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   تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال
  
  

  مشروع مقرر إجرائي ُمقترح من جانب كرواتيا نيابًة 
   الدول الثماني والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبيعن 

  
  

  بعد أن نظر في تقرير األمانة الخاص بتغذية األمهات والرضَّع وصغار األطفال، المجلس التنفيذي،
  

خطـــة التنفيـــذ الشـــاملة الخاصـــة بتغذيـــة أحـــاط علمـــًا بـــالتقرير الخـــاص بالتقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ   )١(
األمهات والرّضع وصغار األطفـال وبلـوغ الغايـات العالميـة السـت المتعلقـة بالتغذيـة التـي اعتمـدتها جمعيـة 

؛ وعـــن االســـتراتيجية العالميـــة لتغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال التـــي ٦-٦٥ج ص عالصـــحة فـــي القـــرار 
؛ وعـن حالـة التـدابير المتخـذة علـى المسـتوى الـوطني ٢٠٠٢فـي عـام  ٢٥-٥٥ج ص عاعُتمدت في القرار 

 ٢٢-٣٤ج ص عمــن أجــل تنفيــذ "المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم" التــي اعُتمــدت فــي القــرار 
 وُحدِّثت من خالل قرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة التي صدرت بعد ذلك؛ ١٩٨١في عام 

  
  :سابعة والستين بالنظر فيجمعية الصحة العالمية ال وأوصى

  
المدير العام أن يدعو إلى عقد مشاورات غير رسمية مع الدول األعضاء  منأن تطلب   )٢(

وضــع أدوات لتقيــيم المخــاطر وٕادارتهــا فيمــا يتعلــق بتضــارب مــن أجــل اســتكمال العمــل الخــاص ب
عضـاء خـالل لكي تنظر فيها الـدول األ ٢٠١٧قبل نهاية عام  المصالح في مجال التغذية، وذلك

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛
  

أن تقرر اعتماد المؤشـرات السـبعة للغايـات العالميـة كجـزء مـن المجموعـة األساسـية مـن   )٣(
ــع وصــغار األطفــال، ومطالبــة  المؤشــرات الخاصــة بإطــار الرصــد العــالمي لتغذيــة األمهــات والرضَّ

الممثلــــين والخبــــراء المعينــــين مــــن جانــــب الــــدول المــــدير العــــام بإنشــــاء فريــــق عامــــل يتــــألف مــــن 
، لتحديـــد ٢٠١٥وهيئـــات األمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل اســـتكمال العمـــل قبـــل نهايـــة عـــام  ١األعضـــاء

مجموعــة أساســية مــن مؤشــرات خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار 
ت والبـرامج فـي قطـاع الصـحة وسـائر األطفال، باالسـتناد إلـى المؤشـرات االقتفائيـة لتنفيـذ السياسـا

القطاعـات ذات الصـلة بتحقيـق الغايـات العالميـة المتعلقــة بالتغذيـة، ووضـع مجموعـة موسـعة مــن 
المؤشـــرات لتتبــــع العمليــــات التــــي تــــؤثر علــــى الغايــــات العالميــــة فــــي الظــــروف الخاصــــة بالبلــــدان 

  ة الثامنة والستين؛المحددة، لكي تنظر فيها الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمي
  

الـــذي  ٦-٦٥ع  ص  جأن تحـــيط علمـــًا بالعمـــل الـــذي نفذتـــه أمانـــة المنظمـــة إنفـــاذًا للقـــرار   )٤(
تقـديم توضــيحات وتوجيهـات بشــأن التـرويج غيــر المالئـم ألغذيــة الرّضــع المـدير العــام " مــنطلـب 

لجاريــة ، مــع مراعــاة األعمــال ا٢٣-٦٣ج ص عوصــغار األطفــال علــى النحــو المــذكور فــي القــرار 
الــذي يحــث الــدول األعضــاء  ٢٣-٦٣ج ص عفــي لجنــة الدســتور الغــذائي"، والــذي ذكَّــر بــالقرار 
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المدير العـام  من، ويطلب على "وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال"
بشأن كيفية ضمان التسويق المالئـم  استكمال العمل الخاص بإصدار التوصيات للدول األعضاء

لكــي تنظــر فيهــا الــدول األعضــاء خــالل جمعيــة  ٢٠١٧لألغذيــة التكميليــة، وذلــك قبــل نهايــة عــام 
  الصحة العالمية التاسعة والستين.

  
المجلس التنفيذي، إذ يحيط علمًا بالمقرر اإلجرائـي الـذي صـدر عـن مجلـس منظمـة األغذيـة والزراعـة فـي 

ويطلب من أمانة منظمة األغذية والزراعة العمل الوثيق مع منظمة الصحة العالمية  ٢٠١٣بر ديسم /كانون األول
علـــى وضـــع خريطـــة الطريـــق التـــي تســـمح بتنظـــيم عمليـــة حكوميـــة دوليـــة والتشـــاور مـــع منظمـــات المجتمـــع المـــدني 

من المبــادئ العامــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل إعــداد وثيقــة ختاميــة للمــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة ويتضــ
بشــأن ســبل إعــادة تحديــد معــالم النظــام الغــذائي لتحســين االســتجابة الحتياجــات ســكان العــالم ويأخــذ فــي االعتبــار 

  ؛التحديات الصحية والتغذوية والبيئية المستجدة وٕاطارًا للعمل من أجل مختلف القطاعات
  

خــذًا فــي الحســبان آيطلــب مــن المــدير العــام العمــل مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة،   )١(
إرشــادات المجلــس التنفيــذي، إلنشــاء فريــق عامــل مشــترك ووضــع طــرق عملــه بهــدف إعــداد مســودة وثيقــة 

  على مسودة أولية من إعداد كلتا األمانتين؛ بناءً  ٢٠١٤سبتمبر  /ختامية بحلول أواخر أيلول

  

يوصــي بتــوازن مشــاركة منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي الفريــق العامــل   )٢(
مـن قبـل عضـو أو عضـوين مـن كـل إقلـيم  المشترك وبتمثيل الـدول األعضـاء فـي منظمـة الصـحة العالميـة

  تابع للمنظمة ومن قبل أحد الرئيسين المشاركين في رئاسة الفريق العامل المشترك؛
  

إلى إعداد مسودة الوثيقة الختامية بضمان الشفافية التامة والعمل مع الدول األعضاء عبر  يدعو  )٣(
  اتخاذ تدابير مالئمة من بينها عقد المؤتمرات بالفيديو وٕاجراء مشاورات عامة على اإلنترنت؛

  
تكشـاف يطلب من المدير العام العمل مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة للمشاركة في اس  )٤(

الفرص الحتمال عقد اجتماع لفريق عامل مفتوح العضوية للدول األعضاء في حـدود المـوارد المتاحـة مـن 
  أجل وضع الصيغة النهائية للوثيقة الختامية؛

  
مــن المــدير العــام المشــاركة مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي ضــمان إجــراء  يطلــب  )٥(

المشــاورات مــع جميــع الجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة، بمــا فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 
  الخاص، قبل تقديم مسودة الوثيقة الختامية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية؛

  
لمدير العام تقديم تقرير عن دور منظمة الصحة العالمية والتقدم المحرز في تحضير يطلب من ا  )٦(

المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية إلى جمعيـة الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين للحصـول علـى مزيـد 
  من اإلرشادات؛

  
اني المعنــي بالتغذيــة يطلــب أيضــًا مــن المــدير العــام تقــديم تقريــر عــن حصــيلة المــؤتمر الــدولي الثــ  )٧(

إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين مـــن خـــالل الـــدورة السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة للمجلـــس 
  التنفيذي.
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