
  ٦٧/٦٥ج(مسّودة)   السابعة والستونجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٢  

  (Draft) A67/65    
  
  
  للجنة "أ" الثالثالتقرير   

  
  )مسّودة(

  
  

فــاغنر  -برئاســة الــدكتورة بــاميال رينــدي  ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ٢١فــي  جلســتها الخامســةعقــدت اللجنــة "أ"   
  (النمسا).
وتقــرر أن توصـــي جمعيــة الصـــحة العالميــة الســـابعة والســتين باعتمـــاد المقــرر اإلجرائـــي المرفــق والمتعلـــق   

  بالبند التالي من جدول األعمال:
  

  الساريةغير  األمراض  -١٣
  

  فالاألمهات والرضع وصغار األط تغذية  ٢-١٣  
  

  مقرر إجرائي واحد  
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  من جدول األعمال ٢-١٣البند 
  
  

  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال
  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

المؤشــرات الســبعة لرصــد التقــدم الُمحــرز فــي بلــوغ الغايــات العالميــة كجــزء مــن المجموعــة أّيــدت   )١(
  الخاصة بإطار الرصد العالمي لتغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال؛األساسية من المؤشرات 

إنشاء فريق عامل يتألف من الممثلين والخبراء المعينين من جانب الـدول طلبت من المدير العام   )٢(
بشــأن تحديــد مجموعــة  ٢٠١٤األعضــاء وهيئــات األمــم المتحــدة مــن أجــل اســتكمال العمــل قبــل نهايــة عــام 

لمؤشـرات الراميـة إلـى رصـد خطـة التنفيـذ الشـاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات والرّضـع وصـغار أساسية من ا
ــــرامج فــــي قطــــاع الصــــحة وســــائر  ــــذ السياســــات والب ــــة" لتنفي ــــى المؤشــــرات "االقتفائي األطفــــال، باالســــتناد إل

ؤشـرات القطاعات ذات الصلة بتحقيق الغايات العالمية المتعلقة بالتغذية، ووضع مجموعـة موسـعة مـن الم
لتتبع العمليات التي تؤثر على الغايـات العالميـة فـي الظـروف الخاصـة بالبلـدان المحـددة، لكـي تنظـر فيهـا 

  الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين؛
  

مـن  ١طلبت أيضًا من المدير العام أن يدعو إلى عقد مشاورات غير رسمية مع الـدول األعضـاء  )٣(
وضــع أدوات لتقيــيم المخــاطر وٕادارتهــا فيمــا يتعلــق بتضــارب المصــالح فــي العمــل الخــاص ب أجــل اســتكمال

لكـــي تنظـــر فيهـــا الـــدول األعضـــاء خـــالل جمعيـــة الصـــحة  ٢٠١٥قبـــل نهايـــة عـــام  مجـــال التغذيـــة، وذلـــك
  العالمية التاسعة والستين؛

  
الــذي طلــب مــن  ٦-٦٥ع  ص  جعلمــًا بالعمــل الــذي أنجزتــه أمانــة المنظمــة إنفــاذًا للقــرار أحاطــت   )٤(

تقــديم توضــيحات وتوجيهــات بشــأن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار األطفــال المــدير العــام "
، مع مراعاة األعمال الجارية فـي لجنـة الدسـتور الغـذائي"، ٢٣-٦٣ج ص ععلى النحو المذكور في القرار 

ــر بــالقرار  والــذي "وضــع حــد للتــرويج غيــر المالئــم  الــذي يحــث الــدول األعضــاء علــى ٢٣-٦٣ج ص عذكَّ
 ٢٠١٥، ويطلب كذلك من المدير العام استكمال العمـل  قبـل نهايـة عـام ألغذية الرّضع وصغار األطفال"

  لكي تنظر فيها الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛
  
  

=     =     =  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١


