
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي 

 رق المتوسطلش لمنظمة الصحة العالمية

 إلى

 االجتماع البلداني حول التغذية

 5102حزيران/يونيو  9-7ان، األردن، عم  

 ،املشاركون األفاضل، الزمالء األعزاء

م خبالص الشكر أن أتقد   د  وأو   بكم أمجل ترحيب يف هذا االجتماع البلداين حول التغذية.يطيب يل بدايًة أن أرحِّب 
 الصحة على استضافة هذا االجتماع.إىل احلكومة األردنية ومعايل وزير 

 سببًا رئيسيًا من أسباب وفاة د  حنن ندرك مجيعًا أن سوء التغذية يساهم بنسبة كبرية يف وفيات األطفال، إذ يُ ع  
. هذا، 3102من مجيع وفيات األطفال حول العامل يف عام  %54األطفال دون سن اخلامسة، فضاًل عن تسببه يف 

ويعاين ثلث األطفال دون سن اخلامسة تقريباً يف البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل باإلقليم إما من نقص الوزن 
ي ات الزهيدة املقدار، ومنها األنيميا. أما  من حاالت عو ز ال من األفراد %21م، يف حني يعاين أكثر من أو التقز   ُمغ ذِّ

الت مفزعة لإلصابة بالسمنة واألمراض غري السارية؛ فاألمراض غري بالنسبة إلقليم شرق املتوسط، فهو يعاين من معد  
زن والسمنة بني البالغني نسبة ل انتشار فرط الو من الوفيات يف اإلقليم، بينما يتجاوز معد   %45سهم يف حوايل السارية تُ 
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د  تغيري منط املعيشة والتحو ل الغذائي من بني أهم يف معظم البلدان املتوسطة الدخل واملرتفعة الدخل. ويُ ع   41%
 ر. لدهون وامللح والسك  الزائد لستهالك الاألسباب املباشرة لإلصابة بالسمنة واألمراض غري السارية، مبا يف ذلك ا

لدول األعضاء جمتمعة، أثناء الدورة اخلامسة والستني جلمعية الصحة العاملية اليت انعقدت يف أيار/مايو ت اوقد أقر  
واخنفاض الوزن  ،مع وصغار األطفال، اليت تستهدف التقز  ، خطة التنفيذ الشاملة اخلاصة بتغذية األمهات والرض  3103

الرضاعة الطبيعية. عالوة على ذلك، فإن اإلعالن  واالقتصار على ،وهزال األطفال ،وزيادة الوزن ،واألنيميا ،عند الوالدة
السياسي للجمعية العامة لألمم املتحدة املعين بالوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، قد كل ف املنظمة والدول 

 %21بنسبة  ض لعوامل اخلطر، مبا يف ذلك خفض استهالك امللحة وضع خطة عمل خلفض التعر  األعضاء مبهم  
 .ومكافحة السمنة والوقاية منها

ت كافة الدول األعضاء ال ُمشارِكة يف املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية إعالن روما وإطار العمل امللحق كما اعتمد  
ار العمل  هذ  اخلطة وإطبلدان اإلقليم تبينِّ  أهيب ببلداندة. ومن هنا، به، وهو اإلعالن الذي يوفِّر قاعدة انطالق جيِّ 

ع وصغار األطفال واألمراض غري وترمجتهما إىل خطط عمل وطنية لتحقيق الغايات العاملية فيما يتعلق بتغذية الرض  
. وسوف 3104ذة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام خ  رة املت  يف اإلجراءات املبكِّ أن تسهم هذ  اخلطوة  فمن شأنالسارية. 

األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، وغريها من الشركاء مثل برنامج األغذية  م املنظمة، بالتعاون مع منظمةتقدِّ 
العاملي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، الدعم للبلدان إلعداد خارطة طريق لتنفيذ توصيات املؤمتر، مبا فيها إطار 

 عمل الرصد والتقييم.

العاملية، بدعم مجيع الدول األعضاء لتحقيق الغايات  وتلتزم منظمتا اليونيسف والفاو، إىل جانب منظمة الصحة
. وسوف يستعرض هذا االجتماع الوضع الراهن للتغذية ويقف على املتعلقة بالتغذية العاملية واإلقليمية والوطنية

هذا يات الرئيسية، وكذلك االسرتاتيجيات والسياسات العاملية واإلقليمية والوطنية احلالية. ونتوقع، بنهاية التحد  
االجتماع، أن نكون قد وضعنا إطار عمل لتنفيذ االسرتاتيجية العاملية بشأن تغذية الرض ع وصغار األطفال، إىل جانب 

ي للعبء املزدوج لسوء التغذية يف خارطة طريق واضحة املعامل لتنفيذ توصيات املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية للتصدِّ 
 .اإلقليم

اليونيسف والفاو ومنظمة الصحة العاملية العمل معكم من أجل وضع السياسات وأُطُر ل منظمتا وسوف تواصِ 
العمل اخلاصة بالتغذية أو مراجعة املتاح منها متاشيًا مع توصيات املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية، لتوسيع نطاق 

  اخلطر املرتبطة باألمراض غري السارية.من عوامل  التدخالت الرامية إىل حتسني تغذية الرض ع وصغار األطفال واحلد  

 وختاماً، أمتىن لكم اجتماعاً مثمراً، داعياً لكم بالتوفيق والسداد.


