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 " سياره اي  سالم؛  با حمايت از تغذيه با شير مادر  "
“SUPPORT BREASTFEEDING؛ FOR AHEALTHIER PLANET”-2020 

 و ييهوا و آب تغييرات بر انشيرخوار تغذيه تأثير به) WBW 2020(99شير مادر در سال  تغذيه با شعار هفته جهاني
 آن ساكنان و خاكي كره سالمت در راستايشير مادر با  تغذيه از حمايت و ترويج حفظ، تضرورهمچنين  زيست و محيط

 بين ارتباط كه است شده يمنظت WBW-SDG  1420پايداراهداف توسعه  3 بخش باشعار در ارتباط  موضوع. مي پردازد
 ي ازگرم زنجيرهپرداختن به  WABA رويكرد. ميكند برجسته راتغييرات آب و هوايي و محيط زيست  و شيرمادر با تغذيه

 به هدف كنند مي كار محيطي زيست مسائل زمينه در كه هايي گروه با تا مختلف است سطوح در و يبخش بين همكاري
  .كنيم تأكيد زيست محيط وشير مادر با  تغذيه بين ارتباط بر هم با بايد همگي. ي دست يابندمشترك
  :99سال  -شير مادر تغذيه با هفته جهاني  اهداف

 .به مردم اطالع رساني كنيدارتباط بين تغذيه با شير مادر و محيط زيست  خصوصدر : كنيد طالع رسانيا .1

 .تثبيت كنيد هوشمندانه زيست محيطييك تصميم جايگاه تغذيه با شير مادر را به عنوان : كنيد تثبيت .2

ها جهت تعامل و مشاركت در تاثيرگذاري بيشتر اقدامات دعوت به عمل  از افراد تاثيرگذار و سازمان: بطلبيد تركاشبه م .3
 .آوريد

از اقدامات برنامه تغذيه با  طيف گسترده اي: با پرداختن بيشتر به تغذيه با شير مادر، توجه بيشتري به آن معطوف كنيد .4
 .طراحي كنيد را در راستاي سالمت كره خاكي و ساكنان آنشير مادر 

	".شير مادر نمونه بارزي از ارتباط عميق بين سالمت انسان و اكوسيستم هاي طبيعت استبا  تغذيه" 	
زيرا بدون آلودگي، توليد شير مادر، غذاي تجديد پذير طبيعي و از نظر محيط زيست ايمن و سبز است تغذيه با "

	".زباله و نياز به بسته بندي توليد شده و در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد 	

تخريب  ,تغذيه مصنوعي ردپاي قابل توجه زيست محيطي را به همراه دارد كه منجر به كاهش منابع طبيعي"
	".مي شودتغييرات آب و هوايي  محيط زيست و انتشار گازهاي گلخانه اي مي شود كه باعث گرم شدن زمين و 	

  
شير مادر در رفع بي عدالتي هاي مسير توسعه پايدار نقش بسزايي حفظ، ترويج و حمايت از تغذيه با "

  ".دارد
  :دريافت اطالعات بيشتر

https://worldbreastfeedingweek.org/ 
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