
 بيان إعالمي
 2008أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي 

 ادعموا األمهات:  من أجل األطفالمعًا
 

هي ) الصرفة(بالرغم من أن الرضاعة الطبيعية الخالصة  – 2008آب / أغسطس1عّمان، 
ال تشهد التي تدل على ممارستها األرقام ماًال لألطفال الرضع، إال أن تآاالتغذوية األآثر الطريقة 

 .مًا في الشرق األوسط وشمال إفريقياتقد
 

حة الطفل، تعود الرضاعة الطبيعية الخالصة بمجموعة واسعة من المنافع طويلة األمد على ص
بمنافع الرضاعة ومع ذلك، تبقى المعرفة غير الكافية .  اإلدراآيونموه، ومناعته، ونمائه

 التقدم سببًا واسع االنتشار لرآود أشهر 6الطبيعية الخالصة للطفل منذ والدته وحتى بلوغه سّن 
 في المئة فقط في 28 الممارسة إلى  في المنطقة، حيث تصل نسبةفي ممارسة هذه الرضاعة

 . األطفال حديثي الوالدةأوساط
 

ومدتها، إال الرضاعة الطبيعية ممارسة شهدت تحسنًا تدريجيًا في تعزيز ورغم أن دول المنطقة 
  منطقة في التقدم الذي تم إحرازهفي العقد الماضي أقل منة نطقمالذي حققته الأن معدل التقدم 

وعالوة %). 30(، وفي إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى %)39( إفريقيا جنوبشرق و
ن عقل يالشرق األوسط وشمال إفريقيا في هذه الممارسة في منطقة تقدم ال  مستوىعلى ذلك، فإن

 .بعشر نقاط أيضًا%) 38(نامية معًا جميع الدول الالمستوى الذي حققته 
 

السعي للحصول على :  األمهاتوادعما"  يتناول أسبوع الرياضة العالمي محوروفي هذا العام،
يدعو و، )آب/فعاليات األلعاب األولمبية في أغسطسالتي ستسود روح الجزئيًا ضمن (" الذهب

تتمثل هذه  ، إذ األطفال الرضعلتغذية" قاعدة الذهب"دعم أآبر لألمهات في تحقيق توفير إلى 
 التكميلية غذيةالرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر، وتقديم األممارسة في القاعدة 

 . الثانية أو أآثرسّنالطفل بلوغ المالئمة مع الرضاعة الطبيعية المستمرة حتى 
 
ل أيضًا مّث تإنها، فالحياة على قيد  الرضاعة الطبيعية الخالصة تدخًال أساسيًا لبقاء الطفلاعتباروب

  الخامسة،نقص الوزن والتقزم عند األطفال دون سّنحصول فرص لخفض العامل األساسي 
ألولوية التي تحظى بامن الدول شكلتان متفشيتين ومزعجتين في أجزاء حيث تبقى هاتان الم

اسيًا على سوء عتبر مؤشرًا أس الذي ي- ر التقزمويؤّث. الكبرى مثل اليمن، والسودان، وجيبوتي
علمًا بأن هذا البلد امسة في اليمن،  الخ أآثر من نصف األطفال دون سّنفي – التغذية المزمن

بيعية  الرضاعة الطممارسةمعدل  في انخفاضًاالتي تشهد  من أآثر دول المنطقة  واحدًاعتبري
 . في المئة12  هذا المعدلبلغيالخالصة أيضًا، حيث 

 
 ى في منطقة شديدة التنوع وال تحصتناقضات ال تعّد

أعلى معدالت الرضاعة الطبيعية تسجيل  على ، مثل تونس ومصر وإيران،دولحافظت بينما 
التي تحققها ممارسة هذه الرضاعة الخالصة في المنطقة لسنوات متتابعة عديدة، ما تزال التغطية 

ة لّحد الحاجة الُم ويؤآلإلعالن عن الرضا عن هذا الوضع،، مما ال يفسح مجاًال %50أقل من 



في أوساط  ممارستهاوالتشجيع على ز لممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة زََّع الُمإلى الترويج
عملية تصميم ن  ضمالترويج لها والتشجيع عليهااألمهات الحوامل والمرضعات، باإلضافة إلى 

شرآاء التنمية والمجتمعات وضمن ، السياسات، وإشراك الممارسين من الكوادر الصحية
 .المحلية

 
يكشف النقاب ة في دول الخليج ى ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصعلإن إلقاء نظرة سريعة 
، تكشف  بالغةأهميةب ومن جهة أخرى، وبشكل يتصف. من جهة جدًا، هذا عن تحقيق تقدم بطيء

الرضاعة ممارسة وبينما تبقى . ثًاة حديعّدالُمتلك عن غياب البيانات الموثوق بها والنظرة تلك 
 المتوافرة، استنادًا إلى األرقام في دول الخليج طبيعية الخالصة منخفضة بشكل جدير بالمالحظةال

التغذية التكميلية تقديم ألمهات الالتي يخترن البدء في وجود نسبة ثابتة من اتدل النتائج على 
  مماثلة وتشهد الدول الصناعية أنماطًا.ألولالشهر األطفالهن الرضع منذ وقت مبكر ابتداء من 
في السوق على لحليب األم  لبدائل الحليب الصناعية لهذه الممارسة، حيث يتفوق التنوع المتنامي

 .الرضاعة الطبيعية الخالصة
 

 مثل جيبوتي واليمن والسودان، تعتبر الحاجة إلى الرضاعة ،وفي الدول المعرضة للجفاف
الضعيفة لألطفال الهشَّة مر األآثر أهمية، وذلك بسبب الحالة التغذوية الطبيعية الخالصة األ

ناتج ، الالمتنامي لألمن الغذائينعدام اال بسبب ضة للخطر جديًارََّعمهاتهم، والُمحديثي الوالدة وأ
الوصول المحدود إلى الخدمات األساسية والمساعدات عن سعار الغذاء والرتفاع العالمي ألا عن

 .اإلنسانية
 

  حقوق اإلنسانمن منظور: الرضاعة الطبيعية
 الذي ُيقام تحتو، 2008يعية العالمي أسبوع الرضاعة الطبالذي يتناوله  يدعو المحور الرئيس

إلى لرضاعة الطبيعية، ووجود أنظمة دعم مجتمعية معّززة ل، إلى "ألمهاتادعموا ا" عنوان
 الرضاعة حمايةموارد الموجودة بهدف البات والقدربربط المعرفة وطنية تر عمل ُطتطوير ُأ
 .على جميع المستوياتودعمها الطبيعية 

 
  منطقة، المدير اإلقليمي لليونيسف في" Sigrid Kaagسيغريد آاج" في هذه المناسبة، صرَّحو

تسهم الرضاعة الطبيعية الخالصة في تحقيق الهدفين األول : " قائًالالشرق األوسط وشمال إفريقيا
مو الرعاية وتلعب الحكومات، ومقّد. ألهداف اإلنمائية لأللفية، على وجه الخصوصوالرابع من ا

 ". في هذا اإلسهامالصحية، والمجتمعات المحلية، واألسر جميعها دورًا مهمًا
 
إيجاد  األمهات في المنطقة بشكل تدريجي في صيغة  الهادف إلى دعمقد جاء بناء الشراآاتل

إجراء حوار مفتوح بين الممارسين من عن طريق وذلك ، " الرضيعصديقة للطفل"مستشفيات 
تغذية الطفل المعنية بتدخالت الإدماج يعتبر و.  واألمهات والمجتمعات المحليةالكوادر الصحية

يعتبر آذلك وفي الوقت الراهن، . ة والتنمية الوطنية أمرًا مهمًايمبادرات الصحالآجزء من 
 ،في تونس وُعمان وإيرانعنى بالنساء الحوامل، التي ُتمن المرافق الصحية % 90حوالي 

 ". الرضيعصديقة للطفل"
 

************ 
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