ﻣﻠﺗﻘﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

Üí⁄<ª<›Ç÷]<Üœ Ê<›àœj÷]<Ì¢^√⁄
Å]Ç¬c
<ÅÁ€¶<‡ËÜe^ë
<ÖÁﬁ˘]<4f¬
<Ç∑_<Çﬂ‚
<Í÷Ç¬<›^âÊ
Õ]Üçc
Üë^ﬁ<‡ËÜäﬁ<KÅ

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

٢٠١٨
JÏÜ‚^œ÷^e<ÌÈ”ËÜ⁄˘]<Ì√⁄^¢]<Ê_<ÃÈäÈﬁÁÈ÷]<]ÖaÊ<l^â^Èâ<ã”√i<˜Ê<‡ËÖÜ-]<Ê_<∞À÷ˆπ]<]Öa<Í‚<ÌŒÖÁ÷]<ÂÑ‚<ª<ÏÅÖ]Á÷]<]Ö˚]
HÜí⁄<ª<Ÿ^Àõ˘]<Ó◊¬<Ümˆi<:÷]<^Ë^ñœ÷]<ŸÁu<Ö]Á£]<‡⁄<ÇËà⁄<ƒÈréj÷<^‚Üéﬁ<#<ÇŒÊ
JÌÈ◊€√÷]<Ìâ^Èä÷]<ŸÁ◊u<Ì∆^Èë<l]Ö^„⁄<h^fé÷]<∞´Ü§]<h^ä“˝<Ì÷Ê^¶<ª

معاجلة التقزم وفقر الدم يف مصر
إعداد*
صابرين حممود
عبري األنور
هند أمحد
وسام عدلي
إشراف
د /نسرين ناصر
أستاذ مساعد
قسم السياسات العامة واإلدارة العامة
كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة
الجامعة األمريكية بالقاهرة

* مت ترتيب األمساء هجائيا.

2018

مت نشر هذه الورقة بواسطة ملتقى السياسات العامة
كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة
اجلامعة األمريكية بالقاهرة
مدير مشروع ملتقى السياسات العامة:
د .ليلى الربادعي ،أستاذ اإلدارة العامة
مدير مشارك للمشروع:
د.شاهجهان بوهيان ،أستاذ مساعد يف اإلدارة العامة  -العميد املشارك لإلدارة
والدراسات اجلامعية
مدير املشروع:
حممد قدري ،ماجستري السياسات العامة
منسق املشروع:
وليد الديب

قائمة احملتويات
املوجز التنفيذي 4 ..............................................................
 .1مقدمة 4 ...............................................................................
 .2خلفية املشكلة 5 ......................................................................
 .3املنهجية 9 .............................................................................
 .4عرض املشكلة 9 ......................................................................
ا .اسباب التقزم وفقر الدم يف مصر 9 .............................................
 -1غياب الوعي الصحي بني األمهات وممارسات التغذية غري املالئمة9 ... :
 -2انعدام التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية 11 ....
 - 3التأثري السليب للبيئة احمليطة واألعراف االجتماعية 13 ..................
 -4عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية 13 .....................................
ب -أهمية مشكلة التقزم وفقر الدم 14 .............................................
جـ .الفرص يف سياق االلتزامات القانونية 15 ......................................

 .5إطار السياسات ملعاجلة مشاكل فقر الدم والتقزم 18 .....................
 .6خيارات السياسيات /البدائل19 ........................................... :
 .1تطوير سياسة جديدة للتعامل مع فقر الدم ومشاكل التقزم 19 .................
 .2توفري التثقيف املناسب والوعي لألمهات من أجل اتباع املمارسات الصحيحة لتغذية
الرضع وصغار األطفال20 .............................................................. :
 .3توفري بيئة داعمة ومتكينية23 .................................................... :
 .4حتسني خدمات الرعاية الصحية24 ............................................... :

 .7اخلالصة والتوصيات 26 .....................................................
 .8املراجع 28 ....................................................................

معاجلة التقزم وفقر الدم يف مصر

املوجز التنفيذي

ُتع��د مع��دالت التق��زم وفق��ر الدم بني األطفال يف الفئة العمرية  24-0ش��هر (-0س��نتني) من مش��كالت
الصح��ة العام��ة املس��تمرة ال�تي تواجه اجملتم��ع واحلكومة املصري��ة .فعلى مس��توى اجلمهورية يعاني
واح��د م��ن كل مخس��ة أطف��ال دون س��ن اخلامس��ة ( )%21م��ن التق��زم أو يك��ون طول��ه أق��ل م��ن الطول
املتوق��ع يف ه��ذا العم��ر .وق��د احتل��ت مص��ر املرك��ز احل��ادي عش��ر من ب�ين أربع عش��رة دولة به��ا أعلى
مع��دالت األطف��ال املصاب��ون بالتق��زم على مس��توى العامل.
ت��ؤدي ع��دة عوام��ل متداخل��ة إىل التق��زم وفقر الدم ب�ين األطفال املصري�ين يف الفئ��ة العمرية 23 -0
ش��هر (األل��ف ي��وم األوىل يف عم��ر الطف��ل) ،ويع��د غي��اب الوع��ي الصحي واملعرف��ة باملمارس��ات املالئمة
لتغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال م��ن األس��باب الرئيس��ية ،وهو ما يش��مل املعرف��ة بأهمي��ة الرضاعة
الطبيعية وتوقيت بدءها واالقتصار عليها وممارسات التغذية التكميلية ،وباإلضافة إىل ذلك هناك
العدي��د م��ن املفاهي��م الثقافي��ة الس��لبية اليت تؤدي إىل تفاقم املش��كلة وتنت��ج ً
أثرا س��لب ًيا 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
تغذي��ة الرض��ع وصغار األطفال .وكنتيجة لذل��ك يتغذى  %23فقط من األطفال املصريني وفقا للحد
األدنى من املعايري الس��ليمة لتغذية الرضع وصغار األطفال فيما يتعلق بتنوع النظام الغذائي وعدد
الوجبات.
بن��ا ًء عل��ى حتلي��ل الباحث�ين للمش��كلة والسياس��ات احلالية والف��رص املتاحة يف مصر ،تس��تهدف هذه
الورق��ة وزارة الصح��ة والس��كان يف مص��ر وتوص��ي بإع��ادة صياغ��ة سياس��ة تغذية تس��تهدف معاجلة
التقزم وفقر الدم باإلضافة إىل توفري الوعي واملعرفة حول التغذية السليمة للرضع وصغار األطفال،
وإعط��اء أولوي��ة عالي��ة لتعزي��ز توف�ير املغذي��ات الدقيق��ة املطلوبة يف وح��دات صحة األس��رة ،وكذلك
توف�ير البيئ��ات الداعم��ة واملالءمة اليت متكن مقدمي الرعاية الطبية من اتباع املمارس��ات املناس��بة.

 .1مقدمة
ُيع��د التق��زم وفق��ر ال��دم ل��دى األطف��ال أه��م املعوق��ات ال�تي تواج��ه التنمية البش��رية ،فعل��ى الصعيد
الوط�ني يعان��ي واح��د م��ن كل مخس��ة أطف��ال دون س��ن اخلامس��ة ( )٪ 21م��ن التق��زم أو يعت�بر طول��ه
أق��ل م��ن الطول املالءم بالنس��بة لعمره (املس��ح الس��كاني الصح��ي ملصر ،)2014 ،إذ ميكن لس��وء التغذية
بني األطفال أن يؤدي إىل عواقب تس��تمر مدى احلياة بالنس��بة للفرد وكذلك الدولة .ويعترب الطفل
مصا ًب��ا بالتق��زم عندم��ا ال يزي��د طول��ه /طوهلا مبا يتماش��ى م��ع إمكاناته/إلمكاناته��ا املتوقعة ً
كاملة
(كافل��ي ،2014 ،صً .)6
ووفق��ا ملنظم��ة الصح��ة العاملية «يتم تصنيف األطفال بأنه��م مصابون بالتقزم
إذا كان الط��ول مقاب��ل العم��ر أق��ل م��ن املتوس��ط ال��ذي حددت��ه معايري منظم��ة الصح��ة العاملية لنمو
الطف��ل مبق��دار يف��وق ضع��ف االحن��راف املعي��اري» (منظمة التج��ارة العاملي��ة .)2018 ،وحي��دث التقزم
على مدار الـ  23 - 0شهر /األلف يوم األوىل يف حياة الطفل ،ويعاني معظم األطفال املصابون بالتقزم
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ً
أيض��ا م��ن فق��ر الدم ،والذي ُيع��رف بأنه نقص كتلة خاليا الدم احلم��راء (تركيز هيموجلوبني الدم)
أو ع��دم كفاي��ة قدرته��ا عل��ى توصي��ل األكس��جني لتلبي��ة احتياجات الطف��ل الفس��يولوجية (منظمة
الصحة العاملية .)2011 ،وتؤثر هذه املشكلة سلبا على العديد من الدول ،ومصر واحدة من الدول ذات
املع��دالت املرتفعة من التق��زم وفقر الدم.
بلغ��ت التكلف��ة االقتصادي��ة لس��وء التغذي��ة يف مص��ر  20.3مليار جني��ه مصري يف ع��ام  2009كنتيجة
لنق��ص تغذي��ة األطف��ال ،وذل��ك بس��بب تأثريه��ا الس��ليب الق��وي عل��ى التعل��م والتعلي��م واإلنتاجي��ة
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
يف عام  ،2014مصحوبة مبعدالت متزايدة من فقر الدم ُق ِّد َرت بنسبة  ٪ 27.2يف عام  ،2014وذلك وفقا
للمس��ح الس��كاني الصحي ملصر (املسح الس��كاني الصحي ملصر.)2014 ،
تق��دم الدراس��ة يف األقس��ام التالي��ة خلفي��ة ع��ن التق��زم وفق��ر الدم يف مصر مبا يش��مل انتش��ار التقزم
وفق��ر ال��دم ،يليه��ا منهجي��ة مج��ع ومعاجل��ة البيانات ،ثم قس��م عرض املش��كلة الذي يش��مل األس��باب
والنتائ��ج الرئيس��ية والسياس��ات الس��ابقة واحلالي��ة ،ويف النهاي��ة تق�ترح الورق��ة العدي��د م��ن خيارات
السياس��ات ملعاجلة املش��كلة.

 .2خلفية املشكلة
إن معدالت التقزم وفقر الدم لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  24 -0ش ً
��هرا ( - 0س��نتني) من
أكثر مش��اكل الصحة العامة املس��تمرة اليت تواجه اجملتمع املصري واحلكومة ،حيث يعاني منها ثلث
األطفال دون سن اخلامسة (كافلي ،2014 ،ص .)1فقد 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 ( )2010و كافلي( )2014إىل أن ارتفاع معدالت التقزم وخاصة يف صعيد مصر ما بني عامي
 2006و 2008يرتب��ط بتفش��ي وب��اء أنفلون��زا الطي��ور مما أعاق االس��تهالك املنزلي للبي��ض والدواجن
بني األمهات احلوامل والرضع الصغار .وتظهر بيانات الطول مقابل العمر الواردة يف املس��ح الس��كاني
الصحي ملصر لعام  2008أن حوالي  %28.9من األطفال املصريني دون س��ن اخلامس��ة مصابون بالتقزم
يف ع��ام  2008و %14تقريب��ا مصاب��ون بالتق��زم احلاد (يونيس��يف ،2010 ،ص ،)2وهو ما يعين أن حوالي
ثالث��ة م��ن ب�ين كل عش��رة أطف��ال دون س��ن اخلامس��ة يعان��ون م��ن التق��زم وأن ً
واحدا من كل عش��رة
أطفال يعاني من ّ
التقزم احلاد (يونيس��يف ،2010 ،ص .)2
وق��د ظه��ر اخنف��اض تدرجي��ي يف مع��دالت التق��زم ( )٪ 21من��ذ ع��ام  ،2008وم��ع ذلك ال ت��زال مصر يف
مرك��ز متأخ��ر مقارن��ة باملعاي�ير الدولية ملنظمة الصح��ة العاملية اخلاصة بالتقزم وفقر الدم (املس��ح
الس��كاني الصح��ي ملص��ر :2014 ،منظم��ة الصح��ة العاملي��ة ،)2018 ،حي��ث أش��ار تقري��ر املس��ح الس��كاني
الصح��ي ملص��ر لع��ام  2014إىل أن التق��زم ق��د اخنف��ض عل��ى املس��توى الوط�ني ليص��ل إىل  ،%21إال أن ه��ذ
املع��دل ال ي��زال مرتفع ً��ا نس ً
��بيا؛ إذ إن تقريب��ا واحد من كل مخس��ة أطفال دون س��ن اخلامس��ة مصاب
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بالتق��زم .وباإلضاف��ة إىل ذل��كُ ،يع��د التقزم مش��كلة ممت��دة ،فكما هو موضح يف الش��كل  ،1مل ينخفض
التقزم على مستوى البالد إىل أقل من عشرين باملائة يف الفرتة من عام  2000وحتى عام ( 2014املسح
الس��كاني الصح��ي ملص��ر ،)2014 ،وق��د بل��غ ً
أيض��ا معدل انتش��ار التق��زم  %37يف أجزاء م��ن صعيد مصر
ً
ووفقا لتقرير املس��ح الس��كاني الصحي ملصر لعام  ،2014فإن األطفال
(برنامج األغذية العاملي،)2018 ،
يف املناط��ق احلضري��ة يكون��ون أكثر عرضة لإلصابة بالتقزم من األطفال يف املناطق الريفية بنس��ب
 ٪ 23و  ٪ 20.7على التوالي (املس��ح الس��كاني الصحي ملصر .)2014 ،وعالوة على ذلك «كش��فت دراس��ات
أخ��رى أجراه��ا برنام��ج األغذية العامل��ي بالتعاون مع مركز املعلومات ودع��م اختاذ القرار حول أفقر
القرى عن ارتفاع معدل انتش��ار ّ
التقزم ( )٪31يف عام  ،2014وقدرت التكاليف الس��نوية لنقص تغذية
األطف��ال ب��ـ  20.3ملي��ار جني��ه مصري أو  ٪1.9م��ن الناتج احمللي اإلمجالي( .طاه��ر ،2014 ،ص.)3

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

املصدر)https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OF29/OF29.pdf( :
ق��ام املس��ح الس��كاني لصح��ي ملص��ر ع��ام  2014بقياس نس��بة اهليموجلوب�ين يف الدم به��دف قياس فقر
الدم ،وبناء عليه توصل املسح إىل أن ربع األطفال يف الفئة العمرية من ستة إىل تسعة ومخسني شهر
لديهم فقر دم متوسط ( )٪27كما هو موضح يف الشكل  .2ويؤثر فقر الدم بشكل خاص على املناطق
الريفية واحملافظات احلدودية (برنامج األغذية العاملي ،)2018 ،ويكون أكثر ش��يوعا بني األطفال يف
عمر  9إىل  11شهر (( )%49برنامج األغذية العاملي .)2018 ،وباإلضافة إىل ذلك تنتشر مشكلة فقر الدم
بني األمهات املصرية ،حيث تعاني ربع النس��اء الالتي س��بق هلن الزواج من فقر الدم ،إال أن ذلك ُيعد
ً
ً
ملحوظا باملقارنة بتقرير املس��ح الس��كاني الصحي ملصر لعام  2005الذي ورد به إصابة %39
اخنفاضا
من النس��اء الالتي س��بق هلن الزواج بفقر الدم( .املس��ح 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  59-6شهر والسيدات يف الفئة العمرية  49-15سنة
املصابون بفقر الدم
شكل  :2املسح السكاني الصحي ملصر ،نسبة اإلصابة بفقر الدم بني األطفال يف الفئة
العمرية  59-6شهر والنساء يف الفئة العمرية  49-15سنة (سنوات اخلصوبة) يف عام - 2014
األطفال

النساء

23

18

25

27

10
2
فقر دم متوسط أو حاد

فقر دم معتدل

اإلصابة بفقر الدم

املصدر ()https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OF29/OF29.pdf
لألس��ف يوج��د نق��ص يف البيان��ات احلديث��ة ع��ن التق��زم وفقر الدم يف مص��ر ،ومع ذل��ك يتوقع بعض
الباحثني زيادة يف معدالت فقر الدم والتقزم نظرا ملعدل التضخم املرتفع الناجم عن تعويم العملة
املصرية (برنامج األغذية العاملي .)2018 ،من املهم ً
أيضا اإلشارة إىل أن التقزم يف مصر مشكلة شائعة
تؤثر على األطفال يف خمتلف مس��تويات الدخل« ،من بني األس��ر املعيش��ية األكثر فقرا يعاني  ٪24من
األطف��ال دون اخلامس��ة م��ن التق��زم ،وهو مع��دل يقرتب كثريا من نظريه يف األس��ر األكثر ثرا ًء (»)%23
(املسح السكاني الصحي ملصر ،)2014 ،لذا يتبني أن الفقر ليس العامل الرئيسي وراء االنتشار الواسع
للتق��زم ب�ين اجملتم��ع املص��ري .وم��ع ذلك  -وعل��ى عكس التقزم  -يتباين انتش��ار فق��ر الدم باختالف
ثروة األسرة ،حيث يكون األطفال يف األسر األكثر فقرا أكثر عرضة لإلصابة مقارنة باألطفال الذين
يعيش��ون يف األس��ر األكثر ثرا ًء ( ٪34و  ٪ 21على التوالي) (املس��ح الس��كاني الصحي ملصر.)2014 ،

اإلطار املفاهيمي ملنظمة الصحة العاملية ألسباب وعواقب التقزم
قب��ل دراس��ة أس��باب وعواق��ب التق��زم يف مص��ر م��ن امله��م اإلش��ارة إىل اإلط��ار املفاهيمي ملنظم��ة الصحة
العاملية الوارد يف شكل  3ألسباب وعواقب التقزم .هناك العديد من األسباب املتشابكة اليت قد تؤدي إىل
التقزم لدى األطفال ،مبا يف ذلك  -على سبيل املثال ال احلصر  -نقص تغذية األطفال والعادات الغذائية
املغلوط��ة (ع��دم كفاي��ة الرضاع��ة الطبيعية وع��دم فعالية مقدمي الرعاية الصحية وس��وء ممارس��ات
الغذاء التكميلي) .هناك أيضا عدد من العوامل املتعلقة بالعائلة واألسرة املعيشية اليت تشمل ّ
تقزم األم
أو نق��ص التغذي��ة أثناء احلمل ،والتعرض املتكرر للعدوى (منظم��ة التجارة العاملية.)2018 ،
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شكل  :3اإلطار املفاهيمي ملنظمة الصحة العاملية حول التقزم يف مرحلة الطفولة:
السياق واألسباب والعواقب.
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املنهجية

 .3املنهجية

• مراجعة األدبيات
• مقابالت شبه منظمة مع اثنني من أصحاب املصلحة الرئيسيني
 .1د .من��ى حاف��ظ  -رئي��س قط��اع الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة ب��وزارة الصحة والس��كان مبصر
(تق��دم ال��وزارة اخلدم��ات الصحية وتض��م صناع السياس��ات ونظم الرص��د الصحية).
 .2د .جن�لاء عرف��ة  -برنام��ج التغذي��ة مبنظم��ة اليونيس��يف (تق��دم منظم��ة اليونيس��يف
خدم��ات استش��ارية يف جم��ال السياس��ات ،وأنش��طة خاص��ة بالتغذي��ة).

 .4عرض املشكلة
تش�ير الدراس��ة إىل أن أح��د األس��باب الرئيس��ية للتق��زم وفق��ر ال��دم يف مصر ه��و غياب الوع��ي 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 اليت تؤدي إىل تفاقم املشكلة وتؤثر سل ًبا على البيئة احمليطة،
ع�لاوة عل��ى ع��دم كفاية اخلدمات الصحية املقدمة للنس��اء احلوامل واألمهات اجل��دد الالتي يفتقرن
إىل اخل�برة يف كثري من األحيان.

ا .اسباب التقزم وفقر الدم يف مصر
تتس��بب العدي��د م��ن العوام��ل املتداخلة يف انتش��ار التقزم وفقر الدم بني األطف��ال املصريني يف الفئة
العمرية  23 - 0ش��هر /األلف يوم األوىل مثل نقص التغذية يف مرحلة الطفولة (بس��بب غياب الوعي
والتدري��ب ب�ين مقدم��ي الرعاي��ة الصحي��ة والقائم�ين عل��ى الرعاي��ة يف األس��ر) والتع��رض املس��تمر
لإلصاب��ة باألم��راض (حمم��ود ،2016 ،ص :1كافل��ي ،2014 ،ص :1توفي��ق .)2015 ،وعل��ى الرغ��م م��ن ذلك
هناك اتفاق عام بني العلماء على أن سوء التغذية ونقص التغذية من األسباب الرئيسية اليت تؤدي
إىل ارتفاع مس��تويات التقزم وفقر الدم بني األطفال املصريني .و ُي ّ
عرف س��وء التغذية بأنه «نقص أو
ف��رط أو خل��ل يف الكمي��ة ال�تي حيص��ل عليه��ا الش��خص م��ن الطاق��ة و /أو املغذيات» ( منظم��ة الصحة
العاملي��ة .)2016 ،وق��د أب��رز املس��ح الس��كاني الصح��ي ملص��ر لع��ام  2014أن ع��د ًدا ً
قليال ً
جدا م��ن األطفال
املصري�ين يت��م تغذيتهم ً
وفقا للتوصيات الصحية الوطنية والدولية ملنظمة الصحة العاملية (املس��ح
الس��كاني الصحي ملصر.)2014 ،
تعد سوء التغذية مشكلة شائعة تسبب فقر الدم ونقص النمو لدى األطفال ،ومن املهم ً
أيضا اإلشارة
إىل وج��ود عالق��ة بني فقر ال��دم والتقزم؛ إذ يكون األطفال املصابون بفقر الدم أكثر عرضة للتقزم،
لذا س�تركز ورقة السياس��ات هذه يف املقام األول على استكش��اف أس��باب املمارس��ات اليت تؤدي إىل س��وء
التغذي��ة ،وه��و العام��ل الرئيس��ي ال��ذي ي��ؤدي إىل اإلصابة بفق��ر الدم والتقزم ،وتش��مل هذه األس��باب
غياب الوعي الصحي بني األمهات ،وعدم التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية،
وع��دم وج��ود بيئ��ة تتي��ح اتباع املمارس��ات املالءمة ،وع��دم كفاية خدم��ات الرعاي��ة الصحية ،وعدم
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وجود إطار سياس��ي فعال يهدف بش��كل حمدد إىل معاجلة مش��اكل فقر الدم والتقزم.

 -1غياب الوعي الصحي بني األمهات وممارسات التغذية غري املالئمة:
إن أح��د األس��باب الرئيس��ية للتق��زم وفق��ر ال��دم يف مص��ر هو غي��اب الوعي ب�ين األمهات ح��ول أهمية
التغذي��ة الس��ليمة أثن��اء احلم��ل وح��ول صحته��ن بش��كل ع��ام ،إذ حتدث معظ��م األضرار ال�تي ال ميكن
عالجها بس��بب س��وء التغذية يف مصر خالل فرتة احلمل وأول  24ش��هراً من العمر (حندوس��ة،)2010 ،
كما أن األمهات تفتقر إىل املعرفة الصحيحة بالغذاء املناس��ب للطفل خالل األش��هر الـ  24األوىل له /هلا
وممارس��ات تغذية الرض��ع وصغار األطفال.

أ -غياب الوعي بصحة األم ومرحلة ما قبل الوالدة

يف مقابل��ة أُجري��ت م��ع مس��ؤول بقاء ومنو الطفل يف منظمة اليونس��يف بالقاه��رة مت التأكيد على أن
صحة املرأة أثناء احلمل هلا أهمية حيوية لصحة الطفل؛ إذ يرتفع خطر إجناب طقل مصاب بالتقزم
ل��دى األم املصاب��ة بالتق��زم ،وباملث��ل تك��ون األم املصابة بفق��ر الدم عرضة خلطر إجن��اب طفل مصاب
بفق��ر ال��دم ،ولذل��ك م��ن الض��روري أن حتص��ل األمه��ات عل��ى الفيتامين��ات والنصائ��ح املناس��بة ال�تي
حتتاجه��ا خ�لال مرحل��ة ما قبل الوالدة وحتى عامني بعد ال��والدة ملتابعة صحة األم والطفل .وعلى
الرغ��م م��ن ذل��ك ال تتن��اول العديد من األمه��ات يف مصر كمي��ة الفيتامينات الضروري��ة أثناء احلمل،
إم��ا بس��بب ع��دم قدرتهن على ش��راء املكم�لات الغذائي��ة والفيتامين��ات و /أو عدم إدراكه��م لألغذية
الضروري��ة اليت حيتجنها خ�لال هذه الفرتة.

ب -ممارسات التغذية غري املالئمة
تش��مل املمارس��ات غ�ير الس��ليمة لتغذي��ة الرضع وصغ��ار األطفال ممارس��ات الرضاع��ة الطبيعية غري
املالئمة ،وغياب التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية اليت تسبب سوء التغذية
الذي يش��كل الس��بب الرئيس��ي يف التقزم وفقر الدم بني األطفال.
الرضاعة الطبيعية
للرضاع��ة الطبيعي��ة فوائد قصرية وطويلة األج��ل للرضع؛ إذ « ُي ّ
وصى بالرضاعة الطبيعية اخلالصة
حتى س��ن  6أش��هر ،واس��تمرار الرضاعة إىل جانب الغذاء التكميلي املناس��ب حتى س��ن سنتني أو أكثر»
(الشافعي ولبيب.)2014 ،
ُت��ارس الرضاع��ة الطبيعي��ة عل��ى نط��اق واس��ع يف كل م��ن الوج��ه القبل��ي والبح��ري مبص��ر (،)٪ 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
الطبيعي��ة وع��دم االلت��زام بالرضاعة الطبيعية اخلالصة وعدد م��رات تكرار الرضاعة.
 بدء الرضاعة الطبيعيةُيع��د ب��دء الرضاع��ة الطبيعي��ة خالل الس��اعة األوىل م��ن حياة الطفل أحد مؤش��رات كفاي��ة الرعاية،
إال أن��ه غالب��ا م��ا يتأخ��ر بدء الرضاعة لدى األمهات بس��بب ما قد يتم إطعام��ه للطفل قبل الرضاعة
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مبا يف ذلك املش��روبات العش��بية (كافلي .)2014 ،كما أنه وفقا لدراس��ة مت إجراءها للنظر يف ممارس��ات
الرضاع��ة الطبيعي��ة للنس��اء ف��ى املناط��ق الريفي��ة تب�ين أن  ٪ ٣٢،٤فق��ط م��ن النس��اء ب��دأن الرضاعة
الطبيعي��ة ف��ى الس��اعة األولي من عم��ر أطفاهلن (الش��افعي ولبيب.)2014 ،
 الرضاعة الطبيعية اخلالصةجي��ب أن يت��م إرض��اع الطف��ل رضاع��ة طبيعي��ة خالص��ة لألش��هر الس��تة األوىل م��ن عمره وذل��ك وفقا
ملنظم��ة الصح��ة العاملي��ة ،إال أن األمه��ات واجلدات املصريات ً
غالبا ما يقدم��ن للطفل غذاء «خفيف» يف
وق��ت مبك��ر مث��ل الزبادي والبس��كويت وغريه��ا ،وهو غالبا ما ي��ؤدي إىل اخنفاض مع��دالت الرضاعة
الطبيعية اخلالصة الضرورية لنمو الطفل (كافلي .)2014 ،وقد كشفت دراسة الشافعي ولبيب ()2014
أن  ٪29.9م��ن األمه��ات اقتص��رن عل��ى الرضاع��ة الطبيعية اخلالصة ملدة  6أش��هر بعد ال��والدة .كما أنه
م��ن الواض��ح ً
أيض��ا أن الرضاعة الطبيعية اخلالصة تتناقص مع تقدم العمر؛ إذ تنخفض من  ٪71من
الرض��ع يف الش��هر األول م��ن العم��ر إىل  ٪13فق��ط من الرضع يف عمر  5 -4أش��هر.
ً
وفقا لتقرير املس��ح الس��كاني الصحي ملصر فقد اخنفضت معدالت الرضاعة الطبيعية اخلالصة عند
عم��ر  4إىل  5أش��هر م��ن  )2005( ٪34إىل  )2008( ٪29وحت��ى  .)2014( ٪13ويت��م إرض��اع  %40فق��ط م��ن
األطف��ال رضاعة طبيعية خالصة ملدة  5 -0أش��هر.
الرضاعة الطبيعية اخلالصة وفقا للعمر
نسبة من مت إرضاعهم رضاعة طبيعية خالصة

شكل  :5بيانات املسح السكاني الصحي ملصر لعام  2014حول الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف
71
مصر
43

40
13

1-0

3-2

5-4

5-0

العمر باألشهر

 عدد مرات تكرار الرضاعةأش��ارت دراس��ة ش��املة أجراه��ا كافلي ( )2014إىل أن األمه��ات املصريات ال يرضع��ن أطفاهلن عدد مرات
كافي��ة (عن��د الطل��ب) أو أن مدة الرضاعة غالب��ا ما تكون قصرية جدا.
 -2انعدام التنوع الغذائي وعدم كفاية املمارسات الغذائية التكميلية
يفتق��ر ن��وع األغذي��ة التكميلي��ة ال�تي حيصل عليه��ا العديد من األطف��ال بعد عمر  6أش��هر إىل التنوع
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وال يك��ون مغذي ً��ا ،ووفق��ا لكافل��ي (« )2014أقل من واحد من كل أربعة أطفال ترتاوح أعمارهم بني  6و
 23شهراً يتم تغذيته وفقا للممارسات املوصى بها لتغذية الرضع وصغار األطفال فيما يتعلق بكمية
وتن��وع األطعم��ة» ،كم��ا أن نقص التنوع الغذائي يك��ون أكثر وضوحا يف الوجه القبلي مقارنة بالوجه
البح��ري .ويتب�ين أن  %19من الس��كان يف احملافظ��ات احلضرية يعانون من قلة التنوع الغذائي مقارنة
بـ  %56يف الوجه القبلي (برنامج األغذية العاملي .»)2018 ،على س��بيل املثال ال حيصل األطفال يف س��ن
 6أشهر بشكل متكرر يف كل من الوجه القبلي والبحري على كميات كافية من األطعمة /الربوتينات
احليواني��ة املص��در يف اس��تهالكهم الغذائ��ي مثل احلب��وب والفواكه واخلضروات (طاه��رً ،)2014 ،
وبدال
م��ن ذل��ك يس��تهلك األطفال يف كث�ير من األحيان كميات صغ�يرة وغري متكررة م��ن األطعمة اخلفيفة
خ�لال الس��نة األوىل م��ن أعماره��م ،وباإلضاف��ة إىل ذل��ك ً
غالبا ما ُي ّ
قدم لألطفال يف س��ن  6أش��هر الش��اي
العش�بي والش��اي األس��ود (خاصة يف صعيد مصر) والعصائر املعلبة والوجبات الس��ريعة وخاصة من
عمر  23 - 18ش��هراً وهو ما يؤثر س ً
��لبا على منو الطفل ،وقد «تبني من املس��ح الس��كاني الصحي ملصر
لعام  2014أن أقل من ثلث األطفال دون س��ن الثانية قد تناولوا أي حلوم أو أمساك أو دواجن» (كافلي،
 ،)2014كما أنه هناك اعتماد كبري على الش��اي العش�بي أو األس��ود والعصائر مما يؤدي إىل تقليل ش��هية
األطفال جتاه األطعمة الصلبة ،ومن املهم أيضا اإلش��ارة إىل أن الش��اي األس��ود ً
غالبا ما يعوق امتصاص
احلديد وهو ما يعد س��ب ًبا رئيس�� ًيا لفقر الدم (كافلي.)2014 ،

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

التعريفات واملواصفات:
احلبوب الغذائية :اخلبز -األرز  -املكرونة
 األرز باللنب  -القمح  -عصيدة احلليبوالسكر -الدرنات (البطاطس والبطاطا احللوة
والقلقاس) .منتجات األلبان :احلليب الطازج
 مسحوق احلليب  -واجلنب (اجلنب املطبوخة،وخاصة اجلنب األبيض املطبوخ)  -زبادي.

الوجبات السريعة واملشروبات السكرية:
 )1الوجبات اخلفيفة اجلاهزة :رقائق

البطاطس حملية الصنع (كاراتيه)  -رقائق
البطاطس والكيك االسفنجي الصغري اليت يتم
شراءها من املتاجر؛  )2البسكويت :البسكويت
السكري؛  )3احللوى؛  )4املشروبات
السكرية :املشروبات الغازية  -والعصائر
اجلاهزة اليت يتم شراءها من املتاجر.

%7
الدهون  /الزيوت

الوجبات السريعة
%28

%3
الفول %5
اخلضروات
والفاكهة %14

احلبوب الغذائية
منتجات االلبان
%20
%20

اللحوم  -البيض  -الكبد

%3

املصدرhttps://www.mchip.net/sites/default/files/Stunting%20Study%20Junk%20 :
Food%20Brief%20Egypt_English.pdf

12

عرض املشكلة

 - 3التأثري السليب للبيئة احمليطة واألعراف االجتماعية

« ُيقص��د باألع��راف االجتماعي��ة ما يعتربه األفراد س ً
��لوكا قياس�� ًيا أو متوق ًعا ب�ين اجملموعات املختلفة
ً
اليت ينتمون إليها» .ووفقا لتقرير اليونيس��ف (ً ،)2010
ضغوطا من أزواجهن
غالبا ما تواجه األمهات
وأفراد أس��رهن وأصدقائهن وجريانهن التباع األعراف االجتماعية ملمارس��ات التغذية اليت يعتقدون
أنها أفضل ،ولألس��ف معظم هذه املفاهيم واملعتقدات الثقافية لدى األمهات والقائمني على الرعاية
اآلخري��ن (اآلب��اء  /األج��داد) ومقدم��ي الرعاي��ة الصحي��ة ح��ول املمارس��ات املالءم��ة لتغذي��ة الرض��ع
وصغ��ار األطف��ال تك��ون غ�ير صحيح��ة .ووفق ً��ا الس��تطالع أج��راه كافل��ي ( )2014مل يس��توعب مجي��ع
أصحاب املصلحة يف كل من الوجهني البحري والقبلي أسباب ضعف النمو بشكل كامل ،فهم غالبا ما
ينظ��رون إىل التق��زم عل��ى أن��ه أمر وراثي وغري مرتبط بالنظام الغذائي الس��يء ،وقد كش��فت دراس��ة
أخ��رى ح��ول ممارس��ات الرضاع��ة الطبيعي��ة ل�لأم يف صعي��د مصر ع��ن أن املصدر الرئيس��ي للمعرفة
مبمارس��ات الرضاعة الطبيعية هو اجلدة بنس��بة  ،٪42يليها األقارب ووس��ائل اإلعالم بنس��بة  ،٪19يف
ح�ين أن العامل�ين يف اجمل��ال الطيب ال ميثلون س��وى ( ٪17أمح��د وآخرون.)2014 ،
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك ع��دم املباع��دة ب�ين ال��والدات وتنظي��م األس��رة (حندوس��ة )2010 ،ال مين��ح األم
الفرص��ة لرعاي��ة طفلها بش��كل مناس��ب ،كما أنه وفقا لقان��ون اخلدمة املدنية اجلدي��د رقم ،2016/81
ً
وغالبا ما تش�ير األمه��ات العامالت إىل
حتص��ل األم عل��ى إج��ازة أموم��ة مدته��ا ال تتجاوز األربعة أش��هر،
ع��دم قدرته��ن عل��ى إرضاع أطفاهل��ن رضاعة طبيعية خالصة بانتظام بس��بب ضيق الوقت وضغوط
العم��ل وع��دم تلق��ي الرعاية أثناء احلمل ،لذا ميكن القول ب��أن البيئة احمليطة واألعراف االجتماعية
تلع��ب دورا هام��ا يف ممارس��ات التغذي��ة الس��يئة اليت تؤدي إىل التق��زم وفقر الدم.

 -4عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية

ووفق ً��ا لدراس��ة أجرته��ا منظم��ة اليونيس��ف ُيع��د ع��دم توف��ر املغذيات الدقيق��ة املطلوب��ة يف وحدات
صح��ة األس��رة أح��د أه��م العقب��ات أمام حتس�ين صح��ة األم والطفل إىل جان��ب عدم وجود ق��وة عاملة
جي��دة يف وح��دات صح��ة األس��رة وقل��ة املعرف��ة حول ممارس��ات تغذي��ة الرضع وصغ��ار األطفال.

سوء إدارة سلسلة اإلمداد
إن أح��د األس��باب ال�تي تس��اهم يف تده��ور صح��ة األمهات خالل فرتة م��ا قبل الوالدة وأول س��نتني بعد
ال��والدة ه��و ع��دم اتباع نظ��ام غذائي صحي وتناول األمه��ات املرضعات للمكمالت (حندوس��ة،)2010 ،
ويرج��ع ذلك باألس��اس إىل ارتفاع أس��عار املكمالت الغذائية وتوري��د الفيتامينات املدعمة إىل وحدات
صح��ة األس��رة بش��كل غ�ير املنتظ��م ،ويتب�ين م��ن املقابل��ة مع مس��ؤول بق��اء ومن��و الطف��ل يف منظمة
اليونيس��ف بالقاه��رة أن نف��اذ خم��زون احلدي��د /الف��والت وأق��راص فيتام�ين (أ) واملكم�لات األخ��رى
الالزم��ة للطف��ل واألم أم��ر ش��ائع يف مجي��ع األحي��اء وهو أمر قد يس��تمر ألش��هر عدي��دة ،ويرجع ذلك
إىل س��وء إدارة سلس��لة اإلمداد مبا يش��مل اختيار املنتجات وتوقع االحتياجات وطلب املنتجات وإدارة
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املخ��زون وإدارة ص��رف األدوي��ة ،وباإلضاف��ة إىل ذل��ك ع��دم وج��ود نظ��ام معلوم��ات ل�لإدارة الصحي��ة
وحوس��بة النظام جيعل الربط بني املس��تويات املختلفة يف النظم الصحية (مس��توى املرافق  -مستوى
األحياء  -مستوى املديرية  -املستوى املركزي) أمراً بالغ الصعوبة ،مما يؤدي إىل سوء إدارة املخزون.

عدم فعالية مقدمي الرعاية الصحية
توص��ل كل م��ن الش��افعي ولبي��ب ( ،)2014وحندوس��ة ( )2010وكافل��ي ( )2014إىل أن غي��اب املعرف��ة
باملمارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية اليت ال يقدمها مقدمو الرعاية الصحية هو أحد األسباب
الرئيس��ية وراء ممارس��ات الرضاع��ة الطبيعي��ة اخلاطئ��ة بني النس��اء ،كما أن بع��ض 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
الرضي��ع حللي��ب الث��دي الض��روري للنم��و الصح��ي املنتظ��م (كافل��ي ،)2014 ،أو ق��د يصف��ون احللي��ب
الصناعي بسهولة عندما تواجه األمهات مشاكل يف الرضاعةً ،
بدال من تقديم املشورة لألمهات حول
كيفي��ة إطع��ام الرضي��ع وحتس�ين صحتهن .وقد أجرى س��يدهم ( )2014دراس��ة حول التق��زم يف املنيا
وخل��ص إىل أن نق��ص الوع��ي والتعلي��م ب�ين األمه��ات وال��ذي من املف�ترض أن تقدمه وح��دات الرعاية
الصحي��ة ه��و أح��د أه��م العوام��ل املس��ببة للتق��زم .وق��د تك��ون هذه املمارس��ات غ�ير املالءم��ة من قبل
مقدمي الرعاية الصحية بس��بب نقص املعرفة حول تغذية الرضع وصغار األطفال أو بس��بب غياب
التحفي��ز اال��كايف هل��م لقضاء املزيد من الوقت مع األمهات ملنحه��م املعلومات الصحيحة والكافية حول
تغذية الرض��ع وصغار األطفال.

ب -أهمية مشكلة التقزم وفقر الدم
يع��د التق��زم وفق��ر الدم مش��اكل ملح��ة تواجه اجملتمع املص��ري ،فلكل منها عواقب س��لبية على املدى
القص�ير والطويل على األف��راد واجملتمع ككل.

 -1على مستوى الفرد

ميك��ن للتق��زم وفق��ر ال��دم أن يؤث��ر س ً
��لبا عل��ى الوظائ��ف اإلدراكي��ة لألطف��ال وقدراته��م عل��ى تعل��م
واس��تيعاب املعلوم��ات وميك��ن أن ي��ؤدي إىل إبط��اء تنمية ق��درات اللغة ،وهو ما يؤثر بدوره س��ل ًبا على
قابلي��ة الطف��ل للتعلي��م ويزي��د م��ن فرص��ه يف التس��رب من��ه ،مم��ا حي��د من فرص��ه يف احلص��ول على
وظيف��ة مرتفع��ة األج��ر (حندوس��ة .)2010 ،كم��ا ميكن أن يتس��بب التقزم يف خفض دخ��ل الفرد وما
يكس��به بنس��بة ( %10كافل��ي ،2014 ،ص ،)7وباملث��ل يرتب��ط فق��ر ال��دم يف مرحل��ة الطفول��ة يف مص��ر
باخنف��اض ق��دره  ٪2.5يف أج��ور البالغ�ين (حندوس��ة ،)2010 ،وباإلضاف��ة إىل ذل��ك ميك��ن ً
أيض��ا اعتبار
بالتقزم ً
ّ
عبئا على أسرته بسبب التكاليف الصحية اإلضافية املرتبطة برفاهه العام،
الطفل املصاب
وال�تي ق��د تضي��ف يف بع��ض األحي��ان قدر من الضغ��وط على نفقات األس��ر منخفضة الدخ��ل .كما أن
التق��زم وفق��ر ال��دم الناجم عن س��وء التغذية م��ن املمكن أن يؤدي إىل ارتفاع مع��دالت وفيات األطفال
واإلصابة باألمراض« .يسهم التقزم يف  ٪ 14.5من الوفيات السنوية بني األطفال دون سن اخلامسة ،و
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 ٪ 12.6م��ن س��نوات العم��ر املعدلة حس��ب اإلعاق��ة ،وتواجه األمهات املتقزمات خماط��ر أعلى يف وفيات
األطفال مقارنة باألمهات األصحاء»(كافلي ،)2014 ،وكذلك ميكن أن يؤدي التقزم إىل قصر القامة لدى
األف��راد واخنفاض الصح��ة اإلجنابية.

 -2على مستوى اجملتمع
يرتب��ط التق��زم وفق��ر ال��دم باخنف��اض مس��تويات إنتاجي��ة الق��وى العاملة ،وه��و ما يقلل ب��دوره من
إمجال��ي النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي للدول��ة والق��درة عل��ى حتقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة
املس��تدامة (كافل��ي ،2015 ،ص ،)7إذ «ي��ؤدي التق��زم إىل خف��ض النات��ج احمللي اإلمجالي بنس��بة  ٪3-2يف
البل��دان املنخفض��ة واملتوس��طة الدخ��ل» (كافل��ي ،2014 ،ص ،)6كما ي��ؤدي التقزم وفقر ال��دم إىل زيادة
الع��بء االقتص��ادي عل��ى نظ��ام الرعاي��ة الصحي��ة يف الدول��ة (حندوس��ة« ،)2010 ،تش�ير بيان��ات البنك
الدول��ي ( )2009واليونيس��يف ( )2004إىل أن مص��ر ختس��ر س��نويا م��ا يزي��د ع��ن  814ملي��ون دوالر م��ن
النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي بس��بب نق��ص الفيتامينات واملع��ادن ،يف ح�ين أن تكلفة زي��ادة التدخالت يف
جم��ال التغذي��ة لتوف�ير املغذي��ات الدقيق��ة تقدر ب��ـ  55مليون دوالر س��نو ًيا» (حندوس��ة :2010 ،البنك
الدولي ،)2010 ،وتقدر الدراسة التكلفة االقتصادية واالجتماعية لنقص تغذية الطفل بـ  20.3مليار
جنيه ،ويف غياب اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة نقص التغذية واحلد منه ،من املتوقع أن تزداد هذه
التكلف��ة بنح��و  ٪32حبل��ول ع��ام  2025لتص��ل إىل  26.8ملي��ار جني��ه (تكلفة اجل��وع يف مصر.)2012 ،

جـ .الفرص يف سياق االلتزامات القانونية
يعك��س ع��دد م��ن املب��ادرات الدولية التزام مصر حبماية األطفال ،فعلى س��بيل املث��ال ال احلصر كانت
مص��ر م��ن أوىل ال��دول اليت صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ،كما ش��اركت مصر بنش��اط يف مؤمتر
القمة العاملي من أجل الطفل عام  ،1990وباإلضافة إىل ذلك صدقت مصر على دستورها الذي تضمن
الرتكي��ز عل��ى حق��وق الطف��ل ،وأنش��أت العديد م��ن الكيانات من أج��ل رعاية الطفل ،وأك��دت يف رؤية
مص��ر  2030على احلد من مع��دالت التقزم وفقر الدم.

 .1الدستور املصري 2014
حي��دد الدس��تور املص��ري مس��ؤوليات احلكوم��ة املصري��ة جت��اه النس��اء واألطف��ال يف ع��دد م��ن امل��واد
الدس��تورية مب��ا يف ذل��ك امل��ادة  11املتعلق��ة مبكان��ة امل��رأة واألموم��ة والطفول��ة ،وتوض��ح هذه امل��ادة أن
الدول��ة مس��ؤولة ع��ن ضم��ان الرعاية واحلماي��ة لألمومة والطفول��ة ،كما تنص امل��ادة  18على أنه لكل
مواط��ن احل��ق يف أن يعي��ش حي��اة صحي��ة وأن حيص��ل عل��ى الرعاية الصحي��ة الش��املة ،وكذلك تنص
املادة  79على أن لكل مواطن احلق يف الصحة واحلصول على كميات كافية من الغذاء واملياه النظيفة،
وتوفر الدولة املوارد الغذائية جلميع املواطنني ،وأخرياً تنص املادة  80من الدستور املصري على إلزام
احلكوم��ة بضم��ان توفري احتياجات األطفال .ولألطف��ال احلق يف احلصول على التطعيمات اإللزامية
اجملاني��ة والرعاي��ة الصحي��ة والعائلي��ة أو التغذية األساس��ية البديلة (وزارة التع��اون الدولي.)2016 ،
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 .2الكيانات احلكومية املصرية املسؤولة عن رعاية األطفال
تأس��س اجملل��س القوم��ي لألموم��ة والطفول��ة يف ع��ام  ،1998ويتوىل مس��ؤولية التخطيط واملش��اركة يف
صنع السياس��ات ورصد وتنس��يق املشاريع واألنشطة املتعلقة حبماية ومنو األطفال واألمهات (اجمللس
القوم��ي لألموم��ة والطفول��ة ،)2018 ،وتع��د املس��ؤولية الرئيس��ية للمرص��د القوم��ي حلق��وق الطف��ل
مراقبة وضع األطفال يف مصر وتتبع املوازنة املخصصة والنفقات اليت مت صرفها (املرصد القومي
حلق��وق الطفل.)2018 ،

 .3رؤية مصر 2030
يف ع��ام  2015أطلق��ت األم��م املتح��دة خطة التنمية املس��تدامة لع��ام  2030وأهداف التنمية املس��تدامة،
وق��د ش��اركت مصر بش��كل نش��ط يف املفاوضات وإع��داد هذه اخلطة اليت تهدف  -ضم��ن أهداف أخرى
كثرية  -إىل تعزيز الصحة اجليدة ووقف سوء التغذية ومجيع أشكال اجلوع حبلول عام  ،2030وميكن
حتقي��ق ذل��ك م��ن خالل ضمان حصول مجيع األش��خاص  -مبا يش��مل األمهات واألطف��ال  -على الغذاء
ال��كايف واملغ��ذي (وزارة التعاون الدولي.)2016 ،
وفق��ا ل��وزارة التع��اون الدول��ي ( )2016تلت��زم احلكومة املصرية بش��كل كبري بالتنفي��ذ الفعال ألهداف
التنمية املستدامة ،وبناء عليه فقد أعلنت عن اسرتاتيجيتها للتنمية املستدامة « -رؤية مصر »2030
 واليت «تعمل كمظلة وطنية س��يتم من خالهلا تنفيذ أهداف التنمية املس��تدامة يف مصر ،وتعكساالسرتاتيجية أولويات املصريني من أجل مستقبل أفضل هلم ولألجيال القادمة ،وتعمل على حتقيق
احل��د األقص��ى م��ن فوائد املوارد املتنوعة واستكش��اف الفرص غري املس��تغلة « (وزارة التعاون الدولي،
 ،2016ص ،)14ويت��وىل خمتل��ف أصح��اب املصلح��ة مس��ؤولية عملي��ة تنفي��ذ هذه االس�تراتيجية ،وهي :
الس��لطة التنفيذي��ة يف مصر والقطاع اخلاص ومنظم��ات اجملتمع املدني ومنظمات التنمية الدولية.
يعرض ش��كل  2األهداف االس�تراتيجية لوزارة الصحة والس��كان اليت سيتم حتقيقها حبلول عام ،2030
ويعكس اهلدف األول اهتمام وزارة الصحة والسكان برفع الوعي العام حول خمتلف القضايا الصحية
 -واليت تشمل التقزم وفقر الدم  -واختاذ التدابري الوقائية لتجنب نشأة هذه املشاكل.
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مربع  :األهداف االسرتاتيجية لوزارة الصحة والسكان اليت 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
بني الفقر وسوء الصحة واضحة ومدعمة باألدلة الدولية ،لذا يعد حتسني املعايري الصحية
خطوة حامسة حنو حتقيق القضاء على الفقر .وقد أكد الدستور املصري على احلق العاملي
يف الرعاية الصحية ،حيث تنص املادة  18على أنه لكل مواطن احلق يف التمتع حبياة صحية
واحلصول على رعاية صحية شاملة تتماشى مع معايري اجلودة ،كما ينص الدستور على أن
ختصص الدولة نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجالي  -ال تقل عن  3يف املائة  -للصحة ،وهوما
يعادل ضعف اإلنفاق احلكومي احلالي على القطاع الصحي .وقد حددت وزارة الصحة والسكان
األهداف االسرتاتيجية يف جمال الصحة اليت سيتم حتقيقها حبلول عام  ،2030واليت تركز بشكل
رئيسي على:
 -1حتسني صحة املواطنني يف إطار من العدل واملساواة :إذ يكون اهلدف هو توفري مجيع العوامل
اليت تؤثر على صحة املصريني مبا يف ذلك العوامل االجتماعية والوعي العام ،لذا تركز وزارة
الصحة والسكان على توفري وتعزيز الرعاية الصحية األولية من خالل التوعية والتدابري
الوقائية.
 -2حتقيق 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.
 -3حتسني إدارة القطاع الصحي :واهلدف هو ضمان توافر البيانات الدقيقة وحتسني الكفاءة
واملساءلة والشفافية وإدارة املوارد يف قطاع الصحة.
املصدر) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10738egypt.pdf( :
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك ته��دف رؤي��ة مص��ر  2030إىل احل��د من التقزم ل��دى األطفال م��ن  ٪20يف عام 2014
إىل  ٪10يف ع��ام  ،2030واحل��د م��ن مع��دالت فق��ر ال��دم م��ن  ٪27يف ع��ام  2014إىل  ٪15يف ع��ام  2030كم��ا
ه��و موض��ح يف الش��كل ( 1 . 2رؤي��ة مص��ر  ،)2017 ،2030إال أن احلكوم��ة املصري��ة ت��رى أن نقص الوعي
بالقضاي��ا املتعلق��ة بالصح��ة وممارس��ات التغذي��ة الصحيح��ة إىل جان��ب غي��اب نظام اإلحال��ة الصحي
وضع��ف املؤسس��ات الصحي��ة ق��د يش��كل حتد ًيا أم��ام حتقيق ه��ذه الرؤية (رؤي��ة مص��ر .)2017 ،2030
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 .5إطار السياسات ملعاجلة مشاكل فقر الدم والتقزم
بدراس��ة حتلي��ل سياس��ة التغذي��ة احلالي��ة يتب�ين أن مش��كلة التق��زم وفق��ر ال��دم حتظ��ى بأولوي��ة
منخفض��ة يف خط��ة التغذي��ة ،مم��ا أدى إىل ع��دم وج��ود سياس��ات فعالة وش��املة ملعاجلة ه��ذه القضايا
امللح��ة .يس��تعرض القس��م التال��ي بش��كل مكث��ف السياس��ات احلالي��ة ونتائجه��ا والنجاح��ات والفش��ل.
السياسات السابقة واحلالية ملعاجلة التقزم وفقر الدم لدى األطفال:

السياسات السابقة:
ط��ورت مص��ر العدي��د م��ن سياس��ات التغذي��ة على م��دار العق��ود القليل��ة املاضية ،وق��د مت بذل جهد
ملح��وظ به��دف تعزي��ز صح��ة الطف��ل ،وق��د كان��ت إحدى املب��ادرات هي «أم س��ليمة ،طفل س��ليم» اليت
اس��تمرت يف الف�ترة م��ن  1993إىل  ،2009وق��د عم��ل ه��ذا املش��روع على احل��د من عوامل اخلط��ورة اليت
تساهم يف وفيات األمهات واملواليد وحقق حتسن ملحوظ يف النتائج يف تسع حمافظات يف صعيد مصر؛
وه��ي املنطق��ة ال�تي عادة ما ارتبطت بأس��وأ اإلحصاءات الصحية ( مش��روع أم س��ليمة /طفل س��ليم -
مص��ر .)2009 ،وق��د مش��ل ه��ذا املش��روع حزمة خدم��ات جتمع أفضل املمارس��ات وتعزيز الس��لوكيات
والتدخ�لات الضروري��ة إلنق��اذ األرواح واحلد م��ن معدالت اإلصابة باألمراض بني النس��اء واألطفال،
وق��د كان أح��د املكون��ات األساس��ية املهم��ة يف املش��روع املذك��ور ه��و اإلدارة املتكاملة ألم��راض الطفولة
(الش��افعي 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 واسرتاتيجية الغذاء والتغذية ملدة  10سنوات (2007
  ،)2017وكذل��ك قام��ت وزارة الصح��ة يف ع��ام  2017بتحديث سياس��ة واس�تراتيجية التغذية الوطنيةيف مصر ( )2025-2017وخطتها التش��غيلية متعددة أصحاب املصلحة ،ويف إطار هذه االس�تراتيجية مت
وضع خريطة طريق وإطار مفاهيمي لـ «منوذج الـ  1000يوم األوىل» مما أدى إىل تنفيذ بروتوكول منع
التقزم للعمل على مستوى الرعاية الصحية األولية (تقرير حتليل املشهد املصري.)2012 ،

نتائج السياسات واالسرتاتيجيات السابقة
وفق��ا لتقري��ر حتليل املش��هد الغذائ��ي املصري الذي أصدرته منظمة اليونيس��يف يف ع��ام  ،2012كانت
املش��كلة يف السياس��ة واالسرتاتيجية الوطنية لألغذية والتغذية ( )2017-2007هي أن عد ًدا ً
قليال ً
جدا
م��ن أصح��اب املصلح��ة أف��ادوا بأنه��م ش��اهدوا الوثيقة ،عل��ى الرغم من وضعه��ا منذ  5س��نوات ،كما أن
االس�تراتيجية الوطني��ة مل ُتكت��ب باللغ��ة العربي��ة ،وم��ا س��بق يع�ني أن االس�تراتيجية مل ُتنش��ر على
نط��اق واس��ع ،وبالتال��ي رمب��ا مل يت��م اس��تخدامها عل��ى نط��اق واس��ع كوثيق��ة توح��د إج��راءات العمل
اخلاص��ة بالتغذي��ة يف مصر.
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السياسات احلالية
مت إعداد ورقة سياسات برنامج العمل ( )2025-2017يف العام املاضي لتحقيق هدف رئيسي هو حتديد
«خريطة طريق» عملية وممكنة يكون من شأنها تغيري السياسات والربامج اليت تنفذها احلكومة يف
جم��ال التغذية وحش��د الدعم لتوس��يع نط��اق إجراءات العمل املتناغمة يف جم��ال التغذية يف قطاعات
متعددة وأصحاب املصلحة املتعددين ،ومن العوامل الرئيس��ية لنجاح هذه العملية هو إعداد صياغة
سياس��ة واس�تراتيجية وطني��ة حمدث��ة يف جمال التغذية لتتماش��ى م��ع االلتزامات الوطني��ة والعاملية
اهلامة مثل رؤية مصر  2030و»برنامج عمل» أهداف التنمية املس��تدامة».

أوجه جناح /فشل السياسة احلالية
يع��د األم��ر اجلي��د يف السياس��ة احلالية هو أنها حتدد أهداف التغذية اليت تتماش��ى مع أهداف التغذية
العاملي��ة وتب�ني عل��ى برجمة التغذية القائمة على املدى القصري م��ن أجل حتقيق تأثري قابل للقياس
على التغذية ،مبا يشمل اإلجراءات اليت تركز على نهج األلف يوم ،إذ يكون للتغذية الصحيحة خالل
ف�ترة األل��ف يوم تلك تأث ًريا ً
عميقا على قدرة الطفل على النمو.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى هن��اك بع��ض العي��وب به��ذه السياس��ة؛ وهي ع��دم وجود «نس��خة قابل��ة للتنفيذ»
مرتمجة من االس�تراتيجية باللغة العربية ،باإلضافة إىل أن االس�تراتيجية مل يتم نش��رها على نطاق
واس��ع ،وبالتالي ال يعرفها املنفذون الرئيس��يون وصانعو القرار أو اجلمهور بش��كل عام ،وال تقدم هذه
الوثيقة س��وى سلس��لة من التوصيات االس�تراتيجية لتوجيه اجلهود املش�تركة من قبل وزارة الصحة
والسكان واملؤسسات احلكومية األخرى وكذلك اليونيسف والشركاء اآلخرين ،وال توجد خطة عمل
تشغيلية ذات جدول زمين يرتجم أولويات السياسات والتوصيات إىل تدخالت وطنية قابلة للتنفيذ
يف جم��ال التغذي��ة ،وتوج��د حاجة إىل تقديم املزيد من األدلة عل��ى فعالية تكلفة التدخالت املختلفة
فيما خيص العالقة مع بعض مش��اكل التغذية وكذلك صحة ومنو الش��عب املصري ،باإلضافة إىل ذلك
مل تذكر االس�تراتيجية 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 س��وء التغذية فإن العواقب الس��لبية تتبع هذا الطفل طوال حياته ،وهلذه العواقب
الس��لبية أيضا آثار خطرية على االقتصادات اليت يعيش ويتعلم ويعمل بها كما هو موضح يف القس��م
أدناه.

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

 .1تطوير 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 سياس��ة التغذية احلالية تعد سياس��ة ش��املة من حيث جماالتها ،إال أنه ال يوجد إجراء حمدد بشأن
إسناد املسؤوليات ملعاجلة مشكلة التقزم وفقر الدم.
وجي��ب أن حتت��وي ه��ذه اإلس�تراتيجية عل��ى خط��ة تش��غيلية ذات جدول زم�ني حمدد ،كم��ا ينبغي أن
تش��مل أيض��ا األه��داف ال�تي تتواف��ق مع مؤش��رات القط��اع الصحي يف إس�تراتيجية التنمية املس��تدامة
ملص��ر رؤية .2030
جي��ب وض��ح االس�تراتيجية م��ن خ�لال إش��راك مجي��ع أصح��اب املصلح��ة ونش��رها لدى مجي��ع اجلهات
الفاعل��ة يف جم��ال التغذي��ة ،وجي��ب ختصي��ص موازنة حم��ددة أو تعبئة امل��وارد لتنفيذ االس�تراتيجية
ً
إجيابيا عل��ى األجيال احلالي��ة واجلديدة.
وحتقي��ق األه��داف وه��و ما س��ينعكس
القيود:
ال حتظ��ى ه��ذه القضي��ة برؤي��ة ملعاجلته��ا أو التقدير الذي تس��تحقه على املس��توى الوط�ني ،ميكن أن
يكون جزء من هذا التقدير من خالل تناول التغذية كمس��ألة أمن قومي ،حبيث يتم رفعها إىل أعلى
مس��تويات السياس��ات وصنع القرار (كما يف حالة برنامج القضاء على فريوس س��ي).

 .2توف�ير التثقي��ف املناس��ب والوعي لألمهات م��ن أجل اتباع املمارس��ات الصحيحة لتغذية
الرضع وصغار األطفال:
 1 .2تثقيف األمهات
يعتمد حتس�ين ممارس��ات تغذية الرضع وصغار األطفال كخيار للسياس��ة على تعزيز التغيري اإلجيابي
للس��لوك حتى تتمكن األس��ر من اتباع املمارس��ات املالءمة للرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية ،إذ
تظه��ر احلاج��ة الش��ديدة للتثقي��ف الش��امل حول الرضاع��ة الطبيعية أثن��اء احلمل لتعزيز ممارس��اتها
ً
طبيعيا بش��كل مالءم ،بش��رط أن تتوفر
ب�ين األمه��ات« ،ميك��ن جلمي��ع األمه��ات تقريبا إرض��اع أطفاهلن
لديهم معلومات دقيقة» (الش��افعي ولبيب ،)2014 ،وقد أثبتت الدراس��ات أيضا أن النس��اء على اس��تعداد
لتغيري ممارسات الرضاعة الطبيعية لألفضل مبجرد أن تكتسنب املعرفة حول هذه القضية ،وقد «كان
التثقيف الصحي أثناء احلمل ً
عامال ً
مهما قد يفسر مالحظة معدالت أعلى بشكل ملحوظ من الرضاعة
الطبيعي��ة اخلالص��ة بني النس��اء اللوات��ي حصلن على التثقي��ف الصحي خالل زياراته��ن للحصول على
الرعاية الصحية قبل الوالدة مقارنة بالالتي مل حيصلن عليها « (الش��افعي ولبيب.)2014 ،
وعالوة على ذلك ،توصلت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )2014أيضا إىل أن النس��اء توقفن عن
إطعام أطفاهلن الوجبات السريعة مبجرد إدراكهن لآلثار السلبية على صحة أطفاهلم ،ووفقا للدراسة
ال�تي أجرته��ا الوكال��ة األمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة ( )2014بش��أن إدخ��ال الوجب��ات الس��ريعة لتغذي��ة
األطفال «أش��ارت األمهات وأفراد األس��رة اآلخرون إىل إنه مل يس��بق 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 الش��اي».
ميك��ن تقدي��م املعلوم��ات وامله��ارات حول املمارس��ات املناس��بة لتغذية الرض��ع وصغار األطفال للنس��اء
احلوام��ل واألمه��ات من خالل قناتني رئيس��يتني:

أ  -ختصي��ص مراف��ق لتقدي��م املش��ورة اخلاص��ة بتغذي��ة الرضع وصغ��ار األطف��ال للحوامل
واألمه��ات م��ن جان��ب العاملني يف جم��ال الصحة
تبل��غ نس��بة النس��اء احلوام��ل اللواتي يتلق�ين رعاية ما قبل ال��والدة يف مصر حوال��ي ً ٪90
وفقا للبنك
الدول��ي ،وميك��ن اس��تخدام هذه النس��بة املرتفع��ة بفعالية لرفع الوعي هلؤالء النس��اء حول املمارس��ات
الغذائية للنساء أثناء احلمل والرضاعة وممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية لألطفال
دون سن العامني ،وباإلضافة إىل ذلك يتم إعطاء التطعيمات اإلجبارية الوطنية على فرتات زمنية 0
و 2و 4و 6و 9و 18و 24شهر ،وخالل تلقي التطعيمات من املفرتض أن يتم مراقبة منو األطفال لتقييم
تطوره��م ،وه��و م��ا يوفر فرصة أخ��رى ميكن للعاملني يف جمال الصحة م��ن خالهلا االتصال باألمهات
مباش��رة وتقديم النصح هلم حول أهمية الرضاعة الطبيعية وتعليمهم أفضل ممارس��ات التغذية.

ب  -تقديم املشورة للنساء احلوامل واألمهات من ِقبل املتطوعني باجملتمع
إن املش��ورة والتوعي��ة باملمارس��ات املالءم��ة لتغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال ال جي��ب أن تقتصر على
مقدمي الرعاية الصحية فقط ،وميكن للتدخالت اجملتمعية أن تلعب دوراً ً
فعاال يف التوعية وتعزيز
املمارس��ات املناس��بة للرضاعة الطبيعية ،وعلى الرغم من أن تقديم جلس��ات املش��ورة والتوعية من
خالل اجلمعيات األهلية قد ال يتم اعتباره أمرا ً
فعاال كاملشورة الفردية اليت يقدمها مقدمو الرعاية
الصحي��ة ،إال أنه��ا تنط��وي عل��ى العدي��د م��ن املزايا األخ��رى الالزمة للوص��ول إىل املمارس��ات املثلى من
تغذية الرضع وصغار األطفال ،حيث تؤدي عملية التوعية واإلرش��اد على مس��توى اجملتمع إىل خلق
جمموع��ة دع��م لألمه��ات مم��ا يؤثر على س��لوكهن ،ويعد وجود أف��راد العائلة وغريهم م��ن األقران يف
جلس��ات التوعية واإلرش��اد على مستوى اجملتمع احمللي مبثابة الدعم والدافع لألمهات ،كما أنه خيلق
من ًربا ميكن من خالله تش��جيع األمهات على مناقش��ة مش��اكلهن يف الوصول إىل أفضل املمارس��ات.
ميك��ن للحكوم��ة أن تس��تثمر وتدع��م املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ومجعي��ات التنمي��ة اجملتمعي��ة ال�تي
تعم��ل عل��ى قضاي��ا الصح��ة باإلضافة إىل تش��كيل ش��راكات معها لتقديم جلس��ات التوعي��ة اجملتمعية
واإلرش��اد بش��أن ممارس��ات تغذي��ة الرض��ع وصغار األطف��ال ،وميكن ل��وزارة الصح��ة أن تربط بني كل
م��ن املنظم��ات غري احلكومية ومجعي��ات التنمية اجملتمعية ووحدات الرعاية الصحية وميكنها أيضا
تدريب امليس��رين على تقديم املش��ورة حول الرضاعة الطبيعية وممارساتها وإعداد وصفات الطعام
احمللي َّ
احملس��نة ،وميكن هلذا االس��تثمار أن يوفر التوعية املس��تمرة واإلرش��اد ودعم تعزيز ممارس��ات
تغذي��ة الرض��ع وصغار األطفال على مس��توى اجملتمع.
يوج��د حاج��ة إىل التع��اون الش��امل ب�ين احلكوم��ة واملنظم��ات الدولي��ة واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة
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لوض��ع خط��ة إلش��راك املنظمات غ�ير احلكومي��ة ومجعيات التنمية اجملتمعية يف تش��جيع املمارس��ات
املالءم��ة لتغذي��ة الرض��ع وصغار األطفال واالس��تغالل األمثل للموارد البش��رية املوج��ودة يف اجملتمع،
و ُيقصد باملنظمات غري احلكومية مجيع املنظمات غري احلكومية املختلفة يف مصر املعنية بالصحة
والتغذي��ة ،وخاص��ة املنظم��ات الناش��طة يف تقدي��م اخلدم��ات ،ويت��م التميي��ز هنا ب�ين املنظمات غري
احلكومي��ة ومجعي��ات التنمي��ة اجملتمعي��ة ألن األخ�يرة لديه��ا بع��ض اخلصائ��ص املميزة ال�تي ختتلف
ع��ن املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ،إذ يكون لدى مجعي��ات التنمية اجملتمعية بع��ض اخلصائص املختلفة
ً
اخنراط��ا يف نهج جمتمعي املنحى ،ل��ذا ميكنها أن تكون مبثاب��ة قنوات فعالة
ال�تي تؤهله��ا لتك��ون أكث��ر
للغاي��ة للوص��ول إىل اجملتمع��ات؛ ً
أوال :مت تأسيس��ها مبوج��ب ق��رار حكومي صدر يف الس��تينيات لتتوىل
خدم��ة س��كان املناط��ق احمللية ،حبي��ث يقتصر عملها عل��ى املناطق اليت تغطيها إداري��ا فقط ،كما أنها
ليست تطوعية بشكل تام أو مستقلة وتضم بعض املسؤولني احلكوميني ولديها روابط مع احلكومة
واإلدارة احمللية اليت متكنها من التواصل بس��هولة مع املس��ؤولني احملليني ،وتنتش��ر هذه اجلمعيات يف
مجي��ع أحن��اء مص��ر وتتواجد يف كل قرية ،وه��و ما مينحها ميزة التفاعل مع جمتمعاتها واالس��تجابة
بس��رعة الحتياجات املنطقة.
إن مج��ع املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ومجعي��ات التنمي��ة اجملتمعي��ة م��ن خ�لال ش��بكات وش��راكات مع
وحدات ومرافق الرعاية الصحية سيكون أكثر إنتاجية وسيمكنها العمل بشكل مجاعي على تعزيز
املمارس��ات املالءم��ة لتغذي��ة الرضع وصغار األطفال ،وميكن للتوعية وتش��جيع تل��ك داخل املنظمات
غ�ير احلكومي��ة ومجعي��ات التنمية اجملتمعية أن تتخذ مناذج خمتلفة مثل :جلس��ات املش��ورة للنس��اء
احلوام��ل واألمه��ات واألس��رة ح��ول الرضاع��ة الطبيعي��ة وممارس��ات التغذي��ة التكميلي��ة ،كم��ا ميك��ن
دجمها ضمن األنشطة األخرى للمنظمات غري احلكومية ومجعيات التنمية اجملتمعية مثل األنشطة
التعليمي��ة والثقافي��ة ،وميك��ن للمنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ومجعي��ات التنمي��ة اجملتمعي��ة اس��تخدام
حوافز بسيطة لتشجيع اجملتمع على حضور فعاليات التوعية والرتويج اخلاصة باملمارسات املالءمة
لتغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال مث��ل إقام��ة مس��ابقات ب�ين اجملموع��ات املختلف��ة وتقدي��م اجلوائز
والتكري��م للفريق الفائز.

 ٢.٢الوعي :احلاجة إىل توفري املعلومات والرسائل التذكريية بشكل مستمر
إن رف��ع الوع��ي وتوف�ير املعرف��ة الكافي��ة ح��ول أهمية الرضاع��ة الطبيعي��ة وممارس��اتها الصحيحة ال
يضمن اتباع هذه املمارس��ات ،وكان الذين نفذوا تدخالت التواصل للرتويج ملمارس��ات تغذية الرضع
وصغار األطفال  -مثل اس��تخدام مواد التواصل وبرامج التوعية  -قد حققوا بعض التحس��ن ،إال إنها
مل تسفر عن التغيري املنشود يف ممارسات النساء على نطاق واسع ،وهو ما يدل على وجود حاجة إىل
تغيري س��لوكي أكثر اس��تدامة يتجاوز التوعية ،ومن األدوات اجلديدة املس��تخدمة يف صنع السياس��ات
أداة « الرتغيب» ،وعلى عكس أدوات السياس��ات التقليدية األخرى ،مت اقرتاح الرتغيب كوس��يلة 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.
ميك��ن أن يتحق��ق ترغي��ب األس��ر ببس��اطة م��ن خ�لال التغذي��ة املس��تمرة باملعلوم��ات ح��ول أهمي��ة
املمارس��ات املالءم��ة لتغذي��ة الرض��ع صغ��ار األطفال باس��تخدام أدوات تواصل فعال��ة ،وميكن أن تتخذ
تغذية املعلومات نهجني خمتلفني ،النهج األول هو تش��جيع املمارس��ات 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
والالفت��ات يف كل وح��دة للرعاي��ة الصحي��ة ،وميك��ن ً
أيضا ع��رض األفالم الوثائقي��ة القصرية يف غرفة
االنتظ��ار يف وح��دات الرعاية الصحية.
وبالنس��بة للنه��ج الثان��ي ،ميكن أن يكون للرس��ائل اهلاتفية املتكررة إىل الوالدي��ن واجلدات أثر إجيابي
يف تذكريهم باتباع املمارسات املناسبة ،وعندما تقوم العائالت بتسجيل ميالد الطفل جيب أن ُيطلب
منه��م تقدي��م رق��م هات��ف الوالدين واجل��دة ،وميكن لوزارة الصحة إنش��اء جلان تواصل بالش��راكة مع
ش��ركات االتص��االت مث��ل اتص��االت وموبينيل وفوداف��ون ،حيث يوجد يف كل من ش��ركات االتصاالت
الثالث��ة الرئيس��ية يف مص��ر قس��م للمس��ؤولية االجتماعية للش��ركات ،وميك��ن أن تق��وم وزارة الصحة
واملنظمات الدولية بإقامة شراكات مع أقسام املسؤولية االجتماعية للشركات وعقد االتفاقات بشأن
نش��ر الرس��ائل اهلاتفية للعائالت املس��جلة خالل الس��نتني 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 اخلس��ارة» ،وميكن هلذه الفكرة أن تكون مفيدة للغاية يف تصميم الرس��ائل اليت تش��جع على
اتباع املمارس��ات املالءمة لتغذية الرضع وصغار األطفال عن طريق االبتعاد عن الرس��ائل اليت تش�ير
إىل فوائد تلك املمارس��ات واس��تبداهلا بالنتائج الس��لبية اليت تنتج عن عدم اتباعها.

 .3توفري بيئة داعمة ومتكينية:
إن أي حماولة لتثقيف األمهات حول املمارس��ات املناس��بة لتغذية الرضع وصغار األطفال والعمل على
تغي�ير س��لوكهن ال ميك��ن أن تتحول إىل نتائج فعالة دون وض��ع 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.
فق��د ثب��ت أن س��لوك البش��ر يس��تند إىل الطريق��ة ال�تي يرون به��ا أفعال اآلخري��ن ويقوم��ون مبقارنة
أنفسهم باآلخرين لتقييم أنفسهم بشكل نسيب ،وهو ما يشجعهم على تغيري سلوكهم عندما جيدون
أن أفعاهلم ال تتعدى املتوس��ط ،وقد مكنت هذه النتيجة االقتصاديني الس��لوكيني من اس��تخدام قوة
املعايري االجتماعية يف تغيري الس��لوك ،وميكن اس��تخدام ذلك بس��هولة لتغيري الس��لوك حنو ممارس��ات
مالءمة لتغذية الرضع وصغار األطفال ،وقد توصلت إحدى الدراس��ات إىل أن تقديم اآلراء إىل األس��ر
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ح��ول اس��تهالكها م��ن الطاق��ة مقارن��ة جبريانه��ا كان أكثر فعالية يف تقليل اس��تهالك الطاق��ة ً
بدال من
اس��تخدام حجة توفري التكلفة ،وميكن تطبيق املبادئ نفس��ها على حتس�ين ممارس��ات تغذية الرضع
وصغار األطفال من خالل تقديم اآلراء لألمهات والعائلة عن األداء اجليد للنساء األخريات .ويتطلب
خل��ق بيئ��ة متكيني��ة وداعمة لتمك�ين األمهات من اتباع املمارس��ات املناس��بة لتغذي��ة الرضع وصغار
األطفال إشراك خمتلف أصحاب املصلحة من خالل استخدام التسويق االجتماعي ،كما جيب خماطبة
أف��راد األس��رة وق��ادة اجملتم��ع واملؤسس��ات الديني��ة ومقدم��ي اخلدم��ات الصحي��ة ،وميك��ن الوصول إىل
اجلماه�ير املس��تهدفة إم��ا م��ن خ�لال قن��وات وس��ائل اإلع�لام مث��ل التلفزي��ون والرادي��و أو م��ن خالل
مكون��ات منفصل��ة يف اس�تراتيجية املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ومجعي��ات التنمي��ة اجملتمعي��ة لتعزيز
ممارس��ات تغذية الرض��ع وصغار األطفال.

 .4حتسني خدمات الرعاية الصحية:
يش��مل حتس�ين خدم��ات الرعاي��ة الصحية العديد من اجلوان��ب ،ولكن وفقا للنتائج املتعلقة بأس��باب
التق��زم وفق��ر ال��دم س��وف ترك��ز هذه الورقة فق��ط على التحس��ينات الالزمة لضمان تواف��ر املغذيات
الدقيق��ة املطلوب��ة لألمهات واألطف��ال وبناء قدرات مقدم��ي الرعاية الصحية.

 .4.1حتسني إدارة سلسلة اإلمداد داخل وزارة الصحة
جيب وضع برنامج شامل لتحسني إدارة سلسلة اإلمداد على أن يتضمن:
• تدري��ب الصيادل��ة عل��ى سلس��لة اإلم��داد (بدءا م��ن اختيار املنت��ج وتوقع احلاج��ة حتى صرف
األدوية).
• تصميم نظام آلي إلدارة معلومات سلس��لة اإلمداد ليس��مح بوضوح الرؤية ومش��اركة املعلومات
على مس��توى املخازن أو احملافظة أو املستوى املركزي.

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

القيود:
عدم كفاية األموال

ميك��ن التقلي��ل م��ن قي��ود املوازن��ة عن طريق حتس�ين التنس��يق ب�ين الربام��ج املختلفة ال�تي ُتنفذ يف
وزارة الصحة والس��كان ،وتعمل وزارة الصحة والس��كان مع منظمة اليونيس��ف بشكل مشرتك لتنفيذ
برنام��ج الرعاي��ة املتكامل��ة م��ا قبل الوالدة وتغذية وصح��ة الطفل من أجل احلد من الوفيات وس��وء
التغذية بني األطفال ،ويتم تنفيذ هذا الربنامج حاليا يف الغربية والقليوبية ،ويف الوقت نفسه تنفذ
وزارة الصحة والسكان برنامج إصالح سلسلة إمداد األدوية بدءاً من تنفيذه يف ثالث حمافظات هي:
الشرقية واألقصر وأسوان ،وهذا املشروع مل ُينفذ حتى اآلن ،إال أنه مت حتقيق بعض التقدم بالفعل،
ل��ذا ق��د ختت��ار وزارة الصحة والس��كان إحدى هذه احملافظات الثالث كمش��روع ري��ادي لتنفيذ برامج
التغذية.
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 2 .4بناء القدرات
حتت��وى املب��اديء التوجيهي��ة للممارس��ة املصرية ألطباء األس��رة الص��ادرة عن وزارة الصحة والس��كان
( )2016عل��ى فص��ل واح��د فقط عن صح��ة الطفل ومع تركيز أق��ل على صحة األم.
وتتمث��ل اخلط��وة األوىل يف توف�ير مبادئ توجيهية أكثر مشوال وحتدي��دا وهو ما يلزم لتغطية مجيع
اجلوان��ب املتعلق��ة بصح��ة األم والطف��ل يف األل��ف ي��وم األوىل ،عل��ى أن تتوافق تلك املب��اديء مع املبادئ
التوجيهية العاملية ،وميكن أن تش��مل هذه املبادئ التوجيهية أقس ً
��اما خاصة ملمارسات تغذية الرضع
وصغار األطفال ،وجيب اس��تخدامها كمصدر رئيس��ي للمعلومات ملقدمي الرعاية الصحية لتمكينهم
م��ن تقديم املش��ورة املناس��بة لألمهات فيما يتعل��ق بصحتهن أثناء احلمل وممارس��ات وأنواع التغذية
ألطفاهلن.
وتك��ون اخلط��وة الثاني��ة صياغ��ة أدل��ة التش��غيل لتحدي��د املعاي�ير ال�تي جي��ب اتباعه��ا لتحدي��د دور
العاملني يف جمال الصحة بوضوح ممن يعملون بشكل مباشر مع احلوامل واألمهات بعد الوالدة حتى
يبل��غ عم��ر أطفاهلن عامني.
وسيؤدي وجود مثل هذه املباديء التوجيهية احملددة إىل جانب إجراءات التشغيل القياسية اخلاصة
به��ا إىل ش��عور مقدم��ي الرعاي��ة الصحية بأهمية القضي��ة وتزويدهم بالتوجيهات املناس��بة لتحقيق
نس��ب أقل من إصابة األطفال بالتقزم وفقر الدم.
واخلط��وة الثالث��ة ه��ي تزويد مقدمي الرعاي��ة الصحية والصيادلة بالتدري��ب املطلوب لتطبيق هذه
األدل��ة لتأهيله��م لتقديم خدمات ذات جودة ،ويك��ون التدريب لألطباء بهدف ضمان الفهم الصحيح
وتنفي��ذ ه��ذه املبادئ التوجيهية ،ويهدف تدريب الصيادلة لضمان توافر املغذيات الدقيقة املذكورة
يف املب��ادئ التوجيهي��ة وحتس�ين عملية صرفها ،وكالهما أمران بالغ��ا األهمية ،وعالوة على ذلك ُيعد
التدري��ب على رصد النم��و للعاملني يف اخلطوط األمامية أمر ضروري.
لك��ي يتحق��ق التحس��ن يف ممارس��ات تغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال مت تنفي��ذ السياس��ات الوطني��ة
يف فيتن��ام وبنغ�لادش وإثيوبي��ا اس��تنا ًدا إىل بن��اء القدرات لتقدي��م خدمات استش��ارية عالية اجلودة
عل��ى نط��اق واس��ع فيم��ا يتعلق مبمارس��ات تغذية الرضع وصغار األطفال (س��اجنايف وآخ��رون،)2013 ،
وق��د أقام��ت البل��دان الثالثة دورة اإلرش��اد اليت تس��تغرق مخس��ة أيام اليت ُتس��تخدم كمرجع أساس��ي
للتدريب على الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية ،وميكن تقديم مثل هذه الدورات التدريبية
للعامل�ين يف اخلط��وط األمامي��ة ومقدم��ي الرعاي��ة الصحي��ة لتمكينه��م م��ن تثقي��ف األمه��ات ح��ول
مش��اكل الرضاع��ة الطبيعي��ة وكيفية التعامل معها باإلضافة إىل املعلوم��ات عن تغيري وضع األم أثناء
الرضاعة وتعلق الطفل بها كنتيجة للرضاعة ،حبيث يتم تشجيع األمهات بشكل أكرب على الرضاعة
الطبيعية ً
بدال من جمرد إيقافها ،وباإلضافة إىل ذلك سيتم تأهيل العاملني يف اجملال الصحي لتقديم
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املش��ورة حول األطعمة التكميلية املناس��بة للعمر.
وتتمثل اخلطوة الرابعة يف إنشاء نظام حوافز مثل املنح الدراسية والزماالت لألطباء الذين يقدمون
أفض��ل أداء وفق��ا لتقييم خط األس��اس لتقييم مدى زيادة وعي األمه��ات 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
التغذي��ة باإلضاف��ة إىل الرغب��ة /تكليفهم بإيصال هذه املعرفة إىل النس��اء احلوامل واألمهات فس��يكون
من املرجح أن يكون هلم تأثري عميق على تعزيز ممارسات الرضاعة الطبيعية والتغذية.

القيود:
ع��دم كفاي��ة األم��وال املخصص��ة للتدري��ب واحلواف��ز :ميكن ل��وزارة الصحة والس��كان أن تقيم ش��راكة
مع القطاع اخلاص  -على س��بيل املثال ميكن لش��ركات األدوية تقديم التدريب كجزء من مس��ؤوليتها
االجتماعي��ة  -أو املنظم��ات الدولي��ة مثل اليونيس��ف والبنك الدولي.

 .7اخلالصة والتوصيات
لالنتش��ار الكب�ير للتق��زم ب�ين األطف��ال املصريني عواقب مدمرة على مس��توى الف��رد واجملتمع ،وقد
بينت ورقة السياس��ة هذه أن ارتفاع مس��توى التقزم بني األطفال املصريني يرجع بدرجة كبرية إىل
اخنفاض درجة األولوية اليت حيظى بها التقزم وعدم وجود سياس��ة حمددة بش��كل حمدد ملكافحته،
ويتب�ين وج��ود حاج��ة لسياس��ة جدي��دة جي��ب أن تصم��م خصيص��ا ملعاجل��ة التق��زم وفق��ر ال��دم بني
األطفال املصريني.
وينبغي أن تستند هذه السياسة اجلديدة إىل إعادة صياغة السياسة التغذوية لكي تقوم على تعزيز
ممارس��ات تغذية الرضع وصغار األطفال ،وبينما حتمل تلك املمارس��ات أمل هائل يف معاجلة التقدم
ولك��ن ق��د تنط��وي عل��ى إحب��اط كب�ير ،فعل��ى الرغ��م م��ن أن املمارس��ات الغذائية للنس��اء أثن��اء احلمل
والرضاع��ة وممارس��ات الرضاع��ة الطبيعي��ة والتغذي��ة التكميلي��ة يت��م اعتباره��ا االس��تثمار األكث��ر
فعالية من حيث التكلفة ملكافحة ّ
التقزم وسوء التغذية ،إال أنها ال حتظى باالهتمام الكايف ،إذ يتغذى
 %23فق��ط م��ن األطف��ال املصري�ين ً
وفقا للحد األدنى م��ن معايري تغذية الرضع وصغ��ار األطفال فيما
يتعلق بتنوع النظام الغذائي وعدد الوجبات (املس��ح الس��كاني الصحي ملصر  ،)2014ويعتمد حتس�ين
ممارس��ات تغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال على تش��جيع التغيريات الس��لوكية اإلجيابي��ة حبيث ميكن
لألسر اتباع املمارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية ،وهو ما يتطلب أن يكون
ل��دى مقدمي الرعاي��ة :املعرفة واملهارات والتحفي��ز والبيئة الداعمة.
نق�ترح خي��ار السياس��ة اال��ذي يدم��ج خي��ارات السياس��ات اخلمس��ة املوضحة أع�لاه لتعزيز ممارس��ات
تغذية الرضع وصغار األطفال ،إذ إن النهوج اخلمسة تكمل بعضها اآلخر وحتتاج إىل التنفيذ بالتوازي
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ألن تنفي��ذ أي منه��ا وح��ده ل��ن ي��ؤدي إىل س��لوك مس��تدام ،فعل��ى س��بيل املث��ال ال ميك��ن إعط��اء أولوية
مرتفع��ة لتعزي��ز ممارس��ات تغذي��ة الرضع وصغار األطفال ما مل تكن هناك سياس��ة حمددة مصممة
للتعام��ل م��ع التق��زم وفقر الدم ،وهو ما يس��مح مبزيد من الرتكيز عل��ى أهمية تغذية الرضع وصغار
األطف��ال ،وباإلضاف��ة إىل ذل��ك جن��د أن حتس�ين ممارس��ات تغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال م��ن خالل
التوعية والتثقيف ال ميكن ترمجته إىل نتيجة ناجحة دون حتسني خدمات الرعاية الصحية وخلق
بيئ��ة متكينية وداعمة.
ل��كل األطف��ال الرض��ع واألطفال الصغار احلق يف االس��تفادة من املمارس��ات املثل��ى للرضاعة الطبيعية
والتغذي��ة التكميلي��ة والرعاية حلمايتهم م��ن التقزم وفقر الدم وعواقبها املدمرة ،كما جيب ً
أيضا أن
يك��ون ل��دى مجي��ع مقدمي الرعاية املعرف��ة واملهارات وكذلك امل��وارد الالزمة لتعزي��ز تغذية الرضع
وصغار األطفال.
التوصيات التالية من ش��أنها ضمان الدمج الناجح للممارس��ات املثلى لتغذية الرضع وصغار األطفال
ودعم وزارة الصحة املصرية لوضع اسرتاتيجيتها لتشجيع املمارسات املوصى بها يف هذا الشأن:
• يل��زم إع��ادة حتدي��د أصحاب املصلحة ذوي املهام واملس��ؤوليات احملددة بوضوح لضمان التنس��يق
الفعال بني خمتلف أصحاب املصلحةً ،
ونظرا ألن تش��جيع املمارس��ات املثلى لتغذية الرضع وصغار
األطف��ال ال تس��تهدف األم فق��ط ب��ل اجملتمع ككل خلل��ق بيئة داعمة ،تظهر احلاج��ة إىل اتباع نهج
تش��اركي ،وه��و م��ا يتطل��ب إع��ادة حتدي��د أصح��اب املصلح��ة ،وجي��ب أال تقتص��ر مس��ؤولية تعزيز
تغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطفال عل��ى وزارة الصحة واجمللس القوم��ي للطفولة واألمومة.
• جي��ب تش��جيع ممارس��ات املثل��ى لتغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال م��ن جان��ب جمموع��ة واس��عة
م��ن أصح��اب املصلحة خ��ارج القطاع الصحي ،وميكن لوزارة الصحة العمل يف ش��راكة مع الوزارات
األخ��رى ،وخاص��ة وزارات :الزراع��ة والتعلي��م والتضام��ن االجتماع��ي والش��باب لضم��ان تعمي��م
تعزي��ز تغذي��ة الرضع وصغ��ار األطفال.
• ميك��ن للمنظم��ات الدولي��ة مث��ل اليونيس��ف وبرنامج األغذي��ة العاملي وصن��دوق األمم املتحدة
للسكان تقديم الدعم الفين واملساعدة يف تصميم وتنفيذ املزيد من البحوث واملشاريع التجريبية
لتحسني تصميم الربامج الرتوجيية.
• جي��ب أن يت��م اعتب��ار املنظمات غ�ير احلكومية ومجعي��ات التنمية اجملتمعي��ة أصحاب املصلحة
الرئيس��يني لتعظي��م دوره��ا الكبري ال��ذي ميكنها القيام به يف االقرتاب م��ن اجملتمع وتعبئة املزيد
من املوارد.
• م��ن الض��روري أن ينض��م القط��اع اخل��اص كأح��د أصح��اب املصلح��ة الرئيس�ين ،إذ يع��د تعزي��ز
تغذي��ة الرض��ع وصغ��ار األطف��ال بأطف��ال أصحاء س��يكونوا مبثابة العم��ود الفقري لق��وة العمل يف
املس��تقبل ،لذا ميكن للقطاع اخلاص  -وال س��يما أقس��ام املس��ؤولية االجتماعية للش��ركات اخلاصة
 -أن يق��دم الدع��م إم��ا ع��ن طري��ق متوي��ل املب��ادرات أو املش��اركة بش��كل مباش��ر يف تنفي��ذ الربامج
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 وعلى س��بيل املثال ينبغي التعاون مع ش��ركات االتصاالت واالتفاق معها لدعم إرس��ال،الرتوجيية
.رس��ائل تذك�ير ع�بر اهلات��ف إىل الوالدين ح��ول التغذية املناس��بة للرضع وصغ��ار األطفال
 املراجع.8
AHMAD Gihan& Matter May& Fahmy.Wafaa.( December, 2014)Trends in Breastfeeding and Weaning Practices in Upper Egypt .

Association for Psychological Science. (2017, June 8). Behavioral ‘nudges’
offer a cost-effective policy tool. ScienceDaily. Retrieved November 11, 2018
from www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170608072859.htm
Determinants of stunting and severe stunting among Burundian children aged
6-23 months: Evidence from a national cross-sectional household survey, 2014.
EDHS (2014). Egypt Demographic and Health Survey. (USAID, UNICEF, UNFPA,
Ministry of health and Population, Al Zanaty Association) Retrieved from https://
dhsprogram.com/pubs/pdf/OF29/OF29.pdf
EDHS (2014). Improving Child Nutrition in Egypt. (USAID, Ministry of health
and Population, Al Zanaty Association) Retrieved from https://dhsprogram.com/
pubs/pdf/PB11/PB11.2.pdf
EDHS (2014). Egypt 2014 Demographic and Health Survey Key Findings. Retrieved from https://dhsprogram.com/pubs/pdf/SR223/SR223.pdf
Egypt’s Vision 2030 (2018). Future Indicators for 2030. Retrieved from http://
sdsegypt2030.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D
9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D
9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
Egyptian Constitution of 2014 (2014). Retrieved From https://issafrica.org/ctafrica/uploads/EgyptConstitution2014Eng.pdf
El Shafei, A. & Labib, J. (2014). Determinants of Exclusive Breastfeeding and
Introduction of Complementary foods in Rural Egyptian Communities. Global
Journal of Health Science; 6(4), pp. 236, 244.
ENCRO (2018). Egypt National Child Rights Observatory. Retrieved from
https://www.crin.org/en/library/organisations/egypt-national-child-rights-observatory
Handoussa, H. (2010). Situation Analysis: Key Development Challenges Facing
Egypt. UNDP. Retrieved from http://www.eg.undp.org/content/dam/egypt/docs/
LegalFramework/2010_Sit%20Analysis_KDCFE_English.pdf
Kavle, J. (2014). Examining Factors Associated with Stunting in Lower Egypt
in Comparison to Upper Egypt. USAID.
Mahmoud, A. Zayed, M. Arafa, N. Eid, A. (2016). Stunting among Children At-

28

املراجع
tending a Pediatrics Outpatient Clinic in Cairo, Egypt. Retrieved from http://ejcm.
journals.ekb.eg/article_4091_345f8a463cece6f174fda58cde7f0f25.pdf
Ministry of International Cooperation (2016). The Egyptian National Review Report.
NATIONAL VOLUNTARY REVIEW ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
Input to the 2016 High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10738egypt.pdf
NCCM (2018). The National Council for Childhood and Motherhood. Retrieved
from http://www.nccm-egypt.org/
Seedhom, A. Mohamed, E. & Mahfouz, E. (2014). Determinants of stunting among
preschool children, Minia, Egypt. International Public Health Forum. 1 (2), pp. 6-9.
Taher, E. ElKoly, M, Zaghloul. S. & Mohammed, H. (2014). Predictors of
Stunting among Children Attending the National Nutrition Institute in Egypt.
Cairo University. Retrieved from http://scholar.cu.edu.eg/?q=emantaher/
files/6-_stunting_-_numbers.pdf
Tawfik, A. (2015). Anemia and Iron Deficiency Anemia in Egypt. IOSR Journal Of Pharmacy.
5(4) pp.30-34. Retrieved from http://iosrphr.org/papers/v5i4/F054030034.pdf
UNICEF (2010).Improving Exclusive Breastfeeding Practices. Retrieved from
https://www.unicef.org/C4D_in_EBF_manual__6_15_2010_final.pdf
UNICEF (2014). Nutrition. Retrieved from https://www.unicef.org/egypt/nutrition
UNFPA (2010). Egypt Demographic and Health Survey 2008:Malnutrition.
Retrieved Form https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/8d5e9b54d00e-4d68-8af9-651f5c2734f8.pdf
USAID (2014). Junk Food Is a Feeding Problem Contributing to Poor Growth and
Stunting in Egyptian Children. Retrieved from https://www.mchip.net/sites/default/
files/Stunting%20Study%20Junk%20Food%20Brief%20Egypt_English.pdf
World Bank (2010). Nutrition Glance. Retrieved from http://siteresources.
worldbank.org/NUTRITION/Resources/281846-1271963823772/Egypt.pdf
World Food Programme (2018). Egypt country strategic plan (2018–2023). Retrieved from https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000071591/download/
WHO (2011). Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and
assessment of severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva,
World Health Organization, (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1) http://www.who.it/
vmnis/indicators/haemoglobin. Pdf
WHO (2016). Malnutrition. Retrieved from
malnutrition/en/

http://www.who.int/features/qa/

WHO (2018). Stunting in a nutshell. WHO. Retrieved from http://www.who.int/
nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/
WHO (2018). Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025.

29

معاجلة التقزم وفقر الدم يف مصر
Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260202/978
9241513647-eng.pdf;jsessionid=5FBA5B05C41A0268F00AA4FEB8050D3C?sequence=1

30

Ì⁄^√÷] <l^â^Èä÷] <Óœj◊⁄
≈]Çe˝]Ê<ÌŒÇ÷]<ƒ€jü<^⁄Çﬂ¬
<±c<ÕÇ„iÊ<H٢٠١٧ <ÜeÁj“_<ª<Ì⁄^√÷]<l^â^Èä÷]Ê<ÌÈ÷ÊÇ÷]<·Êˆé÷]<ÌÈ◊“<ª<l_Çe<ÏÖÅ^f⁄<Á‚<Ì⁄^√÷]<l^â^Èä÷]<Óœj◊⁄
<Ö^” ˘]<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<^„j�â]Áe<‡”µ<:÷]<ÌÈ÷˚]<‹ËÇœi<Ÿ¯}<‡⁄<l^â^Èä÷]<pÁù<Ÿ^•<ª<ÏÁrÀ÷]<Çâ
<ª<l^â^Èä÷]<≈^ﬂë<Ó◊¬<^„ïÜ¬Ê<^„jvë<Ö^fj}]Ê<^„◊œëÊ<^„jéŒ^ﬂ⁄Ê<Ì Å^7]<ŸÁ◊£]Ê<ÌÈœ�ﬂπ]<l^e^q˝]Ê<ÏÇÈ¢]
<ª<l^â^Èä÷]<^„ﬂ⁄<Íﬁ^√i<:÷]<Ìﬂ⁄àπ]Ê<ÏÅ^£]<l¯ñ√π]<ÿu<ÕÇ„e<‘÷ÉÊ<HÜm˘]<Çj∫<|ÁïÁ÷]<ÇËÇç<‹øﬂ⁄<ÿ”ç
<JÜí⁄
<ƒ€ü<‹øjﬂ⁄<ÿ”ée<l^â^Èä÷]<ÿ€¬<—Ü <ÿÈ”éi<^„È <‹jË<ÿ€¬<ÏÇuÊ<Ì⁄^√÷]<l^â^Èä÷]<Óœj◊⁄<Ü ÁË
<ÅÖ]Áπ^e<‹‚ÇËÊài<‹jÈ÷<H∞¬Çfπ]<l^â^Èä÷]<Í◊◊¶<h^fçÊ<Ï2§]<ÎÊÉ<‡⁄<l^â^Èä÷]<Ÿ^•<ª<∞„qÁπ]K∞nu^f÷]
<‘÷ÉÊ<H]2§]<±c<ŸÁëÁ÷]Ê<Ì Ü√π]Ê<l^Œ¯√÷]<l^”fçÊ<l]ÊÅ˘]Ê<Ìu^äπ]Ê<ÏÇËÇ¢]<l]2§]Ê<gËÖÇj÷]Ê<Ì⁄á¯÷]
<ÌÈﬁ^”⁄de<àÈ€ji<:÷]<l^â^Èä÷]<Ì∆^Èë<Ÿ^•<ª<Ì¬Çf⁄Ê<ÌœÈŒÅÊ<Ì€È◊â<ŸÁ◊u<±c<ÿëÁj÷]<‡⁄<‹„ﬂÈ”≥<ÕÇ„e
<J∞ﬂõ]Áπ]<Ì⁄^√÷Ê<∞Èﬂ√π]<l^â^Èä÷]<≈^ﬂí÷<^7^íËcÊ<Ÿ^√ <ÿ”ée<^„È÷c<ÏÁ¬Ç÷]

Ì⁄^√÷]<l^â^Èä÷]Ê<ÌÈ÷ÊÇ÷]<·Êˆé÷]<ÌÈ◊“
ÿÈ€¢] <Óﬂf⁄

policyhub@aucegyptJedu

٠٢٫٢٦١٥٫٣٣٢٣ <V·ÁÀÈ◊i

Üí⁄<J١١٨٣٥ <ÏÇËÇ¢]<ÏÜ‚^œ÷]<J٧٤ <Vh<î<JÏÜ‚^œ÷^e<ÌÈ”ËÜ⁄˘]<Ì√⁄^¢]<ƒŒÁ⁄

