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  EB115/7   من جدول األعمال المؤقت ٤-٤البند 
  
  
  
  

   وصغار األطفالالرضعتغذية 
  
  

  األمانة من تقرير
  
  

  
  معلومات عامة

  
 وصغار األطفال التي تمت إبان جمعيـة الـصحة العالميـة            الرضعمناقشة موضوع تغذية    في سياق     -١

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

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

اهتمامها الكامـل علـى توصـيات       ) ائيهيئة الدستور الغذ   (لجنة دستور األغذية الدولي   رغبتها في أن تصب     
  .جودة األغذية المجهزة للرضع وصغار األطفالجمعية الصحة العالمية فيما يتصل بمواصفات 

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

 تم االتفاق على عرض مشروع القرار على المجلـس          لتوفير مزيد من الوقت للقيام بمناقشة مسهبة،      و. تفصيلية
التنفيذي، خالل دورته الخامسة عشرة بعد المائة، بغية إحالته إلى جمعية الصحة العالمية الثامنـة والخمـسين                 

  .لتنظر فيه
  
هيئـة الدسـتور     (لجنة دستور األغذية الـدولي    دعت، في مناسبات عديدة،     قد  وكانت جمعية الصحة      -٣

 تمنح في إطار واليتها التنفيذية اهتمامها الكامل لالستراتيجيات المتصلة بالصحة العمومية، ومنها،   ألن) الغذائي
واالسـتراتيجية  ) ٢٥-٥٥ج ص ع  القرار  ( وصغار األطفال    الرضعبصفة خاصة، االستراتيجية العالمية لتغذية      

مـن  ) ٩(٢كما دعت الفقـرة     ). ١٧-٥٧ج ص ع  القرار  (العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة        
على ) هيئة الدستور الغذائي (لجنة دستور األغذية الدوليإلى تشجيع "...  الدول األعضاء ٢-٥٤ج ص عالقرار 

والقرارات المعنية الصادرة الحقاً عن جمعية الصحة       ] لقواعد تسويق بدائل لبن األم      [ أن تضع المدونة الدولية     
  ...".ع معاييرها ومبادئها التوجيهيةالعالمية في الحسبان لدى وض

  
 فـي إصـابة     الرضعواستجابة ألوجه القلق التي أوردتها بعض البالغات عن تسبب مساحيق أغذية              -٤

 بأمراض خطيرة ناجمة عن بكتريا ساكازاكي المعوية، وتمسكاً بضرورة توفير أغذية مأمونة للرضع،              الرضع
                                                           

 ).يزيالنص اإلنكل(، ٣، المحضر الموجز للجلسة الثامنة، الفرع ٣/سجالت /٥٧/٢٠٠٤ج ص عانظر الوثيقة    ١
 .٤ورقة مؤتمر رقم  /أ  /٥٧الوثيقة ج   ٢
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/  فـي شـباط  لزراعة مع منظمة الصحة العالمية على عقد حلقة عملية     تعاونت منظمة األمم المتحدة لألغذية وا     
 تناولت مسألة وجود بكتريا ساكازاكي المعوية وغيرها من الكائنات المجهرية في مساحيق أغذية ٢٠٠٤فبراير 
 وتم تنظيم هذا االجتماع بناء على طلب خاص قدم لهاتين المنظمتين من أجل الحصول على مشورة                 ١.الرضع

مية من اللجنة التابعة لدستور األغذية الدولي المعنية بنظافة األغذية، وذلك لغرض اإلسهام في تنقيح المدونة                عل
كما كان القصد من االجتمـاع      .  واألطفال الرضعالدولية الموصى بها بشأن ممارسات النظافة المتصلة بأغذية         
  .تزويد الدول األعضاء في المنظمتين بالمعلومات ذات الصلة

  
 بشأن التقييم المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة           ٢٣-٥٦ج ص ع  أما القرار     -٥

منظمة الـصحة   ، فقد أقر مساهمة     )هيئة الدستور الغذائي  (الصحة العالمية ألعمال لجنة دستور األغذية الدولي        
، وطلب إلى المـدير العـام       )ة الدستور الغذائي  هيئ(العالمية المباشرة المتزايدة في لجنة دستور األغذية الدولي         

تعزيز دور المنظمة في استكمال أعمال اللجنة بسائر أنشطة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة فـي مجـالي                  
السالمة الغذائية والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل التي يتم التكليف بها في إطـار قـرارات جمعيـة                   

هيئـة الدسـتور    (ار إلى تعزيز دور المنظمة في إدارة لجنة دستور األغذية الدولي            كما دعا هذا القر   . الصحة
ومن شـأن  . وإبراز الدور الذي تضطلع به اللجنة واألعمال ذات الصلة على جميع مستويات المنظمة       ) الغذائي

  .هذه التدابير أن تيسر تدفق المعلومات بين المنظمة واللجنة
  
هي لجنة فرعية مشتركة بـين منظمـة األمـم          ) هيئة الدستور الغذائي  (لي  ولجنة دستور األغذية الدو     -٦

المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، تتمثل مسؤوليتها األساسية في تنفيذ برنـامج مواصـفات               
ـ          . األغذية المشترك بين المنظمتين    ة وقد أنشئت اللجنة بموجب قرارات متزامنة اتخذتها جمعية الصحة العالمي

وتتسم وظائف اللجنة في مجال تحديد مواصفات األغذيـة بطبيعـة           . ومؤتمر األمم المتحدة لألغذية والزراعة    
التـي تجريهـا    خاصة تستلزم درجة واسعة من االستقاللية، وذلك ضماناً لألمانة العلمية وموثوقية األعمـال              

في الوقت نفسه جزءاً من الهيكـل العـام         ) هيئة الدستور الغذائي  (وتؤلف لجنة دستور األغذية الدولي      . اللجنة
واللجنة ملزمـة بالتـصرف وفقـاً       . للمنظمتين األمين، وبالتالي فهي تخضع لإلشراف العام لهاتين المنظمتين        

بحيث تسهم في تطبيق تلك السياسات في إطار مجال         للسياسات العامة التي تعتمدها أجهزة المنظمتين الرئاسية        
 على هذه العالقة، إذ طلبت جمعية الصحة إلى المدير العام، ٢٣-٥٦ج ص عالقرار وقد أكد . عملها المتخصص

بحث سبل تحسين كفاءة عملية وضع مواصفات دستور األغذيـة الـدولي عـن طريـق تلبيـة                  "فيما طلبته،   
االحتياجات الفريدة من نوعها الخاصة بتصريف الشؤون في إطار الهيكل العام لمنظمـة الـصحة العالميـة                 

  ".مة األمم المتحدة لألغذية والزراعةومنظ
  

  القضايا المطروحة
  
، لدى  )هيئة الدستور الغذائي  (تشير القرارات المبينة أعاله إلى أنه ينبغي للجنة دستور األغذية الدولي              -٧

وضعها المواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات ذات الصلة باألغذية، أن تسهم، في حدود واليتها العملية،              
  .ي تنفيذ سياسات الصحة العمومية الدولية على النحو الكاملف
  
  

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

(Microbiological Risk Assessment Series, No. 6.).                                                                                                      
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وفيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن وجود بكتريا ساكازاكي المعوية وسائر الكائنات المجهريـة فـي                 -٨
 الـداخلي   الرضع، استنتجت الحلقة العملية التي عقدها الخبراء أن تلوث مساحيق أغذية            الرضعمساحيق أغذية   

، بمـا فيهـا     الرضـع  تتسبب في حاالت عدوى ومراضة لدى        لةلمونييبكتريا ساكازاكي المعوية وبالس   المنشأ ب 
ولم يجر التثبت من وجود صلة بين المرض وبين . أمراض خطيرة قد تنجم عنها عقابيل نمائية خطيرة ووفيات 

ود صـلة كهـذه أمـراً       عتبر وج ا، وإن   الرضعسائر الكائنات المجهرية األخرى الموجودة في مساحيق أغذية         
  .محتمالً فيما يخص سائر البكتريات المعوية

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

 الرضعو. عرضه للخطرأشد ) الذين تقل أعمارهم عن عام واحد      (الرضعالحاالت المبلّغ عنها بحسب السن أن       
 تعرضاً لخطر العدوى ببكتريا ساكازاكي المعويـة،  الرضعهم أكثر )  يوماً من الحياة٢٨أول (دة  الحديثي الوال 

كمـا أن األطفـال   .  والمواليد من ذوي الوزن المنخفض والمواليد الضعاف المناعةالخدجومنهم بصفة خاصة   
هم سيتلقون بدائل لـبن     الذين تلدهم أمهات مصابات بفيروس األيدز هم أيضاً معرضون للخطر حيث يرجح أن            

ويجـوز أن   . يزداد احتمال تعرضهم للعدوى عندما يكونون هم أنفسهم مصابين بعدوى هذا الفيروس           األم، كما   
 الذين تلدهم أمهات مصابات بعدوى فيروس األيدز والمواليد المنخفضين الوزن مـصدراً             الرضعتكون تغذية   

ومساحيق أغذية  . الء المواليد عن مثيلتها في البلدان المتقدمة      للقلق في بعض البلدان النامية حيث تزيد نسبة هؤ        
األطفال المطابقة للمواصفات الراهنة ليست بمنتجات معقمة ويحتمل تلوثها أحياناً بعوامل ممرضة ولم تحـدد               

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

  
وفي بعض البلدان ال تكون للهيئات الحكومية المسؤولة عن تنظيم األغذية وتحديد مواصفاتها عالقـة                 -١٠

تنظيمية بالسلطات الصحة العمومية، وهي السلطات المسؤولة تقليدياً عن تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عن              
وقد أدى ذلك إلى وجود درجة من اللّبس في تحديد أفضل طريقة القتراح جدول أعمال . مة الصحة العالميةمنظ

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

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

ن جوانب أخرى تتعلق بالسيطرة علـى المخـاطر، منهـا           السياسة الصحية، ملزمة أيضاً بأن تضع في الحسبا       
  .المالءمة العملية والشؤون االقتصادية والقانونية

  
من تحديـد مواصـفات     ) هيئة الدستور الغذائي  (وتتألف الوالية المنوطة بلجنة دستور األغذية الدولي          -١١

بالتالي ينبغي تجنب اللّبس بـين هـذه        المنتجات الغذائية، بما فيها األغذية المجهزة للرضع وصغار األطفال، و         
المواصفات التقنية وبين أية توصيات موجهة للمسؤولين عن إيتاء خدمات الرعاية بشأن أسـلوب االسـتعمال                

ونظراً للعالقة الخاصة التي تربط بين منظمة الصحة العالمية واللجنة، ومراعاة لعدم            . الصحيح لتلك المنتجات  
ية فيما يتعلق بدور التنظيم الغذائي في الـسياق األوسـع           ذعلى شؤون تنظيم األغ   الوضوح السائد لدى القائمين     

لسياسات الصحة العمومية، فمن المستصوب مواصلة تقديم التوجيه بخصوص هذه المسألة من أجـل تيـسير                
  .أعمال اللجنة
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
القرار المقترح إبان جمعيـة الـصحة العالميـة الـسابعة           المجلس التنفيذي مدعو للنظر في مشروع         -١٢

وقـد  . والخمسين، والذي يتضمن بعض التعديالت التي تقترحها األمانة في ضوء المسائل التي تمت إثارتهـا              
  . مع التعديالت المقترحة في الملحق١أدرج، ألغراض المقارنة، مشروع القرار األصلي

  
  المجلس التنفيذي،  

  
ومشروع القرار الذي قدمتـه     ٢ وصغار األطفال،  الرضعلتقرير بشأن تغذية    بعد أن نظر في ا      

واليات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال ونيبال وباالو إبان انعقاد جمعية الصحة   
  العالمية السابعة والخمسين،

  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  

  
  معية الصحة العالمية الثامنة والخمسين،ج    

  
إذ تذكر بالمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم التي اعتمدتها جمعية الـصحة                

ــرار ( ــالقرارات ) ٢٢-٣٤ج ص عالق   ٧-٤٦ج ص ع و١١-٤١ج ص ع و٢٨-٣٩ج ص عوب
 وصغار األطفـال    الرضع بشأن تغذية    ٢-٥٤ج ص ع  ، وبصفة خاصة القرار     ٥-٤٧ج ص ع  و

  لتغذية والمسائل ذات الصلة؛لوالممارسات المالئمة 
  

وإذ يثير قلقها أن اإلدعاءات الخاصة بالصحة واألغذية أصبحت تستخدم بأسـلوب               
  غير مناسب في الترويج لبيع بدائل لبن األم عوضاً عن الرضاعة الطبيعية؛

  
غذية والزراعة أللوإدراكاً منها بأن فريق الخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة       

ومنظمة الصحة العالمية المعني ببكتريا ساكازاكي المعوية وسائر الكائنات المجهريـة فـي             
أغذيـة  ، خلص إلى أن تلوث مساحيق       ٢٠٠٤، والذي اجتمع في عام      الرضعمساحيق أغذية   

 بالعـدوى   الرضـع  تـسبب فـي إصـابة        لة بجرثومة ساكازاكي المعوية والسيلموني    الرضع
  ما في ذلك أمراض يمكن أن تؤدي إلى عقابيل نمائية وخيمة ووفيات؛والمراضة، ب

  
 الرضـع ة هذه العقابيل الخطيرة تتجلى بصفة خاصة لدى         وإذ تحيط علماً بأن وخام      

  من ذوي الوزن المنخفض والمناعة الضعيفة، وهي بالتالي تثير قلقاً بالغاً في البلدان النامية؛
  

تعكف ) هيئة الدستور الغذائي  (الدولي  تور األغذية   إذ تضع في الحسبان أن لجنة دس      و  
 وصـغار   الرضـع على تنقيح توصياتها الخاصة بالممارسات الصحية الخاصة بصنع أغذية          

  األطفال؛
  

                                                           
 .٤ورقة مؤتمر رقم  / أ /٥٧ج ص عالوثيقة    ١
 .١١٥/٧م تالوثيقة    ٢
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هيئـة  (وإذ تسلّم بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة دستور األغذيـة الـدولي                
 المناسبة لألغذية، بما فيها أغذيـة       في توجيه الدول األعضاء بشأن األنظمة     ) الدستور الغذائي 

   وصغار األطفال؛الرضع
  
وإذ تضع في الحسبان أن جمعية الصحة دعت اللجنة في عدة مناسبات لكي تراعي                

مراعاة تامة، في إطار والياتها العملية، أن اإلجراء المستند إلى القرائن يتسق مـع أهـداف                
لة، والسيما االستراتيجية العالمية لتغذيـة      وغايات االستراتيجيات الصحية العمومية ذات الص     

واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي ) ٢٥-٥٥ج ص عالقرار ( وصغار األطفال الرضع
  ؛)١٧-٥٧ج ص عالقرار (والنشاط البدني والصحة 

  
 لدوري منظمة الصحة العالمية     حوإذ تدرك أن هذا اإلجراء يقتضي وجود فهم واض          

، ولدور األنظمة الخاصة باألغذية فـي       )هيئة الدستور الغذائي  (ة الدولي   غذيولجنة دستور األ  
  السياق األوسع للسياسات الصحية العمومية؛

  
 بشأن التقييم المشترك بـين منظمـة        ٢٣-٥٦ج ص ع  وإذ تضع في االعتبار القرار        

ية الدولي  األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ألعمال لجنة دستور األغذ          
، الذي أقر مساهمة منظمة الصحة العالمية المباشرة المتزايـدة فـي            )هيئة الدستور الغذائي  (

إدارة اللجنة وطلب إلى المدير العام تعزيز دور المنظمة في استكمال أعمال اللجنـة بـسائر                
ء منظمة الصحة العالمية ذات الصلة في مجالي السالمة الغذائية والتغذية، مـع إيـال             أنشطة  

  اهتمام خاص للمسائل التي يتم التكليف بها في إطار قرارات جمعية الصحة؛
  

  : الدول األعضاء القيام بما يليتناشد  -١
  
مواصلة حماية االقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر وتشجيعها            )١(

ودعمها باعتبارها إحدى توصيات الصحة العمومية العالمية، تعقبها، وفـي الوقـت            
مناسب، تغذية تكميلية كافية ومأمونة ومناسبة، مـع االسـتمرار فـي الرضـاعة              ال

الطبيعية لغاية السنتين من العمر أو أكثر، وذلك عن طريق التشجيع علـى صـوغ               
سياسة وطنية شاملة وخطة عمل تفصيلية لتنفيذها وترصدها وتقييمها، وتخـصيص           

  موارد كافية لهذه العملية؛
  
إلدعاءات الخاصة بالصحة والتغذية غير المسموح بها ضمان عدم السماح با   )٢(

في مجال األغذية التي تقدم للرضع وصغار األطفال باستثناء ما تنص عليه بـصفة              
خاصة مواصفات دستور األغذية الدولي ذات الصلة أو عن طريق سن التـشريعات             

  الوطنية؛
  
حية ضمان تزويد األطباء السريريين ومقـدمي خـدمات الرعايـة الـص             )٣(

 الرضـع ين واألسر والقائمين على الرعايـة، السـيما رعايـة           يوالعاملين االجتماع 
المعرضين لمخاطر شديدة، تزويداً منتظماً بالمعلومات والتـدريب علـى تحـضير            

 واستخدامها ومناولتها من أجل تقليل المخاطر الصحية إلـى          الرضعمساحيق أغذية   
 والتدريب علـى االحتياجـات الخاصـة        المعلومات   عامالعلى أن يركز    ،  أدنى حد

  بالبلدان النامية؛
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العمل جنباً إلى جنب مع المنتجين على مواصلة تقليـل تركيـز العوامـل                )٤(
، الرضعالممرضة، بما فيها بكتريا ساكازاكي المعوية، ووجودها في مساحيق أغذية           

ومواصلة ضمان تقيدها بمواصفات دستور األغذية الدولي والمواصفات واألنظمـة          
  الوطنية الخاصة باألغذية؛

  
ضمان اتساق السياسات على الصعيد الوطني وذلك عن طريـق تـشجيع              )٥(

التعاون بين السلطات الصحية والقائمين علـى تنظـيم األغذيـة وأجهـزة تحديـد               
  المواصفات الغذائية؛

  
ن مشاركة وكاالت الصحة العمومية الوطنية فـي تحديـد المواقـف            ضما  )٦(

الوطنية التي من شأنها الترويج للسياسات الصحية الدولية التـي تـضعها جمعيـة              
هيئة (لجنة دستور األغذية الدولي     الصحة، وذلك في جميع المحافل المعنية، بما فيها         

  ؛)الدستور الغذائي
  

  ):هيئة الدستور الغذائي(لدولي  لجنة دستور األغذية اتطلب إلى  -٢
  
أن تواصل إيالء اهتمامها الكامل لتوصيات جمعية الصحة ذات الصلة فـي             )١(

إطار واليتها العملية، وذلـك عنـد وضـعها للمواصـفات والمبـادئ التوجيهيـة               
  والتوصيات؛

  
 الرضـع أن تضع المواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن أغذية           )٢(

ال في صيغة تضمن مأمونية المنتجات وتوسيمها على نحو مناسب بما           وصغار األطف 
يلبي احتياجاتهم الغذائية المعروفة، األمر الذي يعكس سياسـة المنظمـة، والسـيما             

 وصغار األطفال والمدونة الدولية لقواعد تسويق       الرضعاالستراتيجية العالمية لتغذية    
  بدائل لبن األم؛

  
 بالجراثيم، وعند اللزوم، وضـع   الرضعق أغذية   معالجة خطر تلوث مساحي     )٣(

المعايير المالئمة الخاصة بالجراثيم أو المواصفات المتـصلة ببكتريـا سـاكازاكي            
  ؛الرضعالمعوية وبسائر الكائنات المجهرية المعنية في مساحيق أغذية 

  
  : بما يلي القيام المدير العامتطلب إلى  -٣

  
دة لألغذية والزراعة على وضـع المبـادئ        التعاون مع منظمة األمم المتح      )١(

 واسـتخدامها   الرضـع التوجيهية للقائمين على الرعاية، وذلك بشأن تحضير أغذية         
ومناولتها لتقليل المخاطر إلى أدنى حد، ولتلبية االحتياجات الخاصة بالبلدان الناميـة            

عـذر قيـام    لوضع التدابير الفعالة من أجل تقليل المخاطر إلى أدنى حد في حاالت ت            
  األمهات بالرضاعة الطبيعية أو عدم رغبتهن فيها؛

  
البحوث من أجل تحسين فهم إيكولوجية بكتريا ساكازاكي المعويـة          تشجيع    )٢(

وسميتها وفوعتها وسائر خصائصها األخرى باالتساق مع توصيات حلقة عمل فريق           
مـة الـصحة    الخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة ومنظ         
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لتوصل إلى أساليب الحد من مـستوى       لالعالمية المعني ببكتريا ساكازاكي المعوية، و     
 المعادة التركيب عن طريق جمع القـرائن مـن          الرضعوجودها في مساحيق أغذية     

  مختلف أنحاء العالم؛
  
إصدار مبادئ توجيهية حتى يتسنى للجنة دستور األغذية الدولي المساهمة،            )٣(

يتها العملية، في تنفيذ سياسات الصحة العمومية الدولية علـى النحـو            في إطار وال  
  الكامل؛

  
تقديم تقارير دورية إلى جمعية الصحة بشأن التقدم المحرز في النظر فـي               )٤(

) هيئة الدستور الغذائي  (الشؤون التي تجري إحالتها إلى لجنة دستور األغذية الدولي          
  .التخاذ ما يلزم من إجراءات
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  الملحق
  

   والخمسون،الثامنة السابعةجمعية الصحة العالمية   
  

 الذي يؤيد كل ما جاء في بيان وتوصيات االجتماع المـشترك بـين              ٣٢-٣٣ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار    
 ٢٠٠٤وإذ تالحظ أن عـام      ) ١٩٧٩( وصغار األطفال    الرضعمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن تغذية       

  يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لهذا االجتماع الذي يعد معلماً رئيسياً في هذا المضمار؛
  
الذي يشدد على المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم،  ب بشأن٢٢-٣٤ج ص عبالقرار إذ تذكّر  و

  القـرار  ( جمعيـة الـصحة      التـي اعتمـدتها    أن اعتماد المدونة الدولية وااللتزام بها هما أدنى المتطلبـات؛         
ــضاً )٢٢-٣٤ج ص ع ــذكّر أي ــالقرارات  ]و [  وإذ ت    ٢٨-٣٩ج ص ع و٣٠-٣٧ج ص ع و٢٦-٣٥ج ص عب

 وبصفة خاصة القـرار    ٥-٤٧ج ص ع   و ٧-٤٦ج ص ع   و ٣٤-٤٥ج ص ع   و ٣-٤٣ج ص ع  و ١١-٤١ج ص ع  و
ـ       ٢٥-٥٥ص ع  جوبصفة خاصة القرار    ،  ٢-٥٤ج ص ع  و  الرضـع ة   الذي يعتمد االستراتيجية العالميـة لتغذي

   وصغار األطفال والممارسات المالئمة للتغذية والمسائل ذات الصلة؛الرضعبشأن تغذية  وصغار األطفال؛
  

 الذي يحث الدول األعضاء على ضمان أال يسفر الدعم          ١٥-٤٩ص ع  جوإذ تحيط علماً كذلك بالقرار      
  عن تضارب في المصالح؛ وصغار األطفال الرضعالمالي المقدم للمهنيين العاملين في مجال صحة 

  
وإذ تسلّم بمسؤولية دوائر الصناعة في الكشف التام عن المخاطر المحتملة المعروفة التي تهدد الصحة               

  العمومية؛
  

هناك دوالً أعضاء عديدة قامت مؤخراً بإنذار المهنيين الصحيين باألخطار المعروفة           وإدراكاً منها بأن      
ق بوجود عوامل ممرضة في بدائل لبن األم المعدة على شكل مـسحوق،             التي تهدد الصحة العمومية فيما يتعل     

فريق الخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة واألغذيـة والزراعـة ومنظمـة               بها؛ الرضعوبسرعة تأثر   
  ، الرضـع الصحة العالمية المعني ببكتريا ساكازاكي المعوية وسائر الكائنات المجهرية في مـساحيق أغذيـة               

 بجرثومـة سـاكازاكي المعويـة       الرضـع ، خلص إلى أن تلوث مساحيق أغذية        ٢٠٠٤اجتمع في عام    والذي  
 بالعدوى والمراضة، بما في ذلك أمراض يمكن أن تؤدي إلـى عقابيـل              الرضعة تسبب في إصابة     لوالسيلموني

  نمائية وخيمة ووفيات؛
  

 مـن ذوي الـوزن      الرضع لدى   وإذ تحيط علماً بأن وخامة هذه العقابيل الخطيرة تتجلى بصفة خاصة          
  المنخفض والمناعة الضعيفة، وهي بالتالي تثير قلقاً بالغاً في البلدان النامية؛

  
وإذ تضع في الحسبان أن لجنة دسـتور         وإذ تدرك أن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالصحة الغذائية          

 الخاصة بالممارسات الـصحية     وصياتهات التوصيات تعكف على تنقيح     )هيئة الدستور الغذائي  (األغذية الدولي   
   وصغار األطفال؛الرضع بصنع أغذية المتعلقة

  
أنه على الرغم من أن للمستهلكين الحق في االطالع على المعلومات الكاملـة وغيـر               وإذ يثير قلقها      

 تـستخدم  وسيلة فعالة من وسـائل التـرويج       االدعاءات الخاصة بالصحة واألغذية أصبحت       أن المنحازة فإن 
  عوضاً عن الرضاعة الطبيعية؛ لبيع بدائل لبن األم بأسلوب غير مناسب في الترويج
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وإذ يشجعها التقدم الذي تحرزه عدة دول أعضاء في اعتماد تـشريعات تحظـر الرعايـة التجاريـة                    
  للمهنيين الصحيين أو لرابطاتهم؛

  
  صغار األطفال؛ والرضعوبعد أن نظرت في ملخص التقرير الثنائي السنوات عن تغذية   

  
فـي  ) هيئة الدستور الغذائي  (وإذ تسلّم بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة دستور األغذية الدولي              

   وصغار األطفال؛الرضعتوجيه الدول األعضاء بشأن األنظمة المناسبة لألغذية، بما فيها أغذية 
  

 لكي تراعي مراعاة تامة، في      وإذ تضع في الحسبان أن جمعية الصحة دعت اللجنة في عدة مناسبات             
 والذي يحتمل أن تتخذه من أجـل تحـسين مواصـفات            إطار والياتها العملية، أن اإلجراء المستند إلى القرائن       

 يتسق مع أهداف وغايات االستراتيجيات الصحية العمومية ذات الصلة، والسيما االستراتيجية العالمية             األغذية،
واالستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنـشاط  ) ٢٥-٥٥ج ص عرار الق( وصغار األطفال الرضعلتغذية  

  ؛)١٧-٥٧ج ص عالقرار (البدني والصحة 
  

 لدوري منظمة الصحة العالمية ولجنـة دسـتور         حوإذ تدرك أن هذا اإلجراء يقتضي وجود فهم واض          
في السياق األوسع للسياسات الصحية     ، ولدور األنظمة الخاصة باألغذية      )هيئة الدستور الغذائي  (األغذية الدولي   

  العمومية؛
  

 بشأن التقييم المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية         ٢٣-٥٦ج ص ع  وإذ تضع في االعتبار القرار        
، الـذي أقـر     )هيئة الدستور الغذائي  (والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ألعمال لجنة دستور األغذية الدولي          

المية المباشرة المتزايدة في إدارة اللجنة وطلب إلى المدير العام تعزيز دور المنظمة             مساهمة منظمة الصحة الع   
في استكمال أعمال اللجنة بسائر أنشطة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة فـي مجـالي الـسالمة الغذائيـة                   

  صحة؛والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل التي يتم التكليف بها في إطار قرارات جمعية ال
  
  : الدول األعضاء القيام بما يليتناشد  -١
  

مواصلة حماية االقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة سـتة أشـهر وتـشجيعها ودعمهـا                 )١(
باعتبارها إحدى توصيات الصحة العمومية العالمية، تعقبها، وفي الوقت المناسب، تغذية تكميلية كافية             

ة الطبيعية لغاية السنتين من العمر أو أكثر، وذلك عـن           ومأمونة ومناسبة، مع االستمرار في الرضاع     
طريق التشجيع على صوغ سياسة وطنية شاملة وخطة عمل تفصيلية لتنفيذها وترصـدها وتقييمهـا،               

  وتخصيص موارد كافية لهذه العملية؛
  

 الخاصة بالصحة والتغذية غير المسموح بها في مجال         الزائفةضمان عدم السماح باالدعاءات       )٢(
باستثناء ما تنص عليه بصفة خاصة مواصـفات دسـتور          غذية التي تقدم للرضع وصغار األطفال       األ

  ؛األغذية الدولي ذات الصلة أو عن طريق سن التشريعات الوطنية
  

 اطـالع مقـدمي     ضمان  ومقدمي خدمات الرعاية الصحية    تزويد األطباء السريريين   ضمان  )٣ ١(
مين على الرعاية على إمكانية تعرض بدائل لـبن األم المعـدة            خدمات الرعاية الصحية واآلباء والقائ    

على شكل مساحيق للتلوث الداخلي المنشأ من خالل كائنات مجهرية ممرضة وضـمان نقـل هـذه                 
المعلومات من خالل وضع إنذارات صريحة على بطاقات التوسيم، ومراعاة االستراتيجيات األخـرى             
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والعـاملين االجتمـاعيين واألسـر       حد من المخاطر المحتملـة    التي اقترحتها هيئة الدستور الغذائي لل     
 المعرضين لمخاطر شديدة، تزويداً منتظماً بالمعلومات       الرضعوالقائمين على الرعاية، السيما رعاية      
 واستخدامها ومناولتها من أجل تقليل المخاطر الصحية        الرضعوالتدريب على تحضير مساحيق أغذية      

  .ز عامال المعلومات والتدريب على االحتياجات الخاصة بالبلدان الناميةإلى أدنى حد على أن يرك
  

أو رابطاتهم من قبل أي     / اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل حظر رعاية المهنيين الصحيين و           )٣(
  صانع أو موزع للمنتجات في إطار المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم؛

  
 وصغار األطفال، والتي تـشكل      الرضعتي تجرى بشأن تغذية     ضمان عدم خضوع البحوث ال      )٤(

  أساساً تقوم عليه السياسات العمومية، ألي نفوذ اقتصادي؛
  

العمل جنباً إلى جنب مع المنتجين على مواصلة تقليل تركيز العوامل الممرضة، بمـا فيهـا                  )٤(
 ضمان تقيدها بمواصـفات  ، ومواصلةالرضعبكتريا ساكازاكي المعوية، ووجودها في مساحيق أغذية     

  دستور األغذية الدولي والمواصفات واألنظمة الوطنية الخاصة باألغذية؛
  
ضمان اتساق السياسات على الصعيد الوطني وذلك عن طريق تشجيع التعاون بين السلطات               )٥(

  الصحية والقائمين على تنظيم األغذية وأجهزة تحديد المواصفات الغذائية؛
  

 وكاالت الصحة العمومية الوطنية في تحديد المواقف الوطنية التي من شأنها            ضمان مشاركة   )٦ ٥(
الترويج للسياسات الصحية الدولية التي تضعها جمعية الصحة، وذلك في جميع المحافل المعنية، بمـا               

مواصلة مشاركتها بهمة في أعمـال هيئـة         ؛)هيئة الدستور الغذائي  (فيها لجنة دستور األغذية الدولي      
  ور الغذائي في هذا المضمار؛الدست

  
 أن تولي اهتمامها الكامل للتوصـيات       )هيئة الدستور الغذائي  (لجنة دستور األغذية الدولي      تطلب إلى   -٢

التي وضعتها جمعية الصحة فيما يتصل بمواصفات جودة األغذية المجهزة للرضع وصغار األطفال، وأن تولي 
ملية لإلجراءات الالزمة على نحو عاجـل لتنقـيح المواصـفات           اهتماماً وثيقاً، ضمن نطاق اختصاصاتها الع     

 لجنة تطلب إلى والمبادئ التوجيهية بشأن توسيم األغذية المجهزة للرضع وصغار األطفال وجودتها ومأمونيتها؛
  ):هيئة الدستور الغذائي(دستور األغذية الدولي 

  
ت الصلة فـي إطـار واليتهـا        أن تواصل إيالء اهتمامها الكامل لتوصيات جمعية الصحة ذا          )١(

  العملية، وذلك عند وضعها للمواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات؛
  
 وصغار األطفـال    الرضعأن تضع المواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن أغذية           )٢(

عروفة، في صيغة تضمن مأمونية المنتجات وتوسيمها على نحو مناسب بما يلبي احتياجاتهم الغذائية الم
 وصـغار األطفـال     الرضعاألمر الذي يعكس سياسة المنظمة، والسيما االستراتيجية العالمية لتغذية          

  والمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم؛
  
 بالجراثيم، وعند اللزوم، وضع المعايير المالئمـة        الرضعمعالجة خطر تلوث مساحيق أغذية        )٣(

ات المتصلة ببكتريا ساكازاكي المعوية وبـسائر الكائنـات المجهريـة           الخاصة بالجراثيم أو المواصف   
  ؛الرضعالمعنية في مساحيق أغذية 
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  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  -٣
  

التعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة على وضع المبادئ التوجيهيـة             مواصلة  )١(
 واستخدامها ومناولتها لتقليل المخاطر إلـى       الرضعر أغذية   للقائمين على الرعاية، وذلك بشأن تحضي     

أدنى حد، ولتلبية االحتياجات الخاصة بالبلدان النامية لوضع التدابير الفعالة من أجل تقليل المخـاطر               
اتخاذ اإلجراءات  إلى أدنى حد في حاالت تعذر قيام األمهات بالرضاعة الطبيعية أو عدم رغبتهن فيها؛

ات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة             بشأن التوصي 
وغيره من الكائنات المجهرية األخرى  Enterobacter sakazakiiالصحة العالمية بشأن الكائن المجهري 

  الموجودة في بدائل لبن األم المعدة على شكل مساحيق؛
  

هم إيكولوجية بكتريا ساكازاكي المعويـة وسـميتها        من أجل تحسين ف   البحوث   ودعم تشجيع  )٢ ٣(
وفوعتها وسائر خصائصها األخرى باالتساق مع توصيات حلقة عمل فريق الخبراء المـشترك بـين               
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعني ببكتريا ساكازاكي المعويـة،             

 المعادة التركيب عن طريق الرضعودها في مساحيق أغذية والتوصل إلى أساليب الحد من مستوى وج
المستقلة بشأن التلوث الداخلي المنشأ لبدائل لبن األم المعدة على           جمع القرائن من مختلف أنحاء العالم؛     

  .شكل مساحيق وجمع القرائن العلمية في مختلف أنحاء العالم
  

غذية الدولي المساهمة، في إطار واليتها      إصدار مبادئ توجيهية حتى يتسنى للجنة دستور األ         )٣ ٢(
دعم اختصاص منظمة الصحة     العملية، في تنفيذ سياسات الصحة العمومية الدولية على النحو الكامل؛         

 وصغار األطفال وسالمتهم في عملية وضع مواصفات هيئـة          الرضعالعالمية في مجال حماية صحة      
  الدستور الغذائي؛

  
جمعية الصحة بشأن التقدم المحرز في النظر في الشؤون التي تجري           تقديم تقارير دورية إلى       )٤(

  .التخاذ ما يلزم من إجراءات) هيئة الدستور الغذائي(إحالتها إلى لجنة دستور األغذية الدولي 
  
  
  

=     =     =  


