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  تغذية الرضع وصغار األطفال  ٣٢-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  التـي أرفقـت   دولية لقواعـد تـسويق بـدائل لـبن األم           إذ تذكر باعتماد جمعية الصحة للمدونة ال        
ــالقرار ــالقرارات ٢٢- ٣٤ع ص ج  ب  ٥- ٤٧ج ص ع و٧- ٤٦ج ص ع و١١- ٤١ج ص ًع و٢٨- ٣٩ج ص ع وب

 بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال والممارسـات المالئمـة للتغذيـة            ٢- ٥٤ج ص ع  و،  ١٥- ٤٩ص ع  جو
ذي يقر االستراتيجية العالمية لتغذية الرضـع        ال ٢٥- ٥٥ج ص ع  والمسائل ذات الصلة، وبشكل خاص القرار       

  وصغار األطفال؛
  

  ١وإذ نظرت في التقرير الخاص بتغذية الرضع وصغار األطفال؛  
  

لخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة          اوإذ تدرك أن اجتماع       
 من الكائنات المجهرية في المـساحيق البديلـة للـبن           العالمية والمعني بجرثومة ساكازاكي المعوية وغيرها     

، خلص إلى أن تلوث المساحيق البديلة للبن الرضع تلوثاً ذاتياً بجرثومة ساكازاكي المعوية )٢٠٠٤(، الرضع
والسلمونيلة يتسبب في إصابة الرضع بالعدوى واالعتالل، بما في ذلك إصابة الرضـع بـأمراض حـادة،                 

  ج أو من ذوي الوزن المنخفض عند الميالد أو الرضع المصابين بكبت المناعة، وقد              وخصوصاً الرضع الخد
  ٢يتسبب في عقابيل خطيرة على النمو وكذلك في الوفاة؛

  
وإذ تحيط علماً بأن هذه النتائج الوخيمة تكون خطرة بوجه خاص لدى الرضع الخدج ولـدى ذوي                   

ت المناعة، وهي بالتالي تثير القلق في جميـع الـدول           الوزن المنخفض عند الميالد والرضع المصابين بكب      
  األعضاء؛

  
تعكف علـى تنقـيح     ) هيئة الدستور الغذائي  (وإذ تضع في الحسبان أن لجنة دستور األغذية الدولي            

  توصياتها الخاصة بالممارسات الصحية لصنع أغذية الرضع وصغار األطفال؛
  

على تقديم الرعاية مطلعـين اطالعـاً كـامالً علـى           وإذ تدرك الحاجة ألن يكون اآلباء والقائمون          
المخاطر المستندة إلى البينات الناجمة عن التلوث المتأصل في المساحيق البديلة للبن الرضع على الـصحة                
العمومية؛ واحتمال التلوث الطارئ وضرورة توخي السالمة في إعداد ومناولة وتخـزين أغذيـة الرضـع                

  الجاهزة؛
  

ن االدعاءات الخاصة بالتغذية والصحة قد تستخدم في التـرويج لبـدائل لـبن األم               وإذ تثير قلقها أ     
  باعتبارها أفضل من الرضاعة الطبيعية؛

  
تؤدي دوراً محورياً فـي تزويـد   ) هيئة الدستور الغذائي(وإذ تسلّم بأن لجنة دستور األغذية الدولي    

   بما فيها أغذية الرضع وصغار األطفال؛الدول األعضاء باإلرشادات الخاصة بالتنظيم السليم لألغذية،
  

وإذ تضع في الحسبان أن جمعية الصحة دعت اللجنة في عدة مناسبات إلى أن تراعي مراعاة تامة،                   
في إطار واليتها العملية، اإلجراء المستند إلى القرائن والذي يمكن أن تتخذه لتحسين المواصفات الـصحية                

ستراتيجيات الصحية العمومية ذات الـصلة، والسـيما اسـتراتيجية          لألغذية ويتسق مع أهداف وغايات اال     

                                                            
  .٥٨/١٥الوثيقة ج  ١
٢  FAO/WHO Expert Meeting on E. sakazakii and other Microorganisms in Powdered Infant Formula: Meeting 
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واالسـتراتيجية العالميـة بـشأن     ) ٢٥- ٥٥ج ص ع  القرار  (المنظمة العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال       
  ؛)١٧- ٥٧ج ص عالقرار (النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة 

  
دوار كل من جمعية الصحة ولجنة دستور األغذية      وإذ تدرك أن هذا اإلجراء يقتضي فهماً واضحاً أل          
  ، وتنظيم األغذية في سياق السياسات الصحية العمومية األوسع؛)هيئة الدستور الغذائي(الدولي 

  
 بشأن التقييم المشترك بين منظمـة األمـم المتحـدة    ٢٣- ٥٦ ج ص عوإذ تضع في االعتبار القرار       

، )هيئة الدسـتور الغـذائي    (عمال لجنة دستور األغذية الدولي      لألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أل     
والذي أقر مساهمة منظمة الصحة العالمية المباشرة المتزايدة في عمل اللجنة وطلب إلى المدير العام تعزيز                
دور المنظمة في استكمال أعمال اللجنة بسائر أنشطة منظمة الصحة العالمية ذات الصلة في مجالي السالمة                

  ائية والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل التي يتم التكليف بها في إطار قرارات جمعية الصحة؛الغذ
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ١
  

مواصلة حماية االقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشـهر وتـشجيعها ودعمهـا                )١(
اة استنتاجات مشاورة الخبـراء التـي       باعتبارها من توصيات الصحة العمومية العالمية، مع مراع       

 والنص على   ١أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن المدة المثلى لالقتصار على الرضاعة الطبيعية،          
االستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين أو أكثر، وذلك عـن طريـق التنفيـذ الكامـل                  

      ع وصغار األطفال مع التـشجيع علـى        لالستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لتغذية الرض
وضع سياسة وطنية شاملة، بما في ذلك القيام عند اللزوم بوضع إطار قانوني لتعزيز إجازة األمومة 
وتهيئة بيئة مواتية لالقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة شهور وإعداد خطة عمل مفصلة من               

  ويل هذه العملية؛أجل رصد السياسة وتقييمها وتخصيص موارد كافية لتم
  

ضمان عدم السماح باإلدعاءات الخاصة بالتغذية والصحة فيما يتعلـق ببـدائل لـبن األم؛                 )٢(
  ٢باستثناء ما هو منصوص عليه تحديداً في التشريعات الوطنية؛

  
ضمان تزويد األطباء السريريين وسائر مقدمي خدمات الرعاية الصحية والعاملين الصحيين   )٣(

سر والوالدين وغيرهم من القائمين على الرعاية، والسيما رعاية الرضع المعرضين المجتمعيين واأل 
في الوقـت     الصحية الرعايةلمخاطر شديدة، بالمعلومات والتدريبات الكافية من قبل مقدمي خدمات          

المناسب في مجال تحضير المساحيق البديلة للبن الرضع واستعمالها ومناولتها مـن أجـل تقليـل                
قد تكون محتوية على و الصحية إلى أدنى حد؛ وإعالمهم بأن المساحيق البديلة للبن الرضع المخاطر

كائنات مجهرية تسبب أمراضاً، وبأنه يجب تحضيرها واستعمالها على نحو سليم، وضمان توصيل             
   عن طريق وضع تحذير واضح على األغلفة؛عند االقتضاء هذه المعلومات،

  
 المالي وغيره من الحوافز المقدمة للبرامج والمهنيـين الـصحيين           ضمان عدم تسبب الدعم     )٤(

  العاملين في مجال صحة الرضع وصغار األطفال في حدوث تضارب في المصالح؛
  
كفالة تضمين البحوث التي تجري حول تغذية الرضع وصغار األطفال، التي قـد تـشكل                 )٥(

تضارب المصالح وخضوع تلـك البحـوث       أساس السياسات الصحية العمومية، دائماً، بياناً يتصل ب       
  الستعراض جماعي؛

  

                                                            
التي قامت  ) ٢٠٠١مارس  /  آذار ٣٠-٢٨جنيف،  (الخبراء     مثلما تمت صياغته في استنتاجات وتوصيات مشاورة            ١

 ).٤/وثيقة معلومات/ ٥٤انظر الوثيقة ج(بدراسة منهجية للمدة المثلى لالقتصار على الرضاعة الطبيعية 
 .تنطبق اإلشارة إلى التشريعات الوطنية أيضاً على منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي   ٢
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العمل على نحو وثيق مع الكيانات المعنية، بما فيها الشركات المنتجة، على استمرار خفض   )٦(
تركزات وانتشار مسببات األمراض، بما فيها بكتيريا ساكازاكي المعوية في المساحيق البديلة للـبن              

  الرضع؛
  
قيد الشركات المنتجة بمواصفات ولوائح دستور األغذيـة الـدولي          االستمرار في ضمان ت     )٧(

  والمواصفات واللوائح الوطنية؛
  
ضمان اتساق السياسات على الصعيد الوطني، وذلك عن طريـق تحفيـز التعـاون بـين                  )٨(

  السلطات الصحية والقائمين على تنظيم األغذية والهيئات التي تحدد المواصفات الغذائية؛
  
هيئـة الدسـتور    ( بنشاط وبشكل بنّاء في أعمال لجنة دستور األغذيـة الـدولي             المشاركة  )٩(

  ؛)الغذائي
  
ضمان أن يتوافر لكل الوكاالت الوطنية المشاركة في تحديد المواقف الوطنية من قـضايا                )١٠(

الصحة العمومية الستخدامها في جميع المحافل الدولية المعنية، بما في ذلك لجنة دستور األغذيـة               
، فهم مشترك ومتسق للسياسات الصحية التي تعتمدها جمعية الصحة، )هيئة الدستور الغذائي(لي الدو

  وضمان تعزيز هذه السياسات؛
  

  :ما يلي) هيئة الدستور الغذائي( لجنة دستور األغذية الدولي إلى تطلب  - ٢
  
يـة  االستمرار في إيالء اهتمامها الكامل، لـدى وضـع المواصـفات والمبـادئ التوجيه               )١(

  والتوصيات، لقرارات جمعية الصحة ذات الصلة في إطار واليتها العملية؛
  
وضع المواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن أغذية الرضع وصغار األطفال في             )٢(

صيغة تضمن مأمونية المنتجات وتوسيمها على نحو مناسب لما يلبي احتياجاتهم المعروفـة فيمـا               
تهم، األمر الذي يعكس سياسة المنظمة، والسيما االستراتيجية العالمية لتغذية          يتعلق بتغذيتهم وسالم  

 الرضع وصغار األطفال والمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم وقرارات جمعيـة الـصحة              
  ذات الصلة؛ األخرى

  
لتلـوث  العمل، على وجه االستعجال، على إنجاز األنشطة المضطلع بها حالياً بشأن خطر ا              )٣(

الميكروبيولوجي للمساحيق البديلة للبن الرضع، ووضع معايير أو مواصفات ميكروبيولوجية مناسبة       
تتعلق بجرثومة ساكازاكي المعوية وغيرها من الكائنات المجهرية الموجودة في المساحيق البديلـة             

 علـى أغلفـة     للبن الرضع، وتوفير اإلرشادات حول المناولة المأمونة وحول الرسائل التحذيريـة          
  المنتجات؛

  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  - ٣

  
العمل، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومع وضع األعمـال التـي                )١(

اضطلعت بها لجنة دستور األغذية الدولي في الحسبان، على وضع مبـادئ توجيهيـة، لألطبـاء                
 المجتمعيـين واألسـر     الصحيينة الصحية والعاملين    السريريين وغيرهم من مقدمي خدمات الرعاي     

 المساحيق البديلة للبن    وتخزينوالوالدين وغيرهم من القائمين على الرعاية، بشأن استعمال ومناولة          
الرضع من أجل تقليل المخاطر إلى أدنى حد، وتلبية احتياجات الدول األعضاء الخاصة من أجـل                

إلى أدنى حد في األوضاع التي ال تتسنى فيها تغذية الرضع بلبن            تحديد تدابير فعالة لتقليل المخاطر      
  األم، أو في األوضاع التي ال يتغذون فيها على لبن األم؛
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أخذ زمام المبادرة في دعم البحوث التي يجرى لها استعراض مستقل، بما في ذلك القيـام                  )٢(
يكولوجيـا جرثومـة    إ فهم   تحسينبهذا األمر عن طريق جمع البينات من مختلف أنحاء العالم بغية            

تصنيفها وفوعتها وسائر خصائصها، وذلك باالتساق مـع توصـيات اجتمـاع            وساكازاكي المعوية   
الخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمـة الـصحة العالميـة بـشأن           

، وتحـري   لة للبن الرضع   وسائر الكائنات المجهرية في المساحيق البدي      جرثومة ساكازاكي المعوية  
  سبل الحد من مستواها في المساحيق البديلة للبن الرضع والمعادة التكوين؛

  
هيئـة الدسـتور    (تقديم المعلومات لتعزيز وتيسير مساهمة لجنة دستور األغذية الـدولي             )٣(

  نحو الكامل؛في إطار واليتها العملية، في تنفيذ السياسات الصحية العمومية الدولية على ال) الغذائي
  
تقديم تقارير إلى جمعية الصحة في كل سنة زوجية، جنباً إلى جنب مع التقريـر الخـاص                   )٤(

 ذات الصلة عـن     جمعية الصحة  بحالة تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم وقرارات         
) الدستور الغـذائي  هيئة  (التقدم المحرز في بحث المسائل المحالة إلى لجنة دستور األغذية الدولي            

  .لكي تتخذ إجراءات بشأنها
  

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالجلسة العامة (
  )الثامن، التقرير "أ"اللجنة   

  




