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ملخص تنفيذي
تعتبــر الســمنة مــن أهــم مشــاكل الصحــة العامــة
فــي مصــر ،وال تقتصــر تبعاتهــا علــى البعــد الصحــي
فحســب ،بــل تمتــد لتشــمل التأثيــر علــي القــدرة اإلنتاجيــة
للمواطنيــن؛ وهــذا بــدوره يؤثــر ســلبً ا فــي مجمــل الدخــل
القومــي المصــري  .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك اهتمــام
سياســي راهــن بتعزيــز صحــة المواطنيــن وقدراتهــم
وهــو مــا انعكــس فــي حملــة « 100مليــون صحــة» والتــي
بــدأت بقيــاس أطــوال وأوزان مالييــن المصرييــن.
لقــد دفعنــا ارتفــاع معــدالت انتشــار الســمنة فــي مصــر
إلــى دراســة كيفيــة مكافحــة الســمنة بيــن البالغيــن
المصرييــن فــي المجتمعــات الحضريــة والســيما فــي
محافظــة بورســعيد .يمكــن أن يســاعد اســتهداف
الســمنة لــدى البالغيــن فــي هــذه المحافظــة الخاضعــة
للدراســة علــى الحــد مــن تفاقــم األمــراض غيــر المعديــة
بيــن المصرييــن البالغيــن وتحســين صحــة األيــدي
العاملــة .لذلــك ،فــإن بدائــل السياســة المقترحــة فــي
هــذه الورقــة البحثيــة ترمــي إلــى خفــض معــدالت
مكافحة السمنة في المجتمع المصري :دراسة تجريبية في بورسعيد

الســمنة بيــن البالغيــن المصرييــن بنســبة  5نقــاط مئويــة
فــي الســنوات الخمــس المقبلــة.
فــي هــذه الدراســة ،تــم اســتهداف أربعــة مــن أصحــاب
المصلحــة :وزارة الصحــة والســكان ،وزارة التمويــن
والتجــارة الداخليــة ،والهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء،
والمجلــس األعلــى للجامعــات .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم
اقتــراح أربعــة بدائــل للمســاهمة فــي حــل المشــكلة
كاألتــي ؛ تعديــل نظــام الدعــم المصــري وتنظيــم خدمــات
المتابعــة التغذويــة لــدى مراكــز طــب األســرة ،ووضــع
ملصقــات المعلومــات الغذائيــة بمعرفــة الهيئــة
القوميــة لســامة الغــذاء والمســابقات الرياضيــة
الجامعيــة الخاصــة باللياقــة البدنيــة.
ومــن خــال تطبيــق قاعــدة اتخــاذ القــرار التــي يجــب
بدورهــا أن تتقيــد بمعاييــر اإلنصــاف والمعاييــر اإلداريــة
والسياســية ،نوصــي بتعديــل نظــام الدعــم المصــري
واالســتفادة مــن خدمــات المراكــز الطبيــة.
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إن حــل مشــكلة الســمنة يقتضــي بــذل جهــوداً مكثفــة
علــى مســتوى الدولــة وعلــى المســتوى اإلقليمــي وحتــى
المســتوى الدولــي .إن توظيــف المــوارد الحاليــة لــوزارة
ً
مالئمــا إلــى حــد كبيــر
التمويــن والتجــارة الداخليــة يعتبــر
مــن أجــل الســيطرة علــى الســمنة والوقايــة منهــا فــي
مصــر .تعتمــد التوصيــة المقترحــة ،التــي تتمثــل فــي
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تعديــل نظــام الدعــم المصــري ،اعتمــادً ا أساســيً ا علــى
دور وزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة فــي توفيــر المــواد
الغذائيــة الصحيــة فــي قنــوات ومنافــذ التوزيــع المختلفــة
للــوزارات ،إلــى جانــب توفيــر منتجــات صحيــة أكثــر فــي
قائمــة الســلع المدعومــة.

مشكلة السمنة في مصر
علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة علــى أرض الواقــع
للســيطرة علــى الســمنة ،فهــي ال تــزال خارجــة عــن
الســيطرة .مــع بلــوغ معــدل الســمنة  ٪32فــي عــام ،2020
ُصنفــت مصــر مــن بيــن أكثــر  20بلــد علــى مســتوى العالــم
وبيــن أكثــر  10بلــدان فــي المنطقــة العربيــة مــن حيــث
انتشــار الســمنة .فهــي مشــكلة متزايــدة علــى الرغــم مــن
الجهــود المبذولــة علــى أرض الواقــع.
ً
وفقــا لمنظمــة اليونيســف ،يُصنــف حوالــي  ٪15مــن
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بيان المشكلة
بنــاءً علــى التحليــل أعــاه ،يتضــح جليً ا مــدى أهميــة معالجة
المســتويات لإلصابــة بالســمنة فــي مصــر والعواقــب
الوخيمــة المرتبطــة بانتشــارها .كانت محافظة بورســعيد
هــي المحافظــة التجريبيــة (الخاضعــة للدراســة) والتــي
وقــع عليهــا االختيــار لتنفيــذ بدائــل السياســة المقترحــة
ً
انطالقــا مــن أن
الــواردة فــي الورقــة البحثيــة؛ وذلــك
المؤشــرات االقتصاديــة لمحافظــة بورســعيد مواتيــة
ً
مقارنــة بالمحافظــات األخــرى فــي مصــر.
المســتفيدون المســتهدفون :المصريــون البالغــون
المقيمــون فــي بورســعيد والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 65-18ســنة.
األهــداف :يكمــن الهــدف الرئيســي مــن هــذه الورقــة
البحثيــة فــي تصميــم بدائــل يمكــن أن تســاعد فــي الحــد
مكافحة السمنة في المجتمع المصري :دراسة تجريبية في بورسعيد

مــن معــدالت انتشــار الســمنة بنســبة  5نقــاط مئويــة
فــي الســنوات الخمــس المقبلــة.
ً
وفقــا لنتائــج المســح الســكاني
باإلضافــة إلــى ذلــك،
ُ
الصحــي الــذي أجــري فــي عــام  ،2015تنتشــر الســمنة
ً
ملحوظــا بيــن الفئــات محــدودة الدخــل ألن
انتشــارً ا
نظــام التمويــن الغذائــي يوفــر منتجــات غذائيــة عاليــة
الســعرات الحراريــة ومــن ثــم فهــو نظــام غذائــي صحــي
غيــر متــوازن (إيكــر وآخــرون .)2016 ،علــى نفــس المنــوال،
يميــل األثريــاء إلــى اســتهالك كميــات كبيــرة مــن الخبــز
األبيــض والمشــروبات الغازيــة (واصــف.)2004 ،
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خطورة المشكلة ومداها:
بحســب إحصائيــات حملــة « 100مليــون صحــة» ،أظهــرت
النتائــج أن  ٪45.74مــن المشــاركين فــي الحملــة فــي
محافظــة بورســعيد مصابــون بالســمنة ،بينمــا بلغــت
النســبة فــي القاهــرة  .٪41.28لذلــك ،بــدت هنــاك حاجــة
إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمواجهــة هــذه المشــكلة

المتفاقمــة ،فضــ ً
ا عــن اإلجــراءات المتزامنــة التــي
تتخذهــا العديــد مــن الجهــات الحكوميــة باإلضافــة إلــى
وزارة الصحــة ،والتــي ينبغــي أن يكــون لهــا دور مهــم فــي
التنســيق والرقابــة.

تحليل أصحاب المصلحة:
لقــد حدّ دنــا أصحــاب المصلحــة الرئيســيين لهــذه الدراســة،
ثــم أجرينــا مقابــات مــع بعضهــم .باإلضافــة إلــى ذلــك،
اســتخدمنا ً
بحثــا نوعيً ــا للحصــول علــى آراء الخبــراء القائمــة
علــى دراســات علميــة راســخة .وقــد صنفنــا أصحــاب
المصلحــة حســب ســلطاتهم وصالحياتهــم ومــدى
ارتباطهــم بالمشــكلة ،كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي:

السياسات البديلة
يهــدف هــذا القســم إلــى بيــان بدائــل السياســة المبتكــرة
والقابلــة للتطبيــق والتــي يمكن أن تســاعد مســاعدة فاعلة
فــي الحــد مــن انتشــار الســمنة فــي مصــر ومعالجتهــا مــن
وجهــات نظــر مختلفــةّ .
تركــز هــذه البدائــل علــى الفئــات
المختلفــة مــن ســكان المحافظــة الخاضعــة للدراســة،
ً
فهــي متنوعــة بطبيعتهــا؛ ممــا يســهم إسـ ً
ملحوظــا
ـهاما
فــي الحــد مــن الســمنة فــي مصــر ،وهــي ال تثقــل كاهــل
الميزانيــة المصريــة بشــكل كبيــر ،بــل وتأتــي فــي مرحلــة
يتزايــد فيهــا األهتمــام الرئاســي بشــأن السياســات الصحية.
•البديل األول :تعديل نظام الدعم المصري:
يقــوم هــذا البديــل علــى محوريــن أساســيين .األول هــو
زيــادة توافــر المــواد الغذائيــة الصحيــة (مثــل الخضــار
والفواكــه) فــي منافــذ التوزيــع المختلفــة للــوزارة  ،إلــى جانب
توفيــر البدائــل الصحيــة للســلع المدرجــة فــي القائمــة التــي
تشــمل علــى 28ســلعة مدعومــة (مثــل زيــت الزيتــون إلــى
جانــب الزيــت العــادي واألرز البنــي والمكرونة البنية والســكر
البنــي التــي تعتبــر صحيــة ومغذيــة أكثــر).
العنصــر الثانــي هــو إطــاق حمــات توعويــة للمشــتركين
فــي نظــام الدعــم والذيــن يمثلــون أكثــر مــن  %60مــن
الســكان ،داخــل محــات البقالــة ومراكــز الخدمــة التابعــة
للــوزارة.
2.البديــل الثانــي :تنظيــم خدمــات متابعــة التغذيــة
الســليمة داخــل مراكــز طــب األســرة:
إنشــاء عيــادات لمتابعــة مــرض الســمنة فــي المراكــز
الطبيــة الحكوميــة الموزعــة حســب المناطــق الجغرافيــة
وكثافــة الســكان  ،تحــت مظلــة مشــروع «هيئــة التأميــن
مكافحة السمنة في المجتمع المصري :دراسة تجريبية في بورسعيد
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الصحــي الشــامل» ،والــذي بــدء تنفيــذة فــي محافظــة
بورســعيد كمرحلــة أولــي للمشــروع .وســينضم إلــى هــذه
المراكــز خبــراء التغذيــة مثــل خريجــي برامــج الزمالــة المصرية
فــي التغذيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن للصيادلــة وأطبــاء
األســنان الذيــن يواصلــون الدراســات العليــا فــي مجــال
علــوم التغذيــة االنضمــام لتعويــض العجــز في عــدد األطباء
البشــريين فــي هــذا التخصــص  ،بحيــث يخضــع مؤشــر كتلــة
الجســم للمتابعــة الدوريــة لــدى جميــع المواطنيــن ممــن
يــزورون هــذه المراكــز ،والســيما المرضــى مــن الفئــات
األكثــر عرضــة لإلصابــة والمصابيــن بأمــراض غيــر معديــة.
ســيقوم اختصاصييــن التغذيــة بإعــداد وتصميــم خطــط
التغذيــة المناســبة لجميــع الفئــات مــن الــزوار .باإلضافــة إلى
ذلــك ،ســتقوم المراكــز الطبيــة بحمــات توعيــة للمواطنين
بمضاعفــات الســمنة.
•البديــل الثالــث :وضع ملصقات المعلومــات الغذائية
بمعرفــة الهيئــة القوميــة لســامة الغذاء:
تســاعد اإلســتراتيجية المقترحــة فــي تقديــم معلومــات
غذائيــة حــول المنتجــات الغذائيــة والــذي بــدوره يشــجع علــى
اســتهالك أغذيــة أكثــر صحــة .المؤسســة المنفــذة لهــذه
االســتراتيجية هــي الهيئــة القوميــة لســامة األغذيــة ،إذا
يتمثــل دورهــا الرئيســي فــي تتبــع مراقبــة المــواد الغذائيــة
وســامتها .1عــاوة علــى ذلــك ،توجــد مؤسســات حكوميــة
مصريــة أخــرى معنيــة بتنظيــم ســامة الغــذاء تحــت
إشــراف الهيئــة القوميــة لســامة األغذيــة .ســيعمل
وضــع الملصقــات الغذائيــة علــى توســيع نطــاق خيــارات
االســتهالك بنــاء علــى المعلومــات والبيانــات العلميــة
المدرجــة حــول العناصــر والمكونــات الغذائيــة .علــى المــدى
الطويــل ،قــد يؤثــر ذلــك فــي عــادات االســتهالك
3

THE PUBLIC POLICY HUB

حرصا على تناول مواد غذائية صحية.
ً
وسيكونون أكثر
•البديــل الرابــع :تنظيم المســابقات الرياضيــة الجامعية
الخاصــة باللياقــة البدنية
يمكــن للمجلــس األعلــى للجامعــات تنظيــم مســابقات
اللياقــة البدنيــة الخارجــة عن المنهج الدراســي وهي تشــمل
الجامعــات الحكوميــة والخاصــة .هــذه المســابقات تمنــح
المشــاركين حوافــز ماليــة .وســتتلقى هــذه المســابقات

تمويــل مــن مصــادر متعــددة مثــل الرعــاة ورجــال األعمــال.
وبنــاء علــى ذلــك ،ســتكون المســابقات مصــدر تمويــل جيــد
للجامعــات.
يجــب علــى كل جامعــة تعييــن العبيــن فــي فــرق رياضيــة
مختلفــة مثــل كــرة القــدم والكــرة الطائــرة وكــرة اليــد
ورياضــات أخــرى.
ومــن ثم ســتتاح للطــاب الجامعييــن فرصة أكبــر لالنضمام
إلــى هــذه الفــرق وبذل جهــد جســماني أكبر.

الخالصة والمقترحات
هنــاك حاجــة ملحــة لمواجهــة ارتفــاع معــدالت انتشــار
الســمنة فــي مصــر بهــدف الحــد مــن عوامــل المخاطــر
التــي تكتنــف األمــراض المزمنــة غيــر المعديــة ،والتــي
تحــدث نتيجــة الســمنة واألنظمــة الغذائيــة غيــر الصحيــة و
الــذي مــن شــأنه أن يمــارس المزيــد مــن الضغــوط علــى
القطــاع الصحــي المصــري فــي توفيــر الخدمــات الطبيــة
للمرضــى المصابيــن بهــذه األمــراض المزمنــة.
عندمــا يأتــي الحديــث عــن تقييم بدائــل السياســة المقترحة،
فمــن األهميــة بمــكان اللجــوء إلــى معاييــر السياســة
المختلفــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي هــذا الســياق .وإذا ّ
ركزنا
علــى معاييــر اإلنصــاف والمعاييــر اإلداريــة والسياســية،
يمكننــا أن نخلــص إلــى أن بدائــل نظــام الدعــم والمراكــز
الطبيــة هــي البدائــل المعقولــة والقابلــة للتطبيــق،
ً
انطالقــا مــن اختيــار معاييــر اإلنصــاف والمعايير السياســية
واالقتصاديــة واإلداريــة.

يجــب أن تكــون مواجهــة مشــكلة الســمنة فــي مصــر
ّ
وحلهــا عمليــة جيــدة التخطيــط ألنهــا مشــكلة متأصلــة
فــي جميــع الفئــات العمريــة والمســتويات االجتماعيــة
واالقتصاديــة فــي المجتمــع المصــري .لذلــك ،مــن أجــل
حــل هــذه المشــكلة ،البــد مــن وجــود تعــاون مشــترك بين
جميــع الــوزارات والجهــات المعنيــة ،وال ســيما التعــاون
ً
اهتمامــا بالمشــكالت الصحيــة
بيــن الوزارتيــن األكثــر
والتغذويــة :وهمــا وزارة الصحــة والســكان ووزارة التمويــن
والتجــارة الداخليــة.
فــي هــذا الســياق ،بالنســبة للحلــول طويلــة األجــل ،يمكــن
لــوزارة التمويــن والتجــارة الداخليــة البــدء فــي تغييــر الثقافــة
الغذائيــة ألفــراد المجتمــع من خــال إطالق حمــات توعية
يمكــن تطبقهــا مــن خــال وســائل مختلفــة ،باإلضافــة
إلــى تغييــر مواصفــات الســلع الغذائيــة المعروضــة فــي
منافــذ الــوزارة ،وتحفيــز التجــار علــى عــرض ســلع غذائيــة
صحيــة مثــل الخضــروات والفواكــه.

وفيمــا يتعلــق بــوزارة الصحــة والســكان ،يمكــن تصميــم
حلــول متوســطة وقصيــرة المــدى لمواجهــة مشــكلة
المصابيــن بالســمنة ،وكذلــك مســاعدة زوارهــم فــي
الحصــول علــى أنظمــة تغذيــة صحيــة مناســبة.
يجــب إنشــاء عيــادات متخصصــة للتغذيــة الســليمة فــي
أماكــن تقديــم الرعايــة الصحيــة ،مثــل مراكــز طــب األســرة
والمستشــفيات ،لمتابعــة الحــاالت المرضيــة وإســداء
المشــورة الطبيــة وتحفيزهــم علــى اتبــاع أنظمــة غذائيــة
صحيــة .كل ذلــك يمكــن أن يســاهم فــي إنقــاص الــوزن
والحــد مــن اآلثــار الجانبيــة للســمنة واألمــراض المزمنــة
التــي ربمــا يتعرضــون لهــا.
أمــا بالنســبة لمســتقبل صنــع السياســات فيمــا يتعلــق
بمواجهــة مشــكلة الســمنة ،فيجــب تشــكيل لجنــة
وطنيــة عليــا لهــذا الغــرض ويكــون لهــا ســلطة تنفيذيــة.
ويجــب أن تتكــون هــذه اللجنــة مــن ممثليــن عــن جميــع
المؤسســات الحكوميــة المعنيــة وممثليــن عــن القطــاع
الخــاص والنقابــات المهنيــة المعنيــة بالتغذيــة ونمــط
الحيــاة الصحــي.
ينبغــي أن تســتهدف قواعــد اللجنــة إجــراء البحــوث
والدراســات حــول العناصــر الصحيــة والتغذويــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة المرتبطــة باإلصابــة بالســمنة
ً
بــدال مــن
باســتخدام المعلومــات المتاحــة األكثــر توثيقــا
االنتظــار لجمــع المعلومــات مجــددا وتنفيــذ البرامــج
ً
ختامــا ،واألهــم
واألنشــطة طويلــة األجــل والمســتدامة.
مــن ذلــك ،أن التوســع فــي تطبيــق الخياريــن المختاريــن
فــي بقيــة المحافظــات المصريــة وإعــداد خطــط الموازنــة
الكافيــة لتحقيــق هــذا التوســع لهمــا أهميــة قصــوى للحــد
مــن الســمنة فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة.

«جميع المراجع األكاديمية المشار إليها في هذا الموجز يمكن الرجوع إليها في ورقة السياسات»
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