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 پیشگفتار
 دیموفق گرد ش،یو تالش فراوان کارمندان خو یمسرت است که وزارت اقتصاد با سع یجا

نموده و به  لیکشور تکم تیوال 34 یرا برا یاجتماع یانکشاف اقتصاد یتیوال لیتا پروفا

، سکتور  یدولت ری، موسسات غ ی، ادارات مرکز یتیوال نیمسول ز،یدسترس هم وطنان عز

 یو انکشاف یاقتصاد یها تیکننده فعال لیو جوامع تمو متحدملل  ی، سازمان ها یخصوص

 قرار دهد.

 ،یخی، قدامت تار یو اجتماع یاقتصاد تیوضع یرفاه عامه و چگونگ یرو شتریب لیپروفا نیا

تمرکز نموده و در  تیو مصارف بودجه هر وال صیها و تخص ربنای، ز یانکشاف یسکتور ها

چالشها و معضالت فرا راه  ،یو اجتماع یاقتصاد یها تیظرف لیمتذکره را از قب تیوال یو اجتماع یاقتصاد یکل دورنما

 یاقتصاد یو سعادتمند شیدر جهت آسا یتصاداق تیموجود جهت بهبود وضع یفرصت ها ،یرشد و انکشاف اقتصاد

 قرار داده است. یابیتحت مطالعه و ارز

 ،یجمع آور یمدرن برا یها وهیرا موظف نمود تا از ش یمسلک میت کی ل،یپروفا نیا بیو ترت هیاقتصاد، جهت ته وزارت

را مطابق به  لیشده، استفاده نموده و پروفا نییتع یارهایمعلومات در مورد ساحات مشخص مطابق مع یابیو ارز لیتحل

روند  ،یبودجو یشونده گان بخصوص  نهادها دیتا مستف دینمایم ککم لیپروفا نی.  اندینما بیترت نیمع یزمان ادیمع

نموده و مساعدت  میتنظ اتیوال یو اجتماع یاداقتص یها تیها و اولو یازمندیرا براساس ن شیخو یانکشاف یپالنگذار

عامه را در  فاهبهبود ر نهیتا زم دیهماهنگ نما یتیوال یها تیها و اولو یازمندیرا مطابق به ن یجامعه جهان یمال یها

 یانکشاف یشرکا ات،یاقتصاد وال یها استیر غیدریب یها یقسمت جا دارد تا از همکار نی. در اندیمساعد نما اتیسطح وال

 اتیاقتصاد وال یها استیر لیپروفا نیا بیو ترت هیکه در ته یبودجو یو واحدها یادارات سکتور ریو  سا یالملل نیب

 . مینما یقدردان مانهیصم ند،ووزارت اقتصاد را کمک نموده ا

 متذکره ممد واقع گردد. تیدر وال یاقتصاد تیو بهبود وضع یریگ میدر جهت تصم لیپروفا نیا نکه،یا دیام به

 

 مستور یمصطف دوکتور

 اقتصاد ریوز
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 سپاسگزاری
 شیخو یهمکاران مسلک ریناپذ یخستگ یبا همکار گریمسرت دارم که امروز شاهد دستاورد د

انکشاف  یدر راستا یسند جامع معلومات کیکه  یتیوال لیپروفا باشم،یدر وزارت اقتصاد م

 یها استیاعم در مرکز و ر یو مسلک یکیتخن میت یبدون همکار باشد،یم یو اجتماع یاقتصاد

 نبود.  ریامکان پذ اتیدر سطح وال یدوم یواحد ها ریو سا ات،یاقتصاد وال

طرح و  یعموم استیر تیریاز همکارانم تحت مد کیاز هر خواهمیبا استفاده از فرصت م من

 یکیتخن میت ،یاقتصاد یسیپال یعموم استیهمچنان ازر م،ینما یوزارت اقتصاد تشکر دیتوح

 یدولت ریموسسات غ ری)اسال( و سا یادارات محل تیمان پروژه ابتکار تقو یانکشاف یکار یشرکا

مرکز  ی. همچنین میخواهم از روئسا سکتورمینما یهمکاران مان قرار داده اند ابراز قدردان اریرا در اخت علوماتکه ارقام و م

 یاریمارا  یکیمذکور همکاران تخن لیمسوده پروفا یبه منظور غنامند یجلسات مشوره ده ریکه در پروسه  تدو میامتنان نما

 د،یطرح و توح یعموم سیر جیبه سیرویناپذیر محترم م یخسته گ یشهاها و تال یاند. به صورت ویژه از همکار دهیرسان

فراه و  تیاقتصاد وال سیرئ "ینوروز"محترم  محمدسالم  تیوال یاقتصاد یها تیلآمر انسجام فعا نیمحترم عبدالرحمن کم

 . مینما یکه زحمت کشیده اند، سپاسگزار یادارات محل تیمحترم پروژه ابتکار تقو نیمشاور

در کشور بخصوص  یو اجتماع یاقتصاد تیو بهبود وضع تیتقو یموجود، فراراه یکشور و چالشها یفعل تیبه وضع باتوجه

 یو اقتصاد یانکشاف یبرنامه ها تیجهت تقو کجایاست تا با هم  ازیو متعهدانه و مشترکمان ن شتریب ی، هنوز هم تالشها اتیوال

 .مییکار نما

 ،یشتیمع تیوضع ،یاقتصاد یها تی، ظرف تیوال یمعرف رامونیکه شامل معلومات  پ دهیگرد بیسند در هشت فصل ترت نیا

 تی)هشت گانه(، ظرف یسکتور یها تهیطبق ساختار کم ت،یوال یانکشاف تی، وضع تیوال یو فرهنگ یاجتماع یساختار ها

سال گذشته ، معلومات  نیچند یو مصرف آن ط یانکشاف ودجهها ، ب یگذار هیسرما تیوضع ت،یموجود در سطح وال یها

 ت،یاولو یدارا یمل ی، خالصه برنامه ها تیوال یاقتصاد لیوتانش، منابع و پ یردولتیموسسات غ یها تیفعال یدرموردچگونگ

 داریپا کشافو معلومات و اهداف ان هیاحصائ یآمار اداره مل نیبراساس آخر تیوال یو اجتماع یعمده اقتصاد یشاخص ها

 افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.

 دهیگرد بیترت یویواحصا یبار بشکل  مجموعه از ارقام ومعلومات مهم اقتصاد نینخست یبرا یتیوال لیبه تذکر است پروفا قابل

و  یاقتصاد تیشانرا بادرنظرداشت موثر یانکشاف یساز را کمک خواههد نمود تا برنامه ها یسیپالنگذار و پال یاست که نهاد ها

 نی. عالوتاً اندینما یو بررس لیوطه تحلمرب تیوال یایجغراف تیبا در نظرداشت وضع یشافانک یسکتورها کیبه تفک یاجتماع

 زین ریپذ بیآس شتریمناطق ب یبهتر منابع و امکانات جهت انکشاف متوازن برا صیو تخص یبند تیسند با درنظرداشت اولو

 .دینما یم یاریکمک و 

فوق  یسند معلومات تیورزم تا بادرنظرداشت اهم یم دیو تاک م،ینما یم یسپاس گزار کیاز زحمات هر گرید کباری ریاخ در

 یسند مذکور با درنظرداشت اوضاع مرتبط برا یو مجدد ساز ی، در غنامند دینما یزی( امور محوله را برنامه ریتیوال لی)پروفا

را در نظر  یالزم و ضرور یمسول هماهنگ ینهاد ها ریمشارکت با سا یدر راستا قیتشو یو برا دیدو ساله تالش ورز یدوره ها

 داشته باشند.

 

 یمیرح لیاسماع محمد

 وزارت اقتصاد یمسلک  نیمع
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 خالصه
و مدیریتی ی هاروش با ه را لقواباید منابع بازی آن همگانی سااری و پایدای ست که برایجی رسه تدوپر انکشافاساسأ 

یش افزرا اسه مدیریت وند موثریت پراساسی ترین عنصریکه میتود. اکرل لفعل مبداجتماعی بای اهنیت هازی ذبسیج سا

تفاده از منابع و امکانات است که زمینه تحقق طرح و ترتیب طرزالعمل و سیستماتیک سازی روش های اسبخشد همانا 

 .سازدمی اهداف انکشافی و پایداری آن را میسر 

برنامه ریزی در تمام سطوح باالیی و پائینی استوار بر ارقام و معلومات دقیق و همه جانبه می باشد تا بتواند از ضیاع وقت 

زیرا بدون موجودیت معلومات کافی و ارقام روشن و ثابت  و منابع جلوگیری نموده و تاثیرات مثبت از خود بجا بگذارد.

تحلیل واضح و مبتنی بر حقایق و واقعیت از وضعیت انکشاف اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد نظر ممکن نبوده و برنامه 

 های مطروحه فاقد موثریت الزم، تطبیق گردیده وسبب ضیاع و اتالف منابع می گردد.

این پروفایل را به هدف تعین یک مبنای واقعی و منبع معلوماتی در سطح کشور و ایجاد سهولت بدین لحاظ وزارت اقتصاد 

و زمینه بهتری دسترسی به معلومات دقیق راجع به وضعیت موجود والیات برای پالسی سازان، پالنگذاران، پژوهشگران، 

گان توسط کمیته تخنیکی مشتمل بر ادارات دولتی، موسسات غیردولتی، بنیادهای خیریه، دانشجویان و نویسنده 

کارمندان مسلکی مرکزی و والیتی خویش در تبانی با ادارات دولتی، موسسات غیردولتی، جوانان، اساتید دانشگاه ها، 

نخبه گان، اهل خرد و دانش، جامعه مدنی و سایر نهاد های ذیربط مرکزی و والیتی تدوین و در اختیار مردم افغانستان 

 قرار میدهد.

کمک میکند تا برنامه های انکشافی شانرا طرح و ترتیب و موثریت  راروفایل مزبور نهاد های پالنگذار و پالیسی ساز پ

فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی خویش را به تفکیک سکتورهای انکشافی با در نظرداشت وضعیت جغرافیای 

با درنظرداشت اولویت بندی و تخصیص بهتر منابع و امکانات جهت این سند  والیت مربوطه تحلیل و بررسی نمایند. عالوتاً

 کمک و یاری می نماید.نیز انکشاف متوازن برای مناطق بیشتر آسیب پذیر 

ظرفیت های اقتصادی،  و سپس بهمعرفی  این والیتابتداء  این سند در هشت فصل ترتیب گردیده که در فصل اول آن

 فی والیت،اشاره شده است. در فصل دوم وضعیت انکشا و فرهنگی والیت مذکور های اجتماعی معیشتی، ساختار وضعیت

ی )سکتور های زراعت و انکشاف دهات، زیربنا و منابع طبیعی، صحت و تغذی، اداره ساختار کمیته های سکتور طبق

والیت، وضعیت در سطح  ظرفیت های موجود معارف و فرهنگ و مصئونیت اجتماعی(، اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی، 

سرمایه گذاری ها ... تحلیل گردیده است. در فصل سوم بودجه انکشافی و مصرف آن طی چندین سال گذشته به بحث 

گرفته شده است. به همین منوال چگونگی فعالیت های موسسات غیردولتی در فصل چهارم جای داده شده است. فصل 

، هشتم باالترتیبدر فصل ششم، هفتم و  وتخصیص داده شده  پنجم برای تشخیص منابع و پوتانشیل اقتصادی والیت

براساس آخرین آمار اداره  مده اقتصادی و اجتماعی والیتشاخص های ع، تشریح خالصه برنامه های ملی دارای اولویت

 ملی احصائیه و معلومات و اهداف انکشاف پایدار افغانستان مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

 



 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا
  

 وزارت اقتصاد 5

 شیوه تدوین
با  اتپروفایل والیتی بر اساس یک روش نظام مند و تحقیقی جهت جمع آوری معلومات در باره وضعیت موجود والی

برنامه  صلح و انکشاف افغانستان، ملی چارچوب  ،نکشاف ملی افغانستاندرنظر داشت اهداف و شاخص های استراتیژی ا

 .گردیده استتهیه  و اهداف انکشاف پایدار افغانستان ملی دارای اولویت های

برای تدوین پروفایل ها نخست رهنمود چگونگی جمع آوری ارقام و تدوین پروفایل ها از جانب تیم تخنیکی ریاست 

ت اقتصاد ترتیب و در اختیار تیم کاری ریاست های اقتصاد والیات قرار گرفت، تا تمام آمار و عمومی طرح و توحید وزار

ارقام موجود با توجه به شاخص های تعین شده از سطح والیت جمع آوری و در روشنای آن پروفایل های و الیات تدوین 

ری مقیم والیات معلومات و داده های مورد نیاز یابد. سپس تیم کاری ریاست های اقتصاد والیات در تبانی با ادارات سکتو

را طی پرسشنامه ها از مراجع و منابع مختلف تحقیقی و معتبر در سطح والیت چون ریاست احصائیه و معلومات و سایر 

نهاد های دولتی، سکتور خصوصی، موسسات غیر دولتی داخلی و  خارجی، نهاد های جامعه مدنی و سایر مراجع معتبر 

 ی نموده یک سند واحد بنام پروفایل ) نمای ( والیت را تدوین نمودند. جمع اور

عالوتا در جمع آوری ارقام و داده ها از روش کار گروپی و مصاحبه با جوانب ذیدخل و اهل خبره نیز استفاده به عمل 

سروی وضعیت زندگی مردم  آمده است. به همین منوال در تدوین این سند از منابع و مآخذ معتبر ملی و بین المللی نظیر

افغانستان، خالصه برنامه دارای اولویت ملی، پروفایل والیتی وزارت مالیه در رابطه به مسایل مالی و بودجه والیات، طرح 

های اقتصادی و ظرفیت های باالقوه موجود والیات، چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، برگزیده شاخص های 

 استفاده بهینه صورت گرفته است. اف انکشاف پایدار ا فغانستاناقتصادی و اجتماعی و اهد

در نهایت این سند توسط تیم تخنیکی ریاست عمومی طرح و توحید بصورت دقیق مرور و مطالعه گردیده بعد از مقایسه 

سند به مثابه فصول و آمار و ارقام مندرج سندهذا با شاخص و معیار های از قبل تعیین شده، زیور چاپ یافته است. این 

یک مبنا و اساس واقع بینانه، تحلیل وضعیت موجود را بصورت درست مهیا ساخته روند پالنگذاری انکشافی والیت را نیز 

تسهیل میبخشد. به همین ترتیب این سند سرمایه گذاران و همکاران انکشافی را تشویق نموده نقش موثر را در راستای 

 ایدار ایفا خواهد کرد.بهبود سرمایه گذاری و توسعه ای پ
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 سنداین  یمعرف
پروفایل والیتی که جای مسرت است که وزارت اقتصاد با سعی و تالش فراوان کارمندان با درایت خویش، موفق گردید تا 

میتوانند از جمله بهترین منابع  پروفایل تهیه و ترتیب نماید. این رااست   فراه وضعیت اقتصادی و اجتماعی والیتبیانگر 

د که در کل دورنمای وضعیت اقتصادی و اجتماعی را در سکتور های مختلف اد تحلیلی رفاه عامه به سطح والیت باشو اسن

)ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی، چالشها و معضالت فرا راه رشد و انکشاف اقتصادی، فرصت های  ،به تحلیل گرفته

عیت اقتصادی و طرح های پیشنهادی بمنظور تغیر وضعیت در جهت آسایش و سعادتمندی موجود جهت بهبود وض

همچنان این سند کمک خواهد کرد تا  .ت مطالعه نمایدچگونگی وضعیت سکتوری را در والی ( وو اجتماعی اقتصادی

اهنگ نموده و موثریت نهادهای ملی و بین المللی، همکاریهای اقتصادی خویش را مطابق به نیازمندی های والیتی هم

وزارت اقتصاد منحیث یکی از نهادهای مسلکی دولت که عمدتاً  .سرمایه گذاری را روی برنامه های اقتصادی افزایش دهند

مسئولیت انسجام و هماهنگی، طرح و ترتیب پالیسی ها، استراتژی ها، پالنهای انکشاف اقتصادی و اجتماعی و بآلخره 

، توانسته است ستفاده از ظرفیت های مسلکی موجودتطبیق آنها را در سطح کشور دارد، با ا نظارت و ارزیابی از چگونگی

 .دیالیت را بصورت موفقانه تطبیق نماتا این فع

این سند حاوی معلومات دقیق پیرامون پروفایل والیتی است که وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی والیت را در چارچوب 

تان و برنامه دارای اولویت ملی انعکاس میدهد. در پروفایل والیتی برعالوه میتود جمع آوری اهداف انکشاف پایدار افغانس

معلومات )دیتا( مآخذ و منابع جمع آوری معلومات و ارقام  معرفی و ذکر میشود. این بخش اهمیت سند هذا را درقبال 

 یتی نیز برجسته می سازد.پالنهای استراتیژیک، پالنهای ساالنه و برنامه های انکشافی به سطح وال

والیت و سایر ادارات و واحدهای بودجوی که در  سکتوریاین قسمت جا دارد تا از همکاری های خوب ریاست های  در 

ی و در جهت تصمیم گیر سندسهم فعال داشتند، صمیمانه قدردانی نمایم. به امید اینکه، این  سندتهیه و ترتیب این 

 .دت مفید واقع گردوالیبهبود وضعیت اقتصادی در 
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 فصل اول

 فراه معلومات عمومی در مورد والیت

 : نه تاریخیدر آی فراه والیت
والیت فراه در اعصار گذشته در حوزه سکاستین ) سیستان ( و آریانه ) خراسان ( از لحاظ تمدن , موقعیت و نفوس از بالد 

با پیشینه کهن و پربار  پهناور سیستان ) فراه, نیمروز و هیرمند(سر زمین . معروف و معمور در منطقه شناخته شده است

, جغرافیانویس  را منطقهن یا .گهواره رشد آیین زردشتی و محور حماسه های ملی و تاریخی کشور ما به شمار می رود

ی, صاحب باغها شهر فراه را جلگه ای پهناور تصویر میکند که با خانه های گل ،مشهور عرب در اواسط قرن چهارم هجری

یاقوت حموی در کتاب معروف )معجم البلدان ( از فراه چنین یاد میکند :  .و کشتزارهایی فراوان است و خرمای زیاد دارد

درکتاب معتبر تاریخی سیستان , درفصل )  .شهریست بزرگ در نواحی زرنج و روستاهایش به شصت دهکده می رسد

 نیز پابر هنوز تا واقع است و نواحی اطراف فراه , درعجایب ذکرشده کتاب فضایل وعجایب سیستان ( بیشترین فضایل و

  . جااست

سیستان ازکاروایی ها وحکمرانی ها سلسله پیشدادی هاُ, اشکانی ها , هخامنشی ها , یونانی ها , اسکایی ها , کوشانی ها 

) قبل  330در سال  .یشماری درسینه داردروایات ب , عرب ها , صفاری ها , مغل ها , غزنوی ها وسدوزی ها حکایت ها و

 اسکندر. سیستان را نیز متصرف شد فراه و بسوی سیستان ادامه داد و فتح هرات راهش را مقدونی بعداز ازمیالد ( اسکندر

 .مشهورگردیدنمودکه به پروفتازیا  اسکندریه را اعمار ،نواحی جنوب فراه در و با سپاهش زمستان را درقلمرو سیستان بماند

 .فراه یکی میدانند را با یابرخی مورخین پروفتاز

پروفتازیا , یک عده از افسران لشکرش برضد خود پرستی ها وخود خواهی های اسکندر قصد  در هنگام اقامت اسکندر

ارتباط این  در اسکندر .قیام نمودند که این توطئه , توسط اسکندرکشف وباعث دستگیری عده از افسران لشکرش گردید

چشم قشونش اورا آتش زده وغم انگیز  جلو بزرگترین جنرال های لشکرش ) فیلوتاس ( را علنآ محاکمه نموده و یکی از

 . ترین تراژدی سیاسی را برای سپاهش به تماشا گذاشت

ج , ترقی و گرچه نفوذ یونانیان باختر در سرزمین قبل از اسالم  باعث نشر تمدن جدید گردید و سیستان را به سوی عرو

ا با صفوت و صراحت اخالق مراتب تمدن و ترقی علمی و عقالنی ر،  تعالی سوق داد, ولی قلمرو سیستان در دوره اسالمی

تسلط دوره اسالمی در . . که این مطلب از آثار عمرانات و مشاهیر علمی و ادبی آنها به وضاحت آشکار استطی نمود

ین خطه زبان عربی قرار گیرد و بدین ترتیب مولفین بزرگ به زبان عربی از آن سیستان باعث شد تا زبان علمی و ادبی ا

 .به ظهور برسد

، ن نوین فارسی افغانستان به تدریجولی زبان عربی هرگز نتوانست بطور کلی زبان محلی و ملی مردم سیستان گردد, لذا زبا

 .الی مقام که با آثار پر بار بدین زبان ظهور نمودندزبان ملی این سرزمین گردیده و بسی شعرا, علما , فضال و مولفین ع

 :فراه والیت وجه تسمیه

سال قبل از میالد( در زمان  650)  قدیم ترین منبع که در آن از سرزمین فراه یاد شده , کتاب اوستاست که حدود

میان آن میگذرد و ما آن را فراه رود به رود خانه اطالق شده که از « فرداتا»زردشت تدوین یافته و در آن کلمه به صورت 

 . مینامیم
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همریشه دانسته که شکوه و جلل را معنی میدهد . اما احمد علی کهزاد, مورخ « فرخ »و « فر», کلمه فراه را با کلمات عده

از ترکیب نام اوستایی فراه رود که مرکب « فرداتا» مینویسید که « افغانستان در پرتو تاریخ » شهیر کشور , در مقاالت 

 ( داتا –و  -)فرا

 خانه رود این اثر از که است سرسبزی و آبادی به اشاره و میدهد معنی عدل و داد دومی و شکوه و فرو اولی که است

  .است گردیده منطقه این نصیب

است که امروز به  فرداتا اسم وادی» ابراهیم پور داود , دانشمند ایرانی که بر کتاب اوستای شرحی نوشته است مینویسد 

عده ای قدیمی ترین شهر و مرکز والیت را . است و اسم شهر فراه نیز موخذ نام این رود خانه می باشد فراه رود معروف

شهر کهنه ) قلعه فریدون ( میداند. این شهر که تا کنون نیز برج و باروهای شکسته  ونیمه فروریخته اش میتواند انسان 

یاد شده و عده ای یموری و صفوی به نام قلعه داوری اران گذشته اش نماید , در متون عهد ترا محو شکوه و جالل روزگ

معتقد اند که این شهر در عصر فریدون و به امر فریدون پادشاه پیش دادی آریانای باستان بنا گردیده و همان طور که 

 فریدون ( موخذ از نام فریدون می دانندگفته شد آن را بنام قلعه فریدون یاد میکند, و نام فراه را نیز ) شهر 

 موقعیت جغرافیائی و اقلیم )با ذکر نام ولسوالی ها و سرحدات(:

این والیت از شمال  .والیت باستانی فراه در جمع وسیع ترین والیات افغانستان قرار داشته و در غرب کشور موقعیت دارد

کیلومتر با کشور  290الیت هلمند و غور و  از جانب غرب حدود به والیت هرات ,از جنوب به والیت نیمروز, از شرق به و

 .جمهوری اسالمی ایران هم سرحد می باشد

 .حدود  یک میلیون نفر  تخمین می شود آنجمعیت و میباشد ( کیلو متر مربع  49339,1مساحت این والیت )

( کیلو متر طول دارد. که نزدیکترین ولسوالی 511)والیت فراه از شرق به غرب , از ولسوالی پرچمن تا مرز ایران حدودآ 

 .آن به مرکز یعنی شهر فراه , پشت رود و دور ترین ولسوالی آن پرچمن می باشد

متر( و پایین ترین نقطه آن  4182ه قله امروتک ) باالی کوه غژدان ( در ولسوالی پرچمن ) با ارتفاع امرتفع ترین نقطه فر

 .رتقاع از سطح بحر در جنوب غرب فراه موقعیت دارد( متر ا450هامون صابری با )

اقلیم آن نیمه صحرایی و دارایی تابستان فوق العاده گرم بوده و زمستان آن معتدل و کم باران میباشد . تند بادهای 

 .موسمی اکثرآ در زمستان و تابستان در این والیت می وزد که به نام سیاه باد و تفت باد یاد میشود

+( درجه سانتی گراید بوده 45که از جمله والیات گرمسیر کشور است , درجه حرارت آن در تابستان ها اکثرآ ) والیت فراه

مقدار بارنده گی در این والیت ساالنه بطور اوسط بین  .( درجه سانتی گراد تنزیل می یابد-2و در زمستان ها گاهی تا )

 ملی متر نیز میرسد. 200ملی متر بوده و در ارتفاعات مقدار آن تا  50-100

 1 خاکسفید شامل فراه کیلومرت 46 قریه 76
 2 بکواه جنوب رشق فراه کیلومرت 95 قریه 116
 3 پشت کوه قلعه کاه غرب فراه کیلومرت 60 قریه 57

 4 گلستان رشق فراه کیلومرت 240 قریه 219
 5 پرچمن شامل رشق فراه کیلومرت 320 قریه 296

 تعداد قریه جات
فاصله از مرکز الی 

 ولسوالی
 نام ولسوالی موقیعت

شماره
 



 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا
  

 وزارت اقتصاد 9

 6 پشت رود شامل فراه کیلومرت 28 قریه 57
 7 اناردره شامل غرب فراه کیلومرت 75 قریه 39
 8 شیب کوه قلعه کاه غرب فراه کیلومرت 60 قریه 93
 9 باالبلوک رشق فراه کیلومرت 50 قریه 97
 10 جوین فراهجنوب غرب  کیلومرت 93 قریه 74

 :قریه است که ذیآل مسافه و موقعیت ولسوالی های آن توضیح داده می شود 1265این والیت دارای ده ولسوالی و 

 وضعیت توپوگرافی

 560000که از جمله ,  دارد( هکتار زمین زراعتی 4800000حدود ) داشته و( متر از سطح بحر ارتفاع 650)والیت فراه 

عالوتآ در موازی . هکتار آن زمین زراعتی آبی و فیصدی کم آن ) در مراتع مرتفع شرق فراه( بطور للمی زرع می گردد

 .( هکتار زمین آن نیز غله جات, سبزیجات و حبوبات زرع میشود62000)

زمین های این والیت طور یک فصله یا بطور  امت و مالداری اشتغال داشته و عموحدود نود فیصد مردم والیت فراه به زراع

 .دنیک سال درمیان کشت می شو

این والیت دارای اراضی وسیع مختلف النوع بوده که سلسله کوهای مرتفع , کوتل ها و راه های صعب العبور اکثرآ در 

کوه غژدان , لورکوه, کوه شپیرو شرق این والیت موقعیت دارد . کوه های مالمند, اسپندو, اوزمین, کوه مشکانها, کوه شور, 

این سلسله کوه ها رشته .و کوه زآب در شرق این والیت در اطراف ولسوالی های پرچمن , گلستان و باالبلوک قرار دارد

پامیزاد. کوتل هاییکه مناطق شرق این والیت را  های امتداد یافته و کوچکتری است از سلسله کوه های سیاه کوه و پارو

وصل مینمایند عبارت اند از : کوتل منه, کوتل اوزمین , کوتل سرخ , کوتل بی جی بست, کوتل فرنگی , باسایر نقاط 

خرمالق , لورکوه, کوه های  همچنان سلسله کوه های .کوتل خرمالق, کوتل سنگالن , کوتل رجان, کوتل نل غوجه و غیره

ه تکه , کوه خاکسفید, کوه بی بی چه باران, کوه توت و چکاب, کوه صفرک , کوه کلندزده, کوه کورجی, کوه بشتو, کو

دروز, کوه دوازده امام, کوه آتش فشان , کوه قوچ و غیره در مناطق مرکزی و غرب این والیت عمومآ از شرق به غرب 

اراضی هموار و دشت های پهناور عمومآ در جنوب و غرب این  .موقعیت یافته و به زیبایی طبیعی این والیت افزوده است

الیت گسترده شده است . دشت بکواه که از جمله مشهور ترین دشت های کشور است در جنوب این والیت موقعیت و

جهیل . همچنان دشت خسپاس , دشت نصراهلل و دشت بابوس نیز اراضی وسیعی از این والیت را احتوا نموده است .دارد

ه ( آب های رود خانه های این والیت را در خود سیستان و هامون صابری ) در جنوب غرب والیت فراه موقعیت داشت

سرازیر  ستان زابل و از طریق رود سرشیله )کشور ایران( به گود ذرهب های رود هیرمند جانب اطراف شهرجمع و بعدآ با آ

  .می نماید

 : کوهستانی و نیمه کوهستانی لست وضعیت زمین های زراعتی،

 

 نیمه کوهستانی کوهستانی هموار
نیمه 
 هموار

راپور داده 
 نشده

 مجموعه

49.9% 39.2% 6.8% 3.4% .7% 100% 
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 قلعـه فریدون مشهور به )شهـر کهنه(

قلعـه فریدون مشهور به )شهـر 

کهنه( یکی از آبــدات تاریخـی 

بزرگ تاریخ سیسـتان زمین در 

باشـدو در وزارت والیت فـراه می 

اطالعات و فرهنگ ثبت و 

راجستر گــردیـده است .به 

گفته مـردم این قلعه را فریدون 

پادشـاه وقــت آباد کرده است، 

درنزدیکی شهر جـدید فـراه در 

سمت شـمال مـوقعـیت 

دارد.این قلعه بزرگ تماماً از 

بـرج آن بزرگ و بقــیه کـوچکتر  5از آن جملـه بــرج مـی باشـد که  99دارای  خشت خام و گـل بـناء شــــده،

هسـتند.این شـهـر دارای دو دروازه مـی باشد که یکی به سمت شمال و دیگری به سمت جـنوب قــرار دارد مساحـت 

( جـریب زمین را احتوا می نماید. در گـوشـه شمال شــرقی آن یک قلعه نسبتاًکوچک 300داخلی آن در حـــدود )

برخی ایـن قلعـه کــوچک را ارگ )محـــل بـود و بـاش فریدون( و عده ی دیگر محل ذخیره اسلحه و  وجــود دارد

مهمات میدانند. قسمیکه دیده می شود در گوشه از قلعه، خانه ها و جـاهای  بود و باش فـریدون و متباقی دکان هـای 

تاریخــی زیاد ندارد بلکی چند دهه پیش در زمان شهر بوده،در قسمت پیشروی این آبــده هوتل وجود دارد که قـدامت 

 . حکومت اعلیحضرت ظاهر شاه اعمار شده است

این آبــده در کتاب هــای مشهور و معتبر چــون شهنامه فردوسی و تاریخ سیستان و بعضـی از آثار دیگر یاد آوری شده 

 2000است و قدامت آن بیش از 

 سال تخمین شده است.

 قلعه الش جوین 

قلعه الش جوین که بنام  قلعه 

اسپهبد، قلعه سفید دژ، کوه 

هبد، قلعه سفید کـوه، اسپ

و  اصفهبدـوه، قلعـه اسپهبدک

سپید دژ یاد شده است بعد از 

جنگ چنگیز مردم جوین آن را 

بنام الش یاد می کند و ازجمله 

آبده های تاریخی والیت فـراه 

شد که در وزارت اطالعات می با

جـوین ی الش شمار می رود که در شمال ولسوالـردیده اسـت و از قلعه هــــای بزرگ کشور بو فرهنگ ثبت و راجستر گ

خوشبختانه  با گذشـت زمـان باالی آن آبـده هــنوز هــم عظمت و بزرگی آن هـویداست.  د.ـوقعیت دارم والیت فـراه

ه شده بصورت سفید به نظـرمـی رسد به رفتوجودیت مواد سفید رنگ که در اعمار آن کار گر ماین قلعـه بزرگ بخاطـ

 قلعه فریدون ) شهر کهنه( ساحات باستانی و آبدات تاریخی:

 ینقلعه الش جو باستانی و آبدات تاریخی:ساحات 
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کنار رود فراه واقع می باشد ، سمت جنوب آن به  ب تاریخ بنام )سپید دژ...( یــاد می شود که درهمـین اساس در کت

کیلومـتر، در این بـاره ادکادمیسن محمداعظم  25-20یکی از عجایب این قلعه تونل است به طــول  رود فـراه متصل است.

 سیستانی گفته : 

خل شده بودند )از عجایب دیگر قلعه الش یکی نقبی است در داخل قلعه که معروف است وقتی دو رأس گاو در آن دا

 کیلومتری جنوب غرب الش از زیر زمینی بر آمده بود. 20یکی از آنها از حوالی قریه سمور واقع در 

در داخل این نقب که انسان قد راست می تواند راه برود به سبب تاریکی نمیشود بیش از قدمی به جلو رفت و چون چراغ 

 خود را میزنند که امکان جلو رفتنی را در آن ناممکن میگرد.( روشن گردد آنقدر پروانه و شب پره به سر روی انسان

باشندگان این قلعه در زمان جنگ ها و در حین محاصره به هیچ مشکل مواجه نمی شدند زیرا توسط حفر کاریزهای زیر  

و زمانیکه قلعـه زمینی آب مورد ضرورت باشندگان محصور شده را از رود فــــــــراه به داخــل قلعــه نقــل می دادند 

محاصـره می شد و وضعیت بسیار اضطراری بود به فاصله های زیاد به دو مسیر مختلف رهـــروهای در زمین حفر شده 

 بود از آنها استفاده می کردند.

 کافر قلعه ) کک کهزاد(

از کافر قلعه ) کک کهزاد (  یکی 

آبده های مهم تاریخی والیت 

فــراه است که در وزارت 

اطالعات و فــرهنگ ثبت و 

راجستر می باشد. ، در شهنامه 

فردوسی از آن یاد شده است. از 

آثار بس حیرت آور و شگفت 

انگیز فراه  بشمار می رود که در 

ی جنوب شرق دوازده کیلومتر

راز کوه بچه ی شهر فـــراه بر فـ

ـــریباً هموار از که یک سطح تق

یل سنگ سیاه سخــت تشک

 طح زمین به استقامت قله آن خــردت. شکل ظاهری کوبچه طوری است که قطـر آن از سگــــردیده آباد شــــده اسـ

شده میرود و در آخـــرین مرحله ارتفاع  شکل یک سنگ الخ عظیم هـــرم مانند را نمایش می دهد به دو تیغه خورد و 

جدا می شود.  بر هر یکی از تیغه های مذکور قلعه جداگانه ساخته شده است.  به عقیده مردم این دو قلعه  بزرگ از هم

یکی منسوب به کک و دیگری منسوب دختر کک بوده که توسط پل متحرک به هم وصل می شد چنین معلوم می شود 

ساختمان ها تا هنوز به  صار نیز در ردپای اینکه این دو ساختمان در داخل یک حصار واقــــع بوده اند زیرا بقایای ح

می گویند  صعود به این قلعه به سبب راه دشوار برای همگی میسر نیست ولی برای آنها که میسر شده ـده می رسد.مشاه

 رنگ سیاه که ونه و  سنگ اصلی کوهر ،  چـکه از آجوریخته ولی کامالً از بین نرفته ذشت زمان فردیوار های قلعه با گـ

وه در دل سنگ ها حفر ت که بر فراز کچاه  اسه از همـه عجیب تر و فوق العاده جالب توجه است دارند ساخته شده.  آنچ

  گردیده و از آن بخاطر آب مورد نیاز استفاده می کردند.  

 کافر قلعه ) کک کهزاد( ساحات باستانی و آبدات تاریخی:
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 ارگ نوده

ارگ نوده آبده تاریخی است در 

(  17فراه که تقریباً) غرب والیت 

کیلومتر از شهر فراه فاصله دارد 

که بطور خامه اعمار گردیده 

در سمت غرب این آبده  .است

قریه نوده موقعیت دارد که در 

چهار اطراف آن خانه ها و باغ ها 

با فاصله معین قرار دارد مساحت 

آن حدوداً پنج جریب زمین و 

ول آن تقریباً بیست و پنج متر ط

شکل دایره مانند دارد رسد  می

طراف و یا قسمت های که در ا

باش داشتند و تافعالً همه خانه ها ظاهراً دیده می شود و قسمت باالی ارگ دروازه وجود دارد  و دباالی آن مردم قدیم بو

شدن  که بنام دروازه ورودی و خروجی یاد می شودکه رفت و آمد از آنجا صورت می گیرد و دیگر هیچ راهی برای داخل

و بیرون شدن ندارد. یک جاه آب تقریباً در قسمت فوقانی ارگ موقعیت دارد که آب مورد نیاز خود را از آن می گرفتند 

از اینکه از اعمار این آبده سال های زیادی گذشته که بطور خامه می باشد به مرور زمان توسط باد، باران و... به آن صدمه 

 بزرگ ار بین نرفته است . وارد شده است خوشبختانه این بناء

 حوض های خشت پخته یزده

حوض های خشت پخته یزده از 

جمله جاهای تاریخی  والیت 

فراه میباشند که در وزارت 

اطالعات و فرهنگ ثبت و 

راجستر گردیده اند. این حوض 

سمت ها در نزدیکی شهر فراه در 

شمال، در قریه یزده موقعیت 

دارند. همانطور که از نام آنها 

پیداست از خشت پخته ساخته 

شده. در این قریه دو حوض پخته 

مشهور اند. این حوض های اکنون توسط واتر «حاجی ارباب »و دیگری بنام حوض « مال باشی»وجود دارند که یکی بنام 

وانند از آب آن استفاده کنند و در آن زمان نیز مردم از آب این حوض ها پمپ ها از آب پر می شوند که مردم قریه بت

استفاده می کردند مردم قریه می گویند: نیاکان ما این حوض ها را بناء کرده و سر پوشیده می باشد که خشت های پخته 

: استفاده  سنتی  که از از تهداب تا پوشش سر آن کار شده. تاریخ ساخت این حوض ها معلوم نیست به  گفته مردم محل

 .این حوض ها  صورت می گرفت تا اکنون به همان طریق رواج دارد . مردم منطقه  عالقمند ترمیم این حوض ها هستند

 ارگ نوده ساحات باستانی و آبدات تاریخی:

 یزدهخشت پخته  یحوض ها ساحات باستانی و آبدات تاریخی:
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 شهر پشاوران 

در وزارت اطالعات وفـرهنگ ثبت و زمین در والیت فراه میباشد که جمله آبدات تاریخی سیستان  شهر پیشاوران از

راجستر گردیده است و در غرب والیت فراه در ولسوالی الش جوین موقعیت دارد. گفته شده که پیشاوران در زمان قدیم 

شهری بزرگ در والیت فرا بوده است  که حاال فقط به یک منطقه در الش جوین گفته می شود. این قلعه که بنام شهر 

 ود هنوز هم در والیت فراه موجود است. پیشاوران یاد می ش

 غار تونل مانند

غارتونل مانند از جمله جاهای 

تاریخی والیت فراه می باشد که 

در وزارت اطالعات و فرهنگ 

ثبت و راجستر گردیده است این 

غار قدامت تاریخی زیادی دارد 

والی که در سمت شمال ولس

الش جوین والیت فراه موقعیت 

 دارد به گفته مردم منطقه این

غار تقریباً سه کیلومتر طول دارد 

این محل استفاده غار نشینان آن 

دوره خود بوده که داخل آن خانه 

ها و سطون ها بخاطر استقامت 

ریگ زیاد در ولسولی الش جوین غار ساخته شده است این غار بزرگ در هر چند متر هواکش داشته بنابه باد های زیاد و

وجود دارد هواکش های بسته شده و رفتن به انتهای غار بخاطر نبودن اکسیجن کافی مشکل است اما مردم منطقه می 

گویند: چند سال قبل تا یک کیلومتری این غار رفته است چون این غار بسیار طویل است اگر کسی بخواهد داخل آن 

  .ی شود در هر چند متری عالمت نشانه بگذاردبرود باید از راه که داخل م

  

 تخت رستم

این تخــت یـگانـه  جــای  تاریخـی در منطقه است که بنام رسـتم  زال یاد می شود ازجمله آبـدات تاریخی والیت 

در نزدیک ( کیلـومـتر  شهر،در بین زمــین های قــریه تخت 30فـراه می باشد که درغـرب والیت فـراه،تقریباً در )

ســرک عمومی فراه الی ولسوالـی جـوین در سمت جنوب این سرک قرار دارد و در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت و 

 راجستر گردیده است.

این تخـت شـکل دایـره مانند دارد در سمت جـنوب آن یـک دروازه ورودی و خــروجی می باشــد کــه بیرون دروازه 

ها می باشند برای نگهداری مواشی و شاید هم بخاطر حفظ جان تخت نشینان  ساخته حصــار که در داخل آن خانه 

 شـده باشد. تا هنوز هم زیبای این محـل بچشـم می خــورد و جـای دیـدنی برای باشندگان والیت فراه می باشد. 

  

 غار تونل مانند ساحات باستانی و آبدات تاریخی:
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 :مناطق تفریحى 

 .ق تفریحى شهر فراه میباشدکافى ، زیارت سلطان امیر و کافر قعله از مناط و، باغىباغ پل، باغ ن
  جمعیت شناسی عمومی/نفوس

 :شهری ودهاتی (نفوس)معلومات دیموگرافی 

  .ذیالً ارائیه گردیده استمعلومات دیموگرافی )نفوس ( شهری و دهاتی والیت فراه در جدول 

 شهری دهاتی
مجموع شهری و 

 دهاتی

اسم واحد 
ی

ادار
 

شماره
 

زن
مرد 
س ) 

هردوجن
مرد 

وزن(
زن 
مرد 
س ) 

هردوجن
مرد 

وزن(
زن 
مرد 
س ) 

هردوجن
مرد 

وزن(
 

 

24481
2 

25766
8 

50248
0 

2060 2069
7 

4075
7 

26478
9 

27836
5 

54323
7 

 1 مجموع

40268 42110 82378 2006
0 

2069
7 

4075
7 

60328 62807 12313
5 

مرکز 
 والیت

2 

پشت  44398 22853 21545 ــــ ــــ ــــ 44398 22853 21545
 3 رود

خاکس 33106 16819 16287 ــــ ــــ ــــ 33106 16819 16287
 فید

4 

 5 قلعه کاه 33618 17075 16543 ــــ ــــ ــــ 33618 17075 16543

شیب  25535 12967 12568 ــــ ــــ ــــ 25535 12967 12568
 کوه

6 

 7 باالبلوک 78014 40184 37380 ــــ ــــ ــــ 78014 40184 37380

 8 اناردره 30412 15535 14877 ــــ ــــ ــــ 30412 15535 14877

 9 بکواه 38751 19900 18851 ــــ ــــ ــــ 38751 19900 18851

الش  30539 15663 14876 ــــ ــــ ــــ 30539 15663 14876
 جوین

10 

 11 گلستان 47347 24264 23083 ــــ ــــ ــــ 47347 24264 23083

 12 پرچمن 58382 30298 28084 ــــ ــــ ــــ 58382 30298 28084
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 :تناسب نفوس به تفکیک مرد وزن
 میباشد، زن آن نفر 264872 تعداد به و مرد آن نفر 278365 تعداد که میکند گی زنده نفر 543237 درکل فراه دروالیت

 تناسب که مینمایند گی زنده دهات در آن ( زن و مرد) نفر 502480 تعداد به و ها شهر در آن( زن و مرد)نفر 40757 که

 یاد باید است گردیده ذکر فوق جدول در  مرکز و ولسوالی 10 از شهری نفوس و دهاتی ،نفوس زن ، مرد تفکیک به آن

 فراه والیت در اکنون ولی میباشد نفر 543237  فراه والیت نفوس مرکزی احصائیه قبلی سروی به مطابق که آورشد

 .میکنند گی زنده نفوس میلیون یک از بیشتر

 :میزان رشد نفوس
 تخمین نموده 2,3نظر به سروی ریاست احصائیه مرکزی به همکاری بانک جهانی میزان رشد نفوس در سطح والیت % 

 2,9است و این فیصدی در حال رشد میباشد. در حالیکه نظر به سروی جدید در سطح افغانستان میزان رشد نفوس به 

درصد میباشد افزایش یافته که باعث افزایش سطح فقر  2,4فیصد افزایش یافته است که نظر به رشد اقتصادی که تقریبا 

 در سطح منطقه و کشور خواهد گردید.

  :کارمیزان نفوس درسن 
که  گفتهفیصد  66,1نظر به سروی ریاست احصائیه مرکزی به همکاری بانک جهانی میزان نفوس در سن کار والیت فراه 

میزان اشتغال غیر  و%  28,1این موضوع نشان دهنده مشغول کار بر نفوس قناعت بخش نمیباشد طور که میزان بیکاری 

 .% میباشد 59,8 سود مند

 :نیروی کار به تفکیک جنسیتمیزان مشارکت 
%  24,7به در این واال زن ها مشارکت  اخیراً  اما%  26,5زن و  %52مرد ر به تفکیک جنسیت، میزان مشارکت نیروی کا

درسطح کشور رو به افزایش هستند، که این معضله بیشتر در والیات نا امن مانند فراه میزان بیکاری کل در ،کاهش یافته

  میزان مشارکت خانم ها را کاهش میدهد. منفی دارد وتاثر 

 ( دولت /عامه ، اداره، تولید،  سکتور خصوصی وتجارتزراعت، صنعت، خدمات) به تفکیک سکتور  نفوس اشتغال  نسبت 

 قرار ذیل می باشند:ور ها در این والیت تنسبت اشتغال نفوس به تفکیک سک

 %64,5اشتغال نفوس در بخش زراعت  ⎯

 % 11,6اشتغال نفوس در بخش صنعت و تولید  ⎯

 %24,0خدمات ؛ تجارت و اداره عامه  اشتفال نفوس در بخش ⎯

 :نیروی کار باسواد 
، ریاست احصائیه مرکزی و ریاست کار وامور اجتماعی و شهدا و معلولین مطابق آمارنیروی کار با سواد در سطح والیت فراه 

 . % 17%  زن ها  69مردها 

  :فیصدی نفوس به تفکیک گروپ های سنی

 گردد:یفیصدی نفوس به تفکیک گروپ های سنی در سه کتگوری دسته بندی گردیده است که ذیالً ارائیه م

A.  34(  14-0)  کتگوری% 

B.   (65-15کتگوری  )49 % 

C.  ( 67کتکوری- ) + 17%   
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 فصل دوم

 به تفکیک سگتورهای انکشافی  تحلیل وضعیت عمومی والیت

 سکتور زراعت و انکشاف دهات:
 که در بخش های مختلف امور ، افراد مسکلی بودهنفرتشکیل 109با داشتن  مالداری والیت فراه آبیاری و ریاست زراعت،

ولسوالیها جهت بهبود وضیعت  ارزنده را مطابق به برنامه ها واستراتیژی وزارت در مرکز ومالداری خدمات  آبیاری و زراعتی،

مردم این والیت دربخش  %80ید. تقریباً  فنی فعالیت مینما اقتصادی و اجتمای دهاقین وزارعین با داشتن افراد مسلکی و

والیت اهمیت زیاد داشته بنآ در صورت اجرا و سطح زندگی مردم این  یارتقا مالداری مشغول اند این سکتور در زراعت و

و زمینه  کار برای اشخاص  تاثیرات مثبت را به بار آورده میتواند 1397تطبیق پروژه های انکشافی طرح شده برای سال 

و باعث فراهم شدن عرضه خدمات زراعتی و مالداری برای تمام دهاقین و زارعین مساعد میگردد و  هدیو افراد فراهم گرد

محصوالت زراعتی افزایش و سطح زندگی دهاقین باال رفته و از طرف دیگر با صادر نمودن محصوالت زراعتی به والیات 

که تاثیر مستقیم در باال رفتن وضع افتصادی و اجتماعی  ،دیگر و خارج از کشور زمینه تجارت و بازار یابی مساعد میشود

ژه های انکشافی قریه جات این والیت انکشاف و باعث تقویه اقتصاد و هم چنان در صورت تطبیق پرو .این والیت دارد

کشت محصوالت زراعتی و حفاظت از محیط زیست بدیل خوب باال رفتن سطح  احداث و توسعه باغات , میگردد. خانواده

 .ز بین بردن کشت مواد مخدر میباشدبرای ا

 ی نباتات مختلف النوع استاقلیم مناسب برای رشد و نمو والیت فراه یکی از جمله والیات گرمسیر کشور بوده که دارای

اعتی، بکر و بایر داشته و رهکتار زمین های ز 4800000و دارای یک مرکز شهری و ده واحد دومی میباشد و موازی 

هکتار  130000الی  120000هکتار زمین های زراعتی آبی میباشد که ساحه زیر کشت ساالنه بین  560000ازجمله 

 105312,7موازی   1397و  1396در طی سالهای اخیر رسیده و اما نسبت میزان بارندگی و ساحه زیر کشت سال زمین 

ساحه زیر کشت کاهش یافته که به همین منظور خشکسالی یکی از  %50هکتار زمین که نسبت عدم میزان بارندگی 

و از این لحاظ خساره سنگینی به  .ران میگرددو زیان آور برای دهاقین و مالدا حیواناتحوادثی است که باعث تلفات 

سکتور زراعت و مالداری وارد گردیده و از آنجایی که ارتباط مستقیم به میزان درآمد دارد باعث ایجاد افت اقتصاد در 

کشور گردیده و نیازمند ایجاد پالن های استراتیژیک در بخش های مختلف جهت کنترول خشکسالی دارد. والیت فراه 

میلی متر رسیده که بسیار پایین  22ز والیت گرم و خشک افغانستان بوده و میزان بارندگی امسال در این والیت به یکی ا

میباشد و خطرات  خشکسالی باال و زیان جبران ناپذیر را به بار آورده از سوی دیگر منابع آب زیر زمینی هر سال به 

ده زیاد آبیاری غرق آبی، کاهش میزان بارندگی ساالنه و نبود بند سرعت در حال پایین رفتن است و علت عمده آن استفا

آب گردان در این والیت میباشد. در چندین سال اخیر زراعت و مالداری در والیت فراه انکشاف قابل مالحظه را داشته 

معرفی سیستم جهت  این خود نیازمند یک برنامه جامع بالخصوص در قسمت کشت گلخانه ای و باغ های مختلف میوه که

آبیاری قطره ای و پالن های دیگر جهت کنترول خشکسالی میباشد. علفچر های طبیعی در نقاط مختلف فراه به شدت 

کاهش یافته و بسیاری از مواشی تلف شده و مالداران اقدام به فروش مواشی خود نموده است. در این مطلب وضعیت 

 پیشنهادات مورد بحث قرار گرفته میشود. خشکالی والیت فراه، نقاط آسیب پذیر، مشکالت و

 فشرده نتیجه گیری تحلیل در ساحات مهم وچگونگی وضعیت عوامل تولید وعرضه خدمات زراعتی ومالداری : -

 %80تقریباً   ،سکتور زراعت برای مردم این والیت منبع خوب اشتغال بوده ، کهوالیت فراه یکی از والیات زراعتی بوده

 دارند.سطح زندگی مردم اهمیت زایاد  یارتقا این سکتور در . کهمردم دربخش زراعت ومالداری مشغول اند
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 محصوالت نیازمندی مردم این والیت را مرفوع می نمانید، و همچنان  %80سبزیجات و  %50، میوه جات %85غله جات 

به تمام والیات کشور صادر می گردد که از نظر کیفیت درجه اول میباشد و عناب آن ضمن میوه در طبابت و زراعتی 

  . استفاده قرار میگیردتجارت نیز مورد 

 محصوالت زراعتی این والیت قرار ذیل میباشند:

 

 زمین وآبرسانی

 :بیاری با ظرفیت آنداد کانال های آتع

. شده تقسیم فرعی های شاخه چندین به ها کانال این هتالب ،است موجود آبیاری عمومی کانال 104 بتعداد فراه والیت در

 .میباشد M3/Sec(4 – 0,5) و  M3/Sec(3 – 0,5) از میباشد متفاوت شان ظرفیت که

 :آن ظرفیت با  ب زراعتیتعداد ذخایر آ

ه زراعت و مالداری ینکه اکثر مردم والیت فراه در عرصبا حسب اایر آب زراعتی تا فعالَ وجود ندارد در والیت فراه ذخ

ساالنه  نظر زمین زراعتی خیلی خوب برخوردار است حتا در سطح کشورو همچنان والیت فراه از مصروف کار هستند

در نهایت ،که  رای این مردم تهیه نگردیده استهیچ نوع ذخایر آب زراعتی ب مشکل کم آبی روبرو میشود مردم این وال با

 .یجه مطلوب را با خود نخواهد داشتمالداری نت پیشه زراعت و

 :هکتاربه  آن ظرفیت و (بی، للمیآ)  زمین های قابل کشت

جنوب والیت فراه یکی ازوالیات گرمسیر است که دارای اقلیم گرم و خشک میباشد این والیت از لحاظ جغرافیای در حوزه 

کیلومتر مرز مشترک دارد که شرایط تجارت و بازار  290کشور هم مرز با کشور جمهوری اسالمی ایران به طول  غرب

یابی در زمینه انتقال کود های کیمیاوی ,تخمینه جات ,ادویه جات حیوانی و نباتی ,مواد ساختمانی و  اجناس صنعتی را 

 .فراهم ساخته است

 1800الی650درجه میباشد و ارتفاع آن از سطح بحر به   32الی 22و عرض البلد  62الی11د والیت فراه دارای طول البل

 .ملی متر تجاوز نمیکند100الی 50ز بارندگی اوسط ساالنه آن ا آب و هوای خشک دارد که مقدار متر میرسد

ت هم جوار صادر مینماید و از نظر آب کافی به مشکل عمده مواجه است باز هم محصوالت زراعتی و حیوانی را به والیا

 یک میلیون نفر میباشد . بیشترکیلومتر مربع بوده که نفوس تخمینی این والیت  49000دارای مساحت حدود 

هکتار زمین میباشد زمین های  4800000والیت فراه دارای یک مرکز شهری و ده واحد دومی بوده که دارای موازی 

 559948زمین های آبی موازی له  مکه از ج هکتار  میباشد 560000راه موازی قابل کشت آبی  و للمی  زراعتی والیت ف

 است. هکتار 52زمین های للمی موازی و هکتار 

  

 محصوالت عمده والیت فراه شماره

 گندم ,جو و جواری. غله جات 1
 انگور , زردآلو , سیب ,انجیر ,  آلو ,  شفتالو، عناب و انار. میوه جات 2
 کچالو ،پیاز ، بادنجان سیاه ، بادنجان رومی ، کدو ، بادرنگ ،بامیه, تربوز و خربوزه. سبزیجات 3
 عدس، ماک و ماش حبوبات 4
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 یزراعت داتیتول

  :زراعتی محصوالت ارزش

 زراعتی ) به افغانی( ساالنهی ارزش تولید محصوالت ینبطور تخم

 افغانی 2385982000گندم  .1

 افغانی 2352000000انگور  .2

 افغانی 3916080000انار  .3

 افغانی  2160000000عناب  .4

 افغانی  4660992000تربوز  .5

 افغانی  3560869550محصوالت گلخانه  .6

 افغانی 372600000بامیه  .7

  افغانی  234360000پیاز  .8

 افغانی  404280000بادنجان سیاه  .9

 افغانی  367500000کدوچه  .10

 مالداری   ارزش محصوالت 

والیت فراه از جمله والیات گرمسیر افغانستان بوده. بیشتر مردم در این والیت در بخش مالداری و زراعت مصروف هستند. 

کلنیک صحت حیوانی موجود میباشد که جهت ارایه خدمات صحی حیوانی مورد استفاده  6در سطح والیت فراه به تعداد 

یل شیپ پاکس ، بروسلوز، انتروتکسیمیا ، طبق ، پی پی آر  و نیوکاستل  قرار میگیرد و در این والیت امراض حیوانی از قب

 گزارش شده است .ساالنه کمپاین واکسین بروسولیز در این والیت تطبیق میگردد.

نژاد های گوسفند بلوچی ، عربی ، غلجایی  و قندهاری در ساحات مختلف موجود میباشد و احصائیه مواشی گوسفند در 

مجموع تولیدات گوشت از بز  میباشد. 901400میرسد و از سوی دیگر ارقام مجموعی بز به تعداد  راس 543700حدود 

 راپور داده شده است.تن  3700تن در حدود  1396و گوسفند در سال 

فارم در سطح ولسوالی  30مالداران در این والیت عالقه به ایجاد فارم های گاوداری دارند و تعداد فارم های گاوداری به 

تن در  2900بوده و تعداد مجموعی حاصالت گوشت گاو  راس 171600ها و مرکز میباشد که احصائیه مواشی گاو ها به 

 میباشد. 1396سال 

 : پروری ماهی

اکثرآ و  یدهگرد یجادا یبه ابتکار سکتور خصوص یگرماب یفارم ماه 200از  یشفراه ب یتدر وال یرال اخدو س یانجر در

 ینکه در ا ییها یچوچه ماه و یکنندرا در آن رها م یماه یو چوچه ها ینرا تآم یمنبع آب یسولر یتوسط واتر پمپ ها

 یطیفراه تطابق مح یآب و هوا یطوده که با شرابپ( کار یلوراز نوع  ) گراس کارپ ( و ) س یابند یفارم ها پرورش م

  یهجهت ته یریتکث ینبود فارم هاکه  یباشدموجود م یزبخش چالش ها و مشکالت ن ینذکر است که در ا یاند. شاندار

، وال ینآن در ا یدتول یکهو فابر یخوراکه ماه یتعدم موجودی ، پرور یماه یفارم ها یمورد ضرورت برا یچوچه ماه

 یفیتجات با ک یهادونبود  ی وفارم ماه جــــمنتو مقابله با امراض و من یهتغذ ینهفارم داران در زم یینپا یسطح آگاه

 در والیت فراه میباشد.

 :داری زنبور
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در چند سال اخیر با همکاری وزارت زراعت صنعت زنبور داری در والیت فراه ترویج یافت که مردم عالقه زیادی به نگه 

صندوق زنبور عسل توسط ریاست زراعت تطبیق  235پروژه توزیع  1396بور عسل نشان داده اند . در طی سال داری زن

از صندوق های متذکره جهت نسلگیری و تولید  1397شد که قدم مهمی جهت پیشرفت بخش زنبور داری بود و درسال 

عسل موجود و سطح تولیدات عسل در والیت فامیل زنبور  2110عسل مورد استفاده قرار گرفته است. به صورت مجموع 

 تن میباشد. 8,2فراه 

 :مرغداری

فارم فعآل فعال میباشد و اکثرآ دانه مرغی از طریق کشور  320فارم مرغ گوشتی موجود بوده که  725در والیت فراه  

 1396در سال  تن 4100ایران وارد میگردد و مورد استفاده فارم های مرغداری قرار میگیرد . مجموع تولیدات گوشت مرغ 

 بوده است. 1396بیضه در سال  7415000گزارش شده و شایان ذکر است که تولیدات تخم مرغ به صورت مجموع 

 

 :یزراعت صادراتی عمده محصوالت 

  :که ساالنه به والیات دیگر صادر میگردد فراه محصوالت عمده زراعتی وروستائی والیت

 عناب  -4انار    -3انگور   -2گندم   - 1

 کدوچه   -10بادنجان سیاه   -9پیاز    -8بامیه  -7محصوالت گلخانه    -6تربوز  -

 :زراعتی وارداتی عمده محصوالت

در فصول که درین والیت محصوالت زراعتی تولید نمی شود از بیرون تمام محصوالت زراعتی  والیت فراه فصلی بوده و

 :کشور وارد میگردد که قرار ذیل است 

 .وارد والیت فراه میگردد %100ارد,   رومی,     کچالو,    تربوز ,    پیاز, کدوچه,    بادنجان سیاه  و  میوه جات بطور 

 :زراعت درسکتور اشتغال فیصدی

بیشتر   1397زراعتی میاشد و نظر به سروی ریاست احصایه مرکزی به همکاری بانک جهانی در سال  فراه از جمله والیات

فیصد انرا طبقه اناث تشکیل میدهد و متباقی آنر  10% مردم آن مصروف پیشه زراعت می باشد، که از جمله  64,5از 

 طبقه ذکور  تشکیل می دهند. 
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  :سرد خانه ها تعداد

اکثر مردم این والیت زراعت در صورتیکه  است نگردیده اعمار فراه والیت در سردخانه کدام 1397 سال حمل 15 مورخ تا

 پیشه است 

محصوالت زراعتی این وال به ارزش بسیار کم به مارکت فراه و به سایر والیات به فروش به نسبت نداشتن سرد خانه 

 .میرسد

 :وظرفیت تعداد / یوزراعت یوانیح یها فارم

 تعداد فارم ها در والیت فراه:

فارم فعآل فعال است و متباقی آن غیر فعال  320فارم مرغهای گوشتی بوده که از جمله آن   725بتعداد  -1

 .میباشد قطعه چوچه مرغ 10000ظرفیت هر فارم مرغداری بطور اوسط  میباشد.

 یچوچه ماه 8000فارم ظرفیت هر فارم بطور اوسط  127فارم های ماهی پروری  -2

 گاوراس  25فارم. ظرفیت هر فارم بطور اوسط   30فارم های گاوداری شیری و گوشتی  -3

 زراعت و کار
 :زراعتی های فعالیت در شاغل زنان تعداد

  .% میباشد 10زنان شاغل در فعالیت های زراعتی  فیصدی

 یگذار هیسرما و دیعوا
 :سکتور زراعت ساالنه انکشافی بودجه مجموع

 ( ساله ریاست زراعت آبیاری و مالداری والیت فراه ) به افغانی 5بودجه انکشافی    

1392 1393 1394 1395 1396 

44256081 106568038 14486176 31966478 28694208 

 

  زراعت سکتور هساالن انکشافی بودجه مصرف میزان

 ( مالداری والیت فراه ) به افغانیساله ریاست زراعت آبیاری و  5میزان مصرف بودجه انکشافی 

1392 1393 1394 1395 1396 

44256081 106568038 14486176 31966478 28694208 

 

  :سکتور زراعت یدعوا مجموع
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سال گذشته والیت فراه ) به افغانی ( ریاست زراعت والیت فراه منبع خاص درآمد  5مجموع عواید سکتور زراعت طی  

سالها از لیالم اجناس داغمه و فروش درختان خشک به اندازه کم درآمد به دست میاید. که از طریق ندارد مگر بعضی 

 .بانک به خزانه دولت تحویل گردیده است

1392 1393 1394 1395 1396 

19774622980 28174622980 29174622980 3086603651 29793555100 

 

 درسکتور زراعت یخصوص سکتور اریگذ سرمایه میزان

اری خصوصی درسکتور زراعت در والیت فراه بطور سرمایه گذ سرمایه ،ر به معلومات ارایه شده از طرف ریاست زراعتنظ

 تخمینی:

 میلیون دالر 117,5          در بخش صنعت گلخانه   -1

 افغانی 12000000در بخش فارم گاو داری مبلغ      -2

 افغانی 960000000     در بخش فارم مرغداری مبلغ  -3

 افغانی 69850000 در بخش فارم ماهی پروری مبلغ   -4

 افغانی 16000000  بخش فارم زنبورداری مبلغ در   -5

 فراه: یتوال زراعت درسکتور یانکشاف یوشرکا یدولت غیرهمکار  موسسات

                                          ازاندموسسات همکار در بخش سکتور زراعت عبارت 

 :  CBARD پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی -1
پروژه رشد زراعت، و انکشاف روستایی یک پروژۀ انکشاف اجتماعی جهت معرفیَ، استحکام و ارتقای محصوالت زراعتی 

قریه والیات فراه و بادغیس که میزان باالی تولیدات  30محلی، و بازار یابی محصوالت با ارزش زراعتی محلی بوده که در 

روژه، ارتقا اقتصاد قریه های تحت پوشش از طریق افزایش تولیدات کوکنار را دارا است، تطبیق میشود. هدف اساسی پ

 ارزشمند زراعتی در این دو والیات به عنوان یک جاگزین پایدار و موثر برای نبات غیر قانونی )کوکنار( میباشد. 

 7500تقیم این پروژه در نظر دارد که کشت کوکنار را در قریه های تعیین شده کاهش داده و از این طریق بطور مس

مستفید شونده( را تحت پوشش قرار دهد. پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی برعالوه تقویت دهاقین  52500خانواده )

محلی از طریق دایر نمودن مکاتب ساحوی دهاقین، اساسات تجارت زراعتی خصوصی و اجتماعی را در ساحات آبیاری و 

 مود. سهولت های دیگر زراعتی نیز تقویه خواهد ن

 :(DACAAR)موسسه داکار -2
تطبیق پروژه های آبرسانی را در کمپ های مهاجرین در پاکستان آغاز نمود و بعد  در سال  1365موسسه داکار در سال 

پرو گرام آبرسانی توسعه یافت و فعالیتهای ترمیمات، تعلیمات صحی، وکلورین کردن آب را در کمپ های مهاجرین  1366

س مخصوص برای مکاتب ، و پروژه های مانند سرک برای مهاجرین ،گلدوزی، ورکشاپ خیاطی، لباشامل پروگرام شد 

فعالیت های خود رادر سه والیات افغانستان  1355وایجاد فابریکۀ پمپ های دستی در بر گرفت و از آن به بعد در سال 

و توزیع تخم بذری گندم و کود  اریز،برای سقف،  بند آب، ترمیم آبیاری ک اغازنمود  که در بخش های ساختن گادر

فعالیت های مدیریت منابع طبعی به شش والیت ،و آبرسانی به هشت والیت توسعه  1371کیمیاوی میباشد؛  و در سال 
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داکارهر دو فعالیت ,آبرسانی ،ومدیریت  1371تولید نهال( توسعه یافت  درسال  یافت؛ فعالیتهای زراعتی )درختهای مثمر،و

درغرب) پروگرام  تأسیس داکار 1372درسال  1381 -1372و از سال  درغرب افغانستان به اجرا گذاشت منابع طبعی

شعبۀ مانیتورینگ امپکت، تعلیمات  1375فعالیت های داکار شرق را تطبیق می نمود، در سال   درغرب وشرق( عینی

والیت عملی گردید و برای نیم میلیون  12صحی تاسیس گردید، ستراتیژی زراعتی ایجاد شد ؛پروژه های آبرسانی در 

شعبۀ مانیتورینگ امپکت، تعلیمات صحی تاسیس گردید، ستراتیژی زراعتی  1375مردم آب آشامدنی تهیه نمود در سال 

 1381والیت عملی گردید و برای نیم میلیون مردم آب آشامدنی تهیه نمود ؛درسال  12ایجاد شد ؛پروژه های آبرسانی در 

به ؛ در سال  WS ، و پروگرام  RDPبه  IADپروگرام  1382قی از پشاور به کابل منتقل گردید ؛ در سال دفترداکار شر

از طریق وزارت محترم انکشاف  MISFAاغاز نمود، وتوسط  MADRACداکار پروگرام را بنام قرضه های کوچک  1383

یک ارگان مستقل مبدل گردید؛  درسال  دهات تمویل گردید وفیصلۀ صورت گرفته بود که پروژۀ دوزندگی داکار به 

داکار فعالیت های آبرسانی ،و انکشاف دهات  1386تبدیل یافت ؛درسال   WSPبه یک ارگان مستقل مبدل گردید 1386

اجتماعی زنان، وهمبستگی ملی ادامه داد ،آبرسانی حفظ الصحه وتعلیمات  مرکز زراعت، آبیاری،تعلیمات حرفوی، را بشمول

بهداشتی ، مدیریت منابع طبعی، زراعت، پروژه های عایداتی برای مردان وزنان، انجمن آبیاری ، مراکز اجتماعی زنان، 

ده که آب صحی آشامدنی چا ها و نقاط آبی ساخته ش 45000؛در اطراف  ، و....... میباشد WETارتقای ظرفیتها ، مرکز 

و فعآل  خانم ( 20000مر اکز اجنماعی زنان تاسیس گردیده برای ) 37را نزدیک به یک میلیون مردم تهیه مینمایید ؛

موسسه دکار در والیت فراه پروژه دارند که عبارت اند از  مدیریت منابع طبعی؛ نظارت از پروژه های واش یونسیف و 

 مهاجرین میباشد.

  NHLP م ملی باغداری و مالداریپروگرا -3 
به فعالیت آغاز  1385پروژه ملی باغداری ومالداری یک برنامه انکشافی وزارت زراعت آبیاری ومالداری میباشد که در سال 

زراعت بشمار می رود با توجه به اینکه در اقتصادی ملی کشور سهم بسزای را دارا در  مهم  کتورو یک سنموده است 

ها  اعمار کشمش خانه  احداث باغات پسته , پروگرام در نظر دارد تا با احداث باغات مختلف النوع  میوه ای ,. این  میباشد

,اعمار ذخیره خانه های آب ,اعمار بند های کوچک ,ایجاد مکتب مزرعه بخاطر بلند بردن ارتقا ظرفیت وبنیه اقتصادی 

 دهاقین راکمک نمایند.

(در والیت فراه آغاز به کار نموده است . این پروگرام  2017مارچ  19)  1396در سال  پروگرام ملی باغداری و مالداری 

در مرکز و ولسوالی شیب کوه قلعه کاه والیت فراه فعالیت دارد . پروگرام ملی باغداری ومالداری در والیت فراه  تااکنون 

فتالو ,سیب ,انگور , انار ( و همچنان موازی جریب باغات میوه جات مختلف النوع از قبیل )زردآلو ,آلو ,ش 318موازی 

باب کشمش خانه  15نموده اند .همچنان جهت ترویج صنعت کشمش خانه به تعداد جریب باغ پسته را احداث  310,

باب گلخانه های  کوچک بخاطر  30عصری و مدرن در اینوال اعمار نموده  ونیز در بخش توانمند سازی زنان نیز به تعداد 

 یجات توزیع گردیده است . تولید سبز

 (Coordination of Humanitarian Assistanceمؤسسه هماهنگی کمکهای بشری ) -4
میالدی  1987هماهنگی کمکهای بشری یک سازمان غیر انتفاعی؛ غیر فرقه ای و غیر سیاسی می باشد که در سال 

کمکهای بشری و خدمات اساسی مانند خدمات تأسیس گردیده است. این مؤسسه یک سازمان فعال در قسمت ارائه 

صحی؛ تعلیم و تربیه؛ زراعت و همچنان آموزش و انکشاف جامعه بوده که سهم فعال و کسترده ای را در افزایش دسترسی 

مردم به خدمات اساسی؛ بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش فقر داشته است. این سازمان عالوه بر خدمات رسانی و 

؛ برای افزایش توانائی ها و ظرفیت های آنها؛ در جهت بلند نمودن صدای مردم محروم و فقیر افغانستان کار با جامعه

 کوشیده و برای رفع نیازمندهای اساسی و احقاق حقوق انسانی آنها فعاالنه و یکجا با دیگر نهاد ها دادخواهی نموده است.
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 رب افغانستان( در غIHSAN-Pپروژه ابتکار نظافت؛ حفظ الصحه و تغذی )

 (USAIDتمویل کننده: اداره انکشافی بین المللی آیاالت متحده آمریکا )

 میالدی ادامه می یابد. 2021میالدی آغاز گردیده و الی تاریخ سپتمبر  2016این پروژه در غرب کشور از تاریخ جوالی 

( IHSAN-Wلصحه و تغذی غرب )اداره هماهنگی کمکهای بشری؛ منحیث تطبیق کننده پروژه ابتکار نظافت؛ حفظ ا

در والیت فراه؛ در پهلوی بخشهای حفظ الصحه کامل به رهبری مردم؛ تغذی و در بخش زراعت این پروژه به تعداد 

( در KG( تن مستفیدین اناث باغچه خانگی )140( و )FFS( تن مستفیدین ذکور مکتب مزرعه دهقان )180مجموعی )

( تن 50( و )FFS( تن مستفیدین ذکور مکتب مزرعه دهقان )50تعداد مجموعی )میالدی( و به  2017سال اول مالی )

میالدی( تحت پوشش فعالیت های این پروژه همانان شامل:  2018( در سال مالی )KGمستفیدین اناث باغچه خانگی )

ارتقای ظرفیت ارائه ورکشاپ های آموزشی زراعتی در باالی قطعات نمایشی مکتب مزرعه دهقان و باغچه خانگی جهت 

 دهاقین بصورت نظری و عملی تا اینکه بهترین تکنولوژی زراعتی را فرا بگیرند.

 سکتور معارف . 2
پالن استراتژیک وزارت معارف روند رو به جلو را در سال های گذشته داشته که عمده ترین هدف آن را میتوان در چند 

شاف قوای بشری مطابق با اساسات دین مبین اسالم و تعهدات وزارت معارف با انک "جمله خالصه نمود که عبارتند از 

ملی و بین المللی با احترام به حقوق بشر مسئولیت آماده سازی زمینه دسترسی عادالنه به تعلیم تربیه با کیفیت برای 

ر فعالنه سهم همه اتباع کشور را عهده دار میباشد تا بتوانند در انکشاف پایدار , رشد اقتصادی , ثبات , امنیت کشو

 یعهده دار بودن این وظیفه بسیار خطیر با وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور مستلزم بنیان های ابتدای "بگیرند.

بوده که اساسات آن در سال های گذشته در سطح وزارت گذاشته شده و اکنون در والیات کشور مورد تطبیق قرار گرفته 

 ه تعلیم و تربیه میباشد . است که همانا زمینه دسترسی اتباع ب

در این راستا چندین نهاد هم زمان دست به دست هم داده تا این موهبت الهی را همانا با کلمه اِقرأ در جمالت اولیه که 

به پیامبر عظیم شان اسالم ابالغ شد را به ظهور برسانند تا از طرفی در همه جا و برای همه کس امکان تعلیم  فراهم شود 

دیگر این تعلیم با اساسات دین مبین اسالم همگام باشد . حال نظر به شرایط منطقوی و امنیتی فعلی و امکانات و از طرف 

دست داشته وزارت معارف نسبت به دیگر وزارت ها و تقسیم بندی این امکانات نظر به موارد فوق در برخی مناطق کلیدی 

شکل متوسط و ابتدای به پیش میرود . که در این راستا تطبیق این تعلیمات به شکل با کیفیت آن و در دیگر نقاط به 

 پالن استراتژیک به عهده ریاست های معارف والیات میباشد.

تعلیم و تربیه با کیفیت بنیان گذار دیگر نهاد های اقتصادی و اجتماعی  کشور میباشد زیرا اشخاص فنی , ماهر و مسلکی 

شی متفاوت به این مدارج دست میابند باعث رشد فنی کشور و متعاقباً رشد که اکثراً با گذراندن مراحل مختلف آموز

اقتصادی در سطوح کوچک و بزرگ جامعه خود میگردند. که در کل رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی خواهد 

 داشت.

ا غنیمت شمردن فرصت ریاست معارف والیت فراه با سعی و تالش فراوان در سال های گذشته دست به اقداماتی زده تا ب

یک سلسله تغییرات اساسی در داخل ریاست به وجود بیاورد . بادر نظر داشت اصل مدیریت که سه بخش اساسی را که 

مشمول , مدیریت اجراات ) تدویر جلسه و مشخص نمودن کار هر کارکن ( , نظارت از اجراات ) بررسی فعالیت های 

در قسمت رفع نواقص ( , ارزیابی از اجراات ) تطبیق پیشرفت کار با فعالیت کارکنان در حین اجرای وظایف و همکاری 

های پالن شده طول سال و ارزیابی از اجراات ( ریاست معارف والیت فراه تقسیم وظایف و شرح مشخص وظایف را برای 

اصول اداره که وحدت  به شکل اساسی آن میباشدو یکی از یکی از اسباب اساسی پیشرفت اموراعضاء به میان آورده که 

 دستور دهی را به شکل عملی در اداره پیاده سازد. 
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 معلومات کلی ریاست معارف:
 تنظیم فعالیت ها در برنامه های ریاست معارف

 ذیل میباشد و دفاتر همکار سه برنامه فرعی ,ریاست معارف دارای پنج برنامه اصلی 

 برنامه های اصلی:

 و تعلیمات اسالمی  تعلیمات عمومیبرنامه  -1

 تربیه معلمبرنامه  -2

 تخنیکی و مسلکیبرنامه  -3

 سواد آموزی -4

 ( اداره تعلیم و تربیه )اصالح اداره -5

 برنامه های فرعی :

 بنام های میباشند که برنامه فرعی دوسکتور معارف دارای 

 آمریت تعلیمات اسالمی  .1

 ساینس مدیریت عمومی مرکز .2

 :ضرورت ها و اولیت های آینده

 اولویت های سه گانه معارف معلم مسلکی , تعمیرات و کتاب میباشد. 

سیزده پروژه در نظر گرفته  1397اولین نیاز اعمار فضای آموزشی مناسب برای ارائه درس برای پالن انکشافی سال  -1

ل پیش بینی نشده شده است. البته پروژه های پیشنهادی به شکل کامل بوده که قرار داد های سالهای گذشته به این شک

است اکثرا صرف تعمیر مکتب مد نظر گرفته می شده که نیازمندی دیوار احاطه , چاه آب یا تشناب ها در آن در نظر 

 گرفته نمی شد.

کمبود معلم مسلکی زمان گیر و نیاز به آموزش های طویل المدت برای معلمین بر حال و استخدام معلمان با سویه -2

پروسه زمان گیر است. فعالً استخدام معلمین مسلکی در بست های حق الزحمه و مطابق رشته در تحصیلی بلند دارد که 

 طی سال تعلیمی گذشته روی دست گرفته شده و ادامه خواهد داشت . 

تکمیل نیازمندی کتاب یکی از سه اولویت اصلی برای یادگیری متعلم امری ضروری است وابسته به تامین نیازمندی -3

نیازمندی های والیت تامین  %15میتوان گفت  1396ارت میباشد که نظر به توزیع صورت گرفته در سال به سطح وز

 گردیده است.

 : در طول پنج سال گذشته در بخش معارف یدستاور دها ینعمده تر

 ارتقاء ظرفیت معلمین و کارمندان  

 ( مامورین 186استخدام ) 

   ( شاگرد جدیدالشمول 36500جذب )

 تن ( معلمین  211)  استخدام

   تقرر معلمین به اساس رشته مورد ضرورت مکتب

 ( اجیران و کارکنان خدماتی322استخدام )

 تن اناث میباشد 78از مجموع استخدام های صورت گرفته 
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 1395( شاگرد از صنف دوازدهم در سال 2700تن ( به ) 2400ین از )افزایش تعداد فارغ 

 تن معلم صنوف محلی , مسجدی و قبل از مکتب به شکل مقطعی و طوالنی مدت  1500زمینه اشتغال برای 

ایجاد دیتابیس معلوماتی احصائیوی در بخش های ) کیفیت تعلیمی , تفکیک نیازمندی ها مکاتب , تفکیک نیازمندی 

 های معلم (

 در کابل و اخذ منظوری 1395تا ختم سال  تنامه های فارغین صنوف دوازدهم دشها %95طی مراحل بیش از 

  12الی  10فعال شدن دیتابیس آنالین با دفتر مرکزی وزارت معارف جهت تسریع روند منظوری نتایج فارغین صنوف 

 باب مکتب  12فعال شدن پروگرام تقویه بنیه کانکور در 

 باب البراتوار ریاضی برای مکاتب  50انتقال 

 روند تعلیم و تربیه در مکاتب به شکل حضوری توسط تیم های نظارت تعلیمی نظارت دوامدار و منظم از 

 یخصوص و یدولت مکاتب
 :شده راجستر(/ لیسه / متوسطه / ابتدایه)  دولتی مکاتب تعداد

تعداد مکاتب دولتی ) ابتدایه / متوسطه / لیسه(/ راجستر شده  در این والیت قرار آتی میباشد که ذیالً در جدول ارائیه 

 میگردد 

 مراکز آموزشی

واحد اداری
تعداد لیسه ها 

تعداد متوسطه  
 ها

تعداد ابتدائیه
 

CBE 
 

محلی
مراکز تخنیکی  

مسلکی
تعداد  

داراملعلین ها
س 

مراکز مدار
 

و 
مکاتب دینی

 

مکاتب
کرایی 
 

مجموع
 

117
 82
 132

 235+96
 

7 4 15
 63
 

 (:لیسه / متوسطه / ابتدایه)  فعال دولتی مکاتب تعداد

مکتب لیسه ،متوسطه  381نظر به ساختار تشکیالتی و تعمیراتی ریاست معارف والیت فراه در این سکتور به تعداد 

باب آن  41دارالمعلمین ها ، مراکز مدارس مکاتب دینی و مکاتب کرایی میباشد که ،ابتدائیه ،مراکز تخنیکی مسلکی، 

 .باب مکتب مسدود میباشد 31باره باز شده که فعالً باب مکتب دو 5البته اخیراً  مسدود میباشد متباقی فعالیت دارند

 :راجسترشده( / لیسه و متوسطه ابتدایه،) خصوصی مکاتب تعداد

که معلمین و متعلمین  مصروف آموزش تعلیم وتربیه باب میباشد 14والیت تعداد مکاتب خصوصی راجستر شده  این در

 .صرف در مرکز والیت فراه میباشد نه در ولسوالی ها البته با امکانات نسبتاً خوبهستند 

 :(لیسه و متوسطه ابتدایه،)فعال  یمکاتب خصوص تعداد

 ( میباشد.باب 15تعداد مکاتب خصوصی فعال )

 باب ( مختلط 9ابتدائیه ) .1

 باب( مختلط 2متوسطه ) .2

 باب( مختلط 4لیسه ) .3
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 یخصوص و یدولت یها دانشگاه

 :شده راجستر دولتی های دانشگاه تعداد

شروع  1391که در سال  میباشد موسسه تحصیالت عالیدر والیت فراه صرف یک دولتی راجستر شده ها  دانشگاهتعداد 

موسسه تحصیالت عالی فراه در  .میرسند تن (1149) اناث و تن (701)آن  تعداد محصلین ذکورکه به فعالیت نموده اند 

براساس تقاضای مردم ، وکالء وفیصله جلسه شورای وزیران وپالن انکشافی وزارت تحصیالت عالی  1391برج حمل سال

 تاسیس وایجاد گردیده است .

جریب زمین درساحه کروکی شاروالی ،مربوط  2000 رهبری والیت فراه به اساس فیصله جلسه اداری مقام والیت به اندازه 

وزارت زراعت بطور رایگان جهت اعمار موسسه در دسترس این موسسه قرار داده و پروسه طی مراحل اسناد آن بعد از 

موسسه فاز اول آن ختم گردیده است و  امکانات موسسه به  کار ساختمان این  .حکم رئیس جمهور تکمیل گردیداست

دو پوهنحی اقتصاد و  1397. قرار است به سال تعلیمی گردیده است محل جدید آن در نزدیکی لوای پیاده فراه انتقال 

 شریعات به این موسسه افزوده شود.

 :فعال  دولتی های دانشگاه تعداد

 .فعال میباشددولتی  موسسه تحصیالت عالیگاه دولتی بنام دانشدر این والیت یک 

 راجستر شده: یخصوص یتعداد دانشگاه ها 

 دراین والیت دو باب میباشد موسسات تحصیالت عالی خصوصی  تعداد

 غرجستان موسسه تحصیالت عالی خصوصی  -1

 ابونصرموسسه تحصیالت عالی خصوصی  -2

 :اند شده راجستر که فعال خصوصی های دانشگاه تعداد

  فعالیت "که رسما در این والیت نیز دو باب میباشدو راجستر شده فعال  سسات تحصیالت عالی خصوصیموتعداد 

 غرجستان موسسه تحصیالت عالی خصوصی  .1

 ابونصرموسسه تحصیالت عالی خصوصی  .2

 سواد سطح و معلم و شاگرد نسبت

 (:مرد وزن یکبه تفک \ مجموع)  سال 14 سن از باالتر افراد سواد سطح میزان

 :مجموع به تفکیک مرد و زن قرار ذیل میباشد فیصد 24,6سال تقریبا  14باالتر از سن در والیت فراه میزان 

 تن(384400مرد) سطح سواد •

 تن(99671زن) سطح سواد •

 :درمکاتب سال 15سن  یرز یتشمول میزان

 : به تفکیک مرد و زن  قرار آتی اند سطح والیت فراهسال در  15میزان شمولیت زیر سن 

 تن (12000) ذکورشمولیت   •

 تن  (10500) شمولیت نسوان •

 (لیسه / متوسطه / ابتدایه)  درمکاتب( پسران با مقایسه در دختران) حضور شاگران  میزان

 مکتب / معلول و معیوب/ مراکز دینی  در جدل ذیالً ارائیه میگردد. ها از از ماندهتعداد بهمچنان 
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 تعداد شاگردان

واحد 
بازمانده  ابتدائیه متوسطه لیسه ریااد

 مکتب
معلول 
جدید  فارغین مراکز دینی ومعیوب

 الشمول

 13303 3985 2431 210 34220 38347 25597 70165 مجموع

   یتجنس یکبه تفک ینو متعلم محصلین تعداد

بوده که از جمله تعداد  تن( 136333تعداد کل شاگردان )تن و همچنان  (1149) و اناث تن (701تعداد محصلین ذکور)

به تفکیک  کارمندتن  (3808( تن شاگرد ذکور می باشند. که توسط )87281( تن از قشر اناث و متباقی آن )49052)

تن معلم  1746 ،2850که از این جمله مورد آموزش قرار میگیرند.  اناث کارمند( 1192ذکور و ) کارمند( نفر 2616)

 تشکیل میدهند.تن معلم اناث را  1104ذکور و 

 :جنسیت تفکیک به دانشگاه استادان تعداد

 تعداد اساتید که در پوهنتون والیت فراه در حال تدریس هستند به تفکیک مرد و زن قرار ذیل اند:

 استاد زن میباشد. 6استاد مرد و به تعداد  45که از جمله به تعداد  استاد است 51در کل به تعداد 

 :(دکتورا ، ماستر ، لسانس)  یکمعلمان واستادان دانشگاه به تفک یلیتحص سویه

 تن مرد میباشد 39تن زن و  5تن که از جمله  44لیسانس در کل 

 تن مرد میباشد  6تن زن و  1ماستر در کل هفت تن که از جمله 

 کسی وجود ندارد استاد به صفت  دکتورا در پوهنتون فراه به درجه 

 بودجه و ربنایز
 (:لیسه/  متوسطه/  ابتدایه) تعمیر دارای مکاتب تعداد

در صورتیکه در حدود  باب مکتب دولتی ( میباشد 119ساختمان)  یا ابتدائیه/ متوسطه/ لیسه)تعداد مکاتب دارای تعمیر 

که این موضوع باعث گردیده است که متعلمین با مشکالت گرمی و سردی رو مکاتب در این وال بدون تعمیر میباشد 50%

 .استبرو گردیده 

 (لیسه/  متوسطه/  ابتدایه) تعمیر بدون مکاتب تعداد

که این موضوع در کل باب مکاتب دولتی میباشد 116متوسطه/ لیسه در این والیت   /تعداد مکاتب بدون تعمیر ابتدائیه

 . در دسترس نیست   به شکل معیاری فتن آموزشگر قناعت بخش نمیباشد برای معلمین ومتعلمین منطقه امکانات فرا

 :گذشته سال 5 طی فرهنگ وساالنه سکتور معارف  یبودجه انکشاف مجموع

 (به افغانیکتور معارف و فرهنگ والیت فراه )ساله س 5انکشافی بودجه 

 گذشته سال 5 در فرهنگساالنه سکتور معار ف  یمصرف بودجه انکشاف میزان

 ( افغانیساله سکتور معارف و فرهنگ والیت فراه ) به  5بودجه انکشافی 

1392 1393 1394 1395 1396 

60373721 39456487 25869575 43277567 34514646 



 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا
  

 وزارت اقتصاد 28

 

1392 1393 1394 1395 1396 

60373721 39456487 25869575 43277567 34514646 

 :و فرهنگ درسکتور معارف  یخصوص یاردگ یهسرما میزان

 121323000والیت فراه به ارزش  در سال های اخیردر اری سکتور خصوصی در سکتور معارف و فرهنگمیزان سرمایه گذ

 میباشد.افغانی 

 :فرهنگ و  موسسات همکار غیر دولتی وشرکای انکشافی درسکتور معارف

 موسسه میباشد. 14 در والیت فراه به تعداد سکتور معارف و فرهنگ موسسات همکار غیر دولتی

. 9. خیریه الغرافه 8. جی آر زید 7( S.D.O. وارچایلد )6. پیوست 5. یونسکو 4. سی . اچ . ای 3. یونما 2.یونیسف 1

SEPEN 10 جی پی ای14. اکسو سرویس 13. ندای زن 12. پروموت 11. هولد . 

 یآموزش مراکز ریسا و ها دانشگاه ،یخصوص و یدولت  مکاتب سهیمقا

 : - یمراکز آموزش یردانشگاه ها و سا ی،خصوص ی،در مکاتب دولت یتشمول میزان

در تن (  1000) دولتیدانشگاه ها  تن (4303) شمولیت در مکاتب خصوصی تن  (13303شمولیت در مکاتب دولتی )  

مانند انستیتیوت علوم صحی پو هاند غضنفر و انستیتیوت علوم  سایر مراکز آموزشیتن  (400) خصوصیدانشگاه های 

 تن (290) صحی لمر

 : تدریس کیفیت موثریت اساس به آموزشی مراکز سایر و ها دانشگاه خصوصی، و دولتی مکاتب

باب( میباشد از  420باب ( ، سایر مراکز آموزشی ) 2باب( دانشگاه ها ) 14باب( ، مکاتب خصوصی ) 331مکاتب دولتی )

نظر موثریت کیفیت تدریس در این والیت در قسمت موسسه تحصیالت عالی دولتی موثریت بیشتر نسبت به موسسات 

عالی خصوصی دارد اما در قسمت مکاتب  بعضی از مکابت خصوصی کیفیت و موثریت خوب را برخوردار هستند  تحصیالت

 .اما بعصی از مکاتب خصوصی موثریت خوب را نسبت به مکاتب دولتی برخوردار نمیباشد

 سکتور صحت و تغذی-3
و اساسی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان و اهداف انکشافی پایدار افغانستان محسوب مهم  کاناز ارصحت یکی ر سکتو 

اردادن تحت پوشش قررت از عبار ین سکتواف اهدر دارد. اجتماعی کشودی و اقتصاف انکشادر امهم  بسیاررول که می شود 

فیا اجغر بهبا توجه ازن متوف نکشا، اه ییخانشفات کیفیت خدمادن بلند بر، ساسیاصحی ت به خدمار کشوان ندوشهرم تما

ر ت سکتوـحمایف و نکشا، اصحتر سکتواری در حکومتدد بهبو، طبیت محصوالو یی ر دوامواتنظیم ت، الیاو سنفوو 

 صحت میباشد.ای بری منابع بشرف نکشاو اتقویت سیستم صحی ت، عرضه خدماد خصوصی جهت بهبو

  .قرار ذیل می باشد در دو جدول  ک ها  والیت فراهبستر کلین دتعداد ،نوعیت کلینک ها وتعدا)
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مجموعه
 

تعداد 
 2 5 41 1 8 9 3 1 4 1 کلینک

5
1
1 

75 

تعداد 
 315 × × × × × × × 30 30 135 120 بسرت

خدمات فوق از طریق وزارت محترم صحت عامه به انجیو ها به قرارداد داده شده وریاست صحت عامه صرف رول نظارت   

 برعرضه خدمات صحی را داشته ودارای شعبات ذیل میباشد:

 مدیریت کنترول –مدیریت اطفال ونوجوانان   -مراقبیتهای صحی اولیه – مدیریت معلومات صحی  – عامه تغذی مدیریت

 –قوانین و بررسی  مدیریتاموردوائی ،  مدیریت صحت باروری، مدیریت  – مدیریت معافیت کتلوی -امراض ساری

و مدیریت پاسخ دهی فوری به امراض  حیطی ،مدیریت منابع بشریصحت م – اداری مدیریت –طب عدلی مدیریت 

 میباشد

در    IPD SAM (TFU) دو  یدارا(: Nutrition Office,PNO) Provencialبخش تغذی عامه  -1

 یتغذ مشاور 45 و بوده درکلینک های مختلف   OPD SAM 12و شفاخانه والیتی وشفاخانه ولسوالی قلعه کاه 

 - دارد تیفعال یصح مراکز در

مسئولیت جمع آوری تمام راپورهای صحی  را به سطح مرکز و تحلیل HMIS   بخش مدیریت معلومات صحی  -2

  و تجزیه آنان را دارد .

3-  CDCمتشکل از  بخش های توبرکلوز، مالریا ولشمانیا وبخش ایدز میباشد : 

 وتداوی میباشد . مرکز تشخیص 16پروگرام ملی کنترول توبرکلوز: شامل  •

( رضاکاران  953)  و در متباقی محالت البراتواریمرکز تشخیصیه  18دارای  پروگرام ملی کنترول مالریا ولشمانیا: •

 .( کار میگیرند RDTبرای تشخیص مالریا از تست سریع تشخیصی) 

پروگرام ملی کنترول ایدز: شامل یک کلینک درمرکز فراه ویک مرکز درمحبس فراه بوده که درین کلینک اجرای  •

معتادان خدمات توزیع سفلیس بوده عالوتا برای  زردی زرد و زردی سیاه، چهارنوع معاینات تشخیصیه ایدزی،

سرنج های جدید ،جمع آوری سرنج های مصرف شده، دوبی خانه ، حمام، وتوزیع  کیت های حفظ الصحه ،کاندم ،

 .اعاشه پخته شده ظهری میباشد

 :بخش معافیت کتلوی یا واکسین -4
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در مراکز  ناتوراکسینفر 107مرکز فکس واکسن ، 76در تمام  والیت فراه خدمات واکسین را عرضه میدارد که شامل

-  دیفتری – تیتانوس – سرخکان–نوع انتی جن واکسین را ) انتی جن توبر کلوز   11که  واکسین مصروف خدمت اند

 2018درسال ( در تمام والیت فراه تطبیق میناید. IPVو  OPV،روتا سینه وبغل زرقی  ، انفالنزا  - هیپاتیت – سرفه سیا

طفل زیر طفل پنج سال والیت فراه تطبیق نموده  208000ن پولیورا برای کمپاین تطبیق واکسی 5الی ماه جون 

 .خوشبختانه در والیت فراه واقعه پولیو مثبت نداریم.است

 :(IHS)ریاست صحت عامه فراهانیستیتوت علوم صحی 

 .قابلگی عالی تکنالوجی مصروف تحصیل استند محصل در سه رشته نرسنگ، 217 درین موسسه تحصیلی بتعداد

 پروگرام ملی کاهش اضرار مواد مخدر:

 بسترمردانه، 20بستر مردانه ،کلینک  80اید که عبارت است از) یک شفاخانه مبستر خدمات ارایه مین 135برای  

 بستر اطفال.( میباشد. 15بستر زنانه ،کلینیک  20کینیک

 (:FPCکلینک خشونت به اساس جندر )

 .قرارمیگیریند مورد تداوی قرارمیدهنداین کلینک در شفاخانه والیتی قرارداشته ومریضان که مورد خشونت 

 (:PPPکلینک های پروژه مشارکت خصوصی)

)فردمسلکی که عرضه خدمات صحی رابشکل خصوصی مینماید(  در ساحات سفید خدمات حمایه  کلینک 34بتعداد 

پشت رود عرضه  وخاک سفید  باالبلوک، گلستان، کلینک در پنج ولسوالی های بکواه، 34مادر را انجام میدهد این  طفل و

 خدمات حمایه طفل ومادر را انجام میدهند.

 :همکار با صحت عامه سکتور خصوصی

 سکتور خصوصی دارای بخش های ذیل است.

کلینک سراپا )  2وطن اپولو، دانش، انوری ورحمانی(  فعال) امیران، طبیبان، شهرام حبیبی، کلینک معالجوی بستردار  7

باب عمده فروشی ادویه  12باب درملتون،  87البراتوار تشخیصیه،  13کلینک تشخیصیه ،دارای  الشفا وصدیقی ( ، دوباب 

 باب نمایندگی فروش ادویه میباشد 9، 

 وموانع: چالشها

 نبود امنیت که مسله سوپرویژن تیم صحی والیتی را به چالش مواجه نموده است. -1

 نفوس فراه از خدمات صحی اساسی. %30محروم بودن تخمینی  -2

 نبود شفاخانه نظامی دروالیت فراه برای تداوی مریضان ومجروحین نظامی. -3

 مجمموعه اناث ذکور رشته صنف شماره

 اول 1
 71 35 36 نرسنگ
 35 35 × قابلگی

 دوم 2

 34 9 25 نرسنگ
 32 32 × قابلگی

 19 2 17 تکنالوجی

 26 × 26 نرسنگ سوم 3

 217 113 104  مجموعه
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 کلینک در والیت فراه بدون تعمیر ستاندرد بوده ودرخانه های گلی فعالیت دارند. 38کلینک   68ازجمله  -4

 نبود پروگرام تخصص در شفاخانه والیتی فراه. -5

 تشکیل شفاخانه والیتی فراه.جراحی عصبی وچشم در نبود وارد های اورتیپدی ، گوش وگلو، -6

 کم بودن ظرفیت وتشکیل فعلی شفاخانه والیتی فراه برای تمام نفوس والیت فراه. -7

 کم بودن امتیازات مالی اعضای تیم صحی والیتی فراه. -8

 .مرغ فروشان درمحالت مناسب درشهر فراه فروشان و عدم جابجائی صنف قصابان، شرینی پزان، تیل وگاز -9

 یصح خدمات به یدسترس

 :اساسی یبه  خدمات صح زنان و مردان دسترسی

خدمات ارائیه میگردد و همچنان  میباشد  کلینک 68دسترسی به خدمات صحی اساسی در سطح والیت فراه که شامل 

 مردم به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند که نوع خدمات ذیالً ارائیه میگردد: %80دروالیت فراه بطور مساویانه حدود 

a) DH    1     ِ(District Hospital  )شفاخانه ولسوالی 

b) CHC+   3  (Comprehensive Health Center plus   )مرکز صحی جامع پیش رفته 

c) CHC     9     (Comprehensive Health Center  )مرکز صحی جامع 

d) BHC    8   (Basic Health Center )مرکز صحی اساسی 

e) SHC  41   (Sub Health Center ) مرکز صحی فرعی 

f) PHC    1   (Prison Health Center )مرکز صحی محبس 

g) FHH   5   (Family Health House ) آشیانه صحی 

h) HP 511    (Health Post  پوسته صحی 

 :زنان و مردان یخدمات و تعداد بستر برا یهنوع ارائ خصوصی های شفاخانه تعداد

       .کلینک های بستردار خصوصی که اکنون مصروف ارائیه خدمات صحی هستند در جدول ذیالً ذکر گردیده است

 

 تعداد بستر نوع کلینک نام کلینک شماره

 5 خدمات داخله کلینک وطن اپولو 1
 10 داخله و وجراحی کلینک انوری 2
 15 داخله ،والدی نسائی وجراحی کلینک طبیبان 3
 5 جراحی کلینک امیران 4
 10 جراحی ووالدی نسائی کلینک رحامنی 5
 15 جراحی داخله ووالدی نسائی کلینک دانش 6
 5 جراحی کلینک شهرام حبیبی 7
 × خدمات رساپا ئی را اجرا میکند کلینک رسا پا الشفا صدیقی 8
 × خدمات رساپا ئی را اجرا میکند کلینک  رساپا غفوری 9

 بسرت 65   مجموعه
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 :ها زایشگاه تعداد

  میگردد هارائ ی والیتدر تمام کلنیک ها این خدمات که باب شخصی و دولتی میباشد 70در این والیت ها د زایشگاه تعدا

 یودولت یخصوص یصح خدمات کنندگان عرضه انیم سهیمقا
دولتی نسبت به نبود امنیت  شفاخانهچنان در ممریضان کمتر نسبت به خصوصی میباشد ه کلنیک های دولتی تعداددر 

داکتران طبقه ذکور اکثر شان از والیت فراه به والیت و در قسمت  کم وجود دارد نظر به تشکیالت اداری خیلیداکتر زنانه 

این موضوع باعث گردیده است تا ارائه خدمات صحی در این والیت کاهش که  هرات مطب های خویش را انتقال داده است

 ..میزان سکتور خصوصی زیادتر میباشد نظر به در سکتور دولتی  در مجموع داکتران یابد

 :دولتی و خصوصی های کلینیک در مردان و زنان برای خدمات عرضه کیفیت

ه اناث و چه از طبقه یباشد داکتران با تجارب چه از طبققناعت بخش نموالیت فراه وضعیت امنیتی  کل دراز اینکه در

عث ذکور  مطب های خویش را از این والیت به سایر والیات امنتر و حتا خارج از کشور انتقال داده است. این موضوع با

و همچنان  بیابدگردیده است کیفیت عرضه خدمات برای زنان و مردان در کلنیک های خصوصی و دولتی در کل کاهش 

نظر به  وجود دارد شفاخانه دولتیبه این را میتوان گفت در بعضی از کلنیک های خصوصی عرضه خدمات بهتر نسبت 

   . لتی کیفیت عرضه خدمات بهتر را ارائیه مینمایدشفاخانه دو خصوصیاما از اکثر کلنیک های  امکانات تشخیصیه

 دسترس قابل یها دواخانه
 : ها دواخانه تعداد

   که در جدول ذیالً ارائیه میگردد :الیت دارنددواخانه فع 77فراه  به تعداد  در والیتجهت ارائیه خدمات صحی 

 موقیعت
نام 

 درملتون
 موقیعت شماره

نام 
 درملتون

 شماره

 1 درمان بخش متصل کوپراتیف ها 46 مسلم چهارراهی سید میرعجب
 2 حامد جاده باالبلوک 47 عرفان 6ناحیه اول رسک 

حرضت عمر  همجوار جنایی
 3 املاس ناحیه اول 48 فاروق

 4 رحامنی 49              مقابل ارزاق  نوید جاده مخابرات
 5 غفوری والیتفلکه مقام  50 مدینه 6ناحیه اول رسک 

 6 علی جاده بانک زراعتی 51 ملت دشت 5ناحیه
 7 فراه جاده امنیت سابقه 52 سجادی چهارراهی سید میرعجب

 8 فریدون 6ناحیه اول رسک  53 رحیمی 6ناحیه اول رسک 
 9 صحت 5ناحیه اول رسک  54 خالد 12ناحیه سوم رسک 
 10 جواد 6ناحیه اول رسک  55 مهتاب امین پل عسکر آباد

 11 ساحل جاده بانک زراعتی 56 ابونرص فلکه مقام والیت

چهارراهی سید میر  57 رامین جاده باالبلوک
 12 ابن سینا عجب

سیف الله  جاده باغ کافی 58 حمید جاده پیامن
 نوری

13 
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خواجه عبدالله  متصل شفاخانه
 14 خیرالناس مقابل مسجد جامع 59 انصاری

 15 سعادت مقابل رصافی ها 60 میرویس جاده کمیساری
 16 عوض 6ناحیه اول رسک 61 خاتم 13ناحیه دوم رسک 
 17 فضلی فلکه میرمن نازو 62 رضا جاده مخابرات

 18 پرویز جاده بانک زراعتی 63 شفاه جاده شفاخانه والیتی
 19 فروتن 6ناحیه اول رسک  64 انوری فلکه میدان

 20 حسینی جاده مخابرات 65 حبیب ناحیه اول جاده میدان
 21 رفیقی جاده سید میرعجب 66 هامیون جاده اده باالبلوک
 22 امینی فلکه باغ کافی 67 صمیم بهزاد جاده تانک تیل

 23 نوری مقابل هوتل شاروالی 68 عزت باغپل
 24 غاضی زاده ناحیه اول 69 قاسم مقابل مسجد ابوحنیفه

 25 حشمت جاوید ناحیه اول 70 هرموز ناحیه چهارم
 26 جاوید فلکه والیت 71 جامع جاده شفاخانه
 27 ولی زاده جاده امنیت سابقه 72 حمید زی دوکان های برق

 28 گرانی فلکه زمری 73 امین جوینی مقابل دوکانهای گمرک
 29 جمشید دوکان های برق 74 احمدی جاده والیت

 30 نصیر احمد مقابل ارزاق 75 سیستان جاده داکرت عبدالله خان
 31 عتیق جاده شفاخانه 76 شهید اجمل جاده میدان هوایی
 32 احمدی عرصی جاده بانک زراعتی 77 قادری جاده بانک زراعتی

 33 خپلواک جاده بانک زراعتی   
 34 مصطفی مقابل ارزاق   
 35 رشیفی 6ناحیه اول رسک    
 36 وحید جاده امنیت سابقه   
 37 هارون عده بکواه   
 38 فاضل چهارراهی باغ کافی   
 39 نورالهدایی 5ناحیه اول رسک    

چهارراهی سید    
 40 رساج میرعجب

 41 مهدی جاده بانک زراعتی   

حاجی محمد  جاده امنیت سابقه   
 42 شاه

 43 هاشمی 8ناحیه اول رسک    
 44 ریگیوال جاده شفاخانه   
 45 روهید امنیت سابقهجاده    
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 46 وسیم 9ناحیه سوم رسک   
 47 مزار چوک قصابی   
 48 موفق جاده والیت   
 49 ابن حنیفه مقابل لیسه میرمن نازو   

 یصح یها متخصص 
 (اناث و ذکور) یتجنس یکتفک به ها قابله و ها نرس ،ها  متخصص،دکتوران  تعداد

الیت فراه تغذی و و در سکتور صحتقابله ها به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث( تعداد دکتوران ،متخصص ها ، نرس ها و

 در جدول ذیالً ارائیه گردیده است :

 قابله نرس متخصصین دوکتوران

 زن زن مرد زن مرد زن مرد
49 2 8 1 104 32 98 

51 9 136 98 
 

 :ماهر /مسلکی یقابله ها انجام شده با حضور یها والدت

مات درتمامی کلینک های والیت فراه خدصورت گرفته است و ماهروالدت ها با حضورداشت قابله ها  %35گذشته در سال 

 .قبل از والدت وجود دارد

 :والدت از قبل های مراقبت به دسترسی

هم خدمات   از کلنیک های شخصی اکثرحتا در  والیت فراه خدمات قبل از والدت وجود دارد دولتی درتمامی کلینک های

 .هزار طفل میباشد100فی 365افغانستان مرگ و میر اطفال در  .الدت ارایه میگرددمراقبت های قبل از و

 :تغذی سوی میزان

 میباشد 10,3در والیت فراه% به فیصدی سوی تغذیمیزان 

 صحت درسکتور ها یگذار هیسرما و بودجه
 :گذشته سال 5در  یو تغذ صحت سکتور ساالنه انکشافی بودجه مجموع

 ( والیت فراه ) به افغانی صحت و تغذیساله سکتور  5بودجه انکشافی 

1392 1393 1394 1395 1396 

31158199.67 323687236 33110960.53 0 109143009.14 

 :گذشته سال 5در  یوتغذ صحت سکتور ساالنه انکشافی بودجه مصرف میزان

 ( والیت فراه ) به افغانی صحت و تغذیساله سکتور  5بودجه انکشافی 
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 ی:و تغذ صحت درسکتور خصوصی گزاری سرمایه میزان

  .افغانی میباشد 144423204 به ارزش اری سکتور خصوصی در سکتور صحت و تغذی والیت فراهذمیزان سرمایه گ

 ی:و تغذ صحت درسکتور یانکشاف یوشرکا یدولت غیر موسسات یهمکار میزان

 وسسات همکار در سکتور صحت و تغذی والیت فراه م

 ارائیه خدمات صحی  پروژه (CHA هماهنگی کمک های انسانی) موسسه -1

ساخت و ساز  پروژه ( ABBRARد افغان معیوبینو لپاره د بایسکل چلولو او بیا روغونی تفریحی موسسه) موسسه  -2

 عضای مصنوعی ا

 پاسخ سکتور صحت مبنی بر قضایای جندرپروژه  ( HNI-TPOشبکه بین المللی صحت) موسسه  -3

 پروژه ترک اعتیاد مواد مخدر  ایدز و H I Vپروژه خدمات کاهش اضرار و وقایع ((SHROاحیاء مجدد شهامت موسسه  -4

 پروژه ترک اعتیاد مواد مخدر  برای خانم هاموسسه ودان افغانستان  -5

 رای زنان و اطفال بی بضاعتب پروژه ارائیه خدمات صحی  OPAWCکلنیک هامون موسسه  -6

    واکسیناسیون صحت طفل  مادر ( پروژه  ORCDموسسه تحقیقات علمی و انکشاف جامعه)  -7

و انکشافی)ساخت و  ییتوزیع تجهیزات شفاخانه  ،مه توزیع مواد غذای برای اطفال موسسه یونسیف ملل متحد برنا -8

  ترمیم کنیک ها ( –نیک ها لساز ک

 سازمان صحی جهان برنامه واکسیناسیون WHOموسسه  -9

 و منابع طبیعیء سکتور زیر بنا-4
ت، صالامودی در بخش های مختلف چون قتصای اها یربناموجودیت زمستقیم به ط تبار اریک کشودی قتصاارشد و توسعه 

مناسب نقش کلیدی را تی رنسپواترژی دارد. موجودیت راه های مواصالتی و سیستم نراج معادن، زراعت و استخرت، اصنع

والیت فراه از اینکه یک والیت زراعتی است، نقش  الت اجناس و بهبود سطح زندگی مردم دارا بوده و براینتقادر نقل و ا

جتماعی دی و اقتصاف انکشاو اشد رکه به ده یربنا بور زیگر سکتودمهم ای جزاز ایکی ژی نرحیاتی و انکار ناپذیر می باشد. ا

 د. ندر کل نقش اساسی را در توسعه سکتور صنعت و بهبود سطح زندگی مردم دار

بدنه دولت  یک بخش از اجتماعی یک جامعه و تهداب انکشاف اقتصادی و ع طبیعی اساس ومناب و ،طوریکه سکتور زیربنا

ایجاد فرصت های خوب جهت تحقق بخشیدن اهداف و پالنهای  را تشکیل میدهد لذا توجه و تقویت نمودن این سکتور و

به سطح والیتی داشته که عملی نمودن آن خود نیز تاثیرات روی وضیعت انکشاف اقتصادی و اجتماعی  ستراتیژیک  و

عی اجتما جهت انکشاف اقتصادی و قابل مالحظه آن در د و تغیرنکه الزم است تا این سکتور  رشد نمایمورد طوری درین

عملی ساختن برنامه های تحت این سکتور  جدید جهت تحقق و تدابیر نیز دیده شود هنوز هم نیاز است تا پالنهای و

 .صورت گیرد یوسعت داده شود وکاری بیشتر



 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا
  

 وزارت اقتصاد 36

ی در سطح والیت محسوب شده که اهداف و ئانکشافات زیربنا های کلیدی در بخش توسعه و جمله سکتور این سکتور از

برنامه های کاری مشخص را دنبال میکند از آنجایکه وضیعت عمومی این سکتور در سطح والیت فراه تا یک حدی خوب 

 د .درگ مهیاجهت عملی نمودن برنامه های آن رصت های کافی ن سکتور حمایت و  فبوده اما  نیاز است تا ای

 به سرک ها یدسترس
 :(عمومی ) شاهراه ها و سرک های ولسوالی ها یمجموع سرک ها

تحت اثر ریاست فواید عامه والیت فراه ر سرک ( کیلومت1186از مرکز شهر فراه الی ولسوالی ها و بین ولسوالی ها بطول )

 میباشند.

 و جغلی تحت اثر ریاست فواید عامه والیت فراه قرار ذیل میباشند:  DBSTمجوعه سرکهای اسفالتی ، 

 (کیلومتر سرک اسفالت 376: بطول )1

 ( DBST( کیلومتر سرک )122: بطول )2

 (کیلومتر سرک جغلی .688بطول ) :3

گونه که در فوق سرکهای تحت قیمومیت ریاست فواید عامه ذکر گردیدند ، معلوم شد که متاسفانه سرکهای اساسی  همان

( در تناسب به وسعت والیت فراه نهایت کم است نیاز است تا سرکهای زیادتر اسفالت و یا حد DBSTو پخته )اسفالت و 

 گردد. DBSTاقل 

 یتیوال ترانسپورت ستمیس و ییهوا میدان

 :یهوائ یدانتعداد م

جریب زمین  1720تنها یک میدان هوائی در والیت فراه موجود میباشد تحت نام میدان هوائی والیت فراه که به اندازه  

فعالً تحت  وکیلو متر اسفالت آن تکمیل گردیده  2,5خط رنوی میدان هوائی والیت فراه  به اندازه مساحت آن میباشد . 

 استفاده قرار دارد. 

جریب پارکینگ و ساحه سبز و غیره  20این  میدان دارای تعمیر ترمینل مجهز ، تعمیر فایبر استیشن مجهز ، در حدود  

  .امکانات را دارا میباشد

 :یو هوائ ینیبه ترانسپورت زم یدسترس 

 در مرکز ت زمینیهوائی بنام کام ایر پرواز دارد و  به تعداد هفت نمایندگی ترانسپور شرکتدر والیت فراه صرف یک 

بندر شیخ ابونصر  78گی در ولسوالی های ) باالبلوک ، اناردره ، مرز میل  و همچنان به تعداد  چهار نماینده  فعالیت دارند

نسبت به ترانسپورت هوائی  در این والیت بناًء دسترسی به ترانسپورت زمینی فراهی و الش جوین ( موجود میباشند

 .آسانتر است

 یتیبرق وال

 برق: یبه انرژ یسترسد

در قیمت بسیار گزاف  آنهم بهاستفاده می نمایند  ناشآمریت برهای دیزلی  جنراتوری مرکز والیت فراه از برق حصرف نوا

نا محروم هستند و از برق شلی ها از این انرژی برق آمریت برحومه مرکز و ولسوا ،مقایسه با والیات دیگر افغانستان 

 .د ناستفاده می نمایند و این هم به گونه قناعت بخش نمی باشسولرهای شخصی 

 به آب پاک یدسترس

 :یو صح یدنیبه آب آشام یدسترس
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جریان دارند که الی سه سال  "عمال فاز دوم آنکار  رسانی تکمیل گردیده و شبکه آب فاز اولی مرکز والیت فراه حنوا در

که روزانه با مشکالت کمبود آب  ،. مردم از پمپ های آب و چاه های عمیق استفاده می نمایندشداینده تکمیل خواهد 

و دو پروژه شبکه آب رسانی در  هشروع به فعالیت نمود حومه مرکز هو صرف شبکه آب رسانی درقریه یزد برو هستند رو

آب  به اما دقریه وجود دار 1265به تعداد  آن در والیت فراه و ولسوالی ها .دنقریه ریگی تحت کار  میباشقریه دارآباد و 

 کمبودهای اخیر مردم این والیت بیشتر به  . و نظر به خشک سالی، سالم ندارندرسی کافی و الزتدنی دسصحی و آشامی

  .آینده خواهند بودراه مردم در  فرا ،یک معضل بزرگکه این آب مواجه می باشند 

 وضعیت آب زیر زمینی:

گذشته تا  های سطح آب زیر زمینی در والیت فراه به شدت پایین رفته است و در بعضی نقاط سطح آب نظر به سال

بی ن  رفته است که علت عمده آن کاهش بارندگی و تقاضای باال از منابع آب زیر زمینی و استفاده یئمتر پا 10حدود 

طح آب زیر زمینی میباشد که س ه و خاکسفید از جمله ولسوالی هایاز واتر پمپ های سولری میباشد. ولسوالی بکوارویه 

والیت فراه و بعضی ولسوالی ها مشکل ساز ین رفته است که دسترسی به آب آشامیدنی در مرکز ئدر آن به شدت پا

 .گردیده است

 

 تیدر وال یمعلومات یتکنالوژ
 :یمعلومات یوتکنالوژ یبه خدمات مخابرات یدسترس

تحت  درین والیت که مخابراتیپنج شب دارند. رسیتدس یالوژی معلوماتای مخابراتی و تکنه به شبکهمردم این والیت 

 عبارت از:پوشش میباشد که 

 شبکه مخابراتی روشن  .1

 شبکه مخابراتی ام تی ان  .2

 بیسیم شبکه مخابراتی افغان .3

 اتصاالت شبکه مخابراتی  .4

 راتی سالم بشبکه مخا .5
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94.5
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میزان بارندگی به میلی متر در چهار سال اخیر در والیت فراه 
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 .استفاده کردنیز  آنها 4G و 3Gمیتوان از خدمات انترنتی  هستند و فعال در کل تمام شبکه ها

 یصنعت کاتیفابر
 کار آنها: یتماه/فعالیت ونوع صنعتی /یدیتول یکاتفابرتعداد 

این  امامواد آن در فابریکات تولیدی و صنعتی استفاده کرد  زمالداری میباشد که میتوان ا والیت زراعتی و کوالیت فراه ی

ی کارخانه فقط تعدادو  بزرگ و متوسط پروسس فعال گرددانه های خکارکه برق ندارد کافی  والیت دستررسی به انرژی

 مانند.    ،فعالیت دارند کوچکهای 

 یخ سازی . کارخانه های .1

 مزایککارخانه های  .2

 بلوک . کارخانه های .3

 خشک پخته. کارخانه های  .4

 کارخانه کابینت و الماری سازی   .5

 کولر ، اجاق گازی و تنور سازی کارخانه های تولید .6

 :یصنعت یپارک ها

شاروالی والیت  توسط ریاست شرکت صنعتی 162ک های صنعتی برای بخاطر پارجریب زمین  16موازی در والیت فراه 

تا اکنون موقعیت دارد و اما ی ملی در پالن اف ودر قسمت شمال لواء دوم ارد ، زمین یاد شده استفراه توزیع گریده 

 .ندارد را پارک متذکره در یکدام شرکت صنعتی فعالیت تولید ،بنابر نبود برق و امنیت

 :یعیو منابع طب ءیربنااشتغال نفوس درسکتور ز

در ستکور  نفوس این واالبناً  ،من کشور میباشدا از اینکه والیت فراه از جمله والیات دور افتاده ، کمتر انکشاف یافته و نا

 دارند. اشتغال به ندرت ءزیربنا

 یع استخراجیصنا در اشتغال و دیعوا
 ساالنه معادن: یدعوا

 و سنگ معادن از فقط نمیرسد، نظر به شمگیرچ یدعوا "بنا ،یگیردصورت نم یفراه استفاده موثر و قانون یتمعادن وال از

قابل ذکر  یرو غ یزچ مقدار نا ینکه ا یباشدم یافغان 3،00،000مبلغ در حدود  یعنیکم  بسیار ارزش به ساالنه جغل

 .یباشدم

 معادن: اشتغال نفوس در

دن سنگ و جغل تعداد بسیار محدود از افراد فقط در معا "حقیقی در این والیت دقیق تثبیت نگردیده اند بناچون معادن 

  .مشغول کار می باشند

 :خارج از کشور یا و یگرد یاتبه وال ی/ صنعت یدیصادرات عمده تول

ولیدی یا صنعتی فعلیت ندارند ، تنها یک در والیت فراه کدام فابریکه بزرگ تبنابر نبود برق ، امنیت و  حمایت حکومت 

 ان تنها به والیات دیگر در سطح کشور صادر میگردد.  اجاق گاز فعالیت دارد که تولیداتفابریکه کوچک کولر سازی و 

 خارج از کشور:   یا و یگرد یاتوال از ی/ صنعت یدیواردات عمده تول
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سایر مواد ساختمانی از کشور ایران به این والیت وارد نت و سم ،گچ سفیدسنگ مرمر از والیت هرات و داخلی  واردات

 میشود.

 :آن یتمساحت و ظرفبا انواع معادن 

، جغل و سنگ معادن ریگ وجود دارد که تا اکنون تعین و تشخیص نشده است و تنهامعادن در این والیت  مختلف انواع

 .آن تثبیت گردیده و استخراج می شوندتعمیراتی بدون تعین مساحت و ظرفیت 

 :آناستخراج ساالنه  یتمعادن استخراج شده و ظرف

ونکه هیچ نوع سروی جهت تعین و تشخیص ، چتا اکنون تثبیت نشدهآن شده و ظرفیت استخراج ساالنه معادن استخراج 

 ت.اسمعادن این والیت صورت نگرفته 

 ساالنه یگذار هیبودجه و سرما
 سال گذشته(:  5)دریعیومنابع طب یربناساالنه سکتور ز یمجموع بودجه انکشاف

 پروژه ها سال
 بودجه پروژه

 به افغانی
 مالحظات

  0 پروژه وجود نداشت 1392

1393 

(کیلومرت از پل تجگ مسیر  14جغل ریزی رسک بطول ) -1
اول و الت دوم جغل  فاز دوم الت  -2الی الش جوین. ولسو 

( کیلومرت مسیر ولسوالی الش جوین.  14ریزی رسک  بطول) 
 ( کیلومرت 8.687فاز دوم الت سوم جغل ریزی رسک بطول ) -3

223516950 
  

1394 
( کیلومرت مسیر ولسوالی الش 9.075اسفالت رسک بطول ) -1

( کیلومرت مسیر 32.630)اسفالت رسک بطول -2جوین. 
 ولسوالی الش جوین.

570460250 
  

1395 
 

(کیلومرت از پل تخت الی 12.840اسفالت رسک بطول )-1
  370632200 مرکز ولسوالی اناردره.

( کیلومرت از باغپل الی جوی 3.565اسفالت رسک بطول )-1 1396
  331401892 غالمان.

یا شیخ ابو نصر  78سرک های داخل شهر فراه تحت کار است و همپنان سرک عمومی مرز میل   12،175و در حدود 

 کیلو مترکه هزینه آن توسط کشور ایران پرداخت میگردد تحت کار است.  30فراهی به طول 

 (:سال گذشته 5میزان مصرف بودجه انکشافی ساالنه اختیاری و غیر اختیاری سکتور زیر بنا ومنابع طبیعی )در 

سال
 

 پروژه ها
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خ
ت

ی
شده به افغان
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1392
-2پایه پلچک در مسیر شاهراه منرب یک،  12ترمیم -1 

حفظ و -3پایه پلچک در مسیر باال بلوک  1ترمیم 
برف پاکی کوتل های ولسوالی -4مراقبت رسک باغپل 

 پرچمن

83011224 8297296 3928  
1393

 

کیلومرت رسک کرغ زرد مسیر  14جغل ریزی بطول - 1
برف پاکی کوتل های ولسوالی پرچمن  -2 78مرز میل 

 -4قلعه کاه جغل ریزی رسک ولسوالی پشت کوه  -3
ترمیم  -5جغل ریزی رسک مسیر ولسوالی باالبلوک 

حفظ و مراقبط  -6فراه رود قریه سور –پلچک مسیر فراه 
 (A&B)راقبت بخش کیلومرت رسک باغپل حفظ و م 4

  یکربرسک و پلچک های مسیر من

71609000 65358928 6250072  

1394
 

خریداری مواد ساختامنی غرض حفظ و مراقبت 
  36023 3805175 3841198 والیت فراهرسکهای تحت قیمومیت ریاست فواید عامه 

1395
 

بندر شیخ ابونرص  78ترمیم دو پایه پلچک رسک میل -1
حفظ و مراقبت رسک و پلچک های مسیر  -2فراهی، 

نصب ترازوی کنرتول  -3ولسوالی شیب کوه قلعه کاه 
وسایط باربری بلند تناژ و یک پایه کنکس مخاطر 

ترمیم سه پایه پلچک  -4نگهبانان و شبعه کمپیوتر ترازو 
اعامر دیوار احاطه  -5د فراه رو  –مسیر رسک فراه 
 است فواید عامهیر

9239633 8730802 508831  

1396
ترمیم  -2حفظ و مراقبت پل داخل ولسوالی اناردره -1 

ترمیم و  -3فراه رود    –فراه پنج پایه پلچک مسیر رسک 
کیلومرت مسیر  5داغگیری ها و یک الیه اسفالت بطول  

 فراه رود.–رسک فراه 

27246219 27242303 3916  

افغانی  (1617947342میزان مصرف بودجه انکشافی ساالنه سکتور زیر بنا و منابع طبیعی در پنج سال گذشته  به مبلغ )

 ختیاری میباشد که تنها در ریاست فواید عامه به مصرف رسیده از بودجه انکشافی اختیاری و غیره ا

 :یعیمنابع طب و ءبنا یردرسکتور ز یسکتور خصوص یگذار یهسرما یزانم

 در این قسمت کدام سکتور خصوصی در سکتور زیر بناو منابع طبیعی والیت فراه فعالیت نداشته است .

 سکتور اقتصاد و رشد سکتور خصوصی-5
برای انکشاف سکتور خصوصی اقتصادی و اجتماعی پایدار در افغانستان از اهمیت ویژه ای  اقتصاد با ثباتجایگاه  یک 

ردار میباشد و این امر نیازمند تعهد قاطع دولت افغانستان بمنظور برداشتن گامهای الزم برای دستیابی به یک محیط وبرخ

 ایجاد زیربنا ها ضروری میباشد. تجارتی توانا به شمول ایجاد یک چهار چوب تنظیم کننده و

سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی که در ایجاد ظرفیت در بخش های اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی و اداره 

 امور مالی عامه دارای اهمیت میباشد یکی از سکتورهای استراتیژی انکشاف ملی است.
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سکتور اقتصاد با در نظرداشت زیرساخت های اساسی از رشد خوبی برخوردار نیست اگرچه داشتن مرز مشترک با ایران ، 

تولیدات زراعتی ، داشتن پوتانشیل باالی قوای بشری از جمله فکتور های مثبت در رشد این سکتور میباشد ولی نداشتن 

نداشتن خطوط مواصالتی از قبیل سرکهای اسفالت به مرکز ولسوالی برق در مرکز و ولسوالی ها ، نبود امنیت مطمین ، 

ها باعث گردیده که تجار سرمایه خویش را از والیت فراه به والیات دیگر انتقال دهند که همین مسایل باعث کندی در 

 رشد این سکتور گردیده است.  

 انکشاف های فعالیت  دهنده انسجام و کننده هماهنگ نهاد یک منحیث  کشور سطح در اقتصاد  های ریاست تمام

 و دولتی غیر وموسسات  دولتی ادارات انکشافی های پروژه تطبیق چگونگی از نظارت مسئولیت اجتماعی و اقتصادی

 ذیصالح مراجع به را دولتی غیر موسسات و والیتی ادارات انکشافی های فعالیت پیشرفت گزارش وارایه ترتیب  همچنان

  .دارد منظم بشکل را

 در دولتی غیر موسسات مسئولین الزم های رهنمائی و سازنده پیشنهادات ها، طرح تا هستند مکلف اقتصاد های ریاست

 .نمایند ارایه شان موجود مشکالت حل در کمک و کاری امور بهبود به رابطه

  فقر تیوضع
 : میزان فقر

کمتر ر والیات میزان فقر گنسبت به دی و بندر تجارتی با کشور ایران دارد  بوده از اینکه والیت فراه یک والیت زراعتی

که باالی اقتصاد شان تاثیرات مثبت گذاشته اند اما در سال های اخیر نسبت کاهش بارندگی ها، محصوالت  میباشد

نظر به سروی اخیر ریاست احصایه مرکزی و بانک جهانی در سال  .ه و میزان فقر ساالنه باال میرودزراعتی نیز کاهش یافت

 فیصد تخمین گردیده است. 42,6سطح فقر در این والیت   1397

 :ودهاتی شهری یستز ساحه یکنفوس درسن کار به تفک میزان

 %60دود که در حاست نفر در سطح والیت  465978به تعداد  در ساحات شهری و دهاتی  سن کار  میزان نفوس در کل

  .آن در ساحه دهاتی میباشد %40در ساحه شهری و 

 :کار نیروی فیصدی

فیصد میباشد،  66,1در والیت فراه نیروی کار  1397به سروی اخیر ریاست احصایه مرکزی و بانک جهانی در سال نظر 

درصد سطح بیکاری در این والیت میباشد.  28,1البته این فیصد شامل هر دو جنس میباشد مرد و زن. که این ارقام بیانگر 

اما اخیرا نسبت کاهش بارندگی در این والیت محصوالت زراعتی نیز متضرر گردیده و تاثیر منفی در سطح بیکاری درآینده 

 خواهد داشت.

 یشغل یها فرصت
 :کار به تفکیک جنسیتمیزان مشارکت نیروی 

و زن  %52؛ مرد میزان مشارکت نیروی کار به تفکیک جنسیت والیت فراه ریاست احصائیه مرکزی نظر به ارقام و آمار 

 میباشد.  %26,05

نه تنها به سطح میزان بیکاری  به نظر میرسد که در نتیجه اند. % کاهش یافته 24,7زن ها به میزان مشارکت  اخیراً که 

  یافته بلکه در کل میزان بیکاری در سطح کشور رو به افزایش می باشد. افزایشوالیت فراه 

 :جنسیت تفکیک به بیکاری میزان
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از اینکه والیت فراه از جمله والیات نا امن کشور میباشد زنها در یک محدوده بسیار کم اشتغال دارند بناً میزان بیکاری 

زیادتر است . در کل میزان بیکاری در سطح والیت آنقدر زیاد نمیباشد چونکه اکثر مردم در بخشهای نسبت به مردان ن زنا

 زراعت ، مالداری ، صنایع دستی  و تجارت های خصوصی مشغول هستند.

 :مردان هم و زنانهم  باسواد کار نیروی

نیروی کار باسواد در  احصائیه مرکزی و کار وامور اجتماعی و شهدا و معلولین ارایه شده از ریاست های  نظر به معلومات

 فراه قرار ذیل میباشند  تیسطح وال

 %  69مردها  •

 %  17زن ها  •

که است و اخیرا کدام سروی در این والیت از طرف اداره احصایه مرکزی انجام نه گردیده است  1386سال  ارقام ازاین 

 .دقیق را ارایه نمایدارقام 

 (وتجارت تولید)  و سهم زنان اشتغال درسکتور اقتصاد فیصدی/سهم

سهم زنان در تولید و تجارت که میباشد  %38 در کل سهم فیصدی اشتغال در سکتور اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

 نماید.ت که زیادتر آن در بخش تجارت های کوچک کار می اس %8در حدود 

 یخصوص سکتور یگذار هیسرما
 :خصوصی گذاری سرمایه میزان

و در کل  ؛یراً به دلیل نا امن شدن والیت کاهش یافته استخمیزان سرمایه گذاری های خصوصی در والیت فراه اگرچه 

واردات و صادرات در والیت فراه نسبتاً به دربخش های زراعت ، مالداری ، صنایع های دستی ، تجارت های خصوصی ،

که تنها در بخش زراعت و مالداری بیش از یک ملیارد  کمتر صورت گرفته است بنا ریزگونه چشمگیر میباشد در بخش 

 افغانی سکتور خصوصی سرمایه گذاری نموده است.

 :وخدماتارزش تولیدات 

در مورد ارزش تولیدات و خدمات در این والیت کدام فابریکات تولیداتی الی اکنون تاسیس نگردیده است که به شکل 

فابریکات تولیداتی کوچک است که به شکل غیر قانونی و بدون ثبت و راجستر به کدام اداره  .قانونی فعالیت داشته باشد

در صورتیکه در آینده این فابریکات نزد  چنان در مورد ارزش تولیدات آن معلومات وجود نداردلیت دارند و همادولتی فع

 .کدام اداره رسماً ثبت و راجستر گردد در آن صورت ارزش تولیدات و خدمات معلوم خواهد گردید

 :واردات ارزش صادرات  و

ه به زراعت آن میباشد ، بیشتر از محصوالت گل خانه ای و آن هم داخل کشور به والیات دیگر صادارت این والیت وابست

و  که خارج از کشور صادر گردیده است دالر آمریکایی 230000به مبلغ  1396ارزش صادرات درسال صادر میگردد. 

مانند ) مواد خوراکه؛ تیل  ختلف النوعکه شامل مواد و کاالهای میک میلیارد دالر آمریکایی میباشد در حدودواردات آن 

 .میباشد و مواد ساختمانی(

 :زنان و مردانارزش تولیدات صنایع دستی 

بنابر این ارزش آن در تولیدات  ،دوزی ،تولید نخ و غیره  بودهمکقالین بافی ، خا عبارت از صنایع دستی در والیت فراه

   .میباشد.  دالر امریکایی 90000تقریباَ  ساالنه صنایع دستی 

 :تعداد بانک ها به تفکیک دولتی وخصوصی
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یک بانک دولتی بنام  ، و به تعدادعزیزی بانک و باختر بانک نوی کابل بانک ،   دروالیت فراه به تعداد سه بانک خصوصی

 افغانستان بانک فعایت و عرضه خدمات می نمانید. د

 :بنادر تجارتی وگمرکات

 رای بنادر ذیل میباشد:دابا کشور ایران والیت فراه 

 بندر تجارتی شغالی  -1

 بندر تجارتی دیوارک  -2

 هکبندر تجارتی پشمی -3

 (78شیخ ابونصر فراهی )میل تجارتی بندر  -4

( نامیده میشود رسمی فعال است و واردات و 78) میل شیخ ابونصر فراهی  تجارتی  بنادر  ی از اینصرف یک

بنادر متباقی کدام بازار چه صادراتی  و فعال میباشد  و یک گمرک والیت فراه اکنونصادرات صورت میگیرد. 

 ندارد.  حکومت طالبان الی اکنون ماز خترسمی رداتی او یا و

 رشد اقتصاد و بودجه سکتور خصوصی
 :سال اخیر 5در  نه سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصیمجموع بودجه انکشافی ساال

اقتصاد ورشد سکتور خصوصی والیت فراه طی پنج سال گذشته از بودجه انکشافی کدام پروژه انکشافی را اجرا سکتور  

 ده است.ننمو

 :گذشتهسال  5 در مصرف بودجه انکشافی ساالنه سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی مقدار مجموعی 

همچنان سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی والیت فراه طی پنج سال گذشته از بودجه انکشافی کدام پروژه انکشافی 

 .است ناً از بودجه انکشافی کدام مصرف صورت نگرفتهبرا اجرا ننموده است 

 :اری خصوصی در سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصیمایه گذسر مقدار/میزان

میلیون افغانی تنهادر قسمت اعمار پمپ استیشن های خصوصی در این والیت سرمایه  50در سال های اخیر بیش از 

گفت اری اندر این والیت نیز سرمای گذ ) ساختمانی و غیر ساختمانی(گزاری گردیده است همچنان شرکت های خصوصی

 .داده است که باعث رشد سکتور خصوصی در این وال گردیده استانجام 

 :در سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصیموسسات همکار غیر دولتی وشرکای انکشافی 

در بخش انکشافی موسسه همکار گرچه موسسات غیر دولتی در سطح والیت تمام آن با ریاست اقتصاد همکار میباشد اما 

انجو که همکاری مالی و یا تخنیکی داشته باشد تنها موسسه اسال است که آن هم با ریاست وجود ندارد  با این سکتور

 .اقتصاد همکار تخنیکی میباشد
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 فصل سوم

 رف بودجه انکشافی والیت فراهپروژه و مص

 معارف
وزارت معارف در راستای تالش رسیدن به دیدگاه این اداره که عبارت از انکشاف سرمایه بشری مطابق به اصول و اساسات 

دین مقدس اسالم، احترام به ارزش های ملی و حقوق بشر از طریق فراهم آوری زمینه دسترسی مساویانه همه اتباع کشور 

مدارس  20مکاتب تخنیکی،  7دارالمعلمین،  4مکاتب تعلیمات عمومی،  348و تربیه با کیفیت میباشد، بتعداد به تعلیم 

 دینی، فعالیت دارند.

 

آن از طبقه اناث در این مکاتب مشغول  38،234ذکور و  74،860شاگرد که از آنجمله  113،094مجموعا به تعداد 

 معلومات مختصر در مورد وضعیت معارف در والیت فراه را بیان میکند.  جدول ذیل فراگیری دانش هستند.

 معارف

کتگوری
مکاتب عمومی 

داراملعلمین 
 

س
مدار

 

مکاتب خصوصی
 

انستیتوت ها
مکاتب تخنیکی 

 تعداد شاگردان 

ذکور
اناث 
مجموع 

 

تعداد
 348
 

4 20
 12
  7 

74,860
 38,234
 113,094

 
فعالیت،  سعی و تالش دولت جمهوری اسالمی افغانستان فامیل ها عالقمند بیشتر به تعلیم و در یک دهه گذشته در اثر 

 تربیه گردیده. تعداد شاگردان در مکاتب والیت فراه قسمیکه در فوق دیده میشود  یک رقم قابل مالحظه را بیان میکند.

 :بودجه معارف

عادی و انکشافی دریافت میکند و قسمیکه در شکل دیده میشود وزارت معارف ساالنه بودجه قابل مالحظه در هر دو بخش 

مقدار زیاد آن در بخش بودجه عادی به مصرف میرسد و دلیل عمده آن عبارت است از موجودیت تشکیل بزرگ در وزارت 

یت معارف و مصارف عادی برای تعداد زیاد مکاتب که در سرتاسر کشور موجود است میباشد. جزئیات بودجه معارف وال

 فراه در شکل ذیل انعکاس داده شده.
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 تطبیق شد قرار ذیل است. 1397تعداد پروژه های که در این والیت از طریق وزارت معارف در سال 

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %0 6,000,000 اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی
  12,297,000 تربيهانکشاف زيربنای تعليم و 

 %0 259,766 مديريت و ارتقای ظرفيت
 23,513,938 16% (EQUIPتعليامت عمومی ) بشمول 

  850,812 سواد آموزی و تعليامت غري رسمی
  6,747,933 دالر برای هر والیت( 500،000پروژه های انکشافی بودجه سازی والیتی )

 %45 7,836,426 وغربوالیت رسحدی شامل  11پروژه های انکشافی 
 %74 6,076,294 اعامر تعمیر برای لیسه خاکسفید در والیت فراه

  49,000 انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی
 %0 1,470,588 ;اناث در روستا هاnbspاستخدام معلیمین &

  3,849,381 اعامر مکاتب برای تیز هوشان در هفت شهر بزرگ
 %25 68,951,138 مجموع

 

 زراعت
در صد مردم والیت فراه مصروف زراعت و باغداری میباشند و انار از میوه های مشهور آن شمرده  80بیشتر از 

میشود. انگور، تربوز، توت، سیب، آلوچه، زردآلو، انجیر، شفتالو، گرنگیچ، خرما، پسته و میوه های دیگر در فراه 

والیت مصروف کشت گندم و جوار میباشند. قبل ازاین ولسوالی بکواه از نگاه وجود دارد. بیشتر دهاقین این 

تولید گندم بسیار مشهور بود، اما اکنون تاحد بیشتر کوکنار جایگزین آن شده است. همچنان اخیرا دهاقین به 

 کشت سبزی رو آورده اند.

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف 
بودجه عادی

534,738 465,787 

304,262 

بودجه عادی
افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

534,738 

68,951 17,562 

بودجه انکشافی
افغانی000ارقام به 
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 بودجه زراعت:
والیت فراه  به مراتب بیشتر از بودجه عادی این اداره میباشد قسمیکه در شکل دیده میشود بودجه انکشافی وزارت  زراعت 

که بیان گر سرمایه گزاری های بیشتر روی زراعت در این والیت بوده و میتوان خوشبین یک آینده خوب در این بخش 

 باشیم. 

 
 

  قرار شرح ذیل است.تطبیق شد جزئیات آن  1396پروژه های انکشافی در والیت فراه در سال مالی   10به تعداد 

 زراعت 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %1 28,399,400 تهیه و توزیع &;تخمهای بذری و کود کیمیاوی
 %100 5,651,701 برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی

 37,957,738 46% (NHLPبرنامه ملی باغداری و مالداری )
 %100 146,400 امراض نباتیمبارزه علیه آفات و 

 %85 3,084,000 توسعه کشت پخته و زعفران
 %100 395,667 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشرتاک جامعه

 %100 6,152,941 پروژه آبیاری و ذخایر آب
 %84 630,500 ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی

 %0 12,974,495 اعامر کمپلکس رسدخانه های عرصی
 %35 95,392,842 مجموع

 

 

 

مجموع 
بودجه

بودجه 
عادی

مرصف 
بودجه 
عادی

111,421 

16,028 9,334 

بودجه عادی

افغانی000ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

111,421 
95,393 

33,442 

بودجه انکشافی

افغانی000ارقام به 
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 تحصیالت عالی
در والیت فراه صرف یک پوهنتون دولتی بنام پوهنتون فراه فعال میباشد و مطابق معلومات دریافتی از اداره مربوطه 

 139محصل میباشد که تعداد  1،165موسسات/پوهنتونهای خصوصی در این والیت فعالیت ندارند. پوهنتون فراه دارای 

 آن از طبقه اناث میباشند.

 تحصیالت عالی

کتگوری
پوهنتون 
تعداد  
پوهنحی ها

پوهنتون  
خصوصی

تعداد استاد 
 

ذکور
اناث 
تعداد  

محصلین
 

ذکور
اناث 
 

تعداد
فراه 
 2  41
 36
 5 

1,165
 1,026
 

139
 

 : بودجه تحصیالت عالی 

توضیحات ملیون افغانی که  48مجموعا بودجه که وزارت تحصیالت عالی برای والیت فراه  تخصیص داده بالغ میشود به 

 بیشتر در مورد آن در گراف ذیل انعکاس داده شده است.

  
 تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت تحصیالت عالی در این والیت تطبیق شد قرار ذیل است. 

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %61 8,341,860 اعامر پوهنتون فراه
 %61 8,341,860 مجموع

 احصائیه مراکز عرضه خدمات صحی در والیت فراه قرار جدول ذیل میباشد. : صحت عامه

 صحت
 پوسته صحی مراکز مکمل صحی مراکز صحی مراکز صحی خصوصی شفاخانه دولتی کتگوری

 466 26  13 2 تعداد

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف بودجه
عادی

48,642 
40,300 

23,937 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

48,642 

8,342 5,061 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 :بودجه بخش صحت

بودجه که برای عرضه خدمات صحی در والیت فراه از جانب وزارت صحت عامه در نظر گرفته شده در گراف ذیل نشان 

 داده شده.  

 
 تطبیق شده  قرار ذیل است: 1397تعداد پروژه های انکشافی که از جانب وزارت صحت عامه در این والیت در سال 

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %81 288,000 برنامه ملی معافيت کتلوی
 %61 25,055,779 تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور

 %0 6,834,000 اعام ر شفاخانه والیتی والیت فراه
 %67 161,093,010 تقویت نظام صحی در مرحله عبور
 %1 11,310,445 تقویه سیستم صحی )روندسوم(

 %0 22,000,000 وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه غیرمشوطاعامر 
 %100 97,325,152 پروژه صحتمندی

 %72 444,836,758 مجموع
 

 انرژی و آب

در عرصه فراهم نمودن منابع تولید برق و وارد نمودن برق از منابع خارج از والیت فراه فعالیت ها در حال جریان 

پروژه در حال تطبیق میباشد که فعالیت های متذکره نشان دهنده توجه زیاد باالی فراهم  4قرار دارد از آنجمله 

 نمودن انرژی مورد ضرورت این والیت میباشد. 

 :بودجه

هم عمده  بودجه والیت فراه در بخش انکشافی میباشد، که چنین پنداشته میشود که وزارت انرژی و آب س

تصمیم توسعه ساحه فعالیت خویش را در این والیت دارد. بودجه وزارت انرژی و آب برای والیت فراه در سال 

 قرار گراف ذیل میباشد. 1397

 

مجموع 
بودجه

بودجه عادی مرصف 
بودجه عادی

340,692 

16,786 8,950 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

340,692 323,906 
221,471 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 این والیت در حال تطبیق میباشد قرار ذیل است.  پروژه های انکشافی که در سال جاری در

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %94 19,000,000 پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان
 %25 6,700,000 دیزاین و ساختامن پروژه بند برق و آبیاری بخش آباد &;) فراه(

 %0 1,640,160 تحکیم سواحل دریا ها
 %0 100,000.00 میگاوات والیت فراه 12پروژه برق سولری 

 %0 100,000.00 مجموع
 

 فواید عامه

در والیت فراه طبق معمول وزارت فواید عامه نظر به لزوم دید دو نوع سرک اعمار نموده که عبارت از سرکهای قیرریزی 

کیلومتر جغلی  676کیلومتر میباشد که از آن جمله  944والیت فراه شده و سرکهای جغل اندازی شده میباشد. سرکهای 

 کیلومتر اسفالتی است. 268و 
 :بودجه فواید عامه

 ملیون افغانی که جزئیات آن در شکل ذیل نشان داده شده 108بودجهوزارت  فواید عامه در والیت فراه  بالغ میشود به 

مجموع بودجه بودجه عادی مرصف بودجه
عادی

33,996 

6,556 4,061 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

33,996 
27,440 

19,528 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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 وزارت فواید عامه در والیت فراه تطبیق شده قرار ذیل است.پروژه های گذشته انکشافی که از جانب 

 1397پروژه های انکشافی 
 فیصدی مرصف بودجه پروژه

 %68 101,840,000 قريريزی رسکهای داخل شهر فراه
 %68 101,840,000 مجموع

 پروژه های انکشاقی والیت فراه 
 لست پروژه های انکشافی

 اداره پروژه بودجه مرصف
 وزارت مالیه برنامه آموزشی درازمدت 186,000 122,000

 وزارت معارف اعامر و تجهيز مکاتب تعليامت عمومی 6,000,000 -
 وزارت معارف انکشاف زيربنای تعليم و تربيه 12,297,000 5,270,602

 وزارت معارف مديريت و ارتقای ظرفيت 259,766 -
 وزارت معارف (EQUIPتعليامت عمومی ) بشمول  23,513,938 3,741,458
 وزارت معارف سواد آموزی و تعليامت غري رسمی 850,812 499,966

- 6,747,933 
پروژه های انکشافی بودجه سازی والیتی 

 وزارت معارف دالر برای هر والیت( 500،000)

 وزارت معارف وغربوالیت رسحدی شامل  11پروژه های انکشافی  7,836,426 3,500,660

 وزارت معارف اعامر تعمیر برای لیسه خاکسفید در والیت فراه 6,076,294 4,500,000
 وزارت معارف انکشاف و تقویت برنامه های سواد آموزی 49,000 49,000

 وزارت معارف استخدام معلیمین &;اناث در روستا ها 1,470,588 -
 وزارت معارف هوشان در هفت شهر بزرگاعامر مکاتب برای تیز  3,849,381 -

 وزارت تحصیالت عالی اعامر پوهنتون فراه 8,341,860 5,060,824

مجموع بودجه بودجه عادی مرصف بودجه
عادی

108,861 

7,021 2,960 

000بودجه عادی ارقام به 

مجموع 
بودجه

بودجه 
انکشافی

مرصف 
انکشافی

108,861 101,840 

69,451 

000بودجه انکشافی ارقام به 
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حامیت از فعالیت های حقوقی، &;پالن گذاری و  134,630 91,575
 ادغام مجدد

وزارت امور مهاجرین و 
 عودت کننده گان

 وزارت اقتصاد وارزیابیتقویت سیستم پالن گذاری، نظارت  302,400 302,400
 وزارت اقتصاد مدیریت پروژه های کوچک رسحدی 425,040 -

 وزارت صحت عامه برنامه ملی معافيت کتلوی 288,000 232,000
 وزارت صحت عامه تاسيس مراکزتداوی معتادين در واليات کشور 25,055,779 15,183,077

 وزارت صحت عامه فراهاعام ر شفاخانه والیتی والیت  6,834,000 -
 وزارت صحت عامه تقویت نظام صحی در مرحله عبور 161,093,010 108,581,165

 وزارت صحت عامه تقویه سیستم صحی )روندسوم( 11,310,445 150,000

اعامر وبازسازی تاسیسات صحی دروالیات از وجوه  22,000,000 -
 وزارت صحت عامه غیرمشوط

 وزارت صحت عامه پروژه صحتمندی 97,325,152 97,325,142

وزارت زراعت آبیاری و  تهیه و توزیع &;تخمهای بذری و کود کیمیاوی 28,399,400 349,400
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  برنامه ملی انکشاف مالداری و صحت حیوانی 5,651,701 5,651,698
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  (NHLPباغداری و مالداری )برنامه ملی  37,957,738 17,590,120
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  مبارزه علیه آفات و امراض نباتی 146,400 146,400
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  توسعه کشت پخته و زعفران 3,084,000 2,624,000
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  اشرتاک جامعهبرنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به  395,667 395,667
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  پروژه آبیاری و ذخایر آب 6,152,941 6,152,941
 مالداری

وزارت زراعت آبیاری و  ایجاد باغچه های خانگی و مصونیت غذائی 630,500 531,800
 مالداری

زراعت آبیاری و وزارت  اعامر کمپلکس رسدخانه های عرصی 12,974,495 -
 مالداری

 وزارت انرژی و آب پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان 19,000,000 17,823,154

دیزاین و ساختامن پروژه بند برق و آبیاری بخش آباد  6,700,000 1,704,550
 &;) فراه(

 وزارت انرژی و آب

 آبوزارت انرژی و  تحکیم سواحل دریا ها 1,640,160 -
 وزارت انرژی و آب میگاوات والیت فراه 12پروژه برق سولری  100,000 -

 وزارت فواید عامه قريريزی رسکهای داخل شهر فراه 101,840,000 69,451,010
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( /برنامه ميل NRAPبرنامه ملی رسکهای روستایی ) 23,840,537 21,678,318
 (ARAPدسرتيس به دهات )

وزارت احیاء و انکشاف 
 دهات

برنامه ميل تهيه آب درروستاها و آموزش حفظ الصحه  7,840,809 5,040,891
 محيطي

وزارت احیاء و انکشاف 
 دهات

پروژه هاي کوچک انکشايف در رسحدات) وزارت احيآ  3,075,300 2,397,370
 و انکشاف دهات(

وزارت احیاء و انکشاف 
 دهات

وزارت احیاء و انکشاف  )انکشاف دهات(وجوه غیر مشوط به والیات  9,239,999 -
 دهات

وزارت احیاء و انکشاف  احیای مجدد کاریزها وجلوگیری از سیالب ها 6,687,069 -
 دهات

اعامر تاور، استیشن اطفایه، توسط خط رنوی در  1,470,790 -
 اداره هوانوردی ملکی میدان هوائی والیت فراه &;

وزارت امور رسحدات،  اطالعات رسحدات و قبایلسيستم مديريت  585,000 585,000
 اقوام و قبایل

 برنامه انکشاف مهارتها 6,956,716 6,956,716
وزارت کار، امور 

اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

 پروژه &;الکرتونیکی سازی و ریفورم وزارت 1,028,500 -
وزارت کار، امور 

اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

کنفرانس پنج جانبه وآگاهی عامه از ارضار مواد  70,000 70,000
 مخدر ، تشیح وباز نگری پالیسی ها در سطح کشور

وزارت مبارزه علیه مواد 
 مخدر

 وزارت امور شهرسازی اعامر تعمیرات سه ولسوالی در والیت فراه 10,050,000 -

ارگانهای اداره مستقل  پروژه شاروالی ها ی افغانستان 4,000,000 -
 محلی

ظرفیت سازی ملی تعلیامت آموزش و آگاهی محیط  30,000 30,000
 زیستی

اداره ملی حفاظت محیط 
 زیست

 حامیه از خدمات ملکی افغانستان 360,000 180,000
کمیسیون مستقل 
اصالحات اداری و 

 خدمات ملکی

آبرسانی و رشکت  پروژه تامین آب آشامیدنی والیت فراه 80,500,000 560,012
 کانالیزاسیون افغانستان

 مجموع 782,655,175 404,528,915
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 فصل چهارم 

 فعالیت موسسات غیر دولتی

 (  داخلی وخارجی:NGOتعداد موسسات غیر دولتی) 
موسسه  اسال و موسسه دوکه صرف داخلی و خارجی قرار ذیل در جدول ارایه میگردد (NGOs)تعداد موسسات غیر دولتی 

 :الغرافه خارجی میباشدمتباقی تمام موسسات شامل لست داخلی میباشد 

 مالحظات نوع فعالیت نمبر موبایل اسم رئیس موسسه شماره

1 ERSA خدمات انجنیری 0799653580 انجنیر عبدالکریم  
2 CHA  صحت و زراعت 0799615389 افغان"وکیلی"ملک  
3 SWRCA  فن و حرفه 0708606355 "بشیری"نعمت الله  
4 ARPSO خدمات انرژی 0799129544 انجنیر فضل احمد  
5 SEO "تعلیم و تربیه 0797780384 داود"ُعرفان  
6 HOLD "تعلیم و تربیه 0796284015 سوسن" سدید  
7 APA تعلیم و تربیه 0799114654 حاجی محمد آصف  
8 VWO "خدمات اجتامعی 0790698085 جميله " محمدي  
9 VARA زراعت, فن و حرفه 0799556764 محمد  عارف  

10 CRDSA  زراعت 0797182819 "صادق  "صالح محمد  
11 WASSA "خدمات اجتامعی 0796640762 بهاوالدین"شهنوازی  
12 RWDOA زراعت 0794100514 انجنیر صالح محمد  
13 AYNSO تعلیم و تربیه 0797275318 گل احمد  
14 WBRAO "تعلیم وتربیه 0791336290 احمد شاه "صفاء  
15 RAADA  انجنیرنور احمد

 "برهانی"
  امرار معیشیت 0799591174

16 RSDO انکشافی و  0796526338 رحیم الله
 اجتامعی

 

17 ALGHF "خدمات انکشافی و  0799590222 وحیداحمد"جمشیدی
 اجتامعی

 

18 OPAWC صحت 0799653176 عبدالجليل  
19 WSAWDO "خدمات اجتامعي و  0799540202 حميد "انوري

 ظرفيت سازي
 

20 AWRO   "گل احمد "آریا
 آآآآااال سزشیبشی

خدمات اجتامعي و  0793685848
 ظرفيت سازي
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 موسسات غیر دولتی فعال )به تفکیک مرکز و ولسوالیها(تعداد 

موسسه  3به تعداد  موسسه میباشد که از جمله 15 تعداد به کل در دارند فعالیت فراه والیت در سطح که موسسات

CHA , DACAAR  موسسه صرف در مرکز و حومه  11به تعداد  -و موسسه الغرافه در مرکز و ولسوالی ها فعالیت دارند

  لی ها فعالیت دارند صرف در ولسوا ORCDمرکز فعالیت داند و نیز یک موسسه 

 فعالیت موسسات غیر دولتی فعال به تفکیک سکتور: 

 موسسه میباشد که به صورت سکتور وار ذیالً ارائیه میگردد: 15 موسسات که در والیت فراه فعالیت دارند در کل به تعداد

 به تعداد هفت موسسه در سکتور صحت عامه  فعالیت دارند

 به تعداد پنج موسسه در سکتور مصونیت اجتماعی فعالیت دارند

 به تعداد یک موسسه در سکتور معارف و فرهنگ فعالیت دارد

 به تعداد یک موسسه در سکتور حکومتداری ، حاکمیت قانون و حقوق بشر فعالیت دارد 

 به تعداد یک موسسه سکتور زاعت وانکشاف دهات فعالیت دارد 

 فعالیت موسسات غیر دولتی به تفکیک نوع عرضه خدمات )کمیت و کیفیت(

ال گذشته دراین والیت صورت گرفته قرار ذیل س 5انواع پروژه ها و برنامه های انکشافی موسسات غیر دولتی که طی 

 میباشد :

21 HAWCA  حقوق بش 0794756769 "احمدي"نعمت الله  
22 AABRAR صحت 0778383440 اظهارالدين  
23 WADAN "تداوي معتادين 0797482983 عبدالحميد"خدمت  
24 ANCC " و  یانکشاف 0772180885 روح الله " روشن

 یاجتامع
 

25 SHRO  " داکرت بهاوالدین
 احدی "

  صحت 0703477917

26 HNI-TPO  صحت 0793674745 "حكيمي "داكرت اميل  
27 NCCSO آگاهي دهي و  0795535201 عيل احمد

مبارزه با فساد 
 اداري

 

28 DRC امرار معشیت 0799828161 محمد یوسف  
29 CSFO " خدمات اجتامعی 0798682404 سید گل " آشنا  
30 ACTED "خدمات اجتامعی 0790549475 ضیاوالدین " آزاد  
31 DACAAR خدمات اجتامعی 0795906182 انجنیر ننگیالی  
32 ORCD صحت 0791995522 محمد نارص  
33 WC/UK " خدمات اجتامعی 0795171156 محمود " فروتن  
34 TO  " داکرت میرویس

 فضلی "
  حقوقی 0799828242

35 ISLA خدمات اجتامعی  0799198018 عبدالواحد فراهی
 و ظرفیت سازی
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 نوع پروژه ها در بخش صحت : .1

a)  پروژه ارائیه خدمات صحی 

b)  پروژه ساخت و ساز اعضای مصنوعی 

c) پروژه پاسخ سکتور صحت مبنی بر قضایای جندر 

 ایدز و پروژه ترک اعتیاد مواد مخدر  H I Vپروژه خدمات کاهش اضرار و وقایع

a) یاد مواد مخدر  برای خانم هاپروژه ترک اعت 

b)    پروژه ارائیه خدمات صحی برای زنان و اطفال بی بضاعت 

c)  ) پروژه توزیع مواد غذای برای اطفال ، توزیع تجهیزات شفاخانه ای و انکشافی)ساخت و ساز کلنیک ها ترمیم 

d) برنامه واکسیناسیون 

 نوع پروژه ها در بخش زراعت :  .2

a)  برنامهNHLP مالداری و باغداری ملی پروگرام 

b)  استقرار ریگ های روان 

c) احداث باغات عناب 

d) پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی 

 نوع پروژه ها در بخش فن و حرفه:  .3

a)  پروژ انکشاف مهارت ها 

b) پروژه آموزش فن و حرف(BPRM)  ،در بخشهای موبایل سازی ،سولرسازی ، تلویزین سازی، کامپیوتر سازی

 نلدوانی ، برقکشی ،موتر سازی ، گلدوزی ،خامک دوزی ، آرایشگری و غیره   

 ایران  –پروژه آموزش فن وحرفه افغان 

 نوع پروژه ها در بخش تعلیم و تربیه: .4

a)  پروژه تربیه معلم 

b)  پروژه سواد آموزی 

c) دسترسی تعلیمات فراگیر برای اطفال تحت سن مکتب آسیب دیده از منازعات  پروژه فراهم سازی 

 نوع پروژه ها در بخش مبارزه علیه مواد مخدر: .5

a.  پروژه ترک اعتیاد مواد مخدر برای آقایان 

b. پروژه ترک اعتیاد مواد مخدر برای خانمها 

c.  پروژه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر 

 نوع پروژه ها در بخش حقوقی : .6

a. وژه آگاهی دهی از قوانین پر 

b.  پروژه آگاهی دهی حاکمیت قانون و انسجام جامعه 

c.  پروژه حقوقی و فامیلی 
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 نوع پروژه ها در بخش امرار معشیت: .7

a.  پروژه توزیع مواد غذای 

b.  پروژه توزیع مواد غذای و غیر غذای برای بیجا شده گان داخلی 

 نوع پروژه ها در بخش مبارزه با فساد اداری: .8

a.  پروژه آگاهی دهی مبارزه با فساد اداری 

 نوع پروژه ها در بخش حقوق بشر : .9

b.  پروژه بسیج و حقوق بشر در افغانستان 

 نوع پروژه های در بخش ظرفیت سازی : .10

a. ز قانون اساسی افغانستان پروژه آگاهی دهی ا 

b.  پروژه آگاه دهی قانون منع خشونت علیه زن 

c.  پروژه دسترسی به عدالت 

  :نوع پروژه های در بخش انکشافی و اجتماعی .11

a) پروژه اعمار مساجد 

b)  پروژه حل منازعات 

c)  پروژه آب آشامیدنی 

d)  پروژه شبکه آبرسانی شهرک مهاجرین 

e) پروژه اعمار سرپناه برای بیجاه شده گان 

f) روژه اعمار ترمینل ، فایبر استیشن و امتداد خط رنوی پ 

g) پروژه دیوار احاطه مجتمع جدید مقام والیت 

h)  پروژه ایجاد فضای سبز چاکرته 

i)    پروژه اعمار باغ وحش 

 سال گذشته: 5میزان بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی جهت تمویل برنامه ها و پروژه های انکشافی طی 

بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی در پنج سال گذشته که برای موسسات مقیم والیت فراه منظور گردیده در جدول 

 ذیالً به سه واحد بودجوی ارائیه گردیده است: 

1392 1393 1394 1395 1396 

 دالر 14064868.2 دالر 6056494.7 دالر 6685354.45 دالر 2290244 دالر1308132

2161183 
 افغانی

170425818 
 افغانی 148938260 افغانی 15066682 افغانی 17831906 افغانی

 یورو 2760000 یورو 3000000 یورو 165093 یورو 123460 یورو 27400
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 سال گذشته: 5میزان مصرف بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی  در 

   :سال گذشته دراین والیت قرار آتی میباشد 5میزان مصرف بودجه انکشافی موسسات غیر دولتی در 

1392 1393 1394 1395 1396 

 دالر 14064868.2 دالر 6056494.7 دالر 6685354.45 دالر 2290244 دالر1308132

 170425818 افغانی 2161183
 افغانی 148938260 افغانی 15066682 افغانی 17831906 افغانی

 یورو 2760000 یورو 3000000 یورو 165093 یورو 123460 یورو 27400

 

 تعداد پروژه های که از سوی  موسسات غیر دولتی تمویل میگردد به تفکیک سکتور:

 یک سکتور در این والیت قرار آتی میباشد :یگردد به تفکتعداد پروژه های که از سوی موسسات غیر دولتی تمویل م

 بخش سکتور صحت به تعداد هفت پروژه در  .1

 در بخش خدمات اجتماعی  به تعداد پنج پروژه  .2

 در بخش سکتور زراعت و انکشاف دهات به تعداد دو پروژه  .3

 فرهنگ یک پروژه  و در بخش سکتور معارف .4

 مجموعی کارمندان موسسات غیر دولتی به تفکیک جنسیت:

 تعداد مجموعی کارمندان موسسات غیر دولتی به تفکیک جنسیت در این والیت قرار آتی در جدول ارائیه میگردد . 

 کارمندان زن کارمندان مرد نام موسسه شماره

1 AABRAR 10 2 
2 Wc/uk 7 1 
3 ROCD 8 2 
4 SWRCA 8 0 
5 HNI-TPO 4 4 
6 VWO 14 13 
7 SHRO 19 0 
8 CHA 600 301 
9 CRDSA 6 1 

10 DRC 4 0 
11 OPAWC 7 3 
12 AL-GHF 58 0 
13 WADAN 7 16 
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14 DACAAR 13 1 
15    
 344 758 مجموع 

 

 نقش موسسات غیر دولتی در ایجاد فرصت های کاری :
داشته است که در بخش های مختلف  دراین والیت موسسات غیر دولتی در ایجاد فرصت های کاری نقش قابل مالحظه را

تن  1109 حدود ، اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی ، تعلیمی و ظرفیت سازی افراد و اشخاص در یمانند ارایه خدمات صح

در سطح والیت  غیردولتی موسسات دفاتر تن زن در 344تن مرد و  765 تعداد را استخدام نموده است که از جمله به

البته باید یادآور گردید  گردیده است .تا اندازه ایجاد شغل لبته این موضوع باعث رشد اقتصاد و فراه مصروف کار هستند ا

که این کارمندان تا اندازه زیاد به شکل دایم استخدام گردیده است برعالوه کارمندان ساحوی نیز وجود دارند که در 

 ت.کاهش سطح بیکاری خصوصا در ولسوالی ها بسیار موثر واقع گریده اس
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 فصل پنجم

 فراهوالیت  گلخانه ئی و عناب التمحصو  یزراعت یدیوتول یطرح اقتصاد
والیت فراه و رسیدن به اهداف استراتیژی افغانستان مولد،  کاهش فقر در ی ،مصئونیت غذایعمده این طرح تامین  هدافا

بلند بردن مولدیت تولید نباتات گلخانه ئی،اشتغالزائی، تشویق صادرات و تعویض واردات  با در نظر داشت زنجیره ارزش 

 محصول میباشد. 

 :محصول اقتصادی تحلیل
االنه به پیمانه وسیع در این والیت گلخانه ها میشود اقلیم والیت فراه برای احداث محصوالت گلخانه  مناسب بوده وس

واکثر دهاقین فراه همه ساله  مصروف کشت این گلخانه می باشد چون نتیجه خوبی در این والیت دادند، نباتات که زیادتر 

رت وسیع درگلخانه ای کشت میشود عبارت از بادرنگ وبادنجان رومی می باشد. و صنعت گلخانه ای در والیت فراه به صو

گسترش یافته به دلیل توافق خوب این نبات با اقلیم آب وهوای فراه دهاقین در صدد ایجاد گلخانهای جدید در این والیت 

هستند وروز به روزصنعت گلخانه در این والیت روبه افزایش است ، بادرنگ وبادنجان رومی والیت فراه باکیفیت ترین 

جریب  7020جریب به  4000ساحه زیر گشت بادرنگ در طی سه سال اخر از بادرنگ در سطح افغانستان میباشد که 

                                                                                                     میرسد.

 تحلیل وضعیت:
، از والیت نیمروز ، از جنوب باوالیت هرات ، شمال باایران که از غرب با افغانستان غرباز جمله والیت دور دست در فراه 

ب وهوای بسیار که دارای آ است فراه ، شهروالیتهمسایه است. مرکز این  والیت غورو از شرق با هلمند جنوب شرق با

وبیشتر از تمام والیات کشور مهیا نموده زمینه را برای رشد گیاهان ودرختان وحاصل دهی زودتر بوده و گرم وخشک 

بود و از جمله مرفع ترین والیت افغانستان  گردیدهتخمین  فیصد  4در حدود  2008و  2007. سطح فقر در سال های است

 40شمرده میشد اما در سال های اخیر نظر به کمبود آب و مشکالت امنیتی که دامن گیر این والیت گردیده در حدود 

انجام گردیده میزان  1386گردیده است به همین ترتیب نظر به سروی احصایه مرکزی که در سال های  فیصد تخمین

فیصد میباشد که این موضوع نشان دهنده مشغول کار بر نفوس قناعت بخش نمیباشد  54,9نفوس در سن کار والیت فراه 

% میباشد. باید یادآور گردید  34,3یر سود مند % میزان اشتغال غ 14,9% ، میزان کم کاری  19,4طور که میزان بیکاری 

که نظر به شرایط دشوار امنیتی سروی جدید صورت نه گرفته  است اما اخیرآ نظر به مشکالت امنیتی این ارقام افزایش 

 نموده است. 

دالر آمریکایی و واردات آن بیش از یک میلیارد دالر آمریکایی  320000به مبلغ  1396ارزش صادرات والیت فراه درسال 

 میباشد.  

 نقاط قوت: 

 تنوع و تقدیم رسیدن محصوالت زراعتی و میوه جات نسبت به والیات دیگر •

 دارای کیفیت خوب میباشد •

 خصوصیوجود سرمایه گذاری های قابل مالحظه سکتور  •

 ایجاد فرصت های شغلی  •

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87
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 موجودیت نیروی کار •

 قاط ضعف:ن

 عدم موجودیت دسترسی به برق •

 نبود سردخانه ها عصری جهت نگهداری محصوالت زراعتی در فصول مختلف •

 عدم دسترسی مولدین محصوالت زراعتی ومالداری به مارکیت مناسب •

 کمبود ادویه جات زراعتی و مالداری •

 نبود مراکز پروسس و بسته بندی معیاری  •

 . نبود ترانسپورت منظم •

 رصت ها: ف

 اقلیم مناسب برای رشد و انکشاف زراعت •

 موجودیت زمین های وافر و حاصلخیز زراعتی •

 سرحد با کشور ایران  •

 موجودیت مهارت  ها و عالقمندی دهاقین برای توسعه زراعت •

 وافزاییش تولیدات امکان دستیابی به بازار منطقه •

 هدیدات: ت

 سرماهای موسومی،  •

 یدرساحه کار نیمطم تینبود امن رق •

 رانیتجارت دو جانبه با کشور ا نبود •

 کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی   •

  یگذار هیو سرما یمنابع مال کمبود •

 گزاف یها متیبه ق یجات زراعت هینمودن ادو وارد •

 تایخ متوقعه:ن

 بلند بردن مولدیت تولید  •

 نباتات گلخانه ئی تقویت زنجیره ارزش افزایی •

 افزایش درآمد دهاقین  •

 ایجاد فرصت های شغلی •

 تامین مصونیت غذایی •

 کاهش فقر  •

 تشویق صادرات ،تعویض واردات •
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 نتیجه گیری :

پیش خرید: احداث گلخانه هزینه هنگفت نیاز دارد. و کدام منبع مالی مشخص دیگر موجود نیست و دهاقین محترم 

سرمایه کافی نقد بدست ندارد بنآ مجبور که منبع مالی خویش با شرایط سخت  از تجار و سرمایه گذار بدست میاورند. 

ین عوامل تولید مانند پالستیک, تخم, کود و دیگر وسائیل که شرایط ان این که در وقت احداث و کشت گلخانه ها دهاق

 10فیصد بلند تر از نرخ بازار خرید مینماید و حاصل آن نیز در وقت برداشت کمتر از  30گلخانه از نزد تجار به قیمت 

 میشود.  فیصد دهقان از این ناحیه متضرر  40فیصد از نرخ بازار برای تجار به فروش  مینماید که در کل در حدود 

والیت فراه از جمله والیات دور افتاده از مرکز قرار دارد و نبود امینت؛ تراسپورت منظم برای انتقال محصوالت؛ نبود مرکز 

ضعف آگاهی در مورد محصوالت داخلی  و نبود مارکت بیرونی از جمله مشکالت پروسس و دسته بندی؛ نبود سردخانه ؛

راه افزایش تولیدات و صادرات این محصوالت گردیده برای بیرون رفت از این مشکالت عمده میباشد که به شکل که سد 

باید راه کار های عملی و اقدامات سریع صورت گیرد. برق یک موضوع حیاتی برای فراهیان است و تنها راه دایمی آن 

گردید که کار دیزاین آن تا اندازه اعمار بند بخش آباد است که چالش آب و برق هر دو با ساخت این بند برق رفع خواهد 

زیاد مکمل گردیده و کار عملی آن نیز عنقریب اغاز خواهد گردید اما اعمار آن در دراز مدت تکمیل خواهد گردید که 

برای بیرون رفت میتوان از برق سولری و یا وارداتی همچنان موضوع اب را با ابگردان ها خنثی ساخت که باید برای آن 

دسترسی به مارکت بیرونی؛ پروسس و بسته بندی محصوالت زراعتی ظم ترتیب گردد. موضوع سردخانه ؛نیز پالن من

افزایش اگاهی  و ترانسپورت منظم جهت انتقال آن از جمله موضوعات هستند که باید مورد توجه دولت و سکتور خصوصی 

 قرار بگیرد تا بتوانیم به زراعت مدرن دسترسی پیدا کنیم.

 تیفصل مشخص   نبود مارک کیفروش در موقع  یبرا فیظر یو محل یداخل تیمحصوالت مارک نیا یساساما چالش ا

 یباعث مشکالت برا گرید یها کتور, نبود تراسپورت منظم؛ نبود برق؛ مراکز  پروسس  و فا یعصر ی, سردخانه هایخارج

 ینمودن راه کار ها دایپ زیطرح ن نیا یساست. مقصد اسا دهیگرد تیوال نیا نیو زارع نیدهاق یفرش محصوالت زراعت

کار فراوان و ارزان  یروی. خوشبختانه افغانستان به خاطر داشتن نباشدیصادرات م شیو افزا داتیتول ادیمشخص جهت ازد

 دیتول یتمام شد داخل متیمطلق برخوردار است. مثالً ق تیجات از مز وهیم ژهیبه و یبسا از محصوالت زراعت دیدر تول

است و از  نترییبه مراتب پا یخارج یها متی... نسبت به ق اتیاز وال یدر بعض جاتیهمچون انگور، انار و سبز یجات وهیم

در  ییدارند که صادرات آنها مفاد قابل مالحظه  یرجهان برت یجات اکثر کشورها وهیبر م زیطعم خود ن تیفیلحاظ ک

است که به  نیکه وجود دارد ا ی. اما مشکلدیخواهد بخش یفزون یریرا به شکل چشمگ یداخل دیخواهد داشت و تول یپ

. ردیشان موفقانه صورت گ یاول تیفیشوند تا پروسه انتقال و صدور آنها با حفظ ک ینم یو بسته بند ینگهدار یخوب

 یتیوال یها تیو مز و صادرات بحث صورت گرفته داتیتول ادیمشخص جهت ازد یمشکالت و راه کار ها یرو حدرطر

بودجه؛ نبود برق  ادیموضوعات ترانسپورت منظم؛ ؛ مراکز پروسس ؛ازد یفرصت رو نیدر اول دیاست با دهیگرد حیتشر زین

تا باعث بهبود  ردیکار صورت گ یبانک زراعت جادیا ؛یتیوال یهماهنگ تهی؛ کم یرونیمنظم؛ سرد خانه؛ نبود مارکت ب

را  یمارکت خوب داخل میتوانیم میرا کاهش ده یکاریسطح ب توانیاندک م راتیگردد بر عالوه که با تغ یکنون عتیوض

 میتوانیطرح م نیا قیخواهد داشت. با تطب یبسزا تیمان اهم تیکه در رشد اقتصاد وال میفراهم ساز شیدهقانان خو یبرا

 میخصوصا اگر بتوان دیخواهد گرد داتیدر سطح تول شیو باعث افزا میکار را مساعد نما طینفر شرا 10000 یحداقل برا

از محصوالت  میخواهد نمود. اگر بتوان دایپ ییقابل مالحظه  شیسطح صادرات افزا میکن دایپ یدسترس یرونیبه مارکت ب

از خارج نخواهد باشد  یبه وارد نمودن محصوالت زراعت ازیبرعالوه که ن مییخود به شکل درست استفاده نما یداخل

 .مییصادر نما  زیانرا به خارج ن ادیقسمت ز میتوانیم
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 فصل ششم

 (NPPsخالصه برنامه های ملی دارای اولویت)

 یشهروند برنامه  میثاق .1
 :      جدول زمانی

 سال میباشد. 4سال تطبیق میشود و مرحله اول آن  10مرحله بوده که طی  3این برنامه دارای 

  800،000،000دالر امریکائی  :بودجه

 800،000،000دالر امریکائی  :تعهد

 در مرحله اول خالی مالی وجود ندارد مالی: ءخال

 شورای عرضه خدمات و مشارکت شهروندی شورای انکشافی: 

رسمآ افتتاح گردید و آمادگی ها برای تطبیق مرحله اول آن مطابق پالن  2016میثاق شهروندی در سپتمبر  وضعیت:

 در جریان است. 
 تفصیل:

 جز اول:

 ارایه خدمات شهری 

 دالر امریکائی  383،130،000بودجه :

والیت از خدمات ذیل در مرحله اول بهرمند  34شورای های انکشافی قریه در  12000حدود  ارایه خدمات شهری:

 خواهند گردید: 

 دسترسی همگانی به آب آشامیدنی  •

زیربنای شهری: حد اقل یکی از خدماتی ابتدایی ذیل)با در نظرداشت تحلیل خال موجود، ساختار اجتماعی و  •

 قابل دسترس(: برق، سرکهای ابتدایی و یا زیربناهای کوچک آبیاری.

شورای انکشافی   850شهری : در مرحله نخست، این بخش برنامه حکومتداری وجوه مورد نیازوجوه ساحات  •

دالر  70،000عمده کشور فراهم خواهد نمود. هر شورای انکشافی مبلغ  گذر را در چهار شهر 170شهری و 

آشامیدنی، مدیریت امریکایی دریافت خواهد نمود. شورا میتواند یکی از خدمات چون: بهبود سرکها و آبروها، آب 

شورای  5کثافات جامد، شماره گذاری منازل و یا برق برای منازل را انتخاب نمایند. هر شورای گذر )متشکل از 

دالر امریکایی دریافت خواهند نمود. شورا ها میتوانند 200،000خانواده( مجموعاً  1250تا  800انکشافی و یا 

نظیم سرکهای درجه دوم، فراهم آوری آب آشامیدنی، پارک/ ساحات یک و یا چند خدمات از قبیل، بهبود و یا ت

تفریحی و یا میدانهای بازی برای زنان و اطفال، مدیریت کثافت های جامد،برق برای روشنی منازل، پروژه ها 

 درآمدزا برای خانم ها در یافت نمایند. 

شوراهای انکشافی، جهت رسیدگی به اقشار  توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری، در همآهنگی با خدمات زراعتی:

فقیر و آسیب پذیر صورت خواهد گرفت. مواد مورد نیاز تولید گندم، مواد مورد نیاز باغداری، بازسازی شبکه های آبیاری 
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و مدیریت آب مزارع، نگهداری منابع طبیعی، و فراهم آوری خدمات حیوانی ایجاد درآمد و انکشاف اقتصادی را در سطح 

 و محلی اطمینان میبخشد. ملی 

وزارت معارف با  کمیته های معارف که مسئول بلند بردن آگاهی دهی، انسجام فامیل ها جهت ارسال اطفال  معارف:

 شان به مکاتب، و نظارت اطفال و اساتید میباشد کار خواهد نمود. 

مامی امورتعلیمی در نظرخواهد شورای انکشافی از فعالیت های کمیته ها نظارت نموده و نظریات آنها را در ت

درطول هفته 3-1گرفت.شهروندان از اینکه تمام استادان دارای سند فراغت صنف دوازده بوده،شاگردان بین صنف های 

شامل  12-7ساعت درسی و شاگردان بین صنف های  30در طول هفته  6-4ساعت درسی، شاگردان بین صنف های  24

ند داشت نقشه برداری  مکاتب و سروی شاگردان بیرون از مکتب ،نظارت خد مات نظارت خواه در هفته ساعت درسی 36

 معیاری،اطمینان از ایجاد یک محیط سالم ، بازسازی مکاتب و سایر فعالیت ها.

وزارت صحت عامه مستقیما از طریق کمیته های فرعی و شورای انکشافی صحی در بخش صحت و کلستر ها صحت : 

 .عرضه خدمات خواهد نمود

کمیته های فرعی در همآهنگی با شوراهای انکشافی و کلستر های شوراهای انکشافی مسولیت بلند بردن سطح آگاهی، 

انسجام فامیلها جهت فراهم آوری خدمات صحی برای اطفال وبزرگساالن،و نظارت از عرضه خدمات صحی .)نظارت از 

 .ی، و فعالیت های دیگر عرضه حد اقل خدمات معیاری،ارایه بسته های اساسی خدمات صح
 جز دوم:

 ایجاد ساختار نهاد ها 

 دالر امریکائی146،980،000بودجه: 

مطابق برنامه ایجاد شده میثاق شهروندی قادر خواهد بود سازمانهای داخلی را ایجاد نماید که درسطح وزارتخانه ها ، 

برمیگیرد که این سازمانها قادر خواهد بود تا زمینه پیشرفت والیات ، شاروالی ها ، ولسوالی ها و تا سطح قریه جات را در 

 شانرا فراهم سازد . این برنامه از ارتقا ظرفیت ، کمک تخنیکی ، تسهیل و ارایه خدمات حمایت میکند.

 جز سوم:

 نظارت و ارزیابی ، کسب دانش 

 دالر امریکائی  5،400،000بودجه:

رنامه انکشاف خواهد داد که توسط مدیران اجراییه ، سازمان دهنده گان کارهای که در اولویت مان قرار دارد این ب 

اجتماعی صورت میگیرد.نظر به این اولویت بندی گزارش های منظم وارزیابی ها قادر خواهد بود که از سهمگیری زنان ، 

نامه درخواست های زیادی فقرا و گروه های آسیب پذیر مانند ومتقاعدین و بیجا شده گان داخلی اطمینان بخشد.در این بر

برای راپوردهی شکایت و جبران خسارات گنجانیده خواهد شد . نظر به ارزیابی که از طرف صندوق وجهی پول برای 

افغانستان صورت میگیرد از تصاویر ماهواره ای به منظور پیدا نمودن خال زیر بنایی و ارایه خدمات استفاده میگردد.برای 

ات متعدد نظر به برنامه طرح ریزی شده است:مانند )سی تی سی(، اجتماعی شدن ، حسابدهی ارایه خدمات بهتر تحقیق

 متقابل اجتماعی وارزیابی های کیفیت تخنیکی .

 جز چهارم: 

 تطبیق و مدیریت پروژه

 دالر امریکائی  91،410،000بودجه: 

طح ملی به سطح والیتی، از سطح ولسوالی این  برنامه در سطوح مخلف  قادر خواهد بود تا ظرفیت انستیتوت هارا از س

 ها تاسطح قریه جات بلند ببرد .
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شورای انکشافی و کمیته های فرعی در باره نقش فعالیت و تطبیق پروژه های  شان که شامل مدیرت مالی و تدارکات  

 میشود آموزش داده خواهند شد .

 جز پنجم :

 MCCGادغام اجتماعی و

 کائیدالر امری  45،080،000بودجه:

تاکید زیاد روی اجتماعی شدن گروه های آسیب پذیر که شامل زنان ،متقاعدین،بیجاشده گان داخلی  که این برنامه

انجام پذیر خواهد بود.که ارایه آن توسط تحقیق اجتماعی ، بهزیستی که ضرورت به شناخت جامعه ، تحلیل چالشها دارد

وکلستر ها و شورا های گذر همچنان نظارت و ارزیابی از بخش های  ، آموزش بهتر تمام کارمندان ، شورا های انکشافی

 آسیب پذیر و شمولیت آنها در برنامه صورت خواهد گرفت. 

 برنامه توانمند سازی اقتصادی زنان  .2
 : پنج سالجدول زمانی

 دالر امریکائی  200،000،000 بودجه: 

 دالر امریکائی  18،000،000تعهد: 

 دالر امریکائی  182،000،000مالی :  ءخال

 شورای انکشاف منابیع بشری  شورای انکشافی:

 وضعیت : 

افتتاح گردید ، و واحد برنامه ملی توانمند سازی  اْرسم 2017مارچ سال  8برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان در 

یس گردید در حال حاضر  وزارت خانه ها اقتصادی زنان در وزارت کار امور اجتماعی برای هماهنگی بیشتر فعالیت ها تاس

 و ادارات ذیدخل باالی انکشاف بودجه و پالن های تطبیقی برای برنامه های ملی دارای اولویت کار می نمایند.

 تفصیل:

 جز اول :

گسترش ارقام احصائیوی تاثیر گزار بر فعالیت های اقتصادی زنان و تقویت ظرفیت پیگیری احصائیه به اساس جندر : 

 حلیل و استفاده از ارقام احصائیوی.ت
 جز دوم : 

 برداشتن موانع قانونی برای مشارکت :

از میان برداشتن موانع فراراه اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی و حصول اطمینان از اینکه زنان به نحوه بهتر قادر به 

 اشتراک در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی میباشند .

 جز سوم :

 آموزی ،مدیریت تجارت و مهارت های کاری:سواد 

این مورد تکمیل کننده برنامه ملی  .بلند بردن دانش و مهارت های زنان جهت انجام بهتر امور در منزل و بیرون از منزل  

زنان صنف های سواد آموزی دایر می نمایند و  36،000سال آینده به  5انکشاف منابع بشری میباشد و زارت معارف در

سال آینده زمینه آن فراهم خواهد گردید تادر مکاتب  5زنان در جریان درس میباشند. در ظرف   200،000بتعداد فعال

والیت افغانستان اعمارخواهد 34  سال آینده حداقل یک لیله زنانه در   10روستایی بحیث معلمین استخدام گردد در ظرف

 گردید.

 جز چهارم : 
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بهبود دسترسی به وجوه مالی از مجراهای رسمی و غیر   ده به وجوه مالی:حصول اطمینان از دسترسی گستر   

 رسمی .
 بهبود دسترسی به لوازم و وسایط  زراعتی ، خدمات توسعوی، و بازار ها : جز پنجم :

در ایی و افزایش ارتقا ظرفیت زنان جهت اشتراک در بازارهای زراعتی، امرار معاش باازدیاد تولید جهت بهبود امنیت غذ 

 آمد خانواده ها 

 جز ششم : 

 دسترسی به بازار های خالق اقتصادی :

بهبود دسترسی زنان به مواد با کیفیت بازار ها ، تسهیل صادرات و ایجاد عاید برای زنان و فامیل هایکه در فعالیت های  

 خالق اقتصادی مبادرت میورزند .

 برنامه  ملی زیربنا .3
 : پنج سالجدول زمانی

 000،000 ,5،995دالر امریکایی          بودجه:

 منابع مالی مشخص برای برخی از اجزای تأمین مالی مشخص شده اند، اما هیچ کدام تا کنون نهایی نشده اند.تعهد: 

 TBDمالی:  ءخال 

 شورای انکشافی زیربناشورای انکشافی : 

در زمان کنفرانس بروکسل توسعه یافت. از آن زمان، لیست پروژه ها به منظور برنامه ملی دارای اولویت این  وضعیت : 

الن تطبیق آن در حالت انکشاف بوده و گزینه های مالی تحت بررسی پاولویت بندی فعالیت ها توسعه داده شده است. 

 قراردارند.

 تفصیل:

 جز اول

ی والیتی اه شبکه گسترش، TAPکیلو وات  500خطوط انتقال جدید و پروژه های سب استیشن : خط انتقال  انرژی:

 . سیستم شمسی خارج و داخل شبکه قابل تجدید، پروژه های تولید انرژی ملی، نیروگاه های آبی 

 دالر امریکائی 1،370،000،000بودجه:  

 جز دوم:

 تجارت،  بنادر خشکه و تدارکات.ترانسپورت: جاده ها، راه آهن، حمل و نقل شهری کابل، حمل و نقل شهری، تسریع در 

 شبکه جاده: جاده حلقه، جاده اتصال به نقاط عبور مرزی، تونل سالنگ و جاده دسترسی، 

O&Mهرات،  –اندخوی، توسعه سرک جوی نو الی میدان هوایی هرات، تورغندی  -؛ شبکه ریلی )لینک کوتاه(: آقینه

سرک حلقوی کابل، ترانسپورت عمومی، سیستم ترانسپورت شیرخان بندر.  –کندز  –مزار شریف  -شبرغان -اندخوی

 ودیگر تجهیزات تخنیکی. MLATهوشمند، میدان هوایی ورادار 

 دالر امریکائی  000, 995،000 ,2بودجه: 

 جزسوم:

 منابع آبی وآبیاری:

 آبیاری )بازسازی طرح های موجود، طرح های جدید و مخزن آب(زراعتآثار فیزیکی آبیاری، 

 دالر امریکائی   650،000،000بودجه:  

 جزچهارم: 
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 مرتبط با سایر بخش ها توسعه صنایع استخراجی:

 بودجه: ندارد

 :پنجمجز

 مسکن، مناطق توسعه و مناطق ویژه اقتصادی:سکتور شهری

 دالر امریکائی  600،000،000بودجه: 

 :ششمجز

  Digital Casa:اوری اطالعات و ارتباطاتنف

 دالر امریکائی  000 ,90،000بودجه: 

 لین انتقالی  TAP 500kvو  TAPI, CASA 1000:طات منطقویارتبا هفتم:جز 

 دالر امریکائی  330،000،000بودجه: 

 انکشاف برنامه جامع ملی دارای اولویت زراعت .4
 سال پنج :جدول زمانی

 دالر امریکائی   1،978،100،000 :بودجه

 مراجعه به اجزا  تعهد:

 مراجعه به اجزا    :  مالیخالء 

 ارائه خدمات و مشارکت شهروندان یشوراشورای انکشافی:  

یک پیش نویس این برنامه ملی دارای اولویت در جریان کنفرانس بروکسل انکشاف یافته بود اما هیچگونه  وضعیت:

 ر مورد بررسی قرار داشته تاارزیابی اقتصادی و ارزش پولی را در برنداشت بناً این برنامه ملی دارای اولویت در حال حاض

 ی گردد.بررس یگرآن دی عملی ها یشرفتو پ ینیبازب 2016اکتبر سال  ینهآنالیاقدامات مربوط به هز یابیارز

 تفصیل:

 اول:جز 

،توجه خواهد رسید لیون هکتاریم2,7لیون هکتار به یم2,45 سال آینده افزایش زمین های آبیاری شده از  5در آبیاری:

خواهد رسید که باالی سطح  لیون هکتار یم3,1 به  2025دراز مدت باالی افزایش  سطح زمین های قابل آبیاری تا سال 

 انواده تاثیر گذار خواهند  بود. خ 650،000 گیزند

 بود . خواهد ملیون تن غله جات 8ملیون تن به 5,8افزایش از  آن نتیجه متوقعه

 ریکائیدالر ام  393،000،000بودجه:

 دالر امریکائی193،000،000 تعهد: 

 دالر امریکائی   200،000،000کسربودجه:

 دوم:جز

هکتار زمین 110،000لیون تن است.عالوه بر این یم5,9سال آینده  5هدف تولیدات گندم در  گندم و دیگر حبوبات:

 3,1لیون به یم 2,45 لیدات ازسال آینده قرار خواهد گرفت، افزایش فی واحد تو5 آبی و للمی تحت کشت گندم در 

لیون تن برای زمین های للمی،تقویت ارتباطات یم 1,3لیون تن به یم 1,03لیون تن فی هکتار برای زمین های آبی و یم

( باالی 2018-2016هکتار زمین آبی و للمی(،مرحله اول برنامه ملی گندم )250،000 والیت )تقریبی، 16زراعتی در 



 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا
  

 وزارت اقتصاد 67

( باالی انکشاف 2021-2019ندم توجه خواهد داشت ) دومیلیون تن ساالنه( ومرحله دوم )کاستن ضایعات حاصالت گ

 روش های جدید وارایه خدمات موثرتوجه دارد. 

 دالر امریکائی 350،000،000  بودجه: 

 دالر امریکائی  80،200،000تعهد: 

 دالر امریکائی  269،800،000کسربودجه: 

 سوم:جز

 یشترب یبه تقاضا ییپاسخگو یبرا یواندر هر ح یسطح بهره ور یشافزا یاو /  یواناتتعداد ح یشافزا :حیوانات اهلی

. وترنری وصحت 1در دوبخش کلیدی(  2045میلیون الی   70 ،2025میلیون الی  47. ) رو به رشد یتغذا از جمع یبرا

 . محصوالت حیوانی.2حیوانی. 

 دالر امریکائی  350،000،000بودجه: 

 دالر امریکائی  70،000،000تعهد:  

 دالر امریکائی  280،000،000کسر بودجه:  

 چهارم:جز 

هکتار زمین را تحت پوشش  400،000( بخش فرعی انتظاردارد که 2014) بانک جهانی فیصد 5,5رشد ساالنه :باغداری

% در حاصالت غله 2افزایش 2024میلیارد دالرامریکایی به رشد تولیدات ناخالص داخلی تا سال  1,6قرارداده و کمک 

 3,23جات با سرمایه گزاری درست درطرح احیای آبیاری امکان پذیر است.  ظرفیت باال بردن تولیدات ناخالص داخلی به 

 12،400(. توسعه زمین های باغداری ساالنه به 2012میلیارد دالرامریکایی در سال  1,4) با مقایسه  2024میلیارد تا سال 

% 5% درسال. افزایش صادرات محصوالت باغ داری حداقل   10-5هکتار. افزایش فی هکتار تولیدات با افزایش تولیدات 

تولیدات باغداری با ارزش، به شمول میوه های  15–10درسال. توسعه محصوالت صنعتی از قبیل)کتان، زعفران و سویا( و

 سال آینده.5شک وتازه در خ

 دالر امریکائی   350،000،000بودجه:   

 دالر امریکائی   70،000،000تعهد: 

 دالر امریکائی   280،000،000کسربودجه: 

 : پنجمجز 

)بیست یک ومین نشست پاریس و چارچوب  یههمسا یآب و هوا با کشورها ییرتغ یکردهایرو :مدیریت منابع طبیعی

 4یجزء دارا یندارد. ا یبستگ یعیجوامع که به منابع طب یدارپا یشده است. توسعه اقتصاد یسهمقا تغیر اقلیم(در رابطه به 

 .یانسان غیرو یانسان یهمنطقه حفاظت شده، توسعه سرما یریتمد یی،دارو یاهانگ یریتمراتع و مد ی،ستون است: جنگلدار

 دالر امریکائی   318،700،000بودجه:  

 دالر امریکائی    17،000،000تعهدات: 

 دالر امریکائی 301،700،000کسربودجه: 

 ششم:جز 

و  یعیخطرات طب یمی،اقل ییرات. تغاز مصونیت غذایی برخوردارنیستند کشور نفوس ٪ 33:مصونیت غذایی وتغذیه

 گی تشویق خواهد شد.کشاورزی شهری و باغداری خان شود. یم ییمواد غذا یاساس یبر دسترس یرباعث تأث یریدرگ

 دالر امریکائی  81،400،000بودجه:      

 دالر امریکائی   17،000،000تعهدات:   
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 دالر امریکائی64،400،000 کسربودجه:

 هفتم:جز 

 خواهند شد. تشکیل یندهسال آ 2شده و در لغو یندها وزارت زراعتساختار و فرا :اصالحات اداری

 : هشتمجز

 یگذار یهسرما یناست.بزرگتری زراعتی ها یتو توسعه فعال ینگهدار یمهم برا یرمس یقاتی که تحق :تحقیق وتوسعه

 ارائه خدماتا ب یکردهای دهقان محوراست و از رو دهقانبه  یکخواهد بود چرا که نزد ریاست های زراعت والیتی در 

 کند. یم حمایت

 دالر امریکائی 50،000،000بودجه: 

 دالر امریکائی3،500،000 تعهدات: 

 دالر امریکائی  46،500،000 کسربودجه:   

 : نهمجز 

توانند نقش  یم یتجار یچالش بزرگ است. بانک ها یکتوسط کشاورزان همچنان ه قرضه ب یدسترس :اعتباردهی

زراعتی بانک توسعه  یانم یناست. در ا یازاعتبار مورد ن یکتحر یشده برا یفبهتر تعر یمال یها یاستداشته باشند. س

 شود. یشامل م یزن "یمال یواسطه ها"و  یندهسال آ 5 در 

 دالر امریکائی ) هیچ تعهدی صورت نگرفته(100،000،000بودجه: 

 :دهمجز 

 ،)مسائل مربوط به نظارتزراعتییشترب یها یتبه عنوان فعال یمشارکت در بخش خصوصحمایت از سکتورخصوصی: 

توسعه  یژیبه دنبال استرات ینده،وزارت زراعت آبیاری و مالداری سال آ 5ی(؛ طیاتیمال یمشوق ها ی،فصل یتعرفه ها

 رهبازار و به یتقاضا یکتحر یارزش برا یرهدر پردازش زنج یبخش خصوص یگذار یهبر اساس سرما یاقتصاد

 است.زراعتییور

 جز یازدهم:

 .و مبارزه با فساد یکشاورزمبارزه با مواد مخدر، زنان در  بخش های همه شمول:  

 پالن اصالحی سکتور عدلی و قضایی  .5
  سال  پنج جدول زمانی:

 کار روی بودجه در حال جریان است  :بودجه 

 :مالی  ءخال

 حکومتداری، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ی:انکشاف یشورا 

 وضعیت:

مجلس شورای  بعهدهاین برنامه دارای اولویت توسط کمیته عدلی و قضایی کابینه تائید گردیده  تطبیق آن در حال حاضر 

عالی برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد میباشد.و اسناد در حالت ترجمه به زبان  انگلیسی قرار دارد، و تمام وزارت 

 ه های عملیاتی خویش را دنبال میکند و هزینه های آن را می پردازند.خانه ها و ادارات ذیدخل کار بر روی برنام

 تفصیل:

 اصالحات ساختاری موسسات بخش عدلی                    ) در جریان ( جزاول :

 ارتقا ظرفیت )  جریان دارد (  :جزدوم

 مبارزه با فساد ) جریان دارد(جزسوم: 
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 دارد(شفافیت و پاسخگویی ) جریان جز چهارم : 

 برنامه آگاهی دهی عمومی بازار )جریان دارد (جز پنجم : 

 بررسی و اصالح قوانین ) جریان دارد (جز ششم : 

 پروگرام  انکشافی معادن و منابع  .6
 سال پنج :جدول زمانی

 دالر امریکائی130،032،450 :بودجه

 :تعهد

 :مالی ءخال

 شورای های انکشافی زیربنا :شورای انکشافی

ماه می با دونر ها  16طرح ابتدائی توسط وزارت معادن و پطرولیم ترتیب گردیده و برای نظر خواهی به تاریخ  ت :یوضع

 انکشاف خواهد یافت   2017شریک ساخته شده و یک برنامه تفصیلی در ماه اکتوبر سال 
 تفصیل:

 جز اول:

 ارتقا ظرفیت صنعتی :

 دالر امریکائی  25،541،700بودجه: 

 رفیت وزارت خانه برای تقویت بهتر مدیریت ظارتقا  -

 چارچوب حاکمیت شفاف و پاسخگو -

 اصالحات شرکت های دولتی -

 اصالحات در  پالیسی ها و قوانین  -

 جز دوم : 

 GEO-TECHNICALارتقا سرمایه گذاری و اطالعات 

 دالر امریکائی 241،600 ,40: بودجه

 AGSگسترش قابلیت های  -

 معلومات و سرمایه گزاری  -

 جز سوم : 

 مقررات، بازرسی و تطابق 

 دالر امریکائی   150 ,39,584  بودجه : 

 بهبود چارچوب قانونی -

 بهبود جواز  و تطابق قرارداد ها  -

 تقویت نظارت وارزیابی  -

 برنامه انکشافی نیروی بشری .7
 سال پنج :جدول زمانی

 تعیین خواهد گردید :بودجه
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 تعهد:

 :مالیء خال

 شورای انکشافی قوای بشری :شورای انکشافی

مسوده طرح ابتدایی این برنامه ملی دارای اولویت تهیه گردیده، که  فعال تحت بررسی حکومت میباشد.پالن ت: عیوض

 تهیه خواهد گردید. 2017مشرح این برنامه الی اکتوبر 
 :تفصیل

 جز اول :

 آموزش های  حرفوی و تخنیکی

:تفکیک میان  تعلیمات حرفوی  اساسی    (TVET)نیاز فهمیدن تفکیکی از تعلیم  تخنیکی حرفوی و آموزش  -

( و آموزش،آموزش مجدد کسانیکه بیکار اند، وآموزش بیشتر  برای کارمندان و بزر  19-15برای جوانان )

 گساالن

% رسیده 5(، فعال فقط به  19-15ر ) تفکیک گروپ های مورد نظر:نیاز برای رسیدن زیادتر گروپ های مورد نظ -

 است.

 مدرن سازی دوره آموزشی سنتی -

 مدیریت خودی شرکت ها -

 همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور های عامه -

 ازینبه  یگ دهیورس قیتحق -

 جزدوم :

 تحصیالت عالی

 بهبود یافتن کیفیت تحصیالت در پوهنتون ها -

 پوهنتونمدرن ساختن ضروریات تدریس و آموزش  -

 توسعه تیم کاری تحصیل کرده متخصص  و واجد شرایط -

 صدور مجوز، تضمین کیفیت و اعتبار نامه موسسات  تحصیالت عالی به اساس معیارات بین المللی -

 کیفیت درباره تحصیالت عالی سکتور خصوصی تحقیق و محصول از پوهنتون های افغان -

 ثر ؤبرنامه حکومتداری م .8
 پنج سالجدول زمانی : 

 کار در حال جریان است  :بودجه

 :تعهد

 مالی :ءخال

 شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداریشورا ی انکشافی: 

 ت:عیوض
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بخش مدیریت مالی عامه  تکمیل گردیده و تحت تطبیق قرارد دارد.  جهت تکمیل بخش پالیسی حکومتداری والیتی  

 کار جریان دارد. 

 تفصیل: 

 جز اول :

 مدیریت مالی عامه  

بخش اصالح مدیریت عامه  تحت  تطبیق است. میکانیزم تطبیق آن ازطریق پالن بهبود اجراات مالی صورت میگیرد، که 

ساله برای همه اشتراک کننده گان تیم ) اساساً  5گشایش یافت.این پالن به اساس طرح پالن  2016ین پالن در سال ا

جهت دادن  انگیزه  وپیگیری از اجراات (TBPM)وزارت مالیه و دو ارگان خارج از وزارت( با  روش  مدیریت اجراات تیم  

 میباشد.

 جز دوم :

 حکومتداری والیتی

ری  تحت بررسی گروپ کاری که مشتمل از چندین وزارت و إدارات مستقل دولتی بشمول اداره مستقل بخش حکومتدا

ارگان های محلی ، وزارت مالیه )معینیت پالیسی وریاست عمومی بودجه(، وزارت اقتصاد ووزارت احیا و انکشاف دهات  

نهای  بودجه والیتی، به همین ترتیب میباشد.  هدف این گروپ کاری  تهیه یک سند جامع است که شامل پالیسی 

 مسوده پالیسی حکومتداری والیتی و مقرره پالن والیتی میباشد

تنظیم یافته است تهیه خواهد گردید.  1394/2015این  سند نظر به پالیسی  بودجه والیتی ابتدایی موجود ، که در سال 

ندی ارتباط و پیوند خواهد خورد و هدف آن تهیه یک پالن این برنامه  حکومتداری والیتی از پایین به برنامه میثاق شهرو

 حکومتداری  میباشد، که بهبود عرضه خدمات، حسابدهی، و نمایند گی حکومت را تسهیل نماید.

 برنامه انکشاف شهری: .9
 سال پنججدول زمانی : 

 کار در حال جریان است بودجه:   

 تعهد: 

 مالی :ء خال

 شورای انکشافی زیربنا  :شورا ی انکشافی

یک طرح ابتدای برای این برنامه در کنفرانس بروکسل ترتیب گردیده بود که سه ستون اصلی به عنوان  وضعیت : 

ت ذیدخل  باالی توسعه بودجه و برای آماده اچارچوب کلی برای این برنامه ملی شناخته شده . وزارت خانه ها و ادار

 د .        ئیوی کار میکنناسازی برنامه اجر
 تفصیل :

 جز اول: 

 تقویت و انسجام مدیریت شهری:

اصالح چارچوب برنامه ریزی شهری جهت اتخاذ برنامه های مختلف در سطح اداری.برنامه ملی پالیسی انکشاف شهری 

 استراتیژی ملی شهری تدوین و تصویب گردید .

 جزدوم  

 برای همه اطمینان از مسکن مناسب و دسترسی به خدمات شهری عمومی
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برنامه تقویت همبستگی ملی از طریق شورا های انکشافی و جلسات گزر ها به وسیله ساختار های موجوده اجتماعی و  

 دید شهری .جسکتور خصوصی انکشافی و تطبیق پالن 

 بنااطمینان از مسکن مناسب و دسترسی به اقتصاد شهری و زیرجز سوم : 

شناسایی پروژه های عمده مورد نیاز در سطح منطقه و محل / تقویت پارک های صنعتی مراکز گزر های کو چک و  

 متوسط در پنج شهر های عمده با در نظر داشت موثریت های موجود 

 برنامه انکشاف سکتور خصوصی  .10
 سال  پنججدول زمانی :  

 :هجبود

 تعهد :

 مالی: ءخال

 لی اقتصادی شورای عاانکشافی :  یشورا
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 فصل هفتم

 سروی وضعیت زنده گی  در افغانستان :
جامع ترین منبع معلومات درمورد وضعیت اجتماعی واقتصادی مردم  1395سروی وضعیت زنده گی در افغانستان 

درافغانستان است که توسط اداره مرکزی احصائیه جمهوری اسالمی افغانستان به کمک تخنیکی انستیتیوت سکتور عامه 

 به نشر رسید . 1397( درسال ICONجامعه اروپا ) 

فعالیت ارزنده اداره مرکزی احصایه بوده که خصوصیت چند گانه  1395ت زنده گی درافغانستان سال نشر سروی وضعی

این سروی یک وسیله منحصر به فرد برای پالیسی سازان  وتمام سازمان های ملی وبین المللی بشما میرود ،  ویژه گی 

ت فصلی درشاخص های انکشافی مرتبط، توانائی ها ی این سروی عبارت اند از پوشش نفوس کوچی ، توانائی تحلیل تغیرا

 تولید احصائیه به سطح والیت همچنان تداوم سروی زمینه تحلیل میالن شاخص های کلیدی انکشافی را مهیا میسازد..

هدف از میان  12شاخص را تحت پوشش قرارداده که شامل  20،  1395سروی وضعیت زنده گی درافغانستان برای سال 

اف پایدار بوده واکثریت آنها دراین دراین گزارش ارایه گردیده است ، سروی وضعیت زنده گی درافغانستان اهداف انکش 17

حاوی معلومات اساسی درمورد نفوس وخانوارها ، بازار کار، فقر، مصئونیت غذائی ، زراعت، صحت، تعلیم وتربیه ، مسکن، 

، استراتیژی های مقابله با آن واولویت های مردم برای جنسیت  وچالش هایکه خانوار های افغان درگیر آن هستنند 

 انکشاف درآن انعکاس یافته است .

 :  ALCS-2017وضعیت زنده گی مردم والیت بادغیس به اساس سروی 

 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخص ها

 20794 20794 20794 20794 (sq.kmمساحت )
 24.2 23.5 22.7 20.9 کیلومرت مربع(تراکم جمعیت )افراد در هر 

 104 100 97 82 نسبت وابستگی

 102.8 118.6 110.3 117.8 نسبت جنسیتی

 24.8 22.1 21.1 16.5 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 17.4 18.9 16.9 10 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

بازدید( پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک 
(٪) 0.4 13.6 32.9 57.7 

زنان که به وسیله پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند 
(٪) 0.8 4.1 9.2 10.6 

سال، در حال حارض متاهل   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 50.7 35.4 31.4 29 (٪اند )

 0.26 0.19 0.26 0.42 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 

 10.6 7.1 5.5 10.9 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵متاهل چند همرسی زنان 
 _ _ 44.1 16.5 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )
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 _ _ 41.7 1.6 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )

 5.5 3 3.3 2.4 نسبت وابستگی ساملندان

 58.7 45.8 52.2 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 23.7 32.3 42.4 _ (٪میزان زیراشتغال )

 26.9 30.5 8.2 _ (٪میزان بیکاری )

 80.2 65.8 56.8 _ (٪میزان مشارکت نیروی کار )

 50.6 62.8 50.6 _ استخدام نه چندان سود مند
 _ 53 _ _ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 _ 23 _ _ (٪جمعیت مشغول در تولید )
 _ 24 _ _ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 56.8  39.3 42.8 (٪میزان فقر )
 37 34.4 18.6 81.9 (٪جمعیت که در فضا باز رفع حاجت مینامیید )

 95.3 93.9 94.6 98.3 (٪جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند )
 98.6 96.5 36.3 3.5 (٪خانواده که دارای برق میباشند )

 6.4 5.7 6.2 6.5 تعداد خانواده
پرجمعیت زنده گی میکنند افراد که در خانواده های 
(٪) 18.4 50.5 32.7 42.2 

 12 6.4 1.8 0.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 0.1 0.05 0.07 0 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 13.4 14.6 15.2 10.7 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 60.7 69.6 62.1 71.4 (٪للمی هستند )خانواده هایی که دارای زمین های 

 6.8 6.1 7.2 1.7 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 2.9 1.9 3.3 4 )جریب(

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها 
 11.9 14.8 11.4 14.9 )جریب(

های آبی متعلق به خانواده ها اوسط اندازه زمین 
 1.5 1.1 1.7 1.9 )جریب(
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 سروی وضعیت زنده گی  به سطح ملی :

 17-2016 14-2013 12-2011 08 -2007 شاخص ها

 652864 652864 652864 652864 (sq.kmمساحت )
 42.4 40.7 39.1 35.3 تراکم جمعیت )افراد در هر کیلومرت مربع(

 101 100 104 105 نسبت وابستگی
 103.9 105.3 105.7 105 نسبت جنسیتی

 53.6 51.7 46.6 38.9 (٪سال( ) ۱۵-۲۴میزان سواد جوانان )
 34.8 34.3 31.4 26.2 ساله و باالتر ۱۵میزان سواد در جمعیت 

پوشش مراقبت های قبل از زایامن )حداقل یک بازدید( 
(٪) 32.8 51.2 63 70.2 

پرسونل صحی ماهر زایامن میدهند زنان که به وسیله 
(٪) 

21.8 39.9 45.2 53.4 

سال، در حال حارض متاهل   ۱۹- ۱۵زنان که در سن 
 16.4 17.9 19.5 17.9 (٪اند )

 0.57 0.55 0.52 0.45 ساله( ۲۴ - ۱۵توازن جنسیتی سواد در جوانان ) 
 7.8 7.4 7.3 8.1 (٪ساله ) ۴۹تا  ۱۵چند همرسی زنان متاهل 

 _ _ 19.4 15.7 (٪جمعیت با کمبود پروتئین )
 _ _ 18.5 6.1 (٪جمعیت با کمبود کالری و پروتئین )

 5.4 4.9 5 5.7 نسبت وابستگی ساملندان
 23.9 42.9 45.7 _ اشتغال به نسبت جمعیت

 15.6 55.4 49.8 _ (٪میزان زیراشتغال )
 30.7 22.6 8.2 _ (٪میزان بیکاری )

 53.9 55.4 49.8 _ (٪مشارکت نیروی کار )میزان 
 39.5 39 25 _ استخدام نه چندان سود مند
 44.32 44 _ _ (٪جمعیت مشغول در کشاورزی )

 18.08 22 _ _ (٪جمعیت مشغول در تولید )
 37.59 34 _ _ (٪جمعیت مشغول در خدمات )

 54.5 39.1 36.5 36 (٪میزان فقر )
 13.6 19.2 15 24.6 (٪حاجت مینامیید )جمعیت که در فضا باز رفع 

جمعیت که از مواد سوخت جامد استفاده مینامییند 
(٪) 

83.2 79.9 75.9 74.8 
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 97.6 89.5 68.9 41.1 (٪خانواده که دارای برق میباشند )
 7.7 7.4 7.4 7.3 تعداد خانواده

افراد که در خانواده های پرجمعیت زنده گی میکنند 
(٪) 33.7 43.8 42.6 43.9 

 21.2 17.3 14.1 5.8 نفر جمعیت 100مجموعه تلفن همراه در هر 
 2 1.22 0.50 0.27 نفر 100کاربران اینرتنت در هر 

 37.9 36.6 37.9 40.4 (٪خانواده هایی که دارای زمین های آبیاری هستند )
 19.4 16.3 16.8 16.4 (٪خانواده هایی که دارای زمین های للمی هستند )

 13.1 12.6 12.6 10.3 (٪خانواده هایی که دارای قطعه باغ هستند )
اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 

 4.9 6.1 6 6.7 )جریب(

اوسط اندازه زمین های للمی متعلق به خانواده ها 
 12.1 13.2 16.4 14 )جریب(

اوسط اندازه زمین های آبی متعلق به خانواده ها 
 1.9 1.9 2 2 )جریب(

 

 گزیده شاخص های احصائیوی به سطح ملی :
گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه مشترکاً، توسط وزارت اقتصاد، اداره ملی احصائیه و معلومات و 

سیزده بخش مختلف وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ترتیب گردیده است که در بر گیرنده ارقام جدید در 

شامل ارقام نفوس، فقر ونابرابری، مصئونیت غذایی، کار و اشتغال، معارف، صحت، جنسیت، مسکن و دسترسی به خدمات 

 .اساس، مصئونیت اجتماعی، زراعت و مالداری، سکتور حقیقی، سکتور مالی و سکتور خارجی، می باشد
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استفاده کنندگان ارقام که در بخش  دراین بسته معلوماتی، ارقام شاخص های مهم احصائیوی و اقتصادی  به شکل مطلق و نسبی به طور مختصر وساده، انعکاس داده شده بناً، برای

در ستون اخیر  ت مختصر ضرورت داشته باشند، می تواند ممد واقع گردد. در صورت ضرورت به تفصیل بیشتر، استفاده کنندگان، می توانند منابع ارقام را کههای متذکره به معلوما

  جداول ذکر شده است، دریافت نمایند.

ی که امکانات تجزیه آن به سطح شهری، دهاتی و کوچی و جود دارد به تفکیک ساحات با آنکه ارقام مندرج این نشریه به سطح ملی تهیه و ارایه گردیده است ولی بعضی شاخص ها 

 مسکونی نیز ارایه گردیده است. 

 گزیده شاخص های احصائیوی وضعیت فقر و رفاه عامه
 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 نفوس 1

افرادیکه در یک زمان معین در یک ساحه تعداد مجموع  نفوس کشور 1.1
 معین جغرافیائی زندگی میکنند.

نشیه برآورد  نفر 31,575,018 %100
 1397نفوس 

 

نشیه برآورد  نفر 7,507,953 %23.7 ندگی می کنند.فیصدی نفوس که در مناطق شهری ز سهم نفوس شهری 1.2
 1397نفوس 

 

نشیه برآورد  نفر 22,567,065 %71.5 کنند.ندگی می مناطق دهاتی زفیصدی نفوس که در  سهم نفوس دهاتی 1.3
 1397نفوس 

 

نشیه برآورد  نفر 1,500000 %4.8 فیصدی نفوس کوچی از مجموع نفوس سهم نفوس کوچی 1.4
 1397نفوس 

 

نشیه برآورد  نفر 15,493,446 % 49 ع نفوستناسب مجموفیصدی نفوس زنان به  سهم نفوس زنان 1.5
 1397نفوس 

 

نبست نفوس ذکور بر نفوس اناث بوده و نشان دهنده  نسبت جنس 1.6
  105% تعداد مردان در مقابل صد زن می باشد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 
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نسبت وابستگی  1.7
 اطفال

الی  15ر )سن کاساله( بر نفوس  14الی  0نسبت اطفال )
64) 96.09%  

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

نسبت وابستگی کهن  1.8
 ساالن

الی  15و باالتر از آن بر نفوس فعال ) 65نسبت افراد سن 
64) 5%  

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان

 

نسبت وابستگی  1.9
 مجموعی

+  و باالتر از آن بر نفوس سن 65و  14-0نسبت افراد سن 
  %101 (64الی  15کار  )

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

 میزان رشد نفوس 1.10
عبارت از تغییر )افزایش یا کاهش( در اندازه نفوس در 
فاصله معین زمانی میباشد که معموآل به فیصدی ارائه 

 میشود
نشیه بر آورد   2.14%

 1397نقوس 
 

1.11 

فیصدی نفوس به 
تفکیک گروپ های 

 سنی وسیع
 سال 14- 0( 1)
 سال 15-64( 2)
 (3 )65+ 

 فیصدی گروپ های سنی نفوس از مجموع نفوس
47.52% 
49.91% 

3 2.57% 

14,124,916 
14,835,404 

764,003 

نشیه بر آورد 
 1396نقوس 

 
 
 
 

 فقر و نابرابری 2

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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 وزارت اقتصاد

غیر فیصدی نفوس که مجموع مصارف موادغذایی و  میزان فقر 2.1
 ملی قرار داشته  باشد.خط فقر ن پائین تر از یی شااغذ

54.5% 15,837,319 

رسوی وضعیت 
ندگی در ز 

افغانستان 
1395 

 

2.2 

میزان فقر به  1.2.1
 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

( 1فیصدی نفوس تحت خط فقر از مجموع نفوس در )
 ( نفوس کوچی3( دهات و )2شهرها )

41.6% 
58.6% 

 

2,877,417 
13,033,139 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

فاصله وسطی بین سطوح مصارف فقرا و خط فقر بنام  شگاف فقر 2.3
  %15 شگاف فقر یاد می گردد و شدت فقر را نشان می دهد.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

2.4 
فیصد  20سهم مرصف 

فقیرترین در مرصف 
 مجموعی

فیصد فقیرترین نفوس از مجموع  20مصارف مجموعی 
  %7.3 مصارف متام نفوس کشور

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

 رضیب جینی 2.5

نشاندهنده توزیع عاید/ مرصف می باشد، این شاخص 
 و یک تحول می کند. 0در بین 

نشان دهنده  1نشاندهنده توزیع عادالنه کامل و  0
 توزیع غیر عادالنه مطلق می باشد

0.31  

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

file:///C:/Users/Nabi%20Sroosh/Desktop/Poverty%20Indicators%20Updated%2018-12-2017%20(1)%20(2).xlsx%23RANGE!A132
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 وزارت اقتصاد

2.6 

خانوارهای فقیر نسبت 
به تفکیک  اشتغال 

رئیس خانوار در 
 سکتور

 ( سکتور زراعت1)
 ( سکتور صنعت2)
 ( سکتور خدمات3)

تعداد خانوارهای فقیر که رئیس خانوار در سکتور های 
 مختلف مرصوف کار اند، از مجموع نفوس تحت خط فقر

63  % 
58 % 
45 % 

 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

 مصئونیت غذایی 3

میزان عدم مصئونیت  3.1
 غذایی

کیلو کالری در روز  2100از کمتر فیصدی نفوس که 
 ایدخذ مینما

44.6% 12,984,273 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

29,112,719  
فیصدی  -نفر

باساس نفوس 
-17رسوی 
محاسبه  2016

 شده است

میزان عدم مصئونیت  3.2
 غذایی شدید

کیلوکالری اخذ  1500فیصدی نفوس که روزانه کمرت از 
 3,899,437 %13.4 مینامید

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 
 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

گرام  50فیصدی نفوس که مرصف روزانه ایشان کمرت از  میزان کمبود پروتین 3.3
 8,763,895 %30.1 پروتین در روز میباشد

رسوی وضعیت 
زندگی در 
افغانستان 

1395 

 

 کار و اشتغال 4
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 وزارت اقتصاد

میزان نفوس در سن  4.1
 15,902,108 %54,6 و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن  کار

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.2 

میزان نفوس در سن 
محل کار به تفکیک 

 اقامت:
 (شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

 و  باال تر از مجموع نفوس کشور 14فیصدی افراد سن 
1.  26 % 

2. 69.4 % 
3.  4.6% 

1. 4,127,528 
2. 11,049,294 

3. 724,286 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.3 

میزان مشارکت نیروی 
کار به تفکیک 

 جنسیت
 ( هر دو جنس1)
 مرد   (2)
 زن   (3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، مرصوف کار و 
 بی کار اند.

1. 53.9% 
2. 80.6% 
3. 26.8% 

1. 8,478,434 
2. 6,392,655 
3.2,085,779 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.4 

میزان مشارکت نیروی 
کار به تفکیک محل 

 اقامت:
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 (کوچی3)

فیصدی نفوس که در سن کار قرار داشته، مرصوف کار و 
 یا بیکار اند.

1. 48.0% 
2. 54.9% 
3. 72.4% 

1. 1,962,974 
2. 5,993,117 

3. 522,370 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 
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 وزارت اقتصاد

نسبت اشتغال بر  4.5
  %41.33 فیصدی نفوس مرصوف کار از نفوس سن کار نفوس

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.6 

میزان بیکاری به 
 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)
 ( مرد2)
 ( زن3)
 

از رسوی، در قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 
هفته گذشته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر کرده اند. )تعریف ملی(ساعت کاکمرت از هشت 

1. 23.9% 
2. 18.3% 
3. 41.0% 

1. 2,024,800 
2. 1,170,100 

3. 854,700        

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

4.7 

میزان بیکاری به 
 تفکیک محل اقامت:

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)
 ( ملی4)

رسوی، در از قبل هفته یک فیصدی نیروی کار که 
هفته گذشته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کا

 ر  کرده  اند. )تعریف ملی(ساعت کاکمرت از هشت 

1. 26.5% 
2. 24.0% 
3. 12.3% 

4.23.9 % 

1. 520,600 
2. 1,439,800 

3. 64,300 
4.2,024,800 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

میزان کم کاری )کار نا  4.8
 کافی(

هفته یک سال و باالتر از آن که در  14فیصدی افراد 
روی مشغول کار بوده اند ولی طی هفته متذکره ساز قبل 

ساعت کار کرده باشند، در حالیکه برای کار  40از کمتر 
 اضافی متایل و فرصت داشته اند به اساس:

 ( نیروی کار فعال.1)
 (  اشتغال.2)

1. 15.6% 
2. 20.5% 1,320,928 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 
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 وزارت اقتصاد

 کار اطفال 4.9

سه کتگوری کار شاقه طفل از لحاظ سن تعریف شده 
 است:

ساله انجام شود،  11-5. هر کاریکه توسط اطفال 1
 بدون در نظر داشت ساعات یا رشایط کار،

 14سال حداقل  14-12( هر کاریکه توسط اطفال 2 
 ساعت انجام می شود و یا اجرای کار های خطر ناک، 

ساله برای  17-15( کاریکه توسط اطفال بین سنین 3
ساعت یا بیشرت انجام شود، یا کار های خطر ناک،  43

 کار شاقه طفل تلقی میگردد.

26.50% 2,736,200 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1393افغانستان 

 

 میزان بیکاری جوانان 4.10

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

ر داشته اند. )تعریف ساعت کاگذشته کمرت از هشت 
 ملی(

30.7% 84,2000 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.11 

بیکاری جوانان میزان 
 به تفکیک جنسیت

 مرد   (1)
 زن   (2)

 هر دو جنس (3)

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

ر داشته اند. )تعریف ساعت کاگذشته کمرت از هشت 
 ملی(

1. 44 % 
2. 46 % 

3. 30.7% 

1. 523,709 
2. 396,683 
3. 842,000 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره
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 وزارت اقتصاد

4.12 

میزان بیکاری جوانان 
به تفکیک محل 

 اقامت:
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

از قبل هفته یک سال( که  24-15فیصدی جوانان )
هفته ی طیا ر و یا بیکار بوده اند و جستجو کارسوی، در 

 ر.ساعت کاگذشته کمرت از هشت 

1. 39.1% 
2. 29.6% 
3. 13.3% 

1. 144,232 
2. 366,467 

3. 13,010 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

فیصدی نیروی کار که توامنندی خواندن، نوشنت و حل  نیروی کار با سواد 4.13
 داشته و ساده باشد.محاسبات ریاضی را 

35.85% 5,629,256 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

سهم اشتغال  در  4.14
 سکتور زراعت

های مربوط به فعالیت فیصدی افراد شاغل  که در 
 2,814,511 %44.3 ول به کار هستند.مشغو مالداری عت زرا

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

سهم اشتغال در  4.15
 ساختامن سکتور

فیصدی افراد شغال که در فعالیت مربوط به ساختامن 
 619,887 %9.8 مشغول به کار هستند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.16 
سهم اشتغال در 

 سکتور تولید
مشغول کار فیصدی نیروی کار که در سکتور تولید 

 511,454 %8.1 هستند.
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.17 
سهم اشتغال در 
سکتور معادن و 

 استخراج
 11,977 %0.2 فیصدی نیروی که در سکتور معدن مشغول کار هستند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 
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 وزارت اقتصاد

4.18 
سهم اشتغال در 

سکتور خدمات عامه، 
 اجتامعیشخصی و 

فیصدی نیروی کار که در سکتور خدمات عامه ، شخصی 
 1,252,987 %19.7 و اجتامعی مشغول  کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.19 

سهم اشتغال در 
سکتور های تجارت 

عمده ، پرچون ، 
 رستورانت و هوتل ها

فیصدی نیروی کار که در سکتور تجارت عمده، پرچون، 
 700,530 11% رستورانت و هوتل ها مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.20 

سهم اشتغال در 
سکتور های 

ترانسپورت، ذخایر، 
 ارتباطات و معلومات

فیصدی نیروی کار که در سکتور ترانسپورت، ذخایر، 
 368,063 %5.8 ارتباطات و معلومات مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.21 

سهم اشتغال در 
سکتور های مالی، 

بیمه، رهنامیی 
 معامالت و تجارت

فیصدی نیروی کار که در سکتور های مالی، بیمه ، 
 65,583 % 1 رهنامیی معامالت و تجارت مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

4.22 
سهم اشتغال در 

سکتور های برق ، گاز 
 و آب

فیصدی نیروی کار که در سکتور های برق ، گاز و آب 
 4,935 %0.1 مشغول کار اند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 1,008,148 %15.7 کارگران که هر روز به طور انفرادی کار میکنند کارگران روزمزد 4.23
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 
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 وزارت اقتصاد

کارگران با معاش،  4.24
 خصوصی

کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور خصوصی 
 453,859 %7.1 مرصوف کار اند

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

4.25 
کارگران با معاش، 

 دولتی
کارگران که بر اساس یک قرار  داد در سکتور دولتی 

 649,105 %10.1 مرصوف کار اند.
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 2,580,109 %40.1 کارگران که مالک کار خود می باشند. کارگران مستقل 4.26
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 %2.6 .کسانیکه کارگر استخدام می کنند کارفرما 4.27
 

169,488 
 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

فامیلی بدون   کارگران 4.28
 1,573,539 %24.5 کسانیکه بدون مزد کار می کنند. مزد و معاش

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 معارف 5

نایی اتوسال و باالتر از آن که  15س نفوی فیصد میزان سطح سواد 5.1
 5,253,950 %34.8 باشند.را داشته نوشتن ن و نداخو

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 
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 وزارت اقتصاد

میزان حضوریابی  5.2
 خالص )دوره ابتدائیه(

که واجدین صنوف ابتدائیه سال  12-6فیصدی سنین 
( اند و فعاالنه در مکاتب حارض اند. در 6الی  1)صنوف 

این شاخص مشمولین و حارضین مدارس اسالمی شامل 
 منی باشند.

56.1% 2,875,627 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

میزان حضوریابی  5.3
 خالص )دوره ثانوی(

سال که واجدین نهادهای  18الی  16فیصدی سنین 
( اند در صنوف خویش 12 – 7تعلیامت ثانوی )صنوف 

حارض اند. در این شاخص مدارس اسالمی شامل منی 
 باشند.

35.7% 1,359,552 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

5.4 
میزان حضوریابی 

تحصیالت  خالص در 
 عالی

که واجدین نهاد های  24الی  19فیصدی نفوس سنین 
تحصیالت عالی می باشند.در این شاخص مدارس 

 اسالمی شامل منی باشند.
9.7% 238,864 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.5 

میزان حضوریابی 
تحصیالت  خالص در 

 عالی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)
 ( ذکور4)
 ( اناث5)

نسبت خالص حضور به حیث تعداد شاگردان بر گروپ 
تیوریکی سن مکتب برای یک سطح معین تعلیمی 

محاسبه شده و به فیصدی از مجموع نفوس هامن گروپ 
ی، برای ابتدائ 6-12سن بیان می شود. درین گزارش 

برای تحصیالت عالی  24تا 19برای ثانوی و  18تا 13
 .مورد استفاده قرار گرفته است

1. 18.1% 
2. 6.9% 

3. 0.2% 
4. 14.9% 
5. 4.8% 

1. 124,086 
2. 114,527 

3. 251 
4. 177,807 

5. 61,057 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 
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5.6 
میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 
 ابتدائی

فیصدی شاگردان که در دوره ابتدائیه حضور دارند، از 
 3,714,749 %72.5 12الی  6مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.7 

میزان حضوریابی 
ناخالص در تعلیامت 

 ابتدائی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)
 ( ذکور4)
 ( اناث5)

دوره ابتدائیه حضور دارند، از فیصدی شاگردان که در 
 ، به تفکیک:12الی  6مجموع افراد بین سنین 

 ( اناث5( ذکور )4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1)

1. 95.5% 
2. 69.9% 
3. 8.9% 
4. 84.4% 
5. 58.9% 

1. 1,113,610 
2. 2,577,021 

3. 241,11 
4. 2,302,328 
5.1,412,414 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.8 
میزان حضوریابی 

ناخالص در تعلیامت 
 ثانوی

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 
 1,824,227 %48.0 18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.9 

میزان حضوریابی 
تعلیامت ناخالص در 

 ثانوی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)
 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره تعلیامت ثانوی حضور 
به تفکیک  18الی  13دارند، از مجموع افراد بین سنین 

 ( اناث5( ذکور )4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1)

69.2% 
42.5% 
2.6% 
63.0% 
5. 32.2% 

1.  709,379 
2. 1,110,552 

3. 4,296 
4.  1,229,286 

5. 594,941 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.10 
میزان حضوریابی 

  ناخالص در 
 تحصیالت عالی

فیصدی شاگردان که در دوره تحصیالت عالی حضور 
 347,141 %14.1 24الی  19دارند، از مجموع افراد بین سنین 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 



 

 

89 

 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

5.11 

میزان حضوریابی 
   ناخالص در

 تحصیالت عالی
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)
 ( ذکور4)
 ( اناث5)

فیصدی شاگردان که در دوره  تحصیالت عالی حضور 
به تفکیک  24الی  19مجموع افراد بین سنین دارند، از 

 ( اناث5( ذکور )4( کوچی )3( دهاتی )2( شهری )1)

1. 27.3% 
2. 9.6% 
3. 0.2% 

4. 20.6% 
5. 5.0% 

1. 187,057 
2. 157,833 

3. 251 
4. 245,171 
5.101,970 

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 
 
 
 
 
 

5.12 
میزان سواد زنان 

باالتر از و  14)سنین 
 آن(

سال و باالتر از آن که توانایی خواندن و  14فیصدی زنان 
 1,657,346 %29.3 نوشنت را داشته باشند.

رسوی وضعیت 
زندگی در 
 1395افغانستان 

 

5.13 

نسبت تساوی جنسیت 
 در دوره:

 ( ابتدائیه1
 ( متوسطه2
 ( لیسه3

ان به میزان حضور ختردخالص ر حضومیزان تناسب 
ان در دوره های ابتدائیه، متوسطه و پسرخالص یابی 

 لیسه.
 

1. 0.71% 
2. 0.51% 
3. 0.39% 

 
رسوی وضعیت 

زندگی در 
 1395افغانستان 

 

 صحت 6

6.1 
دسرتسی به مراقبت 

های صحی قبل از 
 تولد

سال که عروسی کرده اند و  49-14فیصدی خانم های 
از در دوران حامله گی حد اقل یک بار تحت معاینه یکی 

کارمندان صحی )داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند 
 صحی جامعه( قرار گرفته باشند

59% 2,560,718 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

ارقام تام به 
اساس 

محاسبات از 
برآورد نفوس 

و  1396کشور 
 96صفحه 

رسوی صحت و 
دیموگرافی 

بدست  1396
 آمده است.
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6.2 
والدت های انجام شده 
با حضور اشخاص ماهر 

 صحی

سال که عروسی کرده اند و  49-14فیصدی خانم های 
والدت اخرین طفل شان تحت نظر شخص ماهر صحی 

)داکرت، قابله، نرس و یا هم کارمند صحی جامعه( صورت 
 گرفته باشد.

51% 2,231,502 
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

ارقام تام به 
اساس 

محاسبات از 
نفوس برآورد 
 1396کشور 

میزان مرگ و میر  6.3
 مادران

 100تعداد مرگ و میر مادران در دوران حاملگی در هر 
 هزار والدت زنده در سال

رسوی صحت و   1291
 1396  دموگرافی

 

میزان مرگ و میر  6.4
 اطفال

سال در افغانستان  5تعداد مرگ و میر اطفال زیر سن 
 تولد زنده(در سال )وفیات در هر یک هزار 

 
 

رسوی صحت و   55
 1396  دموگرافی

ریفرنس: 
 161صفحه از 

رسوی صحت و 
دیموگرافی 

1396 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

6.5 
. میزان حامله 3.7.2

گی سنین نوجوانی 
 (19الی  15)بین 

 19الی  15 رقم حاملگی )والدت( خانم ها بین سنین 
 198,527 %12.1 سالگی.

رسوی صحت و 
دیموگرافی در 

 1394افغانستان 

ریفرنس: 
 161صفحه از 

رسوی صحت و 
دیموگرافی 

1396 
 مسکن و دسرتسی به خدمات اساسی 8

8.1 

میزان دسرتسی به آب 
آشامیدنی سامل، به 

تفکیک مناطق  
 مسکونی

 شهری( 1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)
 ( ملی4)

سامل شامیدنی آب آمنابع س که به نفوی فیصدعبارت از 
 دسرتسی داشته باشد.

1. 91.4% 
2. 56.6% 

3. 35.8% 
.63.9%4 

1.  9,246,865 
2. 5,726,177 
3.  3,621,858 

4. 18,594,900 

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
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8.2 
میزان استفاده از 

سیستم فاضالب بهبود 
 یافته

های سیستم فاضالب لت که از سهومی دمری فیصد
 15,423,000 %52 صحی استفاده میکنند.

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 

 میزان دسرتسی به برق 8.3
منابع ژی برق از نری خانوار ها که دسرتسی به افیصد

 28,430,700 %97.7 دارند.مختلف 
رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان
1395 

 

8.4 

فیصدی نفوس شهری 
که در محالت پر 
جمعیت و کثیف 
 زندگی می کنند.

تعداد افرادیکه در محالت پرجمعیت و کثیف زیست 
 دارند در هر صد نفر.

72.4% 21,086,400 
رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان
1395 

 
 
 

8.5 

فیصدی نفوس که از 
منابع آب آشامیدنی 
بهبود یافته استفاده 

 می کنند
 ( ملی1)
 ( شهری2)
 ( دهاتی3)
 ( کوچی4)

تعداد افرادیکه مبنابع آب آشامیدنی بهبود یافته  
 دسرتسی دارند در هر صد نفر.

1. 63.9% 
2. 91.4% 
3. 56.6% 
4. 35.8% 

1. 18,594,900 
2. 9,246,865 
3. 5,726,177 
4. 3,621,858 

رسوی وضعیت 
 افغانستانزندگی در 

1395 
 

8.6 
فیصدی نفوس با 

دسرتسی به هرگونه 
 منبع برق

 28,422,757 %97.7 تعداد افرادیکه دسرتسی به برق دارند در هر صد نفر.
رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان
1395 

 



 

 

92 

 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

8.7 

فیصدی خانوار های 
که در مسکن های پر 

ازدحام زندگی می 
 کنند.

نفر در یک اتاق آن مسکن یا خانه که بیشرت از سه 
 12,709,667 %43.9 زندگی می کنند.

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

8.8 

فیصدی خانوار های 
که در مسکن های پر 

ازدحام زندگی می 
 کنند:
 شهری
 دهاتی
 کوچی

سه نفر در یک اتاق آن مسکن یا خانه که بیشرت از 
 زندگی می کنند

1. 42.7% 
2. 41.5% 
3. 83.3% 

 

1. 2,939,683 
2. 8,585,854 
3. 1,210,930 

 

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 

8.9 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 

 ، برای : می کنند
 پخت و پز
 گرم کردن

ذخال سنگ تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل 
 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 74.8% 
2. 93.8% 

1. 21,752,309 
2. 27,223,707 

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 

8.10 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 
می کنند،برای پخت و 

 پز به تفکیک :
 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

جامد مثل ذخال سنگ تعداد افرادیکه از مواد سوخت 
 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 21.3% 
2. 91% 

3. 98.9% 

1.1,474,469 
2. 18,839,251 

3. 1,438,589 

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 



 

 

93 

 فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 وزارت اقتصاد

8.11 

فیصدی نفوس که از 
سوخت جامد استفاده 

می کنند،برای گرم 
 کردن به تفکیک :

 ( شهری1)
 ( دهاتی2)
 ( کوچی3)

تعداد افرادیکه از مواد سوخت جامد مثل ذخال سنگ 
 استفاده میکنند در هر صد نفر.

1. 87.3% 
2. 96.8% 
3.81.7% 

1.  5,992,762 
2. 20,051,928 

3.1,189,017 
  

 مصئونیت اجتامعی 9

9.1 

فیصدی افراد بدون 
مزد در خانوار از 

مجموع اشتغال به 
 تفکیک جنسیت:

 ( هر دو جنس1)
 مرد   (2)
 زن   (3)

فیصدی کارکنان که در کارهای خانه، زراعت، مالداری و 
دیگر کارهای داخل خانه مرصوف هستند و از بابت کار 

که انجام میدهند هیچ نوع مزدی دریافت منیکنند بر 
 مجموع متام اشتغال

    

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

9.2 

تعداد افراد آسیب پذیر 
که تحت پوشش 

مصئونیت اجتامعی 
قرار گرفته اند به 

 تفکیک ذیل:
( افراد دارای 1)

 معلولیت
( خانواده های 2)

 شهدا
 ( متقاعدین3)

  
1. 110,037 
2. 155,000 
3. 120,000 

وزارت کار، امور 
اجتامعی، شهدا و 

 2016معلولین 
 

نسبت زنان بیوه از  9.3
 مجموع زنان

تعداد زنان بیوه "آنعده از کسانیکه دوباره ازدواج نکرده 
رسوی وضعیت زندگی  569,324 %3.99 اند"

 در افغانستان
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1395 

( که پدر یا مادر 18تعداد اطفال )سنین پائینرت از  تعداد ایتام 9.4
 نداشته باشد.

 105,175 
رسوی دیموگرافی و 

صحت در افغانستان 
1394 

 

9.5 

فیصدی زنان که دارای 
سال  24الی  20سن 

هستند و در سن قبل 
سالگی ازدواج  15

 کرده اند

سال هستند و در  24الی  20تعداد  زنان که دارای سن 
 سالگی ازدواج کرده اند 15سنین  قبل 

4.2%  
رسوی وضعیت زندگی 

 در افغانستان
1395 

 

9.6 
فیصدی خانوار های 

که توسط زنان 
 رسپرستی می شوند

خانوار های که توسط زنان رسپرستی بر مجموع خانوار 
 45,076 %1.19 ها

رسوی وضعیت زندگی 
 در افغانستان

1395 
 

 زراعت و مالداری 10

10.1 
فیصدی خانوار های 
که دارای زمین های 

 آبی هستند
 37.9%  

رسوی وضعیت 
 افغانستانزندگی در 

1395 
 

10.2 
فیصدی خانوار های 
که دارای زمین های 

 للمی هستند
 19.4%  

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 

10.3 
فیصدی خانوار های 

که دارای باغ و باغچه 
 هستند

 13.1%  
رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان
1395 
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 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

10.4 
اوسط سایز زمین های 
آبی که در مالکیت قرار 

 دارند )به جریب(
  جریب 4.9 

رسوی وضعیت 
 زندگی در افغانستان

1395 
 

10.5 
اوسط سایز زمین های 

للمی که در مالکیت 
 قرار دارند )به جریب(

  جریب 12.1 
رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان
1395 

 

10.6 

اوسط سایز باغ ها و 
باغچه های که در 

مالکیت قرار دارند)به 
 جریب(

  جریب 1.9 
رسوی وضعیت 

 زندگی در افغانستان
1395 

 

 سکتور حقیقی 11

تولید نا خالص داخلی  11.1
 به شمول کوکنار

مجموع ارزش پولی اجناس و خدمات تولید شده یک 
سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 1,463,764  کشور در یک دوره معین حسابی

2017-2018 
 

 میزان رشد اقتصادی 11.2
تغییر در تولید نا خالص داخلی یک کشور در یک سال 

  %7.2 نظر به سال قبل
سالنامه احصائیوی 

2017-2018 
 

تولید نا خالص داخلی  11.3
سالنامه احصائیوی  دالر  718  تولید نا خالص داخلی تقسیم بر نفوس کشور . رسانه

2017-2018 
 

بین کننده تغییرات در سطح عمومی قیمت های اجناس  شاخص قیم مستهلک 11.4
سالنامه احصائیوی   %111.7 و خدمات خریداری شده توسط مستهلکین بوده

2017-2018 
سال اساس 

1394 
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سالنامه احصائیوی   %4.4 تغییر در شاخص قیم مستهلکین نظر به سال قبل میزان تورم 11.5
2017-2018 

 

سهم سکتور زراعت در  11.6
 تولید ناخالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی346,269 %23.7 سهم سکتور زراعت از مجموع تولید ناخالص داخلی
2017-2018 

 

11.7 
سهم سکتور صنعت از 
مجموع تولید ناخالص 

 داخلی
سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 307,529 %21.0 ناخالص داخلیسهم سکتور صنعت از مجموع تولید 

2017-2018  

سهم خدمات در تولید  11.8
 نا خالص داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی 743,137 %50.7 سهم سکتور خدمات از مجموع تولید نا خالص داخلی
2017-2018 

 

11.9 
سهم مالیات بر واردات 

در تولید نا خالص 
 داخلی

سالنامه احصائیوی  میلیون افغانی  66,830 %4.6 سهم مالیات بر واردات از مجموع تولید ناخالص داخلی
2017-2018 

 

 سکتور مالی 12
 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 517,151  مالیاتی می باشد.عبارت از مجموع عواید مالیاتی و غیر  عواید داخلی 12.1
1396  

عواید که دولت آنرا از انواع مختلف مالیات ها بدست می  عواید مالیاتی 12.2
سند بودجه ملی  105,015میلیون افغانی   آورد.

1396  
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سایر عواید که دولت آن را از فعالیت های اقتصادی و  عواید غیر مالیاتی 12.3
 منابع دست داشته خود به دست می آورد.

سند بودجه ملی  میلیون افغانی 47,502 
1396 

 

مجموع بودجه سال  12.4
 مالی

تخمین رسمی عایدات ومصارف برای یک مدت معین 
سند بودجه ملی  میلیون افغانی  417,180.4  آینده معموالً یک سال

1396  

مجموع مصارف در  12.5
 سال مالی

مصارف دولت شامل متام مصارف ، رسمایه گذاری و 
پرداخت های دولت در یک سال از مجموع بودجه هامن 

 سال
سند بودجه ملی  میلیون افغانی 356,453.4 

1396  

 بودجه عادی 12.6
قسمت از بودجه است که برای متویل مصارف عادی 

پرداخت می شود) معاشات کارمندان، خریداری اجناس 
 خدمات، ربح قروض، وجوه احتیاطی وسایر(و 

 میلیون افغانی 591.9 253 
گزارش اجراات 

بودجه ملی سال 
1396 

 

میزان مرصف بودجه  12.7
  %94.7 فیصدی بودجه مرصف شده از مجموع بودجه عادی عادی

گزارش اجراات 
بودجه ملی سال 

1396 
 

 بودجه انکشافی 12.8

متویل مصارف  پروژه ها و قسمتی از بودجه است که برای 
پالن های انکشافی در نظر گرفته می شود) معاشات 

کارمندان ، خریداری اجناس و خدمات، ربح قروض، وجوه 
 احتیاطی و سایر(

گزارش اجراات بودجه  میلیون افغانی 102,861.5 
  1396ملی سال 

میزان مرصف بودجه  12.9
  %68.9 مجموعه بودجه انکشافیفیصدی بودجه مرصف شده از  انکشافی،

گزارش اجراات بودجه 
  1396ملی سال 
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 وزارت اقتصاد

سهم کمک ها در  12.10
 بودجه ملی

سند بودجه ملی   %60.9 فیصدی کمک ها از مجموع بودجه ملی
1396 

 

سهم کمک ها در  12.11
  وزارت مالیه   فیصدی کمک ها از بودجه  انکشافی بودجه انکشافی

بودجه اختیاری  بودجه است که از عواید داخلی متویل  اختیاریبودجه  12.12
 می گردد.

سند بودجه ملی  537,27.7 
1396 

 

 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

فیصدی کمک ها در  12.13
 بودجه اختیاری

وجوه که از طرف کشور های کمک کننده در اختیاری 
افغانستان گذاشته می شود. از مجموع بودجه حکومت 
 اختیاری

  وزارت مالیه  

 بودجه غیر اختیاری 12.14

بودجه که از جانب جامعه جهانی بحیث کمک به 
حکومت افغانستان داده می شود و دولت افغانستان 

کنرتول مستقیم باالی منابع متویلی و استقامت های 
 مرصفی آن ندارد.

سند بودجه سال  میلیون افغانی 938,67.2 
1396 

 

سند بودجه سال  میلیون افغانی 3154   قروض 12.15
1396  
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 وزارت اقتصاد

مبلغ با اسم کشور قر  12.16
 ض دهنده

 بانک انکشاف اسالمی
 بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی

 عربستان سعودی
 سایر

 

 میلیون افغانی 681.7
 میلیون افغانی 69.4

 افغانیمیلیون  737.0
 میلیون افغانی 1166.6

سند بودجه ملی 
1396  

 سکتور خارجی 13

 بیالنس تادیات 13.1

بیالنس تادیات عبارت از مجموع پرداخت ها و دریافت 
های یک کشور  با  کشور های جهان که در دو قسمت 

بیالنس تجاری و مالی) حساب رسمایه و حساب جاریه( 
 می باشد.

  د افغانستان بانک  

وضعیت مالی کشور در دو حساب رسمایه و حساب  بیالنس مالی 13.2
 جاری

  د افغانستان بانک  

نشان دهنده تفاوت میان ارزش صادرات و واردات یک  بیالنس تجارت 13.3
 کشور با کشور های خارجی در طی یک دوره معین

سالنامه احصائیوی  میلیون دالر 6,961- 89% -
2017-2018 

 

ارزش مجموعی کاال ها از قلمرو گمرکی یک کشور خارج  مجموع صادرات 13.4
سالنامه احصائیوی  831,926,776 %10 می گردد) به دالر آمریکایی(

2017-2018  

ارزش مجموع کاالها که به قلمرو گمرکی یک کشور  مجموع واردات 13.5
سالنامه احصائیوی  7,792,600,089 %90 داخل می گردد) به دالر آمریکایی(

2017-2018  
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 مالحظات منبع معلومات ارقام مطلق (%ارقام ) تعریف تعریف شاخص شامره

 قلم عمده صادرات 5 13.6

 میوه جات خشک
 میوه جات تازه

 نباتات طبی
 قالین

 پست باب

1. 36% 
2.15% 
3.13% 

4.3% 
5.1% 

1.298,880,569 
2.123,257,837 
3.109,723,656 

4.23,754,446 
5.11,706,757 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

 قلم عمده واردات 5 13.7

 گندم و آرد گندم
 ماشین آالت

 برق
 سایر وسایل برقی

 مواد تعمیرات

1. 12% 
2.4% 
3.4% 
4.2% 
5.1% 

1. 908,318,69 
2.274,465,669  

3.284,229,06 
4.177,515,383 

5.97,186,346 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

کشور رشیک  5 13.8
 صادراتی افغانستان

 پاکستان
 هندوستان

 ترکیه
 ایران
 عراق

1. 43% 
2.43% 

3.3% 
4.2% 
5.2% 

1. 357,201,29 
2.356,139,528 

3.22,006,683 
4.18,112,759 
5.14,563,224 

احصائیوی سالنامه 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی

کشور رشیک وارداتی  5 13.9
 افغانستان

 پاکستان
 ایران
 چین

 قزاقستان
 ازبکستان

1.  17 
2. 16% 
3. 15% 
4. 11% 

5. 7% 

1. 1,293,224,715 
2. 1,212,563,809 
3. 1,179,297,874 

4. 866,770,014 
5. 560,528,302 

سالنامه احصائیوی 
2017-2018 

ارزش به دالر 
 آمریکایی
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 وزارت اقتصاد

 فصل هشتم

 :SDGsمعرفی مختصر اهداف انکشاف پایدار 
اقتصادی، ( در عرصه انکشاف 2030-2015ساله سازمان ملل متحد ) 15(، یک اجندای SDGsاهداف انکشاف پایدار )

اجتماعی، محیط زیستی و امنیتی برای تمام کشورهای جهان میباشد که افغانستان در کنار همه ملل جهان، متعهد به 

 تطبیق آن گردیده است.

(، با ازدیاد اهداف، تارگیت ها و شاخص ها، در حقیقت، امتداد اهداف انکشافی هزاره SDGsاهداف انکشافی پایدار )

(MDGsمیباشد. اهدا )( ف انکشافی هزارهMDGs همانند اهداف انکشافی پایدار یک اجندای )( 2000-2015ساله ) 15

 2000سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال انکشاف بود که افغانستان بخاطر معضالت وقت، نتوانست در سال 

هان متعهد به تطبیق آن گردید. میالدی، در کنار دیگر کشورهای ج 2005میالدی متعهد به تطبیق آن گردد، اما در سال 

 ( شاخص انکشافی بود. 48( تارگیت و )18( هدف، )9( دارای )MDGsاهداف انکشافی هزاره )

( در ماه سپتمبر، سال SDGs، اهداف انکشافی پایدار )2015با ختم معیاد زمانی اهداف انکشافی هزاره در اواخر سال 

( آینده تصویب گردید که همه 2015-2030سال ) 15متحد برای  میالدی در شهر نیویارک، مقر سازمان ملل 2015

 کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف و متعهد به تطبیق آن گردیدند )بجز کشور جاپان و انگلستان(. 

(، بمنظور توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری طرح و دیزاین گردیده اند که دارای SDGsاهداف انکشافی پایدار )

 ( شاخص انکشافی میباشد.217( تارگیت و )169دف، )( ه17)

 

 :SDGsدیدگاه اهداف انکشاف پایدار 

 

 

 

 

 تمرکز اهداف انکشاف پایدار:
 محو فقر شدید از جهان بشریت، •
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 وزارت اقتصاد

 مبارزه متداوم در مقابل نابرابری و بی عدالتی، •

 تامین صلح و ثبات پایدار، •

 حفاظت از محیط زیست، •

 تقویت همکاریهای اقتصادی و اجتماعی میان ملل جهان،  •

 فشرده هفده هدف به گونه سمبولیک:

 

 : A-SDGsاهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
جمهوری اسالمی افغانستان منحیث عضو سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشاف پایدار بوده و بتاسی از 

( شورای عالی وزیران، وزارت اقتصاد موظف گردیده تا از روند کاری، 20/07/1394مورخ ) (4(، فقره )16مصوبه شماره )

نظارت و ارزیابی نموده و گزارشات منظم چگونگی تطبیق آن  (SDGs) هماهنگی و تطبیق موثر اهداف انکشافی پایدار

 .مجمع سازمان ملل متحد ارائه نمایدرا بصورت ساالنه ترتیب و به شورای عالی وزراء و از طریق مراجع دیپلوماتیک به 
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 وزارت اقتصاد

 :همیت اهدافانافغانستان A-SDGsاهمیت اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 
افغانستان منحیث یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار ملل جهان متعهد به تطبیق اهداف  •

 انکشافی پایدار میباشد.

کامل طرح و ترتیب گردیده است، بناً، تمام اولویت های انکشافی افغانستان در اهداف انکشافی پایدار با دقت  •

 آن انعکاس یافته اند.

اهداف متذکره میتوانند یک منبع و اساس استراتیژیک برای انکشاف اولویت های اقتصادی و اجتماعی در  •

 کشور باشند.

 انی با افغانستان بیشتر خواهد گردید.با تطبیق اهداف انکشافی پایدار، حمایت مالی و تخنیکی جامعه جه •

 تطبیق اهداف انکشافی پایدار، منتج به صلح و ثبات دائمی در کشور خواهد گردید. •

 تطبیق اهداف انکشافی پایدار باعث رشد و انکشاف سریع در کشور خواهد گردید.: •

 : A-SDGsمراحل تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای افغانستان 

  

 2016سازی مارچ مرحله ملی 

 2018الی جنوری 
مرحله انطباق و ادغام جنوری 

 2018الی اپریل  2017
 2018مرحله تطبیق اپریل 

 2030الی سپتمبر 
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 گیت ها وشاخص های اهداف انکشاف پایدار افغانستان :تار
 واحد رهبر شاخص تارگیت

 هدف اول: محو فقر با متام اشکال آن در همه جا

، کاهش حد اقل نیمی از نسبت مردان، زنان و 2030الی سال  1.2
کودکان فقیر )در متامی ابعاد فقر( متعلق به متام گروه های سنی، مطابق 

 با تعریف ملی فقر.

 .ملی فقرنسبت نفوس تحت خط فقر، بر اساس تعریف  1.2.1
 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 ج. شهری
 د. دهاتی
 ه. کوچی

 وزارت اقتصاد

، تطبیق سيستم های مصئونیت اجتامعی مناسب در 2030الی سال  1.3
سطح ملی، اجرای همگانی آن در متام طبقات و تحت پوشش قراردادان 

 تعداد قابل مالحظه افراد فقري و آسيب پذير.

فیصدی نفوس که تحت پوشش سیستم های مصئونیت اجتامعی  1.3.1
 قرار گرفته اند به تفکیک:

 . اشخاص دارای معلولیت1
 . خانواده های شهدا2
 . متقاعدین3
 سال 10. خانواده های آسیب پذیر، دارای اطفال زیر سن 4

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

( در فقرا و resilienceتوانایی و تاب آوری )، ایجاد 2030الی سال  1.5
و آسیب پذیری آنها در  (exposure)افراد آسیب پذیر؛ و کاهش تاثیر پذیری 

برابر وقایع شدید اقلیمی، اقتصادی، اجتامعی، محیط زیستی و سایر 
 حوادث.

فیصدی افراد معروض به خطر در مقابل وقایع اقلیمی و سایر  1.5.1
 مادگی مبارزه باحوادثاداره ملی ا حوادث.

میزان تاثیرگذاری مستقیم حوادث غیر مرتاقبه اقتصادی در ارتباط  1.5.2
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث به تولید ناخالص داخلی.
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 واحد رهبر شاخص تارگیت

قابل مالحظه منابع از مراجع مختلف  .الف حصول اطمینان از بسیج1
کافی و مطمنئ، بشمول همکاری های انکشافی، جهت فراهم سازی ابزار 

 مبنظور تطبیق برنامه ها و پالیسی ها برای محو فقر در متامی ابعاد آن.

نسبت منابع اختصاص داده شده دولت برای برنامه های  1.الف.1
 وزارت مالیه فقرزدایی.

نسبت مرصف دولت در خدمات رضوری )تعلیم و تربیه، صحت و  2.الف.1
 وزارت مالیه مصئونیت اجتامعی( .

 هدف دوم: محو گرسنگی؛ دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه؛ و ترویج  زراعت پایدار

، محو گرسنگی و حصول اطمینان از دسرتسی همه 2030الی سال  2.1
مردم، به ویژه فقرا، مردم آسیب پذیر و اطفال، به مواد غذایی مطمنئ، 

 مغذی و کافی در جریان سال.
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری .مصئون از لحاظ مصئونیت غذاییفیصدی افراد غیر  2.1.1

گاهش متام انواع سوء تغذی، همچنان دستیابی به  ۲۰۳۰الی سال  – ۲.۲
اهداف موتفقه بین املللی در مورد عدم رشد والغری در اطفال زیر سن پنج 

 سال

)  )قدکوتاهی( در اطفال کمرت از پنج سال شیوع سوء تغذی مزمن – ۲.۲.۱
( انحراف معیاری از میانگین معیار رشد  ۲نسبت قد برسن( کمرت از ) منفی 

 (WHO)اطفال 
 وزارت صحت عامه

شیوع سوء تغذی حاد در اطفال کمرت از پنج سال ) نسبت قد  – ۲.۲.۲
( انحراف معیاری از میانگین معیار رشد اطفال  ۲برسن( کمرت از ) منفی 

(WHO) – به تفکیک کم وزن 
 وزارت صحت عامه

، مضاعف ساخنت مولدیت زراعتی و درآمد تولید 2030الی سال  2.3
ها، مردم بومی، دهاقین فامیلی، کننده گان کوچک غذایی، به ویژه خانم 

چوپان ها و ماهیگیران؛ از طریق تامین مساوات در دسرتسی به زمین و 
سایر منابع تولیدی، مهارت ها، خدمات مالی، بازارها، و فرصت برای ارزش 

 افزوده و کارهای بیرون از مزرعه.

اوسط حاصل طبقه دهقان درحاصل گندم و برنج )مرتیک  2.3.1
 تن/هکتار(

 لف. گندم آبیا
 ب. گندم للمی

 ج. برنج

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حد اوسط درآمد تولید کننده گان کوچک مواد غذایی. 2.3.2
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 واحد رهبر شاخص تارگیت

، حصول اطمینان از موجودیت سیستم های تولید 2030الی سال  2.4
( Agriculture Practicesمواد غذایی پایدار و تطبیق شیوه های زراعتی )

که باعث افزایش سطح مولدیت و تولیدات گردیده و  (Resilient)پایدار 
ایکوسیستم را محافظت می مناید، و همچنان، ظرفیت سازگاری با تغیر 

اقلیم، رشایط آب و هوای نا مناسب، خشکسالی، سیالب و سایر مصیبت ها 
 بهبود می بخشد. را باال برده و به تدریج کیفیت زمین و خاک را

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نسبت ساحات زراعتی که تحت زراعت مولد و پایدار قرار دارند. 2.4.1

، حفظ تنوع جنیتیکی تخم ها/دانه ها، نباتات 2025الی سال  2.5
زراعتی، حیوانات اهلی / خانگی و انواع حیوانات وحشی، از طریق مدیریت 

ذخایر دانه ها و نباتات در سطح ملی. حصول اطمینان از درست و ایجاد 
دسرتستی و تقسیم عادالنه از مفاد حاصله از استفاده منابع جنیتیکی و 

 روش های سنتی که در سطح بین املللی به توافق رسیده است.

تعداد نباتات مزروعی و حیوانات که راجسرت و تحت حفاظت قرار  2.5.1
 گرفته اند. به تفکیک:

 ف. میوه جاتال
 ب. نباتات

 ج. حیوانات

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
 

.الف افزایش رسمایه گذاری در زیربناهای روستایی، تحقیقات زراعتی، 2
خدمات توسعه وی، انکشاف فن آوری، ذخایر جنیتیکی نباتات و احشام از 

 زراعتی.طریق همکاری های توسعه وی بین املللی، جهت افزایش مولدیت 
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری شاخص زراعت محوری مصارف عامه 1.الف.2

.ج اتخاذ تدابیر جهت حصول اطمینان از کارکرد درست بازارهای غذایی 2
و مشتقات آن و ایجاد سهولت مبنظور دسرتسی مبوقع به معلومات بازار و 

 غذایی.ذخایر غذایی بخاطر جلوگیری از نوسانات شدید قیمت 

تعداد محصوالت زراعتی، مالداری و مواد اولیه که قیمت های آن  1.ج.2
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بشکل هفته وار و ماهوار به نش میرسد.

 همه سنینهدف سوم: حصول اطمینان از زندگی صحتمند و بهبود رفاه عامه برای همه و در 
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، کاهش نسبت مرگ و میر مادران ناشی از زایامن به 2030الی سال  3.1
 تن در هر صد هزار والدت زنده. 70کمرت از 

 هزار والدت زنده. به تفکیک 100نسبت مرگ و میر مادران در هر  3.1.1
 مجموع. 1

 الف. شهری
 ب. دهاتی

 . گروه سنی2

 وزارت صحت عامه

والدی صورت گرفته است )از ین تناسب والدت های که توسط ماهر 3.1.2
 مجموع والدت ها(.

 وزارت صحت عامه

، پایان دادن به مرگ و میر قابل جلوگیری 2030الی سال  3.2
(Preventable)  سال، به هدف کاهش دادن  5نوزادان و اطفال زیر سن

نفر  25طفل در هر یکهزار تولدات زنده و  15مرگ و میر نوزادن به حداقل 
 سال. 5در هر یکهزار طفل زیر سن 

درهر یکهزار والدتهای سال ) 5میزان مرگ و میر اطفال زیر سن  3.2.1
 وزارت صحت عامه زنده(.

 وزارت صحت عامه میزان مرگ و میر نوزادان )در هر یکهزار والدتهای زنده(. 3.2.2

 ، پايان دادن به بيامري های قابل شیوع2030الی سال  3.3
(Epidemics) غفلت شده ؛ از جمله ايدز، توبرکلوز، مالريا، بيامري هاي
(neglected)  گرمسريي و مقابله با هپتایتز، بيامري هاي نايش از نوشیدن

 آب غیر صحی و ساير بيامري های ساری.

در جریان یکسال گذشته در هر  HIV/AIDSتعداد واقعات جدید  3.3.1
 یکهزار نفوس غیر ملوث.

 . مجموع1
 ذکور الف.

 ب. اناث
 زندانیان زنان و مردان دارای رفتار پرخطر (ج. نفوس کلیدی )معتادین 

 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه تعداد واقعات توبرکلوز در هر  صد هزار نفوس در یک سال گذشته 3.3.2
 وزارت صحت عامه تعداد واقعات مالریا در هر یکهزار نفر در یک سال گذشته. 3.3.3
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در یک شخص هزار   100در هر  Bمیزان مبتالیان به هیپاتیت  3.3.4
 سال. به تفکیک:

 الف. به سطح ملی
 VCT+ در مراکز HBب. فیصدی واقعات 

 وزارت صحت عامه

، کاهش مرگ های نا بهنگام از بیامری های 2030الی سال  3.4
روانی و غیرساری به یک سوم، از طریق جلوگیری، تداوی و بهبود صحت 

 تندرستی.

فیصدی احتامل مرگ و میر بیامران قلبی، رسطان، شکر ویا بیامری  3.4.1
 سالگی( ۷۰الی  ۳۰های مزمن تنفسی در افغانستان )بین سنین 

 وزارت صحت عامه
 

تقویت جلوگیری و تداوی از سوء استفاده مواد، منجمله  مواد مخدر و  3.5
 مرض الکول. استفاده

استفاده کننده گان مواد مخدر که از خدمات تداوی اعتیاد فیصدی  3.5.2
 به مواد مخدر مستفید میگردند.

 وزارت صحت عامه
 

، به نصف رساندن مرگ و میر و صدمات مبتنی بر 2030الی سال  3.6
 تصادفات ترافیکی )روی جاده(

 ( هزار نفر در100میزان وفیات ناشی از حادثات ترافیکی، درهر ) 3.6.1
 یک سال به تفکیک:

 هر دوجنس مجموع .1
 ذکورالف. 

 ب.  اناث
 . وضعیت اجتامعی اقتصادی2

 الف. پایین
 ب. متوسط

 ج. بلند

 وزارت امور داخله

، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به خدمات 2030الی سال  3.7
مراقبت های صحی باروری؛ بشمول فاصله میان والدت ها، آگاهی، تعلیم و 

 .ادغام صحت باروری در اسرتاتیژی ها و برنامه های ملی

 – 15تناسب خانم های که در سن باروری قرار دارند )بین سنین  3.7.1
( و دسرتسی به روش های مدرن برای ایجاد فاصله بین والدت ها را 49

 دارند.
 وزارت صحت عامه

 وزارت صحت عامه .(19-13خانم ها بین سنین )  حاملگیمیزان  3.7.2

بشمول حامیت از  حصول اطمینان از عرضه خدمات صحی همگانی، 3.8
خطرات مالی، دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت، دسرتسی به 

دسرتسی به خدمات صحی اساسی با کیفیت و فیصدی نفوس که  3.8.1
 وزارت صحت عامه کیلو مرت( دارند. 10ساعت پیاده روی ) 2عادالنه در فاصله 

 وزارت صحت عامه فیصدی وابستگی سکتور صحت به منابع خارجی. 3.8.2
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ادویه و واکسین اساسی، مطمنئ، موثر، باکیفیت، و قابل استطاعت برای 
 همه.

.الف تقویت اجرای " کنوانسیون سازمان صحی جهانی در باره کنرتول 3
 کشورها بشکل مناسب.دخانیات" در همه 

( بین اشخاص دارای Activeشیوع استفاده از تنباکو )به شکل  1.الف.3
 وزارت صحت عامه و یا باالتر از آن . 15سن 

.ب حامیت از تحقیق و انکشاف واکسین و ادویه برای امراض ساری و غیر 3
فراهم  ساری که زیادتر تاثیر گذار است باالی کشورهای در حال انکشاف،

مطابق  (Affordable)ساخنت دسرتسی به ادویه و واکسین قابل استطاعت 
 .و صحت عامه TRIPSدر توافقنامه  به قطعنامه دوهه

س که دسرتسی پایدار به ادویه و واکسین قابل پرداخت فیصدی نفو  1.ب.3
 وزارت صحت عامه دارند.

.ج افزایش چشم گیر خدمات مالی صحی  و استخدام، انکشاف، آموزش 3
 نیروی کار صحی درکشور. (retention)حفظ  و

 وزارت صحت عامه تعداد و تعمیم کارمندان صحی )بر هر یکهزار نفوس( 1.ج.3
 وزارت صحت عامه فیصدی تخصیص بودجه دولت برای سکتور صحت.  2.ج.3

 فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه. (Promote)ترویج هدف چهارم: حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت، همه شمول، 

اینکه هم دخرتان و پرسان بطور حصول اطمینان از  ،2030الی سال  4.1
تحصیالت ابتدایی و متوسط را تکمیل منایند که منجر به یگان و عادالنه را

 دستاورد های آموزشی مرتبط و موثر گردد.

 فیصدی اطفال/ نوجوانان که حداقل سطح قابلیت های 4.1.1
 الف( خواندن

 ب( ریاضی
 را در:

 )ذکور و اناث( 3یا  2( صنوف 1)
 )ذکور و اناث( (،6( پایان دوره ابتدایی )صنف 2)
 (، )ذکور و اناث(9پایان دوره متوسطه )صنف ( در 3)

 حصول کرده باشند.

 وزارت معارف
 

 تطبیق ارزیابی تعلیمی به سطح ملی: 4.1.2
 ،3یا  2الف. در صنف 

 (،6ب. در اخیر دوره ابتدایی )صنف 
 (9ج. در اخیر دوره متوسطه)صنف 

 وزارت معارف

 دوره های:میزان ناخالص جدیدالشموالن در صنف آخر  4.1.3
 (6( ابتداییه )صنف1)
 (9( متوسطه )صنف2)

 وزارت معارف
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 میزان تکمیل در دوره های: 4.1.4
 (6الف.ابتداییه )صنف 
 (9ب.متوسطه )صنف 

 (12ج. لیسه )صنف 
 وزارت معارف

 فیصدی اطفال خارج از مکتب در دوره های: 4.1.5
 (12-7( ابتداییه )سن 1)
 (15-13( متوسطه )سن 2)
 (18-16( لیسه )سن 3)

 وزارت معارف

فیصدی اطفال باالتر از سن واجد رشایط شمولیت در صنف در دوره  4.1.6
 های:

 ( ابتداییه1)
 ( متوسطه2)
 ( لیسه3)

 وزارت معارف

 تعداد سال های تعلیامت ابتداییه و متوسطه 4.1.7
 الف. رایگان
 ب. اجباری

 باشند.که در اسناد تقنینی موجود تثبیت شده 

 وزارت معارف

، تامین دسرتسی متام دخرتان و پرسان به تعلیم و 2030الی سال  4.2
تربیه باکیفیت در دوره های قبل از مکتب و کودکستان برای آماده سازی 

 اطفال به تعلیم و تربیه ابتدائیه.
 6.  میزان شمولیت ناخالص در برنامه های تعلیامت قبل از مکتب )4.2.2
 ساله(

 وزارت معارف

منصفانه همه مردان و  ، حصول اطمینان از دسرتسی2030الی سال  4.3
زنان به تعلیامت تخنیکی با کیفیت، قابل پرداخت، تعلیامت مسلکی و 

 .تحصیالت عالی  از جمله پوهنتون

 میزان اشرتاک 4.3.1
 ساله( 24-15الف. جوانان )

 ساله( 64-25ب. بزرگساالن )
ماه اخیر، به  12برنامه های آموزش رسمی و  غیر رسمی طی در تعلیامت و 

 تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 
 مسلکی
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ساله( در برنامه های تخنیکی و  24-15میزان اشرتاک افراد ) 4.3.2
 مسلکی به تفکیک جنسیت

 الف.
 ب. ذکور
 ج. اناث

اداره مستقل تعلیامت تخنیکی و 
 مسلکی

 

فیصدی جذب جدیدالشموالن در موسسات تحصیالت عالی دولتی  4.3.3
 و خصوصی. به تفکیک:

 . دولتی1
 الف. ذکور

 ب. اناث
 . خصوصی2

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت تحصیالت عالی
 

اشخاص که از برنامه های فنی وحرفوی نیمه رسمی دولتی تعداد  4.3.4
 تفکیک:ساالنه مستفید میشود. به 

 . ذکور1
 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

، افزایش قابل مالحظه تعداد جوانان و بزرگساالن که 2030الی سال  4.4
کار دارای مهارت های تخنیکی و مسلکی برای اشتغال، کار مناسب و 

 باشند. (entrepreneurship) آفرینی

فیصدی اشخاص دارای معلولیت که از برنامه های اموزشی فنی   4.4.1
 حرفوی )نیمه رسمی( مستفید میشوند.

ت کار، امور اجتامعی، شهدا و وزار 
 معلولین

و حصول  ، از بین بردن تبعیض جنسیتی در آموزش2030الی سال  4.5
اطمینان از دسرتسی مساویانه به متامی سطوح تعلیم و تربیه، آموزش های 

فنی و حرفه ای؛ بشمول افراد آسیب پذیر، معلول، مردم محلی و کودکان در 
 وضعیت آسیب پذیری.

 شمولیت در دوره: نسبت توازن جنسیتی 4.5.1
 . ابتدائیه1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف

فیصدی شاگردان دوره ابتداییه که لسان اول یا لسان اصلی شان،  4.5.2
 لسان تدریس می باشد.

 وزارت معارف

 معارفوزارت  پالیسی های مشخص برای تخصیص منابع عامه به اقشار محروم 4.5.3
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 اوسط مصارف تعلیمی به ازای هر شاگرد براساس: 4.5.4

 الف. دوره تعلیمی،
 . لیسه3. متوسطه، 2. ابتداییه،1

مصارف باالی هر شاگرد از عاید رسانه تولید ناخالص اوسط ب.  فیصدی 
 داخلی(

 وزارت معارف
 

، حصول اطمينان از اینکه متامی جوانان و نسبت قابل 2030الی  4.6
مالحظه از بزرگساالن )زنان و مردان( مهارت های خواندن و نوشنت و 

 حساب را کسب منوده اند..

فیصدی نفوس گروپ سنی مشخص که حداقل سطح قابلیت های  4.6.1
 تعیین شده:

 الف. سواد
 ب. حساب

 را کسب منوده اند. به تفکیک جنسیت )ذکور و اناث(

 وزارت معارف

 بین افراد:میزان با سوادی  4.6.2
 سال 24الی  15الف. 

 . مجموع1
 . ذکور2
 . اناث3

 ساله و باالتر 15ب. 
 . مجموع1
 . ذکور2
 . اناث3

 وزارت معارف

 میزان اشرتاک 4.6.3
 ساله( 24-15الف. جوانان )

 سال و باالتر( 15ب. بزرگساالن )
 در برنامه های سواد آموزی

 وزارت معارف

، حصول اطمینان از اینکه  متامی دانش آموزان 2030الی سال  4.7
(Learners)  به تعلیم و مهارت های مورد نیاز برای ترویج انکشاف پایدار، از

جمله ترویج آن به دیگران، از طریق آموزش برای انکشاف پایدار و سبک 
زندگی پایدار، حقوق بش، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و عدم 

شونت، شهروندی جهانی، و ارج نهادن به تنوع فرهنگی و مشارکت خ
 فرهنگی برای انکشاف پایدار، دست یابند.

 اسنادی که نشان دهد: 4.7.1
 (. آموزش موضوعات شهروندی جهانی،1)
(. آموزش موضوعات انکشاف پایدار، بشمول تساوی جنسیتی و حقوق 2)

 بش در سطوح ذیل:
 تعلیم و تربیهالف. پالیسی های ملّی 

 ب. نصاب تعلیمی

 وزارت معارف



  فراه تیوال اجتماعی – یاقتصاد لیپروفا

 

 وزارت اقتصاد 113

 واحد رهبر شاخص تارگیت

 ج. تربیه معلم و
 د. ارزیابی شاگردان

 شامل گردیده اند.
فیصدی مکاتبی که آموزش مهارت های زندگی مرتبط به مسایل  4.7.2

 وزارت معارف جنسی و وقایه از اچ آی وی را ارائه مینامیند.

میزان تطبیق چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بش در سطح  4.7.3
 ملی:

 الف. شامل شدن در نصاب تعلیمی
 ب. آموزش حقوق بش به شاگردان در مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه

 ج. آموزش حقوق بش به معلمین و کارمندان

 وزارت معارف

 فیصدی شاگردان به تفکیک: 4.7.4
 الف. دوره تعلیمی

 براساس گروپ سنیب. 
که درک کافی از مسایل مربوط به شهروندی جهانی و انکشاف پایدار  را 

 دارا می باشند.

 وزارت معارف

ساله که دانش و مهارت های الزم در رابطه به  15فیصدی شاگردان  4.7.5
 وزارت معارف علوم محیطی و علوم زمین را دارا می باشند.
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زیربناهای تعلیمی متناسب با نیازمندی اطفال و .الف اعامر و تجهیز 4
افراد دارای معلولیت و حساس به تفاوت های جندر و همچنین فراهم آوری 

محیط های یادگیری مؤثر، مصئون، عاری از خشونت و همگانی   برای 
 همه.

 فیصدی مکاتبی که دارای امکانات و تسهیالت ذیل میباشند: 1.الف.4
 الف. برق

 ای مقاصد تعلیمیب. انرتنت بر 
 پ. البراتوارهای کمپیوتر

 ت. تسهیالت برای شاگردان دارای معلولیت
 ث. تسهیالت آب صحی و شستشو

 ج. تشناب های مجزا برای اناث
 چ. تعمیر مناسب

 وزارت معارف

فیصدی شاگردانی که مواردی چون آزار و اذیت، خشونت، لت و  2. الف.4
 وزارت معارف جنسی را تجربه منوده اند.کوب، تبعیض و سوء استفاده 

تعداد و نوعیت حمالتی که باالی شاگردان، کارمندان و مکاتب  3. الف.4
 وزارت معارف صورت گرفته است.

، گسرتش قابل مالحظه بورسیه های تحصیلی 2030.ب الی سال 4
تخنیکی، جهانی برای آموزش عالی، از جمله برنامه های آموزشی مسلکی، 

 تکنالوژی معلوماتی، انجنیری و برنامه های ساینسی.

 تعداد بورسیه های تحصیالت عالی در خارج از کشور به تفکیک: 2.ب.4
 . بورسیه های لیسانس1
 . بورسیه های ماسرتی2
 . بورسیه های دکتورا3

 وزارت تحصیالت عالی

شایسته از ، افزایش عرضه قابل مالحظه معلمین 2030.ج الی سال 4
 طریق همکاری های بین املللی و آموزش معلمین.

 فیصدی معلامن در دوره های: 1.ج.4
 الف. تعلیامت قبل از مکتب

 ب. ابتداییه
 ج. متوسطه

 د. لیسه
که دست کم، حداقل برنامه های تربیه معلم را دریافت منوده اند. )مانند، 

یک جنسیت آموزش های متودیک داخل خدمت و قبل از خدمت( به تفک
 )ذکور و اناث(

 وزارت معارف
 

 نسبت شاگرد به معلم آموزش دیده براساس دوره: 2.ج.4
 . ابتداییه1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف
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فیصدی معلامن مسلکی مطابق به معیارهای تعیین شده براساس  3.ج.4
 دوره:

 . ابتداییه1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف
 

 نسبت شاگرد به معلم مسلکی براساس دوره: 4.ج.4
 . ابتداییه1
 . متوسطه2
 . لیسه3

 وزارت معارف
 

اوسط معاش معلم در مقایسه با سایر شغل ها که نیازمند قابلیت  5.ج.4
 های مشابه می باشد.

 وزارت معارف
 

 وزارت معارف فیصدی ترک/ تقاعد معلمین از وظیفه معلمی 6.ج.4
 

ماه گذشته برنامه های داخل خدمت را  12فیصدی معلامنی که در  7.ج.4
 سپری منوده اند.

 وزارت معارف
 

 هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توامنند سازی متام زنان ودخرتان

 تبعیض علیه زنان و دخرتان در همه جا. اشکالمحو متام  5.1
چارچوب های قانونی غرض فیصدی حصول اطمینان از موجودیت  5.1.1

تقویت، تطبیق و نظارت از مساوات و عدم تبعیض بر اساس جنسیت 
 )قوانین، مقرارات، کنوانسیون ها و پیامن ها(

 وزارت امور زنان

محو متام انواع خشونت علیه زنان و دخرتان درمحالت عام و خصوصی،  5.2
 فاده.از جمله قاچاق، سوء استفاده جنسی و دیگر انواع سوء است

به باال که به خشونت فزیکی، جنسی و یا  15فیصدی زنان از سن  5.2.1
 وزارت امور زنان .ل شده اندبماه گذشته توسط همرس متق 12روانی درطول 
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به باال که از طرف افراد غیراز  15فیصدی زنان و دخرتان بین سنین  5.2.2
روانی و سو استفاده ماه اخیر مورد خشونت فزیکی، جنسی،  12همرس طی 

 جنسی قرار گرفته اند.
 وزارت امور زنان

محو همه رسوم زیان آور مانند ازدواج های اطفال، اجباري و زود  5.3
 وزارت امور زنان ازدواج منوده اند. 19-15فیصدی زنان که بین سنین  5.3.1 هنگام.

خدمات عامه، تشخیص و ارزش دهی کارهای بدون مزد  از طریق ارائه  5.4
زیرساخت ها و سیاست های مصئونیت اجتامعی و ترویج مسئولیت پذیری 

 مشرتک در فامیل و خانواده مطابق به باورهای ملی.

فیصدی وقت مرصف شده باالی کارهای داخلی و پرستاری بدون   5.4.1
 مزد. به تفکیک:

 . مجموع1
 الف. ذکور

 ب. اناث

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 لولینمع

حصول اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و همچنان فرصت های  5.5
مساوی رهربیت در متامی سطوح تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی و زندگی 

 عامه.

 وزارت امور زنان .فیصدی کرسی های اشغال شده توسط زنان در شورای های ملی 5.5.1
 

 وزارت امور زنان مدیریتی.فیصدی زنان در موقف های  5.5.2

افزایش استفاده از تکنالوژی های توامنند ساز، خصوصاً تکنالوژی  .ب 5
 .برای توامنند سازی زنان (ICT)معلوماتی و مخابراتی 

 تناسب نفوس که دارای تیلفون سیار )موبایل( هستند. به تفکیک   1.ب.5
 ذکور .1
 . اناث2

وزارت مخابرات و تکنالوژی 
 معلوماتی

 
 هدف ششم: حصول اطمینان از دسرتسی و مدیریت پایدار آب و حفظ الصحه برای همه

، دسرتسی مساویانه و همگانی به آب آشامیدنی مصئون با 2030الی  6.1
 .استطاعتقیمت قابل 

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده آب آشامیدنی مصئون  6.1.1
 استفاده مینامیند. به تفکیک:

 . مجموع1
 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها

فیصدی نفوس که از خدمات مدیریت شده، مصئون و حفظ الصحه  6.2.1
 استفاده میکنند. به تفکیک

 . مجموع1

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
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مردم به خدمات مساویانه و مناسب ، دسرتسی همه 2030الی سال   6.2
حفظ الصحه و نظافت، محو رفع حاجت در فضای باز با توجه خاص به 
 نیازمندی های زنان، دخرتان و آنانیکه در رشایط آسیب پذیر قرار دارند.

 هریالف. ش
 ب. دهاتی

فیصدی نفوس که دسرتسی به سهولت های شسنت دستها با آب و  6.2.2
 صابون را دارند به تفکیک:

 . مجموع1
 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
 

فیصدی نفوس که برای رفع حاجت از فضای باز استفاده می  6.2.3
 تفکیک:منایند، به 

 . مجموع1
 الف. شهری

 ب. دهاتی

 وزارت احیاء و انکشاف دها ت
 

،  بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی، از بین بردن 2030الی سال  6.3
و به حد اقل رساندن انتشار مواد کیمیاوی  (dumping)ذخیره های زباله 

کاهش آبهای کثیف تصفیه ناشده به نصف،  و افزایش قابل  خطرناک،
 آن. (reuse)و استفاده مجدد  (recycle)مالحظه در بازیابی 

)خانوار و متام فعالیت های اقتصادی( مدیریت  فیصدی فاضالب  6.3.1
 .(safely treated)شده بطور مصئون

 . شهری1
 وزارت شهرسازی و مسکن

 سکتور، افزایش چشم گیر موثریت منابع آبی در متام 2030الی سال   6.4
پایدار آن، و تامین منابع  (withdrawal) ها و حصول اطمینان از برداشت

آبی مبنظور پاسخگویی به مشکل کمبود آب و کاهش قابل مالحظه تعداد 
 .مردمی که از کمبود آب رنج می برند

 
 

 زمان: میزان تغیر در استفاده موثر آب با گذشت 6.4.1
 سکتور انرژی -1
 سکتور زراعت -2
 سکتور صنعت -3
 سکتور شهری -4
 

 وزارت انرژی وآب

بلند بردن ظرفیت ذخایر آبی برای مصارف رسانه فی مرت مکعب در  6.4.2
 وزارت انرژی وآب سال.
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، تطبیق مدیریت همه جانبه داخلی منابع آب در متام 2030الی سال  6.5

 همکاری های متقابل فرامرزی در امور آب.سطوح، بشمول 
 

از صفر الی ) (IWRM)درجه تطبیق مدیریت همه جانبه منابع آب  6.5.1
 وزارت انرژی وآب صد(.

 وزارت انرژی وآب فرامرزی تفاهمنامه ها در امور آبهای تطبیق معاهده هلمند و 6.5.2
ایکوسیستم آبی، بشمول کوه ها،  احیای، حفاظت و 2030الی سال  6.6

دریاها، جهیل ها و طبقات آب ، (wetlands) جنگالت، باطالق ها
 . (aquifers)دهی

)فیصدی  .تغییر در وسعت ایکوسیستم های آبی در طول زمان 6.6.1
 تغییرات(

 
 اداره ملی حفاظت محیط زیست

حفظ  .ب حاميت و تقويت مشاركت جوامع محيل در بهبود مديريت آب و6
 الصحه.

حوزهء دریایی با پالیسی ها و مقرره های  5فیصدی شورا ها در  1.ب.6
 عملی جهت اشرتاک اهالی در مدیریت و انکشاف همه جانبه منابع آب.

 وزارت انرژی و آب

 برای همه. استطاعتهدف هفتم: حصول اطمینان از دسترسسی به انرژی پایدار، مطمنئ، مدرن و قابل 

، حصول اطمینان از دسرتسی به خدمات انرژی قابل 2030الی سال  7.1
 .و مدرن (reliable)استطاعت، مطمنئ 

 

 به برق دسرتسی دارند. به تفکیک از طریق شبکه فیصدی نفوس که 7.1.1
 . شهری1
  . دهاتی2

 وزارت انرژی و آب

، افزایش قابل مالحظه سهم انرژی تجدید پذیر 2030الی سال   7.2
(Renewable energy) .در ترکیب انرژی جهانی 

در  (Renewable energy)سهم )فیصدی( انرژی تجدید پذیر  7.2.1
 مرصف مجموعی انرژی برق

 ی و آبوزارت انرژ 

 ، مضاعف ساخنت میزان موثریت انرژی.2030الی سال  7.3
 

اندازه شده بر اساس انرژی اولیه  (Energy intensity)شدت انرژی  7.3.1
 و تولیدات ناخالص داخلی

 
 وزارت انرژی و آب

و ارتقاء تکنالوژی جهت  ها گسرتش زیرساخت ،2030.ب الی سال 7
 عرضه خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه.

رسمایه گذاری در موثریت انرژی به عنوان فیصدی از تولید ناخالص  1.ب.7
داخلی و مقدار رسمایه گذاری مستقیم خارجی برای زیرساخت ها 

 وتکنالوژی برای خدمات انکشافی پایدار.
 وزارت انرژی و آب
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 برای همه (productive)رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل، مناسب و مولد  (promote)هدف هشتم: ترویج 

رشد اقتصادی رسانه در مطابقت با رشایط ملی، به ویژه  تداوم در 8.1
  وزارت مالیه  ناخالص داخلی حقیقی.میزان رشد ساالنه تولید  8.1.1 تولید ناخالص داخلی در سال %7دستیابی به حداقل رشد 

دستیابی به مولدیت اقتصادی از طریق تنوع، ارتقاء فن آوری و نوآوری،  8.2
از جمله از طریق مترکز باالی بخش های دارای ارزش افزوده باال و نیازمند 

 به نیروی کار بیشرت
 اقتصادوزارت  .میزان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی فی نفر شاغل 8.2.1

 

 فعالیت های تولیدی ازپالیسی های انکشافی که  (promote)ایجاد  8.3
(productive activities) ایجاد اشتغال مناسب، کار آفرینی، خالقیت و ،

تشبثات خورد و متوسط از طریق دسرتسی به رسمی سازی نوآوری و 
 خدمات مالی حامیت میکند.

 سهم استخدام غیر رسمی در سکتورها بدون زراعت. به تفکیک 8.3.1
 . مجموع هر دو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت تجارت و صنایع
 

و ایجاد  (productive) ، تأمین  اشتغال کامل و مولد2030الی سال  8.5
شغل های مناسب براي متام زنان و مردان به شمول جوانان و معلولین با 

 مساوی برای کار های با ارزش یکسان. پرداخت دستمزد

 اوسط درآمد ساعتوار کارمندان. به تفکیک: 8.5.1
 . شغل1
 . گروپ سنی 2
 . معلولیت3
 . ذکور4
 . اناث5

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

 

 میزان بیکاری به تفکیک جنسیت 8.5.2
 . ذکور1
 . اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

، كاهش قابل مالحظه نسبت جوانان که شامل کار، 2030الی سال 8.6
 مکتب و یا برنامه های آموزشی نیستند.

 (24-15میزان بیسوادی و بیکاری درجوانان بین سنین ) 8.6.1
 . بیسوادی1
 . بیکاری2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین
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مبنظور محو کارهای جربی، بردگی مدرن، اتخاذ اقدامات رسیع و موثر  8.7
قاچاق انسان و حصول اطمینان از جلوگیری و محو بدترین اشکال کار 

 2025اطفال؛ از جمله رسبازگیری و استفاده از اطفال رسباز، و الی سال 
 پایان دادن متام انواع کار باالی اطفال .

 پ سنی:، به تفکیک گرو  17-5فیصدی اطفال کارگر بین سنین   8.7.1
 11-5.  بین سن 1
 14-12. بین سن 2
 17-15. بین سن 3

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

حامیت از حقوق نیروی کار و ایجاد محيط كاري امن و مطمنئ برای   8.8
متام کارگران به شمول كارگران مهاجر، بخصوص زنان مهاجر و كسانيكه در 

 کاری قرار دارند. (precarious)رشايط ناپایدار 

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و  .میزان وقوع جراحات وخیم و غیر وخیم کاری 8.8.1
 ولینمعل

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و  الحاق کنوانسیون های اساسی سازمان بین املللی کار 8.8.2
 معلولین

تعداد اشخاص )کارگران( که از راهای قانونی و منظم به اساس  8.8.3
( به کشور های خارجی )کشورهای BLAsتوافقنامه های دوجانبه کار )

 دارای تقاضا کارگر( اعزام میگردند.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

پایدار ، تهیه و تطبیق پالیسی ها جهت توسعه گردش گری 2030الی  8.9
 که سبب ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد.

 وزارت اطالعات و فرهنگ سهم گردش گری در تولید ناخالص داخلی. 8.9.1
 نسبت اشتغال در صنعت گردشگری از مجموع اشتغال. به تفکیک: 8.9.2

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت اطالعات و فرهنگ

هاي مايل داخيل جهت توسعه دسرتيس به تقويت ظرفيت نهاد  8.10
 بانكداري، بيمه و خدمات مايل براي همه.

 دافغانستان بانک هزار نفر 100تعداد شعبات بانک های تجارتی  بر هر  8.10.1
سال و باالتر( دارای حساب بانکی در هر یک  15تعداد افرادی ) 8.10.2

 دافغانستان بانک هزار نفر. 100

هزار  100بر هر یک  ATMتعداد ماشین های اتومات رصافی یا  8.10.3
 د افغانستان بانک نفر
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، انکشاف و اجرایی منودن اسرتاتيژي اشتغال برای 2025.ب الی سال 8
 پیامن جهانی اشتغال سازمان بین املللی کار.جوانان و تطبيق 

فیصدی مرصف مجموعی دولت در برنامه های مصئونیت اجتامعی  1.ب.8
 و برنامه های اشتغال زایی در تناسب بودجه ملی.

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

 نوآوری. (Foster)، تقویت صنعتی سازی پایدار، همه شمول و تشویق (Resilient)هدف نهم: ایجاد زیرساخت های مقاوم 

ایجاد زیربنای باکیفیت، قابل اعتامد، پایدار و مقاوم، بشمول  9.1
انکشاف اقتصادی و رفاه  زیربناهای منطقه وی و فرامرزی، جهت حامیت

 بشی، با مترکز روی دسرتسی مساویانه و قابل استطاعت برای همه.

کیلومرتی یک رسک متام  2 فاصلهفیصدی نفوس روستایی که در   9.1.1
 وزارت احیاء و انکشاف دهات فصلی زندگی میکنند.

، تشویق صنعتی سازی پایدار و فراگیر، افزایش قابل 2030الی سال  9.2
مالحظه سهم صنعت در استخدام و تولید ناخالص داخلی، در مطابقت به 

 زی سهم صنعت.اوضاع ملی، و دوبرابر سا

 Manufacturing)فیصدی ارزش افزوده تولیدات صنایع فابریکاتی  9.2.1
value added) :به تناسب 

 الف. تولیدات ناخالص داخلی
 (Per Capitaب. رسانه )

 وزارت تجارت و صنایع

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی اشتغال در صنعت از مجموع اشتغال.  9.2.2
 

دسرتيس صنايع كوچك و سایر کسب و کار ها در کشور به افزایش  9.3
 خدمات مايل با ربح ارزان، و پیوسنت این ها در زنجیره ارزش و بازار ها.

 وزارت تجارت و صنایع فیصدی سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده شده متامی صنایع  9.3.1
 وزارت تجارت و صنایع فیصدی صنایع کوچک با قرضه.  9.3.2

.الف تسهیل درانکشاف زیر بنأ پایدار و مقاوم از طریق افزایش حامیت 9
 وزارت مالیه فیصدی کمک های رسمی بین املللی برای سکتور زیربنا. 1.الف.9 های مالی، تکنالوژیکی و فنی در کشور.

تکنالوژی معلوماتی و   ، افزایش چشمگیر دستیابی به2030.ج الی سال 9
 .و تالش برای فراهم کردن دسرتسی به انرتنت قابل استطاعت مخابراتی 

به  .فیصدی نفوس تحت پوشش شبکه تیلیفون سیار )موبایل( 1.ج.9
 تفکیک.

 . تکنالوژی1

 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
 

 هدف دهم: کاهش نابرابری در سطح ملی و بین املللی
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نفوس  %25، دستیابی تدریجی و پایدار رشد درآمد 2030الی سال  10.1
 با کمرتین درآمد به میزان باالتر از اوسط درآمد ملی.

10.1.1 
 الف. رشد درآمد رسانه

 نفوس با کمرتین در آمد. %25ب. رشد درآمد 
 وزارت اقتصاد

دستمزد و پالیسی ویژه پالیسی مالی، پالیسی ه اتخاذ پالیسی ها، ب 10.4
 مصئونیت اجتامعی، و دستیابی تدریجی به تساوی بیشرت.

 

 :به تفکیک .میزان مشارکت نیروی کار 10.4.1
 . ذکور1
 .  اناث2

وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 
 معلولین

  

مطمئین و مصئون؛ انتقال مهاجرین از  ،تسهیل مهاجرتهای منظم 10.7
 .طریق اجرایی منودن پالیسی های منظم و مدیریت شده مهاجرت

فیصدی مهاجرین افغان که با ثبت و راجسرت دارای مدرک اقامت  10.7.1
 :باشنددر کشور های میزبان می 

 . پاکستان1
 .  ایران2

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

عودت کنندگان که حین عودت از کمک های بشدوستانه تعداد  10.7.2
 در یک سال مستفید می گردند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

وزارت امور مهاجرین و عودت  تعداد استقرار پایدار فامیل های بیجاشده در هر سال. 10.7.3
 کنندگان

فیصدی دسرتسی به خدمات اساسی و زیربنائی شهرک های  10.7.4
 مهاجرین.

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

. فیصدی عودت کنندگان و بیجاشده گان که از فرصت های 10.7.5
 شغلی و معیشتی برخوردار شده اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت 
 کنندگان

 3ت مهاجرین به کمرت از ، کاهش هزینه های تادیا2030.ج الی سال 10
وزارت امور مهاجرین و عودت  فیصدی مصارف ارسال حواله نظر به مجموع مبلغ حواله شده. 1.ج.10 فیصد در تادیات. 5فیصد و حذف دهلیزها با هزینه باالتر از 

 کنندگان
 و پایدار (resilient)مقاوم همه شمول، مصئون،  (human settlements)شهرک های هدف یازدهم: ساخنت شهرها و 
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، حصول اطمینان از دسرتسی همگانی به مسکن 2030الی سال  11.1
با خدمات ابتدایی و بهبود سا حا ت  استطاعتمناسب، مطمنئ و قابل 

 .(slums)فقیر نشین 

، غیر (slums) نسبت نفوس شهری که در ساحات فقیر نشین 11.1.1
 مسکن نا منا سب زندگی می کنند.پالنی ویا 

 
 وزارت شهرسازی و مسکن

سیستم های حمل و نقل مصئون،  فراهم منودن، 2030الی سال  11.2
ارزان و پایدار برای همه، بهبود مصئونیت جاده ها، خصوصاً گسرتش حمل 

و نقل عامه، با توجه خاص به رضورت های افراد اسیب پذیر مانند زنان، 
 اطفال، معلولین و کهن ساالن.

 )دولتی( نسبت جمعیت که دسرتسی به خدمات ترانسپورت عامه 11.2.1
 وانوردی ملکیھرت ترانسپورت و وزا دارند.

، افزایش شهرنشینی همه شمول و پایدار، و ظرفیت 2030الی سال  11.3
 human)سازی، مدیریت یکپارچه، پایدار و مشارکتی شهرک ها 

settlements)  .در کشور 
 

فیصدی شهر هایی که ساختارجا معه مدنی در برنامه ریزی آن  11.3.2
 وزارت شهر سازی منظم ودیموکراتیک صورت میگیرد. دخیل بوده ومدیریت آن بطور

افزایش تالش ها برای حفاظت و مصئونیت میراث های فرهنگی و  11.4
 طبیعی.

 

سهم بودجه ملی که جهت حامیت و حفاظت از میراث های   11.4.1
طبیعی، فرهنگی، و همچنان سایت های میراث جهانی اختصاص داده 

 .شده است
 اطالعات و فرهنگوزارت 

کاهش قابل مالحظه  تعداد مرگ و میر و ، 2030الی سال  11.5
مستقیم اقتصادی مرتبط با تولید ناخالص مترضرین، و کاهش خسارات 

، بشمول حوادث مرتبط به آب، با (disasters)حوادث داخلی ناشی از 
 مترکز بر حامیت از افرادی فقیر و آسیب پذیر.

شته شده، بیجا و یا گمشده و مترضرین حوادث در تعداد افراد ک 11.5.1
 هر صد هزار نفوس. به تفکیک

 . مرگ و میر1
 . افرادبیجا شده وگمشده2
 . مترضرین3

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث
 

در  ی، کاهش اثرات نا مطلوب رسانه محیط زیست2030الی سال  11.6
شهرها، از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت شهرداری و 

 دیگر انواع زباله.

شهری از مجموع کل زباله های  (solid waste)میزان زباله های  11.6.1
 تولید شده که

 الف. بطور منظم جمع آوری
 شاروالی کابل
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 ب. بعد از جمع آوری تخلیه نهایی گردیده
( در PM10و  PM 2.5اوسط ساالنه ذرات معلق. )بطور مثال  11.6.2

 اداره ملی حفاظت محیط زیست نفوس(. میزانشهر ها )

،  ایجاد تسهیالت جهت دسرتسی همگانی به اماکن 2030الی سال  11.7
، مطمئین، فراگیر، قابل دسرتس و رسسبز، به ویژه (public spaces)عامه

 کودکان، افراد کهن سال و افراد معلول.برای زنان، 

ماه  12آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در  مورد تعداد افرادیکه  11.7.2
 گذشته قرار گرفته باشند. به تفکیک

 . مجموع هردو جنس1
 الف. ذکور

 ب. اناث

 وزارت امور داخله

از روابط مثبت اقتصادی، اجتامعی و محیط زیستی میان  حامیت .الف 11
مناطق روستایی از طریق  و (Peri-urban)های شهری  شهرها، حومه

 تقویت برنامه ریزی انکشافی ملی و منطقوی.

نسبت نفوس مسکون در شهر های که در آن پالن های انکشاف  1الف.11
شهری و منطقوی را مبنی بر پیشبینی نفوس، رضوریات منابع و وسعت 

 شهر تطبیق میکنند.
 وزارت شهر سازی

، افزایش قابل مالحظه تعداد شهرها و شهرک ها 2030الی سال  ب.11
(human settlements)  با پالیسی و پالن های یکپارچه جهت بدست آوری

کاهش تاثیرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی، مقاوم در  موثریت منابع،
مقابل حوادث؛ انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت حوادث در مطابقت به  

 ".2030-2015برای کاهش خطرات حوادث سال  Sendai"چارچوب 

فیصدی ادارات محلی که اسرتاتیژی کاهش خطرات وحوادث را  1ب..11
برای کاهش خطرات طبیعی  (Sendai)در مطابقت با چارچوب سندای 

 پذیرفته و تطبیق می منایند.
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 ی پایدار تولید و مرصفهدف دوازدهم: حصول اطمینان از شیوه ها

ضایعات موادغذایی تا پنجاه فیصد  ، کاهش رسانه2030الی سال  12.3
درسطوح مختلف عرضه مرصف کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی در 

 طول زنجیره تولید، به شمول عرضه

 . به تفکیک:فیصدی ضایعات گندم و برنج درجریان تولید در سال 12.3.1
 الف. گندم

 برنجب. 
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
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در دوران ، مدیریت مناسب مواد کیمیاوی و زباله ها 2030الی سال  12.4
و در مطابقت با چارجوب های بین املللی توافق شده  (life cycle)زندگی 

کاهش انتشار آنها در هوا، آب و خاک جهت کاهش تاثیرات نامطلوب آنها 
 محیط زیست.باالی صحت انسانها و 

ایجاد و تطبیق پالن عمل ملی برای شش توافقنامه چند جانبه  12.4.1
محیط زیستی بین املللی از قبیل کنوانسیوان های استاکهلم، ویانا، 

میناماتا، باسیل، روتردام و پروتوکول منرتیال در ارتباط مواد خطرناک و 
ستان در دیگر مواد کمیاوی جهت تطبیق تعهدات و مسؤولیت های افغان

 انتقال اطالعات مورد نیاز توافق نامه مربوطه.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

تشویق رشکت ها بخصوص رشکت های بزرگ و فرامرزی در اتخاذ  12.6
 وزارت تجارت و صنایع میکنند.تعداد از رشکت های که از پایداری گزارش انتشار  12.6.1 شیوه های تولیدی پایدار و توحید معلومات آن در گزارشات.

.الف جذب حامیت کشورهای توسعه یافته مبنظورتقویت و توامنند 12
سازی ظرفیت های علمی و تکنولوژیکی برای تطبیق شیوه های پایدار 

 تولید و مرصف.

انجام تقیقات علمی مبنظور حفاظت از محیط زیست، تولید  1.الف.12
 اکادمی علوم داخلی و رسیدن به خود کفاییانرژی پاک، افزایش تولیدات 

.ب انکشاف و تطبیق ابزار ها جهت نظارت از فعالیت های گردشگری 12
 پایدار که باعث اشتغالزایی، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی گردد

تعداد پالیسی ها و اسرتاتيژی های گردشگری پایدار همراه با  1.ب.12
 وزارت اطالعات و فرهنگ ی آن.پالن های تطبیقی و ابزار های نظارت

 قدامات فوری در جهت مبارزه با تغیرات اقلیمی و تاثیرات آنذ هدف سیزدهم: اتخا

در مقابل  (resilient)تقویت ظرفیت های انعطاف پذیر و مقاوم  13.1
 .و حوادث طبیعی اقلیمی خطرات

سرتاتیژی ها و راه کار های کاهش خطرات و  فیصدی انکشاف 13.1.1
 حوادث طبیعی در سطوح  ولسوالی ها و محالت.

 
 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

ادغام و شامل سازی  اقدامات تغییر اقلیم در پالیسی ها و اسرتاتیژی  13.2
 .های ملی

 

فیصدی پیشفت در عرصه ایجاد یا عملی ساخنت پالیسی/  13.2.1
افغانستان براي  نامه جامع  كه سبب توامنند شدنو یا بر  اسرتاتیژي

سازگاري با اثرات نامطلوب تغيريات آب و هوا میشود و همچنان سبب 
 داره ملی حفاظت محیط زیستا
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به نحوي كه تولید غذا را تهديد ، كاهش در انتشار گازهاي گلخانه اي شده
، NDC، سهم مشارکت ملی NAPنکند. )به شمول برنامه سازگاری ملی 

 وغیره(. BUR، گزارش تجدید شده دوساله NCهای ملیگزارش
، مدیریت پایدار جنگالت، مبارزه علیه صحرائی شدن زمین، متوقف کردن تخریب زمین و ضایعات (terrestrial)هدف پانزدهم: حفاظت، بازسازی و بهبود استفاده پایدار ایکوسیستم های زمینی 

 (biodiversity)تنوع زیستی 

اطمینان از حفاظت، احیا و استفاده پایدار حصول ، 2030الی سال  15.1
در سطح زمین و زیرزمین  (Fresh water)ایکوسیستم های آب شیرین 

(inland)  بخصوص جنگالت، ساحات مرطوب هاو خدمات آن ،
(wetland)کوه ها و زمین های خشک ، (drylands) مطابق تعهدات به ،

 توافقنامه های بین املللی.

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مساحت جنگالت از متام اراضی کشور. تناسب 15.1.1

، بهبود تطبیق مدیریت پایدار انواع جنگالت، خامته 2030الی سال  15.2
دادن به پروسه قطع جنگالت. احیای دوباره و انکشاف جنگالت 

(afforestation). 

 فیصدی پوشش جنگالت تحت مدیریت پایدار. 15.2.1
 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

زمین و  (desertification)، مبارزه با صحرایی شدن 2030الی سال  15.3
اراضی  متاثر از  ، بشمول (degraded)احیاء خاک و زمین تخریب شده

خشکسالی و سیالب، و تالش برای رسیدن به جهان عاری از اراضی تخریب 
 شده.

مساحت ساحاتیکه تحکیامت صورت میگیرد )مساحت اراضی  15.3.1
ده  توسط سیالب نظر به مساحت کلی اراضی در مسیر دریا ها و تخریب ش

 مجراهای آبی با استفاده از تدابیر ساختامنی و غیر ساختامنی(.
 

 وزارت انرژی و آب

، اطمینان از حفظ ایکوسیستم کوهستانی؛ بشمول 2030الی سال  15.4
الزم جهت تنوع زیستی آنها مبنظور ارتقای ظرفیت آنها در ارایه مزایای 

 تحقق انکشاف پایدار .

ساحات مهم دارای تنوع زیستی کوهستانی که تحت یصدی ف 15.4.1
 اداره ملی حفاظت محیط زیست . قرار گرفته اند.(protected areas)پوشش به عنوان مناطق حفاظت شده 

مسکن اتخاذ اقدامات عاجل و قابل مالحظه برای کاهش تخریبات  15.5
، متوقف کردن ضایعات تنوع زیستی و  (natural habitats)های طبیعی

شاخص لست رسخ. )تهیه لست انواع حفاظت شده مطابق به  15.5.1
 (.IUCNمعیارهای اتحادیه بین املللی حفاظت از طبیعت یا 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
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معرض  گیاها و حیوانات که در حفاظت و جلوگیری از 2030سال  الی
 انقراض قرار دارند.

اتخاذ اقدامات عاجل برای خامته دادن شکار غیر قانونی و قاچاق  15.7
و جلوگیری ازعرضه و تقاضای غیر قانونی  شده،گیاهان و حیوانات حفاظت 

 حیوانات وحشی.

بطور  که محصوالت آنها حیوانات وحشی وتجارت تناسب  15.7.1
 اداره ملی حفاظت محیط زیست غیرقانونی شکار و قاچاق شده اند.

، اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از ورود مهاجم های 2025الی سال  15.8
 ناسازگار و کاهش قابل مالحظه تاثیر آن روی ایکوسیستم های آب و زمین.

کنرتل از مهاجم انواع  تصویب قوانین ملی مربوط به جلوگیری و یا 15.8.1
 .(Invasive alien species)مختلف بیگانگان 

 اداره ملی حفاظت محیط زیست

،  ادغام و شامل ساخنت   ارزش های ایکوسیستم و 2030الی سال  15.9
در  تنوع زیستی درپالن های ملی و محلی، در پروسه های انکشافی و

 اسرتاتیژی کاهش فقر.

پیشفت بطرف اهداف تعیین شده ملی مطابق به هدف دوم تنوع  15.9.1
 اداره ملی حفاظت محیط زیست .2020الی  2011پالن اسرتاتیژیک برای تنوع حیات  Aichiحیات 

برای  .الف بسیج سازی و افزایش قابل توجه منابع مالی از متام منبع ها15
 ها. حفظ و استفاده پایدار تنوع زیستی و ایکوسیستم

سهم کمک های انکشافی رسمی و مصارف عامه باالی استفاده  1.الف.15
 پایدار تنوع حیات و ایکوسیستم ها.

 اداره ملی حفاظت محیط زیست
 

 حسابده و همه شمول در متام سطوحهدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح آمیز و همه شمول برای انکشاف پایدار، ایجاد دسرتسی به عدالت برای همه و تشکیل نهاد های موثر، 

کاهش قابل مالحظه خشونت با متام اشکال آن و مرگ و میر مرتبط  16.1
 به آن در همه جا.

 فیصدی مرگ ومیر ناشی از جنگ در هر صدهزار نفوس : 16.1.2
 . ناشی از ماین های متعارف1
 . ناشی از مواد انفجاریه تعبیه شده با پلیت فشاری2
 مهامت باقیامنده از جنگ. ناشی از 3

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث

 اداره ملی امادگی مبارزه باحوادث فیصدی پاکاری اراضی از ماین و مهامت منفجر ناشده  16.1.5
پایان بخشیدن به متام اشکال خشونت ها و سو استفاده  علیه  16.2

 اطفال از جمله قاچاق، استثامر و شکنجه
که مورد خشونت و شنکنجه  17-1نسبت اطفال بین سنین  16.2.1

 .فزیکی و یا روانی مراقبت کننده در ماه گذشته قرار گرفته باشند
وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و 

 معلولین
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 واحد رهبر شاخص تارگیت
هزار جمعیت. به  100تعداد قربانیان قاچاق انسان در هر  16.2.2
 تفکیک:

 . مجموع هر دو جنس1
 الف. ذکور

 اناثب. 

 وزارت عدلیه

حاکمیت قانون به سطح ملی و بین املللی و  (promote)ی ارتقا 16.3
 حصول اطمینان از  دسرتسی مساویانه همه به عدالت.

ماه  12تعداد افرادیکه مورد  آزار و اذیت فزیکی یا جنسی در   16.3.1
باشند. به گذشته قرار گرفته باشند و به ارگان های زیربط مراجعه منوده 

 تفکیک
 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت امور داخله

 نسبت زندانیان بی رسنوشت بر مجموع زندانیان به تفکیک  16.3.2
 . مجموع هردو جنس1

 الف. ذکور
 ب. اناث

 وزارت امور داخله

تعداد مستفید شونده گان از مساعدتهای حقوقی جهت دسرتسی  16.3.3
 وزارت عدلیه عدالتبه 

، کاهش قابل مالحظه جریان های مالی و 2030الی سال  16.4
تسلیحاتی غیر قانونی؛ تقویت حصول و بازگشت دارایی های رسقت شده و 

 مبارزه علیه متام اشکال جرایم سازمان یافته.

 وزارت امور داخله ارزش پول های غیر قانونی داخل و خارج شده از کشور 16.4.1
نسبت سالح های خورد و سبک که کشف و ضبط گردیده، مطابق  16.4.2

به نورم های بین املللی و ابزار های قانونی ثبت و مورد پیگیری قرار 
 میگیرد.

 وزارت امور داخله
 

 کاهش قابل مالحظه فساد و رشوه ستانی در متام اشکال آن. 16.5

نسبت اشخاص که  حد اقل با یکی از کارمندان رسمی در ارتباط  16.5.1
بوده و در جریان یک سال گذشته به یکی از کارمندان دولتی رشوه داده و 

 به تفکیک: یا از نزدش رشوه خواسته شده است. 
 . مجموع1

 الف. ذکور
 ب.  اناث

 سارنوالیلوی 
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دارایی های کارمندان عالی فیصدی ثبت، تدقیق، بررسی و نش  16.5.3
 اداره امور رتبه دولتی پیش بینی شده در قوانین نافذه کشور.

گسرتش و تقویت اشرتاک افغانستان در نهاد های حکومتداری  16.8
 جهانی.

نسبت عضویت و حق رای دهی افغانستان در نهاد های بین   16.8.1
 املللی. به تفکیک:

 . نهاد های بین املللی1
 وزارت امور خارجه

، تهیه هویت حقوقی یا قانونی برای همه، بشمول 2030الی سال  16.9
 ثبت تولدات.

 اداره مستقل ثبت و احوال نفوس  تعداد تولدات ثبت شده. 16.9.1

. حصول اطمینان از دسرتسی عام به اطالعات  و حامیت از آزادی 16.10
 موافقتنامه های بین املللیهای اساسی مطابق به قوانین ملی  و 

تعداد موارد تآئید شده قتل، اختطاف، مفقودی اجباری،   16.10.1
بازداشت خود رسانه و شکنجه ژورنالستان، کارمندان رسانه ها، اعضای 

 ماه گذشته. 12اتحادیه تاجران و فعالین حقوق بش در 
 وزارت اطالعات و فرهنگ

پالیسی هایکه دسرتسی عمومی را به تعداد قوانین، مقرره ها و  16.10.2
 اطالعات تضمین می منایند، اتخاذ و تطبیق گردیده اند

 وزارت اطالعات و فرهنگ

.الف تقویت نهاد های ملی مربوطه بشمول ارتقای ظرفیت در متام 16
سطوح، توسط همکاری های بین املللی مبنظور جلوگیری از خشونت و 

 جرایم.مبارزه علیه تروریزم و 

موجودیت نهادهای مستقل ملی حقوق بش در مطابقت با  1.الف.16
 وزارت امور داخله قواعد شناخته شده پاریس.

 هدف هفدهم: تقویت ابزار های تطبیقی واحیا مشارکت جهانی برای انکشاف پایدار

تقویت و بسیج سازی منابع داخلی، با استفاده از حامیت بین املللی  17.1
 مبنظور ارتقای ظرفیت داخلی در جمع آوری مالیات و عواید.

 وزارت مالیه نسبت عواید داخلی بر تولید ناخالص داخلی. 17.1.1

 وزارت مالیه تناسب متویل بودجه ملی از عواید ملی.  17.1.2
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از مجموع  (FDIرسمایگذاری های مستقیم خارجی )سهم  17.3.1 بسیج سازی منابع مالی اضافی برای کشور از منابع مختلف. 17.3
 تولیدات ناخالص داخلی.

 وزارت تجارت و صنایع
 

جنوب،  همکاری  –جنوب، جنوب  –افزایش همکاری های شامل  17.6
های سه جانبه منطقوی و بین املللی، جهت دسرتسی به علوم ساینسی، 

تکنالوژی و نوآوری و افزایش رشیک سازی معلومات به اساس رشایط توافق 
شده متقابل بشمول هامنگی بهرت در میکانیزم های موجود به خصوص به 

 سطح سازمان ملل و میکانیزم تسهیل تکنالوژی جهانی.

نفر مسکونی.  100فیصدی مشرتکین انرتنت ثابت برودباند در هر  17.6.2
 به تفکیک

 . رسعت1

وزارت مخابرات و تکنالوژی 
 معلوماتی

 Technology)،  فعال سازی کامل بانک تکنالوژی 2030الی سال  17.8
bank)  و ساینس، و میکانیزم های ظرفیت سازی جهت افزایش استفاده

 .تکنالوژی بلخصوص تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی
 نسبت نفوس که از خدمات انرتنت استفاده میکنند. 17.8.1

وزارت مخابرات و تکنالوژی 
 معلوماتی

 

 ،2030الی سال  17.11
صادرات کشور در افزایش صادرات کشور بلخصوص دوبرابر ساخنت سهم 

 صادرات جهانی.
 وزارت تجارت و صنایع  سهم صادرات افغانستان در مجموع صادرات جهان.  17.11.1

 وزارت مالیه تولید ناخالص داخلی  )ملیارد دالر امریکایی( 17.13.1 تقویت ثبات اقتصاد کالن توسط هامهنگی و انسجام پالیسی ها. 17.13
 

خصوصی  و جامعه  -تشویق و بهبود مشارکت موثر عامه، عامه  17.17
 تجارب و منابع اسرتاتیژی مشارکت. بر اساسمدنی 

خصوصی )به  -مقدار پول تخصیص شده به منظور مشاکت عامه  17.17.1
 میلیون دالر(

 وزارت مالیه
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افزایش ترسیع حامیت های ارتقاء ظرفیت جهت  2020الی سال  17.18
رسیع فراهم سازی ارقام با کیفیت بلند، به موقع و قابل اعتامد به تفکیک 

عاید، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، معلولیت، موقعیت 
 جغرافیای و سایر مشخصات مرتبط به خصوصیات ملی

نسبت شاخص های انکشاف پایدار که در سطح ملی به تفکیک  17.18.1
با مقاصد همخوانی داشته و در مطابقت با پرنیسپ جزئیات تولید شده، 

 های اساسی احصائیه های رسمی قرار داشته باشد
 اداره ملی احصاییه و معلومات

تعداد کشور های که قانون ملی احصائیه شان مشمول  پرنسیپ  17.18.2
 های اساسی احصائیه رسمی می باشد

 اداره ملی احصاییه و معلومات
 

تقویت ابتکارات موجود جهت انکشاف شیوه های  2030سال الی  17.19
که پیشفت انکشاف پایدار را اندازه گیری کرده بتواند و متمم تولید 

 ناخالص داخلی و ارتقای ظرفیت را در کشور های روبه انکشاف حامیت کند

ارزش دالری متام منابع که برای ارتقای ظرفیت احصائیوی در  17.19.1
 انکشاف تخصیص داده شده است.کشور های روبه 

 اداره ملی احصاییه و معلومات
 

نسبت کشور های که )الف( در ده سال گذشته حداقل یک  17.19.2
فیصد ثبت  100رسشامری نفوس و مسکن را انجام داده اند، )ب( به 

 فیصد ثبت وفیات دست یافته اند. 80تولدات و 
 اداره ملی احصاییه و معلومات
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 منابع و مآخذ:
  1395سال  اداره ملی احصائیه و معلومات - ALCs --   (  2017سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان )  •
 2016وزارت مالیه افغانستان دسمبر  – )  (NPPsخالصه برنامه های ملی دارای اولویت •
 1397وزارت مالیه افغانستان سال  -ریاست بودجه والیتی  –پروفایل والیتی مالی و بودجه  •
 1397وزارت اقتصاد  سال  –خالصه طرح های اقتصادی و ظرفیت موجود بالقوه والیات   •
 1400-1395مالیه  ورازت اقتصاد و –(  ANPDF (سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان  •
 1397برگزیده شاخص های اقتصادی وانکشافی،  وزارت اقتصاد  سال  •
 (2030-2015وزارت اقتصاد ) –اهداف انکشاف پایدار افغانستان  •

 منابع معلوماتی در  سطح والیت :

 ریاست زراعت ، مالداری و ابیاری   •
 سکتور اقتصاد ورشد سکتور خصوصی  •
 ریاست احصائیه  •
 وفرهنگ ریاست اطالعات •
 ریاست انرژی وبرق •
 ریاست پوهنتون  •
 مستوفیت  •
 ریاست عدلیه  •
 ریاست مخابرات •
 ریاست کار وامور اجتماعی  •
 ریاست اقوام وقبایل  •
 ریاست امور زنان  •
 ریاست معادن  •
 ریاست گمرکات •
 ریاست انکشاف دهات  •
 ریاست حج واوقاف  •

 

 



و  مالى  با حمایت  والیتى  اجتماعى-اقتصادى  ُرخنامۀ  این  و چاپ  تهیه 
المللى  بین  انکشاف  اداره   – ادارات محلى  تقویت  ابتکار  برنامۀ  تخنیکى 
اقتصاد  وزارت  به  مشارکت  در  و   (USAID) آمریکا  متحده  ایاالت 
جمهورى اسالمى افغانستان صورت گرفته است. مسوولیت محتویات سند 
هذا از آن دولت جمهورى اسالمى افغانستان مى باشد و دیدگاه ادارات 

انکشاف بین المللى آمریکا و دولت این کشور را منعکس نمى سازد. 

وزارت اقتصاد
آدرس: چهارراهى انصارى، شهرنو، 

کابل افغانستان
info@moec.gov.af :ایمیل آدرس

شماره تماس: 0752116075

Development and printing of this Provincial Socio-Economic 
Profile is made possible through the support of USAID 
Initiative to Strengthen Local Administrations and in 
partnership with the Ministry of Economy. Contents of this 
documents are the sole responsibility of Government Islamic 
Republic of Afghanistan and do not necessarily reflect the 
views of USAID or the United States Government. 
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