
 
 2008أسبوع الرضاعة الطبيعية 

  جاللة الملكة رانيا العبداهللاتصريح
 المناصرة البارزة لألطفال

 
اني   رمز للحب الحنون     فهي ، في العالم  أآثر الصور عفوية  ن  م تضم طفًال إلى صدرها      صورة أم  والتف

ا      ليس هناك رغبة فطرية أآثر من رغبة األم          .باء نحو أطفالهم  الشديد الذي يشعر به اآل     ة طفله في تغذي
 . لمجتمع من ضمان نجاحها في هذابالنسبة إلى ا وليس هناك ما هو أهم ،الجائع واالعتناء به

 
ام        ة لع ذاء    2008وهذا ما يجعلني أؤمن بأهمية األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعي ، حليب األم هو الغ

هل   ال وس ف وفع ر مكل و غي دها ، فه ه لولي ستطيع األم تقديم ذي ت ل ال التوازن الكام ز ب ضم ويتمي  اله
ة   المثالي للمغذيات األساسية الالزمة للنمو والتطور، وباإلضافة إلى هذا، يوفر حلي       ة فوري ب األم حماي

ا ض ديل له ى   ال ب ستة األول هر ال ي األش صة ف ة الخال ى الرضاعة الطبيعي ة، وتبق راض المعدي د األم
 .لية لتخفيض وفيات األطفالاللوالدة هي التدخل األآثر فع

 
تحسينات ملموسة   تحقيق  ت نضمتقبل ثمان سنوات، التزم العالم بتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية، التي       

ام               ول ع ا             2015في بقاء األطفال على قيد الحياة وصحة األم بحل دينا م شوط ول ا نصف ال د قطعن ، وق
 .الكثير لنحققهما زال أمامنا  لكن في الوقت نفسه ...يستحق االحتفال به

  
ة        دول  ال في ة ي     -الواقعة في جنوب الصحراء اإلفريقي اف والمجاعة       حاصر  وهي منطق ر والجف ها الفق

ة الخالصة من                  د شه  -وانعدام األمن   دل الرضاعة الطبيعي ًا في مع د الماضي ارتفاع ى  22 العق  30 إل
 . بالمئة، وهو معدل تقدم يفوق آثيرًا ما حققته مناطق أخرى آثيرة في العالم

 
ة              منطقة  جنوب آسيا و  نطقة  مظت  افوفيما ح  ى معدالت في الرضاعة الطبيعي شرق آسيا والباسفيك عل

والي43 و45الخالصة بلغت   ى الت ة عل ه لتوسيع ، بالمئ ا يجب تحقيق ر مم اك الكثي ا زال هن ه م  إّال أن
 .د والوصول إلى المجتمعات الضعيفة والمحرومةات الرعاية الصحية للمواليد الجدنطاق خدم

 
ات صرو الرضاعة الطبيعية خطوات رائدة في تطوير شراآات و          لقد خطى منا   دة     مقارب ة جدي  مجتمعي

د و           التي يمارسن لتلبية االحتياجات المتنوعة لألمهات ال     ين والهن ة في الفلب مدغشقر   الرضاعة الطبيعي
 . وهندوراس وغيرها من الدول

 
الم        " مستشفيات صديقة لألطفال  "ادرة  آما أن مب   ر من      ف ،غرست جذورها في شتى أنحاء الع اك أآث هن
اء والمجتمعات     1 دولة 150 مرفق في أآثر من 20000 تشجع الحوار بين المهنيين الطبيين واآلب
دعم ا              لتشجيع ا المحلية   ى المعلومات وال اء عل ذ للرضاعة الطبيعية وضمان حصول اآلب اجون   انل  يحت

 .طفالهم التخاذ قرارات التغذية األفضل ألماإليه
 

ه،            دم وتعميق ذا التق ى ه ى إيصال رس    ف لكن، إذا ما أردنا الحفاظ عل د    نحن بحاجة إل ى نطاق أبع التنا إل
 .وبسرعة أآبر
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ا         منطق حاليًا، ما زالت  % 28وبمعدل الرضاعة الطبيعية البالغ      اني   ة الشرق األوسط وشمال إفريقي  تع

ة         دم دون      معدالت منخفضة إلى درجة مؤلمة في الرضاعة الطبيعي ا زالت معدالت التق صة، وم الخال
 .المعدل في الدول النامية حول العالم

 
ل  ،الرضاعة الطبيعية ليست الخيار األفضل للرضع فحسب   ضًا حق   ب وق    أي شبكات  إاألم، من حق ن ال

دعم في      القائمة في العديد من الدول بحاجة إلى         ة       تلقي ال رويج لرضاعة طبيعي ا في الت ة  جهوده مالئم
ي هياآل          صديق وهذا يعني توفير أماآن عمل       للمجتمع، ة للمرأة والموازنة بين مسؤوليات األبوين وتبن

ي   ستوى المهن ران والم ستوى األق ى م ك عل ي ذل ا ف ستويات، بم ة الم ى آاف م الرضاعة بهدف عل دع
ة، ويجب  بةالطبيعي ي محاس ات ف ال  الحكوم ات  مج ن األمه ة تمك دمات اجتماعي صميم خ ا بت التزامه

اة                 نهوض بالرضاعة الطبيعة من ال    القائمات شارآتهن في الحي ة م  بمسؤولياتهن في العمل وعدم إعاق
 .العامة

 
 . ية البشرللتنميةيجب أن نفهم جيدًا أهمية التغذية األمثل للطفل باعتبارها وسيلة أساسية 

 
ى  وال ك أن عل سياسواضعي ش ي  اتال دورهم إل ف ام ب الم القي اء  الع ام إرس ال أم ة المج دختاح الت ت
ذلك في حاالت    ،تعزيز تغذية الطفل في األماآن األقل تطوراً   ل ذا من الظروف      وآ ر ه  الطوارئ وغي

 .االستثنائيةالصعبة 
 
 

رام حق األمهات في إ           آما ينبغي على المجتمعات ب       ام احت الهن رضاع     شكل ع ة  رضاع أطف  ،ة طبيعي
ستحق       ف ،ات والرضع تين لرعاية األمه  م وتهيئة ثقافة وبيئة داع    حماية هذا الحق وتسهيله    ل ي أن كل طف

 .  البدايةذهه، وآل أم تستحق أن تقدم له بداية ممكنةأفضل يبدأ حياته 
 


