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اليمن في األطفال تقزم في بالُمساِهمة المرتبطة العوامل 
1 

   
          

 

جزء من حلقة مفرغة تشمل العوامل األساسية المرتبطة بها، سوء التغذية يعتبر 

أيضا بل الجوانب البيولوجية بوهو ما يعني أن نقص التغذية يرتبط ليس فقط 

نماذج توجد أسباب سوء التغذية لدى األطفال معقدة، وألن . يةجتما الجوانب اإلب

ف  لى . محدداتهتفسر   ديد  ي وضعته ذاإلطار المفاهيمي الوقد إ تمدنا بتصرُّ

أن ترتبط بها ، الذي يوفر وسيلة لفهم الكيفية التي يمكن (9002)هين وهوا دراسة 

تحقق باليسمح لنا هذا اإلطار و. سوء تغذية األطفالالمؤثرة  لى عوامل مختلف ال

 لى أثير تال قريبة فيالعوامل البعيدة من خالل  وامل وسيطة ول مكيفية  من 

سوء التغذية بالخصائص المرتبطة قسيم ت كنالحالة التغذوية لألطفال، بحيث يم

 :بين األطفال في اليمن إلى ثالث مجمو ات

 كان وإقتصادية مثل ممتغيرات إجتما ية إليه ر يشت، والعوامل البعيدة

 .اإلقامة، تعليم األم، والحصول  لى األراضي

 الصابون لغسل / ستخدام المياه إ/ فر اتووتتضمن ، العوامل الوسيطة

 .البروتين والعوامل المرتبطة بصحة األمالحصول  لى األيدي، و

 عمر وجنس الطفلالض، وامراألب اإلصابة، مثل العوامل القريبة. 

 

إلى أن ما بالنظر  تقزم األطفال في اليمن،اً لميقيت( 9002)دي سوزا وتقدم دراسة 

وتستند . يعانون من التقزم (مليون طفل 0.0)مسي األطفال اليمنيين يقرب من خ  

رصد الحماية اإلجتما ية في للى الجولة الرابعة من المسح الوطني إهذه النتائج 

ثالثة أشهر، من يوليو إلى داد  لى إمتبيانات التم جمع  ضمن هذه الجولة،. اليمن

 .9002سبتمبر 

 

تقزم الطفل في حالة  0أخذ القيمة للتقزم يصوري تابع لدينا هو متغير المتغير وال

 لى قائمة طال  لإلو. قدر نموذج لوجستيقوم بتنو ،فيما  دا ذلك 0 أخذ القيمةو ي

 (.9002)دي سوزا دراسة رجى الرجو  إلى المتغيرات، ي  بكاملة 

 

األرجحية نسب تقل ،  أوالً . اهليالتي حصلنا  ح الشكل النتائج الرئيسية يوضو

مجمو ة من العوامل ضبط ، مما يعني أنه بعد الواحد الصحيحن   هاكل

شكل  لى خفض في هذا ال ةرداوخاصية من الخصائص الكل تعمل كة، تشابالم

.مرجعيةالبالفئة تقزم األطفال مقارنة 
1
األطفال زم تقإحتمال  لى سبيل المثال،  

 ن، مفي المئة 92أقل بنسبة الذين يعيشون في المنطقة الساحلية للبحر العربي 

، فإن بالمثلو. يمنال فياألطفال الذين يعيشون في المنطقة الجبلية زم تقإحتمال 

عدم مقارنة بفي المئة بال 02بنسبة حتمال التقزم إتناول البروتين يؤدي إلى خفض 

حتمال التعرض إتخفيضات في إلى خصائص المتبقية ؤددي التو. تناول البروتين

وتعليم ، رتفا  مستويات التغذيةإ، وجدنا أن و موماً . تينالقيماتين بين ه تقع زمللتق

، وتناول البروتين، والممارسات الصحية يضااألمهات، والحصول  لى األر

العرب، و دم العيش في المنطقة الساحلية لبحر ومتالك ثالجة، إالجيدة، و

حتمال تقزم األطفال في بخفص إ وامل مرتبطة بقوة هي كلها ض امرصابة بأاإل

 .اليمن

 

ترتبط  لتحسين الوضع التغذوي لألطفال اليمنيين، ينبغي أن تعالج العوامل التيو

 .تقزمبال بشكل كبير

نتشار تقزم األطفال من خالل إاإلقامة وكان اط بين متبرأوال، يمكن خفض اإل

تلك حتاج تطبيق وي. سياسات ثقافية مناسبة لتعزيز تناول الغذاء الكافيوضع 

خاصة أثناء )أمهاتهم  لى  ألطفال ولكن أيضاً  لى اليس فقط السياسات 

 الرامية  السياسات   مع إلى جنب  من شأن مثل هذه التدخالت، جنباً و (. الرضا ة
 

 عوامل من عامل كل بين اإلرتباط قوة تبين التي األرجحية نسب

 1022 اليمن، األطفال، تقزم إلى المؤدية الرئيسية الخطر

 

 
 ،9002-9009 ، اليمن في  اإلجتما ية الحماية لرصد الوطني المسح: المصدر

 .الرابعة الجولة
 

سا د أيضا  لى تعزيز الممارسات تإلى تغيير المواقف تجاه تعليم المرأة، أن 

لصالح محابية و الوة  لى ذلك، يجب تطبيق برامج . تغذية الطفلفي  السليمة

عاني حتمال وجود طفل يإو ةاألسر ةبين ثروالموجب رتباط إلالفقراء للحد من ا

 .التقزممن 
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 التقزم بين"بعنوان ، 022لى ورقة  مل رقم الرسالة القصيرة إ هستند هذت .0

 .نتشار والعوامل المرتبطةإلا: األطفال في اليمن

ونظر .  مر األطفالتقزم األطفال هو بالمتغير الوحيد المرتبط بشكل إيجابي  .9

لتهابات واإل األجلالمغذيات طويل  الحصول  لى يةاكف دم  هالتقزم تسبب ألن

هذا هو السبب في أننا لم و. جميع األ مار مناألطفال مالحظة يجب فالمتكررة، 

 .برز هذه النتيجة بين نتائجنا الرئيسيةن
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