
 المستفيدين من دور الدولة في العراق لألطفالالتقييم التغذوي السريع 

 

 المقدمة:

ان نسبة  1122العراق للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام  في التغذوية الحالة تقييم أظهر          

مشكلة حسب والتي تعد  %1122اإلصابة بسوء التغذية لألطفال دون الخامسة من العمر كما يلي )التقزم 

 مشكلة تغذوية(. أيضاوالذي يعد  %926والهزال  %428تصنيف منظمة الصحة العامة، نقص الوزن 

شريحة عمرية واسعة ومهمة من المجتمع والذين يمثلون دور الدولة لتسليط الضوء على المستفيدين من 

ل مؤشرات سوء التغذية وألهمية انشاء قاعدة بيانات حو( سنة من العمر 26-1العراقي تتراوح ما بين )

لهذه الدور تم اجراء هذا التقييم التغذوي السريع من قبل مالكات صحية مدربة كجزء من فعاليات الترصد 

 التغذوي.

 الهدف

( سنة في محافظات 26-1( دار من دور الدولة لألعمار )12تقييم الحالة التغذوية للمستفيدين من )      

 العراق.

 طرق العمل واألشخاص:

( محافظة و قبل يوم البدأ بالتقييم 28بعد تشكيل فرق عمل من المالكات الصحية للمحافظات المعنية )       

تم اجراء تدريب لمدة يوم واحد حول الطريقة الصحيحة و الدقيقة للقيام بالقياسات الجسمانية، بدأ التقييم 

ن األطفال دون سن الخامسة و األطفال ( دار من دور الدولة موزعة بي12التغذوي السريع للمستفيدين من )

من عام  21/21لغاية  8/21خالل الفترة من لمدة خمسة أيام ( سنة من العمر 26من سن الخامسة الى )

و بأستخدام األجهزة الخاصة و المعتمدة من قبل منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة )عدا أيام الجمع(  1121

ليونيسكيل و لوحة و شريط قياس الطول/القامة( و تم تثبيت نتائج هذه العالمية ألجراء القياسات الجسمانية )ا

 .)المالحق( القياسات بأستمارة استبانة معدة مسبقا لهذا الغرض

 :و المناقشة النتائج

( دار من دور الدولة و بواقع 12( طفل موزعين على )811شمل هذا التقييم التغذوي السريع )         

( سنة من العمر وكانت نتائج التقييم 26-5( طفل بعمر )241سة من العمر و )( طفل دون سن الخام81)

 كما يلي:

 األطفال دون سن الخامسة من العمر 

ألخذ صورة متكاملة  1115هناك اربع مؤشرات نمو حسب معايير منظمة الصحة العالمية لعام          

األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد  نسبةحول نمو الطفل و في حالة وجود مشكلة تغذوية من عدمها، 

مقارنة بالبنات والتي تعتبر نسبة مقبولة مقارنة  %821وبنسبة اعلى في األوالد  %821)الهزال( هو 



من األطفال مصابين بسوء التغذية المزمن )التقزم(  %2822بالتصنيفات المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية، 

اما نسبة األطفال المصابين بسوء التغذية  مقبولة،ي أيضا تعتبر نسبة والت %2921وبنسبة اعلى في االناث 

والتي تعتبر مشكلة تغذوية في هذه الفئة العمرية و هي اعلى في االناث  %2226هي  (نقص الوزنالعام )

من األطفال مصابين بزيادة الوزن )والتي تشمل زيادة الوزن و السمنة(  %2222مقارنة بالذكور،  2921%

  . %21مقارنة بالذكور  %25بة اعلى في االناث و بنس

 لألطفال دون سن الخامسة لمؤشرات سوء التغذية مقارنة بالجنس ة(: النسب المئوي1جدول رقم )

 

 زيادة الوزن نقص الوزن التقزم الهزال

 بنات اوالد بنات اوالد بنات اوالد بنات اوالد

 % 25 % 21 % 2921 % 422 % 2921 % 2222 % 1 % 821 النسبة المئوية

% 2822 % 821 النسبة المئوية الكلية  2226 % 2222 % 

 

 ( سنة11-5األطفال بعمر ) 

، هناك ثالثة معايير لتقييم الحالة التغذوية لهذه الفئة 1111حسب معايير منظمة الصحة العالمية لعام        

من الذكور و  151)طفل  241حيث تم اجراء التقييم التغذوي لـ العمرية وتشخيص المشاكل التغذوية فيها 

 من االناث( و كانت النتائج كما يلي : 214

مقارنة  %921وهي اعلى في الذكور  %829نسبة اإلصابة بسوء التغذية العام )نقص الوزن( هي        

 %2129اعلى في الذكور  هي التقزم(هم مصابين بسوء التغذية المزمن ) %2122اما نسبة  %224باالناث 

 بنسب متقاربة بين الذكور واالناث. الوزن ومصابين بزيادة  %1222و نسبة 

 ( سنة من العمر11-5لألطفال ) لمؤشرات سوء التغذية مقارنة بالجنس ة(: النسب المئوي2جدول رقم )

  نقص الوزن التقزم زيادة الوزن

  ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث

%22.5 %23.4 %10.9  % 12.6  % 1.8  %  النسبة المئوية 6.7

 النسبة المئوية الكلية %4.6 %12.1 %23.1

 



 االستنتاجات و التوصيات:

 من خالل هذا التقييم السريع للحالة التغذوية للمستفيدين من دور الدولة نستنتج مايلي:       

( %2222و %2226ر )هناك مشكلة نقص الوزن وزيادته في األطفال دون سن الخامسة من العم -2

على التوالي مقارنة بمعايير منظمة الصحة العالمية لهذه الفئة العمرية مما يتوجب ان يتم تشجيع 

الغذاء الصحي المتوازن و ممارسة النشاط البدني مع الحفاظ على القيمة الغذائية للطعام المقدم لهم 

 و تثقيف األطفال و القائمين على هذه الدور تغذويا.

( سنة من المستفيدين من دور الدولة مصاب بزيادة 26-5د من كل أربعة أطفال بعمر )طفل واح -1

تكون بسبب قلة النشاط  وقد الوزن )يشمل زيادة الوزن مع السمنة( والتي تعتبر مشكلة العصر 

البدني او تقديم طعام غني بالطاقة و قليل القيمة الغذائية لذا من المهم هنا أيضا تشجيع النشاط 

ني و التركيز على أهمية الغذاء الصحي المتوازن المكون من الفواكه و الخضراوات و الخبز البد

المصنوع من الحبة الكاملة و اللحوم و الحليب القليل او المنزوع الدسم و االبتعاد عن األغذية ذات 

 .قليلة القيمة الغذائية الطاقة العالية من النساتل و االجباس و الدهون

ذوي المستمر من أجل رفع المستوى التغذوي الثقافي لهذه المجموعة باإلضافة إلى التثقيف التغ -2

 عن طريق خطة اعالمية تثقيفية صحية و تغذوية . والمشرفين على هذه الدورالهيئة اإلدارية 



 ألمالحق

 المستفيدين من دور الدولة في العراق لألطفالالتقييم التغذوي السريع أستمارة استبانة 

 

 

Q1: المحافظة: ...................    Q2......................... :اسم الدار : 

Q3 : االستمارةرقم: ..........  ........... 
 

Q4 : االسم:....................................................... 
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 انياسم و توقيع الشخص الث         اسم و توقيع الشخص االول

 القيـاســات الجــسمانــية 

 


