منع نشر الی تاریخ  17می  ،2022ساعت  01:00به وقت جی ام تی

جهان در آستانۀ رسیدن به سطوح فاجعه بار سوء تغذی در میان اطفال -یونیسف
افزایش فزایندۀ قیمت مواد خوراکه به دلیل جنگ اوکراین و کاهش بودجۀ ناشی از همه گیری ،هم نیاز به "تداوی غذایی
نجات دهندۀ حیات" را افزایش داده و هم هزینۀ مواد غذایی معالجوی را الی  16فیصد باال برده است.
محتویات مولتی مدیا (صوتی ،تصویری و متنی) را می توانید از اینجا دانلود کنید.
نیویارک 17 ،می  -2022یونیسف در هشداریه جدید اطفال 1تذکر داد که تعداد اطفال دچار کم وزنی شدید ) (wastingحتی قبل از آنکه جنگ اوکراین
جهانیان را بیشتر به کام بحران فزایندۀ غذا فرو بَ َرد ،در حال افزایش بوده و در حال حاضر وضعیت وخیم تر از قبل می شود.
هشداریۀ موسوم به کم وزنی شدید :چشم پوشی از بقای اطفال در شرایط اضطراری نشان می دهد که علیرغم میزان باالی کم وزنی شدید در میان
اطفال و افزایش هزینه های تداوی نجات بخش ،منابع تمویل جهانی برای نجات جان این اطفال نیز در معرض خطر قرار دارد.
کاترین راسل ،رئیس اجرائیوی یونیسف متذکر شد "حتی قبل از آنکه جنگ اوکراین مصونیت غذایی در سطح جهان را محدود سازد و بر منابع موجود
فشار مضاعف وارد نماید  ،عواملی وجود داشت همچون منازعه ،تغییرات شدید اقلیمی و گسترش کووید  19که توانایی خانواده ها در تأمین غذا برای
اطفال شان را به شدت کاهش داده بود ".وی افزود "جهان به سرعت به سمت انفجار و افزایش ناگهانی در امراض قابل پیشگیری اطفال و تعداد اطفال
مصاب به کم وزنی پیش می رود" .
در حال حاضر حداقل  10ملیون طف ِل مصاب به کم وزنی شدید _یا به عبارت دیگر  2طفل در هر  3نفر_ به مؤثرترین تداوی برای کم وزنی که همانا
موادغذایی معالجوی ) (RUTFمی باشد ،دسترسی ندارند .یونیسف هشدار می دهد که ترکیبی از عوامل کاهش مصونیت غذایی در سطح جهان_ که
از جنگ اوکراین ،پیکار نظام های اقتص ادی برای برون رفت از همه گیری و تغییرات اقلیمی به بارآورندۀ خشکسالی مداوم در برخی کشورهای جهان
سرچشمه می گیرند_ به نوبۀ خویش شرایط را برای افزایش چشمگیر میزان کم وزنی شدید در سطح جهان مساعد میسازند.
در عین زمان ،با توجه به باال رفتن ناگهانی قیمت مواد خام ،پیش بینی شده است که قیمت غذاهای معالجوی آمادۀ مصرف در خالل شش ماه آینده تا
 16فیصد افزایش خواهد یافت .بنابراین در سطوح مصرفی فعلی ممکن است  600،000طفل دیگر به تد اوی نجات بخش دسترسی نداشته باشند و از
سوی دیگر هزینه های انتقال و عرضۀ این مواد غذایی نیز ممکن است باال باقی بماند.
کاترین راسل همچنان افزود "این بسته های کوچک معالجوی هر سال برای ملیون ها طفل حکم مرگ و زندگی را دارد .این افزایش شانزده فیصدی
شاید با توجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی غذا قابل مدیریت به نظر آید اما در انتهای این زنجیرۀ عرضه ،طفلی قرار دارد که به شکل مأیوس
کننده ای دچار به سوءتغذی است که سهمش از این بحران به هیچ وجه قابل مدیریت نخواهد بود".
کم وزنی شدید_شرایطی که در آن طفل به نسبت به ق د خود بسیار الغر است و به تضعیف سیستم های دفاعی بدن او منتهی می شود_ فوریترین،
مشهودترین و کشنده ترین نوع سوء تغذی به شمار می آید .در سطح جهان حداقل  13.6ملیون طفل زیر  5سال مصاب به کم وزنی شدید می باشند که
در اثر آن  1نفر از هر  5طفل در این گروپ سنی جان می بازد.
جنوب آسیا به عنوان "مرکز" کم وزنی شدید باقی می ماند که در آن نزدیک به  1نفر در هر  22طفل ،مصاب به این مرض بوده و این تعداد سه برابر
بیشتر از ساب سهاران افریقاست .و کشورها در دیگر بخش های جهان نیز در طول تاریخ با نرخ باالی کم وزنی شدید مواجه بوده و میباشند .برای
مثال در افغانستان پیش بینی شده است که امسال  1.1ملیون طفل به کم وزنی شدید مصاب خواهند شد که این رقم تقریبا ً دو برابر تعداد گزارش شده در
سال  2018می باشد .خشکسالی در شاخ افریقا به این معناست که تعداد اطفال دچار به کم وزنی شدید می تواند به سرعت از  1.7به  2ملیون نفر
افزایش یابد و از سوی دیگر در منطقۀ ساحل افریقا ) (Sahelیک افزایش  26فیصدی در مقایسه با  2018پیش بینی شده است.
هشداریۀ اطفال ) (Child Alertهمچنان یادآوری می کند که حتی در کشورهای دارای ثبات نسبی مانند اوگاندا نیز نظر به افزایش فقر و عدم مصونیت
غذایی که کیفیت پایین و وعده های غذایی ناکافی برای اطفال و زنان حامله را در پی داشته ،میزان کم وزنی  40فیصد یا بیش از  40فیصد در مقایسه
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با  2016افزایش یافته است .تکان ها و شاک های مرتبط به تغییرات اقلیمی از قبیل خشکسالی های شدید دوره ای و دسترسی ناکافی به آب پاک و
خدمات حفظ الصحه نیز به نوبۀ خود به افزایش این ارقام کمک می کنند.
گزارش مذکور همچنان هشدار می دهد که مقدار کمک های مالی موجود برای مقابله با کم وزنی شدید به طرز اسفباری پایین بوده و کاهش ناگهانی آن
در خالل سال های آتی پیش بینی شده ،تاجاییکه کمتر امید می رود تا قبل از  2018بتوانیم به سطوح موجود در دورۀ قبل از همهگیری بازگشت کنیم.
2
رسمی
مطاب ق به نتایج یک تحلیل جدید ،کمک های جهانی مصرف شده برای مقابله با کم وزنی تنها بالغ بر  2.8فیصد از مجموع مساعدت انکشافی
ِ
سکتور صحت و  0.2فیصد مجموع وجوه مصرف شده از مساعدت های انکشافی رسمی ) (ODAمی باشد.
یونیسف برای آنکه بتواند دسترسی هر طفلی را به تداوی نجات بخش برای کم وزنی شدید امکان پذیر سازد ،موارد ذیل را مطالبه می کند:
•
•
•
•

دولت ها کمک های مالی برای مقابله با کم وزنی شدید را حداقل تا  59فیصد باالتر از مقادیر  ODA3برای سال  2019افزایش دهند تا
بتوانند به پوشش تمام اطفال نیازمند به تداوی در  23کشور دارای میزان باالی کم وزنی شدید کمک نمایند.
کشورها آیتم تداوی اطفال مصاب به کم وزنی را در بودجۀ صحت و طرح های طوالنی مدت بودجۀ انکشافی شامل نمایند تا تمام اطفال
بتوانند از برنامه های تداوی ،عالوه بر مواردی که در وضعیت های بحران بشری فراهم می گردد ،مستفید شوند.
اطمینان حاصل شود که در بودجه های مرتبط به بحران گرسنگی جهانی ،وجوه مشخص و ویژه ای به برنامه های تأمین غذاهای معالجوی
در راستای برآورده کردن نیاز فوری اطفال مصاب به کم وزنی شدید ،اختصاص داده می شود.
تمویل کنندگان و نهادهای جامعۀ مدنی با این هدف که بتوانند یک اکوسیستم متنوع ،رو به رشد و سالم برای عرضۀ مساعدتهای تمویلی
بوجود آورند ،به تأمین بودجه برای مقابله با کم وزنی شدید اولویت خاصی قائل شوند.

کاترین راسل افزود " بدون شک دلیلی وجود ندارد که یک طفل از کم وزنی شدید رنج ببرد ،آنهم زمانی که ما قادر به پیشگیری از آن هستیم .اما برای
شروع مجدد تالش و پیکار جهانی جهت پیشگیری ،شناسایی و تداوی سوءتغذی پیش از آنکه وضعیت وخیم تر از قبل شود ،زمان اندک هر چند
ارزشمندی را در اختیار داریم".
###
نوت برای ویراستاران و سردبیران:
دربارۀ ساس  RUTFیا "غذای معالجوی آمادۀ مصرف"
ساس  RUTFیک ساس سرشاز از مایکرونیوترنت و انرژی لیپیدی است که در ترکیب آن از بادام زمینی ،بوره ،روغن و پودر شیر استفاده شده و
به شکل بسته بندی شده عرضه می شود .یونیسف به عنوان سازمان پیشگام در تدارک غذای معالجوی آمادۀ مصرف ،به طور تخمینی  75-80فیصد
از تولیدات این محصول را از  20فابریکۀ در بخش های مختلف جهان خریداری و توزیع می کند.
دربارۀ  ODAیا مساعدت انکشافی رسمی
مساعدت انکشافی رسمی یک نوع مساعدت دولتی است که معطوف به ارتقاء انکشاف اقتصادی و سطح رفاهی در کشورهای در حال انکشاف می
باشد .کمیتۀ مساعدت های انکشافی ) (DACسازمان ( OECDسازمان انکشاف و همکاری اقتصادی) ،مساعدت انکشافی رسمی را در سال 1969
به عنوان ابزار اصلی عرضۀ مساعدت های خارجی تصویب نمود که تا به حال به عنوان منبع عمدۀ تأمین مساعدت های انکشافی باقی مانده است.
معلومات مرتبط به مساعدت های انکشافی رسمی توسط سازمان  OECDجمع آوری ،صحت سنجی و نشر عمومی می شود.
برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:
هـِلـن ویلی ،دفتر یونیسف در نیویارک ،تلفونhwylie@unicef.org ،+1 917 244 2215 :
دربارۀ یونیسف
یونیسف در دشوارترین ساحات جهان برای محروم ترین اطفال جهان کار می کند .ما در بیشتر از  190کشور و سرزمین برای هر طفلی در هر جایی
جهت ساختن آیندۀ بهتر برای هر فردی تالش می کنیم.
برای معلومات بیشتر دربارۀ یونیسف و کارهایی که برای اطفال انجام می دهد از  www.unicef.orgبازدید کنید.
یونیسف را در تویتر ،فیسبوک ،انستاگرام و یوتیوب دنبال کنید.
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