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  ع وصغار األطفالوالرضّ األمهات تغذية 
  
  

  واليات المتحدة األمريكيةالمقترح من  رر إجرائيمقمشروع 
  
  

ع جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون، بعد أن نظرت في تقرير األمانة بشأن تغذية األمهات والرضّ   
 قررت ما يلي: ١وصغار األطفال،

  
بأهمية الرضــــــاعة الطبيعية الحصــــــرية خالل األشــــــهر الســــــتة األولى من  قرّ أن تُ    من المنطوق  ١الفقرة   

ع األكبر ســـــــنًا لرضـــــــّ لضـــــــاعة الطبيعية المســـــــتمرة واألغذية التكميلية الغنية بالمغذيات والمالئمة للســـــــن العمر، والر 
 ؛ أيضاً  وصغار األطفال، كأمر حاسم األهمية لبقاء الطفل على قيد الحياة وصحته وتغذيته ونمائه ولصحة األم

  
لطبيعية الحصــــــــرية خالل أن تعيد تأكيد ضــــــــرورة تعزيز ممارســــــــات الرضــــــــاعة ا   من المنطوق  ٢الفقرة   

األشـــهر الســـتة األولى من العمر، ومواصـــلة الرضـــاعة الطبيعية حتى ســـنتين من العمر أو أكثر، واإلقرار بضـــرورة 
شــهرًا باالســتناد إلى  ٣٦أشــهر و ٦تعزيز ممارســات التغذية التكميلية الُمثلى في األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

ومنظمة األغذية والزراعة،  ٢لنظام الغذائي الصــــــــــــــادرة عن منظمة الصــــــــــــــحة العالميةالمبادئ التوجيهية المتعلقة با
يتماشــــــــى مع المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالنظام الغذائي، حيث يســــــــهم ذلك إســــــــهامًا كبيرًا في تحقيق   وبما

 ية الصحية؛أهداف التنمية المستدامة بشأن التغذية والصحة، وُيعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الرعا
  

على وضــــــــــــع المبادئ التوجيهية أو االســــــــــــتجابات أو االســــــــــــتراتيجيات  أن تحثّ    من المنطوق  ٣الفقرة   
ع وصــــــــغار األطفال، الخطط الوطنية المســــــــّندة بالبّينات بشــــــــأن النظام الغذائي من أجل تحســــــــين تغذية الرضــــــــّ   أو
 ذلك الرضاعة الطبيعية، في الظروف العادية وظروف الطوارئ؛ في بما
  

عالمي للرضــــاعة الطبيعية كحدث رســــمي من أحداث الصــــحة أســــبوع االحتفال ب    من المنطوق ٤الفقرة   
 العمومية، وفقًا للسياقات الوطنية؛

  
  أن تطالب المدير العام بما يلي:    من المنطوق ٥الفقرة   

ا تقديم الدعم التقني، بناًء على الطلب، إلى الدول األعضـــــــــــــاء في تنفيذ التوصـــــــــــــيات ورصـــــــــــــده  (أ)
وتقييمها، مثل التوصــــية الخاصــــة بمبادرة المســــتشــــفيات الصــــديقة لألطفال، ودعم تغذية الرضــــع وصــــغار 

                                                      
 .٧١/٢٢الوثيقة ج    ١

 Guiding principles for complementary feeding ofمنظمة الصــحة للبلدان األمريكية، منظمة الصــحة العالمية     ٢
the breastfed child ؛ ٢٠٠٣. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان األمريكية؛Guiding principles for feeding 

non-breastfed children 6−24 months of age ٢٠٠٥. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛. 
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األطفال بما في ذلك في حاالت الطوارئ، واســـــــتعراض الخبرات الوطنية في تنفيذ هذه التوصـــــــيات وتعبئة 
  عديالت عند اللزوم؛الموارد لبناء قاعدة البيِّنات الدالة على مدى فّعاليتها، والنظر في إدخال الت

دعم الدول األعضاء في تحديد الغايات التغذوية واألهداف المرحلية الوسطى للمؤشرات الخاصة   (ب)
ع وصــــــــــــــغـــار األطفـــال، بمـــا يتمـــاشــــــــــــــى مع اإلطـــار الزمني ألهـــداف التنميــة بتغـــذيـــة األمهـــات والرضــــــــــــــّ 

 )؛٢٠٣٠( المستدامة

ول األعضــــاء، بناًء على الطلب، في تقييم ســــياســــاتها مواصــــلة تقديم الدعم التقني الكافي إلى الد  )ج(
وبرامجها الخاصــــــــــة بتغذية األمهات والرضــــــــــع وصــــــــــغار األطفال، بما في ذلك القدرة على جمع البيانات 

 العالية الجودة وتحليلها؛

تبليغ جمعية الصــــحة دوريًا من خالل المجلس التنفيذي، عن التقدم الُمحرز في حماية الرضــــاعة   )د(
ع وصـــــــــــــغار يعية وتعزيزها ودعمها، كجزء من التقارير التي تقدم بالفعل عن تغذية األمهات والرضـــــــــــــّ الطب

  األطفال.
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