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  تغذية الرضع وصغار األطفال  ١٢ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

   ١بعد أن نظر في التقرير الخاص بتغذية الرضع وصغار األطفال؛  
    
  :القرار التالي جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد يوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  

  
 إذ تذكر باعتماد جمعيـة الـصحة للمدونـة الدوليـة لقواعـد تـسويق بـدائل لـبن األم                      

ــرار ( ــالقرارات ) ٢٢-٣٤ج ص عالقــ  ٧-٤٦ج ص ع و١١-٤١ج ص ًع و٢٨-٣٩ج ص عوبــ
 الرضـع وصـغار    بـشأن تغذيـة  ٢-٥٤ج ص ع القرار والسيما، ١٥-٤٩ج ص ع و ٥-٤٧ج ص ع  و

  األطفال والممارسات المالئمة للتغذية والمسائل ذات الصلة؛
  

  وإذ نظرت في التقرير الخاص بتغذية الرضع وصغار األطفال؛    
  

لخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمـة     ا  اجتماع أن تدركوإذ    
 الكائنات المجهرية في المـساحيق      وغيرها من عوية   الم بجرثومة ساكازاكي الصحة العالمية والمعني    

، خلص إلى أن تلوث المساحيق البديلة للبن الرضـع          ٢٠٠٤ في عام    نعقدالبديلة للبن الرضع، والذي ا    
 يتسبب في إصابة الرضع بالعدوى واالعتالل، بما        لمونيلة بجرثومة ساكازاكي المعوية والس    تلوثاً ذاتياً 
 ذوي الوزن المنخفض عنـد       من  أو الرضع الخدج ، وخصوصاً   ض حادة إصابة الرضع بأمرا  في ذلك   

 يتسبب في عقابيل خطيرة على النمـو وكـذلك فـي            قد، و الرضع المصابين بكبت المناعة   الميالد أو   
  ٢الوفاة؛

  
 ولـدى   الخدجوإذ تحيط علماً بأن هذه النتائج الوخيمة تكون خطرة بوجه خاص لدى الرضع                

، وهي بالتالي تثير القلق في جميع       الرضع المصابين بكبت المناعة   لميالد و ذوي الوزن المنخفض عند ا    
  الدول األعضاء؛

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

  تنقيح توصياتها الخاصة بالممارسات الصحية لصنع أغذية الرضع وصغار األطفال؛
  

ن تقارير االدعاءات الخاصة بالصحة واألغذية أصبحت تستخدم بأسلوب غير          وإذ يثير قلقها أ     
  مناسب في الترويج لبيع بدائل لبن األم عوضاً عن الرضاعة الطبيعية؛

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

التنظيم السليم لألغذية، بما فيها أغذية الرضع وصـغار         تزويد الدول األعضاء باإلرشادات الخاصة ب     
  األطفال؛

  
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   

                                                           
 .١١٥/٧م تالوثيقة    ١
٢  FAO/WHO Expert Meeting on E. sakazakii and other Microorganisms in Powdered Infant Formula: Meeting 

Report. Microbiological Risk Assessment Series No. 6, 2004, Page 37.                                                               
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تسق مع أهداف وغايات االستراتيجيات الصحية العمومية ذات الـصلة، والسـيما            الصحية لألغذية وي  
واالسـتراتيجية  ) ٢٥-٥٥ج ص ع  القرار  ( العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال       استراتيجية المنظمة 

  ؛)١٧-٥٧ج ص عالقرار (العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة 
  

 ألدوار كل من جمعية الصحة ولجنة دستور        اً واضح اًء يقتضي فهم  وإذ تدرك أن هذا اإلجرا      
  ؛ األوسعلسياسات الصحية العموميةاسياق ، وتنظيم األغذية في )ر الغذائيهيئة الدستو(األغذية الدولي 

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

هيئة الدستور  (ومنظمة الصحة العالمية ألعمال لجنة دستور األغذية الدولي         المتحدة لألغذية والزراعة    
، والذي أقر مساهمة منظمة الصحة العالمية المباشرة المتزايدة في عمل اللجنة وطلـب إلـى                )الغذائي

المدير العام تعزيز دور المنظمة في استكمال أعمال اللجنة بسائر أنشطة منظمة الصحة العالمية ذات               
ة في مجالي السالمة الغذائية والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل التي يتم التكليف بها فـي                 الصل

  إطار قرارات جمعية الصحة؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

  
مواصلة حماية االقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر وتشجيعها ودعمها             )١(

مومية العالمية، مع مراعاة استنتاجات مـشاورة الخبـراء         باعتبارها من توصيات الصحة الع    
 ١التي أجرتها منظمة الصحة العالمية بشأن المدة المثلى لالقتصار على الرضاعة الطبيعيـة،            

والنص على االستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين أو أكثر، وذلك عن طريـق               
حة العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفـال       التنفيذ الكامل لالستراتيجية العالمية لمنظمة الص     

مع التشجيع على وضع سياسة وطنية شاملة، بما في ذلك القيام عند اللزوم بوضـع إطـار                 
قانوني لتعزيز إجازة األمومة وتهيئة بيئة مواتية لالقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة             

 وتخصيص موارد كافيـة     شهور وإعداد خطة عمل مفصلة من أجل رصد السياسة وتقييمها         
  لتمويل هذه العملية؛

  
ألغذية التـي تقـدم   والقيمة التغذوية ل الخاصة بالصحة بالمزاعمضمان عدم السماح      )٢(

للرضع وصغار األطفال باستثناء ما هو منصوص عليه تحديداً في مواصفات دستور األغذية             
  الدولي ذات الصلة أو في التشريعات الوطنية؛

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

المجتمعيين واألسر والوالدين وغيرهم من القائمين على الرعاية، والسيما رعايـة الرضـع             
، بالمعلومات والتدريب في الوقت     أمهع  يرضع الرضي  ال   وعندماالمعرضين لمخاطر شديدة،    

بديلة للبن الرضع واستعمالها ومناولتها من أجل تقليل        المناسب في مجال تحضير المساحيق ال     
المخاطر الصحية إلى أدنى حد؛ وإعالمهم بأن المساحيق البديلة للبن الرضع قد تكون محتوية              
على كائنات مجهرية تسبب أمراضاً، وبأنه يجب تحضيرها واستعمالها علـى نحـو سـليم،               

   تحذير واضح على األغلفة؛ وضعقوضمان توصيل هذه المعلومات، إذا أمكن، عن طري
  
 الدعم المالي المقدم للمهنيين العاملين في مجال صـحة الرضـع            عدم تسبب ضمان    )٤(

  وصغار األطفال في حدوث تعارض في المصالح؛
                                                           

التي قامت  ) ٢٠٠١مارس  /  آذار ٣٠-٢٨جنيف،  (رة الخبراء     مثلما تمت صياغته في استنتاجات وتوصيات مشاو          ١
 ).٤/وثيقة معلومات/ ٥٤انظر الوثيقة ج( المثلى لالقتصار على الرضاعة الطبيعية بدراسة منهجية للمدة
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استعراض البحوث الخاصة بتغذية الرضع وصـغار       القيام، على نحو دائم، ب    ضمان    )٥(
الصحية، استعراضاً مستقالً من أجل ضمان عدم تأثر        األطفال، والتي تشكل أساس السياسات      

  هذه السياسات على نحو غير مناسب بالمصالح التجارية؛
  
، على استمرار   الشركات المنتجة العمل على نحو وثيق مع الكيانات المعنية، بما فيها            )٦(

احيق  في المس   المعوية ساكازاكيخفض تركزات وانتشار مسببات األمراض، بما فيها بكتيريا         
  البديلة للبن الرضع؛

  
 بمواصفات ولـوائح دسـتور األغذيـة        الشركات المنتجة االستمرار في ضمان تقيد       )٧(

  الدولي والمواصفات واللوائح الوطنية؛
  
ضمان اتساق السياسات على الصعيد الوطني، وذلك عن طريق تحفيز التعاون بـين           )٨(

  لهيئات التي تحدد المواصفات الغذائية؛السلطات الصحية والقائمين على تنظيم األغذية وا
  
  ؛)هيئة الدستور الغذائي(المشاركة بنشاط في أعمال لجنة دستور األغذية الدولي   )٩(
  
ضمان أن يتوافر لكل الوكاالت الوطنية المشاركة في تحديد المواقف الوطنية مـن               )١٠(

قضايا الصحة العمومية الستخدامها في جميع المحافل الدولية المعنية، بما فـي ذلـك لجنـة                
، فهم مشترك ومتسق للسياسات الصحية التـي    )هيئة الدستور الغذائي  (دستور األغذية الدولي    

  لصحة، وضمان تعزيز هذه السياسات؛تعتمدها جمعية ا
  

  :ما يلي) هيئة الدستور الغذائي( لجنة دستور األغذية الدولي إلى طلبت  -٢
  
 إيالء اهتمامها الكامل، لدى وضع المواصفات والمبـادئ التوجيهيـة           االستمرار في   )١(

  والتوصيات، لقرارات جمعية الصحة ذات الصلة في إطار واليتها العملية؛
  
لمواصفات والمبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن أغذية الرضـع وصـغار          ضع ا و  )٢(

األطفال في صيغة تضمن مأمونية المنتجات وتوسيمها على نحو مناسب لما يلبي احتياجاتهم             
المعروفة فيما يتعلق بتغذيتهم وسالمتهم، األمر الذي يعكـس سياسـة المنظمـة، والسـيما               

   ع وصغار األطفال والمدونة الدولية لقواعد تسويق بـدائل         االستراتيجية العالمية لتغذية الرض
  لبن األم؛

  
 حالياً بشأن خطـر     األنشطة المضطلع بها  إنجاز  ، على    على وجه االستعجال   العمل،  )٣(

التلوث الميكروبيولوجي للمساحيق البديلة للبن الرضـع، ووضـع معـايير أو مواصـفات              
 المعوية وغيرها من الكائنـات المجهريـة        ساكازاكيميكروبيولوجية مناسبة تتعلق بجرثومة     

الموجودة في المساحيق البديلة للبن الرضع، وتوفير اإلرشادات الخاصة بالمناولة المأمونـة            
  وتحري ضرورة إضافة رسائل تحذيرية على أغلفة المنتجات؛

  
  : المدير العام ما يليإلى طلبت  -٣

  
ذية والزراعة، على وضـع مبـادئ       العمل، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغ        )١(

توجيهية، لألطباء السريريين وغيرهم من مقدمي خـدمات الرعايـة الـصحية والعـاملين              
المجتمعيين واألسر والوالدين وغيرهم من القائمين على الرعاية، بشأن اسـتعمال ومناولـة             
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ياجات الـدول   احتل المخاطر إلى أدنى حد، وتلبية       المساحيق البديلة للبن الرضع من أجل تقلي      
من أجل تحديد تدابير فعالة لتقليل المخاطر إلى أدنى حد في األوضاع التي             الخاصة  األعضاء  

  ال تتسنى فيها تغذية الرضع بلبن األم، أو في األوضاع التي ال يتغذون فيها على لبن األم؛
  
ـ               )٢( ذا تشجيع وتعزيز البحوث التي يجرى لها استعراض مستقل، بما في ذلك القيام به

 من مختلف أنحاء العالم بغية تكوين فهم أفـضل إليكولوجيـا            البيناتعن طريق جمع    األمر  
 المعوية ولتصنيفها وفوعتها وسائر خصائصها، وذلـك باالتـساق مـع            ساكازاكيجرثومة  

توصيات اجتماع الخبراء المشترك بين منظمة األمم المتحدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة              
 المعوية، وتحري سبل الحـد مـن مـستواها فـي        ساكازاكيثومة  الصحة العالمية بشأن جر   

  المساحيق البديلة للبن الرضع والمعادة التكوين؛
  
هيئة الدستور  (تقديم المعلومات لتعزيز وتيسير مساهمة لجنة دستور األغذية الدولي            )٣(

 على النحـو    لسياسات الصحية العمومية الدولية   اتنفيذ  في إطار واليتها العملية، في      ) الغذائي
  ؛الكامل

  
 إلى جمعية الصحة عن التقدم المحرز في بحث المسائل المحالة           تقارير منتظمة تقديم    )٤(

  .لكي تتخذ إجراءات بشأنها) هيئة الدستور الغذائي(إلى لجنة دستور األغذية الدولي 
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  




