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نیویورك، 23 حزیران / یونیو 2022 — حذَّرت الیونیسف الیوم من أنھ في الوقت الذي یتأھب فیھ قادة عالمیون
لاللتقاء في اجتماع القمة لمجموعة الدول السبع، ثمة زھاء 8 مالیین طفل دون سن الخامسة في بلدان تعاني من
أزمات یواجھون خطر الوفاة من جراء الھزال الشدید إذا لم یتلقوا سریعاً أغذیة عالجیة ورعایة — ویتزاید ھذا

العدد كل دقیقة.

منذ بدایة ھذا العام، دفعت أزمة الغذاء العالمیة المتصاعدة 260,000 طفل إضافیین — أي طفالً واحداً كل 60
ثانیة — نحو المعاناة من الھزال الشدید في 15 بلداً تتحمل الوطأة األشد لألزمة، بما فیھا بلدان منطقة القرن

األفریقي ومنطقة الساحل الوسطى. ویأتي ھذا التصاعد في الھزال الشدید لیضاف إلى المستویات الحالیة لنقص
التغذیة بین األطفال، والذي حذّرت الیونیسف في الشھر الماضي أنھا تدفع العالم إلى ’شفیر مستویات كارثیة‘ من

سوء التغذیة.

وقالت المدیرة التنفیذیة للیونیسف، السیدة كاثرین راسل، "نحن نشھد بدایة الدخول في المستویات الكارثیة لھزال
األطفال. إن المساعدات الغذائیة حاسمة األھمیة، ولكن ال یمكننا إنقاذ األطفال الذین یتضورون جوعاً عبر إرسال

أكیاس من القمح، فعلینا تزوید ھؤالء األطفال بأغذیة عالجیة قبل فوات األوان".

وإذ تتصاعد أسعار األغذیة بسبب الحرب في أوكرانیا، والجفاف المستمر في بعض البلدان والناشئ عن تغیر المناخ
والذي یتزامن أحیاناً مع نزاعات، إضافة إلى التأثیر االقتصادي لجائحة كوفید-19، یتواصل ازدیاد انعدام األمن

الغذائي والتغذوي لألطفال في جمیع أنحاء العالم مما یؤدي إلى مستویات كارثیة من سوء التغذیة الحاد بین األطفال
دون سن الخامسة. واستجابة إلى ذلك، زادت الیونیسف جھودھا في البلدان الـ 15 األشد تأثراً. وسیتم شمول إثیوبیا،

وأفغانستان، وبوركینا فاسو، وتشاد، وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وجنوب السودان، والسودان، والصومال،
وكینیا، ومالي، ومدغشقر، والنیجر، ونیجیریا، وھایتي، والیمن، في خطة معّجلة للمساعدة في تفادیحدوث زیادة

ھائلة في وفیات األطفال والحد من األضرار الطویلة األجل للھزال الشدید.

إن الھزال الشدید — حیث یكون األطفال نحیفین جداً بالنسبة ألطوالھم — ھو الشكل األكثر بروزاً وفتكاً من بین
ً أشكال نقص التغذیة، فھو یُضعف جھاز المناعة بین األطفال دون سن الخامسة مما یزید خطر وفاتھم بـ 11 ضعفا

مقارنة مع أقرانھم الذین یحصلون على تغذیة جیدة.

ر الیونیسف أن ما ال یقل عن 40 ملیون طفل في البلدان الـ 15 المذكورة یعانون انعدام شدید في وتُقدِّ
األمن التغذوي، مما یعني أنھم ال یحصلون على الحد األدنى للتنوع الغذائي الذي یحتاجونھ لینشؤوا وینموا

في طفولتھمالمبكرة. عالوة على ذلك، یعاني 21 ملیون طفل من انعدام شدید في األمن الغذائي، مما یعني أنھم
یفتقرون إلى إمكانیة الحصول على أغذیة كافیة لتلبیة احتیاجاتھم الغذائیة الدنیا، مما یعّرضھم لخطر كبیر باإلصابة

بالھزال الشدید.
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وفي الوقت نفسھ، ازدادت أسعار األغذیة العالجیة الجاھزة لالستعمال الالزمة لمعالجة الھزال الشدید بنسبة 16
بالمئة في األسابیع الماضیة بسبب االرتفاع الكبیر في كلفة المواد األولیة، مما یحرم ما یصل إلى 600,000 طفل

من إمكانیة الحصول على العالج المنقذ لألرواح وبالتالي یواجھون خطر الوفاة.

وإذ یتأھب القادة لاللتقاء في قمة مجموعة الدول السبع، تطلق الیونیسف نداًء للحصول على 1.2 بلیون دوالر
لتتمكن من القیام بما یلي:

• تقدیم حزمة أساسیة من خدمات التغذیة والرعایة لتفادي ما یمكن أن یصل إلى مالیین الوفیات بین األطفال في
البلدان الـ 15 التي تتحمل العبء األكبر، بما في ذلك برامج الوقایة لحمایة تغذیة األمھات واألطفال بین النساء

الحوامل وصغار األطفال، وبرامج الفحص والعالج المبكرین لألطفال المصابین بالھزال الشدید، وشراء األغذیة
العالجیة الجاھزة لالستعمال وتوزیعھا.

• إیالء األولویة للوقایة من الھزال الشدید ومعالجتھ في جمیع خطط االستجابة ألزمة الغذاء العالمیة من خالل
ضمان شمول مخصصات المیزانیة على تدخالت وقائیة في مجال التغذیة إضافة إلى أغذیة عالجیة لتلبیة

االحتیاجات المباشرة لألطفال الذین یعانون من الھزال الشدید.

وقالت السیدة كاثرین راسل، "من الصعب وصف معنى أن یكون الطفل مصاباً ’بالھزال الشدید‘، ولكن عندما
یلتقي المرء طفالً یعاني من ھذا الشكل األشد فتكاً من أشكال سوء التغذیة، فإنھ یفھم ذلك — وال ینساه أبداً. وثمة

نافذة صغیرة من الفرصة أمام القادة العالمیین المجتمعین في ألمانیا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع
لیتصرفوا إلنقاذ أرواح ھؤالء األطفال. وما من وقت لنھدره، فاالنتظار حتى اإلعالن عن مجاعة ھو انتظار ألن

یموت األطفال".

 

###

مالحظات إلى المحررین الصحفیین

یستند معدل الزیادة في ھزال األطفال إلى بیانات متوفرة للجمھور لشھري كانون الثاني / ینایر وحزیران / یونیو
2022 حسبما ترد في تقدیرات المجموعة الوطنیة المعنیة بالتغذیة (لكل من بوركینا فاسو، وتشاد، وجمھوریة

الكونغو الدیمقراطیة، والنیجر، ونیجیریا)، وفي تحلیل سوء التغذیة الحاد ضمن ’التصنیف المتكامل لمراحل األمن
الغذائي‘(لكل من جنوب السودان، والصومال، وكینیا، ومدغشقر، وھایتي، والیمن)، والنداء اإلنساني من أجل

األطفال (لكل من إثیوبیا، وأفغانستان)، واالستعراضات العامة لالحتیاجات اإلنسانیة (السودان). ویُقدّر أن العدد
اإلجمالي لألطفال الذین یُتوقع أنھم عانوا من الھزال الشدید في شھري كانون الثاني / ینایر وحزیران / یونیو

2022 قد بلغ 7,674,098 و7,934,357، على التوالي مما یمثل زیادة قدرھا 260,259 طفالً إضافیاً.

نتیجة ألزمة الغذاء العالمیة، تقدّر الیونیسف أیضاً أن كلفة عالج ھزال األطفال قد ازدادت بنسبة تُقدر بـ 16 بالمئة،
وھذا ناجم بصفة أساسیة عن زیادة أسعار السلع الغذائیة األساسیة وموادھا الخام.
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