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ا سات موجز للسي

ة العامة  الصحّي

ة  المشكل

الذين طفال األيواجه لبنان عبًئا مزدوًجا من سوء التغذية بين 

لّسمنة اانتشار  أن تّم التوّصل إلىو سنوات. 5-0 تتراوح أعمارهم بين

أعلى من الّنسبة العالمية  ي٪، وه9نسبة  ى األطفال تبلغلدوزيادة للوزن 

 (.Chehab et al. ،2021؛ Nasreddine et al. ،2017٪ )6.7التي تبلغ 

٪ لنقص 1.6٪ للهزال و1.1٪، و7.3 وقف الّنمول عالوة على ذلك، يبلغ معدّ 

باإلضافة إلى  (.Nasreddine et al. ،2017 ،Chehab et al. ،2021الوزن )

٪ وهو مصنف على 41.4ذلك ، وجد أن معدل انتشار فقر الدم يصل إلى 

تؤدي  (.Unicef, 2021B) الصحة العالميةأنه شديد بناًء على عتبة منظمة 

اآلثار االجتماعية والنفسية والجسدية السلبية لسوء التغذية لدى األطفال 

إلى نتائج صحية كبيرة مثل تأخر النمو وضعف جهاز المناعة ومرض السكري 

وأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان والوفاة المبكر في مرحلة 

 .أ(2021أ؛ منظمة الصحة العالمية  2020لعالمية، البلوغ )منظمة الصحة ا

 59و 36٪ من األطفال اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 61.7حالًيا، 

شهًرا هم مسجلين في برنامج ما قبل المدرسة، ومع ذلك ال تزال هناك 

والمستوى االجتماعي واالقتصادي  الحوكمةثغرات كبيرة على مستوى 

واألسرة واألفراد فيما يتعلق بالممارسات والسياسات  تقديم الخدماتو

 United Nations Children’s) دور الحضانةالمتعلقة باألكل الصحي في 

Fund &amp; Central Administration of Statistics., 2009.)  فضاًل

عن ذلك، ساهم الوضع االقتصادي في لبنان، الذي ساء وضعه بسبب 

وانفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، في  عدم االستقرار السياسي

تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي للعائالت على األراضي اللبنانية، 

وتحديدًا بين من هم األكثر ضعفًا من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، 

لخطر سنوات  5-0الذين تتراوح أعمارهم بين طفال األاألمر الذي يعّرض 

؛ برنامج األغذية  2021لتغذية )برنامج األغذية العالمي، اإلصابة بسوء ا

معلومات أساسية عن موجز 

 الصحية العامةلسياسات ل

يجمع الموجز المعرفي للسياسات الصحية 

بين األدّلة البحثية العالمية من جهة والمعرفة 

إلثراء الخاصة بهذا الّسياق من جهة أخرى، 

 .سياسات البرامج الصحية المداوالت حول

إذ يتّم إعداد هذا الموجز من خالل جمع 

أفضل األدلة المتاحة حول المشكلة ووضعها 

في سياقها والحلول والخيارات القابلة 

للتطبيق من خالل إشراك خبراء المحتوى 

 ومنشئي السياسات وأصحاب المصلحة.

 

السياسات  موجز  إعداد  الخطوات يشمل 

 اآلتية:

( اختيار موضوع ذي أولوية وفًقا لمعايير 1

 K2Pمركز 

( اختيار فريق العمل المسؤول عن وضع 2

مخطط الموجز واإلشراف على مرحلة 

 االختبار.

( تطوير الخطوط العريضة وتنقيحها، 3

والخيارات  بإطار المشكلة وضعالسيما 

 .القابلة للتطبيق

عن طريق إجراء مقابالت شخصية  االختبار( 4

من صانعي السياسات  15مع ما يصل إلى 

المشكلة لوضع وأصحاب المصلحة المختارين 

 والتأكد من معالجة جميع الجوانب.بإطار 

( تحديد وتقييم وتوليف األدلة البحثية ذات 5

الصلة حول المشكلة والخيارات واعتبارات 

 التنفيذ.

أدلة البحث  ( صياغة الملخص بطريقة تقدم6

العالمية والمحلية بإيجاز وبلغة يسهل 

 استيعابها.

 .( الخضوع لمراجعة الجدارة7

موجز بناًء ال( وضع اللمسات األخيرة على 8

مراجعي الجدارة وترجمته إلى  مشاركةعلى 

والتحقق من صحة الترجمة  اللغة العربية

 وآليات  والنشر من خالل حوارات السياسات 

 أخرى.
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ي الفشل في ضمان الوصول الجّيد إلى التغذية في بيئات ما قبل المدرسة (. وقد يؤدّ 2020Aالعالمي، 

 ي  إلى زيادة مخاطر سوء التغذية لدى األطفال ويعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا هدف  

 United؛ Jackson et al. ،2021؛ Hurley et al. ،2016) 2030عام البحلول  4.2و 2.2التنمية المستدامة 

 (.2021B، األمم المتحدة ،  2021Aاألمم المتحدة ، 

 

ة  حجم المشكل

ا بسبب ذيعتبر سوء تغذية األطفال من أكثر تحديات الصحة العامة المثيرة للقلق في عصرنا ه

؛ Nasreddine et al. ،2019Aرة والطويلة األمد التي تؤثر على األطفال والبالغين )المضاعفات القصي

Kejo et al. ،2018 بين األطفال الذين 6.7(. إذ بلغت نسبة السمنة لدى األطفال على مستوى العالم ٪

عن االنتشار (. أما في لبنان، فقد أظهر أحدث تقرير De Onis et al. ،2010سنوات ) 5إلى  0تتراوح أعمارهم 

٪ من األوالد 6.4سنوات أن  5و  2الوطني للوزن الزائد والسمنة بين األطفال اللبنانيين في سن ما بين 

(. عالوًة على Nasreddine et al. ،2017) 2010٪ من الفتيات يعانون من زيادة الوزن في العام 6.6الذكور و 

أعلى نسبة النتشار زيادة الوزن لدى األطفال دون ذلك، يعتبر لبنان من بين الدول العشر التي تعاني من 

 2020سن الخامسة، كما أن معدل انتشاره أعلى مقارنة بمصر واألردن والمغرب )منظمة الصحة العالمية، 

٪ على 1.6٪ و 1.1٪ و 7.3ب(. بالموازاة، أشار الّتقرير إلى أن انتشار نقص الّنمو والهزال ونقص الوزن بلغ 

 (.Chehab et al., 2021ال دون السنتين في لبنان )التوالي بين األطف

(. إذ يعتبر ارتفاع Al Agha et al. ،2016ترتبط سمنة األطفال بمضاعفات قصيرة وطويلة األمد )

ضغط الدم والسكري و المتالزمة األيضية وعسر شحميات الدم وضعف توازن الجلوكوز، من بين األعراض 

(. أما Nasreddine et al. ،2019Aشيوًعا التي تترافق مع سمنة األطفال )الجسدية القصيرة األمد األكثر 

لدى األطفال من الوصول إلى إمكاناتهم التنموية الكاملة مما  غذاءعلى المدى الطويل، فيمنع نقص ال

عالوة على ذلك ، ارتبط التقزم عند األطفال بفقدان القدرة .يؤدي إلى ضعف األداء المعرفي واألكاديمي 

 De )ى النمو ، وانخفاض القدرات المعرفية ، وزيادة خطر اإلصابة باألمراض المزمنة في مرحلة البلوغ.عل

Onis and Branca ،2016 ؛Dewey and Begum ،2011.)  فإن النظم الغذائية التي  لكذباالضافة الى ،

تفتقر إلى التنوع قد تزيد من مخاطر نقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال ، مما قد يعيق نموهم البدني 

 ب(. 2021)اليونيسف ، والمعرفي 

على المستوى االقتصادي، تسبب السمنة لدى األطفال عبًئا خطيًرا على نظام الرعاية الصحية 

(. فضاًل عن ذلك، ساهم الوضع Di Cesare et al. ،2019عية واالقتصادية الكبيرة )بسبب التكاليف االجتما

االقتصادي في لبنان، الذي ساء وضعه بسبب عدم االستقرار السياسي وانفجار مرفأ بيروت وتفشي 

طفال فيروس كورونا، في تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي للعائالت على األراضي اللبنانية، مّما يعّرض األ
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وتشير  (.2021لخطر أكبر لسوء التغذية )برنامج األغذية العالمي، سنوات  5-0الذين تتراوح أعمارهم بين 

٪ من األطفال 30٪ من السكان اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وأن 55اإلحصاءات األخيرة إلى أن أكثر من 

حالًيا ،  ب(. 2021؛ اليونيسف،  2020سكوا، هم غير قادرين على تلقي الرعاية الصحية األولية الالزمة )اإل

 شهًرا ال يتلقون احتياجاتهم الغذائية 23و  6٪ من األطفال في لبنان الذين تتراوح أعمارهم بين 94أكثر من 

٪ من الحاالت ، يعاني النظام الغذائي لألطفال من نقص 60ب(. عالوة على ذلك ، في  2021)اليونيسف ، 

٪ من األطفال في تلبية الحد األدنى من متطلبات تكرار الوجبات 80ات ، بينما يفشل في فيتامين أ والبروتين

٪ من وجبات األطفال ليست متنوعة بشكل جيد عبر 70(. باإلضافة إلى ذلك ، فإن 2021)اليونيسف ، 

٪ من 80المجموعات الغذائية الخمس واألطعمة الغنية بالبروتين وفيتامين أ ال تصل إلى أطباق ما يقرب من 

أطفال لبنان. في ظل األزمة االقتصادية ، من المتوقع أن ترتفع معدالت سوء التغذية أكثر في السنوات 

 (.2021القليلة المقبلة. )اليونيسف ، 

 

ةالعوامل   .المسبب

 الحوكمةمستوى 

( هي المسؤولة عن تنظيم دور الحضانة MOPHإن وزارة الصحة العامة ), الحوكمةعلى مستوى 

. يتم تنظيم مراكز رعاية األطفال( هي المسؤولة عن تنظيم MOSAلبنان ووزارة الشؤون االجتماعية )في 

دور الحضانة من خالل العديد من المراسيم والمبادئ التوجيهية التي تركز على العديد من جوانب تنمية 

الصادرة عن وزارة الصحة معظم التشريعات والصحي واآلمن.  الغذاء( بما في ذلك ECDالطفولة المبكرة )

 العامة هي تشريعات معيارية وتنظيمية.

وبالحديث عن األكل الصحي، طّورت وزارة الصحة العامة مجموعة أدوات تتناول "المبادئ 

هذه (. بالرغم من أن 2014التوجيهية الوطنية لرعاية الطفولة المبكرة" في دور الحضانة )وزارة الصحة العامة، 

لمتطلبات الهيكلية والتشغيلية والصحية والمتطلبات الخاصة بإعداد الطعام في دور مجموعة تناقش اال

 .الغذاءالحضانة، إال أنها ال تعترف بإرشادات 

 Infant andكما عملت العديد من المنظمات على ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال ) 

Young Child Feedingالمسموح بها لهذه الفئة العمرية  ( وأصدرت المعايير التي تستهدف المنتجات

بشأن "تنظيم تسويق منتجات وأدوات تغذية الرضع واألطفال  47/2008المحددة. وسّن لبنان القانون رقم 

ومع ذلك،  .2008الصغار" ووّقع على جميع أحكام "المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم" في العام 

ب؛  2018حظر الترويج لبدائل حليب األم )منظمة الصحة العالمية، لم تطّبق الدولة بعد بعض مكوناتها مثل 

(، Nurturing Care Framework(. فالمدونة هي تشريع إلطار رعاية التنشئة )2008وزارة الصحة العامة، 
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الكافي والضروري لألطفال في النمو المبكر )منظمة الصحة العالمية،  الغذاءالمسؤول جزئًيا عن تعزيز 

(. تماشيًا مع إطار العمل، أطلقت وزارة الصحة العامة السياسة الوطنية 2018البنك الدولي،  اليونيسف،

 (.MOPH  ،2018( السيما خّطة عملها )IYCFلتغذية الرضع وصغار األطفال )

 المستوى االجتماعي واالقتصادي

بشكل كبير بانتشار انعدام األمن الغذائي األسري  الّرديءيرتبط الوضع االجتماعي واالقتصادي 

(HFIS( في لبنان )Jomaa et al., 2017 أدى التضخم االقتصادي الذي .)19-كوفيدبسبب جائحة  تدهور 

عدم االستقرار السياسي إلى تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي لجميع سكان السيما بيروت  مرفأوانفجار 

لخطر اإلصابة بسوء التغذية سنوات  5-0الذين تتراوح أعمارهم بين رض األطفال األراضي اللبنانية مما يع

ُيعّرف الفقر عالمًيا بأنه عدد األشخاص في جميع أنحاء العالم الذين  (.2021)برنامج األغذية العالمي، 

٪ من 55من تشير التقديرات إلى أن أكثر .  (Ferreira et al., 2015) دوالر في اليوم 1.9يعيشون بأقل من 

سكان لبنان يعيشون في فقر مما يمنعهم من تلبية حاجاتهم األساسية، بما في ذلك الغذاء والصحة 

٪ )برنامج 109٪ من قيمتها وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 80والمأوى. إذ فقدت العملة الوطنية 

انعدام األمن الغذائي والمدخول يزيد  ب(. 2020أ؛ برنامج األغذية العالمي،  2020األغذية العالمي، 

الغذائي دون المستوى األمثل في مرحلة الطفولة من خطر اإلصابة بسوء التغذية لدى األطفال ، والذي 

يشمل اإلفراط في التغذية )زيادة الوزن والسمنة( ونقص التغذية )نقص الوزن والتقزم والهزال ونقص 

(. عالوة على ذلك ، ترتبط Unicef, 2021A; Bhutta et al., 2017; Unicef 2021Bالمغذيات الدقيقة( ))

العديد من العوامل البيئية المسببة للسمنة بسمنة األطفال. وتشمل هذه على سبيل المثال ال الحصر 

الخصائص االجتماعية والديموغرافية للوالدين ومستوى التعليم ومؤشر كتلة الجسم لدى األم وممارسات 

 Nasreddine etصغار )الرضاعة الطبيعية وبدائل لبن األم والتغذية التكميلية( )تغذية الرضع واألطفال ال

al. ،2017 ؛Nasreddine et al.  ،2019A ؛Saliba et al. ،2014 على سبيل المثال ، تبين أن التعليم .)

 والحالة االجتماعية واالقتصادية لمقدمي الرعاية تنبئ بالسمنة في مرحلة ما قبل المدرسة.

لدى األمهات هو أيضًا عامل  (BMI)حيث تركيبة الجسم، أشارت الّدراسات إلى أن مؤشر كتلة الجسم من  

على األ هي أن السمنة بّينت إذ( Nasreddine et al.  ،2017على زيادة الوزن/السمنة لدى األطفال ) يدّل 

(. على مستوى Saliba et al., 2014من السمنة ) يعانيناألطفال اللبنانيين الذين كانت أمهاتهم  لدى

رتبط بشكل ي ما قبل المدرسةاألطفال اللبنانيين في سن  لدىالمجتمع، تبين أن زيادة الوزن والسمنة 

أطفال العائالت الثرية هم أكثر عرضة لتناول الطعام  ، كوناألفضلقتصادي االجتماعي واالوضع الإيجابي ب

 (.Naserddine et al.  ،2017)عالية طاقة  اتذبانتظام وبالتالي يستهلكون طعاًما خارج المنزل 

 تقديم الخدماتمستوى 
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 كون األخيرونالسمنة لدى األطفال  توّقعتلعب دوًرا رئيسًيا في  دور الحضانةأن  غدا واضحعالميًا، 

 ,.Seward et al) دور الحضانةمكوثهم في فترة  خاللالغذائية اليومية  حاجاتهمرب ثلثي ايستهلكون ما يق

اإلرشادات الغذائية  على دور الحضانةصل حأنه في كثير من الحاالت، ال ت تبّين(. مع ذلك، فقد 2017

 (.Seward et al., 2017لألطفال عندما يتعلق األمر بالوجبات المقدمة )

 يالمستوى الفرد

التكميلي  الغذاءمة مقدّ ل ونماذجالمبكرة بما في ذلك الرضاعة الطبيعية  الغذاءربط ممارسات  تّم 

(. ومع ذلك ، في لبنان ، ُوجد أن Nasreddine et al.  ،2017بالحالة التغذوية ألطفال ما قبل المدرسة )

٪ من األطفال 48.3٪ و 72.5أشهر و  6٪ فقط من األطفال يرضعون رضاعة طبيعية حصرية حتى عمر 27.5

 (.Zgheib et al., 2014أشهر على التوالي ) 4أشهر وقبل  6صناعًيا قبل  حليباً ُيعطون 

طفال في سن ما قبل المدرسة دى األترتبط العوامل األخرى التي تؤثر على الحالة الغذائية ل

 المنزل بعادات األكل مثل مشاهدة التلفزيون أثناء األكل، وتناول الطعام مع العائلة، وتناول الطعام خارج

(Nasreddine et al.  ،2017 .)فاز أثناء تناول الطعام وعدم تناول الوجبة ، فإن مشاهدة التلبالموازاة

 ,.Saliba et alزيادة الوزن/السمنة في مرحلة الطفولة )ل تشيرأنها  تبّينالرئيسية بشكل متكرر مع األسرة 

 Nasreddineفضاًل عن ذلك، تبّين أن نمط الحياة المستقّر هو مؤّشر أيضًا للّسمنة لدى األطفال )(.2014

et al.  ،2017 13-3لدى األطفال اللبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين  الجسدي(. تقتصر نسبة النشاط 

 (.Active Healthy Kids ،2018٪، بسبب مشاكل أمنية وقلة األماكن المفتوحة )50-30سنوات على 

 عناصر السياسة واعتبارات التنفيذ

تؤثر على  السيما المستوى الفردي أولياء األمور السياسة والممارسة و على مستوى العوامل

الحاجة إلى تدخالت  وذلك يلي الضوء إلى. دور الحضانةالحالة التغذوية للطفل وعادات األكل الصحية في 

لألكل  والعملي الم نهًجا شاماًل لضمان التنفيذ الفعّ تقدّ التي متعددة المكونات ومتعددة المستويات 

 (.Matwiejczyk et al., 2017) دور الحضانةالصحي في 

 

 العنصر األّول

ة تستهدف الغذ ط  اءإنشاء سياسات وإرشادات مكتوب دور في  الجسديوالنشا

ة  الحضان

أن توفر إرشادات  دور الحضانةالموضوعة في  الجسدييمكن لسياسات الغذاء والنشاط 

يمكن لممارسات الموظفين أن تدعم أو تثني السلوك الصحي،  إذ .الّصحيحة اتللموظفين التخاذ القرار
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 Missouri Department of Health and Seniorوبالتالي الحاجة إلى سياسات لضمان بيئة رعاية صحية )

Services  ،n.a.)  الغذاءمنهجية وثماني دراسات منفردة أن تطوير وتنفيذ سياسات  مراجعةوقد أظهرت 

دور ى إلى تحسين سلوكيات أكل األطفال في أدّ  ضافة إلى التعّرض للشاة اإللكترونيةباإلالجسدي والنشاط 

 ;Hesketh et al., 2010; Yoong et al.,2015; Mckay et al., 2016; Natale et al., 2014) الحضانة

Natale et al., 2017; Witt et al., 2012; Jones et al., 2015; Lyn et al., 2014; Hollar et al., 2018; 

Neelon et al., 2014; Bell et al., 2015; Schuler et al., 2019.)  تشير إرشادات أفضل الممارسات إلى

أن تعزيز الممارسات والسياسات في المناهج الدراسية التي تركز على تقديم أنشطة المهارات الحركية 

ا الحضانة أو التي يتم إحضارها من المنزل، األساسية، وتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن األطعمة التي تقدمه

والحّد من وقت التعّرض للشاشة اإللكترونية وتوفير المشروبات المحالة، باإلضافة إلى دور الموّظفين 

ا ، مالجسديألطفال ومستويات النشاط دى االحماسي، جميعها تعمل على تحسين النظام الغذائي ل

 ;Jones et al., 2015ألطفال ويمنع زيادة الوزن المفرطة )دى امؤشر كتلة الجسم ل يساهم في خفض

Witt et al., 2012; Hesketh et al., 2010; Natale et al., 2014; Natale et al., 2017.) 

لبنان إلى وضع استراتيجية وطنية للغذاء ومنهج موّحد يستهدف األطفال في  فيهناك حاجة 

من الّضروري تنفيذ سياسات محددة )على سبيل المثال، تقييم  سّن ما قبل المدرسة. باإلضافة إلى ذلك،

سوء التغذية عند القبول، توظيف أخصائي تغذية للتّدقيق بقائمة الّطعام( )استشارة المواطن(. إضافًة، 

ولضمان تنفيذ السياسات عبر مراكز الرعاية ودور الحضانة، يجب على كل من وزارة الصحة العامة ووزارة 

تماعية إنشاء لجنة مراقبة تكون مسؤولة عن مشاركة معلومات الغذاء السليمة وتقييم تنفيذ الشؤون االج

 السياسات )استشارة المواطن(.

 :خالل حوار السياسة الوطنية ، تم اقتراح هذه اإلجراءات

 

تطوير وتنفيذ سياسات التغذية والنشاط البدني ووقت الشاشة لتحسين عادات أكل األطفال  1.1

 هذه السياسات في المناهج الدراسيةوتعزيز 

 تتناول التوصيات الغذائية ألطفال ما قبل المدرسة دور الحضانةتطوير إستراتيجية وطنية ل •

تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون االجتماعية بشأن التغذية في  •

 دور الحضانة

 ية لمراكز دور الحضانةمراجعة وتنفيذ إرشادات التغذية الحال •
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مراجعة السياسات الوطنية الحالية لتعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية )على سبيل المثال ، زيادة  •

الوقت الممنوح إلجازة األمومة وإدخال سياسات مكان العمل ، التي تسمح للمرأة بالرضاعة الطبيعية خالل 

 .ساعات عملها(

ال ذوي اإلعاقة في المبادئ التوجيهية والتدابير لألطفال في تضمين االحتياجات التغذوية لألطف •

 دور الحضانة

توحيد معايير ومعايير الرعاية النهارية في دور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية ووزارة  •

 .الصحة العامة

 ة(إنشاء دور الحضانة صديقة لألطفال )تحسين البنية التحتية والمناهج والبيئة العام •

 إجراء تعديل على القائمة لتعزيز األكل الصحي في مراكز الرعاية النهارية 1.2

 تأمين التمويل لحزم المساعدات الغذائية وبرامج التغذية لدور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية •

 تطوير حزمة من الخدمات األساسية لدور الحضانة تشمل التغذية• 

 العنصر الثاني

ط  طفل والنشا ة ال ة الموظفين والمواقف حول تغذي  الجسديتحسين معرف

إلى ممارسات األكل الصحي  دور الحضانةال يتم دائًما ترجمة السياسات الموضوعة على مستوى 

(. إذ تشير الدراسات إلى أن استكمال السياسات Alkon et al., 2014من قبل مقدمي رعاية األطفال )

ي رعاية األطفال من األسر ذات الدخل المنخفض يمكن أن يحسن تنفيذ ممارسات بالتدريب المهني لمقدم

على سبيل المثال، لتحسين  .Alkon et al., 2014الوقاية من السمنة لدى األطفال في مراكز الرعاية )

غار تنفيذ المبادئ التوجيهية الغذائية لقائمة الطعام، يجب تدريب الطهاة على أحجام الوجبات لألطفال الص

، .Mckay et alوتزويدهم بمعلومات عن الحساسية والطبخ باإلضافة إلى توصيات األطعمة والمشروبات )

2016.) 

في لبنان، تبّين أن الموظفين يعتمدون على معارفهم الشخصية بداًل من متطلبات التغذية 

في لبنان على ممارسات )استشارة المواطن(. لذا، من المهم تدريب الموظفين في دور الحضانة والتغذية 

التغذية الصحية التي تشمل التدريب العملي وممارسات وقت الوجبات والهرم الغذائي، وغيرها )استشارة 

المواطن(. باإلضافة إلى ذلك، يجب تزويد الموظفين بالمواد الداعمة التي من شأنها أن تسمح لهم بإجراء 

وظفين ومعلمين بناًء على معايير ومتطلبات محددة األنشطة المخطط لها. أخيرًا، من الضروري تعيين م

 مسبًقا ترتكز على التعليم والخبرة السابقة في العمل مع األطفال )استشارة المواطن(.
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 :خالل حوار السياسة الوطنية ، تم اقتراح هذه اإلجراءات

 تحسين معرفة الموظفين والمواقف حول تغذية الطفل والنشاط البدني .2

 اإلحالة من أطباء األطفال إلى اختصاصيي التغذية تعزيز أنظمة •

 تعديل المناهج الدراسية في الجامعات لتثقيف المهنيين حول تغذية الطفل •

 تقديم تدريب توجيهي إلزامي لموظفي الحضانة حول إرشادات ومعايير التغذية •

 .ير التغذيةتوفير التدريب المستمر أثناء الخدمة لموظفي الحضانة على إرشادات ومعاي •

 إشراك طاقم الحضانة في تطوير مناهج التدريب •

تعزيز التعاون بين المؤسسات األكاديمية و دور الحضانة إلجراء تقييمات سوء التغذية في مراكز • 

 الرعاية النهارية

 

 العنصر الثالث

ط  ة لتحسين الغذاء وممارسات النشا إشراك أولياء األمور في مركز الرعاي

 األطفاللدى  الجسدي

شكل نقل المعلومات إليهم عبر المواد التعليمية  دور الحضانةتأخذ مشاركة أولياء األمور في 

إشراكهم في عملية السيما عمل واألنشطة، ل)مثل الملصقات والّرسائل اإلخبارية(، وإشراكهم في ورش ا

 الّضوء على أربع مراجعات منهجية سّلطت(. Morris et al., 2015; Nathan et al., 2019تطوير السياسة )

السياسات لتحسين ممارسات وإنشاء  الحضانةوأنشطة ثقافة الغذاء في  أولياء األمورالحاجة إلى إشراك 

 Hesketh et al., 2010; Nathan et al., 2019; Morrisلألطفال وتعزيز األكل الصحي ) الجسديالنشاط 

et al., 2015; Vercammen et al., 2018.)  بالموازاة، أظهرت مراجعتان منهجيتان أن نقل المعلومات إلى

أولياء األمور عبر المواد التعليمية )على سبيل المثال، الملصقات والبطاقات والّرسائل اإلخبارية والموقع 

اإللكتروني( وحدها أو مقترنة بمشاركة الوالدين في ورش العمل، لها القدرة على تحسين تناول الفاكهة 

 (.Nathan et al., 2019; Morris et al., 2015ر )والخضا

وفي لبنان، من المهم نقل المعلومات المتعلقة بالغذاء إلى الوالدين من خالل آليات محددة 

يمكن أن تشجع مشاركتهم )على سبيل المثال، كتاب التواصل األسبوعي الذي يوفر سلسلة ثابتة من 

ستشارة المواطن(. إضافًة، يجب أن يشارك أولياء األمور في التعاون بين الموظفين وأولياء األمور( )ا

)مثل االحتفال بعيد األم( لتعزيز التواصل بينهم وبين الموظفين )استشارة المواطن(.  دور الحضانةأنشطة 
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ة  أخيًرا، على أولياء األمور المشاركة أيضًا في صنع القرار وإنشاء السياسات لضمان تنفيذ التوصيات الُمحّدد 

 استشارة المواطن(.)

 :خالل حوار السياسة الوطنية ، تم اقتراح هذه اإلجراءات

عن النشاط البدني والتغذية من خالل المواد التعليمية أولياء األمور  نقل المعلومات إلى 3.1

 وإشراكهم في األحداث أو ورش العمل أو األنشطة

الرسائل والمبادئ التوجيهية المهمة عبر التواصل مع أولياء األمور من خالل نشر المواد ونقل  •

 منصات مختلفة )على سبيل المثال ، وسائل التواصل االجتماعي(

لتشجيع األمهات على إرضاع أطفالهن  دور الحضانةتحديد منطقة معينة للرضاعة الطبيعية في  •

 .أو ضخه

دور أنشطة في هم بأي اطالتواصل مع أولياء األمور على وسائل التواصل االجتماعي إلخر •

 وإرشادات التغذية الحضانة

 أو إشراك الوالدين في تطوير السياساتأولياء األمور  التواصل السياسات مع 3.2

أولياء األمور لضمان استمرار ممارسات التغذية السليمة  الىالمبادئ التوجيهية للتغذية  نقل• 

 في البيئة المنزلية.

 

ع  العنصر الّراب

ه من خالل إشراك األطفال في الممارسات  طفل وسلوك ة ال تحسين معرف

ة وتعزيز  ة الغذاءالسليم ة في مناهج ثقاف  دور الحضان

ألطفال، وتطبيق عادات األكل دى ال ثقافة الغذاءكز على تحسين jيمكن أن تساعد التدخالت التي تر

والخضروات ، في تحسين معرفتهم  الصحي لوجبات الطعام، وممارسة التعرض المتكرر للمذاق للفواكه

(. أظهرت Vercammen et al.  ،2018؛  Ward et al.  ،2017وموقفهم تجاه الممارسات الغذائية )

ألطفال أدى إلى تحسين جودة األطعمة ا ثقافة الغذاء لدىمراجعتان منهجيتان ودراستان أساسيتان أن 

 Neelon؛ Mikkelsen et al. ،2014؛ Vercammen et al. ،2018والمشروبات التي يستهلكها األطفال )

et al. ،2014 ؛Ward et al. ،2017.)  بالموازاة، أظهرت مراجعة منهجية واحدة أن تطبيق ممارسات األكل

الصحي في وقت الوجبات مثل استخدام المكافآت غير الغذائية أو نمذجة األكل الصحي، يحّسن سلوك أكل 

(. كما أظهرت ثالث مراجعات منهجية أخرى أن Ward et al., 2015جديدة )األطفال وقبولهم المأكوالت ال
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 Barends et al., 2019; Nekitsing etعرض الخضار مرارًا وتكرارًا على األطفال، قد زاد من تناولهم لها )

al., 2018; de Wild et al., 2015.) 

ر المواد المطلوبة زارات توّف في دور الحضانة ، من الضروري أن تضمن الو ثقافة الغذاءلتعزيز 

في لألطفال المشاركة )استشارة المواطن(. عالوة على ذلك، يمكن  القائمةخالل األزمة االقتصادية 

حيث و والخضار الفاكهةألطعمة مثل ا يتناولوا بعض، حيث يمكن أن مثاًل  المزارعين ةمثل زيار نشاطات  عّدة

التزام الموظفين بتطبيق ممارسات األكل الصحي )أي  إن وأيضًا،يمكنهم تحسين سلوكياتهم الغذائية. 

س للغذاء الصحي( أمر بالغ األهمية لضمان ممارسات األكل الصحي )استشارة تقديم نموذج محّم 

 المواطن(.

 :خالل حوار السياسة الوطنية ، تم اقتراح هذه اإلجراءات

 

 التثقيف الغذائي لألطفال 4.1

 مناهج دور الحضانةادخال التثقيف التغذوي في  •

إشراك األطفال في األنشطة العملية لتحسين المعرفة التغذوية وتعزيز النشاط البدني )على  •

 (سبيل المثال ، إشراك األطفال في أنشطة الطبخ والبستنة

 تطبيق ممارسات األكل الصحي في وقت الوجبات 4.2

 والشبعتعليم األطفال وتشجيعهم على االستماع إلى إشارات الجوع • 

ة  اعتبارات التنفيذ واالستراتيجيات المضاد

تم تحديد اعتبارات التنفيذ على مستوى النظام والتنظيم والمهنة والفرد. كما تم توفير 

 اإلستراتيجيات المقابلة لكل من اآلتي.

م ظا  مستوى الّن

وتفعيل السياسات الوطنية المتاحة  الجسديإنشاء سياسات وطنية بشأن الغذاء والنشاط  ←

(Barennes et al. ،2016.) 

، .Gerritsen et al؛ Lyn et al. ،2014) المبكرة الطفولة لتنمية وكاف   مستدام تمويل إنشاء ←

 (.Swindle et al. ،2018؛ Parsons et al. ،2019؛ 2016

ةمستوى   دور الحضان
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 ,.Seward et al., 2017; Nonas et alمهارات عالية )تعيين موظفين مدربين تدريبًا عاليًا وذوي  ←

2014).) 

 ;Seward et al., 2017) للمطابقة مع القوانين المعّلمين إلىالب طالع على خفض نسبة يشجت ←

Nonas et al., 2014). 

إعداد الميزانية وتدريب الطهاة على المأكوالت والمشروبات  خالل من صحية قائمة تقديم ←

 (.Martin-Biggers et al. ،2015؛ Mckay et al. ،2016الموصى بها )

 (.2011الجسدي )الرسون وآخرون ،  للنشاط داخلية أو خارجية مساحة توفير ←

 همحول أهمية األكل الصحي والرضاعة الطبيعية من خالل مؤتمرات تجمع أولياء األمور تثقيف ←

 .(Lyn et al. ،2014؛ Calloway et al. ،2017؛ Manhire et al. ،2012والموظفين )

 المستوى المهني

 Sigman-Grantالمطلوية والتعليم حول الغذاء والنشاط الجسدي ) بالمعلومات الموظفين تزويد ←

et al.  ،2011  ؛Tucker et al.  ،2017  ؛Zaltz et al.  ،2018.) 

 (.2017في سبيل الّتواصل )سيوارد وآخرون ،  للموظفين اجتماعية شبكة إنشاء ←

 الفردي المستوى

 (.Martin-Biggers et al. ،2015؛ Zaltz et al. ،2018) الطعام إعداد في األطفال إشراك ←

،  .Lyn et al؛  2016وآخرون ،  McSweeneyلمشاركة المعلومات ) فردية إعالمية جلسات تقديم ←

2014.) 
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 الّتالية
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الية  الخطوات الّت

ال . المتوّفرةبأفضل األدلة  المدعومهذا هو تعزيز الحوار  المعرفيموجز الالهدف من 

إجراءات إذ ستنبثق . سّد المناقشاتالدفاع عن عناصر محددة في السياسة أو  إلى يسعى الموجز

 قد تشمل:فادها بالمعلومات، وإموجز إلى هذا الالتي يهدف  المناقشاتأخرى من 

يما يتعلق بعناصر السياسة بين صانعي السياسات وأصحاب المصلحة ف مناقشات ←

 هذا. المعرفيموجز الالموضحة في 

خالل دمج أو إزالة أو تعديل بعض المكونات بناًء على نتائج حوار  العناصر من تنقيح ←

 .الوطني السياسة
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opinions and expertise of 
stakeholders.  
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