
بهترینسیاستها،بهترینرژیمها
اهمیت غذا به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( را بر آن داشت تا از 
سال 1945 میالدی، 16 اکتبر )24 مهر( را به عنوان روز جهانی »غذا« نامگذاری کند. هدف از این اقدام، توجه به شرایط ناعادالنه 
دسترسی به مواد غذایی در جوامع مختلف و اسراف گسترده منابع خوراکی است. کنار حجم گسترده منابع غذایی در گوشه و کنار 
دنیا، حیف و میل شدن بخش گسترده ای از آن طی روند آماده سازی تا مصرف و دسترسی نداشتن به غذای کافی )جنگ، بحران 
اقتصادی، بالیای طبیعی و...( باعث شده سوءتغذیه همواره به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدهای سالمت مطرح باشد. اهمیت این مساله به حدی 
است که ساالنه بیش از 3 میلیون کودک کمتر از 5 سال در دنیا جان خود را از دست می دهند و 159 میلیون کودک از اختالل رشد ناشی از کمبود 

غذا رنج  می برند. ما نیز به مناسبت فرارسیدن این روز، صفحه »پوستر سالمت« را به این موضوع اختصاص داده ایم.

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

8پوسترسالمت شماره هفتصدوبیست وپنج بیست مهر نودوهشت

رنج گرسنگی 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی و فائو، بیش از 820 میلیون نفر در سراسر دنیا 
از گرسنگی رنج می برند و بیش از 150 میلیون کودک در سراسر دنیا دچار اختالالت 
رشد هستند. بیشتر آنها ساکن کشورهای آفریقای سیاه ) جنوب صحرای آفریقا(، آسیای 
جنوب شرقی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و کارائیب هستند. این در حالی است که 
مقدار مواد غذایی تولیدشده برای تامین نیازهای همه ساکنان زمین کافی است. دالیل 
متعددی در دسترسی منابع غذایی جوامع تاثیرگذار است که مهم ترین آنها را  می توان 

بالیای طبیعی، جنگ، نابرابری های اجتماعی و بیماری های همه گیر دانست.  نکته حائز 
اهمیت اینکه گرچه رشد اقتصادی با وضعیت تغذیه افراد جامعه ارتباط دارد، الزاما تنها 
عامل تاثیرگذار نیست. به عنوان مثال، هند با وضعیت خوب اقتصادی در بازارهای جهانی 
و 3620 دالر تولید خالص داخلی به ازای هر شهروند، با مشکل جدی سوءتغذیه درگیر 
است و تقریبا نیمی  از کودکان هندی از تاخیر رشد رنج  می برند. از طرفی، آمار سوءتغذیه 
کودکان در بسیاری از کشورهای آفریقای سیاه با تولید خالص داخلی کمتر از هند، از 

این کشور کمتر است که  »سنگال« را  می توان نمونه این تضاد نامید.  

نگاهی به سفره غذایی مردم در گوشه و کنار دنیا به مناسبت روز جهانی »غذا«
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سیاست ها در 4 کشور توسعه یافته 
 هلند؛ بهترین شاخص تغذیه جهانی: با توجه به 

ارزیابی شاخص هایی مثل فراوانی، کیفیت، بهداشت و 
تنوع مواد غذایی، همچنین هزینه تامین غذا نسبت به کاالها و 

خدمات دیگر، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و شیوع بیماری های 
مرتبط با چاقی مثل دیابت، هلند در جایگاه نخست وضعیت مطلوب در 

دنیا قرار دارد و تقریبا همه مردم این کشور از تغذیه کافی برخوردار هستند. 
از طرفی، آمار سوءتغذیه در این کشور  در پایین ترین سطح جهانی است. 
هزینه تامین مواد غذایی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی ارزان تر است 
البته رستوران های هلند گران ترین غذاها را در قاره سبز دارند و آبرسانی در 
این کشور از طریق شبکه آبرسانی و تصفیه انجام  می شود. آب لوله کشی 

در این کشور کیفیت عالی دارد و اصال بوی کلر نمی دهد. 
کانادا؛ ثروتمند اما درگیر چالش های جدی تغذیه: با وجود اینکه کانادا 
از نظر بهداشت و نگهداری مواد غذایی جایگاه اول را در دنیا دارد، حدود 
35 میلیون تن ماده غذایی معادل 58 درصد انواع خوراکی های تولیدشده 
در این کشور، هر سال به زباله تبدیل می شود. یکی از مهم ترین علل این 
مساله شکل ظاهری محصوالت کشاورزی است، به طوری که مثال ساالنه 
هزاران کیلوگرم گوجه فرنگی به این دلیل که اندازه و رنگ درجه یکی 
ندارند، از بین  می روند. کانادا یکی از معدود کشورهای ثروتمند است که 
برنامه های ملی تغذیه در مدارس اجرا نمی شود. هزینه های تامین مواد غذایی 
خانواده در این کشور باال و بالغ بر 2 هزار دالر در سال است. بسیاری 
از مردم دسترسی مطلوبی به غذا ندارند و فقط 30 تا 40 کودکان در این 
کشور مقدار توصیه شده میوه و سبزیجات را در طول روز مصرف  می کنند. 
 استرالیا؛ اهتمام به سیاست های هدفمند: بیش از 70 سال است که استرالیا 
همراستا با برنامه های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جهت 
مقابله با فقر و گرسنگی اقدام های جدی و موثری را دنبال  می کند. این 
کشور برای دستیابی به اهداف مورد نظر، شاخص های جهانی در مورد 
امنیت غذایی، حمایت از منابع طبیعی و تضمین کشاورزی پایدار در مقابل 
تغییرات جوی را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین بهبود دسترسی 
شرکت های کوچک به بازار، افزایش بهره وری، استفاده پایدار منابع و تسهیل 
فعالیت سرمایه گذارهای خصوصی از طریق حمایت های دولتی از دیگر 
اقدام های موثر استرالیاست. همه مردم در این کشور به آب آشامیدنی سالم 
دسترسی دارند، قیمت مواد غذایی تقریبا همیشه ثابت است و گزارشی 

از کمبود وزن ناشی از سوءتغذیه در کودکان استرالیایی وجود ندارد. 
 بلژیک؛ برنامه های خیرخواهانه تامین غذا: دولت بلژیک امنیت غذایی 
را یکی از برنامه های اصلی کشور  می داند چراکه تامین مایحتاج غذایی 
عالوه بر تاثیرات جسمی، زیرمجموعه بسیاری از شرایط روانی جامعه 
خواهد بود. یکی از اقدامات برای امنیت غذایی و دسترسی مطلوب به غذا، 
اجرای سیاست های حمایتی دولت همراستا با اهداف سازمان خواروبار 
و کشاورزی ملل متحد است، به طوری که 15 درصد بودجه این کشور 
صرف توسعه کشاورزی می شود. با اینکه میزان دسترسی به منابع غذایی 
در هر جامعه ای به میزان درآمد خانواده بستگی دارد، برنامه های هدفمند 
در این زمینه باعث شده  هزینه تامین مایحتاج غذایی خانواده ها کاهش یابد 
و از 60 درصد در سال 1900 میالدی به 13 درصد در سال 2012 میالدی 
برسد. در رابطه با سوءتغذیه نیز تنها 4 درصد بلژیکی ها درگیر هستند. یکی 

دیگر از اقدامات رفاه عمومی، فعالیت 9 پایگاه خیریه تغذیه در این 
کشور است که کمک های غذایی را به افراد نیازمندی که غالبا 

زنان سرپرست خانواده هستند،  می رساند. این کمک ها 
ساالنه حدود 13 میلیون یورو است که نیمی  از آن 

توسط اتحادیه اروپا تامین  می شود.  

کشورهایی با سالم ترین رژیم غذایی
 نواحی مدیترانه: میوه ها و سبزی های تازه، غالت 
سبوس دار، گردو، ماهی، لبنیات و روغن زیتون به عنوان 
مدیترانه  نواحی  مردم  تغذیه  اصول  روغن،  اصلی ترین 
مثل یونان، ایتالیا، الجزایر، ترکیه، مراکش، لبنان و... را 
تشکیل  می دهد که به سالم ترین رژیم غذایی شهرت دارد. 
مطالعات بسیاری تاثیرات مثبت این شیوه غذا خوردن 
را تایید کرده اند و آن را ضامن حفظ سالمت و کاهش 
بیماری های  دیابت،  بیماری های مزمن مثل  زمینه خطر 

قلبی-عروقی و حتی آلزایمر می دانند. 

 ژاپن: امید به زندگی ژاپنی ها جزو باالترین آمار در 
دنیاست که یکی از دالیل مهم آن شیوه تغذیه آنهاست. 
مردم ژاپن رژیم غذایی سرشار از گلوسیدها، میوه ها و 
سبزیجات، ماهی و گوشت دارند. در سال 2005 میالدی، 
مردم  که  داد  ارائه  تغذیه ای  راهنمای  این کشور  دولت 
را به کاهش بیش از پیش چربی های اشباع و غذاهای 
فراوری شده اما سرشار از منابع نشاسته موجود در برنج 
و سبزیجات ترغیب می کرد. براساس مطالعات، احتمال 
مرگ زودهنگام در افرادی که چنین برنامه غذایی را دنبال  
می کنند، 15 درصد کاهش  می یابد و کمتر مستعد ابتال 

به اختالالت سیستم گردش خون هستند.

 کشورهای اسکاندیناوی: نان چاودار، ماهی های چرب، 
دمنوش میوه گل رز، شیر و پنیر در منوی غذایی ساکنان 
دانمارک،  فنالند،  مانند سوئد،  اسکاندیناوی  کشورهای 
نروژ و ایسلند دیده می شود. نتایج مطالعات نشان داده 
خواص این شیوه غذایی تقریبا شبیه رژیم مدیترانه ای است. 

سیاه،  قاره  ساکنان  تصور  برخالف  غربی:  آفریقای   
به خصوص مردم چاد، مالی، سنگال، ساحل عاج و سیرالئون 
رژیم غذایی بسیار سالم دارند. مصرف فراوان میوه ها و 
سبزیجات، گوشت های کم چرب و منابع کربوهیدرات های 
پیچیده، همچنین مصرف کمتر خوراکی های فراوری شده 
و چربی های اشباع شاخص های شیوه غذایی آنهاست. 
درواقع، مردم کشورهای آفریقایی تقریبا به شیوه سنتی 
زندگی می کنند و به همین دلیل با آسیب های 
کمتر زندگی مدرن از جمله شیوه غذایی 

ناسالم مواجه اند. 


