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 25عاما ً على ظھور المدونة
أقرت الدورة الرابعة والثالثون لجمعية الصحة العالمية المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم في  21مايو/أيار
 1981والتي مر عليھا اليوم أكثر من  25عاما ً ،وبالرغم من أھمية المدونة في حماية الرضاعة من األساليب
التسويقية إال أن المشاكل التي تعترض تنفيذ المدونة ظھرت منذ صدورھا:
• لم تضع جميع الحكومات المدونة الدولية في موضع التنفيذ من خالل التشريعات والقوانين واإلجراءات
المناسبة )المادة  .(1-11حتى شھر أغسطس/أب  ،2005لم تصدر  61دولة من مجموع  192دولة قانونا ً
منبثقا ً عن المدونة ،وفي حين اتخذت العديد من البلدان األخرى إجراءات تتعلق بالمدونة إال أنھا لم تراع
جميع البنود المنصوص عليھا في المدونة 1 .ففي معظم بلدان االتحاد األوروبي على سبيل المثال ،اعتمدت
القوانين الوطنية على التعليمات والتوجيھات الرسمية لعام ) 2 1991حيث كان عمر المدونة آنذاك 10
سنوات( ،وھي ال تنطبق على زجاجات اإلرضاع والحلمات الصناعية والعديد من بدائل لبن األم )مثل شاي
األطفال ،والعصائر ،وألبان المتابعة ،وألبان كبار الرضع وصغار األطفال( .أصبحت على الصعيد العالمي
جميع بنود المدونة سارية المفعول في  34بلداً من مجموع  192بلداً حتى اآلن.
• وضعت حكومات قليلة أنظمة دورية لرصد تطبيق المدونة )المادة  .(2-11ينطبق نفس القول على المنتجين
والموزعين الذين ال يزعجون أنفسھم برصد الممارسات التسويقية واتخاذ الخطوات المالئمة لتصحيحھا
)المادة  .(3-11وعندما يتظاھرون بذلك ،فإنھم يستخدمون تفسيراتھم الشخصية للمدونة كتبرير ألساليبھم
الخاطئة ،فيزعمون مثالً أن المدونة تقتصر على األلبان الصناعية للرضع أو على الدول النامية فقط -ومن
الواضح أن ھذه المبررات تھدف إلى حماية مكاسبھم أكثر من حماية الرضاعة.
• ھناك تجاھل لدور المنظمات غير الحكومية والجماعات المھنية والمعاھد واألفراد الذين يرصدون االلتزام
بالمدونة ويثيرون انتباه الحكومات والشركات والموزعين إلى االنتھاكات التي تحدث)المادة .(4-11
بسبب ذلك لم ترق حماية الرضاعة إلى المستوى المأمول .مازال المنتجون والموزعون في بعض البلدان يسوّ قون
منتجاتھم عبر االتصال المباشر باألمھات ،وفي بلدان أخرى يعودون إلى الممارسات القديمة مثل تقديم العينات
وإمدادات األلبان الصناعية المجانية إلى مستشفيات الوالدة .كما يستخدمون جميع أنواع الترويج في وسائل اإلعالم
المختلفة ،ويبتكرون تقنيات تسويقية جديدة مثل منتديات ومواقع اإلنترنت المعنية بتغذية الرضع للترويج عن منتجاتھم
واألصناف الخاصة بھم 3.تؤكد البحوث المستقلة المنشورة في المجالت الطبية البارزة حدوث انتھاكات منظمة
للمدونة في البلدان المختلفة 5،4 .كما تثير قرارات جمعية الصحة العالمية انتباه المجتمع الدولي إلى حقيقة عدم التزام
الشركات بالمدونة وحاجة الحكومات إلى تحسين أدائھا.
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بالرغم من كل ھذه المشاكل ،ينبغي القول بأن المدونة مازالت أداة قوية في يد المھتمين بحماية وتعزيز الرضاعة.
على سبيل المثال ،إذا تعرف جميع المھنيين الصحيين على المدونة وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة،
فسيمكنھم الرفض وقول كلمة ) ال ( عندما:
• يحاول مندوبو الشركات تقديم العينات المجانية ،والمعدات ،والھدايا ،وغيرھا )المادة (6؛
• تحاول الشركات دعم ورعاية المؤتمرات الطبية والعملية والمشاركة فيھا )قرار جمعية الصحة العالمية رقم
 15-49لعام (1996؛
• تحاول الشركات تقديم الدعم المالي إلجراء البحوث العلمية )قرار جمعية الصحة العالمية رقم 32-58
لعام(.2005
إن الرفض الصريح لھذه الممارسات من شأنه أن يحرر قرارات المھنيين الصحيين المتعلقة بتغذية الرضع من
الضغوط وتضارب المصالح ،وھذا سيمنع احتماالت تقويض الرضاعة وأساليب التغذية المثالية للرضع وصغار
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األطفال .إن ھناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجھد من أجل نشر المعلومات الصحيحة بين المھنيين الصحيين.
الجمھور أيضا ً يكاد ال يعلم شيئا ً عن المدونة ودورھا في حماية الرضاعة وحقوق الطفل .لن يمكننا تحقيق تقدم حقيقي
إال عن طريق إعداد قوانين وأنظمة وطنية في جميع البلدان ترتكز على معايير المدونة الدولية كحد أدنى ،ومن
الواجب على منظمة الصحة العالمية واليونيسف أال يرخيان قبضتھما في ھذا الشأن بل يجب عليھما دعم الحكومات
والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والجمعيات المعنية لتالفي الثغرات وتعزيز اإلجراءات الصحيحة المتخذة
سلفا ً.
ھنا يطرح السؤال التالي نفسه :ھل المدونة كافية للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية؟
واإلجابة ستكون بنعم و ال في آن واحد .ستكون اإلجابة نعم إذا فُھم جوھر المدونة وطُبقت بشكل صحيح ،فمثال
ستساعد المدونة وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة الحكومات على إجبار المنتجين والموزعين على
االلتزام بمسؤولياتھم تجاه سالمة المستھلكين .من التحديات التي نسعى للتصدي لھا إلزام المنتجين بوضع تحذيرات
واضحة على بطاقات التعريف توضح أن ألبان الرضع الصناعية المجففة ليست منتجات معقمة ،وأنھا قد تكون ملوثة
داخليا ً باألَ ْمعائِيﱠةُ ال ﱠساكازا ِكيﱠة 7وجراثيم أخرى ذات خطورة محتملة ،وأن يعلن المنتجون بوضوح في التعليمات أنه يتعين
اتباع الطرق الصحيحة بصرامة أثناء إعداد وتحضير واستخدام وتخزين األغذية الصناعية ،ألن مثل ھذه التحذيرات
الواضحة ستؤكد على قيمة وأھمية لبن األم وتؤدي إلى إدراك اآلباء واألمھات بمخاطر التغذية بالزجاجة .يمكن
االستفادة من المدونة والقرارات ذات الصلة أيضا ً في إعداد وتعزيز اإلجراءات التي تمنع استخدام االدعاءات العلمية
غير المؤكدة في تسويق بدائل لبن األم ،وھذا أسلوب تسويقي جديد ومؤثر استخدمه المنتجون والموزعون بشكل
متكرر ومزعج برغم التصريح الواضح بمنع ذلك في قرار جمعية الصحة العالمية رقم  32-58لعام  ،2005إال أن
ھذا المنع لم يتم تعزيزه في دستور الغذاء العالمي وقد تتسلل مثل ھذه االدعاءات إلى األنظمة الصحية الوطنية
واإلقليمية )في شكل توجيھات رسمية على سبيل المثال(.
ويمكن أن تكون اإلجابة على السؤال السابق ) ال ( أي أن المدونة غير كافية للتصدي للتحديات المستقبلية مع أنھا
تصون حق الرضع وصغار األطفال في الرضاعة وھذه بداية جيدة ألنھا غير كافية وحدھا ألن تحميھم من السمنة
المتزايدة .ينبغي علينا تطوير المدونة للمحافظة على سبل التغذية المثالية لجميع مراحل عمر األطفال حتى نواجه
التحديات الجديدة التي طرأت على التغذية مثل الحاجة إلى حماية األطفال من التسويق واإلعالن عن األغذية عديمة
الفائدة مثل المشروبات الغازية والمحالة ،والحلوى ،واألطعمة المملحة ،واألطعمة الدھنية والمقلية ،ألن من المعروف
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أن ھذا التسويق يعد العامل الرئيسي وراء انتشار الوباء العالمي للسمنة بين األطفال.
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