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 شكر وتقدير

يتقدَّم فريق العمل جبزيلل الكلكر لالتقلدير للةلاخلرب ا لااس لارةتكلاذين اللوين تولرلا  تلو   لو             

اللزملة اللأ تملدلا    البيانلات لارعلوملات   الدذاسة عا ما قدَّمو  من معرفة لاستكاذات قيَّمة، سواًس من خلل   

اجلهلاز ارركلز    ملن   فاطمة  لعشرة    . أ:، ل ل  كة الفاعلة يف إعداخل  تو  ارلف، تل اركاذفريق العمل بها

ملن   هدى لعقطقةا  .ود، للتعبئة العامة لاإلحصاس الأ تمدت فريق العمل بالبيانات اللزمة لتقدير تكلفة اجلوع

، دت فريق العمل بالتقديرات الةكانية اللزمة لتقلدير تكلفلة اجللوع   مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ الأ تم

رلا   ،مبركز ارعلومات لخلعل  اختلاذ القلراذ    نيةابقني الصائياإلح نيباحثالأمحد سليمان . أو ،مس  حممود. أو

حتلى  للوين   يققلدذ املا تس يةلتمرا يف ارركلز      ل  من جهد لعمل على ملف الدذاسة يف بدايلة اركلرلع لا  اقدم

من قبل فريلق العملل يف لتللف مراحلل اركلرلع       اهوخل مج البناس على قد متَّ لإس كاس ،يكهدا ارنتج النهائي

 .البحثي

ولجلهاز لمل كةي  علتشئةة  لعشا ة     وزلرة لعرتبي  ولعتشليم لكما يتقدم فريق العمل بالككر لالعرفاس ل

ت اللزمة لتقدير التكاليف االجتماعية لاالقتصاخلية فريق العمل بالبيانا على إمداخل   ولإلحصاء ووزلرة لعصح 

 .يف مصرنقص التغوية / الناجتة عن اجلوع

 

 



 4                                                                                                                          مصر يف اجلوع تكلفة

 احملتويات قائمة

 30 ............................................................ اجلوع تكلفة لتقدير النظري اإلطار :األول القسم

 22.............................................................................................. اجلوع مفهوم .1

 22 .................................................................................. التغوية نقص/ اجلوع تسباب .2

 22 ........................................................................ التغوية نقص/اجلوع لىع اررتتبة اآلواذ .3

 25 ........................................................................................مصر يف التغول  الوضع .4

 95 ...................................... مصر يف اجلوع تكلفة تقدير يف امُلستخَدمة املنهجية :الثاني القسم

 11 ............ التقدير يف اُرةتخدمة لالبيانات التغوية نقص/ اجلوع عن الناجتة الصحية التكاليف تقدير منهجية .1

 77 ........... التقدير يف اُرةتخدمة لالبيانات التغوية نقص/ اجلوع عن الناجتة التعليمية التكاليف تقدير منهجية .2

 77 .. التقدير يف اُرةتخدمة لالبيانات التغوية نقص/ اجلوع عن الناجتة باإلنتاجية ارتعلقة التكاليف تقدير منهجية .3

 22 .......... التقدير يف اُرةتخدمة اإلضافية لاإلحصاسات التغوية نقص/ للجوع اإلمجالية التكاليف تقدير منهجية .4

 23 .......................................... التغوية نقص/ اجلوع عن الناجتة ارةتقبلية التكاليف تقدير منهجية .2

 015 ................................................................... مصر يف اجلوع تكلفة تقدير :الثالث القسم

 112 ............................................ 2552 عام يف عليها اررتتبة لاآلواذ التغوية نقص/ اجلوع تكاليف .1

 132 ........... عليها اررتتبة لالتكاليف التغوية نقص/ اجلوع على اررتتبة لاالقتصاخلية االجتماعية اآلواذ ملخص .2

 137 .................... 2522 حتى التغوية نقص/ اجلوع عن الناجتة للتكاليف ارةتقبلية الةيناذيو ات حتليل .3

 043 ............................ عليه والقضاء اجلوع حملاربة املقرتحة والتدخالت التوصيات :الرابع القسم

 142 ............................... اليدلية لغري اليدلية للمهن الةنو  الدخل مقتوسط تقدير طريقة (1) ذق  ملحق

 124 ............................اليدلية لغري اليدلية ارهن يف للعاملني النةيب التوزيع تقدير طريقة (2) ذق  ملحق

 121 ...........................لأللفية اإلمنائية األ داف بتحقيق يتعلق فيما الصحة لزاذرب إجنازات (3) ذق  ملحق

 115 ........ارد  بعيدرب الصحية لإلسرتاتيجية لضعها متَّ الأ لاأل داف لالقي  األساسية احملالذ ت   (4) ذق  ملحق

 111 .......................................... مصر يف الصحية للحالة العام اإلطاذ مؤشرات بعض (2) ذق  ملحق

 117 ........................... مصر يف اجلوع تكلفة خلذاسة نتائج لمناقكة اختباذ حو  عمل لذشة (1) ذق  ملحق

 117 ............................ مصر يف اجلوع تكلفة لتقدير الدذاسة يف ارةتخدمة البيانات مصاخلذ (7) ذق  ملحق



 2                                                                                                                          مصر يف اجلوع تكلفة

 تابع - احملتويات قائمة

 177 .................................................................. مصر يف التغول  الوضع (7) ذق  ملحق

 081 .................................................................................................... املراجع قائمة

 



 1                                                                                                                          مصر يف اجلوع تكلفة

 

 اجلداول قائمة 

 

 37 ............................................................باإلنتاجية  التغوية علقة خلذاسات نتائج ت    .1

 41 ........................................................ارختلفة  العمرية للمراحل لفًقا التغوية نقص تأوري  .2

 157 .................................................................2552 عام مصر يف الوزس وناقص األطفا   .3

 115 .........................2552 عام للمرض لفًقا الوزس ناقصي ا امةة خللس األطفا  بني باألمراض اإلصابة  .4

 114 ........(2552 - 1242) احليارب قيد على البقاس مقعدَّالت بواسطة ةمقعدل األطفا  لفيات على التغوية نقص تور  .2

 112 ...........2552عام  التغوية لنقص التعرض عن النامجة لألمراض لفًقا التغوية بنقص ارتعلقة الصحية التكلفة  .1

 117 ......................................................2552 عام يف التغوية بنقص ارتعلقة الصحية التكلفة  .7

 122 ...................................................2552 عام يف األطفا  تقزم بةبب الصفوف إعاخلرب تكلفة  .7

 127 ..........2552عام  يف التقزم بةبب اليدلية غري األنكطة يف اركتغلني بني الدخل مةتو  يف احملقق النقص  .2

 127 .............2552عام  يف التقزم بةبب اليدلية األنكطة يف اركتغلني بني اإلنتاجية مةتو  يف احملقق النقص  .15

 122 ............................................2552عام  يف الوفيات بةبب اإلنتاجية مةتو  يف احملقق النقص  .11

 132 .................................................................2552 عام مصر يف اجلوع لتكلفة ملخص  .12

 131 ......................................ارطرلحة ةالثلو للةيناذيو ات لفًقا لالتكلفة 2552 عام اجلوع تكلفة  .13

 137 ..................................................2552 عام ارطرلحة للةيناذيو ات لفًقا ارتوقعة الوفوذات  .14

 

 

 

 

 



 7                                                                                                                          مصر يف اجلوع تكلفة

  األشكال قائمة 

 21 .......................................................................بني األطفا   التغوية سوس مقةببات  .1

 23 ...........................................................................التغوية  لنقص ارصاحبة العوامل  .2

 27 ...........................................................................نقص التغوية / تسباب اجلوع  .3

 35 ..................................................................التغوية  نقص/ اجلوع على اررتتبة اآلواذ  .4

 37 .....................................................اُرحقق  لالدخل اإلنتاجية مةتو  على التغوية سوس تور  .2

 42 ..................................................................احليارب  مراحل مبختلف التغوية نقص آواذ  .1

 44 ........................................لفيات  تلك يف مقةا متها لنةبة ا امةة خللس األطفا  لفيات تسباب  .7

 25 ........................................................ العمر من ا امةة خللس األطفا  لفيات مقعدَّ  تطوذ  .7

 22 التعليمية للمراحل لفًقا اجلامعي قبل احلكومي التعلي  يف اردذسية الوجبات من ارةتفيدين التلميو تعداخل تطوُّذ  .2

 151 .................................................................................التغوية نقص/ اجلوع واذآ  .15

 157 .................................................... ا امةة خللس األطفا  بني التغوية نقص انتكاذ تقدير  .11

 111 ...............................العمرية للفئة لفًقا التغوية نقص بةبب باألمراض لإلصابة اإلضافية احلاالت  .12

 113 ....................العمرية لالفئات الطفولة توناس للتقزم للتعرض لفًقا( سنة 14 -12) العمل سن يف الةكاس  .13

 112 ........................................................2552 عام التغولية للحالة لفًقا التعليمي ارتحصل  .14

 121 ..........................2552 عام مصر يف التعولية للحالة لفًقا االبتدائي التعلي  يف الصفوف إعاخلرب مقعدَّ   .12

 121 ................................2552 عام مصر يف الدذاسي للصف لفًقا تقزمنياُر بني الصفوف إعاخلرب مقعدَّ   .11

 123 ................................................................الصفوف إعاخلرب على اررتتبة التكلفة توزيع  .17

 122 ..............................العمرية للفئة لفًقا( يدل  غري - يدل ) النكاط لنوع لفًقا العاملة القو  توزيع  .17

 121 ..................منه يقعانوا   من مقابل التقزم من عانوا من عليها يتحصل الأ الدذاسية الةنوات متوسط  .12

 131 .................................... 2552 عام يف األور لنوع لفًقا باإلنتاجية ارتعلقة للتكلفة النةيب التوزيع  .25

 132 ......................................... 2522 - 2552ذرب لنقص التغوية خل  الفرترب قدَّاجتا  التكلفة اُر  .21



 7                                                                                                                          مصر يف اجلوع تكلفة

 عرض عام 

اإلطلق، على  مكن تس تصيب اجملتمعاتاآلفات الأ يقتحد ت   لتخطر تل نقص التغوية  اجلوع يقعدُّ

الوفيات نةبة يف اذتفاع ةه  تقلعلى صحة الكعوب  مباشر بككٍلرتفعة من سوس التغوية النةب اُرؤور تقحيث 

على مةتويات التحصيل  غري ارباشررب اإضافة إىل تأورياته، خللس ا امةة من العمر األطفا  بني خاصًة

التنمية االقتصاخلية لالبكرية من التأوري على مةاذ ل، ، مبا يؤخلِّ  إىل زياخلرب الفقرفراخلالتعليمي لإنتاجية األ

عند بلوغ عامه   -عانوا مكن تس يقس بةوس التغوية يقواباألطفا  ارصف .على األطفا  بصفة خاصة اتهاخل  تأوري

ر على صحته  لذفا ته  االقتصاخلية يف خلائمة يف قدذاته  اإلخلذاكية لالبدنية، مما يؤوِّ اتضراًذ -الثاني 

ذاتها على تنكئة قورب عمل قدتتعاظ  عواقب سوس التغوية يف البلداس النامية، حيث تؤوِّر سلًبا يف ل. ارةتقبل

 لانعكاس ذلكعدم ارةالارب، زيد من حدرب تس يقمكن يق األمر الو تجيا ، لقد ميتد  وا التأوري لعدرب  ،جةنتمق

 .1لضاع الةياسيةأليف استقراذ االصراعات لعدم على زياخلرب ال

القضاس على الفقر اردقع ل اذبة اجلوع، لمتَّ إعلس ارنظمات الدللية إىل سعت احلكومات ل  ناِمن 

، لالأ جاس على ذتسها اادف األل  الأ لضعتها األم  ارتحدرب لفيةاأل داف اإلمنائية لأل ضمنذلك جلًيا 

ختفيض نسئ  " لت الغاية الثالثة من اادف األل  يفلقد متثَّ. الو  يناخل  بالقضاس على الفقر اردقع لاجلوع

رات لقياس لضع مؤشِّ متَّقد ل ." 1105و 0991لعفرتة  ا بني  لعنصف يف  لعسكان لعذين يشانون  ن لجلوع إىل

نةبة ، لمخس سنوات عدخل األطفا  ناقصي الوزس الوين تقل تعماذ   عن : مد  حتقيق  و  الغاية مثل

الةلبية للجوع  اآلواذلقد اذتفعت حدرب  .الةعرات احلراذية الةكاس الوين ال حيصلوس على احلد األخلنى من 

قياس  تساليب عنعلى مةتو  العا  مع حدلث األزمة االقتصاخلية العارية األخريرب، مما خلفع إىل البحث 

نقص / لتتمثل تكلفة اجلوع. عاني منهالأ تقرتتبة على اجلوع يف لتلف الدل  للتكلفة االقتصاخلية اُر ةكمي

النامجة ب على األمراض الدل  إما للتغلُّ تتكبد ا اقتصاخلياتاخلية الأ يف تعباس اإلنفاق لا ةائر ار التغوية

 .ارعرض لةوس التغوية ، تل الفاقد يف إنتاجية الفرخلنتيجة لولك ر التحصيل الدذاسيتل تأخُّعن سوس التغوية 

                                         
 

، 2512القضلللللاس عللللللى الفقلللللر ارلللللدقع لاجللللللوع  للللللو  علللللام       -األ لللللداف اإلمنائيلللللة لأللفيلللللة    -البنلللللك اللللللدللي   

http://www.albankaldawli.org/mdg/poverty_hunger.html. 
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/ تقدير تكلفة اجلوعل فريقية بأكملهاإللتقعدُّ  و  الدذاسة  ي األلىل من نوعها على مةتو  القاذرب ا

يف  بتنفيو االأ ستقوم  "ف يقياإتكلف  لجلوع يف "جزس من خلذاسة بإعداخل ا، ك مصر الأ باخلذت التغويةنقص 

يتبعها خلل  إفريقية تخر  يف  لمن و َّ لبتةوانيا، ،لتويوبيا ،تلغندا :اررحلة التالية ولث خلل  إفريقية  ي

 األغويةنتاج للتعالس بني مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ، لبرنامج  و  الدذاسة  يل . ارراحل اللحقة

 United التابعة لألم  ارتحدربفريقيا إاللجنة االقتصاخلية لدل  ل (World Food Program WFP)العاري 

Nations Economic Commission for Africa .تقدير اآلواذ االجتماعية  لتعتمد الدذاسة على منوذج

 the model for analyzing the Social يف تمريكا اللتينيةلضعه  الو  متَّلاالقتصاخلية لنقص تغوية األطفا  

and Economic impact of child undernutrition in Latin America
1. 

 توعي لعدوع "إىل تس كري الأ تققطاع الصحة اسرتاتيجية  ما جاس يف لتتماشى ت داف  و  الدذاسة مع

فال تشليم وال إنتاج  ع صح   .ألن ذعك هو لعسئيل لألول عتحسني كفاءته ؛عناي  خاص  بصح  لعف د

ال تنمي  بدون رعاي  صحي  علف د لعذ  هو أهم عنص   ن عناص  لعتنمي  وعماد لعنهض   و ن ثمَّ ،شتل ُ 

على العطاس لمن  ه ارواطنني بزياخلرب قدذت ربحتةني جوخلرب حيايقةه  يف فالقطاع الصحي  ."ولعتطور يف لجملتمع

 . 2التمتع بعائد  وا العطاس و َّ

لالو  يقمثلل تولر سلوس التغويلة      -إىل تس التقزم  3نتائج ارةح الةكاني الصحي ارصر  ليف مصر تكري

سلن  تصلبح تكثلر انتكلاًذا بلني األطفلا  خللس      قلد   - اإلصابة باألمراض احلاخلرب لارزمنلة  ل لتورعلى ارد  الطوي

يف الوقت نفةه ظلت نةبة األطفا  ناقصلي اللوزس   ل. 4(2552عام % 1781مقابل  2557عام % 2782)ا امةة 

2 (2552عام % 1187مققابل  2557عام % 1181)شبه وابتة خل  الفرترب نفةها عند الوالخلرب 
كما تصبح االزا    .

                                         
1
 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Operational manual for the use of 

the model for analyzing the Social and Economic impact of child undernutrition in Latin America, 

United Nations, World Food Program, 2008. 
، (2517/ 2511 - 1227/ 1227)ة القومية للتنمية االقتصاخلية لاالجتماعية يف مةتهل القرس احللاخل  لالعكلرين   يلزاذرب التخطيط، اإلسرتاتيج 2

 .1227، ابريل اجمللد الرابع
 .ولة، ارعونة األمريكية، لزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظمة األم  ارتحدرب للطف2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،  3
 .اررجع الةابق 4
 
   %(. 4187)الوين متَّ قياس لزنه  عند الوالخلرب  على ارةح الةابقة سنوات ا مس خل  ارواليد بني النةبة  و  حةاب مت  
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بةلبب ارلرض تل نقصلاس كميلة الغلواس ارتاحلة        وية على ارد  القصري سلواسً الو  يقيس التعرض لةوس التغ -

 . 1(2552عام % 382مقابل  2557عام % 782)تكثر انتكاًذا بني األطفا  يف نفس الفئة العمرية  - خلاخل األسررب

ارةلتقبلية  باآلولاذ  يقنلوذ  ألملراض النامجلة علن سلوس التغويلة      ل تعرض األطفا بتزايد  وا االجتا  إس 

القيلاس الكملي لاولاذ اررتتبلة عللى التعلرض        كلري إىل ت ميلة  التنمية البكرية يف مصلر، ليق  مةاذ الةلبية على

كمؤشر  ام جيب تقدير  لتضمينه يف ا طط قصريرب لطويلة ارد  للقضلاس عللى اجللوع،  لوا االدف       ،للجوع

لضلعتها  اللأ   أل داف اإلمنائية لأللفيلة ، ضمن ا2512 لو  عام  عليه لالقضاس تهمبحاذب ت مصرتزمال الو 

 .مصر األم  ارتحدرب لتبنتها

 :اجلوع أسباب

اللو  يقعلا   " سوس التغوية"ليرتبط اجلوع مبفهوم . احلاجة إىل الطعام تل ندذتهباجلوع  و حالة تتة  

األل  : يد نوعني ملن سلوس التغويلة   ليقمكن حتد. عن نقص بعض تل كل العناصر الغوائية اللزمة حليارب صحية

.  بالطاقلة الللزم إلملداخل     ال حيصل خلاا األفراخل على الالتني لالغواس عرَّف على تنه حالة ليقنقص الطاقة 

، حيلث  على الصحة الفيتامينات لارعاخلس لالأ اا بالغ األورمن تما النوع الثاني فهو نقص ارغويات الدقيقة 

ارلذيلا تل  تل  طوذرب الوفارب يف حالة اإلصابة باإلسلها      تكثر عرضة ( ت)بنقص فيتامني ارصابني األطفا  إس 

زيلد احتماليلة الوفلارب نتيجلة للنفس      نقص الزنلك يق كما تس . إضافة ركاكل العمى، %24 -% 25احلصبة بنحو 

ضع لاألطفلا  خللس  األطفا  الرللنقص احلديد تأوري مباشر على إصابة األمهات ل%. 21 -% 13األمراض بنحو 

سن اردذسة باألنيميا
3

.  

لبالتالي نقص ارا  الللزم لكلراس    س حتت لطأرب الفقرويرتبط اجلوع بالفقر، حيث يقع األفراخل اجلائعل

ةبب نقلص التغويلة ارةلتمررب يف تلدني نكلاط اجلةل  لاذتفلاع        يتخر، آللعلى اجلانب ا. الطعام اللزم للتغوية

                                         
 .مرجع سابق، 2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،  1

2
 World hunger website, http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm.  

3
 Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Op. 

http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm
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خنفاض القدذرب على العملل لاللو  يتةلبب يف مزيلد ملن الفقلر      اإلصابة باألمراض لبالتالي ا
1

تلخليص  مكلن  ليق .

 :فيما يلي اجلوع الأ تؤخل  إىلاألسباب 

o لفًقلا للجهلاز   ل. لجلوع لاألشخاص الفقراس التوزيع العاخل  للدخل، ليقعلوس عرضلة   حيث يفتقر  :الفقر

ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس
2

مؤشر الفقلر الكللي   حيث سجل ، تصبح الفقر تكثر انتكاًذا يف مصر ،

ليللرتبط الفقللر بتللدني الللوزس عنللد  . 2555/ 1222يف % 1187مقابللل % 2282حنللو  2511/ 2515يف 

ؤشلر  ألسلر يف تخلنلى مةلتو  ر   بلغت نةبة األطفا  خللس الوزس عند الوالخلرب الوين ينتملوس  قد ف، الوالخلرب

رؤشلر  ألسلر يف تعللى مةلتو     بني األطفلا  اللوين ينتملوس    % 1587مققابل  %782( األسر األفقر)الثرلرب 

، ةبب الفقر الو  يتةبب يف ارزيد ملن اجللوع  اجلوع يقجتدذ اإلشاذرب إىل تس ل .3(األسر األغنى) الثرلرب

تد وذ احلالة الصحية لتدني مةتويات الطاقة لتلد وذ الصلحة العقليلة، لملن ول َّ اخنفلاض       لبالتالي 

 .العمل لالتعل  لالأ تؤخل  إىل ارزيد من الفقر لمن و َّ ارزيد من اجلوع القدذرب على

o للفقلر   ةالرئيةل  ارعيلب ملن األسلباب    النظلام االقتصلاخل  لالةياسلي    عتايق :  االقتصاخلية ارعيبةُظالنق

 الللدخل للنللواحي العةللكرية لالةياسللية توجيلله الللتحك  يف ارللواذخل ل علللىيقركللز  حيللث ،لاجلللوع

 .العيشيتمتعوس برغد  الوين قدذات يف يد فئة قليلة من الةكاستنتهي تلك ار  يثلاالقتصاخلية، 

o بةلبب  يف مصر يف عدخل اللجئني املحوًظ اشهدت الةنوات الثلث األخريرب اذتفاًعحيث  :النزاعات ،

كللاذ لقلد تظهلرت اإلحصللاسات لجلوخل اذتبلاط بلني انت     . الصللوما  لسلوذيا لاذتفلاع العنلف يف العلراق    

لما ختلفه من ترحيل للمواطنني سواًس خلاذج اللوطن تل اللتهجري القةلر  خلاخلل       النزاعات من ناحية

 .البلخل لانتكاذ اجلوع من ناحية تخر 

o لوا إىل  ضلانات  الفيلحلدلث اجلفلاف   نتيجة  ،يف انتكاذ اجلوع لالفقر سبب ذئيس و ل :تغري ارناخ 

ل لو ملا   احملاصيل لارماذسات الزذاعية يرتتب عليه من ضرلذرب تعديل تغري النمط ارناخي لما جانب 

 . ال يةهل تنفيو  على تذض الواقع

                                         
1
  Poverty website,  http://www.poverty.com/  

2
 Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Household Income Expenditure Consumption Survey 

(HIECS) 2010/ 2011 Highlights. 
3

 .مرجع سابق، 2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،  

http://www.poverty.com/
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نقص التغذية/ تكلفة اجلوع دراسةالعام ل طاراإل
0

:  

 الطاقلة  لكميلة  التغوليلة  تطلبلات اُر بها يقوموس الأ األنكطة لطبيعة للةكاس العمر  الرتكيب يقحدخل

 تعتلا  اجملتملع  عللى  تطرت الأ لالوبائية لالدميوجرافية االقتصاخلية التغريات فإس لعليه. استهلكها الواجب

 بالوفيلات  ارواليلد  علقلة  يعكلس  الدميوجرايف فالتحو . ارد  طويلة التغولية الةياسات للضع لدذاسة ةذئية

 طويللة  اللتغريات  عن الوبائي التحو  يقعا الو  الوقت يف الةكاس، منو مقعدَّ  يف تغريات من عليها يرتتب لما

 التحلوالت  للفهل  . الغلوائي  النمط يف التغري إىل التغول  التحو  يقكري بينما لاالعتل ، الوفيات تمناط يف ارد 

 ارعيكي النمط يف احلاخلث التحو  خلذاسة إطاذ يف ذلك يت  تس جيب ما جملتمع حتدث الأ لالوبائية التغولية

 اللنمط  عللى  خلاص  بكلكلٍ  يلؤور  لالو  ،ارثا  سبيل على التحضر عن نتجي قد و لال الدذاسة  ل للمجتمع

 إىل ارخلدذات،  لانتكلاذ  لالكحوليلات  التبلغ  لاسلتهل   ه،نل يؤخلل الو  البدني النكاط لمنط لألفراخل، الغوائي

. ارلتغري  احليلارب  منلط  بةبب ضغط حتت لقوعه  عن الناجتة للمواطنني النفةية الصحة حالة على تور  جانب

 للنقص  عرضلة  الفلرخل  خلالا  يقلع  اللأ  العمريلة  اررحللة  االعتبلاذ  يف األخو جيب التغوية نقص تور للدذاسة

 .اا ارتعرض التغوية نقص تأوري خلذجة حتديد يف اذئيًة خللًذا تلعب لالأ التغوية

 ةلبية على لتلف تلجه احليلارب لااصلة عللى احلاللة الصلحية     ال نقص التغويةلميكن حتديد آواذ 

عامة تتحملها احلكومة لتخر  خاصة يتحمللها الفلرخل لتسلرته     اللفة تكاليًفلألفراخل،  التعليمية لاالقتصاخليةل

إىل مكاكل اجتماعيلة تتعللق باالنلدماج يف اجملتملع     جمتمعة لتؤخل   و  اآلواذ . بةبب التعرض لنقص التغوية

قد تظهر  لو  اآلولاذ   ل .ت طائلة نقص التغويةتعميق حدرب الفقر لزياخلرب انتكاذ  بني ارواطنني الوين يقعوس حتل

تكثر  سيصبحو لالوينمبجرخل التعرض لنقص التغوية تل تظهر الحًقا على مداذ حيارب األفراخل الوين تعرضوا اا، 

تخطر تنواع نقص التغوية  ي اللأ يتعلرض الا اجللنني يف ذحل       ل. عرضة لإلصابة بنقص التغوية مررب تخر 

 . األم را يرتتب عليها من صعوبات تواجهه الطفل منو الوالخلرب

نقص التغوية فيما / لتركز الدذاسة على التكاليف االجتماعية لاالقتصاخلية الناجتة عن التعرض للجوع

حيث يربط النموذج بني تعرض األطفا  لنقص التغوية قبل إمتام عامه  ا امس من العمر لما  ،يتعلق بالصحة

                                         
1
 Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Op. 
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يرتتب عليه من إصابة إضافية باألمراض ارختلفة بةبب نقص التغوية لما يرتتب عليها من زيلاخلرب يف احتملا    

للب عللى ا لدمات الصلحية     لبالتالي تتحمل الدللة تكلفة إضافية بةبب زيلاخلرب الط . الوفارب بني  ؤالس األطفا 

لالعلجية ارختلفة، لكولك تتحمل األسررب التكاليف الناجتة عن الوقلت اُرهلدذ يف ذعايلة األطفلا  لكلولك يف      

كملا يققلدذ النملوذج التكلفلة     . تكاليف العلج لاالنتقا  مع الطفل ارصلاب ملن لإىل لحلدات الرعايلة الصلحية     

من ترخل  لقدذته  التحصيلية عند االلتحاق بالتعلي  ل و ما يلنعكس  اررتتبة على تعرض األطفا  لنقص التغوية 

الت إعاخلرب الصفوف لمعدالت التةرب من التعلي  ليرتج  يف نهاية ارطاف إىل ترخل  احلالة التعليميلة  عدَّعلى مق

 لتخرًيا يدذس النموذج التكلفة االقتصلاخلية لللنقص يف اإلنتاجيلة بةلبب نقلص التغويلة لاللأ       . للمجتمع ككل

ترتتب على ترخل  ارةتويات التعليمية للمواطنني لمن و  تققلص من فرصه  عند االلتحاق بةوق العملل  لوا إىل   

جانب ترخل  احلالة الصحية ا  لبالتالي تدني القدذات اإلنتاجية لألفراخل الوين ينكغلوا بأنكلطة يدليلة لملا    

  .اإلنتاجيةطاقته  اس اجملتمع من يرتتب على لفيات األطفا  بةبب نقص التغوية من فقدانه  لحرم

ولوة  تقدير من خل  تكلفة اجلوع لنقص التغوية يف مصر ديرتقلمن  نا فإس  و  الدذاسة تعمل على 

 :ة  يتبعاخل ذئية

 التكاليف يفتمثلة مق الصحة قطاع يف التغوية نقص/ اجلوع عن الناجتة التكاليف االجتماعية لاالقتصاخلية -1

 التكاليف إىل باإلضافة التغوية، نقص فيها يتةبب الأ األمراض لعلج الصحية للرعاية تزايدرباُر اراخلية

 لجوخلرب مةتو  لتدني العلج يف ارفقوخل الوقت نتيجة لتسرته ارصاب الفرخل يتحملها الأ ا اصة

 .حياته 

 يف نقًصا يعانوس رن التعل  على القدذرب لاخنفاض الرتكيز نقصنتيجة  التعلي  نقص التغوية يف قطاع تكلفة -2

 التحتية البنية على متزايًدا ضغًطا ميثِّل ما ل و لاإلعاخلرب، الرسوب نةبة اذتفاع إىل يؤخلِّ  مما التغوية،

 بدفعها   للذل الطلب يقوم الأ التكاليف إىل إضافًة التعليمية، العملية لمدخلت البكرية لارواذخل

 . ارتدني التعليمي األخلاس مككلت على للتغلُّب ِقبله  ِمن ارخصَّص لالوقت

 الضعيف، العلمي التحصيل بةبب البكر  ارا  ذتس يف الناجتة ا ةاذرب يف التغوية نقص تكاليف -3

 الوفارب لحاالت الصحية احلالة ضعف جراس اإلنتاجية القدذرب يف حتدث الأ لا ةاذرب الفقداس إىل باإلضافة
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 تور  خلذاسة على مصر يف التغوية نقص تكلفة تقدير يف التحليل  وا ليركز. التغوية نقص عن النامجة

 22 إىل صفر ِمن بالعمر اردذسة سن قبل لما لالرضع األجنة لألطفا  بالنةبة الصحة قطاع يف لتكلفته

 .لالدميوجرافية العمرية اجملموعات ِمن ذلك لغري لاإلنتاجية بالتعلي  يتعلق فيما تكلفته تقديرل شهًرا،

اجلوع تكلفة تقدير منوذج
0

: 

لعليله فلإس إمجلالي    . عللى الصلحة لالتعللي  إىل تكلاليف اجتماعيلة      نقص التغوية ة آواذترمجمكن يق

TC)التكلفة النامجة عن نقص التغوية 
U
HC)تقعرف عللى تنهلا خلاللة يف اإلنفلاق عللى الصلحة        (

U
لاركلاكل   (

EC)التعليمية 
U
PC)لمةتو  اإلنتاجية ارتدني  (

U
 :لذلك على النحو التالي (

TC
U
 = f (HC

U
, EC

U
, PC

U
) 

اذتفاع احتماليلة اإلصلابة بلاألمراض بةلبب نقلص التغويلة لاحلاللة الوبائيلة         فإس بالنةبة للصحة، ل

HSC)اروجوخلرب خلاخل الدللة تتةبب يف تكاليف مرتفعة لقطاع الصحة 
U
س و،  وا إىل جانب ما يتحمله ارصلاب (

IHC)لتسر   كنتيجة لتدني جوخلرب احليارب لاذتفاع الوقت ارفقوخل بةبب اررض 
U
 :على النحو التالي ،(

HC
U
 = f (HSC

U
, IHC

U
) 

 مكن ترمجتله يقعلى الرتكيز  قدذته اخنفاض القدذرب االستيعابية للتلميو لتدني فإس بالنةبة للتعلي ، ل

ESC)إىل تكلفة تعلى للمنظومة التعليمية 
U
إعلاخلرب الصلفوف الدذاسلية، مملا يرتتلب       يتةبب ذللك يف ، حيث (

البنية األساسية اللزمة للعمليلة التعليملة    زياخلرب متطلباتعليه زياخلرب الطلب على ا دمات التعليمية، لبالتالي 

 وا إىل جانب التكلفة اإلضافية الأ يتحملها ارصلابوس  . الزمة لولك مواذخل بكريةلخللات لت داذس لفصو من م

بةبب احلاجة رزيد من الدع  سواس من خل  الكتب اإلضافية تل ارةاعدرب تونلاس االسلتوكاذ تل الوقلت    لتسر   

PEC)التعليملي   ا الو  تكرسه األسررب للطفل اُرصاب للتعامل مع مكاكل تدني مةلتو 
U
، لذللك عللى النحلو    (

 :التالي

EC
U
 = f (ESC

U
, PEC

U
) 

                                         
1
 Martínez, R., Fernández, A., Palma, A., and Flores, L. (2008), Operational manual for the use of the 

model for analyzing the Social and Economic impact of child undernutrition in Latin America, The 

World Food Program (WFP) and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
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تما فيما يتعلق باإلنتاجية فإس التكلاليف النامجلة علن نقلص التغويلة تتمثلل يف الفقلد يف ذتس ارلا          

البكر  الو  يتعرض له اجملتمع بةبب تلدني ارةلتو  التعليملي احملقلق للملواطنني اللوين تعرضلوا للنقص         

ELC)التغوية 
U
جتلة علن نقلص التغويلة     ، إىل جانب النقص احملقق يف الطاقة اإلنتاجية بةبب الوفيات النا(

(MMC
U
) . 

PC
U
 = f (ELC

U
, MMC

U
) 

 : ما اقتصاخليتني تكلفتني تقدير إىل الدذاسة تهدفلعليه 

  لؤالس  صحة على تور ا يظهر لالأ األطفا ، لد  التغوية نقص عن النامجة التكلفة  يل: األلىل التكلفة .1

 القلو   يف الفاقلد  كلولك ل ارختلفة، العمرية ه راحلم مداذ على بينه  الوفيات لمعدَّالت الكا عند األطفا 

 جلرَّاس  األفراخل  ؤالس حتصيل بنقص ا اص التعليمي اجلانب لتخرًيا الصحي، ارةتو  تدني جرَّاس العاملة

 .يعرتيه  الو  العام الضعف

ِمن حيث التغوية   الوقت احلالي إلعانة  ؤالس األطفا التكلفة اللزمة يف تقديرتقوم على ل: التكلفة الثانية .2

ليعلرض القةل  الثاللث    . لاحليلولة خللس حدلث التكلفة األلىل ذات اآلواذ االقتصاخلية لاالجتماعية الةليئة 

التكلفة يف ضوس كل  تقديرلكولك سيناذيو ات مةتقبلية للتعامل مع نقص التغوية  ةتقدير ولو من الدذاسة

 .2552يف  مققاذنة بتكلفة اجلوع ةمن تلك الةيناذيو ات الثلو

 :ت مهابيانات لل للتطبيق النموذج الةابق يف مصر مت االعتماخل على عدرب مصاخلذ

o  2552/ 2557مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  الصاخلذ عن اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس لعام. 

o  2552مةح القو  العاملة للجهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس لعام. 

o 2557ل 2552اني الصحي ارصر  لعامي ارةح الةك. 

o  البيانات الرمسية الصاخلذرب عن البنك ارركز  ارصر. 

o بيانات لزاذرب الرتبية لالتعلي  ارصرية. 

o تعداخل متفرقةلالتعلي  الرتبية لوزاذرب الةنو  اإلحصائي الكتاب ،. 
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o بيانات لزاذرب الصحة ارصرية. 

o بيانات البنك الدللي. 

o  العاريةبيانات منظمة الصحة. 

o احتياًجا األكثر األسر مةح ارصر ، الغواس مرصد القراذ، اختاذ لخلع  ارعلومات مركز الوزذاس، جملس. 

 :تكلفة اجلوع يف مصر - نتيجة الدراسة

o  2552جنيه مصلر  يف علام   ملياذ  2583يف مصر حنو ( نقص التغوية)بلغت إمجالي التكلفة اُرقدَّذرب للجوع ،

  .من الناتج احمللِّي اإلمجالي% 182ملياذ خللالذ تل  387ل و ما يقعاخل  

o  ُقدِّذت علدخل احللاالت اررضلية اإلضلافية بلني األطفلا  خللس ا امةلة ملن العملر بةلبب            2552خل  عام

 112مرضية ل لو ملا نلتج عنله تكلفلة ُقلدِّذت بنحلو        حالة  772217بنحو ( نقص التغوية)التعرض للجوع 

لمن بني تللك احللاالت بلغلت علدخل حلاالت اإلسلها  لالتهلاب        (. خللالذمليوس  121)جنيه مصر  مليوس 

% 25للفًقا للبيانات الأ متَّ مجعها فقد تلقلت حنلو   . حالة 121223اجلهاز التنفةي احلاخل لاألنيميا حنو 

  .ارلئمة من  و  احلاالت الرعاية الصحية

o      لفلارب خلل    حاللة   27152سا   نقص الوزس بني األطفا  يف زياخلرب مقعدَّالت الوفيلات حيلث تةلبب بنحلو

  .2552 - 2552الفرترب 

o بلني األطفلا    % 284مقاذنة مبقعلدَّ   % 784تبلغ ( إعاخلرب صفوف)من مقعدَّالت ذسوب  سويقعاني األطفا  ارتقزم

إضافية إلعاخلرب الصفوف، مبا حالة  72321ت الرسوب تةببت يف حنو ل و  الزياخلرب يف معدال. ارتقزمنيغري 

  .خللالذمليوس  4282جنيه مصر  تل ما يقعاخل  مليوس  271كلف النظام التعليمي يف مصر لاألسر حنو 

o  ( فالزذاعة  ي النكلاط الرئيةلي يف الريلف   )الو  يكتغل فيه غالبية اركتغلني يف األنكطة اليدلية ريف اليف

/ حققة يف اإلنتاجية بةبب تدني القدذات البدنيلة للعلاملني اللوين تعرضلوا للجلوع     ا ةاذرب اُر تذقدلعليه 

ملن النلاتج   % 1853جنيله مصلر  ت  ملا يقعلاخل      مليلاذ   1587بنحلو   نقص التغوية لمن و َّ تصليبوا بلالتقزم  

  .2552احمللي اإلمجالي لعام 
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o  ات األطفا  خللس ا امةة ألسلباب مقتعلقلة بالتغويلة    بةبب لفي 2552ُقدِّذت عدخل ساعات العمل ارفقوخلرب يف

مليلوس   727لوين كاس من ارفرتض تس يكونوا يف سن العمل لجزس من قورب العمل بنحو لاخل  الفرترب الةابقة 

اإلمجلالي لعلام   ملن النلاتج احملللي    % 582ملياذ جنيه مصر  ت  ما يعقلاخل    284ل و ما يقمثل . ساعة عمل

2552.  
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  األول القسم

 اجلوع تكلفة تقديرل النظري اإلطار

 األخلقلي  االلتزامبل  الذتباطهلا  األ ميلة  ملن  خلذجلة  نقلص التغويلة  / اجللوع  تكلفةتقدير  عملية حتتل

جانلب   إىل ،لأللفيلة  اإلمنائيلة  األ داف ضمناا  الدل  لضعتها الأ األ داف لحتقيق ،التغوية سوس حملاذبة

 اجلوع مةببات على القضاسيف  الدللة رواذخل مثلاأل ستغل الا لحتقيق القراذ صناعة خلع  يف التقديرات ذ  و خلل

للتكلاليف االجتماعيلة   ت مية توفري تقلديرات ذقميلة    تتزايدل. لولك، لتقدير اريزانية اللزمة تل نقص التغوية

 :اللأ نلاخلت   2511 رينلاي  22ر  بعلد ولوذرب   نقص التغوية يف اجملتمع ارص/ لاالقتصاخلية اررتتبة على اجلوع

ذتس تخو القلراذ بقضلية األملن الغلوائي للضلعها عللى       مبا حر  ا تمام مق" عيش، ح ي ، عدلع  لجتماعي "

 .تللوياته تجندرب

 World Food) العلاري  األغويلة  برنلامج بالتعالس ملع   من  نا قام مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ

Program WFP)،  فريقياإللارفوضية االقتصاخلية United Nations Economic Commission for Africa 

 عللى  اررتتبلة  لاالقتصلاخلية  االجتماعيلة  للمكاكل االقتصاخلية التكلفة تقدير بهدف كرت مق  ثي مكرلع تنفيوب

الواذخلرب يف إعلس األ داف تحقيق األ داف لالغايات ب يف مصر، لذلك يف إطاذ التزام مصر التغوية سوساجلوع تل 

  .1اإلمنائية لأللفية

قياس تكلفة اجلوع، باإلضلافة إىل  تقدير لت   ارفا ي  اررتبطة بعملية  ل  من الدذاسةيتنال  القة  األل

عملية اجلوع من حتو  خلميوجرايف لحتو  تغول  للبائي مبا يقؤور يف نهاية ارطاف على األملراض  العام لاإلطاذ 

االحتياجلات التغوليلة ال  لاللأ حتلدخل يف النهايلة        الرتكيب العمر  للةكاس لمن و َّل اجملتمع، نتكررب يفاُر

القة  عرًضا لاولاذ ارختلفلة لتكلفلة     وا حالته  التغولية لكولك النمط التغول  الةائد يف اجملتمع، كما يققدم 

طفا  خيتلف عن تلأوري  عللى الكبلاذ    تأوري اجلوع على األإس ، حيث اجلوع مبختلف ارراحل العمرية للةكاس

القةل  بعلد ذللك     لوا  لينتقلل   .خيتلف عن تأوري  على الةليدات احلواملل لاألطفلا  الرضلع    لبطبيعة احلا  

                                         
 .لأللفية اإلمنائية األ داف بتحقيق يتعلق فيما الصحة لزاذرب إجنازات( 3)يف  وا الصدخل يةتعرض ملحق ذق    1
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نقص التغوية لارتمثلة يف تسباب صحية لبيئيلة لاجتماعيلة لمؤسةلية، إىل جانلب     اجلوع تل ليعرض مةببات 

نقلص  / النتلائج اررتتبلة عللى التعلرض للجلوع     القة  ليعرض . دللةاألسباب اررتبطة بالنمط اإلنتاجي خلاخل ال

 . التغوية، لخيتت  القة  باستعراض الوضع التغول  يف مصر

 مفهوم اجلوع  0. 0

مملا ينلتج عنله بعلض      ،االسلتفاخلرب الكامللة   هاخلرب منتل عدم االستف عدم كفاية الغواس بأنه اجلوع عّرفيق

تل ، (قصلر الطلو  بالنةلبة للعملر    )التقلزُّم  نقص الوزس بالنةبة للعملر، تل  لاإلصابة ببعض األمراض ك األعراض

الفقر بل يلرتبط اجللوع   ل .1(سوس التغوية)نقص ارعاخلس لالفيتامينات تل ، (زس بالنةبة للطو اخنفاض الو)اازا  

 الةللع  سللة  لتلأمني  اللزملة  ارلواذخل  غيلاب  بأنله  لاللو  يقعلرف  ( extreme poverty or indigence)اردقع 

 بالقلدذرب  ارتعلقلة  االقتصلاخلية  العواملل  جانب إىل اجملتمع، يف الةائد االجتماعي اإلطاذ يقحدخل ا الأ األساسية

 . االستهلكي النمط يف تمثلةاُر االجتماعية العوامل لكولك الكرائية

تل  ،الطاقلة  ملن  لإلنةاس األساسية االحتياجات يقليب مما تقل الطعام من كميات بتنال  اجلوع يرتبطل

 لصلحة  اللزملة  الغوائيلة  العناصلر  كلل  تل غيلاب بعلض   إىل يقكلري  الو  (Malnutrition) التغوية مفهوم سوس

 ضلوس  يف الغلواس  ملن  يومًيا الفرخل عليه حيصل ما عن اجلوع، حيث تقيس التغوية سوس مؤشرات ربِّلتقَع .اإلنةاس

التغوية سوس من نوعني حتديد نا  ليقمكن. األساسية احتياجاته لتلبية اللزم األخلنى احلد
2

: 

 لالطاقة التغوية ارتعلق بالالتني سوس Protein-Energy Malnutrition ملا  لجلوخل  علدم  إىل يقكري الو و 

مققاسله  ) الطاقلة  تلوفر  اللأ  الغوائيلة  لارلواخل  -تخلر   مصلاخلذ  ملن  لت اللحلوم ملن   - اللالتني  من يكفي

 (. احلراذية بالةعرات

 ( لارعاخلس الفيتامينات) الدقيقة ارغويات نقصMicronutrient Malnutrition    لالو  توبتلت الدذاسلات

 بالنةلبة  لاحلصلبة  لاإلسها  ارلذيا بةبب الوفارب يزيد خطر، حيث على صحة األطفا  تس له بالغ األور

 الوفارب خطر يزيد مننقص الزنك  كما تس، %24 - %25 بنةبة( ت)الوين لديه  نقص يف فيتامني  ألطفا ل

 األمهلات  للد   اللدم  فقلر  عللى  مباشر تأوري احلديد لنقصل. %21 - %13 نفس تلك األمراض بنةبة من

                                         
1
 Unicef, http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n4/undernutritiondefinition.html  

2
 World hunger website, http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm  

http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n4/undernutritiondefinition.html
http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm
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يف  اليلوخل  نقلص  ليتةلبب  العملى، ( ت)فيتلامني   يقةلبب نقلص   حني يف اردذسة، سن يف لاألطفا  لالرضع

 .الدذقية الغدرب تضخ 

 ، لاذتباطله األطفلا   لفيلات  إمجالي من% 22 -% 32 بنحو تهلةوس التغوية خطوذرب تتمثل يف مةا مل

التغوية    تكثر عرضة لألمراض، لالعكس صحيح فاألطفلا  غلري    ئواألطفا  سيس إحيث  ،اإلصابة باألمراضب

لةلوس   صو  على الغواس  لو الةلبب اللرئيس   لال يعتا عدم احل. تكثر عرضة لإلصابة بةوس التغوية   األصحاس 

يقلخلص الكلكل   ل .1التغوية، فارماذسات التغولية غري الةليمة لاإلصابة باألمراض تؤخل  بدلذ ا لةوس التغويلة 

 .التالي مةببات إصابة األطفا  بةوس التغوية

                                         
1
 Save the Children, Acute Malnutrition Summary Sheet, USA.  
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 ( 0) رقم شكل

 األطفال بني التغذية سوء مسببات

  
Source: Monika Blössner, Mercedes de Onis, Malnutrition; Quantifying the health impact at national 

and local levels, Environmental Burden of Disease Series, No. 12, WHO, Genva, 2005 

، التعرض للجوع تحد تلجه انعدام األمن الغوائي ، ليقعتااجلوع مبفهوم األمن الغوائيكما يرتبط 

. الطاقة من لإلنةاس األساسية االحتياجات يقليب مما تقل الطعام من كميات تنال يف  اجلوعحيث يتمثل 

 :اجلوع جيب حتقيق ما يلي للتجنب

 حتلدث  الكلرط  بهلوا  اإلخلل   عنلد ف. االحتياجات من األخلنى احلد تقليب لنوعيات بكميات الغواس ريتوف 

 ملن  تقلل  عللى  يعيكلوس مملن   ينكلثري ال عللى اللأ تلؤور    Undernourishment التغوية نقص من حالة

سلعر حلراذ ،    2155ارتوسط الو  حيتاجه الكخص العلاخل  ملن الةلعرات احلراذيلة لاُرحلدخل بنحلو       

فلاس اجلةلد اجللائع     و َّ لمن. لالعقلية اجلةدية األنكطة تباطؤب الطاقة نقص عن اجلة  يعوضلبالتالي 
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كملا  . لالدذاسلة  اللعب يف ذغبة ةتي اجلائع الطفل يفقد الرتكيز لال يقوم بارباخلذات، حيث هال يقمكن لعقل

فيصبح احملرلموس من التغوية الصحيحة لاألطفا  بصفة خاصة عرضة  ارناعة نظامنقص التغوية  ضعفيق

 .لألمراض

 نلتظ  مق بكلكل  الةكاس قنوات توزيع الغواس إىل جانب القدذرب الكرائية من جانب ارواطنني، لتزليد ريتوف 

 القلدذرب  ارلواطن  يفقلد  لعنلدما . لارتلوازس  الصحي الغواس على احلصو  من كاسالة يتمكن  يث بالغواس،

 يقطللق  ملا  تل ،(Extreme poverty) ارلدقع  الفقلر  نطلاق  حتلت  يقع للغواس األساسية الةلة لكراس ارالية

 . الغواس فقر عليه

  اإلجيابية النتائج إىل للوصو  لذلك الغوائي لالتوازس النظافة رعايري األخلنى للحد لفًقا الغواس استهل 

عن تدني مةتو  ارتحصل الغوائي عن ارتوسط  الناتج (Malnutrition) التغوية سوس لجتنب اررجورب

 للعمر، لاخنفاض بالنةبة الطو / الوزس لاخنفاض الوالخلرب، عند الوزس إىل اخنفاضمما يؤخل  الطبيعي 

 . الصحية اركاكل من لغري ا اجلة ، كتلة مؤشر لاخنفاض للطو ، بالنةبة الوزس مقعدَّ 

التغذية نقص /أسباب اجلوع 3. 0
0

 

، بيئيلة العواملل ال  :يفتتمثلل  اللأ   العواملل لالظلرلف   من عدخلبةبب  التغوية نقص /اجلوعدث حي

 قتصلاخلية اللا ثقافيلة الل جتماعيلة لعواملل اال ال احلتمي، لتد وذتكوس نتيجة ل تل طبيعية سبابلالأ تنبع من ت

 العواملل   لو   لتلؤور . ((2) ذقل   شكل) لارؤسةية الةياسية العوامل لتخرًيا ارةالارب، لعدم بالفقرلالأ ترتبط 

 الغلواس  لنوعيلة  كميلة  حلدخل تق كما التغولية العناصر امتصاص على اجلة  لقدذرب احليوية الوظائف على جتمعةمق

 يفل للغايلة،  مرتابطلة  عواملل  بأنهلا  ةالةلابق  لتتة  العوامل .التغوية سوس خلذجة بدلذ  يقحدخل ما ل و اُرةتهلك

 كملا  ،التغوليلة  احللاالت  تقيلي   تونلاس  عاملل  لكلل  النةبية األ مية بني بدقة التمييز يصعب األحياس من كثري

  .الفرخل إليها الأ ينتمي احلياتية باررحلة العواملهو  ب التأور حدرب ترتبط

                                         
1
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Model for Analyzing the Social and Economic Impact of Child 

Undernutrition in Latin America, United Nations, Social Development Fund, Chile, September 2007. 
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 (3)شكل رقم 

 صاحبة لنقص التغذيةالعوامل امُل

 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food 

Programme (WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition 

in Peru. 
 :لميكن تفصيل  و  العوامل كما يلي

 0لعئيةي  لعشول ل 0. 1. 0

 خطلوذرب  عواملل  ملن  يعرتيهلا  لملا  لتسلرته  بلالفرخل  حيطلة اُر البيئلة  تكلمله  ملا  البيئية العواملتتضمن 

 لارخاطر( الزالز  احلراذرب، خلذجات يف الكديد االخنفاض اجلفاف، الفيضانات،) الطبيعية للكواذث كالتعرض

 زذاعلة  يف التوسلع  عللى  القيلوخل  األغويلة،  تلوث لااواس، ،اراس كتلوث البكر فيها يتةبب الأ تلك) البكرية

 ارعرضلة  ارنلاطق  تقطلن  الأ الريفية األسر يف العا  مةتو  على اجلوع من% 25 حنوليرتكز (. جديدرب تذاضي

 تلأوًرا  فيهلا  الزذاعلة  شلهدت  الأ آسيا لجنوب اإلفريقية الصحراس جنوب خلل  سجلتلقد . 2البيئية للمخاطر

 تمريكلا  لسلط  يف احللا   كلولك ل الرضلع،  األطفلا   للفيلات  التغويلة  للنقص  نةلب  الطبيعيلة تعللى   بالكواذث

                                         
1
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Model for Analyzing the Social and Economic Impact of Child 

Undernutrition in Latin America, United Nations, Social Development Fund, Chile, September 2007. 
 .اررجع الةابق 2
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 يف الكلديد  لاالخنفلاض  اللزالز  ل اجلفلاف ل األعاصلري  من مؤخًرا عانت الأ اجلنوبية تمريكا لخلل  لالكاذييب

 خل  من مباشر غري تأوري لكولك الطعام على احلصو  على مباشر تأوري من عليه ترتب لما احلراذرب، خلذجات

 األسلر  تعيكلها  الأ ارعيكية الظرلف جانب إىل العوامل  و ل. عليها ةاررتتب لاالجتماعية االقتصاخلية اركاكل

 اُرعديلة  لألملراض  رضةعق جيعلها تكثر مقحةنة، صحي لصرف ميا  مبصاخلذ االتصا  عدم من الريفية ارناطق يف

 . التغوية نقص و َّ لمن

 0لالقتصادي و لعثقافي  - لالجتماعي  لعشول ل 1. 1. 0

 بلالفقر،  مقباشلًرا  اذتباًطلا  لاإلقليملي  اللدللي  ارةتو  على الرضع األطفا  للفيات التغوية نقص رتبطي

 تتخطلى ل .2ارلدقع  للفقلر  إذجاعهلا  يقمكلن  اللتينيلة  تمريكلا  يف اُرةلجلة  التغويلة  نقص حاالت من% 25 فنحو

 باردذسة لللتحاق حوافز إعطاس: يف لتتمثل تبعاُر اراخل  الدع  الدل  بعض يف الفقر رواجهة الفاعلة الةياسات

 العلقلة  مكن حتديلد يقل. ارةاعدات باامج التغطيةل اجتماعي، ضماسل تفضل لتجوذ لظيفية مةتويات ضماسل

 :فيما يلي التغوية لنقص الفقر بني

 يف - حجمهلا  اذتفلاع  مع األسر خلخل مةتو  الخنفاض كنتيجة - الدخل من الفرخل نصيب تدنيةا   يق 

 .ألفراخل ا الغوائي ارتحصل من يقحد ل و ما بعينها سلع حنو لتوجيهها لألسررب الكرائية القدذرب تدني

 الغلوائي  العائلد  قليللة ل ةمسلي غري غوائية عاخلات انتكاذ على يف بعض األحياس الثقافية العاخلاتةاعد تق. 

 غنية حديثة بأطعمة التقليدية الغوائية الوجبات باستبدا  الغوائية العاخلات تغري على عديدرب تخللة  نا ل

 األصللي  الثقلايف  ارلوذلث  عللى يتةبب يف سوس التغوية لالقضاس  تس شأنه من ، األمر الو كبعةاُر الد وسب

 .للكعوب

  الغوائيلة  ارواخل نوعية تل كمية الغواس حيث من ،ككل الغوائي النظام على التعليمية ارةتويات ترخل يؤور 

 لارلوذلث  الغلواس  إىل الوصلو   إمكانية ضوس يف التعليمي ارةتو  تور إىل النظر متَّ ما إذال. تنالاا يت  الأ

 .اقتصاخلًيا تل غوائًيا مقبولة غري سلع استهل  إىل األمر يؤل  تس يقمكن الثقايف

                                         
1
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Model for Analyzing the Social and Economic Impact of Child 

Undernutrition in Latin America, United Nations, Social Development Fund, Chile, September 2007. 
 .اررجع الةابق  2
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  خاصلة  األطفا  منوعلى  -على سبيل ارثا   الطبيعية الرضاعة بأ ميةكعدم اإلرام  - ارعريف التد وذيؤور 

 اإلجناب مقعدَّ  على اإلجنابية بارماذسات ا اص ارعريف التد وذ كما يؤور. تعماذ   من األلىل ارراحل يف

يف  ارعلريف  التد وذ  واةا   ليق. اإلجناب سن يف الةيدات تتلقا ا الأ الصحية الرعاية لمةتويات الكلي

 لد  األطفا  عدخل يف زياخلربةا   كما يق ،الةمنة تل التغوية نقص صوذربب سواًس، التغوية ةوسب النةاسإصابة 

 اللأ  اآلواذ من لغري ا األطفا ، تغوية منط مراقبة لجتا ل الطبيعية، بالرضاعة اال تمام لتقليل األسررب،

 .لتغولية صحية مكاكل ختلف

 القلدذرب  لزيلاخلرب  ارخاطر من احلد بككل كبري يف االجتماعي التكافل شبكاتل االجتماعي ارا  ذتسةا   يق 

 . الغواس على احلصو  من تقحد الأ االقتصاخلية تل الطبيعية للكواذث ستجابةلل اجلماعية

  ولملؤسسي  لعسياسي  لعشول ل 3. 1. 0

 جنحلت لفلد   ،للةلكاس  الغوائيلة  عللى اركلاكل   للقضلاس اللدل    بعلض  يف احلكومية الةياسات تقوجه

 تقليلل  يف القصلر  لاألطفلا   احلواملل  للةيدات لالتغولية الصحية الرعاية توفري يف لالطفل األم محاية سياسات

 على فقط يعتمد ال األ داف  و  حتقيقإال تس . لدل ا بعض يف الرضع األطفا  للفيات التغوية نقص مةتويات

 الغلواس،  يف تهايزانيم من جزس استثماذ لمد  قابلية للدللة العامة األجندرب على لالتغوية الغواس لوضع اجلا زية

 لإجلراس  الغلواس   يتقلد ل لبلرامج  سياسلات  تنفيلو ب تةمح العامة للصحة حتتية بنية لجوخل على اتيًض يعتمد إمنا

 رتابعلة  تنظملة  لجوخل ت مية إىل اإلشاذرب لجتدذ. كاذكيةالت التعليمية لالاامج التطعي  لمحلت الطبية الفحوص

 ارؤسةلية  للاامج ل لكولك بالنةلبة . عليها لالتأكد من جدلا ا الرقابة لضماس لارباخلذات الةياسات تلك لتقيي 

 الصلاحلة  اريلا   عللى  احلصو  مثل الصحية اررافق عن فصلها مكنيق اللالأ  التغوية نقص مكافحة إىل الرامية

 .منها اُرعدية لخاصة األمراض انتكاذ اللزمة لتققليلل للكرب

 باإلنتاج  تئط لمُل لعشول ل 4. 1. 0

 عللى  اجللوع   طلر  عرضلة اُر األسلر  حصلو   لخلذجلة  باإلنتلاج،  ارباشررب الصلة ذات العوامل تتضمنل

 اإلنتلاج  بعمليلة  الغوائيلة  العلاخلات  لكلولك  خللللة  كلل  يف الغلوائي  لارعرلض الغواس تاحةحيث يرتبط إ ،الغواس

 إنتلاج  يقعيلق  ملا  غالًبلا ل .لالطبيعيلة  البيئيلة  للمخلاطر  التعرض لخلذجة الطبيعية ارواذخل استغل  لخلذجة نفةها
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 التطلوير  خلل   ملن  احملصلولي  العائلد  تعظلي   شلأنها  ملن  اللأ  التكنولوجيا توفر عدم الفقريرب الدل  يف الغواس

 لالقلدذرب  ،احملاصليل  نمل  الفاقلد  لتقليلل  اآلفلات  لمواجهة لألمسدرب، األفضل االستغل  لكولك للبولذ اجليين

 عللى  ارلزاذعني  صغاذ لتدذيب باريا ، ا اصة اركاذيع يف االستثماذ جانب إىل البيئية، ارخاطر من احلد على

 احلصللاخل حتةللني عللن فضللل التخزينيللة، الةلعة  لتطللوير الةلللالت، لحتةللني للمللواذخل، األمثللل االسلتغل  

 لالقلدذات  البيئيلة  العواملل   صللة  عللى  اإلنتلاج  مكلاكل  مواجهلة  عللى  القدذرب لتتوقف .لالتوزيع لالتخزين

 الةياسلية ل لاالقتصلاخلية  االجتماعيلة ل البيئيلة  العواملل  عللى  تتوقلف  تنها ت ، للستجابة لاجلماعية الفرخلية

 عمليلات  يف تقكلاذ   ال اللأ  األسلر  حصلو   سلهولة  تضلمن  ال ذاتهلا   د العوامل تلك كانت لإس. لارؤسةية

 يقحلدخل ا  لالأ للمةتهلكني الكرائية القدذرب على الغواس على احلصو  خلذجة تتوقف حيث الغواس، على اإلنتاج

 العلقلة  إىل الةلابقة  الدذاسلات  ملن  العديلد  لقلد تشلاذت  . الغوائيلة  الةللع  تسلعاذ  جانب إىل األسر تلك خلخل

 األسلعاذ  يف ملحلوظ  اخنفلاض  ملن  عليه يرتتب لما. احملصولي العائد لزياخلرب التكنولوجيا توظيف بني الوطيدرب

 .تغويتها لمن و  حتةني مةتو  األسر به تكعر

 لحليوي  باعوظائف لمل تئط  لعشول ل 5. 1. 0

لكلولك   التغويلة  للنقص  الكلخص  تعلرض  احتماليلة  تقحلدخل  الأ اُرتغريات كافة العوامل  و لتتضمن 

 بالوظلائف  ارتعلقلة  العناصلر  ارةلتهلك، لملن ت ل     الغلواس من  للجة  احليوية االستفاخلرب من تقحد الأ العناصر

 :التغوية، ما يلي بنقص األطفا  إصابة إىل تؤخلِّ  الأ احليوية

 تلدني  ول َّ  لملن  للحملل  الةلابقة  احلقبلة  يف الا  الغوائي تحصلاُر تدني بةبب التغوية لةوس األم تعرض 

 .الوالخلرب عند الوزس ناقص طفل للالخلرب الرح  خلاخل اجلنني تغوية مقعدَّالت

 ملا  ل لو  مقبكلًرا  خاذجيلة  تغويلة  عللى  الطفلل  حصلو   مرحلة بدس لبالتالي الطبيعية، الرضاعة فرترب قصر 

 لاللأ  منلو   يف لاحلرجلة  األلىل ارراحلل  يف التغوليلة  احتياجاته تليب ال تغوية الستهل  عرضة جيعله

 يف الطبيعيلة  الرضاعة بأ مية الصحية التوعية تس إىل الدذاسات من عدخل لقد توبتت. للتلوث عرضه تكوس

 نقلص   طلر  ارعرضلني  األطفلا   غالبيلة  على بالنفع يعوخل الو ل اكثر تأورًياأل التدخل  و الفقريرب ارناطق

 .التغوية
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فارخاطر البيئيلة تلؤور عللى    . تداخلةا ألسباب نقص التغوية لعلقاتها اُرتلخيًص( 3)ليبني شكل ذق  

ارواذخل الطبيعية لمن و َّ تقحد من ارعرلض الةلعي ل و ما يرتتب عليه زياخلرب يف األسلعاذ تعجلز ميزانيلة األسلر     

النمط االستهلكي الو  يتحدخل بناًس على اروذلث الثقلايف   وا إىل جانب . الفقريرب لاألكثر احتياًجا عن مواكبتها

تلؤور   متدس اجملتمع، لغري لا ملن العواملل،    / لكولك ارةتو  االقتصاخل  لاالجتماعي لألسررب، لخلذجة حتضر

 .مجعيها على النمط االستهلكي لألسر ل و ما حيدخل احلالة التغولية للطفا 
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 (2)شكل رقم 

 نقص التغذية / جلوعأسباب ا 

 
Source: Sumit Mazumdar, Assessing Vulnerability to Chronic Undernutrition among Under-Five Children in Egypt: Contextual 

Determinants of an Individual Consequence, International Journal of Population Research. 
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التغذية نقص/اجلوع اآلثار املرتتبة على 2. 0
0

 

 يتعللق  فيملا  خاصلة  احليلارب،  نلواحي  لتللف  عللى  الةلبية اآلواذ من العديد التغوية نقصللجوع تل 

 العواقلب  مع للتعامل لاحلكومة األسررب تتحملها الأ التكلفةلالو  يتمثل يف  االقتصاخلمن و  ل لالتعلي  بالصحة

 يرتتلب  لملا  اإلنتاجيلة،  مةلتو   تلدني  علن  النامجلة  التكلفة جانب إىل التغوية، لنقص التعرض عن الناجتة

 ،خاصلة  بصلفة   ارلدقع  لالفقلر  عموًملا  الفقلر  منلابع  عللى  لالقضلاس  اجملتمع، يف كاالندماج مككلت من عليها

 لبصلفة  ككلل  اجملتمع فيها ينغمس مفرغة حلقة إىل التغوية لنقص التعرض على رتتبةاُر العواقب تلك لتتحو 

 اركلاكل  تظهلر  قدل. فرغةاُر احللقة تلك من ا رلج على تةاعد   قد سبل بأية حيتموا تس خللس الفقراس خاصة

. ارختلفلة  احليلارب  مراحل يف الحًقا تل للجوع التعرض عقب باشررًبمق التغوية نقص /للجوع التعرض على رتتبةاُر

 يتةلبب  حيلث  الحًقلا،  الا  التعلرض  احتماليلة  من احليارب من األلىل ارراحل يف التغوية لنقص التعرض زيدليق

 خيتللف ل. البللوغ  لحتلى  ارليلخل  منو الطفل تقلزم سلبية آواذ يف التغوية لنقص األم ذح  خلاخل اجلنني تعرض

 للنقص  الكلخص  فيهلا  يتعلرض  اللأ  العمريلة  اررحللة  بلاختلف  التغويلة  بنقص اررتبطة الةلبية اآلواذ تأوري

  .عليها اررتبة اآلواذ انتكاذ خلذجة التغوية بنقص اإلصابة انتكاذ خلذجة حتدخلل .التغوية

 :لميكن تفصيل اآلواذ اررتتبة على اجلوع كما يلي

                                         
1
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt. 
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 (4) رقم شكل

 التغذية نقص/ اجلوع على املرتتبةاآلثار  

 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food Program 

(WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition in Peru. 

 لعصح  على لألث  0. 3. 0

 ، حيلث يف  لوا اجمللا    ضلوًحا لعتلا تكثلر   تقل التغوية نقص على اررتتبة اآلواذ بأكثر الصحة تةتأور

. بلاألمراض  لاإلصلابة  الوفلارب   طر عرضة تكثر يصبحعلى صحة ارواطن ل التغوية لنقص ارباشررب اآلواذ تنعكس

 لتللف  خلل   التغويلة  للنقص  بلالتعرض  رتبطيل  لاألمراض األلبئة من لعدخل التعرض تس الدذاسات توبتتلقد 

 :مكن تفصيل اآلواذ اررتتبة على نقص التغوية يف جما  الصحة كالتاليليق. العمر مراحل

 لعوفيات  

o عنلد  اللوزس  نلاقص  موللوخل  يف اللرح   خلاخلل  التغويلة  للنقص  باشررب لتعرض اجللنني النتيجة اُر تتمثل 

 يزنلوس  الوين ارواليد بني الوفارب احتما  ليبلغ. الوالخلرب حو  ما لوفيات تكا احتما  لمن و َّ الوالخلرب،
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 - 2255 يزنلوس  اللوين  األطفلا   بلني  الوفلارب  احتملا   مرات تذبع الوالخلرب عند جرام 2422 - 2555

 3422 - 3555 يزنلوس  اللوين  باألطفلا   ا لاص  االحتملا   ضلعف  14 - 15 لحنلو  جرام، 2222

 مقعلدَّ   شلهد   اللو   االخنفلاض  من الرغ  علىل رصر، الصحي الةكاني ارةح لبيانات لفًقا ،1جرام

 بنحلو  سلا مت  اللوالخلرب  حو  ما لفيات تس إال الوالخلرب حديثي لاألطفا  ا امةة خللس األطفا  لفيات

 قلوذس  ملا  إذا اذتفاًعلا  شهد ما ل و ،2557 عاميف  ا امةة خللس األطفا  لفيات إمجالي من% 2784

 .2%4387 بلغت لالأ 2555 عام بقيمته

o   انتقالله  احتملا   من يقزيد الو  األمر ،التغوية لنقص تعرضها احتمالية زياخلرب يف األم سن صغر يقةا 

 لاللوالخلرب  احلملل  خلل   احلاملل  الةليدرب  تةلتهلكها  اللأ  الطاقة االعتباذ يف تخونا ما لإذا للجنني،

 باألنيميلا  اإلصلابة  إىل احلواملل  الةليدات  لفياتمخس  حنو تقعز ل. للوفارب عرضة نفةها  ي تصبح

 الةليدات  تعلرض  عللى  ليرتتلب . 3التغوية لةوس التعرض تمناط تحد ل و( احلديد نقص - الدم فقر)

 . يف التغوية مماول لنقص بدلذ  اجلنني تعرض التغوية لنقص احلوامل

o     ا امةلة  لي اإلصلابة     لسلن الكلهر األل    يف اررحللة العمريلة بلني   تقعد ت   تسباب لفلارب األطفلا

 ربا يف لفلا لمجيعهلا تكلوس سلبًبا ذئيًةل     .سوس التغويةل اإلسها لاحلصبة لارلذيا لبااللتهاب الرئو  

 ربة لوفلا يةل ها  ملن األسلباب الرئ  عتلا اإلسل  يقل. تكثر من نصف األطفا  الوين يتوفوس يف  لوا العملر  

  .4إفريقيااألطفا  خلاخل قاذرب لوفارب  ة، لتعتا ارلذيا الةبب الرئيساألطفا  يف البلداس النامي

 الأ الوفيات إمجالي من% 15 حنو التغوية نقص تقةبب العارية، الصحة منظمة لبيانات لفًقال

 لالطفولة لألمومة ارتحدرب األم  منظمة لقد قدذت(. طفل مليوس 384) اردذسة سن خللس األطفا  بني حتدث

(UNICEF) عام ل. التغوية بنقص مرتبطة ركاكل ترجع العمر من ا امةة خللس األطفا  لفيات من% 22 تس

 تل حاخلرب كانت سواًس التغوية سوس آلواذ تقعز  اردذسة سن خللس األطفا  لفيات من %21 حنو ُقدذ تس 1222

                                         
1
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt. 

 
 .، مرجع سابق2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،   

3
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt. 

 .2557 ،؟تغريت هل  ص  يف عألطفال لعصحي  لملال حسلةلة تقاذير معلوماتية،  القراذ، اختاذ لخلع  ارعلومات مركزجملس الوزذاس ارصر ،   4
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 غري تل مباشررب بصوذرب) تعز  اتيوفال من %32 حنو تس 2554 عام العارية الصحة منظمةقدذت كما . متوسطة

  .1اُرعدية األمراض ختلفها الأ األضراذ من زياخلرب التقزم وا إىل جانب ما يقخلفه  ،الوزس لنقص( مباشررب

 لفيلات  عللى  األ مية بالغة آواذ( Micronutrients) الدقيقة ارغويات لنقصفإس  تخر ، ناحية منل

 اللوين  األطفلا   بني احلصبة تل اإلسها تل  ارلذيا بةبب الوفارب خطر تس إىل الدذاسات تشاذت حيث األطفا ،

 نقلص  ملن  يقعلانوا    اللوين  األطفلا   ملن  نظلرائه   عن %24 - %25 بنةبة يزيد( ت) فيتامني نقص من يقعانوس

 بنةلبة  الزنلك  نقلص  يقعانوس الوين األطفا  بني األمراض تلك نفس بببة الوفارب خطر يزيد كولك(. ت) فيتامني

ت ل  األسلباب األساسلية ارؤخليلة لوفيلات      األمل  ارتحلدرب لألموملة لالطفوللة     حدخلت منظمة لقد  .21% - 13%

 :2خلرب لاألطفا  خللس ا امةة يفاألمهات لاألطفا  حديثي الوال

o متها وقافًياسنقص ارواذخل ارتوفررب للخدمات الصحية لالتغوية لعدم مل. 

o  الغوائيانعدام األمن. 

o ارماذسات الغوائية غري الوافية. 

o االفتقاذ إىل اررافق الصحية الكافية لالنظافة الصحية لعدم توفر ميا  صاحلة للكرب. 

o انتكاذ األمية بني اإلناث. 

o احلمل اربكر. 

o        التمييز لاستبعاخل األمهات لاألطفا  من فرص احلصلو  عللى ا لدمات لالةللع الصلحية األلليلة

 .الفقر لالتهميش اجلغرايف لالةياسي لالتغوية بةبب

 3لالعتالل 

  لو  اللوزس  الخنفلاض  ارصلاحب ( االعتل ) باألمراض اإلصابة احتما  تس الدذاسات الةابقة إىل تقكري

 احلديلد  نقلص  يتةلبب ل. للحصلبة  %42ل الرئلو ،  بااللتهلاب  لإلصابة %23 للملذيا، %27 لإلسها ، 11%

 حلني  يف ،(األنيميلا ) اللدم  بفقلر  اإلصابة يف اردذسة سن يف لاألطفا  الرضع لاألطفا  األمهات له تتعرض الو 
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 غلويات اُر نقلص  يلؤور ل. الدذقيلة  الغلدرب  تضلخ   يف اليلوخل  نقلص  ليتةبب العمى، يف( ت) فيتامني نقص يتةبب

 يفل. العملر  ملن  األلىل الةنوات يف لخاصة لألطفا  لاحلركي العصيب التطوُّذ على( لالزنك احلديد مثل) الدقيقة

 ارختلفلة،  لألملراض  ارصلاحبة  األعراض لحدرب اإلصابة احتماالت بزياخلرب التغوية نقص فيه يرتبط الوقت الو 

. الفعلل  ذخللخل ملن  مفرغلة  حلقلة  توليلد  ول َّ  لمن التغوية بنقص اإلصابة يف بدلذ ا ةا  تق باألمراض اإلصابة فإس

 للاطر  ملن  كلبري  بكلكل  زيلد يق احلرجلة  النملو  فلرتات  خلل   التغوية لنقص التعرض فإس ذلك، على لعللرب

 . الةكر  لمرض الدم، ضغط لاذتفاع القلب، تمراض مثل اُرعدية لغري الةل مثل اُرعدية ارزمنة األمراض

o األمراض ارزمنة 

 ضلغط  لاذتفلاع  الدماغية األمراض ؛الةكر  خلاسل لالكرايني القلب تمراض تسالدذاسات   حدإ تتوبت

 األملراض   لو   تنكلأ ، حيث (Barker 2004) التغوية لنقص الرضع لاألطفا  األجنة لتعرض نتيجة تنكأ الدم

 يظهلر  لاللأ  العمر من األلىل ارراحل خل  الغوائي ارتحصل تدني مع للطفل احليوية الوظائف تكيف بةبب

 عنلد  اللوزس  تلدني  ملن  يقعانوس الوين األطفا  تس إىل البيانات شاذتت كما. ارختلفة احليارب مبراحل الحًقا تور ا

 ملن  غري ل   من تكثر القلب تمراض من ارعانارب  طر عرضة    لنصف مررب تكثر تقل تل جرام 2325 إىل الوالخلرب

 علن  اللوالخلرب  عند لزنه  اخنفض الوين 11 سن يف األطفا  تس  لةنكي يف تجريت خلذاسة تظهرتلقد . األطفا 

 .1الكرياني الدم ضغط لاذتفاع الةكر  ررض عرضة تكثر كانوا كج  3

o فقر الدم 

 نقلص ل. العلا   عللى مةلتو    انتكلاًذا  التغويلة  نقص على اررتتبة النتائج تكثر تحد  و احلديد نقص

. اررحللة  تللك  خل  انتكاذ  من الرغ  على الطفولة مرحلة على فقط يقتصر ال التغوية سوس عن الناج  احلديد

 ،اللدم  فقر من عاننييق احلوامل ةيداتال من %15ل اإلجناب سن يف ةيداتال من %25 تس إىل التقديرات تكريل

 غلوائي  نظام تباعالإس كاس التغلب عليها ممكًنا ب ،(اإلجناب سن) ا صوبة فرترب طوا  اإلصابة تلك تةتمر لقد

فاس كميلة  ( األنيميا) الدم لكنتيجة إلصابة الةيدات خل  فرترب احلمل بفقر .اللزمة احلديد كمية على حيتو 

احلديد الأ يقمكن تس متد ا إىل اجلنني تصبح تقل من الوضع الطبيعي، لبالتالي يولد طفلل يقعلاني ملن تلدني     
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  لوا  يةلتنفد  سلوف  بلاألمراض  اإلصابة لمع للحديد خاذجي مصدذ ت  غياب حالة ليف. نةبة احلديد يف الدم

 . الدم فقر خراآل  و الطفل يقعاني لبالتالي لديه احلديد الطفل

o كاشة العظام  

ختطلي   بعلد  النةلاس  يف اتساًس ظهرتل لعظام،ل ارعدني احملتو  فقداس تنها على العظام  كاشة تقعرف

 احملتلو    لوا  تكوين يف تقةا   الأ ةرئيةال الغوائية العناصرلتتمثل . (اليأسفيما يقعرف بةن )اإلجناب  سن

 النظلام  حيتلو   عنلدما  ملحلوظ  بكلكل  العظام بهكاشة اإلصابة خطر يقلل(. خل) لفيتامني الكالةيوم يف ارعدني

 بلني  ما ت  عظمي،ال للهيكل الطولي النمو مرحلة خل  لبالتحديد الكالةيوم من كافية مةتويات على الغوائي

 ملن  الوقايلة  عللى الكالةليوم   ملن  ملئملة  كميلات  عللى  حتتلو   تطعملة  تنال ليعمل . العمر من سنة 22 - 2

 .العظام  كاشة من ليقي اجلة  الكالةيوم يف يرتسب حيث طويلة لفرترب العظام بهكاشة اإلصابة

o ارفقوخلرب العمر سنوات Life years lost 

 Disability اإلعاقلة  بةلبب  فقلوخلرب ار العمر سنوات تقدير يت  التغوية نقص على اررتتبة اآلواذ لتقدير

Adjusted Life Years .مةلح   315حنلو   على باالعتماخل( 1227) للوبيز موذا  بها قامت الأ الدذاسات يف

 علام  ملن  ااعتبلاذً  تس تلبني  العاريلة،  الصلحة  منظملة  بيانات قاعدرب من مأخوذرب خلللة 112 يف إجراؤ ا متَّ مقَمِثل

 اللرق    لوا  نخفضليل  ،التغوية نقص عن النامجة اإلعاقة بةبب العمر من ةسن مليوس 225 حنو فقد متَّ 1225

 .2555 عام  لو  مليوس 145 إىل

 بنلاسً  لذللك  البللداس  بلني  ختتللف  لتخرًيا جتدذ اإلشاذرب إىل تس األمراض الناجتة عن نقص التغوية قد

 تملراض  تظهلر  لبالتلالي  نفةلها  الدلللة  يف الوبلائي  الوضع جانب إىل التغوية نقص لخطوذرب انتكاذ خلذجة على

 .التغوية لنقص مصاحبة تخر 

 لعتشليم على لألث  1. 3. 0

إىل جانلب   التغويلة  نقص تقلزم الأ األمراض بةبب لاستيعابه  التلميو تخلاس على تور التغوية لنقص

 يلت   ملا  ل لو  ،Cognitive development ارعلريف  تطلوذ    تلرخل   بةلبب  للتلميو التحصيلية القدذات تدني

 ول َّ  لملن  اردذسلة،  ملن  لالتةلرب  الصلفوف  إعلاخلرب ل تلأخررب مق سلن  يف الدذاسة بدس احتماالت زياخلرب إىل ترمجته
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 اردذسلية  النتلائج  لسلوس  التغويلة  نقلص  بني العلقةفإس  الصحة، مع احلا   و كمال .التعلي  مةتو  اخنفاض

 :مةتويني ركاكل نقص التغويةحتديد  مكنيق ل نا .نقص شدرب علىتعتمد 

  عللى   بلدلذ  يلنعكس  اللو   الصحية احلالة على تلال التأوري حيدث ل نا التنمية مكاكل: ارةتو  األل 

 الطفلل  ميلخل مرحلةل ،الرح  يف) احليارب خللذرب من األلليني اررحلتني يف العملية  و  لتبدت. اردذسي األخلاس

 (.العمر من اشهًر 24 بلوغه لحتى

  الفصلو   يف الرتكيلز  عللى  األطفلا   قلدذرب  على يؤور الو  الغوائي بالعجز مباشررًب تعلقلي :الثاني ارةتو 

 بالغ ا طوذرب على اتوًر التغوية لنقص تس من الرغ  لعلى .التعل  على قدذته  من ما حيد ل و الدذاسية،

 حلدلث  بالضرلذرب يقتضي ال الدذاسي التحصيل على التغوية نقص تأوري تس إال العمر، من األلىل الةنوات

 .ذاتها العمرية اررحلة خل  مةتو  التغوية لتدني انعكاس جمرخل يكوس قد إمنا مةبق غوائي ضرذ

 إىل يلؤخل  ( ت) لفيتلامني  لاليلوخل  لالزنلك  احلديلد  لالسليما  الدقيقة، ارغويات يف قصوذ تل عجز لجوخلل

 التغويلة  توبتت بيانات معهلد لقد . التعل  على القدذرب بدلذ  من حيد Cognitive deterioration معريف تد وذ

 عللى  بلالغ األولر   الا  العملر  ملن  شهًرا 24 - 1 بني ما تلقيها يت  الأ الغوائية اركملت تس الوسطى ألمريكا

 .1اردذسي األخلاس

 1لإلنتاجي  على لألث  3. 3. 0

 ملن  عليها يرتتب لما البالغوس اا يتعرض الأ التغوية بنقص الصلة ذات ااامة النتائج بعض  نا 

 :ليقمكن اإلشاذرب إىل ت مها على النحو التالي اإلنتاجية مةتو  يف خةاذرب

  جانلب  إىل فقلد ا،  يلت   الدذاسلية  الةلنوات  ملن  587 حنو تس زميبالبا  يف تجريت الأ الدذاساتتوبتت 

 بنحلو  يققلدَّذ  الثلرلرب  يف نقلص  إىل يلؤخل   تس شلأنه  من لالو باردذسة،  االلتحاق يف شهوذ 7 إىل يصل تأخر

 االلتحلاق  يف تلأخري  سنة كل مع هتن الدذاسات توبتت غانا ليف. حياته طوا  اإلنةاس لزميق األور ل وا% 12

. حياتله  طلوا   اإلنةلاس  يللزم  األور ل وا .حتقيقه ميكن الو  الثرلرب مةتو  من% 3 حنو فقد يت  باردذسة
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 ملواطنني  بلني  حدلوله   لو  بينهملا  اركرت  العامل تس إال الدللتني، يف الاحد ليس األور تس من الرغ  لعلى

 . تغوية سوس من األقل على تل التغوية نقص من يقعانوس

 2775 بنحلو  الفرخل قبل من ارةتهلكة الطاقة لجد تس زياخلرب ،(الفال) لالزذاعة األغوية منظمة لتقديرات لفًقا 

 منلو  إىل ترمجته يت  يومًيا ارةتهلكة الطاقة مةتويات تدني من مواطنو ا يقعاني الأ الدل  يف يوم/ كالوذ 

 . %181 بنحو يققدذللناتج احمللي اإلمجالي  متوسط سنو 

       لاللو   )توبتت الدذاسات لجوخل علقة بني قدذرب الفرخل على العملل البلدني لمةلتو  امتصلاص األكةلجني

يقكلري أل ميلة اسلتهل  احلديلد اللو  يقعتلا العاملل        ملا  ل لو  . (يرتبط بككل إجيابي مبؤشر كتلة اجلة 

 .1يف حتديد مةتو  اايموجلوبني يف الدم رئيسال

   البالغني من خل  جرعات من احلديد من شأنه تعزيلز مةلتو  إنتاجيلة العماللة غلري      علج فقر الدم لد

 .2للعمالة اليدلية% 17يف مقابل حنو % 2اليدلية بنحو 

، تلدني  LBWنقلص اللوزس علن اللوالخلرب     )يقلخص الككل التالي تور سوس التغوية بأمناطها ارختلفلة  ل

 Iodine، نقلص اليلوخل   Protein-energy malnutrition (PEM)ارتحصلل الغلوائي ملن اللالتني لالطاقلة      

deficiency ، نقص احلديدIron deficiency )     على مةتو  إنتاجية العمالة بأنواعهلا ارختلفلة سلواًس كانلت

 .يدلية تل غري يدلية

                                         
 .اررجع الةابق 1
 .اررجع الةابق 2
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 ( 9)شكل رقم 

 حققعلى مستوى اإلنتاجية والدخل امُل أثر سوء التغذية

 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food 

Programme (WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition in 

Peru. 

التغوية على فيما يتعلق بأور نقص  األ اث إليها توصلت الأ النتائج ت   التالي اجلدل لخص ليق

 .مةتو  اإلنتاجية

 ( 0) رقم جدول

 باإلنتاجية التغذيةنقص  عالقة دراسات نتائج أهم

 األولية النتائج املبحوثني جمتمع الدولة

 تويوبيا
 الريفي اجملتمع

 ارزاذعني لااصة

 كولك مؤشرل( 283: 1) لالدخل باإلنتاج اإجيابًي اجلة  كتلة مؤشريرتبط 

 اتأورًي للطو  ، لمن و َّ ميكن القو  تس(287: 1) للطو  بالنةبة الوزس

 .البالغني خلخل على اإجيابًي

 ذلاندا
 الريفي اجملتمع

 ارزاذعني لااصة

 على اإجيابًي اتأورًي استهلكها يت  الأ الطاقة لكمية اجلة  كتلة رؤشر

 .البدنية األنكطة يف اإلناث خللس الوكوذ يقضيه الو  الوقت

 سرياليوس
 الريفي اجملتمع

 ارزاذعني لااصة
 .اإلنتاجيةالطاقة  على اإجيابًي اتوًر ارةتهلكة الطاقة لكمية
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 تابع - (0) رقم جدول

 باإلنتاجية التغذيةنقص  عالقة دراسات نتائج أهم

 األولية النتائج املبحوثني جمتمع الدولة

 ااند
 .اإلنتاجيةمةتو   على معنو  تأوري بالعمر الوزس علقةل بالصناعة سوالعامل

 .العاملني لخلخل إنتاجية على معنو  تأوري بالعمر الوزس لعلقة بالزذاعة سوالعامل

 باكةتاس
 الريفي اجملتمع

 سوارزاذع لااصة
  .طو  البالغني عامل معنو  يف حتديد مةتو  الدخل باجملتمع الريفي

  .معنو  يف حتديد مةتو  الدخل باجملتمع الريفيطو  البالغني عامل  الةكر قصب ومزاذع الفلبني

 سوالبالغ الوكوذ الاازيل
طو  البالغني لمؤشر كتلة اجلة  عاملس معنوياس يف حتديلد مةلتو  اللدخل    

 .للمجتمع الريفي يف الاازيل

 ارتحدرب الواليات

 األمريكية
 .ارتحدرب األمريكيةللطو  تأوري إجيابي على مةتو  الدخل بالواليات  سوالبالغ الوكوذ

 احلضر سكاس الاازيل
مؤشر كتلة اجلة  للبالغني لالطو  ا  تأوري إجيلابي عللى اللدخل الةلوقي     

(1 :282.) 

 .الوزس لالطو  عاملس معنوياس يف حتديد مةتو  اإلنتاجية الةكر قصب ومزذاع كولومبيا

 يماالتجوا
 لقصب القهورب ومزذاع

 الةكر
 .اإلنتاجيةطو  البالغني له تور إجيابي على مةتو  

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food Program 

(WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition in Peru. 
 

 : ، لت    و  األساليب  يتقدير تور نقص التغوية على مةتو  اإلنتاجية ارتحقق تساليب ختتلفل

 يف حقلق اُر اإلمجلالي  احملللي  النلاتج  قاذنةلذلك عن طريق مق :االقتصاخل  النمو يف حتملةاُر ا ةاذرب حتليل 

 الدذاسلات  ملن  علدخل  حالللت  لقلد . التغويلة  نقلص  ولر ت ملن  اجملتمع خلو حا  يف حتقيقه يقمكن ما قابلمق

 عللى  بلالرتكيز  اإلمجلالي  احملللي  النلاتج  يف احملتملل  اللنقص  تقلدير  لالزذاعة األغوية منظمة عن الصاخلذرب

 .الريفي اجملتمع
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 تتةلبب  حيلث  :التغويلة  نقلص  علن  الناجتة الوفيات بةبب البكر  ارا  ذتس يف حققةاُر اذربةا  خلذاسة 

 هئل بقا حلا   يف الفلرخل   لوا  يقحققه تس ارفرتض من كاس الو  لدخلل األسررب خةاذرب يف بكرمق عمر يف الوفيات

 . احليارب قيد على

 االستبدا  ما يقةمى بتأوري حتليل Replacement effect،   خلل   فتلارب  تل صليب  لفارب عن الناتج التأوريت 

 اررغلوب  للعلدخل  للوصو  األسررب خلاخل إضايف طفل إجناب ةني من عليه يرتتب لما العمر من األلىل الةنوات

 عللى  األسررب تنظي  لسائل استخدام فيها يت  الأ الدل  يف امقبوًل االجتا   والميكن تس يكوس . األطفا  من

 بالنةلبة  لاذخل غلري ، للكنله  لألسلررب  األمثلل  احلجل   علن  مةبق تصوذ فيها األسر لد  ليكوس ،لاسع نطاق

 احلج  عن تصوذ تخلنى لديها لليس األسررب تنظي  لسائل استخدامنةب  فيها نخفضت الأ الفقريرب للمناطق

 ملن  التغويلة  سلوس  ملن  عانيلتق فقريرب األصل يف ألسررب األطفا  من ارزيد إجناب فإس و َّ لمن ،لألسررب األمثل

 .التغوية نقص تأوري حدرب من يقزيد و  لمن التغوية ناقصي اتطفاًل اجملتمع إىل يقدخل تس شأنه

 لالقتصادي  لعتكلف  4. 3. 0

 اجملتملع  تقصليب  تس يقمكلن  لاللأ  ارلد   قصلريرب  احللاخلرب  ضامراأل من بعدخل التغوية نقص آواذ ترتبط

بلالغ األولر يف    نقص التغويلة كملا تس لل  . احلاخلرب اإلسها  تمراضل احلاخلرب التنفةي اجلهاز التهابات مثل، ككل

 Psychomotor احلركلي  تلد وذ ال مثلل ، الطويل الزمين ارد  ذات ارزمنة ألمراضزياخلرب احتمالية اإلصابة با

Deterioration اررتتبلة  االقتصلاخلية  لعليه يقمكن ترمجة اآلولاذ  .من األمراض لغري ا العظام، ل كاشة الةلل 

 اسلتخدام ل ارتابعلة ل العلجل التكخيص على (سواًس الفعلي تل احملتمل) اإلنفاق يف زياخلرب إىل التغوية نقص على

الصلحية   الرعايلة  قطلاع  ليقمكلن حصلر تعبلاس   .لغري ا .... لالوقت، البكرية ارواذخل استخدامل األساسية البنية

 تكلفلة  ملن  عليله  يرتتلب  لملا  التغويلة  نقص من عانوسيق من بني باألمراض اإلصابة احتمالية زياخلرب اإلضافية يف

 لتتلزامن تكلفلة القطلاع الصلحي ملع     .ارختلفلة  الةلكانية  للمجموعلات  لفًقلا  األمراض تلك من مرض كل علج

 احليلارب  جوخلرب ترخل  لكولك اررض، بةبب ارفقوخل للوقت كنتيجة لتسر   تنفةه  األفراخل يتحملها الأ التكلفة

و َّ فإس التكلفة الصحية الناجتة عن سوس التغوية  ي مقحصلة للتكلفة اللأ يتحمللها قطلاع     لمن. اررض بةبب

 باشلررب اُر التكلفلة  تللك  ُقلدذت  ذاعلة، لالز األغويلة  منظملة  لتقديرات لفًقال. الصحة لتلك الأ تتحملها األسررب

 إنقلاذ  تكلفة كانت 1272 عام يفل. 2554لذلك يف عام  العا  مةتو  على جنيه ملياذ 35 لقطاع الصحة بنحو
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 خللالذ 4581 بنحلو  لُقدذت خللالذ، 313 الوالخلرب تققدذ بنحو عند جرام 122 - 155 يزس تمريكي طفل كل حيارب

 .جرام 222 - 755 يزس طفل لكل تمريكي

 لعتكلف  لملتشلق  باعتشليم 

 اللأ  التكلفلة  زيلاخلرب  يف التعليميلة  القلدذات  ضلعف  لكلولك  للتلميلو  االستيعابية القدذرب تدني تتةبب

 اللأ  التعليميلة  ا لدمات  عللى  الطلب زياخلرب يف التةبب الصفوف فمن شأس إعاخلرب .التعليمية ارنظومة تتحملها

 البكلرية  ارلواذخل ل ارعلدات ل األساسلية  البنيلة  لتلوفري  اللزمة التكلفة زياخلرب لبالتالي التعليمية، ارنظومة توفر ا

 إعلاخلرب  تل االلتحلاق  تلأخر  بةبب سواًس) التعلي  يف التأخرفإس  آخر، جانب علىل .التعليمية العملية لمدخلت

 متجانةلة  غلري  تعملاذ  تواجد يف يتةببة، حيث ارختلف التعليمية للاامج ارصاحبة التكلفة من يقزيد( الصفوف

 .االعتبلاذ  يف الفلواذق  تللك  تأخلو  مقخصصلة  تعليميلة  بلرامج  لتصمي  احلاجة تظهر و َّ لمن ذاته، للصف تنتمي

 التعليميلة  اُردخلت زياخلرب عن لالناجتة تنفةه ، لالتلميو األسر تتحملها الأ ا اصة التكلفة ذلك إىل تضف

 تلدني  مكلاكل  حللل  الوقلت  ملن  مزيلد  ختصليص  لبالتالي اذ،االستوك توناس الطالب رةاعدرب لاحلاجة ارطلوبة

 .التعليمي األخلاس

  لعتكلف  لملتشلق  باإلنتاجي 

 للنقص  التعلرض  تقصلاحب  لاللأ  إليهلا  اإلشلاذرب  الةلابق  التعليمية للمكاكل كنتيجة اإلنتاجية تتدنى

يكلوس   ،آخر جانب علىل .التعليمي األخلاس مةتو  لاخنفاض احملققة التعليمية تدني ارةتويات حيث التغوية

لعليله تكلوس التكلفلة ارتعلقلة      التغويلة،  نقلص  علن  الناجتلة  الوفيلات  زيلاخلرب  بةلبب  اإلنتاجيلة  يف فقد  نا 

 .باإلنتاجية  ي عباذرب عن  صلة تلك التكلفة
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 0لم لحل لعشم ي ع وفًقا لعتغذي  نقص/ لجلوع راثآ 5. 3. 0

عرضلني  فلراخل ارُ التغوية باختلف ارراحلل العمريلة لأل  نقص / لجوعخيتلف األور الناتج عن التعرض ل

األور اررتتب على التعرض لنقص التغوية لفًقا للمراحلل  ( 1)لشكل ذق  ( 2)ذق  يقلخص جدل  ل ،اوا النقص

 .العمرية

 (3) رقم جدول

 املختلفة العمرية للمراحل وفقا التغذية نقص تأثري 

  باشرامل غرياآلثار  املتوسط املدى علىاآلثار  واملباشرةة فورياآلثار ال العمرية املرحلة

 الرح  خلاخل اجلنني
 ما لفيات، الوالخلرب عند الوزس نقصاس

 .الوالخلرب حو 

 االعتل ، التغوية يناقص تطفا 

 اإلسها ، ،اُرعدية األمراض)

 .(ااوائية القصبة التهاب

مةتو   تدني

 تكلفة، اإلنتاجية

 .2لخاصة عامة

 شهًرا 24 - 5
 الو نية القدذات وذ تد، االعتل 

 .الرضع األطفا  لفيات، لالنفةية
 .الو نية القدذات وذ تد، التقزم

 شهًرا 22 - 22
 قبل ما) احلضانة مرحلة يف األخلاس تد وذ

 .اردذسة قبل ما لفيات، (اردذسة
 .الدم فقر، متد وذ مدذسي تخلاس

 اردذسة عمر
 االستيعاب تد وذ، الوفارب، االعتل 

 .الدم فقر، اردذسي لاألخلاس

 التةرب، التعليمي ارةتو  تدني

 .اردذسة من

 البلوغ
 األمراض، عديةاُر غري ارزمنة األمراض

 .(الةل) عديةاُر ارزمنة

، الوالخلرب عن الوزس ناقصي تطفا 

 .الفقر

 سن يف الةيدات

 اإلجناب

 األمراض، األمهات لفيات، الدم فقر

 .اُرعدية غري ارزمنة
 .الوالخلرب عند الوزس ناقصي تطفا 

    

                                         
 .اررجع الةابق 1
 للنقص  للتعلرض  نتيجلة  لتسلر    تنفةله   األفلراخل  يتحملها الأ تلك فهي ا اصة التكلفة تما احلكومة تتحملها الأ تلك العامة بالتكلفة يققصد 2

 . التغوية
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 تابع - (3) رقم جدول

 املختلفة العمرية للمراحل وفقا التغذية نقص تأثري 

  باشرامل غرياآلثار  املتوسط املدى علىاآلثار  ة واملباشرةفورياآلثار ال العمرية املرحلة

 .لخاصة عامة تكلفة .الفقر، الوفيات .اُرعدية غري ارزمنة األمراض تقدمةاُر العمر مراحل

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food Programme 

(WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition in Peru. 
 

 ( 1)شكل رقم 

 التغذية مبختلف مراحل احلياةآثار نقص 

 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food Programme 

(WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition in Peru. 
 0لعوالدة وحديثي لألجن أث  نقص لعتغذي  على  .أ 

 الصحية لحالتها احلمل قبل لألم الصحية باحلالة يتأور حيث األم ذح  يف لاجلنني اررحلة  و  تبدت

 حتديلد  يف خاصلة  ت ميلة  اللرح   خلاخلل  التغويلة  بيئلة لل(. احلملل  تونلاس  للوزس اكتةابها خلذجة) احلمل خل 

                                         
 .اررجع الةابق 1
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 غلري  ارزمنة األمراض تل الةمنة خطر تمام ليضعه  كبالغني مةتقبل عليه  يؤور بككل لألجنة الغوائي التمثيل

 اللو   األملر  الظلرلف،   و  مع لتتواسم اجلنني جينات تتكيف الرح  خلاخل الكايف الغواس غياب فعند. اُرعدية

 مبقتلزملة  يقةلمى  ملا  لينكأ عليه اعتاخلت الو  التكيف بنفس اجلينات تةتمر حيث ،الوالخلرب بعد را تور  ميتد

تل  اللدم  يف الةلكر  مةلتويات  اذتفاع من يقعانني ألمهات األطفا ل(. Metabolic Syndrome) الغوائي التمثيل

 العواملل  بةلبب  فقلط  لليس  حيلاته   خلل   األمراض  و  لتكراذ عرضة األكثر    الةمنة،تل  الدم ضغط اذتفاع

 اارمونية لالعوامل التغوية عوامل بةبب احلمل فرترب خل  اجلينات عليه تكيفت ما بةبب تيًضا بل الوذاوية

 صلحة  يف املؤورً  اذئيةل  علامل  اإلجنلاب  سلن  يف للةليدات  التغوليلة  باحلاللة  العناية تقعد لاوا .الرح  خلاخل

 ألطفا  لفارب حالة مليوس 11 بني فمن سًنا، األكا الرضع من الوفارب  طر عرضة تكثر    الوين الوالخلرب حديثي

 منلو  تلأخر  عللى  اررتتبلة  اآلولاذ  تخطر لمن. األل  شهر   إمتام قبل توفوا منه  مليوس 382 حنو ا امةة خللس

 اللأ  العواملل  ت ل   تحلد  ل لو  جرام، كيلو 282 الل خللس ما إىل الوالخلرب عن الوزس اخنفاض الرح  خلاخل اجلنني

 عرضلة  تكثلر  ل    اللوالخلرب  عنلد  اللوزس  وناقص األطفا ل. العمر من األلىل الةنة إمتام خللس الوفارب خطوذرب من تقزيد

 يتةلبب  العاريلة  الصلحة  رنظملة  لفًقلا ل. ملررب  14 بنحلو  طبيعي لزس مبقعدَّ  للدلا الوين باألطفا  مقاذنة للوفارب

 خللس األطفلا   لفيلات  ملن % 42 يف اللوالخلرب   لديثي  ارتعلقلة  األسلباب  ملن  لغري ا الوالخلرب عند الوزس اخنفاض

 (. 7) ذق  شكلكما يبني  ا امةة،
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 ( 7) رقم شكل

 وفيات تلك يف ُمساهمتها ونسبة اخلامسة دون األطفال وفيات أسباب

 
 .لاالختناق الوالخلرب، عند الوزس اخنفاض مثل به  ارتعلقة لاألسباب العمر من األل  الكهر خللس األطفا  الوالخلرب  ديثي يققصد

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food 

Programme (WFP), The Cost of Hunger- Social and Economic Impact of Child Undernutrition in 

Peru. 
 

 :1التالية النتائج الدل  بعض بيانات تظهرتلقد 

 يف اللدل   تقلدمت  كلملا ل .الوالخلرب عند الوزس اخنفاض يف الرح  خلاخل النمو تأخر يتةبب النامية الدل  يف 

 اربكلررب  اللوالخلات  لترتفلع  اللرح ،  خلاخلل  النمو تأخر عن الناجتة اركاكل نةبة تنخفض التنمية مةتو 

 .الوالخلرب عند الوزس الخنفاض ارةبب  ي لتصبح

 األطفلا   يواجله  حيلث  الرقضلع،  األطفلا   لفيلات  عللى  فقلط  اللوالخلرب  عند الوزس اخنفاض تأوري يقتصر ال 

% 24 -% 13 يقعلاني ) العصلبية  االضلطرابات  ارثا  سبيل على منها اركاكل من اعدخل الوفارب من الناجني

 لبالتلالي ) اإلعاقلة  تل للعجز التعرض عن رئيسال ل ؤارة تقعتا كما ،(عصبية اضطرابات من األطفا  من

 ةسلن  11ل للوكوذ ةسن 12 بنحو تمريكا يف ُقدذت لالأ لاإلعاقة العجز عبس يف العمر من سنوات خةاذرب

 (. لإلناث

                                         
 .اررجع الةابق 1
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 لعسادس  دون وحتى لعشم   ن لألول لعره  بشدلألطفال أث  نقص لعتغذي  على  .ب 

 يفلالطفلل  . الطفوللة  فلرترب  خلل   للتقزم الطفل تعرُّض احتماالت من الوالخلرب عند ارنخفض الوزس يزيد

 اللأ  لارناعلة  الصلحيحة  التغويلة  لعلى األم، ذعاية على تساسي بككل يعتمد  عمر من األلىل ةالثلو األشهر

 خاصلة  اُرعديلة،  غلري  ارزمنة لاألمراض الةمنة  طر التعرض من هحتمي لالأ الطبيعية الرضاعة من يكتةبها

 يتضلمن  الطفلل  عملر  ملن  األلىل ةالةلت  كهوذال بعدل. عمر  من األلىل ةالةت كهوذال لفرترب الرضاعة يف ستمرا إذا

 النظلام  عللى  الرتكيلز  جيلب  للوا . اُرعديلة  لاألملراض  البيئيلة  للعواملل  عرضة جيعله ما ل و صلًبا طعاًما  ؤغوا

 الظلرلف  تهيئلة ل سلي  بككل لنمو   اللزمة األساسية احتياجاته  توفري جانب إىل باألطفا ، اُرحيط الصحي

 التلأخر  تس إىل العلميلة  الدالالت تقكريل. لتطوذ   اللزمة األكاخلميية االجنازات حتقيق ا  تضمن الأ ارلئمة

 فلإس  للوا  الطفلل،  حيلارب  ملن  األلىل ةالثلول  ةننيال تل الةنتني يف النامية الدل  يف حيدث األطفا  عند النمو يف

 . 1ا دلخل جناحها يكوس ما غالًبا األطفا  له تعرض الو  التقزم لتعويض اللحقة التدخلت

 ( سن 01 - 6) لعدرلس  سنولتأث  نقص لعتغذي  على لألطفال يف  .ج 

 نفلس  اررحللة   لو   يف يتنلال   للطفلل، حيلث   لارعريف االجتماعي التطوذ يف تساسية اررحلة  و  تقعد

 عللى  خطلوذرب  الغلواس  يقمثلل  ال ارتوسط تل اررتفع االقتصاخل  ارةتو  ذات األسر يفل . لذل يتنالله الو  الغواس

 الكميلات  حيلث  ملن  خاصلةً  التعزيلز،  إىل الغلوائي  النظلام  حيتلاج  الفقلريرب  ارةتويات يف للكن األطفا ، تطوذ

 على اسلبًي العمرية الفرترب  و  يف غو اُرطعام ال استهل  نقصيؤور  .األكاخلميي لنكاطه  اللزمة الغواس لتوليفة

 .بلالنوع  ارتعلقلة  الثانويلة  ا صلائص  لظهلوذ  اررا قلة،  سلن  يبلدت  اررحللة   لو   خل ل. لالتعل  الرتكيز قدذرب

 تقريبلا  عكلررب  الثالثلة  سلن  يف التةلاذع  يف يبلدت  بينملا  لإلنلاث،  ربعكلر  احلاخليلة  سن عند النمو مقعدَّ  ليتةاذع

 حج  من% 42 -% 37 من يقرب لما الوزس، من% 25ل الطو ، من% 12 اكتةاب يت  الفرترب  و  يفل. 2للوكوذ

 اجلنةي التطوذ علمات لتظهر. 3الحقة فرتات ت  عن الفرترب  و  يف بالتغوية باال تمام يقنصح و َّ لمن العظام،

 لاللوالخلرب،  احلليض  بةبب( األنيميا) الدم بفقر اإلصابة  طر عرضة تكثراإلناث  لتصبح اررحلة،  و  بداية يف

                                         
 .اررجع الةابق 1

2
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt. 

 اررجع الةابق 3
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 اررحللة  الو  ل. ا صلوص  لجله  عللى  الدقيقلة  لارغلويات  عام بوجه بالتغوية عناية لجوخل يةتوجب ما ل و

 اللأ  اجملتمعلات  يف لذللك  اجلديلدرب  األجيا  إىل التغوية نقص انتقا  احتما  تقزيد نهاإ حيث ،خاصة ت مية

 ملن  اللأ  لاجلمالية لالنفةية االجتماعية ارعا  يف بالتغري الفرترب  و  تتعلقل. ربمقبكر سن يف اإلجناب فيها يبدت

 يف الفتيلات  بني احلضرية ارناطق يف التغوية لةوس التعرض احتما  ليرتفع. الغوائي الةلو  على التأوري شأنها

 . 1الكر  تل الكهية فقداس حلاالت التعرض يرتفع حيث، لارتوسط اررتفع لاالجتماعي االقتصاخل  ارةتو 

  لعئلوغ سنلألف لد يف أث  نقص لعتغذي  على  .د 

 الةلابقة  التطلوذ  مراحلل  يف تكلكلت تس ل سلبق  الأ الفةيولوجية ا صائص تصبح البلوغ سن  لو 

طريقلة  ل تغويلة  سلوس  من الطفولة فرترب توناس به مرلا مبا تتعلق مكاكل اررحلة  و  يف سوالبالغ ليواجه لاضحة،

 منلط  على كبري بككل يعتمد البالغني تكل منط فإس ذلك إىل باإلضافة. الو  تعرضوا له التغوية سوسالتعامل مع 

 سلوس  ملن  ارفرغلة  احللقلة  تزيلد  تل التغويلة،  للاطر  من حتمي عوامل تصبحلالأ  الطفولة، فرترب توناس تكله 

  لو   مواجهلة  يف التغولية التدخلت جناح لخلذجة اُرعدية غري ارزمنة باألمراض بكدرب سوالبالغ ليتأور. التغوية

 اُرغلويات  ملن  الحتياجلاته   نظلًرا  ا صلوبة  سلن  يف للنةاس التغوية لاطر تظهر الفرترب  و  خل ل. األمراض

 األطفلا   تس جواتيملاال  يف عققلدت  اللأ  الدذاسات تظهرتلقد . خاصة بالنةبة للحوامل احلديد، مثل الدقيقة

 تكلد  ول َّ  لملن . لاضلح  بكلكل  تطلو   الطفوللة  فلرترب  توناس لالالتني بالةعرات غنية تغوية على حصلن ألمهات

 . 2اللحقة األجيا  إىل ميتد الةليمة التغوية تور تس على سوالباحث

 الوضع التغذوي يف مصر 4. 0

يوفر  وا اجلزس عرًضا للوضع التغول  يف مصر لتطوذ  باستخدام مؤشرات احلالة الصلحية لالتغوليلة   

نقص التغوية لفًقلا للمراحلل العمريلة لتحديلد     / جلوعالذلك يف ضوس من آواذ  ،للمواطنني لفًقا للمراحل العمرية

 . ا الدذاسة احلالية من تعرض األطفا  لنقص التغويةحج  ارككلة الأ ترصد 

                                         
 .اررجع الةابق 1

2
 Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt. 
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 حديثو لعوالدة 0. 4. 0

من الطفلل لاألم خلل  فلرترب احلملل      للحالة التغولية لكٍلًما ييقوفر مؤشر حج  الطفل عند الوالخلرب تقي

اللوزس إذا كلاس    وناقصلاإلصابة باألمراض خل  الفرترب نفةها، ليت  تصنيف األطفا  حديثي الوالخلرب على تنه  

كيلو جرام لقت الوالخلرب، للفًقا لبيانات ارةح الةكاني الصحي رصر لعلام   282لزس الطفل لقت الوالخلرب تقل من 

 بلالرجوع . 1لقلت اللوالخلرب   تلزانهل  ال يلت  تةلجيل   %( 2783)ما يفوق نصلف األطفلا  حلديثي اللوالخلرب      2557

 عنلد  اللوزس  ناقصلي  األطفلا   انتكلاذ  حدرب ترتفع   2557ل 2552 لعامي رصر الصحي الةكاني ارةح لبيانات

 مقاذنلة  احلضلر  يف ربحلد  تكثلر  تصلبحت  كانلت  لإس( (7)مقلحلق ذقل     - (1) ذقل   جدل ) العامني بني الوالخلرب

 ارةلتو   اذتفلاع  فملع  ،لألسلررب  لاالقتصلاخلية  االجتماعيلة  باحلالة الوالخلرب عند ارولوخل لزس تدني يرتبط. بالريف

من األطفلا  حلديثي اللوالخلرب    % 1587حنو  الوالخلرب، عند الوزس بنقص اإلصابة نةبة تنخفض لألسررب االقتصاخل 

% 782يف حني تس تلك النةبة بلغت حنو  ،ألسر تنتمي للمةتو  االقتصاخل  األخلنى متَّ تصنيفه  كناقصي الوزس

 لألطفلا   التغوليلة  احلاللة  على لألم التعليمية احلالة تؤور كما. بني تطفا  األسر يف ارةتو  االقتصاخل  األعلى

 التعليملي  ارةتو  باذتفاع الوالخلرب عند الوزس ناقصي الوالخلرب حديثي األطفا  نةبة اخنفاض على انعكس ما ل و

 .2557ل 2552 عامي بني العام االجتا   وا ظل لقد ،لألم

 لألطفال دون لخلا س   ن لعشم  1. 4. 0

للنقص  يقمكن الرتكيز على التعرض لةوس التغوية على ارد  الطويل لالقصلري لكلولك تعلرض األطفلا      

لما يرتتب عليله ملن لفيلات األطفلا  خللس ا امةلة لفًقلا  صلائص        ( الفيتامينات لارعاخلس)ارغويات الدقيقة 

تج عن عدم احلصلو  عللى الغلواس    يعكس مؤشر الطو  بالنةبة للعمر التأخر يف منو األطفا  النال . ؤالس األطفا 

زمن ل و ما ينعكس على إصلابة األطفلا    ارتوازس ردرب زمنية طويلة تل نتيجة لتكراذ العدل  تل اإلصابة مبرض مق

اإلصلابة  )يف الوقت الو  يعكس فيه مؤشر الوزس بالنةبة للطو  التأخر يف منلو األطفلا    ل(. التقزم)بقصر القامة 

الفلرترب الزمنيلة الةلابقة    )تج عن عدم احلصو  على الغواس ارتلوازس رلدرب زمنيلة قصلريرب     النا( بالنحافة تل اازا 

                                         
 .مرجع سابق، 2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،  1
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 1لالأ تكوس نتيجة إلصابة الطفل بةلةلة من األمراض ارتعاقبة تل بةلبب نقلص تلوفر الطعلام    ( مباشررب للمةح

  .2التقزم النتكاذ العاري للرتتيب لفًقا خلللة 131 بني من 21 ذق  اررتبة مصر حتتلل

 باحلاللة  ت  قلد  تد وًذا تس يتضح 2557ل 2552 لعامي رصر الصحي الةكاني ارةح بيانات بتحليلل

 ا امةلة  خللس األطفلا   نةلبأ  اذتفلاع  عللى  انعكةلت  لالأ الفرترب تلك خل  ا امةة خللس لألطفا  الصحية

 ارةلتويات  تل ارختلفلة  اجلغرافيلة  ارنلاطق  يف األطفا  بني التد وذ  وا خيتلف  ل. لبالنحافة بالتقزم ارصابني

 األولر  جلًيلا  يظهر العمر يف األطفا  بتقدمل ،باجلميع التد وذ  وا عصف لإمنا ارختلفة لاالقتصاخلية االجتماعية

(. التقلزم ) األطفلا   منله  يقعلاني  اللو   القاملة  قصلر  على ينعكس مبا له تعرضوا الو  التغوية نقص عن الناج 

 تس إال نفةلها  الفلرترب  خلل   اذتفاًعا تكهد   الوالخلرب عند الوزس ناقصي األطفا  نةبةتس  من الرغ  على تخرًيال

 مرحللة  بعلد  األطفلا   ت  اللرح   خلاذج  باألطفلا   يتعللق  تنه إىل يقكري لألطفا  الصحية احلالة يف التد وذ  وا

 يف  معنلو ري تغل   نا  كاس ما إذا رعرفة طبيعية ذضاعة تلقوا الوين األطفا  نةبة  ث جيب لبالتالي الوالخلرب

جلدل   )، نفةلها  الفلرترب  خلل   ارصلر   للمجتمع الغوائي باألمن ترت الأ األزمات  ث لكولك النةبة تلك

 . ((7)ملحق ذق   -( 2)ذق  

علدرب   عليهلا  يرتتب لالأ( األنيميا) الدم بفقر اإلصابة يفيتةبب  احلديد نقص فإس اإلشاذرب سبق كمال

لتقمثلل األنيميلا مكلكلة    . لاخنفاض ارناعلة ضلد األملراض    إجهاخل متكرذلمنها ضعف عام باجلة   ،آواذ ضاذرب

تملا يف حاللة   .  تل نلاقص اللوزس  رتحاخلرب للةيدات احلوامل على لجه التحديد حيث تؤخل  إىل لالخلرب طفل مبةل 

اض لالوفيلات للد    لبصفة عامة تزخلاخل لاطر األملر . األطفا  فتصاحبها حالة من ضعف النمو العقلي لالبدني

بلني   ربتصبحت نةبة األطفا  خللس ا امةة ارصابني باألنيميا تكثر حلد لقد . 3األفراخل الوين يعانوس من األنيميا

حيث اذتفعت نةبة األطفا  ارصابني باألنيميا على مجيع ارةتويات سواًس كانت بةليطة   2552ل 2555عامي 

علام  % 2787خللس ا امةة ارصابني باألنيميا البةليطة لتصلبح   اذتفعت نةبة األطفا   لقد. تل متوسطة تل حاخلرب

                                         
 .مرجع سابق، 2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،  1

2
 The World Bank and the Japan Trust Fund for Scaling Up Nutrition, Nutrition at a Glance "Egypt". 

 .، لزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظمة األم  ارتحدرب للطفولة، ارعونة األمريكية2552 فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، 3
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% 2581لكولك اذتفعت األنيميا ارتوسلطة لتصلبح   ، %1787لالأ كانت  2555عن سابق النةبة يف عام  2552

 .2552عام % 583إىل  2555عام  %582يف حني كاس االذتفاع ضئيًل يف األنيميا احلاخلرب من ، 2552يف عام 

الصحة العارية يرتبط تكثر من ولث لفيات األطفا  عللى مةلتو  العلا  بةلوس التغويلة،       لفًقا رنظمةل

عللى اللرغ  ملن    ل .1سلوس التغويلة احللاخل ملن تعلّرض األطفلا  لألملراض ا طلريرب لالوفلارب اربك لررب          يقزيد حيث 

لكلل تللف موللوخل     ىمقتلوف طفلل   2483االخنفاض الو  شهد  مقعدَّ  لفيات األطفا  خللس ا امةة من العمر من 

لكلل   ىمقتلوف طفلل   2783إىل  2552لكل تلف مولوخل حي يف عام  ىطفل مقتوف 4185إىل حنو  2555عام حي يف 

( لفيلات حلديثي اللوالخلرب   )، إال تس لفيات األطفا  خل  الكهر األل  من العملر  2557تلف مولوخل حي يف عام 

ليتضح جلًيا تور ارةتو  (. 7)من العمر، شكل ذق  الزالت  ي اُرةا   األكا يف لفيات األطفا  خللس ا امةة 

بتحةُّلن ارةلتو  االقتصلاخل     نله  إاالقتصاخل  لألسررب على مقعدَّ  لفيات األطفا  خللس ا امةة من العمر حيث 

لكلل تللف موللوخل حلي بلني تطفلا         ىمقتلوف طفلل   4285لألسررب ينخفض مقعدَّ  لفيات األطفا  بككل كبري من 

، 2557لكل تلف مولوخل حي بني تطفا  الطبقة األعلى لذلك خل  علام   ىمقتوفطفل  1782الطبقة األخلنى، إىل 

 .((7)ملحق ذق   - (3)جدل  ذق  )

                                         
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/ar/index.html العارية، الصحة رنظمة اإللكرتلني اروقع 1
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 (8)شكل رقم 

 تطور ُمعدَّل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر 

 لكل تلف مولوخل حي مقتوفىطفل 

 
 .ا مس الةابقة على ارةح ةنواتال خل 

 .احتما  الوفارب خل  الكهر األل  من العمر: الوالخلربلفيات حديثي 

 .الفرق بني لفيات الرضع للفيات حديثي الوالخلرب: لفيات ما بعد حديثي الوالخلرب

 .احتما  الوفارب بني العام األل  لالعام ا امس: لفيات األطفا 

 لفيات ما بعد حديثي الوالخلرب+ لفيات حديثي الوالخلرب = لفيات الرضع 

 لفيات األطفا + لفيات ما بعد حديثي الوالخلرب + لفيات حديثي الوالخلرب = ا  خللس ا امةة لفيات األطف

لزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظمة األمل   ، 2555 ،2552 ،2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، : لملصدر

 .ارتحدرب للطفولة، ارعونة األمريكية
 

 التأكيلد  مكلن يق يف مصلر  لألطفلا   لالصلحية  التغولية احلالة رؤشرات استعراض من سبق ما على ناًسلب

 ما منها  عدرب مةاذات يأخو التأوري  وا لتس لألسررب االقتصاخل  بارةتو  تتأور لألطفا  الصحية احلالة تس على

 اركلاذكة،  عللى  قلاخلذرب  لغري صحية غري تجيا  عنه ينتج لبالتالي ،ةتداممق  و ما لمنها القصري ارد  على  و

 يف األجيلا   لتللك  اللزملة  الصلحية  الرعاية توفري تكلفة حتمل جراس احلكومة كا ل به تثقل ما جانب إىل  وا

 بنحلو  التلميلو  اسلتيعاب  مقعلدَّ   ِملن  يققلِّلل  التغويلة  سوس تس العلمية األ اث توبتت لقد. الحقة زمنية فرتات
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 مةلتويات  لاخنفلاض  الصلحية،  احلاللة  تلرخلِّ  : يف تتمثلل  سللبية  آولاذ  لله  التغوية سوس تس توبتت كما%. 35

َجمَّة لاقتصاخلية اجتماعية مكاكل عليه يرتتب لالو  الدذاسي، التحصيل
1

. 

 يف سن لعتشليم ألف لدل 3. 4. 0

 يلت   حيلث  ،الوقلت  ذات يف لالتغويلة  بلالتعلي   ا تماًملا  سياسلتها  خلل   من ارصرية احلكومة تقولي

 بلولك  لتأخلو  اردذسلية  التغويلة  برامج الدل  توفر. لاألكاخلميية الصحية ارعاير على اردذسة سنوات يف الرتكيز

 إىل للحضلوذ  حلافًزا  الغلواس  يقمثلل  األحيلاس  ملن  كثري يف. لالتعلي  بالتغوية اال تمام ونائية مةؤللية عاتقها على

 العلام  خلل  ل. الوحيدرب الوجبة تكن   سإ اليوم، خل  ا  لجبة تفضل على األطفا  حيصل حيث اردذسة،

 التعلللي  يف غللالبيته  تلميلو  مليللوس 1285 حنللو اردذسلية  التغويللة بللرامج ملن  اسللتفاخل 2551/ 2552 الدذاسلي 

 يةلتحوذ  ملا  اذتفعلت  للكن 2512/ 2511 عام مقةتفيد مليوس 182 إىل ليصل العدخل  وا اخنفض لكن األساسي

 (. 2) ذق  شكل األساسي، التعلي  عليه

                                         
 .2511 خليةما ،(4) لإلصدلرة - لملص   لعغذلء   صد القراذ، اختاذ لخلع  ارعلومات مركز ارصر ، الوزذاس جملس 1
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 ( 5) رقم شكل

 للمراحل وفًقا اجلامعي قبل احلكومي التعليم يف املدرسية الوجبات من املستفيدين التالميذ أعداد تطوُّر

 التعليمية

 (مليوس مةتفيد)

 
 .اجلامعينةبة التلميو ارةتفيدين من الوجبات اردذسية جلملة التلميو ارقيدين يف التعلي  احلكومي قبل األذقام يف ارربعات  ي 

 يف لعغةذلئي  لأل ةن  قضةي   إلدلرة لعقو ية   سةرتلتييي  لال بنةاء  حنوجملس الوزذاس ارصر ، مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ، : لملصدر

 .منكوذ غري ،2512، يونيو  ص 

 تس لالكلباب  اللنشس  مةلح  تشلاذ  لقد للمواطنني، التغولية احلالة على الةائدرب الغوائية العاخلات تؤور

% 382 تفلاخل  بينملا  اإلفطلاذ،  طعلام  تنلال   عللى  مقعتاخللس (سنة 22 - 15) العمرية الفئة يف الكباب من% 2782

 األفلراخل  علن  تملا . النلوع  تل الةلن  حةلب  جو ريلة  اختلفات  نا  تكن ل  اإلطلق، على يتناللونه ال بأنه 

 عللى  حيصلوس تنه  (سنة 14 - 15) العمرية الفئة يف% 381 حنو تفاخل فقد التعليمي النظام يف حالًيا اروجوخلين

 ذكر لقد ،%(7482) الريف يف الفئة تلك لغالبية سًنا األكا الفئات مع اكثرًي النةبة  و  لتقل مدذسية، لجبة

 تخلنلى  إىل ارنلتمني  بلني  النةلبة   لو   اذتفعت لقد اردذسة، يف الرتكيز يف صعوبة جيدلس بأنه % 3581 حوالي

 .1الثرلرب رؤشر مةتو 

                                         
 .2511 يناير ،النهائي التقرير مصر يف لالكباب النشس مةح الدللي، الةكاس جملس القراذ، اختاذ لخلع  ارعلومات مركزجملس الوزذاس ارصر ،  1
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 ذللك  ليرجلع  معقلدرب  لالطلو   اللوزس  مقلاييس  باسلتخدام  الكلباب  لصغاذ التغولية احلالة تقيي  يقعتا

 تلصلت  لولك البلوغ، بةن ميرلس ألنه  لذلك اجلة  لكتلة قوام يف لاضحة بتغريات ميرلس الكباب تس حلقيقة

 تقلدير  ليلت  . الكلباب  لصلغاذ  التغولية احلالة لتقيي  للعمر اجلة  كتلة مؤشر باستخدام العارية الصحة منظمة

لوحظلت   لقلد (. 2م/ كجل  ) بلاررت  الطلو   مربلع  عللى  جلرام  بلالكيلو  الوزس قةمة طريق عن اجلة  كتلة مؤشر

 اللوين  اإلناث من% 287ل الوكوذ، من% 281 سإ حيث ،لفًقا للخصائص ا لفية اجلة  كتلة مؤشر يف تباينات

 النةلب  ل لو   ،2557 علام  خل  لذلك الوزس ناقصي (سنة 12 - 15) العمرية الفئة ليف الزلاج نا يةبق  

  لو   لترتفلع  التلوالي،  عللى  لاإلناث للوكوذ% 187ل ،%383 كانت حيث 2552 عام عن كبريرب بنةبة اذتفعت

 ،2557 علام  اإلنلاث  تل اللوكوذ  بلني  سلواسً  (سنة 11 - 15) العمرية الفئة يف اا قيمة تعلى إىل لتصل النةبة

 للكنهلا  اإلنلاث  بني (سنة 11 - 15) العمرية الفئة يف اا قيمة تعلى كانت حيث 2552 عن اختلفت للكنها

  افظلات  يف الكلباب  بلني  النةلبة   لو   ترتفلع  كلولك  الوكوذ، بني (سنة 13 - 12) العمرية الفئة يف كانت

 مةلتو   زيلاخلرب  ملع  النةلبة   لو   تنخفض كولك ،2557ل 2552 عامي احملافظات بباقي مققاذنًة القبلي الوجه

جلدل  ذقل    )، 2557ل 2552 علامي  الثلرلرب  رؤشر مةتو  تخلنى يف اا قيمة تعلى إىل تصل حيث الثرلرب مؤشر

 ((.7)ملحق ذق   -( 4)

   اللوين  اإلنلاث  ملن % 282ل اللوكوذ،  من% 487 تس لسقج الوزس زائد  الكباب لحتليل خلذاسة عند

 ل لو   2557 علام  خلل   لذللك  الزائلد  الوزس من عانوسيق (سنة 12 - 15) العمرية الفئة ليف الزلاج نا يةبق

  لو   لترتفلع  ،الرتتيلب  عللى  لاإلنلاث  لللوكوذ % 781 ،%287 كانلت  حيلث  2552 عام عن اخنفضت النةب

 ،2552 علام  اإلنلاث  تل اللوكوذ  بلني  سلواسً  (سنة 11 - 15) العمرية الفئة يف اا قيمة تعلى إىل لتصل النةبة

 اللوكوذ  بلني  (سلنة  11 - 15) العمريلة  الفئلة  يف الا  قيملة  تعلى كانت حيث 2557 عام عن اختلفت للكنها

 مؤشلر  مةلتو   زياخلرب مع النةبة  و  تزخلاخل كولك اإلناث، بني (سنة 17 - 11) العمرية الفئة يف كانت للكنها

 -( 2)جلدل  ذقل    )، 2557ل 2552 علامي  الثرلرب رؤشر مةتو  تعلى يف اا قيمة تعلى إىل تصل حيث الثرلرب

 ((.7)ملحق ذق  
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 سن لعئلوغيف  ألف لدل 4. 4. 0

 العمريلة  الفئلة  يف الةليدات  ملن % 181ل الرجا ، من% 382 تس الصحي الةكاني ارةح نتائج تظهرت

 يف الا  قيملة  تعللى  إىل لتصلل  النةبة  و  لترتفع ،2557 عام خل  لذلك بالنحافة يتصفن (سنة 22 - 12)

 احملافظلات،  بباقي قاذنةمق احلدلخلية احملافظات يف النةبة  و  ترتفع كولك ،(سنة 12 - 12) العمرية الفئة

 ملن % 3282ل الرجلا ،  ملن % 1782 األخلر  اجلانلب  لعللى . الثلرلرب  رؤشلر  مةلتو   تخلنى يف بوضوح ترتفع كما

 نةلب  لتتزايلد  ،2557 علام  خلل   لذللك  البدانلة  ملن  علانوس يق (سلنة  22 - 12) العمريلة  الفئلة  يف الةيدات

 بلني % 15 ملن  النةلبة  ترالحلت  حيلث  عملر ن،  ملع  طرخلًيا بدينات تنهن على تصنيفهن متَّ اللتي الةيدات

 لتعتلا  ،(سنة 22 - 42) العمرية الفئة يف الةيدات بني% 11 إىل (سنة 12 - 12) العمرية الفئة يف الةيدات

 إىل ينلتمني  اللتلي  البلدينات  الةيدات لتعتا الريف، يف الةيدات من للبدانة عرضة تكثر احلضر يف الةيدات

 سلجل  لقد. مةتو  تخلنى إىل ينتمني اللتي البدينات الةيدات ضعف تقريًبا  ن الثرلرب مؤشر من مةتو  تعلى

 يقعلانوس  تنهل   عللى  تصنيفه  متَّ الوين نةبة تزخلاخل حيث الةيدات، بني ملحظته متَّ الو  النمط نفس الرجا 

 تس كملا  ،(سلنة  22 - 22) العمريلة  الفئلة  يف% 33 إىل (سلنة  12 - 12) العمريلة  الفئة يف% 1 من البدانة من

 مةلتويني  تعللى  يف الرجا  ذبع حوالي لتس الريف، يف الرجا  من بالبدانة إصابة تكثر كانوا احلضر يف الرجا 

ملحلق   -( 1)جدل  ذق  )، الثرلرب رؤشر مةتو  تخلنى يف% 2 بنحو مقاذنة البدانة من عانوسيق كانوا الثرلرب رؤشر

 .((7)ذق  
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 نيالثاالقسم 

 تكلفة اجلوع يف مصر تقديريف املنهجية امُلستخَدمة 

نقلص   /تكلفة اجلوع يف مصلر عللى اإلطلاذ النظلر  آلولاذ اجللوع       تقديرةتخدمة يف تعتمد ارنهجية اُر

يؤوِّر على حيارب األفلراخل يف جملاالت    ، لالو  توصل إىل تس نقص التغويةيف القة  األل  عرضه التغوية الو  متَّ

عاني كلل األطفلا  ضلحايا    الرغ  ِمن تنه ليس ِمن الضرلذ  تس يقلعلى . لاالقتصاخل الصحة لالتعلي : عدرب تكمل

لقلد تظهلر اآلولاذ    . 1نقص التغوية ِمن آواذ  إال تنه  معرَّضوس اا على مداذ حياته  بدذجلة تكلا ِملن غري ل     

 الةلبية لنقص التغوية على األفراخل الوين تصيبوا به يف صغر   إملا يف احللا  تل علا الةلنوات ارةلتقبلية ِملن      

ارنهجية اُرةتخَدمة تطبيق  مّتقص التغوية يف مصر للجوع تل نللقياس تكلفة اآلواذ الةلبية . حيارب  ؤالس األفراخل

التكلفة بناس عليه، مع تعديله  تقدير ، لاستخدام النموذج الو  متَّيف قياس تلك التكلفة يف خلل  تمريكا اللتينية

 .2ليلئ  الواقع ارصر 

TC)نقص التغوية / لجوعالتكلفة الكلية ل تقديرلل
U
فإنه ميكلن النظلر إليهلا باعتباذ لا خلاللة يف كلل        (

HC)تكلفة اإلنفاق ارتزايد على الرعاية الصحية نتيجة األمراض الناجتة عن نقلص التغويلة   : ِمن
U
، لتكلفلة  (

EC)التحصيل الدذاسي  تدني مةتو 
U
PC) اإلنتاجيةتدني مةتو  ، ل(

U
 :كما يلي (

(1)   
 
     

  
   

 
    

 
   

تزايلدرب للرعايلة   تتمثَّل ا ةائر الناجتة عن نقلص التغويلة يف قطلاع الصلحة يف التكلاليف اراخليلة ارُ      ل

الصحية لعلج األمراض الأ يتةبب فيها نقص التغوية، باإلضافة إىل التكاليف ا اصة الأ يتحمللها الفلرخل   

لتكملن تكلفلة قطلاع التعللي  يف     . لج لتدني مةتو  لجوخلرب حياته صاب لتسرته نتيجة الوقت ارفقوخل يف العاُر

عانوس نقًصا يف التغوية، مملا يلؤخلِّ  إىل اذتفلاع نةلبة الرسلوب      نقص الرتكيز لاخنفاض القدذرب على التعل  رن يق

                                         
1
 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), World Food Program (WFP) 

(2007), Analysis of the Social and Impact of Child Undernutrition in Latin America: Central America 

and the Dominican Republic- Summary, Santiago de Chile. 
2
 Martínez, R., Fernández, A., Palma, A., and Flores, L. (2008), Operational manual for the use of the 

model for analyzing the Social and Economic impact of child undernutrition in Latin America, The 

World Food Program (WFP) and the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 
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يمية، إضلافًة  لاإلعاخلرب، ل و ما ميثِّل ضغًطا متزايًدا على البنية التحتية لارواذخل البكرية لمدخلت العملية التعل

ص للتغلُّلب عللى مكلكلت األخلاس التعليملي     خصل بلدفعها لالوقلت ارُ   ل   للذلإىل التكاليف الأ يقوم الطللب  

ذتس ارلا  البكلر    يف تتمثَّل تكلاليف نقلص التغويلة يف ا ةلاذرب الناجتلة       لعلى اجلانب االقتصاخل . ارتدني

بةبب التحصيل العلمي الضعيف، باإلضلافة إىل الفقلداس لا ةلاذرب اللأ حتلدث يف القلدذرب اإلنتاجيلة جلراس         

تكلفلة نقلص    تقلدير ليركلز  لوا التحليلل يف    . ضعف احلالة الصحية لحاالت الوفارب النامجة عن نقص التغوية

النةبة لألطفا  األجنة لالرضع لما قبل سن اردذسة التغوية يف مصر على خلذاسة تور  لتكلفته يف قطاع الصحة ب

تكلفته فيما يتعلق بالتعلي  لاإلنتاجية لغري ذلك ِمن اجملموعات العمريلة   تقديرشهًرا، ل 22بالعمر ِمن صفر إىل 

 . لالدميوجرافية

، لالبيانلات ارةلتخدمة   تكلفة نقص التغوية تقديراجلزس التالي شرح ارنهجية اُرةتخَدمة يف  يفلسيت ُّ 

حيث سيت ُّ يف البداية عرض البيانات اللزمة لقياس تكلفة نقص التغوية بني األطفا  ما قبل سن ا امةلة يف  

. الناجتة عن نقلص التغويلة يف اجمللاالت الثلولة     التكاليف احلالية لبأور ذجعي تقديرمصر، وق َّ تنال  كيفية 

طريقة التجميع اُرةلتخَدمة   التكاليف ارةتقبلية بهو  اجملاالت، و َّ يرتقديلي ذلك عرض ارنهجية ا اصة بل

ةتخدمة يف تقلدير تكلفلة   نهجية اُرلقبل االنتقا  إىل اُر .التكاليف اإلمجالية النامجة عن نقص التغوية تقديريف 

 لتعللي ، لاإلنتاجيلة  الصلحة، ا : ألبعاخل الثلث الأ يقركلز عليهلا النملوذج   لنقص التغوية يف مصر لفًقا / اجلوع

 :ل ييقوم عليها النموذج أ ال اتجيب اإلشاذرب إىل الفرضي

  اإلنتاجية لتقدير جيد مؤشريقعتا الدخل. 

  التغويلة  نقلص  بلني  متبلاخل   تلأوري الفرخل ل و ما يقكلري إىل   إنتاجية مةتو  حتديد يف ا اًم اخللًذ للتعلي 

 .لاإلنتاجية التعلي ل

  متدنيلة  تعليمية مةتويات تل حتقيق/ل للوفارب، معرض التغوية نقص من يقعاني( تنثى تل ذكر) طفل ت 

 مةلتو   إىل النظلر  يقمكلن  الطفلل   لوا  تلوفى  لإذا. التغويلة  نقلص  ملن  يقعلاني  ال الو  الطفل من تكثر

 مقحققلة،  خةلاذرب  تنله  عللى  اإلنتاجيلة  حياته طوا  الطفل حققهيق تس فرتضاُر من كاس الو  اإلنتاجية

   اللوين ) األصلحاس  األفراخل بني الفرترب تلك خل  اُرحقق الدخل متوسط خل  من قياسها يقمكن لالأ
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 إنتاجيلة  مةلتو   يقحقلق  تس يقتوقلع  احليلارب  قيلد  عللى  الطفلل   وا بقي لإذا(. التغوية نقص من يقعانوا

 . التغوية لنقص ارعرضني من نظرائه خل  من حققاُر الدخل متوسط خل  من تقدير  يقمكن منخفض

والبيانات  نقص التغذية/ اجلوعالناجتة عن الصحية التكاليف  تقديرمنهجية  0. 3

 امُلستخدمة يف التقدير

 نقص لعتغذي / لعناجت  عن لجلوع ي نهيي  تقدي  لعتكاعيف لعصحي  لحلاعي  وبأث  رجش 0. 0. 1

لالرعايلة  تكاليف العللج  : تتمثَّل التكاليف احلالية لبأور ذجعي الناجتة عن نقص التغوية يف كل ِمن

، (2552علام  )علانوس ِملن نقلص التغويلة يف سلنة التحليلل       الصحية لألطفا  تقل ِمن مخلس سلنوات اللوين يق   

لالتكاليف التعليمية النامجة عن تدني مةتو  التحصليل العلملي لالرسلوب لإعلاخلرب الصلفوف لألطفلا  اللوين        

قتصلاخلية ا اصلة باخنفلاض إنتاجيلة     عانوا ِمن نقص التغوية قبل بلوغه  ا امةة ِمن العملر، لالتكلاليف اال  

 لو    تقلدير كيفيلة  للفيملا يللي شلرح    . األفراخل يف سن العمل ِممن عانوا ِمن نقص التغويلة قبلل سلن ا امةلة    

  .التكاليف بكل جما  ِمن اجملاالت الثلوة

 :التكاليف احلالية يف قطاع الصحة النامجة عن نقص التغوية ِمن خل  ا طوات التالية تقديريت  

لكل فئة ِمن الفئات  األطفا  بني التغوية نقص عن النامجة باألمراض ارصابة الةنوية احلاالت عدخلإجياخل  -1

سلنة   يف لذللك ، (اشلهرً  22 - 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1)، (ايوًمل  27 - صلفر : )العمرية

 :باستخدام ارعاخللة التالية (2552  ي   التحليل سنة احلالية الدذاسة يف) (2552عام )التحليل 

(2)   
         

 

   

   
   

  
     

 

   

    

 

 

 :سإحيث 

  
 .2552عام  التغوية نقص عن النامجة اررضية احلاالت عدخل  و  

∆   
 ملن  ا امةلة  خللس لألطفلا   التغويلة  نقلص  بةبب   اررض حدلث احتما  يف الفرق  و  

 ،ايوًمل  27 - صفر) يف تتمثل لالأ الدذاسة،  ل الفئات ِمن  عمرية  فئة كل يف العمر
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 (.شهًرا 22 - 24 شهًرا، 23 - 12 شهًرا، 11 - 1

 
  
 .   العمرية الفئة يف األطفا  بني   اررض ظهوذ حاالت لعدخل الةنو  ارتوسط  و 

 .  العمرية بالفئة األطفا  بني التغوية نقص انتكاذ نةبة و    

 .  العمرية بالفئة ا امةة خللس لألطفا  اإلمجالي العدخل  و   

األنيميلا،  : االقتصاذ على ولوة تنواع ِمن األمراض الأ قد تظهر بةبب نقص التغويلة، ل لي   لقد متَّ

 تلال متَّلقلد   .نظرا ألنها األملراض األكثلر انتكلاذا يف مصلر     ،ض اجلهاز التنفةي احلاخلرباإلسها  احلاخل، لتمرا

 :عدخل اررضى كما يلي تقدير

(3)     
         

         
 

 :إسحيث   

    
 .2552عام    العمرية بالفئة التغوية نقص بةبب   اررض ظهوذ حاالت عدخل  و  

    
 ملن  ا امةلة  خللس لألطفلا   التغويلة  نقلص  بةبب   اررض حدلث احتما  يف الفرق  و  

 شلهًرا،  11 - 1) يف تتمثلل  لاللأ  الدذاسلة،   ل الفئات ِمن   عمرية فئة كل يف العمر

 (.شهًرا 22 - 24 شهًرا، 23 - 12

 .  العمرية بالفئة األطفا  بني التغوية نقص انتكاذ نةبة و    

 .  العمرية بالفئة ا امةة خللس لألطفا  اإلمجالي العدخل  و   

اررضلى  مت تقلدير تعلداخل   قلد  ف( ايوًمل  27 -صلفر  )تما بالنةبة لألطفا  حديثي الوالخلرب بالفئة العمريلة  

 :عدَّ  انتكاذ نقص الوزس عند اريلخل كالتاليبينه  باستخدام مق

(4)              
                  

 :إسحيث 

             
 منلو  تلأخُّر " يةلمى  مبلا  ارصلابني  ارواليد ِمن اررضى عدخل إمجالي  و  

 Intrauterine Growth Retardation "الللرح  خلاخللل اجلللنني
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(IUGR) 2552 عام ،(ايوًم 27 - صفر) العمرية بالفئة. 

 .اريلخل عند الوزس نقص انتكاذ مقعدَّ   و        

 .2552 عام تحياس ارواليد عدخل  و      

 :، كالتالي2552تَّ  تقدير عدخل حاالت اإلصابة باألمراض لفقا لنوع اررض خل  فقد لبالتالي 

(2)   
         

 

 

   

 

   

  
  
 

 

 

 :إسحيث 

  
 .2552عام  التغوية نقص عن النامجة اررضية احلاالت عدخل  و  

   
 .  العمرية بالفئة التغوية نقص بةبب   اررض ظهوذ حاالت عدخل  و  

 .  العمرية بالفئة باألطفا    اررض ظهوذ حاالت لعدخل الةنو  ارتوسط  و    

 :نقص التغوية  ي كالتاليعدخل احلاالت اررضية النامجة عن فإس  ل كوا

(1)   
         

 

 

   

 

   

   
  
        

 

   

   
   

 
 

 

   

       

 

 

 خلل   التغويلة  بلنقص  اإلصلابة  علن  لالنامجة العمر، من ا امةة خللس لألطفا  ربالوفا حاالت عدخلتقدير  -2

 :تاليكال لذلك الدذاسة،  ل الزمنية الفرترب

(7)    
               

 

   

 

 :إسحيث  

   
   الزمنيلة  الفلرترب  يف حتلدث  اللأ  التغويلة  بلنقص  اررتبطلة  الةلنوية  الوفيات عدخل  و  

 ،اعامل  14 ملدا ا  يبللغ  احلاللة   لو   يف   حيلث  ،(  حتى     من ترتالح لالأ)
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 .(2552-1242ت  خل  الفرترب ) 2552عام   ي  ل

 :على عدرب خطوات تضمنت تقديرللتقدير ذلك تَّ  ال

 .  الزمنيةفرترب ال خل   يف الةنة احلصو  على عدخل الوفيات  :تلال 

(7)               

 :إسحيث  

 .2552عام  الوفارب حاالت عدخل  و    

 .2552عام  الوفيات مقعدَّ     

 .2557عام  تحياس ارواليد عدخل     

 (.2552-1242)   ليت  تكراذ  و  العملية يف كل سنة يف الفرترب

 :كالتالي يعانوس من نقص التغويةال تقدير احتما  الوفارب بالنةبة للةكاس الوين  :وانًيا

(2)    
     

   

                       

  

 :إسحيث  

   
 .2552عام  التغوية نقص من يعانوس ال الوين للةكاس بالنةبة الوفارب احتما   و   

 .2552عام  الوفارب حاالت عدخل  و    

 .خللس ا امةة لاإلناث الوكوذ بني التغوية نقص انتكاذ  و     

 سلن  قبلل  التغوية نقص من عانوا الوين  ؤالس بني الوفارب احتما خاذج قةمة   و     

 اررحللة  نفلس  خلل   منهلا  يعلانوا    اللوين  بلني  الوفارب احتما  لىع سنوات 2

 .العمرية

 .2557عام  ارواليد تحياس عدخل  و     
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 .  احلصو  على سلةلة للفرتربل   سنة ذ  وا اإلجراس لكلاكريت  ت

 :كالتالي 2552عام من نقص التغوية يقعانوس تقدير احتما  الوفارب بالنةبة للةكاس الوين  يت  :والَثا

(15)    
     

        

 :إسحيث  

   
 .2552عام  التغوية نقص من يقعانوس الوين للةكاس بالنةبة الوفارب احتما   و  

   
 .2552عام  التغوية نقص من يقعانوس ال الوين للةكاس بالنةبة الوفارب احتما   و   

 2 سلن  قبلل  التغويلة  نقلص  من عانوا الوين  ؤالس بني الوفارب احتما خاذج قةمة   و     

 .العمرية اررحلة نفس خل  منها يعانوا   الوين بني الوفارب احتما  لىع سنوات

 (.2552-1242)   احلصو  على سلةلة للفرتربل   سنة ذ  وا اإلجراس لكلاكريت  ت

 :كالتالي x سنة التغوية لكل نقصالفرق النةيب رخاطر الوفيات بةبب يت  إجياخل  :ذابًعا

(11) ∆   
              

 
 

 :إسحيث  

∆   
ا امةلة ملن    بللوغ  قبل التغوية نقص من يقعانوس من بني الوفارب احتما  يف الفرق  و  

 .يعانوس ال لالوينالعمر 

   
 .2552عام  التغوية نقص من يقعانوس الوين للةكاس بالنةبة الوفارب احتما   و  

   
 .2552عام  التغوية نقص من يقعانوس ال الوين للةكاس بالنةبة الوفارب احتما   و   

 .  ق يف احتما  الوفارب للفرتربلالفرمن سلةلة يت  بناس 

 :كالتالي   يت  تقدير عدخل حاالت الوفارب يف كل سنة :خامًةا

(12)    
                

  

 :إسحيث 
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 .2552عام  التغوية نقص نتيجة حتدث الأ الوفارب حاالت عدخل  و  

 .خللس ا امةة لاإلناث الوكوذ بني التغوية نقص انتكاذ  و   

 .2557عام  سنة عن تعماذ   تقل الوين الةكاس عدخل  و     

    
 احتملا   بلني  الفلرق  علن  عباذرب ل و) الوفيات يف التغوية نقص مقةا مة نةبة  و  

   لاللوين  العملر  ملن ا امةلة   بللوغ  قبل التغوية نقص من عانوا من بني الوفارب

 (.يقعانوا

 (.2552-1242)   للفرترب   يف الةنةالوفارب  من عدخل حاالتسلةلة يت  بناس 

تقدير التكلفة الةنوية لنظام الرعاية الصحية اإلضافية لالأ يلت  حتمقللها بةلبب األملراض اللأ تصليب        -3

( 2552عام )سنة التحليل األطفا  بالفئة العمرية ما قبل سن اردذسة نتيجة تعرُّضه  لنقص التغوية، لذلك يف 

 :باالعتماخل على ارعاخللة التالية

(13)     
                 

       
    

 

   

 

   

 

 

 

 :إسحيث 

    
 تصليب  اللأ  األملراض  بةلبب  الصلحية  الرعايلة  بنظلام  اإلضافية التكاليف  ي  

 .2552عام  التغوية نقص يقعانوس ِممن األطفا 

 .  العمرية الفئة يف    ي تكلفة الرعاية الصحية األللية ا اصة باررض      

    
 .   العمرية الفئة يف    باررض ا اصة بارةتكفيات العامة الرعاية تكلفة  ي  

    
 (Intensive Treatment Unit) ارركَّللزرب العنايللة بوحللدرب الرعايللة تكلفللة  للي    

 .   العمرية الفئة يف    باررض ا اصة

 :كما يلي (13)كل مكوِّس ِمن اركوِّنات الثلوة بارعاخللة ذق   تقديرليت ُّ 
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علام      يف الفئلة العمريلة      ا اصلة بلاررض          تكلفة الرعاية الصحية األلليلة  تقديريت ُّ : تلال

 :كالتالي 2552

(14)            
       

      
        

   
 
 

 :إسحيث  

    
علام   التغوية نقص بةبب  العمرية  الفئة يف  باررض  ارصابة اررضية احلاالت عدخل  و  

2552. 

    
 ارصلابة  اررضلية  للحاللة  األلليلة  الصلحية  الرعايلة  لوحلدات  الزياذرب تكلفة متوسط  و   

 .  العمرية  الفئة يف  باررض 

   
 رصلابة ا اررضية للحالة األللية الصحية الرعاية لوحدات الزياذرب مرات عدخل متوسط  و   

 .   العمرية الفئة يف   باررض

    
 األلليلة  الصلحية  الرعاية تل العلج يف اُرةتخَدمة الطبية اردخلت تكاليف إمجالي  و   

 .   العمرية الفئة يف   باررض ارصابة اررضية للحاالت

بالنةلبة لألطفلا  حلديثي اللوالخلرب      ال نا جتدذ اإلشاذرب إىل تس تكلفة الرعاية األللية تبلغ قيمتها صلفرً 

، حيث يت ُّ افلرتاض تس مجيلع احللاالت ارصلابة بلنقص اللوزس عنلد ارليلخل         (يوم 27 -صفر )بالفئة العمرية 

لبالتلالي  . حتتاج إىل مةتو  تعلى ِمن الرعاية الصحية للوا تقعاَلج بارةتكفيات لليس لحدات الرعاية األلليلة 

، (اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1: ) ا للفئلات العمريلة  تقلدير فإس تكلفة الرعايلة الصلحية األلليلة يلت ُّ     

 (.اشهًر 22-24)ل

      تكلفة الرعاية العامة بارةتكفيات تقديريت ُّ : وانًيا
علام      يف الفئلة العمريلة     ا اصلة بلاررض   

 :كما يلي 2552

(12)      
      

       
      

       
  

 
 

 :إسحيث  
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 تتطللب  لاللوين  2552علام      العمريلة  الفئلة  يف   بلاررض  ارصلابني  اررضى عدخل  و  

 .للعلج ارةتكفى إىل الدخو  حاالته 

    
 .   العمرية الفئة يف   باررض لا اصة ارةتكفى يف للةرير اليومية التكلفة  ي  

    
 اإلصلابة  بةلبب  لعللج الأ تقضيها احلالة اررضية يف ارةتكلفى ل ( باأليام)درب ار  و  

 .   العمرية الفئة يف   باررض

    
 للحاللة  ارةتكلفى  خلاخل العلج يف اُرةتخَدمة الطبية اردخلت تكاليف إمجالي  ي  

 .   العمرية الفئة يف   باررض ارصابة الواحدرب اررضية

بةبب نقص التغويلة     يف الفئة العمرية   لتقةتخَدم ارعاخللة التالية لتقدير عدخل اررضى ارصابني باررض

     لالوين تتطلب حاالته  الدخو  إىل ارةتكفى للعلج ل و (2552عام )سنة التحليل يف 
 : 

(11)     
      

      
  

 :إسحيث 

    
عام  التغوية نقص بةبب   العمرية الفئة يف   باررض ارصابة اررضية احلاالت عدخل  و  

2552. 

    
 لاللأ  2552علام      العمريلة  الفئلة  يف   بلاررض  ارصلابة  اررضلية  احلاالت نةبة  ي  

 .للعلج ارةتكفى إىل الدخو  تةتدعي

األنيميا، اإلسلها  احللاخل، لتملراض اجلهلاز     : تكلفة الرعاية العامة بارةتكفيات ألمراض تقديرليت ُّ 

، باإلضلافة إىل  (اشلهرً  22 - 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1: )التنفةي احلاخلرب بالفئات العمرية

 .ارصابني بنقص الوزس عند اريلخل( ايوًم 27 -صفر )األطفا  بالفئة العمرية 

      تكلفة الرعاية بوحدرب العناية ارركَّلزرب  تقديريت ُّ : والًثا
    يف الفئلة العمريلة     ا اصلة بلاررض      

 :تكلفة الرعاية العامة بارةتكفيات كما يلي تقديربطريقة  مماولة لتلك اُرةتخَدمة يف  2552عام 

(17)      
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 :إسحيث  

    
علام   التغويلة  نقلص  بةلبب    العمريلة  الفئلة  يف  بلاررض   ارصلابني  اررضى عدخل  و    

 .بارةتكفى ارركَّزرب العناية لحدرب يف العلج حاالته  تتطلب لالوين 2552

    
 الفئلة  يف   مرض لكل بارةتكفى ارركَّزرب العناية لحدرب يف للةرير اليومية التكلفة  ي    

 .  العمرية 

    
 بارةتكلفى  ارركَّلزرب  العنايلة  لحدرب يفالأ تقضيها احلالة اررضية ( باأليام) دربار  و    

 .   العمرية الفئة يف   باررض اإلصابة بةبب علجلل

    
 العنايلة  لحلدرب  خلاخلل  العللج  يف اُرةلتخَدمة  الطبية اردخلت تكاليف إمجالي  ي    

 .   العمرية الفئة يف   باررض ارصابة الواحدرب اررضية للحالة بارةتكفى ارركَّزرب

بةلبب نقلص      يف الفئة العمريلة    لتقدير عدخل اررضى ارصابني باررضلبارثل تقةتخَدم ارعاخللة التالية 

     لالوين تتطلب حاالته  العلج يف لحدرب العناية ارركَّزرب بارةتكفى ل و 2552عام التغوية 
   : 

(17)     
        

      
    

 :إسحيث 

    
علام   التغويلة  نقلص  بةلبب    العمريلة  الفئة يف   باررض ارصابني اررضى عدخل  و  

 .للعلج ارةتكفى إىل الدخو  حاالته  تتطلب لالوين 2552

    
 لاللأ  2552علام     العمرية الفئة يف   باررض ارصابة اررضية احلاالت نةبة  ي    

 .للعلج بارةتكفى ارركَّزرب العناية لحدرب إىل الدخو  تةتدعي

األنيميا، اإلسها  احلاخل، لتملراض اجلهلاز   : تكلفة الرعاية بوحدرب العناية ارركَّزرب ألمراض تقديرليت ُّ 

، باإلضلافة إىل  (اشلهرً  22 - 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1: )التنفةي احلاخلرب بالفئات العمرية

 .ارصابني بنقص الوزس عند اريلخل( ايوًم 27 -صفر )األطفا  بالفئة العمرية 
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  ل  للذلبأمراض بةلبب نقلص التغويلة    س وارصابتقدير التكاليف اإلضافية لا اصة الأ يتحملها األفراخل  -4

    
 :باستخدام ما يلي  

(12)     
       

          
         

            

 :إسحيث  

     
 لاللأ  2552علام      العمرية الفئة يف    باررض ا اصة األللية الرعاية تكلفة  ي   

 .األسررب تتحملها

      
 يف   بلاررض  لا اصلة  لتسلرته  الفلرخل  يتحملها الأ بارةتكفى الرعاية تكلفة  ي  

 .2552عام    العمرية  الفئة

      
 لا اصلة  لتسلرته  الفلرخل  يتحمللها  اللأ  ارركَّزرب العناية بوحدرب الرعاية تكلفة  ي    

 .2552عام   العمرية  الفئة يف   باررض

 الفئلة  يف   للملرض  عللج  بلأ   لا اصلة  لتسلرته  الفرخل يتحملها الأ التكلفة  ي       

 .2552عام   العمرية 

 :كل مكوِّس ِمن اركوِّنات الثلوة بارعاخللة الةابقة كما يلي تقديرليت ُّ 

      يت ُّ تقدير تكلفة الرعاية األللية: تلال
لاللأ   2552علام      يف الفئة العمريلة    ا اصة باررض   

 :يتحملها الفرخل لتسرته كما يلي

(25)      
        

     
                      

 
 

 :إسحيث 

   
 .بةبب نقص التغوية   يف الفئة العمرية    و عدخل احلاالت اررضية ارصابة باررض  

   
 ارصلابة اررضية  تلحدرب الرعاية الصحية األللية للحاال و متوسط عدخل مرات زياذرب    

 .   يف الفئة العمرية   باررض
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 الطفلل  بصلحبة  البلالغ  الكخص يقضيه لالو ( بالةاعات) االنتظاذ لقت متوسط  و     

 للرعايلة  تلقيله  حتلى   العمريلة   الفئلة  يف    بلاررض  التغويلة  للنقص  نتيجلة  ارريض

 .له اللزمة األللية الصحية

 ارلريض  الطفل يصطحب الو  البالغ للكخص( بالةاعات) االنتقا  لقت متوسط  و   

 .األللية الصحية الرعاية بوحدات اللزمة الرعاية لتلقي التغوية لنقص نتيجة

 ارلريض  الطفلل  الصلطحابه  نتيجلة  البلالغ  للكخص ارفقوخل البديل الوقت تكلفة  ي   

 .األللية الصحية الرعاية بوحدات الرعاية لتلقي

 .مرضية حالة كل لعلج اللزمة الطبية ارتابعات إىل الوصو  تل االنتقا  تكلفة  ي  

ل نا جتدذ اإلشاذرب إىل تس تكلفة الرعاية األللية تبلغ قيمتها الصفر بالنةلبة لألطفلا  حلديثي اللوالخلرب     

، حيث يت ُّ افرتاض تس مجيلع احللاالت ارصلابة بلنقص اللوزس عنلد ارليلخل        (ايوًم 27 -صفر )بالفئة العمرية 

لبالتلالي  . حتتاج إىل مةتو  تعلى ِمن الرعاية الصحية للوا تقعاَلج بارةتكفيات لليس لحدات الرعاية األلليلة 

 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1: ) ا للفئات العمريةتقديرفإس تكلفة الرعاية الصحية األللية يت ُّ 

 (.اشهًر 22 -

       يت ُّ تقدير التكلفة يف حالة الدخو  إىل ارةتكلفى للعللج  : وانًيا
يف الفئلة     ا اصلة بلاررض    

 :لالأ يتحملها الفرخل لتسرته كما يلي 2552عام     العمرية

(21)       
        

      
        

        
 
 

 :إسحيث  

   
بةلبب نقلص التغويلة اللوين        يف الفئلة العمريلة     ارصلابني بلاررض   و عدخل اررضى   

تتطلب حاالته  الدخو  إىل ارةتكفى للعلج، لالو  سبق تقدير  باسلتخدام ارعاخلللة   

 (.11) ذق 

    
بةلبب     يف الفئلة العمريلة     بلاررض  ارصاب ارريض يقضيه الو ( باأليام) الوقت  و  

 .للعلج نقص التغوية يف ارةتكفى
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 الطفلل  بصلحبة  البلالغ  الكلخص  يقضليه  الو ( بالةاعات) اليومي الوقت متوسط  و  

 .ارةتكفى يف العلج لتلقي  العمرية  الفئة يف   باررض التغوية لنقص نتيجة ارريض

 ارلريض  الطفلل  الصلطحابه  نتيجلة  البلالغ  للكلخص  ارفقلوخل  البديل الوقت تكلفة  ي   

 .األللية الصحية الرعاية بوحدات الرعاية لتلقي

 .مرضية حالة كل لعلج اللزمة الطبية ارتابعات إىل الوصو  تل االنتقا  تكلفة  ي  

األنيميا، اإلسها  احلاخل، لتمراض اجلهاز التنفةي احلاخلرب بالفئلات  :  و  ارعاخللة ألمراض تقديرليت ُّ 

، باإلضلافة إىل األطفلا  بالفئلة العمريلة     (اشلهرً  22 - 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشهًر 11 - 1: )العمرية

 .ارصابني بنقص الوزس عند اريلخل( ايوًم 27 -صفر )

       يت ُّ تقلدير التكلفلة يف حاللة اللدخو  إىل لحلدرب العنايلة ارركَّلزرب بارةتكلفى للعللج         : والًثا
    

 :يتحملها الفرخل لتسرته كما يلي لالأ 2552عام     يف الفئة العمرية   ا اصة باررض

(22)       
         

        
          

           
 
 

 :إسحيث 

   
 لاللوين  التغويلة  نقلص  بةلبب   العمرية  الفئة يف   باررض ارصابني اررضى عدخل  و    

 تقلدير   سلبق  لاللو   بارةتكلفى،  ارركَّلزرب  العنايلة  لحدرب يف العلج حاالته  تتطلب

 (.17) ذق  ارعاخللة باستخدام

    
العمريلة   الفئلة  يف   ارلريض ارصلاب بلاررض    ا يقضليه أالل ( باأليلام )اردرب الزمنية     

 .للعلج بارةتكفى ارركَّزرب العناية لحدرب يف التغوية نقص بةبب  

    
 الطفلل  بصلحبة  البلالغ  الكخص يقضيه الو ( بالةاعات) اليومي الوقت متوسط  و    

 بوحلدرب  العللج  لتلقلي    العمريلة   الفئلة  يف    بلاررض  التغوية لنقص نتيجة ارريض

 .ارةتكفى يف ارركَّزرب العناية
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 ارلريض  الطفلل  الصلطحابه  نتيجلة  البالغ للكخص ارفقوخل البديل الوقت تكلفة  ي   

 .األللية الصحية الرعاية بوحدات الرعاية لتلقي

 .مرضية حالة كل لعلج اللزمة الطبية ارتابعات إىل الوصو  تل االنتقا  تكلفة  ي  

األنيميا، اإلسها  احلاخل، لتمراض اجلهاز التنفةي احلاخلرب بالفئلات  :  و  ارعاخللة ألمراض تقديرليت ُّ 

العمريلة  ، باإلضلافة إىل األطفلا  بالفئلة    (اشلهرً  22 - 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشهًر 11 - 1: )العمرية

 .ارصابني بنقص الوزس عند اريلخل( ايوًم 27 -صفر )

يت ُّ تقدير التكلفة ا اصة الأ تتحمَّلها األسر بةبب ارلدخلت اُرةلتخَدمة يف العللج الطليب     : ذابًعا

غري ارغطارب بنظام الرعاية الصحية، حيث إس إمجالي تكاليف اردخلت الطبيلة اُرةلتخَدمة يف العللج خلاخلل     

ةتكفى، لإمجالي تكاليف اردخلت الطبية اُرةتخَدمة يف العلج خلاخلل لحلدرب العنايلة ارركَّلزرب بارةتكلفى      ار

 :كالتالي       على الرتتيب،  (17 ،12) بارعاخلالت ا تقديرارغطارب مت 

(23)            
           

 

 :إسحيث  

   
 .التغوية نقص بةبب  العمرية  الفئة يف   باررض ارصابة اررضية احلاالت عدخل  و  

 بواسلطة  ارغطلارب  غلري  الطبيلة  ارلدخلت  بةلبب  األسررب تتحملها الأ التكلفة  ي       

 .  العمرية  الفئة يف   باررض ارصابة الواحدرب اررضية للحالة الصحية الرعاية نظام

    التغويةتقدير إمجالي التكلفة احلالية يف قطاع الصحة بةبب نقص  -2
 :كما يلي  

(24)    
      

       
  

 :إسحيث 

    
 تصليب  اللأ  األملراض  بةلبب  الصلحية  الرعايلة  بنظلام  اإلضلافية  التكلاليف   ي  

لالأ متَّ تقدير ا من خلل  ارعاخلللة    2552عام  التغوية نقص يقعانوس ِممن األطفا 
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 (.13)ذق  

    
 نقلص  بةلبب  بلأمراض  سوارصلاب  األفلراخل  يتحمللها  اللأ  اإلضلافية  التكلاليف   ي  

 (.12)لالأ متَّ حةابها من خل  ارعاخللة ذق   2552عام    للذل التغوية

 نقص لعتغذي / لجلوععتقدي  لعتكلف  لعصحي  لحلاعي  وبأث  رجشي بسئب  لعئيانات لملستخد   1. 0. 1

 :تكلفة نقص التغوية يف مصر ما يلي تقديرتتضمن البيانات تل اإلحصاسات الصحية اللزمة ل

ارؤشِّلراس للدالللة عللى اإلصلابة بلنقص       يةلتخدم  لواس  ) لنقص اللوزس  التقزُّمكل ِمن عدَّ  انتكاذ مق .1

لذللك   لفًقا ألحدث بياس متاح من ارةح الةلكاني الصلحي،   2557لتةتخدم بيانات عام  (التغوية

 .(اشلهرً  22 - 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1)، (ايوًم 27 -صفر )لفئات العمرية ل

ن مخلس  ن سلنة لبلني األطفلا  تقلل ِمل     بني األطفا  تقل ِمالتقزم لنقص الوزس عدَّ  انتكاذ مقلكولك 

، ل للي األعللوام اللأ تتضللمن سللنوات ملليلخل الةللكاس  1(2552 - 1242)عللوام األسلنوات خللل   

التكلفلة ا اصلة بفاقلد     تقلدير ت يف الواقعني حالًيا يف سلن العملل، حيلث تقةلتخَدم  لو  البيانلا      

 .الحقا تقديراإلنتاجية كما سيت ُّ التوضيح باجلزس ا اص مبنهجية ال

 (اشهًر 22 - صفر)العمرية  ةالفئيف بني األطفا  االنتكاذ األعلى لكل من التقزم لنقص الوزس  مقعد َّ .2

 .لفًقا للفئة العمرية( 2557 - 1275)خل  الفرترب 

 األنيميلا : ولوة تنواع ِمن األمراض الأ قلد تظهلر بةلبب نقلص التغويلة، ل لي      ذق يف انتكاذ االف .3

يف صلوذرب  ) نقلص التغويلة  ملن  بلني ملن يعلاني     ،اإلسها  احلاخل لتمراض اجلهاز التنفةي احلاخلربل

 - 12)، (اشلهرً  11 - 1)ا للفئلات العمريلة   لفًق منه لمن ال يعاني (اإلصابة بالتقزُّم تل نقص الوزس

، ليت ُّ التعبري عن  وا الفاذق ِمن خل  البيانلات ا اصلة بأعلداخل    (اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23

 .عانوس ِمنهعانوس نقص التغوية لبني من ال يقارصابني لغري ارصابني بهو  األمراض بني من يق

                                         
1

 .2552يف عام  2557بافرتاض وبات تحدث قيمة لعام  
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- 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشهًر 11 - 1)للفئات العمرية  لفًقا الةنوية اإلصابة حاالت عدخل .4

 (.األنيميا، اإلسها  احلاخل، لتمراض اجلهاز التنفةي احلاخلرب)اررض  لنوع (اًرشه 22

، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقا إصابة لكل الصحية الرعاية لحدات زياذات عدخل متوسط .2

األنيميا، اإلسها  احللاخل، لتملراض اجلهلاز    )اررض  لنوع (اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)

 (.احلاخلربالتنفةي 

، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقلا  األلليلة  الرعايلة  لوحدات بالنةبة مررب لكل الزياذرب تكلفة .1

 اجلهلاز  لتملراض  احللاخل،  اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)

 (.احلاخلرب التنفةي

، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقا األللية الرعاية لوحدات بالنةبة إصابة لكل العلج تكلفة .7

 اجلهلاز  لتملراض  احللاخل،  اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)

 (.احلاخلرب التنفةي

 لفًقلا  األلليلة  الصلحية  الرعايلة  لحلدات  يف الصلحية  الرعايلة  عللى  للحصو  االنتظاذ لقت متوسط .7

األنيميلا،  ) ارلرض لنوع ( اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)، (اشهًر 11 - 1)للفئات العمرية 

 (.احلاخلرب التنفةي اجلهاز لتمراض احلاخل، اإلسها 

 - 12)، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقلا  ىللمةتكلف  الو اب تتطلب الأ اإلصابات نةبة .2

اجلهلاز التنفةلي   األنيميا، اإلسها  احلاخل، لتمراض )اررض  لنوع (اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23

 (.احلاخلرب

 11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقلا  إصلابة  لكلل  ارةتكلفيات  يف للعللج  اللزملة  األيلام  علدخل  متوسط .15

األنيميا، اإلسها  احللاخل، لتملراض   )اررض  لنوع (اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)، (اشهًر

 (.اجلهاز التنفةي احلاخلرب

، (اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقلا  ارةتكفى يف للةرير اليومية التكلفة .11

 (.احلاخلرب التنفةي اجلهاز لتمراض احلاخل، اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22-24)ل
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، (اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقا بارةتكفى إصابة لكل العلج تكلفة .12

 (.احلاخلرب التنفةي اجلهاز لتمراض احلاخل، اإلسها نيميا، األ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)ل

 11 - 1)للفئللات العمريللة  لفًقللا ارةتكللفيات يف العلللج تلقللي نتيجللة ارفقللوخلرب اليوميللة الةللاعات .13

 لتملراض  احللاخل،  اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)، (اشهًر

 (.احلاخلرب التنفةي اجلهاز

 12)، (اشلهرً  11 - 1)للفئات العمريلة   لفًقا ارركَّزرب العناية يف العلج تتطلب الأ اإلصابات نةبة .14

األنيميللا، اإلسللها  احلللاخل، لتمللراض اجلهللاز )ارللرض  لنللوع (اشللهًر 22 - 24)، ل(اشللهًر 23 -

 (.التنفةي احلاخلرب

 11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقلا  إصلابة  لكلل  ارركَّلزرب  العنايلة  يف للعلج اللزمة األيام عدخل متوسط .12

األنيميا، اإلسها  احللاخل، لتملراض   )اررض  لنوع (اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)، (اشهًر

 (.اجلهاز التنفةي احلاخلرب

 11 - 1)للفئات العمريلة   لفًقا ارركَّزرب العناية لوحدات بالنةبة ارةتكفي يف للةرير اليومية التكلفة .11

 لتملراض  احللاخل،  اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)ل، (اشهًر 23 - 12)، (اشهًر

 (.احلاخلرب التنفةي اجلهاز

، (اشلهرً  11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقا ارركَّزرب العناية لوحدات بالنةبة إصابة لكل العلج تكلفة .17

 اجلهلاز  لتملراض  احللاخل،  اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)

 (.احلاخلرب التنفةي

 11 - 1)للفئلات العمريلة    لفًقا الصحي بالنظام ارغطى لغري عليه احلصو  يت  الو  العلج تكلفة .17

 لتملراض  احللاخل،  اإلسها األنيميا، ) اررضلنوع ( اشهًر 22 - 24)، ل(اشهًر 23 - 12)، (اشهًر

 (.احلاخلرب التنفةي اجلهاز

عانوس نقلص التغويلة بلني    التكلفة الصحية رن يق تقديرتقةتخَدم لالوزس، لالأ  ناقصي ارواليد نةبة .12

 .كما سيت ُّ التوضيح الحقا (ايوًم 27 -صفر )األطفا  يف الفئة العمرية 
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 .بارةتكفيات للعلج حاجة يف لالوين الوزس ناقصي ارواليد نةبة .25

 .للعلج جةحا يف لالوين الوزس ناقصي للمواليد بارةتكفيات العلج تلقي تيام متوسط .21

 .ارركَّزرب العناية بوحدات للعلج حاجة يف لالوين الوزس ناقصي ارواليد نةبة .22

 .ارركَّزرب العناية بوحدات الوزس ناقصي للمواليد العلج تلقي تيام متوسط .23

 ارواليلد  األطفلا   مع بارةتكفيات االنتظاذ يف سوالبالغ يقضيه الو ( بالةاعة) االنتظاذ لقت متوسط .24

 .الوزس ناقصي

 .مرضية حالة لكل العلج رتابعة اللزمة( الوصو  تل) النقل تكاليف .22

 .اتةتكري متخصًص/ نةبة احلاالت الأ حتصل على العلج ارلئ  .21

والبيانات  نقص التغذية/ اجلوعالتكاليف التعليمية الناجتة عن  تقديرمنهجية  3. 3

 امُلستخدمة يف التقدير

 نقص لعتغذي / لحلاعي  وبأث  رجشي لعناجت  عن لجلوع نهيي  تقدي  لعتكاعيف لعتشليمي   0. 1. 1

 :التكاليف احلالية لبأور ذجعي يف قطاع التعلي  لالنامجة عن نقص التغوية كالتالي تقديريت  

الفاذق يف احتما  احلصو  على مةلتو   )تقدير الفاذق يف متوسط عدخل سنوات الدذاسة بةبب نقص التغوية  -1

، لاللو  يلت ُّ كملا    (ِمن نقص التغوية يف طفولته لآخر قلد علانى ِمنهلا    يعاِس بني شخص     تعليمي معني

 :يلي

لفًقا للمةلتويات  ( عاًما 14 - 25)إجياخل التوزيع النةيب للةكاس الوين ترتالح تعماذ   يف الفئة : تلال

سن العكرين  و سن االنتهاس ِمن التعللي  لسلن الةلتني  لو سلن التقاعلد، لِملن         حيث إسالتعليمية ارختلفة، 

 :ارفرتض تنه يف العاخلرب ال يتغري ارةتو  التعليمي لألفراخل كثرًيا بهو  اررحلة العمرية، كالتالي

(22)     
  

 
 

 :إسحيث 
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 .   التعليمي ارةتو  على احلاصلني( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي   

 .   التعليمي ارةتو  على احلاصلني( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس عدخل  و   

 (.عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس عدخل إمجالي  و  

للمةتويات التعليميلة ارفصَّللة منلو الصلف     ( 22)ارعاخللة ذق   تقديرلِمن اجلدير بالوكر تنه ِمن ارمكن 

األل  االبتدائي حتى االنتهاس ِمن اررحلة اجلامعية تل احلصو  على اراجةتري تل الدكتوذا  يف حالة تلوفُّر  لو    

ة رئيةل عللي  ال لعدم توفُّر البيانات بهو  الدذجة ِمن التفصيل فةليت ُّ االعتملاخل عللى مراحلل الت     لنظًرا. البيانات

 ،مؤ لل متوسلط علام    ،ؤ ل تقل ِملن ارتوسلط  م ،بدًسا ِمن ارةتو  التعليمي ذق  صفر ل و تمي، وق َّ يقرت ليكتب

 . فأعلى جامعيمؤ ل  ،مؤ ل فوق ارتوسط فين،مؤ ل متوسط 

تعداخل الةكاس احلاصلني على كل مةتو  ِمن ارةتويات التعليميلة ارختلفلة بالفئلة     حةابيت ُّ : وانًيا

 :ِمن خل  طرح تعداخل الةكاس الوين تةرَّبوا بني كل مةتو  لآخر كما يلي( عاًما 14 - 25)العمرية 

(21) 

             

                 

  

                   

 :إسحيث 

   التعليملي  ارةلتو   عللى  احلاصللني ( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس تعداخل  ي    

 .االعتباذ يف يليه الو  ارةتو  إىل مةتو  كل ِمن ارتةرِّبني تعداخل تخوبعد 

 (.عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس عدخل إمجالي  و  

 .   التعليمي ارةتو  على احلاصلني( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس عدخل  و   

 :إجياخل معدَّالت التةرُّب لكل مةتو  ِمن ارةتويات التعليمية ارختلفة كالتالي: والًثا

(27)      
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 :سإحيث 

 .   التعليمي بارةتو  تةرَّبت الأ( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي    

 .    التعليمي ارةتو  حقَّقت الأ( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي     

 التعليمية للمةتويات لفًقا( عاًما 14 - 25) الفئة يف للةكاس النةيب للتوزيع ضبط مقعامل  و      

 :  كما يليتقديرليت ُّ  ارختلفة،

 

(27) 

                 
                     
  
                                             

اللوين علانوا ِملن نقلص التغويلة يف      ( عاًملا  14 - 25)يت ُّ تقدير تعداخل الةكاس بالفئة العمريلة  : ذابًعا

 :كما يلي    طفولته 

(22)           

 :إسحيث 

 (.عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس عدخل إمجالي  و  

 عللى  للدالللة  اُرةتخَدماس ارؤشِّراس ل ما) الوزس نقص تل التقزُّم النتكاذ التاذخيي اُرعدَّ   و     

 بلني  اللوزس  نقلص  تل التقزُّم انتكاذ عدَّالتمق جمموع عن عباذرب ل و( التغوية بنقص اإلصابة

 اللوين  الةكاس ميلخل ألعوام ارقابلة الةنوات مداذ على سنة عن تعماذ   تقل الوين األطفا 

 (.عاًما 14 - 12) العمل سن يف حالًيا يقعوس

الوين   يعانوا ِمن نقلص  ( عاًما 14 - 25)لبالتالي يقحَةب اركمِّل، ت  تعداخل الةكاس بالفئة العمرية 

 :، كالتالي    التغوية يف طفولته 

(35)                 

الوين عانوا لاللوين    ( عاًما 14 - 25)نفس الطريقة إجياخل تعداخل الةكاس بالفئة العمرية تباع ابليت ُّ 

يعانوا ِمن نقص التغوية يف طفولته  بكل مةتو  ِملن ارةلتويات التعليميلة ارختلفلة باسلتخدام معلدَّ  انتكلاذ        
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 - 25)الةكاس بالفئلة العمريلة    إلجياخل تعداخل( 22)يلي ذلك تطبيق ارعاخللة ذق  .     التقزُّم تل نقص الوزس 

احلاصلني على كل مةتو  ِمن ارةلتويات التعليميلة ارختلفلة بعلد تخلو تعلداخل ارتةلرِّبني ِملن كلل          ( عاًما 14

مةتو  إىل ارةتو  الو  يليه يف االعتباذ مررب بالنةبة للةكاس الوين   يعلانوا ِملن نقلص التغويلة يف طفلولته       

إلجيلاخل  ( 35)قد عانوا ِمن نقص التغوية يف طفلولته ، وقل َّ تطبيلق ارعاخلللة ذقل       لتخر  بالنةبة للةكاس الوين 

الوين   يعلانوا ِملن نقلص التغويلة لاحلاصللني عللى ارةلتو         ( عاًما 14 - 25)نةبة الةكاس بالفئة العمرية 

  ل ي  التعليمي 
اللوين قلد علانوا ِملن نقلص التغويلة       ( عاًملا  14 - 25)، لنةبة الةكاس بالفئلة العمريلة     

  ل ي   لاحلاصلني على ارةتو  التعليمي 
 . 

اللوين   يعلانوا ِملن نقلص التغويلة      ( عاًملا  14 - 25)إجياخل نةبة الةكاس بالفئلة العمريلة   : خامًةا

   لتةرَّبوا بكل مةتو  ِمن ارةتويات التعليمية
 :كما يلي   

(31) 
  

    
         

      
            

  
 

 :إسحيث 

 Z - 1 التعليملي  ارةتو  على احلاصلني( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس تعداخل  ي      

 .االعتباذ يف يليه الو  ارةتو  إىل مةتو  كل ِمن ارتةرِّبني تعداخل تخوبعد 

 .  التعليمي بارةتو  تةرَّبت الأ( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي    

      
 التغوية نقص ِمن عانوا قد الوين( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة ارنقحة الةكاس تعداخل  ي  

 مةلتو   كل ِمن ارتةرِّبني تعداخل تخو ت  ،  التعليمي ارةتو  على لاحلاصلني طفولته  يف

 .االعتباذ يف يليه الو  ارةتو  إىل

 ِملن  علانى  قلد  لكخص بالنةبة التعليمية باررحلة التعلي  ِمن للتةرُّب النةبية ا طوذرب  ي     

 يتةلرَّب  تس احتملا   قةمة ت  ِمنها، يعاِس   آخر بكخص مقاذنًة طفولته يف التغوية نقص

 عللى  عملر   ِملن  ا امةلة  بللوغ  قبلل  التغوية نقص ِمن عانى قد بأنه علًما التعلي  ِمن الفرخل

 ا امةلة  بلوغ قبل التغوية نقص ِمن يعاِس   بأنه علًما التعلي  ِمن الفرخل يتةرَّب تس احتما 

 .عمر  ِمن
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 نقلص  ِملن  يعلانوا    اللوين ( عاًملا  14 - 25) العمريلة  بالفئلة  ارنقحلة  الةلكاس  تعداخل  ي   

 كلل  ِمن ارتةرِّبني تعداخل تخو ت  ،  التعليمي ارةتو  على لاحلاصلني طفولته  يف التغوية

 .االعتباذ يف يليه الو  ارةتو  إىل مةتو 

الوين قد علانوا ِملن نقلص التغويلة     ( عاًما 14 - 25)ليت ُّ احلصو  على نةبة الةكاس بالفئة العمرية 

   لتةرَّبوا بكل مةتو  ِمن ارةتويات التعليمية
 :كما يلي  

(32)   
    

        

اللوين   يعلانوا ِملن نقلص     ( عاًملا  14 - 25)نظًرا لتقاذب نةبأ الةلكاس بالفئلة العمريلة    : ساخلًسا

لاللوين قلد علانوا ِملن نقلص التغويلة لاحلاصللني عللى نفلس             التغوية لاحلاصلني على ت  مةتو  تعليملي 

التةلرُّب الرتاكملي يف االنتقلا      ارةتو  التعليمي يت ُّ االعتماخل على ارعاخللة التالية يف إجياخل معامل ضبط ألخلو 

 :ِمن مرحلة تعليمية إىل اررحلة الأ تليها يف االعتباذ

(33)              
    

            

 :إسحيث 

لاُرةلتخَدم ألخلو التةلرُّب الرتاكملي يف        التعليملي  للمةلتو   اُرقابلل  الضبط مقعامل  و     

 .االنتقا  بني ارراحل التعليمية يف االعتباذ

  
 يف التغويلة  نقلص  ِملن  علانوا  قد الوين( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي  

 .  باررحلة التعلي  ِمن لتةرَّبوا طفولته 

  
 يف التغويلة  نقلص  ِملن  يعانوا   الوين( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي   

 .  باررحلة التعلي  ِمن لتةرَّبوا طفولته 

 14 - 25)يف إعلاخلرب تقلدير تعلداخل الةلكاس بالفئلة العمريلة             مكن استخدام معامل الضلبط ل نا يق

   الوين قد عانوا ِمن نقص التغوية يف طفولته  بكل مةتو  ِمن ارةتويات التعليمية ارختلفة ل لو ( عاًما
كملا    

 :يلي
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(34)   
               

 :إسحيث 

 .  التعليمي ارةتو  على احلاصلني( عاًما 14 - 25) العمرية بالفئة الةكاس عدخل  و   

 عللى  للدالللة  اُرةتخَدماس ارؤشِّراس ل ما) الوزس نقص تل التقزُّم النتكاذ التاذخيي اُرعدَّ   و     

 األطفلا   بلني  اللوزس  نقلص  تل التقلزُّم  انتكلاذ  مقعدَّالت جمموع ل و( التغوية بنقص اإلصابة

 يقعلوس  اللوين  الةكاس ميلخل ألعوام ارقابلة الةنوات مداذ على سنة عن تعماذ   تقل الوين

 (.عاًما 14 - 12) العمل سن يف حالًيا

عانوا ِملن نقلص   الوين   يق( عاًما 14 - 25)نةبة الةكاس بالفئة العمرية  تقديرلميكن بعد ذلك إعاخلرب 

  ل ي   التغوية لاحلاصلني على ارةتو  التعليمي
اللوين  ( عاًما 14 - 25)، لنةبة الةكاس بالفئة العمرية   

   ل ي   قد عانوا ِمن نقص التغوية لاحلاصلني على ارةتو  التعليمي
، لذلك جلميلع ارةلتويات التعليميلة     

 علاسِ بني شلخص   يق    الفاذق يف احتما  احلصو  على مةتو  تعليمي معني تقديرمكن ل نا يق.  ل اال تمام

     ، ل و2552لعام التغوية يف طفولته لآخر قد عانى ِمنها بالنةبة  ِمن نقص
 :، كما يلي 

(32)     
      

     
  

 
 

جدير بالوكر تس  و  الفلرلق يف االحتملاالت متيلل إىل تس تعطلي قيًملا سلالبة بارةلتويات التعليميلة         

 .ارتدنية لقيًما موجبة بارةتويات األعلى

 :عن إعاخلرب الصفوف بةبب نقص التغوية كما يلي تقدير التكاليف الناجتة -2

بلدًسا ِملن      بكلل صلف تعليملي       يت ُّ تقدير نةبة الطلب الوين يعيدلس صلفوفه  التعليميلة  : تلال

 :الصف األل  االبتدائي لصوال إىل الصف الثالث الثانو  كاآلتي

(31)     
  

       
         

 :إسحيث 



 72                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

 .  التعليمي الصف يقعيدلس لالوين الراسبني الطلب عدخل  و   

 .  التعليمي بالصف الناجحني الطلب عدخل  و   

 .  التعليمي بالصف التعلي  ِمن يتةرَّبوس الوين الةكاس نةبة  ي   

التةرُّب الرتاكمي يف االنتقا  بني ارراحل التعليميلة  ليأخو   مةتو  تعليمي لكل معامل  تقديروق َّ يت ُّ 

 تقلدير يف      يلي ذلك استخدام ارعاملل  (. عاًما 24 - 25)بالنةبة لألفراخل يف الفئة العمرية      يف االعتباذ 

لالوين قد عانوا ِمن نقص التغوية قبلل بللوغه  ا امةلة      لتحقني بالصف التعليمي األعداخل األللية للطلب اُر

  ِمن العمر، لاُرعبَّر عنها بالرمز 
 :كما يلي( 34)موضَّح بارعاخللة ذق  ، بطريقة مماولة را  و  

(37)   
               

 :إسحيث 

 .  التعليمي بالصف ارلتحقني للطلب األللية األعداخل  ي   

 عللى  للدالللة  اُرةتخَدماس ارؤشِّراس ل ما) الوزس نقص تل التقزُّم النتكاذ التاذخيي اُرعدَّ   و     

 األطفلا   بلني  اللوزس  نقلص  تل التقلزُّم  انتكلاذ  مقعدَّالت جمموع ل و( التغوية بنقص اإلصابة

 يقعلوس  اللوين  الةكاس ميلخل ألعوام ارقابلة الةنوات مداذ على سنة عن تعماذ   تقل الوين

 (.عاًما 14 - 12) العمل سن يف حالًيا

لالوين   يعلانوا ِملن نقلص       لبولك ميكن إجياخل األعداخل األللية للطلب ارلتحقني بالصف التعليمي

   التغوية قبل بلوغه  ا امةة ِمن العمر بطرح
 .   ِمن  

(37)   
        

   

عانوا ِمن نقص التغوية قبل ِممن   يق  لإلجياخل نةبة الطلب الراسبني الوين يعيدلس الصف التعليمي 

  بلوغه  ا امةة ِمن العمر
 :يت ُّ تطبيق ارعاخللة التالية   

(32)   
    

     

      
       

  

 :إسحيث 
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 .  صف بكلالةنة الدذاسية  يعيدلس الوين الطلب نةبة  ي   

 التغوية نقص ِمن عانى قد لكخص بالنةبة التعليمية الصفوف إلعاخلرب النةبية ا طوذرب  ي    

 علًما الصف الفرخل يعيد تس احتما  قةمة ت  ِمنها، يعاِس   آخر بكخص مقاذنًة طفولته يف

 الفلرخل  يعيلد  تس احتملا   عللى  عمر  ِمن ا امةة بلوغ قبل التغوية نقص ِمن عانى قد بأنه

 .عمر  ِمن ا امةة بلوغ قبل التغوية نقص ِمن يعاِس   بأنه علًما الصف

   لبضرب
ِممن قد     ميكن إجياخل نةبة الطلب الراسبني الوين يعيدلس الصف التعليمي      يف   

   عانوا ِمن نقص التغوية قبل بلوغه  ا امةة ِمن العمر
، وق َّ إجياخل الفرق بني األفلراخل اللوين قلد علانوا ِملن       

   نقص التغوية قبل بلوغه  ا امةة ِمن العمر لاألفراخل الوين   يعانوا ِمنه يف الصلفوف ارعلاخلرب بطلرح   
 ِملن    

  
  . 

(45)       
    

   

بلدًسا ِملن الصلف      لبولك فإنه ميكن احلصو  على تعداخل الطلب الوين يعيدلس كلل صلف تعليملي    

األل  االبتدائي لصوال إىل الصف الثالث الثانو  علًما بأنه  قد عانوا ِمن نقص التغويلة يف طفلولته  قبلل بللوغ     

 :ا امةة ِمن العمر باستخدام ارعاخللة اآلتية

(41)   
         

  

 :إسحيث  

  
 االبتلدائي  األل  الصلف  ِملن  بلدًسا    تعليملي  صلف  كلل  يعيلدلس  الوين الطلب تعداخل  ي  

 قبلل  طفلولته   يف التغويلة  نقلص  ِملن  عانوا قد بأنه  علًما الثانو  الثالث الصف إىل لصوال

 .العمر ِمن ا امةة بلوغ

 العملر  ِملن  ا امةلة  بللوغه   قبلل  التغويلة  نقلص  ِمن عانوا قد الوين األفراخل بني الفرق  و    

 .ارعاخلرب الصفوف يف ِمنه يعانوا   الوين لاألفراخل
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العاملة اللأ تتحمللها الدلللة لا اصلة اللأ       )باستخدام البيانات ا اصة بإمجلالي التكلفلة   : وانًيا

 تقلدير بالتعلي  األساسي لالتعلي  الثلانو ، يلت ُّ تقلدير متوسلط التكلفلة للطاللب الواحلد، وقل َّ         ( تتحملها األسر

 :  األساسي كما يليالتكاليف الناجتة عن إعاخلرب الصفوف بةبب نقص التغوية مبرحلة التعلي

(42)      
        

        
    

          
        

 :إسحيث 

      
 (2552علام  )سلنة التحليلل    يف األساسي التعلي  مرحلة يف التعلي  بقطاع العامة التكلفة  ي  

 نقلص  ِملن  علانوا  الوين التلميو بني الصفوف لإعاخلرب الرسوب بةبب ارتزايد الطلب نتيجة

 .العمر ِمن ا امةة بلوغه  قبل التغوية

      
 الطلب نتيجة (2552عام )سنة التحليل  يف األساسي التعلي  مرحلة يف ا اصة التكلفة  ي  

 عانوا الوين التلميو بني األساسي التعلي  مرحلة يف الصفوف لإعاخلرب الرسوب بةبب ارتزايد

 .العمر ِمن ا امةة بلوغه  قبل التغوية نقص ِمن

  
 

 

علًما بأنه  عانوا ملن نقلص التغويلة قبلل      تعليمي صف كل يعيدلس الوين الةكاس عدخل  ي

 .بلوغه  ا امةة من العمر

      

سلنة التحليلل    يف األساسلي  التعللي   مبرحللة  طالب لكل الدذاسي بالعام التكغيل تكلفة  ي

 .(2552عام )

      

 التعليميلة  بارراحل سنة ردرب باردذسة الطالب إلبقاس األسررب تتحملها الأ التكلفة متوسط  و

 .(2552عام )يف سنة التحليل 

التكاليف الناجتة عن إعاخلرب الصفوف بةبب نقص التغوية مبرحلة التعللي  الثلانو  بلنفس     تقديرليت  

 .الطريقة اُرةتخَدمة مع مرحلة التعلي  األساسي

سلنة  إمجلالي التكلاليف الناجتلة علن إعلاخلرب الصلفوف بةلبب نقلص التغويلة يف           تقديرلبولك ميكن 

 :باستخدام ارعاخللة التالية( 2552عام )التحليل 
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(43)    
       

       
  

 :إسحيث 

   
سلنة التحليلل    يف التغويلة  نقلص  بةلبب  الصفوف إعاخلرب عن الناجتة التكاليف إمجالي  و  

 .(2552عام )

     
 التعللي   مبرحللة  التغويلة  نقلص  بةلبب  الصلفوف  إعاخلرب عن الناجتة التكاليف إمجالي  و  

 .(2552عام )سنة التحليل  يف( لاإلعداخل  االبتدائي) األساسي

     
 

 التعللي   مبرحللة  التغويلة  نقلص  بةلبب  الصلفوف  إعاخلرب عن الناجتة التكاليف إمجالي  و 

 .(2552عام )سنة التحليل  يف الثانو 

/ لجلوعي  لحلاعي  وبأث  رجشي لعناجت  عن لعتشليمستخد   عتقدي  لعتكاعيف لعئيانات لمُل 1. 1. 1

 نقص لعتغذي 

 :تكلفة نقص التغوية يف مصر ما يلي تقديرتتضمن البيانات تل اإلحصاسات ارتعلِّقة بالتعلي  لاللزمة ل

 .الثانو الصف األل  االبتدائي حتى الثالث من التعلي  من  تعداخل ارلتحقني لارتةربني .1

 .الصف األل  االبتدائي حتى الثالث الثانو من  لالباقني لإلعاخلرب بني الطلب الناجحنيتعداخل  .2

 .الصف األل  االبتدائي حتى الثالث الثانو من  بني الطلب نةب الغياب .3

 .يف الصفوف من األل  االبتدائي حتى الثالث الثانو  عينني من قبل احلكومةعدخل اردذسيني اُر .4

ة ا اصة للطالب الواحد لالأ تتحملها األسررب جراس التحاقه بالتعلي  لتوفري اُرعدات اللزمة التكلف .2

لغري لا، لذللك للتلميلو يف    .. لالكتب اإلضافية لالز  اردذسلي لتكلاليف االنتقلا  إىل اردذسلة،     

 .مراحل التعلي  األساسي لالثانو  العام لالثانو  الفين

نصليب الطاللب ملن    )التكلفة العامة الأ تتحملها احلكومة للطالب الواحد جراس التحاقه بلالتعلي    .1

يف ارراحل االبتدائية لالثانوية، لالأ تتمثل يف األجوذ اردفوعلة ملن قبلل    ( التكاليف العامة للتعلي 

، (، الةقلعارب، لغري ل   اردذسلني، ارلدذاس، علاملي النظافلة    )احلكومة للعاملني يف ارنظومة التعليمية 
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، لتكاليف اسلتهل  تللك   (الكهرباس، اراس، األجهزرب، لغري ا)لتكاليف االتصا  بالبنية األساسية 

، لالأ متَّ تقدير ا من خل  قةلمة إمجلالي   (اريا ، الكهرباس، األجهزرب، لغري ا)البنية األساسية 

عدخل التلميلو ارقيلدين بتللك اررحللة     التكاليف ارتعلقة بكل مرحلة من ارراحل  ل الدذاسة على 

 .(2552عام )سنة التحليل  يف

 . (2552عام )سنة التحليل  يفعدخل التلميو يف التعلي  االبتدائي لالثانو  العام لالثانو  الفين  .7

ن التعلي  بالنةبة لكخص قد عانى ِمن نقص التغوية يف طفولتله مقاذنلًة   ا طوذرب النةبية للتةرُّب ِم .7

ِمنها، ت  احتما  تس يتةرَّب الفرخل ِمن التعلي  علًما بأنه قد عانى ِملن نقلص    عاِسيقبكخص آخر   

على احتما  تس يتةرَّب الفرخل ِمن التعلي  علًما بأنله    مقةوًما التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن عمر  

 .ا امةة ِمن عمر  هِمن نقص التغوية قبل بلوغ ِسيعا

ا طوذرب النةبية إلعاخلرب الصفوف التعليمية بالنةبة لكخص قد عانى ِمن نقلص التغويلة يف طفولتله     .2

ِمنها، ت  قةمة احتما  تس يعيد الفرخل الصف علًما بأنه قد عانى ِملن   يعاِسمقاذنًة بكخص آخر   

ِملن   يعاِسعمر  على احتما  تس يعيد الفرخل الصف علًما بأنه    نقص التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن

 .نقص التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن عمر 

والبيانات  نقص التغذية/ اجلوعالناجتة عن  اإلنتاجيةالتكاليف املتعلقة ب تقديرمنهجية  2. 3

 امُلستخدمة يف التقدير

/ باإلنتاجي  لعناجت  عةن لجلةوع  تشلق  لملنهيي  لملستخد   يف تقدي  لعتكاعيف لمُل 0. 3. 1

 نقص لعتغذي 

التكاليف احلالية لبأور ذجعي يف اإلنتاجية لالنامجة عن نقص التغوية ِمن خل  ا طوات  تقديريت  

 :التالية

تقدير عدخل حلاالت الوفلارب الةلنوية بةلبب نقلص التغويلة لارعدَّللة لفًقلا رعلدَّ  البقلاس عللى قيلد احليلارب               -1

 :يعانوا ِمن نقص التغوية باالعتماخل على ارعاخللة التالية لألشخاص الوين  
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(44) 
    

              

 

   

 

 :إسحيث 

    
 الةلنوات،  ِملن    العدخل خل  ارنقح التغوية نقص بةبب الةنوية الوفارب حاالت عدخل  و  

 التغويلة  نقلص  بةلبب  الةنوية الوفارب حاالت عدخل ضرب حاصل جبمع  تقدير يت  لالو 

 ل لي )   العلام  حتى     العام ِمن بدًسا عام كل خل  احليارب قيد على البقاس  عدَّمق يف

 (.  التحليل بةنة( عاًما 14 - 12) العمل سن يف    رن اريلخل تعوام

 كلل  خلل   التغويلة  نقلص  ِمن يعانوا   الوين لألشخاص احليارب قيد على البقاس مقعدَّ   و    

 :  كالتاليتقديرليت ُّ  ،  العام حتى     العام ِمن بدًسا عام

(42) 
  

    
          

            
  

          
  

 

 :إسحيث 

 .2557عام  سنة عن تعماذ   تقل الوين الةكاس عدخل  و     

    
 التغوية، نقص ِمن يقعانوس لالوين 2557عام  سنة عن تعماذ   تقل الوين الةكاس عدخل  و  

 نقلص  تل التقلزُّم  النتكلاذ  التلاذخيي  علدَّ  اُر ل لو  ،     بضلرب  عليله  احلصو  متَّ لقد

  (2552عام )سنة التحليل  يف سنة عن تعماذ   تقل الوين الةكاس عدخل إمجالي يف الوزس،

 (.22) ذق  ارعاخللة يف اُرةتخَدمة لتلك مقماولة بطريقة

    
 .2552عام  الوفيات عدخل  و

   
 

 

  تقلدير لاللو  يلت ُّ    ،(2552 عام) التحليل سنةيف  التغوية نقص بةبب الوفيات عدخل  و

 :كما يلي

(41)    
             

  

 :إسحيث 
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 سلنة يف ( سلنوات  4 - صلفر ) العمرية بالفئة األطفا  بني التغوية نقص انتكاذ مقعدَّ   و   

 .(2552 عام) التحليل

    
     ا امةلة  قبلل  ملا  سن يف التغوية نقص عانوا رن الوفارب احتما  بني الفرق  و  

   

     ِمنها يقعانوا   رن الوفارب لاحتما 
 :لاللوين يت ُّ تقدير ما كالتالي ، 

(47)    
     

   

                    
  

(47)    
     

        

 :إسحيث 

   لملن  ا امةلة  بلوغ قبل التغوية نقص ِمن عانوا رن الوفارب احتمالي بني النةبة  ي     

 .ِمنها يقعانوا

 :تقدير ا ةاذرب الةنوية احملتملة بالدخل بةبب الوفارب لتدني ارةتو  التعليمي -2

تقدير ا ةاذرب الةنوية احملتملة بالدخل بةبب حاالت الوفارب الناجتة علن نقلص التغويلة بلني اللوكوذ      : تلال

 :لاإلناث قبل بلوغ سن ا امةة ِمن خل  ارعاخللة التالية

(42)     
         

     

 

   

 

 

     
  

  

    

 

 :إسحيث 

    
 كلانوا  ملن  لفلارب  بةلبب    التحليل سنوات ِمن سنة بكل احملتمل الدخل يف الفاقد  و  

 .ا امةة سن بلوغ قبل التغوية نقص يقعانوس

  
 ارةلتويات  ِملن    مةلتو   كلل  لاجتلازلا  التغويلة  نقلص  ملن  يعلانوا    ملن  نةبة  ي   

 .التعليمية

 .   تعليمي مةتو  لكل الةنو  الدخل متوسط  و   

 14 إىل 12 بلني  ملا  العمر  وا ليرتالح ،(2552عام )سنة التحليل  يف الةكاس عمر  و  
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 (.العمل سن ت ) عاًما

    
 

 ا امةلة  سلن  قبل الفرخل به يصاب الو  التغوية نقص بةبب ارنقح الوفيات عدخل  و 

 .  العمر ِمن سنة لكل

نتيجلة تلدني ارةلتو  التعليملي      (2552علام  )سنة التحليل  يفتقدير ا ةاذرب الةنوية احملتملة بالدخل  :وانًيا

ذللك لكلل فئلة عمريلة لمةلتو        تقديرللفرخل بةبب معاناته ِمن نقص التغوية قبل سن ا امةة ِمن عمر ، ليت  

 :تعليمي متحقِّق باستخدام ارعاخللة التالية

(25)     
          

           

 :إسحيث 

    
 بارةلتو     العمريلة   بالفئة التغوية نقص ِمن عانوا قد الوين األفراخل خلخو  يف الفاذق  و  

 .   التعليمي

 .   التعليمي بارةتو    العمرية  بالفئة للفرخل ارقدَّذ الةنو  الدخل و     

   
 ِملن  يقعلاسِ    شلخص  بلني     معلني  تعليمي مةتو  على احلصو  احتما  يف الفاذق  و  

 ذق  ارعاخللة باستخدام تقدير  سبق لالو  ِمنها، عانى قد لآخر طفولته يف التغوية نقص

(32.) 

 .   العمرية بالفئة التغوية نقص انتكاذ مقعدَّ   و      

 .   العمرية بالفئة الةكاس حج   و   

 14 إىل 12 بلني  ملا  العملر   لوا  ليرتالح ،(2552عام )سنة التحليل  يف الةكاس عمر  و   

 (.العمل سن ت ) عاًما

لميثِّل جمموع قي  ارصفوفة الناجتة لكل مةتو  تعليمي للكل فئة عمرية إمجالي التكلفة الناجتة عن 

اخنفاض الدخل نتيجة تدني ارةتو  التعليمي للفرخل بةبب معاناته ِمن نقص التغوية قبلل سلن ا امةلة ِملن     

      عمر 
 . 

 :التكاليف اإلمجالية احلالية بةبب نقص التغوية يف جما  اإلنتاجية كالتاليتقدير  -3
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(21)    
      

      
  

 :إسحيث 

   
 .(2552عام )سنة التحليل  يف التغوية نقص بةبب اإلنتاجية تكاليف  ي  

    
 التعليملي  ارةلتو   نتيجلة  (2552عام )سنة التحليل  يف احملتمل الدخليف  الفاقد  و  

 .العمر ِمن ا امةة سن بلوغه قبل التغوية نقص عانى قد لفرخل ارتحقِّق ارتدني

    
 كلانوا  ملن  لفلارب  بةلبب  (2552علام  )سلنة التحليلل    يف احملتمل الدخل يف الفاقد  و  

 .ا امةة سن بلوغ قبل التغوية نقص من يقعانوس

لحلاعية  وبةأث  رجشةي    لعئيانات لمُلستخد   عتقدي  لعتكلف  لملتشلقة  باإلنتاجية     1. 3. 1

 نقص لعتغذي  /لجلوع لعناجت  عن

تكلفة نقص التغويلة يف مصلر ملا     تقديرتتضمن البيانات تل اإلحصاسات ارتعلِّقة بةوق العمل لاللزمة ل

 :يلي

 - 12)لفًقا للمةتو  التعليمي لالفئة العمريلة للةلكاس يف سلن العملل      للفرخل الةنو  الدخل متوسط .1

 (.سنة 14

لفًقلا للفئلة   ...( مثل الزذاعلة، الصليد، التعلدين   ) يف ارهن اليدلية لنيللعام الةنو  الدخل متوسط .2

لالو  متَّ تقدير  باالعتماخل على بيانلات اجلهلاز    -( سنة 14 - 12)العمرية للةكاس يف سن العمل 

 .طريقة التقدير اُرتبعة( 1)ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس ليوضح ملحق ذق  

لفًقا للمةتو  التعليمي لالفئة العمرية للةكاس  اليدلية غري ارهن يف نيللعامل لةنو ا الدخل متوسط .3

لالو  متَّ تقدير  باالعتماخل على بيانات اجلهاز ارركلز  للتعبئلة    -( سنة 14 - 12)يف سن العمل 

 .طريقة التقدير اُرتبعة( 1)العامة لاإلحصاس ليوضح ملحق ذق  

 (.سنة 14 - 12)متوسط عدخل ساعات العمل األسبوعية لفًقا للفئة العمرية للةكاس يف سن العمل  .4

 (.سنة 14 - 12)إمجالي عدخل ساعات العمل الةنوية لفًقا للفئة العمرية للةكاس يف سن العمل  .2
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 (.سنة 14 - 12)  التكغيل لفًقا للمةتو  التعليمي لالفئة العمرية للةكاس يف سن العمل عدَّمق .1

لفًقا للفئلة العمريلة للةلكاس يف سلن العملل       اليدلية لغري اليدلية ارهن يف نيالتوزيع النةيب للعامل .7

 (.2)ملحق ذق   -( سنة 14 - 12)

 مقابلل  الصلرف  سلعر  اإلمجلالي،  احملللي  النلاتج : مثلل  األخلر ،  االقتصلاخلية  اإلحصاسات بعض .7

 تكلفلة  متوسلط  التعللي ،  عللى  اإلنفلاق  االجتماعي، اإلنفاق الكرائية، القورب حتويل معامل الدلالذ،

 سلنة  يف الةلاعة  يف اللدخل  لمتوسلط  الةاعة، يف للدخل األخلنى احلد لإياًبا، ذ اًبا الواحدرب الرحلة

 التحليلل  لةلنة  الةلابقة  سنوات ا مس خل  ارةتهلكني ألسعاذ القياسي لالرق  ،2552 التحليل

(2554 - 2552.) 

واإلحصاءات اإلضافية  نقص التغذية/ للجوع التكاليف اإلمجالية تقديرمنهجية  4. 3

 امُلستخدمة يف التقدير

/  نهيي  تقدي  لعتكلف  لحلاعي  وبةأث  رجشةي لإللاعية  لعناجتة  عةن لجلةوع       0. 0. 1

 نقص لعتغذي 

 :إمجالي التكاليف احلالية لبأور ذجعي الناجتة عن نقص التغوية ِمن خل  ارعاخللة التالية تقديريت  

(22)    
     

     
     

  

 :إسحيث 

   
 علام ) التحليل سنةيف  التغوية نقص بةبب ذجعي لبأور احلالية الكلية التكاليف  ي  

2552). 

   
 علام ) التحليلل  سلنة يف  ارقلدَّذرب  التغويلة  نقلص  بةبب الصحة قطاع يف التكاليف  ي  

2552). 

   
 علام ) التحليلل  سلنة يف  ارقلدَّذرب  التغويلة  نقلص  بةلبب  التعلي  قطاع يف التكاليف  ي  

2552). 
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 علام ) التحليل سنةيف  لارقدَّذرب التغوية نقص بةبب باإلنتاجية ا اصة التكاليف  ي

2552). 

 رجشةةي وبةةأث  لحلاعيةة  لعتكلفةة  عتقةةدي  لسةةتخدل ها متَّ ضةةافي لإل حصةةاءلتلإل 1. 0. 1

 لعتغذي  نقص/ لجلوع عن لعناجت 

تكلفة نقلص التغويلة يف مصلر، مثلل      تقديرالبيانات لاإلحصاسات األخر  اللزمة ل نا  جمموعة ِمن 

البيانات الدميوجرافية ارتعلِّقة بتقديرات الةكاس بفئات عمرية لتلفة تل ارتعلِّقلة بأعلداخل ارواليلد لالوفيلات،     

 :لتكمل  و  البيانات ما يلي

 24)، ل(اشلهرً  23 - 12)، (اشلهرً  11 - رصلف )بالفئات العمرية  2552 عامالةكاس عدخل إمجالي  .1

 (.اشهًر 22 -

 - 1225)خلل  تعلوام   ( سنوات 4 -صفر )ل( اشهًر 11 -صفر ) تنيالعمري تنيتعداخل الةكاس بالفئ .2

 .، ل ي األعوام الأ تتضمن سنوات ميلخل الةكاس الواقعني حالًيا يف سن العمل(2552

تكلفلة الوقلت اللو  يقضليه البلالغوس بصلحبة األطفلا          تقلدير ، لاُرةتخَدم يف تكلفة الوقت البديل .3

 .اررضى لارصابني بنقص التغوية يف لحدات الرعاية الصحية األللية تل ارةتكفيات

 نقص التغذية/ اجلوعالتكاليف املستقبلية الناجتة عن  تقديرمنهجية  9. 3

 ملس سلنوات يف سلنة    تتمثَّل التكاليف ارةتقبلية ِمن جراس نقص التغوية بني األطفلا  حتلت سلن ا   

العوائلد   تقلدير معينة يف ا ةائر ارتوقَّعة يف جملاالت الصلحة، لالتعللي ، لاإلنتاجيلة، لِملن َول َّ فإنله ميكلن         

لفيملا يللي   . ارتحقِّقة يف حالة مكافحة نقص التغوية بني األطفا  تقل ِمن مخس سنوات لاحللد ِملن انتكلاذ ا   

 . و  التكاليف بكل جما  ِمن اجملاالت الثلوة تقديرشرح كيفية 
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 لعصح  1. 2. 2

يت ُّ تقدير التكاليف العامة لا اصة ارةتقبلية بقطاع الصحة بةبب اإلصلابة بلاألمراض الناجتلة علن     

، لملن  (    ت  تكلوس ) نقص التغوية لحاالت الوفارب الأ حتدث بني األطفا  الوين لِلدلا يف سنة التحليل

 :كالتالي (   ت  عند )بنقص التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن العمر ارتوقع تس يصابوا 

 27 -صلفر  )احلصو  على عدخل األطفا  خللس ا امةة من العمر مفصلة لفًقا للفئات العمريلة الفرعيلة    -1

 22 - 47)، (شلهًرا  47 - 31)، (شلهًرا  32 - 24)، (شلهًرا  23 - 12)، (شهًرا 11 - 1)، (ايوًم

إىل وللث جمموعلات    (شلهًرا  22 - 24)حيث يت  تقةلي  علدخل األطفلا  يف الفئلة العمريلة       ،(شهًرا

 .      اإلصابة بنقص التغوية لكل مرضعدَّض وبات مقافرتلامتةالية، 

 :كما يلي    يت ُّ تقدير حاالت اإلصابة بنقص التغوية يف الةنوات التالية لةنة التحليل -2

(23)      
           

       

 :إسحيث 

     
 .   الةنة يف    و عدخل ارصابني بنقص التغوية بالفئة العمرية  

         
 .     الةابقة الةنة يف      و عدخل ارصابني بنقص التغوية بالفئة العمرية  

 ي النةبة ارفرَتضة للةكاس الوين سيصابوس بنقص التغوية بكل سنة عن الةنة اللأ       

 .تةبقها

يف ( شلهًرا  23 - 12)تطبيق  و  ارعاخللة على مجيلع الفئلات العمريلة باسلتثناس الفئلة العمريلة       ليت ُّ 

، لاللأ سليت  تقلدير حلاالت اإلصلابة بهلا         يف الةلنة ( شهًرا 11 - 1)الأ كاس يبلغ عمر ا      الةنة

 :باالعتماخل على ارعاخللة التالية

(24)           
          

         
           

        

 :إسحيث 

          
 .    الةنة يف (شهًرا 23 - 12) العمرية بالفئة التغوية بنقص ارصابني عدخل  و  



 21                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

        
 .  الةنة يف (شهًرا 23 - 12) العمرية بالفئة التغوية بنقص ارصابني عدخل  و  

       
 .  الةنة يف (شهًرا 11 - 1) العمرية بالفئة التغوية بنقص ارصابني عدخل  و  

 ي النةبة ارفرَتضة للةكاس الوين سيصابوس بنقص التغويلة بكلل سلنة علن الةلنة           

 .الأ تةبقها

األنيميلا، اإلسلها    )ليت ُّ بعد ذلك تقدير حاالت اإلصلابة بكلل ملرض ِملن األملراض  لل الدذاسلة        

 :ارعاخللة التالية بالفئات العمرية ارختلفة ِمن خل ( احلاخل، لتمراض اجلهاز التنفةي احلاخلرب

(22)       
        

 :إسحيث 

ِملن     بةلبب نقلص التغويلة يف كلل فئلة عمريلة          و الفرق يف احتما  حدلث ارلرض      

بةلبب نقلص      الفرق يف احتما  حلدلث ارلرض  ل و عباذرب عن الفئات  ل الدذاسة، 

  .الفئات  ل الدذاسةِمن    التغوية لألطفا  خللس ا امةة من العمر يف كل فئة عمرية

  يف كل فئلة عمريلة     متوسط التكلفة بقطاع الصحة للحالة اررضية الواحدرب ارصابة باررض  تقديريت ُّ 

   ، ل لي   بقةمة إمجالي التكلفة احلالية لبأور ذجعي يف قطاع الصحة لاحملةوبة لةلنة التحليلل   
، كملا   

بةلبب نقلص     يف الفئلة العمريلة     ، على عدخل احلاالت اررضية ارصابة بلاررض  (24) و موضَّح بارعاخللة ذق  

   التغوية ل ي 
 (.3) ذق ، كما  و موضح بارعاخللة  

     حاالت الوفارب النامجة عن نقص التغوية ردرب مخس سنوات بدًسا ملن سلنه التحليلل    تقديريت   -3

    ألطفلا  ارولللوخلين يف سللنة التحليللل لعملر ا مللس سللنوات ت  بالةللنة   حتلى لصللو   للؤالس ا 

 :كالتالي

األطفلا   )     بكل عام ِملن األعلوام  ( شهًرا 22 - صفر)    عدخل الوفيات بالفئة العمرية تقدير .ت 

تذبعلة تعلوام قبلل     عنلد  األطفلا  اروللوخلين  )      حتلى ( ارولوخلين يف سنة التحليل نفةلها 

 :يت  استخدام ارعاخللة التالية    ( شهًرا 11 - 1)، بالنةبة للفئة العمرية (التحليل
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(21)                          

 :إسحيث 

 .  الةنة يف( شهًرا 11 - 1) العمرية الفئة  الوفيات لألطفا  يف عدَّمق  و        

ملن     األعلوام  ملن  علام  بكلل ( شلهًرا  11 - 1)الفئلة العمريلة    يفاألطفلا    عدخل و         

 .    إىل     

اسلتخدام ارعاخلللة   ب    ( شلهًرا  23 - 12) عدخل لفيات األطفا  يف الفئة العمرية تقديريت   .ب 

 :التالية

(27)                          

 :إسحيث 

 .  يف الةنة( شهًرا 23 - 12) العمرية الفئة  الوفيات لألطفا  يف عدَّ و مق        

    األعللوام مللن عللام بكللل( شللهًرا 23 - 12) العمريللة الفئللةعللدخل األطفللا  يف   للو        

 :  باستخدام ارعاخللةتقديرلالو  يت        إىل  0= من

(27)                          

 :إسحيث 

 إىل0=   ملن بكل عام من األعوام ( شهًرا 11 - 1)العمرية  الفئة و عدخل األطفا  يف         

     . 

 ملن بكل عام ملن األعلوام   ( شهًرا 11 - 1)العمرية  الفئة و عدخل لفيات األطفا  يف          

 .      إىل0=  

 :باستخدام ارعاخللة 2552عام من نقص التغوية  سعانويقتقدير احتما  الوفارب لألطفا  الوين ال  .ج 

(22)    
     

   

                    
  

 :إسحيث 
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 .2552عام  الوفارب حاالت عدخل  و    

 .تعوام ة  اإلصابة بنقص التغوية بني األطفا  تقل من مخةعدَّمق   

نةبة احتما  الوفارب بني األطفا  الوين عانوا من نقص التغوية قبل ا امةة ملن العملر        

 .عانوالاألطفا  الوين   يق

 .2552عام  العمر من األلىل الةنة يتموا   الوين األطفا  عدخل  و   

باستخدام ارعاخللة  2552عام  نةبة الوفارب بني األطفا  الوين عانوا من نقص التغويةيت  احلصو  على 

 :التالية

(15)    
     

        

 :إسحيث 

   
 .2552عام  التغوية نقص يقعانوس من ال الوين لألطفا  الوفارب احتما   و   

نةبة احتما  الوفارب بني األطفا  الوين عانوا من نقص التغوية قبل ا امةة ملن العملر        

 .عانوا منها يف نفس الفئة العمريةلاألطفا  الوين   يق

حيلث يلت    ، 2552علام  يت  احلصو  عللى ا طلر النةليب للوفلارب النلاج  علن نقلص التغويلة          .خل 

الوين عانوا من نقص التغوية قبل بللوغ الةلتني   الس ؤاحلصو  على الفرق يف احتما  الوفارب بني  

 :شهًرا لالوين   يعانوا منها باستخدام ارعاخللة

(11)     
               

 :إسحيث 

   
 .2552عام  التغوية نقص يقعانوس من ال الوين لألطفا  الوفارب احتما   و   

   
 .2552عام  و احتما  الوفارب لألطفا  الوين يقعانوس من نقص التغوية   

 :من خل  2552التغوية عام يت  تقدير عدخل حاالت الوفارب النامجة عن نقص . ل
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(12)    
            

  

 :إسحيث 

 .  اإلصابة بنقص التغوية بني األطفا  تقل من مخس تعوامعدَّمق   

 .2552عام  تعوام ةمخة من تقلعدخل األطفا    و   

    
 الةلتني  بللوغ  قبلل  التغويلة  نقلص  ملن  عانوا الوين  ؤالس بني الوفارب احتما  يف الفرق  

 . منها عانوايق   الوين ل ؤالس شهًرا

لبالتالي يصبح إمجالي حاالت الوفارب النامجة عن نقص التغوية بني األطفا  خللس ا امةة ملن العملر   

 : و عباذرب عن

(13)      
         

 

 

   

 

مققلدذرب  )   يف الةلنة     بالفئلة العمريلة    ة لكل مرض من تمراض نقص التغوية ييت  تقدير التكلفة الصح -4

 بالفئة العمرية   ، حيث يت  قةمة التكلفة الصحية لكل مرض من تمراض نقص التغوية(بارليوس خللالذ

الفئات خللس ا امةة باستخدام ارعاخللة على تقدير عدخل احلاالت ارصابة باررض لكل فئة عمرية من   

 :التالية

(14)      
    

    
 

   
           

 

 

 

 :إسحيث 

    
 نقلص التغويلة   تملراض مرض من  لكل ي التكلفة بقطاع الصحة بةبب نقص التغوية   

 .2552عام     العمرية بالفئة  

   
 ملرض  لكلل  2552علام   التغويلة  نقص عن الناجتة الةنوية اإلصابة حاالت عدخل ي   

 .   بالفئة العمرية   نقص التغوية تمراض من
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 ا علن  تقلدير ، لاللأ يلت    (بلارليوس )     حتلى  0= التكلفة الةنوية بكل عام من األعوام  تقديرل -2

مققلدذرب بلارليوس   )    بالفئة العمريلة   طريق ضرب لحدرب الصحة لكل مرض من تمراض نقص التغوية 

بكل عام ملن األعلوام      بالفئة العمرية  يف عدخل احلاالت لكل مرض من تمراض نقص التغوية ( خللالذ

 :كالتالي    حتى 0=   من

(12)      
          

         
 

 

   

 

   

 

بضلرب حلاالت         حتلى 0=   يت ُّ تقدير إمجالي التكاليف بقطاع الصحة بكل عام ِمن األعلوام  -1

اإلصابة بكل مرض ِمن األمراض  ل الدذاسة بالفئات العمريلة ارختلفلة يف متوسلط التكلفلة بقطلاع      

احلالية لبلأور ذجعلي   )إمجالي التكلفة بقطاع الصحة  تقديرالصحة للحالة اررضية الواحدرب، وق َّ يت ُّ 

 :رعاخللة التاليةباستخدام ا 2552عام الناجتة عن نقص التغوية ( لارةتقبلية تيًضا

(11)        
   

 

      
 

 

   

 

 :إسحيث 

 .2552عام  و إمجالي التكلفة بقطاع الصحة احملدَّخلرب     

   
 ي التكلفة بقطاع الصحة بةبب نقص التغوية لكل سلنة ِملن الةلنوات اللأ تكلكل        

 .     إىل0=   الفرترب بدًسا ِمن

 . و سعر ا ص  االجتماعي  

 لعتشليم  2. 2. 2

 :تقدير التكاليف ارةتقبلية بقطاع التعلي  لالناجتة عن نقص التغوية كالتالييت ُّ 

 .(سنة 24 - 25)يف الفئة العمرية    للحصو  على توزيع الةكاس الوين حققوا مرحلة تعليمية -1

للمرحللة   اًيالأ حققت مةتو  تعليم (سنة 24 - 25)ترتالح تعماذ   بني الوين نةبة الةكاس : تلال

 تنهلى اللدلذرب  اللو    الفلوج الوحيلد  نله  إحيلث  ، تقلرييب تس يت  استخدام  وا الفوج كمؤشلر   األفضلفمن ،   
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 تساردذسة، لمةتوا   التعليمي من ارلرجح جلدا    خاذجةن اليكمل  فهولباإلضافة إىل ذلك، . ية حديًثاالتعليم

 .غرييت

(17)      
   

 
 

 :سإحيث 

 للمرحللة  اًيل الأ حققلت مةلتو  تعليم   (سنة 24 - 25) العمرية الفئة يفعدخل الةكاس   و    

  . 

 .(سنة 24 - 25) العمرية الفئة يف الةكاس عدخل  و  

ِملن خلل  طلرح       يت ُّ ضبط تعداخل الةكاس احلاصلني على كل مةتو  ِمن ارةتويات التعليميلة  :وانيا

  :تعداخل الةكاس الوين تةرَّبوا بني كل مةتو  لآخر كما يلي

(17)                
                    
  
                       

 :سإحيث 

 اًيل سنة اللأ حققلت مةلتو  تعليم    24 - 25 العمرية الفئة يف نقحاُرعدخل الةكاس   و     

 .   للمرحلة

 . سنة 12 - صفرارةتو  التعليمي ارتحقق يف الفئة العمرية   و  

، ِمن خل  طرح تعلداخل الةلكاس اللوين تةلرَّبوا بلني        مرحلة تعليميةضبط توزيع التعلي  لكل : اوالًث

  :كل مةتو  لآخر كما يلي

(12)                  
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  لآخلر  توزيع الةكاس ارنقح ِمن خل  طرح تعداخل الةكاس الوين تةرَّبوا بني كلل مةلتو   تقدير:اذابًع

 .لكل مرحلة تعليمية

(75)       
     

     
 

 :سإ حيث

 يسللنة الللأ حققللت مةللتو  تعليملل 24 - 25 العمريللة الفئللة يفنةللبة الةللكاس   للو      

 .     للمرحلة

 .   تعليمية مرحلة لكل نقحاُر التعلي  توزيع  و      

. من نقص التغوية تم ال سوعاني واإذا كانا را لفًق سنة 24 - 25 يف الفئة العمريةف الةكاس يتصن -2

 :من نقص التغويةيقعانوس بالنةبة للةكاس الوين 

(71)         

 :إس حيث

 .(سنة 24 - 25) العمرية الفئة يف الةكاس عدخل  و  

 .الوزس نقص انتكاذ مقعدَّ   و   

 :من نقص التغويةيقعانوس ال بالنةبة للةكاس الوين 

(72)              

 سوعلان ي واا را إذا كانفًقل   لكل مرحلة تعليمية (سنة 24 - 25) يف الفئة العمريةف الةكاس يتصن -3

 .من نقص التغوية تم ال

 سوعلان ي واا رلا إذا كلان  لفًق   لكل مرحلة تعليمية (سنة 24 - 25) يف الفئة العمريةالةكاس  تقديرتلال 

 .من نقص التغوية تم ال

(73)    
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 :سإ حيث

 .   تعليمية مرحلة حققوا الوين سنة، 24 - 25 العمرية الفئة يف الةكاس عدخل  و    

 .الوزس نقص انتكاذ مقعدَّ   و   

 :عانوس من نقص التغويةيقال بالنةبة للةكاس الوين 

(74)    
          

  

 واا رلا إذا كلان  لفًقل    تعليميلة لكل مرحلة  (سنة 24 - 25) يف الفئة العمريةالةكاس  نةبة تقديرا وانًي

 :، كما يليمن نقص التغوية تم ال سوعاني

(72)       
            

   

      
         

        
    

  

       
          

         
    

 :سإحيث 

    
 24 - 25) العمريلة  الفئلة  يف التغوية نقص من يقعانوس ال الوين ارنقحعدخل الةكاس   و   

 .   للمرحلة اًيالأ حققت مةتو  تعليم (سنة

 .التغوية نقص من يقعانوس ال الوين (سنة 24 - 25) العمرية الفئة يف الةكاس عدخل  و    

   
  

 التغويلة  نقلص  من يقعانوس ال الوين (سنة 24 - 25) العمرية الفئة يف الةكاس عدخل  و 

 .   للمرحلة اًيحققت مةتو  تعليم الأ

 لكل مرحللة تعليميلة   اعانوس من نقص التغوية لحققوا مةتو  تعليمًينةبة الوين ال يق تقديريت  : اوالًث

  . 

(71) 
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 :عانوس من نقص التغويةبالنةبة للوين يق

(77) 
  
   

   
 

  
 

 نقلص  ِمن عانى قد لكخص بالنةبة التعليمية باررحلة التعلي  ِمن للتةرُّب النةبية ا طوذرب تقدير -4

 .ِمنها عاِسيق   آخر بكخص مقاذنًة طفولته يف التغوية

(77)   
    

           

      
            

   

 :سإحيث 

 اًيل مةتو  تعليم حققوا الوين (سنة 24 - 25) العمرية الفئة يف نقحاُرعدخل الةكاس   و       

 .    اررحلة يف

 اًيل مةتو  تعليم حققوا الوين (سنة 24 - 25) العمرية الفئة يف نقحاُرعدخل الةكاس   و     

 .     حتى      من   اررحلة يف

      
 

 24 - 25) العمريلة  الفئلة  يف التغويلة  نقلص  ملن  يعانوس الوين ارنقحعدخل الةكاس   و 

 .     اررحلة يف اًيمةتو  تعليم حققوا الوين (سنة

 تلرتالح  العلاخلرب  ليف التعليميلة،  باررحللة  التعللي   ِملن  للتةلرُّب  النةلبية  ا طوذرب  ي    

 .3 حو  قيمتها

      
 24 - 25) العمريلة  الفئلة  يف التغوية نقص من يعانوس ال الوين ارنقحعدخل الةكاس   و   

 .     اررحلة يف اًيمةتو  تعليم حققوا الوين (سنة

 :الوين عانوا من نقص التغوية األشخاصنةبة  تقديرلل

(72)   
    

       

عامل ضبط ألخو التةرُّب الرتاكمي يف االنتقا  ِمن مرحلة تعليمية إىل اررحللة اللأ تليهلا    إجياخل مق -2

 :يف االعتباذ
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(75) 
              

     
            

 :إس حيث

 . التعليمي للمةتو  ارقابل الضبط عاملمق  و     

   
 يف التغويلة  نقص ِمن عانوا قد الوين( سنة 24-25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي  

 .  باررحلة اتعليمًي مةتو  لحققوا طفولته 

   
  

 التغويلة  نقلص  ِملن  يقعلانوا    الوين( سنة 24-25) العمرية بالفئة الةكاس نةبة  ي 

 . باررحلة اتعليمًي مةتو  لحققوا طفولته  يف

يف إعاخلرب تقلدير تعلداخل الةلكاس اللوين قلد علانوا ِملن نقلص              ل الضبط عاِممكن استخدام مقل نا يق

     التغوية يف طفولته  بكل مةتو  ِمن ارةتويات التعليمية ارختلفة ل و
 :كما يلي  

(71)    
              

 :سإحيث 

 .   الوين حققوا ارةتو  التعليمي( سنة 24-25) و عدخل الةكاس بالفئة العمرية     

 .ارعدَّ  التاذخيي النتكاذ نقص الوزس و    

عانوا ِملن نقلص   الوين   يق( سنة 24 - 25)نةبة الةكاس بالفئة العمرية  تقديرلميكن بعد ذلك إعاخلرب 

  ل ي    التغوية لحققوا ارةتو  التعليمي
  : 

(72) 
  
    

   
  

   
 

نقلص التغويلة لحققلوا ارةلتو       الوين قلد علانوا ِملن   ( سنة 24 - 25)لنةبة الةكاس بالفئة العمرية 

   ل ي   التعليمي
 : 

(73) 
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الفلاذق يف احتملا  احلصلو  عللى      تقديرمكن ل نا يق. لذلك جلميع ارةتويات التعليمية  ل اال تمام

ِمن نقص التغوية يف طفولته لآخر قلد علانى ِمنهلا بالنةلبة لةلنة       عاِسيقبني شخص      مةتو  تعليمي معني

     ، ل و(2552عام ) التحليل
 :، كما يلي 

(74)     
      

     
  

 
 

 لإلنتاجي   3. 2. 2

 :يت  تقدير التكاليف ارةتقبلية ِمن جراس نقص التغوية فيما خيص اإلنتاجية كما يلي

يت ُّ تقدير تعداخل الوفيات بةبب نقلص التغويلة ِملن خلل  احلصلو  عللى تعلداخل الوفيلات بلني           -1

لذجوًعا إىل الوذاس رلدرب تذبلع سلنوات، ت     ( 2552عام ) تعماذ   عن العام يف سنة التحليلاألطفا  الوين تقل 

 :كما يلي     حتى 

 لل   ةإجياخل تعداخل الوفيات بني األطفا  الوين تقل تعماذ   عن العام خل  الةلنوات ا مةل  : تلال

لةنوات يف تعلداخل الةلكاس اللوين تقلل     التحليل بضرب مقعدَّ  الوفيات يف  و  الفئة العمرية بكل سنة ِمن تلك ا

تعماذ   عن العام، وق َّ يت ُّ طرح تعداخل  و  الوفيات ِمن إمجالي تعداخل الةكاس الوين تقل تعماذ   علن العلام يف   

الةنة احلالية إلجياخل تعداخل الةكاس الوين ستتعد  تعماذ   العام بالةنة التالية، ل كوا بالنةبة لباقي الفئلات  

   تخدام احتمالي الوفارب للةكاس اللوين ال يعلانوس نقلص التغويلة    لباس. العمرية
لللةلكاس اللوين يقعلانوس       

   ِمنه
 ما للةنوات األخر  تقدير، ل لةنة التحليل ( 15)ل( 2) ما يف ارعاخللتني ذق  تقدير، لاللوين سبق  

،     ، يت ُّ تقدير الفرق بني احتما  الوفارب رن عانوا نقص التغوية يف سن ما قبل ا امةلة      حتى 

   وق َّ تقدير تعداخل الوفيات بةبب نقص التغوية 
(. 12)خل   و  األعوام كملا  لو موضَّلح بارعاخلللة ذقل         

 .لذلك يصبح لدينا إمجالي تعداخل الوفيات خل   و  الةنوات

    يت ُّ تقدير معدَّ  البقاس على قيلد احليلارب لألشلخاص اللوين   يعلانوا ِملن نقلص التغويلة         : وانًيا
   

 :، كالتالي    لذجوًعا إىل الوذاس ردرب تذبع سنوات، ت  حتى  0=  لألعوام ِمن سنة التحليل
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(72) 
    

    
          

                
  

          
  

 

 :إس حيث

 .  يف الةنة   الةكاس بالفئة العمرية و عدخل      

    
لالوين يعانوس ِمن نقلص التغويلة، لقلد       يف الةنة    و عدخل الةكاس بالفئة العمرية  

يف    علدَّ  انتكلاذ التقلزُّم تل نقلص اللوزس بالفئلة العمريلة       متَّ احلصو  عليه بضرب مق

 .يف إمجالي عدخل الةكاس بهو  الفئة   الةنة

 .  يف الةنة   الوفيات بالفئة العمرية و عدخل       

     
  تقلدير لالو  يت ُّ  ،  يف العام    و عدخل الوفيات بةبب نقص التغوية بالفئة العمرية  

 (.11)ل( 15)ل( 2)بطريقة مماولة لتلك اروضَّحة يف ارعاخلالت ذق  

الوين تقلل تعملاذ   علن    عدَّ  البقاس على قيد احليارب لألطفا  لجتدذ اإلشاذرب إىل افرتاض تس مق

 %. 155يةال   0=   العام يف سنة التحليل

    ليت ُّ استخدام مقعدَّ  البقاس على قيد احليارب لألشلخاص اللوين   يعلانوا ِملن نقلص التغويلة        
يف    

شلهًرا   22إجياخل األعداخل ارنقحة للوفيات بني األطفا  الوين يقعوس بالفئات العمرية ِمن صلفر لحتلى   

 ل التحليل بطريقة مماولة را  و  ةبةبب نقص التغوية خل  الةنوات ا مة( سنوات 2 تقل ِمن)

 (.44)موضَّح يف ارعاخللة ذق  

التكاليف ارةتقبلية ِمن جلراس نقلص التغويلة فيملا خيلص اإلنتاجيلة بةلبب الوفيلات          تقديريت   -2

 :اررتبطة بنقص التغوية باستخدام ارعاخللة التالية

(71)         
      

       
 

      
 
 

 

   

  

    

 

 :سإحيث 
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 22حتمل احلصو  عليه لألطفا  البلالغ عملر   ِملن صلفر إىل      و الدخل الةنو  اُر  

إذا اسلتطاعوا تس يبقلوا عللى قيلد احليلارب ليتغلبلوا عللى        ( سنوات 2تقل ِمن )شهر 

 .نقص التغوية

ل لو   ،  سنوات التوظُّف بكل سنة ِمن    و متوسط الدخل احملتمل لكل فئة عمرية    

عباذرب عن اجملموع النهائي على مجيع ارةتويات التعليمية حلاصل ضلرب متوسلط   

مضلرلًبا يف     لحاصل عللى مةلتو  تعليملي      خلخل الفرخل الو  يقع بالفئة العمرية

نةبة األفراخل الوين   يعانوا ِمن نقص التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن العملر لحقَّقلوا   

 .  لتعليميارةتو  ا

(77)         
      

  

   

 

 

 

 

     
 ي تعداخل الوفيات ارعدَّلة بةبب نقص التغوية الو  يصاب بله الفلرخل قبلل بلوغله       

 .  بكل سنة ِمن سنوات التوظُّف   ا امةة ِمن العمر لكل فئة عمرية

(77)       
       

      
    

 . و سعر ا ص  االجتماعي  

 .سيت  فيها كةب الدخل ي الةنة الأ   

يت ُّ تقدير الفاقد يف الدخل احملتَمل نتيجة ارةتو  التعليمي ارتدني بةلبب إصلابة الفلرخل بلنقص      -3

 ا جبميع الةنوات اإلنتاجيلة للةلكاس   تقديرل( 32)التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن عمر  باستخدام ارعاخللة ذق  

 :كالتالي( عاًما 14 -  12)

(72)         
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 :سإحيث  

        
 و الفاقد يف الدخل احملتَمل نتيجة ارةتو  التعليمي ارتدني بةلبب إصلابة الفلرخل      

 .بنقص التغوية قبل بلوغ ا امةة ِمن عمر 

    
 

    و الفاذق يف خلخو  األفلراخل اللوين قلد علانوا ِملن نقلص التغويلة بالفئلة العمريلة          

 .  التعليمي بارةتو 

 . و سعر ا ص  االجتماعي  

(25)      
           

           

 فيهلا  سيصلل  اللأ  الةنة عند ستبدت لالأ الدخل على احلصو  فيها يت ُّ الأ الةنة  ي  

  .التقاعد سن حتى( عاًما 12) العمل سن إىل سنوات مخس ِمن تقل عمر   البالغ األطفا 

 لعتكاعيف لملستقئلي  لإللاعي  تقدي  4. 9

 :إمجالي التكاليف ارةتقبلية الناجتة عن نقص التغوية ِمن خل  ارعاخللة التالية تقديريت  

(21)    
     

     
     

  

 :سإحيث 

   
 .  ي التكاليف الكلية بةبب نقص التغوية يف سنة التحليل   

   
 

 . قدَّذرب يف سنة التحليل التغوية اُر ي التكاليف يف قطاع الصحة بةبب نقص  

   
 . قدَّذرب يف سنة التحليل  ي التكاليف يف قطاع التعلي  بةبب نقص التغوية اُر  

   
 . قدَّذرب يف سنة التحليل  ي التكاليف ا اصة باإلنتاجية بةبب نقص التغوية لاُر  
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 لثالقسم الثا

 تقدير تكلفة اجلوع يف مصر

نقلص التغويلة بلني األطفلا  خللس     / احللالي تقلديًرا للتكلفلة االقتصلاخلية للتعلرض للجلوع      يققدَّم القةل   

ا امةة لما يرتتب عليها من تعباس صحية إضافية لتكاليف تتعلق بالتعلي  لنقص  قق يف مةتو  اإلنتاجيلة  

خللس ا امةلة   ليبني الككل التالي تلخيصا لاواذ اررتتبة على تعلرض األطفلا   . بةبب ترخل  احلالة الصحية

لنقص التغوية لما يرتتب عليها من حاجة  ؤالس األطفا  لرعاية صحية مكثفة يرتتب عليها زياخلرب الطلب على 

ا دمات الصحية بةبب زياخلرب احتما  اإلصابة باألمراض بني األطفا  ناقصي التغويلة لزيلاخلرب خطلوذرب الوفلارب     

على النظام الصحي بةبب زياخلرب الطلب على ا لدمات   بني  ؤالس األطفا  ل و ما يقمكن قياسه كتكلفة إضافية

لبانتقلا  األطفلا    . الصحية لزياخلرب إنفاق األسررب على ا دمات الصحية لتعويض ما تعرض له الطفل من ضلرذ 

ررحلة التعلي  بعد تس تضرذت قلدذاته  الو نيلة لالبدنيلة يكونلوس تكثلر عرضلة الحتملا  إعلاخلرب الصلفوف تل          

زياخلرب يف التكاليف الأ يتحملها النظام التعليمي بةبب زيلاخلرب الطللب عللى ا لدمات      التةرب من التعلي  ت 

التعليمية لزياخلرب يف إنفاق األسررب على التعلي  لتعلويض ملا تعلرض لله الطفلل ملن نقلص يف القلدذات الو نيلة          

س ا امةلة بةلبب   لالبدنية لتدني ارةتو  التعليمي ارتحصل اؤالس األطفا ، لالوفيات اإلضافية لألطفلا  خلل 

نقص التغوية  ي يف األساس جزس مفقوخل من قورب العمل كاس من ارفرتض تس يكا ليقكلاذ  يف قلورب العملل للو       

كما ميكن ترمجة تدني ارةتو  التعليملي عللى تنله نقلص يف مةلتو       . يتعرض لنقص التغوية ليتوفى بةببها

  يتعلرض للنقص التغويلة خلل  الةلنوات ا ملس        الدخل الو  يقحققه الفرخل عند مكاذكته يف قورب العمل لو

األلىل من العمر،  وا إىل جانب ما خيلفه نقص التغوية من آواذ على القورب البدنيلة لالو نيلة لألفلراخل لبالتلالي     

 .تدني ساعات العمل الأ يةتطيع اركتغل حتملها
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 ( 01) رقم شكل

 نقص التغذية/ آثار اجلوع

 
 .بواسطة الباحثنيمت إعداخل  : لملصدر

من لجهة النظر التغولية حافظت مصر على مةتويات منخفضة لنةب األطفا  ناقصلي اللوزس خلل     

العقد الةابق، إال تنه على الرغ  من ذلك لبتطبيق معايري منو األطفا  ا اصة مبنظمة الصحة العارية اذتفعلت  

كما لذخل بقاعلدرب بيانلات منظملة الصلحة      1%3587إىل % 2583من  2557 - 2553مقعدَّالت التقزم خل  الفرترب 

العارية لنمو األطفا  لسوس التغوية لالأ ختتلف بعض الكليس علن اُرعلدَّالت اللواذخلرب بتقريلر ارةلح الةلكاني        

 .2557الصحي رصر 

                                         
1
Global Health Observatory of the World Health Organization, 2013, 

http://apps.who.int/gho/athena/data/download.xsl?format=xml&target=GHO/MDG_0000000027&profile=ex

cel&filter=COUNTRY:*;SEX:* 
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 ( 00) رقم شكل

 اخلامسة دون األطفال بني التغذية نقص انتشار تقدير

)%( 

 

انظلر ملحلق البيانلات ارةلتخدمة يف      -لارةلوح الوطنيلة    2552التقديرات باستخدام بيانات ارةح الةكاني الصحي رصر لعام متَّ إعداخل : لملصدر

 .الدذاسة

نقص التغويلة بلني األطفلا  خلري خلليلل عللى التحلد  اللو          نتكاذ معد  تقعتا ارةتويات احلالية ال

مليوس طفلل ملن    287عانى حنو  2552تنه يف النموذج دذ لق. اجلوع بني األطفا  يف مصريواجه عملية مكافحة 

ليتفاق   وا الوضلع بالنةلبة لألطفلا     . ليوس طفل عانى من نقص الوزسار، لما يفوق نصف (التقزم)تأخر النمو 

 (.3)تطفا  من التقزم، جدل  ذق   ةشهر، حيث يقعاني طفل من بني كل ولو 23 - 12بني 

1187%  1582%  
782%  

1587%  

483%  

787%  

284%  

187%  

3181%  3482%  

3183%  

3482%  

2481%  
2583%  

2387%  

2782%  

585%  

1585%  

2585%  

3585%  

4585%  

12
72

 12
71

 12
77

 12
77

 12
72

 12
25

 12
21

 12
22

 12
23

 12
24

 12
22

 12
21

 12
27

 12
27

 12
22

 25
55
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51

 25
52

 25
53

 25
54

 25
52

 25
51

 25
57

 25
57

 25
52

 25
15

 25
11

 

 معد  انتكاذ التقزم معد  انتكاذ نقص التغوية
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 (2) رقم جدول

 3115 عام مصر يف وزنال وناقص األطفال
2

 

 %(نةب االنتكاذ  -عدخل ارصابني باأللف نةمة )

 العمرية الفئة

 السكان عدد

(3115) 

 التقزم الوزن نقص الوالدة عند الوزن نقص

 عدخل

 ارصابني

 نةب

 2االنتكاذ

 عدخل

 ارصابني

 نةب

 2االنتكاذ

 عدخل

 ارصابني

 نةب

 2االنتكاذ

 1حديثو الوالخلرب
1771 

117 182%     

 %1287 375 %787 113   شهًرا 11 -صفر 

 %3482 141 %187 124   1727 شهًرا 23 - 12

 %3187 1734 %187 371   2423 شهًرا 22 - 24

 %38.5 3744 %7.3 195 %1.3 007 5087 إمجالي

 .(شهًرا 11 -صفر )خل  العام يتةال  عدخل األطفا  حديثي الوالخلرب مع األطفا  يف الفئة العمرية  1

 .De Onis et al ،2553متَّ تقدير ا بناس على مقعاخللة  2

 .متَّ التقدير باستخدام تحدث قي  متوفررب ُرعدَّ  انتكاذ نقص التغوية 3

  .لاإلسقاطات الةكانية 2557 لعامقدذرب باستخدام بيانات ارةح الةكاني الصحي مق: لملصدر

 3115 عام يف عليها املرتتبة واآلثار التغذية نقص/ اجلوع تكاليف 0. 2

فخلل  مرحللة الطفوللة    . يقعاني األطفا  ناقصو الوزس من اآلواذ الةلبية لنقص التغوية طلوا  حيلاته   

حيتاج  ؤالس األطفا  إىل ذعاية صحية مقكثفة ل و ما يقزيد من الطلب على ا دمات الصحية إىل جانب األعباس 

تملا  . ية ارلئمة تزيد احتمالية لفارب األطفا  ناقصي الوزسلبغياب الرعاية الصح. الصحية الأ تتحملها األسررب

خل  سنوات الدذاسة يكوس األطفا  ارصابوس بالتقزم تكثلر عرضلة إلعلاخلرب الصلفوف لالتةلرب ملن اردذسلة،        

خلل  ارراحلل العمريلة اللحقلة ملن       باإلضافة إىل تدني مةتويات الدخل اُرحصلة عند التحاقه  بةوق العمل

لتخرًيا فإس البالغني الوين عانوا من التقزم ل   تطفا  ال يصلوس للمةتويات ارتوقعة من التطوذ ارعلريف  . حياته 

لالنموذج ارةتخدم يققدِّذ اآلولاذ اررتتبلة عللى نقلص     . لالبدني ا ، ل و ما يقؤور بدلذ  على مةتو  إنتاجياته 



 152                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

اعات التعلي  لالصحة لاإلنتاجية لما يتتبعها من تكاليف إضافية حتملتها الدللة لالقطاع العائلي التغوية يف قط

 .لفيما يلي عرض لتلك التكاليف لفًقا للقطاعات سالفة الوكر. 2552خل  عام 

 لملتشلق  باعصح  نقص لعتغذي / لعناجت  لجلوع ولالقتصادي  لالجتماعي  لعتكاعيف 0. 0. 3

 باشررًبمق( سنوات 2يف الفئة العمرية تقل من )  األل  الو  يواجه األطفا  ناقصي التغوية التحد يرتبط

، حيث تس اإلصابة بنقص التغوية خل  ارراحل األلىل ملن العملر تزيلد ملن احتماليلة تعلرض  لؤالس        بالصحة

لعلتل  ملن خلل  فلرلق     ليقمكن التعبري عن تلك الزياخلرب يف احتما  التعرض ل. األطفا  للعتل  لكولك الوفارب

لتقركز الدذاسة على تقدير التكلاليف الصلحية اُررتتبلة عللى عللج      . Probability differentials 1االحتماالت

األطفا  ناقصي الوزس عنلد اللوالخلرب، لاألطفلا  خللس اللوزس، إىل جانلب اإلصلابة باألنيميلا لالتهابلات اجلهلاز          

 . ارلذيا/ ، لاحلصبة(ADS)، لاإلسها  احلاخل (ARI)التنفةي احلاخلرب 

  االعتل 

يقعاني األطفا  ناقصو التغوية من زياخلرب يف احتماالت اإلصابة باألمراض لكلولك ظهلوذ تللك األملراض     

 11يوًملا ل  27يف العملر ملا بلني    ناقصلو التغويلة   ليف مصر يتعرض األطفلا   . 2مررب تخر  حتى بعد الكفاس منها

تكثر من األطفا  الوين تلقوا تغوية ملئمة، كولك يتعلرض األطفلا  يف   % 13شهًرا لإلصابة باألنيميا مبا يققاذب 

. 3تكثر من نظرائه  من الوين تلقلوا تغويلة ملئملة   % 184لإلصابة باإلسها  بنحو ( شهًرا 23 - 12)العمر بني 

مراض بني من اإلصابة باأل 2552لباالعتماخل على فرلق االحتماالت، قدذت الدذاسة عدخل احلاالت اإلضافية يف 

تللف حاللة،    251األطفا  خللس ا امةة بةبب نقص التغوية لما يرتتب عليهلا ملن نقلص اللوزس مبلا يفلوق       

تللف   17، يليها اإلسها  مبلا يفلوق   (تلف حالة مرضية 153حنو )تةتحوذ األنيميا على النصيب األكا منها 

لملع ذللك فلإس ت ل      . اللة مرضلية  تالف ح 2حالة مرضية، لالتهاب اجلهاز التنفةي احللاخل مبلا يقمثلل حنلو     

                                         
لتةلتخلص احتماليلة   وات ارلرض  ارصابني بناقصي التغوية ارصابني مبرض لاألطفا  األصحاس تقيس فرلق االحتماالت الفرق بني نةبة األطفا    1

 .اإلصابة بهوا اررض بةبب نقص التغوية
2
 Ramachandran P. & Gopalan H., Undernutrition & risk of infections in preschool children, November 

2009, pp 579-583. 
 2557بالنةلبة لألنيميلا لبيانلات علام      2552لباالعتماخل على بيانات ارةح الةكاني الصلحي لعلام    مققدذرب بواسطة الباحثني باستخدام النموذج  3

 .بالنةبة لإلسها 
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التكاليف اررتبطة بنقص التغوية تتمثل يف التكلفة ا اصة بعلج األطفا  ناقصلي اللوزس تنفةله  عنلد اللوالخلرب      

 احلراذيلة  الةعرات) التغوية نقصب تعلقةاُرعدخل احلاالت اررضية  بلغلقد . حتى بدلس اإلصابة بأمراض تخر 

 جلدل   - 2552 يف حالة تلف 772حنو  الرح لتأخر منو األجنة خلاخل  الوزس نقص لارتمثلة يف( لالالتينات

 التنفةلي،  اجلهلاز  لالتهابلات  لاحلملى  اللدم  لفقر اإلسها  مثل زمنةلاُر احلاخلرب مراضلأل لبالنةبة - (4)ذق  

 .اسنوًي تلف حالة 121فقد بلغت حاالت اإلصابة حنو 

 (4) رقم جدول

 3115 عام للمرض وفًقا الوزن ناقصي اخلامسة دون األطفال بني باألمراض اإلصابة

 املرض

 حاالت اإلصابة

 (حالة)

 النسبة 

)%( 

 7182 152212 األنيميا

 1481 17342 اإلسها  احلاخل

 382 4212 التهاب اجلهاز التنفةي احلاخل

 155 121223 اإلمجالي

 12 111752 نقص الوزس عند الوالخلرب

 72 127211 نقص الوزس

 155 772217 اإلمجالي

  510441 العام مجالياإل

  .لاإلسقاطات الةكانية 2557 - 2552مققدذرب باستخدام بيانات ارةح الةكاني الصحي للفرترب : لملصدر

لحتدث غالبية حاالت اإلصابة باألمراض بةبب نقلص التغويلة قبلل إمتلام الةلنة األلىل ملن العملر،        

ليف .  طوذرب اإلصابة باألمراض بةلبب اررحللة العمريلة نفةلها    فخل   و  اررحلة يكوس األطفا  تكثر عرضة 

من كل احلاالت اإلضافية لإلصابة باألمراض حتلدث لألطفلا  خللس الةلنة األلىل ملن العملر       1%33مصر، حنو 

                                         
 .مققدذرب بواسطة الباحثني باستخدام النموذج 1
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ليرتبط ما يزيد عن ولث تلك احلاالت اررضية بأطفا  ناقصي الوزس عند الوالخلرب، ل و ما يقكري إىل تس مواجهلة  

تغوية بالرتكيز على احلالة الصحية لألمهات لالتثقيف التغول  ان قد ينلتج عنله خفلض معنلو  يف     نقص ال

 .حاالت اإلصابة اإلضافية باألمراض

 ( 03) رقم شكل

 العمرية للفئة وفًقا التغذية نقص بسبب باألمراض لإلصابة اإلضافية احلاالت

 تلف حالة

 
 .لارعلومات الدميوجرافية ذات الصلة 2557 - 2552باستخدام بيانات ارةح الةكاني الصحي مققدذرب بواسطة الباحثني : لملصدر

لجتدذ اإلشاذرب إىل تنه متَّ تقدير احلاالت اركاذ إليها باالعتماخل على فرلق االحتماالت اُرتعلقة بإصلابة  

صلة بلأ  ملن األملراض متَّ     للتقلدير التكلفلة ا ا  . الطفل بأ  من األمراض  ل الدذاسة بةبب نقص التغوية

استخدام البيانات الواذخلرب يف خلذاسات تتبع األمراض لاإلحصاسات الصحية الرمسية ا اصلة مبصلر إىل جانلب    

 .ارعلومات الأ متَّ جتميعها من خل  ارقابلت مع اُرختصني على ارةتو  القومي

35187 

14382 12281 12281 12281 

5 

25 

155 

125 

255 

225 

355 

325 

 شهًرا 22إىل  47 شهًرا 47إىل  31 شهًرا 32إىل  24 شهًرا 23إىل  12 شهًرا 11صفر إىل 
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 العمل سن يف األفراخل بني بالتقزم اإلصابة 

عللى  ؤور يل مكلن تس  يقل لو ملا   احللاخل   لتعتلد   اُرسلواًس  التقزم بل األطفا  إصابة ؤخل  نقص التغوية إىل ت

اللحقة من حياته راحل اراإلنتاجية يف قدذته  
1

التقدُّم ااام الو  حققته مصر يف احلد ملن  على الرغ  من ل .

ل و ما يقمكن ذصلد  ملن    زمننقص التغوية اُرانتكاذ شهدت زياخلرب يف اآللنة األخريرب إال تس لد  األطفا  التقزم 

% 1282، ول   1222يف % 282خل  تطوذ نةبة األطفا  خللس ا امةة ناقصي الوزس بالنةبة للعمر لالأ بلغت 

لتةللتقر عنللد نفللس % 182إىل  2552ولل  تعللالخل االذتفللاع مللررب تخللر  يف  2555يف % 4لتللنخفض إىل  1222يف 

ملن الةلكاس البلالغني يف     مليلوس  2582حنلو  تس قلدذ النملوذج   ل .2%185 حيث بلغلت  2557ارةتو  نةبًيا يف 

قد عانوا من تأخر النمو قبل بلوغ ا امةة ملن العملر ل لو    ( عاًما 14 - 12)مصر، الوين ترتالح تعماذ   بني 

 14 - 12)ملن الةلكاس يف الفئلة العمريلة     % 45إىل ما يفوق  2552ما يقمكن ترمجته لفًقا لتقديرات الةكاس يف 

 .ل ؤالس تكثر عرضة  طر اإلصابة باألمراض لالوفارب مققاذنة بنظرائه  الوين مرلا بطفولة صحية( عاًما

، 2552فًقا لبيانات مةح القو  العاملة الصاخلذ عن اجلهاز ارركز  للتعبئة العاملة لاإلحصلاس لعلام    لل

، لنتيجة اآلواذ اجلةلدية  3يعملوس يف تعماًلا يدلية( الةكاس يف سن العمل)فإس حنو ولثي القو  العاملة يف مصر 

ني سلوف يقعلانوس ملن اخنفلاض قلدذاته       اررتتبة على التعرض للتقزم خل  مرحلة الطفولة فلإس  لؤالس البلالغ   

 لوا إىل جانلب تس نةلبة الةلكاس     . اإلنتاجية مقاذنًة باألفراخل الوين   يتعرضوا للتقزم خلل  مرحللة الطفوللة   

اررتبطني بعمالة غري يدلية لالوين تأورلا بدلذ   بنقص التغويلة،  ل  تكثلر عرضلة للحصلو  عللى مةلتويات        

لعليله  . ات إنتاجية منخفضة مقاذنًة باألطفا  الوين حصلوا على تغويلة متوازنلة  تعليمية مقتدنية لمن و َّ مةتوي

 . يةتعرض اجلزس ا اص بتقدير تكاليف اإلنتاجية آواذ التقزم على القدذرب اإلنتاجية على ارةتو  القومي

                                         
1
K.G. Dewey and K. Begum, Long-term consequences of stunting in early life, Maternal and Child 

Nutrition (2011). 
 .2557، 2552ارةح الةكاني الصحي،  2
 عملا   إلليه ،  لملن  نياحللرفي  ارتخصصلني،  بالصيد نيلالعامل الزذاعة لعما  نيارزاذعلفًقا لتصنيف قورب العمل حةب طبيعة ارهنة متَّ تصنيف  3

 .على تنه  اركتغلوس اررتبطوس بعمالة يدلية العاخلية ارهن عما  اإلنتاج، مكونات جتميع لعما  اراكينات يلمكغل ارصانع تكغيل
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 (02) رقم شكل

 العمرية والفئات الطفولة أثناء للتقزم للتعرض وفًقا( سنة 14 -09) العمل سن يف السكان 

 (مليوس نةمة)

 
 .منظمة الصحة العارية، لارةح الدميوجرايف الصحيبيانات قدذرب بواسطة الباحثني باستخدام ارعلومات الدميوجرافية لمق: لملصدر

 الوفيات 

ب نقص التغوية بني األطفا  يف زياخلرب حاالت الوفارب، لالأ غالًبا ما تكلوس مرتبطلة باإلصلابة    تةبيقد 

لعلى الرغ  من ذلك فإنه عند حتديلد الةلبب الكلامن لذاس الوفلارب ال يلت  ذبطله        .1لااللتهاب الرئو باإلسها  

لنتيجة لجوخل  وا القيلد عللى ذبلط الوفلارب     . بنقص التغوية لإمنا يقكتفى باإلشاذرب للمرض الو  عانى منه الطفل

لتقلدير ا طلوذرب   " طلوذرب النةلبية  مقعاملل ا  "بنقص التغوية، يعتمد النموذج اُرةتخدم يف  لو  الدذاسلة عللى    

اإلضافية يف احتماالت الوفارب اررتبطة بنقص التغوية، لباالعتماخل على  و  ارعاملت ليف ضلوس مقعلدَّالت الوفلارب    

احملةوبة باستخدام جدال  احليارب
2

لالبيانات ارتوفررب من اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس، متَّ تقلدير   

                                         
1
 Robert E. Black et al, Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health 

consequences, 2008. 
2
 UN Population Division, http://esa.un.org/wpp/. 
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582 

 غري متقزم متقزم

http://esa.un.org/wpp/
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حيث تقزيد نقص التغوية من احتما  لفلارب األطفلا  ليف   . للتعرض للوفارب بةبب نقص التغويةا طوذرب اإلضافية 

حاللة، ت  ملا    27555خل  الةنوات ا مةة الةابقة فقط ُقدِّذ علدخل الوفيلات بةلبب نقلص التغويلة بنحلو       

 تفلاق   إىل خل ؤي التغوية نقص تس يتضحلبالتالي . من إمجالي لفيات األطفا  خل  تلك الفرترب% 11يقرب من 

 لفيلات  ملن  حللد االدف ارتعللق با   حتقيق على الدللة قدذرب من لتقلص اضعًف الفئات تكثر بني ربالوفا التعدَّمق

 .لأللفية اإلمنائية األ داف ضمن عليه ارتفق األطفا 

 (9) رقم جدول

 (3115 – 0549) احلياة قيد على البقاء التعدَُّم بواسطة ةُمعدل األطفال وفيات على التغذية نقص أثر

 (حالة) التغذية بنقص املرتبطة األطفال وفيات حاالت عدد الفرتة

1242 - 1224 322713 

1222 - 2554 72232 

2552 - 2552 27152 

 411847 إمجالي

  .ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاسالبيانات الصاخلذرب عن اجلهاز ل ،1مققدذرب باستخدام جدال  احليارب الصاخلذرب عن قطاع الةكاس لألم  ارتحدرب: لملصدر

لتؤور مقعدَّالت الوفارب الةابق اإلشاذرب إليها على اإلنتاجية على ارةتو  القومي، حيث قدَّذ النموذج تس 

سلنة لبالتلالي تكلوس جلزًسا ملن       14 - 12تلف نةمة كاس يقفرتض تس تكوس يف الفئلة العمريلة    323ما يققاذب 

صر ُفِقدت بةبب نقص التغوية لما يرتتب عليها ملن اذتفلاع ُرعلدَّالت لفيلات     حج  الةكاس يف قورب العمل يف م

لبناًس على ذلك فإنله باإلضلافة لكلوس    . من حج  قورب العمل احلالية% 5822األطفا ، ل و ما يقمكن ترمجته إىل 

ول َّ حتلد    نقص التغوية ميثل مككلة اجتماعية تؤكد  و  األذقام على تس نقص التغوية تقخفض اإلنتاجيلة لملن  

 .على التنميةمن قدذرب الدللة 

                                         
1
 World Population Prospects, the 2010 Revision, accessed March 13, 2013, http://esa.un.org/wpp/Model-

Life-Tables/download-page.html  
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 لا اصة العامة الصحية التكاليف تقدير 

تقمثل التكاليف الناجتة عن علج نقص التغوية لاألمراض النامجلة عنهلا تحلد األعبلاس ارتكلرذرب اللأ       

 مقكثفلا  نظاماالوزس  شديد يف الطفل الو  يقعاني من نقص ليتطلب علج. تتحملها ارنظومة الصحية يف ت  خلللة

ت  تس تكلفلة العللج تفلوق التكلفلة لاجلهلد اللزملني        1(مبا تتضمنه من مقغويات خلقيقة) الغوائية العناصر من

لتلزخلاخل   .بالتزامن مع نقص التغويلة  تخر  ركافحة لمنع ظهوذ نقص التغوية، خاصًة يف حاالت ظهوذ تمراض

عمليلة العللج نفةلها ملن      تقواجهها الأ القصوذ ة تلجهلعلج حالة اإلصابة الواحدرب نتيج التكلفة االقتصاخلية

اُرناسلبة لتعلوذ احلصلو  عليهلا،      الصلحية  غيلاب ا لدمات   تل لتص، غياب للتوجيه لاإلذشاخل من طبيب

على  للكن العام فقط، القطاع ال يقع على عاتق شديًدا عبًئا التكاليف ليرتتب على  و . لصعوبة الوصو  إليها

تللف   251بنحلو   2552دذت عدخل احلاالت اررضية ارتعلقلة بلنقص التغويلة يف مصلر علام      ُقل .ككل اجملتمع

لترتبط معظ   لو  التكلاليف بالرعايلة ارطلوبلة     . ملياذ جنيه مصر  182، ترتب عليها تكلفة بلغت حنو حالة

اللوالخلرب  لي األ ل     تعتا التكلفة اررتبطة باألطفا  ناقصي الوزس عند  لتعايف األطفا  من نقص الوزس، لمع ذلك

 .ارركزرب العناية يفلقضاس لقت طويل  ارةتكفيات يف العلجلالأ تتطلب ذعاية خاصة لما يرتتب عليها من 

 (1) رقم جدول

 3115عام  التغذية لنقص التعرض عن النامجة لألمراض وفًقا التغذية بنقص املتعلقة الصحية التكلفة

 املرض

 التكلفة

 (مليوس جنيه مصر )

التوزيع النسيب للحاالت 

(%) 

 التوزيع النسيب للتكلفة

(%) 

تأخر منو اجلنني خلاخل / نقص الوزس عند الوالخلرب

 الرح 
211 1282 4481 

 4582 1184 475 األنيميا

 287 285 32 اإلسها 

 583 582 3 التهاب اجلهاز التنفةي احلاخل

    

                                         
1
 World Health Organization, Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other 

senior health workers, 1999. 
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 تابع - (1) رقم جدول

 3115عام  التغذية لنقص التعرض عن النامجة لألمراض وفًقا التغذية بنقص املتعلقة الصحية التكلفة

 املرض

 التكلفة

 (مليوس جنيه مصر )

التوزيع النسيب للحاالت 

(%) 

 التوزيع النسيب للتكلفة

(%) 

 1287 7381 142 نقص الوزس

 011 011 0071 التكلفة إمجالي

  .2557البيانات ارتوفررب لبيانات ارةح الةكاني الصحي لعام متَّ تقدير ا بواسطة الباحثني باستخدام : لملصدر

جزًسا كبرًيا من التكلفة ارتعلقة بالصحة لالناجتلة علن نقلص التغويلة،     ( القطاع العائلي)تتحمل األسر 

لجيلدذ اإلشلاذرب إىل ملا يقةلببه نقلص لزس      . 1لذلك لغياب الرعاية الصحية ارلئمة الأ حيتاج إليهلا األطفلا   

من احلاالت اررضية لمع ذلك يتةبب يف حنلو  % 13ا  عند الوالخلرب من تكاليف حيث تةتحوذ على حنو األطف

من التكلفة، ل و ما يقمكن إسناخل  الذتفاع تكاليف الرعاية الصحية لتلك الفئة العمرية احلرجة الأ غالًبا % 44

 . 2يف بعض األحياس ما يتطلب ذعايتها التواجد يف ارةتكفى تل حتى لحدات الرعاية الصحية

التكاليف الصحية ارتعلقلة بلنقص التغويلة، حيلث يعلرض التكلاليف ارؤسةلية        ( 7)ليقلخص جدل  

إىل جانب التكاليف ا اصة تل الأ يتحملها القطاع العائلي بةبب نقص التغوية لاألمراض ( التكاليف العامة)

ن ا ااس قدذت نةبة األطفا  الوين حيصللوس عللى   لفًقا للمعلومات الأ مجعها فريق العمل م. اررتتبة عليها

من إمجالي احلاالت اررضية ل و ما انعكلس عللى النةلبة اللأ تتحمللها      % 25الرعاية الصحية ارلئمة بنحو 

، (مليلوس جنيله مصلر     725مبا يقمثل % 73)األسررب من التكاليف الصحية اررتتبة على نقص التغوية يف مصر 

مليوس جنيه مصلر  ملن إمجلالي التكلفلة االجتماعيلة لاالقتصلاخلية        325الصحي حنو يف حني يتحمل النظام 

 . ملياذ جنيه مصر  1817ارتعلقة بالصحة لالأ تبلغ 

                                         
1
 World Health Organization, Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other 

senior health workers, Opt. 
2
 World Health Organization, Integrated Management of Pregnancy and Childbirth, 2009. 
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 (7) رقم جدول

 3115 عام يف التغذية بنقص املتعلقة الصحية التكلفة

 املرض

 التكلفة اخلاصة

 (مليوس جنيه مصر )

 التكلفة العامة

 (مليوس جنيه مصر )

 التكلفة اإلمجالية

 (مليوس جنيه مصر )

 142 21 123 نقص الوزس

 211 224 222 تأخر منو اجلنني خلاخل الرح / نقص الوزس عند الوالخلرب

 32 585 32 اإلسها 

 475 585 475 األنيميا

 3 585 3 التهاب اجلهاز التنفةي احلاخل

 0071 231 891 التكلفة إمجالي

 %011 %37 %72 التوزيع النسيب للتكلفة

 .2557 - 2552متَّ تقدير ا بواسطة الباحثني باستخدام بيانات ارةح الةكاني الصحي : لملصدر

تتحمل النصيب األكا من التكلفة االقتصاخلية لاالجتماعيلة  ( القطاع العائلي)لعلى الرغ  من تس األسر 

التغوية ال يزا  عبئا شلديًدا، لبوجله   ارتعلقة بالصحة لالناجتة عن نقص التغوية إال تس العبس ا اص بنقص 

بةلبب نقلص   ( سلواس القطلاع العلائلي تل الدلللة    )عام ُقدذت التكلفة االقتصاخلية الأ يتحملها القطاع الصلحي  

، لتقمثل التكاليف الصلحية  25151/ 2552من إمجالي اإلنفاق العام على الصحة يف % 1812التغوية مبا يقعاخل  

 . 2552من الناتج احمللي اإلمجالي لعام % 5811نقص التغوية حنو / لجوعلاواذ اررتبة على التعرض ل

 نقص لعتغذي  لملتشلق  باعتشليم/ لعتكاعيف لالجتماعي  ولالقتصادي  لعناجت  عن لجلوع 1. 0. 3

 يقعلاني  حيلث  اردذسلة،  األخلاس خلاخلل   لو  التغويلة  ناقصي األطفا  يواجه الو  الثاني التحد  يقعتا

 بطفوللة  ستمتعلو ي اللوين  تعملاذ    مثلل  يف  ل   مبلن  مقاذنلةً  لالبدنية الو نية القدذات ضعف من األطفا   ؤالس

                                         
1
 World Health Organization, National Health Accounts, Egypt. 



 117                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

 ملن  العديلد   نلا   تس إال التعللي ،  ملن  التةلرب  تل للرسوب مقحدخل سبب لجوخل عدم من الرغ  لعلى .1صحية

 سلن  بللوغ  قبلل  بلالتقزم  تصليبوا  اللوين  لألطفا  الدذاسي التحصيل تستؤكد على  نتائج تظهرتالأ  األ اث

ة تل التةرب من يلمن اجلدير بالوكر تس عدخل حاالت إعاخلرب الصفوف الدذاس .غري   من تقل العمر من ا امةة

 Differential Riskا طلوذرب اإلضلايف    التعلي  ارعرلضة يف  وا اجللزس متَّ تقلدير ا ملن خلل  تطبيلق مقعاملل      

Factor     ا اص باألطفا  ناقصي الوزس على اإلحصاسات الرمسية الواذخلرب من لزاذرب الرتبيلة لالتعللي  لا اصلة

تةتند عملية تقدير التكاليف ارتعلقة بلالتعلي  يف  لوا اجللزس    ل. 2552بالتةرب لإعاخلرب الصفوف الدذاسية لعام 

لفًقلا للمراحلل     التعللي  قبلل اجللامعي   يفالواحلد  إىل ارعلومات الأ متَّ توفري لا حلو  متوسلط تكلفلة التلميلو      

 .، باإلضافة إىل التكلفة الأ تتحملها األسرالتعليمية ارختلفة

 التعلي  يف االستمراذ 

متَّ تقدير التكلفة اررتتبة على التةرب من التعلي  مبقاذنة الةكاس يف سن العمل اللوين تعرضلوا للتقلزم    

لنظلرائه  اللوين   يتعرضلوا للتقلزم، حيلث يرتتلب عللى        (  كأحد نتائج التعرض لنقص التغوية طويل ارد)

. التةرب من التعلي  تدني ارتحصل التعليمي لألفراخل لمن و  يققللص ملن فرصله  عنلد االلتحلاق بةلوق العملل       

لعليه فإنه جيدذ اإلشاذرب إىل تس  وا األولر ال ميكلن قياسله عللى األفلراخل يف سلن التعللي  لإمنلا جيلب قياسله           

متَّ  2552، تيًضلا جيلب اإلشلاذرب إىل تنله لتقلدير التكلاليف يف       (علام  14 - 12)س يف سن العمل بالنةبة للةكا

الرتكيز يف التحليل على الفرق بني ارتحصل التعليملي رلن تعرضلوا للتقلزم يف مرحللة الطفوللة مقاذنلة مبلن           

 .يتعرضوا له

تقدير عدخل سنوات الدذاسة ارفقوخلرب بلني   لباالعتماخل على ارعلومات ارتوفررب من ارةوح الرمسية، فقد متَّ

لعللى  . سنة مقاذنًة مبن   يعلانوا منله   5812الةكاس الوين عانوا من التقزم قبل بلوغ ا امةة من العمر بنحو 

لاللو  ميكلن إذجاعله جزئًيلا إىل اآلليلات اللأ يلت  اتباعهلا          -الرغ  من تس  وا الفرق قد يبدل ضئيل نةبًيا 

إال تس تلأوري  لوا الفلرق     -االستمراذ يف التعلي ، كالوجبات اردذسية على سلبيل ارثلا     لتكجيع األطفا  على

                                         
1
 Daniels M, Adair L. Growth in Young Filipino Children Predicts Schooling Trajectories through High 

School, 2004. 
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يبدل جلًيا عند النظر إىل الفرلق يف فرص العمل ارتاحة لالدخل احملقلق منهلا، خاصلًة يف حاللة العماللة غلري       

 . اليدلية

ارراحل األلىل ملن حيلاته ،    لقد تظهرت النتائج تنه من بني الطلب الوين عانوا من نقص التغوية يف

مبلا يعكلس تةلرًبا ملن التعللي  خللس الوصلو         لصلت نةبة تقل إىل اررحلة الثانوية من التعلي  مقاذنلًة بغري ل   

لفًقا للبيانات ارتاحة لبأخلو عواملل   ل. للمرحلة الثانوية بني من تعرضوا لنقص التغوية بنةبة تكا من قرنائه 

من الطلب الوين   يقعلانوا  % 1جد تس حنو ل .يف االعتباذ بالتقزم لتور ا على التعلي ا طوذرب النةبية لإلصابة 

% 3قد لصلوا إىل اررحلة الثانوية ملن التعللي ، مقاذنلًة بنحلو     ( سنوات 2تقل من )من التقزم يف مرحلة الطفولة 

فيما يتعللق   -تقريًبا  -االجتا   لقد لوحظ نفس. ةجلني باررحلة الثانوية ليعانوس من التقزمفقط من الطلب اُر

يف مقابل % 2دذت نةبة الطلب الوين تمتوا اررحلة الثانوية ل  يعانوا من التقزم بنحو بإمتام التعلي ، حيث ُق

وضح الككل التالي التوزيع النةيب ارقلدذ للطللب ارللتحقني بلالتعلي      يق. فقط من الوين عانوا من التقزم% 587

لجيدذ اإلشاذرب إىل تس  و  الفلرلق يف احلاللة التعليميلة سلوف تلؤور عللى        .لإلصابة بالتقزم قبل اجلامعي لفًقا

 .األفراخل الحًقا عند االلتحاق بةوق العمل

 ( 04) رقم شكل

 3115 عام التغذوية للحالة وفًقا التعليمي املتحصل

)%( 

 

  .التقدير باستخدام البيانات ارتوفررب من قبل لزاذرب الرتبية لالتعلي  متَّ :لملصدر
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 الدذاسية الةنوات إعاخلرب 

يقعاني األطفا  الوين تعرضوا لنقص التغوية قبل إمتام عامه  ا امس من العمر من احتملاالت مرتفعلة   

االلتحلاق اإلمجاليلة بلالتعلي  يف علام     اتةمت مقعدَّالت . إلعاخلرب الصفوف مقاذنة مبن   يعانوا من نقص التغوية

يف % 17، كملا بللغ حنلو    %22يف مصر باالذتفاع الواضح خاصة يف اررحلة االبتدائية، حيث بللغ حنلو    2552

من الةلكاس يف  % 33مليوس ل و ما يقمثل  183قدذ عدخل األطفا  ارتقزمني يف سن اردذسة بنحو . 1اررحلة الثانوية

 (. ًماعا 17 - 1)الفئة العمرية 

األطفا  الوين تصيبوا بنقص التغوية قبل بلوغ ا امةة ملن العملر  ل  تكثلر عرضلة إلعلاخلرب الصلفوف        

للفًقلا للبيانلات   . الدذاسية، لخاصًة يف اررحلة االبتدائية، مقاذنًة بغري   من الوين حصلوا على تغوية سلليمة 

يف ارلداذس احلكوميلة باررحللة    ( إعاخلرب الصفوف)ب الرمسية الواذخلرب من لزاذرب الرتبية لالتعلي  بلغ مقعدَّ  الرسو

لبأخو عوامل ا طوذرب اُرتعلقة بنقص التغوية يف االعتباذ، لجد تس مقعدَّ  الرسوب %. 1االبتدائية يف مصر حنو 

ممن   يعلانوا ملن التقلزم، مبلا     % 284مقاذنًة بنحو % 784بني من عانوا من التقزم قبل سن ا امةة لصل إىل 

ت  تس نقلص التغويلة يقةلا   يف    % )285احتما  إعاخلرب الصفوف بةبب نقص التغوية يكلكل حنلو    جيعل فرق

بقناًس على تلك اُرعدَّالت قدَّذ النملوذج  (. 12)، شكل ذق  %(285زياخلرب احتما  إعاخلرب الصفوف بني األطفا  بنحو 

تللف   72، حنو 2552ا يف عام تلف حالة إعاخلرب للصفوف الدذاسية الأ متَّ تةجيله 735تنه من بني تكثر من 

. حالة منها اذتبطت باإلصابة بالتقزم لما ترتب عليها من آواذ على قدذرب األطفا  على مواكبة العملية التعليميلة 

لقد تركزت مقعظ  حاالت اإلعاخلرب يف الصف األل  ملن اررحللة االبتدائيلة لالةلنة الدذاسلية األلىل ملن مرحللة        

 (.11)التعلي  اإلعداخل ، شكل ذق  

بني من عانوا ملن نقلص التغويلة قبلل      -اخنفاض عدخل حاالت اإلعاخلرب ( 11)ليقلحظ من الككل ذق  

بوضوح يف صفوف اررحلة الثانوية، ليرجلع ذللك إىل تس نةلبة كلبريرب ملن الطللب ارصلابني         -سن ا امةة 

 .بنقص التغوية قد تةربوا بالفعل من التعلي  قبل الوصو  للمرحلة الثانوية

                                         
1
 UNESCO, Institute of Statistics, 2010. 
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 ( 09) رقم شكل

 3115 عام مصر يف التعذوية للحالة وفًقا االبتدائي التعليم يف الصفوف إعادة ُمعدَّل

()% 

 
 .التقدير باستخدام البيانات ارتوفررب من قبل لزاذرب الرتبية لالتعلي  متَّ :لملصدر

 (01) رقم شكل

 3115 عام مصر يف الدراسي للصف وفًقا املتقزمني بني الصفوف إعادة ُمعدَّل

 
 .التقدير باستخدام البيانات ارتوفررب من قبل لزاذرب الرتبية لالتعلي  متَق :لملصدر
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 بالتعلي  يتعلق فيما لا اصة العامة التكلفة 

إس تكراذ الةنوات الدذاسية له آولاذ مباشلررب عللى التكلفلة اللأ يتحمللها كلل ملن النظلام التعليملي           

نتيجلة للنقص التغويلة ُقلدذت      2552تلف حاللة يف علام    72ارقدذرب بنحو لاألسر، لكنتيجة حلاالت الرسوب 

مليلوس جنيله مصلر ، ليلخلص اجللدل  التلالي ت ل  النتلائج اررتبطلة           271التكلفة اررتتبة على ذلك بنحلو  

 .بالتكلفة االقتصاخلية اررتتبة على إعاخلرب الصفوف بةبب تقزم األطفا 

 (8) رقم جدول

 3115 عام يف األطفال تقزم بسبب الصفوف إعادة تكلفة

 

 املرحلة

 االبتدائية

 املرحلة

 الثانوية

 إمجالي

 التكلفة

 72321 32134 41712 (حالة)عدخل حاالت إعاخلرب الصفوف 

  311784 132284 (جنيه مصر )للطالب الواحد ( الأ يتحملها النظام)التكلفة العامة 

 11382 15187 1282 (مليوس جنيه مصر )إمجالي التكلفة العامة ت  الأ يتحملها النظام 

  134487 134487 (جنيه مصر )التكلفة ا اصة ت  الأ تتحملها األسررب للطالب الواحد 

 15187 4382 1282 (مليوس جنيه مصر )إمجالي التكلفة ا اصة ت  الأ تتحملها األسررب 

 371.7   (مصري جنيه مليون) التكلفة إمجالي

 . 2552التقديرات مبنية على البيانات الرمسية لاإلحصاسات ا اصة بوزاذرب الرتبية لالتعلي  لعام : لملصدر

لكما  و احلا  يف قطاع الصحة فإس التكلفة االجتماعية اُررتتبة عللى نقلص التغويلة يف قطلاع التعللي       

مصلر فقلد حتمللت كلل ملن الدلللة        ليف حاللة (. القطاع العائلي)لاألسر ( الدللة)يتحملها كل من القطاع العام 

لاألسررب تكلفة إعاخلرب الصفوف الدذاسية يف اررحلة االبتدائية بككل متةال، إال تنله يف اررحللة الثانويلة حتملل     

النظام التعليمي اجلزس األكا من عبس تكلفة إعاخلرب الصفوف الدذاسية من إمجالي التكلفة اررتتبة عللى تعلرض   

 . من تلك التكلفة حتملتها األسررب% 3282ة حنو نقص التغوي/ األطفا  للجوع
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 ( 07) رقم شكل

  الصفوف إعادة على املرتتبة التكلفة توزيع

 (مليوس جنيه مصر )

 
 .ذرب بواسطة الباحثنيقدَّمق :لملصدر

 باإلنتاجي  نقص لعتغذي  لملتشلق / لعناجت  عن لعتش ض عليوع ولالقتصادي  لالجتماعي  لعتكاعيف 3. 0. 3

، 1ؤور اإلصابة بنقص التغوية بني األطفا  على ذتس ارلا  البكلر  لاإلنتاجيلة بعلدرب طلرق لتلفلة      تقل

قاذنلة بغري ل  ملن األطفلا  األصلحاس،      يتدنى ارتحصل التعليمي للتلميو الوين تعرضوا لنقص التغوية مق حيث

يف  خو  احملصللة خاصلةً  لللتحاق بةوق العمل، لملن ول َّ اخنفلاض مةلتويات اللد      ل و ما جيعله  تقل تأ ل

س الوين عانوا من التقلزم خلل  مرحللة الطفوللة بأجةلام تصلغر       والبالغ كما يتة  .حالة الوظائف غري اليدلية

قاذنًة مبن   يقعانوا ملن ت  شلكل   ألنكطة اليدلية مقا قدذته  على تخلاسقاذنًة بغري  ، ل و ما يقؤور على حجًما مق

سبق فإس عدخل الةكاس ارفقوخل نتيجة لفيات األطفلا  يف ت  خللللة يقعيلق النملو     إضافًة را . من تشكا  تأخر النمو

ليف  وا اجلزس فقد متَّ تقدير عدخل الةكاس الوين تلأورت إنتلاجيته  يف العملل بةلبب التعلرض       .االقتصاخل  بها

لتغوليلة،  لنقص التغوية خل  مرحلة الطفولة باالعتماخل على البيانات ا اصلة بلالتطوذ التلاذخيي لأللضلاع ا    

                                         
1
 Alderman H., et al. Long-Term Consequences of Early Childhood Malnutrition. FCND Discussion Paper 

No. 168 IFPRI, 2003. 
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 الثانو  اإلبتدائي

 اإلمجالية ا اصة التكلفة اإلمجالية العامة التكلفة
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كملا متَّ تقلدير   . 2552/ 2557التوقعات الةكانية ارةتقبلية، لبيانات مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  لعام ل

قورب العمل ارفقوخلرب بةبب زياخلرب خطر الوفلارب بلني األطفلا  ارصلابني بلنقص التغويلة باالعتملاخل عللى مقعلدَّالت          

 .اليف الصحةالوفيات اُرعدَّلة لاحملةوبة يف اجلزس ا اص بتك

اللدخل بةلبب    يف ةاحملققل ا ةلاذرب   / ي عباذرب عن االخنفلاض التكلفة ارتعلقة باإلنتاجية  تقديراتل

لكلولك تلدني مةلتو      ،يف حالة األنكلطة غلري اليدليلة    تدني مةتو  التعلي  لما يرتتب عليه من آواذ خاصًة

تقلدير تكلفلة    متَّلقلد  . زم يف مرحللة الطفوللة  بني من تعرضوا للتقل  (مثل الزذاعة) اإلنتاجية يف األنكطة اليدلية

الفرصة الضائعة يف اإلنتاجية بةبب الوفيات عن طريق تقلدير اللدخل ارتوقلع تس يقحققله الكلخص الةللي  يف       

 .2552حالة عدم الوفارب لبالتالي لجوخل  كجزس من قورب العمل يف 

 لتعليميةا ارةتويات تدني بةبب اليدلية غري العمالة يف اُرحققة ا ةاذرب 

الطفل الو  علانى ملن نقلص يف التغويلة حيصلل يف      فإس  ،كما سبق اإلشاذرب يف اجلزس ا اص بالتعلي 

عللى األفلراخل   بكلكل تكلا   ل و ملا يقلؤور   . الو  تلقى تغوية ملئمة  سنوات خلذاسية تقل من نظريعلى ارتوسط 

حتلى يةلتطيع    ات تعليميلة مرتفعلة  مةلتوي باألعما  تل الوظائف غلري اليدليلة لاللأ تتطللب      سالوين يلتحقو

ملن  % 31يف مصلر حنلو   اركلتغلني يف األنكلطة غلري اليدليلة      تبلغ نةبةل ،س بها حتصيل خلخل تعلىوارلتحق

 (. 17)القو  العاملة، كما يبني شكل ذق  
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 ( 08)شكل رقم 

 وفًقا للفئة العمرية( غري يدوي -يدوي )توزيع القوى العاملة وفًقا لنوع النشاط 

()% 

 
 .الصاخلذ عن اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس 2552مققدذرب بواسطة الباحثني باستخدام بيانات مةح القو  العاملة لعام  :لملصدر

لتحليل اآلواذ اررتتبة على مةتويات اإلنتاجيلة   ا ام اإطاذ القو  العاملة لفًقا لنوع النكاطعتا توزيع يق

ت   الصلغر  تعتا األنكطة اليدلية تكثر جوًبا للملواطنني يف الفئلات العمريلة    ليف مصر، . بةبب نقص التغوية

تس الكباب    األكثر إقباال على تلك األنكطة، حيث ترتفع نةبة اركتغلني يف األنكطة اليدلية بني اركلتغلني  

لاًجلا يف الفئلة   ، يف الوقت الو  تعتلا األنكلطة غلري اليدليلة  لي األكثلر ذ      (سنة 24 - 12)يف الفئة العمرية 

، لإس كانت نةبة اركلتغلني يف األنكلطة غلري اليدليلة تقلل ملن نظريتهلا مبختللف         (سنة 22 - 22)العمرية 

 . مليوس نةمة 1187بنحو يف مصر ، ُقدذ عدخل اركتغلني يف األنكطة غري اليدلية 2552يف عام ل. الفئات العمرية

نقلص التغويلة ارتعلقلة بلالتعلي  إىل تس     / اجللوع كما تشاذ اجلزس ا اص بتقدير التكلفلة الناجتلة علن    

األطفا  ناقصي التغوية حيصلوس يف ارتوسط على عدخل سنوات خلذاسية تقل ملن قرنلائه  اللو  متتعلوا بطفوللة      

11%  
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74%  

12%  

15%  

22%  

21%  
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 اإلمجالي

اليدلية غري العمالة من النةبة اليدلية العمالة من النةبة   
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ليعتا  وا ا فض يف الةنوات التعليمية ارتحصله له تور  على اركتغلني بأنكلطة غلري يدليلة    . جيدرب التغوية

 .   الوظيفية لمن و  الدخل ارتحصلحيث يققلص من فرصه

باستخدام بيانات مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  للجهاز ارركلز  للتعبئلة العاملة لاإلحصلاس لبنلاس      

سلنة خلذاسلية، شلكل ذقل       582على ما متَّ تقدير  من فرق بني من تعرضوا للتقزم لالوين   يتعرضوا له بنحلو  

سلنة   487دخل الةنوات الدذاسية ارتحققة بني من ال يعانوس من التقزم حنو النموذج تس متوسط ع فقد قدَّذ(. 12)

لملن اجللدير باللوكر    . ن عانوا من التقزم خل  الطفولة يف ارتوسطرسنة خلذاسية فقط  482خلذاسية مقاذنة بنحو 

سلنة يف   187حيث بلغت حنو ( متوسط عدخل سنوات الدذاسة)تس البيانات تظهرت حتةقًنا يف ارةتو  التعليمي 

 (.سنة 24 - 25)سنوات بالفوج  7يف مقابل ( عام 14 - 15)الفوج 

 ( 05)شكل رقم 

 متوسط السنوات الدراسية اليت يتحصل عليها من عانوا من التقزم مقابل من مل ُيعانوا منه

 (سنة خلذاسية)

 
مققدذرب بواسطة الباحثني باستخدام البيانات الأ متَّ احلصو  عليها من اجلهلاز ارركلز  للتعبئلة العاملة لاإلحصلاس لمعلاملت ا طلوذرب         :لملصدر

 .النةبية الأ متَّ تقدير ا

 و توقلع تس يقحصلل  على الدخل اُريف طفولته  تدني ارتحصل التعليمي بني من عانوا من التقزم لقد تور 

ن علانوا  ممل اليدليلة  غري دذ حج  الةكاس اركتغلني يف األنكطة يف مصر، ُقل. خل  فرترب االلتحاق بةوق العمل

من القو  العاملة بالدللة قد تصبحوا تقلل إنتاجيلة بةلبب    % 183مليوس نةمة، مبا يقمثل  782من التقزم بنحو 

لدخل او  الفئة بةبب تدني ارةتو  التعليمي دذت ا ةاذرب الةنوية احملققة يف اُقل. تدني ارةتو  التعليمي

4871 4822 

585 

185 

285 

385 

485 

285 

 متوسط سنوات الدذاسة لألفراخل ارتقزمني متوسط سنوات الدذاسة لألفراخل غري ارتقزمني
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، جلدل  ذقل    2552من الناتج احمللي اإلمجالي لعلام  % 583ملياذ جنيه مصر  ل و ما يقعاخل  حنو  287بنحو 

(2).   

 (5) رقم جدول

 3115عام  يف التقزم بسبب اليدوية غري األنشطة يف املشتغلني بني الدخل مستوى يف احملقق النقص

 3115العمر يف 

 نعدد املشتغلني يف العمالة غري اليدوية والذي

 تعرضوا للتقزم خالل مرحلة الطفولة

 (نةمة تلف)

النقص احملقق يف الدخل املتعلق 

 باألنشطة غري اليدوية 

 (مصر  جنيه مليوس)

12 - 12 434 27 

25 - 24 225 127 

22 - 22 1527 133 

35 - 34 725 375 

32 - 32 733 451 

45 - 44 741 315 

42 - 42 712 171 

25 - 24 117 22 

22 - 22 221 17 

15 - 14 127 2 

 3195 7083 اإلمجالي

 %1.2 اإلمجالي احمللي الناتج من كنسبة

لارةلح   2552/ 2557التقديرات مبنية على بيانات مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  للجهلاز ارركلز  للتعبئلة العاملة لاإلحصلاس لعلام       : لملصدر

  .2557الةكاني الصحي لعام 

 اليدلية العمالة يف احملققة ا ةاذرب  

عللى النصليب األكلا ملن القلو  العامللة يف        - الزذاعةيف قطاع لااصة  -اليدلية  تةتحوذ األنكطة

تونلاس العملل يقعلاني األفلراخل     ل. (17شكل ذقل   ) القو  العاملة إمجالي من% 14حنو  حيث تبلغ نةبتها ،مصر

. اإلنتاجية مققاذنلة مبلن   يقعلانوا ملن مكلاكل النملو       ه نقص قدذاتمن الوين تعرضوا للتقزم يف مرحلة الطفولة 
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حنلو   سالنملوذج ت  لقلد قلدَّذ   .1لعليه يتوقع تس تنخفض الطاقة اإلنتاجية اؤالس الوين تقزموا يف مرحلة الطفولة

مليلوس علانوا ملن     1387منه  حنلو  القورب العاملة ارصرية مرتبطة بأنكطة يدلية من إمجالي  مليوس نةمة 3382

ملياذ جنيه مصر  ل لي ا ةلاذرب يف    1587قدذ بنحو تقسنوية ل و ما ترتب عليه خةاذرب . خل  الطفولة التقزم

ملن النلاتج احملللي اإلمجلالي،     % 1853مةتو  الدخل احملقق بةبب تدني مةتو  اإلنتاجية ت  مبا يقعلاخل   

 (.15)جدل  ذق  كما يبني 

 (01) رقم جدول

 3115ام ع يف التقزم بسبب اليدوية األنشطة يف املشتغلني بني اإلنتاجية مستوى يف احملقق النقص

 3115العمر يف 

تعرضوا  نعدد املشتغلني يف العمالة اليدوية والذي

 للتقزم خالل مرحلة الطفولة

 (نةمة تلف)

 النقص احملقق يف اإلنتاجية بسبب التقزم 

 (مصر  جنيه مليوس)

12 - 12 3352 2224 

25 - 24 2477 2122 

22 - 22 1111 1121 

35 - 34 1212 1527 

32 - 32 1141 724 

45 - 44 272 122 

42 - 42 717 247 

25 - 24 114 417 

22 - 22 157 327 

15 - 14 712 334 

 01723 02710 اإلمجالي

 %0.12 اإلمجالي احمللي الناتج من كنسبة

العارية لارعلومات ارتعلقة مبعلاملت  التقديرات مبنية على بيانات اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس لقاعدرب بيانات منظمة الصحة : لملصدر

  .ا طوذرب النةبية

                                         
1
 Lawrence J. Haddad and Howarth E. Bouis, The Impact of Nutritional Status On Agricultural 

Productivity: Wage Evidence From The Philippines, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 53, no. 

1, February 1991. 
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 التغوية ناقصي األطفا  بني الوفارب حاالت بةبب حققةاُر ا ةاذرب  

ا طلوذرب اإلضلافية   فلإس  كما تشاذ القة  ا اص باآلواذ االجتماعيلة لاالقتصلاخلية ارتعلقلة بالصلحة،     

لقلد  . الةلبية على القورب العاملة ارصلرية   اقد تلقت بآواذلوفيات األطفا  بةبب اذتفاع مةتويات سوس التغوية 

كلاس  تلف نةلمة   322حنو منها حالة  415747النموذج تس عدخل الوفيات الناجتة عن نقص التغوية بنحو  قدَّذ

العامللة    من القو اوس جزًست  تنها كانت من ارفرتض تس تك 2552يف عام سن العمل من ارفرتض تس تكوس يف 

. مليوس سلاعة عملل   727لما يرتتب على مكاذكتها من زياخلرب يف اإلنتاجية على ارةتو  القومي بنحو ارصرية 

النملوذج تس األعبلاس    فقلد قلدَّذ  باألخو يف االعتباذ مةتويات اإلنتاجية الةائدرب يف اجملتمع لفًقا للعمر لالقطلاع  ل

ملياذ جنيله مصلر  مبلا يقمثلل حنلو       284حو رتتبة على ساعات العمل ارفقوخلرب بةبب الوفيات بناالقتصاخلية اُر

 (.11)، جدل  ذق  2552لناتج احمللي اإلمجالي لعام من ا 5822%

 (00) رقم جدول

 3115عام  يف الوفيات بسبب اإلنتاجية مستوى يف احملقق النقص

 3115العمر يف 

عدد ساعات العمل املفقودة بسبب وفيات األطفال 

  ناقصي الوزن

 (مليوس ساعة عمل)

النقص احملقق يف اإلنتاجية بسبب 

 التقزم 

 (مصر  جنيه مليوس)

12 - 12 115 1524 

25 - 24 127 1221 

22 - 22 112 227 

35 - 34 77 214 

32 - 32 72 423 

45 - 44 74 451 

42 - 42 15 327 

25 - 24 47 242 

22 - 22 31 113 

15 - 14 32 111 
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 تابع - (00) رقم جدول

 3115عام  يف الوفيات بسبب اإلنتاجية مستوى يف احملقق النقص

 3115العمر يف 

عدد ساعات العمل املفقودة بسبب وفيات األطفال 

  ناقصي الوزن

 (مليوس ساعة عمل)

النقص احملقق يف اإلنتاجية بسبب 

 التقزم 

 (مصر  جنيه مليوس)

 9421 897 اإلمجالي

 %1.93 اإلمجالي احمللي الناتج من كنسبة

  .التقديرات مبنية على بيانات اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس لارةح الةكاني الصحي: لملصدر

 اإلنتاجية يف احملققة ا ةاذرب إمجالي  

ملن  % 187ملياذ جنيله مصلر  مبلا يقعلاخل       1787دذت إمجالي ا ةاذرب احملققة يف اإلنتاجية بنحو ُق

لقلد جلاست النةلبة األكلا ملن      . يوضح الككل التالي التوزيع النةيب لتلك التكلفةل ،الناتج احمللي اإلمجالي

تلدني   و  التكلفة بةبب تدني اإلنتاجية نتيجة لةاعات العمل ارفقلوخلرب يف األعملا  اليدليلة، لاررتتبلة عللى      

ة ارتعلقلة  ملن التكلفل  % 27) القدذات البدنيلة لألفلراخل اللوين علانوا ملن تلد وذ النملو خلل  مرحللة الطفوللة          

نقلص اللوزس بالنةلبة    )لفيلات األطفلا  ناقصلي اللوزس      نتيجةساعات العمل ارفقوخلرب بينما مثلت  .(باإلنتاجية

يف الوقلت اللو  يقمثلل فيله      ،من التكلفة ارتعلقلة باإلنتاجيلة  % 22حنو ( للعمر  و تحد مقاييس نقص التغوية

ةبب التقزم لملا يرتتلب عليله ملن تلدني التحصليل       تدني مةتويات الدخو  احملققة يف العمالة غري اليدلية ب

 (.25)شكل ذق  كما يبني من إمجالي التكلفة ارتعلقة باإلنتاجية، % 14التعليمي حنو 
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 ( 31) رقم شكل

 3115 عام يف األثر لنوع وفًقا باإلنتاجية املتعلقة للتكلفة النسيب التوزيع

 (جنيه مصر  اذملي)

 
  .الباحثنيمققدذرب بواسطة : لملصدر

 والتكاليف التغذية نقص/ اجلوع على املرتتبة واالقتصادية االجتماعية اآلثار ملخص 3. 2

 عليها املرتتبة

/ طوذت ارنهجية ارةتخدمة لتقدير التكاليف االجتماعية لاالقتصلاخلية اررتتبلة عللى التعلرض للجلوع     

فة الأ تضلرذت ملن نقلص التغويلة لذللك خللس      نقص التغوية  يث تققدذ تلك التكلفة للمراحل العمرية ارختل

إحداث تداخل بني الفئات العمرية ارختلفة، لعليه يقمكن جتميع التكاليف االجتماعيلة لاالقتصلاخلية الناجتلة    

الصلحة، التعللي ، اإلنتاجيلة لتقلدير التكلفلة اإلمجاليلة       : يف كل قطاع من القطاعلات الثلولة  لل الدذاسلة    

 2552يف علام   نقص التغوية/ اجلوعبلغ إمجالي التكلفة اررتتبة على ليف مصر . ةنقص التغوي/ للتعرض للجوع

ملن  % 182تقمثل إمجلالي التكلفلة حنلو    ل. ملياذ خللالذ تمريكي 387ملياذ جنيه مصر  ت  ما يقعاخل   2583حنو 

حيلث جلاست التكلفلة اررتتبلة عللى       الناتج احمللي اإلمجالي، ليعرض اجلدل  التالي ملخًصلا لتللك التكلفلة   

نكطة تدني الدخل لأل

 غري اليدلية

28122 

14% 

تدني اإلنتاجية يف 

 األنكطة اليدلية

158732 

27% 

التكلفة االقتصاخلية 

لةاعات العمل 

بةبب لفيات  ارفقوخلرب

 األطفا 

28431 

22% 
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التكاليف االجتماعية لاالقتصاخلية )تعرض العمالة اليدلية للتقزم يف مراحل احليارب الةابقة كأكا تلك التكاليف 

 (. نقص التغوية/ اررتتبة على التعرض للجوع

ة، لالتعللي ،  بينما جاست التكلفة ارتعلقة بقطاع التعلي  كلأخلنى تكلفلة بلني التكلاليف الثلولة الصلح      

% 13لعلى الرغ  من ذلك فاس الزياخلرب احملتملة يف اإلنتاجية بإبقاس التلميو يف اردذسة تقمثلل حنلو   . لاإلنتاجية

نقص التغوية يف مصر ل و ما يقكري إىل الدلذ ارمكن تس يلعبه االسلتثماذ يف التعللي  يف   / من إمجالي تكلفة اجلوع

 .على اجملتمعنقص التغوية لآواذ  / مواجهة اجلوع

 (03) رقم جدول

 3115 عام مصر يف اجلوع لتكلفة ملخص

 

 عدد احلاالت

 (حالة)

 التكلفة

جنيه  مليوس)

 (مصر 

 التكلفة

 خللالذمليوس )

 (تمريكي

كنسبة من الناتج 

 احمللي اإلمجالي

(%) 

     التكلفة املتعلقة بالصحة

نقص الوزس عند الوالخلرب لنقص الوزس بني 

 ا امةةاألطفا  خللس 
772217 112 121 

 

  22 252 121223 الوفيات اإلضافية

 %1.00 302 0071 510441 إمجالي التكلفة املتعلقة بالصحة

     التكلفة املتعلقة بالتعليم

  2287 122 41712 إعاخلرب الصفوف باررحلة االبتدائية

  2182 141 32134 إعاخلرب الصفوف باررحلة الثانوية

 %1.12 45.3 370 75251 املتعلقة بالتعليمإمجالي التكلفة 

     التكلفة املتعلقة باإلنتاجية

  474 2122 7172472 تدني اإلنتاجية يف األنكطة غري اليدلية

  1221 15732 13755225 تدني اإلنتاجية يف األنكطة اليدلية
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 تابع - (03) رقم جدول

 3115 عام مصر يف اجلوع لتكلفة ملخص

 

 احلاالتعدد 

 (حالة)

 التكلفة

جنيه  مليوس)

 (مصر 

 التكلفة

 خللالذمليوس )

 (تمريكي

كنسبة من الناتج 

 احمللي اإلمجالي

(%) 

  277 2431 322713 تدني اإلنتاجية بةبب الوفيات اإلضافية

 %0.80 2432 08837 30321389 إمجالي التكلفة املتعلقة باإلنتاجية

 %0.54 2189 31318  إمجالي تكلفة اجلوع يف مصر

  .باستخدام النموذج متَّ تقدير ا بواسطة الباحثني: لملصدر

 3139نقص التغذية حتى / املستقبلية للتكاليف الناجتة عن اجلوع السيناريوهات حتليل 2. 2

الت علدَّ بةلبب ارُ  2552 ص القة  الةابق التكلفة االجتماعية لاالقتصاخلية اللأ حتملتهلا مصلر يف    

لقد حتمل اجملتمع اجلزس األكا من  و  التكاليف بالفعل، لمن ول َّ البلد   . لنقص التغوية بني األطفا رتفعة اُر

، للكلن  من لضع الةياسات ارلئمة لتوجيهها لتحةني حيارب من تعرضوا خل  مرحلة الطفولة لنقص التغويلة 

ملن   ولولة بل، حيث يقعاني حالًيلا  مازا   نا  جما  رنع حتمل مثل تلك التكاليف يف ارةتق  وا ال ينفي تنه

حتليل ألور احللد ملن نقلص التغويلة بلني      قة  الفرعي  وا ال ليعرض .تطفا  يف مصر من التقزم عكررببني كل 

توقًعلا للتكلاليف اإلضلافية      لوا اجللزس  لعليه يققلدم   ،االجتماعي خلاخل مصر -األطفا  على اإلطاذ االقتصاخل  

 ةاذرب ارتوقعة يف مةتويات اإلنتاجية الأ من ارتوقع تس يتحملها االقتصلاخل  ارتعلقة بالصحة لالتعلي  لكولك ا

عنلد احللد   تقدير الوفوذات ارمكلن حتقيقهلا    لكولكارصر  يف ارةتقبل بةبب تعرض األطفا  لنقص التغوية، 

استخدامها لتقليل تباعها لارقاييس ارمكن إلبالتالي ميكن حتديد اإلجراسات الوقائية ارمكن . من نقص التغوية

عدخل األطفا  ناقصي التغوية لبالتالي تفاخل  تعريض اجملتملع رزيلد ملن التكلاليف سلواًس للتعاملل ملع نقلص         

 .التغوية تل اآلواذ االجتماعية لاالقتصاخلية اررتتبة عليها

اغتها مكلن صلي  بناًس على  وا البعد ارةتقبلي يقمكن للنموذج توفري األساس رختللف الةليناذيو ات ارُ  ل

سلواًس  ) و  الةيناذيو ات الأ متَّ االتفاق عليها بني فريق البحلث  ل. الدللةبناًس على األ داف التغولية خلاخل 
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يقمكلن تس تعتلا   ( غوية العاري تل نظري  التابع للمفوضية االقتصلاخلية التابع لانامج األ فريقارصر  تل ال الفريق

لمن  نلا  . التغول  الوضعاألساس لرفع الوعي حو  ت مية الدلذ الو  ميكن تس تلعبه االستثماذات يف حتةني 

 :الةيناذيو ات التالية حمتَّ طرفقد 

 .وقف لعتقدم لحمل ز حنو خفض لعتقيم ونقص لعوزن بني لألطفال :"لعتقاعس"لعسيناريو لألول  .0

ارةلتو  احملقلق يف    دتس يقف التقدم احملرز  فض انتكاذ نقص التغوية عنل  توقعيف  وا الةيناذيو يق

 2552ليفرتض الةيناذيو استمراذ منو اجملتملع بلنفس مقعلدَّالت النملو الةلكانية الةلائدرب يف علام        . 2552عام 

 تس رغ  ملن لعللى الل  . ، ل و ما يعين زياخلرب عدخل األطفا  ناقصي التغوية لالتكلفة اررتتبة عليها(سنة التحليل)

مرجح للكن يققمكن النظر إليه على تنه خط األساس الو  تت  ارقاذنة به يف حا  حتقيلق ت    غري الةيناذيو  وا

 .االقتصاخلية التكاليف يف احملتملة حتةن يف احلالة التغولية لتحديد الوفوذات

 "1511ل نقص لعتغذي  بني لألطفال إىل لعنصف حبلول شدَّخفض ُ "لعسيناريو لعثاني  .1

يف علام  لالتقزم بلني األطفلا  إىل النصلف     الوزسوقع تس يت  خفض مقعدَّالت نقص َتيف  وا الةيناذيو، يق

يف  و  احلالة جيب تس تقحافظ مصر على مقعدَّالت اخنفاض سنوية وابتلة  ل .2552مقاذنًة مبةتوا ا عام  2522

يقمكلن  ل. 2522 للو   % 1284إىل ( 2552تقلديرات علام   % )3587يف معدالت التقلزم ملن   % 5821تققدذ بنحو 

 علامي  س نةلبة خفلض التقلزم بلني    إحتقيق  وا الةيناذيو يف ضوس تفعيل حزمة من التدخلت ارلئملة حيلث   

ل لي نةلبة قريبلة جللًدا ملن نةلبة ا فلض اررجلورب لاللزملة لتحقيللق         % 5871دذت بنحلو  ُقل  2557ل 2555

 ،يف خفض مقعلدَّ  التقلزم بلني األطفلا      اشهدت تراجًع قد 2557 - 2552لإس كانت الفرترب . الةيناذيو الرا ن

ل لو ملا يؤكلد احلاجلة إىل اسلتثماذات       (%283-)حيث بلغت نةبة ا فض الةنوية خل  تلك الفرترب بنحلو  

 .للعوخلرب مررب تخر  إىل حتقيق خفض فعلي يف مقعدَّالت التقزم بني األطفا  كات

حبلةول عةام   % 5ونقةص لعةوزن إىل   % 01طفةال إىل  خفةض لعتقةيم بةني لأل    :"لهلدف"لعسيناريو لعثاعث  .3

1115. 

لنقص اللوزس بلني األطفلا  خللس    % 15وقع خفض مقعدَّالت التقزم بني األطفا  إىل َتيف  وا الةيناذيو، يق

، لتكهد إفريقيا تعلى معلدالت انتكلاذ التقلزم،    %21عدَّ  التقزم العاري بنحو مق يققدذ حالًيال%. 2ا امةة إىل 
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لللدل  يف    اًملا  حتدًيا نه يقمثلإحيث  ،للعمل حقيقية خلعورب الةيناذيو  وا ، لوا يتطلب%31إىل لالأ لصلت 

ا فلض احملقلق يف   فلإس  ، (21)كما يتضح من شكل ذقل   ل .ذلك حتقيق اإلقلي  لالأ عليها تس تتعالس مًعا يف

 ةق بلني ا طلوط الثلول   ليوضلح الفلر  . نةب نقص التغوية بني األطفا  يرتتب عليه خفض مماول يف التكاليف

 .اروضحة للةيناذيو ات تعل  ا فض احملقق يف حالة كٍل منها

 (30)شكل رقم 

 3139 – 3115اجتاه التكلفة املقدرة لنقص التغذية خالل الفرتة 

 (مليوس جنيه مصر )

 
 .متَّ تقدير بواسطة الباحثني: لملصدر

الت نقص التغويلة  عدَّا فض الفعلي اإلجيابي ُر ليتضح من الككل الةابق تنه إذا   حتافظ مصر على

 282ملياذ جنيله مصلر  إىل    482ت  من % 32سوف ترتفع بنحو نقص التغوية / فإس تكلفة اجلوعبني األطفا  

الت عدَّيف حني تنه يف حالة حتقق الةيناذيو الثاني لالو  يهدف إىل خفض مق. 2522ملياذ جنيه مصر  حتى 

، ت  تصلل  %24من شأنه تس حيقق خفًضا يف تكلفلة نقلص التغويلة بنحلو     فإس ذلك نقص التغوية إىل النصف 

مبا جيعلل  % 31ليف حالة الةيناذيو الثالث يتوقع خفًضا بنةبة . ملياذ جنيه مصر  384التكلفة اإلمجالية إىل 

 .ملياذ جنيه مصر  282تكلفة نقص التغوية تصل إىل 
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 (02) رقم جدول

 املطروحة ةالثالث للسيناريوهات وفًقا والتكلفة 3115 عام اجلوع كلفةت

 (التكاليف بارليوس جنيه مصر )

 السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو األول 3115 

     لعتكاعيف لملتشلق  باعصح 

 422 422 742 223 زياخلرب الوفيات

     لعتكاعيف لملتشلق  باعتشليم

 3482 4287 15585 7287 حاالت إعاخلرب الصفوفزياخلرب 

     لعتكاعيف لملتشلق  باإلنتاجي 

 222 423 1112 742 تدني اإلنتاجية يف األنكطة غري اليدلية

 777 1217 2234 1225 تدني اإلنتاجية يف األنكطة اليدلية

 2332 2332 3122 2312 تدني اإلنتاجية بةبب الوفيات

 2557 4997 7102 9795 التكلفة اإلمجالية

 %.7التكاليف مت تقدير ا بناًس على خص  اجتماعي بنةبة  كل

  .متَّ تقدير ا بواسطة الباحثني: لملصدر

تقككل الفوائد االقتصلاخلية ارتوقعلة ملن خفلض نقلص التغويلة األسلاس لتحديلد حجل  االسلتثماذات           

احلاالت اررضلية بالنةلبة للنظلام    س ما يرتتب على خفض نقص التغوية من خفض يف حدخل إالتغولية، حيث 

 معنو  لرفعهد الصحي لعدخل حاالت إعاخلرب الصفوف لالتحةن يف ارةتو  التعليمي لكولك القدذات البدنية مي

يرتتب على خفض نقص التغويلة إىل النصلف   فإنه كما يوضح اجلدل  التالي ل .إلنتاجية على ارةتو  القوميل

مليلاذ خللالذ خلل  فلرترب     281ملياذ جنيه مصر  ت  ملا يقعلاخل     1187 بنحوخفض يف التكاليف  2522 لو  

لعلى الرغ  من تس  لوا ا فلض ال يتوقلع تس يلت  بكلكل خطلي       . (2522 – 2552)عاًما من  11قدذ بنحو تق

 133تنه يف ارتوسط يتوقلع تس يتحقلق خفلض سلنو  يققلدذ بنحلو        إال( نةبة خفض سنوية وابتة طوا  الفرترب)
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ملياذ جنيه مصر  ت  ملا   1482ا يف حالة الةيناذيو الثالث يتوقع تس تصل حج  الوفوذات إىل تم. مليوس خللالذ

 .مليوس خللالذ 112ملياذ خللالذ مبتوسط سنو  يبلغ  281يقعاخل  

 (04) رقم جدول

 3115 عام املطروحة للسيناريوهات وفًقا املتوقعة الوفورات

 (مليوس جنيه مصر )

 الثالث السيناريو السيناريو الثاني 

     لعتكاعيف لملتشلق  باعصح 

 1521 1521 زياخلرب الوفيات

     لعتكاعيف لملتشلق  باعتشليم

 122 275 زياخلرب حاالت إعاخلرب الصفوف

     لعتكاعيف لملتشلق  باإلنتاجي 

 3474 2122 تدني اإلنتاجية يف األنكطة غري اليدلية

 1717 4217 تدني اإلنتاجية يف األنكطة اليدلية

 2723 2725 تدني اإلنتاجية بةبب الوفيات

 04909 00715 الوفورات اإلمجالية

 3125 3035 (مليوس خللالذ)الوفورات اإلمجالية 

 %.7التكاليف مت تقدير ا بناًس على خص  اجتماعي بنةبة  كل

 . متَّ تقدير ا بواسطة الباحثني: لملصدر
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 الرابعالقسم 

 التوصيات والتدخالت املقرتحة حملاربة اجلوع والقضاء عليه

يققدِّم القة  األخري من  و  الدذاسة ت   التوصيات لالتدخلت لالةياسات الأ جيب عللى احلكوملة   

ارصرية اتباعها حملاذبة اجلوع تل نقص التغوية لالقضاس عليه، لمن و َّ جتنب الفاتوذرب الضلخمة اللأ قلدذتها    

لقلد  . ملياذ جنيله مصلر    2583و لالأ بلغت حنالدذاسة جراس تعرض األطفا  خللس ا امةة لنقص التغوية، 

متَّ التوصل لتلك التوصيات لحتديد آليات تنفيو ا من خل  لذشة العمل الأ متَّ عقد ا يف ا امس لالعكلرين  

من فااير اراضي مع خنبة من ا ااس يف لتلف اجملاالت اررتبطة بقضية اجللوع، رناقكلة لاختبلاذ نتلائج     

 .1منوذج تكلفة اجلوع يف مصر

 لع ئيس   توصيلع 0 .4

  ليلت  ذللك ملن خلل  اشلرتا  علدخل ملن اللوزاذات         : "خط  قو ي  لجتماعي  لقتصةادي  صةحي   "وضع

، لزاذرب اراليلة لتلوفري بنلوخل    االجتملاعي  لزاذرب التضلامن لزاذرب الزذاعلة،  لزاذرب الصحة، )لاجلهات ارعنية 

نقلص لسلوس التغويلة كقضلية      ، مبا يضمن التعامل مع موضلوع (موازنة صرحية لصصة ألنكطة التغوية

ليقمكلن  . لتصلد  لةلوس التغويلة   ل ختصصاتها قومية بانامج قومي موحد يض  كل الوزاذات على اختلف

ه اللجنلة ملن االقتصلاذ عللى     جُّوذبط  و  ا طة باجمللس االستكاذ  لألمن الغوائي  يث يت  تعديل َت

 .الزذاعة إىل باقي تبعاخل األمن الغوائي

 لعيرلع  عوزلرة لملوجه  لعتوصيات 1. 4

  من خل  التوجه حنو الةلع الغوائية اللأ حيتاجهلا األطفلا  لالرتكيلز      :  لجش  لعسياسات لعيرلعي

 .عليها

                                         
االدف ملن لذشلة     : ص  يف لجلوع تكلف  درلس  نتائج و ناقر  لختئار حول عمل ورش ملخًصا أل   ارعلومات حو   (1)يعرض ملحق ذق    1

 .الوذشة، تجندرب لذشة العمل، لقائمة بالةاخلرب احلضوذ، توقيت العمل
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 لالو  يهدف إىل إعطلاس النصلائح لألمهلات حلو      : دعم إنراء  ا يسمى باملطئخ لجملتمشي أو لعتشليمي

تباعها، لالأ تتلسم مع ميزانية األسررب ليف نفس الوقت تضلمن التغويلة الةلليمة    ااألمناط الغوائية ارمكن 

منظملة األغويلة لالزذاعلة    لمن اجلدير باللوكر تس  . مبا ال يقفقد الوجبة قيمتها الغوائية توناس عملية الطهي

ا يتناسب ملع  تقوم حالًيا بتدشني  وا اركرلع من خل  تطوير بدائل تغولية لعدخل من الوجبات مب( الفال)

ليهلدف  لوا الانلامج    . مةتو  خلخل األسررب، لتضمن احلد األخلنى اللزم لوقاية األسررب من نقص التغوية

إىل تدذيب األمهات على إعداخل لجبة عاليلة القيملة ذخيصلة اللثمن تل تعلديل الوجبلات احلاليلة لطلرق         

بالبناس عللى التجلاذب الةلابقة يف  لوا     ليت  العمل على اركرلع . الطهي احلالية لرفع القيمة الغوائية اا

 .الصدخل لالأ قوبلت بتحديات كبريرب، لتجنب الةلبيات الةابقة لضماس جناح الانامج

 لعرتبي  ولعتشليم عوزلرة لملوجه  لعتوصيات 3. 4

  تفشيل ب نا ج لعتغذي  لملدرسي: 

 حيلث مليوس جنيه خل  العلام الدذاسلي احللالي     725ُقدذت فاتوذرب برنامج التغوية اردذسية بنحو 

ز على األطفا  األصغر سًنا ت  مرحلة ذياض األطفا  لاالبتدائي، كما تنه يةتهدف ارلداذس يف  يكيت  الرت

إبقلاس تبنلاس األسلر الفقلريرب يف      لعلى الرغ  من ت مية برامج التغوية اردذسية يف. ارناطق العكوائية لالفقريرب

 ،، إال تنها تقعاني من بعض النواقص الأ تقيد ملن االسلتفاخلرب منهلا   (احلد من معدالت التةرب)اردذسة 

 :لمن  نا يوصى مبا يلي

 .زياخلرب مقخصصات التغوية اردذسية لضماس تغطية تلسع لغواس آمن لصحي -

ذات التعليمية، بإضافة نصائح متعلقة بأسلس التغويلة   التوعية بأ مية التغوية الصحية يف ارنا ج لارقر -

 .الةليمة على غلف الكتاب اردذسي

س  و  التجربة متَّ تنفيو ا سابًقا ملن خلل    إلحيث  ،إعداخل برامج توعية للمدذسني بالتغوية الةليمة -

 لو  التجربلة   التعالس بني لزاذرب الرتبية لالتعلي  لارعهد القومي التغويلة، فلإس ذللك يلدعو إىل تقيلي       

لتقوم لزاذرب الرتبية لالتعلي  حالًيا باإلعداخل لتنفيلو  . للتعرف على إجيابياتها لسلبياتها لإعاخلرب تفعيلها
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كما قامت الوزاذرب مبنلع بعلض   . برامج توعية تغولية يف ارداذس بككل جترييب ليت  تعميمها فيما بعد

 .لرفع لعي التلميو حو  التغوية الةليمة ارواخل الغوائية الضاذرب من مقاصف بعض ارداذس يف  اللة

خصائي التغوية يف لتلف اإلخلاذات التعليميلة باإلشلراف عللى بلرامج التوعيلة الصلحية       تفعيل خللذ ت -

 . لالتغولية

 الأ الوقائية ا دمات لالو  يقعتا من ت  : تنفيذ  ر وع لعفحص لعرا ل ولعدور  علتال يذ باملدلرس 

 حللاالت  اربكلر  الطلبلة عموًملا، لاالكتكلاف    صلحة  الو  يقمكن ملن خللله تقيلي    ارداذس، ل لطلبة تقدَّم

 .ارعوية ل اذبتها لاقرتاح سبل الوقاية منها لالطفيليات األنيميا

 لعصح  عوزلرة لملوجه  لعتوصيات 4. 4

      لذللك ملن خلل  توجيله     : وضع ب ل ج توعي  صحي  علسيدلت ولإلنةا   ةا قئةل لعةيولج ولحلمةل

إذشاخلات حو  العلاخلات الصلحية ارناسلبة، لاألغويلة اللأ جيلب تنالالا لتجنلب مكلاكل نقلص           

 . التغوية

   ملن خلل  تقلدي  لجبلات    بوجبلات غوائيلة مقتكامللة     :لستهدلف لعسيدلت لحلول ل بركل  ئاشة 

 .للةيدات اللتي يقكاذكن يف الاامج التوعوية تل التدذيب ارزمع عقد 

    حيلث يللزم القلانوس   : إضاف  لالختئارلت لجلسمي  إىل لملختربلت لملشملي  عفحص  ةا قئةل لعةيولج 

 تملل  تملراض لذاويلة    ةحلماية األطفا  ملن تيل  ارقبلني على الزلاج با ضوع لفحص ما قبل الزلاج 

للزلاج  بككل عملي، فل يعدل فحص ما قبلل ا  ةل، غري تس  و  الفحوص غري مقفعَّيف ارةتقبل هاولحد

لإضلافة االختبلاذات    األمر الو  يتطلب اإلشراف على  و  الفحوص لتفعيلها، ،اذلتينًي اإجراًسكونه 

 .اجلةمية إىل ارختاات ارعملية

  يث يلت  ملن خلالا نقلل التوعيلة الصلحية        :تشظيم دور لع لئدلت لعصحيات يف لملناطق لع يفي 

من الوقلوع عرضلة للنقص التغويلة لميلد ا بارعلوملات       لالتغولية للةيدات يف سن اإلجناب مبا يقيها 

 . اللزمة لتوفري غواس متكامل لصحي ألسرتها
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   لذللك :لعتحول  ن لالهتمام باعسياسات لعشالجي  إىل لالهتمام باعسياسات لعوقائية  يف لملقةام لألول  

لوقف ارزيد من احلاالت اإلضافية الأ تتعرض ألملراض نقلص التغويلة، ملن خلل  تدشلني بلرامج        

تغولية لتوعوية مقخصصة للةيدات احلوامل،  وا إىل جانب زياخلرب الوعي بأ ميلة الرضلاعة الطبيعيلة    

 .تغوية عند الرضع لاألطفا الةوس ب لخللذ ا يف تقليل اإلصابة

 نله ملن ارميلزات األساسلية     إحيلث  لت لعشا لني يف جمةال لعصةح ،   وضع ب ل ج تدريئي  عئناء قدر

لوزاذرب الصحة انتكاذ الوحدات الصحية يف لتلف ارواقع اجلغرافية رصر لحتى النائية منها ل و ملا  

حيث يقمكن نقل ارعلومات التغولية ملن خلل  التوظيلف الصلحيح لتللك القلو         ،يقعتا ميزرب نةبية

 . توزيع اجلغرايف ارتميزالبكرية ااائلة ذات ال

       لعتشاون بني لعلين  لعدلئم  علتغذي  لعتابش  عوزلرة لعصح  وخمتلةف لجلهةات لملشنية  يف لعدوعة

لالأ متَّ تدشينها يف األذبعينيات، لالأ تتميز بصلحيات موسعة لصياغة لمتابعة تنفيلو الةياسلات   

 .لزمةلالتدخلت اللزمة إىل جانب ختصيص ارواذخل ارالية ال

 لعتموين ولعتيارة لعدلخلي  عوزلرة لملوجه  لعتوصيات 5. 4

    توفري بطاقات متويني  علسيدلت لحلول ل وبطاق  متويني  علطفل يف لعسنولت لخلمةس لألوىل عةدعم

لقد بدت برنامج األغوية العاري بالفعل يف عمل كوبونات الستهداف الةليدات احلواملل    عنب لألطفال،

بككل جترييب، لالأ يقمكنه  من خلاا احلصو  على األغويلة اللزملة ليلت  تقيلي  تللك التجربلة       

لاحلك  عليها لإمداخل متخو القراذ بتجربة فاعلة للتدخل لالدذلس ارةلتفاخلرب ملن التطبيلق عللى تذض     

 . لواقع لضماس جناحها عند التعمي ا

   لميكلن طلرح بلدائل      لجش  لحملتوى لحلاعي علئطاقات لعتمويني  عتوفري لعسلع لعغذلئي  لهلا ،

لتلفة ميكن لألسررب االختياذ من بينها لفًقا را يلئ  احتياجلات تفراخل لا لذللك بالتعلالس بلني لزاذرب      

 .التموين لالتجاذرب الداخلية للزاذرب الصحة
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 اللزمة؛التغوية ارلئمة لالتوعية الصحية لالتغولية  من خل  توفري: تهدلف  دلرس لعفتياتلس 

 . فهؤالس الفتيات سوف يكن تمهات يف ارةتقبل، لبالتالي يتحملن مةؤللية إطعام تسررب كاملة

  إبقاء لعدعم على عدد  ن لعسلع لعيت يتم توفريها علفق لء ككل(universal targeting): ك لذل

توفري عدخل من الاامج الأ متكن األسررب يف نهاية االستهداف الواتي بالرتكيز على باإلضافة إىل 

عوًضا عن االستهداف ارباشر  (Self Targeting) ارطاف من اختياذ الانامج الو  تتوجه إليه

 .عالي التكلفة يف الوقت احلالي لألسررب لالو  يعتا بديل

 أخ ى توصيات 6. 4

   إعاخلرب توزيع اريزانية ا اصة بالوزاذات لتوجيه جزس من لصصاتها لانامج  اذبة لمكافحة نقلص

 . التغوية

 للية اجملتمعية للكركات ؤتعظي  االستفاخلرب من مبدت ارةSocial Corporate Responsibility من ،

التعرض لةوس التغوية خل  مةا مة الكركات يف متويل اجلمعيات األ لية للقيام بدلذ ا يف تقليل 

 .غري ا لتعند األطفا  سواًس من خل  تنكطة التوعية لالتثقيف 

  الوجبات )التغوية اردذسية إخلماج شركات القطاع ا اص الأ تعمل يف جما  األغوية ضمن برنامج

 .قيوخل الانامج ا اصةبكرط االلتزام مبعايري ل (اردذسية

  األ لية يف محلت التوعية لكولك برنامج ارطبخ اجملتمعي إشرا  القطاع ا اص لاجلمعيات

 .لالتثقيفي

  تفعيل خللذ تجهزرب اإلعلم يف لعب خللذ قو  يف تنفيو برامج التوعية حو  العاخلات الصحية الةليمة

لسرعة تدشني برامج التوعية لالتثقيف لالأ يتوقع تس تكوس  ،لخطوذرب تنال  الوجبات الةريعة

 .عقولةتكلفتها مقبولة لم
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  حتقيق التكامل لالتنةيق بني ارباخلذات الأ جتر  حالًيا على تذض الواقع لارتعلقة بالتغوية، حيث

يعرت   و  ارباخلذات التداخل بدال من التكامل فيما بينها حلل مكاكل نقص تل سوس التغوية يف 

 .مصر

 لأ تقع ضمن النمط الغوائي الرقابة الفاعلة على تسعاذ الةلع الغوائية لخاصة الةلع األساسية لا

 .لألسر األكثر احتياًجا إىل جانب الةلع الغوائية اللزمة لتوفري احلد األخلنى اآلمن من التغوية
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 (0) رقم ملحق

 اليدوية وغري اليدوية للمهن السنوي الدخل ُمتوسط تقدير طريقة 

وفًقا علمسةتوى لعتشليمةي ولعفةة      لعيدوي  غري لملهن يف نيعلشا ل لعسنو  لعدخل  توسطط يق  تقدي   - أوال

 :(سن  64 - 05)لعشم ي  علسكان يف سن لعشمل 

لعامة لاإلحصلاس لعلام   باالعتماخل على مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  الصاخلذ عن اجلهاز ارركز  للتعبئة ا .1

طبًقلا  ( باجلنيله )متوسط اللدخو  الةلنوية لألسلررب    " 32 - 3، اُرجلد ا امس، جدل  ذق  2552/ 2557

متَّ تقلدير متوسلط اللدخل الةلنو      " مجلة اجلمهوذيلة  -رصاخلذ الدخل، لفًقا للمهنة الرئيةة لرب األسررب 

ذجا  التكلريع لكبلاذ   : لألسررب الأ يعمل عائلها يف مهن غري يدلية من خل  تقدير متوسط ارهن ا مس

لمةلاعدل اإلخصلائيني، القلائموس    ، الفنيلوس  (تصلحاب ارهلن العلميلة   )ارةؤللني لارديرين، اإلخصلائيوس  

 :باألعما  الكتابية لمن إليه ، لتخرًيا العاملوس يف ا دمات ل لت البيع، كما يوضحه اجلدل  التالي

 ( 0)جدول رقم 

 اليدوية غري املهن يف للعاملني السنوي الدخل متوسط

 جنيه تلف

 الدخل السنوي املهنة

 تلف جنيه 278235 لارديرينذجا  التكريع لكباذ ارةؤللني 

 تلف جنيه 228711 (تصحاب ارهن العلمية)خصائيوس اإل

 تلف جنيه 228172 خصائينيالفنيوس لمةاعدل اإل

 تلف جنيه 258143 القائموس باألعما  الكتابية لمن إليه 

 تلف جنيه 178744 العاملوس يف ا دمات ل لت البيع

 ألف جنيه 32.183 يف املهن غري اليدويةمتوسط األجور السنوية للعاملني 

 جلدل   ا امس، اُرجلد ،2552/ 2557 لعام اإلحصاس العامة للتعبئة ارركز  اجلهاز عن الصاخلذ لاالستهل  لاإلنفاق الدخل مةح: لملصدر

 .32 – 3 ذق 
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لتقلدير خلخلل الفلرخل     متَّ قةمة ارتوسط من ا طورب الةابقة على عدخل األفراخل النكطني اقتصاخلًيا خلاخل األسررب .2

الواحد الو  يعمل يف مهن غري يدلية، لقد متَّ تقدير عدخل األفراخل النكطني اقتصاخلًيا باستخدام ارعاخللة على 

 :النحو التالي

 = األسررب خلاخل اقتصاخلًيا النكطني األفراخل عدخل
 2552قورب العمل عام 

 متوسط حج  األسررب× 
 2552حج  الةكاس عام 

  حج  قورب العمل ملن الكتلاب اإلحصلائي الةلنو  للجهلاز ارركلز  للتعبئلة العاملة         متَّ احلصو  على

 .تلف نةمة 22323ل و عباذرب عن  2552لةنة ( 2512إصداذرب )لاإلحصاس 

  من الكتاب اإلحصائي الةنو  للجهاز ارركلز    2552متَّ احلصو  على إمجالي حج  الةكاس يف عام

 .تلف نةمة 77745ل و عباذرب عن  (2512إصداذرب )للتعبئة العامة لاإلحصاس 

       متَّ احلصو  على مقتوسط حج  األسررب من اجمللد الثاني إلصداذرب مةلح اللدخل لاإلنفلاق لاالسلتهل

 . فرخل 487لالو  بلغ  2552/ 2557للجهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس لعام 

  ارتوسط فرخل يف 182ليؤل  عدخل األفراخل النكطني اقتصاخلًيا خلاخل األسررب إىل. 

بعلج ارتوسط الناتج عن ا طورب األلىل بارقدذ ا اص بعدخل األفراخل النكلطني اقتصلاخلًيا خلاخلل األسلررب ملن       .3

 األجلوذ  متوسلط جنيه يف ارتوسط سنوًيا، حيلث متَّ قةلمة    12847581ا طورب الثانية يصبح متوسط الدخل 

 .نكطني اقتصاخلًيا خلاخل األسرربعلى عدخل األفراخل ال اليدلية غري ارهن يف للعاملني الةنوية

ألخو التعلي  لالعمر يف االعتباذ بدال من افرتاض وبات الدخل رختلف الفئات العمريلة للتللف مةلتويات     .4

لفًقلا للمةلتو     للفلرخل  الةلنو   الدخل متوسط"التعلي  متَّ تقدير مقتغري اوا الغرض من خل  االعتماخل على 

حيث متَّ تقدير ارتغري ليكوس نةبة الدخل " (سنة 14 - 12)التعليمي لالفئة العمرية للةكاس يف سن العمل 

لكل فئة عمرية لمةتو  تعليمي إىل ارتوسط العام لللدخل لفًقلا للمةلتو  التعليملي لالفئلة العمريلة، لفًقلا        

 :للمعاخللة

    = 
 .jلارةتو  التعليمي iمتوسط الدخل للفئة العمرية 

 (.بغض النظر عن الفئة العمرية تل ارةتو  التعليمي)متوسط الدخل اإلمجالي 
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 :حيث إس

i  34 - 35، سنة 22 - 22، سنة 24 - 25، سنة 12 - 12) ي الفئات العمرية العكر  ل الدذاسة 

 14 - 15، سنة 22 - 22، سنة 24 - 25، سنة 42 - 42، سنة 44 - 45، سنة 32 - 32، سنة

 (. سنة

j ي ارةتو  التعليمي . 

لفًقا للمةتو  التعليمي لالفئة العمرية للةكاس يف سلن   اليدلية غري ارهن يف نيللعامل الةنو  الدخل متوسط .2

( جنيله يف ارتوسلط سلنوًيا    12847581) و عباذرب عن ارتوسط ملن ا طلورب الثالثلة     (سنة 14 - 12)العمل 

نةبة الدخل لكل فئة عمرية لمةتو  تعليمي إىل ارتوسلط العلام       )ا طورب الرابعة  مضرلًبا يف ارعامل من

 (.للدخل لفًقا للمةتو  التعليمي لالفئة العمرية

 ...(لعتشةدين  لعصيد، لعيرلع ،  ثل) لعيدوي  لملهن يف نيعلشا ل لعسنو  لعدخل  توسطط يق  تقدي   -ثانًيا

 :(سن  64 - 05)لعشم ي  علسكان يف سن لعشمل  اتلفةعوفًقا 

لعامة لاإلحصلاس لعلام   باالعتماخل على مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  الصاخلذ عن اجلهاز ارركز  للتعبئة ا .1

طبًقلا  ( باجلنيله )متوسط اللدخو  الةلنوية لألسلررب    " 32 - 3، اُرجلد ا امس، جدل  ذق  2552/ 2557

متَّ تقلدير متوسلط اللدخل الةلنو      " مجلة اجلمهوذيلة  -الرئيةة لرب األسررب  رصاخلذ الدخل، لفًقا للمهنة

ارزاذعلوس لعملا  الزذاعلة    : لألسررب الأ يعمل عائلها يف مهنة يدلية من خل  تقدير متوسط ارهن األذبلع 

اج، لالعاملوس بالصيد، احلرفيوس لمن إليه ، عما  تكغيل ارصانع لاراكينات لعما  جتميع مكونات اإلنت

 :عما  ارهن العاخلية، كما يوضحه اجلدل  التالي
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 (3)جدول رقم 

 اليدوية املهن يف للعاملني السنوي الدخل متوسط 

 جنيه تلف

 الدخل السنوي املهنة

 تلف جنيه 178221  بالصيد لالعاملوس الزذاعة لعما  ارزاذعوس

 تلف جنيه 178217 إليه  لمن احلرفيوس

 تلف جنيه 178372 اإلنتاج مكونات جتميع لعما  اراكيناتل ارصانع تكغيل عما 

 تلف جنيه 128231 العاخلية ارهن عما 

 ألف جنيه 07.175 متوسط األجور السنوية للعاملني يف املهن اليدوية

 جلدل   ا امس، اُرجلد ،2552/ 2557 لعام لاإلحصاس العامة للتعبئة ارركز  اجلهاز عن الصاخلذ لاالستهل  لاإلنفاق الدخل مةح: لملصدر

 .32 - 3 ذق 

بعلج ارتوسط الناتج عن ا طورب األلىل بارقدذ ا اص بعدخل األفراخل النكطني اقتصاخلًيا خلاخل األسررب يقصلبح   .2

 يف للعلاملني  الةلنوية  األجلوذ  متوسلط جنيه يف ارتوسط سنوًيا، حيث متَّ قةمة  118247872متوسط الدخل 

 .على عدخل األفراخل النكطني اقتصاخلًيا خلاخل األسررب اليدلية ارهن

ألخو العمر يف االعتباذ بدال من افرتاض وبات الدخل رختلف الفئات العمرية متَّ تقدير مقتغري الوا الغلرض    .3

لفًقا للمةتو  التعليمي لالفئة العمرية للةكاس يف سن  للفرخل الةنو  الدخل متوسط"من خل  االعتماخل على 

ل و عباذرب عن نةبة متوسط الدخل لكل فئة عمرية إىل ارتوسط العام لللدخل لفًقلا   " (سنة 14 - 12)العمل 

 .للمةتو  التعليمي لالفئة العمرية

   = 
 .iمتوسط الدخل للفئة العمرية 

 (.بغض النظر عن الفئة العمرية تل ارةتو  التعليمي)متوسط الدخل اإلمجالي 

 :حيث إس
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i  34 - 35 ،سنة 22 - 22 ،سنة 24 - 25، سنة 12 - 12) ي الفئات العمرية العكر  ل الدذاسة 

 14 - 15، سنة 22 - 22، سنة 24 - 25، سنة 42 - 42، سنة 44 - 45، سنة 32 - 32، سنة

 (. سنة

 (سلنة  14 - 12)لفئة العمرية للةكاس يف سن العمل للفًقا  اليدلية ارهن يف نيللعامل الةنو  الدخل متوسط .4

مضلرلًبا يف ارعاملل ملن    ( جنيًهلا يف ارتوسلط سلنوًيا    118247872) و عباذرب عن ارتوسط من ا طورب الثالثة 

نةبة متوسط الدخل لكل فئة عمرية إىل ارتوسط العام للدخل لفًقلا للمةلتو  التعليملي       )ا طورب الرابعة 

 (.لالفئة العمرية

 سةن  يف علسةكان  لعشم ية   ولعفةة   لعتشليمي علمستوى وفًقا علف د لعسنو  لعدخل  توسطط يق  تقدي   -ثاعًثا

 :(سن  64 - 05) لعشمل

متَّ احلصو  على متوسط نصيب الفرخل من الدخل الةنو  لألسررب لفًقا للحالة التعليمة لالعمر للرب األسلررب    .1

 ةللوبة مللن بيانللات مةللح الللدخل لاإلنفللاق  )مللن خللل  اجلهللاز ارركللز  للتعبئللة العامللة لاإلحصللاس  

 (. 2552/ 2557لاالستهل  لعام 

لكوس ارتغري ال يعا عن البياس ارطلوب ل لو اللدخل    رعاجلة االخنفاض الكديد الو  تكهد  القي  لكولك .2

لفًقا للحالة التعليمية لالعمر متَّ ضرب الدخو  من ا طلورب األلىل يف متوسلط حجل  األسلررب لفًقلا ُرجللدات       

فرخل لكل تسررب يف ارتوسط، حيلث إس البيلاس اللو  متَّ     487مةح الدخل لاإلنفاق لاالستهل  لالأ بلغت 

( ت   و عباذرب عن الدخل على عدخل األفلراخل خلاخلل األسلررب   )ة  و نصيب الفرخل من الدخل توفري  من اجله

 .لحيث إس ارطلوب  و الدخل فقد متَّ ضرب البياس اروفر من اجلهة يف متوسط حج  األسررب

ط متَّ اعتباذ الدخل الةنو  لرب األسررب لفًقا للحالة التعليميلة لالعملر مققلدًذا للملتغري ارطللوب ل لو متوسل        .3

 .الدخل الةنو  لألفراخل يف سن العمل لفًقا للحالة التعليمية لالعمر
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 (3)ملحق رقم 

 التوزيع النسيب للعاملني يف املهن اليدوية وغري اليدوية  تقديرطريقة 

 12) ركتغلنيا تقديرمتَّ احلصو  على ( غري يدلية -يدلية )لتقدير التوزيع النةيب للمكتغلني لفًقا لنوع ارهنة 

ملن لاقلع  لث القلو  العامللة للجهلاز        2552لعلام   الةلن  لفئلات  للمهلن  ةرئيةال لألقةام طبقًا( فأكثر سنة

 . ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس

 ( 0)جدول رقم 

  3115عام  السن وفئات للمهن ةرئيسال لألقسام طبقًا( فأكثر سنة 09) تقدير املشتغلني

 العدخل باأللف

 ةرئيساملهن الأقسام 
 فئات السن

 اإلمجالي

09 - 31 - 39 - 21 - 29 - 41 - 49 - 91 - 99 - 11 - 

ذجللا  التكللريع لكبللاذ 

 للني لارديرلسؤارة
381 2782 2281 2282 12381 17387 21784 24183 24181 15583 1272 

 -يوس خصلللللللللللائاإل

 تصحاب ارهن العلمية
381 234 472 37483 42487 42581 47587 35282 25582 3183 3512 

لمةلللللاعدل  الفنيلللللوس

 خصائينياإل
2282 12282 17182 17487 234 31182 37581 21582 12382 12 1721 

س باألعمللللا  القللللائمو

 الكتابية لمن إليه 
787 73 2181 7284 15287 11184 13187 7287 2381 282 71287 

س يف ا للدمات العللاملو

 ل لت البيع 
11781 33587 32781 244 21484 142 11287 2281 2282 4182 1732 

ارزاذعلللللوس لعملللللا   

الزذاعللللة لالعللللاملوس  

 بالصيد 

22787 23282 72384 11782 71282 12787 14282 23181 47287 177 1122 

 3257 2482 11281 21782 33483 37782 44382 42282 152 77487 43182 احلرفيوس لمن إليه 
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 ( 0)جدول رقم 

  3115عام  السن وفئات للمهن ةرئيسال لألقسام طبقًا( فأكثر سنة 09) تقدير املشتغلني

 العدخل باأللف

 ةرئيساملهن الأقسام 
 فئات السن

 اإلمجالي

09 - 31 - 39 - 21 - 29 - 41 - 49 - 91 - 99 - 11 - 

غيل ارصللانع عمللا  تكلل

اراكينللللات لعمللللا   ل

 جتميع مكونات اإلنتاج

77 22281 22181 23282 27387 24484 21787 

11282 

13184 4181 1223 

 1747 1282 11787 17184 224 22482 22282 17282 12783 17181 2183 هن العاخلية عما  ار

األفراخل اللوين ال ميكلن   

 تصنيفه  حةب ارهنة 
185 281 281 282 281 485 281 285 187 184 2284 

 22271 1152 1127 2521 2733 2711 2751 2477 2225 2223 1312 اجلمهوذيةإمجالي 

 .متَّ احلصو  على البيانات من اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس بناًس على طلب بيانات لملصدر

 :متَّ تقدير التوزيع النةيب للمكتغلني باستخدام التصنيف التالي

ذجا  التكريع لكباذ ارةؤللني لارديرين، األخصائيني لتصحاب ارهن العلميلة،  : ، لتكمللملهن غري لعيدوي 

 .لمةاعد  األخصائيني، القائمني باألعما  الكتابية لمن إليه ، العاملني يف ا دمات ل لت البيع الفنيني

 تكلغيل  عملا  ، إلليه   لملن  نياحللرفي ، بالصليد  نيلالعلامل  الزذاعلة  لعما  نيارزاذع: ، لتكمللملهن لعيدوي 

 .العاخلية ارهن عما ، اإلنتاج مكونات جتميع لعما  اراكيناتل ارصانع

 تابع -
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 (2)ملحق رقم 

لأللفية اإلمنائية األهداف بتحقيق يتعلق فيما الصحة وزارة إجنازات
0

 

 :عألعفي  لإلمنائي  لألهدلف عتحقيق ح زلمُل لعتقدُّم

 وفيات لألطفال  ُ شدَّل ختفيض: لع لبع لهلدف .0

 الثلثني مبقداذ ا امةة سن خللس األطفا  لفيات مقعدَّ  خفض(: ت - 4) الغاية 1. 1

 ا امةة سن خللس األطفا  لفيات مقعدَّ  

 لكلل  24إىل  1225موللوخل حلي علام     تللف  لكل 154لفيات األطفا  خللس ا امةة من   عدَّمق خفض

 .(%73بلغت خفض  نةبةب) 2557 عام حي مولوخلتلف  لكل 27 إىل ، و 2555َّمولوخل حي عام  تلف

 الرضع لفيات مقعدَّ  

 علام  حي مولوخل تلف لكل 44إىل  1225حي عام  مولوخل تلف لكل 73لفيات الرضع من   عدَّمق خفض

 .(%11بلغت خفض  نةبةب) 2557مولوخل حي عام  تلف لكل 22إىل  و َّ، 2555

 احلصبة ضد تطعيمه  متَّ لالوين لاحد عام العمر من البالغني األطفا  نةبة 

 .2557 عام% 27 إىل 1222 عام% 72 من احلصبة مرض ضد بالتطعي  التغطية زياخلرب

 حتسني صح  لأل هات : لخلا س لهلدف .1

 تذباع ولوة مبقداذ األمهات لفيات  عدَّمق ختفيض(: ت - 2) الغاية 1. 2

   لفيات األمهات عدَّمق 

 1558555لكلل  22 إىل 1222 علام  حلي  مولوخل 1558555لكل 174 من األمهات لفيات  عدَّمق خفض

 .(%17بلغت خفض  ةبةبن) 2557 عام حي مولوخل

                                         
  http://www.mohp.gov.eg/sites/minister/engazat/default.aspx الصحة، لوزاذرب اإللكرتلني اروقع1
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 ما ر طيب فريق إشراف حتت متت الأ الوالخلات نةبة 

 25521 علام % 7482 ملن ( لممرضاتتطباس ) طيب فريق إشراف حتت متت الأ الوالخلات نةبةزياخلرب 

 .2557 عام% 72 إىل

 2512عام   لو تعمي  إتاحة خدمات الصحة اإلجنابية (: ب - 2) الغاية 2. 2

 األسررب تنظي  لسائل انتكاذ  عدَّمق 

 .2557 عام% 1583 إىل 1222 عام% 47 من األسررب تنظي  لسائل استخدامزياخلرب نةبة 

  (سنة 12 -12) الوالخلات لد  اررا قات  عدَّمق 

 تللف موللوخل لكلل    25إىل  1222سليدرب علام    تللف مولوخل لكل  11إجناب اررا قات من   عدَّمق خفض

 .2557عام سيدرب 

 (زياذات تذبع لحتى لاحدرب زياذرب األقلعلى ) احلمل توناس الرعاية ادمات التغطية 

 .2557 عام% 74 إىل 1222 عام% 32 من احلمل توناس الرعاية ادمات التغطيةزياخلرب 

 األسررب تنظي  إىل احلاجة تلبية عدم 

 .2557 عام% 282 إىل 1222 عام% 11 من األسررب تنظي  إىل احلاجة تلبية عدمخفض 

 وغريهما  ن لأل  لض ولملالريا لإليدز/ لعئر ي  لملناع  نقص فريوس  كافح : لعسادس لهلدف .3

 عليه لالقضاس 2512 عام  لو  اإليدز /البكرية ارناعة نقص فريلس انتكاذ لقف(: ت - 1) الغاية 1. 3

 (اعاًم 24 - 12) من العمرية الفئة يف الةكاس لد  البكرية ارناعة نقص فريلس انتكاذ  عدَّمق 

حيلث   يتجلالز انتكلاذ الفلريلس خلل       ا يف مصر ا صحًيعد خطًرفريلس نقص ارناعة البكرية ال يق

 %. 581حنو  2552 - 1271 الفرترب

 ا طوذرب عالية جنةية مماذسة آخر يف  الوكر الواقي استخدام 

                                         
 
 .ارعونة األمريكية، لزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظمة األم  ارتحدرب للطفولة، 2552فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر،   
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غري ارمكن حتقيق  و  الغاية بةبب صعوبة الوصو  إىل معظل  الةلكاس ارعرضلني للخطلر بةلبب       من

 . التقاليد الثقافية لالدينية

 شلاملة  صلحيحة  معرفلة  للديه   تتوفر الوين (اعاًم 24 - 12) العمرية الفئة من للةكاس ارئوية النةبة 

 اإليدز /البكرية ارناعة نقص فريلس عن

 شلاملة  معرفلة  للديه   مصلر  يف شلابة  عكلرين  كلل  بلني  ملن  للاحدرب شباب مخةة كل بني من لاحد

 .اإليدز /البكرية ارناعة نقص فريلس عن صحيحة

 العمريلة  الفئلة  من ارداذس يف اليتامى غري مواظبة إىل ارداذس على اإليدز بةبب اليتامى مواظبة نةبة 

 (اعاًم 14 - 15)

 يف اإليلدز  /البكلرية  ارناعلة  نقلص  فلريلس  انتكاذ نةبة إس حيث الغاية،  و  حتقيق ارمكن غري من

 .للغاية منخفضة مصر

 لألشلخاص  اإليلدز  /البكلرية  ارناعلة  نقلص  فلريلس  ملن  للعللج  الكلامل  الوصلو  (: ب - 1) الغاية 2. 3

 .2515 عام يف احملتاجني

 عللى  حيصللوس  لاللوين  ارتقلدم  اإليلدز  /البكلرية  ارناعة نقص فريلس من يعانوس الوين الةكاس نةبة 

 الفريلس ضد األخللية

 /البكلرية  ارناعلة  نقلص  بفريلس ارصابني األفراخل جلميع باجملاس للفريلس ارضاخلرب األخللية مصر مقدِّتق

 اتملاكن موزعلة جغرافًيل    1منظملة الصلحة العاريلة ملن خلل        لتوصياتاإليدز لارؤ لني للعلج لفًقا 

 .الكاملة التغطية لضماس

 ةرئيةلغري ا من األمراض ال ارلذيالقف انتكاذ (: ج - 1) الغاية 3. 3

 بارلذيااإلصابات لالوفارب اررتبطة  التعدَّمق 

 . 1227يف  ارلذيامصر على  قضاسمنظمة الصحة العارية  تقرت

 حكرية مببيدات معاجلة ناموسيات حتت سينامو الوين ا امةة خللس األطفا  نةبة 

 .1227يف عام  ارلذيا لىمتَّ القضاس ع
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 ارلذيامن احلمى ليعاجلوس بأخللية ملئمة ضد  ساألطفا  خللس ا امةة الوين يعانو نةبة 

 .1227يف عام  ارلذياعلى  متَّ القضاس

 بالدذساإلصابة لاالنتكاذ لالوفيات  التعدَّمق 

علام  تللف   155 لكلل  24إىل  1225فلرخل علام   تللف   155 لكلل  77ملن   مقعدَّ  انتكاذ الدذس اخنفض

2557. 

 .2557 عام يفتلف  155 لكل 12 إىل 1225 عام يف تلف 155 لكل 34 منبالدذس  ةاإلصاب اخنفضت

 علجها يف إطاذ نظام العلج لفرترب قصريرب حتت ارراقبة متَّاكتقكفت لنةبة حاالت الدذس الأ  

خللللة يف مجيلع تحنلاس العلا  حققلت الغايلات العاريلة يف كلل ملن           31تصنيف مصر كواحدرب من  متَّ

مكافحلة   سلرتاتيجية ا (DOTS)اكتكاف احلاالت لجناح العللج بالنظلام العلجلي ارعلرلف باسل       

% 77 مصلر  يف اإلجيابيلة  احللاالت  اكتكلاف   علدَّ مق كلاس  2557 علام  ليف. اخلللًيل  بهلا اروصلى   الدذس

 .%(72  و العارياادف % )72 العلج جناح  عدَّمق لبلغ%( 75  و العارياادف )
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 (4)ملحق رقم 

سرتاتيجية الصحية أهم احملاور األساسية والقيم واألهداف اليت متَّ وضعها لال

بعيدة املدى
 

 

 .لالقي  الأ صاغتها ذساالت الةماس لحضاذات اراضي العريقالتمةك بالرتاث  

 .االلتزام مبا يكفله الدستوذ للمواطنني من حق الرعاية الصحية لاالجتماعية 

االلتزام بارواويق الوطنية لعلى ذتسلها عقلد ذعايلة الطفلل ارصلر  لمحايتله لارواويلق الدلليلة اللأ           

 .سا مت مصر يف صياغتها

ة يف حتقيق سياسلات التنميلة االجتماعيلة الكلاملة إمياًنلا مبلا بلني التنميلة الصلحية          اركاذكة الفعال 

 .لالتنمية االجتماعية لاالقتصاخلية من تفاعل لويق

 .تكجيع خللذ ارؤسةات ا ريية لالتطوعية لالقطاع ا اص الستكما  بعض جوانب ا طط الصحية 

ع حتى احملافظلات للتعلرف عللى األملاكن     عمل خريطة صحية سكانية للبلخل تبدت من القر  لالنجو 

الأ تقعاني من مكاكل سكانية، لإجياخل التنةيق بني اجلهوخل ارركزية لغري ارركزية للتغلب على تلك 

 .اركاكل

تبين مدخل الرعاية الصحية األللية للذتقلاس مبةلتو  خلدمات الرعايلة الصلحية األساسلية جلميلع         

لالطفل را لولك من مرخللخل اقتصاخل  كبري لالتوسلع يف تقلدي    فئات اجملتمع لخاصة تنمية صحة األم 

ا دمات ارتكامللة خاصلة يف منلاطق االمتلداخل احلضلر  ارةلتجدرب ملع ذبطهلا مبةلتويات ا دملة           

 .األخر 

                                         
، (2517/ 2511 - 1227/ 1227)ة القومية للتنمية االقتصاخلية لاالجتماعية يف مةتهل القرس احللاخل  لالعكلرين   يلزاذرب التخطيط، اإلسرتاتيج 1

 .1227بريل ت، اجمللد الرابع
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كفالة تقدي  الرعاية الطبية حتت ت  ظرف جلميلع شلرائح اجملتملع لطبًقلا رعلايري اجللوخلرب اللزملة         

 التكاليف ارتزايدرب او  الرعاية تكخيًصا لعلًجا بتنميط ا لدمات الطبيلة   لتوسيع قاعدرب اركاذكة يف

مبا يتناسب لقدذات شرائح اجملتمع من خلل  االلتلزام بتلوفري ا لدمات الوقائيلة لكلولك الرعايلة        

 .الطبية العلجية التخصصية اجملانية لكرائح اجملتمع غري القاخلذرب

جلميع شرائح اجملتمع لذلك بإنكاس بنلو  لللدم   ( الدم لاإلسعافبنو  )تقدي  الرعاية الطبية العاجلة  

باحملافظات لإحل  لجتديد ولجلات لتجهلزرب التحليلل ببنلو  اللدم لتلوفري لسلائل نقلل جمهلزرب          

بالثلجات لنقل الدم لجتهيز العديد من نقط إسعاف الطريق لمةتكلفيات الطلواذو لإحلل  لتطلوير     

 .بكة االتصاالت اللسلكيةمركز اإلسعاف باحملافظات لتعمي  ش

لضع احلدلخل لارعايري الأ ال جيلوز جتالز لا للحفلاظ عللى البيئلة لمحايتهلا ملن التللوث لتثقيلف           

اجملتمع لتوعيته بدلذ  اإلجيابي يف احملافظلة عللى البيئلة لملن ول َّ احملافظلة عللى صلحة تفلراخل           

طط محاية البيئلة ملن التللوث سلواس     لمحايته  من األمراض الوبائية لغري الوبائية مع لضع لتنفيو خ

 .ا اصة مبجر  نهر النيل لاجملاذ  ارائية تل البيئة البحرية تل ااواس تل الرتبة الزذاعية

توطيد العلقة بني مؤسةات القطاع الصحي لبني القطاعات األخر  اللأ تلرتبط لظائفهلا لتنكلطتها      

احلفاظ على الصحة لتعزيز ا لالوقاية ملن   باحلالة الصحية للمجتمع بغرض تعظي  االستفاخلرب من سبل

األمراض حيث إس ا دمة الوقائية ت   نفًعا لتقل تكلفة لتكثر فائلدرب بعلد االذتفلاع ارتزايلد يف تكلفلة      

 .العلج

تقوية لتقنني علقات التكاملل لالتنةليق بلني اللوزاذات لاألجهلزرب اللأ تلرتبط لظائفهلا لتنكلطتها           

س مةا مة خططها التنمويلة يف ذفلع ارةلتو  الصلحي للمجتملع ملع       باحلالة الصحية للمجتمع لضما

 .اصداذ التكريعات الأ حتقق  و  األ داف

خلع  كفاسرب برامج اإلعلم لاالتصا  لاالستعانة مبا تقوم به تجهزرب اإلعلم يف التثقيلف الصلحي اروجله     

فية مع إنكلاس سلتوخليو لإلنتلاج    إىل تغيري الةلوكيات الصحية لالغوائية لالبيئية، لتطوير اركاتب الثقا



 127                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

 1255الةينمائي لالتلفزيوني لمركلز للدذاسلات لالبحلوث االجتماعيلة لالطبيلة باسلتثماذات قلدذ ا        

 .مليوس جنيه

خلع  الاامج الصحية الوقائية بالتعلالس ملع األجهلزرب لاجلهلات ارعنيلة ملن خلل  تلدعي  إمكانلات           

ديثة لالتوسع يف التحصني ضلد األملراض لتطلوير    احلجر الصحي بتزليد مجيع اروانيس باألجهزرب احل

ارعامل للكتكاف اربكر لألمراض، لمراقبة األغوية احمللية لارةتوذخلرب لذصد مصاخلذ التلوث البيئلي،  

لالقضاس عليه من خل  التعالس مع باقي األجهزرب ارختصة يف لضع ارعايري الصلحية ركونلات عناصلر    

 .البيئة الةليمة

البكرية الصحية جبميع فئاتها كًما لكيًفا لتأكيد حةن اسلتخدامها، ملع إعلداخل كلواخلذ      تنمية ارواذخل 

فنية عالية ارةتو  لرفع كفاسرب األخلاس لتأصيل برامج التعلي  اُرةلتمر جلميلع الفئلات رواكبلة التطلوير      

 .العملي لالتقين

 العلللج لالتمللريض االذتفللاع مبةللتو  األخلاس مللن خللل  التوسللع يف اسللتخدام األجهللزرب احلديثللة يف   

 .لالتدذيب جلهاز الرعاية الطبية من تطباس لممرضني لرفع الكفاسرب لحتةني ظرلف العمل

خلعلل  لتطللوير ارعامللل اإلقليميللة باحملافظللات رواكبللة التقنيللات احلديثللة للتنبللؤ بارخللاطر الصللحية   

بها ملوان  لمطلاذات   لاالكتكاف اُربكر اا باستخدام تجهزرب متطوذرب لخاصة باحملافظات الأ توجد 

 .لتفاخل  انتكاذ األمراض لاكتكافها يف حينها

تطوير مةتو  ا دمات الأ تققدَّم للملواطنني ملن خلل  إنكلاس لتطلوير الوحلدات الصلحية الريفيلة          

 .لإنكاس مراكز لصحة اررترب لالطفل لتقدي  ا دمات الةكانية لالصحية للمواطنني

ت الصحية لتنظي  األسررب لنكر ا يف ارنلاطق اللأ تقعلاني قصلوًذا     التوسع يف العياخلات ارتنقلة للخدما 

ملحوًظا تل باألماكن النائية تل ذات الكثافة الةكانية العالية لإنكاس مراكز  دمات تنظي  األسررب عللى  

 .مليوس جنيه 115مةتو  القرية باستثماذات قدذ ا 

خلل  نكلر لاسلتخدام التقنيلات احلديثلة       ذفع كفاسرب الرعاية العلجية لألمراض احلاخلرب لارزمنة ملن  

 .لاالستعانة با اات لارواذخل ارتاحة باجلامعات لمراكز البحث العلمي
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التوسع يف تقدي  خلدمات تنظلي  األسلررب لتلوفري لسلائلها بالتعلالس ملع اللوزاذات لاألجهلزرب ارعنيلة            

 .األخر 

عملل عللى جتنيلد مزيلد ملن الرائلدات       تدذيب القائمني على خدمات تنظي  األسلررب تلدذيًبا كافًيلا لال    

 .الريفيات من خلاخل اجملتمع خاصة من الةيدات ذات التأوري الواضح يف مقاذ إقامتهن

احلد من خطوذرب األمراض ارتوطنة لالةيطررب على مقعلدَّالت انتكلاذ ا لمضلاعفاتها ملن خلل  تغطيلة        

حلة نلاقلت األملراض لتكثيلف     مواطين ارناطق ارةتهدفة بالفحص اللدلذ  لالعللج اجمللاني لمكاف   

جهوخل خفض مقعدَّالت اإلصابة لالتوعية الصحية لمكاذكة اجملتمع يف تنفيلو اللاامج الصلحية لذللك     

بدع  اركلرلع القلومي ركافحلة البلهاذسليا لعلجهلا بلالقر  باإلضلافة إىل مكافحلة بعوضلة ارلذيلا           

 .راضلالفلذيا لاللكمانيا لالقضاس على احلكرات الناقلت لألم

إجياخل ارناخ العلملي اُرلئل  إلجلراس البحلوث اللزملة للدع  اختلاذ القلراذ ملن خلل  تةلهيل قيلام              

اجلامعات لارعا د البحثية بإجراس البحوث البيولوجية لخلعل  قلدذات البلاحثني بوحلدات ا لدمات      

يمهلا  إلجراس  وث العمليات ل وث اللنظ  الصلحية حللل مكلكلت األخلاس لتطلوير ا لدمات لتقي      

لتكجيع ارؤسةات البحثية إلجراس الدذاسات لقياس حج  اركاكل الصلحية لالعواملل اررتبطلة بهلا     

 .لحتليلها لاختياذ تنةب احللو  البدنية رواجهتها لتقيي  كفاستها لفاعليتها

خلعلل  لتطللوير ارعامللل اإلقليميللة باحملافظللات رواكبللة التقنيللات احلديثللة للتنبللؤ بارخللاطر الصللحية   

 .كتكاف اربكر االاال

لذفلع نةلبة   ...( الةلن قبلل اردذسلة، لاجلامعلات،    )مد مظلة التأمني الصحي لتغطية فئات جديدرب  

 .اركرتكني لارنتفعني بنظام التأمني الصحي خل  ارراحل الزمنية ارختلفة

لوقايلة ملن   توفري األمصا  لاللقاحات لتغطية احتياجات البلخل لتصدير الفائض لتقوم بلدلذ فعلا  يف ا   

 .األلبئة

التوسع جغرافًيا يف نظام ارؤسةات العلجية لتقدي  ا دمات الطبية بهلا بارةلتو  اللئلق لبأسلعاذ      

مرشدرب لفئات اجملتمع ارختلفة حتلى يتحقلق التلوازس ملع تسلعاذ ا دملة الطبيلة بالقطلاع ا لاص          
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اعة يومًيلا لاالعتملاخل عللى    سل  24لاالستثماذ  مع تكغيل مةتكفياتها بنظام خدملة الطلواذو لتعملل    

سياسة التعاقدات اجلماعية مع شركات القطاع العام لا اص لمع ا لااس لالفنليني بتكلاليف تققلدذ     

 .مليوس جنيه 215بنحو 

التوسع يف ا دمات الأ تققدمها اايئة العامة للمةتكفيات لارعا د التعليمية لالأ تقوم بلدلذ فعلا     

ى باألقةام اجملانية لاالقتصاخلية خاصة مع اذتفاع تكاليف الرعاية الصحية يف ارةا مة يف علج اررض

للغالبية العظمى من ارواطنني ل دلخل  الدخل، ليةلتهدف يف اررحللة القاخلملة اال تملام بلالبحوث      

العلمية التطبيقية للستفاخلرب من نتائجها من خل  الوحدات البحثية بها، لاال تملام مبراكلز الككلف    

عن األلذام لعلجها لتطوير لحدات التكلخيص بارنلاظري للجهلاز ااضلمي لالكبلد للحلدات       اُربكر 

 .الغةيل الكلو  لتطوير تقةام احلرلق لالتجميل باستخدام تقنيات حديثة يف العلج

إنكاس فرلع باألقالي  للمعهد القومي للكلى لمعهد جراحة القلب لالصدذ رواجهة األعداخل ارتزايلدرب ملن    

 .غةيل الكلو  لزذع الكلىمرضى ال

إخلخا  نظام احلاسب اآللي لاال تمام بوحدات مكافحة التلوث بارةتكفيات لذلك بتوفري مناخ صحي  

 .لمنع انتقا  العدل  بها

ذفع كفاسرب قطاع الرقابة لالبحوث الدلائية للقيلام بلدلذ  يف اللتحك  يف جلوخلرب ارةتحضلرات الدلائيلة        

العلميلة لالتطبيقيلة عللى النباتلات الطبيلة ارصلرية للتمكني الصلناعة         لالبيولوجية لإجراس األ لاث  

 .احمللية من استخدامها يف حتضري ارواخل ا ام النباتية اللزمة للصناعات الدلائية لالغوائية

خلع  ارعاملل لتحضلري لتعبئلة األخلليلة األساسلية ملع ذفلع كفلاسرب قطلاع الصليدلة لتةلجيل األخلليلة              

الصيدليات مع مكلاذكة اجلامعلات يف توجيله الطللب لاألطبلاس لالصلياخللة        لتةعري ا لالتفتيش على

 .مركًزا للصياخللة 27حلةن استخدام الدلاس لترشيد استهلكه، لذلك بتطوير لإنكاس 

خلع  مراكز ارعلومات مركزًيا لإقليمًيا لتعظي  خللذ ا لحتديث قواعلد البيانلات لالتحقلق ملن صلحتها       

حي لالعلجي لنكر البيانات لارعلومات الصحية بصلوذرب خللذيلة لإنكلاس    لاستخدامها يف التخطيط الص

 .اركتبات الطبية على ارةتو  ارركز  لاإلقليمي



 111                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

 (9)ملحق رقم 

 اإلطار العام للحالة الصحية يف مصربعض مؤشرات 

 (0) رقم جدول

 مؤشرات البنية التحتية

 املؤشر

0551 - 

0559 

3111 - 

3119 

3101 - 

3103 

 28172 18542 481 (.تلف مركز)مراكز تنظي  األسررب عدخل 

 4144 3514 2324 (.لحدرب)عدخل الوحدات الصحية الريفية 

 2247 1141 - (.حضانة)عدخل حضانات األطفا  يف ارةتكفيات العامة لارركزية 

 1257 2173 - (.مةتكفى)عدخل ارةتكفيات بأِسرَّرب بالقطاع الصحي 

 3225 1227 - (.سياذرب)عدخل سياذات اإلسعاف 

 الصلحة  بلوزاذرب  الصحية ا دمة للحدات مبةتكفياتِسرَّرب األ عدخل إمجالي

 (.تلف سرير)
- 7782 4181 

 .البياس يقعا عن تحدث قيمة متاحة للفرترب

 . لزاذرب الصحة لالةكاس:لملصدر

 

 (3) رقم جدول

 السياسات -مؤشرات اإلجراءات 

 املؤشر

0551 - 

0559 

3111 - 

3119 

3101 - 

3103 

 7485 2385 2382 )%(.نةبة االكتفاس الواتي من الدلاس 

 4182 31811 - (.مليوس مةتفيد)عدخل ارنتفعني من التأمني الصحي 

 3227821 223781 - (.مليوس جنيه)إمجالي اإلنفاق احلكومي على التأمني الصحي 
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 تابع - (3) رقم جدول

 السياسات -مؤشرات اإلجراءات 

 املؤشر

0551 - 

0559 

3111 - 

3119 

3101 - 

3103 

 182 184 - )%(.اإلنفاق على الصحة كنةبة من الناتج احمللي اإلمجالي 

 DPT .)%( 7785 2785 2185شهًرا ارطعمني تطعيًما ولوًيا  23 - 12نةبة األطفا  

 2185 2785 7285 )%(.شهًرا ارطعمني ضد احلصبة  23 - 12نةبة األطفا  

 4187 4782 - (.مولوخل حي 1555لكل )عاًما  12 - 12مقعدَّ  اإلجناب بني اإلناث 

 .البياس يقعا عن تحدث قيمة متاحة للفرترب

 . لزاذرب الصحة لالةكاس، اايئة العامة للتأمني الصحي، لزاذرب ارالية، اروقع اإللكرتلني للبنك الدللي:لملصدر

 

 (2) رقم جدول

 املخرجات -مؤشرات النتائج 

 املؤشر

0551 - 

0559 

3111 - 

3119 

3101 - 

3103 

 1281 2182 4181 (.لكل تلف مولوخل حي)مقعدَّ  لفيات األطفا  خللس ا امةة من العمر 

 7382 7182 1281 (.سنة)توقع البقاس على قيد احليارب 

 2287 7382 - )%(.نةبة حاالت الوالخلرب الأ متت حتت إشراف طيب 

 - 2282 4782 )%(.عاًما  42 - 12استخدام لسائل تنظي  األسررب بني الةيدات مقعدَّ  

نةبة األطفا  خللس ا امةة ارصلابني بلالتقزم لفًقلا رؤشلر الطلو  بالنةلبة       

 )%(.للعمر 
3482 2387 - 

االزا  لفًقلا رؤشلر اللوزس     / نةبة األطفا  خللس ا امةة ارصابني بالنحافلة 

 )%(.بالنةبة للعمر 
1587 284 - 

 .البياس يقعا عن تحدث قيمة متاحة للفرترب

 . لزاذرب الصحة لالةكاس، اروقع اإللكرتلني للبنك الدللي:لملصدر
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 (1)ملحق رقم 

 ورشة عمل حول اختبار ومناقشة نتائج دراسة تكلفة اجلوع يف مصر

 3102فرباير  39 -مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار 

0.
 

توقيت ورشة العمل
 

مبقر مركز ارعلوملات لخلعل  اختلاذ القلراذ      2513عقد لذشة العمل يف ا امس لالعكرين من فااير متَّ 

مبةاكن شرياتوس، ليأتي  وا التوقيت بعد عدرب  الالت من عقد لذشة العمل لالرتتيب الا لاللأ غالًبلا ملا     

عله عقلد الوذشلة تبكلر ملن      تتزامن مع احلرا  الةياسي لالتصعيد على ارةتو  احمللي األمر الو  استحا  م

 .ذلك التاذيخ

3.
 

اهلدف من ورشة العمل
 

َتَمَثل اادف الرئيس من عقد لذشة العمل يف مناقكة لاختبلاذ النتلائج األلليلة لتطبيلق منلوذج تقلدير       

تكلفة اجلوع يف مصر، إىل جانب  وا اادف الرئيس تضمنت الوذشة عدخًلا من األ داف الفرعية، لذللك عللى   

 :النحو التالي

o نقص / خلاذرب النقاش حو  الةياسات لالتدخلت الواجب على احلكومة ارصرية تبنيها للقضاس على اجلوعإ

 .التغوية لما يرتتب عليه من تكاليف اجتماعية لاقتصاخلية

o        صياغة اآلليات الأ يقمكن من خلاا تنفيو تلك الةياسلات لالتلدخلت بالكلكل اللو  يضلمن جناحهلا

 .منهالحتقيق األ داف ارنكوخلرب 

o        صياغة عدخل من الرسائل العاجلة لدللة ذئيس الوزذاس لتأكيد ت مية العمل عللى  لوا ارللف ا طلري اللو

 .يةتنزف إمكانات االقتصاخل ارصر 

2.
 

اجلدول الزمين لورشة العمل
 

 :جاس اجلدل  الزمين لوذشة العمل على النحو التالي
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  لجللس  لالفتتاحي: 

o الرتحيلب بالةلاخلرب احلضلوذ    لإلدلرة لعشا   عتحليل لملشلو ات ولعئحو نس ين لعلحام، نائب  دي  . د ،

بالنيابة عن مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ لتقدي  بعض ارعلومات العامة عن مكلرلع تكلفلة اجللوع يف    

 .مصر

o خلرب ، الرتحيلب بالةلا  جان بيات و، لملدي  لإلقليمي ملكتب ب نةا ج لألغذية  لعشةاملي يف لعرة ق لألوسةط     . أ

الرتكيز على إشكالية التعامل مع موضوع نقص التغوية اللو   . احلضوذ بالنيابة عن برنامج األغوية العاري

 .كثرًيا ما يت  حصر  يف البعد الصحي تل االجتماعي فقط لالو  تظهرت الدذاسة اجلانب االقتصاخل  له

o الرتحيلب بالةلاخلرب احلضلوذ    لرلعقائم بأعمال رئيس   كي لملشلو ات ودعم لختاذ لعقة   أمحد ُطئال،. د ،

لالتأكيد على ت مية الدذاسة لمد  اذتباطها بدلذ مركز ارعلومات يف سلد الفجلورب بلني الةياسلات اُرطبقلة      

 .لالتغريات الأ تةتجد على تذض الواقع

o قدمت عرًضا عن التحلديات التغوليلة الرا نلة لالتأكيلد عللى      زينب بك  ، لملشهد لعقو ي علتغذي . د ،

 (.نقص التغوية، البدانة)الناتج عن سوس التغوية مبختلف تشكااا العبس 

o قلدما   (ب نةا ج لألغذية  لعشةاملي   )وجةان ولية    (   كي لملشلو ات ودعم لختاذ لعق لر)نس ين لعلحام . د

 .عرًضا عن لضع األمن الغوائي يف مصر بناس على نتائج مرصد الغواس ارصر 

  لجللس  لعثاني: 

o لملتحةدة  عأل م لعتابش  إلف يقيا لالقتصادي  باملفوضي  لالقتصادي  لعرؤون سؤولكوستا،  أكارعوس . أ - 

قدَّم عرًضا تعريفًيا عن مكرلع تكلفة اجللوع يف إفريقيلا،    ،إف يقيا يف لجلوع تكلف  عدرلس  لعتقين لخلئري

 .متضمًنا منهجية منوذج تقدير تكلفة اجلوع

o عرًضا أل   النتائج األلليلة   ، قدَّمتلملشلو ات ودعم لختاذ لعق لرنيفني لحللو، باحث إحصائي مب كي . أ

تلل  علرض   . لتكلفة اجلوع يف مصر مقاذنلة باللدل  اإلفريقيلة اللثلث اللأ انتهلت ملن تطبيلق النملوذج         
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  سةؤول ، كةارعوس أكوسةتا  . أللةيناذيو ات ارةتقبلية لتكلفة اجللوع حتلت سليناذيو ات وللث قدَّمله      

 . لملتحدة عأل م لعتابش  إلف يقيا لالقتصادي  باملفوضي  لالقتصادي  لعرؤون

o بإخلاذرب النقاش حو  ارنهجية ارطبقة لتقدير تكلفة اجلوع يف مصر لاإلجابة على قام كارعوس لكوستا  تخريا

 .التةاؤالت الأ طرحها الةاخلرب احلضوذ اصوص ارنهجية

   لعثاعث لجللس: 

o احللواذ حلو    ( لعفةاو )حممد عئةد لعغةين ر ضةان،  ةدي   رة وع مبنظمة  لألغذية  ولعيرلعة          . أدلر د

رلف التغوية يف مصر، ليف  وا اإلطاذ قدَّم الةاخلرب احلضوذ عدخًلا من االقرتاحات حلو   ا طوات ارةتقبلية 

 . نقص التغوية/ جلوعالتدخلت الأ يقمكن للحكومة ارصرية تبنيها لالبدائل ارختلفة للتعامل مع ا

4.
 

السادة احلضور
 

 الوظيفة اجلهة االسم

 كبري باحثني معهد  وث تكنولوجيا األغوية  آما  حةنني . خل

 للتغوية اإلقليمي ارةتكاذ منظمة الصحة العارية اجلوالد  تيوب. خل

 مةتكاذ فين يف قة  األمن الغوائي لالتنمية ارةتدامة  اللجنة االقتصاخلية إلفريقيا  كاذلوس تكوستا. ت

 خلينا تذمانيوس . خل
جبامعة كلية االقتصاخل لالعلوم الةياسية 

 القا ررب
 تستاذ بقة  اإلحصاس 

  حبيبه لاصف. خل
 العارية الصحة منظمة لذئيس مةتقل خلللي خبري

 سابًقا

  به الليثي. خل
جبامعة كلية االقتصاخل لالعلوم الةياسية 

 القا ررب
 ذئيس قة  اإلحصاس 

 خبري مةتقل  جمموعة الزناتي للبحوث  إبرا ي  إمساعيل . خل

 تستاذ جامعي  جامعة القا ررب رياس  ةن. خل

  مدير مكرلع منظمة األغوية لالزذاعة   مد ذمضاس. خل

 لالطفولة األمومة لرعاية العامة مدير اإلخلاذرب لزاذرب الصحة  مد نوذ. خل
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 الوظيفة اجلهة االسم

 نائب مدير مكتب الصحة لالةكاس الدللية للتنمية األمريكية الوكالة الةيويفنبيل . خل

 سكرتري عام اجمللس القومي لألمومة لالطفولة نصر الةيد. خل

 قة  متطلبات التغوية لالنمو ارعهد القومي للتغوية  سحر زغلو . خل

 ذئيس لحدرب الدذاسات الةكانية لالبحوث  مركز القا ررب الدميوجرايف  سعاخل الضو  . خل

 مدير قطاع التغوية لزاذرب التعلي  صبحي عبد الرمحن. خل

 مركز العلوم ارتقدمة  ز ررب سا  تمحد. خل
مدير جمموعة  - تستاذ مكاذ  يف علوم التغوية 

 حتليل ارخاطر الغوائية 

 ارخاطر الغوائيةمدير جمموعة حتليل  ارعهد القومي للتغوية  زينب بكر . خل

 باحث اقتصاخل  تل   مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ إيناس زكريا. ت

  اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس   مد عبد الو اب. ت

 تخصائي متابعة لتقيي  مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ منا  طلعت. ت

 تخصائي متابعة لتقيي  القراذمركز ارعلومات لخلع  اختاذ  عبري ورلت. ت

 تخصائي متابعة لتقيي  مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ  مد حةن. ت

 باحث إحصائي مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ  د  القطقاط. خل

 نائب مدير اإلخلاذرب العامة لتحليل ارعلومات لالبحوث  مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ نةرين اللحام. خل

 باحث إحصائي مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ نيفني احللو. ت

 باحث مةتقبليات مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ نعمه ز راس. ت

 باحث إحصائي مركز ارعلومات لخلع  اختاذ القراذ  ند مسري . ت

 مصر يف العاري األغوية برنامج مكتب مثلمق العاري األغوية برنامج بياترل جياس. ت

 التغوية برامج مةؤل  العاري األغوية برنامج علياس حافظ. ت

 لحدرب التغوية اردذسية العاري األغوية برنامج تماني مجا  الدين. ت

  العاري األغوية برنامج نيه تبات إبرا ام. ت

  العاري األغوية برنامج جاس لايت. ت

  العاري األغوية برنامج ليونيل سيلفا . ت

  إويوبيا -العاري  األغوية برنامج ذاشيل كوينت . ت
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 الوظيفة اجلهة االسم

  األمن الغوائي مةتكاذ العاري األغوية برنامج بةكا  ميكيو. ت

 خصائي تغوية إ العاري األغوية برنامج ميكل خللذا. ت
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 (7)ملحق رقم 

 مصادر البيانات املستخدمة يف الدراسة لتقدير تكلفة اجلوع يف مصر

 (0)جدول رقم 

 مصادر البيانات املستخدمة يف الدراسة لتقدير تكلفة اجلوع يف مصر

 املؤشر املصدر

 لعئيانات لالقتصادي  :أوال

 .ملياذ جنيه مصر  - الناتج احمللي اإلمجالي .2552بيانات صندلق النقد الدللي لعام 

 .الدلالذ األمريكي سعر صرف اجلنيه مقابل .2552بيانات صندلق النقد الدللي لعام 

 .مقعامل حتويل القورب الكرائية .2552بيانات صندلق النقد الدللي لعام 

 .(مليوس جنيه مصر )اإلنفاق االجتماعي  .2515لزاذرب ارالية، نظررب على االقتصاخل ارصر ، خليةما 

 (.مليوس جنيه مصر )اإلنفاق على الصحة  .بيانات منظمة الصحة العارية

 .(مليوس جنيه مصر )اإلنفاق على التعلي   .2515لية، نظررب على االقتصاخل ارصر ، خليةما لزاذرب ارا

اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس، مةلح اللدخل لاإلنفلاق    

متوسلط نصليب   ) 2 - 2، جدل  2552/ 2557لاالستهل  لعام 

الفرخل من اإلنفاق الةنو  لألسررب باجلنية طبًقا جملموعات اإلنفلاق  

 (. الرئيةة لالفرعية

تللوكرتني نقللل عللام يف )متوسللط تكلفللة الرحلللة الواحللدرب 

 (.ليةاحلضر بالعملة احمل

 .احلد األخلنى لألجوذ يف الةاعة .مرصد الغواس ارصر ، مةح األسر األكثر احتياًجا

اجلهاز ارركز  للتعبئة العاملة لاإلحصلاس، مةلح القلو  العامللة      

 .2552لعام 
 .متوسط األجر يف الةاعة

متَّ احلصللو  علللى البيللاس مللن اجلهللاز ارركللز  للتعبئللة العامللة   

 .األذقام القياسية بناًس على طلب بيانات لاإلحصاس من لاقع نكررب
 .الرق  القياسي لألسعاذ الةنو 

اجلهاز ارركز  للتعبئة العاملة لاإلحصلاس، مةلح القلو  العامللة      

 .2552لعام 
 .متوسط الدخل لفًقا للحالة التعليمية

 ةوبة من قبل الباحثني باالعتماخل عللى بيانلات مةلح اللدخل     

لمةح القو  العاملة لعام  2552/ 2557لاإلنفاق لاالستهل  لعام 

متوسط الدخل الةنو  لألعما  اليدلية لفًقا للفئة العمرية 

 .يوضح طريقة التقدير ارةتخدمة( 1)ملحق ذق   -
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 (0)جدول رقم 

 مصادر البيانات املستخدمة يف الدراسة لتقدير تكلفة اجلوع يف مصر

 املؤشر املصدر

2552. 

 ةوبة من قبل الباحثني باالعتماخل عللى بيانلات مةلح اللدخل     

لمةح القو  العاملة لعام  2552/ 2557لاإلنفاق لاالستهل  لعام 

2552. 

متوسط الدخل الةنو  لألعما  غري اليدلية لفًقلا للحاللة   

يوضلح طريقلة   ( 1)ملحق ذق   -التعليمية لالفئة العمرية 

 .التقدير ارةتخدمة

متَّ احلصو  على البياس من خل  طلب بيانلات للجهلاز ارركلز     

للتعبئة العامة لاإلحصاس لاللو  قلام بتوفري لا ملن لاقلع بيانلات       

 .عاملةمةح القو  ال

متوسط عدخل سلاعات العملل خلل  األسلبوع لفًقلا للفئلة       

 .العمرية

 ةوبة ملن قبلل البلاحثني باالعتملاخل عللى بيلاس متوسلط علدخل         

ساعات العمل خل  األسبوع لفًقا للفئة العمرية حيلث مت ضلرب   

 .ارتوسط لكل فئة عمرية يف عدخل األسابيع بالعام

 .عمريةعدخل ساعات العمل الةنوية لفًقا للفئة ال

متَّ تقللدير اُرعللدَّ  مللن خللل  البيانللات اجملمعللة لبحللث العمالللة 

 .2552بالعينة لعام 
 .مقعدَّ  التكغيل

 لعئيانات لعدميوج لفي  :ثانًيا

 .عدخل ارواليد .اجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس، نكررب ارواليد لالوفيات

 .مقعدَّ  الوفيات .نكررب ارواليد لالوفياتاجلهاز ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس، 

متَّ تقدير ا من خل  البيانات الأ متَّ توفري ا ملن قبلل اجلهلاز    

ارركز  للتعبئة العامة لاإلحصاس ملن لاقلع مةلح القلو  العامللة      

( 2)ملحلق ذقل     -( توزيع اركتغلني لفًقا للمهنلة لفئلات الةلن   )

 .التوزيع النةيبيوضح الطريقة الأ متَّ بها تقدير 

غلري   -التوزيع النةليب للمكلتغلني لفًقلا للنكلاط يلدل       

 .يدل  لالفئة العمرية

متَّ احلصللو  علللى البيللاس مللن اجلهللاز ارركللز  للتعبئللة العامللة   

لاإلحصاس من لاقع النكررب اجملمعلة لبحلث القلو  العامللة لعلام      

 .بناًس على طلب بيانات 2552

 .للحالة التعليمية توزيع الةكاس يف سن العمل لفًقا

متَّ احلصللو  علللى البيللاس مللن اجلهللاز ارركللز  للتعبئللة العامللة     .الةكاس النكطني اقتصاخلًيا لفًقا للفئة العمرية
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 (0)جدول رقم 

 مصادر البيانات املستخدمة يف الدراسة لتقدير تكلفة اجلوع يف مصر

 املؤشر املصدر

لاإلحصاس من لاقع النكررب اجملمعلة لبحلث القلو  العامللة لعلام      

 .بناًس على طلب بيانات 2552

 لعصح  :ثاعًثا

ا للام للمةللح الةللكاني  متَّ تقللدير ارؤشللر مللن خللل  البيانللات  

 .الصحي
 .2557مقعدَّ  انتكاذ نقص الوزس يف 

متَّ تقللدير ارؤشللر مللن خللل  البيانللات ا للام للمةللح الةللكاني   

 .الصحي
 .مقعدَّ  انتكاذ نقص الوزس بني األطفا  خللس ا امةة

متَّ تقللدير ارؤشللر مللن خللل  البيانللات ا للام للمةللح الةللكاني   

 .الصحي

مقعدَّ  االنتكاذ )ينتكر بها نقص الوزس الفئة العمرية الأ 

 .(األعلى لنقص التغوية

متَّ تقللدير ارؤشللر مللن خللل  البيانللات ا للام للمةللح الةللكاني   

 .الصحي
 .مقعدَّ  انتكاذ التقزم

متَّ تقللدير ارؤشللر مللن خللل  البيانللات ا للام للمةللح الةللكاني   

 .الصحي
 .مقعدَّ  انتكاذ التقزم بني األطفا  خللس ا امةة

متَّ تقللدير ارؤشللر مللن خللل  البيانللات ا للام للمةللح الةللكاني   

 .الصحي

مقعلدَّ  االنتكلاذ   )الفئة العمريلة اللأ ينتكلر بهلا التقلزم      

 .(األعلى للتقزم

متَّ تقدير حاالت اإلصابة من خل  مققابلت مقتعمقة ملع ا لااس   

يف جما  الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقلديرات ملن ارةلوح    

 .تل اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب الوطنية

عللدخل حللاالت اإلصللابة الةللنوية باألنيميللا، اإلسللها ،    

التهاب اجلهاز التنفةي احللاخل، التقلزم، نقلص اللوزس،     

اازا  بلني األطفلا  خللس ا امةلة لفًقلا للفئلة العمريلة       

 2شهًرا،  23 - 12شهًرا،  11يوًما لحتى  27األطفا  )

 (.سنوات 2 -

عدخل الزياذات من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف   متَّ تقدير

جما  الصحة لذلك لتعلوذ احلصلو  عللى تقلديرات ملن ارةلوح       

 .الوطنية تل اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسللط عللدخل الزيللاذات لوحللدات الرعايللة األلليللة بللني  

األطفللا  خللس ا امةللة ارصللابني باألنيميللا، اإلسللها ،  

ز التنفةي احللاخل، التقلزم، نقلص اللوزس،     التهاب اجلها
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 11يوًملا لحتلى    27األطفلا   )اازا  لفًقا للفئة العمرية 

 (.سنوات 2 - 2شهًرا،  23 - 12شهًرا، 

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا    

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .الرمسية للبياس ارطلوباإلحصاسات 

نةللبة احلللاالت ارصللابة باألنيميللا، اإلسللها ، التهللاب  

اجلهاز التنفةي احلاخل، التقزم، نقص الوزس، اازا  بني 

 27األطفلا   )األطفا  خللس ا امةة لفًقلا للفئلة العمريلة    

 2 - 2شلللهًرا،  23 - 12شلللهًرا،  11يوًملللا لحتلللى  

 .لالأ تتطلب ذعاية يف ارةتكفى( سنوات

متَّ تقدير عدخل األيام من خلل  مققلابلت مقتعمقلة ملع ا لااس يف      

جما  الصحة لذلك لتعلوذ احلصلو  عللى تقلديرات ملن ارةلوح       

 .الوطنية تل اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسط عدخل األيام اللزملة للعللج يف ارةتكلفى لألطفلا      

ب خللس ا امةللة ارصللابني باألنيميللا، اإلسللها ، التهللا 

اجلهاز التنفةي احللاخل، التقلزم، نقلص اللوزس، االزا       

شلهًرا،   11يوًملا لحتلى    27األطفا  )لفًقا للفئة العمرية 

 (.سنوات 2 - 2شهًرا،  23 - 12

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا    

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .صاسات الرمسية للبياس ارطلوباإلح

نةللبة احلللاالت ارصللابة باألنيميللا، اإلسللها ، التهللاب  

اجلهاز التنفةي احلاخل، التقزم، نقص الوزس، اازا  بني 

 27األطفلا   )األطفا  خللس ا امةة لفًقلا للفئلة العمريلة    

 2 - 2شلللهًرا،  23 - 12شلللهًرا،  11يوًملللا لحتلللى  

 .الرعاية اركدخلربالأ تتطلب ذعاية يف لحدرب ( سنوات

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا    

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسللط عللدخل األيللام اللزمللة للعلللج يف لحللدرب الرعايللة   

باألنيميللا، اركللدخلرب لألطفللا  خللس ا امةللة ارصللابني    

اإلسها ، التهاب اجلهاز التنفةي احلاخل، التقزم، نقص 

يوًمللا  27األطفللا  )الللوزس، االلزا  لفًقللا للفئللة العمريللة 

 (.سنوات 2 - 2شهًرا،  23 - 12شهًرا،  11لحتى 

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا     متوسط لقت االنتظاذ الو  يقضيه الطفل ارصاب لاررافق 
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من ارةوح الوطنيلة تل  الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات 

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

له يف لحدات الرعاية الصلحية يف انتظلاذ تلقلي الرعايلة     

 .الصحية ارطلوبة

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا    

احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  الصحة لذلك لتعوذ 

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسط عدخل الةاعات اليومية الأ يفقد ا اررافلق للطفلل   

بةبب تلقي الطفل العلج يف ارةتكلفى لملا يتطلبله ملن     

 .ذعاية للطفل

الرعاية الصحية يف لحدات الرعاية األلليلة  متوسط تكلفة  .متَّ توفري البياس من خل  برنامج األغوية العاري

األنيميلا، اإلسلها ، التهلاب اجلهلاز     : لفًقا لنوع اررض

التنفةي احللاخل، التقلزم، نقلص اللوزس، االزا  لالفئلة       

شلهًرا،   23 - 12شهًرا،  11يوًما لحتى  27: )العمرية

 (.سنوات 2 - 2

سط تكلفة العلج لاألخللية لالتكاليف األخلر  نتيجلة   متو .متَّ توفري البياس من خل  برنامج األغوية العاري

: تلقي العلج يف لحدات الرعاية األللية لفًقا لنوع اررض

األنيميللا، اإلسللها ، التهللاب اجلهللاز التنفةللي احلللاخل، 

يوًملا   27: )التقزم، نقص الوزس، اازا  لالفئلة العمريلة  

 (.سنوات 2 - 2شهًرا،  23 - 12شهًرا،  11لحتى 

ير التكلفة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا ااس يف جملا   متَّ تقد

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسط تكلفة الرعاية الصحية يف ارةتكلفيات لفًقلا لنلوع    

األنيميلا، اإلسلها ، التهلاب اجلهلاز التنفةلي      : اررض

: قزم، نقلص اللوزس، االزا  لالفئلة العمريلة     احلاخل، الت

 2 - 2شللهًرا،  23 - 12شلهًرا،   11يوًملا لحتللى   27)

 (.سنوات

متَّ تقدير التكلفة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا ااس يف جملا   

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

لفة العلج لاألخللية لالتكاليف األخلر  نتيجلة   متوسط تك

األنيميلا،  : تلقي العلج يف ارةتكفيات لفًقا لنلوع ارلرض  

اإلسها ، التهاب اجلهاز التنفةي احلاخل، التقزم، نقص 
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 11يوًمللا لحتللى  27: )الللوزس، االلزا  لالفئللة العمريللة

 (.سنوات 2 - 2شهًرا،  23 - 12شهًرا، 

خل  مققابلت مقتعمقة مع ا ااس يف جملا   متَّ تقدير التكلفة من 

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسط تكلفة الرعاية الصحية يف لحلدرب الرعايلة اركلدخلرب    

األنيميلا، اإلسلها ، التهلاب اجلهلاز     : لفًقا لنوع اررض

نقلص اللوزس، االزا  لالفئلة      التنفةي احللاخل، التقلزم،  

شلهًرا،   23 - 12شهًرا،  11يوًما لحتى  27: )العمرية

 (.سنوات 2 - 2

متَّ تقدير التكلفة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا ااس يف جملا   

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

العلج لاألخللية لالتكاليف األخلر  نتيجلة   متوسط تكلفة 

: تلقي العلج يف لحدرب الرعاية اركدخلرب لفًقا لنلوع ارلرض  

األنيميللا، اإلسللها ، التهللاب اجلهللاز التنفةللي احلللاخل، 

يلوم   27: التقزم، نقص اللوزس، االزا  لالفئلة العمريلة    

 .سنوات 2 - 2شهًرا،  23 - 12شهًرا،  11لحتى 

 .نةبة األطفا  ناقصي الوزس عند الوالخلرب .2557ر، ارةح الةكاني الصحي مص

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا    

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

نةبة احلاالت بني األطفلا  ناقصلي اللوزس عنلد اللوالخلرب      

 .تطلب الرعاية يف مةتكفىالأ ت

متَّ تقدير عدخل األيام من خلل  مققلابلت مقتعمقلة ملع ا لااس يف      

جما  الصحة لذلك لتعلوذ احلصلو  عللى تقلديرات ملن ارةلوح       

 .الوطنية تل اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

متوسط علدخل تيلام العللج يف ارةتكلفى لألطفلا  ناقصلي       

طلللب حللالته  الرعايللة يف الللوزس عنللد الللوالخلرب الللوين تت 

 .مةتكفى

متَّ تقدير النةبة من خل  مققابلت مقتعمقة مع ا لااس يف جملا    

الصحة لذلك لتعوذ احلصو  على تقديرات من ارةوح الوطنيلة تل  

 .اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

نةبة احلاالت بني األطفلا  ناقصلي اللوزس عنلد اللوالخلرب      

 .لحدرب الرعاية اركدخلربالأ تتطلب الرعاية يف 

متَّ تقدير عدخل األيام من خلل  مققلابلت مقتعمقلة ملع ا لااس يف       متوسط عدخل تيام العلج يف لحدرب الرعاية اركدخلرب لألطفا  
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جما  الصحة لذلك لتعلوذ احلصلو  عللى تقلديرات ملن ارةلوح       

 .الوطنية تل اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

رب الوين تتطلب حلالته  الرعايلة   ناقصي الوزس عند الوالخل

 .يف لحدرب للرعاية اركدخلرب

متَّ تقدير عدخل األيام من خلل  مققلابلت مقتعمقلة ملع ا لااس يف      

جما  الصحة لذلك لتعلوذ احلصلو  عللى تقلديرات ملن ارةلوح       

 .الوطنية تل اإلحصاسات الرمسية للبياس ارطلوب

زس عنلد  متوسط الوقت الو  يقضيه اررافق للطفل خللس الو

 (.بالةاعة)الوالخلرب لتلقي الرعاية الصحية 

 بيانات لعتشليم :رلبًشا

متَّ احلصو  على البياس من خل  طلب بيانات من لزاذرب الرتبيلة  

 .لالتعلي 

االلتحاق اربدئي بالتعلي  لفًقا للمرحلة التعليمية لالصلف  

عدخل ارقيدين بككل مبلدئي بلالتعلي  قبلل    ) 2552يف عام 

 (.لفًقا للمرحلة التعليمية لالصفاجلامعي 

متَّ احلصو  على البياس من خل  طلب بيانات من لزاذرب الرتبيلة  

 .لالتعلي 

االلتحاق النهائي بالتعلي  لفًقا للمرحلة التعليمية لالصف 

عدخل ارقيدين بككل نهلائي بلالتعلي  قبلل    ) 2552يف عام 

 (.اجلامعي لفًقا للمرحلة التعليمية لالصف

صو  على البياس من خل  طلب بيانات من لزاذرب الرتبيلة  متَّ احل

 .لالتعلي 

عللدخل النللاجحني بللالتعلي  قبللل اجلللامعي لفًقللا للمرحلللة 

 .التعليمية لالصف

متَّ احلصو  على البياس من خل  طلب بيانات من لزاذرب الرتبيلة  

 .لالتعلي 

عدخل ارتةربني من التعللي  قبلل اجللامعي لفًقلا للمرحللة      

 .التعليمية لالصف

متَّ احلصو  على البياس من خل  طلب بيانات من لزاذرب الرتبيلة  

 .لالتعلي 

يف التعللي  قبلل   ( إعلاخلرب الصلفوف  )عدخل البلاقني لإلعلاخلرب   

 .اجلامعي لفًقا للمرحلة التعليمية لالصف

متَّ احلصللو  علللى البيللاس مللن لاقللع مةللح الللدخل لاإلنفللاق       

رركز  للتعبئة العامة لاإلحصلاس  لاالستهل  الصاخلذ عن اجلهاز ا

لافللرتاض وبللات القيمللة بللاختلف ارراحللل  2552/ 2557لعللام 

 .التعليمية

متوسط إنفاق األسررب على التعلي  لفًقا للمرحللة التعليميلة   

 .للطفل

لعام إمجالي عدخل التلميو بالتعلي  اجلامعي لفًقا للمرحلة  .الكتاب اإلحصائي الةنو  لوزاذرب الرتبية لالتعلي 
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2552. 

مةح تعقب اإلنفاق العام على "متَّ تقدير النصيب من خل  خلذاسة 

ارعللدرب مللن قبللل لزاذرب اراليللة، لزاذرب الرتبيللة لالتعلللي    " التعلللي 

 .2552لاالحتاخل األلذلبي، التقرير النهائي، خليةما 

نصيب التلميو من اإلنفاق العام على التعلي  لفًقا للمرحلة 

 .التعليمية

التقدير باالعتماخل على البيانات ا ام للمةح الةكاني الصلحي  متَّ 

 .2552رصر لعام 

اإلصللابة باألنيميللا بللني  -فللرلق االحتمللاالت بللاالعتل  

األطفللا  األصللحاس لاألطفللا  ناقصللي الللوزس لفًقللا للفئللة   

 23شللهًرا، سللنة لحتللى   11يوًمللا لحتللى  27العمريللة 

 .سنوات 2 - 2شهًرا، 

ماخل على البيانات ا ام للمةح الةكاني الصلحي  متَّ التقدير باالعت

 .2557رصر لعام 

اإلصلابة باإلسلها  بلني     -فرلق االحتملاالت بلاالعتل    

األطفللا  األصللحاس لاألطفللا  ناقصللي الللوزس لفًقللا للفئللة   

 23شللهًرا، سللنة لحتللى   11يوًمللا لحتللى  27العمريللة 

 .سنوات 2 - 2شهًرا، 

ت ا ام للمةح الةكاني الصلحي  متَّ التقدير باالعتماخل على البيانا

 .2557رصر لعام 

اإلصابة بالتهلاب اجلهلاز    -فرلق االحتماالت باالعتل  

التنفةي احلاخل بلني األطفلا  األصلحاس لاألطفلا  ناقصلي      

شهًرا، سلنة   11يوًما لحتى  27الوزس لفًقا للفئة العمرية 

 .سنوات 2 - 2شهًرا،  23لحتى 

بيانات ا ام للمةح الةكاني الصلحي  متَّ التقدير باالعتماخل على ال

 .2552رصر لعام 

اإلصللابة باألنيميللا بللني  -فللرلق االحتمللاالت بللاالعتل  

األطفا  األصحاس لاألطفا  ارتقلزمني لفًقلا للفئلة العمريلة     

 - 2شلهًرا،   23شهًرا، سنة لحتلى   11يوًما لحتى  27

 .سنوات 2

ةح الةكاني الصلحي  متَّ التقدير باالعتماخل على البيانات ا ام للم

 .2557رصر لعام 

اإلصلابة باإلسلها  بلني     -فرلق االحتملاالت بلاالعتل    

األطفا  األصحاس لاألطفا  ارتقلزمني لفًقلا للفئلة العمريلة     

 - 2شلهًرا،   23شهًرا، سنة لحتلى   11يوًما لحتى  27
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 املؤشر املصدر

 .سنوات 2

متَّ التقدير باالعتماخل على البيانات ا ام للمةح الةكاني الصلحي  

 .2557رصر لعام 

اإلصابة بالتهلاب اجلهلاز    -فرلق االحتماالت باالعتل  

التنفةي احلاخل بني األطفا  األصلحاس لاألطفلا  ارتقلزمني    

شهًرا، سنة لحتى  11يوًما لحتى  27لفًقا للفئة العمرية 

 .سنوات 2 - 2شهًرا،  23

ي متَّ تقدير النةبة من لاقع البيانات ا ام للمةح الةكاني الصلح 

 .2557لعام 
 .احتما  الوفارب بني األطفا  الوين تعرضوا لنقص التغوية

متَّ تقدير النةبة من لاقع البيانات ا ام للمةح الةكاني الصلحي  

 .2557لعام 
 .احتما  الوفارب بني األطفا  الوين تعرضوا للتقزم

 .يف احتما  إعاخلرب الصفوف بةبب التقزمالزياخلرب  .متَّ تقدير االحتما  باالعتماخل على بيانات مةح النشس لالكباب

 .الزياخلرب يف احتما  التةرب من التعلي  بةبب التقزم .متَّ تقدير االحتما  باالعتماخل على بيانات مةح النشس لالكباب

متَّ احلصو  على متوسط ساعات العمل خل  األسبوع من اجلهاز 

معلة  ارركز  للتعبئلة العاملة لاإلحصلاس ملن لاقلع البيانلات اجمل      

بنلاًس عللى طللب بيانلات لمت      2552لبحث العمالة بالعينة لعلام  

 .استخدامها لتقدير عدخل ساعات العمل خل  الكهر

 .عدخل ساعات العمل خل  الكهر

 .متوسط لقت الوصو  لوحدرب اإلسعاف .متَّ تقدير النةبة من خل  مةح النشس لالكباب
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 (8)ملحق رقم 

 الوضع التغذوي يف مصر

 (0) رقم جدول

 معيشة ومستوى اإلقامة حملل وفًقا 3118 و 3119 عامي خالل الوالدة عند الوزن ناقصو الوالدة حديثو األطفال 

 األسرة

)%( 

 3118 3119 اخللفية اخلصائص

 اإلقامة حمل

 1284 1183 احلضرية احملافظات

 281 1183 البحر  الوجه

 1282 1381 القبلي الوجه

 787 1385 احلدلخلية احملافظات

 1285 1285 احلضر

 1582 1187 الريف

 الثروة مؤشر

 1587 1382 األخلنى اُ ميس

 1387 1481 الثاني اُ ميس

 1382 1384 الثالث اُ ميس

 1182 1582 الرابع اُ ميس

 782 281 األعلى اُ ميس

 لألم التعليمية احلالة
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 (0) رقم جدول

 معيشة ومستوى اإلقامة حملل وفًقا 3118 و 3119 عامي خالل الوالدة عند الوزن ناقصو الوالدة حديثو األطفال 

 األسرة

)%( 

 3118 3119 اخللفية اخلصائص

 1582 1382 اردذسة إىل الو اب اا يةبق  

 1283 1387 االبتدائية اررحلة تت   

 1183 1281 الثانو  بعض/ االبتدائية اررحلة تمتت

 1185 1582 فأعلى الثانوية اررحلة تمتت

 00.0 00.8 اجلمهورية إمجالي

 .تةجيل لزنه  عند اريلخلا مس الةابقة على ارةح من بني األطفا  الوين متَّ  ةنواتالالنةبة من بني الوالخلات يف 

لزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظملة األمل  ارتحلدرب للطفوللة،      ،2552 ،2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، : لملصدر

 .ارعونة األمريكية
 

 (3) رقم جدول

 3118 و 3119 عامي بني العمر من اخلامسة دون لألطفال التغذوية احلالة 

)%( 

 اخللفية اخلصائص

 العمر من اخلامسة دون األطفال نسبة

 باهلزال املصابني

 العمر من اخلامسة دون األطفال نسبة

 تقزمبال املصابني

3119 3118 3119 3118 

 اإلقامة حمل

 2283 1182 287 787 احلضرية احملافظات

 3482 1387 187 282 البحر  الوجه

 2287 2184 187 382 القبلي الوجه

 2782 1481 184 282 احلدلخلية احملافظات

 2781 1182 782 282 احلضر

 2282 1784 187 381 الريف
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 (3) رقم جدول

 3118 و 3119 عامي بني العمر من اخلامسة دون لألطفال التغذوية احلالة 

)%( 

 اخللفية اخلصائص

 العمر من اخلامسة دون األطفال نسبة

 باهلزال املصابني

 العمر من اخلامسة دون األطفال نسبة

 تقزمبال املصابني

3119 3118 3119 3118 

 الثروة مؤشر

 2282 2381 781 387 األخلنى اُ ميس

 3582 1782 782 287 الثاني اُ ميس

 2783 1783 785 384 الثالث اُ ميس

 3583 1387 281 382 الرابع اُ ميس

 2182 1484 781 182 األعلى اُ ميس

 بالشهور الطفل عمر

 1187 1385 1182 187 شهوذ 1 خللس

 2182 2583 182 487 شهوذ 2 - 1

 2285 2285 287 181 شهوذ 11 - 15

 2781 2183 282 482 اشهًر 17 - 12

 4587 2482 782 482 اشهًر 23 - 17

 3482 1781 783 382 اشهًر 32 - 24

 3187 1181 187 287 اشهًر 47 - 31

 2483 1381 184 283 اشهًر 22 - 47

 38.5 07.1 7.3 2.5 اجلمهورية إمجالي

لزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظمة األم  ارتحلدرب للطفوللة، ارعونلة     ،2552 ،2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، : لملصدر

 .األمريكية
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 ( 2) رقم جدول

 حملل وفًقا 3118 عام العمر من اخلامسة دون واألطفال الرضع، واألطفال الوالدة، حديثي األطفال وفيات ُمعدَّل

 الثروة ومؤشر اإلقامة

حي مولوخل تلف لكل مقتوفى طفل  

 اخلامسة دون األطفال الرضع األطفال الوالدة حديثي اخللفية اخلصائص

 اإلقامة حمل

 3282 2287 2587 احلضرية احملافظات

 2283 2183 1481 البحر  الوجه

 4287 3183 1282 القبلي الوجه

 3382 2481 1282 احلدلخلية احملافظات

 2787 2284 1781 احلضر

 3182 3582 1784 الريف

 الثروة مؤشر

 4285 4281 2582 األخلنى اُ ميس

 3181 3582 1785 الثاني اُ ميس

 3282 2182 1787 الثالث اُ ميس

 2782 2481 1181 الرابع اُ ميس

 1782 1187 1282 علىاأل اُ ميس

 22.4 38.1 07.9 اجلمهورية إمجالي

لزاذرب الصحة، الزناتي لمكلاذكو ، منظملة األمل  ارتحلدرب للطفوللة، ارعونلة        ،2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، : لملصدر

 .األمريكية
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 ( 4) رقم جدول

وفًقا  3118، 3119عام والذين مل يسبق هلن الزواج وفقا للنوع عامي  05 – 01الوزن يف الفئة العمرية  وناقص الشباب

 لفئات العمر، حمل اإلقامة، ومؤشر الثروة

)%( 

 اخللفية اخلصائص

 الذكور اإلناث

3119 3118 3119 3118 

 العمر

 182 381 282 384 عام 11 - 15

 185 482 485 282 عام 13 - 12

 281 381 181 183 عام 12 - 14

 387 281 582 181 عام 17 - 11

 382 284 185 582 عام 12 - 17

 اإلقامة حمل

 287 382 287 184 احلضرية احملافظات

 281 282 185 183 البحر  الوجه

 782 482 483 283 القبلي الوجه

 182 282 481 181 احلدلخلية احملافظات

 282 287 281 184 احلضر

 482 382 287 182 الريف

 الثروة مؤشر

 781 4 387 282 األخلنى اُ ميس

 487 387 287 2 الثاني اُ ميس

 484 382 285 187 الثالث اُ ميس

 382 282 181 184 الرابع اُ ميس

 487 287 282 1 األعلى اُ ميس
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 ( 4) رقم جدول

وفًقا  3118، 3119عام والذين مل يسبق هلن الزواج وفقا للنوع عامي  05 – 01الوزن يف الفئة العمرية  وناقص الشباب

 لفئات العمر، حمل اإلقامة، ومؤشر الثروة

)%( 

 اخللفية اخلصائص

 الذكور اإلناث

3119 3118 3119 3118 

 9.0 2.2 3.7 0.7 اجلمهورية إمجالي

 .مؤشر كتلة اجلة  نةبة الكباب ناقصي الوزس باستخدام

لزاذرب الصلحة، الزنلاتي لمكلاذكو ، منظملة األمل  ارتحلدرب للطفوللة،         ،2552 ،2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، : لملصدر

 .ارعونة األمريكية
 

 ( 9) رقم جدول

، 3119الزواج وفقا للنوع عامي  مهل والذين مل يسبق (اعاًم 05 – 01)الوزن يف الفئة العمرية  زائدي الشباب نسبة

 وفًقا لفئات العمر، حمل اإلقامة، ومؤشر الثروة 3118

()% 

 اخللفية اخلصائص

 الذكور اإلناث

3119 3118 3119 3118 

 العمر

 781 282 283 285 اعاًم 11 - 15

 284 182 181 783 اعاًم 13 - 12

 382 181 182 784 اعاًم 12 - 14

 485 387 187 781 اعاًم 17 - 11

 384 282 483 184 اعاًم 12 - 17

 اإلقامة حمل

 787 182 782 782 احلضرية احملافظات

 484 285 487 787 البحر  الوجه

 382 282 181 182 القبلي الوجه
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 ( 9) رقم جدول

، 3119الزواج وفقا للنوع عامي  مهل والذين مل يسبق (اعاًم 05 – 01)الوزن يف الفئة العمرية  زائدي الشباب نسبة

 وفًقا لفئات العمر، حمل اإلقامة، ومؤشر الثروة 3118

()% 

 اخللفية اخلصائص

 الذكور اإلناث

3119 3118 3119 3118 

 282 783 382 382 احلدلخلية احملافظات

 181 785 783 783 احلضر

 382 487 482 782 الريف

 الثروة مؤشر

 284 387 384 184 األخلنى اُ ميس

 382 487 282 182 الثاني اُ ميس

 482 283 282 781 الثالث اُ ميس

 182 783 781 287 الرابع اُ ميس

 782 781 782 283 األعلى اُ ميس

 4.7 9.7 9.5 7.1 اجلمهورية إمجالي

 .نةبة الكباب ناقصي الوزس باستخدام مؤشر كتلة اجلة 

لزاذرب الصلحة، الزنلاتي لمكلاذكو ، منظملة األمل  ارتحلدرب للطفوللة،         ،2552 ،2557الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، فاطمة : لملصدر

 .ارعونة األمريكية
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 ( 1) رقم جدول

 اخلصائص من لعددوفًقا  3118 (اعاًم 95 – 09)والرجال يف الفئة العمرية  لسيداتالبدانة بني ا وانتشار النحافة انتشار

 اخللفية

)%( 

 اخللفية اخلصائص

 البدانة انتشار نسب النحافة انتشار نسب

 الرجال السيدات الرجال السيدات

   العمر

 281 287 1581 483 اعاًم 12 - 12

 782 1187 384 283 اعاًم 24 - 25

 1787 3281 183 587 اعاًم 22 - 22

 2383 4381 582 185 اعاًم 34 - 35

 1787 2381 587 582 اعاًم 32 - 32

 2783 2287 181 587 اعاًم 44 - 45

 2282 1282 182 587 اعاًم 42 - 42

 2482 1482 187 581 اعاًم 24 - 25

 3382 1287 182 585 اعاًم 22 - 22

   اإلقامة حمل

 2581 4181 381 183 احلضرية احملافظات

 2581 4482 182 181 البحر  الوجه

 1485 2281 282 281 القبلي الوجه

 1483 2782 182 384 احلدلخلية احملافظات

 2182 4487 387 185 احلضر

 1283 3282 287 182 الريف

   الثروة مؤشر

 781 2487 487 384 األخلنى اُ ميس
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 ( 1) رقم جدول

 اخلصائص من لعددوفًقا  3118 (اعاًم 95 – 09)والرجال يف الفئة العمرية  لسيداتالبدانة بني ا وانتشار النحافة انتشار

 اخللفية

)%( 

 اخللفية اخلصائص

 البدانة انتشار نسب النحافة انتشار نسب

 الرجال السيدات الرجال السيدات

 1284 3282 485 184 الثاني اُ ميس

 1282 4285 284 183 الثالث اُ ميس

 2487 4781 381 582 الرابع اُ ميس

 2382 4483 187 185 األعلى اُ ميس

 08.3 25.9 2.3 0.1 اجلمهورية إمجالي

 .البيانات غري متضمنة الةيدات احلوامل تل الةيدات الأ تجننب خل  تقل من شهرين

 .ارعونة األمريكيةلزاذرب الصحة، الزناتي لمكاذكو ، منظمة األم  ارتحدرب للطفولة،  ،2557فاطمة الزناتي، ارةح الةكاني الصحي مصر، : لملصدر

 

 



 171                                                                                                                         مصر يف اجلوع تكلفة

 قائمة املراجع

 العربية باللغة املراجع: أوال

نظام ع صد و تابشة   : لملص   لعغذلء   صد القراذ، اختاذ لخلع  ارعلومات مركز ارصر ، الوزذاس جملس .1

 .2511 خليةما ،صداذرب الرابعةاإل ،حال لعغذلء

 إلدلرة لعقو ية   سةرتلتييي  لإل بنةاء  حنةو  القلراذ،  اختاذ لخلع  ارعلومات مركز ارصر ، الوزذاس جملس .2

 .منكوذ غري ،2512 يونيو ، ص  يف لعغذلئي لأل ن قضي 

 لعةنشء   سةح  اللدللي،  الةلكاس  جمللس  القلراذ،  اختلاذ  لخلعل   ارعلوملات  مركز ارصر ، الوزذاس جملس .3

 .2511 يناير ،لعنهائي لعتق ي   ص  يف ولعرئاب

 لعصةحي   لملال ةح  معلوماتيلة،  تقلاذير  سلةلة القراذ، اختاذ لخلع  ارعلومات مركز ارصر ، الوزذاس جملس .4

 .2557 ،تغريت؟ هل  ص  يف عألطفال

 .2552 ، ص  يف لألطفال أوضاعالقراذ،  اختاذ لخلع  ارعلومات مركز .2

سرتلتييي  لعقو ي  علتنمية  لالقتصةادي  ولالجتماعية  يف  سةتهل لعقة ن لحلةاد        لاللزاذرب التخطيط،  .1

 .1227، اجمللد الرابع، ابريل (1101/ 1106 - 0991 /0991)ولعشر ين 

 الزنللاتي، الصللحة لزاذرب، 2557 ،2552، 2555 ، صةة  لعصةةحي لعسةةكاني لملسةةحفاطمللة الزنللاتي،   .7

 .ارعونة األمريكية ،الدللية ماكرل مؤسةة، لمكاذكو 
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