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املوجز التنفيذي
ُتعــد معــدالت التقــزم وفقــر الدم بني األطفال يف الفئة العمرية 0-24 شــهر )0-ســنتني( من مشــكالت 

الصحــة العامــة املســتمرة الــي تواجه اجملتمــع واحلكومة املصريــة. فعلى مســتوى اجلمهورية يعاني 

واحــد مــن كل مخســة أطفــال دون  ســن اخلامســة )21%( مــن التقــزم أو يكــون طولــه أقــل مــن الطول 

املتوقــع يف هــذا العمــر. وقــد احتلــت مصــر املركــز احلــادي عشــر من بــني أربع عشــرة دولة بهــا أعلى 

معــدالت األطفــال املصابــون بالتقــزم على مســتوى العامل.  

تــؤدي عــدة عوامــل متداخلــة إىل التقــزم وفقر الدم بــني األطفال املصريــني يف الفئــة العمرية 0- 23 

شــهر )األلــف يــوم األوىل يف عمــر الطفــل(، ويعــد غيــاب الوعــي الصحي واملعرفــة باملمارســات املالئمة 

لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال مــن األســباب الرئيســية، وهو ما يشــمل املعرفــة بأهميــة الرضاعة 

الطبيعية وتوقيت بدءها واالقتصار عليها وممارسات التغذية التكميلية، وباإلضافة إىل ذلك هناك 

العديــد مــن املفاهيــم الثقافيــة الســلبية الي تؤدي إىل تفاقم املشــكلة وتنتــج أثًرا ســلبًيا على البيئة 

احمليطة، ولألسف ال توجد سياسة وطنية ملعاجلة مشاكل فقر الدم والتقزم، وحتى سياسة التغذية 

احلالية تفتقر إىل إطار فعال ملعاجلة غياب الوعي الصحي واملعرفة واملفاهيم الثقافية املغلوطة حول 

تغذيــة الرضــع وصغار األطفال. وكنتيجة لذلــك يتغذى 23% فقط من األطفال املصريني وفقا للحد 

األدنى من املعايري الســليمة لتغذية الرضع وصغار األطفال فيما يتعلق بتنوع النظام الغذائي وعدد 

الوجبات.

بنــاًء علــى حتليــل الباحثــني للمشــكلة والسياســات احلالية والفــرص املتاحة يف مصر، تســتهدف هذه 

الورقــة  وزارة الصحــة والســكان يف مصــر وتوصــي بإعــادة صياغــة سياســة تغذية تســتهدف معاجلة 

التقزم وفقر الدم باإلضافة إىل توفري الوعي واملعرفة حول التغذية السليمة للرضع وصغار األطفال، 

وإعطــاء أولويــة عاليــة لتعزيــز توفــري املغذيــات الدقيقــة املطلوبة يف وحــدات صحة األســرة، وكذلك 

توفــري البيئــات الداعمــة واملالءمة الي متكن مقدمي الرعاية الطبية من اتباع املمارســات املناســبة.

1. مقدمة
ُيعــد التقــزم وفقــر الــدم لــدى األطفــال أهــم املعوقــات الــي تواجــه التنمية البشــرية، فعلــى الصعيد 

الوطــي يعانــي واحــد مــن كل مخســة أطفــال دون ســن اخلامســة )21 %( مــن التقــزم أو يعتــرب طولــه 

أقــل مــن الطول املالءم بالنســبة لعمره )املســح الســكاني الصحــي ملصر، 2014(، إذ ميكن لســوء التغذية 

بني األطفال أن يؤدي إىل عواقب تســتمر مدى احلياة بالنســبة للفرد وكذلك الدولة. ويعترب الطفل 

مصاًبــا بالتقــزم عندمــا ال يزيــد طولــه/ طوهلا مبا يتماشــى مــع إمكاناته/إلمكاناتهــا املتوقعة كاملًة 

)كافلــي، 2014، ص6(. ووفًقــا ملنظمــة الصحــة العاملية »يتم تصنيف األطفال بأنهــم مصابون بالتقزم 

إذا كان الطــول مقابــل العمــر أقــل مــن املتوســط الــذي حددتــه معايري منظمــة الصحــة العاملية لنمو 

الطفــل مبقــدار يفــوق ضعــف االحنــراف املعيــاري« )منظمة التجــارة العامليــة، 2018(. وحيــدث التقزم 

على مدار الـ 0 - 23 شهر/ األلف يوم األوىل يف حياة الطفل، ويعاني معظم األطفال املصابون بالتقزم 



5
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أيًضــا مــن فقــر الدم، والذي ُيعــرف بأنه نقص كتلة خاليا الدم احلمــراء )تركيز هيموجلوبني الدم( 

أو عــدم كفايــة قدرتهــا علــى توصيــل األكســجني لتلبيــة احتياجات الطفــل الفســيولوجية )منظمة 

الصحة العاملية، 2011(. وتؤثر هذه املشكلة سلبا على العديد من الدول، ومصر واحدة من الدول ذات 

املعــدالت املرتفعة من التقــزم وفقر الدم.

بلغــت التكلفــة االقتصاديــة لســوء التغذيــة يف مصــر 20.3 مليار جنيــه مصري يف عــام 2009 كنتيجة 

لنقــص تغذيــة األطفــال، وذلــك بســبب تأثريهــا الســليب القــوي علــى التعلــم والتعليــم واإلنتاجيــة 

املستقبلية )تكلفة اجلوع يف مصر، 2012(، فباإلضافة إىل الفقر املتزايد وانعدام األمن الغذائي ازدادت 

معدالت التقزم بسبب نقص التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة يف العقد األخري لتصل إىل 21.4 % 

َرت بنسبة 27.2 % يف عام 2014، وذلك وفقا  يف عام 2014، مصحوبة مبعدالت متزايدة من فقر الدم ُقدِّ

للمســح الســكاني الصحي ملصر )املسح الســكاني الصحي ملصر، 2014(.

تقــدم الدراســة يف األقســام التاليــة خلفيــة عــن التقــزم وفقــر الدم يف مصر مبا يشــمل انتشــار التقزم 

وفقــر الــدم، يليهــا منهجيــة مجــع ومعاجلــة البيانات، ثم قســم عرض املشــكلة الذي يشــمل األســباب 

والنتائــج الرئيســية والسياســات الســابقة واحلاليــة، ويف النهايــة تقــرح الورقــة العديــد مــن خيارات 

السياســات ملعاجلة املشــكلة.

2. خلفية املشكلة 
إن معدالت التقزم وفقر الدم لدى األطفال الذين تراوح أعمارهم بني 0- 24 شــهًرا )0 - ســنتني( من 

أكثر مشــاكل الصحة العامة املســتمرة الي تواجه اجملتمع املصري واحلكومة، حيث يعاني منها ثلث 

األطفال دون سن اخلامسة )كافلي، 2014، ص1(. فقد احتلت مصر املرتبة احلادية عشر من بني أربع 

عشرة دولة لديها أكرب عدد من األطفال املصابني بالتقزم يف مجيع أحناء العامل )طاهر، 2014(. تشري 

حندوسة )2010( و كافلي)2014( إىل أن ارتفاع معدالت التقزم وخاصة يف صعيد مصر ما بني عامي 

2006 و2008 يرتبــط بتفشــي وبــاء أنفلونــزا الطيــور مما أعاق االســتهالك املنزلي للبيــض والدواجن 

بني األمهات احلوامل والرضع الصغار. وتظهر بيانات الطول مقابل العمر الواردة يف املســح الســكاني 

الصحي ملصر لعام 2008 أن حوالي 28.9% من األطفال املصريني دون ســن اخلامســة مصابون بالتقزم 

يف عــام 2008 و14% تقريبــا مصابــون بالتقــزم احلاد )يونيســيف، 2010، ص2(، وهو ما يعي أن حوالي 

ثالثــة مــن بــني كل عشــرة أطفــال دون ســن اخلامســة يعانــون مــن التقــزم وأن واحًدا من كل عشــرة 

أطفال يعاني من التقّزم احلاد )يونيســيف، 2010، ص 2(.

وقــد ظهــر اخنفــاض تدرجيــي يف معــدالت التقــزم )21 %( منــذ عــام 2008، ومــع ذلك ال تــزال مصر يف 

مركــز متأخــر مقارنــة باملعايــري الدولية ملنظمة الصحــة العاملية اخلاصة بالتقزم وفقر الدم )املســح 

الســكاني الصحــي ملصــر، 2014:  منظمــة الصحــة العامليــة، 2018(، حيــث أشــار تقريــر املســح الســكاني 

الصحــي ملصــر لعــام 2014 إىل أن التقــزم قــد اخنفــض علــى املســتوى الوطــي ليصــل إىل 21%، إال أن هــذ 

املعــدل ال يــزال مرتفعــًا نســبيًا؛ إذ إن تقريبــا واحد من كل مخســة أطفال دون ســن اخلامســة مصاب 
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بالتقــزم. وباإلضافــة إىل ذلــك، ُيعــد التقزم مشــكلة ممتــدة، فكما هو موضح يف الشــكل 1، مل ينخفض 

التقزم على مستوى البالد إىل أقل من عشرين باملائة يف الفرة من عام 2000 وحتى عام 2014 )املسح 

الســكاني الصحــي ملصــر، 2014(، وقــد بلــغ أيًضــا معدل انتشــار التقــزم 37% يف أجزاء مــن صعيد مصر 

)برنامج األغذية العاملي، 2018(، ووفقًا لتقرير املســح الســكاني الصحي ملصر لعام 2014، فإن األطفال 

يف املناطــق احلضريــة يكونــون أكثر عرضة لإلصابة بالتقزم من األطفال يف املناطق الريفية بنســب 

23 % و 20.7 % على التوالي )املســح الســكاني الصحي ملصر، 2014(. وعالوة على ذلك »كشــفت دراســات 

أخــرى أجراهــا برنامــج األغذية العاملــي بالتعاون مع مركز املعلومات ودعــم اختاذ القرار حول أفقر 

القرى عن ارتفاع معدل انتشــار التقّزم )31%( يف عام 2014، وقدرت التكاليف الســنوية لنقص تغذية 

األطفــال بـــ 20.3 مليــار جنيــه مصري أو 1.9% مــن الناتج احمللي اإلمجالي. )طاهــر، 2014، ص3(.

شكل 1: نسبة التقزم بني األطفال حتت سن اخلامسة 2000- 2014 وفقا لبيانات املسح 
السكاني الصحي ملصر- 

)https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OF29/OF29.pdf( :املصدر

قــام املســح الســكاني لصحــي ملصــر عــام 2014 بقياس نســبة اهليموجلوبــني يف الدم بهــدف قياس فقر 

الدم، وبناء عليه توصل املسح إىل أن ربع األطفال يف الفئة العمرية من ستة إىل تسعة ومخسني شهر 

لديهم فقر دم متوسط )27%( كما هو موضح يف الشكل 2. ويؤثر فقر الدم بشكل خاص على املناطق 

الريفية واحملافظات احلدودية )برنامج األغذية العاملي، 2018(، ويكون أكثر شــيوعا بني األطفال يف 

عمر 9 إىل 11 شهر )49%( )برنامج األغذية العاملي، 2018(. وباإلضافة إىل ذلك تنتشر مشكلة فقر الدم 

بني األمهات املصرية، حيث تعاني ربع النســاء الالتي ســبق هلن الزواج من فقر الدم، إال أن ذلك ُيعد 

اخنفاًضا ملحوًظا باملقارنة بتقرير املســح الســكاني الصحي ملصر لعام 2005 الذي ورد به إصابة %39 

من النســاء الالتي ســبق هلن الزواج بفقر الدم. )املســح السكاني لصحي ملصر، 2014، ص 11(.
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واحد من كل أربعة من النساء واألطفال مصاب بفقر الدم
نسبة األطفال يف الفئة العمرية من 6-59 شهر والسيدات يف الفئة العمرية 15-49 سنة 

املصابون بفقر الدم
شكل 2: املسح السكاني الصحي ملصر، نسبة اإلصابة بفقر الدم بني األطفال يف الفئة 

العمرية 6-59 شهر والنساء يف الفئة العمرية 15-49 سنة  )سنوات اخلصوبة( يف عام 2014 - 

فقر دم معتدلفقر دم متوسط أو حاد

األطفالالنساء 

اإلصابة بفقر الدم

)https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OF29/OF29.pdf( املصدر

لألســف يوجــد نقــص يف البيانــات احلديثــة عــن التقــزم وفقر الدم يف مصــر، ومع ذلــك يتوقع بعض 

الباحثني زيادة يف معدالت فقر الدم والتقزم نظرا ملعدل التضخم املرتفع الناجم عن تعويم العملة 

املصرية )برنامج األغذية العاملي، 2018(. من املهم أيًضا اإلشارة إىل أن التقزم يف مصر مشكلة شائعة 

تؤثر على األطفال يف خمتلف مســتويات الدخل، »من بني األســر املعيشــية األكثر فقرا يعاني 24% من 

األطفــال دون اخلامســة مــن التقــزم، وهو معــدل يقرب كثريا من نظريه يف األســر األكثر ثراًء )%23(« 

)املسح السكاني الصحي ملصر، 2014(، لذا يتبني أن الفقر ليس العامل الرئيسي وراء االنتشار الواسع 

للتقــزم بــني اجملتمــع املصــري. ومــع ذلك - وعلــى عكس التقزم - يتباين انتشــار فقــر الدم باختالف 

ثروة األسرة، حيث يكون األطفال يف األسر األكثر فقرا أكثر عرضة لإلصابة مقارنة باألطفال الذين 

يعيشــون يف األســر األكثر ثراًء )34% و 21 % على التوالي( )املســح الســكاني الصحي ملصر، 2014(.

اإلطار املفاهيمي ملنظمة الصحة العاملية ألسباب وعواقب التقزم
قبــل دراســة أســباب وعواقــب التقــزم يف مصــر مــن املهــم اإلشــارة إىل اإلطــار املفاهيمي ملنظمــة الصحة 

العاملية الوارد يف شكل 3 ألسباب وعواقب التقزم. هناك العديد من األسباب املتشابكة الي قد تؤدي إىل 

التقزم لدى األطفال، مبا يف ذلك - على سبيل املثال ال احلصر - نقص تغذية األطفال والعادات الغذائية 

املغلوطــة )عــدم كفايــة الرضاعــة الطبيعية وعــدم فعالية مقدمي الرعاية الصحية وســوء ممارســات 

الغذاء التكميلي(. هناك أيضا عدد من العوامل املتعلقة بالعائلة واألسرة املعيشية الي تشمل تقّزم األم 

	أو نقــص التغذيــة أثناء احلمل، والتعرض املتكرر للعدوى )منظمــة التجارة العاملية، 2018(.

2

10

23
18

25
27
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شكل 3: اإلطار املفاهيمي ملنظمة الصحة العاملية حول التقزم يف مرحلة الطفولة: 
السياق واألسباب والعواقب.
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املنهجية

3. املنهجية
• مراجعة األدبيات

• مقابالت شبه منظمة مع اثنني من أصحاب املصلحة الرئيسيني
1. د. منــى حافــظ -  رئيــس قطــاع الرعايــة الصحيــة األوليــة بــوزارة الصحة والســكان مبصر 

)تقــدم الــوزارة اخلدمــات الصحية وتضــم صناع السياســات ونظم الرصــد الصحية(.

2. د. جنــالء عرفــة - برنامــج التغذيــة مبنظمــة اليونيســيف )تقــدم منظمــة اليونيســيف 

خدمــات استشــارية يف جمــال السياســات، وأنشــطة خاصــة بالتغذيــة(.

4. عرض املشكلة
تشــري الدراســة إىل أن أحــد األســباب الرئيســية للتقــزم وفقــر الــدم يف مصر هــو غياب الوعــي الصحي 

واملعرفة باملمارسات املالئمة لتغذية الرضع وصغار األطفال، ويشمل ذلك املعرفة بأهمية الرضاعة 

الطبيعية وتوقيت بدءها واالقتصار عليها وممارسات التغذية التكميلية، وباإلضافة إىل ذلك هناك 

العديد من املفاهيم الثقافية السلبية الي تؤدي إىل تفاقم املشكلة وتؤثر سلًبا على البيئة احمليطة، 

عــالوة علــى عــدم كفاية اخلدمات الصحية املقدمة للنســاء احلوامل واألمهات اجلــدد الالتي يفتقرن 

إىل اخلــربة يف كثري من األحيان.

ا. اسباب التقزم وفقر الدم يف مصر
تتســبب العديــد مــن العوامــل املتداخلة يف انتشــار التقزم وفقر الدم بني األطفــال املصريني يف الفئة 

العمرية 0 - 23 شــهر/ األلف يوم األوىل مثل نقص التغذية  يف مرحلة الطفولة )بســبب غياب الوعي 

والتدريــب بــني مقدمــي الرعايــة الصحيــة والقائمــني علــى الرعايــة يف األســر( والتعــرض املســتمر 

لإلصابــة باألمــراض )حممــود، 2016، ص1: كافلــي، 2014، ص1: توفيــق، 2015(. وعلــى الرغــم مــن ذلك 

هناك اتفاق عام بني العلماء على أن سوء التغذية ونقص التغذية من األسباب الرئيسية الي تؤدي 

إىل ارتفاع مســتويات التقزم وفقر الدم بني األطفال املصريني. وُيعّرف ســوء التغذية بأنه »نقص أو 

فــرط أو خلــل يف الكميــة الــي حيصــل عليهــا الشــخص مــن الطاقــة و/ أو املغذيات« )  منظمــة الصحة 

العامليــة، 2016(. وقــد أبــرز املســح الســكاني الصحــي ملصــر لعــام 2014 أن عــدًدا قلياًل جًدا مــن األطفال 

املصريــني يتــم تغذيتهم وفًقا للتوصيات الصحية الوطنية والدولية ملنظمة الصحة العاملية )املســح 

الســكاني الصحي ملصر، 2014(.

تعد سوء التغذية مشكلة شائعة تسبب فقر الدم ونقص النمو لدى األطفال، ومن املهم أيضًا اإلشارة 

إىل وجــود عالقــة بني فقر الــدم والتقزم؛ إذ يكون األطفال املصابون بفقر الدم أكثر عرضة للتقزم، 

لذا ســركز ورقة السياســات هذه يف املقام األول على استكشــاف أســباب املمارســات الي تؤدي إىل ســوء 

التغذيــة، وهــو العامــل الرئيســي الــذي يــؤدي إىل اإلصابة بفقــر الدم والتقزم، وتشــمل هذه األســباب 

غياب الوعي الصحي بني األمهات، وعدم التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية، 

وعــدم وجــود بيئــة تتيــح اتباع املمارســات املالءمة، وعــدم كفاية خدمــات الرعايــة الصحية، وعدم 
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وجود إطار سياســي فعال يهدف بشــكل حمدد إىل معاجلة مشــاكل فقر الدم والتقزم.

1- غياب الوعي الصحي بني األمهات وممارسات التغذية غري املالئمة:
إن أحــد األســباب الرئيســية للتقــزم وفقــر الــدم يف مصــر هو غيــاب الوعي بــني األمهات حــول أهمية 

التغذيــة الســليمة أثنــاء احلمــل وحــول صحتهــن بشــكل عــام، إذ حتدث معظــم األضرار الــي ال ميكن 

عالجها بســبب ســوء التغذية يف مصر خالل فرة احلمل وأول 24 شــهرًا من العمر )حندوســة، 2010(، 

كما أن األمهات تفتقر إىل املعرفة الصحيحة بالغذاء املناســب للطفل خالل األشــهر الـ 24 األوىل له/ هلا 

وممارســات تغذية الرضــع وصغار األطفال.

أ- غياب الوعي بصحة األم ومرحلة ما قبل الوالدة
يف مقابلــة ُأجريــت مــع مســؤول بقاء ومنو الطفل يف منظمة اليونســيف بالقاهــرة مت التأكيد على أن 

صحة املرأة أثناء احلمل هلا أهمية حيوية لصحة الطفل؛ إذ يرتفع خطر إجناب طقل مصاب بالتقزم 

لــدى األم املصابــة بالتقــزم، وباملثــل تكــون األم املصابة بفقــر الدم عرضة خلطر إجنــاب طفل مصاب 

بفقــر الــدم، ولذلــك مــن الضــروري أن حتصــل األمهــات علــى الفيتامينــات والنصائــح املناســبة الــي 

حتتاجهــا خــالل مرحلــة ما قبل الوالدة وحتى عامني بعد الــوالدة ملتابعة صحة األم والطفل. وعلى 

الرغــم مــن ذلــك ال تتنــاول العديد من األمهــات يف مصر كميــة الفيتامينات الضروريــة أثناء احلمل، 

إمــا بســبب عــدم قدرتهن على شــراء املكمــالت الغذائيــة والفيتامينــات و/ أو عدم إدراكهــم لألغذية 

الضروريــة الي حيتجنها خــالل هذه الفرة.

ب- ممارسات التغذية غري املالئمة
تشــمل املمارســات غــري الســليمة لتغذيــة الرضع وصغــار األطفال ممارســات الرضاعــة الطبيعية غري 

املالئمة، وغياب التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية الي تسبب سوء التغذية 

الذي يشــكل الســبب الرئيســي يف التقزم وفقر الدم بني األطفال.

الرضاعة الطبيعية

للرضاعــة الطبيعيــة فوائد قصرية وطويلة األجــل للرضع؛ إذ »ُيوّصى بالرضاعة الطبيعية اخلالصة 

حتى ســن 6 أشــهر، واســتمرار الرضاعة إىل جانب الغذاء التكميلي املناســب حتى ســن سنتني أو أكثر« 

)الشافعي ولبيب، 2014(.

مُتــارس الرضاعــة الطبيعيــة علــى نطــاق واســع يف كل مــن الوجــه القبلــي والبحــري مبصــر )96 %(، 

وتعي كل من النساء واجلدات )القائمون على الرعاية( الفوائد الصحية الشاملة للرضاعة الطبيعية 

ألطفاهلم )كافلي، 2014(. إال أن املمارسات اخلاطئة للرضاعة الطبيعية ترتبط بتأخر بدء الرضاعة 

الطبيعيــة وعــدم االلتــزام بالرضاعة الطبيعية اخلالصة وعدد مــرات تكرار الرضاعة.

- بدء الرضاعة الطبيعية

ُيعــد بــدء الرضاعــة الطبيعيــة خالل الســاعة األوىل مــن حياة الطفل أحد مؤشــرات كفايــة الرعاية، 

إال أنــه غالبــا مــا يتأخــر  بدء الرضاعة لدى األمهات بســبب ما قد يتم إطعامــه للطفل قبل الرضاعة 
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مبا يف ذلك املشــروبات العشــبية )كافلي، 2014(. كما أنه وفقا لدراســة مت إجراءها للنظر يف ممارســات 

الرضاعــة الطبيعيــة للنســاء فــى املناطــق الريفيــة تبــني أن 32،4 % فقــط مــن النســاء بــدأن الرضاعة 

الطبيعيــة فــى الســاعة األولي من عمــر أطفاهلن )الشــافعي ولبيب، 2014(.

- الرضاعة الطبيعية اخلالصة

جيــب أن يتــم إرضــاع الطفــل رضاعــة طبيعيــة خالصــة لألشــهر الســتة األوىل مــن عمره وذلــك وفقا 

ملنظمــة الصحــة العامليــة، إال أن األمهــات واجلدات املصريات غالبًا ما يقدمــن للطفل غذاء »خفيف« يف 

وقــت مبكــر مثــل الزبادي والبســكويت وغريهــا، وهو غالبا ما يــؤدي إىل اخنفاض معــدالت الرضاعة 

الطبيعية اخلالصة الضرورية لنمو الطفل )كافلي، 2014(. وقد كشفت دراسة الشافعي ولبيب )2014( 

أن 29.9% مــن األمهــات اقتصــرن علــى الرضاعــة الطبيعية اخلالصة ملدة 6 أشــهر بعد الــوالدة. كما أنه 

مــن الواضــح أيًضــا أن الرضاعة الطبيعية اخلالصة تتناقص مع تقدم العمر؛ إذ تنخفض من 71% من 

الرضــع يف الشــهر األول مــن العمــر إىل 13% فقــط من الرضع يف عمر 4- 5 أشــهر. 

وفًقا لتقرير املســح الســكاني الصحي ملصر فقد اخنفضت معدالت الرضاعة الطبيعية اخلالصة عند 

عمــر 4 إىل 5 أشــهر مــن 34% )2005( إىل 29% )2008( وحتــى 13% )2014(. ويتــم إرضــاع 40% فقــط مــن 

األطفــال رضاعة طبيعية خالصة ملدة 0- 5 أشــهر.

الرضاعة الطبيعية اخلالصة وفقا للعمر

 نسبة من مت إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة

شكل 5: بيانات املسح السكاني الصحي ملصر لعام 2014 حول الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف 
مصر

العمر باألشهر
- عدد مرات تكرار الرضاعة

أشــارت دراســة شــاملة أجراهــا كافلي )2014( إىل أن األمهــات املصريات ال يرضعــن أطفاهلن عدد مرات 

كافيــة )عنــد الطلــب( أو أن مدة الرضاعة غالبــا ما تكون قصرية جدا.

2- انعدام التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية

يفتقــر نــوع األغذيــة التكميليــة الــي حيصل عليهــا العديد من األطفــال بعد عمر 6 أشــهر إىل التنوع 

71

1-03-25-45-0

43

13

40
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وال يكــون مغذيــًا، ووفقــا لكافلــي )2014( »أقل من واحد من كل أربعة أطفال تراوح أعمارهم بني 6 و 

23 شهرًا يتم تغذيته وفقا للممارسات املوصى بها لتغذية الرضع وصغار األطفال فيما يتعلق بكمية 

وتنــوع األطعمــة«، كمــا أن نقص التنوع الغذائي يكــون أكثر وضوحا يف الوجه القبلي مقارنة بالوجه 

البحــري. ويتبــني أن 19% من الســكان يف احملافظــات احلضرية يعانون من قلة التنوع الغذائي مقارنة 

بـ 56% يف الوجه القبلي )برنامج األغذية العاملي، 2018(«. على ســبيل املثال ال حيصل األطفال يف ســن 

6 أشهر بشكل متكرر يف كل من الوجه القبلي والبحري على كميات كافية من األطعمة/ الربوتينات 

احليوانيــة املصــدر يف اســتهالكهم الغذائــي مثل احلبــوب والفواكه واخلضروات )طاهــر، 2014(، وبداًل 

مــن ذلــك يســتهلك األطفال يف كثــري من األحيان كميات صغــرية وغري متكررة مــن األطعمة اخلفيفة 

خــالل الســنة األوىل مــن أعمارهــم، وباإلضافــة إىل ذلــك غالبًا ما ُيقّدم لألطفال يف ســن 6 أشــهر الشــاي 

العشــيب والشــاي األســود )خاصة يف صعيد مصر( والعصائر املعلبة والوجبات الســريعة وخاصة من 

عمر 18 - 23 شــهرًا وهو ما يؤثر ســلبًا على منو الطفل، وقد »تبني من املســح الســكاني الصحي ملصر 

لعام 2014 أن أقل من ثلث األطفال دون ســن الثانية قد تناولوا أي حلوم أو أمساك أو دواجن« )كافلي، 

2014(، كما أنه هناك اعتماد كبري على الشــاي العشــيب أو األســود والعصائر مما يؤدي إىل تقليل شــهية 

األطفال جتاه األطعمة الصلبة، ومن املهم أيضا اإلشــارة إىل أن الشــاي األســود غالبًا ما يعوق امتصاص 

احلديد وهو ما يعد ســبًبا رئيســًيا لفقر الدم )كافلي، 2014(.

شكل 6: تكرار األغذية التكميلية وتكوينها يف مصر وفقا لبيانات الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية 

الوجبات السريعة
%28

احلبوب الغذائية 
منتجات االلبان%20

%20

اخلضروات 
والفاكهة %14

الشاي واملشروبات العشبية

%7

الدهون / الزيوت

%3

الفول %5

اللحوم - البيض - الكبد

%3

التعريفات واملواصفات:
احلبوب الغذائية: اخلبز- األرز - املكرونة 

- األرز باللنب - القمح - عصيدة احلليب 
والسكر- الدرنات )البطاطس والبطاطا احللوة 

والقلقاس(. منتجات األلبان: احلليب الطازج 
- مسحوق احلليب - واجلنب )اجلنب املطبوخة، 

وخاصة اجلنب األبيض املطبوخ( - زبادي. 

الوجبات السريعة واملشروبات السكرية: 

1( الوجبات اخلفيفة اجلاهزة: رقائق 
البطاطس حملية الصنع )كاراتيه( - رقائق 

البطاطس والكيك االسفنجي الصغري الي يتم 

شراءها من املتاجر؛ 2( البسكويت: البسكويت 

السكري؛ 3( احللوى؛ 4( املشروبات 

السكرية: املشروبات الغازية - والعصائر 
اجلاهزة الي يتم شراءها من املتاجر.

https://www.mchip.net/sites/default/files/Stunting%20Study%20Junk%20 :املصدر

Food%20Brief%20Egypt_English.pdf
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عرض املشكلة

3 - التأثري السليب للبيئة احمليطة واألعراف االجتماعية
»ُيقصــد باألعــراف االجتماعيــة ما يعتربه األفراد ســلوًكا قياســًيا أو متوقًعا بــني اجملموعات املختلفة 

الي ينتمون إليها«. ووفقا لتقرير اليونيســف )2010(، غالبًا ما تواجه األمهات ضغوطًا من أزواجهن 

وأفراد أســرهن وأصدقائهن وجريانهن التباع األعراف االجتماعية ملمارســات التغذية الي يعتقدون 

أنها أفضل، ولألســف معظم هذه املفاهيم واملعتقدات الثقافية لدى األمهات والقائمني على الرعاية 

اآلخريــن )اآلبــاء / األجــداد( ومقدمــي الرعايــة الصحيــة حــول املمارســات املالءمــة لتغذيــة الرضــع 

وصغــار األطفــال تكــون غــري صحيحــة. ووفقــًا الســتطالع أجــراه كافلــي )2014( مل يســتوعب مجيــع 

أصحاب املصلحة  يف كل من الوجهني البحري والقبلي أسباب ضعف النمو بشكل كامل، فهم غالبا ما 

ينظــرون إىل التقــزم علــى أنــه أمر وراثي وغري مرتبط بالنظام الغذائي الســيء، وقد كشــفت دراســة 

أخــرى حــول ممارســات الرضاعــة الطبيعيــة لــألم يف صعيــد مصر عــن أن املصدر الرئيســي للمعرفة 

مبمارســات الرضاعة الطبيعية هو اجلدة بنســبة 42%، يليها األقارب ووســائل اإلعالم بنســبة 19%، يف 

حــني أن العاملــني يف اجملــال الطيب ال ميثلون ســوى 17% )أمحــد وآخرون، 2014(.

وباإلضافــة إىل ذلــك عــدم املباعــدة بــني الــوالدات وتنظيــم األســرة )حندوســة، 2010( ال مينــح األم 

الفرصــة لرعايــة طفلها بشــكل مناســب، كما أنه وفقا لقانــون اخلدمة املدنية اجلديــد رقم 2016/81، 

حتصــل األم علــى إجــازة أمومــة مدتهــا ال تتجاوز األربعة أشــهر، وغالبًا ما تشــري األمهــات العامالت إىل 

عــدم قدرتهــن علــى إرضاع أطفاهلــن رضاعة طبيعية خالصة بانتظام بســبب ضيق الوقت وضغوط 

العمــل وعــدم تلقــي الرعاية أثناء احلمل، لذا ميكن القول بــأن البيئة احمليطة واألعراف االجتماعية 

تلعــب دورا هامــا يف ممارســات التغذيــة الســيئة الي تؤدي إىل التقــزم وفقر الدم.

4- عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية
ووفقــًا لدراســة أجرتهــا منظمــة اليونيســف ُيعــد عــدم توفــر املغذيات الدقيقــة املطلوبــة يف وحدات 

صحــة األســرة أحــد أهــم العقبــات أمام حتســني صحــة األم والطفل إىل جانــب عدم وجود قــوة عاملة 

جيــدة يف وحــدات صحــة األســرة  وقلــة املعرفــة حول ممارســات تغذيــة الرضع وصغــار األطفال.  

سوء إدارة سلسلة اإلمداد
إن أحــد األســباب الــي تســاهم يف تدهــور صحــة األمهات خالل فرة مــا قبل الوالدة وأول ســنتني بعد 

الــوالدة هــو عــدم اتباع نظــام غذائي صحي وتناول األمهــات املرضعات للمكمالت )حندوســة، 2010(، 

ويرجــع ذلك باألســاس إىل ارتفاع أســعار املكمالت الغذائية وتوريــد الفيتامينات املدعمة إىل وحدات 

صحــة األســرة بشــكل غــري املنتظــم، ويتبــني مــن املقابلــة مع مســؤول بقــاء ومنــو الطفــل يف منظمة 

اليونيســف بالقاهــرة أن نفــاذ خمــزون احلديــد/ الفــوالت وأقــراص فيتامــني )أ( واملكمــالت األخــرى 

الالزمــة للطفــل واألم أمــر شــائع يف مجيــع األحيــاء وهو أمر قد يســتمر ألشــهر عديــدة، ويرجع ذلك 

إىل ســوء إدارة سلســلة اإلمداد مبا يشــمل اختيار املنتجات وتوقع االحتياجات وطلب املنتجات وإدارة 
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املخــزون وإدارة صــرف األدويــة، وباإلضافــة إىل ذلــك عــدم وجــود نظــام معلومــات لــإلدارة الصحيــة 

وحوســبة النظام جيعل الربط بني املســتويات املختلفة يف النظم الصحية )مســتوى املرافق - مستوى 

األحياء -  مستوى املديرية - املستوى املركزي( أمرًا بالغ الصعوبة، مما يؤدي إىل سوء إدارة املخزون.

عدم فعالية مقدمي الرعاية الصحية 
توصــل كل مــن الشــافعي ولبيــب )2014(، وحندوســة )2010( وكافلــي )2014( إىل  أن غيــاب املعرفــة 

باملمارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية الي ال يقدمها مقدمو الرعاية الصحية هو أحد األسباب 

الرئيســية وراء ممارســات الرضاعــة الطبيعيــة اخلاطئــة بني النســاء، كما أن  بعــض مقدمي الرعاية 

الصحية يقدمون نصائح غري مالئمة لألمهات؛ فعلى سبيل املثال ينصحون األمهات بإعطاء أطفاهلن 

الشاي العشيب ملساعدتهم على النوم واحلد من البكاء، على الرغم من أن هذا يؤدي إىل خفض شهية 

الرضيــع حلليــب الثــدي الضــروري للنمــو الصحــي املنتظــم )كافلــي، 2014(، أو قــد يصفــون احلليــب 

الصناعي بسهولة عندما تواجه األمهات مشاكل يف الرضاعة، بداًل من تقديم املشورة لألمهات حول 

كيفيــة إطعــام الرضيــع وحتســني صحتهن. وقد أجرى ســيدهم )2014( دراســة حول التقــزم يف املنيا 

وخلــص إىل أن نقــص الوعــي والتعليــم بــني األمهــات والــذي من املفــرض أن تقدمه وحــدات الرعاية 

الصحيــة هــو أحــد أهــم العوامــل املســببة للتقــزم. وقــد تكــون هذه املمارســات غــري املالءمــة من قبل 

مقدمي الرعاية الصحية بســبب نقص املعرفة حول تغذية الرضع وصغار األطفال أو بســبب غياب 

التحفيــز االــكايف هلــم لقضاء املزيد من الوقت مع األمهات ملنحهــم املعلومات الصحيحة والكافية حول 

تغذية الرضــع وصغار األطفال.

ب- أهمية مشكلة التقزم وفقر الدم
يعــد التقــزم وفقــر الدم مشــاكل ملحــة تواجه اجملتمع املصــري، فلكل منها عواقب ســلبية على املدى 

القصــري والطويل على األفــراد واجملتمع ككل.

1- على مستوى الفرد
ميكــن للتقــزم وفقــر الــدم أن يؤثــر ســلبًا علــى الوظائــف اإلدراكيــة لألطفــال وقدراتهــم علــى تعلــم 

واســتيعاب املعلومــات وميكــن أن يــؤدي إىل إبطــاء تنمية قــدرات اللغة، وهو ما يؤثر بدوره ســلًبا على 

قابليــة الطفــل للتعليــم ويزيــد مــن فرصــه يف التســرب منــه، ممــا حيــد من فرصــه يف احلصــول على 

وظيفــة مرتفعــة األجــر )حندوســة، 2010(. كمــا ميكن أن يتســبب التقزم يف خفض دخــل الفرد وما 

يكســبه بنســبة 10% )كافلــي، 2014، ص7(، وباملثــل يرتبــط فقــر الــدم يف مرحلــة الطفولــة يف مصــر 

باخنفــاض قــدره 2.5% يف أجــور البالغــني )حندوســة، 2010(، وباإلضافــة إىل ذلــك ميكــن أيًضــا اعتبار 

الطفل املصاب بالتقّزم عبًئا على أسرته بسبب التكاليف الصحية اإلضافية املرتبطة برفاهه العام، 

والــي قــد تضيــف يف بعــض األحيــان قدر من الضغــوط على نفقات األســر منخفضة الدخــل. كما أن 

التقــزم وفقــر الــدم الناجم عن ســوء التغذية مــن املمكن أن يؤدي إىل ارتفاع معــدالت وفيات األطفال 

واإلصابة باألمراض. »يسهم التقزم يف 14.5 % من الوفيات السنوية بني األطفال دون سن اخلامسة، و 
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12.6 % مــن ســنوات العمــر املعدلة حســب اإلعاقــة، وتواجه األمهات املتقزمات خماطــر أعلى يف وفيات 

األطفال مقارنة باألمهات األصحاء«)كافلي، 2014(، وكذلك ميكن أن يؤدي التقزم إىل قصر القامة لدى 

األفــراد واخنفاض الصحــة اإلجنابية.

2- على مستوى اجملتمع
يرتبــط التقــزم وفقــر الــدم باخنفــاض مســتويات إنتاجيــة القــوى العاملة، وهــو ما يقلل بــدوره من 

إمجالــي الناتــج احمللــي اإلمجالــي للدولــة والقــدرة علــى حتقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

املســتدامة )كافلــي، 2015، ص7(، إذ »يــؤدي التقــزم إىل خفــض الناتــج احمللي اإلمجالي بنســبة 2-3% يف 

البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل« )كافلــي، 2014، ص6(، كما يــؤدي التقزم وفقر الــدم إىل زيادة 

العــبء االقتصــادي علــى نظــام الرعايــة الصحيــة يف الدولــة )حندوســة، 2010(، »تشــري بيانــات البنك 

الدولــي )2009( واليونيســيف )2004( إىل أن مصــر ختســر ســنويا مــا يزيــد عــن 814 مليــون دوالر مــن 

الناتــج احمللــي اإلمجالــي بســبب نقــص الفيتامينات واملعــادن، يف حــني أن تكلفة زيــادة التدخالت يف 

جمــال التغذيــة لتوفــري املغذيــات الدقيقــة تقدر بـــ 55 مليون دوالر ســنوًيا« )حندوســة، 2010: البنك 

الدولي، 2010(، وتقدر الدراسة التكلفة االقتصادية واالجتماعية لنقص تغذية الطفل بـ 20.3 مليار 

جنيه، ويف غياب اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة نقص التغذية واحلد منه، من املتوقع أن تزداد هذه 

التكلفــة بنحــو 32% حبلــول عــام 2025 لتصــل إىل 26.8 مليــار جنيــه )تكلفة اجلــوع يف مصر، 2012(.

جـ. الفرص يف سياق االلتزامات القانونية
يعكــس عــدد مــن املبــادرات الدولية التزام مصر حبماية األطفال، فعلى ســبيل املثــال ال احلصر كانت 

مصــر مــن أوىل الــدول الي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل، كما شــاركت مصر بنشــاط يف مؤمتر 

القمة العاملي من أجل الطفل عام 1990، وباإلضافة إىل ذلك صدقت مصر على دستورها الذي تضمن 

الركيــز علــى حقــوق الطفــل، وأنشــأت العديد مــن الكيانات من أجــل رعاية الطفل، وأكــدت يف رؤية 

مصــر 2030 على احلد من معــدالت التقزم وفقر الدم.

1. الدستور املصري 2014
حيــدد الدســتور املصــري مســؤوليات احلكومــة املصريــة جتــاه النســاء واألطفــال يف عــدد مــن املــواد 

الدســتورية مبــا يف ذلــك املــادة 11 املتعلقــة مبكانــة املــرأة واألمومــة والطفولــة، وتوضــح هذه املــادة أن 

الدولــة مســؤولة عــن ضمــان الرعاية واحلمايــة لألمومة والطفولــة، كما تنص املــادة 18 على أنه لكل 

مواطــن احلــق يف أن يعيــش حيــاة صحيــة وأن حيصــل علــى الرعاية الصحيــة الشــاملة، وكذلك تنص 

املادة 79 على أن لكل مواطن احلق يف الصحة واحلصول على كميات كافية من الغذاء واملياه النظيفة، 

وتوفر الدولة املوارد الغذائية جلميع املواطنني، وأخريًا تنص املادة 80 من الدستور املصري على إلزام 

احلكومــة بضمــان توفري احتياجات األطفال. ولألطفــال احلق يف احلصول على التطعيمات اإللزامية 

اجملانيــة والرعايــة الصحيــة والعائليــة أو التغذية األساســية البديلة )وزارة التعــاون الدولي، 2016(.
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2. الكيانات احلكومية املصرية املسؤولة عن رعاية األطفال
تأســس اجمللــس القومــي لألمومــة والطفولــة يف عــام 1998، ويتوىل مســؤولية التخطيط واملشــاركة يف 

صنع السياســات ورصد وتنســيق املشاريع واألنشطة املتعلقة حبماية ومنو األطفال واألمهات )اجمللس 

القومــي لألمومــة والطفولــة، 2018(، وتعــد املســؤولية الرئيســية للمرصــد القومــي حلقــوق الطفــل 

مراقبة وضع األطفال يف مصر وتتبع املوازنة املخصصة والنفقات الي مت صرفها  )املرصد القومي 

حلقــوق الطفل، 2018(.

3. رؤية مصر 2030
يف عــام 2015 أطلقــت األمــم املتحــدة خطة التنمية املســتدامة لعــام 2030 وأهداف التنمية املســتدامة، 

وقــد شــاركت مصر بشــكل نشــط يف املفاوضات وإعــداد هذه اخلطة الي تهدف - ضمــن أهداف أخرى 

كثرية - إىل تعزيز الصحة اجليدة ووقف سوء التغذية ومجيع أشكال اجلوع حبلول عام 2030، وميكن 

حتقيــق ذلــك مــن خالل ضمان حصول مجيع األشــخاص - مبا يشــمل األمهات واألطفــال - على الغذاء 

الــكايف واملغــذي )وزارة التعاون الدولي، 2016(.

وفقــا لــوزارة التعــاون الدولــي )2016( تلتــزم احلكومة املصرية بشــكل كبري بالتنفيــذ الفعال ألهداف 

التنمية املستدامة، وبناء عليه فقد أعلنت عن اسراتيجيتها للتنمية املستدامة - »رؤية مصر 2030« 

- والي »تعمل كمظلة وطنية ســيتم من خالهلا تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة يف مصر، وتعكس 

االسراتيجية أولويات املصريني من أجل مستقبل أفضل هلم ولألجيال القادمة، وتعمل على حتقيق 

احلــد األقصــى مــن فوائد املوارد املتنوعة واستكشــاف الفرص غري املســتغلة » )وزارة التعاون الدولي، 

2016، ص14(، ويتــوىل خمتلــف أصحــاب املصلحــة مســؤولية عمليــة تنفيــذ هذه االســراتيجية، وهي : 

الســلطة التنفيذيــة يف مصر والقطاع اخلاص ومنظمــات اجملتمع املدني ومنظمات التنمية الدولية.

يعرض شــكل 2 األهداف االســراتيجية لوزارة الصحة والســكان الي سيتم حتقيقها حبلول عام 2030، 

ويعكس اهلدف األول اهتمام وزارة الصحة والسكان برفع الوعي العام حول خمتلف القضايا الصحية 

- والي تشمل التقزم وفقر الدم - واختاذ التدابري الوقائية لتجنب نشأة هذه املشاكل.
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مربع : األهداف االسراتيجية لوزارة الصحة والسكان الي سيتم حتقيقها حبلول عام 
 ،2030

حتسني املعايري الصحية من أجل النهوض بعملية احلد من الفقر

إن الصحة اجليدة والرفاه من الركائز األساسية جملتمع قوي وحق إنساني متأصل، إذ إن العالقة 

الصحية  املعايري  حتسني  يعد  لذا  الدولية،  باألدلة  ومدعمة  واضحة  الصحة  وسوء  الفقر  بني 

العاملي  احلق  على  املصري  الدستور  أكد  وقد  الفقر.  على  القضاء  حتقيق  حنو  حامسة  خطوة 

التمتع حبياة صحية  أنه لكل مواطن احلق يف  18 على  املادة  الصحية، حيث تنص  الرعاية  يف 

أن  على  الدستور  ينص  كما  اجلودة،  معايري  مع  تتماشى  شاملة  صحية  رعاية  على  واحلصول 

ختصص الدولة نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي - ال تقل عن 3 يف املائة - للصحة، وهوما 

يعادل ضعف اإلنفاق احلكومي احلالي على القطاع الصحي. وقد حددت وزارة الصحة والسكان 

األهداف االسراتيجية يف جمال الصحة الي سيتم حتقيقها حبلول عام 2030، والي تركز بشكل 

رئيسي على:

1- حتسني صحة املواطنني يف إطار من العدل واملساواة: إذ يكون اهلدف هو توفري مجيع العوامل 
الي تؤثر على صحة املصريني مبا يف ذلك العوامل االجتماعية والوعي العام، لذا تركز وزارة 

والتدابري  التوعية  خالل  من  األولية  الصحية  الرعاية  وتعزيز  توفري  على  والسكان  الصحة 

الوقائية.

2- حتقيق التغطية الصحية الشاملة جلميع املصريني وضمان خدمات عالية اجلودة: ويشمل 
هذا اهلدف ثالثة عناصر لتقديم خدمات الرعاية الصحية تشمل العبء املالي وإمكانية الوصول 

للخدمة واجلودة، إال أن تقديم خدمات الرعاية الصحية اجليدة يتطلب زيادة نفقات الرعاية 

الصحية ومساهمة خمتلف الكيانات وإمكانية الوصول إىل هذه املوارد املالية.

الكفاءة  الدقيقة وحتسني  البيانات  الصحي: واهلدف هو ضمان توافر  القطاع  إدارة  3- حتسني 
واملساءلة والشفافية وإدارة املوارد يف قطاع الصحة.

) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10738egypt.pdf( :املصدر

وباإلضافــة إىل ذلــك تهــدف رؤيــة مصــر 2030 إىل احلــد من التقزم لــدى األطفال مــن 20% يف عام 2014 

إىل 10% يف عــام 2030، واحلــد مــن معــدالت فقــر الــدم مــن 27% يف عــام 2014 إىل 15% يف عــام 2030 كمــا 

هــو موضــح يف الشــكل 2 . 1 )رؤيــة مصــر 2030، 2017(، إال أن احلكومــة املصريــة تــرى أن نقص الوعي 

بالقضايــا املتعلقــة بالصحــة وممارســات التغذيــة الصحيحــة إىل جانــب غيــاب نظام اإلحالــة الصحي 

وضعــف املؤسســات الصحيــة قــد يشــكل حتدًيا أمــام حتقيق هــذه الرؤية )رؤيــة مصــر 2030، 2017(.
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5.  إطار السياسات ملعاجلة مشاكل فقر الدم والتقزم
بدراســة حتليــل سياســة التغذيــة احلاليــة يتبــني أن مشــكلة التقــزم وفقــر الــدم حتظــى بأولويــة 

منخفضــة يف خطــة التغذيــة، ممــا أدى إىل عــدم وجــود سياســات فعالة وشــاملة ملعاجلة هــذه القضايا 

امللحــة. يســتعرض القســم التالــي بشــكل مكثــف السياســات احلاليــة ونتائجهــا والنجاحــات والفشــل.

السياسات السابقة واحلالية ملعاجلة التقزم وفقر الدم لدى األطفال:

السياسات السابقة:
 طــورت مصــر العديــد مــن سياســات التغذيــة على مــدار العقــود القليلــة املاضية، وقــد مت بذل جهد 

ملحــوظ بهــدف تعزيــز صحــة الطفــل، وقــد كانــت إحدى املبــادرات هي »أم ســليمة، طفل ســليم« الي 

اســتمرت يف الفــرة مــن 1993 إىل 2009، وقــد عمــل هــذا املشــروع على احلــد من عوامل اخلطــورة الي 

تساهم يف وفيات األمهات واملواليد وحقق حتسن ملحوظ يف النتائج يف تسع حمافظات يف صعيد مصر؛ 

وهــي املنطقــة الــي عادة ما ارتبطت بأســوأ اإلحصاءات الصحية ) مشــروع أم ســليمة/ طفل ســليم - 

مصــر، 2009(.  وقــد مشــل هــذا املشــروع حزمة خدمــات جتمع أفضل املمارســات وتعزيز الســلوكيات 

والتدخــالت الضروريــة إلنقــاذ األرواح واحلد مــن معدالت اإلصابة باألمراض بني النســاء واألطفال، 

وقــد كان أحــد املكونــات األساســية املهمــة يف املشــروع املذكــور هــو اإلدارة املتكاملة ألمــراض الطفولة 

)الشــافعي ولبيب، 2014(.

باإلضافة إىل ذلك قام مكتب اليونيسف يف مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان باختاذ خطوات 

مهمة حنو تعزيز االلتزام بتوسيع نطاق إجراءات التغذية من أجل حتسني صحة ورفاه املصريني على 

مدى السنوات املاضية من خالل تطوير سياسة واسراتيجية الغذاء والتغذية ملدة 10 سنوات )2007 

- 2017(، وكذلــك قامــت وزارة الصحــة يف عــام 2017 بتحديث سياســة واســراتيجية التغذية الوطنية 

يف مصر )2017-2025( وخطتها التشــغيلية متعددة أصحاب املصلحة، ويف إطار هذه االســراتيجية مت 

وضع خريطة طريق وإطار مفاهيمي لـ »منوذج الـ 1000 يوم األوىل« مما أدى إىل تنفيذ بروتوكول منع 

التقزم للعمل على مستوى الرعاية الصحية األولية )تقرير حتليل املشهد املصري، 2012(.

نتائج السياسات واالسراتيجيات السابقة
وفقــا لتقريــر حتليل املشــهد الغذائــي املصري الذي أصدرته منظمة اليونيســيف يف عــام 2012، كانت 

املشــكلة يف السياســة واالسراتيجية الوطنية لألغذية والتغذية )2007-2017( هي أن عدًدا قلياًل جًدا 

مــن أصحــاب املصلحــة أفــادوا بأنهــم شــاهدوا الوثيقة، علــى الرغم من وضعهــا منذ 5 ســنوات، كما أن 

االســراتيجية الوطنيــة مل ُتكتــب باللغــة العربيــة، ومــا ســبق يعــي أن االســراتيجية مل ُتنشــر على 

نطــاق واســع، وبالتالــي رمبــا مل يتــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع كوثيقــة توحــد إجــراءات العمل 

اخلاصــة بالتغذيــة يف مصر.
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مت إعداد ورقة سياسات برنامج العمل )2017-2025( يف العام املاضي لتحقيق هدف رئيسي هو  حتديد 

»خريطة طريق« عملية وممكنة يكون من شأنها تغيري السياسات والربامج الي تنفذها احلكومة يف 

جمــال التغذية وحشــد الدعم لتوســيع نطــاق إجراءات العمل املتناغمة يف جمــال التغذية يف قطاعات 

متعددة وأصحاب املصلحة املتعددين، ومن العوامل الرئيســية لنجاح هذه العملية هو إعداد صياغة 

سياســة واســراتيجية وطنيــة حمدثــة يف جمال التغذية لتتماشــى مــع االلتزامات الوطنيــة والعاملية 

اهلامة  مثل رؤية مصر 2030 و«برنامج عمل« أهداف التنمية املســتدامة«.

أوجه جناح/ فشل السياسة احلالية
يعــد األمــر اجليــد يف السياســة احلالية هو أنها حتدد أهداف التغذية الي تتماشــى مع أهداف التغذية 

العامليــة وتبــي علــى برجمة التغذية القائمة على املدى القصري مــن أجل حتقيق تأثري قابل للقياس 

على التغذية، مبا يشمل اإلجراءات الي تركز على نهج األلف يوم، إذ يكون للتغذية الصحيحة خالل 

فــرة األلــف يوم تلك تأثرًيا عميًقا على قدرة الطفل على النمو.

ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك بعــض العيــوب بهــذه السياســة؛ وهي عــدم وجود »نســخة قابلــة للتنفيذ« 

مرمجة من االســراتيجية باللغة العربية، باإلضافة إىل أن االســراتيجية مل يتم نشــرها على نطاق 

واســع، وبالتالي ال يعرفها املنفذون الرئيســيون وصانعو القرار أو اجلمهور بشــكل عام، وال تقدم هذه 

الوثيقة ســوى سلســلة من التوصيات االســراتيجية لتوجيه اجلهود املشــركة من قبل وزارة الصحة 

والسكان واملؤسسات احلكومية األخرى وكذلك اليونيسف والشركاء اآلخرين، وال توجد خطة عمل 

تشغيلية ذات جدول زمي يرجم أولويات السياسات والتوصيات إىل تدخالت وطنية قابلة للتنفيذ 

يف جمــال التغذيــة، وتوجــد حاجة إىل تقديم املزيد من األدلة علــى فعالية تكلفة التدخالت املختلفة 

فيما خيص العالقة مع بعض مشــاكل التغذية وكذلك صحة ومنو الشــعب املصري، باإلضافة إىل ذلك 

مل تذكر االســراتيجية مصادر متويل موثوقة.

ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة على املدى الطويل دون مكافحة نقص التغذية بفعالية والقضاء 

على التقزم يف مرحلة الطفولة بوصفهما عنصرين أساسيني يف خطة التنمية االجتماعية، وعندما 

يعاني الطفل من ســوء التغذية فإن العواقب الســلبية تتبع هذا الطفل طوال حياته، وهلذه العواقب 

الســلبية أيضا آثار خطرية على االقتصادات الي يعيش ويتعلم ويعمل بها كما هو موضح يف القســم 

أدناه.

6.  خيارات السياسيات/ البدائل:
بعد حتليل املشكلة والسياسات احلالية والفرص املتاحة ملصر مت اقراح خيارات السياسات التالية:

1. تطوير سياسة جديدة للتعامل مع فقر الدم ومشاكل التقزم
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يتبني وجود حاجة لوضع سياسة تغذوية جديدة ملعاجلة فقر الدم والتقزم، وذلك على الرغم من 

أن سياســة التغذية احلالية تعد سياســة شــاملة من حيث جماالتها، إال أنه ال يوجد إجراء حمدد بشأن 

إسناد املسؤوليات ملعاجلة مشكلة التقزم وفقر الدم.

وجيــب أن حتتــوي هــذه اإلســراتيجية علــى خطــة تشــغيلية ذات جدول زمــي حمدد، كمــا ينبغي أن 

تشــمل أيضــا األهــداف الــي تتوافــق مع مؤشــرات القطــاع الصحي يف إســراتيجية التنمية املســتدامة 

ملصــر رؤية 2030.

جيــب وضــح االســراتيجية مــن خــالل إشــراك مجيــع أصحــاب املصلحــة ونشــرها لدى مجيــع اجلهات 

الفاعلــة يف جمــال التغذيــة، وجيــب ختصيــص موازنة حمــددة أو تعبئة املــوارد لتنفيذ االســراتيجية 

وحتقيــق األهــداف وهــو ما ســينعكس إجيابيًا علــى األجيال احلاليــة واجلديدة.

القيود:
ال حتظــى هــذه القضيــة برؤيــة ملعاجلتهــا أو التقدير الذي تســتحقه على املســتوى الوطــي، ميكن أن 

يكون جزء من هذا التقدير من خالل تناول التغذية كمســألة أمن قومي، حبيث يتم رفعها إىل أعلى 

مســتويات السياســات وصنع القرار )كما يف حالة برنامج القضاء على فريوس ســي(.

2. توفــري التثقيــف املناســب والوعي لألمهات مــن أجل اتباع املمارســات الصحيحة لتغذية 
الرضع وصغار األطفال:

2. 1 تثقيف األمهات
يعتمد حتســني ممارســات تغذية الرضع وصغار األطفال كخيار للسياســة على تعزيز التغيري اإلجيابي 

للســلوك حتى تتمكن األســر من اتباع املمارســات املالءمة للرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، إذ 

تظهــر احلاجــة الشــديدة للتثقيــف الشــامل حول الرضاعــة الطبيعية أثنــاء احلمل لتعزيز ممارســاتها 

بــني األمهــات، »ميكــن جلميــع األمهــات تقريبا إرضــاع أطفاهلن طبيعيًا بشــكل مالءم، بشــرط أن تتوفر 

لديهم معلومات دقيقة« )الشــافعي ولبيب، 2014(، وقد أثبتت الدراســات أيضا أن النســاء على اســتعداد 

لتغيري ممارسات الرضاعة الطبيعية لألفضل مبجرد أن تكتسنب املعرفة حول هذه القضية، وقد »كان 

التثقيف الصحي أثناء احلمل عاماًل مهمًا قد يفسر مالحظة معدالت أعلى بشكل ملحوظ من الرضاعة 

الطبيعيــة اخلالصــة بني النســاء اللواتــي حصلن على التثقيــف الصحي خالل زياراتهــن للحصول على 

الرعاية الصحية قبل الوالدة مقارنة بالالتي مل حيصلن عليها » )الشــافعي ولبيب، 2014(.

وعالوة على ذلك، توصلت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2014( أيضا إىل أن النســاء توقفن عن 

إطعام أطفاهلن الوجبات السريعة مبجرد إدراكهن لآلثار السلبية على صحة أطفاهلم، ووفقا للدراسة 

الــي أجرتهــا الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )2014( بشــأن إدخــال الوجبــات الســريعة لتغذيــة 

األطفال »أشــارت األمهات وأفراد األســرة اآلخرون إىل إنه مل يســبق هلن تلقي أي معلومات عن تغذية 

األطفال أو أن األطعمة السريعة مضرة ألطفاهلم وكانوا سعداء مبعرفة أنه بإمكانهن شراء أغذية أقل 
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تكلفة وأن األطفال الصغار جيب أال يتناولوا الشــاي«.

ميكــن تقديــم املعلومــات واملهــارات حول املمارســات املناســبة لتغذية الرضــع وصغار األطفال للنســاء 

احلوامــل واألمهــات من خالل قناتني رئيســيتني:

أ - ختصيــص مرافــق لتقديــم املشــورة اخلاصــة بتغذيــة الرضع وصغــار األطفــال للحوامل 
واألمهــات مــن جانــب العاملني يف جمــال الصحة

تبلــغ نســبة النســاء احلوامــل اللواتي يتلقــني رعاية ما قبل الــوالدة يف مصر حوالــي 90% وفقًا للبنك 

الدولــي، وميكــن اســتخدام هذه النســبة املرتفعــة بفعالية لرفع الوعي هلؤالء النســاء حول املمارســات 

الغذائية للنساء أثناء احلمل والرضاعة وممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية لألطفال 

دون سن العامني، وباإلضافة إىل ذلك يتم إعطاء التطعيمات اإلجبارية الوطنية على فرات زمنية 0 

و2 و4 و6 و9 و18 و24 شهر، وخالل تلقي التطعيمات من املفرض أن يتم مراقبة منو األطفال لتقييم 

تطورهــم، وهــو مــا يوفر فرصة أخــرى ميكن للعاملني يف جمال الصحة مــن خالهلا االتصال باألمهات 

مباشــرة وتقديم النصح هلم حول أهمية الرضاعة الطبيعية وتعليمهم أفضل ممارســات التغذية.

ب - تقديم املشورة للنساء احلوامل واألمهات من ِقبل املتطوعني باجملتمع
إن املشــورة والتوعيــة باملمارســات املالءمــة لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال ال جيــب أن تقتصر على 

مقدمي الرعاية الصحية فقط، وميكن للتدخالت اجملتمعية أن تلعب دورًا فعااًل يف التوعية وتعزيز 

املمارســات املناســبة للرضاعة الطبيعية، وعلى الرغم من أن تقديم جلســات املشــورة والتوعية من 

خالل اجلمعيات األهلية قد ال يتم اعتباره أمرا فعااًل كاملشورة الفردية الي يقدمها مقدمو الرعاية 

الصحيــة، إال أنهــا تنطــوي علــى العديــد مــن املزايا األخــرى الالزمة للوصــول إىل املمارســات املثلى من 

تغذية الرضع وصغار األطفال، حيث تؤدي عملية التوعية واإلرشــاد على مســتوى اجملتمع إىل خلق 

جمموعــة دعــم لألمهــات ممــا يؤثر على ســلوكهن، ويعد وجود أفــراد العائلة وغريهم مــن األقران يف 

جلســات التوعية واإلرشــاد على مستوى اجملتمع احمللي مبثابة الدعم والدافع لألمهات، كما أنه خيلق 

منرًبا ميكن من خالله تشــجيع األمهات على مناقشــة مشــاكلهن يف الوصول إىل أفضل املمارســات.

ميكــن للحكومــة أن تســتثمر وتدعــم املنظمــات غــري احلكوميــة ومجعيــات التنميــة اجملتمعيــة الــي 

تعمــل علــى قضايــا الصحــة باإلضافة إىل تشــكيل شــراكات معها لتقديم جلســات التوعيــة اجملتمعية 

واإلرشــاد بشــأن ممارســات تغذيــة الرضــع وصغار األطفــال، وميكن لــوزارة الصحــة أن تربط بني كل 

مــن املنظمــات غري احلكومية ومجعيــات التنمية اجملتمعية ووحدات الرعاية الصحية وميكنها أيضا 

تدريب امليســرين على تقديم املشــورة حول الرضاعة الطبيعية وممارساتها وإعداد وصفات الطعام 

ــنة، وميكن هلذا االســتثمار أن يوفر التوعية املســتمرة واإلرشــاد ودعم تعزيز ممارســات  احمللي احملسَّ

تغذيــة الرضــع وصغار األطفال على مســتوى اجملتمع.

يوجــد حاجــة إىل التعــاون الشــامل بــني احلكومــة واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
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لوضــع خطــة إلشــراك املنظمات غــري احلكوميــة ومجعيات التنمية اجملتمعية يف تشــجيع املمارســات 

املالءمــة لتغذيــة الرضــع وصغار األطفال واالســتغالل األمثل للموارد البشــرية املوجــودة يف اجملتمع، 

وُيقصد باملنظمات غري احلكومية مجيع املنظمات غري احلكومية املختلفة يف مصر املعنية بالصحة 

والتغذيــة، وخاصــة املنظمــات الناشــطة يف تقديــم اخلدمــات، ويتــم التمييــز هنا بــني املنظمات غري 

احلكوميــة ومجعيــات التنميــة اجملتمعيــة ألن األخــرية لديهــا بعــض اخلصائــص املميزة الــي ختتلف 

عــن املنظمــات غــري احلكوميــة، إذ يكون لدى مجعيــات التنمية اجملتمعية بعــض اخلصائص املختلفة 

الــي تؤهلهــا لتكــون أكثــر اخنراًطــا يف نهج جمتمعي املنحى، لــذا ميكنها أن تكون مبثابــة قنوات فعالة 

للغايــة للوصــول إىل اجملتمعــات؛ أواًل: مت تأسيســها مبوجــب قــرار حكومي صدر يف الســتينيات لتتوىل 

خدمــة ســكان املناطــق احمللية، حبيــث يقتصر عملها علــى املناطق الي تغطيها إداريــا فقط، كما أنها 

ليست تطوعية بشكل تام أو مستقلة وتضم بعض املسؤولني احلكوميني ولديها روابط مع احلكومة 

واإلدارة احمللية الي متكنها من التواصل بســهولة مع املســؤولني احملليني، وتنتشــر هذه اجلمعيات يف 

مجيــع أحنــاء مصــر وتتواجد يف كل قرية، وهــو ما مينحها ميزة التفاعل مع جمتمعاتها واالســتجابة 

بســرعة الحتياجات املنطقة.

إن مجــع املنظمــات غــري احلكوميــة ومجعيــات التنميــة اجملتمعيــة مــن خــالل شــبكات وشــراكات مع 

وحدات ومرافق الرعاية الصحية سيكون أكثر إنتاجية وسيمكنها العمل بشكل مجاعي على تعزيز 

املمارســات املالءمــة لتغذيــة الرضع وصغار األطفال، وميكن للتوعية وتشــجيع تلــك داخل املنظمات 

غــري احلكوميــة ومجعيــات التنمية اجملتمعية أن تتخذ مناذج خمتلفة مثل: جلســات املشــورة للنســاء 

احلوامــل واألمهــات واألســرة حــول الرضاعــة الطبيعيــة وممارســات التغذيــة التكميليــة، كمــا ميكــن 

دجمها ضمن األنشطة األخرى للمنظمات غري احلكومية ومجعيات التنمية اجملتمعية مثل األنشطة 

التعليميــة والثقافيــة، وميكــن للمنظمــات غــري احلكوميــة ومجعيــات التنميــة اجملتمعيــة اســتخدام 

حوافز بسيطة لتشجيع اجملتمع على حضور فعاليات التوعية والرويج اخلاصة باملمارسات املالءمة 

لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال مثــل إقامــة مســابقات بــني اجملموعــات املختلفــة وتقديــم اجلوائز 

والتكريــم للفريق الفائز.

2.2 الوعي: احلاجة إىل توفري املعلومات والرسائل التذكريية بشكل مستمر
إن رفــع الوعــي وتوفــري املعرفــة الكافيــة حــول أهمية الرضاعــة الطبيعيــة وممارســاتها الصحيحة ال 

يضمن اتباع هذه املمارســات، وكان الذين نفذوا تدخالت التواصل للرويج ملمارســات تغذية الرضع 

وصغار األطفال - مثل اســتخدام مواد التواصل وبرامج التوعية - قد حققوا بعض التحســن، إال إنها 

مل تسفر عن التغيري املنشود يف ممارسات النساء على نطاق واسع، وهو ما يدل على وجود حاجة إىل 

تغيري ســلوكي أكثر اســتدامة يتجاوز التوعية، ومن األدوات اجلديدة املســتخدمة يف صنع السياســات 

أداة » الرغيب«، وعلى عكس أدوات السياســات التقليدية األخرى، مت اقراح الرغيب كوســيلة فعالة 

وأقل تكلفة للتأثري على السلوك والنتائج )مجعية العلوم النفسية، 2017(، ونظرا لنقص املوارد املالية 
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املتاحة ملعاجلة التقزم يف مصر، ميكن أن يكون ترغيب العائالت للتأثري على سلوكهم وممارساتهم يف 

الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية أكثر كفاءة من جمرد توفري املعلومات والتوعية الضرورية.

ميكــن أن يتحقــق ترغيــب األســر ببســاطة مــن خــالل التغذيــة املســتمرة باملعلومــات حــول أهميــة 

املمارســات املالءمــة لتغذيــة الرضــع صغــار األطفال باســتخدام أدوات تواصل فعالــة، وميكن أن تتخذ 

تغذية املعلومات نهجني خمتلفني، النهج األول هو تشــجيع املمارســات املالءمة لتغذية الرضع صغار 

األطفال من خالل املطبوعات الدعائية والالفتات واألفالم الوثائقية القصرية عن أهمية املمارسات 

املالءمة لتغذية الرضع صغار األطفال يف معاجلة التقزم وفقر الدم، وجيب أن تتواجد تلك املطبوعات 

والالفتــات يف كل وحــدة للرعايــة الصحيــة، وميكــن أيًضا عــرض األفالم الوثائقيــة القصرية يف غرفة 

االنتظــار يف وحــدات الرعاية الصحية. 

وبالنســبة للنهــج الثانــي، ميكن أن يكون للرســائل اهلاتفية املتكررة إىل الوالديــن واجلدات أثر إجيابي 

يف تذكريهم باتباع املمارسات املناسبة، وعندما تقوم العائالت بتسجيل ميالد الطفل جيب أن ُيطلب 

منهــم تقديــم رقــم هاتــف الوالدين واجلــدة، وميكن لوزارة الصحة إنشــاء جلان تواصل بالشــراكة مع 

شــركات االتصــاالت مثــل اتصــاالت وموبينيل وفودافــون، حيث يوجد يف كل من شــركات االتصاالت 

الثالثــة الرئيســية يف مصــر قســم للمســؤولية االجتماعية للشــركات، وميكــن أن تقــوم وزارة الصحة 

واملنظمات الدولية بإقامة شراكات مع أقسام املسؤولية االجتماعية للشركات وعقد االتفاقات بشأن 

نشــر الرســائل اهلاتفية للعائالت املســجلة خالل الســنتني األوىل من حياة الطفل، ومن املهم للغاية أن 

تكون الرسائل املنشورة قصرية وخمتصرة وأن تستفيد بأكرب قدر من أفكار علم االقتصاد السلوكي، 

فعلى سبيل املثال ثبت أن الناس لديهم »نفور من اخلسارة«، لذا »ال ميانع األفراد عدم احليازة، ولكنهم 

ميانعون اخلســارة«، وميكن هلذه الفكرة أن تكون مفيدة للغاية يف تصميم الرســائل الي تشــجع على 

اتباع املمارســات املالءمة لتغذية الرضع وصغار األطفال عن طريق االبتعاد عن الرســائل الي تشــري 

إىل فوائد تلك املمارســات واســتبداهلا بالنتائج الســلبية الي تنتج عن عدم اتباعها.

3. توفري بيئة داعمة ومتكينية:
إن أي حماولة لتثقيف األمهات حول املمارســات املناســبة لتغذية الرضع وصغار األطفال والعمل على 

تغيــري ســلوكهن ال ميكــن أن تتحول إىل نتائج فعالة دون وضــع البيئة احمليطة واألعراف االجتماعية 

يف االعتبار، لذا جيب أن يتناول أي تدخل يتعلق بتغذية الرضع وصغار األطفال املعايري االجتماعية 

وجيب أال يقتصر على استهداف األمهات فقط بل ميتد ليشمل أفراد األسرة واجملتمع ككل.

فقــد ثبــت أن ســلوك البشــر يســتند إىل الطريقــة الــي يرون بهــا أفعال اآلخريــن ويقومــون مبقارنة 

أنفسهم باآلخرين لتقييم أنفسهم بشكل نسيب، وهو ما يشجعهم على تغيري سلوكهم عندما جيدون 

أن أفعاهلم ال تتعدى املتوســط، وقد مكنت هذه النتيجة االقتصاديني الســلوكيني من اســتخدام قوة 

املعايري االجتماعية يف تغيري الســلوك، وميكن اســتخدام ذلك بســهولة لتغيري الســلوك حنو ممارســات 

مالءمة لتغذية الرضع وصغار األطفال، وقد توصلت إحدى الدراســات إىل أن تقديم اآلراء إىل األســر 
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حــول اســتهالكها مــن الطاقــة مقارنــة جبريانهــا كان أكثر فعالية يف تقليل اســتهالك الطاقــة بداًل من 

اســتخدام حجة توفري التكلفة، وميكن تطبيق املبادئ نفســها على حتســني ممارســات تغذية الرضع 

وصغار األطفال من خالل تقديم اآلراء لألمهات والعائلة عن األداء اجليد للنساء األخريات. ويتطلب 

خلــق بيئــة متكينيــة وداعمة لتمكــني األمهات من اتباع املمارســات املناســبة لتغذيــة الرضع وصغار 

األطفال إشراك خمتلف أصحاب املصلحة من خالل استخدام التسويق االجتماعي، كما جيب خماطبة 

أفــراد األســرة وقــادة اجملتمــع واملؤسســات الدينيــة ومقدمــي اخلدمــات الصحيــة، وميكــن الوصول إىل 

اجلماهــري املســتهدفة إمــا مــن خــالل قنــوات وســائل اإلعــالم مثــل التلفزيــون والراديــو أو مــن خالل 

مكونــات منفصلــة يف اســراتيجية املنظمــات غــري احلكوميــة ومجعيــات التنميــة اجملتمعيــة لتعزيز 

ممارســات تغذية الرضــع وصغار األطفال.

4. حتسني خدمات الرعاية الصحية:
يشــمل حتســني خدمــات الرعايــة الصحية العديد من اجلوانــب، ولكن وفقا للنتائج املتعلقة بأســباب 

التقــزم وفقــر الــدم ســوف تركــز هذه الورقة فقــط على التحســينات الالزمة لضمان توافــر املغذيات 

الدقيقــة املطلوبــة لألمهات واألطفــال وبناء قدرات مقدمــي الرعاية الصحية.

4.1. حتسني إدارة سلسلة اإلمداد داخل وزارة الصحة
جيب وضع برنامج شامل لتحسني إدارة سلسلة اإلمداد على أن يتضمن:

•  تدريــب الصيادلــة علــى سلســلة اإلمــداد )بدءا مــن اختيار املنتــج وتوقع احلاجــة حتى صرف 
األدوية(.

• تصميم نظام آلي إلدارة معلومات سلســلة اإلمداد ليســمح بوضوح الرؤية ومشــاركة املعلومات 
على مســتوى املخازن أو احملافظة أو املستوى املركزي.

املزايا:
جتنب العجز ونفاذ املخزون أو تكدسه وضمان توافر الكميات املثلى وفقا لالحتياجات.

القيود:
عدم كفاية األموال

ميكــن التقليــل مــن قيــود املوازنــة عن طريق حتســني التنســيق بــني الربامــج املختلفة الــي ُتنفذ يف 

وزارة الصحة والســكان، وتعمل وزارة الصحة والســكان مع منظمة اليونيســف بشكل مشرك لتنفيذ 

برنامــج الرعايــة املتكاملــة مــا قبل الوالدة وتغذية وصحــة الطفل من أجل احلد من الوفيات وســوء 

التغذية بني األطفال، ويتم تنفيذ هذا الربنامج حاليا يف الغربية والقليوبية، ويف الوقت نفسه تنفذ 

وزارة الصحة والسكان برنامج إصالح سلسلة إمداد األدوية بدءًا من تنفيذه يف ثالث حمافظات هي: 

الشرقية واألقصر وأسوان، وهذا املشروع مل ُينفذ حتى اآلن، إال أنه مت حتقيق بعض التقدم بالفعل، 

لــذا قــد ختتــار وزارة الصحة والســكان إحدى هذه احملافظات الثالث كمشــروع ريــادي لتنفيذ برامج 

التغذية.
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4. 2 بناء القدرات
حتتــوى املبــاديء التوجيهيــة للممارســة املصرية ألطباء األســرة الصــادرة عن وزارة الصحة والســكان 

)2016( علــى فصــل واحــد فقط عن صحــة الطفل ومع تركيز أقــل على صحة األم.

وتتمثــل اخلطــوة األوىل يف توفــري مبادئ توجيهية أكثر مشوال وحتديــدا وهو ما يلزم لتغطية مجيع 

اجلوانــب املتعلقــة بصحــة األم والطفــل يف األلــف يــوم األوىل، علــى أن تتوافق تلك املبــاديء مع املبادئ 

التوجيهية العاملية، وميكن أن تشــمل هذه املبادئ التوجيهية أقســاًما خاصة ملمارسات تغذية الرضع 

وصغار األطفال، وجيب اســتخدامها كمصدر رئيســي للمعلومات ملقدمي الرعاية الصحية لتمكينهم 

مــن تقديم املشــورة املناســبة لألمهات فيما يتعلــق بصحتهن أثناء احلمل وممارســات وأنواع التغذية 

ألطفاهلن.

وتكــون اخلطــوة الثانيــة صياغــة أدلــة التشــغيل لتحديــد املعايــري الــي جيــب اتباعهــا لتحديــد دور 

العاملني يف جمال الصحة بوضوح ممن يعملون بشكل مباشر مع احلوامل واألمهات بعد الوالدة حتى 

يبلــغ عمــر أطفاهلن عامني.

وسيؤدي وجود مثل هذه املباديء التوجيهية احملددة إىل جانب إجراءات التشغيل القياسية اخلاصة 

بهــا إىل شــعور مقدمــي الرعايــة الصحية بأهمية القضيــة وتزويدهم بالتوجيهات املناســبة لتحقيق 

نســب أقل من إصابة األطفال بالتقزم وفقر الدم.

واخلطــوة الثالثــة هــي تزويد مقدمي الرعايــة الصحية والصيادلة بالتدريــب املطلوب لتطبيق هذه 

األدلــة لتأهيلهــم لتقديم خدمات ذات جودة، ويكــون التدريب لألطباء بهدف ضمان الفهم الصحيح 

وتنفيــذ هــذه املبادئ التوجيهية، ويهدف تدريب الصيادلة لضمان توافر املغذيات الدقيقة املذكورة 

يف املبــادئ التوجيهيــة وحتســني عملية صرفها، وكالهما أمران بالغــا األهمية، وعالوة على ذلك ُيعد 

التدريــب على رصد النمــو للعاملني يف اخلطوط األمامية أمر ضروري.

لكــي يتحقــق التحســن يف ممارســات تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال مت تنفيــذ السياســات الوطنيــة 

يف فيتنــام وبنغــالدش وإثيوبيــا اســتناًدا إىل بنــاء القدرات لتقديــم خدمات استشــارية عالية اجلودة 

علــى نطــاق واســع فيمــا يتعلق مبمارســات تغذية الرضع وصغار األطفال )ســاجنايف وآخــرون، 2013(، 

وقــد أقامــت البلــدان الثالثة دورة اإلرشــاد الي تســتغرق مخســة أيام الي ُتســتخدم كمرجع أساســي 

للتدريب على الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، وميكن تقديم مثل هذه الدورات التدريبية 

للعاملــني يف اخلطــوط األماميــة ومقدمــي الرعايــة الصحيــة لتمكينهــم مــن تثقيــف األمهــات حــول 

مشــاكل الرضاعــة الطبيعيــة وكيفية التعامل معها باإلضافة إىل املعلومــات عن تغيري وضع األم أثناء 

الرضاعة وتعلق الطفل بها كنتيجة للرضاعة، حبيث يتم تشجيع األمهات بشكل أكرب على الرضاعة 

الطبيعية بداًل من جمرد إيقافها، وباإلضافة إىل ذلك سيتم تأهيل العاملني يف اجملال الصحي لتقديم 
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املشــورة حول األطعمة التكميلية املناســبة للعمر.

وتتمثل اخلطوة الرابعة يف إنشاء نظام حوافز مثل املنح الدراسية والزماالت لألطباء الذين يقدمون 

أفضــل أداء وفقــا لتقييم خط األســاس لتقييم مدى زيادة وعي األمهــات بصحتهن وأهمية الرضاعة 

الطبيعية وكيفية التعامل مع املشاكل قد تواجههن، فضال عن معرفتهن بالغذاء التكميلي. 

املزايا:
ميثل مقدمو الرعاية الصحية املشكلة الرئيسية؛ إذا توفرت لديهم املعرفة الكافية بأفضل ممارسات 

التغذيــة باإلضافــة إىل الرغبــة/ تكليفهم بإيصال هذه املعرفة إىل النســاء احلوامل واألمهات فســيكون 

من املرجح أن يكون هلم تأثري عميق على تعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية.

القيود:
عــدم كفايــة األمــوال املخصصــة للتدريــب واحلوافــز: ميكن لــوزارة الصحة والســكان أن تقيم شــراكة 

مع القطاع اخلاص - على ســبيل املثال ميكن لشــركات األدوية تقديم التدريب كجزء من مســؤوليتها 

االجتماعيــة - أو املنظمــات الدوليــة مثل اليونيســف والبنك الدولي.

7. اخلالصة والتوصيات
لالنتشــار الكبــري للتقــزم بــني األطفــال املصريني عواقب مدمرة على مســتوى الفــرد واجملتمع، وقد 

بينت ورقة السياســة هذه أن ارتفاع مســتوى التقزم بني األطفال املصريني يرجع بدرجة كبرية إىل 

اخنفاض درجة األولوية الي حيظى بها التقزم وعدم وجود سياســة حمددة بشــكل حمدد ملكافحته، 

ويتبــني وجــود حاجــة لسياســة جديــدة جيــب أن تصمــم خصيصــا ملعاجلــة التقــزم وفقــر الــدم بني 

املصريني. األطفال 

وينبغي أن تستند هذه السياسة اجلديدة إىل إعادة صياغة السياسة التغذوية لكي تقوم على تعزيز 

ممارســات تغذية الرضع وصغار األطفال، وبينما حتمل تلك املمارســات أمل هائل يف معاجلة التقدم 

ولكــن قــد تنطــوي علــى إحبــاط كبــري، فعلــى الرغــم مــن أن املمارســات الغذائية للنســاء أثنــاء احلمل 

والرضاعــة وممارســات الرضاعــة الطبيعيــة والتغذيــة التكميليــة يتــم اعتبارهــا االســتثمار األكثــر 

فعالية من حيث التكلفة ملكافحة التقّزم وسوء التغذية، إال أنها ال حتظى باالهتمام الكايف، إذ يتغذى 

23% فقــط مــن األطفــال املصريــني وفًقا للحد األدنى مــن معايري تغذية الرضع وصغــار األطفال فيما 

يتعلق بتنوع النظام الغذائي وعدد الوجبات )املســح الســكاني الصحي ملصر 2014(، ويعتمد حتســني 

ممارســات تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال على تشــجيع التغيريات الســلوكية اإلجيابيــة حبيث ميكن 

لألسر اتباع املمارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، وهو ما يتطلب أن يكون 

لــدى مقدمي الرعايــة: املعرفة واملهارات والتحفيــز والبيئة الداعمة.

نقــرح خيــار السياســة االــذي يدمــج خيــارات السياســات اخلمســة املوضحة أعــاله لتعزيز ممارســات 

تغذية الرضع وصغار األطفال، إذ إن النهوج اخلمسة تكمل بعضها اآلخر وحتتاج إىل التنفيذ بالتوازي 
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ألن تنفيــذ أي منهــا وحــده لــن يــؤدي إىل ســلوك مســتدام، فعلــى ســبيل املثــال ال ميكــن إعطــاء أولوية 

مرتفعــة لتعزيــز ممارســات تغذيــة الرضع وصغار األطفال ما مل تكن هناك سياســة حمددة مصممة 

للتعامــل مــع التقــزم وفقر الدم، وهو ما يســمح مبزيد من الركيز علــى أهمية تغذية الرضع وصغار 

األطفــال، وباإلضافــة إىل ذلــك جنــد أن حتســني ممارســات تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال مــن خالل 

التوعية والتثقيف ال ميكن ترمجته إىل نتيجة ناجحة دون حتسني خدمات الرعاية الصحية وخلق 

بيئــة متكينية وداعمة.

لــكل األطفــال الرضــع واألطفال الصغار احلق يف االســتفادة من املمارســات املثلــى للرضاعة الطبيعية 

والتغذيــة التكميليــة والرعاية حلمايتهم مــن التقزم وفقر الدم وعواقبها املدمرة، كما جيب أيًضا أن 

يكــون لــدى مجيــع مقدمي الرعاية املعرفــة واملهارات وكذلك املــوارد الالزمة لتعزيــز تغذية الرضع 

األطفال. وصغار 

التوصيات التالية من شــأنها ضمان الدمج الناجح للممارســات املثلى لتغذية الرضع وصغار األطفال 

ودعم وزارة الصحة املصرية لوضع اسراتيجيتها لتشجيع املمارسات املوصى بها يف هذا الشأن:

• يلــزم إعــادة حتديــد أصحاب املصلحة ذوي املهام واملســؤوليات احملددة بوضوح لضمان التنســيق 
الفعال بني خمتلف أصحاب املصلحة، ونظًرا ألن تشــجيع املمارســات املثلى لتغذية الرضع وصغار 

األطفــال ال تســتهدف األم فقــط بــل اجملتمع ككل خللــق بيئة داعمة، تظهر احلاجــة إىل اتباع نهج 

تشــاركي، وهــو مــا يتطلــب إعــادة حتديــد أصحــاب املصلحــة، وجيــب أال تقتصــر مســؤولية تعزيز 

تغذيــة الرضــع وصغــار األطفال علــى وزارة الصحة واجمللس القومــي للطفولة واألمومة.

• جيــب تشــجيع ممارســات املثلــى لتغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال مــن جانــب جمموعــة واســعة 
مــن أصحــاب املصلحة خــارج القطاع الصحي، وميكن لوزارة الصحة العمل يف شــراكة مع الوزارات 

األخــرى، وخاصــة وزارات: الزراعــة والتعليــم والتضامــن االجتماعــي والشــباب لضمــان تعميــم 

تعزيــز تغذيــة الرضع وصغــار األطفال.

• ميكــن للمنظمــات الدوليــة مثــل اليونيســف وبرنامج األغذيــة العاملي وصنــدوق األمم املتحدة 
للسكان تقديم الدعم الفي واملساعدة يف تصميم وتنفيذ املزيد من البحوث واملشاريع التجريبية 

لتحسني تصميم الربامج الروجيية.

• جيــب أن يتــم اعتبــار املنظمات غــري احلكومية ومجعيــات التنمية اجملتمعيــة أصحاب املصلحة 
الرئيســيني لتعظيــم دورهــا الكبري الــذي ميكنها القيام به يف االقراب مــن اجملتمع وتعبئة املزيد 

من املوارد.

• مــن الضــروري أن ينضــم القطــاع اخلــاص كأحــد أصحــاب املصلحــة الرئيســني، إذ يعــد تعزيــز 
تغذيــة الرضــع وصغــار األطفــال بأطفــال أصحاء ســيكونوا مبثابة العمــود الفقري لقــوة العمل يف 

املســتقبل، لذا ميكن للقطاع اخلاص - وال ســيما أقســام املســؤولية االجتماعية للشــركات اخلاصة 

- أن يقــدم الدعــم إمــا عــن طريــق متويــل املبــادرات أو املشــاركة بشــكل مباشــر يف تنفيــذ الربامج 
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الروجيية، وعلى ســبيل املثال ينبغي التعاون مع شــركات االتصاالت واالتفاق معها لدعم إرســال 

رســائل تذكــري عــرب اهلاتــف إىل الوالدين حــول التغذية املناســبة للرضع وصغــار األطفال.
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