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أقر ميثاق إنوشنتي (المتعلق بحماية ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية) أن الرضاعة الطبيعية
تمثل المصدر المثالي لتغذية األطفال وبالتالي فهي تساهم في النمو والتطور الصحيحين.
كما طالب الميثاق بتوفير البيئات المالئمة لتوعية ودعم “الحماية والتشجيع والدعم” للرضاعة
الطبيعية وأنها جميعها أعمال تساهم في الحفاظ على ذلك المصدر المثالي.

لنعمل على تفعيلها!

ما يزال هناك الكثير للقيام به ،فعلى الرغم من انقضاء  25عاماً من العمل الشاق ،ال سيما
بالنسبة لتحقيق الهدف الرابع لميثاق اإلنوشتي الذي يطالب الحكومات بتفعيل تشريعات مبتكرة
لحماية حق المرأة العاملة في الرضاعة الطبيعية والبحث عن وسائل لتنفيذه”

”

دعم وحماية األمومة وسياسات األسر العاملة:
على الرغم من تحقيق بعض النجاح ،إال أنه على
النطاق العالمي ما تزال أكثر من  800مليون امرأة
عاملة ،أو  ،41%ما زلن ال يتمتعن بحماية األمومة
المناسبة ،إضافة إلى أن نسبة منح اآلباء إجازة أبوية
ضئيلة .فهل نحن غير قادرين على وضع نظام
لحماية األمومة وسياسات لألسر العاملة بطريقة
أكثر شمولية ،وأكثر دعماً للمساواة بين الجنسين؟
Guy Ryder, ILO Director-General, 2015

“

وابا تطالب باآلتي:
• تضافر الجهود العالمية لدعم المرأة كي تتمكن من الجمع بين الرضاعة الطبيعية والعمل
سواء كان في القطاع الرسمي ،أو غير الرسمي ،أو في المنزل.
• التصديق وتطبيق إجراءات حماية األمومة وحماية اللوائح الحكومية تمشياً مع خط
“اتفاقية حماية األمومة لمنظمة العمل الدولية”.
• إدراج مؤشرات هدف الرضاعة الطبيعية في “ األهداف التنموية المستدامة”.
معاً ،نتمكن من تحقيقها!

www.worldbreastfeedingweek.org
! انضم إلينا ولنعمل فوراً
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تحرك متعدد األبعاد من جميع القطاعات كي تتمكن المرأة في
أي مكان كانت من ممارسة الرضاعة والعمل بشكل آمن ومريح.
نشر المعلومة حول آخر المستجدات العالمية بشأن حماية األمومة،
وزيادة نشر الوعي بالحاجة وتقوية التشريعات الخاصة بالرضاعة
الطبيعية على الصعيد الوطني والعمل على تطبيقها.
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حث عمل جميع الموظفين كي يصبحوا أصدقاء لألسرة  /والوالدين/
والطفل  /واألم ،وعلى أن ينشطوا في تسهيل ودعم األمهات العامالت
من أجل االستمرار في ممارسة حقهن في الرضاعة الطبيعية.
دعم وتسهيل وعرض جميع الممارسات الداعمة التي تمكن
المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي من ممارسة حقها في
الرضاعة الطبيعية.

إشراك المجموعات المستهدفة كمنظمات حقوق العمال ،والنقابات التجارية ،ومنظمات حقوق اإلنسان ،ومؤسسات
الصحة المهنية للمرأة ،والمجموعات الشبابية مثالً ،في سبيل حماية حقوق الرضاعة الطبيعية للمرأة في أماكن العمل.

ال تقبل وابا أي دعم من أي شركة أياً كانت منتجة للحليب الصناعي البديل لحليب األم ،أو أي أغذية أخرى بديلة أو ما يصاحبها من أدوات.
تشجع وابا جميع المشاركين في األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية على احترام وااللتزام بالموقف األخالقي.

األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2015
حماية ،وتشجيع ،ودعم الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم
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