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المشكلة
يف العقود السابقة، فَصَل مجتمع التغذية بني الُهزال والتقزّم إىل جانب 

الفجوة اإلنسانية واإلمنائية. وتسبّب ذلك يف وجود سياسات وبرامج وأبحاث 
ومتويالت مختلفة لكلٍّ من هذين املظهرين لسوء التغذية عند األطفال. 

عىل سبيل املثال، يتّم متويل برامج رعاية األطفال الذين يعانون من الُهزال 
)يكونون أكرث نحافة من الالزم1( بشكل منفصل عن الربامج التي تستهدف 

وقاية األطفال من التقزّم )يكونون أقرص من الالزم2(. 

 WaSt وجدت مجموعة االهتامم التقنية املعنية بالُهزال والتقزّم عند األطفال
TIG التي تنّسقها »شبكة التغذية يف الطوارئ« ENN أُسساً علمية قاطعة 

لالستنتاج بأن الفصل الحايل بني الُهزال والتقزّم غري مرّبر، بل قد يكون مؤذياً 
)1(. ميكن تحقيق كفاءة وفاعلية أعظم للربامج املوضوعة لو تّم التصدي 

لنمطي نقص التغذية بشكل مشرتك يف آٍن واحد. سيتطلب هذا األمر إحداث 
تغيري جذري يف رؤيتنا ومتويلنا وتدخالتنا لخفض الُهزال والتقزّم عند األطفال 

)الشكل 1(.

ن الُهزال والتقزّم كة ب�ي عوامل الخطورة المش�ت
تنشأ نسبة كبرية )20-30 %( من الُهزال والتقزّم يف الرحم، مام يسلّط الضوء 

عىل أهمية تغذية األمهات قبل وأثناء فرتة الحمل للوقاية من الُهزال والتقزّم3. 
كام يرُبز ذلك أهمية أخذ هذين النمطني لسوء التغذية بعني اإلعتبار وكيفية 

التعامل معهام بأفضل الطُرق مبارشة منذ لحظة الوالدة.

ومن الهام أيضاً مالحظة أن هناك عوامل خطر متعددة تكمن خلف اإلصابة 
بالُهزال والتقزّم وتفاعالت ميكن أن تتغرّي مبرور الوقت منها مثالً، نظام 

التغذية الضعيف واملامرسات الغذائية السيئة، باإلضافة إىل نوبات أو فرتات 
األمراض املعدية والتلوث البيئي. تشري األدلة إىل أن معظم عوامل خطورة 

إصابة الطفل بالُهزال أو التقزّم أثناء فرتة سّن الرضاعة أو أثناء مرحلة الطفولة 
متشابهة )2(، ولكنها تختلف يف اندماجها وحجمها، مام يقود إىل اتجاهات 

متباعدة يف سياقات مختلفة. عىل سبيل املثال، اإلنخفاض الهائل يف مستويات 
تقزّم األطفال يف النيبال بني 2001 و2011 مل يقابله انخفاض بنفس املعدل 

لحاالت الُهزال )3(. 

عموماً وبناء عىل ذلك، هناك عوامل خطر متشابهة لكلٍّ منهام كام هناك 
نوافذ متشابهة لفرص التدخل عىل مدى الحياة، مثل الفرتة منذ اإلخصاب 

وعرب مرحلة سّن الرضاعة املبكرة ومرحلة الطفولة حيث ميكن التدخل من 
أجل تقليص معدالت الُهزال والتقزّم عند األطفال.

ي جميع السياقات
لكلٍّ من الُهزال والتقزّم أهمية �ن

يف حني ينصب الرتكيز األسايس يف سياقات العمل اإلنساين عىل الُهزال ويرُتك 

يُعرّف الطفل بأنه يعاين من الُهزال إذا كان وزنه بالنسبة إىل طوله أقل > -2 من االنحراف   1

املعياري من معايري النمو الدولية. ويّعرف بأنه يعاين من الُهزال الشديد إذا كان أقل من >-3 

من االنحراف املعياري.

يُعرّف الطفل بأنه مصاب بالتقزّم إذا كان طوله بالنسبة لعمره أقل >-2 من أدىن انحراف   2

معياري من معايري النمو الدولية. ويّعرف بأنه يعاين من التقزّم الشديد إذا كان أقل >-3 من 

االنحراف املعياري.

الوزن بالنسبة للطول أقل >-2 من االنحراف املعياري والطول بالنسبة للعمر أقل >-2 من   3

االنحراف املعياري من معايري النمو الدولية.
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االهتامم  بالتقزّم بشكل رئييس للجهات الفاعلة يف السياق اإلمنايئ، إال أن الُهزال 
والتقزّم يتواجدان عادة ضمن كال السياقني )4,5(. من املعروف جيداً أن عدداً 

كبرياً من األطفال املصابني بالُهزال يعيشون يف ظروف مستقرة، ومن األخبار 
املشّجعة أن سياسات وبرامج عالج الُهزال أينام وِجد قد حصلت عىل اهتامم 
متزايد خالل السنوات العرش األخرية. مع ذلك، يف الدول الضعيفة واملناطق 

التي تتأثر بالنزاعات، يبقى الرتكيز باألساس عىل الُهزال. وهذا أمر يثري القلق 
مبا أن تقديرات »شبكة التغذية يف الطوارئ« األخرية تفيد بأن حوايل 45% من 

العبء العاملي من األطفال املصابني بالتقزّم يعيشون يف ظل هذه الظروف 
غري املستقرة )6(. لذلك، هناك تربير ضعيف لفصل السياقني اإلنساين واإلمنايئ 
فيام يتعلق بالتعامل مع الُهزال والتقزّم من ناحية السياسات العامة والتمويل. 

يجب التصدي لكلٍّ منهام أينام ُوِجدا بغض النظر عن سياق تواجدهام.

تأث�ي الُهزال والتقزّم عىل بعضهما البعض
هناك أدلة متزايدة عىل أن األطفال املصابني بالُهزال أكرث قابلية لإلصابة بالتقزّم 

والعكس صحيح. لقد وجدنا أنه كلام عاىن الطفل من فرتات إصابة بالُهزال 
أو بالتذبذب يف الوزن، زاد خطر إصابته بالتقزّم يف مرحلة الحقة )7,8(. كام 
أشارت أبحاث أخرى إىل أن عملية زيادة الطول لدى الطفل قد تتباطأ أثناء 

خضوعه للعالج من الُهزال الشديد حتى يتعاىف الوزن لديه )1(. أظهرت نتائج 
هذه األبحاث بقوة أن الجسم يتكيف مع زيادة الوزن غري الكافية عن طريق 

إبطاء زيادة الطول )9(؛ هذه النتيجة هامة ألنها تسلّط الضوء عىل احتامل 
دور وقاية األطفال ومعالجتهم من الُهزال يف تعزيز زيادة الطول لديهم.

ي نفس الآثار
اك الُهزال والتقزّم �ن اش�ت

تتزايد مخاطر الوفاة كلام كان الطفل أكرث ُهزاالً وينطبق نفس األمر عىل 
التقزم )حتى لو كان مبعدل خطورة أقل(. يتم ّتسليط الضوء عىل الُهزال 

الشديد عادة ألنه ينطوي عىل أعىل معدالت التهديد بالوفاة )بنسبة تقارب 
12 ضعفاً مقارنة بالطفل الذي ال يعاين من الُهزال أو التقزّم(. عىل الرغم من 
ذلك يحمل التقزّم أيضاً تهديداً كبرياً بالوفاة )مبعدل خمسة أضعاف مقارنة 

بالطفل الذي ال يعاين من الُهزال أو التقزّم(. مع ذلك، يحظى تأثري التقزّم عىل 
تطور الدماغ لدى األطفال والخسائر اإلقتصادية باهتامم بالغ يف الخطاب 

الخاص بالوقاية من التقزّم. يف حني أن األقل تداواًل والذي تّم تسليط الضوء 
عليه يف أبحاثنا هو حقيقة أن األطفال املصابني بالُهزال والتقزّم يف آٍن واحد 
)بصفة متزامنة( يزداد لديهم خطر الوفاة بشكل مضاعف )10,11(. تكرب 

مخاطر الوفاة لدى األطفال املصابني بالُهزال والتقزّم يف آٍن واحد لتتشابه مع 
املعدالت الخاصة باألطفال املصابني بأشّد أشكال الُهزال والذين يخضعون 

بصورة روتينية لربوتوكوالت عالجية. ترُبز هذه النتيجة أوجه القصور يف 
الفئات التقليدية للعالج املُستهدف عىل أساس درجة الُهزال وحدها.

ي آٍن واحد
ن بالُهزال والتقزّم �ن ة من الأطفال مصاب�ي أعداد كب�ي

يُبَنيِّ تحليلنا أن نسبة كبرية من األطفال دون سن الخامسة مصابة بالُهزال 
والتقزّم يف الوقت نفسه؛ نسبة تصل إىل 8% عىل املستوى الُقطري، مع نسب 

ر عبء  أعىل بكثري )تصل إىل 12%( ُسجلت عىل املستوى الوطني الفرعي. يُقدَّ
اإلصابة بالُهزال والتقزّم يف آٍن واحد يف 84 بلداً بنحو ستة ماليني طفل بني سّن 

6-59 شهراً، ولكن مل يتّم حساب أية تقديرات عاملية بعد )12(. 

ونظراً الرتفاع معدل الوفيات املرتبطة بالُهزال والتقزّم يف آٍن واحد، من 
الرضوري أن نجد طرقاً للوصول إىل هؤالء األطفال ودعمهم يف إطار أساليب 

التدخل الحالية؛ ولكننا ما زلنا نجهل الكثري عن درجة الجهود املبذولة بالفعل 
للوصول إىل هؤالء األطفال. وقد وجدت مجموعة WaSt TIG أن هناك 

مقياسني لحجم الجسم البرشي يشيع استخدامهام يف املرافق الصحية وعىل 

مستوى املجتمع، وهام »الوزن بالنسبة للعمر« و»محيط منتصف أعىل 
الذراع«، ميكنهام تحديد غالبية األطفال األكرث عرضة لخطر اإلصابة )10(. غري 

أن هناك حاجة إىل جهود عاجلة لتعريف نوع الدعم الالزم إلخراج هؤالء 
األطفال من فئة األكرث عرضة للخطر.

الأطفال الذكور هم الأك�ث عرضة لكلٍّ من الُهزال والتقزّم
األطفال الذكور - وال سيام الِصبية - أكرث عرضة باستمرار لإلصابة بالُهزال 

والتقزّم وكذلك الُهزال والتقزّم يف آٍن واحد مقارنة باإلناث. كان هذا اكتشافاً 
مفاجئاً لبحوث مجموعة WaSt TIG، وإن كان قد تّم تناوله الحقاً يف بحوث 
أخرى )13(. وهناك فهم تقني محدود جداً لهذا التباين ويتطلب املزيد من 

العمل التحلييل.

ي الُهزال والتقزّم
هناك أنماط موسمية مرتبطة ببعضها �ن

من املعروف جيداً أن هناك فرتات من السنة الزراعية يف العديد من البلدان 
ذات الدخل املنخفض يكون فيها الغذاء أكرث ندرة ويرتفع عبء املرض )يُشار 

إليها غالباً باملوسم »املطري« أو »العجاف«( ويزداد فيها نقص التغذية لدى 
األطفال. يُبنّي تحليلنا )من بيانات غامبيا( بوضوح أن مستويات الُهزال تبلغ 
ذروتها أوالً ثم تليها ذروة التقزّم بعد شهرين أو ثالثة أشهر. وهذا يعكس 

النتائج األخرى التي توصلنا إليها عىل املستوى الفردي، والتي تعترب أن التقزّم 
قد يكون تكيًفا مؤذياً مع فرتات سابقة من إصابات الُهزال )8(. 

كام وجدنا أن الرُّضع الذين تعرضوا لإلصابة بالُهزال يف أول موسم مطري من 
عمرهم كان خطر إصابتهم بالُهزال يف املوسم املطري الثاين أكرب بـ 3.2 مرة؛ 

حتى ولو كانوا قد تعافوا من الُهزال خالل موسم الجفاف الواقع بني املوسمني 
)املرجع نفسه(. وهذا هام أيضاً ألنه يخربنا أن الطفل املُصاب بالُهزال أكرث 

عرضة لإلصابة بنوبات الُهزال املتكررة، مع أننا ال نفهم متاماً حتى اآلن 
األسباب الكامنة وراء ذلك.

 
وأخرياً، توّصلنا من التحليل ذاته إىل أن الرُّضع الذين ولدوا يف بداية املوسم 

املطري مل يكتسبوا خالل األشهر الثالثة األوىل من عمرهم الوزن ذاته الذي 
اكتسبه أقرانهم الذين ولدوا يف أشهٍر أخرى. يتعرّض هؤالء األطفال للُهزال 

أكرث من غريهم أثناء مرحلة الطفولة ويرتفع لديهم خطر اإلصابة بالتقزّم عند 
بلوغهم عمر العامني. العوامل وراء ذلك غري معروفة بعد، لكنها قد تشمل 
التأثريات املوسمية عىل الحالة التغذوية لألم وعىل مامرسات تغذية الرُّضع.

تبة عىل نتائج هذه الأبحاث الآثار الم�ت
نحتاج إىل ترسيع الجهود الرامية إىل تخفيف الُهزال والتقزّم يف جميع   .1

السياقات املنترشة فيها. ويتطلب ذلك التغلّب عىل الحواجز التي 
تحّد من تركيز االستجابة اإلنسانية عىل معالجة الُهزال ومنع التقزّم 

باعتبارهام املحور الرئييس لجهود التنمية. 
وألن الُهزال والتقزّم يشرتكان يف العديد من عوامل الخطر نفسها، فإننا   .2

نحتاج إىل تكامل أكرب يف األنشطة الوقائية وإىل مراقبة وتقييم آثار 
الربامج عىل كلٍّ من مظاهر نقص التغذية وانتشارها )بالتزامن(.

من املرّجح أن يؤدي انخفاض مستوى تغطية معالجة الُهزال املُتّبَعة   .3
حالياً عىل الصعيد العاملي إىل الحّد من النمو الطبيعي ملاليني الرُّضع 
واألطفال عن طريق إطالة الفرتة التي يتباطأ فيها منوهم أو يتوقف 

متاماً؛ بناء عىل ذلك، يجب إعطاء األولوية لتوسيع نطاق املعالجة 
الفّعالة ليس من أجل الحّد من الوفيات فقط، بل لخفض التقزّم أيضاً. 

تحتاج الفئات التقليدية املُستهِدفة للربامج العالجية والتكميلية إىل   .4
أن توضع عىل املِحّك بناء عىل فهم أفضل ملخاطر الوفيات. ويجب أن 
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يحصل الرُّضع واألطفال األكرث عرضة لإلصابة )مبا فيها الُهزال والتقزّم يف 
آٍن واحد( عىل أولوية إجراءات التدخل. ميكن تحديد هؤالء األطفال 

بالطرق املعمول بها حالياً؛ ولكن هناك حاجة إىل املزيد من العمل عىل 
الطُرُق املُثىل الكتشافهم ومعالجتهم، وكذلك عىل املوارد وتداعيات 

الربنامج. 
يف ضوء تأثري طبيعة املوسم عىل الُهزال والتقزّم، هناك حاجة إىل   .5

إجراءات تدخل يف الوقت املناسب للحيلولة دون حدوث ذروات أو 
أعىل فرتات املرض. ومن شأن ربط الخدمات ببعضها، سواء أكانت 

الحامية االجتامعية أو الخدمات الصحية أو التغذوية أو خدمات املياه 
والرصف الصحي والنظافة العامة، أن مُيكِّن بشكل أفضل من العالج 

املتزامن لعوامل الخطر املتعددة التي تدفع الذروات املوسمية لنقص 
التغذية لدى األطفال. 

نظراً ألن صحة األم وتغذيتها تؤثران عىل كلٍّ من الوزن والطول عند   .6
الوالدة وعىل منو الطفل الحقاً، نحتاج إىل توسيع الدعم للنساء ليس 

فقط لتحسني تغذية الرُّضع واألطفال، ولكن أيضاً ملنح الفوائد الصحية 
والتغذوية مبارشة لألمهات. 

يف معظم السياقات، يعاين الذكور من الُهزال والتقزّم أكرث من اإلناث.   .7
وأسباب ذلك غري معروفة، ولكن عىل مستوى السياسات، يدّل انتشار 

هذه النتيجة إىل رضورة مراجعة الروايات الشائعة حول الجندرة أو 
النوع وحول اعتبار اإلناث أكرث عرضة لسوء التغذية.
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شكر وتقدير
ميثل هذا املوجز سياسة العمل الجامعي ملجموعة االهتامم التقنية 

املعنية بالُهزال والتقزّم عند األطفال WaSt TIG التي تنّسقها »شبكة 
التغذية يف الطوارئ« ENN. لقد تّم تطوير هذا املوجز بفضل الدعم 

السّخي الذي قّدمه الشعب األمرييك عرب الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية USAID ومن خالل دعم املعونة األيرلندية عىل شكل ِمَنح 

إىل »شبكة التغذية يف الطوارئ«. إن األفكار واآلراء والتعليقات الواردة 
يف هذه الورقة املوجزة تقع بالكامل عىل عاتق املؤلف )املؤلفني( وال 

متثل بالرضورة وجهة نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة 
الواليات املتحدة أو سياسة املعونة األيرلندية.  
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