
   
 

 وزارج الصحح تطلق الحملح الوطنيح لتشجيع الرضاعح الطثيعيح

 " ال تديل عن حلية األم"
 

أغهقزّ ٔصاسح انصحخ انؼبيخ ثذػى  ال ثذٌم ػٍ حهٍت األو"، ْٕ شؼبس انزي " -, تيروخ6102أب   9

، ٔثبنزؼبٌٔ يغ  (UNICEF) ٔيُظًخ األيى انًزحذح نهطفٕنخ  (WHO)انؼبنًٍخيٍ يُظًخ انصحخ 

ٔاندًؼٍخ انًسٍحٍخ األسثٕدكسٍخ انذٔنٍخ ألػًبل انخٍش   (World Vision)يإسسخ انشؤٌخ انؼبنًٍخ

َٔقبثخ انًًشظبد ٔانًًشظٍٍ فً نجُبٌ،  ، َٔقبثخ انقبثالد انقبٍََٕبد، (IOCC) اإلَسبٍَخ

اندًؼٍخ انهجُبٍَخ نؼهٕو انغزاء  ، LAECD اندًؼٍخ نزًٍُخ انطفٕنخ انًجكشح ، LACTICA خًؼٍخ ٔ

ظًٍ  اندًؼٍخ انهجُبٍَخ نطت األغفبل اندًؼٍخ انهجُبٍَخ نهزٕنٍذ ٔاأليشاض انُسبئٍخ، ٔانزغزٌخ،

انحًهخ انٕغٍُخ نزشدٍغ انشظبػخ انطجٍؼٍخ ثًُبسجخ األسجٕع انؼبنًً نهشظبػخ انطجٍؼٍخ،ٔانزً 

ٔرنك فً انًإرًش انصحبفً انزي ػقذ ٌٕو  انٕاحذ ٔانثالثٍٍ يٍ انشٓش اندبسي، سزسزًش حزى

     ., فً يجُى ٔصاسح انصحخ انؼبيخ، فً يُطقخ ثئش حس2012ٍأة  9انثالثبء انٕاقغ فٍّ 

     

ٔقذ أػهٍ ٔصٌش انصحخ انؼبيخ األسزبر ٔائم أثٕ فبػٕس ػٍ يُزح حهٍت األغفبل انٕحٍذ انًطبثق 

نهًٕاصفبد ٠١١٪ ٔانطجٍؼً ٠١١٪ ٔانخبنً يٍ انًٕاد االصطُبػٍخ ٔانحبفظخ ْٕٔ حهٍت األو انغًُ 

 ثأخسبو انًُبػخ انًعبدح انزي نٍس نّ أي ثذٌم.

ٔأشبسد انذكزٕسح َٓهخ حٕال، سئٍسخ اندًؼٍخ انهجُبٍَخ نؼهٕو انغزاء ٔانزغزٌخ، أٌ رشدٍغ انشظبػخ 

نألشٓش انسزخ األٔنى يٍ انؼًش ٔ انشظبػخ يغ انًكًالد انغزائٍخ نغبٌخ انسُخ األٔنى يٍ انؼًش 

ًْ يٍ أْى اسزشارٍدٍبد انصحخ انؼبيخ نزأيٍٍ صحخ خٍذح نهطفم ٔاألو ٔ نزخفٍط كهفخ 

 االسزشفبء.

ٔأكذ انذكزٕس ٔدٌغ غًًُ، سئٍس اندًؼٍخ انهجُبٍَخ نهزٕنٍذ ٔاأليشاض انُسبئٍخ، ػهى أًٍْخ يزبثؼخ 

  انًشأح انحبيم ٔرضٌٔذْب ثبنًؼهٕيبد انالصيخ ٔرشدٍؼٓب ػهى انشظبػخ انطجٍؼٍخ.

يٍ ُْب، رأرً أًٍْخ ْزِ انحًهخ فً سُزٓب انثبٍَخ انزً رؼًم ػهى َشش انٕػً حٕل أًٍْخ 

انشظبػخ انطجٍؼٍخ يزجٍُخ ئقشاس يُظًخ انصحخ انؼبنًٍخ ثعشٔسح انشظبػخ انطجٍؼٍخ انحصشٌخ فً 

األشٓش انسزخ األٔنى يٍ حٍبح انطفم ٔثًزبثؼزٓب حزى ػًش انسُزٍٍ أٔ أكثش ئنى خبَت انزغزٌخ 

 انًكًهخ.

ْزا ٔأكذ انذكزٕس ثشَبسد خشثبقخ، سئٍس اندًؼٍخ انهجُبٍَخ نطت األغفبل، ػهى ئنزضاو اندًؼٍخ 

ثزطجٍق انقبٌَٕ 74 ػهى ػذح أصؼذح، يُٓب انزؼهٍى انصحً انطجً. كًب اسسهذ اندًؼٍخ سسبنخ 

ندًٍغ أغجبء األغفبل رذػْٕى نإلنزضاو ثجُٕد انقبٌَٕ داخم انًسزشفٍبد ٔانؼٍبداد انخبصخ 

ٔانزشذٌذ ػهى أًٍْخ اإلسظبع يٍ انثذي. كًب غهت يٍ انًؼٍٍٍُ يسبَذح األو ٔرسٍٓم نٓب 

  انفشصخ نإلسظبع يٍ انثذي ئٌ كبٌ رنك فً انؼًم أٔ غٍش أيبكٍ.



   
كًب قذيذ انسٍذح ثبيٍال صغٍت يُصٕس يذٌشح دائشح األو ٔانطفم ػشض ثشَبيح َٔشبغبد انحًهخ 

  انٕغٍُخ نزشدٍغ ٔحًبٌخ انشظبػخ انطجٍؼٍخ.

  ٔ رى ػشض فٍهى ٔثبئقً رعًٍ أْى اَدبصاد انحًهخ خالل انسُخ انًبظٍخ.

ٔيٍ َشبغبد انحًهخ أٌعبً َشش انًهصقبد ٔانًُبشٍش انزً رشدغ انشظبػخ انطجٍؼٍخ، ثبإلظبفخ ئنى 

ئخشاء يحبظشاد رٕػٍخ فً انًُبغق انهجُبٍَخ كبفخ، ٔرُظٍى َشبغبد فً ثؼط األيبكٍ انزدبسٌخ 

  رزٕخّ فٍٓب ئنى األيٓبد انًشظؼبد.

ٔقبنذ انسٍذح ثٍٓخ ػجذهللا انًفزً كهًخ َقبثخ انًًشظبد ٔانًًشظٍٍ فً نجُبٌ "رهؼت انًًشظخ 

دٔساً ثبسصاً فً قسى انصحخ اإلَدبثٍخ ٌٔشركض دٔسْب ثبنزؼبٌٔ يغ انفشٌق انصحً ػهى انٕقبٌخ ٔاإلسشبد 

انصحً ٔانؼُبٌخ انًجبششح. ٔانشظبػخ انطجٍؼٍخ قعٍخ يدزًؼٍخ ٔنٍسذ فقػ خٍبس شخصً ثم 

 يسإٔنٍخ يشزشكخ ثٍٍ كبفخ انفشقبء".

ٔأكذ ٔصٌش انصحخ انؼبيخ االسزبر ٔائم أثٕ فبػٕس، أٌ انٕصاسح ٔثؼذ ْزا انٍٕو سزؼًم ػهى انزشذد فً 

أػًبل انًشاقجخ نزطجٍق انقبٌَٕ 74 انًزؼهق ثزُظٍى رسٌٕق يُزدبد رغزٌخ انشظٍغ ٔانٕنٍذ ٔٔسبئهٓب 

ٔ ثبألخص انًبدح انثبيُخ يٍ انقبٌَٕ انزً رُص ػهى "ٌحظش ػهى انًصُغ أٔ انًٕصع أٔ أي شخص 

كبٌ أٔ يٍ ٌُٕة ػُّ أٌ ٌشٔج ألي يُزح يصُف ػُذ َقطخ انجٍغ أٔ ػُذ يشاكض انشػبٌخ انصحٍخ" ٔنٍ 

رزشدد انٕصاسح فً ئرخبر انؼقٕثبد انالصيخ ٔانشادػخ ثحق انًإسسبد انًخبنفخ أكبَذ انششكبد 

 انًٕسدح نهحهٍت او كبَذ انًسزشفٍبد ٔانًشاكض انصحٍخ انشػبئٍخ.
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