
تؤكد حملة # WBW2021 على أهمية حماية الرضاعة الطبيعية، وكيف نتحمل جميعنا مسؤولية مشتركة 
في هذا الشأن. يتعين على البلدان أن تسن وتراقب وتنفذ التشريعات الوطنية بما يتفق مع المدونة الدولية 

لتسويق بدائل لبن األم والقرارات الالحقة الصادرة عن جمعية الصحة العالمية )المدونة(.

 )WBW( األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية / WABA

يؤدي االفتقار إلى اإلرادة 
السياسية واالستثمار طويل 
األجل في حماية الرضاعة 

الطبيعية ودعمها على 
المستوى الوطني إلى 

عوائق رئيسية في خلق بيئة 
داعمة للرضاعة الطبيعية.

في الفترة ما 
بين 1 - 7 
أغسطس 

العديد من النظم الصحية 
غير قادرة حاليًا على 
توفير معلومات ودعم 

فعالين للرضاعة الطبيعية 
على مدى سلسلة الرعاية 

المستمرة. 

يفتقر كثير من اآلباء العاملين إلى 
الحماية االجتماعية الكافية ، بما في 
ذلك اإلجازات الممولة من القطاع 

العام، وسياسات مكان العمل المالئمة 
للوالدين، والمرافق، وفترات 

الراحة، وترتيبات العمل المرنة لدعم 
الرضاعة الطبيعية في مكان العمل.

غالبًا ما تعرقل األعراف االجتماعية 
والممارسات التقليدية في المجتمع 

الرضاعة الطبيعية المثلى. يزيد 
االفتقار إلى نظم دعم الرضاعة  
الطبيعية على مستوى المجتمع 

المحلي من صعوبة أنشطة حماية 
الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها.

يجب على الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين أن يعملوا معًا لتهيئة بيئة مواتية 
للرضاعة الطبيعية. معًا، علينا حماية الرضاعة الطبيعية!

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

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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