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 مستقل حقوق بشر افغانستان پیام ریاست کمیسیون

ف از مردم به دالیل مختل دگی در افغانستان بوده و بخش عظیمیهای زنترین چالشفقر و گرسنگی همواره از مهم

منابع  فقر و گرسنگی یا دسترسی بهرهایی از  کهیدرحال ،برندمثل بیکاری و پایین بودن میزان درآمد از آن رنج می

ادیق ، از مصتکافو کند (غذا، لباس و مسکن :شامل)زندگی را  ازین موردهای اولیه درآمد که بتواند هزینه پایدار

 ی حق دارد به آن دسترسی داشته باشد.هرکسه و بشری شهروندان بودحقوق

مردم  ٪۲6۶۵ان در این تحقیق نشان داده است که در حال حاضر تمستقل حقوق بشر افغانس ونیسیکمنتایج مطالعات 

صرف نان خشک ساده با چای در  ،بارها در هر هفته بیشتر از هفتوادهاز خان ٪۹6۶۹و  قرار داشتهفقر  رخطیزکشور 

د خوهای غذایی در تمام وعده یک غذای ساده از حبوبات حتا توان تهیۀهای غذایی چاشت و شام خود داشته و وعده

شده و آمار و ارقام موجود در این  بدترتا هنوز  ۸۹۱۲زمان از سال  باگذشتندارند. وضعیتی که متأسفانه در هفته را 

 .رددگگزارش میزمینه رو به افزایش 

اشی از آن در ی و پیامدهای نگرسنگکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تأکید بر جدی بودن خطر فقر و 

بردن ز بینی خویش در قبال االمللنیبخواهد تا مبتنی بر تعهدات ملی و می ولؤمساز دولت افغانستان و نهادهای  ،کشور

نکشاف پایدار ی اهداف االمللنیبهای تطبیق آجندای ملی و فقر و گرسنگی در افغانستان همسو با جامعه جهانی ظرفیت

رده و و گرسنگی را از بین ب فقرها و عوامل افزایش گو، زمینهی مؤثر و پاسخاهبرنامه هیو تهرا فراهم کرده و با طرح 

 ی فراهم کنند.گرسنگایی از فقر وره حقبهدسترسی شهروندان را  طیشرا

 -ده انقرارداد تیموردحماکه همواره مردم افغانستان را -جهانی  جامعهدولت افغانستان و کمیسیون امیدوار است 

مایند. ی و تالش نزیربرنامهها پیشنهادهای این تحقیق را جدی گرفته و با تعهد در راستای تحقق و عملی شدن آن

شر افغانستان در نظر دارد میزان پیشرفت کار و موفقیت دولت را در زمینه عملی ساختن کمیسیون مستقل حقوق ب

 پیشنهادهای این تحقیق نظارت نموده و با دقت گزارش دهد.

حاضر د در حالباشتحقیقاتی که نیازمند مطالعات میدانی می خصوصبه دستنیازا یقاتیتحقکنم که اجرای اذعان می 

و قبول  های پیگیری نبوده و نیازمند تالشاامنیتی و ساختاری موجود در سطح ملی، کار ساده هایبا توجه به چالش

خطر یان قبولباشد. لذا از تمامی همکارانم که در این جرها و دهات کشور میدر جریان سفر به قریه خصوصبهخطر 

این تحقیق را  ازیموردنو ناامن کشور، معلومات  دوردستهای ها و قریهها، ولسوالیدر والیت سفرنموده و با 

 کنم.ی از آنان موفقیت و سالمتی آرزو میکیهراند، قدردانی کرده و از خداوند متعال برای ی نمودهآورجمع

 سوالنامه های همکاران ما پاسخ داده وکه صادقانه در این تحقیق سهم گرفته و به پرسش افغانستانهمچنین از مردم عزیز 

محترم  ، از مقاماتاندنمودهاند، از نیروهای امنیتی و دفاعی کشورم که در تأمین امنیت همکاران ما تالش میل نمودهتک
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ی گزارسسپادر این تحقیق،  شانصادقانههای همکاری پاسبه، یان، ولسواالن و قوماندانان امنیههای محلی؛ والحکومت

 گرسنگی.کنم. به امید افغانستان عاری از فقر و می

 

 شهرزاد اکبر

 مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکمرئیس 
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 خالصه گزارش

های است که به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در گزارش از سلسله گزارش نینخسترهایی از فقر و گرسنگی 

های حقوق بشری دارند، تهیه و بیشترین ارتباط را با اصول و ارزش که داریپاهدف از اهداف انکشاف  ۸1ارتباط به 

 .۸گرددنشر می

برای  پیشنهادهای مشخص ارائههای حقوق بشری و در تمامی این تحقیقات تالش گردیده تا عالوه بر شناسایی چالش

ف های اهدان برای شاخصالیمعلومات پایه یا بس -گردددولت و جامعه جهانی مطرح میکه به آدرس  -هارفع چالش

ی از اهداف کیهرانکشاف پایدار نیز تهیه گردد تا بستری باشد برای مطالعات بعدی و سنجش روند پیشرفت در 

 .مطالعه موردگانه چهارده

دان گیرد که بررسی میزان دسترسی شهرونو گرسنگی با دو هدف کلی صورت می تهیه و نشر گزارش رهایی از فقر

های دو هدف اول و دوم الین برای شاخصفقر و گرسنگی و به دست آوردن معلومات پایه یا بسرهایی از  حقبه

 گردد.اهداف انکشاف پایدار )فقر و گرسنگی( را شامل می

که در  تن ۵6۸2و در مطالعات میدانی آن  آمدهدستبهی اخانهمطالعات میدانی و کتاب لهیوسبهمعلومات این تحقیق 

 اند.نامه تکمیل نمودهسهیم بوده و پرسش دادندیمرا مردان تشکیل  ٪6۵را زنان و  ٪ ۹۱آن تقریباً 

رهایی از فقر و گرسنگی که از مصادیق حقوق شهروندی و حقوق بشر است، مبتنی  ،های این تحقیقبر اساس دریافت

ی خویش المللنیب بر تعهداتعالوه  بوده و دولت افغانستان نیز تیموردحماالمللی حقوق بشر، بر قوانین ملی و اسناد بین

قانون اساسی، مفاد قانون حمایت اجتماعی و آجندای ملی اهداف  ۲1و  ۲۹، 1۱، ۸1، ۸۹، 6های با توجه به مفاد ماده

های حقوقی و ساختارهای حمایتی را به وجود آورده و در ها ظرفیتدارد که در مبارزه با آن فهیوظانکشاف پایدار، 

 د.میزان فقر و گرسنگی تالش کنکاهش راستای 

 الف: مطالعات فقر در افغانستان

 حسابهبهای روند انکشاف و توسعه ترین چالشمطالعات این تحقیق نشان داده است که فقر در افغانستان یکی از مهم

مان شدت ز باگذشتموفقیتی در زمینه کنترل آن دیده نشده است بلکه  تنهانه ،طرفنیابه  ۵221آید که از سال می

 ۸۹۳۲) ۵2۸1در سال  ٪۲1۶۲هجری شمسی( به  ۸۹۱۲) ۵221در سال  ٪۹۹۶1تر شده و میزان آن از میالن فقر جدی

معادل  المللی اهداف انکشاف پایداراست. مقیاس خط فقر مبتنی بر آجندای ملی و بین افتهیشیافزاهجری شمسی( 

                                                           
 ی حقوق بشری دارند شامل این تحقیق نیستهاارزشبه دلیل ارتباط کمی با اصول و  ۸1. ۸1، ۸۵اهداف  ۸
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 روزشبانهشود. به این معنی که اگر یک نفر در یک افغانی می ۳1۶۲ار آمریکایی است که  با نرخ فعلی اسع دالر ۸۶۵۲

 فقر قرار دارد. رخطیزافغانی درآمد داشته باشد  ۳1۶۲کمتر از 

 میانگین اعضای خانواده

نفر  6۶۲ها نشان داده است که میانگین اعضای یک خانواده در افغانستان نتایج این تحقیق از تعداد اعضای خانواده

 بود. شدهاعالننفر  1 قبالًهای وزارت اقتصاد و اداره مرکزی احصائیه در گزارش است که

 آوران یک خانوادهتعداد نان

آنان صرف یک نفر  اند که در خانوادۀ( گفتهنمونه کل جامعۀ ٪1۵۶۲شامل )نفر  ۸۸2۱بر پایه معلومات این تحقیق 

 از( ٪6۶6شامل ) نفر ۸1۹از سه نفر، (  ٪۸1۶1شامل )نفر  ۹1۲از دو نفر،  (٪۵۹۶۹شامل )نفر دیگر  62۳آور است، نان

 اند.خانه یاد نموده آوراننان عنوانبهنفر  ۲و بیشتر از  ۲از  (٪۸۹۶۵شامل )نفر  ۹1۲چهار نفر، 

 هاخانوادهمنابع اصلی درآمد 

از زراعت و ( ٪۵1۶۵شامل )نفر  1۸2مصاحبه شوند  ۵6۸2از میان  مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که

از دکانداری و کارهای تجارتی،  (٪۵۹شامل )نفر  62۸اند. منبع اصلی درآمد خانواده خویش یاد نموده عنوانبهدهقانی 

شامل )نفر  ۸۳۵از مالداری،  (٪۱۶1شامل )نفر  ۵۸۳ی، ردولتیغاز کار در ادارات دولتی و  (٪۵۸۶۸شامل )نفر  ۲۲2

شامل )نفر  ۸22های ساختمانی و از کار در پروژه (٪6۶۸شامل )نفر  ۸۲۳ از کار در نهادهای امنیتی و دفاعی،( 1۶1٪

اد منبع اصلی درآمدشان ی عنوانبهشود های آنان از خارج کشور فرستاده میاز پولی که توسط اعضای خانواده (۹۶۱٪

 اند.به این پرسش پاسخ نداده( ٪۹شامل ) ماندهیاقبنفر  1۳اند. نموده

 هادرآمد سرانه خانواده

 ۹۵2 شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2نتایج مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر در این تحقیق نشان داده است که از میان 

( ٪۸1۶۳نفر ) 161 نیهمچنافغانی است.  ۲222آنان در یک ماه کمتر از  اند که درآمد سرانه خانوادۀگفته (٪۸۵۶۹نفر )

( از درآمد ٪۸۵۶6نفر ) ۹۵۳هزار افغانی،  ۸۲تا  ۸2( از درآمد بین ٪۸۹۶1نفر ) ۹۲۸هزار افغانی،  ۸2تا  ۲از درآمد بین 

نفر  ۵16هزار افغانی،  ۵۲تا  ۵2از درآمد بین  (٪1۶۱ شامل)نفر  ۸۵6. همچنین اندنمودههزار افغانی یاد  ۵2تا  ۸۲بین 

نفر  ۸11هزار افغانی و  ۹۲تا  ۹2از درآمد بین ( ٪۸۸۶۸شامل )نفر  ۵۱۳ هزار افغانی، ۹2تا  ۵۲درآمد بین ( از ۸2۶6٪)

 (٪۹۶۸شامل )نفر  ۱۸هزار افغانی،  1۲تا  12( از درآمد بین ٪1۶۳نفر ) ۸۵۳هزار افغانی،  12تا  ۹۲( از درآمد بین 6۶۱٪)

شامل )نفر  ۸۵ تیدرنهاهزار افغانی و  ۸22تا  ۲2از درآمد بین  (٪2۶1نفر ) ۸1هزار افغانی،  ۲2تا  1۲از درآمد بین 

 به این پرسش پاسخ نداده( ٪۸۶1شامل ) ماندهیباقنفر  ۹6. اندنمودههزار افغانی درماه یاد  ۸22از درآمد بیشتر از  (2۶۲٪

 کهافغانی دارند. مبلغی  هزار ۵2ها درآمد ماهانه کمتر از از خانواده ٪۲.۶۲مطالعات این بخش از تحقیق نشان داد که 

 فقر قرار دارد. رخطیزافغانی تعیین گردیده است،  ۸۳2۸۵نفری که  6۶۲با توجه به مقیاس خط فقر یک خانواده 
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 ب: مطالعات گرسنگی در افغانستان

د. نباشمیی روبرو گرسنگسال کشور با  ۲اطفال زیر سن  ٪1۸در افغانستان نشان داده است که  افتهیانجامتحقیقات 

مردم افغانستان  ٪11۶6هجری شمسی  ۸۹۳1همچنین آجندای ملی اهداف انکشاف پایدار تأیید نموده است که در سال 

 برند.شدید غذایی رنج می تیونمصاز عدم  ٪۸۹ونیت غذایی مزمن داشته و عدم مص

 هیوءتغذس زانیو مها خانواده توسعه زراعت، الگوی غذایی _های این تحقیق که در محور سه شاخص بر اساس دریافت

 .آیدمی حساببههای مردم افغانستان در حال حاضر ترین چالشگرسنگی یکی از جدی -اطفال انجام یافته

 توسعه زراعت

سالم، توسعه و انکشاف زراعت و تولیدات زراعتی است  های رهایی از گرسنگی و تغذیۀشاخصترین یکی از مهم

ه از میان دهد کنشان می ،در این بخش از تحقیق آمدهدستبهاست. معلومات  قرارگرفتهی موردبررسکه در این بخش 

 مندبهره شانمنطقههای انکشاف زراعت در اند که از برنامهگفته (٪۵1۶1شامل )نفر  1۵1نفر جمعیت نمونه  ۵6۸2

 امه یا پروژۀ انکشافی برای توسعۀاند که هیچ برنودهتأیید نم گردند(را شامل می ٪12۶۵که )نفر  ۸۱۹۹ی ولگردیده 

 اند.به این پرسش پاسخ نداده (٪۵ ) ماندهیباقنفر  ۲۹زراعت در منطقه آنان تطبیق نگردیده است. 

 ییاالگوی غذ

که باید عناصری را در خود داشته باشد که بتواند نیازمندی بدن  است نیارسد در الگوی غذایی مهم به نظر می آنچه

ین، آهن، ها، پروتبدن را از قبیل ویتامین ازیموردنانسان را مطابق به جدول نیازمندی غذایی رفع کرده و تمام عناصر 

 ها و سایر مواد، دارا باشد.سدیم، چربی

ره مردم در سف عمدتاًمواد غذایی است که  ازجملهک و برنج ، میوه، نان خشهایسبز، مرغتخمگوشت، حبوبات، شیر، 

ک دسترسی ساده داشته و از ی ادشدهتوانند به مواد یاما اینکه چه تعداد از مردم کشور می؛ شوندافغانستان دیده می

 است. قرارگرفته موردمطالعهمند باشند، پرسشی است که در این بخش الگوی مناسب غذایی بهره

 گوشتاستفاده از 

دو  (از جمعیت نمونه ٪1۳۶۲ )شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2مطالعات این تحقیق نشان داده است که در حال حاضر از میان 

ها توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداشته و آن ٪۸1۶1 و کنندبار یا کمتر از دو بار در هفته گوشت مصرف می

 کنند.گوشت استفاده می بارکهفته صرف ی هرچنددر 

 استفاده از حبوبات

در هفته  دو بارمردم کمتر از  ٪16۶۱ افتهیانجامنفر که با آنان مصاحبه  ۵6۸2 انیاز مهای این تحقیق مبتنی بر یافته

هفته  هرچنداستفاده از حبوبات را در هر هفته نداشته و  تواننان آ ٪1۶۲کنند که در این میان حبوبات استفاده می

 توانند از حبوبات استفاده کنند.می بارکی
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 هااستفاده از سبزی

از  ٪۹1۶۸تحقیق، نشان داده است که  های افراد شاملغذایی خانوادهیا الگوی  ها در سبدمیزان سبزی همچنین مطالعۀ

 کنند.ها استفاده میاز سبزی دو بارمردم در یک هفته کمتر از 

 هااستفاده از میوه

دو آنان در هفته دو یا کمتر از  ٪6۵۶۵شونده نفر مصاحبه ۵6۸2 انیاز مبخش از تحقیق مشخص نموده است که این 

بار از هفته یک هرچندها را در هر هفته نداشته و توان استفاده از میوه ٪۸۹۶۲کنند و در این میان میوه استفاده می بار

 کنند.ها استفاده میمیوه

 چایاستفاده از نان خشک و 

از مردم افغانستان توان تهیه یک سفره کامل غذایی را در تمام  عمدۀمطالعات این تحقیق نشان داده است که بخش 

های زیادی را در چاشت و شام از نان خشک ساده و چای استفاده کنند. چنانچه ی غذایی نداشته و ناچار وعدههاوعده

ساده و چای در  نان خشک پنج باراند که در هر هفته پنج بار یا بیشتر از این تحقیق گفته شوندگانمصاحبهاز  ۹6۶۹٪

 کنند.های غذایی چاشت و شام استفاده میوعده

 تغذیه اطفال با شیر مادر

 )نفر ۵2۸2شامل (آنان  ٪11 شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2دهد که از میان در این تحقیق نشان می آمدهدستبهمعلومات 

اند گفته (نفر ۲۵1شامل ) ٪۵2۶۸کنند ولی های آنان از شیر مادر تغذیه میخانواده اند که اطفال شیرخوارِیید نمودهتأ

به این پرسش پاسخ نفر(  16)شامل مانده باقی ٪۵۶۳کنند. های آنان از شیر مادر استفاده نمیخانواده که اطفال شیرخوارِ

 اندنداده

 کوتاهی قد اطفال

اند تأیید نموده (گرددرا شامل می ٪۵1۶۳که )نفر  1۵۱ شوندهمصاحبه ۵6۸2نتایج این تحقیق نشان داده است که از میان 

ه اند کبه این پرسش پاسخ منفی داده و گفته (نفر ۸1۹۲شامل ) ٪66۶۲باشد و که اطفال آنان به کوتاهی قد مبتال می

 اند.به این پرسش پاسخ نداده (نفر ۸11شامل ) ٪۲۶6 تیدرنهااطفال آنان به کوتاهی قد مبتال نیست و 
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 مقدمه

های اصول و ارزشگردد که ترین آجندای جهانی در حالی مطرح مییکی از مهم عنوانبهانکشاف پایدار اهداف 

ما با  قۀدر کشورهای منط ژهیوبهجنگ و خشونت  های نامیمون تروریستی و توسعۀنبشری تحت تأثیر جریاحقوق 

ه و روند توسع های است که به هدف مدیریتِ ها و برنامههای متنوعی مواجه بوده و نیازمند بازنگری سیاستچالش

 گردد.و جهانی طرح و تطبیق می یامنطقهانکشاف در سطوح ملی، 

رخ بیکاری تبدیل گردیده و ن ریانکارناپذبه یکی از تهدیدهای ، در کشورهای جهان سوم ژهیوبهو گرسنگی  مروزه فقرا

ی اهکشور مردم جهان را در از یدتعداد زیا یعدالتیبو  یناامنو خشونت، جنگ،  افتهیشیافزا هرروز باگذشت

 است. متأثر ساخته متعددی

 ۸۳۹عمومی سازمان ملل متحد با شرکت  در مجمع ۵2۸۲سپتامبر  ۵۲ خیبه تاراهداف انکشاف پایدار در نشستی که 

یس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز به نمایندگی از دولت افغانستان در آن هلل عبداهلل ریکشور جهان که داکتر عبدا

تا  ۵2۸۲سال از  ۸۲. این برنامه برای ۵رسید بیبه تصو با رویکرد حمایت از انسان و حقوق بشری آنان حضور داشت،

گیری شاخص، تعقیب و پی ۵۹۵مقصد )هدف کوچک( و  ۸6۳هدف اساسی را در قالب  ۸1تهیه گردیده و  ۵2۹2

 کند.می

حساب که از مصادیق حقوق بشری به زیستیحقوقی، اجتماعی، اقتصادی و محیط هایبهبودی وضعیت در زمینه

بر بنیاد صلح و عدالت با ویژگی  بوده ومطرح  ،ترین محورهای است که در اهداف انکشاف پایدارمآیند از مهمی

گ داری خوب، از بین بردن فساد و تبعیض و تقویت فرهنحکومت توسعۀاست.  یریگیپقابلپایداری در سطوح ملی 

زندگی بشر و وضعیت  هبودبو در راستای  ادشدههای است که در حول محورهای یتپاسخگویی از دیگر ظرفی

 قرار داشته است. توجه مورددر آجندای اهداف انکشاف پایدار  حمایت از حقوق بشر

دار، در حمایت از آجندای اهداف انکشاف پاینهادهای ملی است که  اولین غانستان جزءقل حقوق بشر افکمیسیون مست

 داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، سروررا با اشتراک  دوروزهالمللی نخستین کنفرانس بین

دگان نهادهای ملی رای کشورهای خارجی و نماینف، تعداد از اعضای کابینه، سجمهورسییرمعاون دوم دانش 

برگزار در کابل (  ۵2۸6نوامبر  ۵1تا  ۵6برابر با ) ۸۹۳۲ماه قوس  1تا  6بشر تعدادی از کشورهای جهان در تاریخ حقوق

 .۹نمود

                                                           
 ، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر:۵2۸۲آمجمع عمومی سازمان ملل متحد، آجندای بین المللی انکشاف پایدار، ۵

ps://www.un.org/sustainabledevelopment/htt 
، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر: ۸۹۳۲کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه پایانی کنفرانس حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار، ۹

f/home/press_release/6022https://www.aihrc.org.a 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.aihrc.org.af/home/press_release/6022
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 دیگری است که کمیسیون مستقل حقوق، کار به آنهای مربوط نشر گزارش تحقیقاتی و پروژۀ هادهطرح و اجرای 

های نظارتی خویش از وضعیت حقوق بشر در راستای حمایت از آجندای اهداف انکشاف بشر افغانستان در کنار برنامه

ن مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین عضو کمیته تخنیکی اهداف یواست. کمیسجام دادهپایدار در سطح ملی ان

سهم خویش  ،تخنیکی جلسۀ ۹2 با اشتراک در بیشتر از تاکنونکه باشد انکشاف پایدار در گروه کاری اول و سوم می

ا آغاز ت یریپذانطباق ملی اهداف انکشاف پایدار از مرحلۀآجندای  تهیۀها و سازی مقاصد و شاخصبومی روند دررا 

 ایفا نموده است. یخوببههای اجرایی و نظارتی روند فعالیت

ا یکمبود  هاچالش نیتریجداف پایدار یکی از آجندای ملی اهداف انکش ها و تهیۀشاخص یسازیبومدر جریان 

 ریزی در اینروند برنامه یهای اهداف انکشاف پایدار در سطح ملی بود که به نحوبرای شاخص 1پایهمعلومات نبود 

 زمینه را با مشکالتی مواجه کرده بود.

گردید ساس میکه در این زمینه اح یضرورتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با توجه به جدی بودن این مشکل و 

مفاهیم  را با طکه بیشترین ارتبااهداف انکشاف پایدار آن عده از برای ی ادریافت معلومات پایهاجرای پروژه تحقیقی 

ن از ای آمدهدستبهبینی کرده و اینک نتایج خویش پیش ۸۹۳۱در برنامه عمل سال مالی  و مصادیق حقوق بشر دارند،

 اهد کرد.نشر خومشترک تهیه و  قی با عناوین مختلف ولی با مقدمههای تحقیشارتحقیقات را ضمن سلسله از گز

 کمیسیون تیمأمور

 مفاد توافقنامه یبرمبنا ۸6/۹/۸۹۱۸تاریخ  بهملی حقوق بشر،  نهادکیعنوان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

مبنای محکم  از ۸۹۱۵با تصویب قانون اساسی در سال  ده وافغانستان تأسیس گردی جمهورسیفرمان رئ لهیوسبه بن

منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر دولت به»بیان داشته است:  ۲۱در ماده  قانون اساسی افغانستان .شد برخوردار قانونی

 .«دینمایبهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس م در افغانستان و

در ، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یهاتیقانون تشکیل، وظایف و صالح»قانون اساسی  ۲۱ بر اساس مادۀ

رار گرفت. ق ت کمیسیونالو تشکی هاتیصالحوظایف، مبنای عمل، اهداف، به تصویب کابینه رسیده و  ۸۹۱1ال س

 :ار زیر لیست نموده استررا ققانون مذکور، اهداف کمیسیون  ۲ماده 

 ؛نظارت بر رعایت حقوق بشر .۸

 ؛تعمیم و حمایت از حقوق بشر .۵

 ؛بشرینظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق  .۹

 ؛بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر .1

 .۲در کشور منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشراتخاذ تدابیر به .۲
                                                           
4 Baseline  

 ۸۹۱1/ ۹/  ۹۸، تاریخ نشر ۱۲۲نشر جریده رسمی شماره  ۲وزارت عدلیه ج. ا. ا. قانون تشکیل، صالحیت و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماده ۲ 
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های کمیسیون مستقل حقوق و صالحیت فیوظاقانون تشکیل،  ۵۸ضمن ماده  عمدتاًن یوکمیس فیوظاها و صالحیت

 ازیموردنهای هار و احصائیآم ارائهگزارش و  و تهیۀهای تحقیقاتی که اجرای پروژه تسجیل یافته استبشر افغانستان، 

 حساببهن ویهای کمیسیتلومسؤ ترینبرای بهتر شدن وضعیت حقوق بشر، یکی از مهم هایزیربرنامهبه هدف بهبود 

 .6بینی گردیده استاین ماده پیش ۹۹و  ۵۱، ۵1، ۸6آمده و ضمن بندهای 

و  در دفتر مرکزی بوده و مسؤولیت هماهنگیکمیسیون مهم بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر یکی از ساختارهای 

های در هماهنگی با سایر بخش سالههمهتحقیقی و مطالعاتی کمیسیون را به عهده دارد. این بخش  یهاپروژهاجرای 

لفی به نشر های مختنموده و نتایج این تحقیقات را ضمن گزارش یاندازراههای تحقیقاتی متعددی را برنامهکمیسیون 

میشنر شده و تحت نظر مستقیم ک یاندازراهحاضر نیز از سوی بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر تحقیق  رساند.می

دار یااز اهداف انکشاف پ آن عدهبرای به دست آوردن معلومات پایه  به هدفتحقیق و مطالعات حقوق بشر بخش 

در هدف  ۵مقصد شماره  ۹مبتنی بر فعالیت شماره  های حقوق بشری دارند،شترین ارتباط را به اصول و ارزشه بیک

 .اجراء خواهد شد ،نیوکمیس ۸۹۳۱برنامه عمل  ۸شماره 

از اهداف  به دو هدف اولباشد که با تمرکز ش از این بسته چند عنوانی میارکنید اولین گزگزارشی را که مطالعه می

ناد به گزارش سعی شده تا عالوه بر است نیدر ا رسد.و به نشر می شدههیتهفقر و گرسنگی محو دار یعنییاانکشاف پ

یت فقر و از وضعی تازه معلوماتگردیده است، و نشر تحقیقات که در سطح ملی از وضعیت فقر و گرسنگی تهیه 

 .شوده ردبه دست آواز طریق تحقیقات میدانی رسنگی در سطح ملی گ

 اهداف

قات تحقی ۀلیوسبهه هدف دریافت معلومات دقیق ب آن های مربوط بهاجرای این سلسله از تحقیقات و تهیه و نشر گزارش

یشترین که ب های چهارده هدف از اهداف انکشاف پایداروضعیت فعلی شاخص زمینۀدر یامیدانی و مطالعات کتابخانه

ها و تدوین برنامهکه  کرد باشد. معلومات دریافت شده کمک خواهددارند میها و اصول حقوق بشر ارزشرابطه را با

ر و منطق شده و با دقت بیشت ترسادهح ملی در سطدایمی توسعه دار و یاانکشاف پمؤثر برای دسترسی به  هایپروژه

 ها دست یابد.به آن ۵2۹2قرار است دولت افغانستان تا سال اهدافی که  د.ریصورت گ تریقو

استای حمایت از ر از پیش در رتا دولت افغانستان را بیشت حقوق بشر افغانستان مصمم است کمیسیون مستقلهمچنین 

نی های عیها و سهولتچالش ها،اجرای این گونه برنامهن تشویق نموده و با ط به آبوصول مرو ا هاحقوق بشر و ارزش

را ایفا  نقش مؤثر خویشمربوط به آن، مفاهیم  یسازنهینهاد ررا دریافته و دسطح ملی در حقوق بشررعایت مربوط به 

 .نماید

 

                                                           
 ۵۸قبلی، ماده 6 
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 ممفاهی

انکشاف  هدافا ای صورت گرفته که در آنحقیقات کتابخانهت ۀلیوسبهها در این تحقیق توضیح مفاهیم و تعریف واژه

 است. قرارگرفته یمفهومگذرا مورد تحلیل  صورتبهو امنیت غذایی گرسنگی  فقر،پایدار، 

 الف: اهداف انکشاف پایدار

گردد که در راستای انکشاف و توسعه با های کالنی اطالق میی از اهداف و آرمانااهداف انکشاف پایدار به بسته

 باشد.ی و تداوم مطرح میرویژگی پایدا

سازمان ملل متحد به تصویب  ۸۳۳۵که در نشست ماه جون  1و توسعه ستیزطیمحریو پیرامون  اعالمیهاصل سوم 

 آینده هاینسل و کنونی نسل نیازهای که شود اعمال نحوی به باید توسعه حق» رسید، در مورد حق توسعه آورده است

 «.۱دساز مساویانه برآورده ستیزطیمح حفظ و توسعهی در زمینه را

آمده  «مردم»زیر عنوان  ،پایدار برای توسعه ۵2۹2 ازمان ملل متحد با عنوان آجندایسند نهایی سمقدمه همچنین در 

ها در عین پایان دهیم و تضمین کنیم که همه انسان نتا به فقر و گرسنگی در همه اشکال و ابعاد آ میبر آن ما»است: 

سند « .نندخود استفاده ک یهاییتوانا حداکثرسالم از  ستیزطیمحند در ت انسانی و رعایت برابری بتوانحفظ کرام

 ویسد:نمی «زمین کرۀ»در ادامه متن با عنوان  برای توسعه پایدار ۵2۹2آجندای 

مدیریت پایدار منابع طبیعی و اقدام فوری در مورد تغییر  ،زمین را از طریق تولید و مصرف پایدار تا کرۀ مآنی برما 

 .۳دهای فعلی و آینده باشکه بتواند پاسخ گوی نیازهای نسلحفظ کنیم  یاگونهبه ،اقلیم در برابر تخریب

 :ونه تعریف کردگاین ترساده صورتبه یم توانرا می داریاانکشاف پ ادشدهیجه به دو تعریف با تو

کند، بدون اینکه توانایی نسل نیتأمهای کنونی جهان را شود که نیازهای نسلانکشاف پایدار، به انکشافی اطالق می

 .افگندنیازهای خود به مخاطره  برآوردنهای آینده را در 

واضح است در این راهبرد  آنچه. ولی ۸۵تعریف گردیده است ۸۸اگرچه بر پایه اهداف هزاره ۸2اهداف انکشاف پایدار

که  ه استصورت گرفت یاانهیگراعملبینی بیشتر و نگاه ها با واقعیا آجندای جهانی، تعیین اهداف، مقاصد و شاخص

در  خصوصبهها و تعهداتی بهتری ها با ضمانتشده و برنامه یبندتیاولوهای جدی زمان ما با توجه به نیازمندی

تری ر و وسیعتاهداف انکشاف پایدار با رویکرد دقیق واقع درهای مالی و تخنیکی تهیه و تدوین گردیده است. زمینه

                                                           
7 THE RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (1992) 

 ا 1992. سوم اصلو توسعه.  ستیر طیبه محمربوط به ویر هیانیب 8

 11: ص ،یقبل 9

10 Sustainable Development Goals (SDGs) 
11 Millennium Development Goals (MDGs) 

 تیسا بیدر و افتیقابل در 211۲صفحه اول.  دار،یتوسعه پا یبرا 2131ملل متحد، دستور کار  سازمان12 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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( به دالیلی، عملی ۵2۸۲ – ۵222ساله اهداف هزاره ) ۸۲های است که در دوره اهداف و آرمانبه دنبال تحقق 

 اندنگردیده

ملی خویش را در مطابقت با برنامه  یهایزیربرنامهکند تا ها را تشویق و حمایت میآجندای انکشاف پایدار دولت

های که این برنامه به لحاظ مالی و تخنیکی در کمکها و اهداف انکشاف پایدار انجام داده و با استفاده از فرصت

 م کنند.شان فراهو شرایط زندگی بهتری را برای شهروندان افتهیدستدهد، به انکشاف پایدار آنان قرار می اریاخت

دی، با توجه به وضعیتی بدی که به لحاظ اقتصا ژهیوبهجهانی و  یکی از اعضای جامعۀ عنوانبهدولت افغانستان نیز 

های ها و سهولتدارد ناگزیر از تعقیب روندی است که در آن بتواند از فرصت یستیزاجتماعی، امنیتی و محیط 

 .دابیدستاهداف انکشاف پایدار برای بهبود وضعیت استفاده کرده و به انکشاف دایمی 

 ب: فقر

بر اساس آخرین تعریفی  اقتصادی، اما در اصطالح؛ ۸۹است یادارنواژه فقر در لغت به معنی کم، کمبود، محدود و 

رید توانایی خ روزمره ،شود که در آن انسانوضعیتی گفته میبه  ، فقرداده استآن  از  ۵2۸۲که بانک جهانی در سال 

 .۸1باشدرا نداشته  آن آمریکایی یا معادل دالر ۸۶۳2بیشتر از 

های غذایی، مشارکت در فقدان منابع برای کسب انواع رژیم»بر که در آن  تعریف دیگری از فقر دارد ۸۲تانسند

نابع به این معنی که فقر وضعیتی است که افراد نتوانند م توجه شده است. «ها و شرایط و امکانات معمول زندگیفعالیت

دگی زن ازین موردها و شرایط و امکانات معمول و انواع رژیم غذایی، مشارکت در فعالیت درآمد برای تهیۀ ازین مورد

 .۸6را داشته باشند

های ضروری نیازمندی تهیۀ ازیموردنفقر وضعیتی است که افراد نتوانند منابع مالی  ،بر اساس محتوای هر دو تعریف

 داشته باشند.شامل غذا، پوشاک، مسکن و ... را زندگی 

                                                           
  http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%81%D9%82%D8%B1واژه یاب، فرهنگ فارسی، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر: ۸۹

 ۸۹۳۱سنبله  ۸6 خیبه تار شدهگرفته
 کنند، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر:کشور زندگی می ۲بانک جهانی، نیمی از جمعیت فقیر جهان فقط در ۸1

countries-5-just-live-poor-s-world-http://blogs.worldbank.org/opendata/half ۸۹۳۱سنبله  ۸6 خیبه تار شدهگرفته 
۸۲ Townsed 

۸6 Townsed, P. (1985). A sociological approach to measurement of poverty: a rejoinderto professor 

amartyasen.Oxford Economic Papers, 37(4):669-676. 

http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D9%81%D9%82%D8%B1
http://blogs.worldbank.org/opendata/half-world-s-poor-live-just-5-countries


18 
 

 گرسنگیج: 

در روز  یلوکالریک ۸۱22برای مصرف مواد غذایی کمتر از  مشخصاًگرسنگی را  ۸1سازمان غذا و زراعت ملل متحد

صرف با منیاز دارد تا  روز شبانهدر یک است که یک فرد  یحداقلکیلوکالری مقدار  ۸۱22 نیبنابرا. ۸۱کندتعریف می

که به عالوه بر این ازیموردن یکالرکه میزان روشن است  داشته باشد. مندزندگی سالم و صحت یکالراین میزان از 

بوده کامل  ،ذاییغ بستۀ که کندیمایجاب ه و مقدار یا حجم موارد غذایی ارتباط دارد به کیفیت یا تنوع نیز وابسته بود

 شد.و مواد معدنی را یکجا داشته با ها، ویتامینپروتین های غذایی شامل انرژی، بدن از تمام دسته ازین موردتمام مواد و 

 د: امنیت غذایی

ه صفر رسیده و ب در جامعهیابد که میزان گرسنگی و وقتی تحقق می ذایی درست نقطه مقابل گرسنگی استامنیت غ

 سالم و کامل دسترسی داشته باشند. یتمام افراد به مواد غذای

امنیت غذا زمانی وجود دارد که همه است:  شدهارائه ۸۳غذاالمللی در تعریفی که از امنیت غذایی توسط سازمان بین

زیکی و اقتصادی داشته باشند تا نیازهای غذایی ذایی کافی، سالم و مغذی دسترسی فمردم در تمام اوقات به مواد غ

 .۵2های غذایی برای یک زندگی پویا و سالم برآورده شودو اولویت هاآن

 ریزموارد که شامل تأیید نموده است برای ایمنی غذایی را شاخص اساسی  1 حداقلسازمان غذا و زراعت جهان 

 :ددرگیم

 ؛غذای کافیموجودیت  .۸

 غذایی دسترسی هم وجود داشته باشد؛بع موجود ایعنی باید به من ،دسترسی به غذا .۵

 ؛ارد و در دسترس هم است باید مفید و مغذی باشددیعنی غذای که وجود  ،بودن غذا یدمف  .۹

 .۵۸اشدب قابل دریافتپایدار بوده و  ،که همیشه و در هر شرایط و زمانییعنی  ی،غذای منابعپایداری  .1

 

                                                           
۸1 FAO, ONUAA 

، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر:  ، هند سایدر اور یریپذ بیو آس ییغذا یناامن کینامیشناخت د المللی غذا،سازمان بین۸۱ 

 ai207e.pdf-http://www.fao.org/3/a۸۹۳۱سنبله  ۸1از سایت در تاریخ  شدهگرفته 
19 FAO 

 :ریز یدر آدرس انترنت افتیدر قابل ،ییغذا تیامن غذا، یآلمللنیب سازمان21 

ttp://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf از  شدهگرفته

 ۸۹۳۱سنبله  ۸1سایت در تاریخ 

 قبلی 21

http://www.fao.org/3/a-ai207e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
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 روش تحقیق

کمی ش ات آماری مورد نیاز با رواین تحقیق بر بنیاد روش کمی و کیفی یا روش مختلط انجام یافته که در آن معلوم

ی و به وسیله ا روش کیفمربوط به مفاهیم، بنامه به دست آمده و معلومات و به وسیله تحقیق میدانی یا تکمیل پرسش

 ی و تحلیل محتوایی تهیه گردیده است.اخانهمطالعات کتاب

ی دارند کار نکه نیاز به تحقیق میدا یاهپروژه ژهیوبههای تحقیقی در افغانستان اجرای پروژهباید یادآور شویم که 

قل حقوق کمیسیون مست به لحاظ امنیتی مواجه است. خصوصبههای متنوعی خطر بوده و با چالش بسیار دشوار و پر

های تا اجرای برنامه است ر این زمینه وجود دارد تالش کردههای جدی که درغم چالشهبشر افغانستان همواره ب

 کارانِ هم یریکارگبهبا و  یزیربرنامهدقت الزم و مطابق با استندردهای روش تحقیق تحقیقاتی خویش را با 

 انجام دهد. ،روش تحقیق ۀنیزم درخویش  ۀباتجربو  آموختهدانش

 لسلهسنیز اشاره گردید نخستین عنوان از  قبالًکه  گونههمان در افغانستان حق رهایی از فقر و گرسنگی وضعیت

 ارتباط کهانکشاف پایدار  ۵و شماره  ۸شماره برای اهداف   ،های است که به هدف دریافت معلومات پایهگزارش

 .تهیه شده استهای حقوق بشری دارند، با اصول و ارزش نزدیکی

ی اجرابه دلیل ناامنی های ارزگان و لوگر که والیت یاستثنابه)والیت کشور  ۹۵میدانی این تحقیق در اطالعات  

  اجرا گردیده است. با مشکالتی خیلی جدی مواجه بود( هاآنتحقیقات  در 

 شیوه جمع آوری و تحلیل اطالعات الف: 

    خشبگردیده است. در این  ر این تحقیق با روش کیفی تحلیل محتواییای جمع آوری شده داطالعات کتابخانه

معلومات  ست.ا قرارگرفته مطالعه مورد علمی معتبر منابع دیگر و المللی حقوق بشر، قوانین و مقررات ملیاسناد بین

 گردیده است. و تحلیلتجزیه  و در مرحله بعد دهیگردآوری و جمع یبردارشیفابتدا  ازین مورد

نفر از شهروندان  ۵6۸2با  ،در آن که ها جمع آوری شدهاز طریق  مصاحبه و پرسشنامه میدانی این تحقیق اطالعات  

ها نامهنامه تکمیل گردیده است. معلومات پرسشپرسش ۵6۸2و  افتهیانجامجمعیت نمونه مصاحبه  عنوانبهکشور 

و با گذراندن  شدهیبنددسته SPSSاست با برنامه  را گذراندهدگذاری وارد دیتابس گردیده و مراحل کُ ازآنکهپس

 یده است.با روش کمی تحلیل گردآزمون آلفا کرونباخ، 

 رهایمتغب: شناسایی 

های که شامل متغیر است شناسایی گردیده ،اهداف انکشاف پایدار هایاین تحقیق در اسناد به شاخص هایریمتغ

 گردد.مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیل کننده می

بوط به کار های اجتماعی مرعوامل اجتماعی؛ شامل اشتغال، بیکاری و ظرفیت متغیر های مستقل این تحقیق عبارتند از:

 .هاخانواده افراد و درآمد سرانۀ شامل درآمد سرانۀعوامل اقتصادی؛ و 
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 .و کوتاهی قد اطفال اطفال هیسوءتغذ ،الگوی غذاییند از اآن عبارت متغیر های وابستۀ

ن آنان، نمونه( س جامعۀ) ،میزان تحصیالت افراد شامل تحقیقاند از: متغیر های تعدیل کننده در این تحقیق عبارت

جنسیت آنان، حالت مدنی آنان، وضعیت جسمی آنان به لحاط سالمتی و معلولیت، شغل و محل سکونت شهری و 

  .دهاتی آنان

 نمونهآماری و جمعیت ج. 

که جمعیت باشد نفر می میلیون۹۸۶6تمام شهروندان کشور شامل  ،این تحقیق در مطالعات میدانی آماری جمعیت

 ۸22222از هر نفر  میلیون  ۹۸۶6داشت عدد  نظر با درجمعیت نمونه  ؛ ۵۵دادیمتشکیل  ۸۹۳1تقریبی کشور را در سال 

رسیدند. ولی به دلیل مشکالت امنیتی همکاران کمیسیون نفر می ۹1۳۵به  باًیتقربود که  شدهگرفتهنفر در نظر  دوازدهنفر 

از نامه تکمیل نمایند. لذا سفر نموده و پرسش ۵۹های کشورمستقل حقوق بشر افغانستان نتوانستند در برخی از والیت

 ۹۵از نفر  ۵6۸2همکاران کمیسیون توانستند با  تیدرنهاکمتر شده و  تعیین گردیده بود قبالًکه  هایمصاحبهتعداد 

 نامه تکمیل نمایند.پرسش به همین تعداد مصاحبه انجام داده و ۵1والیت کشور

ها و نواحی شهری استفاده گردیده است که در آن ولسوالی ۵۲در تعیین محل مصاحبه از روش جدول انتخاب تصادفی

 انتخاب گردیده است. ادشدهو بر اساس جدول ی شدهگرفتهیک واحد اداری در نظر  عنوانبه

 شوندگانمصاحبهسن د. 

اول  اند. گروهقسیم گردیدهت گروه سنیبه لحاظ سنی به سه رسند، نفر می ۵6۸2به  انشوندگان که تعداد آنمصاحبه

سالگی قرار  ۸۱تا تکمیل  ۸۵اند که بین سنین کسانی 

کل  ٪۸1۶1 رسیده ونفر  16۸ ها بهو تعداد آنداشته 

 گروهد. همچنین شونشامل میشوندگان را مصاحبه

قرار  ۹۳ تا تکمیل ۸۳سنین  اند که بیندوم افرادی

 (٪۲2۶۹ شامل)نفر ۸۹۸1تعداد آنان به  داشته و

االتر ند که بگروه سوم کسانی بود تیدرنها .رسندمی

نفر را دربر دارد  ۱۹۲قرار داشته و سالگی  12از سن 

 .گرددشوندگان را شامل میمصاحبهکل  ٪۹۵که 

                                                           
 ۸، ص: ۸۹۳1سالنامه احصائیوی  اداره مرکزی احصائیه،۵۵

 های ارزگان و لوگر.والیت۵۹ 

، فراه، ابیفار، ورغی، غزن، سمنگان، سرپل، زابلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، پنجشیر، کایپکت، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، سیبادغ۵1 

 .هلمندو  هرات، مروزین، میدان وردک، نورستان، ننگرهار، لغمان، کنر، کندهار، کندز ،سایکاپ، کابل
۵۲ Random digits table 

16۸

۸۹۸1
۱۹۲

۵6۸2

۸1۶1 ۲2۶۹ ۹۵۶2 ۸22

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

۸۱تا ۸۵بین  ۹۳تا ۸۳بین  12باالتر از  مجموع

سن مصاحبه شوندگان

تعداد درصد
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 شوندگانمصاحبهجنسیت هـ. 

در مطالعات  شوندهمصاحبه ۵6۸2 انیاز م

شامل )نفر آنان  ۳۱۱میدانی این تحقیق 

شامل )نفر دیگر  ۸۲1۸زن بوده و  ۹1۶۳٪(

نفر  ۲۸اند. هویت جنسیتی مرد بوده( 62۶۵٪

را  شوندگانمصاحبهکل  ٪۵که  ماندهیباق

 به دلیل غفلت کسانی که فورمگردد شامل می

 ست.ااند ثبت نشده مصاحبه را تکمیل نموده

 شوندگانمصاحبه حالت مدنیو. 

است.  ه رفتگل قرار یمطالعات میدانی این تحقیق در سه کته گوری یا بخش مورد تحل شوندگانمصاحبهحالت مدنی 

 گوری شامل کسانینخستین بخش یا کته

ه اند. این افراد کاست که بیوه یا مطلقه بوده

کل  ٪۸۶۱رسند نفر می 1۱ها به تعداد آن

اند. جمعیت نمونه را شامل گردیده

کل  ٪1۹شامل )نفر  ۸۳26 بیترتنیابه

 ٪۵۹۶۸که )نفر  62۵متأهل و  (جمعیت نمونه

 اند.د مجرد بودهافرا (گردندرا شامل می

به دلیل غفلت کسانی که فورم مصاحبه را  (گردندرا شامل می ٪۵۶۸که ) ماندهیباقنفر  ۲1 وضعیت مدنی تیدرنها

 اند ثبت نشده است.تکمیل نموده

 شوندگانوضعیت جسمی مصاحبهز. 

شوندگان شاخص وضعیت جسمی مصاحبه

پی تعیین درصد شمولیت افراد دارای در 

عمده از یک بخش  عنوانبهیت معلول

 بوده و هروندان کشور در مطالعات میدانیش

دهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می

مام تحقیقات خویش افغانستان همواره در ت

ها و نظریات تمام دیدگاه کندسعی می

۳۱۱
۸۲1۸

۲۸

۵6۸2

۹1۶۳ 62۶۵ ۵۶2 ۸22

1

1111

2111

3111

زن مرد نامعلوم مجموع

جنسیت مصاحبه شوندگان

تعداد درصد

1۱

۸۳26

62۵
۲1

۵6۸2

۸۶۱ 1۹۶2 ۵۹۶۸ ۵۶۸ ۸22

1

1111

2111

3111

مطلقه یا بیوه متأهل مجرد نامعلوم مجموع

حالت مدنی مصاحبه شوندگان

تعداد درصد

۵1۵۸

۸2۸ ۱۱

۵6۸2

۳۵۶۱ ۹۶۳ ۹۶1 ۸22

1

1111

2111

3111

سالم دارای معلولیت نامعلوم مجموع

حالت جسمی مصاحبه شوندگان

تعداد درصد
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تا معلومات  داشته باشد مختلف های سنی گروهیت و ی معلولهای داراو جمعیت مردان و  شهروندان را اعم از زنان

باشد. های عینی جامعهواقعیت دهندۀنعکاسبتواند از آدرس تمام شهروندان کشور نمایندگی کرده و ا آمدهدستبه  

وضعیت جسمی  ازلحاظان غیر معلول و ننفر آ ۵1۵۸ شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2از میان  آمدهدستبهبر بنیاد معلومات 

ی افراد دارااز میان  (کل جمعیت نمونه ٪۹۶۳شامل )نفر دیگر  ۸2۸اما ؛ گردندرا شامل می ٪۳۵۶۱اند که سالم بوده

ثبت  اندبه دلیل غفلت کسانی که فورم مصاحبه را تکمیل نموده( ٪۹۶1شامل )نفر  ۱۱معلولیت بوده و وضعیت جسمی 

 نشده است.

 شوندگانشغل مصاحبهح: 

را  ستین بخشاند. نخیا بخش تقسیم گردیده یکته گورشوندگان شامل این تحقیق به لحاظ شغلی به پنج مصاحبه

را کل جمعیت نمونه  ٪۹۵۶۳ که رسندنفر می ۱۲۱تعداد آنان به  و ی شغل آزاد بودهدهند که داراکسانی تشکیل می

و گروه سوم که  بوده یردولتیغ( از میان کارمندان ادارات دولتی و ٪۸6نفر ) 1۸۱گردند. گروه دوم شامل شامل می

 و نفر ثبت گردیده ۵6۲تعداد آنان 

کل جمعیت نمونه را شامل  ۸2۶۵٪

د. انگردند از میان متعلمین بودهمی

نفر دیگر شامل  ۵۲6 بیترتنیابه

شوندگان محصل کل مصاحبه ۳۶۱٪

از ( ٪۵۱۶۵)نفر  1۹6بوده و 

ی شغل خاصی شوندگان دارامصاحبه

نبوده و در این تحقیق بیکار لیست 

 ماندهیباقنفر  11اند. شغل گردیده

به دلیل جمعیت نمونه  ٪۹شامل 

 اند ثبت نشده است.غفلت کسانی که فورم مصاحبه را تکمیل نموده

 شوندگاندرجه سواد یا تحصیالت مصاحبهط: 

 وباالتر از لیسانس نسالیس تر از بکلوریا، بکلوریا،، پایینسوادنمونه این تحقیق به بی درجه سواد یا تحصیالت جمعیتِ

 ٪۹۱نفر شامل  ۳۳۹شونده نفر مصاحبه ۵6۸2ن تحقیق نشان داده است که از میان تقسیم گردیده است. معلومات ای

شامل )نفر  1۳۵از بکلوریا داشته و  تحصیالت کمتر(  ٪۸۲۶6شامل )نفر دیگر  121اند. سواد بودهکل جمعیت نمونه بی

 ۸1همچنین اند. لیسانس بوده عالی به سویۀ تدارای تحصیال( ٪۵۵شامل )نفر  ۲11بکلوریا و مدرک ی دارا ۸۱۶۳٪(

که  ماندهیباقنفر  ۸۵1میزان سواد یا تحصیالت  تیدرنهاتحصیالت باالتر از لیسانس داشته  (٪2۶1شامل )نفر دیگر 

شغل آزاد
کارمند 

ادارات
متعلم محصل بیکار نامعلوم مجموع

تعداد ۱۲۱ 1۸۱ ۵6۲ ۵۲6 1۹6 11 ۵6۸2

درصد ۹۵۶۳ ۸6۶2 ۸2۶۵ ۳۶۱ ۵۱۶۵ ۹۶2 ۸22

1
۲11

1111
1۲11
2111
2۲11
3111

شغل مصاحبه شوندگان

تعداد درصد
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اند ثبت نشده به دلیل غفلت کسانی که فورم مصاحبه را تکمیل نمودهگردند شوندگان را شامل میکل مصاحبه 1۶۳٪

 است.

 

 شوندگانسکونت مصاحبه محلی: 

که چه  نموده است شخصشوندگان در این تحقیق به دو بخش قریه و شهر توجه داشته و مشاخص سکونت مصاحبه

و چه تعداد  بوده تعداد جمعیت نمونه شهری

کنند. ها و دهات زندگی میدیگر در قریه

نفر که  ۸216 آمدهدستبهمعلومات  اساسبر

شوندگان را شامل کل مصاحبه 12۶۸٪

شامل )نفر  ۸۹۲۹در شهر و  گردندمی

کنند. ها و دهات زندگی میر قریهد(۲۸۶۱٪

 ماندهیباقنفر  ۵۸۸محل سکونت  تیدرنها

 اند ثبت نشده است.به دلیل غفلت کسانی که فورم مصاحبه را تکمیل نموده جمعیت نمونه (٪۱۶۸شامل )

 

  

۸216 ۸۹۲۹

۵۸۸

۵6۸2

12۶۸ ۲۸۶۱ ۱۶۸ ۸22

1

1111

2111

3111

شهر قریه نامعلوم مجموع

محل سکونت مصاحبه شوندگان

تعداد درصد

بی سواد اپایین تر از بکلوی بکلوریا لیسانس باالتر از لیسانس نامعلوم مجموع

تعداد ۳۳۹ 121 1۳۵ ۲11 ۸1 ۸۵1 ۵6۸2

درصد ۹۱۶2 ۸۲۶6 ۸۱۶۳ ۵۵۶2 2۶1 1۶۳ ۸22

1
۲11

1111
1۲11
2111
2۲11
3111

میزان تحصیالت مصاحبه شوندگان

تعداد درصد
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 فصل دوم

 مبانی حقوقی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی حقوقی رهایی از فقر و گرسنگی

 قوانین ملیاسناد و در 

 یالمللنیبدر قواعد و مقررات 
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 ی رهایی از فقر و گرسنگیقومبانی حق

اسناد  بتنی بر قوانین ملی واست که م حقوق بشرترین مصادیق حقوق شهروندی و رهایی از فقر و گرسنگی از مهم

ارهای ختهای حقوقی و ساظرفیت هاآندر مبارزه با  دارندفهیوظها بوده و دولت تیموردحمالمللی حقوق بشر ابین

 .گرسنگی تالش کنند حمایتی را به وجود آورده و در راستای کاهش میزان فقر و

های متعددی از قانون اساسی حمایت که ضمن مادهجهانی عالوه بر این ی از جامعۀعضو عنوانبهنیز دولت افغانستان 

قانون حمایت اجتماعی و  شاملاز رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم را تعهد داده است در قوانینی عادی و اسناد ملی 

 درنیز « ۵2۹2الی  ۵2۸۲ هایسالدر  اهداف انکشاف پایدار افغانستان»آجندای ملی اهداف انکشاف پایدار با عنوان 

 باشد.متعهد می ،از بین بردن فقر و گرسنگی در سطح ملی ۀنیزم

و مقررات  اسناد و قوانین ملی و قواعد ؛بنابراین بررسی مبانی حقوقی حق رهایی از فقر و گرسنگی ضمن دو عنوان کلی

 شود.بسیار کوتاه در این بخش به آن پرداخته می صورتبهبوده و  بحثقابل ،المللیبین

 الف: اسناد و قوانین ملی 

تعهدات دولت افغانستان در راستای محو فقر و گرسنگی یا تأمین حق رهایی از فقر و گرسنگی در سطح ملی ضمن 

 است. یبررسقابل ،نون حمایت اجتماعی و آجندای ملی اهداف انکشاف پایدارقانون اساسی، قا

 قانون اساسی

خویش حمایت نموده است.  ۲1و  ۲۹، 1۱، ۸1، ۸۹، 6از فقر و گرسنگی را ضمن مواد  یقانون اساسی افغانستان رهای 

عدالت اجتماعی، حفظ کرامت  بر اساسمرفه و مترقی  جامعهدولت به ایجاد یک »قانون اساسی  6ماده  برمبنای

توازن قبایل و انکشاف م انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و

عه مرفه و مترقی که در ماایجاد یک ج ،اساسی قانون مادهبر اساس مفاد این  ۵6 «باشد.همه مناطق کشور مکلف می در

تا دولت  کندو وظایف دولت افغانستان بوده و ایجاب می هاتیمسؤول ءجزآن فقر و گرسنگی وجود نداشته باشد 

های را به هدف از بین بردن یا کاهش فقر و گرسنگی در سطح کشور تهیه و های انکشافی خویش برنامهضمن برنامه

 تطبیق نماید.

دولت را مکلف به ارتقای سطح زندگی مردم از طریق انکشاف صنایع و رشد تولیدات افغانستان قانون اساسی  ۸۹ماده 

د ، رشدولت برای انکشاف صنایع»اساسی آمده است:  قانونۀ مادوری نموده است. در متن این و حمایت از پیشه

 «.۵1نمایدطرح و تطبیق می رؤثمهای وران، پروگرامهای پیشهتولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت

از  یرهای ،قانون اساسی  ریبه تعبمردم یا های ارتقای سطح زندگی شهروندان شاخص نیترمهمتردیدی نیست که از 

                                                           
 6قانون اساسی افغانستان ماده ۵6 

 ۸۹همان ماده ۵1 
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طح قای سنموده و ارت یزیربرنامه دولت وظیفه دارد در این زمینه ،قانون ۀفقر و گرسنگی است که مبتنی بر این ماد

 کند. تانضمرا  زندگی مردم

های زراعت و مالداری و بهبود شرایط اقتصادی، قانون اساسی به مسؤولیت دولت در زمینه حمایت از برنامه ۸1ماده 

 های عامه برای شهروندان مستحق تأکیداجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و نیز تهیه مسکن و توزیع ملکیت

 معیشتی دهقانان و داری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ودولت برای انکشاف زراعت و مال»نویسد: نموده می

 نماید.می قیو تطبطرح  مؤثرهای مالی دولت، پروگرام ۀهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیب اسکان و مالداران و

مکانات اهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود ملکیت عیو توزمسکن  ۀتهی منظوربهدولت 

 .۵۱«نمایدمالی، تدابیر الزم اتخاذ می

 های رهایی از فقر و گرسنگیترین شاخصهای مسکن از مهماف زراعت و مالداری و نیز دسترسی به سهولتشکان

های مؤثری را قانون اساسی وظیفه دارد که برنامه ۸1بنابراین دولت افغانستان با توجه به مفاد ماده ؛ آیندحساب میبه

 دسترسی شهروندان ازیموردنهای های زراعت و مالداری انجام داده و برای تأمین سهولتدر راستای توسعه ظرفیت

 های مؤثری را ایجاد نماید.میکانیزم ،به مسکن

مبارزه دولت در راستای  تیمسؤولهای مهمی را در زمینه نیز رهنمود ۵۳قانون اساسی افغانستان ۲1 و ۲۹، 1۱های ماده

ای انکشاف حق هو بهبود وضعیت زندگی شهروندان داشته و به دولت وظیفه داده است که در زمینه با فقر، گرسنگی

ان ساالن، زنافراد دارای معلولیت، کهن و مفقودین، های شهداشامل خانواده ریپذبیآسهای کار، حمایت از جمعیت

 های مؤثری را تهیه و تطبیق نماید.برنامه ،و مادر طفل ژهیوبه هاسرپرست و نیز حمایت از خانوادهو اطفال بی

 قانون حمایت اجتماعی

 :از اندعبارتویسد: اهداف این قانون نوضیح اهداف این قانون پرداخته میماده دوم قانون حمایت اجتماعی به ت

سرپرست، ساالن، زنان بیالزم برای کهن های مادی و معنوی و فراهم آوری تسهیالتمساعدت نیتأم .۸

 بضاعت؛و ایتام بی معیوبین، معلولین

 سرپرست، معیوبین و معلولین؛ساالن، زنان بیکهن نقراردادتحت حمایت  .۵

 ؛بضاعتیبسرپرست و ایتام ایجاد پرورشگاه برای اطفال بی .۹

                                                           
 ۸1قبلی ماده ۵۱ 

 قانون اساسی افغانستان( 1۱، )بند اول ماده کار حق هر افغان است۵۳ 

امعه، مطابق گیری فعال آنان در جسهم عیوبین وباز توانی معلولین وم ایمنظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندهگان شهدا و مفقودین وبردولت به»

بضاعت تام بیای معلولین و سرپرست، معیوبین ودولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن ساالن، زنان بی نماید.به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ می

 اساسی افغانستان(قانون  ۲۹)ماده « آورد.مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل می

مادر،  منظور تأمین سالمت جسمی وروحی خانواده، باالخص طفل ودولت به دولت قرار دارد. تیموردحما دهد وخانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می»

 ن اساسی افغانستان(قانو ۲1)ماده « کند.تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می
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ها برای ایجاد مؤسسات های مالی اشخاص حقیقی و حکمی داخلی و خارجی و تشویق آنجلب مساعدت .1

 خیریه و تقویت اهداف این قانون؛

 .۹2از تکدی یریجلوگ .۲

نموده و  یزیربرنامه ادشدهیهای حمایت اجتماعی دولت افغانستان وظیفه دارد تا در زمینه قانونمادهمبتنی بر مفاد این 

ساالن، ل کهنپذیر مثآسیب نیازمند و افرادکشور تالش نماید. تردیدی نیست که حمایت از  افراد نیازمندبه حمایت از 

هت بضاعت، نقش بسیار مؤثری را در جو زنان بی سرپرستیباطفال  خصوصبهزنان و اطفال  افراد دارای معلولیت،

 آید.می حساببههای دولت در این زمینه گام نیترمهماز بین بردن یا کاهش فقر و گرسنگی در سطح ملی داشته و 

 ۹۱آجندای ملی اهداف انکشاف پایدار

المللی به آجندای بینگونه که در مباحث مقدماتی اشاره گردیده دولت افغانستان جزء کشورهای است که همان

آجندای ملی اهداف  عالوه بر تهیۀ طرفنیابه  ۵2۸۲از آن از سال  یبه تأساهداف انکشاف پایدار متعهد بوده و 

است که  هایهای مربوط به آن در تالش تهیه و تطبیق برنامهمقاصد و شاخص یسازیبومانکشاف پایدار از طریق 

 المللی اهداف انکشاف پایدار را در سطح ملی تطبیق نماید.آجندای بین ،بتواند همسو با کشورهای منطقه

های ملی و برنامه ۹۵با توجه به سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان اهداف انکشاف پایدار آجندای ملی

 تهیه گردیده است. ۹۹دارای اولویت

 یهایبندتیاولوو  شدههیتهکه با دقت کامل  ترین اسناد ملی استآجندای ملی اهداف انکشاف پایدار یکی از مهم

های ملی و شاخص ۹1داول این سند اهداف، مقاص شدر بخ است. شدهگرفتهدر نظر  یخوببهاف در آن شکروند ان

 وملی  یساختارهاهای های کاری و مسؤولیتها بر اساس رابطهتوضیح شده و در بخش دوم آن مقاصد و شاخص

 ۵، ، حاکمیت قانون و سکتور امنیتیدارحکومت ـ ۸ :شده و در چهار گروه کاری شامل یبندمیتقسدولتی  ادارات

 .۹۲یربنا، تنظیم گردیده استاقتصاد و ز ـ 1مصئونیت اجتماعی و صحت، معارف و  ـ ۹و انکشاف دهات، زراعت  ـ

میزان فقر را در سطح ملی به  حداقل ۵2۹2متعهد گردیده است که الی سال افغانستان این سند ملی دولت  بر اساس

همچنین دولت متعهد . ۹6گزارش گردیده بود، تقلیل دهد ٪۲1۶۲تا  ۵2۸1و  ۵2۸6های که در سال ارقام ٪۲2ا نیم ی

و  ریپذبیآس فقرا، افراد ژهیوبهترسی همه مردم گرسنگی را محو نموده و زمینه دس ۵2۹2گردیده است که الی سال 

 .۹1، مغذی و کافی فراهم کندمطمئناطفال را به مواد غذایی 
                                                           

 2۲/2/1397مورخ  1311، منتشره جریده رسمی شماره 2وزارت عدلیه ج، ا. ا قانون حمایت اجتماعی، ماده 31 
31 ASDGs 
32 ANPDF 
33 NPPs 
34 Targets 

 12تا  11صفحات  1397وزارت اقتصاد ج. ا. ا، اهداف انکشاف پایدار افغانستان، 35 

 1۱همان، صفحه 36 

 1۱همان، صفحه 37 
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 المللیب: قواعد و مقررات بین

یق آن تا سال تطب نستان به آن متعهد بوده و به هدفالمللی اهداف انکشاف پایدار که دولت افغاعالوه بر آجندای بین

اسناد متعددی مربوط به حقوق بشر از منشور نموده است، حق رهایی از فقر و گرسنگی ضمن  یزیربرنامه ۵2۹2

 ت.بوده اس تیموردحما ،اختیاری هایپرتوکولالمللی و های بینها و میثاقسازمان ملل متحد گرفته تا اعالمیه

اساسی تصویب اعالمیه عنوان نموده  حقوق بشر ضمن مقدمه خویش رهایی از فقر را یکی از اهداف یجهاناعالمیه  

 ثیاز حرا  اشخانواده سالمتی و رفاه خود و یزندگهرکس حق دارد که سطح »خویش آورده است  ۵۲و در ماده 

 موقع بیکاری، کند و همچنین حق دارد که در نیتأمالزم اجتماعی  و خدماتهای طبی و مراقبت و مسکنخوراک 

از  اشامرارمعموارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل  در تمامگی، پیری یا نقض اعضاء، بیوه بیماری،

 تو مراقب از کمککه  دارندحقمادران و کودکان  برخوردار شود. یزندگ ۀرفته باشد. از شرایط آبرومندان نیب

یت که همه از حما دارندحقآمده باشند  ایبه دن ازدواجو چه بدون  ازدواجشوند. کودکان چه براثر  مندبهرهمخصوصی 

 «.۹۱دنشو برخورداراجتماعی 

ست. فقرزدایی ا میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند دیگری است که دولت افغانستان به آن الحاق یافته

های یک وظیفه از سوی دولت عنوانبهالمللی های است که در این سند مهم بینو مبارزه با گرسنگی از مسؤولیت

ست در ید بوده اککه ضمن مقدمه این سند مورد تأنیابریده است. مبارزه با فقر و رهایی از آن عالوه عضو تعهد گرد

کشورهای طرف این میثاق حق »است. در بخش از این ماده آمده است:  قرارگرفتهید مورد تأکمیثاق نیز  ۸۸ماده 

افی ک و مسکنشامل خوراک، پوشاک  اشخانوادهکافی برای خود و مناسب و  یزندگهرکس را به داشتن سطح 

ق این حق تأمین تحق منظوربهطرف این میثاق  یکشورهاشناسند. به رسمیت می یزندگهمچنین بهبود مداوم شرایط 

 بر اساس رضایت آزاد را اذعان یالمللنیبتدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری 

 «)قبول( دارند.

 افزاید:ن ماده میثاق مییاهمچنین 

اری فارغ باشد، منفرداً و از طریق همک گرسنگیاز  کهنیااساسی هرکس به  حقبهشورهای طرف این میثاق با اذعان ک

 ذیل اتخاذ خواهند کرد: قراربههای مشخصی برنامه ازجملهتدابیر الزم  یالمللنیب

ول آموزش اص ۀبا اشاع یعلمو  با استفاده کامل از معلومات فنی خواربار عیو توز و حفظتولید  یهاروشبهبود  ف(ال

 نمایند. نیأمتو استفاده از منابع طبیعی را  مؤثر ۀتوسع حداکثر کهینحوبهتغذیه و با توسعه یا اصالح نظام زراعتی 

 صادرکننده یورهاکش)مبتالبه(  مسائلتوزیع منصفانه ذخایر )منابع( خواربار جهان برحسب حوایج با توجه به  نیتأم (ب

 «خواربار )غذا(. واردکنندهو 

                                                           
 19۱8مصوب سال  2۲ی حقوق بشر، ماده جهانمجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه 38 
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 اسناد یاری از ، در بسهادولت هایو مکلفیتیکی از تعهدات  عنوانبهمبارزه با فقر و گرسنگی  ،ادشدهیعالوه بر اسناد 

 هزاره، توسعۀآجندای ( ۸۳66المللی حقوق مدنی و سیاسی، )میثاق بین بوده است. تیموردحما یالمللنیبدیگر 

 (۸۳11) ،هیسوءتغذو  یگرسنگکنی اعالمیه جهانی ریشه( ۸۳۳۲) ،اجتماعی کپنهاگ اعالمیه کنفرانس توسعۀ (۵222)

اند المللیترین اسنادی بیناز مهم (۸۳۳۹) لمللی حقوق بشر وینااعالمیه کنفرانس بین (۸۳۳۵) اعالمیه جهانی تغذیه رم،

ای هو به دولت قرار داده تیموردحما ،یکی از مصادیق حقوق بشری عنوانبه را که حق رهایی از فقر و گرسنگی

 و تالش کنند. یزیربرنامهعضو وظیفه داده است که در راستای محو فقر و گرسنگی 
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 های آماریتحلیل داده

طالعات میا درنتیجه  تحقیقات میدانی جهیدرنتاست که  شدهپرداختهها یا معلوماتی بخش به تحلیل داده نیدر ا

از ه کهای اخیر در رابطه به وضعیت فقر و گرسنگی در افغانستان ها و اسنادی مربوط به سالگزارشی اخانهکتاب

 .است آمدهدستبه، المللی تهیه و نشر گردیدهبینسوی نهادهای ملی و 

 الف: مطالعات فقر در افغانستان

 طرفنیابه  ۵221آید که از سال می حساببههای روند انکشاف و توسعه ترین چالشفقر در افغانستان یکی از مهم

از  میزان آن تر شده وفقر جدیزمان شدت میالن  باگذشتموفقیتی در زمینه کنترل آن دیده نشده است بلکه  تنهانه

 .۹۳است افتهیشیافزاهجری شمسی(  ۸۹۳۲) ۵2۸1در سال  ٪۲1۶۲به هجری شمسی(  ۸۹۱۲) ۵221در سال  ۹۹۶1٪

در  ٪۹۲۶۱ها از نشان داده است که میالن فقر در این سال ۵2۸1تا  ۵2۸۵های همچنین تحقیقات بانک جهانی در سال

 .12استداشته  روند تصاعدی ۵2۸1در سال  ٪۹۳۶۸به  ۵2۸۵سال 

به نشر رسید  ۸۹۳۲در سال « سروی وضعیت زندگی در افغانستان»ن اکه توسط اداره مرکزی احصائیه با عنو یتحقیق

 .1۸است افتهیشیافزا ٪۲1۶۲کنند به فقر در افغانستان زندگی می رخطیزکه  تیجمعنشان داده است که میزان 

هجری  ۸۹۳۲برابر با  ۵2۸1هجری شمسی است تا سال  ۸۹۱۲که برابر با  ۵221بنابراین میالن فقر در افغانستان از سال 

مردم کشور  ٪۵2۶۱وضعیت زندگی  ادشدهیهای دهد که در جریان سالبوده و نشان می ٪۲1۶۲به  ٪۹۹۶1شمسی از 

 .اندقرارگرفتهفقر  رخطیزبدتر شده و 

افغانستان را از ابعاد مختلف به نشر رسید، وضعیت مردم  ۸۹۳۱آخرین گزارش اداره مرکزی احصائیه که در ماه حمل 

تعلیم و تربیت، صحت، استندردهای زندگی، کار و تأثیر امنیت بر زندگی، بررسی نموده است. این گزارش میزان مثل 

و در میان  ٪6۸ها و دهات در قریه ،٪۸۱فقر در شهرها  گفته و تأیید نموده است که میزان ٪۲۵فقر در کشور را 

  .1۵رسدمی ٪۱۳ها تا کوچی

 مطالعات میدانی فقر

است  افتهینجامانسبت افراد فقیر در جامعه  شاخص وضعیت فقر در افغانستان با کمکمطالعات میدانی این تحقیق از 

 .استمعیار قرار داده فاصله درآمد سرانه افراد تا خط فقر را  که

                                                           
 1۱صفحه  1397وزارت اقتصاد ج. ا. ا، اهداف انکشاف پایدار افغانستان، 39 

 11بانک جهانی، گزارش تحلیل وضعیت فقر در افغانستان )پیشرفت در معرض خطر( ص 41 

 139۲در افغانستان،  اداره مرکزی احصائیه، سروی وضعیت زندگی41 

 1398اداره مرکزی احصائیه، فقر چند بعدی، 42 
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مقیاس خط  عنوانبهآمریکایی را  دالر ۸۶۳2مقیاس درآمد کمتر از شمسی(  یهجر ۸۹۳۹) ۵2۸۲ل اسدر بانک جهانی 

 حساببهقرار داشته و فقیر فقر  رخطیز ،در روز دالر ۸۶۳2از  درآمد کمتربا افراد  نیبنابرا. 1۹فقر اعالن نموده است

 بود. شدهاعالنمقیاس خط فقر  عنوانبهآمریکایی  دالر ۸۶۵۲میزان درآمد کمتر از  قبالً کهیدرحالآیند. می

 دالر ۸۶۵۲پایدار نیز به تبعیت از مقیاس قبلی  است که آجندای جهانی اهداف انکشاف در این زمینه این تأملقابلنکته 

 اهداف انکشاف پایدار در افغانستان نیزملی آجندای همچنین  .11مقیاس خط فقر مورد تأیید قرار داده است عنوانبهرا 

 .1۲ستمقیاس خط فقر اعالن نموده ا عنوانبه پایدار المللی اهداف انکشافاز آجندای بین تبعبهآمریکایی را  دالر ۸۶۵۲

المللی اهداف انکشاف پایدار و آجندای ملی شامل آجندای بین ادشدهیدر این تحقیق نیز با توجه به هر دو سند مهم 

 نو افراد با درآمد کمتر از آ شدهگرفتهآمریکایی در نظر  دالر ۸۶۵۲مقیاس خط فقر همان  ،اهداف انکشاف پایدار

 فقر محسوب گردیده است. رخطیز

افغانی تبدیل  1۱در برابر  اَحدودآمریکایی  دالراسعار در بازار آزاد افغانستان در حال حاضر یک  مبادلهبر اساس نرخ 

افغانی  ۳1۶۲درآمد  روزشبانهخط فقر به پول افغانی در حال حاضر برای هر نفر در یک  اسیمقشود به این معنی که می

 .قراردادندفقر  رخطیزدرآمد داشته باشند  روزشبانهخواهد بود و افراد که کمتر از این در یک 

داشته باشد تا فقیر محسوب نگردد. همچنین  درآمدافغانی  ۵۳۵۲ حداقلروزه  ۹2با این حساب یک نفر باید در یک ماه 

 16ه استگردید اعالننفری که میانگین اعضای یک خانواده در کشور  1کند که یک خانواده این محاسبه روشن می

 فقر شمرده نشود. رخطیزاست درآمد داشته باشند تا  1با  ۵۳۵۲افغانی که حاصل ضرب عدد  ۵211۲باید در یک ماه 

 خانوادهیک اعضای  میانگین

وانیم درامد تبوده است که مبتنی بر آن ب شوندگانمصاحبهنخستین پرسش این تحقیق در مورد تعداد اعضای خانواده 

. محاسبه کنیم روزشبانهمصرف افراد را در یک متوسط را در افغانستان مشخص و ظرفیت یا توانایی  سرانه یک خانواده

تأیید ( ٪۵۶1شامل )نفر  6۹ شوندهمصاحبه ۵6۸2 انیاز ماز این تحقیق نشان داده است که  آمدهدستبهمعلومات 

اند که تعداد اعضای خانواده گفته (٪6۶۳شامل )نفر  ۸1۳د. نباشنفر می ۵تا  ۸اند که تعداد اعضای خانواده آنان نموده

تعداد (٪۸1۶۱شامل )نفر  ۹۱1نفر،  1را  شانخانوادهتعداد اعضای  (٪۸۹۶6شامل )نفر  ۹۲6د. همچنین نباشنفر می ۹آنان 

نفر  111 بیترتنیابهند. انفر گفته 6را  شانخانوادهاعضای تعداد  (٪۵2۶۸شامل ) ۲۵۲ نفر و ۲را  شانخانوادهاعضای 

شامل  )۵1۵نفر است و  1اند که تعداد اعضای خانواده آنان تأیید نموده (گرددرا شامل می ٪۸1۶۸که  )آنان

                                                           
 کنند. قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر:کشور زندگی می ۲بانک جهانی، نیم جمعیت جهان در 43

countries-5-just-live-poor-s-world-ldbank.org/opendata/halfhttp://blogs.wor 1398سنبله  2۲ خیتار در اخذشده 
44 General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October 2015, 

page 15. 

 1۲صفحه  1397ان، وزارت اقتصاد ج. ا. ا، اهداف انکشاف پایدار افغانست45 

 ۸۹۳1سرطان  ۵6 مصطفی مستور وزیر اقتصاد دولت افغانستان، سخنرانی در محفل تجلیل از روز جهانی جمعیت، کابل46 

http://blogs.worldbank.org/opendata/half-world-s-poor-live-just-5-countries
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نفر  ۳را  شانخانوادهتعداد اعضای ( ٪1۶۸شامل )نفر دیگر  ۸21نفر و  ۱اند که تعداد اعضای خانواده آنان گفته(۳۶۹٪

کل  ٪۸۸۶6رسند که نفر می ۹21اند به نفر بوده ۵2تا  ۸2کسانی که تعداد اعضای خانواده آنان از  .اندگفته

 دهند.را شکل می شوندگانمصاحبه

برای دریافت میانگین اعضای 

 اابتد شوندگانهای مصاحبهخانواده

حاصل ضرب تعداد اعضای 

های هر گروه جمع گردیده خانواده

رسند، مینفر  ۸6۳12است که به 

سپس عدد به دست آمده یعنی 

تعداد کل  بر ۸6۳12

 عنییاین تحقیق  شوندگانمصاحبه

به  6۶۲ که عدد دهگردیتقسیم  ۵6۸2

گفته  نیبنابرا دست آمده است.

ین ا تتوانیم که بر اساس معلومامی

تحقیق میانگین تعداد اعضای یک 

نفر است  6۶۲خانواده در افغانستان 

است که  1کمتر از عدد  ٪2۶۲که 

 ۸۹۳۲اداره مرکزی احصائیه در سال 

میانگین اعضای  عنوانبهآن را 

 اعالن نموده بود.خانواده در کشور 

مصطفی مستور وزیر اقتصاد همچنین 

به مناسبت تجلیل از روز جهانی جمعیت در کابل برگزار  ۸۹۳1سرطان  ۵6که در  یمراسمدر  نیز دولت افغانستان

آقای مستور افزوده بود که در بیشتر از  نفر اعالن نمود. 1ر افغانستان را میانگین اعضای یک خانواده د گردیده بود

 .11کندخانه کار می آورنان عنوانبههای افغانستان صرف یک نفر خانواده

                                                           
 نفر افزایش یافته است، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر: 7بی بی سی، میانگین خانواده در افغانستان به 47

44858177-https://www.bbc.com/persian/afghanistan 1398سنبله  2۲ خیبه تار اخذشده 
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تعداد اعضای خانواده های مصاحبه شوندگان

درصد تعداد

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-44858177
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اوسط  طورهبنداشته و  باهمتفاوت زیادی  نتایج تحقیقات وزارت اقتصاد و این تحقیقنشان داد که  شدهارائهمعلومات 

در این تحقیق با توجه به محوریت معلومات  ؛ کهباشدنفر می 1تا  6۶۲تعداد اعضای یک خانواده در افغانستان بین 

 .شودخانواده در نظر گرفته میتعداد میانگین اعضای  عنوانبه 6۶۲عدد  ،از تحقیقات میدانی آمدهدستبه

ضرب کنیم  6۶۲روز تعیین گردید را با عدد  ۹2میزان درآمد یک نفر در  عنوانبه قبالًرا که  ۵۳۵۲بنابراین اگر عدد 

 رخطیزافغانی درآمد داشته باشد تا  ۸۳2۸۵یک ماه  نفری در افغانستان باید در 6۶۲مشخص می شود که یک خانواده 

 رخطیز، مد داشته باشدافغانی در ماه درآ ۸۳2۸۵نفری کمتر از  6۶۲در صورت که یک خانواده فقر محسوب نگردد و 

 .گیردفقر قرار می

 یک خانواده آوراننانتعداد 

ران یک خانواده آوتعداد ناننیازمند آنیم که بدانیم  اوسط اعضای یک خانواده در این تحقیق یاتعیین میانگین  پس از

چه تعداد  در مقدار بوده وغانستان چه متوسط در اف سرانۀ یک خانوادۀ درآمدزیرا باید روشن گردد که  ؛چند نفر است

 دارند.افغانی  ۵۳۵۲ درآمد کمتر ازافراد ها خانوادهاز 

اند که تنها د نمودهاست، تأیی افتهیانجامدر این تحقیق بیشتر کسانی که با آنان مصاحبه  آمدهدستبهبر پایه معلومات 

د آقای مستور وزیر اقتصاد کشور نیز تأییچیزی که قبالً توسط  باشد.آور مینان ،یک نفر از اعضای خانواده آنان

 گردند.را شامل می شوندگانمصاحبهکل  ٪1۵۶۲رسند نفر می ۸۸2۱که تعداد آنان به این افراد  گردیده بود.

 ۹1۲آور بوده و نفر از اعضای خانواده آنان نان اند که دوگفته (شوندگانمصاحبهکل  ٪۵۹۶۹شامل )نفر دیگر  62۳

 ۹اند که گفته( ٪۸1۶1شامل )نفر 

نفر از اعضای خانواده آنان 

و درآمد بوده و  کارصاحب

آور خانواده محسوب نان

 ٪6۶6شامل ) نفر ۸1۹شوند. می

اند کل جمعیت نمونه تأیید نموده(

خانواده که چهار نفر از اعضای 

و د و صاحب درآم آورنان آنان

باقی افراد باشند. می کار

تعداد آنان به  که شوندهمصاحبه

نفر  ۲ یا بیشتر از ۲آنان  خانوادۀ در اند کهگفته (گردندشوندگان را شامل میکل مصاحبه ٪۸۹۶۵ )نفر رسیده و ۹1۲

 د دارند.بوده و کار و درآم آورنان

۸۸2۱

62۳
۹1۲

۸1۹
۹1۲

۵6۸2

1۵۶۲ ۵۹۶۹ ۸1۶1 6۶6 ۸۹۶۵ ۸22
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۲11

1111
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نفر۸ نفر۵ نفر۹ نفر1 نفر۲و بیشتر از ۲ مجموع

تعداد نان آوران خانواده

تعداد درصد
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یک نفر  های افغانستانی صرفروشن گردیده است که در بیشتری از خانوادهنیز  در این تحقیق ادشدهیه ارقام با توج

 گردد. آور خانواده محسوب میدارای کار و درآمد بوده و نان

 هاخانوادهاصلی درآمد منابع 

ت. در هاسمیدانی دریافت منابع اصلی درآمد خانواده های تعیین میزان فقر در یک مطالعۀترین شاخصیکی از مهم

لیل نمونه روشن گردیده و در تح های جامعۀابع اصلی درآمد خانوادهسعی شده من ،تحقیق نیز به تأسی از این اصل این

قر مشخص ف رخطیزهای تعداد یا درصد خانواده ،خط فقر ۀشدنییتعنهایی تعیین میزان درآمد و محاسبه آن با مقیاس 

ت که آن اس ۀدهندنشانفقر دارد،  رخطیزهای که در تعیین میزان خانواده یگردد. شاخص منابع درآمد عالوه بر نقش

ابت و ث منابعدسترسی داشته و چه تعداد دیگر از دسترسی به  داردوامبه منابع درآمد سالم و  هاوادهچه تعداد از خان

 باشند.محروم می ،دایمی درآمد

از زراعت و ( ٪۵1۶۵شامل )نفر  1۸2مصاحبه شوند  ۵6۸2از میان  مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که

اند که منبع اصلی گفته( ٪۵۹شامل )نفر دیگر  62۸اند. منبع اصلی درآمد خانواده خویش یاد نموده عنوانبهدهقانی 

از کار در  شوندگانمصاحبه (٪۵۸۶۸شامل )نفر  ۲۲2های آنان دکانداری و کارهای تجارتی است. درآمد خانواده

منبع اصلی درآمد  (٪۱۶1شامل )نفر  ۵۸۳ند. ایاد نموده درآمدشانمنبع اصلی  عنوانبه یردولتیغرات دولتی و ااد

 نهادهایرا کار در  شانیهاخانوادهمنبع اصلی درآمد ( ٪1۶1شامل )نفر  ۸۳۵و  خویش را مالداری گفته هایخانواده

 اند.یاد نموده درآمدشانمنبع اصلی  عنوانبههای ساختمانی از کار در پروژه (٪6۶۸شامل )نفر  ۸۲۳ امنیتی و دفاعی و

اند که منبع اصلی درآمد آنان پولی است که گفته (بردارندرا در  شوندگانمصاحبهکل  ٪۹۶۱که )نفر  ۸22 تیدرنها

1۸2 62۸ ۲۲2
۵۸۳ ۸۳۵ ۸۲۳ ۸22 1۳

۵6۸2

۵1۶۵ ۵۹۶2 ۵۸۶۸ ۱۶1 1۶1 6۶۸ ۹۶۱ ۹۶2 ۸22
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زراعت و دهقانی دکانداری و 

تجارت

کار در ادارات 

دولتی

مالداری کار در ارگان های

امنیتی و دفاعی

کار ساختمانی دریافت پول از 

خارج کشور 

بی جواب مجموع

د خانواده هاممنابع اصلی درآ

تعداد درصد
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به این پرسش پاسخ ( ٪۹شامل  )ماندهیباقنفر  1۳ شود.های آنان از خارج از کشور فرستاده میتوسط اعضای خانواده

 اند.نداده

داری های کشور از زراعت و زمیناز مردم و خانواده علومات نشان داده است که بخش عمدۀتحلیل این بخش از م

در مراحل بعدی قرار  یرادلماتجارت یا دکانداری، کار اداری و  .اندنموده ادیمنبع اصلی درآمد خویش  عنوانبه

در جای خودش با توجه به  هرکدامگردد که ها در سطح ملی محسوب میادهترین منابع درآمد خانوداشته و جزء مهم

ملی خواهد  اقتصاد انکشافنقش اساسی را در اعتبار زیادی برخوردار بوده و  وضعیت اقتصادی و جغرافیای کشور از

 داشت.

 هادرآمد سرانه خانواده

ن آوران یک خانواده و روشاناعضای یک خانواده، تعیین تعداد ن نع این بخش پس از دریافت میانگیورین موضآخ

در این بخش از منابع اصلی درآمد در یک خانواده، مشخص نمودن میزان درآمد سرانه یک خانواده است که  شدن

 .است شدهگرفتهتحقیق به مطالعه 

۹۵2
161

۹۲۸ ۹۵۳
۸۵6

۵16 ۵۱۳
۸11 ۸۵۳ ۱۸ ۸1 ۸۵ ۹6

۵6۸2

۸۵۶۹ ۸1۶۳ ۸۹۶1 ۸۵۶6 1۶۱ ۸2۶6 ۸۸۶۸ 6۶۱ 1۶۳ ۹۶۸ 2۶1 2۶۲ ۸۶1
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 ۹۵2 شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2از میان  حقوق بشر در این تحقیق نشان داده است کهنتایج مطالعات کمیسیون مستقل 

( از ٪۸1۶۳نفر ) 161 نیهمچن افغانی است. ۲222اند که درآمد سرانه آنان در یک ماه کمتر از ( گفته٪۸۵۶۹نفر )

( ٪۸۹۶1نفر ) ۹۲۸ افغانی است.هزار  ۸2تا  ۲بین در یک ماه های آنان اند که درآمد سرانه خانوادهجمعیت نمونه گفته

( از درآمد بین ٪۸۵۶6نفر ) ۹۵۳ ؛ ود دارندهزار افغانی درآم ۸۲تا  ۸2بین  خانواده آناناند که در یک ماه اظهار داشته

 ندایاد نموده شانیهاخانوادهدرآمد سرانه  عنوانبهافغانی  ۵2222تا  ۸۲222

هزار افغانی  ۵۲تا  ۵2بین  را در یک ماهمیزان درآمد خانواده خویش  (٪1۶۱ شامل)شونده مصاحبه ۸۵6 بیترتنیابه

 خانواده ۵۱۳ هزار افغانی و ۹2تا  ۵۲از جمعیت نمونه بین ( ٪۸2۶6) خانواده ۵16 ۀماهکیدرآمد  ند. همچنیناگفته

 ۸۵۳هزار افغانی و درآمد سرانه  12تا  ۹۲( بین ٪6۶۱) خانواده ۸11هزار افغانی و  ۹۲تا  ۹2بین ( ٪۸۸۶۸شامل )دیگر 

که درآمد سرانه  دیافزایماست. این معلومات  شدهگفتههزار افغانی  1۲تا  12بین دیگر در یک ماه ( ٪1۶۳) خانواده

تا  ۲2( بین ٪2۶1) خانواده ۸1هزار افغانی بوده و درآمد سرانه  ۲2تا  1۲جمعیت نمونه بین  (٪۹۶۸شامل ) خانواده ۱۸

نفر  ۹6هزار افغانی به ثبت رسیده است.  ۸22بیشتر از ( ٪2۶۲شامل ) خانواده ۸۵درآمد  تیدرنهاهزار افغانی و  ۸22

 مشخص نگردیده است. هاآنن پرسش پاسخ نداده و درآمد سرانه خانواده به ای (٪۸۶1شامل ) ماندهیباق

. افغانی در یک ماه دارند هزار ۵2ها درآمد ماهانه کمتر از از خانواده ٪۲6۶۵مطالعات این بخش از تحقیق نشان داد که 

 .دفقر قرار دار رخطیزافغانی تعیین گردید  ۸۳2۸۵ قبالًنفری که  6۶۲با توجه به مقیاس خط فقر یک خانواده  کهمبلغی 

 آمدهدستهبنظر به معلومات  فقر قرار دارند در حال حاضر رخطیزهای که که میزان خانواده میتوانیمگفته بنابراین 

و آمار  ٪۸۶1 ه بودبه نشر رسید ۸۹۳۲ائیه که در سال ار اداره مرکزی احصبا آم که رسندمی ٪۲6۶۵در این تحقیق به 

 .دهدرا نشان میتفاوت  ٪1۶۵ به نشر رسیده بود ۸۹۳۱در ماه حمل که 

 در افغانستان ب: مطالعات گرسنگی

میزان  ها وخانواده اف زراعت، الگوی غذاییشکانهای مطالعات میدانی گرسنگی در این تحقیق با توجه به شاخص

ر سطح ملی د قبالً پردازیم که ها و تحقیقاتی میگزارش مروربهاما پیش از آن  .اطفال صورت گرفته است هیسوءتغذ

 .است به نشر رسیدهو در این زمینه 

 انجام یافت «1۱بازنگری استراتژی محو گرسنگی در افغانستان»با عنوان  ۸۹۳6در سال  افغانستان کهلت یک تحقیق دو

و به مواد غذایی سالم و روبرو بوده  یگرسنگبا ، سال ۲زیر سن  اطفال ٪1۸ در کشور در آن زمان بود کهتأیید نموده 

مبتالیان به  ٪1۵۶۹دهد که همچنین این معلومات نشان می .1۳انددسترسی نداشته شانبدن ازین مورد یکالرمیزان 

 .۲2اندبودهاطفال دختر از میان  ٪۹۳۶1از میان اطفال پسر و  هیسوءتغذ

                                                           
48 Afghanistan zero hunger strategic review 

 ۱ص:  139۱گرسنگی در افغانستان، دولت ج. ا.ا کمیته بررسی استراتژی محو گرسنگی، بازنگری استراتژی محو 49 
50 WFP, Afghanistan country strategic plan (2018–2022), page: 4 
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یعنی زمانی که این آجندا تهیه گردیده است  ۸۹۳1آجندای ملی اهداف انکشاف پایدار تأیید نموده است که در سال 

کردند که انرژی مصرف می یلوکالریک ۵۸22روزانه کمتر از  غذایی داشته وونیت عدم مص مردم افغانستان 11۶6٪

ر عامه در نظاست که توسط وزارت صحت روزشبانهدر یک در حالت عادی  یک فرد ازین مورد کمتر از اندازۀ عمالَ

 گرفته شده است.

عمال  و بوده ٪۸۹در کشور ونیت غذایی شدید میزان عدم مص ۸۹۳1است که در سال این سند ملی همچنین آورده 

 ،اهداف انکشاف پایداردر آجندای ملی  شدهدرجمعلومات بر اساس  .گردیدکشور را شامل میمیلیون از جمعیت  ۹۶۲

است که سازمان عذا و گفتنی .۲۸درسیم ٪۹2۶۸گرام بوده است به  ۲2که مصرف پروتئین آنان کمتر از  تعداد کسانی

 اشاره گردید میزان کالری موردنیاز یک در بحث مفاهیم و تعریف گرسنگی ملل متحد همان گونه که قبال زراعت

نظر  عامه درکیلوکالری گفته است که کمتر از میزانی است که توسط وزارت صحت ۸۱22ادی را فرد در حالت ع

 گرفته شده است.

های و مناطق مختلف جهان با توجه به فرهنگ و عادت الگو یا سبد غذای مناسب در کشورهاباید یادآور شویم که 

الگوهای تمام  که آنچهد. ولی نکنفرق میاز یکدیگر غذایی باشندگان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت بوده و 

صی در المللی تخصاست که توسط نهادهای بین یکالرکند میزان مصرف جمع می نقطه مشترکمختلف را در یک 

 شود.شناخته مینیز الگو یا سبد غذایی سالم و مفید  عنوانبهو  شدههیتوص مختلفسنین 

های های غذایی در خانوادهبا عنوان الگو در گزارشی ۲۵ملل متحد زراعتو  که سازمان غذااز این الگوها  یکیدر

با دقت و و در میان زنان و مردان سنین متخلف  در بدن یکالر ازیموردناست، میزان  آورده ۵2۸1ساموا در اپریل 

 .۲۹است دِیکردمشخص  ضمن جدول زیر

 زنان و مردانمیان موردنیاز بدن در سنین مختلف در  یکالرجدول میزان 

ی 
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ماه
 سن و جنسیت 

 یکالرمجموع  ۲۹۳ ۱6۹ ۸۸۹۱ ۸۲۵۸ ۸1۳۸ ۵۳1۸ ۵۵۳۸ ۹66۳ ۵16۲ ۹۸2۲ ۵2۳۵

 ازیموردن

و  ختلفم در سنین بدن افراد ازیموردن روزشبانهاشاره گردیده است که در یک  یکالربه میزان  الگوی غذاییدر این 

دریافت کنند را  یکالر ادشدهیارقام  ٪۳2کمتر از  ادشدهیر سنین در صورت که افراد د باشددر میان زنان و مردان می

                                                           
 1۲ص:  1397وزارت اقتصاد ج. ا. ا، اهداف انکشاف پایدار، 51 

52 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
53 SUBREGIONAL OFFICE FOR THE PACIFIC ISLANDS FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE NITED NATIONS, Dietary patterns of households in Samoa, Apia, 2017, page: 14 



39 
 

را  ادشدهی یکالرمیزان  ٪۱2و کسانی که زیر  باشندچار گرسنگی میبه کمبود مواد غذایی مواجه بوده و عمال د

 .اندمواجه ،کنند با گرسنگی شدیددریافت 

ش ملل متحد ضمن گزار غذا و زراعتبدن در سنین مختلف که توسط سازمان  ازیموردن یکالرجدول میزان  بر اساس

 یلوکالریک ۵۵۳۸ حداقلسال نیازمند  ۸۱تا  ۸2های ساموا به نشر رسیده است. یک خانم بین الگوی غذایی خانواده

 ازیوردنمناصر باید این میزان از طریق مصرف مواد غذایی حاوی ع قبولقابلساعت است که در وضعیت عادی و  ۵1در 

ساعت  ۵1باید در سال  ۸۱تا  ۸2بین خانم یک است که  شدهدادهشرح  یکالربدن جذب شود. در تفصیل این میزان از 

تا شود. همچنین  بدن ویاز این طریق جذب  یلوکالریک 622تا  کند کهاستفاده  هااز مواد حاوی ویتامین یااندازهبه

 12 تا مصرف مواد حاوی سودیم از طریق یلوکالریک ۵۵22هن، الی از طریق مصرف مواد حاوی آ یلوکالریک ۸1

ها در بدن وی از طریق مصرف مواد حاوی چربی یلوکالریک 16و  از طریق مصرف مواد حاوی پروتئین یلوکالریک

از مواد غذایی به الگوی یا  ادشدهیسال در صورت مصرف مقادیر  ۸۱تا  ۸2جذب گردد. به این معنی که یک خانم 

 .۲1یا کمبود غذایی نخواهد بود یگرسنگسبد مناسب غذایی دسترسی داشته و دچار 

یک  عنوانبهنفر  ساعت برای یک ۵1یاد گردید اوسط مصرف تنها پروتئین را در  قبالًکه  گونههماندر افغانستان 

جمعیت کشور روزانه  ٪۹2۶۸اف پایدار شکان ه به نقل از آجندای ملی اهدافدر نظر گرفته است ک شاخص جدی

باشند به این معنی که اگر یک فرد عادی که عمال به گرسنگی مبتال می ۲۲کنندمصرف میگرم پروتئین  ۲2کمتر از 

 دچار گرسنگی خواهد بود. کنندگرم پروتئین مصرف  ۲2روزانه کمتر از 

 مطالعات میدانی گرسنگی

 غذایی و ت، الگویعانکشاف زرابه سه شاخص  با توجهاشاره گردید مطالعات میدانی گرسنگی  قبالًکه  گونههمان

 ،م کرددر این بخش مطالعه خواهی آنچهبنابراین ؛ است افتهیانجام فهمقابلضمن چند پرسش ساده و اطفال  ۀتغذیسوء

طفال ا تغذیۀها و سوءغذایی خانواده ت، الگویهای است که از مصاحبه با مردم در مورد انکشاف زراعنتایج دریافت

 .باشدمی شوندگانمصاحبهاز دید 

 توسعه زراعت

ست اتوسعه و انکشاف زراعت و تولیدات زراعتی  ،سالم های رهایی از گرسنگی و تغذیۀشاخصترین یکی از مهم

 درپایدار نیز موملی اهداف انکشاف  در آجندایو دو مقصد فرعی الف و ب  ۲تا  ۹ضمن هدف دوم و مقاصد که 

 است. قرارگرفتهتأکید 

هیچ  دیکنیم که زندگی ایده است که آیا در منطقهبخش این بو شوندگان در ایناین نخستین پرسش از مصاحبهبنابر

نفر  ۵6۸2شوندگان که تعداد آنان به زراعت تطبیق گردیده است؟ از میان مصاحبهبه هدف انکشاف  ایپروژه

                                                           
 1۱قبلی ص: 54 

 ، قبلیافغانستانوزارت اقتصاد 55 
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اند که نمودهتأیید  گردند(را شامل می ٪12۶۵که )نفر  ۸۱۹۹ولی  ،اند که بلیگفته (٪۵1۶1شامل )نفر  1۵1رسیدند می

 انکشافی هیچ برنامه یا پروژۀ

 ت در منطقۀعبرای توسعه زرا

 ۲۹ آنان تطبیق نگردیده است.

کل  ٪.۵که ) ماندهیباقنفر 

یل جمعیت نمونه را تشک

به این پرسش پاسخ  (دهندمی

جه نتی نیبه ا نیبنابرااند. نداده

که عدم انکشاف  میرسیم

همی در این م کار تاهنوز نتوانسته تأسفانه دولتدر افغانستان بوده و م سالم های جدی تغذیۀزراعتی یکی از چالش

 انکشافی در زمینۀ یهاپروژکل جمعیت نمونه از تطبیق  ٪۵1۶1تنها  که مطالعه گردید گونههمانو  زمینه انجام دهد

  اند.تأیید نموده شانمنطقهتوسعه زراعت در 

لی های از بین بردن فقر در سطح مرین شاخصتانکشاف زراعت یکی از مهماست که شاخص توسعه یا  یادآوریقابل

در مطالعات میدانی بخش رهایی از فقر نیز روشن گردید که منبع اصلی درآمد  کهنیابه  با توجه خصوصبه است.

طح زراعت در س انکشافگردد که توسعه یا ن دلیل اذعان مییابه  مردم افغانستان زراعت و کشاورزی است. ۵1۶۱٪

 ییبسزامهم و  ز بین بردن فقر نیز نقشا ، در زمینۀببخشدتواند وضعیت تغذیه را در کشور بهبود ملی عالوه بر اینکه می

 خواهد داشت.را 

 شافیهای انکها یا پروژهدر این پرسش صرف از تطبیق برنامهاست که  یادآوریقابلاین موضوع نیز در این بخش 

های با توجه به میزان نیازمندی در سطح ملی از پرسش خصوصبهحجم پروژه  کهیدرحالپرسیده شده است  یزراعت

ابطه به ردیگری است که به دلیل گستردگی موضوع به آن پرداخته نشده و تنها به اصل اجرای برنامه انکشافی در 

ی اهدر سال کهنیا .مورد تأیید قرار گرفته استجامعه نمونه  ٪۵1۶1صرف توسط که  گردیده استاکتفا  زراعت 

آمده نیازمند تحقیقات مفصلی است که بدون تردید از  به وجودزراعت کشوری  اخیر چه اندازه انکشاف در زمینۀ

کتفا ا مالداری افغانستان نقل گردیده،و  زراعت تتوسط وزاره و تنها به ارقامی که این تحقیق خارج بود لۀحوص

 .نیمکمی

1۵1

۸۱۹۹

۲۹

۵6۸2

۵1۶1 12۶۵ ۵۶2 ۸22

1

1111

2111

3111

بلی خیر بی جواب مجموع

تطبیق پروژ های انکشافی برای زراعت 

تعداد درصد
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 ۸11به تعداد  ۵2۸۳تا  ۵2۸2 هایسالمعلومات به نشر رسیده از سوی وزارت زراعت و مالداری در جریان  بر اساس

، در سطح هساخت تفیدمسهزار خانواده را  ۲2222رار داده و ش قزمین را تحت پوش ارهکت 6۲222آبیاری که  پروژۀ

 .۲6است دهیگردملی اجرا 

راعت ز انکشاف این وزارت در زمینۀ اجراشدههای همچنین بر بنیاد اطالعات به نشر رسیده توسط این وزارت پروژه

 نمایشی باغ قطعه 11 احداثبادغیس،  و فراه یهاتیوال در جدید باغ جریب ۸۲۳۹ احداث: قرار زیر استروستایی 

 و فراه یهاتیوال در کمپوست میور تولیدی واحد ۱۲ احداث، بادغیس و فراه یهاتیوال در متراکم نیمه و متراکم

 در آب مدیریت یساختمانواحد  6۹ اعماربادغیس،  و فراه یهاتیوال در تجارتی گلخانه 16۱ احداثبادغیس، 

بسته پروسس  6۵1 توزیعکوچک،  گلخانه ۲۵۹ ساختنخانگی،  باغچه ۲12 ساختنفراه،  و بادغیس یهاتیوال

 باب ۹۳ اعمار ، )آلوویرا(ور آلویه کشت برای تجارتی گلخانه ۸2۳ ساختن، یزنبوردار صندوق ۸۱2 توزیع، سبزیجات

 .۲1سبزیجات تولید و کشت برای یبندبسته وسیلۀ 6۵1 توزیعفراه،  والیت در خانه کشمش

ه به دلیل است ک افتهیانجامملی و انکشاف زراعت در سطح  شدهاصالحهای دیگری نیز در زمینه توزیع تخم فعالیت

رسد میر به نظ تأملقابل در این زمینه  ه است. ولی آنچهددر این بخش از آن یاد نگردی ،از تفصیل بحث یریجلوگ

انجام  ،انیزه شدن این صنعت مهم ملیکمی خصوصبه ین است که هنوز کار مهمی در زمینۀ توسعه و انکشاف زراعت،ا

المللی های بینهای ملی در این زمینه از تجارب و ظرفیتدارد که عالوه بر طرح و تطبیق برنامه نیافته و نیاز جدی وجود

انکشاف داده شود تا از این طریق بتوانیم فقر و گرسنگی را در  ،نیز بهره برده شده و زراعت کشور در بهترین وضع

 سطح ملی از بین ببریم.

 ییاغذی گوال

های مواد گفته شد قبل از هر چیزی تحت تأثیر فرهنگ و ظرفیت ترشیپکه  گونههمانذایی الگوی غذایی یا سبد غ

بنابراین طبیعی است که الگوی غذایی یک منطقه با منطقه دیگر یا یک  .در یک منطقه و کشور است دسترسقابل

 یصرخواهد بود این است که الگوی غذایی باید عنا تأملقابلاما آنچه مهم و ؛ کشور با کشور دیگر تفاوت داشته باشد

بدن از  ازین موردتمام عناصر  رفعمندی زرا در خود داشته باشد که بتواند نیازمندی بدن انسان را مطابق به جدول نیا

  دارا باشد. ا و سایر مواد،هها، پروتئین، آهن، سدیم، چربینویتامی لیقب

ردم م در سفرۀ عمدتاًمواد غذایی است که  ازجمله، سبزیجات، میوه و نان و برنج مرغتخمحبوبات، شیر، گوشت، 

ک ی دسترسی ساده داشته و از ادشدهیوانند به مواد تاینکه چه تعداد از مردم کشور میاما ؛ شوندافغانستان دیده می

 است. قرارگرفته موردمطالعهاشند پرسشی است که در این بخش مند بالگوی مناسب غذایی بهره

                                                           
تنظیم آب در مزرعه، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر:  وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای، برنامه56 

https://www.mail.gov.af/dr/node/581 28/۱/1398 خیبه تار اخذشده 
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی، قابل دریافت در آدرس انترنتی زیر:57
 https://www.mail.gov.af/dr/node/59928/۱/1398 خیبه تار اخذشده 

https://www.mail.gov.af/dr/node/581
https://www.mail.gov.af/dr/node/599
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 استفاده از گوشت

 شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2مطالعات این تحقیق از الگوی غذایی مردم کشور نشان داده است که در حال حاضر از میان 

( از مصرف ٪۵۵۶۹نفر ) ۲۱۸خورند. همچنین گوشت می بارکیاند که در هفته ( آنان تأیید نموده٪۹۳۶۲) نفر ۸2۹2

( از چهار بار مصرف گوشت در ٪1۶1نفر ) ۸۸6( از مصرف سه بار در هفته و ٪۸۸۶۵نفر ) ۵۳۹در یک هفته و  دو بار

کنند. بار گوشت استفاده می 1تا  ۲اند که در یک هفته از گفته( ٪۹۶۳شامل  )نفر ۸2۵ بیترتنیابه اند.هفته یاد نموده

بار در یک هفته گوشت استفاده  1از  شتریباند که تأیید نموده (دهندکل جمعیت نمونه را تشکیل می٪۸که تنها )نفر  ۵6

اند که توان استفاده از گوشت در هر هفته را ( به این پرسش پاسخ نداده و تأیید نموده٪۸1۶1نفر ) 16۵کنند و می

 ندارند.

گوشت در هفته از جمعیت نمونه دو بار یا کمتر از دو بار  ٪1۳۶۲دهد که این بخش از معلومات نشان میدر نتیجه 

وشت گ بارکیصرف هفته  هرچندفته نداشته و در ها توان استفاده از گوشت را در هر هآن ٪۸1۶1 ؛ وکنندمصرف می

  کنند.استفاده می

 استفاده از حبوبات

ر فرهنگ دعدس و موشونگ دال، شامل نخود، لوبیا،  آناستفاده از  که استیکی از دیگر منابع مهم غذایی حبوبات 

به ر ها و دهات کشودر قریه خصوصبهکه ترین موادی است داشته و شاید یکی از عمده رواجافغانستان غذایی مردم 

اده دسترسی به این مواد س بازهمها با تمام این ولی محلی وجود دارد زراعتهای تولید آن از طریق دلیل وجود ظرفیت

۸2۹2

۲۱۸
۵۳۹

۸۸6 ۸2۵ ۵6
16۵

۵6۸2

۹۳۶۲ ۵۵۶۹ ۸۸۶۵ 1۶1 ۹۶۳ ۸۶2 ۸1۶1 ۸22

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

استفاده از گوشت

تعداد درصد
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 قدربهات وانند از حبوبتنمی هااز خانواده یاربسی ،ازین مورد تأمین هزینۀتوانایی د و عدم ه دلیل کمبود درآمنبوده و ب

 استفاده کنند. ،استبدن  ازین موردکافی و به میزان که 

اند که در هفته فقط گفته(نفر  ۹۳2شامل ) ٪۸۸۶۱شونده مصاحبه ۵6۸2میان  که از معلومات این تحقیق نشان داده است

ت استفاده وباتوانند دو بار در هفته از حبکه می یتعداد افراد یببه این ترت توانند از حبوبات استفاده کنند.می بارکی

شوندگان که در هفته از مصاحبه یهمچنین تعداد نفر از جامعه نمونه را دربر دارد. 1۸۳د که رسنمی ٪۵1۶۲کنند، به 

شوندگان در هفته احبهاز مص ٪۸۸۶۱اند و نفر بوده 611رسند که شامل می ٪۵1۶1کنند به سه بار از حبوبات استفاده می

بار در هفته حبوبات استفاده  1تا  ۲کسانی که از  گردد.نفر را شامل می ۹2۳یند که نماحبوبات استفاده می چهار بار از

کل جمعیت  ٪۲۶۸ تیدرنها رسند.نفر می ۵۱۲گردد که تعداد آنان به کل جمعیت نمونه را شامل می ٪۸2۶۳د کننمی

 و کنندت بار از حبوبات استفاده میاند که در یک هفته بیشتر از هفگردند تأیید نمودهنفر را شامل می ۸1۳نمونه که 

ا ه نداشته و هر دو یاند که توان استفاده از حبوبات را در هر هفتاظهار داشته (نفر ۸۳۲شامل )شوندگان مصاحبه 1۶۲٪

  کنند.از حبوبات استفاده می بارکیچند هفته 

ر حبوبات در کشو یتوجودم خصوصهای که در رغم ظرفیتاز تحقیق نشان داده است که به معلومات این بخش

ه و از این داشت حبوباتتوانند دسترسی ساده و بدون مشکل به نمیما  وطنانهماز  یولی هنوز تعداد زیاد شوددیده می

نفر که با آنان مصاحبه  ۵6۸2 انیاز مکنند. این معلومات نشان داد که استفاده  بدن ازیموردنغذایی به میزان مواد  گروه
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1۸۳ 611
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استفاده از  توانان آن ٪1۶۲کنند که در این میان در هفته حبوبات استفاده می دو بارمردم کمتر از  ٪16۶۱ افتهیانجام

  استفاده کنند. توانند از آنمی بارکیهفته  هرچندحبوبات را در هر هفته نداشته و 

 هااستفاده از سبزی

یزان ساعت به م ۵1 فرد در هر هرتا است  ترورضو  بدن داشته ازیموردنای هدر تأمین ویتامینا نقش مهمی هسبزی

 ظاهای خوردنی در افغانستان خبر خوبی است و از این لحانواع سبزی یتوجودم د.ها استفاده کنکافی از سبزی

ها در فرهنگ استفاده از سبزی رسدبه نظر می تأملقابل آنچهاما  .است توجهقابلموجود در کشور ها و شرایط فرصت

عنی که بسیاری م شود. به اینهای روستایی خیلی جدی گرفته نمیدر خانواده خصوصبهافغانستان است که متأسفانه 

اده از خیلی جدی به استف ها دارند؛ عالقۀدسترسی به سبزی زمینۀکه در  اتیها و امکانرغم سهولتاز مردم کشور به

  ند.براز آن کمتر بهره مینداشته و  هاسبزی

-رسندنفر می ۵6۸2تعداد آنان به  که -جمعیت نمونه شامل  افراداز میان این تحقیق نشان داده است که میدانی مطالعات 

اند که ( گفته٪۸۱۶1نفر ) 1۱۸کنند، ها استفاده میاز سبزی بارکیاند که در یک هفته صرف ( گفته٪۳۶6نفر )  ۵۲۸

ها اند که در یک هفته سه بار از سبزی( تأیید نموده٪۵2۶۱)نفر  ۲1۹کنند، ها استفاده میاز سبزی دو باردر یک هفته 

بار هفت تاپنجاند که ( گفته٪۵۲۶6نفر ) 66۱اند که در یک هفته چهار بار و ( گفته٪۸۲۶۳نفر ) 1۸6کنند، استفاده می
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اند که در گفته ،گرددنفر را شامل می ۳۸کل جمعیت نمونه که  ٪۹۶۲همچنین  کنند.ها استفاده میدر هفته از سبزی

توانند اند که نمیتأیید نموده ،نفر ۸62شامل  ٪6۶۸ تیدرنها ؛ وکنندها استفاده میاز سبزی هفت باریک هفته بیشتر از 

استفاده ا هاز سبزی بارکیهفته ممکن  هرچندها استفاده کنند. به این معنی که در در هر هفته از سبزی خواهندینمیا 

 .کنند

یک  آنان در ٪۹1۶۸های افراد شامل این تحقیق، نشان داد که یا الگوی غذایی خانواده ها در سبدمطالعات میزان سبزی

مبتنی بر جدول الگوی غذایی سازمان غذا و کشاورزی  کهیدرحالکنند. استفاده می هااز سبزی دو بارهفته کمتر از 

ها به یاز خوردن انواع سبز عمدتاًها، آهن و سدیم که بدن به ویتامین یازمندیناشاره گردید،  نبه آ قبالًکه ملل متحد 

 ها استفاده کنند.از سبزی بارکی حداقل روزشبانهبسیار ضروری بوده و هر فرد باید در یک  ،آینددست می

 هااستفاده از میوه

 شدههیوصتمطالعات سبد غذایی  میوه و ضرورت استفاده از آن در هر سبد یا الگویی غذایی توصیه گردیده است. دیفوا

تئین و پرو ها، آهن، سودیمنیازمندی بدن به ویتامینو کشاورزی ملل متحد، نشان داد که  از سوی سازمان جهانی غذا

 حداقل ،روزشبانه هر فرد باید در یک ؛ وها خالی باشداز میوهها نباید شود که سبد یا الگویی غذایی خانوادهسبب می

ها در سبد غذایی مردم کشور ما خیلی جدی هنوز استفاده از میوهکه  است یحالاین در  میوه استفاده کنند. بارکی

ر این استفاده کنند. عالوه بها و دهات کمتر از میوه استفاده میدر قریه خصوصبهها مثل استفاده از سبزیگرفته نشده و 

 ،هدرختان میو )حاصل(یبردهها و دهات فصلی بوده و در فصول در قریه خصوصبه عمدتاًها در افغانستان از میوه

 نیبنابرا د.ها نداریوههیچ دسترسی به مسال از فصول  یه دارند ولی در بخشخویش میوخانواده حتا بیشتر از حد نیاز 

6۱۹ ۲۱6
1۵۱

۸۳1 ۹2۵
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۹۲۹
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کمتر میوه  ها و دهات مردمدر قریه خصوصبهعالوه بر اینکه خیلی جدی گرفته نشده و  افغانستاندر  هااستفاده از میوه

  .گرددیمها بسیار محدود دسترسی به میوه ،تانهای خزان و زمسلکنند، در فصاستفاده می

اند هگفت( ٪۵6۶۵شامل )نفر  6۱۹شونده،نفر مصاحبه ۵6۸2نتایج مطالعات میدانی این تحقیق نشان داده است که از میان 

ه س (٪۸6۶1شامل )نفر  1۵۱، دو بار( ٪۵۵۶۲شامل )نفر  ۲۱6کنند، میوه استفاده می زابار که در یک هفته صرف یک

 کنند.در یک هفته چهار بار از میوه استفاده میاند که تأیید نموده( ٪1۶۲شامل )نفر  ۸۳1، راب

اند که در یک هفته گفته (٪۸۸۶6شامل )نفر  ۹2۵شوندگان همچنین این تحقیق نشان داده است که از مجموع مصاحبه

اند که در یک نفر گفته 6۸کل جمعیت نمونه شامل  ٪۵۶۹ترتیب  همینکنند. به از میوه استفاده می هفت بار تاپنجاز 

 اند کهشوندگان اظهار داشتهحبهکل مصا( ٪۸۹۶۲شامل )نفر  ۹۲۹ تیدرنهاکنند و بار میوه استفاده می 1هفته بیشتر از 

 کنند.میبار از میوه استفاده چند هفته یکدو یا ها را در هر هفته نداشته و صرف هر از میوه و استفادهتوان خرید 

میوه استفاده  دو بارآنان در هفته دو یا کمتر از  ٪6۵۶۵شونده نفر مصاحبه ۵6۸2 انیاز م تحقیق، معلومات این بخش بنابر

ه ها استفادبار از میوههفته یک هرچندها را در هر هفته نداشته و توان استفاده از میوه ٪۸۹۶۲کنند و در این میان می

 کنند.می

 خشک و چای استفاده از نان

 صوصخبه یافغانستانهای معمول خانواده ها یا الگوی غذایینمونهاستفاده از نان ساده یا نان خشک و چای یکی از 

ها به از خانواده دیین معنی که تعداد زیاا. به رودمی به شمارهای غذایی چاشت و شام در وعدهها و دهات در قریه

رف صهای غذای چاشت و شام در وعده چند بارعادت دارند که در هر هفته یک یا  ،دلیل فقر و مشکالت کمبود غذا

  از نان خشک ساده و چای استفاده کنند.
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های از سبد یا الگوی غذایی خانواده یای ساده، بخشدهد که نان خشک و چنشان مینیز مطالعات میدانی این تحقیق 

اند گفته (نفر ۹1۳شامل )آنان  ٪۸۹۶1نفر  ۵6۸2این تحقیق نشان داده است که از میان  شوندگان بوده است.مصاحبه

خورند، همچنین چای می بانان خشک ساده  هفت باربیشتر از های غذایی چاشت و شام در وعدهکه در یک هفته 

شامل ) ٪6۶6خورند، چای می باهفت بار نان خشک ساده  تاپنجاند که در یک هفته از گفته (نفر ۲۳1شامل ) ۵۵۶۳٪

اند که گفته(نفر  ۵1۵شامل ) ٪۸2۶1خورند و چای میبا اند که در هر هفته چهار بار نان خشک ساده گفته(نفر  ۸1۸

 دو باراند که در هر هفته گفته(نفر  12۸شامل ) ٪۸۲۶1کنند و از نان خشک و چای ساده استفاده می بارهفته سهدر هر

از  بارکیاند که در هر هفته گفته (نفر 111شامل ) ٪۸1۶۸ بیترتنیابهکنند و از نان خشک ساده و چای استفاده می

اند که در نفر را در بردارد گفته ۹1۹کل جمعیت نمونه که  ٪۸1۶۹ تیدرنهاکنند. نان خشک و چای ساده استفاده می

کنند یم استفادهاین تعداد نیز از نان خشک و چای  که ه این معنیکنند. بو چای استفاده نمی خشکهر هفته از نان 

اده استف های غذایی چاشت و شامدر وعده بار از نان خشک ساده و چایهفته یک هرچندولی در هر هفته نه بلکه در 

 کنند.می

بار در هر هفته پنج مردم  ٪۹6۶۹تحلیل این بخش از معلومات نشان داده است که بخش عمده از مردم افغانستان یعنی 

مردم کشور، توان استفاده  ٪۹6۶۹. این به این معنی است که کنندنان خشک ساده و چای استفاده می پنج باریا بیشتر از 

ک در میان یغذایی هر یک یا چند وعده  حداقلرا در تمام اوقات غذایی نداشته و مجبورند  یترکاملاز غذای بهتر و 

چای استفاده کنند که متأسفانه از خصوصیات غذایی از نان خشک ساده و  غذایی چاشت و شامهای بار در وعده

 نیست. اربرخوردی خوب و قابل قبول

 اطفالتغذیه ج: 

میزان  اطفال و تأثیرات تغذیه روی گرسنگی در جهان است. وضعیت تغذیۀ هایترین شاخصطفال یکی از مهما تغذیۀ

 ودهب موردتوجه ،شودمیزان گرسنگی در جهان انجام می سنجشکه به هدف  یرشد جسمی آنان همیشه در تحقیقات

« ۲۱بازنگری استراتژی محو گرسنگی در افغانستان»با عنوان  ۸۹۳6در یک تحقیق دولت افغانستان که در سال  است.

 .۲۳اندروبرو بوده یگرسنگسال کشور با  ۲اطفال زیر سن  ٪1۸ است که دهشدادهنشان  بود افتهیانجام

 تغذیۀسوء به مبتالو میزان اطفال  ٪12۶۳مزمن را  ۀیسوءتغذمیزان اطفال مبتال به نیز آجندای ملی اهداف انکشاف پایدار 

 ازجمله بود کهنیز نشان داده  ۸۹۳۵عامه در سال صحت تراوزملی تغذیه  یسرو .62اعالن نموده است ٪۳۶۲حاد را 

 .6۸ندامزمن ۀمصاب به سوءتغذی انآن نفر 1۸کودک زیر پنج سال  ۸22

                                                           
58 Afghanistan zero hunger strategic review 
59 WFP, Afghanistan country strategic plan (2018–2022), page: 4 

 91صفحه:  1397.ا.ا اهداف انکشاف پایدار، ج وزارت اقتصاد.61 
 ۸۹۳۵ ملی تغذیهعامه، سروی وزارت صحت 61
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 تغذیه اطفال با شیر مادر

 در دو سال اول بعد ازاطفالی که  .است سالم در دوران نوزادی های تغذیۀصاطفال با شیر مادر یکی از شاخ تغذیۀ

کوتاهی به و  فتهایکاهشآنان  ریوممرگ، افزایش هادر برابر بیماری شانیبدنونیت کنند مصتغذیه میاز شیر مادر تولد 

 ۸۹۳۱اسد سال  ۸۲تاریخ که در  ایالدین فیروز وزیر صحت عامۀ افغانستان در جلسهداکتر فیروز .شوندنمیقد مبتال 

ا شیر مادر تغذیه ب» برگزار گردیده بود اظهار داشت:به هدف تجلیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در شهر کابل 

که از  ۸۹۳۳تا  ۸۹۳۵های استراتژی ملی ارتقای صحت برای سال «.6۵بردمقاومت اطفال را در برابر امراض بلند می

 رماد ریشاز  که در شش ماه اول صرف یدهد که میزان اطفالعامه تهیه گردیده است، نشان میسوی وزارت صحت

 .6۹بوده است ٪۲6 (۸۹۳۵تهیه این استراتژی ) زمان کردند درتغذیه می

 ٪۵۵ اطفال با شیر مادر در ساعت اول بعد از والدت ۀنشان داده است که تغذی همچنین مطالعات این استراتژی

 شانطفالامنظم به  طوربهمادران باید تا دو سال  یاستراتژبر اساس تأکیدات این دهد. اطفال را کاهش می ریوممرگ

 .61دهندبشیر 

تأیید نفر( ۵2۸2)شامل آنان  ٪11 شوندهمصاحبهنفر  ۵6۸2دهد که از میان در این تحقیق نشان می آمدهدستبهمعلومات 

اند که گفته (نفر ۲۵1شامل ) ٪۵2۶۸کنند ولی می تغذیه های آنان از شیر مادراند که اطفال شیرخوار خانوادهنموده

به این پرسش پاسخ  (نفر 16شامل )مانده باقی ٪۵۶۳کنند. های آنان از شیر مادر استفاده نمیشیرخوار خانوادهاطفال 

بنابراین به این  .ندانداده

رسیم که مینتیجه 

 با توجهاز اطفال  ۵2۶۸٪

از شیر مادر  کهنیابه 

ط یاکنند شراستفاده نمی

ا بیشتر ر هیسوءتغذابتال به 

از دیگران داشته و 

د نخواه رتریپذبیآس

 بود.

                                                           
 1398اسد  1۲داکتر فیروزالدین فیروز، سخنرانی در جلسه گرامی داشت از هفته تغذیه با شیر مادر، کابل، 62 

 1۲، صفحه 1393الی  1392وزارت صحت عامه، استراتژی ملی ارتقای صحت 63 

 انترنیتی زیر: در آدرس، شهر کابل، قابل دریافت 1398اسد  1۲فیروز الدین فیروز، نشست تجلیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، 64 

-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-https://moph.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B2
-%D8%A8%D8%A7-8C%D9%87%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1

%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87 231/۱/1398 خیبه تار شدهگرفته 

۵2۸2

۲۵1

16

۵6۸2

11۶2 ۵2۶۸ ۵۶۳ ۸22

1

۲11

1111

1۲11

2111

2۲11

3111

داز شیر مادر تغذیه می کنن نداز شیر مادر تغذیه نمی کن پاسخ نداده اند مجموع

تغذیه اطفال با شیر مادر

تعداد درصد

https://moph.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://moph.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://moph.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://moph.gov.af/dr/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF


49 
 

 کوتاهی قد اطفال

بر . غذایی کافی در دوران طفولیت استد موا و عدم دسترسی به هیسوءتغذترین دالیل کوتاهی قد اطفال یکی از مهم

 دیگران بوده و بیشتر از هیسوءتغذ مبتالبهسال  ۲زیر اطفال  ٪1۸از سوی دولت افغانستان  شدهارائهاساس معلومات 

 .6۲باشندیممستعد ابتال به بیماری کوتاهی قد 

 نفر که  1۵۱ شوندهمصاحبه ۵6۸2از میان نشان داده است که تحقیق  از مطالعات میدانی این  آمدهدستبهمعلومات 

شان همچنین این معلومات ند. نباشاند که اطفال آنان به کوتاهی قد مبتال میگردد تأیید نمودهرا شامل می(  ۵1۶۳٪)

اند که اطفال آنان به ن پرسش پاسخ منفی داده و گفتهیابه  نفر ۸1۹۲شامل  شوندگانمصاحبه ٪66۶۲هد که دمی

  اند.به این پرسش پاسخ نداده (نفر ۸11شامل ) ٪۲۶6 تیدرنهامبتال نیست و کوتاهی قد 

 

 کلی یریگجهینت

 طح ملیس از بین بردن فقر و گرسنگی در که در زمینۀمهمی ها و کارهای رغم تالشبه دادهنشان  مطالعات این تحقیق

ز مردم ا بخش عظیمی هنوز ،است افتهیانجامو ایجاد ساختارهای ملی  گذاریقانون هایدر زمینه خصوصبهتاکنون 

 اسبر اس ٪۲6۶۵و مرکزی احصائیه اداره  بر اساس تحقیقات۸۹۳۱در سال   ٪۲۵و  ۸۹۳۲در سال   ٪۲1۶۲افغانستان 

از  تفادهاسهای دسترسی و های جدی در زمینهفقر قرار داشته و با چالش رخطیزدر این تحقیق،  آمدهدستبهمعلومات 

 .اند، مواجهبدنشان ازیموردنمواد غذایی 

از  یکی عنوانبه انکشاف زراعت و به توسعه و در سطح ملی کمتر بودهتضمین کار و درآمد  ها و شرایطظرفیت

ها از انوادهخ درآمد سرانۀ پرداخته نشده است. ،دیدوشایبا که گونهآنرهایی از فقر و گرسنگی های شاخص ینترمهم

بر اساس تحقیق اداره  ٪۲1۶۲به  ٪۹۹۶1از  فقر رخطیز هایوادهدرصد خان روند نزولی داشته و تاکنون ۸۹۱۲سال 

 در این تحقیق، رسیده است. آمدهدستبهبر اساس معلومات  ٪۲6۶۵مرکزی احصائیه و 
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ها سبب دهید خانوابودن میزان توانایی خرالگوی غذایی در افغانستان مشکالت خاص خودش را داشته و فقر و پایین 

افزایش  ٪11۶6 ات مزمن در میان مردم ۀیسوءتغذمیزان مبتالیان به  سترسی به مواد غذایی کمتر بوده واست که د یافته

 .دیاب

رغم موجودیت و به مبتال بوده هیسوءتغذ بهمردم افغانستان  یادی ازنیز تعداد زبر اساس مطالعات میدانی این تحقیق 

د مردم یای مالی و پایین بودن توانایی خرهمیزان دسترسی به آن به دلیل چالش ،در سطح ملیمناسب منابع غذایی 

 مشکالتی مواجه است. اندک بوده و با

توانایی استفاده از گوشت ( ٪1۳۶۲)مردم کشور  که بخش اعظم  ه استنتایج مطالعات این تحقیق نشان دادهمچنین 

در هفته از حبوبات  دو بارمردم کمتر از  ٪16۶۱را کمتر داشته و تحت تأثیر عوامل مثل فقر و فرهنگ حاکم غذایی 

هفته بیشتر از  ( در هر٪۹6۶۹ها )زیادی از خانوادهتعداد ها نیز کمتر بوده و ها و میوهاستفاده از سبزیکنند استفاده می

 خورند.میهای غذایی چاشت و شام در وعدهچای  باصرف نان خشک ساده بار هفت

تغذیه و سایر عوامل صحی  ال به دلیل مشکالت موجود در زمینۀاطف ٪۵1۶۳ روشن گردید که در این تحقیق نیهمچن

 باشند.به بیماری کوتاهی قد مبتال می

های لشترین چارسیم که در حال حاضر فقر و گرسنگی از مهمهای این تحقیق به این نتیجه میبر اساس دریافت

 برند.زندگی در افغانستان بوده و تعداد زیادی از مردم از وجود آن رنج می

 هاشنهادیپ

 درامدشان یاصلمنابع  عنوانبهمردم افغانستان از زراعت  و مالداری  نشان داد که بخش اعظمین تحقیق نتایج ا .۸

های است که ظرفیت درآمد سرانه در شاخص نیترمهمبنابراین انکشاف زراعت و مالداری از  ،اندنمودهیاد 

هاد پیشن دیتأکبا سطح ملی را افزایش داده و میزان فقر و گرسنگی در کشور را کاهش خواهد داد. لذا 

 ۀ انکشاف زراعت و مالدارینیدرزمهای وسیع و مؤثری را گردد که دولت افغانستان و جامعه جهانی برنامهمی

 میکانیزه ساختن هر دو صنعت بزرگ ملی، تهیه و تطبیق نماید. خصوصبه

یکی از  ،بیکاری و میزان باالی شدهشمردهها ترین عوامل کاهش درآمد در خانوادهبیکاری یکی از مهم .۵

ی است که سبب گردیده فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش یابد. لذا پیشنهاد هاشاخص نیتریاساس

ا برداشته و ب نهیزمی را در این مؤثرترهای بلندتر و گامگردد که دولت افغانستان و جامعه جهانی می

 کاهش میزان بیکاری در کشور اقدام کنند.ۀ شغل آفرینی و نیدرزمؤثر مهای ی و تهیه پالنزیربرنامه

تان ها نسبت به الگوی غذایی در افغانسمطالعات این تحقیق نشان داده است که فرهنگ غذایی و نگاه خانواده .۹

ها را در وهها و میامکان یا توانایی استفاده از سبزی کهیدرحالهنوز با مشکالتی مواجه است. بسیاری از مردم 

ذایی توجه بوده و الگوی غزمینه نسبت به آن بی نیدر ای آگاهدارند، ولی به دلیل ضعف  شانییغذاالگوی 
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هی تقویت آگا در تالش ولؤمسگردد که دولت افغانستان و نهادهای گیرند. لذا پیشنهاد میرا جدی نمی

طریق  دقیق ازی زیربرنامهعامه نسبت به اهمیت الگو یا سبد غذایی و نقش آن در سالمتی افراد بوده و با 

 ی مردم را نسبت به این موضوع افزایش دهند.آگاه های فرهنگیها و فعالیترسانه

های به نشر رسیده از سوی وزارت صحت عامه کشور اطفال اگرچه در گزارش ۀیسوءتغذکاهش میزان  .1

چار بوده و اطفال به کوتاهی قد د ٪۵1۶۳است. ولی نتایج این تحقیق نشان داده است که  شدهدادهانعکاس 

ت عامه وزارت صح خصوصبهگردد دولت افغانستان بنابراین پیشنهاد می؛ برندرنج می هیسوءتغذ از عمالً

های خویش در این زمینه به خصوص تغذیه نوزادان با شیر مادر، معرفی الگوی غذاهای ها و برنامهپالیسی

های طفل ومادر را با دقت مرور و بازنگری کرده و نواقص موجود ماه و مراقبت 6کمکی برای اطفال باالتر از 

ی امروز جامعه ما در این هایازمندینهای باشد که به امهها را شناسایی و در تالش تهیه و تدوین برندر آن

 زمینه پاسخ دهد.
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