
1/2

التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية )WABA( عبارة عن شبكة عالمية من األفراد والمنظمات المعنية بحماية 
وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم. ينظم التحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية كل عام، حملة 

األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية )WBW( - وهي حملة عالمية تهدف إلى إعالم وترسيخ وإشراك وتحفيز العمل بشأن 
الرضاعة الطبيعية والقضايا ذات الصلة. نؤكد هذا العام على أهمية حماية ودعم الرضاعة الطبيعية، وأيضا كيف نتشارك جميعنا 

هذه المسؤولية معًا.

أهداف األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2021

تحفيز 
العمل على حماية الرضاعة 
الطبيعية من أجل تحسين 

الصحة العامة

المشاركة ترسيخ تعريف 
مع األفراد والمنظمات 

إلحداث تأثير أكبر
دعم الرضاعة الطبيعية 

بصفته مسؤولية حيوية في 
مجال الصحة العامة

الناس بأهمية حماية 
الرضاعة الطبيعية

يُشكل وضع نهج محدد في مجال الصحة العامة إزاء الرضاعة الطبيعية، في الحاالت التي تعمل فيها الحكومات وغيرها من 
أصحاب المصلحة اآلخرون جنبًا إلى جانب من أجل توفير بيئة مالئمة للرضاعة الطبيعية، جزًءا حيويًا من حماية الرضاعة 

الطبيعية ودعمها.

يعد ضمان البقاء على قيد الحياة وتوفير الصحة والرفاهية للجميع أكثر أهمية من أي وقت مضى. يمكن أن تحدث التغييرات 
المناسبة في السياسات والممارسات فرقًا جوهريًا في حياة آباء األطفال الرضع اليومية. لحماية الرضاعة الطبيعية، يتعين علينا أن:

•  نستثمر في السياسة القائمة على األدلة وتنفيذها بشأن ما نعرف أنه ينجح في حماية الرضاعة الطبيعية ودعمها
 •  نسن ونراقب ونعمل على إنفاذ التشريعات الوطنية بما يتفق مع المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم والقرارات الالحقة 

   الصادرة عن جمعية الصحة العالمية
•  أن نكون أكثر يقظة تجاه استراتيجيات التسويق الرقمي لشركات بدائل حليب األم وأن نستكشف طرقًا للحد منها

•  تعزيز العمل الجماعي بين الفئات المهنية داخل النظام الصحي والتواصل مع األخصائيين والمجموعات الصحية المجتمعية
•  إقامة شراكات بين الحكومات وأرباب العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية

•  تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة المجتمعية للمساعدة في حماية ودعم الرضاعة الطبيعية لجميع األسر

#األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية2021 
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األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2021

حماية الرضاعة الطبيعية :
 مسؤولية مشتركة

يمكن للرضاعة الطبيعية المساهمة في تعزيز الصحة على المدى الطويل والقصير، والتغذية الجيدة واألمن الغذائي في حاالت 
الطوارئ والحاالت الطبيعية. ال يزال وباء كوفيد-19 يشكل تحديات هائلة للمجتمع العالمي حيث تتأثر الرضاعة الطبيعية 

بطرق إيجابية وسلبية. عن طريق حماية الرضاعة الطبيعية، فإننا نحمي أيًضا حقوق اإلنسان ونتخذ خطوات مهمة نحو تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، دون ترك أي شخص خلف عن الركب. بيد أن حماية ودعم الرضاعة الطبيعية يواجهان تحديات على 

مستويات مختلفة: على الصعيد الوطني، والنظام الصحي، ومكان العمل، والمجتمع المحلي. تشمل هذه التحديات:

يجري تذكرينا خالل األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، بأن حماية الرضاعة الطبيعية 
هي مسؤولية مشتركة. قد آن األوان ألن نعمل جميعًا التخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية ودعم 

الرضاعة الطبيعية وتوجيهها والحث على المشاركة في ذلك.

الصعيد الوطني 

مستوى مكان العمل 

مستوى النظم الصحية 

المستوى المجتمعي 

يؤدي االفتقار إلى اإلرادة 
السياسية واالستثمار الطويل 

األجل في حماية الرضاعة 
الطبيعية ودعمها على الصعيد 
الوطني إلى عقبات رئيسية في 

تهيئة بيئة مواتية للرضاعة 
الطبيعية.

إن العديد من النظم الصحية 
غير قادرة حاليًا على توفير 

معلومات ودعم فعالين 
للرضاعة الطبيعية على طول 

سلسلة الرعاية المتواصلة، مما 
يجعل األسر التي لديها أطفال 
رضاع عرضة للتأثر بتسويق 

شركات الحليب الصناعي.

في أجزاء كثيرة من العالم، يفتقر 
الوالدان العامالن إلى الحماية 

المجتمعية الكافية، بما في ذلك 
اإلجازات الممولة من القطاع 
العام، وسياسات مكان العمل 
المالئمة للوالدين، والمرافق، 

وفترات الراحة، وترتيبات العمل 
المرنة لدعم الرضاعة الطبيعية.

غالبًا ما تعرقل األعراف 
االجتماعية والممارسات 

التقليدية في المجتمع الرضاعة 
الطبيعية المثلى. عالوة على 

ذلك، فإن االفتقار إلى نظم 
دعم الرضاعة الطبيعية على 
الصعيد المجتمعي يزيد من 

صعوبة أنشطة حماية الرضاعة 
الطبيعية وتعزيزها ودعمها.

إشعار حقوق النشر: يؤكد التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية على أن جميع الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية خاضعة التفاقية بيرن وتشمل شعارات أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي ومواد الحملة. يخضع 
حق النشر لسياسة االستخدام العادل مع اإلسناد للتحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية بشكل واضح. ال يُسمح باستخدام الشعارات والمواد بأي حال من األحوال، لتضر بسمعة التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة 
الطبيعية أو بمواقفه بطرق مباشرة أو غير مباشرة، سواء بالمحتوى أو بالسياق أو باالرتباط. يجب الحصول على موافقة خطية مسبقًا قبل استخدام المواد أو الشعارات ألي نشاط تجاري أو إجراء أي تعديل أو اقتباس 
عة أو المسوقّة لبدائل حليب األم، أو  )يرجى إرسال بريد إلكتروني الى wbw@waba.org.my(. ال يسمح باستخدام المواد و الشعارات في أي فعالية أو نشاط تدعمه أو تموله أو تنظمه الشركات الُمصنِّعة أو الُموّزِ

.www.worldbreastfeedingweek.org عبر هذا الموقع FAQ األدوات التابعة لها مثل الرضاعات والحلمات، واألطعمة التكميلية. لمزيد من التفاصيل راجع األسئلة األكثر تكرارا

إن التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية )WABA( هو شبكة عالمية من األفراد والمنظمات المعنية بحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في جميع أنحاء العالم استنادًا إلى “إعالن إينوشنتي”، والروابط العشر 
لتنشئة أجيال المستقبل، وكذلك االستراتيجية العالمية لتغذية الرّضع وصغار األطفال التي أطلقتها كاًل 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.
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