
  
  
  
  
  
  
  

  ٦-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.6    من جدول األعمال ٣-١٣البند 
  
  
  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال  
  
  

  والستون، الخامسة العالمية الصحة جمعية  
  

 التنفيـــذ خطـــة مســـودة: األطفـــال وصـــغار والرّضـــع األمهـــات بتغذيـــة الخـــاص التقريـــر فـــي نظـــرت أن بعـــد
   ١،الشاملة

  
   األطفال؛ وصغار والرّضع األمهات بتغذية الخاصة الشاملة التنفيذ خطة تعتمد  -١
  
 األمهــات بتغذيــة الخاصــة الشــاملة التنفيــذ خطــة االقتضــاء، حســب تنفــذ، أن علــى ٢األعضــاء الــدول تحــث  -٢

  :يلي ما منها بوسائل األطفال، وصغار والرّضع

 لســوء المــزدوج العــبء لمعالجــة بالتغذيــة الخاصــة لسياســاتأو تعزيــز، حســب االقتضــاء، ا وضــع  )١(
 ووضـع العامـة القطرية واإلنمائية الصحية السياسات في التغذوية اإلجراءات وٕادراج شاملة معالجة التغذية
 مع التغذوية، اإلجراءات تنفيذ في التوسع إلى سعياً  الشؤون، لتصريف القطاعات بين مشتركة فعالة آليات
  األطفال؛ وصغار الرّضع لتغذية العالمية االستراتيجية إطار على خصوصاً  التشديد

 التـدابير، هـذه تعزيـز أو الفعالـة، التـدابير مـن غيرهـا أو/ و تنظيميـة أو/ و تشـريعية تـدابير وضع  )٢(
  ؛األطفال وصغار للرّضع واألغذية األم لبن بدائل تسويق لمراقبة االقتضاء، حسب

 نطــاق لتوســيع وشــراكات تحالفــات وتشــكيل والدوليــة، الوطنيــة المعنيــة األطــراف مــع حــوار إقامــة  )٣(
 نشـوبه ُيحتمـل مـا وقـوع دون تحـول ضـمانات لتـوفير آليـات مـن يلـزم ما إنشاء طريق عن التغذية إجراءات

  ؛المصالح تضارب حاالت من

  .نهج شامل في مجال بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات القوى العاملة تطبيق  )٤(

  
                                                           

 .٦٥/١١ج الوثيقة     ١

 .االقتضاء حسب اإلقليمية، االقتصادي التكامل ومنظمات     ٢
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  :يلي ما العام المدير من تطلب  -٣

 علــى األطفــال وصــغار الرّضــع ألغذيــة المالئــم غيــر لتــرويجا بشــأن وتوجيهــات توضــيحات تقــديم  )١(
  ؛لجنة الدستور الغذائي، مع مراعاة األعمال الجارية في ٢٣-٦٣ع  ص  ج القرار في المذكور النحو

 ســتراتيجيةالبا الخاصــة تلــك فيهــا بمــا والبــرامج، السياســات وتقيــيم رصــد فــي األعضــاء الــدول دعــم  )٢(
  التغذية؛ عن البّينات بأحدث المشفوعة األطفال وصغار الرّضع لتغذية العالمية

 دون تحـــول ضـــمانات لتـــوفير وٕادارتهـــاوالكشـــف عنهـــا  المخـــاطر تقيـــيم أدوات مـــن يلـــزم مـــا وضـــع  )٣(
بمـــا  التغذيـــة بــرامج وتنفيـــذ السياســـات رســم يخـــص فيمـــا مصــالحال تضـــارب حـــاالتُيحتمـــل نشـــوبه مــن  مــا

  .يتمشى مع السياسات والممارسات العامة التي تنتهجها المنظمة

إلى جمعية الصحة العالمية السـابعة والسـتين مـن خـالل المجلـس عـن التقـدم المحـرز تقديم تقرير   )٤(
 بـدائل تسـويق المدونـة الدوليـة لقواعـدق خطة التنفيذ الشاملة، جنبًا إلى جنب مع تقريـر عـن تنفيـذ في تطبي

 يتصل بذلك من قرارات جمعية الصحة. وما األم لبن

  
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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