

 

بالرغم من أن سیریالنكا بلد یتمتع بمعدل مرتفع للرضاعة المقتصرة على الثدي، إال أن ھناك معتقدات خاطئة تنتشر بین "
ت األلبان إن توزیع مستحضرا. األمھات حول عدم استطاعتھن إدرار كمیة كافیة من لبن الثدي في أوقات الشدة والكوارث

الصناعیة وزجاجات الرضاعة من المانحین والمنظمات غیر الحكومیة على األمھات الالتي یرضعن أطفالھن من الثدي بدون 
فالمانحون قد یتصرفون بمشاعر إنسانیة دون مراعاة لألسس العلمیة، فیھملون . ضرورة أو سیطرة مالئمة یمثل مشكلة كبرى

وباإلضافة إلى ذلك یؤدي حرص وسائل اإلعالم على تغذیة الرضع، . لصناعیة في الكوارثمخاطر التغذیة بألبان الرضاعة ا
وقد واجھت وزارة الصحة تحدیات عدیدة . إلى نشر نداءات عامة لتوفیر اإلمدادات من األلبان الصناعیة وزجاجات الرضاعة
عة الصناعیة غیر المضمونة االستمرار لضمان استمرار األمھات في اإلرضاع من الثدي وعدم تحولھن إلى ألبان الرضا

 ."والمحفوفة بالمخاطر
 .2004بیان وزارة الصحة السیرالنكیة في أعقاب كارثة التسونامي عام  

إن الكوارث الطبیعیة مثل الزالزل والفیضانات والجفاف، والكوارث الناجمة عن أعمال اإلنسان 
ن ضحایا ھذه الكوارث لسوء كالحروب تعّرض أرواح الناس للخطر، ویتعرض الرّضع م

التغذیة والموت، وللصحفیین دور ھام في حمایة ھؤالء الرضع أثناء الطوارئ من خالل 
امتناعھم عن دعم نداءات التبرع بألبان الرضاعة الصناعیة، وبتذكیر الجماھیر بأن لبن الثدي 

یة إلى تفاقم مضمون ومعقم ویساعد على الوقایة من األمراض، بینما تؤدي الرضاعة الصناع
 .المخاطر الصحیة

 ؟كثر عرضة للخطرلماذا یكون الرضع أ
للرضع احتیاجات غذائیة خاصة وھم یولودون بجھاز مناعي غیر مكتمل النمو، وبالنسبة لمن 
یرضعون من الثدي، یوفر لبن الثدي الدعم الغذائي والمناعي لھم، ویحمیھم من أسوأ حاالت 

وفي . یرًا بالنسبة للرضع الذین ال یرضعون من الثديإال أن الوضع یختلف كث. الطوارئ
الطوارئ تنقطع إمدادات الغذاء، وال یتوفر الماء النقي الالزم إلعداد ألبان الرضاعة الصناعیة 

أو لتنظیف أدوات اإلرضاع الصناعي، ویتعرض نظام الرعایة الصحیة لالنھیار، وھذا یعني أن 
نون شدیدي التأثر باألمراض المعدیة واإلسھال، الرضع الذین ال یرضعون من الثدي سیكو

. وسرعان ما یؤدي اإلسھال إلى سوء التغذیة والجفاف وبالتالي یؤدي إلى خطر حقیقي بالموت
ومن المھم للغایة، في حال وقوع الطوارئ، الحفاظ على استمرار اإلرضاع من الثدي للرضع 

الثدي لمن كانوا ال یرضعون سابقًا من الذین یرضعون من الثدي، وبدء أو إعادة اإلرضاع من 
الثدي أو توقفوا عن الرضاعة، وإذا تعذر ذلك فیجب مراعاة كل سبل األمان عند تغذیتھم على 

 .األلبان الصناعیة

 وماذا عن صغار األطفال؟
لیس الرضع فقط ھم المعرضون للخطر، فاألطفال أصغر من عمر خمس سنوات وبخاصة 

اد تعرضھم لألمراض والوفیات في الطوارئ، ومازالت الرضاعة األطفال أقل من سنتین یزد
من الثدي توفر لھم الحمایة، وتوصي منظمة الصحة العالمیة باالستمرار في اإلرضاع من الثدي 

ویحتاج صغار األطفال بجانب الرضاعة من الثدي إلى طعام مغٍذ . حتى عمر سنتین على األقل
 .یًا حقیقیًا في الطوارئومأمون، ویشكل توفیر ھذا الطعام تحد

 ما ھي المشكلة؟
لقد أظھرت الخبرات السابقة في الطوائ، أن كمیات ھائلة من ألبان الرضاعة الصناعیة 

ومساحیق األلبان األخرى ترد عادة إلى المناطق المنكوبة كتبرعات، وبعض ھذه التبرعات ترد 
رضاعة، وقد ترد نتیجة لنداءات كنتیجة مباشرة لنداءات وسائل اإلعالم المطالبة بألبان ال

وقد تخلق . وكاالت المساعدات اإلنسانیة، أو الحكومات، أو من جھود األفراد طلبًا للمساعدة
ومع االرتباك الذي یكتنف الطوارئ، یتم توزیع . التغطیة اإلعالمیة ضغوطًا على الحكومات لجلب المزید من ألبان الرضاعة

إلى السیطرة، وتستخدمھا أمھات كن من المفترض أن یرضعن أطفالھن من الثدي، مما یؤدي ھذه المنتجات غالبًا بطرق تفتقد 
وعلى سبیل المثال، تبین في تدقیق . بدون مبرر إلى حدوث أمراض ووفیات كثیرة تصیب الرضع كان باإلمكان تجنبھا
% 70ة من الثدي في تلك المنطقة إال أن للیونیسف بعد زالزال یوجیكارتا في إندونیسیا أنھ بالرغم من ارتفاع معدل الرضاع

وفي مثال آخر، تبین في تقص . من الرضع أقل من عمر ستة شھور قد حصلوا على تبرعات من ألبان الرضاعة الصناعیة
 أن جمیع 2006-2005 طفل في أعقاب الفیضان في بتسوانا خالل الفترة  500لمركز مكافحة األمراض عن وفاة أكثر من 

 50بًا كانو یرضعون صناعیًا، وكان خطر الخضوع للعالج في المستشفیات لمن ال یرضعون من الثدي أكثر من ماتوا تقری
وینتشر أیضًا توزیع مساحیق األلبان األخرى كجزء من األغذیة والمؤن العامة، وھذا . مرة مقارنة بمن یرضعون من الثدي

 .ن حوالي نصف ھذه األلبان تعطى للرضعیسبب الكثیر من المشاكل، كما اتضح من الخبرات السابقة، أل

 ، UNICEFفلیونیسلالتابعة لمجموعة التغذیة ) IASC(اللجنة الدائمة بین الوكاالت من بدعم 
 (IBFAN-Arab World)مجموعة إیبفان بالعالم العربي  إلى اللغة العربیةھذه الترجمة ب قام



 
 لصحفیین المساعدة؟عالمیین واإللكیف یمكن 

إن لوسائل اإلعالم دورًا ھامًا في وقایة الرضع أثناء الطوارئ عن طریق نشر المعلومات التي تحمي اإلرضاع من الثدي وتعزز 
ویمكن للعاملین في اإلعالم أن . ىاالستخدام المناسب أللبان الرضاعة الصناعیة ومساحیق األلبان األخر
 :یساعدوا في ذلك من خالل نشر الرسائل التالیة في قصصھم ومقاالتھم

إن دعم األمھات في االستمرار في اإلرضاع من الثدي ھو األسلوب المؤكد واألكثر نجاعة في حمایة  •
 الرضع أثناء الكوارث

إن اإلرضاع من الثدي لیس ممارسة ھشة سریعة الفشل واإلخفاق، فمازالت األمھات اللواتي یتعرضن  •
 لضغوط بدنیة ونفسیة أثناء الطوارئ قادرات على اإلرضاع من الثدي بنجاح

لبان الرضاعة الصناعیة أثناء الطوارئ أمر یعرض الرضع العشوائي ألستخدام التوزیع واالإن  •
 ھ یؤدي إلى إصابتھم باألمراض والوفاةلخطورة بالغة، ألن

إن عمال الطوارئ ال یحتاجون إلى كمیات كبیرة من ألبان الرضاعة الصناعیة في الطوارئ، وكل ما  •
یحتاجون إلیھ یمكن شراؤه محلیًا، ولیس ھناك داع إلرسال تبرعات ألبان الرضاعة الصناعیة أو مساحیق األلبان أو 

 وارئزجاجات الرضاعة إلى مواقع الط
یجب تشجیع من یقوم من الجمھور بالتبرع إلى وكاالت المساعدة على االستفسار عن تبرعاتھم وكیفیة االستفادة منھا، وھل  •

 تقوم ھذه الوكاالت بتوزیع ألبان الرضاعة الصناعیة أو مساحیق األلبان، ویجب حثھا على القیام بالتدابیر المالئمة
 وكاالت المساعدة بتوزیع ألبان الرضاعة الصناعیة أو مساحیق األلبان بشكل غیر یجب تشجیع من یدرك من الجمھور قیام •

 ).انظر جھات االتصال الرئیسیة(مالئم على التبلیغ عن ھذه األنشطة إلى السلطات المعنیة 

ا أمر أحیانًا یتقدم ممثلو وكاالت المساعدات الحكومیة بطلب تبرعات ألبان الرضاعة عن طریق وسائل اإلعالم، وھذ
غیر مالئم على اإلطالق، ویجب على ھؤالء الممثلین توجیھ ھذه الطلبات عبر الیونیسف لتوضیح كیفیة توفیر وإمداد 

 .ألبان الرضاعة بطرق مالئمة

 كیف یمكن حمایة الرضع وصغار األطفال في الطوارئ؟
 .توجد دالئل إرشادیة مقبولة إلدارة ألبان الرضاعة في الطوارئ

دعم والمساعدة العملیة لألمھات اللواتي یرضعن أطفالھن من الثدي حتى یتمكن من االستمرار في یجب تقدیم ال .1
، وقد أظھرت الخبرة أن عشوائیًااإلرضاع من الثدي، ویجب عدم توزیع ألبان الرضاعة أو مساحیق األلبان علیھن 

 في اإلرضاع من الثديبرامج الدعم بین الزمیالت تساعد األمھات على رعایة أطفالھن واالستمرار 
یجب تشجیع األمھات اللواتي توقفن عن اإلرضاع من الثدي، أي قمن بفطام أطفالھن، على إعادة اإلرضاع من الثدي  .2

 أو دراسة خیار توفیر أم مرضعة أخرى، وبخاصة إذا لم یكن ھناك أم للرضیع
ضاعة واألدوات الالزمة إلعدادھا، وذلك یستطیعون الرضاعة من الثدي فیجب تزویدھم بألبان الر إذا كان الرضع ال .3

ویجب عدم . صحة الرضیعمتابعة ویجب تثقیف ودعم من تقوم برعایة الرضیع، كما یجب . تحت إشراف دقیق
استخدام زجاجات الرضاعة بسبب خطورة تعرضھا للتلوث وصعوبة تنظیفھا، ویمكن تغذیة الرضیع الصغیر عن 

 . الفنجان أو الملعقة أوطریق الكوب
 إذا أعطي مسحوق اللبن فیجب خلطھ مع حبوب الغذاء الرئیسیة قبل توزیعھ حتى ال یمكن استخدامھ كبدیل للبن الثدي .4
یجب توسیع جھود حمایة ودعم الرضاعة من الثدي لجمیع األطفال، وضمان مراعاة توفیر سبل األمان للرضاعة الصناعیة عند ضرورة  .5

 استخدامھا
وتعتبر أسالیب التسویق غیر األخالقیة . ة ظروف الطوارئ كوسیلة لكسب أسواق جدیدة وزیادة مبیعاتھمقد یستغل مصنعو ألبان الرضاع .6

 أللبان الرضاعة مشكلة عالمیة، وقد تم إصدار مدونة دولیة لحمایة األمھات والرضع من التسویق غیر األخالقي

لرضع في الطوارئ لھا تأثیر واسع على إن الرسائل التي تعرضھا وسائل اإلعالم حول احتیاجات ا : االستنتاج
كما أن الجماھیر، والمنظمات غیر الحكومیة، والوكاالت المانحة . الرضع، الذین یتضررون أشد الضرر من الطوارئ

تسعى إلى توفیر المساعدات للرضع، وسیساعد إطالعھم على المعلومات الصحیحة حول تغذیة الرضع وصغار 
 .الممارسات الضارة، وحمایة األطفال المعرضین لسوء التغذیة والموتاألطفال في الطوارئ على منع 

 جھات االتصال الرئیسیة
یمكن الحصول على معلومات وموارد عن تغذیة الرضع وصغار األطفال في 

 :الطوارئ من شبكة التغذیة في الطوارئ على العناوین التالیة
Emergency Nutrition Network (ENN), 

32 Leopold Street, Oxford, OX4 1TW, UK. 
tel (UK): +44 (0)19865 324996 

email: ife@ennonline.net 
web: www.ennonline.net 

   :ویمكن توجیھ االستفسارات المیدانیة المثیرة للقلق إلى الیونیسف
pdpimas@unicef.org   

ونیسف على الیوتوجیھ المخالفات للمدونة الدولیة لقواعد تسویق بدائل لبن األم إلى 
 أو   cah@who.int  :منظمة الصحة العالمیةالعنوان السابق، و

nutrition@who.int   
  ibfanpg@tm.net.my  )إیبفان(وإلى الشبكة الدولیة لتفعیل تغذیة الرضع 

 المراجع الرئیسیة
Operational Guidance for Emergency Relief Staff and Programme 

Managers on Infant and Young Child Feeding in Emergencies. 
 Developed by the IFE Core Group.  

Version 2.1, February 2007. 
  www.ennonline.net :متوفر على اإلنترنت على الموقع التالي

 ولدى شبكة التغذیة في الطوارئ 
The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. WHO,1981 

and subsequent relevant World Health Assembly (WHA) Resolutions. 
 :متوفر على اإلنترنت على الموقعین التالیین

www.ibfan.org/English/resource/who/fullcode.html 
www.who.int/nut/documents/code_english 

ي الطوارئ، قام بإعداد ھذا الموجز فریق العمل المعني بتغذیة الرضع ف
والتع  اون ال  دولي لوك  االت األم  م المتح  دة والمنظم  ات غی  ر الحكومی  ة     

 وبناء قدرات تغذیة الرضع في الطوارئ الدالئل اإلرشادیة إلعداد
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