ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ درﺑـﺎره ﻗﺤﻄـﯽ در
ﺟﻬﺎن ﻫﺸﺪار داد
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬای ) (WFPﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺸﺪار داد ،ﺟﻬﺎن
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و از ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻌﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻨﺪد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ :دﯾﻮﯾﺪ ﺑﯿﺰﻟﯽ ) (David Beasleyﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺷﯿﻮع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﺳﺎل ﺟﺎری ،وﺧﯿﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ را از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ«.

وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮑﺮر و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی
آبوﻫﻮاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎزده در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺤﻄﯽ ﯾﮏ

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻌﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

ﺑﯿﺰﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﯿﺮهای را از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از آن اراﺋﻪ و درﺑﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۱۳۰ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻄﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺸﺪار داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

وی اﺿﺎﻓﻪﮐﺮد :اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ،
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ روز
در ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﯿﺰﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ،
از ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺧﺘﻼل در ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﻓﻘﻂ در
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻫﺸـﺪار ﺳﺎزﻣـﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﻬﺪﯾـﺪ اﻣﻨﯿـﺖ ﻏﺬاﯾـﯽ  ۴۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﻧﻔﺮ در  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
آژاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺸﺪار داد :ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ در  ۶ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮای  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﺮدم آﻓﺮﯾﻘﺎ
رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﺸﺪار داد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ روی ﻧﺎاﻣﻨﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

آژاﻧﺲ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﻔﺖ » :ﻃﯽ  ۶ﻣﺎه آﯾﻨﺪه  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم آﻓﺮﯾﻘﺎ دﭼﺎر ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد«.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﻓﺎﺋﻮ( ،ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی )اﯾﻔﺎد( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (WSPﺿﻤﻦ
ﻫﺸﺪار ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪی روی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در
ﺟﻬـﺎن و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤـﺮان ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧـﺪ و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ اﯾـﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ارﺗﻘﺎ داد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﺤﺮان ﻧﺎاﻣﻨﯽ
ﻏﺬاﯾﯽ در  ۹ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ آﻧﮕﻮﻻ ،زاﻣﺒﯿﺎ ،ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه،
ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر ،ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ ،اﺳﺘﻮﻧﯽ،ﻟﺘﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﻻوی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﺎرﮔﺎرت ﻣﺎﻟﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ را در  ۳۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﮐﺰ و ﻏﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ
آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﻏﺬای ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﻧﻔﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ
ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ و ﺳﯿﻼبﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.

وی اداﻣﻪ داد:اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در  ۵ﻓﺼﻞ
زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺤﺮان ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و ﻧﯿﺰ ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
دامﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻣﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

آژاﻧﺲ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ۱۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۲۰۲۰از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪای آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
ﮐﺸﺎورزان ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد.
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