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تحفيز مجموعة متنوعة من النشاطات 

عىل كل املستويات يف مجال الرضاعة

الطبيعية واملواليد واألطفال الصغار

 يف منطقة جديدة ضمن أهداف النمو

املستدام

 االستعانة والتعاون مع نطاق

 أوسع من الناشط� يف مجال

 الدعاية، وح�ية، ودعم

الرضاعة الطبيعية

ترسيخ مكانة الرضاعة الطبيعية

لكونها مكون رئييس يف التنمية

املستدامة

اإلعالم باألهداف التنموية املستدامة و 

التعريف بعالقاتها بالرضاعة

الطبيعية واملواليد 

  IYCFواألطفال الصغار

التمويل: ال تقبل وابا أي ممول من أي نوع من الرشكات املنتجة للحليب الصناعي واألنواع البديلة لحليب األم، وال أي معدات و/أو أي أغذية بديلة قد تحل محل الرضاعة الطبيعية

تشجع وابا املشارك� كافة يف األسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية باحرتام واتباع األخالقيات املتخذة

www.worldbreastfeedingweek.org | WBW Archives: www.worldbreastfeedingweek.net
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 حركة التحالف العاملي للرضاعة الطبيعية (وابا) هي شبكة عاملية يقوم عليها أفراد ومنظ�ت مهتمة بح�ية، وتشجيع، ودعم الرضاعة الطبيعية يف كل أنحاء العا¸.  حركة وابا تأسست بناًء عىل إشعار إنوسيتي، والروابط العرش عن تغذية املستقبل واألسرتاتيجية العاملية لتغذية املواليد واألطفال الصغار. من أهم املشرتك� هي الشبكة الدولية لحركة

 تندرج وابا ضمن التحالف العاملي للرضاعة (ECOSOC) .غذاء املواليد، والرابطة الدولية ال ليش، والحمعية الدولية ملستشاري الرضاعة، وويل سرتيت الدولية، واألكاد½ية الطبية للرضاعة الطبيعية.  تقوم وابا بدور استشاري مع اليونيسف وهي منظمة غ¼ ربحية يف االستشارات الخاصة التابعة للمجلس االقتصادي واالجت�عي لهيئة األمم املتحدة

وهي رشكة غ¼ ربحية محدودة بض�ن Bhd (847762-P) الطبيعية يف ماليزيا

    وابا، ص. ب. 1200 ، 10850 بينانج ماليزيا     هاتف: تليفون: (604) 658 4816

Åالربيد اإللكرتو: waba@waba.org.my     

website: waba.org.my   
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17
المشاركة في اªهداف

تعد الرضاعة الطبيعية مصدراً طبيعياً قليل 

النفقات إلرضاع املواليد واألطفال.  فهي Èقدور 

كل أم وال تحمل ميزانية األرسة أي عب إذا ما 

قورنت بالرضاعة الصناعية. تساهم الرضاعة 

الطبيعية يف خفص نسبة الفقر.

Îنح الرضاعة الحرصية واملستمرة،  لعمر عام� 

وما بعده، الطفل أفضل تغذية ½كن أن تقدم 

له وتوفر له الطاقة فتحول بذلك دون تعرضه 

ألي مجاعة ونقص يف التغذية أو إصابته 

بالسمنة املفرطة. الرضاعة الطبيعية تعني تأم� 

الغذاء للرضيع.

تحسن الرضاعة الطبيعية إىل حد كب¼ الصحة 

وتطور النمو وبقاء املواليد واألطفال عىل قيد 

الحياة. ك� أنها تساهم يف تحسن صحة األمهات 

وحصانتهن عىل املدى القص¼ والطويل يف نفس 

الوقت. 

تعد الرضاعة الطبيعية والغذاء املكمل املناسب 

من الركائز األساسية للقدرة عىل التعلم.  تساهم 

الرضاعة الطبيعية والغذاء املكمل املناسب يف 

تنمية القدرة اإلدراكية وبالتايل يف تعزيز القدرة 

عىل التعلم.

الرضاعة الطبيعية معادل فائق الجودة ½نح الطفل بداية 

متزنة وأفضل انطالقة يف مستهل حياته. تعد الرضاعة 

الطبيعية حقاً من حقوق املرأة البد من أن يدعمه 

املجتمع كيف Îنح طفلها الرضاعة الثديية املثىل. ½كن 

لتجربة الرضاعة الطبيعية أن تكون ممتعة ومحفزة لألم 

نظراً ألن  األم هي املسئولة الوحيدة عىل الطريقة التي 

تطعم بها طفلها.

Îنح الرضاعة الطبيعية، وقت الحاجة، 

الطفل الكمية الالزمة له من املياه 

حتى عندما يكون الطقس حاراً. يف 

املقابل، نجد أن الحليب املصنع ال 

½كن تحض¼ه دون توفر مياه نظيفة، 

وتعقيم.  

تتطلب الرضاعة الطبيعية طاقة أقل عند مقارنتها 

باملنتجات الصناعية من الحليب. ك� أنها تقلل من 

الحاجة إىل املياه، وإىل الحطب أو إىل الوقود يف 

املنزل. 

إن األمهات املرضعات الالÚ يجدن الدعم الالزم من أرباب 

العمل تصبحن أكÛ والًء وإنتاجية.  تساهم سياسة ح�ية 

األمومة والتسهيالت املتاحة يف أماكن العمل عىل مساعدة 

األمهات يف الدمج ب� الرضاعة الطبيعية وعملهن اآلخر أو 

وظيفتهن. البد من تكييف األع�ل املناسبة واحتياجات 

 Úالرضاعة الطبيعية، خصوصاً بالنسبة لألمهات الال

يواجهن أوضاعاً حرجة.

ازدادت صعوبة التحديات يف املكان والوقت مع الزيادة 

املطردة يف التصنيع والتحرض. تحتاج األمهات املرضعات 

العامالت خارج املنزل إىل تدبر تلك التحديات وأن 

يدعمهن كل من  أرباب العمل وأرسهن واملجتمعات.  ال 

شك أن توفر دور الحضانة وغرف الرضاعة وفرتات الراحة 

من أجل اإلرضاع قد يكون لها دوراً رئيساً. 

تتفاوت م�رسات اإلرضاع من مكان إىل آخر يف 

كل بقاع األرض. الرضاعة الطبيعية بحاجة إىل 

الح�ية، والتعزيز والدعم يف كل املجتمعات 

ولكنها تظل األهم  يف املجتمعات الفق¼ة أو 

املعرضة للفقر.  إن ذلك اإلجراء من شأنه أن 

يحد من الالمساواة.

يف خضم صخب املدن الكربى، تكون األمهات 

املرضعات وأطفالهن بحاجة أكÛ إىل الشعور 

باألمان والرتحيب يف األماكن العامة.  عندما تقع 

الكوارث اإلنسانية وتحل األزمات تتأثر النساء 

واألطفال بدرجات متفاوتة. تحتاج النساء 

الحوامل واملرضعات دع�ً خاصاً وقتها. 

توفر الرضاعة الطبيعية مصدراً من الغذاء 

املتكامل، غ¼ امللوث والصحي إضافة إىل أنه من 

مصدر طبيعي يوفر التغذية بشكل دائم. 

Îنح الرضاعة الطبيعية الح�ية الصحية الالزمة 

لألطفال والتغذية الالزمة يف أوقات األزمات 

الناتجة عن االحتباس الحراري.

ال ينتج عن الرضاعة الطبيعية الكث¼ من 

النفايات إذا ما قورنت بالحليب املصنع.  إن 

انتاج وتوزيع الحليب املصنع يؤدي إىل تلوث 

مياه البحار ويؤثر سلباً عىل الحياة البحرية.

تعد الرضاعة الطبيعية مناسبة للبيئة إذا ما 

قورنت بالحليب املصنع. يعتمد إنتاج الحليب 

املصنع عىل مزارع األلبان م� يشكل ضغطاً 

إضافياً عىل املصادر الطبيعية واملزيد من 

انبعاثات الكربون والتغ¼ املناخي.

حظيت الرضاعة الطبيعية باهت�م العديد من 

املؤÎرات وأطر حقوق اإلنسان. نحن بحاجة إىل 

سياسات وترشيع قومي لح�ية ودعم الرضاعة 

الطبيعية واألمهات واألطفال لتأم� وض�ن 

حفظ حقوقهم.  

االسرتاتيجية العاملية لغذاء املواليد واألطفال 

الصغار تتبنى تعاون متعدد القطاعات، و½كنها 

أن تُبني عىل رشاكات عدة لدعم التنمية من 

خالل وضع برامج ومبادرات الرضاعة الطبيعية.  

التنمية املستدامة تقوم يف األساس عىل علم البيئة واالقتصاد والعدالة
نعرض في� ييل الروابط ب� كل من األهداف التنموية املستدامة والرضاعة الطبيعية  
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