جمھوری اسالمی افغانستان
وزارت اقتصاد

اطالعيه مطبوعاتی
دولت افغانستان ارقام و معلومات تازه را در مورد ميزان فقر و مصئونيت غذايی به نشر رسانيد
يکتعداد قابل مالحظه نفوس افغانستان در اثر تغذيه ضعيف و عدم مصئونيت غذايی ،مخصوصآ در فصل بھار و زمانيکه قيمت مواد
غذايی بلند می رود ،متأثر ميگردند
کابل ١۴،حوت ) ١٣٩٠مطابق  ۴مارچ سال  ٢٠١٢ميالدی( – وزارات اقتصاد جمھوری اسالمی افغانستان و بانک جھانی امروز
يک گزارش تحليلی مشترک را تحت عنوان "فقر و مصئونيت غذايی در افغانستان :تحليل بر اساس ارزيابی خطر و آسيب پذيری ملی
سال  "١٣٨٧به نشر رسانيدند.
گزارش متذکره روی نتايج و روابط ميان فقر و مصئونيت غذايی در افغانستان متمرکز ميباشد .اين گزارش ھمچنان وضعيت عدم
مصئونيت غذايی را با درک تفاوت ھای ان در ھر واليت و دانستن پيامد ھای ناشی از افزايش روز افزون قيمت ھای مواد غذايی باالی
تدابير کليدی مصئونيت غذايی ،را مورد تحقيق و تحليل قرار داده است.
اين گزارش نشان می دھد که افغانستان با مشکل جدی تغذيه ضعيف و عدم مصئونيت غذائی مواجه ميباشد .براساس اين گزارش
ميزان سوء تغذی مزمن ميان اطفال در اين کشور يکی از بلندترين رقم در سطح جھان ميباشد .بيش از نيم کتله اطفال زير سن  5سال
) ۵۴فيصد( از رشد نموه بازمانده يعنی دچار سوء تغذی مزمن می باشند .و بيش از يک سوم ) ٣۴فيصد( انان با مشکل کم وزنی
مواجه می باشند .تقريبآ  ٧٢فيصد اطفال )زير سن  ۵سال( از کمبود مواد مواد غذايی کوچک )ازقبيل ويتامين ھا و منرالھا( رنج می
برند.
معلومات و ارقام بدست امده نشاندھنده انست که تغذيه ضعيف ارتباط مستقيم با وضعيت فقر و مصئونيت غذايی در اين کشور دارد.
بيش از يک ربع ) ٢٩فيصد( جمعيت افغانستان نمی توانند کالوری مورد نياز را بدست بياورند ،يعنی کمتر از  ٢١٠٠کالوری را
روزانه به مصرف می رسانند .تقريبا ً ٢٠فيصد جمعيت افغانستان فاقد تنوع غذايی کافی بوده که اين امر دريافت مغذی ھای کوچک
) (micro nutrientsآنھا را متاثر می سازد .ھمچنين مشکل عدم مصئونيت غذايی در فصل ھای که محصوالت زراعتی )بطور مثال
در فصل بھار( وجود نميداشته باشد ،دوچند گرديده که دراين زمان  33درصد جمعيت از کمبود کالوری و  ٢۴درصد از رژيم غذايی
ضعيف رنج می برند.
"با دانستن اينکه اطفال در ميان اسيب پذير ترين قشر جامعه ھستند ،و اينکه حيات آنھا را که ميتوان نجات داد ،متاسفانه در معرض
خطر ھستند ،خيلی متأثر کننده است "،اين مطلب را جاللتماب عبدالھادی ارغنديوال وزير اقتصاد جمھوری اسالمی افغانستان اظھار
داشته ،افزودند" :جھت کاھش ميزان بلند مرگ و مير مخصوصآ ميان اطفال زير  ۵سال نياز مبرم برای توسعه و گسترش برنامه ھای
جاری شبکه مصئونيت اجتماعی برای مردم ميباشد .دولت افغانستان متعھد است تا با ھمکاری مالی و تخنيکی جامعه بين المللی در
ادامه فعاليت ھای خويش در اين راستا تالش ھر چه بيشتر بخرچ دھد".
سرانجام ،در اين گزارش معلومات راجع به ابعاد متعدد مصئونيت غذايی ميان گروپ ھای مختلف جغرافيايی و اقتصادی جمع اوری
گرديده ،که چگونگی شرايط اقتصادی و اجتماعی انان را درسراسر کشور نشان ميدھد .به نظر می رسد که عدم مصئونيت غذايی در
مناطق روستايی جاييکه تقريبا ً  ٨٠درصد جمعيت کشور درآن زندگی ميکنند ،بسيار برجسته می باشد .به طور مثال ،کمبود کالوری
تقريبا ً  ٣٠فيصد جمعيت روستايی را متاثر ساخته در حاليکه اين رقم در مناطق شھری  ٢۴،۴فيصد ميباشد.
يافته ھای اين گزارش تحليلی پيشنھادات و مفاھيم متعدد را برای پاليسی سازان ارايه ميدارد:
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با توجه به اينکه تغذيه ضعيف و عدم مصئونيت غذايی تعداد قابل مالحظه نفوس افغانستان را در جريان سال )اما بيشتر در
ماه ھای فصل بھار و زمانيکه قيمت ھای مواد غذايی بلند ميرود( متاثر ميسازد ،نياز مبرم برای توسعه و گسترش چنين
برنامه ھا در اين کشور ميباشد.

.II

با توجه به تفاوت ھای چشمگير و قابل مالحظه در وضعيت مصئونيت مواد غذايی در سراسر کشور ،تمرکز بھتر برنامه
ھای جاری در مناطق که مؤثريت مصئونيت مواد غذايی را افزايش ميابد ،يک امر ضروری و مھم پنداشته ميشود.
نتايج ازمايشی و تجربی نشان می دھد که اگر پاليسی سازان فقط روی تاثيرات سوء و ناگوار دريافت و مصرف کالوری حين
افزايش قيمت ھا توجه نمايند ،در آن صورت يک بخش عمده از موضوع کليدی را نا ديده می گيرند .در حاليکه خانواده ھای
بی بضاعت و نا توان تا حدودی از مصرف کالوری می کاھند ،اين خانواده ھا افزايش در قيمت ھا را از طريق کاھش در
کيفيت مواد غذايی جبران و مرفوع می سازند که به گونه مثال ،می توان از کاھش در مصرف گوشت ياد آوری نمود.

.III

"بدليل ناامنی ھای جاری بخصوص در واليات کندھار و ھلمند جاييکه تمرکز بيشتر عساکر نظامی خارجی ميباشد ،کمکھای جامعه
جھانی نيز بدون رعايت توازن در ان محالت بمصرف رسيده است "،اين مطلب را جوزيفين بسنت سرپرست دفتر بانک جھانی برای
افغانستان اظھار داشته افزود" :اما تحليل و ارزيابی اين گزارش نشان ميدھد که ميزان فقر و عدم مصئونيت غذايی در والياتيکه
امنيت نسبتا ً بھتر است ،بلندتر ميباشد .بنابرين پيشنھاد ميگردد تا کمکھا بصورت بھتر تنظم شود تا برای فقير ترين افراد ھم فراھم
گردد .غرض کاھش ميزان فقر و عدم مصئونيت غذايی ،فراھم اوری ھر چه بھتر و مؤثر تر خدمات و ايجاد مصئونيت اجتماعی در
سراسر کشور يک امر ضروری و الزمی پنداشته ميشود".
گزارش متذکره چھارمين گزارش از سلسله گزارش ھای برنامه منظم بانک جھانی در راستای بررسی و ارزيابی فقرمی باشد که در
نتيجه مساعی مشترک با رياست عمومی پاليسی ،نظارت و ارزيابی ستراتيژی انکشاف ملی ،وزارت اقتصاد جمھوری اسالمی
افغانستان و بانک جھانی طرح و تدوين گرديده است.
جھت تحقق اھداف تحليلی ازمايشی در اين گزارش ،سه نوع سنجش از مصئونيت غذايی خانواده ھا مورد استفاده قرار گرفته است ،که
متشکل بر دريافت کالوری روزمره سرانه ،دريافت پروتين ،و تنوع رژيم غذايی خانواده ھا ميباشد .اين گزارش در صفحه انترنتی ذيل
قابل دريافت ميباشدwww.moec.gov.af :
برای کسب معلومات بيشتر لطفا ً با ادرس ھای ذيل تماس بگيريد:
رياست عمومی پاليسی ،نظارت و ارزيابی ستراتيژی انکشاف ملی
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