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العوامل المرتبطة بال ُمسا ِهمة في تقزم األطفال في اليمن

1

ليتشيا رودريجز دي سوزا ،مركز السياسة الدولي للنمو الشامل ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يعتبر سوء التغذية جزء من حلقة مفرغة تشمل العوامل األساسية المرتبطة بها،
وهو ما يعني أن نقص التغذية يرتبط ليس فقط بالجوانب البيولوجية بل أيضا
بالجوانب اإلجتما ية .وألن أسباب سوء التغذية لدى األطفال معقدة ،توجد نماذج
ديد تفسر محدداته .وقد إ تمدنا بتصرُّف لى اإلطار المفاهيمي الذي وضعته
دراسة هين وهوا ( ،)9002الذي يوفر وسيلة لفهم الكيفية التي يمكن أن ترتبط بها
مختلف العوامل المؤثرة لى سوء تغذية األطفال .ويسمح لنا هذا اإلطار بالتحقق
من كيفية مل العوامل البعيدة من خالل وامل وسيطة وقريبة في التأثير لى
الحالة التغذوية لألطفال ،بحيث يمكن تقسيم الخصائص المرتبطة بسوء التغذية
بين األطفال في اليمن إلى ثالث مجمو ات:
 العوامل البعيدة ،وتشير إليه متغيرات إجتما ية وإقتصادية مثل مكان
اإلقامة ،تعليم األم ،والحصول لى األراضي.
 العوامل الوسيطة ،وتتضمن توافر  /إستخدام المياه  /الصابون لغسل
األيدي ،والحصول لى البروتين والعوامل المرتبطة بصحة األم.
 العوامل القريبة ،مثل اإلصابة باألمراض ،والعمر وجنس الطفل.

السياسات ليس فقط لى األطفال ولكن أيضا ً لى أمهاتهم (خاصة أثناء
الرضا ة) .ومن شأن مثل هذه التدخالت ،جنبا ً إلى جنب مع السياسات الرامية

نسب األرجحية التي تبين قوة اإلرتباط بين كل عامل من عوامل
الخطر الرئيسية المؤدية إلى تقزم األطفال ،اليمن1022 ،

وتقدم دراسة دي سوزا ( )9002تقييما ً لتقزم األطفال في اليمن ،بالنظر إلى أن ما
يقرب من خمسي األطفال اليمنيين ( 0.0مليون طفل) يعانون من التقزم .وتستند
هذه النتائج إلى الجولة الرابعة من المسح الوطني لرصد الحماية اإلجتما ية في
اليمن .ضمن هذه الجولة ،تم جمع البيانات لى إمتداد ثالثة أشهر ،من يوليو إلى
سبتمبر .9002
والمتغير التابع لدينا هو متغير صوري للتقزم يأخذ القيمة  0في حالة تقزم الطفل
و يأخذ القيمة  0فيما دا ذلك ،ونقوم بتقدر نموذج لوجستي .ولإلطال لى قائمة
كاملة بالمتغيرات ،يرجى الرجو إلى دراسة دي سوزا (.)9002
ويوضح الشكل النتائج الرئيسية التي حصلنا ليها .أوالً  ،تقل نسب األرجحية
كلها ن الواحد الصحيح ،مما يعني أنه بعد ضبط مجمو ة من العوامل
المتشابكة ،تعمل كل خاصية من الخصائص الواردة في هذا الشكل لى خفض
تقزم األطفال مقارنة بالفئة المرجعية 1.لى سبيل المثال ،إحتمال تقزم األطفال
الذين يعيشون في المنطقة الساحلية للبحر العربي أقل بنسبة  92في المئة ،من
إحتمال تقزم األطفال الذين يعيشون في المنطقة الجبلية في اليمن .وبالمثل ،فإن
تناول البروتين يؤدي إلى خفض إحتمال التقزم بنسبة  02في المئة بالمقارنة بعدم
تناول البروتين .وتؤددي الخصائص المتبقية إلى تخفيضات في إحتمال التعرض
للتقزم تقع بين هاتين القيمتين .و موما ً ،وجدنا أن إرتفا مستويات التغذية ،وتعليم
األمهات ،والحصول لى األراضي ،وتناول البروتين ،والممارسات الصحية
الجيدة ،وإمتالك ثالجة ،والعيش في المنطقة الساحلية لبحر العرب ،و دم
اإلصابة بأمراض هي كلها وامل مرتبطة بقوة بخفص إحتمال تقزم األطفال في
اليمن.
ولتحسين الوضع التغذوي لألطفال اليمنيين ،ينبغي أن تعالج العوامل التي ترتبط
بشكل كبير بالتقزم.
أوال ،يمكن خفض اإلرتباط بين مكان اإلقامة وإنتشار تقزم األطفال من خالل
وضع سياسات ثقافية مناسبة لتعزيز تناول الغذاء الكافي .ويحتاج تطبيق تلك

مركز السياسة الدولي للنمو الشامل ()IPC – IG
مكتب السياسة اإلنمائية ،برنامج االمم المتحدة االنمائي.
SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, 13º andar
70076-900 Brasilia, DF - Brazil

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

إلى تغيير المواقف تجاه تعليم المرأة ،أن تسا د أيضا لى تعزيز الممارسات
السليمة في تغذية الطفل .و الوة لى ذلك ،يجب تطبيق برامج محابية لصالح
الفقراء للحد من اإلرتباط الموجب بين ثروة األسرة وإحتمال وجود طفل يعاني
من التقزم.
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مالحظات:
 .0تستند هذه الرسالة القصيرة إلى ورقة مل رقم  ،022بعنوان "التقزم بين
األطفال في اليمن :اإلنتشار والعوامل المرتبطة.
 .9المتغير الوحيد المرتبط بشكل إيجابي بتقزم األطفال هو مر األطفال .ونظر
ألن التقزم تسببه دم كفاية الحصول لى المغذيات طويل األجل واإللتهابات
المتكررة ،فيجب مالحظة األطفال من جميع األ مار .وهذا هو السبب في أننا لم
نبرز هذه النتيجة بين نتائجنا الرئيسية.
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