
معولومات مهمة حول االمهات و االطفال اثناء السفر

الرضاعة الطبيعية

 هذا الكتيب هو جزء من مشروع تعزيز الوضع الصحي لألطفال
 الالجئين والمهاجرين في جنوب وجنوب شرق أوروبا ، بتمويل مشترك

 من قبل برنامج الصحة التابع لالتحاد األوروبي. يمثل محتوى هذا
 المنشور آراء المؤلف )المؤلفين( فقط وتقع على مسؤوليته /

 مسؤوليتها وحدها ؛ ال يمكن اعتبار أنه يعكس وجهات نظر المفوضية
 األوروبية و / أو المستهلكين ، الصحة ، الزراعة والوكالة التنفيذية

 لألغذية أو أي هيئة أخرى في االتحاد األوروبي. ال تتحمل المفوضية
 األوروبية والوكالة أي مسؤولية عن استخدام هذه المعلومات التي

تحتويــها.؟
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معولومات مهمة حول االمهات المرضعة و الحوامل:؟
 حليب الرضاعة هو افضل غذاء لطفلك – هو يقوي الجهاز المناع و يقلل
و العاطفة  تؤسس  الطبيعية كذلك  الرضاعة  معدية.  امراض  من   الخطر 

المودة مع طفلك.؟

 حليب الرضاعة متوفر دائما و صحيا و يحتوي كل المكونات الضرورية
المناسبة لطفلك.؟

إنتاج  الرضاعة الطبيعية المتكررة تحافظ على مستوى أعلى من زيادة 
حاالت في  أو  العبور  أثناء  أو  الضغط  أثناء  اعتبارك  في  ضع   –  الحليب 

الطوارئ.؟

انتاج الى تحفيز  او على صدرك – فهذاء سيؤدي   احتفظي بطفلك قريبا 
الحليب.؟

 إذا توقفت الرضاعة الطبيعية ألي سبب )مثل حاالت الطوارئ ، المرض ،
السفر( يمكن إعادة استمرارها.؟

6 اول  الطبيعية خالل  الرضاعة  غير  سائل  او  غذاء  اي  يحتاج  ال   طفلك 
شهور.حليب الرضاعة يحتوي كمية كافية من الماء للطفل طوال الموسم.؟

 استمريبالرضاعة الطبيعية إذا أمكن ، حتى يبلغ الطفل عامين. بعد الشهر
السادس أدخلي غذاء اخر بجانب حليب األم.؟

المساعدة عن  فابحثي   ، الطبيعية  الرضاعة  مع  مشكلة  أية  واجهت   إذا 
أو  / و  المحلي  المجتمع  و   ، الالجئين  مخيم  في  الصحيين  العاملين   من 

المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلد.؟



الرضاعة الطبيعية أثناء التنقل:؟
 الرضاعة الطبيعية توفر الوقت – يمكن إرضاع األطفال في كل مكان وفي
ويتطلب الوقت  من  مزيًدا  األطفال  حليب  استخدام  يستغرق  وقت.   أي 

نظافة صارمة يصعب الحفاظ عليها أثناء السفر.؟

األطفال تقديم حليب  يتم  أن  يمكن  السفر،  أثناء  و   خالل حاالت ضغط 
 لك. ال تحتاج األمهات المرضعات إلى توفير حليب األطفال بالتوازي مع

الرضاعة الطبيعية ألن ذلك سيقلل من إنتاج حليب األم.؟

، لذلك ال أوروبا  االماكنالعامة في كل  بها في  الطبيعية مسموح   الرضاعة 
تقلقي من إرضاع طفلك أينما كنت.؟

 يمكن لألمهات الرضاعة الطبيعية حتى لو كن حامالت أو مرضى. إذا كنت
مريضة فإن حليبك سيحمي طفلك من المرض.؟

أعلى مخاطر  إلى  الطوارئ  حاالت  أثناء  األطفال  حليب  استخدام   يؤدي 
 لإلصابة بالعدوى واألمراض وسوء التغذية ويجب استخدامه كمالذ أخير

بعد التشاور مع أخصائي صحي وتقييم حالة الطفل.؟
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إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فيمكنك االتصال بشريك اليونيسف:؟

مجلس النساء الالجئات في بلغاريا
http://crw-bg.org 

е-mail: office@crw-bg.org
 tel.: +359 878 952 691; +359 878 607 550 

 الرضاعة الطبيعية

 ثمينة وهي أفضل

غذاء لطفلك

 في جميع األوقات

وفي جميع الظروف

:


