التغذية

التغذية
سوء التغذية المزمن

يت�سبب �سوء التغذية بوفاة ن�صف الأطفال الذين
ميوتون يف العامل ،والأطفال الذين يعانون من �سوء
التغذية غالبا ما ميوتون من امرا�ض الطفولة ال�شائعة،
فيما يقع الأطفال الذين ينجون من املوت ب�سبب �سوء
التغذية يف دائرة املر�ض ب�شكل دوري ويعانون من �سوء
يف النمو.

يف فل�سطني هناك طفل من  15طفل دون اخلام�سة
( )%7.4يعانون من ق�صر القامة (قامتهم ق�صرية
مقارنة ب�أعمارهم) .ويعك�س م�ؤ�شر ق�صر القامة حالة
�سوء التغذية املزمن الناجتة عن عدم تلقي الأطفال
التغذية الكافية خالل مدة زمنية طويلة او نتيجة
اال�صابة مبر�ض مزمن.

انت�شار ق�صر القامة بني الأطفال دون اخلام�سة ح�سب خ�صائ�ص خلفية خمتارة

ينت�شر ق�صر القامة ب�شكل اكرب بني الأطفال الذكور
( )%8.1مقارنة بالإناث ( )%6.6وبني الأطفال
اللواتي ح�صلت امهاتهم على تعليم ا�سا�سي فقط
( ،)%9.3مقارنة بالأطفال احلا�صالت امهاتهم على
تعليم عايل ( )%5.9وبني الأطفال الذين يعي�شون يف
ا�سر فقرية ( )%7.3و�أولئك الذين يعي�شون يف ا�سر
غنية ( .)%5.8اما بالن�سبة النت�شار ق�صر القامة بني

الأطفال وفقا لعمر الطفل ،فان البيانات ت�شري الى �أن
الن�سبة االعلى لق�صر القامة بني الأطفال يف العمر
� 35-12شهرا مقارنة بالأطفال اال�صغر والأكرب على
حد �سواء ،وهذا النمط من التباين متوقع ويعود ذلك
الى �أن الأطفال يف هذا العمر غالبا ما يتوقفوا عن
الر�ضاعة الطبيعية وي�صبحون اكرث عر�ضة للتلوث من
املياه والطعام والبيئة املحيطة.

انت�شار ق�صر القامة والهزال ونق�ص الوزن بني الأطفال دون اخلام�سة ح�سب العمر بالأ�شهر
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الر�ضاعة الطبيعية

التغذية الكافية للر�ضع والأطفال تزيد من فر�ص
بقائهم على قيد احلياة ،كما انها تعزز النمو والتطور
االمثل للطفل ،خا�صة يف الفرتة ما بني والدة الطفل
وحتى عمر �سنتني .ان ار�ضاع الطفل خالل ال�سنوات
االولى من حياته تقيه من اال�صابة ب�أية عدوى وتعترب
م�صدر مثايل للغذاء وهي من الناحية االقت�صادية
تعترب جمدية و�آمنة.

وفقا للربوتوكوالت ال�صادرة عن منظمة ال�صحة
العاملية ويوني�سف فانه يجب �أن اتباع الآتي يف عملية
ار�ضاع وتغذية الطفل :ار�ضاع الطفل خالل �ساعة من
والدته ،ار�ضاعة ر�ضاعة طبيعية مطلقة ملدة � 6أ�شهر
تقدمي الغذاء الآمن ،تقدمي االغذية املكملة والكافية
بعد ال�شهر ال�ساد�س من عمر الطفل ،تغذية الطفل
مرتني يوميا يف العمر  8-6ا�شهر ،وثالث مرات
يف العمر � 11-9شهرا ،واال�ستمرار يف الر�ضاعة
الطبيعية ملدة �سنتني او اكرث.

ممار�سات تغذية الأطفال يف فل�سطني

وفقا لبيانات امل�سح الفل�سطيني متعدد امل�ؤ�شرات فان
حوايل  %39من الأطفال دون �سن  6ا�شهر ر�ضعوا
ر�ضاعة طبيعية مطلقة .هناك عالقة عك�سية بني
امل�ستوى التعليمي لالم وانت�شار الر�ضاعة الطبيعية

املطلقة بني الأطفال ،حيث تقل هذه املمار�سة كلما
ارتفع امل�ستوى التعليمي لالم ،ويعترب اطفال غزة
االقل حظا من حيث الر�ضاعة املطلقة مقارنة ب�أطفال
ال�ضفة الغربية ( %36و %41على التوايل).

انت�شار الر�ضاعة الطبيعية املطلقة بني الأطفال دون  6ا�شهر ح�سب خ�صائ�ص خمتارة
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بقاء االطفال

مت ح�ساب معدالت الوفيات للر�ضع والأطفال دون
اخلام�سة يف امل�سح الفل�سطيني متعدد امل�ؤ�شرات من

اجتاهات وفيات الأطفال الر�ضع يف فل�سطني ح�سب املنطقة

اجتاهات وفيات الأطفال دون اخلام�سة يف فل�سطني ح�سب املنطقة
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بقاء االطفال

احد الأهداف الرئي�سية للتنمية اللألفية هو احلد من
وفيات الر�ضع والأطفال دون �سن اخلام�سة ،وي�شري
هذا الهدف الى احلد من وفيات الأطفال دون �سن
اخلام�سة الوفيات مبقدار الثلثني بني عامي 1990
و ،2015ويعترب ر�صد التقدم املحرز نحو حتقيق هذا
الهدف بالرغم من �صعوبته امر مهم.

خالل التاريخ االجنابي لالم .تعترب فل�سطني على
الطريق لبلوغ الهدف الرابع من اهداف االمنائية
االلفية ،اذ ان هناك انخفا�ض على وفيات الأطفال
دون اخلام�سة من حوايل  42لكل  1000والدة حية،
والر�ضع من حوايل  32لكل  1000والدة حية يف العام
 1991الى حوايل  22لكل  1000والدة حية و 18لكل
 1000والدة حية على التوايل يف العام .2014

تعترب وفيات الر�ضع والأطفال دون اخلام�سة االعلى
يف قطاع غزة مقارنة بال�ضفة الغربية .يوجد عالقة
وا�ضحة بني هذه املعدالت وجن�س الطفل ،وامل�ستوى
التعليمي لالم وم�ؤ�شر الرثوة ،اذ ان هذه املعدالت
تزيد بني االناث مقارنة بالذكور ،وكذلك فان الأطفال

الذين يعي�شون يف ا�سر فقرية و�أولئك الذين امهاتهم
حا�صالت على تعليم ا�سا�سي معر�ضون للوفاة خالل
ال�سنوات االربع االولى من حياتهم اكرث من اولئك
الذين يعي�شون يف ا�سر غنية �أو الذين امهاتهم
حا�صالت على تعليم اكرث.

وفيات الر�ضع والأطفال دون اخلام�سة ح�سب خ�صائ�ص خمتارة
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صحة الطفل

وفقا لوزارة ال�صحة ،تعترب التهابات اجلهاز التنف�سي
واحدة من اال�سباب الرئي�سة وراء وفيات الأطفال
دون اخلام�سة يف فل�سطني .ووفقا لبيانات امل�سح
الفل�سطيني متعدد امل�ؤ�شرات حوايل  %11من
الأطفال دون اخلام�سة عانوا من اعر�ض التهابات
اجلهاز التنف�سي ،و %77منهم تلقوا عالج يف
من�ش�أة �صحية و %70من ه�ؤالء عوجلوا با�ستخدام
امل�ضادات احليوية.

الرعاية املتوا�صلة من مرحلة ما قبل احلمل وحتى الطفولة
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صحة الطفل

ميكن حتقيق ال�سل�سلة املت�صلة اخلا�صة ب�صحة
الأمهات واملواليد اجلدد والأطفال من خالل �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات وا�ضحة تهدف �إلى حت�سني ممار�سات
الرعاية املقدمة ابتدا ًء من املنزل وخدمات الرعاية
ال�صحية ،والبناء على الربامج القائمة ،خالل
مرحلة املراهقة ،واحلمل والوالدة وفرتات ما بعد
الوالدة والأطفال حديثي الوالدة ويف مرحلة الطفولة.
باال�ستناد الى ذلك ،ت�شري بيانات امل�سح الفل�سطيني
متعدد امل�ؤ�شرات ب�أن  %84من الن�ساء يف العمر
� 49-15سنة لديهن ر�ضا من حاجتهن لتنظيم
اال�سرة ،بينما بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي لديهن
حاجات غري ملباة الى تنظيم اال�سرة حوايل . %11

معظم الن�ساء احلوامل اجننب مولودهن االخري يف
من�ش�أة �صحية وحتت ا�شراف كادر م�ؤهل ،باملقابل فان
فقط  %39من الأطفال دون  6ا�شهر ر�ضعوا ر�ضاعة
طبيعية مطلقة.

تنمية الطفولة المبكرة
تعرف تنمية الطفولة املبكرة على �أنها عملية منتظمة
وميكن التنب�ؤ بها على طول م�سار م�ستمر ،والذي ميكن
للطفل من خالله تعلم طرق للتعامل مع م�ستويات
�أكرث تعقيد ًا من احلركة ،التفكري ،واحلديث ،وال�شعور
واالت�صال بالآخرين .هناك �أربع حماور حيوية للتطور
ال�شامل للطفل هي :النمو اجل�سدي ،ومعرفة االرقام
واحلروف ،والتطور االجتماعي والعاطفي والتعلم
والتي مت من خاللها ح�ساب م�ؤ�شر تطور الأطفال.

•على االقل اثنان من الآتية �صحيحة :ال َت َع ُّرف
�أو ت�سمية ع�شرة حروف من احلروف الأبجدية
على الأقل ،او ي�ستطيعون قراءة  4كلمات
ب�سيطة و�شائعة على االقل ،وي�ستطيعون التعرف
على �شكل االرقام من ( 10-1حمور معرفة
احلروف واالرقام).
•اذا كان الطفل ي�ستطيع رفع ج�سم �صغري
ب�إ�صبعني ،مثل الع�صا �أو احل�صى من على

•اثنتني من الآتية �صحيحة :يتعامل الطفل
بطريقة جيدة مع الأطفال الآخرين ،ال يقوم
الطفل بركل �أو ع�ض �أو �ضرب �أطفال �آخرين
�أو كبار ،او �أن ال يت�شتت انتباه الطفل ب�سهولة
(حمور التطور االجتماعي والعاطفي).
•كان الطفل يتبع �إر�شادات ب�سيطة حول كيفية
عمل �شيء بطريقة �صحيحة و�/أو يكون قادرا
على عمل �شيء ما يطلب منه بطريقة م�ستقلة
(حمور التعلم).
ت�شري بيانات امل�سح الفل�سطيني متعدد امل�ؤ�شرات
الى ان  %72من الأطفال يف العمر 59-36
�شهرا ي�سريون يف امل�سار ال�صحيح للتطور والإدراك،
وت�شري البيانات الى ان هذه الن�سبة هي االعلى بني
الأطفال الذين التحقوا بربامج تعليم مبكر ()%87
مقارنة ب�أولئك الذين مل يلتحقوا مبثل هذه الربامج
( ،)%67وبني الأطفال الذين يعي�شون يف ا�سرة غنية
مقارنة ب�أولئك الذين يعي�شون يف ا�سر فقرية (%82
و %63على التوايل).

م�ؤ�شر تطور الطفولة املبكرة ح�سب خ�صائ�ص خمتارة
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تنمية الطفولة المبكرة

يف امل�سح الفل�سطيني العنقودي متعدد امل�ؤ�شرات مت
ا�ستخدام ا�ستمارة خا�صة بح�ساب هذا امل�ؤ�شر من
خالل  10بنود ،حيث اعترب �أن الطفل ي�سري على
امل�سار ال�صحيح نحو التطور والإدراك يف  3حماور
من ا�صل  4حماور اذا:

الأر�ض ،او ان االم مل ت�شر الى �أن الطفل عندما
يكون مري�ضا بحيث ال ي�ستطيع اللعب (حمور
التطور اجل�سدي).

يعترب وجود كتب ومواد مطبوعة خا�صة بالأطفال داخل
املنزل فر�صة متكن الطفل يف عمر مبكر من م�شاهدة
غريه داخل املنزل وهو يقر�أ وبالتايل يكون حافز ًا
له لتقليد ذلك وحماولة القراءة ،وكذلك فان وجود
كتب من �ش�أنه ان يزيد من �أداء الطفل يف املدر�سة يف
مراحل الحقة.

حوايل  %20من الأطفال يف العمر � 59-0شهرا يف
فل�سطني يعي�شون يف ا�سر يوجد فيها  3كتب خا�صة
بالأطفال ،وترتاوح هذه الن�سبة من  %13بني اال�سر
الفقرية لت�صل الى  %31بني اال�سر االغنى ،وترتفع
هذه الن�سبة بارتفاع امل�ستوى التعليمي لالم.

ن�سبة اال�سر التي يتوفر فيها كتب خا�صة بالأطفال ح�سب خ�صائ�ص خمتارة
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حماية الطفل
الزواج المبكر

ي�شكل زواج الأطفال انتهاكا حلقوق الإن�سان وامل�سا�س
بو�ضع الفتيات وغالب ًا ما ي�ؤدي �إلى احلمل املبكر
والعزل االجتماعي.
يف فل�سطني  %9من الفتيات يف العمر � 19-15سنة

متزوجات حاليا %2 .من الن�ساء املتزوجات يف العمر
� 49-15سنة ،تزوجن قبل بلوغهن � 15سنة ،و%24
من الن�ساء املتزوجات يف العمر � 49-20سنة ،تزوجن
قبل بلوغهن � 18سنة ،وترتفع هذه الن�سب بني الن�ساء
االقل تعليما و�أولئك اللواتي يقمن يف ا�سر فقرية.

ن�سبة الن�ساء اللواتي تزوجن قبل عمر  15و� 18سنة ح�سب خ�صائ�ص خمتارة

حماية الطفل

تأديب سلوك األطفال

تعر�ض الطفل للت�أديب العنيف له عواقب �ضارة ،ترتاوح
من الآثار املبا�شرة الى �ضرر طويل االمد يرافق الطفل
يف مرحلة البلوغ والكرب ،وعادة ما ي�ؤدي الى اعاقة تنمية
ه�ؤالء الأطفال ،واك�سابهم القدرات وئ�ؤثر على الأداء
املدر�سي؛ وكذلك يحول دون عالقات �إيجابية ،وتدين
احرتام الذات ،واال�ضطراب العاطفي واالكتئاب؛ ويف
بع�ض الأحيان ،ف�إنه ي�ؤدي �إلى �إيذاء النف�س.

 %92من الفل�سطينيني يف العمر � 14-1سنة تعر�ضوا
ل�شكل واحد على االقل من ا�شكال العقاب النف�سي
واجل�سدي من احد افراد ا�سرتهم بهدف ت�أديب
�سلوكهم ،وترتفع هذه الن�سبة بني الأطفال الذكور
الذين يعي�شون يف قطاع غزة ( )%95مقارنة ب�أولئك
الذين يعي�شون يف ال�ضفة الغربية (.)%89
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ن�سبة االطفال الفل�سطينيني � 14-1سنة الذين تعر�ضوا لعنف من احد
الوالدين خالل ال�شهر املا�ضي للم�سح بهدف ت�أديب �سلوكهم يف فل�سطني ح�سب
املحافظة2014 ،
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المعرفة بمرض االيدز
ت�شري وزارة ال�صحة الفل�سطينية الى �أن اعتبار مر�ض
االيدز كوباء ما زال يف مراحله املبكرة ،ولكن هناك
م�ؤ�شرات تدل على �أن املر�ض �آخذ باالنت�شار ،اذ بلغ
عدد احلاالت املرتاكمة املبلغ عنها يف العام ،2012
 77حالة ،منها  61حالة بني الذكور.
على الرغم من �أن غالبية الن�ساء يف العمر 49-15
�سنة (� )%95سمعن عن مر�ض االيدز وفقا لنتائج

امل�سح الفل�سطيني متعدد امل�ؤ�شرات ،اال �أن فقط

 %7.7من ه�ؤالء الن�ساء لديهن معرفة �شاملة بانتقال
وطرق الوقاية من املر�ض ،والتي تعرف كالآتي)1 :
معرفة �أن ا�ستخدام الواقي الذكري وممار�سة اجلن�س
مع �شريك غري م�صاب يقلل من فر�ص اال�صابة
باملر�ض  )2معرفة �أن ال�شخ�ص الذي تبدو مالحمه
�صحية من املمكن ان يكون م�صابا بااليدز  )3رف�ض
اثنني من املفاهيم اخلاطئة الأكرث �شيوع ًا حول منع
انتقال فريو�س االيدز.

ن�سبة الن�ساء يف العمر � 49-15سنة اللواتي لديهن معرفة �شاملة مبر�ض االيدز

كما هو وا�ضح يف ال�شكل ادناه ،ترتفع املعرفة ال�شاملة
مبر�ض االيدز يف ال�ضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة

وبارتفاع امل�ستوى التعليمي لل�سيدة وكذلك بني الن�ساء
املقيمات يف ا�سر غنية.
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المعرفة بمرض االيدز

ن�سبة الن�ساء يف العمر � 49-15سنة اللواتي لديهن معرفة �شاملة بااليدز ح�سب خ�صائ�ص خمتارة

ن�سبة الن�ساء � 49-15سنة اللواتي لديهن معرفة �شاملة مبر�ض االيدز يف فل�سطني ح�سب املحافظة2014 ،

يركز امل�ؤ�شر رقم  6.3من م�ؤ�شرات الألفية االمنائية
على معرفة الن�ساء يف العمر � 24-15سنة بطرق
الوقاية من مر�ض االيدز .ووفقا لبيانات امل�سح
الفل�سطيني العنقودي متعدد امل�ؤ�شرات فان %6.2
من الن�ساء يف العمر � 24-15سنة لديهن معرفة

�شاملة بطرق انتقال مر�ض االيدز 9 .من كل 20

امر�أة يف نف�س العمر يعرفن الطرق الثالث النتقال
املر�ض من االم جلنينها (خالل احلمل ،اثناء الوالدة،
ومن خالل الر�ضاعة) ،بينما فان خم�س الن�ساء -15
� 24سنة يعرفن مكانا لإجراء فح�ص االيدز.

ابرز امل�ؤ�شرات اخلا�صة مبر�ض االيدز بني الن�ساء يف العمر � 24-15سنة
امل�ؤ�شر
لديهن معرفة �شاملة بطرق انتقال مر�ض االيدز
رف�ض اثنني من املفاهيم اخلاطئة الأكرث �شيوع ًا حول منع انتقال فريو�س االيدز
يعرفن طرق الوقاية من اال�صابة بااليدز
يعرفن الطرق الثالث النتقال املر�ض من االم جلنينها
يعرفن مكانا الجراء فح�ص االيدز
يوافقن على املواقف التميزية جتاه امل�صابني بااليدز

القيمة ()%

6.2
17.8
27.9
46.0
20.2
5.0
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الصحة االنجابية
ت�شمل �سل�سلة رعاية االمومة وال�صحة الإجنابية
ثالث فرتات :فرتة ما قبل احلمل (ن�سبة الر�ضا عن
احلاجة ال�ستخدام و�سائل تنظيم اال�سرة) ،فرتة
احلمل (الن�ساء احلوامل اللواتي قمن على الأقل
بزيارة واحدة للك�شف على حملهن على يد كادر
م�ؤهل ،على االقل  ،4ون�سبة الن�ساء احلوامل اللواتي
مت اما قيا�س �ضغط الدم لهن� ،أو فح�ص عينة بول،
�أو فح�ص عينة دم عينة كجزء من مكونات الرعاية

اثناء احلمل� ،أو الفحو�صات الثالث معا) والرعاية
عند الوالدة (الوالدات التي متت حتت ا�شراف كادر
م�ؤهل ،والن�سبة املئوية للوالدات التي حدثت يف املرافق
ال�صحية) .ا�ستنادا لذلك ،ووفقا لبيانات امل�سح
الفل�سطيني العنقودي متعدد امل�ؤ�شرات ،فان هناك
فجوة يف مو�ضوع تنظيم اال�سرة ،حيث ان حوايل
 %11من الن�ساء لديهن حاجة غري ملباة الى تنظيم
اال�سرة.

�سل�سلة رعاية االمومة وال�صحة �ألإجنابية

معظم الوالدات متت يف من�ش�أة �صحية وحتت ا�شراف
كادر م�ؤهل ،خم�س هذه الوالدات متت عن طريق
العمليات القي�صرية %14.8 ،منها قررت قبل

بدء عملية املخا�ض ،و %5.5قررت بعد بدء عملية
املخا�ض مبا�شرة .ترتفع هذه الن�سب بزيادة عمر االم
عند الوالدة وبني الن�ساء اللواتي يع�شن يف ا�سر غنية.

ن�سبة الوالدات القي�صرية ح�سب خ�صائ�ص خمتارة

الصحة االنجابية
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االنجاب المبكر

 %22.0من الن�ساء املتزوجات يف العمر � 24-20سنة
اجننب طفال قبل بلوغهن �سن � 18سنة ،وتظهر البيانات
الى وجود تباينات يف هذه الن�سبة وفقا للمنطقة وتعليم
االم وم�ؤ�شر الرثوة ،اذ ترتفع هذه الن�سبة يف قطاع غزة

مقارنة بال�ضفة الغربية ( %25.1و %19.6على
التوايل) .وترتفع هذه الن�سبة اكرث بثالث مرات بني
الن�ساء احلا�صالت على تعليم ا�سا�سي مقارنة باولئك
احلا�صالت على تعليم عايل ،وترتفع �أي�ضا بني الن�ساء
اللواتي يع�شن يف ا�سر فقرية.

ن�سبة الن�ساء � 24-20سنة اللواتي اجننب مولدا قبل بلوغهن � 18سنة ح�سب خ�صائ�ص خمتارة
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المياه اآلمنة
ي�شري الهدف ال�سابع ج من اهداف االلفية االمنائية
الى خف�ض ن�سبة االفراد غري احلا�صلني على مياه
�شرب �آمن و�صرف �صحي �آمن مبعدل الن�صف ما
بني  1990و .2015يعترب وجود مياه �شرب �آمنه
�ضروريا للح�صول على �صحة جيدة ،اذ ان املياه غري
الآمنة تعترب ناقال للعديد من االمرا�ض مثل الكولريا
والتيفوئيد واالمرا�ض الطفيلية.
حوايل ثالثة من بني خم�سة افراد ( )%62يف
فل�سطني ي�ستخدمون مياه �شرب �آمنه ،وترتفع هذه
الن�سبة ب�أكرث من  9مرات يف ال�ضفة الغربية مقارنة
بقطاع غزة ( %97مقابل  )%10على التوايل،
علما ب�أن املياه التي م�صدرها ال�صهاريج �أو التنكات
والتي ت�شكل امل�صدر الرئي�سي ملياه ال�شرب يف غزة
( )%68ت�صنف على انها م�صادر غري حم�سنه ملياه

م�صادر مياه ال�شرب الآمن ت�شمل:
�شبكة املياه العامة املو�صولة باملنزل،
�شبكة مياه عامة غري مو�صولة
باملنزل ،حنفية عامة/ما�سورة
عامة ،قناة البئر او البئر اجلوفية،
بئر حممي ،ينبوع حممي ،مياه جمع
امطار ومياه معدنية.
ال�شرب .ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية فانه ميكن
ان ت�صبح ال�صهاريج ملوثة جدا اذا مل يتم تنظيفها
ب�شكل منتظم مع عدم املعاجلة الكافية ملياه ال�شرب
بالكلور.

ن�سبة االفراد الذين ي�ستخدمون مياه �شرب �آمنة ح�سب خ�صائ�ص خمتارة

المياه اآلمنة
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ن�سبة افراد اال�سر الذين يح�صلون على مياه �شرب امنه يف فل�سطني ح�سب املحافظة2014 ،
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