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أشكال سوء التغذية في 
مرحلة الطفولة المبكرة

 

يشري التقزّم إىل طفل قصري جداً 
بالنسبة لعمره. ينجم التقزّم عن 

سوء التغذية يف الرحم وسوء تناول 
املغذيات يف مرحلة الطفولة املبكرة و/أو 

العدوى واملرض.  

يشري الهزال إىل طفل نحيف جداً 
بالنسبة لطوله. يُصاب األطفال 

بالهزال يف حال فقدوا الكثري من 
الوزن أو مل يتمكنوا يف اكتساب الوزن الكايف، 
ويعود ذلك يف الغالب إىل عدم كفاية ما يتم 
تناوله من غذاء أو املرض يف فرتة غري بعدية. 

  يحدث نقص املغذيات الدقيقة 
عندما يفتقر الطفل إىل الكميات 
الكافية من الفيتامينات واملعادن 
األساسية - املعروفة باسم املغذيات الدقيقة 

- التي يحتاجها جسمه لينمو ويتطور بأقىص 
إمكاناته. 

تشري زيادة الوزن إىل طفل ثقيل 
جداً بالنسبة لطوله. تحدث زيادة 

الوزن عندما يتجاوز استهالك 
الطفل من السعرات الحرارية من األطعمة 

واملرشوبات ما يحتاج إليه من الطاقة.
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بحثنا 

أهمية النظم الغذائية في مرحلة 
الطفولة المبكرة

تُعد النظم الغذائية السيئة من أكرب العقبات التي تحول دون بقاء األطفال ومنوهم 
وتطورهم وتعلمهم اليوم.1 تكون املخاطر يف ذروتها يف العامني األولني من العمر، 

حيث ميكن للحصص الغذائية التي ال تحتوي عىل العنارص الغذائية الكافية أن 
تؤذي بشكل ال رجعة فيه أجسام وعقول األطفال التي تنمو برسعة، مام يحد من 
قدرتها عىل النمو والتطور والتعلم يف مرحلة الطفولة وكسب دخل يضمن حياة 

كرمية الحقا2.2ً ميكن لألطعمة التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكر أو الدهون 
أو امللح أن تضع األطفال عىل طريق االستهالك الغذايئ غري الصحي وزيادة الوزن 

واألمراض املرتبطة بالنظام الغذايئ.3, 4  

تنص اتفاقية حقوق الطفل عىل أن الحكومات عليها التزام قانوين لحامية وإنفاذ 
حق جميع األطفال يف الحصول عىل الطعام والتغذية الالئقني. وعىل مدى العقدين 
املاضيني، أحرز العامل تقدًما كبريًا يف معالجة سوء تغذية األطفال دون سن الخامسة، 

وخفض معدل انتشار تقزم األطفال مبقدار الثلث وعدد األطفال الذين يعانون 
ا. يشري هذا اإلنجاز الهائل إىل أن التغيري اإليجايب  من توقف النمو مبقدار 55 مليونً
لتغذية األطفال ممكن ويحدث عىل نطاق واسع يف العديد من البلدان واملناطق. 
وعىل الرغم من هذا التقدم، فقد فشلنا جميعاً يف حامية حق جميع األطفال يف 
الغذاء والتغذية: يبلغ عدد األطفال الذين يعانون من توقف النمو 149.5 مليون 

طفل ويعاين 340 مليون طفل دون سن الخامسة من نقص الفيتامينات واملغذيات 
الدقيقة األساسية األخرى.1, 5 

ميكن أن يعاين األطفال من آثار النظم الغذائية السيئة لبقية حياتهم، مام يحتم 
علينا فهم سبب فشلنا يف تغذية األطفال جيًدا يف مرحلة الطفولة املبكرة وما 

يتطلبه األمر ملعالجة العوائق التي تحول دون اتباع أنظمة غذائية مغذية وآمنة 
ومناسبة للعمر يف وقت مبكر. يف عام 2021، فحصت اليونيسف أحدث البيانات 

واألدلة )انظر اإلطار 1( لإلجابة عىل ثالثة أسئلة:

ما األطعمة املناسبة ويف أي وقت يتعني تناولها مع الكيفية لألطفال الذين 	 
ترتاوح أعامرهم بني 6 و23 شهًرا عىل مستوى العامل، وهل نتج عن ذلك 

تحسينات مبرور الوقت؟

ما هي العوائق الرئيسية التي متنع مقدمي الرعاية واألرس من إطعام األطفال 	 
الصغار وجبات مغذية وآمنة ومناسبة ألعامرهم؟

كيف ميكننا تحويل األنظمة - مبا يف ذلك أنظمة الغذاء والصحة والحامية 	 
االجتامعية - إلزالة هذه الحواجز وتقديم دعم أفضل ملقدمي الرعاية واألرس؟

تؤدي النظم الغذائية سيئة الجودة إلى 
وقوع جميع أشكال سوء التغذية في 

مرحلة الطفولة المبكرة

اإلطار1

مصادر البيانات واألدلة
قاعدة البيانات العاملية لليونيسيف بشأن تغذية   .1

الرضع وصغار األطفال، والتي تتألف من بيانات 
متثيلية عىل الصعيد الوطني من 607 دراسات 

استقصائية أجريت يف 135 بلداً وإقليامً، ومتثل أكرث 
من 90 باملائة من جميع األطفال دون سن الثانية 

عىل الصعيد العاملي.6 

التحليالت اإلقليمية للسياسات والربامج الوطنية   .2
لحامية وتعزيز ودعم حصول األطفال عىل الغذاء 

والتغذية الكافيني يف سبع مناطق جغرافية.13-7

مناقشات فريق الفحص مع األمهات يف 18 بلداً   .3
من البلدان املنخفضة واملتوسطة والعالية الدخل 
بشأن ما يؤثر عىل خياراتهن الغذائية والتغذوية 

والتحديات التي يواجهن عند محاولة تحسني جودة 
النظم الغذائية ألطفالهن.14 

البحث عن تأثري جائحة فريوس كوفيد-19 عىل   .4
أمناط الرشاء بالنسبة لألرس وخدمات التغذية والنظم 

الغذائية لألطفال الصغار.15,16

الدراسات العاملية السابقة حول مامرسات التغذية   .5
واألنظمة الغذائية يف مرحلة الطفولة املبكرة.  
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النتائج التي توصلنا إليها

أزمة النظم الغذائية 
لألطفال الصغار 

تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء عىل كيفية فشل النظم الغذائية لألطفال يف تلبية 

التوصيات العاملية، وأوجه عدم املساواة التي تؤثر عىل األطفال األكرث تهميًشا، وعراقيل 

التعامل مع الوضع املتعددة والتي تكمن وراء أزمة النظم الغذائية لألطفال الصغار.

ال يحصل األطفال عىل ما يكفي من األطعمة املناسبة يف الوقت املناسب: تفشل 

النظم الغذائية لألطفال الصغار فيام يتعلق بحسن التوقيت والتكرار والتنوع. ويف 

الوقت الراهن، ال يتغذى سوى 73 يف املائة من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 

و8 أشهر عىل أي أطعمة صلبة. ومن بني األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و23 

شهراً، يتم إطعام 52 يف املائة فقط بالحد األدىن لتكرار الوجبات الغذائية، ويستفيد 29 

باملائة فقط من األنظمة الغذائية املتنوعة بالحد األدىن )انظر الشكل 1(. بعبارٍة أخرى، 

ال يحصل أكرث من طفلني من كل ثالثة أطفال ترتاوح أعامرهم بني 6 و23 شهرًا عىل 

املجموعة املتنوعة من األطعمة التي يحتاجونها للنمو الصحي والتطور.

للقلق بشكل خاص، حيث ال  أمر مثري  انخفاض استهالك األطعمة املغذية  إن 

الفوائد من معظم  يحصل ما يقرب من نصف األطفال مدى حيواتهم عىل 

والبيض   ) باملائة   41( الفواكه والخرضوات  باملغذيات، مثل  الغنية  األطعمة 

باملائة(. واألسامك واللحوم )55 

٪٧٣

٪٦٥
٪٥٢

٪٤٥

تقديم ا�طعمة 
الصلبة

 (٦-٨ أشهر)

استمرار الرضاعة 
الطبيعية 

(١٢ - ٢٣ شهرًا)

الحد ا�د� من 
التنوع الغذا  

(٦-٢٣ شهرًا)

الحد ا�د� 
لتكرار الوجبات

 (٦-٢٣ شهرًا)

استه�ك البيض 
وا�س�ك و/ أو اللحوم

 (٦-٢٣ شهرًا)

استه�ك الخضار 
و\ أو الفاكهة 

(٦-٢٣ شهرًا)

٪٥٩

٪٢٩

الشكل 1

النسبة املئوية لألطفال الذين يتناولون األطعمة الصلبة، استمرار الرضاعة الطبيعية، الحد األدىن لتكرار الوجبات؛ الحد األدىن من التنوع الغذايئ؛ البيض واألسامك 

و\ أو اللحوم؛ والخرضوات و\ أو الفواكه، 2020
اًدا إىل استطالعات مجموعة املؤرشات املتعددة، واملسوحات الدميوغرافية والصحية )الصحة والسالمة املهنية وغريها من املصادر التمثيلية عىل املستوى الوطني. املصدر: قواعد بيانات اليونيسف العاملية، 2021، استن

تتم تغذية األطفال الصغار في 
جميع أنحاء العالم بطريقة فاشلة، 
إذ يحرمون من النظم الغذائية التي 
يحتاجون إليها في مراحل هامة من 

حياتهم
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الشكل  2

االتجاهات يف النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 إىل 23 شهرًا مع الحد األدىن من التنوع الغذايئ، حسب البلد، حوايل عام 2010 تنتهي حوايل 2020
اًدا إىل استطالعات مجموعة املؤرشات املتعددة، واملسوحات الدميوغرافية والصحية )الصحة والسالمة املهنية وغريها من املصادر التمثيلية عىل املستوى الوطني. املصدر: قواعد بيانات اليونيسف العاملية، 2021، استن

ما هي الجوانب التي شهدت 
تحسنًا في تنوع النظم الغذائية 
لألطفال خالل العقد الماضي؟

شهدت النظم الغذائية لألطفال يف العقد املايض تحسًنا طفيًفا يف دول، ومل تشهد 

أي تحسن يف دول أخرى: يف الخمسني دولة التي لديها بيانات عن االتجاهات املُتبعة، 

ظلت النسبة املئوية لألطفال الذين يستهلكون الحد األدىن من النظام الغذايئ املتنوع 

منخفضة: 21 يف املائة يف عام 2010 و24 يف املائة يف عام 2020. وشهد 21 فقط من هذه 

البلدان - أقل من النصف - تحسينات ذات داللة إحصائية يف تنوع النظم الغذائية 

لألطفال )انظر الشكل 2(.

يف حني أن هذه االتجاهات ال تأخذ يف الحسبان التأثري املستمر لفريوس كوفيد-19، 

تشري الدالئل إىل أن ماليني العائالت كافحت إلطعام أطفالها أنظمة غذائية مغذية 

ومتنوعة بسبب التدابري االحرتازية وفقدان الدخل وانخفاض رشاء األرسة لألطعمة 

املغذية خالل الجائحة.
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الشكل  3 

اتجاهات النسبة املئوية لألطفال الذين يعانون من الحد األدىن من التنوع الغذايئ والحد األدىن من تكرار الوجبات الغذائية واستمرار الرضاعة الطبيعية. 

حسب الفئة السكانية الخمسية األفقر واألكرث ثراًء، 2010 و2020
اًدا إىل استطالعات مجموعة املؤرشات املتعددة، واملسوحات الدميوغرافية والصحية )الصحة والسالمة املهنية وغريها من املصادر التمثيلية عىل املستوى الوطني.  املصدر: قواعد بيانات اليونيسف العاملية، 2021، استن

ا�غنى

ا�فقر

Wealthiest

Poorest ا�غنى

ا�فقر

الحد ا�د� من التنوع الغذا�
(٦-٢٣ شهرًا)

الحد ا�د� لتكرار الوجبة
(٦-٢٣ شهرًا)

استمرار الرضاعة الطبيعية
(من ١٢ إىل ٢٣ شهرًا)
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ال تؤثر النظم الغذائية السيئة عىل األطفال بالتساوي من منطقة 

إىل أخرى وداخل املنطقة ذاتها: تؤثر أزمة إطعام األطفال عىل جميع 

املناطق، لكن األطفال الصغار يف املناطق والبلدان األفقر يعانون من 

أزمة أكرب من غريهم. ما يقرب من ثلثي )62 باملائة( األطفال الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 6 و23 شهرًا يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي يتغذون عىل نظام غذايئ متنوع بالحد األدىن من العنارص 

مقارنة بأقل من واحد من كل أربعة أطفال صغار يف رشق وجنوب 

أفريقيا )24 باملائة(، وجنوب آسيا )19 باملائة( وغرب ووسط أفريقيا 

)21 باملائة(.

ال تزال الفوارق يف النظم الغذائية لألطفال قامئة داخل البلدان ومل 

تتقلص: األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية واألرس الفقرية 

واملناطق املحرومة داخل البلدان لديهم أقل النظم الغذائية تنوًعا. عىل 

سبيل املثال، تبلغ النسبة املئوية لألطفال الذين يتغذون عىل نظام 

ا يف املناطق الحرضية )39 باملائة(  غذايئ قليل التنوع الضعف تقريبً

عنها يف املناطق الريفية )23 باملائة(. عىل الرغم من النمو الكبري يف 

االقتصادات خالل العقد املايض، مل تتقلص فجوات املساواة يف وترية 

الوجبات والتنوع الغذايئ بني األطفال الذين يعيشون يف أرس أفقر 

وأغنى )انظر الشكل 3(.

لم يتم التخلص من 
التفاوتات بين األسر 
الفقيرة واألكثر ثراًء 

من حيث جودة النظم 
الغذائية لألطفال الصغار 

بمرور الوقت

تكافح العائالت للعثور عىل األطعمة املغذية ألطفالها ورشاءها: 

أصبحت العائالت تعتمد بشكل متزايد عىل رشاء املواد الغذائية بدالً 

من اإلنتاج املنزيل، حتى يف األرس الزراعية. وهذا يعني أن التواجد 

بالقرب من أسواق املواد الغذائية واملتاجر عامل مهم يف جودة النظم 

لألطفال. الغذائية 

ال يزال النقص يف اإلمدادات الوطنية، والندرة املوسمية، وسوء البنية 

التحتية للطرق يقيد النفاذ إىل األطعمة املغذية، ال سيام يف املناطق 

الريفية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، ويف األماكن النائية، ويف 

البلدان املتأثرة بالصدمات املناخية أو النزاعات. ومع ذلك، فإن ميثل 

النفاذ إىل األطعمة املغذية أيًضا عائًقا يف املجتمعات الحرضية الفقرية 

حيث يوجد عدد أقل من املتاجر التي تبيع تلك األطعمة، كام أن 

الطلب محدود عليها.

تعترب التكلفة املرتفعة نسبًيا لألطعمة املغذية إحدى أكرب العقبات 

التي تواجه العائالت: فقد أفادت ما يقرب من 80 باملائة من األمهات 

يف مناقشات فريق الفحص أنهن يكافحن من أجل توفري األطعمة 

املغذية ألطفالهن. عندما يكون الدخل محدوًدا، متيل العائالت إىل 

إعطاء األولوية لتكرار األطعمة – والسعي مللئ املعدة - عىل جودة 

األطعمة ألطفالهم الصغار. 
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والثقافية  االجتامعية  بالعوائق  مقيدة  الغذائية  األطفال  نظم  إن 

تغذية  عن  األول  املقام  يف  األمهات مسؤولة  تظل  والجنسانية، حيث 

تعني  املجتمعات،  بعض  ذلك، يف  ومع  الصغار.  األطفال  ورعاية 

األمهات  أن  املتكافئة داخل األرسة  القوة غري  األبوية وعالقات  األعراف 

إطعام  أو  يتم رشاؤها  التي  األطعمة  تقرير  االستقاللية يف  إىل  يفتقرن 

واألمهات  الشابات  األمهات  تواجه  ما  ا  وغالبً بها،  الصغار  أطفالهم 

القرارات. تلك  أقل عىل  ميتلكن سيطرة  أنهن  مرة حقيقة  ألول 

إطعام  قرارات  األمهات عىل  املتزايدة عىل  الوقت  تؤثر ضغوط 

مناقشات  باملائة( يف   62( أمهات  ثالث  اثنتان من كل  أطفالهن: 

اآلن  تعمل  الكايف.  غري  بالوقت  مقيدة  كانت  لدينا  الفحص  فريق 

املنزل،  الحرضية، خارج  املناطق  األمهات، ال سيام يف  العديد من 

املنزلية  املسؤوليات  من  األسد  نصيب  تحمل  يف  االستمرار  مع 

عبئا  الريفيات  األمهات  بعض  تتحمل  الرعاية.  تقديم  ومسؤوليات 

ما  ا  وغالبً للعمل،  الرجال  يهاجر  حيث  الزراعة  مسؤوليات  من  ا  إضافيً

لتوفري  الذاتية  رعايتهن  أو  صحتهن  للخطر  العامالت  األمهات  تعرض 

املريحة  والرسيعة  املجهزة  األطعمة  إىل  الكثريون  ويلجأ  الوقت 

أطفالهم. إلطعام 

نطاق  عىل  متاحة  الصحية  غري  املصنعة  واملرشوبات  األطعمة 

األطعمة  أن  األمهات  مع  مناقشاتنا  أكدت  بكثافة:  ق  وتُسوَّ واسع 

النظم  يف  راسخة  بإفراط  واملعالجة  املصنعة  الصحية  غري  واملرشوبات 

تقديم  يتم  الحاالت،  بعض  يف  الصغار.  األطفال  من  للعديد  الغذائية 

الطبيعية  الرضاعة  فرتة  انتهاء  قبل  واملرشوبات  األطعمة  هذه 

بها. املويص  الحرصية 

الفحص أن حوايل طفل واحد  األمهات يف مناقشات فريق  ذكرت 

23 شهًرا يف أسرتاليا  6 إىل  من كل ثالثة أطفال ترتاوح أعامرهم بني 

والسودان  ورصبيا  ونيجرييا  واملكسيك  والهند  وغانا  وإثيوبيا 

يقوم  ا.  يوميً ا غري صحي واحد  أو رشابً األقل طعاًما  يستهلك عىل 

كانوا  لو  حتى   - املنتجات  بهذه  أطفالهم  بإطعام  الرعاية  مقدمو 

كبري  بشكل  متوفرة  األطعمة  - ألن هذه  أنها غري صحية  يعرفون 

بسهولة.  األطفال  ويقبلها  ومريحة  التحضري  ورسيعة  ورخيصة 

وجود  لعدم  مضللة  تغذوية  بدعوى  املنتجات  بعض  تسويق  ويتم 

لألطفال  واملرشوبات  لألغذية  املالئم  غري  التسويق  متنع  ترشيعات 

التنفيذ. أو سيئة  كافية  فهي غري  وإن وجدت 

الغذائية  النظم  تحسني  وبرامج  لسياسات  األولوية  تُعطى  ال 

لها مجاالً.  إن جائحة فريوس كوفيد-19 مل ترتك  بل  الصغار،  لألطفال 

لتحسني  والربامج  السياسات  من  شاملة  مجموعة  لديه  بلد  يوجد  ال 

الجهود  ا  تقليديً الصحي  النظام  قاد  الصغار.  لألطفال  الغذائية  النظم 

أقوى  ولديه  الصغار  لألطفال  الغذائية  النظم  لتحسني  الوطنية 

الخدمات  وجودة  التغطية  لكن  والربامج،  السياسات  من  مجموعة 

املحدود  فالعدد  البلدان،  األمثل يف معظم  املستوى  تزال دون  ال 

كفاية  عدم  جانب  إىل  األمامية،  الخطوط  يف  الصحيني  العاملني  من 

املقدمة  املشورة  وجودة  تغطية  يعوق  والتحفيز،  واإلرشاف  التدريب 

األطفال. وصغار  الرضع  تغذية  بشأن  الرعاية  ملقدمي 

فرًصا حيوية  الوقت  العامل يف ذات  أنحاء  البلدان يف جميع  وتفقد 

توافر  لتحسني  واالجتامعية  الغذائية  الحامية  أنظمة  من  لالستفادة 

تحمل  عىل  والقدرة  إليها  الوصول  وإمكانية  املغذية  األطعمة 

املبكرة. الطفولة  مرحلة  يف  تكاليفها 

الحامية  وأنظمة  والصحة  الغذاء  كوفيد-19  فريوس  جائحة  وضع  لقد 

اضطرابات شديدة يف  وتسبب يف  تحت ضغط خطري،  االجتامعية 

 ،2020 أبريل  يف  أنه  بياناتنا  وتبني  الصغار.  لألطفال  األساسية  الخدمات 

ويف ذروة املوجة األوىل من هذا الوباء، أبلغ ما يقرب من 83 يف املائة 

الرامية  الخدمات  تغطية  كبرية يف  اضطرابات  البلدان عن حدوث  من 

الصغار. لألطفال  واآلمنة  املغذية  الغذائية  النظم  توفري  تعزيز  إىل 

تكافح األسر، وال سيما ذات الدخل 
المنخفض منها، للعثور على 
األطعمة المغذية ألطفالها الصغار 
والوصول إليها ودفع ثمنها
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تحليلنا

العوائق التي تحول دون اتباع نظام 
غذائي جيد لألطفال الصغار

التغذية، فهم  العامل من سوء  الصغار يف جميع أنحاء  يعاين األطفال 

إليها بشدة،  فيه  الذي يحتاجون  الوقت  الغذائية يف  الوجبات  محرومون من 

الالزمة يف  الغذائية  الوجبات  حيث ال يتمكن األطفال من الحصول عىل 

أي تحسن  الواقع، مل يوجد  املطلوبني. يف  والتنوع  وبالتكرار  املناسب  توقيتها 

املايض.  العقد  تغذيتهم يف  يتناولونها وطريقة  التي  األطعمة  ا يف  تقريبً

بحواجز  الصغار مدفوعة  لألطفال  الغذائية  النظم  أزمة  أن  إىل  تحليلنا  توصل 

العائالت. فيها  تعيش  التي  للسياقات  وفًقا  تختلف  وتفاعلية  متعددة 

الريفية إىل املدن الكربى يف املناطق الحرضية، يعد الحصول عىل  القرى  من 

إلحاًحا، ال سيام بني  األكرث  الشاغل  بأسعار معقولة هو  املغذية  األطعمة 

أنها ببساطة غري متوفرة أو عالية  إما  الفقرية. هذه األطعمة املغذية  األرس 

بشكل  واملعالجة  الصحية  غري  املعالجة  باألطعمة  ازدحامهم  ويتزايد  التكلفة، 

لألطفال  بقوة  تسويقها  ويتم  ومريحة  الثمن  رخيصة  تعترب  والتي  كبري 

وعائالتهم.

التقسيم  فإن  األطفال. ومع ذلك،  تغذية  األمهات يف تحمل مسؤولية  تستمر 

واألعراف  املتزايدة،  الوقت  األرسية، وضغوط  للمسؤوليات  املتكافئ  غري 

العديد من األمهات دون ما يكفي من  الدامئة ترتك  االجتامعية والثقافية 

باستمرار  األدلة  تظهر  جيًدا.  الصغار  أطفالهن  واالستقاللية إلطعام  الوقت 

أنه عندما تتمتع املرأة بسلطة أكرب يف اتخاذ القرار والتحكم يف دخل األرسة، 
التغذية ألطفالها.1 الصحية ومامرسات  األطعمة  اختيار  إىل  متيل  فإنها 

بسياسات وبرامج وطنية مجزأة  لفرتة طويلة جداً  الحواجز  عولجت هذه 

يواجهها  التي  الصعوبات  األطفال وتعالج  الوصول إىل معظم  تفشل يف 

تغذية  تاريخ يف دعم مامرسات  بأطول  الصحي  النظام  يتمتع  الرعاية.  مقدمو 

التغذية، مبا يف ذلك تقديم  الصغار، ولكن تغطية وجودة خدمات  األطفال 

تزال غري كافية. وتعني  الطفل، ال  الرعاية بشأن تغذية  املشورة ملقدمي 

الفرص الضائعة يف أنظمة الغذاء والحامية االجتامعية أن األرس غري قادرة عىل 

التي  بناًء عىل املشورة  أغذية مغذية بسعر معقول وتترصف  الحصول عىل 

الصغار. أطفالهم  إطعام  كيفية  حول  الصحيني  العاملني  من  تتلقاها 

أمام تحقيق  كبرياً  عائقاً  الصغار تشكل  الغذائية لألطفال  النظم  تزال حالة  ال 

بأهداف  الخاصة  التغذية  أهداف  التغذية وتحقيق  التقدم يف مجال  مزيد من 

الوزن. والهزال وزيادة  األطفال  لتقزم   2030 لعام  املستدامة  التنمية 

األطفال األكثر هشاشة يحصلون 
على أسوأ النظم الغذائية، وهؤالء 

هم األطفال الصغار، واألطفال 
األكثر فقراً، واألطفال الذين 

يعيشون في المناطق الريفية 
والمحرومة في بالدهم
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السياقات.  أفقر  التغيري ممكن، حتى يف  ومع ذلك، فإن 

فاسو وكمبوديا  بنغالديش وبوركينا   - متكنت عرش دول 

املالديف  وجزر  وقريغيزستان  وغامبيا  ديفوار  وكوت 

النسبة  زيادة  الرشقية – من  ونيبال وسرياليون وتيمور 

متنوًعا  ا  غذائيً نظاًما  يتلقون  الذين  لألطفال  املئوية 

بالحد األدىن بنسبة 10 نقاط مئوية عىل األقل يف العقد 

تركز  باستثامرات  البلدان  املزيد من  املايض. وسيتبع 

التقدم. تعوق  التي  الحواجز  عىل 

النظم  مل تكن قضية تحديد األولويات واالستثامرات يف 

إلحاًحا من أي وقت  الصغار أكرث  الغذائية لألطفال 

استمرار جائحة فريوس كوفيد-19 وتفاقم  مىض. مع 

أطفالها  إطعام  تواجهها األرس يف  التي  الصعوبات 

من  الحكومية،  امليزانيات  بتقليص  والتهديد  الصغار 

النظم  املمكنة لحامية  اإلجراءات  اتخاذ كل  املهم 

ضعفاً. األكرث  لألطفال  الغذائية 

حتى لو كانت األطعمة المغذية متاحة 
ماديًا، فإنها غالبًا ما تكون مكلفة 

للغاية بالنسبة لألسر الفقيرة
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يجب أن تأخذ الحكومات زمام املبادرة يف دعم حق كل طفل يف الغذاء 

والقطاع  التنمية  الوطني ورشكاء  املدين  املجتمع  إىل جنب مع  ا  والتغذية. جنبً

الغذاء والصحة والحامية  االهتامم ألنظمة  إيالء  الحكومات  الخاص، يجب عىل 

وخدمات  معقولة  وبأسعار  وآمنة  مغذية  غذائية  أنظمة  لتقديم  االجتامعية 

ويوجد حاجة  لكل طفل1،17،18.  اإليجابية  التغذية  األساسية ومامرسات  التغذية 

لتعزيز حوكمة  الثالثة  األنظمة  القيام بعرشة إجراءات رئيسية عرب هذه  إىل 

الصغار: لألطفال  الغذائية  لألنظمة  التغذية 

النظام الغذائي

زيادة توافر األطعمة املغذية والقدرة عىل تحمل تكلفتها - مبا يف ذلك الفواكه 	 

والخرضوات والبيض واألسامك واللحوم واألغذية املدعمة - من خالل تحفيز 

إنتاجها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة.

تنفيذ املعايري والترشيعات الوطنية لحامية األطفال الصغار من األطعمة 	 

واملرشوبات غري الصحية املصنعة واملعالجة بإفراط ومامرسات التسويق الضارة 

التي تستهدف األطفال واألرس.

استخدام قنوات اتصال متعددة، مبا يف ذلك الوسائط الرقمية، للوصول إىل 	 

مقدمي الرعاية مبعلومات واقعية ونصائح حول تغذية األطفال الصغار وزيادة 

الرغبة يف تناول األطعمة املغذية واآلمنة

النظام الصحي

توسيع نطاق نفاذ مقدمي الرعاية إىل املشورة الجيدة والدعم بشأن تغذية 	 

األطفال الصغار من خالل االستثامر يف التوظيف والتدريب واإلرشاف وتحفيز 

املستشارين املجتمعيني والعاملني الصحيني.

إتاحة املكمالت الغذائية واملقويات املنزلية واألغذية التكميلية املدعمة 	 

لألطفال الصغار املعرضني لخطر نقص املغذيات الدقيقة، وفقر الدم، وفشل 

النمو والتطور

يجب علينا االستفادة من 
السياسات والموارد والجهات 

الفاعلة ذات الصلة بأنظمة 
الغذاء والصحة والحماية 

االجتماعية لتقديم أنظمة 
غذائية أفضل لألطفال الصغار

توصياتنا

إجراءات أكثر جرأة وقدر أكبر 
من المساءلة بشأن األنظمة 

الغذائية لألطفال
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نظام الحماية االجتماعية

تصميم التحويالت االجتامعية - النقدية والغذائية و\ أو القسائم 	 

- التي تدعم وال تقوض النظم الغذائية املغذية واآلمنة يف مرحلة 

الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك يف البيئات الهشة واستجابة لألزمات 

اإلنسانية.

استخدام برامج الحامية االجتامعية لتحسني معرفة مقدمي الرعاية 	 

حول تغذية األطفال الصغار من خالل توفري التعليم واملشورة 

والتشجيع عىل استخدام خدمات الصحة والتغذية.

حوكمة متعدد األنظمة

وضع حق األطفال الصغار يف أنظمة غذائية مغذية وآمنة كأولوية 	 

يف جدول أعامل التنمية الوطنية وضامن الدعم املستمر للسياسات 

والترشيعات عرب القطاعات واألنظمة.

تعزيز املساءلة العامة عن النظم الغذائية لألطفال الصغار من 	 

خالل تحديد األهداف وتتبع التقدم من خالل أنظمة الرصد الخاصة 

بالقطاعات واملسوحات األرسية.

إجراء بحث لفهم الحواجز والعوامل التمكينية واملسارات الخاصة 	 

بالسياق لتحسني جودة النظم الغذائية لألطفال الصغار، مبا يف ذلك 

- عىل سبيل املثال ال الحرص - توافرها والقدرة عىل تحمل تكاليفها 

ومدى استحسانها.

إن الحاجة إىل تغيري الطريقة التي نتعامل بها مع النظم الغذائية ذات 

الجودة الرديئة يف مرحلة الطفولة املبكرة أمٌر ُملِّح، وإذا استخدمت 

بالطريقة الصحيحة وخضعت للمساءلة، ميكن أن تضمن أنظمة الغذاء 

والصحة والحامية االجتامعية - والجهات الفاعلة يف القطاعني العام 

والخاص - استفادة األطفال من النظم الغذائية املغذية واآلمنة وقليلة 

التكلفة والخدمات واملامرسات التغذوية األساسية التي يحتاجون إليها 

لينمو ويصلوا إىل أقىص إمكاناتهم.
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