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     EB138/8  المؤقت من جدول األعمال ١-٦البند 
  

  
  

  لوصغار األطفا الرّضعتغذية األمهات و 
  
  

  من األمانة تقرير
  
  

وصـغار  الرّضـعيستعرض هذا  التقرير التقدم المحرز في خطة التنفيذ الشاملة الخاصـة بتغذيـة األمهـات و  -١
ت ا)، ويقدم معلومات عن وضـع اإلجـراء٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عاألطفال والتي اعتمدتها جمعية الصحة في القرار 

الوطنيــة التــي تــم اتخاذهــا  لتفعيــل المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم والتــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة 
) وتـــم تحـــديثها مـــن خـــالل قـــرارات جمعيـــة الصـــحة الالحقـــة ذات الصـــلة؛ ١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عبموجـــب القـــرار 

، أدوات تقيــيم المخــاطر ٦-٦٥ ج ص عويلخــص التقــدم المحــرز فــي إعــداد، بموجــب قــرار جمعيــة الصــحة العالميــة 
وٕادارتهــــا واإلفصــــاح للتعامــــل مــــع تضــــارب المصــــالح فــــي مجــــال إعــــداد السياســــات وتنفيــــذ بــــرامج التغذيــــة؛ وتقــــديم 

وصـغار األطفـال علـى النحـو المشـار إليـه فـي القـرار  الرّضـعاإلرشادات لوضع نهاية للتـرويج غيـر المالئـم ألغذيـة 
وفقــــًا لطلــــب جمعيــــة الصــــحة بموجــــب المقــــرر ) ٢٠١٠وصــــغار األطفــــال ( الرّضــــعبشــــأن تغذيــــة  ٢٣-٦٣ص ع  ج

 ).٢٠١٤) (٩(٦٧ج ص عاإلجرائي 
  

وصــغار  الرّضــعالتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة التنفيــذ الشــاملة الخاصــة بتغذيــة األمهــات و 
  األطفال 

 
خطـة التنفيـذ الشـاملة  توضح الفقـرات التاليـة التقـدم المحـرز فـي تحقيـق غايـات التغذيـة العالميـة الـواردة فـي  -٢

وتتولى المنظمة وشركاؤها تجميع  ١والخطوات التي تم اتخاذها لوضع إجراءات الخطة المكونة لها في حيز التنفيذ.
البيانــات فــي هــذا المجــال بشــكل منــتظم. فعلــى ســبيل المثــال، يــتم رصــد التقــدم القطــري عــن طريــق أداة تتبــع الغايــة 

فــي إعــدادها. وعمومــًا فبــالرغم  ٢لعالميــة واليونيســيف والمفوضــية األوروبيــةوالتــي اشــتركت كــل مــن منظمــة الصــحة ا
٪ مـن البلـدان ال تملـك مـا يكفـي مـن بيانـات التغذيـة لتحديـد مـا إذا مـا كانـت تسـير علـى الطريـق ٤٩من ذلـك، فـإن 

  الصحيح لتحقيق الغايات العالمية من عدمه.
 

  التقدم المحرز صوب تحقيق الغايات العالمية
 

بلغ إجمـالي عـدد األطفـال دون سـن الخامسـة المصـابين بـالتقزم علـى الصـعيد  .(التقزم) ١اية العالمية الغ  -٣
وكان يقيم  ٢٠١٤مليون طفل في عام  ١٥٩. وقد وصل هذا العدد إلى ١٩٩٠مليون طفل في عام  ٢٥٥العالمي 

فمــن بــين البلــدان البــالغ عــددها ٪ مــنهم فــي أفريقيــا. مــع اســتمرار هــذا االتجــاه التنــازلي. ٣٧٪ مــنهم فــي آســيا و٥٧

                                                           
 .٢، الملحق ١/ سجالت/٦٥/٢٠١٢ج ص عالوثيقة    ١

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١١(تم االطالع في  /http://www.who.int/nutrition/trackingtoolانظر الرابط التالي:    ٢
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ــدًا تســير علــى الطريــق الصــحيح  ٣٩، نجــد أن هنــاك ٢٠١٥والتــي تــوافرت البيانــات بشــأنها فــي عــام ًا بلــد ١١٤ بل
  ٢٠١٤.١في عام  ٢٤لتحقيق الغاية العالمية، مقارنة بنحو 

 
الـــدم العـــالمي فـــي  تشـــير أحـــدث التقـــديرات إلـــى بلـــوغ معـــدل انتشـــار فقـــر .(فقـــر الـــدم) ٢الغايـــة العالميـــة   -٤

٪. ومن خالل تطبيق هذه النسبة علـى أحـدث تقـديرات األمـم المتحـدة ٢٩بين النساء في سن اإلنجاب  ٢٠١١ عام
مليـون  ٥٣٣بنحـو  ٢٠١١في سن اإلنجاب ممن تعانين من فقر الدم في عـام  النساءالخاصة بالسكان، يقدر عدد 

  جنوب آسيا.سيدة. وتوجد أعلى المعدالت في وسط وغرب أفريقيا و 
 

يجــري إعــداد التقــديرات العالميــة حــول معــدل انتشــار  .(انخفــاض الــوزن عنــد المــيالد) ٣الغايــة العالميــة   -٥
، في انتظار حصـائل العمـل المنهجـي الـذي يقـوم ٢٠١٦انخفاض الوزن عند الميالد والتي يتوقع إصدارها في عام 
للصحة والطب المداري، وجامعة جونز هوبكنز ومنظمـة به اآلن فريق يتألف من ممثلي اليونيسيف، ومدرسة لندن 

٪ مـن األطفـال حـديثي ١٥بـأن  - ٢٠١٠-٢٠٠٥الصحة العالمية. وفي الوقت الراهن، فإن التقدير العـالمي للفتـرة 
  لم يتغير. -م راغ ٢٥٠٠الوالدة يقل وزنهم عن 

  
الذين يعانون من زيادة الوزن على بلغ عدد األطفال دون سن الخامسة  .(زيادة الوزن) ٤الغاية العالمية   -٦

وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا العـــدد يقـــل بشـــكل طفيـــف عـــن ذلـــك  ٢٠١٤مليـــون طفـــل فـــي عـــام  ٤١الصـــعيد العـــالمي 
بيد أن االتجاه العام آخذ في الزيادة. ويرتفع معدل انتشار زيادة الـوزن بـين األطفـال دون سـن  ٢٠١٣الخاص بعام 

  ٪).١١٪) وشمال أفريقيا (١١ط آسيا (٪) ووس١٤الخامسة في جنوب أفريقيا (
  

بلغـــت نســـبة األطفـــال دون الشـــهر الســـادس مـــن العمـــر الـــذين  (الرضـــاعة الطبيعيـــة). ٥الغايـــة العالميـــة   -٧
ـــة  ـــرة ٣٦تقتصـــر تغـــذيتهم علـــى الرضـــاعة الطبيعي علـــى  ءً . وبنـــا٢٠١٤-٢٠٠٧٪ علـــى الصـــعيد العـــالمي فـــي الفت

٪ وهنـــاك ٥٠بلـــدًا تزيـــد معـــدالت الرضـــاعة الطبيعيـــة فيهـــا عـــن  ٣٣تقـــديرات المســـح الخـــاص بتلـــك الفتـــرة، فهنـــاك 
  بلدًا تقل معدالتها عن هذه الحدود. ٩٨

 
علــى الصــعيد العــالمي، يقــدر عــدد األطفــال دون ســن الخامســة ممــن يعــانون  (الهــزال). ٦الغايــة العالميــة   -٨

مليون يعانون من هزال شديد. ومن بين هؤالء األطفال  ١٦مليون طفل منهم  ٥٠حو بن ٢٠١٤من الهزال في عام 
٪ في أفريقيا. ويمثل إقليم جنوب آسيا موطنًا ألكثر مـن نصـف أطفـال العـالم المصـابين ٢٨٪ في آسيا و٦٨يعيش 

  بالهزال.
  

  خذت لوضع إجراءات الخطة في حيز التنفيذتُ الخطوات التي ا
  
ويعتبــر اعتمــاد  بيئــة داعمــة لتنفيــذ السياســات الخاصــة بالغــذاء والتغذيــة الشــاملة.: خلــق ١اإلجــراء   -٩

 اً مــن التطــورات المهمــة. وتشــمل الخطــة هــدف ٢٠٣٠لعــام  ٢الجمعيـة العامــة لألمــم المتحــدة لخطــة التنميــة المســتدامة
هنـاك غايـة محـددة بـأن للقضاء على الجوع، وتحقيـق األمـن الغـذائي وتحسـين التغذيـة وتعزيـز الزراعـة المسـتدامة. و 

، الغايـات ٢٠٢٥"وضع حد لجميع أشكال سوء التغذيـة، بمـا فـي ذلـك تحقيـق، بحلـول عـام  ٢٠٣٠يتم، بحلول عام 
                                                           

١   International Food Policy Research Institute. 2015. Global nutrition report 2015: actions and accountability to 

advance nutrition and sustainable development. Washington, DC.                                                                             

انظــر  ٢٠٣٠تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  – A/RES/70/1قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة رقــم     ٢
تشـرين  ١٣(تـم االطـالع فـي   http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 Lang=Eالـرابط التـالي: 
 ).٢٠١٥الثاني/ نوفمبر 
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بشـــأن التقـــزم والهـــزال بـــين األطفـــال دون ســـن الخامســـة، وتلبيـــة احتياجـــات التغذيـــة للمراهقـــات  اً المتفـــق عليهـــا دوليـــ
  والحوامل والمرضعات والمسنين".

 
وضــع العديــد مــن أقــاليم المنظمــة االســتراتيجيات اإلقليميــة الخاصــة بالتغذيــة والتــي تتماشــى مــع خطــة وقــد   -١٠

التنفيـــذ الشـــاملة، علـــى ســـبيل المثـــال: خطـــة العمـــل الخاصـــة بـــاإلقليم األمريكـــي للوقايـــة مـــن الســـمنة لـــدى األطفـــال 
وخطة العمـل  ٢.)٢٠٢٠-٢٠١٥( خطة العمل األوروبية الخاصة بالغذاء والتغذية ١؛)٢٠١٩-٢٠١٤والمراهقين (

وتتضــمن اســتراتيجية  ٣.)٢٠٢٠-٢٠١٥للحــد مــن العــبء المــزدوج لســوء التغذيــة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ (
الغايــات العالميــة الســت الــواردة فــي خطــة التنفيــذ الشــاملة للمنظمــة.  ٤)٢٠٢٥-٢٠١٥التغذيــة اإلقليميــة األفريقيــة (

ميــة الخاصــة بالتغذيــة إلقلــيم جنــوب شــرق آســيا والتــي ســوف تعكــس خطــة وضــع خطــة العمــل اإلقلي اً ويجــري حاليــ
الرتقـاء لغايات العالمية وحدد حزمة مـن التـدخالت الخاصـة بالتغذيـة الالتنفيذ الشاملة. وقد أقر إقليم شرق المتوسط 

 بها على الفور.
 
عكفــت منظمــة  ٢٠١٤نــوفمبر  ومنــذ انعقــاد المــؤتمر الــدولي الثــاني للتغذيــة، الــذي عقــد فــي تشــرين الثــاني/  -١١

(الكاميرون،  الصحة العالمية والفاو واليونيسيف على تقديم الدعم التقني إلى سبعة بلدان في شبه إقليم وسط أفريقيا
) بهــدف وضــع ســان تــومي وبرينســيبي ،غــابون ،تشــاد، الكونغــو، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، غينيــا االســتوائية

ال المتابعــة الوطنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، تــم وضــع خارطــة الطريــق اإلقليميــة ) ألعمــ٢٠١٧-٢٠١٥خــرائط طريــق (
  في منطقة شرق المتوسط، والتي تم تكييفها لالستخدام على المستوى القطري في المغرب والصومال والسودان.

 
 اً م حاليــلحركــة االرتقــاء بمســتوى التغذيــة، والتــي تضــ اً ولقــد كــان تهيئــة بيئــة داعمــة لسياســات التغذيــة هــدف  -١٢
من البلدان المشاركة في الحركة بأنها قد وضعت أطـر وطنيـة مشـتركة للنتـائج  ٢٨، أبلغ ٢٠١٥بلدًا. في عام  ٥٦

بلــدًا بأنهــا وضــعت خططــًا للعمــل. وقــد شــهد العديــد مــن البلــدان المشــاركة فــي الحركــة انخفاضــًا كبيــرًا   ٢١كمــا أبلــغ 
منظمــات األمــم المتحــدة علــى خطــة األمــم المتحــدة للتغذيــة العالميــة وعلــى نحــو مماثــل، وافقــت  ٥.فــي ســوء التغذيــة

في قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالمنظمة  اً إلى البيانات المتاحة حالي اً واستناد ٦.لتيسير الدعم القطري المشترك
 الرّضـــعو مهـــات مـــؤخرًا خطـــط واســـتراتيجيات بشـــأن تغذيـــة األ اً بلـــد  ٧٦بشـــأن تنفيـــذ إجـــراءات التغذيـــة، يوجـــد لـــدى 

وصغار األطفال والتي تستجيب بصـورة شـاملة للتحـديات المتعلقـة بالتغذيـة، وتمتـد عبـر مختلـف القطاعـات وتشـمل 
الهــادئ، تــرتبط  المحــيط قلــيم جنــوب شــرق آســيا وٕاقلــيم غــربإ فــي اإلقلــيم األفريقــي و  اً بلــد ٦٠الرصــد والتقيــيم. وفــي 

ة باالقتصار الحصري على الرضاعة الطبيعية، والتقزم، وفقر الـدم، الغايات التي عادة ما تغطيها السياسات الوطني
فــي حــين يقــل التعــاطي مــع زيــادة الــوزن. فمــا يقــرب مــن نصــف تلــك البلــدان لــديها غايــات كميــة حيــث تهــدف إلــى 

وتيــــــــرة التقــــــــدم لتفــــــــوق االتجاهــــــــات الحاليــــــــة؛ وفــــــــي كثيــــــــر مــــــــن الحــــــــاالت، يتجــــــــاوز مســــــــتوى الطمــــــــوح  تســــــــريع
وٕاعـــداد خـــرائط توضـــح مـــدى تقـــدمها فـــي هـــذه  –ولمســـاعدة البلـــدان فـــي وضـــع الغايـــات الوطنيـــة  العالميـــة. الغايـــات

                                                           
المجلــس التــوجيهي الثالــث والخمســون لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة فــي الــدورة السادســة والســتين للجنــة التــي أقرهــا     ١

 .٢٠١٤اإلقليمية لألمريكتين، في تشرين األول/ أكتوبر 

 .٢٠١٤اعتمدتها اللجنة اإلقليمية ألوروبا في دورتها الرابعة والستين في أيلول/ سبتمبر    ٢

بشــأن تعزيــز التغذيــة فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ، الــذي اعتمدتــه اللجنــة  WPR/RC63.3R2ر ُوضــعت اســتجابة للقــرا   ٣
  .٢٠١٢اإلقليمية لغرب المحيط الهادئ في دورتها الثالثة والستين، في أيلول/ سبتمبر 

 .٢٠١٥قرها رؤساء دول االتحاد األفريقي وحكوماته في حزيران/ يونيو أ   ٤

 .٢٠١٥التغذية؛ أيلول/ سبتمبر مستوى الذي أحرزته حركة االرتقاء ب التقرير السنوي للتقدم    ٥

 (تـــم االطـــالع فـــي http://www.unscn.org/files/Activities/SUN/UN_Global_Nutrition_Agenda_final.pdfانظـــر     ٦
 .)٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ١٥
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قامـــت اإلدارة المعنيـــة بالتغذيـــة مـــن أجـــل الصـــحة والتنميـــة فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة  وشـــركاؤها  –االتجاهـــات 
  ١.بإعداد أداة للتتبع على شبكة اإلنترنت

 
الوطنية  الخاصة بالغذاء والتغذيـة فـي  ٢يعكف على استعراض خطط العمل اً بلد ٥٠وهناك ما يربو على   -١٣

فـي اإلقلـيم  ١١باإلشارة إلى خطـة التنفيـذ الشـاملة وحصـائل المـؤتمر الـدولي الثـاني بشـأن التغذيـة ( ٢٠١٥-٢٠١٤
؛ وتسـعة فـي فـي اإلقلـيم األوروبـي ٢٢و ؛وسـبعة فـي إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا ؛وثالثة في إقليم األمريكتين ؛األفريقي

  إقليم شرق المتوسط،؛ وستة في إقليم غرب المحيط الهادئ).
  

: إدراج جميع التـدخالت الصـحية الفّعالـة الالزمـة التـي تـؤثر علـى التغذيـة فـي خطـط التغذيـة ٢اإلجراء   -١٤
يجيات وضعت المنظمة ونشرت وحدَّثت حسب االقتضاء مبادئ توجيهية مستندة إلى البّينات لدعم اسـترات الوطنية.

وهـــي تشـــمل مبـــادئ  ٣.الـــنظم الغذائيـــة الصـــحيةالصـــحة العموميـــة فـــي عـــّدة مجـــاالت متعلقـــة بالتـــدخالت التغذويـــة و 
 الُمثلـىتوجيهية بشأن ما يلي: إغناء ملـح الطعـام بـاليود للوقايـة مـن اضـطرابات عـوز اليـود ومكافحتهـا؛ والتركيـزات 

إلنجـاب مـن أجـل الوقايـة مـن عيـوب األنبـوب العصـبي؛ لفوالت المصـل وكريـات الـدم الحمـر لـدى النسـاء فـي سـن ا
وتـــأخير قطـــع الحبـــل الُســـري بغيـــة تحســـين صـــحة األم والرضـــيع والحصـــائل التغذويـــة؛ ومـــدخوالت الســـكر للبـــالغين 
واألطفال. وبالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي، نشرت المنظمة مبادئ توجيهيـة مؤقتـة بشـأن الرعايـة 

طفال والبـالغين المصـابين بمـرض فيـروس اإليبـوال فـي مراكـز العـالج. وتُتـاح مبـادئ المنظمـة التوجيهيـة التغذوية لأل
المستندة إلى البّينات على شبكة اإلنترنت ومن خالل بوابة مكتبة المنظمة اإللكترونية للبّينات المتعلقـة بـاإلجراءات 

تــدخل تغــذوي، كمــا قــام أكثــر مــن مليــون مســتخدم  ١٠٠ل التغذويـة. وتحتــوي المكتبــة اإللكترونيــة حاليــًا علــى تفاصــي
  . ٢٠١١منذ تدشينه في عام  اإللكترونيبزيارة الموقع 

 
متصــــلة بكــــل مــــن الغايــــات العالميــــة، مــــن أجــــل إرشــــاد راســــمي  ٤وأعــــدت المنظمــــة ملخصــــات للسياســــة،  -١٥

السياسات الـوطنيين والمحليـين بشـأن اإلجـراءات التـي ينبغـي اتخاذهـا ومـدى نطاقهـا، بغيـة تحقيـق الغايـات العالميـة 
ــع ملخصــات السياســة البّينــات التــي  ٢٠٢٥بحلــول عــام  لتحســين تغذيــة األمهــات والرّضــع وصــغار األطفــال. وُتجمِّ

األمر إلى تعزيز التدخالت ومجاالت االستثمار حولها، وُترِشد راسمي السياسات إلى اإلجراءات التي يتعّين  يحتاج
اتخاذهــا مــن أجــل إنجازهــا. وينبغــي لإلجــراءات التــي توصــي بهــا المنظمــة لتعزيــز التــدخالت الفّعالــة ذات األولويــة 

ات خاصــة بالتغذيــة وحّساســة للتغذيــة علــى كــل مــن لتحقيــق الغايــات العالميــة الســت أن تشــمل علــى الســواء اســتثمار 
  مستوى السياسات والنظم الصحية والمجتمع المحلي، باستخدام نهج مشترك بين القطاعات.

  
مـــن خـــالل الـــنهج الـــذي  للتقـــزُّم والهـــزال وفقـــر الـــدمبلـــدًا، علـــى أنـــه يجـــري التصـــدي  ٥٥وثمـــة بّينـــات، فـــي   -١٦

بــــدأ إدراج بــــرامج التغذيــــة الفّعالــــة فــــي إنجــــازات التغطيــــة الصــــحية بــــه المنظمــــة. وفــــي عــــدد مــــن البلــــدان،  توصــــي
بدعم نشط من المنظمة. وهي تشمل بـرامج بشـأن: اسـتهالل الرضـاعة الطبيعيـة مبكـرًا والحـّد مـن فقـر الـدم  الشاملة،

                                                           
 ).٢٠١٥ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٦ االطالع في (تم /http://www.who.int/nutrition/trackingtool/enانظر     ١

بما فـي ذلـك االسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة الخاصـة بالتغذيـة واآلمـن الغـذائي، واالسـتراتيجيات الوطنيـة الخاصـة     ٢
وصغار األطفال، واالستراتيجيات الوطنية للتغذية في حاالت الطوارئ وخرائط الطريق وخطـط العمـل الخاصـة  الرّضعبتغذية 

 بالوقاية من السمنة في مرحلة الطفولة.

  مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن التغذية. متاحة في     ٣
http://www.who.int/publications/guidelines/nutrition/en/  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٦(تم االطالع في.(  

 : سلســـــــــــــلة ملخصـــــــــــــات السياســـــــــــــة٢٠٢٥العالميـــــــــــــة لعـــــــــــــام  التغذويـــــــــــــةغايـــــــــــــات منظمـــــــــــــة الصـــــــــــــحة العالميـــــــــــــة. ال    ٤
)WHO/NMH/NHD/14.2 ٢٠١٤). جنيف. منظمة الصحة العالمية؛.  
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 ١؛الطفــلتالمــس بشــرة األم و المــرتبط بتنفيــذ رعايــة المواليــد األساســية المبكــرة مــن خــالل تــأخير قطــع الحبــل الســري و 
 ٤الدقيقة؛ التكميل بالمغذيات ٣؛مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال ٢؛المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األمتنفيذ 

  ٦التدبير العالجي لسوء التغذية الحاد في الحاالت المستقرة وحاالت الطوارئ. ٥رصد النمّو وتعزيزه؛
  

. وضعت ية خارج قطاع الصحة التي تنّوه بالتغذية وتشملها: حفز السياسات والبرامج االنمائ٣اإلجراء   -١٧
اتجاه عمل لمتابعة حصيلة المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وتنفيذ خطة التنمية  لجنة األمن الغذائي العالمي

  ، بهدف وضع نظم غذائية أفضل صحيًا. ٢٠٣٠المستدامة لعام 
  

لتحسـين التغذيـة باسـتخدام نهـج يعتمـد علـى الـنظم الغذائيـة. وقـد واتخذت غالبية الدول األعضاء إجـراءات   -١٨
بّينت المنظمة فائدة إغناء األغذية كجـزء مـن اإلجـراءات التغذويـة الصـحية العموميـة المسـتندة إلـى اسـتيفاء الحاجـة 

ألول ، وفّـرت المنظمـة الـدعم التقنـي ٢٠١٥أو إلى مكافحة مخاطر أشـكال العـوز أو الـنقص. وفـي أيلـول/ سـبتمبر 
بلدًا لديها خطط وطنية  ١٥٩قمة عالمية معنية بإغناء األغذية في أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة. وحاليًا، هناك 

بشأن إغناء األغذية. ووفرت المنظمة الدعم التقني بشأن اإلغناء لبلدان في اإلقليم األفريقي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط، 
  وللهند وجزر سليمان. 

  
ظمة وضع مبادئ توجيهيـة مسـتندة إلـى األغذيـة بشـأن الـنظم الغذائيـة فـي أقـاليم جنـوب شـرق ودعمت المن  -١٩

آســيا وشــرق المتوســط وغــرب المحــيط الهــادئ. ووضــع المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا نموذجــًا لمواصــفات المغــذيات مــن 
وشــرق المتوســط وغــرب أجــل تقييــد تســويق األغذيــة لألطفــال. وقــد اُتخــذت مبــادرات مماثلــة فــي أقــاليم األمــريكتين 

المحـــيط الهـــادئ إلرشـــاد بـــرامج التغذيـــة المدرســـية والسياســـات الضـــريبية ولـــوائح تســـويق المنتجـــات الغذائيـــة الغنيـــة 
زة  بالسعرات ذات المحتـوى المـنخفض مـن المغـذيات والمشـروبات غيـر الكحوليـة. ونوقشـت سياسـات التسـعير المعـزِّ

قليم األوروبي، كمـا نوقشـت الضـرائب علـى المشـروبات المحـالة بالسـكر بلدًا في اإل ١٢للنظم الغذائية الصحية في 
في الفلبين. وفي إقليم األمريكتين، ُفرضت ضـريبة بيـع علـى المشـروبات المحـالة بالسـكر فـي بربـادوس والجمهوريـة 
الدومينيكيـــــــة والمكســـــــيك بغيـــــــة الوقايـــــــة مـــــــن الســـــــمنة. وتماشـــــــيًا مـــــــع خطـــــــة عمـــــــل المنظمـــــــة العالميـــــــة للوقايـــــــة 

، أقــرت عــّدة بلــدان (أربعــة فــي إقلــيم األمــريكتين وســبعة فــي ٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا  غيــر األمــراض مــن
. ويتخــذ إقلــيم شــرق المتوســط الــدهون المتحولــةفــي إقلــيم شــرق المتوســط) سياســات للحــد مــن  ١٠اإلقلــيم األوروبــي و

                                                           
، بــابوا غينيــا الجديــدة، منغوليــا ،جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ،هنــدوراس، كولومبيــا، الصــينكمبوديــا،  ،فغانســتانأ    ١

  .فييت نام ،اإلمارات العربية المتحدة، السودان ،جزر سليمان، الفلبين
البرازيــــل، كمبوديــــا، شــــيلي، هنــــدوراس، العــــراق، األردن، جمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية، منغوليــــا، ناميبيــــا، نيبــــال،    ٢

  ية المتحدة، فييت نام.اإلمارات العرب
، البرازيل، كمبوديا، الصين، كولومبيا، غواتيماال، هندوراس، جامايكـا، سيشـيل، اإلمـارات تدولة بوليفيا المتعددة القوميا    ٣

  العربية المتحدة.
، إكــوادور، الســلفادور، ، بوتــان، دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات، البرازيــل، كولومبيــا، الجمهوريــة الدومينيكيــةبــنغالديش    ٤

غواتيمـــاال، الهنـــد، العـــراق، جمهوريـــة كوريـــا الديمقراطيـــة الشـــعبية، إندونيســـيا، جمهوريـــة الو الديمقمراطيـــة الشـــعبية، ملـــديف، 
  لشتي، اليمن. -ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، بيرو، سري النكا، الجمهورية العربية السورية، تايلند، تيمور

األردن، الكويـت، ملـديف، المغـرب،  إندونيسـيا، مبيا، إثيوبيا، هنـدوراس،و بوتان، بوركينا فاصو، كول بنغالديش، البحرين،   ٥
لشـتي،  -تايلند، تيمـورُعمان، قطر، سيراليون، جزر سليمان، سري النكا، جمهورية تنزانيا المتحدة، النيجر، ميانمار، نيبال، 

  توغو، أوغندا، فانواتو.
ـــــــة  ،بـــــــنغالديش ،أفغانســـــــتان    ٦ ـــــــات بوليفيـــــــادول ، كمبوديـــــــا، الســـــــلفادور، إثيوبيـــــــا، غواتيمـــــــاال، العـــــــراق، المتعـــــــددة القومي

موريتانيــا، نيبــال، باكســتان، الفلبــين، الصــومال، جنــوب الســودان، الســودان، الجمهوريــة العربيــة الســورية، ســوازيلند،  ليســوتو،
  ، أوغندا، فييت نام، اليمن.لشتي -تيمور
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عت عّدة بلدان في إقليم األمريكتين، أو هي أيضًا خطوات لتعزيز الحّد من السكريات الحرة، كما في منغوليا. ووض
تضع حاليًا، بطاقات لوسم األغذية واضـحة للمسـتهلكين (دولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات وشـيلي وٕاكـوادور وبيـرو). 
وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، دعمت المنظمة بلـدانًا بشـأن تنفيـذ وسـم الجانـب األمـامي للعبـوات (فيجـي) وبشـأن 

  ح الخاصة بالوسم أو تنقيحها (جزر كوك وفيجي وكيريباتي وساموا وتوفالو).وضع اللوائ
  

ودعمت المنظمة تنقيح قانون التـأمين الصـحي االجتمـاعي وهـي تـدعم حاليـًا عمـًال بشـأن إدمـاج الخـدمات   -٢٠
نـام. وتُبـّين البيانـات المسـتمدة مـن البرازيـل وكولومبيـا والمكسـيك أن اإلجـراءات  التغذوية في حزمة الفوائـد فـي فييـت

  التغذوية الُمتضمَّنة في برامج التحويل النقدي المشروط لها تأثير إيجابي على الحصائل التغذوية.
  

التمويـل المخصـص  . لقد بدأتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ التدخالت التغذوية :٤اإلجراء   -٢١
زال ال يســتوفي االحتياجــات العالميـــة. فاالســتثمارات الخاصـــة بالتغذيــة والحّساســـة مـــا للتغذيــة فــي الزيـــادة، وٕان كــان

مليـار دوالر أمريكـي  ١,٥إلـى  ٢٠١٠مليـار دوالر أمريكـي فـي عـام  ١,٣للتغذية بـين المـانحين المبلِّغـين زادت مـن 
 The Power of Nutrition، ُدشـن صـندوق منظمـة ٢٠١٥سـان/ أبريـل وفـي ني ١.٪١٥، أي بنسـبة ٢٠١٢فـي عـام 

الــــذي ُيمكــــن أن يــــؤدي إلــــى تعبئــــة مليــــار دوالر أمريكــــي مــــن األمــــوال الخاصــــة والعامــــة الجديــــدة. وفــــي حزيــــران/ 
مليون دوالر أمريكي من التمويل الجديد للتغذية.  ٧٧٦، أعلنت مؤسسة بيل وميلندا غيتس عن إتاحة ٢٠١٥  يونيو
دوالر  ٨,٥٠أو  –دوالر أمريكــي  مليــار ٤٢ًا لتقيــيم جــرى مــؤخرًا بــدعم تقنــي مــن المنظمــة، يحتــاج األمــر إلــى ووفقــ

مــن التمويــل اإلضــافي لكــي تحقــق البلــدان الســبعة والثالثــون "األثقــل عبئــًا" الغايــة العالميــة  –أمريكــي للطفــل الواحــد 
ز استخدام التمويـل بمزيـد مـن االتسـاق بـإدراج الغايـات وقد عُ  ٢الخاصة بالتقّزم على مدى السنوات العشر المقبلة. زِّ

ندا غيتس ووكالة يالعالمية في وثائق المانحين الرئيسيين الخاصة باالستراتيجية في مجال التغذية (مؤسسة بيل وميل
  الواليات المتحدة للتنمية الدولية).

  
ة الشـؤون الخارجيــة والتجـارة والتنميــة فــي وفـي ســياق مشـروع تعجيــل التحسـينات التغذويــة، الـذي تمولــه وزار   -٢٢

زت المنظمــة قــدرات العــاملين الصــحيين فــي مجــال التغذيــة فــي  صــو، إثيوبيــا، مــالي، بوركينــا فابلــدًا ( ١١كنــدا، عــزَّ
 ١٨٠٠وتلقـى أكثـر مـن  ، أوغنـدا، زامبيـا، زمبـابوي).جمهورية تنزانيا المتحدةموزامبيق، رواندا، السنغال، سيراليون، 

عامل صحي على كل من مستوى المجتمـع المحلـي والمرافـق والـدوائر تـدريبًا علـى الترصـد التغـذوي كمـا تلقـى عـدد 
مماثل تدريبًا على التدبير العالجي لسوء التغذية الحـاد الـوخيم وتعزيـز تغذيـة المـراهقين واألمهـات والرّضـع وصـغار 

ة. وتدعم المنظمة تدريب مهنيي الصحة فـي مجـال التغذيـة فـي خمسـة بلـدان فـي األطفال والتخطيط والميزنة للتغذي
ــــيم جنــــوب شــــرق آســــيا ( ــــا الديمقراطيــــة ، إندونيســــيا،بــــنغالديشإقل ــــديف،الشــــعبية جمهوريــــة كوري ) ســــري النكــــا ، مل

ين، تونغــا، ، منغوليــا، الفلبــجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشـعبية الصـين،بلــدان فــي إقلـيم غــرب المحــيط الهــادئ ( وسـتة
قلـيم شـرق المتوسـط، مـع إيـالء األولويـة لرصـد النمـّو وتعزيـزه إ) وفي عشرة بلدان تشهد حاالت طوارئ فـي فييت نام
  . المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األموتنفيذ 

 
مجموعـة . اشـتركت المنظمـة واليونيسـيف فـي إنشـاء : رصـد تنفيـذ السياسـات والبـرامج وتقييمـه٥اإلجراء   -٢٣
مــن أجــل دعــم تنفيــذ اإلطــار العــالمي لرصــد التغذيــة حســبما اعتمدتــه  بــراء استشــارية تقنيــة معنيــة برصــد التغذيــةخ

                                                           
  .٢٠١٥الذي أحرزته حركة االرتقاء بمستوى التغذية؛ أيلول/ سبتمبر  التقرير السنوي للتقدم   ١
٢    World Bank Group, Results for Development, Children’s Investment Fund Foundation, 1,000 Days 

partnership, Bill  and Melinda Gates Foundation. Meeting the global goals for malnutrition: how much will it cost, 

and who will pay? Presentation for the Third International Conference on Financing for Development, Addis 

Ababa, July 2015.                                                                                                                                                       .  
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، يجمـــع تقريـــر التغذيـــة العـــالمي ٢٠١٤ومنـــذ عـــام  ١جمعيتـــا الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون والثامنـــة والســـتون.
التغذيــة واســتبانة الثغــرات واقتــراح ســبل  أصــحاب مصــلحة متنــوعين معــًا لوصــف التقــدم المحــرز بشــأن مكافحــة ســوء

إلـى ثـورة فـي بيانـات التغذيـة وأوصـى بـأن تتواصـل جميـع البلـدان، بمـا فـي ذلـك  ٢٠١٥لسّدها. وقد دعا تقرير عام 
البلدان العالية الدخل، مع وكاالت األمـم المتحـدة مـن أجـل تحويـل بياناتهـا الذاتيـة إلـى قواعـد بيانـات دوليـة تجمِّعهـا 

   ٢مم المتحدة.وكاالت األ
  

ومــــن خــــالل مشــــروع تعجيــــل التحســــينات التغذويــــة، وّفــــرت المنظمــــة الــــدعم لثمانيــــة بلــــدان أفريقيــــة بشــــأن   -٢٤
ـــا فااســـتعراض المؤشـــرات التغذويـــة وٕادماجهـــا فـــي نظـــم اإلدارة والمعلومـــات الصـــحية ( ـــا، مـــالي، بوركين صـــو، إثيوبي

. وأنشــأ المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا مبــادرة أوروبيــة ، زمبــابوي)، أوغنــداجمهوريــة تنزانيــا المتحــدةموزامبيــق، الســنغال، 
للمنظمة بشأن ترصد سمنة األطفال، ُيجَمع في إطارها بيانات ممثِّلة وطنيًا ومقاسة وطنيًا وقابلة للمقارنة دوليًا عـن 

أنشــطة  دولــة عضــوًا. ودعمــت المنظمــة أيضــاً  ٣١دائيــة فــي تفــرط الــوزن والســمنة فــي صــفوف أطفــال المــدارس االب
، البحــرين، الكويــت، ُعمــان، باكســتان، أفغانســتانترصــد التغذيــة فــي ثمانيــة بلــدان وأراٍض فــي إقلــيم شــرق المتوســط (

األراضــي الفلســطينية المحتلــة) وســتة بلــدان فــي إقلــيم غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
وبعـــض  ، جـــزر ســـليمان، توفـــالو)جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبيةالصـــين، فيجـــي، كيريبـــاتي، المحـــيط الهـــادئ (

  البلدان في إقليم األمريكتين.
  

  الدولية لتسويق بدائل لبن األم التقدم المحرز بشأن تنفيذ المدونة
  

، دعت األمانة الدول األعضاء، في رسائل بعثت بها إلى مسؤولي االتصال القطريين من ٢٠١٤في عام   -٢٥
، فـي الدوليـة لتسـويق بـدائل لـبن األم ب اإلقليميـة، إلـى تـوفير معلومـات محدَّثـة عـن حالـة تنفيـذ المدونـةخالل المكات

إطار متطلبات تقاريرهم الدورية المقدمة بموجب المدونة. وُطلب من الدول األعضاء أن تـوّفر بيانـات عـن التـدابير 
ؤدي الوظيفة المتوخاة منها وعن جهـود بنـاء القـدرات التشريعية وغيرها التي اُتخذت وعن إنشاء آليات رصد وٕانفاذ ت

  بلدًا.  ١١٢، كانت المنظمة قد تلقت معلومات من ٢٠١٥بشأن رصد المدونة وتنفيذها. وحتى أيلول/ سبتمبر 
  

ويتســم تنفيــذ الــدول األعضــاء وٕانفاذهــا لمعــايير وتوصــيات المدونــة وقــرارات جمعيــة الصــحة التــي أعقبتهــا   -٢٦
مان اّتباع الممارسات السليمة بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال وحماية اآلباء وسائر مقدمي بأهمية حاسمة لض

مـن المدونـة، يتعـّين علـى الـدول األعضـاء  ١-١١الرعاية من المعلومات غير المالئمة والمضلِّلة. وبموجب المـادة 
إطارهـا االجتمـاعي والتشـريعي، بمـا فـي  "أن تتخذ اإلجراءات إلعمال مبادئ هذه المدونة وهدفها، حسبما يتواءم مع

)، الـذي ١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عذلك اعتمـاد تشـريعات أو لـوائح وطنيـة أو أي تـدابير مناسـبة أخـرى". وفـي القـرار 
بالنسـبة  الـُدنيااعُتمدت المدونة بموجبه، تؤكـد جمعيـة الصـحة أن اعتمـاد المدونـة وااللتـزام بهـا هـو مـن االشـتراطات 

عــن حالــة تنفيــذ  ٢٠١١الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ المدونــة "بالكامــل". ويشــير تقريــر عــام  لجميــع البلــدان وتحــث
وحتــــــى أيلــــــول/  ٣بلــــــدان إجمــــــاال لــــــديها شــــــكل مــــــا مــــــن التــــــدابير التشــــــريعية القائمــــــة. ١٠٥البلــــــدان للمدونــــــة أن 

انـــات المنظمـــة ، طبقـــًا للمعلومـــات المتاحـــة مـــن استقصـــاء المنظمـــة بشـــأن تنفيـــذ المدونـــة وقاعـــدة بي٢٠١٥ ســـبتمبر
الدوليـة لتسـويق بـدائل لـبن  وقاعـدة بيانـات اليونيسـيف بشـأن تنفيـذ المدونـة ٤العالمية بشأن تنفيذ اإلجراءات التغذوية

                                                           
  ).٢٠١٥( )١٤(٦٨ج ص ع) و٢٠١٤( )٩(٦٧ج ص عانظر المقررين اإلجرائيين     ١
٢   International Food Policy Research Institute. 2015. Global nutrition report 2015: actions and accountability to 

advance nutrition and sustainable development. Washington, DC.                                                                             
. ٢٠١١: تقريــر عــن الحالــة فــي عــام مالدوليــة لتســويق بــدائل لــبن األ منظمــة الصــحة العالميــة. تنفيــذ البلــدان للمدونــة    ٣

  .(منقح) ٢٠١٣جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١ (تم االطالع في /http://www.who.int/nutrition/gina/enانظر      ٤
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بلــدًا أصــدرت تشــريعات شــاملة أو تــدابير  ٤٧بلــدًا، منهــا  ١٢٨وصــل هــذا الــرقم إلــى  ١علــى الصــعيد الــوطني، األم
عــن الحالــة، وضــعت ثــالث عشــرة  ٢٠١١قانونيـة أخــرى تجسِّــد جميــع أحكــام المدونــة أو غالبيتهــا. ومنـذ تقريــر عــام 

القمـــر، كينيـــا، ، جـــزر بورونـــدي ،البرازيـــلالجزائـــر، دولـــة عضـــوا فـــي المنظمـــة أو حـــدَّثت التشـــريعات ذات الصـــلة (
. )جمهوريـة فنـزويال البوليفاريـةالسـويد، جمهوريـة تنزانيـا المتحـدة،  بنما، جنوب أفريقيا،ميانمار،  المكسيك،الكويت، 
، نقحت الصين قوانينها الخاصة باإلعالن وسالمة األغذية، حيث أخضـعت إنتـاج بـدائل لـبن األم ٢٠١٥وفي عام 

  العامة.  واألماكنذه المنتجات في وسائل اإلعالم للتنظيم وفرضت حظرًا على اإلعالن عن ه
  

ويتطلــب تنفيــذ المدونــة بنجــاح آليــة رصــد وٕانفــاذ مســتقلة وشــفافة متحــررة مــن النفــوذ التجــاري وقــادرة علــى   -٢٧
 استبانة انتهاكات التشريعات الوطنية ومتمّكنة بما يكفي لتطبيق الجزاءات. بيد أن بلدانًا قليلة فقط يوجد لديها اليـوم

، تشـير المعلومـات ٢٠١٥آلية رصد وٕانفـاذ عاملـة تسـتوفي جميـع هـذه المعـايير أو غالبيتهـا. وحتـى أيلـول/ سـبتمبر 
بلــدًا)؛  ٢٣بلــدًا إجمــاًال لــديها آليــة قائمــة. وقــد ُأبلــغ عــن أن هــذه اآلليــات شــفافة ( ٢٧بلــدًا إلــى أن  ٥٠المتلقــاة مــن 

ــدًا)؛ ومتحــررة مــن النفــوذ التجــاري  ٢٢ومســتقلة ( لــة ( ٢١(بل بلــدًا)؛ ويمكنهــا اتخــاذ  ١٢بلــدًا)؛ ولهــا ميزانيــة أو مموَّ
  بلدًا). ١١بلدًا)؛ ومستدامة ( ٢١إجراء إداري وقانوني (

  
ويتسم توافر البيانات والخبرة بشأن المسائل المتعّلقة بالمدونة والتنسيق بـين أصـحاب المصـلحة المسـؤولين   -٢٨

زال االلتـزام السياسـي برصـد المدونـة وٕانفاذهـا علـى الصـعيد مـن البلـدان. وعـالوة علـى ذلـك، مـا بالضعف في العديـد
الــوطني، وتــوفير التمويــل الــالزم لــذلك بطريقــة مســتدامة، غيــر كــاٍف. واســتجابة لهــذه التحــديات المســتمرة، أنشــأت 

بلــدان مــن أجــل تــوفير الــدعم المنظمــة واليونيســيف شــبكة عالميــة مــن منظمــات وخبــراء المجتمــع المــدني مــن عــّدة 
  ). NetCodeالتقني لهذه البلدان بشأن تحسين جهودها الرامية إلى رصد تنفيذ المدونة وٕانفاذه (شبكة 

  
  وٕادارة المخاطر بشأن تضارب المصالح في برامج التغذيةالمخاطر تقييم أدوات 

  
من أجل ما يلـي: وضـع التعـاريف  ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٩و ٨ يومي وقد ُعقدت مشاورة تقنية في -٢٩

والمعــايير والمؤشــرات للمســاعدة علــى التعــرف علــى حــاالت تضــارب المصــالح وتحديــد أولوياتهــا عنــد رســم وتنفيــذ 
وصــغار األطفــال علــى الصــعيد  الرّضــعالسياســات التــي تــدعو إليهــا خطــة التنفيــذ الشــاملة بشــأن تغذيــة األمهــات و 

طري؛ وتحديد المواقـف حيـث يتضـمن رسـم وتنفيـذ السياسـات التـي تـدعو إليهـا خطـة التنفيـذ الشـاملة التفاعـل بـين القُ 
الذي قد يؤدي إلى تضـارب المصـالح؛ ، الحكومات والجهات الفاعلة غير الدول (مع التركيز على القطاع الخاص)

تعـرف علـى تضـارب المصـالح وٕادارتـه. وتضـمن وتحديد قائمة األدوات والمنهجيات والنهـوج التـي قـد تسـاعد علـى ال
المشاركون خبراء في مجال تقدير المخاطر واإلفصاح عن تضارب المصالح وٕادارتـه، وخبـراء فـي مجـاالت أخـرى، 

  ٢مراقبين. تهموشارك ممثلو الدول األعضاء بصف

  
، ســواء وخلصــت المشــاورة إلــى أن الــدول األعضــاء مــن واجبهــا ضــمان عــدم ممارســة تــأثير ال موجــب لــه -٣٠

أكــان حقيقيــًا أو متصــورًا، علــى األفــراد أو المؤسســات المســؤولة عــن صــنع القــرارات العامــة لتحقيــق مصــالح أخــرى 
كما خلصـت المشـاورة أيضـًا  ثقة الجماهير. علىالنزاهة و  علىبخالف الصالح العام، حيث إن هذا التأثير قد يؤثر 

ية وقـد يكـون مباشـرًا أو غيـر مباشـر؛ وأن الـدول األعضـاء إلى أن التضارب قد ينشأ عن مصالح مالية أو غير مال
                                                           

 (تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي http://www.unicef.org/nutrition/files/State_of_the_Code_by_Country_April2011.pdfانظــــــــر     ١
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ١١
    يمكن االطالع على تقرير المشاورة على الرابط التالي:    ٢

http://www.who.int/nutrition/publications/technicalconsultation_conflictofinterest_nutprogram_report.pdf  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــم)
  .)٢٠١٥  كانون األول/ ديسمبر ١٨االطالع في 
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مـــن واجبهـــا أيضـــًا أن تراعـــي تبـــاين مصـــالح مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة فـــي المجتمـــع، ومختلـــف الجهـــات الفاعلـــة 
قــرار الالحكوميــة؛ وأن تضــارب المصــالح قــد ينشــأ فــي مراحــل مختلفــة مــن العمليــة الخاصــة بالسياســات: عنــد اتخــاذ 

امج؛ وعنــد تنفيــذها؛ وعنــد رصــدها. نــامج؛ وعنــد وضــع السياســات أو البر نــسياســات أو بر  وضــع ىالحاجــة إلــبشــأن 
والمرحلتــان الثانيــة والثالثــة همــا المرحلتــان التــي تزيــد فيهمــا احتمــاالت المشــاركة مــع القطــاع الخــاص، ويلــزم وضــع 

  مجموعة من األدوات للتعرف على تضارب المصالح ومعالجته.

  
مناقشـة بشـأن السياسـات، يلـزم إجـراء تقـدير الًا إلى أنه عندما تبدأ الـدول األعضـاء وخلصت المشاورة أيض -٣١

أولــي للمخــاطر. وقــد يتضــمن ذلــك رســم خــرائط المصــالح المختلفــة، وفهــم أســاليب الشــركات وفهــم مســتوى المخــاطر 
تضــــارب المرتبطــــة بمختلــــف أنــــواع مشــــاركة الجهــــات الفاعلــــة مــــن القطــــاعين العــــام والخــــاص. ومــــن أجــــل تالفــــي 

المصــالح، يمكــن للــدول األعضــاء أن تضــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الجهــات التــي ينبغــي أن تشــارك فــي األفرقــة 
القواعــد المتعلقــة باإلفصــاح عــن المصــالح وضــع المســؤولة عــن رســم السياســات والعمــل المتعلــق بوضــع القواعــد؛ و 

المصالح (بما في ذلـك التجريـد والفحـص والتنحـي السياسات الخاصة بإدارة تضارب رسم الشفافية بشأنها؛ و توخي و 
قواعــد السياســات والمــدونات األخالقيــة الخاصــة بمرحلــة مــا بعــد انتهــاء وضــع وفــرض العقوبــات علــى االنتهاكــات، و 

الخدمــة). وعنــدما تقــرر الــدول األعضــاء إبــرام الشــراكات، مــن شــأن تحديــد قواعــد المشــاركة الواضــحة أن يحــد مــن 
هذه القواعد أيضًا هياكـل واضـحة لتصـريف الشـؤون واالختصاصـات؛ وتـنص  هيئح. وقد تحاالت تضارب المصال

أدوار  حـــددالقواعـــد الخاصـــة بالشـــراكة وت ضـــععلـــى وجـــوب إعطـــاء أولويـــة واضـــحة ألهـــداف الصـــحة العموميـــة؛ وت
لسياســات األطــراف الفاعلــة المختلفــة؛ وتشــترط اإلفصــاح عــن المصــالح والشــفافية بشــأنها. ومــن شــأن الرجــوع إلــى ا

وصــغار  الرّضــعالعالميــة مثــل المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األم أو االســتراتيجية العالميــة بشــأن تغذيــة 
األطفـــال، أن يســـاعد علـــى حمايـــة الشـــراكات مـــن التـــأثير الـــذي ال موجـــب لـــه. وتشـــمل الممارســـات المفيـــدة األخـــرى 

السياســات رســم ســجالت جماعــات الضــغط و ٕاعــداد رعايــة و الرصــد الشــفاف والمســتقل، ووضــع القواعــد الخاصــة بال
بشــأن حمايــة المبلغــين عــن االنتهاكــات. وتشــمل اإلجــراءات التكميليــة بنــاء قــدرة المســؤولين الحكــوميين علــى إدارة 

  تضارب المصالح وتعزيز المجتمع المدني عن طريق إذكاء وعي الجماهير. 

  
 وصغار األطفال الرّضعالمالئم ألغذية  مسّودة اإلرشادات الخاصة بوضع حد للترويج غير

  
، بــأن ٢٣-٦٣ج ص ع، أقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون فــي القــرار ٢٠١٠فــي أيــار/ مــايو  -٣٢

ع وصغار األطفال يقـوض التقـدم الُمحـرز فـي تحقيـق ضّ لر المعّدة لالترويج لبدائل لبن األم وبعض األغذية التجارية 
، طلبــت جمعيــة الصــحة الخامســة والســتون فــي ٢٠١٢ع وصــغار األطفــال. وفــي أيــار/ مــايو ّضــالتغذيــة الُمثلــى للر 

 الرّضــعالمــدير العــام "تقــديم توضــيحات وتوجيهــات بشــأن التــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة  مــن ٦-٦٥ج ص عالقــرار 
ة الدسـتور ، مـع مراعـاة األعمـال الجاريـة فـي لجنـ٢٣-٦٣ج ص عوصغار األطفال علـى النحـو المـذكور فـي القـرار 

 الرّضـــعالغـــذائي". وبنـــاًء عليـــه، أنشـــأت األمانـــة فريقـــًا استشـــاريًا علميـــًا وتقنيـــًا ُيعنـــى بـــالترويج غيـــر المالئـــم ألغذيـــة 
 ١وقـدم تعريفـًا لمصـطلح "التـرويج غيـر المالئـم" ٢٠١٣وصغار األطفال، وقد أعد هذا الفريق تقريره األول في عـام 

ضـمن هـذا التقريـر مسـّودة إرشـادات للمسـاعدة علـى تحقيـق هـدف وضـع حـد ، وت٢٠١٥وأعد تقريره الثاني فـي عـام 
  ٢وصغار األطفال. الرّضعللترويج غير المالئم ألغذية 

  
  

                                                           
(تــم االطــالع  http://www.who.int/nutrition/publications/2013_STAG_meeting_24to25Jun_report.pdf?ua=1انظــر    ١

    ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١في 
(تــم االطــالع   http:/www.who.int/nutrition/events/stag-report-inappropriate-promotion-infant-foods-en.pdfانظــر    ٢

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١في 
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الفريــق االستشــاري العلمــي والتقنــي، أشــارت البيِّنــات الــواردة مــن العديــد مــن البلــدان إلــى أن  ريــريووفقــًا لتق -٣٣
بعـــض األغذيـــة (المقصـــود بهـــا فـــي هـــذا الســـياق اإلشـــارة إلـــى األغذيـــة والمشـــروبات كليهمـــا، بمـــا فـــي ذلـــك األغذيـــة 

العمـر، وأن بـدائل لـبن األم يـرّوج لهـا أشهر من  ٦دون  الرّضعالتكميلية وبدائل لبن األم) يرّوج لها على أنها تالئم 
علــى نحــو غيــر مباشــر مــن خــالل ربطهــا باألغذيــة التكميليــة التجاريــة، وأن هنــاك إدعــاءات غيــر دقيقــة بــأن هــذه 

ن صـــحة الطفـــل أو أداءه الـــذهني. وفضـــًال عـــن ذلـــك فقـــد ثبـــت أن األغذيـــة التكميليـــة تحـــل محـــل المنتجـــات تحّســـ
بكميات تشكل نسبة كبيرة من المتطلبات من الطاقـة. وتختلـف األغذيـة التكميليـة المدخول من لبن األم إذا ُأعطيت 

ن بعضــها مـن مــدخول المغـذيات عــن طريـق تــوفير المغــذيات التجاريـة اختالفــًا كبيـرًا مــن حيـث النوعيــة، حيـث يحّســ
أن بعضـها اآلخـر ، فـي حـين أو ال تحتوي علـى كميـات كافيـة منهـا الُنظم الغذائية لصغار األطفال التي تخلو منها

ُيعــد مصــدرًا للقلــق نظــرًا الحتوائــه علــى قــدر كبيــر مــن الســكر أو الملــح المضــاف. وقــد يــؤدي التــرويج غيــر المالئــم 
ع وصغار األطفال إلى تضليل الوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية بشـأن خصـائص ضّ لر معّدة للألغذية التجارية ال

ـــــة والصـــــحة وب ـــــة بالتغذي ـــــة المتعلق ـــــم للســـــن والمـــــأمونهـــــذه األغذي أوجـــــه  ، وخصوصـــــًا أنشـــــأن اســـــتخدامها المالئ
بين منتجات اللبن التي يروج الستعمالها في األعمار المختلفة لألطفال غير مفهومة جيـدًا. وفضـًال عـن  االختالف

أشــهر مــن العمـر قــد ارتـبط بــالتوقف المبكــر عـن تغــذيتهم بلــبن  ٦دون  الرّضـعالخاصــة بذلـك فــإن التـرويج لألغذيــة 
  ألم حصرًا. ا

  
بـــدعم مـــن الفريـــق االستشـــاري العلمـــي والتقنـــي المعنـــي بـــالترويج غيـــر  ١وقـــد أعـــدت األمانـــة ورقـــة مناقشـــة -٣٤

وصغار األطفال، وتحتوي هذه الورقة على مجموعة من التوصيات بشأن وضع حد للترويج  الرّضعالمالئم ألغذية 
الوثيقة للجمهور لإلدالء بالتعليقات بشأنها في الفتـرة  وصغار األطفال. وقد ُأتيحت هذه الرّضعغير المالئم ألغذية 

. وفضًال عن ذلك، فقد دعت األمانـة إلـى إجـراء حـوارات غيـر ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٠تموز/ يوليو إلى  ٢٠من 
رســمية مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة وكيانــات القطــاع الخــاص تهــدف إلــى 

، كما دعت إلى عقد مشاورة غير رسـمية مـع الـدول األعضـاء ٢٠١٥آب/ أغسطس  ١٧، في مواصلة بلورة النص
. وتــرد وثيقــة مســّودة اإلرشــادات الناتجــة ٢٠١٥آب/ أغســطس  ١٨والمنظمــات األخــرى التابعــة لألمــم المتحــدة فــي 

األطفال، في وصغار  الرّضعتوصيات بشأن وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية العن ذلك، والتي تحتوي على 
  ملحق هذا التقرير.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(تــم االطــالع  http://www.who.int/nutrition/events/draft-inappropriate-promotion-infant-foods-en.pdf?ua=1انظــر     ١

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١في 
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕالى النظر في مشروع القرار التالي: -٣٥

  
  المجلس التنفيذي،

  
  ١وصغار األطفال، الرّضعبعد أن نظر في التقرير بشأن تغذية األمهات و 

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد مشروع القرار التالي: يوصي

  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
 ٢٢-٣٤ع  ص  جو )،١٩٨٠( ٣٢-٣٣ج ص ع بـــــالقرارات رـــــــــتذك إذ  مـــــن الديباجـــــة) ١(الفقـــــرة 

)، ١٩٨٦( ٢٨-٣٩ص ع  جو )،١٩٨٤( ٣٠-٣٧ج ص عو )،١٩٨٢( ٢٦-٣٥ج ص عو )،١٩٨١(
 ٧-٤٦ج ص عو )،١٩٩٢( ٣٤-٤٥ع  ص  جو )،١٩٩٠(٣-٤٣ج ص عو )،١٩٨٨(١١-٤١ص ع  جو
 )،٢٠٠١( ٢-٥٤ج ص عو )،١٩٩٦( ١٥-٤٩ع  ص  جو )،١٩٩٤( ٥-٤٧ج ص ع)، و١٩٩٣(
 ٢٠-٦١ج ص عو  )،٢٠٠٦(٢١- ٥٩ع  ص  جو )،٢٠٠٥(٣٢- ٥٨ع  ص  جو )،٢٠٠٢(٢٥- ٥٥ع  ص  جو
  وصغار األطفال، وممارسات التغذية المالئمة والمسائل ذات الصلة؛ الرّضع) بشأن تغذية ٢٠٠٨(
  

وصـغار  الرّضـعوٕاذ يظل القلق يساورها إزاء العدد الكبيـر مـن   من الديباجة)  ٢(الفقرة 
تغذية غير مالئمـة تضـر بنمـوهم ونمـائهم وصـحتهم وفـرص  حصلون علىاألطفال الذين مازالوا ي
  بقائهم على قيد الحياة؛

  
ــــالقرار    مــــن الديباجــــة) ٣ (الفقــــرة ) بشــــأن تغذيــــة ٢٠١٠( ٢٣-٦٣ج ص عوٕاذ تــــذكر ب

وصــغار األطفــال، الــذي أقــرت فيــه جمعيــة الصــحة بــأن التــرويج لبــدائل لــبن األم وبعــض  الرّضــع
األغذيـــة التجاريـــة للرضـــع وصـــغار األطفـــال يقـــوض التقـــدم الُمحـــرز فـــي تحقيـــق التغذيـــة الُمثلـــى 

الـــدول األعضـــاء علـــى وضـــع حـــد للتـــرويج غيـــر المالئـــم  للرضـــع وصـــغار األطفـــال، وحثـــت فيـــه
  وصغار األطفال؛ الرّضعألغذية 

  
) بشـأن تغذيـة ٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عوٕاذ تـذكر أيضـًا بـالقرار   من الديباجـة)  ٤(الفقرة 

المـــــدير العـــــام  مـــــنوصـــــغار األطفـــــال، الـــــذي طلبـــــت فيـــــه جمعيـــــة الصـــــحة  الرّضـــــعاألمهـــــات و 
وصــغار األطفــال المشــار إليــه فــي  الرّضــعإرشــادات بشــأن بــالترويج غيــر المالئــم ألغذيــة  تقــديم

  ؛٢٣-٦٣ص ع  جالقرار 
  

الخاصــة وٕاذ تُقــر بــأن التــرويج غيــر المالئــم لألغذيــة التجاريــة   مــن الديباجــة)  ٥(الفقــرة 
ن وصـــغار األطفـــال قـــد يـــؤدي إلـــى تضـــليل الوالـــدين وغيرهمـــا مـــن مقـــدمي الرعايـــة بشـــأ الرّضـــعب

خصائص هذه األغذية المتعلقة بالتغذية والصحة وبشأن استخدامها المالئم للسـن والمـأمون، وأن 
أشــهر مــن العمــر قــد ارتــبط بــالتوقف المبكــر  ٦ة للرضــع دون التــرويج لمثــل هــذه المنتجــات المعــدّ 

  ؛عن تغذيتهم بلبن األم حصراً 

                                                           
  .١٣٨/٨م تالوثيقة    ١
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بوضــع حــد للتــرويج غيــر وٕاذ تــؤمن بــأن اإلرشــادات الخاصــة   مــن الديباجــة)  ٦(الفقــرة 
لدول األعضاء والقطاع الخـاص والـُنظم الصـحية لوصغار األطفال الزمة  الرّضعالمالئم ألغذية 

  ،والمجتمع المدني والمنظمات الدولية
  

اإلرشــادات الخاصــة بوضــع حــد للتــرويج غيــر المالئــم ألغذيــة  تعتمــد   مــن المنطــوق) ١(الفقــرة 
  وصغار األطفال؛ الرّضع

  
  الدول األعضاء على ما يلي: تحث   من المنطوق) ٢(الفقرة 

  
اتخـــاذ جميـــع التـــدابير الالزمـــة لتنفيـــذ اإلرشـــادات الخاصـــة بوضـــع حـــد للتـــرويج   (أ)

وصغار األطفال، مع مراعاة التشريعات والسياسـات القائمـة  الرّضعغير المالئم ألغذية 
  حسب االقتضاء؛

  
وضــع نظــام لرصــد عمليــة تنفيــذ اإلرشــادات الخاصــة بوضــع حــد للتــرويج غيــر   (ب)

وصغار األطفـال، وتقييمهـا وٕانفاذهـا وضـمان خضـوع التشـريعات  الرّضعالمالئم ألغذية 
  األولية للتنظيم وٕامكانية فرض عقوبات مالئمة عند حدوث انتهاكات؛

  
ل لبن األم وقرارات جمعية تنفيذ جميع أحكام المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائ  (ج)

الصحة الالحقة وسّنها ورصدها وٕانفاذها، لضمان أن منتجات اللـبن السـائلة أو المجففـة 
وصـغار األطفـال، بمـا فـي ذلـك ألبـان المتابعـة وألبـان النمـو،  الرّضـعالتي تسـوق لتغذيـة 

  مشمولة بهذه األحكام، وزيادة االستثمارات الموجهة لهذا الغرض؛
  

ـــذ اســـتخدام   (د) ـــة فـــي تنفي ـــة للدســـتور الغـــذائيالتشـــريعات الوطني ـــادئ التوجيهي  المب
األغذيـــة التكميليـــة للرضـــع األكبـــر ســـنًا وصـــغار األطفـــال وغيرهـــا مـــن  منتجـــاتبشـــأن 

معــــايير الدســــتور الغــــذائي ومبادئــــه التوجيهيــــة ذات الصــــلة، وضــــمان وضــــع الترتيبــــات 
  عات ورصدها وٕانفاذها؛الالزمة وٕاتاحة الموارد الكافية من أجل سن هذه التشري

  
تنفيـــــذ مجموعـــــة التوصـــــيات الصـــــادرة عـــــن المنظمـــــة بشـــــأن تســـــويق األغذيـــــة   (هـ)

والمشروبات غير الكحولية لألطفال، واعتماد نهج شامل لتنفيذ هذه التوصيات، بمـا فـي 
 الرّضـــعذلـــك مـــن خـــالل التشـــريعات، وٕايـــالء عنايـــة خاصـــة لضـــمان خلـــو أمـــاكن تجمـــع 

أشــكال التســويق لألغذيــة التــي تحتــوي علــى قــدر كبيــر مــن وصــغار األطفــال مــن جميــع 
  الدهون المشبعة أو األحماض الدهنية المتحولة أو السكريات الحرة أو الملح؛ 

  
وصــــغار األطفــــال وموزعيهــــا إلــــى  الرّضــــعمصــــنعي أغذيــــة  تــــدعو   مــــن المنطــــوق) ٣(الفقــــرة 
حد لجميع أشكال الترويج غير المالئم لهذه المنتجات، عن طريق تنفيذ التوصـيات الـواردة  وضع

وصـغار األطفـال تنفيـذًا  الرّضـعفي اإلرشادات الخاصة بوضع حـد للتـرويج غيـر المالئـم ألغذيـة 
  في التشريعات الوطنية أم ال؛ ُأدرجتكامًال، سواء أكانت هذه التوصيات قد 

  
الفنيـــين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية إلـــى االضـــطالع بـــدورهم  تـــدعو   مـــن المنطـــوق) ٤(الفقـــرة 

األساسي في تزويد الوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية بالمعلومات والدعم بشأن التغذيـة الُمثلـى 
للرضــع وصــغار األطفــال وتنفيــذ  التوصــيات الــواردة فــي اإلرشــادات الخاصــة بوضــع حــد للتــرويج 

وصـــغار األطفـــال، ســـواء أكانـــت هـــذه التوصـــيات قـــد ًأدرجـــت فـــي  الرّضـــعغيـــر المالئـــم ألغذيـــة 
  التشريعات الوطنية أم ال؛ 



        EB138/8            ١٣٨/٨ت  م

13 

ــدعو   مــن المنطــوق) ٥(الفقــرة  وســائل اإلعــالم ودوائــر الصــناعات اإلبداعيــة إلــى ضــمان أن  ت
أنشــطتها علــى صــعيد جميــع قنــوات التواصــل والمنــابر اإلعالميــة فــي جميــع األمــاكن وباســتخدام 

سويق، تمتثل للتوصيات الواردة في اإلرشادات الخاصة بوضع حد للترويج غيـر جميع تقنيات الت
  وصغار األطفال؛ الرّضعالمالئم ألغذية 

  
المجتمـع المـدني إلـى المشـاركة فـي الـدعوة واألنشـطة فـي مجـال  تـدعو   من المنطوق) ٦(الفقرة 

وصــــغار  ّضــــعالر وضــــع حــــد للتــــرويج غيــــر المالئــــم ألغذيــــة برصــــد تنفيــــذ اإلرشــــادات الخاصــــة 
  األطفال؛ 

  
  المدير العام: منتطلب    من المنطوق) ٧(الفقرة 

  
توفير الدعم التقني للدول األعضاء بشأن تنفيذ اإلرشادات الخاصة بوضع حـّد   (أ)

  وصغار األطفال ورصد تنفيذها وتقييمه؛ الرّضعللترويج غير المالئم ألغذية 
  

تعزيــز التعــاون الــدولي مــع منظمــات األمــم المتحــدة، وخاصــة منظمــة األغذيــة   (ب)
والزراعـــة واليونيســـيف وبرنـــامج األغذيـــة العـــالمي، علـــى دعـــم تنفيـــذ اإلرشـــادات الخاصـــة 

  وصغار األطفال على الصعيد الوطني؛  الرّضعبوضع حّد للترويج غير المالئم ألغذية 
  

ات الخاصــة بوضـع حـّد للتـرويج غيـر المالئــم أن يقـدم تقريـرًا عـن تنفيـذ اإلرشـاد  )ج(
وصغار األطفال كجزء من التقرير عن التقدم المحـرز بشـأن تنفيـذ خطـة  الرّضعألغذية 

جمعيتـي الصـحة وصغار األطفال إلى  الرّضعو التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات 
  .٢٠٢٠و ٢٠١٨العالمية الحادية والسبعين والثالثة والسبعين في عامي 
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  الملحق
 
  

  إرشادات بشأن وضع حّد للترويج غير المالئم
  وصغار األطفال الرّضعألغذية 

  
  

  النطاق
  
ُيســتخدم مصــطلح "األغذيــة" فــي هــذه اإلرشــادات لإلشــارة إلــى األغذيــة والمشــروبات علــى الســواء (بمــا فــي   -١

  ذلك األغذية التكميلية وبدائل لبن األم).
  
 للرّضــــعوتنطبــــق هــــذه اإلرشــــادات علــــى جميــــع األغذيــــة الُمنتجــــة تجاريــــًا التــــي تســــوَّق باعتبارهــــا مالئمــــة   -٢

قة علــى أنهــا مالئمــة لهــذه الفئــة العمريــة إذا كانــت  ٣ نســاألطفــال حتــى  وصــغار ســنوات. وُتعتبــر منتجــات مــا مســوَّ
سنوات؛  ٣يقل عن سن يوصى بإعطائها في أو موسومة بالكلمات "رضيع" أو "مولود" أو "طفل صغير"؛ (ب)  (أ)

معروضـة علـى أي نحـو أو سـنوات أو يتغـذي مـن زجاجـة؛ (د)  ٣أقـل مـن  سنهموسومة بصورة طفل يبدو أو (ج) 
ســــنوات. ويتماشــــى هــــذا الــــنهج مــــع المبــــادئ التوجيهيــــة للدســــتور  ٣ســــن آخــــر باعتبارهــــا مالئمــــة لألطفــــال دون 

سـن وصـغار األطفـال التـي تشـير إلـى صـغار األطفـال حتـى  الرّضـعومعاييره ذات الصلة الخاصـة بأغذيـة  الغذائي
   ١سنوات. ٣
  
وال تنطبــق هــذه اإلرشــادات علــى المكّمــالت التغذويــة ومنتجــات التقويــة المنزليــة مثــل مســاحيق المغــذيات   -٣

الدقيقــة والكميــات الصــغيرة مــن المكمــالت الغذائيــة الشــحمية. وعلــى الــرغم مــن أن هــذه المكمــالت والمنتجــات كثيــرًا 
حّد ذاتهـا وٕانمـا منتجـات للتقويـة. ومـع ذلـك  ُتصنف على أنها أغذية لألغراض التنظيمية، فإنها ليست أغذية في ما

ينبغي أن ُيطبَّق على هذه المنتجات العديد مـن المبـادئ المتضـمنة فـي هـذه اإلرشـادات، بمـا فـي ذلـك تلـك المتعلقـة 
بااللتزام بالمعايير الوطنية والعالمية لمستويات المغذيات وسالمتها وكميتها وحظر أي رسائل تشير إلى اسـتخدامها 

  .أشهر ٦سن ل دون لألطفا
  
وصغار األطفال على السواء في القطاع الـذي ال يسـتهدف الـربح والقطـاع  الرّضعويجري الترويج ألغذية   -٤

الـذي يســتهدف الــربح. وتنطبـق هــذه اإلرشــادات علـى كــال القطــاعين، بـالنظر إلــى أن المبــادئ التـي تتضــمنها مهّمــة 
  بصرف النظر عن الجهة المسؤولة عن الترويج. 

  
وصغار األطفال المثلى استنادًا إلى المبـادئ التوجيهيـة للتغذيـة  الرّضعينبغي الترويج لتغذية  .١التوصية   -٥

ـــال غيـــر المعتمـــدين علـــى  ٢التكميليـــة للطفـــل المعتمـــد علـــى الرضـــاعة الطبيعيـــة ـــة األطف ـــة لتغذي والمبـــادئ التوجيهي
                                                           

-CAC/GL-8وصـــغار األطفـــال التكميليـــة المصـــّنعة ( ســـناً األكبـــر  الرّضـــعمبـــادئ الدســـتور الغـــذائي التوجيهيـــة ألغذيـــة     ١
وصــــــــــغار األطفـــــــــــال المجهـــــــــــزة  الرّضـــــــــــع)؛ ومعـــــــــــايير الدســــــــــتور الغـــــــــــذائي ألغذيــــــــــة ٢٠١٣، ُنقحــــــــــت فـــــــــــي عــــــــــام 1991
المعّلبــــة  الرّضـــع)؛ ومعـــايير الدســــتور الغـــذائي ألغذيــــة ٢٠٠٦، ُنقحـــت فــــي عـــام Codex/STAN 074-1981( الحبـــوب مـــن

)CODEX STAN73-1981 ( الرّضعلمساحيق متابعة تغذية )؛ ومعايير الدستور الغذائيCODEX STAN 156-1987.(  
منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة الصــحة العالميــة. المبــادئ التوجيهيــة للتغذيــة التكميليــة للطفــل المعتمــد علــى    ٢

(تـــــــــم االطـــــــــالع  /http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en ٢٠٠٣الرضـــــــــاعة الطبيعيـــــــــة. 
  ).٢٠١٥نوفمبر تشرين الثاني/  ٢٥ في
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ـــين  ـــراوح أعمـــارهم ب ـــذين تت ـــة ال وينبغـــي التركيـــز علـــى اســـتخدام األغذيـــة  ١.شـــهراً  ٢٤أشـــهر و ٦الرضـــاعة الطبيعي
   ٢والمتاحة محليًا التي ُتَعد وتُقدَّم كغذاء بأمان. ثقافياً المناسبة والغنية بالمغذيات والمعدَّة منزليًا والمقبولة 

  
ال ينبغي الترويج لمنتجات تؤدي وظيفة بدائل لبن األم. وينبغي أن ُيفهم بديل لبن األم علـى  .٢التوصية   -٦
ه يشمل أي منتجات ألبان (أو منتجات ُيمكن استخدامها لتحل محـل اللـبن، مثـل لـبن الصـويا المقـّوى)، فـي شـكل أن

ســنوات (بمــا فــي ذلــك مســاحيق المتابعــة  ٣ ســنوصــغار األطفــال حتــى  الرّضــعســائل أو مســحوق، تســوَّق لتغذيــة 
وقــرارات جمعيــة  لقواعــد تســويق بــدائل لــبن األمالمدونــة الدوليــة وألبــان النمــّو). وينبغــي أن يكــون واضــحًا أن تنفيــذ 

  الصحة ذات الصلة التالية تشمل كل هذه المنتجات. 
  
وصـــغار األطفـــال إالَّ إذا اســـتوفت جميـــع المعـــايير  الرّضـــع. ال ينبغـــي التـــرويج لســـائر أغذيـــة ٣التوصـــية   -٧

التغذويـة. وينبغـي للحكومـات الوطنيـة أن الوطنية واإلقليمية والعالمية بشأن تكوينها وسـالمتها ونوعيتهـا ومسـتوياتها 
ع وصـغار ّضـلتحديـد المنتجـات المالئمـة للر  ٣ُتصدر تشـريعات وتنفـذ معـايير الدسـتور الغـذائي ومبادئـه ذات الصـلة

  األطفال، مع التركيز بشكل خاص على الحّد من المحتوى المضاف من السكر والملح.
  
وصــغار األطفــال أن تــدعم التغذيــة المثلــى، كمــا  الرّضــعة ينبغــي للرســائل التــي تــرّوج ألغذيــ .٤التوصــية   -٨

ينبغــي تالفــي الرســائل غيــر المالئمــة. وُيمكــن إيصــال الرســائل الخاصــة بالمنتجــات التجاريــة بأشــكال متعــددة، مــن 
خــالل اإلعالنــات والتــرويج والرعايــة، بمــا فــي ذلــك الكتّيبــات والمعلومــات التــي تَُبــث عــن طريــق اإلنترنــت وبطاقــات 

  العبوات. وعلى وجه التحديد، ينبغي للرسائل دائمًا:وسم 
  

  أن تتضـــمن ملحوظـــة عـــن أهميـــة االقتصـــار حصـــرًا علـــى الرضـــاعة الطبيعيـــة خـــالل األشـــهر الســـتة
 األولى ومواصلة الرضاعة الطبيعية حتى سنتين وبعد ذلك؛

 أشـــهر) وأن  أن تـــذكر الســـن المناســـبة لبـــدء التغذيـــة بـــالمنتج (والتـــي ال يجـــب أن تكـــون أقـــل مـــن ســـتة
 ستة أشهر تقريبًا؛ سنتتضمن ملحوظة عن أهمية عدم استخدام التغذية التكميلية قبل 

  أن تكــون ســهلة الفهــم لآلبــاء وســائر مقــدمي الرعايــة، مــع بيــان المعلومــات علــى بطاقــة الوســم بشــكل
  واضح وسهل القراءة. 

  
  

                                                           
المبـــادئ التوجيهيـــة لتغذيـــة األطفـــال غيـــر المعتمـــدين علـــى الرضـــاعة الطبيعيـــة الـــذين تتـــراوح  منظمـــة الصـــحة العالميـــة.   ١

   .٢٠٠٥شهرًا.  ٢٤أشهر و ٦أعمارهم بين 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/  ني/ تشـــــــرين الثـــــــا ٢٥(تــــــم االطـــــــالع فــــــي

  ).٢٠١٥نوفمبر 
 .٢٠٠٣جنيــف.  ،وصــغار األطفــال الرّضــعانظــر منظمــة الصــحة العالمية:اليونيســيف. االســتراتيجية العالميــة لتغذيــة    ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42590/1/9241562218.pdf?ua=1&ua=1  تشــــرين الثــــاني/  ٢٥(تــــم االطــــالع فــــي
  ). ٢٠١٥نوفمبر 

-CAC/GL-8األكبـــر ســـنا وصـــغار األطفـــال التكميليـــة المصـــّنعة ( الرّضـــعدســـتور الغـــذائي التوجيهيـــة ألغذيـــة مبـــادئ ال    ٣
وصــــــــــغار األطفـــــــــــال المجهـــــــــــزة  الرّضـــــــــــع)؛ ومعـــــــــــايير الدســــــــــتور الغـــــــــــذائي ألغذيــــــــــة ٢٠١٣، ُنقحــــــــــت فـــــــــــي عــــــــــام 1991
ـــة )؛ ومعـــايير الدســـتور الغـــذائي أل٢٠٠٦، ُنقحـــت فـــي عـــام Codex/STAN 074-1981( الحبـــوب مـــن ـــة  الرّضـــعغذي المعّلب

)CODEX STAN 73-1981الرّضـــعوقائمـــة الدســـتور الغـــذائي االستشـــارية بمكّونـــات الفيتامينـــات لالســـتخدام فـــي أغذيـــة  )؛ 
  ).٢٠٠٩، نقحت في عام CAC/GL 10-1979واألطفال (
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  وال ينبغي للرسائل:   -٩
  

 تتضـــــمن أي صـــــورة أو نـــــص أو عـــــرض آخـــــر ُيمكـــــن أن يـــــوحي بإعطـــــاء المنـــــتج للرّضـــــع دون  أن
 أشهر (بما في ذلك اإلشارة إلى المعالم الرئيسية والمراحل وصور الزجاجات أو الحلمات)؛ ٦ سن

 تتضمن أي صورة أو نص أو عرض آخر يرجح له أن ُيحـبط الرضـاعة الطبيعيـة أو ُيثنـي عنهـا،  أن
 أو َيعقد مقارنة مع لبن األم، أو يوحي بأن المنتج يكاد يكون مماثًال للبن األم أو أفضل منه؛

 ذيـــة التـــي ُتعطـــى غأن توصـــي بإعطـــاء المنـــتج للرضـــيع فـــي زجاجـــة أو تـــروج علـــى أي نحـــو آخـــر للت
 جات؛بالزجا

  أن تنطــوي علــى تأييــد، أو علــى أي شــيء ُيمكــن أن ُيعتبــر تأييــدًا، مــن هيئــة مهنيــة أو غيرهــا، إالَّ إذا
  كان ذلك قد اعُتمد تحديدًا من السلطات التنظيمية الوطنية أو الدولية. 

  
. ال ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تـــرويج عرضـــي لبـــدائل لـــبن األم بشـــكل غيـــر مباشـــر عـــن طريـــق ٥التوصـــية   -١٠
  وصغار األطفال. الرّضعترويج ألغذية ال
  

  يتعّين أن يكون تصميم العبوة ووسمها والمواد المسـتخدمة لتـرويج األغذيـة التكميليـة مختلفـة عـن تلـك
المســـتخدمة لبـــدائل لـــبن األم بحيـــث ال ُيمكـــن اســـتخدامها بطريقـــة تـــرّوج أيضـــًا لبـــدائل لـــبن األم (علـــى 

ة وتصاميم وأسماء وشعارات وأشياء جالبة للحظ مختلفة سبيل المثال، ينبغي استخدام مخططات ملون
 عن اسم الشركة وشعارها).

  ع ّضــينبغــي للشــركات التــي تســّوق بــدائل لــبن األم أن تمتنــع عــن تــرويج منتجاتهــا الغذائيــة األخــرى للر
وصغار األطفال بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة عـن طريـق إقامـة عالقـات مـع اآلبـاء وسـائر مقـدمي 

ـــال، مـــن خـــالل نـــوادي  الرعايـــة ومجموعـــات وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي  الرّضـــع(علـــى ســـبيل المث
  وفصول رعاية األطفال والمسابقات).

  
وصـغار األطفـال أن تتجنـب إحـداث تضـارب فـي  الرّضـع. ينبغي للشركات التي تسّوق أغذيـة ٦التوصية   -١١

ينبغـي للعـاملين الصـحيين والـنظم الصـحية ورابطـات  المصالح في المرافق الصحية وخالل النظم الصحية. وبالمثل
المهنيــين الصــحيين والمنظمــات غيــر الحكوميــة تجنــب مثــل هــذا التضــارب فــي المصــالح. وينبغــي لهــذه الشــركات 

  ممثيلها االمتناع عّما يلي:  أو
  

  ل أو صغار األطفال من خال الرّضعتقديم منتجات مجانية أو عّينات أو أغذية مخفضة الثمن ألسر
  العاملين الصحيين أو المرافق الصحية، إالَّ:

  في حاالت الطوارئ وفقًا للتشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية؛  -
فـي البــرامج الصـحية المصــرح بهـا رســميًا. وال ينبغــي للمنتجـات الموزَّعــة فـي هــذه البــرامج أن   -

  ُتظهر األسماء التجارية للشركات؛
 للمرافق الصحية أو توزيعها عليها؛  التبرع بمعدات أو خدمات 

 إعطاء هدايا أو حوافز لموظفي الرعاية الصحية؛ 
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 استخدام المرافق الصحية الستضافة أحداث أو مسابقات أو حمالت؛ 

 إعطاء أي هدايا أو قسائم لآلباء ومقدمي الرعاية واألسر؛ 

  الرّضـــععايـــة بشـــأن تغذيـــة تـــوفير التثقيـــف بطريقـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة لآلبـــاء وســـائر مقـــدمي الر 
 وصغار األطفال في المرافق الصحية؛

 .توفير أي معلومات للعاملين الصحيين باستثناء المعلومات العلمية والوقائعية 

  الصحيين واجتماعات علمية لمهنيينلعقد اجتماعات للجهات الراعية  
  

الصحيين والمنظمات غير الحكوميـة  وبالمثل ينبغي للعاملين الصحيين والنظم الصحية ورابطات المهنيين  -١٢
  االمتناع عّما يلي:

  
  أو صــــــغار األطفــــــال مــــــن  للرّضــــــعقبـــــول منتجــــــات مجانيــــــة أو عّينــــــات أو أغذيــــــة مخفضــــــة الــــــثمن

  إالَّ:  الشركات،
  في حاالت الطوارئ وفقًا للتشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية؛  -
ينبغــي للمنتجـات الموزَّعــة فـي هــذه البــرامج أن  فـي البــرامج الصـحية المصــرح بهـا رســميًا. وال  -

  ُتظهر األسماء التجارية للشركات؛ 
  ع وصغار األطفال؛ ضّ قبول معدات أو خدمات من شركات تسوِّق أغذية للر 

 قبول هدايا أو حوافز من هذه الشركات؛ 

 السماح باستخدام المرافق الصحية من أجل أحداث أو مسابقات أو حمالت تجارية؛ 

 ع وصـــغار األطفـــال بتوزيـــع أي هـــدايا أو قســـائم لآلبـــاء ّضـــللشـــركات التـــي تســـوِّق أغذيـــة للر  الســـماح
 ومقدمي الرعاية واألسر من خالل المرافق الصحية؛

  الســماح لهــذه الشــركات بتــوفير التثقيــف بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي المرافــق الصــحية لآلبــاء
 وسائر مقدمي الرعاية؛

 الصحيين واالجتماعات العلمية. لمهنيينارعاية اجتماعات السماح لهذه الشركات ب  
  

منظمـة بشـأن تسـويق األطعمـة والمشـروبات غيـر الكحوليـة المجموعـة توصـيات ينبغـي تنفيـذ  .٧التوصية   -١٣
وصــغار األطفــال  الرّضــعمــع إيــالء عنايــة خاصــة لضــمان أن الســياقات التــي يجتمــع فيهــا  ،الً كــام اً تنفيــذ ١لألطفــال

يع أشكال التسويق لألغذية الغنية بالدهون المشبعة والـدهون المتحولـة والسـكريات الحـرة والملـح. وفـي خالية من جم
وصغار األطفال مقصودين بها تحديدًا، فإنهم مع ذلك قد  الرّضعحين أن األغذية التي تسوَّق لألطفال قد ال يكون 

وصـغار األطفـال لألغذيـة  الرّضـعيستهلكونها. وينبغي تنفيذ مجموعة متنوعة من االستراتيجيات للحد من استهالك 
  غير المالئمة لهم. 

  
=     =     =  

                                                           
. منظمة الصـحة توصيات بشأن تسويق األطعمة والمشروبات غير الكحولية لألطفال مجموعةمنظمة الصحة العالمية.    ١

  .٢٠١٠العالمية. 


