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 )WBW2020#( 2020 يسلط أسبوع الرضاعة الطبيعية
الضوء على ارتباط الرضاعة الطبيعية بصحة الكوكب. نقدم 

إطار لفهم هذه الرابطة ونعرض بعض التحديات في إيجاز كما 
نقدم بعض الحلول الممكنة.

دعم الرضاعة الطبيعية 
لكوكب أكثر صحة

نحن بحاجة إلى االعتراف بأن “كوكبنا يشتعل” وأن الجيل القادم 
يتطلب منا التحرك بسرعة لتقليل آثار الكربون في كل مجال من 

مجاالت الحياة... تعتبر الرضاعة الطبيعية جزًءا من لعبة التركيب 
هذه، وهناك حاجة إلى استثمار عاجل في جميع أنحاء القطاع.

جوفي ووبستر وشينكر. )2019(1 

إعالم 
الناس عن الروابط بين الرضاعة 

الطبيعية والبيئة / تغير المناخ

االرتكاز  االنخراط  تحفيز 
االرتكاز على الرضاعة الطبيعية 

كقرار ذكي للمناخ
االنخراط في العمل مع األفراد 

والمنظمات لتأثير أكبر
تحفيز العمل على تحسين صحة 

الكوكب والناس من خالل 
الرضاعة الطبيعية
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الهيكل التنظيمي المحتوى الثقافي االجتماعي والمحتوى السوقي

األفراد

النُظم

مفهوم صحة الكوكب ُعِرَف كونه صحة الحضارة اإلنسانية وحالة األنظمة 
الطبيعية التي تعتمد عليها2. تتطلب الطبيعة المترابطة بين الناس وكوكب األرض 

أن نجد حلواًل مستدامة تفيد كالهما.

الرضاعة الطبيعية وصحة الكوكب

التنمية المستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس باألجيال القادمة. 
الرضاعة الطبيعية هي مفتاح لجميع أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة3.

أهمية الغذاء والتغذية

يعتبر تغير المناخ والتدهور البيئي من أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه عالمنا 
اليوم. انبعاثات الغازات الدفيئة - ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيترات والميثان 

وغيرها بسبب النشاط البشري - أدت إلى زيادة درجات الحرارة للكوكب بأكثر 
من 1درجة مئوية منذ عهد ما قبل الصناعة4. ومن المثير لالهتمام، أن انبعاثات 

الغازات الدفيئة قد انخفضت بسبب تأثير استجاباتنا لتحدي آخر طرأ مؤخرا، وهو 
جائحة كوفيد19- الحالية. يمكن تعلم دروس عدة من ذلك، وتطبيقها على تحدي 

تغيرات المناخ. التدهور البيئي الناتج عن الملوثات في الهواء أو الماء أو إمدادات 
الغذاء، واإلفراط في استخدام الموارد الشحيحة، وتفاقم النفايات وتدمير البيئات 

الطبيعية غالبًا ما ينتج عن النشاط البشري5. أنظمة إنتاج الغذاء وأنماط االستهالك 
سببين مهمين في تغير المناخ والتدهور البيئي6. علمتنا جائحة كوفيد19- أننا جميعًا 

متأثرون ويتطلب األمر استجابة مجتمعية فورية ومنسقة. يمكننا جميعًا فعل شيء 
لتقليل البصمة الكربونية7 و آثارها البيئية8 بدءاً من كيفية تغذية أطفالنا. االطوارىء 

الصحية المستمرة كجائحة كوفيد19- تشكل تحديا يؤثر ايضا على تغذية الرضع.

توصية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن الممارسات المثلى 
لتغذية الرضع وصغار األطفال

● البدء المبكر في الرضاعة الطبيعية خالل ساعة واحدة من الوالدة

● االقتصار على الرضاعة الطبيعية لألشهر الستة األولى من الحياة

● استمرار الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين أو أكثر، مع إدخال 
األطعمة الكافية

االستثمار في دعم الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية أحد أفضل االستثمارات لتجنب الوفيات بين الرضع وتحسين 
الصحة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية لألفراد والدول. إن إيجاد وتمكين بيئة 

مواتية ألنماط تغذية الرضع وصغار األطفال المثالية أمر حتمي مجتمعي.

وعليه، ما هو المطلوب إليجاد بيئة تمكينية وتحسين ممارسات الرضاعة 
الطبيعية؟ حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية كلها استراتيجيات هامة على 

مستوى الهيكل والنظم و األفراد )أنظر الشكل البياني أدناه(. إن تنسيق إجراءات 
التغذية المثلى للرضع خالل األوقات العادية وفي حاالت الطوارئ ضروري 

لضمان تلبية االحتياجات الغذائية لجميع األطفال.

دعم الرضاعة الطبيعية له تأثيرقصير وطويل األمد على صحة كوكب األرض. 
إنها ضرورة ملحة ويجب علينا تكثيف المحادثات، والدعوة إلى مزيد من البحوث 

القوية وإشراك جميع القطاعات ذات الصلة التخاذ اإلجراءات الالزمة. كما أن 
أزمة كوفيد19- واالستجابة لها ملحة، هناك ايضا حاجة مستمرة لحشد التأييد 

للرضاعة الطبيعية كتدخل صحة عامة ينقذ األرواح ويمنع العدوى واألمراض 
بين السكان بشكل عام. انه واجبنا كسكان العالم أن نكون فعّالين.

WBW2020# أسبوع الرضاعة الطبيعية مهم اآلن أكثر من أي وقت مضى!

المحددات

النظم الصحية 
والخدمات  مكان العمل  األسرة والمجتمع

والتوظيف

األم والرضيع العالقة بين األم والرضيع

البدء المبكر  الرضاعة الطبيعية 
الحصرية

استمرار الرضاعة 
الطبيعية

التدخالت

التعبئة المجتمعية ووسائل اإلعالم

+ 

 التشريعات والسياسات والتمويل 
والمراقبة واإلنفاذ

+ 

 المشاورة والدعم وإدارة الرضاعة

ِمن “لماذا نستثمر وما هي متطلبات تحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية؟” بقلم المؤلف رولنز وآخرون. )2016(.

يمكن أن تبدو الرضاعة الطبيعية كجندي غير متوقع في الحرب ضد تغير المناخ و لكنها يمكن أن تساهم في تغيير لوحة النتائج.

دكتور تارو جيندال ، 2020 
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التحديات

صحة كوكب األرض تحتاج إلى 
عمل مستدام

بمرور الوقت، سيكون حجم تأثير البشر على الطبيعة ضخًما. إن استنفاذ 
الموارد الطبيعية وتدميرها وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة الرئيسية، في أعلى 

مستوياتها على األقل في الـ 000 800 سنة الماضية9. نحن بحاجة إلى حماية 
كوكبنا وصحتنا من خالل: )i( االستخدام المسئول للموارد مثل األرض والمياه 
ومصادر الطاقة، )ii( الحفاظ على التنوع البيولوجي و )iii( االستهالك بعناية. 

تقدم العديد من أهداف التنمية المستدامة10 توجيهات إلجراءات محددة لمحاربة 
التدهور البيئي و أزمة المناخ. الرضاعة الطبيعية مرتبطة بكل أهداف التنمية 

المستدامة تلك وهي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة11. 

االتجاهات الحديثة في مجال الصحة 
والتغذية العالمية

على الرغم من حدوث العديد من التطورات في مجال الصحة العالمية في 
العقود القليلة الماضية، إال أن هناك العديد من التحديات الناشئة، على سبيل 

المثال، الكوارث الطبيعية وتفشي األمراض المعدية مثل وباء كوفيد19- الحالي 
باإلضافة إلى عدم توفر النظم الصحية الكافية. يواجه عدد من البلدان العبء 

المزدوج لنقص الغذاء واإلفراط في تناول الطعام. كما تتزايد األمراض المزمنة 
الغير معدية. انعدام األمن الغذائي يؤثر علي الماليين من البشر وخاصة في 

مناطق الصراعات وأماكن حدوث الكوارث. إن نظامنا الغذائي وأنماط استهالك 
الغذاء هي العوامل األساسية لهذه القضايا. يمكن للرضاعة الطبيعية المساهمة 
في الصحة طويلة و قصيرة األجل، والتغذية الجيدة واألمن الغذائي في حاالت 
الطوارئ والحاالت الطبيعية. إن حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية قبل 

وخالل وبعد حاالت الطوارئ يمكن أن يفرض تحديات إضافية يجب علينا 
جميعنا تخطيها.

اآلثار الصحية اإليجابية للرضاعة الطبيعية المثلى على مدى الحياة

للنساء / للوالدين: تساعد في المباعدة بين الوالدات وتساهم في تقليل   ●
خطر اإلصابة بسرطان الثدي والمبيض وتقلل من مخاطر ارتفاع 

ضغط الدم

لألطفال: تقاوم األمراض المعدية، تقلل من حدوث وشدة اإلسهال،   ●
وتقلل من التهابات الجهاز التنفسي والتهاب األذن الوسطى الحاد، 

وتمنع تسوس األسنان وسوء إطباق الفكين، وتزيد من الذكاء

النُظم الغذائية المستدامة تتضمن 
الرضاعة الطبيعية

إنتاج الغذاء مسؤول عن %26 من انبعاثات الغازات الدفيئة. و يساهم أيضا 
في %32 من معدل حموضة التربة عالميا و%78 من ازدياد المعادن في 
المسطحات المائية12. وممارساتنا الحالية في إنتاج واستهالك الغذاء تسبب 
تدهوراً في النظام البيئي لألراضي وللمياه، كما تساهم في تغير المناخ. كل 
خطوة تتخذ عبر دورة حياتنا لتخفيف تدهور البيئة واألزمة المناخية تؤخذ 

بعين االعتبار. حليب األم يعدّ الغذاء األول الذي نستهلكه وجزءاً هاّماً من نظام 
استدامة الغذاء. من ناحية أخرى، الرضاعة باستخدام بدائل حليب األم تساهم في 
المشكلة وتعدّ ظاهرة متنامية. نحتاج لفهم أفضل لتأثير طرق الرضاعة المختلفة 

على الصحة العامة في كلتا الحالتين العادية والطارئة.

مواضيع طرق رضاعة الطفل

الرضاعة باستخدام بدائل حليب األم المصنّعة تؤثرعلى البيئة والمناخ بسبب 
طرق إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها وتحضيرها. ومن جهة أخرى، يتطلب إنتاج 
حليب األم فقط الطعام اإلضافي الذي تحتاج األم لتناوله، وبالتالي يتم استخدام 
موارد طبيعية أقل وال تنتج أي نفايات تقريباً. زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية 
المثلى يمكن أن تمنع حدوث أكثر من 823000 حالة وفاة أطفال و20000 
حالة وفاة لألمهات كل عام. عدم اعتماد الرضاعة الطبيعية يرتبط بانخفاض 

 .13 معدالت الذكاء وينتج عنه خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 302$ مليار سنوياً

تقدم بطيء في تحسين 
الرضاعة الطبيعية

حوالي %40 فقط من جميع األطفال المولودين سنوياً يرضعون طبيعياً بشكل 
حصري حتى عمر الستة أشهر ويستمر فقط %45 بالرضاعة الطبيعية حتى 

عمر السنتين14. هناك غالباً نقص في دعم الرضاعة الطبيعية، سواء في النظام 
الصحي أو أماكن العمل أو المجتمع. على سبيل المثال، عدم وجود إجازة 

األمومة/األبوة ودعم مكان العمل يؤدي إلى جعل الرضاعة الطبيعية المثالية 
أكثر صعوبة. في حاالت الطوارئ، قد تتعرض ممارسات الرضاعة الطبيعية 

للمشاكل، وألولئك األطفال المحتاجين للبدائل، قد ال يتوفر لهم حليب طبيعي 
متبرع به بسهولة، وقد تتعطل غالباً سلسلة امدادات بدائل حليب األم. في عام 
2019، بلغت قيمة السوق اإلجمالية لتركيبة الرضع حوالي 71 مليار دوالر 

أميركي15 ومع نمو كبير في المبيعات بشكل خاص في الدول ذات الدخل 
المتوسط والمنخفض. باإلضافة إلى تركيبة حليب الرضع، توجد سوق متنامية 
لتركيبات حليب المتابعة وحليب األطفال الصغار، والتي تُعتبر غير ضرورية 

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية16. تؤدي ممارسات التسويق الغير أخالقية التي تقوم 
بها شركات بدائل حليب األم إلى االستمرار في تفاقم الوضع. 
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األثار البيئية لبدائل حليب األم

صناعة األلبان وعملية احتباس الكربون

حليب األبقار يعدّ المكّون الرئيسي لمعظم بدائل حليب األم. تطلق عادة مصانع 
األلبان كميات كبيرة من غاز الميثان وغازات دفيئة أخرى. عالوة على ذلك، 

فإن مؤونة العلف أو مناطق الرعي التي تحتاجها الماشية المنتجة لأللبان يمكن 
أن تؤدي إلى التصحر. ويزيد ذلك بدوره كمية ثاني أكسيد الكربون، بسبب عدم 

وجود األشجار للقيام بامتصاصه وتوفير عملية احتباس الكربون لمنع تغير 
المناخ. مؤونة العلف لألبقار المنتجة للحليب تُستمد من الحبوب وفول الصويا 

التي تُزرع مع استخداٍم مكثٍف للمبيدات الحشرية واألسمدة. ويخلف هذا األمر 
تأثيراً بيئياً كبيراً آخر17.

مصادر الطاقة وانبعاثات الكربون

عمليات إنتاج وتغليف وتوزيع وإعداد بدائل حليب األم تتطلب طاقة، كما 
هو الحال مع معظم حاالت إنتاج األغذية. إذا كان مصدر الطاقة هو الوقود 

األحفوري، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تأثير الكربون18. تُشجع اتفاقية باريس حول  
التغير المناخي الحكومات والمصانع للعمل من أجل تخفيف انبعاثات الكربون 

وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتلبية األهداف المناخية العالمية19. ولحسن 
الحظ توجد بعض الجهود الجارية التباع هذه التوصية20. 

النفايات في بيئتنا

تعدّ النفايات عنصراً آخر علينا أخذه بعين االعتبار من حيث تأثيره على البيئة. 
تغذية مليون رضيع ببدائل حليب األم المصنّعة21 لمدة سنتين يتطلب تقريباً ما 

يعادل 150 مليون علبة من الحليب البديل. فمن المحتمل أن تنتهي العلب 
المعدنية، إذا لم يتم إعادة تدويرها، في مواقع طمر النفايات، في حين أن نفايات 

البالستيك واأللمنيوم والورق غالباً ما تنتهي في محيطاتنا.

التأثير البيئي للمياه المستخدمة في بدائل حليب األم

يعود التأثير البيئي للمياه إلى الحجم اإلجمالي للمياه العذبة المستخدمة إلنتاج 
السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد أو المجتمع أو التي تنتجها شركة ما22. 

إنتاج وتحضير بدائل حليب األم يتطلب الماء. وتعتبر المياه العذبة من الموارد 
الطبيعية والنادرة لذا يجب حمايتها. حساب التأثير البيئي للمياه المستخدمة 

إلنتاج منتجات الحليب يعتبر أمراً معقداً العتماده على الموقع الموقع 
الجغرافي،وعلى نظام صناعة األلبان وعلى عوامل أخرى23. ومع ذلك، فإن 
جميع الجهود المبذولة للحفاظ على مصادر مياهنا وإعادة تدويرها وتجديدها 

تعتبر مهمة.

التأثير البيئي للرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهٍر بعد الوالدة تتطلب ما يقارب وسطياً 500 
كيلوكالوري إضافي من السعرات الحرارية من الطاقة يوميا24ً. على الرغم من 

تطلّب الرضاعة الطبيعية لكميٍة إضافيٍة من المياه اعتماداً على عوامل كالطقس 
ومستوى النشاط، إال أنه ال يوجد دليل حول الكمية المطلوبة في حال تجاوز 

تلبية االحتياجات الوظيفية للجسم25. أنواع األغذية المختلفة لها تأثيرات كربون 
متفاوتة، حيث تعتبر األنظمة الغذائية ذات األساس النباتي عموماً أكثر صحة 
لكوكب األرض26. يجب دعم جميع اآلباء واألمهات التخاذ اختيارات تغذوية 

وبيئية صحية خاصة خالل الدورة االنجابية، والتي تتضمن الرضاعة الطبيعية. 
بحسب أنظمتنا الصحية سيختلف تأثير الكربون. إن الرضاعة الطبيعية المباشرة 

وعصر الحليب يدوياً فعاالن لتقليل النفايات والحفاظ على الطاقة وعلى 
المصادر األخرى. وعلى الرغم من أن استخدام المضخة الستخراج حليب 

الثدي يتطلب معدات إضافية، إال أّن معظمها قابٌل إلعادة االستخدام وبالتالي تعدّ 
أفضل للبيئة مقارنة بالرضاعة باستخدام بدائل حليب األم.

مقارنة تأثيرات الكربون

إن الحساب والمقارنة الدقيقة لتأثيرات الكربون لبدائل حليب األم والرضاعة 
الطبيعية تعد مهمة معقدة ولم يتم اجراء سوى عدد قليل من الدراسات في 
هذا المجال. والطريقة األكثر استخداماً هي تقييم دورة الحياة ، والتي تَأخذ 

بعين االعتبار انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون من العمليات التي تتم 
في مصانع انتاج المواد الغذائية وتتضمن العديد من المتغيرات والعوامل 

واالفتراضات. ويُعرض هنا دراستين ركزتا على تأثير الكربون الناتج عن 
بدائل حليب األم والرضاعة الطبيعية:

أشارت دراسة مقاِرنة27 باستخدام بيانات من البرازيل والصين والمملكة   ●
المتحدة والفيتنام إلى أن تأثير الكربون الناتج عن الرضاعة الطبيعية 

)متضمناً الطاقة االضافية المتطلبة لألمهات( كانت أقل بنسبة 43%، 
%53، %40، و %46 على التوالي من تأثير الكربون الناتج عن انتاج 

واستخدام بدائل حليب األم. 

عكست االختالفات بشكل أساسي طرق إنتاج بدائل حليب األم والوجبات   
الغذائية لألمهات المرضعات في البلدان المعنية. كذلك تضمنت طرق 
حساب تأثير الكربون تعقيم الزجاجات في حال توفره ويعد ذلك مهم 

أيًضا. لكن اختلفت النتائج اعتماداً على طريقة حساب االنبعاثات. فعلى 
سبيل المثال، إذا استندت الحسابات إلى نسبة محتوى الدهون والبروتين 

واستبعدت تعقيم الزجاجات، فإن تأثير الكربون الناتج عن بدائل حليب األم 
كان أقل بنسبة %12 إلى %36 من التأثير الناتج عن الرضاعة الطبيعية.

يظهر تقرير حول دراسات الحاالت27 من ستة دول في جنوب آسيا وآسيا   ●
ومنطقة المحيط الهادي مقدار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن 

بيع تركيبات الحليب الصناعي. كشف التقرير أن إنتاج تركيبات الحليب 
الصناعي يعدّ مصدر هام النبعاثات الغازات الدفيئة. االستخدام المتزايد 

لحليب المتابعة وتركيبات حليب صغار األطفال الغير ضرورية، كما تبين 
في دراسات جميع الدول، يثير قلقاً شديداً.
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الحلول
ما الذي يمكنك فعلهالدعم للجميع

أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل 
لصحة كوكب األرض

إن أهداف التنمية المستدامة تتمحور حول الناس، وكوكب األرض، واالزدهار 
والسالم. تعد الرضاعة الطبيعية أحد الحلول المستدامة لصحة كوكب األرض. 
تُوفر التنمية المستدامة إطار عمل مناسب لمواجهة العديد من التحديات الحاليّة 
التي تواجه صحة كوكب األرض29. إن توفير الحياة الكريمة يتضمن القضاء 

على الفقر، والمجاعة وسوء التغذية، وتعزيز الصحة الجيدة باإلضافة الى ضمان 
حق العمل الكريم والمساواة بين الجنسين، والحق في المشاركة والعيش بسالم. 

يقتضي الحصول على بيئة مالئمة للرضاعة الطبيعية عدة إجراءات أساسية: حماية 
األمومة/ األبوة، وتدريب العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجتمع المحلي، 

وتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال )BFHI(، مع إمكانية الوصول إلى 
استشارات الرضاعة الطبيعية باإلضافة الى تنفيذ ومراقبة قرارات المدّونة الدولية 

لتسويق بدائل حليب األم وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة.

موائمة السياسات والتوجيهات الوطنية وتلك الدولية عن الرضاعة الطبيعية   ●
وتغذية الرضع وصغار األطفال مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 

والمبادرات األخرى المتعلقة بالبيئة والمناخ.

ضمان اتخاذ منظور الصحة العامة لتعزيز تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة   ●
لألطفال واستشارات الرضاعة الطبيعية لتشمل كافة الناس بما في ذلك أثناء 

حاالت الطوارئ.

رفع مستوى وعي متخذي القرار للتعرف على مساهمة الرضاعة الطبيعية في   ●
تحقيق األمن الغذائي واالستدامة البيئية.

حشد تأييد السياسات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن   ●
صناعة بدائل حليب األم.

تأكد من أن المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم وقرارات جمعية الصحة   ●
العالمية ذات الصلة يتم تطبيقها بالكامل و مراقبتها. 

سن وتفعيل قوانين اإلجازة العائلية مدفوعة األجر وسياسة الرضاعة الطبيعية   ●
في مواقع العمل بحسب منظمة العمل الدولية )ILO( واتفاقية حماية األمومة - 

رقم C183 على أنها الحد األدنى للمعايير.

الدعم المجتمعي

جميع األمهات / الوالدين لهم الحق في تلقي الدعم من المجتمع لممارسة 
الرضاعة الطبيعية على النحو األمثل. ويمكنهم االستفادة من مختلف أنواع الدعم 

وفقًا لحالتهم الثقافية واالجتماعية. يأتي الدعم من قِبَل عائالتهم، ومجتمعاتهم، ومن 
النظام الصحي ومكان العمل30. تعداستشارات الرضاعة الطبيعية من أنواع الدعم 
المباشر الذي يقدم إلى األمهات/ الوالدين والرّضع، بواسطة المشاورين والعاملين 

في المجال الطبّي ممن تم تدريبهم بشكل خاص لمساعدتهم31،32. وعندما تكون 
استشارات الرضاعة الطبيعية لألمهات/ للوالدين متوفرة ومتاحة، فإن مدة الرضاعة 

الطبيعية وحصريتها تزداد.

قم بحشد التأييد إلى زيادة الدعم المالي، ومراقبة وتنفيذ إجراءات وسياسات   ●
أفضل لتوفير الدعم الذي تحتاجه العائالت في مجال الرضاعة الطبيعية، 

وخاًصة استشارات الرضاعة الطبيعية. 

أطلع المجتمع عن أثر الرضاعة الصناعية على البيئة وذلك باستخدام مختلف   ●
تقنيات وسائل التواصل وعن طريق المؤثرين. 

حفّز الصحافيين واإلعالم إلثارة الرأي العام حول العالقة بين الرضاعة   ●
الطبيعية و التغير البيئي والمناخي. 

تخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ المزيد من األبحاث لدراسة تأثير صناعة بدائل   ●
حليب األم على البيئة والمناخ.

جمع بيانات منهجية حول تأثير سياسات وبرامج تغذية الرضع وصغار األطفال   ●
المختلفة في حاالت الطوارئ.

استشارات الرضاعة الطبيعية أمًرا أساسيًا

يعتبر تقديم استشارات الرضاعة الطبيعية أمراً أساسيًا لزيادة معدالت الرضاعة 
الطبيعية33.  وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن تقديم االستشارات يعد نوعاً من 

أنواع الدعم ولكن ال تتضمن جميع إجراءات الدعم تقديم االستشارات. يعد تقديم 
االستشارات عملية تشاركية بين المشاور واألم/ الوالدين وبالتالي فال يجدر به أن 
يكون إجراًء تنازلياً يُحِدد لألهل ما يجب فعله. إن الهدف من استشارات الرضاعة 
الطبيعية هو تمكين األمهات / الوالدين من ممارسة الرضاعة الطبيعية، بما يناسب 

رغباتهم وظروفهم الشخصية34. ويمكن أن يقدمها استشاريون مختصون أو 
نظرائهم من المشاورين، أو من كالهما35. تتضمن استشارات الرضاعة الطبيعية 
اإلصغاء، والتعاطف، وبناء الثقة و تقديم المعلومات واالقتراحات مع ترك حرية 

اإلختيار لألمهات/ للوالدين لما يناسبهم. وتتضمن أيًضا تقديم المساعدة العملية 
وتوضيح كيفية استيضاع الرضيع ومساعدته على التقام الثدي وكيفية التغلب على 

المشكالت األخرى الشائعة36. 

حشد التأييد لكافة األمهات/ الوالدين ذوي األطفال الصغار للحصول على   ●
استشارات الرضاعة الطبيعية من المؤهلين في المؤسسات الصحية والمجتمعية.

طبّق توجيهات مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال المحدثة لعام 372018 في   ●
جميع المؤسسات الصحية ومن ضمنها المستشفيات الخاصة. 

تخصيص الموارد لمجموعات دعم المجتمع لتكون قادرة على تقديم استشارات   ●
الرضاعة الطبيعية األساسية وغيرها من أشكال الدعم القريب من األمهات/ 

الوالدين.
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ما الذي يمكنك فعلهالدعم للجميع

تقديم الدعم المستمر خالل أول ألف يوم

يجب أن تكون استشارات الرضاعة الطبيعية منظمة ومقررة ضمن جدول زمني 
وبشكٍل مستمر لتكون أكثر فعالية. ينبغي توفير جلسات بمواعيد مقررة للتواصل مع 
األمهات/ الوالدين خالل فترتي الحمل وما بعد الوالدة38. يجب أن يتم التواصل على 

فترات متكررة خالل األشهر األولى، بمعدل اجمالي ست زيارات على األقل مع 
االستمرار في تقديم الدعم إلى أن يبلغ الطفل العامين من عمره.

حشد التأييد الستمرار استشارات الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل وما بعد الوالدة   ●
لضمان استدامة الرضاعة الطبيعية المثلى.

أنشئ سلسلة دعم دافئة لدعم الرضاعة الطبيعية من خالل تحديد األطراف   ●
الرئيسيين وأدوارهم خالل مرحلة األول 1000 يوم وربطهم ببعضهم البعض. 

أشرك اآلباء/الشركاء والعائلة لتقديم الدعم والتشارك في المسؤوليات المنزلية   ●
والعناية باألم والطفل الرضيع أثناء الرضاعة الطبيعية. 

االنضمام لمجموعة دعم األمهات / الوالدين في المجتمع المحلي ومشاركة   ●
اآلخرين خبراتك لتصبح الرضاعة الطبيعية أمرا طبيعيًا في المجتمع.

استحداث أفكاراً إبداعية لنشاطات افتراضية وإلكترونية بهدف إشراك الفئات   ●
.WBW 2020# المستهدفة في أسبوع الرضاعة الطبيعية

بناء المعرفة والمهارات على كافة المستويات

يحتاج مقدمي الدعم األقران وغيرهم تدريبًا تأسيسيًا في مجال تقديم استشارات 
الرضاعة الطبيعية والمهارات العملية الالزمة. كما يحتاج المختصين في الصحة 

وغيرهم من المعنيين الى مهارات تقديم استشارات الرضاعة الطبيعية باالضافة الى 
المهارات السريرية الالزمة لمعالجة المشكالت المحتملة والتغلب عليها. من الضروري 

أيضاً وجود متخصصين من ذوي الخبرة لشغل مناصب مثل معلمين أكاديميين، 
ومدربين، ومديري ومراقبي برامج. بحيث يكون دورهم ضمان بناء القدرات وتطوير 
المهارات على جميع المستويات بشكل فعال، والمحافظة على معايير الرعاية الصحية 
وتحديثها. إن تطوير الكفاءات واستمرارها على جميع المستويات يتطلب استثماًرا له 

مردود فوائدٌ وعوائدٌ اقتصادية39. 

استثمر في البرامج التدريبية المستمرة الموجهة الى مختلف مستويات التخصصات   ●
الطبية، واستشاريي الرضاعة،، والعاملين في مجال طب المجتمع و مقدمي الدعم 

من األقران وغيرهم. 

حشد التأييد إلى توظيف الحاصلين على تدريب ومهارات مناسبة في مختلف   ●
المستويات: من مقدمي الدعم األقران، والمختصين في مجال الصحة، واستشاريي 

الرضاعة والمتخصصين المرجعيين.

قم بتعزيز ورفع مستوى أدوات وبرامج التدريب على الرضاعة الطبيعية المتوفرة   ●
بما يشمل وسائل التعليم الرقمية واإللكترونية عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى التعليم 

السريري الذي يتم وجها لوجه وغيره من أساليب التعليم العملي. 

أشرك أطفال المدارس، والطالب، والشباب   ومؤثري وسائل التواصل االجتماعي   ●
في نشر الوعي حول أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة كوكب األرض. 

عدم ترك أي شخص متخلفًا عن الركب

قد تكون بعض العائالت أكثر ُعرضة من غيرها وتحتاج دعماً إضافياً في مجال 
الرضاعة الطبيعية40. وتتضمن الحاالت األكثر ُعرضة حاالت الطوارئ، وذوي 

االحتياجات الخاصة أو الحاالت الطبية األخرى التي تؤثر على األم والرضيع خالل 
الرضاعة الطبيعية. الزيادة في حدوث الكوارث المناخية41 و الكوارث البيئية42 تولد قلقًا 
متزايدًا نظًرا ألن مخاطر سوء التغذية وزيادة وفيات األطفال تكون وقتها ذات معدالٍت 

أعلى بكثير من األوقات الطبيعية. إن جائحة كوفيد19- الحالية تعتبر حالة أخرى من 
حاالت الطوارئ التي تؤثرعلى وضع العائالت وأطفالهم بشدة. وإنه لمن الضروري في 
كل حالة من حاالت الطوارئ أن يتم تقييم االحتياجات الغذائية ومن ثم دعم اإلجراءات 

الالزمة لحمايتها ودعمها، ورعاية كالً من الرّضع رضاعة طبيعية أو غيرها، باإلضافة 
الى رعاية األطفال الصغار. و البد من مواءمة التوجيهات الوطنية والدولية القائمة على 

األدلّة43 لضمان استمرارية إيصال رسائل التوعية لعامة الشعب.  

إن التبرعات والتوزيع غير الموّجه لبدائل حليب األم من شأنها أن تعّوق وتقّوض 
الرضاعة الطبيعية. ومن الجدير بالذكر أن سالسل اإلمداد غير الموثوق بها والظروف 

الغير صحية التي توجد غالبًا في حاالت الطوارئ تجعل الرضاعة الطبيعية الخيار 
األكثر أمنًا. وفي ظل جائحة كوفيد19-، توصي كالً من منظمة الصحة العالمية و 
منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( بالرضاعة الطبيعية مع اتخاذ التدابير 

الصحية الالزمة. وقد تُراجع تلك التوصية في حال توفر المزيد من األدلة. يوّضح الدليل 
اإلرشادي التنفيذي بشأن تغذية الرّضع في حاالت الطوارئ 44 اإلجراءات األساسية 

لحماية ودعم التغذية المثلى للرّضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ.

اعمل على تعزيز استخدام توجيهات تغذية الرّضع واألطفال الصغار الدولية   ●
القائمة على األدلة، لتطوير خطط العمل الوطنية ورسائل التواصل. 

احرص على تضمين حماية ودعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية بشكل خاص ضمن   ●
الخطط الوطنية للتأهب واالستجابة في حاالت الطوارئ.

أعلم جميع العاملين في المجال الطبي، ومجموعات المجتمع، وعامة الشعب حول   ●
أهمية الرضاعة الطبيعية في خطط التأهب الوطنية والمجتمعية. 

تعزيز الدعم المقدم للعائالت التي تعتمد الرضاعة الطبيعية بحيث يشمل كافة أفراد   ●
العائلة والمجتمع، من خالل عمل وبث رسائل تواصل مناسبة على نحو مستمر.

قم بالتأكيد على عصر حليب الثدي باليد، وآلية االستخدام الصحيح لمضخة الثدي   ●
حيثما يكون ذلك آمناً، وطرق التحضير والحفظ الصحيح لحليب الثدي المعصور، 
وطريقة الرضاعة من الكوب، للحفاظ على إدرار حليب الثدي، وإعادة اإلرضاع 

والرضاعة من مرضعة بديلة عن األم.. 

تأكد من توافر حليب الثدي المتبرع به لمن يحتاجه من الرضع من خالل بنوك   ●
التبرع بحليب الثدي أو من خالل المبادرات المجتمعية األخرى المناسبة. 

حملة التغذية الخضراء التوعوية

“التغذية الخضراء” هي حملة توعوية لحماية ودعم وتعزيز الرضاعة الطبيعية، وحماية 
األهل من الترويج الجائر واالدعاءات الُمضلِّلة التي تقوم بها شركات حليب الرضع 

االصطناعي. وتتضمن دعم المجتمع للرضاعة الطبيعية الحصرية خالل الستة أشهر 
لة المناسبة للرضع األكبر بعد ذلك.  األولى بعد الوالدة، ومن ثم إضافة األغذية المكّمِ

ويجب السماح للعائالت باتخاذ القرارات المتعلقة بتغذية أطفالهم بجميع أعمارهم، بعيدًا 
عن ضغط الترويج التجاري. استمرارية الرضاعة الطبيعية تتطلب الدعم ما دامت العائلة 

ترغب بذلك. إن الطعام المحضر منزليًا هو طعاٌم ال يتعرض للمعالجة إال ما ندر، 
لذلك فإنه يوفر قيمة مقابل تكلفته المدفوعة. إن الزراعة المحلية المستدامة توفر أغذية 

متنوعة، وموثوق بها، ومناسبة للثقافة المحلية. الدعم المجتمعي قد يُقَوض بواسطة 
التسويق والترويج لألطعمة المعالجة. تشتمل حملة التغذية الخضراء التوعوية على 
مفهوم البصمة الكربونية وذلك لتقييم آثار المناخ على اإلنتاج واالستهالك، ومفهوم 

البصمة البيئية لتقييم تأثير البيئة.
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حلول مستدامة 
للمحافظة على كوكب 

األرض وسكانه
ختاًما، نستنتج أن ضمان صحة كوكب األرض مهمة عاجلة تقع على 
عاتقنا جميعًا. وبحاجة الى المزيد من حشد التأييد لتسريع وتيرة بلوغ 

أهداف التنمية المستدامة للفترة 2030-2015 ، وأهداف اتفاقية باريس، 
وأهداف جمعية الصحة العالمية 2025 حول الرضاعة الطبيعية. إن 

أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة ستحمي بيئتنا ومواردنا الطبيعية، 
وستساعد في الحد من تغير المناخ. الرضاعة الطبيعية تساهم بشكل 
إيجابي وبطرق مختلفة للمحافظة على صحة كوكب األرض - فهي 

عملية مستدامة، وتحافظ على البيئة، وتعود بالفائدة على صحة اإلنسان. 
يعد السيناريو العالمي الحالي مثيًرا للقلق فهناك تقدم بطيء في تحسين 
معدالت الرضاعة الطبيعية، يقابله ارتفاعا ونمًوا في صناعة منتجات 

بدائل حليب األم باإلضافة إلى حاالت الطوارئ المستمرة عالميًا. 
إن استراتجيات حماية ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية معروفة 

جيدًا وتتطلب تنفيذها ومتابعتها. واستشارات الرضاعة الطبيعية من 
األساليب الفعالة للدعم، فيجب توفيرها كعنصر أساسي لدعم جميع 
العائالت المهتمة بالرضاعة الطبيعية. إن حملة سلسلة الدعم الدافئة 

للرضاعة الطبيعية التي أطلقتها وابا )WABA( تضع األم المرضعة 
رضاعة طبيعية وطفلها في مركز أهدافها مع المتابعة خالل مرحلة 

1000 يوم األولى. وتتبنى نهج الصحة العامة، وتسعى إلى ربط 
مختلف أصحاب المصلحة من خالل تنسيق الجهود عبر جميع الجهات 

لتوفير رعاية مستمرة، ورسائل مستدامة، وبرامج إحالة، بحيث ال 
تترك أحداً متخلّفاً عن الركب. إن سلسلة الدعم الدافئة تعمل على تهيئة 

بيئة تمّكن جميع األمهات/األهل من ممارسة الرضاعة الطبيعية المثلي. 
معاً، نستطيع تحقيق ما فيه فائدة لإلنسانية ولكوكبنا.

يجب علينا اعتبار المجتمع بأكمله مسؤواًل عن انخفاض معدالت الرضاعة الطبيعية، حيث أنه يعتبر أحد عدة مؤشرات تظهر 
إن كنا متوجهين نحو الحفاظ على صحتنا وصحة كوكبنا أم ال.

د. نايجل رولينز، 2020

شكر وتقدير: يود التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية WABA شكر كل من:
المساهمون: آليساندرو ليالمو، آليسون لينيتشار، بريتا بوتري ستادلمان، ديكستر تشاغوينا، فيليسيتي 

سافاج، خالد إقبال، منى السماعي، بيني فان ايستيريك، روفارو ماتزيما، تارو جندال

المراجعون: آليسون ماكول، آباتا جارج، كالوديو شوفتان، ديفيد كالرك، إيلين رو، فرانس بيجين، 
هيروكو هونجو، إيالريا النزوني، إيرما تشافاريا دي مازا، جوانيتا جاور ستايكن، جودي كاناواتي، 

جولي سميث، جولي وير، كاثيلين أندرسون، كاثي بيري، لين فان هونج، ماريز أرندت، ميشيل 
جريسوولد، نايجل س. رولينز، بيج هول سميث، براشانت غانغال، رافيل بيريز أيسكاميليا، رودجر 

ماثيسون، روخسانا حيدر، ساندي موري فرنو، تارو جندال، زهرا سليمان

فريق التحرير: أمل عمر سالم، ريفاثي راماتشاندران
التصميم والتنسيق: نيشا كومارافل، تشوا بي تشينغ

المستشار: فيليسيتي سافاج
C-Square Sdn Bhd :تصميم

ترجمة: موقع مترجمين بال حدود 
المراجعة اللغوية: د. منى الصميعي

تنويه: جميع اآلراء الواردة هنا هي آراء التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية وال تعكس 
بالضرورة السياسات المتبعة أو وجهات النظر للمساهمين، أو المراجعين أو منظماتهم. إن 

المعلومات الواردة في هذا الملف ال يُقَصد منها أن تُشِعر األمهات/ األهل ممن يعتمدون على بدائل 
حليب األم بالذنب على أنهم يسببون األذى للبيئة أو المناخ. يجب تقديم الدعم لجميع األمهات/ األهل 

للوصول ألهداف التغذية التي اختاروها ألطفالهم. هذه مسؤولية مجتمعية.

إشعار حقوق النشر: يؤكد التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية على أن جميع الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية خاضعة التفاقية بيرن وتشمل شعارات أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي ومواد الحملة. 
يخضع حق النشر لسياسة االستخدام العادل مع اإلسناد للتحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية بشكل واضح. ال يُسمح باستخدام الشعارات والمواد بأي حال من األحوال، لتضر بسمعة التحالف العالمي لتشجيع 

الرضاعة الطبيعية أو بمواقفه بطرق مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالمحتوى أو بالسياق أو باالرتباط. يجب الحصول على موافقة خطية مسبقًا قبل استخدام المواد أو الشعارات ألي نشاط تجاري أو إجراء أي 
عة أو المسوقّة  تعديل أو اقتباس )يرجى إرسال بريد إلكتروني الى wbw@waba.org.my(. ال يسمح باستخدام المواد و الشعارات في أي فعالية أو نشاط تدعمه أو تموله أو تنظمه الشركات الُمصنِّعة أو الُموّزِ

.www.worldbreastfeedingweek.org عبر هذا الموقع FAQ لبدائل حليب األم، أو األدوات التابعة لها مثل الرضاعات والحلمات، واألطعمة التكميلية. لمزيد من التفاصيل راجع األسئلة األكثر تكرارا

إن التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية )WABA( هو شبكة عالمية من األفراد والمنظمات المعنية بحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم استنادًا إلى “إعالن إينوشنتي”، والروابط 
العشر لتنشئة أجيال المستقبل، وكذلك االستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال التي أطلقتها كاًل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. ويتمتع تحالف )وابا( بمركز استشاري لدى منظمة األمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسيف(، كما أنه منظمة غير حكومية لها مركز استشاري خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة )ECOSOC(. ويقوم التحالف بتنسيق الحملة السنوية لألسبوع العالمي للرضاعة 

الطبيعية.

وابا، صندوق بريد 1200 10850 بينانغ، ماليزيا    |    رقم الهاتف: 658-4-60 4816    |    رقم الفاكس: 60-4-657 2655
www.worldbreastfeedingweek.org :الموقع اإللكتروني | wbw@waba.org.my :البريد اإللكتروني
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