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ترسيخا�عالم تعاونتحفيز     1234

اإلعالم باألهداف التنموية

املستدامة الحديثة وكيفية

ارتباطها بالرضاعة الطبيعية

واملواليد واألطفال الصغار

(IYCF)

ترسيخ مكانة الرضاعة

الطبيعية لكونها مكون

رئييس يف التنمية املستدامة

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

هل تهتم ألمر الناس، أو الكوكب، أو تهتم بالرفاهية؟

انضم إىل الكث¯ين يف التنمية املستدامة الذين يعيشون حالياً بطريقة ال تؤذي األجيال املستقبلة 

الغذاء، تأمين الطعام 
 والحد من الفقر 

أمر يستحق التفك�

 ما الدور الذي تلعبه الرضاعة الطبيعية يف توف¯ التغذية 

الصحيحة وتأم� الطعام يف مجتمعنا؟

 إنتاجية المرأة
والوظيفة

أمر يستحق التفك�

 ما الدعم الذي تتلقاه املرأة يف مجال الرضاعة الطبيعية عندما

تعود إىل مزاولة عملها بعد الوالدة يف مجتمعك؟

 الشراكات المستدامة
وسيادة القانون

أمر يستحق التفك�

ما الذي ±كنك القيام به من أجل ح�ية

وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية؟ 

 مع من ستعمل وكيف؟ 

 البقاء على قيد الحياة،
 الصحة والرفاهية

أمر يستحق التفك�

 ما هو وضع الرضاعة الطبيعية ك� تراه يف مجتمعك؟

كم عدد املتستشفيات ومراكز األمومة الصديقة للطفل؟

 تغير البيئة والمناخ

أمر يستحق التفك�

 ما الذي ±كن أن تقوله إىل الشباب يف مجتمعك عن الرضاعة

الطبيعية والبيئة؟

الرعاية: 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
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