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 ( IBFANإيبفن )الشبكة العالمية لتغذية الرّضع من بيان 
 حول

 كحل لسوء التغذية لدى األطفالبالمغذيات واستخدامها  الُمَعَزَزةالترويج لألغذية التجارية 
 
 

فً جمٌع أنحاء ومكافحتها مراض سوء التغذٌة لدى األطفال أالوقاٌة من تدرك أن ( إٌبفان)إن الشبكة العالمٌة لتغذٌة الرّضع 

ٌثٌر القلق بسبب العبء الهائل لألمرض سالتغذٌة فً البلدان النامٌة، ٌشكل تحدٌاً عظٌماً، وأن إهماله  نقصالعالم، والسٌما 

 .المجتمعات والبلدان الفقٌرةعاتق والوفٌات الملقاة على 

 

، بجانب كونه حق إلزامً من حقوق الطفلتغذٌة نقص مشكلة التصدي لأن ( إٌبفان)رّضع الشبكة العالمٌة لتغذٌة ال وتعتقد

 3122ٌتطابق مع تقرٌر عام هذا لبلوغ المرمى األول والمرمى الرابع من المرامً اإلنمائٌة لأللفٌة، و فإنه ضرورةاإلنسان، 

لبلوغ الهدف المأمول  المحرز فً األقالٌم النامٌة غٌر كاف   والذي أوضح أن التقدم ،لألمم المتحدة حول المرامً اإلنمائٌة لأللفٌة

 (2. )3126بحلول عام 

 

الواسع  ةواالقتصادٌ ةاالجتماعٌٌنتج عن انعدام العدالة على ٌقٌن بأن سوء تغذٌة الطفل  (إٌبفان)الشبكة العالمٌة لتغذٌة الرّضع و

مما  ؛فر الموارد اإلنتاجٌةٌرة، وكذلك عدم تمكٌن المرأة، وعدم توّ المجتمعات الفقتعانٌه التهمٌش الذي عن االنتشار عالمٌاً، و

، وعدم تعزٌز الممارسات المثالٌة لتغذٌة الرّضع وصغار األطفال، ونقص التكلفة الرعاٌة الصحٌة المٌسورةنقص ٌؤدي إلى 

مراض التنفسٌة، والجوع اإلسهال واألبإصابات متكررة اإلصحاح، مما ٌفضً إلى تدنً مستوى و ،لشربالصالحة لالمٌاه 

 .المزمن وسوء التغذٌة لدى األطفال

 

بالقلق نظراً ألن حلول مشكلة سوء التغذٌة لدى األطفال، سواء من حٌث الوقاٌة أو  (إٌبفان)الشبكة العالمٌة لتغذٌة الرّضع وتشعر 

 وأخذت تهملبالمغذٌات كعالج سرٌع،  الُمَعَزَزةالعالج الطبً واستخدام األغذٌة التجارٌة نحو العالج، أخذت تنحو باطراد 

 (3. )لسوء التغذٌةالمسببة األساسٌة الدفٌنة عوامل األسالٌب المجتمعٌة وال

 

استخدامها كنموذج عالجً  وأ، الحاد وء التغذٌةسوٌتحتم عدم اللجوء إلى التركٌز على األغذٌة التجارٌة الجاهزة كعالج ألنماط 

فعلً سبٌل . مد طوٌلأللمكتسبة أثبتت عدم ضمان استمرار هذه التدخالت وعدم فعالٌتها فالخبرات ا( 4.)ٌصلح لجمٌع الحاالت

فً قدرتها على  3116مع أن النٌجر أحرزت تقدماً ملوحظاً منذ عام "...  3112المثال، ذكر تقرٌر منظمة الٌونٌسف لعام 

األسالٌب المجتمعٌة، إال أن معدل انتشار سوء التغذٌة العالج الفّعال لحاالت سوء التغذٌة الحادة الوخٌة لدى األطفال من خالل 

 (5)..." الحاد مازال مرتفعاً 

 

زٌادة وزن األطفال المصابٌن بسوء التغذٌة بعد على ت على علم بالبحوث، التً دلّ ( إٌبفان)ٌة لتغذٌة الرّضع موالشبكة العال

تحسن ممارسات و ،هذه األغذٌة الجاهزةتقارن بٌن نجاعة  مدراسات لهذه ال، إال أن بالمغذٌات الُمَعَزَزةاألغذٌة التجارٌة تناولهم 

إسهامات عظٌمة فً تغذٌة  وتعزٌز اإلرضاع المثالً من الثدي، والذي له ة منزلٌاً د  عَ التغذٌة باستخدام األغذٌة المحلٌة المُ 

لمنتجات وتأثٌرها على انتشار السمنة وعالوة على ذلك، فإن الشعور بالقلق الذي ظهر مؤخراً حول استعمال هذه ا( 6).الرضٌع

 .ٌجب عدم إهمالهالسمنة واألمراض المتعلقة ب

 

غذٌة أن تركٌز االهتمام الحالً على عالج األنماط الحادة من سوء التغذٌة باأل( إٌبفان)الشبكة العالمٌة لتغذٌة الرّضع  ؤمنكما ت

 الُمَعَزَزةونظراً للتكلفة المرتفعة لألغذٌة . سوء التغذٌة المزمن ال ٌنبغً توسعته لٌشمل التدخالت المشابهة فً عالج بالمغذٌات



2 

فً اتجاه الناجعة  بالمغذٌات، فإنها تفاقم االعتماد على الوكاالت الخارجٌة، وتسحب بؤرة االهتمام بعٌداً عن الحلول المجتمعٌة

إن تعمٌم هذه الحلول السرٌعة . بالمغذٌات ةالُمَعَززَ األغذٌة متمثل فً قرص عالجً السحر بما ٌشبه بمعالجة سوء التغذٌة 

 .بعٌداً عن األعمال الساعٌة إلى تحقٌق األمن الغذائً ناسٌنحرف باهتمام

 

جميع الحكومات، من تدعم بقوة الحق في الغذاء الكافي للجميع، ولذلك تطالب ( إيبفان)إن الشبكة العالمية لتغذية الرّضع 

 :والجهات المعنية، على الصعيد العالمي والصعيد اإلقليمي بأن

 

بما فً ذلك تحسٌن معدالت اإلرضاع المثالً الممكنة مختلف التدابٌر بسوء التغذٌة للوقاٌة من اتخاذ الخطوات الفورٌة  .2

الحصول إتاحة اه الشرب المالئمة، وممارسات التغذٌة المثالٌة للرّضع وصغار األطفال، وتوفٌر مٌتحسٌن و ،من الثدي

 .ةغٌر المالئم ةالتجارٌ اتمتحررة من التأثٌربحٌث تكون نظم دعم ورعاٌة األطفال توفٌر على الرعاٌة الصحٌة، و

سوء التغذٌة لدى دي إلى لعوامل الدفٌنة التً تؤوفً الوقت المناسب إلٌجاد حلول لاتخاذ الخطوات ذات المغزى  .3

 .األطفال

وات الستئصال شأفة الفقر والجوع، عن طرٌق دعم النظم الغذائٌة المضمونة االستمرار التً تحّسن إنتاج اتخاذ الخط .4

 .الغذاء محلٌاً وتوفره بسعر مٌسور، وإدراج منظور العدالة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة فً األمن الغذائً

أغذٌة الرّضع وصغار عن ي غٌر المالئم إلنهاء التروٌج التجار 74.34تنفٌذ قرار جمعٌة الصحة العالمٌة رقم  .5

وٌتحتم أن ٌشمل ذلك أٌضاً التدابٌر النظامٌة لمنع التروٌج التجاري . األطفال، بما فً ذلك االدعاءات الغذائٌة والصحٌة

 .بالمغذٌات لعالج سوء التغذٌة الُمَعَزَزةلألغذٌة 

تغذٌة الحاد على األغذٌة المحلٌة تحت إشراف عاملٌن جمٌع أنواع العالج األولً لسوء اللضمان ارتكاز اتخاذ الخطوات  .6

 .ةغٌر المالئم ةالتجارٌ اتصحٌٌن مدربٌن ال ٌتعرضون للتأثٌر

كالكوارث )الجاهزة فً منع ومعالجة سوء التغذٌة لدى األطفال فً الطوارئ التجارٌة إعادة تقٌٌم استعمال األغذٌة  .7

 .ه باستعمال األغذٌة المحلٌة التقلٌدٌة كلما أمكن، والمطالب(الطبٌعٌة أو الكوارث من صنع اإلنسان

سوء التغذٌة لدى األطفال على بحوث الوقاٌة من ضمان استناد السٌاسات الدولٌة، واإلقلٌمٌة، والمحلٌة لخطط وأعمال  .8

 .تقٌٌماً للتأثٌراتهذه البحوث مستقلة، وأن تتضمن 
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 .8991عهى جائزة انحٍاة انقىًٌت نعاو ( إٌبفاٌ)حصهج انشبكت اندونٍت نخغذٌت انزضع 

(www.ibfan.org)ٌأَحاء انعانى يٍ أجم حًاٌت  يجًىعت عايت حخعاوٌ يعاً فً 022انشبكت يٍ  وحخكى

 .أرواح انزّضع وصغار األطفال، وإحداد ححسُاً يسخًزاً فً يًارساث حغذٌت انزّضع عهى جًٍع انًسخىٌاث

وحهدف إٌبفاٌ إنى حعزٌز صحت وعافٍت انزّضع وصغار األطفال وأيهاحهى عٍ طزٌق حًاٌت، وحعزٌز، ودعى 

وحعًم إٌبفاٌ عهى انخُفٍذ . انًثانت نهزّضع وصغار اإلطفالاإلرضاع انًثانً يٍ انثدي، ويًارساث انخغذٌت 

 .انعانًً انشايم نهًدوَت اندونٍت نقىاعد حسىٌق بدائم نبٍ األو وقزاراث جًعٍت انصحت انعانًٍت انًخعهقت بها
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