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الحماية االجتماعية للوالدين التي تتسم بمراعاة المساواة بين 
الجنسين، بجميع أشكالها، يمكن أن تساعد في إتاحة الرضاعة 

الطبيعية. ويتطلب تمكين الوالدين وضمان حقوقهم أن ندعم 
السياسات، والتشريعات، والمعايير االجتماعية القائمة على المساواة 
بين الجنسين، وكذلك توفير أماكن عمل صديقة للوالدين، وهذا أمر 

مهم في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. 

كما تنهض الحماية االجتماعية المراعية للمساواة بين الجنسين 
بأهداف التنمية المستدامة.
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سيتولى #األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2019 حماية 
الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها من خالل: 

سياسات وتشريعات 
الحماية االجتماعية 

للوالدين 

أماكن عمل صديقة 
للوالدين في القطاعين 
الرسمي وغير الرسمي

قيم صديقة للوالدين 
ومعايير اجتماعية قائمة 
على المساواة بين الجنسين

الناس بالروابط القائمة 
بين الحماية االجتماعية 

للوالدين المتسمة بمراعاة 
المساواة بين الجنسين 

والرضاعة الطبيعية

القيم الصديقة للوالدين والمعايير 
االجتماعية القائمة على 

المساواة بين الجنسين على 
جميع المستويات من أجل دعم 

الرضاعة الطبيعية 

األفراد والمنظمات من 
أجل تحقيق تأثير أكبر

 العمل المتعلق بالحماية 
االجتماعية للوالدين 

المتسمة بمراعاة المساواة 
بين الجنسين لتعزيز 

الرضاعة الطبيعية

تعريف

أهداف #األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2019

ترسيخ العمل مع تحفيز

فلنعمل معًا لتمكين الوالدين وإتاحة الرضاعة الطبيعية، في الحاضر والمستقبل!
إن التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية )WABA( هو شبكة عالمية من األفراد والمنظمات المعنية بحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها في جميع أنحاء العالم استناًدا إلى “إعالن إينوشنتي”، والخطوات العشر لتنشئة أجيال 
 ،)UNICEF( بمركز استشاري لدى منظمة األمم المتحدة للطفولة )(. ويتمتع تحالف )واباUNICEF( واليونيسيف )WHO( المستقبل، وكذلك االستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال التي تشارك فيها كل من منظمة الصحة العالمية
كما أنه منظمة غير حكومية لها مركز استشاري خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة )ECOSOC(. ويتولى التحالف تنسيق الحملة السنوية لألسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. ويعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات 
 .)LLLI( ورابطة ال ليتشه الدولية )ILCA( والرابطة الدولية للخبراء االستشاريين في الرضاعة ،)IBFAN( وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية األطفال ،)ABM( واألفراد. ومن بين شركائنا في هذه الجهود كل من أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية

)WBW( األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية │)7-1 آب/أغسطس 2019تحالف )وابا


