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المدونة الدولية لقواعد تسويق 
  بدائل لبن األم

األسئلة األكثر تكراراً 
٢٠١٧عام  تحديث

عــن المدونــة الدوليــة لتســويق بــدائل لــبن األم رغبــتهم فــي معرفــة ســمعوا أبــدى كثيــر مــن النــاس ممــن 
  المزيد عنها.

 متعلقـــة محـــدَّدة أســـئلة ســـهلة القـــراءة عـــنوالغـــرض مـــن هـــذا الكتيـــب هـــو تقـــديم معلومـــات مفصـــلة 
ه .بالمدونة  بالمدونـة، فضـالً  المعنيـين وغيـرهم مـن الصـحيينلراسـمي السياسـات والعـاملين  وهو موجَّ

  عن عامة الناس.
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  م؟ألا لبنما هي المدونة الدولية لتسويق بدائل  :س

تنظــيم تســويق بــدائل لــبن األم تهــدف إلــى  التــيمجموعــة مــن التوصــيات  تتــألف المدونــة مــن
 المالئــموغيــر  الشــرستســويق ال والحلمــات. وتهــدف المدونــة إلــى وقــف الرضــاعةوزجاجــات 

 العالميـــة قـــد اعتمـــدت الـــدورة الرابعـــة والثالثـــون لجمعيـــة الصـــحة وكانـــتلبـــدائل لـــبن األم. 
 التغذيـــةأدنـــى لحمايـــة  كمتطلـــب ١٩٨١١المدونــة الدوليـــة لتســـويق بـــدائل لـــبن األم فــي عـــام 

  للرضع وصغار األطفال وتعزيزها. المالئمة
  

من خـالل حمايـة  للرضعتوفير التغذية المأمونة والكافية وتهدف المدونة إلى المساهمة في "
الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان استخدام بدائل لـبن األم فـي حـال لزومهـا علـى النحـو 

 "المالئمــة والتوزيــع التســويق أســاليب الكافيــة وباســتخدام المعلومــات باالســتناد إلــى الصــحيح،
  ).١ (المادة

  
كانــــت الرضــــاعة . وٕاذا لتغذيــــة الرضــــع الرضــــاعة الطبيعيــــة اســــتخدام إلــــى المدونــــة وتــــدعو

بأمـان كذلك إلـى تغـذيتهم تدعو  المدونة فإنألي سبب من األسباب،  ،الطبيعية غير ممكنة
 الرضاعة الطبيعية متوافرةبدائل  أن تكونأفضل البدائل الغذائية المتاحة. وينبغي استخدام ب

  ها.ل ترويجال ينبغي بيد أنه ال ،عند الحاجة
  

لضمان حماية التغذيـة المثلـى للرضـع  حكوماتإلرادة الجماعية للعن ا وتمثل المدونة تعبيراً 
  .وتعزيزهااألطفال صغار و 

  
مــا هــي التوصــيات الحاليــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تغذيــة الرضــع   س:

  وصغار األطفال؟
  

توصــي منظمــة الصــحة العالميــة علــى النحــو األمثــل،  والصــحة والتطــورتحقيــق النمــو بغيــة 
خـــالل واالقتصـــار عليهـــا فـــي غضـــون ســـاعة واحـــدة مـــن الـــوالدة  الرضـــاعة الطبيعيـــةبـــدء ب

األطعمــة التكميليــة  الرضــعتلقــى ينبغــي أن يبعــد ذلــك، و . العمــراألشــهر الســتة األولــى مــن 
الرضــاعة الطبيعيــة حتــى تلبيــة متطلبــاتهم الغذائيــة مــع مواصــلة مــن أجــل  مأمونــةالكافيــة وال

  .بعد ذلكو من العمر سنتين  بلوغهم
  
 ذلــك.لجميــع النســاء الالتــي يختــرن  الرضــاعة الطبيعيــة منــذ الــوالدة ُممكــناالقتصــار علــى و 

األطفــــال باســــتثناء عــــدد قليــــل مــــن  جميــــعلباالقتصــــار علــــى الرضــــاعة الطبيعيــــة  ويوصــــى
ويــــؤدي  ٢.مشــــعةبمــــواد  مهــــاتفيهــــا األالتــــي ُتعــــالج  مــــن قبيــــل الحــــاالتالحــــاالت الطبيــــة 

إدرار كميـات وفيـرة  ذلـك إلـى فـي الرضـيع يرغـب الرضـاعة الطبيعيـة مـا دامعلـى  االقتصار
  .من اللبن

                                                            

  .)١٩٨١( ٢٢- ٣٤ج ص عالقرار    ١
 ،، جنيـفWHO/CDR/93.4. : دورة تدريبيـةالطبيعيـةبالرضاعة الخاصة  المشورةاليونيسيف،  منظمة الصحة العالمية/   ٢

  .http://www.who.int/child-adolescent-health/publications/NUTRITION/BFC.htm ؛١٩٩٣ ،منظمة الصحة العالمية
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  ؟باألهميةالطبيعية  الرضاعة تتسملماذا  :س
 األم بنفللرضع. لتوفير الغذاء المثالي  حيثالرضاعة الطبيعية من  ليس هناك ما يضاهي

العديــد مــن  مــنع يحمايــة الرضــ علــىحتــوي علــى أجســام مضــادة تســاعد يو  ونظيــف مــأمون
  أمراض الطفولة الشائعة.

  
فـــي التـــدخالت فعاليـــة  أكثـــر ضـــمن وتعزيزهـــا ودعمهـــاحمايـــة الرضـــاعة الطبيعيـــة وتنـــدرج 

 علــىالطبيعيــة  الرضــاعة انتشــارؤدي يــأن وُيمكــن . طفــال علــى قيــد الحيــاةتحســين بقــاء األ
 ٣.شــــخص كــــل عــــام ٨٢٠ ٠٠٠ علــــى مــــا يربــــو أرواح مســــتويات شــــبه عالميــــة إلــــى إنقــــاذ

ما يقرب مـن نصـف أن تمنع الطبيعية  معدالت الرضاعةزيادة ل ُيمكنوباإلضافة إلى ذلك، 
الجهاز التنفسي لدى األطفال في  عدوى حاالتأمراض اإلسهال وثلث جميع حاالت جميع 

رضــاعة بال يتغــذوناألطفــال الــذين  كــذلك فــإن. الــدخل البلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة
فـي مرحلـة الحقـة السـكري ولإلصـابة بو السـمنة أزيـادة الـوزن لأقل عرضة يكونون  طبيعيةال

  .من العمر
  
الثــــدي بســــرطان  تهنخطــــر إصــــاب رضــــاعة طبيعيــــة مــــنرضــــعن يُ  تــــياألمهــــات الالتُقلِّــــل و 

حـوالي  يجـري تالفـي، حاليـةال الطبيعيـة معـدالت الرضـاعة وعلـى أسـاسوسرطان المبـيض. 
معـدالت  إذا تحسـنتالـرقم ويمكن مضاعفة هـذا  ؛سرطان الثدي حالة وفاة بسبب ٢٠ ٠٠٠

مبكــرة العــودة الالرضــاعة الطبيعيــة مــن تــؤخر وباإلضــافة إلــى ذلــك،  ٤الرضــاعة الطبيعيــة.
  ف بعد الوالدة.من خطر النز قلل تاألم، و  لدىللخصوبة 

  
باإلضــافة إلــى المخــاطر التــي وتنطــوي بــدائل لــبن األم وزجاجــات الرضــاعة بشــكل خــاص، 

إلـى  قـد تـؤديعاليـة تلـوث مخـاطر علـى  ،قائيـةو  بما للبن األم من مزايا اتسامهاعدم  يثيرها
معقمـة المنتجـات ال ليسـت مـن مسـاحيق أغذيـة الرّضـعف. الرضـع يـاة صـغارحل مهدِّدةعدوى 

وهـــي مكلفـــة،  االصـــطناعيةالرضـــاعة و قاتلـــة.  اً أمراضـــ ســـببتوقـــد تحمـــل جـــراثيم يمكـــن أن 
هــا واالمتثــال لتعليمــات الخلــط قــراءة علــى نظيفــة وقــدرة األم أو مقــدم الرعايــة  اً مياهــ تقتضــي

كثيــر ال لــدى ال تتــوافر بســهولة عوامــل كلهــا وهــي – العامــةأدنــى مــن النظافــة المنزليــة  وحــداً 
  العالم. في األسرمن 

  
فالتــدخالت هنــاك المزايــا االقتصــادية.  للرضــاعة الطبيعيــة وباإلضــافة إلــى الفوائــد الصــحية

الراميــة إلــى تحســين ممارســات الرضــاعة الطبيعيــة فّعالــة التكلفــة وتنــدرج ضــمن التــدخالت 
للطفـل الواحـد منخفضـة مقارنـًة بالتكلفـة  فتكلفتهـافائـدة. التكلفة إلى ال من المتسمة بأقل نسبة

فــي حالــة التــدخالت العالجيــة. وقــد أظهــرت دراســات جــرت فــي البرازيــل والصــين والمملكــة 
المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة أن زيــادة معــدالت االقتصــار علــى الرضــاعة الطبيعيــة 

تكـاليف عـالج أمـراض أشهر تخفِّض بدرجة ُيعتد بها من  ٦للرضع الذين تقل أعمارهم عن 
  ٥.والطفولة الشائعة مثل االلتهاب الرئوي واإلسهال والرب

                                                            

٣   Victora CG, Bahl R, Barros A et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, 

and lifelong effects. Lancet. 2016;387:475-490.  
  نفسه. المصدر   ٤
  المصدر نفسه.   ٥
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ــًا للتقــديرات، ال أفضــل أداءً واألطفــال الــذين رضــعوا رضــاعة طبيعيــة  ختبــارات الــذكاء. وطبق
انخفاض اإلدراك المعرفي المرتبط بعـدم الرضـاعة خسائر االقتصاد العالمي بسبب  تجاوزت

مــن الــدخل  ٪٠,٤٩، وهــو مــا يكــافئ ٢٠١٢مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ٣٠٠الطبيعيــة 
  الوطني اإلجمالي العالمي.

  

  ؟لماذا تتسم المدونة باألهمية :س
المدونة جزء مهّم من إيجاد بيئة عامة ُتمكِّن األمهات من اختيار أفضل خيارات التغذيـة  إن

الُممكنة على أساس معلومات محايدة وخالية مـن التـأثيرات التجاريـة، وحصـولهن علـى دعـم 
  كامل في هذا المسعى.

  
هــّم كثيــرًا للمنتجــات الغذائيــة التــي تنــافس الرضــاعة الطبيعيــة عامــل م المالئــمفالتســويق غيــر 

  ما يؤثر سلبًا على اختيار األم للرضاعة الطبيعية المثلى.
  

بممارسـات التغذيـة مـن ضـعف خـاص والمخـاطر المرتبطـة  الرضعوبالنظر إلى ما يتسم به 
  لهذه المنتجات. مناسبة، فإن ممارسات التسويق المعتادة غير المالئمةغير 

  

  ؟١٩٨١هل جرى تحديث المدونة منذ عام  :س
هنــاك صــيغة واحــدة فقــط للمدونــة. بيــد أن عــددًا مــن قــرارات جمعيــة الصــحة العالميــة التــي 

يشير إلى تسويق بدائل لبن األم وتوزيعها ويوضِّح مسـائل تشـملها  ١٩٨١اعُتمدت منذ عام 
  فعلى سبيل المثال، ٦المدونة أو يوسِّعها.

  أنــه ينبغــي ألقســام الـوالدة شــراء بــدائل لــبن األم مــن  ٢٨-٣٩ج ص عيوضـح القــرار
مــن  مدعومــة الــثمن، وعــدم تلقــي إمــدادات مجانيــة أو العاديــةخــالل قنــوات التوزيــع 

 الشركات؛
  الــدول األعضــاء علــى ضــمان عــدم تســويق األغذيــة  ١٥-٤٩ج ص عيحــث القــرار

 التكميلية بطرق تقّوض الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة؛
  ِّالتوصـــيات الخاصـــة بالرضـــاعة الطبيعيـــة الحصـــرية  ٢-٥٤ج ص عث القـــرار يحـــد

 أشهر؛ ٦-٤أشهر بدًال من   ٦إلى 
  الـدول األعضـاء علـى ضـمان عـدم السـماح بـالمزاعم  ٣٢-٥٨ج ص عيحث القـرار

 الخاصة بالتغذية والصحة فيما يتعلق ببدائل لبن األم. 
  

                                                            
، ٣٤-٤٥، ٣-٤٣، ١١-٤١، ٢٨-٣٩، ٣٠-٣٧، ٢٦-٣٥، ٢٢-٣٤، ٣٢-٣٣قـــــرارات جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة    ٦
٩-٦٩، ٦-٦٥، ٢٣-٦٣، ٢٠-٦١، ٢١-٥٩، ١١-٥٩، ٣٢-٥٨، ٢٥-٥٥، ٢-٥٤، ١٥-٤٩، ٥-٤٧، ٧-٤٦.    
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حد للترويج غير المالئم ألغذيـة الرّضـع  بشأن وضع ٢٠١٦ويحث القرار الصادر في عام 
ـــدول األعضـــاء ٩-٦٩ج ص عوصـــغار األطفـــال ( والفنيـــين فـــي والمـــوزعين  المصـــّنعينو ) ال

علــى تنفيــذ التوصــيات التوجيهيــة الجديــدة لمنظمــة مجــال الرعايــة الصــحية ووســائل اإلعــالم 
  :، وهيالصحة العالمية التي تنطوي على عدد من التبعات بالنسبة للمدونة

 نتجــات األلبــان المســاعدة علــى م" و"ستحضــرات األغذيــة التكميليــةمتوضــيح بــأن "ال
 " تقع في إطار المدونة وال ينبغي ترويجها.النمو

 إفـادة بشـأن ضـرورة توصية بأن تتضمن الرسائل الخاصة بالتغذية التكميلية دائمًا ال
ــــة  ــــه ال ينبغــــي إعطــــاء التغذي ــــى ســــن ســــنتين وأن ــــة حت مواصــــلة الرضــــاعة الطبيعي

 أشهر. ٦التكميلية قبل سن 
 علـى المنتجـات غيـر بـدائل لـبن األم  والتصـاميم بطاقـات الوسـمبأن تكـون توصية ال

مختلفــــة عـــــن تلــــك المســـــتخدمة علـــــى بــــدائل لـــــبن األم مـــــن أجــــل تالفـــــي التـــــرويج 
 العرضي.

  ن يالصــحي للعــاملينالتســليم بــأن أي تبرعــات لنظــام الرعايــة الصــحية (بمــا فــي ذلــك
ضع وصغار األطفال ينطـوي من شركات تبيع أغذية الر مقدمة والرابطات المهنية) 

 على تعارض للمصالح وينبغي عدم السماح بها. 
 توصــية بعــد الســماح للشــركات التــي تبيــع أغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال برعايــة ال

  المهنيين الصحيين واالجتماعات العلمية.اجتماعات 
  

معـــًا لـــدى  الالحقـــةوينبغـــي تنـــاول المدونـــة وقـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ذات الصـــلة 
  تفسيرها وترجمتها إلى تدابير وطنية.

  
عامــًا علــى  ٣٥زالــت المدونــة مناســبة لمقتضــى الحــال بعــد مــرور  س: هــل مــا

  اعتمادها؟
  
ة اليــــوم كمــــا كانــــت عنــــد اعتمادهــــا فــــي زالــــت المدونــــة مناســــبة لمقتضــــى الحــــال ومهّمــــما
، إن لم تكن أشد أهمية. وقد أعادت جمعية الصحة العالمية التأكيد على أهمية ١٩٨١ عام

وحتــى الماضــي القريــب، حثــت المدونــة مــرارًا علــى مــدى الخمســة والثالثــين عامــًا الماضــية. 
  عضاء على مواصلة تنفيذ المدونة.الدول األ ٢٠١٦الجمعية في عام 

  
مبيعـات  مـا زالـتولكن على الرغم مـن الرسـائل الواضـحة بشـأن أهميـة الرضـاعة الطبيعيـة، 

مليــار دوالر  ٤٤,٨بمعــدل ســريع. وقــد بلغــت مبيعــات بــدائل لــبن األم  تتزايــدبــدائل لــبن األم 
مليــار دوالر  ٧٠,٦، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا الــرقم إلــى ٢٠١٤أمريكــي إجمــاًال فــي عــام 

  ٢٠١٩.٧  أمريكي بحلول عام
  

                                                            
٧         Victora CG, Bahl R, Barros A et al. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? 

Lancet. 2016;387:491‐504.  
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ــــبن األم أن هــــذه  ــــدائل ل ــــم لب ــــر المالئ وتُثبــــت دراســــات متنوعــــة لمــــدى انتشــــار التســــويق غي
الممارســـات راســـخة فـــي بلـــدان عديـــدة وأنهـــا تواصـــل تقـــويض الجهـــود الراميـــة إلـــى تحســـين 

  معدالت الرضاعة الطبيعية. 
  

لســياقات مختلفــة عــن الســياقات التقليديــة كمنافــذ البيــع ويتزايــد اســتهداف ممارســات التســويق 
، وشــعبية هــذه وســائل التواصــل االجتمــاعيبالتجزئــة والمرافــق الصــحية. فالزيــادة فــي قنــوات 

القنـــوات، وكـــذلك مواقـــع اإلنترنـــت المكرســـة للحوامـــل واألمهـــات، كثيـــرًا مـــا تُتـــيح للمصـــّنعين 
  والموزعين نقاط دخول جديدة وغير خاضعة لضوابط لتسويق منتجاتهم. 

  
وٕاضافة إلى ذلك، يتزايد ترويج بدائل لبن األم للرضع األكبر سنًا وصغار األطفال، بما فـي 

. وتقــّوض هــذه مستحضــرات األغذيــة التكميليــة ومنتجــات األلبــان المســاعدة علــى النمــوذلــك 
المنتجــات الرضــاعة الطبيعيــة المســتدامة حتــى ســن الســنتين أو بعــد ذلــك. وبــالنظر إلــى أن 

وتســويق مســاحيق أغذيــة الرضــع، فقـــد عبــّوة هــذه المنتجــات وتســويقها يشــبهان غالبــًا عبــّوة 
  ٨تستخدمها األمهات أيضًا خالل األشهر الستة األولى من العمر.

  
ـــ ـــى تحســـين معـــدالت الرضـــاعة ولكـــن عل ـــة إل ـــد المســـتمر للجهـــود الرامي ـــرغم مـــن التهدي ى ال

زال عــدد البلــدان التــي  ، مــاالــذي يمثلــه التســويق غيــر المالئــم الطبيعيــة الحصــرية والمســتمرة
، كـان ٢٠١٤عام  اعتمدت تدابير قانونية شاملة لتنظيم ممارسات التسويق منخفضًا. وحتى

بلـدًا تشـريعات تجسِّـد بشـكل كامـل المدونـة وقـرارات جمعيـة  ١٩٤بلدًا فقط من بين  ٣٩لدى 
وٕاضــافة إلــى ذلــك، لــدى عــدد قليــل جــدًا مــن البلــدان . الالحقــةالصــحة العالميــة ذات الصــلة 

 ٩اذهـا.آليات قائمة تؤدي وظيفتها فيما يتعلق برصد القواعد والقـوانين المتعلقـة بالمدونـة وٕانف
  زال هناك الكثير مما يتعّين عمله لوضع حّد للتسويق غير المالئم لبدائل لبن األم. ماف

        
  
    
  
  
  

                                                            
٨          Scientific Advisory Committee on Nutrition, United Kingdom, Infant Feeding Survey 2005: A 

commentary on infant feeding practices in the UK, position statement by the Scientific Advisory 
Committee on Nutrition, 2008. 
  Nina J Berry, Sandra Jones, Don Iverson, It’s all formula to me: women’s understandings of toddler 
milk ads, Breastfeeding Review, Vol. 18 No. 1, 2010. 
  Sobel H. et al. Isn unimpeded marketing for breast milk substitutes responsible for the decline in 
breastfeeding in the Philippines? An exploratory survey and focus group analysis. Social Sciences & 
Medicine 2011; 73: 1445-1448. 
  Mintzes B. Regulation of formula advertising in the Philippines and promoition and protection of 
breastfeeding: A commentary on Sobel, Iellamo, Raya, Padilla, Olivé and Nyunt-U. Social Sciences & 
Medicine 2011; 73: 1449-1451.  

تســويق بــدائل لــبن األم: التنفيــذ  .شــبكة العمــل الــدولي مــن أجــل أغذيــة األطفــالمنظمــة الصــحة العالميــة، اليونيســيف،    ٩
   .٢٠١٦ ،، جنيف٢٠١٦ لعام الوطني للمدونة الدولية، تقرير عن الحالة
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  ما هي المنتجات التي تشملها المدونة؟ :س
 

  تنطبق المدونة على تسويق المنتجات التالية وما يتصل بهذا التسويق من ممارسات:
  بدائل لـبن األم، بمـا فـي ذلـك مسـاحيق أغذيـة الرضـع. وينبغـي أن ُيفهـم ذلـك علـى

(أو منتجــات ُيمكــن اســتخدامها بــدًال مــن اللــبن) تســوَّق تحديــدًا  ألبــان أيأنــه يشــمل 
مستحضــرات ســنوات، بمــا فــي ذلــك  ٣لتغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال حتــى ســن 

 ١٠؛األغذية التكميلية ومنتجات األلبان المساعدة على النمو
 ــــة والمشــــروبات ــــة الرضــــع خــــالل المروَّ  ســــائر األغذي جــــة باعتبارهــــا مناســــبة لتغذي

األشــهر الســتة األولــى مــن العمــر عنــدما تكــون الرضــاعة الطبيعيــة الحصــرية هــي 
 الموصى بها. ويشمل ذلك أنواع الشاي والعصائر والمياه المخصصة للرضع؛

 .زجاجات الرضاعة والحلمات 
 

  ما هي الجوانب التي تشملها المدونة؟ :س

  المدونة أحكامًا مفصلة فيما يتعلق بما يلي:تتضمن 

 المعلومات والتثقيف بشأن تغذية الرضع؛  -١
 ترويج بدائل لبن األم وما يتعلق بها من منتجات بين عامة الجمهور واألمهات؛  -٢
تــرويج بــدائل لــبن األم ومــا يتعلــق بهــا مــن منتجــات بــين العــاملين الصــحيين وفــي   -٣

 سياقات الرعاية الصحية؛
 وسم بدائل لبن األم وما يتعلق بها من منتجات وجودتها؛  -٤
  تنفيذ المدونة ورصدها.  -٥

  

  

  

                                                            
الصــــحة العالميــــة. توجيهــــات بشــــأن وضــــع حــــّد للتــــرويج غيــــر المالئــــم ألغذيــــة الرضــــع وصــــغار األطفــــال،  منظمــــة   ١٠

  .٢٠١٦ ،جنيف
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  ماذا تقول المدونة عن المعلومات والتثقيف بشأن تغذية الرضع؟ :س
الحكومـات إلـى ضـمان  الالحقـةتدعو المدونة وقرارات جمعيـة الصـحة العالميـة ذات الصـلة 

ألســر وســائر لبشــأن تغذيــة الرضــع وصــغار األطفــال  تــوفير معلومــات موضــوعية ومتســقة
  المعنيين بتغذية الرضع وصغار األطفال.

  
وينبغــــي للمـــــواد اإلعالميـــــة والتثقيفيــــة أن تـــــنص بوضـــــوح علــــى فوائـــــد الرضـــــاعة الطبيعيـــــة 

ومــا يترتــب علــى اســتخدام مســاحيق أغذيــة الرضــع مــن تكــاليف اجتماعيــة وكــذلك وأفضــليتها 
بالتغذيـــة االصـــطناعية والتعليمـــات الخاصـــة باالســـتخدام الســـليم  ماليـــة والمخـــاطر المرتبطـــة

  لمساحيق أغذية الرضع.
  

 بــين عامــةمــا هــي الحــدود التــي وضــعتها المدونــة لتــرويج بــدائل لــبن األم   :س
  الجمهور واألمهات؟

  
تكـون هنـاك دعايـة أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال تنص المدونة صراحًة على أنـه ينبغـي أالَّ 

التــــرويج بــــين عامــــة الجمهــــور. ويشــــمل ذلــــك أي دعايــــة مــــن خــــالل وســــائل اإلعــــالم مثــــل 
أو وســــائل التواصــــل  اإللكترونيــــةالتلفزيـــون أو المجــــالت أو لوحــــات اإلعالنــــات أو المواقـــع 

  االجتماعي.
  

عدم تقديم عّينات من منتجاتهم وٕاضافة إلى ذلك، ينبغي لمصّنعي بدائل لبن األم وموزعيها 
للحوامــل أو األمهــات أو أفــراد أســرهم. والتــرويج بســبل أخــرى، مثــل المعــارض الخاصــة أو 

خــاص، هــو أيضــًا محظــور.  بخصــممناســبات البيــع  أو قســائم الخصــم أو تخفــيض األســعار
وعالوة على ذلـك، ال ينبغـي ألي مـن العـاملين فـي الشـركة أن يسـعى إلـى االتصـال بطريـق 

قــديم المشــورة لهــن، ســواًء كــان ذلــك فــي تباشــر أو غيــر مباشــر بالحوامــل أو األمهــات أو م
  منافذ البيع بالتجزئة أو من خالل قنوات وسائل التواصل االجتماعي.

  
قّيد المدونة األنشطة الترويجيـة بـين العـاملين الصـحيين وفـي سـياقات هل تُ   :س

  الرعاية الصحية؟
  

إلى الحظر الكامل  الالحقةالمدونة وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة نعم. تدعو 
ـــبن األم أو زجاجـــات الرضـــاعة أو الحلمـــات فـــي الخـــدمات  ـــدائل ل ـــرويج لب ألي نـــوع مـــن الت

  الصحية.
  

مـــن بتقـــديم تبرعـــات وٕاضــافة إلـــى ذلـــك، ال ُيســـَمح فـــي أي جـــزء مـــن نظـــام الرعايـــة الصـــحية 
بــــدائل لــــبن األم أو منتجــــات أخــــرى أو هــــدايا أو لمدعومــــة الــــثمن المجانيــــة أو المــــدادات اإل

المعنيـة برضـع ممنـوعين مـن لمؤسسـات الطبيـة اللعاملين الصحيين. وحتى  عّينات شخصية
الرضــــاعة الطبيعيــــة بنــــاًء علــــى مشــــورة طبيــــة ينبغــــي لهــــا عــــدم قبــــول إمــــدادات مجانيــــة أو 
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 ٢٨-٣٩ج ص عقـــرار الويـــنص منخفضـــة التكلفـــة أو إعطـــاء عّينـــات مـــن هـــذه المنتجـــات. 
بوضوح على أنه ينبغي الحصول على مساحيق أغذية الرضع من أجل رضع توجد أسـباب 

  .العاديةطبية تتطلب استخدامها لهم من خالل قنوات الشراء 
  

والمــوزعين إلــى المهنيــين الصــحيين  المصــّنعينوينبغــي أن تقتصــر المعلومــات المقدمــة مــن 
  العلمية والوقائعية. األمورجاتهم على بشأن منت

  
  جودتها؟عن عن وسم بدائل لبن األم و ماذا تقول المدونة  :س

صور لرضع أو غير ذلك من الصور التـي ُتضـفي هالـة مـن المثاليـة علـى وضع ال ُيسمح ب
  .على بطاقات وسم المنتجات استخدام بدائل لبن األم

  
وينبغــي للمعلومــات المتعلقــة بالتغذيــة االصــطناعية، بمــا فــي ذلــك تلــك الــواردة علــى بطاقــات 
الوســم، أن تشــرح فوائــد الرضــاعة الطبيعيــة والتكــاليف والمخــاطر المرتبطــة باالســتخدام غيــر 

  الضروري أو غير السليم لمساحيق أغذية الرضع وسائر بدائل لبن األم. 
  

  ترويج المنتجات غير المناسبة لتغذية الرضع، مثل اللبن المرّكز المحّلى. وينبغي عدم
  
  ما هي اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المدونة؟ :س

لتفعيــل مبادئهــا وغايتهــا، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد تشــريعات أو  اتتقتضــي المدونــة اتخــاذ إجــراء
أن تكــون كافــة التــدابير علنيــة.  لــوائح وطنيــة أو غيــر ذلــك مــن التــدابير المناســبة. وينبغــي

وبالنظر إلى أن المدونة هي متطلـب أدنـى، ُيمكـن للحكومـات أن تتخـذ تـدابير إضـافية لتلـك 
  المنصوص عليها في المدونة، وربما أشد صرامة منها، وأن تجعلها ملزمًة قانونًا.

  
ارات جمعيــــة وقـــر والتشـــريعات الشـــاملة والقابلــــة لإلنفـــاذ التـــي تتنــــاول جميـــع أحكـــام المدونــــة 

هي أكثر الوسائل فّعالية لتنظـيم التسـويق غيـر المالئـم  الالحقةالصحة العالمية ذات الصلة 
  منتجات الواقعة في نطاق المدونة.لبدائل لبن األم وسائر ال

  
  من الذي ينبغي أن يشارك في جعل تنفيذ المدونة حقيقة واقعة؟ :س

قـــرارات جمعيـــة الصـــحة ينبغـــي للحكومـــات أن تتخـــذ إجـــراءات بشـــأن المدونـــة، مـــع مراعـــاة 
ففي قرار جمعية الصحة العالمية الـذي اعتمـد المدونـة، ُحثـَّت . الالحقةالعالمية ذات الصلة 

ـــوائح وطنيـــة  ـــدول األعضـــاء علـــى ترجمـــة المدونـــة إلـــى تشـــريعات أو ل و غيـــر ذلـــك مـــن أال
  التدابير المناسبة.
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الحكومات مسؤولية فيمـا يتعلـق باتخـاذ إجـراءات بشـأن المدونـة الدوليـة،  تقع علىحين وفي 
هناك أيضًا أدوار رئيسية يتعـّين علـى مصـنعي األغذيـة وموزعيهـا ومهنيـي الرعايـة الصـحية 

  والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المستهلكين االضطالع بها. 
  

، بما في ذلك منظمات المهنيين الصـحيين، والمجموعات المهنيةفالمنظمات غير الحكومية 
وغيرهـا مــن الجهـات الفاعلــة ذات الصـلة تقــع عليهــا مسـؤولية بشــأن مسـاءلة مصــنعي بــدائل 

الهيئة  غأن تُبلّ وينبغي لها أيضًا لبن األم وموزعيها إذا ما اضطلعوا بأعمال تنتهك المدونة. 
  هاكات المستبانة.تالحكومية ذات الصلة باالن

  
وتقع على مصنعي بدائل لبن األم وموزعيها مسؤولية االلتـزام بالمدونـة "بصـرف النظـر عـن 

والمـوزعين االلتـزام  المصـّنعينأي تدابير أخرى اتخذت لتنفيذها". وهذا يعني أنه يتعّين على 
  بالمدونة حتى وٕان كانت الحكومة لم تُنفذها على نحو كامل في تشريعاتها الوطنية.

  
  هل يكفي تنفيذ المدونة لتحسين تغذية الرضع وصغار األطفال؟ :س

ال، فاألمر يحتاج إلى تدابير إضافية لدعم التغذية المثلى للرضع وصغار األطفال. فمبـادرة 
ف زمام قيادتهـا، تهـدف إلـى يالتي تأخذ المنظمة واليونيس ١١،الدعوة إلى الرضاعة الطبيعية

زيـــادة االلتـــزام بالرضـــاعة الطبيعيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي. وباإلضـــافة إلـــى التنفيـــذ الكامـــل 
التـــي  ١٢"الـــدعوة إلـــى العمـــل"للمدونـــة مـــن خـــالل تـــدابير قانونيـــة قويـــة قابلـــة لإلنفـــاذ، تـــدعو 

  لي:ما يإلى الحكومات والمانحين والشركاء في التنمية تنطوي عليها المبادرة 
 زيادة التمويل المخصص للرضاعة الطبيعية؛ 
  إقرار سياسات أفضل بشأن اإلجازة األسرية والرضاعة الطبيعية في أماكن العمل؛ 
 تحسين جودة مرافق األمومة، وخاصة للمرضى والضعاف من المواليد؛ 
 تحسين إمكانية الحصول على المشورة الماهرة بشأن اإلرضاع؛ 
 الشبكات االجتماعية التي تحمي الرضاعة الطبيعية وترّوجها وتدعمها؛ تقوية 
 .إنشاء نظم رصد لتتبع التقدم المحرز بشأن السياسات والبرامج والتمويل  

ونقـــاط العمـــل الـــواردة أعـــاله هـــي المنشـــودة فـــي إطـــار عمـــل المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني بشـــأن 
  وتوصياته ذات الصلة. ١٣التغذية

  

                                                            
  .٢٠١٥الدعوة إلى الرضاعة الطبيعية، جنيف، مبادرة  .منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف   ١١
  .٢٠١٦إلى العمل. نيويورك،  اليونيسيف. مبادرة الدعوة إلى الرضاعة الطبيعية، دعوة   ١٢
، إطــار العمــل. رومــا، ICN2 2014/3 Corr.1، منظمــة الصــحة العالميــة. الوثيقــة الفــاو)(منظمــة األغذيــة والزراعــة    ١٣

٢٠١٤.  
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 رصد التدابير الوطنية؟ ما هي متطلبات :س
ال يكفي مجرد ترجمة أحكام المدونة إلى تشريعات وطنيـة. فرصـد هـذه التشـريعات ضـروري 

. والرصـد يـوّفر أيضـًا تقـوَّضلضمان أن أحكامهـا ُيمتثـل لهـا وأنهـا فّعالـة، وأن اإلنجـازات ال 
  معلومات عن جودة التشريعات، بما في ذلك جوانب ضعفها وثغراتها الُممكنة. 

  
كما ينبغي لهـا  ويتعّين آلليات الرصد أن تكون شفافة ومستقلة وخالية من التأثيرات التجارية

أن تتصدى للوسم ولجميع أشكال الدعاية والترويج التجاري في جميـع الوسـائط. وينبغـي أن 
   يتسنى لهيئات مسؤولة أن تفرض عقوبات مالئمة طبقًا للنظم القانونية القائمة.

  
 من المسؤول عن رصد تنفيذ المدونة الدولية؟ :س

تقـــع المســـؤولية الرئيســـية عـــن رصـــد المدونـــة علـــى عـــاتق الحكومـــات. ويكـــون الرصـــد أكثـــر 
فّعاليــة عنــدما تكــون المســؤولية مشــتركة بــين وكــاالت حكوميــة رئيســية تضــطلع بــدور خــالل 

الخاصـة بالمدونـة مختلف مراحل تسويق المنتجات ذات الصلة. وينبغي للتشريعات الوطنية 
أن تبــّين الوكالــة أو الوكــاالت الحكوميــة التــي تأخــذ زمــام القيــادة فــي عمليــة الرصــد، وكيفيــة 

  االضطالع بهذه العملية. 
  

وينبغـــــي لمصـــــنعي بـــــدائل لـــــبن األم وموزعيهـــــا رصـــــد ممارســـــاتهم التســـــويقية علـــــى جميـــــع 
ة مسـؤولية يشؤون الصـحالتقع على عاتق المهنيين الصحيين ومديري المستويات. وبالمثل، 

بـأي تسـويق فـي  همبشأن رصـد ممارسـاتهم فـي سـياقات الرعايـة الصـحية وضـمان عـدم قيـام
  المرافق. 

  
والمـوزعين  المصـّنعينوُيمكن للمنظمات غير الحكوميـة والمؤسسـات واألفـراد اسـترعاء انتبـاه 

إلجـــراءات إلـــى األنشـــطة التـــي تتعـــارض مـــع المدونـــة، وٕابـــالغ الحكومـــة بـــذلك بغيـــة اتخـــاذ ا
  المناسبة.

  
مـــا الـــذي تفعلـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة لمســـاعدة البلـــدان علـــى تنفيـــذ   :س

  المدونة ورصدها؟
  

شــبكة الرصــد والــدعم علــى ، أنشــأت منظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف ٢٠١٤فــي عــام 
الصـــعيد العـــالمي لتنفيـــذ المدونـــة الدوليـــة لتســـويق بـــدائل لـــبن األم وقـــرارات جمعيـــة الصـــحة 

  .)NetCode(شبكة  العالمية ذات الصلة الالحقة
  

ــــد التــــي تبــــذلها  جهــــود الراميــــة إلــــى وضــــع معــــايير لرصــــد المدونــــةال NetCodeشــــبكة  وتوحِّ
. وقــــد اســــتحدثت الشــــبكة منظمــــات المجتمــــع المــــدني واألوســــاط األكاديميــــة وبلــــدان مختــــارة

لكشــف االنتهاكــات المزمعــة  مســتمرمكــونين رئيســيين، همــا: رصــد  يضــمبروتوكــوًال للرصــد 
للتدابير الوطنية القائمـة والمدونـة والتحقيـق فيهـا واتخـاذ اإلجـراءات بشـأنها، وتقييمـات دوريـة 
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للتحقـــق مـــن مســـتوى االمتثـــال للتـــدابير الوطنيـــة والمدونـــة واســـتبانة الثغـــرات والمســـائل التـــي 
لصــحة العالميــة مــع تتطلــب معالجــًة مــن خــالل تــدابير سياســاتية وتشــريعية. وتعمــل منظمــة ا

  عدد من البلدان بشأن تنفيذ بروتوكول الرصد.
  

للبلدان مزيدًا من المعلومات عن تنفيذ المدونة في  NetCodeوٕاضافة إلى ذلك، توّفر شبكة 
ســـياق هيئـــة الدســـتور الغـــذائي، والمســـائل المتعلقـــة بالتجـــارة الدوليـــة والمدونـــة، وكـــذلك عـــن 

  نسان لرصد المدونة وتنفيذها.تطبيق المعايير الدولية لحقوق اإل
  

  ؟فيروس العوز المناعي البشريكيف تنطبق المدونة في سياق  :س
  

المدونـــة قابلـــة للتطبيـــق فـــي جميـــع البلـــدان، بصـــرف النظـــر عـــن السياســـة الوطنيـــة الخاصـــة 
وتنفيـذ المدونـة ضـروري  .فيروس العوز المنـاعي البشـريبتغذية رّضع األمهات المصابات ب

الرضاعة الطبيعية. ويتعّين أن تكون الخيارات المتخـذة بشـأن تغذيـة الرضـع  لتالفي تقويض
 أغذيــةمحايــدة. وينبغــي أن ُيتــاح مصــدر موثــوق ومســتدام لمســاحيق مســتندة إلــى معلومــات 

الرضـع أو غيــر ذلــك مـن البــدائل لألمهــات الالتـي يختــرن عــدم اسـتخدام الرضــاعة الطبيعيــة 
د تـــوافر بـــدائل لـــبن األم يـــة لرّضـــعهن. فالمدونـــة ال تقّيـــلكـــي ال ُيتـــركن أبـــدًا دون تغذيـــة كاف

  الالتي يتخذن خيارًا مستنيرًا باستخدامها.لألمهات 
  

وبالنسبة للبلدان التي تكون الظـروف البيئيـة واالجتماعيـة فيهـا غيـر مأمونـة للتغذيـة البديلـة، 
بــــأن  أو ال ُيمكــــن أن تــــدعم هــــذه التغذيــــة بشــــكل كامــــل، توصــــي منظمــــة الصــــحة العالميــــة

بالرضـاعة الطبيعيـة لمـدة  فيـروس العـوز المنـاعي البشـريتضطلع األمهات المتعايشات مع 
شــهرًا أو  ٢٤شــهرًا علــى األقــل، وأن بإمكــانهن مواصــلة الرضــاعة الطبيعيــة حتــى ســن  ١٢

  أكثر.
  

وفــــي البلــــدان األخــــرى، التــــي تقضــــي السياســــة الوطنيــــة فيهــــا بتالفــــي األمهــــات المصــــابات 
الرضــاعة الطبيعيــة تمامــًا، يظــل التــرويج العــام لبــدائل لــبن  فيــروس العــوز المنــاعي البشــريب

األم مع ذلك غير مالئم. وُيمكن للحكومات أو وكـاالت الرفـاه االجتمـاعي أو مرافـق الرعايـة 
بيـد أنـه  .فيروس العوز المناعي البشـريالصحية توفير بدائل لبن األم لألمهات المصابات ب

ـــبن  مـــن خـــالل  ال، شـــبكات الشـــراء العاديـــةاألم مـــن خـــالل ينبغـــي الحصـــول علـــى بـــدائل ل
  ).)١٩٨٦( ٢٨-٣٩ج ص عمة من المصّنعين (التبرعات المقد

  
  كيف تنطبق المدونة في حاالت الطوارئ المعقدة؟  :س

  
المدونـــة الدوليـــة وقـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ذات الصـــلة باألهميـــة فـــي جميـــع  تتســـم

الظروف لحماية الرضع والقائمين على رعـايتهم مـن التسـويق غيـر المالئـم لبـدائل لـبن األم. 
لرضـــع ل مستحضـــرات األغذيـــة التكميليـــةلوتحظـــر المدونـــة الدعايـــة وســـائر أشـــكال التـــرويج 

  والحلمات. لرضاعةاوكذلك لزجاجات 
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وزيعهـا. بهـذه المنتجـات وت ونة بأهمية خاصة لمراقبـة التبـرعحاالت الطوارئ، تتسم المدوفي 
ففـــي هـــذه الظـــروف، يكـــون هنـــاك دائمـــًا رّضـــع ال ُيمكـــن تغـــذيتهم بالرضـــاعة الطبيعيـــة مثـــل 

لوا عـــن أمهـــاتهم أو الرضـــع الـــذين تعـــاني أمهـــاتهم مـــن مـــرض أو ماتـــت الرضـــع الـــذين ُفِصـــ
 يتغـــذون بالرضـــاعة الطبيعيـــة قبـــل حالـــة الطـــوارئ. وفـــي غيـــاب أمهـــاتهم، أو الـــذين كـــانوا ال

مصــادر أخــرى للــبن األم، ســوف يتعــّين تغذيــة هــؤالء الرضــع ببــدائل لــبن األم. وينبغــي دعــم 
وكـانوا يتلقـون تغذيـة مختلطـة قبـل حالـة أمهات الرضـع الـذين تقـل أعمـارهم عـن سـتة أشـهر 

  الحصرية.الرضاعة الطبيعية  ممارسة الطوارئ لكي يعدن إلى
  

ـــذين يتغـــذون اصـــطناعيًا عـــن طريـــق ضـــمان أن بطاقـــات وســـم  ـــة الرضـــع ال وتحمـــي المدون
المنتجـــــات تتضـــــمن التحـــــذيرات والتعليمـــــات الضـــــرورية للتحضـــــير واالســـــتخدام المـــــأمونين. 

، عنــدما تكــون التغذيــة باســتخدام المســاحيق ضــرورية، ٥-٦وٕاضــافة إلــى ذلــك، طبقــًا للمــادة 
، وذلــك بواســطة عــاملين صــحيين أو عــاملين مجتمعيــين تغذيــة فقــطهــذه الينبغــي أن ُتشــَرح 

وينبغــي إعــالم األمهــات بوضــوح بالمخــاطر . فقــط لألمهــات الالتــي يحــتجن إلــى اســتخدامها
  المرتبطة باستخدامها على نحو غير سليم. 

  
  هل تتوافق المدونة مع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان؟  :س

  
لــــم ُتعتمــــد المدونــــة فــــي حــــّد ذاتهــــا كوثيقــــة ملزمــــة قانونــــًا، ولكــــن بــــاألحرى كمجموعــــة مــــن 
التوصــيات. ومــع ذلــك، ُيعتبــر تنفيــذها عمومــًا كتــدبير رئيســي فــي إطــار الحــق فــي الصــحة 
حســـبما يـــنص عليـــه عـــدد مـــن المعاهـــدات الدوليـــة الخاصـــة بحقـــوق اإلنســـان. وتُنشـــئ هـــذه 

  لدان.المعاهدات التزامات قانونية للب
  

واتفاقية األمم المتحدة لحقـوق الطفـل هـي اإلطـار الـدولي لحقـوق اإلنسـان األكثـر شـموًال فـي 
هـــذا الصـــدد. وتـــدعم مـــواد عديـــدة مـــن االتفاقيـــة هـــدف المدونـــة، وخاصـــة حـــق األطفـــال فـــي 
التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة ُيمكــن بلوغــه وذلــك، فــي جملــة أمــور، عــن طريــق خفــض 

  لرضاعة الطبيعية.وفيات الرضع وتشجيع ا
  

صــراحًة لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، وهــي هيئــة الخبــراء المســتقلة التــي  اعترفــتوقــد 
اتفاقية حقوق الطفـل، بـأن تنفيـذ المدونـة تـدبير مالئـم لوفـاء ألحكام  اتترّصد امتثال الحكوم

  ).٢٤ادة حة والرعاية الصحية (المالحكومات بالتزاماتها بشأن تطبيق حق األطفال في الص
  

وقد أوصت اللجنة حكومات محدَّدة بأن ُتصـدر تشـريعات لتنفيـذ المدونـة أو تعـزز تشـريعات 
  الطفل.  حقوق تنفيذ اتفاقيةلقائمة وُتديم إنفاذها كتدبير مالئم 
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