
 

 

 2018/ مایو  أیار 10صباحاً بتوقیت غرینتش یوم  00.01یُحظر نشره حتى الساعة 
 

 بمناسبة عید األم، الیونیسف تدعو إلى تضییق "فجوات الرضاعة الطبیعیة"
 بین األغنیاء والفقراء في العالم

 
أطفال ال یحصل على الرضاعة الطبیعیة أبداً في البلدان  5من كل  اً واحد الً طف فإن على الرغم من فوائد الرضاعة الطبیعیة،

 المتوسطة الدخلالبلدان و الدخل طفًال في البلدان المنخفضة 25المرتفعة الدخل، مقارنة مع طفل واحد من كل 
 

 https://uni.cf/2KzX5KUمن:  یمكن تنزیل مواد متعددة الوسائط
 

في تحلیل جدید أصدرتھ الیوم إن عدد األطفال الذین ال یتلقون رضاعة  قالت الیونیسف – 2018أیار/ مایو  10نیویورك، 
ملیون طفل سنویاً في العالم ال یتلقون  7.6عالیاً، خصوصاً في البلدان األكثر ثراًء في العالم. وھناك حوالي  یظلطبیعیة 

 رضاعة طبیعة.
 

ھم ویحمي األمھات من األمراض الفتاكة، وأنھ یقود إلى ویشیر التحلیل إلى أنھ رغم أن حلیب األم ینقذ أرواح األطفال ویحمی
في المائة من األطفال في البلدان المرتفعة  21تحقیق معدالت ذكاء وتحصیل تعلیمي أفضل بین األطفال، إال أن ما یُقدر بـ 

 في المائة. 4الدخل ال یتلقون رضاعة طبیعیة أبداً. أما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، فتبلغ النسبة 
 

كانت غنیة أ أم، سواءً للیونیسف، "إن الرضاعة الطبیعیة ھي أفضل ھدیة یمكن ألي  ةالتنفیذی ةالمدیر ة، نائبأزفاروقالت شھیدة 
ن تقدیم م أم فقیرة، منحھا لطفلھا ولنفسھا. وإذ نحتفل بعید األم، یجب علینا أن نمنح أمھات العالم الدعم الذي یحتجنھ لیتمكنّ 

 الرضاعة الطبیعیة".
 

ویشیر التحلیل أن أرجحیة حصول األطفال على رضاعة طبیعیة مرة واحدة على األقل في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان 
) تزید كثیراً عنھا لألطفال المولودین في آیرلندا %99) وبیرو (%99)، ومدغشقر (%99المتوسطة الدخل من قبیل بوتان (

. ویعیش في الوالیات المتحدة لوحدھا أكثر من ثلث )(انظر الجدول) %77نیا () أو إسبا%74) أو الوالیات المتحدة (55%(
 ملیون طفل. 2.6البلدان المرتفعة الدخل الذین لم یتلقوا أبداً رضاعة طبیعیة، ویبلغ عددھم  مناألطفال 

 
فیھا  طول المدة التي تواصلومع ذلك، یؤثر التفاوت في الثراء ضمن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل على 

رضاعة على ال السنتینفي سن . ویزید معدل حصول األطفال األم تقدیم الرضاعة الطبیعیة لطفلھا، حسبما تظھر البیانات
ضعف مقارنة مع األطفال ضمن األسر األكثر ثراًء. وتبلغ ھذه الفجوات أشد  1.5 الطبیعیة ضمن األسر األكثر فقراً بمقدار

في طفال حصول األاتساعھا في منطقتي غرب ووسط أفریقیا وفي منطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، حیث یزید معدل 
على الرضاعة الطبیعیة ضمن األسر األشد فقراً بمقدار الضعفین تقریباً مقارنة مع األطفال ضمن األسر األكثر  السنتینسن 

 ثراًء.
  



 

 

 
في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل الذین یتلقون رضاعة طبیعیة، مصنفة  السنتینفي سن نسبة األطفال 

 *حسب تقسیم ُخمسي لمستوى الثروة وحسب المنطقة

  
 

 
للیونیسف، "نحن نعلم أن األرجحیة أقل بأن تقدم األمھات الثریات في البلدان الفقیرة  ةالتنفیذی ةالمدیر ة، نائبأزفاروقالت شھیدة 

 األرجحیة بأن تقدم األمھات الفقیرات في على تقلصوفي تناقض واضح، مؤشرات  نا نرى،الرضاعة الطبیعیة ألطفالھن، لكن
م الرضاعة الطبیعیة على امتداد مستویات الدخل ھذه الفجوات في تقدیوتمثل البلدان الغنیة الرضاعة الطبیعیة ألطفالھن. 

كي تقدم الرضاعة  ھاوتمكینمؤشراً قویاً على أن البلدان، وبصرف النظر عن مستوى ثرائھا، ال تعمل على توعیة كل أم 
 الطبیعیة لطفلھا".

 
ویة ند وفیت نام سیاسات قوتتنوع العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت الرضاعة الطبیعیة. فقد سنت بلدان من قبیل الھ

لحمایة الرضاعة الطبیعیة وتشجیعھا. في حین تتضمن بلدان من قبیل تركمانستان معدالت مرتفعة جداً لألمھات الالتي یضعن 
. وتضع جمیع األمھات تقریباً في نیوزیلندا وسري النكا موالدیھن في مرافق *موالیدھن في مستشفیات مالئمة لألطفال*

. إضافة إلى ذلك، ثمة سیاقات ثقافیة وسیاسیة تؤدي دوراً حاسماً في ھذا المجال، بما في ذلك الدعم من اآلباء مالئمة لألطفال
 واألسر وأصحاب العمل والمجتمعات المحلیة.

 
عن الموالید الجدد في العالم، تحث الیونیسف  تطالب بإیجاد حلول نیابةالتي  ‘فرصة للعیش’ومن خالل الحملة العالمیة 

 الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على القیام بما یلي:
 

 زیادة التمویل والوعي بغیة رفع معدالت الرضاعة الطبیعة منذ الوالدة وحتى سن السنتین. •
األم وكذلك قناني الرضاعة انونیة قویة لتنظیم تسویق لبن الرّضع والبدائل األخرى لحلیب وضع إجراءات ق •

 والحلمات البالستیكیة.
سن نصوص قانونیة لتوفیر إجازات أسریة مدفوعة األجر، ووضع سیاسات إلتاحة تقدیم الرضاعة الطبیعیة في  •

 لرضاعة الطبیعیة.تقدیم امكان العمل، بما في ذلك استراحات مدفوعة األجر ل
للرضاعة الطبیعیة الناجحة في مرافق رعایة األمومة، وتوفیر حلیب األم للموالید الجدد  الخطوات العشرتنفیذ  •

 المرضى.
ي الرضاعة الطبیعیة في المرافق الصحیة وفي األسبوع األول التحقق من حصول األمھات على استشارات ماھرة ف •

 دة.بعد الوال
تعزیز الروابط بین المرافق الصحیة والمجتمعات المحلیة، لضمان استمرار الدعم لألمھات لتمكینھن من تقدیم  •

 الرضاعة الطبیعیة.



 

 

 تحسین أنظمة الرصد لتتبع التحسینات في السیاسات والبرامج والممارسات الخاصة بالرضاعة الطبیعیة. •
 
باألمھات واألطفال ‘ فرصة للعیش’، تحتفي حملة في شھر أیار/ مایوبلداً  128أكثر من فیھ  یحتفلفي عید األم، الذي و

 لحصول على الدعم خالل الحمل والوضع والوالدة.في اوبحقھم 
 

# # # # # # 
 

 مالحظات إلى المحررین:
 

صور ألمھات وأطفال من بیرو ومالي  على . للحصولھذا الرابطعلى  والتقاریر متعددةاإلعالم ال یمكنكم تنزیل مواد وسائط
 .ھنا انقر، إلفي نیوكیكتینومنغولیا وبنغالدیش التقطتھا المصورة الفوتوغرافیة الحائزة على جوائز، 

 
 .انقر ھناكاملة للبلدان، لالطالع على قائمة 

 
. البیانات للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل مستمدة بلداً  123یستند التحلیل إلى مصادر بیانات متنوعة من 

بشأن  2016سلسلة النسیت للعام . البیانات للبلدان المرتفعة الدخل مستمدة من ة للیونیسفقواعد البیانات العالمیة التابعمن 
فبیاناتھا مستمدة من الیونیسف. لم  ،األوروغواي والوالیات المتحدة ، عمان، قطر،باربادوس باستثناء، الرضاعة الطبیعیة

 .2008لعام إلى اأو من أعوام أحدث لكل بلد، فیما عدا الصین التي تعود تقدیراتھا  2010تُعرض سوى تقدیرات من عام 
 

 عن الیونیسف
تعمل الیونیسف في بعض أكثر أماكن العالم صعوبة للوصول إلى األطفال األكثر حرماناً في العالم. فنحن نعمل من أجل كل 

بلداً وإقلیماً لبناء عالم أفضل للجمیع. لمزید من المعلومات عن الیونیسف وعملھا من  190طفل، في كل مكان، في أكثر من 
 ‘.فرصة للعیش’. تعرفوا على المزید عن حملة www.unicef.orgلكتروني التالي: أجل األطفال، یرجى زیارة الموقع اإل

 
 .فیسبوك وعلى تویترتابع الیونیسف على 

 
 لمزید من المعلومات یرجى االتصال بـ:

 ssidhu@unicef.org،  917 1+4761537ھاتف: السابرینا سیدھو، یونیسف نیویورك، 
 

وھي مستمدة من قواعد البیانات العالمیة التابعة  2017-2010داً خالل الفترة لب 73* یستند التحلیل إلى بیانات مفصلة من 
 للیونیسف.

 
 ثل للخطواتت* توفر المستشفیات أو مرافق رعایة األمومة المالئمة لألطفال دعماً عالي الجودة للرضاعة الطبیعیة، وتم*

 لمستشفیات المالئمة لألطفال.وضعتھا مبادرة االعشر من أجل الرضاعة الطبیعیة الناجحة التي 
 


