
  
  
  
  
  
  
  

  ٢ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٤

  EB117.R2    من جدول األعمال  ٥-٤البند 
  
  
  

  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه
  
  

  
  المجلس التنفيذي،

  
  ١لتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه،الخاص با التقرير بعد دراسة

  
  :تاسعة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العالمية اليوصي

  
  ، التاسعة والخمسونجمعية الصحة العالمية

  
  لتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه؛الخاص بالتقرير في ا نظرت بعد أن

  
 الذي حث الدول األعضاء على مجموعة من األمور منها          ١٤-٥٧ج ص ع  وإذ تذكّر بالقرار    

 إدراج التغذية في االسـتجابة الـشاملة لأليـدز والعـدوى            متابعة السياسات والممارسات التي تعزز    
  بفيروسه؛

  
 وإذ تضع في اعتبارها جهود المنظمة في دعم معالجة الفيروسات القهقرية باعتبارها عنصراً            

 كاملة من خدمات الرعاية والدعم للمتعايشين مـع         تقديم طائفة ولضمان  " ٥ في   ٣"من عناصر مبادرة    
  األيدز والعدوى بفيروسه؛

  
وإذ تذكّر بتوصيات المشاورة التقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التغذية واأليدز والعـدوى             

، والتي استندت إلى أهم     )٢٠٠٥أبريل   / نيسان ١٣-١٠دوربان، جنوب أفريقيا،    (بفيروسه في أفريقيا    
غـذيات  النتائج التي توصل إليها استعراض مفصل ألحدث البينات العلمية عن االحتياجـات مـن الم              

الزهيدة المقدار لدى المصابين بعدوى فيروس األيدز، بمن فيهم الحوامـل           المقدار والمغذيات   الكبيرة  
  ٢ للفيروسات القهقرية؛ مضاداًوالمرضعات والمرضى الذين يتلقون عالجاً

  

                                                      
 .١١٧/٧م تالوثيقة     ١
 .، الملحق١١٦/١٢م تالوثيقة     ٢
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 باعتبارهما من االحتياجات الفورية األكثر      وإذ تالحظ أن الغذاء والتغذية الكافية يحددان غالباً       
  أهمية للمتعايشين مع جائحة األيدز والعدوى بفيروسه أو المتأثرين بها؛

  
 ة ومتزامن ة منتظم إجراءاتوإذ تضع في اعتبارها أن التغذية واألمن الغذائي يستلزمان اتخاذ           

   هذه الجائحة؛ التي تنطوي عليهاتحدياتاللمواجهة 
  

بفيروسـه، والخطـر المتزايـد      وإذ تدرك التفاعالت المعقدة بين التغذية واأليدز والعـدوى          
  لإلصابة بحاالت العدوى االنتهازية وسوء التغذية؛

  
وإذ تالحظ أن هناك بالفعل، في بعض الدول األعضاء، سياسات وبـرامج تتعلـق بالتغذيـة                

  ؛واأليدز والعدوى بفيروسه، والتي يمكن استخدامها كأساس لوضع األولويات وخطط العمل
  

تعاون حول هذه المسألة مع سائر هيئات األمم المتحدة والسيما          وإذ تؤكد على أهمية ضمان ال     
  ؛منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي

  
  : الدول األعضاء على القيام بما يليتحث  -١

  
 استجابتها لأليدز والعدوى بفيروسه، وذلك بتحديد       ضمن أصيالً  التغذية عنصراً  جعل  )١(
 في البرامج الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه، بما فـي          دمجهاتدخالت التغذوية من أجل     ال

  :ذلك ما يلي
  

كعنصر من   التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه      إزاء االلتزام السياسي    تعزيز  )أ(
  ؛عناصر برامج عملها الصحي

  
وى تعزيز عناصر التغذية في السياسات والبرامج الخاصة باأليـدز والعـد            )ب(

 المسائل الخاصة باأليدز والعدوى بفيروسه في سياسـات وبـرامج           ودمجبفيروسه  
  التغذية الوطنية؛

  
 التخاذ  بالحاجة الماسة وضع أدوات خاصة بالدعوة إلذكاء وعي المسؤولين          )ج(

رعاية المصابين بفيروس األيـدز      عنصر التغذية في برامج      لدمجالخطوات الالزمة   
  ؛وعالجهم

  
اسات والبرامج القائمة المتصلة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه        تقييم السي   )د(

 التدخالت التغذوية فـي تلـك       دمج وزيادة فرص    سدهاوتحديد الثغرات التي يتعين     
  السياسات والبرامج؛

  
 بين قطاعات الزراعة والصحة والخدمات       الوثيقين ضمان التعاون والتنسيق    )ه(

  االجتماعية والتعليم والتغذية؛
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 ودعـم    تقييمية جديـدة للرعايـة التغذويـة       تعزيز وتنقيح أو وضع دالئل وأدوات       )٢(
المتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه في مختلف مراحل المرض، وكذلك فيما يخص النُهج 

  الخاصة بالجنسين وبالمراحل العمرية في تقديم العالج المضاد للفيروسات القهقرية؛
  
 التدخالت القائمة لتحسين التغذية وتدبير سـوء التغذيـة          طاق ن توفير الدعم وتوسيع    )٣(

يلي ع وصغار األطفال في سياق فيروس األيدز من خالل ماالحاد لدى الرض:  
  

ع وصغار األطفال ونهجها    التنفيذ الكامل لالستراتيجية العالمية لتغذية الرض       )أ(
م المتحـدة الخـاص     ، وإطار األم  الخاص بالتغذية في الظروف االستثنائية الصعوبة     

باإلجراءات ذات األولوية في مجال فيروس العـوز المنـاعي البـشري وتغذيـة              
  ١؛الرضع

  
بناء قدرات العاملين الصحيين الممارسين في المستشفيات وفي المجتمعات           )ب(

المحلية من أجل تحسين رعاية األطفال الذين يعانون مـن سـوء التغذيـة الحـاد                
  ابين باأليدز والعدوى بفيروسه؛والمعرضين لإلصابة أو المص

  
 لألطفال في ضوء األيـدز      الصديقةالتشجيع على إحياء مبادرة المستشفيات        )ج(

  والعدوى بفيروسه؛
  
نطـاق  ع وتوسـيع    تسريع التدريب على دالئل وأدوات برامج تغذية الرض         )د(

لـى  استخدامها وتقديم النصح بشأن الوقاية من انتقال فيروس األيدز من األمهـات إ            
  األطفال؛

  
ضمان قيام المؤسسات التي تدرب العاملين الصحيين باستعراض مناهجهـا            )ه(

  وتحقيق تساوقها مع التوصيات المقدمة؛
  

  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

 المسائل الخاصة باأليـدز  دمج للدول األعضاء من أجل   المقدم  التقني اإلرشادتعزيز    )١(
  ي السياسات والبرامج التغذوية الوطنية؛والعدوى بفيروسه ف

  
 التغذيـة   بالحاجة الماسة لـدمج   دعم وضع أدوات الدعوة إلذكاء وعي المسؤولين            )٢(

  ؛برنامج العمل الصحيواأليدز والعدوى بفيروسه، كعنصر من العناصر ذات األولوية، في 
  
ل واألدوات  تقديم الدعم، على سبيل األولوية، لوضـع ونـشر التوصـيات والـدالئ              )٣(

سس علمية والمتعلقة بالرعاية التغذوية والدعم للمتعايشين مع األيدز والعـدوى            أُ إلىالمستندة  
  بفيروسه؛

  

                                                      
١    HIV and infant feeding: framework for priority action. Geneva, world Health Organization, 2003. 
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 التدريب السابق    تدريب العاملين الصحيين، بما في ذلك       التغذية في  دمجاإلسهام في     )٤(
تمعـات المحليـة    للخدمة، وفي إسداء المشورة التقنية ومواد التدريب الموجهة لبيئـات المج          

   الطوارئ؛وخاللوالبيئات المنزلية، 
  
مواصلة تعزيز البحوث المتصلة بالتغذية واأليدز والعدوى بفيروسه، والتي تعـالج             )٥(

  ؛التشغيليةالثغرات في المعارف والقضايا 
  
 التغذيـة فـي     دمج نحو    المحرز تقديم الدعم لوضع المؤشرات المناسبة لقياس التقدم        )٦(

  اصة بفيروس األيدز وقياس أثر التدخالت التغذوية؛البرامج الخ
  
ضمان التعاون بين جميع األطراف المعنية واالستفادة المتبادلة من إنجازاتهـا مـن               )٧(

   التقدم في هذا المضمار؛إحرازأجل 
  
رعاية عمليات وضع الدالئل إلدراج التدخالت الخاصـة بالغـذاء والتغذيـة فـي                )٨(

  .ضة على الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريااقتراحات التمويل المعرو
  

  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٤، الرابعةالجلسة 
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م  
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