فزاخوان بزای مشارکت فزا بخشی
بزای پایان دادن به سوتغذیه کودکان در ایزان

عَتغذیِ کَدکاى رًج پٌْاًی اعت کِ کَدکاى ّز عزسهیي را هی تَاًذ جذا اس اًَاع تیواری  ،تِ هزس
ًاتَاًایی ٍ اًفعال تکؾاًذ  .عَتغذیِ ّواى قذر کِ دٍرُ کَدکی را تْذیذ هی کٌذ  ،عاهل تغیار حیاتی در
ؽکل گیزی اًَاع تیواری در تشرگغالی اعت .

با این آگاهی که می توان اس سوتغذیه پیشگیزی کزد و می توان به سوتغذیه پایان داد .
تجزتِ ّای تغیاری در عطح تَهی  ،هلی ٍ تیي الوللی خثز هی دّذ کِ هی تَاى

تِ ؽکل ّای هختلف اس

عَتغذیِ پیؾگیزی کزد.
تزای پیؾگیزی اس عَتغذیِ کَدکاى در ایزاى ًیاس تِ هؾارکت جوعی دارین  .پزداختي تِ ایي اهز  ،فقط در
حیطِ ٍظایف یک گزٍُ ًیغت.
تلکِ جزیاى ّای هختلف فعال در جاهعِ هی تایغت تزای پایاى دادى تِ عَتغذیِ کَدکاى هؾارکت کٌٌذ.
 – 1ساسمان های دولتی
ٍسارتخاًِ ّا ٍ ًْادّا ٍ عاسهاى ّای دٍلتی یکی اس ارکاى هْن تزای تَجِ تِ ایي اهز ّغتٌذ
تْذاؽت  ،آهَسػ ٍ پزٍرػ  ،عاسهاى تْشیغتی ٍ ،سارت صٌعت ٍ هعذى ٍ ،سارت کؾاٍرسی  ،عاس

ٍ .سارت
هاى

اعتزاتی ّا  ،عیاعت
ص
تزًاهِ ٍ تَدجِ ٍ ّ.......ز کدام هی تَاًٌذ عْوی در ایي فزایٌذ داؽتِ تاؽٌذ  .تعییي
گذاری  ،اعتاًذارد عاسی  ،هعزفی الگَّای هَفق جْاًی  ،فزاّن آٍردى اهکاًات تَععِ  ،تذٍیي ٍ اصالح
قَاًیي ٍ ....تخؾی اس ایي هؾارکت اعت .
 -2بخش خصوصی
تَلیذ کٌٌذگاى  ،تَسیع کٌٌذگاى ٍ صاحثاى هؾا غل هزتَط تِ غذا اس کاؽت تا فزآ ٍری هَاد غذایی ٍ
تَسیع کٌٌذگاى ٍ فزٍؽٌذگاى هحصَالت غذایی عْن قاتل تَجْی در ایي حَسُ دارًذ  .تَلیذ هحصَالت تا
کیفیت  ،تَجِ تِ تٌَع هَاد غذایی  ،در دعتزط قزار دادى هحصَالت  ،هزاقثت اس عالهت هَاد غذایی ٍ
هؾارکت در حوایت اس ایذُ ّای تزٍیجی در ایي رًٍذ قزار هی گیزىد .

 – 3دانشگاهیان و مراکش تحقیقاتی
هَعغات تحقیقاتی هی تَاًٌذ حَسُ ّای جذیذ داًؼ تغذیِ را در اختیار تخؼ ّای هختلف جاهعِ قزار
دٌّذ  .ؽٌاعایی الگَّای ًَیي  ،تجزبُ ّای هَفق جْاًی  ،ارسیاتی ٍ تحلیل اصَل تغذیِ  ،در اختیار قزار
دادى اعتاًذاردّا  ،پضٍّؼ ّای تَهی  ،ؽٌاعایی کوثَدّا ٍ .....تِ ٍاعطِ تالػ ایي هزاکش ؽکل هی گیزد.
 – 4سازمان های بیه المللی
تجزتِ ّای جْاًی اس طزیق آصاًظ ّای تیي الوللی عاسهاى هلل ٍ دیگز عاسهاى ّای تحقیقاتی ٍ اجزایی تیي
الهللی می تَاًذ هَجة اًتقال داًؼ ٍ هٌاتع هختلف تزای پیگیزی ایي اهز تاؽذ .
 – 5سازمان های غیر دولتی
عاسهاى ّای غیز دٍلتی تِ عٌَاى هزاکش پضٍّؾی ،آهَسؽی ٍ یا عولیاتی تا تَجِ تِ ارتثاط هغتقین ٍ
هتوزکشی کِ در جَاهع هختلف تا خاًَادُ ّا ٍ هخاطثاى اصلی دارًذ یکی اس ؽزکای هْن ایي حَسُ
تگ ٍ
هحغَب هی ؽًَذ  .عاسهاى ّای غیز دٍلتی هی تَاًٌذ تا هخ اطثاى اصلی ٍ تا تَدُ هزدم ارتثاط تٌگا ى
هغتوزی را عاسهاى دٌّذ .
 – 6رساوه ها
در پایاى دادى تِ عَتغذیِ کَدکاى

رعاًِ ّا اس جولِ صذا ٍ عیوا ً ،ؾزیات ٍ صفحِ ّای اجتواعی در

ؽثکِ ّای هجاسی عْن ارسؽوٌذی دارًذ  .گزٍُ ّای هختلف جاهعِ اس کاًال ّای هتٌَع رعاًِ ای
اطالعات خَد را تِ دعت هی آٍرًذ  .دیذى عْن ایي گزٍُ هی تَاًذ تِ رٍاى تز ؽذى ٍ عزعت دادى تِ
ایي اهز یاری تزعاًذ.

مشارکت بزای پایان دادن به سوتغذیه کودکان ضامن سالمتی جامعه است

