
ن لتعزيز قدرتها عىل توف�ي واستدامة بيئاٍت  يجب تزويد الحكومات والّنظم الّصحية وأماكن العمل والمجتمعات بالمعلومات والّتعليم والّتمك�ي

ي عالم ما بعد الجائحة.
صديقة للرّضاعة الّطبيعية للأرس �ن

1 - 7 آب/أغسطس 

التحالف العالمي لتشجيع الرّضاعة الطّبيعية )WABA( ا الأسبوع العالمي للرّضاعة الطّبيعية 

ي 
ٍ عىل الصّحة والّتغذية وسبل العيش، بما �ن لقد أثّرت جائحة كوفيد19- إىل حدٍّ كب�ي

ذلك ظروف وقرارات الآباء والأمهات فيما يتعّلق بطرق تغذية أطفالهم الرّضع. تؤدي 
ي 

ي لسوء الّتغذية وكذلك �ن
ي الحّد من العبء الإضا�ن

الرّضاعة الّطبيعية دوراً مهماً �ن
ي وتقليل تأث�ي عدم المساواة.

توف�ي الأمن الغذا�أ

أدت القدرة المحدودة عىل حماية الرّضاعة الّطبيعية وتعزيزها ودعمها إىل تدهور 
نظام دعم الرضاعة الطبيعية ضمن الّنظام الّصحي وخارجه أثناء الجائحة، مّما أدى 

ن البلدان وداخلها. ي الّنهاية إىل زيادة عدم المساواة ب�ي
�ن

يرّكز الأسبوع العالمي للرّضاعة الّطبيعية 2022WBW# عىل تقوية قدرة الجهات 
ن عليها حماية الرّضاعة الّطبيعية وتعزيزها ودعمها عىل مختلف 

ّ ي يتع�ي
الفاعلة ال�ت

المستويات الجتماعّية. تشّكل هذه الجهات الفاعلة الّسلسلة الداّفئة لدعم الرّضاعة 
ي الّسلسلة الّدافئة 

الّطبيعّية )Warm Chain(. إن تجديد قدرة الجهات الفاعلة �ن
ي الأنظمة الحالّية سيساعد عىل ضمان 

)Warm Chain( من خلل الّتثقيف والّتغي�ي �ن
إيجاد مرافق رعايٍة صحّيٍة مناسبٍة للرّضاعة الّطبيعية، ومجتمعاٍت وأماكن عمٍل داعمٍة 

زٍة بسياسات وطنية قائمة عىل الأدلة. ومعزَّ

أهداف الأسبوع العالمي للرّضاعة الطّبيعية 2022

تعريف
ي تقوية الّسلسلة 

الأفراد بدورهم �ن
الّدافئة لدعم الرّضاعة الّطبيعية

زالمشاركةترسيخ تحف�ي
دعم الرّضاعة الّطبيعية كجزٍء من الّتغذية الجّيدة 

ي والحد من عدم المساواة
والأمن الغذا�أ

ي الّسلسلة 
مع الأفراد والمنّظمات �ن

الّدافئة لدعم الرّضاعة الّطبيعية
العمل عىل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة 

والأنظمة من أجل الّتغي�ي الّتحوىلي

ة لرعاية  ”، والروابط الع�ش ي
ي جميع أنحاء العالم استناًدا إىل “ترصيحات إينوشين�ت

الّتحالف العالمي لتشجيع الرّضاعة الّطبيعية )WAPA( هو شبكٌة عالمّيٌة تشمل أفراداً ومنّظماٍت معنّيٍة بحماية الرّضاعة الّطبيعية وتعزيزها ودعمها �ن
اتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسف لتغذية الرّضع والأطفال الّصغار. يتمّتع الّتحالف العالمي لتشجيع الرّضاعة الّطبيعية بمكانة استشاريّة لدى اليونيسيف، وهو منّظمة غ�ي حكومية ذات مكانٍة استشاريّة  المستقبل، والس�ت

خاّصة لدى المجلس القتصادي والجتماعي للأمم المتحدة )ECOSOC(. وينّسق الّتحالف الحملة الّسنوية للأسبوع العالمي للرّضاعة الطبيعية.
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