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  وضع حد للترويج غير المالئم 
  ألغذية الرّضع وصغار األطفال

  
  

  العالمية التاسعة والستون،جمعية الصحة 
  

  ١الرضع وصغار األطفال؛األمهات و بعد النظر في التقريرين الخاصين بتغذية 
  
) ١٩٨٢( ٢٦-٣٥ج ص ع) و١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص ع) و١٩٨٠( ٣٢-٣٣ج ص عٕاذ تــــــذكر بــــــالقرارات و 

) ١٩٩٠( ٣-٤٣ج ص ع) و١٩٨٨( ١١-٤١ج ص ع) و١٩٨٦( ٢٨-٣٩ج ص ع) و١٩٨٤( ٣٠-٣٧ج ص عو
) ١٩٩٦( ١٥-٤٩ص ع  ج) و١٩٩٤( ٥-٤٧ج ص ع) و١٩٩٣( ٧-٤٦ج ص ع) و١٩٩٢( ٣٤-٤٥ج ص عو
) ٢٠٠٦( ٢١-٥٩ج ص ع) و٢٠٠٥( ٣٢-٥٨ج ص ع) و٢٠٠٢( ٢٥-٥٥ج ص ع) و٢٠٠١( ٢-٥٤ج ص عو
) بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال، وممارسات التغذيـة ٢٠١٠( ٢٣-٦٣ج ص ع) و٢٠٠٨( ٢٠-٦١ج ص عو

 لة؛المالئمة والمسائل ذات الص
 

) بشــأن تغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــال، الــذي ٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عوٕاذ تــذكر أيضــًا بــالقرار 
المــدير العــام تقــديم إرشــادات بشــأن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار  مــنطلبــت فيــه جمعيــة الصــحة 

  ؛ ٢٣-٦٣ج ص عاألطفال الُمشار إليه في القرار 
 

الخاصة بوضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصـغار األطفـال الزمـة وٕاذ تؤمن بأن اإلرشادات 
 ؛مجتمع المدني والمنظمات الدوليةللدول األعضاء والقطاع الخاص والُنظم الصحية وال

  
 األولـى أشـهر ٦ ـالـ خـالل الحصـري الطبيعي اإلرضاع ممارسات تعزيز إلى الحاجة على مجدداً  تؤكد وٕاذ

 التغذية ممارسات تعزيزإلى  بالحاجة تعترف وٕاذ وبعده، عامين، سن حتى الطبيعية الرضاعة واستمرار الحياة، من
 ٢الغذائيـة التوجيهيـة المبـادئ أسـاس علـى اً شـهر  ٣٦أشـهر و ٦ بـين أعمـارهم تتـراوح الـذين لألطفال المثلى التكميلية

  لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية؛
  

                                                           
  .١إضافة  ٦٩/٧وج ٦٩/٧الوثيقتان ج   ١
ـــة.    ٢ ـــة، منظمـــة الصـــحة العالمي  األمريكيـــة للبلـــدان الصـــحة لمنظمـــة التوجيهيـــة المبـــادئمنظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكي

مبـــادئ التوجيهيـــة ال ؛٢٠٠٣ طبيعيـــة، رضـــاعة يرضـــعون الـــذين لألطفـــال التكميليـــة التغذيـــة بشـــأن العالميـــة الصـــحة ومنظمـــة
 .شـهراً  ٢٤أشـهر و ٦ بـين أعمـارهم تتـراوح والـذين رضـاعة طبيعيـة يرضعون ال الذين األطفال بشأن عالميةلمنظمة الصحة ال

 .٢٠٠٥جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
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الجهـاز الرئيسـي مـن  بمثابـة تعتبـر والتـيوٕاذ تعترف بأن هيئـة الدسـتور الغـذائي هـي هيئـة حكوميـة دوليـة، 
الهيئـة المناسـبة  يهـنظمـة الصـحة العالميـة، و لزراعة ومبرنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية وا

غـــذائي والمبـــادئ لوضـــع المعـــايير الدوليـــة بشـــأن المنتجـــات الغذائيـــة، والتـــي تعيـــد النظـــر فـــي مواصـــفات الدســـتور ال
 فـي بمـا وتوصـياتها، العالميـة الصـحة لمنظمـة التوجيهيـة المبـادئ تمامـاً  تراعـي أن ينبغـيفإنهـا  ،التوجيهية الخاصـة

 الصلة، ذات الصحة جمعية وقرارات األم لبن بدائل لتسويق الدولية المدونة ذلك
 
اإلرشــادات التقنيــة الخاصــة بوضــع حــد للتــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصــغار ب التقــدير مــع ترحــب  -١

  ؛األطفال
 
 :على ما يلي ،للسياق الوطني وفقاً  ١،٢،٣الدول األعضاء تحث  -٢
 

للترويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرّضـع  حد لوضع العمومية الصحة لصالحأن تتخذ جميع التدابير   )١(
، مــع مراعــاة التشــريعات اإلرشــادات الــواردة فــي التوصــياتفــي ذلــك بالتحديــد تنفيــذ  بمــاوصــغار األطفــال 

  والسياسات القائمة فضًال عن االلتزامات الدولية؛ 
 
  ؛اإلرشاداتأن تضع نظامًا لرصد وتقييم تنفيذ التوصيات الواردة في   )٢(
  
للترويج غيـر المالئـم ألغذيـة الرّضـع وصـغار األطفـال ولتعزيـز السياسـات والبيئـات  حدتضع  أن  )٣(

 الرضـع تغذيـة بشـأن مسـتنيرة قـرارات اتخـاذ مـن الرعاية مقدميو  األباءن االجتماعية واالقتصادية التي تمكَّ 
دعـــم ممارســـات التغذيـــة المالئمـــة مـــن خـــالل تحســـين الـــوعي بالصـــحة  إلـــى باإلضـــافة األطفـــال، وصـــغار
 والتغذية؛

 
التوصـيات الصـادرة عـن المنظمـة و  األم لـبن بدائل تسويق لقواعد الدولية المدونةأن تواصل تنفيذ   )٤(

 بشأن تسويق األغذية والمشروبات غير الكحولية لألطفال؛
 
مصـــنعي أغذيـــة الرّضــع وصـــغار األطفـــال وموزعيهــا إلـــى وضــع حـــد لجميـــع أشــكال التـــرويج غيـــر  تــدعو  -٣

 الواردة في اإلرشادات؛  التوصيات في المحدد النحو على ،المالئم
 
الفنيين في مجال الرعاية الصحية إلى االضطالع بدورهم األساسي في تزويد الوالـدين وغيرهمـا مـن  تدعو  -٤

 التوصــيات تنفــذ وأنومــات والــدعم بشــأن ممارســات التغذيــة الُمثلــى للرضــع وصــغار األطفــال، مقــدمي الرعايــة بالمعل
 ؛اإلرشادات في الواردة

 
وســـائل اإلعــالم ودوائـــر الصـــناعات اإلبداعيـــة إلـــى ضــمان أن أنشـــطتها علـــى صـــعيد جميـــع قنـــوات  تحـــث  -٥

وفقـًا للتوصـيات الـواردة فـي  تـتمالتواصل والمنابر اإلعالميـة فـي جميـع األمـاكن وباسـتخدام جميـع تقنيـات التسـويق، 
 ل؛اإلرشادات الخاصة بوضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفا

                                                           
 .منظمات التكامل االقتصادي اإلقليميحسب االقتضاء، و    ١

 االتحادية.مع مراعاة سياق الدول    ٢

 للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال.ويمكن أن تتخذ الدول األعضاء إجراءات إضافية لوضع حد    ٣
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المجتمـــع المـــدني إلـــى دعـــم الجهـــود الراميـــة إلـــى وضـــع حـــد للتـــرويج غيـــر المالئـــم ألغذيـــة الرّضـــع  تـــدعو  -٦
 ؛الدول األعضاء صوب تحقيق هدف اإلرشادات تقدم ورصدوصغار األطفال، بطرق من بينها أنشطة الدعوة 

  
 المدير العام ما يلي: من تطلب  -٧
  

الـــدعم التقنـــي للـــدول األعضـــاء بشـــأن تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي اإلرشـــادات الخاصـــة  يقـــدمأن   )١(
 ؛األطفال، وفي رصد وتقييم تنفيذهابوضع حّد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار 

 
أن ُيجري استعراضًا للخبرات الوطنية في تنفيذ التوصيات الـواردة فـي اإلرشـادات مـن أجـل وضـع   )٢(

 الدالة على فعاليتها والنظر في تعديلها عند اللزوم؛ البّينات
 
األمـم المتحـدة ذات الصـلة والبـرامج والوكـاالت  صناديقأن يعمل على تعزيز التعاون الدولي مع   )٣(

وضــع حــّد للتــرويج غيــر المالئــم ل الــوطني العمــلالمتخصصــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة فــي تشــجيع 
  ؛ المنظمة إرشادات في الواردة التوصيات االعتبار بعين األخذ مع ألغذية الرّضع وصغار األطفال

 
أن يقـــدم تقريـــرًا عـــن تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي اإلرشـــادات الخاصـــة بوضـــع حـــّد للتـــرويج غيـــر   )٤(

المالئـــم ألغذيـــة الرّضـــع وصـــغار األطفـــال كجـــزء مـــن التقريـــر عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ خطـــة التنفيـــذ 
بتغذيـــة األمهـــات والرّضـــع وصـــغار األطفـــال، إلـــى جمعيتـــي الصـــحة العالميـــة الحاديـــة الشـــاملة الخاصـــة 

 .بالترتيب ٢٠٢٠و ٢٠١٨ والسبعين والثالثة والسبعين في عامي
  

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة
 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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