
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٧/٧م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٦ يناير/ الثانيكانون  ٩   المائة بعد السابعة عشرةالدورة 

  EB117/7   من جدول األعمال المؤقت ٥-٤البند 
  
  
  
  

   والعدوى بفيروسهواأليدزالتغذية 
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤األنشطة المضطلع بها في الثنائية 
  

  تقرير من األمانة
  

  
 الدول األعضاء على أن تقوم، على سبيل األولوية، بمتابعـة الـسياسات             ١٤-٥٧ج ص ع  القرار  حث    -١

. والممارسات التي تعزز، فيما تعززه، إدراج التغذية ضمن االستجابة الـشاملة لأليـدز والعـدوى بفيروسـه               
 عـشرة بعـد     وأعرب المجلس التنفيذي، إبان مناقشة موضوع األيدز والعدوى بفيروسه، في دورته الـسادسة            

المائة، عن دعمه للتوصيات الخاصة باإلجراءات الالزمة والتي أصدرتها المشاورة التقنية التي عقدتها المنظمة       
 ١).٢٠٠٥أبريل  /  نيسان ١٣-١٠دوربان، جنوب أفريقيا،    (في أفريقيا بشأن التغذية واأليدز العدوى بفيروسه        

ليها استعراض مفصل ألحدث البينـات العلميـة بـشأن          واستندت تلك التوصيات إلى أهم النتائج التي خلص إ        
بعدوى األيدز من المغذيات الكبيرة المقدار والمغذيات الزهيدة المقدار، ومـنهم الحوامـل             احتياجات المصابين   

مكمل عن األيـدز    دولي  وفي مؤتمر   . والمرضعات والمرضى الذين يتلقون عالجاً مضاداً للفيروسات القهقرية       
، عقـده   )٢٠٠٥أبريـل   /  نيسان ١٦-١٤دوربان، جنوب أفريقيا،    (ه والغذاء واألمن الغذائي     والعدوى بفيروس 

المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية فور انتهاء المشاورة، تم استعراض البينات التي بدأت تتزايـد بـشأن                 
  .برامجالصالت بين األيدز والعدوى بفيروسه واألمن الغذائي وآثارها على تخطيط السياسات وال

 
وتورد الفقرات التالية شرحاً لألنشطة الوطنية واإلقليمية والدولية المتخذة فيما يخص التغذية واأليـدز                -٢

ولقـد تعـززت هـذه      . ٢٠٠٤مايو  / والعدوى بفيروسه وتوضيحاً للجهود التي بذلت في هذا المجال منذ أيار          
 المجلس التنفيذي، والتـي شـكلت قاعـدة         األنشطة بفضل التوصيات الصادرة عن مشاورة دوربان ومناقشات       

  . لتسترشد بها أعمال المنظمة في هذا المجالهلتحديد أولويات العمل ورسم خطط
  
 لعدم وجود استراتيجيات لمعالجة أثر األيدز والعدوى بفيروسه علـى            نظراً .الدعم التقني والبرمجي    -٣

ألمم المتحدة وعدد من الشركاء ا مؤسسات  سائر معالغذاء واألمن الغذائي، تتعاون منظمة الصحة العالمية اآلن      
 الدول األعضاء لصوغ السياسات ورسم الخطط القطاعية الشاملة بـشأن            أمام فرصإتاحة ال المعنيين من أجل    

 تدريبية  ية حلقات عمل  ونُظمت. غرض معالجة أثر األيدز والعدوى بفيروسه     ذاء والتغذية وتعزيزها وتنفيذها ب    الغ
  . شرق المحيط الهادئمنطقة جنوب شرق آسيا وإقليم  وريقياإلقليم األففي 

  

                                                      
 ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة الثانية ١/ سجالت/ ٢٠٠٥/ ١١٦م ت و١١٦/١٢م تانظر الوثيقتان    ١
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لمتعايشات مع األيدز والعـدوى بفيروسـه فـي     للنساء ا وكجزء من سلسلة الرعاية والمعالجة والدعم       -٤
 من المصابين بعدوى فيروس      دليل عن تغذية النساء وأطفالهن     ٢٠٠٤، صدر في عام     المواردالبيئات الشحيحة   

قة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالوقاية من انتقال فيروس األيدز مـن الحوامـل                وقدمت فر  ١.األيدز
وسـاهمت  . ع في عدد من البلدان األفريقية بشأن فيروس األيدز وتغذية الرض تقنياً األطفال دعماً لىواألمهات إ 
 بالغذاء والتغذية في أنشطة  بتقديم مدخالت للتوجيه العملي بشأن إدراج برامج خاصة      ،٢٠٠٤ في عام    ،المنظمة

وتم وضـع وحـدة     . دعم المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه في أوساط الالجئين والمجتمعات التي تستقبلهم          
تدريبية عن تغذية الرضع في حاالت الطوارئ، وذلك لتدريب العاملين في مجال التغذية، والذي يشمل نموذجية 

  . فيروس األيدزتحريها وسائل خيارات لتغذية الرضع في بيئات تتيسر في
  
 بشأن التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، وذلك       دالئلوقام عدد من البلدان األفريقية بتحديث أو وضع           -٥

 ٢باالستفادة من نتائج المشاورة بشأن احتياجات المتعايشين مع األيدز والعـدوى بفيروسـه مـن المغـذيات                
الخطوط األمامية في   في  خدمات  اللقائمين على إيتاء    لفائدة ا الئل  وأصدرت كينيا د  . وتوصيات مشاورة دوربان  

  .قطاعات الصحة والزراعة والتعليم والخدمات االجتماعية
  
 ،بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة األيـدز والـسل والمالريـا          ،  ٢٠٠٦ عام   مطلعسينظم في   و  -٦

  .الوطنية من مقترحات التمويل اجتماع عن التغذية باعتبارها عنصراً
  
تم التعـرف    الثغرات التي    ومن. الدالئل التقنية الحالية  وستشارك المنظمة مع وكاالت أخرى في تقييم          -٧

 دالئل للعاملين الصحيين على المستوى المتوسط بشأن رعايـة التغذيـة ودعمهـا               عدم وجود   حتى اآلن  عليها
المستشفيات للمصابين بعدوى فيروس األيـدز،      للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه؛ وللتدبير الغذائي في         

 وخاصة األطفال منهم، ولدعم التغذية في حاالت الطوارئ للسكان الذين ترتفع معدالت تفشي فيروس األيـدز               
؛ وأدوات التقييم والدعم المبسطة للقائمين على تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة بفيروس األيـدز؛                بينهم
تدبير سوء التغذية الحاد في إطار المجتمعات المحلية، بما في ذلك تغذية األطفـال              توصيات بشأن   عدم وجود   و

وتتعاون المنظمة مع برنامج األغذية العالمي على وضع نهج لتقديم المعونة           . المصابين بعدوى فيروس األيدز   
المـوظفين  الغذائية في برامج الرعاية والعالج لغرض تمكين موظفي البرنامج العالمي مـن التعـاون مـع                  

 للفيروسات القهقرية، ومع األفرقة العاملة       مضاداً السريريين القائمين على رعاية المرضى الذين يتلقون عالجاً       
  .في المجتمعات المحلية التي تقدم الدعم للمرضى وأسرهم

  
مل وتتعاون المنظمة مع بعض المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية على استنباط أداة للفرز تشت               -٨

. لما يلزم مـن بعـض المغـذيات        من األسئلة المتعلقة بتناول الغذاء والقياسات البشرية وتقديرات          طائفةعلى  
، وهي مخصصة لالستعمال في مرافق الخـدمات الـصحية          ٢٠٠٦وسيجري اختبار األداة وتوزيعها في عام       

ضمن  المعرضين لسوء التغذية من       واألطفال البالغينوالبرامج المنفذة على مستوى المجتمعات المحلية لتحديد        
  .ه أو المصابين بهماعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسالمت
  

                                                      
١  Nutrition counselling, care and support for HIV-infected women: Guidelines on HIV-related care, treatment 

and support for HIV-infected women and their children in resource-constrained settings: Geneva, World Health 
Organization, 2004.                                                                                                          

٢   Nutrient requirements for people living with HIV/AIDS: Report of a technical consultation, World Heath 
Organization, Geneva, 13-15 May 2003, Geneva, World Health Organization, 2003.                                    
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 تم  .ع والوقاية من انتقال فيروس األيدز من األم إلى الطفل         بناء القدرات لغرض تحسين تغذية الرضّ       -٩
 العدوى بفيروس ألعمال ذات األولوية في مجالوعلى نطاق واسع، توزيع إطار ل ٢٠٠٤ و٢٠٠٣خالل عامي 

  نات،    األيدز وتغذية الرضلرعاية الـصحية والمـشرفين     لمسؤولين ومديري ا  ودالئل على ا  ع، واستعراض للبي
 فـي مجـال التناصـح      إنتاج معينات    ٢٠٠٤ وتم في عام     ١.البحوث الميدانية كتيب عن   عليها، باإلضافة إلى    

  .لتوزيعها على العاملين في الخطوط األمامية   وأدلة توجيهية ومرجعية ومنشوراتلوحات قالبةاشتملت على 
  
 في عدد من البلدان     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عامي   في عقدتتدريب المدربين   لدورات  تنظيم  وقدم دعم مالي ل     -١٠

ويقوم عدد  . األفريقية لضمان تقديم التوجيه المالئم لألمهات بشأن اإلرضاع في سياق األيدز والعدوى بفيروسه            
 لتزويـد العـاملين الـصحيين        وذلـك   األقاليم والمقاطعات  ليشملالتدريب  نطاق  وسيع  من البلدان األفريقية بت   

بالمهارات الالزمة لدعم األمهات، بمن فيهن المصابات بعدوى فيروس األيدز، وذلك من أجل اختيار وتطبيـق       
    ة بفيروس األيدز    الخاص الدالئلوقامت بلدان أخرى بتنقيح السياسات و     . عأنماط التغذية المناسبة ألطفالهن الرض

على العاملين الصحيين واالجتماعيينعلى نطاق واسعع، وجرى توزيعها وتغذية الرض .  
  
 مع اليونيسيف وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية األطفال ومؤسسة هيلين كيلـر    ،واشتركت المنظمة   -١١

تناولت خطـط   ) ٢٠٠٥فبراير   /كوتونو، شباط  (ية في تنظيم حلقة عمل    ،الدولية ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا    
ع في سياق فيروس األيدزالعمل الخاصة بتغذية الرض.  

  
وتتعاون المنظمة مع اليونيسيف على تنقيح دليل التدريب وأدوات التقييم المستخدمة فـي مبادرتهمـا                 -١٢

ر الكتيـب  وتم اختبا.  لألطفال، وذلك في ضوء جائحة األيدز والعدوى بفيروسهالصديقةللمستشفيات  المشتركة
 بـشأن   مسؤولي االتصال القطريين  يام لتوجيه   أ استغرقت ثالثة    يةواألدوات في زمبابوي عقدت بعده حلقة عمل      

  ).٢٠٠٥نوفمبر  /هراري، تشرين الثاني(أهمية إحياء المبادرة في سياق فيروس األيدز 
  
ع وصغار األطفـال    الرضوطورت األمانة دورة تدريبية متكاملة مدتها خمسة أيام، وهي تعني بتغذية              -١٣
 في غانـا  وبعد تجربة الدورة ميدانياً   .  للمرشدين العاديين متابعتها   الصحيين، ويمكن أيضاً  تركز على العاملين    و

  . في تطبيقها في سبعة بلدان من إقليم غرب المحيط الهادئشُرعوجامايكا وجنوب أفريقيا 
  
١٤-         ـ      األكبر سناً ع  وتم نشر دالئل بشأن سياسات وبرامج تغذية الرض ع وصغار األطفال، بمن فيهم الرض، 

ـ      يرضعون أمهاتهم  الذين ال    ،من أبناء األمهات المصابات بعدوى فيروس األيدز       ه ، وذلك بعد اجتماع جرت في
   ٢.لبيناتمناقشة النتائج ذات الصلة المسندة با

  
المكتـب  ونظـم   . قـدرات وكثفت مكاتب المنظمة اإلقليمية دعمها في مجال تخطيط البرامج وبناء ال            -١٥

نكليزية والفرنسية والبرتغالية، وذلك باسـتخدام       اجتماعات بشأن التخطيط للبلدان الناطقة باإل      اإلقليمي ألفريقيا 
     ع، وقدم دعمه لدورات تدريب المدربين على تقديم النصائح بـشأن           أدوات تتعلق بفيروس األيدز وتغذية الرض

                                                      
١  HIV and infant feeding: framework for priority actions. Geneva, World Health Organization, 2003; Newell 

M-L, HIV transmission through breastfeeding: a review of available evidence. Geneva, World Health 
Organization, 2004; UNICEF/UNAIDS/WHO/UNFPA, HIV and infant feeding: Guidelines for decision-makers. 
Geneva, World Health Organization, 2003; HIV and infant feeding: a guide for health-care managers and 

supervisors. Geneva, World Health Organization, 2003.                                                                      
٢  Guiding principles for feeding non-breastfed children 6-24 months of age. Geneva, World Health 

Organization, 2005.                                                                                                                              
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 عامل صـحي   ٢٠٠٠ و  مدرباً ٢٥٠ تجاوز عدد المتدربين     ٢٠٠٤عام  وفي نهاية   .  بلداً ١٩ع في   تغذية الرض  .
ع في سـياق األيـدز،       دعمه للتدريب على تقديم النصائح بشأن تغذية الرض        المكتب اإلقليمي لألمريكتين  وقدم  

وط الجنوبي وعدد آخر    الكاريبي والمخر منطقة البحر   وأجرى اجتماعات تخطيطية لبلدان من أمريكا الوسطى و       
 دورة تدريبية شاركت فيها سبعة بلدان، وتناولت الدورة         المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا     ونظم   .انمن البلد 

          اإلقليمـي   المكتـب  وتولى. عموضوع الرضاعة الطبيعية في سياق األيدز وتقديم النصائح بشأن تغذية الرض
 وتناولت موضوع الرضـاعة     يامأتنظيم دورات تدريبية مالئمة لإلقليم استغرقت كل دورة منها ثالثة            باألورو

    تدريبية باللغة العربيـة،      مواد المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط   وأعد  . عالطبيعية وفيروس األيدز وتغذية الرض 
، تم تدريب العاملين الـصحيين     المحيط الهادئ  غربإقليم  وفي  .  لمديري حلقات التدريب اإلقليمية    وأنشأ تجمعاً 

ععلى تغذية الرض.  
  
. لقدرات من أجل تحسين الرعاية والدعم المقدمين للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسـه            بناء ا   -١٦

 وأعدتا دورة قـصيرة األمـد       ١ دليالً والزراعةأصدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية         
لمتعايشين مع األيدز والعدوى    لتزويد القائمين على تقديم الرعاية بالمعارف العملية عن الرعاية التغذوية ودعم ا           

 /تشرين الثاني (وجوهانسبرغ  ) ٢٠٠٥أكتوبر   /تشرين األول (وعقدت اجتماعات إقليمية في جاكارتا      . بفيروسه
لتزويد المدربين من المؤسسات الصحية بالمعلومات ومقدمي الرعاية وأسرهم بالمواد الالزمة           ) ٢٠٠٥نوفمبر  

  .عم المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسهلتقديم الرعاية التغذوية العملية ولد
  
 ركزت البحوث األخيرة التي تحصل على       .لبّيناتعملي والسريري لدعم البرمجة المسندة با     البحث ال   -١٧

           ع مـن أبنـاء المـصابات       دعم المنظمة والجارية في شتى البلدان على توضيح المسائل المتصلة بتغذية الرض
بفيروس األيدز، بما في ذلك تقييم نوعية النصح المقدم بشأن التغذية من أجل الوقاية من انتقال فيروس األيـدز   

لنساء المصابات بفيروس األيدز، والعوامل التي تؤثر       التي تركز على ا   من األم إلى الطفل، ووضع التوصيات       
وللدراسة األخيرة أهمية حاسمة في فهم      . بات بعدوى فيروس األيدز   على ممارسات التغذية لدى األمهات المصا     

وتشير البينات الجديدة إلى أن االقتصار على       .  فيروس األيدز المرتبط بأنماط اإلرضاع الطبيعي      سرايةأسلوب  
الرضاعة الطبيعية قد يؤدي إلى تقليص انتقال فيروس األيدز إلى مستوى أقل من مستواه عند اتبـاع أسـلوب                   

اول موضوع األمهات    نتائج دراسات مماثلة ودراسات أخرى تتن      ،٢٠٠٦ في عام    ، وستتاح ٢.لتغذية المختلطة ا
  . شديد الفعالية ضد الفيروسات القهقريةي يتلقين عالجاًالمرضعات الالئ

  
ولكـن  . العدوى بفيروسه  للمتعايشين مع األيدز و    كبرىل نقص المغذيات الزهيدة المقدار مشكلة       يمثّو  -١٨
زالت محدودة بشأن التفاعالت بين المغذيات الزهيدة المقدار والحالة الفسيولوجية أو بشأن أثر هذه              لمعارف ما ا

ويحتاج المصابون والمتأثرون باأليدز وبالعدوى بفيروسه إلى نظام غذائي يؤمن . المغذيات على تطور المرض
ثـر المغـذيات    أ بـشأن    اًمن البينات المتاحة حالي   وال توجد بينات قاطعة ض    .  المغذيات الزهيدة المقدار   كُّللهم  

وبعـد  .  غـذائي معـين    عـوز الزهيدة المقدار اإلضافية على انتقال فيروس األيدز وتطوره عند عدم وجود            
استعراض للمعطيات العلمية المتاحة، أوصت المنظمة بأن ال تتجاوز الكمية التي يتناولهـا المتعايـشون مـع                 

  ٣.الزهيدة المقدار كمية واحدة من الكميات اليومية الموصى بهافيروس األيدز من المغذيات 
                                                      

١   Living well with HIV/AIDS. A manual on nutritional care and support for people living with HIV/AIDS. 
Geneva, World Health Organization and Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002. 

                                                                                                                                                 
٢   Iliff PJ et al. Early exclusive breastfeeding reduces the risk of postnatal HIV-1 transmission and increases 

HIV-free survival. AIDS. 19:699-708, 2005.                                                                                            
٣    Nutrient requirements for people living with HIV/AIDS.   
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   من المجلس التنفيذيالمطلوباإلجراء 
  
  :المجلس التنفيذي مدعو للنظر في مشروع القرار التالي  -١٩
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١لتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه،الخاص با التقرير بعد دراسة
  

  :لتاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية ايوصي
  

  ، التاسعة والخمسونجمعية الصحة العالمية
  

  لتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه؛الخاص بالتقرير افي  نظرت بعد أن
  

 الذي حث الدول األعضاء على مجموعـة مـن          ١٤-٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    
ز إدراج التغذية في االستجابة الـشاملة       األمور منها متابعة السياسات والممارسات التي تعز      

  لأليدز والعدوى بفيروسه؛
  

وإذ تضع في اعتبارها جهود المنظمة في دعم معالجة الفيروسات القهقرية باعتبارها            
 كاملة من خدمات الرعاية والدعم      تقديم طائفة ولضمان  " ٥ في   ٣" من عناصر مبادرة     عنصراً

  للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه؛
  

وإذ تذكّر بتوصيات المشاورة التقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية واأليـدز            
، )٢٠٠٥أبريـل    / نيـسان  ١٣-١٠دوربان، جنوب أفريقيا،    (والعدوى بفيروسه في أفريقيا     

والتي استندت إلى أهم النتائج التي توصل إليها استعراض مفصل ألحدث البينات العلمية عن              
الزهيدة المقدار لدى المصابين بعـدوى      المقدار والمغذيات   مغذيات الكبيرة   االحتياجات من ال  

  مـضاداً  فيروس األيدز، بمن فيهم الحوامل والمرضعات والمرضى الذين يتلقـون عالجـاً           
  ٢للفيروسات القهقرية؛

  
 باعتبارهمـا مـن االحتياجـات       وإذ تالحظ أن الغذاء والتغذية الكافية يحددان غالباً       

   أهمية للمتعايشين مع جائحة األيدز والعدوى بفيروسه أو المتأثرين بها؛الفورية األكثر
  

 ة منتظم إجراءاتوإذ تضع في اعتبارها أن التغذية واألمن الغذائي يستلزمان اتخاذ           
   هذه الجائحة؛ التي تنطوي عليهاتحدياتال لمواجهة ةومتزامن

  
 بفيروسه، والخطر المتزايد   وإذ تدرك التفاعالت المعقدة بين التغذية واأليدز والعدوى       

  لإلصابة بحاالت العدوى االنتهازية وسوء التغذية؛

                                                      
 .١١٧/٧م تالوثيقة    ١
 .، الملحق١١٦/١٢م تالوثيقة    ٢
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وإذ تالحظ أن هناك بالفعل، في بعض الدول األعضاء، سياسات وبـرامج تتعلـق              
بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، والتي يمكن استخدامها كأساس لوضع األولويات وخطط           

  العمل،
  

  :لقيام بما يلي الدول األعضاء على اتحث  -١
  

 استجابتها لأليدز والعـدوى بفيروسـه،       ضمن أصيالً  التغذية عنصراً  جعل  )١(
 فـي البـرامج الخاصـة باأليـدز         دمجهاوذلك بتحديد التدخالت التغذوية من أجل       
  :والعدوى بفيروسه، بما في ذلك ما يلي

  
 التغذية واأليدز والعـدوى بفيروسـه       إزاء االلتزام السياسي    تعزيز  )أ(
  ؛نصر من عناصر برامج عملها الصحيكع

  
تعزيز عناصر التغذية في السياسات والبرامج الخاصـة باأليـدز            )ب(

 المسائل الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسـه فـي         ودمجوالعدوى بفيروسه   
  سياسات وبرامج التغذية الوطنية؛

  
بالحاجـة  وضع أدوات خاصة بالدعوة إلذكاء وعـي المـسؤولين       )ج(

 عنصر التغذية في برامج الوقاية من       لدمجذ الخطوات الالزمة     التخا الماسة
  ؛ورعاية مرضاها وعالجهمالعدوى بفيروس األيدز 

  
تقييم السياسات والبرامج القائمة المتصلة بالتغذية واأليدز والعدوى          )د(

 التـدخالت   دمـج  وزيادة فرص    سدهابفيروسه وتحديد الثغرات التي يتعين      
  ات والبرامج؛التغذوية في تلك السياس

  
 بين قطاعات الزراعة والـصحة       الوثيقين ضمان التعاون والتنسيق    )ه(

  والخدمات االجتماعية والتعليم والتغذية؛
  

 ودعم   تقييمية جديدة للرعاية التغذوية    تعزيز وتنقيح أو وضع دالئل وأدوات       )٢(
ـ            ا المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه في مختلف مراحل المرض، وكذلك فيم

يخص النُهج الخاصة بالجنسين وبالمراحل العمرية فـي تقـديم العـالج المـضاد              
  للفيروسات القهقرية؛

  
 التدخالت القائمة لتحسين التغذية وتدبير سـوء         نطاق توفير الدعم وتوسيع    )٣(

   ع وصغار األطفال في سياق فيروس األيـدز مـن خـالل            التغذية الحاد لدى الرض
  :يلي ما

  
ع وصغار األطفال   ل لالستراتيجية العالمية لتغذية الرض    التنفيذ الكام   )أ(

  ونهجها الخاص بالتغذية في الظروف االستثنائية الصعوبة؛
  

بناء قدرات العاملين الصحيين الممارسين في المستـشفيات وفـي            )ب(
المجتمعات المحلية من أجل تحسين رعاية األطفال الذين يعانون من سـوء            

  إلصابة أو المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه؛التغذية الحاد والمعرضين ل



   EB117/7    ١١٧/٧ت م

7 

 لألطفال في ضوء    الصديقةالتشجيع على إحياء مبادرة المستشفيات        )ج(
  األيدز والعدوى بفيروسه؛

  
ع وتوسـيع   تسريع التدريب على دالئل وأدوات برامج تغذية الرض         )د(

 مـن   استخدامها وتقديم النصح بشأن الوقاية من انتقال فيروس األيدز        نطاق  
  األمهات إلى األطفال؛

  
  : المدير العام القيام بما يليإلىتطلب   -٢

  
 المسائل الخاصة   دمج للدول األعضاء من أجل       المقدم  التقني اإلرشادتعزيز    )١(

  باأليدز والعدوى بفيروسه في السياسات والبرامج التغذوية الوطنية؛
  
 جة الماسـة لـدمج    بالحادعم وضع أدوات الدعوة إلذكاء وعي المسؤولين            )٢(

برنامج التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، كعنصر من العناصر ذات األولوية، في            
  ؛العمل الصحي

  
تقديم الدعم، على سبيل األولوية، لوضـع ونـشر التوصـيات والـدالئل               )٣(

سس علمية والمتعلقة بالرعاية التغذوية والدعم للمتعايـشين         أُ إلىواألدوات المستندة   
  والعدوى بفيروسه؛مع األيدز 

  
 التدريب   تدريب العاملين الصحيين، بما في ذلك       التغذية في  دمجاإلسهام في     )٤(

السابق للخدمة، وفي إسداء المشورة التقنيـة ومـواد التـدريب الموجهـة لبيئـات               
   الطوارئ؛وخاللالمجتمعات المحلية والبيئات المنزلية، 

  
األيدز والعدوى بفيروسه، والتي    مواصلة تعزيز البحوث المتصلة بالتغذية و       )٥(

  ؛التشغيليةتعالج الثغرات في المعارف والقضايا 
  
 دمـج  نحـو     المحـرز  تقديم الدعم لوضع المؤشرات المناسبة لقياس التقدم        )٦(

  التغذية في البرامج الخاصة بفيروس األيدز وقياس أثر التدخالت التغذوية؛
  
االسـتفادة المتبادلـة مـن      ضمان التعاون بين جميع األطراف المعنيـة و         )٧(

   التقدم في هذا المضمار؛إحرازإنجازاتها من أجل 
  
رعاية عمليات وضع الدالئل إلدراج التدخالت الخاصة بالغذاء والتغذية في            )٨(

اقتراحات التمويل المعروضة على الصندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والـسل             
  .والمالريا

  
  
  

=     =     =  


