
  ١تنقيح  ٤أ/ مؤتمر//٧١ج  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون    
  ٢٠١٨ أيار/ مايو ٢٦  من جدول األعمال ٦-١٢البند 

A71/A/CONF./4 Rev.1 
 

  
  
  

  لرّضع وصغار األطفالتغذية ا
  
  

  وكينيا والمكسيكوغانا وجورجيا بوتسوانا وكندا وغامبيا مشروع قرار مقترح من 
  ونيبال وباكستان وبنما واالتحاد الروسي وناميبيا مبيق اوموز 

  وزامبياوتايلند وسري النكا والسنغال وسيراليون 
  
  

 جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون، 
 

 ١بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ التقريرين المتعلقينبعد النظر في   من الديباجة) ١الفقرة (  
 

 )١٩٨١( ٢٢-٣٤ج ص عو) ١٩٨٠( ٣٢-٣٣ج ص عات وٕاذ تشــير إلى القرار   الفقرة ٢ من الديباجة)(  
 )١٩٨٨( ١١-٤١ج ص عو )١٩٨٦( ٢٨-٣٩ج ص عو )١٩٨٤( ٣٠-٣٧ج ص عو )١٩٨٢( ٢٦-٣٥ج ص عو
 )١٩٩٤( ٥-٤٧ع ج صو )١٩٩٣( ٧-٤٦ع ص جو )١٩٩٢( ٣٤-٤٥ع ج صو )١٩٩٠( ٣-٤٣ع ص  جو
 )٢٠٠٥( ٣٢-٥٨ع ج صو )٢٠٠٢( ٢٥-٥٥ج ص عو )٢٠٠١( ٢-٥٤ع ج صو )١٩٩٦( ١٥-٤٩ع  ص  جو
 )٢٠١٢( ٦-٦٥ع ج صو )٢٠١٠( ٢٣-٦٣ع ج صو )٢٠٠٨( ٢٠-٦١ع ج صو )٢٠٠٦( ٢١-٥٩ع ص  جو
تغذية الرّضع وصغار األطفال وممارسات التغذية المالئمة والمسائل ذات الصلة، بشأن  )٢٠١٦( ٩-٦٩ع  ص  جو
) الصــــــــــــــادر ٢٠١٥( ٧٠/١وٕالى القرار  )٢٠١٦( ٨-٦٩ج ص عو) ٢٠١٥( ١٩-٦٨ج ص عكذلك إلى القرارين و 

 ة؛عن الجمعية العامة لألمم المتحد
 

تدامة لعام تؤكد مجّددًا االلتزام وٕاذ   من الديباجة) ٣(الفقرة    ، ٢٠٣٠المقطوع في خطة التنمية المســــــــــــــ
  ؛٢٠٣٠فيه إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام  بما
  

االلتزام المقطوع بشــأن بلوغ الغايات وتنفيذ خطط العمل الدولية ذات ب تذكروٕاذ   من الديباجة) ٤(الفقرة   
ع وصـــــــغار  ٢٠٢٥الصـــــــلة، بما فيها الغايات العالمية التي وضـــــــعتها المنظمة لعام  بشـــــــأن تغذية األمهات والرضـــــــّ

-٢٠١٣  األطفال وخطة العمل العالمية الصـــادرة عن المنظمة بشـــأن الوقاية من األمراض غير الســـارية ومكافحتها
  وٕاعالن روما بشأن التغذية الناشئ عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية؛ ٢٠٢٠

  
أيضًا أن الرضاعة الطبيعية ال غنى عنها من أجل بقاء الطفل وٕاذ تؤكد مجّددًا   من الديباجة) ٥(الفقرة   

  على قيد الحياة وتغذيته ونمائه وصون صحة أمه؛
  

وٕاذ تؤكد على أن حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها تسهم جوهريًا في   من الديباجة) ٦(الفقرة   
وأنها عنصــــر أســــاســــي من عناصــــر الرعاية الصــــحية تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة المتعلقة بالتغذية والصــــحة، 

  الجيدة؛
                                                      

 .٧١/٢٣وج ٧١/٢٢تان جالوثيق   ١
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ن تزويد الرّضع وصغار األطفال بما يلزم من دعم مشفوع بالبّينات وٕاذ تسّلم بأ  من الديباجة) ٧(الفقرة   
ومناسب التوقيت في مجال تغذيتهم أثناء الطوارئ ينقذ أرواحهم ويحميهم في مجال التغذية ويصون صحتهم ويعّزز 

  عود بالفائدة على األمهات واألسر؛نماءهم وي
  

ع دون   من الديباجة) ٨(الفقرة    وٕاذ تعرب عن انشـــــغالها إزاء وجود رضـــــيعين من أصـــــل كل ثالثة رضـــــّ
ع الذي ُيحرص على إرضــاعهم  ٦ســن  أشــهر ال ُيحرص على إرضــاعهما رضــاعة طبيعية حصــرًا؛ وأن عدد الرضــّ

الدخل هو أقل من رضيع واحد من أصل كل خمسة رّضع؛ وأن عدد شهرًا بالبلدان المرتفعة  ١٢بهذه الطريقة لمدة 
األطفال الذين ُيحرص على إرضـــاعهم رضـــاعة طبيعية بأي شـــكل كان بالبلدان المنخفضـــة الدخل وتلك المتوســـطة 

  أشهر وعامين؛ ٦الدخل مقصور على طفلين اثنين فقط من أصل كل ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 
  

وٕاذ تقّر بأن بلوغ الغاية العالمية التي حّددتها المنظمة بشـــــــــــــــأن إحداث زيادة   يباجة)من الد ٩(الفقرة   
أشــــهر مّمن ُيحرص على إرضــــاعهم رضــــاعة  ٦٪ على األقل في نســــبة الرضــــع الذين تقل أعمارهم عن ٥٠قدرها 

الت ســـــــياســـــــية تســـــــتلزم توفير موارد تقنية ومالية مســـــــتدامة وكافية، وتنفيذ تدخ ٢٠٢٥طبيعية حصـــــــرًا بحلول عام 
وتنظيمية داعمة ووقائية، فضــًال عن إبداء اإلرادة الســياســية الالزمة لفعل ذلك، وأن بلوغها يلزم أن يشــّكل جزءًا من 

  الجهود المبذولة على نطاق أوسع لتعزيز النظم الصحية؛
  

ج العمل وٕاذ ترّحب بإدراج مســــألة دعم الرضــــاعة الطبيعية الحصــــرية في برنام  من الديباجة) ١٠(الفقرة   
  ؛٢٠٢٣-٢٠١٩العام الثالث عشر، 

  
وٕاذ ترّحب باألســـبوع العالمي للرضـــاعة الطبيعية الذي ُيحتفل به ســـنويًا بوصــفه   من الديباجة) ١١(الفقرة   

  ١طالع الناس على أهمية الرضاعة الطبيعية والدعوة إلى حمايتها وتعزيزها ودعمها؛الفرصة 
  

وٕاذ تسّلم أيضًا باستمرار المنظمة في تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة   من الديباجة) ١٢(الفقرة 
  ،برامج التغذيةسيما في سياق والغير الدول 

 
وفقًا للسياق الوطني السائد فيها وااللتزامات الدولية المقطوعة  ٢،٣،٤الدول األعضاء تحث   منطوقالمن  ١الفقرة 

 :على القيام بما يلي
 

االســــــــتثمارات الُموّظفة في مجال وضــــــــع القوانين والســــــــياســــــــات والبرامج الرامية إلى حماية زيادة   )١(
 دعم، وتنفيذ تلك القوانين والســـــياســـــات والبرامج ورصـــــدهاالو الشـــــامل للتثقيف الرضـــــاعة الطبيعية وتعزيزها 

  اتباع نهج متعددة القطاعات وٕاذكاء الوعي؛منها  بوسائل ،وتقييمها
  

ع، بوســـائل منها تعزيز دمج الخطوات العشـــر   )٢( إعادة تنشـــيط مبادرة المســـتشـــفيات الصـــديقة للرضـــّ
الرامية إلى تكليل ممارســــــــة الرضــــــــاعة الطبيعية بالنجاح دمجًا كامًال في الجهود والبرامج الرامية المراجعة 

  إلى تحسين نوعية رعاية صحة األم والمولود والطفل؛
  

                                                      
١   http://worldbreastfeedingweek.org/ ،٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١االطالع في  تم. 

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ٢

 عقب مراعاة السياق السائد في الدول االتحادية.   ٣

 وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال.بإمكان الدول األعضاء أن تّتخذ إجراءات أخرى بشأن    ٤
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يــات الوطنيــة الالزمــة لتطبيق التــدابير الراميــة إلى تنفيــذ المــدونــة الــدوليــة لاآلتنفيــذ و/ أو تعزيز   )٣(
  تطبيقًا فعاًال؛نات وسائر توصيات المنظمة المسندة بالبيّ لقواعد تسويق بدائل لبن األم 

  
تعزيز التغـذية التكميليـة الُمقـّدمة بمقـادير كافيـة وفي الوقت المنـاســـــــــــــــب وفقـًا للمبـادئ التوجيهية   )٤(

فضـــــــًال عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتغذية  ١بالتغذية التكميلية لألطفال الُمرضـــــــعين طبيعيًا، المتعلقة
  ٢شهرًا؛ ٢٤أشهر و ٦التكميلية لألطفال غير الُمرضعين طبيعيًا مّمن تتراوح أعمارهم بين 

  
لتنفيذ التوصـــيات مواصـــلة اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير تصـــّب في مصـــلحة الصـــحة العمومية   )٥(

  من أجل وضع حد للترويج غير المالئم ألغذية الرّضع وصغار األطفال؛
  
اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير تكفل اتباع ممارســات مناســبة ومشــفوعة بالبّينات في مجال تغذية   )٦(

ع وصــغار األطفال أثناء الطوارئ، بوســائل منها وضــع خطط بشــأن التأهب لمواجهة الطوارئ و  بناء الرضــّ
  قدرات العاملين أثناء حاالت الطوارئ، وتنسيق العمليات المشتركة بين القطاعات؛

  
  ؛ةمة لتعزيز الرضاعة الطبيعيوسيلة قيّ بوصفه  ٣االحتفال باألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية  )٧(

  
 المدير العام ما يلي: تطلب من  منطوقالمن  ٢الفقرة 

 الموارد فيهــا بمــا ،الموارد تعبئــة في األعضـــــــــــــــاء الــدول إلى الطلــب، عنــد ،التقني الــدعم يقــدم أن )١(
 حاالت في ســـــــيماوال األطفال، وصـــــــغار علرضـــــــّ ا تغذية لدعم المنظمة توصـــــــيات وتنفيذ والرصـــــــد ،المالية

 المســـــــندة التوصـــــــيات تحديث ويواصـــــــل التنفيذ هذا من المكتســـــــبة الوطنية الخبرات ويســـــــتعرض الطوارئ،
  ؛وتقديمها ناتبالبيّ 

  
لوضــــــع القوانين والســــــياســــــات أن يقدم الدعم التقني، عند الطلب، إلى الدول األعضــــــاء   مكررًا) ١(

 ع وصغار األطفال واستعراضها وتنفيذها؛والبرامج الوطنية الرامية إلى دعم تغذية الرضّ 
 
الالزمة المراجعة أن يواصــــل اســــتحداث أدوات للتدريب والرصــــد والدعوة بشــــأن الخطوات العشــــر   )٢(

عإلنجاح الرضــــاعة الطبيعية ومبادرة المســــتشــــفيات الصــــديقة  ، من أجل تقديم الدعم في التنفيذ إلى للرضــــّ
 الدول األعضاء؛

 
الوســــيطة لمؤشــــرات تغذية  الرئيســــية أن يدعم الدول األعضــــاء في تحديد غايات التغذية والمعالم  )٣(

الزمني المحدد لتنفيذ إطار العمل، والوثيقة  شـــــى مع اإلطارااألمهات والرضـــــع وصـــــغار األطفال، بما يتم
الختامية الصـــــــادرة عن المؤتمر الدولي الثاني لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة العالمية بشـــــــأن 

 التنميــةواإلطــار الزمني ألهــداف  )٢٠١٦-٢٠٢٥( التغــذيــة وعقــد األمم المتحــدة للعمــل من أجــل التغــذيــة
 ؛)٢٠١٥-٢٠٣٠( المستدامة

                                                      
١                Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Washington (DC): 

PAHO; 2003 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/a85622/en/, accessed 21 May 2018).   

٢             Guiding principles for feeding non-breastfed children 6-24 months of age. Geneva: World 
Health Organization; 2005 
(http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241593431/en/, accessed 18 May 2018).  

٣   http://worldbreastfeedingweek.org/ ٢٠١٨أيار/ مايو  ٢١، تم االطالع في. 
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في تقييم الســــــياســــــات  ، عند الطلب،لدول األعضــــــاءإلى ايواصــــــل تقديم الدعم التقني الكافي أن   )٤(
 ؛هاوتحليل الجيدة في ذلك جمع البيانات بماوالتدابير األخرى، ، الوطنية والبرامج

 
ع أن يســتحدث أدوات للتدريب والرصــد والدعوة والتأهب لتنفيذ اإلرشــاد العملي بشــأن تغذية الرضّــ   )٥(

األطفال في حاالت الطوارئ ودعم الدول األعضــــــــــــاء الســــــــــــتعراض الخبرات في مجال تكييفها وصــــــــــــغار 
 وتنفيذها ورصدها؛

 
، عن طريق المجلس ٢٠٢٠ إلى جمعية الصــحة العالمية الثالثة والســبعين في عام أن يقدم تقريراً   )٦(

 .٩-٦٩ص ع  جطلوبة في القرار عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وفي الوفاء بالتقارير الم التنفيذي،
  
  

=     =     = 


