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SUMMARY

 تنفيذ مبادرة

 املستشفيات الصديقة

لألطفال على

اخلطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة

1989، وصفت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف الخطوات العرش للرضاعة الطبيعية الناجحة بوصفها معياراً عاملياً في عام 
لنوعية رعاية األمومة. وتتناول الخطوات العرش سياسات املرافق والتدريب والتوعية املجتمعية وإجراءات رعاية األمهات 

الجدد والرّضع. وتم إطالق مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال لتشجيع مرافق األمومة يف جميع أنحاء العامل عىل تبني الخطوات العرش. 
ومتنح مرافق األمومة التي تلتزم بالخطوات العرش ومتتثل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم مسمى مرموق أال وهو »صديقة لألطفال«.

ويف إطار االسرتاتيجية العاملية بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال، دعت جمعية الصحة العاملية جميع البلدان إىل التأكد من أن كل 
مرفق من املرافق التي تقدم خدمات األمومة يطبق جميع الخطوات العرش بالكامل. ويقدم هذا التقرير تحليالً للوضع الحايل ملبادرة 

املستشفيات الصديقة لألطفال يف بلدان العامل، استناداً إىل نتائج املراجعة العاملية الثانية لسياسات التغذية 2016–2017.

وجود سياسة مكتوبة بشأن الرضاعة الطبيعية يتم إرسالها بشكل دوري إىل جميع موظفي الرعاية الصحية.  1

تدريب جميع العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل املهارات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة.  2

إبالغ جميع النساء الحوامل بفوائد الرضاعة الطبيعية وإدارتها.  3

مساعدة األمهات عىل املبادرة باإلرضاع رضاعة طبيعية يف غضون نصف ساعة من الوالدة.  4

تعليم األمهات كيفية الرضاعة الطبيعية والحفاظ عليها، حتى يف حالة رضورة فصلهن عن أطفالهن.  5

االمتناع عن إعطاء األطفال حديثي الوالدة أي طعام أو رشاب بخالف لنب األم، ما مل يُنصح طبياً بذلك.  6

السكينة - أي السامح لألمهات والرّضع بالبقاء معاً 24 ساعة يف اليوم.  7

تشجيع الرضاعة الطبيعية عند الطلب.  8

عدم إعطاء الحلامت االصطناعية أو اللهايات )تسمى أيضاً الدمى أو املهدئات( للرّضع املعتمدين عىل الرضاعة الطبيعية.  9

تعزيز إنشاء مجموعات دعم الرضاعة الطبيعية وإحالة األمهات إليها عند خروجهن من املستشفى أو العيادة.  10
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Figure 2. Percent of births in facilities designated as Baby-friendly, by country.

وقد نفذت أغلبية البلدان مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال. أبلغت معظم البلدان التي استجابت لنتائج املراجعة العاملية الثانية 
لسياسات التغذية أنها أنشأت برنامجاً يتبنى مبادرة املستشفيات الصديقة  لألطفال، وأنها التزال تنفذها يف 2017/2016. فأكرث من نصف 

البلدان لديه سياسات أو اسرتاتيجيات وطنية تتعلق بالخطوات العرش. بيد أن بلداً واحداً من كل ثالثة بلدان قد أدمج الخطوات العرش 
بالكامل يف املعايري الوطنية لنوعية الرعاية املقدمة يف مرافق خدمات األمومة.

تتطلب عملية تقييم مدى التزام مرافق خدمات األمومة بالخطوات العرش متويالً وإرشافاً منتظمني. وعىل الرغم من أن ما يقرب من ثلثي 
البلدان أفاد مبشاركة الحكومة بشكل مبارش يف اإلرشاف عىل الربنامج، فإن أقل من نصفها قد خصص موارد مالية محددة. ونتيجة لذلك، اعتمد 
الربنامج يف كثري من البلدان عىل التمويل الخارجي والتشغيل من ِقبَل املنظامت غري الحكومية. فمعظم البلدان ال يسعها إعادة تقييم املرافق 

مرة كل خمس سنوات عىل األقل.

للحفاظ عىل مسمى »صديقة لألطفال«، ينبغي إعادة التقييم مرة كل خمس سنوات عىل األقل. وعىل الرغم من مرور 25 عاماً عىل التنفيذ، فال 
يتم سوى ٪10 فقط من الوالدات يف مرافق تم تصنيفها أو إعادة تقييمها باعتبارها »صديقة لألطفال« خالل السنوات الخمس املاضية. وتتباين 

 هذه النسبة تبايناً كبرياً حسب اإلقليم، حيث تبلغ نسبة التغطية ٪35 يف اإلقليم األورويب وتقل عن ٪5 يف أفريقيا وجنوب رشق آسيا.
] يتم إدراج الخريطة الخاصة بالتغطية هنا [

متثل استدامة عملية حتديد املرافق مشكلةاخلطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة

تعتبر التغطية مببادرة املستشفيات الصديقة لألطفال تغطية محدودة

سامت عملية تحديد مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال للمستشفيات )من بني 78 بلداً لديها برنامج يف الوقت الراهن(نسبة البلدان التي تنفذ مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال 2017 ) من بني 117 بلداً ُمبلغاً(
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إبــاغ قادة  مبادرة  املستشــفيات الصديقة لألطفال والرضاعة الطبيعية 

عن العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرة املستشــفيات 

الصديقة لألطفال

 ويتضمــن هــذا التقريــر أيضــاً موجزاً للمقابالت التي أُجريت مع القادة الوطنيني يف برامــج الرضاعة الطبيعية ومبادرة 
املستشــفيات الصديقة لألطفال يف 22 بلداً. ووصف املســتجيبون التأثري اإليجايب للخطوات العرش ليس عىل تحســني 
معــدالت الرضاعــة الطبيعيــة فحســب وإمنا أيضاً عىل تحويل نوعية رعاية األمومة بشــكل عام. ولكنهم وصفوا أيضاً 

عــدداً مــن التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرة املستشــفيات الصديقة لألطفال:

•  ميثل الدعم الســيايس الذي يقدمه راســمو السياســات ملبادرة املستشــفيات الصديقة لألطفال دعامً مختلطاً.

•  توجد قيود عىل التمويل عىل املســتوى الوطني ومســتوى املرافق.

•  مــن الصعوبــة مبكان الحفاظ عىل عمليــة التقييم والتحديد مبرور الوقت.

•  يؤدي تنقل موظفي املنشــأة إيل تکالیف تدريب کبیرة.

•  تفتقــر املرافــق إىل نظم املراقبة الداخلية لضــامن االلتزام املتواصل بالخطوات العرش.

•  عدم تطبيق املدونة الدولية لتســويق بدائل لنب األم عىل املســتوى الوطني يجعل من الصعوبة مبكان تطبيقه 
عىل مستوى املرفق.
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Coverage of BFHI designation 
is less than 5% in Africa and 

Southeast Asia, but is over 35% 
in the European region
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