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 تـمـهـيــــد            

نحن بحاجة لأن ناأكل جيد�ً كي نحـــــافظ على حيـــاة �سحية ون�سيطة، ويعرف معظــم �لنـــا�س �أن �لإن�ســان بحـاجة �ىل �إ�ستهـــــالك 
�لغــذ�ء لتــــاأمني قدرته على مز�ولة عمله ون�ساطاته ومع ذلك فال ميتلك �جلميع فكرة و��سحة عن مـــاذ� يعني �أن نـــاأكل جيـد�ً، وكيـف 
نحقق ذلك مبو�رد حمــــدودة. �إن م�سكلة �حل�سول على غذ�ء جيد عندمـا تكون �ملو�رد حمدودة لهي م�سكلة ذ�ت �أهمية خــا�سة للعديد 

من �لنا�س يف �لبلد�ن �لنـامية.
ي�سكل �لفقر �سببا رئي�ساً مل�سكالت �سوء �لتغذية �ملوجودة يف �لبلـد�ن �لنـــامية. غري �أن حــــــالت �سوء �لتغذيـــة ت�سود �أي�ســــاً حيث 
ل يكون �لنـــــا�س فقر�ء، وحيث ميكن لهم �حل�سول على �لغذ�ء ب�سكل كــاٍف، مما ي�سري بجالء �ىل حقيقة �أن هنالك نوعيــــن رئي�سيني 

متناق�سني من �أنـو�ع �سوء �لتغذية. �لنوع �لأول ينجم عن �إ�ستهــــــالك مقادير غري كـــافية من �لأغذية �لآمنة وذ�ت �لنوعية �جليدة. 
و�لنوع �لثــاين يرجع �سببه �إىل تناول �لطعام بكميــــات ز�ئدة �أو غري متو�زنة. و�لإثنـــان ميكن تالفيهمــــا باتباع نظام غذ�ئي منا�سب �أو 

�سحي ومتو�زن.
�إن تاأمني �لتغذية �جليدة يحتم ح�سول �لأ�سر على مو�رد كافية لتنتج و/ �أو ت�ستـــــري ما يكفي من �لطعام . ويحتـم كذلك �أن تعي هذه 

�لأ�سر ماهية ت�سكيلة �لأطعمــــة �لتى توفر نظاماً غذ�ئيا �سحياً، و�أن متتلك �ملهــار�ت و�لدو�فع لتخــــاذ قر�ر�ت �سليمــة ب�ســاأن �لعنــاية 
بالأ�سرة وطرق �لتغذية. و�سو�ء كانت م�سادر �لطعام �سئيلة �أو وفرية، فمن �لأ�ســا�سي �أن يعرف �لنــا�س �لطريقة �لأف�ســــل ل�ستخـــد�م 
مــــو�ردهم لكي يح�ســــلو� على ت�سكيــلة من �لأغذيـــة �لآمنة و�جليدة �لنوعيــة. ويلعب �لتثقيــف �لتغـــذوي دور�ً حيويا فى حت�سني 
�لتغذية. وهذ� �أمر هام جد�ً، خا�سة فى �لبلد�ن �لنــامية، حيث مل تعد �ملعرفة �لتقليدية لوحدها كافية فى �لغالب للتعامل مع �لتحديــات 

�جلديدة للمتغيـــــر�ت �لقت�سادية و�لجتماعية �ل�سريعة و�لعميقة.
 وعليه فالعديد من �حلكومـــات و�ملوؤ�س�ســـات غيـر �حلكوميـــــة تبذل جهود�ً كبـــرى لتح�سيــــن تغذيـة �ل�سعــوب، و�حدى �لطـرق 
لتحقيق ذلك هو�لتثقيف �لتغــــذوي. ولكن ومن �أجــــل �أن يكــــون �لتثقيف �لتغــذوي �أكرث فـــاعلية، يجب �أن يرتكــز �ىل �أحـدث 
�لإكت�ســـافـات يف �لعلوم �لتغذوية. ومن �ل�سروري �أي�سا �لقيام بذلك بطـــريقة تنجــح يف حث �لنــــا�س على تبني �أنـظمــة غـذ�ئيــــة 
و�أ�ســاليب حيــــاة �سحية. وحتتاج �لرب�مج �لتثقيفية لأن تاأخذ يف عني �لعتبـــــار �لتطـــور�ت �حلـــا�سلة يف فهمنــا للتغذية و�لتغري�ت 

�ل�سلوكية، كما حتتاج مناهج �لرب�مج �إىل �لتحديث تبعاً لذلك.
�إن دليل �لأ�سرة �لتغذوي هو كتــــاب ي�ســـاعد يف هذه �لعملية �لرتبوية. �إنه يوفر ملخ�ســــاً حمدثاً للمعلومات �لغذ�ئية �ملالئمة، ويعطي 
�لعديد من �لقرت�حات حول كيفية تقا�سم هذه �ملعلومات عند �لعمل مع جمموعــات من �لنـــــا�س. و�لهــدف �لكلي لدليل �لأ�ســـرة 
�لتغذوي هو م�ســاعدة �ملخت�سني يف جمــــال �ل�سحة يف �لبلـــد�ن �لنـــــامية على توفيـــر تثقيف تغذوي �أكرث فاعليـــة، وذلك بتحفيز 

�لنا�س على تبنى عــــــاد�ت غذ�ئية �سحية وباإعطاء �لأ�ســــرة ما حتتاجه من معلومـــات لإعــد�د وجبات مغذية و�آمنـــة، ولتغــذية كل 
فرد من �أفر�دها جيد�ً.



�إن هذ� �لدليل م�سمم ب�سكل �أ�سا�سي للمتخ�س�سني �لذين يريدون حت�سني طعــام وغذ�ء �لأ�سر. وقد يكــون مفيد�ً �أي�ساً لالأفر�د �أو �أع�ساء 
جمموعة جمتمعية من �لذين يريدون زيادة معرفتهم بالطعام �ملغذي لالأ�سرة .

وفيما تعك�س ر�سوم �لإي�ساح و�أمثلة �لطعام يف هذ� �لدليل، ب�سكل رئي�سي، �لأو�ساع يف بلد�ن �ل�سرق �لأدنى، �إل �أن �ملعلومات �لأ�سـا�سية 
�لتي يت�سمنها تنـــــا�سب جميع �ملناطق.

ناأمل �أن ت�ستفيد �أنت، �أيهـــــا �لقارئ، من هذ� �لكتــــاب، و�أن جتده مفيد�ً كدليل تقني ي�ساعدك يف ت�سميم �جلديد �أو حت�سني مــاهو قائم 
من مناهج ومـــو�د تثقيفيه تغذوية. وناأمل �أي�سـاً �أن يكون م�سدر�ً لتحفيــزك على �أن  ت�سبح �أكرث �هتمـــامـــاً بالتثقيف �لتغذوي.

�إن �آر�ءكـــم مهمة لنا. لذلك فنحن ندعو م�ستخــــدمي هذ� �لدليــــل لأن ير�سلــــو� لنا مالحظــاتهم ب�ساأن حمتوياته، و�أن ي�ساركــــونا 
بتجـــــاربهم يف كيفية ��ستخد�مه، و�أن يقدمو� �إقرت�حات لتح�سني طبعاته �مل�ستقبلية.

ومنظمة �لأغذية و�لزر�عة على ��ستعد�د للتعـــاون مع �حلكومـــات و�ملوؤ�س�ســـات �لتي تريد حت�سني ن�ساطـاتهــا �لتثقيفية �لتغذوية. وعلى 
�سبيل �ملثال با�ستطاعــة �ملنظمــة �أن ت�ساعد ، حيث تدعو �حلاجة ، يف تكييف دليل �لأ�سرة �لتغذوي هذ� مع �حتياجـــــات مناطق و/ �أو 

جمتمعات حملية معينة.
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�سكر وتقدير

لقد �ساهم �لعديد من �لنا�س يف تطوير هذه �ملطبوعة، ويرغب �ملوؤلفون يف �لتعبري عن عميق �سكرهم لكل منهم.
TCP/ وكان قد جرى �إعد�د ن�سخة مبكرة من دليل �لأ�سـرة �لتغذوي فى �إطـــار م�سروع �لدعـم �لتقني رقم
sud/6714، �ملقدم من منظمــة �لأغذية و�لزر�عة لل�سود�ن. وقد ��ستفـادت هذه �لن�سخــة ب�سكـل كبري من 

�خلربة �لو��سعة ملوؤ�س�سة ديرورموي )Dirorimwe( �خلريية يف جمال تغذية �ملجتمعات �ملحلية.
وقد ح�سلنا خالل مرحلة ت�سميم هذه �لن�سخة من �لدليــل، على ن�ســائح عملية مفيــدة جد�ً من �آنا م�سـو�تا 

  )Grace Maina( من�سقــة �لتغذية �لإقليمية، �آرو�ســـا، تنز�نيــا؛ وجري�س ماينا )Anna Mswata(
م�ست�سارة �لتغذية، نريوبي، كينيا. و�ساهم عدد من �لنا�س مبعلومات تقنية حمدثة ومالحظات مفيدة، مما �ســاعد

هذ� �لدليل على �أن ياأخـــذ بعني �لعتبـــار �أحدث ما تو�ســل �إليه �لتفكري �لعلمي، �إىل جــانب جتربة �أولئك 
�لذين يعملون يف حقل �لتغذية. ومن �أجل هذه �مل�ساهمات ندين ب�سكر خــا�س لكل من: مــارلو بيجيل�سمــا 

 Ellen(و�إلني بيوز  )Bruce Cojill(جامعة زميبابوي، هر�ري؛ برو�س كوجيل  )Marlou Bijlsma(
Piwoz(، من �أكادميية �لتطوير �لرتبوي و��سنطن، مقاطعة كولومبيـا، �لوليــات �ملتحدة �لأمريكيـة؛ و�أنــدرو

 / )Lida Lhotska( جامعة غر�نفيلد، �ململكة �ملتحدة؛ وليد� لوت�سكا ، )Andrew Trevett( تريفيت
�إيبفان جيفا)Ibfan-Gifa( ، من جمعية جنيف لتغذية �لأطفـــال �ل�سغــار؛ جنيف، �سوي�ســر�؛ مادلني

جرين )Madeleine Green( و�أنـــدرو تومكنز )Andrew Tomkins( ، مـن موؤ�س�ســة �سـحـة
�لطفــل، لندن، �ململكة �ملتحــدة؛ بالإ�ســافة �إىل زمالئنا يف منظمة �ل�سحـة �لعاملية، جنيف �سوي�ســـر�: ييجي

هندر�ســــون )Peggy Hendersom(، وكون�ستـــانز� فالينــــا�س )Constanza Vallenas(  ومارتن 
 )Bruno De Benoist( �من ق�سم �سحة �ملر�هقني و�لأطفـــال؛ وبرونــو دو بينـو )Martin Weber(ويرب
، ورند� �سعادة )Randa Saadeh(  وكـــاتـرين ميلني )Catherine Melin( ، من ق�سم �لتغذية لل�سحة 

و�لتنمية.
 William( ووليــم د. كـالي  )Ellen Muhlhoff( ومن منظمــة �لأغذية و�لزر�عة :  �إيلني موهلــوف

D.Clay( ، من د�ئرة بر�مج �لتغذية، �للذين زود�نا مبالحظات و�قرت�حـات مفيدة يف خمتلف مر�حــل تطوير 

�لدليـل. وتريى بالرد ) Terri Ballard( ، وروبرت �سي ويزيل )Robert C. Weisell( ، وجــاي نانتل 
)Guy Nantel( ، من د�ئرة تخطيط �لتغذية، �لذين قدمو� معلومات تقنية حول متطلبات �لتغذية.

نوّجه �سكرنا �خلا�س لـمـاجــدة �أبو �لفتوح، �لقاهرة، م�سـر، �لتي جهزت �لغـالف و�لر�سوم �لتو�سيحية �ملتعلقة 
بالتوجيهات �لأ�سا�سية يف �لدليل بن�سخته �لعربية.

 )Linda Mitchell( وقد �ساعدنا كثريون يف جتهيز �لدليل للطبـــــع. ونوجـــه �ل�سكر �إىل لينـــد� ميت�سل
  )Cecilia Valli( لقيامهــا بتحرير وتن�سيق عملية �لإعــــد�د �لكلية لهذه �ملطبوعـــة، و�إىل �سي�سيليــا فايل

لت�سميم �لوثائق و�لإخر�ج  �لفني.
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املدر�سي  ال�سن  يف  والنا�سئني  الأطفال  تغذية   -8 •املو�سوع 
    ملاذ� يحتاج �لأطفال �لأكرب �سنا �إىل غذ�ٍء جيٍد
    ماذ� يحدث �إذ� مل يتناول �لأطفال غذ�ء جيد�

    تغذية �لأطفال �لأكرب �سنا و�ملر�هقني
    طرق �أخرى لتح�سني تغذية �لأطفال  �لأكرب �سنا

وامل�سنني الرجال  تغذية   -9 •املو�سوع 
    �لرجال و�لتغذية

    �لغذ�ء ورعاية كبار �ل�سن



املر�سى تغذية   -10 •املو�سوع 
    ملاذ� يحتاج �ملر�سى �إىل وجبات جيدة و�ىل �لكثري من �ل�سو�ئل

    م�ساعدة �لأطفال و�ملر�سى �لبالغني على �أن ياأكلو� جيد�
    تغذية �مل�سابني بالإ�سهال

    تغذية �ملر�سى فى طور �لنقاهة
   )HIV+( تغذية �لذين يحملون فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة    

معها التعامل  وكيفية  التغذية  �سوء  م�ساكل  جتنب   -11 •املو�سوع 
    �لأطفال  �لذين يعانون نق�س �لتغذية

    نق�س �حلديد وفقر �لدم )�لأنيميا(
)A( سطر�بات نق�س فيتامني �أ��    

    �زدياد �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة
•مالحق

    �مللحق 1- �لعنا�سر �لغذ�ئية يف �لأغذية
    �مللحق 2- �لطاقة و�لحتياجات �لغذ�ئية

    �مللحق3- م�سادر �إ�سافية للمعلومات
ل�سرح معاين �لكلمات •م�سرد 



قائمة املربعات والر�ضوم التو�ضيحية واجلداول

املربعات:
�ملربع1- �لنظام �ملقرتح للم�ساركة يف �ملو��سيع.

�ملربع2- جمموعات �لنقا�س – كيف ن�سجع �مل�ساركة.
�ملربع 3- كيف ي�سبب مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV/AIDS �سوء �لتغذية.

�ملربع 4- �لدهون و�لأحما�س �لدهنية و�لكولي�سرتول.
�ملربع 5- ��ستخد�مات هامة لبع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية.

�ملربع 6- �مت�سا�س �حلديد.
�ملربع 7- �لأمن �لغذ�ئي لالأ�سرة.

�ملربع 8- عالئم �لغذ�ء �لرديء �لنوعية.
�ملربع 9- �لنظام �لغذ�ئي �ملتو�زن.

�ملربع 10- �لقت�سار على �لر�ساعة �لطبيعية عن طريق �لثدي.
�ملربع 11- خماطر وفو�ئد �لطرق �ملختلفة لتغذية �لأطفال �لر�سع.

�ملربع 12- وقف �لقت�سارعلى �لإر�ساع �لطبيعي لدى �لأمهات �للو�تي يحملن فريو�س نق�س
 .)HIV( ملناعة �ملكت�سبة�               

�ملربع 13- �لتغذية �لتكميلية.
�ملربع 14-�إعد�د  دقيق نابت وع�سائد دقيق �حلبوب �لنابتة �أو �ملخمرة.

�ملربع 15- �إعد�د دقيق �لبقول.
�ملربع 16- كيف ن�ساعد �ملر�سى على زيادة تناولهم للطعام.

.HIV/AIDS ملربع 17- �لحتياجات �لغذ�ئية للم�سابني بد�ء نق�س �ملناعة �ملكت�سبة�
�ملربع 18- معامل كتلة �جل�سم.

�ملربع 19-  جتنب ومعاجلة م�سكلة �لوزن �لز�ئد و�لبد�نة �ملفرطة.

الر�سوم التو�سيحية:
ر�سم )1( �إي�ساح عملي لكيفية �إعد�د وجبة جيدة.

ر�سم )2( �لأ�سباب �ملبا�سرة �لأ�سا�سية و�ل�سمنية ل�سوء �لتغذية.
ر�سم )3( ميكن لالأ�سر �أن تنتج مزيد�ً من �لغذ�ء.

ر�سم )4( معرفة �أنو�ع �لأغذية �لتي ت�ستحق ثمنها.
ر�سم )5( ��ستخد�م �أغذية متنوعة لإعد�د وجبات �سحية.

ر�سم )6( تقا�سم �لوجبات تبعاً للحاجة.
ر�سم )7( غ�سل �لأيدي ي�ساعد على جتنب �لأمر��س.

ر�سم )8( حتتاج �لن�ساء �إىل غذ�ء �إ�سايف يف حالت �حلمل و�لإر�ساع.



ر�سم )9( �لو�سعية �ل�سحيحة لالإر�ساع.
ر�سم )10( ت�سجيع �لطفل على تناول �لطعام.

ر�سم )11( يحتاج �أطفال �ل�سن �ملدر�سي طعاماً جيد�ً يف منت�سف �لنهار.
ر�سم )12( م�ساعدة �مل�سنني على �أن ياأكلو� جيد�.

ر�سم )13( يحتاج �مل�سابون بد�ء نق�س �ملناعة �ملكت�سبة)HIV/AIDS( �إىل �لإكثار من تناول
              �لطعام.

ر�سم )14( مر�قبة ح�سن منو �لأطفال من خالل وزنهم ب�سورة متكررة.

اجلداول:
�جلدول 1-  �مل�سادر �ملفيدة للعنا�سر �لغذ�ئية.

�جلدول 2- حمتويات بع�س �لأغذية من �لطاقة، و�لربوتني و�لدهنيات.
�جلدول 3- �لعنا�سر �لغذ�ئية يف �أطعمة خمتارة.

�جلدول 4- �ملقادير �ملقرتح تناولها يوميا للطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية.





املقــدمـة

اأ -حول الدليل:
هذ� �لدليل موجه لكل من يريد حت�سني �إطعام وتغذية �لأ�سر يف �لبلد�ن �لنامية. �إنها لك �إن كنت �أحد 

�لعاملني يف حقل �ل�سحة، �أو �خت�سا�سي تغذية، �أو �أحد �لعاملني يف حقل �لإر�ساد �لزر�عي، �أو �أي 
حقل �آخر يف جمال �لتنمية. �إنها موجهة لك �إذ� كنت ع�سو� يف �إحدى جماعات �ملجتمع �ملحلي، �أو �أماً 

تعتني بطفلها �أو ��سرتها، �أو �أحد �لقائمني على �لرعاية ممن يريدون زيادة معرفتهم بتغذية �لأ�سرة. وقد 
يكون مفيد�ً �أي�سا لأي �سخ�س يقوم بتدريب �لأجهزة �ل�سّحية �أو �لعاملني يف خدمة �ملجتمع �ملحلي .
�إذ� مل يكن لديك معرفة �أ�سا�سية بالتغذية و�سعرت ببع�س �ل�سعوبة �أثناء تعاملك مع �لأجز�ء �لتقنية 

يف �لدليل، فاإننا نقرتح عليك �أن ت�ست�سري فريقاً من �خلرب�ء �ملحليني حتى يت�سنى لهم م�ساعدتك عندما 
حتتاج �إىل ذلك.

الغاية من الدليل هى:
    توفري �ملعلومات �لتي نحتاجها لإعد�د وجبات جيدة مغذية و�آمنة، توؤمن تغذية كاملة لكل فر من 

    �أفر�د �لأ�سرة.
    حتفيز �لنا�س على تبني عاد�ت غذ�ئية �سحية.

ينق�سم �لدليل �إىل 11 مو�سوعاً رئي�سياً تغطي �أ�سا�سيات �لتغذية، و�لأمن �لغذ�ئي لالأ�سرة، تخطيط 
�لوجبات، �لنظافة �ل�سحية للغذ�ء و�لحتياجات �خلا�سة من �لغذ�ء لالأطفال و�لن�ساء و�لرجال و�مل�سنني 

و�ملر�سى �لذين يعانون من حالت �سوء �لتغذية. كل �ملو��سيع مطروحة بنف�س �لطريقة ويتاألف كل 
مو�سوع من جز�أين : مالحظات حول �لتغذية، وتقا�سم �ملعلومات.

تلخ�س املالحظات الغذائية �ملعلومات �حلديثة حول كل مو�سوع يتم �لتطرق �ليه.
وهذه ميكن ��ستخد�مها يف حت�سري:

    حلقات تعليم مبا�سرة مع �لأ�سر ومع �ملجموعات �ملجتمعية مبختلف م�ستوياتها
    ) يت�سمن ذلك �ملعلمني و�لعاملني يف جمال �لرعاية و�لعاملني يف جمال �ل�سحة ، �إلخ(.

    مطبوعات متعلقة بالتثقيف �لغذ�ئي ) مثل �لكتيبات و�لكر��سات و�لن�سر�ت �لإعالمية و�ملل�سقات(،  
    �أو مو�د لو�سائل �إعالم �أخرى ) مثل �لأحاديث �لإذ�عية(.

    مو�د تدريب ملختلف م�ستويات �لعاملني يف �لقطاعات �لتي تتعامل مع تغذية �لأ�سرة.
وقد جتدها مفيدة �أي�سا لتحديث معرفتك �لغذ�ئية، ورمبا معرفة زمالئك �أي�ساً.

تقا�سم املعلومات هي للعاملني مبا�سرة مع �لأ�سر و�لتجمعات �ملجتمعية. �إنها ت�سف �خلطو�ت �لالزمة 
لعد�د حلقات تربوية. وهذه �خلطو�ت هى: ��ستك�ساف حالة �ملجتمع �لغذ�ئية ومدى �إملامه باأمور 

�لغذ�ء؛ و�تخاذ قر�ر حول �أية معلومات تت�سارك بها ومع من، و�ختيار طرق �لتو��سل. ويغّطي هذ� �جلزء 
�أي�سا بع�ض الأمثلة عن اأ�سئلة تبداأ بها املناق�سات �لتى قد ت�ساعد يف �لت�سجيع على �مل�ساركة، وجتعل 

�جلل�سات �أكرث متعة.
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�إن �لتوجهات �لأ�سا�سية تظهر خالل �ملالحظات �لغذ�ئية، وهذه �لتوجهات تلخ�س �لنقاط �ملهمة �لتى 
طرحها �لن�س. وبا�ستطاعتك ��ستعمالها كنقاط للحو�ر �أو كخطوط رئي�سة لبناء مادة جل�سات �لتثقيف 

�لتغذوي.
يحتوي �لكتاب على م�سرد ملعاين �لكلمات، وثالثة مالحق تغطي م�سادر �لعنا�سر �لغذ�ئية يف �لغذ�ء، 

و�لطاقة و�لحتياجات �لغذ�ئية، وم�سادر �إ�سافية للمعلومات.

ب- ا�ستخدام الدليل وتكييفه:
تختلف �لأنظمة �لغذ�ئية وعاد�ت �لأكل من مكان �إىل مكان، لأن طرق �لطبخ �ملتبعة تختلف من منطقة 
�إىل �خرى وتختلف �أي�سا �أنو�ع وكميات �لأطعمة �ملتوفرة. كما تختلف �لأ�سر يف معتقد�تها �لغذ�ئية، ويف 
كيفية تغذية �أطفالها، ويف كمية �ملال و�لوقت و�ملو�رد �لأخرى �لتى متلكها، وهذ� يوؤثر على ما تتناول من 

طعام. وتختلف �لأ�سر �أي�سا يف معلوماتها حول مو�سوع �لتغذية، ويف طرق حت�سيلها للمعلومات حول 
�لتغذية. ومبا �أن هذ� �لدليل كتب بطريقة "عامة" ، ول يعك�س �لأو�ساع يف بلد ما ب�سورة خا�سة، فاإن 
جزء�ً من معلوماته �لتقّنية �سوف يحتاج �إىل تكييف حتى يتنا�سب مع �ملنطقة �لتي �سي�ستخدم فيها. 
هذ� بالطبع �سيغني �لدليل مبعرفة وجتارب حملية. ومثل هذ� �لتكييف ميكن �لنظر �إليه كاإعد�د منظم 

ل�ستخد�م �لدليل. وهنالك �إر�ساد�ت خا�سة لهذه �لطريقة مدرجة �أدناه.
وقد تقّرر بع�س �لبلد�ن �أو �ملناطق �إنتاج ن�سخة وطنية من هذ� �لدليل كي ت�سلط �ل�سوء على حالتها 
�خلا�سة ، فيما يتعلق مب�ساكل �لغذ�ء و�لتغذية، و�أنو�ع �لأغذية �ملحلية وعاد�ت �لأكل، �إلخ. و�سوف 

ي�ساعد هذ� �لعاملني يف جمال �ل�سحة �لعامة على �إ�ستخد�م �لدليل ��ستخد�ماً جيد�ً و�سهاًل. وجند �أدناه 
�خلطوط �لعري�سة لعملية �لتكييف �ل�ساملة هذه، و�لتي �سينتج عنها ن�سخة حملية جديدة من �لدليل ) 

�أو مو�د م�سابهة(.

اإر�سادات ل�ستخدام الدليل:
         �قر�أ �لدليل. ر�جع �ملالحظات �لغذ�ئية يف كل مو�سوع. هل تفهم وتو�فق على �ملعلومات

         �لو�ردة؟ �لأبحاث �لغذ�ئية �حلديثة قد تعني �أن بع�س �ملعطيات قد تكون خمتلفة عن تلك
         �لتي عرفتها من قبل. ر�جع �مل�سرف عليك �إذ� كان ذلك �سرورياً. قد تريد �أن ت�سّمن بع�س

         �ملعلومات، �أو �أن تغري �أ�سماء �لأطعمة، �إلخ.، لي�سبح �لدليل منا�سباً للمجتمعات �ملحلية �لتي
         تعمل معها.

         قرّر مع زمالئك، ما هي �ملو�سوعات �ملنا�سبة لالأ�سر �ملحلية. هذ� يتوقف على �مل�ساكل
         �لغذ�ئية يف منطقتك ومن �لذي يتاأثر بها. قد تكون ر�غباً يف �أن جتد �إجابة عن �لأ�سئلة �لتالية:
         هل يولد �أطفال كثريون دون �لوزن �لطبيعي؟ هل هناك �لعديد من �لأطفال �لذين ل تقت�سر

         تغذيتهم على ر�ساعة �لثدي؟ هل ت�سكل ممار�سات �لتغذية �خلاطئة م�سكلة لالأطفال �أو �لن�ساء؟
         هل ُيعطى كبار �ل�سن و�ملر�سى غذ�ًء قلياًل؟ هل ي�سّكل فقر �لدم م�سكلة ومن �لذىيتاأثربها

         �أكرث من �جلميع؟ هل هنالك كثري من ذوي �لوزن �لز�ئد؟

وقبل ا�ستعمال الدليل من املهم تكييف املعلومات الغذائية مع املنطقة املحلية التي �سي�ستخدم 
فيها. �سوف نقرتح كيفية حتقيق ذلك يف املقطع)ب(.
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ما هى �لأ�سباب �لغذ�ئية لهذه �ل�سطر�بات؟ هل يعرف �مل�سابون بفريو�س مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة 
)HIV/AIDS(، ما هى �لأغذية �لتى ت�ساعدهم على �لبقاء يف حالة جيدة؟ ما هي �ملعلومات �لغذ�ئية 

�لتي تطلبها �ملجموعات و�لأ�سر باأنف�سها؟

         �خرت �ملو�سوع / �ملو��سيع �لتي تريد تقا�سمها مع �لآخرين وقّرر كيف �ستفعل ذلك. يف
         حال مل  تكن متاأكد�ً من �أن �لنا�س يفهمون �حلقائق �لأ�سا�سية للتغذية �ل�سحية، فعليك �أن حتاول

         ت�سمني �ملو��سيع 4،3،2،1 يف �أي مقّرر للتثقيف �لغذ�ئي �أو �لتدريب �لغذ�ئي. يقرتح
         �ملّربع �لأول نظاماً جيد�ً ل�ستخد�م �ملو�سوعات. �أما �لقرت�حات لكيفية �ختيار �ملو�سوعات

         يف �أو�ساع خمتلفة فهي موجودة يف �لأمثلة �لالحقة.
             قد تعمل مع جمموعة �أو �أ�سرة يف منا�سبات متعددة. فقد تقوم مثاًل بعدة زيار�ت �إىل
             �إحدى جمموعات �ل�سباب �أو �ملجموعات �لديّنية، �أو قد تعمل مع �أمهات �أو قائمني
             على �لرعاية يرتددون ب�سكل منتظم على طفل �سغري �أو على عيادة رعاية �حلو�مل،

             �أو على جل�سات مر�قبة معّدل �لنمو يف �ملجتمع  �ملحلي. يف هذه �حلالة، قد يكون لديك
             �لوقت �لكايف لتباع �لنظام �ملقرتح يف مربع )1( - �إذ� كان لديك �لوقت  لتغطية ب�سعة

             مو��سيع فقط ، فابد�أ باملو�سوع )1(-  لكي »تّرتب �مل�سهد« ، ثم �خرت فقط تلك
             �ملو��سيع �ملنا�سبة و/�أو �ملطلوبة من �ملجموعة �أو �لأ�سرة.
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المربع 1 – نظام مقترح لتقاسم الموضوعات

ثم اختر واحدًا أو أكثر أو جميع التالي:

الموضوع 1
لماذا نحن بحاجة

ألن نأكل جيدا

الموضوع 5
الغذاء ورعاية

النساء

الموضوع 9
تغذية الرجال

 والمسنين

الموضوع 10
تغذية

المرضى
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             قد ُتدعى من قبل جمموعة من �لن�ساء �أو �ملز�رعني لتتحّدث حول مو�سوع معنّي، مثل
             تغذية �لأطفال. يف مثل هذه �حلالة، قد حتتاج �إىل ��ستعمال �أجز�ء من �ملو�سوع1 )ملاذ�

             نحن بحاجة لأن ناأكل جّيد�ً(، و�ملو�سوع 3 ) �إعد�د وجبات عائلية جّيدة( و/�أو �ملو�سوع
             4 ) �ملحافظة على �لغذ�ء �آمنا ونظيفا( وذلك حتى يفهم �مل�ساركون �أ�س�س �لتغذية،وتخطيط

             �لوجبات، و�ملحافظة على نظافتها. ثم ��ستخدم �ملو��سيع 7،6 �أو 8، �لتي يناق�س كل منها
             ب�سكل م�ستفي�س تغذية �لأطفال يف �لأعمار �ملختلفة.

             قد تكون يف زيارة ملنزل �أحد �لأطفال �لذين ي�سكون من �سوء �لتغذية، وهذ� يعطيك
             �لفر�سة لتقدير �حلاجات �لتثقيفية �خلا�سة ) �أو غريها �أي�ساً( لالأ�سرة. وقد حتتاج ل�ستخد�م

             �أجز�ء من �ملو�سوع )1( ) �إذ� كنت تظن �أن �لأم �أو �أياً ممن يقومون بالرعاية يحتاج
             �إىل تذكري بـ »�لتغذية �لأ�سا�سية«، ورمبا من �ملو�سوع )4( ) �إذ� كانت قلة �لنظافة

             �ل�سحية هي �مل�سكلة( ، ثم �ملو�سوع )11(،  و�ملو�سوعني )7( �أو)8(  ح�سب �سن
             �لطفل.

         �خرت من »�ملالحظات �لغذ�ئية« �ملعلومات �لعملية و�لتي تنا�سب �ملجموعة �ملعنية �أو
         �لأ�سرة. حاول �أن ل تكّثف �ملادة دفعة و�حدة، فمن �لأف�سل �مل�ساركة يف مقد�ر قليل من

         �ملعلومات �ملنا�سبة على تغطية كل �ملادة �ملت�سمنة يف �ملو�سوع. حاول تكييف �ملعلومات
         و�لإر�ساد�ت مع و�سع ومو�رد �ملجموعة �أو �لأ�سرة ) مثاًل: �قرتح �أغذية حملية ت�ستطيع

         �لعائلة �إنتاجها �أو �سر�ءها؛ �أو�سح عملّيا و�سفات �لأطعمة م�ستخدماً مو�قد �لطبخ
         و�ملحروقات �ملحلية؛ ��ستخدم �لكلمات �ملحلية يف و�سف �لإ�سطر�بات مثل  فقر �لدم(.

         �خرت �لطريقة �ملنا�سبة لتقا�سم �ملعلومات. �إن هذ� يتوقف على من تريد �لو�سول �إليه، وبع�س
         �لأمثلة هي �لتالية :

             جل�سات النقا�ش اجلماعية. وهي مفيدة يف �لعياد�ت و�جتماعات �ملجموعات �ملجتمعية
             �ملحلية، مثل �ملجموعات �لن�سائية، �ل�سبابية، �لفالحية، و�لدينية.

             - ي�سرح �ملربع 2 كيف ت�ستخدم �لأ�سئلة للت�سجيع على �مل�ساركة، وبعث �حليوية يف
             �ملناق�سة.

             الت�ساور مع الأفراد والأ�سر. وميكن ممار�سة ذلك من خالل جل�سات خا�سة يف �لعياد�ت،
             يف وحد�ت �لأمومة �أو يف �لبيوت. �لإر�ساد هو حو�ٌر بينك وبني �سخ�س �آخر) مثاًل: �أم،

             �أب( مما ي�ساعد على �تخاذ  قر�ر�ت مبنية على معلومات تتعلق ب�سلوكها / ب�سلوكه  يف
             �مل�ستقبل.

             �إي�ساحات عملية ) �نظر �ل�سكل 1، �س 20(. �لإي�ساحات �لعملية مفيدة لتبيان كيفية
             �إعد�د وجبة عادية �أو خفيفة، و�ملحافظة على نظافة �لطعام �ل�سحية، وكيفية تغذية

             طفل �سغري �أو �إن�سان مري�س.
             مثال �سخ�سي. جند يف معظم �ملجتمعات �ملحلية �أنا�سا يقومون بتغذية �أ�سرهم جيد�ً

             بالرغم من مو�ردهم �ملحدودة. و�إحدى �لطرق �جليدة لإقناع �لأ�سر �لأخرى بتح�سني طعامها
             وممار�ساتها �لغذ�ئية، هي �أن نطلب من هوؤلء �لناجحني �أن ي�ساركو� �لآخرين �ملعلومات

             حول ما يقومون به. وعلى �سبيل �ملثال، فاإن �لأمهات �لالتي ميار�سن ر�ساعة �لثدي �خلال�سة
             ميكنهن �لتحدث �إىل �لن�ساء �حلو�مل؛ و�لأ�سر �لتي لديها �أطفال �سغار�أ�سحاء، قد ت�ستطيع

             تو�سيح كيفية �جللو�س مع �لأطفال �أثناء تناول �لطعام وت�سجيعهم على �لأكل؛ 
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              و�ملد�ر�س �لتي حتوي حد�ئق ناجحة، ت�ستطيع تقا�سم معلوماتها حول طرق زر�عة
              �حلد�ئق مع �ملد�ر�س �لأخرى؛ و�ملجموعات �لن�سائية باإمكانها �أن ت�سارك يف تبادل

              ممار�سات حفظ �لطعام.
              �لأغاين و�ل�سعر و�مل�سرح. ��ستخدم هذه لتقّدم مو�سوعاً �أو توؤكد ر�سالة.

         حّدد �لعر�قيل �لتي ميكن �أن متنع �لأ�سر من حت�سني ممار�ساتها �لغذ�ئية. وقد تكون هذه :
         �لفتقار �إىل �ملو�رد ) مثل �ملال، �لوقت (؛ �ملعتقد�ت �ل�سائدة، �لتقاليد، �لأطعمة �ملحّرمة؛

         �ل�سغوط من باقي �أفر�د �لأ�سرة وخ�سو�سا �لرجال؛ عدم توّفر �لأطعمة �أو �ملنتجات
         �لزر�عية، �لن�سائح غري �ملنا�سبة �أوغري �حل�سا�سة ثقافياً.

         و�إذ� كان �أحد �لأفر�د �أو �إحدى �لأ�سر ل حت�سل على �لتغذية كما هو مفرو�س فلتحاول �أن
         جتد �ل�سبب. وقد يكون هنالك �أ�سباب عديدة وعليك �أن تغو�س بلباقة لتكت�سفها )مثاًل: قد 

         تكون �لعائلة خجلى لإفتقارها �إىل �ملال؛
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املرّبع 2- جمموعات النقا�ش– كيف ن�سجع على امل�ساركة 
�إحدى طرق �إثارة �لنقا�س وجعله ممتعاً وفعاًل هى �أن تطرحو� �لأ�سئلة بدًل من �أن تقولو�
للنا�س ماذ� يفعلون. طرح �لأ�سئلة يتيح لكم تبيان ما �لذى  يعرفه �لنا�س ويوؤمنون به. �إنه

يجعل �لنا�س ياأخذون دور�ً حيوياً ويناق�سون معاً �ملعتقد�ت �لتقليدية و�ملفاهيم �جلديدة.وهذ� يف 
�لغالب يقود بالنتيجة �إىل تغري�ت �سغرية �أو �سخمة يف �ل�سلوك.

مثال عن بدء مناق�سة حول الإر�ساع اأثناء احلمل ) انظر املو�سوع 5(
احلالة: لقاء جمموعة ن�سائية يف منطقة ريفية يف اأحد بلدان ال�رشق الأو�سط

اأو�سحت املجموعة باأن بع�ض الن�ساء ل يتناولن طعامًا اإ�سافيا خالل فرتة احلمل. وقد 
دعيت اأنت، ب�سفتك ممر�سًا، اإىل الجتماع لتقود النقا�ض. اإليك بع�ض الأ�سئلة التي ميكنك 

ا�ستخدامها لتحريك عملية امل�ساركة. قد حتتاج اإىل حث بع�ض النا�ض على امل�ساركة 
وخا�سة الن�ساء اخلجولت ال�سابات. عليك اأن متنع �سيطرة واحد اأو اثنني من النا�ض على 
جمرى الإجتماع. تذّكر اأن تكون يف غاية التهذيب. ل تقل لأحد اأبداً  اإنه خمطئ، ولكن 

ركز على الإجابات والقناعات »ال�سحيحة«.  ليكن هدفك اأن حتّث املجموعة للموافقة 
على القيام بتغيري �سغري على الأقل لتح�سني املمار�سات الغذائية ال�سيئة.

�إ�ساأل : »�سكر�ً لدعوتكم �إياى �إىل هذ� �لجتماع حتى يت�سنى لنا معا مناق�سة كيف ناأكل 
ب�سكل جيد �أثناء فرتة �حلمل. �أوًل دعونى �أ�ساأل »: هل من �ملفرو�س �أن ناأكل �أكرث �أم �أقل يف 
فرتة �حلمل؟«  �نتظر ب�سع ��ستجابات ثم قل » �أنا �أو�فق �أولئك �لذين حتّدثو� با�ستفا�سة« . من  

�ملهم جد�ً �أن نتناول كمية �أكرب من �لغذ�ء خالل فرتة �حلمل.«
�إ�ساأل : » ملاذ� حتتاج �لن�ساء �حلو�مل �إىل زيادة يف �لغذ�ء؟« و�فق على �لإجابات �ل�سحيحة: 

فمثال، » نحن نحتاج �إىل مزيد من �لغذ�ء لنبني �مل�سيمة وج�سم �لطفل«. �أ�سف �أ�سبابا �أخرى 
�إذ� مل تكن قد ذكرت. �سّحح بلطف �لإجابات »�خلاطئة« �إذ� كان ذلك �سرورياً. �أو�سح �أن 

�لن�ساء �للو�تى ل ياأكلن ب�سكل كاٍف قد يلدن �أطفال �سعافا و�سغار �حلجم.
�إ�ساأل: » كيف ت�ستطيع �لن�ساء �حلو�مل زيادة ما يتناولن من طعام خالل فرتة �حلملً؟ 

�لإجابات قد تت�سمن �أن ياأكلن مر�ر� �أو ياأكلن مزيد� يف كل وجبة. �سف وقدم مثال على كمية 
�لأغذية �ملحّلية �لإ�سافية �لتي يحتجن �إليها.

�إ�ساأل: » هل هنالك �أغذية تفيد �ملر�أة �حلامل ب�سورة خا�سة؟« �أترك  �ملجال لعدة �إجابات 
و�لتقط من بينها �لإجابات »�ل�سحيحة« )مثال، �لأطعمة �لغنية باحلديد، مثل حلم �لبقر و�لكبد(.



         �أو �أن �لأم ل تقوم باإر�ساع طفلها لأنها تخاف �أن تكون حاملة لفريو�س نق�س �ملناعة
         �ملكت�سبة) HIV+(.   ثم ناق�س مع �لأ�سرة ما �لذي ت�ستطيع وتريد �أن تفعله. وقد يكون من
         �لأف�سل �أن ت�سعى �أوًل لإحد�ث تغيري �سغري و�سهل يف �ل�سلوك. فقد تو�فق �لأ�سرة على

         �إحد�ث تغيرّي �سغري ولكنها قد ل تو�فق على تغيري كبري.
         فمثاًل، قد تو�فق �لأم على �أن تق�سي وقتاً �أطول وهي تطعم طفلها �ل�سغري ولكنها قد ل

         ت�ستطيع �أن تعطي �لطفل وجبة �إ�سافية يومياً. وقد ت�ساعد �ملناق�سات مع �أفر�د �آخرين من
         �لأ�سرة �لأم على �أن تقوم بالتغيري. رمبا ت�ستطيع �لأ�سرة �أن تقوم ببع�س �أعمال �لأم مما يتيح

         لها وقتاً �أطول لتطعم طفاًل مري�ساً.
         قّيم عملك. �لهدف من �لدليل هو م�َساعدة �لأ�سر يف حت�سني كيفية ممار�ساتها �لغذ�ئية . قد

         ترغب يف مقابلة �أ�سر �أو جمموعات كي ت�ساأل عن �ملعلومات �لتي وجدتها مفيدًة، عن �جلديد
         �لذي تعلمته، وو�سعته مو�سع �لتنفيذ. وعندما ترى �أ�سرة ما ملرة ثانية، حاول �أن جتد �إذ�

         ما طبقت �أياً من �لتغيري�ت �ل�سلوكية �ملقرتحة. و�إذ� مل يكن كذلك، حاول �أن تعرف �ل�سبب،
         لإن هذ� ي�ساعدك على تعديل �ملعلومات �لتي ت�ساركها وعلى تعديل كيفية م�ساركتها. فقد
         حتتاج مثاًل �إىل تثبيت �إر�ساد�ت �أعطيتها �سابقاً باأن تقدمها باأ�سكال �أخرى. وتاأكد من �أنك

         وزمالوؤك تقومون باإعطاء �لإر�ساد�ت �لغذ�ئية نف�سها.
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                                   ر�سم )1( اإي�ساح عملي لكيفية اإعداد وجبة جيدة

تابع طرح �لأ�سئلة و«�لتقاط« وتو�سيح �لإجابات �ل�سحيحة. �أعط �لنا�س فر�سة كبرية لي�ساألو� 
�أ�سئلة. فى �لنهاية قل، »هل هنالك �أ�سئلة �أخرى؟ �سكر�ً لكم. لقد تعلمت �لكثري منكم �ليوم«.
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�إن تكييف �لدليل :
     يجعل �ملعلومات متالئمة مع �لأ�سر و�مل�ساكل �لغذ�ئية �ملحلية.

     يوؤمن فر�سة للمتخ�س�سني يف حقل �لتغذية، و�لآخرين من قطاعات ومنظمات �أخرى خمتلفة، 
      ملناق�سة �ملادة وحتديث �لإر�ساد�ت �لغذ�ئية �لوطنية و�ملحلية. ومثل هذ� �لأ�سلوب ي�ساعد على خلق 

      �سعور بامتالك الدليل.
تكييف �لدليل ميكن �أن يتحّقق على �مل�ستويني �لوطنى �أو �ملناطقي. ومن بني �لنا�س �لذين قد ميكنهم 

�مل�ساعدة يف جتهيز وتقدمي ن�سخة حملية من �لدليل:
     موظفون يعملون يف موؤ�س�سة غذ�ئية حملية �أو يف �أق�سام �لتدبري �ملنزيل �أو �أق�سام علم وتكنولوجيا

     �لتغذية.
     �خت�سا�سي تغذية ذو خربة، �خت�سا�سي �أنظمة غذ�ئية و/ �أو طبيب �سحة على �سلة باملنطقة

     وم�ساكلها.
     موظفون يتبعون وكالة منا�سبة يف �لأمم �ملتحدة، مثل منظمة �لأغذية و�لزر�عة )FAO(، منظمة

.)UNICFF ( و�سندوق �لأمم �ملتحدة للطفولة ،)WHO ( ل�سحة �لعاملية�     
       قبل �أن تكّيف �أنت وزمالوؤك �لدليل، عليك �أن تناق�س، وتتبني وتقرر ما ياأتي:

         �أي من »مربي �لتغذية« �سي�ستخدمون �لدليل. هل �سيكونون ممر�سات مدّربات و�آخرون من
         �جلهاز �ل�سحي؟ �أم �لعاملون يف جمال �لإر�ساد �لزر�عي �أو غريهم من �لعاملني يف جمال

         �لتطوير؟ �لعاملون بال�سحة �ملجتمعية ؟ قادة �ملجموعات �ملجتمعية �ملحلية ؟ �أولياء �لأمور
         �ملتعلمني و�مل�سوؤولني عن تغذية �لأ�سرة؟ �أنت بحاجة لإدر�ك م�ستوى معرفة و تعليم هوؤلء

         �ملرّبني حتى جتعل دليلك منا�سباً و�سهاًل ل�ستخد�مهم.  و�أنت �أي�ساً بحاجة ملعرفة �لظروف �لتي
         �سوف ي�ستخدم فيها �لدليل ، وما هي �ملو�د �لأخرى �لتي ميتلكها �ملرّبون مما �سيتعلمونه �أو

         يعلمونه.
         خ�سائ�س �لأ�سر �لتي �ستعمل �أنت �أو �ملربون معها.

         �أنت بحاجة ملعرفة :
            �أنو�ع �لأغذية �ملتوفرة �لتي توؤكل يف خمتلف �لف�سول؛ ما هي �لعاد�ت �لغذ�ئية و�ملعلومات
            و�ملعتقد�ت �ملحلية؛ ما هي و�سفات �لطبخ �ملحلية �مل�ستعملة، كيف يت�سارك �أفر�د �لعائلة يف

ع و�لأطفال �ل�سغار و�لأطفال �لأكرب �سناً و�لن�ساء             �لطعام؛ كيف تتم تغذية �لأطفال �لر�سّ
            و�لرجال وكبار �ل�سن؛ ما هي �ملو�رد �ملتوفرة ) مثاًل �لأر�س، �ملال، �ملاء، �لوقت(؛ كيف ُينتج
            �لطعام، ويخّزن، ويحفظ ويطبخ؛ ما هي م�ستويات �لنظافة �ل�سحية؛ �أية �أطعمة توؤكل خارج

            �ملنزل ومن �لذي ياأكلها؛ من �لذي ياأخذ �لقر�ر�ت بالن�سبة لتغذية �لأ�سرة .
            ماهي �أنو�ع �مل�سكالت �لغذ�ئية و�سوء �لتغذية �ملوجودة لدى هذه �لأ�سر؛ من هم �أفر�د  �لأ�سرة

            �لأكرث تعر�ساً وماهى �لأ�سباب �ملفرت�سة؛ ماهي نظرة �لنا�س وقناعاتهم، �إ�سافة �إىل تف�سريهم،
            لال�سطر�بات �لغذ�ئية و�أ�سبابها ) �نظر �لق�سم جـ(.

       قّرر ماهي �لأجز�ء �لتي تريد تغيريها �أو حذفها من �لدليل �لأ�سلى، وما هي �ملعلومات �لتي تريد
       �إ�سافتها. رمبا ترغب يف �أن تغرّي �أو ت�سيف معلومات على:

       م�ساكل �لتغذية و�أ�سكال �سوء �لتغذية �ملوجودة حمّليا.
       �لأغذية �ملقرتحة  لالأنظمة �لغذ�ئية �ل�سحّية �ملتو�زنة، ي�ساف �إليها ماأكولت حملية مهمة مل

       يرد ذكرها يف �لدليل.
       كلمات م�ستعملة  لالأغذية، و�سفات �لأطعمة، قيا�س �لوزن و�حلجم، �إلخ، مع ��ستخد�م كلمات حملية.

اإر�ضادات حول تكييف الدليل:
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           �لطرق �ملّتبعة لزيادة �إنتاج �لطعام.
           ت�سكيلة متنوعة من �لبقول و�خل�سرو�ت و�لفو�كه لزر�عتها، وحيو�نات و�أ�سماك لرتبيتها.

           طرق م�ستخدمة لتخزين وحفظ �لطعام، ذ�كر�ً ممار�سات قد تلّوث و/�أو تهدر �لطعام،
           و�إبد�ء �قرت�حات لتطوير تلك �ملمار�سات.

           �لطرق �مل�ستعملة للمحافظة على �لعنا�سر �لغذ�ئية �أثناء �لطبخ مرّكز� على �لطرق
�س من �لقيمة �لغذ�ئية.            �ملحلية �لتي يجب ت�سجيعها وم�سري�ً �إىل تلك �لتي تخَفّ

           �إر�ساد�ت حول و�سع �مليز�نية و)) ح�سن �ل�سر�ء((.
           و�سفات طبخ حملية لإطعام �لأطفال �ل�سغار و�ملر�سى.

           جد�ول حمتويات �لطعام، وحماولة ��ستخد�م �ملحلي منها.
           م�سادر معلومات �إ�سافية.

           �إي�ساحات عملية، مع �لتاأكد �أن �أية تغيري�ت �أو �إ�سافات هي �سحيحة ثقافياً وتقنّياً.

         جّهز �لدليل �لذي متت مر�جعته . ل جتعله طوياًل جد�ً ، و�سّمنه فقط معلومات يحتاجها
         �ملّربون مل�ساعدة �لأ�سر يف �حل�سول على بر�مج غذ�ئية جيدة ومتو�زنة.

         قم باختبار �لدليل عملياً مع ب�سعة مربني و�أ�سر منتقاة.
         هل �ملعلومات عملية، وهل هي بالإ�سافة �إىل ذلك �سحيحة تقنّيا وثقافياً؟ هل �لن�سيحة

         معقولة بالن�سبة ملختلف �أ�سكال �لأ�سر �لتى نريد �لو�سول �إليها؟ هل يفهم �ملرّبون �لن�س
         و�لتو�سيحات؟ هل دليلك �سهل �لقر�ءة و�لإ�ستخد�م؟

         �إذ� كانت �لتغيري�ت ماز�لت �سرورية، ر�جع �لدليل، جّربه مرة ثانية، ثم جّهز ن�سخة نهائية.
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جـ ماذا يحدث اإذا مل تاأكل الأ�سر جيدًا:
نتائج عدم تناول غذاء جيد:

) انظر اأي�سًا املو�سوع 11(
�إن �لنا�س �لذين يتناولون �أغذيًة تفتقر �ىل بع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية ول يح�سلون على �ملقادير �لالزمة من 

�لطعام �لغني بالطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية، غالباً ما ي�سابون بالأمر��س وي�سكون من �سوء �لتغذية. ونوع 
�سوء �لتغذية �لناجم عن ذلك يعتمد على ماهية �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملفتقدة، ومقادير �لطاقة �لغذ�ئية �لتي 

يفتقر �إليها �جل�سم، )�أو زيادتها(، و�ملدة �لزمنية، �إىل جانب عمر �لإن�سان.
       قد ياأكل �لأطفال و�لبالغون قلياًل جد�ً من �لطعام وي�سابون بنق�س �لتغذية لأنهم ليح�سلون
         على ما يكفيهم ب�سبب �سعف �سهّيتهم. هوؤلء �لنا�س تنق�سهم �لطاقة و�لعديد من �لعنا�سر

         �لغذ�ئية، مما يعني:
           �إن لديهم طاقة �أقل وبالتايل ل ي�ستطيعون �لعمل، و�لدر��سة �أو �للعب ب�سكل طبيعي؛
           �إن �أجهزة �ملناعة لديهم �سعيفة، ولذلك فهم يتعّر�سون للمر�س ب�سهولة. و/�أو مير�سون

           �أمر��ساً �سديدة؛
           قد يتوقف �لأطفال عن �لنمو، وقد ينق�س وزنهم �إذ� ما تناولو� غذ�ًء قليال )غالباً ب�سبب
           �لأمر��س(. وقد تتطور حالة �لطفل �إىل �سوء تغذية �سديدة ) مثاًل، مر�س �سوء �لتغذية،

           و�لهز�ل �لناجت عن نق�س �لربوتني(.
           قد ينق�س وزن �لبالغني و�إذ� ما تناولت �ملر�أة �حلامل �أقل من حاجتها فاإن �جلنني ينمو

           ببطء.
         قد ياأكل �لنا�س تبعاً لأنظمة غذ�ئية غري متو�زنة توفر �لقليل جد�ً من �أحد �لعنا�سر �لغذ�ئية.

         وعلى �سبيل �ملثال:
           �إذ� كان هنالك نق�س يف �حلديد، فاإن �لتطور �لعقلي و�جل�سدي لالأطفال قد يتاأخر. وي�سبح

           �لنا�س، من خمتلف �لأعمار، �أقل ن�ساطا و�أقل مناعة جتاه �لأمر��س  وقد ي�سابون بفقر
           �لدم )�أنيميا( . و�لن�ساء �مل�سابات بفقر �لدم �أكرث تعر�ساً من غريهن للموت خالل وبعد

           فرتة �حلمل.
           �إذ� كان هنالك نق�س يف �ليود، ي�سبح �لنا�س �أكرث ل مبالة ويجدون �سعوبة يف �لعمل
           و�لدر��سة. ويف بع�س �حلالت يتطور �لأمر �إىل ت�سخم يف �لغّدة �لدرقية. �ل�سيدة �لتي

           ينق�سها �ليود يف مر�حل حملها �لأوىل تتعر�س ملخاطر ولدة طفل مت�سرر عقلياً
           وج�سدياً. وقد يولد �لطفل، مثال، مب�ستوى ذكاء ) I.Q( �سعيف �أو يفقد �ل�سمع؛ 

           �إذ� كان هنالك نق�س يف فيتامني �أ )A(، ي�سبح �لنا�س �أكرث عر�سة للمر�س لأن جهاز
           �ملناعة قد �أ�سيب. ويف حالة �لنق�س �ل�سديد لفيتامني »�أ« تن�ساأ حالت من �أمر��س
           �لعيون ترت�وح بني �لعمى �لليلي، �إىل جفاف �لعيون ) Xerophthalmea(، و�إىل 

           تهتك قرنية �لعني و�لعمى.
           وحالت �لعيون هذه كثري�ً ما حتدث عند �لأطفال �ل�سغار و�لن�ساء �حلو�مل.

         قد يتناول  �لنا�س �أكرث من حاجتهم من �لطعام ) �لغني بالطاقة �حلر�رية �لذي يحتوي على كمية 
         كبرية من �لدهون و/�أو �لزيوت(. وب�سبب تناولهم �لز�ئد للطاقة �حلر�رية ي�سبحون

         �أكرث بد�نة ) وزن ز�ئد �أو بد�نة مفرطة(.
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       هوؤلء �لنا�س معر�سون ب�سكل خطري �إىل حالت مزمنة، مثل �أمر��س �لقلب، مر�س �سغط
       �لدم �ملرتفع، ومر�س �ل�سكر )�نظر زيادة �لوزن و�لبد�نة �س 31  (.

       �إن �سوء �لتغذية ) �لناجم عن فقد�ن �أو زيادة طاقة �لطعام، و/ �أو �لعنا�سر �لغذ�ئية( هو و�حد
       من �أكرب �مل�ساكل �ل�سحية يف �لعامل، خا�سة يف �لبلد�ن �لنامية.

            �أكرث من ن�سف �لوفيات بني �لأطفال من �سن �سفر – 5 �سنو�ت يرتبط ب�سوء �لتغذية.
            �إن ثلث �لأطفال �ل�سغار يف بلد�ن عديدة يتوقفون عن �لنمو، و10% ي�سبحون نحيلي

            �جل�سم )م�سابني بالهز�ل(.
            حو�ىل 6/1 من �لأطفال حديثي �لولدة يعانون من وزن ولدة منخف�س، وهذ� يجعلهم

            �أكرث عر�سة للمر�س، و�لنمو �لبطيء، و�ملوت.
            �إن فقر �لدم نتيجة �سعف �حلديد هو �أكرب ��سطر�ب غذ�ئي. يف �لكثري من �لأماكن

            ي�ساب ن�سف �لن�ساء بفقر �لدم.
            �إن �ل�سطر�بات �لنا�سئة عن �لنق�س يف فيتامني �أ)A( ، و�حلديد ، و�لزنك، منت�سرة يف

            �لعديد من �لبلد�ن.
            �إن زيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة، وما ي�ستتبعها من ��سطر�بات، تزد�د ب�سورة مّطردة

            يف معظم �لبلد�ن . ) �نظر �إىل زيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة �س31(.

اأ�سباب �سوء التغذية:
هنالك �أ�سباب عديدة ور�ء �إ�سابة �لطفل �أو �لبالغ ب�سوء �لتغذية. وقد تختلف �لأ�سباب من �سخ�س �إىل 

�آخر، ولكننا ميكن �أن نق�ّسمها �إىل �أ�سباب مبا�سرة، �سمنية، و�أ�سا�سية.
الأ�سباب املبا�سرة:

هي �تباع نظام غذ�ئى فقري و/�أو معاناة من �لأمر��س.
    �لنظام �لغذ�ئي �لفقري قد يرجع �إىل:

       حليب ثدي غري كاف.
       وجبات �سغرية جد�ً.

       قلة �لتنويع يف تناول �لأغذية.
       �لرتكيز �ل�سعيف للطاقة �حلر�رية و�لعنا�سر �لغذ�ئية يف �لوجبات )مثاًل �لطعام كثري �ملاء(.

       قلة عدد �لوجبات.
    �ملعاناة من �ملر�س. �إن �لنا�س �ملر�سى قد:

       ل ياأكلون كفاية.
       يعانون من قدرة �سعيفة على �إمت�سا�س �لعنا�سر �لغذ�ئية.

       يخ�سرون عنا�سر غذ�ئية من �جل�سم.
       ي�ستهلكون �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملوجودة يف �جل�سم ب�سرعة �أكرب )مثاًل �أثناء �رتفاع �حلر�رة(.
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الأ�سباب ال�سمنية:
وهذه تت�سّمن �لق�سور يف كمية �لغذ�ء �لأ�سري، وعدم كفاية �لرعاية و�أ�ساليب �لتغذية، خا�سة بالن�سبة 

لالأطفال و�لن�ساء، بالإ�سافة �إىل �لظروف �ملعي�سية، و�خلدمات �ل�سحية �ل�سيئة.
    �لق�سور يف كمية �لغذ�ء �لأ�سري، و�لذي قد يكون مرّده �إىل:

       عدم توّفر �ملال �لكايف للطعام.
       �لإنتاج �ل�سعيف من طعام �لأ�سرة.

       �سوء تخزين �لغذ�ء وحفظه.
       �لختيار�ت �ل�سيئة و�مليز�نيات �خلاطئة.
    عدم كفاية �لرعاية و�ملمار�سات �ل�سحية.

       �لطرق �لتي ت�ستخدمها �لأ�سر لتغذية �لأطفال �ل�سغار وت�سجيعهم على تناول �لطعام.
       طرق رعاية �لأ�سر للن�ساء )خا�سة خالل فرتة �حلمل و�لولدة و�لإر�ساع( وكذلك للمر�سى  

       و�مل�سّنني.
       �لطرق �مل�ستخدمة يف حت�سري �لأطعمة وم�ستوى �لنظافة �ل�سحية يف �لبيوت.

       �لطرق �لتي تتبعها �لأ�سر يف جتنب ومعاجلة �لأمر��س يف �ملنزل ، و��ستخد�م �لت�سهيالت �ل�سحية.
    �لظروف �ملعي�سية �ل�سيئة ) مثاًل : ماء غري كاف، نظافة �سحية غري كافية، ومنازل كثيفة �ل�سكان(  
    وخدمات �سحية �سيّئة. �إن �لنق�س فى �لأدوية و�لعاملني �لأكفاء يف �حلقل �ل�سحي يزيد �لتعّر�س 
    للمر�س. و�خلدمات �ل�سحية �لبيئية غري �لكافية تزيد من خماطر �لأمر��س �لناجتة عن  �ملاأكولت 

    �مللّوثة.
�إن دور �لن�ساء فى �إنتاج �لأغذية ، و�لإجتار بها وحت�سريها، حيوى جد�ً ولكنه غالباً ما ُيغفل عندما حتّلل 

�أ�سباب �سوء �لتغذية، وعندما ت�سّمم بر�مج �لتغذية. يف بع�س �لبلد�ن تنتج �ملر�أة �لكثري �أو معظم �لغذ�ء. 
ويتوّقف م�ستوى �لرعاية ونوعية �لنظام �لغذ�ئي �لذي ميكن للن�ساء �أن يقّدمنه لأ�سرهن ) مبا فيه / 

�أنف�سهن( على ما يتحّملنه من �أعمال، وعلى دورهن �لجتماعى د�خل �لأ�سرة. فمثاًل، عندما تتحمل 
�لن�ساء عماًل كبري�ً ) وهذ� حال �لعديد�ت(، فال يعود باإمكانهن �أن يجدن �لوقت �لكايف لتح�سري �أكرث 

من وجبة و�حدة يف �ليوم ) و�لتي لي�ست كافية خا�سة ل�سغار �لأطفال(. �إذ� كانت �لن�ساء  متتلكن قليال 
من �ل�سلطة و�سيئا من �ل�سيطرة على م�سادر �لدخل ) مثاًل �لأر�س ، �ملال(، فاإن هذ� يوؤثر على �سكل 
�لرعاية �لتي ي�ستطعن منحها ملختلف �أفر�د �لأ�سرة. �إن حجم عمل �ملر�أة ودورها �لجتماعي ميكن �أن 

يكونا هامني كو�حد من �أ�سباب �سوء �لتغذية.

الأ�سباب الأ�سا�سية:
لكل �سبب �سمني هنالك �سبب اأعمق. وهذا يت�سمن:

    �لفقر �ملنت�سر يف بع�س �ملناطق ونق�س فر�س �لعمل.
    �لتوزيع غري �لعادل، و�ل�سيطرة على �ملو�رد يف �ملجتمع �ملحلي و�ملنطقة و�لبالد وعلى �مل�ستويات 

    �لدولية.
    �إنخفا�س م�ستوى وتعليم �لن�ساء.

    �ل�سغوط �ل�سكانية.
    �لتلف �لبيئي.

    �لتوتر �ل�سيا�سي و�لنز�عات.
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    نق�س �ل�سحة و�لتعليم و�خلدمات �ملجتمعية.
    �لتمييز.

وي�سري �ل�سكل)2(، على �ل�سفحة �ملقابلة، �إىل �لعديد من �لعو�مل �ملتنّوعة يف خمتلف م�ستويات 
�ملجتمع، �لتي ميكن �أن تقود �إىل �سوء �لتغذية. بالطبع، هذه �لعو�مل �أكرث تعقيد�ً يف �حلياة �حلقيقية. يف 

�لو�قع، �أن �سوء �لتغذية نف�سه قد يقّلل من قابلية �لأ�سرة على �لأعتناء بكل �أفر�دها مما يخلق د�ئرة �سريرة 
من من �أ�سباب. فمثاًل، يحدث هذ� عندما يحتاج طفل م�ساب ب�سوء �لتغذية  من �سوء �لتغذية وما تت�سّ

�إىل �هتمام �أكرب من �لقائمني على �لرعاية، م�سعفاً بذلك قدرة �لعائلة على �لهتمام بحاجات �أفر�د 
�لأ�سرة �لآخرين ) �لطعام و�ل�سحة ..�إلخ(. ومع ذلك فاإن �سل�سلة �لر�سوم �لتو�سيحية يف �ل�سكل)2(، 

ت�ساعدنا على متييز �لأ�سباب �لهامة �لرئي�سية لتعر�س �لإن�سان و�لأ�سرة و�ملجتمع �ملحلي �إىل �سوء 
�لتغذية.

يظهر �ملربع )3( �أدناه كيف �أن مر�س فقد�ن �ملناعة �ملكت�سبة )AIDS /HIV( هو �سبب مبا�سر و�سمني 
ل�سوء �لتغذية ) �نظر �أي�ساً �ملو�سوع 10،  �س99 ( .

ميكن ملر�س فقد�ن �ملناعة �ملكت�سبة )AIDS /HIV(  �أن يكون �سببا مبا�سر�ً ل�سوء �لتغذية لأن:
 : )AIDS /HIV( ل�سخ�س �لذى يعي�س مبر�س فقد�ن �ملناعة �ملكت�سبة�    

       قد ي�ساب بفقد�ن �ل�سهية وتقرح يف �لفم �أو غثيان ولذلك فهو ياأكل �أقل.
       وميت�س مو�د غذ�ئية �أقل ب�سبب �لإ�سهال وتلف جزء من �أح�سائه.

       ي�ستخدم �ملو�د �لغذ�ئية ب�سرعة �أكرب لأن جهاز مناعته يعمل �أكرث من �ملعتاد.
    �لأم �لتي حتمل فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة  +HIV ،و�لتي تقّرر عدم �إر�ساع طفلها قد  

    تكون غري قادرة على �إعطاء وجبات بديلة كافية.
قد يكون مر�س نق�س  �ملناعة �ملكت�سبة)AIDS /HIV( �سببًا  �سمنيا  لغذ�ء غري �آمن و�سوء 

تغذية �إذ�:
    �أ�سيب �لبالغون �ملنتجون باملر�س، و�أ�سبحو� �أقل قدرة على �لزر�عة �أو ك�سب �ملال من �أجل 

    �لطعام، �أو �إذ� ما تّوفو�.
    باعت �لأ�سرة ممتلكاتها )مثاًل. �ملو��سي، �لأدو�ت( لتح�سل على �ملال �لالزم للغذ�ء 

    و�لأدوية.
    توقف �أفر�د �لأ�سرة عن �لزر�عة �أو �لعمل �ملاأجور لكي يت�سنى لهم رعاية قريب مري�س.

    حتمل �لأطفال �ليتامى م�سئولية �لعناية باإخوتهم و�أخو�تهم �ل�سغار. وهوؤلء �لأطفال 
    تنق�سهم عادة �ملهار�ت و�ملو�رد لإنتاج ما يكفي من غذ�ء �أو تاأمني وجبات جيدة. وقد 

    ي�سطرون �إىل �لتوّقف عن �لذهاب �إىل �ملد�ر�س ، وبذلك تقّل فر�سهم للح�سول على عمل 
    جّيد يف �مل�ستقبل.

    كبار �ل�سن �لذين يتوجب عليهم �لعتناء ب�سغار �ليتامى ل ميلكون �لطاقة �أو �ملال ليطعموهم 
    جيد�ً.

ي�ساب �لأطفال عادة ب�سوء �لتغذية �إذ� كان و�حٌد �أو �ثنان من �أهلهم مر�سى �أو متوّفيني. يف هذه 
�حلالة قد ينق�سهم �لطعام و�لرعاية، �أو قد ياأكلون �أقل ب�سبب �حلزن و�لكتئاب.

املربع 3 – كيف ي�سبب مر�ش فقدان املناعة املكت�سبة)AIDS /HIV( �سوء التغذية 

12



            ر�سم تو�سيحي 2  الأ�سباب املبا�سرة ، الأ�سا�سية وال�سمنية ل�سوء التغذية

13

ماأخوذ عن "�إطار �لأ�سباب �ل�سمنية ل�سوء �لتغذية و�لوفاة )يون�سيف(".



زيادة ا لبدانة املفرطة:

�إن زيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة ينجمان �أ�سا�ساً عن:
    تناول �لطعام بكرثة �سديدة، وخا�سة �لطعام �لغني بالطاقة �حلر�رية )عادة يحتوي على كميات كبرية 

    من �لدهون و�ل�سكريات(.
    �تباع منط حياة )عمل ج�سدي، ريا�سة، م�سي( ل يت�سّمن ما يكفي من �لن�ساط �جل�سدي.

�أ�سبحت �لبد�نة د�ء �سائعا على م�ستوى �لعامل. فاإن �أكرث من بليون من �لبالغني م�سابون بزيادة �لوزن، 
وعلى �لأقل 300 مليون بالغ م�سابون بالبد�نة ) �نظر �مل�سرد لتجد تعريف زيادة �لوزن و�لبد�نة(.

توؤثر زيادة �لوزن و�لبد�نة تقريباً على كل �لأعمار و�ملجموعات �لقت�سادية �لجتماعية. وزيادة عدد 
�مل�سابني بالبد�نة بني �لأطفال �سبب رئي�سي جدير بالقلق. ففي �لبلد�ن �ملتطورة و�لنامية �زد�دت ن�سبة 
�لبد�نة �ملفرطة بني �ل�سكان ثالثة �أ�سعاف ما كانت عليه منذ 1980.  وهذه �لزيادة هي عادة �أ�سرع يف 

�لبلد�ن �لنامية منها يف �لبلد�ن �ملتطورة.
ففي معظم �لبلد�ن �لنامية ت�سّكل �لبد�نة و�سوء �لتغذية �لآن  �مل�سكلتني �لأ�سا�سيتني.

زيادة �لبد�نة هي �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية لتز�يد �لأمر��س �ملزمنة و�لإعاقة �لناجتة عن �لأنظمة �لغذ�ئية.
    �إن �مل�ساكل �ل�سحية غري �ملميتة، و�لتي توهن �جل�سم و�ملرتبطة بالبد�نة،  تت�سمن �ملتاعب يف جهاز  

    �لتنف�س، �مل�ساكل �ملزمنة �لع�سلية – �لهيكلية �لعظمية، و�مل�ساكل �جللدية وقّلة �لإخ�ساب.
    �إن �مل�ساكل �لتي تهدد �حلياة هي: �أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية مبا يف ذلك �ل�سغط �ملرتفع 

    و�ل�سكتة �لدماغية ، ومر�س �ل�سكر من �لدرجة �لثانية، وبع�س �أنو�ع �أمر��س �ل�سرطان، و�أمر��س 
    �ملر�رة.

و�لنتائج �ملرتتبة على هذه �حلالت تتفاوت من �لوفاة �ملبكرة �إىل �لإعاقات �لتي تقّلل من نوعية �حلياة 
�لتي نحياها.
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ي�سكل تناول �لغذ�ء �جليّد، ول �ّسيما مع �لأ�سرة و�لأ�سدقاء، و�حد�ً من متع �حلياة . وكلنا نعلم �أن 
�لأنا�س �لذين يتّبعون �أنظمة غذ�ئية �سحية ومتو�زنة ميتلكون فر�سة �أكرب لأن يكونو�:

    �أكرث قدرة على �لعمل و�ل�ستمتاع بحياتهم.
    �أقّل عر�سة لالإ�سابة باللتهابات  و�لأمر��س �لأخرى.

�إن �لأطفال �لذين ياأكلون جيد�ً ينمون عادة منو�ً طبيعياً. و�لن�ساء �للو�تي يتناولن غذ�ًء جيد�ً لديهن 
فر�سة �أكرب لأن ينجنب �أطفال �أ�سحاء. ولهذ� من �ملهّم �أن نعرف ما هي مكونات �لغذ�ء �لذي ي�سكل 

وجبات جيدة، وما هي �لحتياجات �ملختلفة من �لغذ�ء ل�سائر �أفر�د �لأ�سرة.

الأغذية والعنا�سر الغذائية

و�لطعام هو و�سيلة توفري �لعنا�سر �لغذ�ئية. و�لعنا�سر �لغذ�ئية هي مو�د توؤّمن:
    �لطاقة �لالزمة للحيوية، و�لنمّو، وجلميع وظائف �جل�سم مثل �لتنّف�س، وه�سم �لطعام، و�حلفاظ على 

    �لدفء.
    �ملو�د �ل�سرورية لنمو �جل�سم وجتدده و�حلفاظ على �سالمة نظام �ملناعة.

وهناك �لعديد من �لعنا�سر �لغذ�ئية و�لتي ميكن تق�سيمها �إىل:
  عنا�رص غذائية كربى، نحتاج اإليها بكميات وافرة، وهي:

    �لكاربوهيدر�ت : )�لن�سويات، و�ل�سكريات، و�ألياف �لنظام �لغذ�ئي (.
    �لدهنيات : وهي متعددة �لأنو�ع )�نظر �ملربع رقم 4(.

    �لربوتينات: وهناك �ملئات من �لربوتينات �ملختلفة.

ملاذا نحن بحاجة لأن ناأكل جيداً

مالحظــــات غـذائيـــــة

الوجبــــــات اجليــــــدة

توفر الأغذية العنا�سر الغذائية الالزمة للنمّو، ولمتالك الن�ساط وال�سحة
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  عنا�رص غذائية دقيقة، نحتاجها بكميات �صغرية. وهناك العديد من هذه العنا�رص  الغذائية، 
  كن اأكرث ما يفتقده النظام الغذائي هي:

    �ملعادن: �حلديد) �نظر �ملربع رقم 6 (، �ليود، و�لزنك.
    �لفيتامينات: فيتامني �أ )A(، وجمموعة فيتامني ب ) B( ) مبا يف ذلك حم�س  �لفوليك 

.)C( وفيتامني ج ،)Folicacid(    

توّفر �لدهون و�لزيوت م�سدر�ً مركز�ً للطاقة و�لدهون �حلم�سية �لتي نحتاجها للنمّو و�ل�سحة 
. �إنها ت�ساعد على �مت�سا�س بع�س �لفيتامينات مثل فيتامني �أ )A(، كما حت�سّن مذ�ق �لطعام 

وحتتوي بع�س �لأطعمة �لغنية بالدهون و�لزيوت على فيتامينات هامة.
وت�ستمل �لدهون و�لزيوت على » عنا�سر غذ�ئية دهنية« خمتلفة تت�سمن �لكولي�سرتول 

و�لأحما�س �لدهنية غري �مل�سبعة، و�لأحما�س �لدهنية �مل�سبعة، و�لأحما�س �لدهنية �مل�سنعة 
�لتي يندر وجودها طبيعيا و�لتي تتوزع فيها �ملجاميع على جهتني حول �لر�بطة �ملزدوجة يف 

.) Trans fatty acids ( وت�سمى  TRANS  ل�سل�ساة �لكاربونية على هيئة�
الأحما�ش الدهنية غري امل�سبعة:

ُي�سمى �ثنان من �لأحما�س �لدهنية غري �مل�سبعة "دهنيات حم�سية �أ�سا�سية" ،وذلك لأن 
�جل�سم غري قادر على �سنعها. وهي �سرورية لبناء �خلاليا، وخ�سو�ساً خاليا �لدماغ و�جلهاز 

�لع�سبي. وحتوي �لأحما�س �لدهنية غري �مل�سبعة جمموعة ت�سّمى "�أحما�س دهنية �أوميغا 3"، 
وهي ت�ساعد على حماية �جل�سم من �أمر��س �لقلب.

    ومن �أمثلة �لأغذية �ملحتوية ب�سكل رئي�سي على �أحما�س دهنية غري م�سبعة نذكر: معظم 
    �لزيوت �لنباتية، مثل زيت �لزيتون و�لزيوت �مل�ستخرجة من: �لفول  �ل�سود�ين، فول �ل�سويا، 
    بذور عّباد �ل�سم�س، بذور �ل�سم�سم وزيوت �لبذور �لأخرى، �لأ�سماك ذ�ت �لزيوت �ملرتفعة، 

    و�لأفوكادو. و�لأطعمة �لغنية بالأحما�س �لدهنية �أوميغا3 هي :�لأ�سماك �لبحرية ذ�ت 
    �لزيوت �ملرتفعة، وبع�س �لبذور، و�لقطاين مثل بذر �لكتان ، وفول �ل�سويا.

الأحما�ش الدهنية امل�سبعة:
    من �أمثلة �لأطعمة �لتي حتتوي ب�سكل رئي�سي على �أحما�س دهنية م�سبعة نذكر: �لزبدة، 

    �ل�سمن، دهن �خلنزير، �حلليب كامل �لد�سم، �لأجبان، دهون �للحوم ومنتجاتها ) مثل 
    �ل�سجق(، �لطيور �لد�جنة، زيت �لبلح �لأحمر، وجوز �لهند.

)Trans fatty acids( الأحما�ش الدهنية امل�سنعة
عندما يتم هدرجة �لزيوت  �لنباتية بق�سد �إك�سابها قو�ماً �أكرث �سالبة )مثاًل ل�ستخد�مها يف 

�ملارجرين و�لدهنيات �ل�سلبة �لأخرى(، فاإن بع�س �لأحما�س �لدهنية غري �مل�سبعة تتحوّل �إىل 
�أحما�س دهنية "م�سنعة". وهي �أحما�س لها م�سابه ملفعول �لأحما�س �لدهنية �مل�سبعة . ويجب 

�أن نحر�س على �أن ناأكل �أقل ما ميكن من �لطعام �لذي يحتوي على �لأحما�س "�مل�سنعة" .

مربع 4: الدهون، الأحما�ش الدهنية، والكولي�سرتول
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    من �أمثلة �ملاأكولت �لتي قد حتتوي على �أحما�س دهنية م�سنعة 
    نذكر: �ملارجرين ، ودهن �خلنزير ، �لأطعمة �ملقلية، كالبطاط�س �ملقلية وغريها، �لأطعمة  
    �لتجارية �ملقلية مثل حلوى "�لدونات�س" ، �إ�سافة �إىل �ملنتجات �ملخبوزة، و�لب�سكويت، 

    وحلوى �جلاتو، و�لآي�س كرمي.
الكولي�سرتول

ل يوجد �لكولي�سرتول �إّل يف �لأغذية من �أ�سل حيو�ين، ولكن �جل�سم ي�سنع �لكولي�سرتول 
من �ملو�د �لغذ�ئية �لدهنية �لأخرى. ونحن نحتاج �إىل بع�س �لكولي�سرتول لأج�سامنا لكي ننمو 

ونعمل ب�سورة جيدة.
هناك نوعان من الكولي�سرتول يف الدم:

    �لكولي�سرتول �حلميد ) ليبو بروتني ذو �لكثافة �لعالية(، وت�ساعد �ملعدلت �ملرتفعة لهذ� 
    �لنوع على �لإقالل من خماطر �أمر��س �لقلب. �إن تناول �أطعمة غنية بالأحما�س �لدهنية غري 

    �مل�سبعة من �ساأنه �أن يرفع م�ستوى �لكول�سرتول �حلميد.
     �لكولي�سرتول �ل�سيئ )ليبو بروتني ذو �لكثافة �ملنخف�سة(، وت�ساهم �ملعدلت �ملرتفعة  لهذ� 
     �لنوع من �لكولي�سرتول يف زيادة خماطر �أمر��س �لقلب. �إن تناول �أطعمة غنية بالدهنيات 

     �مل�سبعة من �ساأنه �أن يرفع م�ستوى �لكولي�سرتول �ل�سيئ.
احلاجة اإىل الدهون:

تقا�س �حلاجة �إىل �لدهون بـ " ن�سبة �إجمايل �حتياجات �لطاقة" ) �نظر ملحق رقم 2(.  �إن ن�سبة 
�لطاقة �لإجمالية �لتي يجب �أن تتولد عن �لدهنيات يف نظام غذ�ئي �سحي متو�زن هي:

    ن�سبة 30-40%، لالأطفال �لذين يعتمدون على غذ�ء تكميلي حتى �سّن عامني.
    ن�سبة 15-30% ، لالأطفال �لأكرب �سناً وملعظم �لبالغني. �أما �لبالغون �لذين يقومون بجهد

    ملحوظ، فاإن �لن�سبة ت�سل حتى %35.
    ن�سبة ل تقّل عن 20 �إىل 30% للن�ساء يف �سّن �لإجناب ) 15-45 عاماً(.

وهذ� يعني �أن �لنظام �لغذ�ئي للمر�أة يف �سن �لإجناب و�لتي حتتاج تقريبا �إىل 2400 �سعرة 
حر�رية يف �ليوم، يجب �أن يت�سمن نحو 480-720 �سعرة حر�رية تاأتي عن طريق  �لدهون �أو 
�لزيوت. ويعادل ذلك 53-80 جر�ماً من �لزيت �لنقي ) �أو نحو 11-16 ملعقة �سغرية( . �إن 
جزء�ً من �لدهون يف نظامنا �لغذ�ئي ل يتاأتى عن طريق �ملو�د �لتي ن�سيفها عند �لطبخ، ولكنه 

يكون "خمتبئاً" د�خل تركيبة بع�س �ملاأكولت مثل �للحوم، و�حلليب، �لفول �ل�سود�ين، 
وزيوت �لبذور، �إىل جانب �ملاأكولت �ملقلية.

الدهون وال�سحة:
ُين�سح باأن يكون �أقل من ثلث �لدهون يف �لنظام �لغذ�ئي يف �سورة �أحما�س دهنية م�سبعة . 

�إن  زيت �لبلح �لأحمر، وزيت جوز �لهند هي من �لأطعمة �لغنية بالأحما�س �لدهنية �مل�سبعة. 
ولكنها، بعك�س �لأطعمة �لأخرى �ملماثلة، ل يبدو �أنها تزيد خماطر �أمر��س �لقلب �ل�سريانية. 
وعلى �سبيل �ملثال، فاإن تناول كمية معتدلة من جوز �لهند يبدو مقبوًل �سريطة �أن يتم تناول 

ح ذلك، ب�سورة خا�سة ،  �أقل كمية ممكنة من �لأطعمة �لأخرى �لغنية بالدهنيات �مل�سبعة. وي�سّ
حينما يكون �أ�سلوب �حلياة �لإجمايل �أ�سلوباً ي�ساعد على �لإقالل من خماطر �أمر��س �لقلب.



�إن مثل هذ� �لأ�سلوب يف �حلياة قد يكون مثاًل �أ�سلوباً يرتكز �إىل م�ستوى عاٍل من �لن�ساط 
�جل�سدي، وتناول كميات كبرية من �لأ�سماك و�خل�سرو�ت وحما�سيل �جلذور، وكميات قليلة 

من �مللح، وكذلك من �لتبغ و�لكحول، �أو �لمتناع عنهما كلياً. وي�سكل زيت �لبلح �لأحمر 
 )E ( وفيتامني هـ )A( بدوره، م�سدر�ً جيد�ً للعنا�سر �لغذ�ئية �لهامة �لأخرى مثل فيتامني �أ
ويف �لو�سع �ملثايل، فاإن �لأحما�س �لدهنية "�مل�سنعة" يجّب �أن توّفر �أقل من 1% من �ملقد�ر 

�لإجمايل للطاقة ) �أو مبا ل يزيد عن 2 جر�م ملعظم �لبالغني(.
ويعني ذلك �أنه يتوجب على �لعديد من �لأ�سر �أن تتناول، قدر �مل�ستطاع، كميات �أكرب من 

�لأطعمة �لغنية بالأحما�س �لدهنية غري �مل�سبعة )مثل �لأطعمة ذ�ت �ملن�ساأ �لنباتي، و�لأ�سماك 
�لبحرية �لغنية بالزيوت(، وكميات �أّقل من ��ماأكولت �لغنية بالأحما�س �لدهنية �مل�سبعة، 

وكميات �أقّل كثري� من �ملاأكولت �لغنية بالأحما�س �لدهنية �مل�سنعة.

ت�ستخدم �أج�سادنا عنا�سر غذ�ئية خمتلفة بطرق متعددة كما هو مبني يف �ملربع رقم 5

اإن الأطعمة الغنية بالأحما�ش الدهنية غري امل�سبعة هي اأف�سل ل�سحة القلب من 
الأطعمة الغنية بالأحما�ش الدهنية امل�سبعة اأو امل�سنعة.

مربع 5 : ا�ستخدامات هامة لبع�ش العنا�سر الغذائية
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مربع 6 : امت�سا�ش احلديد 
مُيت�س �حلديد �ملتو�جد يف �للحوم، و�لكبد و�ل�سو�قط �لأخرى، و�لطيور �لد�جنة، و�لأ�سماك، 

وحليب �لأم، ب�سورة جيدة يف �لأمعاء. �أما �حلديد �ملتو�جد يف �أنو�ع �حلليب �لأخرى و�لبي�س 
وجميع �لأغذية من �أ�سل نباتي فان �إمت�سا�سه �سعب ويتاأثر بالأطعمة �لأخرى يف �لوجبة ذ�تها.

    �إن �للحوم و�لأ�سماك و�لأغذية �لغنية بالفيتامني جـ)C( )مثل �لفو�كه �لطازجة و�خل�سار(، 
    تزيد من �مت�سا�س هذ� �لنوع من �حلديد. وهكذ� يتم �مت�سا�س كمية �أكرب منه.

    �إن بع�س �لأطعمة مثل �ل�ساي، و�لقهوة، و�حلبوب �لكاملة )غري �ملنزوعة �لق�سرة( حتتوي 
    على م�ساد�ت للمغّذيات ) مثل حم�س �لفيتيك( من �ساأنها �أن تقّلل �مت�سا�س هذ� �لنوع 

    من �حلديد.

�إن �لطريقة �ملثلى للتاأكد من �أننا ناأخذ كفايتنا من كل نوع من �لعنا�سر �لغذ�ئية، ومن �لطاقة، هو �أن 
ناأكل مزيجا من �لأطعمة. ويو�سح �ملو�سوع )3( كيف منزج بني �لأطعمة لكي نعد وجبات جيدة. ويورد 

�مللحق )1(  قو�ئم مب�سادر كل نوع من �لعنا�سر �لغذ�ئية ) �نظر �جلدولني 1 و3 (، و�ملحتويات �لغذ�ئية 
لالأطعمة �ملختلفة )�نظر �جلدول 2(.

A

B

C



الأنواع املختلفة لالأغذية

الأطعمة املختلفة حتوي مزيجًا خمتلفًا من العنا�سر الغذائية

�سع د�ئرة حول �لأغذية �لرئي�سية �مل�ستخدمة حملياً، و�أ�سف �أنو�عاً �أخرى �إىل �لقائمة:

البقول وزيوت البذور
ت�سكل �لبقول م�سدر�ً جيد�ً للربوتني، وبع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة و�ألياف �لنظام 

�لغذ�ئي. وتوّفر �لبقول �لغنية بالدهون وزيوت �لبذور �ملو�د �لدهنية �ل�سرورية.
�سع د�ئرة حول �لأغذية �لرئي�سية �مل�ستخدمة حملياً، و�أ�سف �أنو�عاً �أخرى �إىل �لقائمة:

تكون الأغذية الرئي�سية يف غالب �لأحيان رخي�سة �لثمن وحتتوي على مقادير كبرية 
من �لن�سويات ) من �أجل �لطاقة وبع�س �لربوتني، وبع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة( 

وحتتوي �أي�سا على بع�س فيتامينات �ملجموعة ب)B(، و�لألياف �لالزمة للنظام 
�لغذ�ئي.
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احلليب: ي�ستطيع حليب �لثدي �أن يّوفر جميع �لعنا�سر �لغذ�ئية 
�لتي نحتاج �إليها لالأ�سهر �ل�ستة �لأوىل من �حلياة، �إ�سافة �إىل �أنه يوؤمن 

ق�سما من �لحتياجات �لغذ�ئية حتى �سن عامني على �لأقّل. وت�سكّل 
�أنو�ع �حلليب �حليو�نية، و�لأطعمة �مل�ستقة منها، و�للنب ) يوجورت(، 

و�لأجبان، م�سادر ممتازة للربوتني، و�لدهون، و�لعديد من �لعنا�سر 
�لغذ�ئية �لدقيقة مثل �لكال�سيوم )با�ستثناء �حلديد(.

البي�ش: هو م�سدر جيد للربوتني و�لدهون و�لعديد من  حلوم 
�حليو�نات، و�لطيور �لد�جنة، و�لأ�سماك. و�سو�قط هذه �لأطعمة، 

هي م�سادر ممتازة للربوتني وللدهون غالباً. وهي توفر كميات هامة 
من �حلديد ) ول�سيما �للحوم �حلمر�ء و�ل�سو�قط �حلمر�ء(، و�لزنك، 

و�لعديد من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة �لأخرى مبا فيها بع�س فيتامينات 
.)B( ملجموعة ب�

.)A( الكبد بجميع اأنواعه: هو م�سدر غّني باحلديد وفيتامني �أ

�سع د�ئرة حول �ملاأكولت من �أ�سل حيو�ين �مل�ستخدمة حملياً و�أ�سف  �أنو�عا �أخرى منها �إىل 
�لقائمة.

اأف�سل م�سادر احلديد هى اللحوم احليوانية، وال�سواقط، والطيور الداجنة، والأ�سماك.
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ال�سكّر: يعطى �ل�سكّر �لطاقة فقط دون �أية عنا�سر غذ�ئية �أخرى. وهو مفيد يف توفري �ملذ�ق �للذيذ 
لالأطعمة، وحت�سني �ل�سهية، �أثناء �ملر�س مثاًل. ومع ذلك، فاإن �لإكثار من تناول �لأطعمة �ل�سكرية ميكن 
�أن يكون �سار�ً بال�سحة لأ�سباب عديدة. فالإكثار من تناول �لأطعمة �ل�سكرية �للزجة، مثل �مل�سا�سات 

�ملثلجة، �أو �لوجبات �ل�سريعة و�ملعجنات �لتي يجري غمرها بكميات كبرية من  �ل�سكر �أو �لع�سل �أو 
�ل�سر�ب �ملحلى، هو �ساّر بالأ�سنان. كما �أن �لعديد من �لأطعمة �ل�سكّرية حتتوي على �لكثري من �لدهون 
�لتي تزيد خماطر " �لإفر�ط " يف �لطعام لدى �أولئك �لذين يجب �أن يحدو� من مقادير م�سادر �لطاقة . 

و�لنا�س �لذين يكرثون من �لأطعمة �ل�سكرية وي�ستهلكون �مل�سروبات �مل�سكرّة مثل منتجات �ل�سود� 
) �مل�سروبات �لغازية �ملعباأة(، هم �أكرث عر�سة لالبتالء بزيادة �لوزن ومر�س �ل�سكّري. ومثل هوؤلء �لنا�س 

غالباً ما يتناولون مقادير �أقّل من �ملاأكولت �لأخرى �لغنية بالعنا�سر �لغذ�ئية.

الإكثار من تناول ال�سكريات اللزجة �ساّر ب�سحة الأ�سنان.

الإكثار من تناول الأطعمة ال�سكرية يعني غالبًا تناول كميات اأقّل من املاأكولت الأخرى 
الغنية بالعنا�سر الغذائية

�سع د�ئرة حول �لدهون و�لزيوت و�ل�سكريات �مل�ستخدمة حملياً  و�أ�سف �أنو�عاً �أخرى منها �إىل �لقائمة.

الدهون والزيوت: ت�سكل �لدهون و�لزيوت م�سدر�ً مركز�ً للطاقة. وعلى 
�سبيل �ملثال، فاإن ملعقة و�حدة من زيت �لطهو حتوي مقد�ر �سعفني من �لطاقة مما 

حتويه ملعقة و�حدة من �لن�سويات، �أو ملعقة و�حدة من �ل�سكر.
وحتتوي �لدهون على �أحما�س دهنية يعترب بع�سها ��سا�سيا لعملية منو �جل�سم. 

وبالإ�سافة �إىل �لدهون �لنقية ) مثل �لزبدة(، و�لزيوت �لنقية ) مثل زيت �لذرة(، 
فاإن من �مل�سادر �لأخرى �لغنية بالدهون هي �لبذور �لزيتية، �لأجبان، �للحوم 

�لدهنية، �لأ�سماك، �لآفوكادو، و�لأطعمة �ملقلية. �أما زيت �لبلح �لأحمر فهو م�سدر 
.)A( غنّي لفيتامني �أ
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النكهات امل�سافة لالأطعمة: ي�ستعمل كل منا �مللح يف طهو �لطعام، كما يوجد �مللح يف كثري من 
�لأطعمة �مل�سنعة. و�لإكثار يف �مللح �سار، وقد يوؤدي �إىل �سغط �لدم �ملرتفع. ويّعد �مللح �مل�ساف �إليه �ليود 

م�سدر�ً هاماً لليود. كما ت�سكل �لأع�ساب، و�لتو�بل، و�لثوم و�لب�سل، منكهات �أخرى لالأطعمة ت�ساعد 
على جعل �لوجبات لذيذة �ملذ�ق.

�سع د�ئرة حول �لدهون و�لزيوت و�ل�سكريات �مل�ستخدمة حملياً  و�أ�سف �أنو�عاً �أخرى منها �إىل �لقائمة.
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اخل�سروات والفواكه: وهي م�سادر هامةللعنا�سر 
�لغذ�ئية �لدقيقة و�ألياف �لنظام �لغذ�ئي، ولكن �لكميات 

تتفاوت طبقَا لنوع �خل�سرو�ت و�لفو�كه. و�خل�سرو�ت 
�لربتقالية، كالبطاطا �لربتقالية �ل�سكّرية و�جلزر، و�لفو�كه 

�لربتقالية مثل �لب�سملة )�لأكدنيا( و�مل�سم�س با�ستثناء فو�كه 
�حلم�سيات )مثل �لربتقال و�لليمون(، ت�سكل م�سدر�ً ممتاز�ً 

لفيتامني �أ )A( . وتوفّر معظم �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة )غري �ملبالغ 
يف طهوها ( فيتامني جـ)C(. كما توفر �خل�سرو�ت �خل�سر�ء �لد�كنة حم�س 

�لفوليك وبع�ساً من فيتامني �أ )A( . كذلك توفّر خ�سرو�ت عديدة ) مثل �لطماطم، 
و�لب�سل( عنا�سر غذ�ئية دقيقة �إ�سافية هامة ميكن �أن تقي من بع�س �حلالت �ملزمنة كاأمر��س �لقلب. 

�إن �لطريقة �ملثلى للتاأكد من �حل�سول على �لكفاية من كل من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة ومن �لألياف، 
هى �أن نتناول ت�سكيلة متنوعة من �خل�سرو�ت و�لفو�كه يومياً.



املاء: نحتاج �إىل ثمانية �أكو�ب من �ملاء يومياً، و�إىل كمية �أكرب يف حالت �لتعّرق و�حلمى و�لإ�سهال. 
وبالإ�سافة �إىل �سرب �ملاء فاإننا نح�سل على �ملاء من �ل�ساي، و�لقهوة، و�لع�سائر، و�حل�ساء، ف�سال عن 

�لفو�كه و�خل�سرو�ت.

احتياجات الأ�سرة من  الغذاء:
تختلف �لكميات �ملتنوعة من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي يحتاجها �لإن�سان باختالف �ل�سن، و�جلن�س، 

و�جلهد ، ف�سال عن حالت �حلي�س و�حلمل، و�لإر�ساع. كذلك تختلف هذه �لحتياجات يف فرت�ت 
�ملر�س و�لنقاهة. ويبنّي �مللحق 2، و�جلدول 4، �لحتياجات �لغذ�ئية ملختلف �أفر�د �لأ�سرة، كما يتّم 

بحث هذه �لحتياجات يف �ملو�سوعات 3 ومن 10-5 .

تقا�سم هذه املعلومات:
قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر، فقد حتتاجون اإىل:

       معرفة �أنو�ع �لأغذية �ملحّلية �لتي يتم تناولها، وماذ� يعرف �لنا�س عن �لغذ�ء  و�لعنا�سر �لغذ�ئية.
       حتديد �لأولويات، وتقرير �أي من �ملعلومات هي �لأهّم ليتم تقا�سمها مع �جلماعات و�لأ�سر.

       تقرير �جلهات �لتي ن�ستهدف �لو�سول �إليها، مثال: �لأهل وغريهم من �لقائمني على �لرعاية، 
       �ملدر�سون، �لأطفال �لأكرب �سناً يف �ملدر�سة، �ل�سباب وقادة  �ملجتمع.

       �ختيار طرق �لت�سال، مثال: �ملحادثات �مل�سحوبة بر�سوم تو�سيحية، و�ملناق�سات، وجتارب �لتدريب 
       �لعملية ب�ساأن �لأغذية.

اأمثلة عن اأ�سئلة لبدء املناق�سات:
)�خرت فقط �سوؤ�ًل �أو �سوؤ�لني يتعلقان باملعلومات �لتي ت�سّكل �لحتياجات �لأهّم لالأ�سر.(

ملاذ� نحن بحاجة لأن ناأكل جيد�ً؟
هل ميكنكم �أن تذكرو� بع�س �ملعادن و�لفيتامينات �ملهّمة؟

ما هي �لعنا�سر �لغذ�ئية  �لهامة  �ملوجودة يف �حلبوب، و�خل�سار ، و�حلليب، و�للحوم؟
ملاذ� ُيعترب �لإكثار من �ل�سكر �سار�ً بنا؟

ملاذ� نعترب �لدهون �لنباتية �أف�سل لل�سحة من دهون �ملارجرين، �أومن ماأكولت �ل�سو�رع �لع�سو�ئية؟
ملاذ� نحتاج �إىل �حلديد؟ و�أية �أغذية ت�سكّل �مل�سادر �لأف�سل للحديد؟

1

2

3

4
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ويح�سل �لنا�س على �لغذ�ء عادة �إما باإنتاجه �أو ب�سر�ئه. وهم يجمعون يف بع�س �لأحيان ماأكولت برية. 
ويف �أوقات �لنق�س يف �إمد�د�ت �لغذ�ء، فقد يتلّقون طعاما جمانياً �أو مدّعماً. ولكي يكون �لنا�س �آمنني 

غذ�ئياً، فاإنهم يحتاجون غذ�ء كافياً، و�أغذية متنوعة.
    وت�ستمل عالئم نق�س �لغذ�ء لدى �أ�سرة ما على �لتايل: �أن يقول �أفر�د �لأ�سرة �إنهم جائعني؛ �و �أنهم 

    ياأكلون يومياً وجبات �أقّل �أو �أ�سغر من �لوجبات �ملعتادة؛ و�أن يكون منو �لأطفال بطيئاً ،و/�أو �أن يكون 
    �لطعام يف �لبيت قليال.

    �أما عالئم نق�س �لتنوع يف �لنظام �لغذ�ئي لدى �أ�سرة ما فهي: �أن تتناول نف�س �لأطعمة �لقليلة يومياً، 
    و�أن تاأكل �لأ�سرة مقادير قليلة من �خل�سرو�ت و�لفو�كه �أو من �لطعام ذي �ملن�ساأ �حليو�ين؛ و/ �أو �أن 

    تقول �لأ�سرة �أن نظامها �لغذ�ئي كئيب ورتيب.

وميكن �أن ت�سبح �لأ�سر �أكرث �أمناً من �لناحية �لغذ�ئية �إذ� ما �ساعدناهم على حت�سني �لأتي:
    �إنتاج �لغذ�ء وتخزينه

    حفظ �لغذ�ء
    تنظيم ميز�نية �لغذ�ء

    �ملد�خيل

حت�سني انتاج وتخزين الغذاء:
قد يكون يف مقدور �لأ�سر �أن ت�سبح قادرة على زيادة كميات و�أنو�ع �لأغذية �لتي تنتجها عن طريق:

تناول ما يكفي من الغذاء

مالحظــــات غـذائيـــــة

الأمن الغذائي
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ُتعترب �لأ�سرة �آمنة غذ�ئياً �إذ� ما توّفر لها طعام �سليم ومغٍذ طو�ل �لعام، بحيث ي�ستطيع جميع �أفر�د 
�لأ�سرة تلبية �حتياجاتهم من �لعنا�سر �لغذ�ئية من خالل �أطعمة يحبونها / يف�سلونها، وذلك من 

�أجل تاأمني حياة ن�سطة و�سحية.

مربع 7 : الأمن الغذائى لالأ�سرة



    حت�سني �أ�ساليب �لزر�عة ) مثال تغطية �لرتبة بغطاء ع�سوي و�قي حلماية �لنبات من �حلر�رة �أو �لربودة  
    )Mulching(، ت�سميد �لأر�س بروث �حليو�نات، زر�عة �أكرث من حم�سول و�حد يف �حلقل، 

    ��ستخد�م �ملخ�سبات، مبا يف ذلك �لأ�سمدة(.
    �لن�سمام �إىل �لتعاونيات ل�سر�ء �ملخ�سبّات و�ملو�د �لزر�عية.

    �لإفادة من �ملاء للّري على نطاق �سّيق.
    ��ستخد�م بذور تعطي حم�سوًل �أكرب، �أو زر�عة حما�سيل تن�سج باكر�ً، �أو تكون قادرة على مقاومة 

    �جلفاف.
    زيادة �لتنويع يف زر�عة �ملحا�سيل، ول �سيما �خل�سرو�ت و�لفو�كه.

وقد يكون يف مقدور بع�س �لأ�سر �لريفية �ن تبني بركاً لرتبية �لأ�سماك، �أو �أن ترّبي بع�س �حليو�نات 
�ل�سغرية )مثال ،�لأر�نب، و�لطيور(. كما قد يكون يف مقدور �لرعاة �أن يتح�سّلو� على �ساللت 

حيو�نية �أكرث �إنتاجاً، �أو �أن يتعلمو� كيفية حت�سني عنايتهم بها. وميكن ل�سيادي �لأ�سماك �أن يزيدو� 
غلتهم با�ستخد�م �أ�ساليب �سيد �أف�سل.

 ر�سم تو�سيحي )3( : ميكن لالأ�سر اأن تزيد اإنتاجها من الغذاء
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وميكن حتى للذين ميلكون م�ساحات �سغرية من �لأر�س �أن يح�سنو� زر�عة �حلد�ئق �ملنزلية، �أو �أن يزرعو� 
�خل�سرو�ت يف حاويات. �أر�سل �لأ�سر �لتي حتتاج للم�ساعدة �إىل خدمات �لإر�ساد ذ�ت �لعالقة، �أو �إىل 

�ملز�رعني �ملحليني و�سيادي �لأ�سماك �لناجحني .
�نظر �أي�ساً ) فاو 2001(: " حت�سني �لتغذية عن طريق �حلد�ئق �ملنزلية- برنامج تدريبي لتهيئة �لعاملني 

�مليد�نيني يف �إفريقيا " ) مدرج يف �مللحق 3(.

يهدر جزء كبري من �لغذ�ء �ثناء عملية �لتخزين يف �ملز�رع. �إن �ملخازن �ملطورة، و�ل�ستخد�م �لآمن 
للمبيد�ت، تزيد من كمية �لغذ�ء �ملتوفرة. وت�سكل خمازن �ملجتمعات �ملحلية  �أحياناً طريقة جيدة لكي 

يحفظ �ملز�رعون حما�سيلهم وبذورهم . ) �إ�ساأل مر�سد�ً زر�عياً �أن يزّود �لأ�سر مبعلومات حول �أف�سل طرق 
�لتخزين يف حال حاجتهم �إليها. تخزين �لغذ�ء يف �ملطبخ متت مناق�سته يف �ملو�سوع رقم 4(.

حت�سني املخازن يقّلل من خ�سائر حما�سيل الأغذية 

حت�سني حفظ الغذاء:
ميكن حفظ بع�س �لأغذية بحيث تبقى �ساحلة لالأ�ستهالك مدة �أطول عن طريق جتفيفها على �سبيل 
�ملثال. ) يف حالة �ل�سرورة، �أو�سح لالأ�سر �أ�ساليب عملية حلفظ �لأغذية، مثل جتفيف �خل�سرو�ت  ، 
و�لفو�كه، �أو �لأ�سماك. �أو �أطلب  من زميل خبري يف �لقت�ساد �ملنزيل �أن يو�سح، من خالل جتارب 

عملية، �أ�ساليب حفظ �لغذ�ء.
فالدقيق، و�لع�سيدة، و�حلليب، تدوم مدة �أطول يف حال حتمي�سها �أو تخمريها.

حت�سني اإعداد ميزانية الغذاء :

حتتاج بع�س �لأ�سر �إىل �لر�ساد ب�ساأن كيفية تنظيم ميز�نية �لغذ�ء، وكيفية ��ستخد�م �أمو�لها بطريقة �أكرث 
فعالية. فقد تكون بحاجة لأن تعرف ما هي �لأغذية �لتي ت�ستحق ثمنها. ويعتمد ذلك على �أ�سعار 

�لأغذية �ملتاحة و�لتي ميكن �أن تختلف بح�سب �ملو�سم، ونوعية �ملتجر �إلخ.. ولكي يكون يف مقدورك 
�إ�سد�ء �لن�سح لالأ�سر ب�ساأن �لأغذية �لتي ت�سكّل �سفقات جيدة يف منطقتك:

    �نظر يف �مللحق رقم 1 )�جلد�ول رقم 3،2،1( قو�ئم �لأغذية �لتي ت�سكل م�سادر مفيدة للعنا�سر 
    �لغذ�ئية �ملختلفة.

    ثم قارن بني �أ�سعار �لأغذية �ملماثلة يف �ملتاجر و�لأ�سو�ق �ملختلفة ) مثاًل: �لبقول، خمتلف �لأغذية 
    �لغنية باحلديد( ) �نظر �لر�سم �لتو�سيحي 4 �س48(

ا�ستك�سف اأية اأغذية هي التي "ت�ستحق ثمنها" على اأف�سل وجه. 
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تذكر �أن �لأغذية �ملختلفة ت�ساحبها كميات متفاوتة من �لف�سالت )كاجللد، و�لعظم(. و�أن بع�س هذه 
�لأغذية ميكن �أن يكون مغ�سو�ساً )مثاًل: �حلليب �لذي يتّم متديده باملاء، و�لتو�بل �لتي  يتم خلطها 

بالآجر و�لأحجار �ملطحونة(.
�إن �سر�ء �لأغذية بكميات كبرية ميكن �أن يكون �أكرث توفري�ً من �لناحية �ملالية. وقد ل متلك معظم �لأ�سر 

�ملال �لكايف �أو م�ساحة �لتخزين للقيام بذلك، ولكن ت�ستطيع جمموعة �أ�سر �أن ت�سرتى �أحيانا باجلملة، 
وتتقا�سم من ثم �لأغذية ) مثال: �لفا�سوليا، �ل�سكّر(.

ر�سم تو�سيحي )4( معرفة اأنواع الأغذية التي ت�ستحّق ثمنها.
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مو�سوع 2  .  تناول ما يكفى من الغذاء

�إن �لغذ�ء �لرديء �لنوعية هو قيمة �سيئة للمقابل �ملايل. ويدرج �ملربع رقم 8 فيما يلي عالئم �لغذ�ء 
�ل�سيئ �لنوعية.

�إن بع�س �لأغذية ل ت�ستحق �لثمن �لذي دفع فيها لأنها فقرية بالعنا�رش الغذائية، ف�سال عن �رتفاع 
�أ�سعارها. من �أمثلة ذلك م�سروبات �ل�سود� )�مل�سروبات �لغازية �ملعلبة(، و�مل�سا�سات �ملثلجة، و�حللويات 

�لتي حتتوي على �لكثري من �ل�سكر، وهي �سيئة بالتايل لالأ�سنان ) مو�سوع رقم 1 �سفحة...( . ومثل 
هذه �لأغذية يجب �أن يحتفظ بها لغايات �ل�سيافة، و�أن ل تعطي بكرثة لالأطفال.

و�لأطعمة �لتي يتم تدعيمها بالعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة هي يف �لعادة �سفقات خا�سرة، ول�سيما اإذا 
كانت غالية الثمن. وُي�ستثنى من هذه �لقاعدة  �مللح و�لأغذية �لأ�سا�سية �ملدعمة ) دقيق �حلبوب(. 

فهي يف �لعادة لي�ست �أعلى كلفة من �لأنو�ع غري �ملدعمة، وميكنها بالتايل �أن توّفر بع�س �مليزّ�ت �لغذ�ئية 
بتكلفة مقبولة.

امل�صدر: ماأخوذ عن برج�س Burgess  واآخرين، 1994. التغذية املجتمعية ل�رصق اأفريقيا، اأمريف 
AMREF ، نريوبي
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مربع )8( : عالئم الغذاء الرديء النوعية



اأ�سرت ملح اليود اإذا كان متوفرًا 
من �لأف�سل، ب�سكل عام، �حل�سول على �لعنا�سر �لغذ�ئية عن طريق تناول نظام غذ�ئي �سحي. و�سر�ء 

غذ�ء مدعم بالعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة هو مربر فقط يف حالة �أن كان هناك نق�س بالغ يف �لأغذية �لتي 
حتتوي على ذلك �لنوع من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة، مثل ملح �ليود. ومامل يكن يف مقدور �لنا�س �أن 
ني  ياأكلو� بانتظام �لأ�سماك وغريها من �لأغذية �لبحرية )�لتي هي غنّية باليود(، فاإنهم ي�سبحون معر�سّ

لالإ�سابة بنق�س �ليود. و�ل�سبب يف هذ�، �أن �لرتبة يف �أجز�ء عديدة من  �لعامل، وكذلك �لأغذية �لنباتية 
و�حليو�نية �لتي متت زر�عتها فيها، هي فقرية باليود ) ي�سرح �لق�سم ج مرتتبات �فتقار �لنا�س لليود(. �إن 

��سطر�بات نق�س �ليود هي ��سطر�بات خطرية وو��سعة �لنت�سار، مما يجعل �سر�ء �مللح �مليود يف معظم 
�لأماكن عملية �سرورية ولي�ست جمّرد  عملية م�ستحبة.

�إن �سر�ء �لإ�سافات �لتكميلية للعنا�سر �لغذ�ئية " و�ملن�سطّات" هي عادة عملية بائ�سة. فهي يف �لغالب 
مرتفعة �لثمن ، ويتوجب علينا �أن نح�سل على �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي نحتاج �إليها عن طريق �سر�ء 

ت�سكيلة متنوعة من �لأغذية.
جمع الأغذية الربية

�إن �لأغذية �لربية تزيد من تنوع �لأغذية يف �لوجبات وجتعلها �ألّذ مذ�قاً. وتعطي �لقائمة �لتالية بع�س 
�لأمثلة على �لأغذية �لرّبية �ملفيدة و�ملغذية.

�سع د�ئرة حول �لأغذية  �لرّبية �مل�ستخدمة حملياً ، و�أ�سف �إىل �لقائمة �أ�سنافاً �أخرى مع ��سمئها �ملحلية 
وطرق حت�سريها.
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مو�سوع 2  .  تناول ما يكفى من الغذاء

تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر ، فقد حتتاجون اإىل:
       معرفة، فيما �إذ�  كان معظم �لأ�سر يح�سل على ما يكفي من �لغذ�ء طو�ل �لعام. و�إذ� كانت �لإجابة 
       بالنفي ، فلماذ�؟ فيما �إذ� كان معظم �لنا�س ياأكلون ت�سكيلة متنوعة من �لأغذية و�إذ� كانت �لإجابة 

       بالنفي، فلماذ�؟ ما هي �لأغذية �لتي يتم �إنتاجها و��ستهالكها حملياً؟ ما هي معوقات زيادة �إنتاج 
       �لغذ�ء؟ فيما �إذ� كان �لكثري من �لغذ�ء ُيهدر �أثناء عملية �لتخزين يف �ملز�رع؟ من ي�ستطيع م�ساعدة 

       �ملز�رعني وغريهم من منتجي �لغذ�ء على �إنتاج مزيد من �لأغذية وحت�سني عمليات �لتخزين؟ ما 
       هي �لأغذية �لتي ي�سرتيها  �لنا�س؟ ماهي �لأغذية �لتي متثّل عملية �سر�ء جيدة؟ ما مدى توفّر �مللح 

       �مليود؟ ماهي �ملعوقات �أمام �سر�ء �لنا�س كميات �أكرب ونوعية �أف�سل من �لغذ�ء؟ فيما �إذ� كان 
       �لنا�س يجمعون �لأغذية �لرّبية، و�إذ� كانت �لإجابة بالإيجاب فما هي هذه �لأغذية، وما هي 

       �لأغذية �لرّبية �جليدة �لأخرى �لتي ميكن جمعها؟
       حتدّيد �لأولويات، و�لتقرير ب�ساأن �ملعلومات �لأكرث �أهمية لكي يتم تقا�سمها مع �جلماعات و�لأ�سر.

      تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها، مثاًل: �لن�ساء و�لرجال �لذين ينتجون ويخزنون �أو 
       يحفظون، �أو ي�سرتون غذ�ء �لأ�سرة، ول �سيما �أفر�د �لأ�سر �لتي تتناول طعاما فقري�ً.

       �ختيار طرق �لت�سال، مثاًل: مناق�سات وعمليات تدريب ميد�نية مع جماعات �ملز�رعني 
       و�لتجمعات �ملحلية، و�ملد�ر�س و�أندية �ل�سباب.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
)�ختارو� فقط �سوؤ�ًل �أو �سوؤ�لني يتعلقان باملعلومات �لتي ت�سكّل �لحتياجات �لأهّم لالأ�سر(.

هل توجد �أ�سر حملية ل متلك غذ�ء كافيا؟ كيف ن�ستطيع م�ساعدتها؟ كيف ن�ستطيع �أن ننتج غذ�ء �أكرث؟ 
هل ن�ستطيع �أن ننتج �ملزيد من �لأغذية �ملتنوعة؟

كيف نخزّن �لغذ�ء يف �ملزرعة؟ كيف ميكننا �أن نّح�سن خمازننا؟
كيف ن�ستطيع تنظيم ميز�نية �أف�سل للغذ�ء؟ ماهي �لأغذية �ملحلية �لتي مُتثّل �أف�سل عمليات �سر�ء؟

ملاذ� ُي�سكل �سر�ء �مللح �مليود �أمر�ً ملزماً؟
ما هي �لأغذية �لربية �لتي ناأكلها؟ هل هناك �أغذية برية �أخرى ميكننا �أكلها؟

31

1

2

3

4





اإعداد وجبات عائلية جيدة

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 3

3

النظام الغذائي ال�سّحي واملتوازن

يوّفر �لنظام �لغذ�ئي �ملتو�زن �لكميات �ملنا�سبة من �لطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي نحتاجها خالل 
�ليوم. ومن �أجل حتقيق ذلك يجب �أن يتاألّف �لنظام �لغذ�ئي �ملتو�زن من ت�سكيلة متنوعة من 

�لأغذية من خمتلف جمموعات �لغذ�ء، بحيث ت�ستمل على كل �لعنا�سر �لغذ�ئية �لكربى 
و�ل�سغرى �لتي يحتاجها �لإن�سان.)�نظر �ملو�سوع 1(

وتبني �لدو�ئر جمموعات �لغذ�ء �ملختلفة، يف �لر�سم �لتو�سيحي رقم 5 )�سفحة 53(، ويرمز حجم 
�لد�ئرة �ىل �لكميات �لتقريبية �ملنا�سبة ) �أو �مل�سموح بها( من كٍل من هذه �ملجموعات يف �لنظام 

�لغذ�ئي �ل�سّحي.

لقد �أدرج �ملو�سوع )1( �ملجموعات �لرئي�سية لالأغذية. ويبنّي �ملو�سوع )3( كيف منزج بني �لأغذية 
لتحقيق �أنظمة غذ�ئية �سحية ومتو�زنة.. وهو يناق�س كيفية تقا�سم �لوجبات بحيث يح�سل جميع �أع�ساء 

�لأ�سرة على ما يكفي لتاأمني �حتياجاتهم �لغذ�ئية.

اإن الوجبات الرئي�سية واخلفيفة التي تاأكلها الأ�سرة يجب اأن توّفر:
    مزيجاً من �لأغذية �ملختلفة. ويبنّي �لر�سم �لتو�سيحي رقم5 )�سفحة    ( �لت�سكيلة �لو��سعة من 

    �لأغذية �لتي نحتاجها لتوفري خمتلف �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملتعددة �ملطلوبة.
    كمية كافية من كل عن�سر غذ�ئي من �أجل تاأمني �لطاقة و�لحتياجات �لغذ�ئية لكل فرد يف �لأ�سرة.

ويجب اأن حتتوي الوجبة اجليدة على:
    �لغذ�ء �لرئي�سي. ر�جع قائمة �لأغذية �لرئي�سية يف �ملو�سوع 1 �سفحة32، و�نظر �إذ� كانت حتوي 

    �لأغذية �لرئي�سية �ملحلية. �أ�سف هذه �لأغذية �إذ� كان ذلك �سرورياً.

مربع 9 : النظام الغذائي املتوازن

النظام الغذائي ال�سحي واملتوازن يحتوي على ت�سكيلة متنوعة من الأغذية 
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    �أغذية �أخرى ميكن حتويلها �إىل مرق، �أو يخنة �أو مقّبالت .
    وهذه يجب �أن ت�ستمل على:
        بقول و/�أو �أغذية حيو�نية.

        نوع و�حد من �خل�سرو�ت على �لأقل.
        بع�س �لدهن و�لزيت )ولكن لي�س بكرثة(، وذلك لزيادة �لطاقة وحت�سني �ملذ�ق. ومعظم �لدهون �أو  

        �لزيوت يجب �أن حتتوي على �أحما�س دهنية غري م�سبعة. )�نظر مربع 4 يف �ملو�سوع 1(.

وُي�ستح�سن �أن ناأكل �لفو�كه مع �لوجبات ) �أو كوجبة خفيفة( ، و�أن ن�سرب كثري�ً من �ملاء �أثناء �ليوم. 
كما يجب �أن نتجنب �سرب �ل�ساي �أو �لقهوة قبل م�سي �ساعة �أو �ساعتني على تناول �لوجبة. )�أي �إىل 

�أن يكون �لطعام قد خرج من �ملعدة(، وذلك لأنهما يقلالن من �مت�سا�س �حلديد يف �لغذ�ء.

ر�سم تو�سيحي )5( :ا�ستخدم اأغذية متنوعة لإعداد وجبات �سحية

3

�لبقوليات و�ملك�سر�ت

�خل�سار

�لفو�كه

�ل�سكر �لزيوت و�لدهون

حلوم،بي�س،�سمك�لأغذية �لأ�سا�سية
�حلليب و م�ستقاتة

ماء
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كيفية زيادة التنويع

تناول ت�سكيلة متنوعة من اخل�سروات والفواكه للح�سول على اأكرب قدر من العنا�سر الغذائية 
الدقيقة والألياف. 

�سع د�ئرة حول �لوجبات �خلفيفة �ملتوفرة فى منطقتك، و�أ�سف وجبات خفيفة مغذية �أخرى �إىل �لقائمة.

3
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�سّجع �لأ�سرة على ��ستعمال:
    جمموعة متعددة من �لأغذية يف كل وجبة.

    خ�سرو�ت وفو�كه خمتلفة يف �سائر �لوجبات، لأن �خل�سرو�ت و�لفو�كه �ملختلفة حتوي كميات متنوعة 
    من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة.

    �للحوم ، و�لطيور �لد�جنة، و�ل�سو�قط، و�لأ�سماك، لأن هذه �لأغذية هي �أف�سل م�سادر �حلديد 
    و�لزنك ) �لتي غالباً ما َيفتقر �إليها �لنظام �لغذ�ئي ، وخا�سة غذ�ء �لأطفال و�لن�ساء(.

الوجبات اخلفيفة
توؤكل �لوجبات �خلفيفة يف �لفرتة ما بني �لوجبات �لرئي�سية. وفيما يلي �أمثلة على �لأغذية �لتي ت�سكل 

وجبات خفيفة جيدة، ول �سيما يف حال تناول �أكرث من غذ�ء و�حد.
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�إن تناول مثل هذه �لوجبات هو طريقة جيدة لتح�سني �لنظام �لغذ�ئي �لذي قد يفتقر �إىل �ل�سعر�ت 
�حلر�رية، و�لعنا�سر �لغذ�ئية. ولكن يجب �أن يعلم �لنا�س �أي�ساً ، �أن �لإكثار يف �لأكل طو�ل �ليوم يزيد 

خماطر تعّفن �لأ�سنان، ول �سيما حيث تكون �لعناية ب�سحة �لفّم �سعيفة.

تناول الطعام  خارج املنزل
يبتاع كثري من �لنا�س �لوجبات �لرئي�سية و�خلفيفة من �لبائعني، �أو ياأكلون يف �ملقاهي و�ملطاعم و�لفنادق. 

ويتلقى بع�س �لطلبة وجبات خفيفة �أو كبرية يف �ملدر�سة. وفيما ميكن �أن يكون تناول �لطعام خارج 
�ملنزل متعة خا�سة، �إل �أن �لإكثار من ذلك قد يعني تناول كثري من �ل�سعر�ت �حلر�رية، و�لدهون، 

و�مللح، وقليل من �لفو�كه، و�خل�سرو�ت، و�لعنا�سر �لغذ�ئية �لأ�سا�سية. �أن تركيب �لغذ�ء �لذي يتّم 
تناوله خارج �ملنزل ل ميلك يف �لغالب نف�س جودة �لغذ�ء �لذي يعد يف �ملنزل.

�سجّع �لنا�س على �ختيار وجباتهم بطريقة توّفر مزيجاً من �لعنا�سر �لغذ�ئية ، وخا�سة �إذ� كانو� يتناولون 
�لطعام بانتظام خارج �ملنزل. حّذرهم من مغّبة تناول �لكثري من �أطعمة �ل�سو�رع �ملقلية، لأن هذه 
�لأطعمة قد حتتوي على دهنيات غري �سحية و تزيد خماطر �لبد�نة.  �سجع �لنا�س �لذين ي�سنعون 

ويبيعون �لوجبات �لكبرية و�خلفيفة على �إعد�د �أغذية جيدة �لنوعية وبطرق �سّحية.

تقا�سم الوجبات

�نظر �إىل �مللحق 2 ، جدول 4 . �إنه يقارن �حتياجات �لطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية لالأطفال، و�لن�ساء، 
و�لرجال، من ذوي �حلجم �ملتو�سط. و�إذ� حّولنا �حتياجات �لعنا�سر �لغذ�ئية �إىل �حتياجات �أطعمة، جند 

�أنه يتوجب على �لأ�سر �أن:
    تتقا�سم �لأغذية �لأ�سا�سية و�لبقول تبعاً لحتياجات �لطاقة )�نظر �لر�سم �لتو�سيحي رقم 6( �إذ 

    يحتاج �لأطفال ما بني �سّن  1-3 �سنو�ت �ىل ثلث �لكمية �لتي يحتاجها �لرجال. وعلينا �أن نالحظ 
    �أن �حتياجات �لطاقة تزد�د ب�سورة كبرية يف فرت�ت �لبلوغ و�ملر�هقة، خا�سة عند �لذكور وتزد�د �أي�سا 

    عند �لن�ساء �أثناء �حلمل و�لإر�ساع.
    تتقا�سم �خل�سرو�ت و�لفو�كه بالت�ساوي تقريباً بني جميع �أفر�د �لأ�سرة، ولكن يجب �لتاأّكد من 

    ح�سول �لن�ساء �حلو�مل  و�ملر�سعات على ح�سة �أكرب من �لباقني.
    تعطي ح�سة �أكرب من �لأغذية �لغّنية باحلديد )�للحوم، �ل�سو�قط، �لدو�جن،و�لأ�سماك( للبنات 

    �لر��سد�ت و�لن�ساء �لأكرب �سناً، وخا�سة يف فرتة �حلمل. وغالباً ما يكون �لأطفال �ل�سغار م�سابني بفقر  
    �لدم، ويحتاجون بدورهم �إىل ن�سيب عادل من هذه �لأغذية.

يجب تقا�سم الوجبات العائلية تبعًا لحتياجات الطاقة والعنا�سر الغذائية. 
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    تتاأكّد من �إعطاء �لأطفال �ل�سغار كثري�ً من �لأغذية �لغنية بالدهنيات، كاحلليب و�لفول �ل�سود�ين، 
    و�لزيوت و�لدهون، �لتي متّدهم مبا يكفي من �لطاقة بالرغم من �أنهم ياأكلون كميات �أقّل من �لأطعمة . 

    كذلك ي�سكل �ل�سكّر، ودب�س �لتمر، و�لع�سل، و�سائط لزيادة حمتوى �لطاقة ميكن �إ�سافتها �إىل 
    �لع�سيدة و�لأطعمة �لأخرى بكميات �سغرية.

    تخ�س�س لالأطفال �ل�سغار �أطباقاً خا�سة بهم مما يتيح لهم �أن يح�سلو� على ن�سيبهم من �لغذ�ء يف حال 
    كان باقي �أفر�د �لأ�سرة ياأكلون  من طبق و�حد.

�لحتياجات �لغذ�ئية ملختلف �أفر�د �لأ�سرة بحثت بتف�سيل كبري يف �ملو��سيع 10-5.

حتتاج الن�ساء، اأكرث من الرجال ، اإىل اأغذية غنية باحلديد.

ر�سم تو�سيحي )6( : تقا�سم الوجبات تبعًا للحاجة.
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اإعداد وطبخ وجبات جيدة
اأطبخ اخل�سروات ملدة وجيزة حلفظ العنا�سر الغذائية

�إن �لطريقة �لتي نخّزن ونح�سر ونطهو بها غذ�ءنا توؤّثر على �لعنا�سر �لغذ�ئية فيه. ومن بني طرق �لإقالل 
من فقد�ن هذه �لعنا�سر:

    �سر�ء �أو قطف �خل�سرو�ت و�لفو�كه يف �ليوم �لذي �سن�ستعملها فيه، وتخزينها يف مكان بارد.
    تنظيف وتقطيع �خل�سرو�ت �لطازجة مبا�سرة قبل طبخها.

    طبخ �خل�سرو�ت يف قليل من �ملاء �أو مع �ليخنة �إىل درجة �لليونة فقط. ومن  �لطرق �لأخرى لطبخ 
    �خل�سرو�ت مبا يحافظ على عنا�سرها �لغذ�ئية: �لقلي مع �لتقليب )مثاًل: �لقلي ب�سرعة فائقة فوق 

    درجة حر�رة عالية �أو �لتحمري وهو �لطبخ يف �لدهن �أو �لزيت يف مقالة �أو على �ل�ساج(.
    تناول �لطعام مبا�سرة بعد طبخه.

�إننا منت�ّس فيتامني �أ )A( ب�سورة �أف�سل عندما يتو�جد بع�س �لدهون يف �لأكل وذلك طبعا بعد طهو 
�لطعام ) ولكن ب�سورة معتدلة(.

وقد ت�سطّر �لأ�سر لأن تطبخ وتاأكل �أقل من �ملعتاد �إذ� كان �لوقود قلياًل �أو مرتفع �لثمن. وتت�سمن طرق 
توفري �لوقود:

    ��ستخد�م  موقد عايل �لفعالية.
    ��ستخد�م حطب جاف.

    نقع �لبقول لعدة �ساعات قبل �لطهي.
    تقطيع �لطعام �إىل قطع �سغرية قبل طبخها مبا�سرة.

    و�سع غطاء حمكم على �لإناء.
    �إطفاء �لنري�ن فور�ً عند �لإنتهاء من �لطهي.

ال�ستمتاع بالوجبات
�إننا ن�ستمتع جميعاً بوجباتنا عندما تكون لذيذة �ملذ�ق، ونتناولها يف حميط مريح و�سعيد. و�أوقات 

�لوجبات ميكن �أن ت�سكل �أوقاتاً منا�سبة لتبادل �لأحاديث �لعائلية ، وتكرمي �ل�سيوف، وتعليم �لأطفال 
�ل�سغار �لعاد�ت و�لتقاليد �حل�سنة. وهي �أوقات ميكن �أن يحيط فيها �لأهل �لأطفال �ل�سغار بالهتمام 

و�ملحبة فيما هم ي�سجعونهم على تناول �لطعام.
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تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع  الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
       معرفة  �لأطعمة �لتي يتم تتاولها يف �لوجبات �ملختلفة. ما هي �لأغذية �لتي حتتاج �إىل ترويج؟ ماهي 
       �لأغذية �ملختلفة �لتي يتناولها خمتلف �أفر�د �لأ�سرة؟ كيف يتم تقا�سم �لغذ�ء؟ ماهي �لأطعمة �لتي 

       يتم تناولها خارج �ملنزل؟ ماهي ت�سهيالت طهو �لطعام ؟ هل يح�سل �لنا�س على كفايتهم من 
       �لأغذية �ملختلفة لإعد�د وجبات جيدة. و�إذ� كانت �لإجابة بالنفي، فلماذ�؟ ماهي و�سفات �لطبخ 

       �مل�ستعملة؟
       حتديد �لأولويات، وتقرير ما هي �ملعلومات �لأكرث �أهمية لكي يتم تقا�سمها مع �جلماعات و�لأ�سر.

       تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول  �إليها، مثاًل: �لنا�س �لذين يعّدون �لوجبات �لعائلية ، بائعي 
       �لأغذية، �لطباخني، و�لأطفال يف �سن �ملدر�سة.

       �ختيار طرق �لت�سال، مثاًل: مناق�سات وجتارب تو�سيحية عملية ب�ساأن �لتخطيط �لغذ�ئي للوجبات 
       مع �لن�ساء، وجماعات �ملجتمع �ملحلي، ويف �ملد�ر�س ، بالإ�سافة �إىل �لن�سر�ت و�لو�سفات.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
�ختارو� عدد�ً قلياًل من �لأ�سئلة ذ�ت �لعالقة باملعلومات �لأكرث �أهمية �لتي حتتاج �إليها �لأ�سر.

ما هو مزيج �لأغذية �ملحلية �لذي ينتج عنه وجبات جيدة؟ هل نعّد كلنا هذ� �لنوع من �لوجبات 
بانتظام؟ و�إذ� كانت �لإجابة بالنفي ، فلماذ�؟ ماذ� ن�ستطيع �أن نفعل لتح�سني وجباتنا �لعائلية؟ ما هي 

�لأغذية �لتي يجب �إ�سافتها �أو �لإكثار من ��ستعمالها؟
هل ن�ستطيع ��ستعمال �ملزيد من �للحوم، و�ل�سو�قط ، و�لدو�جن و�لأ�سماك؟ 

هل ن�ستطيع ��ستعمال �ملزيد من �لأ�سناف �ملختلفة للفو�كه و�خل�سرو�ت؟
كيف نتقا�سم �لغذ�ء بني �أفر�د �لعائلة؟ هل ينال �لأطفال و�لن�ساء ن�سيبهم �لعادل من �لغذ�ء؟ قومو� 

باإجر�ء جتربة تو�سيحية عملية حول كيفية تقا�سم �لوجبة �ملحلية . هل نتقا�سم �لوجبات على هذ� �لنحو، 
و�إذ� كانت �لإجابة بالنفي، فلماذ�؟
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املحافظة على الغذاء اآمنا ونظيفا

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 4

4

ملاذا يجب اأن تكون الأغذية  وامل�سروبات اآمنة ونظيفة 
من �ملهم �أن يكون �لغذ�ء �لذي ناأكله و�ملاء �لذي ن�سربه نظيفني و�آمنني. ولهذ� فاإن �إعد�د �لوجبات 

بطريقة �آمنة و�سّحية ُي�سكل �أمر�ً �أ�سا�سياً. وفيما �إذ� دخلت �جلر�ثيم )مثل �مليكروبات �ملجهرية 
و�لطفيليات( �إىل �أطعمتنا وم�سروباتنا، فاإنها قد تنتهى بنا �إىل �لت�سّمم �لغذ�ئي )م�سّببة، على �سبيل 

�ملثال، �لإ�سهال، و�لتقيوؤ(. و�لنا�س �لأكرث عر�سة لأن تعتل �سحتهم هم �لأطفال �ل�سغار، و�ملر�سى، 
.)HIV/AIDS(وخا�سة �لنا�س �مل�سابون بفريو�س مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة

ميكن للجر�ثيم �أن تدخل �جل�سم عن طريق:
    �لطعام بو��سطة �لأيدي �ملت�سخة، و�لذباب وغريه من �حل�سر�ت، �لفئر�ن وغريها من �حليو�نات، 

    و�لأو�ين و�لأدو�ت �لقذرة.
    �إمد�د�ت �ملياه �إذ� مل تكن حممية من �لرب�ز.

ويف مقدورنا �أن مننع معظم �أ�سكال �لت�سّمم �لغذئي باتباع عدد قليل من �لقو�عد �ل�سحية �لأ�سا�سية 
ى:    و�لب�سيطة �لتي تتوَخّ

    �حليلولة دون و�سول �جلر�ثيم �إىل �لأغذية و�مل�سروبات. �إن �لعديد من �جلر�ثيم تتاأتّى من �لرب�ز 
    �لإن�ساين �أو �حليو�ين.

    �حليلولة دون تكاثر �جلر�ثيم يف �لأغذية وبلوغها م�ستويات خطرة. وتتكاثر �جلر�ثيم ب�سورة �أ�سرع يف 
    �لأطعمة �لد�فئة و�ملبتلة )مثل �لع�سيدة( ، ول�سيما �إذ� كانت حتتوي على �سكر �أو بروتني حيو�ين، 

    مثل �حلليب.
ومل�ساعدة �لنا�س يف �حل�سول على �أغذية وم�سروبات نظيفة د�فئة:

    تعرف على كيفية �لتخل�س من �لرب�ز وعلى عاد�ت غ�سل �لأيدي، وما هي م�سادر �ملياه وطرق 
    تخزينها، وطرق �إعد�د �لطعام. و�سوف ي�ساعدك ذلك على �لتعرف �ىل �لو�سائل �لتي قد ت�سل بها 

    �جلر�ثيم �إىل �لغذ�ء و�ملاء، وكذلك على �لأغذية �لتي تتكاثر فيها.
    �أقرتح طرق عملية لتح�سني �لنظافة �ل�سحية و�لغذ�ء و�ملاء ورمبا تكون بع�س �ملقرتحات �ملدرجة �أدناه 

    منا�سبة ومفيدة. ولكن تذكر �أن ل ترهق �لأ�سر بار�ساد�ت كثرية.
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�ن�سح �لنا�س ب�سرورة:
    غ�سل �أيديهم باملاء �لنظيف و�ل�سابون ) �أو �لرماد(:

        �إثر دخول �ملرحا�س، ويف حالة �لأطفال تنظيف موؤخرة �لطفل �أو ثيابه و�أغطية �لفر��س �أو �أجز�ئه 
        �مللوثة بالرب�ز . �إن غ�سل �لأيدي �إثر مالم�سة �لرب�ز ذو �أهمية ق�سوى.

        قبل وبعد �إعد�د �لطعام وتناوله.
        قبل �إطعام �لأطفال و�ملر�سى )تاأكد من قيامهم بغ�سل �أيديهم بدورهم(.

    جتفيف �أيديهم عن طريق:
        نف�س �ليدين وفركهما ببع�سهما.

        ��ستعمال من�سفة نظيفة حتفظ خ�سي�سا لهذه �لغاية.
    �حلفاظ على �لظو�فر ق�سرية ونظيفة.

النظافة ال�سّحية ال�سخ�سية
غ�سل الأيدي اإثر مالم�سة الرباز

ر�سم تو�سيحي رقم )7(:   غ�سل الأيدي ي�ساعد على منع الأمرا�ش

4 4
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    جتّنب �ل�سعال �أو �لب�ساق قرب �لطعام �أو �ملاء.
    تغطية جروح �ليدين ملنع تلوث �لطعام �أثناء �إعد�ده.

    ��ستعمال مرحا�س و�حلفاظ عليه نظيفاً وخالياً من �لذباب.
    تعليم �لأطفال �ل�سغار ��ستعمال �لقّعادة )�لنونية( ، وو�سع بر�زهم يف �ملرحا�س.

     تنظيف �ملكان من بر�ز �حليو�نات.

�أر�سد �لأ�سر �إىل :
ة، مثل      �سرورة ��ستعمال مياه �آمنة، مثل مياه �لأنابيب �ملعاجلة، �أو �ملياه �لتي تاأتي من م�سادر حمميَّ

    �لآبار �جلوفية و�لآبار �ملحمية. و�إذ� كان �ملاء غري �آمن فمن �لو�جب غليه )غليان �سريع لدقيقة و�حدة( 
     قبل �سربه، �أو قبل ��ستخد�مه يف �لأغذية غري �ملطبوخة )مثل ع�سائر �لفو�كه(. 

     �سرورة ��ستعمال �أوعية نظيفة ومغطاة جلمع �ملياه وتخزينها.

�أر�سد �لأ�سر �إىل �سرورة:
    �سر�ء �أغذية طازجة، كاللحوم و�لأ�سماك، يف ذ�ت �ليوم �لذي �سيتناولونها فيه. �بحث عن عالئم 

    �لغذ�ء �لرديء �لنوعية. )�نظر �ملو�سوع )2( ، �س48(
    تغطية �لأغذية �لنيئة و�ملطبوخة حلمايتها من �حل�سر�ت و�لقو�ر�س، و�لغبار.

    تخزين �لغذ�ء �لطازج ) وخا�سة �لأغذية �حليو�نية( و�لأغذية �ملطبوخة يف مكان بارد، �أو يف �لثالجة.
    حفظ �لأغذية �جلافة مثل �لدقيق و�لبقول يف مكان جاف وبارد بعيد�ً عن �حل�سر�ت.

    جتنب تخزين بقايا �لأطعمة لأكرث من ب�سع �ساعات ) �إل �إذ� كانت يف ثالجة(. ويتوجب د�ئما تخزين 
    هذه �لأغذية مغطاة، و�إعادة ت�سخينها �إىل درجة عالية من �حلر�رة و�لتبخري. )و�إي�سال �ل�سو�ئل �إىل 

    درجة �لغليان �مل�ستمر(.

املياه النظيفة والآمنة.

�سراء الغذاء وتخزينه

التخل�ش من الرباز بطريقة اآمنة

ا�ستخدام املياه النظيفة التي تاأتي من م�سادر اآمنة، اأو التي يتم غليها قبل �سربها.

تغطية الأغذية للحفاظ عليها نظيفة واآمنة
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اإعداد الغذاء

النظافة ال�سّحية يف املنزل

ال�سّميات والكيماويات

احليلولة دون مالم�سة اللحم، وال�سواقط والدواجن، والأ�سماك النيئة،لالأطعمة الأخرى.

�أر�سد �لنا�س �لذين يعدون �لطعام �إىل �سرورة:
    �حلفاظ على نظافة �ل�سطح �لذي  يعد عليه �لطعام، و��ستخد�م �أطباق و�أدو�ت منظفة بعناية لتخزين 

    و�إعد�د وتقدمي �لطعام.
    �إعد�د �لطعام على مائدة نظيفة ل يتو�جد عليها �لرت�ب و�لغبار.

    غ�سل �خل�سرو�ت و�لفو�كه  مباء نظيف، وتق�سريها �إن �أمكن.
    �حليلولة دون مالم�سة �للحوم �لنيئة و�ل�سو�قط و�لدو�جن و�لأ�سماك لالأطعمة �لأخرى، �إذ �إن هذه 

    �لأطعمة �حليو�نية غالباً ما حتتوي على جر�ثيم. ويتوّجب غ�سل �جلو�نب �لتي لم�ستها هذه �لأطعمة 
    �لنيئة باملاء  �ل�ساخن و�ل�سابون.

    طبخ �للحوم و�ل�سو�قط  و�لدو�جن و�لأ�سماك جيد�ً. يجب �أن ل يحتوي �للحم على �سو�ئل حمر�ء.
    غلي �لبي�س حتى ي�سبح �سلباً، و�لإمتناع عن �أكله نيئاً �أو م�سققاً.

    غلي �حلليب ما مل يكن من م�سدر �آمن. و�للنب قد يكون �أكرث �أماناً من �حلليب �لطازج.

�أر�سد �لأ�سر �إىل:
    حفظ �ملناطق �ملحيطة باملنزل خالية من �لف�سالت ومن بر�ز �حليو�نات.

    و�سع �لف�سالت يف وعاء زبالة مغلق، وتفريغه بانتظام بحيث ل يجذب �لذباب.
    �سع للحديقة �سماد� خمّمر� من بقايا �لطعام، وف�سالت �حلديقة، وبر�ز �حليو�نات، فعملية تخمري 

    �ل�سماد تقتل �جلر�ثيم يف �لرب�ز.

ل يكون �لغذ�ء و�ملاء �آمنني �إذ� �حتويا على �سّميات ومو�د كيماوية خطرة. و�حد �ل�سمّيات �ملعروف 
با�سم �أفالتوك�سني ِ)Aflatoxin( ينجم عن عفن �لفطريات �لذي ينمو على �حلبوب  و�لبقول. وتناول 

�لأفالتوك�سني قد يوؤدي بنا �إىل �أمر��س خطرية. �أن�سح �لأ�سر باأن حتول دون منو �لعفن بتجفيف �ملحا�سيل 
جيد� وتخزينها يف مكان جاف. حّذر �لنا�س من تناول �أطعمة متعفنة، �أو �إعطائها للحيو�نات ، وميكنهم 

�إ�سافتها �إىل �ل�سماد.
وميكن للمبيد�ت و�لكيماويات  �لزر�عية �ل�سارة �أن ت�سل �إىل �لغذ�ء �أو �ملاء ، و�أن ت�سبب �لت�سمم يف 

حالة:
    عدم ��ستعمال �لكيماويات بالطريقة �لو�جبة.

    ��ستعمال �لعبو�ت �لفارغة �لتي كانت حتوي مبيد�ت خلزن �لغذ�ء �أو �ملاء.
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�أر�سد �لنا�س �إىل :
    �لتقيد �لدقيق بالتعليمات ب�ساأن ��ستخد�م �لكيماويات.

    �حلزم يف حفظ �لكيماويات بعيد�ً عن �لأطفال.
    عدم و�سع �لطعام �أو �ملاء يف علب �سبق ��ستخد�مها للكيماويات.

    غ�سل �لأيدي بعد ��ستعمال �لكيماويات، وغ�سل �أية حما�سيل ) كالفو�كه مثال( �لتي �سبق ر�سها 
    بهذه �لكيماويات.

تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع  الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
       معرفة ماهي م�سادر ونوعية �إمد�د�ت �ملياه �مل�ستعملة يف �ملنزل؟ ماهي �ملمار�سات �ل�سحية �ملحلية 

       ول �سيما تلك �ملت�سلة بغ�سل �ليدين، و�لتخل�س من بر�ز �لبالغني و�لأطفال؟ كيف يتم تخزين 
       �لأغذية و�إعد�دها ؟ ماهي �لأغذية و�ملمار�سات غري �ل�سحية �لرئي�سية يف �ملنطقة ؟ ماذ� يعرف 
       �لنا�س عن كيفية حفظ �لغذ�ء و�ملاء ليبقيا �آمنني و�سليمني؟ كيف يتم ��ستخد�م �لكيماويات 

       �لزر�عية، و�لتعامل معها؟
       حتديد �لأولويات، وتقرير �أي هي �ملعلومات �لأكرث �أهمية لكي يتم تقا�سمها مع �جلماعات و�لأ�سر.
       تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها . مثاًل: �لن�ساء �أو غريهن ممن يعدون �لطعام ويجلبون 

       �ملاء.
       �ختيار طرق �لت�سال، مثاًل: �أحاديث �سحية، مناق�سات وجتارب تو�سيحية عملية )مثل غ�سل  

       �ليدين( ، وذلك مع جمموعات �ملجتمعات �ملحلية و�لعياد�ت و�ملنازل.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
)�ختارو� �سوؤ�ًل �أو �سوؤ�لني فقط حول �ملعلومات �لأكرث �أهمية �لتي حتتاج �إليها �لأ�سر.(

ما هي �أهمية �إعد�د �لغذ�ء ب�سورة �سحية؟
متى يجب �أن نغ�سل �أيدينا؟ كيف يجب �أن نغ�سلها وجنففها؟

ما هي �أهمية �لتخل�س من بر�ز �لبالغني و�لأطفال بطريقة �آمنة؟ كيف ميكننا �لقيام بذلك؟
هل �إن �ملياه �مل�ستخدمة حملياً �آمنة لل�سرب، و�إذ� كانت �لإجابة بالنفي، فلماذ�؟

هل �إن �حلليب �ملحلي �آمن؟ و�إذ� كانت �لإجابة بالنفي فلماذ�؟
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ملاذ� يتوجب علينا �أن نحول دون مالم�سة �للحوم و�لدو�جن و�لأ�سماك �لنيئة لالأطعمة �لأخرى؟ كيف 
ميكننا �لقيام بذلك؟

كيف يتوجب علينا تخزين �لأغذية �ملختلفة )مثل: �خل�سرو�ت، و�للحوم، و�لأطعمة �ملطبوخة(؟
كيف يتوجب علينا �أن نتعامل مع ف�سالت �لطعام؟

ماذ� يتوجب علينا �أن نفعل بالطعام �ملتعفن؟
4
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حتتاج �لبنات و�لن�ساء لأن ياأكلن جيد�ً طو�ل حياتهن، وخا�سة حني يخططن لإجناب طفل، �أو يف فرتة 
�حلمل و�لإر�ساع. و�إذ� تناولن �أغذية �سحية ومتو�زنة فاإنهن يكن �أكرث حظاً لأن:

    يحافظن على �سحتهن وحيويتهن.
    ينجنب �أطفاًل �أ�سحاء ي�ستطعن �إر�ساعهم جيد�ً.

تو�جه �ملر�أة خماطر �مل�ساعفات و�لولدة �ملتع�سرة �إذ� كانت تعاين من �سوء �لتغذية عند بدء �حلمل، �أو 
�أثنائه. كما يتعر�س طفلها لأن يكون قليل �لوزن )مثاًل �أقل من 2500 جم(. و�لأطفال ذوو �لوزن �لقليل 

عند �لولدة هم �أكرث عر�سة من �لأطفال �لأ�سحاء ملخاطر:
    �أن يكونو� �أبطاأ يف منوهم وتطورهم؛

    �لإ�سابة بالأمر��س �ملعدية و�ملوت . وكلما قل وزن �لطفل �لوليد كلما تز�يد خطر تعر�سه للموت؛
    تدين خمزون �جل�سم من �لعنا�سر �لغذ�ئية، وما قد ينجم عنه من ��سطر�بات مثل: فقر �لدم، ونق�س 

    فيتامني �أ )A( و�لزنك؛
    �لإ�سابة عند �لبلوغ باأمر��س �لقلب، و�رتفاع �سغط �لدم، و�لبد�نة �ملفرطة، و�ل�سكري.

    ومن �لأ�سباب �لأخرى لنق�س �لوزن عند �لولدة: �لولدة قبل �لأو�ن، �إ�سابة �لأم باملالريا �أو 
    باللتهابات �و �ألمر��س، و�إقد�م �لأم على �لتدخني وتناول عقاقري �سارة �أثناء �حلمل.

5
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الغذاء ورعاية الن�ضاء

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 5

ملاذا يتوجب على الن�ساء اأن تاأكلن جيدًا. 

الأمهات اللواتي يتغذين جيدًا هن اأكرث حظًا لإجناب اأطفال اأ�سحاء.

الأطفال ذو الوزن القليل عند الولدة هم اأكرث عر�سة
لأن يكون منوهم وتطورهم اأبطاأ من الأطفال الأ�سحاء.
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تغذية الن�ساء والبنات يف �سن اخل�سوبة / الإجناب 
حتتاج الن�ساء والبنات البالغات اإىل كثري من الأغذية الغنية باحلديد.

الحتياجات من العنا�سر الغذائية تزداد اأثناء احلمل والإر�ساع.

تزد�د �حتياجات �ملر�أة من �لطاقة ومعظم �لعنا�سر �لغذ�ئية يف فرتة �حلمل و�لإر�ساع. وترتفع 
�لحتياجات من �حلديد خالل �حلمل �إىل درجة ين�سح معها عادة باإعطاء مو�د تكميلية من �حلديد، 

مثل حبوب �حلديد/ وحم�س �لفوليك )�نظر �ملو�سوع 11، �سفحة108( 
تاأكدو� �أن �لن�ساء و�أقرباءهن يعرفون ما يلي:

    �إنه يتوجب على �لبنات و�لن�ساء يف �سن �لإجناب:
        �أن تاأكلن غذ�ء �سحياً ومتو�زناً )�نظر �ملو�سوع 3( �لذي يحتوي كثري�ً من �لأطعمة �لغنية باحلديد؛ 

        �أن يتناولن كثري�ً من �مل�سروبات �لنظيفة و�لآمنة؛ 
        �أن تاأكلن �مللح �مليود. فالن�ساء �للو�تي تفتقرن �إىل �ليود هن �أكرث عر�سة عند �حلمل ملخاطر �إجناب 

        طفل م�ساب ج�سدياً وعقلياً )�نظر �لق�سم جـ �سفحة24(
    �أن �لن�ساء و�لبنات �حلو�مل و�ملر�سعات يحتجن �إىل كمية �أكرب من �لغذ�ء )�نظر جدول 4 ملحق 2(. 

        �أنهن يحتجن يف هذه �حلالت نحو 280 كيلو �سعرة حر�رية �إ�سافية يومياً، وكمية �أكرب من 
        �لربوتني، و�لزنك، وفيتامني �أ )A(، وفيتامني جـ )C( ، وحام�س �لفوليك، وكثري�ً جد�ً من 

        �حلديد )مثاًل ما يعادل وجبة خفيفة مغذية �إ�سافية يومياً، �نظر �لأمثلة يف �ملو�سوع 3 �سفحة52(. 
        �إن تناول �لن�ساء كمية كافية من �لطعام و�لغذ�ء �جليد طو�ل فرتة حملهن، مبا يف ذلك �لأ�سهر 

        �لثالثة �لأوىل، هو ذو �أهمية خا�سة من �أجل �لنمو �جليد لأج�ساد �لأطفال و�أدمغتهم. ويجب �أن 
        تكت�سب �لن�ساء حو�يل 1كغ �سهرياً يف �لثلثني �لأول و�لثاين من �حلمل.

        وحتتاج �لن�ساء يف فرتة �لإر�ساع �ىل حو�يل 450 كيلو �سعرة حر�رية �إ�سافية يومياً، وكمية �أكرب كثري�ً 
        من �لربوتني، و�لزنك، وفيتامني �أ )A( وفيتامني جـ )C( وحم�س �لفوليك )مثاًل، ما يعادل 

        وجبة �سغرية �إ�سافية يومياً( . وميكنكم �أن تقرتحو� �أن تاأكل �لن�ساء كمية �أكرب يف كل وجبة، �أو �أن 
        تاأكلن عدة مر�ت، ورمبا �أن تتناولن عدد�ً �أكرب من �لوجبات �خلفيفة خالل �ليوم.

�نظر �جلدول 4 يف �مللحق 2. �إنه يقارن بني �لحتياجات �ليومية من �لطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية للن�ساء 
و�لرجال متو�سطي �حلجم.

فالن�ساء �للو�تي يف �سن �لإجناب، ول�سن حو�مل �أو مر�سعات، تكون �حتياجاتهن من �لطاقة و�لربوتني 
�أقل قلياًل منها يف �لرجال، ولكنهن يحتجن �إىل �سعف �لكمية من �حلديد )ب�سبب �لدورة �ل�سهرية(. 

وباملقارنة مع �لنظام �لغذ�ئي للرجل، فاإن غذ�ء �ملر�أة يجب �أن يوفر:
    كميات �أ�سغر قلياًل من �لأغذية �لأ�سا�سية، و�لبقول، و�لدهنيات.

    كميات مت�ساوية على �لأقل من �خل�سرو�ت و�لفو�كه.
    كميات �أكرب من �لأغذية �لغنية باحلديد )�للحوم، �ل�سو�قط �لد�خلية، و�لأ�سماك(.
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    يتوجب على �لن�ساء �أن تاأكلن جيد�ً بني كل حمل و�آخر لكي يعدن بناء خمزون �أج�سامهن من 
    �لعنا�سر �لغذ�ئية. 

عندما حتمل �ملر�أة ذ�ت �لوزن �لز�ئد، �أو �ملفرطة �لبد�نة، فيجب عليها �أن تاأكل وجبات �سحية عادية، 
ل �أن تتبع نظام حمية خا�س. �أر�سدوها �إىل كيفية �إنقا�س وزنها �ذ� كانت ما تز�ل ز�ئدة �لوزن بعد فرتة 

�لإر�ساع )�نظر �إىل  �ملربع 19 �ملو�سوع 11 �سفحة114(.
وقد حتتاج بع�س �لن�ساء يف �أحيان خا�سة مقادير تكميلية من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة، �إ�سافة �إىل 

�لوجبات �جليدة. وعلى �سبيل �ملثال، فقد حتتاج غالبية �لن�ساء �أقر��سا من �حلديد/ حم�س �لفوليك 
�أثناء فرتة �حلمل، و�لغذ�ء �جليد يجب �أن يوفر ما يكفي من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة �لأخرى، مبا فيها 

فيتامني �أ )A(. ويف كل �لأحو�ل، ففي حالت نق�س فيتامني �أ )A( يتوجب على �لن�ساء �أن يتلقني 
مكمالت �إ�سافية من هذ� �لفيتامني يف �أ�سرع وقت ممكن بعد �لولدة، وقبل �إنق�ساء �ستة ��سابيع من 

تاريخ �لولدة. �إن ذلك �سوف يوفر خمزوناً لال�ستخد�م �أثناء فرتة �لإر�ساع. ل تعطو� مقادير عالية من 
فيتامني �أ )A( لأية �مر�أة ميكن �أن تكون حامال، �إذ �إن هذ� قد يوؤذي �جلنني يف �ح�سائها.

ر�سم تو�سيحي )8(: حتتاج الن�ساء كميات اأكرب من الغذاء يف حالت احلمل والإر�ساع.
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�إذ� كانت �لن�ساء يف بع�س �ملناطق يحملن فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبةHIV+  حتققو� من �أن هوؤلء 
�لن�ساء يعرفن: 

    خماطر نقل �لفريو�س �إىل �أطفالهن �لذين مل يولدو� بعد، �أو �إىل �لأطفال �لر�سع، وكيفية 
    �لتقليل من هذه �ملخاطر )�نظر: �ملو�سوع 6، �سفحة71(.

    �أن �لتغذية �جليدة �ست�ساعدهن يف �حلفاظ على �سحتهن ملدة �أطول.

�إن �حلمل يف �سن �ملر�هقة هو م�سكلة غذ�ئية، �إىل جانب كونه م�سكلة �جتماعية، يف �أماكن عديدة. 
و�لأمهات �ملر�هقات عر�سة لالإ�سابة ب�سوء �لتغذية ولإجناب �أطفال يعانون �ي�سا من �سوء �لتغذئية:

    لأن �أج�سادهن يف طور �لنمو، مما يجعل �حتياجاتهن �لغذ�ئية خالل فرتة �حلمل مرتفعة جد�ً . وهن 
    �أكرث عر�سة للموت �أثناء �حلمل و�لولدة من �لن�ساء �لأكرب �سناً.

�لبنات يخ�سني �لعرت�ف باأنهن حو�مل، مما يوؤخر ح�سولهن على �لرعاية �لالزمة عند �لولدة. وت�سطر 
بع�س �لفتيات �إىل ترك �ملدر�سة �أو �لبيت، و�إعالة �أنف�سهن عن طريق �لبغاء يف �لغالب.

ميكننا �أن ن�ساعد يف حت�سني �سحة �لن�ساء وجتنيب �أطفالهن نق�س �لوزن �لولدي من خالل ت�سجيع 
�لتخطيط �لعائلي .�ن�سحو� �لأهل ب�سرورة:

    �نتظار �سنتني �أو ثالث �سنو�ت  على �لأقل بني كل حمل و�آخر.
    عدم �إجناب طفل حني تكون �ملر�أة �سغرية جد�ً يف �ل�سن ، )مثاًل، دون �لثامنة ع�سرة(، �أو متقدمة يف 

    �ل�سن.
    �نتظار �ستة �أ�سهر على �لأقل بني �نتهاء فرتة �لر�ساعة و�حلمل مرة �أخرى. �إن هذ� يعطي �لن�ساء وقتاً 
    لكي "ميالأن" خمزون �أج�سامهن من �لدهون، و�حلديد، و�لعنا�سر �لغذ�ئية �لأخرى، و�أن ي�سرتجعن 

    �سحتهن ثانية.
�إن �لقت�سار على �لإر�ساع ح�سر�ً )�نظر مو�سوع 6( هو �إحدى و�سائل منع �حلمل )بالرغم من �أنه 

لي�ست و�سيلة �آمنة متاماً(. �إن �ملر�أة قد ل تكون معر�سة للحمل:
    �إذ� كانت مل تعاود ثانية دور�تها �ل�سهرية، 
    �إذ� كان �سن �لطفل �أقل من �ستة �أ�سهر، 

    �إذ� كان �لطفل ير�سع ح�سر�ً من �لأم )ول ميلك �سيئاً �آخر ياأكله �أو ي�سربه �أو ميت�سه(.

تنظيم فوا�سل زمنية بني حمل واآخر ميكن اأن يح�سن �سحة الن�ساء والأطفال.

طريقة اأخرى مل�ساعدة الن�ساء والأجنة التي يحملن 

خماطر احلمل يف �سن املراهقة

الأمهات املراهقات هن اأكرث عر�سة ل�سوء التغذية، واإجنـاب 
اأطفـال نـاق�سي الوزن عنـد الولدة.
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حذرو� �لفتيات �ملر�هقات من خماطر �حلمل، وحتدثو� �إليهن عن �لطرق �ملختلفة ملنعه، وقدمو� لهن 
�لإر�ساد و�مل�سورة، بتعاطف، �إذ� ما حملن.

تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر قد حتتاجون اإىل:
       معرفة �لأغذية �لتي تتناولها �لن�ساء. ماذ� تاأكل �لن�ساء �حلو�مل ؟ ماذ� تاأكل �لن�ساء �ملر�سعات؟ ما 

       هي عاد�ت �لطعام و�ملحرمات لدى �لن�ساء خالل �لدورة �ل�سهرية، ولدى �حلو�مل و�ملر�سعات؟ 
       ما هي �أ�سكال �سوء �لتغذية �ملوجودة لدى �لن�ساء، وخا�سة �حلو�مل و�ملر�سعات؟ هل �حلمل يف 

       �سن �ملر�هقة ي�سكل م�سكلة؟ فيما �إذ� كانت �لبنات �ملر�هقات �حلو�مل م�سابات ب�سوء �لتغذية؟ كم 
       عدد �لأطفال حديثي �لولدة �لذين يعانون من نق�س �لوزن؟ ما هي �أ�سباب نق�س �لوزن �لولدي؟ 

       ما هي �أ�سباب نق�س �لوزن عند �لولدة يف �عتقاد �لنا�س؟ ما هي �لعو�ئق �أمام �لن�ساء للح�سول 
       على �أغذية �أف�سل؟ هل ��سطر�بات فقر �لدم و/ �أو نق�س فيتامني �أ )A( م�سكلة يف �ملنطقة؟ 

       حتديد �لأولويات: وتقرير �ملعلومات �لأكرث �أهمية لكي يتم تقا�سمها مع �لن�ساء و�أ�سرهن.
       تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها ،مثاًل :�لن�ساء و�لفتيات �ملر�هقات، �أزو�ج �لن�ساء 

       و�أقرباوؤهن �لآخرون، �أقرباء �لفتيات �ملر�هقات.
       �ختيار طرق �لت�سال ، مثاًل: مناق�سات، ن�سر�ت، جتارب تو�سيحية عملية حول �لأغذية �جليدة 

       للن�ساء، �ختبار�ت، م�سرحيات/ در�ما، و�أغاين.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
)�ختارو� ب�سعة �أ�سئلة فقط تت�سل باملعلومات �لأكرث �أهمية �لتي حتتاج �إليها �لن�ساء و�سركاوؤهن(.

ملاذ� حتتاج �لن�ساء و�لبنات �إىل غذ�ء جيد طو�ل �لوقت؟ هل حتتاج �لن�ساء �حلو�مل �إىل غذ�ء �إ�سايف؟ 
ملاذ�؟ وما هي �لأطعمة �جليدة للمر�أة �حلامل؟ هل حتتاج �لن�ساء �إىل حت�سني نظامهن �لغذ�ئي عندما 

يحملن؟ كيف ميكنهن �لقيام بذلك؟
هل هناك عاد�ت وحمرمات متنع �لن�ساء من تناول �أطعمة غنية بالعنا�سر �لغذ�ئية، )مثاًل �لبي�س 

و�لأ�سماك(؟ 

1

2

3

4
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هل لدى �لن�ساء �ملر�سعات �حتياجات غذ�ئية خا�سة، ما هي؟ هل هن بحاجة �إىل حت�سني �أنظمتهن 
�لغذ�ئية يف فرت�ت �لإر�ساع؟ كيف ميكنهن �لقيام بذلك؟

هل يعاين بع�س �لأطفال من نق�س �لوزن عند �لولدة؟ هل لهذ� �لأمر �أهمية؟ ماذ� ميكننا �أن نفعل 
لتح�سني وزن �لأطفال حديثي �لولدة؟ 

هل ت�سكل حالت �حلمل لدى �ملر�هقات م�سكلة يف �ملنطقة؟ كيف ن�ستطيع م�ساعدة هوؤلء �لفتيات؟
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تغذية الأطفال الر�ضع ما بني 
الولدة اىل �ضن 6 اأ�ضهر

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 6

�إن كيفية م�ساعدة �لأم علي تغذية �أطفالها �لر�سع تتوقف على: فيما �إذ� كانت �لأم ل حتمل فريو�س 
نق�س �ملناعة �ملكت�سبة -HIV  �أو كان و�سعها غري معروف �إز�ء هذ� �لفريو�س ، �أو كانت حتمل فريو�س 

نق�س �ملناعة �ملكت�سبةHIV+ ويتم  حالياً �إجر�ء �لكثري من �لأبحاث حول تغذية �لر�سع �لذين حتمل 
�أمهاتهن فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة ) HIV+(. و�لإر�ساد�ت �لتي يت�سمنها هذ� �ملو�سوع تدور حول 

تو�سيات علماء �لتغذية بهذ� �خل�سو�س،  )�نظر منظمة �ل�سحة �لعاملية WHO منظمة �لأمم �ملتحدة 
وتغذية  �ملكت�سبة  �ملناعة  نق�س  للطفولة يون�سيف UNICEF/ UNFPA/,UNAIDS003(2 "فريو�س 

�لطفل �لر�سيع" مدرج يف ملحق 3(.

�أر�سدو� �لأم �إىل �أن تر�سع وليدها حليب �لثدي ح�سر�ً حتى �سن �ل�ستة �أ�سهر)180 يوماً(.
    يحتوي حليب �لأم علي �لعنا�سر �لغذ�ئية �لكاملة �لتي يحتاجها �لر�سيع لالأ�سهر �ل�ستة �لأوىل من 

    حياته، وهو يوفر ما يكفي من  �ملاء حتى يف �لطق�س �حلار، كما �أنه م�سدر �ملاء �لأكرث �أمناً.
    �لقت�سار على ر�ساعة �لثدي يقلل من خماطر �لإ�سهال و�لأمر��س �لأخرى. �إن �إعطاء �أية �أغذية �أو 

    م�سروبات �أخرى يزيد من خماطر �لإ�سهال.
    �لقت�سار على حليب �لثدي يعني �أن �لأم ل تكون معر�سة للحمل على �لأرجح.

�لقت�سار على ر�ساعة حليب �لثدي يكون عندما يح�سل �لر�سيع على حليب �لثدي فقط �إما من 
�لأم، �أو من مر�سعة، �أو من �حلليب �مل�ستخرج من ثدي، دون �أية �سو�ئل �أو �أطعمة �أخرى، با�ستثناء 

قطر�ت �أو �أ�سربة حتتوي على �لفيتامينات، و�ملكمالت �ملعدنية �أو �لأدوية.

مربع 10: القت�سار على ر�ساعة حليب الثدي

اإذا كانت الأم غري م�سابة بفريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة )HIV-( اأو كان 
و�سعها بهذا اخل�سو�ش جمهول 

يجب اأن يتناول معظم الأطفال الر�سع حليب الثدي فقط ملدة �ستة اأ�سهر.
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حليب الثدي يوفر كل الغذاء واملاء اللذين يحتاج اإليهما الأطفال الر�سع.

تت�سمن طرق ت�سجيع �لقت�سار على حليب �لثدي:
    م�ساعدة �لوليد على بدء �لر�ساعة خالل �ساعة و�حدة من �لولدة.  يجب �أن تكون �لأم و�لطفل 

    متالم�سني ج�سدياً مبا�سرة �إثر �لولدة.
    �أ�سرحو� يف حال �ل�سرورة، ملاذ� ي�سكل �للباأ )�لإفر�ز �لأول من حليب �لأم �إثر �لولدة( غذ�ء 

    �أ�سا�سياً لالأطفال حديثي �لولدة. وهو يحتوي على مقادير مرتفعة من فيتامني �أ)A(، وعنا�سر م�سادة 
    لاللتهابات حتمي �لأطفال حديثي �لولدة من �لأمر��س. و�إعطاء �للباأ هو مبثابة تزويد ج�سم �لطفل 

    باجلرعة �لأوىل من �ملناعة. و�إذ� كان لدى �لأ�سرة �عتقاد خاطئ ب�ساأن �للباأ )مثاًل: �إنه قذر( ف�ساعدوها 
    على �أن تدرك �أنه �آمن، وي�سكل �لغذ�ء �لأمثل لطفلها.

ر�سم تو�سيحي )9(: الو�سعية
ال�سحيحة لالإر�ساع

ج�ســم الر�سيـع موجــه نحــو الأم، 
الذقـن تالم�ش ثديها، الفم مفتـــوح
على و�سعـه، ال�سفتــان بارزتــان اإىل
اخلــارج، اجلـزء الأكبـر مـن حلمـة 
الثــدي يعلــو فـم الر�سيــع. ميتـ�ش
الر�سيــع احلليب بر�سعـــات بطيئـة

وعميقة، وميكن �سماع �سوت الطفل 
وهو يبتلع.
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اللباأ هو اأكرث الأغذية اأمنًا لالأطفال حديثي الولدة.

    تاأكدو� �أن �لطفل ير�سع ب�سورة جيدة )�نظر ر�سم 9(. ��سرحو� يف حال �ل�سرورة، ملاذ� يتوجب �أن متتنع 
    �لأ�سر عن �إعطاء �لر�سيع �أي طعام �أو �سر�ب �آخر )مبا يف ذلك �لأ�سربة �لتقليدية(.

    �أر�سدو� �لأم �إىل �أن تقوم بالإر�ساع "ح�سب �لطلب" عندما يرغب �لطفل بالر�ساعة، وما بني 8 – 
    10 مر�ت خالل 24 �ساعة، و�أن ترتك �لطفل ير�سع طاملا هو �أو هي يريد�ن ذلك ، لياًل ونهار�ً.

    تعاملو� بطريقة فورية مع م�ساكل �لإر�ساع : تقرح �حللمتني، ت�سخم �لثديني، �لقالع، )بثور يف فم 
    �لطفل(. 

    علمو� �لأم كيفية �إفر�غ حليبها �أو حفظه يف حال �أن كانت بعيدة عن طفلها لأكرث من ثالث �ساعات.
    �أحيلو� �لأم �إىل وحدة �إر�ساد �لإر�ساع يف حال وجودها.

�أر�سدو� �لأ�سر �أي�ساً �إىل �أن �لأمهات �ملر�سعات يحتجن �إىل
    غذ�ء �إ�سايف )ما يعادل وجبة �سغرية �إ�سافية يومياً( .�إنهن يحتجن ب�سورة خا�سة �إىل مزيد من �للحوم 

    و�لطيور �لدو�جن و�ل�سو�قط و�لأ�سماك، ومزيٍد من �خل�سرو�ت و�لفو�كه.
    ما يكفي من �ل�سو�ئل لتجنب �لعط�س.

    مزيد من �لر�حة �إن �أمكن.
تاأكدو� �أن �لأمهات يعرفن �أن فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة لدى �لإن�سان )HIV ( ميكن �أن ينتقل �إىل 

�أطفالهن من خالل حليب �لثدي، وكيف ميكن جتنب �إ�سابتهم به.

ويف فرتة حمل �لأم:
    ��سرحو� لها خماطر �نتقال �لفريو�س �إىل طفلها من خالل حليب �لثدي.

    ��سرحو� وناق�سو� خماطر ومنافع �لقت�سار على �لر�ساعة �لطبيعية و�لتغذية �لبديلة، وخماطر �لتغذية 
بحليب �لثدي جنباً �إىل جنب �أطعمة �أخرى  )�نظر مربع 11 ، �أدناه  (.

�لتغذية �لبديلة تعني تغذية �لطفل �لذي ل يتناول حليب �لثدي بو��سطة نظام غذ�ئي يوفر جميع 
�لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي يحتاجها �لطفل. ويجب �أن ي�سكل ذلك خالل �لأ�سهر �ل�ستة �لأوىل بدياًل 

منا�سباً حلليب �لثدي، مثل: تركيبات جتارية �أو منزلية �ل�سنع.

+HIV اإذا كانت الأم حتمل فريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة

ا�سرحوا لالأمهات اللواتي يحملن فريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة ولأزواجهن، 
وقبل اأن يولد الطفل، خماطر ومنافع الر�ساعة والتغذية البديلة
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القت�سار علي ر�ساعة الثدي
    وهو يعطي �ملناعة �سد �لأمر��س �لأخرى، و�مل�سدر �لأمثل للعنا�سر �لغذ�ئية و�ملاء �لآمن، ويقلل 

    من خماطر �حلمل.
    هناك خطر �نتقال فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV �إىل �لر�سيع، ولكن هذ� �خلطر يتناق�س :

        �إذ� كانت ل تعطي �لأم �أي غذ�ء �أو �سر�ب �آخر.
        لي�س لدى �لأم حلمتان متقرحتان، �أو ملتهبتان، �أو مل تكن �لأم م�سابة مبر�س �لإيدز )نق�س 

        �ملناعة �ملكت�سبة(. 
        لي�س لدى �لطفل �لر�سيع �لتهابات �أو بثور يف �لفم.

التغذية البديلة
    نتفادى خطر �نتقال فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة  HIV �إىل �لطفل �لر�سيع.

    هناك خطر كبري لالإ�سابة بالإ�سهال و�أمر��س �أخرى، �إذ� كانت �لأ�سرة تفتقر �إىل �ملو�رد ل�سر�ء 
    و�إعد�د �أغذية حليبية بديلة ب�سورة �آمنة و�سحيحة.

    هناك خطر قيام من يتوىل رعاية �لطفل �لر�سيع باإعد�د �لغذ�ء ب�سورة غري �سحيحة )مثاًل: 
    �لتمديد �لز�ئد( بحيث ي�ساب �لر�سيع ب�سوء �لتغذية.

    هناك �حتمال ظهور �سمات عدم �لتغذية عن طريق �لثدي ومعرفة �لآخرين بكون �لأم م�سابة 
.)HIV(  بفريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة    

�أن �لأغذية �لبديلة يجب �أن تعطى فقط حيث ميكن �أن تكون مقبولة، وذ�ت جدوى، وميكن حتمل 
تكاليفها ، ومغذية و�آمنة.

التغذية بحليب الثدي وبدائله يف اآن واحد
    هناك خطر �أكرب يف نقل فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )HIV( �إىل �لطفل �لر�سيع منه يف 

    حال �لقت�سار على ر�ساعة �لثدي.
    هناك خطر �لإ�سابة باأمر��س �أخرى وب�سوء �لتغذية �إذ� مل يتم �إعد�د بد�ئل حليب �لثدي ب�سورة 

    �آمنة و�سحيحة.

مربع 11: خماطر ومنافع الطرق املختلفة لتغذية الأطفال الر�سع

عندما تقرر �لأم �لتي حتمل فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )HIV+(  كيف �ستغذي  طفلها �لر�سيع، 
قدمو� لها �مل�ساندة و�مل�سورة . ويف حال مو�فقة �لأم، حاولو� �أن تتحدثو� �إىل �أقربائها )مثاًل: زوجها، 

�ل�سركاء و/�أو �لأم( بحيث ميكنهم �أي�ساً م�ساندتها وم�ساعدتها. 
�إذ� قررت �لأم �أن تر�سع طفلها:

    �أر�سدوها بقوة �إىل �أن  تبد�أ عملية �لقت�سار على ر�ساعة �لثدي مبا�سرة بعد �لولدة، و�أن ل يعطي 
    �لطفل �أي طعام �أو �سر�ب �آخر. �أر�سدوها �إىل �أن تقت�سر  تغذية �لر�سيع علي ر�ساعة �لثدي �لطبيعية 

    يف �لأ�سهر �لأوىل وحتى �سن  �ستة �أ�سهر. وحني ترغب يف وقف ر�ساعة �لثدي، فمن �لو�جب �أن 
    تفعل ذلك عندما يكون يف و�سع �لأ�سرة �أن تعطي �أغذية بديلة �أخرى.
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يجب �أن تتوقف �لأمهات �للو�تي يحملن فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )HIV+( عن �إر�ساع 
�ملولود يف مدة �أق�سر من �ملعتاد )مثاًل: يجب �أل تتجاوز فرتة �لنتقال من �لقت�سار على ر�ساعة 

�لثدي �إىل �لتغذية �لبديلة مدة �أ�سبوعني �أو �أقل( . و�ل�سبب يف ذلك �أن �لطفل يكون يف فرتة 
�لنتقال معر�ساً خلطر �أكرب لالإ�سابة مبر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة. ومع ذلك، فاإن وقف �لر�ساعة 

�لطبيعية عن طريق �لثدي خالل فرتة ق�سرية يزيد خماطر �سعوبات معينة مثل: �لتهاب �لثديني، 
وخر�جات �لثدي، و�عرت��سات �لأ�سرة، كما قد ي�ساب �لأطفال �لر�سع بالكتئاب ويفقدون �سهيتهم.

ومن �أجل م�ساعدة �لأمهات و�لأطفال �لر�سع خالل فرتة �لنتقال، ميكن للعاملني يف جمال 
�ل�سحة:

    �أن يو�سحو� لالأم كيفية تفريغ حليب �لثدي ثم ت�سخينه )�لت�سخني يدمر فريو�س مر�س نق�س 
    �ملناعة �ملكت�سبة )HIV( .�إن هذ� يقلل من خماطر �حتقان �لثديني لدى �لأم، ويتيح للطفل 

    �لر�سيع �أن ي�ستمر يف تلقي حليب �لثدي يف �لوقت �لذي يبد�أ فيه �لتعود على مذ�ق �لأغذية 
    �لبديلة وتناول �لغذ�ء عن طريق �لفنجان. ولكي تتم معاجلة حليب �لثدي عن طريق �لت�سخني، 

    �سعو� �حلليب يف وعاء �سغري و�سخنوه حتى �لغليان، ثم �سعو� �لوعاء يف �إناء من �ملاء �لبارد 
    بحيث يربد �حلليب ب�سرعة.

    �أن يقدمو� �لإر�ساد لالأم )و�أقربائها �إن �أمكن( ب�ساأن �لأغذية �لبديلة �ملنا�سبة وكيفية �إعد�دها. 
    ويجب �أن يتلقى �لأطفال �لر�سع �لذين تقل �أعمارهم عن �ستة �أ�سهر بد�ئل حليب �لثدي فقط 
    )م�سنوعة منزلياً �أو مركبة جتارياً لالأطفال �لر�سع( ، �أو حليب ثدي مت ت�سخينه. كما يتوجب �أن 

    يتناولو� بعد ذلك �أغذية تكميلية )�نظر مو�سوع 7(.
    �أن يخربو� �لأم �أن تعطي طفلها �لر�سيع مزيد�ً من �لهتمام و�حلب، و�أن تعطيه بنف�سها �أغذية 

    بديلة �أو حليباً م�ستخرجاً متت معاجلته بالت�سخني.
    �أن ير�سدو� �لأم �أن تلجاأ �إىل �لرعاية �ل�سحية فور�ً يف حال �إن كان لديها �أية عالئم للتهاب 

    �لثدي و/�أو تقرح �حللمة. 
    �أن يو�سحو� لالأقرباء )�إذ� كان ذلك منا�سبا( ،�أ�سباب �لتوقف عن �لإر�ساع قبل �ملدة �ملعتادة يف 

    حال �أن قررت �لأم �أل تر�سع.

مربع 12: وقف القت�سار على الر�ساعة الطبيعية لالأمهات اللواتي يحملن فريو�ش مر�ش نق�ش املناعة املكت�سبة.

    خذو� وقتاً كافياً ل�سرح خماطر �لتغذية بحليب �لأم  جنبا �إىل جنب مع �أغذية �أخرى.
    قدمو� لها �مل�سورة حول كيفية �لقت�سار على ر�ساعة �لثدي )�نظر �أعاله(. 

    �أر�سدوها �إىل �أن تلجاأ فور�ً �إىل �لرعاية �ل�سحية �إذ� كانت تعاين من تقرح �حللمتني، �أو �حتقان �لثديني، 
    �أو كان طفلها يعاين من �لقالع )بثور( �أو �للتهابات يف �لفم.

    ت�ساورو� معها م�سبقاً حول كيفية وقف �لر�ساعة عن طريق �لثدي، �إذ يتوجب �أن يتم ذلك يف �سن 
    مبكرة، وخالل فرتة زمنية �أق�سر من �ملعتاد. وحتتاج �لأم لأن تخطط لهذ� �لتغيري )�نظر مربع 12(.

    قومو� بوزن �لطفل مرة كل �سهر على �لأقل ملر�قبة منوه/ منوها.
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واإذا قررت الأم األ تر�سع
    �أن ير�سدو� �لأم ) �أو غريها من �لقائمني على �لرعاية( �إىل عدم �إعطاء حليب �لثدي )�إل �إذ� كان 

    حليباً مفرغاً من �لثدي ومعاجلاً بالت�سخني(، و�أن يوؤكدو� على خماطر �إعطاء حليب �لثدي �إىل جانب 
    �أطعمة �أخرى يف �آن و�حد.

    �أن يتاأكدو� من �أن �لأ�سرة متتلك �ملو�رد و�ملهار�ت �لالزمة لإعد�د و�إعطاء �أغذية بديلة.
    �أن يو�سحو� لالأم كيفية �إعد�د �لأغذية، و�لإطعام يف فنجان، �أو يوؤكدو� على �حلاجة �إىل �لعناية 

    �ل�سحية �جليدة، و�إىل متديد �حلليب بطريقة �سحيحة، و�أن ي�سرحو� خماطر ��ستعمال قارورة )مثاًل 
    ل�سعوبة تنظيفها مما يزيد خطر �لإ�سهال(.

    �أن ير�قبو� كيفية �إعد�د �لأم للغذ�ء، وكيفية �إعطائه للطفل وت�سحيح �أية �أخطاء. حاولو� �أن تقومو� 
    بذلك يف منزلها �خلا�س م�ستخدمني نف�س جتهيز�تها.

    �سجعو� �لأم �أن تطعم �لطفل �لر�سيع بنف�سها، و�أن تكرث من �حت�سانه �أو �حت�سانها بقدر �لإمكان.
    �أن يتحدثو� �إذ� كان ذلك منا�سباً، �إىل �أقرباء �لأم )مثاًل زوجها �أو �أمها( وي�سرحو� ما ميكنهم �لقيام به 

    مل�ساندتها وم�ساعدتها.
    �طلبو� من �لأ�سرة �أن تاأخذ �لطفل �لر�سيع �إىل �لعاملني يف جمال �ل�سحة يف حال وجود �أية م�ساكل 

    غذ�ئية �أو �سحية.

    يجب �لقيام بوزن �لأطفال �لر�سع ما بني �لولدة �ىل �سن 6 �أ�سهر مرة و�حدة يف �ل�سهر على �لأقل. 
    �سجلو� �لأوز�ن يف لوحة �لنمو وحتققو� من �أن �لأم، �أو �لقائمني على �لرعاية، يتفهمون �خلط �لبياين 

    للنمو )�نظر مو�سوع 11 �سفحة109( . ويكت�سب هذ� �لإجر�ء �أهمية خا�سة لأطفال �لأمهات �للو�تي 
    يحملن فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة �لإيجابي.

    قدمو� �لإر�ساد و�مل�ساندة �ل�سروريني ب�ساأن �لتغذية و�لرعاية )�نظر مو�سوع 11( ومتى يتوجب �لبدء 
    بالأغذية �لتكميلية )�ملو�سوع 7(.

    �عطو� مقادير �إ�سافية مكملة من فيتامني �أ )A( ح�سب �لإر�ساد�ت �لطبية �و �لقو�عد �لوطنية 
    �ل�سائدة.

مراقبة وزن الطفل الر�سيع
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تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
       معرفة كيف تتم تغذية �لأطفال �لر�سع ما بني �سن  �لولدة حتى عمر �ستة �أ�سهر فيما �إذ� كانت 

       �لأمهات تقت�سرن على ر�ساعة �لثدي. و�إذ� كان هذ� هو �لو�قع، فاإىل متى؟ و�إذ� مل يكن ذلك هو 
       �لو�قع، فما هي �لأغذية، و�ملياه و�لأ�سربة �لأخرى، �لتي يتم �إعطاوؤها؟ ما هي �لعو�ئق �أمام �لقت�سار 

       على �لر�ساعة �لطبيعية ملدة �ستة �أ�سهر؟ كيف تقوم �لن�ساء �للو�تي يحملن فريو�س نق�س �ملناعة 
       �ملكت�سبة بتغذية �أطفالهن، وما هي معرفتهن مبخاطر ومنافع طرق �لتغذية �ملختلفة؟ من يقرر كيفية 

       تغذية �لأطفال �لر�سع وما هي �لإر�ساد�ت و�ملو�رد �لتي حتتاج �إليها �لأمهات �للو�تي يقررن �لتوقف 
       عن ر�ساعة  �لثدي؟ ما هي بد�ئل حليب �لثدي �ملتوفرة حملياً، وما هي �أ�سعارها؟ ماذ� تفعل �لن�ساء 

       �ملر�سعات �إذ� كانت لديهن م�ساكل يف �لإر�ساع �لطبيعي، مثل تقرحات �حللمتني، �أو �حتقان 
       �لثديني، �أو �إذ� كان �أطفالهن �لر�سع يعانون من �لقالع )بثور يف �لفم(.

       حتديد �لأولويات: تقرير ما هي �ملعلومات �لأكرث �أهمية لكي يتم تقا�سمها. وهذ� قد يتوقف على: 
       فيما �إذ� كنتم تتعاملون مع جمموعات من �لأمهات �أو �لأقرباء ، �أو مع �أمهات منفرد�ت يحملن 
       فريو�س  نق�س �ملناعة �ملكت�سبة ، �أو مع �أمهات ل يحملن فريو�س �ملر�س، �أو �أمهات حالتهن غري 

       معروفة بهذ� �خل�سو�س، �أو مع قابالت تقليديات.
       تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها، مثاًل: �لأمهات ، �لأ�سخا�س �لآخرون �لذين يتولون 

       �لرعاية مثل �لأقرباء و�ل�سركاء و�لقابالت �لتقليديات �ذ� كن ذلك منا�سبا.
       �ختيار طرق �لت�سال، مثاًل: م�سور�ت فردية ومناق�سات جماعية يف عياد�ت ما قبل وما بعد 

       �لولدة، ويف مر�كز رعاية �لأمومة، وعياد�ت �لأطفال �سغار �ل�سن؛ جتارب تو�سيحية عملية حول 
       و�سعية �لإر�ساع، �لتغذية �لبديلة وحليب �لثدي �مل�ستخرج �ملعالج بالت�سخني.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
�ختارو� ب�سعة �أ�سئلة فقط تت�سل باملعلومات �لتي حتتاجها �لأ�سر �أكرث من غريها.

ما هي �لر�ساعة �حل�سرية عن طريق �لثدي؟ ملاذ� نو�سي بالر�ساعة عن طريق �لثدي؟
ملاذ� ي�سكل �للباأ غذ�ء ممتاز�ً لالأطفال حديثي �لولدة؟ هل نعطي �أطفالنا �للباأ، ويف حال �لنفي، فلماذ�؟

هل يحتاج �لأطفال �لر�سع �إىل كمية �إ�سافية من �ملاء؟
ما هي �لأطعمة و�لأ�سربة �لأخرى، غري حليب �لثدي، �لتي نعطيها �أحياناً لالأطفال �لر�سع، ملاذ�؟ هل 

ميكننا �لتوقف عن �لقيام بذلك؟ ماذ� يجب �أن تفعل �لن�ساء �للو�تي يعانني من تقرح �حللمتني �أو 
�حتقان �لثديني؟

هل حتتاج �لأمهات �ملر�سعات �ىل غذ�ء �إ�سايف؟ ما هي �لأغذية �ملفيدة للن�ساء �ملر�سعات؟

2

1

3

4
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�أو�سحو� �أن �خلطر ميكن �أن يكون �أقل �إذ� �قت�سرت تغذية �لر�سيع على حليب �لثدي.
ما هي خماطر �لتغذية �لبديلة؟ �أو�سحو� خماطر ومنافع �لقت�سار على ر�ساعة �لثدي، و�لتغذية �لبديلة. 

��سرحو� خماطر �إعطاء حليب �لثدي وبد�ئله يف �آن و�حد.
كيف ميكن �ن جنعل حليب �لثدي �آمناً خالل �لفرتة �لتي تقوم فيها �لأم بالنتقال من �لقت�سار 

على ر�ساعة �لثدي �إىل �لتغذية �لبديلة؟ ��سرحو� ملاذ� وكيف ميكن ��ستخر�ج حليب �لثدي ومعاجلته 
بالت�سخني.

يف حال اأن كانت التغذية البديلة تتم يف املنطقة:
ما هي بد�ئل حليب �لثدي �ملتوفرة و�مل�ستخدمة هنا؟ ما هي تكلفتها؟ هل تعرف �لأمهات كيفية 

�إعد�دها بطريقة �آمنة و�سحية؟ هل هي مقبولة جمتمعياً؟
ملاذ� ت�سكل �لتغذية با�ستخد�م �لقارورة �أ�سلوباً خطر�ً؟ هل تعرف �لن�ساء كيفية �لتغذية با�ستخد�م 

�لفنجان؟
قومو� باإجر�ء جتربة تو�سيحية عملية حول �إعد�د و�إعطاء �لغذ�ء با�ستخد�م بد�ئل ميكن لالأ�سر �ملحلية �أن 

تتحمل تكاليفها.
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ي�سرح �ملو�سوع 6، ملاذ� يحتاج معظم �لأطفال �لر�سع �إىل حليب �لثدي فقط لالأ�سهر �ل�ستة �لأوىل من 
حياتهم. يجب �أن يبد�أ معظم �لأطفال �لر�سع يف تناول �لأغذية �لتكميلية حني يبلغون �ستة �أ�سهر لأن 

يف هذه �ل�سن:
    ل ميكن �أن يوفر حليب �لثدي وحده كل �لعنا�سر �لغذ�ئية �لالزمة للنمو.

    ي�ستطيع �لأطفال �أن ياأكلو� ويه�سمو� �لأغذية �لأخرى.

تغذية الأطفال ال�ضغار فوق 
�ضتة اأ�ضهر من العمر

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 7

تعني �لتغذية �لتكميلية �إعطاء �أغذية �أخرى، بالإ�سافة �إىل حليب �لثدي �أو) بد�ئله(.
يف �ل�سابق كان �لتعبري �مل�ستعمل هو )�لفطام(، ولكن كان هناك �لتبا�س حول معنى هذه �لكلمة. 
كان بع�س �لنا�س يعتقدون �أن �لفطام يعني "وقف ر�ساعة �لثدي"، بينما كان �آخرون يعتقدون �أنه 

"�لفرتة �لتي ينتقل فيها �لطفل �لر�سيع من �لقت�سار على حليب �لثدي �إىل �لقت�سار على �أغذية 
�لأ�سرة" . �إن "غذ�ء �لفطام" قد يعني �لأطعمة �لتي تعطى عندما يتوقف �لر�سيع عن ر�ساعة 

�لثدي، �أو خالل �لنتقال من ر�ساعة �لثدي �إىل �أغذية �لأ�سرة.
�إن �ل�ستخد�م �مل�ستمر لتعبري "�لتغذية �لتكميلية"، يجب �أن يتجنب هذ� �للب�س، و�أن يوؤكد �أن 
�لتغذية �ملقرتحة لالأطفال �لذين يتجاوز �سنهم �ستة �أ�سهر هي: �لر�ساعة �لطبيعية �مل�ستمرة عن 

طريق �لثدي، بالإ�سافة �إىل �أغذية تكميلية.

املربع 13 : التغذية التكميلية

اأبداأوا الأغذية التكميلية عندما يبلغ الطفل الر�سيع �ستة اأ�سهر من العمر

متى نبداأ التغذية التكميلية



يجب اأن ير�سع معظم الأطفال من حليب الثدي ملدة �سنتني واأكرث من ذلك اإن اأمكن

اأعدوا الأغذية التكميلية بطريقة �سحية- حافظوا على نظافتها 

ا�ستعمل اأغذية متنوعة يف وجبات الأطفال

يناق�س �ملو�سوع 7 ما هي �لأغذية �لتي يتوجب �إعطاوؤها لالأطفال فوق �سن �ستة �أ�سهر. ويجب �أن 
تتو��سل ر�ساعة �لثدي كلما رغب �لطفل �إىل �أن يبلغ عامني من �لعمر �أو �أكرث من ذلك. )�إل �إذ� كانت 

�لأم حتمل فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV+ �نظر �أدناه وكذلك �ملو�سوع 6(. وفيما ياأخذ �لأطفال يف 
�لنمو، فاإنهم ي�سبحون بحاجة �إىل كميات �أكرب من �لأغذية �لتكميلية ل�سد �لفجوة بني �لعنا�سر �لغذ�ئية 

�لتي يوفرها حليب �لثدي، وبني �حتياجات �لأطفال من �لعنا�سر �لغذ�ئية.

�أر�سدو� �لأهل �أن يبد�أو� باإعطاء 1 – 2 ملعقة �ساي من �لأطعمة ن�سف �ل�سلبة، مثل �لع�سيدة و�لبطاطا 
�مل�سحوقة، و�أن ي�سيفو� �أطعمة �أخرى لإعد�د وجبات تكميلية جيدة )�نظر �أدناه(. وحني يبلغ �لأطفال 

ثمانية �أ�سهر من �لعمر، فاإنهم يحبون �أي�ساً )�لأطعمة �ل�سبيهة بالإ�سبع(، �لتي ميكنهم �لإم�ساك بها 
باأنف�سهم، مثل �خلبز �لهندي و�ملوز. وحني يبلغون �سنة و�حدة من �لعمر، فاإن معظم �لأطفال ي�ستطعيون 

تناول وجبات عائلية منا�سبة ووجبات خفيفة.

�أر�سدو� �لأهل �أن يعدو� وجبات توفر:
    ت�سكيلة متنوعة من �لأغذية )�نظر مو�سوع 3(.

    �أغذية غنية بالدهون لزيادة خمزون �لطاقة.
.)C( وجـ )A( فو�كه وخ�سار طازجة، ول �سيما تلك �لغنية بفيتامني �أ    

    �لبي�س، و�أغذية م�ستقات �حلليب و�لأغذية من ��سل حيو�ين �لغنية باحلديد )�للحوم، �ل�سو�قط 
    �لد�خلية، �لطيور �لد�جنة، �لأ�سماك(، وذلك باملقد�ر �ملنا�سب يومياً �أو كلما �أمكن.

ماذا نعطي ومتى

�إن �لأغذية �لتكميلية �جليدة: 
    هي غنية بالطاقة، و�لربوتني، و�لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة، وخا�سة �حلديد، كما �أنها لي�ست مالأى باملاء 

    )مثاًل، ع�سائد كثيفة وغري رقيقة(.
    هي �سهلة �لأكل و�له�سم.

    ميكن �إعد�دها و�إطعامها ب�سورة �سحية.
ة.     ل حتتوي على عظام �أو قطع �سلبة ميكن �أن ت�سبب �لغ�سّ

    ل حتوي كمية ز�ئدة من �لبهار�ت و�مللح. �لإكثار من �مللح �سار بالأطفال.
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الع�سائد امل�سنوعة من الدقيق النابت اأو املخمر
يحتاج �لأطفال �ل�سغار �إىل �أغذية غنية بالطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية لأن معدتهم �سغرية �حلجم، ول 

ي�ستطيعون �أن ياأكلو� كميات كبرية يف كل وجبة. و�لع�سيدة هي �أكرث �أطعمة �لأطفال �ل�سغار �نت�سار�ً، 
ولكن حمتوياتها من �لطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية تكون غالباً �أقل من �أن تفي باحتياجاتهم كما يجب 
. ويرجع ذلك �إىل حمتويات �لأغذية �لأ�سا�سية �لغنية بالن�ساء، مثل �لذرة، و�لقمح، و�لرز و�لذرة 
�ل�سكرية، وبع�س �أنوع �لبطاطا. وميت�س دقيق هذه �لأطعمة �لكثري  من �ملاء �أثناء طبخها، مما يجعلها 

ثخينة وكثيفة. و�إذ� ما �أ�سيف �ملاء �إىل �لع�سيدة جلعلها �أقل كثافة و�سهلة �لأكل بالن�سبة لالأطفال، فاإن 
حمتو�ها من �لطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية �سينخف�س �أكرث فاأكرث. و�سوف يحتاج �لأطفال يف هذه �حلالة �إىل 

تناول كميات كبرية من مثل هذه �لع�سيدة �ملخففة لكي ميكنهم �حل�سول على �حتياجاتهم من �لعنا�سر 
�لغذ�ئية. ولكن �سغر حجم معدتهم يجعل من �ل�سعب عليهم ��ستهالك مثل هذه �لكميات.

وباإمكاننا �أن جنعل �لع�سائد �أكرث غنى بالطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية، مع �حلفاظ على �سهولة تناولها عن 
طريق:

    �أن ن�سيف �إىل �لع�سيدة �أطعمة غنية بالطاقة )مثل: �لزيت و�لزبدة و�ل�سمن(، وبالعنا�سر �لغذ�ئية 
    )مثل دقيق �لعد�س �و �لفول �ل�سود�ين وبقول �أخرى، �أو بذور عباد �ل�سم�س(.

    �أن نعد ع�سائد حتوي دقيق حبوب نابت �أو خممر )�نظر مربع 14 �س83( �إن �لع�سائد �مل�سنوعة من 
    دقيق �حلبوب �ملنبت و�ملخمر، ل يغلظ قو�مها بقدر �لع�سائد �لعادية، وميكن �إعد�دها مع كمية �أقل من 

    �ملاء مما يجعلها �أ�سغر حجماً وحتتوي على كثافة �أكرب من �لطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية.

يحتاج �لأطفال �ل�سغار �إىل وجبات خفيفة �أي�سا. وفيما يلي �أمثلة عن وجبات خفيفة جيدة لالأطفال.

�سع د�ئرة حول �لوجبات �مل�ستخدمة حملياً، و�أ�سف  غريها �إىل �لقائمة:
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ومن �مليز�ت �لأخرى لهذه �لأنو�ع من دقيق �حلبوب �لنابتة:
    �أن �حلديد مُيت�س فيها ب�سورة �أف�سل مما يف �لدقيق �لعادي )غري �لنابت وغري �ملخمر(؛

    �إن �لع�سائد �مل�سنوعة من �لدقيق �ملخمر هي �أ�سهل ه�سماً و�أكرث �أمناً، لأن �جلر�ثيم ل ميكنها �أن تنمو 
    ب�سهولة يف �لع�سيدة �ملخمرة.

كيف ن�سنع الدقيق النابت

      نفزر وننظف �حلبوب.
      ننقعها يف �ملاء ملدة يوم و�حد.

      جنففها قليال ون�سعها يف كي�س �أو وعاء مغّطى.
      نخزنها يف مكان مظلم ود�فئ ملدة يومني �أو ثالثة �إىل �أن تنبت �حلبوب.

      جنفف �حلبوب �لنابتة يف �ل�سم�س.
      نطحن �لدقيق وننخله.

كيف ن�سنع الدقيق املخمر

هناك عدة طرق ل�سناعة هذ� �لدقيق، و�إحدى هذه �لطرق:
      نطحن �حلبوب لت�سبح دقيقاً 

      ننقع �لدقيق يف �ملاء )حو�يل ثالثة فناجني من �لدقيق و�سبعة فناجني من �ملاء(.
      نرتكها لتتخمر ملدة يومني �أو ثالثة.
      نطبخها حتى تتحول �إىل ع�سيدة.

و�سفات لع�سائد جيدة

ميكننا �أن ن�ستعمل �لدقيق �لنابت �أو �ملخمر لإعد�د ع�سائد جيدة . وتقرتح �لو�سفات �ملذكورة 
�أدناه ع�سائد غنية بالعنا�سر �لغذ�ئية وبالطاقة )متتمالءمتها من امل�صدر التايل: فاو، 2001 "حت�صني 

التغذية من خالل الب�صتنة املنزلية، برنامج تدريبي لإعداد العاملني امليدانيني يف اإفريقيا"، ومنظمة 
الر�صع". لالأطفال  الأ�رصية  لالأطعمة  التكميلية  ال�صحة العاملية WHO، 2000 "التغذية 

مربع 14: اإعداد دقيق خممر وع�سائد من احلبوب 
                  النابتة اأو املخمرة.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4



7

65

ع�سيدة خلطة احلبوب وال�سبانخ 

1/2  فنجان من دقيق �لذرة )نابت �أو خممر �أو عادي(.
1 ملعقة كبرية من دقيق �لفا�سولياء �و �حلم�س.

1/2  ملعقة �سغرية من �ل�سبانخ �ملقطع.
1/2 ملعقة كبرية من �لزيت �لنباتي.

نخلط دقيق �لذرة ودقيق �حلم�س �و �لفا�سولياء، نطبخه مع قليل من �ملاء )فنجان و�حد( حتى 
يتحول �إىل ع�سيدة ثخينة، ن�سيف �ل�سبانخ و�لزيت �لنباتي ونطبخها ملدة دقيقتني.

ع�سيدة احلبوب والبقول والبي�ش وال�سبانخ: )وجبة واحدة لطفل ر�سيع(

1/2 4 ملعقة كبرية من ع�سيدة ثخينة من �حلبوب )مثل �لذرة( م�سنوعة من دقيق نابت �أو خممر 
�أو عادي.

1 ملعقة كبرية من معجون �لفول �ل�سود�ين �أو دقيق �حلم�س.
1 بي�سة.

مقد�ر ملء �ليد من �ل�سبانخ �ملقطع.

ن�سيف �لفول �ل�سود�ين �إىل �لع�سيدة، ثم ن�سيف �لبي�سة �لنيئة و�ل�سبانخ ونطبخها لب�سع دقائق.
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�إن �أنو�ع دقيق �لبقول تفيد يف �إغناء دقيق �حلبوب �أو �خل�سرو�ت �لدرنية،�لذي ي�ستخدم يف �إعد�د طعام 
�لأطفال �لر�سع. ويبني مربع 15 خطوة، فخطوة، مر�حل ت�سنيع دقيق �لعد�س  و�لبازلء و�حلم�س.

لإعد�د دقيق �لبقول : ننظف �لبقول، ونفرز �حلبوب �ملتعفنة �أو �أية مو�د �أخرى غري مرغوب فيها، 
ثم نقوم غالباً بتحمي�س �لبقول �أو طحنها �أو �سحقها، كما ننخل �لدقيق للتخل�س من �لقطع �لكبرية 

�ملتبقية.
كيف ن�سنع دقيق �لعد�س

      نغ�سل �لعد�س �ملجرو�س باملاء ثم جنففه
      نحم�س �لعد�س

      ن�سحقه �أو نطحنه
      ننخل �لدقيق

كيف ن�سنع دقيق �لبازيالء
      نفرز وننظف �لبازيالء.

      ننقعها يف �ملاء ملدة دقيقتني �أو ثالثة ثم جنففها .
      نغطيها بغطاء من قما�س نظيف ونرتكها ملدة �ستة �أيام.

      نحم�سها .
      نطحنها �أو ن�سحقها حتى تتحول �إىل دقيق.

      ننخل �لدقيق.

كيف ن�سنع دقيق �حلم�س
      نفرز حبوب �حلم�س ول نغ�سلها.

      نغلي �ملاء
      ن�سع حبوب �حلم�س يف �ملاء �ملغلي ونرتكها تغلي، ملدة ع�سر دقائق، ثم جنففها.

      نق�سرها
      نحم�سها ثانية

      نطحنها �أو ن�سحقها
      ننخل �لدقيق

مربع 15: اإعداد دقيق البقول
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�إن �لعدد �ملنا�سب لوجبات �لتغذية يتوقف على كثافة �لطاقة يف �لأغذية �ملحلية، و�ملقادير �لتي 
ن�ستعملها يف كل وجبة. ونظر�ً �إىل �أن معدة �لأطفال �سغرية �حلجم، فاإن عليهم �أن يتناولو� وجبات �أكرث، 
�إىل جانب زيادة عدد �لوجبات مع تقدم منوهم. �إن �لأغذية �لتكميلية �لتي يجب �أن تعطى لطفل ر�سيع 

يتمتع ب�سحة جيدة وينال تغذية كافية هي كما يلي:
    2 – 3 وجبات يومياً لالأعمار ما بني 6 –8 �أ�سهر.

    3 –4 وجبات يومياً لالأعمار ما بني 9 – 24 �سهر�ً.
    ي�ساف �إىل ذلك وجبة �أو وجبتان جيدتان )�نظر �س82( تعطى/ تعطيان يومياً، )ح�سبما نرغب(، بعد 

    �سن �ستة �أ�سهر.

يت�سف �لأطفال �ل�سغار غالباً بالبطء يف تناول �لطعام وقلة �لرتتيب ، كما ي�سهل ت�ستت �نتباههم. وهم 
يتناولون قدر�ً �أكرب من �لطعام حني ي�سرف �لأهل على �أوقات وجباتهم، وي�سجعونهم علي �لأكل مبحبة 

وحيوية )�نظر �لر�سم �لتو�سيحي رقم 10 �سفحة88(. ي�سبح لهذ� �لأمر �أهمية خا�سة حني يبد�أ �لأطفال 
يف تناول �لأغذية �لتكميلية، وحتى �سن �لثالث �سنو�ت.

�قرتحو� على �لأمهات، و�لقيمني على �لرعاية:
    �أن يجل�سو� مع �لأطفال وي�سجعونهم على �لأكل عن طريق �لتحدث �إليهم وتبيان مدى جودة �لطعام.

    �أن يجعلو� �أوقات �لوجبات �أوقاتاً �سعيدة.
    �أن يطعمو� �لأطفال �ل�سغار مع بقية �لأ�سرة، ولكن مع �إعطائهم �أطباقهم ومالعقهم �خلا�سة، للتاأكد 

    من �أنهم يح�سلون على ن�سيبهم من �لطعام، وياأكلونه.
    �أن يعطو� �لأطفال ماأكولت ميكنهم �لإم�ساك بها �إذ� �أر�دو� تناول �لطعام باأنف�سهم، و�أن يو�سحو� لهم 
    �أن ل يقلقو� ب�ساأن �لفو�سى يف �لأكل، �سريطة �أن يتحققو� من �أن �لطعام يدخل فم �لطفل يف �لنهاية.
    �أن ميزجو� �ملاأكولت مع بع�سها �لبع�س، �إذ� ما كان �لطفل ينتقي وياأكل �لأطعمة �ملف�سلة لديه فقط.

    �أن ل ي�ستعجلو� �لأطفال، فالطفل قد ياأكل قلياًل ويلهو قلياًل، ثم يعاود �لأكل جمدد�ً.
    �أن يتاأكدو� �أن �لطفل ل يعاين من �لعط�س لأن �لأطفال ياأكلون �أقل يف حالة �لعط�س. ولكن يتوجب 

    �أي�ساً �أل ميالأو� معدة �لطفل بكثري من �ل�سو�ئل قبل �لوجبة و�أثناءها.
    �أن يحاولو� �إطعام �لأطفال حاملا ي�سعرون باجلوع، و�أن ل ينتظرو� حتى ياأخذو� يف �لبكاء طلباً للطعام.

كم مرة نطعم الطفل الر�سيع

ت�سجيع الأطفال ال�سغار على تناول الطعام

نقوم باإطعام الأطفال ال�سغار مرات متعددة.

�سجعوا الأطفال ال�سغار على تناول الطعام.
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    �أن ل يطعمو� �لأطفال عندما يكونون يف حالة تعب �أو نعا�س؛
    �أن يجعلو� �أوقات �لوجبات �أوقاتاً م�سوقة للتعلم، مثل تعليم �أ�سماء �لأطعمة.   

    وحتى �لأطفال �لأ�سحاء مييلون �إىل �ملناكفة �أحياناً عند تناول �لطعام.
حتققو� من �أن �لطفل لي�س مري�ساً �أو يعاين من �سوء �لتغذية �أو تعي�ساً، ثم �أر�سدو� �لأ�سر �إىل:

    �أن تعطي �لطفل �هتماماً �أكرب عندما ياأكل جيد�ً، و�هتماماً �أقل عندما يحاول �أن يجذب �لنتباه عن 
    طريق رف�س �لطعام.

    �أن تقوم مبالعبة �لطفل �لذي ل يبدي �هتماماً بالأكل لإقناعه باأن يتناول مزيد�ً من �لطعام.
    �أن تتجنب �إرغام �لطفل على تناول �لطعام لأن هذ� يزيد �ل�سغط وينق�س �ل�سهية �أكرث فاأكرث.

ملزيد من �ملعلومات عن �لتغذية �لتكميلية، �نظر، منظمة �ل�سحة �لعاملية، 2000 "�لتغذية �لتكميلية": 
�لأغذية �لأ�سرية لالأطفال �لر�سع )مدرجة يف �مللحق 3(.

ر�سم تو�سيحي )10(: ت�سجيع الطفل بحيوية على الأكل.
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يزد�د خطر �نتقال فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )HIV( يف حال كان �لطفل يتناول �أطعمة �أخرى 
�إىل جانب حليب �لثدي. ولهذ� يتوجب على �ملر�أة �ملر�سعة �لتي حتمل فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة 

)HIV+( �أن تقت�سر على ر�ساعة �لثدي لب�سعة �أ�سهر. وحني ترغب يف �لتوقف عن ذلك فعليها:
    �أن تفعل ذلك يف مدة �أق�سر كثري�ً من �لأمهات �للو�تي ليحملن فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )�نظر 

    مربع 12، �سفحة75(
    �أن تعطي �أغذية تكميلية منا�سبة. وحني يتجاوز �لطفل �سن �ل�ستة �أ�سهر، فاإن هذه �لوجبات ميكن �أن 
    تكون ماأكولت �أ�سرية مغذية، مبا يف ذلك �أكرب قدر ممكن من �ملاأكولت �لتي تاأتي من �أ�سل حيو�ين 

    )مثل: �حلليب و�لأغذية �مل�سنوعة منه، �لبي�س، �للحوم، �ل�سو�قط، �لطيور �لد�جنة، و�لأ�سماك(.

ي�ستطيع معظم �لأطفال �لذين بلغو� ثالث �سنو�ت من �لعمر �أن يقوتو� �أنف�سهم. ولكن يتوجب على 
�لأ�سر �أن تو��سل مر�قبة وت�سجيع �لأطفال يف �أوقات �لوجبات، ول �سيما �إذ� كانو� مر�سى. �أعطو� 

وجبات عائلية حتوي ت�سكيلة متنوعة من �لأغذية �ملختلفة )�نظر �ملو�سوع 3(، �سريطة �أن ل تكون كثرية 
�لبهار�ت، �أو �ل�سكريات ،�أو �مللوحة. �عطو� ثالث وجبات كبرية ووجبة خفيفة �أو وجبتني يومياً. ويف 

�حلالت �لتي تاأكل فيها �لأ�سر من �إناء و�حد، يكون من �مل�ستح�سن �إعطاء �لأطفال �ل�سغار طبقهم �أو 
�لطا�س �خلا�س بهم �خلا�سني، بحيث يح�سلون على ن�سيبهم �لعادل من �لطعام.

اأطفال الأمهات اللواتي يحملن فريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة
)انظر أيضاً املوضوع 6، صفحة71(

الأطفال الذين جتاوزوا �سن الثالث �سنوات

تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر، قد تكونون بحاجة اإىل:
      معرفة متى يبد�أ �لأطفال عادة يف تناول �لأغذية �لتكميلية؟ ما هي �لأغذية �لتي تعطى يف �لأعمار 

      �ملختلفة؟ كيف يتم �إعد�د �لأغذية؟ )�لنظافة �ل�سحية ومتا�سك �لقو�م(. ما هو عدد �ملر�ت �لتي 
      يعطى فيها �لأكل لالأطفال يف �لأعمار �ملختلفة، ومن يطعمهم، و�أين وكيف؟ متى تبد�أ �لأمهات 
      �للو�تي يحملن فريو�س مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة يف �لتغذية �لتكميلية؟ ما هي �لعو�ئق �أمام 

      تغذية �أف�سل لالأطفال �ل�سغار؟ )هناك يف �لغالب عو�ئق متعددة تتعلق مباهية �لأغذية �لتي ياأكلها 
      �لأطفال، وكيفية �إطعامهم(. ما هي �لعو�ئق �لأكرث �أهمية؟ ما هي �لعو�ئق �لتي يتوجب علينا 

      �لتخل�س منها �أوًل؟ ما هي م�ساكل تغذية �لأطفال �ل�سغار يف ر�أي �لأ�سر؟ )مثل: �سغوط �لوقت 
      بالن�سبة لالأمهات(.

1



       حتديد �لأولويات، وتقرير ما هي �ملعلومات �لأكرث �أهمية �لتي يجب تقا�سمها مع �ملجموعات �أو 
       �لأ�سر �ملنفردة.

       حتديد �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها، مثاًل: �لأمهات و�لقائمون على رعاية �لأطفال 
       �ل�سغار، �أقرباء �آخرون يقومون باإطعام �لأطفال ويوؤثرون يف �ملمار�سات �لغذ�ئية )مثاًل: �لأباء( �أو 

       ميكنهم م�ساعدة �لأمهات، و�لعاملون يف مركز رعاية �لطفل و�حل�سانات.

       �ختيار طرف �لت�سال، مثاًل: مناق�سات مع �جلماعات �لن�سائية وعياد�ت �لأطفال �ل�سغار؛ جتارب 
       تو�سيحية عملية حول �لوجبات �لتكميلية و�لوجبات �خلفيفة، وكيفية �إعطائها.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
)�ختارو� ب�سعة �أ�سئلة فقط تت�سل باملعلومات �ملهمة �لتي حتتاج  �إليها �لأ�سر �أكرث من غريها(.

متى يجب �أن يبد�أ معظم �لأطفال يف تناول �أطعمة �إىل جانب حليب �لثدي؟
ما هي �لأغذية �جليدة لالأطفال ما بني �سن 6 – 8 �أ�سهر؟ 

كم عدد �ملر�ت �لتي يتوجب علينا �أن نطعم فيها �لأطفال ما بني �سن 6 –8 �أ�سهر؟ و�سن 9 – 11 
�سهر�ً؟

هل نعطي �لأطفال �ل�سغار وجبات خفيفة؟ ماذ� نعطي؟ هل هناك وجبات خفيفة �أخرى حملية 
مفيدة لالأطفال �ل�سغار؟ هل ن�ستعمل �لدقيق �لنابت �أو �ملخمر ل�سنع �لع�سائد؟ ملاذ� ت�سكل �لع�سائد 

�مل�سنوعة من �لدقيق �لنابت و�ملخمر �أغذية جيدة لالأطفال �ل�سغار؟
هل ن�سجع �لأطفال بحيوية على �لأكل؟ ناق�سو� من يطعم �لطفل، و�أين يتم �إطعامه، وما هي �لأدو�ت 

�مل�ستخدمة. قومو� باإجر�ء جتربة تو�سيحية عملية حول كيفية �إطعام �لطفل �ل�سغري.
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يحتاج �لأطفال و�ل�سبان و�ل�سابات �لذين هم يف �سن �لدر��سة، ك�سائر �أفر�د �لأ�سرة، لأن يتناولو� �أغذية 
�سحية ومتو�زنة. ومن �لأهمية ب�سورة خا�سة �أن تاأكل �لبنات جيد�ً، لكي ي�سبحن عندما ي�سلن �ىل 

�سن �لبلوغ، يف و�سع غذ�ئي جيد ميكنهن من �إجناب �أطفال �أ�سحاء.
ويبني �جلدول 4 يف �مللحق 2 �لحتياجات �لغذ�ئية لالأطفال �لأكرب �سناً. لحظو�:

    �أن �لحتياجات �إىل معظم �لعنا�سر �لغذ�ئية تزد�د حني ي�سل �لنا�سوؤون �سن �لبلوغ لأنهم ينمون 
    ب�سرعة كبرية، ويكت�سبون يف �لغالب ن�سف �لوزن �لنهائي لأج�سامهم يف فرتة �ملر�هقة )10 – 18 
    �سنة( . ويتطلب �لأولد �ملر�هقون، ب�سورة خا�سة ، �حتياجات عالية من �لطاقة، وهذ� ما يجعلهم 

    ي�سعرون باجلوع يف معظم �لأوقات، مما يدفعهم لأن ياأكلو� كميات كبرية من �لطعام.
    �إن �حتياجات �لبنات �إىل �حلديد تت�ساعف حني يبلغن �سن �لدورة �ل�سهرية. وحتتاج �لبنات و�لن�ساء 

    با�ستمر�ر طيلة �ل�سنو�ت �لتي تلي ذلك، وحتى �نقطاع �حلي�س، �إىل كميات من �حلديد �أكرب كثري�ً 
    من حاجة �لأولد و�لرجال )�نظر مو�سوع 5 �سفحة65(.

    �إن �لبنات �ملر�هقات يتطلنب يف حال �حلمل �حتياجات غذ�ئية �أكرب. ومتكن تلبية هذه �لحتياجات 
    باإعطاء وجبات �أ�سا�سية وخفيفة �أكرب، �أو �أكرث تو�تر�ً، مع �ختيار �أطعمة خا�سة ذ�ت حمتوى غذ�ئي 

    عال، و�لتحقق من �سمول �لنظام �لغذ�ئي ت�سكيلة و��سعة من �لأغذية. 
كما �أن تر�فق �حلمل مع �لنمو يزيد كثري�ً من �حتياجات �حلديد بحيث ي�سبح من �مل�ستح�سن عادة 

�إعطاء مقادير تكميلية من �حلديد.
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تغذية الأطفال والنا�ضئني يف 
ال�ضن املدر�ضي

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 8

ملاذا يحتاج الأطفال الأكرب �سنًا اىل غذاء جيد؟

الحتياجات الغذائية تزداد خالل �سن املراهقة

يحتاج جميع الأطفال، وخا�سة البنات اإىل اأغذية غنية باحلديد
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ماذا يحدث اإذا مل يح�سل الأطفال على تغذية جيدة؟

تغذية الأطفال الأكرب �سنًا واملراهقني

الأطفال اجلياع ل ي�ستطيعون الدرا�سة ب�سكل جيد

يحتاج جميع الأطفال اإىل ثالث وجبات رئي�سية وبع�ش الوجبات اخلفيفة يوميًا.

�إن �لأطفال �لأكرب �سناً �لذين يعانون من �جلوع �أو يتبعون �أنظمة غذ�ئية غري متو�زنة، يكونون معر�سني 
لأن: 

    ينمو� ببطء.
    ميتلكو� طاقة �سعيفة على �للعب، �أو �لدر��سة، �أو �لقيام بعمل ج�سدي. 

    ي�سابو� بفقر �لدم، �أو نق�س فيتامني �أ )A( و�ليود )�نظر: ق�سم ج، �سفحة24، ومو�سوع11 
    �سفحة108(. 

ل ي�ستطيع �لأطفال �جلياع تركيز �نتباههم لفرتة طويلة، وبالتايل ل يح�سلون على �لنتائج �لو�جبة يف 
�ملدر�سة.

�إن زيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة بني �لأطفال و�ل�سباب هي �ي�سا م�سكلة �سحية وقد يعاين منها �سكان 
�ملدن �أكرث من �سكان �لأرياف. ويتعر�س �لأطفال، مثلهم مثل �لبالغني، ملخاطر زيادة �لوزن و�لبد�نة �إذ� 

ما تناولو� كميات كبرية من �لطعام، ول �سيما �لغذ�ء �لغني بالطاقة. )مثاًل: �ملاأكولت �لد�سمة و/�أو 
�ل�سكرية(، و�إذ� ما ��ستهلكو� كثري�ً من �مل�سروبات �لغازية، و�فتقرو� �إىل �لن�ساط �جل�سدي.

ميكنكم م�ساعدة �لأطفال �لأكرب �سناً و�ل�سباب يف منطقتكم على �أن يتغذو� جيد�ً �إذ� ��سديتم �لن�سح 
لالأهل باأن يعطوهم ثالث وجبات رئي�سية جيدة وب�سع وجبات خفيفة يومياً. ويجب �أن يح�سل �لأطفال 

على:
    فطور �ل�سباح. وهو وجبة مهمة دوماً ل�سيما �إذ� كان يتوجب على �لطفل �أن يذهب �إىل �ملدر�سة 

    �سري�ً على �لأقد�م، �أو �أن يعمل، و/�أو �إذ� كان ل ياأكل كمية كافية يف منت�سف �لنهار. و�أحد �أمثلة 
    فطور �ل�سباح �جليد هو �لطعام �لن�سوي )ع�سيدة، خبز، �أو حبوب مطبوخة( مع �حلليب، �ملارجرين، 

    زبدة �لفول �ل�سود�ين، و�لفو�كه.
    وجبة يف منت�سف �لنهار )�أنظر �لر�سم �لتو�سيحي 11(. ويجب �أن يحاول �لأهل �إعطاء �لأطفال 

    �أغذية متنوعة خمتلفة �إذ� ما كانو� ياأخذون طعاماً �إىل �ملدر�سة �أو �لعمل )مثاًل: خبز، وبي�سة، وبع�س 
    �لفو�كه(. و�إذ� كان �لأطفال ي�سرتون �لطعام من �لبائعني يف �ل�سو�رع �أو �لأك�ساك، فيجب �أن يعرفو� 

    �أية هي �لأطعمة �لتي ت�ستحق ثمنها على �أكمل وجه )�نظر: مو�سوع 2، �س47(. و�إذ� كانت �ملد�ر�س 
    �ملوجودة يف �ملنطقة توفر وجبات كبرية �أو خفيفة، فقد ترغبون يف �قرت�ح طرق جلعلها �أكرث ما تكون 

    غنى بالعنا�سر �لغذ�ئية، مثل زيادة جمموعة �لأغذية �مل�ستعملة . ويف حال وجود حديقة يف �ملدر�سة، 
    فقد ترغبون يف تقدمي �قرت�حات لزيادة تنوع �لأغذية �ملزروعة.

    وجبة يف وقت متاأخر من �لنهار. وقد تكون هذه �لوجبة �أكرب وجبات �ليوم للعديد من �لأطفال، مما 
    يوجب �أن تكون وجبة جيدة ومتنوعة. حتققو� من �أن �لأهل يدركون �أن �لأطفال يف طور �لنمو �ل�سريع 

    هم يف �لعادة �أطفال جياع، و�أنهم لي�سو� �سرهني �إذ� ما �أر�دو� �أن ياأكلو� كثري�ً.



يت�سمن �ملو�سوع 3 �أمثلة عن وجبات خفيفة منا�سبة لالأطفال �لأكرب �سناً. ويجب �أن يعلم �لأطفال �أن 
�حللويات و�مل�سروبات �لغازية و�مل�سا�سات:

    ميكن �أن ت�سبب تعفن �لأ�سنان.
    ميكن �أن توؤدي �إىل نظام غذ�ئي غري متو�زن �إذ� ما جرى تناولها بكميات كبرية،

    ل ت�ستحق �لثمن �لذي يدفع فيها.
ويتعاظم خطر تعفن �لأ�سنان عندما حتتوي �لأغذية على كميات كبرية من �ل�سكريات و�لن�سويات �لتي 
تلت�سق بالأ�سنان )مثاًل: حلويات/ �سكاكر، فو�كه جمففة( وعندما تكون ممار�سات �لنظافة �ل�سحية للفم 

�سعيفة )تنظيف �لأ�سنان بالفر�ساة معدوما ، �أو غري  كاف(.
كذلك قد تكون �لوجبات �ملاحلة، مثل رقائق �لبطاطا، ذ�ت قيمة منخف�سة لأنها تعطي �لقليل من 

�لعنا�سر �لغذ�ئية و�لكثري من �مللح، ف�ساًل عن كونها غالية �لثمن.
ويحتاج بع�س �لأطفال، ول�سيما �لبنات �ملر�هقات، لأن يعرفو� �أن �للجوء �إىل �حلمية ميكن �أن يكون 

خطر�ً. ومن �لأف�سل �أن يحافظو� على ر�ساقة قو�مهم و�سحتهم عن طريق تناول �أغذية جيدة، و�ملحافظة 
على حيويتهم �جل�سدية.
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ل ت�سجعوا ٍالوجبات اخلفيفة اإذا كانت دبقة اأوغنية بال�سكر، اأوماحلة

ر�سم تو�سيحي )11(: يحتاج اأطفال ال�سن املدر�سي اإىل وجبات جيدة يف منت�سف النهار.
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    �ر�سدو� �لأهل لأن ي�ستعملو� �مللح �مليود يف وجبات �لأ�سرة �إذ� كان متو�فر�.  فالنا�س �لذين يعانون 
    من نق�س �ليود ل ي�ستطيعون �لعمل �أو �لدر��سة ب�سكل جيد. و�لبنات �للو�تي يعانني من نق�س �ليود 
    يتعر�سن عند �حلمل �إىل خماطر �إجناب �أطفال م�سابني عقلياً وج�سدياً )�نظر: �لق�سم ج ، �سفحة24(.

    خل�سو� �لأطفال من �لديد�ن بانتظام، وخا�سة �لأطفال �لذين يعانون من كرثة �لديد�ن. طرد �لديد�ن 
    يح�سن �لنمو وي�ساعد على منع فقر �لدم.

    تاأكدو� �أن �لبنات و�لبنني يعرفون كيف يتجنبون �حلمل غري �ملرغوب فيه )�نظر مو�سوع 5( ، وكذلك 
    مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV/AIDS )�لذي يقود يف �لغالب �إىل �سوء �لتغذية(. و�إذ� ما 

    كان �لطفل �أو �ل�ساب م�سابا بهذ� �ملر�س فقدمو� له �لإر�ساد ب�ساأن �لتغذية. 
    )�نظر:مو�سوع10�س99(.

    علمو� �لأطفال �لتغذية �جليدة يف �ملد�ر�س و�لأندية.

طرق اأخرى لتح�سني تغذية الأطفال الأكرب �سنًا

تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
       معرفة ما هي �لوجبات �لرئي�سية و�خلفيفة �لتي ياأكلها �لأطفال �لأكرب �سناً و�ل�سباب يف �لبيت؟ ما 

       هي �لوجبات �لرئي�سية و�لوجبات �خلفيفة �لتي توفرها �ملدر�سة، و�مل�ستخدمون، و�لبائعون ؟ كم مرة 
       ياأكل �لأطفال؟

       ما هو �لطعام �لذي يتم  تناوله يف فطور �ل�سباح؟ ما هو عدد �لأطفال �لذين ل 
       يتناولون فطور �ل�سباح؟ ما هي �لعو�ئق �أمام تغذية �أف�سل لالأطفال �لأكرب �سناً )�ملال، 

       �ملعرفة، �لوقت، �لعاد�ت(؟ ما هي �مل�سكالت �لغذ�ئية لالأطفال �لأكرب �سناً و�ل�سباب؟ ما 
       هي �ملعرفة �لغذ�ئية �لتي ميتلكها �لأطفال �لأكرب �سناً، وما �لذي يريدون تعلمه؟ 

       حتديد �لأولويات، وتقرير ما هي �ملعلومات �لأكرث �أهمية �لتي يجب تقا�سمها مع �لأهل، و�لقائمني 
      على �لرعاية، و�لأطفال؛

      تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها. مثاًل: �لأمهات، �لآباء، قائمون �آخرون على �لرعاية، 
      �لأطفال �لأكرب �سناً و�ل�سباب، وموظفو �ملدر�سة و�أندية �ل�سباب؛

      �ختيار طرق �لت�سال، مثاًل: �أحاديث، مناق�سات، �ختبار�ت، مباريات وجتارب تو�سيحية عملية 
      حول �لوجبات �لرئي�سية و�خلفيفة �جليدة، وذلك يف �ملجتمعات �ملحلية، و�لجتماعات �جلماعية 
      لالأهل/ �ملدر�سني، و�ملد�ر�س، و�أندية �ل�سباب )�لتى ت�سم مثال �ملز�رعني �سغار �ل�سن(، و�لأندية 

     �ملقت�سرة على �لأطفال.

1

2

3

4
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اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
�ختارو� ب�سعة �أ�سئلة فقط تتعلق باملعلومات �لأكرث �أهمية �لتي حتتاج �إليها �لأ�سر و�لأطفال.

ماذ� يحتاج �لأطفال �لأكرب �سناً وجبات جيدة؟ ما �لذي يح�سل �إذ� مل ياأكل �لأطفال جيد�؟
هل لدى �لبنات و�لبنون �حتياجات خمتلفة من �لعنا�سر �لغذ�ئية و�لطعام يف �لأعمار �ملختلفة؟

كم مرة يجب �أن ياأكل �لأطفال �لأكرب �سناً؟
ملاذ� يحتاج �لأطفال �إىل فطور �ل�سباح؟ هل يتناول �لأطفال �لأكرب �سناً عادة فطور �ل�سباح؟ ماذ� 

ياأكلون؟ هل ميكننا حت�سني فطور �ل�سباح؟
هل يتناول �لأطفال طعاماً يف �ملدر�سة؟ هل ياأخذون طعاماً �إىل �ملدر�سة؟ هل ت�سكل هذه �ملاأكولت 

وجبات جيدة ومتنوعة رئي�سية كانت �م خفيفة؟ هل ميكننا حت�سني �لأطعمة �لتي ياأكلها �لأطفال خالل 
�ليوم؟

هل ينال �لأطفال وجبة جيدة يف �مل�ساء؟ هل يتوجب على �لأهل حت�سني هذه �لوجبات؟ و�إذ� كانت 
�لإجابة بالإيجاب، فكيف يتم ذلك؟

ما هي �لوجبات �خلفيفة و�لرئي�سية �لتي ي�سرتيها �لأطفال من �لبائعني؟ هل يعرفون �لوجبات �لتي 
ت�ستحق ثمنها، وتلك �لتي ل ت�ستحق ذلك؟
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تغذية الرجال وامل�ضنني

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 9

الرجال والتغذية
يحتاج الرجال اأي�سًا اإىل غذاء يومي �سحي ومتوازن

يحتاج �لرجال مثل كل �لأ�سخا�س �لآخرين، �إىل وجبات جيدة لكي يكونو� �أ�سحاء ون�سيطني. وعلى 
�أية حال، فاإن �لرجال هم عادة �أف�سل �أفر�د �لأ�سرة تغذية ل�سببني:

    �إنهم ميتلكون يف �أغلب �حلالت �سيطرة �أكرب علي �أمو�ل �لأ�سرة، وقد يتوقعون وينالون، تقليدياً، 
    �لن�سيب �لأكرب و�لأف�سل من �لوجبة. وعلى �سبيل �ملثال فاإنهم قد يح�سلون على ن�سيب من �للحم 

    �أكرب من ن�سيب �لن�ساء و�لأطفال.
    �إنهم ل يتطلبون �لحتياجات �لغذ�ئية �لإ�سافية �لتي تتطلبها �لن�ساء ب�سبب �حلي�س، و�حلمل، 

    و�لإر�ساع.
ويبني �جلدول 4 يف �مللحق2 ، �أن �حتياجات �لرجال من �لطاقة هي �أعلى من �حتياجات �لن�ساء، 

وخا�سة �إذ� كانو� يقومون بعمل ج�سدي �ساق. ولكن �لرجال يحتاجون لكمية من �حلديد �أقل مما حتتاج 
�إليه �لن�ساء و�لبنات يف �سن �خل�سوبة. ولهذ� فاإن حاجتهم �إىل �لأغذية �لغنية باحلديد )مثل �للحوم �أو 

�لكبد( هي �أقل من حاجة �لن�ساء. ومع ذلك، فاإن بع�س �لرجال معر�سون خلطر �سوء �لتغذية، وقد يعود 
ذلك �إىل �لأ�سباب �لتالية:

    �إنهم يعي�سون مبفردهم )مثاًل: �لعمال �ملهاجرون و�ملو�سميون(، وميتلكون �لقليل من �ملال.
    �أنهم ل يعرفون كيفية �لت�سوق و�لطبخ.
    �أنهم �آباء وحيدون يرعون عدة �أطفال.

    �إن �لأ�سرة فقرية جد�ً، �أو �أن هناك نق�ساً حاد�ً يف �لغذ�ء.
    �إن يكون �لرجل مري�ساً، �أو مدمناً على �لكحول �أو �ملخدر�ت.

�إن �لرجال �لذين يعي�سون لوحدهم، �أو يتولون مبفردهم رعاية �لأطفال، قد يحتاجون �إىل �لإر�ساد ب�ساأن 
كيفية �سر�ء �أغذية ذ�ت قيمة جيدة، )�نظر مو�سوع 2، �سفحة47( ،وكيفية �إعد�د وجبات جيدة )�نظر: 

مو�سوع 3(. وقد يحتاجون �إىل و�سفات لأطعمة �سهلة �لإعد�د، و�إىل �لإر�ساد حول �لنظافة �ل�سحية 
للغذ�ء. كذلك يحتاج �لرجال �لذين يحملون فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )HIV+ ( �إىل �مل�سورة 

ب�ساأن كيفية تناول غذ�ء جيد، ومنع نق�س �لوزن )مربع 19، �س114(.
�إن عدد�ً متز�يد�ً من �لرجال )و�لن�ساء( يحتاجون �إىل �لإر�ساد حول كيفية �حليلولة دون �لبد�نة �ملفرطة 

�أو كيفية نق�سان �لوزن. )�نظر: مربع 19، �س114(.
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الغذاء ورعاية امل�سنني

الغذاء اجليد ي�ساعد امل�سنني يف املحافظة على �سحتهم وحيويتهم ملدة اأطول.

قد تكون �سهية امل�سنني �سعيفة، ولهذا يحتاجون اإىل وجبات غنية بالعنا�سر الغذائية.

�إن �مل�سنني �لذين يتناولون غذ�ًء �سحياً ومتو�زناً يحافظون غالباً على �سحتهم وحيويتهم ملدة �أطول 
.و�حتياجات �لطاقة لدى �مل�سنني هي �أقل عادة منها لدى �لنا�س �لأ�سغر �سناً، �إل �أنهم يحتاجون على 

�لأقل �إىل نف�س �ملقادير من �لربوتني و�لعنا�سر �لغذ�ئية �ل�سغرية )�نظر: ملحق 2، جدول 4(.

مييل �لنا�س مع تقدمهم يف �ل�سن �إىل تناول كمية �أقل من �لطعام. ومن �لأهمية مبكان �أن يختار �مل�سنون 
�أطعمة مغذية لكي يتمكنو� من �حل�سول على ما يكفيهم من �لعنا�سر �لغذ�ئية، وذلك  يف مقد�ر �أقل 

من �لطعام.

ر�سم تو�سيحي )12(: م�ساعدة امل�سنني على اأن ياأكلوا جيدًا
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ل يتناول بع�س �مل�سنني كمية كافية من �لطعام في�سابون بالهز�ل وفقر �لدم، وذلك:
    لأنهم قد ل ميلكون �إل ب�سع �أ�سنان ولثة متقرحة، �أو لأنهم غري �سعد�ء ويعانون من �لوحدة �أو �ملر�س.

    لأنهم فقر�ء �أو معاقون ولي�س لديهم �أحد ي�ساعدهم على زر�عة �أو �سر�ء �أو �إعد�د �لطعام.
    لأنهم يعي�سون يف موؤ�س�سات تقدم وجبات فقرية.

    لأنهم يتولون رعاية عدد كبري من �لأحفاد مبقد�ر قليل من �ملال.
ويعاين بع�س �مل�سنني من زيادة �لوزن �أو �لبد�نة �ملفرطة لأنهم ل ي�ستطيعون ممار�سة حياة ن�سطة.

وميكن �أن يكون يف مقدور �مل�سنني �أن يح�سلو� على طعام �أف�سل وتغذية جيدة فيما �إذ�:
    ناق�سنا معهم كيف ميكن �إعد�د وجبات ي�سهل طبخها وتناولها، م�ستخدمني �أطعمة متنوعة غنية 

    بالعنا�سر �لغذ�ئية، وت�ستحق ثمنها. 
    �سجعناهم على �لقيام باأكرب قدر ممكن من �لتمارين �لريا�سية. فالتمارين حت�سن �ل�سهية وت�ساعد على 

    �إبقاء �لنا�س �أكرث �سحة و�سعادة، كما ت�ساعد يف منع زيادة �لوزن و�لبد�نة.
    �ساعدناهم على معاجلة لثتهم �ملتقرحة �أو �أية حالت �أخرى تقلل �ل�سهية.

    طلبنا من �لنا�س �لذين ير�سلون �أمو�ًل �إىل �أقربائهم �مل�سنني، �لذين يعي�سون مبفردهم، �أن يكلفو� �أحد�ً  
    مب�ساعدتهم على �سر�ء و�إعد�د وجبات جيدة يف حال �ل�سرورة.

    �سجعنا �لنا�س �لآخرين يف �ملجتمع �ملحلي على م�ساعدة �مل�سنني �ملحتاجني، �لذين يعانون �لوحدة، 
    يف زر�عة حد�ئق منزلية، و�لت�سوق، و�لطبخ.

    �سجعنا �أن�سطة �ملجتمعات �ملحلية �لتي تدر دخاًل، وتوفر للم�سنني �لفر�سة لأن يك�سبو� بع�س �ملال، 
    وي�سعرو� باأنهم مفيدون، وكذلك �لأن�سطة �لتي تدر ماًل ل�سر�ء �أطعمة مغذية لهم.

    �أر�سدنا �لأقرباء وم�سوؤويل �ملوؤ�س�سات �إىل كيفية تغذية �مل�سنني، مثاًل:
        باإعطاء وجبات �سغرية متعددة وجيدة �لتنوع لإثارة �ل�سهية �ل�سعيفة.

        �إعطاء �أغذية طرية يف حالة فقد�ن �لأ�سنان �أو تقرح �للثة.
        �إعد�د �لطعام بطريقة �سحية لتجنب �لإ�سهال و�للتهابات �لتي توقع �مل�سنني باأمر��س خطرية.



تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
       معرفة ماذ� ياأكل �لرجال و�أين؟ فيما �إذ� كانت �أية جمموعة من �لرجال معر�سة ملخاطر �سوء 

       �لتغذية، و�إذ� كانت كذلك، فما هي �لإر�ساد�ت �لتي حتتاج �إليها؟ وملاذ�؟ ماذ� ياأكل �مل�سنون؟ 
       حتديد �لأولويات، و�لتقرير ب�ساأن �ملعلومات �لأكرث �أهمية ليتم تقا�سمها مع �ملجموعات �أو �لأ�سر 

       �ملنفردة.
       تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها. مثاًل: �لرجال و�مل�سنون، �لنا�س �لذين يتولون �لطبخ 

       ورعاية �لرجال و�مل�سنني.
       �ختيار طرق �لت�سال. مثاًل: مناق�سات، و�سفات وجتارب تو�سيحية عملية يف �لطبخ، وذلك يف 

       �ملجتمعات �ملحلية، و�جتماعات جمموعات �ملز�رعني، ومنازل �مل�سنني.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
ملاذ� ينال معظم �لرجال تغذية جيدة؟ هل يعاين بع�س �لرجال من �سعف �لتغذية؟ و�إذ� كان هذ� هو 
�لو�قع. فلماذ�؟ ما هي �لإر�ساد�ت �لتي يحتاج �إليها �لرجال �لذين يعانون من �سوء �لتغذية، �أو �لذين 

يتولون تلبية �حتياجات �لأطفال مبفردهم؟ ما هي �أهمية �أن ياأكل �مل�سنون �أطعمة غنية بالعنا�سر �لغذ�ئية، 
و�أن يح�سلو� على �أغذية �سحية ومتو�زنة؟ هل يعاين بع�س �أقربائنا �مل�سنني من �سعف �لتغذية، و�إذ� كان 

هذ� هو �لو�قع، فلماذ�؟
كيف ميكننا حت�سني �لأنظمة �لغذ�ئية للم�سنني؟ كيف ي�ستطيع �مل�سنون م�ساعدة �أنف�سهم؟

كيف ن�ستطيع م�ساعدة �مل�سنني �لذين يتولون رعاية �أطفال كرث؟

2
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�إذ� مل ياأكل �لنا�س �ملر�سى ب�سكل كاف، فهم ي�ستخدمون دهون ج�سدهم يف �ملر�حل �لأوىل وع�سالتهم 
يف �ملر�حل �لأخرية للح�سول على �لطاقة و�ملو�د �لغذ�ئية. وهكذ� ينخف�س وزنهم وت�سبح تغذيتهم دون 

�مل�ستوى �ملفرو�س، وتنخف�س فاعلية جهاز �ملناعة �خلا�س بهم �أقل فاعلية، ويكونون �أقل قدرة على حماربة 
�لأمر��س. ويفقد �لنا�س �ملر�سى عادة، �أو ي�ستهلكون، كمية مياه �أكرث من �ملعتاد )مثاًل �أثناء �لإ�سهال �أو 

�حلر�رة �ملرتفعة(. وهم يحتاجون �إىل �لكثري من �مل�سروبات �لنظيفة، �لآمنة.

تغذية املر�ضى

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 10

ملاذا يحتاج املر�سى اإىل وجبات جيدة واىل الكثري من ال�سوائل 

الغذاء اجليد ي�ساعد على مكافحة الأمرا�ش

 ميكـن اأن ت�سبب الأمرا�ش �سـوء التغذيـة، و�سوء التغذية بدوره يجعل الأمرا�ش اأكرث �سوءًا.

يجب على �لنا�س �ملر�سى �أن ياأكلو� جيد�ً حتى لو مل يقومو� بن�ساط ج�سدي. �إنهم بحاجة �إىل مغذيات 
ليحافظو� على حياتهم، ويحاربو� �لأمر��س، ويعو�سو� �لعنا�سر�لغذ�ئية �لتي يفقدونها.

�إن �ملر�س يقلل �ل�سهية يف �أغلب �لأحيان، وهو يزيد �حلاجة �إىل بع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �إذ� ما:
    كانت �ملو�د �لغذ�ئية ل متت�س ب�سكل جيد يف �لأمعاء؛

    كان �جل�سم ميت�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �أ�سرع من �ملعتاد )مثاًل لرتميم جهاز �ملناعة(؛
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م�ساعدة املر�سى من الأطفال والبالغني على اأن ياأكلوا جيدًا.

تغذية النا�ش امل�سابني بالإ�سهال

82

10
اأطعموا النا�ش املر�سى عدة مرات واأعطوهم كميات كبرية من ال�سوائل.

النا�ش امل�سابون بالإ�سهال يحتاجون اإىل �سرب �سوائل اإ�سافية

�أر�سدو� �لأ�سر �إىل:
    �أن تقدم كميات قليلة من �لطعام بتو�تر �أكرث، خا�سة �إذ� كانت �سهية �ملري�س �سعيفة. غالباً ما يف�سل 
    �لإن�سان �ملري�س �ملاأكولت �خلفيفة )مثاًل: ع�سيدة، موز م�سحوق ، �أو �سورباء(، �أو ماأكولت حلوة. ل 

    يهم ما ياأكله �ملري�س لب�سعة �أيام �سريطة �أن ياأكل هو �أو هي مر�ر�ً.
    �أن تعطي �لإن�سان �ملري�س كثري�ً من �ل�سو�ئل كل 1 –2 �ساعة . مثاًل، ماء مغلي، ع�سري فاكهة 

    طازجة، ماء جوز �لهند، �ل�سود� باأنو�عها، �سورباء، ع�سيدة خمففة، �أو تعطيه حليبا مغلياً �أو لبناً �أو �ساياً 
    باحلليب، �إل �إذ� كان �ل�سخ�س م�ساباً بالإ�سهال، عندها ي�سبح �إختيار نوع �ل�سو�ئل ذو �أهمية ق�سوى.

    �أن تعد �لطعام و�ل�سر�ب بطريقة نظيفة و�آمنة )�أنظر �ملو�سوع 4( لتتفادي �لأمر��س �لتي يحملها 
    �لطعام.

�إذ� مر�س �لأ�سخا�س لأكرث من ب�سعة �أيام، فاإنهم يحتاجون �إىل �أنو�ع خمتلفة من �ملاأكولت  مل�ساعدتهم 
على �عادة تفعيل �أجهزة مناعتهم، وعلى جتنيبهم فقد�ن �لوزن )�أنظر �ملربع 16(. لهذ� يتوجب على 
�لأ�سر �أن تعطي وجبات �سغرية ومتكررة حتتوي على جمموعة من �لأغذية  )�نظر �ملو�سوع 3(. �إن 

�إ�سافة قليل من �لأطعمة �لغنية بالدهون �أو �ل�سكر �ىل �لوجبات �لعادية هي طريقة �سهلة لزيادة �لطاقة 
دون �أن ت�سبح �لوجبة كبرية جد�ً و�سخمة؛ كما �أن تاأمني �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة يتم باإ�سافة بع�س 

�نو�ع �لفاكهة و�خل�سر�و�ت �ىل �لوجبات.
�إذ� مر�س طفل �سغري ير�سع من �لثدي، فعلى �لأم �أن تر�سعه �أكرث. وقد يكون حليب �لثدي هو �لطعام 
و�ل�سر�ب �لوحيدين �لذي يرغب فيهما �لطفل. �أن�سحو� �لأم �أن تفرغ حليبها وتطعمه للطفل من فنجان 

�سغري �أو ملعقة، �إذ� كان �لطفل مري�ساً لدرجة متنعه من �لمت�سا�س.
ويف �ملناطق �لتي يعترب نق�س فيتامني �أ )Aِ( م�سكلة، فاإن �لأطفال �مل�سابني باحل�سبة و�لإ�سهال و�لتهابات 

�جلهاز �لتنف�سي �أو �سوء �لتغذية ي�ستفيدون من تناول مقد�ر �إ�سايف من فيتامني �أ )A( . وعلى �أية حال، 
فعندما نعطي هذه �ملكمالت ، يتوجب على �لعاملني يف حقل �ل�سحة �لرتكيز على �حلاجة �إىل �لأغذية 

�لغنية بفيتامني �أ )A( �أي�ساً.

�إن �لأطفال و�لبالغني �مل�سابني بالإ�سهال و/�أو �لتقيوؤ، يخ�سرون �لكثري من �ملاء، ولذلك فعليهم �أن 
ر من  ي�سربو� بكرثة حتى يتجنبو� �جلفاف. �إن �مل�سروبات �ملنا�سبة هي:  حملول �جلفاف �لذي يح�سّ
مظاريف حتتوي �أمالح �جلفاف )من �لعيادة �أو �ل�سيدلية(، �أو �أنو�ع من �ل�سو�ئل م�سنوعة يف �ملنزل 

حتتوي  كميات طبيعية من �لأمالح، مثل �ل�سورباء �أو ماء �لأرز.



تغذية النا�ش يف فرتة النقاهة
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اأعطوا طعامًا اإ�سافيا يف فرتة النقاهة

يجوع �لنا�س �أكرث من �لعادة خالل فرتة �لنقاهة ، وي�ستطيعون �أن ياأكلو� مقد�ر�ً �أكرب من �لطعام  
و�أن ي�سرتدو� وزنهم �لناق�س ب�سرعة. كما ي�ستطيع �لأطفال �أن ينمو� مبعدل �أ�سرع من �لطبيعي )منو�ً 
��ستلحاقياً(. قد ي�ستهلك �لنا�س �ملر�سى خمزونهم من فيتامني �أ )A(، و�حلديد و�لعنا�سر �لغذ�ئية 

�لدقيقة �لأخرى. لذلك فهم يحتاجون �إىل �أغذية متنوعة غنية بالعنا�سر �لغذ�ئية ليمالأو� خمزونهم مرة 
ثانية. ي�ستطيع �لنا�س �أن ياأكلو� �أكرث خالل فرتة �لنقاهة �إذ� تناولو� طعاماً �إ�سافياً يف كل وجبة، و/�أو 

وجبات �أكرث ووجبات خفيفة كل يوم. 
�لأطفال �لذين ير�سعون من �لثدي يجب �أن ير�سعو� مر�ر�ً يف فرتة �لنقاهة.

ويتوجب على �لنا�س �مل�سابني بالإ�سهال تناول �لطعام �أي�ساً لأن �لطعام ي�ساعد قناة �ملعدة على �ل�سفاء 
و�مت�سا�س �ملاء.

كما يتوجب على �لأطفال �لذين ير�سعون من �لثدي، و�مل�سابني بالإ�سهال، �أن ير�سعو� مر�ر�ً.

    نقدم �لطعام كل 1 – 2 �ساعة، نعطي وجبات خفيفة بني �لوجبات �لعادية. 
    ن�سجع �ل�سخ�س على �أن ياأكل �أكرث يف كل وجبة.

    نعطي �ل�سخ�س طعاماً �سهل �لتناول يحتوي على �نو�ع �لأكل �لتي عادة يرغبها، على �أن 
    تت�سمن كل وجبة �أي�سا ماأكولت غنية بالطاقة و�لعنا�سر �لغذ�ئية. وعلى �سبيل �ملثال، نعطيه 
    �للحوم، �ل�سو�قط، �لطيور �لد�جنة، �لأ�سماك، �لبي�س، و�أغذية من �حلليب وم�ستقاته ما �أمكن 

    ذلك  )ن�سيف حليبا جافا للع�سائد و�لأطعمة �لأخرى(؛ ن�سيف مزيد� من �لدهون �أو �ملاأكولت 
    �لدهنية و/�أو �لأطعمة �حللوة، مثل �ل�سكر �أو �لع�سل.

    نقدم �لغذ�ء لل�سخ�س عندما تكون حر�رته منخف�سة، وقد �غت�سل و�أ�سبح فمه نظيفاً و�أنفه غري 
    م�سدود.

    نقدم له �لطعام وهو جال�س )خا�سة �إذ� كان من �ملحتمل �أن يتقياأ(، نطعم �لطفل وهو جال�س 
    على ح�سن �أحد�ً ما. ن�سع �ملاء و�لطعام قريباً من �ل�سخ�س �إذ� كان م�سطر�ً للبقاء يف �ل�سرير.
    ل ترغمو� �لأطفال �ملر�سى �أبد�ً على تناول �لطعام، لأنهم قد يتعر�سون لالختناق �أو �لتقيوؤ.

املربع 16 كيف ن�ساعد النا�ش املر�سى على زيادة الأكل؟
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HIV/AIDS تغذية النا�ش امل�سابني مبر�ش فقدان املناعة املكت�سبة
النظام الغذائي ال�سحي املتوازن ي�ساعد النا�ش الذين يحملون فريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة 

)HIV+ ) اأن يبقوا يف حالة جيدة لفرتة اأطول.
ومن �ملهم ب�سورة خا�سة، �أن يتبع �لأ�سخا�س �لذين يحملون فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة

HIV/AIDS+ ظاماً غذ�ئياً �سحياً ومتو�زناً. �إتباع �نظمة غذ�ئية جيدة مينع  نق�سان �لوزن وي�ساعد �لنا�س 
على �لبقاء �أ�سحاء فرتة �أطول.

تو�سلت حلقة مت�ساور�ت �خلرب�ء يف منظمة �ل�سحة �لعاملية عام 2003، �إىل �لنتائج �لتالية 
بخ�سو�س �لحتياجات �لغذ�ئية.

احتياجات الطاقة
    �إن �لبالغني و�لأطفال �لذين يحملون نق�س �ملناعة �ملكت�سبة ، دون وجود  �أية �أعر��س لهذ� 

    �ملر�س ،�أو �أي من �لأمر��س )�لنتهازية(، يحتاجون يف �لغالب ن�سبة 10% من �لطاقة �أكرث مما 
    يحتاج �إليه �لنا�س غري �مل�سابني )�أنظر ملحق2، جدول4، حول �حتياجات �لنا�س غري �مل�سابني 

    من �لطاقة(، وذلك لكي يحافظو� على وزنهم �لطبيعي، وعلى معدلت مقبولة من �لنمو 
    و�حليوية. ويحتاج �لبالغون �لذين يحملون فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة + HIV ، �إىل جانب 

    �أعر��س �أمر��س �أخرى �أو AIDS / �أيدز �إىل طاقة تزيد بن�سبة 20 –30% للمحافظة على 
 ،+HIV وزن طبيعي. كما يحتاج �لأطفال �لذين يحملون  فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة    

    و�لذين يفقدون وزنهم، �إىل زيادة �لطاقة يف غذ�ئهم �ليومي بن�سبة 50- 100 باملائة.
احتياجات الربوتني والدهنيات

    لي�س هناك دليل يف �لوقت �لر�هن على �أن �لبالغني �أو �لأطفال �لذين يحملون فريو�س نق�س 
    �ملناعة �ملكت�سبة يحتاجون �إىل مقد�ر �إ�سايف من �لربوتني و�لدهنيات، يختلف عن �مل�ستوي 

    �لطبيعي.
الحتياجات من العنا�سر الغذائية الدقيقة

    هناك حاجة �إىل مزيد من �لبحوث حول متطلبات ودور �لإ�سافات �لغذ�ئية �ملتممة. ومن 
    �ملحتمل، �إىل حد كبري ، �أن يزيد فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة �لحتياج �إىل بع�س �لعنا�سر 
    �لغذ�ئية �لدقيقة. ومن �لو�جب �أن يح�سل �لبالغون و�لأطفال �لذين يحملون  فريو�س نق�س 

    �ملناعة �ملكت�سبة +HIV ، قدر �لإمكان، على �أنظمة �سحية ومتو�زنة.
        وحني ل يكون يف مقدور �لن�ساء �حلو�مل ، و�ملر�سعات ،�حل�سول على �أنظمة غذ�ئية جيدة، 

        فيمكن �إعطاوؤهن مكمالت �إ�سافية من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة �ملركبة توؤمن لهم   
        �لحتياجات �ليومية من كل من هذه �لعنا�سر. )�أنظر: ملحق 3، جدول 4، ب�ساأن 

        �لحتياجات �ليومية من بع�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة(.
        وميكن لالأطفال حاملي فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة +HIV ،  �لذين ترت�وح �أعمارهم ما 

        بني �ستة �أ�سهر �إىل خم�س �سنو�ت، �أن يتلقو� جرعات عالية من فيتامني �أ )A( ،يف حال �أن 
        �أعطي لهم ب�سكل طبيعي. )�أنظر مو�سوع 11، �سفحة108(.

HIV/AIDS  املربع 17:احلاجات الغذائية للنا�ش امل�سابني بفريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة
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�أن �لأنا�س �لذين يحملون فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبةAIDS/HIV ي�سابون يف �لغالب ب�سوء �لتغذية، 
�أو ب�سوء تغذية �أكرث خطورة لالأ�سباب �لتالية:

    �إن �لإ�سابة بفريو�س نق�س ملناعة �ملكت�سبة HIV وغريه من �لأمر��س وبع�س �لعقاقري و�لأدوية، ميكن 
    �أن ت�سعف �ل�سهية، و�أن تبدل مذ�ق �لطعام، و/�أو �أن متنع �مت�سا�س �جل�سم للعنا�سر �لغذ�ئية.

    �أنهم قد ياأكلون �أقل يف حالة �أن كانو� يعانون من تقرح يف �لفم، �أو �لغثيان �أو �لتقيوؤ.
    �أن �حتياجاتهم من �لطاقة تزد�د لأن نظام �ملناعة يعمل ب�سورة �أكرب من �ملعدل �لطبيعي )�نظر مربع 

.)17    
    �أنهم قد يكونون متعبني �أو مكتئبني، بحيث ي�سبح �إعد�د �لطعام وتناوله جمهود�ً بالن�سبة لهم.

    �أنهم قد يكونون بحاجة �إىل �ملال �أو �لغذ�ء.

 HIV/ADIS وك�سائر �ملر�سى �لآخرين، فاإن �ل�سخا�س �لذين يحملون فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة
، ول يتناولون �أو ميت�سون عنا�سر غذ�ئية كافية، ي�ستخدمون �أن�سجة �أج�سامهم للح�سول على �لطاقة 

و�لعنا�سر �لغذ�ئية �لأ�سا�سية، وهم يفقدون وزنهم وي�سابون ب�سوء 
�لتغذية وبذلك:

    ي�سبحون �أقل مقاومة لالأمر��س �لأخرى لأن نظام نق�س �ملناعة قد �أ�سيب. ويوؤدي ذلك �إىل ت�سريع 
    �لنزلق يف د�ئرة �لأمر��س �لإ�سافية، مما يقود �إىل �سوء تغذية �أكرث حدة، يوؤدي بدوره �إىل مزيد من 

    �لأمر��س.
 )tuberculosis( قد ميت�سون كميات �أقل من �لعنا�سر �لغذ�ئية و�لأدوية )مثاًل: �أدوية �ل�سل    

)  AIDS antiretroviral و�مل�ساد�ت �حليوية، و�أدوية نق�س �ملناعة �ملكت�سبة    
    جروحهم ترب�أ ب�سورة �أبطاأ.

    ي�سعرون بالوهن وهم �أقل قدرة على �لعمل و�لعي�س حياة طبيعية.

 .)HIV/AIDS( ومن �لأ�سهل منع نق�سان �لوزن خالل �ملر�حل �ملبكرة من مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة
حتققو� من �أن �لنا�س �مل�سابني بهذ� �ملر�س )و�أ�سرهم( يعرفون �أنه يتوجب عليهم:

        ويجب �أن حت�سل �لن�ساء �حلو�مل على نف�س �ملكمالت �لإ�سافية من �حلديد/ حم�س 
        �لفوليك �لتي تتلقاها �لن�ساء غري �مل�سابات، )�نظر: مو�سوع 11، �سفحة108(.

�أما يف �حلالت �لأخرى ، فمن �لو�جب عدم �إعطاء جرعات عالية من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة 
)وخا�سة فيتامني �أ )A( و�لزنك و�حلديد، نظر�ً ملا قد يكون لها من �آثار �سلبية على �نتقال وتطور 

.)HIV( فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة
وميكن �أن تتبدل هذه �لتو�سيات عندما يتم �إجر�ء مزيد من �لبحوث، ولهذ� يجب �لرجوع �إىل 

�أحدث �ملعلومات من م�سدر موثوق.
المصدر: منظمة الصحة العالمية، 2003 "االحتياجات الغذائية للناس المصابين بفيروس  نقص المناعة المكتسبة 

HIV/AIDS )مدرجة في ملحق 3(.
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    �أن يتناولو� �أغذية �سحية متو�زنة )�أنظر مو�سوع 3( . �إنهم لي�سو� بحاجة �إىل نظام غذ�ئي خا�س، 
    ولكن يجب �أن يتناولو� ثالث وجبات جيدة حتوي ت�سكيلة متنوعة من �لأطعمة �لغنية بالطاقة 

    و�لعنا�سر �لغذ�ئية )مبا يف ذلك كثري من �خل�سرو�ت و�لفو�كه( ، بالإ�سافة �إىل وجبات خفيفة متعددة 
    يومياً، غنية بالطاقة وبالعنا�سر �لغذ�ئية. وحني ي�ساب �لنا�س �لذين يعانون �أ�ساًل من �سوء �لتغذية 

    بفريو�س فقد�ن �ملناعة �ملكت�سبة  HIV، فاإنهم يتطلبون ب�سورة خا�سة �حتياجات غنية بالطاقة 
    و�لعنا�سر �لغذ�ئية، ومن �لأ�سا�سي �أن يتناولو� غذ�ء كافياً )وخا�سة �لأغذية �لغنية بالطاقة( ويتاأكدو� 

    من تنويع �لأغذية قدر �لإمكان.
    �أن يولو� �لنظافة �ل�سحية لالأغذية عناية خا�سة. فجهاز �ملناعة جمهد، ومن �لهام جتنب �لأغذية �لتي 

    حتمل �لأمر��س )�نظر مو�سوع 4(.
    �أن ميار�سو� �لتمارين �لريا�سية بانتظام لأنها حت�سن �ل�سهية وتبني �لع�سالت.

    �أن يعاجلو� �لأمر��س ب�سورة مبكرة.
    �أن ياأكلو� جيد�ً قدر �لإمكان يف حالة �ملر�س، و�أن يتناولو� طعاماً �إ�سافياً عندما يرب�أون لكي ي�سرتدو� 

    �أي نق�س يف �لوزن.
    �أن ينظمو� �أنو�ع ومقادير �لطعام يف حالت �لإ�سهال، وتقرح �لفم، وفقد�ن �ل�سهية، �أو �سوء �مت�سا�س 

    �لغذ�ء، وذلك لكي يتحققو� من �أنهم ينالون كفايتهم من �لطعام، ويختارون �لأغذية �لتي ت�ساعد 
    على �ل�سفاء.

ويف حالة �أن بد�أ �لنا�س �مل�سابون بفري�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )HIV/AIDS(. يخ�سرون وزنهم، 
فلرن�سدهم حول كيفية ��ستعادته، ونبحث معهم كيف ميكن �أن يتناولو� مزيد�ً من �لأغذية �جليدة، و�أن 

يزيدو� من ممار�سة �لن�ساط �جل�سدي بحيث يتمكنون من �إعادة بناء ع�سالتهم )�نظر مربع 16 ، �سفحة  ( 
ب�ساأن طرق م�ساعدة �ملر�سى على تناول مزيد من �لطعام.
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هناك تفاعالت عديدة بني خمتلف �أدوية نق�س �ملناعة �ملكت�سبة )AIDS/antiretroviral) وبني �لأغذية 
�ملختلفة. وعلى �سبيل �ملثال، فقد يوؤثر دو�ء ما على �مت�سا�س �لغذ�ء، �أو قد يوؤثر �لغذ�ء على �مت�سا�س 

�لدو�ء وقد يحتاج �لعاملون يف �حلقل �ل�سحي لأن ي�ست�سريو� روؤ�ساءهم  ملعرفة �لإر�ساد�ت �لغذ�ئية �لتي 
يجب �إعطاوؤها للنا�س �لذين يتناولون  �أدوية نق�س �ملناعة �ملكت�سبة)انظرFANTA/AED 2003، . "مرتتبات 
الطعام والغذاء للمعاجلة بالأدوية امل�صادة لإيدز Antiretroviral يف اأو�صاع حمدودة املوارد" مدرج يف ملحق 

3(. �أنظر: منظمة �لأغذية و�لزر�عة/ منظمة �ل�سحة �لعاملية، 2002 "كيف تتعاي�س جيدًا مع فريو�س 
نق�س املناعة املكت�صبة/ AIDS ، دليل حول الرعاية الغذائية وامل�صاندة للنا�س امل�صابني بفريو�س نق�س 
املناعة املكت�صبة HIV/AIDS  )مدرجة يف ملحق 3(. وب�ساأن �ملعلومات �لتف�سيلية حول تغذية �لنا�س 

�مل�سابني بفريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة)HIV/AIDS(، مبا يف ذلك �لتغذية يف حال �إن كانت هناك 
م�ساعفات )مثاًل: �لإ�سهال(.

ر�سم تو�سيحي 13: يحتاج النا�ش امل�سابون مبر�ش نق�ش  املناعة املكت�سبة HIV/AIDS اإىل الإكثار من 
تناول الطعام.
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تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
      معرفة، ما هي �ملاأكولت و�مل�سروبات �لتي تعطى لالأطفال و�لبالغني �ملر�سى )مبا يف ذلك �مل�سابون 

      بفريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV/AIDS (؟ ما هي �ملعتقد�ت �ملحلية ب�ساأن تغذية 
      �ملر�سى و�لنا�س �مل�سابني بفريو�س  نق�س �ملناعة �ملكت�سبةHIV/AIDS ?من يقوم باختيار 

      و�إعد�د �لغذ�ء للنا�س �ملر�سى؟ من يطعم �لنا�س �ملر�سى؟ هل يعطى �لأطفال و�لبالغون �لذين هم 
      يف طور �لنقاهة مزيد�ً من �لطعام؟ ما هي �لعو�ئق �أمام تغذية �أف�سل لال�سخا�س �ملر�سى وللذين هم 

      يف طور �لنقاهة؟ )مثاًل: توفر �لوقت عند �لقيمني على �لرعاية(.
      حتديد �لأولويات، وتقرير ما هي �ملعلومات �لأكرث �أهمية لكي يتم تقا�سمها مع �ملجموعات �أو �لأ�سر 

      �ملنفردة.
      حتديد �جلهات �لتي ت�ستهدفون  �لو�سول �إليها، مثاًل: �لقائمون على رعاية �لبالغني و�لأطفال 

/HIV ملر�سى؛ و�لنا�س �مل�سابني باأمر��س طويلة �لأمد مثل فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة�      
.AIDS      

      �ختيار طرق �لت�سال. مثاًل: مناق�سات مع �ملجتمعات �ملحلية، وجمموعات �ملتطوعني، ويف 
      �لعياد�ت، وخالل �لزيار�ت �ملنزلية. جتارب عملية تو�سيحية للوجبات �جليدة و�خلفيفة للنا�س 

 HIV/AIDS مل�سابني بفريو�س  نق�س �ملكت�سبة �أيدز، و�أولئك �لذين يحملون فريو�س مر�س�      
      و�أ�سرهم.

اأمثلة على اأ�سئلة لبدء املناق�سة
)�ختارو� ب�سعة �أ�سئلة فقط تتعلق باملعلومات �لتي حتتاج �إليها �لأ�سر �أكرث من غريها(.

ملاذ� يحتاج �لأ�سخا�س �ملر�سى لأن ياأكلو� جيد�ً؟
كيف ميكننا ت�سجيع �لنا�س �ملر�سى على تناول �لطعام؟

ملاذ� يحتاج �لأطفال يف طور �لنقاهة �إىل طعام �إ�سايف؟
كيف ميكننا �إعطاءهم طعاما �إ�سافيا؟

ل تناق�سو� م�ساألة تغذية �لنا�س �مل�سابني  بفريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة �أيدز )HIV/AIDS). �إل �إذ� 
كانت �ملجموعة ترغب يف ذلك. و�إذ� كان �لو�قع كذلك، �فعلو� هذ� بطريقة تر�عي م�ساعرهم. ومن 

�لأف�سل عادة �أن نر�سد �لنا�س �مل�سابني مبر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة AIDS و�أ�سرهم �إفر�دياً، يف �ملنزل 
�إن �أمكن.

ما �أهمية �أن ياأكل مر�سى فقد�ن �ملناعة �ملكت�سبة  HIV/AIDS جيد�ً؟ 
ملاذ� ل يرغب بع�س �لنا�س �مل�سابني بفريو�س نف�س �ملناعة �ملكت�سبة AIDS يف �أن ياأكلو�؟

ما هي خماطر فقد�ن �لوزن لدى �لنا�س �مل�سابني بفريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV/AIDS ؟
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جتنب م�ضكلة �ضوء التغذية و 
كيفية التعامل معها

مالحظــــات غـذائيـــــة

مو�سوع 11

الأطفال امل�سابون بنق�ش التغذية 

قوموا بوزن الأطفال ال�سغار بانتظام وار�سدوهم ب�ساأن تناول الطعام:
 اإن الطفل الذي يتمتع ب�سحة جيدة هو الطفل الذي ينمو
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يتعر�س معظم �لأطفال ملخاطر ج�سيمة نتيجة نق�س �لتغذية �بتد�ء من �سن �ستة �أ�سهر تقريباً ) عندما 
ينمون ب�سرعة، ويكون حليب �لثدي غري كاف لتغطية �لحتياجات �لغذ�ئية( وحتى يبلغو� 3-2 

�سنو�ت من �لعمر )عندما يبطئ منوهم وي�ستطيعون �إطعام �أنف�سهم باأنف�سهم(.
ت�ستطيع �لأ�سر و�لعاملون يف حقل �ل�سحة �أن يكت�سفو� �إذ� ما كان �لأطفال ينالون تغذية جيدة �أو �سيئة، 
وذلك عن طريق وزنهم ب�سكل دوري، وو�سع �أوز�نهم على ر�سم بياين )�نظر �لر�سم 14(. ميكن للطفل 

�أن:
    يكت�سب وزنا مبعدل �سحي، وهذ� يعني �أن �لطفل ياأكل جيد�ً وهو �سحيح �جل�سم.

    يكت�سب وزناً ببطء، �أو ل يكت�سب وزنا، وهذ� ي�سري �إىل �أن هنالك خطاأً ما. فقد يكون �لطفل مري�ساً 
    و/�أو ل ياأكل ب�سكل كاٍف.

    �أن يخ�سر وزنا، وهذه عالمة خطرية جد�ً وت�سري �ىل �أن �لطفل ل ياأكل ب�سكل كاٍف، ويكون يف 
    �لغالب مري�سا.

    يكت�سب وزناً �أ�سرع من �ملعّدل �ل�سحي، مما قد يعني �أن �لطفل يح�سل على وزن كان قد خ�سره 
    خالل مر�س ما. ولكن هذ� قد يعني �أي�ساً �أن �لطفل يعاين من م�سكلة �سحية قد تقوده �إىل �لبد�نة.

يكون �لطفل م�ساباً ب�سوء تغذية �سديد �إذ� ما ظهر عليه:
    فقد�ن �سديد للوزن )نحول( و/�أو.

.) Oedema ( نحبا�س �ملاء يف كال �لقدمني�    



�إن هوؤلء �لأطفال مر�سى ب�سكل خطري، وهم بحاجة �إىل معاجلة فورية د�خل م�ست�سفى. تاأّكدو� من 
تدفئتهم و�إطعامهم �أثناء �نتقالهم �إىل �مل�ست�سفى.

على �لعاملني يف جمال �ل�سحة �لعمل مع �أ�سرة �لطفل �مل�ساب ب�سوء �لتغذية لكي:
    يعرفو� ملاذ� ل ينمو �لطفل ب�سكل جيد. مناق�سة �لنموذج �لغذ�ئي ) كمية وتنوع وتو�تر �لوجبات(، 

    �ل�سهية، �ل�سلوك ونقاط �ل�سعف؛ فح�س �لطفل للك�سف عن �لأمر��س �ملعدية �أو �أية حالت  طبية 
    �أخرى. حاولو� �أن جتدو� �لأ�سباب �ل�سمنية )مثال ق�سور غذ�ء �لأ�سرة؛ ممار�سات �سيئة يف تناول 

    �لطعام؛ عدم تلقي �لأطفال رعاية كافية(. �نظر �ملقدمة �س13.   
    يخططو� معاً لكيفية م�ساعدة �لطفل. حتتاج �لأ�سرة �إىل:

        حت�سني تغذية �لطفل. وهذ� قد يعني زيادة ر�ساعة �لثدي، حت�سني �لتغذية �ملتّممة، زيادة تو�تر 
        وجبات �لطعام ، و/�أو �إبد�ء �ملزيد من �لهتمام خالل �لوجبات )�نظر �ملو�سوعني 6 و7(. ناق�سو� 

        قناعات �لأ�سرة حول تغذية �لطفل و�ملو�نع �لتي تقف دون تغذية �أف�سل )مثاًل، قلة �ملو�رد: 
        كالطعام، و�ملال، و�لوقت، �أو معد�ت �لطبخ(، ثم قررو� معاً ماهي �ملمار�سات �لغذ�ئية �ملح�ّسنة 

        لتناول �لطعام �لتي �ستتبناها �لأ�سرة وفقاً لرغبتها وقدر�تها.
        �ملبادرة �إىل معاجلة �لطفل �إذ� كان مري�ساً، وتعّلم كيفية جتنب �أمر��س �لطفولة يف �مل�ستقبل.

90

الأطفال امل�سابون ب�سوء التغذية يحتاجون اإىل وجبات متعددة غنية بالعنا�سر الغذائية.11

ر�سم تو�سيحي 14 مراقبة ح�سن منو الأطفال عن طريق وزنهم ب�سورة متكّررة



يجب �أن ير�قب �لعاملون يف حقل �ل�سحة وزن �لأطفال �لذين يعانون من �سوء �لتغذية عن كثب. و�إذ� 
كانت �لأ�سرة غري قادرة على تاأمني غذ�ء �سحي ومتو�زن للطفل، فقد تكونون بحاجة لأن تعطوه غذ�ء 

 )A(إ�سافيا ) و�سع �لطفل يف قائمة بر�مج �لتغذية �ملتممة(، وعنا�سر غذ�ئية دقيقة ) مثل فيتامني �أ�
و�حلديد( ، وهذ� يجب �أن ل مينعكم من �أن ت�ساعدو� �لأ�سرة على �تخاذ قر�ر ب�ساأن كيفية تغذية �لطفل 

ب�سورة �أف�سل. ت�سطر �لعائلة �أحياناً للرجوع �إىل عامل يف �ملجال �لجتماعي، �وعامل يف �حلقل �لزر�عي، 
�أو �آخرين ممن يقومون باخلدمات �ملجتمعية، لكي ي�ساعدوهم على �لتعامل مع �لأ�سباب �ل�سمنية 

للتغذية �ل�سيئة.

اأعرا�ش فقر الدم هي
    هيموجلوبني منخف�س.)>13جـ/دل عند �لرجال، >12جـ/دل عند �لن�ساء غري �حلو�مل و�لأطفال 

    �لكبار،>11جـ/دل عند �لن�ساء �حلو�مل و�لأطفال �ل�سغار، و>11.5جـ/دل عند �لأطفال بني 
    5-11 �سنة(.

    �سحوب �أّكف �لأيدي وباطن �لأجفان.
اأ�سباب فقر الدم الرئي�سية هي

    نق�س �حلديد، وهذ� �ل�سبب هو �لأكرث �سيوعاً ، ولكن هنالك �أ�سباباً غذ�ئيًة �أخرى تت�سمن نق�س 
.)A (12 وفيتامني �أ )B( حم�س �لفوليك  وفيتامني ب    

    �ملالريا، مر�س �لإنكلي�ستوما �ملعدي، و�أمر��س معدية �أخرى مثل) فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة 
    HIV/AIDS ( �لنزف �ل�سديد، ومر�س فقر �لدم �ملنجلي.

امل�سابون بفقر الدم
    يحتاجون �إىل معرفة كيفية تطوير �أنظمتهم �لغذ�ئية لكي يتناولو� �ملزيد من �حلديد. حت�سني �لنظام 

    �لغذ�ئي يعني تناول �ملزيد من �لأغذية  �لغنية باحلديد )خا�سة �للحم، �ل�سو�قط، �لطيور �لد�جنة، 
    �لأ�سماك(، و�أغذية �أخرى مثل �لفاكهة �لتي تزيد �إمت�سا�س �حلديد )�نظر �ملربع 6 �ملو�سوع )1(. 

    يدرج �مللحق )1( و�جلدولن )3،1(  قائمة بامل�سادر �ملفيدة للحديد.
    يحتاجون عادة لو�سفة حديد متممة ، و�أحيانا �أخرى �ىل حام�س �لفوليك وعنا�سر غذ�ئية دقيقة 

    متممة – بالإ�سافة �إىل نظام غذ�ئي جّيد. �ساعدو� �لنا�س كي يدركو� �أن عليهم تناول هذه �ملتممات  
    ب�سكل منتظم للفرتة �ملذكورة يف �لو�سفة. ��سرحو� �لأعر��س �جلانبية ملتّممات �حلديد، مثل ع�سر 

    �له�سم )و�لذي ميكن �لتغّلب عليه عن طريق تناول �ملتّممات مع �لطعام(، ومثل �لرب�ز �لأ�سود.
    قد يحتاجو� �إىل معاجلة �لأ�سباب �لأخرى لالأنيميا، مثل مر�س دودة �لأنكلي�ستوما 

.)Schistosomiasis( ملالريا، �أو �أمر��س طفيلية ، مبا فيها �سي�ستو�سوميا�سي�س� ، )Hook worm(    
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نق�ش احلديد وفقر الدم )الأنيميا(
)انظر أيضاً إلى املقدمة، ص13(

ان�سحوا امل�سابينن بفقر الدم بتناول اأنظمة غذائية غنية باحلديد، واأعطوهم حديدًا 
متمما اإذا ما دعت احلاجة.



92

11
��سرحو� للم�سابني بفقر �لدم، �أو لأ�سرهم، كيفية منع فقر �لدم يف �مل�ستقبل عن طريق:

    �تباع برنامج غذ�ئي غني باحلديد وفيتامني ج)C(، �إذ� كان م�سدر �حلديد يتاأتى ب�سكل رئي�سي 
    من �أطعمة نباتية �لأ�سل(. قد يكون هنالك حاجة ملتّممات �حلديد يف �أوقات معينة، مثاًل خالل فرتة 

    �حلمل، ولكن ل يجوز �أن توؤخذ هذه �ملتممات مطلقا بدًل من �لنظام �لغذ�ئي �جليد.
    جتّنب مر�س �لأنكلي�ستوما )Hook worm( و�ملالريا و�لأ�سباب �لأخرى لفقر �لدم.

�إن نق�س فيتامني ) �أ ( يف �لنظام �لغذ�ئي ي�سعف جهاز �ملناعة، وكثري�ً ما ي�سبب للنا�س )خ�سو�ساً 
�لأطفال( �ملر�س و�لوفاة. فاإذ� كان �لنق�س حاد�ً، تتاأثر �لعني. و�أحدى �أوىل �إ�سار�ت �إ�سابة �لعني هي 

�لعمى �لليلي )عدم  �لقدرة على �لروؤية عند �لغ�سق ويف �ل�سوء �خلافت(. ومن �ملحتمل �أن تكون 
هنالك م�سكلة نق�س يف فيتامني �أ )A( يف �ملنطقة �إذ� كان معدل موت �لأطفال دون �خلام�سة من �لعمر 

مرتفعاً )�أي < 50 وفاة بني كل  1000 من �ملولودين �لأحياء( ، و/�أو �إذ� كان عدد كبري من �لن�ساء 
م�سابا بالعمى �لليلى خالل �آخر حمل لهن  )مثال، 5 باملائة على �لأقل(.

ت�ستطيع �لأ�سر منع نق�س فيتامني �أ )A( عن طريق:
    تناول طعام غني بفيتامني) �أ (، )�نظر �مللحق )1( و�جلدولني 1و3 (. هذه هي  �أف�سل �لطرق و�أكرثها 
    ��ستمر�رية ملنع �لنق�س يف  فيتامني �أ )A(. ولكي نح�سن �إمت�سا�س �جل�سم لفيتامني ) �أ ( من �لأغذية 
    �لنباتية، يجب �أن تت�سمن �لوجبة بع�س �لدهون �أو �لزيوت. و�إذ� مل يكن با�ستطاعة �لنا�س �حل�سول 

    على نظام  غذ�ئي غني بالفيتامني) �أ (، فمن �ل�سروري �أن:
        ن�سجع تناول �أطعمة مدعمة بفيتامني �أ )A( )مثاًل: بع�س �لزيوت و�لدهون(، وذلك �إذ� كانت 

        متوفرة. 
        وتوؤمن قيمة جّيدة مقابل ما دفع من مال.

        نعطي متّممات من فيتامني �أ)A( لالأطفال �ل�سغار و�لن�ساء بعد �ستة �أ�سهر من �لولدة ح�سب 
        �لربوتوكولت �لوطنية. ل يجوز �أن نعطي جرعات كبرية من متّممات فيتامني �أ)A( لأية �مر�أة قد 

        تكون يف حالة حمل، لأن هذه �ملتّممات قد توؤذي �جلنني.
ن �لأطفال ب�سكل دوري لكي جننبهم �لأمر��س �ملعدية مثل �حل�سبة. �لأطفال �مل�سابون          نح�سّ

 .)A(باحل�سبة يتعر�سون لنق�س يف فيتامني �أ        
�إذ� ظهرت عالمات نق�س فيتامني �أ)A( على �لعيون، مثل �لعمى �لليلي �أو �جلفاف

)Conjunctival or Corneal Xerosis( ، فاإن �لإن�سان يحتاج �إىل عناية طبية �سريعة وتناول متّممات 
.)A( من فيتامني �أ

.)A( ال�سطرابات الناجمة عن نق�ش فيتامني اأ
)انظر أيضاً إلى املقدمة، ص13(

تبّينوا ما هي الأطعمة املتوفرة  الغنية بالفيتامني اأ )A( واعملوا على تعميم ا�ستعمالها.

عاجلوا كافة اأ�سباب فقر الدم



11

93

�إن زيادة �لوزن ، و�لبد�نة �ملفرطة )�أن تكون مفرطاً يف �ل�سمنة( هما نوعان من �أنو�ع �سوء �لتغذية؛  يف 
كلتا �حلالتني، يكون �لوزن "مرتفعاً جد�ً " بالن�سبة لطول �ل�سخ�س. ويظهر مربع )18( كيف نحّدد ما �إذ� 

كان وزن �لإن�سان طبيعياً.

�إن �لنا�س �لذين جتاوزو� �لوزن �لطبيعي، �أو مفرطي �لبد�نة معر�سون خلطر �أمر��س �لقلب، و�ل�سغط 
�ملرتفع ، و�ل�سكتة �لدماغية، و�ل�سكر، وبع�س �أنو�ع �ل�سرطان، ومر�س �ملر�رة. ومن �خلطري جد�ً �أن يكون 

لالإن�سان خ�سر �سمني ) �خل�سر عري�س مقارنة بالأرد�ف(.
يزد�د وزن �لنا�س عندما ياأكلون غذ�ء يحتوي على �سعر�ت حر�رية تفوق ��ستخد�مهم لها. وهذ� عادة 
هو�حلال عندما تكون حياة �لنا�س �لعادية )وعملهم( ل يت�سمنان ن�ساطاً ج�سدياً كبري�ً، بينما تت�سمن 

وجباتهم كميات كبرية من �لعنا�سر �لغذ�ئية �لغنية بالطاقة، مثل �لدهون و�لزيوت.
وبالرغم من �أن �ل�سكر لي�س غذ�ء غنياً بالطاقة ب�سكل خا�س، )�نظر �س41(، فاإن �لنا�س ز�ئدو �لوزن 

�أو مفرطو �لبد�نة �أو �ملعر�سني ملخاطر �أن ي�سبحو� كذلك، يجب  �أن يحدو� �لكمية �لتي يتناولونها منه. 
�إن �لأغذية �ملليئة بال�سكر هي عادة غنية بالدهون، وهي ت�سجع على �لأكل �لز�ئد لأنها حمالة، وبالتاىل 

جذ�بة للعديد من �لنا�س.

زيادة الوزن والبدانة املفرطة
اإن امل�سـابني بـزيادة الـوزن والبدانة املفرطة يحتاجون اإىل غذاٍء

قليل ال�سعرات احلرارية، ونظاٍم �سّحٍي متوازٍن، واملزيد من الريا�سة.

ن�ستخدم معامل كتلة �جل�سم )م ك جـ ( لنقّرر �إذ� ما كان �ل�سخ�س �لبالغ  طبيعي �لوزن �أو دون 
�لوزن �لطبيعي، �أو فوق �لوزن، �أو مفرط �لبد�نة.
مكج= �لوزن)كغ( مق�سوماً على �لإرتفاع )م(2

فمثاًل، �إذ� كانت �مر�أة تزن 50كغ وطولها 1.5 م فاإن )م ك جـ ( هو: 50/)1.5×1.5( = 22
�إذ� ما رجعنا �إىل لئحة )م ك جـ ( �أدناه، فاإن 22 ن�سنفها �سمن جمموعة �لوزن �لطبيعي.

       جمموعة الوزن                                                        م ك جـ
       �أقل من �لوزن �لطبيعي                                                  �أقل من 18.5

       �لوزن �لطبيعي                                                              24.9-18.5

       فوق �لوزن �لطبيعي                                                       29.9-25

       بد�نة مفرطة                                                                  30 فما فوق

املربع 18- معامل كتلة اجل�سم 
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وبينما يرى �لكثريون �أن زيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة ، هما م�سكلة �لإكثار من �لغذ�ء �لغني بالطاقة 
فقط، فاإن بع�س �لعاملني يف حقل �ل�سحة ل يعرفون �أن ذوي �لوزن �لز�ئد من �لنا�س غالباً ما يعانون 
�أي�ساً من نق�س �لعنا�سر �لغذ�ئية �لدقيقة  )ب�سورة خا�سة، فيتامني �أ)A( ، هـ)E( وجـ) C( ، وبع�س 
جمموعات فيتامني ب)B(، وذلك لأنهم يّتبعون عادة �أنظمة غذ�ئية �سيئة وغري متو�زنة. وهذ� جدير 

باملالحظة حتى  نتمكن من �إر�ساد ذوي �لوزن �لز�ئد و�لبد�نة �ملفرطة ب�سورة �سحيحة )�نظر �ملربع 19(. 
�إنهم ل يحتاجون فقط لتخفي�س ما يتناولونه من مقد�ر �لطاقة )و/�أو يزيدون م�ستوى ن�ساطهم �جل�سدي(، 

و�إمنا عليهم �أي�ساً �أن يّتبعو� نظاما غذ�ئياً متو�زنا.
تعترب �لبد�نة �ملفرطة حالة معقدة، �سعبة �ملعاجلة، تلعب فيها �ملفاهيم و�لقيم �لجتماعية �ل�سائدة دور� 

كبري� ) مثاًل ، ُينظر �إىل ز�ئدي �لوزن كاإنا�ًس �أثرياء(. كما تلعب �لعو�مل �لنف�سية �أي�ساً دور�ً مهماً يف 
�لت�سبب بها ، وهذ� مما يزيد من �سعوبة �إقناع �لنا�س بتغيري عاد�تهم �لغذ�ئية، وتغيري م�ستوى ن�ساطاتهم.

كيف ن�ساعد النا�ش على احليلولة دون زيادة الوزن والبدانة املفرطة
    �سرح خماطر و�أ�سباب زيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة.

    ت�سجيع �لنا�س على زيادة حيويتهم �جل�سدية كلما كان هذ� ممكناً )يف �لعمل، يف �للعب، يف 
    �لريا�سة(. مثاًل، �مل�سي بحيوية ملدة 2/1 �ساعة على �لأقل يومياً، �أو �أن نقوم باحلفر �أو �لرق�س 

    ملدة 2/1 �ساعة على �لأقل ثالث مر�ت يف �لأ�سبوع.
    �إر�سدوهم �إىل:

        ماذ� ياأكلون – كثري من �لفو�كه �لطازجة و�خل�سرو�ت؛ حلم خاٍل من �لدهون، �لأ�سماك؛ 
        �حلبوب �لكاملة و�لنباتات �لتي تعطي حبوباً.

        ما هي �ملاأكولت �لو�جب جتنبها - �لأطعمة �لدهنية و�ل�سكرية و�مل�سروبات �لروحية )مثاًل 
        )1( لرت من �لبرية يوؤّمن ُع�سر �لطاقة �لتي يحتاجها �لرجل يف �ليوم(. �لدهون يجب �أن توؤمن 

        �لثلث فقط من �حتياجات �لطاقة؛ وهذ� ل ميكن حتقيقه �إل �إذ� تناولنا �لأطعمة �لغنية 
        بالدهون بكميات �أ�سغر. لنتذكر �أن معظم �لدهون �ملوجودة يف �لأنظمة �لغذ�ئية غالباً ما 

        تكون  "خمباأة" يف ماأكولت مثل �للحوم ، �لفول �ل�سود�ين، �حلليب، و�لطعام �ملقلي. �إن 
        �لدهون �ملوجودة يف �لأغذية �لنباتية و�لأ�سماك تكون عادة �أف�سل لل�سحة من �لدهون 

        �ملوجودة يف �للحوم و�حلليب )�نظر مربع 4 �ملو�سوع1(.
كيف ن�ساعد زائدي الوزن على تخفي�ش وزنهم.

    �أو�سحو� لهم:
        �أن زيادة �لن�ساط �جل�سدي هو �أمر �أ�سا�سي لأن �لتمارين �لريا�سية �ملنتظمة تقلل من خماطر 

        �أمر��س �لقلب، حتى لو مل يكن هنالك فقد�ن وزن.

املربع 19- َمنع ومعاجلة  م�سكلة زيادة الوزن والبدانة املفرطة  
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        �إن على ز�ئدى �لوزن ومفرطي �لبد�نة تناول طعام �أقل يف كل وجبة ، خا�سة �لأطعمة 
        و�لأ�سربة �ملرتفعة �لطاقة ،)مثال:�لأطعمة/ �لأ�سربة �لدهنية و�ل�سكرية(. �إن �ملاء، بدل من 

        �مل�سروبات �ل�سكرية، هو �ختيار �أف�سل. من �ملهم �أي�ساً �أن ناأكل فقط عندما جنوع )مثاًل جتنب 
        تناول �لوجبات �لرئي�سية �أو �لوجبات �خلفيفة �أثناء م�ساهدة �لتليفزيون(.

        يحتاج �لنا�س �لذين يرغبون يف �إنقا�س وزنهم �إىل نظام غذ�ئي يحتوي على �أغذية متنوعة، 
        وخا�سة �لكثري من �خل�سرو�ت و�لفو�كه �لطازجة. وجهوهم لأن يخّف�سو� كمية �لبرية �لتي 

        ي�سربونها و�لتوقف عن تناول وجبات خفيفة مليئة بالدهون و�ل�سكر و�إ�ستبد�لها بالفو�كه 
        �لطازجة.

        �إن �إنقا�س �لوزن �لتدريجي عن طريق نظام غذ�ئي �سئيل �لطاقة، �سحي، ومتو�زن،  هو �أكرث 
        �أمناً من نظام غذ�ئي خا�س لتخفي�س �لوزن.

ي�سعب على �لكثريين من ز�ئدى �لوزن ومفرطي �لبد�نة تخفي�س وزنهم. �إنهم يحتاجون �إىل 
ت�سجيع متو��سل ومتعاطف. ل ت�سخرو� �أو تكونو� فظني مع مفرطي �لبد�نة

م�ساعدتنا. ت�ستحق  جادة  حالت  – فهذه 

تقا�سم هذه املعلومات

قبل تقا�سم هذه املعلومات مع الأ�سر قد تكونون بحاجة اإىل:
       معرفة ما هي �لأنو�ع �ل�سائدة من حالت �سوء �لتغذية، وما هي �أ�سبابها مبا يف ذلك زيادة �لوزن 

       و�لبد�نة �ملفرطة؟ �أية �أمناط  من �لأ�سر تتاأثر �أكرث من غريها؟ ما هي �لأ�سماء �ملحلية للنمو �ل�سعيف 
       و�لأنيميا ونق�س فيتامني �أ)A( و�لبد�نة �ملفرطة؟ وما هى �ملعتقد�ت �ل�سائدة ب�ساأنها ؟ �أية �أنو�ع من 

       �ملعاجلة و�لرعاية تقدم للنا�س �مل�سابني باأنو�ع خمتلفة من �سوء �لتغذية من قبل �لأ�سر و�لعاملني يف 
       جمال �ل�سحة ؟

       حتديد �لأولويات، تقرير ما هي �ملعلومات �ملهمة �لتي يجب تقا�سمها مع خمتلف �ملجموعات �أو 
       �لأ�سر �أو �لأفر�د.

       تقرير �جلهات �لتي ت�ستهدفون �لو�سول �إليها، مثاًل: �لأهل و�لآخرون من �لعاملني يف رعاية 
       �لأطفال �مل�سابني ب�سوء �لتغذية، �لبالغون �مل�سابون ب�سوء �لتغذية و�أقرباوؤهم؛ موظفو �ل�سحة 

       و�ملتطوعون للم�ساعدة يف �لعياد�ت ون�ساطات �ملجتمع �ملحلي بهدف مر�قبة �لنمو.
       �ختيار طرق �لت�سال، مثاًل: مناق�سات جماعية مع جمموعات �ملجتمع �ملحلي، ويف �لعياد�ت؛ 

       جتارب تو�سيحية عملية  لكيفية �إعطاء �لطعام، �لإر�ساد �لفردي يف �لعياد�ت و�لبيوت.

2

1

3

4
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اأمثلة على اأ�سئلة لإثارة النقا�ش
)�ختارو� و�حد�ً �أو �ثنني من �لأ�سئلة �لتي تتعلق باملعلومات �لتي حتتاجها �لأ�سرة �أكرث من غريها.(

اإذا كان العديد من الأطفال ال�سغار املحليني ينمون ببطء
كيف ن�ستطيع معرفة �إذ� ما كان �أطفالنا ينمون ببطء �سديد؟

ملاذ� ينمو بع�س �لأطفال ببطء �سديد؟
كيف ن�ستطيع م�ساعدة  هوؤلء �لأطفال و�أ�سرهم؟

ما نوع �لن�سيحة �لغذ�ئية �لتي يجب �أن نتقا�سمها مع �أ�سر �لأطفال �ل�سغار �مل�سابني ب�سوء �لتغذية؟
�إذ� كان �لعديد من �لأطفال و�لن�ساء م�سابني بفقر �لدم )�لأنيميا(

هل ي�سكل  فقر �لدم م�سكلة يف هذه �ملجموعة �ل�سكانية؟
هل تعرفون ماهي �أ�سباب فقر �لدم؟ ركزو� على �لأ�سباب �ملحلية �ملهمة.

كيف ن�ستطيع جتنب فقر �لدم �لذي ت�سببه �لأنكلي�ستوما )Hook worm(، و�ملالريا، و�لنظام �لغذ�ئي 
�ل�سعيف؟

�أية �أطعمة حملية غنية باحلديد؟ كيف نتمكن من حت�سني كمية �حلديد �لتي منت�سها من �لطعام )�نظر 
�ملو�سوع 1 ، �س32(؟

)A(اإذا ما اأ�سيب كثري من النا�ش با�سطرابات نق�ش فيتامني اأ
ما هو فيتامني �أ)A( ؟ ماذ� يحدث �إذ� مل يح�سل �لطفل �أو �لبالغ على ما يكفي من فيتامني �أ)A(؟

كيف نتجنب ��سطر�بات نق�س فيتامني �أ)A(؟
ما هي �ملاأكولت �ملحلية �لغنية بفيتامني �أ)A(؟

اإذا كان العديد من النا�ش زائدي الوزن  اأو مفرطي البدانة:
ما هي �مل�ساكل �ل�سحية �ملرتبطة بزيادة �لوزن و�لبد�نة �ملفرطة؟

كيف ن�ستطيع منع �أنف�سنا من �أن ن�سبح ز�ئدي �لوزن؟
كيف ي�ستطيع �لنا�س ز�ئدو �لوزن ومفرطو �لبد�نة �إنقا�س �أوز�نهم؟ هل هذ� �أمر �سهل؟
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امللحق )1(
العنا�ضر الغذائية يف الأغذية

يتوقف ما �إذ� كان �لطعام م�سدر�ً جيد�ً للعنا�سر �لغذ�ئية على:
    كمية �لعنا�سر �لغذ�ئية يف �لطعام. �إن �ماأكولت �لتي حتتوي على كميات كبرية من �لعنا�سر �لغذ�ئية 

    �لدقيقة، �إذ� ما قورنت مبا حتتويه من طاقة، تو�سف باأنها ماأكولت غنية بالعنا�سر �لغذ�ئية، )�أو �أحيانا 
ل هذه �ملاأكولت لأنها ت�ساعد على �لتحقق من �أن �لنظام �لغذ�ئي      كثيفة �لعنا�سر �لغذ�ئية(. وُتف�سّ

    يوفر كافة �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي نحتاج �إليها. وهذ� �مللحق يدرج قو�ئم للماأكولت �لتي توّفر كميات 
    مفيدة من �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملختلفة؛

    كمية �لأطعمة �لتي توؤكل عادة.

جدول )1( – م�سادر مفيدة للعنا�سر الغذائية
الكربوهيدرات

الدهنيات

الن�ساء
    حبوب.

    جذور ودرنات.
    فو�كه ن�سوية.
    بقول نا�سجة.

دهون عالية الأحما�ش 
الدهنية غري امل�سبعة

    معظم �لزيوت �لنباتية.
    )مثاًل: زيوت عباد �ل�سم�س 

    وذرة وفول �سود�ين 
    وزيتون(.

    حبوب كاملة:فول �سود�ين، 
    حبوب �ل�سويا، بذور عباد 

    �ل�سم�س وبذور �ل�سم�سم
    وبذور �لزيوت �لأخرى.

    �لأ�سماك �لدهنية
    �أفوكادو

ال�سكريات
    فو�كه حلوة.

    �سكر.
    ع�سل.

    ماأكولت حلوة.

دهون عالية الأحما�ش 
الدهنية امل�سبعة

    زبدة، �سمن، دهن  
    �خلنزير.

    حليب كامل �لد�سم.
    دهون �للحوم 

    و�لطيور �لد�جنة.
    جوز �لهند.

    زيت �لبلح �لأحمر.

الألياف الغذائية
    وجبة كاملة من �حلبوب 

    و�جلذور.
    بقول.

    خ�سرو�ت.
    فو�كه.

دهون عالية الأحما�ش 
الدهنية امل�سنعة

    مارجرين و�سمن نباتي.
    دهن �خلنزير / دهون 

    �لطبخ.



الربوتينات

احلديد

زنك

احلديد

    حليب �لثدي.
    حليب �حليو�نات.

    بي�س.
    حلوم، و�سو�قط �حليو�نات، �لطيور، و�لأ�سماك.

    فول نا�سج، بازيالء.
    فول �سود�ين وفول �ل�سويا.

    حبوب، �إذ� ما مت تناولها بكميات وفرية.

    �لكبد و�لكلى
    �سفار �لبي�س

    حليب �لثدي وخا�سة �للباأ
    د�سم �حلليب، �لزبدة، و�لأجبان

    �لأ�سماك كاملة �لتجفيف )مبا يف ذلك �لكبد(
    زيت �لبلح �لأحمر �لطازج غري �ملّبي�س.

    �خل�سرو�ت �لربتقالية �للون )مثال �جلزر و�ليقطني(.
    �ملاجنو �لنا�سجة، و�لبابايا.

    �لبطاطا �حللوة �ل�سفر�ء / �لربتقالية.
    �خل�سرو�ت �خل�سر�ء ذ�ت �للون �لأخ�سر �لد�كن / �ملتو�سط، مثل �ل�سبانخ، �ل�سلق، و�للفت 

.)A(أو�لكرنب )كلما كانت �لأور�ق د�كنة، كلما كانت �أغنى مب�سادر فيتامني �أ�    
    �لذرة �ل�سفر�ء و�ملوز �لأ�سفر، �إذ� ما مت تناولهما بكميات وفرية.

    �للحوم و�ل�سو�قط.
    �لأ�سماك و�لطيور �لد�جنة.

�سهل المت�سا�ش
    �لكبدة ،�لدم، و�ل�سو�قط �لأخرى، وحلم 

    �حليو�نات، و�لطيور �لد�جنة ، و�لأ�سماك ،)كلما 
    �زد�د �حمر�ر �للحم، كلما �زد�دت كمية 

    �حلديد فيه(.
    حليب �لثدي.

�سعب المت�سا�ش
�سعب �لمت�سا�س �إل �إذ� ما مت تناوله مع 

�لوجبات، و�ل�سو�قط، �لطيور �لد�جنة ، 
)C(و�لأ�سماك، و�لأطعمة �لغنية بفيتامني جـ

    �حلبوب �لكاملة وخا�سة �لقمح و�لذرة �لبي�ساء
    �لبقول

    �سلق، �سبانخ، وبع�س �لنباتات ذ�ت �لأور�ق 
    �لد�كنة �خل�سرة.
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    �لفول و�لفول �ل�سود�ين.
    �خل�سرو�ت �لطازجة ، وخا�سة �لأور�ق �خل�سر�ء �لد�كنة.

    �لكبد و�لكلى.
    حليب �لثدي.

    �لبي�س.
    �حلبوب، �إذ� ما مّت تناولها بكميات وفرية.

    �لفو�كه �لطازجة، مثال: فر�ولة، �حلم�سيات، وجو�فا.
    خ�سرو�ت طازجة، مثاًل �لأور�ق �خل�سر�ء، �لطماطم ، و�لفلفل.

    حليب �لثدي.
    حليب �حليو�نات �لطازج.

    �جلذور �لن�سوية �لطازجة و�لفو�كه، �إذ� ما مت تناولها بكميات كبرية.

الفوليك

)C(فيتامني ج
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جدول )2(: حمتويات بع�ش الأغذية من الطاقة، والربوتني والدهون يف 100 جرام من الطعام ال�سالح لالأكل.
الطاقةالطعام

جرامجرام
دهونبروتني الن�سبة املئوية 

ال�ساحلة لالأكل

احلبوب

اجلذور الن�سوية والفواكه

البقول

خبز اأبي�ش                              100                    261             1.09                   7.7                     2.0                      

بطاطا اإيرلندية نيئة                  80                       79              0.33                    2.1                     0.1                      
بطاطا حلوة نيئة                       80                     105              0.44                    1.7                     0.3                      

بطاطا مقلية                              100                   341              1.43                   4.9                    14.5                      

خبز دقيق القمح الكامل                100                    236             0.99                   8.0                     1.2                      

دقيق ال�سورجوم، الكامل                100                    345             1.44                 10.7                     3.2                      

فول وبازيالء جمففة، نيئة                100                    333             1.39                 22.6                     0.8                      

فول �سوداين جمفف ونيئ               100                    567             2.37                 25.8                     45.0                      

فول ال�سويا، جمفف نيئ                 100                    416             1.74                 36.5                     20.0                      

حم�ش، جمفف ينء                      100                    357             1.49                 20.7                      3.4                      

عد�ش                                            100                    354             1.48                 24.7                      1.6                      

فا�سوليا ينء                                  100                    350             1.47                 21.9                      1.5                      

بذور عباد ال�سم�ش، النيئة               100                    605             2.53                 22.5                      49.0                      

ذرة 
    دقيق، كامل.                       100                    353             1.48                   9.3                     3.8      

    دقيق، منخول.                     100                    368             1.54                   9.4                     1.0
    ع�سيدة كثيفة.                     100                    105             0.44                   2.6                     0.3

    ع�سيدة خمففة.                    100                    54               0.23                   1.4                      -

رز مق�سور
    نيئ                                      100                    361             1.51                   6.5                     1.0      

    مغلي                                   100                    123             0.51                   2.2                     0.3

MJ Kcal
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جدول )2(: حمتويات بع�ش الأغذية من الطاقة، والربوتني والدهون يف 100 جرام من الطعام ال�سالح لالأكل.
الطاقةالطعام

MJجرامجرام Kcal
دهونبروتني الن�سبة املئوية 

ال�ساحلة لالأكل

الطعام احليواين

مالحظات:

الزيوت،الدهون وال�سكر

حلوم اأ�سماك كبرية جمففة 
ومملحة

                4.4                  1.0       0.29                  70             100 حليب الثدي                          

زيوت �ساحلة لالأكل                       100          900               3.76      �سفر              100.0 

زبدة / مارجرين                     100          718               3.00     �سفر              82.0

�سكر                                          100          400                1.67      �سفر               �سفر 

حليب البقر                                    100              61                  0.26       3.3                          3.3                   

بي�ش                                               88            158                  0.66               12.0                 11.2

      7.9                 19.5      0.67                     161           100 حلوم قليلة الدهون )ماعز(          

دجاج /طيور داجنة                        67           140                  0.59      20.0                 7.0

حلوم الأ�سماك/ طازجة                       100            90                    0.38        18.4                    0.8 

 0.8                    18.4        0.38                    90            100 

امل�سادر: منظمة الأغذية والزراعة 1993. "الطعام والتغذية يف اإدارة برامج التغذية اجلماعية" روما.
 منظمة الأغذية والزراعة 1982. "جداول تركيب الأغذية لل�سرق الأدنى"

-             = قليل جد�ً من.
               = مقادير حم�سوبة. تختلف كمية �لدقيق يف ع�سيدة �لذرة �ملخففة �أو �ملرّكزة . هذه قيم 

                   تقريبية فقط.
حر�رية. �سعرة  كيلو/   =   Kcal

MJ     = ميجاجول.
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جدول )3( العنا�سر الغذائية يف اأطعمة خمتارة
م�سدر مفيد لـم�سدر غني بـالطعام

�حلبوب

جذور �لن�سوية و�لفو�كه

فول نا�سج وبازيالء

بذور زيتية

حلوم و�أ�سماك

كبد )جميع �أنو�عه(

�حلليب وم�ستقاته

حليب �لثدي

�لبي�س

�لدهون و�لزيوت

�لأور�ق �خل�سر�ء 
�لد�كنة و�ملتو�سطة

ن�ساء ، �ألياف

ن�ساء، �ألياف

ن�ساء، بروتني، �ألياف

دهن، بروتني، �ألياف، 
فيتامني ه

بروتني، حديد، زنك

بروتني
حديد

زنك
)A(فيتامني �أ

فوليك
فيتامينات �أخرى

دهون
بروتني

بع�س �ملعادن
بع�س �لفيتامينات

دهن بروتني معظم 
�لفيتاميناتو�ملعادن ماعد� 

�حلديد.
بروتني

فيتامينات

�لدهون

)C(فيتامني جـ
حام�س فوليك

بروتني
)B(جمموعة فيتامني ب

بع�س �ملعادن
بع�س �ملعادن

فيتامني جـ)C( �إذ� كان طازجاً 
فيتامني �أ)A( �إذ� كان �أ�سفر 

�للون.
)B(جمموعة فيتامني ب

بع�س �ملعادن
)B(جمموعة فيتامني ب

بع�س �ملعادن
معادن �أخرى

بع�س �لفيتامينات

حديد

دهن
معادن )غري �حلديد(

بروتني
بع�س �حلديد

�لألياف
)A(فيتامني �أ



جدول )3( العنا�سر الغذائية يف اأطعمة خمتارة
م�سدر مفيد لـم�سدر غني بـالطعام

�خل�سرو�ت �لربتقالية

�لفو�كه �لربتقالية

�حلم�سيات

)A(فيتامني �أ
)C(فيتامني جـ

�سكر �لفاكهة
)A(فيتامني �أ

)C(فيتامني جـ

�سكر �لفاكهة
)C(فيتامني جـ

�ملعادن
�لألياف

�ألياف
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امل�سدر: ماأخوذ من بورجي�ش، واآخرين ،1994. التغذية املجتمعية ل�سرقي اأفريقيا )AMREF( ، نريوبي.
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امللحق )2(
الطاقة والإحتياجات الغذائية

 

��ستخدمو� �جلدول �لآتي لتقارنو� بني �لطاقة و�لحتياجات �لغذ�ئية ملختلف �أفر�د �لأ�سرة.
جدول )4( املقدار املطلوب تناوله يوميا من الطاقة والعنا�سر الغذائية

اجلن�ش/العمر

�ل�سنو�ت

�لولدة - 
6 �سهور

6-11 �سهر�ً
1-3 �سنو�ت

6-4
9-7

17-10

17-10

59-18

59-18

حامل
مر�سع

60 فما فوق

60 فما فوق

مللجر�ممللجر�ممللجر�مجر�م كغ

6.0

8.9
12.1
18.2
25.2

46.7

49.7

524

708
1022
1352
1698

2326

2824

450+
2142

3091
2496

2408
278+

2.19

2.97
4.28
5.66
7.10

9.73

11.81

1.90+
8.96

12.93
10.44

10.8
1.17+

11.6

14.1
14.0
22.2
25.2

42.6

47.8

17.5+
41.0

49.0
49.0

41.0
6.0+

Oأ

32بـ /14

11جـ /29

عالىد

9
6
6
9

17

15
11

14
14

1.1

0.8
8.4

10.3
11.3

15.5

19.2

16.3
9.8

14.0
14.0

9.8
15.0

375

400
400
450
500

600

600

850
600

600
600

500
800

25

30
30
30
35

40

40

70
45

45
45

45
55

80

80
160
200
300

400

400

500
400

400
400

400
600

زنكحديدبروتنيالطاقة وزن
اجل�سم

حام�ش
الفوليك

فيتامني
)A(

كيلو �سعرة
Kcal

مايكروجر�م
RE ريتنول

ميجا جول
MJ

مايكروجر�م
DFE

فيتامني
)C( جـ

ذكور و اإناث

بنـــــات

بنيـــــن

ن�ســـــاء

65.0رجـــــال

55.0
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امل�سادر:
الطاقة – منظمة �لأغذية و�لزر�عة 2004. "�ملتطلبات �لب�سرية من �لطاقة". �لتقرير �مل�سرتك للخرب�ء 

�ل�ست�ساريني يف �لفاو / منظمة �ل�سحة �لعاملية / UNU. �سل�سلة �أور�ق �لفاو �لتقنية حول �لطعام 
و�لتغذية رقم 1. روما؛ بروتني – منظمة �ل�سحة �لعاملية 1985. �ملتطلبات من �لطاقة و�لربوتني. �سل�سلة 

�لتقارير �لتقنية 724 . جنيف؛

العنا�سر الغذائية الدقيقة – �لفاو / منظمة �ل�سحة �لعاملية 2002. �ملتطلبات �لب�سرية من 
�لفيتامينات و�ملعادن. تقرير م�سرتك للخرب�ء �ل�ست�ساريني يف �لفاو/ منظمة �ل�سحة �لعاملية. روما.

مالحظات:
حر�رية. �سعرة  كيلو/   =   Kcal

MJ       = ميجاجول.
RE       = معادل �لريتينول.

DFE    = معادل �لفوليك فى �لنظام �لغذ�ئى.

وهذه القيم تفرت�ش اأن:

    �أن �لأطفال ير�سعون حليب �لثدي لل�سنة �لأوىل على �لأقل.

    �أن �لأطفال �لأكرب �سناً و�لبالغون ياأكلون كميات قليلة من �لأغذية �لغنية باحلديد )مثال �للحوم(، 
    ومن �لربوتينات �حليو�نية �لأخرى و�ملاأكولت �لغنية بفيتامني جـ)C( ، وكميات كبرية من �لأغذية 

    �لأ�سا�سية مثل �خلبز. وقيم �لوفرة �حليوية �مل�ستخدمة للحديد هي" 10% وفرة حيوية"، وتلك 
    �مل�ستخدمة للزنك هي  "وفرة حيوية منخف�سة"

    �إن �لبالغني يقومون بن�ساط ج�سدي معتدل
 �أ-    �لأطفال �ملولودون بعد فرتة حمل كافية يحملون خمزونا من �حلديد ملدة �ستة �أ�سهر.

 ب- �لكمية �لالزمة عند بد�أ �حلي�س
 ج-  �لكمية �لالزمة بعد �نقطاع �حلي�س

 د-   ترتفع �حتياجات �حلديد للن�ساء و�لفتيات �ملر�هقات �حلو�مل �إىل درجة ين�سح معها بتناول حديد 
       �إ�سايف
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امل�ضرد/ معانى امل�ضطلحات

املراهقة )Adolescence(: �لفرتة ما بني 10-18 �سنة من �لعمر عندما ينمو �لطفل نحو �لبلوغ.

)HIV( جمموعة من �لأمر��س ي�سببها فريو�س :)AIDS(نق�ش املناعة املكت�سبة

فقر الدم )Anaemia( : حالة عند �لإن�سان ينخف�س فيها �لهيموجلوبني وم�ستوى �لهيماتوكريت. 
يعود �ل�سبب عادة لنق�س �حلديد. �إن نق�س �لفوليك، وفيتامني بB12(12(، وفيتامني �أ)A(،وعنا�سر 
غذ�ئية �أخرى، ت�سكل �أ�سباباً غذ�ئية �إ�سافية. كذلك فاإن �لإ�سابة باملالريا و�لنكل�ستوما و�أمر��س �أخرى 
)مثل مر�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV(، �لنزيف �ل�سديد وفقر �لدم �ملنجلي )�لور�ثي( ت�سبب بدورها 

فقر �لدم.

:)Body mass index( معامل كتلة اجل�سم
م ك جـ )BMI(= �لوزن )كغ( مق�سوماً على طول �لقامة )مرت(2  )�نظر �ملو�سوع )11(.

�لوزن �لطبيعي هو عندما تكون قيمة م ك جـ ) BM1( 18.5-24.9 )�نظر �لبد�نة، زيادة �لوزن، �أدناه(.

بدائل حليب الثدي ) Breastmilk substitute( : �أي طعام ي�ستخدم كبديل جزئي �أو كّلي حلليب 
�لأم.

�سافة  التغذية املتّممة )Complementary feeding(: تغذية �لطفل �لر�سيع باأطعمة �أخرى �إ 
�إىل حليب �لأم، و�أي حليب بديل له.

القت�سار على ر�ساعة حليب الثدي )Exclusive breastfeeding( : تغذية �لطفل بحليب 
�لأم �أو مر�سعة بديلة ، �أو من حليب مفرغ من �لثدي، وعدم �إ�سافة �أي طعام �آخر �سو�ء كان �سائاًل �أو 

جامد�ً، با�ستثناء ب�سع قطر�ت من �سائل �أو �سر�ب يكون م�سدر� للفيتامينات و�ملعادن �لبديلة �أو لالأدوية.

الأمن الغذائي لالأ�سرة )family food security(: حالة تن�ساأ عندما تكون �لأ�سرة متتلك �لطعام 
�لكايف و�لآمن و�ملغذي طو�ل �لعام، بحيث ي�ستطيع جميع �أفر�دها �حل�سول على حاجاتهم من �لعنا�سر 

�لغذ�ئية عن طريق ماأكولتهم �ملف�سلة وتكون حياتهم ن�سيطة و�سحية.
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الأغذية املدعمة )fortified foods(: �لأطعمة �لتي ت�ساف �إليها عنا�سرغذ�ئية لتزيد من قيمتها 
�لغذ�ئية. وهي تت�سمن مثال ،�مللح �ملقوى باليود وبالفيتامينات من جمموعة ب)B(، و�حلديد �مل�ساف 

�إىل �حلبوب �ملطحونة.

: (Healthy,balanced diet(النظام الغذائي ال�سحي واملتوازن
نظام �سحي يوؤمن كميات كافية ومتنوعة من �لأطعمة لتغطية حاجات �لإن�سان من �لطاقة و�لعنا�سر 

�لغذ�ئية.

HIV الفريو�ش الذي ي�سبب نق�ش املناعة املكت�سبة عند الإن�سان
.)Human Immuno Deficiency Virus( 

جهاز املناعة )Immune System(: كافة �لآليات �ملوجودة يف �جل�سم و�لتي حتميه من �لعو�مل 
�ملوؤذية �خلارجية، وب�سورة خا�سة �لفريو�سات، �لبكرتيا، �لفطريات، و�لطفيليات.

نق�ش احلديد )Iron Defeciency(: م�ستوى منخف�س من �حلديد يف �لدم ويف �لأن�سجة �لأخرى 
�لتي حتول دون عمل �جل�سم  ب�سورة مقبولة. يحدث هذ� عندما ي�ستخدم �لإن�سان خمزون �جل�سم من 
�حلديد، ويف نف�س �لوقت يكون �مت�سا�سه للحديد �ملوجود يف �لطعام قليال جد� فال يتمكن من تغطية 
حاجاته. �إن نق�س �حلديد هو �أكرث �نت�سار�ً  من فقر �لدم ) �لأنيميا(. وهو �سائع حيث تقل كمية �حلديد 
يف �لنظام  �لغذ�ئي، و/�أو حيث يوجد �حلديد يف �سكل ي�سعب �مت�سا�سه ) مثاًل نوع �حلديد �ملوجود 

�أ�سا�ساً يف �لأطعمة �لنباتية(.

:)Macronutrients ( العنا�سر الغذائية الكربى
�لعنا�سر �لغذ�ئية ) مثل �لكربوهيدر�ت، �لدهون، و�لربوتينات( �لتي يتطلبها �جل�سم بكميات كبرية.

:)Malnutrition( سوء التغذية�
حالة وظائفية ) فيزيولوجية( غري طبيعية ي�سببها �لنق�س �أو �لزيادة �أو عدم �لتو�زن يف �لطاقة و�لعنا�سر 

�لغذ�ئية.

:)Micronutrients( العنا�سر الغذائية الدقيقة
عنا�سر غذ�ئية ) مثل �لفيتامينات و�ملعادن( يتطلبها �جل�سم بكميات �سغرية جد�ً.
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العنا�سر الغذائية Nutrients : ذلك �جلزء من �لغذ�ء �لذي ميت�سه وي�ستخدمه �جل�سم من �أجل  �لطاقة 
و�لنمو و�لرتميم و�حلماية من �لأمر��س.

التغذية  Nutrition :علم �لأغذية  و�لأنظمة �لغذ�ئية و�ملمار�سات �ملتعلقة بالأطعمة وكيفية ��ستخد�م 
�لعنا�سر �لغذ�ئية يف �جل�سم. وي�ستعمل �لنا�س �لعبارة �أي�سا  لو�سف  مقد�ر تناول �لإن�سان للطعام )مثاًل 

عليه �أن يتناول غذ�ء �أف�سل(.

البدانة Obesity : حالة �أن ي�سبح �لإن�سان "�سديد �ل�سمنة"، وتعني عند �لبالغني �أن يكون معامل 
كتلة �جل�سم 30 �أو �أكرث.

ال�سواقط Offal : �لكبد، �لقلوب، �لكلى، �لدم، �ملخ، و�سائر �لأجز�ء �ل�ساحلة لالأكل غري �للحم يف 
�حليو�نات و�لطيور و�لأ�سماك .

الأوبئة النتهازية Opportunistic infection :مر�س عار�س ينجم عن كائن جمهري )ميكروب( ل 
ي�سبب عادة �أمر��سا، ولكنه كما هي �حلالة يف فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�سبة HIV ، يتحول �إىل م�سبب 

للمر�س عند  �إن�سان ذي  جهاز مناعي �سعيف.

زيادة الوزن Overweight : حالة يكون فيها وزن �لإن�سان "عال جد�" ن�سبة �إىل طوله.
يعني عند �لبالغني �أن يكون معامل كتلة �جل�سم 29.9-25 .

النا�ش امل�سابون بفريو�ش نق�ش املناعة املكت�سبة
People living with HIV /AIDS (PLWA(

تعبري عام لكل �لنا�س �مل�سابني بد�ء نق�س �ملناعة �ملكت�سبة  HIV، �سو�ء كانو� يظهرون �أية �أعر��س 
للمر�س �أو ل.

Replacement feeding  الر�ساعة البديلة
تغذية �لطفل، �لذي ل يتناول حليب �لثدي، بنظام غذ�ئي يوؤمن له كافة �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي 

يحتاجها. ويجب �أن يكون ذلك خالل �لأ�سهر �ل�ستة �لأوىل من حياته بديال حلليب �لثدي.

)A(الإ�سطرابات التي ي�سببها نق�سان فيتامني اأ
 (VADD( Vitamin A Deficiency Disorders

كافة �ل�سطر�بات �لف�سيولوجية �لتي ي�سببها نق�سان فيتامني �أ)A( يف �جل�سم، مبا فيها �لعالمات 
و�لأعر��س �ل�سريرية و�ملر�سية.




