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 غير معجب0 , معجب0

    على االقل قتلوا في حتطم طائرة روسية29"ايتار تاس": مسؤول طواريء يقول ان  

نظمته مؤسسة جذور حتت رعاية وزير الصحة وحضور نوعي ودولي مميز - ابو مغلي
يفتتح مؤمترا حول مشاكل سوء التغذية في فلسطي 

2008 تشرين األول 19القدس : 

ة سوء التغذية في فلسطي اريحا / خالد عمار - أكد وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي على ضرورة العمل املشترك ملواجه
موضحاً ان وزارة الصحة الفلسطينية تعمل بكل امكاناتها في هذا االجتاه .

تحديات وآفاق املستقبل « الذي عقدته مؤسسة « جذور « لالمناءواضاف خالل كلمة القاها في افتتاح مؤمتر «االعباء املزدوجة ملشاكل سوء التغذية في فلسطي  ، ال
WHOومؤسسة راند هيلث وبدعم من مؤسسة دان شيرش و الصحي واالجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونسيف وجامعة القدس ووكالة الغوث وجامعة كولومبيا 

 طبيبا ومختصا وخبيرا في مجال التغذية من فلسطي  واخلارج « علينا ان نواصل العمل120والتعاون االيطالي ومؤسسة الصداقة الفلسطينية السويدية ويشارك فيه 
اذ االجراءات التي تكفل احلد من تأثير العوامل ا�تلفة على توفيروباستمرار على معاجلة مشاكل سوء التغذية ومواصلة عمليات الرصد والتقييم وحتليل االسباب واتخ

التغذية السليمة لكافة افراد ا�تمع مع التركيز على االطفال واالمهات في سن احلمل والوالده .

عبير عن القناعة باهمية موضوع التغذية وفرصة عظيمة لاللتقاء باملعنيي وشكر وزير الصحة الدكتور فتحي ابو مغلي جميع القائمي  على املؤمتر مبيناً ان هذا اجلهد هو ت
نا ؟ وماذا يتوجب علينا من عمل للمرحلة القادمة ، كما ال  بد منبهدف تبادل املعلومات واخلبرات ولتحديد موقعنا مما يجب ان نكون عليه ، ماذا نفعل ؟ واين وصل
افحة اجلوع ومبعدالت وفيات االطفال ووفيات االمهات ومكافحةربط كل ذلك باالهداف التنموية لاللفية وبالتالي عالقة خططنا وبرامجنا ملكافحة سوء التغذية مبك

االمراض .

 جيداً يتمتعون عموماً بصحة سليمة وباملنطق ذاته ، فان سوء التغذيةوقال انه ال  يختلف اثنان على ان التغذية السليمة حتقق منافع عظيمة ، فاالشخاص الذين يتغذون
فقر ، وسوء التغذية يوهن الفكر والعقل ويستنزف انتاجية كل شخصمدمر، فهو يسهم جزئياً في اكثر من نصف الوفيات على مستوى العالم ويؤدي الى ادامة حالة ال
 اطفال دون سن اخلامسه4ات ، اال  انه ال  يزال هناك طفل واحد من كل ميسه ، وبالرغم من ان عدد االطفال الذين يعانون من نقص التغذية اقل مما كان عليه في التسعين

فيما يتعلق من االطفال دون سن ستة اشهر مت  ارضاعهم رضاعة طبيعية حصرية ، في حي  مت  احراز تقدم كبير %38في العالم النامي يعاني من نقص الوزن وهناك فقط 
يرة في العديد من البلدان .بفيتامي  ( أ ) واضافة اليود الى امللح ، ال  تزال نقص املغذيات الدقيقة مشكلة صحية عامة كب

لى اعطاء احلق لكل طفل في التغذية الكافية وتنشيط رعاية االمهاتواضاف ان السلطة الوطنية الفلسطينية عملت منذ انشائها على وضع وخدمة البرامج التي ترمي ا
ت منظمات االمم  املتحدة مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيفواحلوامل وايدنة امللح وتدعيم الطحي  باملغذيات الدقيقة وتشجيع الرضاعة الطبيعية ، وقد ساهم

د ، فكان لنا سياسات تغذوية وطنية واستراتيجية وطنية للتغذيةوصندوق االمم  املتحدة للسكان والعديد من اجلهات املانحة واملنظمات الدولية واالهلية في هذا اجله
قيق اقصى قدر من الفعالية والنجاح لبرامجنا في مجال التغذية .وخطة تنفيذية وجلان وهيئات فنية وسعينا لتكوين الشراكات وخلق وتعزيز التدخالت املتكاملة لتح

رتنا للتغذية كحق اساسي من حقوق االنسان ، ومت  التعبير عنهوقال انه رغم كل املعوقات يبقى واجبنا كعاملي  صحيي  وكصانعي سياسات صحية ان نحافظ على نظ
الن العاملي حلقوق االنسان ، وعلينا ان نواصل العمل وباستمرار علىبالتفصيل في العديد من وثائق حقوق االنسان ، ابتداءً من اتفاقية حقوق الطفل وانتهاءً باالع

تي تكفل احلد من تأثير العوامل ا�تلفة على توفير التغذية السليمةمعاجلة مشاكل سوء التغذية ومواصلة عمليات الرصد والتقييم وحتليل االسباب واتخاذ االجراءات ال
لكافة افراد ا�تمع مع التركيز على االطفال واالمهات في سن احلمل والوالده .

يكون له اثر ايجابي في احلد من مشكلة سوء التغذية وحتقيق االهدافواعتبر وزير الصحة املؤمتر فرصة داعمة لهذه التوجهات التي تأتي في هذا االطار وهذه الرؤية س
التنموية املنشودة .

باتريشيا ماكفيليبس

مة في وفيات االطفال حيث يوجد هذا العامل في نصف احلاالت وعلىوقالت باتريشيا ماكفيليبس ممثلة الونيسيف في فلسطي  ان سوء التغذية من اكبر العوامل املساه
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 مليون وفاة بي  االطفال كل عام ، كما تسبب ممارسات الرضاعة الطبيعية او غيابها2.2مستوى العالم وتسبب الوالده بوزن منخفض وتأخر النمو داخل الرحم حوالي 
 وينمو االطفال الذين يعانون من سوء التغذية ليتحصلوا مليون طفل آخر ويعتبر نقص املغذيات الضئيلة مثل فيتامي  (أ) مسؤوالً عن مليون وفاة أخرى ،1.4بوفاة 

على نتائج صحية وتعليمية اخفض من سواهم كما يغلب ان يكون اطفالهم اصغر حجماً .

لنساء تدل على نشوء حالة طواريء صامت ومتزايد ، ينطبق هذاوشددت في كلمتها على عدة نقاط متحورت في ضرورة ان تكون مؤشرات التغذية املتعلقة باالطفال وا
اط في الطعام والذي يؤدي الى البدانه ، كما ان قصور النمو يحدثاالمر بشكل خاص على نقص التغذية ويصبح صحيحاً اكثر فاكثر بالنسبة للتغذية الزائدة او االفر
دخالت تركز على االطفال الصغار .بشكل حصري اثناء احلمل وخالل اول سنتي  من احلياة وان الوقاية من سوء التغذية يستدعي تبني ت

طني ومنظمة اليونيسيف ومنتجي امللح ، قفز استهالك العامة للملحوقالت انه بفضل الشراكة القوية للقطاعي  العام واخلاص بي  وزارة الصحة ووزارة االقتصاد الو
 وتسير االرض الفلسطينية احملتلة على الطريق الصحيح نحو حتقيق القضاء على نقص اليود بحلول2006 في عام % 85,7 الى 2004 في عام % 65.3املؤيدن من 

 .2010العام 

اجلهات ا�تصة مؤكدة على اهمية تبني ثالثة مناهج عريضة فيماواستعرضت البرامج والنشاطات واالجنازات التي قامت بها اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الصحة و
نفرداً والتغذية اجليدة تبدأ من املنزل والعمل بشراكة بي  القطاعي يخص املرحلة القادمة تتلخص في التغذية كقضية متقاطعة عبر القطاعات ا�تلفة وليست مشروعاً م

العام واخلاص .

الدكتور حسن دويك

 لتطويق هذه املشكلة للحيلولة من اتساعها مشيراً الى ان ابرزالدكتور حسن دويك من جامعة القدس قال ان موضوع سوء التغذية مهم جداً ويجب التعاون املشترك
افة مناحي احلياة وادت الى الفقر واالوضاع املأساوية .عوامل هذه املشكلة في فلسطي  يعود لوجود االحتالل االسرائيلي واجراءاته اليومية والتي طالت ك

الدكتور ويدو سباتينيلي

تقوم بها وكالة الغوث على صعيد التغذية واهمية هذا املوضوع عندواستعرض الدكتور ويدو سباتينيلي مدير الصحة في وكالة الغوث في الشرق االوسط البرامج التي 
ي قطاع غزة عنها في الضفة الغربية نظراً للظروف املعيشية احمليطة منالفلسطينيي  وحتديداً الالجئي  في ا�يمات ، مبيناً ان مشكلة سوء التغذية تبرز بنطاق اوسع ف

سياسية واقتصادية .

 على الصحة املدرسية وفترة ما قبل املدرسة وان هذا حتدي كبير مشدداًواشار الى ان برامج وكالة الغوث لتطويق هذه املشكلة تعتمد على عدة جوانب من بينها التركيز
على اهمية التدخل في املراحل املبكرة والذي من شأنه ان ينقذ اجيال في املستقبل .

فعيل آفاق التعاون مع املؤسسات الفلسطينية في مجاالت البحثورحب الدكتور ريتشارد ديكمباوم من جامعة كولومبيا بالتعاون االستراتيجي مع الفلسطينيي  وت
والتدريب من خالل استقبال باحثي  ودارسي  فلسطينيي  ، مشيداً باملؤمتر واهميتة عاملياً .

الدكتوره سلوى جناب

ر يستمر ملدة يومي  وهو يعقد مبشاركة واسعة من مختلفوقالت الدكتورة سلوى جناب مديرة مؤسسة « جذور « لالمناء الصحي واالجتماعي ل» القدس « ان املؤمت
مشاركات نوعية في مجال التغذية وعالقاتها باالمراض املزمنةاملستويات الرسمية واالهلية واالكادميية وبرامج االمم  املتحدة ووكالة الغوث واليونيسيف ويتضمن 

املرتبطة بها مثل فقر الدم والسمنه .

لشعب الفلسطيني نتيجة سوء التغذية واالحتالل واالوضاعواضافت ان تناول هذا املوضوع في فلسطي  يشكل خطوة مهمة نظراً لالوضاع الصعبة التي يعيشها ا
ها االستراتيجية التي تشمل تنمية القوى البشرية وتقدمي  الدعماالقتصادية السيئة والفقر، موضحة ان « جذور» تركز على هذا املوضوع النه يندرج في اطار اهداف

 غذاء صحي لطالب املدارس حيث يتم دعم املؤسسات النسويةا�تمعي ودعم السياسات الصحية ، وذلك من خالل برامج منوعه منها دعم النساء في اعداد وتقدمي 
 الف طالب وطالبه .21 مدرسة في الضفة الغربية موزعه على مناطق جغرافية مختلفة من املقرر ان يستفيد منها حوالي 60ا�تلفة في 

الدكتور توفيق ناصر

اب - مميز ودولي نوعي وحضور الصحة وزير رعاية تحت جذور مؤسسة نظمته ... http://www.alquds.com/news/article/view/id/52750

2 of 3 4/2/12 9:57 AM



 غير معجب

سلط الضوء على قضية اساسية تتعلق بالصحة بشكل عاموقال الدكتور توفيق ناصر مدير مستشفى املطلع ( شبكة مستشفيات القدس ) ان املؤمتر مهم لكونه 
ض االمراض املستفحلة في ا�تمع الفلسطيني مثل السكري والضغطوامراض كثيرة لها عالقة بالتغذية السليمة وبخاصة ما يتعلق في عالقة التغذية والسمنه على بع

لقلب وتضيق الشرايي  .والكوليسترول وغيرها من االمراض املنتشره بشكل كبير وبعض منها يؤدي الى الوفاة مثل امراض ا

يان اهم عالج لهذه االمراض وهي ال  تشكل عبئا ماليا او حاجةان قضية التغذية السليمة حتد من كثير من هذه االمراض النها تشكل اهم عامل وقائي وفي بعض االح
م احلاالت املرضية وتؤدي الى تضاعفات مرضية صعب عالجها ومكلفةلتعاطي االدوية والعقاقير املكلفة ، ولكن في حال اهمال االهتمام بالتغذية السليمة فقد تتفاق

جداً .

الدكتور اميه خماش

ية واجتماعية واقتصادية وصحية ، وانه موضوع عاملي ، ونحن فيالدكتور اميه خماش قال ان موضوع التغذية ليس موضوعا صحيا فقط وامنا له مسببات مختلفه سياس
احلركة وهي با�ل تؤدي الى زيادة الفقر الذي يشكل اهم عاملفلسطي  نعاني اكثر في هذه املشكلة بسبب االوضاع السياسية واالحتالل نتيجة احلصار واالغالق ومنع 

في سوء التغذية .

سيق بي  جميع القطاعات االمنائية في الزراعة واالقتصاد والصحةواعتبر خماش ان الوصول الى احسن الظروف ملكافحة سوء التغذية يجب تركيز العمل املشترك والتن
رة الصحة ووكالة الغوث واملنظمات االهلية واملعاهد االكادميية منوالشؤون االجتماعية من جهة ومن اجلهة االخرى التعاون الكامل بي  مقدمي اخلدمات الصحية في وزا

اجل العمل وفقاً الستراتيجية شاملة وقادرة على التعاطي مع افضل البرامج .

عضوية بي  نشوء هذه االمراض وسوء التغذية ويعتبر طرح هذه القضاياواشار الى ان املؤمتر يتناول موضوع السمنة واالمراض املزمنة الى جانب سوء التغذية والعالقة ال
زز التوصيات الرؤية القادمة لوزارة الصحة الفلسطينية في هذاومناقشتها بهذا املستوى الشامل نقلة مهمة وسيكون لها نتائجها االيجابية على االرض ، حيث ستع

املوضوع .
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