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الربنامج الوطني لت�صجيع تغدية الر�صيع والطفل ال�صغري

الر�صاعة الطبيعية من اأهم امل�صادر الغدائية للطفل,  اإذ جتنب  13% من وفيات الأطفال دون اخلام�صة. وتو�صي منظمة ال�صحة 

العاملية بالر�صاعة الطبيعية املطلقة اإىل غاية ال�صتة ا�صهر الأوىل من عمر الطفل مع اإ�صافة مواد غذائية اأخرى اإبتداءاً من هذه ال�صن.

باملغرب تعرف ممار�صة الر�صاعة الطبيعية بع�ض النخفا�ض بالرغم من املجهودات التي تبدلها و زارة ال�صحة يف جمال 

ت�صجيع تغذية الر�صع و الطفال. وتكمن الأ�صباب اجلدرية لهذا الإنخفا�ض يف عوامل اجتماعية واقت�صادية وثقافية, 

واأخرى متعلقة باملحيط العائلي.

لهذا عملت وزارة ال�صحة طبقا ملخطط العمل 2012-2016 على دعم وت�صجيع وحماية الر�صاعة الطبيعية كا�صرتاتيجية 

اأولية ل�صمان حياة الأطفال ومنوهم ولتحقيق الأهداف التي حددتها وزارة ال�صحة خلف�ض عدد وفيات الأطفال اأقل من 

خم�ض �صنوات, ويندرج هذا الربنامج يف اإطار ال�صرتاتيجية الوطنية للتغذية 2011 - 2019 التي قامت وزارة ال�صحة 

بو�صعها مب�صاركة جميع الفاعلني يف هذا املجال.

الأهداف املحددة بحلول 2016 :

اإعطاء الثدي مبكرا خالل الن�صف ال�صاعة الأوىل بعد الولدة وذلك لدى 50% من الأمهات ؛

الإقت�صار على الر�صاعة الطبيعية خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل بن�صبة 50% من الأمهات. 

املحاور الإ�صرتاتيجية: 

يرتكز هذا الربنامج الوطني على ثالثة حماور :

ت�ضجيع الر�ضاعة الطبيعية

وذلك من خالل :

الأمهات على  اجلماعات...( يف دعم وم�صاعدة  واأفراد  اجلمعيات  الغري احلكومية,  )املنظمات  املدين  املجتمع  ا�رشاك   

ممار�صة الر�صاعة الطبيعية ؛

اإ�رشاك و�صائل الإعالم )املرئية وامل�صموعة واملقروءة( يف ت�صجيع وتعزيز الر�صاعة الطبيعية؛  

حتيني املعلومات وتعزيز املمار�صات املثلى للمجتمع املحلي يف ميدان الر�صاعة الطبيعية وتغذية الطفل ؛  

الإحتفال ال�صنوي بالأ�صبوع الوطني للر�صاعة الطبيعية.   
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دعم الر�ضاعة الطبيعية :

تعزيز مهارات مهنيي ال�صحة يف جمال التغذية وخ�صو�صا الر�صاعة الطبيعية؛  

تن�صيط مبادرة م�صت�صفيات �صديقة لالأطفال؛  

تي�صري ولوج الأم وطفلها يف م�صالح طب الأطفال والولدة؛  

اإر�صاد مهنيي ال�صحة للن�صاء احلوامل؛   

اإ�رشاك مهنيي ال�صحة من القطاع اخلا�ض يف جمال ت�صجيع الر�صاعة الطبيعية والتغذية التكميلية : الأطباء العامون,   

اأطباء الأطفال, الأطباء املتخ�ص�صني يف الولدة, القابالت, ال�صيادلة واملخت�صني يف التغذية.

حماية  الر�ضاعة الطبيعية :

مراجعة وو�صع الإطار القانوين الذي ينظم :

ت�صويق املنتجات التح�صريية لالأطفال )قانون ت�صويق بدائل حليب الأم( ؛  

متديد رخ�صة الأمومة املحددة يف 14 اأ�صبوعا ؛  

تخ�صي�ض ف�صاءات ملمار�صة الر�صاعة الطبيعية يف اأماكن العمل والأماكن العامة.  
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الإر�صاع املبكر : النطالقة املثلى للر�صاعة الطبيعية

الر�صاعة املثالية هي التي تبداأ مبا�صرة بعد الولدة :

الأم والر�صيع على ا�صتعداد لبدء الر�صاعة الطبيعية منذ الولدة خ�صو�صا اإذا كان الر�صيع مولودا يف اأوانه, ول توجد 

اأية م�صكلة تتطلب ف�صله عن اأمه. فيجدر بالأم حينها اأن تبقي طفلها معها.

الت�صال املبكر للر�صيع باأمه له مزايا عديدة اإذ ي�صهل بداية الر�صاعة الطبيعية من خالل ا�صتخدام مهارات وردود فعل 

الر�صيع, كما يوفر له الدفئ و الراحة و الرتابط العائلي.

الر�صيع املولود يف اأوانه ويتمتع ب�صحة جيدة يحتاج فقط حلليب اأمه :

اللباأ هو »احلليب الأويل« يتطور اإىل حليب نا�صج بعد ب�صعة اأيام, برتقايل اأو اأ�صفر اللون,  �صميك,  غني جدا بالربوتينات 

والأج�صام امل�صادة, مغذ جدا و�صهل اله�صم, كل هذا يجعله الغذاء املختار واملنا�صب متاما لحتياجات الر�صيع خالل 

الأربع والع�رشين �صاعة بعد ولدته.

هذا »الذهب ال�صائل« ذرع �صد امليكروبات واللتهابات املعوية ب�صفة خا�صة, اإذ هو م�صبع بعنا�رش اأ�صا�صية مثل النحا�ض 

والزنك والفيتامينات, وخ�صو�صا فيتامني ب 12, الالزمة لنمو اجلهاز الع�صبي.

احلر�ص على حفظ الر�صيع بالقرب من اأمه :

وجود الر�صيع بالقرب من اأمه ي�صهل عليها فهم احتياجاته والتعرف على كيفية تعبريه عنها. كما ي�صمح لها بال�صتجابة 

لطلباته ب�صهولة وتلبيتها له )الر�صاعة, التوا�صل, الأمن, اللعب...(.  

كما ي�صمح لالأم بالتعرف املبكر على اإ�صارات �صغرية ير�صلها تعبريا عن حاجته. ومبا اأن البكاء هو اآخر اإ�صارة يلجاأ اإليها 

الر�صيع فلي�ض هناك حاجة لنتظارها.
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العمل والر�صاعة الطبيعية

ا�صتئناف العمل من طرف املراأة بعد الولدة ل يعني اإيقاف الر�صاعة الطبيعية ذلك اأن ا�صتعمال احلليب امل�صتخل�ض من 

الثدي يتيح للمراأة املحافظة على الر�صاعة الطبيعية, ويجنبها الإح�صا�ض ب�صغط يف ثديها من جهة ومن جهة اأخرى 

يوفر تكوين خمزون من حليبها يعطى لر�صيعها اأثناء عملها.

 لقد ن�ض قانون ال�صغل منذ �صنوات على اأن لالأمهات املر�صعات �صاعة واحدة يوميا لإر�صاع اأطفالهن اأثناء �صاعات 

العمل وذلك طيلة ال�صنة الأوىل بعد الولدة وتاأكد ذلك يف يونيو 2000 خالل الدورة 88 للموؤمتر العاملي لل�صغل )ن�صجل 

باأن قانون ال�صغل اعترب اأن الر�صاعة الطبيعية ل تتجاوز ال�صنة الأوىل, يف حني يو�صي �صندوق الأمم املتحدة للطفولة - 

اليوني�صيف - واملنظمة العاملية لل�صحة مبدة �صنتني على الأقل(.

ويف املغرب, ين�ض قانون ال�صغل ل�صنة 2003 على اأن لالأم الأجرية احلق يوميا يف اإر�صاع طفلها اأثناء �صاعات العمل 

با�صرتاحة خا�صة موؤدى عنها, )ن�صف �صاعة �صباحا و ن�صف �صاعة يف فرتة الظهر(. واإذا كانت مقاولة ت�صغل اأكرث من 

50 اإمراأة فهي ملزمة بو�صع رهن اإ�صارة الأمهات العامالت ف�صاءا للر�صاعة ي�صتجيب ملعايري حمددة )النظافة واملراقبة(.

اإن الت�رشيعات احلالية ل توفر الإطار املنا�صب لتنفيذ تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية و�صندوق الأمم املتحدة للطفولة 

-اليوني�صيف- املتعلقة بالر�صاعة الطبيعية ملدة ت�صل اإىل �صتة اأ�صهر ) رخ�صة الولدة 14 اأ�صبوع فقط(.

دون  يحول  العمل  اأثناء  ا�صتمراريتها  وطرق  بالر�صاعة  املرتبطة  بحقوقهن  العامالت  الأمهات  وعي  عدم  فاإن  وختاما 

مطالبتهن بها ول ريب يف اأن تلك احلقوق ت�صتدعي املراجعة لدعم وت�صجيع الر�صاعة الطبيعية.
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 الر�صاعة الطبيعية : الفوائد ال�صحية للطفل و اأمه

حليب الثدي معجزة حقيقة :

حليب الأم هو الغذاء املثايل والأن�صب للر�صيع, اإنه يغطي جميع احتياجاته الغذائية خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل.

فتكوينه يتغري خالل الر�صعة )غني باملاء يف البداية, غني بالدهون يف نهاية الر�صعة( ومن وقت اإىل اآخر.

يحتـوي حليب الأم عـلى امل�صادات احليوية )�صد الإلتهابات التنف�صية, الإ�صهال...( وعلى جميع العنا�صـر الغذائيــة 

ذلك  بعد  الأوىل,  ال�صتة  الأ�صهر  خالل  الطفل  لنمو  الالزمة  املعدنية...(  الأمالح  الربوتينات,  الدهنيات,  )ال�صكريات, 

ينبغي اأن ت�صتمر الر�صاعة الطبيعية �صنتني اأو اأكرث مع اإدخال الأغذية التكيميلة ابتداءًا من ال�صهر ال�صاد�ض. وقد اأظهرت 

الدرا�صات احلديثة اأن الأطفال الذين ير�صعون حليب الثدي يتميزون بن�صبة ذكاء اأكرث من الذين ي�صتعملون احلليب 

ال�صناعي.

فوائد الإر�صاع من الثدي للطفل والأم :

القت�صار على الر�صاعة الطبيعية خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل يقلل من خطر احل�صا�صية عند الر�صيع. كما اأنها تقل�ض من 

خطر الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض )اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي, الإ�صهال, التهابات الأذن, التهاب ال�صعب الهوائية  والتهاب 

ال�صحايا( ومن  ال�صمنة يف مرحلة الطفولة و املراهقة.

الأمهات اللواتي ير�صعن اأطفالهن يكت�صنب حماية اأكرب  من اأمرا�ض ال�رشطان )�رشطان الثدي و�رشطان املبي�ض(. فقدان 

الوزن بعد الولدة يكون اأ�رشع يف الأ�صهر ال�صتة الأوىل بالن�صبة لالأمهات املر�صعات كما اأن الر�صاعة الطبيعية تخفف  

من خطر الإ�صابة به�صا�صة العظام املرتبطة بفرتة انقطاع الطمث.

فوائد الر�صاعة الطبيعية لالأم والطفل مرتبطة مبدة الر�صاعة وجودتها. فالر�صاعة املطلقة )القت�صار على حليب الأم 

الإ�صتمرار يف  اأن  كما  ووليدها,  الأم  بني  واحل�صية  العاطفية  الروابط  تقوية  على  ت�صاعد  الأوىل(  ال�صتة  الأ�صهر  طيلة 

الر�صاعة اإىل غاية ال�صنة الثانية له اأثر اإيجابيا على منو الطفل وحالته ال�صحية.

حليب الأم جاهز يف كل وقت وحني بحرارة منا�صبة ومالئمة مع احتياجات الطفل واقت�صادي بحيث ل يتطلب حت�صريا 

اأو عناء, بل اأنه يقي من التعفنات التي ميكن اأن ت�صببها الر�صاعة ال�صطناعية.

فمن املهم اأن تعرف الأمهات �صعوبة العودة اإىل الر�صاعة الطبيعية اإذا طال اأمد الر�صاعة ال�صطناعية لذلك يجدر بهـن 

)اأول حليب تدره الأم ذو لون   Colostum اللباأ  الولدة لالإ�صتفاذة من  ال�صاعة الأوىل بعد  اأطفالهن يف  اأن ير�صعن 

اأ�صفر-برتقايل(, والغني جدا مب�صادات الأج�صام حيث ي�صكل لقاحا طبيعيا.

املكت�صبة  املناعة  فقدان  الإ�صابة مبر�ض  بالثدي, عك�ض  الطفل  اإر�صاع  من  الكبد  بالتهاب فريو�ض  الأم  اإ�صابة  مينع  ل 

)ال�صيدا(.
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و�صعية الر�صاعة الطبيعية باملغرب

مل تكن الر�صاعة الطبيعية حتى ال�صنوات الأخرية تعترب م�صكال �صحيا يف املغرب. بيد اأن خمتلف الأبحاث والدرا�صات 

ال�صتق�صائية )الكمية والنوعية( تبني انه خالفا لتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية )كل امراأة يجب اأن تر�صع طفلها خالل 

الأوىل وا�صتمرار  اأ�صهر  �صتة  الطبيعية وحدها خالل  الر�صاعة  الولدة مع القت�صار على  بعد  الأوىل  ال�صاعة  الن�صف 

الر�صاعة الطبيعية اإىل غاية بلوغ الطفل �صنتني من عمره( فاإن :

26٫8% من الأمهات تر�صعن اأطفالهن يف غ�صون الن�صف �صاعة بعد الولدة ؛  

27٫8% من الأمهات تر�صعن اأطفالهن ق�رشيا خالل ال�صتة اأ�صهر الأوىل ؛  

يبلغ متو�صط مدة الر�صاعة الطبيعية 16٫3 �صهرا.  

الجتماعية  واحلالة  التعليم  وم�صتوى  الإقامة,  ملكان  بالن�صبة  الوطني  امل�صح  نتائج  حتليل  فاإن  ذلك,  اإىل  وبالإ�صافة 

والقت�صادية لالأم, يبني اأنه كلما كانت املراأة تقيم يف املناطق احل�رشية, وكانت ذات م�صتوى ثقايف واجتماعي واقت�صادي 

عايل كلما كانت الر�صاعة الطبيعية املطلقة اإىل غاية �صتة اأ�صهر �صعيفة اأو غري مطبقة. ما ي�صري اإىل تغيري يف ال�صلوك 

الغذائي.

واملالحظ يف املناطق الريفية اأن  :

يتما�صى  ل  الذي  ال�صئ  تدريجيا  الأغذية  باإدخال  يبداأون  الوالدين  فاإن  �صهرين  الطفل  يبلغ  اأن  مبجرد   

فهناك   : اأ�صهر  �صتة  �صن  حتى  الطفل  لتغدية  كافية  وحدها  الطبيعية  الر�صاعة  باأن  املتعلقة  قناعاتهم  مع 

؛ واملمار�صة  املعرفة  بني  ت�صارب 

عدم كفاية احلليب هو ال�صبب الوحيد الذي اأعربت عنه الن�صاء لتوقيف الر�صاعة الطبيعية ؛  

اعتقاد الآباء باأن الر�صاعة الطبيعية مرتبطة بالطبقة الفقرية واملعوزة ؛  

العتقاد باأن حليب املراأة احلامل م�رش ب�صحة اجلنني )غالبا ما يكون �صبب لفطم الطفل( ؛  

ويف اخلتام, فاإن النخفا�ض املقلق للر�صاعة الطبيعية املطلقة اإىل غاية �صتة اأ�صهر والتقاطع بني املعرفة والتطبيق, كافيان 

لتخاد اإجراء لت�صجيع الر�صاعة الطبيعية.

اإن موقف منظمة ال�صحة العاملية وا�صح و�رشيح : حتى �صن �صتة اأ�صهر, ل يحتاج الطفل لنموه وتطوره, اإل حلليب اأمه 

وذلك با�صتبعاد اأي طعام اأو �رشاب, كما ينبغي ال�صتمرار يف الر�صاعة الطبيعية حتى �صنتني اأو اأكرث لأنه بالإ�صافة اإىل 

العالقة العاطفية التي ل ميكن تعوي�صها فحليب الأم ل ي�صاهيه اأي حليب اآخر. 


