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 (4112آگوست 1-7هفته جهاني تغذيه با شيرمادر)

 ( 1131مرداد 11-11) 

 
 

   !Breastfeeding: A winning Goal for lifeشعار جهاني:                   

 

 تغذيه با شيرمادر : يك عمر سالمتيشعار کشوری:                                      

 

 خوش آمديد. 4102سال به هفته جهاني تغذيه با شير مادر 

حاصل از  هاي ارزيابي پيشرفت ه منظورب و سازمان ملل متحد ها توسط دولت (MDGs)0هزاره  اهداف توسعه

تغذيه با  جهانيشعار هفته  تعيين  شده است. 4102 سال  تا جامعو سالم بطور  پايدار توسعهارتقا  مبارزه با فقر و

اهميت فعاليت هاي  افزايشپاسخ مي دهد و مدعي حفظ و  MDG براي تحقق شمارش معکوس به امسال شير مادر

مشارکت بسياري از  و،  4102 سال بعد از  دستور کاردر  تغذيه با شير مادر حمايت از، حفاظت و ترويجمربوط به 

 مي توانرا  ها پيشرفت ممکن است، شما هر جا که جامعهدر  .تا حد ممکن است مختلف در سنين مردمي هاگروه 

اختصاصي را  و اهدافکلي ، اهداف باشيد آمادهکه اين امر تحقق يابد، الزم است . براي ايننمود پايدار بدست آورد و

ي هدف ارزشمند ... تغذيه با شير مادر ترويج و حمايت از، حفاظت! اقدام نماييد  ورا متحد کنيد  نيروها، تعيين کنيد

 حيات مي گردد. حفظ موجب و و  است

 :4112داف هفته جهاني تغذيه با شير مادر اه

آگاهي دادن به مردم در مورد اهداف توسعه هزاره و چگونگي ارتباط  آنها با تغذيه با شير مادر و تغذيه  -0

 ( . IYCF) 4شيرخوار و کودك خردسال

شيرخوار و نمايش دادن پيشرفتهاي حاصله تا کنون و مشکالت اساسي در ارتقا تغذيه با شير مادر و تغذيه  -4

 کودك خردسال

جلب توجه در مورد اهميت افزودن اقدامات حفظ ،حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر به عنوان يک مداخله  -3

 4102کليدي در اهداف توسعه هزاره و در دوره بعد از 

 .رو به تغيير امروز ارتباط تغذيه با شيرمادر در جهاندرك تحريک عالقه جوانان هر دو جنس براي  -2

 

                                                           
1
 Millennium Development Goals 

2
 Infant and Young Child Feeding 
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 ؟ استمرتبط   اهداف توسعه هزاره اب تغذیه با شیر مادر گونهچ

 يقابل توجهبه طريق  اهداف توسعه هزاره هر يک از به مي توانيد تغذيه با شير مادر و حمايت از ترويج، با حفاظت

به است که  بقاي کودك ارتقا برايکليدي  مداخالت،  کافي تغذيه تکميلي و با شير مادرانحصاري تغذيه کمک کنيد. 

تغذيه براي پي بردن به چگونگي ارتباط . موثر است سال 2کودکان زير  درصد از 41 حدودحفظ حيات در  طور بالقوه

 به نکات زير توجه فرماييد. اهداف توسعه هزاره هر يک ازبا  با شير 

 

 

 ريشه کني فقر و گرسنگي - 1هدف

و کافي به دليل فراهم کردن انرژي و فراتر، به مدت دو سال شيرمادر تغذيه انحصاري با شير مادر و ادامه تغذيه با 

با طبيعي تواند به جلوگيري از گرسنگي و سوءتغذيه کمک کند. تغذيه با شير مادر روشي  مواد مغذي با کيفيت باال، مي

يسه  با   بوده و در مقاصرفه   تغذيه نوزادان و کودکان است. اين روش براي عموم مقرون بهبراي هزينه اثربخشي باال 

 کند. تغذيه مصنوعي بار مالي به بودجه خانواده تحميل نمي

 

 تامين آموزش ابتدائي همگاني -4هدف 

غذاهاي تغذيه با شير مادر و  .سازد اساس آمادگي براي يادگيري را فراهم ميکافي،  تغذيه با شير مادر و تغذيه تکميلي

 نقش دارد.   ارتقا سطح  يادگيريدر  نتيجهتکامل رواني و شناختي و در در  هيبه طور قابل توجکمکي با کيفيت مناسب 
 

 سازی زنان جنسيتي وتوانمندعدالت ارتقای  -1هدف 

در برخي نقاط جهان محسوب مي شود. تغذيه با شير مادر فرصت بزرگي براي هر کودك جهت شروع عادالنه زندگي 

به رژيم غذايي کودك اضافه مي شود و در تغذيه تکميلي مي شود که آغاز  يبيشترين تفاوت رشد در دو جنس هنگام

کند. تغذيه با شير مادر حق هر مادر است  و بايد از طرف جامعه از طريق  برتري جنسيتي در تغذيه بروز مياين هنگام 

 حمايت قرار گيرد. مادران مورد امي وضع قوانين ح
 

 کاهش مرگ و مير کودکان -2هدف 

يابد.  کاهش ميبسهولت تغذيه تکميلي مناسب ارتقا با  ٪6فقط با ارتقا تغذيه با شير مادر و تا  ٪03کودکان تا مرگ و مير 

 کافيکه علت عمده آن تغذيه تکميلي نا مرتبط استسوء تغذيه با سال  2از مرگ و مير کودکان زير  ٪21-61عالوه  به

 است.تغذيه با شيرمادر بدنبال عملکرد ضعيف 

 

  بهبود سالمت مادران -5هدف 

تغذيه با شير مادر با کاهش خونريزي پس از زايمان و کاهش سرطان پستان، تخمدان، آندومتر و پوکي استخوان همراه 

خوني  براي مثال کمهاي نزديک به هم  گذاري بين تولدها و کاهش خطرات ناشي از حاملگي است. هم چنين به فاصله

 کند. کمک مي
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 ، ماالريا و ساير بيماريها ايدز/ HIVمبارزه با -1هدف 

از مادر به  HIVتواند احتمال انتقال  تغذيه انحصاري با شير مادر به همراه درمان ضد رترو ويروسي مادر و کودك مي

را بخاطر  HIVمهمتر آنکه تغذيه با شيرمادر ميزان مرگ نوزادان در معرض  فرزند را به سطح بسيار پايين تنزل دهد.

 کاهش مي دهد.   HIVافزايش ميزان بقا و زندگي عاري از 
 

 تضمين پايداری محيط زيست -7هدف 

هاي دارويي،  هاي صنعتي، زباله : توليد کمتر زبالهفوايد زير را دارد  در مقايسه با تغذيه مصنوعيتغذيه با شير مادر 

 يك ،  تغذيه با شيرمادراز طريق  هاي فسيلي. چوب و سوختهاي پالستيکي و آلومينيومي و کاهش استفاده از  زباله

  خواهيم داشت.  غير آلودهبا دوام و پايدار ، و منبع طبيعي تغذيه سالم، 

 

 توسعه  مشارکت جهاني برای گسترش   -8هدف 

از طريق برنامه  دتوان مي و کند را ترويج مي همکاري چند بخشي" استراتژي جهاني تغذيه شيرخوار و کودکان خردسال"

 براي حمايت از توسعه فراهم نمايد. را بسياري هاي  مشارکت ، تغذيه با شيرمادر و تغذيه  تکميليهاي 
 

 :  اهداف توسعه هزاره در مورد برخي حقايق

 سالمتي و توسعه پايدار است. و ترويج مبارزه با فقر  "اهداف توسعه هزاره "اعالم از هدف  •

طرحي مورد درباره توسعه  نيويورك دردي رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل  ميال 4111در سال  •

 .توافق تمام کشورها و نهادهاي توسعه گرد هم آمدند

 شدند . هدف توسعه هزاره هشتتنظيم و  فقر شديد کاهش متعهد به آنها •

 . باشندسالمت مي در ارتباط با  توسعه هزاره 6 و 2و  2اهداف  •

 به عنوان فرايند دستيابي به اهداف،  تحقق يابد. هاتوسط دولتبايد  4102تا سال  به اهداف توسعه هزاره يابيدست •

 شود. مي خوانده شمارش معکوس

 به ادرس زير مراجعه کنيد:  4102تا سال  شمارش معکوس اطالعات بيشتر در موردبراي 

http://www.countdown2015mnch.org) 

 

 

 ؟ کجا هستیمامروز  ما

که نيازمند  توجه  زيادي وجود دارد "ناتمامکارهای  "اما هنوز هم ، است صورت گرفته پيشرفت هاي زيادي گرچه

 به عنوان مثال:است.  هادولت فوري

 روند بستر ميگرسنه به  هشتم مردم هنوز هم يک، اما  کاهش يافته فقر. 

  در سطح جهان مبتال به سوءتغذيه هستند کودکان تمام حدود يک چهارم ازکماکان. 

http://www.countdown2015mnch.org/
http://www.countdown2015mnch.org/
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 خطر با تغذيهاين   و که شيوع آن در حال افزايش است است سوء تغذيه شکل ديگري از، اضافه وزن / چاقي 

 يابد. افزايش ميمصنوعي 

 ساالنه حدود  اما هنوز همکاهش يافته است  درصد 21 به حدود مرگ و مير کودکان دهه گذشته،طول دو  در

 .قابل پيشگيري مي ميرند بيماري هايدر اثر  سال پنج ميليون کودك زير 7

 مختلف دستيابي به اهداف در هاپيشرفت MDG ،مناطق مختلف وجود دارد. زيادي  بين تفاوت و آهسته است 

در طول ماه اول ) نوزادان مرگ و مير سال، نسبتزير پنج کودکان مرگ و مير کاهش ميزان کلي رغم  علي •

  است. افزايش رو به ( زندگي

 4101در سال هزار 011در مورد  401به  0991 تولد زنده در سالهزار  011در  211از  مرگ و مير مادران 

 کاهش يافته است.

 2حداقل ( آفريقا)به خصوص کشورهاي جنوب صحراي  مناطق در حال توسعه در زنان باردار نيمي از فقط  

 را دريافت مي کنند.توصيه شده قبل از تولد  ويزيت

 

 

از مادران درخواست کرد تا به وسيله  تغذيه انحصاري با شير  Babatynde Fashola بنام  فرماندار ايالت الگوس

گفت که مادران دهند. او  نيجريه کاهشدر را شيرخواران نرخ باالي مرگ و مير فاصله گذاري بين تولدها، مادر و 

ماه و فاصله  6تغذيه انحصاري با شير مادر به مدت  " :در کاهش مرگ و مير کودکان در کشور نقش دارند

تغذيه با شير مادر کليد بقاي کودك و . تر رشد کنند به کودکان کمک خواهد کرد تا سالمبين تولدها گذاري مناسب 

( LASUTH)بيمارستان دانشگاه ايالتي الگوس ارشد مدير  Oke Adewale.  "ضامن سالمت و تکامل مغز وي است

در ميان کشورهايي که باالترين رتبه مرگ و مير نوزادان را دارند در رتبه دوم  قرار دارد. نيجريه  گفت: Ikeja در

سالم  با شير مادر ، ايمن سازي و شيوه زندگيانحصاري مانند تغذيه  هاي کافيمراقبت نرخ مي تواند از طريقاين 

را با با شير مادر شيرخواران تغذيه و کنند شيردهي تشويق خواست تا همسر خود را  ان پدر از اوابد. يکاهش 

 يت همراه سازند. منبع:موفق
Nigeria:fashola tasks mothers on family planning,15April 2014,see: 
http://allafrica.com/stories/201404160145.html 

 

 

 

 آموزیم؟ هایي مي درس چهسالمت  تبط بامر اهداف توسعه هزاره از

 

اما توانيم.  رسيم و برخي موارد نمي ن ميما به اهدافگاهي اوقات ما ما ، باشد مي تواند چالش برانگيز رسيدن به هدف

اهداف توسعه هايي که از  در اينجا به برخي درس .فراهم مي کند درس گرفتن و فرصتي براي يادگيري فرآينداين 

 گرفته ايم اشاره مي کنيم. در بهداشت  ههزار
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 ها: موفقيت

 اند. مطرح شده( سياسي )از ديدگاه درسطوح باال مباحث •

 )جامعه مدني بسيج شده است(. .اند درگير شده يبيشتر سازمان هاي مردمي •

  در دسترس قرار گرفته است.بهداشت  براي يبيشتر پول •

)ارتقا قابل توجه در نتايج بهداشتي در کشورهاي با درآمد کم و متوسط حاصل  .استارتقا در حال  بهداشتي نتايج •

 شده است.(

 

 :نواقص)کاستي ها(

 فاصله طبقاتي بين فقير و غني در حال افزايش است )عدم تمرکز بر برابري( -

 رفته است.بين رويکرد مبتني بر حقوق بشر از  -

 است.( top-down( يک فرآيند نزولي )MDGروند اهداف توسعه هزاره ) -

 را ترغيب مي نمايد و تنها بر بيماريهاي مسري متمرکز است.( quick-fix)ثابت  -رويکرد فني سريع -

 فقر، ،تغييرات آب و هوا )بعنوان مثال محيط، وجود نداردهاي ديگر توسعه  بخشو سالمت بين  ادغام يافتهرويکرد  -

 جنسيتي(عدالت  آموزش،

 

به پيشرفت اهداف توسعه مي تواند بسپاريم و ببينيم چگونه تغذيه با شير مادر  ذهنبه ها را  جازه دهيد اين درسا

 کمک کند. 4102برنامه هاي بعد از سال توسعه پايدار و هزاره و 

 

 تغذیه با شیر مادر به نجات جان انسانها کمك مي کند و  براي سالمت مادران نیز مفید است !

 :کارشناسان توصيه مي کنندآنچه 

  ،شروع تغذيه با شير مادر ظرف ساعت اول تولد 

  ماه اول زندگي، 1تغذيه انحصاری با شير مادر برای 

  ماهگي1تداوم تغذيه با شير مادر برای دو سال يا بيشتر همراه با غذای تكميلي کافي از سن 

 

 فكر کنيد در مورد اينكه :

  ها چه هستند؟ عوامل زمينه اي براي اين،   چيست ؟علل اصلي مرگ کودکان در کشور 

  چند درصد از شيرخواران در کشور قادر به شروع تغذيه با شير مادر ظرف ساعت اول تولد و تغذيه

سال گذشته تغيير کرده  01ماهگي هستند؟  چگونه اين موارد در طول  6انحصاري باشير مادر تا پايان 

 است؟
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 ا شيرمادر در محيط هاي کار چيست؟ آيا مکاني وجود دارد که به خانم هاي موانع اصلي تغذيه انحصاري ب

 شاغل کمک کند تا پس از بازگشت به کار شيردهي را ادامه دهند؟

  آيا مادران شيرخواران شان را با شير خود تغذيه مي کنند يا خير، و اينکه چگونه قادر خواهند بود غذاهاي

ر فاکتورهاي اجتماعي اقتصادي و فشارهاي تبليغاتي و فرهنگي و تکميلي کافي را که به شدت تحت تاثي

 شرايط محل زندگي شامل بحرانها و موارد اضطراري مزمن بهداشتي هستند را فراهم کنند .

 

 حاال نيازها چيست  و چرا؟

 

ز تولد با شير ژه هدف چهارم و پنجم( نياز هر چه بيشتر به تغذيه بالفاصله پس ا  نيل به اهداف توسعه هزاره )بوي

 مادر ، تغذيه انحصاري و تداوم تغذيه با شير مادر دارد.

و  ها به موفقيتدستيابي ما نياز به  حمايت و ارتقا از طريق همه آحاد جامعه است. تغذيه با شير مادر نيازمند حفظ ،

 اهداف توسعه هزاره داريم. فرآيند درکاستي ها  رفع

 پاسخ داشته باشيم ، يك پاسخ از طريق تغذيه با شير مادر !اجازه دهيد به ازاء هر کمبود ، يك 

 

 کنيم.اظت و حمايت از تغذيه با شير مادر در آسيب پذير ترين اقشار اجتماعي تمرکز ف؟  بر حعدم برابری 

 متمرکز بر مشارکت هاي ريزي و برنامه  گذاري مردم و سياستسهيم کردن  ؟ عدم رويكرد پائين به باال

 حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر                        ، حفظمردمي براي 

 حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر  استفاده از چارچوب حقوق بشر براي حفظ، ؟عدم تمرکز بر حقوق بشر 

 مانند فقر،توسعه مسائل بزرگتر  پيوند تغذيه با شير مادر با ؟های توسعه عدم ادغام با ساير بخش 

  .حيط زيست و آب و هواجنسيت و تغيير م

 

 حفاظت protection:  

خانواده هاي شان اطالعات واقعي و علمي دريافت کنند به گونه اي  ست که مادران وا آن به معني اطمينان از

بازاريابي ل صنايع غذايي کودك باشد. اجرا و پايش کد بين المللي مث هاي تجاري بخشمنافع که مستقل از 

قطعنامه هاي مرتبط بعدي سازمان جهاني بهداشت، به حفاظت از تغذيه با  مادر وجانشين شونده هاي شير 

 شير مادر کمک خواهد کرد.

 

 ترويج promotion:  

به معني اطالع رساني و ارتقا سطح آگاهي در مورد اهميت تغذيه با شير مادر و برانگيختن مردم براي عمل  

 است. هفته جهاني تغذيه با شير مادر نمونه اي از افزايش آگاهي عموم و ترويج تغذيه با شير مادر است.
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 حمايت support : 

حمايت هاي عملي و عاطفي از  به معني فراهم کردن دسترسي به اطالعات ،کمک هاي باليني و مشاوره و 

 مديريت کنند، شروعرا مادران است براي اينکه آنها را توانمند کنيم در هر کجا که هستند تغذيه با شير مادر 

 به مادران شاغل کمک  ردهيبراي تداوم شي حفاظت از حقوق مادران مي تواند بخشند. تداوم نموده و

  .کند

 

 ها  نجات جان انسان

 

 چگونه تغذيه با شير مادر جان انسانها را نجات مي بخشد ....

 

 ماه اول  بويژه بسيار مهم است 1هيچ چيز ديگری( در و نه تغذيه انحصاری با شير مادر )فقط شير مادر 

 : زيرا 

  ي% کل مرگها00-03 ،داشته باشندبا شيرمادر  انحصاريماه اول عمر تغذيه 6در شيرخواران چنانچه 

 سال( قابل پيشگيري است.2کودکان )سنين زير 

 6سال از طريق تغذيه تکميلي به موقع ، سالم و کافي قابل پيشگيري است. 2% ديگر از مرگهاي سنين زير 

برابر  2اسها ل و  برابر بيشتر در معرض خطر مرگ از 7شيرخواراني که با شير مادر تغذيه نمي شوند 

شير با بيشتر در معرض خطر مرگ از پنوموني قرار دارند  در مقايسه با شيرخواراني که به طور انحصاري 

 .شوندمادر تغذيه مي 

  ژه ذکر شده است  اين مطلب با اهميت وي 4104در سال در مورد کودکان جهان در  گزارش سازمان يونيسف

ماه اول عمر تغذيه انحصاري داشته 6وار متولد شده در سراسر دنيا در ميليون شيرخ 03236% از 37که تنها 

 ميليون شيرخوار را به مخاطره مي اندازد.  52تقريبا سالم تکامل اين کاستي شانس زنده ماندن و  اند .

  ند.اين بدان ه اماهگي شروع کرد 9تا  6% شيرخواران تغذيه تکميلي را در سنين بين 61به طور مشابه تنها

 ديرتر از موعد مناسب تغذيه تکميلي دريافت کرده اند.خيلي زودتر يا خيلي عني است که ميليونها کودك م

 پيشگيري از مرگ شيرخواران تعيين شده است.ترين راه تغذيه با شير مادر بارها و بارها به عنوان موثر 

براي سالمت يد قابل توجهي فواتغذيه با شير مادر نقش مهمي در سالمت و تکامل کودکان بازي مي کند و 

 . دارد مادران

  تغذيه زودرس و انحصاري با شير مادر سالمت  نوزادان را ارتقاء بخشيده و از مرگ نوزادان که سهم عمده

 مي کاهد.،  دهد اي از مرگ شيرخواران را تشکيل مي

 

 

 ارتباط بین تغذیه با شیرمادر با مسایل بزرگتر توسعه 
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  مادرفقر و تغذيه با شير 

 

تغذيه با  است بسيار اهميت دارد. MDG اولين هدف مبارزه با فقر که تغذيه با شير مادر درو ترويج  حفظ، حمايت

و  ضعيف ترين عاطفي براي و امنيت سالمت ،پايدار امين غذا و تغذيه سالم وت فقر شديد را با اثرات شير مادر

 بسيار کمتر از تغذيه با شير مادر هزينه هاي. کاهش مي دهد خردسال کودکان نوزادان و، اقشار جامعه درمانده ترين

. سوم درآمد خانواده صرف آن مي شود بيش از دومصنوعي است که شيرمادر مثل  شيرهاي  جايگزين هزينه هاي

 و همچنين براي استريل کردن و سوخت، تجهيزات سرشيشه بطري،مادر نياز به مصنوعي، شير  هزينه هاي عالوه بر

  ي دارد. بيمارهنگام  درمان شيرخوار حمل و نقل و هزينه هاي

 

 

 

 

 

  است حقوق بشر يك مسئله تغذيه با شير مادر

 

 کنوانسيون. درج شده است سند حقوق بشر چند به قدري اهميت دارد که در تغذيه با شير مادر ازحفظ و حمايت 

  سالمت بيانقابل دسترس  باالترين سطح استانداردبراي برخورداري از را  حق کودك (CRC) 3حقوق کودك

اين تعهدي براي دولت و جامعه بعنوان يک مجموعه واحد ايجاد  پايه و اساس آن است. تغذيه با شير مادرکه مي کند 

ترويج روشهاي مختلف آن شامل انواع موانع  وبراي تغذيه با شيرمادر را فراهم کرده  شرايط مطلوبمي کند تا 

 جانشين شونده هاي شير مادر بازاريابي بين المللي کدکه در را  و سر شيشه، بطري شير مادر جانشين شونده هاي

 زنانشيردهي  حمايت از حقوقلحاظ به د. نبهداشت ذکر شده است را برطرف نماي مجمع جهانيبعدي و قطعنامه هاي 

آموزش ايد اطمينان حاصل کنند که ب دولت ها" :  (CEDAW)2کليه اشکال تبعيض عليه زنان  کنوانسيون رفعمطابق 

در  زنانحفاظت  اين شامل ."مي گيرد دربر  اجتماعييک وظيفه  به عنوانرا مادري نقش  از يدرك صحيح ،خانواده

 مناسب دوران خدمات دسترسي زنان به حصول اطمينان از زايمان ومرخصي  بارداري يا به دليل اخراج مقابل

بنابراين . شيردهي مي شود دوران بارداري و، از جمله تغذيه مناسب دوره پس از زايمان و بستري بارداري،

ارائه  آنها هاي عملي به پيشنهاد دولت ها نزديک شويم و به فرصتي را براي ما فراهم مي کند تا چارچوب حقوق بشر

 نظارت بر اجراي که ينهادهاي. طبق اسناد حقوق بشر به اجرا درآورندرا  تعهدات خود الزم اتخاذ اقداماتکنيم تا با 

 پيشرفت کهکنند اطمينان حاصل  شوند تاسهيم  نيز مي توانند (EDAW و CRC را به عهده دارند )کميته کنوانسيون

 ناکافي اقدامات دولتر صورتي که د و را پايش مي کنند تغذيه با شير مادربراي شيرخوار  مادر و وقحقتحقق ها در 

 را ارائه نمايند.  توصيه هاي مناسب باشد،

                                                           
3
 Convention of the Rights of the Child 

4
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

؟است چقدر تغذيه شيرخوار ماه 6مدت براي  مصنوعيشيرتامين هزينه  :سوال  

؟  ستهکشور  در امنيت غذايي از دستور کار بخشي تغذيه با شير مادر آيا   
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  محيط زيست پايدار و يك مسئله

 

 صنعتي، کشاورزي و تغييرات غير قابل تحمليي ناشي از تغييرات آب و هوا موضوعدر ارتباط با نسل هاي آينده ، 

و هم پدربزرگ ها و  تغذيه با شير مادر بايد هم جوانانو ترويج  حفظ، حمايتبراي  مي شود.مطرح  شيوه زندگي

يک  تغذيه با شير مادررا مورد توجه قرار مي دهند. آينده  آنها نيازهاي نسل هاي .مشارکت نمايند مادربزرگ ها

 بطريبا  تغذيه کاهش ميزان جهتتا  متقاعد شوند بايد سياستگذاران دولت ها و است ومحيطي  زيست "سبز"انتخاب 

 . کافي انجام دهند اقدامات ،تغذيه با شير مادر بر محيط زيست مثبت اتاثر و منفي تغذيه مصنوعي تاثيربه لحاظ 

 

 

 

 

 

 

  تغذيه با شير مادر جنسيت و

 

 و پيامدهاي سالمتدر  عمده اجتماعي تعيين کنندهرا بعنوان يک  جنسيتي پويايي و تغذيه، بين المللي سالمت زمينه

بين  و روابط اجتماعي ساختاريهاي  جنسيت به تفاوت. تاثير دارداهداف توسعه هزاره  برشناخته است که  تغذيه

جوامع و  در ميان به طور گسترده ايها  تفاوت اين بيولوژيکي.نه  آموختني است وکه  اطالق مي شود انمرد و انزن

 متفاوت صفات براي توصيف "جنسيت  "واژه تغيير مي کند.  با گذشت زمان و ، متفاوت است هاي مختلف فرهنگ

زن و  نيازهاي، فرصت ها و محدوديت ها مسئوليت ها، نقش ها، تمامي صفات اين. مردانه و زنانه استفاده مي شود

 نشان داده شده است که مي پذيرند تحت تاثير قرار مي دهد. نقش هاي اجتماعي و تمام زمينه هاي زندگي مرد را در

مستقيم بر مي بخشد تاثير  را تداوم نابرابري هاي جنسيتي که و خشونت زور اعمال، نابرابري هاي جنسيتي که

تغذيه با  شيوه تاثير مستقيم برنيز دارد و اين  شيرخوار و ميزان مرگ و مير مادر ه ومراقبت مادران و افسردگي مادر

 فضاهاي عمومي خانواده و در تغذيه با شير مادر حمايت از درنقش مستقيمي  انپدردارد.  خانواده در شير مادر

   د.ندار

 

 

براي تغذيه با و شيرخوار  مادر حقوقاحترام گذاشتن به و  تحقق، حفظبراي آيا اقدامات دولت  :سوال

؟ چيست هحلقه مفقود و اگر نه،؟ بوده است کافي جامعه و در کشورشيرمادر   

 

 تغذيه با شير مادر تا کشور انجام شده است و سازمان هاي ديگر در از سوي دولتيي تالش ها چه :لاؤس

جانشين شونده هاي شير مادر را  بازاريابي بين المللي کددولت  آيا؟ کندرا به عنوان يک انتخاب سبز معرفي 

؟اجرا مي کند به طور کامل  
 

به  تغذيه انحصاري با شير مادربراي الزم  اعتماد به نفسکند تا  حمايت مادراز  چگونه مي تواند پدر :سوال

مادربزرگ چگونه ؟ کسب کندرا بيشتر  يا سال 4به مدت تغذيه با شيرمادر تداوم  و ماه 6مدت   

کند ؟ تغذيه با شير مادر حمايت براي دختر و عروس خود  از مي تواند  
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  براي عمل جامع چارچوب

 

 ( 4114مصوبه سال  GSIYCF-WHA)2 "کودك خردسال شيرخوار و تغذيه استراتژي جهاني"  در حال حاضر

استراتژي محسوب مي شود.  با شير مادرمطلوب تغذيه براي تسهيل بين المللي  جامعسياست يک چارچوب بعنوان 

 راهنماهايداراي و سياستگذاري ريشه دارد، بين المللي چندين بيانيه در کودك خردسال شيرخوار و تغذيه جهاني

الزم مانع اجراي  منابع انساني و ماديتامين  جهت بين المللي تعهد فقداناما . ابزارهاي اجرايي است و برنامه ريزي

 تامين مي شود صنعت از طريقاين استراتژي،  طرح هاي بعالوه بسياري از. چارچوب سياستگذاري است اين گسترده

عالقمندي ها و  اطالعات بيشتر در موردجهت کسب  تضاد منافع فراهم مي کند. زمينه اي را براي و اين بطور بالقوه

 مراجعه کنيد. http://www.ibfan.org/art/538-1.pdfتضاد منافع به آدرس 

 

 01در تهيه شده، کمبود هاي موجود  کشور 20که از مستندات  ( WBTi)6 تغذيه با شير مادر جهاني روند گزارش

طور را ب "کودك خردسال شيرخوار و تغذيه استراتژي جهاني" اجرايدر  برنامه ريزي سياستگذاري و وضوع م

در دامنه  امتيازاتنکرده اند. ميانگين  به طور کامل اجرارا  استراتژي جهاني کشور 20 هيچ يک ازد ارائه مي کند. تنمس

بازاريابي جانشين شونده هاي بين المللي  براي اجراي کد 7340 تابحران شيرخوار در مواقع  تغذيه براي 4326 اي از 

بين  کد اجراي کشوري گزارشتهيه  براي منبع اطالعات به عنوان، WBTi کشوري اتگزارش. متغير استشيرمادر 

توسط سازمان جهاني "  4100گزارش وضعيت سال "حت عنوان؛ جانشين شونده هاي شير مادر ت بازاريابي المللي

 .بهداشت استفاده شده است

 تغذيه استراتژي جهاني" اجرايدر  برنامه ريزي سياستگذاري وشاخص  01ميانگين امتيازات براي : 0شکل  

 کودك خردسال شيرخوار و

 

 

                                                           
5
 Global Strategy on Infant and Young Child Feeding 

6
 World Breastfeeding Trends Initiative 
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 اجرايدر  برنامه ريزي سياستگذاري وشاخص  01مالحظه مي گردد ميانگين امتيازات براي در تصوير همانطور که 

 بقرار زير است :  "کودك خردسال شيرخوار و تغذيه استراتژي جهاني"

 

 7344اجراي کد بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شيرمادر :    .0

 635اطالعات حمايتي :    .4

 6325:    سياست ملي، برنامه و هماهنگي .3

       6322سيستم مراقبت بهداشتي و تغذيه اي : .2

  2395مکانيزم هاي پايش و سيستم ارزيابي :  .2

 2370جامعه :   توسعهحمايت مادر و .6

  HIV  :2324تغذيه شيرخوار و  .7

 2300بيمارستان دوستدار کودك :   .5

  2340حفاظت از مادران :  .9

 436تغذيه شيرخوار در بحرانها :    .01

 

 ؟ ، انجام داداهداف توسعه هزاره باارتباط تغذیه با شیر مادر در ترویج حمایت و حفظ،  راي توان بچه کاري مي 

 

 : کار به عنوان يك تيم

، برنامه هاي را شناسايي نماييد د، نقش هايکن، اهداف مشترك تعيين ها را شناسايي کنيد متحدان خود و هم تيمي

اجرا  ، طرح خود راآماده سازيد ، استراتژي خود رارا تعيين نماييد نيازهاي فردي را تهيه کنيد،آموزشي مورد نياز 

ارزيابي پس از آنرا انجام دهيد و براي پيگيري  وها را جشن بگيريد ، موفقيت ها را ارزيابي کنيد، پيشرفت کنيد

 فعاليتهاي آتي از آن درس بگيريد. 

 

 نيروها ائتالف 

  پيدا کنيد.  رامتحدان بالقوه خود  

 پايدار، تغيير محيط زيست / آب و هوا، جنس، شرايط توسعه حقوق بشر، ي که در مورد گروه هاي ديگر هب

  فعاليت مي نمايند ، بپيونديد.  و غيره ... کار )به عنوان مثال اتحاديه هاي کارگري(

  جستجو کنيد که در دستور کار مشترك شما مي تواند باشدرا آنچه ، . 

 

 سازیآماده 

    را آماده کنيد. تان  خود و تيم 

 جستجو  )روستا / شهر / شهرستان / استان / کشور / منطقه(خود را  وضعيت تغذيه با شير مادر در منطقه

  کنيد . و مشخص 
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  با زنان و کارکنان بهداشتي استفاده  ، داده هاي نظارت، مصاحبهها موجود، بررسيهاي از پايگاه هاي داده

  کنيد.

  ها را درك کنيد. را تحليل و چالششکاف ها 

  

 لبرنامه ريزی برای عمتعيين اهداف و 

 

 : ، توجه نماييد  ديکار مي کنآن  دري که سطحدر ارتباط با برخي ايده ها براي اقدام به در اينجا 

 

 :  جامعهخانه و سطح اقدامات در 

 

 تغذيه تغذيه با شير مادر و با موضوع  ها و مادربزرگ ها جوانان و پدربزرگگردهم آوردن  کمپين براي  يک

 ؟ مي کند  جذبرا  ياين نسل ي. چه مسائلاجرا کنيد کودكو  / شيرخوار

 ترويجحفظ، حمايت و ه مي توانند به چگوناينکه  در موردمحلي به تصميم گيرندگان و کارفرمايان  اي نامه 

   تغذيه با شيرمادر کمک کنند، بنويسيد.

  کرده و از گروههاي ديگر جامعه سازماندهي شعار روزهاي مختلف را  د نمي توان انمادرامي گروه هاي ح

مواد غذايي و تغذيه و يا بيماري هاي به موضوع  گروه هاي ديگر عالقه مند هببخواهند که به آنها بپيوندند. 

يشگيري از آنها کمک مي کند، مي توانيد به پمزمن مانند چاقي،ديابت و فشار خون باال که تغذيه با شير مادر 

 ملحق شويد. 

  تالش کنيد. آموزش خود و توانمند سازي ديگرانبراي  مردمي ايجاد کنيد.يک گروه مشاوره  

 

 : يبهداشتهای  در سطح مراقبتاقدامات 

 

 سازماندهي کنيد  براي کارکنان مراقبت هاي بهداشتي در تمام سطوح يجلسات آموزشو  سمينارها. 

  تسهالت بهداشتي منطقه خود هاي دوستدار مادر را در مراقبت گسترش بيمارستانهاي دوستدار کودك و

  ترويج و ارتقا دهيد. 

 بيمارستان ها، تسهيالت مراقبت بهداشتي، که سياست جلوگيري از نفوذ صنعت در  کنيدحاصل طمينان ا

 .داردوجود  و غيره اتتحقيق

  تغذيه با شير مادر حفظ و حمايت از   ازاطمينان براي کمک هاي بشر دوستانه ارائه دهنده با سازمان هاي

/  HIVجوامع در معرض در اردوگاه هاي پناهندگان ودر ميان ديگر جمعيت هاي آسيب پذير به عنوان مثال، 
AIDS   .کار کنيد 

 شيرمادر براي آنها مورد شعار سال هفته جهاني  مطبوعاتي دررا مشارکت دهيد و مطالب  رسانه هاي محلي

  بفرستيد. 
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  در سطح محيط کار :اقدامات 

 

 بين المللي کار  مادران در راستاي کنوانسيونحمايتي  هاي ارتقاء قانون و سياست(ILO C183, )  را ترويج

  کنيد. 

 ايجاد  از مرخصي ساعتي در طول ساعات کاري براي شيردهي، با دفاع را مادر دوستدار کار  هاي  محل

 . ترويج کنيد در محل کارويا دوشيدن شير تغذيه با شير مادر / تسهيالت الزم براي ،  کودكمهد 

  گسترش دامنه حمايت از مادران به ساير بخش براي با اتحاديه هاي کارگري و انجمن هاي بخش غير رسمي

( کار کشاورزي و غيرهبخش غير رسمي، کارگران مهاجر، کارگران در آنها اشتغال دارند)مثل که زنان  ييها

 کنيد. 

 
 

 اقدامات جوانان 

 

  در مورد اهداف از طريق شعارهاي روزهاي مختلف کمپين، بيشتر د نمي توانهاي جوانان مدارس و گروه

 بياموزند. تغذيه با شير مادر توسعه هزاره و

  اجرا کنيد توسعه هزارهو اهداف  تغذيه با شير مادرمورد چند رسانه اي در هاي نمايشنامه / تئاتر و پروژه . 

  تان و شعر بنويسيدداس جشن تغذيه با شير مادردر مورد . 

 است، مسابقه عکس  تغذيه با شير مادر واقعا يک تالش گروهيجا که در آن يبراي نشان دادن موقعيت هاي

   ترتيب دهيد.

 عموم مردم را بسيج کنيد مربوط به تغذيه با شير مادر انهبا فعاليت هاي خالق. 

 

 

 اقدامات ملي و بين المللي 

 

 از وضعيت سياست (تغذيه شيرخواران و کودکان خردسال IYCF )  با کشوري ارزيابي هاي  ،عملکردهاو

 . اجرا کنيد و ابزارهاي ديگر WBTiاستفاده از ابزار 

  / اجرا کنيدتغذيه با شير مادر موجود در برابر در جامعه خود براي پيدا کردن موانع  بررسي ها ييتحقيقات 

 سازمان دهي را تغذيه با شير مادر  هاي کليدي ملي براي حمايت از تغييرات در قوانين و برنامه يسمينارها

 کنيد.

  دفاع کنيد تغذيه با شير مادرتر براي حمايت از سياست هاي قوي اتخاذ از . 

 پايش کنيد. راخود  اجراي کد بين المللي بازاريابي جانشين شونده هاي شيرمادر ، و قانون ملي  

  شامل تغذيه با شير مشترك دستور کار با ازمان هاي غير دولتي بين المللي سامانه هاي نرم افزاري و سبا

 کار کنيد. 4102سال  پس از (  IYCF)فعاليتهاي تغذيه کودك خردسالمادر و 
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 مي خواهيد در مورد اهداف توسعه هزاره بيشتر بدانيد؟ 

 

  :در مورد شمارش معکوس و چالش هاي اهداف توسعه هزاره بيشتر بخوانيد، به آدرس ذيل مراجعه کنيد 

http://www.countdown2015mnch.org/documents/2012Report/2012-Complete.pdf 

  ،به آدرس ذيل در مورد درس ها و تجارب آموخته شده  از مناطق و کشورهايي که پيشرفت کرده اند

 مراجعه کنيد: 

http://wwwreport-articles/2013-and-countdown2015mnch.org/reports  

  

 
  کشورهايي که در اينجا هستند را ببينيد : و کشور منطقه ) جنوب صحراي آفريقا و آسياي جنوبي(  65هدف  

http://www.countdown2015mnch.org/country-profiles 

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

 

 ترجمه : سوسن سعدونديان، دکتر شهناز عاليي، مريم فريور، نسرين همايونفر

 خانواده و مدارساداره سالمت کودکان، دفتر سالمت جمعيت 
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