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 سوء تغذية 

األطفال:
الوضع يف مرص

ســوء التغذيــة لــه أشــكال كثــرة. ميكــن لســوء التغذيــة أن يتخــذ شــكل الطفل 

الــذي ال يصــل أبــداً إىل أقــى اســتفادة مــن إمكاناتــه الكاملــة بســبب الفقــر 

أو ســوء خدمــات الــرف الصحــي أو عــدم الحصــول عــى الرضاعــة الطبيعيــة 

ومحدوديــة الوصــول إىل األطعمــة املغذيــة. ميكــن أيضــاً أن يتخــذ شــكل املــرأة 

سلسلة موجز البيانات الصادرة عن يونيسف مرص

أعدت يونيسف مرص موجز البيانات الحايل باالستعانة بأدلة حديثة ومن خالل دمج بيانات مختلفة من مصادر متعددة. ويهدف هذا 

املوجز إىل التشجيع عىل إجراء حوارات ومناقشات أكرث تعمقاً تتعلق بالقضايا املهمة لألطفال.  

1 يقدم املوجز يف نهايته تعريفات لكل شكل من أشكال سوء التغذية املذكورة باملوجز.   

أبرز النقاط

ما هي األشكال املتعددة لسوء التغذية؟

سوء التغذية ميكن الوقاية منه والقضاء عليه قبل بدايته

 يُعد سوء التغذية انتهاكاً لحق الطفل يف البقاء والنامء،

 وغالباً ما تظل عواقبه غري مرئية حتى فوات األوان

الشــابة التــي تصــاب بفقــر الــدم )األنيميــا( أثنــاء الحمــل وتلــد طفــاً يعــاين 

مــن نقــص الــوزن ويعــاين الحقــاً مــن تأخــر يف النمــو. ســوء التغذيــة هــو أيضــاً 

الطفــل الــذي يصبــح بدينــاً مــن خــال االســتهاك املفــرط للطعــام منخفــض 

الجــودة، أو الطفــل النحيــف الهزيــل بشــكل يعــرض حياتــه للخطــر.

ميثل سوء التغذية1، املتمثل يف املعدالت املرتفعة للتقزم ونقص الوزن وارتفاع معدالت السمنة، عبئاً كبرياً عىل االقتصاد املرصي ألنه 

يعيق تنمية رأس املال البرشي.

يعاين طفل من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة من التقزم )طول منخفض بالنسبة للسن(	 

زادت نسب الهزال )وزن منخفض بالنسبة للطول( بشكل ملحوظ منذ عام 2000	 

هناك ارتفاع يف معدالت زيادة الوزن لدى األطفال	 

أكرث من 80 يف املائة من النساء يف سن اإلنجاب يعانون من زيادة الوزن و/أو السمنة	 



نقص الوزن الهزال زيادة الوزن التقزم فقر الدم
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عــى الرغــم مــن الجهــود الوطنيــة املبذولــة عــى مســتوى القطــاع الصحــي بأكملــه واالنخفــاض امللحــوظ يف معــدالت الوفيــات يف مــر، فإن 

معــدالت ســوء تغذيــة األطفــال مــا زالــت مرتفعــة.

ال يزال التقزم يشكل مصدر قلق كبر للصحة العامة يف مر، حيث يؤثر عى واحد من كل خمسة أطفال	 

زادت نسب الهزال بشكل ملحوظ منذ عام 2000، والنسب أعى بكثر بني الفتيات	 

بلغت نسبة الهزال ونقص الوزن لدى األطفال 8% و6% بالرتتيب	 

بلغت نسبة حاالت اإلصابة بفقر الدم )األنيميا( %27 	 

املصدر: املسح السكاين الصحي – 

مر 2014  

سة
ن الخام

سبة األطفال دون س
ن

شكل 1: األشكال املختلفة لسوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة

شكل 2: نسبة األطفال دون سن الخامسة املصابني بسوء التغذية - مرص 2014 2

نقص الوزنتقزمهزالطبيعي

ملحوظة: يقدم املوجز يف نهايته تعريفات لكل شكل من أشكال سوء التغذية املذكورة أعاه.   

الطول الطبيعي املتناسب مع السن

وزن منخفض بالنسبة للسنطول منخفض بالنسبة للسنوزن منخفض بالنسبة للطول
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ما هي معدالت سوء التغذية يف مرص؟

ــا( بــني املراهقــات والنســاء يف ســن  ــدم )األنيمي ــادة الــوزن وفقــر ال ميثــل زي

اإلنجــاب أهــم التحديــات التــي تواجــه هــذه الفئــات العمريــة. تبلــغ نســبة 

ــزواج )مــن  ــايت ســبق لهــن ال ــاث )مــن ســن 5 إىل 19 ســنة( والنســاء ال اإلن

ــد 36 %  ــوزن الزائ ــمنة أو ال ــن الس ــني م ــوايت تعان ــنة( الل ــن 15إىل 49 س س

و85% بالرتتيــب )الشــكل 3(. كــا تظــل املســتويات العاليــة لفقــر الــدم متثــل 

مشــكلة خطــرة تؤثــر عــى مقــدار الربــع )25 %( مــن النســاء يف ســن اإلنجــاب 

ــة، 2014(.   )مــن ســن 15إىل 49 ســنة( )وزارة الصحــة والســكان املري

2 تتضمن بيانات نسب زيادة الوزن األطفال والبالغني الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.  
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زيادة الوزن زيادة الوزن فقر الدم

النساء غري العازبات من 15 إىل 49 سنة اإلناث من 5 إىل 19 سنة

فقر الدم
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دورة سوء 

التغذية 

املتوارثة بني 

األجيال

املولود حديثاً 
)وزنه منخفض عند الوالدة، أو 

مصاب بفقر الدم(

طفل يعاين من سوء التغذية 
)مصاب بالتقزم، أو الهزال، أو نقص الوزن(

أم تعاين من سوء التغذية 
)مصابة بزيادة الوزن، أو فقر الدم، أو نقص 

املغذيات الدقيقة(

مراهق يعاين من سوء التغذية 
 )مصاب بزيادة الوزن، أو السمنة، أو نقص 

املغذيات الدقيقة(

 منو عقيل ضعيف	 
 الوفاة 	 

قدرات عقلية وجسدية منخفضة	 
تزايد خطر اإلصابة باألمراض غر السارية	 

انخفاض القدرة عى رعاية الطفل	 
وفيات األمهات	 
تزايد خطر اإلصابة باألمراض غر السارية	 
مضاعفات عند الوالدة 	 

قدرات عقلية وجسدية منخفضة	 
وصمة اجتاعية	 
تزايد خطر اإلصابة باألمراض غر السارية 	 

ما هي دورة سوء التغذية املتوارثة بني األجيال؟

شكل 3: نسبة اإلناث من سن 5 إىل 19 سنة والنساء غري العازبات من سن 15 إىل 
49 سنة اللوايت تعانني من سوء التغذية - مرص 2014 3

 املصدر: املسح السكاين الصحي – 

مر 2014

سبة
الن

 وهكذا يتضح لنا أن سوء التغذية بني املراهقات والنساء يف سن اإلنجاب يعد هو السبب الرئييس 

الذي يساهم يف استمرار دورة سوء التغذية املتوارثة بني األجيال

يتطلــب التصــدي لســوء تغذيــة األطفــال املعرفة بــدورة ســوء التغذيــة املتوارثة 

ــة  ــن ســوء التغذي ــون م ــن يعان ــراد الذي ــح األف ــا يصب ــاً م ــال. فغالب ــني األجي ب

حبيــي حلقــة مفرغــة تبــدأ منــذ الــوالدة )انخفــاض الــوزن عنــد الــوالدة وفقــر 

الــدم( وتســتمر طــوال فــرتة الطفولــة املبكــرة )التقــزم والهــزال ونقــص الــوزن(، 

وتظــل كذلــك حتــى يصــل الفــرد إىل مرحلتــي املراهقــة وبلــوغ ســن الرشــد أو 

ســن اإلنجــاب بالنســبة للنســاء، مــا يــؤدي بــدوره إىل إنجــاب أطفــال يعانــون 

مــن ســوء التغذيــة، وعندهــا تبــدأ الــدورة مــن جديــد.

3 تتضمن بيانات نسب زيادة الوزن األطفال والبالغني الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.  



األسباب املبارشة

األسباب الضمنية

األسباب األساسية

يوضح إطار يونيسف املعريف أن هناك جوانب عديدة لنقص التغذية لدى األطفال، وتشمل مجموعة من األسباب املرجحة املبارشة 

والضمنية واألساسية التي يؤدي اجت�عها إىل حدوث نقص التغذية (يونيسف، ٢٠١٥).

يتأثر سوء التغذية لدى األم والطفل باألسباب الرئيسية التالية: 

عدم كفاية املدخول 
الغذا°

انعدام األمن الغذا° 
لدى األرس

عدم كفاية األطعمة، 
واإلطعام، وم�رسات الرعاية

املسكن، والبيئة املحيطة، 
والخدمات الصحية

عدم الوصول الكايف 
للخدمات

عدم كفاية املوارد املالية 
والبرشية

السياق االجت�عي والثقايف 
واالقتصادي والسيايس

املرض

تعد األسباب الضمنية نتيجة لألسباب األساسية لسوء التغذية، والتي تتضمن عىل سبيل املثال الهياكل والعمليات االجت
عية التي تؤدي إىل الفقر، وتحد 

من قدرة الفئات السكانية الضعيفة عىل الوصول إىل املوارد األساسية أو تحرمهم منها ¡اًما. ونظرًا للرتابط الوثيق ب� أسباب سوء التغذية، فإن أي 

تدخالت تستهدف معالجة هذه املشكلة ينبغي كذلك أن تراعي املستويات املتعددة لهذه األسباب، وبالتايل فإنه من الرضوري أن تتم التدخالت عرب 

قطاعات متعددة، وعىل مستويات مختلفة.

يرتبط بضعف الحصول عىل نظام 

غذا¿ متوازن لدى الرشائح األفقر 

إىل  باإلضافة  املجتمع،  من 

الحياة  وÄط  الغذائية  العادات 

السيئ� ونقص الوعي الغذا¿ ب� 

السكان حول الغذاء املتاح.

الرصف  خدمات  ضعف  يعد 

النظافة  وم
رسات  الصحي 

الضمنية  األسباب  أحد  الصحية 

تتسبب يف خلق  التي  الجوهرية 

عبء ناجم عن األمراض املعدية 

وحدوث نقص التغذية. 

الرضاعة  م
رسات  اتباع  عدم  يؤدي 

عىل  املبكر  واالعت
د  املثىل  الطبيعية 

بدائل لÏ األم إىل زيادة املخاطر التي قد 

تؤثر عىل حياة األطفال وصحتهم. 
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ما أسباب سوء التغذية لدى األطفال؟ 
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ــادة فــرص املــرض أو  ــة زي عــى املــدى القصــر، تشــمل عواقــب ســوء التغذي

الوفــاة وانخفــاض التنميــة املعرفيــة والحركيــة واللغويــة واالجتاعيــة، باإلضافــة 

إىل زيــادة نفقــات الرعايــة الصحيــة وتكاليــف الفــرص البديلــة املتعلقــة برعايــة 

األطفــال املــرىض. يــؤدي ســوء التغذيــة عــى املــدى الطويــل إىل زيــادة مخاطــر 
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ملاذا يجب أن نستثمر جهودنا يف تحسني تغذية الطفل؟

ــراض  ــدم وأم ــط ال ــاع ضغ ــكري وارتف ــة )الس ــر املعدي ــراض غ ــة باألم اإلصاب

ــة يف  ــة منخفض ــج إنجابي ــدريس، ونتائ ــاض األداء امل ــب انخف ــب(، إىل جان القل

املراحــل الاحقــة مــن الحيــاة، وانخفــاض القــدرة عــى العمــل. ســوء التغذيــة 

يضــع عبئــاً عــى االقتصــاد املــري. 

تشكل التغذية ثاين أكرث العوامل 

مساهمًة يف الفقر متعدد األبعاد 

يف مرص لألطفال دون سن الخامسة 

بعد تعرض الطفل للعنف )الشكل 4(.
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شكل 4: األبعاد الثامنية لرفاه الطفل

املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة التضامن االجتاعي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

)يونيسف(، »فهم فقر األطفال متعدد األبعاد يف مر«، 2017

األبعاد الـ 8 لرفاه الطفل

إمكانية 

 الحصول 

على المياه

ظروف المسكن
الصحة

التغذية

التعليم

الحماية

إمكانية 

الحصول على 

خدمات الصرف 

الصحي

إمكانية الحصول 

على المعلومات   

)بما في ذلك     

األجهزة(



لدينــا القــدرة عــى إيقــاف ســوء التغذيــة قبــل بدايتــه، وذلــك عــن طريــق التغذيــة الكافيــة لــأم أثنــاء الحمــل والرضاعــة الطبيعيــة الحريــة خــال األشــهر 

الســتة األوىل مــن الحيــاة واألطعمــة املغذيــة واآلمنــة مــن عمــر 6 أشــهر مــع اســتمرار الرضاعــة الطبيعيــة والحصــول عــى الفيتامينــات األساســية واملغذيــات 

األساســية، وأحيانــاً يف شــكل مكمــات غذائيــة دقيقــة وأغذيــة ُمحصنــة.

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والســكان املريــة والبنــك الــدويل ورشكاء آخريــن، تعمــل يونيســف عــى تحســني التغذيــة لجميــع األطفــال والنســاء مــن خــال 

تنفيــذ إجــراءات التغذيــة متعــددة القطاعــات املقدمــة عــى نطــاق واســع. 

وميكن تلخيص اإلجراءات التنفيذية ليونيسف لتحسني برامج التغذية لأمهات واألطفال عى النحو التايل:

تحليل الوضع الغذايئ ومحدداته لدعم السياسات وتصميم الربامج	 

بناء االلتزام، ودعم القيادة، وتعزيز الحوكمة لتحسني التغذية	 

دعم توسيع نطاق التدخات املستدامة والربامج الخاصة بالتغذية واملدعومة باألدلة	 

تنمية القدرات البرشية واملؤسسية والتنظيمية لتنفيذ برامج التغذية	 

تعزيز النهج الذي يركز عى املجتمع والذي ميّكن املجتمعات املحلية باملعرفة واألدوات املطلوبة ملعالجة قضايا التغذية الخاصة بها 	 

تعزيز النظم لضان املتابعة والتقييم وإدارة املعرفة بفعالية لصالح السياسات وبرامج التغذية	 

وبناًء عليه، تعمل يونيسف حالياً يف مر يف مجاالت العمل التالية:

دعم الحكومة املرصية لتتمكن من وضع إطار سياسات وطني معني بالتغذية يعد عنرصاً جوهرياً ملعالجة 

األسباب األساسية لسوء التغذية، ما يسهم بدوره يف معالجة األسباب الضمنية واملبارشة. تم إصدار ونرش 

»أجندة العمل الخاصة بالتغذية«4 من وزارة الصحة والسكان املرية ويونيسف لتكون مبثابة خارطة طريق 

ملجابهة التحديات التغذوية التي تواجهها مر. كا تعمل يونيسف ووزارة الصحة والسكان والبنك الدويل عى 

وضع إطار استثاري لتدخات تغذوية فعالة من حيث التكلفة.

توسيع نطاق منوذج موحد لتدخالت »األلف يوم األوىل«: تعمل يونيسف مع وزارة الصحة والسكان لتحسني 

التغذية للحوامل واملرضعات واألطفال دون السنتني من خال تعزيز تقديم خدمات التغذية والرعاية الصحية 

داخل قطاع الرعاية الصحية األولية.

تحسني املعرفة والسلوكيات واملامرسات املتعلقني بتغذية الرضع وصغار األطفال لدى الوالدين ومقدمي 

الرعاية ودعم جهود تشجيع الرضاعة الطبيعية وحاميتها: تدعم يونيسف املستشفيات الحكومية ومرافق 

الرعاية الصحية األولية يف تقدميها املشورة والدعم فيا يتعلق بالرضاعة الطبيعية لأمهات ومقدمي الرعاية. 

ويعد تحسني املعرفة والسلوكيات واملارسات املتعلقة بتغذية الرضع وصغار األطفال لدى اآلباء ومقدمي 

الرعاية عنراً بالغ األهمية من عنارص تقديم الرعاية أثناء التنشئة.

تعزيز إطار الحامية االجتامعية لدعم الحكومة يف إجرائها لتدخالت مراعية للتغذية: يسهم هذا املكون يف 

معالجة األسباب الضمنية لسوء التغذية من خال دعم السياسة االجتاعية للحكومة ودعم الجهود التي تبذلها 

نحو خلق شبكات األمان االجتاعي وذلك من خال توجيه الخدمات والتدخات نحو األرس األكرث فقراً واألشد 

ضعفاً.
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ما الجهود التي تبذلها يونيسف؟

1

2

3

4

4 وتركز هذه األجندة عى طرق تحسني تغذية األطفال واألمهات، مبا يتاىش مع األدلة الحديثة الواردة يف سلسلة النسيت لعامي 2008 و2013 حول تغذية األم 

والطفل، وباالسرتشاد بأهداف التنمية املستدامة املعتمدة حديثاً ورؤية مر 2030 )وزارة الصحة والسكان املرية ويونيسف مر، 2017(.



“أجندة العمل الخاصة بالتغذية”. وزارة الصحة والسكان املرية ويونيسف مر، 2017.  

 https://www.unicef.org/egypt/egy_Nutrition_Agenda_2017.pdf :متاحة عى الرابط

“املسح السكاين الصحي”. وزارة الصحة والسكان املرية، 2014.   

 https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR302/FR302.pdf :متاح عى الرابط

“نهج يونيسف لتعزيز تغذية األمهات وأطفالهن”. يونيسف، 2015.  

 https://www.unicef.org/eapro/Brief_Nutrition_Overview.pdf :متاح عى الرابط

“ورقة حقائق عن األمراض غر السارية”. منظمة الصحة العاملية، 2017.  

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en :متاحة عى الرابط
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للمزيد من املعلومات:

زيادة الوزن هو تراكم مفرط 

للدهون قد يؤدي إىل اإلرضار 

بالصحة. وميثل معدل زيادة 

الوزن لدى األطفال دون 

سن الخامسة النسبة املئوية 

لأطفال الذين يكون مقياس 

الوزن بالنسبة للطول لهم 

أعى من موجب انحرافني 

معياريني من متوسط الوزن 

نسبًة إىل العمر. وبالنسبة 

للمراهقني والبالغني، فهو 

ميثل النسبة املئوية لأفراد 

الذين يبلغ مؤرش كتلة 

الجسم لديهم 25 أو أعى 

من ذلك. 

الهزال هو مقياس لسوء 

التغذية الحاد الحايل وقد 

يعكس نقصاً شديداً يف توافر 

الطعام أو إصابة الطفل 

بنوبات مرضية حديثة. وميثل 

معدل الهزال لدى األطفال 

دون سن الخامسة النسبة 

املئوية لأطفال الذين يكون 

مقياس الوزن بالنسبة للطول 

لهم أقل من سالب انحرافني 

معياريني )نحافة معتدلة( 

وأقل من سالب ثاثة 

انحرافات معيارية )هزال 

شديد( من متوسط الوزن 

نسبًة إىل الطول.

يعكس نقص الوزن سوء 

التغذية الحاد واملزمن. 

وميثل معدل نقص الوزن 

لدى األطفال دون سن 

الخامسة النسبة املئوية 

لأطفال الذين يكون 

مقياس الوزن بالنسبة 

للعمر لهم أقل من سالب 

انحرافني معياريني )نقص 

معتدل يف الوزن( وأقل 

من سالب ثاثة انحرافات 

معيارية )نقص حاد يف 

الوزن( من متوسط الوزن 

نسبًة إىل العمر.

التقزم هو مقياس لسوء 

التغذية املزمن ويعكس عدم 

حصول الطفل عى الغذاء 

الكايف ملدة زمنية طويلة أو 

يكون نتيجة لتكرار العدوى 

أو اإلصابة مبرض مزمن. وميثل 

معدل التقزم لدى األطفال دون 

سن الخامسة النسبة املئوية 

لأطفال الذين يكون مقياس 

الطول بالنسبة للعمر لهم أقل 

من سالب انحرافني معياريني 

)التقزم املعتدل والشديد( من 

متوسط الطول نسبًة إىل العمر.
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تعريفات رئيسية

املراجع


