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 شكر وتقدير
في التغذية بفضل الدعم السخي من الشعب األمريكي من خالل هذه االستراتيجية الوطنية للتغيير االجتماعي والسلوكي  لقد تم انجاز

ومضمون هذه االستراتيجية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للدعم التقني لهذا التقييم وبرنامج الغذاء العالمي/ اليونيسف من أجل تنفيذه. 

مسؤولية فريق االستجابة التقنية العاجلة ومجموعة التغذية اليمنية، وال تعكس بالضرورة وجهات نظر برنامج الغذاء العالمي، أو  هو من

 اليونيسف، أو الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أو حكومة الواليات المتحدة.

التغذية )آنا زيولكوفسكا، مطهر الفالحي، إسماعيل  كتلةلم يكن باإلمكان تطوير هذه االستراتيجية دون االلتزام والعمل الجاد من جانب 

برنامج ، إيناس شرهان(د/رشا األرضي, د/سنان العجل, اليونيسف )كوادر إدارة التغذية بوزارة الصحة العامة والسكان،  ،غوري(االي

 .االستراتيجية، أعضاء المجموعة االستشارية (ترستمالمبو , مي )غوينيل غارنييه، حميدة الصوفيالغذاء العال

مدير فريق االستجابة التقنية العاجلة، الهيئة )أندي كيندل و هيئة الطبية الدولية في اليمن لل التابعلفريق أن يتقدموا بالشكر ليود المؤلفون 

 )كبير مستشاري التغذية، الهيئة الطبية الدولية( لدعمهم.(، وسوزان برينكمان الطبية الدولية

 :الناشرون
 استير بوسكيت و أرميلي ساشر
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 . مقدمة وتحليل الحالة1 الفصل

 االهداف
 الصغار األطفالويهدف هذا الفصل إلى توفير فهم شامل للممارسات الحالية لتغذية الرضع 

تبني السلوك  والدوافع التي تؤثر على  والعوامل التمكينيه  في اليمن، والعوائق الرئيسية

الهدف هو توفير المعلومات األساسية لتصميم استراتيجية "تغيير اجتماعي  أن األمثل.

المساهمة في كذلك من أجل و ،تم تطويرها في الفصل الثانيوسلوكي" للتغذية الفعالة 

  .2021-2017 الصغار االطفالولتغذية الرضع االستراتيجية الوطنية 

 

 

 اليمنسياق التغذية في  2.1
٪ من األطفال دون سن الخامسة من التعوق في 47، كان الوضع الغذائي في اليمن ضعيفًا حيث يعاني 2015قبل بدء النزاع في عام 

٪ يعانون من سوء التغذية الحاد على نحو خطير )المسح الصحي 5٪ يعانون من سوء التغذية الحاد، و 16النمو الطبيعي، و 

أعراض اإلسهال في األسبوعين األخيرين  عليهم األطفال دون سن الخامسة ظهرت من ثلث .1)2013، )والديموغرافي الوطني اليمني

وفيما يتعلق بالحالة الغذائية للمرأة، يعاني  ٪.86شهرا بـ  59-6يقدر انتشار فقر الدم لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  قبل المسح.

، و المتحضرة، وزيادة الوزن تكون أكثر شيوعا في المناطق الالئي يعانين من زيادة الوزناء % من النس24% من نقص الوزن و 25

٪ من 50يعد الوصول الجغرافي إلى الخدمات الصحية صعباً، حيث يحصل  % من الحوامل والمرضعات الالئي يعانين من األنيميا.71

تجلب األزمة الحالية تحديات إضافية مثل تدهور الوصول إلى  فية.٪ فقط في المناطق الري30، و 2إجمالي السكان على الرعاية الصحية

وانعدام االمن ونقص الغذاء واعتماد اليات المواجهة المياه الصالحة لالستخدام، وسوء الصرف الصحي، والخدمات الصحية المختلة، 
 السلبية.

 نظرة عامة على ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال 3.1

٪ من الرضع في 53، تم إرضاع 2003ففي عام  خالل العقود الماضية. زاد بشكل بطئالمبكر في الرضاعة الطبيعية  لوحظ أن الشروع

الغذاء تلقى ثلث المواليد الجدد في اليمن  ٪ منهم الرضاعة الطبيعية خالل يوم واحد من الوالدة.76غضون ساعة واحدة من الوالدة، وبدأ 

٪ فقط من األطفال الرضع الذين تقل 10 اال ان٪ من األطفال يرضعون من الثدي في بعض االحيان، 97على الرغم من أن  .قبل الوالدة

٪ منهم يستخدمون زجاجة الرضاعة، مما يشير إلى ارتفاع معدالت 44أعمارهم عن ستة أشهر يتم إرضاعهم من الثدي بشكل مباشر، و 

، وتشير العديد من الدراسات إلى أن بشكل واسع ب األطفال في اليمن قبل األزمةاستخدام حلياقبال على هنالك كان  استخدام حليب األطفال.

 شهراً. 18متوسط مدة الرضاعة الطبيعية هي . 3حليب األطفال يعتبر حالً ممكناً لتغذية الرضع

 

                                                           
(. المسح الصحي والديموغرافي الوطني 2015وزارة الصحة العامة والسكان، الجهاز المركزي لإلحصاء ]اليمن[، البرنامج العربي لصحة األسرة والمرفق الدولي للرعاية الوسيطة ) 1 

األمريكية: وزارة الصحة العامة والسكان، المنظمة اإلحصائية المركزية، البرنامج العربي لصحة األسرة، والمرفق الدولي للرعاية . روكفيل، ميريالند، الواليات المتحدة 2013اليمني 

 الوسيطة.
  2 ملف لألنظمة الصحية- 2010، مرصد النظم الصحية اإلقليمي في اليمن، منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق االوسط.

فريق االستجابة التقنية العاجلة/ مجموعة التغذية ، (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والريفية في اليمن0182بوكيه )  3

 اليمنية.

 (2021بحلول عام  الهدف -2013رئيسية )الهدف األساسي لعام المؤشرات ال
 (٪75 -٪53)اعة واحدة بعد الوالدة المولودين حديثاً للرضاعة الطبيعية خالل سلألطفال النسبة المئوية 

 (٪35 -٪10) مباشرةً ين يرضعون من حليب االم أشهر الذ 5إلى  0النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من 

 (٪85 -٪65) من الشهر السادسالطعام  ابتدئوا بتناولطفال الرضع الذين لأل النسبة المئوية
 (٪40 -٪15)شهرا ممن يتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول  23و  6النسبة المئوية لألطفال بين 

 الذين لديهم معرفة حول تغذية الرضع وصغار األطفالالرعاية و النسبة المئوية للقائمين على 

   

 

 
 

 األطفالواستراتيجية التغذية الوطنية للرضع 

2021-2017 الصغار  

الحد من الوفيات الناجمة عن سوء  الهدف:
السنة التغذية واألمراض بين األطفال دون سن 

للرضع  الغذاء االمثلمن خالل  من العمر الثانية
 واألطفال الصغار.

حماية المناسبة لالممارسات  الهدف الرئيسي:
وصغار ودعم ممارسات تغذية الرضع  وتعزيز
 االطفال.



6 
 

بين سن  االطفال الذين هم بينماأشهر يتلقون بالفعل أطعمة جيده،  4 صف األطفال الذين تتراوح أعمارهمفيما يتعلق بالتغذية التكميلية، فإن ن

، فإن . وبشكل عام4متأخرو مبكر من ناحية الطعام في وقت كلتا القضيتين يبينتكميلية، مما أغذية فقط  منهم٪ 65 تم إعطاء أشهر 6-9

 األدنى من الغذاء المقبول.شهراً يصلون إلى الحد  23-6ال الذين تتراوح أعمارهم بين ٪ فقط من األطف15

 
، مما ادى الى زيادة خطر التلوث ألن معالجة مياه الصالحة، كانت هنالك زيادة في استخدام مصادر المياه غير الماضية في العشر السنوات

  الشرب لم تكن شائعة.
 

أن استهالكه يرتبط بانخفاض وزن المولود، ومع إن مضغ أوراق القات شائع في اليمن، وعلى الرغم من أنه ال يعتبر إدمانًا خطيًرا، إال 
في  ، ويعتقد أن القات يعطي القوة للمرأة بعد الوالدة.٪ منهن يمضغون القات28هنالك وبالنسبة للنساء، . 5وجود تاريخ في وفيات األطفال

ر في األسبوع مقارنة باألرز والدقيق. يشتري الناس المزيد من السك في غاية األهمية. في بعض الحاالتبعض األسر يكون استهالك السكر 
 نمما يشير الى امكانية ارتباط استهالك السكر باستهالك القات. وغالبا ما يأكل الناس الحلوى أو يشربون المشروبات الغازية عندما يمضغو

 .القات
 

مثل . 6لتغذية الرضع واألطفال الصغار في اليمنهناك عدد من العوامل والقيود الهيكلية التي تعوق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج فعالة 
، والقوة ف التشريعات والتوجيهات القائمة، وضعطنية لتغذية الرضع وصغار األطفالالتنسيق القطاعي المحدود، ونقص االستراتيجية الو

، والتنفيذ د البشرية المخصصةكيفية تغذية الرضع وصغار األطفال، ونقص الموار غير مدربة بما فيه الكفاية علىالالعاملة الصحية 
، حليب األطفال على العاملين في مجال الصحةمصانع صناعة الضغط من و، مبادرة المستشفيات الصديقة للطفلض من المنخف

 .لقانون االستخدام البديل لحليب الثديواالنتهاكات المتكررة 
 

 أثناء الحمل المناسبةالعوامل المؤثرة على التغذية  4.1

، والشعور بأنهم افر الغذاء وإمكانية الوصول إليه وتوافر الوقتبتو 7زيادة تناول الطعام خالل فترة الحمل )تناول وجبة إضافية(ترتبط 

الطفل لن يصاب  بأن وأن يكونوا واثقين، (الكفاءة الذاتية المدركةقالع )قادرون على الحصول على الوسائل الالزمة لزيادة القدرة على اإل

من  ، والحصول على الدعم االجتماعي والموافقة المتصورة من األقارب )الجدات واألخوات واألزواج(.(الوعي في القيادة) سوء تغذيةب

وجهة نظر النساء الحوامل، فإن الميزة الرئيسية لتناول وجبة إضافية أثناء الحمل هي الفائدة لصحتهن وصحة أطفالهن: لن تحصل األم 

 ية وينمو الطفل بشكل جيد ويتحرك بشكل جيد ويحصل على المناعة.على المعاناة من سوء التغذ

، والتعب، وعدم وجود المال لشراء والشعور بالغثيان، الطعام الكافي أثناء الحمل عدم وجود الشهية بعدم تناول 8وتشمل العوائق الرئيسية

العوامل األخرى المثبطة هي  لتناول المزيد من الطعام.الطعام، وعدم وجود أطعمة متنوعة في المنزل، وضعف الدعم، والصعوبة التذكر 

الخوف من الوالدة الصعبة إذا كان الطفل أكبر من الالزم، وفي المناطق المتحضرة على وجه التحديد، الخوف من أن يصبح الطفل سمين 

مشاكل وكميات كبيرة من الطعام،  اكل الصعوبات والتحديات األخرى المذكورة هي القيء والغثيان عند جدا وعدم القدرة على التحرك.

 في المعدة )الغاز ، الحمض( ، والشعور بأن الطفل يقوم بالركض، وأنه ال توجد مساحة كافية للطعام في المعدة.

ية لنقل أن ال تكون رسالة كاف تشير "أن الرسالة الغذائية الرئيسية "تناول وجبة إضافية أثناء الحمل يبدو، فيما يتعلق بتبادل المعلومات

، النساء خالصة لذلك يعانين من الغثيان. الالتيوالنشاط المالئم للحوامل  عماللزيادة تناول الطعام وقد ال يكون اإلجراء األكثر  النصح

أنهن يجب أن يتناولن كمية كبيرة إضافية من الطعام يومياً، بينما يمكن تحقيق هدف زيادة تناول الطعام بسهولة أكبر من  يعتقدن الحوامل

 خالل تناول وجبات خفيفة إضافية عدة مرات في اليوم.

 

 

 

 

                                                           
(. المسح الصحي والديموغرافي الوطني 2015المرفق الدولي للرعاية الوسيطة )وزارة الصحة العامة والسكان، الجهاز المركزي لإلحصاء ]اليمن[، البرنامج العربي لصحة األسرة و  4

األسرة، والمرفق الدولي للرعاية . روكفيل، ميريالند، الواليات المتحدة األمريكية: وزارة الصحة العامة والسكان، المنظمة اإلحصائية المركزية، البرنامج العربي لصحة 2013اليمني 

 المتوسطة.
 (.2) 11؛ 2011خرون. تأثير مضغ القات وعوامل أخرى على الرضاعة الطبيعية وبقاء الطفل في المجتمع اليمني. سودان جي بادي ميا وآ  5
 .2021-2017استراتيجية التغذية الوطنية للرضع واألطفال الصغار   6
ية العاجلة/ مجموعة التغذية (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والريفية في اليمن، فريق االستجابة التقن2018بوسكيه ) 7

 اليمنية.
ي المناطق المتحضرة والريفية في اليمن، فريق االستجابة التقنية العاجلة/ مجموعة التغذية (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال وسلوكيات تغذية األمهات ف2018بوسكيه )  8

 اليمنية.
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 المبكر بالرضاعة الطبيعية الشروعالعوامل المؤثرة على  5.1

ل ، من بينها العوامل البيئية وعوامل الوصوالمبكر للرضاعة الطبيعية الشروعر التي تؤخ 9أو األسباب العوائقهناك عدة أنواع من 

حليب الثدي ل، ونقص الدعم االجتماعي، واالفتقار إلى رعاية ما قبل الوالدة، وتوافر بديل 10)االفتقار إلى المشورة في الوقت المناسب

م، والمرض بعد الوالدة، وعدم الثقة بالنفس(؛ والتقاليد والمعتقدات )الخوف من إيذاء الطفل العوامل الفردية )تعب األ ؛بسبب التبرعات(

اد من حليب اللبأ، وتقاليد إعطاء قطرات من حليب البقر لجعل الطفل قويًا، واالعتقاد بأن الطفل ال يمكنه تحمل الثدي على الفور، واالعتق

ن حليبها سيكون جيدا ووفيًرا(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الضغط االجتماعي ال يشجع األم بأن األم يجب أن تنتظر وتستريح لتتأكد من أ

في التشجيع من األقارب أو العاملين الصحيين على إعطاء حليب االطفال(. مثال، ضع )على سبيل العلى بدء ممارسات التغذية االمثل للر  

في المرافق الصحية غذاًء مسبقًا وأن يرضعوا بعد يوم واحد من والدتهم مقارنةً  االخير، من المفضل أن يتم اعطاء األطفال الذين يولدون

 .11مع أولئك الذين تمت والدتهم في المنزل

بأن  واثقة األم وأن تكونالمبكر في الحصول على الدعم االجتماعي ودعم الموظفين الصحيين،  الشروعتتمثل العوامل التي تساعد على 
رئيسي  على المعلومات أيًضا عامل الحصوليعد و. من االقارب ايضاوادراك الموافقة  الطفل يحتاج إلى الرضاعة الطبيعية على الفور،

 .12في تغيير السلوكمحدد 
 

 العوامل التي تؤثر على الرضاعة الطبيعية المباشرة 6.1

يرتبط بنجاح الرضاعة الطبيعية  المباشرةبعد الوالدة بوقت قصير والشروع المبكر للرضاعة  االممالمسة لصدر الاألدلة الحالية إلى أن تشير
ديم ، وتقهي الحصول على الدعم االجتماعي 15العوامل المرتبطة بالرضاعة الطبيعية المباشرة .13،14المباشرةوالحفاظ على الرضاعة 

، والثقة بالنفس لدى األم: الشعور بالثقة في قدرتها على على هذه الممارسة قارب بالموافقة، وشعور األالعاملين الصحيين قبل المشورة من
ب من أن طفلها لن يصا وعلى أن تكون واثقة ،الصعب باألمربأن الرضاعة الطبيعية ليس  ، واإلدراكاألم الكافي والجيد للطفل توفير حليب

وتتمثل المزايا الرئيسية ويمنع الطفل من اإلصابة بآالم المعدة.  16للطفليكفي فقط ، معتقدين أن حليب األم بسوء التغذية أو يصاب باإلسهال
في: أن الحليب دائًما جاهز، ومجاني، ونظيف، والذي من  المباشرةمن منظور النساء اللواتي يمارسن الرضاعة الطبيعية لهذه الممارسة 

ويحمي حليب الثدي الطفل من األمراض. ال يبدو أن استخدام  ،أن حليب الثدي مفيد لتطور الدماغ، حيث خالله سيجعل الطفل أكثر ذكاءً 
، فإن بعض التقاليد تدعم ممارسات يتعلق بالثقافة الرسائل المستندة إلى الخوف )مثل الخوف من أمراض األطفال( هو محفز فعال. فيما

 ."17، وسوف تحصل على الحليب في ثدييك معدتكهم بالنسبة للطفل" و "امألاللبأ م حليب التغذية الجيدة: "كبار السن اعتادوا القول أن
 

للنساء اللواتي يمارسن الرضاعة الطبيعية المباشرة، فإن العوامل الفعلية التي تسهل الرضاعة الطبيعية هو ان ال تشعر بالتوتر أو  وبالنسبة
الرضاعة، وعدم امتالك المال الالزم للحصول على زل، حيث يرفض الطفل الحليب الصناعي أو زجاجة ال تعاني من مشاكل في المن

الخيار األول، إذا لم يرفضه طفلهن أو الحليب الصناعي باعتباره . تشير هذه النتائج األخيرة إلى أنهم كانوا سيستخدمون الصناعيالحليب 
 إذا كان لديهن المال.

 
على الرغم من أن حليب األم يعتبر مغذياً وجيداً، ومعظم األمهات . 18تغذيةممارسة للك، ال تعتبر الرضاعة الطبيعية المباشرة دائماً في الواقع

يتم استخدام الماء،  .من الحليب ة تشعر أنها ال تغطي احتياجات الطفل، إال أن المرأ19ما يحتاج أطفالهن ذلكيقمن بالرضاعة الطبيعية عند
او الماء مع السكر، او الشاي، او بسكويت السكر، او حليب األبقار أو حليب األطفال لتكملة الرضاعة الطبيعية عندما تكون األمهات غير 

                                                           
 المساعدة اإلنسانية الدولية. -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )  9

 فال دون سن الثانية، النساء الحوامل واألمهات المرضعات في الشهر الرابع.ممارسات التغذية والعناية لألط  10
(. المسح الصحي والديموغرافي الوطني 2015وزارة الصحة العامة والسكان، الجهاز المركزي لإلحصاء ]اليمن[، البرنامج العربي لصحة األسرة والمرفق الدولي للرعاية الوسيطة )  11

الرعاية المتوسطة  يالند، الواليات المتحدة األمريكية: وزارة الصحة العامة والسكان، المنظمة اإلحصائية المركزية، البرنامج العربي لصحة األسرة، ومرفق. روكفيل، مير2013اليمني 

 الدولي.
 الصابري وآخرون. قوة اإلرشاد: تغيير ممارسات التغذية والتغذية األسرية والطفولة في ذمار، اليمن.  12

 المتكامل لصحة األمهات واألطفال وبرنامج بقاء األمهات واألطفال.البرنامج 
 .CD003519. الفن. رقم: 11؛ العدد 2016موري اير واخرون. قاعدة بيانات كوكران للمراجعات المنهجية.   13
 .CD006641 . الفن. رقم:8، العدد  2016. قاعدة بيانات كوكران للمراجعات المنهجية لعام SH ،Ho JJ ،Lee KSجافر   14
ة العاجلة/ مجموعة التغذية (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والريفية في اليمن فريق االستجابة التقني2018بوسكيه )  15

 اليمنية.
 لحوامل واألمهات المرضعات في الشهر الرابعممارسات التغذية والعناية لألطفال دون سّن الثانية من العمر، النساء ا  16

 .2015المناطق اليمنية، منظمة سول للتنمية، 
 ممارسات التغذية والعناية لألطفال دون سّن الثانية من العمر، النساء الحوامل واألمهات المرضعات في الشهر الرابع  17

 .2015المناطق اليمنية، منظمة سول للتنمية، 
 المساعدة اإلنسانية الدولية. -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )   18
 ة.المساعدة اإلنسانية الدولي -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )  19

 .2015المناطق اليمنية، منظمة سول للتنمية، 
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 و عندما يجربنلدى األطفال أ 20متأكدة من أن الطفل لديه ما يكفي، يعتقدون بذلك أن الطفل يحتاج إلى الترطيب لمنع أو عالج آالم المعدة
هي االفتقار إلى الدعم والتوصيات من األقارب إلعطاء أغذية  21كانت العوائق الرئيسية أمام الرضاعة الطبيعية المباشرة جودة الحليب.

مشاكل إضافية، واالدراك المتوقع من االقارب، وسوء صحة األم، وألم الثدي، والتعب، وعدم وجود ما يكفي من الغذاء لألم، واإلجهاد، وال
في المنزل، والعمل خارج المنزل، وعدم وجود وقت للرضاعة الطبيعية، وعدم وجود ما يكفي من الحليب، والطفل الذي يرفض الثدي، 

وباإلضافة  والطفل الذي "يبكي طوال الوقت"، ومقدمي الرعاية اآلخرين الذين يقدمون األطعمة، ونقص المعلومات عن الرضاعة الطبيعية.
، ويميل الناس إلى تناول وجبات أقل أو حصول على الغذاء هو مصدر قلق كبيرما يتعلق بتغذية النساء المرضعات، فإن الإلى ذلك، وفي

 تناول نفس نوع الطعام كل يوم.
 

والتوجيه لألم. ومن إلى أدوار نسائية. تقدم الجدات من كال الجانبين المشورة  22اتخاذ القرار فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية والفطام ينتمي
 المتوقع أن تعتني االبنة األكبر بأشقائها الصغار عندما تكون األم مشغولة أو غائبة. ويعتبر الزوج الداعم الرئيسي للحصول على الغذاء

 الكافي لزوجته المرضعة، وتيسير وقت الراحة والرضاعة، ورعاية األطفال اآلخرين، والوصول إلى المرافق الصحية والمشورة.
 

تعد الوفرة لمشورة تغذية الرضع وصغار األطفال نادرة. ومن الصعب الوصول إلى المرافق الصحية بسبب المسافة، وساعات العمل، 
المنزل. ال يتم تدريب العاملين الصحيين دائًما على اإلرشاد. لديهم عبء عمل مرتفع ويميلون  يرافق المرأة أحد أقاربها الذكوروااللتزام بأن 

اء األولوية للخدمات العالجية؛ ال ينظر البعض إلى تعزيز ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال كأولوية أو كواحدة من إلى إعط
حليب األطفال والحصول على فوائد لقيامهم ل. باإلضافة إلى ذلك، يقوم بعض الموظفين الصحيين بتشجيع الشركات على الترويج 23مهامهم
 بذلك.

 
 العديد من تساهماألطفال وتغذية الرضع واألطفال الصغار في حاالت الطوارئ، استراتيجيات تغذية الرضع وصغار  كما هو موضح في

الرضاعة الطبيعية، من بينها: "ي نظر إلى اللبأ كحليب منتهي الصالحية"؛ "إن الرضاعة الطبيعية أثناء الحمل  إفشالسباب في األمعتقدات وال
ضع المصابون باإلسهال من الطفل الذي لم يولد بعد والرضيع من الثدي، وهذا يمكن أن يسبب إصابة الطفل باإلسهال"؛ "الر   سيئة لكال

بحاجة إلى مياه إضافية"؛ "ال تستطيع األمهات اللواتي يعانين من سوء التغذية إنتاج ما يكفي من لبن األم"؛ "يجب على األمهات المرضى 
 د يمنع األمهات من إنتاج الحليب"؛ "الرضاعة الطبيعية )غير المباشرة( يمكن أن تمنع حدوث حمل جديد"."اإلجها ؛أال يرضعن"

 
"اإلجهاد الذي يمنع األمهات عدم امتالك ما يكفي من الحليب" وبعض الصعوبات مثل " تم تحديد، 24،25، في العديد من الوثائقوفي االخير

التي تشير إلى أن النساء "مخطئون" عندما ينص الخطاب الطبي على انه "يمكن لكل امرأة أن  من إنتاج الحليب" بـ "المفاهيم الخاطئة"
استخدام االلفاظ الجارحة مع المرضى من خالل  من عدم وجود كفاءه في التخاطبوصف بعض العاملين في مجال الصحة  رضع".ت  

إلى تطوير المزيد من  توضح بان هنالك حاجةهذه االعتبارات  األطفال. 26األمهات مسؤولية أمراضوالمحادثة بشكل غير الئق محملين 
أن الرضاعة الطبيعية يمكن ب عندما تتحدث بأدراكالستماع بسخاء لتجارب المرأة وذلك من خالل االتعاطف في الخطاب من قبل المهنيين، 

 .في التخاطب من االمهات ذلك االسلوبائق التوجيهية يجب أن تحدد الوثلذلك، الجيدة.  الحاليةأمرا صعبا، واالعتراف بالممارسات  تكونأن 
 
 

 العوامل المؤثرة على التغذية التكميلية 7.1

، والمعرفة، والوصول إلى المشورة، والثقة بالنفس لدى األم، 27توافر الغذاء فيالعوامل الرئيسية التي تمكن من تنوع النظام الغذائي تتمثل 

األب واألم  تشجيع الطفل )غذاء اإلصبع(، والتفاعل اإليجابي أثناء وجبات الطعام مثل على حركةالغذاء  تأقلم وامكانيةوالمهارات المدركة، 

افقة على العالقات الوثيقة )األم، الزوج، األخت( والعاملين الحصول على الدعم االجتماعي والموو ،مدحها /للطفل على األكل مدحه

 التغذية بممارسات االعتقاد بأن طفلهما لن يصاب بسوءيرتبط الدافع اإليجابي مثل الصحيين. 

                                                           
 ممارسات التغذية والعناية لألطفال دون سّن الثانية من العمر، النساء الحوامل واألمهات المرضعات في الشهر الرابع  20

 .2015المناطق اليمنية، منظمة سول للتنمية، 
وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والريفية في اليمن فريق االستجابة التقنية العاجلة/ مجموعة التغذية (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال 2018بوسكيه )  21

 اليمنية.
 المساعدة اإلنسانية الدولية. -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )  22
 استراتيجية تغذية الرضع وصغار األطفال وتقرير تحليل الحاجز.  23

 استراتيجية تغذية الرضع وصغار األطفال، تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ.  24 
فية في اليمن فريق االستجابة التقنية العاجلة/ مجموعة (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والري2018استير بوسكيه ) 25

 التغذية اليمنية.
 المساعدة اإلنسانية الدولية. -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )  26

وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والريفية في اليمن فريق االستجابة التقنية العاجلة/ مجموعة التغذية  (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال2018بوسكيه ) 27 

 اليمنية.
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ة ية لنظام غذائي متنوع هي حماي، فإن المزايا الرئيسس دافعا فعاال. ومن وجهة نظر األم، في حين أن الخوف من المرض ليالتغذية الجيدة

 مناعة جيدة ونمو جيد. وتوفير، الطفل من األمراض

هي عدم امتالك المال لشراء مجموعة متنوعة من األطعمة، وليس لديها ما يكفي  28كانت العوائق الرئيسية للحد األدنى من التنوع الغذائي

يعاني من المرض، ونقص الدعم،  الذي من الوقت إلعداد وجبات الطعام وتغذية الطفل، والطفل الذي يعاني من فقدان الشهية، والطفل

، واالعتقاد بأن الطفل ال ينبغي أن يأكل كثيرا، 29التفاعل مع الطفل أثناء تناول الطعام وعدمإلى األطعمة المتنوعة  الحصولوعدم 

 إعطاء مجموعة متنوعة من المجموعات الغذائية.بتذكر الوصعوبة في 

التنوع الغذائي، فإن الكميات المطلوبة من كل مجموعة غير واضحة ويميل بعض الناس إلى فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول توصية 

ي االعتقاد بأن هناك حاجة إلى كميات كبيرة، وان إدراك الهدف غير قابل للتحقيق. ومن حيث الكمية، فانة ال يتم مراقبة االستيعاب الغذائ

ن مساعدة األطفال من قبل شخص بالغ أو تناول الطعام بأنفسهم. ويواجه . تؤخذ الوجبات المشتركة في نفس الطبق. يمك30لألطفال

 ما ، وكيفيأكل األطفال ما يريدون، ومتى ما يريدونفحجرة الطعام. األطفال الصغار صعوبة في اختيار األطعمة المختلفة بأنفسهم من 

الكثير من الحلوى عندما تكون هذه السلع )البسكويت يأكلون األطفال والرضع فان  لذلك .وال تتم المراقبة عليهم من قبل الكباريريدون. 

 ايديهم بشكلغسل يقومون ب فالوالحلوى( متوفرة في المنزل. يأخذ األطفال الصغار الطعام من بقايا الطعام ويلعبون معه قبل تناوله. 

 المياه متوفرة.وان كانت منتظم قبل الوجبات حتى 

 

 التواصل االجتماعيةائل الوصول إلى وسائط اإلعالم ووس 8.1

٪ من الناس 19فهنالك ما يقارب الـ  31دوًرا مهًما في حياة األشخاص ويمكن أن يؤثر على تغيير السلوك. الراديو والتلفزيونيلعب 

يشاهدون التلفزيون بشكل يومي. ويشار إلى المحطات اإلذاعية المحلية عادة باسم "راديو المطبخ"  ٪ 86الراديو كل يوم، و  يستمعون إلى

 ألن النساء يستمعن إليها عادة أثناء الطهي.

( ، مما يعني أنه 32مليون اشتراك في الهاتف المحمول 17٪ من السكان اليمنيين يملكون هاتف نقال )70، كان ما يقدر بـ 2016في عام 

 .خط ساخنوالوصول إليها أو الوصول إليها عبر  الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتيةهم استقبال يمكن

                                                           
قنية العاجلة/ مجموعة التغذية (. تحليل الحاجز لتغذية الرضع وصغار األطفال وسلوكيات تغذية األمهات في المناطق المتحضرة والريفية في اليمن فريق االستجابة الت2018بوسكيه )  28

 اليمنية.
 ممارسات التغذية والعناية لألطفال دون سّن الثانية من العمر، النساء الحوامل واألمهات المرضعات في الشهر الرابع 29 

 .2015المناطق اليمنية، منظمة سول للتنمية، 
 .المساعدة اإلنسانية الدولية -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )  30
 .المساعدة اإلنسانية الدولية -(  تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة2013جيورو )  31
 .2018ستاتيستيكا   32
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من االشخاص يستخدمون االنترنت،  33٪25في اليمن، فهنالك  اإلنترنتيزداد 

خاصة من خالل وسائل التواصل االجتماعي. معظم الناس يستخدمون اإلنترنت 

٪ من السكان الذين يستخدمون اإلنترنت 93الل الهاتف الذكي. و هنالك من خ

٪ لديهم تطبيق واتس  92؛ ووسيلة التواصل االجتماعي فيس بوكيستخدمون 

بسبب  االميينبشعبية بين  الفيس بوكيحظى و% يستخدمون اليوتيوب. 41اب. و

 ميزات الصور المشتركة.

 

 لتغيير السلوك مل التمكينيةالعوا 9.1

 لديهم اهتمام قوي بالتعلم.ان يكون يقدر اآلباء التعليم والمعرفة وأن   ●
مهمة. األطفال قيمون ثقافياً واجتماعياً  واألمومة واألبوةالقيم العائلية   ●

 ودينياً. تعتبر سعادتهم وسيلة تحفيز قوية.
تدعم المبادئ الدينية لإلسالم الصحة الجيدة والنظام الغذائي المتوازن،  ●

 .العفوية، وتعزز الدعم المتبادل مع تشجيع المساعدات ضاعة الطبيعية لألطفال حتى عامينوالر
بما في ذلك زوج األم وابنتها األكبر سناً وأمها وحماتها وأخواتها متنوعة الو السخية الحالية دعم التواصل االجتماعي جماعات ●

 وأبناء عمومتها وأصدقاءها.
إلى أن االستماع إلى المعلومات على وسائل اإلعالم )التلفزيون والراديو( يمكن أن يؤدي إلى تغيير  التكويني ثحبلا شيري ●

 لسلوك في السياق اليمني، وأن الفيس بوك هو وسيلة تواصل اجتماعية قوية في اليمن.ا
التغذية لألمهات والرضع واألطفال الصغار نتائج واعدة فيما يتعلق بقدرة المرأة على تغيير طريقة تناول  34ووجدت بحوث  ●

، أن ومناقشة الخيارات وتحديد األهدافعلى حوار الكبار،  وكيفية إطعام أطفالهن. يمكن للوسيلة المتعلقة باألزواج ، بناء الطعام

 فز النساء على تجربة ممارسات جديدة.تح
الدعم المكون من أعضاء مهم جدًا بين األخوات واخوات الزوج او الزوجة وأبناء العم واألصدقاء المقربين وهذا يشير إلى أن  ●

 السلوك.تغيير  في تشجيعلدعم االقارب هي طريقة فعالة ل جماعات
  

 نالمؤثرين الرئيسي 10.1

الرجال على دراية في بعض مجاالت التغذية والصحة. لديهم شبكة اجتماعية كبيره ونفاذ أكبر إلى المعلومات أكثر  الزوج/ األب: /الزوجة

إلى السوق ويقومون بالتسوق ين يذهبون ذالهواتف. الرجال هم ال استخدام من ناحيةوإمكانية أكبر  في التعليممن النساء، ومستوى أعلى 

 لشراء الطعام. وهم يعتنون باألطفال عند الحاجة ويرافقون زوجاتهم إلى المركز الصحي ألن النساء ال يستطعن الذهاب إلى األماكن العامة

 وحدهن. هذا االحتكاك بين المرافق الصحية واآلباء هو فرصة للوصول إليهم وإشراكهم في أنشطة الصحة والتغذية.

الجدات من كال الجانبين المشورة ويوجهن األم؛ يتم تبادل المعلومات وممارسات رعاية الرضع من النساء إلى النساء. يقدمن  الجدات:

" كما هو الحال أمهات الزوجة" ، وليس "أم الزوجتشير الدروس المستفادة من تجارب المشروع إلى أنه من األنسب اإلشارة إلى دور "

 قافات، وقد يحمل هذا التعبير بعض التصورات السلبية.في العديد من الث

يعتبروا كأول وسيلة تواصل  العاملون الصحيون، والمولدات المجتمعيات، ومعلمات المجتمع والمتطوعات في مجال الصحة المجتمعية:
مع المرضى ويمكن أن يكون لهم تأثير قوي على تسهيل تغيير السلوك، وال سيما فيما يتعلق بالبدء في الوقت المناسب بالرضاعة الطبيعية 

 والرضاعة الطبيعية المباشرة.
 

. صالة الجمعة هي وقت مهم في السياسيين شدينالمرروحيا، وفي بعض االحيان  مؤثرين الدينيين يعتبر المرشدين :المرشدين الدينيين
، مثل الرضاعة لدعم للعديد من الممارسات المثلىيوفر القرآن الكريم اوحياة المجتمع. يستمع الناس إلى نصيحة األئمة ويحترمون خطابهم. 

 ين.الديني المرشدين، ويمكن نقل هذه الممارسات من قبل والنظام الغذائي الصحي والمتوازنالطبيعية 
 
 

 

                                                           
 المشهد اإلعالمي ، المركز األوروبي للصحافة. -( اليمن 2018باتاليا )  33
 الصابري وآخرون. قوة اإلرشاد: تغيير ممارسات التغذية والتغذية األسرية والطفولة في ذمار، اليمن.  34

 واألطفال.البرنامج المتكامل لصحة األمهات واألطفال وبرنامج بقاء األمهات 

 

االم  
  والطفل

  

 الجدات 

االخوات  
 واالصدقاء

البنات  
 االكبر سناً 

 

 
عامل 
 الصحة

 
المرشد 
 الديني

 الزوج 

 شبكة الدعم االجتماعي
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 المعلومات والدعم اليصالمنصات  11.1

مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، وخدمات األمومة )رعاية ما قبل الوالدة/ رعاية ما بعد  المنصات القائمة على المرافق الصحية:

الوالدة( وتنظيم األسرة، ومواقع تغذية الرضع واألطفال الصغار، واإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، وحمالت التطعيم وأنشطة 

من المهم ان يتم النظر في تغيير يير السلوك الغذائي داخل النظام الصحي، لوحظ أنه لتحسين دمج تغالتوعية مثل حمالت التحصين . 

السلوك كحزمة عامة والجمع بين ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال جنباً إلى جنب مع إجراءات التغذية األساسية وإجراءات 

 النظافة األساسية.

المرشدين من خالل  من قبل النبالءتعليم ال، وبعض، ومجموعات اآلباءات دعم األمهات لبعضهن المجموع الشبكات المجتمعية الصحية:

 ، والصحة والنظافة واإلدارة المجتمعية للمتطوعين من مجتمع سوء التغذية الحاد.(المناصريناألب "الرجال )" من

 .36واألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 35اليوم العالمي لغسل اليدين األحداث العالمية:

٪ من خيارات البحث عن الرعاية. وعلى الرغم 50إلى  30ا ويمثل عد القطاع الصحي الخاص مطور تمامي الصحية الخاصة:المنشئات 

تشجيع ممارسات ينبغي استهداف القطاع الخاص لضمان احترام قانون حليب االم و اال انهمن التركيز بشكل أكبر على العالجية والربحية، 

 األطفال.تغذية الرضع وصغار 

  . استراتيجية التغيير االجتماعي والسلوكي2الفصل 

  2.1االهداف 
تهدف هذه الوثيقة إلى توفير إرشادات حول كيفية تنفيذ استراتيجية التغيير 

في مجال الصحة والتغذية  العاملةاالجتماعي والسلوكي في الجهات الحكومية 

على المستوى الوطني والمحافظات والمناطق، باإلضافة إلى الشركاء الرئيسيين 

ومنفذي البرامج. وهي تساهم في االستراتيجية الوطنية للرضع واألطفال 

استراتيجية تغذية الرضع واألطفال  تستكمل، التي 2021-2017الصغار لعامي 

 التوجيهيةسياسات ال تراتيجية الدعوة، وكذلكالصغار في حاالت الطوارئ، واس

 .37للتغذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الخامس عشر من شهر أكتوبر.  35

 .أغسطس 36 
(، مشروع أسفير، اقل المعايير لتغذية الرضع 2007إرشادات التشغيل األساسية لمجموعة تغذية الرضع في حاالت الطوارئ بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ )  37

( 1981(، مدونة منظمة الصحة العالمية الدولية لتسويق بدائل لبن األم وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة )2011رث )واألطفال الصغار والحد األدنى في االستجابة للكوا

 (.2004( وسياسة تنفيذ تشريع الرضاعة الطبيعية في المرفق الصحي )2002والتشريع الوطني للرضاعة الطبيعية )

 األطفالواستراتيجية التغذية الوطنية للرضع 

2021-2017 الصغار  

الحد من الوفيات الناجمة عن سوء  الهدف:
السنة التغذية واألمراض بين األطفال دون سن 

 الغذاء االمثلمن خالل  من العمر الثانية
 للرضع واألطفال الصغار.

حماية الممارسات المناسبة ل ف الرئيسي:الهد

ودعم ممارسات تغذية الرضع  وتعزيز

 وصغار االطفال.
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 المكونات الرئيسية 2.2
 تحفيز ومالزمة الممارسات المالئمة لتغذية الرضع وصغار األطفال. الهدف:

    
 التحفيز

 تفعيل التغذية ورعاية المشاعر
 

 إلى المشاعر اإليجابية الجذب
 

الفوائد تعزيز الفوائد )ليس فقط 

 الصحية(
 

بأنهم جعل الوالدين يشعرون 

 أكفاءوآباء ماهرون 
 

تعزيز المحفزات اإليجابية: 

 نجاح مدارس األطفال

 استخدام الحوار
إنشاء مساحات آمنة لتبادل 

 الخبرات وطرح األسئلة
 

تطوير دعم المخاطبة بشكل 

عالقة ودي مع الوالدين "

 "حميمة بين االباء وابنائهم

 
 قبل االقاربالدعم من 

 
زيادة الوصول إلى المعلومات 

 القائمة على األدلة
 

 إعطاء خيارات
 التركيز على "كيف"

 
 معالجة الصعوبات الشائعة 

 
تمكين االختيار الواعي من 

خالل توفير المعلومات المبنية 

 على األدلة
  

اتاحة الخصوصية/ تحديد 
 أهداف الزوجين

 
 دعم عملية تغيير السلوك

 االدوار تعزيز نماذج
تمكين األمهات  مكانةتعزيز 

 واآلباء
 

تعزيز مكانة السلطة لدى االباء 
 واالمهات

  
 

تعزيز نموذج الدور اإليجابي 

 لموظفي الصحة
 

تعزيز نموذج الدور اإليجابي 

 للمرشدين الدينيين
 

التي تركز  التخلالتتطوير 

 على األب

 نهج استهداف الجمهور وتغيير السلوك 3.2
 النشاط الجمهور

 .سنة 2-0 الذين تتراوح أعمارهم بين لألطفال االساسيةمهات، أو مقدمي الرعاية األالنساء الحوامل،  الجمهور األساسي
وظفين سنة وشركاء من النساء الحوامل، والجدات، والم 2-0آباء األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  الجمهور الثانوي

القطاعين العام والخاص، والمتطوعين في المجتمع(، والمرشدين من الصحيين )واالطباء في كال 

 الدينيين.
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 تواصل فعالة لتغيير السلوك موادتطوير  4.2
 النشاط اإلعالم

لتغذية االستيعاب المرئي 
 :الرضع وصغار األطفال

بطاقات المشورة 
 والملصقات

اظهار االب على انه يقوم من خالل  الرضع وصغار األطفال تغذيةدمج شخصية األب في بطاقات 

 بممارسات جيدة.

 )مثل الجدة التي توصي بالرضاعة الطبيعية المباشرة(. للجدةاظهار نموذج ايجابي 

 استخدم الصور لعرض وصفات التغذية التكميلية.

 استخدم الصور إلظهار السعادة والصحة والمحبة بين الوالدين وأطفالهم.

 )على سبيل المثال الخط الساخن و الفيس بوك(.تعزيز قنوات المعلومات لطلب الدعم 
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 المقابالت الشخصية:
تقديم مجموعة الدعم و

 االرشاد الفردي

 لبعضهن البعض خالل اجتماعات مجموعة دعم األمهاتمن دمج رواية القصص والنشاط التشاركي 

فرز البطاقات باستخدام الصور أو  38وأنشطة مجموعة اآلباء )على سبيل المثال، تطوير تمرين

 الرسومات أو سرد القصة شفوياً وطرح االسئلة(.
 مواد ومحتوى بصري محدد لألنشطة بين االقارب للزوج/ األب.انشاء 

 مراجعة تعليمات البطاقة للتأكد من عدم اظهار الوالدين بصورة غير مالئمة.
ع تغذية الرض ع وصغار األطفال لتوجيه مدربلتغذية الرض التدريبة االدواتدمج خطوات اإلرشاد في 

 .معا للزوجينأو  االفراد الحد أو الزيارة المنزلية لمن خالتقديم االرشاد  وصغار األطفال أثناء
 : وسائط اإلعالم

 الراديو والتلفزيون
تطوير واستخدام رواية القصص )الفيديو والصوت( لنقل مواضيع الصحة والتغذية والتحديات والحلول؛ 

تعزيز قدوة ملهمة و ؛بالعواطف والمحفزات ستعانةاالو قصة وشخصيات يمكن أن يرتبط بها الناس؛
 .الديني( والمرشدلألمهات والمؤثرين الرئيسيين )األب/ الزوج، الجدة، العاملين في مجال الصحة 

 
ل مرحلة محددة من ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية التي تم تحديدها خالالالتصدي للتحديات 

يكفي من الحليب( من  بانة ال يوجد ما فعله عند الشعورالتكويني )على سبيل المثال، ما يجب البحث 

 .والتجاربخالل سرد الروايات وقصص النجاح 
 االجتماعي التواصل وسائل

 واإلنترنت
 )التجارب، قصص نجاح، مسرحية إذاعية أو تليفزيونيةحتوي الذي ي محتوى الصوت والفيديو بث

التغطية اإلعالمية وتسهيل لتوسيع الفيس بوك  و اليوتيوب مسلسلة تعالج مشاكل الحياة المنزلية( من خالل

 .مشاركة المعلومات والتفاعل مع الجمهور
حول ألسئلة الشائعة قسم ل موقع على شبكة اإلنترنت أو صفحة على الفيس بوك مع تخصيص انشاء

وقسم ، لموظفي الصحة والموادالمعلومات  يحتوي علىقسم "، ووابنائهم  الوالدينعالقة حميمة بين "
 ، وقسم للعائلة واألصدقاء. لألمهات

 استخدم وسائل اإلعالم االجتماعية لنشر مقاطع فيديو للوالدين حول تغذية الرضع واألطفال الصغار.
عضًوا،  16)تقتصر على  البعض مجموعات على الفيس بوك تتركز على دعم االمهات لبعضهنانشاء 

 (.تغذية الرضع واالطفال الصغارتدريب  مرشدييسرها 
ومنتدى لرعاية تغذية  واليوتيوب الفيس بوكالخيارات التي تركز على التدريب والتمرين على  انشاء

 .في مجال تغذية الرضع وصغار األطفال هتتم إدارته من قبل مستشار ذو خبر الرضع وصغار األطفال،

الدعم الساخن خط 
 والمباشر

عن طريق برنامج  من خالل إنشاء خط هاتف أو خط مباشر /عن طريق الخط الساخن القيام بالدعم
 أو تطبيق الواتس اب.  الماسنجر الخاص بالفيس بوك

 معالجة العوائق المحددة والصعوبات 5.2

 النشاط  الصعوبات/ التحديات

 مناقشة مع األمهات تركز لفهم ما يعنوه بـ "عدم وجود حليب الثدي". مجموعة إجراء " ال أملك حليب كافي"
انشاء القصص المرئية والصوتية استناًدا إلى تجربة األمهات بعدم امتالك ما يكفي من الحليب واقتراح 

اإلجراءات الممكنة لمعالجة هذه المشكلة )على سبيل المثال مراقبة بول الطفل لتقييم تناول الحليب، 
، وتقييم الرضاعة الطبيعية أكثر ، وتشجيع األم علىإذا لزم األمر الحالةص والتصحيح بة االمتصاومراق

 وضع تناول الطعام والماء لألم، ومناقشة الضغوطات وتمارين االسترخاء الممكنة، وما إلى ذلك(.
محتوى  انشاء39مر(. المواد السمعية والبصرية الحالية التي تعالج هذه المسألة )ترجمة إذا لزم األ تعزيز

، وكيف تعرف ما جيداً  طفلي يرضععملي يحتوي على نصائح تتناول هذه المشكلة )كيف تتحقق من أن 
، وكيفية الحصول على المزيد من الحليب( ونشره عبر من الحليب هلطفل يحصل على ما يكفيإذا كان ا

وسائل واالعالم والثقيف ونقل المعلومات، والموقع اإللكتروني واالجتماعي وسائل اإلعالم المتعددة: 
 .التواصل االجتماعية

بعضهن البعض باستخدام طريقة اجتماعات مجموعة دعم األمهات ل تناول هذه القضية المحددة أثناء
لة المساندة وباستخدام وسيالتيسير التشاركية، مثل تمثيل األدوار ورواية القصص ومناقشات تفاعلية 

 .االجتماعية
"، ها "ال تملك ما يكفي من حليب الثديتدريب العاملين الصحيين على كيفية التصرف عندما تقول األم أن

وكيفية االستماع وطرح األسئلة، وتحليل الوضع، وتقييم األسباب المحتملة واقتراح حلول مخصصة 
  لذلك.

                                                           
 InstructionsCards.pdf-https://www.cawst.org/files/wavemakers/resources/3PileSortInternationalت على: يمكن العثور على أمثلة تمرين فرز البطاقا  38
items/is-https://globalhealthmedia.org/portfolio-وسائل اعالم الصحة العالمية: هل يحصل طفلك على ما يكفي من الحليب؟ كيفية زيادة إمدادات الحليب. متاح على:   39

your-baby-getting-enough-milk 
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درار كافي يوجد إ"ال 
 لحليب الثدي"

 .المعلومات القائمة على األدلة فيما يتعلق بوظيفة إدرار حليب الثديتعزيز 
تطوير القصة )الصوت أو الفيديو( حيث تواجه األم تحدي الطقس الحار ومناقشة احتياجات االدرار مع 

 .أفراد األسرة
، بولاالدرار )على سبيل المثال مراقبة التعزيز نصائح ملموسة لمراقبة تناول حليب األطفال وحالة 

 وتشجيع األم على شرب المزيد من المياه(.
 أنشطة تشاركية لمناقشة ما يجب القيام به خالل الموسم الحار.تطوير 

 النظر في حلول واقعية ممكنة لألطفال الذين ال يرضعون من الثدي.
بشرح لماذا حليب األم يلبي  من خاللها انشاء مرئيات وسمعيات تعليميه عن طريق الطبيب الطبي يقوم

 احتياجات الماء للطفل.
تناول هذه القضية المحددة أثناء اجتماعات مجموعة دعم األمهات لبعضهن البعض باستخدام أساليب 
التيسير التشاركية، مثل تمثيل األدوار ورواية القصص ومناقشات تفاعلية وباستخدام وسيلة المساندة 

 .االجتماعية

يكون كيف تعرف متى "

الطفل مستعًدا لتناول 

 "الطعام

 .استخدم الفيديو لتوضيح العالمات المادية التي تظهر أن الطفل يستعد لتناول الطعام التكميلي
وسائل اإلعالم الصحية  المواد السمعية والبصرية الموجودة التي تتناول هذه المشكلة من وتعزيز ترجمة

 .41وألف يوم40العالمية 
 بناء مهارات االستجابة للتغذية لدى الوالدين وكيفية إنماء الطفل. 

مشاركة المعلومات القائمة على األدلة وتعزيز مصادر المعلومات الجديرة بالثقة من خالل وسائل 
 التواصل االجتماعي.

 االمهات لبعضهن البعض؛ دعموضع أنشطة قائمة على المشاركة لمناقشة هذه المسألة في مجموعات 
ر على دراية بعدم إلقاء اللوم على اآلباء وعدم جعلهم يشعرون بالذنب تجاه يجب أن يكون الميس

 .السابقة الغير مناسبة الممارسات
لتشجيع الطفل على تناول الطعام، وتحديد أولويات "أطعمة السوبر  للوالدينتعزيز نصائح عملية  "طفلي يرفض االكل"

 .ماركت" المتاحة لتحقيق أقصى قدر من تناول الطعام، وتجنب إجبارهم على الطعام
تعزيز وصفات الطعام الجذابة والغذائية من خالل مجموعة دعم األمهات لبعضهن البعض والراديو 

 والتلفزيون والفيس بوك.
 على السعي للحصول على خدمات المشورة والرعاية الصحية لتقييم صحة الطفل. تشجع األمهات

 

 

 دعم وتعزيز العوامل المساعدة 6.2
 النشاط العوامل المساعدة

األب أو االقارب يشجعون "

 "الطفل على األكل
ومساعدة ، سبيل المثال تناول وجبة مع الطفلتعزيز نموذج األب واألقارب الذين يدعمون األم )على 

 .(، ولعب األلعاب الصغيرة أو غناء األغانيالطفل على تناول الطعام، وتشجيعه، ومدحه
عرض "التفاعل اإليجابي أثناء الوجبات" من خالل مقاطع الفيديو والصور )مثل الصور أو الرسومات 

 التي توضح الممارسات الجيدة(.
طرق الممكنة لخلق تفاعالت إيجابية أثناء االمهات لبعضهن البعض حول ال تمكين تبادل الخبرات بين

 عمل مع األم لدعم تبني السلوك.خطة الوجبات في المنزل، ووضع وسيلة مساندة اجتماعية و

االهتمام باستخدام 

 كوسيلةالرضاعة الطبيعية 

 لتنظيم األسرة

دمج معلومات محددة في بطاقات تغذية الرضع وصغار األطفال فيما يتعلق بتأثير الرضاعة الطبيعية 

 ال " )مثالالمباشرمعنى " حتوضي، (وسيلة انقطاع الطمث اإلرضاعيكطريقة لتنظيم األسرة ) المباشرة

  .ماء( وكيفية القيام بذلك يوجد
( لتعزيز منفعة منع الحمل من الرضاعة الطبيعية استخدم رواية القصص )المرئية، الصوتية، الشفوية

 المباشرة وشرح كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.
دعم وسائل التواصل  توافر

 االجتماعية
 واطالعتوضيح دور اآلباء )على سبيل المثال رعاية األطفال األكبر سنًا، وتشجيع الطفل على األكل، 

 .كيفية غسل األيدي( وتأطير السياقات الممتدة داخل األسرة ووسيلة التواصل االجتماعي على األطفال
  محددة ألفراد األسرة واألصدقاء حول كيفية دعم المرأة الحامل واألم المرضعة. وسائل تواصل انشاء

                                                           
items/is-https://globalhealthmedia.org/portfolio-وسائل اعالم الصحة العالمية: هل يحصل طفلك على ما يكفي من الحليب؟ كيفية زيادة إمدادات الحليب. متاح على:   40

your-baby-getting-enough-milk 
 الطعام الطبيعي؟وسائل اعالم الصحة العالمية: متى تبدأ   41
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اإلسالم يدعم استمرار 

الرضاعة الطبيعية واتباع 

 نظام غذائي متوازن

إجراء مناقشة جماعية ومقابالت مع المرشدين الدينيين تركز على مناقشة أهمية التغذية الجيدة في القرآن 

التي تدعم تغذية الرضع وصغار األطفال والدعم المحتمل أو دور الزعماء الدينيين الذين واآليات الكريم، 

 .لعب الدوريرغبون في 
 طة التوعية من خالل المناقشة الجماعية ونتائج المقابلة.انشاء استراتيجيات التعبئة االجتماعية وأنش

تعزيز االتجاه اإليجابي للمرشدين الدينيين نحو تغذية الرضع وصغار األطفال من خالل سرد القصص، 
وذلك من خالل دمج شخصية اإلمام المؤيد إلرضاع الطفل الرضيع وصغار األطفال في القصص 

 )المرئية، الصوتية، إلخ(.
في أن تكون أبًا  الرغبة

 مثاليا
 .األب في جلسة المشورة عندما يكون ذلك ممكنًا /دمج الزوج

استخدام فرصة اآلباء/ األزواج الذين يرافقون الزوجات أو األطفال إلى المرافق الصحية إلشراكهم 

 .كعوامل إيجابية للتغيير
التحقيق في سلوك اآلباء وممارساتهم ومعتقداتهم تجاه التغذية والنظافة والصحة وتأثير اآلباء على تغذية 

الرضع وصغار األطفال )مثل ممارسات التسوق الغذائي وتعليم األطفال لغسل األيدي وإطعام األطفال 

 فيما يتعلق باإلنفاق ومشاركة المهام(. بين الزوجينوالحوار 
 .البحث التكوينيتيجيات مفصلة للتعبئة االجتماعية لألب أو واالقارب استنادًا إلى نتائج انشاء استرا

مهتم بالتعليم وعمل 
 االفضل

 .تطوير أداة التقييم الذاتي لمراقبة تقدم تغيير السلوك الفردي
 ( لزيادة فرصالفيس بوكزيادة قنوات التواصل )الراديو، والتلفزيون، والمقابالت الشخصية، و 
 .الحصول على المعلومات وتعزيز مصادر جديرة بالثقة من المعلومات

 

 المريض ونوعية المشورة -تحسين واجهة الطبيب 7.2
 النشاط 

بناء مهارات اإلرشاد 

الرئيسية: التعاطف، 

االستماع الفعال، حل 

 المشاكل

التعاطف، واالستماع بناء قدرات الموظفين الصحيين من خالل تعزيز مهارات اإلرشاد الرئيسية: 
الفعال، وحل المشكالت. دمج منهجية التفاوض لتغيير السلوك في دليل ميسر تغذية الرضع وصغار 

 األطفال.
 انشاء ونشر مواد تدريبية )دليل ومقاطع فيديو( حول ممارسات االستشارة الجيدة.

لميسري تغذية الرضع وصغار األطفال  على الواتس ابأو مجموعة  على الفيس بوكانشاء صفحة 
لتبادل الخبرات واألسئلة والحصول على الدعم الفني من خبير تغذية الرضع وصغار األطفال، 

 .والحصول على مواد تدريبية ومعلومات حديثة
بناء قدرات الميسرين من مجموعة دعم االمهات لبعضهن البعض على األساليب التشاركية وحوار 

 وديناميكيات المجموعة.الكبار 
تعزيز نموذج موظفي 

 الصحة الداعمين
 .تعزيز صورة موظفي الصحة الداعمين في وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم االجتماعية

انشاء وسائل مرئية وصوتية لموظفي الصحة وهم  يتبنون رأيًا إيجابيًا تجاه تعزيز تغذية الرضع وصغار 

 .السلوك ل تغييراألطفال والتجارب الناجحة لتسهي
تعميم االحترام واألخالق 

 .في المبادئ التوجيهية
مراجعة اإلرشادات واألدلة الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال لضمان االحترام وان اراء وخبرات 

 االمهات محترمة، واالجتناب عن لغة الوصم والقاء اللوم.

 

 إنشاء قصص خيالية وروايات بناًء على ملفات تعريف الجمهور 8.2
الريفية في المناطق المراءة المراءة في المناطق المتحضرة  

خارج  تعملمعرفة بسيطة بالقراءة والكتابة، ذو ، ه، متعلّمحضرية

الوصول إلى الخدمات الصحية  تجيدإلى الحداثة،  متطلعةالمنزل، 

 تتبع العادة، شراء الغذاء بنفسهاتستطيع )الخاصة والعامة(، 

االستهالكية المتأثرة بالنموذج الغربي )نمط االستهالك في مرحلة 

خالل من ، لديها هاتف ذكي وتستطيع التواصل ةانتقالية(، ديني

مع الزوج  ومتعاونةوسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت 

ائها مع أصدق وتتواصل، عندما يكون ذلك ممكنا يونزد التلفوتشاه

 .عندما يكون لديها امر يقلقها

دودية الوصول إلى الخدمات المناطق الريفية والنائية ومح

الصحية، ومستوى التعليم المنخفض، ومحو األمية، والمرتبطة 

، والبقاء في بالتقاليد، واالستماع إلى الشيوخ، والقيم الدينية القوية

ياه وجمع المجلب لزراعية مثل مشاركة في المهام االمنزل وال

وحركتها والعناية باألشجار حول المنزل بعض االحيان، ، الحطب

إلى راديو في المطبخ عند  تستمع، محدودة بدون مساعدة الرجل

عندما يكون  التلفازيشاهد  و لديه هاتف خلوي وزوجهاالطهي، 

 .ذلك ممكنا

 
في الطريق، يساعدها شخص إنها تريد أن تفعل األفضل لطفلها، لكنها تواجه بعض التحديات األم هي "البطل" في القصة.  السيناريو العام:

 .)مؤثر رئيسي(، وفي األخير، وبدعم من عائلتها وأصدقائها، تنجح في التغلب على التحدي، وينمو الطفل بقوة وصحة وسعادة
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ت. على سبيل المثال، يمكننا أن ندرج في السيناريو بعض أفراد يمكن أن تتضمن خلفية القصة بعض الرسائل التي تتناول قضية مضغ القا

العائالت الذين يشجعون األم على اإلرضاع من الثدي، والعناية بنفسها وتجنب مضغ القات، وبعض الجيران الذين يناقشون تأثير مضغ 
. وعلى الرغم من أن الهدف سيكون تثبيط هذه الممارسة، إال أن الرسائل يجب أن تكون الضغوطاتالقات وطريقة أخرى للتعامل مع 

أو لوم األم على أنها أم سيئة ألنها تمضغ القات. بل يجب تشجيع الممارسات البديلة لتحل محل مضغ القات  وصمإيجابية ويجب ان ال يتم 
 وفي المقابل مكافأة جهدهن لتجنب مضغ القات.

 

 والمراجع األمثلة 9.2
 المصادر والمراجع المعلومات نقلهدف 

ع دمج شخصية األب في تغذية الرض

 وصغار األطفال
 إثيوبيا بطاقات العائلة من إجراءات التغذية، من البقاء على قيد الحياه واالزدهار

-https://www.aliveandthrive.org/wp
-feeding-of-scorecards-content/uploads/2018/02/family

actions_English.pdf  

 

رسائل ومقاطع فيديو محددة تستهدف  تطوير

 اآلباء
: قائمة مقاطع الفيديو المجتمعية التي تم إنتاجها ووصف 1ساحل الربيع، الجدول 

 محتوى مشاركة الذكور
-blications/reports/fathernutrition.org/pu-https://www.spring

factor 
محتوى ومقاطع فيديو "مالئمة  تطوير

 "للوالدين
 الف يوم

   parents/-https://thousanddays.org/for 
إظهار المشورة الجيدة من خالل أشرطة 

 الفيديو لتدريب المروجين
 الصحة العالميةوسائل اعالم 

 زيارة استشارات التغذية لألطفال الصغار

https://www.youtube.com/watch?v=RBGZ44NbeoU 
تعزيز صورة الجدة التي تحمي الرضاعة 

 (الطبيعية المباشرة )بدالً من التأثير السلبي
 غانا لـالرضاعة الطبيعية 

 .5، صفحة أفضل حماية يمكن أن تمنحها االم
-Best-content/uploads/The-http://breastfeed4ghana.com.gh/wp
 Give.pdf-Can-Mother-a-Protection 

إنتاج مقاطع قصص مرئية لتعليم األمهات 

على كيفية الحفاظ على الرضاعة الطبيعية 

 أثناء العمل خارج المنزل

 غانا لـالرضاعة الطبيعية 
 كيفية الرضاعة الطبيعية عند العمل خارج المنزل

https://www.youtube.com/watch?v=tT103Ns_fx4&feature=yout
u.be&has_verified=1 

استخدام الصور إلنشاء كتاب وصفات جذابة 

 للتغذية التكميلية
 منظمة االغذية والزراعة واالتحاد االوروبي مشروع سهولة الغذاء المشترك بين

 "تحسين األمن الغذائي لألسر الزراعية المتأثرة بأسعار المواد الغذائية المتقلبة"
0/3/8/20389289/2011_rehttps://camnut.weebly.com/uploads/2/

cipe_cf_job_aid_en.pdf 

مشاركة مصادر معلومات جديرة بالثقة توفر 

مواد تعليمية سمعية بصرية باللغة العربية 

 لألمهات والممارسين

 مشروع وسائل اإلعالم الصحية العالمية
 arabic/-globalhealthmedia.org/videos/videoshttps:// 

عرض أطفال صغار صحيون ومبتسمون، 

 الوالدينمن البنات واألوالد، إلثارة انفعاالت 

 ودوافعهم

  غانا لـالرضاعة الطبيعية 
-Best-content/uploads/The-http://breastfeed4ghana.com.gh/wp
-ding.smallFee-give.Complementary-can-mother-a-Protection
 1.pdf-2-2.compressed 

" دعم تغيير التركيز على "كيف يجب

 السلوك
 الف يوم

 فيديو: هل طفلك مستعد للبدء بتناول األطعمة؟
-eating-start-to-ready-baby-your-https://thousanddays.org/is

foods/ 
تطوير رسائل محددة للعائلة واألصدقاء لدعم 

 األمهات للرضاعة
 غانا لـالرضاعة الطبيعية 

friends/-and-http://breastfeed4ghana.com.gh/resources/family 

https://www.aliveandthrive.org/wp-content/uploads/2018/02/family-scorecards-of-feeding-actions_English.pdf
https://www.aliveandthrive.org/wp-content/uploads/2018/02/family-scorecards-of-feeding-actions_English.pdf
https://www.aliveandthrive.org/wp-content/uploads/2018/02/family-scorecards-of-feeding-actions_English.pdf
https://www.spring-nutrition.org/publications/reports/father-factor
https://www.spring-nutrition.org/publications/reports/father-factor
https://thousanddays.org/for-parents/
https://www.youtube.com/watch?v=RBGZ44NbeoU
http://breastfeed4ghana.com.gh/wp-content/uploads/The-Best-Protection-a-Mother-Can-Give.pdf
http://breastfeed4ghana.com.gh/wp-content/uploads/The-Best-Protection-a-Mother-Can-Give.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tT103Ns_fx4&feature=youtu.be&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=tT103Ns_fx4&feature=youtu.be&has_verified=1
https://camnut.weebly.com/uploads/2/0/3/8/20389289/2011_recipe_cf_job_aid_en.pdf
https://camnut.weebly.com/uploads/2/0/3/8/20389289/2011_recipe_cf_job_aid_en.pdf
https://globalhealthmedia.org/videos/videos-arabic/
http://breastfeed4ghana.com.gh/wp-content/uploads/The-Best-Protection-a-mother-can-give.Complementary-Feeding.small-2.compressed-2-1.pdf
http://breastfeed4ghana.com.gh/wp-content/uploads/The-Best-Protection-a-mother-can-give.Complementary-Feeding.small-2.compressed-2-1.pdf
http://breastfeed4ghana.com.gh/wp-content/uploads/The-Best-Protection-a-mother-can-give.Complementary-Feeding.small-2.compressed-2-1.pdf
https://thousanddays.org/is-your-baby-ready-to-start-eating-foods/
https://thousanddays.org/is-your-baby-ready-to-start-eating-foods/
http://breastfeed4ghana.com.gh/resources/family-and-friends/
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 المصادر والمراجع المعلومات نقلهدف 
تطوير حملة وسائل االعالم االجتماعية 

 الفيس بوك  باستخدام
 غانا لـالرضاعة الطبيعية 

https://web.facebook.com/breastfeed4GH/?_rdc=1&_rdr 

االجواء تطوير أنشطة تغيير السلوك لمعالجة 

، تعزيز المزايا المحددة، على سبيل المثال

العملية )متفرغة  ونظيفة وجاهزة 

لالستخدام( للرضاعة مقارنة باستخدام صيغة 

 .حليب األطفال

تحالف االنجاز، أنشطة الوصف العاطفي،  لندن للصحة العامة والطب المداري/كلية 

 . 9-7 الصفحة ،مسابقة الوقت وحساب التكلفة
-https://blogs.lshtm.ac.uk/envhealthgroup/files/2015/04/Emo

Descriptions.pdf-Demo 
 

 
 

 تواصل اضافية مهام 10.2
ية عند تأقلم اللغة مع السياق المحلي: اللغة العربية في اليمن ليست متجانسة، فهنالك العديد من اللهجات. لذا يرجى مراعاة االختالفات المحل

 اللهجة المحلية للبرامج اإلذاعية المحلية. والتأمل الى. 42ترجمة الرسائل
 

)الطعم والرائحة( والشهية صفات التكميلية: صور جذابة مؤثرة على الحواس الرسومات لترويج األطعمة والواستخدم الصور بدالً من 

 لطهي الطعام. الشخصأن تحفز  ترجح موضحة أكثر جاذبية مع صورةحساء والهدايا التذكارية. وصفه 
 

لألطفال السعداء والصحيين، واألطفال الصغار النشطين والمتبسمين، ورعاية وحب الوالدين على النداء إلى المشاعر  ام صوراستخد

؛ من األسهل على الوالدين أن يرتبطوا بالصور وأن يعرفوا أنفسهم كآباء وأمهات، على غرار نموذج الدور ية االحاسيساإليجابية ورعا

مات التجارية الشهيرة )المشروبات الغازية، والهواتف الخلوية( لتحديد أنواع الصور التي يفضلها الناس. المقترح. بناء على تجارب العال

 مع االحاطة بالعلم بأن المروجين للرضاعة الطبيعية يتنافسون مع حمالت ترويج صيغة الرضع التجارية.
 

أخذ الوقت الكافي الختبار وتحسين الوسائل البصرية التي تم إنشاؤها حديثًا ومواد التواصل األخرى لضمان فهمها كما هو متوقع، 
يقدم موقع البوصلة ومالءمة الثقافة واحترامها، ومدى تفاعلها وتحفيز الجمهور، حيث أنها تعالج مشكلة التواصل على النحو المنشود. 

اء مواد التواصل ، وإنش45، والتشريع في تقسيم الجمهور44من اإلرشادات حول كيفية تطوير موجز إبداعي ني عدداااللكترو 43الصحية
 .واختبارها مسبقا

 
  9فية تشجيع طفله البالغ من العمراألب يتحدث عن كي ،استخدام الشهادات وقصص النجاح لتحفيز الناس على الممارسة، على سبيل المثال

بشكل مباشر من مدحها؛ جدتي تفخر بابنتها التي ترضع الطعام معه/ معها ومدحه/ أشهر على تناول األطعمة الجديدة من خالل تناول 
أشهر ينمو بشكل جيد وينام بشكل جيد وال يبكي كثيًرا؛ أم شابة تشرح ما الذي دفعها التخاذ قرار  4، والطفل البالغ من العمر االم

لمزاياه العملية )متفرغة وجاهزة ونظيفة(؛ أم تشاركها قلقها حول عدم امتالك ما يكفي من الحليب للطفل وتشرح  اإلرضاع والترويج
ع واألطفال الصغار ودعم األسرة، وتقديم نصائح ملموسة )اإلجراءات الصغيرة تحدي بدعم من مستشاري تغذية الرضكيف تتغلب على ال

 ا للمساعدة في الحصول على المزيد من الحليب.القابلة للتنفيذ( التي يمكن القيام به
 

". عالقة حميمة بين االباء وابنائهم التواصل من وجهة نظر الوالدين )التواصل المرتكز على المستخدم( وتطوير أدوات التواصل "
 يجب ان اعرف": كيف يجب ة "كيفتوجيهات ملموس وتقديمباء واألمهات ما يسألها اال التركيز على التحديات واألسئلة الشائعة التي غالبا

أثناء إرضاع الطفل  كيف يمكن؛ ما إذا كان طفلي يرضع جيداً  يجب ان اعرف؛ كيف لتناول الطعام التكميلي مستعد ما إذا كان طفلي
؛ كيف أم ال جائعإذا كان طفلي  ما أستطيع أن اعرف كيف ؛ حملال فترة أثناء غثيان الحملالتعامل مع  يجبكيف ؛ العمل خارج المنزل

تعليم مقدمي الرعاية للطفل بغسل اليدين جيدا قبل إطعام طفلي عندما  كيف يجب ؛تحضير وجبة خفيفة صحية عندما أكون مشغواليجب 
 ال أكون في المنزل.

 

                                                           
 المساعدة اإلنسانية الدولية. -تقرير دراسة األنثروبولوجيا اليمن. المساعدة اإلنسانية الدولية. منظمة األولوية الملحة ،(2013جيورو ) 42
 guides-to-https://www.thecompassforsbc.org/howمتاح على:   43
audience-guides/advanced-to-https://www.thecompassforsbc.org/how-: : للتغييرات االجتماعية والسلوكيةلتقسيم الجمهور  الجمهور كيفية إجراء تجزئة  44

segmentation-social-and-behavior-change 
 pretest-conduct-guides/how-to-https://www.thecompassforsbc.org/howكيفية إجراء اختبار مسبق:   45

https://web.facebook.com/breastfeed4GH/?_rdc=1&_rdr
https://blogs.lshtm.ac.uk/envhealthgroup/files/2015/04/Emo-Demo-Descriptions.pdf
https://blogs.lshtm.ac.uk/envhealthgroup/files/2015/04/Emo-Demo-Descriptions.pdf
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 المراقبة والتقييم 11.2

 البحث التكويني، االرشاد، صقل وتوسيع نطاق التدخل

 ا قبل توسيع نطاق الحملة الوطنية.اختبار مواد التواصل الجديدة لتحسينه 

 لتشكيل التدخالت: إجراء بحث تكويني

 فحص السلوك من جانب الصحة والتغذية، والرغبة والمناسبة للمرشد الديني لدعم حملة تغذية الرضع وصغار األطفال. ●

إلشراكهم كعوامل تغيير )على سبيل المثال، التعبئة  استراتيجيةفحص سلوك اآلباء واألزواج تجاه الصحة والتغذية، وبناء  ●

 االجتماعية، تعليم االقارب، إلخ(.
حل التحديات العملية لتنفيذ التنوع الغذائي الكافي، على سبيل المثال، تطوير كتاب وصفة عملية للتغذية التكميلية المالئمة مع  ●

 المكونات المتاحة محليا.

 

 مراقبة التقدم المحرز
مؤشرات التقدم بعد التحقق من صحة استراتيجية تغيير السلوك االجتماعي و التحقق من صحة خطة التنفيذ، وقد يشمل ذلك  يجب تحديد

 التحقيق أمور أخرى من بينها ما يلي:

 استراتيجية التغيير االجتماعي والسلوكي في التغذية. عدد الممثلين/ الشركاء الملتزمين بالمساهمة في •

 #.3#، 2#، 1لتنفيذ استراتيجية التغيير االجتماعي والسلوكي لسنة  الميزانية المخصصة •

 .لبعضهن البعض النسبة المئوية للنساء الحوامل والمرضعات الملتحقات بمجموعات دعم األمهات •

دعم ، مجموعة الفيس بوك)الراديو،  النسبة المئوية للجمهور المستهدف الذي تم الوصول إليه عن طريق أكثر من وسيلة واحدة •

 االمهات لبعضهن البعض، الخط الساخن(

 . االتي تم تطويرها واختبارها مسبق عدد مواد المعلومات والتثقيف ومواد التواصل •

 . الوصول إلى الجمهور أو التغطية اإلعالمية •

 (. عدد أو نسبة الموظفين الصحيين المدربين على مهارات اإلرشاد )ذكور/ أناث •

 (. المباشرةل لتغذية الرضع وصغار األطفال )مثل الرضاعة الطبيعية النسبة المئوية للممارسات االمث •

النسبة المئوية لمقدمي الرعاية ممن لديهم معرفة كافية بممارسات الرضع وصغار األطفال )مثل السن المحدد لبدء التغذية  •

 التكميلية(

 

 تقييم الفعالية والدروس المستفادة من الرسملة

  2019منتصف المدة:  مراجعةتقييم 

مراجعة تنفيذ وتقييم استراتيجية وأدوات التغيير االجتماعي والسلوكي من جانب أصحاب المصلحة، والموظفين الصحيين،  ●

سنوات: الفعالية والمناسبة واألهمية والتكلفة  2-0ومربيات تغذية الرضع وصغار األطفال وأولياء أمور األطفال من بي عمر 

 والتغطية.
 

 2021: النهائيةالمراجعة 

 قياس النتائج من خالل مقارنة المؤشرات الرئيسية في البداية والنهاية. ●
 46لعمليات التغذية األساسية، مثل بطاقات النتيجة األصلية مراجعة عملية التغيير الفردية من خالل محاولة أدوات التقييم الذاتي ●

 .األكثر أهمية( 47التغييرخدام طريقة ، استوقصة التغيير )على سبيل المثال
إجراء ورشة عمل للدروس المستفادة لالستفادة من الخبرة والتعلم وتقديم توصيات لالستراتيجية التالية للتغيير االجتماعي  ●

 والسلوكي في التغذية.
 دمج التعلم ضمن تقييم استراتيجية تغذية الرضع وصغار األطفال. ●

                                                           
feeding-of-scorecards-content/uploads/2018/02/family-https://www.aliveandthrive.org/wp-ت انجاز اآلباء: مثال على بطاقة درجا  46

actions_English.pdf 
 https://www.betterevaluation.org/resources/guides/most_significant_changeالمعلومات والمبادئ التوجيهية المتاحة على:   47


