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مبادئ توجيهية عملية بشأن تنفيذ 
برنامج تغذية الرّضع وصغار األطفال 

 )IYCF( االستشارة اإللكرتونية واعتبارات 
التخطيط والتنفيذ 



شكر وتقدير
وضعت مؤسسة انقاذ لطفل »Save the Children« هذه املبادئ التوجيهية بدعم من أعضاء الفريق 

التوجيهي االستشاري وبفضل الدعم السخي املقدم من الشعب األمرييك من خالل »الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية« )USAID(. محتويات هذه املبادئ التوجيهية مسؤولية الوكالة الرائدة وال متثل بالرضورة وجهات نظر 

»الوكالة األمريكية للتنمية الدولية« أو حكومة الواليات املتحدة.

وضع هذه املبادئ التوجيهية الفريق الفني التابع مؤسسة انقاذ لطفل »Save the Children« وبقيادة كل من 

أليساندرو ليالمو، املستشار العاملي لتغذية الرّضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ و سيبسيبي مستشار التغذية 

اإلنسانية وسارة أوفلني، مديرة التغذية يف حاالت الطوارئ وباتريشيا ويلش، مستشارة التغذية يف حاالت الطوارئ.

تعرتف مؤسسة انقاذ الطفل بامتنان وتعرب عن امتناننا لألفراد والوكاالت التالية التي قدمت املشورة 

االسرتاتيجية والخربة الفنية: 

أرميل ساترش، مستشار التغيري السلويك واالجتامعي، منظمة العمل ضد الجوع يف »الواليات املتحدة . 	

)Action Against Hunger USA( »األمريكية

كريستني إزريل باالد وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف الصحة العامة ورئيس فريق صحة األمهات . 	

PATH واملواليد واألطفال والتغذية لدى منظمة

كيمربيل مانسن من كلية ميلامن للصحة العامة )MSPH( وأخصايئ تغذية مسجل )RDN( وكبري مسؤويل . 	

PATH التغذية يف برنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال والتغذية لدى منظمة

ليندا شاكر بربري، دكتوراه يف تغذية الرّضع يف ّحاالت اّلطوارئ، ميرسة املجموعة األساسية )استشارية . 	

ENN(، املجموعة األساسيّة لربنامج تغذية الرّضع يف حاالت الطوارئ

لينديس هارنيش استشارية صحية لدى »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية /مكتب املساعدة اإلنسانية. 	

ميشيل بنسا برانكو رشيكة مؤسسة ورئيسة العناية الرسيرية لدى منظمة »سيفيل فيد كندا« . 	

)SafelyFed Canada(

الزمالء واملنظامت األخرى، مبا يف ذلك أعضاء مجموعة تغذية الرضع يف  الفنية من  ونقدر املدخالت 

األساسية: الطوارئ  حاالت 

	 . )IBCLC( أونتشايل باملكويست وهي حاصلة عىل درجتي املاجستري والدكتوراه واستشاري اإلدرار املعتمد

وأستاذ مساعد يف معهد كارولينا العاملي للرضاعة الطبيعية بجامعة نورث كارولينا يف تشابيل هيل 

)الواليات املتحدة األمريكية(

	 . Action( »بريجيت تونون، استشارية الصحة والتغذية اإلقليمية مبنظمة »العمل ضد الجوع فرنسا

)Against Hunger-France

بروك باور مستشار فريق االستجابة الفنية الرسيعة )RRT( لربنامج تغذية الرّضع وصغار األطفال يف . 	

Save the Children »حاالت الطوارئ لدى منظمة »أنقذوا األطفال

الدكتورة بيندي بورغ، عضوة مستقلة. 	

كايس تيسفاي كبري املستشارين الفنيني للتغذية لدى »لجنة اإلنقاذ الدولية«. 	

كولني إماري كبري املستشارين الفنيني للصحة و التغذية لدى منظمة »الرؤية العاملية«. 	

ديبوراه ويلسون رئيس فريق عمليات التغذية الشاملة، وأخصايئ تغذية األمهات واملواليد واألطفال . 	

وأخصايئ التغذية الشاملة يف برنامج األغذية العاملي

دورين إميفيا أنكمه طبيبة يف معهد كارولينا العاملي للرضاعة الطبيعية. 	

إمييل هرياتا، املستشارة الفنية للصحة والتغذية . 	

جانيت أوكراكو مانتي طبيبة يف معهد كارولينا العاملي للرضاعة الطبيعية. 		

		 . Save »خوسيه مانويل مادرازو ريفويلتا مسؤول التغذية يف الربامج الدولية لدى منظمة »أنقذوا األطفال

 the Children

كارلني غريبل، بكالوريوس علوم ريفية، دكتوراه، أستاذ مشارك مساعد، كلية التمريض والقبالة، جامعة . 		

ويسرتن سيدين

ماريس أريندت استشاري اإلدرار املعتمد )IBCLC( يف اتحاد استشاري اإلدرار يف لوكسمبورغ الرضاعة . 		

)BLL-IBFAN( الطبيعية عضو شبكة العمل الدولية ألغذية األطفال

		 .)LLL( وقائد يف رابطة ال ليتشه )IBCLC( ناديا دراغان التشيتي استشاري اإلدرار املعتمد

ريفن دنستان معهد كارولينا العاملي للرضاعة الطبيعية. 		

ساجيا مهجابني، مستشار التغذية، مؤسسة الشواغل العاملية، كونرسن وورلد وايد. 		

Save the Children, Bangladesh :صورة الغالف
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املخترصات
BMS: بدائل حليب األم

COVID-19: 				 مرض فريوس كورونا

GBV: العنف القائم عىل النوع االجتامعي

GNC: تنسيقية التغذية الدولية

GNC-TA: االتحاد الفني ملجموعة التغذية العاملية

GTAM: آلية املساعدة الفنية العاملية للتغذية

IFE: تغذية الرّضع يف حاالت الطوارئ

IYCF: تغذية الرّضع وصغار األطفال

IYCF-E: تغذية الرضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ

LMIC: الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

NGOs: منظامت غري حكومية

OG-IFE: الدليل العميل بشأن برنامج تغذية الرّضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ

PIF: الحليب الصناعي الخاّص بالرّضع

RUIF: الحليب الصناعي الجاهز لالستخدام

SARS-CoV-2: 	 املتالزمة التنفسية الحادة كورونا فايروس

SBCC: التواصل بشأن التغيري االجتامعي والسلويك

SMART: الرصد والتقييم القياسيان لإلغاثة واالنتقاالت

SMS: الرسائل النصية القصرية )خدمة الرسائل القصرية(

SOP: إجراءات التشغيل القياسية

RRT Tech: فريق االستجابة الفنية الرسيعة 

)أصبح اآلن جزء من التحالف الفني العاملي لتغذية(

UN: األمم املتحدة

UNICEF: )اليونيسيف صندوق األمم املتحدة للطفولة(

WHO: منظمة الصحة العاملية
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تعريف املصطلحات	

2017-https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3 :. متوفر من	.	اإلصدار  )OG-IFE( الدليل العميل لتغذية الرّضع يف حاالت الطوارئ .)				( املجموعة األساسية لتغذية اّلرّضع يّف ّحاالت اّلطوارئ  	

.https://www.counselling-directory.org.uk/online-counselling.html#:~:text=Simply%20put%2C%20online%20therapy%20)also,the%20client%20in%20real%2Dtime :التعريف ُمقتبَس ِمن  	

الرضاعة الطبيعية: توفري حليب األم من الثدي مبارشًة. . 	

إرضاع حليب األم: توفري حليب األم املسحوب أو الحليب البرشي املتربع به. . 	

بدائل حليب األم )BMS(: كل طعام )صلب أو سائل( يجرى تسويقه، أو اإلعالن عنه خالفًا لذلك، . 	

أو عىل أنه بديل جزيئ أو كامل لحليب األم، سواء كان مالمئًا لهذا الغرض أم ال. أوضحت أحدث 

توجيهات منظمة الصحة العاملية )WHO(، فيام يتعلق مبنتجات الحليب، أن بدائل حليب األم 

تشمل أي من منتجات الحليب التي يتم تسويقها بصفة خاصة الستخدام الرّضع و صغار األطفال 

حتى سن ثالث سنوات.

رصد املدونة الدولية: األنشطة التي تشمل رصد أي انتهاكات تتعلق املدونة الدولية لتسويق . 	

بدائل حليب األم واإلبالغ عنها.

التغذية التكميلية: عملية استخدام األطعمة الصلبة أو شبه الصلبة املناسبة للعمر واملالمئة . 	

واملأمونة إىل جانب الرضاعة الطبيعية أو بدائل حليب األم لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 	 

أشهر و		 شهرًا.

مرض فريوس كورونا 				 )كوفيد-		(: مرض يسببه فريوس كورونا املستجد املعروف اآلن باسم . 	

فريوس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )SARS-CoV-	، وكان يُعرف 

سابًقا باسم فريوس كورونا املستجد(.

كوفيد-		 )تعريف الحالة(:. 	

الحالة املشتبه يف إصابتها بكوفيد-		: الشخص الذي يستوىف املعايري الرسيرية والوبائية  	

أو املريض الذي يعاين من مرض تنفيس حاد وخيم )SARI: عدوى تنفسية وخيمة حادة 

وسبق إصابته بالحمى أو كانت درجة الحمى املقاسة ≤ 		 درجة مئوية وسعال، مع ظهور 

األعراض يف غضون 		 أيام األخرية ويحتاج إىل دخول املستشفى(.

الحالة محتملة إصابتها بكوفيد-		: الشخص الذي يستوىف املعايري الرسيرية أعاله وخالط حالة  	

محتملة أو مؤكدة أو خالط من الناحية الوبائية مجموعة تضم حالة مؤكدة واحدة عىل األقل.

الحالة املؤكد إصابتها بكوفيد-		: شخص تأكد مخربيًا إصابته بعدوى فريوس كوفيد-		،  	

بغض النظر عن العالمات واألعراض الرسيرية. يُرجى الرجوع إىل تعريف منظمة الصحة 

العاملية للحالة لالطالع عىل معلومات مفصلة.

أو . 	 الهاتف  يتم تقدميها عرب  التي  االستشارة-اإللكرتونية هي أي شكل من أشكال االستشارة 
اآلين.	 الوقت  العميل يف  بالتحدث مع  للمستشار  والتي تسمح  اإلنرتنت، 

التثقيف: يشمل التثقيف، يف سياق برنامج تغذية الرّضع وصغار األطفال، األنشطة املصممة . 	

لتعزيز قدرة مقدمي الرعاية عىل تبني السلوكيات املتعلقة بالتغذية التي تفيض إىل الصحة 

والرفاهية طواعيًة وتحفيزهم عىل القيام بذلك.

التثقيف/االستشارة الجامعية: يشمل التواصل بشأن التغيري السلويك، يف سياق برنامج تغذية . 		

الرّضع وصغار األطفال، األنشطة املصممة لتعزيز قدرة مقدمي الرعاية عىل تبني السلوكيات 

املتعلقة بالتغذية التي تفيض إىل الصحة والرفاهية طواعيًة وتحفيزهم عىل القيام بذلك.

الرضيع: هو كل طفل يرتاوح عمره من عمر الوالدة حتى 		 شهرًا مكتملة )قد يُشار إليه عىل . 		

أنه طفل يرتاوح عمره بني عمر الوالدة وأقل من 		 شهرًا أوبني عمر الوالدة وسنة واحدة(. 

يُقَصد بالرضيع األكرب سًنا الطفل الذي يرتاوح عمره بني 	 أشهر و		 شهرًا.

الحليب الصناعي الخاص بالرّضع: بدائل حليب األم املُصّنعة صناعيًا وفًقا للمعايري املعمول بها . 		

يف الدستور الغذايئ الخاص بالرّضع. 

الحليب الصناعي التجاري هو الحليب الصناعي الخاص بالرّضع املُصّنع بهدف البيع ويحمل عالمة  	

تجارية خاصة بالرشكة املصنعة. الحليب الصناعي العام الخاص بالرّضع ال يحمل عالمة تجارية. 

الحليب الصناعي الخاص بالرّضع )PIF( هو منتج حليب صناعي خاص بالرّضع ينبغي  	

إذابته يف مياه آمنة قبل إطعامه للرّضع. الحليب الصناعي الجاهز لالستخدام )RUIF( هو 

نوع من أنواع منتجات الحليب الصناعي الخاص بالرّضع التي تُعبَّأ كسائل جاهز لإلرضاع وال 

تحتاج إىل إذابتها يف املياه.
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استشارة تغذية الرّضع وصغار األطفال: عبارة عن محادثة متبادلة بني مستشار واألم/مقدم . 		

الرعاية تستند إىل عملية من ثالث خطوات تشمل التقييم والتحليل والعمل ملساعدة مقدمي 

الرعاية عىل تحديد ما هو األفضل لهم وألطفالهم يف وضعهم. تختلف االستشارة عن التثقيف 

وإرسال الرسائل النصية. االستشارة طريقة للعمل مع الناس بحيث يفهم املستشار مشاعرهم 

ويساعدهم يف تعزيز ثقتهم واتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله.

املدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم والقرارات الالحقة التي أصدرتها جمعية منظمة الصحة . 		

العاملية )املدونة(: تهدف املدونة إىل ضامن استخدام بدائل حليب األم بأمان قدر اإلمكان عند 

الرضورة بناًء عىل معلومات محايدة ودقيقة. ال تقيد املدونة الدولية توفر بدائل حليب األّم أو 

زجاجات أو حلامت الرضاعة أو متنع استخدام بدائل حليب األّم يف حاالت الطوارئ. يُقصد ببدائل 

حليب األّم يف إطار املدونة الدولية هو أي طعام يتم تسويقه أو تقدميه عىل أنه بديل جزيئ أو 

كيل عن حليب األّم، سواء كان مناسبًا لهذا الغرض أم ال. تنطبق املدونة الدولية عىل مامرسات 

التسويق واألعامل املتعلقة والجودة والتوافر و املعلومات املتعلقة باالستخدام، مبا يف ذلك عىل 

سبيل املثال ال الحرص: بدائل حليب األّم )مبا فيها الحليب الصناعي وحليب املتابعة وحليب النمو 

ومنتجات األلبان األخرى مبا يف ذلك التغذية التكميلية عن طريق الزجاجة( التي تَُسوق خصيًصا 

لتغذية األطفال حتى سن ثالث سنوات، واألطعمة واملرشوبات )شاي األطفال واملياه والعصائر( 

عندما يتم تسويقها الستخدامها كبديل جزيئ أو كيل عن الرضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة 

األوىل من عمر الطفل؛ باإلضافة إىل زجاجات الرضاعة والحلامت. للمزيد من املعلومات املفصلة 

حول هذا يرجى الرجوع إلىالدليل العميل لتغذيةالرضع يف حاالت الطوارئ.

مجموعة دعم تغذية الرّضع وصغار األطفال:. 		

مجموعة دعم األمهات من قبل األمهات:اجتامع حيث تجتمع النساء الحوامل ومقدمات  	

الرعاية لألطفال الصغار،وكذلك النساء األخريات مثل الجدات ذوات االهتاممات املامثلة، 

يف مكان آمن لتبادل املعرفةواألفكار وتبادل الخربات والعطاء وتلقي املعلومات، ويف الوقت 

نفسه يتم عرض وتلقي الدعم يف مجال الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، وكيفية رعاية 

الطفل، والنظافة، وصحة املرأة.

مجموعة دعم اآلباء من قبل األباء:يشبه هذا التجمع مجموعات دعم األمهات من قبل  	

األمهات، باستثناء أن منسق املجموعة واملشاركني هم اآلباء و\أو غريهم من مقدمي الرعاية 

الذكور. باإلضافة إىل أن بعض املوضوعات التي تُناقش يف مجموعة دعم اآلباء من قبل األباء، 

ال تتناولها مجموعة دعم األمهات من قبل األمهات، و منها دور الرجال يف الحفاظ عىل 

صحة األطفال و األدوار االجتامعية التي يقوم بها كالً من الجنسني. وملزيد من املعلومات 

املفصلة يرجى الرجوع إىل دليل مجموعات دعم اآلباء من قبل اآلباء.

نرش رسالة تغذية الرّضع وصغار األطفال:مشاركةو نرش رسائل تغذية الرضع وصغار األطفال . 		

األساسية عرب مناهج وقنوات ومعلومات مختلفة.

الطفل الصغري: هو الطفل الذي يرتاوح عمره بني 		 و 		 شهراً كامالً )ويشار إليه أيضاً بـ 		-. 		

>		 أو 	-	 عام(.

الرصد:  العملية املستمرة لجمع ومراجعة املعلومات املتعلقة بتنفيذ الربنامج وتغطيته . 		

واستخدامه والتي يُبلغ عنها ويُترَصف بناء عليها بشكل مستمر.

التقييم: عملية جمع وفحص البيانات املَُعّدة لتقييم فعالية املرشوعفي تحقيق أهدافه األصلية . 		

املعلنة وإىل أي مدى تُعزَى التغيريات امللحوظة إىل املرشوع.
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	.	. تغذية الرّضع وصغار األطفال
تركز تغذية الرّضع وصغار األطفال عىل الفرصة الحاسمة للوقاية من سوء التغذية املوجود خالل 			,	 

يوم بني الحمل والسنة الثانية من عمر الطفل. ميكن أن ميهد الحفاظ عىل تغذية جيدة خالل 				 

يوم األوىل الطريق ملستقبل قوي وصحي ومنتج. توضح األدلة أن التغذية املثىل خالل هذا الوقت ميكن 
أن تؤثر تأثريًا دامئًا عىل منو الطفل وتعلمه وإنتاجيته يف املستقبل.	

الرضاعة الطبيعية هي التدخل األكرث فعالية من حيث التكلفة لتحسني معيشة الطفل. توفر الرضاعة 

الطبيعية أيًضا الحامية من رسطان الثدي، وتُباعد بني الوالدات، وتحمي من رسطان املبيض وكذلك 

السكري من النوع الثاين. إن رفع مستوى الرضاعة الطبيعية إىل مستوى عاملي قريب ميكن أن مينع 

						 حالة وفاة سنويًا لألطفال دون عمر الخامسة و 					 حالة وفاة سنوية بسبب رسطان 
الثدي.	

تزداد حاجة الرضيع عند بلوغه شهره السادس للطاقة واملغذيات بشكل يتجاوز ما يوفره حليب األم. 

إدخال األغذية التكميلية يف هذا الوقت رضوري لتلبية تلك االحتياجات. من املهم أن تكون األغذية 

التكميلية يف الوقت املناسب وآمنة وكافية وتَُغّذى للطفل بشكل سليم.

	.	. آثار كوفيد-		
تعد جائحة كوفيد-		 حالة طوارئ عاملية غري مسبوقة تؤثر عىل كل دولة يف العامل تقريبًا بوجود 

ماليني من حاالت اإلصابة املؤكدة وحاالت الوفيات.	 أعلنت األمم املتحدة أن الجائحة متثل أزمة 

إنسانية وصحية تهدد األمن الغذايئ ملاليني من الناس يف أنحاء العامل وباألخص أولئك الذين يعيشون 

بالفعل يف بيئات فقرية من الناحية اإلنسانية.	  

تظهر نتائج األبحاث أنه هناك اضطرابات أو انخفاضات أو كالهام يف خدمات صحة األم والطفل 

الرئيسية يف العديد من البلدان بسبب كوفيد-		. فعىل سبيل املثال شهدت نيبال زيادة حادة يف معدل 

وفيات األمهات خالل فرتة اإلغالق التي دامت شهرين بني مارس ومايو 				 بسبب عدم إمكانية 

الحصول عىل خدمات الوالدة اآلمنة.	 أوضحت دراسة نرُشت مؤخرًا أنه لو أعطيت األمهات املصابات 

بعدوى سارس كوف-	 املؤكدة إرشادات بالعزل عن أطفالهن حديثي الوالدة وتجنب الرضاعة الطبيعية 
أو إيقافها فإن حاالت الوفيات اإلضافية بني الرّضع قد ترتاوح بني 						 و 						.	

.1

 1 والتنفيذ  التخطيط  واعتبارات  اإللكرتونية  االستشارة   )IYCF( األطفال  وصغار  الرّضع  تغذية  برنامج  تنفيذ  بشأن  عملية  توجيهية  مبادئ 

http://www.iycn.org/about/addressing-urgent-needs/#:~:text=IYCN%20focused%20on%20the%20critical,strong%2C%20healthy%2C%20productive%20future
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61690-0/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61690-0/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61690-0/fulltext 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://namibia.un.org/sites/default/files/2020-06/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://namibia.un.org/sites/default/files/2020-06/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30350-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30350-8/fulltext
https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30538-6
https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30538-6


نبذة عن اإلرشادات
توفر هذه اإلرشادات مجموعة من القواعد واالعتبارات العملية للمدراء وموظفي الربامج واملنفذين 

الستخدامها عند تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم االستشارة اإللكرتونية واالستشارات الهاتفية لتغذية 

الرّضع وصغار األطفال. ميكن دمج هذا املصدر ضمن الدورات التدريبية الخاصة باستشارة تغذية 

الرّضع وصغار األطفال

هذه اإلرشادات جزء من سلسلة إرشادات طورتها مؤسسة إنقاذ الطفل ورشكائها مع مدخالت فنية 

مقدمة من أعضاء املجموعة األساسيّة لربنامج تغذية الرّضع يف حاالت الطوارئ )الجدول 	(.

الجدول1 اإلرشادات املتعلقة بتغذية الرّضع وصغار األطفال وتغذية الرّضع وصغار األطفال يف 
حاالت الطوارئ وجائحة كوفيد-19

الطوارئ 1.  حاالت  يف  األطفال  وصغار  الرّضع  تغذية  لربنامج  القياسية  التشغيل  إجراءات 

إىل وثيقة  الحاجة  اإلجراءات بسبب  ّوَرت هذه  طُ الطوارئ:  االستجابة يف حاالت  لفرق 

ينبغي  ومتى  اتخاذها  الواجب  الخطوات  توضح  أن  ميكنها  داخلية  تشغيلية  إرشادية 

األطفال يف  الرضع وصغار  تغذية  لربنامج  االستجابة  األوىل من  السنة  اتخاذها خالل 

الطوارئ. حاالت 

الناتجة 2.  الظروف  الطوارئ يف ظل  األطفال يف حاالت  الرّضع وصغار  تغذية  برمجة 

وصغار  الرّضع  تغذية  لربنامج  التكيف  أداة  ّوَرت  طُ التكيف:  اعتبارات  كوفيد-91:  عن 

الربامج يف تحديد  لتساعد منفذي  الطوارئ يف ظل ظروف كوفيد-		  األطفال يف حاالت 

التقليل  أو  الطوارئ  األطفال يف حاالت  الرّضع وصغار  تغذية  برنامج  نشاطات  زيادة 

كوفيد-		. عن  الناشئة  للظروف  استجابة  منها 

يف 3.  األطفال  وصغار  الرّضع  تغذية  لربنامج  املنزلية  بالزيارات  للقيام  عملية  إرشادات 

زيارات  إلجراء  الرئيسية  االعتبارات  توضيح  إىل  تهدف  بكوفيد-91:  الخاصة  الظروف  ظل 

كوفيد-		.  جائحة  أثناء  األطفال  وصغار  الرّضع  تغذية  بربنامج  خاصة  منزلية 

األطفال 4.  وصغار  الرّضع  تغذية  لربنامج  الدعم  مجموعة  جلسات  إلجراء  عملية  إرشادات 

إىل دعم منسقي مجموعات  اإلرشادات  تهدف هذه  بكوفيد-91:  الخاصة  الظروف  يف ظل 

كوفيد-		. جائحة  أثناء  الدعم  مجموعات  جلسات  استمرار  كيفية  حول  الدعم 
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	.	. أهداف اإلرشادات
طُورت هذه اإلرشادات ملساعدة مستشاري الرضاعة الطبيعية وتغذية الرّضع وصغار األطفال 

واملنظامت التي توفر خدمات االستشارة حول الرضاعة الطبيعية وتغذية الرّضع وصغار األطفال 

لالستمرار يف تقديم الخدمات باستخدام الهاتف أو اإلنرتنت بحيث يستطيع املستشار التحدث مع 

العميل يف الوقت الفعيل.

تشمل األهداف املحددة ما ييل: 

وصف االعتبارات الرئيسية عند إعداد االستشارة اإللكرتونية لربنامج تغذية الرّضع وصغار األطفال 	 

وتسهيلها ودعمها. 

تقديم التوصيات واالقرتاحات عند تقديم االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال.	 

ال تهدف هذه اإلرشادات إىل تقديم معلومات فنية متعلقة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية 

واالستشارات العامة املتعلقة بالرضاعة الطبيعية وبرنامج تغذية الرّضع وصغار األطفال حيث أنها 
متضمنة بالفعل يف حزم وإرشادات التدريب الحالية.	,		,		

https://sites.unicef.org/nutrition/index_58362.html :)				( تغذية الرّضع وصغار األطفال القامئة عىل املجتمع .)				( يونيسيف  	

https://www.who.int/publications/i/item/9789240008915 .(. دورة تدريب مبادرة املشفى الصديق لألطفال لكوادر األمومة				منظمة الصحة العاملية )  		

منظمة الصحة العاملية. دليل عميل الستشارة الرضاعة الطبيعية، 				.  		

	,	. املستخِدمون املستهدفون
يشمل املستخدمون املستهدفون لهذه اإلرشادات ثالث مجموعات رئيسية هي:

مديرو الصحة والتغذية ملساعدتهم يف التعرف عىل أهمية االستشارة اإللكرتونية وتوجيههم يف 	 

توفري االعتبارات األساسية للتخطيط. 

مرشفو ومسؤولو مرشوع الصحة والتغذية ملساعدتهم يف التعرف عىل أهمية االستشارة 	 

اإللكرتونية، وتوفري املعلومات واالعتبارات األساسية للتخطيط والرصد واإلرشاف.

مستشارو تغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية لتقديم التوصيات واالقرتاحات 	 

األساسية حول كيفية تقديم االستشارة اإللكرتونية.
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ملاذا استشارة تغذية الرّضع وصغار األطفال اإللكرتونية

https://www.who.int/publications/i/item/9789241550468 :متوفر من .IGO 	.	 CC BY-NC-SA :. الرخصة				منظمة الصحة العاملية. مبدأ توجيهي/ توجيه النساء لتحسني مامرسات الرضاعة الطبيعية. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛   		

 :Operational Guidance on Breastfeeding Counselling in Emergencies. Available from :متوفر من .Operational Guidance on Breastfeeding Counselling in Emergencies .)				( املجموعة األساسية لتغذية الرّضع يف ّحاالت الطوارئ  		 

https://www.ennonline.net/breastfeedingcounsellinginemergencies

McFadden, A., Siebelt, L., Marshall, J.L. et al.  تدخالت االستشارة لتمكني النساء من بدء ومواصلة الرضاعة الطبيعية: مراجعة منهجية وتحليل تلوي.  متوفر من:   		 

8-0235-019-s13006/10.1186/https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles

.				.		.			.j.ijnurstu/		.				 :doi .		-		:)	(		;Jan 				 .Int J Nurs Stud .هل االستشارة عن الرضاعة الطبيعية عرب الهاتف تحسن مامرسة الرضاعة الطبيعية؟ تجربة معشاة ذات شواهد 		Patel, A., Kuhite, P., Puranik, A. et al

.								 :PMID .		 Oct 				 Epub

Tahir NM, Al-Sadat N. فعالية مكاملات االستشارة الهاتفية األسبوعية والرسائل النصية اليومية لتحسني مؤرشات الرضاعة الطبيعية. BMC Pediatr 		, 			 )				(. . متوفر من:   		 
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 تُعرِّف منظمة الصحة العاملية استشارات الرضاعة الطبيعية عىل أنها		: 

»إجراء وتفاعل يتم بني املستشارين والنساء الحوامل أو األمهات. لذلك ال ُيقصد من االستشارة 

املتعلقة بالرضاعة الطبيعية أن تكون تدخًل تفصيلّياً إلخبار النساء مبا يجب عليهن فعله. الهدف 

من تقديم االستشارة حول الرضاعة الطبيعية هو متكني النساء من الرضاعة الطبيعية مع احرتام 

مواقفهن ورغباتهن الشخصية. لذلك، ال يجوز أبًدا إجبار أي امرأة عىل تلّقي االستشارة حول 

الرضاعة الطبيعية. سيكون هذا مخالًفا ملفهوم االستشارة. وبدالً من ذلك، يتم توفري االستشارة 

وإتاحتها لجميع النساء الحوامل ولألمهات، وال سيام أولئك اللوايت يفكرن بالرضاعة الطبيعية أو 

من يرّضعن طبيعًيا بالفعل.«

 OG-BFC( تعترب اإلرشادات التشغيلية حول االستشارة يف مجال الرضاعة الطبيعية يف حاالت الطوارئ 

E /( دلياًل عمليًا يغطي االعتبارات الرئيسية والتعديالت املحتملة عند تطبيق إرشادات منظمة الصحة 

العاملية لعام 				 حول االستشارة يف مجال الرضاعة الطبيعية يف حاالت الطوارئ		. يوفر الدليل 

العميل لتقديم استشارات الرضاعة الطبيعية يف حاالت الطوارئ مجموعة كاملة من التوصيات التي 

يتعني عىل الوكاالت العاملة يف السياقات اإلنسانية مراعاتها عند تقديم استشارة تغذية الرّضع وصغار 
األطفال.		

تويص منظمة الصحة العاملية بأن أنجح طريقة لتقديم االستشارة حول الرضاعة الطبيعية هي من 

خالل تقديم االستشارة الفردية وجًها لوجه، ولكن يجدر بنا االعرتاف بأن ذلك قد ال يكون ممكًنا دامئًا 

يف سياقات معينة، مثل أثناء وباء أو حالة طوارئ أخرى. يف ظل هذه الظروف، ميكن استخدام التقنيات 

ل لالستشارة وجًها لوجه		.  اإللكرتونية أو االستشارة الهاتفية )االستشارة اإللكرتونية( كبديل أو كمكمِّ

تقّر إرشادات منظمة الصحة العاملية لتقديم االستشارة يف مجال الرضاعة الطبيعية بأن » تقديم 

االستشارة عرب الهاتف وغريها من التقنيات تُعّد خيارات مفيدة جًدا كُملحقات وقد مُتكن املستخدمني 

النهائيني فضالً عن العاملني الصحيني واملستشارين العاديني أو املستشارين التعاونيّني.« تم استخدام 

االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال بنجاح يف العديد من السياقات يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة والعالية الدخل مبا يف ذلك أسرتاليا والهند والصني، لتقديم دعم رضوري ويف 

التوقيت املناسب للنساء الحوامل واألمهات اللوايت لديهن أطفال أقل من عامني فيام يتعلق بخطط و 
مامرسات التغذية والتحديات والقضايا واالهتاممات.		,		,		
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https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-019-0235-8
https://doi.org/10.1186/s12887-018-1308-3
https://doi.org/10.1186/s12887-018-1308-3


 الجزء األول: 
ما هي الفحوصات األولية واالعتبارات األولية عند التخطيط 

لالستشارات اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال؟ 
إذا كنت تخطط لتقديم االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال، فإننا نويص كخطوة أوىل 

بإكامل الفحص الرسيع لقدرتك عىل تقديم هذه الخدمة باستخدام قوائم التحقق أدناه مع فريقك. 

يرجى مالحظة أننا نشجع فقط املنظامت والوكاالت التي تقوم بالفعل بتقديم استشارات لتغذية 

الرّضع وصغار األطفال ولديها مستشارون ذوو خربة يف تغذية الرّضع وصغار األطفال من املوظفني 

لتقديم االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال. 

يوضح الجزءان األول والثاين من قامئة التحقق التالية الجوانب األساسية التي ستحتاج إىل وضعها يف 

االعتبار والتي يتعني عليك إنشاؤها إلعداد خدمة االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال. 

يتضمن الجزء األول تقيياًم رسيًعا ملا ييل:

املوارد البرشية والخدمات. 	

التقانة واملوثوقية والتغطية . 	

االستدامة والتكلفة. 	

مستوى معرفة القراءة والكتابة واللغة والثقافة. . 	

يرجى إكامل الجزء األول باستخدام قامئة التحقق أدناه واستخدام النتائج لتوجيه عملية التخطيط 

واتخاذ القرار )الجدول 	(.
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الجدول 2 الفحوصات واالعتبارات األولية عند تخطيط وتنظيم االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفا  

والخدمات   البرشية  املوارد 

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  هل هناك موظفني مدربني عىل تغذية الرّضع وصغار األطفال/تقديم االستشارات؟ 

   _______________________ إذا كانت اإلجابة نعم، فكم عددهم: 

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  هل يتم تقديم االستشارات لتغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية حاليًا؟ 

غري ذلك ال   نعم )	(  إذا كانت اإلجابة نعم، فهل يتم تقدميها عىل مستوى املجتمع؟ 

غري ذلك ال   إذا كانت اإلجابة نعم، فهل يتم تقدميها عىل مستوى املنشأة الصحية؟نعم )	( 

غري ذلك ال   نعم )	(  هل يتم توفريها يف أي أماكن أخرى؟  

  ___________________________________________________________ إذا كانت اإلجابة نعم، فحدد هذه األماكن

 هل تستطيع الوصول )أو هل بإمكانك الوصول( إىل معلومات االتصال للنسا 	

غري ذلك ال  نعم )	(  ء الحوامل واألمهات ومقدمات الرعاية للحصول عىل خدماتك؟ 

12/___ اإلجاميل الفرعي للموارد البرشية والخدمات    

والتغطية  واملوثوقية  التقانة  ثانيًا. 

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  هل يوجد وصول للكهرباء يف املجتمعات التي تدعمها؟ 

 هل توجد تغطية هاتفية يف املنطقة التي يعمل فيها مستشار  	

غري ذلك ال   نعم )	(  تغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية؟  

إذا كانت اإلجابة نعم، حدد ما إذا كان الوصول متاًحا يف كل مكان أم فقط هاتف الجيب _______________

غري ذلك ال  نعم )	(  هل ميكن االعتامد عىل تغطية الهاتف؟ 

 هل توجد تغطية هاتفية يف املنطقة التي تعيش فيها النساء  	

غري ذلك ال  نعم )	(  الحوامل واألمهات ومقدمات الرعاية؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، حدد ما إذا كان الوصول متاًحا يف كل مكان أم فقط هاتف الجيب _______________ 

غري ذلك ال  نعم )	(  هل ميكن االعتامد عىل تغطية الهاتف؟ 
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والتغطية   واملوثوقية  التقانة  ثانيًا. 

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  هل توجد تغطية إنرتنت يف املناطق التي يعمل فيها مستشار تغذية الرّضع وصغار األطفال؟  

إذا كانت اإلجابة نعم، حدد ما إذا كان الوصول متاًحا يف كل مكان أم فقط هاتف الجيب _______________

غري ذلك ال   نعم )	(  هل ميكن االعتامد عىل اإلنرتنت؟  

غري ذلك ال   نعم )	(  هل اتصال اإلنرتنت جيد ملكاملات واتس آب/ فايرب/ وغريها؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، ضع عالمة أمام جميع األجوبة الصحيحة

الصوت فقط_____الصوت والفيديو _____

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  هل توجد تغطية إنرتنت يف املناطق التي تعيش   فيها النساء الحوامل ومقدمات الرعاية؟   

إذا كانت اإلجابة نعم، حدد ما إذا كان الوصول متاًحا يف كل مكان أم فقط هاتف الجيب _______________

غري ذلك ال  نعم )	(  هل ميكن االعتامد عىل اإلنرتنت؟  

غري ذلك ال   نعم )	(  هل اتصال اإلنرتنت جيد ملكاملات واتس آب/ فايرب/ وغريها؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، ضع عالمة أمام جميع األجوبة الصحيحة

الصوت فقط_____الصوت والفيديو _____

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  الصوت والفيديو  

إذا كانت اإلجابة نعم، ضع دائرة: > 		% أو <		%

هل تقدم املنظمة جهازًا )هاتًفا( إىل مستشاري تغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية؟

غري ذلك 	 ال   نعم )	(  مات الرعاية الحصول  عىل جهاز )هاتف( أثناء التواجد يف املنزل؟  هل ميكن للنساء الحوامل واألمهات ومقدِّ

إذا كانت اإلجابة نعم، ضع دائرة: >		% أو <		%

غري ذلك ال   نعم )	(  إذا كانت اإلجابة نعم، فهل هذه أجهزتهم الخاصة؟ 

 هل تستخدم النساء الحوامل واألمهات ومقدمات الرعاية تطبيقات الوسائ 	

غري ذلك ال   نعم )	(  ط االجتامعية )مثل واتس أب \فيسبوك \وغريها( يف املجتمعات التي تعمل فيها؟  

إذا كانت اإلجابة نعم، ضع دائرة: > 		% أو <		%

16/___ املجموع الفرعي للتقانة  
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الرعاية		 ومقدمات  وللنساء  الطبيعية  األطفال/الرضاعة  وصغار  الرّضع  تغذية  مستشار  وتكلفة  استدامة  ثالثًا. 

 هل ستدعم املنظمة التكلفة/االئتامن الالزم  	

غري ذلك ال   نعم )	(  مقابل مكاملات املستشارين مع النساء؟  

نعم، بتكاليف متكررة نعم، ولكن تكلفة مرة واحدة فقط   إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى التحقق من الرد األنسب 

 هل ستدعم املنظمة تكلفة/ائتامن إرسال رسالة نصية أو إجراء مكاملات من قبل النساء/ مقّدمات  	

غري ذلك ال   نعم )	(  الرعاية مع مستشار تغذية الرّضع وصغار األطفال عند الحاجة؟  

نعم، بتكاليف متكررة نعم، ولكن تكلفة مرة واحدة فقط  إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى التحقق من الرد األنسب 

4/___ اإلجاميل الفرعي لالستدامة والتكلفة  

والثقافة  واللغة  والكتابة  القراءة  معرفة  مستوى 

غري ذلك 	 ال   نعم )	(  هل تعرف النساء الحوامل واألمهات ومقدمات الرعاية القراءة والكتابة؟ 

إذا كانت اإلجابة نعم، ضع دائرة: >		% أو <		%

 هل يتحدث مستشارو تغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية اللغة  	

غري ذلك ال   نعم )	(  املحلية لكل من النساء الحوامل واألمهات ومقدمات الرعاية  

غري ذلك 	 ال  نعم )	(  هل يعرف مستشارو تغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية التقاليد والثقافة املحلية؟ 

6/___ املجموع الفرعي ملستوى اإلملام بالقراءة والكتابة واللغة والثقافة 

نشجع الوكاالت واملنظامت عىل االطالع عىل تكنولوجيا فيامو )Viamo(، وهي تكنولوجيا منخفضة التكلفة ميكن استخدامها ضمن وسائل أخرى لتوفري معلومات الخدمة املدنية عرب املكاملات الهاتفية يف البيئات حيث توجد نسبة منخفضة من الناس القادرين عىل القراءة   		

/https://viamo.io/about-viamo :والكتابة
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إدخال إجاميل كل قسم فرعي هنا. الرجاء 

لكل قسم فرعيمكون  اإلجاميل  )٪(أدِخل  املئوية  النسبة  لتعليقات/املالحظاتاحسب  ا

والخدمات البرشية  ________/		املوارد 

والتغطية  واملوثوقية  ________/		التقانة 

والتكلفة ________/	االستدامة 

والثقافة واللغة  والكتابة  القراءة  معرفة  ________/	مستوى 

املتاحة  النقاط  مجموع   / التقييم  أساس  عىل  النقاط  ____/100____/		مجموع 
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تحليل نتائج الجزء األول  .	.	

سيوفر التحليل معلومات مهمة عن مستوى استعدادك لتقديم االستشارة اإللكرتونية لتغذية 

الرّضع وصغار األطفال وعن كيف ميكن للمجتمع/ املجتمعات التي تستهدفها الوصول إىل هذا 

النشاط ودعمها من خالله. 

يعود القرار النهايئ لك، ولكن يجب تقييم هذه الجوانب التي متت مراجعتها يف قامئة التحقق 

وسد الثغرات فيها/معالجتها قبل بدء أي نشاط أو أثناء بدء تقديم الخدمة. 

ستكون جاهز للميض قدماً إذا مل يكن هناك ثغرات. 

يف حالة وجود فجوات، فإن قرار امليض قدًما يف تقديم االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرّضع 

وصغار األطفال أو عدمه سيعتمد عىل قدرتك الحالية، ومستوى االستثامر الذي ميكنك القيام به 

ملعالجة بعض الفجوات التي أبرزتها قامئة املراجعة الرسيعة

اعتبارات عند تحليل النتائج ولتوجيه عملية اتخاذ القرار:

يجب استخدام الحدود الدنيا التالية كإرشادات توجيهية عند إجراء التحليل مع فريقك )ولكن تذكر، 

قد يكون أي عامل منفرًدا كافيًا لتأخري أو عدم بدء الخدمة(.

 اذا كانت درجاتك اإلجاملية أقل من ٪60 	 

)إجاميل الدرجات أقل من 23(، 

فهذا يعني أن هناك فجوات مهمة يجب معالجتها قبل تقديم االستشارة اإللكرتونية بشأن 

تغذية الرّضع و تغذية األطفال الصغار. قم بتقييم الثغرات املوجودة ضمن سيطرتك والتي 

ميكن ملؤها. إذا كان تقييمك يشري إىل أنه ميكنك ملء الثغرات الكافية لتحقيق درجة 		% 

أو أكرث، االتفاق عىل خطة وإطار زمني ملعالجتها. إذا مل تتمكن من معالجتها اآلن، فقم 

بتأجيل قرار بدء خدمات االستشارة اإللكرتونية الخاصة بك حتى تتم معالجة الفجوات 

الكافية لرفع درجاتك عن 		%. ميكنك معالجة املزيد من الفجوات لتحقيق درجة أعىل 

من 		% أثناء بدء التنفيذ.

 إذا كانت درجاتك اإلجاملية ترتاوح بني 60٪ إىل ٪80 	 

)الدرجة بني 23 و 30(،

فقم بتقييم الفجوات التي تقع ضمن سيطرتك وميكن سدها. إذا أشار تقييمك إىل أنه 

ميكنك ملء فجوات كافية لتحقيق درجة 		% أو أكرث، فاتفق عىل خطة وإطار زمني 

ملعالجة هذه الفجوات. قد تكون قادراً عىل البدء يف تقديم املشورة اإللكرتونية، ولكن 

ستحتاج إىل وضع خطة ملعالجة تلك الثغرات مع بدء التنفيذ.

إذا كانت درجاتك اإلجاملية أعىل من 80٪ )أكرث من 30(،  	 

ميكنك البدء يف بدء برنامج االستشارة اإللكرتونية الخاص بك حيث أن لديك معظم 

املتطلبات. بينام قد ال تزال بحاجة إىل إجراء بعض التعديالت لتحسني فعالية االستشارة 

اإللكرتونية، ميكنك املتابعة أثناء العمل عىل تلك التعديالت.
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باإلضافة إىل ذلك، قد يعتمد القرار النهايئ لتقديم االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرّضع وصغار 

األطفال  علىاعتبارات محددة. راجع كل قسم من األقسام الفرعية من الجدول أعاله وحدد املجاالت 

التي قد تحتاج مؤسستك إىل تحسينها لضامن أن تكون االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرّضع 

وصغار األطفال مستدامة وفعالة )فيام ييل بعض األمثلة(:

مل يتم تدريب املوظفني عىل تقديم املشورة. 	 

ال يشكل تقديم املشورة و/أو الرضاعة جزءاً من الخدمات القامئة. 	 

ال يتحدث املوظفون و/أو املستشارون لغة األمهات أو مقدمي الرعاية يف املجتمعات املحلية. 	 

الحواجز التكنولوجية ال تحبذ هذه الطريقة وال توجد حلول حالية للتغلب عليها. 	 

تكاليف املكاملات أو اإلنرتنت - إذا مل تتمكن املنظمة من تغطية هذه التكاليف ومل تتمكن 	 

املجتمعات من تحملها.

الوصول إىل التكنولوجيا عىل مستوى املجتمع املحيل؛ حيث يقم املجتمع بالتنقل باستمرار، مع 	 

وجود قيود يف قدرتهم عىل الوصول إىل خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.  

ال تبدأي أبًدا يف االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال إذا مل يكن 
لديك مستشاري تغذية الرّضع وصغار األطفال/الرضاعة الطبيعية مدربني ومهرة. مهارات 
االستشارة ذات أهمية حاسمة، بغض النظر عام إذا كانت بشكل شخيص و / أو عن بعد.
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 الجزء الثاين: 
ما هي التكنولوجيا واملنصة التي يجب استخدامها؟ 

إذا قررت امليض قدًما يف تقديم االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرّضع و األطفال الصغار، فستحتاج 

إىل اختيار التكنولوجيا واملنصة األكرث مالءمة واستدامة للسياقات والوضع الذي تعمل فيه. قد تحتوي 

املواقع املختلفة )حتى داخل البلد( عىل موارد ومامرسات مختلفة، وهناك قامئة متنوعة من الخيارات 

التي ميكن أخذها يف االعتبار عند تحديد التكنولوجيا واملنصة التي يجب استخدامها. وفيام ييل بعض 

العوامل األكرث شيوعا:

شبكة الهاتف . 	

املنصات القامئة عىل اإلنرتنت: WhatsApp و Viber و Facebook و Zoom و Instagram و . 	

Skype و Microsoft Teams و Snapchat وغريها

عند تحديد التكنولوجيا والنظام األسايس املطلوب استخدامه، يرجى التحقق مام ييل:

نسبة التعليم بني السكان21

اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الحوامل واألمهات ومقدمي الرعاية  . 	

التغطية 

تغطية شبكة الهاتف الخليوي . 	

تغطية اإلنرتنت . 	

التغطية الكهربائية. 	

توافر األجهزة وخدمات الهاتف املناسبة والوصول إليها

 بالنسبة للمستشارين . 	

بالنسبة للنساء الحوامل واألمهات ومقدمي الرعاية. 	

بالنسبة للسكان العابرين، املتحركني باستمرار . 	

نوع األجهزةاملتاحة للمستشارين والنساء الحوامل واألمهات ومقدمي الرعاية 

تناظري. 	

هاتف آندرويد الذيك  . 	

اإلملامومستوىاستخدامالتقنيات واملنصات املختلفة من قبل املستشار والحوامل واألمهات 

ومقدمي الرعاية 

املكاملات والنصوص فقط . 	

االستخدام األسايس لتطبيق وتساب . 	

املعرفة العامة باستخدام تطبيق فيسبوك . 	

املعرفة العامة باستخدام منصات سكايب وزووم ومنصات أخرى مشابهة  . 	
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التكاليف الحالية كام يف تقدير تكاليف الخدمة استنادا إىل: 

أسعار مكاملات الهاتف الخليوي . 	

قد ترغب يف التفكري يف إعداد رقم مجاين للنساء الحوامل واألمهات  	

ومقدمي الرعاية، إذا كان ذلك ممكًنا، يف سياق عملك

	  Viamo		 قد ترغب يف التفكري يف استخدام  -

تكلفة بيانات اإلنرتنت . 	

تكاليف الصيانة  	

استبدال أو إصالح األجهزة  	

يف حالة استخدام رقم مجاين، فإذن التكاليف املحتملة مع رشكة االتصاالت. 	

تذكر: 

يعتمد قرار استخدام التكنولوجيا واملنصات عىل تقييمك للوضع واملوارد والسياق املحيل والطلب . 1

عىل الخدمة والقدرة عىل إدارتها وتقدميها. 

قد يحتاج القرار أيًضا إىل فرتة من االختبار والتعديل والصقل حسب الحالة. . 2

ليس ضمن نطاق هذه اإلرشادات تقديم تحليل تقني متعمق لألنظمة األساسية والتقنيات . 3

املختلفة.
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 	الجزء الثالث 
االستشارة اإللكرتونية العامة بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال 

عرب الهاتف: توصيات واعتبارات  ملستشاري تغذية الرّضع وصغار 
األطفال		

ميكن استخدام هذه املعلومات أيًضا للمساعدة والتوجيه يف تطوير الربامج باستخدام أساليب أخرى للتواصل، مع رضورة تكييفها حسب السياق.  		

Community based IYCF Counselling. Available from: https://sites.unicef.org/nutrition/index_58362.html .)				( UNICEF  		

سريكز هذا القسم عىل توصيات االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرّضع وصغار األطفال الفردية 

باستخدام مكاملات الهاتف الخلوي أو الرسائل النصية القصرية أو النصوص أو رسائل الفيديو.

تفرتض هذه اإلرشادات أن املشاركني يف برنامج االستشارة مدربون عىل استشارات تغذية األطفال الرضع 

وصغار األطفال ولديهم خربة يف تقديم املشورة يف سياق إنساين. تركز التوصيات عىل: 

االعتبارات، . 	

التغريات، و . 	

التعديالت الالزمة للتحول من االستشارة وجهاً لوجه إىل االستشارة اإللكرتونية. . 	

يرجى مالحظة أن التوصيات ال تتضمن املبادئ واملهارات واملعايري املقبولة عموًما الستشارة تغذية 

الرضع وصغار األطفال / الرضاعة الطبيعية، مبا يف ذلك توصيات الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، 

ألنها جزء من حزم تدريب وإرشادات خاصة بإرشادات تغذية الرضع وصغار األطفال / الرضاعة 
الطبيعية.		,		,		,		
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الجدول 3: االستشارة اإللكرتونية بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال عرب الهاتف: توصيات واعتبارات ملستشاري تغذية الرضع وصغار األطفال

أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

مع  التعامل 

الوصول   -

الحوامل  إىل 

واألمهات 

الرعاية ومقدمي 

يجب أن يكون لديك قامئة / وصول إىل السجالت  	

تخطط  التي  املنطقة  يف  االتصال  تفاصيل  مع 

)املشاريع  اإللكرتونية  االستشارة  لتقديم  فيها 

والربامج(.  واملبادرات 

املامثلة. 	 والوثائق  الحضور  وأوراق  بك  الخاصة  السجالت  املحتملة  املصادر  تشمل  االتصال.  بأرقام  قامئة  عىل  الحصول 

عيادات  	 رمبا  قامئة،  بالفعل  لديها  يكون  قد  أخرى  بخدمات  االرتباط  واحدة. ميكنك  إنشاء  إىل  متاحة، فستحتاج  قامئة  لديك  تكن  إذا مل 

استشارية  خدمات  املستهدفة(،  التكميلية  التغذية  خدمات  الخارجية،  )العيادات  الحاد  التغذية  لسوء  املجتمعية  اإلدارة  خدمات  صحية، 

أو غريها. العيش،  الغذايئ وسبل  األمن  برامج  الصغار،  واألطفال  الرضع  تغذية 

ا من أنك تطلب املوافقة / اإلذن من  	 تأكد دامئً

الرعاية عند تسجيل  أو مقدم  األم  أو  الحامل  املرأة 

االتصال. ميكنك  أنه  وإبالغهم  الرقم، 

اعتامًدا عىل السياق، ميكنك التنسيق مع قادة املجتمع واملتطوعني و / أو آخرين ملساعدتك يف الحصول عىل قامئة باألسامء وأرقام االتصال يف  	

منطقتك، مع توضيح سبب احتياجك ملثل هذه املعلومات. 

إن استخدام وسائل التواصل االجتامعي يشجعهم ليك يقومون بالتسجيل للحصول عىل الدعم. 	

شجع األمهات الحوامل / املرضعات الجدد عىل بدء االتصال األول بك متى احتاجن إىل ذلك دون انتظار تلقي مكاملة مسبقة منك. 	

قم بإنشاء قناة سهلة لألمهات الجدد / مقدمي الرعاية للتعرف عىل الخدمات املتاحة ومعرفة كيفية الوصول إليك. قم بتضمني رقم االستشارة  	

)رقم خط املساعدة( يف أي منشورات يتم توزيعها عليهم، ونرش اإلعالنات يف نقاط االتصال املختلفة.  

االتصال باملرأة الحامل أو األم أو مقدم الرعاية  	

والحصول عىل املوافقة عىل االتصال لجلسات 

 االستشارة يف املستقبل. 

حدد ما إذا كانوا مالك الهاتف املستخدم، أو إذا كان 

ا. حدد ما إذا كان بإمكانهم الوصول إىل  هاتًفا مشرتكً

الهاتف يف أي وقت يحتاجون إليه. حدد ما إذا كانت 

هناك أوقات أو أيام يكون فيها من السهل عليهم 

 الوصول إىل الهاتف.

اتفق عىل أفضل موعد ووقت لجلسات االستشارة 

املستقبلية للمرأة الحامل أو األم أو مقدم الرعاية، 

وقم بتسجيل تفضيالتهم يف السجل الخاص بك.

ا تقديم نفسك واملنظمة التي تتصل منها ورشح سبب اتصالك. أخرب الشخص بكيفية  	 مبجرد حصولك عىل القامئة، ميكنك البدء يف االتصال بهم. تذكر دامئً

حصولك عىل رقمه. ارشح أيًضا سبب عدم قدرتك عىل الدعم إال عن بُعد يف هذا الوقت، ولكن أخربهم أن هذا الدعم )عرب الهاتف أو اإلنرتنت( ثبت أنه 

يساعد األمهات / مقدمي الرعاية ويساعد يف الحفاظ عىل صحة األطفال. اسألهم عام إذا كانوا عىل استعداد لتلقي مكاملات أو رسائل نصية الستشارات 

يف تغذية الرضع. اكتشف من ميتلك الهاتف، ومتى ميكنه الوصول إليه، ومتى يكون أفضل يوم أو وقت يف اليوم لالتصال أو إرسال رسالة نصية.

أخرب األم أن لديك القدرة )املعرفة واملوارد والتدريب الخاص( ملساعدتها يف أي أسئلة ومخاوف بشأن الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضيع إذا كانت  	

ُمهتمة أو إذا كانت بحاجة إىل دعم )هذا سيمنح األم / مقدمة الرعاية إحساًسا بالسيطرة إلخبارك ما إذا كانوا بحاجة إىل مساعدتك، وسيساعدهم 

ذلك عىل أن يكونوا أكرث انفتاًحا لتلقي مكاملتك(.

أخربهم أن يتصلوا بك أو يرسلوا إليك رسالة عندما يكون لديهم أسئلة و / أو يحتاجون إىل دعم تغذية الرضع واألطفال الصغار. 	

أخربهم بالساعات األكرث مالءمة لك لتلقي مكاملاتهم )إن وجدت(، حتى يشعروا براحة أكرب يف التواصل معهم. أخربهم مبا ميكن توقعه من حيث  	

وقت االستجابة للرد عىل رسائلهم. شجعهم عىل االتصال بك مرة أخرى عدة مرات، إذا لزم األمر، حتى تتمكن من التحدث )إذا مل تتمكن من الرد 

يف املحاولة األوىل(. طمئنهم أنك ستكون سعيًدا بسامع أخبارهم وأنك تتوقع البقاء عىل اتصال، ألن أشياء جديدة تحدث طوال الوقت، واملتابعة 

مطلوبة للتغلب عىل أي تحديات. اذكر أن هناك العديد من الحلول لكل عقبة، لذلك إذا كانت لديهم مشاكل ميكنهم االتصال بك للحصول عىل 

املزيد من األفكار لتجربتها.
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أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

الصوت،  نغمة 

العطف  و  لغة، 

نربة الصوت )يف حالة حدوث االستشارة اإللكرتونية  	

عرب مكاملة هاتفية( والتعبري عن التعاطف واللغة 

التي تستخدمها هي املفتاح لتطوير الوئام والتأكد 

من أن االستشارة فعالة.

أثناء االستشارة وجًها لوجه(. 	 الطفل )كام تفعل  األم واسم  ا عن اسم  اسأل دامئً

أن  	 وهذا ميكن  نبتسم،  عندما  بسهولة  ينكشف  الصوت  فإن  الهاتف،  يتحدث عىل  الذي  الشخص  رؤية  نستطيع  ال  عندما  ابتسم!! حتى 

واملساعدة. باالستامع  املستشار سعيد  أن  إىل معرفة  بحاجة  إنهم  الرعاية.  / مقدم  األم  إقامة عالقة مع  يساعد يف 

رمبا  	 التي  التفاصيل  من  مبزيد  إخبارك  تشجيعهم عىل  إىل  باإلضافة  عمقا،  أكرث  بشكل  الوضع  لفهم  مفتوحة  واسعة  أسئلة  بطرح  دامئا  ابدأ 

الحالة. تقييم  عند  ملعرفة  للمستشار  حاسام  ذلك  يكون  أن  ميكن  ولكن  مهمة،  أنها  يعتقدوا  مل 

التمكني  	 من  مبزيد  الشعور  الثقة، مام سيساعدهم عىل  لتعزيز  الفور  بها عىل  واعرتف  أجلها  من  عليها  الثناء  التي ميكن  األشياء  اعرث عىل 

مساعدتك. انفتاًحا عىل  أكرث  يكونوا  أن  عن  فضالً  التحديات،  عىل  للعمل 

تفهمهم.  	 أنك  إلظهار  التعاطف  عن  والتعبري  املشاعر  عن  والتعبري  اإليجابية  األصوات  استخدم 

التفكري  	 والعواطف.يتضمن  والوضع،  قصتهم،  تفهم  وأنك  باهتامم  تستمع  كنت  انك  الرعاية  مقدمي   / للنساء  تظهر  التعاطف  عن  التعبري 

سبيل  قلقه. عىل  أو  بسبب وضعه  الشخص  به  يشعر  قد  ملا  التعاطف هي وصف  تعبريات  ومخاوفهم.  ملوقفهم  فهمك  تكرار  العودة  يف 

 املثال

مثل: إفادات 

أو  لك«،  بالنسبة  أو مرهقا  أن ذلك سيكون مقلقا جدا  »أتصور 

ذلك.« حيال  الشديد  باالرتياح  تشعرين  قد  أنيك  أفهم  أن  »أستطيع 
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أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
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أنت غري مريئ،  	 الهاتف(:  تكون عىل  )عندما  تذكر 

لذلك  لك،  الرعاية غري مرئية  / مقدم  واملرأة 

االستامع  من  اللفظية  والتعبريات  الصوت،  لهجة 

لضامن  جدا  مهمة  أخرى  مرة  وتعكس  والتعاطف، 

لهم.  بنشاط  تستمع  أنك  يعرفون  أنهم 

علقة إقامة 

عليها والحفاظ  الثقة  عىل  الحصول 

والتي من  	 وأكرث شخصية،  دفئا  أكرث  الحوار  يجعل  املحادثة ألن هذا  أثناء  األحيان  كثري من  والطفل يف  الرعاية  أمي/مقدم  أسامء  استخدام 

أكرب. بحرية  ونضاالتهم  مشاعرهم  مشاركة  عىل  تشجعهم  أن  شأنها 

أن تضعهم يف موقف  	 والتي ميكن  ينفي مشاعرهم وتجاربهم،  الرعاية، ألن هذا  / مقدم  لألم  االستجابة  بدء ردك ب »ولكن« عند  تجنب 

دفاعي. 

املثال:  	 سبيل  اآلن، عىل  منها  يعانون  قد  التي  املشاعر  تسمية  من خالل  الصحة  من  والتحقق  بالفهم  الشعور  ساعدهم عىل 

»... بالنسبة لك  أو«قد يكون هذا مجهدة جًدا / صعب / حزين  / خائفة«   / مدمرة  أمل  / تشعرين بخيبة  »تبدين قلقة 

والدفء:  	 املشاركة  إلظهار  قصتهم  إىل  االستامع  أثناء  وعاطفية  قصرية  استجابات  تضمني 

افهم  أوه! 

يكــون محزن  أن  إلهي! هذا ميكن  يا 

»أوه ال، هذا وضع صعب« 

للغاية رائعة  حقاً؟  حقا؟  بذلك  قمتي  هل 

الخ. أحسنتي،  رائع!  هذا  أحسنتي! 

تفاعل معهم بحيث يعرفون ويشعرون أنك تستمع باهتامم. خالل الدردشة، كرر ما يقولون؛ ألن ذلك يساعدهم عىل الشعور بأنهم مسموعني  	

وأنك تفهم قصصهم وأحوالهم ومشاعرهم. 

سجل مالحظات عن ما يشاركونه من تجارب؛ يك تتمكن من الرجوع إىل التفاصيل عند تقييم حالهم وجعلهم يشعرون بأنهم مسموعني. 	

إيالء كامل اهتاممك لألم أو مقدمة الرعاية عىل الهاتف. )عىل الرغم من أننا ال نستطيع أن نرى بعضنا وجهاً لوجه، إال أنه من السهل معرفة ما إذا  	

كان عميلنا عىل الهاتف مشتتاً أو يحاول عمل أكرث يشء يف آٍن واحد(.
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أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

مساعدة  طريقة 

املرأة أو األم أو 

الرعاية  مقدم 

يشعرون  تجعلهم 

االستامع  يتم  بأنه 

)االستامع  اليهم 

النشط(.

األطفال/الرضاعة  	 وصغار  الرّضع  تغذية  تقييم 

خالل  راحة  وبكل  فّعال  بشكٍل  الطبيعية 

اإللكرتونية االستشارة 

فهم:   	 عىل  مساعدتك  عىل  يُساعدنا  األسئلة  طرح 

اآلن الطفل  ماهو سن 

الرضاعة عملية  تجري  كيف 

األم  الكافية من حليب  الكمية  يحصل عىل  الطفل  كان  إذا 

الطبيعية  الرضاعة  أثناء  مشاكل  تواجه  األم  كانت  إذا 

األم يتغذى عىل طعام وسوائل أخرى غري حليب  الطفل  إذا كان 

مرة عليها وكم  يتغذى  الذي  األطعمة  ما هي 

سليم بشكٍل  ينمو  الطفل  كان  إذا 

رعاية:  	 مقدمة  أو  أم  أو  معرفة  امرأة صاحبة  راجع  الطفل،  تغذية  بخصوص  مفّصلة  أسئلة  أية  توجيه  قبل 

الطبيعية؟« الرضاعة  عملية  سري  كيفية  عن  األسئلة  بعض  أسئلِك  أن  بإمكاين  هل  سمحِت،  »إذا 

املثال: تجاربهن. عىل سبيل  يخربوك عن  أن  أجل  الحال( من  مفتوحة )حسب مقتىض  أسئلة  اطرح 

املاضية؟« األيام/األسابيع/األشهر  يف  الطبيعية  الرضاعة  فرتة  خلل  األمور  كانت  »كيف 

طفلِك؟« إرضاع  موعد  تعرفني  »كيف 

إرضاع طفلِك؟« أي من مخاوفك بشأن  إخباري عن  »هل ميكنِك 

انتهت؟« قد  الطفل  إرضاع  أن فرتة  تعرفني  »كيف 

إرضاعه؟« عند  الطفل  يترصف  »كيف 

النوم بني فرتات اإلرضاع؟« »ما هو منط 

أبرز تحدي واجهتيه خلل فرتة اإلرضاع؟« »ما هو 

الحايل؟« الوقت  أكرث صعوبة يف  الطبيعي  اإلرضاع  تجربتِك يف  تجعل  التي  العوامل  »ما هي 

اآلن؟« حتى  الطبيعية  الرضاعة  بشأن  تواجهينها  التي  املخاوف  هي  »ما 

ولطفلِك؟« لِك  بالنسبة  برأيك  الطبيعية  الرضاعة  نجاح  مدى  »ما 

الطبيعية؟« الرضاعة  من  الحالية  الفرتة  تحسينه خلل  ترغبي يف  الذي  اليشء  هو  »ما 

الطبيعية؟« الرضاعة  ديناميكية  لتحسني  اتبعتها  التي  األمناط  هي  »ما 

ولطفلِك؟« لِك  بالنسبة  اآلن  حتى  التكميلية  التغذية  نجاح  مدى  »ما 
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املرأة أو األم أو 

الرعاية  مقدم 

يشعرون  تجعلهم 

االستامع  يتم  بأنه 
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املثال: سبيل  عىل  الحاجة(.  مقتىض  )حسب  محددة  توضيحية  أسئلة  طرح  فيمكنِك  تحتاجينها،  التي  املعلومات  املفتوحة  األسئلة  تزّود  مل  إذا 

اليوم؟« »كم مرة يرضع طفلِك يف 

الطبيعية؟« الرضاعة  العادة خلل  يف  يرضع طفلِك  الوقت  من  »كم 

إرضاعه؟« بعد  والنعاس  بالراحة  طفلِك  يشعر  »هل 

الرضاعة؟« بعد  أخف  ثديِك  بأن  تشعرين  »هل 

الواحد؟« اليوم  يف  لطفلِك  تغيريها  إىل  تحتاجي  التي  الحفاضات  عدد  مرة  »كم 

لحفضاته؟« تغيريك  عند  طفلِك  براز  حجم  »ما 

الوقت؟« »هل يزداد حجم ووزن طفلِك مع 

الطبيعي؟« اإلرضاع  خلل  بالراحة  تشعرين  »هل 

الواحد؟«  اليوم  يأكل طفلِك خلل  »كم مرة 

لطفلك؟« تعطيها  التي  األطعمة  هي  »ما 

طفلِك؟« تغذية  خلل  تواجهينها  التي  املشاكل  هي  »ما 

اإللكرتونية.		,		  االستشارة  تقديم  عند  الرضاعة  تقييم  عىل  وتساعدِك  بها  األخذ  ميكن  التي  الوسائل  بعض  هذه 

الرعاية طرح  	 أو مقدمة  األم  أو  للمرأة  مُيكن 

وصغار  الرّضع  تغدية  بجانب  األخرى  املشكالت 

مخاوفهم  تحديد  أو  الهاتفية  املكاملة  عرب  األطفال 

العائلة. أفراد  أو  األطفال  أو مخاوف 

املنزيل(. 	 بالعنف  املتعلقة  الخدمات  املثال:  سبيل  )عىل  األخرى  الخدمات  مراجعة  إىل  يحتاجوا  يك 

بهم:  	 الخاصة  االتصال  ومعلومات  األخرى  الخدمات  عن  مبعلومات  تزويدهم  أو 

هاتف  برقم  مشاركتكم  عن طريق  مخاوفكم  املناسبة وحل  الرعاية  الحصول عىل  يف  مساعدتكم  يسعدين  ولكن  مجال خربيت،  خارج  »هذا 

منطقتكم.«  يف  االجتامعية  والعناية  الصحية  الخدمات  عن  الحالية  باملعلومات  يزودكم  سوف  الذي   ...xxx

»...xxx التايل الرقم  التواصل مع  املساعدة من xxx, عليك  »للحصول عىل 

اإللكرتوين؟«  الربيد  أو عنوان  الهاتف  رقم  لديكم  »هل 

إنه من دواع رسوري مشاركتهم معكم.“ لـ xxx...؟  اإللكرتوين  الربيد  الهاتف/عنوان  »ماذا بشأن رقم 

mothers_breastfeeding_checklist.pdf/10/2016/https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/wp-content/uploads/sites/2 :يونيسيف اململكة املتحدة. أداة تقييم الرضاعة الطبيعية، قامئة التحقق لألمهات. متوفر من  		

breastfeeding_assessment_tool_neonatal.pdf/03/2018/https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/wp-content/uploads/sites/2 :يونيسيف اململكة املتحدة. أداة تقييم الرضاعة الطبيعية، حديثي الوالدة. متوفر من  		
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أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

قدرة/صعوبات 

واألمهات,  النساء, 

الرعاية  ومقدمات 

سامعهم  يف 

وتقديرهم 

الجلسة  يف 

االستشارية. 

بعض  	 ونحتاج  مختلفة  شدائد  لدينا  جمعينا 

االستشارة  لتقديم  باالرتياح  للشعور  الوقت 

يف  مختلفة  طرق  جميًعا  لدينا  اإللكرتونية. 

مختلفة.  اتصال  رسعات  الهاتف,  عرب  التواصل 

تُريدها.  	 التي  بالطريقة  نفسها  تُعرب عن  الرعاية  أو مقدمة  األم  أو  املرأة  دع 

ولغتك.  	 نربة صوتك  ويتذكرون  اإليجايب.  سيشعرون  السلوك  الحفاظ عىل  يف  دامئاً  احرص 

وألطفالهم. 	 لهم  باهتاممك  اشعرهم  الجلسات.  يف  اإليجابية  والكلامت  الحار  والرتحيب  الرتكيز  عىل  دامئاً  احرص 

كـ: كلامت  استعمل 

قلقكم...« »أتفهم 

االضطراب...«  أو  اإلحباط  أو  بالحزن  الشعور  الطبيعي  »إنه من 

»...x الحصول عىل »أسمع ماذا تقول عن 

اليشء...«  بهذا  تشعروا  قد  ملاذا  متاماً  »أتفهم 

مشاعرهن. 	 عن  التعبري  عند  بالراحة  يشعرون  الرعاية  النساء/مقدمات  أن  من  تأكد 

اإللكرتونية. 	 االستشارة  جلسات  خالل  جداً  مهمة  الوجاهية  كاالستشارة  الفّعال  االستامع 

واإلحباط. 	 باللوم  تشعرهم  سلبية  كلامت  تستخدم  ال 

مهم. 	 بأن كالمهم غري  يشعرون  تجعلهم  ما وال  يشء  عندما يرشحون  تقاطعهم  ال 

حالتهن: 	 الرعاية يف  للمرأة/مقدمة  مجدية  االقرتاحات  كانت  إذا  من  دامئاً  تأكد 

يحدث؟«  أن  تتوقعني  وماذا  القادمة  األيام  التقنيات يف  تجربة هذه  »كيف شعورِك حيال 

لِك؟« مناسبة  األفكار  تكون هذه  بأن  اعتقادِك  »ما مدى 

»ما رأيك يف تجربة هذا الطعام أو الرشاب؟«

لطفلِك؟« تُقدميه  الذي  الطعام  منط  تغيري  إمكانية  هي  »ما 

بالدردشة(:   	 تركيزهم  إبقاء  )هذا سيساعد عىل  لهن  ذلك مجدياً  كان  وإذا  تقول  ما  بعون  يتّ كانوا  تأكدإذا 

لِك؟«  بالنسبة  هذا  كل  يبدو  »كيف 

نفعاً؟«  لذلك  »هل 

تُريدين أن أرشح لِك ذلك مرًة أُخرى؟« لِك، فهل  »أعلم أن ذلك يبدو جديداً/محرياً 
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واألمهات,  النساء, 
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االستشارية. 

لتقديم  	 وراحة  ثقة  أكرث  لُنصبح  املامرسة  تساعدنا 

نتعلم  الوقت،  ومع  الهاتف.  عرب  املساعدة 

الحالة  لفهم  نتذكرها  أن  نحتاج  التي  التفاصيل 

الرعاية  ومقدمات  األمهات  وندعم  أفضل  بشكٍل 

املعلومات. مشاركة  عند  أكرث 

إىل  	 تحتاج  أنها  التي الحظت  املواضيع  معالجة  قبل  األهمية  غاية  ذلك يف  عّد  يٌ إذ  الرعاية  األم/مقدمة  معالجة جميع مخاوف  تأكد من 

االهتامم.

نعتقد  	 ما  )ليس  الحسبان  رغباتهم يف  أخذ  ذات صلة، مع  أي معلومات  ثم شارك  أهدافهم.  للوضع وعن  األفضل  للحل  رؤيتهم  اسألهم عن 

ولطفله(. الشخص  لذلك  ’األفضل’  أنه 

لكل شخص  	 ممكنة.  أساليب  املستشار هو طرح  فدور  لذا  لآلخر،  بالنسبة  مقبواًل  يكون  ال  قد  رعاية  نافع ألم/مقدم  ماهو  أن  تقبل حقيقة 

املستشار. وليس  املطاف  نهاية  العمل يف  ألنه من سيقوم يف  معه،  بأنه سينجح  يشعر  ما  اختيار  حرية 

الطبيعية كام  	 الرضاعة  أو ال يرشحون عن  الصناعي  الحليب  إعطاء  يرون مشكلة يف  أو ال  بالحصول عىل مساعدة  يرغبون  قد ال  أنهم  تفّهم 

املخاطر  األحكام عند مشاركة معلومات عن  االحرتام وال نصدر  نقدم  أن  علينا  لن يشجع مامرسات كهذه،  املستشار  أن  هو مقرتح. يف حنب 

أم ال. الحالية  املامرسة  باالستمرار يف  الخاص  قرارهم  اتخاذ  يتمكنوا من  الرعاية، حتى  األم/مقدم  الطفل وعىل صحة  عىل 

فعالية  	 فاألكرث  لذا،  محددة.  نصيحة  إعطاء  من  الرعاية  لألمهات/مقدمي  متكيناً  أكرث  هو  املحتملة  االختيارات  تقديم  أثناء  معلومات  اقرتاح 

قول: 

»افعل هذا وهذا وذاك«   بدالُ من  التي قد تساعد...«  االسرتاتيجيات  »إليك بعض 

انتقاص  	 ذلك  ويف  الرعاية،  األمهات/مقدمات  من  معرفة  أكرث  املستشارين  أن  مفادها  لفظية  غري  رسالة  ترسل  )األوامر(  الحتمية  العبارات 

الرئييس  الرعاية  مقدم  بصفتها  لألم  احرتام  عن  يعرب  ذلك  فإن  ليجربنها  لألمهات  ممكنة  خيارات  املستشار  مقدم  أعطى  إذا  احرتام.  وعدم 

املوقف.  يتحكم يف  الذي 

ما  	 بأن شيئاً  إن شعرن  أخرى  باملستشار مرة  لالتصال  أكرب  براحة  الشعور  أيضاً عىل  يساعدهن  األوامر(  إطالق  )بدالً من  املعلومات  مشاركة 

لتجربتها. األفكار  يرام وأن هناك حاجة إىل مزيد من  ال يجري عىل ما 

أنه كان من دواعي رسوري  	 الهاتف وعىل مشاركتهم لك يف رحلتهم. قل  الذي تم منحه لك عىل  الوقت  الرعاية عىل  اشكر دامئاً األم/مقدم 

نفعاً،  املختارة  جِد االسرتاتيجيات  تٌ إن مل  أنه  د مرة أخرى  أكّ األمور.  تواصل معهم ملتابعة مجريات  تبقى عىل  أن  تود  الدعم وأنك  أقدم  أن 

أخرى. مكاملة  الستقبال  متاحني  سيكونون  كانوا  إن  اسألهم  املكاملة،  إنهاء  قبل  وتجربتها.  مناقشتها  ميكن  أخرى  اسرتاتيجيات  دوماً  فهناك 

رائعة. 	 أم/مسؤولة  الصعبة وكم هي  الظروف  يف مختلف  أدائها جيد جداً  بأن  الرعاية  أو مقدم  األم،  للمرأة،  تؤكد  بأن  بإنهاءاملكاملة  دوماًقم 
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أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

واملواد  املراجع 

ميكن  التي 

ستعاملها  ا

بطاقات  	 استخدموا  محددة،  رسائل  ألي  بالنسبة 

الكتيبات  ورسائل  محلياً  املتوفرة  االستشارة 

روابط  متوفرة.  تكون  قد  التي  الشائعة  واألسئلة 

مدرجة  الفيديو  ومقاطع  عاملياً  املتوافرة  املراجع 

املراجع. يف قسم 

مساعدة.  	 تكون  قد  بها  املوىص  والرسائل  محلياً  املتوفرة  االستشارة  بطاقات 

للمشاركة.  	 فيديو  مقاطع 

األطفال. 	 وصغار  الرضع  تغذية  عن  الكتيبات  يف  الرئيسية  الرسائل 

الشائعة.  	 األسئلة 

االتصاالت  واألمهات  	تواتر  الحوامل  النساء  مع  تتابع  أن  تذكر 

الرعاية.  ومقدمي 

املشكلة.  	 إىل حني حل  األقل  عىل  أسبوعياً  مرة  لديهم مشاكل/مشاغل  الذين  باألشخاص  االتصال  بإمكانك  كان  إذا  ما  التأكد 

األساسية  	 املجموعة  و  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  مع  بالتاميش  االتصاالت  تحاول جدولة  أن  يرجو  كبرية،  القلق  دواعي  تكن  مل  إن 
االستشارة.		 تواتر  يخص  فيام  الطوارئ  الرضع يف حاالت  تغذية  لربنامج 

التي  العوامل 

تؤثر عىل  قد 

االستشارة 

اإللكرتونية 

بتغذية  الخاصة 

وصغار  الرضع 

األطفال/الرضاعة 

لطبيعية ا

قد ال تحظى املرأة أو األم أو مقدم الرعاية  	

خليوي  لهاتف  محدود  غري  استخدام  بإمكانية 

جهاز  استخدام  إمكانية  لديهن  يكون  )رمبا 

مشرتك(.

الهاتف. 	 استخدام  أو طلب  استخدام  فيه  املمكن  يكون من  يوم/وقت  االتفاق عىل 

التاريخ/الوقت.  	 لتأكيد  أو  معك  للتحدث  فيه  بحتاجون  وقت  أي  يف  مراسلتك  بإمكانهم  أن  أخربهم 

ليس عليهم  	 املساعدة-  أي وقت لطلب  الرقم يف  بذلك  االتصال  بإمكانهم  أن  يعرفوا  أن  لهم  املهم  لديك خط هاتفي مجاين، قمن  كان  إن 

بهم.  لالتصال  أحد  انتظار 

)صوت/فيديو(. 	 االتصال  أثناء  بإعادة االتصال يف أقرب وقت  	االنقطاع  )اعتذر إن حدث ذلك وقدم وعداً  يف بداية االتصال، قل أنك ستعاود االتصال إن كان االتصال متقطعاً 

ممكن(.

اتصال  	 لتلقي  الرعاية  املرأة/مقدم  قدرة   .		

يستطيع  ال  )قد  العمل  ساعات  االستشارة خالل 

أو  العمل  يف  لكونه  اتصاالت  استقبال  الشخص 

أخرى(.  نشاطات  مشغول يف 

باألمر. 	 إعالمهم  يرجى  األسبوع،  نهاية  وفعاالً خالل عطلة  أيضاً  متوفراً  املجاين  الرقم  كان  إن 

مهم  	 هذا  الطلب«.  »تحت  وتفعيل   ،	-	 من  العمل  ساعات  خارج  االستشارة  الساخن/خدمة  الخط  توظف  أن  للمنظمة  بالنسبة  املهم  من 

العامالت.  من  الرعاية  لألمهات/مقدمات  خاصة  بصفة 

الصوتية،  	 الرسائل  أو  القصرية  النصية  الرسائل  األطفال من خالل  الرضع وصغار  تغذية  أرسل رسائل  ذلك،  ووافقوا عىل  كان هذا ممكناً  إن 

األطفال.   الرضع وصغار  تغذية  ملواضيع  والفهم  الوعي  لرفع  إعالمية  ومواد  قصرية  فيديو  مقاطع  روابط  مع 

وجود أي إعاقة.  	 أن  			.  وتأكد من  اإلعاقة  تلك  تراعي  التي  بالطريقة  املكاملة  إجراء  واالتفاق عىل  التنظيم  لتتمكن من  إعاقة  أي  يف حال وجود  منتبهاً  كن 

مريحة.  بيئة  يف  الرعاية  السيدة/مقدم 

.6

 22 والتنفيذ  التخطيط  واعتبارات  اإللكرتونية  االستشارة   )IYCF( األطفال  وصغار  الرّضع  تغذية  برنامج  تنفيذ  بشأن  عملية  توجيهية  مبادئ 



أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

التي  العوامل 

تؤثر عىل  قد 

االستشارة 

اإللكرتونية 

بتغذية  الخاصة 

وصغار  الرضع 

األطفال/الرضاعة 

لطبيعية ا

الرعاية  	 للمرأة/مقدم  السابقة  املشاركة  مستويات 

أو  االجتامعي  التواصل  االتصاالت/وسائل  يف 

الشبكة، مبا يف ذلك  املجموعات عرب  غريها من 

أو  أصدقاء  مع  النصية  القصرية/الرسائل  الرسائل 

مجموعات. 

املتوقعة  	 املشاركة  تراعي  بطريقة  املكاملة  إجراء  عىل  واالتفاق  املكاملة  تنظيم  من  لتتمكن  سابقة  مكاملة  يف  املقدمة  للمشاركة  ا  مدركً كن 

االلتزامات. تلك  مع  يتفق  مبا  منظمة  وتكون 

واالعتبارات  	 الجنسني  بني  الطبيعية  املعايري 

خالل  والخصوصية  الوصول  بإمكانية  املتعلقة 

املكاملات.

املكاملة.  	 أنهم يف مكان آمن إلجراء  تحقق من 

	 .)GBV( الجنيس النوع  القائم عىل  بالعنف  املتعلقة  املخاوف  إىل  يشار  وكيف  متى  فهم  إىل  الحاجة  ضّمن 

النص/ استخدام 

النصية  الرسائل 

واألمهات  	 النساء  تعليم  مستوى  إىل  منتبهاً  كن 

مخاطبتهم. تريد  الذين  الرعاية  ومقدمي 

الصوتية.  	 الرسائل  استخدام  بإمكانهم  كان  إذا  ما  تحقق 

النصية. 	 الرسائل  الستخدام  الحاجة  حال  يف  التواصل  يف  ستستخدمها  التي  اللغة  عىل  تفاهم/اتفق 

بنفسك. 	 وتعريف  بتحية  تبدأ  وقصرية  وبسيطة  واضحة  رسائل  بإنشاء  قم 

اإلحباط. 	 أو  بالخجل  تجعلهم يشعرون  قد  التي  تلك  أو  أو حكم  تدل عىل خالف  التي  الكلامت  أو  اللغة  تجنب 

املشاركة.  	 متابعة  عىل  تساعدهم  مشجعة  بطريقة  دامئاً  اكتب 

هاتفية. 	 مكاملة  من خالل  االستشارة  تقديم  عند  تفعل  كام  التعاطف  عىل  تدل  تعابري  استخدم 

يف  	 الخصوصية  الرسائل  بقاء  من  املحتملة  املخاوف 

املستشار. هاتف 

الرسائل. 	 استالم  عن  نّوه دوماً 

الرسائل ستظل رّسية. 	 أن كل  لهم دامئاً  د  أكّ

االعتبارات 

األخالقية 

عىل  والتأكيد 

لخصوصية  ا

األم  	 أو  الحامل  للمرأة  بالنسبة  الخصوصية  افتقاد 

الرعاية. مقدم  أو 

وآمنة.  	 رصيحة  بدء محادثة  فيه  آمن وخاص ميكنهم  إنرتنت ضمن مكان  و/أو  إىل هاتف  للوصول  املوجودة  الصعوبات  م  قيّ

التواريخ  	 ما ييل:  االتفاق عىل  أتّم  االستشارة.  آمن دون خطر وتحصل عىل  املكاملة يف مكان  تستقبل  الرعاية  املرأة/مقدم  أن  تحقق من 

وعدم  تشويش  وجود  عدم  من  التأكد  املتصل،  سيكون  من  الهاتف،  استخدام  إىل  الوصول  من  ليتمكنوا  املستقبلية  للمكاملات  واألوقات 

املحادثة. إىل  يستمعون  آخرين  أشخاص  وجود 

املجتمعات. 	 بعض  يف  املحمولة  الهواتف  استخدام  عند  لألمان  املحتملة  بالتهديدات  دراية  عىل  كن 
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أو  )الهاتف  اإللكرتونية  نشاط محدد لالستشارة   / اعتبار 
أخرى( منصات  باستخدام  املكاملات 

بذلك القيام  وكيفية  به  القيام  ما ميكن  اقرتاحات حول 

أو مسجلة(  	 )مكتوبة  إجراء سجالت  يتم  أال  يجب 

إال مبوافقة واضحة ورصيحة من  البيانات  نقل  أو 

الرعاية.  املرأة أو األم أو مقدمة 

صارمة.  	 إجراءات  اتباع  البيانات  حامية  وأنظمة  قوانني  ا  منَّ تتطلب 

سيقدمونها. 	 التي  املعلومات  بعض  ستسجل  بأنك  إبالغهم  من  ا  دامئً التأكد  يرجى 

الخارجي. 	 الوسط  مع  مشاركتها  يتم  لن  املعلومات  بأن  طأمنهم 

والتنظيمية  	 الدولية  املتطلبات  مع  يتامىش  مبا  املناسب  التوجيه  واطلب  املحادثة  لتسجيل  تخطط  كنت  إذا  مديرك  استشارة  يرجى 

املحددة. 

مقدمة  	 أو  األم  أو  واملرأة  )للمستشار  النصية  الرسائل   / القصرية  النصية  الرسائل  باستالم  اإلقرار  أهمية  افهم  بالرسية،  تتعلق  ألسباب 

الرعاية(.  

مع  	 مشاركتها  يتم  ولن  أطفالهم   / طفلهم  ومساعدة  ملساعدتهم  إال  تستخدم  لن  املستلمة   / املقدمة  املعلومات  بأن  ا  دامئً الشخص  طمنئ 

أي شخص آخر أو أي أفراد آخرين من األرسة أو املجتمع.

وأطفالهم. 	 الرعاية  أو مقدمات  األمهات  الخطر عىل  أو  العنف  تقارير عن  مواجهة  عند  املخاطر  ا  دامئً اعتبارك  ضع يف 

أو  	 األم  أو  للمرأة  الخاصة  الحياة  التدخل يف  تجنب 

الرعاية. مقدمة 

الرسائل  	  / القصرية  النصية  الرسائل  أو   / و  الهاتفية  مكاملاتك  أن  من  التأكد  يرجى  األطفال،  وصغار  الرّضع  لـتغذية  مستشاًرا  بصفتك 

وتدريبك.  األطفال  وصغار  الرّضع  بـتغذية  فقط  متعلقة  املرئية 
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مزايا وعيوب االستشارة اإللكرتونية املتعلقة بتغذية الرّضع وصغار 
األطفال 

يرجى العثور أدناه عىل بعض املزايا املرتتبة عىل االستشارة اإللكرتونية املتعلقة بتغذية الرّضع 

وصغار األطفال )والتي قد تختلف باختالف السياق والوضع(:

ال توجد أوقات انتظار.. 	

ال حاجة لالصطفاف الجسدي يف املرفق الصحي أو العيادة أو مكان إسداء املشورة.. 	

الوقت املخصص من قبل املرأة / مقدمة الرعاية. . 	

قد يساعد وجود خط مبارش عىل اتصال املرأة أو األم أو مقدمة الرعاية للتبليغ عن املشكلة . 	

مبجرد حدوثها. 

قد يساعد يف خفض بعض التكاليف التي يتكبدها الشخص، مبا يف ذلك التنقل والوقت، ضمن . 	

تكاليف أخرى )أيضاً بالنسبة للمستشارين(.

تقليل مخاطر انتقال العدوى يف املجتمع )خاصة يف سياق كوفيد-		(. . 	

قدرة املستشار عىل مساعدة املزيد من األمهات / مقدمات الرعاية يف وقت أقل من خالل القضاء . 	

عىل الوقت الالزم للوصول إليهن للزيارات املنزلية الشخصية.

القدرة عىل مساعدة األمهات / مقدمات الرعاية الذين لوال ذلك لن ميكن الوصول إليهم يف مرفق . 	

صحي أو زيارة منزلية بسبب املسافة أو عوامل أخرى. 

القدرة عىل مساعدة األمهات / مقدمات الرعاية الذين يعانون من مرض شديد وقد يكونون . 	

معديني، وإال فلن يكون بوسعهم أن يروا مستشاًرا بسبب الخطر املحتمل النتشار املرض )مثل 

كوفيد-		(. 

قد تشعر كثري من األمهات / مقدمات الرعاية باالرتياح إزاء خدمات املشورة اإللكرتونية أكرث من . 		

الذهاب إىل مرفق أو زيارة منزلية.

ميكن أن تسمح االستشارة اإللكرتونية لـتغذية الرّضع وصغار األطفال مبشاركة املوارد عرب اإلنرتنت . 		

بسهولة عرب روابط إىل مواقع / مواد مرئية لتعميق فهم األمهات / مقدمات الرعاية حول ما تتم 

مناقشته أثناء االستشارة.
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بعض عيوب االستشارة اإللكرتونية )قد تختلف باختالف السياق والوضع(:

عدم وجود تواصل برصي )يف حالة استخدام الهاتف(.. 	

عدم وجود دعم عميل.  . 	

قد تكون البيئة صاخبة / ال تساعد عىل جلسة استشارية. . 	

ميكن للمرأة أو األم أو مقدمة الرعاية أن تنخرطن مع أطفالهن أو أعاملهن أو مسؤولياتهن . 	

األخرى.

قد ال تدعم األرسة املرأة واألم ومقدمة الرعاية. . 	

موثوقية اإلجابات إذا مل تكن املرأة أو األم أو مقدمة الرعاية مهتمة، أو كانت مشغولة أو غري . 	

راضية عن طريقة )االستشارة عن بعد(.  

بعض التكاليف الجديدة للمنظمة. . 	

العوائق التقنية التي قد تؤثر عىل املستشار واملرأة أو األم أو مقدمة الرعاية.. 	

عدم القدرة عىل املساعدة يف الدعم العميل لتحسني التعلّق أو تقنيات أخرى. . 	

عدم القدرة عىل مساعدة األم / مقدمة الرعاية عمليًا لجعل الرضاعة الطبيعية تجربة أكرث راحة.  . 		

من الصعب رشح التموضع والتعلّق بدون عرض مريئ. . 		

عدم القدرة عىل مالحظة العوامل اإلضافية التي قد تكون مهمة يف تقييم املوقف )اللهاية، . 		

الزجاجات، أو وجود الحليب الصناعي يف املنزل، أو الظروف املنزلية، وظروف املياه واملرافق 

الصحية، وما إىل ذلك(

عدم القدرة عىل مراقبة األم / مقدمة الرعاية والطفل بحثًا عن أي عالمات أخرى قد تساعد عىل . 		

توفري الرضاعة الطبيعية ودعم التغذية املكملة. 

عدم القدرة عىل مالحظة القيود الجسدية املحددة أو اإلعاقات لدى األمهات أو مقدمات الرعاية . 		

أو الرضع التي قد تؤثر عىل الرضاعة الطبيعية.

قد تأيت املكاملة يف وقت حرج وميكن أن تتأثر املحادثة سلبًا نتيجة ذلك.. 		
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مراقبة التقدم والتعليقات عىل خدمات االستشارة اإللكرتونية 
لتغذية الرّضع وصغار األطفال 

مراقبة التقدم   .	.	
املهم  األطفال. من  الرّضع وصغار  لتغذية  املنتظمة  االستشارة  لخدمات  الحالية  واإلبالغ  التسجيل  أدوات  باستخدام  نوصيك  األطفال.  الرّضع وصغار  لتغذية  اإللكرتونية  االستشارة  تقدم خدمة  مراقبة  املهم  من 

املقدم،  الدعم  املحدودة( حول  )ولكن  الصلة  ذات  والتفاصيل  األطفال،  الرّضع وصغار  لـتغذية  اإللكرتونية  االستشارة  واملوافقة عىل عقد جلسات  االتصال،  بتفاصيل  املتعلقة  املعلومات  بتسجيل  تقوم  أن 

املتابعة.   ومكاملات  املحتملة  واإلحاالت 

املرأة، تاريخ# اسم 

مقدمة 

الرعاية 

التواصل  )حيث رقم  املكان 

املرأة،  تعيش 

مقدمة 

الرعاية(

عىل  املوافقة 

جلسات  عقد 

االستشارة 

اإللكرتونية  

إىل  الوصول 

التواصل  منصة 

)عىل  االجتامعي 

املثال،  سبيل 

وغريها(  واتساب، 

الجهاز  مع 

الخاص 

واحد  مع طفل 

األقل  عىل 

أقل من  )عمره 

 	 	 أشهر، من 

إىل 		 شهًرا(

حامل،  الحالة: 

مرضعة  أو 

ال  أو  ا،  طبيعيً

ا* طبيعيً ترضع 

الدعم  نوع 

املقدم**

الدعم  إىل  يشار 

والخدمات 

األخرى 

موعد  تحديد 

التالية املكاملة 

كانت  إذا 

نعم،  اإلجابة 

)أدخل  فمتى؟ 

التاريخ(

	

	

* رمبا تكون املرأة / مقدمة الرعاية حامل ومرضعة أو ال ترضع رضاعة طبيعية يف نفس الوقت إذا كان لديها طفل أقل من سنتني من العمر

** الرضاعة الطبيعية األساسية، والتغذية التكميلية األساسية، ودعم التغذية الصناعية األساسية، وغريها
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آليات التعليقات املنتظمة   .	.	
لضامن تقدير االستشارة اإللكرتونية لتغذية الرّضع وصغار األطفال، وفهم ما هو ناجح وما الذي يحتاج 

إىل تحسني، نوصيك بعقد جلسات تعليقات منتظمة مع النساء الحوامل واألمهات ومقدمات الرعاية 

الذين يتم دعمهم بالنشاط )كل ثالثة أشهر(. ستعقد هذه الجلسة عرب الهاتف وقد تتبع منهًجا منظاًم 

)انظر امللحق 	(. الهدف الرئييس لجلسة التعليقات هو معرفة مدى رضا النساء / مقدمات الرعاية 

عند الوصول إليهن عرب الهاتف، وما إذا كانت جلسات االستشارة اإللكرتونية مفيدة وداعمة. قد 

يختلف عدد األشخاص الذين سيتم االتصال بهم ألخذ التعليقات والرضا وفًقا للسياق. يرجى التأكد 

من أن األشخاص الذين تم االتصال بهم يتلقون حاليُا الدعم ويقيمون يف مواقع مختلفة. هناك خيار 

آخر يجب مراعاته وهو تقديم رقم أو تفاصيل اتصال أخرى سيتم توفريها للنساء الحوامل واألمهات 

ومقدمات الرعاية إلرسال التعليقات واالقرتاحات يف أي وقت. ميكن ربط هذا بأي خط مبارش موجود 

أو آلية متاحة للمجتمعات ملشاركة خرباتهم وتقديم توصياتهم..
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 امللحقات. امللحق األول: منوذج استبيان ردود 
الفعل ومستويات الرىض		

منظمة إنقاذ الطفولة يف كولومبيا. مرشوع تغذية الرضع وصغار األطفال “فينيسبريانزا: املساعدة يف حاالت الطوارئ للناس املحتاجني.”  		

]]أسئلة مقرتحة ميكن تغيريها لتكييفها مع السياق[ 

هل تعتقدين أن املعلومات التي تلقيِتها خالل جلسات التثقيف الصحي كانت مفيدة؟. 	

مفيدة للغاية 	

مفيدة 	

غري مفيدة جًدا 	

غري مفيدة إطالقًا 	

هل أنِت راضية عن جلسات االستشارة الهاتفية؟. 	

راضية جًدا 	

راضية 	

غري راضية 	

غري راضية إطالقًا 	

ما رأيك يف الوقت اليل تستغرقه مكاملتك عىل الهاتف مع املستشار؟. 	

طويٌل للغاية  	

طويٌل ولكن بشكٍل معقول 	

كاٍف/مناسب 	

قصري 	

هل ترغبني يف أن نتصل بك مجدًدا يك تشاريك يف أنشطتنا الهاتفية؟  . 	

نعم  	

ال 	

كم تعلمِت يف اعتقادك حول الرضاعة الطبيعية واملشكالت التي ميكن أن تطرأ يف إرضاع األطفال . 	

تحت عمر السنتني؟

تعلّمت الكثري 	

تعلمت شيئا بسيطًا 	

لسُت متأكدة 	

مل أتعلم أي يشء 	

ما الذي أعجبِك يف االستشارة الهاتفية حول تغذية الرّضع وصغار األطفال؟ )اختاري كل ما ينطبق( . 	

املستشار طيّب ومستعد للمساعدة 	

ميكنني أن أطرح األسئلة  	

أتلّقى معلومات جديدة 	

لدّي شخٌص أتحدث معه كلام واجهت مشكلة يف إرضاع طفيل 	

لدّي شخٌص أستطيع التحدث معه 	

أتلّقى معلوماٍت وروابط ملقاطع فيديو أستطيع االستفادة منها ومشاركتها  	

غري ذلك  	

.59
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ما الذي ال يعجبِك يف االستشارة الهاتفية حول تغذية الرّضع وصغار األطفال؟ )اختاري كل ما . 	

ينطبق(

ال أفهم ما يقوله املستشار 	

االستامع يزيد من تعبي  	

ليس لدّي وقت 	

مل أفهم املغزى من االستشارة 	

لألسف، ال أحصل عىل دعم كبري من املكاملات 	

أنا لسُت مهتّمة جًدا برصاحة  	

غري ذلك 	
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موارد تغذية الرّضع وصغار األطفال / تغذية الرّضع وصغار األطفال 
يف حاالت الطوارئ يف سياق كوفيد-		 

	 .https://www.ennonline.net/breastfee :)				( BFC / E إرشادات تغذية الرّضع يف حاالت الطوارئ

dingcounsellinginemergencies

املجموعة األساسية لتغذية الرّضع يف ّحاالت الطوارئ )				(. الرسوم البيانية: البدء املبكر بالرضاعة . 	

https://www.ennonline.net/initiationofbreastfeeding :الطبيعية أثناء حاالت الطوارئ. متاح من

duringemergencies

املجموعة األساسية لتغذية الرّضع يف ّحاالت الطوارئ )				(. الرسوم البيانية: منع وإدارة التربعات . 	

https://www.ennonline.net/breastmilksubstitutesinappropriate :لـبدائل حليب األّم. متاح من

 donations

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )				(. اإلسعافات األولية النفسية عن بعد . 	

https://pscentre.org/?resource=remote-psychological-first-aid- :. متوفر من		خالل كوفيد-

during-covid-19-may-2020

مجموعة الرضاعة الطبيعية العاملية )				(. رسائل املنارصة حول الرضاعة الطبيعية وكوفيد-		. متوفر . 	

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/key-advocacy-messages- :من

breastfeeding-and-covid-19

سيفيل فيد كندا ومنظمة أنقذوا األطفال )				(.  تغذية األطفال يف سياق كوفيد-		: أسئلة شائعة . 	

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/ :لعامل الخط األول وعامل التغذية. متوفرمن

infant-feeding-context-covid-19-faq-front-line-health-and-nutrition-workers

	 .https://www. :		-قامئة تحقق إرشاف تغذية مجتمع منظمة أنقذوا األطفال يف سياق كوفيد

nutritioncluster.net/Resources_Guideline_remote_support_nutrition_COVID-19

منظمة أنقذوا األطفال، املجموعة األساسية لتغذية الرضع يف حاالت الطوارئ، ENN، الوكالة األمريكية . 	

www.iycfehub.org :للتنمية الدولية

منظمة أنقذوا األطفال وفريق االستجابة الفنية الرسيعة )				(. تغذية الرّضع وصغار األطفال يف حاالت . 	

 الطوارئ. اإلجراءات التشغيلية املوحدة لفرق االستجابة الطارئة. متوفر من: 

 https://www.ennonline.net/iycfesopforemergencyteams

منظمة أنقذوا األطفال وفريق االستجابة الفنية الرسيعة )				(. تغذية الرّضع وصغار األطفال يف حاالت . 		

https://www.ennonline. :: اعتبارات للتكييف. متوفر من		الطوارئ. إعداد الربامج يف سياق كوفيد-

net/iycfesopforemergencyteams

منظمة أنقذوا األطفال، املجموعة األساسية لتغذية الرضع يف حاالت الطوارئ، ENN، الوكالة األمريكية . 		

للتنمية الدولية، آكشن أغينست هنغر الواليات املتحدة األمريكية، PATH، سيفيل فيد كندا )				(. 

مبادئ توجيهية عملية إلجراء زيارات منزلية لتغذية الرّضع وصغار األطفال يف سياق كوفيد-		. متوفر 

Available from: www.iycfehub.org/document/practical-guidelines-for-conducting- :من

 .infant-and-young-child-feeding-iycf-home-visits-in-the-context-of-covid-19

منظمة إنقاذ الطفل، واملجموعة األساسية لربنامج تغذية الرّضع، وشبكة التغذية خالل الطوارئ، . 		

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة »العمل ضد الجوع« يف الواليات املتحدة األمريكية، 

ومنظمة PATH، ومنظمة سيفيل فيد كندا )				(. مبادئ عملية إلداء جلسات مجموعة دعم تغذية 

www.iycfehub.org/document/ :. متاحة من خالل		الرّضع وصغار األطفال يف سياق كوفيد-

practical-guidelines-for-conducting-and-supporting-infant-and-young-child-feeding-e-

counselling-via-telephone-with-considerations-for-planning-and-implementation

منظمة أنقذوا األطفال، املجموعة األساسية لتغذية الرضع يف حاالت الطوارئ، ENN، الوكالة األمريكية . 		

للتنمية الدولية، آكشن أغينست هنغر الواليات املتحدة األمريكية، PATH، سيفيل فيد كندا  فيديو 

	: رسائل أساسية لتعزيز تغذية الرّضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ يف املجتمع خالل جائحة 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/key-messages- :. متوفر من		كوفيد-

help-strengthen-infant-and-young-child-feeding-during-covid-19-pandemic
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منظمة أنقذوا األطفال، املجموعة األساسية لتغذية الرضع يف حاالت الطوارئ، ENN، الوكالة األمريكية . 		

للتنمية الدولية، آكشن أغينست هنغر الواليات املتحدة األمريكية، PATH، سيفيل فيد كندا  فيديو 
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