق الم االحترازي لألطعمة المغذية المتخصصة )مثالً 

 .من العمر السنتين
  سوى تتطلب ال أدوات  باستخدامالغذائي  األطفالوضع  رصد و  كشفقدرة األمهات ومقدمي الرعاية على  تقويةتكثيف جهود  .4

 . العضد منتصف بما في ذلك أشرطة قياس محيط  ،مستوى منخفض من اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب
  مبسطة الساليب األحول  الوطنية ومجموعات التغذيةالمبادرة بإجراء الحوارات الضرورية مع وزارات الصحة ومنصات التنسيق  .5

  عمال مواعيد األغذية الجاهزة لالستجرعات و و  البيومتريةلمعالجة هزال األطفال، بما في ذلك تبسيط المعايير  بكل سياقخاصة ال
- في سياق كوفيد ختالطاتاالذوي  الداخليينوكذلك التعديالت المحتملة إلدارة المرضى  ،خرى األمتخصصة ال مغذيةالطعمة األو 

19 . 
  بدون اختالطات بغية تقديم العالج في حاالت الهزال  لمجتمعيينا في بذل الجهود من أجل بناء قدرات العاملين الصحيين  شروعال .6

والبروتوكوالت العالجية   المحدود/المنعدم، على مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك التدريب على التقييم القائم على اللمس
 . 19-والرسائل األساسية حول كوفيد  ،والمراقبة عن بعد ،المبسطة

خيارات    تنويرمن أجل    المتنقلة التكنولوجيات  في الزمن الحقيقي المتخصصة بهزال األطفال باستخدام    والترصدتعزيز أنظمة الرصد   .7
 وتخصيص الموارد.  االستجابة
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 19-التعديالت المحتملة في برمجة هزال األطفال في سياق كوفيد
قيود وإذا ما كانت هناك  لبرمجة هزال األطفال.حال عدم وجود قيود مفروضة على التنقل ينبغي النظر في إجراءات تحضيرية في 

 إجراءات إضافية. النظر في اتخاذ التنقل ينبغي هذا جزئية أو شاملة على 
 

 قيود جزئية أو شاملة على تنقل السكان  ال قيود على تنقل السكان  
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المصابين بما في ذلك فرض سياسة عامة صارمة  ةأجنحة وقف تدهور حال/في مراكزالموصى بها  سالمةوال  الصحةضمان االلتزام الصارم بإجراءات  •
واتباع برتوكوالت تنظيف   ،والحد من التواصل مع أكثر من عامل صحي ،مناطق العزل تحديدو  ،الفحص والفرز وإجراءات ،الموظفين مرضلحاالت 
 . (بعد كل قياس الموازين)مثال  تعقيم  ةصارم

مع   ،أدوات التغذيةوبمناولة  ،من العمر لألمهات وكل األشخاص الذين يتعاملون مع أطفال دون ستة أشهر صارمةمعايير نظافة صحية  التأكيد على •
 والرضاعة الطبيعية. الحتكاك األم بالطفل  الدعم النشط

 .(2) إلى ما ال يقل عن مترينبين أسرة مراكز وقف تدهور حال المصابين  الفاصلةزيادة المسافة  •
 . فقط حصر زيارات أفراد العائلة بمقدم الرعاية األساسي •
وتطبيق إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها    ،األخرى الحاالت  عن    المؤكدة/المحتملة  19-حاالت كوفيدلالمناطق المخصصة    القيام، إن أمكن، بفصل •

 ى بها. الموص 
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في مراكز تغلللذيلللة  الموظفين العلللاملينالتقليلللل من مخلللاطر علللدوى  •

والخارجيين والعاملين الصلللللللللحيين المجتمعيين   الداخليينالمرضلللللللللى  
   حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

العالج لحلاالت الهزال  عنلد توافر الخلدملات االسللللللللللللللتمرار في تقلديم •
 المتوسللللللللللللللطللة مع تطبيق إجراءات الوقللايللة من العللدوى ومكللافحتهللا

زيارات متابعة األطفال إلى واحدة كل  وتيرةوتقليص  الموصللللللى بها
المجهزة لالسلللللللتهالك   الحصلللللللص الغذائيةزيادة  عبرأسلللللللابيع   ةأربع

)مثال  األغلذيلة الجلاهزة  طعملة األغلذيلة المتخصللللللللللللللصللللللللللللللةأل  المنزلي
 (+Super Cereal و ستعماللال

خلدملات )مثال  من يوم  الوتيرة تقلديم زيلادة  عبر  كتظلا الحلد من اال •
أيلام للمرضللللللللللللللى الخلارجيين( مع تطبيق إجراءات الوقلايلة  ثالثلةإلى 

أو عبر نقلل الخلدملات إلى  الموصللللللللللللللى بهلا من العلدوى ومكلافحتهلا
 المجتمع المحلي.

فقط العضللللللللللللللد قيلاس محيط   بلاالقتصللللللللللللللار علىالحلد من التعرض  •
على عند األطفال وتشلللللللللجيع مقدمي الرعاية   لقياسلللللللللات الجسلللللللللميةل

والوذمة تحت إشلللللللللللرا  أخصلللللللللللائي   العضلللللللللللدقياس  اتتقييم  ءااجر 
 صحي.

المباشلللللللرة في التدريب أثناء العمل للعاملين الصلللللللحيين المجتمعيين  •
بمللا في  الغير مترافقللة مع اختالطللات بغيللة معللالجللة حللاالت الهزال

كان ذلك  إنبروتوكوالت ومقاربات عالج مبسللللللللللللطة  التعريف بذلك 
 ممكنا .

تكثيف التلللدريبلللات لمقلللدمي الرعلللايلللة وأعضللللللللللللللللاء المجتمع  /إطالق •
 وتوفير شلرائط العضلد محيط منتصلف قياسالمحلي على اسلتخدام  

 لجميع مقدمي الرعاية. القياس
أدوات النظللافللة االسللللللللللللللتمرار في تقللديم األغللذيللة التكميليللة الوقللائيللة و  •

الحواملل والمرضللللللللللللللعلات مع تطبيق إجراءات و الصللللللللللللللحيلة لألطفلال  
 الوقلايلة من العلدوى ومكلافحتهلا الموصللللللللللللللى بهلا وتجنلب التجمعلات

 .الجماهيرية
االسللللللللللللللتمرار في تقديم األغذية التكميلية الوقائية لألطفال والحوامل  •

 الموصى بها. لسالمةوا الصحةوالمرضعات مع االلتزام بإجراءات 

 
غير  لحاالت الهزال    الشلللللللللاملالعالج   بتوفير  اإلمكانيات،عند توافر   لقيام،ا •

عبر العللللاملين الصللللللللللللللحيين المجتمعيين أو عبر  ترافق مع اختالطللللاتالم
اللمس باعتماد مقاربة عالجية مبسللللللللللللللطة تعتمد على   مجتمعيةمنصللللللللللللللات 

 . ويجب أن تنظر التعديالت البرمجية في:المعدوم/المحدود
o ( العضللد منتصللف  محيط مثال  مقياساسللتخدام معايير قبول مبسللطة 

 والوذمة فقط(
o  ( قياس مل مم 125أو   مم 120اسلللللللللتخدام معايير قبول موسلللللللللعة

 (فقط أو الوذمة/و العضد
o  مثال  كيس  عمالحصلللللللللص مبسلللللللللطة لألغذية المعدة لالسلللللللللتاعتماد( 

في  صللللغيران انمتوسللللط وكيسلللل   مختلط في اليوم لهزال غير صللللغير
 )شديد ختلطاليوم لهزال غير م

o توفير أجور مالئمة للعاملين الصحيين المجتمعيين 
زيلارات المتللابعللة إلى واحلدة كلل شللللللللللللللهر لألطفللال في حلاالت  خفض وتيرة •

الحصلللللللللص أو المتوسلللللللللطة من خالل زيادة  الشلللللللللديدة  غير المختلطالهزال  
لالسلللللللللللللتهالك المنزلي ألطعمة األغذية المتخصلللللللللللللصلللللللللللللة المجهزة  الغذائية  

جميع الخدمات المؤقت ل توقيفالحال في والمسللللتلزمات الغذائية األخرى. و 
أسلللللللللللللللابيع لألغللذيللة الجللاهزة  8كللافيللة لفترة تصلللللللللللللللل إلى توزع حصللللللللللللللص 

س روابط بين يتأسلللللل والقيام، إذا أمكن، بالمسللللللتلزمات الغذائية.  /عماللالسللللللت
 هذه األسر ونظم الحماية االجتماعية القائمة. 

تقديم األطعمة الغذائية مرة في الشللللللللللللهر بالنسللللللللللللبة ل تبلغ اإلبقاء على وتيرة •
الحوامل والمرضلللللعات و المتخصلللللصلللللة والمكمالت الوقائية األخرى لألطفال  

أي تجمعات   الموصلللى بها وتجنب  الصلللحة والسلللالمةمع االلتزام بإجراءات  
 جماهيرية.
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 البي ِّنات   مع ظهوريتعين تناولها التي الهامة  البرمجية المسائل
فرز هذه الحاالت في نقاط تقديم الخدمات يعتبر تدبير  هل  لحاالت  تعريف معتمد لومع نشوء    على نطاق واسع،  19-اختبار كوفيد  تنفيذعدم    حالفي   •

 ؟ ا  ُمستحسن  /للتطبيق قابال    /مطلوبا   الغذائية

 ادمجه و/أوهزال األطفال  عالجخدمات  لمخصصاتاألولوية  منحكافية، كيف يمكن المستلزمات العدم توفير   /شديد للخدماتالتعطل الفي سياق  •
    ؟خرى األعامة الصحة المع تدخالت 

 للعدوى  في حال االنتشار السريعمن العيادات الداخلية إلى الخارجية  مرضى الهزال عالج فيالمبكر  لالنتقالما هي المعايير التي يمكن استخدامها  •
 ؟الداخليينزيادة الضغط على مرافق المرضى  و/أوفي المجتمعات المحلية 

هياكل الو للمرافق الصحية  الواسعغالق اإلالمستلزمات الغذائية على مستوى المجتمعات المحلية في حال /كيف يمكن ضمان الحصول على الوجبات •
 ؟ لتقديم الخدمات األخرى  ساسيةاأل

( على سبيل المثال ال الحصر، بما في ذلك ) األساسيةواألدوية المستلزمات االفتقار إلى تعديل البروتوكوالت الغذائية والخدمات في ظل  ينبغيكيف  •
 ؟الجاهزة لالستعمالاألغذية 

 لبرامج مع هذه التغييرات؟ا يجب أن تتكيفعلى حاالت الهزال، وكيف  19-ما هو التأثير المتوقع لكوفيد •

الهزال وكيف يجب على البرامج التعامل   الذين يعانون من  لعالج بالنسبة لألطفاللستجابة  االعلى االعتالل والوفاة و   19-ما هو التأثير المتوقع لكوفيد •
 مع هذه األمور؟

  حالة التغذية وأداء برامج إدارة هزال األطفال ؟بشأن عداد التقارير إ /المراقبة/اإلشرا /في التدريبعن بعد حلول الرقمية المتاحة لالستمرار ما هي ال •

 
 
 

 
 
 


