
 

 

 

 

  في ث	ث محافظات

مراكز  ممن ھم دون سن الخامسة، والذين يعيشون في 
في  ، وأن الوضع التغذويحرجوصلت حد  جماعية ولدى المجتمعات المضيفة في سوريا أن معد&ت سوء التغذية الحاد في ث!ث محافظات

. جماعية، أو لدى المجتمعات المضيفة في سوريايواء 

، وتشير ھذه %10ھي ب، ودير الزور وجدت الدراسة أن نسبة ا<طفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في العينة في محافظات حماة، وحل
 وصل لحواليحيث أن معدل سوء التغذية الحاد العام 

تصنيف منظمة  بحسبالوضع التغذوي " تدني "وتشير ھذه المستويات إلى 

تعتمد على مزيج من المواد الغذائية التي يتم الحصول عليھا عن طريق 
خ!ل ا<سبوع  ھات كافية من الطعام لجميع أفرادمن ا<سر أنه لم يكن لديھا كميا

أنھا  إلى أيضا منھا% 70 أفادتولى اللحم والبيض ومنتجات ا<لبان، 

الذي واZنسانية في شھر تشرين الثاني،  الشؤونمكتب ا<مم المتحدة لتنسيق 
  .داخل سورياالشديد وخدمات ع!ج سوء التغذية الحاد 

نزاع المستمر على الوضع التغذوي ھذه الدراسة صورة مقلقة عن أثر ال
& التي ، كما يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في الحا&ت الشديدة 

يتلقى ا<طفال المساعدات الغذائية في المناطق التي يمكن الوصول إليھا، ولكن الوضع التغذوي قد يكون أصعب على ا<طفال في 

على لتصميم ا&ستجابة اZنسانية بدأنا فع! باستخدام نتائج الدراسة لتوفير المعلومات 
  

 ون دو&ر أمريكي لتتمكن من توسيع برنامجھا التغذوي وتعزيز الوقاية من نقص التغذية ونشر
 ، وزيادة التدريب فيوتوفير المزيد من الدعم التغذوي

  . _حصاء وبدعم من اليونيسفالمركزي ل

في ث	ث محافظات في سوريا)سر المھجرة )طفال ا" خطير"اسة جديدة تجد أن الوضع التغذوي 

ممن ھم دون سن الخامسة، والذين يعيشون في  ا<سر المھجرة لوضع التغذوي <طفالاتقييم بين   - 2014
جماعية ولدى المجتمعات المضيفة في سوريا أن معد&ت سوء التغذية الحاد في ث!ث محافظات

يواء إمراكز <طفال النازحين الذين يعيشون في عن الوضع التغذوي 
  .2011ا<زمة السورية في آذار  بدء ع من ھذا النوع يتم منذ 

وجدت الدراسة أن نسبة ا<طفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في العينة في محافظات حماة، وحل
حيث أن معدل سوء التغذية الحاد العام . بحسب معايير منظمة الصحة العالميةلسوء التغذية " حرجة  

وتشير ھذه المستويات إلى  - % 2.3نسبة سوء التغذية الحاد الشديد إلى 

تعتمد على مزيج من المواد الغذائية التي يتم الحصول عليھا عن طريق %) 79.8(وجدت الدراسة أيضا أن حوالي أربع أخماس ا<سر النازحة 
من ا<سر أنه لم يكن لديھا كميا% 29بينما أفادت . شرائھا أو عن طريق المساعدات الغذائية

لى اللحم والبيض ومنتجات ا<لبان، على الحصول ع قدرتھاعدم أشارت بعض ا<سرل
  .اضطرت للتقليل من عدد الوجبات التي تتناولھا في اليوم

مكتب ا<مم المتحدة لتنسيق وفقا  لا&حتياجات اZنسانية في سوريا 
وخدمات ع!ج سوء التغذية الحاد مليون طفل وامرأة يحتاجون لخدمات الوقاية من نقص التغذية، 

ھذه الدراسة صورة مقلقة عن أثر ال ترسم: "اليونيسف في سوريا منظمة سينجر، ممثلة
، كما يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في الحا&ت الشديدة الطفلعلى س!مة طويلة ا<مد فالتغذية غير الكافية قد تتسبب بآثار 

يتلقى ا<طفال المساعدات الغذائية في المناطق التي يمكن الوصول إليھا، ولكن الوضع التغذوي قد يكون أصعب على ا<طفال في 
  ".ا<جزاء التي يصعب الوصول إليھا في الب!د

بدأنا فع! باستخدام نتائج الدراسة لتوفير المعلومات : "كما تحدثت السيدة سينجر عن الخطوات المستقبلية قائلة
  ".احتياجاً مساعدة ا<طفال ا<كثر بشكل خاص على   تركزوتطوير نھج

ون دو&ر أمريكي لتتمكن من توسيع برنامجھا التغذوي وتعزيز الوقاية من نقص التغذية ونشرملي 1.1إلى  2015
وتوفير المزيد من الدعم التغذوي ؛ مثل فحص ا<طفال للكشف عن سوء التغذية،المثالية  الغذائية 

المركزي لمكتب النفذ قسم التغذية التابع لوزارة الصحة في سوريا التقييم التغذوي السريع بالتعاون مع 

اسة جديدة تجد أن الوضع التغذوي در
  

2014كانون ا)ول  22دمشق، 

جماعية ولدى المجتمعات المضيفة في سوريا أن معد&ت سوء التغذية الحاد في ث!ث محافظاتإيواء 
  ".متدنِ "ككل  الب!د

  

عن الوضع التغذوي نموذجا السريع تقييم اليقدم  
ع من ھذا النوع يتم منذ وھو أول تقييم موسّ 

  

وجدت الدراسة أن نسبة ا<طفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في العينة في محافظات حماة، وحل
حرجة  "النسبة إلى وجود معد&ت 

نسبة سوء التغذية الحاد الشديد إلى  وصلت، بينما 7.2%
  .الصحة العالمية

  

وجدت الدراسة أيضا أن حوالي أربع أخماس ا<سر النازحة 
شرائھا أو عن طريق المساعدات الغذائية

أشارت بعض ا<سرلوالذي سبق إجراء التقييم، 
اضطرت للتقليل من عدد الوجبات التي تتناولھا في اليوم

  

ا&حتياجات اZنسانية في سوريا على رأس  ھذا التقرير ويأتي  
مليون طفل وامرأة يحتاجون لخدمات الوقاية من نقص التغذية،  4ر أن حوالي يقدِّ 
  

سينجر، ممثلة تقول السيدة ھناء
فالتغذية غير الكافية قد تتسبب بآثار . <طفال النازحين
  ".في وقت مبكر تكشف وتعالج

  

يتلقى ا<طفال المساعدات الغذائية في المناطق التي يمكن الوصول إليھا، ولكن الوضع التغذوي قد يكون أصعب على ا<طفال في : "وتضيف
ا<جزاء التي يصعب الوصول إليھا في الب!د

  

كما تحدثت السيدة سينجر عن الخطوات المستقبلية قائلة
وتطوير نھجصعيد تغذية ا<طفال، 

  

2015سنة في تحتاج اليونيسف 
الغذائية  الوعي حول الممارسات

  .مجالالھذا
  

نفذ قسم التغذية التابع لوزارة الصحة في سوريا التقييم التغذوي السريع بالتعاون مع 
  

 مذكرة اع!مية

 

 

 



أسرة تعيش في  3,361 العاملون بالدراسة زار . 14محافظة من أصل  13 شمل  ، و2014أجري التقييم في الفترة ما بين آذار وتموز 
من خ!ل مزيج من ا<سئلة الواردة في  -طفل  4,500تم تقييم الوضع التغذوي لحوالي كما . ولدى المجتمعات المضيفةلجماعية راكز ا&يواء ام

الكاملة عن وتم جمع المعلومات  -الغذائية الوذمة تحري استبيان المسح، والقياسات التي تضمنت الطول، والوزن، ومحيط منتصف العضد، و
  .طفل 3,514حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
###  

  

  حول اليونيسف

  

دولة  190تعمل اليونيسف مع شركائھا في أكثر من . تعمل اليونيسف على تعزيز ونشر حقوق ا�طفال ورفاھھم من خل جميع نشاطاتھا
ً ومنطقة لترجمة ھذا ا1لتزام إلى نشاطات عملية، وتوجه جھودھا بشكل خاص نحو الوصول إلى ا�طفال ا�كثر  وتھميشا، لتحقيق صالح ضعفا

  ./http://www.unicef.org: للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملھا يمكنكم زيارة. جميع ا�طفال في كل مكان

  

  :للمزيد من المعلومات الرجاء ا�تصال بالعناوين التالية

  

  dyoungmeyer@unicef.org ،+963 934 202 326ديفيد يونجماير، يونيسف سوريا، 

    rrashidi@unicef.org ،+963 93 354 9020رزان رشيدي، يونيسف سوريا، 

  rkhadivi@unicef.org ،+962 795 651 574روشان خديفي، مكتب اليونيسف اZقليمي لمنطقة الشرق ا<وسط وشمال إفريقيا، 

  

 

 

 


