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المعهذ الذولى لذراساث 
تطلق حملت األمن  االرس

 لالرس الغذائي
، أطهك  05ذًشُا يغ انزكشي انسُىَح 

( االسي)انًؼهذ انذونٍ نثحىز األسص 

حًهح ندًغ انرثشػاخ ودػا انًؼهذ إنً 

،  (IFHK) يؤسسح هىَغ كىَغ

انزٌ َهذف إنً ذشدُغ وتُاء انذػى 

انًحهٍ نثحىز األسص يٍ األفشاد 

وانًُظًاخ وانششكاخ يٍ خًُغ 

آسُا ، وخصىصا فٍ انًشاكض  أَحاء

  .انرداسَح فٍ هىَغ كىَغ وسُغافىسج

َحٍ يرحًسىٌ خذا ألَُا َحصم ػهً "

يٍ ذثشػاخ  --دػى نهحًهح تانفؼم 

ً إندوالس ايشَكً  0555شخصُح يٍ 

 وَحٍ  . أكثش هذاَا يٍ انششكاخ انكثشي

 

 

َرطهغ إنً انؼًم يغ شؼة هىَح كىَح 

فٍ نالسص نًساػذج انًضاسػٍُ انفمشاء 

نهًؼهذ انذونً ولال انًذَش انؼاو  "آسُا 

انشئُس  IFHK نذساساخ االسص و 

  .هشدانذكرىس سوتشخ صَ
هش أٌ االسرثًاس فٍ دوركش انذكرىس صَ

يٍ اندهىد  هٍ واحذج االسص وأتحاز 

األكثش ذأثُشا نهمضاء ػهً انفمش فٍ 

ػهً يذي انؼمىد األستؼح انًاضُح  .آسُا

، صاد إَراج األسص فٍ آسُا يٍ خالل 

يغ  .اسرُثاط أصُاف خذَذج يٍ األسص

انًؼشفح وانخثشج يٍ انؼهًاء 

واالسرثًاساخ انالصيح نًكافحح آثاس ذغُش 

  .انًُاخ َهذد
 

 

 
 

تكشف الذراساث أثز 
بزوتين الذرة عالي الجىدة 
  في نمى األطفال االثيىبين

 

ذؼرثش انزسج ويحاصُم انحثىب يٍ 

أسخص وأكثش انطشق شُىػا فٍ افشَمُا 

ويغ رنك ، فئٌ .انششلُح واندُىتُح

انًحاصُم يُخفضح انمًُح انغزائُح ألَها 

ال ذحرىٌ ػهً اثٍُُ يٍ األحًاض 

األيُُُح األساسُح ، نُسٍُ وانرشترىفاٌ 

 ، وانرٍ ذؼذ ضشوسَح نرخهُك انثشوذٍُ 

 

 

 

 

 

 

 

وهكزا ، أَرح انًؼهذ انذونً  .رو انفؼانُح

 رسج رو ( سًُُد)نرحسٍُ انزسج وانمًح  

تشوذٍُ ػانٍ اندىدج وانرٍ ذحرىٌ ػهً 

انكًُح انضشوسَح يٍ انهُسٍُ 

واػشتد انًمشسج يٍ .  .وانرشترىفاٌ

يُظًح انصحح االثُىتُح ويؼهذ تحىز 

انرغزَح ، خُثا إنً خُة يغ ػهًاء 

آخشٍَ يٍ يؤسسح انرغزَح انذونُح 



وسًُُد كُُُا ، وذًد دساسح  أثش انزسج 

ٍ  فٍ رو انًحرىي انؼانً يٍ انثشوذُ

يماطؼرٍُ يٍ اثُىتُا وَششخ َرائح 

  .انذساسح فٍ َششج األغزَح وانرغزَح
 وكشفد دساسح أخشَد فٍ يماطؼح وايا

أٌ  2552-2552أغسطس فً   

األطفال انزٍَ َرُاونىٌ انزسج رو تشوذٍُ 

٪ صَادج فٍ انىصٌ  00ػانٍ اندىدج اٌ 

يماسَح يغ األطفال انزٍَ َأكهىٌ انزسج 

دساسح أخشي أخشَد فٍ وفٍ  .انرمهُذَح

يماطؼح سُثى انًىنً يٍ أكرىتش 

، ػشضد األطفال انزٍَ  2550-2552

ذُاونىا انزسج رو تشوذٍُ ػانٍ اندىدج 

٪ فٍ االسذفاع يٍ هؤالء  00صَادج 

  .انزٍَ ذُاونىا انزسج انرمهُذَح
هزِ انذساسح ذكشف ػٍ أٌ ال رسج رو 

تشوذٍُ ػانٍ اندىدج ًَكٍ اٌ َكىٌ 

حهىل نسىء ذغزَح األطفال واحذا يٍ ان

  .فٍ أفشَمُا
 


