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 ةالوطني اإلجراءاتز يتعزلتتبع سياسات وبرامج الرضاعة الطبيعية 

 WBTi World Breastfeeding Trends Initiative ةالمبادرة العالمية التجاهات الرضاعة الطبيعي 

 .توضح كيف يمكن للبلدان زيادة معدالت الرضاعة الطبيعية -في عامها الخامس عشرالتي أصبحت اآلن 

 في  تعبئة هو تقرير لتقييم المبادرة العالمية التجاهات الرضاعة الطبيعية -تقرير جديد بعنوان "إحداث فرق" 

كما  IYCF  "2020 اإلجراءات الوطنية الخاصة بالرضاعة الطبيعية  و تغذية الرضع و صغار األطفال

وضح أهمية الرصد الدوري للسياسات واالستراتيجيات. التقرير الذي أصدرته شبكة تعزيز الرضاعة ي

جنوب أسيا  يوثق كيف أدت التغييرات  IBFAN الشبكة الدولية لتغذية الرضع / BPNIالطبيعية في الهند

الطبيعية المطلقة في العديد من البسيطة والمستدامة في السياسات / البرامج إلى ارتفاع معدالت الرضاعة 

 .هذا التوجه عيقالبلدان ، مما يؤدي إلى حد ما للتعويض عن العوامل المتعددة التي ت

٪ فقط من األطفال 41على الرغم من األهمية الصحية واالقتصادية للرضاعة الطبيعية لألفراد واألمم ، فإن 

إرضاعهم من الثدي حصريًا. حددت جمعية الصحة أشهر في العالم يتم  6-0الذين تتراوح أعمارهم بين 

خطة التطبيق الشاملة بشأن تغذية كجزء من  2025٪ بحلول عام 50هدفًا برفع النسبة الى WHA  العالمية

 .ر األطفالاألمهات والرضع وصغا

القائمة على إطار االستراتيجية العالمية  المؤشرات "العشر" للسياسات والبرامجويتتبع  WBTi يقيس ال

،المدونة ، حماية األمومة  BFHI لتغذية الرضع وصغار األطفال. )تشمل مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل

دولة من حيث   98ن م،   نقرير العالميالمستودع ، النظم الصحية ،الرصد ، التنسيق والتمويل(. في 

برامج ، والتي تظهر ثغرات كبيرة تؤكد الحاجة إلى عمل متضافر لتحقيق أهداف جمعية الصحة السياسات وال

 .WHA العالمية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف ، تحتاج كل امرأة حامل ومرضعة وطفلها إلى بيئة تمكينية لبدء 

أشهر ومواصلة الرضاعة  6الطبيعية خالل ساعة من الوالدة ، والرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة الرضاعة 

الطبيعية مع األطعمة المناسبة حتى عامين أو أكثر. استخدام اللبن الصناعي ليس خياًرا آمنًا خاصة خالل 

 .جائحة الكورونا

 ، "يوضح األغذية في منظمة الصحة العالمية الدكتور فرانشيسكو برانكا ، مدير إدارة التغذية وسالمةيقول 

الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة األولوية لتتبع سياسات تعطي أهمية أن WBTi ال أن

ا يكون لدى صانعي السياسات أدلة على أن االستثمارات المتواضعة في هوخدمات الرضاعة الطبيعية. عند

 " .يقومون بالتغييرس همتجني مكاسب ضخمة ، فسيكون من المرجح أنخطط التنفيذ والتدخالت يمكن أن 

البلدان على تقييم وتحليل الثغرات ، ثم يدعو إلى العمل لسد الثغرات. تتضمن العملية   WBTiيساعد ال

على  بها دولة ، ردت 51سنوات. يستند تقرير التقييم هذا إلى المعلومات المقدمة من  5-3مراقبة دورية كل 

قيادة محلية في شكل مجموعة أساسية  WBTi عملية شكل. ت2019يان منظم تم اختباره خالل عام استب

ماهرة من المنظمات التي يمكنها الدعوة لتحسين سياسات وخدمات الرضاعة الطبيعية ، بما في ذلك حماية 

ى الحكومات الى ثلث WBTiالخ. دفعت تقارير وتحاليل ال IFE حاالت الطوارىء فياألمومة ،تغذية الرضع 

 .التعهد بتحسين وسد الفجوات في السياسات

آخذ في االنخفاض. االفتقار إلى اإلرادة السياسية  BFHI ذلك ، لفت التقرير االنتباه إلى أن ال ضافة الىباال

من الحكومات، كان من بين  WBTiوالحوكمة ، ونقص البيانات ذات الصلة ، ونقص التمويل لتقييم ال

 .الموجودةئيسية التحديات الر

: "بما أننا الدكتور آرون جوبتا ، المنسق العالمي لهذا البرنامجوفي حديثه بمناسبة إطالق التقرير ، قال 

جميعًا نعلم أن" ما يتم قياسه يتم إنجازه "، فإن المراقبة الدورية هي مفتاح النجاح لتغيير السياسة في هذا 

التي تحتاج إلى أقصى قدر من االهتمام. نحن فخورون للقيام بذلك  هامةهو أحد المجاالت ال BFHI المجال

 " بشكل مستقل

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf?ua=1
https://www.worldbreastfeedingtrends.org/p/indicators
https://www.worldbreastfeedingtrends.org/wbti-countries.php
https://www.bpni.org/
https://www.ibfan.org/
https://www.worldbreastfeedingtrends.org/uploads/resources/document/making-a-difference-wbti-eval-report-2020.pdf


 

 وعضو المجلس العالمي لـبالمملكة المتحدة   Baby Milk Actionمديرة سياسات باتي راندال ، قالت 

IBFAN  ،"يُظهر WBTi  قيمة استخدام أدوات التتبع البسيطة ليُظهر لصانعي السياسات ما يصلح وما ال

يصلح. بوجود مثل هذا المصدر الثري باألدلة من العديد من البلدان، سيكون من األسهل بكثير القول بأن 

 " .حماية صحة األم والطفل من خالل الرضاعة الطبيعية تستحق األولوية

أظهر تقدماً  WBTi" ؛ شدد على أن د.محمد حمايون لودين ، مستشار وزير الصحة العامة في أفغانستان

ً فيملموس وزارة الصحة. كانت هناك إنجازات محددة بسبب بالتقييمات الخمسة التي أجراها فريق التغذية  ا

التي وافقت عليها وزارة الصحة العامة، حكومة  IYCF مثل تطوير سياسة واستراتيجية WBTi توصيات

 " .أفغانستان
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