
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٥٣ج) مسودة(   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٧  

  (Draft) A59/53  
  
  
  
  

  "أ" للجنة الخامسالتقرير 
  

  )دةومس(
  

ثـم  ) الهند(رامادوس  . أ برئاسة الدكتور    .٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٦ جلستها العاشرة في  " أ"عقدت اللجنة   
  ).بيرو(مازيتي سولر . بالدكتور 

  
ند بالقرار المرفق فيما يتعلق بال     والخمسين باعتماد    التاسعة توصية جمعية الصحة العالمية      وقد تقررت   
  : من جدول األعمالالتالي

  
  التقنية والصحيةالمسائل   -١١

  
  التقرير الرباعي السنوات: تغذية الرضع وصغار األطفال  ٨-١١

  
  : بعنوانقرار واحد  

  
  ٢٠٠٦ية الرضع وصغار األطفال تغذ  -
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   من جدول األعمال٨-١١البند 
  
  

  ٢٠٠٦تغذية الرضع وصغار األطفال 
  

   والخمسون،التاسعةجمعية الصحة العالمية   
  

بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتغذية الرضع وصغار األطفال، والذي يسلط الضوء على مساهمة                 
خاصة بتغذية الرضع في بلوغ المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما             الممارسات المثلى ال  

  ١في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية؛
  

ــبن األم      ــدائل ل ــسويق ب ــد ت ــة لقواع ــة الدولي ــصحة للمدون ــة ال ــاد جمعي ــذكّر باعتم   وإذ ت
   ١١-٤١ج ص ع   و ٢٨-٣٩ج ص ع   و ٣٠-٣٧ج ص ع   و ٢٦-٣٥ج ص ع  القرارات  ب، و )٢٢-٣٤ج ص ع  القرار  (
بشأن تغذيـة الرضـع      ٣٢-٥٨ج ص ع  و ٢-٥٤ج ص ع   و ١٥-٤٩ج ص ع   و ٥-٤٧ج ص ع   و ٣-٤٣ج ص ع  و

  وصغار األطفال، وممارسات التغذية المالئمة وما يتصل بذلك من مسائل؛
  

، واللـذين رحبـا،     ٢٥-٥٥ج ص ع   و ٣٣-٤٤ج ص ع  وإذ تؤكد مجدداً، وبوجه خاص، على القرارين          
 بشأن حماية الرضـاعة الطبيعيـة وتـشجيعها ودعمهـا           ١٩٩٠لترتيب، بإعالن إنوتشنتي الصادر عام      على ا 

وباالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال، باعتبارهما أساس العمل في مجال حماية الرضـاعة              
  الطبيعية وتشجيعها ودعمها؛

  
 بـشأن تغذيـة الرضـع       ٢٠٠٥وإذ ترحب بالدعوة إلى العمل التي وردت في إعالن إنوتشنتي لعام              

  وصغار األطفال؛
  

 يوافق الذكرى الخامسة والعشرين العتماد المدونة الدولية لقواعـد تـسويق            ٢٠٠٦وإذ تدرك أن عام       
 بفيروسه، وتكرار حدوث الطـوارئ      بدائل لبن األم، وإذ تقر بزيادة أهميتها بعد ظهور جائحة األيدز والعدوى           
  ل في المساحيق البديلة للبن األم،البشرية والطبيعية المعقدة أكثر فأكثر، والهواجس المتعلقة بالتلوث المتأص

  
   مجدداً دعمها لالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفال؛تؤكد  -١
  
 بشأن تغذية الرضـع وصـغار       ٢٠٠٥تشنتي لعام   الصادرة في إعالن إنو   " الدعوة إلى العمل  ب "ترحب  -٢

األطفال باعتبارها خطوة هامة نحو بلوغ المرمى الرابع من المرامي اإلنمائية لأللفية والمتمثل في خفض معدل                
  وفيات األطفال؛

  
، وتحثها بوجه   "الدعوة إلى العمل   "دعم العمل المضطلع به فيما يتعلق بهذه       الدول األعضاء على     تحثّ  -٣

على تجديد التزامها بالسياسات والبرامج المتعلقة بتنفيذ القرار الخاص بالمدونة الدولية لقواعد تـسويق              خاص  
الصادرة عن جمعية الصحة، وإحيـاء مبـادرة المستـشفيات          ذات الصلة و  بدائل لبن األم والقرارات الالحقة      
  الرضاعة الطبيعية؛وتشجيع ودعم الصديقة للرضع من أجل حماية 

                                                      
  .٥٩/١٣   الوثيقة ج ١
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 الموارد الماليـة    الجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية توجيه         تناشد  -٤
  لدول األعضاء من أجل تنفيذ تلك الجهود؛إلى االمتاحة 

  
 المدير العام حشد الدعم التقني للدول األعضاء في مجال تنفيذ القـرار الخـاص بالمدونـة                 تطلب إلى   -٥

الصادرة ذات الصلة و   هي والقرارات الالحقة     على نحو مستقل  بدائل لبن األم ورصدها     الدولية لقواعد تسويق    
  .عن جمعية الصحة

  
  
  

=     =     =  
  


