
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.20     من جدول األعمال١٤-١١البند 
  
  
  

  :تغذية الرضع وصغار األطفال
  تقرير مرحلي ثنائي السنوات

  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

التقريـر المرحلـي الثنـائي      : وصـغار األطفـال   بعد أن نظرت في التقرير الخاص بتغذية الرضع           
  ١السنوات؛

  
  وإذ تعيد التأكيد على أهمية اعتماد جمعية الصحة للمدونة الدولية لقواعـد تـسويق بـدائل لـبن األم                     

 ١١-٤١ج ص ع   و ٢٨-٣٩ج ص ع   و ٣٠-٣٧ج ص ع   و ٢٦-٣٥ج ص ع  ، والقـرارات    )٢٢-٣٤ج ص ع  القرار  (
   ٢٥-٥٥ج ص ع   و ٢-٥٤ج ص ع   و ١٥-٤٩ ص ع  ج و ٥-٤٧ج ص ع   و ٣٤-٤٥ج ص ع   و ٣-٤٣ج ص ع  و
   بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال؛٢١-٥٩ج ص ع  و٣٢-٥٨ج ص عو
  

 ٣٢-٥٨ ج ص ع و٢٥-٥٥ ج ص ع و٢-٥٤ج ص عوإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة على القـرارات            
العالميـة  التي أقرت بأهمية اإلرضاع الطبيعي حصراً طوال أول ستة أشهر من عمر الرضيع، واالستراتيجية               

لتغذية الرضع وصغار األطفال، ومخاطر الصحة العمومية المدعومة بالقرائن والمرتبطة بالتلوث المتأصل في             
مساحيق أغذية الرضع، واحتمال التلوث وضرورة تحضير مساحيق أغذية الرضع ومناولتها وتخزينها علـى              

  نحو مأمون؛
  

رضع وصغار األطفال والذي أقر بالحاجة إلى أال         بشأن تغذية ال   ١٥-٤٩ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
يؤدي تضارب المصالح إلى تقويض االلتزام والدعم في مجال اإلرضاع الطبيعي وتحقيق أمثل تغذية للرضـع                

  وصغار األطفال؛
  

وإذ تؤكد أن التبكير باإلرضاع الطبيعي واالقتصار عليه هما الوسيلة الطبيعية والمثلى لتحقيق األمـن                 
  ي والصحة المثلى للرضع وصغار األطفال، وإذ يقلقها أن هذه المعدالت مازالت منخفضة؛الغذائ

  

                                                           
  .١ إضافة ٦١/١٧   الوثيقة ج ١
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وإذ ترحب بالتقرير المرحلي الثنائي السنوات وتحيط علماً بالنقاط البارزة التي تستحق المزيـد مـن                  
دلت عليـه    وهي من أشد مشاكل الصحة العمومية، على النحو الذي           –النظر، وخصوصاً مسألة سوء التغذية      

  المعدالت العالية المخيفة لوفيات األطفال دون سن الخامسة؛ 
  

 وإذ تدرك كذلك ضرورة تحسين تنفيذ ورصد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم؛  
 

 أن مساحيق أغذية األطفال ال تمثل منتجات معقمة وأنها قد تحتوي جراثيم مسببة لألمراض،               وإذ تعي 
ئل اإلرشادية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة بشأن مأمونيـة             وإذ ترحب بالدال  

  ١تحضير وخزن ومناولة مساحيق أغذية األطفال؛
  

وإذ تشجعها أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية من خالل هيئة الدستور الغذائي                
قواعد الممارسات الصحية لمـساحيق أغذيـة الرضـع وصـغار           على النص المنقح المقترح لمشروع مدونة       

  األطفال،
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

تعزيز تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم، وقرارات جمعيـة الـصحة التـي                  )١(
يـة اإلرضـاع    أعقبتها، وذلك بمضاعفة الجهود الالزمة لرصد وإنفاذ التدابير الوطنية من أجـل حما            

  الطبيعي، واضعة في اعتبارها قرارات جمعية الصحة المتعلقة بتفادي تضارب المصالح؛
  
مواصلة العمل على تنفيذ االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار األطفـال، وإعـالن               )٢(

طبيعـي   بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال، وزيادة دعم التبكير باإلرضاع ال          ٢٠٠٥إينوشنتي لعام   
واالقتصار عليه طوال أول ستة أشهر من عمر الوليد حتى يتسنى تخفيف وطأة بالء سـوء التغذيـة                  

  يرتبط به من معدالت عالية لمراضة ووفيات األطفال دون سن الخامسة؛ وما
  
تنفيذ الدالئل اإلرشادية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة بشأن              )٣(

وتخزين ومناولة مساحيق أغذية الرضع على نحو مأمون، وذلك من خـالل تطبيـق هـذه                تحضير  
المدونة وتعميمها على نطاق واسع، حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من خطر اإلصـابة بـالجراثيم،                 
وبما يضمن على وجه الخصوص أن بطاقات توسيم المساحيق تطابق المعايير والـدالئل اإلرشـادية               

  ؛٣٢-٥٨ج ص علتي وضعتها هيئة الدستور الغذائي، ومراعاة القرار والتوصيات ا
  
كاستراتيجية لتقليل المخاطر، ببحث االستخدام الممكن، ووفقاً للـوائح الوطنيـة، االسـتخدام               )٤(

المأمون لحليب المانحات من خالل بنوك الحليب البشري لصالح األطفـال الـضعاف، وخـصوصاً               
ن والمكبوتي المناعة، وتعزيز اتخاذ تدابير التصحح بخـصوص تخـزين      الرضع الخُدج والقليلي الوز   

  الحليب البشري وحفظه واستخدامه؛
  
اتخاذ اإلجراءات الالزمة من خالل تدابير تنظيم مأمونية األغذية، بما فيها التدابير التنظيمية               )٥(

 وغيرها  كازاكي المعوية بجرثومة سا المالئمة، للتقليل من التلوث المتأصل في مساحيق أغذية األطفال          

                                                           
١   World Health Organization in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula. Geneva, World Health 
Organization, 2007.                                                                                                                                                      
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من الكائنات المجهرية المسببة لألمراض، طوال عملية الصنع، وكذلك مخاطر حدوث التلوث أثنـاء              
  التخزين والتحضير والمناولة، ورصد فعالية هذه التدابير؛

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  

لى جمعية الصحة في كـل سـنة        االستمرار في رصد التقدم المحرز من خالل تقديم تقارير إ           )١(
زوجية وكذلك تقرير عن تنفيذ حالة المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لـبن األم والقـرار المعنـي                  
الصادر عن جمعية الصحة بشأن التقدم المحرز في النظر في المسائل المحالة إلـى هيئـة الدسـتور                  

  الغذائي؛
  
)٢(       ع وصغار األطفال، بوصـف ذلـك عمـالً         مواصلة تشجيع اإلرضاع الطبيعي وتغذية الرض

أساسياً لتحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية، وخصوصاً المرامي المتعلقة باستئصال الفقر المدقع والجوع            
  وخفض معدل وفيات األطفال؛

  
  تكثيف الدعم المقدم لتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم؛  )٣(
  
لة للبحوث الخاصة باالستخدام المأمون للحليب الممنوح وخيـارات         تقديم الدعم بصورة عاج     )٤(

تعزيز مأمونية لبن األم، في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلدان في تنفيذ الممارسـات المأمونـة                 
  لتغذية الرضع؛

  
تقديم الدعم لتعزيز نُظم المعلومات الوطنية من أجل توفير أساس حقيقي للسياسات في هـذا                 )٥(
  لمجال؛ا
  
استعراض الوضع الراهن على الصعيد العالمي فيما يخص تغذية الرضع وصغار األطفـال               )٦(

  .وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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