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يمكن أن تساعد الحماية االجتماعية المنصفة بين الجنسين للوالدين، 
بجميع أشكالها، في ٕاتاحة الرضاعة الطبيعية. يتطلب منا تمكين الوالدين 
وضمان حقوقهما تأييد ومناصرة السياسات، والتشريعات، وتوفير أماكن 

العمل الصديقة للوالدين والمعايير االجتماعية المنصفة للجنسين. وهذا 
امر مهم في ٍكل من القطاعات الرسمية وغير الرسمية.

كما تعزز الحماية االجتماعية المنصفة بين الجنسين للوالدين أهداف 
التنمية المستدامة

سوف يقوم االسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه ٢٠١٩ على 
حماية وتشجيع ودعم الرضاعه الطبيعيه من خالل:

تعزيز القيم الصديقة للوالدين 
والمعايير االجتماعية 

المنصفة للجنسين

توفير أماكن عمل صديقه 
للوالدين في ٍكل من القطاعات 

الرسمية وغير الرسمية

تأييد السياسات والتشريعات 
التي تساعد على الحماية 

االجتماعية للوالدين

الناس بالروابط بين 
الحماية االجتماعية 

المنصفة بين الجنسين 
للوالدين والرضاعة 

الطبيعية

القيم الصديقة للوالدين 
والمعايير االجتماعية 

المنصفة للجنسين في ٍكل من 
القطاعات الرسمية وغير 

الرسمية

مع األفراد 
والمنظمات لتحقيق 

تأثير اكبر

العمل على تحقيق 
الحماية االجتماعية 

المنصفة بين الجنسين 
للوالدين لتعزيز 

الرضاعه الطبيعيه 

إعالم
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ترسيخ  التواصل تكثيف

فلنعمل معًا لمساندة اآلباء واألمهات وإتاحة الرضاعة الطبيعية، للحاضر وللمستقبل!
إن التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية )WABA( هو شبكة عالمية من األفراد والمنظمات المعنية بحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم استناًدا إلى “إعالن إينوشنتي”، والخطوات 
العشر لتنشئة أجيال المستقبل، وكذلك االستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال التي تشارك فيها كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. ويتمتع تحالف )وابا( بمركز استشاري لدى منظمة األمم المتحدة 
للطفولة )اليونيسيف(، كما أنه منظمة غير حكومية لها مركز استشاري خاص لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة )ECOSOC(. ويقوم التحالف بتنسيق الحملة السنوية لألسبوع العالمي للرضاعة 
الطبيعية. ويعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات واألفراد. شركائنا في هذا الجهد هم: أكاديمية الطب الرضاعة الطبيعية )ABM(، الشبكة الدوليةالطعام االطفال، رابطة استشاري الرضاعة الدولية، الجامعة الدولية، 

منظمة األمم المتحدة لتمويل “الطفولة” ) اليونيسيف(، ومنظمة الصحة العالمية )WHO( ومنظمة األغذية الزراعية )الفاو( والعديد من المنظمات الدولية األخرى.  

وابا│ األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية )WBW(ـ 7-1 أغسطس 2019
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 أماكن العمل الصديقة للوالدين في كٍل من القطاعات الرسمية 
وغير الرسمية

القيم الصديقة للوالدين والمعايير االجتماعية المنصفة للجنسين
المعايير االجتماعية
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