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نیجریه
حمالت و فجایع گروه تروریستی بوکوحرام در این کشور، طی 
8 سال گذشته افزایش یافته و آخرین آمار مربوط به سال 2017 
میالدی نشان می دهد زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت 
تاثیر قرار داده است. تشدید خشونت و حمالت تروریستی؛ 
همچنین رکود اقتصادی در بعضی مناطق نیجریه و کشورهای 
همسایه، اساسا غیرنظامیان را هدف قرار داده و منجر به مهاجرت 

و شرایط فاجعه باری برای ساکنان این کشور 
شده است. آمارها نشان می دهد 4/4 

میلیون نفر در معرض تهدید 
جدی گرسنگی هستند.

سودان جنوبی
وضعیت گرسنگی در این کشور نیز بسیار بحرانی است و 4/9 
میلیون نفر که 42درصد جمعیت این کشور را شامل می شوند، 
به کمک های غذایی فوری نیاز دارند. جنگ داخلی که در 
سال 2013 میالدی آغاز و منجر به بی خانمانی میلیون ها نفر 

شد، مهم ترین عامل این شرایط ناراحت کننده است.

سومالی
کشوری که با خشکسالی جدی، جنگ های داخلی مداوم و 
دسترسی مشکل به خدمات اولیه زندگی روبروست، قطعا وضعیت 
هشداردهنده ای در مورد شرایط تغذیه ساکنانش نیز خواهد داشت. 
برآوردها حکایت از آن دارد که 363هزار کودک از سوء تغذیه 
رنج می برند و نزدیک به 6/2 میلیون نفر که 50درصد جمعیت 

کشور را شامل می شوند، نیاز به کمک انسانی دارند. 

یمن
ماه هاست                                                                                            سعودی  عربستان  طرف  از  که  جنگی 
به یمن تحمیل شده، عالوه بر نابودی گسترده زیرساخت های 
این کشور، فجایع انسانی جدی را در پی داشته است. متاسفانه 
از  یمنی  میلیون   14/1 و  دارد  ادامه  همچنان  این حمالت 
سر  به  ناراحتی  و  رنج  در  غذایی  امنیت  عدم  و  گرسنگی 

می برند.

فاجعه »گرسنگی« در 4 کشور دنیا
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به مناسبت روز جهانی »غذا«

هیچ انسانی سزاوار رنج »گرسنگی« نیست...
تقویم  به  نگاهی  اگر 
جهانی بیندازیم، 16 اکتبر 
مصادف با 24 مهرماه، از 
متحد  ملل  سازمان  طرف  
به عنوان روز جهانی »غذا« نامگذاری شده 
 1945 سال  به  اقدام  این  تاریخچه  است. 

میالدی برمی گردد. 
بی شک پرداختن به این مناسبت، بدون در 
نظرگرفتن شرایط گرسنگی و سوء تغذیه در 
دنیا محقق نمی شود چراکه براساس هشدار 
 سازمان خواروبار و کشاورزی  سازمان ملل 
متحد، فائو، شمار افرادی که در گوشه و کنار 
جهان از گرسنگی رنج می برند، رو به افزایش 
است. براساس گزارش ها، 821 میلیون نفر 
در دنیا با گرسنگی شدید دست وپنجه نرم 
می کنند و 45درصد آمار  مرگ ومیر کودکان 
به دلیل سوءتغذیه است که بالیای طبیعی، 
جنگ و رکود اقتصادی به این فاجعه دامن 

می زند.

اقدامات این  سازمان حکایت از آن دارد که 
می توان گرسنگی را در دنیا به صفر رساند، 
مشروط بر اینکه تالش ها در این زمینه همراستا 
و یکپارچه باشد و بر نتایج و بهترین اقدامات 
تاکید شود. این  سازمان تاکید می کند 80درصد 
افراد نیازمند در نواحی روستایی زندگی می کنند 
و وابسته به کشاورزی و ماهیگیری هستند، 
تغییر  به صفر رساندن گرسنگی،  نتیجه،  در 
اقتصاد روستایی را می طلبد که در این راستا 
تقویت سرمایه گذاری ها، حمایت از گروه های 
آسیب پذیر، تشویق نهادهای کوچک کشاورزی 
به اقدامات تازه و بهره مندی از تکنولوژی های 
نوین از سوی دولت ها ضروری خواهد بود. 
کنار این فقر هشداردهنده، فائو اشاره می کند 
600 میلیون نفر در دنیا چاق و 1/3 میلیارد نفر 
دچار اضافه وزن هستند. همچنین یک سوم مواد 
غذایی تولیدشده در دنیا دور ریخته و اسراف 
می شود که از لحاظ اقتصادی نزدیک به 2/600 
میلیارد دالر را در سال دربرمی گیرد، در حالی 
که سوء تغذیه هزینه ای بالغ بر 3/500 میلیارد 
دالر را در سال به اقتصاد جهانی تحمیل می کند. 
در همین راستا، شعار روز جهانی غذا برای 
برای  »اقدام  عنوان  با  میالدی   2018 سال 
 2030 تا  گرسنگی  رساندن  صفر  به  آینده، 
باتوجه  که  شد  انتخاب  است«  امکان پذیر 
برای  برنامه ریزی  بین المللی،  این رویداد  به 
و  علمی  ارتباطات  از  مجموعه ای  برگزاری 

فنی پیش بینی شده است. 

»گرسنگی« و »سوء تغذیه« از نگاه آمار 
آنچه از آمار و ارقام برمی آید، نشان از واقعیتی 
تلخ در زمینه تغذیه مردم دنیا دارد، چنانکه 
بیش از 820 میلیون نفر در گوشه و کنار دنیا 
از گرسنگی رنج می برند؛ به این معنا که از 
هر 9 نفر، یکی مقدار غذای کافی برای حفظ 

سالمت و زندگی پویا نمی خورد. شایان ذکر 
است گرسنگی و سوء تغذیه اولین عامل خطر 
ایدز و  از  بسیار جدی  تر  دنیا و  سالمت در 

HIV، ماالریا و انواع سل است.
 سوء تغذیه به خصوص کمبود ویتامین ها و 
مواد معدنی عامل یک سوم مرگ ومیر کودکان 
است و تاثیر جدی در رشد و سالمت همچنین 
پویایی در تمام مراحل زندگی خواهد داشت. 
آمار سال 2016 میالدی نشان می دهد 155 
میلیون کودک در جوامع مختلف دچار تاخیر 

در رشد هستند که ناشی از تغذیه ناکافی، 
و  ویتامین ها  بدون  غذایی  رژیم 

مواد معدنی، مراقبت های الزم 
و پیشگیری از بیماری هاست. 
تاخیر در رشد بر رشد مغز تاثیر 
می گذارد و کودک مبتال به این 

مشکل از مشکالت درک شناختی 
رنج خواهد برد. بیشترین آمار مربوط 

به تاخیر رشد در آفریقا و آسیا ثبت شده، 
چنانکه 37درصد کودکان در آفریقای شرقی 
و 34درصد در جنوب آسیا گرفتار این مشکل 

هستند. 
در سطح منطقه ای، بیشترین آمار افرادی که از 
سوء تغذیه رنج می برند در آسیا زندگی می کنند 
)حدود 520 میلیون نفر(،  پس از آن، ساکنان 
آفریقا )243 میلیون نفر( و آمریکای التین و 
کارائیب )43 میلیون نفر( دچار سوء تغذیه اند. 

آمار  عمدتا  این  از  پیش  تا  گرچه 
مربوط به گرسنگی و فقر غذایی 

در کشورهای ثروتمند ارائه 
بررسی های  نمی شد، 

آن  از  اخیر حاکی 
 15 که  است 

میلیون 

نفر گرفتار عدم امنیت غذایی جدی در کشورهای 
توسعه یافته هستند. بیش از 3 میلیون نفر به ایاالت 
متحده آمریکا، 2/7 میلیون نفر به انگلستان، 0/8 
میلیون نفر به آلمان، 0/9 میلیون نفر به فرانسه 

و 0/6 میلیون نفر به ایتالیا اختصاص دارد.
ویتامین ها و مواد معدنی نقش اساسی در رژیم 
غذایی برای تقویت سیستم دفاعی بدن و حفظ 
سالمت مطلوب هستند. کمبود ویتامین A، روی، 
آهن و ید مشکلی در سطح مراقبت های سالمت 
اولیه است. حدود 33درصد خانم های در 
سن باروری و 42درصد کودکان 6 تا 
59 ماهه از کم  خونی رنج می برند 
که مصرف مکمل های آهن 
می تواند به جبران این کمبود 
کمک کند. کمبود ویتامین 
A که 29درصد کودکان 6 
تا 59 ماهه را در کشورهای با 
سطح درآمد پایین یا متوسط مبتال 
می کند، عامل خطر نابینایی یا فوت ناشی 

از سرخک و اسهال است. 
سوء تغذیه مادران که مشکل شایع در بسیاری 
از کشورهای فقیر و با درآمد متوسط است، در 
رشد جنین تاثیر می گذارد و زمینه ساز خطر 
بسیار باالتر عوارض دوران بارداری خواهد 
بود. در مجموع، سوء تغذیه مادران و کودکان 
عامل بیش از 10درصد آمار  مرگ ومیر در 

سطح جهانی است. 

اقدامات جهانی برای مقابله با 
»گرسنگی«

به صفر رساندن گرسنگی یک اقدام نوآورانه 
در سطح جهانی است که گردآوری مجموعه 
حمایت ها راجع به یک هدف مشترک، یعنی 
از بین بردن گرسنگی را شامل می شود. این 
اقدام در سال 2012 میالدی، توسط بان کی مون 
معرفی و از همه اعم از دولت ها، نهادهای 
عموم  و  مردم نهاد  خصوصی،  سازمان های 
مردم خواسته شد در موفقیت آن مشارکت 
داشته باشند تا هیچ فردی در دنیا از گرسنگی 

رنج نبرد. 
این طرح 5 هدف اصلی را دربردارد:

 هیچ کودک کمتر از 2 سالی از سوء تغذیه 
و تاخیر رشد رنج نبرد.

 صددرصد دسترسی به تغذیه مناسب در 
هر سال اجرا شود.

 همه سیستم های کشاورزی غذایی به طور 
پایدار فعالیت داشته باشند.

 بهره وری منابع کشاورزان به طور صددرصد 
افزایش پیدا کند. 

 هیچ نابودی و اسراف منابع غذایی ای انجام 
نگیرد.

همچنین اهداف توسعه پایدار چشم انداز 2030 
نیز به این مقوله توجه داشته و نخستین  بند از 
این اهداف 17گانه به مقابله با گرسنگی، تامین 
امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ارتقای کشاورزی 
این  به خصوص  که  دارد  اختصاص  پایدار 

برنامه ها را دربردارد:
 حذف گرسنگی و فراهم آوردن شرایطی 
که هر فردی بتواند در تمام طول سال به مواد 
غذایی سالم، مغذی و کافی دسترسی داشته 

باشد. 
 مقابله و ریشه کنی هر نوع سوء تغذیه ای

تولیدات کشاورزی و  افزایش دوبرابری   
منابع تولیدکنندگان کشاورزی در سطح خرد
 تامین تداوم فعالیت سیستم های تولید مواد 

غذایی
با  مقابله  برای  سرمایه گذاری  افزایش   

محرومیت زدایی روستایی
و  محدودیت ها  پیش بینی  و  اصالح   
نابرابری های تجاری در زمینه بازار کشاورزی 

جهانی
 اقدامات مبتنی بر تضمین عملکرد خوب 

بازارهای مواد غذایی
سازمان  غذایی   کمک  شاخه  راستا،  این  در 
انسانی  نهاد  بزرگ ترین  به عنوان  متحد  ملل 
از طریق پیگیری دفاتر خود در بیش از 80 
کشور دنیا در جهت کمک به تامین غذا به 
نیازمندان تالش می کند. همچنین بانک جهانی 
با گرسنگی و دسترسی  فائو برای مقابله  و 
همه مردم به منابع غذایی اقداماتی در دستور 

برنامه های خود دارند. 
www.un.org :منبع
www.OMS.fr

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

گرچه بحران گرسنگی و کمبود منابع غذایی متاسفانه بسیاری از مردم را در گوشه و کنار جهان 
گرفتار کرده، این وضعیت در 4 کشور بسیار اسفناک بوده و در حقیقت می توان »فاجعه انسانی« 

را برای آنها تصدیق کرد.

عوامل زمینه ساز 
»گرسنگی« در دنیا

دالیل متعددی در رابطه با شیوع گرسنگی در جوامع 
مختلف نقش دارند که خشکسالی را معموال باید شایع ترین عامل 

دسترسی ناکافی به منابع غذایی دانست. نواحی ای مانند منطقه ساحل آفریقا، 
جنوب آفریقا، عربستان سعودی، قزاقستان و حتی استرالیا به شدت تحت تاثیر این 

پدیده هستند زیرا در این مناطق به ندرت باران می بارد.)اغلب کمتر از 100 میلی متر در سال(
از طرفی، برخی از مناطق دنیا مانند بنگالدش با باران سیل آسایی روبرو هستند که به منابع غذایی، 

گیاهی و جانوری آسیب وارد می کند. عالوه بر بالیای طبیعی، جنگ ها نیز سهم جدی در تخریب گسترده مزارع، 
کشتزارها و دام ها داشته اند که تهدیدکننده منابع غذایی بشر بوده است. متاسفانه استفاده زیاد از آفت کش ها و سموم 

توسط نیروهای آمریکا در جنگ ویتنام، به نابودی مزارع طبیعی منجر شد.  بعضی دولت ها نیز برای تثبیت 
قدرت سیاسی خود محدودیت های غذایی اعمال می کنند. همچنین در بسیاری از کشورهای در 

حال توسعه، نبود زیرساخت های کشاورزی، محدودیت تولید محصوالت کشاورزی و 
دسترسی به مواد غذایی از دیگر عوامل گرسنگی هستند. مردمی که در شرایط 

فقر اقتصادی به خصوص در نواحی روستایی زندگی می کنند، بیشتر 
درمعرض رنج بردن از گرسنگی خواهند بود. عالوه بر این، 

نوسانات قیمت مواد غذایی اغلب آنها را وادار 
به مصرف غذاهای ارزان  تر با ارزش 

غذایی ناکافی می کند. 
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