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  "أللجنة " الرابعالتقرير 
  
 دة)(مسوّ 

  
  

  .سينغهال (الهند)آرون  السيد برئاسة ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢٦وم يالثانية عشرة  " جلستهاأعقدت اللجنة "
  

نــد بالوالمتعلــق بههنــا القــرار الُمرفــق ن باعتمــاد يعبالســالحاديــة و جمعيــة الصــحة العالميــة  صــيو وتقــرر أن تُ 
  :جدول األعمالالتالي من 

  
  المسائل التقنية األخرى  -١٢
  

  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  ٦-١٢
  قرار واحد تحت العنوان التالي:

  
  الرّضع وصغار األطفال تغذية  -
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  األعمال جدول من ٦- ١٢ البند
 

  لرّضع وصغار األطفالتغذية ا
  
  

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
 

 ١التقريرين المتعلقين بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال؛بعد النظر في 
 

ـــــــرارات  )١٩٨٢( ٢٦-٣٥ج ص عو )١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عو) ١٩٨٠( ٣٢-٣٣ج ص ع وٕاذ تشـــــــير الق
 )١٩٩٠( ٣-٤٣ع ص  جو )١٩٨٨( ١١-٤١ج ص عو )١٩٨٦( ٢٨-٣٩ج ص عو )١٩٨٤( ٣٠-٣٧ج ص عو
 )١٩٩٦( ١٥-٤٩ع  ص  جو )١٩٩٤( ٥-٤٧ع ج صو )١٩٩٣( ٧-٤٦ع ص جو )١٩٩٢( ٣٤-٤٥ع ج صو
 )٢٠٠٦( ٢١-٥٩ع ص  جو )٢٠٠٥( ٣٢-٥٨ع ج صو )٢٠٠٢( ٢٥-٥٥ج ص عو )٢٠٠١( ٢-٥٤ع ص  جو
 )٢٠١٦( ٩-٦٩ع  ص  جو )٢٠١٢( ٦-٦٥ع ج صو )٢٠١٠( ٢٣-٦٣ع ج صو )٢٠٠٨( ٢٠-٦١ع ص جو

كـــذلك إلـــى القـــرارين و تغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال وممارســـات التغذيـــة المالئمـــة والمســـائل ذات الصـــلة، بشـــأن 
) الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة ٢٠١٥( ٧٠/١وٕالـــى القـــرار  )٢٠١٦( ٨-٦٩ج ص عو) ٢٠١٥( ١٩-٦٨ع  ص  ج

           ة؛لألمم المتحد
 

فيــه إنهــاء جميــع أشــكال  ، بمــا٢٠٣٠تؤكــد مجــّددًا االلتــزام المقطــوع فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام وٕاذ 
  ؛٢٠٣٠سوء التغذية بحلول عام 

  
العمـل الدوليـة ذات الصـلة، بمـا فيهـا الغايـات االلتزام المقطوع بشأن بلـوغ الغايـات وتنفيـذ خطـط ب تذكروٕاذ 

بشأن تغذية األمهات والرّضع وصـغار األطفـال وخطـة العمـل العالميـة  ٢٠٢٥العالمية التي وضعتها المنظمة لعام 
وٕاعــالن رومــا بشــأن  ٢٠٢٠-٢٠١٣ الصــادرة عــن المنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا

  تمر الدولي الثاني المعني بالتغذية؛التغذية الناشئ عن المؤ 
  

وٕاذ تؤكد مجّددًا أيضًا أن الرضاعة الطبيعيـة ال غنـى عنهـا مـن أجـل بقـاء الطفـل علـى قيـد الحيـاة وتغذيتـه 
  ونمائه وصون صحة أمه؛

  
وٕاذ تؤكــد علــى أن حمايــة الرضــاعة الطبيعيــة وتعزيزهــا ودعمهــا تســهم جوهريــًا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

  المتعلقة بالتغذية والصحة، وأنها عنصر أساسي من عناصر الرعاية الصحية الجيدة؛المستدامة 
  

ن تزويد الرّضع وصغار األطفال بما يلزم من دعم مشفوع بالبّينات ومناسب التوقيت في مجال وٕاذ تسّلم بأ
 ويعود بالفائدة على تغذيتهم أثناء الطوارئ ينقذ أرواحهم ويحميهم في مجال التغذية ويصون صحتهم ويعّزز نماءهم

  ؛همأسر و  همأمهات

                                                           
 .٧١/٢٣وج ٧١/٢٢تان جالوثيق   ١
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أشـهر ال ُيحـرص علـى  ٦وٕاذ تعرب عن انشغالها إزاء وجود رضيعين من أصل كل ثالثة رّضع دون سن 
شــهرًا  ١٢إرضــاعهما رضــاعة طبيعيــة حصــرًا؛ وأن عــدد الرّضــع الــذي ُيحــرص علــى إرضــاعهم بهــذه الطريقــة لمــدة 

احد من أصل كل خمسة رّضع؛ وأن عدد األطفال الذين ُيحرص على بالبلدان المرتفعة الدخل هو أقل من رضيع و 
إرضاعهم رضاعة طبيعية بأي شـكل كـان بالبلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة الـدخل مقصـور علـى طفلـين 

  أشهر وعامين؛ ٦اثنين فقط من أصل كل ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 
  

٪ علــى األقــل فــي ٥٠حــّددتها المنظمــة بشــأن إحــداث زيــادة قــدرها وٕاذ تقــّر بــأن بلــوغ الغايــة العالميــة التــي 
أشـــهر مّمـــن ُيحـــرص علـــى إرضـــاعهم رضـــاعة طبيعيـــة حصـــرًا بحلـــول  ٦نســـبة الرضـــع الـــذين تقـــل أعمـــارهم عـــن 

تســتلزم تــوفير مــوارد تقنيــة وماليــة مســتدامة وكافيــة، وتنفيــذ تــدخالت سياســية وتنظيميــة داعمــة ووقائيــة،  ٢٠٢٥ عــام
داء اإلرادة السياســية الالزمــة لفعــل ذلــك، وأن بلوغهــا يلــزم أن يشــّكل جــزءًا مــن الجهــود المبذولــة علــى فضــًال عــن إبــ

  نطاق أوسع لتعزيز النظم الصحية؛
  

  وٕاذ ترّحـــــــب بـــــــإدراج مســـــــألة دعـــــــم الرضـــــــاعة الطبيعيـــــــة الحصـــــــرية فـــــــي برنـــــــامج العمـــــــل العـــــــام الثالـــــــث 
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩عشر، 

  
عة الطبيعية الذي ُيحتفل به سـنويًا بوصـفه فرصـة الطـالع النـاس علـى وٕاذ ترّحب باألسبوع العالمي للرضا

  ١أهمية الرضاعة الطبيعية والدعوة إلى حمايتها وتعزيزها ودعمها؛
  

والســيما فــي وٕاذ تســّلم أيضــًا باســتمرار المنظمــة فــي تنفيــذ إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول 
  ،برامج التغذيةسياق 

 
وفقــًا للســياق الــوطني الســائد فيهــا وااللتزامــات الدوليــة المقطوعــة علــى القيــام  ٢،٣،٤األعضــاءالــدول  تحــث  -١
 :يلي بما
 

االســـتثمارات الُموّظفـــة فـــي مجـــال وضـــع القـــوانين والسياســـات والبـــرامج الراميـــة إلـــى حمايـــة زيـــادة   )١(
 والسياســات والبــرامج ورصــدهادعم، وتنفيــذ تلــك القــوانين الــو الشــامل للتثقيــف الرضــاعة الطبيعيــة وتعزيزهــا 

  اتباع نهج متعددة القطاعات وٕاذكاء الوعي؛منها  بوسائل ،وتقييمها
  

إعــادة تنشــيط مبــادرة المستشــفيات الصــديقة للرّضــع، بوســائل منهــا تعزيــز دمــج الخطــوات العشــر   )٢(
د والبرامج الرامية إلى الرامية إلى تكليل ممارسة الرضاعة الطبيعية بالنجاح دمجًا كامًال في الجهو الُمنّقحة 

  تحسين نوعية رعاية صحة األم والمولود والطفل؛
  

ليـــات الوطنيـــة الالزمـــة لتطبيـــق التـــدابير الراميـــة إلـــى تنفيـــذ المدونـــة الدوليـــة اآلتنفيـــذ و/ أو تعزيـــز   )٣(
  تطبيقًا فعاًال؛وسائر توصيات المنظمة المسندة بالبّينات لقواعد تسويق بدائل لبن األم 

  

                                                           
١   http://worldbreastfeedingweek.org/ ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١، تم االطالع في. 

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢

 عقب مراعاة السياق السائد في الدول االتحادية.   ٣

 وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال.بإمكان الدول األعضاء أن تّتخذ إجراءات أخرى بشأن    ٤
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تعزيـــز التغذيـــة التكميليـــة الُمقّدمـــة بمقـــادير كافيـــة وفـــي الوقـــت المناســـب وفقـــًا للمبـــادئ التوجيهيـــة   )٤(
فضـًال عــن المبـادئ التوجيهيــة المتعلقـة بالتغذيــة  ١المتعلقـة بالتغذيــة التكميليـة لألطفــال الُمرضـعين طبيعيــًا،

  ٢شهرًا؛ ٢٤أشهر و ٦التكميلية لألطفال غير الُمرضعين طبيعيًا مّمن تتراوح أعمارهم بين 
  
لتنفيـذ التوصـيات مواصلة اتخاذ جميـع مـا يلـزم مـن تـدابير تصـّب فـي مصـلحة الصـحة العموميـة   )٥(

  من أجل وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال؛
  
تغذيـة اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير تكفل اتباع ممارسات مناسبة ومشفوعة بالبّينـات فـي مجـال   )٦(

الرّضع وصغار األطفال أثناء الطوارئ، بوسائل منهـا وضـع خطـط بشـأن التأهـب لمواجهـة الطـوارئ وبنـاء 
  قدرات العاملين أثناء حاالت الطوارئ، وتنسيق العمليات المشتركة بين القطاعات؛

  
  ؛ةالطبيعيوسيلة قّيمة لتعزيز الرضاعة بوصفه  ٣االحتفال باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية  )٧(

  
 المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

 
 المــوارد فيهــا بمــا المــوارد، تعبئــة فــي األعضــاء الــدول إلــى الطلــب، عنــد التقنــي، الــدعم يقــدم أن )١(

 الطـوارئ،أثنـاء  سـيماوال األطفـال، وصغار عالرضّ  تغذيةل اً دعموتنفيذها  المنظمة توصيات رصدو  المالية،
 نــاتبالبيّ  المســندة التوصــيات تحــديث ويواصــل التنفيــذ هــذا مــن المكتســبة الوطنيــة الخبــرات يســتعرضأن و 

  وتقديمها؛
  

أن يقــدم الــدعم التقنــي، عنــد الطلــب، إلــى الــدول األعضــاء لوضــع القــوانين والسياســات والبــرامج   )٢(
 الوطنية الرامية إلى دعم تغذية الرّضع وصغار األطفال واستعراضها وتنفيذها؛

 
الالزمـــة الُمنّقحـــة  يواصـــل اســـتحداث أدوات للتـــدريب والرصـــد والـــدعوة بشـــأن الخطـــوات العشـــر أن  )٣(

بالـدعم  الـدول األعضـاءتزويـد ، مـن أجـل للرّضعإلنجاح الرضاعة الطبيعية ومبادرة المستشفيات الصديقة 
 ؛الالزم لتنفيذها

 
الوســيطة لمؤشــرات تغذيــة  يةالرئيســ أن يــدعم الــدول األعضــاء فــي تحديــد غايــات التغذيــة والمعــالم  )٤(

شـى مـع اإلطـار الزمنـي المحـدد لتنفيـذ إطـار العمـل، والوثيقـة اع وصـغار األطفـال، بمـا يتماألمهات والرّضـ
الختاميــة الصــادرة عــن المــؤتمر الــدولي الثــاني لمنظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن 

واإلطـــار الزمنـــي الُمحـــّدد لبلـــوغ  )٢٠١٦-٢٠٢٥( ذيـــةالتغذيـــة وعقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل التغ
  ؛)٢٠١٥-٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة (

 

                                                           
١                Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Washington (DC): 

PAHO; 2003 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en/, accessed 21 May 2018).   

٢             Guiding principles for feeding non-breastfed children 6-24 months of age. Geneva: World 
Health Organization; 2005 
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/, accessed 18 May 2018).  

٣   http://worldbreastfeedingweek.org/ ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١، تم االطالع في. 
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فــي تقيــيم السياســات  ، عنــد الطلــب،لــدول األعضــاءإلــى اأن يواصــل تقــديم الــدعم التقنــي الكــافي   )٥(
 ؛هاوتحليلالنوعية  الجيدة في ذلك جمع البيانات بماوالتدابير األخرى، ، الوطنية والبرامج

 
تنفيــذ اإلرشــاد العملــي بشــأن ق بلــيتع فيمــا أن يســتحدث أدوات للتــدريب والرصــد والــدعوة والتأهــب  )٦(

الطـــوارئ ودعـــم الـــدول األعضـــاء الســـتعراض الخبـــرات فـــي مجـــال  أثنـــاء ع وصـــغار األطفـــالتغذيـــة الرّضـــ
 تكييفها وتنفيذها ورصدها؛

 
، عن طريـق المجلـس ٢٠٢٠ إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في عام أن يقدم تقريراً   )٧(

 بموجــبتقــارير يتوافــق مــع مــا يلــزم تقديمــه مــن  بمــاعــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار و التنفيــذي، 
 .٩-٦٩ص ع  ج القرار
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