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نیویورك، 17 أیار / مایو 2022 — لقد كان عدد األطفال الذین یعانون من الھزال الشدید یرتفع حتى قبل أن
تھدد الحرب في أوكرانیا بإغراق العالم أكثر في أزمة غذائیة عالمیة متصاعدة — وھي تتفاقم حالیاً، حسبما حذّرت

الیونیسف في نداء جدید بشأن األطفال.

یُظھر النداء الذي أصدرتھ الیونیسف الیوم، وعنوانھ ’الھزال الشدید: حالة طارئة خارج دائرة االھتمام تھدد بقاء
األطفال‘، أنھ رغم تصاعد مستویات الھزال الشدید بین األطفال وازدیاد تكالیف العالج المنقذ لألرواح، فإن التمویل

العالمي إلنقاذ أرواح األطفال الذین یعانون من الھزال مھدد أیضاً.

وقالت المدیرة التنفیذیة للیونیسف، السیدة كاثرین راسل، "حتى قبل أن تتسبب الحرب في أوكرانیا بضغوط على
األمن الغذائي في جمیع أنحاء العالم، كانت النزاعات والصدمات المناخیة وجائحة كوفید-19 تجتث قدرة األسر

على تغذیة أطفالھا. ویقترب العالم سریعاً من كارثة في الوفیات التي یمكن منعھا وفي معاناة األطفال من الھزال".

یعجز ما ال یقل عن 10 مالیین طفل ممن یعانون من الھزال الشدید حالیاً — أي ثلثي األطفال المتأثرین — عن
ر الیونیسف من أن الحصول على العالج األكثر فاعلیة للھزال، وھو األغذیة العالجیة الجاھزة لالستعمال. وتُحذِّ
مجموعة من الصدمات العالمیة لألمن الغذائي في العالم — أھمھا الحرب في أوكرانیا، والصعوبات االقتصادیة
المرتبطة بالتعافي من الجائحة، وحاالت الجفاف المستمرة في بعض البلدان بسبب تغیر المناخ — تھیّئ الظروف

لحدوث زیادة كبیرة في المستویات العالمیة للھزال الشدید.

وفي ھذه األثناء، من المتوقع أن یزید سعر األغذیة العالجیة الجاھزة لالستعمال بمقدار یصل إلى 16 بالمئة خالل
األشھر الستة المقبلة بسبب الزیادة الكبیرة في كلفة المكونات الخام. وھذا قد یترك ما یصل إلى 600,000 طفل
دون إمكانیة الحصول على العالج المنقذ لألرواح، بحسب مستویات اإلنفاق الحالیة. ومن المتوقع أن تظل تكالیف

الشحن والتوزیع مرتفعة أیضاً.

وقالت السیدة كاثرین راسل، "تشّكل عبوات العجینة العالجیة ھذه الفرق بین الحیاة والموت بالنسبة لمالیین األطفال
سنویاً. وقد تبدو زیادة الكلفة بنسبة 16 بالمئة أمراً یمكن تدبره في سیاق أسواق األغذیة العالمیة، ولكن في نھایة

سلسلة اإلمداد ثمة طفل یعاني من سوء التغذیة الشدید، وبالنسبة لھ فالعواقب ال یمكن تدبرھا مطلقاً".

إن الھزال الشدید — حیث یكون األطفال شدیدي النحافة بالنسبة لطولھم ویؤدي إلى إضعاف مناعتھم — ھو
الشكل األقرب واألوضح واألشد فتكاً من أشكال سوء التغذیة. ویعاني ما ال یقل عن 13.6 ملیون طفل دون سن

الخامسة من الھزال الشدید، ویتسبب بوفاة واحدة من بین كل 5 وفیات تقع بین األطفال من ھذه الفئة العمریة.

تظل منطقة جنوب آسیاً ’مركز‘ الھزال الشدید، حیث یعاني زھاء طفل واحد من كل 22 طفالً من الھزال الشدید،
أي ثالثة أضعاف النسبة في منطقة أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. وتواجھ البلدان في سائر مناطق العالم معدالت

مرتفعة تاریخیاً من الھزال الشدید. ففي أفغانستان، على سبیل المثال، من المتوقع أن یعاني 1.1 ملیون طفل من
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الھزال الشدید في ھذا العام، أي حوالي ضعفي عددھم في عام 2018. كما أن الجفاف في منطقة القرن األفریقي
یعني أن عدد األطفال الذین یعانون من الھزال الشدید قد یرتفع بسرعة من 1.7 ملیون إلى 2 ملیون طفل، في حین

من المتوقع أن تصل الزیادة إلى 26 بالمئة في منطقة الساحل مقارنة بعام 2018.

یشیر النداء بشأن األطفال أیضاً إلى أنھ حتى البلدان التي تتمتع باستقرار نسبي، من قبیل أوغندا، شھدت زیادة بمقدار
40 بالمئة أو أكثر في ھزال األطفال منذ عام 2016، وذلك بسبب تزاید الفقر وانعدام األمن الغذائي بین األسر
المعیشیة مما أدى إلى أنظمة غذائیة ذات جودة وتواتر غیر كافیین لألطفال والنساء الحوامل. وتساھم الصدمات
المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك حاالت الجفاف الدوریة وعدم كفایة إمكانیة الحصول على المیاه النظیفة وخدمات

الصرف الصحي، في زیادة ھذه األرقام.

ویذھب التقریر إلى التحذیر من أن المساعدة المخصصة لمعالجة الھزال تظل قلیلة جداً، ومن المتوقع أن تنخفض
بشدة في السنوات المقبلة، واألمل ضئیل بأن تعود إلى مستویات ما قبل الجائحة، قبل عام 2028. ووفقاً لتحلیل

جدید تم لغایة إعداد ھذا النداء، تصل قیمة المساعدات العالمیة التي أُنفقت على معالجة الھزال إلى 2.8 بالمئة فقط
من مجموع المساعدات اإلنمائیة الرسمیة المخصصة للقطاع الصحي، و0.2 بالمئة من مجموع إنفاق المساعدات

اإلنمائیة الرسمیة.

وبغیة الوصول إلى كل طفل بالعالج المنقذ لألرواح من الھزال الشدید، تدعو الیونیسف:

الحكومات أن تزید المساعدات المخصصة لمعالجة الھزال بما ال یقل عن 59 بالمئة عن مستوى المساعدات
اإلنمائیة الرسمیة في عام 2019، وذلك للمساعدة في الوصول إلى جمیع األطفال المحتاجین للعالج في 23

بلداً مثقالً باألعباء.

البلدان أن تدمج معالجة ھزال األطفال ضمن خطط التمویل للقطاع الصحي والتمویل الطویل األجل كي
یستفید جمیع األطفال من برامج العالج، ولیس فقط أولئك الذین یعیشون في أوضاع أزمات إنسانیة.

إلى ضمان أن مخصصات الموازنات لمعالجة أزمة الجوع العالمیة تتضمن مخصصات محددة للتدخالت
القائمة على األغذیة العالجیة بغیة تلبیة االحتیاجات الفوریة لألطفال الذین یعانون من الھزال الشدید.

الجھات المانحة ومنظمات المجتمع المدني إلى أن تولي األولویة في التمویل إلى التصدي للھزال بغیة ضمان
بیئة متنوعة ومتنامیة وصحیة من دعم المانحین.

وقالت كاثرین راسل، "ببساطة، لیس ثمة سبب یدعو ألن یعاني أي طفل من الھزال الشدید — ال سیما وأننا نمتلك
القدرة على منع ذلك. وال یتوفر سوى وقت قلیل وثمین إلعادة تحفیز الجھود العالمیة لمنع سوء التغذیة والكشف عنھ

ومعالجتھ قبل أن یصبح ھذه الوضع السيء أسوأ كثیراً جداً مما ھو علیھ".

###

مالحظات إلى المحررین الصحفیین

عن األغذیة العالجیة الجاھزة لالستعمال

عجینة األغذیة العالجیة الجاھزة لالستعمال ھي عجینة تعتمد على الدھون وتحتوي على طاقة عالیة ومغذیات دقیقة،
وتَستخِدم مزیجاً من الفول السوداني والسكر والزیت والحلیب المجفف، وتُغلّف في عبوات فردیة. الیونیسف ھي
القائدة العالمیة في شراء األغذیة العالجیة الجاھزة لالستعمال، وتشتري وتوزع ما یُقدَّر بـ 75–80 بالمئة من

اإلمدادات العالمیة من أكثر من 20 جھة مصنّعة تتوزع في جمیع أنحاء العالم.

عن المساعدات اإلنمائیة الرسمیة
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المساعدات اإلنمائیة الرسمیة ھي مساعدات حكومیة لتعزیز التنمیة االقتصادیة للبلدان النامیة وعافیتھا وتستھدفھا
تحدیداً. وكانت لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة ’لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي‘ قد تبنت في عام

1969 المساعدات اإلنمائیة الرسمیة بوصفھا الوسیلة األساسیة للمساعدات الخارجیة، وھي تظل المصدر الرئیسي
لتمویل المساعدة اإلنمائیة. وتقوم منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي بجمع بیانات المساعدات اإلنمائیة

الرسمیة وتتحقق منھا وتنشرھا.

Viewed using Just Read

https://www.oecd.org/about/
https://www.oecd.org/about/
https://justread.link/

