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سيادة القاضي المحترم ]اكتب االسم هنا[:

اكتب لك كأم بالنيابة عن طفلها في مرحلة الرضاعة الطبيعية الغرض من هذا الخطاب هو طلب الحماية والمحافظة على عالقة األم بطفلها خالل 
الرضاعة الطبيعية عند تحديد فترة الحضانة بموجب المواد 722.27a § MCLS، من قانون حضانة الطفل لسنة 1970. لقد أوضحت لسيادتكم 

بإيجاز بعض المعلومات الهامة التي قد تساعد في هذه القضية.

ليست الرضاعة الطبيعية مجرد اختيار، بل هي من قضايا الصحة العامة لألمهات واألطفال. تنصح العديد من المنظمات الصحية مثل منظمة 
الصحة العالمية )WHO(، واليونيسيف، والمكتب العام للجراحين األمريكيين، واألكاديمية األمريكية ألطباء األسرة بالرضاعة الطبيعية الحصرية 

حتى عمر الستة أشهر األولى للطفل وإكمالها حتى ما بعد العام األول وذلك لما تقدمه للطفل من فوائد صحية هائلة. تنصح أيًضا األكاديمية األمريكية 
لطب األطفال بأنه "ينبغي إكمال الرضاعة الطبيعية حتى العام األول على األقل، وتستمر مابعد العام األول بقدر وجود الرغبة المشتركة لذلك من 
األم وطفلها" )Breastfeeding and the Use of Human Milk,” Pediatrics, March 2012“(. وحالًيا توصي منظمة الصحة 

العالمية )WHO( بإكمال الرضاعة الطبيعية لمدة عامين على األقل. 

توفر الرضاعة الطبيعية فوائد عديدة، وتشمل: القيمة الغذائية العالية والحماية من األمراض على مدار استمرار الرضاعة. كما يساعد حليب األم 
على رفع مستوى المناعة بواسطة الخاليا والهرمونات واألجسام المضادة الموجودة بحليب األم. ال توجد مقارنة بين حليب األم والحليب الصناعي 

من حيث القيمة الغذائية للرضع واألطفال الصغار. تقل نسبة التعرض لألمراض في السنة األولى عند األطفال الذين أُرضعوا طبيعّيًا بحوالي 
50% مقارنة باألطفال الذين تناولوا الحليب الصناعي. باإلضافة إلى ما سبق، يزداد هذا الدعم المناعي للطفل كلما ازدادت مدة رضاعته طبيعّيًا. 

أشارت العديد من الدراسات أن األطفال الذين لم يخضعوا للرضاعة الطبيعية يعانون من معدالت أعلى للوفيات وااللتهاب السحائي وسرطان الدم 
عند األطفال وأنواع أخرى من السرطان وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي والعدوى البكتيرية والفيروسية واإلسهال والتهاب األذن الوسطى 

والحساسية والسمنة والتأخر النمائي.

أثناءالرضاعة الطبيعية، تستجيب األم لجوع الطفل وحاجته للنوم وأي عالمات على عدم االرتياح. تضعف المباعدة والتفريق من احتمالية الرضاعة 
الطبيعية. وسيكون من الصعب احتمال واجتياز هذه الفترة من قبل األم والطفل. ومن االعتبارات الهامة، أن الطفل يحافظ على االرتباط العاطفي 

باألم، عوًضا عن اإلرغام على االرتباط بشيء جامد كالرّضاعة. ال يمكن تعويض هذا االرتباط العاطفي للطفل، خاصة في األسر التي تمر بتغيرات 
ضخمة. وليس الغرض من هذا الخطاب أن نحد من تواصل األب مع ابنه. أطالب المحكمة أن تدعم ذلك االتصال العاطفي الذي اليمكن تعويضه وأن 

توصي بفترات مباعدة أقصر عن األم، بما يشمل عدم وجود زيارات ليلية إال بعد الفطام.

برجاء أخذ البحث المقدم في االعتبار عند التوصية باتفاقية الحضانة لهذه الحالة. ولسيادتكم جزيل الشكر

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

التوقيع


