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نصائح ملوظفي وعامل

 توزيع سله الغذاء



نؤكد عىل موظفي وعامل التوزيع رضورة تبني 

التوصيات التالية بهدف تحسني وضع املرضعات:

التوزيع العشوايئ للحليب الصناعي:

يجــب عــدم إلحــاق بدائــل حليــب األم أو منتجــات الحليــب األخــرى أو منتجــات 	 

الحليــب املجففــة أو الحليــب طويــل األجــل أو الحليــب املجفــف )كامــل الدســم 

أو  قليــل الدســم أو منــزوع الدســم( أو الحليــب الســائل )كامــل الدســم أو  قليــل 

ــا، أو منتجــات الحليــب املبخــر أو  الدســم أو منــزوع الدســم( أو حليــب الصوي

املكثــف، والحليــب املخمــر، والعصائــر والشــاي و املســتهدف تقدميــه لتغذيــة 

الرضــع دون الســتة أشــهر، والزجاجــات )الرضاعة/البربونــه( أو الحلــامت و 

اللهايــات بالحصــص الغذائيــة التــي تــوزع عــىل عامــة النــاس. 

يف ظــروف خاصــه وحســب التقييــم والتقــي املقــام مــن قبــل قطــاع 	 

)مجموعــه( التغذيــه ، ميكــن توزيــع بدائــل الحليــب لعــدد مــن الرضــع الذيــن 

ــية  ــل القياس ــراءات العم ــع إج ــامىش م ــىل ان يت ــروط ،ع ــم ال ــق عليه تنطب

إلدارة بدائــل حليــب األم واملعــده مــن قبــل مجموعــه التغذيــه ، حيــث يجــب 

ــات  ــات( مربي ــرا ألمه ــدم ح ــة، ويق ــر صارم ــع ملعاي ــذا التوزي ــع ه أن يخض

ــا فعــاً . ــن هــم بحاجــة إليه )الرضــع الذي

مُينع استخدام زجاجات اإلرضاع واللهيات يف ظروف الطوارئ. 	 
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  التوزيع العشوايئ للحليب الصناعي يقلل ثقة

 األم بنفسها وامكانيتها عىل اإلرضاع

ينبغــي عــىل املصنعــن واملوزعــن واملانحــن الرجــوع إىل منســقي قطــاع 	 

ــل  ــم بدائ ــل دع ــن أج ــدات م ــتجابة للمناش ــل االس ــه قب ــه( التغذي )مجموع

حليــب األم مــن جانــب املنظــامت أو األفــراد أو الســلطات املحليــة، ويجــب 

االخــذ بنظــر االعتبارتخصيــص جــزء مــن الدعــم فقــط لتوفــر الحليــب 

الصناعــي يف حــن يســتهلك باقــي الدعــم يف تدريــب الكــوادر وإعطاء املشــورة 

ــب  ــة الحلي ــن لوجب ــر اآلم ــتلزمات التحض ــر مس ــات وتوف ــات املرضع لألمه

ــك  ــه اىل االســتمرار بدعــم وتشــجيع الرضاعــه الطبيعيه،وبذل الصناعــي، أضاف

ــوث. ــراض املســببة بالتل ــال شــبح األم ــن األطف ــد ع نبع

الرجاء التبليغ عن أي توزيع عشوايئ للحليب الصناعي




