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  الفصل الحادي عشر
  الحالة التغذوية

ال،                ة لألمهات واألطف ابقًا في        يرآز هذا الفصل على ممارسات تغذية الرضع والحالة التغذوي ا ذآر س وآم
ة    2007الفصل األول، فقد تم جمع بيانات القياسات خالل مسح السكان والصحة األسرية            ة فرعي ى عين  عل

ارهم     49-15تم قياس آافة السيدات الالتي أعمارهن     و.  من العناقيد % 50تشكل   ذين أعم ال ال  سنة واألطف
اس الطول                 0-4 ك األسر باستخدام لوحة قي و     ) SHORR(سنوات في تل ) SECA(ازين  ألخذ األطوال وم

وزن  اس ال ستوى           .  لقي اس م ال لقي ات واألطف ن األمه ة م ة دم قليل ذ عين م أخ د ت ك، فق ى ذل افة إل باإلض
دم             ) HemoCue(هيموجلوبين الدم باستخدام جهاز      ر ال شار مرض فق ا (بهدف معرفة مدى انت إال ).  األنيمي

 مما أدى إلى عدم وجود تقديرات  أن نتائج هذه القياسات والفحوصات آشفت عن وجود انحرافات في القيم،          
ذه      إولذلك ف .  موثوقة للحالة التغذوية لألطفال ومدى انتشار فقر الدم بين األطفال والسيدات           شر ه تم ن م ي نه ل

  .    البيانات في هذا التقرير

ك          وقد تم عرض الحالة التغذوية لألطفال أوًال في هذا الفصل ابتداء من              ا في ذل ممارسات تغذية الرضع بم
ساندة      ا ة الم اط التغذي ال         تال و.  لرضاعة الطبيعية وأنم ين األطف ة ب ة الجزئي ة التغذوي ك شرح حول الحال  ذل

ذا         .  بينما يرآز الجزء الثاني من هذا الفصل على الوضع التغذوي لألمهات           آما تم جمع بيانات من خالل ه
ا  آ.   التغذوية الحالية لألمهات    بهدف استخدامها لتقييم الحالة   ) الطول والوزن (المسح حول قياسات الجسم      م

ة                   تم التطرق إلى     سبة لألمهات والتغذي ة بالن اول األطعم ك تن بعض قضايا التغذية األخرى المهمة بما في ذل
  .الجزئية

  الوضع التغذوي لألطفال 1.11
   الرضاعة الطبيعية وممارسات تغذية الطفل 1.1.11

ساند  ة الم ة واألغذي ات الرضاعة الطبيعي د ممارس ال  تع ال واألطف ة لألطف ة التغذوي ة للحال ددات هام ة مح
اة   د الحي ى قي ائهم عل صحية وبق التهم ال ضح .  الرضع وح د ات ادة  أنفق ي زي ر ف سيئة أث ة ال ة التغذوي  للحال

ال      ا   .  مخاطر األمراض والوفاة بين األطف ى إنجاب األم           أنآم ر عل ة أث ق    .   للرضاعة الطبيعي األثر الموث ف
ة آافي       بشكل جيد للرضاعة الط    رة زمني أخر عودة اإل           بيعية المحضة لفت ى ت ة سيؤدي إل ا    ة ومكثف باضة، مم

يؤدي إلى وجود فترات أطول بين الوالدات وانخفاض اإلنجاب الذي له ارتباط  قوي بالرضيع  واستمرار            
  .حياة الطفل

  بداية الرضاعة الطبيعية 

ال ال  ه لألطف ذائي مرغوب في ه أفضل مصدر غ از حليب األم بأن ة .  رضعيمت وفر الرضاعة الطبيعي ا ت آم
ة، وثلث       مصدر تغذية آامل للشهور الستة األولى من حياة الطفل، ونصف احتياجاته خالل الستة شهور الثاني

ة       إنهاوال تقتصر مكونات حليب األم على آونها مادة مغذية، بل           .  احتياجاته في عامه الثاني    ضًا حماي وفر أي  ت
ل الحليب وتحتوي على أجسام                     فائقة للطفل ضد االلتهابات م     ادة تخرج قب ستروم، وهي م ن خالل مادة الكول

ب     ن إدرار الحلي ام م ة أي ى ثالث ومين إل الل ي تج خ ن دم األم، وتن ضاء م ا بي ضادة وخالي ادة .  م وي م وتحت
وقد ثبت  .  الكولستروم على عناصر محصنة مستمدة من األم تساعد في حماية األطفال الرضع من االلتهابات             

ًا من نمو فكري قوي وانخفاض في                        وج ه الحق وا ب ا تمتع ود عالقة بين األطفال الذين رضعوا حليب األم وم
دة         .  احتمال اإلصابة بالسرطان والبدانة وأمراض مزمنة عديدة       ة ذا فائ ويعتبر البدء المبكر بالرضاعة الطبيعي
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ل من ف                 ا يقل تقلص مم رحم على ال ساعد ال والدة      لألم حيث تحفز إنتاج الحليب وت د ال دم بع ات من ال دان آمي .  ق
سبة                            ل سن اليأس تقل بالن ا قب دي م سرطان المبيض أو سرطان الث وعالوة على ذلك، فإن مخاطر اإلصابة ب

  ).2000تقرير األمم المتحدة للوضع الغذائي (لألمهات الالتي يرضعن أطفالهن 
لمسح وسبق وتلقوا الرضاعة الطبيعية، وأخر األطفال الذين ولدوا خالل نسبة األطفال الذين ولدوا خالل الخمس سنوات السابقة ل1.11جدول 

ا بتلقي الرضاعة الطبيعية خالل ساعة وخالل يوم واحد من ؤالخمس سنوات السابقة للمسح وتلقوا الرضاعة الطبيعية، واألطفال الذين بد
  2007يسية، األردن والدتهم وأولئك الذين تلقوا تغذية ما قبل إدرار الحليب حسب الخصائص الرئ

الرضاعة الطبيعية بين األطفال الذين ولدوا  تم إرضاعهمو ولدوا خالل السنوات الخمس الماضيةالذين األطفال 
  خالل الخمس سنوات الماضية

 الخصائص األساسية
نسبة الذين سبق 
وتلقوا الرضاعة 

  الطبيعية

عدد األطفال الذين ولدوا 
خالل الخمس سنوات 

  الماضية

ا ؤنسبة الذين بد
الرضاعة الطبيعية 
خالل ساعة من 

 والدتهم

ا ؤنسبة الذين بد
الرضاعة الطبيعية 

يوم واحد من خالل 
 والدتهم

ا ؤنسبة الذين بد
الرضاعة الطبيعية 

ما قبل إدرار 
 الحليب

عدد المواليد 
ذوي الترتيب 

الذين  األخير
تلقوا الرضاعة 

 الطبيعية
       الجنس
  3,106  59.2  80.0  38.2  4,994 92.9 ذآر
  2,970  57.1  83.1  39.5  4,870  93.3  أنثى

        مكان اإلقامة
  5,101  57.4  81.2  38.6  8,262  93.0  الحضر
  976  62.0  83.0  39.9  1,601  93.7  الريف

        المحافظات
  2,313  55.7  78.9  35.8  3,784  92.1  العاصمة
  380  54.9  81.1  40.1  615  95.3 البلقاء
  917  51.7  86.1  49.1  1,486  93.9 الزرقاء
  141  53.9  86.0  63.7  242  89.5 مادبا
  1,194  65.8  82.3  31.4  1,861  94.2  اربد

  286  73.6  79.2  32.1  479  94.0 المفرق
  175  61.1  85.8  44.3  290  93.7 جرش
  145  56.0  86.9  36.0  233  96.1 عجلون
  209  58.0  80.9  48.0  348  89.6 الكرك
  84  51.4  82.9  47.0  140  93.9  الطفيلة
  101  52.5  80.5  51.2  167  92.6  معان
  131  65.0  77.8  39.4  217  93.6  العقبة
        اإلقليم

  3,751  54.6  81.2  40.5  6,127  92.8  الوسط
  1,800  65.8  82.5  33.1  2,864  94.2  الالشم

  525  57.6  80.4  46.3  873  91.9  الجنوب
        منطقة البادية

  499  61.1  84.1  46.4  876  90.9  البادية
  5,577  57.9  81.3  38.2  8,988  93.3  غير البادية

       المستوى التعليمي 
  140  54.8  84.8  47.8  241  91.4  غير متعلمة

  324  54.8  81.2  45.4  591  92.3  ابتدائي
  866  57.5  81.4  42.6  1,365  93.7  إعدادي
  2,894  56.4  82.4  40.9  4,735  93.0  ثانوي

  1,852  62.1  79.9  32.0  2,932  93.3  أعلى من الثانوي
        شرائح الرفاه 

  1,404  51.0  85.8  48.3  2,541  92.5  األدنى
  1,429  59.0  83.8  41.9  2,342  93.8  الثانية

  1,305  58.9  79.5  37.6  2,061  94.0  الوسطى
  1,093  57.4  82.3  35.0  1,634  92.8  الرابعة
  846  68.4  72.5  24.8  1,285  92.0  األعلى

              
 6,076 58.2 81.5 38.8 9,864 93.1 المجموع

  . البيانات الوردة في هذا الجدول هي على أساس الوالدات التي تمت خالل الخمس سنوات الماضية سواء آان األطفال أحياًء أو أموات وقت إجراء المقابلةإن: ظةمالح
  .تشمل األطفال الذين بدأوا بتلقي الرضاعة الطبيعية خالل ساعة من والدتهم )1(
 .األم خالل األيام الثالثة األولى من حياتهم أغذية أخرى غير حليب ااألطفال الذين ُأعطو )2(

دوا خالل     % 93 شيوع الرضاعة الطبيعية في األردن، حيث أن        1.11لجدول  اظهر  ُي ذين ول ال ال من األطف
وآانت هنالك اختالفات طفيفة جدًا وال تذآر في         .  السنوات الخمس السابقة للمسح تم إرضاعهم في وقت ما        

ألم              نسبة األطفال الذين سبق وأرض     ة والمستوى التعليمي ل عوا رضاعة طبيعية حسب الجنس ومكان اإلقام
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ك                  1.11ويبين الجدول    .  وشريحة رفاه األسرة   وا الرضاعة، هنال ذين تلق ين ال ال األردني ين األطف  أن من ب
د% 39 اس       ؤب ة أخم ن أربع ر م م، وأن أآث ن والدته اعة م الل س ك خ م   %) 82(ا ذل ع ت ال الرض األطف

ال                     . وم األول من والدتهم   إرضاعهم خالل الي   ل من األطف سبه أق ك ن إن هنال يم، ف ى مستوى اإلقل ا عل في  أم
  .  الذين تم إرضاعهم خالل ساعة من والدتهم مقارنه بإقليمي الوسط والجنوبإقليم الشمال 

د         دأ ت والدة إلى أن يب د ال ا بع رة م فق تعني تغذية الطفل قبل إدرار الحليب إعطاء سوائل أخرى للطفل خالل فت
ل إدرار الحليب              % 58ن  أ 1.11 الجدول   يبينو.  حليب األم بحرية   ة قب وا تغذي ال الرضع تلق وأن .  من األطف

يم الوسط   ى في إقل ل إدرار الحليب هي أعل ة قب وا تغذي ذين تلق ال الرضع ال سبة األطف ع %) 66(ن ة م مقارن
والي % 58،  %55(إقليمي الوسط والجنوب     ال   ).  على الت سبة األطف ا أن ن ل      آم ة قب وا تغذي ذين تلق  الرضع ال

ومن بين األطفال الذين    %).  68(إدرار الحليب أعلى بين أطفال األمهات الالتي ضمن شريحة الرفاه األعلى            
اء و        % 41 قبل إدرار الحليب، هنالك       ةتلقوا تغذي  سكر والم وا ال وا حليب الرضع،       % 39تلق وا  % 27وتلق تلق

  ).البيانات غير منشورة( غير حليب األم ًابحلي% 23الشاي ، في حين تلقى ما نسبته 

  تقديم األغذية المساندة

يلة                      تعر ة، وهي الوس د للطاق شري آمصدر وحي ا استهالك الحليب الب ة المحضة بأنه ف الرضاعة الطبيعي
ره                   سادس من عم شهر ال ه وحتى ال ذ والدت ادي من ة         .  المفضلة لتغذية الطفل الع ديم أغذي ه يوصى بتق إال أن

  . للرضاعة الطبيعية للفترة المتبقية من العام األول للطفل أو لفترة أطول إن لزم األمرأخرى مساندة

ل        سم الطف ّرض ج ة تع ذه األغذي ا أوًال أن ه باب، منه دة أس رًا لع ساندة مبك ة الم ديم األغذي صح بتق وال ين
ل م       .  لألمراض وتزيد من خطر اإلصابة بااللتهاب وبخاصة مرض اإلسهال              ا تقل ًا أنه ن امتصاص  وثاني

صادية        .  الطفل لحليب الثدي وبالتالي الرضاعة مما يقلل من إنتاج الحليب في الثدي            ة اقت ثالثًا، وفي ظل بيئ
ة                 ة متدني ة غذائي ة أخرى     .  اجتماعية صعبة، فإن األغذية المساندة المتاحة غالبًا ما تكون ذات قيم ومن جه

د من   وبعد ستة شهور من عمر الطفل، ال توفر الرضاعة الطبيع     ية وحدها تغذية آافية للطفل الرضيع وال ب
  .تقديم األغذية المساندة المناسبة لكي يتحقق له أفضل نمو ممكن

سؤال األمهات حول الوضع الحالي للرضاعة              و ساندة ب ة الم ة باألغذي تم الحصول على المعلومات المتعلق
وم     ) والصلبةالسائلة  (الطبيعية لجميع األطفال دون سن الخامسة، وحول األغذية          ل ي ل قب التي أعطيت للطف

وبالرغم من أنه تم جمع المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية لجميع األطفال الذين ولدوا خالل     .  المقابلة
سنوات                    دوا خالل ال ذين ول ال ال ى األطف سابقة للمسح، إال أن الجداول مقتصرة فقط عل السنوات الخمس ال

  . األطفال فطموا بحلول سن الثالثةالثالث السابقة للمسح ألن معظم

ين الجدول   ة  2.11ويب سابقة للمسح حسب حال ثالث ال سنوات ال اء خالل ال د األحي سبي للموالي ع الن  التوزي
ة   ل يجب أن يتلقى الرضاعة                       .  الرضاعة الطبيعي إن الطف ة، ف ة الصحة العالمي ى توصيات منظم اء عل وبن

ستة األول          شهور ال ره    الطبيعية المحضة لغاية  ال ين دون         % 39إال أن   .  ى من عم ال األردني فقط من األطف
وا        % 10 شهور، فإن    5-4وعند سن   .  سن الشهرين تلقوا الرضاعة الطبيعية المحضة      ال تلق فقط من األطف

ا  .  الرضاعة الطبيعية المحضة وبعد بلغوهم سن الخمسة شهور، فإنه تقريبًا ال يتلقى أي رضاعة طبيعية               أم
سبته               بالنسبة لكافة األط   ا ن إن م ستة شهور، ف ة        % 22فال الذين أعمارهم دون ال وا الرضاعة الطبيعي د تلق ق

  .المحضة
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ين الجدول  ال أن ويب ًا آخر %) 31(حوالي ثلث األطف ستهلكون حليب ستة أشهر ي بيل (دون سن ال ى س عل
ال حليب طازج أو مسحوق الحليب   اء وحليب األم، و % 18، وأن )المث ستهلكون الم ال ي % 17من األطف

ساندة                .  يستهلكون أطعمة مساندة   ة الم ة واألغذي في حين أن أآثر من ثلثي األطفال يتلقون الرضاعة الطبيع
ل     .   أشهر 8-6عند السن    إن   شهرًا،  23-18وعندما يبلغ الطف ون      % 14ف ون يتلق ال ال يزال فقط من  األطف

  .الرضاعة الطبيعية
 األطفال الذين يتلقوا نسبة ن الثالثة الذين يعيشون مع أمهاتهم حسب الوضع التغذوي للطفل، و التوزيع النسبي لألطفال األصغر سنًا دو2.11جدول 

  2007 األطفال دون سن الثالثة الذين يستخدمون زجاجة الرضاعة ذات الحلمة حسب العمر باألشهر، األردن نسبةحاليًا الرضاعة الطبيعية، و
 الرضاعة الطبيعية واستهالك األغذية  

لم يتلقوا العمر باألشهر
الرضاعة 
 الطبيعية

يتلقون 
الرضاعة 
الطبيعية 
  المحضة

  ماء
  فقط

سوائل ال 
تحتوي على 

عصائر/ الحليب

  ب حلي
غير حليب 

 األم
  أغذية 
المجموع مساندة

نسبة الذين 
يتلقون 

الرضاعة 
 الطبيعية

عدد األطفال 
األصغر سنًا 
دون الثالث 
 سنوات

نسبة األطفال 
الذين يستخدمون 

الزجاجة ذات 
 الحلمة

  عدد
  األطفال

0-1 6.2  39.1  20.2 3.0 30.3  1.3  100.0 93.8  268  35.3  270  
2-3 8.2  21.0  21.9 0.3 37.7  10.9  100.0 91.8  406  52.6  414  
4-5 16.2  10.2  12.2 2.6 23.7  35.0  100.0 83.8  372  52.4  378  
6-8 22.0  0.4  4.5  0.9 3.8  68.5  100.0 78.0  493  53.6  510  
9-11 34.3  0.1  3.0  0.0 0.3  62.3  100.0 65.7  438  45.1  445  

12-17 58.9  0.0  0.0  0.0 0.8  40.2  100.0 41.1  868  46.1  929  
18-23 85.6  0.0  0.0  0.0 0.0  14.4  100.0 14.4  786  34.8  941  
24-35 96.8  0.0  0.0  0.0 0.0  3.2  100.0 3.2  1,190  18.8  1,907  
                      
0-3 7.4  28.2  21.2 1.4 34.7  7.1  100.0 92.6  674  45.8  684  
                      
0-5 10.5  21.8  18.0 1.8 30.8  17.0  100.0 89.5  1,046  48.1  1,062  
6-9 25.8  0.3  4.5  0.7 3.0  65.7  100.0 74.2  649  51.5  670  

12-15 54.0  0.0  0.0  0.1 0.1  45.8  100.0 46.0  586  47.4  621  
                      

12-23 71.6  0.0  0.0  0.0 0.4  28.0  100.0 28.4  1,654  40.4  1,870  
                      

20-23 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 100.0 10.9 514 31.5 626 

إن األطفال الذين يتم تصنيفهم آمتلقي الرضاعة ).  األمس والليلة السابقة(يشير وضع الرضاعة الطبيعية إلى فترة أربع وعشرين ساعة : مالحظة
لقوا الرضاعة الطبيعية والذين تلقوا الرضاعة إن فئات الذين لم يت.  الطبيعية وآمستهلكي ماء فقط لم يستهلكوا السوائل أو األغذية الصلبة

الطبيعية المحضة والذين تلقوا الرضاعة الطبيعية واستهلكوا الماء لوحده، والسوائل التي ال تحتوي على الحليب والعصائر وأي حليب 
 ولهذا فان األطفال الذين %. 100هي متسلسلة وذات مدلول مشترك وتضاف نسبها على ) الصلبة وشبه الصلبة(أخر واألغذية المكملة 

يتلقون حليب األم والسوائل التي ال تحتوي على الحليب، والذين يتلقون األغذية المكملة يصنفون في فئة الذين  يتلقون السوائل التي ال 
كملة ضمن تلك ويتم تصنيف األطفال الذين يحصلون على األغذية الم.  تحتوي على الحليب حتى رغم أنهم قد يحصلون على الماء لوحده

  .الفئة طالما أنهم يتلقون الرضاعة الطبيعية أيضًا
 .    على أساس آافة األطفال دون سن الثالث سنوات) 1(

سن  ال صغيري ال ذة لألطف ائل المحب ن الوس ست م ة لي ة بواسطة الزجاج رتبط .  إن التغذي ا ت ادة م ي ع فه
هال، وذ المرض خاصة مرض اإلس دة لإلصابة ب ة بالمخاطر المتزاي يم الحلم ي تعق صعوبة ف سبب ال ك ب ل

آما أن التغذية بواسطة الزجاجة تقصر فترة انقطاع الطمث بعد الوالدة وتزيد من خطر                .  بالشكل المناسب 
ل ين  .  الحم ة ب ة والحلم طة الزجاج ة بواس ة التغذي سود ممارس شهرين % 35وت ال دون سن ال ن األطف .  م

  . شهور8-2طفال الذين أعمارهم وترتفع هذه النسبة لتصل إلى أآثر من نصف األ

  مدة الرضاعة الطبيعية وتكرارها

دول  ين الج ية  3.11يب ة حسب الخصائص األساس دة الرضاعة الطبيعي يط م دير متوسط  .   وس م تق د ت وق
ذين                       ة ال ال دون سن الثالث سبة األطف ووسيط مدة الرضاعة الطبيعية على أساس بيانات الوضع الحالي أي ن

  .عة الطبيعية وقت المسحآانوا يتلقون الرضا
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 وسيط مدة أية رضاعة طبيعية والرضاعة الطبيعية المحضة والرضاعة الشائعة بين األطفال الذين ولدوا خالل 3.11جدول 
السنوات الثالث السابقة للمقابلة ونسبة األطفال دون سن الستة شهور الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية ويعيشون مع 

لرضاعة الطبيعية لست مرات أو أآثر خالل األربع والعشرين ساعة السابقة للمقابلة، ومتوسط أمهاتهم والذين تلقوا ا
  2007حسب الخصائص الرئيسية، األردن ) في النهار والليل(عدد الرضعات 

عدد مرات الرضاعة الطبيعية بين األطفال الذين 
  )2(أعمارهم دون سن الستة أشهر 

بين) باألشهر(وسيط مدة الرضاعة الطبيعية 
األطفال الذين ولودوا خالل السنوات الثالث 

الخصائص   )1( السابقة
  أية األساسية

رضاعة 
 طبيعية

  اعةرض
  طبيعية
  محضة

  الرضاعة
  الطبيعية
 )3(الشائعة 

نسبة األطفال الذين تلقوا 
 6الرضاعة الطبيعية ل

 24مرات فأآثر خالل 
 ساعة السابقة للمقابلة

متوسط عدد 
الرضعات في 

 النهار

متوسط عدد 
الرضعات في 

 الليل
 عدد األطفال

        الجنس
  498 3.7 6.0 91.7 1.7 0.6 13.8 ذآر
  438 3.6 5.6 90.8 1.7 0.6 11.6  أنثى

         مكان اإلقامة
  767 3.8 5.9 91.6 1.9 0.6 12.4  الحضر
  168 3.4 5.5 90.1 0.7 0.6 13.3  الريف

         المحافظات
  360 4.1 5.8 88.2 1.0 0.5 11.7  صمةالعا

  61 3.6 5.7 96.4 2.0 0.6 13.4 البلقاء
  130 3.6 6.0 94.0 2.3 0.6 11.9 الزرقاء
  24 3.7 5.8 91.3 0.7 0.6 11.3 مادبا
  175 3.4 5.8 94.9 2.3 1.1 13.3  اربد

  49 3.3 6.1 90.6 2.3 0.6 12.2 المفرق
  27 3.4 6.3 92.5 1.7 1.2 13.6 جرش
  24 3.2 5.6 92.2 1.8 0.8 14.1 عجلون
  37 3.5 5.4 85.2 0.7 0.5 12.8 الكرك
  14 3.6 5.4 90.2 0.7 0.6 12.8  الطفيلة
  17 3.6 5.2 94.4 1.1 0.7 11.4  معان
  18 3.6 5.4 92.4 0.5 0.5 13.1  العقبة
         اإلقليم

  574 3.9 5.8 90.5 1.6 0.6 12.0  الوسط
  275 3.3 5.9 93.6 2.2 0.9 13.3  الشمال
  86 3.6 5.4 89.3 0.7 0.5 12.6  الجنوب

         منطقة البادية
  86 3.2 5.7 90.8 2.1 0.5 12.4  البادية

  849 3.7 5.8 91.4 1.7 0.6 12.6  غير البادية
        المستوى التعليمي 

  15 (3.5) (4.9) (92.6) (1.5) (0.5) (15.5)  غير متعلمة
  45 2.6 5.8 94.7 3.0 0.7 14.1  دائيابت

  154 3.5 6.6 94.1 1.7 0.7 14.3  إعدادي
  449 3.9 5.8 91.9 2.0 0.6 12.2  ثانوي

  273 3.7 5.5 88.2 1.2 0.6 11.6  أعلى من الثانوي
         شرائح الرفاه 

  260 4.0 5.7 94.4 2.1 0.6 12.4  األدنى
  231 3.6 6.1 94.2 2.7 1.3 13.0  الثانية

  189 3.4 6.0 89.7 1.9 0.5 13.0  الوسطى
  134 3.8 5.6 89.0 0.8 0.7 12.4  الرابعة
  122 3.6 5.3 84.5 0.5 0.4 10.0  األعلى
  935 3.7 5.8 91.3 1.7  0.6 12.5 المجموع

 na na na   na 3.3 2.0 13.0 عدد األطفال
أما األرقام الموجودة بين .  وتشمل األطفال األحياء واألموات وقت إجراء المسح.  اليتم احتساب وسط ووسيط المدة على أساس الوضع الح: مالحظة

  . حالة غير مرجحة49 -25األقواس فهي على أساس 
na = ال ينطبق  
  .اليًامن المفروض أن ال يتلقى األطفال غير المولودين أخيرًا واألطفال المولودين أخيرًا وال يعيشون مع أمهاتهم الرضاعة الطبيعية ح )1(
 .ال يشمل األطفال الذين لم يتم إعطاء أجوبة مؤآده من قبل أمهاتهم حول عدد المرات التي تم إرضاعهم فيها )2(
 أو السوائل التي ال تحتوي على الحليب فقط/  أو تلقوا  حليب األم والماء والمحضةأما أن يكونوا قد تلقوا الرضاعة الطبيعية  )3(

ة ه     اعة الطبيعي دة الرض يط م هرًا 12.5 وإن وس دول ( ش دة     .  )3.11الج ي م ة ف ات طفيف ك تباين وهنال
ل         ة حسب جنس الطف ل من                  .  الرضاعة الطبيعي دة أطول بقلي ة لم ون رضاعة طبيعي ذآور يتلق ال ال فاألطف

رتبط  .  وهنالك تباينات طفيفة حسب المحافظات وهي ال تبدو على أية تباينات جوهرية           .  األطفال اإلناث  وت
  .عكسي مع المستوى التعليمي لألمهاتمدة الرضاعة بشكل 
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ويبين الجدول .  وتؤثر آل من مدة الرضاعة الطبيعية وتكرارها على طول فترة انقطاع الطمث بعد الوالدة     
ال      3.11 ارهم     %) 91( أن غالبية األطف ذين أعم ر                   أال م إرضاعهم ست مرات أو أآث ل من ستة شهور ت ق

ع والعشرين ساعة الماضية         زدا .  خالل األرب غ           وي ل، حيث بل ه في اللي ار عن اء النه رار الرضاعة أثن د تك
  . أثناء الليلة رضع3.7 مقارنة مع ة رضع5.8متوسط عدد الرضعات في النهار 

  أنواع األغذية المساندة

ثالث سنوات خالل                   4.11يوضح الجدول    ال دون سن ال  معلومات حول أنواع األغذية التي أعطيت لألطف
م     األربع والعشرين ساعة الساب    سوائل    .  قة للمقابلة حسب حالة الرضاعة الطبيعية له ستخدم ال وفي األردن ت

اً                ستة شهور تقريب ه وهو سن ال ا هو موصى ب ر مم شكل أآب .  األخرى آالماء والعصير وحليب الرضع ب
 ، فإن طفًال واحدًا تقريبًا)دون سن الشهرين(وحتى بين األطفال األصغر سنًا الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية 

ر حليب األم، في حين يعطى                % 13ومن بين ثالثة أطفال يتلقى حليب رضع،            ًا غي ون حليب من  % 7يتلق
  .  األطفال سوائل أخرى

ذا            ه في ه ك ألن توصي منظمة الصحة العالمية بإعطاء األطعمة الصلبة للطفل حين بلوغه ستة شهور، وذل
ل لل                و أمث ى نم اء عل ًا لإلبق ل السن يصبح حليب األم ليس آافي وب           .  طف ل الحب تم إعطاء الطف وفي األردن ي

ويعطى األطفال الذين .   وبعض األغذية الصلبة وشبه الصلبة حتى قبل بلوغ الطفل شهره السادس     ،والدقيق
ة في                        واع صلبة من األغذي صلبة أو أن ة شبه ال يتلقون الرضاعة الطبيعية الخبز والحبوب والدقيق واألغذي

ة    % 41 شهور، هناك    5-4األطفال الرضع الذين أعمارهم     ومن بين   .  وقت مبكر من عمرهم    يعطون أغذي
صلبة وشبة                  اءًًوابتد.  صلبة أو شبه صلبة    ة ال ون األغذي ذين يتلق ال ال  من شهرهم السادس تزداد نسبة األطف
شكل سريع صلبة ب وغهم سن % 87حيث أن .  ال د بل ون عن ال يتلق صلبة 8-6من األطف ة ال  شهور األغذي

صلبة به ال ون   .  وش ًا يتلق والي النصف تقريب إن ح ة، ف ون الرضاعة الطبيعي ذين ال يتلق ال ال ين األطف ا ب أم
  .  شهور3-2األغذية الصلبة أو شبه الصلبة عند بلوغهم 

ة       % 56وبشكل عام، فإن     ون األغذي من األطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية وأعمارهم دون الثالثة يتلق
من األطفال الذين يستهلكون األطعمة المصنوعة من اللحوم واألسماك      % 31المصنوعة من الدقيق، مقابل     

امين          . والدجاج والبيض ة بفيت ة الغني ات واألغذي درنات والبقولي إن استهالك الجذور وال ل ف " A " وبالمقاب
  .منخفض بين األطفال في األردن
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 الليلة السابقة للمقابلة أوع أمهاتهم حسب نوع األغذية التي يستهلكونها في النهار  نسبة األطفال األصغر سنًا دون الثالثة الذين يعيشون م4.11جدول 

  2007وحسب وضع التغذية الطبيعية والعمر باألشهر، األردن 
 السوائل  األغذية الصلبة وشبه الصلبة

العمر 
ترآيبة  باألشهر

غذاء 
 الرضع

نوع أخر 
من 
 1الحليب

سوائل 
 2أخرى

أغذية 
مصنوعة 

من 
 الدقيق

خضروات 
 وفواآه

 غنية 
 A3امينتبفي

خضروات 
 وفواآه

 خرىأ

أغذية 
مصنوعة 

من الجذور 
  والدرنات

أغذية 
مصنوعة 

من 
البقوليات 
 والمكسرات

أغذية 
مصنوعة 
من اللحوم 
واألسماك 
والدجاج 
  والبيض

األجبان 
واأللبان 
ومشتقات
الحليب 
 األخرى

أغذية 
صلبة أو 

شبه 
 صلبة

أغذية 
مصنوعة 

من 
الزيوت 
والدهون 
 والزبدة

السكر 
واألغذية
السكرية

عدد 
 األطفال

 األطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية
0-1 32.7 13.4 6.6  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.4  0.0  0.0  252  
2-3 48.1 26.1 6.3  10.5  0.3  0.2  0.3  0.2  0.4  1.7  11.6  0.1  0.5  373  
4-5 45.1 34.3 26.1  34.6  5.3  10.3  7.5  1.2  4.8  17.9  41.4  7.1  7.8  311  
6-8 42.7 37.6 55.7  78.6  34.3  50.5  23.7  16.6  30.4  56.7  86.7  37.6  34.5  384  
9-11 21.7 35.9 69.9  84.8  49.8  56.9  36.9  30.1  52.1  78.0  93.8  63.2  58.5  287  

17-12 32.6 49.1 84.7  94.0  61.3  69.5  42.0  45.1  69.7  82.8  97.8  79.6  63.4  357  
18-23 16.1 50.1 83.0  99.6  62.6  79.5  36.1  56.4  83.5  92.0  100.0 93.2  73.8  113  
24-35 19.8 73.1 99.1  100.0 61.0  82.5  31.3  55.7  86.5  80.6  100.0 97.1  70.0  38  
                           
6-23 31.6 42.0 71.1  87.0  49.4  60.9  34.0  32.9  53.4  73.7  93.3  62.7  53.5  1,142 
                           

 2,116  31.4  36.6  60.4  44.2  31.2  18.9  20.0  35.9  28.6  55.9  45.9 35.2 36.4 المجموع

  يتلقون الرضاعة الطبيعيةاألطفال الذين ال
0-1 * * * * * * * * * * * * * 17  
2-3 )99.1((55.1) (2.4)  (33.8) (0.0)  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (0.0)  (12.6) (46.4) (11.1) (10.0) 33  
4-5 94.6  56.7  26.8  52.6  13.5  13.6  9.6  10.6  8.8  18.1  59.1  6.8  13.7  60  
6-8 83.1  78.0  61.0  74.9  29.6  38.5  18.4  8.4  31.7  44.7  79.8  40.4  45.1  108  
9-11 77.5  86.9  75.3  93.6  58.9  70.5  33.5  33.5  71.3  90.0  98.9  69.6  62.8  150  

17-12 48.6  84.3  92.8  96.1  62.3  79.3  39.6  43.0  78.7  81.1  99.7  82.0  75.7  511  
18-23 37.9  71.2  93.9  96.8  62.9  76.6  41.5  49.2  81.6  80.5  99.1  82.3  78.8  672  
24-35 27.4  66.3  97.2  97.4  65.5  77.5  45.2  53.5  85.5  85.4  100.0 90.1  78.1  1,152 

                             
6-23 49.2  78.0  89.1  94.6  59.8  74.1  38.3  42.3  75.7  79.0  97.8  77.7  73.5  1,442 
                             

 2,705 72.9 80.1 96.8 79.1 77.0 45.6 39.9 72.8 60.1 93.7 89.6 72.2 41.9 المجموع
49 -25وقد تم حساب األرقام الموجودة بين األقواس على أساس ) األمس والليلة الماضية( ساعة 24يعود وضع التغذية الطبيعية واألغذية المستهلكة إلى فترة : مالحظة

  . حالة غير مرجحة وبالتالي لم يتم نشرها25إلى انه تم احتساب الرقم على أساس أقل من (*) وتشير النجمة .  حالة غير مرجحة
  .وع من حليب المواشييشمل النوع األخر من الحليب أو حليب البقر الطازج أو المعلب أو على شكل مسحوق أو أي ن )1(
 .ال يشمل الماء لوحده )2(
  والخضروات ذات األوراق الخضراءالشمامتشمل الجزر، البطاطا الحمراء الحلوة، القرع، المشمش، الجزر و )3(

  الممارسات المناسبة لتغذية األطفال الصغار والرضع

ل       تشمل الممارسات المناسبة لتغذية األطفال الصغار واألطفال الرضع الرضاعة ال          وغ الطف طبيعية لحين بل
ادة         م الزي ن ث سادس، وم شهر ال ه ال ى بلوغ صلبة حت به ال صلبة وش ة ال ديم األغذي ذلك تق اني وآ ه الث عام

سن                       ر في ال ا آب ل آلم ام الطف ل وعدد مرات إطع ذي     . التدريجية في آميات الطعام المعطاة للطف ل ال  فالطف
دل     يجب أن يع   ،ةيتلقى الرضاعة الطبيعية ويتمتع بصحة جيد       مرات  3-2طى أغذيه صلبه وشبه صلبه بمع

ه سن  ى بلوغ ا حت دل 8-6يومي ى سن 4-3 شهور وبمع ًا إل رات يومي ة 23-9 م ات خفيف ع وجب هرًا، م  ش
دل   اً    2-1 إضافية بمع رتين يومي ال الرضع ال       .   م سبة لألطف ا بالن ة، ف     أم ة قليل وا رضاعة طبيعي نهم إذين تلق

وا الرضاعة     .   أآبربحاجة إلى تلقي الرضاعة الطبيعية بشكل      م يتلق ذين ل في حين ينصح بإعطاء األطفال ال
دل    لبة بمع بة ص لبة وش ة ص ًا أغذي ة مطلق ن  5-4الطبيعي وغهم س ة بل ًا لغاي رات يومي ع 23-6 م هرًا م  ش

ة،       ( مرة يوميًا    2-1إعطائهم وجبات إضافية خفيفة بمعدل       منظمة الصحة األمريكية ومنظمة الصحة العالمي
2003.(  
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ل ا ةوتمث ات التغذوي ة المتطلب ضمان تلبي ك ل ة وذل ن التغذي شكيلة م ال ت بة لألطف ة المناس د أثبتت .  لتغذي وق
ة                 أنالدراسات   ى أغذي  األغذية المساندة ذات القاعدة النباتية ال تكفي لوحدها لتلبية حاجات بعض األطفال إل

ًا اللحم     نه ينإ ولذلك ف،)1998منظمة الصحة العالمية واليونيسيف،   (جزئية معينة    ال يومي ام األطف صح إطع
ا    .  والدواجن والسمك والبيض أو أآثر ما يمكن       ال م وقد ال تفي األغذية النباتية باالحتياجات التغذوية لألطف

امين       .   مساندة أولم يتم تزويدهم بأغذية داعمة       ة بفيت ه الغني ًا الخضار والفواآ  "A"آما يجب إعطائهم يومي
ة آ    اتهم اليومي شمل وجب دهون  وأن ت ة من ال ات آافي شاي    .  مي ال لل ا  أووال ينصح بتلقي األطف وة آونه  القه

ات                   ال العصائر بكمي تحتوي على مرآبات تكبح عملية امتصاص مادة الحديد آذلك يجب عدم إعطاء األطف
ة ف              دهم بالطاق ساهم   إزائدة أو المشروبات التي تحتوي على آميات من السكر،إذا أنها عالوة على تزوي ا ت نه

ة    ( تغذية الطفل وتقلل من شهيته لمزيد من األطعمة المغذية           فيل قليل   بشك منظمة الصحة األمريكية ومنظم
  :وباختصار) 2003الصحة العالمية، 

ا       23-6ن األطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية وأعمارهم بين         إف • تم إعط ًا   ؤ شهرًا يجب أن ي هم يومي
امين         واني وفيت ه والخضار   في     الغني  "A"أغذية ذات مصدر حي ثالث      .  الفواآ ر المجموعات ال وتعتب

 .هي الحد األدنى المناسب لألطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية
ساندة  8-6يجب أن يعطى األطفال الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية ضمن الفئة العمرية   •  شهور أغذية م

دل   ين ي     3-2بمع ي ح ين، ف ين خفيفت ة أو وجبت ع وجب ًا م رات يومي ب  م ذين   أنج ال ال ى األطف  يعط
ارهم  ًا 4-3 شهرًا من 23-9أعم ين يومي ين خفيفت ى وجبت ة إل ع وجب ًا م ات يومي صحة ( وجب ة ال منظم
 ).2003العالمية، 

ة                         • ة العمري ًا ضمن الفئ ة مطلق وا الرضاعة الطبيعي م يتلق ذين ل ال ال  شهرًا  23 -6يجب أن يعطى األطف
ك، ف   الحليب أو مشتقاته لضمان تلبية احتياجات   ى ذل ى   إهم من عنصر الكالسيوم باإلضافة إل نهم بحاجة إل
امين     واني وفيت صدر حي ة ذات م ي "A"أغذي ي  الغن ضروات ف ه والخ ات  .  الفواآ ر المجموع وتعتب

 .الغذائية األربع العدد األدنى المناسب لألطفال الصغار الذين لم يتلقوا الرضاعة الطبيعية
وا             • م يتلق ذين ل ال ال د األطف ة           يجب تزوي ة العمري ة ضمن الفئ أربع     23 – 12الرضاعة الطبيعي  شهرًا ب

 ).2005منظمة الصحة العالمية، (وجبات يوميًا مع وجبة إلى وجبتين خفيفتين إضافيتين يوميًا 

دول  ين الج ة    5.11ويب وا الرضاعة الطبيعي م يتلق ذين ل ة وال وا الرضاعة الطبيعي ذين تلق ال ال سبة األطف  ن
ذا   23 – 6عمارهم أوجميع األطفال الذين    وا غ ال      ء شهرًا وتلق ة األطف هم حسب الممارسات المناسبة لتغذي

 شهرًا 23-6من األطفال األردنيين األصغر سنًا ضمن الفئة العمرية % 99وتشير النتائج إلى أن    .  الصغار
ع والعش             دائل لحليب األم خالل األرب رين ساعة  الذين يعيشون مع أمهاتهم تلقوا الرضاعة الطبيعية أو أية ب

تلقوا أغذية متنوعة بشكل آاٍف على سبيل المثال آأغذية من العدد المناسب من             % 85وأن  .  السابقة للمسح 
ة  ه الرضاعة الطبيعي ة تلقي ل وحال ر الطف ك حسب عم ة وذل ا أ.  مجموعات األطعم ال آم سي األطف ن خم

من % 38ـ آما أن ممارسات التغذية لتم تلقيهم العدد المعياري األدنى المناسب ألعمارهم ،      %) 42(تقريبًا  
 شهرًا آانت ملبية للحد المعياري األدنى فيما يتعلق بكافة ممارسات التغذية            23 -6األطفال  ممن أعمارهم       

  .هذه
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ارسات  شهرًا الذين يعيشون مع أمهاتهم وتتم تغذيتهم حسب المم23-6  نسبة األطفال األصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 5.11جدول 
المناسبة لتغذية األطفال الصغار والرضع على أساس عدد مجموعات الغذاء وعدد مراتها  خالل النهار والليلة السابقة للمقابلة للمسح حسب 

  2007وضع الرضاعة الطبيعية و الخصائص الرئيسية، األردن 
 نسبة األطفال الذين أعمارهم 

  شهرًا وتتم تغذيتهم6-23
 األطفال نسبة الذين تلقوا الغذاء من آافة

  شهرًا23-6ممن أعمارهم 
نسبة األطفال الذين تلقوا أغذية ممن 

 شهرًا من بين الذين لم 23-6أعمارهم 
 يتلقوا الرضاعة الطبيعية

الخصائص 
 األساسية

المجموعات
الغذائية 
الثالث 
  1فأآثر

أدنى 
عدد 
مرات 

أو 
2أآثر

آل من 
المجموعات 

الغذائية 
الثالث فأآثر
وأدنى عدد 
مرات أو 
  أآثر

دد ع
األطفال 
الذين 
تلقوا 

الرضاعة 
الطبيعية 
وأعماره

 23-6م 
 شهرًا

  حليب
   أو من
3مشتقاته

لمجموعة ا
 4الغذائية 
 فأآثر

أربع 
مرات 

أو 
  أآثر

ثالث 
ممارسات 

تغذية 
لألطفال 
الصغار 
4والرضع 

عدد األطفال 
الذين لم 

تلقوا ي
الرضاعة 
الطبيعية 
ممن  

أعمارهم   
 شهرًا6-23

حليب األم 
أو 

مشتقات 
3الحليب 

المجموعات
 الغذائية
 أو الثالثة
5 ابعةالر

الحد 
األدنى 
للمرات 
6أو أآثر

آافة 
ممارسات 

تغذية 
األطفال 
والرضع 

)5(الثالث 

عدد 
األطفال 
ممن 
أعمارهم

6 – 23
 شهرًا

               العمر
6-8 61.1 72.6 57.4  384  93.2  42.5  20.4 14.2  108  98.5  57.0  61.1  47.9  493  
9-11 79.4 46.7 43.4  287  99.6  88.7  19.7 19.5  150  99.9  82.6  37.4  35.2  438  

12-17 91.2 61.4 59.6  357  98.5  92.5  28.1 25.8  511  99.1  92.0  41.8  39.7  868  
18-23 98.8 70.2 70.2  113  96.8  95.3  27.9 26.0  672  97.3  95.8  34.0  32.4  786  

               الجنس
 1,272  42.6  46.9  85.6  98.8  654  25.4 27.6  89.7  97.7  618  60.8 67.4 81.2 ذآر
 1,313  34.1  38.0  84.2  98.3  789  23.6 25.7  89.6  97.2  524  50.0 56.5 76.1  أنثى
                 اإلقامةمكان

 2,137  38.0  42.0  85.3  98.6  1,221  25.3 27.5  90.1  97.6  916  54.8 61.3 78.9  الحضر
  447  39.9  44.2  82.9  98.3  221  19.2 21.4  87.1  96.6  226  60.1 66.6 78.7  الريف

                المحافظات
 1,008  40.3  44.4  84.9  98.4  594  28.4 31.7  89.0  97.2  414  57.5 62.5 79.0  العاصمة
  155  40.3  44.9  88.2  98.5  78  22.5 22.5  97.9  97.0  77  58.3 67.4 78.4 البلقاء
  341  34.5  37.0  87.6  98.1  189  16.2 17.1  89.7  96.7  152  57.3 61.7 84.9 الزرقاء
  62  33.5  35.9  84.0  99.1  36  15.9 17.4  86.0  98.4  26  57.9 61.4 81.2 مادبا
  522  37.9  43.1  83.3  99.6  287  27.8 29.1  91.4  99.3  234  50.4 60.3 73.4  اربد

  123  39.2  43.8  80.0  98.8  58  27.2 28.9  87.9  97.4  65  49.9 57.2 72.8 المفرق
  87  35.4  39.7  86.3  98.1  41  13.0 13.0  90.9  95.9  46  55.6 63.8 82.1 جرش
  55  36.4  39.2  89.7  99.5  28  19.4 20.3  95.4  99.1  27  54.3 59.1 83.8 عجلون
  85  38.0  42.6  84.3  97.0  51  23.0 27.7  83.8  95.0  35  60.0 64.2 85.0 الكرك
  35  42.0  44.0  86.4  98.1  17  21.8 22.8  84.9  96.1  18  61.7 64.6 87.9  الطفيلة
  47  37.8  43.8  79.7  97.3  28  19.9 22.7  82.4  95.4  19  64.3 75.2 75.6  معان
  65  31.8  35.7  82.4  97.6  35  6.6  8.3  84.0  95.6  30  61.8 68.3 80.5  العقبة
                اإلقليم
 1,565  38.8  42.5  85.8  98.4  896  24.8 27.3  89.8  97.1  669  57.6 62.8 80.4  الوسط
  787  37.7  42.6  83.6  99.3  415  25.7 26.9  91.1  98.7  372  51.2 60.1 75.2  الشمال
  232  36.9  41.1  83.1  97.4  131  17.8 20.8  83.7  95.4  101  61.6 67.6 82.4  الجنوب

                منطقة البادية
  233  36.5  42.9  79.9  98.5  114  16.9 21.0  84.8  96.9  119  55.3 63.9 75.3  البادية

 2,351  38.5  42.3  85.4  98.6  1,328  25.0 27.0  90.0  97.5 1,023  55.9 62.2 79.3  غير البادية
              المستوى التعليمي 

  52  44.4  48.8  74.5  96.9  23  29.2 29.2  77.4  93.3  28  57.0 65.0 72.2   متعلمةغير
  145  50.2  53.4  87.8  98.2  65  43.4 45.6  91.4  95.9  80  55.7 59.8 84.8  ابتدائي
  339  39.5  42.4  78.0  99.6  154  24.0 24.1  88.3  99.1  184  52.5 57.7 69.3  إعدادي
 1,251  36.0  40.9  83.7  97.9  713  22.4 24.3  88.5  96.3  539  54.1 62.7 77.4  ثانوي

  797  38.8  42.3  89.7  99.4  486  24.7 27.9  92.0  98.9  311  60.9 64.9 86.1  أعلى من الثانوي
                شرائح الرفاه 

  679  36.1  40.0  81.8  98.2  361  19.5 20.6  86.2  96.6  317  55.0 62.2 76.7  األدنى
  656  34.6  41.3  82.6  97.4  359  18.2 22.7  87.7  95.2  297  54.5 63.8 76.5  الثانية

  567  42.6  46.7  88.2  99.6  286  29.9 32.5  93.2  99.2  281  55.4 61.2 83.1  الوسطى
  391  34.0  34.6  86.1  98.8  245  21.1 21.1  90.8  98.2  146  55.6 57.3 78.1  الرابعة
  292  49.2  52.3  89.0  99.8  191  41.2 43.3  92.9  99.7  101  64.3 69.4 81.6  األعلى

                             
 2,584 38.3 42.4 84.9 98.6 1,442 24.4 26.6 89.6 1,14297.4 62.455.9 78.9 المجموع

األغذية المصنوعة من الدقيق، الجذور، الدرنات بما فيها . ب. ترآيبة طعام األطفال، الحليب غير حليب األم، الجبنة، لبن رايب أو مشتقات الحليب األخرى. المجموعات الغذائية أ )1(
.لحوم ودواجن واألسماك واألسماك ذات األصداف. و.  بيض. هـ.  خضروات أخرىفواآه و. د.  الغني بالفواآه والخضرواتAفيتامين . ج. العصيدة وغذاء األطفال المدعم بالدقيق

 . األغذية المصنوعة من الزيوت والدهون والزبدة. ح.  البقوليات والمكسرات. ز
 . شهرًا23-9ل الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية وأعمارهم  أشهر وعلى األقل ثالث مرات يوميًا لألطفا8-6على األقل مرتين يوميًا لألطفال الرضع الذين يتلقون حليب األم وأعمارهم  )2(
 .تشمل ترآيبة األطفال الرضع التجارية، حليب المواشي الطازج أو المعلب أو مسحوق الحليب والجبنة واللبن الرايب ومشتقات الحليب األخرى )3(
 على أدنى حد معياري من الغذاء لممارسات تغذية األطفال والرضع الثالث إذا تلقوا حليبًا أخر شهرًا حاصلين23-6يعتبر األطفال الذين ال يتلقون الرضاعة الطبيعية ممن أعمارهم  )4(

 .أو مشتقات الحليب أو تم تغذيتهم على األقل اقل عدد من المرات يوميًا وعلى األقل اقل عدد من المجموعات الغذائية
 .الطبيعية وأربع مجموعات غذائية فأآثر لألطفال الذين ال يتلقون الرضاعة الطبيعيةالمجموعات الغذائية لثالث فأآثر لألطفال الذين يتلقون الرضاعة  )5(
 شهور، ثالث مرات أو أآثر لألطفال اآلخرين الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية وأربع 8 – 6الذين يتلقون األغذية الصلبة وشبه الصلبة على األقل مرتين يوميًا لألطفال الرضع  )6(

  .ل يتلقون الرضاعة الطبيعيةمرات أو أآثر لألطفا
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    التغذية الجزئية بين األطفال 2.1.11
ال الرضع               ال واألطف ساهم في مراضيه األطف رة التي ت ة أحد األسباب الخطي ة الجزئي .  يعتبر نقص التغذي

 ويبين.  ويستطيع األطفال تلقي األغذية الجزئية من األطعمة واألطعمة الداعمة واألغذية المساندة المباشرة           
  . المقاييس المتعلقة بتلقي أغذية رئيسية متعددة بين األطفال6.11الجدول 

 الغني باألطعمة المحتوية على الحديد في النهار أو الليلة السابقة A  نسبة األطفال الذين يستهلكون فيتامين 6.11جدول 
 شهرًا 59- 6ضمن الفئة العمرية األطفال نسبة  شهرًا، و35- 6للمقابلة ضمن الفئة العمرية األصغر سنًا وأعمارهم 

  2007 خالل الستة شهور السابقة للمقابلة حسب  الخصائص الرئيسية، األردن Aوآذلك الذين أْعطوا مكمالت فيتامين 
:شهرًا  59 -6بين جميع األطفال الذين أعمارهم   : شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم35-6بين األطفال األصغر سنًا ممن أعمارهم 

نسبة الذين استهلكوا األغذية  الخصائص األساسية
 24ال في Aالغنية بفيتامين 

  )1 (ساعة الماضية

نسبة الذين استهلكوا 
األغذية الغنية بالحديد خالل

 عدد األطفال  )2( ساعة الماضية 24 الـ

نسبة الذين ُأعطوا مكمالت 
 خالل الستة Aفيتامين 

 عدد األطفال  أشهر الماضية
      العمر باألشهر

6-8 45.8  30.7 493  15.1  510  
9-11 74.1  58.7 438  13.3  445  

12-17 88.3  75.0 868  19.2  929  
18-23 90.6  81.9 786  13.0  941  
24-35 94.4  85.5 1,190  7.6  1,907  
36-47 na  na na  4.4  1,976  
48-59 na  na na  3.6  1,900  

      الجنس
  4,357  9.1  1,898 72.3  82.6 ذآر
  4,250  7.9  1,876 71.8  84.4  أنثى

      حالة الرضاعة
  1,210  16.7  1,180 54.5  69.2  رضاعة طبيعية

  7,388  7.2  2,594 80.0  90.0  ليست رضاعة طبيعية
       مكان اإلقامة

  7,223  8.7  3,165 73.2  84.5  الحضر
  1,384  7.6  610 66.3  78.4  الريف

       المحافظات
  3,277  9.6  1,459 73.4  85.3  العاصمة
  536  6.2  222 69.7  82.8 البلقاء
  1,325  13.0  560 77.5  85.1 الزرقاء
  209  10.1  90 65.5  78.7 مادبا
  1,629  5.6  738 71.0  83.0  اربد

  416  4.8  172 61.4  76.7 المفرق
  254  5.8  114 72.0  81.8 جرش
  204  3.3  84 78.8  85.7 عجلون
  296  8.8  128 67.6  85.6 الكرك
  122  9.2  53 68.5  79.4  الطفيلة
  146  9.6  67 66.8  76.7  معان
  195  5.9  88 62.9  72.7  العقبة
       اإلقليم
  5,348  10.1  2,332 73.7  84.8  الوسط
  2,502  5.3  1,107 70.2  82.1  الشمال
  758  8.3  335 66.4  79.5  الجنوب

        منطقة البادية
  764  6.6  319 63.7  75.5  البادية

  7,843  8.7  3,455 72.8  84.2  غير البادية
      المستوى التعليمي 

  213  7.1  77 58.7  71.6  غير متعلمة
  524  4.1  210 66.6  80.8  ابتدائي
  1,173  9.5  523 67.7  79.5  إعدادي
  4,109  9.3  1,786 69.6  82.1  ثانوي

  2,588  7.9  1,179 79.5  88.6  أعلى من الثانوي
      عمر األم عند الوالدة

15-19  69.1  54.4 68  6.1  90  
20-29  82.9  71.1 1,715  10.1  3,795  
30-39  84.3  72.5 1,676  7.7  3,882  
40-49  86.2  78.6 316  5.4  841  

       شرائح الرفاه 
  2,187  6.8  938 64.3  77.6  األدنى
  2,043  9.2  939 71.9  82.7  الثانية

  1,816  8.9  783 76.1  86.2  الوسطى
  1,442  11.3  621 72.4  85.8  الرابعة
  1,119  6.9  494 80.2  89.0  األعلى
 8,607  8.5 3,775 72.1 83.5 المجموع

  . ومكمالت الحديد هي بناء على ما تذآرته األمAإن المعلومات الخاصة بفتيامين : حظةمال
na = تعني ال ينطبق  

   الخضراءاألوراق والخضروات ذات األصفرتشمل اللحوم واألسماك والدواجن والبيض والجزر والبطاطس الحمراء والقرع ونواة النخيل والبطيخ  )1(
 .البيضوتشمل اللحوم واألسماك والدواجن و )2(
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امين  ى   "A"إن فيت ة عل ي المحافظ ًا ف ال، ويلعب دورًا هام دى األطف ة ل از المناع ذي أساسي لجه و مغ  ه
ين باإلضافة           "A"فيتامين  آما أن نقص    .   اللمفاوية في الجسم   األنسجة  الشديد يؤدي إلى حدوث تلف في الع

ال   سبة لألطف هال بالن راض اإلس ات آالحصبة وأم دة االلتهاب ادة ش ى زي ن  إل افي م ة التع ا يبطئ عملي ، آم
سمك     وفي حليب األم، واألنواع األخرى من الحليب            "A"فيتامين  ويوجد  .  األمراض يض، وال د، والب  الكب

ة        والزبدة، وزيت النخيل األحمر،     و ستطيع  . المنجا، والجزر، والقرع، والخضروات ذات األوراق الداآن وي
د  امين لم ذا الفيت ن ه ة م ات آافي زين آمي د تخ هورالكب تة ش ى س ة إل ن .  ة أربع اول الجرعات م ر تن ويعتب

شك         امين ب ذا الفيت ة له رة آل ستة أشهر         (ل دوري   األغذية المكمل ادة م ان عدم تطور     محدى طرق ض     إ) ع
  .نقص هذا الفيتامين لدى األطفال المعرضين لذلك

ا         2007لقد تم في مسح السكان والصحة األسرية         ة بفيت ة الغني  ومدى  "A"مين  جمع معلومات حول األغذي
شون          % 84 أن 6.11ويبين الجدول    .  تغطية استعمال األغذية المساندة    ديثًا ويعي ودين ح ال المول من األطف

امين  ة بفيت ة غني تهلكوا أغذي اتهم اس ع أمه سح"A"م سابقة للم اعة ال شرين س ع والع زداد .   خالل األرب وي
ين  بين األطفال ا% 46 من  "A"استهالك األغذية الغنية بفيتامين      ى   8 -6لذين تتراوح أعمارهم ب  شهور إل

ع أن        .   شهراً 35 – 18بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم من       % 90ما يزيد عن     ر المتوق ولم يكن من غي
امين            ة بفيت ة الغني يًال الستهالك األغذي ل م م أق ة ه ال   "A"األطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعي  من األطف

ًا ا مطلق م يتلقوه ذين ل سبته   ب.ال ا ن ستهلك م ا ي ة ال% 72ينم صغار األغذي ال ال دغمن األطف ة بالحدي إن .  ني
 بالنسبة الستهالك    تهدواالختالفات في استهالك األغذية الغنية بالحديد هي مماثلة لتلك االختالفات التي ش           

ارهم         %9  وقد تلقى فقط ما نسبته        ."A"األغذية الغنية بفيتامين     ة    شه  59-6 من األطفال ممن أعم رًا أغذي
  .خالل الستة شهور السابقة للمسح "A"مساندة لفيتامين 

   الحالة التغذوية للسيدات 2.11
     الطول ومقياس آتلة الجسم1.2.11

ارهن         2007تم من خالل مسح عام       سيدات الالتي أعم ات حول طول ووزن ال  سنة في   49-15 جمع بيان
ة شمولة بالعين س.  نصف األسر الم ة لل ة التغذوي ائج فالحال دد لنت ة وآمح صحة العام ة آمؤشر لل يدات مهم

ى حد سواء      ل عل ألم وللطف ين الجدول  .  الحمل ل ا الطول     7.11ويب سيدات هم ة لل ة التغذوي  مقياسين للحال
أثير التراآمي         .  ومقياس آتلة الجسم   ي الت شكل جزئ سابقة،  ويعكس ب ة ال ة التغذوي فطول األم  مقياس للحال

ا  .   حصولها على التغذية المناسبة أثناء مرحلتي الطفولة والمراهقة     وماعية  لألوضاع االقتصادية واالجت   آم
صغير بحجم                  رتبط الجسم ال ا ي ًا م صعبة، حيث غالب الوالدات ال أنه يستخدم في التنبؤ بالمخاطر المرتبطة ب

والدة           ر في تعسر ال وزن،                .  حوض صغير واحتمال آبي ال ناقصي ال ة مع إنجاب أطف رتبط قصر القام وي
  . خطار تلحق بالمواليد أحياء أو ارتفاع في معدالت اإلسقاطوأ

وزن                          ه لل ة من ًا أفضل للنحاف وفر مقياس وزن والطول وي ويّعرف مقياس آتلة الجسم الذي يستخدم آل من ال
وبالنسبة إلى  ).  متر مربع / غرام  (فقط، على أنه الوزن بالكيلوغرامات مقسومًا على مربع الطول باألمتار           

 هو الحد الفاصل للطول الموصى به لتقييم نقص الطاقة المزمنة بين      18.5ن  إس آتلة الجسم، ف   تصنيف مقيا 
ة الجسم، ف                .  السيدات غير الحوامل   اس آتل ة الطرف اآلخر من مقي رن      إوفي نهاي سيدات ُيعتب دات  ن ال زائ

ين            ة أجسامهن ب ة أجس           29.0 – 25.0وزن إذا تراوح مقياس آتل دينات إذا آانت آتل  30.0امهن  ، وأنهن ب
سيدات، ف           .  فأآثر ذوي لل اس الوضع التغ ز في مقي سيدات الحوامل       إولتجنب وجود تحي تبعاد ال م اس د ت ه ق ن

  .والسيدات الالتي أنجبن خالل الشهرين السابقين للمسح من حساب قياس آتلة أجسامهن
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 سنة، ومتوسط مقياس آتلة أجسامهن، ونسبة السيدات ذات مستويات 49-15 سم ضمن الفئة العمرية 145 نسبة السيدات الالتي أطوالهن أقل من 7.11جدول 
  2007محددة لمقياس آتلة أجسامهن، حسب  الخصائص الرئيسية، األردن 
 )1 (مقياس آتلة الجسم

 الطـــول
نسبة الالتي الخصائص األساسية

طولهن أقل من 
  سم145

دد ع
 السيدات

متوسط 
مقياس آتلة 
 الجسم

18.5-24.9 
العدد اإلجمالي 
للسيدات ذات 
 الوزن الطبيعي

18.5 اقل من
إجمالي عدد (

السيدات 
 )النحيفات

17.0-18.4 
معتدالت 
 النحافة

 17اقل من 
معتدالت 
وشديدات 
 النحافة

اآبر أو يساوي 
 اآبر من 25.0

الوزن العادي أو 
 أنهن بدينات

25.0-29.9 
لديهن وزن (

 )زائد

أآبر من 
 أو

يساوي 
30.0 

عدد السيدات)بدينات(
            العمر
15-19 1.5  719  23.0 71.2 7.3 4.6 2.8 21.4 15.7 5.7 675  
20-29 1.1 2,650  24.3 60.9 3.7 2.7 1.0 35.4 23.3 12.1 2,209  
30-39 0.7 2,748  26.4 41.4 3.4 2.8 0.6 55.2 33.1 22.2 2,511  
40-49 1.5 2,382  27.3 38.2 3.7 2.3 1.4 58.1 28.4 29.7 2,364  

             مكان اإلقامة
  6,418 19.7 27.2 46.8 1.2 2.7 3.9 49.3 25.7  7,028 1.1  الحضر
  1,341 22.4 28.2 50.7 1.0 3.0 4.0 45.3 26.3  1,471 1.6  الريف

              المحافظات
  2,993 17.2 27.8 45.0 1.0 2.9 3.9 51.2 25.4  3,242 0.2  العاصمة
  491 21.5 21.7 43.2 1.8 3.3 5.1 51.7 25.6  544 1.2 البلقاء
  1,129 13.1 27.8 40.9 0.7 2.1 2.9 56.2 25.0  1,248 1.3 الزرقاء
  202 26.9 30.7 57.6 0.3 2.3 2.6 39.8 26.8  218 1.6 مادبا
  1,414 28.5 26.3 54.9 1.8 2.1 3.9 41.2 27.0  1,571 1.8  اربد

  327 25.9 28.3 54.3 0.7 4.7 5.5 40.2 26.5  359 3.6 المفرق
  233 18.4 24.6 43.0 1.6 2.6 4.2 52.7 25.4  256 1.8 جرش
  157 27.8 28.5 56.3 0.6 2.7 3.3 40.4 27.0  178 2.1 عجلون
  358 20.2 30.4 50.5 1.2 3.4 4.6 44.9 26.0  393 1.9 الكرك
  131 24.9 29.9 54.8 0.4 1.6 2.0 43.1 26.8  140 1.0  الطفيلة
  140 20.5 27.8 48.3 1.4 4.0 5.3 46.4 25.7  152 1.5  معان
  183 18.1 29.1 47.2 1.3 4.7 6.1 46.7 25.6  198 1.7  العقبة

             اإلقليم 
  4,815 17.1 27.3 44.4 1.0 2.7 3.7 51.9 25.4  5,252 0.6  الوسط
  2,131 27.0 26.6 53.6 1.6 2.6 4.1 42.3 26.7  2,364 2.1  الشمال
  813 20.5 29.6 50.1 1.1 3.5 4.6 45.3 26.0  883 1.6  الجنوب

              منطقة البادية
  620 18.2 31.6 49.8 0.8 4.0 4.7 45.4 25.7  694 2.3  البادية

  7,139 20.3 27.0 47.3 1.2 2.7 3.8 48.9 25.8  7,806 1.0  غير البادية
            التعليمي المستوى 

  266 37.7 35.6 73.3 1.2 1.5 2.7 24.1 29.2  278 6.0  غير متعلمة
  476 43.5 26.7 70.2 0.4 0.2 0.5 29.2 29.4  516 1.7  ابتدائي
  1,160 28.8 28.3 57.0 1.4 3.7 5.1 37.8 27.2  1,259 1.4  إعدادي
  3,491 16.7 26.5 43.2 1.4 3.1 4.5 52.4 25.1  3,876 0.9  ثانوي

  2,361 14.4 27.4 41.8 0.9 2.5 3.4 54.8 25.1  2,567 0.8  أعلى من الثانوي
              شرائح الرفاه 

  1,464 21.6 27.4 49.0 2.1 2.8 4.9 46.1 26.1  1,677 1.6  األدنى
  1,449 21.2 29.9 51.1 0.8 3.0 3.9 45.1 26.2  1,641 1.6  الثانية

  1,607 21.0 27.5 48.5 0.6 2.8 3.4 48.1 25.9  1,748 1.3  الوسطى
  1,625 19.9 24.8 44.7 1.4 3.0 4.5 50.8 25.5  1,748 0.6  الرابعة
  1,614 17.3 27.5 44.8 0.8 2.2 3.0 52.3 25.4  1,686 0.7  األعلى

              
 7,759 20.1 27.4 47.5 1.2 2.8 3.9 48.6 25.8 8,499 1.1 )2(المجموع

  ).2م/ آغم (باألمتاريعرف مقياس آتلة الجسم بنسبة الوزن بالكيلوغرامات إلى مربع الطول : حظةمال
  . خالل الشهرين السابقينأنجبنباستثناء السيدات الحوامل والسيدات الالتي  )1(
 . سيدات ال توجد لهن بيانات خاصة بالتعليم5يشمل  )3(

ادة ضمن              يختلف الحد الفاصل للطول الذي تعتبر عنده السيدة في         ر ع ه يعتب سكان ولكن  خطر تغذوي بين ال
 تن آافقط من السيدات % 1 أن  2007وقد أظهر مسح السكان والصحة األسرية       .   سم 150 – 140المدى  
ويبلغ متوسط مقياس آتلة الجسم للسيدات      .  اعتبارهن قصيرات القامة  ن   سنتيمتر، ويمك  145لهن دون   اأطو

ي األردن  دى  25.8ف ن الم ى م و أعل ين    ، وه ا ب راوح م ذي يت ي ال صف  .  24.9 – 18.5 الطبيع ع ن ويق
سم   ة الج اس آتل ي لمقي دى الطبيع ة الم سيدات ضمن فئ ع .  ال ين يق ي ح د  % 4ف ا دون الح سيدات م ن ال م

نخفض في األردن    أن، مما يشير إلى     18.5الفاصل وهو    سبيًا م أن إال .   مستوى نقص الطاقة المزمن هو ن
ذا      30.0أو لديهن قياس آتلة جسم      %) 27( لديهن زيادة في الوزن      نسبة عالية جدًا من السيدات     ر وه  أو أآث

ًا          إوبشكل إجمالي، ف  %).  20(ني أنهن سمينات    عي ات تقريب سيدات األردني ادة في        إن نصف ال ديهن زي ا ل م
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نًا                    سيدات األصغر س ان ال ام، ف شكل ع ر     )  سنة  19 – 15(الوزن أو أنهن سمينات،  وب اة هن أآث  من   معان
يم                  .   من نقص الطاقة المزمن    غيرهن ر المتعلمات أو ذوات التعل سيدات غي نًا وال ر س سيدات األآب آما أن ال

  .االبتدائي أآثر ميًال للبدانة أو السمنة

    األغذية المستهلكة من قبل األمهات2.2.11

ذين                الهن خاصة أولئك ال ستهلكه األمهات على صحتهن وصحة أطف ون  تؤثر نوعية وآمية الطعام الذي ت يتلق
ة سكان والصحة األسرية .  الرضاعة الطبيعي د اشتمل مسح ال ة 2007وق ى عدد من األسئلة حول نوعي  عل

  .األغذية التي استهلكتها أمهات األطفال ممن أعمارهم دون الثالثة أثناء النهار والليل اللذان سبقا المقابلة
 سنة، ويعشن مع 49 – 15ألغذية خالل النهار والليل السابقين للمقابلة ممن أعمارهن  نسبة السيدات الالتي استهلكن أنواعًا محددة من ا8.11جدول 

  2007أطفالهن الذين أعمارهم تقل عن ثالث سنوات حسب  الخصائص الرئيسية، األردن 
 السوائــــل   أغذية صلبة أو شبه صلبة

الخصائص 
 األساسية

 الحليب
/ الشاي
 القهوة

سوائل 
 أخرى

األغذية 
المصنوعة 
 من الدقيق

األغذية 
المصنوعة 

 الدرنات من
 أو الجذور

األغذية 
المصنوعة 

من 
 البقوليات

ألسماكااللحوم 
واألسماك ذات 
 األصداف
 والطيور
 والبيض

الجبن 
 واللبن

 A فيتامين
الغني 

بالفواآة 
 )1(والخضار 

فواآة 
وخضار 
 أخرى

أغذية 
صلبة أو 
شبه صلبة
 أخرى

األغذية 
المصنوعة 
من الزيوت 
والدهون 
 والزبدة

أغذية 
 سكرية

عدد 
سيداتال

               العمر
15-19 26.2  66.7  81.4  95.2  41.1  45.1  75.9  75.9  58.4  74.0  46.4  85.7  69.1 123  
20-29 37.0  77.5  89.8  92.1  40.4  57.4  84.8  80.1  67.1  75.2  34.8  87.7  63.1 2,301 
30-39 35.3  85.4  86.4  90.9  40.6  57.2  83.3  83.2  64.2  76.8  37.3  87.5  59.0 2,027 
40-49 31.2  93.3  83.2  94.5  47.9  68.1  84.9  85.5  69.1  75.9  41.9  93.0  53.6 369  

                مكان اإلقامة
 4,024 61.5  88.2  38.0  75.5  66.3  81.7  84.6  58.4  40.1  91.7  88.0  80.6  35.6  الحضر
  796 57.4  87.0  30.1  78.1  63.5  81.6  80.9  54.9  46.1  92.9  85.9  87.6  35.6  الريف
                 المحافظات
 1,871 63.9  87.4  39.2  76.8  70.7  80.5  84.6  60.4  42.3  90.3  85.4  79.0  36.7  العاصمة
  288 57.4  86.2  35.3  77.9  63.0  80.2  82.8  62.4  45.4  97.1  89.6  87.2  39.6 البلقاء
  701 52.1  85.3  37.1  72.2  50.1  77.5  84.2  50.3  32.7  86.9  90.9  87.1  36.3 الزرقاء
  118 48.6  83.6  35.8  71.2  57.8  72.1  75.8  58.0  43.0  91.6  85.7  84.5  39.0 مادبا
  934 64.7  91.4  38.3  73.6  72.6  88.0  87.6  57.7  40.3  94.6  90.7  76.9  30.8  اربد

  224 60.1  91.2  31.8  77.5  64.6  85.9  77.4  53.0  43.3  95.6  84.9  88.2  45.7 المفرق
  146 56.4  86.5  23.1  79.6  50.4  80.1  85.1  52.8  37.6  93.9  84.4  85.0  26.6 جرش
  108 62.2  95.3  22.9  89.5  65.9  89.1  89.0  58.8  46.6  97.6  87.9  87.7  31.6 عجلون
  170 60.3  85.8  31.8  78.3  72.5  78.5  79.6  60.2  41.7  91.4  88.2  86.7  24.8 الكرك
  68 59.8  85.9  36.8  79.8  60.2  81.3  78.6  60.5  48.6  93.3  87.5  91.9  34.6  الطفيلة
  85 59.2  86.2  35.3  74.9  64.4  79.9  75.3  60.2  49.9  93.7  86.7  85.8  45.4  معان
  108 61.3  88.3  34.0  76.4  57.2  82.4  77.2  58.8  48.5  95.8  85.3  76.7  43.7  العقبة

                اإلقليم 
 2,978 59.9  86.6  38.2  75.6  64.6  79.4  84.0  58.1  40.4  90.2  87.1  82.0  37.0  الوسط
 1,412 62.9  91.2  34.5  76.0  68.5  87.0  85.8  56.5  41.0  94.9  88.9  80.4  32.8  الشمال
  431 60.3  86.5  33.8  77.4  65.1  80.2  78.0  59.9  46.1  93.3  87.1  84.9  35.2  الجنوب
                ادية منطقة الب
  418 51.1  84.4  35.3  74.7  58.9  81.4  75.8  58.3  46.9  91.1  79.8  88.9  46.6  البادية

 4,403 61.7  88.3  36.8  76.0  66.5  81.7  84.7  57.8  40.5  91.9  88.4  81.1  34.6  غير البادية
               المستوى التعليمي 

  101 32.6  87.4  38.5  64.4  45.0  63.5  59.3  40.5  43.8  94.1  78.6  94.2  34.9  غير متعلمة
  260 46.6  91.4  37.4  64.1  62.1  73.9  76.0  43.5  40.6  89.7  83.2  82.6  29.7  ابتدائي
  690 56.0  87.3  36.4  70.3  60.3  81.0  82.4  57.3  39.2  90.5  87.3  87.2  35.7  إعدادي
 2,284 60.0  87.7  37.7  75.3  64.4  81.9  83.4  58.4  37.5  91.7  86.1  80.6  33.4  ثانوي

 1,486 68.7  88.1  35.0  82.2  72.5  84.3  88.7  60.8  47.3  92.9  91.5  80.0  39.9  أعلى من الثانوي
      شرائح الرفاه 

 1,227 51.9  86.6  37.3  68.3  59.9  76.4  77.9  52.8  40.8  91.6  84.6  81.4  32.4  األدنى
 1,192 60.6  89.9  36.9  73.8  62.5  83.2  84.5  57.7  43.4  91.4  86.0  84.4  36.1  الثانية

 1,000 66.8  89.1  36.4  78.6  68.4  85.1  88.7  61.7  39.0  93.1  89.1  81.3  33.0  الوسطى
  773 58.4  85.0  35.9  79.3  70.7  83.8  84.3  61.4  37.1  92.2  91.0  81.2  39.1  الرابعة
                               629 72.0  88.7  36.6  86.2  73.4  81.3  86.9  57.1  45.1  90.8  90.2  78.9  40.9  األعلى
 4,821 60.8 88.0 36.7 75.9 65.8 81.7 84.0 57.8 41.1 91.9 87.6 81.7 35.6 المجموع
  .تعني األغذية المستهلكة في فترة األربع والعشرين ساعة السابقة النهار والليل السابقين: مالحظة
 .، والخضروات ذات األوراق الخضراءالشمامتشمل الجزر، البطاطا الحلوة الحمراء، القرع، المشمش ، نوى النخيل، ) 1(
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وب            أن معظم أمها   8.11ويبين الجدول    ، %)92(ت األطفال الصغار يستهلكن األغذية المصنوعة من الحب
دة             دهون والزب وت وال ة المصنوعة من اللحوم واألسماك        %)88(واألغذية المصنوعة من الزي ، واألغذي

يض  ياتفصدلاو ور والب ن األ  %)84( والطي صنوعة م ة الم بن  ، واألغذي ان أو الل ي %).  82(جب إن ثلث
امين    والخضروات الغنية ب   األمهات يستهلكن الفواآه   ا أخرى من             "A"فيت ستهلكن أنواع اعهن ي ة أرب  وثالث

 . القهوة بينما يشرب ثلثهن الحليبأومن األمهات يشربن الشاي % 82 أنآما .  الفواآه والخضروات

   التغذية الجزئية بين األمهات3.2.11

ذوي م لنم إن الوضع التغ و مه ل ه اء الحم ات أثن ي رو لألمه و ف ل وه راض   الطف ن أم ة م م األم للوقاي ح
ال   ات األطف ات ووفي دول  .  األمه ين الج سب      9.11ويب صغار ح ال ال ات األطف ين أمه ة ب ة الجزي  التغذي

سية صائص الرئي ات.  الخ ة األمه ستهلك آاف ًا  وي ة ب%) 93(تقريب ة الغني امين األغذي % 84 و"A"فيت
سابقة للمسح   يستهلكن األغذية الغنية بالحديد خالل األربع والعشرين ساعة          ة         .ال ة الغني إن استهالك األغذي

سيدات الالتي                    "A"فيتامين  ب ين ال ى وب ديهن مستوى تعليمي أعل ين األمهات الالتي ل ى ب  وبالحديد هو أعل
  .يعشن ضمن األسر ذات شريحة الرفاه األعلى

ول عدد مرات     باإلضافة إلى ذلك فقد سئلت السيدات الالتي أنجبن خالل السنوات الخمس السابقة للمسح ح              
ر           د خالل الحمل األخي اولن             .  تناولهن لألغذية الغنية بالحدي د عن نصف األمهات أنهن تن ا يزي اد م د أف وق

من األمهات أنهن % 90أفاد آما .   شهور أثناء حملهن األخيرأقراص الحديد أو الشراب لما يزيد عن ثالثة 
ستويات          .  خيرلم يتناولن أي من األغذية الغنية بالحديد خالل حملهن األ          ديهن م وقد آانت األمهات الالتي ل

د                         ة بالحدي ة الغني يًال لتلقي األغذي ر م ى أآث اه األعل تعليمية أعلى والالتي يقمن ضمن أسر ذات شريحة الرف
  . يومًا على األقل90لمدة 
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الل األربع والعشرين ساعة السابقة للمسح ضمن الفئة  والحديد خA نسبة السيدات الالتي استهلكن األغذية الغنية بفيتامين 9.11جدول 

 سنة الالتي أخذن 49-15 سنة، ويعشن مع أطفالهن ممن أعمارهم تقل عن ثالث سنوات والسيدات الالتي أعمارهن 49 – 15العمرية 
يام حسب الخصائص الرئيسية،أقراص أو شراب الحديد أثناء حملهن بالطفل األخير في السنوات الخمس السابقة للمسح لعدد محدد من األ

  2007األردن 
السيدات الالتي يعشن مع أطفالهن ممن أعمارهم اقل 

 من ثالث سنوات
الحمل  لسيدات أقراص وشراب الحديد أثناءعدد األيام التي تناولت فيها ا

 األخير
 الخصائص األساسية 

نسبة من استهلكن 
األغذية الغنية 

  )A )1بفيتامين 

نسبة من 
 األغذية استهلكن

 )2(الغنية بالحديد 
عدد 
 ال اعرف  فأآثر90 89-6060اقل من  ال يوجد السيدات

عدد السيدات

          العمر
15-19 86.7  75.9  123  17.1  19.5  10.9  52.3  0.3  124  
20-29 92.9  84.8  2,301  17.9  16.7  11.7  51.8  2.0  2,676  
30-39 93.6  83.3  2,027  18.8  14.4  13.6  51.4  1.8  2,912  
40-49 90.8  84.9  369  26.4  14.5  11.1  44.7  3.2  735  

           مكان اإلقامة
  5,417  2.0  52.2  12.5  15.5  17.8  4,024  84.6  93.2  الحضر
  1,029  1.8  43.3  12.6  15.1  27.2  796  80.9  90.9  الريف

           المحافظات
  2,469  2.7  56.0  11.1  16.5  13.7  1,871  84.6  93.8  العاصمة
  396  1.0  68.6  10.5  7.3  12.6  288  82.8  90.8 البلقاء
  966  1.8  49.8  16.5  14.0  18.0  701  84.2  90.9 الزرقاء
  157  5.4  53.9  10.6  12.0  18.1  118  75.8  88.5 مادبا
  1,261  1.3  44.1  14.2  15.6  24.8  934  87.6  96.0  اربد

  298  0.7  31.4  10.0  18.8  39.2  224  77.4  89.2 المفرق
  185  1.3  46.8  12.4  13.2  26.3  146  85.1  92.7 جرش
  150  1.1  41.3  12.2  15.7  29.8  108  89.0  95.4 عجلون
  229  2.7  42.4  11.7  20.8  22.4  170  79.6  92.7 الكرك
  88  1.7  39.6  12.6  20.4  25.7  68  78.6  88.7  الطفيلة
  107  1.7  40.8  10.2  18.4  28.8  85  75.3  86.2  معان
  140  0.9  58.2  11.1  12.5  17.3  108  77.2  85.5  العقبة
           اإلقليم

  3,987  2.4  55.7  12.3  14.8  14.8  2,978  84.0  92.6  الوسط
  1,894  1.2  42.1  13.2  15.9  27.6  1,412  85.8  94.5  الشمال
  564  1.9  45.6  11.4  18.3  22.8  431  78.0  89.0  الجنوب

           منطقة البادية
  536  1.9  43.6  8.1  15.8  30.6  418  75.8  87.7  البادية

  5,910  2.0  51.5  12.9  15.4  18.2  4,403  84.7  93.4  غير البادية
          المستوى التعليمي 

  155  3.3  28.5  10.4  15.7  42.1  101  59.3  71.6  غير متعلمة
  351  2.9  35.6  13.3  16.8  31.4  260  76.0  85.8  ابتدائي
  917  0.4  45.8  14.1  15.6  24.2  690  82.4  92.8  إعدادي
  3,058  2.5  51.3  12.0  16.1  18.1  2,284  83.4  92.7  ثانوي

  1,964  1.7  56.9  12.6  14.1  14.8  1,486  88.7  95.8  أعلى من الثانوي
           شرائح الرفاه 

  1,508  2.4  40.5  10.6  17.8  28.6  1,227  77.9  89.0  األدنى
  1,501  1.2  48.8  14.0  16.4  19.6  1,192  84.5  93.3  الثانية

  1,378  3.0  52.0  12.6  15.0  17.4  1,000  88.7  94.3  الوسطى
  1,153  2.5  56.6  14.4  13.0  13.5  773  84.3  94.9  الرابعة
  906  0.5  62.1  10.4  13.6  13.3  629  86.9  94.9  األعلى

                   
 6,446  2.0 50.8 12.5 15.4 19.3 4,821 84.0 92.9 المجموع

  .، والخضروات ذات األوراق الخضراءالشمامتشمل الجزر، البطاطا الحلوة الحمراء، القرع، المشمش ، نوى النخيل،  )1(
 يشمل اللحوم واألسماك والطيور والبيض )2(
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