ملخص :الشرعة (المدونة) الدولية لتسويق بدائل لبن األم
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الهدف :تهدف الشرعة (المدونة) لحماٌة و دعم الرضاعة الطبٌعٌة عن طرٌق ضمان التسوٌق
و التوزٌع المالئم لبدائل لبن األم.
النطاق :تنطبق الشرعة (المدونة) على بدائل لبن األم ،عندما تسوق أو تمثل أو تقدم بؤي طرٌقة على أنها
بدٌل جزئً أو كلً للبن األم .و هذه البدائل ٌمكن أن تشمل األغذٌة و المشروبات مثل:
 .لبن الرضع.
 .مخلوطات الخضر

 .منتجات األلبان األخرى
.عصائر و شاي الرضع

 .مساحٌق الحبوب للرضع
 .ألبان المتابعة

تنطبق أٌضا الشرعة (المدونة) علً زجاجات اإلرضاع و الحلمات الصناعٌة .وقد وسعت بعض الدول
نطاق الشرعة (المدونة) لٌشمل األغذٌة و السوائل المستخدمة كبدائل للبن األم و اللهاٌات.
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اإلعالن :ال إعالن عن المنتجات المذكورة عالٌه للجمهور.
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العينات :ال عٌنات مجانٌة لألمهات أو عائالتهن أو العاملٌن الصحٌٌن.
منشآت الرعاٌة الصحٌة :ال تروٌج للمنتجات أي ال عرض للمنتجات أو ملصقاتها أو توزٌع مواد تروٌجٌة.
ال استخدام لممرضات األمهات أو من ٌماثلهن من الموظفات الالتً ٌتقاضٌن أجورا من الشركات.
العاملين الصحيين :ال هداٌا أو عٌنات للعاملٌن الصحٌٌن .المعلومات عن المنتجات ٌجب أن تكون
حقٌقٌة و علمٌة.
اإلمدادات :ال إمدادات مجانٌة أو مخفضة من بدائل لبن األم ألي جزء فً منظومة الرعاٌة الصحٌة.
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المعلومات :المعلومات و المواد التثقٌفٌة ٌجب أن تشرح فوائد الرضاعة الطبٌعٌة و المخاطر الصحٌة
المصاحبة للتغذٌة بالزجاجة و تكالٌف استخدام ألبان الرضع.
بطاقات الغالف :بطاقات الغالف الملصقة على المنتجات ٌجب أن تنص بوضوح على تفوق الرضاعة
الطبٌعٌة و الحاجة لتوصٌة طبٌة و التحذٌر من المخاطر الصحٌةٌ .نبغً عدم وجود صور لرضع أو أي
صور أو نصوص تصور استخدام ألبان الرضع فً صورة مثالٌة.
المنتجات :المنتجات الغٌر مناسبة مثل اللبن المحلى المركز ٌجب عدم تروٌجها الستخدام الرضعٌ .جب
أن تكون كل المنتجات ذات جودة عالٌة (حسب معاٌٌر دستور الغذاء العالمً) و لها توارٌخ انتهاء
صالحٌة و تؤخذ فً االعتبارظروف المناخ و التخزٌن فً الدولة التً تستخدم فٌها.
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