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یویئصه اجراخال  

،  غذا که درنتیجه موجودیت ناکافی عدم مصونیت غذا و تغذیه در افغانستان  یک مشکل گسترده است

عرضه غذا که در اثر حوادث طبیعی  ناپایداریدسترسی محدود، کم کیفیت بودن ، استفاده نادرست و 

دولت جمهوری اسالمی  سیب پذیر ساخته است.آمده یک قسمت بزرگ نفوس کشور را آبوجود 

افغانستان این را تشخیص نموده که عدم مصئونیت غذا و تغذیه باعث گرسنگی و سوءتغذی مردم 

، ستراتیژی ها ،   چندین پالیسیدولت توسط  منفی متاثر میسازد. به گونه گردیده و انکشاف ملی را

شتر ساختن مصونیت یبین المللی تعهد خود را برای ب از چندین پیمان عضو برنامه ها و بحیث یک

  غذا و تغذیه مردم افغانستان اظهار نموده است.

شرح پالیسی دولت بوده که عزم وتصمیم حل نمودن  شاملمصونیت غذا و تغذیه افغانستان  یاجندا

ل گرسنگی و سوءتغذی را به یک طرز هماهنگ و درست دوباره تصدیق مینماید ، و چندین عوام

جهت حل نمودن چالشهای وابسته به عدم مصونیت غذا و تغذیه به  یک چارچوب جامع با هدف 

، اولویت های استراتیژیک ، ساحات عمل و ساختارهای  تارگیتها((نهایی مشخص، اهداف معین

 .هماهنگی نیازاست

نان حاصل نمودن از اینست که هیچ افغان از گرسنگی رنج نبرده و برای همیشه  یاجندا  اطم هدف این

اطمینان  - (i)اهداف استراتیژیک عبارت اند از:  .ه باشدتغذای کافی و مناسب داشدسترسی به 

بهبود بخشیدن دسترسی اقتصادی و   (ii)حاصل نمودن از موجودیت کافی غذا برای تمام افغانها 

غیر مصون  یهاسیب پذیر و گروآمورد نیاز شان ، بخصوص برای مردم  یفزیکی مردم به غذا

 (iv)اطمینان حاصل نمودن از ثبات عرضه غذا برای دایم و در حاالت وقوع حوادث  (iii) غذا.

 .رژیم غذایی بهتر و استفاده مناسب بخصوص برای زنان و اطفال  تقویت کردن

تقویت تولیدات داخلی و واردات  (i)وردن این اهداف عبارت اند از: آجهت بدست  کاری یاولویت ها

تدارک شبکه های تولیدی، حفاظتی  ،ایجاد نمودن زمینه کار و فرصت های عاید (ii)غذا  پایدار

برنامه های  نمودن هماهنگ  (iii)اجتماعی و سبسایدی های غذا به گروپ های تحت هدف  

جات جهت پاسخگویی به حاالت اضطراری، برگشتن خانواده ها و جامعه به  استراتیژیک ذخیره غله

 آوردنبهبود  (iv)گی به حوادث   آماده برایحالت عادی و انکشاف یک چارچوب جامع و پاسخگو 

دختران  ،زنان باردار  ،نوجوانان  ،اطفال  هو تغذی مراقبت یژیم غذایی، مهارت هادر کیفیت ر

جلوگیری از سرایت مرض و  بانان حاصل نمودن از جذب صحی مواد غذایی یاطم . همچنانجوان

 ت غذا.یکیف ن بودنمصو درست کنترول

 را تشریح نموده دولتی و غیردولتی های جوانب ذیدخل ( نقش ها و مسئولیتAFSANA) اجندااین 

کمیته اجرائیوی  سطح عالی توسطدر) های هماهنگی را به سطح مرکز شناسایی میکنندساختار و

مصئونیت غذا و تغذیه تحت سرپرستی معاون دوم رئیس جمهور به پیش برده و توسط سکرتریت و 

حمایت میشوند.( و به سطح نیمه ملی )کمیته  موسساتاشخاص موظف وزارت های کلیدی و دیگر 

 جامعه(. ی انکشافیانجمن های ولسوالی ها و کمیته هاوالیتی غذا و تغذیه،  یها

تنظیم معلومات غذا و تغذیه، اهداف، طریقه برای را  ییهاراهبردسرانجام این چارچوب استراتیژیک 

 .درست میکندبهتر  سی و ارزیابیرعملیاتی جهت سیستم بر رها و افزا
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 پالیسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مورد مصونیت غذا و تغذیه

 

( نفوس ۳۰۳مردم ) میلیون ۷.۶حدود افغانستان است. درعدم مصونیت غذایی یک نگرانی عمده در 

خط مرزی قرار داشته و نفوس( در۱۴۳مردم دیگر ) میلیون ۳.۵از نگاه غذا غیر مصون بوده و 

 . نتیجه و نشانی شدید بودن عدم مصونیت غذاییمیباشند آسیب پذیرغذایی  1ازعدم مصونیت

، سیستم بهداشت ومحیط خراب که صحت ضعیف  سوء تغذی پخش شده در کشور میباشد موجودیت

. بیشتر از نصف اطفال زیر پنج سال از سوء تغذی مزمن رنج میبرند و این میگردندرآن اضافه ب

ین یفیصد پا  ۳-الی ۲معلوم گردیده است که تغذیه ناکافی عاید ناخالص ملی افغانستان را در سال از 

 .می آورد

ناکافی بودن  ، کم تولید عبارت از غذیه در افغانستانتغذا وعوامل برجسته و عمده عدم مصونیت 

مواد غذایی که در اثر  موقتی ، استفاده نادرست از غذا و کمبودضعیف ، دسترسی  غذا موجودیت

ضعیف ، شرایط نامناسب صحی ، بهداشت  بوجود آمده از استفاده  یغذا ، نرخهار یحوادث و تغی

سیب پذیر و آتامین کردن دسترسی قسمت بزرگ مردم  ن شکبدو درست از غذا جلوگیری میکند .

 غذا یک چالش فوری و ناراحت کننده میباشد که باید حل شود.  به غیرمصون 

که گرسنگی و سوء تغذی بی ثباتی سیاسی ، اجتماعی را تحریک  کردهدولت افغانستان تشخیص 

 میسازد.انکشاف ملی را خساره مندفزیکی مردم  را  تضعیف و  ذهنی و یرفیتهاظصحت و  نموده

بنآ دولت درمورد حقوق اساسی مردم افغانستان راجع به دسترسی فزیکی، اجتماعی و اقتصادی به 

غذای سالم ، دارای کیفیت و کمیت مناسب که نیازمندیها و ترجیهات آنها را براورده سازند متعهد 

دمات صحی و مواظبت که برای یک گردیده است و از یک محیط مناسب بهداشت ، حفظ الصحه ،خ

 صحی و فعال ضروری میباشد حمایت میکند. 2زنده گی

قانون  ۲۲و  ۲۳های  در ماده  افزایش مصونیت غذا و تغذیه دولت تعهد خود را در مورد تقویت و 

ها  و برنامه ها )مانند: استراتیژی  استراتیژی  اساسی تصد یق نموده و توسط  انکشا ف پالیسی ها ، 

نکشافی ملی افغانستان ، چارچوب ملی انکشاف زراعت ، پالیسی و استراتیژی ملی تغذیه  و برنامه ا

 های اولیتهای ملی(؛

باااااین المللااااای )مانناااااد: اعالمیاااااه حقاااااوق بشااااار،     یامضااااااء نماااااودن پیماااااان هاااااا و پروتوکااااال هاااااا    

مناساااااب در  یرضااااااکارانه جهااااات تحقاااااق حاااااق باااااه غاااااذا    یاهاااااداف هزارسااااااله و رهنماااااود هاااااا  

 .نموده استئید دوباره تا  مصونیت ملی غذا( یمحتوا

ی اند یدرست نهاد ها تنظیمتاکنون تحقق بخشیدن به این تعهد وابسته به عدم یک چارچوب جامع  و 

که به  چندین عوامل مصونیت غذا و تغذیه ربط  میگیرد. ساحه کار و صالحیت مصونیت غذا و 

استراتیژی ملی انکشافی افغانستان  )کلستر( گروهی تقسیم شده و سسیستم تغذیه در بین چندین ادارات

 یصرف باالی بعضی جوانب مشخص این مشکل متمرکز است. در نتیجه دولت بدین وسیله اجندا

 ،روش استرتیژیک جامع جهت حل عوامل وابسته به یکدیگریک مصونیت غذا و تغذیه افغانستان را 

نان حاصل نمودن از این یهدف نهایی این اجندا اطم عدم مصونیت غذا و تغذیه  در کشور را پذیرفتند.

                                                           
1
 WFP,NRVA 2012.Food Security Prelimenary Results , July2012.The prelimenry results found a total population  

of 25,551,378. 
2
 Committee on World Food Security Bureau,2012 
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است که هیچ افغان از گرسنگی رنج نبرده و برای همه وقت دارای تغذیه خوب میباشد. اهداف 

 این اجندا قرار ذیل میباشند. یاستراتیژیک و تارگیت ها

در  ۲۰۳: افزایش تولید تا تارگیت  کافی برای همه افغانها یغذا ت: تامین نمودن موجودی هدف اول

  3پنج سال

سیب پذیر و غیر و فزیکی به غذا ، بخصوص گروپهای آدسترسی اقتصادی  نمودن: بهتر  هدف دوم

 ۲۰۲۰ تاسالدر فی سال  ۵۳ به 4گیگرسنمواجه به مردم  نسبت در : کاهش تارگیت.   مصون غذا

: تارگیت. برای همه وقت و در حاالت وقوع حوادث ثابت ی: تامین نمودن عرضه غذا هدف سوم

غله به حوادث بشمول ذخیره استراتیژیک و پاسخگویی  گی آماده ایجاد نمودن یک مکانیزم موثر

متریک تن و تقویت نمودن برگشت دوباره  ۲۰۰۰۰۰با داشتن یک مقدار ابتدایی  )حبوبات( جات

 .بعد از وقوع حوادث عادیمردم دهات به حالت 

، استفاده مناسب و تغذیه خوب بخصوص برای ی صحیغذا تقویت و ترویج نمودن :چهارم هدف

تا آخر سال  ۵۳ماه به  ۲۴-تا۰ن یبین سندراطفال رشد  : کاهش بازماندگی تارگیت زنان و اطفال.

۲۰۱۲5  

یک تعریف  (i)است از :  یترکیب ( AFSANAمصونیت غذا و تغذیه افغانستان )  یاجندا

 هدف نهایی واقعی و قابل حصول ، (ii)  مصونیت غذا و تغذیه بردیکاردربرگیرنده تمام ابعاد و 

ساحات عمل استراتیژیک  (iii) مده اندآسایر اهداف و تارگیت ها که در نتیجه تحلیل وضعیت بدست 

و مسولیتهای واضح جوانب ذیدخل و ساختارهای وظیفوی هماهنگی   نقش ها (iv)اضح و روشن  و

(v) به سطح عالی ترتیب و تنظیم هماهنگی این اجندا توسط کمیته  یک سیستم قوی برسی و ارزیابی

رهبری  مصونیت غذا و تغذیه  تحت رهبری معاون دوم ریس جمهور با حمایت سکرتریت و کمیته 

مربوطه به پیش برده و توسط شورا های  یها تحت رهبری والی های مصونیت غذا و تغذیه والیتی

 ص ارتباطی(،)اشخاهای و فوکل پاینت انکشافی قریه جات انکشلفی  ولسوالی ها ، شورا های

     کلیدی و موسسات دیگر که در تامین مصونیت غذایی مسولیت دارند همکاری میگردد.ی وزارت ها

انکشافی را بسوی تشریک مساعی و هماهنگ کردن تالش ها جهت دولت افغانستان مردم و شرکاء 

 و تغذیه افغانستان دعوت مینماید. مصونیت غذا یتطبیق موثر اجندا

 

 

 

 .مقدمه۱

و قسمت بزرگ نفوس آن از گرسنگی و سوء  بودهافغانستان یک کشور غیر مصون غذا و تغذیه 

وجود آمده رنج ی مرتبط به پالیسی بساختاری و چالش ها یتغذی که در اثر یک سلسله محدودیت ها

                                                           
3
 NPP2,Component 1 “ Food for life “ Traget 

4
  Revised MDG 1 Target for Afghanistan, UNDP Afghanistan website, last update 21 July 2011 

5
 Nutrition Action Framework.1389 -1393 (2012 – 2016): A muti –sectoral Framework,April 2012 
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در شرح پالیسی پذیرفته یک چارچوب  آنرامصونیت غذا و تغذیه که دولت  یمیبرند. اجندا

عدم مصونیت غذا و تغذیه باالی  افراد ، خانواده ها  ک جامع را جهت کاهش تاثیرات منفیاستراتیژی

 .کرده است آمادهو کشور 

ردیف  همتصوری این اجندا با تعریف قبول شده بین المللی مصونیت غذا و تغذیه  ترکیب و ساخت

یعنی مصونیت غذا و تغذیه وقتی وجود دارد که  " تمام مردم برای همه وقت دسترسی فزیکی،  است

مراعات نمودن اصول حفظ  کافی و سالم )از نگاه کمیت و کیفیت( با یاجتماعی و اقتصادی به غذا

و ترجیحات خویش را مرفوع  ساخته یک زنده  ت صحی داشته باشند تا نیازمندیهامواظبالصحه و 

  )    ۲۰۱۲-جهانی مصونیت غذا  دیوان  گی صحتمند و فعال داشته باشند "  ) کمیته

 موجودیت (i) د که عبارت اند از:نعد یا شروط مصونیت غذا و تغذیه را دربرمیگیرُب  این تعریف

ن غذا ، قابلیت بدست آورد دسترسی   (ii)یعنی کافی بودن عرضه غذا برای رفع نیازمندیهای مردم 

، داشتن قابلیت مصرف و جذب استفاده (iii)  ارکیت یا ارسال از سوی شخص دیگر، ماز تولید خود

دن نان حاصل نموی، اطمثبات    (iv) 6مکمل غذای متوازن ، صحی ، محفوظ و مغذی توسط افراد 

 موجودیت ، دسترسی و استفاده غذا. پایداریاز 

از این شروط برآورده  عدادیعدم مصونیت غذا و تغذیه وقتی در افغانستان رخ میدهد که یک یا ت

نشود. تولید داخلی که یک منبع عمده عرضه غذا است نیازمندیهای مصرفی کشور را تکافو نکرده و 

روستایی کشور  یاست. اکثر خانواده ها نیازنمودن مواد غذایی  جهت تکمیل نمودن این کسر به وارد

بنابر نداشتن منابع کافی تولید و توان خرید اکثر اوقات به عدم مصونیت غذایی و سرانجام به سوء 

حفظ الصحه ، امراض ، آب غیر بعضی عوامل دیگر مانند مراعات ضعیف تغذی مواجه میشوند. 

اطفال ،  مراقبت عملکردهایکافی در مورد تغذیه ، ضعیف بودن گاهی آدنی ، نداشتن یشامآصحی 

متوازن به پیمانه وسیع  از استفاده  یو کمبود غذا  مواد غذایی کنترول ،معیاری بودن کیفیت  غیر

حوادث طبیعی و به دست ساخته انسان بشمول عدم تعادل مارکیت همچنان موثر غذا جلوگیری میکند. 

شدید غذا را  ید موسمی ساالنه عرضه غذا را غیر ثابت ساخته و کمبود، افزایش قیمت ها و کمبو

 ببار می آورد.

تجزیه میشود.  عد آن تحلیل وُب از لحاظ   وضیعت مصونیت غذا وچارچوب  درفصل دوم  این

   ;واردات غذا به نیازمندی مردم  جمع موجودیت غذا به سطح ملی توسط مقایسه نمودن تولید داخلی

مارکیت و موانع اجتماعی و  ی، محدودیت ها (فقرتوان خرید )  از لحاظ دسترسی به سطح خانواده 

آن که وابسته به حوادث ، کمبود موقتی عرضه غذا و  پایداریاستفاده  به سطح فردی و ;فرهنگی 

سیب پذیر زیاد در مقابل عدم مصونیت غذا آاین فصل گروپهای  دراندازه گیری میگردند.  بودهغیره 

تغیرات و  خصوصیات مصونیت غذا و تغذیه  . بحث وسیع در مورد دنمیگردو تغذیه نیز تشخیص 

که بر اساس آن مندرجات این فصل ترتیب شده در تحلیل وضیعت مصونیت غذا و تغذیه افغانستان 

بکار برده شده مصونیت غذا و تغذیه  یبرای اجندا وسابقه یک سند دورنما بحیث یافت میگردد که

 است.

چارچوب استراتیژیک مصونیت غذا و تغذیه افغانستان را همراه به هدف نهایی ،  این سند فصل سوم

مصونیت غذا و تغذیه افغانستان  یکردن  اجندا آماده در یکهاهداف مشخص ، تارگیت ها و اصول
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defined before. 
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استراتیژیک عمل که برای بهبود وضیعت مصونیت راهنمایی نموده ارایه میکند.  این فصل ساحات 

بعد از جهت مصونیت غذا و تغذیه  ت خالد. مدنغذا و تغذیه الزم بوده نیز مورد بحث قرار میده

موخته شده قبلی آاستفاده از درس های حل آن به  یو راه هاموجوده عمیق مشکالت  و تجزیه تحلیل

 اولویت بندی و تشخیص گردید. 

و  ها را پرء خال،  کند تکرار جلوگیری زگاری را تضمین ، ازنهاد ها مرتبط که سا و ترتیب تنظیم

این سند  چهارمدر فصل وجود آورد بیق اجندا مصونیت غذا و تغذیه  بتشریک مساعی را در تط

داری ا دولتسطح  هر در جوانب ذیدخل سکتوری عمده لیتها یو. نقش ها و مسوگنجانیده شده اند

ی شده اند مانند الیحه وظایف ، عضویت و دیگر معلومات مربوطه جهت هماهنگی ساختارها واضح

 اساس اصول قبول شده طرح ریزی گردیده اند.ملی و نیمه ملی که به 

در افغانستان نهادهای مختلف از نهادهای دولتی گرفته تا موسسات بین المللی ، سازمان های 

وری و تولید میکند. آنها در مورد آنیت غذا و تغذیه را جمع معلومات مصو یغیردولتی و پروژه ها

یه زراعتی ، تغذیه ، معلومات اخطاریه قبلی و ارزیابی ضوعات  اجتماعی و اقتصادی ، احصائمو

معلوماتی در مورد  یرا تهیه میکنند. این سیستم ها (دیتا)  اطالعاتحاالت غیر منتظره   یها

اما برای  .ارزش را فراهم میکند و با تبطمر یغانستان دیتاوضیعت مصونیت غذا و تغذیه در اف

 برداشته اصالح و موجوده باید ینواقص و کاستی هاپایدار بدست آوردن مصونیت غذا و تغذیه 

استراتیژی  یکت )برنامه ها وغیره( خالشرفتها و نتایج مدایهت بررسی و ارزیابی پجوند. همچنان ش

جهت یک سیستم بهتر معلوماتی این سند فصل پنجم  د.پاسخگویی طرح و تطبیق گرد  مناسب

تغذیه در افغانستان  مصونیت غذا و یسی و ارزیابی اجندارمصونیت غذا و تغذیه و سیستم بر

 خصوصیات را شرح میکنند.  

 .  خصوصیات و مصونیت غذا و تغذیه۲

 وضعیت موجوده کشور   ۲.۱

درسال  دالر امریکایی فی نفر ۲۲۶ ملی دارای عاید ناخالص ،کمترین انکشاف ی باافغانستان کشور

شتر از یو ب زندگی میکنند سوم  حصه مردم زیر خط فقریک شتر از ی(. ب۲۰۱۲/۲۰۱۱میباشد )

چهار حصه نفوس بیسواد بوده ،  ازلحاظ   بر . سه7قرار دارند شدید فقر نصف نفوس در مرز خطر

.  سال میباشند ۴۴دوم قرار داشته و توقع حیات انها  ردیف جهان در سطح بهمرگ میر ماداران 

ها و ادارات که به کشمکش و بر محدود بودن خدمات اساسی ، زیر بناها و ظرفیت در نهادبنا

لیون ها مردم نسبت داده شده افغانستان در جدول انکشافی بشری یساله و بیجا شدن م ۳۵جنگهای

عمده این احصاییه  یام قرار دارد. شاخص ها ۱۷۲ر جهان در ردیف کشو ۱۴۲از جمله ( ۲۰۱۱)

فیصد در  ۷۲بیشتر از تخمین شده  8نفوس میلیون ۲۲از گیری توقع حیات ، تعلیم و عاید میباشند.

فیصد  ۵۵متکی میباشد. تقریبآ  و مالداری زراعت بهو معیشیت  اکثر شان  میکننددهات زنده گی 
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  Government estimates the population at nearly 27 million but other sources (i.e. World Bank) use a figure of 30 million. 

8 According to the Central Statistics Organization, the settled population for 2010/2011 is 24.5 million people and the annual 

growth rate 2.05 percent; with the nomadic Kuchi it rises to 26 million. About 51 percent of the population is male and almost 50 
percent (12 million people) is under 15 years of age, ranking this proportion among the highest in the world and indicating a 
high dependency ratio. Afghanistan has the highest fertility rate among South Asian countries (7.1) and 3.3 percent of the 
households are led by females as a consequence of protracted conflict. 
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. ندفیصد عاید ناخالص ملی را تشکیل میده ۳۱.۴ کهخانواده ها در زراعت مصروف بوده 

فیصد صادرات مجموعی  ۴۰و قالین  پوست (تازه و خشک ) محصوالت  زراعتی مانند میوه جات

نوی و زراعت دارای حاصل پایین) ععن یین از روشهاقمشروع کشور را تشکیل میدهد. اکثر دها

 باریدن باران و برف وابسته میباشد.میگیرند که به عوامل موسمی مانند بخورنمیر( کار

 ه چالش عدم مصونیت غذا و تغذی  ۲.۲

که از  ۲۰۱۲/ ۲۰۱۱( سال  NRVA) سیب پذیریآی ارزیابی ملی خطر و براساس نتایج مقدمات

فیصد نفوس از  ۳۰لیون مردم یا یم ۷.۲ ولسوالی انجام شده در حدود ۳۲۲ در ولسوالی ۳۶۴جمله 

این  که از کیلو کالری کم است( ۲۱۰۰روز از  ون اند )یعنی مصرف فی نفر درئغیر مص نگاه  غذا

 ااًل و شدید رساندهکیلو کالری کم انرژی بمصرف  ۱۵۰۰لیون مردم از یم ۲.۱فیصد یا  ۲۷جمله 

اطفال زیر پنج سال  ها رافیصد آن ۲۰که بیشتر از  غاناف  میلیون. پنج غذا میباشند ونئغیر مص

ون غذا ئمردم غیرمص د مقدار کم و غیر مناسب پروتین و انرژی را بمصرف میرسانند.نتشکیل میده

 ۵.۲شمال شرق ، مرکزی و جنوب غربی متمرکز بوده و اکثریت شان ) یبیشتر در والیت ها

 تشکیل میدهند.  را مردم دهات (میلیون

صد یف ۴ر اثر بهتر شدن وضیعت در دهات به اندازه عدم مصونیت غذا د میزانمجموع  اگرچه در

جمله کاهش یافته اما از  ۲۰۱۱/۱۲فیصد در سال  ۲۷به  ۲۰۰۷/۲۰۰۴فیصد در سال  ۳۱یعنی از

همراه با  آن فیصد آن در ساحات شهری بوده و  تاثیرات منفی ۳۱نکرده  زیاد ریتغیفیصدی که 

ل زیر اطفوجود آورده است. بیشتر از نصف اب یک نگرانی عمیق رابعضی عوامل دیگر بدتر کننده  

دید عناصر کم گروپ  یعنی زنان و اطفال با کمبود ش دو هر و اند سوءتغذی مزمندچار پنج سال 

 یودین را ببار میاورد.   آخونی و  مشکالت کم واختالالت  مواجه بوده که )منرالها و ویتامینها(مصرف

عدم مصونیت غذا و تغذیه در افغانستان توسط چندین عوامل بشمول موجودیت  مشکل بزرگ و جدی

محدود ، دسترسی ضعیف ، استفاده نامناسب و عدم ثبات عرضه  غذا توضیح میشود. خصوصیات و 

که  با خطر عدم مصونیت غذا و تغذیه  یتمیالت این عوامل در بخش بعدی با تشخیص گروپهای

 یگیرد.  مواجه اند مورد بحث قرار م

 موجودیت غذا   ۲.۲.۱

محصوالت  افغانستان یک کشور مواجه به کمبود غله جات حتی در اوقات حاصل خوب میباشد. 

. گندم یک نبات عمده داردط ابتراوضعیت و شرایط جوی  بهزراعتی بخصوص تولید غله جات زیاد 

فیصد انرژی  ۵۷اوسط  . آرد گندم بطوررا تشکیل میدهد مصرف سایر غله جات فیصد ۷۰بوده که 

برنج ، جوار و جو  را تشکیل میدهد.غله جات مهم دیگرعبارت از 9فقیرذایی  یک فرد مجموعی غ

میلیون  ۱.۳ الی - ۱.۱بین در)میگردد  زرعفیصد زمین تحت کشت افغانستان  ۵۷برگندم  .میباشند

میگردد  للمی زرع گندمفیصد  ۵۵نده باقیما بی وآفیصد ساحه گندم  ۴۵ در عادی یدرسالهار( هکتا

که به بارندگی کافی و مناسب ربط میگیرد. این ساحات متشکل از شمال ، شمال شرق و غرب کشور 

بی بدون استفاده از کود آاوسط حاصل گندم  ،بی از للمی فرق میکندآمیباشند و حاصلخیزی  ساحات 

ر میباشد فی هکتامتریک تن  ۳.۵صورت استفاده کود کمیاوی  متریک تن و در ۲.۷کمیاوی 
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 The World Bank. Rising Food Prices and Coping Strategies: Household-level Evidence from Afghanistan. Anna D’Souza and 

Dean Jolliffe. The World Bank South Asia Region, Economic Policy and Poverty Team. November 2010. 
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در مقایسه به سال    .10متریک تن در فی هکتار است ۱.۱درحالیکه حاصل گندم للمی در حدود 

امروز  ه بودگردید آبیاری زرعهکتار با استفاده از روش های مختلف  میلیون ۳.۳که تقریبآ  ۱۶۷۰

رای افیصد زمین د ۲۱از این جمله صرف  بی کشت میگردد.آهکتار زمین  میلیون ۱.۴صرف 

وجود  با 11کشت نمیگردد.ر اثر محدودیت ها و آب بی دآبوده و سوم حصه زمین  آبیاریسیستم منظم 

 بیآگندم ،، تکنالوژی نامناسب ، تنظیم ضعیف و محدودیت ها آب  آبیاریتسلط سیستم غیر مناسب 

 را تشکیل میدهد. گندم فیصد تمام تولید ۷۳ بطور اوسط

 یمکرر و تاثیرات ناسازگار کشمکش ها یچندین سال بدین سو در اثر خشکسالی هاافغانستان از 

از نگاه تولید  مردم های دهات ، مجرای مارکیت و معیشیتآبیاری ، زیر بناشبکه های  برداخلی 

شده بود  تن گندم  تولید میلیون ۲.۳که  ۲۰۰۴میزان خود کفایی در سال  .گندم خود کفا نشده است

یعنی  زیاد فیصد( ۶۲.۲تن تولید شده بود ) میلیون ۵.۱که  ۲۰۰۶فیصد( و در سال  ۵۳) تر ازکم

حصه نیازمندی کشور را  مرفوع ( 2/2)سوم میباشد. تولید داخلی که صرف دو ر یدر حال تغی

آمدن مردم از دهات به شهرها ، رشد نفوس و کم شدن عاید دراثر . بزرگ میباشد خالءدارای   ساخته

 ءخالدر این  کم گندم للمی ، حساسیت در مقابل خشکسالی و عدم ثبات مواد غذایی، حاصل نسبت 

تن در فی  ۰.۳۰که خشکسالی بود حاصل گندم للمی به  ۲۰۱۱بطور مثال در سال . ستده اش اضافه

 ۳۲۰۰۰( به ۲۰۱۰تن ) متریک میلیون ۱.۴۵مد و تولید مجموعی گندم للمی از آهکتار پایین 

 تن کاهش یافت.   متریک

غله جات توسط واردات که اوسط آن  داخلی بین نیازمندی و تولید )بازگشت پذیر( برگردندهکمبود 

یل میگردد. غله جات که شامل فیصد محاسبه گردیده تکم ۲۲در حدود  ۲۱۲۲و  ۲۱۱۲ی بین سالها

تجار و عرضه کننده گان تجارتی  متریک تن( میباشد توسط ۷۱۱۱۱کمی برنج ) ، آرد و مقدار گندم

ستان اققز یآن از کشورهاباقیمانده فیصد( از کشور پاکستان  ۰۱د. مقدار زیاد واردات )نوارد میگرد

از طریق  مساعدت بطور غله جاتتن  ۳۱۱۱۱۱تا  ۲۵۱۱۱۱بین برعالوه و ایران صورت میگیرد. 

وابستگی به واردات  یع میگردد.تهیه و توز ( WFP) برنامه سازمان جهانی غذاموسسات بخصوص 

ر پذیر یو تغی ضعیف بسیار و ساخته ، منطقه و جهانیک کشور را منحصر به وضعیت مارکیت ها

 بواسطهو تولید  بین عرضه ءخالاگرچه . (نشان داده است ۲۱۱۷قسمیکه تجربه سال ) میباشد.

فرق بین تمام غذای  )یعنی تغذیه میباشد خالءافغانستان هنوز هم درگیر  اما ،واردات تکمیل میگردد

و  ،مواد غیرغذایی استفاده موجود جهت مصرف که شامل غله جات تولید شده جمع واردات منفی

تمام نفوس  وبرای هر فرد روزانه کالری کیلو ۲۲۱۱نمودن  آمادهمورد نیاز کشور جهت  یمقدار غذا

 درحدود ۲۱۲۲سال  ( و در۲۱۱۱۱۱۱) تن میلیوندو  ۲۱۱۰در سال  خالءاین  12.(میباشد

   13.تن تخمین شده است ۲۲۲۱۱۱

 دسترسی ناکافی به غذا         ۲.۲.۲

م دسترسی خانواده ها به غذا میباشند. فقر و عد درمارکیت موانع عمده  تخریب شدهو زیربناهای  فقر

 ۲۱فیصد مردم )تقریبآ  ۳۶نزدیک دارد. اگرچه  هرابط مصونیت غذایی در خانواده ها باهمدیگر

فیصد فقیر  ۷۱و  بودهون ئلحاظ غذا غیرمص ازنها آفیصد  ۳۱( زیرخط فقر زنده گی میکنند ،  میلیون
                                                           
10

  World Bank (source WFP VAM) 
11

  ANDS, p.9 
12
   USDA Economic Research Service, Food Security Assessment, 2008-09, June 2009. 

13
 USDA Economic Research Service, Food Security Assessment 2012-22, July 2012  
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فقیر که از ابعاد مختلف  یعالوه بر این فیصدی خانواده ها. 14ایی رنج میبرندذاز عدم مصونیت غ

نسبت به  انرژی ، پروتین ، تنوع ضعیف غذایی ( کمبود)رنج میبرند  و تغذیه عدم مصونیت غذا

 ملی بسیار زیاد میباشد.   اوسط فقیر و از خانواده غیر

قسمت بزرگ مردم  ( NRVA ۲۱۲۲/۲۱۲۲(سیب پذیری آتی ارزیابی خطر و نتایج مقدما مطابق

مرکزی  یوالیات ها بدخشان، تخار، بغالن و کندز() شمال شرقی یغیرمصون غذا در والیات ها

، کندهار، هلمند، نیمروز)نوب غربی جو والیات  (، لوگر و وردگ، پروان، پنجشیر، کاپیساکابل)

ی مرتفع مرکزی مانند یت غذایی در والیات هانوضعیت عدم مصو کنند.یگی مزند (زابل و ارزگان

 ، غور و غزنی شدیدتر از دیگر والیات ها میباشند.بامیان، دایکندی

و مناطق مختلف نشان  یاعدم مصونیت غذایی توسط میزان فقر در جغرافرابطه نزدیک بین فقر و 

شاخص عدم مصونیت غذایی  که) داده میشود )فیصدی نفوس زیر خط فقر( و کمبود انرژی یا کالری

زیاد  درآن در والیات های بلند که وقوع فقرانرژی در عموم میزان کمبود (. است به سطح خانواده

 وقوع فقر بلند غرب کهبعضی ساحات  بخصوص در منطقه مرکزی  ءتثنااس هب دیده میشود. باشد

این پدیده  .به مالحظه میرسد فیصد( ۲۱تا  ۲۹) کم کالری اما کمبود بسیار بوده فیصد( ۲۲تا  ۲۳)

 یعنی واضح میگردد. فقیر یتیژی سازگاری خانواده هاا، استرسیستم های مختلف معیشیت بواسطه

بوده استفاده  متنوع غیر متوازن و غیر یمانند دانه باب که یک غذا ارزانتری منابع وغذا شان ازاکثر

، تنوع ضعیف غذایی پروتین کمبود ( دیتا اطالعات ) عدم مصونیت غذا به سطح خانواده از میکنند.

 و دو شاخص دیگر واضح میگردد. 

تسهیالت ذخیره،  ی سرک،شبکه ها در محدودیت ها بعضی  وجود امارکیت و تجارت در افغانستان ب

. شده و انکشاف کرده است بهتر بطور نسبی رفیت ترانسپورتیظ، دسترسی به قرضه و امنیت

فیصد خانواده  ۶۶نشان میدهد که  ۲۱۲۲/ ۲۱۲۲پذیری ملی آسیب گزارش مقدماتی ارزیابی خطر و 

جهت و اکثریت مردم  گندم را از مارکیت خریداری نمودهفیصد مردم شهر آرد  ۹۲ی دهات وها

 .ء دارنداساسی به مارکیت اتکا یبدست آوردن غذا

فیصد مردم دهات  ۲۲فیصد مردم شهری و  ۴۰ شته صرفاگرچه تمام مردم به مارکیت دسترسی ندا

ساعت پیاده یا توسط حیوان  به مارکیت دسترسی پیدا کرده میتواند.  یک از تریا کم با طی نمودن یک

به یک  فیصد مردم دهات جهت رسیدن مارکیت به وسایل ترانسپورتی نیاز دارند و ۳۰شتر از یب

درجه حرارت از این  عالوه بر 15سپورت عامه میسر نیست.ندهات ترا یحصه خانواده ها برسه

ی ساحات کوهستانی و سرکها که اتیک تغیر نمودهستان بسیار سرد به گونه درامتابستان گرم به زم

د. درهمچو حاالت جهت جلوگیری از گرسنگی نسنگین برف بکلی مسدود میگرد در اثر تجمع مرتفع

باید از قبل در ذخیره خانه های  غذا و سوءتغذی دولت و موسسات بین المللی مانند برنامه جهانی

 استراتیژیک خود مواد غذایی داشته باشد.  

آن باالی  مبادلهتولید کم  ، مارکیت های کوچک محلی وجود دارند اما موجودیت مواد غذایی در اثر 

ی مواد محدود میباشد. نرخهاات و غیره ، زکو معامالت مانند دادن سهم دهقان، اجارهدیگر اشیاء 

، ی همسایه مانند پاکستان، ایران، ازبکستانمارکیت های منطقه و پالیسی های کشورها بهغذایی 

 تاجکستان و ترکمنستان ربط میگیرد. 

                                                           
14

 Referring to the MoEC-WB 2012 analysis, which is based on the NRVA 2007/08 data 
15

 NRVA 2011/2 



9 
 

 ، صحت و تغذیه     غذا عیفاستفاده ض   2.2.2

در افغانستان حی میزان تغذیه ناکافی ص یشدن وضعیت مصونیت غذا و شاخص ها وجود بهتر با

فیصد اطفال زیر پنج سال قد  (۵۵) پنج پنجاه و .16بلند میباشد  بارداربخصوص در اطفال و زنان 

وزن یعنی ( زنان کم فیصد  ۱۸بیست یک )  17فیصد کم وزن اند. ۹۳فیصد الغر و  ۸۱،  کوتاه

خونی  صرف باعث کم و کمبود عناصر زیاد و کم بودهکم  ۸۱.۵شان از  (BMIشاخص کتله جسم )

 ۱۵به قلت آهن و  باردارفیصد زنان غیر  ۸۱تخمین  به اساس  18میشود. و دیگر امراض در کشور

 19خون اند. فیصد کم ۹۱ماه به کمبود آهن و  ۵۳ -۶ نیفیصد اطفال بین سن ۲۱، خونی فیصد به کم

فیصد میباشد.  ۲۱ ئیهابتدا ن مکتبیاطفال سن فیصد و در ۲۵زنان در سن بارداری  یودین درآکمبود 

ت کوهستانی شمال و مرکز وجود میاید در والیابقلت آهن  جهیوقوع اختالالت که در نتبلندترین سطح 

در میشود که باعث امراض سکاروی و کوری  (A&C) سی ی وِا یهاکمبود ویتامین 20دیده میشود.

 بمشاهده میرسد. همچنین قلت این ویتامینها درغذایی ضعیف  تنوع و دارای مناطق غیرمصون غذا 

  21میان زنان باردار نگرانی شب کوری را باوجود آورده است.

)یعنی دسترسی و  یودین دارآاثر دسترسی و استفاده زیاد نمک  یودین درآ کمبوددرجه شیوع     

۱۰۰۲/۰۱یک فیصد ، درسال  ۱۰۰۱استفاده آن در سال 
۱۰۸۸فیصد و در سال  ۵۹به  22

 ۶۸به   23

-ویتامین  ضمیمه تهیه نمودن جهیدر نت  A-این کمبود ویتامین  فیصد رسید( کم شده است. عالوه بر

A  24فته است.برای اطفال کاهش یا 

، عدم غذایی ضعیفدارند که عمده ترین آن عبارت از تنوع  عواملسوء تغذی چندین  یچالشها

قبلی این فصل مورد بحث قرار گرفته  یکه در بخش ها میباشندمصونیت غذایی پخش شده  و فقر 

، مراقبتغیرمناسب  عملکردهایهمچنان امراض عفونی ، دسترسی محدود به خدمات صحی ،  .است

 .دیگر این مشکل میباشد یعلتها 25 کیفیتکنترول  بودن و ضعیف بین مرد و زن در عدم مساوات

 تهیهفیصد انرژی مورد ضرورت افغانها را  ۰۱غله جات ، کچالو ، روغن ، شحمیات و مواد قندی 

دهات  یشهری نسبت به خانواده ها یخانواده ها 26.کنندیمیکند و مردم روزانه از این مواد استفاده م

بمصرف  را زیاد و متنوع  مانند گوشت ، ماهی ، دال ، عدس ، لبنیات ، میوه جات و سبزیجات یغذا

 میرسانند.

تنفسی ،  دمراض عفونی حاد بطور مثال میزان انمیباش ) انتانی( امراض عفونیافغانها دچار بیشتر

. سروی صحی 27فیصد شناسایی شده است ۶فیصد و  ۲۹فیصد ،  ۲۵سرخکان بترتیب اسهاالت و

فیصد اطفال زیر پنج سال بخصوص در موسم تابستان  ۲۷دریافت نموده که  همچنان افغانستان ۲۱۱۶

                                                           
16

 Ministry of Public Health. National Nutrition Survey. 2004 and BPHS Review 
17

 Levitt E., Kostermans K, Laviolette L, and Nkosinathi M. (2011) Malnutrition in Afghanistan: Scale, scope, causes, and 

potential response. The World Bank, Washington DC. 
18

 MoPH National Nutrition Survey, 2004 
19

 Anemia in pregnancy increases significantly the risks of dying during child birth.  Iron deficiency in early childhood can cause 

the loss of up to 25 IQ points 
20

 Iodine deficiency during pregnancy impairs brain development of the fetus, leading to a loss of an average of 13 IQ points. 
21

  Nutrition Action Framework (Afghanistan). 2012 
22

 The National Risk and Vulnerability Assessment, 2007/08 
23

  Micronutrient Initiative, 2011. 
24

 Nutrition Action Framework (Afghanistan). 2012 
25

 Nutrition Action Framework (Afghanistan 
26

 Preliminary Food Security Report of the 2011/2012 NRVA 
27

 Nutrition Action Framework (Afghanistan). 2012. 
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دن اصول بهداشت و دسترسی محدود حفظ الصحه  ضعیف ، مراعات نکر  28دچار اسهاالت بودند.

ع فیصد مردم از مناب ۲۰شامیدنی صحی در وقوع این مرض اضافه مینماید. صرف آمردم به آب 

فیصد  ۳۱فیصد خدمات بهتر بهداشت ) ۳۷، فیصد در دهات( ۳۹نند )استفاده میک یدنیشامآبهتر آب 

 در دهات کم مراعات میگردد.  و دست شستن   29در دهات(

 ۶۵به  ۲۱۱۱در فیصد  ۹اخیر بهتر شده یعنی از  یدر سالها 30اگرچه دسترسی  به خدمات صحی

دسترسی غیرمناسب و مراقبت غیرمعیاری مشکالت جدی  ،31رسیده است ۲۱۱۶فیصد در سال 

فیصد اطفال غذا متممه برعالوه شیر مادر  ۵۷د. مطالعات کیفی در ساحه دریافت نموده که بهنمیباش

، تغذیه مسلسل در جریان مصابیت کم بوده و ظت غیر مناسب داده میشوندبسیار زود یا دیر با غل

 خوردن کم در جریان حاملگی عادی میباشد.  لعکساب ول حامله غیر معمو زنان یمصرف زیاد غذا

در میزان سوءتغذی اضافه  عدم مساوات بین مرد و زن وون بودن غذا ئچندین جوانب دیگر غیر مص

سیستم کنترول کیفیت  گذاشته است. وضعیت مصونیت غذایی در افغانستان  برنموده و تاثیر مستقیم 

 ، سیستم منظم تفتیشودن معیارهای شناخته شده ، قانونبنابر نبشده  ی پروسس شده محلی و واردغذا

عدم  قرار داده است.مصونیت غذایی را در معرض خطر  بسیار ضعیف بوده و کنترول سرحدی و

در دسترسی نامناسب زنان به خدمات، منابع تولید، فرصت های بین مرد و زن )جندر( مساوات 

باالی وضعیت  آنمیرسد و تاثیرات مضر و ناسازگار ، معارف و زراعت بمشاهده اقتصادی، صحت

 میشود. دیدهخانواده ها بین افراد  توزیع غذا درسوء تغذی 

 و عرضه غذا     پایداری  ۲.۲.۴

که از عوامل موسمی، حوادث  غذا کمبود موقتی اثر در سطح خانوادهبه و تغذیه  عدم مصونیت غذا

 آسیب ملی  رزیابیارخها منشاء میگیرد اضافه میشود. ، نوسانات مارکیت و نطبیعی، کشمکش ها

فیصد  ۵۲ کهداده گزارش  و دریافت را غیرمعمول ینرخها (NRVA ۲۱۲۲/۲۱۲۲) پذیری و خطر

(، ۲۶۲سردی زیاد ) ،(۲۷۲(، سیالب )۲۲۲) شدید یهوا بعضی حوادث مانند اثر خانواده ها در

راه  موانع در شده و متضرر (۲۵۲خشونت ) امنی و(، نا۲۵۲نع کار میشود )بارندگی شدید که ما

  ایجاد کرده اند. آنها مصرف و تولید

وقتیکه ذخیره خانواده از  بهار و تابستان یعنی در ریان " فصل گرسنگی "جتاثیر جنتری فصلی در 

ه زیاد محسوس میشود. در جریان زمستان در مناطق سال قبلی به انتظار رفع حاصل آینده کم شد

زمستان  وقوع میابد. شدتمسدود شدن راه ها کمبود فصلی غذا برف باری شدید و  راث به کوهستانی

، غزنی و وردک که دارای ی غور، بامیان، بدخشانت بخصوص والیات هاوالی ۲۹ولسوالی  ۷۶در 

                                                           
28

Afghanistan Health Survey, 2006. In the preliminary food security analysis by WFP of the 2011/2012 NRVA, around 44% of 

women reported children having cough with fever, 30% fever and diarrhea, 34% cough and 17% cough with unusual fast 
breathing. The percentage of children with these diseases was higher in rural areas relative to urban settings. 
29 UNICEF.State of the World’s Children, 2010.  New York. MRRD figures for safe water access and sanitation in rural areas 

are 27% and 5% respectively. The preliminary 2011/2012 NRVA analysis by WFP determined that 46% (74% in urban areas 

and 37% in rural areas) or an estimated 1.6 million households have access to improved water source. Furthermore, at least 

30% of urban households have access to improved sanitation facilities compared to only 2 percent in rural area for a national 

average of 9%. 
30 Reachable within one hour 
31

  ANDS 2008 



11 
 

سطح بحر،  کشت صرف یک نبات در سال، زمین محدود قابل  ارتفاع بلند از ی مانندتیاخصوص

 میباشند  یک مشکل بزرگ است. 32به مارکیت غیر ثباتو دسترسی ضعیف  یبناکشت، زیر

شته بطور اوسط در دهه گذ .صونیت غذا و تغذیه تاثیر بد داردحوادث طبیعی مکرر همچنان باالی م

بیشتر از  ۲۱۲۲مردم هر سال در اثر بعضی حوادث طبیعی متاثر شده و محض در سال  ۲۱۱۱۱۱

 UNداخلی متضرر شده اند )تخمین  یمردم از این پدیده مکرر و کشمکش ها میلیون ۳.۶

OCHAتوسط ارزیابی اضطراری مصونیت غذا  (. خشکسالی باعث کم شدن حاصل گردیده و

غربی غیر مردم در مناطق شمالی، شمال شرقی و میلیون ۲.۰۶تصدیق گردیده است که  ( ۲۱۲۲)

 . 33ون غذا میباشندئمص

مواد غذایی همچنان مصونیت غذا و تغذیه خانواده ها را تهدید میکند بطور مثال  یبلند رفتن نرخها

و شاخص  فیصد افزایش یافت ۲۱۱م و آرد به داخلی گند یکه نرخها ۲۱۱۰-و ۲۱۱۷ های در سال

و  ۲۱۱۷فیصد در جریان خزان سال   ۲۱غیر غذایی به مواد فیصد و  ۶۱نرخ مصرفی مواد غذا یی 

ون غذا را در کشور ئفقیر و غیر مص یخانواده هااین پدیده نه صرف .  34رفت بلند  ۲۱۱۰تابستان 

به  که در خط مرزی فقر و عدم مصونیت غذایی قرار داشتند متضرر و ییتکان داد بلکه خانواده ها

به  فقیر یاکثر خانواده ها بشمول خانواده ها در برعدم تنوع غذایینازنده گی درآوردند. بئین سطح پا

مورد  35یعنی آنها جهت اخذ انرژی مجادلوی مجبور شدند. یاستراتیژی ها کم کیفیت و یاستفاده غذا

وغیره رو گندم  نان بجای گوشت ،میوه جات و سبزیجات به غذای کم کیفیت وارزانتر مانند نیاز

 آوردند.

 پذیر        آسیب  یگروه ها  ۲.۲.۵

، یکتعداد دیگر نهایت ، باشندگان بیچاره دهاتگان داخلیه ، زنان و اطفال، بیجا شدفقیر دهاتمردم 

پذیر بیش از همه در معرض خطر عدم مصونیت غذا و تغذیه قرار دارند. آنها از عدم  آسیبفقیر و 

برای  .ولیدی جهت پیشبرد زنده گی ندارندو منابع تد و مزمن غذا رنج برده ، دارایی مصونیت حا

فاظتی اجتماعی رسمی و غیر رسمی سعی و تالش میکنند. آنها ح یبدست آوردن کمکهای شبکه ها

نان به غذا در محیط مصونیت آیک قسمت بزرگ و مهم مردم افغانستان را تشکیل داده و دسترسی 

 .غذا و تغذیه  گویا بیش از همه یک چالش بزرگ و موضوع ضروری میباشد

ی گنجا زندآاکثریت مردم در  که: فقر و عدم مصونیت غذایی بخصوص در دهات فقیر دهاتمردم 

، چوپانان ات عبارت از دهاقین کم زمینون غذا در دهئو غیر مص . مردم فقیرداشته شدید میباشد

   )کوچی( و مزدورکار روزمزد میباشند. 

( NRVA ۲۱۲۲/۲۱۲۲) ملی پذیری  آسیب : مطابق تحلیل مقدماتی ارزیابی خطر و  زنان و اطفال

که  ییفیصد خانواده ها ۲۷زنان میکنند و را یکه سرپرستی شانفیصد خانواده ها ۲۱کم  کم از

در  شانآنها و اطفال دسترسی به غذا غیر مصئون میباشند.  کنند از نگاهیمردان مرا سرپرستی شان 

                                                           
32

 WFP. Preliminary 2011/2012 NRVA. August 2012. 
 
33 UN Consolidated Appeal,  2012 
34  The World Bank. Rising Food Prices and Coping Strategies: Household-level Evidence from Afghanistan. Anna D’Souza 

and Dean Jolliffe. The World Bank South Asia Region, Economic Policy and Poverty Team. November 2010.  
35

 Ibid…the study also found that a one percent increase in the price of domestic wheat flour is associated with a 0.20 percent 

decline in real monthly per capita food consumption; resulting decline in food consumption would increase poverty rate from 36 
to 48 percent 
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معرض خطر تغذیه کم قرار داشته و در غیاب مرد این قسم خانواده ها به نبود عاید ، امنیت و 

اعی دچار میباشند. عامل عمده که در حساسیت زنان در مقابل عدم مصونیت غدا و حفاظت اجتم

سر راه پیشرفت تعلیم میباشد. میزان سواد  تغذیه قرار میدهد عبارت از موانع اجتماعی و فرهنگی بر

دختران  ( میباشد و نسبت میزان مجموعی حاضری۲۷۲در مقابل ۲۳۲آنها نسبت به مردان کم )یعنی 

فیصد در مقابل  ۲۲فیصد و  ۶۱فیصد در مقابل  ۲۲و متوسطه )بترتیب یه ئدر مکاتب ابتدا و بچه ها

 36( میباشد.۳۲

ی در اثر تهدید ها افغان میلیون ۰: در دو نیم دهه اخیر در حدود گان داخلی و مهاجرینبیجا شد

بیجا  ، مشکالت اقتصادی و حوادث طبیعی مهاجر یا در داخلی قومی و سیاسی، کشمکش هاامنیت

و بعالوه   نداز پاکستان و ایران برگشت کرد مهاجر میلیون ۵.۷تقریبآ  ۲۱۱۲از  شده بودند. بعد

گان ی اکثر بازگشت کنند. خانه ها 37گان داخلی تخمین گردیده است شد بیجااز  ۲۰۱۱۱۱مهاجرین 

از برگشت مردم به حالت  کار نبود و آمادهشان  یتخریب یا توسط دیگران تصرف و زمین ها

 نورمال جلوگیری نموده باعث اضافه شدن عدم مصونیت غذا و تغذیه شدند. 

مهاجرین  بنابر دوباره برقرار نتوانستن زنده گی خویش از دهات به  بیشتر: باشنده گان فقیر شهری

بلند غذایی  ی، نرخهاو گران بها ئنمطم غیر یآنها به خانه هائیکه ساحات شهری نقل مکان کردند جا

ون غذا تبدیل شدند. مطابق یک ئو نبود کار مواجه شدند و اکثر شان به یک طبقه فقیر و غیر مص

  کنند.یگی مر جاهای غیررسمی والیت کابل زندباشنده فقیر شهری د ۳۱۱۱۱تخمین 

منبع عمده ئیکه نهاآنفر اعضاء و  ۲۱بزرگ دارای  ی: خانواده هاپذیر آسیب دیگر  یخانواده ها

، معیوب و عاید شان تولید تریاک است، قرضداران، روزمزد کار، زکات گیرنده، کوچ کننده موسمی

 آسیب افراد مریض که توانایی کار نداشته و به عالج ضرورت داشته باشند هم در معرض خطر 

 .پذیری و عدم مصونیت غذا و تغذیه قراردارند
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 UNHCR, December 2011. 
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 تغذیهرچوب استراتیژیک مصونیت غذا و . چا۳

 چارچوب  ارساخت   ۱.۳

، جامعه و ملت یک کشور ها ، خانوادهصونیت غذا و تغذیه یک پدیده چند بعدی است که به افرادم

وابستگی دارد. برای موفقیت و بدست آوردن آن ایجاد نمودن رابطه نزدیک بین جوانب ذیدخل 

، کردن موضوعات متفرقه مانند جندر ها و درستند زراعت، صحت، معارف و زیربناسکتوری مان

اقلیم و پایداری محیط است. بنابراین طرح یک پالیسی و استراتیژی مناسب مصونیت غذا و یر تغی

 ی، استراتیژی ها و برنامه هاغذیه به یک ساختار که تمام عوامل، نهادها، سازمانها، پالیسی هات

بر  در را و ثبات عرضه غذا ازیاد تغذیهتامین موجودیت، دسترسی، استفاده مناسب غذا،  تبطمر

 نیاز است.    میگیرند

در حصول اهداف  (i):  ی مصونیت غذا و تغذیه  افغانستانسرانجام شیوه پالیسی و استراتیژی اجندا

موجود در پالیسیها،  یها خالء(ii) یی میکند.المللی مصونیت غذا و تغذیه رهنما و مقاصد ملی و بین

شرفت و هماهنگی موثر یک یبخاطر پیگیری پ (iii).استراتیژی ها و برنامه ها را درست میکند

ر مفیدیت ی جوانب ذیدخل بنابمسؤلیتها (iv)سی و ارزیابی را درست میکند. رساختار و میکانیزم بر

ژیک مشخص و اتدامات استرلیتها و اقؤوین و تضمین میشود که این مسیتع مقایسوی و تعهد سازمانی

مضوعا ت جندر باید در (v) .ئیات ذکرشده میتوانندر بوده که در شروع تطبیق هم به جزیقابل تغی

سی و ارزیابی جهت فهمیدن و درک بهتر رابطه بین عدم مصونیت غذا و ر؛ سیستم برپالن گذاری

 اقلیم و پایداری محیطیییر اهمیت توافق به تغ (vi)تغذیه و جندر باید در نظر گرفته شود. 

 قرار میگیرد. بررسیدرمصونیت غذا و تغذیه تحت 

نشان  ومصونیت غذا و تغذیه افغانستان را تشریح  آجندایعناصر و خصوصیات عمده 1 ضمیمه

تغذیه یعنی دسترسی بهتر به غذا، موجودیت کافی غذا، ثبات  اهداف مصونیت غذا و (i)میدهد: 

تراتژیک ساحات اس (ii) و تاثیرات آن بر اهداف ملی انکشافی، تغذیه و استفاده مناسب عرضه غذا

تحت پالن اند جریان یا  کلیدی انکشافی که در یبرنامه ها (iii)ف عمل و سهم آن در این چهار هد

اماتیکه داین چارچوب همچنان اق و اهداف مشخص استراتژیک کمک میکند. درساحات عمل مربوطه

چارچوب عمل تغذیه ربط  ینمودن مصونیت غذا و تغذیه با درنظرداشت اهداف و مداخله ها در بهتر

 .داده یکپارچه میکنند

 هدف نهایی ، اهداف مشخص و تارگیت ها  ۳.۱.۱

چ افغان از یاز این است که هنان حاصل نمودن یمصونیت غذا و تغذیه افغانستان اطم یهدف اجندا

مربوطه  ی. اهداف استراتیژیک و تارگیتهاباشد دارای تغذیه خوب  گرسنگی رنج نبرده و برای دایم

 مصونیت غذا و تغذیه افغانستان قرار ذیل میباشند. یاجندا

 : تولید مواد غذایی در مدت پنج سال هدفم افغانها تضمین شود. : موجودیت غذا برای تمااول هدف

 38فیصد افزایش یابد. ۲۱به 

                                                           
38

 NPP2, component 1 “Food for Life“ target. 
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پذیر و غیر  آسیب  ی: دسترسی اقتصادی و فزیکی مردم به غذا بخصوص گروه ها دوم هدف

در فی سال در نسبت مردم که ار گرسنگی رنج میبرد تا  ۵۲کاهشتارگیت:  دد.ون غذا بهتر گرئمص

   ۲۱۲۱.39سال 

 هدف: باثبات برای همه وقت و در حاالت وقوع حوادث ی: تامین نمودن عرضه غذا سومهدف 

ژیک غله جات ویی به حوادث بشمول ذخیره استراتگی و پاسخگ آمادهایجاد نمودن یک مکانیزم موثر 

متریک تن و تقویت نمودن برگشت دوباره مردم  ۲۱۱۱۱۱و حبوبات با داشتن یک مقدار ابتدایی 

 .دهات به حالت نورمال بعد از وقوع حوادث

دادن دسترسی به آب اشامیدنی صحی،  ، توسعهی صحیغذا تقویت و ترویج نمودن :هدف چهارم

   غذا و تغذیه خوب بخصوص برای زنان و اطفال.صحت و استفاده مناسب از  ،خدمات بهداشت

  ۲۱۲۶.40تا آخر سال  ۵۲ماه به  ۲۲-و۱ن ی) قدکوتاه( بین سندراطفال  رشد گیکاهش بازماند هدف:

  ودصول رهنما۳.۱.۲

  تحت اصول ذیل ترتیب شده است:ستان مصونیت غذا و تغذیه افغان یاجندا

د را در تمام سطوح عدی بوده و جوانب ذیدخل متعدُب ضوع چندمومصونیت غذا و تغذیه یک  .۲

 .دولت دربر میگیرند

مربوط مصونیت غذا و تغذیه باید تحت غور قرار  ینهادها ی، برنامه ها و ساختارها.  پالیسی ها۲

 تقویت گردد. جدید برنامه ها دنطرح نمودر آموخته شده  یسهاازدرگرفته و 

سان و تغیر پذیر باشند تا آژیک جهت حل نمودن عدم مصونیت غذا و تغذیه باید . اقدامات استرات۳

 تفصیل را در شروع تطبیق ممکن سازد. 

تعهدات نهادها و مفیدیت مقایسوی را ین شده برای جوانب ذیدخل باید اختیارات و یتع ینقش ها .۲

  منعکس کند.

ی دو مرد و زن را در جریان الویت بندی فعالیت ها مشخص هر ینیازمندیها و شامل نمودن جندر .۵

 کار را رسی و ارزیابیرب ینه آنها در فعالیتهاغور قرار گرفته و اشتراک مساویا ژیک تحتاسترات

 تضمین میکند.

 ساحات استراتیژیک عمل جهت بهتر نمودن مصونیت غذا و تغذیه   ۳.۲

که عبارت از افزیش موجودیت، ) ژیک مقدماتی درست شده انداتمطابق اهداف استرساحات عمل 

صحی(. بهر حال  ی، بهتر نمودن تغذیه و استفاده غذابهتر نمودن دسترسی به غذا، ثبات عرضه غذا

در زمره صورت گرفته باالی دیگر  ًااست که بیشتر از اقداماتیکه مشخص این بسیار مهم و قابل ذکر

                                                           
39

 Revised MDG 1 Target for Afghanistan, UNDP Afghanistan website, last update 21 July 2011. 
40 Nutrition Action Framework, 1389 – 1393 (2012 -2016), A Multi-Sectoral Framework of the Ministry of Agriculture, Irrigation 

and Livestock, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Education, Ministry of Public Health and Ministry of Rehabilitation 
and Rural Development, draft, April 2012 . 
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مصونیت غذایی تاثیرات متعدد دارند قسمیکه در گراف ذیل نشان داده شده  راتژیکاستاهداف 

   41است.

گرفته تحت غور قرار  یتاثیرات متعدد پالیسی ها و برنامه ها ،جهت اندازه گیری انکشاف زراعت

موجودیت غذا همزمان باالی دیگر ابعاد  میباشد و . اگرچه نخستین هدف افزایش تولید غذامیشوند

بواسطه حاصلخیزی و  ، پایداری و استفاده تاثیرات مثبت دارند.مصونیت غذا و تغذیه مانند دسترسی

شتر میشوند چون خانواده ها از مزرعه حاصل خوب جهت یتولید بهتر دسترسی دهاقین به غذا ب

مصرف و فروش دارند. برعالوه افزایش و متنوع ساختن تولید غذا برگشت خانواده ها دهاقین به 

متنوع و متوازن در جریان سال  یزیاد ساخته آنها را قادر به داشتن غذارا حالت نورمال )بعد ثبات( 

سایر ابعاد مصونیت غذا و تغذیه به )بعد استفاده و تغذیه(. چنین تاثیرات متعدد مثبت باالی  میسازند

پذیر و غیرمصون غذا  آسیب  یدهات که اکثریت گروه ها یخاطر بسیار مهم اند که  خانواده هااین 

ند که ها میباشگر تاثیرات مثبت بهبود در زیربنامثال دید تحت پوشش قرار میگیرند. نرا تشکیل میده

 را بهترمارکیت  یکگان زراعت و تولید اضافه میکند، دسترسی تولید کنندگان و مصرف کنند

)دسترسی اقتصادی را  میبرند ها زمینه کار و عاید مردم را باالیسازند، در جریان ساختمان زیربنام

و مساعدت ها را بهبود می بخشد  ، و همچنان در حاالت وقوع حوادث انتقاالت موادبهتر میسازد(

 )جنبه پایداری(.

 مودن وضعیت غذایی مردم کمک میکند.عمل در بهتر ن استراتژیکسرانجام مداخله در تمام ساحات 
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 Fields of action placed in more than one circle indicate multiple effects on different aspects of food and nutrition security. 
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عمل جهت بهتر نمودن تاثیرات مصونیت غذا و تغذیه بر موجودیت ،  استراتژیکساحات :  جدول

 دسترسی ، پایداری  ، استفاده و تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

عرضه بهبود در پایداری 

 غذا 

 بهبود در استفاده  غذا

 افزایش تولید توسط : 

تقویت  حاصل زراعتی  

ازطریق تحقیق ، ترویج ، 

 عرضه مواد خام و غیره

مالداري، نباتات ، )

 ،  (باغذاری

  

ردات مواد غذایی وا  

  توزیع غذا کمکی

  برنامه های  استفاده و تغذیه 

  

حفاظتی  یشبکه ها

،  عامه  ی/کارها

 حفاظت اجتماعی 

 اضطراری یکمکها

 معلومات مصونیت غذا و تغذیه

 کمپاین معلومات عامه 

آبیاری، سیستم مالی دهات، ملکیت زمین، 

حفاظت منابع طبیعی، زیربنای دهاتی، 

ذخایر  و ، ذخیره غذابازاریابی غذا

 استراتیزیک 

     

 :ایجاد زمینه کار

 رسمي 
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 مصون بودن غذا
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افزایش در موجودیت غذا   ۳.۲.۱  

جهااات تاااامین نماااودن موجودیااات کاااافی و پایااادار غاااذا بااارای تماااام افغانهاااا باااه یاااک ترکیاااب کاااه تولیاااد   

  .سازند نیاز خواهد بود آمادهداخلی را تقویت نموده ومحیط خوب برای واردات 

 تقویت و افزایش تولید داخلی غذا

موجودیاااات کااااافی غااااذا باااااالی اساااات.  کشااااوردرع خااااوب عرضااااه غاااذا  ساااکتور زراعاااات یااااک منباااا 

کشاات و زیاااد نمااودن حاصاال     قاباال افاازایش پایاادار تولیااد مااواد غااذایی توسااط توسااعه دادن بااه زمااین       

خیااازی رباااط میگیااارد. افااازایش تولیاااد و حاصااال خیااازی زراعتااای یکااای از اهاااداف برناماااه   " غاااذا       

هیاااه شاااده اسااات.  میباشاااد کاااه توساااط گاااروه زراعااات و انکشااااف دهاااات ترتیاااب و ت    42بااارای حیاااات "

جهااات تقویااات زراعااات تحااات ایااان برناماااه بااارای ساااکتورهای فرعااای  اقااادامات باااه پیماناااه وسااایع            

، توقااع میااارود کاااه ایاان برناماااه در تولیاااد ماااواد   داری(، مالاااداری  و باغااانباتااات  پالنگااذاری شاااده اناااد. 

موجودیااات کاااافی غاااذا کماااک    اساااتراتژیکغاااذایی افااازایش قابااال مالحظاااه آورده در حصاااول هااادف    

 کند. 

میباشاااد کاااه در افااازایش تولیاااد و حاصااال     آبیااااریامات پاااالن شاااده یکااای موضاااوع   دمیاااان ایااان اقااا در

جهااات افااازایش و    اساااتراتژیک یدارد. فعالیااات هاااا   نقاااش کلیااادی داشاااته و در اولیااات قااارار     خیااازی

بااای کاااه در برناماااه انکشاااافی ملااای آب و مناااابع طبیعااای تعریاااف شاااده شاااامل     آبهتااار نماااودن زراعااات  

، ایجااااد نماااودن تساااهیالت  آبیااااری ی موجاااودمجااادد سیساااتم هاااا  یاحیاااا، آبیااااری یتوساااعه سیساااتم هاااا 

، تنظااایم بهتااار آب و  ضااامیمه وی( آبیااااریبهتااار و توافاااق یافتاااه )    ی، معرفااای تکناااالوژی هاااا ذخیاااره

 مناسب میباشند. آبیاری

، پااااالن گااااذاری و تطبیااااق پااااروژه و برنامااااه هااااای      دیگاااار  کااااه در طاااارح   اسااااتراتژیک یروشااااها

 .قرار ذیل اند دنیشوانکشافی زراعتی بکار برده م

     باای و للماای )مااثی. تنظاایم    آ یمناسااب در زمااین هااا   یتاارویج و تقویاات نمااودن  شاایوه هااا

  (هبگیر یا حوزه رود خانآ

   ظرفیااات ساااازی در پاااالن گاااذاری ، مااادیریت ، سااااحه تخنیکااای ، بررسااای و ارزیاااابی باااه

 ت و ساحهاسطح ملی ، والی

    بهتاار تکنااالوژی تولیاادی کااه بنااا باار سیسااتم تحقیااق       یانکشاااف و تقویاات نمااودن بسااته هااا

مشااااخص ، محاااادودیت هااااا ، ظرفیتهااااا ، منااااابع ،      یدر مزرعااااه باشااااند نیازمناااادی هااااا   

شااارایط معیشااایت ، محااایط و میکاااانیزم ساااازگاری بااارای دهااااقین و خاااانواده هاااا آنهاااا را      

 د.دهتحت غور قرار می

   واده هاااا از حاااوادث افااازایش در متناااوع سااااختن تولیاااد غاااذا بخااااطر برگشااات دوبااااره خاااان

  .متنوع و متوازن ینها به داشتن غذاآو قادر ساختن 

 خااادمات زراعتااای و دهااااتی در ه ئااااتولیاااد غاااذا بایاااد در ار یتاااوام باااه توساااعه  برناماااه هاااا

ماننااااد: تاااارویج ، قرضااااه ، عرضااااه مااااواد خااااام ، کنتاااارول افااااات و   ساااااحات مربوطااااه )

رابطاااااه نزدیاااااک باااااین تحقیاااااق و تااااارویج کاااااه خااااادمات       ورده و ازآ( بهباااااود اماااااراض
                                                           
42

 Component 1 of the “National Comprehensive Agriculture Production and Market Development” NPP, currently 

still in draft stage but expected to be implemented from 2013 onwards. 
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د در ظرفیاااات سااااازی الزم و از تعااااداد مناسااااب حمایاااات   ناااامشااااورتی را بهتاااار ماااای نمای 

 کند.

 

 : که باالی شان تاکید میشوند ساحات مهم دیگر

    خااااطر ادارات دولااات و مشاااارکت جامعاااه را باااه   دنباااال نماااودن یاااک روش کاااه رهباااری

 ینیازمنااادیها و ظرفیتهاااا  باااه مفاااادات ،  وری و دیگااار اشاااکال حمایااات کاااه   آدریافااات ناااو 

تقویااات   یو توصااایه نماااودن راه هاااا و بساااته هاااا     دهااااقین تطاااابق داشاااته منساااجم نمایناااد    

 .اندالزم  درهنگامیکه

   ( ، علفچاااارزمااااین  ،فصاااال ) کااااه حقااااوق ملکیاااات   یوضااااع نمااااودن مقااااررات و اقاااادامات 

 مردم را تامین نماید.

   کنناااده باااا خاااود ، کوپراتیاااف    ساااازمانها )گاااروه هاااای کماااک   تقویااات نماااودن  نهااااد هاااا و

دهااااقین زناااان( جهااات بهااام پیوساااتن دهااااقین باااه      یمناااافع ، اتحادیاااه هاااا المشاااترک  یهاااا

 مارکیتها و اضافه نمودن توان داد و ستد آنها.

ت زراعتااای نیاااز ضاااروری اسااات .   مارکیااا یدهاااات و بهترنماااودن سیساااتم هاااا   یهااااانکشااااف زیربنا

رژی ط ومناااابع انااااعرضاااه آب ، تساااهیالت ارتبااابهتااار مانناااد سااارکها ، سیساااتم تااادارک و   یهاااازیربنا

توسااط تهیااه کااردن معلومااات     میسااازد. آمااادهباارای مااردم  را ر و عایااد تولیااد را باااال باارده زمینااه کااا    

ماااازاد دهااااقین باااه  ناااو جهااات فاااروش تولیااادات یبازارهاااا ، مارکیااات وی موجاااود در ماااورد مارکیتهاااا

 اضافه شوند. شفافیت مارکیت در بایدقیمت بلند 

اولاااین شااارط جهااات تطبیاااق ماااوثر ایااان اقااادامات افااازایش  قابااال مالحظاااه  سااارمایه گاااذاری عاماااه در    

انکشااااف زراعااات ، دهاااات و تخصااایص  مناااابع بودیجاااوی زیااااد توساااط دولااات و تمویااال کنناااده گاااان    

یناااده آ یموثریااات طااارح و تطبیاااق نماااودن برناماااه هاااا  هااات اساااتفاده ماااوثر از ایااان مناااابع و جمیباشاااد. 

در حالااات جریاااان بایاااد اساااتفاده     قبلااای و یشاااده از پاااروژه هاااا و برناماااه هاااا    موختاااه آ یباااه درساااها 

. ایااان درساااها کاااه شاااامل اساااتفاده از روش اشاااتراکی  تشاااخیص و تحااات هااادف قااارار گااارفتن          شاااود

 یهااااو ظرفیااات ساااازی و نیااااز بااارای زیربناکاااردن خااادمات بهتااار  ئاااهات ، محلااای کاااردن ، ارخالمااادا

 باهمدیگر بافته اند. یش تولید غذای افزاخوبتر مارکیت یا بازاریابی در روشها

ثابت غذا با پایدار و تضمین نمودن واردات  

یناده  آتاا    نفاوس افغانستان جهات تاامین نماودن موجودیات غاذا بارای رفاع نیازمنادی درحاال زیااد شادن            

 را وجاود اماده  ی کاه در نتیجاه حاوادث مکارر ب    باالی واردات وابسته خواهد بود تاا کمباود   بینی شدهپیش

 یمنطقاه و پالیسای هاا    یغاذا  یباین المللای بخصاوص مارکیتهاا     کند. این وضعیت به مارکیتهایکمیل ت

مصاارف بلناد    کشورهای صادرکننده ربط میگیرند. بعضی موانع داخلی در موثریات مارکیات ) مانناد:   

سیار کم در معامالت وظرفیت پایین دراضافه کاردن ارزش غلاه جاات( همچناان     حمل ونقل ، شفافیت ب

 ابت بودن نرخها در اوقات کمبود و برگشتن بعضی غذاهای تولید شده داخلی کمک میکند.  در غیرث

صااادرات و تجااارت باااالی مصااونیت غااذا و بهتاار نمااودن      یخاااطر کاااهش تاااثیرات منفاای محاادویتها   ب

 :اددخواهد  اقدامات ذیل را انجام  مارکیت دولت
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 اقل باه نارخ موجاوده مارکیات یاا      ننده گان عمده تا عرضه غذا را حدمذاکره کردن به عرضه ک 

 .امتیازی تضمین کندنرخ 

 امضاءدانه باب و ت/اغله ج ی موجودهنرخها امکانات جهت برقرار ساختن دریافت پیشبینی و 

 .را به حد اقل برساند نرخها خطرباال رفتن احتمال و تا ها قرارداد

 مارکیاات ماننااد ساارکها باارای رشااد تجااارت در منطقااه و جهاات ازیاااد        مربااوط یهااادر زیربنا

 بایاد سارمایه گاذاری    هاا  الت پروسس و ذخیاره یتسه دربخشیدن ارزش گندم و دیگر غله جات 

 .صورت گیرد

 اثیر گااذار بااوده و انجااام بهترنمااودن چااارچوب قااانونی کااه باااالی ساااخت مارکیاات تاا  اصااالح  و

 .شودتقویت  کند بایدمیبیشتر  را معامالتو پاسخگویی که شفافیت  ییفعالیتها

 بهتر نمودن دسترسی به غذا  ۳.۲.۲

عایاد را افازایش    یرشد اقتصادی در زراعت و دیگر سکتورها زمینه کاار بارای ماردم  و فرصات هاا     

زیااد میساازد. حاالنکاه ایان      رافقار را کااهش داده و دسترسای ماردم باه غاذا در ساطح خاانواده          میدهد.

یر و پاذ  آسایب   یگاروه هاا   وابساتگی باه رشاد اقتصاادی مشاکل      .وقات زیااد نیااز دارد   به  شیوه و روش

( را را زنان میکند، افراد مسان ، معیاوب و یتایم    یکه سرپرستی شانمانند: خانواده هاغیرمصون غذا )

. بارای بهتار سااختن وضاعیت     هاره مناد نمیشاوند   حل نکرده از این فرصت رشاد اقتصاادی کام یاا هایچ ب     

تکمیل کننده و مشاخص کاه کام از کام امارار       فوری و عاجل اند باید  فعالیتهای نیازمندی شانکسانیکه 

  .اقل تامین کند صورت گیرد مانند: برنامه انتقال عامه پول یا مواددر حد راها نآ معاش

دولت از نیازمندی مردم باه مسااعدت اجتمااعی اگااهی دارد و جهات بارآورده سااختن احتیاجاات ماردم          

را بکاار انداختاه اناد. مانناد: برناماه       یینفوس یک تعداد برناماه هاا   رپذی آسیب صوص قسمت دهات بخ

مربوط وزارت انکشاف دهات و وزارت کارامور    (NRAP          )     ه        ب   دسترسی  ملی

 مانناد: سارکهای ثاانوی و   ی دهاات ) اجتماعی که توسط ایجاد زمینه کاار در دوبااره احیاا کاردن زیربناا     

پذیر مصونیت اجتمااعی میسار میساازند. برناماه      آسیب  یسومین ( و تقویت نمودن نهادها به گروه ها

کاه توساط چنادین دونار تمویال شاده        "افغانساتان  یوزارت انکشاف دهات  "برنامه انکشااف تصادی هاا   

 تالش میکند تاا بواساطه تهیاه کاردن سارمایه و قرضاه پایاداری تصادی و کمپنای هاا را برقارار سااخته            

زمینه کار و عاید مردان و زنان دهات را افزیش دهد. برنامه ملی همبستگی مرباوط وزارت انکشااف   

انکشاافی   یدهات مردم دهات را توسط بلند بردن ظرفیت هاا آنهاا قاادر باه ایان میساازند کاه پاروژه هاا         

ب و معیشاات خااود تصاامیم مناساا گیباااره زنااددر ، پااالن ، تنظاایم و بررساای نمااوده  وخااود را تشااخیص 

میکااانیزم  شاابکه حفاااظتی  ده وزارت انکشاااف دهااات توسااط پااروژه "  تطبیااق شاا ی . برنامااه هااا بگیرنااد

وزارت پالن دارد تا این را  امور اجتماعی ، شهدا و معیوبین تقویت میشود وو  " وزارت کارآزمایشی

پاذیر را   یب آس" ارتقاء بدهد که این کار اکثریت اشتراک کننده گان به "سیستم انتقال پول نقد مشروطه

موزی در جریان تطبیق "برنامه اولویت ملی رشد کاار پایادار و محباوب    آدر انکشاف مهارتها و سواد 

 .تشویق میکنند اف مهارتها و پالیسیهای استخدام"توسط انکش

)مانناد: اساتخدام ماردم و    مداخلاه  یاا   برناماه  چهاار دساته    این بخش جهت بهتر نمودن دسترسای باه غاذا   

ی و سبساایدی هاا بارای مصارف     حفاظتی اجتماع یعامه ، شبکه ها یکارها یبرنامه ها اید ،وتولید ع
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تحات مطالعاه    کفایت و موثر آن چگونگی تحویلی آن ، و درست کردن پالیسی جهت تطبیق با کننده(س

 .و ارزیابی قرار میگیرد 

 عاید یایجاد نمودن زمینه کار و فرصت ها

دیگاار عایااد جهاات بهتاار نمااودن   یفااراهم نمااودن وساایله هااا باادون شااک پیاادا کااردن کااار باارای مااردم و   

 یدر سالها هادونر یدسترسی تمام افغانها به غذا روش بسیار مهم و پایدار میباشد. اگرچه مساعدت ها

. لذا برای افغانستان به پیش میرود و اقتصاد جهانی بطیبیرون شدن سربازان خارجی کم شده آینده با 

کااه باارای مااردم  زمینااه کااار و عایااد را فااراهم نمااوده  روی دساات گیرنااد رای یالزم اساات تااا برنامااه هااا

 یهاا باه کار  )قوه کاار بشاری(  پنجااه فیصاد کاارگر      کاری را در کشور کنترول کند. فعالبیکاری و کم

   دارای حق الزحمه خوب دسترسی ندارند.

ن زمینه کاار باه ماردم ،    که باید توسط دولت جهت ایجاد نمود استراتژیکو فعالیتها  پاسخگویی پالیسی

 افزایش عاید و بالخره کاهش عدم مصونیت غذایی  گرفته شود قرار ذیل اند.

 کار )تجارت( کاه معماود دارای بعضای ناواقص " مانناد:        جهت بهبود سریع در محیط کسب و

  43ضاعیف و فسااد "   یزیربناا  حقاوقی ، کمای در نهادهاا و سااختارها ،     رژیم ضعیف قاانونی و 

 از سر گرفته شوند. هماهنگی با شراکاء همکار تالش هامیباشند باید در 

       ر انکشاافی خصوصای کاه یاک     برنامه تجارت و تصادی هاای کوچاک و متوساط مرباوط کلسات

 تطبیق گردد. برنامه اولویت ملی میباشد باید مکمل

 رناماه   ب 21    نان حاصل نمودن از انجام خدمات متاثر کننده مهام ساکتور خصوصای کاه    یاطم

 ملی شامل اند. یلویتهاوا دیگر

  ملاای در کلسااتر  یلویاات هاااوبهتاار نمااودن ساارمایه بشااری توسااط تطبیااق مناسااب برنامااه هااای ا

 .انکشاف منابع بشری و دیگر موسسات تکمیل کننده

 امنیتی برای آوردن اطمینان  وادثامنیتی ملی و اداره کردن  ح یتقویت نمودن زیربنا 

 مناسب که از هر قسم موضوعات غیر قانونی و سیاسی عااری باشاد  وجود آوردن یک محیط ب 

 د و عدم شفافیت( و با حاکمیت قانون سازگار باشد.)مانند: فسا

 مالداری، صنعت و زراعت هاانکشاف زیربنا تقویت نمودن/ 

 

 کارهای اجتماعی از طریقمفید  و تولیدی حفاظتی یشبکه هاایجاد 

مفیااد کااه باارای شاارایط افغانسااتان مناسااب میباشااند عبااارت از     دو نااوع شاابکه هااای حفاااظتی تولیاادی و  

اد غاذایی باه   استخدام مردم در برنامه هاای پاول در مقابال کاار ، غاذا در مقابال کاار و تهیاه نماودن ماو          

نیازمندیهای کوتاه مادت و طویال مادت     در مقابل کار و پول در مقابل کار. غذا قیمت نازل از مارکیت

دارایای  فریادن  آو   44()کارتهانقد یا وچر بقسمغذا  را به شکل پرداخت فوریپذیر  آسیب مردم فقیر و 

                                                           
43

 Islamic Republic of Afghanistan. Private Sector: The Engine for Growth, Jobs and Delivery. Annex III for Towards Self-

Reliance: Strategic Vision for the Transformation Decade. 12 June 2012 (2.2 Draft). 
44

 Food-for-work modalities are sometimes referred to as Food-for-Assets in a recovery context. The preliminary analysis of the 

2011/2012 NRVA found 10% of households indicating participation in cash-for-work, food-for-work, or income generating 
programmes or projects in the past year. The largest proportion of households who participated in these activities were in 
Badakhshan (60%t), Daykundi (47%), Ghor (31%), Bamyan (25%) and Farah (20%). 
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. دولاات بایااد بااه خاطرآسااان کااردن سااهمگیری آنهااا در  45تولیاادی یااا سااامان عامااه مرفااوع میسااازد  یهااا

 د که: نمصونیت غذایی این را  تضمین  ک

 که مناسب بودن آن  ندبکار برده میشو یل نقد و غذا در مقابل کار تنها در حاالتبرنامه های پو

 نان باشد. یمفیدیت و موثریت آن قابل اطم آزموده شده ،

 اجتماااعی بخصااوص زنااان و معیااوبین در     یکااردن تسااهیالت اشااتراک تمااام گااروه هااا      آماااده

 ی انکشاف مهارتها و غیره.فعالیتها

   ا همچااو پااروژه هااا ر ًا معااه بااین المللای اکثاار بهتار نمااودن هماااهنگی برنامااه هاا بااه همکاااری جا

 .تمویل یا تطبیق میکنند

 تقویت و باال بردن ظرفیتها شرکاء تطبیق کننده محلی و دیگر موسسات 

 

هاای واجاد    ین شاده باه گاروه   یتع قبیً : این اجناس و انتقال پول نقد )کارتها(توزیع غذا به سیستم وچر

شرکاء تطبیق کننده میتوان   46مشخص خریداری شده میباشند. یدر مغازه ها شرایط  توزیع میشود که

پاون توساط   ئاه  کو دولات یاا دونار باا ار     از طارف  دکانها عادی خصوصی یاا پرچاون فاروش باشاند کاه     

در عرضه و فروش آن دخیال نباوده و    ًادولت یا دونر مستقیم استفاده کننده گان پس پرداخت می گردد.

خات پرچاون فروشاان اشاتراک     درگیری آن به کارهاای اداری مانناد صادور ، توزیاع وچار و پاس پردا      

 کننده گان میباشند.

بین اجنااس داده   د که در آن به استفاده کننده گان اختیار انتخاب ماکرمیتوان قسمی طرح را برنامه ها 

وچر با عملیات مارکیت سازگار و یک روش  یشده و وچر به قسم پول نزدیک تسلیم شوند. برنامه ها

باه اهاداف پاس اناداز پاول و       ، کاملباشدواده ها کم عاید می موثر انتقال غیر مستقیم عاید و غذا به خان

وچار و مناساب    یو مفیادیت ممکان سیساتم هاا     ا در نظرداشت بهتار ب 47ردیف است. زادی مارکیت همآ

، دولاات ر حالاات اضااطراری و طویاال الماادت    ر دپااذی آساایب ن جهاات مساااعدت بااا گروپهااای    آبااودن 

 برد:   خواهد جمهوری اسالمی افغانستان اقدامات ذیل را بکار

 ماادل هاا( مناساب بایاد در ماورد روشاهای بهتار در        ) یجهت شناسایی و درجه بندی  نمونه ها

 زمایشی موجوده تحقیق انجام شود.آ یدیگر و تجربه ها برنامه ها یکشورها

                                                                                                                                                                                     
 
45 FFW is appropriate only where targeted households lack access to food, food is unavailable or transferring cash would not 

stimulate market supplies (inelastic supply), and prospective beneficiaries have labour potential that is not currently used or is 
poorly paid. On the other hand, CFW may be utilized when targeted households have surplus labour, food is generally available 
on local markets for those with purchasing power and is not unusually expensive, and the risk of inflationary pressure is low. 
Both FFW and CFW can be self-targeting by setting wage rates that will only attract those with no better alternatives, and both 
have their specific advantages and disadvantages. CFW(i) treats people affected by crisis as active agents in their own lives, by 
giving them choices; (ii)  is generally less costly; (iii)  are generally taken more seriously and executed with higher commitment; 
and (iv) can stimulate the local economy, including agriculture, if part of cash income is used to buy local products and services 
whereas FFW participants often have to resell – usually at a depressed price – part of the food rations received in order to 
generate some cash for other urgent expenses. Potential disadvantages of CFW include security risks and risks of fraud in cash 
handling, the possibility of misuse of funds, and the loss of real value in the case of inflation.  
46

 Like cash, vouchers are an appropriate response to emergencies when: (i) targeted households lack access to food; (ii) food 

is generally available for those with purchasing power; and (iii) the risk of inflationary pressure in food markets is low. The key 
difference between vouchers and cash is that there is a greater degree of security against fraud or misuse. However, vouchers 
are less flexible than cash, to the extent that they may be sold by the beneficiaries if some important non-food needs are not 
addressed. The key concern regarding utilization of cash and vouchers in emergency situations to assist vulnerable groups 
hinges on their sustainability and efficacy over the longer term. 
47

 Thomson, A. & M. Metz, Implications of Economic Policies for Food Security, FAO 1996 
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 یمسااعدت هاا   یانتقال پاول نقاد در حاال تطبیاق را باا  برناماه هاا        ینمونه هادریافتها ،  بنا بر 

 غذایی  در ساحات انتخاب شده مالحظه کنید.

     حااالت  حااالت مناساب )مانناد: اضاطرار و     تالش ها جهت افازایش اساتفاده از سیساتم وچار در  

 و دیگر جوانب ذیدخل دوچند کنید. ناگوار دیگر( را با مشوره تمویل کننده ها

 لاذا ساعی و    .اعدت مساتقیم غاذا بسایار مناساب اسات     واضح است وچر ها نسبت به مسا  قسمیکه

)پارامترهاا( اساتراتیژی ملای انکشاافی افغانساتان ،       مشاخص  یتالش کنید تا در حادود مقادارها  

وامااور اجتماااعی ، شااهدا و   وزارت کااار اسااتراتژیکاسااتراتیژی مصااونیت اجتماااعی و پااالن  

 خصیص داده و از شرکاء انکشافی  حمایت بیشتر را بدست بیاورید. معیوبین منابع الزم را ت

 حفاظتی اجتماعی یتسلیم دهی مساعدت ها وارائه 

بسیاری از افغانها بدون داشاتن ظرفیتهاا تولیادی و ارساال پاول نقاد یاا جانس  در مقابال عادم مصاونیت            

در صورتیکه آنها که خواهان و قابل کار  ند. بعضی مردم قادر به کار کردن نیستپذیراند آسیب غذایی 

ن زنااده گای میکناد جهاات   آنهاا در  آایان افاراد و خاانواده هااا  کاه       کاار پیاادا کارده نمای تواننااد.    ًااناد اکثار  

د. توزیاع مجاانی   نا برآورده ساختن نیازمندی غذایی شان به غذا یا پاول ارساال شاده وابساتگی پیادا میکن     

 نیزم  موثر تحویل دهی شبکه های حفاظتی مناسب است. غذا و ارسال پول درحاالت و تحت میکا

ی تحاات هاادف دسترساای بااه غااذا وقتیکااه خااانواده هااادر جریااان حالاات اضااطرار  :توزیععع مجععا نععی غععذا

دل کمک جهت دسترسی مردم باه غاذا باه وقات     ی متبا، در مارکیت هم یافت نمی گردد و راه هانداشته

دث(. بنااابراین وقااوع ناگهااانی و حااوا در    بساایار مناسااب پنداشااته میشااود  زیاااد ضاارورت داشااته باشااد

  :دادخواهد انجام دولت جهت تضمین موثریت و مفیدیت توزیع غذا اقدامات ذیل را 

  پااذیری بخصااوص معیارهااا و  آساایب پااذیر بایااد ارزیااابی  آساایب جهاات شناسااایی مناسااب مااردم

 رفیت بهبود یابد.ظ

 هماااهنگی  بااه حاااالت اضااطراری  پاسااخگویی میکااانیزم   موجااودهصاال نمااودن از اطمینااان حا

نظاام  مصاونیت غااذا و تغذیاه افغانساتان  ترتیباات و     یاجنادا کمسایون ملای تنظایم حااوادث بارای     

 کند.نهادها را تکمیل 

    مشاارکت باا جامعاه باین      یرفیات شارکاء تطبیاق کنناده محلای بایاد تاالش هاا        ظجهت بااال باردن

 زیاد شوند.  المللی تقویه و

 ماثال  عملیااتی )  یشرکاء انکشافی جهت بهتار سااختن فراهمای و صاحت اطالعات/دیتاا      کار با  

طرزالعمل شفاف صورت حساب در عملیات اضطراری بشاری  ایجاد نمودن  کارهای مالی( با

 .جهت پاسخگویی، شفافیت ، بررسی و ارزیابی .

       پاذیری و اساتراتیژی خاروج     آسایب ارزیاابی   یتشریک مسااعی باا شارکاء انکشاافی تاا روشاها

تخفیااف و برگشاات بااا    یبهتاار شااود و ساااختن رهنمودهااا جهاات فاارق کااردن بااین فعالیاات هااا        

 .انتقال روشها بهتر منطقوی و بین المللی درنظرداشت
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  48ماوثر در مقابال حالات اضاطرار اسات.     و یک پاسا  مناساب ، مفیاد     :نقد پول وانتقال رسالا

زیاااد طاارح و تنظاایم شااود زیاارا در افغانسااتان بنااا باار نبااودن  دقاات  د بایااد باااقااامااا توزیااع  پااول ن

تحاات هاادف و نیازمنااد ایاان کااار بیساایار پچیااده اساات و دولاات در  یمعلومااات در مااورد گروپهااا

 ط ذیل را در نظر خواهد گرفت:   نقا برابر این پس منظر

  تاه  موخآد و درس هاای  دهیا در حال جریان  تشخیص را زمایشی آمفیدیت و موثریت برنامهای
شده مربوطه را در جریان طرح و تطبیق پروژه پالن شده انتقال پول نقد وزارت کار و اماور  

 .اجتماعی ، شهدا و معیوبین بکار ببرید

 ا تشاریک  را با  نبرنامه پالن شده انتقال پول نقد وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معیوبی

 مساعی دونرها تمویل کنید.

    کاار و اماور اجتمااعی ، شاهدا و معیاوبین بارای تطبیاق پاروژه          وزارت تقویت نماودن ظرفیات

مشابه که توسط شرکاء انکشاافی باه پایش بارده      یانتقال پول نقد و هماهنگ کردن تمام برنامها

 میشود.

 

 مصرف کننده گان برای سبسایدی ها

ی سبسایدی ها یک وسیله بهتر جهت اطمینانی کردن عرضاه اجنااس اساسای غاذا باه نارخ مناساب بارا        

باا مفااد و زیاان در     همصرف کننده میباشند. این سبسایدی ها به دو نوع یعنی عام  و تحت هادف همارا  

بارده میشاوند    در حاالت بلند رفتن نرخها بکار ًاتحت هدف اکثر یسبسایدی ها  49دو سیستم باشند. هر

مختلاف در سبساایدی    یفقیار تقلیال بخشاد. از شایوه هاا      ینرا باالی خاانواده هاا  آتا تاثیرات ویران کننده 

ه باارد مریکاا بکاار  آتحات هادف کارگرفتاه شااده میتوانناد مانناد سیساتم وچار )کااه در ایااالت متحاده           یهاا 

 و دکانها )مانند : هندوستان(. این سبسایدی ها به بعضای غاذاهای ناا    میشوند( یا توزیع از طریق مجرا

مصار ناان  خرماایی     در  ًا ثی)م مرغوب که صرف مردم فقیر بمصرف میرسانند محدود شده میتوانند

کاه   ی. یا ساحات جغرافیایی تحات هادف )یعنای  سااحات    رنگ به قیمت نازل به فروش رسانیده میشوند(

 خواهد:می(. لذا دولت ی کوهستانی افغانستانپذیر زندگی میکنند مانند والیات ها آسیب در آنجا مردم 

 یدرسها نده گان را بعهده بگیرید ومفیدیت و موثریت سبسایدی برق برای باش بر یک مطا لعه 

 در برنامه های سبسایدی نو مصرف کننده بکار برده میتوانید. را موخته شده آن آ

 مصرف کننده غله جات انجام دهیاد. اگار    یبرای امکان پذیری سبسایدی ها اساسی یک تحقیق

 در اوقات ضرورت تحت غور بگیرید. رت این رانصوآنتایج شان خوب بودند در

 

و پالیسای ماورد    اساتراتژیک تهیه کردن شابکه حفااظتی اجتمااعی کاه در ایان چاارچوب        یمیکانیزم ها

دولت هماهنگی   کهیعنی توزیع مجانی غذا ، ارسال پول( تا وقتی موثر نخواهد بود ) بحث قرار گرفت

                                                           
48

 Cash transfers are an appropriate response to emergencies under three conditions: (i) targeted households lack access to 

food; (ii) food is generally available for those with purchasing power; and (iii) the risk of inflationary pressure is low (i.e. a 
depressed economy needs cash injection). According to Van der Boogaard et. al. (2004: 57), they require little infrastructure and 
are easier to implement than food transfers. Moreover, cash facilitates choice, can be used according to individual needs and 
priorities, and does have a positive influence on local and regional food production and markets. 
49

 While general subsidies are relatively easy to administer, they are quite costly, absorbing a substantial share of budgetary 

resources, and benefiting all including the better-off households who can afford higher prices. They may also lead to market 
distortions. On the other hand, targeted subsidies involve higher administrative and management efforts, skills and cost, and are 
prone to corruption. However, they are cheaper and more effective in reaching the poor and vulnerable when properly 
managed.   
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د ، به سکتور مربوطه منابع اضافی تخصیص نکناد بخصاوص   ت حفاظت اجتماعی را بهتر نکنخالمدا

شبکه های حفاظتی اجتماعی ، معلومات بهتر را جهت بهتر نمودن تحت هدف قارار گارفتن ، بررسای    

. این واضح و درک گردیده که جهت حال فقرشادید   50دهای انتقال تولید را استفاده کن و ارزیابی برنامه

باه  ص پذیری موجوده در افغانستان به  روشهای متعدد مشاخ  آسیب ؛ محرومیت و بسیار اشکال دیگر 

را سهل و از معیشایت حفاظات    ی که مصرفتخال. مدااستسکتور و تکمیل کننده اقتصاد بزرگ نیاز 

ه کنند بایاد بحیاث پاسا  فاوری باه بحاران هاا و حاوادث ، اقادامات حفااظتی مانناد انتقاال عایاد و سارمای              

 گیبسااوی زنااد و حفاظاات شاابکه هااای حفاااظتی بااه ساااختن میساار گااذاری اساساای اجتماااعی  نیاااز اساات 

 طویل مدت وصل است.  یسیله پالیسیها و استراتیژی هامحفوظ  بو

 بهتر نمودن پایداری و ثبات عرضه غذا   ۳.۲.۳

حوادث طبیعی و دست ساخته انسان نیز  یر عوامل عدم مصونیت غذا و تغذیهدر افغانستان از جمله سا

اداره ملای  و  ی تنظایم حاوادث  کمسیون ملا  مانند ییمیباشند. دولت افغانستان توسط تاسیس نمودن نهادها

و   ساازمان ملال متحاد ، تمویال کنناده هاا           تنظیم حوادث افغانستان به تهدید ها پاس  مثبت داده اسات. 

) کلساتر( مصاونیت غاذا و زراعات ، و گاروه        غیار دولتای  همچناان در چوکاات  گاروه      یسا زمان ها

 یولیتهاازی کرده اند. نقش ها و مساو ب طرارضگی و پاسخگویی به حاالت اآمادتغذیه  نقش مهم را در

گی و پا سخگویی  به حوادث در پالن ملی تنظیم حوادث که آماددولت و دیگر جوانب ذیدخل در مورد 

. ایان پاالن دارای ترتیباات    51اداره ملای تنظایم حاوادث افغانساتان نشار شاده واضاح گردیاده اناد         بوسیله  

نبوده اما  چنین اقدامات  در حاالت حوادث مصیبت واقدامات طویل المدت جهت جبران و احیاء مجدد 

و مالاداری ، و   آبیااری مربوطاه انجاام میشاوند.  وزارت زراعات ،      یبار  توسط وزارت ها و نهاد ها

افاازایش تولیااد زراعتاای ، انکشاااف  یظرداشاات ایاان چااالش در برنامااه هااادر ن وزارت صااحت عامااه بااا

ملای درساطح اولویات(  جهات کااهش ، جلاوگیری ،        یمارکیت و صحت برای تمام افغانها )برناماه هاا  

 گی و پاسخگویی و تنظیم خطر حوادث  به آن جا داده اند. آماد

وجااود موجودیاات میکااانیزم در نهادهااا، جامعااه هااا و خااانواده هااا کشااور قربااانی چنااین مشااکالت            بااا

ده از که جهت موجودیت و دسترسی به غذا ضروری بو یبخصوص حوادث طبیعی میباشند. زیر بنای

گاهی و دانش مردم در ماورد  تنظایم خطار حاوادث     آمدت طوالنی در حالت تخریب قرار دارند. سطح 

  پذیری مردم به عدم مصونیت غذا و تغذیه  را میکند. آسیببوده و پیشگویی طویل المدت ئین پا

 آساایب د غااذا کااه در سااوء تغااذی و دیگاار اشااکال باای ثباااتی در عرضااه غااذا و کمبااود حاااجهاات کاااهش  

 ذیل پیشبینی شده اند استراتژیکپذیری اضافه نموده ساحات 

متریک  ۲۱۱۱۱۱  ر مقدماتی  شامل نمودن میکانیزم ذخیره های استراتژیک غله جات )با داشتن مقدا

. تنظیم مناسب و بموقع 52تن( در میکانیزم پاسخگویی به حاالت اضطراری  در سطح ملی و محلی

اداره ملی تنظیم و نهادهای )نیمه خودمختار اداره، ادارات فرعی یا دیپارتمنت ها وزارت زراعت  

   حوادث افغانستان (، مقررات و مادل های عملیاتی 

                                                           
50

 See Annex 6:Social Protection Policy Coordination and Programming 
51

 ANDMA, National Disaster Management Plan 2010, October 2010 
52

 “Disaster Preparedness and Response”, FFL Programme )ARD-NPP 2, section 3.1). 
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جهات ذخیاره ماواد غاذایی، دوران ذخیاره ، شارایط        استراتژیکمدیریت ، محالت  :تدارکات ، تنظیم و

ذخیره شده ، امکاناات اخاذ ماواد توساط دیگار موسساات خیریاه جهات سارعت بخشایدن باه            توزیع مواد 

. عالوه بر این یک ترکیب 53دو غیره(  باید تعریف و واضح شون طراری تا مواد نو برسدضعملیات ا

 یماالی عرضاه /کااهش خطار قیمات ) آیناده  داناه بااب ، قراردادهاا          یفزیکای و وسایله هاا    یذخیره ها

 احتما لی ( باید تحت غور قرار گرفته شود.  

  معیشیت ، حفاظات و بهباودی   تنظیم حوادث به سطح جامعه برای ترتیب و تطبیق نمودن پالن

و تقویت کردن برگشتن ماردم  باه   جامعه ، ساختن   یتولیدی، احیاء مجدد زیر بنا یدارایی ها

 .لت عادی بعد از وقوع حوادث را تضمین کندحا

 گاای و پاسااخگویی کااه پااالن تنظاایم   آمااادهزگار باارای دن یااک چااارچوب جااامع و سااا ایجاااد نمااو

یعناای  ) هااا را پاار کننااد خالءحااوادث را در باار داشااته ، ابهامااات تصااوری را توضاایح نمااوده و   

مشخص نمودن نقش ها و روابط بین جوانب ذیدخل ، درست نمودن روشهای متبادل مساعدت 

د و درساات نمااودن یااک سیسااتم اخطاریااه قبلاای و   ت عاجاال تغذیااه ، متحاا خالعاجاال ، ماادا یهااا

 معلومات مصونیت غذا و تغذیه ، و تعین نمودن چگونگی ادارات نیمه خودمختار ( .

 بهتر نمودن استفاده و تغذیه  ۳.۲.۴

د "صاحت بارای هماه افغانهاا"     نا لویات قارار دار  وملی وزارت صحت عاماه کاه درا   های ازجمله برنامه

اصالی دوم در نظار دارد تاا از طریاق اقادامات در       ءجاز از چهاارم   ءمیباشد کاه جاز   ءدارای هشت جز

مااتمم و  یون و مناسااب  بااودن کیفیاات غااذا ، غااذائگاااهی عامااه ، تضاامین مصااآمااورد بلنااد بااردن سااطح 

ملای گنجانیاده    ییتهاا ولوظرفیت سازی وضعیت تغذیه در کشور را بهبود بخشد. این پالنها در برنامه ا

را در تطابق به چارچوب کاری تغذیه حل نمایاد. چنادین ساکتور     کشورشده تا مشکل شدید سوء تغذی 

وسساات ( دارای هادف   بشمول دولت و شرکاء آن )مانند: سازمانهای ملل متحد ، تمویال کنناده گاان ، م   

 ماه  ۲۲الی  ۱ نزان اطفال بازمانده رشد  بین سنیفیصد کاهش در می ۲۱    ن د مشترک یعنی آور

 میباشد. ۲۱۲۶اخیر سال  فیصد( الی ۲۹به  ۵۹از)

 تطبیق چارچوب کاری تغذیه

  نماوده و قسامت بازرگ چاارچوب کااری تغذیاه را احتاوا        مصونیت غذا و تغذیه افغانستان یاجنداچون 

 خاالء خواهاد کارد تاا     دولت باا شارکاء انکشاافی کاار     بنًا .میکند آن کار هدف نهاییبرای بدست آوردن 

باه انجاام برناماه هاا و      مارتبط را  ووزارت هاای اشاتراک کنناده     و نمایاد  تخنیکای و مناابع را حال    یها

 54خواهد ساخت.ت ذیل قادرخالمدا

 تناوع  م ، غاذا کافی تولید  طریق ازون غذا ئغیر مص یافزایش موجودیت غذا برای خانواده ها 

و  آبیاااریذخیااره ، نگهااداری و موجودیاات مارکیاات توسااط وزارت زراعاات ،     ،  ساااختن غااذا 

 مالداری .

                                                           
53

 Lessons should be drawn from the few successes and the many failures of food security reserves 
54

 Nutrition Action Framework (Afghanistan). 2012. 
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  ون غاذا بوسایله انتقاال غاذا ، غاذا در مقابال کاار ،        ئغیرمص ینمودن دسترسی خانواده هابهتر

دارایی ، برنامه های کاهش فقر و برنامه های تولید عاید توسط وزارت احیاء و غذا در مقابل 

 و مالداری. آبیاریانکشاف دهات و وزارت زراعت ، 

 و )منرالها و ویتامینها( صرفم صر کمبهتر نمودن کیفیت غذا وتاکید باالی ضمیمه کردن عنا 

 .وزارت صحت عامه و وزارت تجارت و صنایع طریق ازغنی ساختن غذا 

 هاای تغذیاه اطفاال شایرخوار ، نوجاوان و مراقبات خاودی بارای          عملکارد عادات و بهتر نمودن

نمودن بهتر اطفاال شایرخوار    عمده عبارت از تغذیه  یزنان باردار، دختران جوان که فعالیتها

الت کاه در اثار تغذیاه ضاعیف بااوجود آماده،       ، نوجوانان و مادران ، جلاوگیری و تاداوی اخاتال   

لویاات هااا توسااط وزارت صااحت عامااه و   ومشااوره دهاای بااه دختااران بااالع و تحقیااق عملیاااتی ا   

  وزارت معارف.

 و  ض توسااط ایجاااد اماارمااواد غااذایی بااا اسااتفاده از جلااوگیری ا   نمااودن جااذب صااحی    تضاامین

گی، مشاوره دهای   ی خانوادشامیدنی ، ارتقاء جامعه و ساختن تشناب هاآآب مواظبت از سیستم 

ر کرمهاا د  محاو  تهیاه ادویاه بارای   درباره حفظ الصحه ، بهداشت  و دیگر خدمات صحی مانند 

خدمات تغذیه در تسهیالت صاحی توساط وزارت احیااء و     اطفال و زنان حامله ، و یکپارچگی

 رت معارف.انکشاف دهات ، وزارت صحت عامه و وزا

 

 55ون بودن غذا و کیفیتئمص ،بهتر نمودن

زیااد دارد.   مهام باوده و در کااهش ساوءتغذی نقاش      خیلای ون بودن و کیفیت غذا برای استفاده بهترئمص

وجود تالش  است. بای زیادی همراه چالشها باون بودن و کیفیت غذا در افغانستان ئمتاسفانه رژیم مص

ون بودن و کیفیات  ئمص ،لیت هامسووجهت بهتر نمودن محیط قانونی )یعنی مشخص کردن  فعلی یها

و کیفیات   یت(، این کشور هنوز هم یک پالیسی مصاون ین وزارت صحت عامه و وزارت زراعتغذا ب

غاذا و ظرفیات معیااری سااختن بسایار       یعیارهاخاص وجود ندارد ، م ید، نورم و ستندرد هاغذا ندار

ا کردن فعالیتهای کنترول کیفیت ضعیف است ، تساهیالت البراتاوار جهات بررسای     ضعیف است ، اجر

کارمندان )منابع بشری( وجود ندارند. این باعث نبود کنتارول مناساب   خطرات بیالوژیکی ، کمیاوی و 

       شده است. در صنعت پروسس و تاثیر محدود ادارات در تنظیم درست واردات مواد غذایی

و سااازمانهای ملاال متحااد ماننااد سااازمان خااوراک و     درمشااارکت بااا تمویاال کننااده گااان  بنااابراین دولاات  

 زراعت ملل متحد ، برنامه جهانی غذا به موارد ذیل تمرکز خواهد کرد.

 ناب مشاخص، مصائون    برای جوا ولیتط قانونی ، ارزیابی وضعیت فعلی مسوبهتر نمودن محی

 معیارهای الزم آماده نمایند. بودن و کیفیت غذارا آغاز وبرایشان پالیسیها و

  برقرار نمودن هماهنگی و ظرفیت سازی تخنیکی )اداره ملی معیارهای افغانستان( و نهادهای

مشخص قانونی سکتوری با فراهم کردن تجهیزات با کیفیت ، پرسونل آموزش دیاده و بودیجاه   

 مناسب عملیاتی.

                                                           
55 Food Safety refers to hazards, whether chronic or acute, that may make food injurious to the health of the consumer and food 

quality refers to all the other attributes that influence a product’s value to the consumer including negative attributes such as 

spoilage, contamination with filth, discoloration, off-odors as well as positive attributes such as the origin, color, flavor, texture 

and processing method of the food. 
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     ون باودن کیفیات غاذا باا     بحیث یک ضرورت باید درمورد تجزیه عناصار کام مصارف و مصائ

اسااتفاده از حمایاات بشااری درحااال جریااان ، برنامااه هااای مااوقتی برگشاات بااه حالاات نورمااال و    

 انکشاف ملی ظرفیت سازی صورت گیرد.

 موضوعات وسیع و مشترک  ۱.۲.۳

 برنامه های اولویتهای ملی و آجندایی مصونیت غذا و تغذیه افغانستان

اولویت تشخیص گردیدند   ۲۲ کات استراتیژی انکشافی ملیدر چو  ۲۱۲۱بل  در نتیجه کنفرانس کا

برنامه توسط دولت افغانستان تصویب و ازطرف جامعه بین  ۲۶له که از آن جم  

کاردن خادمات بهتار     یهاالمللی تصدیق شدند. آنها درتالش توانمند ساختن افغانها و نهادهای آن جهت ار

انکشاف پایدار و امنیت میباشند. این برنامه  شهروندان ،، ایجاد زمینه کار و عاید ، حفاظت از حقوق 

ها به شش گروپ طبقه بندی شده اند که عبارت از امنیت ، رشد مناابع بشاری ، انکشااف زیربناا هاا ،      

انکشاااف سااکتور خصوصاای ، زراعاات و انکشاااف دهااات و حکومتااداری خااوب میباشااند. هاار برنامااه     

اساتراتیژی باارای بدسات آوردن ایاان اهاداف ، پااالن     دارای هادف نهاایی ، اهااداف مشاخص یااا مقاصاد ،    

 تطبیقی و مصارف تفصیلی میباشند. 

اهداف استراتیژیک و موضوعات متفرقه )مانند: ظرفیت سازی ، توانمند ساختن زناان و ازدیااد مناابع    

بااا اکثاار جزئیااات   AFSANA ن              نسااتا افغااا   مااالی( آجناادایی مصااونیت غااذا و تغذیااه ملاای 

و فرعی چندین برناماه ی ملای بشامول برناماه انکشااف مناابع طبیعای و آب ، انکشااف جاامع و           اصلی

ملی تولید زراعتی ومارکیت ، برنامه ملی دسترسی به دهاات ، تعلایم بارای هماه و صاحت بارای تماام        

ین افغانها میباشند. یگانه ساحه که یک پالن کاری متحد ندارد عبارت از حفاظت اجتماعی میباشد. که ا

 به روش منظم، قابل تغیر و پایداری اتصال و انکشاف برنامه های ملی نیاز دارند .

رابطه بین اهداف استراتیژیک آجندای مصونیت غذا و تغذیه افغانستان و برنامه های ملی   2-ضمیمه 

  اولویت ها را نشان میدهد.  

 مرد و زن( یولیتها)حقوق و مسوتقویت کردن موضوعات جندر

، مراقباات صااحی ، انکشاااف  دسترساای بااه فرصااتهای تعلاایم و تربیااه  دردر افغانسااتان زنااان و دختااران  

اقتصادی ، اشتراک درانکشاف جامعه و کشور با چالش های مهم مواجه اند. درنتیجه دولت افغانساتان  

یااک پااالن کاااری ملاای باارای زنااان افغانسااتان )برنامااه اولویاات ملاای( طاارح ریاازی نمااود تااا در بهبااود      

 وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها کمک کند. 

ت بهباود مصاونیت غاذا و تغذیاه در ایان فصال ماورد بحاث قارار گرفات           روشهای استراتیژیک کاه جها  

اًل  معماو  را بدسات نخواهاد آورد.    بدون در نظرداشت موضوعات جندر اهداف و تارگیتهاای مطلاوب   

یاه موضاوعات جنادر    این باید تضمین شود که در تماام  برناماه هاا و پاروژه هاای مصاونیت غاذا و تغذ       

 ت در زندگی زنان و دختران بررسی شوند. تغییرا اد ایج  گنجانیده شده و
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 عده فعالیتهای مشخص و ضروری که در این مورد باید انجام شوند عبارت اند از:نآ 

(i)    تقویااات کاااردن نقاااش زناااان در زراعااات ، مالاااداری و تولیااادات باغاااداری توساااط آماااوزش

تاااامین نماااودن دسترسااای آنهاااا باااه غاااذا       (ii)   مشاااخص ، خااادمات ترویجااای و حماااایتی    

توساااط برناماااه هاااای ارتقاااای مهارتهاااا و محافظااات اجتمااااعی ، بخصاااوص بااارای زناااان       

کاااه سرپرسااات خاااانواده باشاااند و فعاااال از عااادم مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه بااایش از هماااه          

کمااااک و افاااازودن اشااااتراک زنااااان در تعمیاااار و برگشاااات    (iii)     آساااایب پااااذیر باشااااند  

بهباااود آوردن در  (iv)   .  حالااات عاااادی بعاااد از وقاااوع حاااوادث دوبااااره  خاااانواده هاااا باااه

اساااتفاده از غاااذا توساااط آماااوزش و پااارورش ، برناماااه هاااای مشاااخص حمایااات از اقتصااااد  

تقویااات  (v)    خاااانواده مانناااد: زراعااات در داخااال حاااویلی ، پروساااس غاااذا و نگهاااداری     

ی آنهاااا و تااارویج کاااردن مراقبااات خاااودی در زناااان بااااردار و دختاااران جاااوان ، و دسترسااا 

 به منابع بهتر آب ، تسهیالت بهداشت و خدمات صحی.

 محیطی ثباتتغییر اقلیم و 

این تشخیص شده که تغییر اقلیم و تخریب منابع طبیعی باالی مصونیت غاذا و تغذیاه در کوتااه مادت و     

طویل المدت تااثیر مضار دارد. حاوادث مکارر و درحاال افازایش )مانند:خشکساالی ، سایالب( و تقلیال          

درپتانسیل تولید زراعتی بطاور واضاح در اثار نباود اساتراتیژی هاای فعاال توافاق و کشات ساازگار باا            

محیط  بوجود آماده اسات. درتطاابق باا برناماه هاای دولات ، چاارچوب آجنادای مصاونیت غاذا و تغذیاه             

از افغانستان باا آمااده گای ماوثر بارای حاوادث ، مادیریت و تقویات نماودن عملکردهاای پایادار اساتفاده             

 56زمین این تهدید ها را حل میکند.

چارچوب اجندا مصونیت غذا و تغذیه افغانستان توسط اماده گی موثربرای  تغیر اقلیم و ثبات محیط

حل میکند.  حوادث ، مدیریت و تقویت نمودن عملکردهای پایدار استفاده از زمین این تهدید ها را

                                                           
56

 See NPP 1, Component B “Natural Resource Development and Management”. 
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. نقشهای جوانب ذیدخل و ساختا رهای هماهنگی ۴  

جوانب ذیدخل و نقشها آنها  ۴.۳  

شاااامل اند.مانناااد: وزارت هاااای  ایفاااا کنناااده نقاااشدر سااااحه مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه افغانساااتان چنااادین 

مرکااازی دولااات و موسساااات، نهادهاااا و ادارات محلااای ، ساااازمان هاااای ملااال متحاااد ، تمویااال کنناااده         

  گان ، موسسات غیر دولتی ، جامعه مدنی و سازمانهای سکتور خصوصی.

نهادهای مرکزی دولتی ۴.۳.۳  

ز وزارت زراعت ، در مورد موضوع مصونیت غذا و تغذیه بازیکن مهم در سطح مرکز عبارت ا

ابیاری و مالداری ، وزارت احیا ء و انکشاف دهات ، وزارت صحت عامه ، وزارت کار امور 

اجتماعی ، شهدا و معلولین و اداره ملی تنظیم حوادث  میباشند. ادارات دیگر که مستقیمآ یا رول 

داره مرکزی تسهیالت کننده دارند عبارت از وزارت تجارت و صنایع ، وزارت انرژی و آب ، ا

وظایف احصایه ، وزارت امور زنان ، وزارت مالیه  و وزارت امور خارجه میباشند. در مطابقت به 

مفیدیت مقایسوی آنها نقشهای این نهادهای عامه در مصونیت غذا و تغذیه قرار ذیل  و سازمانی

 خالصه شده اند.

حاصااااالخیزی زراعتااااای و بازاریاااااابی   : محصاااااوالت ، وزارت زراععععععت ، آبیعععععاری و مالعععععداری .  ۱ 

تقویااات میکناااد تاااا موجودیااات ، دسترسااای ، پایاااداری عرضاااه غاااذا  بهتااار و اساااتفاده را گساااترش و          

 افزایش دهد.

۲.    کناااااد، حکومتاااااداری را  ی: خااااادمات اساسااااای را فاااااراهم م  وزارت احیعععععان و انکشعععععاف دهعععععات

برناماااه هاااای شااابکه هاااا  تقویااات میکناااد ، زیربناااا هاااا را انکشااااف میدهاااد،  توساااط ایجادزمیناااه کاااار و   

حفااااظتی بااارای ماااردم دهاااات زمیناااه معیشااات پایااادار تشاااویق و تقویااات میکناااد و سااارانجام دسترسااای     

آنها را به غذا مورد نیاز افزایش میدهد. 

۳   : نوجوانااااان دهااااا مراقباااات اطفااااال شاااایرخوار   تغذیااااه و عملکر توسااااطوزارت صععععحت عامععععه ،

کمصاااارف)منرالها و ویتامینهااااا(، جلااااوگیری از   کنتاااارول امااااراض انتااااانی ، فااااراهم آوری عناصاااار    

اماااراض مرباااوط تغذیاااه و تقویااات مصاااون باااودن غاااذا جهااات بهتااار شااادن وضاااعیت صاااحی افغانهاااا         

کار میکند.

شااارایط کاااار را تنظااایم و انکشااااف مهارتهاااا      وزارت کعععار امعععور اجتمعععاعی ، شعععهدا و معیعععوبین :     ۴

اجتمااااعی حفااااظتی و ارساااال    و برناماااه هاااای رفااااه عاماااه را مااادیریت میکنناااد مانناااد: شااابکه هاااای       

 عامه پول یا غذا، که در دسترسی یک قسمت محروم نفوس به غذا مورد نیاز کمک  میکند.  

۵   جهااات عرضاااه و دسترسااای باااه غاااذا  از امااااده گااای باااه      اداره ملعععی تن عععیم حعععوادا افغانسعععتان :

حوادث و عملیات خیریه سرپرستی نموده آنها راهماهنگ میسازند. 

۲ ذا و تغذیه نقش مستقیم  یا تسهیلکه در برقراری مصونیت غ دیگر دولت مرکزی وزارت های 

کننده دارند عبارت اند از:  ( i) وزارت تجارت و صنایع که در بخش تنظیم واردات   
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وزارت معاااااارف کاااااه در بخاااااش تغذیاااااه شااااااگردان  (ii)    و پروساااااس ماااااواد غاااااذایی کاااااار میکناااااد.

وزارت اناااارژی و آب کااااه در  (iii)    باغااااداری در مکتااااب کااااار میکنااااد.  ی مکتااااب و برنامااااه هااااا  

در  ئیه کاااهاداره مرکااازی احصاااا  (iv)    بخاااش تنظااایم و بررسااای انااارژی و آب رساااانی کارمیکناااد      

 (v)   بخااااش جمااااع آوری ، تحلیاااال و نشاااار کااااردن دیتااااا یااااا معلومااااات غااااذا و تغذیااااه کااااار میکنااااد.    

وزارت مالیاااه در بخاااش تنظااایم   (vi)    وزارت اماااور زناااان در توانمناااد سااااختن زناااان کاااار میکناااد     

وزارت اماااور  (vii)      و همااااهنگی مالیاااه ، مصاااارف و مسااااعدت هاااای باااین المللااای کاااار میکناااد     

خارجه در بخش بررسی همکاری هاو دیگر موافقت نامه مشارکت کار میکند.

 ن( دیگرجوانب ذیدخل )سهمدارا  ۴.۳.۲

طاارح یااا درسااات نمااودن پالیسااایها ، اسااتراتیژی هاااا واقعاای و تطبیااق ماااوثر آن نیااز بااار دخیاال باااودن         

فعاااال ادارات محلااای دولااات و ادارات یاااا اشاااخاص غیااار دولتااای وابساااته میباشاااد. نقاااش هاااای آنهاااا در    

 مصونیت غذا و تغذیه افغانستان قرار ذیل مورد بحث قرار گرفته است.   یتطبیق اجندا

: در سااااطح والیااااات از ریاساااات هااااا و ادارات  دولتاااای مربااااوط مرکااااز و     محلععععی دولععععتنهععععاد هععععا 

در (i) :   دیگاار ادارات ولسااوالی هااا و جامعااه توقااع میشااود تااا در رابطااه مصااونیت غااذا و تغذیااه         

مشااااکالت را شناسااااایی و واضااااح  (ii)   مااااورد وضااااعیت موجااااوده دیتااااا و معلومااااات فااااراهم کنااااد.   

 در تطبیق اقدامات و برنامه ها خود را دخیل بسازند.ولیت در ساحات مسو (iii)کنند 

: فعاااای در بخااااش مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه موسسااااات  موسسععععات غیردولتععععی بععععین المللععععی و محلععععی

 خااادمات ئاااهغیردولتااای محلااای و خاااارجی بااااالی زیااااد پاااروژه هاااا و برناماااه هاااا کارمیکنناااد.آنها ار        

  :ذیل را دوام خواهد دادند

 (i)  کااردن خاادمات ماادافعوی ، مشااوره دهاای واگاااهی عامااه       ئااه اار    (ii)    بساایج و فااراهم نمااودن

بسااایج  (iv)      کمکهاااای تخنیکااای ، بخصاااوص آماااوزش و ظرفیااات ساااازی      (iii)     مناااابع ماااادی  

ودر تحاااارک آوردن جامعااااه. عااااالوه باااار ایاااان از موسسااااات بااااین المللاااای توقااااع میشااااود تااااا ظرفیاااات  

پالنگاااااذاری ، مااااادیریت ، بررسااااای و سااااااحات دیگااااار  ساااااازی موسساااااات غیردولتااااای محلااااای را در

 تخنیکی دوام بدهد. 

، نهادهاااای زناااان ، جواناااان و دیگااار گاااروه      ینقا: اتحادیاااه هاااای دهااا   سعععازمانهای اجتمعععاعی معععدنی  

 (i)  هااای جامعااه در تطبیااق برنامااه هااا مصااونیت غااذا و تغذیااه نقااش مهاام را بااازی خواهااد کردنااد.            

تحریاااااک / حسااااااس   (ii)    مدافعت/مشاااااوره دهااااای و وضااااااحت مناااااافع و نیازمنااااادیهای اعضااااااء   

ساااازی اعضااااء و اغااااز مباااارزه عاماااه ) مثی.تغذیاااه اطفاااال ، عاااادات مصااارف غاااذا، متناااوع سااااختن  

انکشااااف پروپاااوزل  (iii)    کشااات نباتاااات ، حفاااظ الصاااحه ، باغاااداری در داخااال حاااویلی و غیاااره(     

بساااایج و تنظاااایم کااااردن اعضاااااء  (v)    تشااااخیص اولویاااات هااااا  (iv)      هااااا پااااروژه و برنامااااه هااااا

 بررسی نمودن تطبیق و تاثیرات برنامه ها)مداخالت( (vi) برای فعالیت.

عرضااااه مااااواد خااااام ،    (i)  :  تجااااارو کارمناااادان سااااکتور خصوصاااای در:   سععععکتور خصوصععععی 

ر دهاااااات و بازاریاااااابی ، واردات و صاااااادرات ، ترانساااااپورت ، برناماااااه هاااااای قرضاااااه کوچاااااک د   
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در زراعاااات ، پروسااااس مااااواد غااااذایی ، بهبااااود زیربنااااا هااااا و انکشاااااف سااااازمانی      (ii)    شااااهرها 

 کمک و سهمگیری خواهند کردند

: سااااازمانهای ملاااال متحااااد ماننااااد : سااااازمان خااااوراک و زراعاااات ، صااااندوق    کان بععععین المللععععی شععععر

تمویااال  یساااازمانهاوجهااای اطفاااال ملااال متحاااد ، برناماااه جهاااانی غاااذا ، ساااازمان صاااحی جهاااانی و         

شاااته در ی گذایااااالت متحااده باارای انکشااااف بااین المللاای ، اتحادیاااه اروپااا در سااالها       ادارهکننااده ماننااد:  

خیریااه و  یرشااد و انکشاااف افغانسااتان سااهم فعااال گرفتنااد و توقااع میشااود تااا درمااورد مساااعدت هااا          

کشاااور در برگشااات ماااردم باااه حالااات عاااادی بعاااد از وقاااوع حاااوادث کاااار زیااااد کنناااد، بخاطریکاااه ایااان  

سااالهای آینااده نساابت بااه فعالیاات هااا  خیریااه و برگشاات مااردم بااه حالاات عااادی بااه کارهااای رشااد و               

انکشااااف  کشاااورتوجه زیااااد خواهاااد کااارد. بااارای حمایااات از اجنااادا مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه از ایااان      

شااارکاء توقاااع میشاااود تاااا مناااابع ماااالی ، ماااادی و تخنیکااای را جهااات تحلیااال پالیسااای و مشاااوره دهااای       

 ند.  فراهم نمای

 ساختارهای هماهنگی   ۴.۲

بااارای تنظااایم و همااااهنگی بهتااار اداری سااااختارها کاااه در پاااالن کااااری تغذیاااه در نظااار گرفتاااه شاااده       

بودناااد در ایااان چااااچوب جاااامع )اجنااادا مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه افغانساااتان ( باااا خااااطر جلاااوگیری از     

 هبااااری ور تکاااارار باااااهم ترکیااااب میشااااوند. تطبیااااق ایاااان چااااارچوب بااااه سااااطح ملاااای توسااااط کمیتااااه  

مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه ، سااااکرتریت مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه ، و اشااااخاص ارتباااااطی ئیاااوی  اجرا

)فوکاال پایناات( وزارت هااای کلیاادی یااا نماینااده گاای آن رهبااری خواهااد شااد. در سااطح نیمااه ملاای یااا             

باااه کمیتاااه مرکااازی باااا مقامااااات      مشاااوره والیاااات یاااک کمیتاااه والیااااتی مصاااونیت غاااذا وتغذیااااه در       

ولساااوالی هاااا و جامعاااه بااارای هماهناااگ کاااردن موضاااوعات مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه کاااار خواهاااد          

 کرد.

والیحاااه هاااای    گردیااادهکلیااادی هریکااای ازایااان نهادهاااا یاااا ادارات بطاااور ذیااال خالصاااه       یلیتهامساااوو

  ذکر گردیده اند. 4-وظایف شان در ضمیمه 

 غذا و تغذیه  مصونیت ئیویاجرا رهبری وکمیته   ۴.۲.۳

و نظاااارت کاااردن تطبیاااق  غاااذا و تغذیاااه باااه خااااطر همااااهنگی مصاااونیت  اجرئیاااوی رهباااری و کمیتاااه

برناماااه هاااای مصاااونیت غاااذا وتغذیاااه از ساااوی وزارت هاااای دولتااای ، موسساااات و دیگااار جواناااب          

رهبااااری میشااااود و  ئاااایس جمهااااور  ذیاااادخل تاساااایس شااااده اساااات. ایاااان کمیتااااه توسااااط معاااااون دوم ر    

و کابیناااه تقاادیم میکناااد تااا آنهاااا در مااورد موضاااوعات سااافارش     ئااایس جمهااور بااه ر گاازارش جلساااه را  

 شده پالیسی و بودیجه اقدامات الزم نمایند.  

بااارای عضاااویت ایااان کمیتاااه وزارت هاااا و شااارکاء ذیااال کاااه در ناحیاااه مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه زیااااد    

وزارت  (ii)   وزارت زراعااااات ، آبیااااااری و مالاااااداری  (i)  انتخااااااب خواهاااااد شااااادند:  باااااودهفعاااااال 

   وزارت احیااااااء و انکشااااااف دهاااااات    (iv)    وزارت تجاااااارت و صااااانایع   (iii)     صاااااحت عاماااااه  

(v)  وزارت مالیااااااااااه     (vi)  وزارت امااااااااااور زنااااااااااان      (vii)  وزارت معااااااااااارف       (viii) 
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اداره  (x)   وزارت اناااااارژی و آب   (ix)    وزارت کااااااار امااااااور اجتماااااااعی ، شااااااهدا و معیااااااوبین 

 یم حوادث افغانستان.ملی تنظ

رهباااری دو دو نمایناااده از هااار دوجاناااب یاااا چناااد جاناااب ، جامعاااه مااادنی / موسساااات     کمیتاااهدر ایااان  

غیردولتاای و شاارکاء سااکتور خصوصاای شااامل خواهااد بودنااد و در هاار شااش ماااه یااا اگاار نیازباشااد             

 بیشتر ازآن جلسه صورت خواهد گرفت.   

 سکرتریت  مصونیت غذا و تغذیه  ۴.۲.۲

کمیتاااه عاااالی رهباااری در    نقاااش مهااام ساااکرتریت مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه حمایااات و همکااااری باااا         

ی نظاااارتی ، همااااهنگی ، بررسااای و افهاااام و تفهااایم میباشاااد. ایااان ساااکرتریت    ولیتهااجااارا تماااام مساااو 

ئااایس جمهاااور مساااتقر میباشاااد و مسااائولیت شاااان     بحیاااث یاااک واحاااد مساااتقل در دفتااار معااااون دوم ر    

ره تطبیااااق اجناااادا مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه افغانسااااتان بشاااامول ماااادیریت و نظااااارت کارهااااای روزماااا

   چارچوب کاری تغذیه میباشند 

سااااار کنناااااده رهباااااری گردیاااااده و متشاااااکل از اف  هماهناااااگو ایااااان واحاااااد توساااااط رئااااایس اجرئیاااااوی 

 ر بررسااای و ارزیاااابی ، افسااار مکاتباااه و کارمنااادان اضاااافی اگااار الزم مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه ، افسااا

 .باشند

 فوکل پاینت)شخص ارتباطی( مصونیت غذا و تغذیه   ۴.۲.۱

مصاااونیت غاااذا وتغذیاااه افغانساااتان هااار وزارت و      یولیت هاااا تحااات اجنااادا  بااارای موافقااات باااه مساااو   

. ایااان شاااخص ارتبااااطی ن کنااادیرا تعیااا مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه  موسساااه بایاااد یاااک شاااخص ارتبااااطی

تطبیااااق اجناااادا  ظ تخنیکاااایاز لحااااادر وزارت یااااا اداره مربوطااااه  (i)  .:دسااااه وظیفااااه اساساااای دار

در داخاااال وزارت یااااا اداره بحیااااث   (ii)   مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه افغانسااااتان را هماهنااااگ میکنااااد   

در ساااطح   (iii)    یاااک مرکاااز معلوماااات مصاااونیت غاااذا ، تغذیاااه و آسااایب پاااذیری کاااار میکناااد.       

کشااااوربه سااااکرتریت غااااذا و تغذیااااه در ارتباااااط میباشااااد. ایاااان شااااخص ارتباااااطی گاااازارش خااااود را    

   .ئیس عمومی اداره مربوطه خواهد تقدیم کردمستقیمآ به معاون وزیر مربوطه یا معاون ر

 میکانیزم های  هماهنگی به سطح  والیات  ۴.۱

اناااب ذیااادخل غیردولتااای در تطبیاااق   باااه ساااطح محلااای ادارات والیتااای ، ولساااوالی هاااا ، جامعاااه و جو    

تشاااریح گردیاااده ، آنهاااا  2 –چوب بطاااور فعاااال دخیااال خواهاااد بودناااد. قسااامیکه در ضااامیمه   رایااان چاااا

وظیفاااه همااااهنگی برناماااه هاااا ، پاااروژه هاااا و فعالیتهاااا ایااان اجنااادا را بعهاااده دارناااد مانناااد تشاااخیص و    

طبقاااه بنااادی الوویااات هاااای محااال ، بررسااای پیشااارفت ، و در محااایط سیاسااای کشاااور  واضاااح نماااودن    

مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه    یهاااادف نهااااایی ، اهااااداف مشااااخص یااااا مقاصااااد و برنامااااه هااااای اجناااادا      

 غانستان. اف

تعاااین نماااودن مشخصاااات بااارای سااااختارهای فرعااای یاااا ثاااانوی جهااات نظاااارت تطبیاااق ایااان     هرچناااد،

اجنااادا قبااال از وقااات اسااات . بخاطریکاااه در ظرفیتهاااای دولااات ، موثریااات همااااهنگی باااین میکاااانیزم        
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هاااا ساااکتوری و واحاااد هاااای سیاسااای تفااااوت اشاااکار وجاااود دارناااد. بااارای حااال ایااان چالشاااها فکااار           

 ،جامعاااه و هاااا در ماااورد امااااده گااای ادارات والیتااای ، ولساااوالی    مشاااترککاااردن باااه یاااک ارزیاااابی   

 جاااایگزین بااارای اجنااادای مصاااونیت غاااذا وتغذیاااه افغانساااتان  ادارات محلااای  تنظااایمموثریااات  همچناااان

وی جواناااب د از سااانااابااار عهاااده دار  صااااحبان والااایرا کمیتاااه انکشاااافی والیتااای کاااه رهباااری شاااان    و

را شناسااااایی نمااااوده از اجاااارآت و جریااااان ایاااان اجناااادا نظااااارت و        ذیاااادخل مربوطااااه الوویاااات هااااا   

بررساااای میکنااااد. کمیتااااه متااااذکره از طریااااق رهبااااری والیاااات  ) ماننااااد : ریاساااات هااااای زراعاااات ،     

ضااااوعات مربااااوط مصااااونیت غااااذا وتغذیااااه بااااه واحیااااء و انکشاااااف و صااااحت عامااااه (  در مااااورد م 

توسااااط کارمناااادان مناسااااب کمیتااااه عااااالی رهبااااری گاااازارش میدهااااد. امکااااان دارد کااااه ایاااان ریاسااااتها  

 گردند.   مواخذهضوعات مصونیت غذا و تغذیه ربط داشته باشند وغیردولتی که به م

 یگردیااد تاااا شااورا هاااا   خواهااد ایجاد ی هاااا همچنااین ساااختار هاااا و ترتیبااات مااوقتی باااه سااطح ولسااوال      

و تغذیاااااه  ولساااااوالی هاااااا و قریاااااه جاااااات را درماااااورد موضاااااوعات مااااارتبط اجنااااادا مصاااااونیت غاااااذا 

و ماااداخالت زیااااد مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه در ایااان اجنااادا جهااات تطبیاااق    د. برناماااه هااااهماهناااگ کننااا

مهااارت هااای   مااادی و  امکاناااتدر ساااحه انتخاااب گردیااده انااد. ایاان خیلاای مهاام اساات تااا ظرفیتهااا ،          

شاااورا هاااا ولساااوالی هاااا و قریاااه جاااات بااااال بااارده شاااوند تاااا نقاااش مهااام را در بسااایج سااااختن   ی تخنیکااا

 دایمی ایجاد میشوند انجام دهد.مردم تا وقتی که نهاد ها 

 اقدامات الزم وضروری جهت ظرفیت سازی ساختارهای هماهنگی  ۴.۴

مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه   یجنااااداآساااااختارهای هماااااهنگی مرکاااازی و ساااااحوی کااااه جهاااات تطبیااااق   

ین المللااای نیااااز خواهاااد    دولااات و جامعاااه بااا  منااادافغانساااتان طااارح گردیاااده باااه حمایااات دوامااادارو هدف   

تنظاااایم  جدیاااادآ ، بخاطریکااااه آنهااااا یاااا هااااای خااااود را بطاااور مااااوثر اجاااارا کنناااد   لیتداشااات تااااا مساااوو  

میشااوند و یااا بااه ساااختار هااای موجااوده کارهااای اضااافی داده شااده و توقعااات باااال ازایشااان میشااوند            

افغانساااتان کاااه کشااامکش هاااای طاااوالنی ظرفیتهاااای نهادهاااا       ی. در محااایط بغااارنج و پااار از چالشاااها   

 و بروقت نیاز میباشد.    مناسب مقدار، کیفیتدارای   هایرا تخریب نموده به کمک

از نهاااد هااای سااکتور عامااه نساابتآ باازرگ و در حااال رشااد بنااا باار داشااتن  منااابع ضاااعیف              یبساایار 

و محااادود باااودن ظرفیااات در تطبیاااق پاااروژه هاااا   (بااازنس)بشاااری ، روناااد و مراحااال ضاااعیف تجاااارت 

در گذشاااته نزدیاااک خاااوب باااه پااایش نمااای روناااد. بااااوجود تالشاااها در بخاااش ظرفیااات ساااازی نهادهاااا     

در چناااادین از ایاااان نهادهااااا ) مااااثی: برنامااااه تغیاااار ماااادیریت در وزارت زراعاااات ، و وزارت احیاااااء  

و انکشااااف دهاااات( مواناااع اساسااای و مهااام  مانناااد همااااهنگی باااین نهادهاااای مرکااازی و سااااحوی ، و      

ملیااااون  253     در داخاااال واحاااادهای عااااین اداره وجااااود ندارنااااد. بانااااک جهااااانی فعاااای بااااه هزینااااه  

ی ر  پااروژه هااای ظرفیاات سااازی جهاات بهبااود ظرفیاات و اجاارا ت وزارت هااای کلیاادی کااه باارا          دالاا

، کارمنااادان ول اناااد توساااط فاااراهم نماااودن کمکهاااای تخنیکااای  برناماااه هاااای ملااای دارای الوویااات مساااو 

    .بمصرف میرساند الیق ، اموزش و فرصت های انترشپ 

تعهااادات دولااات افغانساااتان و شاااارکاء    بادرنظرداشااات محااادویتها در نتاااایج ظرفیااات سااااازی و دیگااار      

آن میکانیزمهااااا و روشااااهای مناسااااب را روی دساااات قاااارار خواهااااد گرفاااات کااااه باااارای انجااااام دادن      

مصااونیت غااذا و تغذیااه افغانسااتان ضااروری میباشااند. در اغاااز بااا اسااتفاده از            یهااای اجناادا  ه برناماا 

د گردیاااد کاااه ایااان کماااک و حمایااات همااااهنگی و مااادیریت باااین ادارات توساااط ساااکرتریت بهتااار خواهااا 
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ئیااوی مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه تحاات رهباااری معااااون دوم رئااایس جمهاااور   بعاادآ باااه کمیتاااه عاااالی اجرا 

وکاااااال پایناااااات( در سااااااطح وزارت هااااااای کلیاااااادی یااااااا موسسااااااات دارای    ، اشااااااخاص ارتباااااااطی) ف 

، کمیتااااه هااااای مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه والیتاااای و ادارات    مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه    یولیتهامسااااو

 معه  کمک و همکاری خواهد کردند.    مربوطه ولسوالی ها و جا

 . فراهم آوری معلومات ، بررسی و ارزیابی مصونیت غذا و تغذیه ۳

 سیستم های  معلوماتی غذا و تغذیه   ۳.۳

چناااادین نهاااااد و ادارات در مااااورد وضااااعیت مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه افغانسااااتان دیتااااا و معلومااااات     

اداره  ارزیاااااابی ملااااای خطااااار و آسااااایب پاااااذیری ش گااااازار (i)تهیاااااه میکنناااااد. مانناااااد:    را مربوطاااااه

وزارت  ئیه زراعتااااااایاحصاااااااا (ii)   و وزارت احیااااااااء و انکشااااااااف دهاااااااات ئیه مرکااااااازی احصاااااااا

  (iii)      ،ابیااااااری و مالاااااداری  و دیتاااااا تغذیاااااه وزارت صاااااحت عاماااااه و یونیسااااایف  زراعااااات 

فیوزنیااات ، ارزیاااابی آسااایب پاااذیری و    -قبلااای و آسااایب پاااذیری  (اخطاریاااه) اطالعاااات هشااادار دهناااده 

برنامااااه جهااااانی غااااذا ، سیسااااتم معلومااااات جهااااانی و   (VAM        ) نقشااااه باااارداری توسااااط یوناااات

  (iv)      (  GIEWS            اخطاریااااه قبلاااای سااااازمان خااااوراک و زراعاااات ملاااال متحااااد )    

دث افغانساااتان ، برناماااه جهاااانی  ارزیاااابی ساااریع حااااالت اضاااطراری توساااط اداره ملااای تنظااایم حاااوا    

 غذا و موسسات غیر دولتی.

گیااااار و هماااااه جانباااااه وضاااااعیت ئاااااه تصاااااویر فراامناااااابع معلوماااااات در ار پراگناااااده باااااودنمتعااااادد و 

مصاااونیت غاااذا وتغذیاااه مشاااکل را ایجااااد کااارده ،طااارح و تطبیاااق اساااتراتیژی هاااا مناساااب پاساااخگویی  

رات و تمااااایالت را بااااه چااااالش   یاااا، بررساااای پیشاااارفت و نتااااایج پااااروژه هااااا ، و اناااادازه گیااااری تغی     

 کشانده اند.

 تغذیهروشهای استراتیژیک جهت بهتر نمودن معلومات مصونیت غذا و    ۳.۳.۲

یاااک سیساااتم ماااوثر مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه باااه ساااطح کشاااور در ماااورد عوامااال مصاااونیت یاااا عااادم      

، بطااور مااانظم در    ( Baseline  (                   ا و تغذیااه معلومااات ابتاادایی   ذمصااونیت غاا  

عیت موجاااوده مصاااونیت غاااذا و تغیاااه معلوماااات تاااازه ، معلوماااات اخطایاااه قبلااای خطااارات  ماااورد وضااا

حاااوادث ، دالیااال جهااات مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه ، ارزیاااابی ساااریع نیازمنااادیهای حالااات اظطاااراری         

 بعااد از وقاااوع حادثاااه را تهیاااه میکننااد. جهااات جماااع آوری ، تنظااایم ، تحلیاال و تجزیاااه دیتاااا و افهاااام و   

 تفهیم معلومات مراحل و مشخصات بخصوص دارند. 

 57موجااود  دیتااا و معلومااات زراعتاای عبااارت اناااد از:      بنیااااداقاادامات پااالن شااده جهاات بهتاار نمااودن       

(i)   اداری چاااارچوب دیتاااا و معلوماااات   بنیاااادتقویااات نماااودن   (ii)    تحلیااال و تجزیاااه کاااردن تغیااارات

جمااااع آوری و نشاااار دیتااااا/ معلومااااات تولیااااد زراعتاااای ، بازاریااااابی ،        (iii)     در پوشااااش زمااااین  

تقویااات   (iv)    بهتااار نماااودن سیساااتم هواشناسااای و اخطاریاااه قبلااای       (iv)     تجاااارت و صاااادرات  
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پیااااادا نماااااودن راه باااااه سیساااااتم جغرافیاااااایی و   (vi)    نماااااودن سیساااااتم ترتیاااااب و تنظااااایم معلوماااااات  

 .ای سروی هابهتر نمودن سیستم بر (vii)فضایی معلومات 

اگااااار معلوماااااات مصاااااونیت غاااااذا و تغذیاااااه باااااا معلوماااااات مربوطاااااه دیگااااار سااااااحات یکجاااااا گاااااردد   

درآنصاااورت اقااادامات فاااوق در تولیاااد و تنظااایم دیتاااا و معلوماااات زراعتااای بهباااود بیشاااتر را بوجاااود       

خواهاااااد آورد ، بخصاااااوص در ساااااکتورهای غیااااار زراعتااااای و اجتمااااااعی ، و یاااااک سیساااااتم جاااااامع 

 غذا و تغذیه را بوجود خواهد آورد.    بررسی و ارزیابی مصونیت 

ایاان سیسااتم تحلیاال وضااعیت مصااونیت غااذا ، تغذیااه و پاسااخگویی  را بااه سیسااتم جااامع طبقااه بناادی            

وصااال خواهاااد کااارد کاااه فعااای در افغانساااتان   ( IPC      حالااات و شااادت مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه )   

معرفاااای شااااده اساااات. بااااا اسااااتفاده از معلومااااات موجااااود و طبقااااه بناااادی نوعیاااات و شاااادت وضااااعیت    

باااار  خاااادمات مااااوثر ، بنااااا ئااااه ابااااه  ار قااااادر مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه تصاااامیم گیرنااااده  گااااان را  

  58خواهد کرند. نیازمندیهای مردم به طور استراتیژیک و به موقع

 بررسی و ارزیابی         ۳.۲

 اهداف این سیستم     ۳.۲.۳

غاااذا و تغذیاااه  در افغانساااتان   بطاااور کلااای سیساااتم بررسااای و ارزیاااابی نظاااارت وضاااعیت مصاااونیت    

مصاااااونیت غاااااذا و تغذیاااااه افغانساااااتان را ثبااااات ، نتاااااایج و  یمین ، پیشااااارفت تطبیاااااق اجنااااادارا تضااااا

ف مشاااخص ایااان سیساااتم فاااراهم نماااودن معلوماااات تاااازه در  اتااااثیرات آنااارا دنباااال خواهاااد کردناااد. اهاااد

مااااورد مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه ، اگاااااهی دادن در مااااورد پیشاااارفت تطبیااااق ایاااان اجناااادا و حصااااول    

اهاااداف پاااالن شاااده مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه ، شناساااایی نماااودن کمباااودی هاااا در طااارح تطبیاااق اجنااادا    

اسااااب جهااات تنظااایم و حاااال آن   ترتیباااات من مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه افغانسااااتان ، و پیشااانهاد نماااودن      

 میباشند.

روشهای و وسایل    ۳.۲.۲  

   :تحلیااال و تجزیاااه چاااارچوب منطقااای بااارای  (i)   ایجااااد نماااودن یاااک سلساااله مراتاااب  اهاااداف

توساااط واضاااح نماااودن رابطاااه عامااال و تااااثیر باااین تماااام اهاااداف ، اهاااداف مشاااخص و دسااات    

تشااااخیص وتعااااین نمااااودن  (ii)   آورد هااااای )محصااااوالت( پااااالن شااااده در سااااطوح مختلااااف  

شناسااااایی منااااابع دیتااااا   (iii)     شاخصااااهای مناسااااب جهاااات اناااادازه گیااااری دساااات آوردهااااا    

تشااااخیص نماااودن  شااارایط اقتصاااادی ، سیاساااای ،     (iv)     جهااات انااادازه گیاااری شاخصاااها     

اجتمااااعی و محیطااای کاااه بااارای حصاااول اهاااداف مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه مهااام اناااد.    بااارای  

وب منطقاااای تحاااات چااااارچوب اجناااادا مصااااونیت غااااذا و  هاااار پااااروژه و برنامااااه یااااک چااااارچ 

 د شد. نتغذیه افغانستان اماده خواهد شد که بعدآ در چارچوب جامع تنظیم خواه
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            جماااع آوری و تنظااایم شااااخص هاااای مناساااب و توافاااق یافتاااه جهااات انااادازه گیاااری اجااارات

برنامااااه هااااای مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه و حصااااول اهااااداف پااااالن شااااده بااااه انکشاااااف یااااک     

 مصونیت غدا و تغذیه نیاز است.چارچوب جامع 

     هاااا و پاااروژه هاااای مااارتبط    ه ( کاااه شاااامل تماااام برنامااا   یایجااااد نماااودن یاااک باناااک )مرکاااز

عااالی را در ایاان ماااورد   ئیااوی  تااا پالیساای سااازان و کمیتااه اجر     دا و تغذیااه باشاا  ذمصااونیت غاا  

از معلوماااااات  دیتاااااا معلوماااااات تهیاااااه نماااااوده و همااااااهنگی را بوجاااااود بیااااااورد. ایااااان باناااااک

خل مختلاااف جماااع آوری شاااده اساااتفاده خواهاااد کااارد ) مانناااد: دموجاااوده کاااه توساااط جواناااب ذیااا

، و پااااروژه هایکااااه توسااااط کلسااااتر     MIS      سیسااااتم تنظاااایم معلومااااات وزارت زراعاااات    

  (./ FSAC مصونیت غذا و زراعت تطبیق میشوند

     غاااذا و تغذیاااه   رابطاااه دادن و بالخاااره مااادغم کاااردن تماااام سیساااتم هاااای معلومااااتی مصاااونیت

 که توسط جوانب ذیدخل مختلف اداره میشوند.

        هماهناااگ کاااردن تماااام روشاااها و میتودهاااای بررسااای و ارزیاااابی موسساااات مختلاااف کاااه در

برنامااه هااا /مااداخالت مصااونیت غااذا و تغذیااه  کااار میکننااد ماننااد :تحلیاال چااارچوب منطقاای          

غاااذا و تغذیاااه کاااه بااار بناااا اصاااول ساااکرتریت مصاااونیت   ی، نموناااه هاااا گااازارش دهااای و مااادت

 ترتیب شده باشد. 

 )عملی( مالحظات عملیاتی  ۳.۲.۱

بررسااااای و ارزیاااااابی پالیسااااای و چاااااارچوب اساااااترایژیک یکااااای از وظاااااایف اصااااالی کمیتاااااه عاااااالی  

مصااااونیت غااااذا و تغذیااااه میباشااااد کااااه توسااااط سااااکرتریت حمایاااات میشااااود. بررساااای و       ئیااااویااجر

، و تااااثیر بااار یکااادیگر انجاااام خواهاااد شاااد کاااه     مراتاااب سلساااله  زیاااابی توساااط سااااختارهای دارای  ار

کارهاااا یاااا   باااودهمااارتبط در ایااان چاااارچوب شاااامل    ی تحااات یاااک سیساااتم برناماااه هاااا و پاااروژه هاااا      

   .  دادد نانجام خواه را ذیل یعملکردها

         باااه ساااطح پاااروژه و برناماااه در سااااحات کاااه فعااای بررسااای توساااط موسساااات تطبیاااق کنناااده

هاااا و موسساااات مربوطاااه کاااه تحااات   خاناااه وزارتانجاااام میشاااود گزارشاااات را ترتتاااب و باااه  

د کاااارد و همچنااااان کاااااپی آن بااااه سااااکرتریت    نااااسرپرسااااتی آن تطبیااااق میشااااوند تقاااادیم خواه  

 مصونیت غذا و تغذیه تقدیم میشود.

     همچناااان ساااکرتریت مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه گزارشاااات ارزیاااابی برناماااه هاااا را از جواناااب

 ذیدخل نیز دریافت خواهد کرد.

         سااااکرتریت بعاااادآ ایاااان گزارشااااهای بررساااای و ارزیااااابی را یکجااااا درساااات نمااااوده و یااااک

در آن گنجانیاااده شاااده باشاااد باااه   عماااده، نتاااایج و سفارشااااتی گااازارش خالصاااه کاااه دریافتهاااا  

 تقدیم خواهد کرد.ئیوی مصونیت غذا و تغذیه اجرا رهبری وکمیته 

خص مصاااونیت غاااذا و تغذیاااه میتواناااد حکااام ارزیاااابی برناماااه هاااای مشااا ئیاااوی اجرا رهباااری وکمیتاااه 

 مصونیت غذا و تغذیه را صادر نماید  یچوب اجندارواگر الزم بوده ارزیابی تطبیق تمام چا
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ANNEXES                                                                                                  ضمایم   

Annex 1: Architecture of the AFSANA 
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طرح ساختار اجندا مصونیت غدا و تغذیه افغانستان :اول  ضمیمه  

 چارچوب استراتیژیک جامع مصونیت غذا و تغذیه

ل ، برنامه ها و تاثیرات انکشافیاهداف ، ساحات عم 
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2-ضمیمه   

الوویتارتباط بین اهداف استراتیژیک مصونیت غذا و تغذیه با برنامهای ملی دارای   

 

 هدف استراتیژیک مصونیت غذا و
 تغذیه

      کشوربرنامه بسیار مرتبط به الوویتها ملی 
 

 موجودیت غذا کافی تامین شد

 

برنامه انکشاف آب و منابع طبیعی ،            برنامه جامع 

 انکشاف تولید و بازاریابی محصوالت زراعتی

 برنامه هماهنگی زیربنا های ملی و منطقوی 

دسترسی اقتصادی و فزیکی به غذا 

 بهبود یافت 

 

برنامه ملی دسترسی به دهات ، ایجاد کار پایدار و 

پرمنفعت توسط انکشاف مهارتها و رشد ، برنامه ملی تهیه 

و عرضه انرژی ، حمایت جامع از تجارت ، تصدیهای 

 کوچک و متوسط         

 ثبات و پایداری عرضه غذا تامین شد

 

انکشاف آب و منابع طبیعی ، برنامه جامع ملی برنامه ملی 

انکشاف تولید و بازاریابی محصوالت زراعتی ، برنامه 

 ملی دسترسی به دهات

 برنامه ملی و منطقوی هماهنگی راهرو منابع 

 استفاده مناسب از غذا
 

برنامه صحت برای همه افغانها ،                برنامه ملی 

بازاریابی محصوالت زراعتیانکشاف جامع تولید و    

تاثیرات مشترک ، بخصوص باالی 

 ظرفیت سازی

 

برنامه اصالحات مالی و اقتصادی ، ظرفیت سازی جهت 

، برنامه   NAPWAسرعت بخشیدن در تطبیق برنامه 

، ایجاد تعلیم برای همه ، برنامه ملی برای ادارات محلی ، 

 رشدکار پایدار و پرمنفعت توسط انکشاف مهارتها و 
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  3-ضمیمه 

 لوایح وظایف و ساختارهای هماهنگی

 
اجرئیوی مصونیت غذا و تغذیه  رهبری والف: الیحه وظایف کمیته   

نظارت و هماهنگ نمودن تطبیق اجندای مصونیت غذا و تغذیه افغانستان توسط جوانب ذیدخل  .1
 .ملی و بین المللی

 مصونیت غذا و تغذیه و آوردن تعدیل   یارزیابی پیشرفت و نتایج تطبیق اجندا .2
 در طرح و تطبیق آن اگر الزم بود.

 ،ها خانه در تمام برنامه ها مصونیت غذا و تغذیه بشمول چارچوب تغذیه باید بین وزارت  .2
 موسسات و خود بین موسسات هماهنگی تقویت گردد.

 الوویتهای استراتیژیک مصونیت غذا و تغذیه  نمودن تشخیص .4
با  کمسیون ملی تنظیم حوادث جهت پاسخگویی مناسب به بحران های کوتاه  در هماهنگی .5

  مدت مصونیت غذا و تغذیه و مشکالت مربوطه آن یک پالن مناسب طرح ریزی گردد.
تشخیص نمودن فعالیتهای هماهنگی بین سکتورها تا مشکالت طویل المدت عدم مصونیت غذا  .6

 ی مختلف را پیشنهاد نمایند.و جهت حل آن راه ها نشانی کردهو تغذیه را 
تقویت نمودن اگاهی عامه در مورد مصونیت غذا و تغذیه بین تمام سکتورها و مردم  .7

 افغانستان.
روشهایی برای فعالیتهای استراتیژیک مصونیت غذا و تغذیه در برنامه های وزارت خانه  .8

 های سکتوری و دیگر موسسات مناسب تدبیر و پیشنهاد گردد.
د مضوعات مصونیت غذا و تغذیه و توافق به تعهدات بین المللی  مشوره داده دولت را درمور .9

 شود. 

کمیته   .درصورت ضرورت ایجاد نمودن کمیته های فرعی و گروپهای کاری تامسئولیتهای 13
 مصونیت غذا و تغذیه را اجرا نمایند.

 .  درطرح و تطبیق برنامهای مشترک غذا و تغذیه کمک و همکاری کردن. 11

. افهام و تفهیم نمودن)شریک ساختن( تمام پالیسیها ، الوویتها ، تارگیتها و نتایج اجندا مصونیت 12
 غذا و تغذیه به جوانب ذیدخل و ملت افغانستان.

 الیحه وظایف سکرتریت مصونیت غذا و تغذیه 
اماده کردن تسهیالت جهت هماهنگی در پالنگذاری و تطبیق برنامه های مصونیت غذا و  .1

 .یه تغذ
پاسخگویی جامع و سازگار به حالت اضطرار و مشکالت عدم مصونیت غذا و تقویت نمودن  .2

 تغذیه .
پالنها ، برنامها و پروژه های سکتوری با مفاهیم اجندای  اینکهاطمینان حاصل نمودن از  .2

  مصونیت غذا و تغذیه در تطابق اند.
بررسی و  دهی  گزارشکه در نتیجه مصونیت غذا و تغذیه  برنامه هایارزیابی اجرات  .4

 بازد ید ها و تحلیل جوانب ذیدخل صورت میگیرد.ارزیابی ، 
 اغاز نمودن ارزیابی مداخالت و برنامه های مصونیت غذا و تغذیه  در جای و وقت مناسب . .5
 کمک نمودن در پالن گذاری ، تطبیق و ارزیابی پالنهای کاری اچندای مصونیت غذا و تغذیه. .6
وب و فراهم نمودن معلومات ضروری به جوانب ذیدخل بشمول ارتباط به شرکاء برخورد خ .7

 انکشافی در مورد مضوعات مصونیت غذا و تغذیه.



41 
 

تامین نمودن جریان و تبادله عادی معلومات مصونیت غذا و تغذیه بین جوانب ذیدخل  .8
  مصونیت غذا و تغذیه.

ر اجرات برنامه ها و پروژه های گزارشات بررسی و دیگدریافت ، بازدید و تقدیم نمودن  .9
 مصونیت غذا و تغذیه به کمیته رهبری و اجرائیوی مصونیت غذا و تغذیه.

برای  ی مصونیت غذا و تغذیهتهیه وترتیب نمودن گزارشات منظم تطبیق و پیشرفت اجندا. 13
 . کمیته رهبری و اجرئیوی.

 
  الیحه وظایف اشخاص ارتباطی )فوکل پاینت( ب.
 مضوعات پالیسی و استراتیژی مصونیت غذا و تغذیه مشوره دادن.در مورد . 1
 . هماهنگ نمودن ارتباطات بین وزارت خانه ها ، موسسات و جوانب ذیدخل مصونیت غذا و تغذیه2
 . سهمگیری در تهیه نمودن پرپوزل پروژه های مصونیت غذا و تغذیه2
 ی مصونیت غذا و تغذیه. دریافت و بازدید گزارشات بررسی پروژه ها و برنامه ها4
. اطمینان حاصل نمودن از گنجانیدن مضوعات مصونیت غذا و تغذیه در پالیسی ها و برنامه های 5

 وزارت خانه ها و ادارات مربوطه.
 .  تهیه مواد بسیج ساختن جوانب ذیدخل در سطح نیمه ملی )والیات و ولسوالی ها( 6
وزارت خانه ها و ادارات در مورد  اجرات و پیشرفت توسط  ات. ترتیب و تهیه نمودن گزارش7

 .تطبیق اجندای مصونیت غذا و تغذیه برای وزارت ها و موسسات مربوطه
  

 
 ج. مسئولیتهای ساختارهای هماهنگی محلی

 امورات مربوط در مورد هماهنگی و نظارتو مردم یا جامعه  ها ساختارهای والیتی ، ولسوالی
.مصونیت غذا و تغذیه مسئولیتهای ذیل دارند یاجندا  
. در بخش های فرعی)واحد ها اداری( به مردم در مورد وضعیت غذا و تغذیه معلومات  8

ه کند.ئواضح و روشن ارا  
مصونیت غذا و تغذیه در تمام ساحات حقوق غذا و  ی. اطمینان حاصل نمودن ازاینکه اجندا 9

د.تغذیه بهتر افغانها را تقویت میکن  
. در سطح واحدهای اداری و دیگر سطوح دولت از هدف نهایی و اهداف مشخص  13
مصوینت غذا و تغذیه افغانستان وکالت و دفاع کردن. یاجندا  
به خاطر اطمینان از تناسب و همکاری در بین اجندای مصونیت غذا و تغذیه و دیگر .  11

یه به منظور جلوگیری از تکرار آن در استراتیژیها ، برنامه ها و پالنهای مصونیت غذا و تغذ
 چندین نقطه.
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Abbreviations and Acronyms             مخففات و اختصارات                                 
AFANSA Afghanistan Food and Nutrition Security  agenda اجندا مصونیت غذا و تغذیه  افغانستان 

ANDMA  Afghanistan National Disaster Management Authority اداره ملی تنظیم حوادث افغانستان 

ANDS Afghanistan National Development Strategy استراتیژی انکشافی ملی افغانستان 

ARD Agriculture and Rural Development  زراعت و دهات افغانستانانکشاف 

CAP Consolidated Appeal (UN)   درخواست  متحد شده 

CBR Capacity Building  for Results   ضرفیت سازی برای نتایج 

CDC  Community Development Council  شورا انکشافی مردم 

CFW Cash for Work  پروگرام پول در مقابل کار 

CPI Consumer Price Index شاخص قیمت مصرفی 

CSO Central Statistics Organization اداره احصاییه مرکزی 

CSOs Civil Society Organizations  سازمانها  اجتماعی مدنی 

DAIL Directorate of Agriculture, Irrigation and Livestock   ریاست زراعت ، ابیاری و مالداری 

DDA District Development Assembly شورا انکشافی ولسوالی 

DoE Directorate of  Education     ریاست معارف 

DoPH Provincial Department of Public Health   ریاست والیتی صحت عامه 

DRM Disaster Risk Management تنظیم خطر حوادث 

DRR Disaster Risk Reduction کاهش خطر حوادث 

DRRD Directorate of  Rural Rehabilitation and Development  ریاست احیا ء و انکشاف دهات 

EC European Commission    کمسیون  اتحادیه ارپا 

EFSA Emergency Food Security Assessment ارزیابی  اضطراری  مصونیت غذایی 

FAO 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations   سازمان خوراک و زراعت ملل متحد 
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FEWS-
Net Famine Early Warning Systems Network شبکه اخطاریه قبلی خشکسالی و قحطی 

FFL Food for Life       غذا برای  حیات 

FFW Food for Work  غذا در مقابل کار 

FNS Food and Nutrition Security  مصونیت غذا و تغذیه 

FS Food Security  مصونیت غذا 

FSAC Food Security and Agriculture Cluster    مصونیت غذا و گروه زراعت 

FP Focal Point )نقطه تماس )شخص تماس گیرنده 

GAM Global Acute Malnutrition  سوء تغذی حاد جهانی 

GDP Gross Domestic Product   عاید نا خالص داخلی 

GIEWS Global Information and Early Warning System (FAO)   سیستم معلوماتی و اخطایه قبلی جهانی 

GoIRA Government of the Islamic Republic of Afghanistan  دولت اسالمی جمهوری افغانستان 

HDI Human Development Index  شاخص انکشاف بشری 

HLFNSC High Level Food and Nutrition Steering Committee   کمیته عالی رهبری مصونیت غذا و تغذیه 

IDP Internally Displaced Person  شخص بیجاشده داخلی 

INGO International Non-Governmental Organization سازمان غیر دولتی بین المللی 

IPC Integrated Food Security Phase Classification  طبقه بندی وضع مختلط مصونیت غذایی 

M&E Monitoring and Evaluation    بررسی و ارزیابی 

MAIL Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock   وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری 

MDG  Millennium Development Goal   اهداف هزارساله انکشافی 

MIS Management Information System (MAIL) سیستم تنظیم معلومات وزارت زراعت 

MICS Multiple Indicator Cluster Survey  سروی گروهی شاخص ها متعدد 

MoCI Ministry of Commerce and Industry     وزارت تجارت و صنایع 

MoE Ministry of Education    وزارت معارف 
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MoEC Ministry of the Economy   وزارت اقتصاد 

MoEW Ministry of Energy and Water وزارت انرژی و آب 

MoF Ministry of Finance   وزارت مالیه 

MoFA Ministry of Foreign Affairs     وزارت خارجه 
MoLSAMD   Ministry of Labour, Social Affairs, Martyrs and 
Disabled  شهدا و معیوبینوزارت کار، امور اجتماعی ، 

MoPH Ministry of Public Health   وزارت صحت عامه 

MoWA Ministry of Women’s Affairs     وزارت امور زنان 

MRRD Ministry of Rural Rehabilitation and Development  وزارت احیاء و انکشاف دهات 

NAF Nutrition Action Framework   چارچوب کاری تغذیه 

NADF National Agriculture Development Framework  چارچوب ملی انکشاف زراعت 

NDMC National Disaster Management Commission     کمسیون ملی تنظیم حوادث 

NGO Non-Governmental Organization      سازمان غیردولتی 

NPNPS National Public Nutrition Policy & Strategy   پالیسی و استراتیژی ملی تغذیه 

NPP National Priority Programme  برنامه اولیتها ملی 

NRAP National Rural Access Programme   برنامه ملی دسترسی به دهات 

NRVA National Risk and Vulnerability Assessment ارزیابی ملی در مورد خطر و اسیب پذیری 

NSP National Solidarity Programme   برنامه همبستگی ملی 

NWNRD  National Water and Natural Resource Development   انکشاف آب و منابع طبیعی 

OCHA UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  دفتر هماهنگی امورات بشری  ملل متحد 

PDC Provincial Development Council  شورا انکشافی به سطح والیت 

PFNC Provincial Food and Nutrition Committee  کمیته مصونیت غذا و تغیه والیتی 

PND Public Nutrition Department (MoPH)      دیپارتمنت  تغذیه عامه 

PPHD Provincial Public Health Directorate  ریاست والیتی صحت عامه 

SGR Strategic Grain Reserve ذخیره استراتیژیک غله 
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SPS Social Protection Strategy استراتیژی حفاظتی اجتماعی 

UN United Nations  ملل متحد 

UNICEF United Nations Children’s Fund صندوق ملل متحد برای اطفال 

UNDP UN Development Programme برنامه انکشاف ملل متحد 

USAID United States Agency for International Development 

دفتر نماینده گی ایاالت امریکا  برای انکشاف بین 
 المللی

VAM Vulnerability Analysis and Mapping  تحلیل و طرح نمودن نقشه اسیب پذیری 

WB World Bank  بانک جهانی 

WFP World Food Programme برنامه جهانی خوراک 

WHO World Health Organization سازمان صحی جهانی 

 


