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عندد تعدر األففددال لدنقت التغذيدة يثرددر أعدر ذلد علد
صحترم فدي مدراحلرم العمريدة المختلفدةل وعلد تحصديلرم
العلمي ومعدالت الوفيات فيما بيدنرمل كمدا يزيدد الفاقدد مدن
القوى العاملة جراء تدني المستوى الصحي لرم.
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تقديم
تعرضت مصر خدلل العقدد السدابق لسلسدة مدن األزمدات التدي أدت إلد تراجد مسدتوى األمدن الغدذائي
واتجاهات التغذية .وقد صاحب تزايد معدالت الفقر وانعدام األمدن الغدذائي تصداعداا ملحوظادا فدي معددالت التقدزم
لدى األففال أقل من خمس سنوات نتيجة لنقت التغذيةل في العقد السدابقل والتدي وصدلت إلد  %9.82فدي عدام
900.ل كما ارتفعت وبحدة نسبة األنيميا التي وصلت إل  %5.84في عام 9004ل تبعا لبيانات المسد الصدحي
للسكان .وتُمثل نقت التغذية وما يرتبط برا من أمرا مزمنة -كداألمرا غيدر المعديدة التدي تثردر الحقدا فدي
حياة من يتعرضون لنقت التغذية في ففولترم -تحدياا كبيراا أمدام صدن السياسداتل فدي ظدل الحلقدة المفرغدة مدن
آعار نقت تغذية األففال.
وتبين نتائج هذه الدراسة أنه ال يمكن مواجرة قضية نقت التغذية من خلل قطاع الصحة فقطل إنما مدن
خلل تضافر كافة الجرود عل المستوى الوفنيل وذل من خلل توجه شدامل وتشداركي لكافدة القطاعدات .وقدد
أظرر تحليل اآلعار االجتماعية واالقتصادية لنقت التغذية لدى األففالل وجود علقة بدين هدذه اآلعدار والتكداليف
اإلضافية للرعاية الصحية بسبب تفشي األمرا ل والعبء اإلضافي للتعليم نتيجة تزايد معدالت إعادة الصدفوف
والتسرب المبكر من التعليمل وهو ما يساهم في ضعف إنتاجية العمالدة .وتؤكدد الدراسدة علد أنده لضدمان تحقيدق
تنمية مسدتدامة علد المددى البعيدد فإنده البدد مدن مكافحدة نقدت التغذيدة والحدد مدن تقدزم األففدال كأحدد العناصدر
الرئيسية ألجندة التنمية االجتماعية.
ويعد تناقت أعداد األففال المتقزمين في مصر مؤشراا علد مددى كفداءة سياسدات الحمايدة االجتماعيدة
ومساهمترا في تحسين مسدتوى معيشدة األففدال والحدد مدن احتماليدة إصدابترم بضدعف قددراترم الذهنيدة والبدنيدة.
فمن خلل القضاء عل المعوقات الناتجة عن نقت التغذية فإن هؤالء األففال سينعمون بفرص للنجدا مسداوية
ألقرانرم الذين حثوا بطفولة صحيةل وهو ما سوف يكون عامل مرما في زيادة النمو الشامل للدولة.
إن هذا التقرير حول األثر االقتصادي واالجتماعي لنقص تغذية األطفال في مصر هو جدز اء مدن دراسدة
موسعة حول تكلفة الجوع في إفريقيال والتي تشمل عددا من الدول .وقد تم إعداد التقرير الخداص بمصدر بريدادة
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري .وفي هذا اإلفار نقدم الشكر والعرفان لمفوضدية
االتحاد اإلفريقيل وبرنامج الشدراكة الجديددة لتنميدة أفريقيدال واللجندة االقتصدادية إلفريقيدا التابعدة لألمدم المتحددةل
وكذل برنامج الغذاء العالمي عل وضعرم هذه القضية في بدؤرة اهتمدام أجنددة عمدل التنميدة .كمدا نشدكر الجرداز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارتي الصحة والتعليم عل دعمرم المقدم لرذه الدراسة.
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شكر وتقدير

يتق َّدم فريق العمل بجزيل الشكر والتقدير للسدادة الخبدراء والمستشدارين الدذين أعدروا
محتوى هذه الدراسة عبر ما ق َّدموه من معرفة واستشارات قيَّمدةل سدوا اء مدن خدلل البياندات
والمعلومات اللزمة التدي أمددوا فريدق العمدل بردال أو المشداركة الفاعلدة فدي إعدداد محتدوى
الملفل وهم :أ .فاطمة العشري من الجراز المركزي للتعبئة العامدة واإلحصداء التدي أمددت
فريق العمل بالبيانات اللزمة لتقدير تكلفة الجوع ،ود.هدى القطقااط مدن مركدز المعلومدات
ودعم اتخاذ القرار التي أمدت فريق العمل بالتقديرات السكانية اللزمة لتقدير تكلفة الجوع،
وأ .سمر محمودل وأ .أحمد سليمان الباحثين اإلحصائيين السابقين بمركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرارل لما قدماه من جرد وعمدل علد ملدف الدراسدة فدي بدايدة المشدروع واللدذين لدم
يُقدددر لرمددا أن يسددتمرا فددي المركددز حت د يشددردا المنددتج النرددائي وإن كددان قددد ت د َّم البندداء علد
جرودهما من قبل فريق العمل في مختلف مراحل المشروع البحثي.
كما يتقدم فريق العمل بالشكر والعرفان لوزارة التربية والتعلاي والجهااز المركايي
للتعبئة العامة واإلحصاا ووزارة الصاحة إلمددادهم فريدق العمدل بالبياندات اللزمدة لتقددير
التكاليف االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن نقت التغذية.
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تحتل عملية تقدير تكلفة الجوع /نقت التغذية درجة من األهمية الرتبافردا بدااللتزام
األخلقي لمحاربة سوء التغذيةل وتحقيق األهداف التي وضعترا الددول لردا ضدمن األهدداف
اإلنمائية لأللفيةل إل جانب دور هذه التقديرات في دعم صدناعة القدرار وتحقيدق االسدتغلل
األمثددل لمددوارد الدولددة فددي القضدداء علد مسددببات الجددوعل وتقدددير الميزانيددة اللزمددة لددذل .
وتتزايددد أهميددة تددوفير تقددديرات رقميددة للتكدداليف االجتماعيددة واالقتصددادية المترتبددة علدد
الجوع /نقت التغذية في المجتم المصري بعد عورة  94يناير  9022التي نادت" :عاي،،
حرية ،عدالة اجتماعية" بما حرك اهتمام ُمتخذ القرار بقضية األمن الغذائي ووضعرا عل
رأس أجندة أولوياته.
وتُع ُّد هذه الدراسة هي األول من نوعرا عل مستوى القارة اإلفريقية بأكملرا لتقدير
تكلفة الجوع /نقت التغذيةل والتي بادرت مصر بإعدادهال كجزء من دراسة "تكلفة الجوع
في إفريقيا" التي تنفذها حالياا علث دول إفريقية هي :أوغندال وأعيوبيال وبتسوانيال ومن ع َّم
يتبعرا دول إفريقية أخرى في المراحل اللحقة .وهذه الدراسة هي نتاج للتعاون بين مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرارل وبرنامج األغذية العالمي )(World Food Program WFP
واللجنة االقتصادية لدول إفريقيا التابعة لألمم المتحدة (United Nations Economic
) .Commission for Africaوتعتمد الدراسة عل نموذج تقدير اآلعار االجتماعية واالقتصادية
لنقت تغذية األففال الذي ت َّم وضعه في أمريكا اللتينية The Model For Analyzing The
.1Social and Economic Impact of Child Undernutrition in Latin America
وتتماش أهداف هذه الدراسة م ما جاء في استراتيجية قطاع الصحة التي تُشير
إل أن "الدولة تولي عناية خاصة بصحة الفرد؛ ألن ذلك هو السبيل األول لتحسين
كفا ته .فال تعلي وال إنتاج مع صحة ُمعتلة ،ومن ث ال تنمية بدون رعاية صحية للفرد
الذي هو أه عنصر من عناصر التنمية وعماد النهضة والتطور في المجتمع" .2ركز
النموذج في تقدير تكلفة الجوع في مصر عل آعار الجوع عل النواحي الصحية والتعليمية
واإلنتاجية التي تلحق الفرد في المراحل العمرية اللحقة.
 1 .1مفهوم الجوع
يُع َّرف الجوع  /نقت التغذية بأنه عدم كفاية الغدذاء أو عددم االسدتفادة منده االسدتفادة
الكاملةل مما ينتج عنه بعض األعرا واإلصابة بدبعض األمدرا كدنقت الدوزن بالنسدبة
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.

 2وزارة التخطيطل اإلستراتيجية القومية للتنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة فدي مسدترل القدرن الحدادي والعشدرين (/2221
)9021 /9022 - 222.ل المجلد الراب ل ابريل .2221
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للعمدددرل أو التقد ُّ
ددزم (قصدددر الطدددول بالنسدددبة للعمدددر)ل أو الردددزال (انخفدددا الدددوزن بالنسدددبة
1
للطول)ل أو نقت المعادن والفيتامينات (سوء التغذية)  .ويدرتبط الجدوع بتنداول كميدات مدن
الطعام أقل مما يُلبي االحتياجات األساسية لإلنسان من الطاقة.
ولسوء التغذية خطورة تتمثل في مساهمته بنحدو  %44 - %54مدن إجمدالي وفيدات
األففالل وارتبافه باإلصابة باألمرا ل حيث أن األففال سيئوو التغذية هدم أكثدر عرضدة
لألمددرا ل والعكددس صددحي فاألففددال غيددر األصددحاء هددم أكثددر عرضددة لإلصددابة بسددوء
التغذية .وال يعتبر عدم الحصول عل الغذاء هو السبب الرئيس لسوء التغذيةل فالممارسدات
التغذوية غير السليمة واإلصابة بداألمرا تدؤدي بددورها لسدوء التغذيدة .2ويُلخدت الشدكل
التالي مسببات إصابة األففال بسوء التغذية.
شكل رقم ()2
مسببات سوء التغذية بين األففال

Unicef, http://www.unicef.org/progressforchildren/2006n4/undernutritiondefinition.html
Save the Children, Acute Malnutrition Summary Sheet, USA.

1
2

تكلفة الجوع في مصر (تقرير ُمختصر)

11

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.

 2 .1أسباب الجوع /نقص التغذية
يُلخددت الشددكل التددالي أسددباب نقددت التغذيددة وعلقاترددا ال ُمتداخلددة .فالمخددافر البيئيددة
تؤعر عل الموارد الطبيعية ومن عد َّم تحدد مدن المعدرو السدلعي وهدو مدا يترتدب عليده مدن
زيادة في األسعار تعجز ميزانية األسر الفقيرة واألكثر احتياجاا عن مواكبترا.
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)9( شكل رقم
 نقت التغذية/أسباب الجوع

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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 3 .1اآلثار المترتبة على الجوع /نقص التغذية

5

للجوع أو نقت التغذية العديد من اآلعار السلبية عل مختلف ندواحي الحيداةل خاصدة
فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومدن عدم االقتصدادل ومدا يترتدب عليردا مدن مشدكلت كاالنددماج
في المجتم ل والقضاء عل منداب الفقدر عمو امدا والفقدر المددق بصدفة خاصدةل لتتحدول تلد
العواقب ال ُمترتبة عل التعر لنقت التغذية إل حلقة مفرغدة يدنغمس فيردا المجتمد ككدل
وبصفة خاصة الفقراء دون أن يحتموا بأية سبل قد تسداعدهم علد الخدروج مدن تلد الحلقدة
ال ُمفرغة .وقد تثرر المشداكل ال ُمترتبدة علد التعدر للجدوع /نقدت التغذيدة ُمباشدرةا عقدب
التعر للجوع أو الحقاا في مراحل الحياة المختلفة.
شكل رقم ()5
آعار الجوع /نقت التغذية

المصدرُ :معد بواسطة الباحثين.

 4 .1اإلطار العام للدراسة

6

Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt.
Rodrigo Martinez, Andres Frenandez, Opt.

5
6
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تركز الدراسة عل التكاليف االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن التعدر
نقت التغذية من خلل تقدير علعة أبعاد رئيسة هي:

للجدوع/

 -2التكاليف االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن الجوع /نقص التغذية فاي قطااع الصاحة
ُمتمثلة في التكاليف المادية ال ُمتزايدة للرعاية الصحية لعلج األمرا التي يتسدبب فيردا
نقددت التغذيددةل باإلضددافة إلد التكدداليف الخاصددة التددي يتحملرددا الفددرد المصدداب وأسددرته
نتيجة الوقت المفقود في العلج وتدني مستوى وجودة حياترم.
 -9تكلفة نقص التغذية في قطاع التعلي نتيجة نقت التركيز وانخفدا القددرة علد الدتعلم
لمن يعانون نقصاا في التغذيةل مما يدؤديي إلد ارتفداع نسدبة الرسدوب واإلعدادةل وهدو مدا
يمثيل ضغطاا متزايداا عل البنية التحتيدة والمدوارد البشدرية ومددخلت العمليدة التعليميدةل
إضافةا إلد التكداليف التدي يقدوم الطدلب وذووهدم بددفعرا والوقدت المخصَّدت ِمدن قِدبلرم
للتغلُّب عل مشكلت األداء التعليمي المتدني.
 -5تكااليف نقاص التغذيااة فاي الخساارة الناتجااة فاي رأس الماال البشااري بسدبب التحصدديل
العلمي الضعيفل باإلضافة إل الفقدان والخسارة التي تحدث في القدرة اإلنتاجيدة جدراء
ضعف الحالة الصحية وحاالت الوفاة الناجمة عن نقت التغذية .ويركز هذا التحليدل فدي
تقدير تكلفة نقت التغذية في مصر عل دراسة أعدره وتكلفتده فدي قطداع الصدحة بالنسدبة
لألففال األجنة والرض وما قبل سن المدرسة بالعمر ِمن صفر إلد  42شدرراال وتقددير
تكلفته فيما يتعلق بالتعليم واإلنتاجية لغير ذل ِمن المجموعات العمرية والديموجرافية.
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القسم الثاني
نموذج تقدير تكلفة الجوع
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يُمكن ترجمة آعار نقت التغذية عل الصحة والتعليم إل تكاليف اجتماعيدة .7وعليده
فإن إجمالي التكلفة الناجمة عن نقت التغذية ) (TCUتُعرف علد أنردا دالدة فدي اإلنفدا علد
الصددحة ) (HCUوالمشدداكل التعليميددة ) (ECUومسددتوى اإلنتاجيددة المتدددني ) (PCUوذل د عل د
النحو التالي:
)TCU = f (HCU, ECU, PCU

وبالنسددبة للصددحةل فددإن ارتفدداع احتماليددة اإلصددابة بدداألمرا بسددبب نقددت التغذيددة
والحالة الوبائية الموجودة داخل الدولة تتسبب في تكداليف مرتفعدة لقطداع الصدحة )(HSCUل
هدذا إلد جاندب مدا يتحملده المصدابون وأسددرهم كنتيجدة لتددني جدودة الحيداة وارتفداع الوقددت
المفقود بسبب المر )(IHCUل عل النحو التالي:
)HCU = f (HSCU, IHCU

وبالنسددبة للتعلدديمل فددإن انخفددا القدددرة االسددتيعابية للتلميددذ وتدددني قدددرترم علدد
التركيز يُمكن ترجمته إلد تكلفدة أعلد للمنثومدة التعليميدة )(ESCUل حيدث يتسدبب ذلد فدي
إعادة الصفوف الدراسيةل مما يترتب عليه زيادة الطلدب علد الخددمات التعليميدةل وبالتدالي
زيددادة متطلبددات البنيددة األساسددية اللزمددة للعمليددة التعليمددة مددن مدددارس وفصددول وأدوات
ومددوارد بشددرية الزمددة لددذل  .هددذا إل د جانددب التكلفددة اإلضددافية التددي يتحملرددا المصددابون
وأسرهم بسبب الحاجة لمزيد من الدعم سواء من خدلل الكتدب اإلضدافية أو المسداعدة أعنداء
االستذكار أو الوقت الذي تكرسه األسرة للطفل ال ُمصداب للتعامدل مد مشداكل تددني مسدتواه
التعليمي )(PECUل وذل عل النحو التالي:
)ECU = f (ESCU, PECU

أما فيما يتعلق باإلنتاجية فإن التكاليف الناجمة عن نقت التغذية تتمثدل فدي الفقدد فدي
رأس المددال البشددري الددذي يتعددر لدده المجتم د بسددبب تدددني المسددتوى التعليمددي المحقددق
للمددوافنين الددذين تعرضددوا لددنقت التغذيددة )(ELCUل إلد جانددب الددنقت المحقددق فددي الطاقددة
اإلنتاجية بسبب الوفيات الناتجة عن نقت التغذية ).(MMCU
)PCU = f (ELCU, MMCU

وعليه تهدف الدراسة إلى تقدير تكلفتين اقتصاديتين هما:
 .2التكلفة األول  :وهي التكلفة الناجمة عن نقت التغذية لدى األففالل والتي يثردر أعرهدا
عل د صددحة هددؤالء األففددال عنددد الكبددر ومع د َّدالت الوفيددات بيددنرم عل د مدددار م دراحلرم
7

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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العمرية المختلفةل وكذل الفاقد في القوى العاملة جرَّاء تدني المستوى الصحيل وأخيراا
الجانددب التعليمددي الخدداص بددنقت تحصدديل هددؤالء األفددراد ج درَّاء الضددعف العددام الددذي
يعتريرم.
 .9التكلفددة الثانيددة :وتقددوم عل د تقدددير التكلفددة اللزمددة ف دي الوقددت الحددالي إلعانددة هددؤالء
األففال ِمن حيث التغذية والحيلولة دون حددوث التكلفدة األولد ذات اآلعدار االقتصدادية
واالجتماعية السيئة وت َّم تقدير علث سيناريوهات مستقبلية للتعامل م نقت التغذية وتد َّم
تقدددير التكلفددة فددي ضددوء كددل مددن تلد السدديناريوهات الثلعدة ُمقارنددة بتكلفددة الجددوع فددي
.9002
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يُق َّدم هذا القسم تقديراا للتكلفة االقتصادية للتعر للجوع /نقت التغذية بين األففدال
دون الخامسة وما يترتدب عليردا مدن أعبداء صدحية إضدافية وتكداليف تتعلدق بدالتعليم ونقدت
محقددق فددي مسددتوى اإلنتاجيددة بسددبب تددردي الحالددة الصددحية .ومددن وجرددة النثددر التغذويددةل
حافثت مصر عل مستويات منخفضة لنسب األففال ناقصدي الدوزن خدلل العقدد السدابقل
إال أنه عل الرغم من ذل وبتطبيق معايير نمو األففدال الخاصدة بمنثمدة الصدحة العالميدة
ارتفعت ُمع َّدالت التقزم خلل الفتدرة  900. - 9005مدن  %9085إلد  8%5081كمدا ورد
بقاعدددة بيانددات منثمددة الصددحة العالميددة لنمددو األففددال وسددوء التغذيددة والتددي تختلددف بعددض
الشدديء عدددن ال ُمعددد َّدالت الدددواردة بتقريدددر المسدد السدددكاني الصدددحي لمصدددر .900.وتُعتبدددر
المستويات الحالية لنقت التغذيدة بدين األففدال خيدر دليدل علد التحددي الدذي يواجده عمليدة
مكافحة الجوع بين األففال في مصر .وبنا اء عل تقدديرات النمدوذج بلدد عددد األففدال دون
الخامسة من العمر والمتقزمين ( 981مليون ففل).
شكل رقم ()5
تقدير انتشار نقت التغذية بين األففال دون الخامسة
()%

34.9%

28.9%
20.3%23.8%
6.8%
8.7%
5.4%

34.9%

30.0%

31.3%

24.6%

10.5%

10.8%
4.3%

36.6%

40.0%

11.8%

8.2%

20.0%
10.0%
0.0%

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
معدل انتشار التقزم

معدل انتشار نقص التغذية

البيانات للفترة السابقة عل عام  9002ت َّم تحديثرا تماشياا م المعايير الجديدة لنمو الطفل التي فورترا منثمة الصحة
العالمية في  9002لتحل محل المعايير المرجعية لعام  2211والخاصة بالمركز الوفني لإلحصاءات الصحية National
.Center for Health Statistics
المصدر :ت َّم إعداد التقديرات باستخدام بيانات المس السكاني الصحي لمصر لعام  9004والمسو الوفنية.

8

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:

تكلفة الجوع في مصر (تقرير ُمختصر)

21

 2 .5التكاليف الصحية الناتجة عن الجوع /نقت التغذية
يرتبط التحدي األول الذي يواجه األففال ناقصي التغذية (في الفئة العمريدة أقدل مدن
 4سنوات) ُمباشرةا بالصدحةل حيدث أن اإلصدابة بدنقت التغذيدة خدلل المراحدل األولد مدن
العمر تزيد من احتمالية تعر هدؤالء األففدال للعدتلل وكدذل الوفيدات .ويُمكدن التعبيدر
عن تل الزيادة من خلل فرو االحتماالت ).9(Different probability
 االعتلل
يُعاني األففال ناقصو التغذيدة مدن زيدادة فدي احتمداالت اإلصدابة بداألمرا وكدذل
ظرور تلد األمدرا مدرة أخدرى حتد بعدد الشدفاء منردا .10وفدي مصدر يتعدر األففدال
ناقصو التغذية في الفئة العمرية مدا بدين  9.يو امدا و 22شدرراا لإلصدابة باألنيميدا بمدا يُقدارب
 %25أكثر من األففال الذين تلقوا تغذية ملئمةل كذل يتعر األففال فدي الفئدة العمريدة
بين ( 95 - 29شدرراا) لإلصدابة باإلسدرال بنحدو  %285أكثدر مدن نثدرائرم مدن الدذين تلقدوا
تغذية ملئمة .11وقدد تركدزت نحدو  %55مدن الحداالت المرضدية اإلضدافية بسدبب الجدوع/
نقت التغذية فدي الفئدة العمريدة دون العدام األول مدن العمدر وهدو مدا يُشدير إلد أن التركيدز
عل الحالة الصحية والتوعية التغذوية لألمردات سدوف يحقدق خفضدا معنويدا لتلد الحداالت
المرضية والنتشار نقت التغذية عمو اما .ومدن الجددير بالدذكر أن نقدت التغذيدة تسدبب فدي
 20285ألف حالة مرضية إضافية في عام  9002تبعا لتقديرات الدراسة كمدا يبدين الجددول
التالي.
اإلصابة باألمرا

جدول رقم ()2
بين األففال دون الخامسة ناقصو الوزن وفقاا للمر

المر

وفقًا لألمراض المختلفة
األنيميا
اإلسرال الحاد
التراب الجراز التنفسي الحاد

والفئة العمرية لعام 9002
حاالت اإلصابة
(ألف حالة)

20580
2..5
480
292.9

 9تقيس فدرو االحتمداالت الفدر بدين نسدبة األففدال المصدابين بمدر مدا بدين األففدال األصدحاء واألففدال المصدابين
بنقت التغذية لتستخلت احتمالية اإلصابة برذا المر بسبب نقت التغذية.
10

Ramachandran P. & Gopalan H., Undernutrition & risk of infections in preschool children, November
2009, pp 579-583.

ُ 11مقدرة بواسطة الباحثين باستخدام النموذج وباالعتماد عل بيانات المس السكاني الصحي لعام  9004بالنسبة لألنيميدا
وبيانات عام  900.بالنسبة لإلسرال.

تكلفة الجوع في مصر (تقرير ُمختصر)

22

اإلصابة باألمرا

جدول رقم ()2
ا
بين األففال دون الخامسة ناقصو الوزن وفقا للمر

نقت الوزن عند الوالدة
نقت الوزن
وفقًا للفئة العمرية
صفر  22 -شر ارا
 95 - 29شر ارا
 54 - 95شر ارا
 51 - 52شر ارا
 42 - 5.شر ارا
اإلجمالي

والفئة العمرية لعام 9002

222.1
24..4
114.9
502..
25584
24982
24982
24982
202.5

المصدرُ :مقدرة باستخدام بيانات المس السكاني الصحي للفترة  900. - 9004واإلسقافات السكانية.

وتجدددر اإلشددارة إلدد أندده تدد َّم تقدددير الحدداالت المشددار إليرددا باالعتمدداد علدد فددرو
االحتماالت ال ُمتعلقة بإصابة الطفل بأي مدن األمدرا محدل الدراسدة بسدبب نقدت التغذيدة.
ولتقدير التكلفة الخاصة بأي مدن األمدرا تد َّم اسدتخدام البياندات الدواردة فدي دراسدات تتبد
األمرا واإلحصاءات الصدحية الرسدمية الخاصدة بمصدر إلد جاندب المعلومدات التدي تد َّم
تجميعرا من خلل المقابلت م ال ُمختصين عل المستوى القومي.
 اإلصابة بالتقزم بين األفراد في سن العمل
يؤدي نقت التغذية إل إصابة األففال بالتقزم سوا اء ال ُمعتدل أو الحاد وهو مدا يُمكدن
أن يؤعر عل قدرترم اإلنتاجية في المراحل اللحقة مدن حيداترم .12وعلد الدرغم مدن التقد ُّدم
الرام الذي حققته مصر في الحد من التقزم لدى األففال إال أن اآلونة األخيرة شدردت زيدادة
فددي انتشددار نقددت التغذيددة ال ُم دزمن وهددو مددا يُمكددن رصددده مددن خددلل نسددبة األففددال دون
الخامسة ناقصدي الدوزن والتدي بلغدت  %282فدي 2229ل عدم  %2984فدي  2224لتدنخفض
إل  %5في  9000عم تعاود االرتفداع فدي  9004إلد  %289وتسدتقر عندد نفدس المسدتوى
نسبياا في  900.حيث بلغت .13%280

12

K.G. Dewey and K. Begum, Long-term consequences of stunting in early life, Maternal and Child
Nutrition (2011).

 13فافمة الزناتيل المسد السدكاني الصدحي مصدرل9004ل 900.ل وزارة الصدحةل الزنداتي ومشداركوهل منثمدة األمدم
المتحدة للطفولةل المعونة األمريكية.
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شكل رقم ()4
السكان في سن العمل ( 25 -24سنة) وفقاا للتعر

للتقزم أعناء الطفولة والفئات العمرية
(مليون نسمة)

غير متقزم

متقزم

2.7
3.4
3.7
8.0

10.0

6.0

1.5
0.9
1.7
1.1
2.0
1.3
2.4
1.6
2.6
1.8
2.8
1.9
3.0
2.1
3.8
4.7
5.1
4.0

2.0

60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19

0.0

المصااادرُ :مقددددرة بواسدددطة البددداحثين باسدددتخدام المعلومدددات الديموجرافيدددة وبياندددات منثمدددة الصدددحة العالميدددةل والمسددد
الديموجرافي الصحي.

 الوفيات

يسدداهم نقددت التغذيددة بددين األففددال فددي زيددادة حدداالت الوفدداةل والتددي غالباددا مددا تكددون
مرتبطددة باإلصددابة باإلسددرال وااللتردداب الرئددوي .14وعلد الددرغم مددن ذلد فإندده عنددد تحديددد
السبب الكامن وراء الوفاة ال يتم ربطه بدنقت التغذيدة وإنمدا يُكتفد باإلشدارة للمدر الدذي
عان منه الطفل .ونتيجة وجدود هدذا القيدد علد ربدط الوفداة بدنقت التغذيدةل يعتمدد النمدوذج
ال ُمستخدم في هذه الدراسة عل " ُمعامدل الخطدورة النسدبية" لتقددير الخطدورة اإلضدافية فدي
احتمدداالت الوفدداة المرتبطددة بددنقت التغذيددة .وباالعتمدداد عل د هددذه المعدداملت وفددي ضددوء
ُمع َّدالت الوفاة المحسوبة باستخدام جداول الحياة 15والبيانات المتوفرة من الجراز المركدزي
للتعبئة العامة واإلحصاءل ت َّم تقدير الخطورة اإلضافية للتعر للوفاة بسبب نقت التغذيدة.
حيث يزيد نقت التغذية من احتمال وفداة األففدال .وفدي الخمدس سدنوات السدابقة فقدطل قُددير
عدد الوفيات بسبب نقت التغذية بنحدو  9.289حالدةل أي مدا يقدرب مدن  %22مدن إجمدالي
وفيات األففال خلل تل الفترة.
جدول رقم ()9
أعر نقت التغذية عل وفيات األففال ُمعدلة بواسطة ُمع َّدالت البقاء عل قيد الحياة ()9002 – 2254
الفترة

عدد حاالت وفيات األففال المرتبطة بنقت التغذية (حالة)
14

Robert E. Black et al, Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health
consequences, 2008.
15
UN Population Division, http://esa.un.org/wpp/.
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جدول رقم ()9
أعر نقت التغذية عل وفيات األففال ُمعدلة بواسطة ُمع َّدالت البقاء عل قيد الحياة ()9002 – 2254
عدد حاالت وفيات األففال المرتبطة بنقت التغذية (حالة)
الفترة

2225 - 2254
9005 - 2224
9002 - 9004

549.25
12259
9.209

إجمالي

520.51

المصدرُ :مقددرة باسدتخدام جدداول الحيداة الصدادرة عدن قطداع السدكان لألمدم المتحددة16ل والبياندات الصدادرة عدن الجرداز
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

وتؤعر ُمعد َّدالت الوفداة السدابق اإلشدارة إليردا علد اإلنتاجيدة علد المسدتوى القدوميل
حيث ق َّدر النموذج وفاة ما يُقارب  545ألف نسمة كان يُفتدر أن تكدون فدي الفئدة العمريدة
( 25 - 24سنة) في عام 9002ل فُقِدت بسدبب نقدت التغذيدة ومدا يترتدب عليردا مدن ارتفداع
ل ُمع َّدالت وفيات األففال .وقد كان من المفتر أن تكون هذه القوة البشرية جز اء مدن حجدم
السكان في سدن العمدلل وهدو مدا يُمكدن ترجمتده إلد  %0829مدن حجدم قدوة العمدل الحاليدة.
وبنا اء عل ذل فإنه باإلضافة لكون نقت التغذية يمثدل مشدكلة اجتماعيدة تؤكدد هدذه األرقدام
عل أن نقت التغذية يساهم في خفض مستوى اإلنتاجية ومن ع َّم الحد من قدرة الدولدة علد
التنمية.
 تقدير التكاليف الصحية العامة والخاصة
تُمثل التكاليف الناتجة عن علج نقت التغذية واألمرا الناجمة عنرا أحدد األعبداء
المتكررة التي تتحملرا المنثومة الصحية فدي أيدة دولدة .ويتطلدب عدلج الطفدل الدذي يُعداني
مددن نقددت شددديد فددي الددوزن نثا امدا ُمكثفادا مددن العناصددر الغذائيددة (بمددا تتضددمنه مددن ُمغددذيات
دقيقددة) 17أي أن تكلفددة العددلج تفددو التكلفددة والجرددد اللزمددين لمكافحددة ومند ظرددور نقددت
التغذية .وقد قُدرت عدد الحاالت المرضية المتعلقة بنقت التغذية في مصر في عدام 9002
بنحددو  202ألددف حالددةل ترتددب عليرددا تكلفددة بلغددت نحددو  2.9مليددار جنيدده مصددري .وتددرتبط
معثم هذه التكاليف بالرعاية المطلوبدة لتعدافي األففدال مدن نقدت الدوزنل ومد ذلد تعتبدر
التكلفة المرتبطة باألففال ناقصي الوزن عند الوالدة هي األهم والتي تتطلب رعاية خاصدة
وما يترتب عليرا من العلج في المستشفيات وقضاء وقت فويل في العناية المركزة.
16

World Population Prospects, the 2010 Revision, accessed March 13, 2013, http://esa.un.org/wpp/ModelLife-Tables/download-page.html
17
World Health Organization, Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other
senior health workers, 1999.
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وتتحمل األسر (القطاع العائلي) جدز اءا كبيد ارا مدن التكلفدة المتعلقدة بالصدحة والناتجدة
عددن نقددت التغذيددةل وذلد لغيدداب الرعايددة الصددحية الملئمددة التددي يحتدداج إليرددا األففددال.18
وتجدر اإلشارة إل ما يُسدببه نقدت وزن األففدال عندد الدوالدة مدن تكداليفل حيدث تسدتحوذ
عل نحو  %25من الحاالت المرضيةل وم ذل تتسبب في نحو  %55من التكلفة وهو ما
يُمكدن إسدناده الرتفداع تكداليف الرعايدة الصدحية لتلد الفئدة العمريدة الحرجدة التدي غالبادا مددا
يتطلدددب رعايتردددا التواجدددد فدددي المستشدددف أو حتددد وحددددات الرعايدددة الصدددحية فدددي بعدددض
األحيددان .19ويُلخددت جدددول رقددم ( )5التكدداليف الصددحية المتعلقددة بددنقت التغذيددةل حيددث
يعر التكاليف المؤسسية (التكاليف العامة) إل جانب التكاليف الخاصدة أو التدي يتحملردا
القطاع العائلي بسبب نقت التغذية واألمرا المترتبة عليرا.
جدول رقم ()5
التكلفة الصحية المتعلقة بنقت التغذية في عام 9002
التكلفة الخاصة
(مليون جنيه مصري)

التكلفة العامة
(مليون جنيه
مصري)

التكلفة اإلجمالية
(مليون جنيه
مصري)

نقت الوزن
نقت الوزن عند الوالدة /تأخر نمو الجنين
داخل الرحم
اإلسرال
األنيميا
التراب الجراز التنفسي الحاد

295

92

252

999

925

422

59
510
5

080
080
080

59
510
5

إجمالي التكلفة

.40

590

2210

التوزي النسبي للتكلفة

%15

%91

%200

المر

المصدر :ت َّم تقديرها بواسطة الباحثين باستخدام بيانات المس السكاني الصحي .900. - 9004

وعل د الددرغم مددن أن األسددر (القطدداع العددائلي) تتحمددل النصدديب األكبددر مددن التكلفددة
االقتصدددادية واالجتماعيدددة المتعلقدددة بالصدددحة والناتجدددة عدددن نقدددت التغذيدددةل إال أن العدددبء
الخدداص بددنقت التغذيددة ال يددزال عبئددا شددديداال وبوجدده عددام قُدددرت التكلفددة االقتصددادية التددي
يتحملرا القطاع الصدحي (سدواء القطداع العدائلي أو الدولدة) بسدبب نقدت التغذيدة بمدا يُعدادل
 %2829مددن إجمددالي اإلنفددا العددام عل د الصددحة فددي 209020 /9002ل وتُمثددل التكدداليف
18

World Health Organization, Op.
World Health Organization, Integrated Management of Pregnancy and Childbirth, 2009.
20
World Health Organization, National Health Accounts, Egypt.
19
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الصددحية لاعددار المرتبددة عل د التعددر
المحلي اإلجمالي لعام .9002

للجددوع /نقددت التغذيددة نحددو  %0822مددن الندداتج

 2 .3التكاليف التعليمية الناتجة عن الجوع /نقص التغذية
يُعتبر التحدي الثاني الذي يواجه األففال ناقصدو التغذيدة هدو األداء داخدل المدرسدةل
حيث يُعاني هؤالء األففدال مدن ضدعف القددرات الذهنيدة والبدنيدة مقارندةا بمدن هدم فدي مثدل
أعمارهم والذين يتمتعون بطفولدة صدحية .21وقدد أظردرت العديدد مدن األبحداث نتائجادا تؤكدد
عل أن التحصيل الدراسي لألففال الذين أصيبوا بالتقزم قبل بلوغ سن الخامسة مدن العمدر
أقل من غيرهم .ومن الجدير بالذكر أن عدد حاالت إعادة الصفوف الدراسة أو التسرب من
التعليم المعروضة في هذا الجدزء تد َّم تقدديرها مدن خدلل تطبيدق ُمعامدل الخطدورة اإلضدافي
 Differential Risk Factorالخدداص باألففددال ناقصددي الددوزن علدد اإلحصدداءات الرسددمية
الددواردة مددن وزارة التربيددة والتعلدديم والخاصددة بالتسددرب وإعددادة الصددفوف الدراسددية لعددام
.9002
 االستمرار في التعليم
ت َّم تقددير التكلفدة المترتبدة علد التسدرب مدن التعلديم بمقارندة السدكان فدي سدن العمدل
الذين تعرضوا للتقزم (كأحد نتائج التعر لنقت التغذية فويل المدى) ونثرائرم الذين لدم
يتعرضوا للتقزمل حيث يترتدب علد التسدرب مدن التعلديم تددني المتحصدل التعليمدي لألفدراد
ومن عم يُقلت من فرصرم عند االلتحا بسو العمل .وباالعتماد عل المعلومات المتوفرة
من المسو الرسميةل فقد ت َّم تقدير عددد سدنوات الدراسدة المفقدودة بدين السدكان الدذين عدانوا
من التقزم قبل بلوغ الخامسة من العمر بنحو  0822سدنة مقارندةا بمدن لدم يعدانوا منده .وعلد
الرغم من أن هذا الفر قد يبدو ضئيل نسدبياا إال أن تدأعير هدذا الفدر يبددو جليادا عندد النثدر
إل الفرو في فرص العمل المتاحدة والددخل المحقدق منردال خاصدةا فدي حالدة العمالدة غيدر
اليدوية.
وقد أظررت النتائج أنه من بين الطلب الذين عدانوا مدن نقدت التغذيدة فدي المراحدل
األول من حياترمل وصلت نسدبة أقدل إلد المرحلدة الثانويدة مدن التعلديم مقارندةا بغيدرهم بمدا
يعكس تسرب من التعلديم دون الوصدول للمرحلدة الثانويدة بدين مدن تعرضدوا لدنقت التغذيدة
بنسبة أكبر من قرنائرم .ويُوض الشدكل التدالي التوزيد ال ُمقد َّدر للطدلب الملتحقدون بدالتعليم
قبل الجامعي وفقاا لإلصابة بالتقزم.
21

Daniels M, Adair L. Growth in Young Filipino Children Predicts Schooling Trajectories through High
School, 2004.
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شكل رقم ()2
التوزي النسبي للطلب الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي وفقاا للحالة التغذوية عام 9002
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المصدر :ت َّم التقدير باستخدام البيانات المتوفرة من قبل وزارة التربية والتعليم.

 إعادة الصفوف
يُعاني األففال الذين تعرضوا لنقت التغذية قبل إتمام عامرم الخامس من العمدر مدن
احتماالت مرتفعة إلعادة الصفوف ُمقارنة بمن لم يعانوا من نقت التغذية .اتسدمت ُمعد َّدالت
االلتحا اإلجمالية بالتعليم في عام  9002في مصر باالرتفاع الواض خاصة فدي المرحلدة
االبتدائيددةل حيددث بلددد نحددو %24ل كمددا بلددد نحددو  %2.فددي المرحلددة الثانويددة .22قدددر عدددد
األففال المتقزمين في سن المدرسة بنحو  285مليدون وهدو مدا يُمثدل  %55مدن السدكان فدي
الفئة العمرية ( 2. - 2عا اما).
ويعتبددر األففددال الددذين أصدديبوا بددنقت التغذيددة قبددل بلددوغ الخامسددة مددن العمددر أكثددر
عرضة إلعادة الصفوف الدراسيةل خاصةا في المرحلة االبتدائيةل مقارنةا بغيرهم مدن الدذين
حصلوا عل تغذية سليمة .ووفقاا للبياندات الرسدمية الدواردة مدن وزارة التربيدة والتعلديم بلدد
ُمع َّدل الرسوب (إعادة الصفوف) في المدارس الحكومية بالمرحلة االبتدائية في مصدر نحدو
 .%2وبأخذ عوامل الخطورة ال ُمتعلقة بنقت التغذية في االعتبدارل وجدد أن ُمعد َّدل الرسدوب
بين من عانوا من التقزم قبل سن الخامسدة وصدل إلد ُ %185مقارندةا بنحدو  %485ممدن لدم
يعانوا من التقزمل بما يجعل فدر احتمدال إعدادة الصدفوف بسدبب نقدت التغذيدة يشدكل نحدو
 .%980بُنا اء عل تل ال ُمع َّدالت ق َّدر النمدوذج أنده مدن بدين أكثدر مدن  .50ألدف حالدة إعدادة
UNESCO, Institute of Statistics, 2010.

22
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للصددفوف الدراسددية التددي ت د َّم تسددجيلرا فددي عددام 9002ل نحددو  12ألددف حالددة منرددا ارتبطددت
باإلصددابة بددالتقزم ومددا ترتددب عليرددا مددن آعددار علدد قدددرة األففددال علدد مواكبددة العمليددة
التعليميةل وهو ما ترتب عليه تكاليف إضافية عل المنثومدة التعليميدة بسدبب زيدادة الطلدب
عل د الخدددمات التعليميددة وكددذل تكلفددة تحملترددا األسددرة لمواكبددة تددردي القدددرات الذهنيددة
والمعرفية للطفل وما ترتب عليرا من تأخر المستوى التحصيلي للتلميذ.
شكل رقم ()1
ُمع َّدل إعادة الصفوف بين المتقزمين وفقاا للصف الدراسي في مصر عام 9002
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 التكلفة العامة والخاصة فيما يتعلق بالتعليم
إن تكرار السنوات الدراسية له آعار مباشرة عل التكلفة التي يتحملرا كل مدن النثدام
التعليمي واألسدرل وكنتيجدة لحداالت الرسدوب المقددرة بنحدو  12ألدف حالدة فدي عدام 9002
نتيجددة لددنقت التغذيددة قُددرت التكلفددة المترتبددة علد ذلد بنحددو  912مليددون جنيدده مصددريل
ويلخددت الجدددول الت دالي أهددم النتددائج المرتبطددة بالتكلفددة االقتصددادية المترتبددة عل د إعددادة
الصفوف بسبب تقزم األففال.
جدول رقم ()5
تكلفة إعادة الصفوف بسبب تقزم األففال في عام 9002

عدد حاالت إعادة الصفوف (حالة)
إجمالي التكلفة العامة أي التي يتحملرا النثام (مليون جنيه

التعليم األساسي

المرحلة
الثانوية

إجمالي
التكلفة

52129

59255

12522

2222

1.121

225.2
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جدول رقم ()5
تكلفة إعادة الصفوف بسبب تقزم األففال في عام 9002
التعليم األساسي

المرحلة
الثانوية

إجمالي
التكلفة

مصري)
إجمالي التكلفة الخاصة أي التي تتحملرا األسرة (مليون جنيه
مصري)

2226

4326

إجمالي التكلفة (مليون جنيه مصري)

202..
910.1

المصدر :التقديرات مبنية عل البيانات الرسمية واإلحصاءات الخاصة بوزارة التربية والتعليم لعام .9002

 3 .3التكاليف المتعلقة باإلنتاجية الناتجة عن التعرض للجوع /نقص التغذية
تُؤعر اإلصابة بنقت التغذية بين األففال علد رأس المدال البشدري واإلنتاجيدة بعددة
فددر مختلفددة23ل حيددث يتدددن المتحصددل التعليمددي للتلميددذ الددذين تعرضددوا لددنقت التغذيددة
ُمقارنة بغيرهم من األففال األصدحاءل وهدو مدا يجعلردم أقدل تدأهل لللتحدا بسدو العمدلل
ومددن ع د َّم انخفددا مسددتويات الدددخول المحصددلة خاص دةا فددي حالددة الوظددائف غيددر اليدويددة.
وتقديرات التكلفة المتعلقة باإلنتاجية هي عبارة عن االنخفا  /الخسارة المحققة فدي الددخل
باألنشددطة غيددر اليدويددة بسددبب تدددني مسددتوى التعلدديمل وكددذل تدددني مسددتوى الدددخل المحقددق
بسبب تدني القدرات اإلنتاجية في األنشطة اليدوية (مثل الزراعة) بدين مدن تعرضدوا للتقدزم
في مرحلة الطفولة .وقد ت َّم تقدير تكلفة الفرصدة الضدائعة فدي اإلنتاجيدة بسدبب الوفيدات عدن
فريق تقدير الدخل المتوق أن يُحققه الشخت السليم فدي حالدة عددم الوفداة وبالتدالي وجدوده
كجزء من قوة العمل في .9002
 الخسارة ال ُمحققة في العمالة غير اليدوية بسبب تدني المستويات التعليمية
كما سبق اإلشارة في الجزء الخاص بدالتعليمل فدإن الطفدل الدذي عدان مدن نقدت فدي
التغذية يُحصل في المتوسط سنوات دراسية أقل مدن نثيدره الدذي تلقد تغذيدة ملئمدة .وهدو
ما يُؤعر بشدكل أكبدر علد األفدراد الدذين يلتحقدوا باألعمدال أو الوظدائف غيدر اليدويدة والتدي
تتطلب مستويات تعليميدة مرتفعدة حتد يسدتطي الملتحقدون بردا تحصديل دخدل أعلد ل وتبلدد

23

Alderman H., et al. Long-Term Consequences of Early Childhood Malnutrition. FCND Discussion Paper
No. 168 IFPRI, 2003.
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نسبة المشتغلين في األنشطة غير اليدويدة 24فدي مصدر نحدو  %52مدن القدوى العاملدةل كمدا
يبين شكل رقم (.).
شكل رقم ().
توزي القوى العاملة وفقاا لنوع النشاف (يدوي  -غير يدوي) وفقاا للفئة العمرية
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المصدرُ :مقدرة بواسطة الباحثين باستخدام بيانات مس القوى العاملة لعام  9002الصادر عن الجراز المركزي للتعبئة
العامة واإلحصاء.

كما أشار الجزء الخداص بتقددير التكلفدة الناتجدة عدن الجدوع /نقدت التغذيدة المتعلقدة
بالتعليم إل أن األففال ناقصدي التغذيدة يحصدلون فدي المتوسدط علد عددد سدنوات دراسدية
أقددل مددن قرنددائرم الددذين تمتعددوا بطفولددة جيدددة التغذيددة .ويعتبددر هددذا الخفددض فددي السددنوات
التعليمية المتحصلة لده أعدره علد المشدتغلين بأنشدطة غيدر يدويدة حيدث يُقلدت مدن فرصدرم
الوظيفية ومن عم الدخل المتحصل .قُدر الفر بين من تعرضوا للتقدزم والدذين لدم يتعرضدوا
له نحو  089سن دراسيةل حيدث قد َّدر النمدوذج أن متوسدط عددد السدنوات الدراسدية المتحققدة
وفقاا لتصنيف قوة العمل حسب فبيعة المرنة ت َّم تصنيف المزارعين وعمال الزراعة والعاملين بالصيد والحرفيين ومن إليرمل وعمال تشغيل
المصان ل ومشغلي الماكيناتل وعمال تجمي مكونات اإلنتاجل وعمال المرن العادية عل أنرم المشتغلون المرتبطون بعمالة يدوية .كما ت َّم
تصنيف رجال ا لتشري وكبار المسؤولين والديرينل واألخصائيون (أصحاب المرن العلمية)ل والفنيون ومساعدو األخصائيينل القائمون باألعمال
الكتابية ومن إليرم والعاملون في الخدمات ومحلت البي عل أنرم المشتغلون المرتبطون بأنشطة غير يدوية.
24
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بددين مددن ال يعددانون مددن التقددزم نحددو  581سددنة دراسددية مقارنددة بنحددو  584سددنة دراسددية فقددط
يتحصل عليرا من عانوا من التقزم خلل الطفولة في المتوسط.
وقد أعر تدني المتحصل التعليمي بين من عانوا مدن التقدزم فدي ففدولترم علد الددخل
ال ُمتوق د أن يُحصددلوه خددلل فتددرة االلتحددا بسددو العمددل .وفددي مصددرل قُدددر حجددم السددكان
المشددتغلين فددي األنشددطة اليدويددة ممددن عددانوا مددن التقددزم بنحددو  189مليددون نسددمةل بمددا يُمثددل
 %285من القوى العاملة بالدولة قد أصبحوا أقل إنتاجية بسبب تدني المستوى التعليمي.
جدول رقم ()4
النقت المحقق في مستوى الدخل بين المشتغلين في األنشطة غير اليدوية بسبب التقزم في 9002
عدد المشتغلين في العمالة غير اليدوية والذي تعرضوا النقت المحقق في الدخل المتعلق باألنشطة غير
العمر في 9002
اليدوية
للتقزم خلل مرحلة الطفولة
(مليون جنيه مصري)
(ألف نسمة)

22 - 24

555

41

95 - 90

290

291

92 - 94

204.

255

55 - 50

.20

510

52 - 54

.55

502

55 - 50

.52

520

52 - 54

.24

212

45 - 40

22.

42

42 - 44

492

21

25 - 20

221

2

12.9

9242

اإلجمالي

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%085

المصدر  :التقديرات مبنية عل بيانات مس الدخل واإلنفا واالسترلك للجراز المركدزي للتعبئدة العامدة واإلحصداء لعدام
 9002 /900.والمس السكاني الصحي لعام .900.
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 الخسارة المحققة في العمالة اليدوية
تستحوذ األنشطة اليدوية  -وبخاصة في قطداع الزراعدة  -علد النصديب األكبدر مدن
القوى العاملة في مصرل حيث تبلد نسبترا نحو  %25من إجمالي القوى العاملةل شدكل رقدم
( .).وأعندداء العمددل يُعدداني األفددراد الددذين تعرضددوا للتقددزم فددي مرحلددة الطفولددة مددن نقددت
قدراترم اإلنتاجية ُمقارنة بمن لم يُعدانوا مدن مشداكل النمدو .وعليده يتوقد أن تدنخفض الطاقدة
اإلنتاجية لرؤالء الذين تقزموا في مرحلة الطفولة .25وقد ق َّدر النموذج أن نحو  2581مليدون
نسمة من إجمالي القدوة العاملدة المصدرية المرتبطدة بأنشدطة يدويدة عدانوا مدن التقدزم خدلل
الطفولة.
جدول رقم ()2
النقت المحقق في مستوى اإلنتاجية بين المشتغلين في األنشطة اليدوية بسبب التقزم في 9002
عدد المشتغلين في العمالة اليدوية والذي تعرضوا للتقزم
النقت المحقق في اإلنتاجية بسبب التقزم
خلل مرحلة الطفولة
العمر في 9002
(مليون جنيه مصري)
(ألف نسمة)

22 - 24

5504

9425

95 - 90

95.1

9222

92 - 94

2222

2222

55 - 50

2929

209.

52 - 54

2252

.25

55 - 50

2.9

222

52 - 54
45 - 40

.21

451

225

52.

42 - 44

201

59.

25 - 20

124

555

اإلجمالي

25102

20159

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%2805

المصدر :التقديرات مبنية عل بيانات الجراز المركزي للتعبئة العامة واإلحصداء وقاعددة بياندات منثمدة الصدحة العالميدة
والمعلومات المتعلقة بمعاملت الخطورة النسبية.

25

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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 الخسارة ال ُمحققة بسبب حاالت الوفاة بين األففال ناقصي التغذية
كمددا أشددار القسددم الخدداص باآلعددار االجتماعيددة واالقتصددادية المتعلقددة بالصددحةل فددإن
الخطورة اإلضافية لوفيات األففال بسدبب ارتفداع مسدتويات سدوء التغذيدة قدد ألقدت ب عارهدا
السلبية عل القوة العاملة المصدرية .وقدد قد َّدر النمدوذج أن عددد الوفيدات الناتجدة عدن نقدت
التغذية بنحو  522ألف حالة منرا نحو  545ألف نسمة كان من المفتر أن تكون فدي سدن
العمل في عام  9002أي أنرا كانت من المفتر أن تكون جزء من القوة العاملة المصرية
وما يترتب عل مشاركترا من زيادة في اإلنتاجية عل المستوى القدومي بنحدو  .41مليدون
ساعة عملل جدول رقم (.)1

العمر في 9002

جدول رقم ()1
النقت المحقق في مستوى اإلنتاجية بسبب الوفيات في 9002
عدد ساعات العمل المفقودة بسبب وفيات األففال ناقصي
النقت المحقق في اإلنتاجية بسبب التقزم
الوزن
(مليون جنيه مصري)
(مليون ساعة عمل)

22 - 24

220

2095

95 - 90

241

2992

92 - 94

224

291

55 - 50

.1

425

52 - 54

.4

525

55 - 50

15

502

52 - 54
45 - 40

20

59.

51

954

42 - 44

52

225

25 - 20

54

222

اإلجمالي

.41

4552

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%0.49

المصدر :التقديرات مبنية عل بيانات الجراز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء والمس السكاني الصحي.

 إجمالي الخسارة المحققة في اإلنتاجية
قُدرت إجمالي الخسدارة المحققدة فدي اإلنتاجيدة بنحدو  2...مليدار جنيده مصدري بمدا
يُعددادل  %2..مددن الندداتج المحلددي اإلجمدداليل ويوض د الشددكل التددالي التوزي د النسددبي لتل د
التكلفة .وقد جاءت النسبة األكبر من هذه التكلفة بسبب تدني اإلنتاجية نتيجة لسداعات العمدل
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المفقودة في األعمال اليدويةل والمترتبة عل تدني القدرات البدنية لألفدراد الدذين عدانوا مدن
تدهور النمو خلل مرحلة الطفولة كما يبين شكل رقم (.)2
شكل رقم ()2
التوزي النسبي للتكلفة المتعلقة باإلنتاجية وفقاا لنوع األعر في عام 9002
(مليون جنيه مصري)

تدني الدخل لالنشطة
غير اليدوية
2,659
%14

التكلفة القتصادية
لساعات العمل
المفقودة
5,436
%29

تدني النتاجية في
النشطة اليدوية
10,732
%57
المصدرُ :مقدرة بواسطة الباحثين.

 4 .3ملخص اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على الجوع /نقص التغذية
والتكاليف المترتبة عليها
بلد إجمدالي التكلفدة المترتبدة علد الجدوع /نقدت التغذيدة فدي مصدر فدي عدام 9002
نحددو  90.5مليددار جنيدده مصددري أي مددا يُعددادل  581مليددار دوالر أمريكددي .وتُمثددل إجمددالي
صددا لتل د
التكلفددة نحددو  %282مددن الندداتج المحلددي اإلجمدداليل ويعددر الجدددول التددالي ملخ ا
التكلفة.
جدول رقم ().
ملخت لتكلفة الجوع في مصر عام 9002
عدد الحاالت
(حالة)

التكلفة
(مليون جنيه
مصري)

التكلفة
(مليون دوالر
أمريكي)

التكلفة المتعلقة بالصحة

نقت الوزن عند الوالدة ونقت الوزن بين األففال
دون الخامسة

114921

224

292

تكلفة الجوع في مصر (تقرير ُمختصر)
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جدول رقم ().
ملخت لتكلفة الجوع في مصر عام 9002
عدد الحاالت
(حالة)

التكلفة
(مليون جنيه
مصري)

التكلفة
(مليون دوالر
أمريكي)

الوفيات اإلضافية

292995

404

29

إجمالي التكلفة المتعلقة بالصحة

202550

2210

925
%0822

التكلفة المتعلقة بالصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التكلفة المتعلقة بالتعليم

إعادة الصفوف بالتعليم األساسي

52129

294

9981

إعادة الصفوف بالمرحلة الثانوية

59255

252

92.4

إجمالي التكلفة المتعلقة بالتعليم

12522

912

52.9
%0805

التكلفة المتعلقة بالتعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
التكلفة المتعلقة باإلنتاجية

تدني اإلنتاجية في األنشطة غير اليدوية

12.95.9

9242

5.5

تدني اإلنتاجية في األنشطة اليدوية

25100220

20159

2242

تدني اإلنتاجية بسبب الوفيات اإلضافية

549.25

4552

2..

إجمالي التكلفة المتعلقة باإلنتاجية

929529.4

2..91

5595

التكلفة المتعلقة باإلنتاجية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
إجمالي تكلفة الجوع في مصر

%2..2
9092.

52.4

المصدر :ت َّم تقديرها بواسطة الباحثين باستخدام النموذج.

 5 .3تحليل السيناريوهات المستقبلية للتكاليف الناتجة عن الجوع /نقص التغذية حتى
2225
يُقدم هذا القسم توقعاا للتكداليف اإلضدافية المتعلقدة بالصدحة والتعلديم وكدذل الخسدارة
المتوقعددة فددي مسددتويات اإلنتاجيددة التددي مددن المتوقدد أن يتحملرددا االقتصدداد المصددري فددي
المسددتقبل بسددبب تعددر األففددال لددنقت التغذيددةل وعليدده يمكددن تحديددد اإلجددراءات الوقائيددة
الممكن إتباعرا والمقاييس الممكن اسدتخدامرا لتقليدل عددد األففدال ناقصدي التغذيدة وبالتدالي
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تفددادي تعددريض المجتم د لمزيددد مددن التكدداليف سددوا اء للتعامددل م د نقددت التغذيددة أو اآلعددار
االجتماعية واالقتصادية المترتبة عليرا .ومن هنا فقد ت َّم تطوير سيناريوهات علث.
جدول رقم ( )2السيناريوهات الثلث لتقدير التكلفة المستقبلية للجوع
السيناريوهات

الوصف

اآلعار المترتبة

السيناريو األول
استمرار الوض الراهن

يتوق خفدض عددد األففدال
ناقصي الدوزن والمتقدزمين
إلدددد النصددددف ( %2584و
 %582عل التوالي)

التقدم المحرز في الحدد مدن
انتشار نقت التغذية يتوقف
عنددد المسددتوى الددذي تحقددق
فدددي عدددام %9.82( 9002
و  %189عل التوالي).
عدم وجود زيادة أو نقصان ُمعددد َّدالت انخفدددا سدددنوية
فددي النسددبة المئويددةل ولكددن عابتددة تُقدددر بنحددو %0822
زيددادة فددي العدددد اإلجمددالي في ُمع َّدالت التقزم.
لألففددال الددذين يعددانون مددن
التقزم ومن ع َّم ارتفاع تكلفدة
الجوع.

التغير المتوق في التكلفة سوف ترتف بنحو
هذه الفترة
 %59بحلول عام .9094
المتوسط السنوي
للوفورات

السيناريو الثاني
خفض ُمع َّدل نقت التغذية بين
األففال إل النصف بحلول
9094

-

السيناريو الثاني
خفض ُمع َّدل التقزم بين
األففال إل  %20ونقت
الوزن إل  %4بحلول
9094

يُتوقددد خفدددض ُمعددد َّدالت
التقزم بدين األففدال إلد
 %20ونقدددددت الدددددوزن
بدددددددددين األففدددددددددال دون
الخامسة إل .%4
ُمع َّدالت انخفا سنوية
عابتة تُقددر بنحدو %289
في ُمع َّدالت التقزم.

التكلفة سوف تنخفض
التكلفة سوف تنخفض بنحو
بنحو  %52بحلول عام
 %95بحلول عام .9094
.9094
 201مليون جنيه
 159مليون جنيه
( 224مليون دوالر).
( 255مليون دوالر).

 .1السيناريو األول "استمرار الوضع الراهن":
في هدذا السديناريو يُتوقد أن يقدف التقددم المحدرز لخفدض انتشدار نقدت التغذيدة عندد
المستوى المحقق في عام  .9002ويفتر السيناريو استمرار نمو المجتم بدنفس ُمعد َّدالت
النمدو السددكانية السددائدة فددي عدام ( 9002سددنة التحليددل)ل وهددو مدا يعنددي زيددادة عدددد األففددال
ناقصددي التغذيددة والتكلفددة المترتبددة عليرددا .وعلد الددرغم مددن أن هددذا السدديناريو غيددر مددرج
ولكن ي ُ
َُمكن النثر إليه علد أنده خدط األسداس الدذي تدتم المقارندة بده فدي حدال تحقيدق أي
تحسن في الحالة التغذوية لتحديد الوفورات المحتملة في التكاليف االقتصادية.
 .2السيناريو الثاني "خفض ُمعدل نقص التغذية بين األطفال إلى النصف بحلول "2.22

تكلفة الجوع في مصر (تقرير ُمختصر)
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في هذا السيناريول يُتوق أن يتم خفدض ُمعد َّدالت نقدت الدوزن والتقدزم بدين األففدال
إل النصف في عام  9094مقارنةا بمستواها عام  .9002وفدي هدذه الحالدة يجدب أن تُحداف
مصر عل ُمع َّدالت انخفا سنوية عابتدة تُقددر بنحدو  %0822فدي معددالت التقدزم .ويُمكدن
تحقيق هذا السيناريو في ضوء تفعيدل حزمدة مدن التددخلت الملئمدة حيدث إن نسدبة خفدض
التقزم بين  9000و 9004قُددرت بنحدو  %0812وهدي نسدبة قريبدة جدداا مدن نسدبة الخفدض
المرجوة واللزمة لتحقيق السديناريو الدراهن .وإن كاندت الفتدرة  900. - 9004قدد شدردت
تراج اعا في خفض ُمع َّدل التقزم بين األففالل حيدث بلغدت نسدبة الخفدض السدنوية خدلل تلد
الفترة بنحو .%985-
 .3السيناريو الثالث "الهدف" :خفض التقيم بين األطفال إلاى  %1.ونقاص الاوزن إلاى
 %2بحلول عام .2.22
فددي هددذا السدديناريول يُتوق د خفددض ُمع د َّدالت التقددزم بددين األففددال إل د  %20ونقددت
الوزن بين األففال دون الخامسة إل  .%4ويُقدر حالياا ُمع َّدل التقدزم العدالمي بنحدو %92ل
وتشددرد إفريقيددا أعل د معدددالت انتشددار التقددزمل والتددي وصددلت إل د %52ل لددذا يتطلددب هددذا
السيناريو دعوة حقيقية للعملل حيث إنه يُمثل تحددياا ها امدا للددول فدي اإلقلديم والتدي عليردا أن
تتعاون معاا في تحقيدق ذلد  .وإذا لدم تحداف مصدر علد الخفدض الفعلدي اإليجدابي ل ُمعد َّدالت
نقت التغذية بين األففال فإن تكلفة الجوع /نقت التغذية سوف ترتفد بنحدو  %59أي مدن
 5.4مليار جنيه مصري إل  482مليار جنيه مصري حت .9094
جدول رقم ()20
تكلفة الجوع عام  9002والتكلفة وفقاا للسيناريوهات الثلعة المطروحة
(التكاليف بالمليون جنيه مصري)
9002

السيناريو األول

السيناريو الثاني

السيناريو الثالث

التكاليف المتعلقة بالصحة
زيادة الوفيات

445

159

549

549

التكاليف المتعلقة بالتعلي
زيادة حاالت إعادة الصفوف

148.

20080

528.

5584

التكاليف المتعلقة باإلنتاجية
تدني اإلنتاجية في األنشطة غير
اليدوية

.54

2224

545

922
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جدول رقم ()20
تكلفة الجوع عام  9002والتكلفة وفقاا للسيناريوهات الثلعة المطروحة
(التكاليف بالمليون جنيه مصري)
9002

السيناريو األول

السيناريو الثاني

السيناريو الثالث

تدني اإلنتاجية في األنشطة اليدوية

2290

9455

2921

.11

تدني اإلنتاجية بسبب الوفيات

9524

5299

9554

9554

التكلفة اإلجمالية

4142

1225

5441

5221

كافة التكاليف تم تقديرها بنا اء عل خصم اجتماعي بنسبة .%.
المصدر :ت َّم تقديرها بواسطة الباحثين.
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القسم الراب
الخلصة والتوصيات المقترحة لمحاربة الجوع والقضاء عليه
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 1 .4نقص تغذية األطفال في مصر وتداعياتها على التنمية االقتصادية واالجتماعية
تُعد دراسة تكلفة الجوع خطوة هامدة لقيداس الددور الدذي تلعبده تغذيدة األففدال حيدال
التحددول االقتصددادي واالجتمدداعي ومددا إذا كانددت سددتدعم عمليددة التحددول أم ستُشددكل عائقاددا
أمامرددا .وتُعتبددر هدددذه الدراسددة األولدد مدددن نوعرددا حيددث تُقددددم وألول مددرة تحلدديل لاعدددار
االجتماعيددة واالقتصددادية المترتبددة عل د تعددر األففددال للجددوع /نقددت التغذيددة .وتؤكددد
الدراسدددة علددد أن تحقيدددق التنميدددة االقتصدددادية والبشدددرية المسدددتدامة يتطلدددب رعايدددة فائقدددة
للمددوافنين وخاصددة فددي المراحددل العمريددة األول د لرددم .وقددد اسددتندت الدراسددة إل د نمددوذج
صا للدول األفريقيةل والذي يوض مدى تدأعير نقدت التغذيدة علد الصدحة
تحليل ُمعد خصي ا
والتعليم واإلنتاجية .وتستعر الدراسدة المكاسدب التدي يمكدن تحقيقردا إذا مدا تد َّمََ وضد
مشكلة نقدت تغذيدة األففدال كأحدد أولويدات صدانعي القدرار فدي مصدر والتعامدل معردا مدن
منثور متكامل كقضية ذات أهمية قصوى.
قدرت الدراسة التكاليف الصحية لنقص التغذية عند األطفال بنحو  1.2مليار جنياه
مصااري ،والتددي تُمثددل تكدداليف عددلج األمددرا التددي يتسددبب الجددوع /نقددت التغذيددة فددي
اإلصابة برا .وجدير بالذكر أنه واحد فقط من بين كدل خمسدة أففدال يحثد برعايدة صدحية
مناسبة .باإلضافة إل ذل ل قادرت الدراساة أن نحاو  %11مان وفياات األطفاال فاي مصار
تُعيى إلى نقص التغذية ،وبالتالي فإن االتجاه نحو خفدض نقدت التغذيدة سيسداعد فدي تقليدل
األعباء التي تق عل عاتق القطاع العام وسيقلل التكاليف التي تتحملرا األسر.
إن زيادة المستوى التعليمي للسكان وتعثيم قدرترم اإلنتاجيدة همدا عداملن أساسديان
لزيادة القدرة عل التنافسدية واالبتكدار .وينبغدي أن تسدتغل مصدر هدذه الفرصدة خاصدة وأن
 %52من إجمالي سكانرا يقعون تحت سن  24سدنة .ولدذل يجدب معالجدة األسدباب الكامندة
وراء تدددهور األداء المدرسددي والتسددرب مددن التعلدديم مددن خددلل وض د إسددتراتيجية شدداملة
لتحسين جودة التعليم .وتوض الدراسة أن التقزم يقف حائل أمام االلتحدا بدالتعليم لدذا البدد
من القضاء عليه بشكل فعال لرف المسدتويات التعليميدة وتحسدين فدرص العمدل لألفدراد فدي
المستقبل.
قدرت الدراسة أن األطفال المتقيمين شهدوا ُمعدل إعادة للسنوات الدراساية أعلاى
بمقاادار  %2مددن األففددال غيددر المتقددزمين وكنتيجددة مترتبددة عل د ذل د نجددد أن  %20مددن
إجمالي حاالت إعادة السنوات الدراسية ارتبطت بإصابة األففدال بدالتقزم .نحدو  %42مدن
حاالت إعادة الصفوف تمت في المرحلة االبتدائية .وتشدير هدذه البياندات إلد أن االنخفدا
فددي ُمعد َّدل انتشددار التقددزم سيسدداعد فددي تحسددين التعلدديم بالمدددارس وسدديقلل مددن أعبدداء النثددام
التعليمي.
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كما قدرت الدراسة أن  %41من الساكان فاي سان العمال يعاانون مان التقايم .وقدد
حققت هذه النسبة من السكان مستويات تعليمية أقدل بحدوالي  089سدنة فدي المتوسدط ُمقارندة
بأولئد الدذين ال يُعدانون مددن تدأخر النمدو .ومد اسدتمرار الدولدة نحددو التحضدر وزيدادة عدددد
العمالددة المدداهرة سددتنعكس هددذه الخسددارة فددي رأس المددال البشددري علدد انخفددا القدددرة
اإلنتاجية للسكانل لدذل فقدد آن األوان لمكافحدة نقدت التغذيدة عندد األففدال واإلعدداد الجيدد
للشباب وتمكينرم من االلتحا بوظائف أفضل في المستقبل من خلل وض الحد من التقدزم
ضمن األولويات عل أجندة التحول بأفريقيا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.
يددوفر نمددوذج تكلفددة الجددوع فددي أفريقيددا تحلدديل مسددتقبليا هام دا بتسددليط الضددوء عل د
المكاسدب االقتصددادية ال ُمحتمددل تحقيقرددا فددي المسددتقبل إذا مددا تد َّم خفددض ُمعد َّدل انتشددار نقددت
التغذية عند األففال في البلدان التي ت َّم تحليلرا .وفي مصر ت التوصل إلى إن خفاض ُمعادل
انتشااار نقااص التغذيااة عنااد األطفااال إلااى النصااف بحلااول عااام  2.22ماان شااأنه أن يولااد
مااادخرات سااانوية بمقااادار  232ملياااون جنياااه  133ملياااون دوالري فاااي المتوسااا  .وفدددي
سيناريو آخرل نجد أن خفض ُمعدل التقيم إلى  %1.ونقص الوزن إلى  %2خالل الفتارة
نفسها سيولد مدخرات سنوية تقدر بحوالي  6.2ملياار جنياه  122ملياون دوالري .وهدذه
ُمعد َّدالت الرسدوب وزيدادة
المناف االقتصادية الناتجة عن انخفا عدد الوفيدات وانخفدا
اإلنتاجية في األنشطة اليدوية وغير اليدوية تُعتبر دليل قوياا عل أهمية قضية نقت التغذيدة
عند األففال كقضية قومية.
وعل الرغم من أن دراسة تكلفة الجوع هي خطوة هامة في تقدير تكلفة الجدوعل إال
أنه ال تزال هناك أسئلة هامدة لدم يدتم الدرد عليردا .فحاليادا تواجده مصدر زيدادة فدي األمدرا
غيددر المعديددة كدأمرا القلددب والمد التددي يعتبددر سددوء التغذيددة هددو أحددد األسددباب الرئيسددية
لإلصددابة برددال وهددو األمددر الددذي لددم يدتم معالجتدده فددي التحليددل محددل الدراسددةل ممددا يعنددي أن
التكلفة الصحية ال ُمق َّدرة ت َّم تقديرها بأقل من قيمترا الفعلية وأن القيم الحقيقية تعتبر أعل مدن
القيم المقدرة المذكورة فدي النمدوذج .وأخيدراال فدإن هدذه الدراسدة توضد الددور الرائدد الدذي
تلعبه البيانات واألبحاث التي تقدمرا الحكومدة فدي تسدليط الضدوء علد القضدايا ذات الصدلة
عل مستوى القارة .وتساعد هذه الدراسة الدول عل االنخدراف فدي التحركدات العالميدة فدي
مجال التغذية وبالتالي تبني مبادرات وبرامج التغذية والتدخل للقضاء علد التقدزم ووضدعه
كأولوية عل المستوى الوفني.
 2 .4التوصيات المقترحة
تقدم هذه الدراسة نتائج تقدير تكلفة الجوع في مصرل إل جانب الفدرص والتحدديات
فيمدددا يتعلدددق بخفدددض نقدددت التغذيدددة لددددى األففدددال .وتقااادر الدراساااة التكلفاااة االقتصاااادية
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واالجتماعيااة لاانقص التغذيااة لاادى األطفااال بنحااو  2.23مليااار جنيااه مصااري .وفددي ظددل
استمرار الوض الراهن ودون اتخداذ أيدة إجدراءات جديدة للقضداء علد نقدت التغذيدةل مان
المتوقع أن تييد هذه التكلفة بنحو  %32بحلول عام  2.22لتصل إلى  2221ملياار جنياه
مصااري .وهددو مددا يعنددي تكلفددة إضددافية تقدددر بنحددو  284مليددار جنيدده بسددبب عدددم اتخدداذ أي دة
خطدددوات لمعالجدددة نقدددت التغذيدددة بدددين األففدددال دون سدددن الخامسدددةل األمدددر الدددذي يقضدددي
بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الجوع /نقت التغذيةل ووض األمن الغذائي عل
أجندة صن القرار.
والتوصية الرئيسية الناتجة عن هذه الدراسة هي أنده":يتوجا علاى مصار مراجعاة
اإلطار العام للتنمية الوطنية الخاصة بها ،بحيث تصاب نسابة انتشاار التقايم باين األطفاال
من المؤشرات األساسية المستخدمة لرصد نتااج اإلطاار التنماوي وسياسااته االجتماعياة
واالقتصادية والسياسية" .فلم يعد مدن الممكدن اعتبدار نقدت التغذيدة المدزمن بدين األففدال
قضدية قطاعيددةل انطلقددا مددن أن األسددباب التددي تددؤدي إل د نقددت التغذيددة والنتددائج المترتبددة
عليرا ترتبط بقطاعات أخدرى متعدددة .وعلد هدذال فدإن خفدض التقدزم يتطلدب تددخلت مدن
قطاعدات الصدحة والتعلديم والضدمان االجتمدداعي وغيرهدا مدن القطاعدات .ويمكدن أن يكددون
الحددد مددن التقددزم مؤشدراا فعدداال لقيدداس درجددة نجددا البددرامج االجتماعيددة .وماان أجاال فاعليااة
استهداف التقايم ،فإناه ال باد مان تحقاق فها أفضال لألساباب الكامناة ورا ه .وتشدج هدذه
الدراسة الدول عل أن تطم لما يتجداوز تحقيدق مسدتويات "مقبولدة" مدن التقدزم .وفدي هدذا
السيا ل ت صياغة السايناريو الثالاث والاذي يهادف إلاى خفاض نسابة التقايم باين األطفاال
إلاى  %1.بحلااول  .2.22وهددو مددا ينطددوي ضددرورة زيااادة االسااتثمارات لمحاربااة التقاايم
خااالل األلااف يااوم األولااى ماان حياااة األطفااالل مددن خددلل حصددول األففددال الددذين تتددراو
أعمارهم بين  95-2شرراا من العمر عل األغذية التكميلية بالمغذيات الكثيفة.
ومن أه التوصيات التي نتجت عنها ورشة العمل ما يلي:
 للتعامل م األبعاد المتعددة لقضدية تغذيدة األففدال فدإن هنداك احتيداج لسياسدات شداملة.
ومددن هددذا المنطلددق اقتددر السددادة الحضددور لورشددة العمددل الخاصددة بمناقشددة واختبددار
النتائج األولية لدراسة تكلفدة الجدوع فدي مصدر -والتدي عقددها مركدز المعلومدات ودهدم
اتخاذ القرار في الخامس والعشرين مدن فبرايدر الماضدي بالتعداون مد برندامج االغذيدة
العددالمي واللجنددة االقتصددادية ألفريقيددا التابعددة لألمددم المتحدددة  -وضااع "خطااة قوميااة
اجتماعية اقتصادية صحية" تحت إشراف مباشار للسايد رجايل الاوزرا " مدن خدلل
إشددراك الددوزارات والجرددات المعنيددة إل د جانددب القطدداع الخدداصل وذل د بالبندداء عل د
الخطدددة اإلسدددتراتيجية لقطددداع الصدددحة 7002 -7002ل ومدددن خدددلل إشدددراك المجلدددس
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االستشاري لألمن الغذائي في صدياغة وتنفيدذ الخطدةل بحيدث يدتم تعدديل توجُّ ده المجلدس
من االقتصار عل الزراعة إل باقي أبعاد قضية األمن الغذائي .ويمكن لرذه الخطة أن
تضمن توفر التمويدل الدلزم لمحاربدة سدوء التغذيدة ومدا تتطلبده مدن سياسدات وبدرامج.
ويعتبر العنصدر الرئيسدي لنجدا تلد الخطدة هدو تحديدد أدوار مؤسسدية واضدحة لكافدة
الجرات األفراف في تنفيذ الخطة لضمان المساءلةل هذا إلد جاندب صدياغة إفدار مدن
المؤشددرات المتفددق عليرددا علد المسددتوى القددومي لحالددة األمددن الغددذائي والتغذيددة والتددي
يمكن قياسرا عل مستوى المخرجات والنتائج واألعر.
 يعتبر تحسين كفاءة نثم المتابعدة والتقيديم مدن األولويدات لبنداء القددرات علد المسدتوى
الدوفني فددي التعامدل مد قضدية سددوء التغذيدة .وحالياددا يدتم تقيدديم الحالدة التغذيددة لألففددال
بشكل دوري يتراو بين  5 - 3سنوات .ولضمان إمكانية قيداس النتدائج قصديرة المددى
للتعامل م التقزم البد من تكثيدف المددى الزمندي لعمليدة تقيديم الحالدة التغذويدة لألففدال
لتكون عامين .وحيث أنه يوص بأن تركز وقاية نقت التغذية عند األففال عل أولئ
دون العدددامين مدددن العمدددرل فدددإن هدددذه النتدددائج سدددوف تدددوفر معلومدددات لمتخدددذي القدددرار
وصددانعي السياسددات حددول كفدداءة وفاعليددة تنفيددذ بددرامج الحمايددة االجتماعيددة والبددرامج
التغذوية .ويمكن أن يتم ذل من خلل تعزيز نثام وفني لمتابعدة حالدة التغديدةل والدذي
يسرل تحديد التددخلت المطلوبدة اسدتناداا علد األدلدة والبياندات والمعلومدات المتدوفرةل
م ضمان تقييم فاعلية التدخلت الوقائية.
 مددن الضددروري إجددراء المزيددد مددن الدراسددات والتحليددل لتددوفير فرددم متعمددق لمحددددات
نقددت التغذيددة لدددى األففددال مددن خددلل ربا المعلومااات المتعلقااة بالمسااتوى المعيشااي
واالقتصادي لألسرة وكذلك درجة اتصاال األسارة بالبنياة األساساية الميااه والصارف
الصااحيي بالحالااة التغذويااة لألطفااال .ولرددذه المعلومددات دور هددام فددي صددياغة بددرامج
مكافحة نقت التغذيةل حيث تضمن صياغة تدخلت رصينة فاعلة للوصول إل األسدر
األكثر احتياجاا والتعامل معرا.
 من األمور الرامة في التعامل م التقدزم  -خاصدة فدي المندافق التدي يرتفد فيردا انتشدار
التقزم  -التوجه نحو السياسات الوقاجياة إلاى جانا السياساات العالجياة لخفدض نقدت
التغذيددة بددين األففددال .ومددن الجانددب الصددحي هندداك العديددد مددن اإلجددراءات التددي يمكددن
تنفيذها لتحقيق الردف المرجو ومنرا :االهتمام باألمرات والقائمين علد رعايدة األففدال
من خلل بدرامج توعيده توجده للسديدات وخاصدة اإلنداث قبدل سدن اإلنجدابل إلد جاندب
تعزيز دور الرائدات الصحيات الريفيات لنقل المعرفدة الصدحية والتغذويدة للسديدات فدي
سن اإلنجاب لحمايترن من سوء التغذية وإمدادهن بالمعلومات اللزمة التي تمكدنرن مدن
تحضير وجبات غذائية متكاملة ألسرهن .كما يمكن لوزارة الصحة تبني سياسة توعويدة
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تسددتردف تغييددر السددلوك التغددذوي وتددوفر بدددائل لوجبددات غذائيددة قليلددة التكلفددة ومرتفعددة
العائد الغذائي تتلءم والقدرات الشرائية المحدودة لألسدر الفقيدرةل مد ضدرورة تضدمين
الممارسات التغذوية لألففال الرض وصغار األففال في البرامج التوعوية.
 يُمكن للمدارس أن تكون منبارا جيادا للبارام التوعوياة التاي تساتهدف تغييار السالو
التغااذوي لألجيااال القادمااة ماان خااالل التعلااي التغااذوي والصااحيل إل د جانددب الفحددت
الدوري لتلميذ المدارس .ويمكن تضدمين التوعيدة بأهميدة التغذيدة الصدحية فدي المنداهج
والمقددررات التعليميددةل إل د جانددب تأهيددل وإعددداد المدرسددين لنقددل المعلومددات الخاصددة
بالتغذية السليمة للتلميذل م التركيز عل مددارس اإلنداث فدي البدرامج التوعويدةل كدون
اإلناث هن أمرات المستقبل والمسؤوالت في المستقبل عن تنشئة أسرهن .هذا باإلضدافة
إلد الفحددت الدددوري لتلميددذ المدددارس للكشددف المبكددر عددن نقددت التغذيددة ومددا يترتددب
عليرا من أمرا وخاصة األنيميا .وحاليادا تصدل بدرامج التغذيدة المدرسدية التدي تددريرا
وزارة التربية والتعليم إل نحو  5.3مليدون تلميدذ مدن بدين  02مليدون تلميدذ والتدي تمثدل
حاف ازا في كثير من األحيان لللتحا بالتعليم واالستمرار فيه.
 لضددمان فعاليددة التدددخلت المجتمعيددةل مددن األهميددة بمكددان دع ا القاادرات المؤسسااية
خاصااة علااى المسااتوى المحلااي .وتنظااي دورات تدريبيااة لبنااا قاادرات العاااملين فااي
القطاع الصحي يُمثل فرصدة هامدةل مدن خدلل االسدتفادة مدن وجدود الوحددات الصدحية
التابعددة لددوزارة الصددحة والمنتشددرة فددي مختلددف المواق د الجغرافيددة لمصددر .والتعدداون
السددابق بددين اللجنددة الوفنيددة للتغذيددة والجرددات المختلفددة المعنيددة فددي الدولددة يمكددن البندداء
عليددده عندددد صدددياغة ومتابعدددة تنفيدددذ السياسدددات والحصدددول علددد التمويدددل الدددلزم لردددا.
باإلضددافة إل د ذل د ل يمكددن اقتددرا تنسدديقات مؤسسددية جديدددة لتوجيدده ال ددعم المجتمعددي
لألسددر األكثددر احتيا اجددا .وعل د سددبيل المثددال يمكددن لددوزراة التخطدديط أن تددنثم وت ددعم
السياسات قصيرة وفويلة األجل في هذا المجال.
 مراجعة السياسات المتعلقة بتوفير الغذا بما يضمن تهيئة بيئة مواتياة للقضاا علاى
نقااص التغذيااة لاادى األطفااال .وقددد يكددون أحددد الخيددارات هددو تددوفير بطاقددات تموينيددة
للسدديدات الحوامددل وبطاق دات تموينيددة لألففددال فددي السددنوات الخمددس األول د لدددعم لددبن
األففال .ويمكن في هدذا الصددد تطدوير فدر اسدترداف مبتكدرة يدتم مدن خللردا فدر
سلل مختلفة مدن السدل المدعمدة بندا اء علد التركيدب العمدري لألفدرادل بحيدث تسدتطي
األسر االختيار من بين تلد السدللل مد األخدذ باالعتبدار أن ذلد قدد يندتج عنده زيدادة
العبء عل فاتورة الدعم الغذائي الحدالي .ويمكدن كبدديل عدن ذلد تدوفير بطاقدات دعدم
نقدددي تددرتبط بمعدددالت التضددخم المحليددة .وفددي ظددل تذبددذب األسددوا وعدددم اسددتقرار
االقتصدداد الكلددي يمكددن العمددل علد إيجدداد آليددات تضددمن الحددد مددن تبدداين أسددعار المددواد
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الغذائية بالمنافق المختلفدةل وخاصدة بالنسدبة لألغذيدة الصدحية كالفاكردة والخضدروات
ومنتجات األلبان والبقول .وكجزء من الجرود الرامية لمكافحة التقزم خدلل األلدف يدوم
في حياة الطفلل فإن هدذه السياسدات يجدب أن تأخدذ بعدين االعتبدار إيجداد آليدات للتأكيدد
عل أهمية الرضاعة الطبيعية الحصدرية لألففدال تحدت سدن  2أشدررل مد اسدتمرارها
حت سن السنتين.
 من المرم إعادة النظر في السياسات اليراعية وما يتبعها من السلع الغذاجياة التاي يات
استهالكها من قبال األطفاال ،بماا فاي ذلاك ضامان اساتيفا المعاايير األساساية لتادعي
األغذية ،إلى جان تحقيق مراقبة أفضل لعملية معالجاة الملا بااليود .هدذا إلد جاندب
تشجي التدخلت التوعوية ومتابعة وتقييم تل التدخلت لتحليل درجة كفاءتردال وكدذل
تحليل الدروس المستفادة من البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها.
 يمثل إشراك القطاع الخاص في البرامج الرامية إلد القضداء علد التقدزم بدين األففدال
عامل مرما من عوامل النجا الحرجة .ويمكن توفير الحوافز للقطداع الخداص لتشدجي
مبدددأ المسددؤولية المجتمعيددة للشددركاتل مددن خددلل دعرمددا الجمعيددات األهليددة التددي تقددوم
بتدخلت فاعلة في مجال التغذية .مد ضدرورة تشدجي القطداع الخداص واإلعدلم علد
تنثددديم حمدددلت توعويدددة حدددول العدددادات الصدددحية السدددليمة وخطدددورة تنددداول الوجبدددات
السددريعةل والتددي يجددب ان تكددون موجرددة لتضددمن وصددول رسددائل صددحيحة لمختلددف
الشرائ المستردفة .ويجب العمل بسرعة علد تدشدين بدرامج التوعيدة والتثقيدف والتدي
يتوقد أن تكددون تكلفترددا معقولددة .ويمكددن أن يكددون إلددزام القطدداع الخاصددة بتدددعيم مددواد
غذائية معينة بعناصر مغذية لمحاربة نقت الفيتامينات والمغذيات الدقيقة آلية هامة فدي
تقليت نقت الفيتامينات والمعادن.
 وأخيرال يمكن لمصر االسدتفادة مدن تبدادل الخبدرات مدن داخدل قدارة إفريقيدا وخارجردا.
ويقتر االستفادة من نتائج التجدارب والخبدرات السدابقة ومدن بينردا مبدادرة التوسد فدي
التغذيددة ( )Scaling Up Nutritionليددتم تضددمين أهددداف تغذويددة وفنيددة فددي ظددل الحددراك
العالمي لمكافحة الجوع ونقدت التغذيدة وضدمان التركيدز السياسدي علد نقدت التغذيدة
لدى األففال كأولوية عل المستويين الوفني واإلقليمي.
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أوال :المراج باللغة العربية
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الجراز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءل مؤشرات الفقر مدن بحدث الددخل واإلنفدا واالسدترلك
لعام 9022 /9020ل يناير .9029
فافمة الزناتيل المس السكاني الصاحي مصار9000 ,ل 9004ل 900.ل وزارة الصدحة ,الزنداتي
ومشاركوه ,مؤسسة ماكرو الدولية ,المعونة األمريكية.
مجلس الوزراء المصريل مركدز المعلومدات ودعدم اتخداذ القدرارل مرصاد الغاذا المصاري :نظاام
لرصد ومتابعة حال الغذا ل اإلصدارة الرابعةل ديسمبر .9022
مجلس الوزراء المصريل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارل نحاو بناا اإلساتراتيجية القومياة
إلدارة قضية األمن الغذاجي في مصرل يونيو 9029ل غير منشور.
مجلس الدوزراء المصدريل مركدز المعلومدات ودعدم اتخداذ القدرارل مجلدس السدكان الددوليل مسا
الن ،والشباب في مصر التقرير النهاجيل يناير .9022
مجلس الوزراء المصريل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارل سلسلة تقارير معلوماتيةل المالم
الصحية لألطفال في مصر هل تغيرت؟ل .900.
مجلددس الددوزراء المصددريل مركددز المعلومددات ودعددم اتخدداذ القددرارل أوضاااع األطفااال فااي مصاارل
.9002
وزارة التخطيطل اإلستراتيجية القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في مستهل القرن الحادي
والعشرين 2.12 /2.12 - 1661 /1662يل المجلد الراب ل ابريل .2221
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