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في عمل مشترك بين منظمة الصحة 

) المرآز الرئيسي في جنيف(العالمية 
ومرآز التعليم واألبحاث والتدريب في 

قسم التغذية والعلوم الغذائية في 
في بيروت الجامعة االميرآية 

اللبنانية للتغذية والعلوم  والمؤسسة
الغذائية، أقيمت في بيروت ورشة 

عمل تدريبية عالمية بخصوص 
األطفال لدى المعاييرالجديدة لنمو
   .ةمنظمة الصحة العالمي

  
آراون بالزا في منطقة وقد وجهت الدعوات للمشارآة في ورشة العمل، التي أقيمت في فندق 

يعملون في المجال الصحي من بينهم مدرسون  شخصيًة 21، إلى 2010حزيران  في الحمراء
من جامعات ومستشفيات في لبنان ومن وزارة ) ممرضات(وأخصائيون في التغذية وممرضين 

    .الصحة العامة
  

فللمرة . وتتضمن معايير منظمة الصحة العالمية الجديدة مقاربة جديدة تختلف عن تلك المتبعة حاليًا
" بدًال عن المتبعة حاليًا وتقول " آيف يجب أن ينمو األطفال" األولى تتحدث معايير المنظمة عن

وهذه المعاييرالعالمية الجديدة موجهة لجميع األطفال حول العالم والهدف منها ". آيف ينمو األطفال
االجتماعي ونوعية /مراقبة نمو آل طفل دون الرجوع إلى االنتماء العرقي أو الوضع االقتصادي

قة عملية لقياس وتقييم نمو األطفال والسكان من خالل وضع معايير عملية يتم الغذاء، آما أنها طري
  .التقييم من خاللها

  
وقالت نهال حوال، عميدة آلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة االميرآية في بيروت، ورئيسة 

ل ستوفر للمشارآين فرصة ممتازة ألن المؤسسة اللبنانية للتغذية والعلوم الغذائية، إن ورشة العم
يكونوا أول مجموعة من المحترفين في لبنان يتلقون مثل هذا التدريب وأنهم سوف ينقلون هذه 

    .المعرفة إلى المختصين في المجال الصحي في الوطن
  

وسوف يتم استخدام هذه المعاييرالجديدة في مجاالت الصحة العامة والطب والمنظمات الحكومية 
صحية لمراقبة صحة األطفال والكشف المبكر عند األطفال أو السكان الذين ال ينمون نموًا طبيعيًا وال

فالنمو الطبيعي . أو من يعانون من نقصان أو زيادة في الوزن ويحتاجون إلى عناية صحية معينة
للتقليل هو عنصر رئيسي للتعبير عن النمو الصحي الصحيح آما أنه طريقة لقياس الجهود المبذولة 

   .من نسبة الوفيات واألمراض بين األطفال
  



األطفال في معرفة حجم مشكلة سوء التغذية لدى األطفال حول العالم، وسوف تساهم عملية تقييم نمو
آما أنها ستعطي إشارة إلى أصحاب القرار عما يتوجب القيام به من أجل ضمان نمو طبيعي 

  .وصحي لألطفال
  

ة في بيروت آانت قد أظهرت من خالل دراستين ان لبنان سيواجه موجة الجامعة األميرآييذآر ان 
من األمراض المتعلقة بالبدانة إذا استمرت نسبة زيادة الوزن بين البالغين والمراهقين واألطفال في 

في آلية العلوم  ئيةعلوم الغذاالوقد بّينت نتائج هاتين الدراستين اللتين أجرتهما دائرة التغذية و. لبنان 
و  1997، في العامين في بيروتمع آلية العلوم الصحية في الجامعة االميرآية  الزراعية والغذائية

واستنتجت الدراسة أن . ازدياد ًا مضطرد ًا في نسبة السكان الذين يعانون من الوزن الزائد 2008
 .على ما هو السكان في لبنان سيواجهون موجة من األمراض المتعلقة بالبدانة إذا ما استمر الوضع


