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مـلـخـــص شـامــــــل

املراهقات والنساء  الفتيات  التقدم يف مجال حقوق  الكثري من  العقود األخرية  شهدت 
ومع ذلك، ال زالت تُعاين الكثري منهن من صعوبة الوصول إىل األطعمة املغذية وخدمات 

التغذية.  سوء  لتجنب  الالزمة  والرعاية  التغذية  ومامرسات  األساسية  التغذية 

تعزيز  الدم يف  الدقيقة وفقر  املغذيات  التغذية ونقص  العوامل مثل سوء  تُسهم بعض 
التعلم واألجور وفرص  أوجه عدم املساواة بني الجنسني وذلك من خالل خفض إمكانات 
وبالتايل،  العدوى  مناعتهن ضد  إىل، ضعف  باإلضافة  والنساء  املراهقات  للفتيات  الحياة 

الوالدة.   أو عند  الحمل  أثناء فرتة  تُهدد حياتهن  زيادة خطر اصابتهن مبضاعفات 

الرُّضع  من املمكن أن يكون لسوء تغذية األمهات عواقب مدمرة أو حتى مميتة عىل 
واألطفال حديثي الوالدة، حيث من املحتمل أن يؤدي سوء تغذية األم ونقص املغذيات 

الدقيقة وفقر الدم إىل زيادة خطر والدة جنني ميت أو موت الطفل املولود حديثًا أو 
التي ستستمر مدى  العواقب  املولود بشكل طبيعي؛ وغريها من  املبكرة أو عدم منو  الوالدة 

الكسب مستقباًل. وقدرتهم عىل  وتعلمهم  األطفال ومنوهم  تغذية  يؤثر عىل  بشكل  الحياة 
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موضـوع البحـث

إيـالء األولـويـة لتغـذيـة الفتيــات املراهقــات 
والنســاء فـي الوقــت الحالـي

والتوجهات  الحايل  الوضع  العاملي يف  التقرير  يبحث هذا 
املراهقات  للفتيات  الغذايئ  الوضع  وأوجه عدم املساواة يف 

والنساء يف سن اإلنجاب )15-49 عام(، باإلضافة إىل 
املغذية  األطعمة  إىل  للوصول  تواجههن  التي  العقبات 

للتغذية  اإليجابية  واملامرسات  األساسية  التغذية  وخدمات 
والرعاية. 

املغذيات  التغذية ونقص  بنا عىل سوء  الخاص  التحليل  يُركز 
املختلفة لسوء  األمناط  لتأثري هذه  نظًرا  الدم  الدقيقة وفقر 
األكرث هشاشة يف  والنساء  الفتيات  املراهقات  التغذية عىل 

أزمة  الدخل وال سيام يف خضم  البلدان منخفضة ومتوسطة 
التاريخ  فتًكا يف  األكرث  الحالية –  العاملية  والتغذية  الغذاء 

التي تعاين  البلدان  املعارص – والتي تشتد وطأتها عىل 
املناخي.  والتغري  والرصاع  الفقر  من  بالفعل 

وفقر  الوزن  بنقص  املتعلقة  البيانات  تحليل  عىل  عملنا 
الدم يف أكرث من 190 بلًدا وإقليًميا، تضم ما يزيد عن %90 

العامل، حيث  والنساء عىل مستوى  املراهقات  الفتيات  من 
يتم التحقق من أوجه عدم املساواة يف نقص الوزن وقرص 
الوصول إىل خدمات  الغذايئ والقدرة عىل  القامة والتنوع 
باستخدام  والنساء  الفتيات  لدى هؤالء  األساسية  التغذية 

إىل  باإلضافة  الوطنية.  االستقصاءات  املجمعة من   البيانات 
أربع  املستمدة من  البيانات  تحليل  أيًضا عىل  ذلك، عملنا 
تابعة  عاملية  )منصة   NutriDash إقليمية ومن  مراجعات 
للتحقق من   – واألطفال(  األمهات  تغذية  لرصد  لليونيسف 

املراهقات  الفتيات  بتغذية  املعنية  والربامج  السياسات  حالة 
التقرير مجموعة من  والنساء. عالوة عىل ذلك، يشارك هذا 
الفتيات  تغذية  الحالية  األزمات  تأثري  واألدلة حول  البيانات 

والنساء املراهقات 
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الشكل 1: اتجاهات انتشار نقص الوزن بني املراهقات الاليت ترتاوح أعامرهن بني 10 و19 عاماً، والنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني 20 و49 عاماً، ومعدل انتشار فقر الدم بني 
املراهقات والنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني 15 و49 عاماً 

املصدر: تحليل اليونيسف للبيانات املستمدة من شبكة التعاون املعنية بعامل الخطورة لألمراض غري السارية )NCD-RISC( حول نقص الوزن، ومن املرصد الصحي العاملي املعني بفقر الدم
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النتائج التي خلصنا إليها

 أزمـة التغـذيـة العـامليــة لـدى الفتيــات
املراهقــات والنســاء

البطيء يف  التقدم  إليها عن  توصلنا  التي  النتائج  تكشف 
والدوافع  والنساء  املراهقات  الفتيات  لدى  التغذية  مجال 

األزمة.  وراء هذه  الكامنة  والتفاعلية  املتعددة 

املراهقات  الفتيات  تغذية  املنجز يف مجال  التقدم  إن 
أكرث  تعاين  بالخطر، حيث  د  للغاية ومهدَّ بطيء  والنساء 

التغذية )مبا يف  من مليار فتاة مراهقة وامرأة من نقص 
الدقيقة  املغذيات  القامة( ونقص  الوزن وقرص  ذلك نقص 

املرتتبة عىل حياتهن  العواقب  الدم، فضاًل عن  األساسية وفقر 
ورفاههّن. منذ عام 2000،  مل يطرأ أي تغيري عىل معدل 

الفتيات املراهقات )والذي يصل إىل  الوزن بني  انتشار نقص 
8 باملئة(، ومل يحدث سوى انخفاض طفيف يف معدل انتشار 

نقص الوزن بني النساء )والذي يرتاوح بني 12 باملئة و10 
1(. ال يزال معدل انتشار فقر الدم  باملئة( )انظر الشكل 

آخذاً يف االرتفاع دون توقف )بلغ 30 باملئة(، حيث تعاين 
باملئة( من نقص   69 )بنسبة  الفتيات والنساء  ثلثي  أكرث من 

الدقيقة.  املغذيات 

الصحيح نحو تحقيق  الطريق  إقليم يسري عىل  ال يوجد أي 
بالحد من معدالت  املتمثلة   ،2030 لعام  العاملية  األهداف 

النصف  إىل  والنساء  املراهقات  الفتيات  الدم بني  انتشار فقر 
الوالدة  الوزن بني حديثي  انتشار نقص  وخفض معدالت 

الغذاء والتغذية  30 باملئة. من املمكن أن تؤدي أزمة  بنسبة 
التقدم عىل نحو أكرب؛ إذ  الحالية إىل إبطاء وترية  العاملية 

الحوامل واملرضعات  النساء  زيادة عدد  إىل  تقديراتنا  تشري 
باملئة بني عامي   25 بنسبة  الحاد  التغذية  املصابات بسوء 

2020 )5.5 ماليني( و2022 )6.9 ماليني( يف 12 بلداً ترضرت 
.)2 الشكل  )انظر  الحالية  الغذاء والتغذية  أزمة  بشدة من 

تتحمل األقاليم األكرث فقًرا والفتيات املراهقات والنساء 
املحرومات العبء االكرب لنقص التغذية وفقر الدم. 

الكربى  األفريقية  الصحراء  آسيا وجنوب  منطقة جنوب  تعد 
والنساء  املراهقات  الفتيات  باملئة من   68 نسبته  ملا  موطًنا 
املراهقات  الفتيات  باملئة من  الوزن و60  بنقص  املصابات 
3(، ومع ذلك،  الدم )انظر الشكل  والنساء املصابات بفقر 
البلدان ضمن  مثة تفاوت ملحوظ يف معدل االانتشار بني 

نفسه.   البلد  املحلية يف  املناطق  ذاته وبني  اإلقليم 
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الشكل 2: عدد النساء الحوامل واملرضعات املصابات بسوء التغذية الحاد يف 12 بلداً متأثراً بأزمة الغذاء والتغذية، يف عامي 2020 و2022. 

املصدر: تقارير التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ حول سوء التغذية الحاد، والتقارير حول االحتياجات اإلنسانية، وخطط االستجابة اإلنسانية، ودراسات استقصائية ملبادرة الرصد املوّحد وتقييم 
اإلغاثة والحاالت االنتقالية، ومراقبة التغذية واألمن الغذايئ.
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ارتفاع سوء التغذية الحاد بني األمهات بنسبة 

25 باملئة يف البلدان املترضرة من األزمات

الاليت يسكنن يف مناطق  تعليامً وأولئك  األقل  والنساء  الفتيات  تعد  كام 
ريفية أو ينتمني إىل أرس فقرية أكرث عرضة لإلصابة بنقص الوزن، و/أو 

انتشار نقص  الدم، عىل سبيل املثال، يبلغ معدل  القامة، و/أو فقر  قرص 
الفتيات املراهقات والنساء من األرس األشد فقراً ضعف املعدل  الوزن بني 

لدى أولئك من األرس األكرث ثراًء )14 باملئة مقابل 7 باملئة(.

نقص  مثل  املشكالت  تشكل  األجيال.  تتوارثها  التغذية مشكلة  سوء 
القامة لدى األمهات وانخفاض وزن املواليد خالل مرحلة  الوزن وقرص 

يفرس  ما  والُهزال، وهو  بالتقزم  تتنبأ  ثابته  املبكرة مؤرشات  الطفولة 
األقاليم ذاتها حيث  التغذية بني األطفال يف  السبب يف تركز مشكلة نقص 
الصحراء  آسيا وجنوب  األمهات )جنوب  بني  التغذية  نقص  تنترش مشكلة 
باملئة من إجاميل   73 األفريقية(، حيث تضم مثل هذه األقاليم ما نسبته 
الرُضع الذين ولدوا بوزن منخفض و74 باملئة من إجاميل  نسبة األطفال 

بالتقزم. املصابني  األطفال 

التقزم، كام  العامني من  51 مليون طفل دون  العاملي، يعاين  عىل الصعيد 
أثناء  بالتقزم  تشري تقديراتنا إىل أن نحو نصف هؤالء األطفال يصابون 

فرتة الحمل ويف األشهر الستة األوىل بعد والدتهم، وذلك يف الوقت الذي 
األم.  الطفل يف تغذيته عىل  فيها  يعتمد 

التغذية بني  العاملية يف تزايد حدة أزمة  الغذاء  تُسهم أزمة 
يتعلق  فيام  الجنسني  بني  الفجوة  تفاقمت  والنساء.  املراهقات  الفتيات 

مبسألة انعدام األمن الغذايئ ألكرث من الضعف بني عامي 2019 )49 
والنساء  املراهقات  الفتيات  كانت  مليوناً(، حيث   126( مليوناً( و2021 

من كافة أنحاء العامل ُهن الفئات األكرث ترضًرا من تأثري فريوس كوفيد-19 
العيش والدخل والوصول إىل األطعمة املغذية، كام  عىل سبل كسب 

األفريقي  والجنوب  أفريقيا  إقليم رشق  أجريناها يف  التي  األبحاث  خلصت 
إىل أن أربعاً من بني كل خمس نساء حوامل ومرضعات يعانني من 

انعدام األمن الغذايئ، وذلك يف أعقاب الجائحة، وأن أكرث من ثلثي هؤالء 
األقل. استهالكهن لحصة غذائية واحدة عىل  قللن  النساء قد 
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الشكل 3: معدل انتشار نقص الوزن بني املراهقات الاليت ترتاوح أعامرهن بني 10 و19 عاماً، والنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني 20 و49 عاماً، ومعدل انتشار فقر الدم بني 
املراهقات والنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني 15 و49 عاماً وأعداد املتأثرات )باملاليني(، مصنفة وفقاً إلقليم لليونيسف

املصدر: تحليل اليونيسف للبيانات املستمدة من شبكة التعاون املعنية بعامل الخطورة لألمراض غري السارية )NCD-RISC( حول بنقص الوزن، ومن املرصد الصحي العاملي املعني بفقر الدم

تتسم مستويات التغذية بني الفتيات املراهقات والنساء بالضعف عرب 

كافة األقاليم،  غري أّن بعض األقاليم أكرث تأثراً من غريها
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بالنزاعات وتغري  تأثراً  األكرث  الفئة  والنساء  املراهقات  الفتيات  مُُتثل  كام 
املتوقع أن  الصدمات االقتصادية األخرى، ومن  املناخ والفقر وغريها من 

الغذايئ  الوضع  تدهور  واملحلية يف  العاملية  لألزمات  املتفاقمة  اآلثار  تُسهم 
.2023 املراهقات والنساء يف عام  للفتيات 

الوصول إىل األطعمة  املراهقات والنساء من أجل  استمرار معاناة 
املراهقات  للفتيات  املتاحة  املغذية  األطعمة  تنوع  انخفاض  يعد  املغذية. 
أقل  للغاية، حيث تحظى  أمًرا مقلًقا  الهشة،  البلدان  والنساء، وال سيام يف 

الفتيات املراهقات والنساء بأطعمة  من واحدة من بني كل ثالث من 
مغذية تلبي الحد األدىن من التنوع الغذايئ يف كل من السودان )10 

وأفغانستان  باملئة(،   17( فاسو  وبوركينا  باملئة(،   12( باملئة(، وبوروندي 
الاليت يحصلن عىل  النساء  انخفضت نسبة  النيجر،  باملئة(، ويف   26(

أطعمة مغذية تلبي الحد األدىن من التنوع من 53 باملئة إىل 37 باملئة 
بني عامي 2020 و2022. 

البلدان منخفضة  الفقر وانعدام أوجه املساواة يف  تزايد معدالت  مع 
الفتيات والنساء  تتجه ماليني  أن  بواعث قلق من  الدخل، مثة  ومتوسطة 

إىل  تفتقر  التي  الصحية  املعالجة وغري  فائقة  الرخيصة  األطعمة  إىل 
األمالح،  ،والتي تحتوي عىل نسب عالية من  األساسية  الغذائية  العنارص 

الصحية. غري  والدهون  والسكريات، 

الضارة عىل  والجنسانية  االجتامعية  واملامرسات  األعراف  تعمل 
التمييزية  واملامرسات  األعراف  تُقيّد  التغذية.  التقدم يف مجال  تقويض 

املغذية  الوصول إىل األطعمة  والنساء عىل  املراهقات  الفتيات  قدرة 
مثل هذه  تحد  التغذوية، حيث  والرعاية  األساسية  التغذية  وخدمات 

الوصول  القرارات، وحرمانهن من  اتخاذ  استقالليتهن يف  املامرسات من 
والشبكات  والتمويل  األرايض  التعليم ومُتلّك  )مثل  اإلنتاجية  املوارد  إىل 

املنزلية  أنها تعمل عىل زيادة عبء األعامل  االجتامعية(، فضاًل عن 
الراسخة بني  التفاوتات  لهن. مُتيل هذه  املتاحة  العمل  وتقييد فرص 

الغذاء والتغذية. أزمة  الظهور بشكل أوضح خالل  الجنسني إىل 

األطفال،  انتهاكني صارخني لحقوق  املراهقات  األطفال وحمل  يُعد زواج 
املراهقات  الفتيات  تغذية  الكبرية عىل  السلبية  عواقبهام  عن  فضالً 
الفتيات  أن معدالت حمل  بالذكر  الجدير  وأطفالهن ورفاههم؛ من 

املراهقات يف تراجع، ومع ذلك، يولد قرابة 12 مليون طفل لفتيات مل 
أقاليم  15 و19 عاماً، معظمهن من  يكتمل منوهن بعد بأعامر ترتاوح بني 

باملئة(. الكربى )66  األفريقية  الصحراء  جنوب آسيا وجنوب 

عجز خدمات التغذية وبرامج الحامية االجتامعية عن تلبية احتياجات 
الفتيات املراهقات والنساء من التغذية، وال سيام يف السياقات 

املراهقات والنساء عىل  الفتيات  التغذية  اإلنسانية. ال تغطي خدمات 
اثنتني من بني كل خمس  نحو واٍف وُمنصف، عىل سبيل املثال، تنتفع 

الالزمة  الفوليك  الحديد وحمض  باملئة( من مكمالت  نساء حوامل )43 
البلدان  29 بلداً من  للوقاية من فقر الدم، كام يقترص العدد عىل 

تحتوي  متعددة  غذائية  مكمالت  تقدم  التي  الدخل  ومتوسطة  منخفضة 
الدقيقة الالزمة ملرحلة ما قبل الوالدة، وهو ما يعد أحد  عىل املغذيات 

الدخل. مرتفعة  البلدان  يف  للرعاية  األساسية  املعايري 

التغذية والدعم،  الوصول إىل خدمات  اإلنسانية من صعوبة  تزيد األزمات 
الفئة األكرث  الفتيات املراهقات والنساء هن  الذي تكون فيه  الوقت  يف 

لتزويد  الوطني  الربنامج  اضطُر  املثال،  أفغانستان، عىل سبيل  هشاشة، يف 
بالحديد وحمض  الغنية  الغذائية  باملكمالت  املدارس  املراهقات يف 

الفتيات  الفوليك إىل إنهاء نشاطه يف آب 2021، وذلك عندما ُمنعت 
من الذهاب إىل املدارس. إىل جانب ذلك، مثة فجوات مستمرة يف مدى 

والقدرة عىل  األزمات  للنساء خالل  االجتامعية  الحامية  أنشطة  كفاية 
االجتامعية  الحامية  تدابري  نسبة  املثال، وصلت  إليها؛ عىل سبيل  الوصول 

للمرأة إىل  التي استهدفت األمن االقتصادي  يف مواجهة فريوس كوفيد-19 
باملئة فقط.  12

للحامية  ثابتة  سياسات  إىل  والنساء  املراهقات  الفتيات  افتقار 
معنية  رئيسية  سياسات  لثامين  استعراضنا  خلص  التغذية.  سوء  من 

الغذاء،  أنظمة، وهي  ثالثة  والنساء عرب  املراهقات  الفتيات  بتغذية 
البلدان  باملئة فقط من   8 والصحة، والحامية االجتامعية، إىل أن ما نسبته 

البلدان ال  39 باملئة من  الثامنية، يف حني أن  تعتمد كافة السياسات 
الضائعة  الفرص  أو أقل، حيث تعمل هذه  تعتمد سوى أربع سياسات 

واألنظمة  القطاعات  متعدد  السياسات واإلجراءات من  اتساق  عىل عرقلة 
التغذية. بتحسني  املعنية 

السياسات،  قرارات مناسبة عىل صعيد  اتخاذ  إىل  الرامية  الجهود  تواجه 
القيود  من  مجموعة  املسؤولة  الجهات  ومساءلة  املحرز،  التقدم  ومتابعة 
التغذية لدى  املتوافرة حول حالة ومحركات  البيانات واألدلة  لُشح  نظًرا 

باملئة من   60 املثال، تعمل  والنساء. عىل سبيل  املراهقات  الفتيات 
بالحديد وحمض  الغنية  الغذائية  املكمالت  توفري  البلدان فقط عىل رصد 
البلدان  باملئة من   36 الوالدة، كام تعمل  الالزمة ملرحلة ما قبل  الفوليك 
الحوامل عىل مشورة غذائية من عدمه. النساء  فقط عىل رصد حصول 
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تحليلنــا

 معوقــات التغذيــة الجيــدة لـدى 
الفتيــات املراهقــات والنســاء

تتعرض املشكالت مثل نقص التغذية ونقص املغذيات 
الدقيقة وفقر الدم لدى الفتيات املراهقات والنساء 

والعواقب املرتتبة عليها إىل التجاهل وعدم االعرتاف بها 
— من قبل األرس واملجتمعات والحكومات واملجتمعات 

التنموية واإلنسانية والباحثني واألوساط األكادميية ووسائل 
اإلعالم والقطاع الخاص، وما مل يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة 

يف هذا الصدد، فإننا سنكون جميًعا مسؤولني عن خذالن 
هؤالء الفتيات املراهقات والنساء — فضاًل عن أننا سنعرّض 

أطفالهن ومنوهم ومنائهم ورفاهتيهم للخطر.

وفقاً للتحليل الذي أجريناه، تتأثر الحالة التغذوية 
للمراهقات والنساء مبجموعة من العوامل التي تتفاوت تبعاً 

للسياق؛ ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يتفاعل 
الحرمان االقتصادي مع األعراف واملامرسات الجنسانية 

واالجتامعية الضارة، فضاًل عن عدم كفاية الحامية عىل صعيد 
السياسات ووجود القوانني التمييزية، وُشح مُتويل برامج 

وخدمات التغذية وسوء تنفيذها، وحرمان الفتيات املراهقات 
والنساء من األطعمة املغذية ومن الوصول إىل خدمات 

التغذية األساسية ومامرسات التغذية والرعاية الالزمة 
لالزدهار وعيش حياة كرمية.

يقف العامل عاجزًا عن وضع سياسات وبرامج واتخاذ إجراءات 
تجعل الحق يف التغذية الجيدة واقعاً لكل الفتيات املراهقات 
والنساء، كام يعد دعم األنظمة املتعددة — وال سيام أنظمة 

الغذاء والصحة والحامية االجتامعية — أمراً بالغ األهمية 
لتوفري األطعمة املغذية بأسعار معقولة وخدمات التغذية 

األساسية ومامرسات التغذية والرعاية اإليجابية لجميع 
املراهقات والنساء، مع تلبية االحتياجات التغذوية الفريدة 

أثناء فرتيت الحمل والرضاعة الطبيعية، وإعطاء األولوية 
للفئات األكرث هشاشة.

تستدعي التوقعات الحالية املعنية بتغذية الفتيات املراهقات 
والنساء —وأطفالهن —القلق الشديد، بالنظر إىل تصاعد 

التحديات التي تواجه الفتيات والنساء، حيث تسهم عوامل 
مثل ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود، والرصاعات 

وحاالت عدم االستقرار، والظواهر املناخية الصعبة الناجمة 
عن تغري املناخ فضاًل عن التدهور البيئي، مبا يف ذلك موجات 
الجفاف املدمرة يف القرن األفريقي والساحل، والفيضانات يف 

باكستان، يف الحد من القدرة عىل تلبية االحتياجات التغذوية 
ملاليني الفتيات املراهقات والنساء. 

ومع تزايد الضغوطات عىل األمن الغذايئ والتغذية وقرب 
حلول أجل املواعيد املحددة لبلوغ أهداف التغذية العاملية، 

يتعني عىل الحكومات ورشكائها يف مجاالت التنمية والعمل 
اإلنساين — وطنياً ودولياً — أخذ زمام املبادرة فيام يتعلق 

بإحراز تقدم أرسع يف مجال تغذية الفتيات املراهقات 
والنساء

.



توصياتنــا

مســار الخــروج مـن أزمــة التغـذيــة

تعاين منها  التي  التغذية  أزمة  الخروج من  يتسم مسار 
يتعني عىل  بوضوحه،  حيث  والنساء  املراهقات  الفتيات 
التنمية  مثل رشكاء  بالتعاون مع رشكائها —  الحكومات، 

املدين  املجتمع  اإلنساين، ومنظامت  العمل  والرشكاء يف مجال 
واألوساط  والبحوث  اإلعالم،  والدولية، ووسائل  الوطنية 

لتعزيز  اآلن  التحرك  الخاص —  األكادميية، والقطاع 
والحامية  والصحة  الغذاء  أنظمة  وتفعيل  التغذية  حوكمة 

الضارة،  والجنسانية  االجتامعية  األعراف  وتغيري  االجتامعية 
الفتيات  ومُتكني  معقولة  بأسعار  مغذية  أطعمة  لتوفري  وذلك 

األساسية  الخدمات  إىل  الوصول  والنساء من  املراهقات 
ييل  فيام  اإليجابية.  والرعاية  التغذية  ومامرسات  للتغذية 

التغيري:  لدفع عجلة  األهمية  بالغة  إجراءات  عرشة 

والنساء املراهقات  للفتيات  التغذية  حوكمة 

بناء قدرات قيادية أكرث جرأة لرفد املؤسسات، 	 
لتوفري  اإلجراءات  املوارد، وتحفيز  واالستفادة من 

فعالية.  أكرث  نحو  والنساء عىل  للمراهقات  التغذية 
امللحة  بالحاجة  االعرتاف  تعزيز  القادة  يجب عىل 

والنساء،  املراهقات  الفتيات  تغذية  مستوى  لتحسني 
املصلحة واملوارد لسد  املؤسسات وأصحاب  ورفد 

والخدمات. والربامج  السياسات  الفجوات يف 

اتخاذ 	  عند  بها  لالسرتشاد  واألدلة  البيانات  تسخري 
ولتعزيز  والربامج  بالسياسات  املتعلقة  القرارات 

والنساء.  املراهقات  الفتيات  تغذية  بشأن  املساءلة 
الحكومات ورشكائها االستثامر يف إجراء  يجب عىل 

وذلك  والتقييامت،  والبحوث  االستقصائية  الدراسات 
الغذائية  النظم  لتحسني  الطرق  أفضل  للتعرف عىل 

والرعاية  التغذية  ومامرسات  الغذائية  والخدمات 
املحرز. التقدم  وتتبع  والنساء،  املراهقات  للفتيات 
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املغذية   واألطعمة  الغذائية  النظم 

األطعمة 	  إىل  والنساء  املراهقات  الفتيات  إمكانية وصول  تحسني 
والبيض  والخرضوات  الفواكه  مثل  بأسعار معقولة —  املغذية 

تقديم  الحكومات  املدّعمة. يجب عىل  واألطعمة  واللحوم  واألسامك 
الوصول إىل األطعمة  القدرة عىل  حوافز ومعونات من شأنها تعزيز 
التي  األطعمة  إغناء  فرض  عليها  يتعني  كام  تكلفتها،  وتحمل  املغذية 

األساسية. الغذائية  بالعنارص  الغذائية  العنارص  إىل  تفتقر 

الفتيات 	  لحامية  إلزامية  قانونية  تدابري  وضع سياسات وفرض 
وفائقة  الصحية  األطعمة واملرشوبات غري  والنساء من  املراهقات 

تبني  الحكومات  الغذائية. يجب عىل  العنارص  إىل  تفقر  التي  املعالجة 
تغذوية  بيئات  لخلق  القانونية  والتدابري  السياسات  من  مجموعة 
الوجه  باملكونات عىل  تفصيلية  صحية، مبا يف ذلك وضع ملصقات 
التسويق وفرض رضائب عىل  األمامي للعبوات، وفرض قيود عىل 

املعالجة. فائقة  الصحية  غري  واملرشوبات  األطعمة 

االجتامعية الحامية  وبرامج  التغذية  خدمات 

املراهقات 	  للفتيات  األساسية  التغذية  إىل خدمات  الوصول  تحسني 
الطبيعية، مبا يف ذلك  الرضاعة  الحمل وعند  والنساء قبل وأثناء فرتة 

توسيع  الحكومات والرشكاء  اإلنسانية. يجب عىل  األزمات  خالل 
الخدمات  لتقديم  التغطية، مبا يف ذلك من خالل توفري منصات  نطاق 

مجاين عىل  بشكل  الحصول  وتوفري سبل  واملدرسية،  املجتمعية 
الحمل.  دقيقة خالل  تحتوي عىل مغذيات  متعددة  مكمالت غذائية 

برامج 	  والنساء من  املراهقات  الفتيات  استفادة  نطاق  توسيع 
الهشة وخالل األزمات  السياقات  التحويالت االجتامعية، مبا يف ذلك 

التحويالت  برامج  تبني  والرشكاء  الحكومات  يجب عىل  اإلنسانية. 
والتحويالت  والقسائم  النقدية  التحويالت  تشمل  والتي  االجتامعية — 

والنساء عىل  املراهقات  الفتيات  قدرة  بهدف تحسني  العينية — 
ومتنوعة. مغذية  أنظمة  عىل  الحصول 

والرعاية التغذية  مامرسات 

ووسائل 	  واملسموعة  )املطبوعة  متعددة  اتصال  قنوات  استخدام 
والنساء  املراهقات  الفتيات  إىل  للوصول  والرقمية(  االجتامعية  اإلعالم 

والرعاية.  التغذية  بشأن مامرسات  املشورة  وتقديم  الجمهور  وعامة 
بأهمية  للتعريف  الجهود  تكثيف  والرشكاء  الحكومات  عىل  يجب 
املغذيات  تشتمل عىل  التي  الغذائية  واملكمالت  املغذية  األطعمة 
األطعمة  الحصول عىل  الرغبة يف  تعزيز  عليها  يتعني  الدقيقة، كام 

املغذية. 

الفتيات 	  ملساعدة  وجودتها  االستشارية  الخدمات  تغطية  نطاق  تعزيز 
القرارات واإلجراءات  املراهقات والنساء وأفراد أرسهن عىل اتخاذ 

والرشكاء  الحكومات  يجب عىل  التغذية.  لتحسني مستوى  الالزمة 
املحيل وتدريبهم  املجتمع  العاملني يف  توظيف  االستثامر يف مجال 
واإلرشاف عليهم بهدف تقديم خدمات نوعية يف مجال االستشارة 

املؤثرين.  األرسة  وأفراد  والنساء  املراهقات  للفتيات  والدعم 

واالقتصادي االجتامعي  التمكني 

قانونية 	  وتدابري  الجنسانية،  األدوار  تحويالً يف  تُحدث  تنفيذ سياسات 
املراهقات  للفتيات  واالقتصادي  االجتامعي  التمكني  تعزيز  يف  تسهم 

للفتيات  القانونية  الحامية  الحكومات  تكفل  أن  يجب  والنساء. 
النساء من زواج األطفال، وأن تضمن حصولهن  املراهقات و/أو 

عىل حقوق متساوية يف املرياث وملكية األصول، وأن مُتكنهن من 
املراعية  والسياسات  األمومة  بحامية  املعنية  السياسات  من  االستفادة 

لألرسة.

التمييزية 	  واالجتامعية  الجنسية  األعراف  عىل  القضاء  عملية  ترسيع 
الحصول عىل حقوقهن  والنساء من  املراهقات  الفتيات  لتمكني  وذلك 

الجهود  توحيد  والرشكاء  الحكومات  يتعني عىل  والتغذية.  الغذاء  يف 
لزواج  والتي تشمل وضع حد  املنصفة،  االجتامعية  األعراف  لتعزيز 

املعيشية واألعامل  واملوارد  للغذاء  العادل  التقاسم  األطفال، وضامن 
الرعاية. وأعامل  املنزلية 
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