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تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( 

املجتمعات  يف  التغذية  سوء  حاالت  من  الوقاية  عىل 

املترضرة من النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى 

أو عالجها. باتت هناك أسباب عدة لسوء التغذية – ال 

األطعمة  من  يكفي  ما  الناس  تناول  مجرد  عىل  تقترص 

النظيفة  واملياه  الصحية  للرعاية  بل الفتقارهم  املغذية، 

معرضني  يجعلهم  ما  واألمن  الصحي  الرصف  ومرافق 

وتزداد  التغذية.  سوء  تسبب  التي  باألمراض  لإلصابة 

سوء التغذية ينتج عن خلل يف مقدار األغذية التي يتناولها الفرد، إما بقدر أكرث من الالزم )فرط التغذية( أو قدر ضئيل 

الفيتامينات  ونقص  والتقزم  للهزال  عرضة  يكونون  فإنهم  التغذية،  نقص  من  الناس  يعاين  عندما  التغذية(.  )نقص 

واملعادن. وهذا ما نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوثه.

مقدمة
تتدمر  إذ  النزاعات،  تندلع  عندما  التغذية  مخاطر سوء 

ما  األساسية  الخدمات  وتتعطل  املهمة  التحتية  البنية 

أكرث  الذي يحتاجونه  الطعام  األفراد عىل  يجعل حصول 

صعوبة أو من رضوب املستحيل. وميكن أن يلحق سوء 

التغذية رضًرا بالًغا بالتنمية ببلد ما لفرتة طويلة بعدما 

مهمة  الجيدة  التغذية  تعد  وبينام  النزاع.  حدة  تخف 

دون  األطفال  عىل  حيوية  أهمية  لها  أن  إال  للجميع، 

الخامسة والنساء الحوامل واملرضعات بوجه خاص.
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الذين يعيشون يف مناطق  عندما ال يعد بإمكان األفراد 

لسد رمقهم،  الطعام  يكفي من  ما  الحصول عىل  النزاع 

الفرار من ديارهم،  إىل  املثال  ألنهم اضطروا عىل سبيل 

وترك ماشيتهم أو دمر القتال حقولهم، نقدم لهم الدعم 

من  يكفي  ما  املحلية  السوق  يف  توفر  وإذا  العاجل. 

مساعدات  للناس  نقدم  الغذائية،  القيمة  ذات  األغذية 

نقدية حتى يتمكنوا من رشاء ما يحبونه وما متس الحاجة 

الوقاية من حاالت سوء التغذية
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إليه. أما إذا مل تتوفر تلك األغذية، نقدم حصص غذائية 

متوازنة من الناحية التغذوية.

يحصل  قد  التغذية،  سوء  خطر  نطاق  يتسع  وعندما 

األطفال والنساء الحوامل واملرضعات عىل أغذية مدعمة 

غذائية  حصص  إىل  باإلضافة  إضافية  غذائية  بعنارص 

عادية أو مساعدات نقدية.

توفر الحصص الغذائية النموذجية التي تقدمها اللجنة الدولية نظام غذايئ متوازن يحتوي عىل 2,100 سعر حراري يف 

اليوم وتأخذ يف االعتبار العادات الغذائية املحلية. عىل سبيل املثال، تتكون الحصص الغذائية الشهرية ألرسة مكونة 

من ستة أفراد يف منطقة بحرية تشاد من 60 كيلوغراًما من األرز و25 كيلوغراًما من الفول و2.5 كيلوغراًما من السكر 

و10 لرتات من الزيت النبايت وكيلوغراًما واحًدا من امللح.



أو  التغذية  لنقص  أحيانًا  التغذية  سوء  ترجع حاالت  ال 

الرعاية الصحية لكن الفتقار األفراد إىل املعلومات. نعمل 

عىل  تشجع  التي  السلوكيات  لنرش  املجتمعات  مع 

بكيفية  الوعي  إذكاء  هذا  ويشمل  السليمة.  التغذية 

نظام  عىل  والحفاظ  الصغار،  واألطفال  الرضع  تغذية 

غذايئ متوازن واتباع قواعد النظافة األساسية للوقاية من 

ورصد  التغذية  سوء  حدوث  إىل  تؤدي  التي  األمراض 

عالمات سوء التغذية وأعراضها.

التثقيف وإذكاء الوعي
نبعث بالرسائل األساسية من خالل قادة املجتمع املحيل 

وفقرات إذاعية وأعامل درامية ومجموعات التواصل بني 

نُذيك  أننا  كام  الطهي.  عن  إيضاحية  وعروض  األمهات 

مثاًل  األخرى،  األنشطة  جانب  إىل  بالتغذية  الناس  وعي 

التغذية،  سوء  من  الناس  ونعالج  الغذاء  نوزع  عندما 

وننظم حمالت تحصني الحيوانات وننشئ البنية التحتية 

لإلمداد باملياه. 
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الحادة.  التغذية  سوء  لحاالت  املجتمعية  اإلدارة  ندعم 

تحديد  يف  املحيل  املجتمع  إرشاك  النهج  هذا  يتضمن 

األفراد الذين يعانون من حاالت سوء التغذية وإحالتهم 

إىل مركز للعالج. نركز جهودنا بوجه خاص عىل األطفال 

دون الخامسة والنساء الحوامل واملرضعات إذ إنهم أكرث 

عرضة لخطر اإلصابة بسوء التغذية من غريهم.

عالج سوء التغذية
يساعد العمل مع املجتمعات املحلية يف ضامن االكتشاف 

نقدم  شفائهم.  عند  الناس  ودعم  التغذية  لسوء  املبكر 

املستشفيات  يف  للمرىض  محددة  ومتابعة  غذائيًا  دعاًم 

التابعة للجنة الدولية  التي تعالج فيها الفرق الجراحية 

جرحى الحرب، لضامن شفائهم عىل النحو الواجب.
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معاملة  لضامن  فريدة  بوالية  الدولية  اللجنة  تحظى 

إنسانية،  معاملة  حريتهم  من  املحرومني  األفراد  جميع 

ومعالجتها.  التغذية  سوء  حاالت  من  الوقاية  تتضمن 

ميكن أن يصاب املحتجزون بسوء التغذية بسهولة ألنهم 

ظروف  أو  الغذايئ  نظامهم  يف  التحكم  ميكنهم  ال 

االحتجاز وعدم  أماكن  االكتظاظ يف  أن  احتجازهم، كام 

األمراض  انتشار  إىل  يؤدي  مالمئة  صحية  مرافق  وجود 

التغذية يف أماكن االحتجاز
سالسل  كثب  من  نتابع  التغذية.  سوء  تسبب  التي 

إطعام  ميزانية  من  بدًء  للسجون،  الغذائية  اإلمدادات 

أطباقهم.  يف  يُقدم  الذي  الطعام  إىل  وصواًل  املحتجزين 

وأينام نجد مشكالت بشأن منع املحتجزين من تناول ما 

نتخذ  فإننا  املغذية،  األطعمة  من  رمقهم  لسد  يكفي 

إجراءات يف هذا الصدد.
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يعني األمن االقتصادي قدرة األفراد واألرس واملجتمعات 

املحلية عىل تلبية احتياجاتهم األساسية ونفقاتهم التي ال 

ميكن االستغناء عنها بطريقة مستدامة. نضع يف اعتبارنا 

عند  الثقافية  واملعايري  والبيئة  للناس  البدنية  املتطلبات 

التقييم األّويل لألمن االقتصادي.

األسايس  واملأوى  األغذية  الرئيسية؛  االحتياجات  تتضمن 

وامللبس ومستلزمات النظافة الصحية. وتعترب أي نفقات 

متعلقة بهذه االحتياجات ال ميكن االستغناء عنها، شأنها 

والتعليم  الصحية  الرعاية  وتكاليف  الرضائب  شأن 

واألصول التي يحتاجها الناس إلعالة أنفسهم وعائالتهم.

ما هو األمن االقتصادي؟
تعمل فرق األمن االقتصادي التابعة للجنة الدولية عىل 

املسلح  النزاع  لضحايا  ومرنة  رسيعة  مساعدة  تقديم 

احتياجاتهم  تلبية  أجل  من  العنف  أشكال  من  وغريه 

بطرق  عنها  االستغناء  ال ميكن  التي  ونفقاتهم  األساسية 

مستدامة وصون كرامتهم.

ويف إطار الصالحية والتفويض اللذان تتمتع بهام اللجنة 

الدولية فإن مساعداتها ال تقترص عىل املدنيني فحسب، 

بل تُقدم إىل األفراد املحرومني من حريتهم أيًضا، لذلك 

نضطلع أيًضا بأعامل األمن االقتصادي للمحتجزين.
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باذلني كل ما يف  العامل،  أنحاء  العنف األخرى يف جميع  املسلحة وأعامل  النزاعات  نساعد املترضرين من 

وسعنا لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما نفعل ذلك بالتعاون مع رشكائنا يف الصليب 

األحمر والهالل األحمر. ونسعى أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين وتعزيزه، 

ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.
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