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  A58/15  
  
  
  
  

  تغذية الرضع وصغار األطفال
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  

  معلومات عامة
  
لرضع وصغار األطفال التي تمت إبان جمعيـة الـصحة العالميـة            في سياق مناقشة موضوع تغذية ا       -١

 اقترحت وفود واليات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وكيريباتي وجـزر مارشـال ونيبـال              ١السابعة والخمسين، 
 يخص هذا الموضوع ويوضح أوجه القلق الناجم عن تيسر الحصول على بدائل لبن األم               ٢وباالو مشروع قرار  

 في بعض البلدان النامية، ويذكر إلى جانب ذلك ما كشف عنه، مؤخراً، من وجـود بكتريـا                  وتسويقها المكثف 
كما أعربت الدول األعضاء عن     . ساكازاكي المعوية وغيرها من الكائنات المجهرية في مساحيق أغذية الرضع         

 علـى توصـيات     اهتمامها الكامـل  ) هيئة الدستور الغذائي  (رغبتها في أن تصب لجنة دستور األغذية الدولي         
  .جمعية الصحة العالمية فيما يتصل بمواصفات جودة األغذية المجهزة للرضع وصغار األطفال

  
وأبدت بعض الوفود تحفظاتها إزاء قصر المدة الزمنية المتاحة لدراسة نص مشروع القـرار دراسـة         -٢

 مشروع القرار على المجلـس      ولتوفير مزيد من الوقت للقيام بمناقشة مسهبة، تم االتفاق على عرض          . تفصيلية
بغية إحالتـه إلـى جمعيـة        ٢٠٠٥يناير  / في كانون الثاني  التنفيذي، خالل دورته الخامسة عشرة بعد المائة،        

  .الصحة العالمية الثامنة والخمسين لتنظر فيه
  
ونظر المجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، في مشروع القـرار باإلضـافة إلـى                   -٣
 وعلى هذا األساس تولى المجلس مراجعة المـشروع         ٣.عديالت التي اقترحت الدول األعضاء إدخالها عليه      الت

 وهو معـروض    ١٢ق١١٥م ت الذي حظي بتوافق آراء أعضائه بشأنه ويرد مشروع القرار المنقح في القرار             
  .على الجمعية للنظر فيه

  
/ كانون الثـاني  (ة بعد المائة    التطورات منذ انعقاد دورة المجلس التنفيذي الخامسة عشر       

  )٢٠٠٥يناير 
  
والمعنية بنظافة األغذية في    ) هيئة الدستور الغذائي  (نظرت اللجنة التابعة للجنة دستور األغذية الدولي          -٤

دة التنقـيح المقتـرح للمدونـة الدوليـة         وفي مس ) ٢٠٠٥مارس  /  آذار ١٩ إلى   ١٤(دورتها السابعة والثالثين    

                                                           
 ).النص اإلنكليزي(، ٣، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٣/سجالت/ ٥٧/٢٠٠٤ج ص عانظر الوثيقة    ١
 .٤ورقة مؤتمر رقم / أ/ ٥٧الوثيقة ج   ٢
 .١١٥/٧م ت انظر الوثيقة   ٣
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ويـستند التنقـيح إلـى      . ممارسات التصحيحية الخاصة بأغذية الرضع وصغار األطفال      الموصى بها لقواعد ال   
 خبراء منظمة األمم المتحـدة لألغذيـة والزراعـة          بينالحصيلة التي تمخضت عنها الحلقة العملية المشتركة        

ق أغذيـة    وغيرها من الكائنات المجهرية في مساحي      بكتيريا ساكازاكي المعوية  ومنظمة الصحة العالمية بشأن     
وقد وافقت اللجنة على ضرورة إحراز تقدم سريع فيما يتـصل بهـذا              ٢٠٠٤.١ والتي عقدت في عام      الرضع

التنقيح واتخاذ الخطوات الالزمة لالضطالع بالمزيد من األنشطة ودراسة ذلك في دورة اللجنة القادمة المزمع               
قتاً مراجعة الوثيقة، في إطـار اإلجـراءات         مؤ علّقتغير أن اللجنة    . ٢٠٠٦نوفمبر  / عقدها في تشرين الثاني   

وذلك ألسباب أهمها عدم وجود حاجة إلى االضـطالع          ٢،حلية التي تنتهجها لجنة دستور األغذية الدولي      االمر
دة االقتـراح بـشأن المعـايير       وولم تجر مناقشة مس   . بمزيد من األنشطة فيما يتعلق بتقدير المخاطر المحتملة       

دة لدراستها بتمعن ونتيجة    و بل أعيدت تلك المس    ساكازاكي المعوية  فيما يتعلق ببكتيريا     الميكروبيولوجية المحددة 
لذلك يمكن للجنة دستور األغذية الدولي الموافقة على مسودة تنقيح المدونة إال أن ذلك لن يتم قبل منتصف عام                   

اللجنة القادمة وإال إذا تم تطبيق       ولن تتم الموافقة إال إذا تم استكمال المراجعة في دورة            . وليس قبل ذلك   ٢٠٠٧
  .، الخاصة بالموافقة على الوثيقة، على النصالمعجلةاإلجراءات 

  
فـي   فاشيتان وقعتـا  الرضعومن الفاشيات التي حدثت في اآلونة األخيرة فيما يتصل بمساحيق أغذية      -٥

/ فـي شـباط    وحدثت   ٢٠٠٤ أكتوبر/  في تشرين األول    ساكازاكي المعوية  حيث حدثت فاشية لبكتيريا   : فرنسا
وفي هذه الفاشية األخيرة تم تصدير المنـتج        .  من النوع المصلي أغونا    السلمونيلة فاشية لبكتيريا  ٢٠٠٥فبراير  

وقد تم اللجوء إلى الشبكة الدولية الجديدة للسلطات المعنية بالسالمة          .  بلداً وإقليماً  ١١المسؤول عن حدوثها إلى     
ة الصحة العالمية، لتحذير السلطات في البلدان التي ال تنتمي لالتحـاد األوروبـي               التي أنشأتها منظم   ،الغذائية

  .بشأن هذه الفاشية
  

  مالحظات عامة
  
هي لجنة فرعية مشتركة بـين منظمـة األمـم          ) هيئة الدستور الغذائي  (ولجنة دستور األغذية الدولي       -٦

ليتها األساسية في تنفيذ برنـامج مواصـفات        المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، تتمثل مسؤو       
وتتطلب وظائف اللجنة في مجال تحديد مواصفات األغذية درجة واسعة من           . األغذية المشترك بين المنظمتين   
وتؤلف لجنة دستور األغذيـة     .  العلمية وموثوقية األعمال التي تجريها اللجنة      االستقاللية، وذلك ضماناً لألمانة   

، في الوقت نفسه، جزءاً من الهيكل العام للمنظمتين األمين وبالتالي فهي تخضع             )هيئة الدستور الغذائي  (الدولي  
بت جمعية الـصحة     على هذه العالقة، إذ طل     ٢٣-٥٦ج ص ع   القرار   أكّدوقد  . لإلشراف العام لهاتين المنظمتين   

بحث سبل تحسين كفاءة عملية وضع مواصفات دستور األغذية الـدولي عـن             "إلى المدير العام، فيما طلبته،      
طريق تلبية االحتياجات الفريدة من نوعها الخاصة بتصريف الشؤون في إطار الهيكل العام لمنظمة الـصحة                 

  ".العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
  
وفي بعض البلدان ال تكون للهيئات الحكومية المسؤولة عن تنظيم األغذية وتحديد مواصفاتها عالقـة                 -٧

تنظيمية بسلطات الصحة العمومية، وهي السلطات المسؤولة تقليدياً عن تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عـن               
فضل طريقة القتراح جدول أعمال وقد أدى ذلك إلى وجود درجة من اللّبس في تحديد أ. منظمة الصحة العالمية

                                                           
١   Enterobacter sakazakii and other microorganisms in powdered infant formula. Geneva, FAO/WHO, 2004 

(Microbiological Risk Assessment Series, No. 6).                                                                                     
٢    See Joint FAO/WHO Food Standard Programme, Codex Alimentarius Commission. Procedural Manual, 

fourteenth edition. Rome, FAO/WHO, 2004.                                                                                           
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الصحة الذي تكلف به جمعية الصحة من خالل ما تصدره من قرارات ومعـايير للعمـل ومبـادئ توجيهيـة               
بمـا فيهـا قطاعـا    (وقد أعربت بعض هيئات تحديد المواصفات، وهي هيئات جامعة أوسع نطاقاً         . وتوصيات

سياسة الصحية وبين المواصفات التقنية، وكـذلك لتبـاين         عن قلقها إزاء عدم الترابط بين ال      ) الزراعة والتجارة 
ويعتقد بأن المواصفات التقنية، بالرغم من مراعاتهـا واسـتجابتها لتوجيهـات            . أغراض وتطبيقات كّل منهما   

السياسة الصحية، ملزمة أيضاً بأن تضع في الحسبان جوانب أخرى تتعلق بالسيطرة علـى المخـاطر، منهـا                  
  .لشؤون االقتصادية والقانونيةالمالءمة العملية وا

  
 وسائر الكائنات المجهريـة فـي       ساكازاكي المعوية وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن وجود بكتريا          -٨

مساحيق أغذية الرضع، استنتجت الحلقة العملية المشتركة بين خبراء منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة               
ساكازاكي خبراء أن تلوث مساحيق أغذية الرضع الداخلي المنشأ ببكتريا          ومنظمة الصحة العالمية التي عقدها ال     

 تتسبب في حاالت عدوى ومراضة لدى الرضع، بما فيها أمراض خطيرة قد تنجم عنهـا                المعوية وبالسلمونيلة 
  . عقابيل نمائية خطيرة ووفيات

  
ويستخلص مـن توزيـع     . ية في المراضة لدى جميع الفئات العمر      ساكازاكي المعوية وتتسبب بكتريا     -٩

والرضع . أشد عرضه للخطر) الذين تقل أعمارهم عن عام واحد    (الحاالت المبلّغ عنها بحسب السن أن الرضع        
،  ساكازاكي المعويـة هم أكثر الرضع تعرضاً لخطر العدوى ببكتريا)  يوماً من الحياة٢٨أول (الحديثي الوالدة   

كما أن األطفـال    .  المناعة المكبوتيوي الوزن المنخفض والمواليد     ومنهم بصفة خاصة الخدج والمواليد من ذ      
الذين تلدهم أمهات مصابات بفيروس األيدز هم أيضاً معرضون للخطر حيث يرجح أنهم سيتلقون بدائل لـبن                 

 تكـون   وقد. األم، كما يزداد احتمال تعرضهم للعدوى عندما يكونون هم أنفسهم مصابين بعدوى هذا الفيروس             
رضع الذين تلدهم أمهات مصابات بعدوى فيروس األيدز والمواليد المنخفضي الوزن مصدراً للقلق في              تغذية ال 

ومساحيق أغذية األطفال   .  مثيلتها في البلدان المتقدمة    لىبعض البلدان النامية حيث تزيد نسبة هؤالء المواليد ع        
 ولم تحـدد الحلقـة      .ياناً بعوامل ممرضة  المطابقة للمواصفات الراهنة ليست بمنتجات معقمة ويحتمل تلوثها أح        

العملية أية طريقة ذات جدوى يمكن تطبيقها باستخدام التكنولوجيا المتاحة حالياً إلنتاج المساحيق المعقمة علـى   
  .نطاق تجاري أو إلزالة التلوث المحتمل بوجه تام

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .١٢ق١١٥م تشروع القرار الوارد في القرار جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في م  -١٠
  
  
  

=     =     =  


