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  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، إلى أن تقوم، على سـبيل       ١٤-٥٧ ص ع  جدعت منظمة الصحة العالمية الدول األعضاء، في القرار           -١

األولوية، بانتهاج سياسات وممارسات تعزز، ضمن ما تعززه، دمج التغذية في اسـتجابة شـاملة لمقتـضيات                 
. ويركز هذا التقرير على تغذية أولئك الذين يتعايشون مع األيدز والعدوى بفيروسـه   . األيدز والعدوى بفيروسه  

ى التعاون مع الوكاالت الشريكة ومع مؤسسات منظومة األمم المتحدة فيمـا            وتعكف منظمة الصحة العالمية عل    
  .يتعلق بقضية توفير األمن الغذائي لألسر التي تأثرت أسباب رزقها باأليدز والعدوى بفيروسه

  
وقد شرعت منظمة الصحة العالمية في بذل جهود تعاونية من أجل وضع أساليب تقوم علـى أحـدث                    -٢

لمتوافرة فيما يتعلق باحتياجات األفراد المصابين بفيروس األيدز من العناصر المغذية الكبيـرة             القرائن العلمية ا  
المقدار والعناصر المغذية الزهيدة المقدار، واالحتياجات التغذوية الخاصـة للنـساء الحوامـل والمرضـعات               

طفال الحاملين للفيروس والذين    بذلك الفيروس واحتياجات أطفالهن، واالحتياجات التغذوية للكبار واأل       المصابات  
وقد تم جمع القرائن بمساعدة الفريق االستشاري التقنـي         . يتلقون عالجاً باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية     

وتم تقديم ومناقشة النتائج األوليـة       ١التابع لمنظمة الصحة العالمية والمعني بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه        
 ٢. حول احتياجات األفراد المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه من العناصر المغذية           في إطار مشاورة تقنية   

وطرحت أهم النتائج المستخلصة من استعراض تفصيلي للقرائن على مشاورة تقنية حـول التغذيـة واأليـدز                 
  ).٢٠٠٥أبريل /  نيسان١٣-١٠دوربان، جنوب أفريقيا، (والعدوى بفيروسه في أفريقيا 

  
من بين الذين شاركوا في مشاورة دوربان، وهي عبارة عن جهود مشتركة بذلها كل من منظمة                وكان    -٣

الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنـامج األمـم المتحـدة                
ولي ومعاهد الصحة الوطنية    المشترك لمكافحة األيدز والمفوضية العليا لشؤون الالجئين واليونيسيف والبنك الد         

ووزارة الصحة في جنوب أفريقيا، مسؤولون صحيون وخبـراء فـي مجـال         في الواليات المتحدة األمريكية،     
بما في ذلك شبكات الدفاع     (التغذية وخبراء علميون وباحثون وممثلون عن المنظمات الحكومية الدولية الشريكة           

 وتمثلت  .ا دولة عضواً في شرقي وجنوبي أفريقي      ٢٠من  ) فيروسهعن األفراد المتعايشين مع األيدز والعدوى ب      
األغراض المتوخاة من ذلك في تقديم آخر النتائج فيما يتعلق بالعالقة بين اإلصابة بفيروس األيدز وبين التغذية                 

                                                            
ة تقنية دولية تقع عليها مسؤولية طرح توصيات على المدير العام الفريق االستشاري التقني هو بمثابة هيئة استشاري   ١

 .بشأن التدابير المالئمة التي يتعين اتخاذها في مختلف الظروف الوطنية والدولية
٢   Nutrient requirements for people living with HIV/AIDS: Report of a technical consultation (World Health 

Organization, Geneva, 13-15 May 2003). Geneva, World Health Organization, 2003.                                              
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 ومالها من عواقب، واستمزاج آراء المجتمعات األفريقية بشأن النجاحات واإلخفاقات التي صادفتها في مجـال              
وصـياغة التوجيهـات    توفير الغذاء الكافي والرعاية التغذوية والعالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية           

العملية حول أفضل الُسبل التي يتعين انتهاجها إلدراج التدخالت التغذوية وغيرها من التدخالت القائمة علـى                
  .ز ورعاية وعالج مرضاهالغذاء في البرامج الوطنية الخاصة بالوقاية من فيروس األيد

  
يسلط ) انظر الملحق ( في هذا الصدد، اعتمد المشاركون، باإلجماع، بياناً         ،واعترافاً بخطورة األوضاع    -٤

األضواء على أهم النتائج العلمية المستخلصة وتقدموا بتوصيات حول اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تلك التوصيات              
  .على الفور على جميع األصعدة

  
شأن إدراج اإلجراءات الموصى بها ضمن استجابة منسقة وشاملة لأليدز والعدوى بفيروسـه أن              ومن    -٥

يعزز قدرة الدول األعضاء على تحسين الحالة التغذوية للكبار واألطفال المصابين بفيروس األيدز والسيما في               
 أيضاً تمكين الحكومـات      ومن شأن ذلك   أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهي أكثر المناطق تضرراً بالجائحة،        

ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والعاملين الصحيين وسائر األطراف من تعزيز وتوسـيع              
نطاق ما يبذل من جهود من أجل التوسع في توفير العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية وإيجاد طرق                 

والتغذوية بشكل كامل ضمن شتى االسـتجابات للتـصدي لأليـدز           مبتكرة لضمان إدراج االعتبارات الغذائية      
زد على ذلك أن النجاح في الدعوة إلى تخصيص المزيد من الموارد من أجل إدماج التغذية                . والعدوى بفيروسه 

في حزمة أساسية من خدمات الرعاية والعالج والدعم المقدمة لألفراد المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه               
نه أن يساعد على ضمان بلوغ المرامي المتفق عليها دولياً وتنفيذ التوصيات المطروحـة فـي إطـار                  من شأ 

  .مشاورة دوربان على جميع األصعدة على الفور
  
وستشكل هذه اإلجراءات الموصى بها األساس الذي ستقوم عليه أولويات منظمـة الـصحة العالميـة           -٦

ة على صياغة توصيات عالمية وعلى إعداد ومراجعة وتعمـيم          وستركز المنظم . وخطة عملها في هذا المجال    
مبادئ توجيهية عملية وأدوات تستخدم في عملية التقييم، وعلى تعزيز قدرات ومهـارات المـوارد البـشرية؛                 
ومواصلة التركيز على إدراج التغذية ضمن االستجابة الرامية إلى التصدي لجائحة األيدز والعدوى بفيروسـه               

ومن النتائج المتوقعة، في هذا الصدد، تعزيز قـدرات الـدول           . قرائن والنتائج العلمية المستخلصة   بناء على ال  
األعضاء على تحسين الحالة التغذوية للكبار واألطفال الحاملين لفيروس األيدز ال في أفريقيا جنوب الصحراء               

  .الكبرى فحسب بل في جميع أنحاء العالم أيضاً
  

  س التنفيذياإلجراء المطلوب من المجل
  
  .المجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علماً بهذا التقرير  -٧
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  الملحق
  

  مشاورة منظمة الصحة العالمية حول التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه في أفريقيا
  

  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان١٣-١٠دوربان، جنوب أفريقيا، 
  
  

  البيان الصادر عن المشاركين 
  
 أفريقيـا ال قبـل للـنُظم        ي بفيروسه يؤثران في أعداد من الناس في شرقي وجنوب         إن األيدز والعدوى    -١

 بعالجهم، وهما يصيبان بالقنوط أعداداً من األطفال تفوق األعداد التي تقدر نظمنا             الموبوءةالصحية في البلدان    
فوق أعدادهم ما للمجتمعات    التعليمية على إشاعة األمل في نفوسهم ويؤديان إلى تيتيم المزيد من األطفال الذين ت             

وهناك عوامل تـذكي وبـاء األيـدز        . من طاقة بخصوص رعايتهم، وإلى تصدع األسر وتهديد النظم الغذائية         
والعدوى بفيروسه، كما أنه يساهم في احتدام تلك العوامل المؤدية إلى نشوء سوء التغذية، ومن بينهـا الفقـر                   

  .وحاالت الطوارئ وأوجه الالمساواة
  
ى سبيل االستجابة العاجلة لهذا الوضع فإننا ندعو إلى إدراج التغذية ضمن المجموعة األساسية من    وعل  -٢

خدمات الرعاية والعالج والدعم المقدمة للناس المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه وضمن الجهود المبذولة              
  .من أجل الوقاية من العدوى

  
قي وجنوبي أفريقيا وسائر المشاركين المنتمين إلـى مؤسـسات           بلداً تقع في شر    ٢٠ نحن، ممثلي    إننا  -٣

منظومة األمم المتحدة، والوكاالت الثنائية والتجمعات اإلقليمية والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة واألوسـاط               
  :األكاديمية والهيئات األخرى، نقر بما يلي

  
 فيمـا يتعلـق بـسوء       ضرورة اتخاذ خطوات بعيدة المدى من أجل عكس االتجاهات السائدة           )١(

التغذية واإلصابة بفيروس األيدز وعدم األمن الغذائي في معظم بلدان المنطقة، وذلك من أجل بلـوغ                
  األهداف اإلنمائية لأللفية؛

  
أن التغذية المالئمة ال يمكنها أن تشفي من فيروس األيدز ولكنها من األمور األساسية التـي                  )٢(

البدني لتأمين نوعيـة  تي تحافظ على مستويات صحية من النشاط       جهاز المناعة لدى الفرد، وال    تصون  
  حياة مثلى؛

  
أن التغذية المالئمة أمر ضروري أيضاً لضمان تحقيق أفضل النتائج الناجمة عـن العـالج                 )٣(

القهقرية وهو أمر البد منه إلطالة أعمار المـصابين بفيـروس األيـدز             باألدوية المضادة للفيروسات    
  تقال ذلك الفيروس من األم إلى طفلها؛والحيلولة دون ان

  
وجود كثرة كاثرة في األسواق من الحميات التي لم تثبت جدواها ومن العالجات الغذائية التي                 )٤(

تستغل مخاوف الناس وتبعث آماالً كاذبة في النفوس وتؤدي إلى إمالق المصابين والمتأثرين باأليـدز               
  العدوى بفيروسه؛بو
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ير استثنائية لضمان صحة وعافية كل األطفال المتأثرين باأليدز والعدوى          ضرورة اتخاذ تداب    )٥(
بفيروسه والذين يصبحون في عداد المستضعفين بسببهما ونخص بالذكر من بين هؤالء الفتيات الالئي              

  يتعرضن ألكبر المخاطر في هذا الصدد؛
  
ـ اً هاماً يؤثر فـي االخت     أن المعرفة بالحالة السائدة فيما يتعلق بفيروس األيدز تعد أمر           )٦( ارات ي

  .المتعلقة بالصحة اإلنجابية وبتغذية األطفال
  

  استنتاجات
  
بعد استعراض القرائن العلمية ومناقشة الخبرة البرنامجية فيما يتعلـق بالتغذيـة واأليـدز والعـدوى                  -٤

  :بفيروسه نستخلص النتائج التالية
  

  العناصر المغذية الكبيرة المقدار
  
الكبار واألطفال الحاملين لفيروس األيدز من الطاقة تفوق احتياجات غيرهم ممـن لـم              إن احتياجات     •

٪ لدى الكبار واألطفال الحـاملين      ١٠ذلك أن االحتياجات في مجال الطاقة تزيد بنسبة         . تصبهم عدواه 
٪ لدى الكبار الـذين يبلـغ       ٣٠٪ و ٢٠تتراوح بين   وبنسبة  للفيروس والذين ال تظهر عليهم أعراضه،       

أما بالنسبة إلى األطفال الذين يحملون فيروس األيدز والذين يعـانون           . ض عندهم مراحل متقدمة   المر
  .٪١٠٠٪ و٥٠من نقص في الوزن فإن احتياجاتهم من الطاقة تزيد بنسبة تتراوح بين 

  
وس ال توجد أي قرائن تدعم الحاجة إلى زيادة مقادير البروتين التي يتناولها األفراد الذين يحملون فير                 •

 ٪١٢(األيدز بنسبة تتجاوز النسبة الالزمة في إطار نظام غذائي متوازن لتلبية االحتياجات من الطاقة               
  ).٪ من مجموع المأخوذ من الطاقة١٥إلى 

  
إن فقدان الشهية ورداءة المقادير المأخوذة من الغذاء من األسباب الهامة الكامنة وراء نقص الـوزن                  •

من إيجاد ُسبل فعالة لتحسين الكميات التي يجب تناولها مـن           والبد  . يدزالمرتبط باإلصابة بفيروس األ   
  .الغذاء وتوثيق ذلك

  
  العناصر المغذية الزهيدة المقدار

  
إن الكبار واألطفال الحاملين لفيروس األيدز كثيراً ما يعانون من حاالت عـوز العناصـر المغذيـة                   -٥

  .الزهيدة المقدار
  
ر واألطفال الحاملين لفيروس األيدز للمقادير اليومية الموصى بهـا مـن            والبد من تأمين تناول الكبا      •

العناصر المغذية الزهيدة المقدار وذلك من خالل تناول نظم غذائية متنوعة وأغذية مقـواة وكميـات                
  .مكملة من العناصر المغذية الزهيدة المقدار عندما تمس الحاجة إليها

  
والزنك والحديد والفوالت والكميات المتعددة المكملة من       " ألف "تظل توصيات المنظمة بشأن الفيتامين      •

  .العناصر المغذية الزهيدة المقدار على ما هي عليه
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للعالج الشامل من فيروس األيدز      إن الكميات المكملة من العناصر المغذية الزهيدة المقدار ليست بديالً           •
  .قهقريةبما في ذلك المعالجة بالعوامل المضادة للفيروسات ال

  
هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم أفضل للعالقة بين استكمال األغذية بالعناصر المغذية   •

  .الزهيدة المقدار والفوائد الصحية التي قد تعود على األفراد الحاملين لفيروس األيدز
  

  الحمل واإلرضاع
  
 يعجالن بتطور اإلصابة بفيروس العوز المناعي البـشري نحـو اإلصـابة             إن الحمل واإلرضاع ال     •

  .باأليدز
  
إن التغذية المثلى للنساء الالئي يحملن فيروس األيدز خالل فترتي الحمل واإلرضاع تزيد من وزنهن                 •

  .وتحسن نتائج الحمل والوالدة
  
فس القدر الذي تزيد به أوزان النساء       إن النساء الحوامل المصابات بفيروس األيدز ال تزيد أوزانهن بن           •

الحوامل غير المصابات كما أنهن يعانين من حاالت عوز أكثر تواتراً فيما يتعلق بالعناصر المغذيـة                
  .الزهيدة المقدار

  
  النمو

  
وكثيراً ما يالحظ تعثّر النمو حتى قبل       . إن اإلصابة بفيروس األيدز تضر بنمو الطفل في مطلع حياته           •

  .ويرتبط ضعف النمو بتزايد مخاطر الوفيات. عراض الدالة على اإلصابة بفيروس األيدزظهور األ
  
العدوى االنتهازية من شأنها اإلضرار بنمو األطفال       إن الحمولة الفيروسية واإلسهال المزمن وحاالت         •

ج االتقـائي   ويتحسن نمو هؤالء األطفال وبقاؤهم على قيد الحياة بالعال        . الذين يحملون فيروس األيدز   
، والعالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية واتقاء وعالج        زولالمتمثل في استخدام الكوتريموكسا   

  .حاالت العدوى االنتهازية في مراحلها المبكرة
  
 أساسي حتى يتمكن األطفال من استرجاع ما فقدوه مـن           أمرإن تحسين كميات الغذاء التي يتم تناولها          •

  .بة بحاالت العدوى االنتهازيةوزن بعد اإلصا
  

  تغذية الرضع وصغار األطفال
  
إن الرضاعة الطبيعية، دون سواها، طوال ستة أشهر هي، بالنسبة لألمهات غير المصابات بفيـروس                 •

األيدز واألمهات الالئي ليس لديهن علم بحالتهن فيما يتعلق بذلك الفيروس، الممارسة المثاليـة نظـراً        
علق بتحسين نمو األطفال وتطورهم وخفض معدالت حدوث حاالت العدوى في مرحلة            لفوائدها فيما يت  

ويوصى بإعطاء األطفال أغذية تكميلية مأمونة ومالئمة وباالستمرار في ممارسة الرضاعة           . الطفولة
   شهراً وبعد ذلك؛٢٤الطبيعية طوال 
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الطبيعيـة  ل فترة الرضـاعة     إن مخاطر انتقال فيروس األيدز عن طريق لبن األم مخاطر دائمة طوا             •
وهي تكون على أشدها بين النساء الحديثات العهد باإلصابة بالفيروس أو الالئي بلغ مرضهن نتيجـة                

  .للفيروس مراحل متقدمة
  
إن انتقال فيروس األيدز أقل لدى االقتصار على الرضاعة الطبيعية منه عند اللجوء إلـى الرضـاعة                   •

  .الطبيعية والتغذية التكميلية
  
فيروس األيدز إرضاع   توصي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بأن تتجنب األمهات الالئي يحملن             •

. أطفالهن عندما تكون التغذية البديلة أمراً مقبوالً وعملياً ومأموناً وميسور التكلفة ومضمون االستمرار            
  .ةغير أن معظم األمهات في المنطقة يتعذّر عليهن الوفاء بهذه الشروط بسهول

  
إن مأمونية تغذية الرضع يمكن أن تتحسن بتوفير الدعم المالئم غير أن النظم الصحية والمجتمعـات                  •

  .تقدمه ال
  
 وتتوقـف   .يوصى بتوقف األمهات الحامالت لفيروس األيدز عن إرضاع أطفالهن في مراحل مبكرة             •

محيطة باألمهـات وأطفـالهن     السن التي يتعين عندها التوقف عن الرضاعة الطبيعية على الظروف ال          
وهناك حاجة ماسة إلى دراسة العواقب المترتبة على التبكير في التوقـف عـن الرضـاعة                . الرضع

وهناك حاجة فورية إلى تقيـيم      . الطبيعية فيما يتعلق بانتقال الفيروس ومعدل الوفيات والنمو والتطور        
غار األطفال الذين تم التوقف عن إرضاعهم       الُسبل المالئمة إلى تلبية االحتياجات التغذوية للرضع وص       

  .بشكل طبيعي
  

  التفاعل بين التغذية والعالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية  
  
. هناك اعتراف واضح بفوائد العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية فيما يتعلق بإنقـاذ األرواح               •

  .عالج البد من تناول ما يكفي من الغذاءولتحقيق الفوائد الكاملة المتوخاة من هذا ال
  
إن التقييم الغذائي والتغذوي يعد من العناصر األساسية في الرعايـة الـشاملة للمرضـى المـصابين                   •

  .بفيروس األيدز سواء كان ذلك قبل العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية أو بعده
  
بمضاعفات اسـتقالبية   قرية لمدد طويلة يمكن أن يرتبط       إن استخدام العوامل المضادة للفيروسات القه       •

وعلى الرغم مـن أن     ). مثل األمراض القلبية الوعائية والداء السكري والمشكالت المرتبطة بالعظام        (
قيمة العالج باألدوية المضادة للفيروسات القهقرية تفوق بمراحل المخاطر المحتملة فإن المـضاعفات             

 ويتمثل التحدي المطروح في معرفة أفضل الطرق التي . على النحو المالئماالستقالبية تقتضي تدبيرها
يتعين اتباعها في أفريقيا لتطبيق التجارب فيما يتعلق بتـدبير هـذين النـوعين مـن االضـطرابات                  

  .االستقالبية التي يعاني منها الكبار واألطفال الحاملون لفيروس األيدز
  
 الحالة التغذوية وبين العالج باألدويـة المـضادة للفيروسـات           هناك حاجة إلى دراسة التفاعالت بين       •

القهقرية في الفئات السكانية التي تشكو من سوء التغذية المزمن وفي األطفال المصابين بذلك، وفـي                
  .النساء الحوامل والنساء المرضعات
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مأمونية ونجاعة األدوية   هناك حاجة إلى تقييم ما للعالجات التقليدية واألطعمة التكميلية من آثار على               •
  .المضادة للفيروسات القهقرية

  
  توصيات من أجل العمل

  
 جميع األطراف المعنية على جعل التغذية جـزءاً         نحثّبناء على االستنتاجات العلمية المذكورة أعاله         -٦
 تنفيذها فوراً على     بهدف تقدم بالتوصيات التالية  نو. يتجزأ من استجابتها فيما يتعلق باأليدز والعدوى بفيروسه        ال

  .جميع األصعدة
  
  تقوية االلتزام السياسي وتحسين موقع التغذية على سلّم السياسات والبرامج الوطنية  )١(
  

 القرار بمدى إلحاح    صنّاعاستخدام األدوات الدعوية الحالية واستنباط أدوات جديدة من أجل توعية             •
نمائية وعدم إدراجها ضمن الحزمة اإلجماليـة       المشكلة وبآثار إهمال دور التغذية على األهداف اإل       

  .لخدمات الرعاية والدعم، والفرص المتاحة لتحسين الرعاية
  
الدعوة إلى زيادة المخصصات من الموارد والدعم المقدم لتحسين التغذية، بشكل عام، والتـصدي                •

  .تحملهتلك التي ولالحتياجات التغذوية للفئات السكانية المتأثرة بفيروس األيدز 
  
وضع قائمة باألولويات فيما يتعلق باحتياجات األطفال المتـأثرين باأليـدز والعـدوى بفيروسـه                 •

  .واألطفال السريعي التأثر بهما
  
واالجتماعية وقطاعي التعلـيم  توضيح وتحسين التعاون والتنسيق بين الخدمات الزراعية والصحية      •

  .والتغذية
  
لتغذوية من أجل البيت والمجتمع والبرامج الخاصة بالمرافق        وضع أدوات ودالئل للتقييمات ا      )٢(

  الصحية وبرامج الطوارئ
  

التصديق على أدوات بسيطة لتقييم النظم الغذائية واستخدام مكمالت األغذية بما في ذلك العالجات                •
إطار برامج التقليدية والبديلة، والحالة التغذوية واألمن الغذائي حتى يكون الدعم التغذوي المقدم في       

  .مكافحة فيروس األيدز مالئماً لالحتياجات الفردية
  
وضع دالئل معيارية ومحددة من أجل رعاية األفراد في المجال التغذوي وتنفيـذ البـرامج علـى                   •

  .مستوى المرافق الصحية ومستوى المجتمع
  
دالئل (روس األيدز   مراجعة وتحديث الدالئل الحالية بهدف إدراج االعتبارات الخاصة بالتغذية وفي           •

حول التدبير العالجي المتكامل ألمراض المراهقين والكبار، والعالج باألدوية المضادة للفيروسات           
  ).القهقرية والتغذية في حاالت الطوارئ، على سبيل المثال
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  توسيع نطاق التدخالت الحالية من أجل تحسين التغذية في إطار اإلصابة بفيروس األيدز  )٣(
  

  .جيل بتنفيذ االستراتيجية العالمية الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفالالتع  •
  
  .تجديد الدعم المقدم لمبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال  •
  
  .التعجيل بإغناء األغذية األساسية بالعناصر المغذية األساسية الزهيدة المقدار  •
  
والحديد والفوالت والزنك وتكملـة األغذيـة        "ألف"تنفيذ بروتوكوالت المنظمة الخاصة بالفيتامين        •

  .بالعناصر المغذية الزهيدة المقدار والتدبير العالجي لسوء التغذية الوخيم
  
التعجيل ببرامج التدريب الخاصة بدالئل وأدوات تغذية الرضع والتوعية بشأنها وتغذية األمهات في   •

أليدز من األم إلى الطفل، وتسريع اسـتخدام        إطار البرامج الرامية إلى الوقاية من انتقال فيروس ا        
  .تلك الدالئل واألدوات

  
توسيع نطاق االستفادة من برامج التوعية والتحري بشأن فيروس األيدز حتى يتسنّى لألفراد اتخاذ                •

قرارات مستنيرة وتلقي المشورة والدعم المالئمين حول موضوع التغذية بما في ذلك في ظـروف               
  .الطوارئ

  
  اء بحوث ميدانية منهجية وبحوث سريرية لدعم البرمجة القائمة على القرائنإجر  )٤(
  

تطوير وتنفيذ بحوث ميدانية وسريرية للتعرف على التدخالت واالسـتراتيجيات الفعالـة بهـدف                •
  .تحسين تغذية الكبار واألطفال الحاملين لفيروس األيدز والمتأثرين به

  
  .ة من الدروس المستخلصة على جميع المستوياتتوثيق ونشر النتائج وضمان االستفاد  •
  
تشجيع المجالت العلمية على إتاحة المزيد من الفرص لنشر البحوث الميدانية والسجالت الخاصة               •

  .بالممارسات الجيدة
  
  تعزيز وتطوير وحماية القدرات والمهارات البشرية  )٥(
  

لخطط الخاصة بتوسيع نطـاق عـالج       إدراج مسألة تمويل تطوير القدرات في مجال التغذية في ا           •
  .ورعاية الناس المتعايشين مع فيروس األيدز والناس المتأثرين باأليدز والعدوى بفيروسه

  
إدراج موضوع التغذية في برامج تدريب العاملين فـي مجـاالت الرعايـة الـصحية والرعايـة            •

ريب قبل البدء في الخدمـة،      المجتمعية وخدمات الرعاية المقدمة في البيت، بما في ذلك برامج التد          
مع تطوير مهارات معينة مثل تقدير المتطلبات التغذوية وإسداء المـشورة فـي مجـال التغذيـة،          

  .وال ينبغي لبرامج التدريب هذه أن تحابي مصالح تجارية معينة. وبرامج الرصد والتقييم
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ظيمية من أجل الحيلولـة     تعزيز قدرات الحكومات والمجتمع المدني على إقامة ورصد اآلليات التن           •
دون التسويق التجاري للنظم الغذائية واألدوية والعالجات التي لم تخضع لالختبار والمعدة لصالح             

  .الكبار واألطفال الحاملين لفيروس األيدز
  
تحسين ظروف الخدمة والتغطية بالنسبة إلى العاملين الصحيين والسيما خبـراء الـنظم الغذائيـة                 •

  .ء الخدمات التغذويةل إيتاوالتغذية، من أج
  
  .التعرف على الخبراء المحليين واللجوء إلى خدماتهم بهدف تحسين االستجابة لظروف الطوارئ  •

  
  إدراج  المؤشرات الخاصة بالتغذية في خطط رصد وتقييم فيروس األيدز  )٦(
  

برامج مكافحـة   إدراج مؤشرات مالئمة فيما يتعلق بقياس التقدم المحرز صوب إدماج التغذية في               •
فيروس األيدز، وقياس أثر التدخالت التغذوية، في اإلبالغ عن نتائج الترصد السريري والترصـد              
على صعيد المجتمع، واإلبالغ عن التقدم المحرز على الصعيد الـوطني والـصعيدين اإلقليمـي               

  .والدولي
  
  
  

=     =     =  


