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የሥርዓተ-ምግብን ችግር ለመቀነስ አስተዋፅኦ ያደረጉ
ወሳኝ ሁነቶችና በድህረ የምዕተ-ዓመቱ ግብ ቅድሚያ
ሊሰጣቸው የሚገቡ ተግባራት
የምዕተ-ዓመቱ ግብ ዘመን እየተገባደደ፤ የፈረንጆቹ 2016 - ድህረ የምዕተ-ዓመቱ ግብ እየተቃረበ ባለበት
ጊዜ የህፃናትን የሥርዓተ-ምግብ ችግር የመቅረፍ ጉዳይ በዓለም አቀፍ የልማት አጀንዳዎች ትልቅ ትኩረት
እየተሰጠው ይገኛል። ይህንን ችግር መቀነስ እንደ አንድ ዋነኛ የልማት አመላካች ብቻ ሳይሆን እንደ ልማት
አምጭም ተደርጎ እየተወሰደ ነው። ይህ አጭር ፁሑፍ ከ1970-2012 እኤአ በ116 አገሮች የህፃናትን
የሥርዓት-ምግብ ችግር ለማሻሻል አስተዎዕኦ ያደረጉ ጉዳዬችንና ለወደፊቱ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ
ተግባራትን ለይቶና አጥንቶ በ2015 ‘ወርልድ ዲቨሎፕመንት` ያሳተመውን ፁሑፍ በአጭሩ ያቀርባል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው ባለፉት ጊዜያት ለመቀንጨር (stunting) መቀነስ በዋናነት አስተዋፅኦ ያደረጉት የንፁህ
ውሃ አቅርቦትና የንፅህና አጠባበቅ፤ የሴቶች ትምህርት፤ የፆታ እኩልነትና በየአገሮቹ ምግብ በጥራትና በብዛት
መገኘት ናቸው። የገቢ በየዕለቱ ማደግ እና የአስተዳደር ሁኔታዎች መሻሻል ይህንን በማቀላጠፍ ወሳኝ ሚና
ተጫውተዋል። ለወደፊቱም ቀጥተኛ ከሆኑ የሥርዓተ-ምግብ (nutrition specific) ፕሮግራሞችና ከሥርዓተምግብ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ (nutrition sensitive) ፕሮግራሞች እና ፓሊሲዎች ጎን ለጎን የሥርዓተ-ምግብ
ችግር ቅነሳን ለማሳለጥ በቅድሚያ ሊሰጣቸው በሚገቡ በእነዚህ ተግባራት ላይ የበለጠ መስራትን ይጠይቃል።

ይህ ጥናት ዋና አላማው ለህፃናት መቀንጨር መንስኤ
የሆኑትን በማጥናት እያደገ ለመጣው መረጃን መሰረት
ያደረገ ትግበራ አስተዋፅኦ ማበርከት ሲሆን ቅድሚያ
ሊሰጣቸው የሚገቡ ስራዎችን በመለየት ለድህረ
የምዕተ-ዓመቱ ግብ አጀንዳ ቀረፃና ትግበራ መረጃ
ማቅረብ ነው።
በእነዚህ መንስኤዎች ላይ ትኩረት ያደረጉ ፕሮግራሞች
የግድ ሥርዓተ-ምግብ ተኮር ላይሆኑ ይችላሉ ነገር ግን
ደግሞ መቀንጨርን ለመቀነስ ወሳኝ ሚና ሊኖ ራቸው
ይችላል፤ ምክንያቱም ለስርዓተ-ምግብ ችግር
መሰረታዊ መንስኤዎች ናቸው ተብለው በተለዩ
ጉዳዩች ላይ ጭምር ስለሚሰሩ፡፡

የጥናቱ ግኝቶች

ጥናቱ በህፃናት ሥርዓተ-ምግብ ችግር በመጪዎቹ
10 ዓመታት የህፃናትን መቀንጨር መጠን በፍጥነት
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የህፃናትን ሥርዓተ-ምግብ ችግር በመቀነስ በታዳጊ
አግሮችም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ እስካሁን የታየው
ተነሳሽነት ትልቅ የሚባል ደረጃ ደርሶ አያውቅም።
በዚህ ምክንያት እንዴት የሥርዓተ-ምግብ ችግርን
መቀነስ እንችላለን ለሚለው ጥያቄ መልስ በሰፊው
ይፈለግ ነበር። ላለፉት አሥርት ዓመታት ተገቢነት
ያላቸው ቀጥተኛ የሆኑ የሥርዓተ-ምግብ ፕሮግራሞችን
መለየት ለምሣሌ ጥቃቅን ንጥረ ምግቦችን በተጨማሪ
ማደል፤ የእናት ጡት ወተት ማጥባትን ማበረታታትን
እና የልማት ፕሮግራሞች የበለጠ ሥርዓተ-ምግብን
አካታች እንዲሆኑ ማድረግ ትኩረት የተሰጣቸው
አብይ ጉዳዮች ናቸው፡፡

ለመቀነስ በፖሊሲ ስትራቴጂዎች ሊታሰቡ
የሚገባቸውን ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮችን
በመለየት ለመንግስታት እና ለዓለም አቀፍ የልማት
ድረጅቶች ግልፅ የሆነ አቅጣጫ ያሳያል። የፖሊሲ
ስትራቴጂዎችም በሚከተሉት ላይ ትኩረት
እንዲያደርጉ ይመክራል፡፡
• በብሔራዊ ደረጃ በቂ ምግብ እንዲኖር በማድረግና
ምግቦችን በቂ በሆነና ጥራት ባለው መልኩ የተሟላ
የስርዓተ-ምግብ ይዞታ እንዲኖራቸው በማድረግ
የምግብ ዋስትናን ማሳደግ፤
• የንፁህ ውሃ አቅርቦትን፣ የግል እና የአካባቢ ንፅህና
አጠባበቅን በማሳደግ የጤና ከባቢያዊ ሁኔታን ማሻሻል፤

የ20 ዓመቷ ወጣት
ፋጡማ ከ7 ወር
ልጇ ከመሀመድ
ጋር በቤተሰቦቿ ቤት
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• የሴቶችን ትምህርትና የፆታ እኩልነት በማሳደግ
ለህፃናት የሚደረጉ እንክብካቤዎችን ማሻሻል፤
እነዚህን ስድስት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ሊያደርጉ
የሚችሉ ሁኔታዎች ለወደፊቱ የመቀንጨር
ስፋትን ለመቀነስ የሚኖራቸውን አቅም ከግምት
ውስጥ አስገብተን በደረጃ ስናስቀምጣቸው ፡• የንፅህና አጠባበቅ ተደራሽነት እና የሴቶች
ትምህርት ሁኔታ የቀዳሚነት ደረጃውን ሲይዝ፤
• የንፁህ ውሃ ተደራሽነት፣ የፆታ እኩልነት፣
በብሔራዊ ደረጃ የምግብ አቅርቦት ዝቅተኛውን
ደረጃ ይዘዋል፡፡እነዚህ በዝቅተኛ ደረጃ
የተቀመጡት ግን ከሴቶች የትምህርት ሁኔታ
ጋር ተያያዥነታቸው ጎላ ያለ ነው፡፡
ጥናቱ የኢኮኖሚ እድገትና ምቹ አስተዳደር
እነዚህን ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ተግባራትን
ለማስፋት ሊደግፉ የሚችሉ የተመቻቹ
ሁኔታዎችን በመፍጠር በኩል ያላቸውን
ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል፡፡
የገቢ ማደግ፣ የንፅህና አጠባበቅ ተደራሽነት፣
የሴቶችን ትምህርትና በየሀገራቱ ያለን የምግብ
አቅርቦትን በመደገፍ የህፃናትን መቀንጨር
እንዲቀንስ ያደርጋል፡፡
ምቹ አስተዳደር የንፁህ ውሃ አቅርቦትን
በማሳደግ ረገድ ውጤቱ ከፍተኛ ነው፡፡
የቀነጨሩ ህፃናት በብዛት ባሉባቸው በደቡብ
ኢስያ አገራት እና በሰብ-ሰሃራን አፍሪካ
አካባቢዎች ላይ የተሰራው ይህ ጥናት
የሚከተሉትን ውጤቶች ይዞ ወጥቷል፡፡
• በደቡብ ኢስያ አገራት የሴቶች ትምህርትና
የምግብ አቅርቦት ተከታታይ በሆነ መልኩ
መሻሻል እንዳለበት ሆኖ ቀሪዎቹ ሶስቱ ለውጥ
ሊያመጡ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ግን የተለየ
ትኩረት ሊሰጥባቸው ይገባል፡፡ እነሱም የንፅህና

በሶማሌ ክልል የሊበን ወረዳ ነዋሪዋ እናት ከቤቷ በር ላይ
ተቀምጣ እህል ከግርዱ እየለየች

አጠባበቅ ተደራሽነት፤ በስርዓተ-ምግብ የበለፀጉ
ምግቦች በየሀገራቱ የመገኘት ሁኔታና የፆታ እኩልነት
ናቸው፡፡
• በሰብ-ሰሃራን አፍሪካ ሀገራት ጥናቱ የንፅህና
አጠባበቅ፣ የሴቶች ትምህርትና የፆታ እኩልነት
ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጥባቸው የሚገቡ ዋና
ዋና ተግባራት እንደሆኑ አመላክቷል፡፡
እነዚህ ሁለቱ የዓለማችን አካባቢዎች ከሌሎች
ታዳጊ አገሮች ጋር ሲነፃፀሩ ብሔራዊ ገቢያቸው
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