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نبذة موجزة

مصر تحديين أساسيين في مجال التغذية. ويتمثل التحدي األول في "انفصال قطاع النمو االقتصادي عن قطاع تواجه 
التغذية". لم يقترن ارتفاع معدل النمو االقتصادي بتراجع معدل سوء التغذية المزمن بين األطفال، وذلك على األقل 
على مدار العقد األول من األلفية الثالثة. وعوضاً عن ذلك، تزايد معدل انتشار ظاهرة التقزم بين األطفال خالل هذا العقد – وهو ما 
ُيعد بمثابة نمط غير اعتيادي أو اتجاه غير مألوف لدى بلدان ال تشهد أزمنة حروب. ويتمثل التحدي الثاني في تزامن ظاهرة نقص 
التغذية المزمن من جهة مع ظاهرة فرط التغذية من جهة أخرى )جراء اإلسراف في استهالك السعرات الحرارية(. وال يقتصر 
هذا "العبء الُمضاعف" )double burden( الناجم عن ظاهرة "سوء التغذية" )malnutrition( على المستوى الوطني فقط، 
وإنما يمتد إلى سياق األسر بل وأيضاً إلى األطفال كفرادي. وتتعرض مصر لهذين التحديين بمعدالت استثنائية وغير اعتيادية 
مقارنة ببلدان نامية أخرى. ويحرص الكتاب الصادر بعنوان "التغذية السليمة والتنمية االقتصادية: استكشاف الوضع االستثنائي 

لمصر والدور الُمرتبط بُنظم الدعم الغذائي" على التعمق في دراسة هذين 
التحديين المرتبطين بقطاع التغذية وعالقتهما بمجال السياسة العامة.

ويتناول المؤلفون أربعة عوامل دافعة رئيسية تتعلق بالتحديين اللذين تتعرض لهما مصر 
فيما  البعض،  ببعضها  تقترن  والتي  العوامل،  هذه  وتتمثل  التغذية.  بمجال  العالقة  ذات 
ألزمات  التعرض   )٢(  ،)nutrition transition( الغذائية  األنماط  تحول   )١( يلي: 
 ،)economic crises and rising poverty( الفقر  معدل  وتصاعد  اقتصادية 
السليمة  التغذية  لقطاع  والداعمة  المؤاتية  االستثمارات  قصور   )٣(
)insufficient nutrition-sensitive investment(، )٤( منظومة الدعم الغذائي 
في  المؤلفون  اعتمدها  التي  الرئيسية  الفرضية  وتتمثل   .)food subsidy system(
عجز منظومة الدعم الغذائي واسعة النطاق التي اعتمدتها مصر )والتي ظلت قائمة حتى 
حلول مايو/ أيار عام ٢٠١٤( عن التقليل من معدل نقص التغذية بين األطفال واألمهات. 
تفاقم كل من  المنظومة في استدامة، بل وربما في  وفي واقع األمر، ربما ساهمت هذه 
قطاع  النمو االقتصادي عن  قطاع  وانفصال  التغذية  الناجم عن سوء  الُمضاعف  العبء 
التغذية على حد سواء. ويمكن أن ُتسهم جهود إصالح منظومة الدعم الغذائي في تحسين 

مستوى التغذية واالرتقاء بالصحة العامة في مصر. 



العوامل الرئيسية وراء 
التحديات التي تشهدها 
مصر في مجال التغذية

نقص  التحديد  وجه  )malnutrition( — وعلى  التغذية  سوء  تعريف  يقتصر  ال 
التغذية )undernutrition( — فقط على كونه نتيجة ناجمة عن المعاناة من الفقر 
وانعدام األمن الغذائي واإلصابة باألمراض، وإنما ُيعد سوء التغذية أيضاً بمثابة أحد 
أنحاء  جميع  عبر  االقتصادية  التنمية  قطاع  في  التقدم  انعدام  وراء  الكامنة  األسباب 
يؤدي  كما  االقتصادي،  النمو  وتيرة  إبطاء  في  الغذاء  نقص  ويتسبب  النامي.  العالم 
تدني  نتيجة  االنتاجية  َتَعُطل  عن  ناجمة  خسائر  تكبد  جراء  الفقر  معدالت  تفاقم  إلى 
ُيمثل  وبينما  تقدم،  عما  وفضالً  االدراكية.  القدرات  وتواضع  البدني  األداء  مستوى 
نقص التغذية المشكلة الغذائية الرئيسية التي يتعرض لها العالم النامي، تتصاعد ظاهرة 
فرط التغذية )overnutrition( بإيقاع متسارع على مستوى العديد من البلدان. ولقد 
تضاعف تقريباً معدل انتشار ظاهرة البدانة عبر كافة أنحاء العالم في غضون الفترة 
ما بين عام ١٩٨٠ وعام ٢٠٠٨، ليصل إلى أربعة عشر بالمئة )١٤٪( بين النساء 
مقابل عشرة بالمئة )١٠٪( بين الرجال. وفي مصر، تم رصد ظاهرتي نقص التغذية 
ملحوظة  مستويات  عند   )overnutrition( التغذية  وفرط   )undernutrition(
وجديرة باالعتبار. وتؤدي العديد من األسباب )ُيرجى االطالع على الشكل رقم ١( إلى 
إثقال كاهل مصر بهذا "العبء الُمضاعف" )double burden( الناجم عن سوء 

التغذية والذي يقترن بارتفاع معدل نقص التغذية الُمزمن بين األطفال على نحو غير 
اعتيادي – نظراً لمعدالت النمو االقتصادي التي تشهدها مصر.

"العبء  ظاهرة  تصاعد  ُتعلل  التي  التفسيرات  أحد  يتمثل  الغذائية.  األنماط  تحول 
الغذائية األنماط  تحول  وتيرة  تسارع  في  التغذية  سوء  عن  الناجم   الُمضاعف" 
)rapid nutrition transition(. وُتعبر هذه الظاهرة عن تحول األنماط الغذائية 
وتغير مستوى النشاط البدني وهو ما يترتب عن النمو االقتصادي والتحول الغذائي 
االتصاالت  مجالي  في  والسيما  والتقنية،  التكنولوجية  التطورات  مع  جنب  إلى  جنباً 
العادات  وفي  التغذية  أنماط  في  الحادثة  الوتيرة  سريعة  التحوالت  أدت  ولقد  والنقل. 
الغذائية التي يتم اتباعها، بما في ذلك استهالك المزيد من المواد الغذائية الُمصنعة أو 
الُمعالجة واعتياد تناول الطعام خارج المنزل، وهو ما يقترن بتراجع حجم الجهد البدني 
مع  ُممتدة  لفترات  الجلوس  على  تعتمد  التي  االقتصادية  األنشطة  وتيرة  تزايد  جراء 
االفتقار إلى فرص ممارسة التمارين الرياضية، إلى تصاعد ظاهرتي السمنة والبدانة 
بمعدل سريع مقارنة بمعدل تراجع ظاهرة نقص التغذية. وُيسهم مفهوم تحول األنماط 
الغذائية )nutrition transition( في تعليل األسباب التي أدت إلى تعرض مصر 
لهذين التحديين المعاصرين، بينما يعجز هذا المفهوم عن تفسير األسباب الكامنة وراء 

االنتشار االستثنائي لهذين التحديين في مصر مقارنة ببلدان أخرى.

الوقوع في براثن الفقر والتعرض ألزمات اقتصادية. يتمثل أحد التفسيرات االفتراضية 
في   )child stunting( األطفال  تقزم  ظاهرة  انتشار  معدل  تزايد  ُتعلل  التي  الشائعة 
التأثير التراكمي الناجم عن التعرض لسلسلة متوالية من األزمات االقتصادية التي شهدتها 
والتعرض  المصري عام ٢٠٠٣؛  الجنيه  قيمة  في: خفض  تتمثل  والتي  مصر مؤخراً، 
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16 CHAPTER 2

المصدر: تقديرات المؤلفين استناداً إلى بيانات صادرة من البنك الدولي )٢٠١٤( 
ملحوظة: تشتمل العينة على أحدث المالحظات التي تم رصدها بالعالقة بمعدل انتشار البدانة بين اإلناث ومعدل انتشار التقزم بين األطفال )تم القياس خالل فترة زمنية تقل عن خمس سنوات( بالعالقة بإجمالي ١٠١ بلداً.

)�(؛  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  )(؛  بأفريقيا  الُكبرى  الصحراء  وجنوب  )·(؛  العربي  والعالم  )(؛  أوروبا  وغرب  الشمالية  أمريكا  في  الواقعة  المرتفع  الدخل  ذات  البلدان  في  الُمستهدفة  الجغرافية  المناطق   تتمثل 
 .)( ؛ وغرب ووسط وجنوب أسيا وشرق أوروبا)¡( وشرق أسيا والمحيط الهادي

وتشتمل البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار البدانة بين اإلناث بالنسبة لمعدل انتشار التقزم بين األطفال على كل من مصر، وغواتيماال، والعراق، وليسوتو، والمكسيك، وبنما، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا. 

وفقاً للوسط الحسابي، يتم تقسيم العينة إلى أربعة )٤( أجزاء، حيث يتم تصنيف البلدان وفقاً لمدى اشتداد العبء المزدوج الناجم عن سوء التغذية. وُيشير لون المربع إلى مدى اشتداد العبء المزدوج الناجم عن سوء التغذية، حيث ُيدلل اللون األخضر 
على انخفاض مستوى اشتداد الظاهرة بينما ُيدلل اللون األحمر على ارتفاع مستوى اشتداد الظاهرة. 

الشكل رقم )1(: العالقة بين انتشار ظاهرة البدانة بين اإلناث وانتشار ظاهرة تقزم األطفال 

٢



لوباء انفلونزا الطيور عام ٢٠٠٦؛ والتعرض لسلسلة من األزمات العالمية في قطاعات 
الغذاء والوقود والمال خالل الفترة ما بين عام ٢٠٠٧ وعام ٢٠٠٩؛ واضطراب أوضاع 
االقتصاد الُكلي في أعقاب اندالع أحداث الثورة في ربيع عام ٢٠١١. وعلى الرغم من أن 
هذه الصدمات قد تسببت في تزايد معدل الفقر، غير أنها ُتخفق في تقديم تفسير ُمقنع ُيعلل 
تزايد تقزم األطفال خالل العقد األول من األلفية الثالثة لتبلغ هذه الظاهرة أعلى معدالتها 
بين الُخمس األكثر ثراء واألعلى دخالً من سكان مصر مع استقرار معدل التقزم تقريباً بين 

الُخمس األكثر فقراً من السكان )ُيرجى االطالع على الشكل رقم ٢(.

بين  المزمن  التغذية  نقص  ظاهرة  انتشار  بين  العالقة   :)٢( رقم  الشكل 
األطفال ومستوى الدخل القومي

إلى بيانات مستمدة من البنك الدولي )٢٠١٤(، مع تدعيمها ببيانات تكميلية ُمستمدة  المصدر: تقديرات المؤلفين استناداً 
من مصادر أخرى. وتم استمداد معدالت تقزم األطفال بالنسبة لمصر عن عام ٢٠١١ من البيانات الصادرة عن كل من 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومن برنامج األغذية العالمي )٢٠١١(. وتم االستعاضة عن المالحظات السنوية 
المفقودة والمرتبطة بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بناء على احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
عن طريق االستعانة بمعدالت نمو الناتج المحلي والمستمدة من صندوق النقد الدولي )٢٠١٤( وشعبة االحصاء باألمم 
المتحدة )UNSTAT( وبيانات سكانية مستمدة من اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة )٢٠١٤( وإدارة الشئون االقتصادية 

.)٢٠١٤( )UN-DESA( واالجتماعية لألمم المتحدة

ملحوظة: تشتمل العينة على بيانات تتعلق بظاهرة تقزم األطفال ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي من إجمالي ١٤١ بلداً حيث 
تبلغ معدالت تقزم األطفال ٥٪ وما يتجاوز ذلك. ويتم قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على أساس تثبيت أسعار 
عام ٢٠٠٠ الثابتة. وتشتمل العينة على إجمالي ٦٢٨ مالحظة، وتمتد على مدار فترة زمنية اعتباراً من عام ١٩٦٦ حتى 
عام ٢٠١٢. ويعرض الشكل بعض المقتطفات، بما في ذلك بلدان ينخفض فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عن 

٤٠٠٠ دوالراً أمريكياً )وهو ما ُيشكل نسبة ٨٩ في المئة من جميع المالحظات التي تم رصدها(.

وتواضع  قصور  على  فضالً  التغذية.  لمجال  والداعمة  المؤاتية  االستثمارات  قصور 
اعتالل  يتسبب   ،)food intake( الطعام(  تناول  )معدل  الغذائي  المتحصل  معدل 
الصحة – والسيما اإلصابة بأمراض طفيلية وأمراض االسهال – في التعرض لنقص 
العبء  تزايد  تسبب  ربما  المنطلق،  هذا  ومن  األطفال.  بين  والسيما  الُمزمن،  التغذية 
الناجم عن اإلصابة باألمراض، جنباً إلى جنب مع انخفاض معدل الوقاية والعالج من 
نقص التغذية وفرط التغذية على حد سواء على مدار العقد األول من األلفية الثالثة، في 
تعرض مصر لوطأة )العبء الُمضاعف( الناجم عن سوء التغذية، فضالً عن انفصال 
قطاع النمو االقتصادي عن قطاع التغذية. وربما ينجم تردي األوضاع الصحية ونقص 
الوعي تجاه هذه األوضاع عن تواضع االستثمارات المؤاتية والداعمة لقطاعي التغذية 
والصحة العامة، وكذلك قطاع الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تدخالت محددة ذات 

صلة بمجالي صحة الطفل واألم وبمجال التغذية. 

منظومة الدعم الغذائي. ُتعد منظومة الدعم الغذائي في مصر واحدة من أقدم ُنظم الدعم 
المقام  في  الدعم  ُنظم  إنشاء  تم  ولقد  العالم.  قائمة على مستوى  التي التزال  الغذائي 
األول خالل الحقبة الزمنية التي شهدت اندالع الحرب العالمية الثانية وذلك باعتبارها 
توفر تدابير مؤقتة تكفل تقديم العون للشعوب خالل التعرض للصدمات الناجمة عن 
الحرب، كما شهدت ُنظم الدعم الغذائي العديد من التغييرات منذ ذلك الحين. وحتى 

حلول مايو/ أيار عام ٢٠١٤، تألفت منظومة الدعم الغذائي في مصر من برنامجين 
البلدي  الخبز  برغيف  المرتبطة  الدعم  إعانات  األول  البرنامج  وتضمن  منفصلين. 
باإلضافة إلى الدقيق الُمستخدم في انتاج الخبز. وتم إتاحة إمكانية االستفادة من الفوائد 
المرتبطة بهذا البرنامج لجميع فئات المستهلكين. واشتمل البرنامج الثاني على إعانات 
على  فقط  منها  االستفادة  إمكانية  اقتصرت  والتي  التموين  ببطاقات  المرتبطة  الدعم 
حاملي هذه البطاقات. وعلى الرغم من اجتياز منظومة دعم بطاقات التموين في العديد 
المنظومة  لهذه  الداعم  األساسي  على المفهوم  اإلبقاء  تم  فقد  اإلصالح،  جوالت  من 
على مدار عقود من الزمن. وحتى حلول مايو/ أيار عام ٢٠١٤، اعتاد المستفيدون 
ثابتة يتم  ثابتة من مواد غذائية محددة بأسعار  والمستفيدات الحصول على حصص 

تقريرها من قبل الحكومة.

والتنمية  "التغذية  بعنوان  الصادر  الكتاب  في  الواردة  األولية  النتائج  تقديم  ومنذ 
األولى  للمرة   )Nutrition and Economic Development( االقتصادية" 
عملية  إطالق  في  المصرية  الحكومة  شرعت   ،٢٠١٣ عام  أوائل  في  القاهرة  في 
اصالح جوهري يهدف إلى تطوير منظومة دعم المواد الغذائية، بما يتماشى مع العديد 
من التوصيات الُمدرجة في الكتاب. ومن ضمن مجموع التغييرات التي تم إجرائها، 
تم استبدال منظومة بطاقات التموين )ration card system( القديمة، والتي يحق 
بمقتضاها لكل أسرة تلقي حصص ثابتة من عدد محدود من المواد الغذائية المدعومة 
أو  ايصاالت  قائم على  ببرنامج  الطهي، والسكر، واألرز، والشاي األسود(،  )زيت 
مخصصات  مستفيدة  أسرة  كل  وتتلقى   .)voucher-based program( قسائم 
نقدية شهرية يتم إضافتها على بطاقة ذكية، والتي يجوز استبدالها بأية كمية )سابقة 
التعبئة( من السلع المدعومة. وباإلضافة إلى ذلك، اتسع نطاق سلة السلع المدعومة 
بشكل كبير لتشمل عدد يتجاوز ثالثين )٣٠( سلعة غذائية. وتشتمل بعض التغييرات 
األخرى على اقتصار إمكانية االستفادة من إعانات دعم رغيف الخبز البلدي والدقيق 
الُمستخدم في انتاجه، على حاملي البطاقة الذكية بما ُيتيح الفرصة أمام حاملي البطاقات 

الذكية لالستفادة من "نقاط الخبز" غير الُمستخدمة في ابتياع سلع مدعومة أخرى. 

وُيلقي المؤلفون الضوء على منظومة الدعم الغذائي القائمة في مصر قبل إطالق عملية 
اإلصالح عام ٢٠١٤ ليس فقط من منظور ارتفاع تكلفتها وقصورها عن استهداف 
الفئات الُمستحقة للدعم، وإنما أيضاً من منظور تسببها في تعريض مصر لتحديات 
معاصرة في مجال التغذية. ولم يرصد المؤلفون أية إشارات ذات داللة إحصائية قد 
ُتفيد بأن ارتفاع اإلعانات الموجهة للدعم الغذائي يؤدي تباعاً إلى تحسين المخرجات 
يؤدي  ذلك،  من  النقيض  وعلى   .)nutritional outcomes( الغذائية  والنواتج 
ارتفاع إعانات الدعم الغذائي إلى تزايد مخاطر اإلصابة بسوء التغذية بين األطفال 
وعن  التغذية.  بفرط  يتعلق  فيما  والسيما  المستهدفة،  األُسر  مستوى  على  واألمهات 
طريق اقتصار منظومة الدعم على مواد غذائية تتخم بالسعرات الحرارية وتفتقر إلى 
المغذيات الدقيقة )على أساس حصص تتجاوز إلى حد بعيد مستوى التوصيات الغذائية 
الصادرة في هذا الصدد(، ساهمت منظومة الدعم الغذائي في مصر في تيسير إتاحة 
نظام غذائي يتصف بمحدودية التنوع ويعاني من اختالل التوازن أمام األُسر المصرية 
عوضاً عن إتاحة نظام غذائي يتصف بالتنوع ويتسم بالتوازن المالئم ويوفر المغذيات 
الدقيقة الضرورية بكميات وافية. وبينما ترتفع أسعار المواد الغذائية التي يتم طرحها 
أثناء  اقتصاد السوق الحر، والتي تتصاعد بوتيرة متسارعة بشكل خاص  في سياق 
األزمات االقتصادية، يتسبب التناقص الناجم في مستويات الدخول الحقيقية في حض 
األسر على التحول بعيداً عن الُنظم الغذائية التي اعتادتها واالنتقال نحو مواد غذائية 
تتخم بالسعرات الحرارية وتفتقر إلى الُمغذيات الدقيقة، وتتصف بثبات أسعارها. ولقد 

تسبب هذا الوضع في زيادة المخاطر الناجمة عن نقص المغذيات الدقيقة. 

ومن هذا الُمنطلق، عمدت منظومة الدعم الغذائي إلى توفير حوافز اقتصادية لتحفيز 
استهالك مواد غذائية تضر بالصحة والتي تتصف بفرط اتخامها بالسعرات الحرارية 
المغذيات  أمراض نقص  تعريف  الدقيقة. ومن منطلق  المغذيات  وتعاني من قصور 
الدقيقة )micronutrient deficiencies( وقصور ممارسات التغذية السليمة بين 
األطفال ضمن األسباب الرئيسية وراء التعرض لظاهرة تقزم األطفال، ربما تسببت 
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منظومة الدعم الغذائي ليس فقط في ارتفاع معدل انتشار ظاهرة تقزم األطفال، وإنما 
نظراً  الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  خالل  بالتقزم  اإلصابة  معدل  زيادة  في  أيضاً 

للتدرج في توسيع نطاق منظومة الدعم الغذائي خالل ذلك العقد. 

مقارنة  السلبية  اآلثار  من  المزيد  إحداث  في  التموينية  البطاقات  دعم  برنامج  تسبب 
البلدي.  الخبز  انتاج  في  الُمستخدم  والدقيق  البلدي  الخبز  رغيف  دعم  ببرنامج 
الحضرية  المناطق  شهدتها  التي  السلبية  الغذائية  اآلثار  تفاقمت  ذلك،  وعالوة على 
مقارنة بالمناطق الريفية. وفي المناطق الحضرية، ترتفع احتماالت معاناة األطفال من 
زيادة الوزن وإصابة األمهات بالبدانة مع تصاعد مستويات الدعم الغذائي الذي تحصل 
عليه األسرة في إطار برنامج دعم البطاقات التموينية. وتشيع ظاهرة فرط التغذية لدى 
األمهات بين األسر الُمستفيدة من برنامج دعم البطاقات التموينية مقارنة باألُسر غير 

المستفيدة من هذا البرنامج.

الموازنة  كاهل  ُتثقل  أعباء  الغذائي  الدعم  منظومة  تطرح  تقدم،  ما  إلى  وباإلضافة 
العامة. ومن هذا المنطلق، ربما تتسبب منظومة الدعم الغذائي في استدامة معدالت 
سوء التغذية وتفاقهما بشكل غير مباشر. ويتعذر االستفادة من مخصصات الموازنة 
إمكانية تعزيز  الغذائي في  الدعم  الراهن نحو منظومة  الوقت  يتم توجيهها في  التي 
االنفاق المؤاتي والداعم لمجال التغذية، بما في ذلك على سبيل المثال تنفيذ تدخالت 

محددة ذات صلة بمجال تغذية األطفال واألمهات.

 اآلثار المترتبة على 
مستوى السياسات

تأييد ضرورة  إليها  استناداً  يتم  التي  الشهيرة  المنطقية االقتصادية  فضالً عن األُسس 
إصالح منظومة الدعم الغذائي في مصر، ثمة أسباب قوية تدعم اصالح برامج الدعم 
الغذائي انطالقاً من عدد من االهتمامات والتخوفات التي تتعلق بمجالي التغذية والصحة 
العامة. وُتعد عملية االصالح األخيرة التي عمدت الحكومة إلى اطالقها في منظومة 
الدعم الغذائي بمثابة خطوة هامة نحو إنشاء نظام قائم على القسائم )االيصاالت( ويتميز 
بطابع المرونة، كما توفر هذه االصالحات قاعدة األساس التي يتم بناء عليها اعتماد 
الرغم من عدم إسهام هذه  الُمستحقة. وعلى  الفئات  يكفل تعزيز استهداف  نهج فعال 
االهتمامات والتخوفات ذات الصلة بالتغذية بدور حاسم في الحوارات التي أُجريت بشأن 
عملية االصالح، من المتوقع أن ُتسهم التعديالت التي سبق تنفيذها، والسيما التغييرات 
التي أُدخلت على منظومة دعم بطاقات التموين، في إحداث تأثيرات غذائية إيجابية. 

وتكفل المقررات النقدية التي يتم إصدارها، جنباً إلى جنب مع توسيع نطاق سلة المواد 
الغذائية المدعومة، الحرية أمام األطراف المستفيدة الختيار السلع الغذائية مع توجيه 
المزيد من االهتمام نحو تلبية االحتياجات الغذائية التي تخص كل منهم/ منهن، فضالً 
عن انتقاء األغذية التي تتميز إلى حد ما بثراء المغذيات الدقيقة، بما في ذلك على سبيل 
المثال حبوب العدس والفول، واللحوم، والدجاج، واألسماك، والحليب، والجبن. وُيرجح 
أن ُتسهم هذه التغييرات في التقليل – ولكن دون التخلص بشكل كامل – من الحوافز 
االقتصادية التي تؤدي إلى فرط استهالك المواد الغذائية التي تتخم بالسعرات الحرارية 

والتي تفتقر إلى المغذيات الدقيقة.

تتمثل الخطوة التالية نحو تعزيز تجاوب المنظومة الراهنة مع مفهوم التغذية السليمة 
في إلغاء الحوافز الغذائية السلبية المتبقية ضمن هذه المنظومة، والتي تتمثل على 
وجه التحديد في: مواصلة دعم العديد من المواد الغذائية التي تتخم بالكربوهيدرات 
والدهون. وتتمثل بعض الخطوات اإليجابية األخرى في توفير المزيد من الحوافز 
وفرط  التغذية  نقص  مؤشرات  واعتماد  السليمة،  التغذية  لمجال  والداعمة  المؤاتية 
 ،)eligibility criteria( صالحية  معايير  باعتبارها  إليها  واالحتكام  التغذية 
األغذية  إغناء  برامج  استحداث  في  الدعم  منظومة  من  واالستفادة 
توعية  بحمالت  الدعم  برامج  وتدعيم   ،)food fortification programs(
 )nutrition awareness campaigns( السليمة  التغذية  بمجال  بالعالقة 

.)nutrition education programs( وببرامج التثقيف الغذائي

المستقبلية  اإلصالحات  تأثير  ُسبل  تتناول  التي  الالحقة  البحوث  تنطوي  أن  يمكن 
النواتج  الغذائي وعلى  االستهالك  أنماط  في مصر على  الغذائي  الدعم  منظومة  في 
والمخرجات الغذائية على دالالت هائلة ُتسهم في دعم ُصناع السياسات. ويمكن أن 
السياسي،  القرار  ُصنع  دعم عملية  في  بمالئمة تصميمها  تتميز  التي  البحوث  ُتسهم 
وذلك فيما يتعلق على سبيل المثال بمستوى الدخل المحتمل، والنظام الغذائي، واآلثار 
الغذائية التي تترتب عن مختلف بدائل االصالح المطروحة. وتتراوح هذه البدائل بين 
إمكانية إدخال تحسينات تدريجية في منظومة الدعم الغذائي الراهنة أو إمكانية االنتقال 
التحويالت  على  قائمة  منظومة  إلى  الغذائي  الدعم  إعانات  على  قائمة  منظومة  من 
اجتماعي  أمان  شبكة  توفير  إمكانية  المعلومات  هذه  مثل  تدعم  أن  ويمكن  النقدية. 
مؤاتية تتجاوب مع قطاع التغذية في مصر، وهو ما ُيسهم تباعاً في بلوغ األهداف 
المستدامة  التنمية  استراتيجية  وإدراجها ضمن  صياغتها  على  مصر  حرصت  التي 

لعام ٢٠٣٠.
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