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نبذة
قّدم فريق العمل التابع لعدة هيئات تهتم بتغذية الرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ 
هذا الدليل العميل أول مرة عام 2001. وضم هذا الفريق أعضاء من املجموعة األساسية 

لربنامج تغذية الرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ، وتعمل هذه املجموعة التي تشكلت 
إثر تعاون بني الهيئات عىل إعداد املواد التدريبية وتوجيه السياسات يف مجال تغذية 

الرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ. وقّدم أعضاء حاليون يف املجموعة األساسية للربنامج 
هذه النسخة الثانية من الدليل يف آذار/مارس 2006 (تضم املجموعة األساسية منظمة 

اليونيسيف UNICEF، ومنظمة الصحة العاملية WHO، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني (UNHCR)، وبرنامج األغذية العاملي (WFP)، وشبكة العمل الدويل لتغذية 
الرضع بسويرسا (IBFAN-GIFA)، ومنظمة كري CARE بالواليات املتحدة، و مؤسسة 

أرض اإلنسان (Terre des homes)، وشبكة التغذية خالل الطوارئ (ENN) وقام بالتنسيق 
شبكة التغذية خالل الطوارئ. وتعرب املجموعة األساسية لربنامج تغذية الرضع وصغار 
األطفال خالل الطوارئ عن بالغ امتنانها لجميع من قّدم النصح وساهم يف إنجاز هذه 

املراجعة. 

تخويل
تسهم هذه الوثيقة يف التطبيق العميل لوثائق أخرى، مثل املبادئ اإلرشادية لتغذية الرضع 
وصغار األطفال خالل الطوارئ (منظمة الصحة العاملية (1))، وثيقة سياسات واسرتاتيجية 

تغذية الرضع خالل الطوارئ (شبكة التغذية خالل الطوارئ (2))، واملدونة الدولية لقواعد 
تسويق بدائل لنب األم، وقرارات جمعية الصحة العاملية الالحقة ذات الصلة (3). ومتتثل 

هذه الوثيقة لرشوط مرشوع سفري Sphere (4) واملعايري الدولية للطوارئa . ومتّكن الوثيقة 
صانعي القرار واملخططني والجهات املانحة من تحديد مسؤولياتهم التي نصت عليها 

االسرتاتيجية العاملية املشرتكة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية حول 
تغذية الرضع وصغار األطفالb ، والبند 24 من اتفاقية حقوق الطفلc ، ونداء العمل الذي 

أطلقه إعالن إينوتشنتي عام 2005 حول تغذية الرضع وصغار األطفال الذي رحبت به 
.d2006 جمعية الصحة العاملية باإلجامع عام

الهدف
إن هدف هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات وجيزة وعملية (غري أنها ليست تقنية) حول 

كيفية تأمني الغذاء املناسب للرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ. وهناك عدة عنارص ميكن 
تطبيقها يف حاالت أخرى غري طارئة.

املجموعات املستهدفة
يركز الدليل العميل بشكل خاص عىل تغذية الرضع وصغار األطفال الذين ال يتجاوزون عمر 

العامني ومن يقومون برعايتهم ملا هو معروف عن ضعفهم خالل الطوارئ.
ويستهدف هذا الدليل العاملني يف اإلغاثة خالل الطوارئ ومديري الربامج التابعة للهيئات 
التي تنفذ برامج الطوارئ، وتشمل الحكومات وهيئات األمم املتحدة واملنظامت الوطنية 
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والدولية غري الحكومية والجهات املانحة. وميكن تطبيق هذا الدليل خالل الطوارئ يف جميع 
البلدان، كام ميتد تطبيقه لغري األوضاع الطارئة السيام ما يخص التأهب للطوارئ.

احملتوى
يبدأ الدليل مبوجز للنقاط الرئيسية، وينقسم هذا الكتيب إىل 6 أقسام تضم الخطوات 

العملية، ثم يليها يف نهاية الكتيب (فصل سابع) للمراجع و(فصل ثامن) لجهات االتصال 
الرئيسية و(فصل تاسع) للتعريفات. وزودت هذه الوثيقة مبعلومات إضافية تساعد يف 

إيضاح كيفية تطبيق الدليل مشار إليها باألرقام (1 – 30). وميكن مطالعة مواد املنارصة 
الخاصة باإلعالم والجمهور يف (2، 6). ال تتصدى هذه الوثيقة ملوضوع تقييم ومعالجة سوء 

التغذية الشديد الذي يصاب به الرضع وصغار األطفال. (انظر يف القسم السابع و24b ملزيد 
من املصادر بهذا الصدد).

استيفاء اآلراء واملعلومات 
تحث املجموعة األساسية لربنامج تغذية الرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ عىل تزويدها 

باآلراء واملعلومات حول هذه الوثيقة وتنفيذها ميدانياً. وتسعى املجموعة إىل تأسيس هيئات 
داعمة للدليل العميل. ميكنا تعريف الهيئات الداعمة للدليل العميل إذا ما توافق الدليل مع 

سياسات الهيئة أو مع التفكري داخل الهيئة وأصبح ميثل موقفاً تود الهيئة العمل فيه.
ميكنك التسجيل يف الهيئات الداعمة للدليل العميل، وميكنك االطالع عىل قامئة الداعمني 

الحاليني عىل اإلنرتنت عىل العنوان  http://www.ennonline.net أو ميكن االتصال 
باملجموعة األساسية لربنامج تغذية الرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ بعناية شبكة 

التغذية خالل الطوارئ عىل العنوان:

IFE Core Group c/o Emergency Nutrition Network, 32, Leopold Street,
Oxford, OX4 1TW, UK.
Tel: +44 (0)1865 324996,

 fax: +44 (0)1865 324997,
 email: ife@ennonline.net
 http://www.enonnline.net

إن تولية تغذية الرضع ودعم املمارسة اجليدة عناية خاصة يؤدي 
إلى إنقاذ حياة الكثيرين. فاحلفاظ على استمرارية الرضاعة الطبيعية 
يتمتع بأهمية كبيرة ليس خالل الطوارئ فحسب بل ميتد مدى احلياة 

ويؤثر على صحة الطفل وقرارات األم املستقبلية املتعلقة بالتغذية. 
ولكل مجموعة من البشر عاداتها وتقاليدها حول تغذية الرضع وصغار 
األطفال، لذا يجب احترام هذه العادات والتقاليد والتعامل معها بحذر 

في نفس الوقت الذي نسعى فيه إلى ترسيخ املمارسة األفضل.
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1     إن تقديم الدعم املناسب ويف الوقت املالئم لتغذية الرضع وصغار األطفال يف الطوارئ 
ينقذ حياة الكثريين

2     عىل الهيئات (املعنية باإلغاثة) أن ُتِعدَّ سياسات تغذية الرضع وصغار األطفال خالل 
الطوارئ، عىل أن تغطي هذه السياسات جميع الكوادر واإلجراءات والتنفيذ. (القسم األول)

3     عىل الهيئات أن توفر تدريباً وتوجيهاً للكوادر التقنية وغري التقنية حول تغذية الرضع 
وصغار األطفال، باستخدام املواد التدريبية الالزمة. (القسم الثاين)

4     يف النهج القائم عىل املجموعات للجنة األمم املتحدة الدامئة املشرتكة بني الهيئات تعترب 
اليونيسيف هي الجهة املسؤولة عن التنسيق بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال خالل 

الطوارئ. وهناك هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة وأخرى غري حكومية لها دور رئييس يف 
هذا املجال وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع الحكومات. (القسم الثالث)

5     يجب أن تخضع املعلومات األساسية املتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال لتقييم رسيع 
ودوري، وميكن عند الرضورة تنفيذ تقييم نظامي باالستعانة بأحد املناهج املوىص بها. 

(القسم الرابع)

6     يجب تبسيط اإلجراءات يف مواقع العمل لضامن تلبية حاجات األمهات والرضع وصغار 
األطفال يف املراحل املبكرة من الطوارئ. ويجب تقديم الدعم منذ البداية ملقدمي الرعاية 

اآلخرين وذوي االحتياجات الخاصة، مثل األيتام واألطفال املرشدين.

7     يجب دمج الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار األطفال مع الخدمات األخرى التي 
تقدم لألمهات والرضع وصغار األطفال. (القسم الخامس)

8     يجب إلحاق األغذية املالمئة الحتياجات الرضع األكرب سناً وصغار األطفال بحصص الغذاء 
العامة املخصصة للمجموعات التي تعتمد عىل أغذية اإلغاثة. (القسم الخامس)

9     يجب تفادي التربعات أو اإلمدادات املدعومة من بدائل لنب األم (مثل األلبان الصناعية). 
ويجب رفض التربعات التي تتضمن زجاجات اإلرضاع واللهايات خالل الطوارئ. أي تربعات 

قدمت بحسن نية ولكنها تفتقر إىل الحكمة فيجب أن توضع تحت ترصف هيئة واحدة 
مخصصة لذلك. (القسم السادس)

10   يجب أن يصدر موظف تقني مّطلع قرار قبول أو رشاء أو استخدام أو توزيع لنب األطفال 
يف الطوارئ بالتشاور مع الهيئة املعنية والهيئات التقنية الرئيسية عىل أن تخضع مثل هذه 

القرارات ملعايري صارمة. (القسم السادس)

11   ال يجب إلحاق بدائل لنب األم ومنتجات األلبان األخرى وزجاجات اإلرضاع واللهايات 
بالحصص 0الغذائية العامة وتوزيعها. ويف حال االضطرار إىل توزيع بدائل لنب األم 

ومنتجات األلبان األخرى، يجب أن يخضع هذا التوزيع ملعايري صارمة ويقدم لألمهات 
أو مقدمي الرعاية للرضع الذين بحاجة إليها. وينهى عن استخدام زجاجات اإلرضاع 

واللهايات بشكل نهايئ يف ظروف الطوارئ. (القسم السادس)

النقاط الرئيسية
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اخلطوات العملية
1  إقرار السياسات وتطويرها

1.1  يجب عىل كل هيئة عىل املستوى املركزي أن تقر أو تطور سياساتe تتصدى إىل:
        •     تغذية الرضع وصغار األطفال وقت الطوارئ والرتكيز عىل حامية وتشجيع ودعم

             الرضاعة الطبيعية واألغذية التكميلية املناسبة.

        •    رشاء وتوزيع واستخدام بدائل لنب األم ومنتجات األلبان وأغذية األطفال التجارية
             وأدوات تغذية الرضع، واالمتثال للمدونة الدولية وقرارات جمعية الصحة العاملية

             ذات الصلة.

2.1  يجب تعميم هذه السياسات ودمجها بالسياسات واإلجراءات األخرى للهيئات
         وتكييفها لتالئم جميع املستويات.

2  تدريب الكوادر

1.2   يجب عىل كل هيئة ضامن توجه كوادرها بشكل كامل (عىل املستوى الوطني
         والدويل) نحو دعم التغذية املناسبة للرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ. فالخلفية

         الثقافية والخربة الشخصية للعاملني قد تقف حائًال أمام فهم وتنفيذ املامرسات
         املقرتحة ما يستدعي التصدي لهذه القضية. ويوىص باملواد التدريبية التالية: سياسات

         الهيئة نفسها إن وجدت، وهذا الدليل العميل، والكراسة التدريبية للهيئات حول
.(24b 24 وa) II و I تغذية الرضع وصغار األطفال خالل الطوارئ         

2.2  باإلضافة ملا سبق، يحتاج العاملون يف برامج الصحة والتغذية إىل تدريب تقني
         باستخدام، الكراسة التدريبية للهيئات حول تغذية الرضع وصغار األطفال خالل

         الطوارئ II (24b) التي تتضمن توجيهات حول الدالئل اإلرشادية التقنية املتاحة
         (21 – 7)، ومطبوعة منظمة الصحة العاملية واليونيسيف التوعية حول الرضاعة

         الطبيعية: مقرر تدريبي (26)، ومصادر أخرى عن الرضاعة (16).

3.2    ميكن النهوض بالخربات الخاصة بالتوعية حول الرضاعة الطبيعية ودعمها أو 
التدريب عىل التوعية حول تغذية الرضع عىل املستوى الوطني عرب وزارة الصحة 
 ،La Leche League  واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة الليش ليج

وشبكة العمل الدولية لتغذية الرضع (IBFAN)، وعىل املستوى الدويل عرب الرابطة 
الدولية ملشاوري الرضاعة f(ILCA)، ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، 

.gومجموعة إيبفان بسويرسا
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3 تنسيق العمليات
1.3    يف النهج القائم عىل املجموعات للجنة األمم املتحدة الدامئة املشرتكة بني الهيئات

        تعترب ليونيسيف هي الجهة املسؤولة عن التنسيق بشأن تغذية الرضع وصغار
        األطفال خالل الطوارئ. ويف حالة عدم تواجد اليونيسيف يجب تحديد وكالة أخرى

        لديها الخربات الالزمة. لتقوم بأعامل التنسيق. وتتطلب إدارة الطوارئ املستويات
        التالية من التنسيق:

        •   تنسيق السياسات: يجب أن تتضمن سياسة املؤسسات الخاصة والسياسات
             الوطنية قاعدة لالتفاق عىل تبني سياسة محددة لعمليات اإلغاثة الطارئة.

         •   التنسيق بني القطاعات:  املشاركة يف اجتامعات التنسيق بني القطاعات ذات
             العالقة (مثل الصحة، والتغذية، واملساعدات الغذائية، واملياه والرصف الصحي،

             والخدمات االجتامعية).

         •   وذلك لضامن تطبيق السياسات.

         •   وضع خطة لعمليات اإلغاثة الطارئة تحدد مسؤوليات املؤسسات وآلية املحاسبة.
             توزيع السياسات وخطة العمل عىل املؤسسات العاملة وغري العاملة مبا يف ذلك
             الجهات املانحة  واإلعالم (عىل سبيل املثال، للتأكد من أن املساعدات والتربعات

             املقدمة ال تتعارض  مع املدونة الدولية).

        •   تقييم نجاح تدخالت برنامج تغذية الرضع وصغار األطفال فور انتهاء الطوارئ.

2.3   يجب عىل هيئة التنسيق تقييم وتلبية االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات والدعم
         الفني للمؤسسات العاملة، حيث أن غياب التمويل الالزم لتغطية هذه االحتياجات

         يؤثر بشدة عىل التنسيق وجودة التدخل يف تغذية الرضع وصغار األطفال.
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4     التقييم والرصد
1.4   لتحديد أولويات وطرق التدخل يجب خالل التقييم الحصول عىل املعلومات األساسية

        الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال. لذا يجب أن يضم فريق التقييم  شخصاً
        واحداً عىل األقل يكون عىل دراية باملعلومات الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال

        خالل الطوارئ. (انظر الفقرة 1.2 أعاله) ويجب أن يتم التقييم ومتابعة النتائج مع
        اللجنة املنسقة.

2.4    يتضمن الحصول عىل املعلومات األساسية يف املراحل األوىل خالل التقييم املستمر 
الرسيع بواسطة املالحظة واملناقشة اآليت:

         •    معلومات دميوغرافية عن السكان وبالتحديد مالحظة إذا ما كان هنالك
             مجموعات ممثلة

             بأعداد كبرية أو قليلة متثل عىل سبيل املثال النساء، والرضع وصغار األطفال,
.hوالحوامل، واألطفال الذين ليس لهم راع             

        •    عادات التغذية السائدة، وتشمل البدء مبكراً يف الرضاعة املقترصة عىل الثدي، وما
             إذا كان للمرضعة دور وفق تقاليد املكان.

        •   الوفرة الالفتة لبدائل الرضاعة الطبيعية ومنتجات األلبان وزجاجات اإلرضاع
             واللهايات خالل الطوارئ وتأثريها عىل املجموعات املتأثرة خالل الطوارئ

             واستمرار توافر هذه السلع. 

        •   املشاكل التي سجلت حول إطعام الرضع وصغار األطفال وخاصة مشاكل الرضاعة
             الطبيعية وصعوبة الحصول عىل األغذية التكميلية املناسبة.

        •   أساليب دقيقة تستبق األزمات لتغذية الرضع األيتام.

        •   املخاطر األمنية التي تتهدد األمهات واألطفال.

3.4   إذا أفاد التقييم الرسيع رضورة إجراء تقييم أشمل فإن املعلومات األساسية التي 
يجب الحصول عليها بشكل أسايس لتحليل أسباب سوء التغذية (3) تتم من خالل: 

1.3.4   طرق التقييم النوعي:

        •   تقييم وفرة األغذية التكميلية املناسبة للرضع ضمن حصص الغذاء وبرامج الغذاء
            املستهدفة.

        •   تقييم صحة البيئة متضمنة نوعية وكمية املاء، والوقود، واإلصحاح، والبيوت،
             وإمكانيات تحضري وطبخ الطعام.
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        •   تقييم الدعم الذي تقدمه املرافق الصحية لألمهات قبل وأثناء الحمل وعند الوالدة
             ورعاية الطفل.

        •   تحديد العوامل التي ميكن أن تعوق أو تؤثر عىل الرضاعة الطبيعية. 

        •   تحديد وتقييم قدرات مقدمي الدعم املتوقعني (األمهات املرضعات، والعاملني
             الصحيني واملستشارين املدربني، واألمهات ذوات الخربة يف املجتمع).

        •   تحديد أصحاب القرار الرئيسيني عىل مستوى األرسة واملجتمع واملرافق الصحية
             املحلية الذين لهم تأثري عىل عادات تغذية الرضع وصغار األطفال.

        •   تحديد الفروق الثقافية املتعلقة باستخدام لنب األم ولنب الثدي املعترص واللجوء
             ملرضعة.

2.3.4  طرق التقييم الكمي أو استخدام اإلحصاءات الصحية التقليدية لتقدير:

        •   عدد الرضع وصغار األطفال الذين لهم راٍع والذين ليس لهم راٍع (معلومات تقاس
            حسب الفئات العمرية، من الوالدة حتى 12 شهراً) و(12 – 24 شهراً) و 

            (24 – 59 شهراً) باإلضافة إىل األمهات الحوامل واملرضعات.

•    وفرة الحصص الغذائية.

.iمعدالت املراضة والوفيات للرضع    •

•   مامرسات تغذية الرضع وصغار األطفال، وتشمل طرق التغذية (بالكوب/ زجاجة
     الرضاعة؛ أساليب تشجيع حصول الرضع وصغار األطفال عىل التغذية التكميلية)

     (تفاصيل عن املؤرشات املعيارية ومنهجية جمع املعلومات وهي معطاة يف 
(30، 29، 28      

•   مامرسات التغذية قبل األزمة (من مصادر املعلومات املوجودةj) وأي تغيريات
     تطرأ عليها

•    بدائل لنب األم، والكوب، وزجاجات اإلرضاع، والحلامت وتوافرها وإدارتها
     واستخدامها وفق ما أظهرته املالحظات، واملناقشات، والرصد (يتوفر مثال عىل

.(24b منوذج الرصد يف     

3.3.4  يجب تسجيل املعلومات والحفاظ عليها إلجراء تحليالت يف املستقبل وتبادل التجارب 
واملامرسات مع الهيئات والشبكات األخرى مام يسهم يف توفري املعلومات واالرتقاء 

بتخطيط الربامج والسياسات. (انظر جهات االتصال يف القسم السابع).
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5     حماية وتشجيع ودعم التغذية املثالية للرضع وصغار األطفال
      عبر تنفيذ تدخالت متكاملة ومتعددة القطاعات:

1.5    مبادئ التدخل األساسية 

1.1.5  ضامن توفر االحتياجات الغذائية لجميع الناس، وإعطاء اهتامم خاص للمواد الغذائية 
املناسبة التي تدخل يف تكوين األطعمة اإلضافية لصغار األطفالk ويف الحاالت التي 

ال يتوفر فيها الغذاء املطلوب فإنه يجب التأكد من أن املساعدات أو الحصص 
العامة ستكون مناسبة من الناحية الكمية والنوعية. ويف الحاالت التي تكون فيها 

األغذية التكميلية متوفرة ولكنها غري كافية لكل السكان فإنه يجب اعتبار الحوامل 
واملرضعات أوىل املجموعات املستهدفة.

2.1.5  يف حالة عدم كفاية األطعمة ذات القيمة الغذائية العالية وإىل أن تصبح هذه 
األطعمة متوفرة، يجب إعطاء املغذيات التكميلية املتعددة الزهيدة املقدار للحوامل 
واملرضعات واألطفال يف الفئة العمرية 6 – 59 شهراlً. ولكن يف مناطق توطن املالريا 

ال يوىص بإعطاء املغذيات التكميلية من الحديد وحمض الفوليك بشكل روتيني 
للرضع وصغار األطفال، نظراً ألن سالمة مستحرضات الحديد التي تعد منزلياً 

إلغناء األغذية التكميلية للرضع وصغار األطفال غري مؤكدة مثل إضافة املساحيق، 
أو األقراص املسحوقة، أو املعاجني الغذائية الدهنية وذلك لقلة البحوث العلمية 

والخربات الكافية حول هذا املوضوع، لذا ترّكز التوصيات الحالية عىل معالجة املالريا 
.mإضافة إىل معالجة عوز الحديد وفقاً للدالئل اإلرشادية املوجودة

تتضمن التغذية التكميلية خالل الطوارئ لكبار الرضع (أكرب من 6 أشهر) وصغار   3.1.5
األطفال (12 – 24 شهراً) اآليت:

        •    أغذية اإلغاثة األساسية من الحصص العامة مع األغذية املحلية املتوفرة غري
             الباهظة.

        •    خلطات األغذية املعززة باملغذيات الزهيدة املقدار، مثل خلطة الذرة وفول
             الصويا، وخلطة

             القمح وفول الصويا (كجزء من الحصص العامة أو التغذية الشاملة أو التكميلية).

•    أطعمة غنية باملغذيات يف برامج التغذية التكميلية.  

4.1.5  يجب االهتامم يف جميع األوضاع بالقيمة الغذائية لحصص الطعام التي توزع عىل 
الرضع وصغار األطفال الذين ال تكفي الحصص العامة عادًة حاجاتهم الغذائية. لذا 
يجب اختيار األطعمة الغنية باملغذيات لهؤالء األطفال (سواء كانت معززة أو غري 

معززة) مع األخذ يف الحسبان احتامل حدوث عوز يف املغذيات الزهيدة املقدار.
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5.1.5  ويف األماكن التي يعتمد فيها السكان عىل أغذية اإلغاثة، يجب إدراج األغذية املعززة 
باملغذيات الزهيدة املقدار يف الحصص العامة للرضع وصغار األطفال . وال يوىص 
 ،((RUTF) برنامج مستعد لتناول األغذية العالجية) باستخدام األغذية العالجية

إذ أنها ُأعدت ملعالجة حاالت سوء التغذية وال تعد صالحة كأغذية تكميلية للرضع 
(انظر يف التعريفات).

6.1.5  قبل الرشوع يف توزيع أغذية األطفال التجارية خالل الطوارئ (انظر يف التعريفات) 
، يجب النظر يف التكلفة مقارنًة باألغذية املحلية املعادلة لها يف القيمة الغذائية 

ودراسة مخاطر إضعاف مكانة مامرسات التغذية التكميلية املحلية. وتبعاً لذلك، ليس 
هناك مجال خالل الطوارئ ألغذية األطفال التجارية املكلفة نسبياً.

7.1.5  التأكد من التصنيف الدميوغرايف عند تسجيل األطفال تحت سن عامني يف فئات 
عمرية محددة: أقل من 6 أشهر، 6 – 12 شهراً، 12 – 24 شهراً، 24 – 60 شهراً  

         (2 – 5 أعوام)، وذلك لتحديد العدد املتوقع للمجموعات املنتفعة.

8.1.5  إعداد نظام لتسجيل عدد املواليد خالل أسبوعني من الوالدة حتى يتسنى توفري 
مخصصات وحصص غذائية إضافية يف الوقت املناسب لألمهات ولتقديم املزيد من 

الدعم للرضاعة الطبيعية إذا تطلب األمر (وخاصًة الرضاعة املقترصة عىل الثدي).

9.1.5  يف حالة وجود الجئني أو مجموعات سكانية أعيد توطينها أو نقلها، هناك رضورة 
إلنشاء اسرتاحات مؤقتة وأماكن معزولة ملامرسة الرضاعة الطبيعية إذا كان هذا 

اإلجراء مقبوالً مجتمعياً. ويجرى مسح للقادمني الجدد من األمهات للتعرف عىل 
األمهات أو الرضع الذين يواجهون مشاكل غذائية وخيمة وإحالتهم مبارشًة للحصول 
عىل العون الالزم. وميكن لألمهات األقدم تقديم الدعم لألمهات الجدد إذا كان هذا 

اإلجراء مقبوالً مجتمعياً.

1.5. 10  ضامن سهولة وصول مقدمي الرعاية للمياه املأمونة وأساليب اإلصحاح واملواد 
الغذائية ومواد اإلغاثة األخرى.

2.5    التدخالت التقنية

1.2.5  تدريب العاملني يف املجال الصحي والغذايئ واملجتمعي من أجل ترويج وحامية 
ودعم التغذية املثالية للرضع وصغار األطفال فور وقوع الطوارئ.  يجب دعم 

األمهات ومقدمي الرعاية باملعرفة واملهارة لتمكينهم من االستمرار يف تحسني وتعزيز 
الرضاعة الطبيعية أو إعادة تأسيس اإلرضاع من الثدي متضمنة احتامل استخدام 

مكمالت للنب الثدي (24b ،18 ،2) عىل أن يكون هذا اإلجراء مقبوالً اجتامعياً ويتوفر 
له مرافق لضامن نظافة االستخدام (انظر القسم 2.6) وإذا استحالت الرضاعة 

الطبيعية بواسطة األم الحقيقية فيمكن اللجوء إىل خيارات آمنة أخرى منها األم 
املرضعة أو بنوك اللنب أو األلبان الصناعية غري محدودة امللكية التجارية (أي بدون 
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عالمة تجارية) أو رشاء لنب األطفال التجاري املصنع محلياً أو اللنب املعّدل يف املنزل 
 .(24b ،2 )

2.2.5  تعميم التدريبات الخاصة بدعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار األطفال 
عىل جميع مستويات الرعاية الصحية مثل: خدمات الصحة اإلنجابيةn ، متضمنة 
العناية قبل الوالدة وبعدها، وتنظيم األرسة، وأساليب الوالدة التقليدية وخدمات 
الوالدة (القابالت القانونيات) (هناك خطوات عرش يعرفن باسم 'الخطوات العرش 
إلنجاح الرضاعة الطبيعية' يجب أن تكون جزءاً مكمال للخدمات الخاصة بالوالدة 

أثناء الطوارئ (2))، واللقاحات، ومتابعة منو األطفال، والخدمات الرتويجية والعالجية، 
والربامج الغذائية املختارة (التكميلية والعالجية) والخدمات الصحية املجتمعية. وقد 

يستدعي األمر العمل مع جميع الهيئات املحلية لضامن تنفيذ هذا األمر.  

3.2.5  تحديد املناطق التي يوجد بها أمهات ومقدمو الرعاية يحتاجون لدعم خاص للرضاعة 
الطبيعية أو تغذية الرضع وصغار األطفال. ويجب التأكد من أن الدعم الخاص 

بالتغذية الصناعية قد تم إعطاؤه يف مناطق منفصلة عن دعم الرضاعة الطبيعية. 
ويجب االهتامم بشكل خاص مبقدمي الرعاية الجدد، وإعداد ترتيبات خاصة مع 

اإلرشاف لألمهات الاليت يقمن باإلرضاع صناعياً وطبيعياً.

4.2.5  إنشاء خدمات لأليتام والرضع وصغار األطفال الذين ليس لهم راٍع لتزويدهم بالعناية 
والتغذية الخاصة.

5.2.5  توفري املعلومات الرضورية والدعم للتأكد من أن األغذية التكميلية غري املألوفة والتي 
قدمتها برامج التغذية قد أُِعَدت بشكل صحيح، والتأكد من أن جميع األطعمة ميكن 
تجهيزها بطريقة صحية ونظيفة. وتوعية مقدمي الرعاية بشأن مساعدة األطفال يف 

تناول الطعام املتوفر لهم.

6.2.5  التأكيد عىل الوقاية األولية من مرض اإليدز بعدة أساليب منها توفري الواقي الذكري.

7.2.5  وسواء يف حالة عدم معرفة إصابة األم باإليدز أو التأكد من عدم إصابتها به فإنه 
يجب الرتكيز عىل استكامل الرضاعة الطبيعية وفق التوصيات الخاصة بالتغذية املثىل 

.o(انظر التعريفات) للرضع وصغار األطفال

8.2.5  ومتى تم فحص األم وثبت إصابتها باإليدز فإنها مطالبة باتخاذ قرار مرتكز عىل 
املعرفة بشأن تغذية رضيعها. فيام يخص أغلب النساء يف حاالت الطوارئ لوحظ أن 

استخدام التغذية البديلة أو اإليقاف املبكر لإلرضاع من الثدي (انظر التعريفات) 
ال يعد خياراً مقبوالً أو عملياً أو ميسور التكلفة أو مضمون االستمرار أو مأمون 

(AFASS). وقد تصبح العدوى أو سوء التغذية بسبب بدائل لنب األم أكرث خطورة من 
العدوى باإليدز بسبب الرضاعة. لذا فإن البدء املبكر للرضاعة من الثدي واالقتصار 

عليها ملدة ستة شهور ثم إضافة األغذية التكميلية مع االستمرار يف اإلرضاع حتى 
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السنة الثانية من عمر الطفل ميثل الفرصة األكرث أماناً لحياة الرضع وصغار األطفال 
خالل الطوارئ. يجب أن يرتكز قرار تغذية الرّضع عىل األحوال الشخصية لألم ويجب 

أن يراعي الخدمات الصحية املتوفرة واملشورة والدعم الذي ميكن أن تحصل األم 
عليه. ُتَعدُّ التغذية املختلطة (أي اإلرضاع من الثدي مع إعطاء بدائل لنب األم) هي 

أسوأ االختيارات ألنها تزيد خطورة انتقال العدوى مقارنة باإلرضاع املقترص عىل 
الثدي. 

ونظراً لوجود قصور يف البحوث والخربة فإنه ميكن استشارة العاملني ذي الخربة من   
أجل الحصول عىل أحدث املعلومات. (انظر املراجع 25 ،14 ،13 ،7 ،6). ولالطالع عىل 

أحدث البّينات العلمية ميكن زيارة 
http://www.who.int/child-adolescent-health/NUTRITION/HIV_infant.htm

التقليل من خطورة التغذية الصناعية:   6

         خالل الطوارئ، يجب ضبط الفئات املستهدفة واملستخدمة، واملشرتيات، واإلدارة 
والتوزيع فيام يخص بدائل لنب األم ومنتجات األلبان وزجاجات اإلرضاع والحلامت 

وذلك ارتكازاً عىل اإلرشادات التقنية، وااللتزام باملدونة الدولية وقرارات جمعية 
الصحة العاملية ذات العالقة (4). القسم 1.6 يحدد وضع التعامل مع التربعات من 

بدائل لنب األم ومسؤولية الوكاالت التي متد بدائل لنب األم لآلخرين. األقسام
         2.6 – 4.6 تحدد إطار كيفية التحكم يف اإلمدادات (املشرتاة) من بدال لنب األم. 

1.6   التعامل مع التربعات واإلمدادات من بدائل لنب األم

1.1.6 خالل الطوارئ ال توجد حاجة للتربع ببدائل لنب األم ألنها تعرض حياة الرّضع للخطر. 
ويجب إطالع كل املانحني املحتملني (مبا يف ذلك الحكومات والجيوش) ووسائل 

اإلعالم عىل هذه املعلومة، وذلك أثناء التأهب للطوارئ والسيام أثناء املرحلة األوىل 
من االستجابة للطوارئ.

يجب تفادي استجداء أو قبول تربعات بدائل لنب األم التي مل يتم طلبها. وبدالً عن   2.1.6
ذلك، يجب أن متول التدخالت الخاصة بدعم التغذية الصناعية رشاء إمدادات بدائل 
لنب األم بجانب االحتياجات األساسية األخرى الالزمة للتغذية الصناعية مثل الوقود، 

أدوات الطهي، املياه السليمة، اإلصحاح، تدريب العاملني، اكتساب املهارة. 

أي تربعات من بدائل لنب األم أو منتجات األلبان أو زجاجات الرضاعة أو الحلامت    3.1.6
التي مل ميكن منع وصولها يجب جمعها من قبل هيئة معينة، واألفضل أن تكون عند 

نقاط الدخول ملناطق الطوارئ، تحت إرشاف لجنة التنسيق. ويجب تخزين هذه 
املنتجات إىل أن تضع اليونيسيف (أو الهيئة املعنية بتنسيق التغذية) مع الحكومة 

خطة الستخدامها بطريقة آمنة أو التخلص النهايئ منها.
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4.1.6  ال تقوم هيئة بإمداد هيئة أو مؤسسة أخرى ببدائل لنب األم إال إذا كان كل منهام 
تعمالن يف مجال االستجابة الغذائية والصحية للطوارئ (انظر التعريفات) وأن تراعي 

التدابري الخاصة بالدليل العميل واملدونة الدولية (انظر 2.6 – 4.6). تكون كل من 
الهيئة املقدمة والهيئة املنفذة مسؤولتني عن ضامن مراعاة تدابري الدليل العميل 

واملدونة الدولية، وأن يستمر املحافظة عىل هذه التدابري طوال فرتة التدخل.

2.6   تحديد وتنفيذ معايري خاصة بالفئات املستهدفة واالستخدام

1.2.6  ُتعطى بدائل لنب األم وزجاجات اإلرضاع لألطفال الرضع الذين يحتاجونها فقط. ويقوم 
بتقييم هذا االحتياج موظف صحي مؤهل وُمَدرَّب يف مجال الرضاعة الطبيعية 

واملواضيع املتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال.

2.2.6  تشمل مناذج معايري االستخدام املؤقت أو الدائم للتغذية الصناعية: غياب األم أو 
وفاتها، أو مرض األم مرضاً شديداً، أو يف فرتة إعادة إدرار اللنب من ثدي األم وإىل 

أن يستقر إدرار اللنب لديها، أو األم التي تأكد إصابتها بفريوس اإليدز واختارت عدم 
إرضاع طفلها مع استيفاء معايري (AFASS – انظر 8.2.5) أو يف حالة الطفل الذي 

ترفضه أمه، أو الطفل الذي كان يتغذى عىل اللنب الصناعي قبل وقوع حالة الطوارئ، 
أو األم التي ُاغِتَصبت وترفض اإلرضاع. وهنا يجب مراعاة أن اختيار اللنب الصناعي لن 

يتسبب يف وصم األم أو الطفل بأي صفة مشينة.

3.2.6  عند تقرير رصف اللنب الصناعي، فيجب إعطاؤه إىل مقدم الرعاية بشكل فردي 
ويصحب ذلك توعية صحية ورشح وتدريب فردي عىل كيفية التحضري اآلمن مع 

نصح مقدم الرعاية وإرشاده للمتابعة يف املركز الصحي ثم متابعته يف املنزل عىل يد 
موظفي الصحة املختصني الذين يتوجب عليهم متابعة وزن الطفل عند وقت التوزيع 

(مرة كل شهرين عىل األقل).  

4.2.6  ستقوم اليونيسيف أو الهيئة املعنية بتنسيق التغذية - يف األماكن التي ُسمح فيها 
باستخدام لنب األطفال الصناعي- بتدريب ودعم الهيئات التي ستنفذ هذا التدريب 

املوجه للعاملني واألمهات عىل كيفية تحضري واستخدام لنب األطفال الصناعي بطريقة 
آمنة يف الظروف املحددة.

5.2.6  يجب دامئاً أن ُيراعى بدقة توفر الوقود، واملياه، واملعدات لضامن اإلعداد اآلمن 
لبدائل لنب األم منزلياً قبل تنفيذ الربنامج املنزيل. يف الحاالت التي ال تتوفر فيها هذه 
األشياء وال ميكن ضامن اإلعداد اآلمن أو استخدام اللنب الصناعي، فيجب بدء اإلعداد 

واالستهالك يف املوقع. وإذا يعتقد أن األوضاع أصبحت مالمئة للتغذية الصناعية، 
فيجب إجراء تقييم لضامن استمرار مالءمة هذه األوضاع.
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6.3    التحكم يف املشرتيات

1.3.6  عىل الوكاالت املانحة التي تعتزم متويل إمدادت بدائل لنب األم ومنتجات األلبان 
التأكد من مراعاة تنفيذ تدابري الدليل العميل واملدونة من قبل الهيئات املنفذة. وقد 

يكون لذلك تكاليف ضمنية تعطي االحتياجات املرتبطة بذلك (انظر 2.1.6، 3.3.6 
عىل سبيل املثال). يجب دامئاً أن تشتمل تدخالت دعم الرضع الذي ال يرضعون من 
الثدي عىل مكون لحامية الرضع الذين يرضعون من الثدي. كام يجب إيالء اهتامم 
مامثل لتمويل دعم األمهات املرضعات كتدخل للطوارئ يعتمد كلياً عىل املهارات 

عوضاً عن توفري السلع.

يجب مراعاة نوع ومصدر بدائل لنب األم املقرر رشاؤها كام ييل:  2.3.6

        •    يوىص بألبان صناعية غري محددة امللكية (بدون عالمة تجارية) كاختيار أول،
              ويليها األلبان املشرتاة محلياً. ال يجب استعامل ألبان الحيوانات املعدلة منزلياً إال

              كتدبري مؤقت وكآخر وسيلة ميكن اللجوء إليها لدى الرضع أقل من عمر 6
.qسنوات             

        •    يجب مراعاة تصنيع وتغليف األلبان الصناعية ملعايري دستور األغذية وأال تقل
             مدة صالحيتها عن 6 شهور منذ وصول اإلمدادات.

        •    يجب أن يكون نوع اللنب الصناعي مالمئاً للرضيع مبا يف ذلك عمر الرضيع. األلبان
              الصناعية

ق              التي يطلق عليها 'ألبان املتابعة' ليست رضوريةr . 'ألبان النمو' التي ُتسوَّ
             عادة لألطفال أكرب من عمر 12 شهراً هي األخرى غري رضورية.

         يف أماكن الالجئني ووفقاً لسياسات املفوضية العليا لشؤون الالجئني ووفقاً لهذا الدليل 
العميل، تعتمد املفوضية فقط مصدر األلبان الصناعية بعد مراجعته وإقراره من 
الوحدة التقنية املعنية بذلك يف مقر املفوضية الرئييس. ال تقدم اليونيسيف ألباناً 

صناعية.

3.3.6  بطاقات تعريف األلبان الصناعية يجب أن تكون مكتوبة بلغة مناسبة ويجب أن تلتزم 
باملتطلبات النوعية لبطاقات التعريف املنصوص عليها يف املدونة الدولية (21). 

يتضمن هذا: يجب أن تنص عىل أفضلية الرضاعة من الثدي، وتشري إىل أن هذا املنتج 
يجب عدم استخدامه إال بعد توجيه من العامل الصحي، وأن تحذر من املخاطر 

الصحية الناجمة عنه، ويجب أن تخلو من أي صور للرضع أو أي صور توحي بأفضلية 
استخدام اللنب الصناعي للرضع. قد تكون هناك حاجة إلعادة كتابة البطاقة التعريفية 
للمنتجات قبل توزيعها، ومن األرجح أن يؤدي هذا إىل تكاليف كبرية وتستغرق وقتاً 
طويًال. (يوجد مثال لبطاقة تعريف غري محددة امللكية يف (24a) وعىل اإلنرتنت عىل 

(http://www.ennonline.net :العنوان
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4.3.6  يجب إدارة املشرتيات بحيث تكون إمدادات ألبان الرضع الصناعية كافية دامئاً 
ومستمرة طاملا كان الرضع املستهدفون بها يف حاجة إليها – أي حتى يعاد إدرار لنب 

الثدي، أو حتى عمر 6 شهور عىل األقل، أو حتى ميكن االستعاضة عنها مبصدر لنب 
.t(ً6 – 24 شهرا) آخر، أو استبدالها مبصدر غذاء حيواين خالل فرتة التغذية التكميلية

5.3.6  ينصح بالعدول عن استخدام زجاجات اإلرضاع والحلامت خالل الطوارئ، خوفاً من 
تعرضها للتلوث وصعوبة تنظيفها. يجب التشجيع عىل استخدام الكوب (من غري 

الغطاء ذي املاصة الصغرية). أما استخدام أجهزة التغذية التكميلية ومضخات الثدي 
فال ينصح بها إال يف الظروف التي تسمح بتنظيفها بشكل كاٍف.

6.3.6  األلبان العالجية ال تعترب بدائل مناسبة للنب األم، وال يجب استخدامها إال  يف معالجة 
حاالت سوء التغذية الوخيمة ووفقاً للدالئل اإلرشادية الدولية الحالية (9).

4.6    ضبط اإلدارة والتوزيع

1.4.6  لتلبية معايري استخدام بدائل لنب األم (انظر 2.6)، فإن األلبان الصناعية املشرتاة من 
قبل الهيئات العاملة يف التغذية واالستجابة الصحية للطوارئ (انظر التعريفات) ميكن 
استخدامها أو توزيعها من خالل نظام الرعاية الصحيةu . ولكن يجب أن يتم التوزيع 

بشكل منفرد وليس كجزء من مساعدات األغذية العامة حتى ال تحدث كميات 
فائضة.

2.4.6  يجب أال تكون بدائل لنب األم ومنتجات األلبان وزجاجات اإلرضاع واللهايات جزءاً 
من املساعدات الغذائية التي توزع بشكل عام. وال توزع منتجات اللنب املجفف إال 

مختلطة مع غذاء رئييس مطحون، وال توزع مبفردها فحسب (5). ميكن تزويد األلبان 
املجففة وحدها فقط إلعداد األلبان العالجية (باستخدام مزيج من الفيتامينات 

واملعادن العالجية CMV) إلعداد التغذية العالجية يف املوقع.

3.4.6  وفقاً للمدونة الدولية، يجب أال تقدم لألم عبوة فردية (أو عينة) من بدائل لنب األم، 
إال إذا كانت هذه العبوة جزءاً من إمداد طويل ومضمون ومستمر للنب الصناعي 

(انظر 4.3.6)

4.4.6  وفقاً للمدونة الدولية، يجب منع الرتويج عن لنب األم عند نقاط التوزيع وذلك 
يتضمن عدم عرض املنتجات، أو األشياء التي تحمل شعار رشكة األلبان الصناعية، 

ويجب أال تستخدم إمدادات بدائل لنب األم كوسيلة لزيادة املبيعات.
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7     جهات االتصال الرئيسة

1.7    املخالفات التي يتم رصدها للمدونة الدولية يجب اإلبالغ عنها ملنظمة الصحة العاملية 
عىل الصعيدين القطري واإلقليمي- ملزيد من املعلومات ميكن االتصال باملقر الرئييس 

mailto: cah@who.int و mailto: nutrition@who. :ملنظمة الصحة العاملية
int. ميكن أيضاً اإلبالغ عن املخالفات إىل مركز توثيق املدونة الدولية يف ماليزيا 

ICDC عىل الربيد اإللكرتوين:  mailto:ibfanpg@tm.net.my  أو مؤسسة الكامت 
mailto: fundacion@lacmat.  :باألرجنتني عىل الربيد اإللكرتوين LACMAT

 .mailto: icmc@ibfanitalia.ie  :أو اتحاد رصد املدونة اإليطايل يف ميالنو  org.ar
لطلب التدريب عىل املدونة ميكن االتصال عىل مركز توثيق املدونة الدولية مباليزيا  

mailto: ibfanpg@tm.net.my

2.7    أي مواضيع تتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال أو التنسيق لتغذية الرضع وصغار 
األطفال خالل الطوارئ يجب توجيهها إىل اليونيسيف عىل الصعيدين القطري 

واإلقليمي. ملزيد من التفاصيل ميكن االتصال باملقر الرئييس لليونيسيف:
 mailto: pdpimas@unicef.org         

3.7    أي مواضيع تتعلق بسياسات املفوضية العليا لشؤون الالجئني حول قبول وتوزيع 
واستخدام منتجات األلبان يف برامج التغذية يف أماكن الالجئني ميكن التبليغ إىل 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني عىل الصعيد اإلقليمي واملقر الرئييس. ميكن االتصال 
بوحدة الدعم التقني باملفوضية:

 mailto: HQTS01@unhcr.org          

4.7  إلبداء الرأي حول مجاالت الدليل العميل أو لتبادل الخربات امليدانية حول تنفيذ 
الدليل العميل، مين االتصال باملجموعة األساسية لربنامج تغذية الرضع وصغار 

األطفال خالل الطوارئ بعناية شبكة التغذية خالل الطوارئ: 
 mailto: ife@ennonline.net         
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 iii)Technical Notes: Special Considerations for Programming in Unstable
 Situations. UNICEF Programme Division and Office of Emergency
Programmes, January 2001.
iv) Revised MSF Guidelines (forthcoming 2006).
v) Management of Nutrition in Major Emergencies. WHO 2000.
vi) IFRC Handbook for Delegates.

 vii) UNICEF Emergency Field Handbook. A Guide for UNICEF staff. July
2005.
viii) UNICEF Core Commitments for Children in Emergencies. March 2005.

b   Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, UNICEF/WHO, WHO,
2003.

c   A/RES/44/25, Convention on the Rights of the Child. 61st plenary meeting,
20 November 1989 http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r025.htm

d  http://innocenti15.net/declaration.htm. Welcomed by the WHO 59th World
        Health Assembly. 4 May 2006. A59/13. Provisional agenda item 11.8.

   WHA 59.21

e   A recommended policy framework can be found in reference (2), section 7.

 f   ILCA: email: ilca@erols.com

g   GIFA: email: info@gifa.org

h  As a guide, in a developing country population with a high birth rate, the
     expected proportions are: infants 0 – 6 months:1.35%; 6-<12 months:1.25%;
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8     املراجع
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 (3) The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes.
  WHO,1981. Full Code and relevant WHA resolutions are at:
 http://www.ibfan.org/English/resource/who/fullcode.html
http://www.who.int/nut/documents/code_english.PDF

 (4) The SPHERE Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards
 in Disaster Response. 2004. http://www.sphereproject.org/handbook
The SPHERE Project, P.O. Box 372, 1211 Geneva 19, Switzerland

 (5) Policy of the on the acceptance, distribution and use of milk products
 in refugee settings (2006). Available in English and French. Download
 from http:///www.unhcr.org or http://www.ennonline.net
Contact: ABDALLAF@unhcr.org or HQTS01@unhcr.org

 (6) WHO HIV and Infant Feeding Technical Consultation Consensus
 Statement. Held on behalf of the Inter-agency Task Team (IATT) on
 Prevention of HIV Infections in Pregnant Women, Mothers and their
Infants. Geneva, October 25-27, 2006.

 Available at: http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/
NUTRITION/consensus_statement.htm

 (7) Technical WHO guidelines for the safe preparation of powdered infant
formula will be available soon at http://www.who.int/foodsafety/en/

2.8   املناصرة 
 (8) Infant feeding in emergencies. Do you know that your generous
 donations of breastmilk substitutes could do more harm than good?
IBFAN-Gifa, Wemos, June 2001, 2nd edition.

3.8   املعلومات التقنية
 (9) Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other
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senior health workers. Geneva, World Health Organisation,1999.
Full text in English: http://www.who.int/nut/documents/manage_severe_
malnutrition_eng.pdf

 (10) Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed
Child. PAHO/WHO, Division of Health Promotion and Protection/

 Food and Nutrition Program, Washington, DC, USA, 2003. Full text in
English: http://www.who.int/child-adolescent-health/New_Publications/
NUTRITION/guiding_principles.pdf

(11) Feeding the non-breastfed child 6-24 months age. WHO/FCH/
CAH/04.13  Full text in English: http://www.who.int/child-adolescent-
health/New_Publications/NUTRITION/WHO_FCH_CAH_04.13.pdf

 (12) Nutrition Feeding in Exceptionally Difficult Circumstances. Full text
in English: http://www.who.int/child-adolescent-health/NUTRITION/
difficult_circumstances.htm

 (13) HIV and infant feeding. Guidelines for decision makers. UNICEF,
UNAIDS, WHO, UNFPA, 2003. http://www.who.int/child-adolescent-

 health/publications/NUTRITION/ ISBN_92_4_159122_6.htm

 (14) HIV and infant feeding. A guide for health-care managers and
supervisors. UNICEF, UNAIDS, WHO, UNFPA, 2003
http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION

 (15) Feeding in Emergencies for Infants under Six Months:  Practical
  Guidelines. K Carter, OXFAM Public Health Team, 1996. Available from:
OXFAM, 274 Banbury Road, Oxford OX2 7DZ, England.

 (16) Helping Mothers to Breastfeed in Emergencies. WHO European
Office. www.who.dk/nutrition/infant.htm

(17) Helping Mothers to Breastfeed. F. Savage King, AMREF, 1992.

 (18) Relactation: Review of Experiences and Recommendations for
Practice. WHO, 1998. http://www.who.int/child-adolescent-health/New_
Publications/NUTRITION/Relactation_EN.html

 (19) Reproductive Health in Refugee Situations: an Interagency Field
Manual. UNHCR, 1999.

(20) Resources from LINKAGES
 Facts for Feeding:
(i)   Recommended Practices to Improve Infant Nutrition during the First

Six Months (July 2004)
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 (ii)  Guidelines for Appropriate CF of Breastfed Children 6-24m
(April 2004)

(iii) BM: A Critical Source of Vit A for Infants and Young Children
 (October 2001)

(iv)  Birth, Initiation of Breastfeeding, and the First Seven Days after Birth
 (July 2003)

Frequently Asked Questions:
(i)    Breastfeeding and HIV/AIDS (April 2004)
(ii)   Breastmilk and Maternal Nutrition (July 2004)
(iii)  Exclusive Breastfeeding:  The Only Water Source Young Infants Need

 (June 2004)
Also: Mother-to-Mother Support for Breastfeeding (April 2004)

 The Lactational Amenorrhea Method (September 2001).
 Most of these documents are available in English, French, Spanish
 (sometimes Portuguese). Source: LINKAGES, Academy for Educational
 Development, e-mail: linkages@aed.org  http://www.linkagesproject.org.

 (21) Protecting Infant Health. A Health Workers’ Guide to the
 International Code of Marketing of Breastfeeding Substitutes, 9th edition.
 IBFAN, 1999. Available from IBFAN-GIFA, P.O. Box 157, 1211 Geneva 19,
Switzerland. e-mail: info@gifa.org

 (22) Cup Feeding information. BFHI News, May/June 1999, UNICEF.
e-mail: pubdoc@unicef.org

 (23) Risks and Realities: FAQs on breastfeeding & HIV/AIDS.In: The
 Health Exchange, April 2001. Available from International Health
Exchange, e-mail: info@ihe.org.uk

8.4   املواد التدريبية 
 (24a) Module 1 Infant Feeding in Emergencies for emergency relief staff,
 WHO, UNICEF, LINKAGES, IBFAN, ENN and additional contributors,
November 2001. http://www.ennonline.net/ife/module1/index.html

 (24b) Module 2 for health and nutrition workers in emergency situations.
 Version 1.0. December 2004. ENN, IBFAN, Terre Des hommes, UNICEF,
UNHCR, WHO, WFP. http://www.ennonline.net/ife/module2/index.html

 Both Modules I and II are available in print or on CD-ROM from the
 Emergency Nutrition Network (ENN), 32, Leopold Street, Oxford, OX4
 1TW, UK. Tel: +44 (0)1865 324996, Fax: +44 (0)1865 324997,
e-mail: ife@ennonline.net, download from http://www.ennonline.net



23

 (25) HIV and infant feeding counselling job aids. Check online at
http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/
HIV_IF_CT.htm

 (26) See Breastfeeding Counselling at: A Training Course, materials online
http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/
BFC.htm

 (27) Infant and Young Child Feeding Counselling: An integrated course.
Check online at http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/
NUTRITION

القياس والرصد والتقييم      5.8
(28) Indicators for assessing breastfeeding practices. WHO/CDD/
SER/91.14, WHO, Geneva. http://www.who.int/child-adolescent-health/
New_Publications/NUTRITION/WHO_CDD_SER_91.14.pdf

 (29) Indicators for assessing health facility practices that affect
breastfeeding. WHO/CDR/93.1 http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/
UNICEF_SM_93.1.pdf

 (30) Tool Kit for Monitoring and Evaluating Breastfeeding Practices and
 Programs. Wellstart International Expanded Promotion of Breastfeeding
  Program (EPB), September 1996. e-mail: linkages@aed.org;
website: www.linkagesproject.org  or available at http://www.ennonline.net

9     تعريفات
بدائل لنب األم: أي غذاء يتم تسويقه أو عرضه كبديل جزيئ أو كامل للنب الثدي، سواء كان 

مناسبا أو غري مناسب لهذا الغرض. 
الحظ: وفقاً للتطبيق العميل للمصطلح فإنه ميكن اعتبار الغذاء بديًال عن لنب األم حسب 
طريقة تسويقه أو تقدميه. وهي تتضمن ألبان الرضع الصناعية، املنتجات األخرى لأللبان، 

واأللبان العالجية، واألغذية التكميلية التي يتم تناولها عن طريق زجاجات اإلرضاع إذا 
سوقت لألطفال أقل من عمر سنتني، وأغذية وعصائر األغذية التكميلية والشاي إذا سوقت 

لألطفال أقل من عمر 6 شهور.

أغذية الرضع التجارية: هي أغذية تكميلية منتجة صناعية مخصصة للرضع وصغار األطفال، 
مثل العبوات الزجاجية واألكياس التي تحتوي عىل أغذية صلبة أو شبه صلبة.

التغذية التكميلية: (كانت تسمى قدمياً «بالفطام» وتسمى حالياً بأكرث دقة «التغذية 
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التكميلية يف الوقت املناسب»): وهي التغذية التي يتناول الطفل وتكون مناسبة لعمره، 
وكافية، ومأمونة، سواء كانت صلبة أو شبه صلبة باإلضافة إىل لنب األم أو بدائل لنب األم.

الرضاعة املقترصة عىل الثدي: عندما يتناول الرضيع لنب األم فقط دون أي أطعمة صلبة أو 
سوائل أخرى حتى لو كان املاء، باستثناء النقط أو الرشاب الذي يحتوي عىل الفيتامينات أو 

املعادن أو األدوية.

ألبان املتابعة: وهو ألبان صناعية معدة خصيصاً وتعرّف بأنها 'غذاء ميثل الجزء السائل 
من وجبة فطام الرضيع بدءاً من الشهر السادس وما بعده ولصغار األطفال' (معيار دستور 
الغذاء 156 – 19871). ليس من الرضورة تقديم لنب املتابعة الصناعي للرضع (انظر قرارا 
جمعية الصحة العاملية  39.28 (1986) (الفقرة 3 (2)). عملياً ميكن اعتبار ألبان املتابعة 
كبدائل عن لنب األم بناًء عىل الكيفية التي تسّوق أو تقّدم بها للرضع واألطفال تحت سن 

عامني، وبذلك تخضع للوائح املدونة الدولية.
مالحظة: تشمل مصادر األلبان املقبولة بعد عمر ستة شهور: لنب األم املعترص (يسّخن 
يف حال كانت األم مصابة بفريوس اإليدز)، ألبان الحيوانات كاملة الدسم (البقر، املاعز، 
الجاموس، الغنم، الجامل)، األلبان التي عرّضت لدرجات حرارة عالية (UHT)، األلبان 

املجففة (عىل أال تكون مكثفة)، األلبان املختمرة أو الزبادي (انظر (11) يف املراجع).

أنظمة الرعاية الصحية: هي مؤسسات أو منظامت حكومية أو غري حكومية أو خاصة تعمل 
بشكل مبارش أو غري مبارش يف تقديم الرعاية الصحية لألمهات والرّضع والنساء الحوامل، 

والحضانات ومؤسسات رعاية الطفل. وتتضمن أيضاً العاملني الصحيني يف القطاع الخاص. وال 
تتضمن هذه األنظمة الصيدليات ومنافذ البيع األخرى.

ألبان الحيوانات املعّدلة منزلياً: وهي بديل للنب األم يعطى للرّضع حتى سن 6 أشهر 
ويحّرض يف املنزل من ألبان الحيوانات الطازجة أو املعالجة، ويخفف باملاء ويضاف السكر 

واملغذيات الزهيدة املقدار.
مالحظة: تشمل مصادر األلبان املعتد بها: ألبان الحيوانات الكاملة الدسم (سائل أو 

مسحوق)، األلبان التي عرّضت لدرجات حرارة عالية (UHT)، األلبان املجففة (عىل 
أال تكون مكثفة). يجب تكييف وتعديل هذه األلبان وفق وصفات محددة مع إعطاء 

املغذيات الزهيدة املقدار (24b). ويصعب الحصول عىل الكفاية الغذائية من هذه األلبان 
رغم إضافة املغذيات، وبالتايل ال تستخّدم ألبان الحيوانات املعّدلة منزلياً سوى كمالذ أخري 

لتغذية الرّضع يف حال االفتقاد إىل خيارات أخرى.

الرّضع: األطفال دون 12 شهراً

األغذية التكميلية للرّضع: هي األغذية التي تحرض صناعياً أو منزلياً وتستخدم كمكّمل 
للرضاعة الطبيعية أو بدائل لنب األم بعد سن 6 أشهر.

مالحظة: يستخدم مصطلح 'األغذية التكميلية للرّضع' يف هذا الدليل العميل للتمييز بني 
األغذية التكميلية املشار إليها يف سياق التغذية التكميلية للرّضع وصغار األطفال من جهة، 



25

والتغذية التكميلية املشار إليها يف سياق الطوارئ من جهة أخرى (أي أغذية أخرى بجانب 
أغذية اإلغاثة األساسية تقّدم إىل مجموعة متأثرة لتنويع غذائهم وإضافة مكمالت غذائية 
إليه، مثل الفواكه والخرضوات الطازجة والبهارات والتوابل). وال يجب أن تسّوق األغذية 

التكميلية للرضع  إال بعد إمتام عمر 6 أشهر كاملة. وتعرّف األغذية التكميلية أنها سلع 
غذائية تضاف إىل حصص غذائية عامة وستخدم يف التغذية خالل الطوارئ للتقليل والحد 

من سوء التغذية و الوفيات يف املجموعات األكرث عرضة للخطر.

أدوات تغذية الرّضع: زجاجات الرضاعة، والحلامت، واملحاقن، واألكواب املخصصة إلطعام 
الطفل بأغطية أو أنابيب أو بدونها.

لنب الرضع الصناعي: هو بديل للنب األم معد صناعياً وفق معايري دستور الغذاء الدويل 
(Codex Alimentarius) (وضع هذا الدستور الربنامج املشرتك بني منظمة األغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية حول املعايري الغذائية). وهو قسامن: -1 لنب األطفال 
الصناعي التجاري، وهو لنب صناعي يحمل عالمة تجارية ويباع يف األسواق املحلية. -2 لنب 

األطفال الصناعي العام، وهو لنب صناعي ال يحمل عالمة تجارية وال يباع يف األسواق وبالتايل 
يتطلب قنوات إمداد منفصلة.

املدونة الدولية: هي املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم، تبنتها جمعية الصحة العاملية 
عام 1981 ويشار إليها دامئا بـ 'املدونة الدولية' (4). وتهدف املدونة الدولية إىل تقديم غذاء 
كاف ومأمون لألطفال عرب حامية الرضاعة الطبيعية والتشجيع عليها وبالتأكد من االستخدام 

السليم لبدائل حليب األم عندما يكون ذلك رضورياً بناء عىل معلومات كافية ومن خالل 
عملية تسويق وتوزيع مناسبة. وتحدد املدونة مسؤوليات مصنعي وموزعي بدائل لنب 

األم، والعاملني الصحيني والحكومات الوطنية واملنظامت التي تهتم بتسويق بدائل لنب األم 
وزجاجات اإلرضاع واللهايات.

منتجات األلبان: املجففة، ونصف دسم أو منزوعة الدسم؛ والسائلة، نصف دسم أو منزوعة 
الدسم، وألبان الصويا، والحيب املكثف، واللنب املتخمر أو الزبادي.

التغذية واالستجابة الصحية للطوارئ: لتكون الهيئة جزءاً من فريق االستجابة الصحية 
والغذائية، يجب أن يكون لديها موظفني منخرطني يف العمل يف نظام الرعاية الصحية (انظر 
التعريف) ومسؤولني عن بدائل لنب األم، ورصد الرضع، وضامن استمرار امدادات بدائل لنب 

األم طاملا كان الرضع يف حاجة لها.

التغذية املثالية للرضع وصغار األطفال: البدء املبكر (بعد ساعة من الوالدة) يف الرضاعة 
املقترصة عىل الثدي وملدة 6 شهور من العمر ثم االستمرار يف الرضاعة الطبيعية مع إضافة 

أغذية تكميلية مناسبة ومأمونة حتى بلوغ عمر سنتني أو ما يزيد.

أغذية عالجية سابقة التجهيز: هي منتجات مخصصة لعالج سوء التغذية الشديد وخاصة 
خارج املستشفى (أي البيت يف الغالب). وميكن تحضريها يف املنزل أو تصنيعها عىل املستوى 

الوطني والدويل.
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مالحظة: ال يستطيع الرضع الذين مل يكملوا 6 أشهر أن يبتلعوا األغذية الصلبة، وبالتايل ال 
ميكن إعطاؤها لهم قبل وصولهم لهذه السن. باإلضافةلذلك، يجب أن ينطبق تعريف بدائل 
لنب األم عىل األغذية العالجية عند تسويقها أو تقدميها عىل أنها بديل جزيئ أو كيل للنب األم 

للرّضع، وأن تخضع للوائح املدونة الدولية.

التغذية البديلة: إطعام الرضيع الذي ال يرضع طبيعياً بنظام غذايئ يوفر العنارص الغذائية التي 
يحتاجها إىل أن يصل إىل العمر الذي يتمكن فيه من تناول الطعام الذي تتناوله أرسته. ويجب 

استخدام أحد بدائل لنب األم املناسبة خالل الشهور الستة األوىل من عمر الرضيع ثم يكّمل بعد 
هذه األشهر باألغذية األخرى.

مالحظة: هذا املصطلح مستخدم يف سياق مرض اإليدز والعدوى بفريوسه. إذ تنص توصيات 
األمم املتحدة الحالية عىل اآليت: 'إذا كانت التغذية البديلة مقبولة وعملية ومحتملة التكاليف 

وميكن االستمرار فيها ومأمونة (AFASS) فإن األم املصابة باإليدز يجب أن تنقطع عن 
الرضاعة الطبيعية'. أما إذا مل تنطبق هذه املعايري فتستمر الرضاعة الطبيعية إىل أن تنطبق 

هذه املعايري فتتوقف الرضاعة الطبيعية 'اإليقاف املبكر'، مع األخذ يف عني االعتبار الظروف 
املحلية ووضع األم ومخاطر التغذية البديلة التي تتضمن أنواع العدوى األخرى غري اإليدز، 

وسوء التغذية. التغذية اإلضافية هي سلع الغرض منها اإلضافة للحصة العامة وتستعمل 
يف برامج التغذية خالل الطوارئ للوقاية من سوء التغذية والحد من معدالت الوفيات بني 

الفئات الضعيفة.

اإلمدادات الغذائية: تعرف املدونة الدولية اإلمدادات الغذائية بأنها كمية من املنتجات 
مخصصة لالستخدام ملدة زمنية محددة مجانية أو بأسعار متدنية مخصصة ألغراض اجتامعية 

مثل تقدميها للعائالت الفقرية. أما يف حاالت الطوارئ فإن اإلمدادات الغذائية هي كمية من 
املنتجات بغض النظر عن طريقة الحصول عليها سواء بالرشاء أو كجزء من دعم أو الحصول 

عليها بدون مقابل.

اللنب العالجي: يصف هذا املصطلح  األلبان الصناعية املخصصة لألطفال املصابني بسوء تغذية 
شديد، ومن هذه األلبان 'F75' و'F100'. إال أن نظرة فاحصة تكشف أن هذه األلبان ليست 
ألبان بالكامل، ف'F100' يحتوي عىل 24% لنب فحسب، بينام يقل 'F75' عنه. ويصّنع اللنب 
العالجي من لنب مجفف منزوع الدسم والسكر والزيت، باإلضافة إىل الفيتامينات واملعادن.

مالحظة: ال يستخدم اللنب العالجي لتغذية الرضع وصغار األطفال غري املصابني بسوء التغذية. 
فنسبة املادة املذابة يف سائل 'F100' عالية بالنسبة لرّضع دون 6 أشهر. وال تحتوي األلبان 

العالجية عىل الحديد واستخدامها ملدة طويلة يهدد باإلصابة بأنيميا عوز نقص الحديد.

قرارات جمعية الصحة العاملية: أنظر تعريف املدونة الدولية.

صغار األطفال: األطفال بني 12 – 24 شهراً
مالحظة: ينطبق تعريف تقرير منظمة الصحة العاملية 2005، صفحة 155 عىل هذه 

املجموعة.
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(Notes and Contacts)
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