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 ا����!�( �ر�� آن  :وا�� �� ا����ت د#م #�ل �ر
ق ���ق
�
      )ا���ود
� ا��ر�

 ����دام �و��� :وا�� �� ا����ت د#م #�ل �ر
ق �� ���ق ���#د
  )ا���د( �����ل �را���ت .د ،)ا��را�واي(

!� ����دام، �و��� :ا��.ررون�
 ا��.دة ا�و0
�ت( �������س ر

�
!
  )ا��ر
��2��
� :ا��ر��ون� �رھوز ��ر )�  )ر
!� !و�

�
���� :ا��ر��
�ر �
  )�ر���( �
�
���   )از
لا��ر( ��رو!
م ���و!�را :ا��ر

�
  �	راوي ���م :ا��ر�
  


� �� ر
و دي ���
رو، ا��راز
ل.  ا�	ورة �ن ���و#� أ�
��س دو �
و�
 !�ر���ل ا�ر'�#� ا�ط�
 

  
  

�� ا�.
�ة، �وا.� ��
5 �� ود#م #ط�ء �ن �7 6وم ��� ا�م دور 6د
ر �� !���5 ��دأ #�د��“
رات ��رى و��
�� ذات � 
�� 5�   .���!ن �� أ
��  ”ا���
  
  

  ا��دد ھذا ��

   ا����ت د�� ��� ��� و�
	���ت ������ت

1.  5�� وا�� �� ا����ت د#م #�ل ��ر�� ا����ق �ر��، آن  :ا�طوارئ #��
�ت �5 
 وا�� �� )MSTF( ا����ق ���#د ����دام، �و��� )MSTF( ا����ت د#م #�ل �ر�� ���دات .2

  :أ��ى ���در �� ا����ات د�� ��� ��ق


� �#�ا�ر' ��د  .٣�

� ا��.دة ا�و0
�ت روھ�ن، ر�
!� :”ا�در
ب أ��وع “ ا�ط�!
 .ا��ر

& :!����رو ا����ت د#م #�ل ���و#�  .٤�6
� ��وب �ر
در
!س، وا
 أ�ر

� ا��ر�� �� �6ص  .٥�
��
� ���ر'�#� ا�B�	� ا��
 ا��راز
ل �وورو، �و�
� ��ر
� :ا�ط�
�رب  .٦
  ً�
��. E��� ة�

رات، #ن ��رة ..:…���.�
ب ر#��� �ن ا�.����ق أ�ور ا�
ب �.���. 




رات  .٧��
5 :ا��راز
ل �ن ��
� ا�ر'�#� ود#م اHد��، ا�.�
ب .�ظ ��وك �
 ا�ط�
�ون ):أ أم( أ��زو��س ���وس، •
 ا�و��
ك ��ر!س أ��زو��س ا
��دو ا�
��� : )أس ر( �ول دو �را�د ر
و أ�
�ر، �ورو •�� 
 �ود
م !�ود
� ):ب س( و��و� ��و �ورو!���، •
• ،�
 .ا�ور
وم .�� �را��س داس ��ر
� ):س ا( ���و ا��
ر
و �
ور

 
  ا�ط����� ا�ر���� �� ���ر��ن �رو�ن ا���ت -  ا���ت د�م 
�� :��Jدي ���.�و ���ت  .٨
 !�دا �
!ر، �
٩.  �
�� :أ�ر� إ�" .�� �5 :ا�و0دة ��ل �� �ر���� ،��

ن !ود ا�ر��
 

  ا!��ء د�م
و.� ر����  .١٠�  ا��ر!�ء إ�" �

� ا�ر'�#� �د#م و���م �� �� �!ل 
6و�ون ا�H�ء ھؤ0ء  .١١�
  ا�ط�

�
  ,*+* إ)��ه ـ ا"%$#
#� ا"�!��� � �


� ا����� ا�	.� ��ظ�� �ن ا�.
�ة، �دى إ���ز �!��Pة  .١٢!

ر ط�
�� �0وك، �ر
م إ�" �6د�� ) APHA( ا��ر �� و����
 .ما��� ا�	.�

  ا"
�"� أ.�1ء ��0	/ �� ا"%$#
#� ا"�!��� �� أ.$�ء
�ل  .١٣.
�� �� ا�را�ط� � )LLL( ر'�#� ا������ �����وع�� �
�

�� �وزو، �راز
��� :2013 ا�ط��  

� ��ر'�#� ا������ ا���وع  .١٤�
�ر :٢٠١٤ )WBW( ا�ط�
�

ز
� �ور
ن، ����  
  ا���ود
� ا��ر�
� ا����!� �ن �ر�� آن :ا��.دة �
�ا��ر ا���رات �� ا�ط�ل .6وق ���ون  .١٥

� ا�ر'�#� #ن 6�ر
ر  .١٦�

� ا�ر'�#� طب :.���� �ن أ!Jر أBذت �و��� درا�� !��ت �B2وة ا�ط��
  .ا�ط�

  ا"%$#
#� ا"�!��� ���در
����ت �ف، ا�.���، آ0م  .١٧ !و�
��ن، �
ب أ�
ر، أش زا�
 �وك، .ال �
ر�دا :ا�و0دة ��د ا�و�" أ���
5 ا��J�ن �� و

  !��ل ا��.ث �ر
ق أ�ل �ن دو�7 أم و�وزان

�T، �� : ٣/٢٠١٣ وا�� #دد را�ط  .١٨� �

ز���  

��ب  .١٩
� ا�ر'�#� �وظ�� ا��
   ا���ل �!�ن �� ا�ط�

ر
�ن :�
��ل �� ا��رأة 	.� #ن !ب  .٢٠��
  ھ

ر ���6وا�
ن، ا�0زام #دم  .٢١
�
ز
� الدولية المدونة سياسة مركز ،IBFANICDC/:٢٠١٤ ا�6وا�
ن ���  

� ا�ر'�#�  .٢٢�
   )LLL( ا�دو�
� ا�را�ط� :ا�
وم ا�ط�

ر ا��دو��، ا����ء و!�0ت ٣ ا����و#�  .٢٣��
  ٢٠١٤ ��را
ر/

  ا"%$#
#� وا"�!��� ا�ط�3ل

� ا��.دة ا�و0
�ت و��ون، ��ر�
ن :�د� أ�ت  .٢٤!
  ا��ر

  ا"%$#
#� ا"�!��� ود�� وا"�*ات ا�,*اد

�ون، �و�
!� :أ�ن �د
7 أ���  .٢٥
ن   ا�ر��



��رب ..و�
زة �رة B&ل �ر�ن �دة  .٢٦ ���B�: �
  ا��راز
ل �وورو، �و�
� ��ر
  

  وا+�دز ا��(�)�� ا��'��� '&ص ��روس ا�ط�����، ا�ر����
��ف  .٢٧
ن :ا!رو��ورج، �وز
ف :ا��!��� ا����#� ص�6 �
روس �.�ر�� #�" 
��#د ا�م .�
ب �� ط�
�� �رو� 


� ا��.دة ا�و0
�ت!
  ا��ر

5  وا;�:.�ت ا"
89$�)#� ا" $8� �	7 ا"��ا

� ا���!� #�" ا��وا�5 �ك را�5  .٢٨  ا���!�و
  وا����6ل ا���'� #ن أ.داث :إ#&��ت  .٢٩
  ا�6رآء ���ر!�ت  .٣٠
  

   ا���ت د�م ��ل  ���و�� �ن و��,و��ت ��,�&�ت
 
  وا�� ا���ت د�م ��ل ���و�� �')ق ��ر��، آن :ا�طوارئ ��+ت ����  .1111

   

� !�ر�J أي .دوث و�ت ا���ط�6 �!�ن إ�" #��
�� !��ل �و�7�
 ا���ط�6 �ك #�" ؤJر ا�� ا�طوارئ .�0ت �ن .��� أو ط�
���
'�Xل ا�و�ت، �5 أ�7 إ0  .ا����م �� !��ت أت ا�طوارئ .��� �
�ل �� وY����ً   .أBرى �و'و#�ت "إ� اھ����� و�� �� 


!�ن 0 ا�.6
�6 ا�.دي أن ��ر�� �� ���� ا�ذ
ن ا�����ون �7 
6وم ا�ذي ا���ق ا���ل �� وإ��� �2ز��ت ا��ور
� ا�0
�رون�
�م ��ط 
��ودوا أن إ�" ��'.�
� وا�د#م ا����#دة أ�واع !��� 6د
م �� �
. �
�
  .ا�ط�

  
6
ت�
ر
� ��ظ�� �ن �!رو�
�ً إ �ر
داً  �ؤBراً  B ط�ب 7
Bد�ون أ��م ھو ا���ھ� أJ�ر و���  .ا��ر#�ت ��
�راء ا��ر#�ت � 
���ت ا��ذاء���� �
�
��
��ون �راء �ن JPرت ا�� ا�
�  .ھ�
�ن /
و��دا ا�

  
 
 ��''وان ������ت (��,� أ��8ت أط7ل، وأ'�د�ت ا��ؤن وا���و'�ت �ن آ+ف �ن ا��4ر ا�ذ�ن + ��دون 3�4�ً  �,1 
    ا9ط7ق.

   
  
 �ن ا����ت د#م ���و#�ت �� ا�����
ن أو�Xك �ن ا0	�0ت أ��5 !�ت ���� وذ�ك ا����#دة ط�ب �ن ��دة ا�دھ�ت �6د


� ���ر'�#� ا�0زام أ�ل�
 و�د .�����ً  وزع ا�� ا�	��#
� ا�Yذ
� ��واع ا�	دي أ�ل �ن 
!��.ون أ��م و#��ت ا�ط�

ر �� أي 
و�د !�ن إذا �� ���ر�� ا���ظ�� 
���ت� #�" اط��ت�

�، ��ر'�#� ������� ا�د#م 6د
م إ�" �
 أ�د �م و�!�� ا�ط�


ر ا���ء إ0�
 ���#دة إن  .�ؤ��ً  .&ً  إ0 
6دم 0 ا�طوارئ .�0ت �� ا�م �.�
ب ا��د
ل ا��ذاء 6د
م  .ا���ط ا�د#م #ن �داً  ا�
�ن إر'�ع �� ا�0�رار #�" ا����ت����ن أط.��
�� أن إ�" ا��ط�وب ا�و�ت #ن ا��ظر �	رف دا��X .�و0ً  � ���. 



6�، ا�Pل أن �ررت �ذا  .أBرى �رة �������ة 
�ودون ا���س �]ن ا��6ود، أو ا��ذاء �6ص .�ل �� و�!ن  .ا�طوارئ
 أ
�س 	د
6��، �ر���د
ز
�ون !�ر�J #6ب ا�ط�#وا !
ف ،”�)ت ارو��ن“ و�ر
��'�ت و�د  .أ�ورھم د�ر ا� ا�6ر
ر �� و�د�ت 

���   :ا�

 
  

 وا�و���ت ا+)�4�رات �,1 ا��4,ت أرو��ن، >د��ت
  ��(,و��ن أ)�رودوم، ا�)�>'�،

  
  
  
  
  
  
  

 

 
�و����، ����    

  
*****************************************************  

 

ن ا��Bراء �ن �ر
ق ھو ”�)ت ارو��ن“	Bم �� ا��

�، ��ر'�#� ا�د#م 6د�
�م ٢٨ #'واً، ٢٩ �ن و
!ون ا�ط��� 

��ر
ن
� ا�ر'�#� ���ل �� ���
6
� �	ورة ووا.دة ا�ط�X�Jم !��ت  .و���� �
�ط �.��� �
 أ��م و�د وا���، ��را�

م ا��ر
قB� ص�B �#�'ر��� �
�
ط
�وا �!�ن !ل و�� ا��&ء �وا�5 �� ا�ط��
 �ن ن��! #دد أ!�ر إ�" �
7 ا�و	ول 


م وداBل  .ا����تB��6 ا��
�، ��ر'�#� ا���
م ا�ط���رات  �5 أ���ت ٥ إ�" ٣ �.و 'م 	�
رة ���و#�ت �� ا�0
�ن���
6دم ا��ر
ق !�ن و�د  .أط  ً�'
 و�د  .أ���ت ٦ ا�!Jر #�" 'م ���و#�ت �� ا�.وا�ل ا����ت إ�" �ر
�� �	�EX أ

��ر
� ا�����ت !��ت��ر
ن ا����ت �ن أBرى ����ت إ�" ���'��� ��5 !ل �� أم ٢٠ �ن 
6رب �� �ط� ا�0    .وا���
  

  [	ورة
�ن ��و0دة إ#دادھن ھو ا�.وا�ل ا����ت إ�" ا���ورة 6د
م �ن ا��دف !�ن�
��
� ا���و!
�ت ا��ع #�" و���
 ��ر'�#� ا�

�
�

� ا�ر'�#� د#م #��
� �ن �زء !�ن !��  .ا�ط��

ن ھو ا�ط��'
� #ن ��و��تا�� �
 ��Bن �ط�و ا�ط��م إ#داد !
��ت ���Bدام�� �
�ن ��2��ت ا���ذي ا�.��ء �ن وأ�واع �.���� ا�.�0ت �� وا�H�ء ا��داد إ�راك م و�د  .ا�!�ر و�ط

��� �6دن ا�
�ن ا�ر'5 ا�ط��ل ���  .أ�
  



�!ن !��ت ا�� ا��ر �ن ا��د
د ��

��ت �� �!د�� ��ق، �B� دت�# 
 ”��ت ا�رو��ن“ �ر
ق �رر �ذ�ك    .���ز��� �� ا��!ن إ�" أBرى ة�ر

 ا�� ا�6ر
�� وا���د
�ت ا�6رى إ�" ���ذھ�ب وذ�ك د#��م �� ا�0�رار
�ون و
&ت ��د �ر'ت
� ا��
ب �
�رات 6ود �رق �Bس ���ت  .ا�

��رات ا�دBل 6دم �!� ا����طق �ك �وب
� ا�ر'�#� .ول ���0�
 ا�ط�
 ا��رق 6ر�ت  .وا0ھ��م ��ر#�
� ا�.��� أ�س �� ھم ��ن ة��دأ

�
��ر ا��
دات و�ن 	��ر أط��ل 
ر'�ن ا�&� ا����ت �ن ا�0
 #�ل ر!ز و�د  .ا���.ل طول #�" �ر
� !ل و�� ��زل !ل �� ا�.وا�ل

�ون، �ن 'رراً  ا�!Jر ا����طق �� ا��رق
� ���ر�� �� ا��روا Jم ا�

�� و���� ��دي إرھ�ق �ن #��وا ��� ا�رYم #�" ا���ل وا��وا ��� �

  .و��ھدوا
                     

   )���ر ��)�، )�روم،                                                                                                    
********************************* 

�ج �ن ھم ”��ت أرو��ن“ �ر
ق أن �ك 0.
.ق �

5 ا�د#م و��  ا�و�7 ��
5 #�" وا�
****************************************************************************************************  

  ا����ق �ر�� آن

� ا�ر'�#� �د#م ا������ ا�.��ف( وا�� �� ا����ت د#م #�ل �ر
ق�
  )ا�ط�
  annebatterjee@gmail.com :ا��!رو�� ا��ر
د

  
  
  :وا�� �� ا���ت د�م ��ل �ر�ق ا��')ق، �)��د ��'دام، ��و�4 :ا���ت د�م ��ل �ر�ق �دى ا��)��دات  .٢
  


� ���ر'�#� ا�و#
� .��� �ؤ�س وأن وا����و��ت، ا�د#م �و�ر أو ������م اھ����� ��ط�ق �ن وأ�� أ�ت ا�ط�ت !
ف�
 ا�ط�
�� أ�راد B&ل �ن #�م ��!ل وا�ط��ل وا�ر'5 ا�Bدج ��ذ
� ا���J" وا�طرق&X�# ران
 �� و���د�� ��� ا��.
ط �5وا��� وا��

6
ق ��
ل.
� أھداف �  ا�.��
�؟ ا��

 
�ل د#و�� ��ر'�#� ا������ ا�
وم �� ا�و#� ��ر �� ا�ز
�دة B&ل �ن وا��ر وا�ر'5 ا����ت، د#م �� �.����� �.

�
�

� ��ر'�#� ا���م ھذا ���ر 
!ون و�وف  .٢٠١٤ ���م ا�ط��
6
ق ا��	ر “ :ا�ط�. أ�ل �ن  !!�7 �را�� 
دوم ھدف �
 : ا��و�5 ز
�رة 
�!ن ا�ط�ر ھذا �� وا��!�ر وا����ط�ت ا����و��ت �ن ا��ز
د #�" ا�.	ول

www.worldbreastfeedingweek.org رك�� أ�.�ء ��
Bd� �� 5ر
ن وا0	�ل ا�د#م #�" وا.	ل �Bططك وا�� 
    .ا�دور ��ذا ��6
�م ا��Jل ا�و�ت ھو ��Hن ا�Bط
ط، �� ��د �دأ �م إن  .ا����م

 
6دم ا�� ا���!ن ��ر�� إ�" �.��� !��م ا��رة وأ�راد ا�.وا�ل، وا����ء ا����ت، ��

5 ا����#دة ���
� ا�ر'�#� ��
  .ا�ط�

 ا�وا	ل ��وات B&ل �ن أو ا��!رو�
�، �وا�5ا� B&ل �ن �واء ا�&ز��، ا����و�� و�
ر B&ل �ن  �����#دة طرق أو�د
،�#��0ك !ل و�وا�ط� ا�����6، وا��و.�ت ا��ط�و#�، وا����ورات ا�0�	
�ت، ا�� وا��را!ز ا�ط��ء و#
�دات �����

�
 : ا��و�5 #�" �وا�� ا��!رو�
� ا�B�رط� �ن ا�.6ق 
�!�ك !��  .ا��دارس و." ا�	.
http://www.waba.org.my:whatwedo/gims/emap.htm �!� رى  .ا�B�رط� #�" ظ�ر ���و#ك !��ت إذا 

    .ا��!رو�
� ا��رة Bر
ط� �ن �زءاً  	�.وا �!� و���و#ك أ�ت ���#دك �!� را���� �'&ً  ظ�ر �م إن

 
��ر
ن �در
ب ��ت إذا  .ا��!رو�
� ا�Bر
ط� #�" و�ود أ
'�ً  �ك 
!ون أن �
�ب ا����ت، د#م ��ر
ق �ز�&ءا �ن ا���

��ر
ن �ن ���Jل در
ب #�" ا�.	ول �� 
ر�Yون ا�ذ
ن �و�Xك ا����و��ت و�
ر �7�P �ن ذ�ك أن .
ث !��   .ا�ز�&ء ��
 �'&ً  ا����و��ت �ن ��ز
د  .اHن ا	�ل #�" و!�ت ا	ل .���7 ���دور 
6و�ون ا�ذ
ن ��BHر
ن 
	�ك أن �7�P �ن أ�7


� ا���وا
ن #�" إ�!رو�
�ً  �ر
داً  أر�ل��.   annebatterjee@gmail.com :ا�
 beckyann39@yahoo.com   pushpapanadam@yahoo.com  



 
 

  �>�,�� �8�در �ن ا���ت د�م
  
  .ا�ر�(�� ا����دة ا�و+��ت رو�ن، ر��(� :”ا��در�ب �4ل“ ا�ط����� ا�ر���� ��د  .٣
  

�، ا�ر'�#� �ر�� !ون �د�
�ر�� ا����ب، �� ا�ط� ��
�� �
'طر #�د��  .ا����ر ذ�ك #ن �.رف أ.
���ً  و�!��� ��ز 

�ن �طم إ�" ا����تX�رن ا�وان، ��ل أ����
 د#م .�و�وا ا�ذ
ن �و�Xك إ�" ������� و." ا�ر'�#� إزاء ���� �].��س 
��ري :ا����ت
رھم ا�ر'�#� !��Yدث �م و�!ن  .ا�ر'�#� دا#�� �ن و.
  ا��ر؟؟ ھذا �Jل 

  

�ً  ا���ب و
�ودXت أن إ�" �ز��
� ا�ر'�#� ��ورة �
ن !�
راً  ا��6���ً  
وا��ن ا�
وم أ��
�رض ا�� ا�ط� ا�ر'�#� و�وب 


� ا��.�6ّ ���2�ب����ول دون ا� �
�

� ��ر�� �
ن و ...ا�!�
م ا�� ا�! ��
ل أدق ����ع ا�م و�ط���� ا�ر'�#� �	�� ا�
�� و�6�ً  أم و!ل و'5 �!ل ا���ّ	�� وا����و��ت��.� �	�Bا�.    


ط ا����ت ��د ا�وا�5 و��.
ر ���
� ���و��ت ��ن Y�6، وJرة ���و��ت �و'� "��ت �ن .� �
 �!ل ��� �وJوق 	.

رة أ.
�ن ا����ت #�"  .أ�فJ! ن أن	�B

���ن أن ��ل �رأ��� أو ������ ا�� ا���ر�� �ن  �
�

ف !
! �5 ا�ر'�#� 

��ن �د وأ.
���ً   .أو'�#�ن�
  .�ذ�ك ا�6
�م �� 
  


�� وا��م، ا����6، �وى #�7 #و'�ً  
�د و0 ا�ط�Xر و���.	�ن ح�ز �6وس ا��0�ن ُ
و#د #�د��Bك �& ا��ل و� �وف أ�7 
��ر

��� ����'ب B��و�7 �م و�!ن  .و�
 ا�	��#� ���.�
ب ا�ر'�#� ����� أ�ف، �!ل  ا�ر'�#�؟ ���#دي إ�" ا��وم 

��م أ	��5 
و��ون �ن ھم ا��د
�� ا�ر'�#� 6J��� و�Bراء
� �#�ا�ر' �Bراء إ�" ا0�
�م ا�ط��
���م ��P� ك وراء ا���ب� 
�� ���  .ا���!&ت
��ق 0 ا�� ا���!&ت � "��ق وإ��� ���ر'�#� .6�� ا�� ���	�و�� �B ����6J ي ا�ر'�#� .ول� 

رة� �

ر  .ز��J! ت �ن��رة ��ن �.ق ا�ذي ا�ذى .6
�6 #ن ا�	�رھن ُ��" ��2ف ا��� ��
 إ�" ��Pن
 أن ��ل �داً  طو

ر ��رس ���#د�B �� �#�'ا�ر �
�
��ر �ن �ظراً  أ�7 وا�وا�5  .ا�و�" ���رة ا�ط� ا�دو�� ا����س �� ا�ر'�#� ��

�م �
س ا��طو#
ن ا�د#م �رق ا#'�ء أو )IBCLC( ا��رBص��!�[� E

رة �.ق ا�ذي ��د��ر �.ر
� ��	� ا��و��� 
�ن �طم إ�" ا����ت ��د �6د ا�ر'�#�،X��6
ن Jم ا���
    .ا�!�ر�J ھذه #�" ا�ر'�#� �Bراء #�ق #�" ا��وم 

  

� ا�ر'�#� د#�ة 	د إ�" ا����ت ��ض 
د�5 ا�ذي ا�و.
د ا���ب �
س ذ�ك أن إ0�
 ا��Bراء ��ض ��2ف ��7 وذ�ك  .ا�ط�

� ا�ر'�#� ���ل ���

ر ا�ط�Y ن

د��م 
��ب وا���ض  .ا�ر'�#� �.د
�ت �
	د
ن ا����ت د#م �� ا�!��� ���6در �
 �د

6
ق ا�.��س.
6در 0 اBHر وا���ض  .ا�ر'�#� �رة أ�J�ء ��!&ت �ن ا����ت وا���7 �� ��دى ا���ور #�" أھدا��م � 
�� ا�� ا�	�و�� �دى�6ر ا���ض أن إ�" إ'���  .��ور7 ا��ع �� ا�م وا��
   .وا�!��ءة ا�!��� ا�در
ب إ�" 
�وم 
�ود�� jط�B  ً�'

ر ھو و�ن دور #ن أ�B �#�'ا�ر �
�

ر �و�ود �ظراً   .ا�ط�J!دات �ن ا���� ذات ا��'��� ا�

�� ا�.روف����� ��ظ�� إ�" ا��وم 
و��ن أ���ت ���ت �6د  .ا����!P� ث ���رد
 ا���!� #�" ا����ت إ.دى ذ!ر7 .د
�
6د و�د  .ا��در�
ن ا��طو#
ن أ.د .د
ث و�
س ا���!�و���رتا أ��� أBرى أم 
ن أ.د �
	�	Bا�ر'�#� ���ل �� ا� 
�
�
�" �� ا�ط��Bدم 0 ���
ن �ن أ.د �
ن �Pھ
ل ا��رBص ا�دو�� ا����س إ�" ا���
	�	B0ا�ر'�#� �� ا �
�
 ا�ط�

(IBCLC)، �دى وإ��� "���ن ��ن ا���ر'�ت ��ض ا���
    .ا�ر'�#� �� ا�د#م 6د
م .ول و��
ط� �داً  �د
�� ���و��ت �د
  

.دث أم #�" 
رد أن ا�دا#�
ن أو ا�ر'�#� د#�ة أ.د 
�!ن !
ف��� �	را.�  E
 ���ل �� ا����و�
ن Bد��ت #ن و�ر
�د ا�ر'�#�؟�
 �را.ل و�ز أن .�ول وھ� ا��و�ود �ط�ت أن ��ق أم �5 ا�.د
ث !�ن إذا و�!ن ا�.د
ث، �.وى #�" ا�رد 


�، ��ر'�#� وا��.�ط� ا��
�X ا��ر���
 دا#�� #ن ا��دا�5 دور أBذ #دم ا��'ل ا��وا�ف �ك �Jل �� أ�7 ���ت د�6 ا�ط�

� ا�ر'�#��
���7 �.وار ا�دBول 
�!ن وإ��� ا�ط�� ��� ��
:  

• “���
�� ا��'ب �د
دة ز�ت �� ��ك وا'E �.�ط�، �ر�� �ن �7 �ر'ت �� �داً  
ؤ�    .”ا��ر�� ��ك �
ط�ن ا����ت �ن ��
ل ��ر��، B&ل �ن“ •�
رة ا�ر'�#� �� ا�0�رار �� ��
 ���و��ت #�" ا�.	ول دون طو


دة��� �Pي .ظ �م أ�ك 
�دو �� و#�"  .ود#م ���.”  




ر #�د��“ •� �

�� �]ن 
رام، �� #�" ا�ر'�ع #����ر #�د�� و�!ن ���رة، !ون ا�� �.�ط� !ون ��2ف ����ر�� 
  .”�داً 


� 	�ب و'5 �� و��ك �� �� !ل و�ذ�ت ��دة .�و�ت أ�ك 
�دو �� #�" “ •����.  ��� !�ت !�� �ر �م ا��ور أن 
ؤ�
و��
ن
ر ا��ر	� ��E أن !�
رة �ر	� ����ك إر'�#7، وأردت آBر �ط�ل ُرز�ت �و و�!ن  .�
د ��!ل ا��ور و� 

 إذا ��ك 
ث���.د أو�5 أن ���6&ً  و
�ر��  .ا�.��� #�د ا�&زم ا�د#م إ�
ك وُ�دم أ�'ل ���و��ت #�" .	�ت إذا
  .ر�Yت

��ز�B�: م ا��طفC م ا��طفC ا��طف  
******************************************************************************************  


� ا�ر'�#��
��رة رو�ن، ر�
!� :ا�!��� �ن �]ذن ا��6�ل ��ر  .٨ ا��دد ٣ ا�	دار ،٢٠١٣ د
���ر ا�و0
�ت ا�ط� �� ا���

� ا�ر'�#� ���ل�

� ا��.دة ا�و0
�ت ��ورازن ا�ط�!
   .ا��ر

  
  أ�ر�&�� �'وب وا7�4، :(�'��رو أ���ت ر���� د�م ���و��  .٤
  

� �دأت وا�� )أوا��م ��ل �وا�
د( ا�Bدج ا��وا�
د �ن #دد و��� !����رو أ���ت ر#�
� �د#م(KMC)    ���و#� ھ� ���و#

� ��ذ ا���ل���J ر��6ر
��ً  أ.  
ن 
وم !ل ا����و#� �ق�Jب �� وا�.�ل ا�و0دة و.دة �� ص، ١٠:٣٠ ا���#� �� أ
�ون ! 

6
� ���وب
   .أ�ر
  

�ل ��!ون  .أم ١٢ �'م وأ	�.�� و���� Jم �6ط أ���ت �Pر�5 �دأ�� #����، �� ر'�#� 
ر'�ن أ���ت �ن ا����و#� 
�
�

روسHIV  �	��� ا����ت أ.دى  ..	ري ��!ل ط��6
م 6وم وھ� ����#�،ا �6ص ���ط7 ��د ��
ر  .� أ�ور 

�ن ا����ت����ر �� ��و�ودھ� ا����ت إ.دى رز�ت و�د  .أ��و#
�ً  ا�ط��ل وزن و
زداد 
رام، �� #�" ا����و#� �� وأط� 
�ف، ا�و0دة و.دةMOU  إ�" أت و�د ،٢٠١٣ #�م د
���ر!�� ���
  .أ�داً  وز�7 
زداد 
!ن و�م ��ط�ء و�
دھ� �ف دو��ً  !��ت �

�� و�د�� ظ�ر و�!ن ��7 ا�ط�ل ��د �&��� أھ�
� و�ر.ت �	.
�# �� ������و#� ا�م �ك ا�.6ت Jم  .	د��� �م أ�
������� و�
دھ� ��د �&��� #�" ا����ت ���� و�.    

  
�� ،���
ن 
وم �� أدھ�J0ا ،���.��7، و�دى ا�وزن ��ض با!� �د ا�ط�ل !�ن ا����و#�، �0��ع ا�م .'ور #�د ھو ا� 


ر�
ظ�ر �����ل ا�	.� ا��ظ�ر و�دأ ��ر7 �ون و 7
 !ل .'ر !��ت �6د  .ا�دا#��ت أھم �ن ا�م �ك أ	�.ت Jم  .#�
�رح ا�.د
J�ت ا����ت أ��م �و�ودھ� و�رض أ��وع أن إ�" أ�ول !�ت ��� !��� 	دق �م أ��� و6ول �Bر �!ل ��ن و

     .و�
دھ� #�" ذ�ك أJر ورأت ا�د#م ���و#� إ�" ا�'�ت
  

�دن ا����ت أن أ#6د�

6Jن وأ	�.ن ا���و#
� ا��6�ءات �ن  ��  KMC�#رو د#م ���و����! ���P� ن �&ذ أ�'ل�� 
    .ا�Bدج و��وا�
دھن

*******************************************************************************************  
&
���رة در
!س�ر
 وا6
� ��وب �ن ز�&ء ��
�� ��ق  .أ�ر�
6
� ��وب �� ا�را�ط� �� در
 )LLL( أ�ر

 
��رات #ن ا���Xو�� ��وز 	و�
� إ�" ����!ر 
6د�ون ا��.ررون6
� ��وب �� )LLL( ا�را�ط� �� وا����ق ا�ز�&ء ا�
 أ�ر

"�# ���
 .ا��6�ل ھذا 6د
  
  ا��راز�ل �و�ورو، �و)�� ��ر�� :ا�ط����� ��ا�ر�� ���ل �� ا���,���� ا�>�رة '&ص  .٥

 

� ا�ر'�#� ����ر�� #د
دة �رص ھ��ك�

� ا�ر'�#� ��Pن ��وا	ل أBرى وا.��0ت  .ا��ر داBل ا�ط��
 ��دھ� ا�ط�

ن، و���ط�ت ا�د#م، ���و#�ت �� ا��طو#
ن ���ط�ت أ�J�ء
	�	B0ت ا�#��
� و��رو#�ت وا�����6
�ت  وا��.ث ا�

� ا�ر'�#� #ن و
دا�5 
د#م ا�ذي�
ً  ا�J&Jون B&ل   .ا�ط� ���# �
 أ�'ل #ن ا���.J�ت ا����ت #دد �� ز
�دة 0.ظت ا���'

�ن، �ر�
� ا�طرق���
ن وا�زام أط
	�	B0ف �ن ا�B� ت��
�، ا�ر'�#� ���ر�� �.��
� ا����د
ن ا�دا#�
ن ا���
 ا�ط�



د�5 ا�� ا����درات إ�" إ'��� �
 ��ر'�#� ا������ وا���وع ���، ا�دا#
� ا�.�&ت �Jل( ا��6د�� إ�" ا�ط�
�� �#�ا�ر' �6'
،�
�
ر!� وا���ود ا�ط��
ر ا��J�ر م و�د  ).ا�	.
.� وا��ذ
� ا�ر'�#� �� ا�ط�ل �.ق ا��ط���� إ�" ا��'��رة ا��J!ا� �� 


م����5 أBرى و���درات ا�م ا�ر'�#� �د#م ا�!��ر ودر
ب  �.
 ا�وا	ل أن إ0  .�واء .د #�" وا�ط��ل �راھ6
نا� �ر
�م 
.ظ �م ا�ذ
ن أو�Xك B	و	�ً  ھ��ً، زال �� ا�	��ر ا�ط��ل �5
�، ���ر'�#� أBو�
��ھدوا �م ا�ذ
ن أو�Xك أو ا�ط�
 

�م �� و
	�د�وا�

� ا�ر'�#� ���ر�� .�
 أ��� �رى وإ��� وا�ط�ل ا�م �
ن ا��&�� و'E 0 أ
'�ً  ا����ب ��ظم  .ا�ط�

�ء �
ن ا��&�� وظ�ر ر�ط� .وا�ط�ل وا��	�	�ت ا�	��#� ا�.�
ب ز����ت �Jل ا�

 

� ا�ر'�#� 
	وروا �!� ا�����
ن إ#داد إن�
�� ا�ط��P� ر����� �
�

� 'روري و�!ن ��ط�6 أ�ر و�
س ط��� أ�ر ا�ط�ل، �
�� أو ا���ب، �� �
�ا�ط�
 ا�ر'�#� #��
� د�T �!رة إن  .ا�و�ت ��ض إ�" �.��� زال ���
�' ��	��ر، ا��
ت ا���ب �� 

زال �� ا�ط��ل، ��ب و��.�ت وا��دارس ا�.'���، �را!ز و�� j���
ر J!ء �ن ا��
 أن �&.ظ �
���  .وا�����
ن ا��ور أو�
 ا�ط��ل .
�ة �� ا�
و�
� ا�.
�ة �ن �زء !ون !�د ا�	��#� ا�.�
ب �ز����ت ا��	ورة ا�!ب و�راءة ����	�	�ت ا���ب

   .وا��ر
 

� ا�ط�
�� ���ب ا�راز إن
�ف أو ا��
ت �� �واء وا��رح، ا���ب �وا�ب #�" ا�JدB� ة �وا�ب�
 ���درة ا�Bرى، ا�ط��ل .
زال �� �
	B�  .ا����ت د#م ���و#�ت ����ت !��� �� وظ�ر �ط�و�� �دو .��� وھ� .�� .د إ�" و�Bو�� ا��j ��ض 

�ن ���J� �. 5�ل ھن ا��ر'��ت ا����ت��� ���ر�� !ون أن 'رورة �� �ك �ن و��  .����ن أ�J�ء ���دور 
�6ن !� �ط
زال �� و�!��� ا�ط��ل، �دى ا���ب �ن �زء ا�ر'�#� ��
X' 0و ��!
 ����� أن وا�وا�5  .�6ط ا�0��#� ا���وى #�" 


�رض �م 	�
ر ط�ل إ���ع �� 7�
.  "
�Jل �د أ�7 �ن 
ر'5 رآB ط�ل رؤ
� �ر	� إ�" .  ً�
 ،١٩٩٤ ا���م ��  ..د
��ر��ن �� ���و�5 ،)�
و دو أ�
��س( ا����ت �ن ���و#� ���ت �
�X�ل �� ا��
  �ن أ!�ر ���و#�ت إ�" ا�و	ول ��


�ت ���ط�ت �� ا�ط��ل���ط�
ق آBر و#�م ا���روع، �� ��و�5 6ر
��ً  #�م �.و ا��ر ا��رق و�د   .ا���ب وا.� 
  .٢٠٠٠ #�م أBرى �رة ا�و�5 وم ١٩٩٨و١٩٩٧ و١٩٩٦ ا�#وام �� ا��ر�� ط�6ت و�د �ر
�� �ط�ق #�" ا���روع

�وم ط�
ق �� و�دأوا ا�ط��ل ا�و#ب .
ث �و�5، !�� ��� أ�رع ا���TX !��ت�
�� ا��B   .ا���ب �� وا�درا�� ا�
 

�� �
6
ت ا��ر��، �دا�
م �� دورة �� �ن أBرى �وا�ب ا��س و�!� ا��Bرة �ن �ز
د #�" أ.	ل !� ���ا�� وا�	.� ا�

� ا��ظر
� ا��وا�ب �Jل ا���روع�

م و!
6 ودورة 	�
رة #�ل ورش �!ل ا����درة اBذت ��دھ�،  .ا����درة �ر#
� �دى 

�
�
��
�� ا���ب ���ل �� �د
دة ����و�
� أ!Jر �ظرة ا���ل '�ن �ط�ق، و#�"  .ا� Tر.�ت ود� وا�ھداف �ط�و��،ا ��6
�
� أ.د ( ”*�ور
ن إد��ر“ د!ور ذ!رھ� !�� ����ر�� ا������6 ا��6ر.�ت �� ا��ر���T د�T أھ�
� إ�" إ'��� ا���و
�، ا��

�	�	Bع #�م ا��
ز
ن ا�0�
م �� ا���6دة ا���5 ا�دروس ا�����ه �درو�7 ��روف و��!ر ا���� وا��د
د ،)ا������6 ا�

ر إ�" د���� ا�� ا����
� Bرىا� ا��!�ر �ن!�
ر أ����� 
زال �� �7�P ا�J!ج ا�ذي ا���ل �ن ا�� ا�ذي وا�!�ب  .إ���زه �.

7�   .ا�طر
ق ھذا �]��ه 
.�و أ�7 إ0 ا#��ره 
�!ن 0 ا��و'وع ھذا .ول !
 

ر
�� أ�7 وا�وا�5�

د �و�5 ��روع �طو
ر نوا���!ر
 ا��ر�
ن !��� و��ون ��5 �� أ�!ر #�د�� �د
د .��س ��
 �ن 
5
�!ر Jم ا��و'وع و
��ق ا��Bرات، ��
 ذا �ن ا�ط�و��، #�" ��قٍ  ا��رض د#و�، إ�
!م  .ا��!�ر �ك �ر�
B kط� �� 
��ر!��؟ �وف ا�ذي
�Bص أي إ�" و������� !!!
ط���� �Bص أي أ�
ب �وف  7��
 أ�J�ء ا�ر'�#�“ ا�!�ب #�" ا�.	ول 

�وم ..ا���ب�
� ا�ر'�#� �دور �با�� ��
 #�" ا�!�ب 
و�ر ”!!ل وا�!و!ب وا����5 ا��رة، �� ا�6J��� أھ�
� و�دى ا�ط�
�!��
� ا� .www.livrosilimitados.com.br :ا���� �����وان ا���!�و
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     ....””””ا�ط���� ا��,�ب أھ���““““ '4رة �ن أٌ>ذ    ....…………ا�ط����� ���ر���� ا����ة ��'�ن �د�7ت �ر���ت �و��ر        ....٦

  

لB وھو ، �داً  	�
ر إ�7 أوا�7، ��ل أ��وع ١٣ أي !ذ�ك ھو ��م..�م٨٥٠ 
زن �6ط، أ��وع ٢٧ ��د و�د ر'
5 و�ود 

ل و�!ن ذا7، .د �� �ر#ب أ�7 �ك 0 و'5B�� إ�ر
ت أم و'5 � �
��ول وھ� ��ب �6ل #�� �
��رض وا�� ا�دو 
 ً ����
� ا�ر'�#� �5 �

�6" �!� ا�ط�
�� ا�.�
ب #�" ا��ذ
� إ�" ���� �.��� ا�ط�ل  .ا�ط�  ً��

ف و�!ن ا�.
�ة �
د #�" ��! 
�� وا�م���ك إ�" �.��� � �
���7 أن 
�!ن يا�ذ ��  .ا�.
�ة �
د #�" �6" !� ا�دو  ا�.���؟ ھذه �Jل �� 

 

 
6
� ���وب �ون !
ب �� أم وا��ت
��، �ن �د
دة ��را���  B'5 ا�� ا�م، ���ت و�د  .�ؤBراً  ا���!�� ھذه أ�رX�رك أط�� 
�
�� �ن .�
ب ��ول �ر	� و�
دھ� ��E !� أ��و#
ن ��دة ا�دو
�!ن �م و�!���  .Jد دون 
نأ��و# �ن أ!Jر ا�0�رار �ن 
�
   .أBرى �رة ا�دو
� أBذ #�ودت �'ض، و#�"  .���6ب ��دھ� ر�ض دون .ول ا�� ا�دو

 
 أن 
�!�7 ��م ا�ط�
��، ا�.�
ب #�" 
�ذى 
ظل أن ���ط�#7 و�
دھ� أن ��� ���وا أ��م ھو ا�را.�، ����� �� ��ث �� و�!ن

�!ل 
��و وھو ا����ت إ.دى �7 ��ر#� .�
ب #�" .��
�ً  ا�و�
د ھذا 
.	ل  .ا���ر#�ت ا����ت أ.د .�
ب #�" 
�ذى� 

زن  .�
د  ً�
   .أدو
� أي 
��ول و0 �م ١٢٢٠ .��

 
 و
��E ا�ط�ل ھذا 
�ذي �7 �ر#ت ا�ذي ا�.�
ب 
!ون ر���  .ا�#��ق �ن �ك �!راً  ا�.���، ا�و�ت �� �.�
�ك ��ر#� !�ت إذا

�� أ�7�Pول وھ� ا�ط��� ��
�� #�" �ظ.� ا�� أدو�
..   

****************************************************************************************** 
�رة �ن �BPوذ ا����ق ا��6�ل� “�
�ر B&ل ا�	�در ”ا�.�
ب أھ�� .م٢٠١٤ #�م ��را
ر 
�
�روع ��
د .د إ�" �د ا�.�
ب أھ�� ،�#����ر
ن �ن أر��� 
د
ره ا�
��ل ���ق آBر و�Bص ا�ر'�#� ���ل �� ا��� 

ر وھو ،”اBHر
ن إ�" ا����رات ا����ت“ ھو ���ر��  .ا�و�ت ��ض�
7، ���
5 ا����5 �ن دBل دون أ�7، .6
�6 إ�" �X� 


س .�ل �Pي 
�!ن 0 ا�!ر
��ت، ا���ط�ءات ا����ت ذ�ك �� ����P �'&ً  ا���رة #�" ا�.	ول أ�ل �ن  .ا�.�
ب ��ك 
 :ا���� ا��و�5 ز
�رة و
�!�ك  info@milkmatter.org :ا���� ا���وان #�" إ�!رو�
�ً  ر
داً � أر�ل

http://www.milkmatters.org  
 



 
  ا�ط����� ا�ر���� و�د�م �4�� ا9')�'� ا��,�ب �'وك :ا��راز�ل �ن ���رب  .٧

   
  ا�و�'�ك ��ر(س أ��زو'�س ا��ون :ا��زون ��'وس،

6وم ��
 ا���ؤو�� ��و�� ا
دا ��ر
� ا����
�، ا�	.� وو.دة ا����
�، ا�ر#�
� ��م B&ل �ن ���وس �� ا���د
� ا�	.� أ�

� ا�ر'�#� ��!� #ن�
0 �5 �
دو���وا ��2��ت ا�0رB�ء ��ر
ن �6د
م ا��راز
ل، �� ا�ط�����
6وم وا�ذي ���ج،  7� 


و	�	Bك ا

ك ھذا �دBل أن رأ
�� ��	.� ا������ ا�
وم ��  .ا����5 �� ا�د��! إ�" وا����ل ا���
ط ا����ر�� أو ا�
5� وھو  .وا��ر'��ت ا�.وا�ل ا����ت �5 ا��6�ء أ�J�ء #��� !Bد�� ھذا ا����
� ا�	.� و.دة وو�ر  .#�م ��!ل ا���

�د
��خ ا���زات �ن 
���ون ا�ذ
ن ا��وا�
د ���#دة إ�" أ���� ��!ل ف
د
ن وأ!Jر   .ا����ء �� وا�0� ا����ت، ھم ا���
��رك  .#�م ��!ل ا����5 �� وا��وا�
د وا�H�ء
 7

6وم  .أ��و#
�ً  �ر�ن و
6دم وط�ل أم #�رة �Bس �.و �رة !ل �� � 


ق��
ن ��ذا ���
�تا0 وإ.دى  ��ر'� ا�رو	�	B ت�
#��  .ا�0
�م 
�ود .
ث ا�ط��ل #�" وا'.� ��7�X و�دو
 ��ل وا�را.� ا��دوء #�

ن 
!و�وا ا�.
�ن ��ظم و�� ا�ر'�#� و��د.�����ت �ن �ر ا���زات 

   .ا��ز#��
 

 

 


 و��ة ا���� � ��� ا������ أ���ء ���ر�� ا��ا��� )��'& ش�ن#�" �!ط��ل 
 ا+*�*'� �
 ��ن�س.

 

    
    �ور�و ا���ري، ر�و �را'دي )ول (ار اس):  ا��'�'� ��4�دو

 
��5 .دث ا�
�رو، �ورو �� ”ا�ر'
5 أ.د 
وم“ .دث 
�د 7
 وا��ر'��ت، ا�.وا�ل ا����ت �ن و���و#�ت ا��ر �


� إ�" إ'���	�	B.� ���ل �� ا	٣٠ و�.و ا�  ً �	B� �ن 
�ن �]ر'�ع ��تا�� 6وم ا�.دث أ�J�ء   .ا����ر!
ن ا��د#و
ن��� �� أط

 ��د �ن ���دة وھو ”���
�و“ #�" 
���ن .
ث �ر
.� ھ�د�X، أر!�ن
�رو ��ط�ة ا���#ز��� ،��
�6
دي �و�و ��ط وھو ا�ط� اBHر ا���ض  !

Bد�ن�
�و، 
�
ز ��ل وھو ا��
 أ�J�ء ا����ء، ���7 ا��و�و �7 
6" �� �دأت ا��!رة  .ا�ر'�ع�� ��
 ٢٠١٢ #�م )د��
و �� د��
و( �د


د .ظ
ت و�د
Pم و�د  .ا��.�� ا����X� 5�ت �ن ا��د
د � 5
 ا��واد وز
،�
�
��
ب �ن و	ور ا�! “�

!و، ��
� 5� 5
    .”ا�.�
ب أ�واع ��

  

 

  

 �� ”ا��وا�
د أ.د 
وم“ أ�J�ء ھ�دئ ر!ن �� �وا�
دھن 
ر'�ن ا����ت �ن ���و#�
  ا�
�رو �ورو

  
  


� ا�'��
� �����و��ت ا��راز
ل، �ن ��رو!
م، �و0 إ�" ����!ر �6دم أن �ود :ا���رر �ن �ذ(رة���� ا�� ا�  .أ'��
  


�و�
�� ا�ط��ل 
'�ون ا���#ز، ��د �ن ا��	�وع ا����د �ن �وع ھ� �
Bدم أو 
د�Xون �!� #�� ��  .وا�را.� ����وس 
��

ن ا���س 
!ون )ا���	�� �� ا�
�رو �ورو( �ول دي �را�دي ر
و �د
�6
د أ
��� ا�����
د �ك 
.��ون ��م ��
د، .د إ�" 



�م 
.��ون وھم ا�را.� در��ت أ�	" �� 
!و�ون �!� ذھ�وا��� و
�ط
7 ا�Bروف أو ا���#ز ��د �ن ا����د 
	�5 و�د  .أط
    .ط�
�� �رو

  

ر ”ا��و��“ أ��� ا���دات و
��ون 	�
رة، زارع� �ن #�دة وھم  .ا��راز
ل �� ا��6ر ر#�ة وھم ا�
�رو، �ورو �!�ن إ�" �

،�
�6
د�6
د
� ا��&�س و
ردون ا�  .ا�6ط��ن 
�ذون �!� ا�.6ول �� ا�ر��ل 
��ل  .ا�
  
�و“
��6
د
� ا��&�س �ن �زء ،”��ل ھو ا�!ون أن و
�!ن  .ا��راز
ل �� �ول، دو �را�دي ر
و �ن ا����ء 
���7 ا�ذي ا� 

�و
�Bدم �داً  طو
�� ا��Bدم وھ� ���ل،ا طر
�6 #�" و��ء �	ل B&ل �   .ا�	در د�j !� ا�
  

�ود�م (,ود�� ):�� اس( ��و�و )�و )ورو(���،  
  

"��
ص #�" .	�ت و�د �ورو!���، �� ا�ط�� ا�	.� ا��ظ�م ـ ا���وذ�� ا���Bر ���" !و�� #�م ���وا�
د ا�	د
ق ا��

ز ،٢٠١٠�
و.� ا��
�دات أ�واب �Pن و� ا�ذي ا�ط�
ب �5 0إ ؤBذ 0 وا��وا#
د �
�6ل �دو��، دون  .ا���وع �� �رة 
.'ر�
 "�� و#�دة ا��رة أ�راد ��
5 ا��

�P��ون 0 ��ن ا��رة أ�راد ���� و���� ا��رأة �
 ا�ر'�#� أھ�
� �دى 
�
�

� ا�ر'�#� �Pھ�
� ا�و#� ��ر ھ� ا��و'وع �ن ا��!رة  .ا�ط��

ن ا�ط�� 

     .ا��ر
 

 

 ا���
 ا���9م - ا���3ذ0
 ا��3�6 �
 ا���5 ����34 �
 وش���2-� وأزوا0-�، أط���-�، �. أ�-�ت


�  *�رو��;� �
 ا�:

  

  
  أ�ور�م �� �را)ز داس ��ر�� ):اس اي( )�'�و ا)��ر��و ���ور��،

  
�ن ا�.وا�ل ا��
دات �ن ���و#� �5 �
ور
�، �� !و��و�0�و، �� ا��ر
� ا�	.� و.دة �دأت�
 �ط�لا �
ن ا��&�� #�" �در
 و��ذ أ#وام �Bس ��دة ا����ط ھذا ا��ر  .���ط�ل ا��!��ل ا0ھ��م أھ�
� #�" وا���ل ا�را�ط� و6و
� ا�.�ل، �رة ��ذ وأ�7
�ل دورة طو
ر م ،٢٠١٢ #�م� "�# T��5 �ر�
�� ا�	.� و.دة �� ا�و0دة ��ل ���را��� ا�B'وع #�" ا�.��ل ا�م �

�
  .ا����
  

�ران ���� !ل �دة ا���م، �� دورات J&ث ھ��ك� ����B
��ول  .أ��و#
� ا���#�ت 
رة �و'و#�ت J! �� ا�ر'�#� أھ�
،�
�
�" �� اHد�� ا�.�
ب ��ك إ�" وز
�رات ا�ط��
�!�س ��! )"���م ا�	.
� وا�ر#�
� ����و�ود، وا����
� ،)ا������ ا��� 

 ا��ر
ف وا��و�ود، ا�.��ل ا��رأة .6وق ا�م،
 �رو( ا��د
�� �� ا����ت تإ.�0 ��!ب
�س در
��ت #�" ا���ل ،)��ري� ا�

��  .وا�0رB�ء� 5

� ا�و.دات ���
 ا�در
�� 	�5 #�" ا����ت �در
ب #�ل �ور
 ���و#� ��ر!ت و�د  .��وا�
دھن �&�س

 !ل  .دورة !ل �� .��ل إ�رأة ١٥ 'م
  .ا�دورة إ#ط�ء ا���وؤ�
ن أ.د 
و�" أ��وع،
��رك و�ذ�ك
 وأط��ء وا���ر'�ت ا�ط��ء 


ن و��
5 ا����ن
  .ا����5 �� ���	.� ا����

ن ا�6وي ا�را�ط �ن �وع ا�دورة �و 
�Bق� 
���ون ا�ذ
ن وا����ر!
ن ا��ر
ق أ�راد
 ��
� 
��دة #�" ��د ا�	.� و.دة Bد��ت �ن ا�0

�
�� �ن وا�!J�ر ا��ر    .ز
�ر



�ر �� ��دة ��� ر'�#� �وا�
دھن �]ر'�ع ا�دورة .'رن &�ا� ا����ت �ن ٪٨٠ �ن أ!Jر ���ت و�د�   .أ

ور
� �� ا��ر
� ا�	.� و.دة �� ا�.وا�ل ��2��ت  ا���و#
� ا�0��#�ت ���و#�� ��دف وا�����7 �� وا�ط�ل ا�م ��E #�" ا���ل إ�" .
 �ن 

   .ا�.�ل �رة B&ل وا�رB�ء را.�
  
  
  
  

5
'�ن ا��ر
� ا�	.� و.دة �� ا�.وا�ل ا����ء ���و#�ت دورات �� 
��   .ا�ط��ل �&�س .
�!� #�" ا����ء �در
ب #�ل ور

**************************************************************************************************  
  

<��� ا��@'H ;��ك ��ل أ�Fى �=�"ت �Dرت ��3  .ا���از� ھ�راBن، ;'@� �� *'@�� دا ر4'��“ ا�<'�ة ا�<�;=� ا�3=�"ت 



 ا�:�'J'� ا������ ود�5 اIد�� �� ا��Jد �
 ا���از     .ا+�-�ت د�5 ��3 ����343 ا��ور� اK�L#�ون'� ا����ة �� � ان �

  

   .ا"%$#
#� ا"�!��� ��ر=� أ���ت )�و+�� )��رب - ا����ت د��

  

  9F*ا ب�8#، =�3#� :D*ي �� ا"1	B# و)�9ول ب�"@�/ �?#< .٨

 

=� *#'M )��� �5  .ا��J; �-9 53:12 ا�<��� �
 2013 ��م �ن'�، 27 �م ”*#'M“ ا;�#
 و��ت�:��; 
 و�K� أ)��3ھ�، ��> ا�#

�=�:; ���� ;3J@'� أي :��O آ�Fون أط��ل ;-� ��'�.  ��� �� ���J#*ا 
K� ���( 
 ����� و�K� ا�B�3ل، �
 ا��3ء ��ض �

��ون� دةا��" ���� ا�#�بFك " أن-� أ��#( Sا��"دة إ�6 ا�@�4ء �@'�� وأن � �� �����ن
 ا���� ا*#'�2
 �� ا��5U �@6  .ا�='��

    .ا�:�'V�( �������; �'J وأن ا��@�3 وإ�4د �Dري �@V�( M'#* 6 أن أردت أن�
 إ" ا�:�'J'�، ا��"دة )�4;�

�#-� ��ل ��)�ن �@��ف ا�<�ي وا���� و��ت �=� �<���ة، دون 0'�اً  )#��K( W� و�5  .ر�Fة ��ن> *#M و��ت ������ و��ة ر

 ;��=� زو0
 ذھH  .��ي ا��4ح F'�ط� ا�:�'H أ�L �3�'; �3ن�Jش-� و"د)-� ��ر ا+�Fى ا�[��� إ�6 أFُ]ت و��  .�#�-� ��ل

M'#* �3�'; 
�� �U�� إ�6 أF]ون��Lا.    

  

�J; ن ��ور�#��* �� <�
 ا��� ���U ،����Lن ا�� �;" �� 
�� و�K�  .وا��3ا�'� ا+�-�ت ��0ح إ�6 ن=@� إ�6 أF]ون
 أن=� أن 

���U ش�JنLا  .ا�Jو� M'#* 6@� ،ري�D W�"0<�ي، 0<�ھ� و �� وو�0ت )�رM'#*  ً�'4 ز��> ����� ا�34'. )��0` و

�-=��أت أن *�a  .وا�#=S#3 ��ي إ�6 ط� Sأن ا���در �� أن b�B ;��K ����ع K� �5 إن ا��Oي و@#=5 +ما �Dر �@6 ا����3د 


 )��J* " bDد)
 ��ن> �=d و�]�& ا��"دة، �=H و��ري ���ش�#;�4#; .� M'#*.  <�� 
� ��U دة�J>ة ��ن> +ن-� ا�B��#� 

.��#� 
    .و��ي �K�; �'0 ا��Oي )@#=5 ;`ن-� ش�Jت أن
 أ�eً  وأ*�Jن

 ا�@�`، �� �g'@� �3'� ش�:>  .*���ت ��� ;�J إ" أ�Fى ��ة *#'M رؤ� �� K�أ)3 �5  .ط�Mً  ا���. �م �b*!� 5 أنS إ"


� إ�6 ;-� زو0
 ر�h ا�#��Jة ا�B��3ج ا��j@�.  ��    .��ات ��ة ذ�& ��ر و

  

5� a��# ن��ت أ)��ول ��> وB'0ة، ;�#�ة ;�Jھ�  .�M'gً  و��ن ا��Jش� ا�'�م �
 إ" ا��@'H ��ي 

���دة ا�3��رك وا����ر ا��@B� H'@ء أن إ"  .��ي ا����
 ش��jا ا+ط#��� k=�; 
� 

�ون“ )��ول �
 ووD��ا ا�[�د� ا+ن<�4�'�� ن�� أ)��ول ��>   ”.دو� � ���  ً�'�� و�. 

� ;��9م أ;�#
 أر�. �'J( b@3>  .ا����ي اLر��ع �� أ)K3� �5 ذ�&[]( ،
 و��> إ���

b'أ� �-� H��� S#��#�=� ا�D S#�Dوو Sر��ع �9من( ;`نLا 
���Lأ�� �@6 ظ@'>  ).ا 


 أن(` �5 أن
 إ" إ����، أي دون ���ي ;��K إ;�#
 إر��ع �� �'S أ)K3� ا�]ي ا�'�م 



�K3(أ.  ����� <]@; 

  .ا�=�رورة �-� أ��م �5 ��ي �� )��. )Bال �� إ;�#
 ��ن> ا���O�، ش-�ھ� إ;�#J� �@6 )��� أن-� و)�

     .�يا�H'@� O �� وا��ة أو�'� ن��

  

6@� 5Uو"دة أن �� ا�� M'#* �-5 وإر���� �K ز��> ا�#
 ا�@��9ت )@& أذ�� ز�> �� F::>، ��3 أو )�3'#-� ا�#
 ;����رة 


 أذ��  .ا��Oي وا�#=3> �'-��4J( �� ا�=�رة �'-�Lة �� �]ھ��� ��>  .وا�#:�ر اB
 ا��Oي �� ��;-� ��ر ���#-� ا�#
 ا�[�K� 

S3=#@(.  �=� 5ا� ��ث�M# 
  .*�K; �*M ا�@��9 )@& �
 و;'�-� ;'�

******************************************************************************  

b'#* ،�K'; ،�#ا )�رون���،�  وأن#�ر

���  stevie.baker@gmail.com :اK�L#�ون
 ا�

    

�)��ب�  .٩ �� �$� �5 أ=�)� إ"7 :ا"�Hدة $�: �I#	� ،�9+د�F �#�9,ا�ر  

�ر�K ا;�
 و���� ���� و"دة ;�ا*:� و"د)S ���� �� أ*�;'. �Mث ��'� ��ن ��3 

S� .� ��ر ��ث إ;�
 و;'� ;'�
 ا�=�ي ا��ا;d أ��رن�، د;� هللا أن إ"  .�@'�� ا�3��0`ة و

S(ري، �@6 و�. �� أول :و"د�D Sان�-� و�`ن  ً�
، و��ط�'�ً  ون�<'�ً  ��دJ� �� ��ن و


 ��ت )�4;� أ�59 ذ�&@� 
� ،
(�'� �O�+داً  وا�J*ق �@6 إMا"ط.    

  

J#�3 ا�]ي ا��['�، اLن<�ن ھ]ا �ي، ;'� ا��3 ��> �'�م، �م �� 
@� �K�; ،م�( 

@�K; �� S�B ا�='�م �� ";� و��ن �� ،� أؤ�0 نأ �@
 ��ن �]ا �<#�3ة، ور���� ��3


(��B@#>� �'*�*+ى ا�F+ا.    

  

� �� أ)K3� �5 +ن
 ون�9اً ��Jي ا�`; pش �Fإ�6 آ H�0ن 
#��� ،
�;q; وأن ";� ��ن 

6��#�r �=�  .ا�3-�م ;#@& ا�='�م U'�ي Dوري �� أ�eة أي �@6 أ�#�3 أن ا����>� 

�K3 ���#( 
�.  s�3ا�3<���ة و�0ت وا�� 
    .ا�#�0-� ا�#

  


�3J ا�]ي -��رو،ا�' زو0 
� ا"ھ#�3م �
 ون��ط ;�OK�� ش�رك �3@'�، ���Jوا� ���;q; 

�م ��.  �Kش S�� S#��4
 ا�����#�ن �
 و��3�� 
    .ا+م دور �

  

  

  

  

�3� <eأ� 

 أ�#F59 وأJ� <�
، ا��J� �K; H� وا�#�ام.  �#��( �-'#@� ���Jا� 
; 
� �Oت أ���    .�-�3 ا�#'�0
 أو

  

��)-� �9اً ن ��3)
، أ��j� �@ )��دي �'�'� ��-� و)J@3> ا�:�'J'�، ا������ ��3ر*� �
 *�ن�)�
 �=� ا�:�'J'�، ا������ �
 ا�:�


 )�ا0--� �� ا�#
 واI"م ا�#�)�ات��'� �� إ�6 *�ھ5 ��3 ا+�-�ت، ;�� 
�ر�K و;'� ;'�
 وا�=�� ا��3ھ�� ا��ا;:� إ�4د ���.    

  

�e�; �� &@( ا�4-�د <�K3( �� �'��( <�
 )��ل أن ;�J �[�ط دون ���<
 ا�Mزم ا��#';  ً`59 �5 �@4J� اد��ا+*�ة أ [�� 

��وم �K�ر��.    

  

�Jأش a�; ة أن�#� �� �J; #�ة ��ن> ا��"دة�ة، ��� <*�� 

 ;�����K ن�<K� ن �r ا�]ي و�'�ي �. ا��ا;:� ھ]ه أ�ّ�ًDون أ�; 


 ���ر ���زع(�'�.  ��
 ھ
 ھ�� أ��e ��ن> و�'��� �
 ز�دة �
 *�ھ5 ��3 و�<���)-5 ;���#-5 أ��ط�ن
 ا�]#J#� <����; 

   .و�'�ي �. أ�S'e ا�]ي

******************************************************************************  

�>'@� ،��   .ا+ر#�0'� �
 LLL ا��ا;:� ر2'<� )'<�ن، ��ن'�K إ;� زو�0 ��د

���   melisacodina@gmail.com:�ون
اK�L# ا�



  


 أش��'- 5�Meً  و�'�ھ�، ;qر��ع )=�م أم أي )�J�'� أو أر�S'#J أن *�a أو و�'�ك )��J'� ��> إذا  :ا"��1ر �� ��FJة� 

   .ا������ �. )�J�'� �� )�4رب أو/)�4;#&

  

  ا�ب د��

  ا���+8#� ا"��1*ة ا"�H+�ت ���Fل، =�رة :" ��Fءا إ"7 ����3� ر=�"� ١٠

  


KB، ش�BJا�    

���� )S'�J أن K3� ا�]ي ��“ : ن�<& �
 )=�ل >���; 

 دوره أن إ" �U ،b@K'� ا���& ;'�w* �'0!  �3ال وھ� ”ا������؟ �� 

5 *�3ء �
 ن�34ن وو�'�ھ� ا+م )�Kن ��  .ا������ �
 ا"*#�3ار �@6 ا+م �<���ة �
 �0اً  ھ�م ���� �Kن �� ا���5 )=�

��ن ا����Kن أن إ" ا�:�'J'�، ا������J@ �� �F��O�  ً'�ة أ�'�ن�ً  ا+زواج ;hJ و=@a  .وا�#�4'. ا���5 )��دل �
 �0ھ��ً  دوراً  

��ش� ;��K اL)��ل <#:'�Jن " +ن-5 ن�9اً  ا+م �. )�Kن ا�#
 ا��ا;:� ;#@& ��9ن " �� أن-5� 
��J ;'��3  .ا�:�� إط�Jم � 

�� �� ;��['�ة آ�FونMJة ا��� ووال، �0ردان( و�'�ھ� �. ا+م )#��د�-� ا�#
 ا��� � � �Kن أن و��jن  ).� <� ا�]ي ا���'� ا��

�K3#���@�ا أن  S'� .� 5-���ھ� أط <� اIراء "*#:Mع ا��'<��ك �@6 أ�0ي �=�� U'� ا*#�#�ء أش�ر و��  .ا����ض )[''� و

�  ��لa@ ا������ �� ا+زواج �'J'�
 ��3 �0ء ا�:@:   

 ��ي إ�6 ��9 آ�F ر�0 أن ��Kة ��4د..ا����J ا+���� �
  ا�:�'J'� ا������ �3@'� �� ��)�ح K� �5 ا�:��، و�� �� �6#“  •

S4�B أ��.”  

• 5� �K 
   ”.ا�:�� #��و�S ا�]ي ا��@'H �=�ار ��J�� ��م �e'� �� ��)�ح زو0

• 5� H4J 
��و وأن-� ا�:�'J'� ا������ ���9 زو0( ��@#j� ة�'J;ا"ن4]اب �� و ،
 ا��@'�( H�a ��"ت �
 �D��Fً  ا��4<

  ”.ا��Oي ا�#=�ن و��"ت

• S5 إن��
 �:@�K�; ،a ا�:�'J'� ا������ �3@'� �K�3 أ�#=� و�'� a@J# H�4ن��; 
�ي <#3#. ��ن ا��4<�O; ،�Oأن أي أ� 

  .”ا������ �3J@'� وا�#�4'. وا���H�� 5;� ا�j3#@:� ا�['�ة �� ن�ع ھ��ك

�� أنS أ�#=�“ •>���; 
 ��ل ��Jر�
 ش�ر�#S ����� أ��O ;�ا�� وش�J )�-5 �=� �]�& ا��J3���J; ،م #a@J ا+�� �Bو0

  ”.ا������


 ا�3<���ة �@6 ��در K� �5 +نS ا������ �@6 �#x ��ن أنS “ :ذ�� زو0
 �5 ا;� •� �'@3Jا�.”  
  


#* ا"�$0I"ا+*� أن ھ� ا �K#�=���ن وھ5 ا+زواج ;�K�qن أنy'� S  .ا�:�'J'� ا������ �#���ت �@#��ي ���ة ط�ق )  ًMJ� 

5��ا أن K3� ا+زواج أن إ�6 ا+;��ث أش�رت و��  !ا�:�'J'� ا������ �3@'� �
 ا�3<���ة ;#=�J@ �3@'� د�5 �
 ھ���ً  دوراً  

� و;@'�#�، راج( ا������ � � �.(  
� 59J� +ن �'�نا�K( درن �� ھ� ا+�-�ت�� �'@3J; ،#�ة وا"*#�3ار ا�������أط�ل � 


، 0'�0@'�ن
،( أزوا0-� �� وا�#�4'. ا���5 و�0ن �� إذا �'-��� و;'���ن، و#� ��0'@-�ت، )�� � � 
 أ�� وھ�  ).�='=� 

 �� وU'�ھ� ا"�#=�ن و��"ت ا�@'� �� ا��F`#3ة ا�<���ت �
 ����ون �-5 ا���jق، ھ]ا �
 ا+�-�ت Mزم �� ھ5 ��+زواج

    .ا�3<#��رون #['H ����� ا�����ون ھ5 ا+زواج  .ا������ أ���ء )��ث أن )��& " ا�#
 ا+��ر

  


 ا���5 �Kن �'b و�K� ��'�ة، ا+;��ث� .�O� �K3'�ة ط�ق ھ��ك  ا��'�ة؟ وا & وأن ا���'�، �. ا��ا;:� )@& ;-� �Kن أن �@��

=�ي S#�M� `;S� 5 وأن��3��( ��Jً  وا���'� ا+م �@'-�3 3��، ر   ). ٢٠١١ور

  

�+��( �9�  :ا"��"#� ب�"�=��L )�8ن أن +��8 ا"@و,#� ب#� �:

• r#�ة ا+م ا���ر  .�@�ا�� ��ان#-�ء  ��زو0#& �@6 أ��ض ا������، �� ا�: [Fا����3د أ 
K� �K3#( 
  .ا"ر)'�ح �� ھ


  .ا"ر)'�ح ��4د أو ��3م، )`F] أو �#�ب، )=�أ أو *���F، و0�� )`�� أو �@'Mً، )��م أن �@'-� وا�#�ح� H��]ن ا��K( ا+م 

��ھ� ا�B�3ل، )�J4( b9@-� "  .ذ�& ):@H �5 و��K-� ا��ا�� �� ��ر إ�6 ;���0Fن ����� )�4ھ� *�ف ;`ن& وأ�K ا�:�� 

    .أ�Fى ��ة ا������ إ�6 ;���0


 ا�B�3ل �
 ا�w>3و�'�ت ;F 6@� &=(�� hJ] .ا�B�3ل �<wو�'� )��6 •� �K3#( ا+م �� B'��#دون ;�ا�� ا������ �@6 ا� 


 وا�#�K'� ا"ن�[�ل� �2�>� �O� �'>]أو ا� �>U ا����ن.    



��  .;��a@J#( W�4 ������ت �� )��ث •MJ�3 ا�K�'; H4 و�0د ��43د )#��b أ" 

�9 أن ا��eوري ��  .ا������ dF �D�3 ا�#�اK�'; ،ً���#�� .� [F+ا 
 ا"�#��ر �

    .ا��"دة ;�J ا+م ;-� )�3 ا�#
 ا�j3#@�� �@�3ا��

• &�K3 5
 " ��������  .ا�@'@'� ا������ أو��ت أ���ء ا�3<���ة )=��J( ورة�e��; م أن�� 

&S'�'�.  y'� �K3 ��ء ا��� &
 +�S ا�:�� ��e ;`ن <��� أن �@��� SJ��( 5� 

J'�ه �J; اش إ�6 ا��������،S &�[;ن و�K( ا+م �� <'9� hJ�    .ا��L�'� ا�[��ات ;

 ا�:�� ;��ة ;�M3<� )<#3#. أن& ا+H@U �@6  .0<�ك W�M 0<�ه وأ�J0 ا�:�� أ��3 •

 �=H  .ا��Jري �Dرك W�M 0<�ه و) �J4�d= ;�����ض وھ� ا�:�� )�#e� " �5 ا�����3،


 ھ���ً  ���Mً  أ�S �4<� ا�:�� �K( �>�M� �>0ن ���ش�ة ا��"دة� <'�O( ت��MJا� � ا��'�

�J; �(�( �'@3� �3 ا��"دة�w3إن    .ا� �>�M� �>4أ�� �@4<� ا� �'�� 
<��� وھ� ��3 أي � 

� �@6 وذوS ا�:���K( �:;ا��ا �    .ا�=�

• 
�U إ�6 )��ث أو ��5 ھ�  .ا�:@J( Sة ��ن> �@�3 أن�� ;�K�qن و�j�� �='3��e ا���ت ن

 و�5 إ���'� ن=�ط �@6 أ��� ا����3د؟ �@6 ا�-�وء �� ن�ع و)��ض )-�ئ أن ا���D �0ت

 MFل �� �D)& ;];];� ا����3د ��J ���ھ� �4<�ك، 0<�ه و��M<� �@:�� �3@& أ���ء ;]�&

  !�Dرك

• �J0أ ��ف ط�#�� k��@�.  H� 59J� �'ا+ر��0، ا��3ا�  ً�D��Fأ���ء و 
 و�K� ا��3

 أن K3� ا�]ي �� ا�#�4;� ط�b�#K( �� a أن وا+��e  .ا�:�� -�ئ ش`نS �� ذ�& أن �'y ر�'=� ���� )�Kن أن �@6

  !�Bا�KJ( S0 أو��ت أ���ء ط�@& �Bاج �� -�ئ


 ;���ط ش�رك •� 
� �-�م )����Jا� ��:��;.  
 ا���'� ا�<�'� �'W ذ�& أن إ"  .ا����ض )[''� �@6 ا+ب ن�4. ا��#�ة ھ]ه �

��رك أن �!ب K3� ا�]ي S'�!  3�K �3� ��:إ�6 ا����0 ��� ا� ،w�4#وا���3م، ا� W�� ��4د أو وا�@HJ وا�#-��2 وا�@�=( 

��MJا� d;اد�5  .;�����3د وا��ا ��MJل ا�MF #�ة�ا������ .  

• �� �'�jا�.  �J0ن'� �-�#& أ�Oا�=�اءة ا� b=O#ا������ �� وا� �'J'� ةا��3أ �K( a�� ا�#
 ا�=�ان'� �� ��J� 6#ر�& و*.  .ا�:

�'��-� ��ل �
 ا�#��ش أو �!ذى )��J-� ��ل �
 و�D��Fً  ا������، � �������; 

 ��م، ��Kن �K� ي )#��ى+ 


 وا�. �� ش
ء��J�.  �3@� ازدادت &#��J� <��Dأ �Oزو0#& ��3ر*� �. را�� أ� ،�����@� r�
 و)�� b� أ��ى ��

&�K3 6#� �� �;�0L6 ا@� �'OKا� �� �@g*+ا.    

 ط�=� �@6 ا�B�3ل �
 وأنJ� �3#-� )�رب  .�@���3د إر���-� أ���ء را�#-� ���� �@6 )��� أن �
 ا+م *��� ،ا��3رب �� •

�@a أدن6 دون ا�3J@'� و)#5 ا������، أ���ء أ��رھ� �34'. و���K( ���(�� �39ن �
 ش
ء �� )�9'5.  H� �� وا;�y را


 ;��K )��ف ا�:�� ;����� ا+م )��[� �����  .��@���� ;���0 �Kن ����� ا�:�� ������ ا�H*��3 ا��K3نJ'� ط

،�  !�]�& ا���. +ن �@[�


 ا��J3ون �� •�jا+م أن �� )`��  .ا�� �-��� �� �� �� …إ�} )<��
 ��jة، ا���ب، ��ء ا������، 0@<� أ���ء إ�'S )�#�ج 

    .�]�& ا�#'�0-� ��ل �
 ���*�K�; H ا�:�� و�. �@6 أو ا��ا�� �@6 *���ھ�

�� ���ق أ�� �0� ط�� و�0د  .ا���رس �� • .�� ��'OK��; 6إ� S(داد أ" )#`�� أن دورك  .���ھ�B ا�]ي ;����K ا�Bوار ��د 

a@=    .ا+و�6 ا�=@'@� ا+*�;'. �
 �D��Fً  وا�:�� ا+م 

 أ���ء ا+��ر �'-� J=�)# ا�#
 ا�@��9ت �
 ا+م �<���ة �� )K3#� *�ف ا��3ا�'�، *@��'�ت �� ;���J3�� r@>(  .ا�4�3. �� •

�� �@6 وأش�Kھ�   .ا�:�� ا�#'��0ت )@�'� �@6 �3=�ر)-� �@'-� أ�� �5 ا�:�'J'�، ا+��ر �� ذ�& ;`ن ):�g3-� �`ن ا������،K( 


 ا�:�'J'� ا������ ��=�K� �J�( �3'=; ا���-�  .0-�دھ� �D�� ا�-�اء ا*#���ق �-J4ر)-� �@6 وش�=� 
� a'=�( �-�ھ� 
� 

    .ا������ �<#��ري �� أي �. ا�#��ور أو ;��3<���ة ا"*#�Jن� �@6 شMK�� �-J4ت، أي ظ-�ر ��ل و�
  .ا������

  

  .��2@'� �<`�� ا�:�'J'� �������� ن5J  .ا�:�'J'� ;������� ا+�� #a@J ����� و��r ��'� أ�� ا���& ود�5 ا���3ر�� إن

��+�� S@� ��`#
 �BوB� S#0وجا د��J�.  5ً  وا�:�� ا+م ;��. � a'=�( �-�دھ� وإر��ع ھ����� �-�= �-3�� r���� .'30 و

   .ا+*�ة أ��اد

******************************************************************************  

[Fا�3=�ل أ a;�>ا������ �� ا� ،�'J'�   .ا+��K'� ا�3#��ة ا��"�ت ا�:

https://breastfeedingusa.org/content/article/open-letter-partners 



 ا"��ا,5:  
،
0
، أر اي 0'@4'�ن ،��'0
 ;'���ن، أر اف #�،و ، 0
 ��0'-�ت، )
 د;@'� ��. S ا���5  .ا�:�'J'� ا������ أ�� )1994( أ

  ،157-161 ،10 اIد�'�، ا������ ن��  .�@����� ;���<�� ا+م ��ارات ��ل �j#@�� ���در ��


 راج، 2-210 ،17 ا��"دة،  .ا�93@5 ا��4نH إن�رة :واI;�ء ا�:�'J'� ا������ ،)1990( أر �
 وول ال، ;
 �0ردان� ،
� 

- 14،41 اIد�'�، ا������ ن��ة  .أد;'� �ا0.� :ا�:�'J'� ا������ )�4'. �
 ا"��3#0
 ا���5 دور )1998( ;
 اس ;@'�#�،

45   

،�'33��، اS، ال ر0
 ر 
� )2011(، a ا������ ن��ة .ا�:�'J'� �@����� ا��ا�3'� اI;�ء دور :ا�:�'J'� ا������ ��

 121-115 ،27 اIد�'�،

  

  

  .ا"%$#
#� ا"�!��� د�� دور و���ا )0%�ا اOب�ء ھHMء  .١١

  

�� !روز ورھ! زو�� ُرز�ت #�د����[� ،�
�� ا�� وا�	�و��ت ا��ور وا��ت 	و��
س ا�H�ء  .ا��دا
� �� أم !ل وا�� 
�م

�، ا�ر'�#� ���ھ
� ��ر�� �د�
��ر ����ر ا�ط�
 �6
�ر B�ط�X، �طر�

رون وJ!ك إر'�ع أن ا��� أ�ر #�م �!�ن �� ط

�رب��.    

�، ا�ر'�#� ��روع إ���7 !��ت و�د�

�Jل ا�� ا�	ور �ن ����� و'5 .
ث ا�ط� ��
�� ا��ر'5 دور ا�ب �.
ق و�� ا�

���    .”�ر'�ت أ�در، !�ت �و“ :ا�
  

 ا��ر
د �� !روز !ب ”���ر��ل، �دأ #�م �!�ن �� ا�ر'�#� 	�.ب ا�� ا�و	�� �ن ���Bص ا�و.
دة ا�طر
�6 أن ا#6د
ون �ر
دة إ�" ا��!رو����
�6
ف إ�" �.��� �.ن“ .ھJ6��� إذا  .ر��لا� J ت، دور #زز�� �د �!ون ، ا�ر��ل�� و��Bص ا��

��  ”.#�م �!�ن �� ا��ر'5 ا��ر ���ظر ا��	�.�� ا�و	�� �ن و�
**************************************************************************************************  

   :ا���� ا��و�5 #�" ��ر ا����ق ا��6�ل
  breastfeeding_n_4912436.html-http://www.huffingtonpost.com/2014/03/07/project   

    .!روز ھ!ور �ن �]ذن ا��!رو�
� ا���رة �� ا�	ور ��رت

�، ا�ر'�#� :��روعا� و�	ور �ؤ�س ھو !روز ھ!ور�

� ا�ر'�#� و��روع ا�	ورة إ�" إ'��� ا�ط��
 ��5 و�د ا�ط�


� ا�ر'�#� #�" ا�در
ب �	ول �د#م �ر#�ت�
    .٢٠١٥ ���م ا�ط�

��وك، #�" ا�B�	� وا�	�.� ا��!رو��، ا��و�5 ز
�رة 
�!�ك ا����و��ت، �ن ا��ز
د #�" ��.	ول�و
ر #�" أو ا�.  

   



  
 

�، ��ر'�#� دا#��ً  أ��ً  !�ت إذا�
�رف أو ا�ط�  ً�	B�ك أ#رض �'&ً  ا�H�ء، د#م ���و#�ت �� 
��ل 	�.  
  

 ا�ذ
ن ا�ط��ل آ��ء �د#م ٢٠٠٢ ��زا�
�، �Pرو��، ا�J���، ا������ ا��ؤ�ر �� #��� ا�#&ن م ا�H�ء �د#م ا�����
� ا����درة

� ر'�#� 
ر'�ون�
   .ط�

  
�ر و��� طر
�6 #ن ا��ز
د ���ر��  .��ر��ل ) WABA( وا�� ���درة �و�د !�ن ����
زي، �
���T �� ٦٢٠٠ #�م أ!و�ر 


�س“ ا�ر��ل #�ل ���و#� #ن ا���ؤول ������ق ا	ل �'&ً  ا�'���ك،� ���� :ا��!رو�� ا��ر
د #�" �و�م ا
camlink2001@yahoo.com   


� ا��را!ز �� �����ؤو�
ن ا	ل أو�
  pergunnar.englom@vipappor.se   ا����وم �و��ر 
ر� أورو��، �� :ا���
�� �
6

!و راي - إ�ر��� maseko@realnet.co.sz  

6
� ��وب

م ��ر - أ�ر�� bveins@hotmail.com  
�!

� أ�ر�

�� أرورو وا�!�ر
�� ا�&
&رول أر� arturoa36@hotmail.com  

   :ا���� ا��و�5 زر ��ل��ر وا�� ���در .ول ا����و��ت �ن ا��ز
د #�" ��.	ول
http://www.waba.org.my/whatwedo/mensinitiative/index.htm 

  
�د�دة إ���ھ�ت ـ ا�ط����� ا�ر���� د��ة  

  

ر 
��لJ!5 �� ا��راد �ن ا�
�ن أ�J�ء ��ر��ن B&ل ا����ت �د#م �د
دن وا�زام ��د ا����م أ�.�ء �� ��ر'�#� ���ر�

�
�
�ر��� �دة�د إ���ھ�ت و��  .ا�ط�

� ا�ر'�#� د#�ة �ن ا��د
د �!م �6دم أن �
!ون( ��ل ٥-٣ أر�ل �'&ً   .ا�ط� ٧٥ 
6د ا�ذي ا��Bص #ن )أ�ل أو !����6د
ره 
�ب أن  ،7�
��� ،7

� ��ر'�#� ود#�7 و.���
 أطول ��6�0ت �ر.ب  .ا�ط�
    .آ���ً  ا��ط�و�� �ن
  

�)��ر و���ل ط����، +�وك، ��ر��م إ�1 �&د��  APHA)( ا�ر�(�� ��8ا� �'ظ�� �ن ا����ة، �دى إ'��ز ��3زة  .١٢�� 
    .ا����� ا���8 ��
  

��
���
�X ا���Jل #'و إ�" �6د�� �
� ا�ر'�#� ��

� ا�ط�!
 ��Xزة   #�" �.	و��� �0وك، �
ر
�م ا�د!ورةUSBC) ( ا��ر

�ور اي
 ا����� ا�	.� ھ
�X �ن ”ا�.
�ة �دى إ���ز“ !
 �� �رو�
�ورة ھ� �0وك ا�د!ور  .ا�دو�
� ا�	.� �ط�ع �ا��ر

 ��ر'�#� ا�����
� !�رو�
�� �دارس و�د
ر ا�����، ��	.� ”�
���ز“ �در�� �� ا�ط��ل �	.� وا����
� ا�و�
د ���ر��
�
�
�ر �ن ا�B��س �� ا���Xزة �0وك ا�د!ورة �6ت  .ا�ط�� ھ
�X �رضو� ا���وي ا�0��ع B&ل ،٢٠١٣ #�م �و���ر 

� ا����� ا�	.�!

� �و�طن �د
�� �� #6د ا�ذي ا��ر!
 و��وا ا�ذ
ن وا�ز#��ء ا�رؤى أ	.�ب ا���Xزة و!رم ھذا  .ا��ر
طو
ر ���وا ��ن أو /ا�دو�
� ا����� ا�	.� ��
رة� �
��
�X و�
� ��	.� ا����� ا�!
��6 أول �0وك ا�د!ورة و�د  .ا��ر� 

ر!
زھ�� �ظراً  ا���Xزة ��ذه �� ��
ر�� �
��
5 ��2رة ا�Bط
ط #�" ا����
� ا�ر'�#� ود#م و�
    .ا�ط�
****************************************************************************************************  

�ر #دد�
�X ا��0و#
� ا���رة �ن ١٣ �و���ر �
� ا�ر'�#� ��

� .دةا�� ا�و0
�ت �� ا�ط�!
    .ا��ر



  
5 ���6د
ر �و�7 أن �ود  :ا���رر �ن �ذ(رة

ر ��!ل ا�����
ن ���Y ر�
�، ا�ر'�#� �د#م ����
 �.د د#��م B&ل �ن ا�ط�
  !�!م �!راً  !!ا�ر'�#� د#�ة

  
  .ا�ط����� ا�ر���� ���م �ن أ'��ء

  
�راز��ن :٢٠١٣ ���م ا�ط����� �,ر���� ��ا���� ��)�وع ��4,� �� ا�ط����� �,ر���� )LLL ( ا�را�ط� ����ل  .١٣ 

    .�4,� �وزو،

�X ا����ق �ر
ن، أش، ا�د!ور ط�ب�
� ا�ر'�#� ��

�� �� )LLL( ا�را�ط� �ن ا�وط�
� ا�ط��
ذ �ظ
م ����ط�ت و� 

��ل
� ��ر'�#� ا������ �����وع ا0.�
  .٢٠١٣ ���م ا�ط�
  


�و“ �د
�� �� ا���د
� ��رح �� ا����� ا����ط ُ
6�م�”، ،��
� ا��.��ظ �ن ����ر!� 

ر �� ا���.� ا����.� �� ذا7، ا�و�ت و��  .ا�	.� وز
ر �pJ& ا��ذان ا����#د وا��!ر


ر .!و�
� ��ظ��ت  .ا����ط�ت �ن أBرى ���و#� 6�م !��ت ا�B�رجYو �
 �ن .!و�
�� #رض ��	�ت ��� !�ن ا��6�ط��ت�B� ط�ت و��ض��
� ا���
 ا���	� #�"  .2ط��ل� ا�ر�

�	�Bرا�ط� ا���� )LLL( ،��
� ا�� ا��و'و#�ت أھم #ن إ#&�
� و�واد ���و��ت و�ر�� 
م�
 ��
��، وز#ت !��  .ا����ر!ون �� ��
� �واد ا����ت �ن ���و#� �5 و�ور
�، و!�

�
X�#ن د�#��
�� )LLL( ا�را�ط� ��	� زوار �5 ��
��ً  و�.  “��
�
�و !ر
س  أي ”!و�

�� أن� أ�ر
!�ن ��ن ��ظ�� �د�ت و�د �ط�و#� ���و��ت #ن #��رة وھ� ��ك، !�ر 


ن ط����، !��  .!�
رة �و.� ��	.��
� ��و�� ���ورات و��، ال !رو�و“ �ن ����	�در ��
�� .	��� أن ��ق

� ��ر'�#� ا������ ا���وع �د#م )WABA( وا�� �ن #��
    .ا�ط�
�" ن� ط�ب أ
'�ً  ��� و�7 !��� ��ر'�#� ا������ ا���وع �� �����ر!� ھوز
7 ��ن �

�
�

�� )LLL( ا�را�ط� �5 ا�ط���ر �ن ا�B��س 
وم � #ن ��ء !ل : ا�م #�
7 أط�ق �6�ءاً  أ
'�ً  �ظ��� و�د  .أ�Yطس 

�، ا�ر'�#��

� ا���ط�6 ��  ا�ط������" 	��.�ً  ٩:٠٠ ا���#� �دأ ا��د
��، �ن ا���ون وذ�ك ًء،��� ٥:٣٠ ا���#� وا���� 

 ����� �ن !ل ��ر!ت ا����ط ھذا B&ل  .ا�ر'�#� طرق �د�ن .وا�ل وأ���ت ا��ر'��ت ا����ت �ن ���و#� �5
�
�ن �� وا�ط��ل ا����ت �5 و!�ود
� وھوا�
� و�ور    .���و#

  

�� )LLL( ا�را�ط� ��ر!ت !�����0ت �� 
� ��ر'�#� ا������ ا���وع ا.�
��دات 6د
م و�� ا�ط�� �� ا�ط&ب إ�" ا�


� ا�دورة أ!��ن ��ن وا�.�
�، ا��ذ
� �در���
��رات �� ا�در أُ�ري  .٢٠١٣ أ�Yطس �ن ا���دس ا�J&J�ء 
وم ا�ز�&ء ا�
 ً�'
�ز
و�
�ً  �6�ءاً  أ�
 إ�ذار، ���ق دون ،١٣ ا��6�ة #�" Jن ن��
��B� وم
 أھ�
� .ول ا��6�ء !�ن  .٢٠١٣ أ�Yطس، ٧ ا�ر���ء 


�، ا�ر'�#��
��0ت B&ل(LLL)  ا�را�ط� ��� ���ت ا�� وا�#��ل ا�ط�
� ��ر'�#� ا������ ا���وع ا.�
   .ا�ط�
 


راً Bت وأ�
�، ��ر'�#� ا����.� �����رب ا����ر!� �6�ء �� �6دم �!� ا�د#وة ��� و��

�X �ظ�7 ا�ذي ا�ط��
� ا��
 ا���

� ��ر'�#��
و��س ��ن ����� �� ”����� ا0و0“ ��#� �� !�
ر ��5 �.'ور ا����� �د�ت و�د  .ا�ط� �� ��
�   .د
���ر ا�

  
***************************************************************************************************  

���

��  �وزو، �رازXا�را�ط ر �� ��
�  
   :ا��!رو�� ا��ر
د

bozzo@vtr.net   
  
  

    ����ز�� �ور�ن، ��'�ر :٢٠١٤ ���م ا�ط����� �,ر���� ا������ ا+)�وع .١٤
  


� ��ر'�#� ا������ ���2وع ا����
� وا��!رة ���ر #ن ��ن أن )WABA( وا�� 
�ر�
  :٢٠١٤ ���م ا�ط�

� �ر'�#�ا�
  !ا����ة �دى را�T ھدف  :ا�ط�

  




5 ا�.��
�، ود#م ز
�دة أھ�
� ا��!رة ؤ!د��
� ا�ر'�#� ود#م و�

� �ھداف ا���ز�� ا��د - ا�ط���
� ا�� و�� (MDGs)  ا��
   .��دھ�
�دف

� ��ر'�#� ا������ ا���وع �
  :إ�" ا�ط�


� أھداف #ن  ا�و#� ��ر .1��
� ا��
� ا���

� ا�ر'�#� �5 ���لا� و!�
 ا�ط�
��  .ا�	��ر وا�ط��ل ا��و�ود ��ذ
� و#&�


� ا�ر'�#� ����P �� ا��Jرات إ�" إ'��� ا�.�	ل ا�6دم #رض .2�
 ا�ط�
�
  .#�م ��!ل ا�	��ر ا�ط��ل و�ذ


ل �� .�زم �و�ف إB�ذ 'رورة إ�" ا�0��ه �ذب .3�� ،�
��. 5
�� ود#م و

� ا�ر'�#��
��رھ� ا�ط�#�� �
� أھداف ����ح ا�دBل �ح���
� ا�� ،(MDGs) ا��
    .٢٠١٥ #�م ��ل �� وا��ر.��


ن ا�0ط&ع .4� �X� ب��� ا�ذھ�� ا�طور �دى ���ر�� ا����
ن !& �ن ا�

� ��ر'�#� ������� ا�.د
ث�
    .ا�ط�

  
��ء 
م أن و
و�5 ا���ل و��ف �دول طو
ر مطو
رھ� �ن ا�0  ً��
    .ھ�	دور ر�ب �ذا  .�ر

**************************************************************************************************  
�ر�

� ��ر'�#� ا������ ���2وع وا�� ���ق �ور
ن، ��
    .ا�ط�


� ��ر'�#� ا������ ا���وع #ن ا����و��ت �ن ا��ز
د #�" ا�.	ول أ�ل �ن�
 :ا���� �5ا��و �� أ�.ث �'&ً  ا�ط�
www.worldbreastfeedingweek.org  

  
 

  .ا�)�ود�� ا��ر��� ا���,(� ��ر��، آن :ا����دة ا��ر��� ا�9�رات دو�� �� ا�ط�ل �&وق V�'ون  .١٥
  


ر ھ� ا����ن .6وق

ش !� ا�&ز�� ا����
� ا�����
5 أن �� ا�.ق �7 �Bص !ل  .�!را�� ا���س ��

�ة .� ��
  .!ر

���ل أن '�ن !� ا��0�ن .6وق و'�تُ 5
�ظ و�!� ��دا�� ا���. ���
5 �� ����
ش .ر� .6وق '�ن و�ن  .آ�ن ��
��ق B�	� .6وق ھ��ك ا����ن أن �ك 0  .ا�'�ف وھم .و��م ا�!��ر ر.�� .ت 
�6ون ا�ط��ل �ن �ظراً   .���ط��ل 

  .ا�!��ر �ن أ!Jر .��
� إ�" �.��� ط��لا�
  


�ً  ا�6��ون #�" أط�ق  .���ط��ل 
��ق �د
د ���ون #ن ���#&ن �ؤBراً  ا��.دة ا��ر�
� ا���رات دو�� .!و�� ���تXا�م  ��د 
“��
م ��وات �J�ن #�رھ� ط��� ا�م #�" ”وود ���
�ذ ���
67 وا�دھ� ��ل �ن ��ت ." و�و
 ا����5 زلز� و�د   .و	د

��
�� ا�6	� ��ك ��
	��
درا�� ا���رات دو�� ���س أ#'�ء �6�م  .ا��رو#� و��ك ��ذ ا� �Jت ا�.�د

ر ���	و
� ا�0م �
�
    .”ا�ط�ل .6وق .��
� ���ون“ ���ط� �!ل ا�6��ون 
!ون و������ ا�ط��ل ��
5 �!را�� .��

  
�ة .�د�J و��ت #�د���
k ا���و �.ب	 أ�ر ا���'�، ا���م ا��
س ��Xب ا��!وم، را�د �ن �.�د ا�Xس ا�ر
Xا�وزراء ور 

ل ا��
��� وا'�� ا���رات، دو�� و.�!م���ر
5، ا��م �� ����� ا���ودة �ر.�� �� !�ن ا�ذي ا� ھذا �ن ا��دف  .و�

�� !��ت وا�� ا�ط�ل .6وق �
J�ق ا��6�د ��ذ و'�ت �د !��ت أBرى �6وا�
ن ������� ا�.�ل ھو !�� ا�6��ون،�
 ھو ��ودة، ��
�
��ك أ�!�ل �ن �!ل أي أو �ذ
ب أو إھ��ل أي �ن ا�ط�ل .���ل  .�راء7 ا��
 أ���
� .6وق ��5 !���� #�" ا�6��ون 

�� ��� ��ط�ل،
� 76. �� �

�ً  ا�.����  .١٩٩٦ #�م ا���رات دو�� #�
7 و��ت ا�ذي ، ا�ط�ل .6وق �
J�ق �� 	در �� �5 
وي أ�7 ذ�ك، �ن وا�ھم.
ط�
ق أدوات #�"  ،7�
6'� ا�� ا��6و��ت إ�" إ'��� �وا� ��6
�ك ط�ل أي .ق �� �ط�� 
7�
   ..ر

  

�� ������ أي 'د وا�.ر
� ا��ن، ا�ط�ل 
��E ا��.دة ا���رات دو�� �� و'5 ا�ذي ا�6��ون ��ودة�
ر أو ���
� أو �Y 
�
�رض إ����7 �رة B&ل .��
7 و
ر �� و.76 ا�0م، �� و.76 ا�.
�ة، �� ا�ط�ل .ق #�" �ص أ��� !��  .ط�و��� #ن ا�

7

م �� و.76 ���� أو ا�	�دي ا��&ل أي 'د ا�.��
� �� و.76 ا�	.
�، ا�ر#�
� �� و.76 �.ر
�، رأ��
ر !��  .ا��
 
 ا�دا��X وا�ر#�
� ا���H، ا�.
�ة �� قا�. �7 ا�0��#� و'�7 أو د
�7 او أ	�7، #ن ا��ظر �	رف ط�ل، !ل أن إ�" ا�6��ون


ش ط�ل أي 
�ط� ا�6��ون �]ن و�ذ�ك  .وا����� ا���ط�� وا�06رار�

7 !��ت أ
�ً  ا���رات دو�� �� ���.    
  




رون ا#�ر ا��
J�ق، #ن ا�#&م و��Xل #ن ا�.!و�� إ#&ن �ورJ! رض ا�.!و�� أن� إ0  .ا���ب #��� #�" ا�6
ود �ن �وع 
 #�" ا��د
د ا�6��ون و
�ص  .و�7 أ�'ل #�" ا��راد .6وق �'��ن وا�زا��� ا�.!و�� اھ��م و'
E �ن �!ن ��سا�� أن
 ھذا #�" و���ء  .وا�د
7 ��ل  �ن ا�ر#�
� �� .6و�7 '�ن وأن ا�0م �� .76 
'�ن وأن و0د7 �ور ط�ل !ل 
��ل أن

5
�ر
و�ب ا� �

� ا�0	�د
� ا�.6وق ��م 
و�ر !��  .�ذ
ب أو أھ��ل أو ا�	�دي ا��&ل أي �ن ا�ط��ل .��#�� وا�0
�
��6J5 وا�

���ت #&�� �7 �� و��.0�� �

�ة ا����.� ��

م وا���!ن ا�ط��م �Jل !ر��    .ا�	.
� وا�ر#�
� وا�

  
��ر ��!��.� ا�و	
�ت #�" و�5 ا�و�ط ا��رق �� دو�� أول ا��.دة ا��ر�
� ا���رات دو�� �د ا����� ا�.رش ا�

�رض وأ0 ا��&ل أو #�ل أي 'د ا�.��
� �� ا�.ق �2ط��ل �]ن ��6��ون، وو�6�ً   .ا�0ر�ت ��!�ت #�ر �2ط��ل
�م 
 أي #�
 ا���ود 
�� و�� .ا����#دة #�" ا�.	ول �� ا�واXل 
!و�وا أن �� ا�.ق ��م أن !��  .وا�ذھ�� ا��د�� ��وھم إ�" 
�j #�ل
�
درا�� ا����س ��ود '��ت  .�� �و#�ً  �و
� ا���ض ھ�ا#�ر ا��
� وا��ؤون ��	.�، ا�6و�� ا�#�� �� ا�ط��ل .6وق ا�0


�ر و�
�ت ���� وأ���“ ا�ر'�#�،B”.  رة���ذ
� ا�و�
�� ھو ا�م .�
ب أن وو'
.7 ا�!ر
م ا�6رآن �� ورد �� إ�" إ� 
    .ا�ط��ل

  

�X أن ا��.�
�، ا�	.ف إ.دى �� 	در 6ر
ر #�" ���ءً �
ن �� ا��J��� ا��ذاء �� .ق �7 ��ط�ل أن �ر.ت ا� �ن ا�و�" ا���

،7�

� ا�ر'�#� #�" 
.	ل أن �� أي .�
 ا�م !��ت .�ل �� �ر'5 و�
ر 'رورة #�" أ
'�ً  ا�6��ون و
�ص  .ا�ط�
��ت و�د  .	.
� ����ب ا�ر'�ع #ن #��زة ردود ا�دھ��� أJ�ر و��  .�#�ا�0� ا�وا	ل و��Xل #�ر ا0.����ت ار
�دة 
.�ر�ون ا�ذي أو�Xك �ن 	درت ا�� ا����
� ا���ل� ،�
��. 5
�� ���ر�� �� ا�0�رار #�" ا����ت و���#دة و


� ا�ر'�#��

�، ا�ر'�#� ��و'وع 
��ق �
�� ا��طورة ا�دول أ!Jر �ن �د ا��ر�
� ا���رات إن  .ا�ط��
 وا�� ا�ط�
رف���ر �" ���درة �رض إ�" و��" ا�ر'�#� ���ل �� 
ن������     .��ط�ل ا�	د
ق ا���

  

ر ھ��كJ!ا��و'و#�ت �ن ا� �
دور ا� ��م و�وف ا�و'
E إ�" �.��� وھ� ا��دل .و� ��" �را��� ���	. ��
�# 


�، �ظري و��� �ن أ�7 إ0  .�!و��	B�
رون إ��م ا��

ر ھذا .ا�	.
E ا�طر
ق #�" ��ر ا�� ا��د
دة تا��6�0 و� إ�" 

� �واء ا��ظر وو���ت اHراء ���
5 #�م #�" أ��م���
6�ون ��م ذا7، ا�و�ت ��  .ا����
� أو ا�
 'رورة �� 	��دون 

�و
ش أو �و'" أي .دوث �� ا���ب دون ا��Jل ا��ذاء و�
ر أ��� إ0 ا���ظ�6، ھذا �� ��Xد أ�ر ا��ر'��ت !��ت  .
�ت&  ً�
�

دة �!رة ا#��رھم و��.�م ����ر'��ت ا�0���� إ#�دة �!رة أن وا�وا�5  .در��.    

***************************************************************************************************  

س �ر��، آنXذي ا�ر
�� إدارة ���س #'و �
�،ا�ط ��Bد��ت ا��ر�� ا��دا
�، �ر!ز ،)AMB( �� أم أ
7 ����و#� ا�

��رات �ر���T إدارة �� و#'و ا�دو�
�،  LLLIا�را�ط� ا����م �� ا�دو�
� ا�ط��ل ��ذاء ا����
� #�ل ��!� ا�ز�&ء، ا�

� ا��.ور
� وا��6ط� ا��ر��،�

� ��ر'�#� ا������ ا�.��ف( �وا�� ا����
 ا����� ا����ت د#م #�ل ����و#� وا����ق ،)ا�ط�

   ا���ود
� ا��ر�
� ا����!� ة�د �وا��،
  annebatterjee@gmail.com :ا��!رو�� ا��ر
د

  
  

  ا�ط����� ا�ر���� �7ج :�&�� �ن أ(Cر أ�ط�ت اط��ل أ>وة �ر���� ا����,&� ا�درا)�ت �ن ا��&�ر�ر .١٦
  


ل ا	�.ت��.
رة ا�Bر #ن ا�Jا�ر'�#� أ �
�
ل ا�ط��ل 	.� #�" ا�ط�. ا�ر'�#� �واXد ض�� أن ." ا����و
ن 

� ا���� !��ت ا������� أن أو .6��، �ن أ!Jر أُ#ط
تY�ا�ط ��
�#.      

  

م إ�" ا�!�ب ذھب و�د
6 ا�ذ
ن ا�ط��ل �
ن ا��6�ر�� و#�د  .٢٠٠٦ و#�م ١٩٧٨ #�م �
ن ا��و�ود
ن ا�ط��ل ��و!
�ت 


ب #�" ا#�دوا ا�ذ
ن ا�ط��ل أ�7 و�دوا ، �ا�	��# ا�.�
ب #�" �ذوا ا�ذ
ن وا�ط��ل ا�ط�
�� ا�.�
ب #�" ا#�دوا�. 
�م���م ���� وأن أ�'ل 	.
� .��� �� أ�X�!د �� ��ء !�� أ#�" ذ
 إ�" أ
'�ً  �ظروا و�!��م  .ا�����6 ا�درا��ت �ن ا��د

�ق �م أ�ر �� ا�ط��ل ��ض ��

�ا�	. ا�.��� #�" أJر �د ذ�ك أن 
�دوا ��م ا�ط�
��، ا�م .�
ب ا�ط��ل !ل � �
6���.  

س ����رة، 
JPر ا�ط�ل أن 
�Jت ذ�ك أن ا�!�ب 
6ول و!��� ،�
 ا�ر'�#� وأن ا���
د ا��دى #�" 
ؤJر �� ذ�ك وأن ����ذ

�
�
�� #&�� 0 ا�ط��.  
  



��!�
�� ھذه �5 ا�!�رى ا��
��u أن ��ل ا��ر �ك .
�ة �� 
دور �� !ل أھ��ت ا�درا�� أن ھ� ا�� �����
ر �،ا�را�� �ن أطY 
����ت �Jل أBرى ��وا�ل اھ��م أي ��
ر
ن����ت اHذان، ا��راغ ا�	در، وا�
.	ل ا�� ا�.�
ب و!�
� وا����ل وا�� 

��
6د ا�	��#� ا�.�
ب �ن وذ�ك ا��وا�ل، �ك �
ن �و
� ��د
� #وا�ل ھ��ك  .ا�ط�ل #��

رھ� ا�.
و
� ا��'�دات Yن و� 

ر
� و	ول دون .ول وا�� ا�م .�
ب �� ا��و�ودة ا����#
� ا��وا�ل��زه وإ�" ا�ط�ل أ���ء إ�" ا�6وار
ر �ن ا��!� 
�����م ا.��ل ��دل 
ر�5 ا�	��#� ا�.�
ب #�" ا#��دھم �]ن �و#دھم ��ل 
و�دون ا�ذ
ن ���وا�
د ������� أ��  .ا� ا	��


راً  �ؤ�م أ�ر وھو ا����ء، �Bر ��PراضJ!ب �� و.�	

ر !��  .#دھم�و ��ل ا��وا�
د � ا#0��د ز
�دة أن إ�" ا��.�ث 

ر'�ن 0 ا�&� ا����ت �]ن ذ�ك، إ�" إ'���  .ا�����j ا��وت ��&ز�� ا�	��� �B�طر �ن 
ز
د ا�	��#� ا�.�
ب #�" 

�ن����ن زداد أط

ن، ا�Jدي، ��رط�ن ا�	��� �B�طر �د'
��ع ����!ري، وا�	��� وا��� ��وا�	� ا�دم، '�ط وار
�ت!���� �
�ك !ل  .ا���6 TX���ت ا��Yرض و�م أ�
 ��
ر ا��.ث �Bا��.ث أوراق �� ��ء �� !ل  .ا� TX� #�" ا��د ��
دة ا��
�م، ا�ط��ل����ت وا�ط�ل ا�م 	.� #�" ����ر ��!ل ؤJر ا�� ا�	.
� ا����ت �ك !ل و!Pن أ�Yت أ
�����ً  و�.    

�!�� �.ل �د
دة �.�و�� ا��ر داBل ا�درا�� و�د  .�.���
 أ!Jر �و'و#�ت أ
'�ً  ھ��ك� ��
 �����ل ��ر��X '���ج �� .�د
 ا��,�ب ر�� وا!>ر ا�8'���، ا��,�ب أ�دھ�� ور�� آ>ر (و(ب �� و�(ن �����ً، ���C,� ���ة ا�ط�ل '�س ��ش إذا :ھو

 ا��ؤال ھذا �و�
7  ”ا�ذھ�� ا���
�ر“ طر
�6 �]ن آBر، !و!ب إ�" ا�و	ول ��ذر �ظراً   ا�'����3؟ ا�'���� ھ� ��� ا�ط����

ن ھ�
��6 ���ر!
ن 

� �طرXوا�    .ا���TX �� وا��.ث #
  

��!�
� ���ر�� �.ث أي إ�راء 
��ر'ون ا��ر ��ظم أن ھ� ا���

�ذى ا�� ا�! ���م ����
ر �ن أ�7 إ�" إ'���  .أطY 
��&Bن أن ا�
 w#◌َص ُن�B�
� �طر
�6 أXوا� .ل ا���.Jون .�ول و�د  .'رر .دوث #�" د�
ل ھ��ك !�ن إن أ�.�ث �ي #


�ر B&ل �ن ا���!�� ھذهBورة ا��ر ا	� �
Xوا�# �6�
�، ��ر'�#� ا�د#م ��
 ب �.دودة �د ا�درا��ت �ك أن إ0 ا�ط�

رو ا��ر �ن ا��د
د - ”ا���رض“Bأ  ً�
Xوا�
�، ا�ر'�#� ��رس ا�� ا��ر  �ن �!��وا #�
 أ
'�ً  ا��ر �ن �د
دوا� ا�ط�

 �.�و�� أ!�ر �]ن ا�.د
�ت، ھذه �ن ا�رYم #�" و�!ن  .ا�	��#� ا�.�
ب �ن إ'��� د#م #�" .	ل ا�� ا��ر �ن !��وا

�، ا�ر'�#� أ�J�ء ��د#م�
&��ت و�دوا �رو�
ت، درا�� ا�ط�Bع وھ� ��.وظ� ا���ذوا ا�ذي ا�ط��ل ذ!�ء ��دل ار "�# 

    .ا�ط�
�� ا�.�
ب
  

�د ا�� ا�درا��ت ��� أن إ0 ا�و�ت، �رور ��د وا���TX ا�ط��ل �ذ
� .ول ا����و��ت ا���.Jون 
��5 ا��&.ظ�، #�" 
��!���E 0 ا�� ا��ر و�
ن ا�����، �� و
��E ا�ر'�ع 
6رر �ن ���� ا�� ا��ر �
ن ا������ ا��روق �� !ون ھ�� ا��.  


�، ا��.دة ا�و0
�ت ��!

م و���� ا�دBل 
ر�ط ا��ر��
� ���ر'�#� !�
ر .د إ�" ا��
ب #�" !�ن ا���ب و��ذا  .ا�ط��! 
���7 ا�� ا��ر �� 
�.ث أن ا�ور�� ھذه
م، ا�دBل، .
ث �ن �� أن و0.ظ  .ا�	.
� ا�Yذ
� إ�" ا�و	ول #�" وا�6درة وا�

j��ف ا�ذي ا�و.
د ا�Bن ا

� #�ا�ر'� #�" ا#�دوا ھل !�ن ا���رب، ��
�ك #�" !�ن ا�'روري و�ن  .0 أم ا�ط� 
�وا أن ا���رب �ن ا����و#�.

!ن �م ذ�ك أن إ0 ��م ا�B�ص !و!��م   ً     .���ط�5 ��!��

  
 ا��J�ل، ��
ل ���"  .ھ���  ا�Bوة �ن ا����و#� �ك �ن �رد !ل .
�ة أن ھ� ا�!�ب طر.�� ا�� ا�0را'�ت !��ت و�د ھذا

&��ت أي أن ا��.ث ھذا �� ا�!�ب 
��ولBن ا
 ا�ط�ل ھو 	.� ا�!Jر ا�ط�ل أن ؤ!د �وف ا�Bوة �ن ا����و#� أ�راد �

� ���ر'�#� .ظ� ا�ذي�
 ا�.�
ب ��و�وا ��ن ا�وان ��ل و�دوا ا�ذ
ن �B2وة ������� ا�وا�5 �� أ�7 إ0  .	�ره �� ا�ط�

 ا����
� �ر!ز �ن ا�م .�
ب أھ�
� #�" أط��ت �د ا�م !��ت �� ذاإ ا�ط�
��، ا�.�
ب #�" ا#�دوا �د 
!و�وا ر��� ا�	��#�
  .ا�	��#� ا�.�
ب ��و�وا و��ن ا�.�ل �رة ا!��ل ��د و�دوا ��ن اBHر
ن ا�Bوة �ن أ!Jر ا�و0دة، .د
�J ���وا�
د ا��ر!زة


ب �Jل أBرى، أ�ور ھ��ك7، �
ن ا�ط�ل ر
 ا�Bوة، �
ن ا���ر �� وا���رق أBو�
راتوا� � �!�ن #�" ." طرأت ا�

م ا�وا�د
ن، #�ل��
� وا�.��� وا�#���� #�" ا�م ؤJر !ذ�ك ا�0��

ب أو ا�	��#� ���.�
ب إ�� و�
دھ� �]ر'�ع ��.��� 

��
�� �ن ا�ط�
طرق �م ا��وا�ل �ك ��
J.  5د ����، !ذ�ك 
�!ن و0 ا�درا��، ھذه ����Yا�.�ل ھو !�� إ ������� ��&B&ت� 
�� ا��ر �
ن ا��و�ودة�Bا��  ��ر'ت ا� ���ف أ�ر ھ��ك  .ا�ذ!ر ا�����6 ا�درا��ت �B� 5ل ذ�ك و�د #�د�� و�� ا��ر ا�ط

�ذ
7 طر
�6 #�" أJر ا�ذي.  
  

ؤJر ا�� ھ� ا�ظروف أن ا�ر'�� إذا و�!ن "�# �

�، ا�ر'�#� #���
��، ا�ر'�#� #��
� و�
�ت ا�ط���� ��ض ا�B 

ل #�" و�در7 �د
7 ا�ذ!�ء ��دل �ن ر�5 وا�� ا���رط�، ������� �ؤBراً  ا�ط�ل إ	��� ��لا. ����	. ��  .ا�درا�� ا�

7 ا�ذي��
�ل أ�رة“ �� ا�ط�ل 
و�د أن ھ� ا��.ر
� ا�و	�� !��ت إذا  ا�	.
�؟ ا��
��� إ�" ������� ذ�ك .
�� ا�م ا#��د 
� 

� ا�ر'�#� #�"�

5 ھو ا�.��� ھذه �� ا����� ھد��� 
!ون أن �
�ب ،”ا�ط���
�ر  B �#�'ا�ر �
�
 أي  .ا��ر �دى ا�ط�



 ا���وى ر�
�� .'��� ��را!ز و�ط��ب ا��و��، أ
�م #ن �د�و#� إ��زة #�" ا�م .	ول ��
ل �� ���'ل أن 
�ب أ���
�'�و��� ا�� ا�طر
�6 #ن ا��ظر �	رف ا��ر، ���
5 ا��ور �6ف ور�5
 �� �
�مأ� �ذX��.    

  
  :�,� �� ا�>����� ا�ور�V �� ا�درا)� �ؤ��و و�ذ(ر ھذا

� ا�ر'�#� ��دل �ز
�دة ا���ذو�� ا���ود إن�
 ا�0	�د
� ا��وا�ل إ�" ا#��ر دون ا��راد ��و!
�ت #�" �6ط ر!ز ا�ط�

�
#���� ا�� وا�0�
رھ� ا����ت وا�Yا���و��ت �ن و ��ر �� ا���ر ا�� ا�و0دة أ�
.�و�ون ا�� ا�م  ��  .���#د

� ا��
���ت إ�" ا��ظر إ�" �.��� ��م ذ�ك #ن #و'�ً #���� �ن ا�� ا�0�P� ���ر�� #�" ا��رأة �درة #�" ؤJر أن 


�، ا�ر'�#��

رة ا�و	
�ت وأن #�د�� B	و	�ً  ا�ط�Bط��ب ا��ر ٦ �.و #�" ا�م .	ل �Pن � ا���T أن وا�وا�5  .أ

� ا�ر'�#� ��د0ت ز
�دة� ��و�
� ا�!Jر�

ن ز
�دة #�" ا���ل ھو ا��.دة، ا�و0
�ت �� ا�ط��. إ��زات �
���ت و


� و�زا
� ا���ل ���#�ت �رو�� أ!Jر �وا#
د وإ
��د ا�وا�د
ن،.	 " ذات .'��� و�را!ز ا��.دود، ا�دBل �ذوي ������� .
�ل !� �
د ��وى�
 �
ً  وا�ط�ل ا�م �ن �!ل ا���ل و���ودة ا���زل �ن ا�06�ل #�� ���.    

  
6��ت ا����ء �ن ���و#� ا.�ت و�دJذر#�ت ا��
� ا�ر'�#� �Pن ��

�راً  �
�ت ا�ط�B �ا����ب .6وق �ن .ق ھ� وإ��.  

� ا�ر'�#� !��ت �]ذا�
��ل ا�ط� ��X�أ�� �� ���. �
�م ا�ذ!�ء ��د0ت ز
�دة �� و��ھم أ�'ل 	.
 #ن �و�ف أن ���
�� �د

 #�" ا��ر ��#د ا�� وا��را�T ا��
���ت �.�ر�� #�" ��ود�� �ر!ز وأن ا�ط�ل 
ر'��� أن 
�ب ا�� ا�!�
� .ول ا��زاع

ن�.�م 	.� X�أ��.     

****************************************************************************************************  
و��، ا�
�ون� ،��

� ط�	�	Bوا����، ا��و�� طب �� ا �J.�� �� ا�ر'�#� ���ل ،�
�
 �� �رو�
�ور و���#دة ا�ط�

� ا�ر'�#� �طب ا�!�د
�� ا����س �� #'و وھ�  .!�رو�
�� �ورث ������ ا�طب !�
� �� وا�و�
د ا����ء أ�راض�
  .ا�ط�

�!�!م �����و
ر #�" �:  astuebe@    

  
&�
�وارز، � ��
  .ا����ب و#�وم وا�و�
د، وا����ء ا�و��X، و#�وم ا�طب، أ���م �
ز�ورج، ����� �� و��.�J ط�

http://bfmed.wordpress.com/2014/03/01/reports-on-breastfeeding-sibling-study-are-vastly-overstated/ 
  

  ا�ط����� ا�ر���� �8�در
  
 ���] أ��ر، أ�ش و��زا �وك، .ال ��را'دا :ا�و+دة ��د او�1 ا��C�'� ا)���� �� وا��4'��ت ،ا"�	/ �ت،ا��,� ا!م .١٧ 

    .ا�درا)� (�)ل ��ر�ق دو'�ث أم و)وزان (و��'�ن،
   :�,>ص

�
��B: م أ�ر إنHا�.��� ا ����
ر .د �"إ �ر�ط� وھ� ا�و0دة ��د ا�و�" ا��را.ل �� .دث ا�� ا�����X ا��ور �ن و�! 
����ت وا��6ق، !��!X�ب، أBرى ���!&ت �	�.�� !ون �د أ��� !�� ا�ر'�#� #ن ا���!ر ���و�ف
�ر و�م  .ا�Jدي وا� 

�
���ت أو ا�.��� اHم �و'وع �ط�رح ا��6�ل ھذا �]ن �ذا  .درا�� �ن ��ق �
�� ا�
�� ا�.���، آHم �� وا�'رار و
�
��6�ف )ا�و�" ���رة أ���ت( أو .د
J�تا� ��2��ت ������� ا���!
�6 �
ن ا��&�� #ن و
�� أو ا�.��� وآHم ا�و0دة طر��.  

  
  :وا�طر�&� ا��و�و��ت


د م��
��ورن، �د
�� �� �!ر
� أم ٣٦٠ �.و � �
را��P� �� رة��ن �ت Jم ،٢٠١١ - ٢٠٠٩ �ن ا���� �ت ا�و0دة ��د �

���ً  ا����ت أ!��ت  .�رات�
� ا�ر'�#� ��ر��� #ن ا��
�� ا�ط�&!� ر��ن و�د   .ا�ز
�رة �رات �ن �رة !ل �� و�

ن ا�� اHHم أ��!ن���
 ���ن 
�ر'ن �!� ا��0��� أ#واد ��Bد��ت ��
� ا����
B 5& اHHم �5 �ر����Jدرا�� ا���.    

  
  :ا�'��3[

�" �ن 
Bر�ن أن و��ل ا�و0دة، ��د�  .ا�.��� HHم �ر'ن ا����ت #دد إ����� �ن )٢٥٠/٣١٧( ٪٧٩ ا���زل، إ�" ا���

� ا����
5 وB&ل���Jت �ن )١٩٨/٣٣٦( ٪٥٨ ��درا�� ا����ر'ن )٧٣/٢٣٢( ٪٢٣و ا�.���، ��ف �ر'ن ا�� 

����ت
� ا����
5 وB&ل  .�����Jرت )٢٧/٣٤٠( ٪٨ ا���ن ا�

ن ز�ن �� !ن )٦٨/٣٤٠( ٪٢٠و ا�.���، �ف .��� �د���
 

� �� �وا�
دھن 
ر'�ن !ن ا����ت �ن ٪٩٤ .ا�.��� اHم �ن���6 �
ن 	�� أي ھ���ك !ن و�م ، ا�درا�� �
 واHم ا�و0دة طر

�� أو ا�.�����.    
  



   :ا�>����
�ر �� وY����ً  ا�را�
� �� ا�.د
J�ت ��2��ت ������� ا�����X ا���!&ت �ن ا�.��� اHم� إ�" .��� وھ��ك  .أ���
5 ��دة 

��دي ا������ ا�طرق ���ر�� ا�درا��ت  �ن ��ز
دا� ��Jت و������ .دو&!�رة �� ا�ر'�#� ��   .ا��و�ود و0دة ��ق ا�� ا�
  

****************************************************************************************************  
     .!��ل درا�� ��ر
ق ٣ ،٢ دو��ث ام �وزان ١ و�
��ن،! �
�7 ١ أ�
ر، اش �
زا ١ �وك، .ال �
ر�دا

http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/bfm.2013.0106,BREASTFEEDING MEDICINE, Volume 9, 
Number 0, 2014 

10.1089   �
�رت، أن �
ري /bfm.2013.0106 DOI: Inc.  

 
  

  ����ز�� '[،�4 �� :٣/٢٠١٣ ���ر�] )WABA( وا�� را�ط �دد .٢٠
  

�ون !�ن
�
ن 'رب ا�ذي ا��
�
�
�، ا��وا	ف أ�د �ن ،٢٠١٣ �و���ر ٨ �� ا��
��ل د��ره ا�د �6د ا�ط�
 ا��زر �ن #دد �
ً  �د�رة ”�!�و��ن“ ا���.�
� ا��د
�� ورا7X �ن و�Bف ا�و�ط"، ������، ا��
�ه وا��د�ت ا�!�ر��ء، ا�6ط�ت  .
 وأ	�.ت    ا��ظ
��وب أن ا�و0دة .د
�J أم �ي 
�!ن !
ف ����
�، ودة�.د ا��ذاء ا�دادات �وا�� ا�B�ص ا�را�ط ھذا 
��#د  ا�ز��؟ ھذه �5 

�ذه ا����
� ا�Bطوط �ن وا�H�ل ا��وا�ب !ل طرح ��� �Jا�!�ر.    
  

���
ً  ٢٠١٣ #�م !�ن � ���# 0 "��

�ا� ا�ر'�#� .ر!� �� .ول �6ط� 
�Jل !�ن أ�7 إ0 ���.د
�ت، �.�&ً  ُ�
 �6د  .ط�

ل ���0ً  أ	�.ت��.
ف، ��

� ا�ر'�#� وأ	�.ت ا�
و��
�ر ��ذ �دأ ا�ذي أ��5، ا����م أ#��ل �دول #�" ا�ط�� أ!و�ر 

� ا�ر'�#� .ر!� ���ل �� أ��ل �و.دة ا�6ر
ر ط��ب  .٢٠١٣�
�6د أن �ن و.ذر�� ا�ط� ����� ���Bزم  .ز� وا�� 

� #����ر'� 
��ق �� !ل #�" ���.��ظ�
�Bر وا�� �]ن �ذا   .ا����� ا��
�ل �5 �
�� 0 ا�ط�
ن ا����ب �د#م 
	�	B0ن ا� 
�فB� ن ا��دن� �!

�، أ�ر�

� ا�.ر!� ��ش �!� ا���ت ا�� ا�!�ر
�� ودول ا�&�
 #ن ا��دد ھذا �� ا�.ث   .ا���
�6
�� �ن 
�!ن ا�� ا�طر�&B ب����و أن )#���ً  ٣٥ �ن أ�ل( ����

� ا�ر'�#� و
د#�وا و
.�وا ا،�
�م �
�� ا�ط��
�.    

****************************************************************************************************  
�� ،T�
�  .١ ا��!رو�� وا�� را�ط ا��.رر، 

http://www.waba.org.my/resources/wabalink/pdf/ewaba_link_1402.pdf 
****************************************************  

  
  .ا���ل أ��(ن �� ا�ط����� �,ر���� ا��وظ��ن ���ر)� ا)����ب  .١٩

  
��ر
�، Bد��ت( ”أ!�س“ �ن ا��.دة ا����!� ط��ت
م، ا�0!.�� ا�Bدام )وا��	��.� وا�طو
ر ا��&��ت ���ل �� �Bر� 

ن ����#دة �	
ر د�
ل�
�X ������ح ا�#��ل وأ	.�ب ا��وظ�
� ��ر'�#� �!�ن ��
 ��ظم و��  .ا���ل أ��!ن �� ا�ط�

�ل ا�.
�ن،�

ل #�" ا�ط�ب ذ�ك �� �
�ط #���  .�ذ�ك ��6
�م ا�و�ت ��ض ا�م ��E �5 و.�ظ7 ا�.�
ب 
�'ل
�م �5 ا��ر ا���ل أ	.�ب 
���ش أن ���ن 
ر'�ن ��ز�ن ا�&� �وظ���
ل 7��# 
�!ن #�� أط��� �
 ا�ر'�#� #��

�م 
و�ب ا�� ا��ط���ت ا���ل �ر��ب ا�و�7 
.دد  .ا���ل �و�5 إ�" وا��ودة
�� ا�6
�م #�� ��
��ھم !�� ���6��ون، ��ز�� وأ� 
�و��� �د ا�� ا���ل أ�ور إدارة ��
�� دون .ول ا�.���
� �ن �وع � �� ا�م ����#دة ھ��� أ��� إ0 #���م، أر��ب �5 ����

ً  وا�ط�ل ا�م �ن !ل #�" �����Xدة �ود أ��� إ�" إ'��� ا��و�� إ��زة ��د ا���ل إ�" ا��ودة ���.   

ل 
�!ن�.  /http://www.acas.org.uk/media/pdf/j/k:ا���� ا��و�5 �ن ا�ر��دي ا�د�
ل 

��ب .ول أ!�س د�
ل
� ا�ر'�#� ا��

ر( ا���ل أ��!ن �� ا�ط���
 ٢٠١٤(   

Acas_guide_on_accommodating_breastfeeding_in_the_workplace_(JANUARY2014).pdf 

  
  ھ�)��ري  :'���ل �� ا��رأة ��8 �ن (�ب  .٢٠


و�د 0 ا�� ا���!ن ��  �� و'��� �ن .�ن أن ر
د إ�رأة �ي أ���� �	در !ون أط��ء �

ن ا�����
ن 	.� أ�ل و�ن ا�	.�،J.�ق ���و��ت #ن ا���� �6ط، ا����ء #�" ��ؤJرةا �����!&ت 

�ف ��!ل ا����ء #�" ؤJر ا�� أوB� 7�# "�# ا�ر��ل.    



  
  

http://store.hesperian.org/HB/prod/POD086.html?utm_source=Three+Nepali+women%27s+health+title
s+released%21&utm_campaign=Three+Nepali+women%27s+health+titles+released%21&utm_medium
=email 

  
  


�ط� �,&��7ت �و�X (��ب 5

م 
��E وھو ا�.�ل، و��د وأ�J�ء ��ل ا����
� با��وا� ����	 
���B� ا�دوات �ن ��
�� ���!
� وا��واد ا��
�ل  .ا�در�
ط� ���� و�!و�� �م، �رح #�" �� 

�و��،�م و�د � �� #�" وا��در�
ن ا����B� ،5د�� ا�6��&ت �ر!ز �ن ����ر!� وطو
رھ� و'�
���
� ا�6��&ت، �	�	B5 �ن ا�طب وأ
    .ا����م أ�.�ء ��

 
http://store.hesperian.org/HB/prod/POD096.html?utm_source=Three+Nepali+wom
en%27s+health+titles+released%21&utm_campaign=Three+Nepali+women%27s
+health+titles+released%21&utm_medium=email 

  
  

   )� دي )� أي /اط��ل �^ذاء ا�دو��� ا��4(� ����ز�� :٢٠١٤ ��م ���&وا'�ن ا+��زام �دم  .٢١
   


رھ� ���6وا�
ن ا�0زام #دم ��ء
�
��  ٢٠١٤ #�م و وا����و#� أ�راد �ن ا�طو#� ا����#� ا���د �ن أ#وام J&ث �
�
��وب �م ا�ذي ا��واد Yر��� ��د  .ا�6�رات !��� �ن ) IBFAN ( ا�ط��ل Yذاء �.ر!� ا�دو� 5� ���
��. �و�
�ا�6� 

ر!�، وا��د
�ت���ل دو�� 81 �ن �دا��B 803 ر	د�� ا�� �م �]��� ا�6ر
ر ھذا �'B��� �ظراً  �]�7 و��2ف،  .�ر!� 27 
 و�ن أ	د���X� �ن و��Pل .ا�(�!رو�� ا�6�ر
ر وز
5 طر
ق #ن ���
5 ا�6ر
ر �ن �زء !ل و��'5 .ط��#7 �ن ��!ن

� �� ر�Yت وإذا  .���
��تا �رو
T ا�6ر
ر ���ر ا�6
�م 
د#����� دوام #�" وا�.��ظ #��م ا��	�ح أو ا��ر!�ت ھذه 

�م،  .ا�6ر
ر ��ذا ا�رو
T ���ر��ء �را��

	رة ���B و'5 #�" ���ل �]��� 	�.�، 273 ���ت ا�6ر
ر ھذا 	�.�ت أن و.
ثB� 7�� رض�� �
 و�Bطط .�7 ا�د#�

ن�	ر ا�6ر
ر ھذا �دBل ا��&B ع��
�ا��� ا�� �
	رة ��k ووز
5 ٢٠١٤ ا���م �� ا�����
� ا�	.B� 7�� "�# 


ن �
ن �ن !�ت .�ل �� ).IBFAN(  ا�ط��ل Yذاء �.ر!� ا�دو�
� وا����و#� ا�دا#�
ن
ن ھ�X��E �� ورYب ا�	 237 
�.�   icode.org-code@ibfan  #�" ا�ر��� ا��!رو�� �ر
د�� #�وان طر
ق #ن إ�
�� ا!ب ا�6ر
ر، �ن 	

 �و�5 #�" ٢٠١٤ ����م LCDC  ا��!رو�� ا�.د
ث ��رة ا�رأ ا�6وا�
ن !�ر ) BTR( #ن ا����و��ت �ن ��ز
د
icdc.org/files/Jan2014.pdf-http://www.ibfan   

  

  )LLL( ا�دو��� ا�را�ط� رؤو)�ء : ٢٠١٤ ��را�ر ا�ط����� �,ر���� ا��و�� ا��و�وع  .٢٢

   أ���ً  �,�رأة ��د

6د�

� ا�ر'�#� B&ل �ن ا��و�� أن )LLL( ا�را�ط� رؤو��ء �

� ا�و��Xل أ!Jر ھ� ا�ط��

� �دراك ����
� ا�ط��� و

���ت7 �5 �
!ون ا�.��� دأ� �� ا�ط�ل #�ر �ن ا�و�" ا���وات وأن  .ا�ط�ل ا. �ن �.��7 ا����� ا��ورد ھ� ا�� وا�د

��" و�.ن .ا��ذاء� ��
� ا����ت �د#م ا�ط�ل �ظر و���
���ت ��ن ا.���  .اط



��رن ا�.
�ن ��ض �� ا����ت أن إ0
 ا����ل ھذا �� ��#ل دور ��� ا�د#م ��!� �]ن �ذا .ا��ب در��ت أ�	" �� أ��ن 
�	�B �� ور .�0ت��
�� ا����ود .���.��ط ا����ت Xط���ت �� ا�رB "ت��
ر "��2��ت ا���
��ر!ن و����ت �ذ�ك 
 

�نXراd� ن�   .ا�و0دة ��د �� ��!X�ب ا���ور �����ة #�" ����ب و��ر�

�2��ت ا�	.
� ا��زا
� �ن ا��د
د #�" ا�ط&ع�  ً ����Y �� د
�

�ا�ط ا�ر'�#� ��!&ت #�" ا���ب #�" ا��
دات �
 و
�!ن .�

� ا�ر'�#�" �6��� �� ا��زا
� ھذه #�" ا0ط&ع�
ر!� ھد
� ا�ط���م �ر�5 �.�زاً  ذ�ك 
!ون أن وأر�و " ��

�ل ���و. 


� ا�ر'�#��
   .ا�ط�

�� �� #�دة ا�� ا�.د
�ت ��.ص !ر����ن إد
ث ��م�
� ا�ر'�#� �� ا����ت وا��

دة �طرق 	ورات وأ#ط" ا�ط��� 
��ً  ا��رض ا�.د
�ت هھذ ��وا� �'�� ��
د
و �ر
ط �� ���.  

��رك
� #ن ��ر��ن �� ا����ت �
 �7، ا��Bطط ا��و#د #ن ا�BPر #�د ا�و'5 ��!&ت #�" وا���ب ا���س، ا��ط�م !

�ت �� و�ودھن #�د ا����و��ت ��!� B&ل �ن ��Bص د#م #�" وا�.	ول�� �دة ا!��ل ��ل ا�و0دة .�0ت �� ا���

  .ا�.�ل

���  .و�ذ
ذة ��ذ
� أط��ق �ط�k ا�B'روات ��!� ا�Bدم " ؟ 
ط�k ا�ذي ��" و	

 #ن أ�رأوا ، )LLL( ا�را�ط� �� أ#'�ء �	�.وا ا��داد #�" !و�وا وأن #�د�� وا�د#م وا�دفء ا�را.�، �دوا أن ��Pل

� ا�ر'�#��
���!م �وف ا�
وم ا�ط�
  /http://store.llli.org :ا�����
� أ�ر�� أ#'�ء إ�" �&�'��م 

  إ#���!م #�" ا���رة .ظ" أن 


�� ”ا�
وم ا�ر'�#�“ ���رة ا�داري ا��.رر ھ
��م، ��ر�راXش وھ� ،٢٠٠٤ #�م ��ذ ��را�ط� ر
� ا�!�، �� �ون ��� �� 

ر، و�ت��
�ون �5 ا���را ����ل 
ور!�� ،������
� )١٢( ��رواد )١٥( �
�!س وأط�
   ).٨( وأ�

  editorbt@llli.org:ا��!رو�� وا��و�5 ا��ر
د

http://www.llli.org/docs/00000000000001_BT_PDF/bt-1-2014-22_llli.pdf 
 
***********************************************************************  

 

 ��را�ر/�'��ر �4�ري ،٣ ا��ددIBFAN  آ*'� اط��ل _ذاء ��ر(� ا�دو��� �,���و�� ا9>��ر�� ا�'4رة .٢٣
٢٠١٤:   

  

� ا��6�0ت���ري  ٣ ا��دد)ASIA IBFAN  ( آ�
� ا�ط��ل Yذاء �.ر!� ا�دو�
� ا����و#� ��رة �� ��رت ا��
ر ���
 ��را
ر /
٢٠١٤:  


� وا�ر'�#� ا��وع •�
  �ظر و��� :ا�ط�
• �!�
ر و���و !�ر����  .وا���د و�
��ل، أ������ن، �ن �و�6J ا�.
�ة �
د #�" ا�ط�ل �6�ء 
ؤ!دان !�

� ���ر'�#� ا�B�	�  )٩( ا���د
�ت أ.د �� •�
  ”���.ر!� ا��داء �را���T �وا�T“ �د�ت أ�
� �� ا�ط�

��0، ر
!�، و!و�� و!و�و��
� وا��!�
ك و�	ر !�دا �ن !ل د#م • ����u ا������ ا�0�J�ر و�
��ل ����&د
ش و�وا


� ��ر'�#� ا�����
� ا����درة“ ا�ر.7 �� وھو $١٧.٥�
  .”ا�ط�
• T�

k �و�� ،�
6ر
ر ا	درت ا�وا� ���!
� ا�ر'�#� ���درة �
 ��ل �ن ”ا��وا�
د �� ��را�0J إ�" ا�.��� “ ا�ط�

  .ا�ط��ل Yذا �.ر!� ا�����
� ا����و#�
  



�!�� 5
��
� ا�ر'�#� �
 أر�ل �'&ً  ا���رة #�" ��.	ول  .آ�
� ا�ط��ل، Yذاء �.ر!� ا�����
� ا���!� ا���د، �� ا�ط�
  nupur@bpni.org :إ�" إ�!رو�
�ً  �ر
داً 

  
  

  :ا�ط����� وا�ر���� لاط��
  

��ق �	ص أر�ل �'&ً ��رب أو وأ�وال، ا�ط��ل، �ر'�#�  �

7، ا�ذي ا��ك ���7 أو ���7 ��ء !ون �د  .وا�� أو أر'�

5 ا�!�ر ا��ك �7 ��م ��ء��روي أن أو ا�ط��
�، ا�ر'�#� � ��� �	� ����ق ��ھد
� وا�ر'�#� ���ط��ل �
    .ا�ط�

  
  ا�ر�(�� ا����دة ا�و+��ت طو�)ون، ��ر��ن :�د�� أ'ت .٢٤

6ت� ��� و�!وب أ#وام ٣ ا���ر �ن ا����u أود
ن إ�" �و��� �ط��� �د
  ”�����ت ھذه !&“ :أود
ن إ���� ”ھذه؟ �� ��رأ
ك“ �
�ة أ��“ :ا��دة�”  
  ”�دة وأ�ت ��ت، ���� 0 “ :أود
ن

***************************************************************************************************  

�، ا��.دة ا�و0
�ت طو��ون، ��ر�
ن!

�� ا��رXن وأم ��را�ط�، ����6 ر
��، �زو�� و.��ة ����
ن، �و�دX�و�دة أ�� 

ن���راً  ١٦ #�رھ�� وأم �ط�ر'��ن   ً�
�
 �ن ا����u وأوو �ن#�� ا���ر �ن ا����u أود
ن و�دة ،)و�
�ل او�ل( وھ�� ط�

�ر #�رة ا���ر�
�ً  و
ر'5 أ�
     .ط�
  

�داد ا��دات د�م  :ا�ط����� �,ر���� وا
  

� #ن �	ص ��� أر�ل �'&ً  ��ن، �Bص أو �دة أو �د !�ت إذا�

�!�ك  .أط��ل أو ����ت ���#دك !  ً�'
 ا�!��� أ


� #ن وإ#&����
    .��ن �Bص أي أو أ�دادك ��� د#�ت ا�� ا�!
  

  ار�'��ن ��زون، �و'�(� :و�د إ�'� �دى  .٢٥
  

7 طوال #�ل �د و
!ون أ���ء، �(���ن 
!ون #�د���

�، ا�ر'�#� ���ل �� .�
�Pل �� Y����ً  ��، ������� ا�.�ل ھو !�� ا�ط� 
��ك�  ً��Xرى دا�
�� �]ر'�ع ا�0ن زو�� �6وم ھل X�ً؟ أ���
�
 �� وا��ر ةا��ر �ن �زءاً  أ	�.ن و�د أراھن أ�� ط�

  .آ��ء أ	�.وا و�د ا����ء �رى أن ��ور �ن �7 و
� �ط�ل إ��� رزق واHن، �!ون؟ !
ف رى 
� ا���ؤل
  

�ف ظروف �� ��و�ودھ� إ��� زو�� رز�تB  ً����	ور !��ت #�� .  
�� و!��ت ا�.�ل ���م �ر'ت �6د�رض أن ا�د#" ��� �د
دة، .�� 

B'5 أن ��ل �لا�ط �و�
د ا�	��#� ��ط�ق �
����� �
 #�د��  .ا�6
	ر

.'ر أن ط��ت ���را.�، أُد�Bت �� ��6�ً  !�ن ���7، ا�و�ت و��  .زو�
ظر�
  .���دBول �E��ُ 7 أن إ�" وإ
���ً  ذھ���ً  ا�0ظ�ر �!�ن 
6ط5 وھو 

  

ل أ!ن �مB وأن ا��و�ف، ھذا �Jل �� �
!ون ا�
�م �ن 
وم �� إ��� أن أ


ر ا�و�
د Yر�� �� ا�ط��ء 
زا.مBP ا��ري ا�.�ل �6ص ا�ط�
ب �
�م �
 أ���
ب أي �و'5 ���ر'� 
��E �م أ�7 !��  .ا���ض #ن و�ف أن إ�"

�م #ن 
و�ف �م  .7��Y و0 ا��و�ود أ�ف �� �6ط، ا��.ظ� �ك ��  .أ�7 	در #�" ا��و�ود ا�ط�ل و'�وا أن إ�" �����
  ).إ��� �ل ودا��و� أ#�� 0( 
�!� وا��ر ����!�ء إ���ر

  
رة ذ�ك ��د  .إ��7 
.�ل وھو إ��� أرى أن ��م ��ذي، 
����� أ�ر أ�����، �راھم، ��Pة Jم ��ظر أن ��ر.�ً  أ�راً  !�ن !م�� 

6�م أ.د 
6م و�م ا��ر��، إ�" إ��� زو�� أ.'رت و�
زة
�ر� �J&Jض #ن ا���.  
  
" أ#�م أ!ن �م� ���!�

�دو ��7 !�ن �� إذا :و��Pو�� ��دو�� Jم ا�0ظ�ر Yر�� �� ا���وس ���ت [ذ�ك و�5 ..أ!�م أن  

،ً�
�
  .[ا��	�	� ا�Bدام ا�ر.ت ا���ر'� وأن ا�
�ر، أو ا�
�ن ا����ب #�" �.��7 أن ا�ط�
�� �ن وھل ط�



  
�ك أد�" 
راود�� �م ��

ر
دون !��وا �.  
  

 ا�� ا��ن زو�� وھ� ا��'ل زو�7 وھ�ھ� 
!ون أن إر
ده !�ت ا�ذي ا�ب أ	�E وھ�ھو إ�ن أ�'ل ھو إ��� �Pن أ��ر
�� .��ت�.     

  

دي��ك دون . 5Xا��دة !���ت ھذه ..را.  

  
�!

�ون، �و�
� ا�ر'�#� �ن ��وات ��5 وإ����� أ���ء، ��J&J أم �

دھ�،  .ا�ط�� #�م  أ!و�ر ١٦ �� و�د �
د
ر
!ون، .
٢٠١٣.  �!

�� !��ت �و�Xرا�ط� ر��  LLL�� 

س و����X ،١٩٨٢ #�م ��ذ نا�ر��Xن �� ا�را�ط� �ر
��رة ا�ر�� �� و��


� ��م���� .ا�دو�
� ��را�ط� ا���5 ا�وا	ل ���رات �
� و�	X�	Bأ ،�
���� أ!��ت � ا��&��ت ���ل �� ا���
� درا�
،�

!�، ا���س و#�م وا�زو��، ا��ري ا��&ج ا��ر�
��ر �أ�� !��  .ا�����ط
�� وا��و
م ا�!�
� �� ا���Xا����ء، ھ 


� ا�ر'�#� #ن .�'ر وھ� .أ
ر
س �و
�س �د
�� .!و�� �� وا�ط��ل وا��راھ6
ن�
 ���'��� ا������ت، �ن #دد �� ا�ط�
�� إ�"
� ا�ر'�#� .ول وا�وX�Jق ا��6�0ت �ن #دد !��� �� ���ھ��
    .ا�ط�

  monicate@gmail.com :ا��!رو�� ا��ر
د
  

   ا��راز�ل �و�ورو، �و)�� ��ر�� :�>�,�� ���رب ` و��زة ��رة >7ل �ن�ر� �دة  .٢٦
  

�ر، ���� ��ل�
دي و�د أ�م و#�د�� ا�ز��ت و�ت �� ." ا0.رام، �ن ���ت و�د  .ھوز
7 ا�ول . 7�
ط� �� �
 ا����

و��ً  ١٥ ��دة ھ��ك ظل .
ث ا�و0دة، �.د
�J ا�B�	� ا��ر!زة  ً��

�ر  !�ن ا�� ا�.ر�� �ر.��ا� �ن ا�رYم و#�" 6ر ��� 
"���� ا�� ا���ل ردود ��'ل �ذ�ك، ا�6
�م #�" ��درة !�ت  .ا��ط�م #��
� د#م وا�ذي ا�� �ن #���ً  ٣٠ �دى #�" ���


و دو أ�
��س �� ا����ت د#م ���و#�ت �� ا����ت�.    
  

 �5 �ر
��، أBرى �Y �� �6ر�� �� ا�ظ�ري !�ن  .أBرى ا��� ا�ن وھو ا���زل، �� �را�
�!و و�د 
و��ً، #�رون �.و ��ل
�� أ�!ن ا�� ا��.ظ� ا�ظ�ر �� أ��
���ً  أ�راً  ا����#دة، 6د
م �ن ���.  ،��Jد. ���
���رات #�" ��
ب !�� � اBHر
ن ا�
 !�ن ��ء !ل  .����د
� ا�6���� ��ءت Jم[�و�ود 	وت ����� أ��� ظ�
�� ا�و0دة و�ت .�ن #�د��  .وا�ط�ل ا�6���� �ن !ل #ن


ر، ط�ل و�د  .ھ�دئ ��ء و!ل 
رام، �� #�"�! u�� 7ل و�د [ !��م ٤ ��رب ووز�7 �م٥٥ طو��    .ا�ظ�ر ��د ا�ط
  
�ك ظ�
ت  ��

ل وا����#دة، ا�د#م 6دم �!� ا�Bرى ا��دة ور!ت ا����، ا�
وم ��ز�� إ�" و#دت ا����#دة �6د
م ا���Yو 

م �� !ل 7!&��د�X ة،ا�و0د و�ت ا��رة وا�ط�ل، ا�م �ن !ل و p.� ر
Y رة
�B ؤه �و ��  .ا�و�" ���رة��
 وا��ب ا�.��س 
�رزھ� ا�ذي ا��ول !�
� أن أ.د 
�.ظ �م وا����'�ت،
رات وأن ��
��، !��ت ا�ط�ل �  .طو
�� !��ت ا�ر'�#� أو��ت �
ن ا�

 !��ت .
ث .�ر 	
ف �	ل �� ا�ط�ل و�د  .��و0دة �
وما ��س �� ا�زوار ا��6�ل #�" وا�6ت وا�.��س ا����د �5 ط���ً 
��ء �Xو
�، در�� ٤٠ ��u ا�.رارة در��Bرز، ا��ول �� وا���ء و���ط�5 ا��Bا Pد و�5 ..ا����

ن، ازد���
 ا��	.وب ا0در

6
ت ���Bوف،�
� ا��!���� ���  ..ا���� ا�
وم ��ر �� ا�
  

�� �ن ���ض زود�� !� ا�Bت �ن ا����#دة وط��ت Y'�ت�
�. �! ���
�
 ھذا �Jل �� 
.دث �� Y����ً   .ا�.��� #�د 
 ا�دم �� ا��!ر ��دل و�6ص ا����ف، �ن �وع 
.دث #�د�� ا��و�ف ������� إ'��� �	در #�" ا�.	ول ھو ا�.�0ت،
�� �]#ط�ء �وراً  ا�B��� ���ت ا�.���، ھذه �Jل �� .���و�ود
�را��
�!و �#دةا��� �ط�ب ��
��ً  وذھ��� ھوز
7، إ�" Jد�.  

  
 و!ون أ�7 إ�" أ�رب 
!ون ا�ط�ل �ن ��!راً  ا�.�
ب د�ق 
!ون �� #�دة �]�7 ا���ز�
� ��و0دة ������� �ؤ�ت، ا�و'P� 5ن #���ً 


!ون ا�و'P� 5ن ا0ط��X�ن ��ض ��.�� ا�ذي ا��ر 6�ر��ً، أ!Jر �رات #�" ا�ر'�#��  ً���ل !�ن �� وھو و��&ً، �ؤ����.  
  

.ق ا��ر �ن! �6د�

ش .
ث �ن ا���ب، ��&ً  �� �5 ا�
 أ�� و!و�� ا���ر �� �6�ر�
ن و�و�ود
ن ا��و��، �ن ��ط
ن

��م طور �� �
�
 واHن [ا�و�" ���رة ا��دة �دور ا�6
�م !
7
 �را��
�!و ا!�ب �
��� ا�ط��م، ��ض و
P!ل 
.�و، ھوز



7 ا�ن أن و
�دو ا�Jدي �ن ا�ر'�#� #�" ���د وھو وز�7 دادواز ھوز
7 !�ر  .ا�Jدي �ن 
ر'5 وھو �ر
��ً  ا�وزن��B 0 

6ل 7�#.   
  

6د أ���ت �!ون #�د�� أ��� ����واطف، ا���.و�� ا��ر�� ھذه B&ل �ن ��رت� �!ون #�د�� �7 ���ر ا�ذي ا��دوء ھذا �
 �د
�� أ�7 �ن ا�رYم #�" .���� وا���م ط�ءا�B �]ر!�ب ا����ح �ن ��� ����� ��E #�" ا�6درة 
��.�� ا�ذي ا��ر وھو �دات،


ظ���� أ����X� �ن ر��� أو  ”ا��ور �ك !ل �
داً  ��رف ���P�“ ا�دا��B ا�	ور �� ���
B� ل�� أ��� إ0..
���ون أن ��د ." أط
وا'5 و�!ل ذا7 ا�و�ت �� ��   .ا��د
د ا��و�ود �و�ود ةا�.
� و�ظ
م وا����
� ا���م، �� ا�.د
�J ا�طرق !ذ�ك ���م أ��� أ�و�
  

 و��دل ا����و#�ت، �� ��ر!ن ��ن ����ت أBر
�ت أ���ت و�ر�� ���� ��وك �
ن ا���وك �� ا��رق �ن ا�رYم #�"
 ا����
� و�رص ا��د
دة، ا�طرق و�ن ا0.��0ت، �ن Jروة و�ود أدر!ت �6د ا����و#�ت، �� ا��داد �
ن ا����و��ت

.ظ �ن ���� أ��� ��ر�� �5 ا����#دة، �ن !�
رة ا.��0ت  .
�نا�. ��ض �� ا��واطف و'�رب �
 أو�Xك .
�ة �� ���و�و

�� ��� ا��وا�
د'
 ��
�ط� ا��واطف �ن ��وراً  #�B6�د ������ز ا�� #واطف �د�ق أ��ر ���� داBل �ن  .���!��� وا�0
���
    .ا�.دي وأ.ب أ�6ل ��P� ذ�ك و�5 �

  

ن ،”ا��دات طر
ق“ ا�طر
ق ھذا �ن ا�و�" ا��را.ل �� أ���7 �� ���ض وأ����ر�
� أ�J�ء  �X���� ،س�B7 و�� ا���� أ
�ع �� �د
دة ر��Y �دي وأ�� ��
د، .د إ�" 
��#دو��� إ��� وزو�� ا�ر��� ����  .ا����ت د#م ���و#�ت B&ل �ن� ا�0

    .���دة �J�0ً  أ!ون �!� ا�طر
ق ھذا �� وا��
ر
****************************************************************************************************  

�
 ��ذ �
و دو أ�
��س ���و#� �� #'و  .و�را��
�!و ��وز
7 و�دة ����
ن أ���ء ��Bس أم ، �و����ور �وورو �و�
� ��ر

� ،١٩٨٧ #�م ��ذ ا��راز
ل �� ا�ط��ل Yذاء �.ر!� ا�دو�
� ا����و#� �� و#'و ،١٩٨٤ #�م	�	Bم ا
�� B&ل �ن 

    .أط��ل !ب و�ؤ��� ا���ب
  @ito.org.bramigasdopeito@amigasdope                  gmail.commluciafuturo:ا��!رو�� وا��و�5 ا��ر
د

 
��رب #ن أ�رأ  :ا��ؤ�ف �ن �,و�ظ� �
 #�ل ����و#� ا�B�	� ا��!رو�
� ا���رة �� ا�و�" ���رة �دة وھ� �و�
� ��ر

   http://www.waba.org.my/pdf/mstfnl_v11n2_eng.pdf     :ا�را�ط #�" أو ،٢ إ	دار ١١ ا��دد ا����ت د#م
  

  :وا�9دز HIV)( ��(�)��ا ا��'��� '&ص ���روس وا89��� ا�ر����
  

 )�رو��وج، �وز�ف :ا��(�)�� ا��'��� '&ص ��روس ���رب ام �,�ب �� ط���� �رو��ن :أ(�4�ف .٢٧
  .ا�ر�(�� ا����دة ا�و+��ت

  

و ا.�ر ا���
ن، ���رات	�	B.� أ	ق ��ض .ول ا����� ا�X�6.روس .ول ا�
 أن و�دوا .
ث :ا��!��� ا����#� �6ص �

�م .�
ب #�" ا#�دوا ا�ذي ا��وا�
د �ن ٪٠٢ إ�" ١٠ �ن��
روس ا��	���ت أ��
روس 
	��وا �م ���� أ��رت و�د  .���

ل،��.
�ر'ون ا��وا�
د أن أي ا�.�
ب، �� �و�ود ا��!��� ا����#� �6ص �
روس أن �ن ا�رYم #�" أ�7 وا��.�ث، ا� 7� 

�ر و��دة 
وم !ل �� �رات #دة��م �ن ���وات أو أ�
..    
  

  .ا��وا�
د أو�Xك إ�" ا��دوى ا�6�ل ��دم ا���ب ��ر�� إ�" دوك ����� �ن وا�ط��ء ا�����ء �ن ���و#�  اHن، و	�ت،
وي أن ا�ط�
�� �ن أ�7 .
ث.

ن ا�م .�
ب 
ن“ 
د#" �رو���

د #ن ا���ؤول وھو ”�� 
. ا����#� �6ص �
روس 

،���
ن ھذا �]ن و������،  .ا��و�ود إ�" ا�م �ن ��7ا�6 دون 
.ول ا�.�0ت، ��ظم و�� ا��! !Pن ����� �
�� ذو 
!ون �د ا��رو
E�	

روس ��.�ر�� أداة �
روس أُ	
�وا ��ن وا�����
ن ا��وا�
د �ن �!ل ا��
� إ�" 
�ر'ون ��ن أو ا����#� �6ص ���� ا.

    .�7 ا�	���

 
    

��(ن ا����Cون �ن ا(�4�ف �رو��ن �� �,�ب ام �)�1 ��'�)�ن )� 
ذو ��V7 ���روس '&ص ا��'��� ا��(�)�� (�ظ�ر ا���روس �� ا�8ورة 



���,ون ا>�ر) وھو ��ول دون ا�)��ح �X ��&ن دي أن أ�X �� >�7� ا����ز اا��'��� �7')�ن (�ظ�ر �� ا�8ورة ���,ون 
    ا��'�)�� ا��4(,� ���,ون ا�زھري)
 ا�8ورة ����ز )� دي )�

 

� ��	را�� أن ا���.Jون و
6ول�

روس �.�ر�� �� ھ���ً  دوراً  ��ب �د ا�.�
ب �� ا�ط���� 0 ا��ر أن وا�وا'E �ن“  .ا��
 

�'� ��د0ت ��� ���ذج �د
�� ��7 ا�.د، ھذا #�دB�� ن �ن

د زال �� أ��� إ0 ا��رو
.
روس ���ط ُ� ر���“ �
ر��ر و
6ول ،”ا�

!ون ��
رو��ت �'�دة #��	ر �5 
زداد ���ط�  .”ا�.�
ب �� ���
!رو��ت و�'�دة ��

  
���
ر �رر ا���TX �]ن ا����	ر، �ك !ن �
���ت �� ا�.د
ث ا�
 ا��	���ت ا����ت ." �Pن و	� ا�� ا��.دة ا��م و�


روس�6
رة ا���دان �� ا��!��� ا����#� �6ص ��
�ً، �وا�
دھن �]ر'�ع ا��وارد ��
�� ا��
 �'�د دواء 
��و�ن !ن إذا ط�

رو��ت��� �
�ن ��!��.� ا�6�6ر����
�ت، �� ��ء !�� �ن، وذ�ك  .ا�X�	.ز �]ن ا�����، وا��ذ
� ا����#� ا��J!ا�� � ا�

�وق ا�م .�
ب �واXد �ن ز
د
�� ا��رص X'روس ��6ل ا�

ن“  .ا�.�
ب �ن ���

ن ھو 
�دو �� #�" ،”��  ا���ؤول ا��رو
��ض #نB�06�ل �� ا���و.ظ ا
روس، ا��
رو��ت ا��'�د دواء #�ل 
د#م �!� وا�!��� ا���� �
��ض �� ا�6�6رBأ!�ر إ� 


روس، �06�ل��'7 وا�ذي ا�B
	ل ���� إ�"  ". ٢٪.  
****************************************************************************************************  

��ف .ول :ا�را�ط �ن ا��6�ل ھذا .د
ث م
ن ا! �6ص �
روس �!��.� #ن وا���ؤول ا�م .�
ب �� ا��و�ود ا�ط�
�� ا��رو
  .ا��!��� ا����#�

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/discovered-a-natural-protein-in-breast-milk-that-fights-

hiv-3189537/?no-ist 
  

   :وا�را�ط ا��واV� أ)��ء
    :ا������ واV�ا�� أ'ظر .٢٨

  
http://phenomena.nationalgeographic.com/2014/02/03/how-breast-milk-engineers-a-babys-gut-and-gut-
microbes/ 
http://touchbroward.org/cape-coral-hospital-triplets-skin-to-skin/ 

 �	�B وة #ن ���درا��تBل أ��
� ا�ر'�#� #�" ا����د
ن ا�ط�
6�� �ن أ!Jر أ#ط
ت ا�ط�..   
http://bfmed.wordpress.com/2014/03/01/reports-on-breastfeeding-sibling-study-are-vastly-overstated/ 
 

�

� ا�ر'�#� أھ��
�� �ن روث ���" أ�ر7 �6�ء :ا�ط�
ر�� �و'� ا�د!ورة �5 ��ز
ت ��ودي 	.�.  
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20140104191416 
 


ن !���X��ر.
ب �� ������ ��
ل 
6ول ”.��ور�� و.��س ��رب �ن �
��.و�7 ��� ا���ل ورش �� ر!�����
 �و�ل، �

�� ا���ر'�Xق ر
 �� ا��را!� �� ��و�5 #ظ
�� �ر	� إ��� “  .�����و#� ا���ظ��ت وإ.دىBCHS) ( ا��ر
ض �ر

5
   .”وا��ر ��2��ت ا�Bد��ت أ�'ل 6د
م �ن ��!ن !� ا����5 أ�.�ء ��
http://www.brantfordexpositor.ca/2014/03/10/it-takes-a-baby-friendly-community-to-raise-a-child 
 

�
�

ل ا�.�� وا�ر'�#� ا�ط��.��م ھل  .وا���5 وا��	ر وا���س وا�ذوق ا��م �وھ  .”ا��Bس ا�.واس“ 
��م ��
��� :ا� 
 ھ����ون ��و�� .ا���س �� وا����ط�� ا���
�6 ا�.��
س وھ� ��ر���؟ 0 أBرى .واس J&ث 6د
ر أ�ل #�" ھ��ك أن

�ن
!&
   .أءXز
http://a2zlactation.wordpress.com/2012/10/11/sensory-processing-and-breastfeeding/ 
 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9241590351/en/ 
 
http://www.stpeterslist.com/11884/our-lady-of-milk-20-images-of-mother-mary-nursing/  
 
http://iblce.org/about-iblce/news/iblce-calls-upon-the-american-academy-of-pediatrics-to-terminate-
arrangement-with-formula-manufacturer/  



 
http://www.mewpeers.org/About_Us.php  
 


!��.ن ا�و	ول  �.	ل ا����ت ا��ر'��ت #�" ا����#دة �ن �و�ل !&س و�د 
!ون ��6دور أ���ت ا����م ا�	�
ر ا�&
�6
�ت �ن أ�ل ا�.	ول #�" ا��Bرات ا����#دة �� أي و�ت �ن ا�و��ت.    إ�" أ.دث ا�

http://www.theage.com.au/technology/technology-news/breastfeeding-mothers-get-help-from-google-

glass-and-small-world-20140118-311s3.html  
 
 
 

  وا��)�&�,� ا������ ا��'�)��ت : إ�7'�ت  .٢٩


�، وا�ر'�#� ا�و0دة �� �6ط؟ �.ن أو ا���	ر
� ا��دا�� :ا�	.� ا	�ل ا�وط�
� ا���6 :٢٠١٤ ��را
ر ١٤�
 وا��طن ا�ط�

� ا��.دة ا�و0
�ت �� دي!
  on_summit/72.phphttp://www.healthconnectone.org/pagenational_acti  .ا��ر

 (WABA) �رون �وا��   ��را
ر ٢٠١٤: ا�ذ!رى ا��J��J وا��
 


�، وا�ر'�#� ا�و0دة �� �6ط؟ �.ن أو ا���	ر
� ا��دا�� :ا�	.� ا	�ل ا�وط�
� ا���6 :٢٠١٤ ��رس ٦-٤�
 وا��طن ا�ط�

� ا��.دة ا�و0
�ت �� دي!
 http://www.healthconnectone.org/pagenational_action_summit/72.php  .ا��ر

  

�، ھ�رت و ھ�رت، ا�وا	ل �
ن أ���ت ا�ر'�#� �
٥ ��رس إ�" ١٦ إ�ر
ل ٢٠١٤:  �ؤ�ر او�&
ن #ن ا�ر'�#� ا�ط�

http://www.ilactation.com/conference/ ،�
�
  ا�ط�
  
  ٨ ��رس ٢٠١٤: ا�
وم ا������ ���رأة، ��واة ���رأة 6دم ����
5.  وا�� 

iwd2014.pdf-http://waba.org.my/pdf/statement.  
  

ل ھ
ل، ���
� وا��ؤ�ر ا�دو�� ���رأة، 6و
� ا��را!� �ن أ�ل Yداً  أ�'ل، �
٢٠-٢١ ��رس ٢٠١٤ا: �ؤ�ر ا�ر'�#� ا�ط�
6
داً  #�د �
�. “ا�.
�ة �
�ت دا�X� إ�� أ�
ض أو أ�ود.  إ��� ا�.
�ة أ!Jر Jراءً  وأ!Jر !
�ورث !�رو0
��، ا�و0
�ت ا��.دة ا��ر

2014/-http://breastfeedingandfeminism.org/conference.”وث- أ�د�“  
 

  
 
 

ور أ�راض - ��	.� ا������ ا�
وم  :٢٠١٤ إ�ر�ل ٧!
  .�ورن �
http://www.waba.org.my/pdf/statement-whd2014.pdf 
 

 ا���ر�� إJراء..ا��Bرة #�" ���ءً  �ذ
� ،٢٠١٤ او�&
ن ا�ذھ�
� ا�ر'�#� �ؤ�ر :٢٠١٤ ���و ٣١ -إ�ر�ل ١٤
http://www.goldlactation.com/ 
 


� �� ا����م ا�وا���: ا�	دي ��.د
�ت، �
�!س، أر
زو��، ا�و0
�ت ا��.دة �
٢٣-٢٦ �و��و ١٤٢٠: �ؤ�ر ا�ر'�#� ا�ط�
 .�
!
  ا��ر
  


�: ھدف را�T �دى ا����ة!     �

� ٢٠١٤، ا�ر'�#� ا�ط��
  ١- ٧ أ_)طس ٢٠١٤: ا���وع ا������ ��ر'�#� ا�ط�
 

http://ccf.nd.edu/symposium/ :5ر ازدھ�راً ، ا��و�J!ة أ�
  ٢٧-٣٠ )����ر ٢٠١٤: ا���ل إ�" .
 

�&�د أوھ�
و، ا�و0
�ت ا��.دة 
�! ،�
�

� طب ا�ر'�#� ا�ط��
�ر ا�دو�� �!�د# 5��١٣-١٦ 'و���ر ٢٠١٤: ا��6�ء ا�
http://www.bfmed.org/Meeting/ConfDetails.aspx ،�
!
  ا��ر



  

  ا�&رآء �4�ر(� .٣٠


5 �� ��ھم ا�ذي z دا
�ھ ���
د �!ره 6د
م ا��.رر 
رYب��   MSTF ا����ت د#م #�ل ���و#� ��رة 

�Xن أ#زا

ر، ��ل ا�����
�  ا�

��ول ا�� ا����م �� ا��!رو�
� ا���رات أ�'ل �ن وا.دة �!م �ر�ق 5
 و�
دات ا�.د
J�ت، وا����ت ، ا�.وا�ل �وا'

� ا�ر'�#��
راك 
�!�!م . ا�و�5 ا��رة و�ط�ق ا�ط�� ا�.��ف �ن �6��ل دون ا��!رو�
� ا���رات ھذه �� ����رة ا0


� ا�ر'�#� �د#م  ا�������
�� ���ب إ�" ، ا�ط��
  . وا�ط�ل ا�م �
ن ا��&�� �د#م �
6و�وا أ#&ه ا����ر!
ن #�" وز

6و�وا أن آ��
ن Tم ھذه �د�

� ا�ر'�#� .ول ا����� ���وا'
5 ا����ھ�
 �را��!م �� 5وا�ر' ا�ط��ل �ذ
� و ا�ط�
�
#��
دات ا��و��� ا�0��� .  ً��� ���!�
  . #�ل �را�T ا����ھ
م ھذه ��ل 

�
�ر z ھداB�!
�  

  ا��د
ل ��طو
ر ا��وارد �ر!ز


�ر ،21300 �����راراB - ،وا��!�B�  

�ن�!��  

  er.Pakistan@gmail.comResourcecent :ا�!رو�� �ر
د

  

  ا�'4رة �ن ��,و��ت

  ا�&�دم وا��و�وع ا��&�+ت �&د�م  .٣١

��ر!ون �� �!ل �ر.ب�م �6�0ت �ن �7 ��ق أ!��ت �واء ا���رة ھذه  ا��.وث أو �7، ا�6
�م م #�ل أو ���ط �Pي 
5
��ت دورھن �6��ل دات���
 د#��ً  �د�ت وا�� ا����م �� �!�ن أي �� ��ظور أي �ن �ت ا�� وا����ر�P! دن��
  "�# 

� ا�ر'�#��
م �.ن .ا�ط��� 5
د#م ا�� ����وا' GIMS �#�'ر�� �
�
  . وا��داد وا�ط��ل ا�H�ء، د#م وا�� ، ا�ط�

��
� ��
  :����6�0ت �����ھ�� د�
ل 

  .!��� 250 ھو ا��و'وع !���ت ��دد ا�#�" ا�.د

  . ���ؤ�ف ا��!رو�� ر
دوا�� ا���وان ، ا���	ب ، ا�0م ذ!ر

  )و�د إن( ا��!رو�
� ا���!� �و�5


ل ذ!ر ا�ر��ء	��
� ����و'وع ا�����6 ا���6
� وا�وار
k وا��B�ص ا���!ن و
  .ا�.6


ر ھ��كJ!ر�و ا����و��ت، �ن ا�� ��� �ن 
�!ن !� ��6�رئ ا��!رو�� ا��و�5 أو ا�را�ط ذ!ر أ�ل، أو !��� 250 #دد !
  .ا��6��� أو ���و'وع ا�!��ل ا��ص �"إ ا�و	ول



  

  وإ�^�X3 ا�'4رة �� ا+�4راك (���� .32

 : إ�!رو�
�ً  ا�وا	ل ���م اط�ب ، ا���رة ھذه ا�&م ر�Yوا .�ل �� . ا���رة ھذه �� وز�&Xك أ	د��Xك إ�راك �ر�و
gims_gifs@yahoo.com  د
�'�ون ��� �Pي ا���رة ھذه #�" ��.	ول ا��ط�و�� �وا	لا ��� و.د
  :�Jل 

)،�

� أو  ا��ر��
� أو ا�����
� أو ا���0
ز���  . )ا��ر

 أو pushpapnada@yahoo.com  ����دام �و��� : إ�" ا!ب �'&ً  ا����و��ت، �ن ا��ز
د #�" ا�.	ول أ�ل �ن
�!

س رو������ beckyan1939@yahoo.com    

  

  MSTF ا���ت د�م ��ل ���و�� و��رري �')&� : MSTF اد�م – ا�ط����� ا�ر���� '4رة اد�م


ر ا�ر�5 �� وز#ت ا��!رو�
� MSTF ا����ت د#م #�ل ���و#�  ��رة �ن ا�و�" ا����B أر��تB2003 ا���م �ن ا� 
. �
���Jرة �ن ا�و�" أ#داد ا��
� ا����B . وا��ر��
� ا�����
� ، ا���0
ز
� ا��� : ھ� ���ت �J&ث .ر
رھ� م ا����� �ن ا��ر

�ر ووا�� ظ�ور !�ن Jم . 2005 ا���م �� ا�را�5 ا��دد ا�J��ث ا��زء �� ظ�رت ا���رة� �Bا��� �
 �ول ا���رة �ن ا��ر�
  .2011 ��ما� �� �رة

�2��ت 	ل وا	ل و�
�� ا���رة �د� �
�، ا�ر'�#� 
��ر�ن ا�}�
 ا�6	ص ���دل ا�دا#�� وا���ظ��ت و�}��ء، ا�ط�

� ا�ر'�#� ���ل �� 
��ل �ن ��
5 ا���رة ��#د . وا����و��ت�
��روا �!� ا�ط�
�م �P� ودھم وأن �د#و�ون�.ظ" � 


� ا�ر'�#� ���ل �� وا������ت وا��ر وا�H�ء �تا��� ���#دة و��Xل .�ن و ���6د
ر�
   . ا�ط�

�ج ا���رة �]ن ذ�ك و�5.
�� ��� وإ��د�� ا���رة �ن #دد !ل ���ر ا����#دة و
�!�!م .أ
'�ً  د#�!م  :  

��وھ� ا�ذ
ن #دد  .1�
�رة ا���رة �.رر �ن ���.  


6وم �ن #دد .2 ���
�.  ).WABA( وا�� �و�5 �ن �

�� �ن #دد .3���
رك طر
6ك #ن ��! .  

�� �� ا���رة 
6رأ �ن #دد .4B�� �#م �ن ا��ط�و!
�رة إ�!���ت 
و�د 0 #�د�� ��ظ�� �!��  .ا����و��ت �

  

�!س 0 ا���رة �و'و#�ت �� #��� ا����ر اHراء ���
 أو ا����ت د#م #�ل ور�� أو وا��، و�
���ت �ظر و��� �ط�

ن �را��� 
�!�ك ا��6�ش، �و'و#�ت أو ا����و��ت �ن ا��ز
د #�" ا�.	ول أ�ل �ن . ا���رة �.رري� #�ر ����رة ا��ؤ�
  . ا��!رو�� �ر
دھم


� ا�ر'�#� �د#م ا������ ا�.��ف( وا���
��!� ھ� )ا�ط� �
م وا���ظ��ت ا��راد �ن #���� ،�
��.� T
 ود#م ورو

� ا�ر'�#��

�6 و�ق ا����م أ�.�ء ��
5 �� ا�ط�Jا�ر'�#� ���دئ و 

�ا�ط�� ) ��6ل أ�ل ��ن ا���ر ا�روا�ط ،) إ�و���� 

� إ�" ���'��� ��رق،�
  .وا�ر'5 ا�ط��ل ��ذ
� وا�B�	� وا�
و��
ف ا�����
� ا�	.� ��ظ�� �ن ا�����
� ا�0را

ن ا��ر!�ء�
Xھم ا�ر �!����ري ورا�ط� ،(LLLI) ا�دو�
� وا�را�ط� ،(IBFAN) ا�ط��ل Yذاء �د#م ا�����
� ا� ا�.�
ب ��
�

� ا�����
�، وو���رت ،(ILCA) ا������

� ا�ر'�#� طب وأ!�د�
  . (ABM) ا�ط�



5���ر �!و��� ”وا��“ 
ر ��ظ�� و!و��� ا�
و�
�ف، �ن �!ل ��Y �
 ا���5 وا�0��#� ا�0	�دي ا����س �� #'و ر�.
  .ا��.دة ��2م


���T، 10850 ، 1200 .ب.ص وا��� �

ز���  

   604 - 658 6481  : ھ�ف

  204 – 657 2655  : ��!س


ر �د �د �وا�� ا�0!رو�� ا��ر
د �Pن ا0.�ط� �ر�و� �{�:  

 waba@waba.org.my :                        ا����� ا��ور  .١

  info@waba.org.my وا����X ا����و��ت  .٢


� �ر'�#�� ا������ ا���وع  .٣�
  wbw@wbwwaba.org.my :ا�ط�

  www.waba.org.my :ا��!رو�� ا��و�5


� ا�ر'�#� د#م �.ر!� ا������ ا�.��ف �� ا���ل د#م ا�� ا����م إ.دى ھ� ا����ت د#م #�ل ���و#��
  .ا�ط�

   


�دأ  #�د�� " 5��ن� ا����ت 6د
ر �� ا����
�ة، وا�دا#��ت ا����.�ت 	.�� ��
ر �رى �وف و���!ل ا����5 �� ا�� 
����
  ���!ن �� إ
�� ~ "إ

  

  

  

  

  

  

  

 


