
ــد  ــه 9 دوالر يف الفوائ ــج عن ــذاء ينت ــم الغ ــى تدعي ــق ع دوالر ينف
التــي تعــود عــى االقتصــاد القومــي.3

ــل  ــل الكام ــة يف التموي ــة املرصي ــدأت الحكوم ــام 2011 ، ب  يف ع

لتشــغيل برنامــج تدعيــم دقيــق القمــح مــن خــال التحالــف 

ــج أن  ــاج الربنام ــة. يحت ــج التغذي ــن أجــل تحســن برنام ــي م العامل

يتوســع بحيــث يكــون الدقيــق والخبــز املدعــم باملغذيــات الدقيقــة 

ــن  ــد م ــك، ال ب ــة إىل ذل ــي. وباإلضاف ــد القوم ــى الصعي ــن ع متاح

تدعيــم بعــض األطعمــة األخــرى لتحقيــق أقــى قــدر مــن محتواهــا 

ــات محــددة مــن أجــل: ــاك توصي الغــذايئ. وهن

توســيع الربامــج لتحصــن دقيــق القمــح بالحديــد وحمــض    •

الفوليــك.

الحكومــة  مــن  املدعــم  الزيــت  لتحصــن  الربامــج  توســيع    •

د. و  أ  بفيتامينــات 

تحصن دقيق األرز بالزنك وفيتامن ب.   •

الزنايت ومشاركوه وزارة الصحة والسكان
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1 World Bank 2006 Repositioning Nutrition as Central to Development: A strategy 
for Large-sale Action. Washington, DC: World bank

مقدمة
تعتــرب التغذيــة الســليمة مــن العوامــل الهامــة لصحــة جيــدة وللوقايــة مــن األمــراض، وخاصــة للفئــات املهمشــة مثــل 

األطفــال والســيدات الحوامــل. قــد يــؤدي ســوء التغذيــة الحــاد بــن األطفــال إىل عواقــب جســيمة مــدى الحيــاة للفــرد 

والدولــة. األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد يف الفــرة الحرجــة مــن 6-18 شــهراً، قــد يعانــون مــن ضعــف 

النمــو البــدين والعقــي. وهــذا ميكــن أن يــؤدي إىل األداء الضعيــف يف املــدارس وبالتــايل أداء ضعيــف يف العمــل عنــد بلــوغ 

ســن الرشــد. يزيــد أيضــاً ســوء التغذيــة يف مرحلــة الطفولــة مــن مخاطــر األمــراض املزمنــة مثــل أمــراض القلــب والســكر 

ــى  ــة ع ــات صحي ــون مضاعف ــداً، يواجه ــار ج ــال صغ ــداً أطف ــرات ج ــات القص ــد األمه ــد. تل ــوغ الرش ــد بل ــمنة عن والس

املــدى القصــر و الطويــل أكــر مــن األطفــال ذوي الــوزن الطبيعــي. بالنســبة للدولــة ككل، فــإن ســوء التغذيــة يقلــل مــن 

اإلنتاجيــة، ويــؤدي إىل زيــادة تكاليــف الرعايــة الصحيــة، وضعــف النمــو االقتصــادي الفــردي واملجتمعــي.

وقــد أدركــت الحكومــة املرصيــة الــدور الحيــوي للتغذيــة الجيــدة يف التنميــة. وقــد وضعــت 

ــة العديــد مــن السياســات واالســراتيجيات املوجهــة نحــو تحســن التغذيــة  الحكومــة املرصي

ــات  ــة إىل السياس ــرص، باإلضاف ــة يف م ــت الحكوم ــراء. قام ــن الفق ــة وب ــات املهمش ــن الفئ ب

ــواد  ــة وامل ــذاء الدقيق ــات الغ ــر مكم ــوم بتوف ــة تق ــج للتغذي ــذ برام ــراتيجيات، بتنفي واالس

الغذائيــة املدعمــه. فعــى ســبيل املثــال، تتلقــى األمهــات واألطفــال الفيتامــن واملعــادن بوصفه 

عنــرصا مــن عنــارص برنامــج صحــة األم والطفــل. 

ففــي وحــدات الرعايــة الصحيــة األوليــة الحكوميــة، تتلقــى الســيدات الحوامل حمــض الفوليك 

مجانــا يف األشــهر الثاثــة األوىل مــن الحمــل وحبــوب الحديــد خــال الثلــث الثــاين والثالــث مــن 

الحمــل. تتلقــى األمهــات الجــدد كبســوالت فيتامــن )أ( خــال العــرة أيــام األوىل بعــد الــوالدة 

ــوالدة. يتلقــى األطفــال فيتامــن )أ( يف الشــهر 9 و 18 مــع  ــة إىل ســتة أشــهر بعــد ال وأيضــا أقــراص الحديــد ملــدة مــن ثاث

التطعيــات الروتينيــة. أمــا األمهــات الــايت يتلقــن رعايــة األمومــة يف القطــاع الخــاص، يقمــن بدفــع قيمــة حمــض الفوليــك 

والحديــد وفيتامــن )أ( ويحصلــن عليهــا مــن الصيدليــات الخاصــة. فمنــذ عــام 1952، تقــوم الحكومــة املرصيــة بتوفــر املــواد 

الغذائيــة األساســية املدعمــة كل شــهر لــأرس الفقــرة  مبــا يف ذلــك الخبــز واألرز والزيــت والســكر والشــاي. وتُلــزم القوانــن 

القوميــة أصحــاب املصانــع بتدعيــم ملــح الطعــام باليــود. ويف املدرســة، يتــم إمــداد األطفــال بالبســكويت املدعــم بالحديــد. 

وقــد قــام املســح الســكاين الصحــي - مــرص 201٤ بجمــع معلومــات قوميــة عــى مســتوى املحافظــات عــن التغذيــة يف 

مرحلــة الطفولــة. وميكــن أن تســاعد نتائــج املســح يف تقييــم أثــر السياســات واالســراتيجيات الحكوميــة عــى الحالــة التغذوية 

يف مرحلــة الطفولــة.

ــود.  ــص الي ــن نق ــة م ــر خالي ــان م ــم إع دع
ــاً  ــود وفق ــح بالي ــم معالجــة املل تبنــت مــرص برنامــج قومــي لتعمي

ملعايــر الجــودة يف عــام 1996. ونتيجــة لذلــك، فــإن أكــر مــن ٪90 

ــذا  ــود، و ه ــج بالي ــح املعال ــا اآلن املل ــة لديه ــازل املرصي ــن املن م

يحمــى معظــم الســكان مــن نقــص اليــود. ومــع ذلــك، هنــاك مجــال 

ــراً.  ــد فق ــن األرس األش ــة وب ــق الريفي ــة يف املناط ــن، وخاص للتحس

ويعتــرب االســتمرار يف دعــم الربنامــج القومــي لتعميــم معالجــة 

امللــح باليــود أمــر رضوري. هنــاك حاجــة أيضــا إيل االعــان وتثقيــف 

ــك باليــود واملتوفــر يف  ــح املعال املســتهلكن لضــان رشاء األرس للمل

العديــد مــن االســواق. قــد يكــون هنــاك العديــد مــن األرس الفقــرة 

جــدا التــي ال تســتطيع رشاء امللــح الخــاص بهــم. للوصــول إىل هــذه 

املجموعــات مــن األرس، يجــب عــى الحكومــة أن تجعــل امللــح 

املعالــج باليــود ضمــن املــواد الغذائيــة الشــهرية املدعومــة. وهــذا 

ــة. ــة والنائي ــود يف املناطــق الريفي ــع نقــص الي ســوف مين

وحسب تقدير البنك 
الدويل فإن التقزم ميكن 

أن يقلل من الناتج 
املحيل اإلجاميل للدولة 

بنسبة تصل إىل ٪3.1

3 “Why food Fortification,” http://projecthealthychildren.org/why-food-fortification/ 
(Accessed June 2016).

تــم اعــداد موجــز السياســات مــن خــال ورشــة عمــل مــن اجــل اســتخدام بيانــات املســح الســكاين الصحــي – مــرص 201٤ و قــد تــم تنظيــم ورشــة العمــل بواســطة 

وزارة الصحــة و الســكان مــع رشكــة الزنــايت و مشــاركوه. و املشــاركن خــرباء يف مجــال البحــوث والسياســات الصحيــة و الســكانية.

ــرب هــذا املســح هــو جــزء مــن برنامــج املســوح  ــايت ومشــاركوه. ويعت ــذ املســح الســكاين الصحــي - مــرص 201٤ تحــت إرشاف وزارة الصحــة بواســطة الزن ــم تنفي ت

الســكانية الصحيــة والــذي يتــم متويلــه مــن قبــل الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(. وكانــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية/القاهــرة هــي املمــول 

.UNFPA وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان UNICEF لهــذا املســح، كــا تــم تقديــم دعــم أيضــاً مــن منظمــة االمــم املتحــدة للطفولــة

ــس الشــعب، القاهــرة،  ــوزارة الصحــة والســكان، شــارع مجل ــة حــول املســح الســكاين الصحــي – مــرص 201٤، الرجــاء االتصــال ب ــات إضافي للحصــول عــى معلوم

ــس 20-2-2792٤156 ــف: 279٤8555-2-20 وفاك ــة؛ الهات ــرص العربي ــة م جمهوري
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ــون  ــن يعيش ــال الذي ــن األطف ــغ 21٪ م ــض بل ــتوى منخف ــن مس م

ــن  ــال الذي ــن األطف ــن ٤5٪ م ــى م ــة إىل أع يف املحافظــات الحرضي

يعيشــون يف محافظــات )مــريس مطــروح – الــوادي الجديــد – البحــر 

ــا تختلــف بشــكل  األحمــر(. وعــى عكــس التقــزم، نجــد ان األنيمي

ملحــوظ حســب ثــروة األرسة. فاألطفــال يف األرس األشــد فقــراً هــم 

أكــر عرضــة للخطــر مــن أولئــك الذيــن يعيشــون يف األرس األغنــى، 

ــوايل )شــكل 2(. 3٤٪ و 21٪ عــى الت

التوصيات
ــى  ــى أع ــب - ع ــرص. يج ــة يف م ــة قومي ــو أزم ــة ه ــوء التغذي س

املســتويات يف الحكومــة - جعــل ســوء التغذيــة أولويــة وطنيــة مــن 

أجــل الحفــاظ عــى رفاهيــة الســكان وتعزيز النمــو االقتصــادي. تعترب 

مشــكلة ســوء التغذيــة مشــكلة معقــدة؛ وتحســن تغذيــة األطفــال 

ســوف يتطلــب تدخــات متنوعــة يف مجــاالت متعــددة. تحتــاج األرس 

إىل تغيــر النظــام الغــذايئ لأطفــال الرضــع؛ فيجــب عــى املجتمعــات 

ومقدمــي الرعايــة الصحيــة تعزيز مارســات التغذية الجيــدة؛ ويجب 

عــى الحكومــة املرصيــة ســن وفــرض تريعــات لتحصــن وتســويق 

ــات الدقيقــة، وتوفــر الدعــم التغــذوي  ــة باملغذي ــة غني مــواد غذائي

ــن  ــات لديه ــات العام ــن أن األمه ــد م ــيدات، والتأك ــال والس لأطف

ــام  ــة. وبالرغــم مــن قي الوقــت واملســاحة الازمــة للرضاعــة الطبيعي

املعهــد القومــي للتغذيــة ووزارة الصحــة والســكان بوضــع سياســات 

قوميــة لتحســن تغذيــة األطفــال، إال أنــه مل يتــم تنفيذهــا عــى نطــاق 

واســع. إن مشــكلة ســوء التغذيــة مســتمرة وتتطلــب اهتامــا فوريــا. 

التوصيــات التاليــة هــي الخطــوات األوىل ملعالجــة وتحســن التغذيــة 

يف مرحلــة الطفولــة يف مــرص.

تشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة املطلقــة. إن الرضاعــة 
الطبيعيــة املطلقــة يف األشــهر الســتة األوىل تعطــي األطفــال أفضــل 

بدايــة ممكنــة للحيــاة. فاألطفــال الذيــن يرضعــون رضاعــة طبيعيــة 

أقــل عرضــة إللتقــاط العــدوى، وتشــر أدلــة كثــرة إىل أن الرضاعــة 

الطبيعيــة املطلقــة قــد تقلــل مــن البدانــة يف مرحلــة البلــوغ، وهــي 

مشــكلة حــادة ومتزايــدة يف مــرص.2 وحتــى اآلن، فــإن أقليــة فقــط 

ــة  ــون رضاع ــهر يرضع ــة أش ــر خمس ــن يف العم ــع املرصي ــن الرض م

ــة  ــة، ونظــام الرعاي ــة مطلقــة. يجــب عــى الحكومــة املرصي طبيعي

الصحيــة، واملنظــات غــر الحكوميــة، أن تعمــل معــا لتشــجيع 

الســيدات وأرسهــم عــى دعــم الرضاعــة الطبيعيــة املطلقــة. يجــب 

أن يبــدأ التخطيــط عــى الفــور لوضــع اســراتيجية قوميــة لتشــجيع 

ــام  ــال وســائل اإلع ــن خ ــك م ــة وذل الرضاعــة الطبيعيــة املطلق

ــام  ــع نظ ــل م ــن. إن العم ــع اآلخري ــل م ــوات التعام ــددة وقن املتع

الرعايــة الصحيــة أمــر رضوري، ويجــب عــى الحكومــة املرصيــة أن 

أهم النتائج
ســوء التغذيــة يف مرحلــة الطفولــة هــي مشــكلة 
دامئــة يف مــر. عــى الصعيــد القومــي، يعــاين واحــد مــن كل 
ــون  ــزم أو يك ــن التق ــة )21٪( م ــن الخامس ــال دون س ــة أطف خمس

ــات  ــن عام ــة م ــزم عام ــرب التق ــره. يعت ــبة لعم ــدا بالنس ــر ج قص

ســوء التغذيــة املزمــن، ويختلــف عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء 

مــرص. فيــا بــن املحافظــات، نجــد أن نســبة األطفــال الذيــن يعانــون 

مــن التقــزم تــراوح بــن 15٪ يف املحافظــات الحدوديــة الثاثــة التــي 

ــد  ــة يف صعي ــق الحرضي ــل إىل 30٪ يف املناط ــح لتص ــتملها املس اش

ــل،  ــتويات الدخ ــع مس ــن جمي ــال م ــزم أطف ــب التق ــرص. ويصي م

وليــس فقــط الفقــراء. ومــن بــن األرس األشــد فقــرا، نجــد أن ٪2٤ 

ــذا  ــزم، وه ــن التق ــون م ــة يعان ــن الخامس ــال دون س ــن األطف م

يشــبه اىل حــد كبــر نســبة التقــزم بــن األطفــال يف األرس الغنيــة ) 

23٪(. ظــل معــدل التقــزم اعــي مــن 20٪ يف الـــ 15 ســنة املاضيــة 

)شــكل 1( بينــا ارتفعــت املقاييــس األخــرى الخاصــة بســوء 

ــات  ــن عام ــة م ــي عام ــة، و ه ــوزن والنحاف ــص ال ــة كنق التغذي

ــاد.  ــة الح ســوء التغذي

تعتــرب مارســات التغذيــة الســيئة هــي الســبب الرئيــي يف 

ســوء التغذيــة يف مرحلــة الطفولــة. وفقــاً لبيانــات املســح الســكاين 

ــن  ــال املرصي ــن األطف ــط م ــة فق ــإن أقلي ــرص201٤، ف ــي - م الصح

يتــم تغذيتهــم وفقــاً للتوصيــات الصحيــة القوميــة والدوليــة. ففــي 

ــون عــى رضاعــة  ــاً يحصل ــن تقريب ــد املرصي ــع املوالي حــن أن جمي

طبيعيــة، نجــد أن ٤0٪ فقــط حصلــوا عــي رضاعــة طبيعيــة مطلقــة، 

عــى النحــو املــوىص بــه يف الســتة أشــهر األوىل مــن الحيــاة. تنخفــض 

ــن  ــن 71٪ م ــدم يف الســن م ــع التق ــة م ــة املطلق ــة الطبيعي الرضاع

ــن  ــر م ــط يف العم ــر إىل 13٪ فق ــن العم ــهر األول م ــع يف الش الرض
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حسب مؤرش الرثوة

2 “Exclusive breastfeeding to reduce the risk of childhood Overweight and obesity”.
“http://www.whoint/elena/titles/bbc/breastfeeding_childhood_obesity/en/ (Accessed June 2016).

ــال  ــي األطف ــب ع ــادس يج ــهر الس ــة الش ــي بداي ــهر. فف ٤-5 أش

ــة.  ــع الرضاع ــة م ــة الصلب ــة التكميلي ــي األغذي الرضــع الحصــول ع

فقــد اظهــر املســح الســكاين الصحــي – مــرص 201٤, ان العديــد مــن 

ــال 8-6  ــن األطف ــليمة. م ــة الس ــي التغذي ــون ع ــال ال يحصل األطف

اشــهر نجــد مــا يقــرب مــن ثلــث األطفــال الرضــع الذيــن يحصلــون 

ــة  ــة الصلب ــة التكميلي ــون األغذي ــة، ال يتلق ــة الطبيعي ــى الرضاع ع

عــى النحــو املــوىص بــه.

أقــل مــن واحــد مــن كل أربعــة أطفــال يف العمــر مــن 23-6 

شــهرا يتناولــون الكميــة والتنــوع يف األطعمــة وفقــاً ملارســات تغذيــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــرا، ع ــا. وأخ ــوىص به ــال امل ــار األطف ــع وصغ الرض

الربامــج الحكوميــة، فــإن واحــد فقــط مــن كل خمســة أطفــال دون 

ســن الثانيــة يتلقــى فيتامــن )أ( يف األشــهر الســتة الســابقة للمســح، 

ويحصــل أقــل مــن 10٪ عــى مكمــات الحديــد. يقلــل فيتامــن )أ( 

ومكمــات الحديــد مــن مخاطــر العــدوى، وحايــة البــرص، وضــان 

ــدين. النمــو الصحــي العقــي والب

عــى الجانــب االيجــايب، يتلقــى معظــم األطفــال املرصيــن اليــود 

التكميــي مــن خــال تنــاول امللــح. فهنــاك أكــر مــن 90٪ مــن األرس 

ــح  ــارة يف املســح الســكاين الصحــي - مــرص 201٤، لديهــم املل املخت

ــت متأخــرة.  ــاك بعــض املناطــق مازال ــود. وإن كان هن ــج بالي املعال

ــن األرس املعيشــية يف املســتوى األدىن للدخــل  ــاك فقــط 80٪ م فهن

و87 ٪ فقــط مــن األرس الريفيــة لديهــم امللــح املعالــج باليــود. فقــر 

الــدم )األنيميــا(، وهــو عامــة أخــرى مــن عامــات ســوء التغذيــة، 

فهــو يقلــل مــن قــدرة األطفــال عــى مقاومــة العــدوى التي تســاهم 

يف الوفــاة املبكــرة. يف مــرص، يصيــب فقــر الــدم األطفــال مــن جميــع 

األعــار. فواحــد مــن كل أربعــة أطفــال دون ســن الخامســة يصــاب 

بفقــر الــدم وكذلــك 21٪ مــن الفتيــات الــايت مل يســبق لهــن 

ــن  ــزواج يف س ــم ال ــبق له ــن مل يس ــن األوالد الذي ــزواج و 18٪ م ال

5-19ســنة. يختلــف معــدل انتشــار األنيميــا بــن املحافظــات، بــدءا 

تقــدم برامــج لرفــع مســتوى مبــادرات مستشــفى أصدقــاء الطفــل يف 

مختلــف أنحــاء مــرص ملســاعدة الســيدات عــى الرضاعــة الطبيعيــة 

بعــد الــوالدة.

مســاعدة األمهــات العامــات عــى االســتمرار يف 
ــة. حــوايل واحــدة مــن كل ســتة ســيدات  الرضاعــة الطبيعي
ســبق لهــن الــزواج، عملــت خــارج املنــزل خــال 12 شــهر قبــل إجــراء 

املســح الســكاين الصحــي - مــرص 201٤. اقتــداءاً بــدول أخــرى، يجــب 

عــى الحكومــة املرصيــة متديــد إجــازة الــوالدة لأمهــات الــايت تعملن 

مــن أربعــة أشــهر إىل ســتة أشــهر للســاح لأمهــات الجــدد بالرضاعــة 

الطبيعيــة املطلقــة ألطفالهــن. وحتــى يتــم ســن وتطبيــق هــذه 

ــدان  ــد مــن البل السياســة، يجــب عــى مــرص أن تحــذو حــذو العدي

بحيــث يقــوم أصحــاب األعــال بتوفــر وقــت ومــكان خــاص لأمهات 

الجــدد حتــى يتمكــن مــن ضــخ وتخزيــن حليــب الثــدي. 

ــال الصغــار.  ــة لألطف ــات الغذائي تحســني الوجب
فبعــد ســتة أشــهر، يحتــاج الرضــع لبــدء التغذيــة التكميليــة واتبــاع 

نظــام غــذايئ متنــوع مــن الخــرضوات والفواكــه والحبــوب والربوتــن 

ــة،  ــن، دون ســن الثاني ــة مــن األطفــال املرصي ــواين. فقــط أقلي الحي

يحصلــون عــى وجبــة مــن حيــث التكــرار والتنــوع وفقــاً للمعايــر 

الدوليــة. وللربوتــن الحيــواين أهميــة خاصــة للوقايــة مــن األنيميــا، 

ــفت  ــرص 201٤ اكتش ــي - م ــكاين الصح ــح الس ــات املس إال أن بيان

ــوم،  ــوا لح ــد أكل ــة ق ــن الثاني ــال دون س ــث األطف ــن ثل ــل م أن أق

أســاك، أو دواجــن خــال الـــ  2٤ ســاعة الســابقة للمســح. يجــب 

البــدء عــى الفــور بتشــغيل برامــج شــاملة لتوعيــة األرس ومقدمــي 

الرعايــة الصحيــة بالغــذاء الســليم لأطفــال. يجــب أن تصبــح 

االستشــارة التغذويــة جــزءا روتينيــا مــن رعايــة الحمــل ورعايــة مــا 

ــة الطفــل. ــة لرعاي ــك الفحــوص الروتيني ــوالدة، وكذل بعــد ال

ــة.  ــات الدقيق ــري باملغذي ــام امل ــني الطع تحص
تدعيــم األغذيــة، هــو إضافــة الفيتامينــات واملغذيــات الدقيقــة 

ــذايئ.  ــا الغ ــن محتواه ــية لتحس ــة األساس ــواد الغذائي ــرى إىل امل األخ

وهــي عــاده يتــم مارســتها يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ عــام 1920، 

فتحصــن األغذيــة هــو وســيلة بســيطة وآمنــة وغــر مكلفــة لتحســن 

ــر  ــام أك ــل الطع ــن يجع ــإن التحص ــك، ف ــة اىل ذل ــة. باالضاف التغذي

ــذايئ  ــام الغ ــرات يف النظ ــر وتغي ــلوك كب ــة إىل س ــة دون الحاج صح

ــتوى األرسة.  ــى مس ع

 ومــن املتعــارف عليــه أيضــاً، أن تدعيــم الغــذاء هــو واحــد مــن 

أكــر الطــرق فاعليــة مــن حيــث التكلفــة لتحســن الصحــة العامليــة. 

ــدويل يف عــام 2008، أن كل  ــر صــادر عــن االقتصــاد ال ووفقــا لتقري
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