
غذای وتغذیهخلص گزارش آجندای ملی امنیت   
 نگاهی بروضعیت بحرانی   تغذیه   در افغانستان:

توسط اداره مرکزی احصاییه  1395در سال  بر اساس دریافت های سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان

درصد نفوس  افغانستان از عدم امنیت غذایی رنج میبرند ،  بربنیاد سروی ملی 44.6ومعلومات  تقریبآ 

سال  5ن یا قد کوتاهی در کودکان زیر مزم انجام گردیده میزان شیوع سؤتغذیه 1392تغذیه که در سال 

درصد وکم خونی  9.5درصد ، ضیاع عضلی یا سؤتغذیه حاد  25درصد،  کم وزنی 40.9در سطح ملی  

درصد شناسایی گردیده است . این  آمار متآسفانه در حال حاضر به علت تداوم جنگ ، نا امنی  ، 55.9

فقر ، بیکاری ، قلت آگاهی صحی وعدم دسترسی  مردم به خدمات صحی  در مناطق دور دست وناامن ، 

ش ، نگهداشت  وتولید محصوالت زراعتی  روبه ری در زرع، پروعمل کرد نادرست   وغیر معیار

 افزایش است  .

 “ UNICEFبدین منظور حکومت افغانستان را در همکاری نهادهای همکار سازمان ملل متحد 

WFP“FAO  کار تهیه آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه را توسط متخصصان داخلی و  1391در سال

تکمیل واز جانب 1392رتیب آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه در سال خارجی آغاز کرد و بعد از ت

 .ید گردیدئحکومت وقت تا

در جلسه  ا  ملی رسم توسط وزیرمحترم زراعت آبیاری ومالداری حکومت وحدت 1395این آجندا در سال 

 شورای وزیران ارایه ومورد تاید قرار گرفت.

 

 

 

 

 



 

 

 هدف آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:

ینکوووه هوووین افغوووان در گرسووونگی رنوووج نبووورده ودر هووور وقوووت دارای تغذیوووه خووووب اصوووول اطمینوووان ازح

 .میباشد

 مقاصد آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:

 تأمین موجودیت غذای کافی برای همه افغانها .   -1

 تأمین عرضه پایدار غذایی در همه اوقات ودر حاالت اضطراری . -2

اسووووب از غووووذا وتغذیووووه خوووووب باالخصووووو  بوووورای اطفووووال توووورویج رسیووووم سووووالم غووووذایی اسووووتفاده من -3

 وزنان.

 ساختار های ایجاد شده برای تطبیق آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:

 کمیته عالی رهبری آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -1

 کمیته اجرای آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -2

 سکرتریت تخنیکی آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -3

 های کاری . گروپ -4

 واحد های هماهنگی آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه . -5

 کمیته های والیتی آجندای ملی غذایی وتغذیه . -6

هوودک کلووی ایجوواد کمیتووه والیتووی امنیووت غووذایی وتغذیووه دخیوول وفعووال سوواختن مسووؤالن محلووی وشوورکای 

 کاری  غیر دولتی به سطح والیات می باشد .

ی کووواری کوووه دررئوووس آن والوووی محتووورم والیوووات ومعووواونین ایشوووان ( والیوووت کمیتوووه هوووا26توووااکنون در  

رئسووووای اقتصوووواد وزراعووووت میباشوووود کووووه در موووواه یوووود بووووار مسووووؤلیت توووودویروآگاهی را در زمینووووه بووووه 

 شمول ارائه گزارش به ریاست محترم داراالنشای شورای وزیران به عهده دارند .

 



 

 

 

 آجندای ملی امنیت غذایی وتغذیه:پیرامون خلص گزارش 

شووووورای محتوووورم وزیووووران وزارت ارشوووواد، حووووج 8/8/1396مووووور  /12ه اسوووواس مصوووووبه شووووماره بوووو

واوقووووواک شوووووامل اعضوووووای آجنووووودای ملوووووی مصوووووؤنیت غوووووذایی وتغذیوووووه گردیوووووده اسوووووت بادرنظرداشوووووت 

مبرمیوووت موضووووع نماینوووده آمریوووت نظوووارت وارزیوووابی طوووور مسوووتمردرتمام جلسوووات کوووه بوووا همووواهنگی 

وتغذیوووووه وادارات ذیوووووربط تدویرگردیوووووده اشوووووترا  سوووووکرتریت محتووووورم آجنووووودای ملوووووی امنیوووووت غوووووذای 

 ورزیده است . 

گوووواهی دهووووی وتنویراذهووووان عمووووومی آوتووووااکنون ایوووون وزارت نظربووووه اسووووتقامت کوووواری کووووه دربخووووش 

 مسؤلیت دارد فعالیت های ذیل را به وجه حسن انجام داده است .

 

 ارایه خطبه ها :

 ذای ونعمت تغذیه .ارایه خطبه پیرامون مزایای تغذیه با شیرمادر ومصونیت غ -1

 مزایای تغذیه با شیرمادرومصونیت غذای وتغذیه ازدیدگاه اسالم . -2

 امنیت تغذیه باشیرمادرازدیدگاه قرآن وسنت . -3

 

 تدوین جزوه معلوماتی ومقاالت تحت عناوین ذیل:

( تووون از اماموووان وخطبوووای مسووواجد وتکایوووای شوووهر کابووول درتووواالر قصووورمرمرین در 150فراخووووانی   -1

وان نقووش علمووا کوورام درتحقووق اهووداک آجنوودای ملووی امنیووت غووذایی وتغذیووه بووه توواری  همووایش تحووت عنوو

بوووووا همکووووواری سوووووکرتریت آجنووووودای ملوووووی امنیوووووت غوووووذایی وتغذیوووووه کوووووه در هموووووین  1396حووووووت  8

گردهموووایی یکوووی از پیشووونهادات علموووای کشوووور تهیوووه وتووودوین جوووزوه بوووود توووا هموووه علموووا ومالاماموووان 



ث امنیووووت غووووذایی وتغذیووووه را از طریووووق منووووابر مسوووواجد بووووه بتواننوووود بووووا اسووووتفاده از آن مباحوووومسوووواجد 

 .هموطنان عزیز ابالغ نمایند 

وشووبختانه جووزوه معلوموواتی تحووت عنوووان امنیووت غووذایی وتغذیووه از دیوودگاه دیوون مبووین اسووالم توسووط خ

نویسوووونده گووووان خبووووره ریاسووووت تحقیووووق ومطالعووووات علوووووم اسووووالمی بوووواتلفیق نظوووورات مسووووؤلین وزارت 

( نسووووخه بووووا 500توووودوین گردیووووده اسووووت کووووه کتوووواب مووووذکور در   محتوووورم زراعووووت وصووووحت عامووووه

آجنووودای ملوووی امنیوووت غوووذایی وتغذیوووه وکمووود موووالی مؤسسوووه احسوووان در همکووواری تخنیکوووی سوووکرتریت 

 صفحه زیور چاپ یافته است . 150ید جلد و 

نسوووخه آن توسوووط ریاسوووت ارشووواد، حوووج واوقووواک والیوووت کابووول در چهوووارده ولسووووالی  200بوووه  تعوووداد 

نسوووخه دیگووورآن از آدرس ریاسوووت ارشووواد وانسوووجام مسووواجد در نوووواحی شوووهر کابووول  180مربوطوووه و

 در دست رس امامان وخطبا غرض ابالغ وارشاد محتوای آن توزیع گردید.

رسووواله موووذکور مسوووتند بوووا آیوووات واحوووادث مبارکوووه ونیوووز بوووا نظریوووه علموووا ودانشووومندان ترکیوووز نمووووده 

محووووراب ومنبوووور ، تکایووووا ، مووووودارس ،عنوووواوین ومطالووووب منوووودرا آتووووی ایوووون رسووووواله نیووووز از فووووراز 

خصوصوووووی و دار الحفووووواظ هوووووای راجسوووووتر شوووووده ایووووون وزارت در سوووووطح مرکوووووز ووالیوووووات ابوووووالغ 

 وارشاد، گردیده است.

 امنیت غذایی در پرتوارشادات دین مبین اسالم .  - 1

 ارزش زراعت ومالداری از نظر اسالم . -2

 حفاظت ومراقبت از نهال وزراعت . -3

 حکم زراعت وکشاورزی . -4

 رار افراط در پرخوری تفریط در تناول غذا .اض -5

 رعایت توازن واسراک در خوردن ونوشیدن . -6

 اضرار ضایعات مواد غذایی از زمان زرع تا زمان استفاده آن . -7

 اهمیت تنوع در زرع وتولید مواد غذایی . -8

 ارزش تجارت مواد غذایی در اسالم . -9

 اهمیت تجارت در پرتو نصو  شرعی . -10

 مسلمان . اوصاک مهم ید تاجر -11



 همکاری در بهبود امنیت غذایی . -12

 فقر وراه های حل آن از نظر اسالم . -13

 تغذیه در پرتو ارشادات دین مبین اسالم . -14

 .فواید تغذیه با شیر مادر -15

 مدت زمان شیر دهی برای اطفال . -16

 نقش تغذیه در صحت مندی واهمیت آن در اسالم . -17

 .حکم اسالم در مورد روزه مادران بار دار وشیرده  -18

 دین در تغذیه اطفال از دیدگاه اسالم .مسؤلیت وال -19

 رعایت عدالت در تغذیه اعضای خانواده از دیدگاه اسالم . -20

 مسؤلیت اغنیایی جامعه وحکومت در تغذیه سالم . -21

 نیازمندان از نظر اسالم . -22

 پاداش اشخا  که فقیران وگرسنگان را کمد میکنند . -23

 یی .عادات ورسوم ناپسندیده در مصرک مواد غذا -24

 پیامدهای مصارک گزاک در محافل ومناسبات . -25

 اهمیت حفظ الصحه فردی ومحیطی از نظر اسالم ونقش آن در حفظ الصحه . -26

 جایگاه نظافت وپاگیزه گی در اسالم . -27

 اهمیت نظافت وحفظ الصحه فردی از نظر اسالم . -28

 الصحه محیطی . اهمیت نظافت وحفظ -29

 قی .نقش ورزش در حفظ تندرستی وجلوگیری از چا -30

 

 تهیه مقاالت علمی تحت عناوین ذیل :  

 اهتمام اسالم به حفظ الصحه  شخصی ومحیطی . -1

 تغذیه متوازن مادران دردوران حمل وشیردهی . -2

 عوامل سوی تغذیه انواع وپیامدهای آن . -3

 عادات ورسوم ناپسند درمصرک مواد غذای ازنظراسالم . -4



 اضرارواسراک درخوردن ونوشیدن ازدیدگاه اسالم . -5

چوواپ مقالوووه علمووی تحوووت عنوووان نقوووش امنیووت غوووذایی درسووالمتی انسوووان درمجلووه پیوووام حووق ارگوووان  -6

 نشراتی این وزارت وتوزیع آن جهت تنویر افکارمردم درسطح مرکز ووالیات .

اشووترا  علمووادر برنامووه هووای ریاسووت محتوورم رادیووو تلووویزون ملووی جهووت توضوویح امنیووت غووذایی  -7

 وتغذیه دراسالم  .

ید مووووودارس همووووایی علموووووا ونیوووووزابالغ آن توسووووط اسووووواتیشووووتر ازطریوووووق گووووورد آگوووواهی دهوووووی هرچوووووی ب

 .صورت گرفتهخصوصی وراجسترشده این وزارت پیرامون امنیت غذا وتغذیه به شاگردان 

 

 :1398پـــــــــــــــــالن اتخاذ شــــــــــــــــــــــده اگاهی دهی  

دوبیسووووووت هووووووزار افغووووووانی را میلووووووون شص ده (10620000وزارت  ارشوووووواد، حووووووج واوقوووووواک مبلوووووو   

غووورض برگوووزاری سووویمینارهای اگووواهی دهوووی درسوووطح مرکوووز ووالیوووات شوووامل پوووالن بررسوووی وسوووط 

نموووووده کووووه درصووووورت منظوووووری وجوووووه پووووالن شووووده ایوووون وزارت بهترمیتوانسووووت آگوووواهی 1398سووووال 

تووا اکنووون ازجانووب وزارت محتوورم 1398دهووی نمایوود کووه متاسووفانه مبلوو  مووذکور دربررسووی وسووط سووال 

نظووور نگردیووده اسووت وپووالن آگوواهی دهووی بووه نسووبت عوودم وجوووه مووالی ازتطبیووق بوواز مانووده اسووت مالیووه م

. 

مقووووووام محتوووووورم فضووووووول الوووووورحمن رجبوووووووی  1398/ 5/  1( موووووووؤر   1598قوووووورارحکم شووووووماره    -8

آمرنظوووارت وارزیوووابی در ترکیوووب هئیوووت پووونج نفوووری جهوووت ایجووواد کمیتوووه والیتوووی آجنووودای ملوووی امنیوووت 



اسووود سوووال جووواری بوووه والیوووت خوسوووت توظیوووک  سوووفر نمووووده  16سووود الوووی ا 13غوووذایی وتغذیوووه از تووواری  

مطوووابق آجنووودای از قبووول تعوووین شوووده اجوووراآت الزموووه پیراموووون ایجووواد وراه انووودازی فعالیوووت هوووای ایووون 

برنامووه صوووورت گرفتوووه بعووودازا تموووام وظووایک محولوووه موووع الخیربوووا هئیوووت مخووتلط اعوووزام شوووده بوووه تووواری   

 .گرفت  سال جاری باز گشت به کابل صورت  16/5

 


