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تمهيد

طبقــًا للتقديــرات، ربمــا كان مــن الممكــن تجنــب أكثــر مــن 000 820 وفــاة فــي صفــوف األطفــال دون الخامســة مــن 
ز  العمــر علــى الصعيــد العالمــي إذا تلقــى جميــع األطفــال تغذيــة كافيــة بالرضاعــة الطبيعيــة. والرضاعــة الطبيعيــة ُتعــزِّ
نمــّو المــخ وتقلــل مــن مخاطــر الســمنة بيــن األطفــال وتحمــي األمهــات مــن ســرطان الثــدي والمبايــض والســكري. ويقــع 
علــى عاتــق المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد االضطــالع بــدور فريــد فــي تقديــم الدعــم والتشــجيع 
المالئميــن فــي الوقــت المناســب لألمهــات الحديثــات ورّضعهــن مــن أجــل إنجــاح الرضاعــة الطبيعيــة، ومــن ثــّم توفيــر 

األمــوال للحكومــات وإنقــاذ األرواح فــي الوقــت نفســه.

المتحــدة للطفولــة  العالميــة )المنظمــة( ومنظمــة األمــم  يقــرب مــن 30 عامــًا، تشــاركت منظمــة الصحــة  ومنــذ مــا 
)اليونيســيف( فــي ســبيل الدعــوة إلــى حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 
لألمهــات والمواليــد. وقــد تضمــن البيــان المشــترك بيــن المنظمــة واليونيســيف قائمــة مــن التدابيــر التــي ُعرفــت فيمــا بعــد 

بالخطــوات العشــر.

وأصبــح البيــان المشــترك بيــن المنظمــة واليونيســيف، الــذي ُترِجــم إلــى أكثــر مــن 25 لغــة، حجــر الزاويــة فــي مبــادرة 
المستشــفيات الصديقــة للرّضــع. ومنــذ عــام 1991، ُتطَلــق التســمية "صديقــة للرّضــع" علــى أقســام ومستشــفيات الــوالدة 

التــي تطبــق الخطــوات العشــر مــن أجــل اســترعاء انتبــاه النــاس إلــى دعمهــا لممارســات تغذيــة الرّضــع الســليمة.

وحتــى اآلن، نّفــذت جميــع بلــدان العالــم تقريبــًا مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع، ممــا أّدى إلــى المســاعدة علــى إنقــاذ 
أرواح الرّضع ودعم صحة األمهات. بيد أن بلدانًا عديدة مازالت تجاهد للمحافظة على البرنامج وتحقيق كامل إمكاناته. 

واعتبــارًا مــن عــام 2015، قامــت المنظمــة واليونيســيف بتنســيق عمليــة تهــدف إلــى اســتعراض البّينــات العلميــة التــي 
تدعــم الخطــوات العشــر وتدعيــم تنفيــذ المبــادرة، بمــا شــمل إجــراء اســتعراضات منهجيــة للمصنفــات العلميــة، ودراســة 
شــاملة لعوامــل نجــاح المبــادرة والتحديــات التــي تواجههــا، وعقــد مؤتمــر بشــأن المبــادرة فــي عــام 2016 ضــم 130 بلــدًا 

لمناقشــة االتجاهــات الجديــدة التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الشــاملة بالمبــادرة واســتدامتها. 

ــد هــذا المجهــود التعاونــي الــذي يهــدف إلــى إقامــة برنامــج أكثــر قــوة قــادر علــى  ثــة المنشــورة هنــا ُتجسِّ واإلرشــادات المحدَّ
اســتيعاب تحســين جــودة الرعايــة مــع مــرور الزمــن. وهــي تصــف الخطــوات العمليــة التــي ُيمكــن للبلــدان اتخاذهــا ويتعّيــن 
عليهــا اتخاذهــا مــن أجــل حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليــد. وتؤكــد اإلرشــادات علــى أهميــة تطبيــق الخطــوات العشــر فــي جميــع المرافــق وبشــأن جميــع الرّضــع، ســواًء 

كانــوا مبتســرين أو ناضجيــن، أو مولوديــن فــي مرافــق خاصــة أو عامــة، أو فــي بلــدان غنيــة أو فقيــرة.

والمنظمــة واليونيســيف ملتزمتــان بدعــم الرضاعــة الطبيعيــة بطريقــة فّعالــة وفّعالــة التكلفــة مــن أجــل تشــجيع بقــاء الرّضــع 
وصغــار األطفــال علــى قيــد الحيــاة وتغذيتهــم ونموهــم ونمائهــم، وحمايــة صحــة أمهاتهــم ورفاههــا، ومســاعدة جميــع 
األطفــال علــى تحقيــق كافــة إمكاناتهــم. ونحــن علــى ثقــة مــن أن الخطــوات العشــر توّفــر للمرافــق الصحيــة والعامليــن 
الصحييــن حــول العالــم اإلرشــادات التــي يحتاجونهــا مــن أجــل مســاعدة مزيــد مــن األمهــات علــى ممارســة اإلرضــاع 

الطبيعــي بنجــاح. ونحــن نســتطيع معــًا إتاحــة الفرصــة لــكل مولــود لكــي يبــدأ حياتــه وهــو فــي أحســن صحــة. 

هنرييتا ه. فور تيدروس أدحانوم غيبريسوس      
المديرة التنفيذية، اليونيسيف المدير العام، منظمة الصحة العالمية      
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شكر وتقدير

اضطلــع بتنســيق وضــع هــذه اإلرشــادات اإلدارة المعنيــة بالتغذيــة مــن أجــل الصحــة والتنميــة فــي منظمــة الصحــة 
العالميــة )المنظمــة( وقســم التغذيــة بمنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، شــعبة البرامــج. وأشــرف علــى إعــداد 

هــذه الوثيقــة الدكتــور لورنــس غرومــر- ســترون والســيدة مايكــه أرتــس.

وُننــّوه مــع الشــكر بالمدخــالت التقنيــة والمســاعدة فــي التخطيــط والتفكيــر االســتراتيجي لفريــق االســتعراض الخارجــي 
خــالل كامــل العمليــة )بالترتيــب األلفبائــي باإلنكليزيــة(: الســيدة جنفييــف بيكــر، الدكتــور أال كورتيانــو، الدكتــورة تيريزيتــا 
غونزالــس دي كوســيو، الدكتــورة رخســانة حيــدر، الدكتــورة مريــم ه. البــوك، الدكتــور ديونــغ هــوي لونــغ، الدكتــورة شيســا 

لوتــر، الدكتــورة كريــا ج. بيرينــي، الســيدة رنــدا ســعادة، الدكتــورة إيزابيــال ســاغو- مــوزس، الســيدة جولــي ســتوفكنز.

ووّفــر أكثــر مــن 300 مشــارك فــي المؤتمــر المعنــي بمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع لعــام 2016، كانــوا 
يمثلــون 130 بلــدًا والعديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمانحيــن والرابطــات المهنيــة، رؤى قّيمــة للنجاحــات التــي 
دوا العديــد مــن األولويــات لألنشــطة فــي المســتقبل. ونــود أن نشــكر  أحرزتهــا المبــادرة والتحديــات التــي واجهتهــا، وحــدَّ
أعضــاء لجنــة التخطيــط لمؤتمــر عــام 2016 علــى مــا بذلــوه مــن جهــود لتحديــد شــكل هــذا االجتمــاع المفيــد )بالترتيــب 
األلفبائــي باإلنكليزيــة(: الســيدة مايتــي هرنانديــز أغيــالر، الســيدة فونكــه بولوجوكــو، الدكتــور أنطونــي كاليبــو، الســيدة 

إلســا غيوليانــي، الســيدة تريــش ماكنــرو، الســيدة أغنــس ســيتاتي. 

ونــود أن نعبــر عــن تقديرنــا للزمــالء التاليــة أســماؤهم علــى مــا قدمــوه مــن مســاعدة ومدخــالت تقنيــة خــالل كامــل العمليــة 
)بالترتيــب األلفبائــي باإلنكليزيــة(: مــن منظمــة الصحــة العالميــة – الســيدة شــانون باركلــي، الدكتــور فرانسيســكو برانــكا، 
الســيدة أوليف كوكومان، الدكتورة برناديت دلمانز، الســيدة ديانا إســتيفيز، الســيدة آن- ليز غويســيه، الدكتورة فرانســس 
ماكونفيــل، الســيدة ناتالــي مورفــي، الســيدة طاهــرة شــيرين مصطفــى، الدكتــورة لينســيتو أورنيــال، الدكتــور خــوان بابلــو 
بنيــا- روســاس، الدكتــورة بــورا رايكو-ســولون، الســيد ماركــوس ســترالهوفر، الدكتــورة هيليــن لويــز تيلور،الدكتــور ويلســون 
ويــري، ومستشــارو التغذيــة اإلقليميــون التابعــون للمنظمــة؛ ومــن اليونيسيســف – الدكتــور فيكتــور أغوايــو، الدكتــورة 
فرانــس بيغيــن، الســيد ديفيــد كالرك، الدكتــورة أشــيما غــرغ، الدكتــور ديفيــد هيبغريــف، الســيدة ديــان هولنــد، الســيدة إيــروم 
تاكــي، الســيدة جوانــا ويزمــان ســوزا، الدكتــورة ماريلينــا فيفيانــي، الدكتــورة نبيلــة زاكا، ومستشــارو التغذيــة اإلقليميــون 

ومستشــارو الصحــة اإلقليميــون التابعــون لليونيســيف. 

وننــّوه مــع الشــكر بالمدخــالت المقدمــة مــن 300 مــن المســتعرضين الخارجييــن الذيــن عّقبــوا علــى مســّودة الوثيقــة 
فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2017 ومــن موظفــي ومتطوعــي المنظمــات األعضــاء فــي شــبكة مبــادرة المستشــفيات 
الصديقــة للرّضــع، وهــي عصبــة ال ليتشــي الدوليــة، وشــبكة العمــل الدولــي مــن أجــل أغذيــة األطفــال، والرابطــة الدوليــة 
للخبــراء االستشــاريين فــي مجــال اإلرضــاع، والتحالــف الدولــي للعمــل بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة، التــي قّدمــت ُمدَخــالت 

إضافيــة. وُنعــرب أيضــًا عــن تقديرنــا للمدخــالت المقدمــة مــن الدكتــور بييــر باركــر بشــأن عمليــات تحســين الجــودة.

وأخيــرًا نــود أن نشــكر العديــد مــن منســقي المبــادرة ومديــري المستشــفيات الذيــن عكفــوا علــى تنفيــذ المبــادرة علــى 
المســتويين الوطنــي واإلقليمــي وعلــى مســتوى المرافــق خــالل الســنوات الســبع والعشــرين الماضيــة. ولقــد أّدى عملهــم 

الشــاق وحماســهم لتحســين صحــة األمهــات والرّضــع إلــى تعزيــز المبــادرة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. 
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ُتمثِّــل الســاعات واأليــام القليلــة األولــى مــن حيــاة المولــود فتــرة حاســمة لبــدء اإلرضــاع وتوفيــر مــا تحتاجــه األمهــات مــن 
دعــم لممارســة اإلرضــاع الطبيعــي بنجــاح. ومنــذ عــام 1991، ســاعدت مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع فــي حفــز 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد فــي مختلــف أنحــاء العالــم علــى دعــم الرضاعــة الطبيعيــة علــى نحــو 
أفضــل.1 واســتنادًا إلــى "الخطــوات العشــر إلــى رضاعــة طبيعيــة ناجحــة" )الخطــوات العشــر(،2  ُترّكــز المبــادرة علــى 
توفيــر الرعايــة الســريرية األمثــل لألمهــات الحديثــات ورّضعهــن. وثمــة بّينــات ذات شــأن علــى أن تنفيــذ الخطــوات العشــر 

ــن بدرجــة ُيعتــد بهــا مــن معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة. ُيحسِّ

وقــد ُطبقــت مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع فــي جميــع بلــدان العالــم تقريبــًا بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح. وبعــد 
ُمضــي أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــان، مازالــت التغطيــة علــى الصعيــد العالمــي منخفضــة. فحتــى عــام 2017، كانــت 
نســبة قدرهــا 10٪ فقــط مــن رّضــع العالــم قــد ُولــدت فــي مرفــق يعتبــر حاليــًا "صديقــًا للرّضــع".3 وقــد وجــدت بلــدان أن مــن 
دة. وجــرى  العســير إدامــة برنامــج معنــي بهــذه المبــادرة، حيــث كان تنفيــذه يعتمــد غالبــًا علــى أفــراد ومصــادر خارجيــة محــدَّ
تنفيــذ البرنامــج عــادًة باعتبــاره تدخــاًل رأســيًا ُيرّكــز علــى تســمية مرافــق تتطــوع للمشــاركة فــي البرنامــج ويمكنهــا توثيــق 
التزامهــا الكامــل بالخطــوات العشــر. وكان بإمــكان المرافــق أن تقــوم بتغييــرات فــي سياســاتها وإجراءاتهــا لكــي تحصــل 
علــى هــذه التســمية، بيــد أن هــذه التغييــرات لــم تكــن دائمــًا مســتدامة، خاصــة فــي حالــة عــدم وجــود نظــم للرصــد المنتظــم.

وفــي عــام 2015، اســتهلت منظمــة الصحــة العالميــة )المنظمــة( ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( عمليــة 
إعــادة تقييــم البرنامــج المعنــي بمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع وتنشــيطه. وأجريــت دراســات للحالــة ومقابــالت 
مــع مقدمــي معلومــات رئيســيين واســتقصاء للسياســات العالميــة واســتعراضات للمؤلفــات مــن أجــل فهــم وضــع المبــادرة 
وأثرهــا علــى نحــو أفضــل. وجــرى التكليــف بإجــراء اســتعراضات منهجيــة للمؤلفــات مــن أجــل فحــص البّينــات المتعلقــة 
بــكل مــن الخطــوات العشــر بعنايــة. ودعــت المنظمــة الجتمــاع فريــق معنــي بوضــع المبــادئ التوجيهيــة مــن أجــل إعــداد 
إرشــادات المنظمــة بشــأن حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليد٤ وفريق اســتعراض خارجي من أجل تحديث اإلرشــادات بشــأن تنفيذ المبادرة على المســتوى القطري. وجرت 
ثــة وعــرض موجــز لهــا باســتفاضة خــالل المؤتمــر المعنــي بمبــادرة  مناقشــة المفاهيــم الرئيســية إلرشــادات التنفيــذ المحدَّ
 المستشــفيات الصديقــة للرّضــع فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2016، والــذي ضــم نحــو 300 مشــارك مــن أكثــر مــن 
ثــة عبــر مشــاورة إلكترونيــة فــي تشــرين األول/  أكتوبــر 2017،  130 بلــدًا. وُنشــرت مســّودة وثيقــة اإلرشــادات المحدَّ

وروعيــت التعليقــات الــواردة مــن أكثــر مــن 300 مجيــب فــي الصيــغ األخيــرة للوثيقــة.
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ثــة هــذه جميــع مــن يقــررون السياســات أو يوّفــرون الرعايــة مــن أجــل الحوامــل واألســر  وتســتهدف إرشــادات التنفيــذ المحدَّ
والرّضــع: الحكومــات؛ المديــرون الوطنيــون لبرامــج صحــة األمومــة والطفولــة عمومــًا، والبرامــج المتعلقــة بالرضاعــة 
الطبيعيــة وبمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع خصوصــًا؛ مديــرو المرافــق الصحيــة علــى مختلــف المســتويات 
)مديــرو المرافــق، المديــرون الطبيــون، رؤســاء أقســام الــوالدة والمواليــد(. وتعــرض الوثيقــة أول تنقيــح للخطــوات العشــر 
منــذ عــام 1989. ولــم يطــرأ تغييــر علــى موضــوع كل خطــوة، بيــد أنــه جــرى تحديــث صياغــة كل منهــا بمــا يتماشــى مــع 
اإلرشــادات المســتندة إلــى البّينــات وسياســة الصحــة العموميــة العالميــة. وجــرى تقســيم الخطــوات إلــى )1( اإلجــراءات 
م علــى نحــو متســق وأخالقــي )إجــراءات اإلدارة الحاســمة(؛ )2( معاييــر  المؤسســية الالزمــة لضمــان أن الرعايــة تقــدَّ
الرعايــة الفرديــة لألمهــات والرّضــع )الممارســات الســريرية الرئيســية(. وجــرى فــي الخطــوة 1 المعنيــة بسياســات تغذيــة 
الصحــة  جمعيــة  وقــرارات  األم5  لبــن  بدائــل  تســويق  لقواعــد  الدوليــة  للمدّونــة  الكامــل  التنفيــذ  إدمــاج  الرّضــع 

العالميــة ذات الصلــة )المدّونــة(،6 وكذلــك الرصــد الداخلــي المســتمر لمــدى االلتــزام بالممارســات الســريرية.

وتوصــي إرشــادات التنفيــذ أيضــًا بتنقيــح التنفيــذ الوطنــي لمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع مــع التركيــز علــى 
توســيعها إلــى مســتوى التغطيــة الشــاملة وضمــان اســتدامتها مــع مــرور الوقــت. وُتركِّــز اإلرشــادات علــى إدمــاج البرنامــج 
بدرجــة أكبــر فــي نظــام الرعايــة الصحيــة مــن أجــل ضمــان أن جميــع المرافــق الصحيــة فــي بلــد مــا تنفــذ الخطــوات 
العشــر. وُتدعــى البلــدان إلــى الوفــاء بتســع مســؤوليات رئيســية مــن خــالل برنامــج وطنــي معنــي بمبــادرة المستشــفيات 
الصديقــة للرّضــع، بمــا فــي ذلــك إنشــاء هيئــة تنســيق وطنيــة أو تدعيمهــا؛ إدمــاج الخطــوات العشــر فــي السياســات 
والمعاييــر الوطنيــة؛ ضمــان قــدرة جميــع مهنيــي الرعايــة الصحيــة؛ اســتخدام التقديــر الخارجــي لتقييــم مــدى االلتــزام 
بالخطــوات العشــر بانتظــام؛ حفــز التغييــر؛ توفيــر المســاعدة التقنيــة الالزمــة؛ رصــد التنفيــذ؛ التواصــل والدعــوة باســتمرار؛ 

تحديــد المــوارد الكافيــة وتخصيصهــا.

ــز مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع علــى حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي  وُتركِّ
توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد. ومــن المفهــوم أن األمــر يحتــاج إلــى العديــد مــن التدخــالت األخــرى لضمــان الدعــم 
الكافــي للرضاعــة الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك تدخــالت بشــأن الرعايــة قبــل الــوالدة، والرعايــة بعــد الــوالدة، والمجتمعــات 
المحليــة وأماكــن العمــل، وكذلــك بشــأن توفيــر الحمايــة الكافيــة لألمومــة وّســن التشــريعات بشــأن المدّونــة. ومــن األهميــة 
بدرجــة حاســمة إدمــاج البرنامــج المعنــي بمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع مــع كافــة الجوانــب األخــرى لحمايــة 

الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا. 

ومــن خــالل تنشــيط المبــادرة وضمــان أن جميــع المرافــق تمتثــل للتوصيــات المســتندة إلــى البّينــات بشــأن رعايــة األمومــة 
والمواليــد، ُيمكــن زيــادة معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة بدرجــة ملحوظــة وتحســين صحــة األمهــات واألطفــال إلــى حــّد 

كبيــر. 
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النطاق والغرض

تتضمــن هــذه الوثيقــة أحــدث نســخة مــن اإلرشــادات بشــأن تنفيــذ مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع )1( فــي المرافــق 
التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد، وكذلــك إرشــادات بشــأن تنســيق وإدارة المبــادرة علــى المســتوى الوطنــي )أو 

دون الوطنــي حســب االقتضــاء(.

ويتمثَّــل غــرض المبــادرة األساســي فــي ضمــان حصــول األمهــات والمواليــد علــى رعايــة حســنة التوقيــت ومناســبة قبــل 
دخولهــم مرفــق يوّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد وخــالل بقائهــم فيــه، مــن أجــل أتاحــة الفرصــة لممارســة الرضاعــة 
ز مــن صحتهـــــم ونمائهـــــم. وبالنظـــــــر إلــى األهميــة المثبتــة للرضاعـــــــة  الطبيعيــــــة علــى أفضـــــل نحــــو ممكــن ممــــا ُيعــــــــزِّ
 الطبيعيــة )2(، تحمــي المبــادرة هــذه الرضاعــة وتعززهــا وتدعمهــا، وتســمح فــي الوقــت ذاتــه برعايــة المواليــد الذيــن 

ال يتلقون الرضاعة الطبيعية وتغذيتهم على نحو حسن التوقيت ومناسب. 

وتســتكمل هــذه الوثيقــة إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد )3(. وهــي تســتكمل أيضــًا معاييــر تحســين جــودة رعايــة األمهــات 
والمواليــد فــي المرافــق الصحيــة )4( واإلرشــادات بشــأن التغذيــة المثلــى للرّضــع المنخفضــي الــوزن عنــد الــوالدة فــي 
البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل )5( وتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن الرعايــة أثنــاء الــوالدة 
مــن أجــل تجربــة والدة إيجابيــة )6( ووثائــق إرشــادية أخــرى بشــأن رعايــة األمهــات والمواليــد. ومــن األهميــة بمــكان 
تنفيــذ مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع ضمــن ســياق أوســع مــن الدعــم للرضاعــة الطبيعيــة فــي األســر والمجتمعــات 

المحليــة وأماكــن العمــل. وال تتصــدى هــذه الوثيقــة لهــذه المجــاالت تحديــدًا. 

وتشــمل الفئــة المســتهدفة مــن هــذه الوثيقــة جميــع مــن يقــررون السياســات أو يوّفــرون الرعايــة مــن أجــل الحوامــل واألســر 
والرّضــع: الحكومــات؛ المديــرون الوطنيــون لبرامــج صحــة األمومــة والطفولــة عمومــًا، والبرامــج المتعلقــة بالرضاعــة 
الطبيعيــة وبمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع خصوصــًا؛ مديــرو المرافــق الصحيــة علــى مختلــف المســتويات 

)مديــرو المرافــق، المديــرون الطبيــون، رؤســاء أقســام الــوالدة والمواليــد(.
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1-   مقدمة

1-1  أمور متعلقة بالرضاعة الطبيعية

لجميــع  البيولوجــي  المعيــار  هــي  الطبيعيــة  الرضاعــة 
الرضاعــة  وتتســم  البشــر.  ذلــك  فــي  بمــا  الثدييــات، 
الطبيعيــة بأهميــة حاســمة لتحقيــق األهــداف العالميــة فــي 
مجــاالت التغذيــة والصحــة والبقــاء والنمــّو االقتصــادي 
واالســتدامة البيئيــة. وتوصــي المنظمــة ومنظمــة األمــم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( ببــدء الرضاعــة الطبيعيــة 
خالل الســاعة األولى التالية للوالدة، وأن تســتمر بصورة 
حصريــة خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن الحيــاة، وأن 
تســتمر، باإلضافــة إلــى أغذيــة تكميليــة مأمونــة وكافيــة، 
حتــى ســنتين مــن العمــر أو أكثــر )7(. وعلــى الصعيــد 
مــن  أقليــة  ســوى  التوصيــات  لهــذه  تمتثــل  العالمــي، ال 
الرّضــع واألطفــال: فنســبة قدرهــا ٤٤٪ فقــط مــن الرّضــع 
تبــدأ الرضاعــة الطبيعيــة خــالل الســاعة األولــى التاليــة 
للــوالدة كمــا أن ٤0٪ مــن الرّضــع دون 6 أشــهر مــن 
العمــر يتغــذون بالرضاعــة الطبيعيــة حصــرًا. وتبلــغ نســبة 
األطفــال الذيــن يتغــذون بالرضاعــة الطبيعيــة حتــى بلــوغ 

ســنتين مــن العمــر ٤5٪ )8(.

والتالمس الفوري والمتواصل بين بشــرتّي األم ورضيعها 
األولــى  الســاعة  الطبيعيــة خــالل  الرضاعــة  واســتهالل 
التاليــة للــوالدة مهّمــان إلدامــة الرضاعــة الطبيعيــة ولبقــاء 
المواليــد واألطفــال ونمائهــم. فخطــر الوفــاة خــالل األيــام 
الثمانيــة والعشــرين األولــى مــن الحيــاة يكــون أكبــر بنســبة 
الرضاعــة  يبــدؤون  الذيــن  المواليــد  فــي صفــوف   ٪33
ســاعتين  بيــن  تتــراوح  بمــّدة  الــوالدة  بعــد   الطبيعيــة 
فــي  الضعــف  يتجــاوز  بمــا  أكبــر  ويكــون  ســاعة  و23 
أكثــر،  أو  بيــوم  الــوالدة  بعــد  يبدؤونهــا  الذيــن  صفــوف 
الطبيعيــة  الرضاعــة  يبــدؤون  الذيــن  بالمواليــد  مقارنــًة 
خــالل الســاعة األولــى التاليــة للــوالدة )9(. وتمتــد الفائــدة 
الحمائيــة لبــدء الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا حتــى 6 أشــهر 

مــن العمــر )10(.

وتوّفــر الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة لمــّدة 6 أشــهر مــا 
يلــزم مــن تنشــئة ومغذيــات وطاقــة للنمــو والنمــاء البدنييــن 
والعصبييــن. وبعــد 6 أشــهر، تســتمر الرضاعــة الطبيعيــة 
التــي  الجــودة  الرفيعــة  والمغذيــات  الطاقــة  توفيــر  فــي 
تســاعد، جنبــًا إلــى جنــب مــع التغذيــة التكميليــة المأمونــة 
والكافيــة، علــى الوقايــة مــن الجــوع وقّلــة التغذيــة والســمنة 
الغذائــي  األمــن  تضمــن  الطبيعيــة  فالرضاعــة   .)11(

للرّضــع )8(.

وتضــر ممارســات الرضاعــة الطبيعيــة غيــر الكافيــة إلــى 
حــّد كبيــر بصحــة الرّضــع واألطفــال واألمهــات ونمائهــم 
الممارســات  هــذه  تحســين  يــؤدي  أن  وُيمكــن  وبقائهــم. 
إلــى إنقــاذ أكثــر مــن 000 820 نفــس فــي العــام )2(. 
فمــا يقــرب مــن نصــف نوبــات اإلســهال وُثلــث العــداوى 
بشــأن  مناســبة  غيــر  ممارســات  عــن  تنجــم  التنفســية 
الرضاعــة الطبيعيــة. وترتبــط الرضاعــة الطبيعيــة لمــّدة 
طويلــة بانخفــاض بنســبة 13٪ فــي احتمــال زيــادة الــوزن 
و/ أو انتشــار الســمنة وانخفاض بنســبة 35٪ في معّدل 
اإلصابــة بــداء الســكري مــن النمــط الثانــي )2(. وطبقــًا 
ناجمــة عــن  ُيمكــن تالفــي 000 20 وفــاة  للتقديــرات، 
عــن  عــام  كل  األمهــات  فــي صفــوف  الثــدي  ســرطان 

طريــق تحســين معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة )2(. 

معــّدالت  زيــادة  أن  الحديثــة  التحليــالت  أظهــرت  وقــد 
مليــار   300 تضيــف  أن  ُيمكــن  الطبيعيــة  الرضاعــة 
دوالر أمريكــي إلــى االقتصــاد العالمــي ســنويًا مــن خــالل 
المســاعدة على تنشــئة عاملين وقادة أكثر ذكاًء وإنتاجية 
)13(. وفــي البرازيــل، تتجــاوز دخــول البالغيــن الذيــن 
تغــّذوا بالرضاعــة الطبيعيــة لمــّدة 12 شــهرًا علــى األقــل 
دخــول الذيــن تغــّذوا بالرضاعــة الطبيعيــة لفتــرات أقصــر 
)14( بنســبة 33٪. وتؤثــر الرضاعــة الطبيعيــة غيــر 
الكافيــة بدرجــة ذات شــأن علــى تكاليــف الرعايــة الصحيــة 
لألطفــال والنســاء )15، 16(. واألمهــات الالئــي يغّذيــن 
رّضعهــن باســتخدام بدائــل لبــن األم يتغّيبــن عــن العمــل 
بأكثــر ممــا تتغّيــب األمهــات المرضعــات، وذلــك بســبب 

زيــادة تواتــر مــرض رّضعهــن وشــّدته )17(.

وقد أظهرت التحليالت الحديثة أن زيادة معّدالت 
الرضاعة الطبيعية ُيمكن أن تضيف 300 مليار 

دوالر أمريكي إلى االقتصاد العالمي سنويًا 

ث وغيــر كثيــف  والرضاعــة الطبيعيــة مصــدر غيــر ملــوِّ
االســتهالك للمــوارد ومســتدام وطبيعــي للتغذيــة والقــوت. 
أما بدائل لبن األم فتضيف إلى انبعاثات غازات الدفيئة 
فــي كل خطــوة مــن خطــوات إنتاجهــا ونقلهــا وإعدادهــا 
واســتخدامها. وهــي تولــد أيضــًا نفايــات تتطلــب التخلــص 
وأوكســيد  الميثــان  الدفيئــة  غــازات  مــن  وتشــمل  منهــا. 
النيتــروز؛ وطبقــًا لتقريــر حديــث، تبلــغ انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون الناجمــة عــن صناعــة حليــب الرّضــع فــي 
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آســيا طبقــًا للتقديــرات 2.9 مليــون طــن )18(.

وفــي الســياقات اإلنســانية، تتســم إمكانيــة إنقــاذ األرواح 
بفضــل الرضاعــة الطبيعيــة بمزيــد مــن األهميــة )7(. 
جميــع  زيــادة  بضــرورة  الدوليــة  اإلرشــادات  وتوصــي 
األنشــطة التــي تهــدف إلــى حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة 
وتشــجيعها ودعمهــا فــي األوضــاع اإلنســانية مــن أجــل 
صيانة ممارسات الرضاعة الطبيعية أو تحسينها )19(.

حــق  إعمــال  فــي  حيــوي  الطبيعيــة عنصــر  والرضاعــة 
كل طفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة ُيمكــن 
بلوغــه، مــع احتــرام حــق كل أم فــي اتخــاذ قــرار مســتنير 
معلومــات  أســاس  علــى  تغذيــة رضيعهــا  كيفيــة  بشــأن 
كاملــة ومســتندة إلــى البّينــات، دون تأثيــر مــن التجاريــة، 

والدعــم الــالزم لكــي تتمكــن مــن تنفيــذ قرارهــا )20(. 

دافعــًا  يكــون  أن  الطبيعيــة  الرضاعــة  لتحســين  وُيمكــن 
 .)21( المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  رئيســيًا 
وُيمكــن الربــط بيــن الرضاعــة الطبيعيــة وعــّدة مــن هــذه 
علــى  )القضــاء  األهــداف 1  ذلــك  فــي  بمــا  األهــداف، 
)القضــاء  و2  مــكان(؛  كل  فــي  أشــكاله  بجميــع  الفقــر 
علــى الجــوع وتوفيــر األمــن الغذائــي والتغذيــة المحّســنة 
وتعزيــز الزراعــة المســتدامة(؛ و3 )ضمــان تمتّــع الجميــع 
بأنمــاط عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار(؛ 
و٤ )ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع 
وتعزيــز فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع(؛ و5 )تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات(؛ 
و8 )تعزيــز النمــو االقتصــادي المّطــرد الشــامل للجميــع 
والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل 
المســاواة  انعــدام  مــن  )الحــد  و10  للجميــع(؛  الالئــق 
داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا(؛ و12 )ضمــان وجــود أنمــاط 

اســتهالك وإنتــاج مســتدامة(.
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للرّضع: نظرة عامة

ُتمثِّــل الســاعات واأليــام القليلــة األولــى مــن حيــاة المولــود 
فتــرة حاســمة لبــدء اإلرضــاع وتوفيــر مــا تحتاجــه األمهــات 
بيــد  بنجــاح.  الطبيعــي  اإلرضــاع  لممارســة  دعــم  مــن 
مــن  يتضــح  حســبما  دائمــًا،  يتوافــر  ال  الدعــم  هــذا  أن 
اســتعراض لبيانــات اليونيســيف يتبّيــن منــه أن 78٪ مــن 
م ماهــر للخدمــات الصحيــة  الــوالدات جــرت بمســاعدة مقــدِّ
فــي حيــن جــرت تغذيــة ٤5٪ فقــط مــن المواليــد بالرضاعة 
 ،8( للــوالدة  التاليــة  األولــى  الســاعة  خــالل  الطبيعيــة 

هــي  الطبيعيــة  الرضاعــة  أن  مــن  الرغــم  22(. وعلــى 
المعيــار البيولوجــي، قــد يضطلــع المهنيــون الصحيــون 
بإجــراءات غيــر مناســبة ُتعرقــل بــدء الرضاعــة الطبيعيــة، 
علــى ســبيل المثــال، بفصــل األم عــن الرضيــع؛ تأخيــر 
ّر؛  الــدَّ قبــل  أغذيــة  توفيــر  الطبيعيــة؛  الرضاعــة  بــدء 
التكملــة غيــر الضروريــة. وتزيــد هــذه اإلجــراءات إلــى حــّد 
كبيــر مــن ظهــور تحديــات تعتــرض الرضاعــة الطبيعيــة 
بمــا يــؤدي إلــى إنهائهــا مبكــرًا. ويقتضــي األمــر إتاحــة 
المعلومات المســتندة إلى البّينات والمشــورة لألســر بشــأن 
المصالــح  مــن  حمايتهــا  وضــرورة  الطبيعيــة  الرضاعــة 
الرضاعــة  علــى  ســلبية  بطريقــة  تؤثــر  التــي  التجاريــة 

الطبيعيــة.  

وفي عام 1989، نشرت المنظمة واليونيسيف "الخطوات 
العشر إلى رضاعة طبيعية ناجحة" )الخطوات العشر(، 
التــي  واإلجــراءات  السياســات  مــن  حزمــة  فــي  وذلــك 
ينبغــي للمرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد 
تنفيذهــا مــن أجــل دعــم الرضاعــة الطبيعيــة )23(. ودعــا 
الرضاعــة  حمايــة  بشــأن  إنوتشــنتي  إعــالن 
فــي  اعتمــد  الــذي  ودعمهــا،  وتشــجيعها  الطبيعيــة 
إلــى  الحكومــات  جميــع   ،)24(  1990 عــام  فلورنــس 
ضمــان أن يطبِّــق كل مرفــق يوّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليــد جميــع الخطــوات العشــر تطبيقــًا كامــاًل. وفــي 
مبــادرة  واليونيســيف  المنظمــة  أطلقــت   ،1991 عــام 
حفــز  أجــل  مــن   )1( للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد علــى 
الصعيــد العالمــي علــى تنفيــذ الخطــوات العشــر. وُيمكــن 
تســمية المرافــق التــي ُتثبــت التزامهــا الكامــل بالخطــوات 
لقواعــد  الدوليــة  للمدونــة  امتثالهــا  وكذلــك  العشــر، 
وقــرارات   )26  ،25( األم  لبــن  بدائــل  تســويق 
جمعيــة الصحــة العالميــة ذات الصلــة )المدّونــة( )27( 
"صديقــة للرّضــع". وقــد نشــرت المنظمــة بّينــات مصاحبــة 
بشأن كل من الخطوات العشر في عام 1998 )28(.

ُتمثِّل الساعات واأليام القليلة األولى من حياة 
المولود فترة حاسمة لبدء اإلرضاع وتوفير ما 
تحتاجه األمهات من دعم لممارسة اإلرضاع 

الطبيعي بنجاح. 

وقد أكدت عّدة وثائق شاملة معنية بالسياسات الصحية 
قــراران لجمعيــة  العشــر. ودعــا  الخطــوات  علــى أهميــة 
الصحــة العالميــة فــي عامــي 199٤ و1996 إلــى اتخــاذ 
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دة بشــأن مبــادرة المستشــفيات الصديقــة  إجــراءات محــدَّ
العالميــة  االســتراتيجية  وطلبــت   .)30  ،29( للرّضــع 
بشــأن تغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال لعــام 2002 مــن 
جميــع المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد 
علــى الصعيــد العالمــي أن تنفــذ الخطــوات العشــر )7(. 
وفــي الذكــرى الخامســة عشــرة إلعــالن إنوتشــنتي )24( 
فــي عــام 2005، أصــدر شــركاء إنوتشــنتي دعــوة إلــى 
إلــى تنشــيط مبــادرة المستشــفيات  العمــل شــملت دعــوة 
الصديقــة للرّضــع، والمحافظــة علــى المعاييــر العالميــة 
وتوســيع  المرافــق  لــكل  الُدنيــا  المتطلبــات  باعتبارهــا 
نطــاق تطبيــق المبــادرة لكــي يشــمل الخدمــات الصحيــة 
المقدمــة لألمهــات والمواليــد واألطفــال والدعــم المجتمعــي 
للمرضعــات ومقدمــي الرعايــة لصغــار األطفــال )31(. 

الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة  حزمــة  تحديــث  وجــرى 
شــاملة  اســتقصاءات  عقــب   2006 عــام  فــي  للرّضــع 
للمســتخدمين، وأُعيــد إطالقهــا فــي عــام 2009 )32(. 
المتعلقــة  الجديــدة  البّينــات  ثــة  المحدَّ الحزمــة  ــد  وُتجسِّ
الخطوتــان  المثــال،  ســبيل  )علــى  الخطــوات  ببعــض 
الخصــوص  وجــه  علــى  وتتصــدى  وتفســيرها،  و8(   ٤
لوضــع النســاء المتعايشــات مــع فيــروس العــوز المناعــي 
البشــري. وهــي تشــمل مبــادئ توجيهيــة بشــأن "الرعايــة 
الصديقــة  الممارســات  وتصــف  لألمهــات"  الصديقــة 
محليــة  ومجتمعــات  مرافــق  فــي  الطبيعيــة  للرضاعــة 
الدعــم لألمهــات  توفيــر  أخــرى. وقــد تضمنــت معاييــر 
غيــر المرضعــات بالنظــر إلــى أن المبــادرة تشــمل ضمــان 
أن جميــع األمهــات، بصــرف النظــر عــن طريقــة التغذيــة، 
يحصلــن علــى مــا يحتجــن مــن دعــم. وشــملت الحزمــة 

تقييــم. ثــًا وأدوات  أيضــًا تدريبــًا محدَّ

الممارسات الخاصة برعاية األمهات ُيمكن أن 
يؤدي إلى خفض احتمال إنهاء الرضاعة الطبيعية 

مبكرًا بمقدار 13 مثاًل

وفــي عــام 2012، اعتمــدت جمعيــة الصحــة العالميــة 
ســتة أهــداف بشــأن تغذيــة األمهــات والرّضــع وصغــار 
األطفــال، بمــا فــي ذلــك بلــوغ المعــّدل العالمــي للرضاعــة 
الطبيعيــة الحصريــة خــالل األشــهر الســتة األولــى مــن 
الحياة 50٪ على األقل )33، 34(. وتشمل ملخصات 
السياســات الخاصــة باألهــداف وخطــة تنفيذهــا الشــاملة 
 .)34( للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة  توســيع 
ويطلــب إطــار العمــل للمؤتمــر الدولــي الثانــي المعنــي 

بالتغذيــة )35(، الــذي يشــكل أســاس عقــد األمــم المتحــدة 
بسياســات  النهــوض   ،)36( التغذيــة  بشــأن  للعمــل 
وبرامــج وإجــراءات لضمــان أن الخدمــات الصحيــة تحمــي 
الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجعها وتدعمهــا، "بمــا فــي ذلــك 
مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع". ويتضمــن إطــار 
والرّضــع  األمهــات  لتغذيــة  العالمــي  الرصــد 
الصحــة  جمعيــة  اعتمدتــه  الــذي  األطفــال،  وصغــار 
العالميــة فــي عــام 2015 )37(، مؤشــرًا عــن النســبة 
المئويــة للــوالدات التــي تحــدث فــي مرافــق جــرت تســميتها 

"صديقــة للرّضــع" )38(. 

مبــادرة  بتنفيــذ  تقريبــًا  العالــم  بلــدان  جميــع  قامــت  وقــد 
المستشــفيات الصديقــة للرّضــع فــي وقــت مــا. بيــد أن 
تغطيتهــا ظلــت منخفضــة فــي أغلــب البلــدان. وفــي عــام 
مــن جميــع  أن ٪28  إلــى  التقديــرات  أشــارت   ،2011
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد جــرت 
تســميتها "صديقــة للرّضــع فــي وقــت مــا" )39(. بيــد أنــه 
طبقــًا لتقديــرات المنظمــة، فــي عــام 2017، ُولــدت نســبة 
مرفــق  فــي  العالــم  فــي  الرّضــع  مــن  فقــط  قدرهــا ٪10 
يســمى حاليــًا "صديقــًا للرّضــع" )40(. وأغلــب الظــن أن 
أثــر المبــادرة يتجــاوز مــا يوحــي بــه هــذا الرقــم، بالنظــر 
إلــى أن ثمــة مرافــق قــد تنفــذ عــّدة خطــوات مــن الخطــوات 
العشــر دون أن ترقــى إلــى مــا يبــرر تســميتها "صديقــة 
للرّضــع"، بيــد أنــه ال توجــد حاليــًا نظــم عالميــة لتقييــم 

حــاالت مــن هــذا القبيــل. 

1-3  جوانب قوة مبادرة المستشفيات 
الصديقة للرّضع وأثرها

مبــادرة  أن  علــى  بهــا  ُيســتهان  ال  بّينــات  تجّمعــت  لقــد 
أمكانيــة  علــى  تنطــوي  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات 
للرضاعــة  النجــاح  تحقيــق  علــى  كبيــرة  بدرجــة  التأثيــر 
معّشــاة  تجربــة  أدت  بيــالروس،  ففــي  الطبيعيــة. 
المجموعــات جــرت فــي أواخــر التســعينيات مــن القــرن 
الماضــي إلــى زيــادة معــّدل الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة 
عنــد 3 أشــهر إلــى ٤3٪ فــي المستشــفيات التــي تنفــذ 
فــي  فقــط   ٪6 إلــى  بزيادتــه  مقارنــًة  العشــر  الخطــوات 

 .)41( للتدخــل  تخضــع  لــم  التــي  المستشــفيات 

وأثبــت اســتعراض منهجــي شــمل 58 دراســة عــن رعايــة 
األمهــات والمواليــد، ُنشــر فــي عــام 2016 أن االلتــزام 
بالخطوات العشــر يؤثر في معّدالت الرضاعة الطبيعية 
الطبيعيــة  والرضاعــة  الــوالدة  بعــد  المبكــرة  )البدايــة 
والمــدة اإلجماليــة ألي رضاعــة طبيعيــة( )42(. وقــد 



ة عام 2018 مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع المنقحَّ

٤

وتبّيــن الخبــرة بشــأن تنفيــذ مبــادرة المستشــفيات الصديقــة 
للرّضــع المســتمدة منــذ ذلــك الحيــن أن القيــادة الوطنيــة 
)بمــا فــي ذلــك المشــاركة والدعــم الوطنيــان القويــان( تتســم 
بأهميــة رئيســية لنجــاح تنفيــذ المبــادرة. وُوجــد أيضــًا أن 
التكييف على المستوى الوطني أو على مستوى المرافق 
والرصــد  والمواليــد،  لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي 
التــي توّفــر الخدمــات  المســتمر علــى مســتوى المرافــق 
لألمهــات والمواليــد، وإدمــاج المبــادرة فــي سلســلة الرعايــة 
المتصلــة، هــي أيضــًا أمــور مهّمــة لتنفيــذ المبــادرة )44(. 

وأكــدت مقالــة حديثــة عــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
جرى فيها اســتعراض وثيقتين وطنيتين بشــأن السياســات 
بــدء  تيســير  فــي  المبــادرة  نجــاح  و16 دراســة أصليــة، 

الطبيعــي وُكــّن يعتزمــن  بــدأن اإلرضــاع  الالئــي  النســاء  الشــكل 1: 
مواصلتــه لمــّدة تتجــاوز شــهرين، نســبة النســاء الالئــي توقفــن عــن 
اإلرضــاع الطبيعــي قبــل مــرور ســتة أســابيع، تبعــًا لعــدد ممارســات 

المستشــفيات الصديقــة للرّضــع التــي اضطلــع بهــا بشــأنهن)43(

الرضاعــة الطبيعيــة واســتخدامها حصريــًا )45(. ويبــدو 
أيضــًا أن مــّدة الرضاعــة الطبيعيــة تــزداد مــع زيــادة معرفة 
األمهــات بالممارســات الصديقــة للرّضــع. بيــد أن آليــات 
تتبع الرضاعة الطبيعية هي حاليًا دون المستوى األمثل 
وبالتالــي ال ُتتــاح ســوى بيانــات قليلــة جديــرة بالثقــة عــن 
مــّدة الرضاعــة الطبيعيــة. ومــن بيــن خطــوات المبــادرة 
العشــر، أشــير إلــى أن الخطــوة 3 )التثقيــف قبــل الــوالدة( 
الــوالدة(  بعــد  الطبيعيــة  الرضاعــة  والخطــوة 10 )دعــم 
مــن  قــدر  أكبــر  تنفيذهمــا  يثيــر  اللتــان  الخطوتــان  همــا 
تنطويــان  الخطوتيــن  أن هاتيــن  بيــد  )45(؛  التحديــات 
علــى إمكانيــة التأثيــر بدرجــة ُيعتــد بهــا علــى ممارســات 

الرضاعــة الطبيعيــة. 

وعلى سبيل التمهيد لذكرى مبادرة المستشفيات الصديقة 
المنظمــة  اضطلعــت  والعشــرين،  الخامســة  للرّضــع 
واليونيســيف بتقييــم واســع النطــاق لحالــة المبــادرة حاليــًا. 
وجــرى اســتقصاء عالمــي لجميــع الــدول األعضــاء فــي 
المنظمة بشــأن تنفيذها على المســتوى القطري في الفترة 
مــن حزيــران/ يونيــو إلــى آب/ أغســطس 2016، ووردت 
إجابــات مــن 117 بلــدًا )40(. وقــد الُتمســت دراســات 
ــدًا  حالــة متعمقــة عــن كيفيــة تشــغيل المبــادرة فــي 13 بل
مــن وزارات الصحــة ومنســقي المبــادرة غيــر الحكومييــن 
مقدمــي  مــع  مقابــالت  ووفــرت  اليونيســيف؛  وموظفــي 
معلومــات رئيســيين )بمــا فــي ذلــك مســؤولون حكوميــون 
وموظفو منظمات غير حكومية في 22 بلدًا( معلومات 
إضافيــة بشــأن التحديــات والــدروس المســتفادة علــى مــدى 
الســنوات الخمــس والعشــرين األولــى مــن المبــادرة )40، 

.)46

التــي ُجمعــت مــن دراســات الحالــة  وُتشــير المعلومــات 
 )46 ،40( الرئيســيين  المعلومــات  مقدمــي  ومقابــالت 
قــدرة  فــي  تحســينات  إلــى  أّدى  المبــادرة  تنفيــذ  أن  إلــى 
حمايــة  تدعيــم  إلــى  باإلضافــة  الصحييــن،  المهنييــن 
الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي عــدد كبيــر 
مــن المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد، 
مما أســهم ربما بالتالي في زيادة معّدالت بدء الرضاعة 
ر العديــد مــن األطــراف  الطبيعيــة مبكــرًا عبــر العالــم. وُيقــدِّ
لتحســين سياســات  المّتبــع  المنهجــي  األســلوب  الفاعلــة 
المرافــق وممارســاتها، ومــا يكتســبه مرفــق مــا مــن مكانــة 

بــارزة ومزايــا نتيجــة لتســميته "صديقــًا للرّضــع".

وبالنســبة للمرافــق التــي جــرت تســميتها "صديقــة للرّضــع"، 
كانــت عمليــة اكتســاب هــذه التســمية تحويليــة فــي كثيــر 
مــن األحيــان، حيــث انطــوت علــى تغييــر كامــل البيئــة 

الجرعــة  تربــط  ثمــة عالقــة  أن  االســتعراض  هــذا  وجــد 
المستشــفيات  مبــادرة  خطــوات  عــدد  بيــن  باالســتجابة 
الصديقة للرّضع المتَخذة بشــأن النســاء واحتمال تحســين 
حصائــل الرضاعــة الطبيعيــة. وثبــت أن تالفــي اســتكمال 
لبــن األم )الخطــوة 6(  بمنتجــات غيــر  المواليــد  تغذيــة 
عامــل حاســم فــي تحديــد حصائــل الرضاعــة الطبيعيــة، 
اتخــاذ  يقتضــي  الخطــوة  هــذه  تنفيــذ  ألن  ربمــا  وذلــك 
المجتمعــي  الدعــم  أن  وتبّيــن  أيضــًا.  أخــرى   خطــوات 
)الخطــوة 10( لــه أهميــة حاســمة فــي المحافظــة علــى 
معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة المحّســنة التــي تتحقــق فــي 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد )42(. 

ووجــدت دراســة جــرت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
أن األمتثــال لســت )انظــر الشــكل 1( )43(. 
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المحيطــة بتغذيــة الرّضــع. وفــي بلــدان عديــدة، أصبــح 
اكتســاب هــذه التســمية عامــاًل حافــزًا رئيســيًا لكــي تغّيــر 
أصبحــت  لذلــك،  ونتيجــة  ممارســاتها.  مــن  المرافــق 
الرعايــة فــي هــذه المرافــق أكثــر تركيــزًا علــى المرضــى؛ 
وتحّســنت مواقــف العامليــن إزاء تغذيــة الرّضــع؛ وارتفعــت 
العــادة،  وفــي  ملحوظــة.  بدرجــة  المهــارات  مســتويات 
انخفــض اســتخدام بدائــل لبــن األم بدرجــة كبيــرة، كمــا 
قــّل اســتخدام وحــدات الحضانــة للمواليــد إلــى حــّد بعيــد. 
وطــرأ تحّســن واضــح علــى جــودة الرعايــة المقدمــة بشــأن 
الرضاعــة الطبيعيــة فــي المرافــق التــي جــرت تســميتها 

للرّضــع".  "صديقــة 

وقــد كشــفت دراســات الحالــة والمقابــالت النقــاب عــن عــّدة 
تحديــات يــرد وصفهــا فــي القســم التالــي.

1-4  التحديات التي تعترض تنفيذ مبادرة 
المستشفيات الصديقة للرّضع 

تحديــات  عــّدة  أن  أعــاله  المذكــورة  التقييمــات  أظهــرت 
الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة  تنفيــذ  تعتــرض  رئيســية 

للرّضــع. 

دراســات  مــن  المســتمدة  التعقيبــات  تشــير  وباختصــار، 
الرئيســيين  المعلومــات  مقدمــي  مــع  والمقابــالت  الحالــة 
إلــى أن تنفيــذ المبــادرة والــذي كثيــرًا مــا يجــري كمــا لــو أن 
المبــادرة كانــت مشــروعًا، رغــم نجاحــه فــي تحقيــق أهــداف 
واســعة  تغطيــة  بلــوغ  ُيعرِقــل  األجــل،  وقصيــرة  دة  محــدَّ
للممارســات الموصــى بهــا فــي الخطــوات العشــر، وكذلــك 
اســتدامة هــذه الممارســات ورصــد المبــادرة. وفيمــا يلــي 

دة التــي جــرى ذكرهــا. التحديــات المحــدَّ

ومســتوى 	  الوطنــي  المســتوى  علــى  التنفيــذ  يعتمــد 
المرافــق فــي كثيــر مــن األحيــان بدرجــة أكبــر علــى 
وبدرجــة  "مناصريــن"  أو  ملتزميــن  أفــراد  وجــود 
وتدعيمهــا.  مســتدامة  نظــم  إقامــة  علــى  أقــل 
الســابقين  المناصريــن  صلــة  تنقطــع  وعندمــا 
التدخــالت.  اســتمرارية  تتأثــر  مــا  كثيــرًا   بالمبــادرة، 

إن عملية توفير المســاعدة التقنية للمرافق؛ وتدريب 	 
المقّيميــن واالحتفــاظ بهــم؛ وتنفيــذ عمليــات التقييــم 
وإعــادة التقييــم؛ والتواصــل بشــأن المبــادرة هــي كلهــا 
وفــي  مســتمر.  أســاس  علــى  مــوارد  تتطلــب  أمــور 
بواســطة  المــوارد  هــذه  توفَّــر  البلــدان،  مــن  العديــد 
مانحيــن خارجييــن وال تُــدَرج فــي الميزانيــة الحكوميــة 

إلــى  األمــوال  المانحــون  ُيحــّول  وعندمــا  العاديــة. 
المبــادرة.  علــى  يؤثــر  ذلــك  فــإن  أخــرى   أولويــات 

الوطنيــة، 	  الحكومــات  رّكــزت  عــام،  بوجــه 
الدخــل  المنخفضــة  البلــدان  فــي  وخاصــة 
فقــط.  العامــة  المرافــق  علــى  الدخــل،   والمتوســطة 

العامليــن 	  قــدرات  بنــاء  فــي  رئيســي  تحــد  يتمثــل 
وصونهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهات 
الطبيعيــة  الرضاعــة  حمايــة  أجــل  مــن  والمواليــد 
اإلرشــادات  أن  مــن  وبالرغــم  وتشــجيعها ودعمهــا. 
التدريــب  أهميــة  إلــى  تشــير  بالمبــادرة  الخاصــة 
الخدمــة،  أثنــاء  التدريــب  وكذلــك  للخدمــة  الســابق 
ُترّكــز عمليــات وأدوات التقييــم بقــوة علــى التدريــب 
أثنــاء الخدمــة. ففــي جميــع البلــدان واألراضــي تقريبــًا 
التــي اســتجابت لدراســات الحالــة أو المقابــالت التــي 
جرت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين، كان إدراج 
الرضاعــة الطبيعيــة فــي التعليــم الســابق للخدمــة )بما 
فــي ذلــك فــي كليــات الطــب والتمريــض والمؤسســات 
المشــابهة بالنســبة لســائر المهنيين( غير كاف. وقد 
أّدى ذلــك إلــى إيجــاد عقبــات أمــام تنفيــذ المبــادرة 
وصيانتهــا، بالنظــر إلــى أن التدريــب المســتمر أثنــاء 
 الخدمــة كثيــف االســتهالك للمــوارد البشــرية والماليــة.

توظيــف 	  إلــى  األمــر  يحتــاج  ذلــك،  علــى  عــالوة 
المهنييــن  مــن  أنفســهم  هــم  كانــوا  إذا  أو،  بيــن  مدرِّ
الصحييــن، يتعّيــن أن يتركــوا عملهــم المعتــاد لفتــرة 
ــن أيضــًا أن يتــرك المتدربــون  مــن الزمــن، كمــا يتعّي
إلــى  اللجــوء  ُيمكــن  وفــي حيــن  المعتــادة.  مهامهــم 
الــدورات الدراســية اإللكترونيــة عــن طريــق اإلنترنــت، 
فقــد يكــون ذلــك مكلفــًا، والســيما عندمــا يتعّيــن علــى 
كذلــك  تجــاري؛  لكيــان  رســوم  ســداد   المشــاركين 
تمامــًا  تحــل  أن  الدراســية  الــدورات  لهــذه  ُيمكــن  ال 
محــل الحاجــة إلــى بنــاء المهــارات وتقييمهــا وجهــًا 
لوجــه، كمــا أنهــا ســوف تقتضــي أيضــًا مــن المتدربين 
مــن  ثبــت أيضــًا أن  الرئيســية. وقــد  تــرك مهامهــم 
ســاعة،   20 مدتهــا  دراســية  دورة  خــالل  العســير، 
تغييــر ســلوك المهنييــن الصحييــن بعــد أن يكونــوا قــد 
 قضــوا ســنوات فــي تنفيــذ ممارســات بطريقــة معّينــة.

بــــــداًل 	  المــــرافــــــــق  آحــــــــاد  علــى  التــــركــيــــــز  يـــــــؤدي 
مــن التــركيـــــــــز علــى المعــــاييـــــــر الوطنيــــة للرعايــة 
تغطيــــة  تحقيــــــق  أمـــــــام  التحديــــــــــات  إثــــــــــــــارة  إلــى 
بهـــــــا.  الموصــى  المرافــق  بممارســات   مرتفعـــــــــة 
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علــى مســتوى آحــاد المرافــق، كان تركيــز المبــادرة 	 
ينصــب فــي كثيــر مــن األحيــان علــى تحقيــق تســمية 
"الصديقة للرّضع". بيد أنه كثيرًا ما كان من العسير 
فمرافــق  جــرت.  التــي  التغييــرات  علــى  المحافظــة 
وإجراءاتهــا  سياســاتها  فــي  تغييــرات  ُتجــري  عديــدة 
علــى مــا يبــدو مــن أجــل اكتســاب التســمية، ولكنهــا 
القديمــة مــع مــرور  إلــى أســاليبها  بعــد ذلــك  تعــود 
الزمــن، خاصــة فــي حالــة عــدم وجــود نظــم للرصــد 
المنتظــم. ونتيجــة لذلــك، مــن العســير معرفــة مــدى 
اســتمرار المرافــق التــي جــرت تســميتها فــي االمتثــال 

لمعاييــر المبــادرة. 
العشــر 	  الخطــوات  مــن   10 الخطــوة  أن  تبّيــن 

األصلية )23(، الخاصة بتعزيز إنشــاء أفرقة لدعم 
الرضاعــة الطبيعيــة، صعبــة التنفيــذ جــدًا بالنســبة 
لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق  ألغلــب 
والمواليــد، بالنظــر إلــى أنــه ليــس لــدى العديــد مــن 
هــذه المرافــق مــا يكفــي مــن العامليــن للعمــل خــارج 
المرافــق ذاتهــا. وفــي أغلــب الســياقات، ال تتحمــل 
والمواليــد  لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق 
 مســؤولية الوصــول بخدماتهــا إلــى المجتمــع المحلــي.  

مثيــرًا 	   )27-25( للمدونــة  الكامــل  االمتثــال  كان 
مــن  كثيــر  وفــي  المرافــق.  مــن  للعديــد  للتحــدي 
األحيــان ُوجــد أن موّزعــي بدائــل لبــن األم انتهكــوا 
المدّونــة بتوفيرهــم مســتلزمات مجانيــة أو مدعومــة 
إلــى المرافــق أو الحكومــات، و/ أو توفيرهــم مــواد 
ترويجيــة للمرافــق الصحيــة أو للمهنييــن الصحييــن. 
مــن  أن  المرافــق  تجــد  األحيــان  مــن  كثيــر  وفــي 

الشكل 2: عدد المستشفيات التي جرت تسميتها أو إعادة تسميتها موزَّعة حسب فترات خماسية السنوات في باراغواي والمكسيك )47(
مستنسخ بتصريح من الناشر: منظمة الصحة للبلدان األمريكية، مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي لألمريكتين.

The Baby Friendly Hospital Initiative in Latin America and the Caribbean: current status, challenges, and 
opportunities. Washington )DC(: Pan American Health Organization; )http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand
le/123456789/18830/9789275118771_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y(.

العســير رفــض هــذه العــروض فــي ظــل ميزانيــات 
تشــغيلية محــدودة. وفــي كثيــر مــن األحيــان تمــارس 
شــركات تســويق بدائــل لبــن األم تأثيــرًا سياســيًا علــى 
دة مــن أجــل إضعــاف معاييــر حمايــة  مســتويات متعــدِّ
الرضاعــة الطبيعيــة وجعــل تحقيــق معاييــر الصداقــة 

للرّضــع عســيرًا علــى المرافــق. 

للبلــدان  الصحــة  منظمــة  نشــرت   ،2016 عــام  وفــي 
الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة  عــن  تقريــرًا  األمريكيــة 
للرّضــع فــي األمريكتيــن اســتعرضت فيــه الســنوات التــي 
فــي  لمرافــق  تســميات  إعــادة  أو  تســميات  فيهــا  حدثــت 
إطــار المبــادرة )٤7(. وقــد أظهــر التقريــر أن التســميات 
أو إعــادة التســميات فــي إطــار المبــادرة حدثــت بالنســبة 
ألغلــب بلــدان اإلقليــم بطريقــة شــبه حصريــة خــالل فتــرة 
قامــت  البلــدان  فبعــض  ســنوات.  خمــس  مدتهــا  وحيــدة 
بتســمية عــّدة مرافــق فــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي 
ولكنهــا توقفــت بعــد ذلــك؛ وبــدأت بلــدان أخــرى عمليــة 
التســمية فــي مرحلــة الحقــة ولكنهــا توقفــت أيضــًا بعــد 
ذلــك؛ بينمــا عمــدت ِقّلــة مــن البلــدان مؤخــرًا فقــط إلــى 
االضطــالع بتســمية مرافــق. بيــد أنــه ال يوجــد بلــد قــام 
بتســمية أكثــر مــن حفنــة مــن المرافــق خــارج فتــرة زمنيــة 
ذروتــه  التســميات  عــدد  فيهــا  بلــغ  ســنوات   10 مدتهــا 
)انظــر المثاليــن فــي الشــكل 2(. وتوحــي هــذه النتائــج 
مســتمرة  برامــج  إدامــة  البلــدان  علــى  العســير  مــن  بــأن 
للتســمية وإعــادة التســمية ألكثــر مــن بضــع ســنوات وفــي 
حيــن كانــت الخطــوات العشــر ُترّكــز علــى رعايــة الرّضــع 
بلــدان  ــعت  المرافــق، وسَّ داخــل  والناضجيــن  األصحــاء 
عديــدة مفهــوم "صداقــة الرّضــع" ليشــمل مجــاالت دعــم 
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الرضاعــة الطبيعيــة خــارج المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 
لألمهــات والمواليــد، حســبما اقتُــرح فــي تنقيــح األرشــادات 
حيــن  وفــي   .)32(  2009 عــام  بالمبــادرة  الخاصــة 
نجحــت هــذه البرامــج فــي تحســين جــودة رعايــة األمهــات 
والرّضع في العديد من البلدان، لم توَضع معايير دولية 
وأدوات  للبرامــج  المعاييــر  مــن  دة  محــدَّ مجموعــة  توّفــر 
لتقييمهــا ممــا أّدى إلــى تفــاوت التطبيــق علــى الصعيــد 
العالمــي. ويحتــاج األمــر إلــى مبــادئ توجيهيــة لتحســين 
مجموعــات دعــم الرضاعــة الطبيعيــة خــارج المرافــق التــي 
توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد بالنظــر إلــى أن لــكل 
منهــا جوانبــه الفريــدة التــي ال ُيمكــن معالجتهــا فــي إطــار 

المبــادرة. 

ويــدل العــدد الكبيــر مــن البلــدان التــي تنفــذ المبــادرة مــن 
ناحيــة، والنســبة المئويــة المنخفضــة للمرافــق التــي جــرت 
تســميتها مــن ناحيــة أخــرى، علــى مــا حققتــه المبــادرة مــن 
تغطيــة واســعة، بيــد أن ذلــك يشــير أيضــًا إلــى ضــرورة 
دام  ومــا  والرّضــع.  األمهــات  رعايــة  تحســين  مواصلــة 
االلتــزام بالخطــوات العشــر مقصــورًا علــى مرافــق مختــارة، 
ســتظل جوانــب عــدم المســاواة فــي جــودة الرعايــة الصحيــة 
للمواليــد قائمــة. بيــد أن تحقيــق االلتــزام مــن جانــب جميــع 
المرافــق ســيتطلب مضاعفــة الجهــود واّتبــاع نهــوج جديــدة.

من العسير على البلدان إدامة برامج مستمرة 
للتسمية وإعادة التسمية ألكثر من بضع سنوات.

وقــد بّينــت دراســات الحالــة والمقابــالت التــي جــرت مــع 
مقدمــي المعلومــات الرئيســيين )40، 46( أن البلــدان 
لحالتهــا  تبعــًا  بالمبــادرة  الخاصــة  اإلرشــادات  كّيفــت 
وأمكاناتهــا الذاتيــة. ونجــم عــن ذلــك عــّدة أمثلــة ممتــازة 
تنفيــذ  تيّســر  أن  ُيمكــن  وتشــغيلية  إداريــة  لعمليــات 
نطاقهــا  وتوســيع  الطبيعيــة  الرضاعــة  دعــم  ممارســات 
علــى نحــو مســتدام. وهــذه األمثلــة، إلــى جانــب مجموعــة 
والتوصيــات  المســتفادة  العامــة  الــدروس  مــن  واســعة 
الخاصــة بتحقيــق الحمايــة والتشــجيع والدعــم للرضاعــة 
الطبيعيــة فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
الحالــة والمقابــالت  مــن دراســات  والمواليــد، والمســتمدة 
مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين، باالقتــران مــع عمليــة 
تشــاورية مكثفــة جــرت مــع فريــق االســتعراض الخارجــي 
)انظــر القســم 1-5(، ُتشــكِّل أســاس إرشــادات التنفيــذ 

هــذه. ــة  المنقحَّ

1-5  تنقيح الخطوات العشر إلى رضاعة 
طبيعية ناجحة وإرشادات التنفيذ

فــي عــام 2015، اســتهلت المنظمــة واليونيســيف عمليــة 
اســتعراض وتنقيــح علــى الســواء للخطــوات العشــر إلــى 
رضاعــة طبيعيــة ناجحــة وإرشــادات التنفيــذ للبلــدان بشــأن 
كيفيــة حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا 
فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد. 
وباســتخدام عمليــة المنظمــة المعياريــة لوضــع المبــادئ 
التوجيهية )48(، أنشــأت المنظمة فريقًا لوضع المبادئ 
التوجيهيــة. والوصــف التفصيلــي لعمليــة وضــع المبــادئ 
الرضاعــة  حمايــة   :2017 لعــام  للمنظمــة  التوجيهيــة 
الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر 
ذلــك  فــي  بمــا   ،)3( والمواليــد  لألمهــات  الخدمــات 
المتعلقــة  العلميــة  للمصنفــات  المنهجيــة  االســتعراضات 
وإضافــة   .)3( آخــر  مــكان  فــي  منشــور  خطــوة،  بــكل 
إلــى ذلــك، أنشــأت المنظمــة فريــق اســتعراض خارجــي 
مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن التوجيــه المتخصــص لفريــق 
التنفيــذ  إرشــادات  ووضــع  التوجيهيــة  المبــادئ  وضــع 

ــة للبلــدان الــواردة فــي هــذه الوثيقــة.   المنقحَّ

وقــد اجتمــع فريــق االســتعراض الخارجــي ثــالث مــّرات في 
اجتماعــات وجهــًا لوجــه )كانــون األول/ ديســمبر 2015 
ونيســان/ أبريل 2016 وتشــرين األول/ أكتوبر 2016( 
الهاتــف  المؤتمــرات عــن طريــق  العديــد مــن  كمــا عقــد 
اإللكترونــي.  البريــد  عبــر  الوثيقــة  مســّودة  واســتعرض 
ووفَّــرت دراســات الحالــة والمقابــالت مــع القــادة الوطنييــن 
أعــاله معلومــات مهّمــة  الموصوفــة  بالمبــادرة  المعنييــن 
لفريــق االســتعراض الخارجــي فــي ســبيل وضــع إرشــادات 
إلــى  اإلرشــادات  لهــذه  مبكــرة  مســودة  وُقدمــت  التنفيــذ. 
المؤتمــر المعنــي بمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع 
فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2016 )49(. وناقــش نحــو 
مــن  و20  بلــدًا،   130 مــن  أكثــر  مــن  مشــارك   300
الشــركاء فــي التنميــة )منظمــات غيــر حكوميــة ورابطــات 
مجموعــات  فــي  اإلرشــادات  ومانحيــن(  دوليــة  مهنيــة 
عمــل صغيــرة علــى مــدى 3 أيــام، وقّدمــوا الكثيــر مــن 
اإلرشــادات  ُنشــرت  وقــد  التنقيــح.  بشــأن  الُمدَخــالت 
ثــة مــن خــالل مشــاورة إلكترونيــة فــي تشــرين األول/  المحدَّ
أكتوبــر 2017 وروعيــت فــي التنقيحــات األخيــرة للوثيقــة 

التعليقــات التــي وردت مــن 300 مجيــب.

ــة علــى تنــاول األنشــطة  وتقتصــر هــذه اإلرشــادات المنقحَّ
المتصلــة تحديــدًا بحمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها 
لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق  فــي  ودعمهــا 
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والمواليــد. وليــس باإلمــكان الفصــل بيــن رعايــة المواليــد 
ورعايــة  المبتســرين  أو  المرضــى  أو  الحجــم  الصغــار 
الرّضع الناضجين بالنظر إلى أن كلتا الرعايتين تجريان 
فــي المرافــق نفســها وفــي كثيــر مــن األحيــان بواســطة 
العامليــن أنفســهم. ولذلــك فــإن رعايــة هــؤالء المواليــد فــي 
وحــدات الرعايــة المكثفــة للمواليــد أو فــي أقســام األمومــة 
أو المواليــد العاديــة تقــع فــي نطــاق هــذه الوثيقــة. بيــد أنــه 
بالنظــر إلــى أن الوثيقــة ُترّكــز علــى المعاييــر العالميــة 
وليســت دليــاًل ســريريًا، فإنهــا ال توّفــر إرشــادات متعمقــة 
عــن كيفيــة رعايــة المواليــد الصغــار الحجــم أو المرضــى 
أو المبتســرين ولكنهــا تتضمــن لمحــة عامــة عــن المعاييــر 
والخطــوات الرئيســية المتعلقــة باإلرضــاع الطبيعــي لهــذه 
الفئــة و/ أو توفيــر اللبــن البشــري لهــا. وُتتــاح إرشــادات 
أكثــر تحديــدًا بشــأن تغذيــة المواليــد الصغــار الحجــم أو 
المرضــى أو المبتســرين فــي مواضــع أخــرى )5، 50(.

وفي حين اقَترحت اإلرشادات بشأن مبادرة المستشفيات 
الصديقة للرّضع لعام 2009 تضمين إجراءات "صديقة 
لألمهــات" ُترّكــز علــى ضمــان صحــة األمهــات البدنيــة 
والنفسية )32(، ال ترد إرشادات بشأن هذه الجوانب في 
هــذا التحديــث لإلرشــادات الخاصــة بالمبــادرة. وتوصــي 
هذه اإلرشادات البلدان صراحًة بإدراج الخطوات العشر 
فــي ســائر البرامــج والمبــادرات المعنيــة بصحــة األمهــات 
والمواليــد. وُتتــاح إرشــادات متعمقــة ومناســبة لمقتضــى 
الحــال ومســتندة إلــى البّينــات بشــأن جــودة رعايــة صحــة 
األمهــات فــي مواضــع أخــرى )4(، بيــد أن مــن المهــّم 
لجميــع المهنييــن الصحييــن، ســواًء كانــوا مســؤولين عــن 
توفيــر الرعايــة أثنــاء الــوالدة أو توفيــر الرعايــة للمواليــد 
أو غيــر مســؤولين عــن ذلــك، أن يكونــوا مدركيــن تمامــًا 
للممارســات الصديقــة لألمهــات وكيــف يمكنهــا أن تؤثــر 
بحيــث  الطبيعيــة،  والرضاعــة  والرّضــع  األمهــات  فــي 
وتحقيقهــا  الممارســات  هــذه  تنفيــذ  لهــم ضمــان  يتســنى 
للفوائــد المتوخــاة بشــأن جــودة الرعايــة. ولهــذا الســبب، 

يــرد فــي القســم 2 ملخــص لهــذه اإلرشــادات.

وبالمثــل، ال تتصــدى هــذه الوثيقــة لمعاييــر المجتمعــات 
األطفــال  طــب  وحــدات  أو  للرّضــع  الصديقــة  المحليــة 
الصديقــة للرّضــع أو عيــادات األطبــاء الصديقــة للرّضــع. 
فــي  حاســمة  بأهميــة  الطبيعيــة  الرضاعــة  دعــم  ويتســم 
جميــع هــذه الســياقات، بيــد أنــه يقــع خــارج نطــاق هــذه 

الوثيقــة. 

تنقيح الخطوات العشر إلى رضاعة طبيعية 
ناجحة 

فحصــت إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة لعــام 2017 
بشــأن حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا 
الخدمــات لألمهــات والمواليــد  توّفــر  التــي  المرافــق  فــي 
الخطــوات  مــن  خطــوة  بــكل  المتعلقــة  البّينــات   )3(
العشــر األصليــة التــي ُنشــرت أصــاًل فــي عــام 1989 
)23(. واســتنادًا إلــى المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة، تعيــد 
إرشــادات التنفيــذ هــذه صياغــة الخطــوات العشــر دون 
ويظــل  خطــوة.  لــكل  األساســي  بالموضــوع  اإلخــالل 
الغــرض األساســي للخطــوات علــى مــا كان عليــه فــي 
نســخة الخطــوات العشــر لعــام 1989، أال وهــو حمايــة 
المرافــق  فــي  ودعمهــا  وتشــجيعها  الطبيعيــة  الرضاعــة 

الخدمــات لألمهــات والمواليــد.  توّفــر  التــي 

اللتيــن  األولييــن،  الخطوتيــن  بيــن  اإلرشــادات  وتفصــل 
توفيــر  لضمــان  الالزمــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  تتنــاوالن 
الرعايــة علــى نحــو متســق وأخالقــي، والخطــوات الثمانــي 
د معاييــر الرعايــة الســريرية لألمهــات  األخــرى، التــي ُتحــدِّ
ثــة فــي اإلطــار 1. والرّضــع. وتــرد الخطــوات العشــر المحدَّ

وقــد جــرى تعديــل الخطــوة 1 المتعلقــة بسياســة المرافــق 
بشأن الرضاعة الطبيعية بحيث تتضمن ثالثة عناصر. 
فتطبيــق المدّونــة )25-27( كان دائمــًا عنصــرًا رئيســيًا 
في مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع بيد أنه لم يكن 
ُمدرجــًا كجــزء مــن الخطــوات العشــر األصليــة. ويتضمــن 
هــذا التنقيــح االمتثــال الكامــل للمدّونــة كخطــوة. وإضافــة 
إلــى ذلــك، ُأدرجــت ضــرورة الرصــد الداخلــي المســتمر 
لمــدى االمتثــال للممارســات الســريرية فــي الخطــوة 1. 
وينبغــي أن يســاعد الرصــد الداخلــي علــى ضمــان أن 

اعتمــاد الخطــوات العشــر مســتدام مــع مــرور الزمــن. 

وجــرى تبســيط تطبيــق بعــض الخطــوات مــن أجــل ضمــان 
جدواهــا وقابليتهــا للتطبيــق بشــأن جميــع المرافــق. وبغيــة 
لــه  ُتتــاح  مــا  مرفــق  فــي  يولــد  مولــود  كل  أن  ضمــان 
أفضــل نوعيــة مــن الرعايــة بطريقــة منصفــة، يتعّيــن أن 
مــن  ِقّلــة  ال  مرفــق،  متنــاول كل  فــي  الخطــوات  تكــون 
 المرافــق المختــارة فحســب. فعلــى ســبيل المثــال، ُترّكــز 
أكبــر  بدرجــة  العامليــن  بتدريــب  المعنيــة   2 الخطــوة 
علــى تقييــم الكفــاءة مــن أجــل ضمــان أن لــدى العامليــن 
المعــارف والكفــاءات والمهــارات الالزمــة لدعــم الرضاعــة 
د.  الطبيعيــة، بــداًل مــن اإلصــرار علــى منهــج دراســي محــدَّ
كذلــك، ال تؤكــد الخطــوة 5 المعنيــة بتوفيــر الدعــم العملــي 
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لألمهــات بشــأن كيفيــة ممارســة اإلرضــاع الطبيعــي علــى 
طريقة واحدة الســتخراج لبن الثدي، ولكنها ُترّكز بدرجة 
أكبــر علــى مســائل وضــع الرضيــع والرضاعــة وضمــان 
أن األم مســتعدة لمواجهــة الصعوبــات الُممكنــة المرتبطــة 

بالرضاعــة الطبيعيــة. 

ــز الخطــوة 9 المعنيــة باســتخدام زجاجــات التغذيــة  وُتركِّ
المشــورة  إســداء  علــى  اآلن  والمّصاصــات  والحلمــات 
لألمهــات بشــأن اســتخدامها، بــداًل مــن حظــر اســتخدامها 
تمامًا. فقد ُوِجد أن البّينات التي تدعم حظر استخدامها 
االســتعراض  أن  إلــى  بالنظــر  وذلــك  ضعيفــة،  تمامــًا 
المنهجــي الــذي جــرى فــي إطــار عمليــة وضع اإلرشــادات 
وجــد اختالفــًا بســيطًا، أو لــم يجــد اختالفــًا علــى اإلطــالق، 
فــي معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة بيــن الرّضــع الناضجين 
زجاجــات  لهــم  بالنســبة  اســُتخدمت  الذيــن  األصحــاء 
التغذيــة أو الحلمــات أو المّصاصــات فــي الفتــرة التاليــة 
للــوالدة مباشــرًة والذيــن لــم ُتســتخدم )51(. وفــي صفــوف 
المنهجيــة  تجــد االســتعراضات  لــم  المبتســرين،  الرّضــع 
الحصائــل  فــي  اختالفــًا  الغذائــي  غيــر  المــّص  بشــأن 
المتعلقــة بالرضاعــة الطبيعيــة ووجــدت أثــرًا إيجابيــًا علــى 
مــّدة البقــاء فــي المستشــفى )52، 53(. بيــد أنــه مــازال 
والحلمــات  التغذيــة  زجاجــات  اســتخدام  بعــدم  يوصــى 

بالنســبة للرّضــع المبتســرين. 

ويظل الغرض األساسي للخطوات على ما كان 
عليه في نسخة الخطوات العشر لعام 1989، أال 
وهو حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها 
في المرافق التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد. 

ــز الخطــوة 10 المعنيــة بالرعايــة بعــد الخــروج مــن  وُتركِّ
المرفــق بدرجــة أكبــر علــى مســؤوليات المرفــق الــذي يوّفــر 
الخدمــات لألمهــات والمواليــد بشــأن التخطيــط للخــروج 
وإجــراء اإلحــاالت، وكذلــك التنســيق والعمــل بشــأن تعزيــز 
دعــم المجتمــع المحلــي للرضاعــة الطبيعيــة، بــداًل مــن 

إنشــاء مجموعــات دعــم األمهــات لألمهــات تحديــدًا. 

تنقيح إرشادات التنفيذ على المستوى القطري 

َتقتــرح إرشــادات التنفيــذ هــذه عــددًا مــن التنقيحــات لتنفيــذ 
مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع مــن أجــل تيســير 
توسيع نطاقها على الصعيد الوطني وضمان استدامتها 

مــع مــرور الزمــن. 

بمــا فــي ذلــك فــي المرافــق الخاصــة والعامــة. وتهــدف 
إتاحــة  إلــى زيــادة  زة  التنفيــذ المعــزَّ التعديــالت وقابليــة 

اإلطار 1: الخطوات العشر إلى رضاعة طبيعية ناجحة )تنقيح عام 2018(

اإلجراءات اإلدارية الحاسمة

1.     )أ( االمتثال الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم، وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة.
       )ب( وجود سياسة مدّونة بشأن تغذية الرّضع يجري إعالمها بصورة روتينية للعاملين واألسر.  

       )ج( إنشاء نظم للرصد المستمر وإدارة البيانات.
2.     ضمان أن لدى العاملين المعارف والكفاءات والمهارات الكافية لدعم الرضاعة الطبيعية. 

الممارسة السريرية الرئيسية

3.     مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية تصريف شؤونها مع الحوامل وأسرهن.
٤.     تيسير التالمس الفوري والمستمر بين بشرتّي األم والمولود، ودعم األمهات لبدء الرضاعة الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.

5.     دعم األمهات في بدء الرضاعة الطبيعية ومواصلتها، والتعامل مع الصعوبات الشائعة.
6.     عدم تقديم أي أغذية أو سوائل أخرى غير لبن األم للمواليد الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية، إالَّ بناًء على توصية طبية.

7.     إتاحة الفرصة لبقاء األمهات ورّضعهن معًا في الغرفة نفسها على مدار الساعة.
8.     دعم األمهات في التعرف على عالمات احتياج رّضعهن للغذاء واالستجابة لها.

9.     إسداء المشورة لألمهات بشأن استخدام زجاجات التغذية والحلمات والمّصاصات ومخاطرها.
10.   تنسيق الخروج من المرفق بحيث ُيتاح لألمهات ورّضعهن الدعم والرعاية المتواصالن في الوقت المناسب.
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الرضاعــة الطبيعيــة للمواليــد فــي جميــع المرافــق، ال فــي 
ِقّلــة مختــارة منهــا فحســب.

وُتركِّز اإلرشادات على إدماج حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها بصورة أكمل في نظام 

الرعاية الصحية، 

وتتضمــن هــذه اإلرشــادات أيضــًا إرشــادات تقنيــة أخــرى 
للمنظمــة أو اليونيســيف، أو تتســق معهــا، بمــا فــي ذلــك 
اإلرشــادات الخاصــة بوضــع حــّد للترويــج غيــر المالئــم 
الرّضــع وصغــار األطفــال )54(، وإرشــادات  ألغذيــة 
ــام 2016:  ــة/ اليونيســيف لع منظمــة الصحــة العالمي
البشــري  المناعــي  العــوز  فيــروس  بشــأن  تحديثــات 
الصحــة  منظمــة  ومعاييــر   ،)55( الرّضــع  وتغذيــة 

والمواليــد  األمهــات  رعايــة  جــودة  لتحســين  العالميــة 
فــي المرافــق الصحيــة )4(، وإطــار منظمــة الصحــة 
العالميــة للخدمــات الصحيــة المتكاملــة التــي ترّكــز علــى 

النــاس )56(.

النظــام  تدعيــم  إلــى  ثــة  المحدَّ هــذه اإلرشــادات  وتهــدف 
الصحــي، وتقتــرح هيــكل إدارة وتنفيــذ رأســيًا بدرجــة أقــل، 
أقــل مــن أجــل المبــادرة  بمــا يتطلــب تخصيــص مــوارد 
تحديــدًا. وهــي تهــدف أيضــًا إلــى تنســيق االســتراتيجيات 
الخاصــة بالخدمــات الصحيــة المتكاملــة التــي ترّكــز علــى 
النــاس )56( وتدعيــم جوانــب تحســين الجــودة الموجــودة 

أصــاًل فــي المبــادرة.

ثــة الرئيســية بشــأن  ويلخــص اإلطــار 2 االتجاهــات المحدَّ
تنفيــذ المبــادرة، حســبما توصــف بالتفصيــل فــي القســم 3 

والقســم ٤. 

ثة بشأن تنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع  اإلطار 2: ملخص االتجاهات المحدَّ

1.    الرعاية المناسبة لحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها هي مسؤولية كل مرفق يوّفر الخدمات لألمهات والمواليد. ويشمل ذلك 
       المرافق الخاصة إلى جانب العامة، الكبيرة منها والصغيرة على السواء. 

2.    يتعّين على البلدان أن تضع معايير وطنية بشأن حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها في جميع المرافق التي توّفر الخدمات 
ثة إلى رضاعة طبيعية ناجحة" والمعايير العالمية.        لألمهات والمواليد استنادًا إلى "الخطوات العشر المحدَّ

3.    يقتضي األمر إدماج مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع مع سائر المبادرات الخاصة بصحة األمهات والمواليد، وتحسين الرعاية 
       الصحية، وتدعيم الُنظم الصحية، وضمان الجودة. 

٤.    بغية ضمان أن مقدمي الرعاية الصحية لديهم الكفاءات الالزمة لتنفيذ المبادرة، يتعّين إدماج هذا الموضوع في مناهج التدريب السابق 
       للخدمة. وإضافة إلى ذلك، يقتضي األمر توفير التدريب أثناء الخدمة في الحاالت التي تكون الكفاءات فيها غير مستوفاة بعد.  

5.    يمثِّل التنويه العلني بالمرافق التي تنفذ الخطوات العشر وتمتثل للمعايير العالمية أحد طرق حفز تحسين الجودة. وهناك عّدة حوافز 
       أخرى، وهي تتراوح بين االمتثال لمعايير المرافق الوطنية والتمويل المستند إلى األداء.

6.    الرصد الداخلي المنتظم عنصر حاسم على السواء في تحسين الجودة وضمان الجودة المستمر. 

7.    التقييم الخارجي أداة قّيمة للتحقق من جودة خدمات األمهات والمواليد. وينبغي تعميم التقييمات الخارجية بالقدر الكافي في اآلليات 
       القائمة التي ُيمكن تنفيذها على نحو مستدام. 
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َيتمثَّــل الغــرض األساســي لمبــادرة المستشــفيات الصديقــة 
رعايــة  والمواليــد  األمهــات  تلقــي  ضمــان  فــي  للرّضــع 
يوّفــر  مرفــق  دخولهــم  قبــل  ومناســبة  التوقيــت  حســنة 
الخدمــات لألمهــات والمواليــد وخــالل بقائهــم فيــه، مــن 
أجــل الســماح بتوفيــر التغذيــة المثلــى للمولــود، وبالتالــي 
تعزيــز صحتــه ونمائــه. وبالنظــر إلــى األهميــة الُمثبتــة 
الرضاعــة  تحمــي  المبــادرة  فــإن  الطبيعيــة،  للرضاعــة 
أيضــًا  تهــدف  وهــي  وتدعمهــا.  وتشــجعها  الطبيعيــة 
إلــى إتاحــة الفرصــة لتوفيــر الرعايــة  فــي الوقــت نفســه 
والتغذية المناســبتين للمواليد الذين ال يتغذون بالرضاعة 
الطبيعيــة )أو ال يتغــذون بهــا بعــد أو بشــكل كامــل( أو 

غيــر القادريــن )بعــد( علــى ذلــك.

ويتعّيــن أن تتلقــى األســر معلومــات جيــدة وغيــر منحــازة 
الخدمــات  توّفــر  التــي  فالمرافــق  الرّضــع.  تغذيــة  عــن 
لألمهــات والمواليــد تتحمــل مســؤولية تشــجيع الرضاعــة 
أفضليــات  تحتــرم  أن  أيضــًا  عليهــا  أن  بيــد  الطبيعيــة، 
األم وأن توّفــر لهــا المعلومــات الالزمــة التخــاذ قــرارات 
مســتنيرة بشــأن أفضــل خيــارات التغذيــة لهــا ولرضيعهــا. 
ويقتضــي األمــر أن يدعــم المرفــق األمهــات لكــي يغذيــن 

مواليدهــن بنجــاح بالطريقــة التــي يخترنهــا. 

وتماشــيًا مــع إطــار منظمــة الصحــة العالميــة للخدمــات 
الصحيــة المتكاملــة التــي ترّكــز علــى النــاس )56(، مــن 
المهــّم ضمــان أن "جميــع النــاس يحصلــون بشــكل متســاو 
علــى الخدمــات الصحيــة الجيــدة التــي ُيشــَترك فــي تقديمهــا 
فــي جميــع مراحــل حياتهــم،  احتياجاتهــم  تلبــي  بطريقــة 
ــق عبــر كامــل سلســلة الرعايــة المتصلــة، وتكــون  وُتنسَّ
شاملة ومأمونة وفعالة وحسنة التوقيت وناجعة ومقبولة؛ 
وجميــع مقدمــي الرعايــة متحمســون ومهــرة، ويعملــون فــي 
دة لذلــك  ظــل بيئــة داعمــة". ويتمثَّــل أحــد الجوانــب المحــدَّ
فــي توفيــر الرعايــة علــى نحــو مناســب ثقافيــًا، بمــا فــي 

ذلــك توفيــر مــواد بلغــات يفهمهــا أغلــب العمــالء.   

الرعايــة  جوانــب  جميــع  العشــر  الخطــوات  تشــمل  وال 
ممارســات  فثمــة  والمواليــد.  لألمهــات  المقدمــة  الجيــدة 
الــوالدة  أثنــاء  الرعايــة  تقديــم  "صديقــة لألمهــات" بشــأن 
وبعدها متسمة باألهمية لرفاه األم ذاتها واحترام كرامتها 
الممارســات  هــذه  مــن  العديــد  ويســاعد   .)4( وحقوقهــا 
الرضاعــة  تيســير  فــي  أيضــًا  لألمهــات"  "الصديقــة 
الطبيعيــة )57(. ومــن المهــّم عــدم تعريــض األمهــات 

لممارســات غيــر ضروريــة أو ضــارة خــالل المخــاض 
والــوالدة والفتــرة المبكــرة التــي تعقــب الــوالدة. وتشــمل هــذه 
الممارســات، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، االســتخدام 
لمــا  طبيــًا(  بــه  الموصــى  غيــر  )أي  الضــروري  غيــر 
يلــي: َبْضــع الَفــْرج والــوالدة المهبليــة بــاألدوات والجراحــة 
القيصريــة. وينبغــي أيضــًا تشــجيع النســاء علــى اتخــاذ 
إلــى  وإضافــة  المخــاض.  أثنــاء  يخترنــه  الــذي  الوضــع 
مــع  باحتــرام،  والمواليــد  النســاء  معاملــة  يتعّيــن  ذلــك، 
المحافظــة علــى كرامتهــم واحتــرام خصوصيتهــم؛ ويجــب 
عــدم تعريضهــم للمعاملــة الســيئة )58(؛ ويجــب أن ُتتــاح 
لألمهــات إمكانيــة اتخــاذ القــرارات المســتنيرة. ويتعّيــن أن 
ُتتــاح للنســاء أيضــًا إمكانيــة أن يكــون لهــن مرافــق مــن 

الــوالدة.  اختيارهــن خــالل 

وفيمــا يتعلــق بفيــروس العــوز المناعــي البشــري، توصــي 
إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة/ اليونيســيف بشــأن 
فيــروس العــوز المناعــي البشــري وتغذيــة الرّضــع )55( 
بأنــه ينبغــي للســلطات الصحيــة الوطنيــة أو دون الوطنيــة 
ســياق  فــي  الرّضــع  تغذيــة  بشــأن  توصيــات  تضــع  أن 
إذا  مــا  تقــرر  وأن  البشــري،  المناعــي  العــوز  فيــروس 
لألمهــات  المشــورة  الصحيــة سُتســدي  الخدمــات  كانــت 
المتعايشــات مــع الفيــروس وتدعمهــن فــي المقــام األول 
مــن أجــل إّمــا )1( ممارســة اإلرضــاع الطبيعــي وتلقــي 
األدويــة المضــادة للفيروســات القهقريــة؛ أو )2( تجنــب 
الســلطات  توصيــة  حالــة  وفــي  طبيعــي.  إرضــاع  أي 
باألدويــة  العــالج  إلــى  إضافــة  الطبيعيــة  بالرضاعــة 
المضــادة للفيروســات القهقريــة، ينطــوي ذلــك علــى بــدء 
الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا واالقتصــار عليهــا خــالل أول 
6 أشــهر مــن العمــر ومواصلتهــا مــع التغذيــة التكميليــة 
الكافيــة والمأمونــة حتــى 12 شــهرًا علــى األقــل؛ وُيمكــن 
مواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة حتــى 2٤ شــهرًا أو أكثــر 
)مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للمجموعــة الســكانية العامــة(، 
فــي الوقــت الــذي تتلقــى فيــه األم الدعــم الكامــل لالمتثــال 
القهقريــة. وأمــا  للفيروســات  المضــادة  باألدويــة  للعــالج 
إذا أوصــت الســلطات بتجنــب أي إرضــاع طبيعــي، فــإن 
األمــر يقتضــي دعمــًا ماهــرًا ومنســقًا لتغذيــة الرّضــع مــن 
تنفيــذ  وُيمكــن  البديلــة.  التغذيــة  مأمونيــة  تحســين  أجــل 
مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع فــي كال الســياقين.

ويتعّيــن أن تمتثــل المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليــد للخطــوات العشــر. وقــد جــرت التفرقــة فــي نســخة 

2-   دور المرافق التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد
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اإلجــراءات  بيــن  العشــر  الخطــوات  مــن   2018 عــام 
للتنفيــذ  تمكينيــة  بيئــة  توّفــر  التــي  الحاســمة،  اإلداريــة 
المستدام داخل المرافق، والممارسات السريرية الرئيسية، 
د الرعايــة التــي ينبغــي توفيرهــا لــكل أم ورضيــع.  التــي ُتحــدِّ
والممارســات الســريرية الرئيســية تدخــالت مســتندة إلــى 
البّينــات لدعــم األمهــات فــي ممارســة اإلرضــاع الطبيعــي 
بنجــاح. وتــرد الخطــوات العشــر فــي اإلطــار 1، وهــي 
موصوفــة بالتفصيــل فــي القســمين 2-1 و2-2. وتــرد 
حمايــة  الجديــدة:  العالميــة  الصحــة  منظمــة  إرشــادات 
الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق 
التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد )3( أيضــًا 
فــي النــص، مــع إضافــة رقــم التوصيــة المناظــرة. ويبّيــن 
جميــع  العشــر  الخطــوات  تتضمــن  كيــف   1 الملحــق 
بالخطــوات  الجديــدة )3( وعالقتهــا  المنظمــة  إرشــادات 

العشــر األصليــة. 

وفــي حيــن ُتســهم كل خطــوة مــن الخطــوات العشــر فــي 
تحســين دعــم الرضاعــة الطبيعيــة، فــإن األثــر األمثــل 
علــى ممارســات الرضاعــة الطبيعيــة، وبالتالــي علــى رفــاه 
األمهــات واألطفــال، لــن يتحقــق إالَّ إذا ُنفــذت الخطــوات 
النــص  قــراءة  وينبغــي  متكاملــة.  كحزمــة  كلهــا  العشــر 

التالــي فــي ضــوء ذلــك.

2-1  اإلجراءات اإلدارية الحاسمة لدعم 
الرضاعة الطبيعية 

تحتاج المرافق التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد إلى 
اعتمــاد أربعــة إجــراءات إداريــة حاســمة، وصونهــا مــن أجــل 
ضمــان التطبيــق الشــامل والمســتدام للممارســات الســريرية 
الرئيســية. واإلجــراءات الثالثــة األولــى منهــا، وهــي تطبيــق 
المدّونــة )25-27(، ووضــع سياســات مدّونــة، وتشــغيل 
نظم للرصد وإدارة البيانات، كلها جزء من الخطوة األولى 
المعنيــة بسياســات المرافــق. وتتنــاول الخطــوة 2 ضــرورة 

ضمــان قــدرات جميــع العامليــن فــي المرافــق.  

الخطوة 1: سياسات المرافق

المدونــة الدوليــة لقواعــد تســويق بدائل لبــن األم وقرارات 
جمعية الصحة العالمية ذات الصلة )27-25(

الخطوة 1أ: االمتثال الكامل للمدونة الدولية لقواعد 
تسويق بدائل لبن األم وقرارات جمعية الصحة 

العالمية ذات الصلة.

التعــّرض  شــديدة  األســر  تكــون  المنطقــي:  األســاس 
لتأثيــر تســويق بدائــل لبــن األم خــالل كامــل فتــرة الحمــل 
والفترتيــن المحيطــة بالــوالدة والتاليــة لهــا عندمــا يكــون 
وقــد  الرضيــع.  تغذيــة  بشــأن  قــرارات  تتخــذ  أن  عليهــا 
العامليــن  مــن جميــع  العالميــة  الصحــة  طلبــت جمعيــة 
للمدونــة  تمتثــل  الرعايــة الصحيــة أن  الصحييــن ونظــم 
 )26  ،25( األم  لبــن  بدائــل  تســويق  لقواعــد  الدوليــة 
وقــرارات جمعيــة الصحــة العالميــة التاليــة ذات الصلــة 
)27( )المدّونــة( مــن أجــل حمايــة األســر مــن الضغــوط 
التجاريــة. وإضافــة إلــى ذلــك، يحتــاج المهنيون الصحيون 
أنفســهم إلــى الحمايــة مــن التأثيــرات التجاريــة التــي ُيمكــن 
المهنيــة. واالمتثــال  أنشــطتهم وأحكامهــم  فــي  أن تؤثــر 
الخدمــات لألمهــات  توّفــر  التــي  للمرافــق  نــة مهــّم  للمدوَّ
والمواليــد بالنظــر إلــى أن الترويــج لبدائــل لبــن األم هــو 
الطبيعيــة  الرضاعــة  ُتقــوِّض  التــي  العوامــل  أكبــر  مــن 
)59(. وقــد ُوجــد أن الشــركات التــي تســوق زجاجــات 
التغذيــة والحلمــات والمّصاصــات تنتهــك المدّونــة بشــكل 
متكــرر )60(. ومــن المتوقــع أن تواصــل مبيعــات بدائــل 
لبــن األم ارتفاعهــا علــى الصعيــد العالمــي، وهــو مــا يضــر 
ببقــاء األطفــال علــى قيــد الحيــاة ورفاههــم )13، 61(. 
بــذل جهــود  ســيقتضي  األمــر  أن  يعنــي  الوضــع  وهــذا 
متســقة لحمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا، 
بمــا فــي ذلــك فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 

والمواليــد. 

نظــم  مســؤوليات   )27-25( المدّونــة  د  ُتحــدِّ التنفيــذ: 
الرعايــة الصحيــة بشــأن عــدم الترويــج لبدائــل لبــن األم 
وعــدم  والمّصاصــات  والحلمــات  التغذيــة  وزجاجــات 
المشــمولة  المنتجــات  صانعــي  الســتغالل  خضوعهــا 
بالمدّونــة وموّزعيهــا لهــذا الغــرض. ويشــمل ذلــك اشــتراط 
حصــول جميــع المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليــد كل مــا تحتاجــه مــن بدائــل لبــن األم وزجاجــات 
المعتــادة  الشــراء  قنــوات  التغذيــة والحلمــات مــن خــالل 
وعــدم قبــول إمــدادات مجانيــة أو مدعومــة )قــرار جمعيــة 
الصحــة العالميــة 39-28 )62((. وعــالوة علــى ذلــك، 
الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق  فــي  للعامليــن  ينبغــي 
لألمهــات والمواليــد عــدم ممارســة أي شــكل مــن أشــكال 
باإلعــالن عنهــا  الســماح  أو  لبــن األم  لبدائــل  الترويــج 
بــأي طريقــة، بمــا فــي ذلــك عــرض أو توزيــع أي معــدات 
أو مــواد تحمــل العالمــات التجاريــة لصانعــي بدائــل لبــن 
األم، أو قســائم الشــراء بأســعار مخفضــة، كمــا ينبغــي 
لهــم عــدم إعطــاء عّينــات مــن بدائــل لبــن األم لألمهــات 

الســتخدامها فــي المرفــق أو ألخذهــا إلــى المنــزل.
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العالميــة  الصحــة  منظمــة  إرشــادات  مــع  وتماشــيًا 
المالئــم  غيــر  للترويــج  حــد  وضــع  بشــأن 
ُنشــرت  التــي  األطفــال  وصغــار  الرّضــع  ألغذيــة 
العالميــة  الصحــة  عــام 2016 واعتمدتهــا جمعيــة  فــي 
الصحيــة  والنظــم  الصحييــن  للعامليــن  ينبغــي   ،)54(
تجنــب حــاالت تضــارب المصالــح مــع الشــركات التــي 
تســّوق األغذيــة للرّضــع وصغــار األطفــال. وال ينبغــي 
أبــدًا عقــد اجتماعــات المهنييــن الصحييــن برعايــة دوائــر 
الصناعــة، كمــا ال ينبغــي لدوائــر الصناعــة أن تشــارك 

فــي تعليــم الوالديــن مهــارات حســن تربيــة أوالدهمــا. 

المعايير العالمية:
وزجاجــات 	  األم  لبــن  بدائــل  جميــع  شــراء  جــرى 

المرفــق  فــي  المســتخدمة  والحلمــات  التغذيــة 
ُتتلقــى  ولــم  المعتــادة  الشــراء  قنــوات  خــالل  مــن 
مدعومــة.  أو  مجانيــة  إمــدادات  شــكل   فــي 

ال َيعــرض المرفــق منتجــات مشــمولة فــي المدّونــة 	 
أو بنــودًا عليهــا العالمــات التجاريــة لشــركات ُتنتــج 
والحلمــات  التغذيــة  زجاجــات  أو  األم  لبــن  بدائــل 
المدّونــة.   فــي  مشــمولة  منتجــات  أســماء   أو 

لــدى المرفــق سياســة تصــف كيفيــة التزامــه بالمدّونــة، 	 
بما في ذلك شراء بدائل لبن األم وعدم قبول الدعم 
أو الهدايا من منتجي منتجات مشمولة في المدّونة 
مــن  عّينــات  األمهــات  إعطــاء  وعــدم  موزعيهــا  أو 
 بدائــل لبــن األم أو زجاجــات التغذيــة أو الحلمــات.

يســتطيع 80٪ علــى األقــل مــن المهنييــن الصحييــن 	 
الذيــن يوّفــرون الرعايــة قبــل الــوالدة و/ أو أثنائهــا و/ 
أو يوّفــرون الرعايــة للمواليــد شــرح عنصريــن علــى 

األقــل مــن عناصــر المدّونــة.  

سياسة تغذية الرّضع 

الخطوة 1ب: وجود سياسة مدّونة بشأن تغذية 
الرّضع يجري إعالمها بصورة روتينية للعاملين 

واألسر.

الدافعــة  القــوة  السياســة  ــل  ُتمثِّ المنطقــي:  األســاس 
والمؤسســات  الصحيــة  الرعايــة  فمقدمــو  للممارســات. 
األمــر  ويقتضــي  المقــررة.  السياســات  باّتبــاع  ملتزمــون 
عليهــا  تنطــوي  التــي  الســريرية  الممارســات  إدراج 
بالمرافــق  الخاصــة  السياســات  فــي  العشــر  الخطــوات 
م علــى نحــو  مــن أجــل ضمــان أن الرعايــة المناســبة ُتقــدَّ
منصــف لجميــع األمهــات والرّضــع وأنهــا ال َتعتمــد علــى 
ــل السياســات المدّونــة  م للرعايــة. وُتمثِّ أفضليــات كل مقــدِّ
الوســيلة لضمــان أن المرضــى يتلقــون الرعايــة علــى نحــو 
متســق ومســتند إلــى البّينــات، وهــي أداة أساســية لمســاءلة 
العامليــن. وتســاعد السياســات علــى إدامــة الممارســات 
مــع مــرور الزمــن كمــا أنهــا ُتعبِّــر عــن مجموعــة معياريــة 
مــن التوقعــات المنتظــرة مــن جميــع العامليــن الصحييــن.  

توّفــر  التــي  المرافــق  لــدى  يكــون  أن  ينبغــي  التنفيــذ: 
واضحــة  مدّونــة  سياســة  والمواليــد  لألمهــات  الخدمــات 
روتينــي  نحــو  علــى  ُتبلَّــغ  الطبيعيــة  الرضاعــة  بشــأن 
تكــون  أن  وُيمكــن   .)12 )التوصيــة  واألســر  للعامليــن 
سياســة المرفــق بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة قائمــة بذاتهــا 
بشــأن  أعــّم  فــي سياســة  متَضّمنــة  أو  منفصلــة  كوثيقــة 
وثائــق  مــن  عــدد  ضمــن  ُمدرجــة  أو  الرّضــع  تغذيــة 
السياســات األخــرى. وبصــرف النظــر عــن كيفيــة تنظيــم 
السياســة، ينبغــي لهــا أن تتضمــن إرشــادات بشــأن كيفيــة 
تنفيــذ كل مــن الممارســات الســريرية وممارســات الرعايــة 
مــن أجــل ضمــان تطبيــق هــذه الممارســات بطريقــة متســقة 
د أيضــًا  علــى جميــع األمهــات. وينبغــي للسياســة أن ُتحــدِّ
ــل أن يكــون ذلــك  كيفيــة تنفيــذ اإلجــراءات اإلداريــة، ويفضَّ

دة ذات طابــع مؤسســي.   مــن خــالل عمليــات محــدَّ

المعايير العالمية:
بشــأن 	  نــة  مدوَّ سياســة  الصحــي  المرفــق  لــدى 

تغذيــة الرّضــع تتصــدى لتنفيــذ جميــع الممارســات 
العشــر  للخطــوات  الثمانــي  الرئيســية  الســريرية 
بانتظـــام. الكفـــاءات  وتقييــــــم  المدّونــة   وتنفيــذ 

المرفــق 	  فــي  جــرت  التــي  المشـــاهـــــــدات  تؤكــد 
مـكـــــــــــان  فــي  ُمعلــــــــن  السياســــــة  مـلخـــــص  أن 
وأســرهــــــــــن. واألمــهـــــــــــــــات  للـحــوامــــــــــــل   واضـــــــــح 
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يشــير اســتعراض لجميــع البروتوكــوالت أو المعاييــر 	 
الســريرية ذات الصلــة بالرضاعــة الطبيعيــة وتغذيــة 
الرّضــع المســتخدمة مــن جانــب خدمــات األمومــة 
إلــى أنهــا متســقة مــع معاييــر مبــادرة المستشــفيات 
الصديقــة للرّضــع واإلرشــادات الراهنــة المســتندة إلــى 

البّينــات. 
 	

يســتطيع 80٪ علــى األقــل مــن العامليــن الســريريين 
الذيــن يوّفــرون الرعايــة قبــل الــوالدة و/ أو أثنائهــا 
عنصريــن  شــرح  للمواليــد  الرعايــة  يوّفــرون  أو  و/ 
علــى األقــل مــن عناصــر السياســة الخاصــة بتغذيــة 

الرّضــع التــي تؤثــر فــي دورهــم فــي المرفــق. 

نظم الرصد وإدارة البيانات

الخطوة 1ج: إنشاء نظم للرصد المستمر وإدارة 
البيانات.

األســاس المنطقــي: تحتــاج المرافــق التــي توّفــر الخدمات 
الممارســات  تســجيل  إدمــاج  إلــى  والمواليــد  لألمهــات 
فــي  الطبيعيــة ورصدهــا  بالرضاعــة  المتعلقــة  الســريرية 
)انظــر  الرصــد  الجــودة/  بتحســين  الخاصــة   نظمهــا 

القسم 2-٤(.

التنفيــذ: تــرد المؤشــرات الموصــى بهــا للرصــد المســتند 
فــي  الرئيســية  الســريرية  للممارســات  المرافــق   إلــى 
الجدول 1 بالتذييل 1. وُيعتبر المؤشران "بدء الرضاعة 
الطبيعيــة مبكــرًا" و"الرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة" مــن 
"المؤشــرات الخافــرة". وينبغــي أن تتعقــب جميــع المرافــق 
هــذه المؤشــرات بصــورة روتينيــة بشــأن كل زوج مكــّون 
مــن أم ورضيــع. وينبغــي تضميــن تســجيل المعلومــات 
بشــأن هــذه المؤشــرات الخافــرة فــي المخططــات الطبيــة 
الصلــة. ويتعّيــن علــى  الســجالت ذات  فــي  وتصنيفهــا 
المتعلقــة  األنشــطة  تنســق  التــي  اللجنــة  أو  المجموعــة 
بمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع فــي مرفــق مــا أن 
تستعرض التقدم المحرز مّرة واحدة على األقل كل ستة 
أشــهر. وخــالل فتــرات التركيــز علــى تحســين الجــودة، 
يقتضــي األمــر إجــراء اســتعراض شــهري. ويتمثَّــل الهــدف 
مــن االســتعراض فــي تتّبــع قيــم هــذه المؤشــرات باســتمرار 
دة، وفــي  مــن أجــل التحقــق مــن اســتيفاء األهــداف المحــدَّ
حالــة عــدم اســتيفائها، التخطيــط لإلجــراءات التصحيحيــة 
وتنفيذهــا. وإضافــة إلــى ذلــك، إذا كان لــدى المرفــق نظــام 
مســتمر إلجــراء االســتقصاءات فــي صفــوف األمهــات 
لــدى خروجهــن مــن المرفــق بشــأن تقييمــات أخــرى معنيــة 

بتحســين/ ضمــان الجــودة، وكان باإلمــكان إضافــة ســؤال 
كليهمــا  أو  المؤشــرين  أحــد  إضافــة  ُيمكــن  أكثــر،  أو 
ألغــراض تحقــق إضافيــة أو لعمليــات التحقــق الدوريــة.

ويوصــى أيضــًا بمؤشــرات إضافيــة للعمليــات مــن أجــل 
رصــد االمتثــال للممارســات الســريرية الرئيســية. وتتســم 
هذه المؤشرات بأهمية خاصة خالل االضطالع بعملية 
نشــطة لتحســين الجــودة وينبغــي تقييمهــا شــهريًا خــالل 
عمليــة مــن هــذا القبيــل. ومتــى جــرى تحقيــق مســتويات 
مقبولــة مــن االمتثــال، ُيمكــن تقليــل تواتــر جمــع البيانــات 
بشــأن هــذه المؤشــرات اإلضافيــة، علــى ســبيل المثــال، 
إلــى مــّرة واحــدة ســنويًا. بيــد أنــه إذا انخفــض مســتوى 
المؤشــرات الخافــرة عــن 80٪ )أو انخفــض عــن المعاييــر 
الوطنيــة(، فمــن المهــّم تقييــم الممارســات الســريرية وجميــع 
اإلجــراءات اإلداريــة علــى الســواء مــن أجــل تحديــد أماكــن 
حــدوث االختناقــات ومــا هــو المطلــوب عملــه لتحقيــق 

المعاييــر الالزمــة.

وال تتصــدى المؤشــرات الموصــى بهــا لجميــع المعاييــر 
إلــى  الحاجــة  بســبب  وذلــك  أعــاله  المذكــورة  العالميــة 
اإلبقــاء علــى نظــام الرصــد فــي أبســط صــورة ممكنــة. 
وُيمكــن للبلــدان وآحــاد المرافــق إدراج مؤشــرات إضافيــة 
حســب االقتضــاء. وُتقتــرح طريقتــان بديلتــان للتتحقــق – 
وهمــا ســجالت المواليــد واســتقصاءات خــروج األمهــات 
مــن المرافــق )التــي ُيمكــن أجراؤهــا خطيــًا أو شــفويًا أو 
عبــر الهاتــف ] بســتخدام الرســائل النصيــة القصيــرة [(. 
ــع أن تســتخدم المرافــق كلتــا المنهجيتيــن فــي آن  وال يتوقَّ
معــًا. وتبعــًا لمــا تســتخدمه المرافــق مــن نظــم رصــد أخرى، 
قــد تكــون إحداهمــا عمليــة ومجديــة أكثــر مــن األخــرى.

طريقــة  علــى  البيانــات  جمــع  تواتــر  يعتمــد  وســوف 
التحقــق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا ُأضيفــت أســئلة إلــى 
مــن  األمهــات  لخــروج  بالفعــل  جاريــة  اســتقصاءات 
المرافــق، فســيعتمد تواتــر جمــع البيانــات، مــا لــم يتقــرر 
وإذا  الجــاري.  االســتقصاء  تواتــر  علــى  ذلــك،  خــالف 
كانــت المعلومــات ُتجمــع مــن خــالل ســجالت المواليــد 
وكانــت الســجالت ُتســتعرض بالفعــل لجمــع البيانــات عــن 
مؤشــرات الحصائــل الخافــرة، يوصــى بجمــع البيانــات عــن 
المواليــد.  بشــأن جميــع  الرئيســية  الســريرية  الممارســات 
وبــداًل مــن ذلــك، ُيمكــن اســتعراض عّينــة مــن الســجالت 
كل 6 أشــهر مــن أجــل جمــع هــذه المعلومــات، وذلــك 
مــن أجــل تخفيــف عــبء اســتخالص كميــات كبيــرة مــن 
البيانــات مــن الســجالت وتلخيصهــا واســتعراضها. وإذا 
ُوضــع نظــام جديــد الســتقصاءات خــروج األمهــات مــن 

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
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مــّرة واحــدة كل  عــن  التواتــر  يقــل  أالَّ  يتعّيــن   المرافــق، 
6 أشــهر علــى األقــل. بيــد أنــه يجــب أن يكــون الرصــد 

بســيطًا وقابــاًل للتنفيــذ فــي حــدود مــوارد المرافــق.    

وعلــى ذلــك، فاألفضــل قــدر اإلمــكان عــدم اللجــوء إلــى 
طرائــق جديــدة لجمــع البيانــات، مــا لــم تقتضيــه الضــرورة 
بالتحقــق. وينطبــق األمــر  أو ألغــراض دوريــة متعلقــة 
ــة البيانــات التــي ُتجمــع؛ فكثــرة البيانــات  نفســه علــى كمّي
ال يعنــي بالضــرورة أنهــا أفضــل، مــا لــم تتوافــر النظــم 
الالزمــة لتحليــل المعلومــات واســتخدامها لتحســين دعــم 

الرضاعــة الطبيعيــة.   

الرئيســية،  الســريرية  الممارســات  لمؤشــرات  وبالنســبة 
يكــون الرصــد علــى أفضــل حــال إذا اســتند إلــى التقاريــر 
البيانــات  جمــع  وُيمكــن  األمهــات.  مــن  المســتمدة 
بشــأن بعــض المؤشــرات مــن خــالل الســجالت الطبيــة 
زوج  كل  بشــأن  الورقيــة  التقاريــر  مــن  أو  اإللكترونيــة 
علــى  ينطــوي  ذلــك  أن  بيــد  أم ورضيعهــا،  مــن  مكــّون 
خطــر مبالغــة العامليــن الذيــن يكملــون هــذه الســجالت فــي 
اإلبــالغ عــن الممارســات التــي تعّلمــوا أنــه ُيفتــرض منهــم 
أداؤهــا. وتشــمل خيــارات جمــع البيانــات مــن األمهــات:  

مقابالت الخروج من المرفق مع األمهات 	 
)واألفضل بواسطة شخص غير مسؤول مباشرًة 

 عن رعايتهن(؛

االستبيانات الورقية القصيرة التي تكملها األمهات 	 
 في سّرية عقب خروجهن من المرفق؛

االستبيانات التي ُترسل إلى األمهات عبر الرسائل 	 
النصية القصيرة. 

ويوصــى كحــّد أدنــى بإشــراك 20 زوجــًا مكونــًا مــن أم 
ورضيعهــا بالنســبة لــكل مؤشــر، كلمــا جــرى اســتعراض 
البيانــات، ولــو أنــه قــد يتعّيــن علــى المرافــق األصغــر أن 

تقنــع بعــدد أقــل إذا لــم يتوافــر لديهــا 20 زوجــًا.

بنســبة ٪80  االمتثــال  إلــى  العالميــة  المعاييــر  وتدعــو 
علــى األقــل بشــأن جميــع العمليــات ومؤشــرات الحصائــل، 
بمــا فــي ذلــك بــدء الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا والرضاعــة 
الطبيعيــة الحصريــة. ومــن المســّلم بــه أنــه قــد يكــون مــن 
العســير بلــوغ هــذه المعــدالت فــي الســياقات التــي يختــار 
العديــد مــن النســاء فيهــا عــدم اإلرضــاع الطبيعــي. وقــد 
المســتوى  علــى  أدنــى  معاييــر  تحديــد  األمــر  يقتضــي 

الوطنــي أو المحلــي، علــى أمــل رفــع هــذه المعاييــر مــع 
مــرور الزمــن تماشــيًا مــع تحســين ســائر جوانــب دعــم 
الرضاعــة الطبيعيــة فــي المجتمــع. وينبغــي لــكل مرفــق 
أن يســعى إلــى تحقيــق األمتثــال بشــأن كل مؤشــر بنســبة 
 80٪ علــى األقــل بانتظــام، كمــا ينبغــي للمرافــق التــي 
النســبة  زيــادة  علــى  ُترّكــز  أن  الهــدف  هــذا  تحقــق  ال 

الزمــن.  مــرور  مــع  لالمتثــال  المئويــة 

المعايير العالمية
ر 	  جــا م  نظــا بشــأن  بروتوكــول  لمرفــق  ا لــدى 

االمتثــــال  أجــــــل  مــن  البيانــــــات  وإدارة  للرصــد 
نـــــي. لثمــــا ا الرئيســيــــــة  السريــريــــــة   للممارســـــــات 

يجتمــع العاملــون الســريريون مــّرة واحــدة علــى األقــل 	 
كل 6 أشــهر مــن أجــل اســتعراض تنفيــذ النظــام.

الخطوة 2: كفاءة العاملين 

الخطوة 2: ضمان أن لدى العاملين المعارف 
والكفاءات والمهارات الكافية لدعم الرضاعة 

الطبيعية.

الحســنة  الرعايــة  تتحقــق  ال  المنطقــي:  األســاس 
كان  إذا  إالَّ  المرضعــات  لألمهــات  والمناســبة  التوقيــت 
لــدى العامليــن المعــارف والكفــاءات والمهــارات الالزمــة 
لتوفيرهــا. وبفضــل التدريــب يســتطيع العاملــون الصحيــون 
تنميــة مهــارات فّعالــة ونشــر رســائل متســقة وتنفيــذ معاييــر 
متعلقــة بالسياســات. فــال ُيمكــن توقــع أن ينفــذ العاملــون 
ممارســة أو يثّقفــون مريضــًا بشــأن موضــوع لــم يتلقــوا هــم 

ــًا بشــأنه.  أنفســهم تدريب

التنفيــذ: ينبغــي أن يكــون لــدى العامليــن فــي المرافــق 
الرّضــع،  تغذيــة  خدمــات  يقدمــون  الذيــن  الصحيــة 
المعــارف  الطبيعيــة،  الرضاعــة  دعــم  ذلــك  فــي  بمــا 
 والكفــاءات والمهــارات الكافيــة لدعــم النســاء المرضعــات 
)التوصية 13(. وعمومًا، تقع مسؤولية بناء هذه القدرات 
علــى عاتــق النظــام الوطنــي للتعليــم الســابق للخدمــة. بيــد 
أنــه إذا كانــت قــدرات العامليــن مشــوبة بالنقــص، يتعّيــن 
علــى المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد 
أن تتخــذ تدابيــر تصحيحيــة لتدعيــم هــذه القــدرات، علــى 
فــي  المثــال، عــن طريــق توفيــر دورات تدريبيــة  ســبيل 
تدريبيــة  بــدورات  العامليــن  التحــاق  اشــتراط  أو  المرفــق 
ُتعقــد فــي أماكــن أخــرى. وفــي حيــن قــد يكــون باإلمــكان 
تدريــس بعــض المــواد باســتخدام المحاضــرات الدراســية 
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ضــرورة  فثمــة  اإللكترونيــة(،  المــوارد  ذلــك  فــي  )بمــا 
الكتســاب شــيء من الخبرة الســريرية تحت اإلشــراف مع 
اختبــار الكفــاءات. ومــن المهــّم عــدم التركيــز علــى مقــرر 
د وإنما على المعارف والمهارات المكتســبة.  دراســي محدَّ

وينبغــي تقييــم جميــع العامليــن الذيــن يســاعدون األمهــات 
بشــأن تغذيــة الرّضــع مــن حيــث قدرتهــم علــى مــا يلــي: 

  استخدام مهارات االستماع والتعّلم إلسداء – 1
  المشورة ألم؛

  اســتخدام مهــارات بنــاء الثقــة وتوفيــر الدعــم إلســداء – 2
  المشورة ألم؛

 إسداء المشورة لحامل بشأن الرضاعة الطبيعية؛– 3
 تقييم تغذية أم لرضيعها بالرضاعة الطبيعية؛– ٤
المناســب هــي – 5 الوضــع  اتخــاذ  أم علــى    مســاعدة 

  ورضيعها خالل الرضاعة الطبيعية؛
 مساعدة أم على ضم رضيعها جيدًا إلى صدرها؛– 6
 شرح نمط الرضاعة الطبيعية األمثل ألم؛– 7
 مساعدة أم على استخراج لبن ثديها؛– 8
 مساعدة أم على تغذية رضيعها باستخدام فنجان؛– 9

 مســاعدة أم علــى بــدء الرضاعــة الطبيعيــة خــالل – 10
  الساعة األولى التالية للوالدة؛ 

مساعدة أم تعتقد أنه ليس لديها لبن كاف؛ – 11
مساعدة أم رضيعها كثير البكاء؛ – 12
مساعدة أم رضيعها يرفض الرضاعة الطبيعية؛– 13
مساعدة أم حلمتاها غير بارزتين أو مقلوبتان؛– 1٤
مساعدة أم ثدياها ُمَتَحفِّالن؛ – 15
مساعدة أم حلمتاها قارحتان أو مشقوقتان؛– 16
مساعدة أم تعاني من التهاب الثدي؛– 17
لرضيــع – 18 الطبيعــي  اإلرضــاع  علــى  أم   مســاعدة 

  منخفض الوزن عند الوالدة أو رضيع مريض؛
إسداء المشورة ألم بشأن صحتها هي؛ – 19
تنفيذ المدّونة في مرفق صحي.– 20

المعايير العالمية:
الصحييــن 	  المهنييــن  مــن  األقــل  علــى  يفيــد ٪80 

الذيــن يوّفــرون الرعايــة قبــل الــوالدة و/ أو أثنائهــا و/ 
أو يوّفــرون الرعايــة للمواليــد بأنهــم تلقــوا تدريبــًا قبــل 
الخدمــة أو أثنــاء الخدمــة بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة 

خــالل الســنتين الســابقتين.

يفيد 80٪ على األقل من المهنيين الصحيين الذين 	 
يوّفرون الرعاية قبل الوالدة و/ أو أثنائها و/ أو يوّفرون 
الرعايــة للمواليــد بأنهــم خضعــوا لتقييمــات الكفــاءة 

 بشأن الرضاعة الطبيعية خالل السنتين السابقتين.

يســتطيع 80٪ علــى األقــل مــن المهنييــن الصحييــن 	 
الذيــن يوّفــرون الرعايــة قبــل الــوالدة و/ أو أثنائهــا 
اإلجابــة  إعطــاء  للمواليــد  الرعايــة  يوّفــرون  أو  و/ 
أســئلة  أربعــة  أصــل  مــن  ثالثــة  علــى  الصحيحــة 
التــي تدعــم الرضاعــة  بشــأن المعــارف والمهــارات 

الطبيعيــة.

2-2  الممارسات السريرية الرئيسية التي 
تدعم الرضاعة الطبيعية 

ثــة  المحدَّ للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة  ُتبــرز 
ثمانــي ممارســات ســريرية رئيســية اســتنادًا إلــى إرشــادات 
حمايــة  بشــأن  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
فــي  ودعمهــا  وتشــجيعها  الطبيعيــة  الرضاعــة 
لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق 
والمواليــد )3( التــي صــدرت فــي عــام 2017. وفيمــا 

الرئيســية. الممارســات  لهــذه  مناقشــة  يلــي 

الخطوة 3: المعلومات المقدمة قبل الوالدة

الخطوة 3: مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية 
وكيفية تصريف شؤونها مع الحوامل وأسرهن.

األســاس المنطقــي: يجــب أن تتوافــر معلومــات أساســية 
بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة لجميــع الحوامــل لكــي يتســنى 
اســتعراض  أظهــر  وقــد  مســتنيرة.  قــرارات  اتخــاذ  لهــن 
بــأن  عمومــًا  يشــعرن  األمهــات  أن  نوعيــة  دراســة   18
تغذيــة الرّضــع ال تناَقــش علــى نحــو كاف الفتــرة الســابقة 
توقعــه  ُيمكــن  لمــا  كاف  نقــاش  يجــري  ال  وأنــه  للــوالدة 
يــردن  فاألمهــات   .)42( الطبيعيــة  الرضاعــة  بشــأن 
المزيــد مــن المعلومــات العمليــة عــن الرضاعــة الطبيعيــة. 
وفتــرة الحمــل هــي الفتــرة الرئيســية التــي ُيمكــن فيهــا توفيــر 
الطبيعيــة  الرضاعــة  أهميــة  بشــأن  للنســاء  المعلومــات 
لكــي  الطريــق  وتمهيــد  قــرارات  مــن  يتخــذن  مــا  ودعــم 
يفهمــن ممارســات رعايــة األمومــة التــي تيّســر نجاحهــا. 
الــوالدة  بــأن ممارســات  ويتعّيــن أيضــًا إعــالم األمهــات 
تؤثــر بدرجــة ذات شــأن علــى إدامــة الرضاعــة الطبيعيــة.   

التنفيــذ: حيثمــا توفِّــر المرافــق الرعايــة الســابقة للــوالدة، 
فوائــد  بشــأن  للحوامــل وأســرهن  المشــورة  إســداء  ينبغــي 
الرضاعــة الطبيعيــة وكيفيــة تصريــف شــؤونها )التوصيــة 
1٤(. وفي سياقات عديدة، توفَّر الرعاية السابقة للوالدة 
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فــي المقــام األول مــن خــالل عيــادات الرعايــة الصحيــة 
األوليــة أو العامليــن الصحييــن المجتمعييــن. وإذا لــم يكــن 
للمرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد ســلطة 
مباشــرة على مقدمي الرعاية هؤالء، ينبغي لها أن تعمل 
معهــم مــن أجــل ضمــان حصــول األمهــات وأســرهن علــى 
معلومــات كاملــة عــن أهميــة الرضاعــة الطبيعيــة ومعرفــة 
األمهــات لمــا ينبغــي لهــن توقعــه إذا اختــرن الــوالدة فــي 
المرفــق. وفــي الحــاالت األخــرى، يوفِّــر المرفــق مباشــرًة 
خدمــات الرعايــة الســابقة للــوالدة أو يوفِّــر فصــواًل تعليميــة 
للحوامــل. وفــي هــذه الحالــة، يكــون توفيــر المعلومــات 
والمشــورة بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة المســؤولية المباشــرة 

للمرفــق. 

وينبغــي أن يشــمل التثقيــف بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة 
ومخاطــر  الطبيعيــة  الرضاعــة  أهميــة  عــن  معلومــات 
األم،  لبــن  بدائــل  مــن  غيــره  أو  الرّضــع  لبــن  اســتخدام 
المهنييــن  وتوصيــات  الوطنيــة  التوصيــات  جانــب  إلــى 
الصحيين بشــأن تغذية الرّضع. وُتمثِّل المهارات العملية 
مثــل كيفيــة وضــع الرضيــع وضّمــه والتغذيــة بنــاًء علــى 
الطلــب والتعــّرف علــى عالمــات جــوع الرضيــع عنصــرًا 
ضروريًا في المشورة المقدمة قبل الوالدة. وينبغي توفير 
أحــدث المعلومــات لألســر عــن أفضــل الممارســات فــي 
ــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد بشــأن  المرافــق التــي توّف
الرضاعــة  وبــدء  والرضيــع  األم  بشــرتّي  بيــن  التالمــس 
الطبيعيــة وبروتوكــوالت التكملــة الغذائيــة وبقــاء األم مــع 
الرضيــع فــي الغرفــة نفســها. وينبغــي أيضــًا إعــالم النســاء 
أو  ــل  الَتَحفُّ )مثــل  يواجهنهــا  قــد  التــي  التحديــات  بشــأن 
اإلحســاس بعــدم إنتــاج لبــن كاف( وكيفيــة التصــدي لهــا. 

ويتعّيــن أن تكــون المشــورة المقدمــة قبــل الــوالدة بشــأن 
الفرديــة  لالحتياجــات  تبعــًا  مكّيفــة  الطبيعيــة  الرضاعــة 
للمــرأة وأســرتها، وأن تتصــدى لمــا لديهــم مــن شــواغل أو 
أســئلة. ويقتضــي األمــر تقديــم هــذه المشــورة بحساســية 
لــكل  وعلــى نحــو يراعــي الســياق االجتماعــي والثقافــي 

أســرة.

وينبغــي قــدر اإلمــكان اســتهالل الحديــث بشــأن الرضاعــة 
الطبيعيــة خــالل أول أو ثانــي زيــارة ســابقة للــوالدة مــن 
اقتضــى  إذا  الوقــت لمناقشــة أي تحديــات  إتاحــة  أجــل 
األمــر. ويتســم ذلــك بأهميــة خاصــة فــي الســياقات التــي 
تقــوم النســاء فيهــا بزيــارات قليلــة قبــل الــوالدة و/ أو تبــدأ 
زياراتهــا فــي مرحلــة متأخــرة مــن الحمــل. وإضافــة إلــى 
ذلــك، قــد ال ُتتــاح للنســاء الالئــي يلــدن قبــل األوان مــا 
يكفــي مــن الفــرص لمناقشــة الرضاعــة الطبيعيــة إذا تأخــر 

الحديــث عــن الرضاعــة الطبيعيــة حتــى المراحــل المتأخــرة 
مــن الحمــل. 

الطبيعيــة  الرضاعــة  عــن  المعلومــات  توفيــر  وينبغــي 
المتاحــة  أو  المطبوعــة  فالمعلومــات  دة.  متعــدِّ بطرائــق 
ذلــك  فــي  )بمــا  تفهمهــا األمهــات  بلغــة  عبــر اإلنترنــت 
تغطيــة  ضمــان  طرائــق  إحــدى  هــي  منهــن(  األّميــات 
أنــه  بيــد  الحــال.  لمقتضــى  المناســبة  المواضيــع  جميــع 
ليــس هنــاك مــا يضمــن أن جميــع النســاء ســيقرأن هــذه 
المعلومــات، كمــا أنهــا قــد ال تتصــدى مباشــرًة لمــا قــد 
يكــون لديهــن مــن أســئلة رئيســية. ويتســم إســداء المشــورة 
علــى المســتوى الشــخصي، إمــا فــي مقابــالت شــخصية 
أو فــي مجموعــات صغيــرة، باألهميــة مــن أجــل الســماح 
للنســاء بمناقشــة مشــاعرهن وشــكوكهن وأســئلتهن بشــأن 

الرّضــع.  تغذيــة 

وينبغي توفير معلومات غير مشوبة بتضارب المصالح. 
وحســبما تنــص عليــه اإلرشــادات الخاصــة بوضــع حــّد 
للترويــج غيــر المالئــم ألغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال 
)54(، ال ينبغــي للشــركات التــي تســّوق أغذيــة الرّضــع 
وصغــار األطفــال "توفيــر التثقيــف بطريقــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة لآلبــاء وســائر مقدمــي الرعايــة بشــأن تغذيــة 

الرّضــع وصغــار األطفــال فــي المرافــق الصحيــة".

ويتعيــن أن تبــدأ النســاء األكثــر تعّرضــًا لمخاطــر الــوالدة 
المبتســرة أو لــوالدة رضيــع مريــض )علــى ســبيل المثــال، 
المراهقــات الحوامــل، وحــاالت الحمــل الشــديدة المخاطــر، 
الظــروف  مناقشــة  المعروفــة(  الِخلقّيــة  والشــذوذات 
الخاصــة بتغذيــة رضيــع مبتســر أو منخفــض الــوزن عنــد 
الــوالدة أو مريــض مــع مقدمــي رعايــة واســعي المعرفــة فــي 

أقــرب وقــت ممكــن )63(. 

المعايير العالمية:
يوجــد بروتوكــول بشــأن مناقشــة الرضاعــة الطبيعيــة 	 

قبــل الــوالدة يتضمــن علــى أقــل تقديــر مــا يلــي:

أهمية الرضاعة الطبيعية؛  -

التوصيات العالمية بشأن الرضاعة الطبيعية   -
ومخاطــر  أشــهر،   6 أول  خــالل  الحصريــة    
إعطاء لبن الرّضع أو بدائل لبن األم األخرى،   
وحقيقــة أن الرضاعــة الطبيعيــة تظــل مهّمــة بعد    

6 أشهر لدى إعطاء أغذية أخرى؛  
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أهميــة التالمــس الفــوري والمســتمر بيــن بشــرتّي   - 
األم والرضيع؛  

أهمية بدء الرضاعة الطبيعية مبكرًا؛  -

أهمية بقاء األم والرضيع في الغرفة نفسها؛  -

أساسيات وضع الرضيع وضّمه جيدًا؛  -

التعّرف على عالمات جوع الرضيع.  -

تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن النســاء الالئــي تلقيــن 	 
فــي المرفــق بأنهــن تلقيــن  للــوالدة  الرعايــة الســابقة 
الطبيعيــة. الرضاعــة  بشــأن  للــوالدة  مشــورة ســابقة 

تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن النســاء الالئــي تلقيــن 	 
الرعايــة الســابقة للــوالدة فــي المرفــق بأنهــن يســتطعن 
بشــأن  مناقشــته  جــرت  لمــا  كاف  وصــف  إعطــاء 

موضوعيــن مــن المواضيــع المذكــورة أعــاله.

الخطوة 4: الرعاية التالية للوالدة مباشرًة

الخطوة 4: تيسير التالمس الفوري والمستمر بين 
بشرتّي األم والرضيع ودعم األمهات لبدء الرضاعة 

الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.

األم  بشــرتّي  بيــن  التالمــس  إن  المنطقــي:  األســاس 
والرضيــع وبــدء الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا همــا تدخــالن 
وثيقــا الصلــة بعضهمــا ببعــض ويتعّيــن حدوثهمــا ترادفيــًا 
والمســتمر  الفــوري  فالتالمــس  المثلــى.  الفائــدة  لتحقيــق 
ييّســر منعكــس لقــم الحلمــة لــدى المولــود الــذي يســاعد 
علــى ترســيخ ســلوك البحــث عــن الثــدي ورضاعــة الثــدي. 
وعالوة على ذلك، يساعد التالمس الفوري بين البشرتين 
علــى إثــراء بيئــة األحيــاء المجهريــة للمولــود ويقيــه مــن 
انخفــاض الحــرارة. وتحفــز الرضاعــة الطبيعيــة المبكــرة 
إنتــاج لبــن األم وتعجــل مــن إفــراز اللبــن. ويوِقــف العديــد 
مــن األمهــات الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا أو يعتقــدن أنهــن 
غيــر قــادرات علــى اإلرضــاع الطبيعــي بســبب عــدم كفايــة 
اللبــن أمــر حاســم  إمــداد  فــإن ضمــان  اللبــن، وبالتالــي 
األهميــة لنجــاح الرضاعــة الطبيعيــة. وإضافــة إلــى ذلــك، 
ثبــت أن بــدء الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا يحــّد مــن مخاطــر 

وفيــات الرّضــع )10(.

التنفيــذ: ينبغــي تيســير التالمــس الفــوري والمســتمر بيــن 

بشــرتّي األم والرضيــع وتشــجيعه فــي أقــرب وقــت ممكــن 
البشــرتين  بيــن  والتالمــس   .)1 )التوصيــة  الــوالدة  بعــد 
هــو عندمــا يوضــع الرضيــع منبطحــًا علــى بطــن األم أو 
صدرهــا دون أن تفصــل بينهمــا مالبــس. ويوصــى ببــدء 
التالمــس بيــن البشــرتين فــورًا، بصــرف النظــر عــن طريقــة 
الــوالدة. وينبغــي أن يســتمر لمــّدة ال تقــل عــن 60 دقيقــة.  

مباشــرة  نتيجــة  عــادًة  هــو  الطبيعيــة  الرضاعــة  وبــدء 
أن  إلــى  بالنظــر  البشــرتين،  بيــن  المســتمر  للتالمــس 
الســلوك الطبيعــي ألغلــب الرّضــع هــو التََّلــوِّي أو الزحــف 
ببــطء نحــو الثــدي. وُيمكــن دعــم األمهــات لمســاعدتهن 
االقتضــاء.  حســب  الثــدي  إلــى  الرضيــع  ضــّم  علــى 
دعــم  كيفيــة  فهــم  علــى  األمهــات  مســاعدة  وينبغــي 
علــى  قــادر  الرضيــع  أن  مــن  التأكــد  وكيفيــة  الرضيــع 
الثبــات وعلــى الرضاعــة مــن الثــدي. وينبغــي دعــم جميــع 
أقــرب  فــي  الطبيعيــة  الرضاعــة  بــدء  علــى  األمهــات 
 وقــت ممكــن بعــد الــوالدة، خــالل أول ســاعة بعــد الــوالدة 

)التوصية 2(. 

وتجــدر مالحظــة أن اللبــن الــذي يســتهلكه المولــود بعــد 
الــوالدة مباشــرًة هــو اللبــأ، وهــو ذو قيمــة غذائيــة عاليــة 
ويحتوي على أضداد مهّمة ومواد نشطة مناعيًا. وكمية 
اللبــأ الــذي يتلقــاه المولــود خــالل المــّرات القليلــة األولــى 
المبكــرة  الطبيعيــة  والرضاعــة  جــدًا.  صغيــرة  إلطعامــه 
مهّمــة لحفــز إنتــاج اللبــن وإدامــة اإلمــداد بلبــن األم. وأمــا 

ــة اللبــن المبتلــع فعامــل غيــر مهــّم نســبيًا.  كمّي

وخالل فترة التالمس الفوري بين بشــرتّي األم والرضيع، 
وخــالل الســاعتين األولييــن علــى األقــل التاليتيــن للــوالدة، 
احتياطــات  واتخــاذ  التيقــظ  الصحييــن  للمهنييــن  ينبغــي 
الســالمة مــن أجــل الكشــف عــن أي عالمــات علــى وجــود 
مشــاكل وتقييمهــا وتصريــف شــؤونها. وتتطلــب األمهــات 
الناعســات أو الخاضعــات لتأثيــر التخديــر أو األدويــة 
المالحظــة علــى نحــو أوثــق. ومــا لــم تكــن األم مســتيقظة 
تمامــًا ومســتجيبة، ينبغــي أن يرافقهــا مهنــي صحــي أو 
قابلــة أو صديقــة أو أحــد أفــراد العائلــة مــن أجــل الحيلولــة 

دون إيــذاء الرضيــع مــن غيــر قصــد. 

وبــدء  البشــرتين  بيــن  الفــوري  التالمــس  تحقيــق  وُيمكــن 
التــي  القيصريــة  الجراحــة  عقــب  الطبيعيــة  الرضاعــة 
ُيستخدم فيها التخدير الموضعي )َحوَل الجاِفَية( )64(. 
أّمــا بعــد الجراحــة القيصريــة التــي ُيســتخدم فيهــا التخديــر 
العــام، فيمكــن اســتهالل التالمــس الفــوري بيــن البشــرتين 
وبــدء الرضاعــة الطبيعيــة عندمــا تكــون األم متنّبهــة بمــا 
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يكفــي لحمــل الرضيــع. وقــد يقتضــي األمــر تأخيــر بــدء 
غيــر  والرّضــع  لألمهــات  بالنســبة  الطبيعيــة  الرضاعــة 
المســتقرين طبيــًا بعــد الــوالدة. ومــع ذلــك، فحتــى إذا كانــت 
األمهــات غيــر قــادرات علــى بــدء الرضاعــة الطبيعيــة 
خــالل أول ســاعة بعــد الــوالدة، فينبغــي مــع ذلــك دعمهــن 
بالرضاعــة  والتغذيــة  البشــرتين  بيــن  التالمــس  لتوفيــر 

الطبيعيــة حالمــا يســتطعن ذلــك )65(.

بأهميــة  والرضيــع  األم  بشــرتّي  بيــن  التالمــس  ويتســم 
خاصــة بالنســبة للرّضــع المبتســرين والمنخفضــي الــوزن 
عنــد الــوالدة. وتشــمل رعايــة األم لرضيعهــا علــى طريقــة 
الكنغــر التالمــس المبكــر والمســتمر والممتــد بيــن بشــرتّي 
هــي طريقــة  تكــون  أن  وينبغــي   ،)66( والرضيــع  األم 
فــة  الرعايــة األساســية متــى تســتقر حالــة الرضيــع )المعرَّ
بأنهــا تعنــي غيــاب انقطــاع النفــس الوخيــم وإزالــة اإلشــباع 
وُبــطء القلــب( وذلــك بالنظــر إلــى مــا لهــا مــن فوائــد ُمثبتــة 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة والحمايــة الحراريــة  مــن حيــث 
وبــدء الرضاعــة الطبيعيــة. وبوجــه عــام، ُيَضــم الرضيــع 
أو ُيســَند بثبــات إلــى صــدر األم، غالبــًا بيــن الثدييــن، 
بينمــا تتخــذ األم وضعــًا منحنيــًا بعــض الشــيء إلــى الــوراء 

ومســتندًا. 

وقــد يتمكــن الرّضــع المبتســرين مــن لقــم الحلمــة والضــّم 
جيــدًا للثــدي والرضاعــة بعــد 27 أســبوعًا فقــط مــن الحمــل 
)67(. ومــا دام الرضيــع مســتقرًا، وال توجــد بّينــات علــى 
انقطــاع النفــس الوخيــم أو إزالــة اإلشــباع أو ُبــطء القلــب، 
ُيمكــن للرّضــع المبتســرين بــدء الرضاعــة الطبيعيــة. بيــد 
أن بدء الرضاعة الطبيعية الفّعالة مبكرًا قد يكون عسيرًا 
بالنســبة لهــؤالء الرّضــع إذا كان منعكــس الرضاعــة لــم 
يســتقر لديهــم بعــد و/ أو كانــت األم ال تفــرز كمّيــة كافيــة 
مــن اللبــن. ويتســم اســتخراج اللبــن مبكــرًا وبشــكل متكــرر 
بأهمية حاســمة لحفز إنتاج اللبن وإفرازه بالنســبة للرّضع 
المبتســرين الذيــن ال يســتطيعون الرضاعــة بعــد. وينبغــي 
المباشــرة  الطبيعيــة  الرضاعــة  إلــى  التحــّول  يكــون  أن 
والحصريــة هــو الهــدف قــدر اإلمــكان )50(، وهــو أمــر 

ييّســره التالمــس المطــّول بيــن بشــرتّي األم والرضيــع. 

المعايير العالمية:
الرّضــع 	  أمهــات  مــن  األقــل  علــى   ٪80 تفيــد 

الناضجيــن بــأن رّضعهــن ُوِضعــوا علــى نحــو يحقــق 
التالمس بين البشــرتين بعد الوالدة مباشــرة أو خالل 
الدقائــق الخمــس التاليــة لــه وأن هــذا التالمــس اســتمر 
لمــّدة ســاعة أو أكثــر، مــا لــم تكــن هنــاك أســباب 

موثَّقــة ومبــررة طبيــًا لتأخيــر التالمــس. 

الرّضــع 	  أمهــات  مــن  األقــل  علــى   ٪80 تفيــد 
الناضجيــن بــأن رّضعهــن تغــذوا بالرضاعــة الطبيعية 
خــالل الســاعة األولــى التاليــة للــوالدة، مــا لــم تكــن 
ذلــك. تحــول دون  أســباب موثَّقــة ومبــررة طبيــاً  هنــاك 

الخطوة 5: دعم الرضاعة الطبيعية 

الخطوة 5: دعم األمهات في بدء الرضاعة الطبيعية 
ومواصلتها والتعامل مع الصعوبات الشائعة.

األســاس المنطقــي: فــي حيــن أن الرضاعــة الطبيعيــة 
إلــى  األمهــات  أغلــب  تحتــاج  طبيعــي،  بشــري  ســلوك 
ــم كيفيــة اإلرضــاع الطبيعــي.  مســاعدة عمليــة بشــأن تعّل
واألمهــات المتمرســات أنفســهن يواجهــن أحيانــًا تحديــات 
جديــدة بشــأن تغذيــة المولــود بالرضاعــة الطبيعيــة. وقــد 
تبّيــن أن المشــورة والدعــم بعــد الــوالدة بشــأن الرضاعــة 
الطبيعيــة  الرضاعــة  معــّدالت  مــن  يزيــدان  الطبيعيــة 
تــؤدي  العمــر )68(. وُيمكــن أن  مــن  أشــهر  حتــى 6 
التعديــالت المبكــرة لكيفيــة وضــع الرضيــع وضّمــه إلــى 
فــي وقــت الحــق.  تالفــي مشــاكل الرضاعــة الطبيعيــة 
ويســاعد توفيــر المشــورة والدعــم علــى نحــو متكــرر فــي 

بنــاء ثقــة األمهــات. 

التنفيــذ: ينبغــي أن تتلقــى األمهــات الدعــم العملــي لكــي 
تتمّكــن مــن بــدء الرضاعــة الطبيعيــة ومواصلتهــا والتعامل 
مع صعوبات الرضاعة الطبيعية الشائعة )التوصية 3(. 
ويشــمل الدعــم العملــي توفيــر الدعــم الوجدانــي والتحفيــزي 
تســمح  ملموســة  مهــارات  وتعليــم  المعلومــات  وتقديــم 
لألمهــات باإلرضــاع الطبيعــي الناجــح. وُتتيــح اإلقامــة 
في المرفق فرصة فريدة لمناقشــة األم ومســاعدتها بشــأن 
األســئلة أو المشــاكل المتعلقــة بالرضاعــة الطبيعيــة وبنــاء 

ثقتهــا فــي قدرتهــا علــى اإلرضــاع الطبيعــي.  

وينبغــي أن تكــون جميــع األمهــات موضــع عنايــة فرديــة، 
واألمهــات  مــّرة  ألول  يلــدن  الالئــي  األمهــات  أن  بيــد 
الالئــي لــم يمارســن اإلرضــاع الطبيعــي مــن قبــل يتطلبــن 
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دعمــًا إضافيــًا. ومــع ذلــك، فحتــى األمهــات الالئــي ولــدن 
مــن قبــل ربمــا ُكــنَّ قــد مــررن بتجربــة ســلبية مــع الرضاعــة 
الطبيعية ويحتجن أيضًا للدعم من أجل تالفي المشاكل 
بشــأن  المســاعدة  مــن  مزيــد  توفيــر  وينبغــي  الماضيــة. 
وضــع الرّضــع وضّمهــم لألمهــات الالئــي يلــدن بالجراحــة 

القيصريــة واألمهــات البدينــات. 

ويتســم الدعــم العملــي للمواليــد المبتســرين، بمــا فــي ذلــك 
بأهميــة حاســمة  مــن االبتســار،  المتأخــرة  المرحلــة  فــي 
بشكل خاص من أجل بدء إنتاج لبن الثدي ومواصلته. 
هــن  المبتســرين  الرّضــع  أمهــات  مــن  العديــد  ويعانــي 
أنفســهن مــن مشــاكل صحيــة ويحتجــن إلــى الحفــز وإلــى 
دعــم إضافــي الســتخراج اللبــن. وعــادة يســتطيع الرّضــع 
التغذيــة  االبتســار  مــن  متأخــرة  مرحلــة  فــي  المولــودون 
تعّرضــًا  أكثــر  أنهــم  بيــد  الطبيعيــة حصــرًا،  بالرضاعــة 
وصعوبــات  الــدم  غلوكــوز  ونقــص  اليرقــان  لمخاطــر 
التغذيــة مــن الرّضــع الناضجيــن، ويحتاجــون بالتالــي إلــى 
المزيــد مــن اليقظــة. وتحتــاج أمهــات التوائــم أيضــًا إلــى 

الدعــم، وخاصــة بشــأن وضــع الرضيــع وضّمــه. 

يتناولهــا  أن  ينبغــي  التــي  المواضيــع  مــن  عــدد  وهنــاك 
تثقيــف األمهــات بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة. فمــن المهــّم 
بيــان كيفيــة وضــع الرضيــع وضّمــه للثــدي، وهمــا أمــران 
حاســمان بشــأن إنتــاج لبــن الثــدي وضمــان تلقــي الرضيــع 
مــا يكفــي مــن اللبــن. والمالحظــة المباشــرة لعمليــة التغذيــة 
ضروريــة لضمــان أن الرضيــع مضمــوم جيــدًا إلــى الثــدي 
وقــادر علــى الرضاعــة وأنــه يتلقــى اللبــن فعــاًل. وإضافــة 
تثقيــف  المرفــق  فــي  العامليــن  يتعّيــن علــى  ذلــك،  إلــى 
األمهــات بشــأن التدبيــر العالجــي للثــدي المتحفــل وطــرق 
الحلمــات  مــن  والوقايــة  اللبــن  مــن  جيــد  إمــداد  ضمــان 

القارحــة والمشــقوقة وتقييــم مدخــول اللبــن. 

وينبغــي إســداء المشــورة لألمهــات بشــأن كيفيــة اســتخراج 
لبن الثدي كوسيلة لمواصلة اإلرضاع في حالة ابتعادهن 
مؤقتــًا عــن رّضعهــن )التوصيــة ٤(. وليســت هنــاك بّينــات 
)االســتخراج  لالســتخراج  مــا  طريقــة  أن  علــى  كافيــة 
اليدويــة أو المضخــة الكهربائيــة(  اليــدوي أو المضخــة 
أكثــر فّعاليــة مــن طريقــة أخــرى )70(، وبالتالــي ُيمكــن 
أن  بيــد  لســياق األم.  تبعــًا  تعليــم أي طريقــة )طرائــق( 
االســتخراج اليــدوي يتمّيــز بأنــه متــاح بصــرف النظــر عــن 
المــكان الــذي توجــد فيــه األم وأنــه يســمح لــألم بتخفيــف 
ُتتــاح مضخــة.  اللبــن عندمــا ال  اســتخراج  أو  الضغــط 
والمضخــات أكثــر تعّرضــًا للتلــّوث الميكروبــي مــا لــم يكــن 
باإلمــكان تنظيفهــا بســهولة. كذلــك، تحتــاج األمهــات إلــى 

الدعــم بشــأن كيفيــة جمــع اللبــن المســتخرج وتخزينــه.  

المعايير العالمية:
تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن األمهــات المرضعــات 	 

عــرض  العامليــن  أحــد  بــأن  ناضجيــن  لرّضــع 
المســاعدة بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة فــي غضــون 

الــوالدة. بعــد  ســاعات   6

تفيد 80٪ على األقل من أمهات الرّضع المبتسرين 	 
أو المرضــى بتلقــي المســاعدة علــى اســتخراج اللبــن 

فــي غضــون ســاعة إلــى ســاعتين بعــد الــوالدة.

تستطيع 80٪ على األقل من األمهات المرضعات 	 
لرّضــع ناضجيــن بيــان كيفيــة وضــع رضيعهــن فــي 
الوضــع المناســب للرضاعــة الطبيعيــة وأن الرضيــع 

قــادر علــى الرضاعــة وتلقــي اللبــن. 

تستطيع 80٪ على األقل من األمهات المرضعات 	 
األقــل  علــى  طريقتيــن  وصــف  ناضجيــن  لرّضــع 

لتيســير إنتــاج اللبــن مــن أجــل رّضعهــن.

تستطيع 80٪ على األقل من األمهات المرضعات 	 
لرّضــع ناضجيــن وصــف مؤشــرين علــى األقــل لمــا 
إذا كان الرضيــع الــذي يتغــذى بالرضاعــة الطبيعيــة 

يســتهلك مــا يكفــي مــن اللبــن.

تستطيع 80٪ على األقل من األمهات المرضعات 	 
لرّضــع مبتســرين وناضجيــن بيــان أو وصــف كيفيــة 

اســتخراج لبــن الثــدي بطريقــة صحيحــة.

الخطوة 6: التكملة 

الخطوة 6: عدم تقديم أي أغذية أو سوائل أخرى 
غير لبن األم للمواليد الذين يتغذون بالرضاعة 

الطبيعية، إالَّ بناًء على توصية طبية.

األســاس المنطقــي: يــؤدي إعطــاء المواليــد أي أغذيــة 
أو ســوائل غيــر لبــن األم خــالل األيــام األولــى بعــد الــوالدة 
إلــى عرقلــة اســتمرار إنتــاج لبــن الثــدي. فمعــدة المولــود 
صغيــرة جــدًا وتمتلــئ بســهولة. والمواليــد الذيــن يتغــذون 
بأغذيــة أو ســوائل أخــرى يرضعــون مــن الثــدي بشــكل 
بفاعليــة،  اللبــن  إنتــاج  يحّفــزون  وبالتالــي ال  شــّدة  أقــل 
ممــا يوِجــد حلقــة متعاقبــة مــن ِقّلــة اللبــن والتكملــة تــؤدي 
فــي النهايــة إلــى فشــل الرضاعــة الطبيعيــة. وقــد ُوجــد أن 



 إرشادات التنفيذ: حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها في المرافق التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد

21

الرّضــع الذيــن يتلقــون تغذيــة تكميليــة قبــل خروجهــم مــن 
المرفــق أكثــر احتمــااًل بنســبة الضعــف للتوقــف تمامــًا عــن 
الرضاعــة الطبيعيــة خــالل أول 6 أســابيع مــن العمــر 
)43(. وإضافــة إلــى ذلــك، قــد تحتــوي األغذيــة والســوائل 
المــرض.  علــى جراثيــم ضــارة وتنطــوي علــى مخاطــر 
وتــؤدي التكملــة باللبــن االصطناعــي إلــى تغييــر النَّبيــت 

الِمْجَهــِرّي الِمَعــِوي بدرجــة كبيــرة )71(.

التنفيــذ: ينبغــي ثنــي األمهــات عــن إعطــاء أي أغذيــة 
أو ســوائل غيــر لبــن األم، إالَّ بنــاًء علــى توصيــة طبيــة 
)التوصيــة 7(. وقليلــة جــدًا هــي اعتــالالت الرضيــع أو 
األم التــي تمنــع التغذيــة بالرضاعــة الطبيعيــة وتتطلــب 
منظمــة  وثيقــة  وتصــف  األم.  لبــن  بدائــل  اســتخدام 
الصحــة العالميــة/ اليونيســيف بشــأن األســباب الطبيــة 
االعتــالالت  األم  لبــن  بدائــل  الســتخدام  المقبولــة 
بالرضاعــة  التغذيــة  بعــدم  فيهــا  يوصــى  التــي 
بعــض  يتطلــب  ذلــك،  إلــى  الطبيعيــة )72(. وإضافــة 
وقــد  تكملــًة.  الطبيعيــة  بالرضاعــة  المتغذيــن  الرّضــع 
وضعــت أكاديميــة الرضاعــة الطبيعيــة بروتوكــواًل ســريريًا 
ذاتهــا  األم  لبــن  تكملــة  تكــون  التــي  الحــاالت  إلدارة 
للتحــري  الرّضــع  تقييــم  فيهــا )73(. وينبغــي  ضروريــة 
عــن عالمــات عــدم كفايــة المدخــول مــن اللبــن وتكملتــه 
حســب االقتصــاء، بيــد أن التكملــة الروتينيــة نــادرًا مــا 
تكــون ضروريــة خــالل األيــام القليلــة األولــى مــن الحيــاة. 
العامليــن  وقــت  أو  المــوارد  قّلــة  تكــون  أن  ينبغــي  وال 
الســوائل  أو  األغذيــة  الســتخدام  مبــررات  معارفهــم  أو 

اإلضافيــة مبكــرًا. 

وينبغي إسداء المشورة لألمهات الالئي يعتزمن ممارسة 
"التغذيــة المختلطــة" )أي توليفــة مــن الرضاعــة الطبيعيــة 
وبدائــل لبــن األم علــى الســواء( بشــأن أهميــة الرضاعــة 
األولــى  القليلــة  األســابيع  خــالل  الحصريــة  الطبيعيــة 
مــن الحيــاة، وكيفيــة إدامــة اإلمــداد باللبــن وضمــان أن 
الرضيــع قــادر علــى الرضاعــة وتلقــي اللبــن مــن الثــدي. 
وُيمكــن القيــام بالتكملــة فــي وقــت الحــق إذا اختــارت األم 
ذلــك. وينبغــي إســداء المشــورة لألمهــات الالئــي اختــرن 
عــدم التغذيــة بالرضاعــة الطبيعيــة بشــأن أهميــة الرضاعة 
الطبيعية. ولكن إذا ُكنَّ اليزلن غير راغبات في التغذية 
بالرضاعــة الطبيعيــة، فســيكون مــن الضــروري التغذيــة 
لألمهــات  التثقيــف  توفيــر  وينبغــي  األم.  لبــن  ببدائــل 
الالئــي يســتخدمن بدائــل لبــن األم، إمــا بحكــم الضــرورة 
األم  لبــن  بديــل  تحضيــر  كيفيــة  بشــأن  باختيارهــن،  أو 
مناســبة  بطريقــة  االســتجابة  وكيفيــة   )56( وتخزينــه 

للعالمــات الدالــة علــى جــوع الرضيــع. 

وينبغــي تغذيــة الرّضــع غيــر القادريــن علــى أن يتغــذوا 
الرّضــع  وخاصــة  لتكملــة،  المحتاجيــن  أو  أمهــم  بلبــن 
المنخفضــي الــوزن عنــد الــوالدة، بمــا فــي ذلــك المنخفضــي 
الــوزن بشــّدة عنــد الــوالدة )5-75( وغيرهــم مــن الرّضــع 
الضعــاف، باســتخدام اللبــن البشــري المتبــرع بــه. وإذا لــم 
ُيَتــح لبــن بشــري متبــرع بــه أو كان غيــر مقبــواًل ثقافيــًا، 
يقتضــي األمــر اســتخدام بدائــل لبــن األم. وفــي أغلــب 
الحــاالت، تكــون التكملــة مؤقتــة إلــى أن يتمكــن الوليــد 
األم  تتواجــد  أن  إلــى  أو  و/  الطبيعيــة  الرضاعــة  مــن 
وتكــون قــادرة علــى اإلرضــاع الطبيعــي. ويجــب أيضــًا 
دعــم األمهــات وتشــجيعهن علــى اســتخراج لبنهــن مــن 
أجــل االســتمرار فــي حفــز إنتــاج لبــن الثــدي، وعلــى إيــالء 
الرضاعــة  كانــت  إذا  حتــى  لبنهــن  الســتخدام  األولويــة 

الطبيعيــة المباشــرة مثيــرة للتحــدي لفتــرة مــن الزمــن. 

المعايير العالمية:
يتلقــى 80٪ علــى األقــل مــن الرّضــع )المبتســرين 	 

والناضجيــن( لبــن الثــدي فقــط )إمــا مــن أمهــم أو مــن 
بنــك لبــن بشــري( خــالل مــّدة بقائهــم فــي المرفــق.

تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن األمهــات الالئــي قــررن 	 
العامليــن  بــأن  الطبيعيــة  بالرضاعــة  التغذيــة  عــدم 
ناقشــوا معهــن مختلــف خيــارات التغذيــة وســاعدوهن 

علــى تقريــر مــا هــو مناســب لوضعهــن. 

تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن األمهــات الالئــي قــررن 	 
العامليــن  بــأن  الطبيعيــة  بالرضاعــة  التغذيــة  عــدم 
األم  لبــن  بدائــل  تحضيــر  كيفيــة  معهــن  ناقشــوا 

بأمــان. وتخزينهــا  واســتخدامها 

الرّضــع 	  مــن  األقــل  علــى   ٪80 بشــأن  يوجــد 
الذيــن  الطبيعيــة  بالرضاعــة  المتغذيــن  الناضجيــن 
تلقــوا تغذيــة تكميليــة دواٍع طبيــة موثَّقــة للتكملــة فــي 

الطبــي.  ســجلهم 

المبتســرين 	  الرّضــع  مــن  األقــل  يتلقــى 80٪ علــى 
ُيمكــن  ال  الذيــن  الضعــاف  المواليــد  مــن  وغيرهــم 
بــه.  متبــرع  بشــري  بلبــن  تغذيــةً  أمهــم  بلبــن  تغذيتهــم 

تفيد 80٪ على األقل من أمهات الرّضع الخاضعين 	 
لرعايــة خاصــة بــأن مســاعدة ُعرضــت عليهــن مــن 
أجــل بــدء المرحلــة الثانيــة إلفــراز اللبــن )بدايــة إفــراز 
فــي  بــه،  اإلمــداد  علــى  والمحافظــة  بغــزارة(  اللبــن 
غضــون ســاعة إلــى ســاعتين مــن والدة رضيعهــن. 
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الخطوة 7: البقاء في الغرفة نفسها

الخطوة 7: إتاحة الفرصة لبقاء األمهات ورّضعهن 
معًا في الغرفة نفسها على مدار الساعة.

معــًا  ورّضعهــن  األمهــات  بقــاء  المنطقــي:  األســاس 
فــي الغرفــة نفســها ضــروري لكــي تتمكــن األمهــات مــن 
ممارســة التغذيــة المســتجيبة، بالنظــر إلــى أن األمهــات 
رّضعهــن  طلــب  عالمــات  علــى  التعــّرف  يســتطعن  ال 
عنهــن.  منفصليــن  كانــوا  إذا  لهــا  واالســتجابة  للغــذاء 
وعندمــا تكــون األم والرضيــع معــًا خــالل النهــار والليــل، 
يكــون مــن اليســير علــى األم أن تتعلــم كيفيــة التعــّرف 
للغــذاء  الرضيــع  احتيــاج  علــى  الدالــة  العالمــات  علــى 
واالســتجابة لهــا. وذلــك، إلــى جانــب وجــود األم بشــكل 
وثيــق بجانــب رضيعهــا، ســوف ييّســر إدامــة الرضاعــة 

الطبيعيــة.

التنفيــذ: ينبغــي للمرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليــد أن ُتتيــح لألمهــات ورضعهــن إمكانيــة البقــاء 
معــًا فــي الغرفــة نفســها خــالل النهــار والليــل )التوصيــة 
5(. وينطــوي البقــاء فــي الغرفــة نفســها علــى االحتفــاظ 
باألمهــات والرّضــع معــًا فــي الغرفــة نفســها بعــد الــوالدة 
المهبليــة أو الجراحــة القيصريــة مباشــرًة، أو اعتبــارًا مــن 
الوقــت الــذي تســتطيع األم فيــه أن تســتجيب للرضيــع، 
األم  بقــاء  يعنــي  وهــذا  المرفــق.  مــن  الخــروج  وحتــى 

والرضيــع معــًا نهــارًا وليــاًل.  

بحيــث  للــوالدة  التاليــة  الرعايــة  أقســام  تصميــم  وينبغــي 
يكــون هنــاك حّيــز يكفــي لبقــاء األمهــات ومواليدهــن معــًا. 
القســم  بزيــارة  المرفــق  فــي  العاملــون  يقــوم  أن  ويتعّيــن 
فصــل  ينبغــي  وال  الرّضــع.  ســالمة  لضمــان  بانتظــام 
ألســباب  أو  طبيــة  ألســباب  إالَّ  أمهاتهــم  عــن  الرّضــع 
متعلقــة بالســالمة. ويقتضــي اإلقــالل إلــى أدنــى حــّد مــن 
العراقيــل التــي تعتــرض الرضاعــة الطبيعيــة خــالل البقــاء 
فــي المرفــق انتهــاج ممارســات الرعايــة الصحيــة التــي 
تمّكــن األم مــن تغذيــة رضيعهــا بالرضاعــة الطبيعيــة بــأي 
يكــون  مــّدة  أي  المــّرات وطــوال  مــن  عــدد  كميــة وألي 

محتاجــًا لهــا.

وإذا ُوضعت األم في قسم متخصص من أجل التعافي من 
جراحة قيصرية، ينبغي أن يقيم الرضيع في الغرفة نفسها 
معهــا وعلــى مقربــة منهــا. وســوف تحتــاج إلــى دعــم عملــي 
لوضــع الرضيــع فــي الوضــع المناســب للرضاعــة الطبيعية، 
السيما إذا كان الرضيع موجودًا في مهد أو سرير منفصل. 

وقــد ال يكــون باإلمــكان إقامــة األم والرضيــع فــي الغرفــة 
ــن نقــل الرضيــع لكــي يحصــل علــى  نفســها إذا كان يتعّي
رعايــة طبيــة متخصصــة )التوصيــة 5(. وإذا اقتضــى 
األمــر وجــود الرّضــع المبتســرين أو المرضــى فــي غرفــة 
منفصلة لتلقي العالج المناسب أو الخضوع للمالحظة، 
ينبغــي بــذل الجهــود مــن أجــل إتاحــة الفرصــة لتعافــي األم 
بعــد الــوالدة مــع رضيعهــا أو عــدم فــرض أي قيــود علــى 
زيــارة رضيعهــا. وينبغــي أن ُيتــاح لألمهــات حيــز كاف 

بجانــب رّضعهــن الســتخراج اللبــن.  

المعايير العالمية:
الرّضــع 	  أمهــات  مــن  األقــل  علــى   ٪80 تفيــد 

الناضجيــن بــأن رّضعهــن ظلــوا معهــن منــذ الــوالدة 
واحــدة.    ســاعة  علــى  تزيــد  لمــّدة  يبتعــدوا  أن  دون 

تؤكــد المالحظــة فــي أقســام الرعايــة التاليــة للــوالدة 	 
علــى   ٪80 أن  الرّضــع  رفــاه  مالحظــة  ومناطــق 
األقــل مــن األمهــات والرّضــع يبقــون معــًا، إالَّ إذا 

كانــت هنــاك أســباب مبــررة طبيــًا لفصلهمــا.

الرّضــع 	  أمهــات  مــن  األقــل  علــى   ٪80 تؤكــد 
عن علــى البقــاء قــرب رّضعهــن  المبتســرين أنهــن ُشــجِّ

وليــاًل.   نهــارًا 

الخطوة 8: التغذية المستجيبة

الخطوة 8: دعم األمهات في التعرف على عالمات 
احتياج رّضعهن للغذاء واالستجابة لها.

األســاس المنطقــي: تشــمل الرضاعــة الطبيعيــة التعــّرف 
طلبــه  وعالمــات  الرضيــع  لــدى  الجــوع  أعــراض  علــى 
للغــذاء واســتعداده لتلقيــه، وكيفيــة االســتجابة لهــا، وذلــك 
 فــي إطــار عالقــة التنشــئة القائمــة بيــن األم والرضيــع. 
وال تفــرض التغذيــة االســتجابية )المعروفــة أيضــًا بالتغذيــة 
بالرضيــع(  المدفوعــة  التغذيــة  أو  الطلــب  علــى  بنــاًء 
قيــودًا علــى تواتــر تغذيــة الرضيــع أو طــول مدتهــا، بــل 
توصــى األمهــات بتغذيــة رّضعهــن بالرضاعــة الطبيعيــة 
المــّرات.  مــن  يريــده  عــدد  وألي  الرضيــع  جــاع   كلمــا 
وال يوصــى بالتغذيــة المجدَولــة، التــي تقضــي بالتغذيــة 
ســلفًا ومحدوديــن  ديــن  لتواتــر وجــدول زمنــي محدَّ تبعــًا 
أن  األمهــات  تعّلــم  أن  المهــّم  ومــن  العــادة.  فــي  زمنيــًا 
البــكاء هــو عالمــة متأخــرة علــى الجــوع وأن مــن األفضــل 
تغذيــة الرضيــع قبــل ذلــك، بالنظــر إلــى أن وضــع الرضيع 
وضّمــه إلــى ثــدي األم علــى النحــو األمثــل يكونــان أكثــر 
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صعوبــة عندمــا يكــون الرضيــع شــاعرًا بالضيــق. 

التغذيــة  لممارســة  األمهــات  دعــم  ينبغــي  التنفيــذ: 
المســتجيبة كجــزء مــن الرعايــة التربويــة )التوصيــة 6(. 
يســتخدمن  األمهــات  كانــت  إذا  عّمــا  النظــر  وبصــرف 
للتعــّرف  دعمهــن  ينبغــي  ال،  أم  الطبيعيــة  الرضاعــة 
والحميميــة  للغــذاء  رّضعهــن  احتيــاج  عالمــات  علــى 
والراحــة وتمكينهــن مــن أجــل االســتجابة لهــذه العالمــات 
بمجموعــة متنّوعــة مــن الخيــارات، وذلــك خــالل وجودهــن 
الخدمــات لألمهــات والمواليــد  توّفــر  التــي  المرافــق  فــي 
)التوصيــة 8(. ونتيجــًة لدعــم األمهــات لالســتجابة بطــرق 
متنّوعــة للعالمــات الســلوكية الدالــة علــى احتيــاج الرضيــع 
عالقــة  إقامــة  لهــن  ُيمكــن  والراحــة  والحميميــة  للغــذاء 
تربويــة راعيــة مــع رّضعهــن وزيــادة ثقتهــن فــي أنفســهن 
وفــي الرضاعــة الطبيعيــة وفــي نمــّو رّضعهــن ونمائهــم. 

وفــي الحــاالت التــي ال توجــد األم فيهــا مــع الرضيــع فــي 
الغرفــة نفســها ألســباب طبيــة )بعــد الجراحــة القيصريــة أو 
إذا كان الرضيــع مبتســرًا أو مريضــًا(، يتعّيــن أن يدعــم 
العاملــون فــي المرفــق األم لزيــارة الرضيــع كلمــا أمكــن، 
لكــي يمكنهــا التعــّرف علــى عالمــات احتياجــه للغــذاء. 
وعندمــا يالحــظ العاملــون هــذه العالمــات ينبغــي جمــع 

األم والرضيــع معــًا.

المعايير العالمية:
تستطيع 80٪ على األقل من األمهات المرضعات 	 

لرّضــع ناضجيــن وصــف عالمتيــن علــى األقــل علــى 
احتياج الرضيع للغذاء.

تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن األمهــات المرضعــات 	 
لرّضــع ناضجيــن بأنهــن ُنِصحــن بتغذيــة رّضعهــن 

كلمــا أمكــن وطــوال أي مــّدة يرغبهــا الرضيــع. 

الخطوة 9: زجاجات التغذية والحلمات 
والمّصاصات 

الخطوة 9: إسداء المشورة لألمهات بشأن استخدام 
زجاجات التغذية والحلمات والمّصاصات ومخاطرها.

والمشــورة  اإلرشــادات  بفضــل  المنطقــي:  األســاس 
فــإن  أفــراد األســرة،  المقدمــة لألمهــات وســائر  الســليمة 
بإمكانهم اتخاذ قرارات مســتنيرة بشــأن اســتخدام زجاجات 
الحلمــات و/ أو المّصاصــات أو عــدم  التغذيــة و/ أو 
اســتخدامها إلــى أن تســتقر التغذيــة بالرضاعــة الطبيعيــة. 

وفــي حيــن ال تدعــو إرشــادت المنظمــة )3( إلــى تجنــب 
زجاجــات التغذيــة والحلمــات والمّصاصــات تمامــًا بالنســبة 
للرّضع الناضجين، هناك عدد من األســباب التي تدعو 
إلــى الحيطــة بشــأن اســتخدامها، بمــا فــي ذلــك أســباب 
متعلقــة بالنظافــة الشــخصية والتكويــن الفمــوي وعالمــات 

الجــوع. 

التنفيــذ: إذا كان يوصــى لــدواع طبيــة باللبــن المســتخرج 
مــن الثــدي أو غيــره مــن األغذيــة لرّضــع ناضجيــن، ُيمكــن 
اســتخدام وســائل تغذيــة مــن قبيــل الفناجيــن أو المالعــق 
أو زجاجــات التغذيــة والحلمــات خــالل مــّدة بقائهــم فــي 
المرفــق )التوصيــة 10(. بيــد أن مــن المهــّم أالَّ يعتمــد 
ســهلة لصعوبــات  كاســتجابة  الحلمــات  علــى  العاملــون 
الرضاعــة بــداًل مــن إســداء المشــورة لــألم وتمكينهــا مــن 
برضاعــة  للســماح  صدرهــا  إلــى  جيــدًا  رضيعهــا  ضــم 

فّعالــة. 

ومــن المهــّم أن يضمــن العاملــون فــي المرفــق معاييــر 
النظافــة الشــخصية لــدى تنظيــف هــذه األدوات، بالنظــر 
إلــى أنهــا قــد تكــون بيئــة خصبــة لنمــو الجراثيــم. وينبغــي 
للعامليــن فــي المرفــق إعــالم األمهــات وأفــراد األســرة أيضــًا 
بالمخاطــر المتعلقــة بحفــظ الصحــة الناجمــة عــن عــدم 
تنظيــف األدوات المســتخدمة لتغذيــة الرضيــع علــى نحــو 
لطريقــة  المســتنير  االختيــار  مــن  يتمكنــوا  لكــي  ســليم، 

التغذيــة.

عــن  الثــدي  مــن  الرضاعــة  فيزيولوجيــا  وتختلــف 
فيزيولوجيــا الرضاعــة مــن زجاجــات التغذيــة والحلمــات 
)76(. وقــد يــؤدي اســتخدام زجاجــات التغذيــة والحلمــات 
إلــى صعوبــات بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة، خاصــة إذا 
اســُتخدمت لمّدة طويلة. بيد أن الدراســة الوحيدة في هذا 
د مــن الرضاعــة  الصــدد لــم ُتثبــت وجــود أثــر ُمنَتِقــل محــدَّ
مــن  الرضاعــة  إلــى  والحلمــات  التغذيــة  زجاجــات  مــن 

.)77( الثــدي 

وُتســتخَدم المّصاصــات منــذ زمــن بعيــد لتهدئــة رضيــع 
اســتخدامها  ُيمكــن  الحــاالت  بعــض  وفــي  متضايــق. 
ألغراض عالجية، مثل تخفيف اآلالم خالل اإلجراءات 
الطبيــة عندمــا ال ُتتــاح الرضاعــة الطبيعيــة أو التالمــس 
بين بشرتّي األم والرضيع. بيد أنه إذا حّلت المصاصات 
محــل الرضاعــة وبالتالــي قللــت مــن عــدد المــرات التــي 
يحفــز فيهــا الرضيــع ثــدي األم فيزيولوجيــًا، فقــد يــؤدي 
هــذا إلــى الحــّد مــن إنتــاج لبــن األم. وقــد يعرقــل اســتخدام 
الحلمــات أو المّصاصــات قــدرة األم علــى التعــّرف علــى 
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عالمــات جــوع الرضيــع. وإذا حــال اســتخدام المصاصــة 
دون مالحظــة األم لعــق الرضيــع لشــفتيه أو محاولتــه لقــم 
الحلمــة فقــد تؤخــر التغذيــة حتــى يبكــي الطفــل ويصبــح 

ــًا.  مضطرب

وبالنســبة للرّضــع المبتســرين، ُتثبــت البّينــات بالفعــل أن 
اســتخدام زجاجــات التغذيــة المــزودة بحلمــات ُيعرقــل تعّلــم 
لــدواع  الثــدي. وإذا كان يوصــى  مــن  الرضاعــة  كيفيــة 
طبيــة باللبــن المســتخرج مــن الثــدي أو غيــره مــن األغذيــة 
ــل اســتخدام وســائل تغذيــة مــن  لرّضــع مبتســرين، ُيفضَّ
التغذيــة  زجاجــات  علــى  والمالعــق  الفناجيــن  قبيــل 
بالنســبة  المقابــل،  وفــي   .)11 )التوصيــة  والحلمــات 
الرضاعــة  علــى  القادريــن  غيــر  المبتســرين  للرّضــع 
الطبيعية مباشرًة، قد يكون من المفيد استخدام الرضاعة 
غيــر المغذيــة والتنبيــه الفمــوي إلــى أن تســتقر التغذيــة 
بالرضاعــة الطبيعيــة )التوصيــة 9(. وتشــمل الرضاعــة 
غيــر المغذيــة أو التنبيــه الفمــوي اســتخدام المصاصــات 

أو اصبــع فــي قّفــاز أو ثــدي لــم ُيفــرز لبنــًا بعــد. 

وينبغــي أالَّ يكــون هنــاك ترويــج لزجاجــات التغذيــة أو 
الحلمــات فــي أي جــزء مــن أجــزاء المرافــق التــي توّفــر 
الخدمــات لألمهــات والمواليــد، أو مــن جانــب أي مــن 
لبــن  لبدائــل  بالنســبة  الحــال  فيهــا. وكمــا هــو  العامليــن 
-25( المدّونــة  نطــاق  فــي  المنتجــات  هــذه  تقــع  األم، 
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المعيار العالمي:
تفيــد 80٪ علــى األقــل مــن األمهــات المرضعــات 	 

تثقيفــًا  تلقيــن  بأنهــن  وناضجيــن  مبتســرين  لرّضــع 
بشــأن مخاطــر اســتخدام زجاجــات التغذيــة والحلمــات 

والمّصاصــات.  

الخطوة 10: الرعاية عند الخروج من المرفق

الخطوة 10: تنسيق الخروج من المرفق 
بحيث ُيتاح لألمهات ورّضعهن الدعم والرعاية 

المتواصالن في الوقت المناسب.

األساس المنطقي: تحتاج األمهات إلى الدعم المستمر 
لمواصلــة الرضاعــة الطبيعيــة. وفــي حيــن ينبغــي أن يتيح 
وقــت البقــاء فــي المرفــق الــذي يوّفــر الخدمــات لألمهــات 
والمواليد فرصًة لتزويد األم بمهارات الرضاعة الطبيعية 
األساســية، مــن الممكــن جــدًا أالَّ يكــون إفرازهــا للبــن قــد 
اســتقر تمامــًا إالَّ بعــد خروجهــا مــن المرفــق. ويتســم دعــم 

الرضاعــة الطبيعيــة بأهميــة حاســمة علــى نحــو خــاص 
فــي األيــام واألســابيع التــي تلــي الخــروج مــن المرفــق، 
وذلــك مــن أجــل اســتبانة التحديــات المبكــرة التــي تعتــرض 
الرضاعــة الطبيعيــة ومعالجتهــا. وســوف تمــر األم بعــّدة 
مراحــل مختلفــة فيمــا يتعلــق بإنتاجهــا للبــن ونمــّو رضيعهــا 
وظروفهــا هــي الذاتيــة )علــى ســبيل المثــال، عودتهــا إلــى 
العمــل أو إلــى المدرســة(، حيــث ســيتعين عليهــا تطبيــق 
إضافيــًا.  دعمــًا  يقتضــي  بمــا  مختلفــة  بطــرق  مهاراتهــا 
ويتســم تلقــي الدعــم فــي الوقــت المناســب بعــد الخــروج مــن 
المرفــق بأهميــة فائقــة بشــأن المحافظــة علــى معــّدالت 
تقديــم  مرافــق  تكــون  أن  وينبغــي  الطبيعيــة.  الرضاعــة 
الخدمــات لألمهــات علــى علــم بمختلــف المــوارد المتاحــة 

فــي المجتمــع المحلــي وأن تحيــل األمهــات إليهــا. 

التنفيــذ: فــي إطــار حمايــة الرضاعــة الطبيعية وتشــجيعها 
التــي  المرافــق  مــن  الخــروج  تخطيــط  ينبغــي  ودعمهــا، 
توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد وتنســيقه بحيــث ُيتــاح 
لألمهــات ورّضعهــن الحصــول علــى الدعــم المتواصــل 
والرعايــة المناســبة )التوصيــة 15(. وينبغــي إلحــاق كل 
أم عنــد خروجهــا مــن المرفــق بمــوارد دعــم الرضاعــة فــي 
المجتمــع المحلــي. ويتعّيــن أن ُتجــري المرافــق اإلحــاالت 
يخضعــون  والرّضــع  األمهــات  أن  لضمــان  المناســبة 
للفحــص مــن جانــب عامــل صحــي بعــد الــوالدة بيوميــن 
إلــى أربعــة أيــام ومــرة أخــرى خــالل األســبوع الثانــي مــن 
المعلومــات  تكــون  وقــد  التغــذوي.  الوضــع  تقييــم  أجــل 
جهــة  توفيــر  فــي  مفيــدة  اإللكترونيــة  أو  و/  المطبوعــة 
ُيمكــن االتصــال بهــا فــي حالــة وجــود أســئلة أو شــكوك أو 
صعوبــات، بيــد أنــه ال ينبغــي أن يكــون ذلــك بديــاًل لرعايــة 

المتابعــة النشــطة بواســطة مهنــي ماهــر.

الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق  د  ُتحــدِّ أن  ويتعّيــن 
المناســبة  المحلــي  المجتمــع  مــوارد  والمواليــد  لألمهــات 
للدعــم المســتمر والمتســق للرضاعــة الطبيعيــة المراعــي 
المرافــق  علــى  وتقــع  واجتماعيــًا.  ثقافيــًا  الحتياجاتهــم 
مســؤولية االنخــراط مــع المجتمــع المحلــي المحيــط مــن 
أجل تعزيز هذه الموارد. وتشمل موارد المجتمع المحلي 
الصحييــن  والعامليــن  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز 
الرضاعــة  وعيــادات  المنزلييــن  والزائريــن  المجتمعييــن 
الطبيعيــة والممرضــات/ القابــالت والخبــراء االستشــاريين 
فــي مجــال الرضاعــة والنظــراء االستشــاريين ومجموعــات 
)"الخطــوط  الهاتــف  دعــم األمهــات لألمهــات وخطــوط 
اإلمــكان  قــدر  المرفــق  يحافــظ  أن  وينبغــي  الســاخنة"(. 
يوّفــرون  الذيــن  واألفــراد  بالمجموعــات  اتصالــه  علــى 
الدعــم، وأن يدعوهــم إلــى زيــارة المرفــق حيثمــا أمكــن.  
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وتتســم رعايــة المتابعــة بأهميــة خاصــة بالنســبة للرّضــع 
المبتســرين والمنخفضــي الــوزن عنــد الــوالدة. ففــي هــذه 
يــؤدي عــدم وجــود خطــة واضحــة  ُيمكــن أن  الحــاالت 
للمتابعــة إلــى أخطــار صحيــة ال يســتهان بهــا. ويقتضــي 

األمــر دعمــًا متواصــاًل مــن مهنييــن مهــرة.

المعايير العالمية: 
الرّضــع 	  أمهــات  مــن  األقــل  علــى   ٪80 تفيــد 

المبتســرين والناضجيــن بــأن أحــد العامليــن أبلغهــن 
باألماكــن فــي مجتمعهــن المحلــي التــي ُيتــاح فيهــا 

الطبيعيــة.  للرضاعــة  الدعــم 

خدمــات 	  مــع  ــق  ينسِّ أنــه  يثبــت  أن  للمرفــق  ُيمكــن 
للرضاعــة  الدعــم  توّفــر  التــي  المحلــي  المجتمــع 
إدارة  ذلــك  فــي  بمــا  الرّضــع،  تغذيــة  الطبيعيــة/ 
لألمهــات.  األمهــات  ودعــم  الســريرية  الجوانــب 

2-3  التنسيق

يحتــاج كل مرفــق إلــى وجــود هيــكل قائــم لتنســيق حمايــة 
الرضاعة الطبيعية وتشــجيعها ودعمها. ويوصى بإدراج 
فريــق  أو  لجنــة  مســؤوليات  هــذا ضمــن  العمــل  مجــال 
عامــل قائــم مكــّون مــن صّنــاع القــرار فــي مجــاالت صحــة 
األمهــات والمواليــد وضمــان الجــودة واإلدارة. وإذا لــم يكــن 
الغــرض،  لهــذا  ُيمكــن اســتخدامه  هنــاك هيــكل موجــود 
قــد يكــون مــن المناســب إنشــاء هيئــة منفصلــة. ويتعّيــن 
أن يكــون لهــذه الهيئــة صــالت قويــة بالهيــاكل المعنيــة 
واإلدارة  الجــودة  وضمــان  والمواليــد  األمهــات  بصحــة 

وبصّنــاع القــرار.

2-4  عملية تحسين الجودة

تحتــاج عمليــة تغييــر ممارســات الرعايــة الصحيــة إلــى 
التغييــرات  لتنفيــذ  جيــدًا  موثَّقــة  وســائل  وهنــاك  وقــت. 
وبنــاء نظــم إلدامــة التغييــرات متــى جــرى تحقيــق هــدف 
معّيــن. وتحســين الجــودة هــو نهــج إداري ُيمكــن للمهنييــن 
الصحييــن اســتخدامه إلعــادة تنظيــم الرعايــة بغيــة ضمــان 
أن المرضى يتلقون رعاية صحية رفيعة الجودة )78(. 
وُيمكــن تعريــف تحســين الجــودة بأنــه "إجــراءات منهجيــة 
ومســتمرة تــؤدي إلــى تحســين ُيمكــن قياســه فــي خدمــات 
الرعايــة الصحيــة والحالــة الصحيــة لمجموعــات مســتهدفة 
تحســين  عمليــة  وقــد خضعــت   .)79( المرضــى"  مــن 
الجــودة لدراســة مســتفيضة، وهنــاك نمــاذج مصمَّمــة جيــدًا 
لتحســين الجــودة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة )بمــا فــي 

ذلــك نمــاذج وضعهــا المكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق 
آسيا التابع للمنظمة )78، 80( ومعهد تحسين الرعاية 
الصحيــة )81، 82( ووزارة الصحــة والخدمــات البشــرية 

األمريكيــة )79((.

وتشــمل  دوريــة  عمليــات  الجــودة  تحســين  وعمليــات 
تغييــر  إلحــداث  التخطيــط   )1( التاليــة:  الخطــوات 
فــي جــودة الرعايــة؛ )2( تنفيــذ التغييــرات؛ )3( قيــاس 
حصائلهــا؛  أو  و/  الرعايــة  ممارســات  فــي   التغييــرات 
مــن  المزيــد  واتخــاذ  التغييــر  بعــد  الوضــع  تحليــل   )٤(
علــى  لإلبقــاء  أو  التحســين  لمواصلــة  إمــا  اإلجــراءات 
الرعايــة  تحســين  معهــد  نمــوذج  وفــي  الممارســات. 
الصحيــة، تســمى هــذه الخطــوات خطــط، افعــل، ادرس، 

  .3 الشــكل  فــي  مبّينــة  وهــي  تصــرَّف، 

وفي ســياق مبادرة المستشــفيات الصديقة للرّضع، ُيمكن 
اســتخدام دورة معهــد تحســين الرعايــة الصحيــة لتحســين 
تنفيــذ كل خطــوة مــن الخطــوات العشــر. ويتســم تطبيــق 
منهجية تحسين الجودة بأهمية خاصة بالنسبة للخطوات 
التــي وجدهــا المرفــق عســيرة بشــكل خــاص والتــي لــم يجــر 
بشــأنها تحقيــق المعاييــر العالميــة. ومتــى تحقــق المســتوى 
المرغــوب، ُيمكــن لفريــق التنفيــذ التركيــز علــى رصــد أداء 
المؤشــرات الخافــرة. ويتســم نهــج تحســين الجــودة بأهميــة 
كبيــرة بالنســبة لمبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع، 
ع البلــدان بقــوة علــى اّتبــاع هــذا النهــج. فهــو يســاعد  وُتشــجَّ
العمليــات  أن  إلــى  بالنظــر  االســتدامة،  تحســين  علــى 
المعياريــة تتطلــب عــددًا أقــل مــن المــوارد الخارجيــة أو 
العامليــن اإلضافييــن. وُيمكــن إدمــاج الجوانــب المتعلقــة 
بالمبــادرة مــع ســائر مبــادرات تحســين الجــودة الجاريــة 
بالفعــل فــي مجــاالت صحــة المواليــد أو صحــة األمهــات 

واألطفــال فــي المرفــق.

الجــودة 	  تحســين  نمــوذج  عــن  النظــر  وبصــرف 
المســتخدم، هناك بعض المبادئ األساســية لتحســين 

الجــودة:

والمراقبــة" 	  والتحســين  "التخطيــط  ثالثيــة  تحتــل 
التنفيــذ  أفرقــة  تحتــاج  النهــج:  فــي  مكانــًا مركزيــًا 
إلــى إرشــادات بشــأن كيفيــة االنتقــال فيمــا بيــن هــذه 

الخطــوات؛

المشــاركة النشــطة مــن جانــب مقدمــي الخدمــة 	 
األماميــة:  الخطــوط  منّفــذي  أو  األساســيين 
ينبغــي لفريــق مــن العامليــن فــي المرفــق اســتعراض 
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ممارساتهم ونظمهم وتحديد العمليات أو اإلجراءات 
الخدمــات  تغييرهــا؛ ومقدمــو  األمــر  يقتضــي  التــي 
اليوميــة مثــل الُممرضــات، وربمــا أيضــًا طبيــب أو 
أكثــر، هــم أفضــل مــن يعــرف مــا هــي اإلجــراءات 

التــي تنجــح والعقبــات التــي تنشــأ؛ 

مديــري 	  إقنــاع  يتعّيــن  العامليــن:  قيــادات  التــزام 
الفكــر  وقــادة  الطبيــة  األقســام  ورؤســاء  المرافــق 
وتشــجيعها  الطبيعيــة  الرضاعــة  حمايــة  بأهميــة 
لبــدء الرضاعــة  ودعمهــا وتحقيــق معــّدالت عاليــة 
الطبيعيــة مبكــرًا واســتخدامها حصريــًا؛ ويجــب عليهــم 
أن يشــجعوا منفــذي الخطــوط األماميــة علــى اعتمــاد 
التغييــرات  وتيســير  االقتضــاء  حســب  ممارســاتهم 
الالزمــة ودعمهــا بنشــاط؛ ويضطلــع مديــرو المرافــق 
اإلدارة  إجــراءات  تنفيــذ  فــي  محــوري  بــدور  أيضــًا 

الحاســمة؛

ــه مــع مــرور الزمــن: يســمح 	  ــدم وتحليل ــاس التق قي
اســتخدام البيانــات مــن أجــل اســتبانة مــكان حــدوث 
المشاكل باّتباع نهج أكثر تركيزًا لحّلها )انظر قائمة 
بالتذييــل 1(؛  الجــدول 1  فــي  الُممكنــة  المؤشــرات 
د الفريــق المؤشــرات الرئيســية التــي  ويتعّيــن أن يحــدِّ
ينبغــي قياســها باإلضافــة إلــى المؤشــرين الخافريــن؛

التقييــم أو التقديــر الخارجــي: ُيمكــن لنظــم ضمــان 	 
تنفذهــا ســلطات وطنيــة أو ســلطات  التــي  الجــودة 
للتحقــق  مهّمــة  تكــون  متفــق  بتواتــر  المركزيــة 
المتفــق  المعاييــر  علــى  والمحافظــة  النتائــج  مــن 
فــي  الــواردة  المؤشــرات  اســتخدام  وُيمكــن   عليهــا؛ 
التقديــرات  إلجــراء   1 بالتذييــل  و2   1 الجدوليــن 

الخارجيــة.

الشكل 3: مخطط الخطوات األربع لتحسين الجودة 

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
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فــي حيــن تقــع مســؤولية إحــداث التغييــرات فــي الرعايــة 
الطبيعيــة  للرضاعــة  داعمــة  بيئــة  وصــون  الســريرية 
لألمهــات  الخدمــات  يوّفــر  مرفــق  كل  علــى  بالضــرورة 
األمــر إلــى قيــادة وطنيــة لضمــان أن جميــع األمهــات 
والمواليد يتلقون رعاية وخدمات حسنة التوقيت ومستندة 
إلــى البّينــات تســتجيب الحتياجاتهــم. ويقتضــي تحســين 
الطبيعيــة  الرضاعــة  لحمايــة  المقدمــة  الخدمــات  جــودة 
يشــمل  نهجــًا  المرافــق  جميــع  فــي  ودعمهــا  وتشــجيعها 
النظــام الصحــي برمتــه. وقــد وضعــت المنظمــة إطــارًا 
للنظــم الصحيــة يصــف ســتة عناصــر أساســية أو "لبنــات 
الصحيــة  العاملــة  والقــوى  الخدمــة  تقديــم  بنــاء"، وهــي: 

األدويــة األساســية  وإتاحــة  الصحيــة  المعلومــات  ونظــم 
الشــؤون )83(. وكل عنصــر مــن  والقيــادة/ تصريــف 
هــذه العناصــر مهــّم لتنفيــذ مبــادرة المستشــفيات الصديقــة 

للرّضــع.

وينبغي أن تتمثَّل األهداف األولية لبرنامج وطني معني 
إلــى ٪100  بالبرنامــج  التغطيــة  توســيع  فــي  بالمبــادرة 
الزمــن.  مــرور  مــع  بهــا  الموصــى  الممارســات  وإدامــة 
رئيســية  مســؤوليات  تســع  تنفيــذ  إلــى  مدعــوة  والبلــدان 
للبرنامــج الوطنــي المعنــي بالمبــادرة )انظــر اإلطــار 3(. 

وهــذه المســؤوليات مبّينــة فــي الشــكل ٤.

3-   التنفيذ واالستدامة على المستوى القطري

اإلطار 3: المسؤوليات الرئيسية التسع لبرنامج وطني معني بمبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع  
1-    إنشاء أو تعزيز هيئة وطنية لتنسيق شؤون الرضاعة الطبيعية.

2-    إدماج الخطوات العشر في وثائق السياسات الوطنية والمعايير المهنية الخاصة بالرعاية.
3-    ضمان كفاءة المهنيين والمديرين الصحيين في تنفيذ الخطوات العشر.

٤-    استخدام نظم التقدير الخارجي من أجل تقييم االلتزام بالخطوات العشر بانتظام.
5-    وضع وتنفيذ حوافز لالمتثال للخطوات العشر و/ أو عقوبات لعدم االمتثال لها. 

6-    توفير المساعدة التقنية للمرافق التي تجري تغييرات من أجل اعتماد الخطوات العشر.
7-    رصد االمتثال للمبادرة.

8-    الدعوة للمبادرة في صفوف فئات معنية.
 9-    تحديد موارد كافية وتخصيصها لضمان التمويل المستمر للمبادرة.

الشكل 4: المسؤوليات الرئيسية لبرنامج وطني معني بمبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع
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3-1  القيادة والتنسيق على الصعيد الوطني 

إنشاء أو تعزيز هيئة وطنية لتنسيق شؤون 
الرضاعة الطبيعية.

ينبغــي أن يكــون لــدى كل بلــد هيئــة تنســيق وطنيــة نشــطة 
مســؤولة عــن الرضاعــة الطبيعيــة عمومــًا وعــن حمايــة 
وجــه  علــى  ودعمهــا  وتشــجيعها  الطبيعيــة  الرضاعــة 
الخصــوص فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
الوطنيــة  التنســيق  هيئــة  تكــون  أن  وينبغــي  والمواليــد. 
دة القطاعــات، وأن  المعنيــة بالرضاعــة الطبيعيــة متعــدِّ
ذلــك قطاعــات  فــي  )بمــا  الحكومــة  مــن  تضــم ممثليــن 
االجتماعيــة(  والخدمــات  والتمويــل  والتغذيــة  الصحــة 
واألوســاط األكاديميــة والمنظمــات المهنيــة والمنظمــات 
أن  وينبغــي  المجتمعيــة.  والمنظمــات  الحكوميــة  غيــر 
تكون المنظمات المســؤولة عن رعاية األمهات والمواليد 
داخــل الحكومــة وخارجهــا علــى الســواء جــزءًا مــن هيئــة 
بعــض  وقــد وجــد  الطبيعيــة.  الرضاعــة  شــؤون  تنســيق 
عــن منظمــات  ممثليــن  إشــراك  المفيــد  مــن  أن  البلــدان 
المســتهلكين أو مجموعــات األمهــات مــن أجــل ضمــان 

المســتهدفة.  الســكانية  المجموعــات  منظــور  مراعــاة 

وال يجــوز أن تنضــم لعضويــة هيئــة التنســيق األطــراف 
فــي  تضــارب  علــى  إنضمامهــا  ينطــوي  التــي  الفاعلــة 
المصالــح وخاصــة الشــركات التــي ُتنتــج و/ أو تســّوق 
أغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال أو زجاجــات التغذيــة 
المهنييــن  علــى  نفســه  الشــيء  وينطبــق  والحلمــات. 
مــن  تمويــاًل  تلقــوا  ممــن  وغيرهــم  والباحثيــن  الصحييــن 
منتجــي أو موزعــي منتجــات واقعــة فــي نطــاق المدّونــة 
مجموعــة  هــو  المصالــح  فــي  والتضــارب   .)27-25(
مــن الظــروف التــي ُيمكــن فيهــا أن تتأثــر مصالــح مبــادرة 

المستشــفيات الصديقــة للرّضــع علــى نحــو غيــر مشــروع 
بالمصالــح المتعارضــة لشــريك بطريقــة تضــر، أو ُيمكــن 
المبــادرة  بســالمة  أنهــا تضــر،  اعتبــار بصــورة معقولــة 
أو اســتقاللها أو مصداقيتهــا أو الثقــة العامــة فيهــا فــي 
الطبيعيــة  الرضاعــة  حمايــة  علــى  وبقدرتهــا  مــا،  بلــد 
وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 
الضغــط  أن  مــن  مخــاوف  وثمــة  والمواليــد.  لألمهــات 
المشــار إليــه أعــاله الــذي تمارســه دوائــر صناعــة بدائــل 
تقويــض جهــود  إلــى  ويهــدف  يســتمر  ســوف  األم  لبــن 

علــى مســتويات مختلفــة. المبــادرة 

ومــن األمــور العمليــة إلــى حــّد كبيــر أن ُتضــاف وظائــف 
أو  قائمــة  حكوميــة  إدارة  وظائــف  إلــى  التنســيق  هيئــة 
مؤسســة أو منظمــة غيــر حكوميــة موجــودة. فذلــك يســاعد 
علــى عــدم تحــّول مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع 
بذاتهــا  قائمــة  مبــادرة  باعتبــاره  ــذ  ُينفَّ رأســي  تدخــل  إلــى 
المعنيــة  التدخــالت  ســائر  أو "صومعــة" منفصلــة عــن 
بصحــة األمهــات واألطفــال وتغذيتهــم. ويوصــى أيضــًا 
فــي  الطبيعيــة  الرضاعــة  شــؤون  تنســيق  هيئــة  بإدمــاج 

االســتراتيجية الوطنيــة التــي تشــمل المبــادرة. 

وفــي البلــدان التــي ُيــدار فيهــا النظــام الصحــي بطريقــة 
المســتويات  مــن  أعضــاء  إدمــاج  ُيمكــن  المركزيــة، 
الالمركزيــة فــي هيئــة وطنيــة واحــدة، أو ُيمكــن إنشــاء 
المنظمــة  إشــراك  وُيمكــن  تنســيق دون وطنيــة.  هيئــات 
واليونيســيف قــدر اإلمــكان كعضويــن فــي هيئــة التنســيق 

التقنيــة.   الدعــم واإلرشــادات  توفيــر  أجــل  مــن 

د بوضوح  ويوصى بأن يكون هناك مسؤول اتصال محدَّ
بشــأن حماية الرضاعة الطبيعية وتشــجيعها ودعمها في 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد. وقــد 
يكــون هــذا الشــخص موظفــًا حكوميــًا يشــكل ذلــك جــزءًا 
مــن مهامــه أو، حيثمــا يكــون ذلــك ضروريــًا ومجديــًا، 
شــخصًا معّينــًا لهــذه المهّمــة فقــط. وفــي بعــض البلــدان، 
قــد يكــون مســؤول االتصــال مديــر منظمــة غيــر حكوميــة 

ــقة للمبــادرة.  معّينــة للعمــل كمنظمــة منسِّ

وخطــة  التنســيق صالحيــات  لهيئــة  يكــون  أن  ويتعّيــن 
مشــفوعة  األقــل،  علــى  ســنوات   5 مدتهــا  اســتراتيجية 
بخطــط عمــل ســنوية. وتقــع علــى عاتــق الهيئــة الوطنيــة 
المعنيــة بشــؤون الرضاعــة الطبيعيــة المســؤولية العامــة 
للبرنامــج  الرئيســية  الوظائــف  جميــع  وتنســيق  لتخطيــط 
فــي  هــو موصــوف  بالمبــادرة حســبما  المعنــي  الوطنــي 
اإلطــار 3، والتحقــق مــن أنهــا مناســبة للســياق الوطنــي. 

الوطنــي  الصعيــد  علــى  وتنســيق  قيــادة  وجــود  ويتســم 
الواســعة واالســتدامة  التغطيــة  لتحقيــق  بأهميــة حاســمة 
علــى الســواء. وفــي حيــن أن المســؤوليات التســع جميعهــا 
السياســات  فــي  إدراجهــا  يتســم  بينهــا،  فيمــا  مترابطــة 
والمعايير الوطنية وتحسين تدريب جميع مهنيي الرعاية 
التغييــر  وحفــز  الخارجــي  التقييــم  وعمليــات  الصحيــة 
وتوفيــر المســاعدة التقنيــة الالزمــة بشــأن عمليــة التغييــر 
بأهمية خاصة بالنســبة لتحقيق التغطية الشــاملة. ويتســم 
الرصــد الوطنــي والتواصــل والدعــوة المســتمران والتمويــل 
المضمــون بأهميــة خاصــة لالســتدامة مــع مــرور الزمــن. 
وُتشــَرح هــذه المســؤوليات بمزيــد مــن التفصيــل خــالل هــذا 

القســم. 
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3-2  السياسات والمعايير المهنية 
الخاصة بالرعاية

إدماج الخطوات العشر في وثائق السياسات الوطنية 
والمعايير المهنية الخاصة بالرعاية.

ــجع البلــدان علــى استكشــاف كافــة الطرائــق الُممكنــة  تشَّ
لفــرض االلتــزام بمعاييــر الصداقــة للرّضــع بحيــث ُيمكــن 
والخدمــات  الرعايــة  مــن  االســتفادة  ورضيعهــا  أم  لــكل 
تلبــي  التــي  البّينــات  إلــى  والمســتندة  التوقيــت،  الحســنة 
مــن  فــي كثيــر  الحكومــي  اإللــزام  ــل  احتياجاتهمــا. وُيمثِّ
الخدمــات  توّفــر  التــي  للمرافــق  حافــز  أقــوى  األحيــان 
لألمهــات والمواليــد. فمــن خــالل التشــريعات أو اللوائــح 
أو االعتمــاد أو اإلشــهاد تســتطيع الحكومــات أن تفــرض 
لسياســات  االمتثــال  الصحيــة  الرعايــة  مرافــق  علــى 
دة. فعلى سبيل المثال، ُيمكن للتشريعات  وإجراءات محدَّ
أن تقتضــي أن يكــون لــدى جميــع المرافــق سياســة بشــأن 
الرضاعــة الطبيعيــة وأن تحظــر قبولهــا للتبرعــات مــن 
بدائــل لبــن األم. وُيمكــن أن يكــون اعتمــاد المرافــق متوقفــًا 
علــى االمتثــال لمجموعــة كاملــة مــن المعاييــر الســريرية 

دة.  المحــدَّ واإلجــراءات اإلداريــة 

الطبيعيــة  الرضاعــة  حمايــة  إدراج  األمــر  ويقتضــي 
وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 
لألمهات والمواليد في جميع وثائق السياسات والتخطيط 
ذات الصلــة، علــى ســبيل المثــال، فــي السياســة الوطنيــة 
وخطــط العمــل المعنيــة بالتغذيــة وخطــط العمــل المعنيــة 
بصحــة األمهــات والمواليــد واألطفــال أو عمليــات اعتمــاد 

المستشــفيات. 

وينبغي لخطط التنمية األوســع نطاقًا، مثل االســتراتيجية 
الوطنيــة للحــّد مــن وفيــات حديثــي الــوالدة أو اســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة، أن تتضمــن علــى نحــو صريــح حمايــة 
المرافــق  فــي  ودعمهــا  وتشــجيعها  الطبيعيــة  الرضاعــة 
شــأن  فمــن  والمواليــد.  لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي 
هــذا التضميــن أن يســاعد علــى إدمــاج تقديــم الخدمــات 
وإدراجهــا فــي الميزانيــات )الوطنيــة(. ومــن المهــّم أيضــًا 
ضمــان وضــع وثائــق داعمــة أخــرى خاصــة بالسياســات، 

بمــا فــي ذلــك بشــأن تنفيــذ المدّونــة )27-25(.

وينبغــي إدراج الممارســات الســريرية الرئيســية والمعاييــر 
ــة فــي معاييــر الرعايــة  العالميــة للخطــوات العشــر المنقحَّ
الخاصــة بالهيئــات المهنيــة. وكحــّد أدنــى، ينبغــي وضــع 
معاييــر للتمريــض والقبالــة وطــب األســرة وطــب التوليــد 

وطــب األطفــال وطــب المواليــد وعلــم النظــم الغذائيــة وعلم 
ويتعّيــن  المواليــد.  جميــع  لرعايــة  كأساســيات  التخديــر 
أيضــًا أن ُتدَمــج فــي هــذه المعاييــر البروتوكــوالت الوطنيــة 
مــع  المتعايشــات  األمهــات  رّضــع  بتغذيــة  الخاصــة 
فيــروس العــوز المناعــي البشــري وكذلــك البروتوكــوالت 
الخاصــة باســتخدام اللبــن البشــري المتبــرع بــه. وإضافــة 
إلــى ذلــك، يقتضــي األمــر تجســيد اإلجــراءات اإلداريــة 
ــة فــي الوثائــق اإلرشــادية ذات  للخطــوات العشــر المنقحَّ
الصلة الموّجهة إلى المهنيين الســريريين، كما يتعّين أن 
تضع البلدان أدوات لقياس ما إذا كانت معايير الرعاية 

يجــري تحقيقهــا )انظــر القســم 7-3(.

بــإدراج  الصلــة  ذات  اإلرشــادية  الوثائــق  وإحــدى 
الممارســات الســريرية الرئيســية فــي معاييــر الرعايــة هــي 
والمواليــد  األمهــات  رعايــة  جــودة  تحســين 
توّفــر  الوثيقــة  فهــذه   .)4( الصحيــة  المرافــق  فــي 
العشــر.  الخطــوات  أغلــب  وتتضمــن  واضحــة  معاييــر 
وتعمــل عــّدة بلــدان بالفعــل علــى تنفيــذ هــذه المعاييــر فــي 

.)84( الرعايــة  جــودة  مبــادرة  ســياق 

وينبغي أن يكون واضحًا في سياسات الرعاية ومعاييرها 
أن حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد تحتــاج 
فــي  التعزيــز  إلــى  االقتضــاء،  وحســب  الصيانــة،  إلــى 

الســياقات اإلنســانية.

3-3  بناء كفاءة المهنيين الصحيين 

ضمان كفاءة المهنيين والمديرين الصحيين في 
تنفيذ الخطوات العشر.

ينبغــي أن يكــون لــدى المهنييــن الصحييــن علــى جميــع 
مســتويات نظــام الرعايــة الصحيــة، المعــارف والكفــاءات 
واإلجــراءات  الممارســات  لتنفيــذ  الكافيــة  والمهــارات 
الطبيعيــة  الرضاعــة  لحمايــة  عالميــًا  بهــا  الموصــى 
وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 
لألمهــات والمواليــد. وتقــع علــى آحــاد المرافــق مســؤولية 
فــي  العامليــن  جميــع  تزويــد  وضمــان  الكفــاءات  تقييــم 
أن  ُوجــد  إذا  المناســبة  والمهــارات  بالمعــارف  المرفــق 

المعيــاري. المســتوى  عــن  َتِقــل  لديهــم  مســتوياتها 

وســوف يقتضــي األمــر تعييــن عامليــن ذوي مؤهــالت 
الدراســية  والمناهــج  المــواد  لتدريــس  مناســبة  وخبــرات 
فذلــك  تطويرهــا.  أو  تكييفهــا  الضــرورة  وعنــد  الجديــدة، 
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اســتثمار أساســي لتدعيــم القــدرات علــى نحــو مســتدام فــي 
البعيــد. األجــل 

ويتعّيــن للتدريــب الســابق للخدمــة الــذي يســتهدف جميــع 
والــوالدات  الحوامــل  مــع  ســيتعاملون  الذيــن  المهنييــن 
والمواليد أن يكّرس ما يكفي من الوقت والعناية للرضاعة 
الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك بشــأن الخطــوات العشــر، وأن 
أن  إلــى  وبالنظــر  وعمليــة.  نظريــة  دورات  يتضمــن 
التدريــب الســابق للخدمــة بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة غيــر 
كاف حاليــًا فــي العديــد مــن البلــدان، قــد يقتضــي األمــر 
وضــع مناهــج دراســية وطنيــة جديــدة مســتندة إلــى الكفــاءة 
ــل فصــل نموذجــي فــي كتــاب  وضمــان جودتهــا. وُيمثِّ
دراســي لطلبــة الطــب والمهنييــن الطبييــن المســاعدين 
الصــادر عــن المنظمــة أساســًا مفيــدًا )85(. ويتعّيــن 
أن تتضمــن المناهــج الدراســية بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة 
الممارسات السريرية واإلدارية المتعّلقة بحماية الرضاعة 
مســؤوليات  وكذلــك  ودعمهــا،  وتشــجيعها  الطبيعيــة 
العامليــن الصحييــن بموجــب المدّونــة )25-27(. ومــن 
فــي  وخاصــة  مــا،  دراســي  منهــج  تحديــث  أن  المفهــوم 
حالــة المناهــج الدراســية الوطنيــة، عمليــة طويلــة غالبــًا 
وتشــمل العديــد مــن أصحــاب المصلحــة اآلخريــن غيــر 
المعنييــن عــادًة باألنشــطة المتعلقــة بالرضاعــة الطبيعيــة 
)مثــل وزارة التعليــم ومؤسســات حكوميــة أخــرى، وكذلــك 
فــرادى مؤسســات التعليــم العالــي والمنظمــات التــي تمنــح 

شــهادات االعتمــاد المهنيــة(.

عنصــرًا  للخدمــة  الســابق  التدريــب  ــل  يمثِّ حيــن  وفــي 
حاســمًا فــي التغييــر الطويــل األجــل للممارســات الخاصــة 
باألمومــة، يحتــاج جميــع المهنييــن الصحييــن العامليــن 
بالفعــل مــع النســاء واألمهــات والرّضــع أيضــًا إلــى التعليــم 
ويظــل  والمناســبة.  التوقيــت  الحســنة  الرعايــة  بشــأن 
التعليــم المســتمر والتدريــب أثنــاء الخدمــة مهّميــن حتــى 
تتخــرج عــّدة دفعــات مــن المهنييــن المتدربيــن حديثــًا فــي 
جميــع المهــن والمجــاالت التقنيــة. ويتعّيــن، حيثمــا توجــد 
لتدريــب  وطنيــة  دراســية  مناهــج  أو  وطنيــة  إرشــادات 
الممارســات  إدراج  الخدمــة،  أثنــاء  الصحييــن  المهنييــن 
الســريرية والمدّونــة )25-27( فــي المناهــج الدراســية. 
ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن أيضــًا أنــه ال يتعّيــن علــى 
كل مرفــق أن يضــع مــواد أو إجــراءات ذاتيــة خاصــة 
الدراســي  المنهــج  البلــدان  مــن  العديــد  كيَّــف  وقــد  بــه. 
تنفيــذ  فــي إرشــادات  الــوارد  الــذي يســتغرق 20 ســاعة 
 2009 لعــام  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة 
)86(. وتعكــف المنظمــة واليونيســيف علــى تنقيــح هــذا 
ثــة  المنهــج الدراســي اســتنادًا إلــى الخطــوات العشــر المحدَّ

والمعاييــر العالميــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة، كمــا تقومــان 
بوضــع مجموعــة مــواد تدريبيــة متكاملــة إلســداء المشــورة 

بشــأن تغذيــة الرّضــع وصغــار األطفــال. 

وينبغــي النظــر إلــى التدريــب أثنــاء الخدمــة كحــل قصيــر 
القــدرات.  لبنــاء  مســتمرة  كطريقــة  ال  لمشــكلة،  األجــل 
فهنــاك حاجــة منتظمــة إلــى الــدورات التدريبيــة التذكيريــة 
والتعليــم المســتمر أثنــاء الخدمــة، وهــو مــا ُيمكــن عملــه 
الخدمــات  تقديــم  يتعرقــل  بحيــث ال  فــي شــكل وحــدات 
كثيــرًا. ويتعّيــن أن يكــون التدريــب مســتندًا إلــى الكفــاءة 
وأن ُيرّكــز علــى المهــارات العمليــة بــداًل مــن التركيــز علــى 

المعــارف النظريــة فقــط. 

المــوارد  علــى  التدريــب  توفيــر  األمــر  يقتضــي  وســوف 
الجديــدة لهيئــات التدريــس فــي جميــع المــدارس والجامعات 
المعنية، وكذلك للمدربين المعّينين لالضطالع بالتدريب 
أثنــاء الخدمــة والتعليــم المســتمر. بيــد أن ذلــك أســتثمار 
أساســي لتدعيــم القــدرات علــى نحــو مســتدام فــي األجــل 
المعنيــة  الوطنيــة  التنســيق  لهيئــة  هامــة  ومهّمــة  البعيــد 
تدريــب  نهــوج  أن  المرجــح  ومــن  الطبيعيــة.  بالرضاعــة 
المدربين إليجاد مجموعة كبيرة من الخبراء بشــأن مبادرة 
فّعالــة  اســتراتيجية  هــي  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات 
التكلفــة لنشــر معلومــات متعمقــة عــن الخطــوات العشــر. 

الالزمــة  التعليميــة  المــواد  مــن  العديــد  تدريــس  وُيمكــن 
لتوفيــر الرعايــة المناســبة لألمهــات والمواليــد مــن خــالل 
تكــون  وقــد  اإلنترنــت.  عبــر  إلكترونيــة  دراســية  دورات 
هــذه وســيلة فّعالــة ومنخفضــة التكلفــة للتعليــم، كمــا أنهــا 
تســمح للمهنيين الصحيين بالتعّلم بالوتيرة التي يرغبونها 
تحديــث  إلــى  يحتاجــون  عندمــا  المعلومــات  ومراجعــة 
معارفهــم فيمــا بعــد. وتوجــد مــوارد بالفعــل لهــذا الغــرض 
فــي بعــض البلــدان، ومــن الممكــن تبادلهــا. وينبغــي إتاحــة 
وقــت للمهنييــن الصحييــن إذا كان التعّلــم ســيجري مــن 

خــالل مناهــج الدراســة الذاتيــة.  

بيــد أن تدريــس بعــض المهــارات يتطلــب التفاعــل وجهــًا 
لوجــه. وســوف يســتفيد بعــض العامليــن أيضــًا مــن التعّلــم 
وجهــًا لوجــه أو جماعيــًا لمســاعدتهم علــى تنــاول تجربــة 
شــخصية عســيرة مــّروا بهــا بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة 
مــن  فيهــا  يتمكنــوا  لــم  أوضــاع  فــي  عملــوا  لكونهــم  أو 
إلــى األدلــة. وإضافــة  المســتندة  الفّعالــة  توفيــر الرعايــة 
إلــى ذلــك، يتطلــب تقييــم المهــارات المالحظــة المباشــرة. 
ونتيجــة لذلــك، يقتضــي األمــر شــيئًا مــن التعّلــم وجهــًا 

لوجــه والتقييــم المســتند إلــى الكفــاءة. 
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ويتســم دور مديــري المرافــق بأهميــة حاســمة فيمــا يتعلــق 
فــي  ودعمهــا  وتشــجيعها  الطبيعيــة  الرضاعــة  بحمايــة 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد. وقــد 
العقــود  اســتخدام  المســاءلة  لتعزيــز  المفيــد  مــن  يكــون 
نة ألهداف بشــأن الرضاعة  المســتندة إلى األداء المتضمِّ
المستشــفيات  تنفيــذ مبــادرة  الطبيعيــة عمومــًا أو بشــأن 
لــدى  يكــون  أن  ويتعّيــن  للرّضــع خصوصــًا.  الصديقــة 
مديــري المرافــق فهــم كاف للرضاعــة الطبيعيــة والمبــادرة، 
بحيــث يتســنى لهــم توجيــه تنفيــذ المبــادرة واإلشــراف عليــه 

علــى مســتوى المرفــق. 

وقــد يكــون التعليــم االســتباقي لمديــري المرافــق والمديريــن 
الطبييــن، المقتــرن بالمســاعدة التقنيــة حســب االقتضــاء، 
كافيــًا لحفــز التغييــر فــي ممارســات عديــدة. وال يتطلــب 
تنفيــذ أغلــب معاييــر الصداقــة للرّضــع إنفــاق األمــوال )بــل 
قــد يــؤدي بعضهــا إلــى توفيــر األمــوال للمرافــق، وذلــك 
أحيانــًا بعــد اســتثمار ابتدائــي العتمــاد ممارســة جديــدة(، 
فهــم  التغييــر. وإذا  بتحقيــق  قــرارًا واعيــًا  يتطلــب  ولكنــه 
بهــا،  الموصــى  للمعاييــر  المنطقــي  المديــرون األســاس 
وكان بإمكانهــم الحصــول علــى إجابــات عــن أســئلتهم 
والحصــول علــى المســاعدة فــي مواجهــة التحديــات، فقــد 

يكــون ذلــك حافــزًا كافيــًا إلحــداث التغييــر.

3-4  التقدير الخارجي

استخدام نظم التقدير الخارجي من أجل تقييم 
االلتزام بالخطوات العشر بانتظام.

تضطلــع جميــع المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
التوقيــت  الحســنة  الرعايــة  توفيــر  بمســؤولية  والمواليــد 
والمناســبة لألمهات والمواليد بما يتماشــى مع اإلرشــادات 
للجــودة  الوطنيــة  والمعاييــر   )32( للرّضــع  الصديقــة 
أعــاله،  موصــوف  هــو  وكمــا  البّينــات.  إلــى  المســتندة 
يتعّيــن أن تضــع المرافــق آليــات للرصــد الداخلــي مــن 
أجــل ضمــان االلتــزام بمعاييــر الجــودة. بيــد أن التقديــر 
الخارجي يتســم بأهمية حاســمة بالنســبة لضمان الجودة. 
وينبغــي أن يتمثــل الغــرض األولــي للتقديــر الخارجــي فــي 
غيــر  الممارســات  وتصويــب  التقنيــة  المســاعدة  تيســير 
م المساعدة التقنية بالضرورة من جانب  المالئمة. وال ُتقدَّ
المقّدريــن الخارجييــن أنفســهم. ففــي بعــض البلــدان، يقــدم 
د، ويقــوم  المقــّدرون الخارجيــون تقريرهــم إلــى فريــق محــدَّ

هــذا الفريــق بــدوره بتقديــم تعليقاتــه إلــى المرفــق.

مــن  التحقــق  المرفــق  خــارج  مــن  الراصــدون  ويســتطيع 
االمتثــال  وعــدم  الرعايــة  فــي  الثغــرات  وتحديــد  النتائــج 

للمعاييــر بأســرع ممــا يســتطيعه العاملــون داخــل المرفــق. 
مســتمرة  بعمليــة  البلــدان  تحتفــظ  أن  يتعّيــن  وبالتالــي، 
للتقديــر الخارجــي )بمــا يشــمل التقديــر وإعــادة التقديــر( 
مــن أجــل التحقــق مــن االمتثــال للخطــوات العشــر وتوفيــر 
التعليقــات لــكل مرفــق بشــأن المجــاالت التــي تحتــاج إلــى 

التحســين. 

ســائر  فــي  الخارجــي  التقديــر  بإدمــاج عمليــة  ويوصــى 
عمليــات ضمــان الجــودة، مثــل نظــم اإلشــهاد/ االعتمــاد 
التأميــن  التقديــر ألغــراض  نظــم  أو  بالمرافــق  الخاصــة 
تســمية  تعنــي  اإلشــهاد،  نظــم  بعــض  وفــي  الصحــي. 
مــن  معّينــة  جوانــب  أن  للرّضــع  صديقــًا  مــا  مستشــفى 
ضمــان الجــودة ُتعتبــر مســتوفاة ممــا ُيقلــل بالتالــي مــن 
الســريرية  المعاييــر  إدراج  شــأن  ومــن  اإلشــهاد.  تكلفــة 
إجــراءات  فــي  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات  لمبــادرة 
إضفــاء  علــى  يســاعد  أن  بالمرافــق  الخاصــة  اإلشــهاد 
الســمة المؤسســية عليهــا وأن ُيقلــل مــن تكاليــف البرنامــج 
ككل. ويجب مالحظة أن تقدير الخطوات العشر يشمل 
التقديــر الســريري وكذلــك التقديــر اإلداري، وقــد يقتضــي 
التقديــرات  إلدمــاج  اإلضافــي  التدريــب  بعــض  األمــر 
فــي  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات  بمبــادرة  الخاصــة 

القائمــة.  التقديــرات 

وينبغــي أن يشــمل التقديــر الخارجــي اســتعراض الوثائــق 
المتعلقــة بجميــع مؤشــرات الممارســات الســريرية الرئيســية 
ذلــك  فــي  بمــا   ،1 بالتذييــل   1 الجــدول  فــي  المقترحــة 
المؤشــرات الخافــرة. وإذا كانــت البيانــات ُتجمــع بانتظــام 
مــن جانــب المرافــق، فيمكــن لفريــق االســتعراض الخارجي 
اســتعراضها مــن أجــل تقديــر مــدى االمتثــال المســتمر 
التقديــر  يتضمــن  أن  وينبغــي  الســريرية.  للخطــوات 
الخارجــي بعــض عناصــر التحقــق مــن بيانــات الرصــد 
التــي يوفرهــا المرفــق مــن خــالل المقابــالت الشــخصية مــع 
العامليــن والحوامــل واألمهــات، علــى األقــل لفتــرة زمنيــة 
مــا. وُيمكــن تطبيــق عتبــة معّينــة )علــى ســبيل المثــال، 
الهــدف 80٪( لتقريــر مــا إذا كان المرفــق "ينجــح" فــي 

كل خطــوة.

االمتثــال  مؤشــرات  تقديــر  ينبغــي  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
مؤشــرات  باســتخدام  الحاســمة  اإلداريــة  لإلجــراءات 
معياريــة. ويوّفــر الجــدول 2 بالتذييــل 1 قائمــة مقترحــة 
التحقــق  اإلداريــة ووســائل  الممارســات  لهــذه  بمؤشــرات 
منهــا. وتشــمل وســائل التحقــق المالحظــات والمقابــالت 
واســتعراض  الســريريين  العامليــن  مــع  الشــخصية 
هــذه  بعــض  مــن  التحقــق  اليســير  ومــن  الســجالت. 
نــة  المؤشــرات، مثــل أن يكــون لــدى المرفــق سياســة مدوَّ

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf


ة عام 2018 مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع المنقحَّ

32

بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة أو عــرض ملخــص للسياســة 
ظاهــر.  مــكان  فــي 

وينبغــي  بانتظــام؛  الخارجيــة  التقديــرات  إجــراء  وينبغــي 
أن يجــري ذلــك علــى األقــل مــّرة واحــدة كل 5 ســنوات، 
واألفضــل بتواتــر أكبــر مــن هــذا. ويعتمــد عمــق التقديــرات 
الخارجيــة وتواترهــا علــى جــودة الرصــد الداخلــي وتواتــره، 
للمســتويات  إبالغهــا  يجــري  التــي  المعلومــات  وعلــى 

األعلــى. 

وقد يكون من الضروري اختيار عدد أقل من المؤشرات 
الجــودة.  ضمــان  اإلشــهاد/  نظــم  ســائر  فــي  لتعميمهــا 
لبــدء  الخافــرة  المؤشــرات  إدراج  ينبغــي  أدنــى،  وكحــّد 
التغذيــة بالرضاعــة  الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا ومعــّدل 
الطبيعيــة حصــرًا خــالل اإلقامــة فــي المستشــفى فــي مثــل 
هــذه النظــم، وذلــك بالنظــر إلــى أن الرضاعــة الطبيعيــة 
ينبغــي أن تكــون هــي المعيــار فــي كل رعايــة مقدمــة إلــى 

األمهــات والمواليــد. 

وإذا كان إدمــاج التقديــر الخارجــي فــي نظــم أخــرى لتقديــر 
الجــودة ال يكفــي لضمــان االمتثــال لمعاييــر الرضاعــة 
الطبيعيــة، ُيمكــن االضطــالع بتقديــر رأســي قائــم بذاتــه 
الُمدَمــج. ومــن  التقديــر  إلــى،  أو باإلضافــة  مــن،  بــداًل 
الحجــج المؤّيــدة للتقديــر الرأســي أن مــن الممكــن أن تُــدرج 
بيــد  الطبيعيــة.  للرضاعــة  تحديــدًا  أكثــر  مؤشــرات  فيــه 
أن التقديــرات الرأســية ربمــا تكــون أكثــر تكلفــة كمــا أن 
اســتدامتها قــد تكــون أكثــر صعوبــة علــى المــدى الطويــل.

العشــوائي.  التحقــق  اســتخدام  ُيمكــن  ذلــك،  مــن  وبــداًل 
وُيمكــن إلحــدى إدارات وزارة الصحــة، إذا توافــرت لهــا 
وفــي  الخارجــي.  للتقديــر  نظــام  إدارة  الكافيــة،  المــوارد 
بعــض الســياقات، قــد يكــون مــن المناســب إدمــاج هــذا 
النظــام وســط المنظمــات المهنيــة القائمــة أو المنظمــات 
األخيــرة،  الحالــة  وفــي  جيــدًا.  العاملــة  الحكوميــة  غيــر 
غيــر  والمنظمــات  الصحــة  تعمــل وزارة  أن  المهــّم  مــن 

الحكوميــة معــًا مــن أجــل تنفيــذ برنامــج فّعــال. 

3-5  الحوافز والعقوبات

وضع وتنفيذ حوافز لالمتثال للخطوات العشر و/ أو 
عقوبات لعدم االمتثال لها.

تتخــذ مرافــق الرعايــة الصحيــة قــرارات بشــأن سياســاتها 
منهــا  االعتبــارات،  مــن  عــدد  إلــى  اســتنادًا  وإجراءاتهــا 
الوطنيــة  والتوصيــات  العلميــة،  البّينــات  اســتعراض 
والدوليــة، واللوائــح، والتكاليــف، وعــبء الحــاالت، ورضــا 
العمــالء، وتصــّورات الجمهــور. ويتعّيــن علــى البرامــج 
الوطنية أن تنظر في أنسب الحوافز أو العقوبات لحمل 
المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد علــى 
الطبيعيــة  الرضاعــة  لحمايــة  الالزمــة  التغييــرات  إجــراء 
حوافــز  تكــون  وقــد  كامــل.  بشــكل  ودعمهــا  وتشــجيعها 
التغييــر فــي مرافــق القطاعيــن العــام والخــاص مختلفــة. 
ويتضمــن الجــدول 1 عــّدة خيــارات بشــأن حفــز االمتثــال 
لمعاييــر مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع، ُيتوقَّــع 
مــن البلــدان أن تعتمدهــا كمعاييــر وطنيــة، كمــا يتضمــن 

أهــم الفوائــد واالعتبــارات المتعلقــة بــكل منهــا. 
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الجدول 1: خيارات حفز االمتثال لمعايير مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع

نوع البلدان التي يكون هذا 
الخيار هو األنسب لها التحديات الفوائد الوصف

البلدان التي تطبق أصاًل 
التمويل المستند إلى األداء 

بشأن تدخالت أخرى ذات صلة

يتعّين رصد االمتثال خارجيًا

خيار مكّلف إذا كان يتعّين دفع 
مبالغ إضافية من أجل استيفاء 

المعايير

استيفاء المعايير يعود بفائدة 
مالية على المرفق

التمويل المستند إلى األداء

البلدان التي تستخدم أصاًل 
عقود األداء

يتطلب مؤشرات تساعد على 
ضمان استدامة الممارسات 

المناسبة في المرافق )ال مجرد 
د( تحقيق هدف محدَّ

المساءلة واضحة  اإلدراج في عقود األداء

البلدان التي يوجد بها برنامج 
ناجح لتسمية المرافق في إطار 

مبادرة المستشفيات الصديقة 
للرّضع 

يتعّين رصد االمتثال خارجيًا 

ينظر إليه المديرون الوطنيون 
ومديرو المرافق والعاملون فيها 

باعتباره نقطة النهاية

يتعّين تعريف الجمهور بمعنى 
التسمية

ال يكون مفيدًا إالَّ إذا كان 
محدودًا زمنيًا وُيلغى عندما 

يتعّثر االمتثال

يتعارض مع مبدأ أن الرضاعة 
الطبيعية هي المعيار؛ ويسمح 
باعتبار عدم االمتثال للمعايير 

"رعاية عادية"

التنويه بجهود العاملين

حفز العاملين

من شأن استيفاء المعايير 
ن من صورة المرفق  أن ُيحسِّ

ويؤدي إلى زيادة عدد العمالء 
وبالتالي زيادة دخله

التنويه العلني باالمتياز/ 
المكافأة/ التسمية 

البلدان التي يكون الرأي العام 
فيها دافعًا مهمًا لتقديم الرعاية 

الصحية 

االعتماد على اإلبالغ الذاتي قد 
يشوبه االنحياز )ولو أن التحقق 
ن من  العشوائي ُيمكن أن ُيحسِّ

جودته(

يقتضي أن يفهم الجمهور ما 
هي الممارسات والحصائل 

الجيدة

قد ال يتطلب إجراء تقديرات 
خارجية بتواتر معّين 

اإلبالغ العلني عن مؤشرات 
الجودة والحصائل
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المالــي  الربــط  فــي  القويــة  الحوافــز  أحــد  َيتمثَّــل  وقــد 
الخدمــات  توّفــر  التــي  للمرافــق  المقدمــة  للمدفوعــات 
لألمهــات والمواليــد بعمليــة تقديــر خارجــي فــي البلــدان 
التــي ُيضطلــع فيهــا بهــذه الممارســة. فعلــى ســبيل المثــال، 
ُيمكــن أن يكــون معــّدل اســترداد التكاليــف عــن كل والدة 
بالنســبة للمرافــق التــي يشــوبها مزيــد مــن جوانــب القصــور 
فــي الممارســات أكثــر انخفاضــًا مقارنــًة بالمرافــق التــي 
تمتثــل تمامــًا للمعاييــر. ويــزداد اســتخدام نمــوذج "التمويــل 
المســتند إلــى األداء" أو "الدفــع مقابــل األداء" هــذا لدفــع 
تكلفــة الرعايــة الصحيــة مــن أجــل حفــز الجــودة والفّعاليــة 
)87(. وخلص اســتعراض 12 دراســة حالة بشــأن الدفع 
الدفــع  أن  إلــى  بلــدان،   10 فــي  جــرت  األداء،  مقابــل 
ــم يــؤد إلــى تحســينات باهــرة فــي األداء  مقابــل األداء: "ل
البرامــج اســهمت  بيــد أن أغلــب  البرامــج.  فــي أي مــن 
بالفعــل فــي زيــادة التركيــز علــى أهــداف النظــم الصحيــة 
وتحســين إنتــاج المعلومــات واســتخدامها وزيــادة المســاءلة 
وفــي بعــض الحــاالت إقامــة حــوار مثمــر بيــن العمــالء 
ومقدمــي الخدمــات فــي المجــال الصحــي. وُيمكــن أيضــًا 
النظــر إلــى ذلــك باعتبــاره تصريفــًا لشــؤون قطــاع الصحــة 
بمزيــد مــن الفّعاليــة وشــراء الخدمــات الصحيــة علــى نحــو 

أكثــر اســتراتيجية" )88(.  

وبــداًل مــن ذلــك، ُيمكــن لألطــراف الثالثــة الدافعة للتكاليف 
أو شــركات التأميــن أن تولــي األفضليــة للمرافــق األفضــل 

امتثــااًل للمعاييــر الوطنية. 

تتضمــن  التــي  األداء  عقــود  البلــدان  بعــض  وتســتخدم 
أهدافــًا معّينــة يتعّيــن تحقيقهــا بالنســبة لمديــري الخدمــات 
العامــة و/ أو العامليــن فيهــا. وقــد يكــون مــن المفيــد إدراج 
مؤشــر أو مؤشــرين بشــأن حمايــة الرضاعــة الطبيعيــة 
وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 

لألمهــات والمواليــد فــي هــذه العقــود.

وُيمكــن أيضــًا اســتخدام التنويــه العلنــي باالمتيــاز كحافــز 
على تحسين جودة الرعاية. فقد تزداد شهرة المستشفيات 
إذا حصلــت علــى جوائــز معّينــة بشــأن االمتيــاز، حســبما 

يقرره تقدير خارجي. وقد يؤدي التنويه العلني باالمتياز 
ثــة إلــى حفــز  بســبب االمتثــال للخطــوات العشــر المحدَّ
للرّضــع.  الصديقــة  بالمعاييــر  االلتــزام  علــى  المرافــق 
وجــود  المهــّم  مــن  الحفــز،  مــن  النــوع  لهــذا  وبالنســبة 
نظــم داخليــة وخارجيــة لضمــان الجــودة مــن أجــل إدامــة 
الخدمــات الجيــدة متــى جــرى بلــوغ المســتوى المرغــوب. 
ويقتضــي األمــر أن يضطلــع بتصميمهــا ســلطات وطنيــة 
)هيئــة التنســيق الوطنيــة(، لكــي يكــون وجودهــا ممكنــًا فــي 

حــدود المــوارد الماليــة والبشــرية المتاحــة.  

التقليــدي  النمــوذج الصديــق للرّضــع  وقــد جــرى تنظيــم 
إلــى حــّد بعيــد حــول تســمية مرافــق صديقــة للرّضــع. وفــي 
حيــن أن هــذه التســمية هــي خيــار متــاح للبلــدان لتشــجيع 
لألمهــات  الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق  فــي  التغييــر 
والمواليــد، فهــي ليســت ســوى خيــار واحــد مــن بيــن عــدد 

مــن الخيــارات المفيــدة التــي ُيمكــن النظــر فيهــا. 

واإلبــالغ العلنــي عــن مؤشــرات الجــودة والحصائــل هــو 
الخدمــات  توّفــر  التــي  المرافــق  لمســاءلة  أخــرى  طريقــة 
لألمهــات والمواليــد بشــأن جــودة مــا تقدمــه مــن رعايــة 
ــح أن نشــر قائمــة بجميــع  وحفــز التحســينات. فمــن المرجَّ
فــي  الخدمــات لألمهــات والمواليــد  توّفــر  التــي  المرافــق 
البلــد، جنبــًا إلــى جنــب مــع معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة 
ع  الحصريــة فيهــا لــدى الخــروج مــن المرفــق، ســوف يشــجِّ
المرافــق صاحبــة أقــل المعــّدالت علــى إجــراء التحســينات. 
وبالمثــل، مــن شــأن اإلبــالغ عــن معــّدالت التالمــس بيــن 
بشــرتّي األم ورضيعهــا أن ُيبــرز أهميــة هــذه الممارســة 
ويدعــو آحــاد المرافــق إلــى اللحــاق بباقــي الركــب. وُيمكــن 
أيضــًا لمجموعــات المســتهلكين أو المرضــى أو العمــالء 

االضطــالع بــدور فــي عمليــة المســاءلة هــذه. 

المناســبة  الحوافــز  أفضــل  البلــدان  تقــرر  أن  ويتعّيــن 
لســياقها. فبعــض الحوافــز يتطلــب إرادة سياســية أقــوى 
ولكنــه يتســم بآثــار طويلــة األجــل. والبعــض اآلخــر قــد 
يكــون أيســر تطبيقــًا مــن الناحيــة السياســية ولكنــه يتطلــب 

التزامــًا ومــوارد مســتمرين.
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3-6  المساعدة التقنية للمرافق 

توفير المساعدة التقنية للمرافق التي تجري 
تغييرات من أجل اعتماد الخطوات العشر.

ســوف تحتــاج المرافــق إلــى مســاعدة خارجيــة مــن أجــل 
اعتمــاد الخطــوات العشــر كمعيــار للرعايــة، وذلــك مــن 
جانــب خبــراء اضطلعــوا بــإدارة عمليــة التغييــر فــي مرافــق 
أخــرى أو يفهمــون تعقيــدات كل خطــوة بتفصيــل شــديد. 
ومــن المرجــح أن توفيــر المســاعدة التقنيــة للمرافــق علــى 
قــد  وبالتالــي  للمــوارد  االســتهالك  كثيــف  فــردي  أســاس 
يســتغرق األمر ســنوات للوصول إلى جميع مرافق البلد. 
وينطبــق ذلــك بشــأن مرافــق القطاعيــن العــام والخــاص 

علــى الســواء. 

مــن  فريقــًا  ث  وُتحــدِّ تدعــم  أو  ُتِعــّد  أن  للبلــدان  وينبغــي 
المهنيين المدربين لتوفير المســاعدة التقنية للمرافق التي 
دة  تضطلــع بعمليــات التغييــر. ويتعّيــن ضمــان مــوارد محــدَّ
والتــزام زمنــي مــن جانــب المهنييــن المدربيــن ومنظماتهــم 

)حســب االقتضــاء(.

وقــد يكــون العمــل مــع مجموعــات مــن المرافــق لكــي يدعــم 
بعضهــا بعضــًا فــي عمليــة التغييــر مفيــدًا جــدًا. وقــد وضع 
معهــد تحســين الرعايــة الصحيــة عمليــًة لتحســين النوعيــة 
المرافــق  مــن  مجموعــات  أو  "التعاونيــات"،  خــالل  مــن 
المتشــابهة التــي تضطلــع بتغييــر السياســات والممارســات 
 .)89( المتبــادل  والدعــم  الجماعــي  التعّلــم  خــالل  مــن 
وُيمكــن تكويــن المجموعــات علــى أســاس جغرافــي )علــى 
ســبيل المثــال، المجموعــات علــى مســتوى المقاطعــات( 
المرافــق  جميــع  المثــال،  ســبيل  )علــى  بيروقراطــي  أو 
الحربيــة معــًا( أو أي تجميــع مناســب آخــر. وفــي بعــض 
البلــدان، يحــق لنظــم المستشــفيات التــي تمتلــك وُتشــّغل 
سلســلة مــن المرافــق أن تقــرر سياســات عــّدة مستشــفيات 
فــي آن معــًا. وتوّفــر هــذه النظــم فرصــًة لتغييــر مرافــق 
عديــدة فــي الوقــت نفســه مــن خــالل نهــج أكثــر بســاطة.

ــدة، قــد يقتضــي األمــر توفيــر  وحيثمــا تكــون المــوارد مقيَّ
المســاعدة التقنيــة تدريجيــًا مــع مــرور الزمــن، علــى أن 
تكــون هنــاك خطــة واضحــة لتحقيــق التغطيــة الوطنيــة 
دة مــن الزمــن. وُيمكــن النظــر فــي مجموعــة  فــي فتــرة محــدَّ
د المرافــق التــي  متنّوعــة مــن االســتراتيجيات التــي ُتحــدِّ

ينبغــي اســتهدافها فــي البدايــة:

مثــل 	  االســتراتيجي،  الجغرافــي  التركيــز  شــأن  مــن 
البــدء بمرفــق واحــد فــي كل مقاطعــة، أن يضمــن 
أن جميــع المرافــق فــي البلــد تقــع علــى مقربــة مــن 
مرفــق ُيمكــن اعتبــاره نموذجــًا ُيحتــذى بشــأن تنفيــذ 

بهــا. الموصــى  والممارســات  السياســات 

ُيمكــن أن يــؤدي التركيــز فــي البدايــة علــى المرافــق 	 
األكثــر احتمــااًل لالمتثــال للتوصيــات )علــى ســبيل 
"صديقــة  تســميتها  ســبق  التــي  المرافــق  المثــال، 
علــى  تاريخهــا  ينطــوي  التــي  المرافــق  أو  للرّضــع" 
تحقيــق  إلــى  الجــودة(  تحســين  بشــأن  نجاحــات 
انتصــارات مبكــرة وإثبــات جــدوى التوصيــات لســائر 

المرافــق.

ــل المرافــق الكبيــرة هدفــًا مبكــرًا مهمــًا أيضــًا ألن 	  ُتمثِّ
صحــة عــدد كبيــر مــن األمهــات والرّضــع ُيمكــن أن 
فــي مــكان واحــد  تتحســن نتيجــة لتغييــرات تحــدث 
الكبيــرة  المرافــق  ُتســتخَدم  مــا  كثيــرًا  كذلــك،  فقــط. 
فــإن  وبالتالــي  األصغــر،  للمرافــق  مقارنــة  كنقطــة 
تحقيــق الممارســات المثلــى فــي هــذه المرافــق يســاعد 

علــى توســيع نطــاق التدخــالت.

قــد يكــون اســتهداف المستشــفيات التعليميــة فعــااًل 	 
المهنييــن  أن  ضمــان  فــي  خــاص  نحــو  علــى 
الصحييــن الجــدد متمرســون جيــدًا بالخطــوات العشــر 

البلــد. المرافــق عبــر  فــي  قبــل تعيينهــم 
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3-7  الرصد الوطني

رصد االمتثال للمبادرة.

تمامــًا كمــا تحتــاج آحــاد المرافــق إلــى رصــد أنشــطتها 
المتعلقة بحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها، 
وكذلك بالنســبة لســلوكيات تغذية الرّضع، تحتاج البلدان 
إلــى رصــد أنشــطتها وحصائــل الرضاعــة الطبيعيــة لديهــا 
علــى المســتوى الوطنــي )وعلــى المســتوى دون الوطنــي 
بالتذييــل 1  الجــدول 3  فــي  وتــرد  االقتضــاء(.  حســب 
الطبيعيــة  الرضاعــة  لحصائــل  الرئيســية  المؤشــرات 
والممارســات الســريرية وأنشــطة البرنامــج المعنــي بمبــادرة 
رصدهــا  ينبغــي  التــي  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات 

علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي.

التغذيــة  لرصــد  عالميــًا  إطــارًا  المنظمــة  وضعــت  وقــد 
اعتمدته جمعية الصحة العالمية في عام 2015 )37، 
38(. وأوصــت الجمعيــة جميــع البلــدان باإلبــالغ بشــأن 
المؤشــرات الــواردة فــي اإلطــار. ويتســم مؤشــران منهــم 
بأهميــة خاصــة بالنســبة لمبــادرة المستشــفيات الصديقــة 
الطبيعيــة  الرضاعــة  انتشــار  معــّدل  وهمــا:  للرّضــع، 
الحصريــة فــي صفــوف الرّضــع الذيــن بلغــوا 6 أشــهر مــن 
العمــر أو أقــل والنســبة المئويــة للــوالدات التــي تجــري فــي 

مرافــق صديقــة للرّضــع.

وقــد ُعــرِّف المؤشــر األخيــر بأنــه النســبة المئويــة للرّضــع 
المولوديــن خــالل ســنة تقويميــة فــي مرافــق تســّمى حاليــًا 
"صديقــة للرّضــع". وبالنســبة للبلــدان التــي تختــار عــدم 
األخــذ ببرنامــج "تســمية"، ســوف يتطلــب األمــر مؤشــرًا 
بديــاًل للتعبيــر عــن النســبة المئويــة للرّضــع المولوديــن 
مــع  تتــواءم  يتلقــون رعايــة  الذيــن  تقويميــة  ســنة  خــالل 
الخطوات العشر. وُيمكن حساب ذلك من عدد الوالدات 
التــي تجــري فــي مرافــق تمتثــل لمعاييــر تقديــر وطنيــة أو 
مــن التقاريــر المســتمدة مــن األمهــات عــن تجاربهــن عقــب 
الــوالدة. وباإلضافــة إلــى إبــالغ المنظمــة، توصــى البلــدان 
باإلبــالغ عــن التقــدم بشــأن تغطيــة مبــادرة المستشــفيات 
الصديقــة للرّضــع فــي التقاريــر المقدمــة إلــى لجنــة الحــق 
فــي الغــذاء ولجنــة حقــوق الطفــل وحركــة تعزيــز التغذيــة.

وُيمكــن للبلــدان اســتخدام مصــادر بيانــات متنّوعــة لتقديــر 
مــدى االلتــزام بالخطــوات العشــر:

مثــل 	  األســرية،  االســتقصاءات  اســتخدام  ُيمكــن 
االستقصاءات الديمغرافية والصحية، لتقدير النسبة 
المئوية لألمهات التي تمتثل تجاربهن بشــأن الوالدة 
االســتقصاء  ويتضمــن  بهــا.  الموصــى  للمعاييــر 
عــن  أســئلة  بالفعــل   )90( والصحــي  الديمغرافــي 
بــدء الرضاعــة الطبيعيــة مبكــرًا والرضاعــة الطبيعيــة 
الحصريــة أثنــاء البقــاء فــي المرفــق والتالمــس بيــن 
بشــرتّي األم والرضيــع. وُتجــرى اســتقصاءات رضــا 
المرفــق  مــن  الخــروج  اســتقصاءات  أو  العمــالء 
بطريقــة روتينيــة فــي بلــدان عديــدة وُيمكــن أيضــًا أن 
توّفــر فرصــة لجمــع البيانــات الوطنيــة عــن جوانــب 

مختــارة مــن رعايــة األمهــات. 

حيثمــا ُتبِلــغ المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 	 
إدارة  لنظــم  روتينيــة  بطريقــة  البيانــات  والمواليــد 
المعلومــات الصحيــة، ُيمكــن إبــالغ البيانــات التــي 
ُتجَمــع علــى مســتوى المرفــق لقاعــدة بيانــات المنطقــة 
أو المقاطعــة أو لقاعــدة البيانــات الوطنيــة. وُيمكــن 
اســتخدام هذه التقارير لتوثيق النســبة المئوية العامة 
للرّضــع المتلقيــن للرعايــة الموصــى بهــا، أو النســبة 
المئويــة للمرافــق التــي تبلــغ عتبــة معّينــة للممارســات 

المقبولــة.

وضــع بعــض البلــدان آليــات لالســتقصاء المســتمر 	 
ُتبِلــغ معلومــات رئيســية مســتمدة مــن المرافــق عــن 
مــدى امتثالهــا للخطــوات العشــر. وقــد تكــون التقاريــر 
إلــى  أو  الفعليــة  الســريرية  الســجالت  إلــى  مســتندة 
أو  المرفــق  فــي  المعتــادة  الممارســات  مالحظــة 
سياســاته. وفــي حيــن أن مثــل هــذه االســتقصاءات 
قــد تكــون معّرضــة للتحّيــز فــي اإلبــالغ، فإنهــا قــد 
تكــون مفيــدة فــي توثيــق االتجاهــات واســتبانة نقــاط 
تكــون  أن  االســتقصاءات  لهــذه  وُيمكــن  الضعــف. 
مســتندة إلــى عّينــة عشــوائية مــن المرافــق أو إلــى 

تقييــم كامــل لجميــع مرافــق البلــد.

https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation-2018-appendix-ar.pdf
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3-8  االتصاالت والدعوة 

الدعوة للمبادرة في صفوف فئات معنية.

ســيتعين علــى هيئــة التنســيق الوطنيــة إجــراء اتصــاالت 
وبــذل جهــود دعوّيــة مــن أجــل ضمــان التنفيــذ المســتدام 
للمبــادرة. وينبغــي لخطــة االتصــاالت أن تشــمل العناصــر 

الــواردة أدنــاه.

1-      تحديد الفئات الرئيسية المستهدفة
علــى 	  الحكوميــة  وغيــر  )الحكوميــة  المرافــق  قــادة 

الســواء(، مثل مديري المستشــفيات أو مديري أقســام 
الــوالدة، هــم صّنــاع قــرار مهّمــون فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 

الخطــوات العشــر.

وأطبــاء 	  والقابــالت  للممرضــات  المهنيــة  الرابطــات 
األطفــال وأطبــاء التوليــد واختصاصيــو طــب المواليــد 
مباشــرًة  يتأثــرون  الغذائيــة  النظــم  واختصاصيــو 
الرضاعــة  معاييــر  علــى  تطــرأ  التــي  بالتغييــرات 
الطبيعيــة، وبالتالــي ينبغــي أن يكونــوا هدفــًا رئيســيًا 
لالتصــاالت والدعــوة. وُيمكــن لرابطــات المستشــفيات 
أن تكــون حليفــًا قويــًا فــي الدعــوة إلــى إجــراء تغييــرات 

فــي النظــم. 

المشــّرعون والممّولــون )بمــا فــي ذلــك وزارات الماليــة 	 
والمانحــون( يمثلــون فئــة مهّمــة ويتعّيــن أن تســتمر 
الرضاعــة  وببرامــج  بالمبــادرة،  علمــًا  إحاطتهــم 
الطبيعيــة علــى نحــو أعــّم، مــن أجــل ضمــان مواصلة 
التزامهــم بالبرامــج المعنيــة بالمبــادرة واســتثمارهم فيهــا. 

الحوامــل وأَســرهن وســائر أعضــاء المجتمــع المحلــي 	 
فئــة محوريــة لزيــادة الطلــب علــى تحســين حمايــة 
الرضاعــة الطبيعيــة وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق 

التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد. 

ينبغــي لــكل بلــد تعريــف الفئــات اإلضافيــة المهّمــة 	 
بالنســبة لبرامــج الرضاعــة الطبيعيــة والمبــادرة. 

2-      استبانة المعارف والمواقف الراهنة
المســتهدفة  الفئــات  تعرفــه  الــذي  مــا  فهــم  المهــّم  مــن 
أصــاًل عــن الرضاعــة الطبيعيــة والمبــادرة قبــل تصميــم 
البحــوث  د  وســُتحدِّ باالتصــاالت.  الخاصــة  التدخــالت 
التــي تتنــاول فئــة مســتهدفة مــا، الفــرص الرئيســية التــي 
فــورًا،  اإلجــراءات  اتخــاذ  الفاعلــة  للجهــات  فيهــا  ُيمكــن 
وكذلــك المجــاالت المنطويــة علــى تحديــات التــي يحتــاج 
األمــر فيهــا إلــى تغييــر التصــّورات أو ســّد ثغــرات فــي 

المعلومــات. 

3-      وضع/ تكييف الرسائل الرئيسية
فئــة مســتهدفة  لــكل  الرســائل مناســبة  تكــون  يتعّيــن أن 
وكذلــك  ومواقفهــا،  معارفهــا  أســاس  علــى  وموضوعــة 
دورهــا المتوقــع فــي دعــم المبــادرة و/ أو تنفيذهــا. ويــرد 
فــي المرجــع )91( مثــال لمجموعــة مــن الرســائل بشــأن 
أهمية الرضاعة الطبيعية. وقد يكون من المهّم، بالنسبة 
لبعض الفئات المستهدفة، التعبير عن الخطوات العشر 
بلغــة بســيطة )يتضمــن الملحــق 2 مثــااًل لكيفيــة عمــل 
ذلــك(. وتتمثــل رســالة أساســية فــي إبــراز أهميــة تنفيــذ 
الخطــوات العشــر لتحقيــق أفضــل الحصائــل الصحيــة. 
ومــن المهــّم التأكيــد علــى ضــرورة توســيع نطــاق المبــادرة 
لتشــمل جميــع المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 

ــدان التــي لــم تحقــق ذلــك بعــد.  والمواليــد فــي البل

4-      تحديد قنوات االتصال الرئيسية 
يتعّيــن الوصــول إلــى كل فئــة مســتهدفة مــن خــالل القنــاة 
وبالنســبة  عليهــا.  االعتمــاد  يفضلــون  التــي  )القنــوات( 
المفيــد  مــن  يكــون  قــد  النــاس،  عامــة  مــع  للتواصــل 
اســتخدام وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتماعــي 
تكــون  وقــد  الشــخصي.  االتصــال  قنــوات  الســتكمال 
مشــاركة منظمــات المســتهلكين والنســاء، حيثمــا توجــد، 
و/ أو العمــل مــع قــادة المجتمــع المحلــي، قنــوات مهّمــة 
للدعــوة فــي صفــوف المشــّرعين. ويقتضــي األمــر إجــراء 
عــروض منتظمــة فــي اجتماعــات ومؤتمــرات الرابطــات 
المهنيــة مــن أجــل االحتفــاظ بدعــم المهنييــن الصحييــن 
المســتمر. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــًا توجيــه الرســائل 
البريــد  مــن خــالل  المرافــق  قــادة  إلــى  الهــدف  دة  المحــدَّ
المباشــر أو خــالل االجتماعــات المخططــة )اإلقليميــة(. 
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3-9  التمويل

تحديد موارد كافية وتخصيصها لضمان التمويل 
المستمر للمبادرة.

الطبيعيــة  الرضاعــة  لحمايــة  التمويــل  يأتــي  أن  ينبغــي 
وتشــجيعها ودعمهــا فــي المرافــق التــي توّفــر الخدمــات 
المقــام  فــي  الحكوميــة  المــوارد  مــن  والمواليــد  لألمهــات 
ويقتضــي  ســنوات.  عــّدة  بإدامتــه  االلتــزام  مــع  األول، 
األمــر إدراج األنشــطة فــي عمليــات الميزنــة الحكوميــة 
العاديــة لكــي ُيمكــن تمويلهــا بطريقــة مســتدامة. ويتعّيــن 
واألنشــطة  االســتراتيجيات  أن  الحكومــات  تضمــن  أن 
نحــو  علــى  تمويلهــا  للحكومــة  تتيــح  بطريقــة  مصمَّمــة 
مســتدام، إمــا فــي األجــل القريــب أو المتوســط. وتشــمل 
المقترحــة  التكلفــة  والفّعالــة  التكلفــة  المنخفضــة   النهــوج 

ما يلي:

االســتثمار فــي تحديــث وتعزيــز التغطيــة بالرضاعــة 	 
الطبيعيــة والمهــارات الالزمــة للخطــوات العشــر فــي 
المناهــج الدراســية الســابقة للخدمــة لجميــع المهنييــن 
المعنييــن )الممرضــات والقابــالت وأطبــاء األطفــال 
المواليــد  طــب  واختصاصيــي  التوليــد  وأطبــاء 
ذلــك(؛  إلــى  ومــا  الغذائيــة،  الُنظــم  واختصاصــي 
ومــع مــرور الزمــن ســوف يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض 

الحاجــة إلــى التدريــب أثنــاء الخدمــة؛ 

تحديــد 	  مطلوبــًا،  الخدمــة  أثنــاء  التدريــب  كان  إذا 
الخيــارات التــي تقتضــي وقتــًا أقــل )بمــا فــي ذلك وقت 
الســفر( مــن المدربيــن، والخيــارات المرنــة بالنســبة 
للســاعات التــي ُيمكــن إجــراؤه فيهــا )قــد يشــمل ذلــك 
التدريــب اإللكترونــي أو عــن طريــق اإلنترنــت(، مــع 
ضمــان الجــودة وبنــاء المهــارات فــي الوقــت نفســه؛

النظــم 	  فــي  بالمبــادرة  صلــة  ذات  مؤشــرات  إدراج 
وضمــان  والرصــد  المستشــفيات  لترخيــص  القائمــة 

واإلشــهاد.  الجــودة 

الخدمــات  توّفــر  التــي  للمرافــق  ُيمكــن  أمكــن،  وحيثمــا 
لألمهات والمواليد نفســها تحّمل تكاليف إجراء التقديرات 
الخارجيــة المعنيــة بمعاييــر المبــادرة. بيــد أن مــن المهــّم 
أالَّ ُتشــكِّل هذه التكاليف عائقًا أمام المشــاركة في عملية 

التقديــر. 

وفــي حيــن أن المبــادرة ينبغــي أن تكــون مــن مســؤوليات 
الحكومــة، قــد يقتضــي األمــر مموليــن إضافييــن إذا كانــت 
بســبب  المبــادرة  الوطنيــة غيــر كافيــة إلدامــة  الميزانيــة 
تكــون  فقــد  المــوارد.  كفايــة  أو عــدم  تنافــس األولويــات 
المانحــة  الجهــات  مثــل  الخارجيــة،  التمويــل  مصــادر 
الدوليــة أو المؤسســات أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
أو  بالمبــادرة  متعلقــة  معّينــة  لتدخــالت  إمــا  ضروريــة 
ينبغــي  أنــه  بيــد  الجاريــة.  التشــغيلية  التكاليــف  لتغطيــة 
بــذل جهــود منســقة للتحــول إلــى التمويــل الحكومــي قــدر 
اإلمــكان بالنظــر إلــى أن التمويــل الخارجــي غيــر مســتدام 
فــي العــادة. وال يجــوز أن يكــون لمصــادر تمويــل المبــادرة 
مصالــح متضاربــة مــع الرضاعــة الطبيعيــة، وال ينبغــي 
قبولهــا أبــدًا مــن شــركات تســّوق أغذيــة الرّضــع وصغــار 

األطفــال أو زجاجــات التغذيــة والحلمــات.
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مــن الواضــح أن المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات 
ــل ســوى نقطــة دخــول واحــدة مــن بيــن  والمواليــد ال ُتمثِّ
الطبيعيــة  الرضاعــة  لحمايــة  عديــدة  دخــول  نقــاط 
مــن  العديــد  إلــى  يحتــاج  فاألمــر  ودعمهــا.  وتشــجيعها 
التدخــالت األخــرى بشــأن الرعايــة أثنــاء الحمــل والرعايــة 
بعــد الــوالدة، والمجتمعــات المحليــة وأماكــن العمــل. ومــن 
علــى  يعملــون  مــن  عمــل  يتكامــل  أن  بمــكان  األهميــة 
توّفــر  التــي  المرافــق  فــي  والبرامــج  السياســات  تحســين 
فــي  العامليــن  مــع عمــل  والمواليــد  لألمهــات  الخدمــات 

أخــرى. مجــاالت 

فعــادًة، يتســم تعليــم المهنييــن الصحييــن بشــأن الرضاعــة 
الطبيعيــة بالضعــف، ويحتــاج األمــر إلــى تعزيــزه. وعلــى 
معاييــر  علــى  التدريــب  إدراج  األمــر  ســيقتضي  ذلــك، 
تعليــم  فــي  للرّضــع  الصديقــة  المستشــفيات  مبــادرة 
للخدمــة  الســابق  نطاقــًا  األوســع  الصحييــن  المهنييــن 
نموذجــي  فصــل  ويوّفــر  الطبيعيــة.  الرضاعــة  بشــأن 
فــي كتــاب دراســي لطلبــة الطــب والمهنييــن الطبييــن 
المســاعدين الصــادر عــن المنظمــة معلومــات معياريــة 
تتحمــل  )85(. وعمومــًا، ال  الطبيعيــة  الرضاعــة  عــن 
مقــرر  وضــع  مســؤولية  المبــادرة  شــؤون  تنســيق  هيئــة 
دراســي لكليــة الطــب بشــأن الرضاعــة الطبيعيــة، بيــد أن 
مــن المرجــح أن الهيئــة ســتكون مســؤولة عــن اإلســهام 
بمعلومــات عــن معاييــر المبــادرة فــي ســبيل وضــع مثــل 

الدراســي.  المقــرر  هــذا 

وبالمثل، في حين أن هيئة تنسيق شؤون المبادرة ليست 
مســؤولة عــن تحســين إســداء المشــورة بشــأن الرضاعــة 
الطبيعيــة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة وعيــادات رعايــة 
الحوامــل، يتعّيــن عليهــا أن تضمــن أن المعاييــر الوطنيــة 
د األمهــات بمعلومــات كافيــة  للرعايــة أثنــاء الحمــل تــزوِّ
الــذي  المرفــق  قبــل دخولهــن  الطبيعيــة  الرضاعــة  عــن 

يوّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد. 

مــع  بالمبــادرة  المعنــي  البرنامــج  يعمــل  أن  ويتعّيــن 
البرامــج والمبــادرات القائمــة مــن أجــل ضمــان أنــه يوجــد 
فــي  الطبيعيــة  الرضاعــة  دعــم  هيــاكل  مــن  يكفــي  مــا 

المجتمــع المحلــي التــي ُيمكــن إلحــاق األمهــات بهــا عقــب 
خروجهــن مــن المرافــق، بالرغــم مــن أن البرنامــج نفســه 
ال يقــدم خدمــات فــي المجتمــع المحلــي. ويتســم الدعــم 
المجتمعــي المحّســن للرضاعــة الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك 
وشــبكات  الجــودة  المحّســنة  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
النظــراء القويــة، بأهميــة حاســمة لضمــان قــدرة األمهــات 

الطبيعــي. اإلرضــاع  علــى 
 

د بيريــز- إســكاميال )2016( الدعــم المجتمعــي  وقــد حــدَّ
الرضاعــة  إدامــة  ســبيل  فــي  حاســمة  خطــوة  بأعتبــاره 
الطبيعيــة ألكثــر مــن األســابيع القليلــة األولــى مــن الحيــاة 
زيــادة  تســتهدف  التــي  التدخــالت  أن  وَتبّيــن   .)42(
معــّدالت الرضاعــة الطبيعيــة تكــون أشــّد فاعليــة بكثيــر 
عندمــا ُتدَمــج التدخــالت المعنيــة بالخدمــات الصحيــة مــع 

.)92( المجتمعيــة  التدخــالت 

وقد استبانت المبادرة الجماعية العالمية بشأن الرضاعة 
الطبيعيــة )93( التــي تأخــذ زمــام القيــادة فيهــا المنظمــة 
واليونيســيف ارتباطــًا بيــن المرافــق الصحيــة والمجتمعــات 
ع الشــبكات المجتمعيــة التــي تحمــي  المحليــة، وهــي تشــجِّ
الرضاعة الطبيعية وتشــّجعها وتدعمها كأولوية رئيســية. 
ع قيــام  وينبغــي لهيئــة تنســيق شــؤون المبــادرة أن تشــجِّ
دة مــن الدعــم المجتمعــي للرضاعــة الطبيعيــة  أنــواع متعــدِّ
مــن خــالل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والعامليــن 
وعيــادات  المنزلييــن  والزائريــن  المجتمعييــن  الصحييــن 
والخبــراء  القابــالت  والممرضــات/  الطبيعيــة  الرضاعــة 
االستشــاريين فــي مجــال اإلرضــاع والمرشــدين النظــراء 

ومجموعــات دعــم األمهــات لألمهــات.

ويتسم الدعم المجتمعي المحّسن للرضاعة 
الطبيعية، بما في ذلك الرعاية الصحية األولية 
المحّسنة الجودة وشبكات النظراء القوية، بأهمية 
حاسمة لضمان قدرة األمهات على اإلرضاع 

الطبيعي. 

4-   تنســيق مبــادرة المستشــفيات الصديقــة للرّضــع مــع ســائر مبــادرات دعــم 
الرضاعــة الطبيعيــة خــارج المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد 
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5-   التحّول إلى تنفيذ مبادرة المستشفيات الصديقة للرّضع 

تصــف إرشــادات تنفيــذ المبــادرة هــذه تغّيــرات جوهريــة 
م عــددًا مــن االســتراتيجيات  فــي الخطــوات العشــر وُتقــدِّ
الجديــدة بشــأن اإلجــراءات الوطنيــة والتنفيــذ فــي المرافــق. 
تقــرر  أن  البلــدان  علــى  ســيتعين  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
كيفيــة تحويــل األنشــطة الراهنــة المتعلقــة بالمبــادرة فــي 

ضــوء هــذه التغييــرات. 

5-1  البلدان التي يوجد بها برنامج 
وطني يعمل جيدًا لتسمية المستشفيات 

"الصديقة للرّضع"

عــن  المبــادرة  هــذه  ثــة  المحدَّ التنفيــذ  إرشــادات  ُتبِعــد 
المرفــق  تســمية  علــى  ُيرّكــز  الــذي  التقليــدي  النمــوذج 
كحصيلــة رئيســية ودافــع رئيســي إلجــراء التغييــرات فــي 
الممارســات. وال ينبغــي للبلــدان التــي يوجــد بهــا حاليــًا 
برنامــج تســمية يعمــل جيــدًا وقــادر علــى الوصــول إلــى 
أغلــب المرافــق التــي توّفــر الخدمــات لألمهــات والمواليــد 
أن تنظــر إلــى هــذه اإلرشــادات الجديــدة كمبــرر إلنهــاء 

ناجــح.  برنامــج 

وينبغــي لهيئــات التنســيق فــي البلــدان الواقعــة فــي هــذه 
ثــة  الفئــة أن تضــع خطــة إلدمــاج الخطــوات العشــر المحدَّ
فــي المعاييــر الوطنيــة للمبــادرة. ويقتضــي األمــر خطــة 
انتقاليــة تبّيــن متــى يتوقَّــع مــن المرافــق االمتثــال للمعاييــر 
ثــة واســتخدام األدوات الجديــدة. وينبغــي إتاحــة فتــرة  المحدَّ
معقولــة مــن الزمــن للمرافــق التــي ســبقت تســميتها وتلــك 
التــي فــي طريقهــا إلــى التســمية مــن أجــل إجــراء التغييــرات 
فــي ممارســاتها قبــل أن تصبــح المعاييــر الجديــدة إلزاميــة. 

وســوف يتعّيــن علــى هيئــة التنســيق:

الخطــوات 	  بشــأن  للجمهــور  المتاحــة  المــواد  تنقيــح 
العشــر؛

تنقيح الدورات والمواد التدريبية؛	 

المرافــق بشــأن 	  لمســاعدة  مــواد أو تحديثهــا  وضــع 
الداخلــي؛ الرصــد 

تنقيح معايير التقدير الخارجي.	 

وفــي الماضــي، اســتخدمت بلــدان عديــدة صــورة بيكاســو، 
عنــد  الملصقــات  أو  الالفتــات  فــي  األمومــة،  المســّماة 
تســمية المرافــق "صديقــة للرّضــع". ولــن توّفــر المنظمــة 
واليونيســيف بعــد اآلن نســخًا مــن هــذه الصــورة، وإنمــا 
كحافــز  التســمية  تســتخدم  التــي  البلــدان  علــى  ســيتعّين 
أو  الصــورة  بنفســها  تقــرر  أن  للمبــادرة  االمتثــال  علــى 

الصــور التــي ستســتخدمها لهــذا الغــرض.

وفــي حالــة إدراج معاييــر "صديقــة لألمهــات" منطويــة 
علــى أكثــر ممــا تقتضيــه الخطــوات العشــر فــي معاييــر 
التســمية، ُيمكــن االحتفــاظ بهــا، إالَّ إذا كان هنــاك ســبب 

يدعــو إلــى تحديثهــا.

علــى  يتعّيــن  تســمية،  ببرنامــج  االحتفــاظ  جانــب  وإلــى 
الخطــوات  إدمــاج  علــى  تعمــل  أن  أيضــًا  البلــدان  هــذه 
العشــر فــي السياســات الوطنيــة وبرامــج تحســين الجــودة 
وصحــة األمهــات واألطفــال، حســبما هــو موصــوف فــي 
المعنيــة  التنســيق  القســم 3. وتنطبــق مســؤوليات هيئــة 
بالرضاعــة الطبيعيــة أو بالمبــادرة الملخصــة فــي اإلطــار 
3 بالتســاوي ســواًء كان لــدى البلــد برنامــج تســمية أم ال.

5-2  البلدان التي ال يوجد بها برنامج 
نشط أو ناجح معني بالمبادرة

أو  فيهــا،  حاليــًا  المبــادرة  ــذ  ُتنفَّ ال  التــي  البلــدان  فــي 
لــم يتســير فيهــا لغالبيــة المرافــق الحصــول علــى  التــي 
علــى  بالتركيــز  يوصــى  للرّضــع"،  "صديقــة  التســمية 
المؤسســية  الســمة  وإضفــاء  العشــر  الخطــوات  إدمــاج 
عليهــا، مــع وضــع نهــج لتحســين الجــودة علــى مســتوى 
المرافــق وإيجــاد بيئــة قويــة وداعمــة فــي مجــال السياســات 
 وآليــات للرصــد والمســاءلة. وُتبّيــن األنشــطة الــواردة فــي 
لتنشــيط  الالزمــة  األولويــة  ذات  اإلجــراءات   3 القســم 
المبــادرة بطريقــة مســتدامة. وســوف يقتضــي األمــر إعــالم 
العامليــن فــي المرافــق التــي جــرت تســميتها منــذ فتــرة مــن 
الزمــن ومديريهــا بالتغّيــرات التــي طــرأت علــى السياســة 
ثــة وباإلجــراءات التــي يتعّيــن اتخاذهــا  والمعاييــر المحدَّ

مــن أجــل االمتثــال لهــذه المعاييــر.
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الملحق 1: عشر خطوات إلى رضاعة طبيعية ناجحة – نسخة عام 2018 
ة: المقارنة بالخطوات العشر األصلية وإرشادات المنظمة الجديدة   المنقحَّ

لعام 2017

عشر خطوات في سبيل حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها: الدور 

الخاص لخدمات األمومة )1989( )23(

التوصيات المناظرة في إرشادات منظمة 
الصحة العالمية بشأن حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها في المرافق 
التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد 

)3( )2017(
عشر خطوات إلى رضاعة طبيعية ناجحة 

– تنقيح عام 2018

اإلجراءات اإلدارية الحاسمة

ال ينطبق )ُمدرجة في التقييم الذاتي 
للمستشفيات وإرشادات الرصد والتقدير 

الخارجي(.

ال ينطبق. 1أ- المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل 
لبن األم )25-27(: االمتثال الكامل 

للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم، 
وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة. 

الخطوة 1: وجود سياسة مدّونة بشأن 
الرضاعة الطبيعية يجري إعالمها بصورة 
روتينية لجميع العاملين في مجال الرعاية 

الصحية. 

التوصية 12: ينبغي أن يكون لدى جميع 
المرافق التي توّفر الخدمات لألمهات 
والمواليد سياسة مدّونة واضحة بشأن 

الرضاعة الطبيعية يجري إعالمها بصورة 
روتينية للعاملين واألسر.

1ب- سياسة تغذية الرّضع: وجود سياسة 
مدّونة بشأن تغذية الرّضع يجري إعالمها 

بصورة روتينية للعاملين واألسر.

ال ينطبق. ال ينطبق. 1ج- نظم الرصد وإدارة البيانات: إنشاء 
نظم للرصد المستمر وإدارة البيانات.

الخطوة 2: تدريب جميع العاملين في مجال 
الرعاية الصحية على المهارات الالزمة 

لتنفيذ هذه السياسة.

التوصية 13: ينبغي أن يكون لدى جميع 
العاملين في المرافق الصحية الذين يقدمون 
خدمات التغذية للرّضع، بما في ذلك دعم 
الرضاعة الطبيعية، ما يكفي من المعارف 
والكفاءات والمهارات لدعم النساء الالئي 

يمارسن اإلرضاع الطبيعي.

2- كفاءة العاملين: ضمان أن لدى 
العاملين المعارف والكفاءات والمهارات 

الكافية لدعم الرضاعة الطبيعية.

الممارسات السريرية الرئيسية 

الخطوة 3: إعالم جميع الحوامل بفوائد 
الرضاعة الطبيعية وكيفية تصريف شؤونها. 

التوصية 14: ينبغي، في المرافق التي 
توّفر الرعاية قبل الوالدة، إسداء المشورة 
للحوامل وأسرهن بشأن فوائد الرضاعة 

الطبيعية وكيفية تصريف شؤونها.

3- المعلومات المقدمة قبل الوالدة: مناقشة 
أهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية تصريف 

شؤونها مع الحوامل وأسرهن.
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عشر خطوات في سبيل حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها: الدور 

الخاص لخدمات األمومة )1989( )23(

التوصيات المناظرة في إرشادات منظمة 
الصحة العالمية بشأن حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها في المرافق 
التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد 

)3( )2017(
عشر خطوات إلى رضاعة طبيعية ناجحة 

– تنقيح عام 2018

الخطوة 4: مساعدة األمهات على بدء 
الرضاعة الطبيعية في غضون نصف ساعة 

من الوالدة.

التوصية 1: ينبغي تيسير التالمس المبكر 
والمستمر بين بشرة األمهات والرضع 

وتشجيعه في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.

التوصية 2: ينبغي دعم جميع األمهات 
لبدء الرضاعة الطبيعية في أقرب وقت 

ممكن بعد الوالدة، في غضون ساعة واحدة 
من الوالدة. 

4- الرعاية التالية للوالدة مباشرًة: تيسير 
التالمس الفوري والمستمر بين بشرة األم 
والمولود ودعم األمهات لبدء الرضاعة 

الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة. 

الخطوة 5: بيان كيفية مواصلة اإلرضاع 
بلبن الثدي ومواصلته لألمهات حتى في 

حالة ابتعادهن عن رّضعهن.  

التوصية 3: ينبغي لألمهات تلقي 
الدعم العملي لبدء الرضاعة الطبيعية 

ومواصلتها، والتعامل مع صعوبات 
الرضاعة الطبيعية الشائعة. 

التوصية 4: ينبغي إسداء المشورة 
لألمهات بشأن كيفية استخراج لبن الثدي 

كوسيلة لمواصلة اإلرضاع في حالة 
غيابهن. 

5- دعم الرضاعة الطبيعية: دعم األمهات 
في بدء الرضاعة الطبيعية ومواصلتها، 

والتعامل مع الصعوبات الشائعة.

الخطوة 6: عدم إعطاء المواليد الرّضع أي 
أغذية أو سوائل غير لبن الثدي، إالَّ بناًء 

على توصية طبية.

التوصية 7: ينبغي ثني األمهات عن 
إعطاء أي أغذية أو سوائل غير لبن 
الثدي، إالَّ بناًء على توصية طبية.

6- التكملة: عدم تقديم أي أغذية أو سوائل 
أخرى غير لبن األم للمواليد الذين يتغذون 
بالرضاعة الطبيعية، إالَّ بناًء على توصية 

طبية. 

الخطوة 7: إتاحة الفرصة لبقاء األمهات 
ورّضعهن معًا في الغرفة نفسها على مدار 

الساعة.

لتوصية 5: ينبغي للمرافق التي توّفر 
الخدمات لألمهات والمواليد أن تتيح 
لألمهات ورّضعهن فرصة البقاء معًا 

على مدار الساعة. وقد ال يسري ذلك 
في الظروف التي تقتضي فصل الرّضع 

ألغراض الرعاية الطبية المتخصصة. 

7- البقاء في الغرفة نفسها: إتاحة الفرصة 
لبقاء األمهات ورّضعهن معًا في الغرفة 

نفسها على مدار الساعة.
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عشر خطوات في سبيل حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها: الدور 

الخاص لخدمات األمومة )1989( )23(

التوصيات المناظرة في إرشادات منظمة 
الصحة العالمية بشأن حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها في المرافق 
التي توّفر الخدمات لألمهات والمواليد 

)3( )2017(
عشر خطوات إلى رضاعة طبيعية ناجحة 

– تنقيح عام 2018

الخطوة 8: تشجيع الرضاعة الطبيعية بناًء 
على الطلب.

التوصية 6: ينبغي دعم األمهات لممارسة 
التغذية المستجيبة كجزء من الرعاية 

التربوية.

التوصية 8: ينبغي دعم األمهات للتعّرف 
على عالمات احتياج رّضعهن للغذاء 
والحميمية والراحة وتمكينهن من أجل 

االستجابة لهذه العالمات بمجموعة متنّوعة 
من الخيارات، وذلك خالل وجودهن في 

المرافق التي توّفر الخدمات لألمهات 
والمواليد.

8- التغذية المستجيبة: دعم األمهات 
في التعرف على عالمات احتياج رّضعهن 

للغذاء واالستجابة لها.

الخطوة 9: عدم إعطاء حلمات أو 
مصاصات اصطناعية للرّضع الذين يتغذون 

بالرضاعة الطبيعية.

التوصية 9: بالنسبة للرّضع المبتسرين 
غير القادرين على الرضاعة الطبيعية 
مباشرًة، قد يكون من المفيد استخدام 

الرضاعة غير المغذية والتنبيه الفموي إلى 
أن تستقر التغذية بالرضاعة الطبيعية.

التوصية 10: إذا كان يوصى لدواع 
طبية باللبن المستخرج من الثدي أو 

غيره من األغذية لرّضع ناضجين، ُيمكن 
استخدام وسائل تغذية من قبيل الفناجين 

أو المالعق أو زجاجات التغذية والحلمات 
خالل مّدة بقائهم في المرفق. 

التوصية 11: إذا كان يوصى لدواع طبية 
باللبن المستخرج من الثدي أو غيره من 

ل استخدام  األغذية لرّضع مبتسرين، ُيفضَّ
وسائل تغذية من قبيل الفناجين والمالعق 

على زجاجات التغذية والحلمات. 

9- زجاجات التغذية والحلمات 
والمّصاصات. إسداء المشورة لألمهات 

بشأن استخدام زجاجات التغذية والحلمات 
والمّصاصات ومخاطرها.

الخطوة 10: تشجيع إنشاء مجموعات دعم 
الرضاعة الطبيعية وإحالة األمهات إليها 
لدى خروجهن من المستشفى أو العيادة.

التوصية 15: في إطار حماية الرضاعة 
الطبيعية وتشجيعها ودعمها، ينبغي تخطيط 

الخروج من المرافق التي توّفر الخدمات 
لألمهات والمواليد وتنسيقه بحيث ُيتاح 

لألمهات ورّضعهن الحصول على الدعم 
المتواصل والرعاية المناسبة.

10- الرعاية عند الخروج من المرفق: 
تنسيق الخروج من المرفق بحيث ُيتاح 

لألمهات ورّضعهن الدعم والرعاية 
المتواصالن في الوقت المناسب.
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الملحق 2: عشر خطوات إلى رضاعة طبيعية ناجحة بصياغة غير متخصصة

ألن ... تدعم المستشفيات األمهات عن طريق ...

سياسات المستشفيات تساعد 
على ضمان توفير أفضل رعاية 

لألمهات والرّضع 

عدم الترويج لبدائل لبن األم أو الزجاجات أو الحلمات	 
جعل رعاية الرضاعة الطبيعية ممارسة معيارية	 
تتّبع الدعم المقدم للرضاعة الطبيعية 	 

1- سياسات 
المستشفيات

العاملين المدربين جيدًا يوّفرون 
أفضل دعم للرضاعة الطبيعية 

تدريب العاملين على دعم األمهات بشأن الرضاعة الطبيعية 	 
تقدير معارف العاملين ومهاراتهم 	 

2- كفاءة العاملين

أغلب النساء قادرات على 
اإلرضاع الطبيعي إذا توافر لهن 

الدعم المناسب

مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية للرّضع واألمهات	 
إعداد النساء بشأن كيفية تغذية رّضعهن 	 

3- الرعاية قبل 
الوالدة 

التالمس بين البشرتين يساعد 
على بدء الرضاعة الطبيعية 

تشجيع التالمس بين بشرتّي األم والرضيع في أقرب وقت بعد الوالدة	 
مساعدة األمهات على تغذية رّضعهن بالرضاعة الطبيعية فورًا 	 

4- الرعاية بعد الوالدة 
مباشرًة

اإلرضاع من ثدي األم ممارسة 
طبيعية، بيد أن أغلب األمهات 
يحتجن إلى المساعدة في البداية

التحقق من صحة وضع الرضيع واحتضانه ورضاعته	 
توفير الدعم العملي للرضاعة الطبيعية 	 
مساعدة األمهات على التعامل مع مشكالت الرضاعة الطبيعية 	 

الشائعة

5- دعم األمهات 
بشأن الرضاعة 

الطبيعية  

إعطاء بدائل لبن األم في 
المستشفى يجعل من العسير 

األخذ بالرضاعة الطبيعية 
واستمرارها

إعطاء لبن الثدي فقط إالَّ إذا كانت هناك دواع طبية	 
إيالء األولوية لّلبن البشري المتبرع به عندما يقتضي األمر تكملة	 
مساعدة األمهات الالئي يرغبن في استخدام بدائل لبن األم على 	 

القيام بذلك بأمان

6- التكملة

األمهات يحتجن إلى البقاء على 
مقربة من رّضعهن من أجل 

مالحظة العالمات الدالة على 
احتياجهم للغذاء واالستجابة لها

تسكين األمهات والرّضع معًا لياًل ونهارًا	 
ضمان بقاء أمهات الرّضع المرضى على مقربة من رّضعهن 	 

7- البقاء في الغرفة 
نفسها

تغذية الرّضع بالرضاعة الطبيعية 
كلما أرادوا يساعد الجميع

مساعدة األمهات على معرفة متى يجوع رضيعهن	 
عدم وضع حدود زمنية للرضاعة الطبيعية 	 

8- التغذية 
االستجابية 

كل ما يدخل فم الرّضع يجب أن 
يكون نظيفًا 

إسداء المشورة لألمهات بشأن استخدام زجاجات التغذية والحلمات 	 
والمّصاصات ومخاطرها

9- الزجاجات 
والحلمات والمّصاصات 

تعّلم كيفية استخدام الرضاعة 
الطبيعية يحتاج إلى وقت

إحالة األمهات إلى الموارد المجتمعية المتاحة لدعم الرضاعة 	 
الطبيعية 

العمل مع المجتمعات المحلية على تحسين خدمات دعم الرضاعة 	 
الطبيعية  

10- الخروج من 
المرفق
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الملحق 3: أعضاء فريق االستعراض الخارجي

السيدة جنفييف بيكر )حتى حزيران/ يونيو 2016(
خبيرة استشارية دولية

خدمات BEST – التعليم والدعم والتدريب بشأن الرضاعة الطبيعية 
أيرلندا

الدكتور أال كورتيانو
رئيس قسم طب الفترة المحيطة بالوالدة

معهد األم والطفل
جمهورية مولدوفا

الدكتورة تيريزيتا غونزالس دي كوسيو )اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2016(
مديرة إدارة الصحة

الجامعة اإليبرية األمريكية 
المكسيك

الدكتورة رخسانة حيدر
المؤِسسة والمديرة

مؤسسة TAHN – التدريب والمساعدة من أجل الصحة والتغذية
بنغالديش

الدكتورة مريم ه. البوك )حتى آب/ أغسطس 2016(
األستاذ المؤِسس والمديرة

)CGBI( معهد كاروالينا العالمي للرضاعة الطبيعية
جامعة نورث كاروالينا في شابل هيل

الواليات المتحدة األمريكية 

الدكتور ديونغ هوي لونغ
نائب رئيس شعبة إدارة الجودة

وزارة الصحة
فييت نام

الدكتورة شيسا لوتر )اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016(
خبيرة استشارية مستقلة

الواليات المتحدة األمريكية 
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الدكتورة كريا ج. بيريني )اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2016(
رئيسة فريق إطعام الرّضع، فرع التغذية 

شعبة التغذية والنشاط البدني والسمنة
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 

الواليات المتحدة األمريكية 
السيدة رندا سعادة

خبيرة استشارية مستقلة
لبنان

الدكتورة إيزابيال ساغو- موزس
نائبة المدير

الصحة اإلنجابية وصحة الطفل، الخدمة الصحية الغانية
غانا

السيدة جولي ستوفكنز
المسؤول التنفيذي

)NZBA( تحالف الرضاعة الطبيعية النيوزيلندي
نيوزيلندا
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